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 خلاصه:

 از مردي عقد به تن تا کندمی ناگزیر را او فلک چرخ که دختري جانا
 سیب به لب اینکه تا چرخدنمی او کام به زندگی دهد ثروت جنس

 لبان تسخیر به قلبش و دل جا همان و زندمی شیطان يممنوعه
 عشقى ممنوعه، آید.عشقیمی در اش زندگی طانشی يممنوعه
  پیشبینی. قابل غیر و نشیب و فراز از پر گناه، و پاکى به آمیخته

   خوش پایان

  

  مقدمه:

  محبوبم!

  آیممی تو سوي به آن براي اگر

  بخشی، نجات دوزخ هاي شعله از مرا که

  بسوزم. آن در که بگذار

  آیممی تو سوي به آن براي اگر و
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  بخشی من به را تبهش لذت که

  شود. بسته رویم به بهشت درهاي که بگذار

  آیم،می سویت به تو خاطر براي اگر اما

  مران! خویش از مرا محبوبم!

  کن متبرکم

  جانا. کنم لانه ابد تا اتجاودانه زیبایی کنار در تا

  

  گفتار: پیش

 پاي بذارید داشت ایرادي اگر پس منه. رمان اولین را تو کنممی گناه
  من. تجزبگیکم

 بود. آنلاین پرطرفدار رمان یه زدم رمانو این استارت وقتی من
 به حوا همون یا ممنوعه يمیوه اسمش نه. یا هست یادتون دونمنمی

 موندن همه و کردم رهاش نصفه دلایلی به من بود! آوردمی پناه شیطان
 اشادامه دنبال همه و شدمی درخواست خیلی رمان این خماري. تو



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 4  

 

 و تازه موضوعی با قوي شروعی کردم... شروعش اول از گشتن!می
  قوي!

 هاییسختی چه سرش و نوشتم رمانو این سال چهار طول در تقریبا من
 از انقدر کنممی خواهش عزیز هاينویسنده يهمه از پس نکشیدم! که

 چشم هربار من و افتاد اتفاق این نکنند.بارها کپی من رمان يایده
  کردم. پوشی

 جوريچه و گذرهمی دلش تو چی ببینید بشید همراه من جاناي با
   کنه؟ زندگی نداره دوستش که شوهري با خوادمی

 هک شیطان یه میاره... پناه شیطان به من داستان حّواي که شهمی چی و
 آدم چون ذاره؛نمی آدم اما حّواست؛ عاشقه خیلی عاشقه، هم خودش

   حّواست. عاشق هم

   نشدنی! تکرار و ممنوعه و داغ عشقی مثلث یک

  اجتماعی_عاشقانه ژانر:
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  الرحیم الرحمن الله بسم

  ام:نداشته اعصاب روي گذاردمی پا صدایش

 کنممی کار ربات مثل روز و شب و کنممی جون اگه من من، عزیز دِ_
 فردا پس فردا ندارم دوست خودمون... خاطربه مونه،زندگی خاطربه

 رو چیزا خیلی حسرت و باشن ندار اومدن دنیابه که هامونبچه
 واسه کنممی جون صاحببی شرکت اون تو دارم اگه من بخورن...

 طلا...خوشم ماشین، خونه، باشه؛ فراهم واست چی همه که توئه خاطره
   بابام. مامان منت زیر بریم نمیاد

   گفتم: کلافگی با و زدم چنگ را موهایم

   سرم. تو کوبیدي چکش مثل رو فاحر این بار هزار سمیر! بسه_

 را دستم بود! وعصبی داشت اخم رساند. من به را خودش قدم دو با
   فشرد: حرص با و گرفت

 .نیست زندگیت به حواست و کنیمی کار شب تا صبح از چرا گیمی_
 این و میام خودت قول به منم کردم؛ غرق کارم تو خودمو چرا ناراحتی
 خاطربه گممی چرا... که میارم دلیل تا زاره و زنممی تکراریو حرفاي
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 نی؛ک زندگی راحت باشی... داشته آسایش بزنیو غلت پول تو که اینه
   بسه؟! گیمی و شیمی کلافه هم سر آخر

 ار کردنم خفه قصد و بود گرفته بازي به را گلویم سنگ همچون بغض
 ود.ب بدتر هم مرگ از اشبرزخی نگاه مقابل برایم کشیدن نفس داشت.

   کردم. بسته و باز چندبار را چشمانم

   گفت: آرامی صداي با سمیر

   باشی! راحت تو خواممی فقط_

 به را نگاهم مستقیم کرد. تزریق هایمرگ به را جسارت آرامش صداي
 بیرون را نفسش بود. پشیمان رنگش ايقهوه چشمان دوختم. نگاهش
   گفت: و کرد باز را رنگش سفید پیراهن اول يدکمه دو و فرستاد

 بامبا از تا نکشم، مامانمو منت تا وایستم. خودم پاي رو تا کنممی کار_
   نخوام. پول

 دلخور شدم. دور او از قدم چند کشید. اشپیشانی به دستی کلافه
   گفت: و کرد نگاهم

   ه!بس جونم؛ به زدي غر کردنم تحسین جاي به گرفتی. بهانه هربار اما_
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   داد: دادم.ادامه قورت ضرب به را دهانم بآ کشیدم. عمیقی نفس

 خاطربه خودته؟ خاطرهبه هاکندن جون این يهمه فهمینمی_
   مونه؟زندگی

 درست بودم. انفجار حال در آتشفشان مثل کردم. نگاهش خشمگین
   کشیدم: داد آتش... روي اسپند همانند

 و سر که درندشت دیواري چهار این تو پوسید دلم آدمم! منم بابا_
 فهمینمی کار، مشغول و سرکاري هرروز که تو نیست. معلوم تهش
 با آقاجون که امروزه چند این صبح... شبت و شهمی شب روزت چطور

 من از بهتر خواهرتو که خودت زیارت! مشهد رفتن امیرحسین
 روز یه که مادرتم نیست. پیداش خونه تو هم خدا روزِ  یه شناسی،می
 خونه یه و مونممی من وسط این مهمونی... اون روز یه مهمونیه این
 کز هگوش یه و بگیره دلم تا شده اضافه دردام به پائیزشم که سروتهبی

 و خسته نواختی یک همهاین از دارم سرکار؛ برم دينمی هم اجازه کنم!
 گیمی جونت، به بزنم غر خودت قول به میام تا بعدم شم.می دلزده
 و بشم دیوونه دستت از که خودمه خاطربه هآر خودته؟ خاطربه همش

   نه؟! بذارم بیابون به سر
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   گفتم: هق_هق با و ترکید بغضم کرد. نگاهم حیرت با

   خودخواه! کنممی دق اینجا دارم که نیست حواست_

 یتخت نشستم. ماننفره دو تخت روي مکث بدون و رفتم ترعقب کمی
 نم از را امزندگی قسمت ترینشارز با که تختی بودم... بیزار آن از که

   فشردم: و گرفتم دستانم بین را سرم .بود ربوده

   سرکار. برم بذار طوریهاین اگه کار! پول... کار... پول.. شهمه_

 که من رفتن سرکار حرف بود، اینگونه همیشه شد. عصبی دوباره
   :گفت خشمگینی صداي با کرد!می فراموش هم را پیغمبر و خدا شدمی

 چرا چشم! بگو رينمی سرکار گفتم نیار! بالا سگمو روي اون جانا_
 خوامنمی من کن! فرو گوشت تو خوب شه؟نمی حالیت آدمیزاد زبون

   تمام! نامه والسلام سرکار... بره زنم

   گفتم: جیغ با

   سرکار! نرم و کنه امخفه تا بیار دلیل یه چرا؟ آخه_

 رزو با و گرفت را سردم ستاند و آمد جلو کشید. عمیقی نفس عصبی
   غرید: عمیق خشمی با و شد خیره چشمانم به کرد. بلندم
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 خوامنمی من چون سرکار؛ بري ندارم دوست چون مشخصه، دلیلش_
 سر موضوع اگه کنی! اطاعت من از باید و شوهرتم من چون سرکار! بري
 چیزي، شنایی کلاس زبانی، کلاس برو ره،می سر اتحوصله که اینه
   کنن؟ می کارچی مردم زناي مگه

 رفتممی شدمی چه مگر  کند. دیوانه مرا خواستمی مرد این نه!
  آسمان؟ به خدا زمین یا آمد،می زمین به خدا آسمان سرکار؟

 صداي نشست. کنارم اخم با سمیر افتادم. تخت روي و شدم شل 
 کند. آرام را خود داشت سعی شنیدم.می را عمیقش هاينفس

   گفتم: بود که کندنی جان هر با کرده! روي زیاده هم باز انستدمی

 شکممو که دارم پولدار شوهر یه سرکار! به چه منو اصلاً! بیخیالش_
   ناشکرم. من چقدر که واي خوام؟می چی خدا از دیگه کنه.می سیر

 صدا را نامم غم با کرد. تغییر اشچهره حالت آتش! روي بود آبی حرفم
   زد:

   جانا؟_

   دادم: جواب تفاوتبی شدم. بلند جایم از
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   بله؟_

   بود: پشیمان آمد. طرفم به و شد بلند اشجاي از هم او

  خوام!می معذرت_

 براق... رنگ مشکی کمد رفتم. هایمانلباس کمد طرف به خیالبی
 ار رنگم مشکی شلوار و مانتو زد.می را چشم برقش که بود براق قدرآن
   پرسید: دم.کشی بیرون داخلش از

   ري؟می کجا_

   میاي؟! قبرستون..._

   زد: صدایم دلخور 

   جانا؟!_

 روي را بود شده مُد تازگی به که را نودم قد شلوار او، به توجهبی
 و داشت دوستم بود. امخیره رنگ پر اخمی با سمیر پوشیدم. ساپورتم

 باشم، خوشحال خواستمی دلم عجیب دانستم.می خوب را این من
   شد!نمی اما ببرم؛ لذت بودنم زنده و زندگی از و خندمب
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 شهنمی دلیل اما... سرکارم؛ شب تا صبح از منه، از مشکل دونممی_
 ونهخ تو بشینه باید زن اشتباهه، زن یه بودن شاغل سرکار! بري بذارم

   برسه... شوهرش به و

   گفتم: حوصلگیبی و خلقی کج با و کردم قطع را حرفش

 کار تو نظر از کنی. تکرار دوباره خوادنمی فهمیدم، باشه خب! خیل_
 هم الآنش همین داره! خودشو عقاید هرکس اما اشتباهه؛ زن یه کردن

 هحرمت به بخوره، خاك طاقچه رو کوفتیم تحصیلی مدرك گذاشتم که
 و بیست متاهل زن یه شدم که حرفات، خودتو احترام به مونه،زندگی

 اداي الکی پس اي؛کرده تحصیل هم تو نها!ت يافسرده يساله دو
   بذار! احترام امعقیده و من به لطفاً سمیر نیار، در رو قاجار زمان مرداي

 کشید. موهایش میان دستی کلافه و کرد پوفی دزدید. را چشمانش
 و کشیدم سرم روي را رنگم زرشکی شال دادم. تکان سري
   گرفتم. دستبه را التوامپ و کردم تن را مانتوام کردم. اشجايجابه

 پایم سرتا شدم... خیره خودم به آینه توي و زدم نیشخندي ناخودآگاه
 توانستمنمی حتی که هاییمارك بود. برگرفته در مارك هايلباس را

   کنم. تلفظ را اسمشان درست
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   گفت: لب زیر

   منتظرمونن. پائین، بریم فعلا بزنیم حرف بعداً  بهتره_

 یدست بروم! کار سر دادنمی اجازه که درك به شد. رتپررنگ نیشخندم
 رممنتظ و کرد باز را خوابمان اتاق در کرد. مرتبش و کشید پیرهنش به

 به رد و افلیج عصاب به کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس عصبی شد.
 آمدم. بیرون اتاق از آرامی به و برداشتم را کیفم شوم. مسلط داغانم
   !آمدمی سرم پشت هم سمیر

    کنم.می فکر زدي که حرفایی به_

   کند. خَرم خواستمی دانستممی برداشتم. تندتر را هایمقدم

   خوام.می معذرت تقصیرکارم. دونممی جانا!_

   گفت: و کشید سر پشت از را دستم آمدم. پایین هاپله از سریع

   جانا؟_

   بگذرد! نیز این خیال.بی نیست مهم که گفتم_

   خودته. خاطربه بري دمنمی اجازه اگه من_
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 این دادم ترجیح آمد.می آشپزخانه از مهسا و امیرحسین خنده صداي
 به شروع و نشده، متوجه مادرجون تا کنم خیر به ختم را قائله

   بودم. شانپولی عروس من آخر کند؛ اممؤاخذه

   گفتم:

   نیست. مهم بخشیدم باشه._

   گفت: و شد خم کمی گرفت، را دستم نبود! ماجرا کن ول سمیر اما

   نیست. دلت ته از بخشش این_

   کشید: آهی برد. بالا را سرش و کرد ول را دستم

 وقتا بعضی که حرفام از رفتارام، از جانا، خورهمی همبه خودم از حالم_
 احرف و کارا رفتارا، این دونممی مجید قرآن به برَنجی!  ازم شهمی باعث
   نیست. خودمم دست اما نیست؛ تو لیاقت

 دادیب و داد و شدي عصبی قبلاً مثل تو نه نشده، چیزي که فعلاً سمیر_
 ود؛ب ساده بحث یه کنم. قهر بخوام که من، نه زدي، کتکم و انداختی راه

   منتظرمونن. زشته بریم؟ نیست بهتر

   کشیدم. و گرفتم را دستش که بودم من باراین
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   بشه! سبک اراک این کمیه بذار میارم؛ در دلت از_

   درآورد! شدمی سادگی این به را دلم توي غم کاشاي زدم. لبخند

 دبلن اشصندلی روي از هیجان با امیرحسین شدیم، که آشپزخانه وارد
   کشید: داد و آورد هجوم سمیر سمت به و شد

   داداش! سلام_

 ات بنشینم کنارش و بیایم که کرد اشاره من به ابرو و چشم با مادرجون
   خرفت! پیر کند؛ فضولی و درآورد را ماجرا تويهت

   گفتم: و دادم سلامی آقاجون به رو و کردم پوفی

    قبول! زیارت_

 صداي با سمیر شد. اشروزنامه خواندن مشغول و کرد تشکر آرام
   گفت: ضعیفی

 خرس نکن، بسه بسه...! کردي! لهم امیرحسین! کن ولم آي، آي..._
   پسر. سالته ونزدهپ شدي، بزرگ مثلاً  گنده
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 !کردمی اذیتش و رفتمی پایین و بالا سمیر کول و سر از امیرحسین
 پانزده انگار نه انگار گفتمی راست زدم. تمسخر روي از لبخندي

   داشت. کم خانواده این واقعاً بود؛ سالش

 در آرام و رفت ايغره چشم نشستم. پیشش و رفتم مادرجون سمت به
   گفت: گوشم

   باز؟ شده تونچه ردید؟ک دعوا _

  جایش!بی هايدخالت از بودم شده خسته کردم. اخم

   گفت: سمیر به رو ریختمی چاي کهدرحالی مهسا

   نیست! بشو آدم امیرحسین_

   کرد: اخمی امیرحسین

   نیومده. شما به امدلتنگی که، واقعا_

   گفتم: مادرجون به رو آرام

   نبود. خاصی چیز_

   غرید: لب زیر
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   کنی. ناراحت پسرمو که بهت دمنمی مفت پول_

 شدم. پسرش زن پول خاطربه من گفت!می راست خب گزیدم؛ را لبم
   بود. خواسته رااین ازم خودش

 تیوق و بود شده عاشقم بدجور سمیر که بود این زندگی از شانسم تنها
 خاطربه مادرش که داشت، شدن دیوانه قصد شنید را اممنفی جواب
 تأمین را مادرم و من که داد قول سمیر با ازدواج ازاي در رشپس دردانه

  صدایشان! و سر پر جمع از شدم فارغ کند.

 رام است! من نوبت باراین گفت زندگی که کردممی را امزندگی داشتم
 آهی نبود! بردار دست است هنوز که هنوزم و نشاند سیاه خاك به

   سید:پر سریع سمیر  شدم. بلند جایم از و کشیدم

   کجا؟_

   قبرت! سر گفتممی حتماً نبودیم جمع در اگر

   گفتم: و زدم زورکی لبخند اما

   نساء. پیش رممی_
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 مصنوعی لبخندي سمیر جلوي هم مادرجون بود.متقابلاً دوستم نساء
   گفت: و زد

   همرات! به خدا عزیزم. برو_

   گفت: ايرفته بالا ابروي با سمیر

   برسونمت؟_

   نه!_

 که بروم بیرون در از خواستم کردم. خداحافظی آرام و مشد بلند
   گفت: سریع امیرحسین

   دارم! کارت داداش زن واستا_

 هم با کهدرحالی رساند. من به را خودش امیرحسین کردم. پوفی
   پرسیدم: رفتیممی خروجی در سمت به و بودیم شده همقدم

   آقازاده؟ داشتی کارمچی شده؟چی خب_

  کرد: صاف را اشگلوي و کرد یمصلحت يسرفه

   نگی؟ مادرجون به ديمی قول_
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   گم!نمی نچ،_

   اومده. خوشم رضوانه از من_

   گفتم: و کردم نگاهش شده گرد چشمانی با

   چی؟!_

  کشید: رنگش آبی لباس به دستی

 خوامنمی اوه... حالا نداره، تعجب شدم! بزرگ بینیدنمی چیه؟ مگه_
   که! اشخواستگاري برم

   گفتم: حیرت اب

   سالته! پونزده فقط تو امیرحسین_

   نیست. که سالم دو سالمه، پونزده_

 متنفر او از که ايخانه شدیم. خانه درندشت حیاط وارد و کردم باز را در
   بودم!

 صدوشصت تقریباً  قدش انداختم. نگاهی امیرحسین به حوصلهبی
 فرم روي رفتن باشگاه با کردمی سعی که داشت لاغري هیکل و زدمی
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 روز مد طبق را موهایش کند. پیدا کشی دختر هیکل سمیر مثل و بیاید
 خشتک بود. داده فرم زهرمار و کوفت و تافت و ژل نوع هزار با

 خانوادگی بود. مشکی چشمانش زد.می جارو را زمین که شلوارش
 رنگی چشمانم که من برعکس داشتند. رنگ ايقهوه یا مشکی چشمان

 مال که داشت پف کمی فقط کوچک؛ نه بود، بزرگ نه اشبینی بود.
 است؛ خوب گفت شدمی کل در که نازك لبانی بود. بلوغش دوران
   زمان! مرور به شودمی هم ترخوبت

   گفتم: آرام

   کنم؟ کارچی من گیمی حالا_

 حالت با و خاراند را سرش و برداشت سرش روي از را اشکپ کلاه
   گفت: ايبامزه

   بزنم؟ مخشو جوريچه بگو_

   گفتم: شده گرد چشمانی با

   چی؟!_

   گفت: کلافه و داد تکیه شاهتوت درخت به را دستش
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   نه؟ ماست گند شانس از اینم امروز! شدي خنگ چقدر داداش زن_

   گفتم: اخم با

   پرسی؟می من از سواله اینم آخه جقله! باش مودب_

  خندید:

 قید که کردي کارشچی و سمیر داداش این وکیلی الله چی! پس_
 شده کرد؟ ازدواج تو با و زد مانتالو سانتی پولدار مُختر دختر هرچی

   گدا! و شاه ازدواج همه، زبون ورد

 گفتمی راست واقعیت... میان شدم پرت و شد شل شکمم عضلات
   بودم؟ چه منتظر دیگر!

   توپیدم: خشم با

 زن به داري چی باشه حواست حسین! امیر دهنته از ترگنده حرفا این_
 بمونه. دهنت تو سالم دندون یه ذارهنمی بفهمه سمیر گی.می داداشت

 !نکرد کاري هیچ جانا بگو، زننمی مفت زر که همونایی به برو ضمن در
 کردن، ازدواج هم با و شد عاشقش سمیر کرد؛ تورش نه زد، مخشو نه

   نیومده! احدُالناسی هیچ به شمفضولی
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 ود.ش سرکوب بغضم بلکه تا دادم فشارش آرام و زدم گلویم به دستی
   تلخ...! حقیقت گدا... و شاه ازدواج گفت؛می را حقیقت بود، درست

   گفت: پشیمان و ناراحت امیرحسین

 زيچی سمیر به خدا رو تو کنم. ناراحتت خواستمنمی خدابه ببخشید!_
   باشه؟ نگو.

   گفتم: و کردم مرتب سرم روي را شالم

   خب! خیلی باشه؛_

  گذاشت: سرش روي را کلاهش

   مرسی!_

  کرد: مکثی

   نگفتی... راستی_

   داد: ادامه همچنان امیرحسین آمد. بیرون سمیر و شد باز ورودي در

   کردي؟ ازدواج باهاش که شدي سمیر عاشق توئم_

   گفتم: مصنوعی لبخند با و کشیدم عمیقی نفس زدههول
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   که! کردمنمی ازدواج باهاش هوگرن دیوونه، شدم عاشقش که معلومه_

 خودم روي به اینکه بدون شنیده. را هایمانحرف سمیر دانستممی
 بیرون خانه حیاط از سریع و کردم خداحافظی دیدمش، که بیاورم
  آمدم.

 لمد اینکه با بود! مادرجون خورد. زنگ تلفنم نشستم که تاکسی داخل
 براي آرامش کمی و ندهم را جوابش و کنم قطع را گوشی خواستمی

 تاوان او به ندادن جواب دادم. را جوابش اجبار به بخرم، داغانم عصاب
   داشت! ارمغان را سنگینی

   کنم. اخم و کرده دور گوشم از را گوشی شد باعث دادش صداي

 بهت من خانوم جانا سرتون؟ رو بودید انداخته صداتونو بود شدهچی_
 کن... امدار بیا؟! راه باهاش نگفتم دفعه صد نریز! همبه اعصابشو نگفتم

   نگفتم؟!

   فشردم. همبه محکم را چشمانم و کشیدم پوفی

   کوري؟ مگه حساسه؟ روت چقدر داره؟ دوسِت چقدر بینینمی_

   کاش..! آمدم...نمی دنیابه کاش
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   بدم. بهت که ندارم مفت پول کردیم. توافق باهم ما_

   گفتم: و کردم مشت حرص با را هایمدست

 ردینف عاشق پسرت منه تقصیر نکش. رخ به پولتو انقدر خانم عاطفه_
   بازیه؟

   غرید: نرود بالا صدایش کردمی سعی کهدرحالی خشم با

 آرامشِ نباشه، دنیاش خواممی که مهسا جون به جانا منو ببین_
 میرموس بشینم! ساکت بذار کنم.می سیاه روزگازتو بزنی همبه سمیرمو

   نکن! اذیت

 و کشید عمیقی نفس ماندم. ساکت و دادم قورت را سختم و سفت غضب
   داد: ادامه

 یبچسب اینکه واسه فقط اینجا، اومدي چی واسه رفته یادت کنم فکر_
    کنی! آرومش شوهرتو به

 اغد سرم رفتم. ور رنگم سفید و سیاه کیف با و پائین انداختم را سرم
   سوخت.می چشمانم بود، کرده

   بندازم؟ یادت باید_
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 بود هگرفت بازي به را گلویم سنگ مثل چیزي دادم. فشار را امبالایی لب
 یاضاف مرض و بود گرفته اششوخی رفت.می پائین و بالا هی لعنتی و

 سکوت دلم و بود آورخفقان فضا نداشت. شعور بغضم داشت.
   راحت! عصاب یک و خواستمی

 تودهن که پول با البته ؛بشی عروسمون دادم اجازه پسرم خاطربه فقط_
 بها گشنه گدا یه به انقدر من وگرنه نداري، دوستش نگی و ببندي

   دم!نمی

   دانستم.نمی و بودم بدبختی چه من زدم. لبخندي

 چرکی زخم این نذار بشه، باز دهن این نذار بشکافم؛ رو قضیه نذار_
 رفتار باهم آدم مثل بذار بکشونه! کثافت به رو جا همه و کنه سرباز
   کنیم!

   داد: ادامه تريبیش تمسخر باز و

   گلم! عروس_

 و کج را دهانم و گوشم کنار گرفتم  را دستانم کرد، قطع که را گوشی
   آوردم: در را ادایش و کردم کوله
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   گلم! عروس_

   غریدم: بیشتري حرص با و انداختم چنگ موهایم به

   گلم! عروس_

 محلش اما شد؛ اشک از لباب چشمانم و گلویم در زد چنگ بغض
   گفتم: لب زیر نگذاشتم.

   زنه؟می حرف طورياین من با که کیه کرده فکر_

   کشید: فریاد درونم صدایی

 سفته و چک ازت کلی نیست یادت خریده، پول با رو تو تو! صاحب_
   زندان! افتیمی کنی ول اگه نکنی؟ ول پسرشو تا داره

 بد حالم بودم... عصبی شتم...دا ماشین.حرص صندلی روي کوبیدم پا با
   بود!

 و داشت اخم کرد؛می نگاهم شده گرد چشمانی با تاکسی راننده
   گفتم: لب زیر رفتم. پیاده و شدم پیاده تاکسی از بود. زدهحیرت

   خرفت! پیرزن_
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 مهزمز بغض با کردند. باریدن به شروع پائیزي باران همانند هایماشک
   کردم:

 تره؟!خوشبخت داره پول هرکی چرا خدا... يا پوله؟! چی همه مگه_
 بهم خوام...می منم خوام...می منم دارن؛ دوستش همه داره، شانس

    پول! پول... بده! پول

   زدم: هق

 حتی بخشه؛می شخصیت بخشه،می آبرو آدم به اسکناس چهارتا_
   خانواده...

   لرزیدم: خود به

  نمیاره؟! گفته کی خوشبختی... و پول_

 هب رفتن بروم؟ کجا حالا ماندم! حیران انداختم. نگاهی اطرافم و ردو به
 جاهیچ دره. جهنم آن از رفتن بیرون براي بود بهانه یک نساء يخانه
 مادر پیش کنم! دل و درد شوم؟ آرام تا بروم کجا بروم. که نبود

 هس؟! پیشت مول پول" گویدمی بیندمی مرا تا که ايمفنگی
   "و!ت جون خمارِخمارم
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 گرفت. پیش در را مهناز خانه راه ناخودآگاه که قلبم یا بود پاهایم
   زد.می چنگ دلم بر دلی دو و تردید

 رنگشان. سفید در به شدم خیره بغض با و زدم را شانخانه زنگ
 يبهانه به هاخیابان يآواره دیوانه، منه و بود ظهر چند ساعت دانمنمی
 کمی دل این تا مشتی... درددل یک و داغ چاي یک و آرامش ايذره
   گیرد. آرام

   کیه؟_

 استرس هرگاه بود، عادتم دادم. فشار کفش توي را پایم شست انگشت
 وول دلم توي داغی چیز یک کردم.می آرام را خودم اینگونه داشتم

 چه اسمش دانمنمی کرد.می برابر چند را استرسم و دلشوره و خوردمی
 جسم اشکی و لرزید صدایم آبجوش... مثل غ،دا چیز یک گفتممی بود،
 شده قرمز سرما فرط از که هاییگونه هایم،گونه روي خورد سر و زد قُل

   بودند.

    گفتم: و دیوار به دادم تکیه را سرم

   منم._
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   نداد. جواب

   جانا! منم..._

   نیامد. صدایی

   نداري! دیدینشو چشم که همونی_

   سکوت. هم باز

 نداره؛ روح لهیده جسم این خستم، خیلی چون کنم، لد و درد اومدم_
   ندارم... رو کسی تو جز که منم

   دادم: ادامه قبل از ترشکسته و دادم تکان سر

 رازاي هاشو،عقده درداشو، داره احتیاج که پناهبی یه واسه_
 سبک رو قرار بی دل این تو کنهمی سنگینی بدجور که صاحبشوبی

   رفیق؟ داري وقت کنه

 بغضم شد باعث پائیزي باران هايقطره چکچک آسمان، غرش صداي
   کند. ترتنگ را اشجاي و شود جاجابه ايصخره مثل
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 رد تیک صداي کشیدم. آه ببارد... باران دادم اجازه و بالا گرفتم را سرم
   بود؟ آمده رحم به دلش پس در؛ به خیره متعجبم نگاه و

 که داشتم، خاطره ازش کلی که حیاطی همان اشانخانه حیاط وارد
 عقرب زهر مثل بودند؛ شده تلخی و بد هايخاطره به تبدیل شانهمه
 مات خودت... توي پیچیمی تو زند،می نیشت ها.خاطره این ماندمی
   شوي!می

 شانفراموش دنیاست دنیا تا که است هاییآن از خوب، چه و بد چه
 اشک... ریزش خطر نوشت شروی باید که هاییخاطره آن از کنی.نمی

   نفرت! و درد فوران

 گذاشتم؛ کنار را تردید و کردم ترمحکم را جانمبی و سست هايقدم
 ریدب نفسم بود! ایستاده منتظرم شانچوبی در پشت بداند. باید مهنازم

   بودم... عاشقش هستم! دلتنگش چقدر فهمیدم تازه و

 رفیق عاشق لیتم،جاه دوران همدم عاشق هایم،بچگی همدم عاشق
 دماغ رنگش؛ فندقی هايچشم و گرد صورت عاشق هایم،سختی
 مهربانش، لبخند اش،سبزه صورت رنگش، سیاه زاغ موهاي اش،کوفته
   اش...کشیده دستان و بلند قد دلنشینش، و گرم صداي
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  سلام!_

 کشیدم... عمیقی نفس و دادم سلام انداختم... پائین سر و دادم سلام
 هآنک بدون است. کرده خوش جا بینمان که ايفاصله از ترعمیق نفسی
   گفت: لرزان صدایی با کند نگاهم

 و مفت وقت نه! تو واسه ولی هست یعنی نیست؛ وقت چون برو، و بگو_
   نامردا... واسه وقت هاگممی

 مثل که برادرش از خودش، از نه بود، پر دلم هم من بود! پر من از دلش
 گله کجا باید من پس زباله؛ سطل توي کرد پرتم آشغال تکه یک
   کردم؟می

   آسمان! به رو گرفتم را سرم و پارکت کف نشستم

   نیست! دراز گوشام منم نیست. نیکپیک جاي اینجا خانمی_

   بود! آمده بند زود چه باران مالیدم. پالتوام به را دستانم کف

   ندارم! حرفاتو يحوصله_

   گفتم: و دادم قورت ضرب به را دهانم بآ و کردم تر زبان با را لبم
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 یه تو شدیم. بزرگ باهم بچگی از دونم؛نمی رو تو نرفته، یادم من_
 دو ساختمون یه و تاریک و تنگ کوچه یه تو محل، یه تو خیابون،

   طبقه.

   کشید: داد خشونت با مهناز

   بیرون! برو_

 بهتر همان لاً اص لعنتی! بود؟ آمده بند باران چرا کردم. نگاه را آسمان
   نداشتم. شدن خیس يحوصله بود، آمده بند که

 بودن؛ ثروتمندي يخانواده از که داشتم عیاش و خیالبی باباي یه_ 
 عاشقی و عشق تیریپ آقا که ...داشت ثروتمندي يخانواده یعنی
 یه بعدشم شه.می محروم ارث از و کنهمی ازدواج مامانم با و دارهبرمی
 بهتر حال و عشق خداحافظ! رفتیم ما و مامانم دست کف زهاندامی بچه

 پول ندارم که ايبچه یه و زندگی و زن باباي گور پس خانواده؟ یا است
   بدم. رو مخارجش و خرج

   نشست. کنارم اکراه با
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 و مآد مثل بشینه مامانمون که نبود کارمون تو شانس اولاشم اون از ما_
 از فهمیدم چی من کنه. بزرگ ندوند و چنگ با رو شبچه شرافت با

   عار...بی معتاد مادر یه داشتم؟ چی زندگی؟

 و کردند، باریدن به شروع هم هایماشک و لرزیدن به کرد شروع بدنم
   گفت!می چیزي کاش بود. کرده سکوت تنها مهناز

 و تو کوفت... نه درد، نه عشق، نه چیه، محبت دونستممی نه_
 ايتازه بوي و رنگ یه اصلاً  زندگی مونمحله اومدید که تونخانواده
 نفهمیدم و گذروندممی تو با رو وقتم و شدم غم و درد خیالبی گرفت!

   شدم...! داداشت محبتاي گرفتار کی

   زد: داد کرد. نگاهم عصبانیت با و سمتم چرخید سریع

 و اِله که هم؟به ببافی دروغ خوايمی بازم نیار، منو داداش اسم ها..._
 کردي ازدواج بهترون ما از یه با جنابعالی که شد اون تقصیر بگی تا بِله؟

   خدا؟ امون به کردي ول منو داداش و

   بستم: آرامش با را هایمچشم
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 اون از من کرد، خرم محبتاش با داداشت آقا که بود سالم بیست_
 قلبش عزیزم بگی بهش تا و بودن ندیده محبت رنگ که بودم دخترا
 مهناز کردیم. نامزد بود! خوبی روزاي کنه...می تولوپ_تالاپ به شروع

 ن!ک گوش پس بزنم؛ حرف تا اینجا میام که باریه و آخرین و اولین این
   راسته! حرفام که قسم خدا به کن! باور و کن گوش

   :کشید تندي نفس و گرفت من از را رویش

 سمیر اب رفتی چرا تو کرده. خیانت بهت داداشم گیمی که گیرم_
 هک نداشتی سر زیر قبل از رو بهترش یکی هم تو که نگو کردي؟ ازدواج

   هان؟ کردي، ازدواج سمیر با خورد همبه توننامزدي که بعد ماه چند

   گرفت: شدت بغضم

 حتی داره... دوست منو و اومده خوشش من از سمیر دونستمنمی من_
 ابجذ پولدار سرپ یه که گنجیدنمی فکرمم تو حتی قرآن به عاشقمه!

 نیست مهم اونش رو... و بَر خوش و بلند قد دختریه؛ هر آرزوي که
 محل اون از ما که نامزدي خوردن همبه از بعد نبود. من براي یعنی

 مد اومد روز یه سمیر بشیم خلاص هازنک خاله متلکاي شر از تا رفتیم
 محل و مالی وضع دیدن از بعد تردید، ايذره بدون مون.خونه
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 خوشبختم که حرف کلی و عاشقمه و داره دوستم گفت مونزندگی
 به خواب تو دیدن از بعد که رویایی و عاشقونه حرف کلی کنه،می

   بهمان! و فلان و نیومده چشمم

   گفت: و رفت ايغره چشم مهناز. سمت برگشتم

   خودت! جون_

   دم:بر بالا توانستممی تا را صدایم و زدم هق و ترکید هوابی بغضم

 ود؛ب بد بدجوري حالم گه،می چی ببینم که نبودم شرایطی تو روزاون_
 یپِ بره و میاد بدم ازش گفتم و زدم حرف باهاش ممکن لحن بدترین با

   مامانه... که بعدشم کارش.

 به ترس رنگ مهناز نگاه کوبیدم. زمین روي را امشده مشت دستانم
   گفتم: و شد بیشتر بدنم لرزش گرفت. خود

 زندگی این به ام،آینده به کنه، فکر من به اینکه بدون مامانم_
   آورد. بالا بدهی کلی و کرد قمار و زد گند بازم موننکبتی

 ود.ب کرده یخ بدنم کل و بود بریده  را امانم قلبم تپش شد. مات مهناز
   دادم: ادامه و لرزید امچانه
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 میلیون ده باید قتواون و دیدممی خدا زور به و هزاري دو یه رنگ_
 کردممی کار توش که شرکتی هايبچه از یکی بعدشم کردم،می جور
 بهش که ستدختره یه عشق از گفتنمی بده! حالش سمیر آورد خبر

 مهم امواسه که بودم پول کردن جور درگیر قدراون داده. رد جواب
   سمیر..... مامان روز یه که چیه! به چی نبود

 و شد گرد ترس از چشمانم پراند. جا از را یماندو هر در زنگ صداي
   :گفتم

   کیه؟!_

 بالا ايشانه انداخت. حیاط در به نگاهی و شد بلند اشجاي از مهناز
   گفت: سرد و انداخت

  محمده. کنم فکر دونم...!نمی_

   گفتم: لرز و ترس با باشند، ریخته امروي یخ آب سطل یک انگار

   ببینه. منو نذار پرستیمی هرچی هب رو تو حالا؟ کنم کارچی_

   گفت: و زد نیشخندي

  نیستی؟! مطمئن خودت از مگه ترسی؟می چرا_
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   کردم: زمزمه دلخور و نشست هایملب روي پوزخندي

 باورم وجودته! تو معرفت جو یه و سابقی مثل هنوز کردم فکر من_
 خوشگذرونت عیاش داداش به من کنیمی فکر که جهنم به نه؟ نداري
 چه بفهمی کنم روشنت خواستم پول! به فروختمش و کردم پشت

 جز من نداره، ورتون میال خیال هم حالا خانم؛ داري مارمولکی داداش
 تمدوستی بکنم. داداشتون آق نثار ندارم چیزي انزجار و نفرت حس

 نی.زمی بهم رو معنا تمام به نامرد یه انگ رفاقت همه این بعد نخواستم،
   کنه! گوش حرفتو خانم چی؟ که بکش نازشو هی بسه دیگه

 ریشه گلوم در سختی و سفت بغض و خورد سُر یکی یکی هایماشک
 زده جوانه دلم توي که غمی از درد، از بزنم داد خواستمی دلم زد.

   شد: خش از پر صدایم و لرزید امبود.چانه

 کمیه فقط کم...یه اگه البته کن؛ خلاص دره جهنم این از جور یه منو_
 بشم! روروبه داداشت با خوامنمی مونده. وجودت تو معرفت

 و سر به زنهمی گند ببینتم کاره.طمع ست!کورهگربه که شناسیشمی
  زندگیم. شکل

   کردم: تکمیل را حرفم غیظ با و
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   نیستم. دردسر دنبال چون بشه، شوهرم منو مزاحم خوامنمی_

   گفت: تمسخر با

 منِ به رو حرفا این و نبودي اینجا الان گشتینمی دردسر دنبال اگه_
   زدي!نمی معرفتبی

   گفت: ممکن شکل تریناحساسبی با و در سمت رفت و کرد پشت

 تنها که اومده دوستمه شمال. رفتن دوستاش با نیست، ممد نترس_
 معرفتبی دوست یه با امدیگه ورا!این نیا دیگه هري... توئم نباشم.
   نکن! درددل

 حس ایستادم. شده خشک و حرکتبی و زد یخ بارهیک تنم تمام
 و بالا مدام اممعده محتویات نمانده. باقی برایم نفسی دیگر کردممی

   نبود! من مهناز این که قسم خدا به بود؟ مهناز این شد.می پائین

 همان از شد. حیاط وارد خودش سال و همسن دختري و کرد باز را در
   زد. را چشمم پالتواش زقرم جیغ رنگ هم دور

 خیره و بودم ایستاده جایم سر شده خشک که منی به اياشاره چشم با
   گفت: و کرد کردممی نگاهشان
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   داري! مهمون نگفتی کیه؟_

 لحن با و کرد هدایتش داخل به و گذاشت دختر پشت را دستش مهناز
   گفت: ايدلسوزانه

 سوخت براش دلم گدایی، بود اومده چیه؟ دوست جون، ستاره نه_
   دادم. راهش

 رس به متعجب ستاره درد! و بود هواییبی کردممی حس که چیزي تنها
   گفت: و انداخت نگاهی شکلم و

   گدایی؟! این؟!_

   گفتم: کنان زمزمه رفتم. در سمت به و دادم تکان سري

   محبت. گدایی گدایی... آره!_

 ابال را سرم بارید. و کرد غرشی دوباره آسمان کوفتم. همبه محکم را در
   گفتم: باران شر شر به رو کشیدم. آهی و گرفتم

   اي!افسرده آسمون چه_

   بستم: چشم لذت با
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   داریم. خدایی همما نداره! عیب_

  کرد. رخنه دلم در عالم غم شدم خانه وارد وقتی

   سمیر! آتشین عشق همراه البته داشتم؛ هیجانبی و آرام زندگی یک 

 نباشد خانه هم سمیر کردم دعا نبود. کسی شدم... خانه وارد روح مثل
 از اما نداشتم؛ را هایشدادن گیر يحوصله کنم. خلوت خودم با تا

 را اشگونه و جلو رفتم بود. خوابیده خوابمان اتاق داخل بدم شانس
 رگی که بود کرده گناهی چه او کشیدم. موهایش میان دستی بوسیدم.

   بود؟ هافتاد بدجنسش مادر و من

 پسرش خاطربه مادرش بودم. هم قطعا که بودم... بدجنس من هم شاید
    کند! ازدواج اششاهزاده با گدا یک داد اجازه و گذشت هایشپول از

 رنگ، ايقهوه و کشیده چشمان کردم... صورتش يحواله را نگاهم
 کشیده، صورتی مردانه، پرپشت ابروهاي شکل، مستطیلی يچانه

 ياقلوه کمی بگویم بهتر یا ساده هايلب اش،داشتنی تدوس ریشته
 لک در مهربان... نگاه یک و بود لبخند یک کنارش که مردانه اما شکل

   بود! جذاب
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 اما بود سبک خوابش کشیدم. بالا را دماغم و کردم عطسه شدت با
   نشد! بیدار

   کردم: زمزمه آرام گوشش در و بردم جلو را سرم

   شه!می خشک کمرت بخواب، تخت رو برو بیدارشو سمیر_

   خورد. سختی تکان و لرزید پلکش

   سمیر؟_

   کرد. نگاهم گیج و خیره و کرد باز را چشمانش آرام

   نشده! خشک کمرت تا بلندشو_

 به نگاهی و شد بلند جایش از آلودخواب و حالبی کشیدم. را دستش
   کرد: اخم و انداخت پایم تا سر

   کردي؟ دیر انقدر چرا بودي؟ کجا خیسه؟! چرا لباسات _

 شدن شل و بدنم شدن حسبی طورهمان کردم. حس را قلبم سقوط
 جهانی جنگ یک عصاب بازهم کن... کمکم خودت خدایا را! پاهایم

   نداشتم. را دوم
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   گفتم: و نباختم را خودم حال این با

   بودم. نساء پیش برم؟ دارم رو کجا منم بینی؟نمی گرفته بارون_

   کردم: اضافه سیاست با و 

 واقعاً فضا این تحمل کردي! ناراحتم و اذیت کافی ياندازه به صبح_
   بود. سخت برام

 با و شد غمگین نگاهش کشیدم. آهی و او به دوختم چشم ناراحتی با
   زد. موهایش به چنگی حرص

   کنم!می اذیت رو تو انقدر که بکشه منو خدا من... به لعنت_

 روي بر لبخندي کنم منحرف را فکرش توانستم اینکه از پیروزي، از
   کردم: اخم اما نشست؛ لبانم

  تی!نگرف سردرد تا بخواب بگیر خیال،بی رو اینا حالا سمیر! نکنه خدا_

   گفت: گرفته داد. تکان را پایش عصبی و تخت لب نشست حرص با

   خوام!می معذرت_

  کاشتم. اشونهگ روي میلیبی با که بود سردي يبوسه جوابم و
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***  

 مشغول؛ فکرم و بود خرد عصابم کردم.می آماده را شام میز داشتم
 عجیب من اما گذشت؛می انگیزرقت و کذایی روز آن از روز سه تقریباً

 این از واقعا سرکار. بروم بگذارد تا کنم راضی را سمیر خواستمی دلم
 در زنگ صداي بودم! شده زدهدل هیجانبی و نواختیک زندگی
 وزر به روز هوا کشیدم، بالا تا را ژاکتم زیپ کرد. پاره را افکارم يرشته

 و ردس نبود، برانگیزتعجب هوایی چنین همدان در البته شد؛می سردتر
   بدتر. و بود پاییز که الان تابستانش، هايشب حتی یخبندان؛

 لامس از بعد رفتم. استقبالش به برگشته، سرکار از سمیر دانستممی
 الاب ابرویی داد. دستم به را شیرینی جعبه امپیشانی بوسیدن و دادن

   گفتم: و انداختم

   مناسبت؟ چه به شیرینی_

   گفت: و کرد حلقه امشانه دور را دستش خوشحالی با

   شه.می خوشحال خیلی بفهمه آقاجون شدیم، اول مناقصه تو_
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 کار! بود شده آبش و نون کنم. مخفی را لبم روي پوزخند کردم سعی
 و انداخت نگاه اطراف به و چرخاند سر کردم. اکتفا لبخند یک به تنها

   پرسید: خاراندمی را اشپیشانی کهدرحالی

   کجاست؟! آقاجون_

 امیرحسینم خانم؛ عمه يخونه بالا يطبقه رفته جونم مادر اتاقه. تو_
   دوستشه. يخونه هم مهسا و خوابیده

 عیس نگاهش با و نشاند ايبوسه امگونه روي و شد نزدیک بهم بیشتر
  ببلعد: مرا داشت

   تنهاییم؟ پس_

  شوم: جدا او از کردم سعی تصنعی ايسرفه با

   سمیر! نکن میاد، الان آقاجون_

   شد. دور من از و داد سر بلندي يخنده

   خونه!می خروس کپکت چیه؟_
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 خوابمان اتاق سمت داشت کهحالیدر آمیزمطعنه حرف به توجهبی
   گفت: شیطنت با رفتمی

   اینجا! میاي شب بالأخره_

   کشیدم: داد اعتراض با

   سمیر! _

   جونم.اي_

 .دانستممی خوب رااین نبودم، من سمیر حق رفتم، ايغره چشم
 همگی جون مادر آمدن از بعد دادم. جا میز روي را وسایل يبقیه

 و لذیذ رنگ، و عطر خوش سبزيقرمه شدیم. خوردن غذا مشغول
   اشتهاآور!

   باشم. شنونده فقط کردم سعی پس بودم، حرفی کم آدم

 شرکت بهراجع خوادمی ببیندمون، مشتاقه خیلی منصوري آقاجون،_
   کنه. صحبت

 به رو گرفت،می مادرجون دست از را آب لیوان کهدرحالی آقاجون
   گفت: سمیر
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 شرکتو که اريتکر حرفاي همون بگه، خوادمی چی دونممی کهمن_
 قائلم. ارزش شرکت این براي چقدر دونیمی خوب خودتم کنیم. واگذار

   هستیم! توشی تو و من فقط حالا که خانوادگی شرکت یه

 استخوانی موهاي شده، تاتو ابروهاي انداختم. مادرجون به دقیقی نگاه
 هاعجوزه یاد بیشتر دیدمشمی وقتی تپل؛ کمی و گرد صورتی و رنگ

   گفت: مادرجون به رو و کرد اخمی پدرجون دم!افتامی

   بود... هم امیرعلی اگه البته_

   امیرعلی؟! پرید. بالا ابروهایم جفت

   گفت: غصه با مادرجون

 دوست خیلی خودش که دونیمی نداره. گناهی امیرعلی جان مسعود_
 ت؛ماس تقصیر کمی شدناش دور این شایدم البته کنه، کمکمون داشت

   میاد. کی ببینم منتظرم فقط

   پرسیدم: متعجب و انداختم بالا ابرویی و شد بیشتر تعجبم

   کیه؟ دیگه امیرعلی_

   داشت؟! خنده حرفم کجاي زد. خنده زیر پقی سمیر
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   بودم. گفته بهت امیرعلی بهراجع که من_

 و شد دقیق چشمانم توي اخم با آقاجون زد.می آشنا بدجوري اسمش
   گفت:

   شوهرته! برادر_

 بود گفته بود. کرده صحبت من با بهشراجع سمیر افتاد. امهزاري دو
 مشکلات خاطرهبه و کندمی زندگی تهران الان که دارد برادر یک

 قدرآن یعنی بودمش؛ ندیده حال به تا من و رفته آنجا به اشخصوصی
   بود! عجیب واقعا است؟ نیامده هم برادرش عروسی که داشته مشکل

 سر وقتهیچ خانواده این کار از که من انداختم. بالا ايشانه
 هب غذا خوردن از بعد انداختم. پائین را سرم و گفتم آهانی آورم.درنمی

   بردم. پناه خواب اتاق

 یک انداختم. نگاه امخسته صورت به و نشستم توالت میز به رو
 بگذارد را چیز همه دارد دوست است! خسته آدم که هست جاهایی

 جاهایی یک کند؛ بغض خودش براي و کند بغل را وهایشزان کنار،
 نه بیشتر؛ خواب نه است دردش دواي چاي نه است! خسته آدم هست
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 جاهایییک دیگر... چیز هیچ نه کند،می خوب را حالش رفتن بیرون
 هایشاشک براي حتی و دلش خودش، براي دارد دوست آدم هست
 ات دارد نیاز دارم دوستت یک فقط آدم که هست جاهایییک کند! گریه

 زیادي شاید دانممی چه نبود! من آلایده مرد سمیر قطعاً  نمیرد.
   شاید... بودم؛ خودخواه

 روي پوزخند زدم. موهایم به چنگی و شدم بلند جایم از عصبی
 ازب و کار... کار... کار... بود. کارش اتاق در سمیر .شد تررنگ پر هایملب
  کار! هم

   خورد: در به ايتقه

   تو؟ بیام داداش زن_

 و کشیدم عمیقی نفس و کردم وجورجمع سریع را خودم بود. مهسا
   گفتم:

   تو! بیا_

 موهاي کردمی توجه جلب صورتش در که چیزي اولین شد. وارد مهسا
 هايخصلت از یکی بود. خوب مهسا زدم. لبخندي بود. اشچتري
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 زخم .آوردنمی در بازي زنک خاله و نبود فضول که بود این هم خوبش
 تخت روي تعارف بدون بود. خودش لاك توي سرش و زدنمی زبان

   گفتم: و نشستم کنارش نشست.

   خبر؟ چه ببینم بگو خب_

   گفت: و گذاشت نمایش به را اشگونه چال و زد لبخندي

   گذره.می خوبه،_

    خوبه...!_

   گفتم: کشید. عمیقی نفس

   خبر؟ چه خواستگارت از_

   عشق. از پر لبخندي زد، خنديلب

 نه؟وقتی کنی درکم تو شاید داداش زن خوبه. چی همه که فعلا_
 رو پسري همچین تو تو؟ لیاقت اینه گنمی شنمی متوجهش دوستام
 نداره؛ پول درسته کنی؟ ازدواج پسري همچین با قراره داري؟ دوست

 م...!ترسمی ولی داره؛ ارزش واسم دنیا یه این داره، دوستم اما
   نذارن. نشه! ترسممی
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 بود! مشکلات تمام حلّال پول انداختم. پائین را سرم و کشیدم آهی
   گفتم: و زدم پوزخندي

 وقتی بخشه،می احترام و شخصیت آدم به پول جوریه...همین جا همه_
 دهن بد و سوادبی يگنده شکم و چاق نیست مهم باشی داشته پول

 خب... بخري. رو دنیا تونیمی و ولداريپ و داري پول اینه مهم باشی.
 ؛کنی عوض نظرشونو شهنمی جورههیچ که فکره کوته آدماي نظر اینم
 تو اشیب نداشته پول اگه که دنیایی تو شی! خفه و بیاي کوتاه باید پس

 رو بهترون ما از یه با کردن ازدواج و شدن عاشق حق خوري، سري
 پول اما بود خلافکار کنییم تعریف ازش که پسري همون اگه نداري!
   کردنمی تقدیمش دستی دو رو تو بابات مامان داشت،

   گفت: ناراحتی با

   نکنن! قبول که ترسممی ترسم،می بابام_مامان العملعکس از_

   فشردم: را دستش و زدم لبخندي



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 50  

 

 تهس وقت و سالته نوزده الان تو کنی! فکر چیزا جوراین به خوادنمی_
 و فت بخواد دلت تا شوهر درست، به بچسب دن.ش عروس واسه

   فراوونه!

 کردن ازدواج چون کردم؛نمی شوهر اصلا که نبودم شدیوونه اگه_
   بنده.می آدمو پاي و دست

   بشی! پذیرمسئولیت گیريمی یاد اما_

   گفت: و خندید

 که کیه ده،می اهمیت چیزا این به دیگه کی الان ها،گیمی جوك_
   ؟!کنه عمل بهش

   گفتم: طعنه با

   داداشت. مثلاً اوهوم_

   گفت: آورددرمی جیبش از را اشگوشی کهدرحالی و شد بلند جا از

    ست!دونه یه ماهه، داداشم که خدا به_

   کنم: جلوگیري دهانم کردن کج از کردم سعی
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   خیلی!_

   گفت: تحسین با و چشمانم سمت به داد سر را اشخیره نگاه

   داشتم؟ رو تو چشماي من شدمی چی_

   گفتم: تعجب با

   داشت؟ ربطی چه الان_

   گفت: و انداخت بالا ايشانه

   خواست. دلم یهو شدم! خل دونم!نمی_

   ت:گف رفتمی در سمت به کهدرحالی شدم. بلند جایم از هم من متقابلاً

 دونیمی اما نمیزنیم؛ حرف هم با زیاد که ما داداش، زن دونیمی_
 میام روزیه بدونم. و سمیر و تو عشقی داستان دارم دوست خیلی
   گه!نمی هیچی که سمیر بزنیم، حرف مفصل

   ها.نیست رمانتیک هم اونقدرا_

   گفت: و سمتم برگشت کرد، باز را اتاق در و زد چشمکی

    دیوونته؟ جورياین کردي کارچی بگو تو_
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 عصابم داشتند باز کشیدم. عمیقی نفس و خاراندم را امپیشانی
   ریختند.می همبه خودبی هايراباحرف

   گم.می حالا_

   داداش. زن بخیر شبت باشه،_

   گفتم: و فشردم را دستش

   عزیزم. خوش شبت_

 ساعت به نگاهی فرستادم. بیرون شدت با را نفسم بست که را در
  بود. شب دوازده انداختم.

 یدم!کش یپوف خوردم.می سیب داشتم و بودم نشسته تلویزیون جلوي
 مثل کردم.می پایین و بالا را هاشبکه تکراري، روزهاي از خسته

   علاف! و کاربی همیشه

 آقاجون و سمیر که هم هاشب مادرجون، به خونه کاراي تو کردن کمک
 تکراري و مختصر هايحرف و دورهمی شام  و آمدندمی شرکت از

 یک همانند نسا قولبه بودم. شنونده یک فقط که شرکت، بهراجع
   جالیز. سر مترسک
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 دستی کردم. خاموش را تلویزیون و شدم بلند جا از قبل از ترکلافه
 که کنم حرکت خواب اتاق سمت به خواستم و کشیدم صورتم روي

 شدوستان با مادرجون دانستممی بأیستم. کرد وادارم تلفن زنگ صداي
 را شیگو بود. مدرسه هم امیرحسین و دانشگاه مهسا دارد. دوره

   گفتم: و برداشتم

   بفرمایید؟ بله،_

 طولی رسید. گوش به خط سويآن از کسی کشیدن نفس صداي
   انداخت. طنین گوشم در گیرایی يمردانه صداي که نکشید

   سلام._

   گفتم: و شدم ولو تلفن میز روي

   شما؟ سلام_

   نیاوردم؟ بجا دارم، کار عاطفه مامان با من_

 را او و داشت کار مادرجون با که بود که بردم، لابا ضرب با را ابروهایم
   کرد؟می خطاب عاطفه مامان

   پرسیدم: گیجی لحن با
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   دارید؟ کارچی عاطفه مامان با شما ببخشید _

 وم.ش عصبی شد باعث که کشید کلافگی و حوصلگیبی روي از پوفی
   هست! هم طلبکار زده زنگ مردك

   گفتم: عصبی

 زنگ کی بگم اومد نیست. خونه عاطفه مامان الانم عروسشونم، من_
   زده؟

   پرسید: تعجب با سوالم به توجهبی

   سمیري؟! زن_

 کجا از مرا دیگر این شد... تومانی دویست سکه ياندازه چشمانم
   شناخت؟!می

   بله!_

   شد. بیشتر تعجبم نگفت؛ چیزي

   زده؟ زنگ کی بگم نگفتید، _
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 دیگه روزه چند تا بگم بهش مخود خواستممی بود. امیرعلی بگو _
   همدان. میام

 برادرشوهري بود، این امیرعلی پس بگویم؛ چه جوابش در دانستمنمی
   ندیدمش. حالا تا که

   خداحافظ! برسون؛ سلام همه به _

 گوشی و ماندم واج و هاج کرد. قطع بدهم را جوابش بگذارد آنکه بدون
 را اشخداحافظی وابج بگذارد کردمی حکم ادب کوبیدم. حرص با را

 اردو خیالبی نبود. مهم اصلا انداختم؛ بالا ايشانه کند. قطع بعد و بدهم
   پاشیدم. صورتم روي بارهیک به را سرد آب و شدم دستشویی

 چقدر شدم. خیره امقیافه به آینه جلوي آمد.نمی بالا نفسم سرما از
 نکهای با تم،نداش دوستش اینکه با باشم. بور پدرم مثل داشتم دوست

 نبود معلوم که امکشیده و درشت هايچشم اما بودم؛ بیزار او از
 و وشتیگ لبانی و کشیده و کوچک بینی بود. رفته او به سبز یا استآبی

 و بلند موهاي رنگ. مشکی و کشیده و پهن ابروهایی پهن، کمی
 لذت و تحسین با سمیر همیشه داشتم. دوست هم را رنگم مشکی

   گوید:می و دوخته من به چشم
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   عروسکی! شبیه که الحق_

 از که کردمنمی انکار کرد.می خطابم هم (باربی) هاوقت بعضی یا
 چنین آمدمی بدش کسی چه شد.می آب دلم توي قند هایشتعریف
 زیبایی داراي البته صد و مالی لحاظ از تامین ،دوستداشتنی شوهر

 فرق من وضعیت خب اما کند؛ محبت او به همهاین ،مردانه چشمگیر
   بود داشتنیدوست سمیر يقیافه کرد.می

 جذابیتش به که اشمردانه کمانی و پرپشت ابروهاي با خمار چشمانی
 بدون ناخودآگاه داشت. خواستنی و جذاب ايچهره کل در بود! افزوده

 که امیرعلی سمت رفت فکرم باشم داشته خودم روي کنترلی آنکه
 درست بودم. شنیده را صدایش فقط حال به تا و بود هرمشو برادر گویا
 ودب رفته یادم کل به اما بود؛ کرده صحبت برایم او بهراجع سمیر بود

 کرد.می زندگی تهران است، یادم که طورآن دارم. هم شوهري برادر
 نکردم؛ سوالی هممن نشد، جزئیات وارد هم زیاد و نگفت چیزي سمیر
 اشد.ب داشته ايافتاده جا يقیافه باید نظربه ،باشد سمیر شبیه شاید
    رفت. هم در هایماخم نبود. سنی کم سن سال سی
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 دلیلی دي؟می نظر و کنیمی فکر بهشراجع نشستی چی که خب_
   که. نداره

   بزنم. پس را امبیهوده افکار کردم سعی

 درست شام باید شدم؛ بلند جا از عجله با خورد ساعت به که چشمم
 شده که هم زحمت و زوربه اما بودم خسته حسابی اینکه با کردم.یم

 خیال و فکر در انقدر کردم. روشن را گاز زیر و کرده وپادست ايقیمه
 امیرحسین صداي با که بودم کردن درست سالاد محو و شده غرق
   گفتم: عصبی و شد حبس امسینه در نفس خوردم، سختی تکان

   تو! دست از امیرحسین_

 به کهدرحالی و کرد پرت اپن روي را اشکوله خستگی با امیرحسین
   گفت: رفتمی یخچال سمت

   داداش. زن غرقی خیالت و فکر تو کنم کارچی من_

   گفتم: و کردم پرت سالاد ظرف روي را چاقو

   اومدي؟ تنها_
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 از صورتم که زد آروغی خوردنش از بعد و کشید سر لاجرعه را شیشه
   زدم: صدا را نامش اعتراض با .شد جمع انزجار

   اه...! امیرحسین!_

   بگیر! رو هاتگوش شهمی چندشت کنم، کارچی من _

 و گرفتم آب شیر زیر را دستانم حرص با خورد!می همبه داشت حالم
   غریدم:

   رو. زندگی این بزنن گندش_

 با کردم. رها تخت روي را خود و شده اتاق وارد آویزان لوچه و لب با
   موقع!بی چه بود؟ که فشردم، حرص با را چشمانم گوشی زنگ دايص

 آن از هم زیاد البته که بود دوستم شد. قفل "نساء" نام روي نگاهم
  نبود. لوتی هايرفیق

   جانم؟_

  خودم. عشق بر سلام_

  آودم: لب به لبخند و شدم بلند جایم از
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   خوبی؟ عزیزم سلام_

   گفت: رزیدلمی هیجان زور از صدایش کهدرحالی

   خوشی؟ خوبی؟ چی؟ تو توپم! ام...عالی_

   گفتم: و زدم پوزخندي

 چیزي ما خوادنمی دلش وقتایی یه خدا نخواد، چه بخواد دلمون چه_
   خوبم؟ نظرتبه وضعیت این با باشیم. داشته رو خوادمی دلمون که

   گفت: عصبی نساء

 خوبی اون به شوهر خوري.می خوردن فحش درد به فقط تو جانا!_
   ناشکري؟! بازم داري،

   نمایان. هم سمیر قامت و شد باز در

 آب باشم. خونسرد کردم سعی حال این با ریخت. فرو امسینه توي دل
 نداشتم دوست نکردم. توجهی قلبم هايتپش به و دادم قورت را دهانم
 و دادم را جوابش و داد سلامی سر با کنم.می صحبت او بهراجع بفهمد
   گفتم:
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   نداري؟ کاري برم باید من نساء_

   ها.بدم بهت خوش خبر یه بودم زده زنگ مثلاً وا..._

 مشکم دور حریصانه دستانش و کرد بغلم پشت از آمد. طرفم به سمیر
 دهانم آب بوسید. و کرد فرو گردنم توي را سرش درآمد. نوازش به

 ابود.ب دهافتا شمار به هایمنفس شل... پاهایم و دست و بود شده خشک
   گفتم: پته تته

 قرار جا یه یا بزنیم حرف مفصل اینجا بیا فردا گم...می ببخشید._
   بذاریم.

 کرد. بازش حرکت یک با و کشید موهایم کش روي را دستش سمیر
   ریختند. دورم آبشار همچون موهایم

   گفت: دلخوري با نسا

   مثلاً؟ کجا_

 را هایمدست ساق ستشد کشید. بو و کرد موهایم لايلابه را سرش
 شل کردم!می حس خوبیبه را هایمرگ در خون شدن منجمد فشرد.
   طور.همین را پاهایم شدن
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 من اچر شد!می پایین و بالا مدام اممعده محتویات قلبم... وقفهبی تپش
 داده قرار خود حصار در را امگونه ریشش ته خواستم؟نمی را مرد این
   گفتم: لرزان و دادم قورت بضر با را دهانم آب بود.

   نداري؟ کاري گممی خبرشو پیامکی بهت بعد نساء! دونمنمی_

   خوشت! اخلاق اون با رو ما کشتی توئم باشه! خب خیل_

   فشردم: همبه را چشمانم

   نساء. خداحافظ_

 از پر و محکم شدم. کشیده طرف یک به شدت به کرد قطع که را تلفن
   گوشم: زیر خمارش هايزمزمه و ند.چسبا دیوار به مرا خشونت

 خاص و خاصی برام همیشه تو خیلی... زیاد. خیلی جانا عاشقتم من_
   مونی!می

 اشخیره وگنگگیج ايلحظه براي کرد. نوازش را موهایم دستش با
 گوشم يلاله بود. شده خشک شدت به دهانم آب و نداشتم نفس شدم.

   کرد: زمزمه و بوسید را

   فهمه!نمی گرما شهمی عاشق که آدم_
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   زد: دستانم روي ايبوسه

   فهمه!نمی من من، اصلاً شهمی عاشق که آدم_

 ..من. من... به زد. زل چشمانم در و چسباند امپیشانی به را اشپیشانی
 کور عاشق است راست بودم. خالی تو و پوچ حس از پر که منی
   بوسید: کوتاه را امگونه دید؟نمی بود؟ شده کور سمیر شود؟می

   فهمه!نمی سرما فهمهنمی طوفان_

 کردم.می اطاعت باید من نبودم. کلاً نبودم! من دیگر من روزا این
   پول! خاطربه

 تفلاک و بدبختی نداشتنش و خوشبختی داشتنش که همانی پول...؟
   آورد؟می

   زد: لب احساس، از پر

   فهمه!نمی اصلاً فهمه،نمی چیزى_

  نفهمیدم. چیز چهی دیگر من و
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 کشیدم،می نامفهمومی خطوط اشايعضله يسینه يقفسه روي
 کشیدم. بالا گردنم تا را پتو کرد.می نوازش را موهایم آرام هم سمیر
   گفت: و کاشت چشمانم روي ايبوسه

   خوبی؟_

   دادم: تکان سر ارام

   اوهوم._

   م:زد صدایش ناخودآگاه داد. ادامه موهایم کردن نوازش به

   سمیر؟_

   جانم؟_

   دادم: قورت را دهانم آب

 که گفت کرد! معرفی امیرعلی خودشو زد زنگ یکی امروز راستی!_
   دیگه؟! بود داداشت همدان. میاد دیگه روز چند

   گفت: هیجان با و شد خیز نیم

   نگفتی؟ زودتر چرا پس_
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   گفتم: و دادم فشار بالشت روي را سرم انداختم. بالا ايشانه

   نشد! توق_

 ندلبخ طرح برگشت. اشقبلی حالت به و دوباره و کشید عمیقی نفس
   گفتم: آرام شد.نمی پاك لبانش از

   دوره؟ شما از چرا_

   رفت. و نیاورد طاقت آقاجون و مادرجون هايدادن گیر خاطربه_

   دادنی؟ گیر چه_

 و هبر کلاً  خواست بود، بهونه شهمه اینا البته گرفتن؛ زن خاطر واسه_
 ،آقاجون شرکت بیاد من مثل نداشت دوست بسازه. شوآینده بشه، دور

   بایسته. خودش پاي روي داشت دوست

   کردم: کج را سرم

   نکردي؟ کارواین تو چرا پس_

   ماند: خیره چشمانم در و شد درهم ابروهایش
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 باباشون از شونمجیبی تو پول که امآدمایی اون از من نظرتبه_
   گیرن؟می

   داد: ادامه پوزخندي با کردم. تسکو

 عرق و کشیدم زحمت جیبم ته اسکناساي این ذره_ذره واسه من_
 خواست به کنممی زندگی پدرم خونه هنوزم بینیمی اگه ریختم.

   خودشه.

   تم!گرفمی بهانه مدام بود، شده مرگم چه دانستمنمی بستم! را چشمانم

   گفت: و گذاشت بازویم روي را دستش

   خوبه؟ حالت_

   آره._

 هی نیست. خوب حالت انگار بخوره، تکله به باد کمیه بیرون؟ بریم_
   صدر!علی غار بریم داشتی دوست هم اگه بزنیم، شهر تو امگشتی

   گفتم: کوتاه

   میاد. خوابم امخسته نچ_
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 ممحک را ناخنم برگرداندم. را رویم بسته چشمان با کشید. آهی سمیر
 و سوختمی و سوختمی اممعده دم.دا فشار دستم کف روي
 بهانه،بی خورد!می همبه سگی زندگی این از داشت حالم سوخت!می
   دلیل.بی

   گفت: ايرگه دو صداي با و شد خیزنیم سمیر آمد. در يتقه صداي

   بله؟_

   بود. مهسا

   داداش.زن دوست اومده، خانم نساء داداش، سلام_

 کشیدم. عمیقی نفس آمد! و کرد را شخود کار شد. باز هم از چشمانم
   گفت: سمیر

   کن! پذیرایی کنم بیدارش تا خوابیده، میاد؛ الان جانا_

   گفت: و داد قرار کمرم پشت را دستش شدم، بلند جایم از سریع

   حموم؟ ريمی_

   آره._
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   گفت: و شد بلند جایش از

   برم. خواممی منم بیا زود باشه،_

 کردم خفه آب دوش زیر را هقم_هق .بردم پناه حمام به و کردم اخمی
 داشت کم چی مرد این شده؟ مرگم چه من" پرسیدم: خود از بارها و

 شیر نکردم پیدا خود سوال براي جوابی وقتی "خواستمش؟!نمی که
   بود. برده خوابش سمیر کردم. پیچ حوله را خود و بستم را آب

 را پیرهنم داشتم .کردم عوض را هایملباس تند_تند او به توجهبی
 با و بود کشیده دراز سمیر خورد. آئینه به نگاهم که پوشیدممی

 قورت را دهانم آب و شدم خشک کرد.می نگاهم باز چشمانی
 سمت حرکت یک با و انداختم دستم در حوله به را حالتمبی دادم.نگاه

   کشیدم: داد و کردم پرتش سمیر

   شعور!بی_

   گفت: و گرفت دندان به را لبش و کرد درشت چشم

   ادب!بی چه_
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 شسر و بود نشسته پذیرایی توي نساء آمدم. بیرون اتاق از حرف بدون
 تدوس را سمیر دانستمی که کسی تنها بود! کرده گوشی توي ته تا را

 روز چند هم معرفتبی مهناز البته شدم؛ زنش پول خاطربه و ندارم
   بود. فهمیده پیش

   گفت: و کرد اخمی انداخت. بالا ار سرش امسرفه صداي با

 گاوي گفتیمی شدین. فرما تشریف عجب چه خانوم! جانا به..._به_
   تون!واسه بردیممی سر چیزي گوسفندي

   گفتم: و کردم نگاهش سرد و حوصلهبی

   کن! شروع رو وراجی بعد برسی بذار دوما سلام، علیک اولاً _

   خندید:

   بودي! خواب که قبلشم داشتید؟ تشریف حموم_

   داد: ادامه و داد پائین و بالا چندبار را کلفتش ابروهاي

   خب؟_

   گفتم: خشم با
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   نسا! شوخفه_

 پا پیش و ساده هرچیز به بود، خوش خودش براي الکی خندید. دوباره
   حالش!بهخوش خندید.می افتاده

    اومدي؟ چی واسه خب_

   گفت: و زد برق هیجان از چشمانش زد. لبخند و شد قطع اشخنده

   بگم! اونجا حیاطتون بریم_

 .شدیم بود باغ شبیه بیشتر که بزرگی حیاط وارد دادم. تکان سري
   گفت:

   بشینیم؟ آلاچیقتون تو خونه، پشت بریم_

 پشت به کهدرحالی داد!می دق را آدم دادم. تکان سر و کردم پوفی
   کردم. نگاهش دقت با رفتیممی خانه

 چشمانی بود. نزده هاآن به دست حالا تا که دخترانه و کلفت ابروهایی
 لبانی آمد.می صورتش به اما دار قوز دماغی شکل، ايگربه و درشت
 یادم بلند! قد و بود درشت هیکلش رنگ. خرمایی موهایی با و متوسط
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 و شدم ولو آلاچیق صندلی روي شدیم. آشنا هم با مسجد توي آیدمی
   گفتم:

   منو. کشتی بنال...! خب_

   گفت: هیجان با

   برگشته! علیرضا_

   گفتم: خشم با برد. ماتم

 اصفهان از تکودکی دوران عشق علیرضا که مهمت؟ خبر بود این_
  بگی؟ اینو که کردي علاف منو دلتون؟ ور برگشته

  گفت: و ایستاد ناراحتی با

 هرچند باشم؟ سهیم باهات رو خوشحالیم خواستم بده جانا! گمشو_
 زیر کردم سرمو کبک مثل باش منو نیست، مهم هیچی تو واسه که

 و شادي تو هستم، که خانم دار راز هستم، که خانم غمخوار برف.
 قتو کمیه خانم پررو این اما هستم؛ که شریکش بدبختیاش و ناراحتیا

   نداره. من واسه

   داد: ادامه و داد تکان مسخره طوربه چندبار هوا روي را دستش
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 ...کردید بیچاره این صرف بهاتونوگران وقت که دمازلما ببخشید اوه_
   شرمنده!

 کی از برداشت. صندلی روي از را کیفش و کشید عمیقی نفس عصبی
 حق طرف یک از و بودم، عصبی طرف یک از بود، گرفته امخنده طرف

   دادم.می او به را

 هم زیاد اما کنم، پنهان را امخنده کردم سعی و شدم بلند جا از سریع
   نبودم: موفق

   ام!حوصلهبی کمیه امروز بود؛ من تقصیر ببخشید، نشو، بچه نساء_

   گفت: عصبی صداي تن و پوزخند با

 کن کمک توروخدا که التماس پیشم میاي بعد بخند! بخند، بخند، آره_
 موقعاون بزنم، سر مادرم به برم بپیچونم سمیرو کنم جور بهونه یه

   داره! دیدن قیافت

   گفتم: و کشیدم را دستش خشم با افلیجم. اعصاب به بده جان اخدای

 در اراطو ادا انقدر چیه. دردت ببینم اینجا بتمرگ نگو! پلا و پرت انقدر_
   نکش! رخ به رو گذشته و نیار
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   گفتم: و خاراندم را لبم يگوشه نشست. و گرفت را نگاهش دلخور

   خب؟_

   گفت: حوصلهبی و بداخلاق

 بشه؟ فدام و بیاره گیرم جا یه بشه؟ چی خواستیمی خب! که خب_
 ماچم جوريچه شد؟چی کنم تعریف تواسه ذوق با و اینجا بیام منم

   کرده؟

   گفت: بود کرده لرزان را صدایش بغض کهدرحالی

 ما خوشگلاست. و پولدارا بچه واسه حرفا این و عاشقی و عشق_
 غش مونواسه که وندرم درست قیافه نه نداریم. هیچی حق معمولیا

 از شدم خسته بابا بچرخن. پروانه مثل برمون و دور که پول نه کنن،
 ازم شوخالی و خشک نگاه هم علیرضا خواد.نمی منو کسهیچ تنهایی!

 هک دیگه، داري کوفتی یه داري قیافه نمه یه چی، تو باز کنه.می دریغ
   میره!می واست شده در به در سمیر این

 و کشیدم صورتم به دستی و شدم خیزنیم نسا، هايحرف از کلافه
   گفتم:



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 73  

 

   زشتی؟ کنیمی فکر چرا_

   گفت: اينقطه به خیره اخم با

    بیانه! به حاجت چه عیانه که چیزي نزن! گول منو_

   گفت: و شد بلند جا از نساء ایستادم. صاف

    گم!می پرت و چرت همهش_

   ر.نگی کم دستِ خودتو اما بود، درست حرفات_

   زد: پوزخندي

    باشه!_

***  

   گفت: سمیر

    بده! دونونمک اون جانا_

 غذایش خوردن مشغول دوباره و کرد تشکر دادم، دستش به را نمک
 تا را سرش هم امیرحسین و بود صحبت مشغول مهسا با مادرجون شد.
 اخم آقاجون زد.می ژکوند لبخند مدام و بود انداخته گوشی توي ناف



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 74  

 

 ايذره از دریغ گذشت هم هفته یک انداختم. پائین ار سرم داشت.
 سمیرم به" گفتمی و گرفتمی نظرم زیر مدام مادرجون آرامش!
 جهنم یه جانا کنممی جهنم برات توزندگی کنی محلیبی و سردي
   "باش! مواظب پس واقعی،

 مادرجون کردم. جایگزینش را مصنوعی لبخند و زدم پس را بغضم
 خودم به کردم سعی و کردم ترپررنگ را لبخندم د،خور من به نگاهش
 د؟نباش ضایع که کنم محبت سمیر به چگونه الآن مثلا باشم؛ مسلط
   گفت: و انداخت بالا ابرویی و سمتم برگشت سمیر

   بهم؟ زدي زل جورياین چرا_

 کرد. نگاهم گیج زدم... پلک هم سر پشت چندبار و کردم کج را سرم
   گفتم:

    کنم؟ گاهتن عیبه چیه؟_

 جا از همه هیچ، کهمن امیرحسین، به خطاب آقاجون داد صداي با
   پریدند:

    نشد؟ کور چشمات رو، کوفتی ماسماسک اون زمین بذار_
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 غذاخوري میز روي را گوشی ترس با و شده خشک امیرحسین
   گفت: عصبی آقاجون داد. قورت را دهانش آب انداخت،

 دستته. گوشی دیدمت رموقعه هست؟ حواست درآوردي، و شورش_
   نیستی؟ کنشول هم غذا سر که کوفتی اون داره چی

 تکان تأسف از سري سمیر بگیرد. را اشخنده جلوي کرد سعی مهسا
   گفت: و داد

 خودم من، به بسپرش کرده. بچگی کن! ول امیرحسینو آقاجون_
   کنم!می درستش

   گفت: و کرد اخم مادرجون

   من؟ پسر به چسبیدید یدنیاورد گیر سوژه چتونه؟_

 بالا را صدایش آقاجون بود! منگ و گیج هم هنوز امیرحسین طفلک
   برد:

 رواب که دختري مگه تو آخه شه،می بدتر بینممی گمنمی هیچی من دِ_
   سگ؟ توله داريبرمی
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 برو. یعنی زد، اشاره امیرحسین به سمیر و ترکید خنده از مهسا
   گفت: آقاجون

   کردید. پرروش شماها همین شو! ساکت مهسا_

 هرروزشان کار کشیدم. پوفی کرد. وجورجمع زور به را اشخنده مهسا
 بود تتربیبی امیرحسین کنند. آدم را امیرحسین نتوانستند آخر و بود

   "مجازي! شاخ" خودش قول به و

   گفت: و شد بلند امیرحسین

   بابا! بردارید سرم از دست_

   کرد؟ پیدا را جرأتش چگونه دانمنمی

   کشید: داد آقاجون

   سرجات! بتمرگ_

 خود به را همه توجه در زنگ صداي نشست! برگرد، بروبی امیرحسین
   گفتم: و شدم بلند جایم از خواسته خدا از کرد. جلب

   کنم.می باز رو در من_
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 انگیزرقت خانه این شر از شدمی کی کردم. حرکت در سمت به سریع
 من به پشت درشتی، و بلند قد هیکل کردم... باز را در شوم؟ خلاص

 بود خاموش راهرو چراغ چون و بود دستش در چمدانی و بود ایستاده
   گفتم: و شدم سایه نزدیک کنجکاوي با بود. معلوم اشسایه فقط

   بفرمائید؟_

 قدرآن صدا پاییزي! برق و رعد و باران از امان که بچرخد خواست سایه
 .کردم در يدستگیره آویزان را خودم و یدمکش جیغی که بود ترسناك

 شده خشک ايمسخره طرزبه گلویم آمد، جلو کمی و برگشت سایه
 از قلبم شدم. خیره رویمروبه مرد به و دادم قورت را دهانم آب بود.

 تهبس و باز را چشمانم لعنتی! رقصیدمی بندري برق و رعد صداي ترس
 همچون چشمانش ببینم. را مرد يچهره راحت توانستممی حالا کردم.

 معلوم تهش و سر که عمیق چاه یک مانند سیاه..._سیاه بود... قیر
 گم درونش را خودت که بود نافذ و سیاه آنقدر چشمانش نیست!

 دقت و حوصله با خدا گویی صاف، و مرتب ابروهایی کردي.می
 حالت موهایی و متوسط لبانی مردانه، و کوچک بینی کرده، اشنقاشی

 سیاه چشمان با شد. خشک گردنم که بود بلند قدرآن قدش دار،
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 ناخودآگاه که داشت نفوذ قدرآن نگاهش کاوید. را پایم تا سر رنگش
   شود. لرزان هایمنفس شد باعث و خورد تکانی امسینه توي قلبم

   سلام!_

 و زیبا آنقدر صدایش بزرگ! خداي صدایش... صدایش... صدایش...
 هب را سرکشم نگاه حیران و سردرگم ايلحظه براي که بود نفسگیر

 نگاه متوجه که کردم رها آرام را در يدستگیره دوختم. چشمانش
   گفت: و انداخت بالا ابرویی شدم. تمسخرآمیزش

   شد! عرض سلام_

 میان اخمی کنم. وجورجمع را خودم کردم سعی و زدم خود به تشري
   گفتم: و مکرد نگاهش تیز و کرد خوش جا ابروهایم

   آقا؟ دارید کار کسی با بفرمائید؟ بله_

   گفت: حوصلهبی اما انداخت، چشمانم به نگاهی دقت با

   هستی؟ کی تو اصلا گی؟می چی تو_

   گفتم: انداخت. نگاهی پایم تا سر به دوباره و
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   من؟_

   شما؟ بله_

   چی؟_

   شما؟ گممی_

   بله؟_

   گفت: و انداخت زمین روي را چمدانش عصبی

   شما؟ شما؟_

   انداختم: بالا ابرو گیج

   شما؟ چی_

   گفت: و شد ورشعله نگاهش در خشم

   انداختی؟ دست منو_

   گفتم: شده کج دهانی با قبل از ترگیج

   ها؟!_
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   داد: تکان را سرش 

   محترم!؟ خانمِ هستید کی شما گممی_

   توپیدم: تشر با

   کیم؟ پرسیمی من از بعد اومدي شما چه! شما به_

 کنار بکش در جلوي از درازي! زبون چه اي؟خونه این کلفت نکنه_
   ببینم.

   چشمانش: به کوباندم را چشمانم و کردم مشت را دستانم عصبی

  کنی؟! صحبت طورياین من با ديمی اجازه خودت به چطور_

 کنارم خواست چمدان همان با و گرفت دست به را چمدانش خشم با
 اشخیره و کردم صاف را گردنم و ایستادم جلویش ترمحکم که بکشد
   غرید: و دوخت چشمانم به را نگاهش و کرد بلند سر ناچار به شدم.

   ببینم! کنار برو در جلوي از کنی؟می کارچی سرتق يدختره_

 قطع را مانچشمی تماس آنکه بدون و دادم قرار در حائلِ را دستانم
   گفتم: خشمگین کنم
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   منی؟ با نکنه ؟سرتق گیمی کی به تو_

 نگاه همان با چون کند، قطع را چشمی تماس این نداشت قصد هم او
   توپید: پرخاشگر و ناراضی اش،خیره

   در؟ به باشه چسبیده کنه مثل که هست اینجا امدیگه کس مگه_

 که پایم تا سر به هم بعد و دوخت دستانم به تمسخر با را نگاهش
 نداشتم. هم آمدن کوتاه قصد و بودم زده چنبره در به کنه همچون

 وادار مرا سرکش حسی چرا دانمنمی شدم. خیره چشمانش به دوباره
 و شد بلند اشعصبی هاينفس صداي بنگرم. چشمانش به کردمی

   غرید:

   ام؟کی من دونیمی_

 هب چمدان با و کرد سوءاستفاده امغافلگیري از کردم. نگاهش کنجکاو
 کاري خواستم زدهحیرت شد. خانه اردو هم خودش و داد هلم داخل

   گفت: بلندي نسبتاً  صداي با که کنم

 ما اخراجی! حالا همین از ام؟خونه این آقاي من دونیمی جون احمق_
   نداریم! احتیاج پررو دراز زبون کلفت به
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 شدند. گرد اندازه از بیش چشمانم و خورد گره امسینه توي نفس
 کنم صدا را سمیر و برگردم خواستم ،کردم ول کامل را در يدستگیره

 و آمد جلو لحظه همان که گویدمی چه دیوانه این ببیند و بیاید که
   نداد: اجازه سمیر بلند صداي که بزند حرفی خواست

   ساعته؟ دو کجایی کیه؟ عزیزم_

   کرد: زمزمه ناباور و پرید بالا ابروهایش مرد، به رو برگشتم

   سمیري؟! زن تو_

 دبع و قدم صداي که دانیمی کجا از تو بگویم خواستم او زا ترمتعجب
   گفت: حیرت با که آمد سمیر صداي هم

   امیرعلی؟!_

 خداي بود؟ این امیرعلی پس درآمد؛ نهادم از شدم.آه مبهوت و مات
   من؟!

 چرخید. سمیر سمت و گرفت من از را نافذش و سنگین نگاه امیرعلی
   گفت: لبخند بدون

    خودمم!_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 83  

 

 بلند و کشید آغوشش در محکم و رساند امیرعلی به را خودش سمیر
   گفت:

  اومده! کی ببینید بیاین مهسا... آقاجون... مامان..._

 صداي با بکشد. بیرون سمیر بغل از را خودش کرد سعی امیرعلی
   گفت: محکمی

  من. تنگِ  نچسب بسه!_

   گفت: و آمد بیرون او آغوش از و کرد ايخنده سمیر

   کنی؟می کارچی در دم ساعت دو نأیست. در دم تو، بریم بیا_

 زدههول داشت! نیش نگاهش کرد... نگاهم و زد پوزخندي امیرعلی
   گفت: امیرعلی که برگردم خواستم و کردم ايسرفه

   بیام! تونعروسی نتونستم که سمیر متأسفم واقعاً_

 د.بو کم تو وجود فقط بود؛ هم شکوهی با عروسی چه زدم. زهرخندي
 هشبی انقدر یعنی بود؛ گرفته اشتباه شانخانه کلفت با که هم مرا

   بودم؟ هاکلفت
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   گفت: و زد لبخندي سمیر

 رفت یادم پاك اصلاً خیال؛بی اما شدم ناراحت درسته نیست! مهم_
   کنم. تونمعرفی همبه

 معرف کهمن زدم. امیرعلی به پوزخندي و انداختم بالا ابرویی باراین
   بود. خانه این آقاي هم او حتماً خانه! کلفت دم.بو حضور

 طرف کشید محبّت با را دستم سمیر کرد. کمرنگی اخم امیرعلی
   گفت: و خودش

   بودم. گفته برات بهشراجع کههمونی برادرم امیرعلی خانمم. جانا،_

   گفت: و کشید گردنش پشت به دستی امیرعلی

   داداش!زن خوشبختم_

   گفتم: و دادم تکان سر آرام

   اومدین. خوش خیلی منم!_
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 در ولع با را خودش و رسید سر هیجان با مهسا دزدیدم. او از نگاه
 آغوش در محکم را او و خندید امیرعلی کرد. حل برادرش آغوش
   گفت: و کشید

   وروجک؟! چطوري_

   بودم! شده دلتنگت خیلی خدا به اومدي. شد خوب داداش واي_

   بود! خصمش کاملا زدنات زنگ از_

   گرفتی!می سراغ و زديمی زنگ خیلی تو کهنه_

   بود. شلوغ سرم_

   گفت: و خندید ریز مهسا

   میاري؟ اسرائیلیبنی هايبهونه چرا خودت قول به_

 هم خالی و خشک لبخند یک ◌ٰحتی امیرعلی اما خندید؛ هم سمیر
 .بود که لیامیرع این مثلا حالا ...!اوه .آمدند هم مادرجون و آقاجون .نزد

 هک کسی !بود ايتحفه چه انگار رفتند؛می اشصدقه قربان که هم چقدر
 صدقهقربان قدرآن که خوشگذرانی پی رفته و کرده رها را مادرش پدر
   خواهد!نمی
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 تو هب اصلا رفته، که داشته دلیل نکن! قضاوت الکی" زدم تشر خودم به
   "آش. نخود شدي که نداره ربطی

 تا هایشانقهقهه و هاخنده صداي گذاشتم. ماورس روي را قوري
 بودم، تنها و غریب چقدر کردم! بغض ارادهبی آمد.می هم آشپزخانه

 چشمم گوشه سمجی اشک من... اما داشتند ايخانواده خود براي همه
 آغوش توي و شدم کشیده پشت از خورد. سر امگونه روي و جوشید

   گفت: ینیغمگ لحن با گوشم در رفتم. فرو سمیر

 گفتمن مگه کنی!می گریه کردي، بغض واستادي، گوشه یه تنها نبینم_
   هوم؟ کن گریه مردم من هرموقع

 هایشحرف تأثیر تحت کرد. زیلی و زخم را گلویم و شد خنجر بغض
   گفتم: هق_هق با و ترکید بغضم

   ندارم! کسوهیچ من_

   گفت: محبّت با و داد فشار را دستم محکم

   بفهم! اینو داري، منو جانا، داري منو تو_

   لرزید: امچانه
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 هاموخوشی بخوام که کسم، همه بشه که ندارم ايخانواده هیچ_
  کنم. تقسیم باهاشون

   کرد: نوازش را موهایم دستش

   ات!کس همه شممی خودم_

   کشیدم: داد هق_هق با و زدم اشپس خشونت با

   خوام!نمی خوام،نمی خوام،نمی_

 اب امیرعلی برگشتم. سر پشت به تعجب با شد، آشپزخانه اردو کسی
 چهارچوپ میان و کردمی نگاهمان تعجب و بهت با دستش توي لیوانی

   بود. ایستاده آشپزخانه در

 و کرد ايسرفه سمیر انداختم. سرم روي را شالم سریع و کردم فینی
   گفت: امیرعلی

   اینجاست...! کسی دونستمنمی_

 رفت. و شد پشیمان که بگوید چیزي خواست و یدکش عمیقی نفس
   گفت: و کشید صورتش به دستی کلافه سمیر
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   جانا؟_

   گفتم: و کردم پاك را هایماشک

   بله؟_

 چشمات تو که غمی این کنم کارچی باشی؟ خوشحال کنم کارچی_
   بره؟ بین از کرده لونه

   بدي؟ مادر_پدر یه بهم تونیمی_

 آرام تا خواستمی بهانه دلم اما است؛ خودبی و بیجا حرفم دانستممی
   گفتم: که کند باز لب خواست سمیر شوم.

   بشم. دلخوش که نزن حرف انقدر پس تونی!نمی_

 سمت به و آمدم بیرون آشپزخانه از و گرفتم دست در را سینی
   داد.می آزارم شانهايخنده صداي رفتم، پذیرایی

 پرسید: امیرعلی و کرد تشکر نآقاجو و کردم تعارف را چاي وقتی
   کوش؟ امیرحسین_

   گفت: خنده با مهسا و رفت ايغره چشم اقاجون
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   اتاقش. تو رفت شد، دعواشون آقاجون با_

   اومدم؟ من دونهنمی_

   دونه.می بابا آره_

 و کرد روانه سمتم به ايعادي نگاه گرفتم، امیرعلی جلوي را سینی
   گفت:

   خورم!نمی مرسی_

 ؛نشستم کاناپه روي گذاشتم. میز روي را سینی و کردم راست ار کمرم
 رويزیاده بازهم نشست. کنارم و آمد سرخ چشمانی با و رمقبی سمیر
 مدست بود؟ چه سمیر تقصیر وسط این کند! لعنت مرا خدا بودم، کرده

 این که قسم خدا به کرد. نوازشش آرام و گذاشت پایش روي و گرفت را
   گفتم: بغض با بود! ديزیا من براي مرد

   سمیر! ببخشید_

   دلم! عزیز نزن رو حرفش دیگه_

   خوبی! خیلی تو_
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   سمیر. زندگیِ تو خوبی به نه_

 زنش پول خاطربه که بودم کثیف چقدر بود، ترکیدن يآستانه در بغضم
 سردي و بود شده کور بود، شده عاشق زیادي سمیر بودم. شده

 دید...نمی را حالم دید،نمی را شدنش ملتح زوربه دید،نمی را چشمانم
 شعور نه بغضم بود. شده کور بدجوري چون دید؛نمی کلا دید...نمی

 اب کردم سعی کرد.می پاره را گلویم داشت بود، شناسوقت نه داشت،
 مثل که هم قلبم ضربان کنم. خفه نطفه در را بغض عمیق هاينفس

   بیفتم. پس بود مانده کم بود. گرفته بندري ریتم همیشه

   گفت: کند نگاهم آنکه بدون و فشرد را سردم دستان سمیر

   جانا! باش خوب_

 هم سوخت... دلم سوخت، اشک از چشمانم سوخت. درد از اممعده
   گفتم: سمیر.لرزان براي هم خودم براي

   خوبم!_

 برگردم. طبیعی حالت به تا فشردم دستم روي محکم را هایمناخن
   کردن! بازي قشن بود سخت چقدر
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 زحمت داره شب و روز که سمیر جزبه اومدي! شد خوب امیرعلی_
 کارا به که یکی داشتیم؛ لازم کمکی نیروي شرکت، واسه کشهمی

   باشه. اعتماد قابل که یکی کنه، نظارت

 اخمو امیرعلیِ به و نوشید را اشچاي سپس گفت؛ آقاجون را حرف این
 است، گرفته خود به کینه رنگ لیامیرع چشمان کردم احساس زد. زل

   کردم.گفت:می اشتباه هم شاید

   متأسفم! ندارم، موندن به هم ايعلاقه بمونم. که نیومدم من آقاجون!_

   کرد: مداخله مادرجون

   بعد. واسه باشه حرفا این_

   گفت: حوصلهبی سمیر و کرد اخم آقاجون

   گه.می راست مامان_

   گفت: امیرعلی

 زندگی کل الان زدیم. حرفامونو قبلا ما بمونم. ماه یک بخوام فوقش_
    کارم! مخصوصاً  تهرانه... من
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   برد: بالا کمی را صدایش شد. اما نشود، عصبی کرد سعی اقاجون

 آب داره دوریت از روز و شب که خدات بنده مادر این یا واجبه کارت_
   خان؟ امیرعلی چی اتخانواده شه؟می

 اب آقاجون کشید. عمیقی نفس و کرد بسته و ازب را چشمانش امیرعلی
   داد: ادامه تمسخر

 باش منو نیومدي. داداشتم عروسی که همونی تو نبود. حواسم اصلاً_
   دارم! ارشدم پسر از  انتظاراتی چه

 آقاجون امروز دانمنمی داد. تکان تند_تند و عصبی را پایش امیرعلی
 امیرعلی هم گرفت را خدا بنده امیرحسین يپاچه هم که بود چش
   گفت: سریع نشده.سمیر خشک عرقش و نرسیده راه از که بینوا

 امیرعلی نکنید! شروع باز بعد، واسه باشه حرفا این کنممی خواهش_
   اومده. تازه

   گفت: و زد پوزخندي مادرجون

   کنه!می خالی من هايبچه سر حرصشو داره که چشه نیست معلوم_

   زد: پوزخندي و درآورد بشجی از را سیگارش اقاجون



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 93  

 

   بهشون. کنیمی هم افتخاري چه من! هايبچه من... هايبچه_

   :گفت و خاراند را ریشش ته .شد بلند جایش از ◌ٰخنثی امیرعلی

   زدي؟ ما سر به گلی چه شما آقاجون _

 شکر را خدا بود! راه در حسابی دعواي یک بود معلوم کند. خیربه خدا
   نداشتند! حسابی و درست صابع که هم کدامشانهیچ

   گفت: و کرد پرت مبل روي را سیگارش پاکت آقاجون

 به رو تو باش منو هايبچه من. واسه نیار در غدبازي سرجات! بشین_
 نگرفت یاد فقط تري؛کوچک تربزرگ نه شهمی سرشون احترام نه خدا!

   بکشن. رخ به ضعیفشونو عصاب ببرنو بالا صداشونو

   نالید: و کشید صورتش به دستی مادرجون

   کنی؟ اذیتش که اومد مبیچاره امیرعلی باز مسعود، شمام... با بسه_

 کردم. ثابت امیرعلی خونسرد يچهره روي را نگاهم کشیدم. پوفی
 اینگونه را مادرجون تاحالا شد.می جالب و گرفتمی بالا داشت بحث

   درمانده! و ضعیف بودم، ندیده
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   گفت: و گرفت ابال را دستش امیرعلی

 هاشودلی و دق مهربون و کشزحمت پدر این بذار اول من! مادر نه_
   کرده...! کارچی ما واسه بگه بعد کنه، خالی

  شد: بلند جایش از و گفت لعنتی زیرلب سمیر

 دیگه بسه آقاجون. نه داري حسابی و درست عصاب تو نه امیرعلی،_
   نکنید! احترامیبی همبه

   گفت: تمسخر با و زد آتش را سیگارش آقاجون

 که بس درآورد مو زبونم نیست! توش احترام که ايپسري و پدر چه_
 افعل و ول انقدر که بگیري، سروسامونی یه بلکه تا بگیر زن گفتم

   مادرتی! کِرِ  توئم دیگه؛ قدرنشناسی نباشی.

 جیغ مادرجون بست. را چشمانش و شد سرخ امیرعلی حرف، این با
   کشید:

   دیگه! هبس_

   گفت: و کرد پریده رو و رنگ مهساي به رو سمیر
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   اتاقت! برو_

 و کلافه که منی به  سمتم.. برگشت سمیر برخاست. جایش از مهسا
   گفت: کردممی نگاه دعوایشان به سردرگم

   برو! توئم جانا_

   کشید: عربده و شد منفجر آتشفشان مثل گویی امیرعلی

 با ولپ خاطربه که کسی کیه! آدم این بیننب و باشن بذار باشه! بذار نه_
 یتیمش بچه اون موخاله حق و داد دق پدربزرگمو و کرد ازدواج مادرم

   که... کثیفه قدراون خورد. رو

 و شد سرخ خشم و حرص زور از و کشید لبش روي را دستش
 افتاد زمین روي امزده حیرت چشمان مقابل مادرجون زد. نفس_نفس

   گفت: ریهگ با ملتمسانه و

   کنید! بس پیغمبر به رو تو توروقرآن... .توروخدا.. بسه! توروخدا_

 که شد خیره آقاجون به سوءظن با سمیر کشید. را امیرعلی دست
 د.آم سمتم به و گرفت اشگریه مهسا زد.می ُپک  سیگارش به خونسرد

   زدم: لب زوربه بود. شده خشک خشک گلویم دادم. قورت را دهانم آب
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   نداره! رو به رنگ بیار، قند آب مادرجون واسه برو مهسا_

 را دستش سمیر کرد. پرواز آشپزخانه سمت به و داد گوش را حرفم
 امیرعلی به رو گریه با مادرجون کشید. پوفی و گذاشت صورتش روي

   گفت:

  من! مرگ نرو... نکن،کارو این امیرعلی! توروخدا_

   غرید: امیرعلی

 همین بشنوم؟ زبون زخم که بشه؟ چی که ونمبم من، مادر کن ول_
   بس! اومدمو شما خاطربه الانش

   گفت: و کشید را دستش مادرجون

  بري..! اگه شم کفن صبح تا_

   نه؟ک توهین بهم این از بیشتر بشه! چی که بمونم من، مادرِ نده قسم_

 با و داد هول من سمت به را امیرعلی و شد بلند جانبی مادرجون
   فت:گ التماس
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 ،نداره اشکال گرفته خاك تخت اگه مهمون، اتاق ببر رو امیرعلی جانا_
   بکش! ملحفه تختش رو

 چقدر انداختم. نگاه مادرجون به زدهبهت و شد حبس امسینه در نفس
   من؟! مقابل همآن چرا؟ بود! شده ضعیف و درمانده

   گفت: سریع مادرجون که کند اعتراض خواست امیرعلی

   شی. رد امجنازه رو از یدبا بري اگه_

   گفت: و زد پوزخندي آقاجون

   چی! که مثلاً  کنهمی امنازي چه_

   مسعود! بسه_

 امیرعلی افتادم؛ راه راهرو سمت به شوم. مسلط خودم به کردم سعی
   بود. دستش هم چمدانش آمد، سرم پشت هم

 خاك ملحفه رفتم، تخت سمت به سریع و کردم باز را مهمان اتاق در
 روي و درآوردم کمد داخل از تمیز ايملحفه برداشتم. جا از را خورده

   کردم. پهن تخت
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 گرفتم، دست در را کثیف يملحفه شده. اتاق وارد فهمیدم پا صداي از
 اشسینه روي را دستانش و بود داده تکیه در چهارچوپ به برگشتم.

 و جوییدیم حرص با را اشپایینی لب بود. خیره زمین به و کرده قلاب
   داد.می تکان را پایش

 چشمانم در را چشمانش آورد، بالا را سرش شد. نگاهم سنگینی متوجه
 طرفش به و کردم جاجابه دست در را ملحفه و گرفتم نگاه کرد. قفل

   رفتم:

   بخیر! شب شد. تموم_

   گفت: که شوم خارج خواستم گرفت. کناره در چهارچوب از

   هو..._

   کرد: ثیشد.مک گرد چشمانم

    صبرکن! لحظه یه داداش زن چیز..._

 روي که چمدانش سمت به برگشتم. و کردم فوت را امشده حبس نفس
   گفت: و رفت بود انداخته زمین

   بدهکارم. سمیر و تو به عذرخواهی یه_
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   گفتم: گیج و کشیدم امپیشانی به دستی

   بابته؟!_

   تون.عروسی بیام نتونستم اینکه_

 شد. نزدیکن و شد بلند جا درآورد.از چمدانش داخل از ايجعبه سپس
   گفتم: تعجب گرفت.با سمتم به را جعبه آن

   دیگه؟ چیه این_

   بدم. نشد که تونعروسی کادوي_

   ممنون! نیست. نیازي اما_

   کرد: دراز طرفم بیشتر و داد تکان را جعبه حوصلهبی

   ست!وظیفه_

 اخم والله.با بود بود.نوبرش عنق و حوصله نداشت.بی عصاب واقعاً
 زیر میکنم خواهش هم او کردم زیرلبی تشکر و گرفتم را قرمز جعبه

 از چرا دانمنمی تختش. سمت رفت بعدم کرد اخم من مانند و گفت لبی
   انگار! نداشت تربیت و شعور گرفت حرصم کارهایش
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   کشیدم. سرکی و شدم خم ها پله شدم.از خارج اتاق از و برگشتم

   بود! خوابیده صداها و سر

   داداش؟ زن_

  بود! امیرحسین پشت. به برگشتم و کشیدم هینی ترس با

   کردم: اخمی

   بله؟_

   ؟ بود دعوا_

    آره_

   ؟ الان کو داداشم_

   ؟ کدومشون_

   دیگه! امیرعلی_

   گفتم: که اتاقش سمت برود خواست کردم اشاره اتاقش در به

   ازت. نگرفتن که رو فردا کنه استراحت بخواد راهه.شاید خسته نرو_
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 شد.اما اتاق وارد اجازه سرتق.بی يپسره نکرد حرفم به اي توجه
   نداد: امانش امیرعلی داد صداي

 روب بچه؟ ندادن یاد زدن در بت هان؟ نیست؟ تنم لباس نمیبینی مگه_
   ببینم! بیرون

 آمد.پوزخندي بیرون اتاق از ترس از شده گشاد چشمانی با امیرحسین
 و بود کشیده دراز تخت رفتم.روي سمیر و خودم اتاق سمت به و مزد

 روي از را دستانش شنید که را در بود.صداي صورتش روي دستانش
   گفت: و برداشت صورتش

   اومدي؟_

  دادم.. تکان سر و گرفتم را زبانم جلوي کوري؟ مگر بگویم خواستم

   گفت: و کرد باز هم از را دستانش و کشید آهی

   م.ش آروم میخواد تویی...دلم دارم احتیاج که چیزي تنها الان مبغل بیا_

 بغلم گرفتم.محکم قرار کنارش اجبار به و گذاشتم میز روي را جعبه
   کشید. موهایم به دستی و آورد بیرون سرم روي از را کرد.شالم

   باهم! کنن سازش آدم مثل دستشون.نمیتونن از شدم خسته دیگه_
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   گفتم: و مترکرد زبان با را لبم

   ؟ کیه تقصیر میگی_

   گفت: و نشاند لبانم به اي بوسه

 حالش روز یه نمیسازه هیچکس با چون آقاجون بیشتر امّا جفتشون،_
 شهمی بداخلاق کنه بخیر خدا که روزم یه مهربونه! امخیلی خوبه، خیلی
 بلد راهشو هم امیرعلی خوردش! شهنمی عسلم من یه با که جوري
 رد کوره از سریع و بسازه و کنه صحبت باهاش چجوري یدونهنم نیست
   میره!

   کرد؟می شیرینی خود تو مثل باید حتماً

   انداختم: بالا ابرویی

  والله. بگم چی_

   گفت: و زد مهربانی لبخند

   عزیزم. شدي خسته خیلی امروز بخواب بگیر_

   نساء. پیش برم خواممی فردا من سمیر_
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   گفت: و شد بلند جایش از و بوسید را دستم

 اومد کم توش.اگه ریختم پول تازه و کارتت ؟ نداري لازم چیزي باشه_
   بگو. بهم

   زدم: لبخندي

   ممنون._

   بخواب. بگیر تو حموم رممی_

 وارد وقتی و برداشت را اش گفتم.حوله بخیر شب و دادم تکان سري
   دادم: پیامک نسا به و زدم شیرجه ام گوشی روي شد حمام

 وت پیش میام گفتم سمیر به مادرم پیش برم خواممی فردا من اءنس_ " 
   " نده سوتی لطفا

   بستم.... چشم و دادم قورت را دهانم آب و کردم صدابی را ام گوشی

 دیدن با شدم. بیدار همیشگی آشناي دست هاي نوازش با صبح 
   گفت: و زد لبخندي بازم چشمان

   ؟ عروسکم خوابیدي خوب_
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 دادم ام شده خشک بدن به قوسی و دادم.کش فشار هم به را چشمانم
   گفتم: اخمو و

   چنده؟ ساعت_

   کشید: عمیقی نفس

 نشه، دیرت موقعیه نسا يخونه بري خوايمی گفتم صبح، هشت_
   کنم. بیدارت

   انداختم: نگاهی اطرف به گیج شدم، بلند جایم از

   سرکار؟ ینرفت چرا تو شده؟ بیدار هم کسی حالا کردي؛ کاري خوب_

 مادرجونم شرکت، رفت نزده آفتاب زود صبح که آقاجون بابا، آره_
 امیرحسین اونجا، رهنمی روز چند این که بده خبر تا مدرسه رفته

   نرفتم. کار سر امیرعلی خاطر واسه منم خوابه؛ مهسائم ست.مدرسه

 دستشوئی سمت به حرف بدون و دادم بدنم به قوسی و کش دوباره
 بیرون دستشویی از و زدم مختصري آب را وصورتمدست کردم. حرکت
 توالت میز رويروبه بود. کرده گرم تاپشلپ با را سرش سمیر آمدم.
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 همانی داد، امیرعلی که همانی خورد... جعبه آن به نگاهم که  نشستم
   است. سمیر و من عروسی کادوي گفت که

 باید داشت،ن که شعور شدم. پشیمان راه وسط اما سمتش؛ بردم دست
 بستم. اسبی دم را رنگم مشکی موهاي کردم؟می قبول را کادویش

 روي صورتی لب برق به تنها و کشیدم آلودم پف چشمان به دستی
   گفت: و زد لبخندي کرد. نگاهم سمیر کردم. اکتفا لبانم

   شدي! خوشگل_

   ممنون..._

 خودم دست کار داشتم بودم، سرد خیلی روزا این کردم، مکثی
   افتادم: مادرجون حرف یاد دوباره دادم.می

 چون آره بگی و کنی برخورد بد سمیر با قسم مقدسات همه به جانا"
 و خودت سر بلایی چنان کنه،می تحمل فهمه،نمی و کوره داره دوستم

   "ناپیدا سرش اون میارم مفنگیت مادر

   دادم: ادامه آرامی به

   دلم..! عزیز_
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   من؟ بودم آدمی ورجچه زدم، پوزخند دلم توي

 فعلاً اما ،بردم پی بیشتر بودنم کثیف به من و شد ترعمیق سمیر لبخند 
   گفتم: و بوسیدم را سمیر يگونه آماده، و حاضر نداشتم. ايچاره

   کنم. آماده رو صبحونه رممی_

   پائین. میام شهمی تموم کارم الان منم باشه!_

 اتاقش در به و خورد خیچر نگاهم ناخودآگاه شدم، خارج اتاق از
 قدرآن نه بود، نرمال هیکلش که بلند قد مردي امیرعلی... رسید.
 رمال،ن ریقو...! بگویم که لاغر قدرآن نه بادکنک، بگویم که بود ايعضله

 با شدمی خم وقتی که بود کرده کار هایشتکه شیش روي قدرآن اما
 آب و گزیدم لب اختیاربی شد.می مشخص کاملاً گشادش، لباس آن

 را آدم و بود همتابی افتادم. چشمانش یاد دوباره دادم. قورت را دهانم
 ايذره ..امّا. تاریک! و تیره سیاه... و زاغ چشمانی آورد.می وجد به

 خوردمی مادرش درد به هم اشقیافه مردك! نداشت شعور و اعصاب
 یالخ و فکر دم.آم پایین هاپله از سریع بود. نکرده تربیتش درست که

   شدم!می دیوانه داشتم کم_کم و سرم به بود زده
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 را بود نانی جا توي که ايتازه سنگک و کردم زیاد را سماور يشعله
 طور...همین هم را دیگر مخلفات و پنیر و مربا گذاشتم. میز روي

 پیش رفتممی شده هرطور باید امروز شدم. ریختن چایی مشغول
 ندیده بود دوماه نزدیک آمده؟ سرش به چه ببینم خواستممی مادرم،

 شکمش توي مرا ماه نه که کسی بود؛ مادرم هرحالبه بودمش!
 حقم در ايمادري آن از بعد و چشید را زایمان درد و کرد نگهداري

 لیوان برگشتم، عقب به ترس با شدم... سیخ سلامی صداي با نکرد.
 هینی کوچک...! و بزرگ شد، تقسیم تکه هزار به و افتاد دستم از چاي

 حس کمرم روي را سردي عرق گذاشتم. دهانم روي را دستم و کردم
 به ار دستم کردند.می بازي َالاکلنگ و خوردندمی سر داشتند که کردم

 توي قدرآن یعنی دادم؛ قورت ضرب به را دهانم آب و گرفتم کابینت
   بودم؟ رفته فرو خیال و فکر

   گفت: و آمد سمتم به متعجب امیرعلی

   ترسیدي؟ اوه!_

 زیدلرمی که پایی و دست و بود کور مگر کردم؛ لعنتش هزاربار دلم توي
 مخود به کردم سعی دید؟نمی را بود دیوار گچ از بدتر که رویی و رنگ و
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 کردممی جمع را هاشیشه خرده کهدرحال و زمین نشستم شوم. مسلط
   گفتم: سرد

   نیست! مهم_

 نشست. میز پشت صندلی روي تفاوتبی و نداختا بالا ايشانه
   ترسیدم! چشمانش سرخی از آن یک زد.می سرخی به چشمانش

   گفتم: آرام

   بریزم؟ براتون خوریدمی چایی_

   گف: ضعیفی صداي با و گذاشت میز روي را سرش

 مامون لعنتی سردرد این تا بدي نیست چیزي سردردي قرص فقط نه،_
   نبریده؟! رو

 آب لیوان یک با و درآوردم کشو از سردردي قرص و دادم نتکا سري
 کشید. سر لاجرعه را آب و انداخت بالا را گرفتم.قرص سمتش به

 مه تشکر حتی کشید. عمیقی نفس زور به و بست درد با را چشمانش
  نکرد!
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 لبخندي شد. آشپزخانه وارد سمیر کردم، جمع که را هاخرده شیشه
   گفتم: و زدم

   دي!اوم عجب چه_

 سمیر داد. لبی زیر سلام و سمتش برگشت امیرعلی من صداي با
   گفت: من به رو و داد را جوابش

   نشده؟ که دیرت کشید طول خرده یه کارا عزیزکم! ببخشید_

 میز روي را چاي لیوان کردم. مرتب سرم روي را رنگم یشمی شال بالاي
 گاهین سمیر به زیرچشمی نشستم. امیرعلی رويروبه دقیقاً و گذاشتم
  گفتم: و انداختم

   رم.می خودم برسونی! منو نیست لازم دیگه نشده، نه _

   کرد: شیرینی اخم

  شه؟می مگه_

 و پنیر از مملو را املقمه حرص با زد.می گند کارهایم به همیشه لعنتی!
 بخشیلذت طعم پنیر با و بود شیرین گردو زدم. گازي و کردم گردو
 میز روي از را امچاي حرص با و زدم تريمحکم گاز بود. کرده ایجاد
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 .بود فکر در میز به خیره امیرعلی اما شد، مشغول هم سمیر برداشتم.
   گفتم: و نوشیدم را امچاي

   رم.می خودم عزیزم، بیاي خوادنمی دیگه دارم. کاري راه تو سمیر_

 ترصوبه هم سر پشت چندبار و برد پائین و بالا را ابروهایش امیرعلی
   شد. بلند جا از و زد پوزخندي هم بعد زد، پلک ايمسخره

   گفت: سمیر کردم. اخم

   بگیر! آژانس باش. خودت مراقب اما خب، خیل_

   گفتم: و بوسیدم را سمیر لپ و زدم لبخندي

   نداري؟ کاري رم،می من_

   بزن. زنگ رسیدي باش! خودت مراقب نه..._

 از و کردم امیرعلی به اخمی گاهناخودآ برداشتم. میز روي از را کیفم
   شدم. خارج خانه از هم بعد و آشپزخانه

   بودم. نیاورده هم چتر بود؛ بارانی هوا
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 و بزنم قدم باران زیر که نبودم هم احساساتی هايدخترك آن از
 مانتوام اینکه خیالبی بودم... خیالبی فقط باشم؛ داشته دوستش

   شود! گلی هایمکفش شود، خیس

 را امگوشی برداشتم. ترسریع را هایمقدم و کشیدم میقیع نفس
   بود: داده پیام نساء کردم. روشن

   "بدي! بهم رو طوسیت مانتو اون اینکه شرط به"

   نوشتم: را جوابش کلافه

   "خورد! سگ بهت، دممی نداره عیب دوستی؟ توئم آخه"

   داد: جواب سریع

 رو مانتوت اون میريمی کنه،می خرجت سمیر همه این جان خسیس"
 خاك کمد يگوشه گذاشتی نپوشیدیش، بارم یه خوبه بدي؟ بهم

   "بخوره!

 ماشین اما بگیرم؛ تاکسی که کردم دراز را دستم و ندادم را جوابش
 حلقم از دلم و ترس از قلبم بود! سمیر کرد. ترمز امجلوي آشنایی
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 یرسم بود! نشسته ماشین توي هم امیرعلی زد.می بیرون داشت
   گفت: و کرد نگاهم اخم با و داد پائین را شیشه

   بگیر؟ آژانس نگفتم مگه_

   گفتم: شدم، خم و کردم جاجابه امشانه روي را کیفم

   چیه؟ آژانس با تاکسی فرق حالا نداشتن! زدم زنگ_

 نزدیک صورتم شد. کشیده امیرعلی سمت به نگاهم ناخودآگاه
   گیر!نفس و بود زیبا ببینم. را چشمانش توانستممی حالا و بود صورتش

   گفت: سمیر و کرد اخمی امیرعلی

   رسونمت!می بشین_

   گفتم: اعتراض با

   سمیر!_

   جانا...!_

 حوصلهبی سمیر به رو و کرد ملتمسم صورت به نگاهی نیم امیرعلی
   گفت:
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   شدم! تو علاف صبح از دارم کارم من باش! زود شده دیر سمیر_

 د.رسی تاکسی موقعهمان ایستادم. صاف و یدمکش راحتی سر از نفسی
   گفتم: و دادم تکان هوا توي را دستم

 نباش... نگران مراقبم، سمیر... رفتم من اومد، امتاکسی بفرما! _
   خداحافظ!

 همان دادم. را مادرم خانه آدرس شدم، ماشین سوار و رفتم در سریع
  بودم؛ کرده تجربه آن در را تلخی و بد خاطراتی که ايدره جهنم

 شدم پیاده ول و شل و لرزان پاهاي با و کردم حساب را پول رسیدم... 
 موهایش و رنگی چشم خودم شبیه بود حمیرا اسمش کردم. حرکت و

 و بدي با داشتم! دوستش دلم ته اما کرد، بدي حقم در بود. سیاه و زاغ
 لگ زا پر کوچه بود! رسیده من به هایشبدي تنها البته که هایشخوبی

 گر.دی است همین نکنند آسفالت که را کوچه بود. آمده بند باران و بود
 که هاییبچه صداي فشردم. را در زنگ سپس و کردم مکث تردید با

 هايزن نگاهاي طرف یک کردندمی بازي و زده داد و جیغ کوچه توي
 همان بود. خودش شد؛ باز در بالاخره دیگر. طرف یک هم کوچه توي

 تهرف تو هایشگونه قیر، رنگ به گودالی چشمانش زیر داشت... را قیافه
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 از که موهایی بود. کرده تغییر سبزه به سفید از پوستش رنگ و بود
 و رلاغ بود، رفته آب بود. شده سفید_سفید بود افتاده بیرون روسري

 و زمین کرد پرتش که بود سیگار لبش يگوشه بود. شده خمیده کمی
   زد: لب

   اومدي؟ بالاخره_

 نگاهش دادم، تکان سر بست. را تنفسم راه و گلویم به زد خنجر بغض
   گفت: و کرد برانداز را هایملباس و هیکل

 که تو حالت!به خوش مشخصه. ریختت و سر از رسن؛می بهت خوب_
   آشغالدونی.. این تو کردي ول مادرتو

   گفتم: و کردم اخم

 ای تو بیام ذاريمی ناله! و ضاعترا به کن شروع بعد برسم بذار مامان_
   برم؟

   کشید: کنار و کرد باز بیشتر را در

   تو...! بفرما_

   زد: پوزخندي انداختم. داخل به نگاهی تردید با



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 115  

 

   چیه؟ بازیا سوسول این بابا...! نترس_

 ایستادم. شده خشک و حرکتبی خانه حیاط دیدن با شدم. خانه وارد
   بست: چشم خنده با مامان

    نه؟ قشنگه خیلی_

   گفتم: و گذراندم را خانه حیاط انزجار با

   تنها! اونم کنی؟می سر سگدونی این تو چطوري_

   بهترون... ما از يخونه تو رفتی تو وقتی از_

   داد: ادامه و کرد فینی

 لونه بدتره... سگدونی صدتا از که داخل البته حالا؟ داخل میاي_
   خودش! واسه موشیه

   ممنون! نه،_

   خوري؟می ايچ_

   نه!_

   شی.نمی گیرنمک بابا نترس_
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   خوام.نمی که گفتم_

   گفت: و کرد اخمی

   بخندي؟ ریشم به ببینی روزمو و حال اومدي اومدي؟ چرا پَ_

   ببینمت. فقط اومدم_

   گفت: و گرفت ازم را اشروي نداد. را جوابم و نزد حرفی

   افتم!می سیبیلت سگ پدرِ یاد بینمتمی برو! گمشو جانا_

  توئم. شبیه که من_

   گفت: عصبی

   شی.سوخته پدر خود انگار شه؛کپی که اخلاقاتم اونی... مثل ذاتاً_

 زبان زخم بس از بود؛ شده عادي برایم نشدم، ناراحت هایشحرف از
   انداختم: بالا ايشانه بود. متنفر من از و بود زده

 نیومدمم بزنم. سر بهت بیام همیشه که نیست جوري موقعیتم من_
   بدم. پولو این و ببینمت اومدم فقط بکشم. پیش رو هاگذشته
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 نیتوم صد اسکناس تا پنج و آوردم بیرون را پولم کیف کیفم، داخل از
   گفتم: زد. زل هاپول به و زد آتش سیگاري گرفتم. جلویش

   گیریش؟نمی_

   چقدره؟_

   گفتم: کلافه و کردم پوفی

   تومن! پونصد_

   گفت: و کرد کج را انشده ناراضی

   همین؟ فقط_

 نفس و کردم مکثی اما "خدا!به داري رو خیلی" بگویم خواستم
   بالا: سمت دهم هل را لبانم يگوشه کردم کشیدم.سعی عمیقی

 گفتم من نکن! گرديدندون کردم. جمعش زور به همینم مامان_
 تدیا نکن! فراموش رو گذشته تو اما بکشم، پیش رو گذشته نیومدم

   اینجاییم. الان که کردي کارچی و شدچی نره

   گفت: و کرد کوله و کج تمسخر با را اشقیافه
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   بابا! نخور فلسفی چیز_

   گفتم: و چشمانش توي زدم زل صاف باشم. خونسرد کردم سعی

   خواي؟نمی_

   گرفت. دستانش میان را سرش و نشست حوض سکوي روي

  !که ملتفتی داره خرج زندگی_

   ی؟چ که_

 پول مغز. شل يدختره نخودچی و چی که زهرمار! و کوفت و چی که_
 سگ گرونی این تو نون... نه دارم آب نه تومنه؛ خدا زهرماریا این و مواد

 تو خوره جیره یا لامذهب! کنم دزدي برم داري؟ چی انتظار مصب
 توئم دادم، بهت که شیري اون شه سنگ رو. کیسه سر کن شل باشم؟

   خسیسی! تسوخته رپد پدر مثل

 بود؛ گرفته حرصم هایشحرف از بودنش، احساسبی از اش،پررویی از
 گلو توي بد بغضِ از نه بود. شده مرگم چه دانمنمی بودم! حسبی اما

   گفتم: و گذاشتم کیفم توي را پول دلسوزي. از نه بود، خبري

   نباشی! خورم جیره که کن ترك رو زهرماري اون خب_
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  نزن. زر فقط نا؛جا نزن زر_

   لعنتی! بود. سمیر کردم. نگاهش خورد. زنگ امگوشی

   برم. باید من_

 د!ز خشکم اشکش از لباب چشمان دیدن با کرد. فینی و شد بلند جا از
   گفت: لرزانی صداي با

    بده! پولو_

   کشید: چشمانش به دستی و زد پوزخندي بعدم

   ریزن.می لاآشغا این تو چی نی معلوم دیگه. خماریه درد_

   سوخت. برایش و لرزید دلم هايتهته آن

   فشرد: هم روي دندان

   دیگه! بده پولو_

 اشبسته پینه و سیاه دستان در را پول و کیفم توي کردم دست
   گفت: و گرفت رو انداختم.

   سلامت.به_
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 و کردم باز را در بود؟ بودنی معتاد جورچه این کردم. حرکت در طرف به
   رگشتم:ب سمتش به

 کشم،می رو جورت خودم رسیدي، نتیجه این به اگه کن!ترك_
   خداحافظ!

 راچ دانستمنمی فقط فرستادم، بیرون را سنگینم نفس و بستم را در
   سوخت؟!می چشمانم و کردمی درد گلویم

 تاکسی بردارم. قدم از قدم توانستمنمی و بود شده سنگین پاهایم
   کردم: زمزمه لب زیر اندم.چسب شیشه به را سرم و گرفتم

 شه، مزندگی وارد جایی یه از خدا بودم منتظر همیشه زندگیم توي_
 قاطی خودمو بودم اون جاي منم اگر البته نیومد؛ وقتهیچ اون ولی

   کردم!نمی ماجرایی همچین

 داشتم! معمولی ايزندگی هم من کاش چکید؛ امگونه روي اشکی قطره
 مادر که مادري کند... مادري که مادري ان...مهرب و سالم پدري مثلا

 وقتی نکنم؛ حسودي دوستانم به من که دیگر، مادرهاي مانند باشد،
 ناهار برایشان رود،می استقبالشان به مادرشان شوندمی خانه وارد
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 با مثلاً... مهربانشان؛ دلسوزشان، شود،می غمخوارشان پزد،می
 کردممی فکر همیشه باشد؛ نشاحامی پدرشان کنند. درددل پدرشان

 تاریک و تنگ زیرزمین توي بود شده خلاصه برایم زندگی است. دروغ
 و بپیچد درهم خماري درد از که مادري مارمولک و سوسک از پر

 رهایمان که پدري و کند نفرینم و بدهد فحشم و باشد نداشته اعصاب
 نبود، شخو حالم بترکد. بود نزدیک و کردمی درد بغضم رفت. و کرد

   رفتم!نمی دیدنش به کاش

   دادم: را جوابش ناچار بود. نساء باراین خورد، زنگ امگوشی

   بله؟_

   کجایی؟_

   راهم. تو خونه، رممی دارم_

   خوبی؟_

   مرسی!_

 ای پرسیدم رو حالت کردي تشکر ازم اینکه پایه بذارم رو مرسی این_
   خوبی؟ واقعاً  اینکه
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   کردم: حساب را یتاکس پول و کرده دراز دست

   شم!می پیاده چهارراه همین_

   چی؟_

   نزد؟ زنگ بهت که سمیر کن! ولم ندارم اعصاب نسا، هیچی_

   بگیرم؟ ازت رو طوسی مانتو بیام کی نباش، نگران نه_

   گفتم: عصبی

   گم.می بهت حالا_

 و رفتمی گیج سرم شدم. پیاده و ایستاد ماشین کردم. قطع را گوشی
 و کردم باز کلید با را در و گرفتم هادیواره به را دستم داشتم؛ ضعف

   دادم: پیام سمیر به حالدرهمان

  "نباش! نگران خونه، رسیدم"_

 تیز که گوش آمد؛می صدا و سر آشپزخانه داخل از شدم... خانه وارد
   هستند. اینجا ژیلا دخترش با خانم عمه فهمیدم کردم
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 درهم سخت و سفت بدنم عضلات و شد مشت دستانم لعنتی!
 مورد و نشوند آمدنم متوجه تا کنم فرار سریع خواستم پیچیدند.

 ینهم گند! و بد شانس این از امان اما نگیرم، قرار کلامشان نیش اصابت
   بود. کرده خراب را امزندگی که شانسی

   گفت: سریع خورد من به چشمش تا مادرجون

   داریم. مهمون ناهار؛ بیا کن عوض رو لباسات اومدي؟ جانا_

 به شد. متوجهم هم امیرعلی حتی و مهسا و ژیلا و خانم عمه هاينگاه
 و شده سر پایم و دست کردم. فرار اتاقم به و دادم سردي سلام ناچار

 تباف با را هایمسلبا اجبار به کاش...! کرد! فرار شدمی کاش بود؛ زدهیخ
 را موهایم رزانمل دستان با کردم. عوض رنگ آبی جین شلوار و مشکی

 زد،می ذوق در که دهانم خشکی از کلافه بستم. اسبی دم و زدم شانه
 پوفی بود. پریده رنگ صورتم انداختم. سرم روي را رنگ آبی شال

 هک حالا برسم، نظربه ضعیف قدراین جلویشان نداشتم دوست کردم،
 دبای دادم؛می نشان خودي جلویشان باید بود کرده انتخاب مرا سمیر
 صورت روي را پودرکرم سریع مالیدم.می خاك به را شانپوزه

 چشمانم توي را امموردعلاقه ماژیکی يسرمه کردم. پخش امکشیده



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 124  

 

 رژ با بکشد. رخ به سخاوتمندانه را اشآبی و سبز رنگ تا کشیدم
 شدم. خارج اتاق از سریع و آوردم هم را تهش و سر رنگم، سرخابی

   گفت: سریع مهسا دمش آشپزخانه وارد وقتی

   داداش!زن بشین اینجا بیا_

 قرار خانم عمه رويبهرو درست که کنارش خالی جاي به دستش با و
 همآن داشت، قرار هم دیگر خالی صندلی یک کرد. اشاره داشت
 دوست طرف یک از افتادم.می پس داشتم بود. امیرعلی بغل درست
 دیگر طرفی از و مباش مریض يعفریته آن چشمان جلوي نداشتم

 لعنتی امیرعلی؛ پیش بروم و بیندازم زمین را مهسا حرف بود ضایع
 باشم. آرام کردم سعی کرد!نمی دوا را دردي هم دلم توي هايگفتن
   گفت: آشکار نیشخندي با خانم عمه

   زده؟ خشکش چرا جانا_

 نشان و خط برایم چشمانش با مادرجون خندید. که بود ژیلا تنها
 یرونب شدت با را نفسم و نشستم مهسا پیش رفتم ترسیدم. ،کشیدمی

 نداشتم، خوشی حال و پیچیدمی درهم مدام اممعده عضلات فرستادم.
   گفت: لب زیر مهسا است. نحس روزهاي آن از هم امروز دانستممی
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   خوبی؟! داداشزن_

   باشی؟ خوب و ببینی را افعی يعفریته شدمی مگر

   گفتم: لب زیر

   آره!_

   بکش! غذا خودت براي پس_

 رنگ خوش و لعابخوش فسنجان خورشت هم کمی و برنج کمی
 نگاه زیر شدمی مگر دادم.می فشار دستم توي مدام را قاشق کشیدم.

 اینکه بود؟ چه من با مشکلش خورد؟ غذا خانمعمه سنگین و طعنه پر
 اصلیب و مادر_پدربی اینکه کند؟ سمیر قالب را دخترش ژیلا نگذاشتم

 با کبوتر اندگفته قدیم از اینکه نداشتم؟! پول اینکه بودم؟ نسب و
 لطف آقاجون اینکه پرواز؟ همجنس با همجنس کند باز؛ با باز کبوتر

   خورد؟!نمی هاآن به اممالی وضع اینکه زد؟ نامم به را ايخانه و کرد

 فکر ما آنچه از بیشتر حقیقت آري نشست! گلویم بیخ تلخی و بد بغض
 همه که هاییآن از آمدمی بدم آمد...می بدم است! تلخ و بد کنیممی

 ؟ندارد دل بمیرد؟ باید ندارد پول که کسی دیدند!می پول توي را چیز
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 درست داشتم! قبول را حرفشان نیست؟ آدم ندارد؟ کشیدن نفس حق
 هطعن و کنی تحقیر که نبود این راهش اما باز؛ با باز کبوتر با کبوتر که

 دختري بیاوري. در بازي زنک خاله و کنی نگاه بالا از را همه که بزنی،
  نیست. اشنادرستی بر دلیل ندارد مادر_پدر که

 بشقاب به را نگاهم نداشتم. را اشحقیرانه هاينگاه سنگینی تحمل 
 هک رفتنمی پایین آدم گلوي از لقمه هانگاه این و فضا این در دوختم.

 بود. غذا این از بهتر خوردممی هم زهرمار !شدمی سنگ رفتنمی
 خودش مخصوص که ناز با ژیلا فشردم. حرص با را دستم درون قاشق

 را غذایش هم در هاياخم با که امیرعلی به رو و کرد بلند سر بود
   گفت: خوردمی

   بکشم؟ غذا برات امیر_

   گفت: و کشید عمیقی نفس و کرد سربلند پوزخند با امیرعلی

   امیرعلیه! اسمم_

   کرد: اياشاره غذایش بشقاب به
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 غذا تونممی خودم دارم، هم دست اطلاع محض پُره! ُپره بشقابمم_
   بکشم.

 ابعصبی بر علاوه نداشتم. را برخورد این انتظار اصلاً شد! گرد چشمانم
 فرمتن ژیلا از اینکه با کردم.می اضافه او به را بودن ادببی باید بودن،
    نیامد! هم بدم البته خوردم؛ جا هم امیرعلی رفتار زا ولی بودم

 یک اینکه از نشست. ژیلا يشده هشتی ابروهاي میان غلیظ اخمی
 م.داشت او به نسبت عجیبی نفرت آمد. خوشم بود شده ضایع جورهایی
   گفت: و گزید لب مادرجون

 تواسه خواست ژیلا حالا ها؛نشسته مهمون امیرعلی؟ چته حالا، خب_
    کنی؟می همچین چرا بکشه، اغذ

   گفت: عصبی ژیلا

 ازمب تونهمی کنهمی فکر که... نگفت چیزي دایی! زن نیست مهم اصلا_
   کنه. ناراحتم

 خالی بادت و نخورد ذوقت تو کهنه" گفتم و زدم پوزخندي دلم توي
   ''نشدي! ناراحت که نه نشد؟
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 براي گرفت. بالا را آب لیوان و زد تمسخر به خنديکج امیرعلی
 لیوان و گرفت را نگاهش زود که کرد تلاقی نگاهم با نگاهش ايلحظه

  شد. بلند جا از و کشید سر را آب

   گفت: و کرد خالی و خشک تشکر

   آقاجون. شرکت رممی_

   گفت: و پرید جا از ژیلا

   دارم. کار شرکت نزدیکاي بیام. منم وایستا پس_

 جیبش توي را دستش و داختان ژیلا به نگاهی خونسردانه امیرعلی
   برد. فرو

   گفت: ژیلا

   رسونی؟می منو_

 بود. زده پرش توي امیرعلی پیش دقیقه چند تا که انگار نه انگار و
  تم.نداش جنبه اصلاً  که منی برعکس نبود. جنبهبی و لوس که بود خوب
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 و گرفت سمتش به و کشید بیرون کارتی جیبش داخل از امیرعلی
   گفت: حوصلهبی

   که؟ بلدي بزن! زنگ بهش آژانسه، يشماره_

 شد قرمز مهسا شد. محو ثانیه دو عرض در و کرد لبی زیر خداحافظی و
   گفت: و زد محوي لبخند و

   بود؟! شده چش داداشم_

   غرید: و گرفت گاز را لبش مادرجون

   ون!دستش رو بمونم بشه فلج ورم یه که ندادن سکته منو اینا آخر اگه_

 که انگار نشده؛ چیزي که انگار بود؛ خونسرد خیلی نومخا عمه اما
   کرده. پول یک سکه را دخترش که نبوده امیرعلی

   غرید: سرخ صورتی با ژیلا

   بالا! میرم دارم، درس خرده یه کردن؛ سیرم یعنی شدم، سیر که من_

   گفت: مادرجون

   عزیزم! همرات به خدا_
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 ههمیش که تحقیري و زخندپو با خانم عمه رفت بیرون که آشپزخونه از
   گفت: من به رو زدمی موج لحنش توي همیشه و

 شده! سنگین تسایه گیري،نمی تحویل خبر؟ چه خانم جانا خب_
   خبریه؟ شدي، سهیل يستاره

 و باشم آرام کردم سعی بس! و دانستمی خدا فقط بود؟ چه قصدش
   کنم: برخورد عادي

 رو سراغتون سمیر از دم،بو یادتون اتفاقاً خداروشکر! خوبه،_
   گرفتم.می

   دادم: ادامه تمسخر با و زدم پوزخندي کردم. مکثی

 خاروندنم سر وقت و بودید تونخیریه کاراي سرگرم که گفت سمیر_
 و جیبید به دست ماشاءالله هم شما و... خیره کار هرحالبه نداشتید؛
 نیازمندان هب کردن کمک محو اونقدرم ره.درمی کارااین واسه جونتون

   شده! سنگین تونسایه بدتر، من از که شدید

 خوب او هم من هم دهم. خوردش به را کلامم زهر خواستممی فقط
 فخر است....چشمیوهم چشم بلکه نیست؛ کمک قصدش میدانستیم
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 ضایعم و دهدمی شکنیدندان جواب که انتظارم برخلاف است.فروشی
   گفت: کندمی

    طوره!همین آره_

 اما کنم، فرار خواستمی دلم خورد،می را خونم خون نزدم. حرفی
 براي و دوخت امروي دقیق را سنگینش و نافذ نگاه خانمعمه شد.نمی

   است!امیرعلی شبیه چشمانش چقدر که کرد عبور ذهنم از ايلحظه

   کنی؟ راضی سمیرو نتونستی گردي؟می کار دنبال هنوز_

 نکرد کار قصدم فعلا شدم؛ خیالبی و تمنگرف رو اشپی دیگه خودم_
   نیست.

   خندید:

   نیست؟ طوراین هابري سرکار نذاشت سمیر کنم فکر اما_

   ندهد. ام لو عصبانیتم از شده سرخ صورت کردم دعادعا و کردم پوفی

   نخیر!_
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 مبش بلکه ما، خیریه بیا کنی کار خوادمی دلت کردي احساس هرموقع_
   کنم. بند کار هی به دستتو و خیر سبب

 سر در اينقشه چه نبود معلوم کنم! کار آنجا بروم بود مانده همینم
 مرا سمیر شکبی و انداختمی تن بر لرزه هم پیشنهادش حتی دارد؛

 نکند! خدا اما عاشق؛ و بود مهربان کرد...می امتکه_تکه و کشتمی
   شود! مانعش تواندنمی هم خدا استغفرالله که شود عصبی خدانکند

   گفتم: و کشیدم عمیقی نفس

   ممنون! هرحالبه نیست، لازم_

   زد: پرتمسخر لبخندي

   باشی! موفق_

 را وجودت اعماق تا که هاآن از بدجور، همآن داشت تمسخر لبخندش
   دادم: جواب خودش مثل سوزاند؛می

   ممنون! خیلی_

 با ودب نظارگر فقط هم در هاياخم با که مادرجون به رو خانم عمه
   گفت: آشکار کاملاً ايطعنه
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   بدي؟ زن امیرعلیو نداري قصد که...! گممی_

 خانم عمه به رو غصه با و کرد نازك من به چشمی گوشه مادرجون
   گفت:

 لب به آدمو جون پسر، این ره؟می امیرعلی گوش به مگه اما چرا،_
   بده! امدق خوادمی رسونه؛می

 با هک البته کند؟! امیرعلی قالب را ژیلا بخواهد باراین خانم عمه نکند
 اما ؛دانممی بعید امدیده ژیلا به نسبت امیرعلی جانب از که رفتارهایی

   گفت: خانم عمه چیز! هیچ نبود، بعید چیز هیچ خانم عمه از

 دیدکر لوسش و گذاشتید لالاش به لیلی انقدر شماست! تقصیر خب_
   شده! جورياین که

   گفت: کند پنهان را اشدلخوري کردمی سعی که لحنی با مادرجون

 شناسی،نمی امیرعلیو انگار زنیمی حرف جوريیه پوران! وا..._
 ردمکمی باید کارچی بعدم شماست! ژیلا از بهتر ما امیرعلی خداروشکر

   نکردم؟ که
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 را گذرایش نگاه کهدرحالی و نوشید دوغش از کمی خونسرد خانم عمه
 زُل مادرجون چشمان توي اشمسخره نیشخند با چرخاندمی من روي

   گفت: و زد

 بودنش لوس و دختره ژیلا نکن! مقایسه امیرعلی با رو ژیلا که اولاً _
 شه؟می سفید داره موهاش کم_کم بینینمی چی؟ امیرعلی عادیه.
 از دست و شده گنده مرده کنم، عرض چه که بزرگ شده. بزرگ دیگه

 جوراین بده خرج به جدیت خرده یه داشمدا اگه داره؛برنمی کاراش
 جوريچه ببین کنم؛می محرومش ارث از بگه بدونم، چه اصلاً شه؛نمی

   گیره!می زن کله با

   گفت: قبل از ترناراحت مادرجون

 د!ش بدترم تازه هیچ، نداشت که تأثیر نکردیم؟ امتحان کنیمی فکر_
  تهران. رفت کار يبهانه به آخرشم و کرد جدا ما از شوخونه که... دیدي

   گفت: حوصلهبی خانم عمه

   چیه؟ دردش خب _
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 آزاد خواممی فعلا گهمی ندارم، شرایطشو گهمی والله. بدونم چه _
 و کردم پیدا شرایطشم اگه میگه گیره،می وپامودست جلو زن باشم...
   نکنید! دخالت گیرم؛می خودم انتخاب به زد سرم به گرفتن زن هوس

   گفت: و دوخت من به را اخمش پر نگاه انمخ عمه

   که... دیدي سمیر! مثل درست _

 و تحقیر از پر هايحرف و وزوزها حوصله شدم. بلند جایم از حرص با
 از و کردم تشکر نداشتم. را بود زنکی خاله نوع از شانهمه که اشکینه

 که خودم دست از خانم، عمه از نه بودم، عصبی شدم. خارج آشپزخانه
 بودم عصبی هم مهسا از گویم،نمی هیچ و کنممی نگاهش ماست مثل

   حرفی! نه دفاعی... نه داد؛می گوش را هایمانحرف خونسرد خیلی که

 هخف که تویی این توئه؟ وصی وکیل مهسا مگه" کشیدم داد خودم سر
 خودت از تونینمی وقتی کنه. لهت نگاهش با ذاريمی گرفتی خون
 تلعن جانا... بهت لعنت اه کنن؟ دفاع ازت بقیه داري انتظار کنی دفاع
   "بهت!
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 برداشتم. میز روي از را ام.گوشینشستم تخت روي و شدم اتاق وارد
   بود: داده پیام نساء

   "بده جواب توروخدا باهات دارم واجب کار هستی؟ جانا"

 سیریش اینکه براي نداشتم! اصلاً که را یکی این يحوصله کردم. اخم
 شکمم توي را پاهایم انداختم. میز روي و کرده خاموش را گوشی دنشو

  پیچیدم. خودم به وارجنین و کردم جمع

 من و بود و گذشته که شدنمی هم ساعت یک شدم... خیره ساعت به 
 بدون که دري بندشپشت و خورد در به ايتقه بودم. فکر در غرق

 اینجا... به که بود بارولینا خوردم! جا خانم عمه دیدن با شد... باز اجازه
 من جانب از تعارفی یا اجازه منتظر اینکه بدون بود! آمده اتاق توي

 عیس بگویم، که نداشتم چیزي نشست. توالت میز صندلی روي باشد
   بود. شده گرد چشمانم مطمئناً کنم؛ برخورد عادي کردم

   نخریدي؟! جهیزیه تو ببینم_

 این بزند! زبان زخم بود آمده بازهم وبگ پس اش؛طعنه اولین از هماین
   داد: ادامه بود! انگیزنفرت چه خندید. حرفش به خودش بود؟ آدم زن
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 که توزندگی داداشمه؛ سري صدقه از داري که هرچی نبود یادم اوه..._
   بخري! رو اینجا فرش یه تونینمی بفروشی خودتم سهله،

 مثل و مبزن پسش دمکر سعی کرد.می اذیتم گلویم ته نشست که بغضی
 بودن انسان داندنمی که کسی به باید کی تا کنم. صحبت خودش
 به خنجر که هاییزبان زخم همهاین از خسته بگذارم؟ احترام چیست

   گفتم: و شدم بلند جایم از حرصی کشید،می قلبم

    خانم! عمه باشه مربوط شما به چیزا این نکنم فکر_

   درآورده. زبون عروسش ببینه نیست !روشن داداشم چشم به...!_به_

   گفتم: و دادم تکان برایش تأسف عنوانبه را سرم

 و رتآخ فکر به اینکه جايبه خوره.نمی رفتارا این بالاتون سن به اصلاً_
 و یدبزن زبون زخم کی به باراین که اینید فکر به باشید دنیاتون اون

 البج کنید، تحقیر کیو بیارد، در حرف کی سر پشت که کنید، اذیتش
 کنیدمی کاري میارید. پائین خودتونو ارزش رفتاراتون با اینجاست

 دلیلش فقط و فقط که  احترامتون ذره یه اون و بشکنه هاحرمت
 چیو حرفاتون این با خوایدمی بره! بین از سفیدتونه، موي و آقاجون
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 به وادهخان این لطف به که امخانوادهبی بدبخت یه من که کنید؟ ثابت
 ماش به ارزهمی سگم اما کنم؛نمی انکار همینه، درستش رسیدم؟ اینجا

 تمهس که اینی به اتفاقا رو؛ انسانیت معنی نه شناسی،می رو خدا نه که
 دنتونستی اینکه از ناراحتید! چی براي دونممی که من کنم.می افتخار

 سهب بزنید. مهبه زندگیمو دمنمی اجازه کنید. قالب سمیر به دخترتونو
  نزدن! دم شنیدنو حرف هرچی دیگه

 که چشمانی به زدم زُل لذت با خورد. جا هم بد خورد، جا شکبی
 شجواب اینگونه بخواهم کردنمی فکر بزند. بیرون حدقه از بود نزدیک

 دوست شدم. سبک کردم احساس بایستم. اشروي در و بدهم را
   بودم! بیزار ودنب ضعیف از من نزنم؛ دم کند تحقیرم نداشتم

 محترمانه خواستمکردم،می بازش اتاق... در سمت به افتادم راه
 خورد. بود ایستاده در پشت که امیرعلی به چشمم که کنم بیرونش
   کرد..؟!می چه اینجا کردم، نگاهش متعجب

 را هایمحرف و کند دفاع اشعمه از نکند داشت! برم ترس ايلحظه 
 هرحالبه بودم. کرده رويزیاده هم شاید آقاجون؟! دست کف بگذارد
 سوالی کردم؟می چه آن با بود! شده طاق طاقتم دیگر اما بود؛ ترمبزرگ
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 کم؛ خیلی کمی... فقط شد! هول کمی کردم احساس کردم، نگاهش که
   دانم!نمی اصلا دارد؛ پته_تته صدایش که بودم زده توهم من شاید

   داره. کار شما با تلفن هاینک مثل بزنم، صداتون گفت مامان_

 به سر بود، مانده واج و هاج که خانمی عمه به توجهبی من، به توجهبی
 متعجب که چشمانی و شد دور محکمش هايقدم با انداخت... زیر

 و دادم قورت را دهانم آب اتاقش در به رسید تا شد راهش يبدرقه
 نمیدانم کرد. الهحو سمتم به را کوتاهش نگاهنیم امیرعلی زدم... پلک
 یک که نفهمیدم و شد، داغ پاهایم زیر و گرفت نفسم الکی_الکی چرا

   لرزیدم. که محکم قدرآن کوبید، همبه شدت آن به را در و رفت

 نفرت و خشم از که صدایش کرد؛می سنگینی بدجور خانم عمه نگاه
 دایپ من به نسبت کجا و کی را نفرت همه این دانستمنمی و بود مملو
   چرا؟ واقعاً  چرا؟ و بود کرده

 کنم رسوات شده باش! مطمئن دم؛می ادبیتوبی این جواب روزیه_
 هرکی نشنیدي مگه کنم!می آدمت دم،می کنم آبروتبی شده دم.می

   افتاد؟ ور افتاد در پوران با
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 شصت زن این دادم، تکان برایش تأسف عنوانبه همیشه مثل را سرم
   دادم: تکان سري الش؟س ده یا بود سالش

   !کنیدمی کارچی ببینم  منتظرم نمیاد؛ بارون سیاه گربه حرف به_

 که هاییحرف زدم!نمی را هاحرف آن و شدممی لال روزآن کاشاي ولی
 روي حالبی رفت. بیرون اتاق از و زد پوزخندي کرد. ویران را امزندگی

 از ،نداشت تاب تنم دیگر گرفتم. دستانم میان را سرم و نشستم تخت
 تادهاف هاییآدم چنین گیر که نداشتم شانس بیاري! بد فشار، هی صبح
 کجا من کرد،می تقسیم را شانس خدا که موقعآن خداوکیلی بودم.
   گفت:می همیشه که نساء قول به بودم؟

 دماغ صف تو من کردمی تقسیم شانسو داشت خدا که موقعاون"
   ".دستشوئی صف توي تو  بودم،

 زا سراسیمه دارد! کارم تلفن گفت امیرعلی آمد یادم که کشیدم آهی
 تکرار داشت درهم هاياخم با مادرجون رفتم. پذیرایی به و پریدم جا

   گفتم: و کشیدم نفسی دید.می را پلنگ و ماه سریال

   داشت؟ کار من با که بود تلفن پشت کی مادرجون_
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   گفت: و کرد نگاهم تعجب با

  چی؟_

    نزد؟ زنگ تلفن الان مگه_

   نخورد. زنگ تلفن اصلا نه، وا..._

   گرفت: نفسم

   ؟باشه داشته کار من با که نزد زنگ کسی ساعته نیم این تو یعنی_

   گفت: متعرضانه

 زنگ اتبیچاره شوهر به برو وریادري این جايبه شدي؟ دیوونه نه!_
   کجاست؟! خوبه حالش ببین بزن

   چرا؟ گفت؟ غدرو من به امیرعلی یعنی

   گفت: مادرجون که کردم کج را راهم گیج

   ی!دان خود گوشته، بزرگه تیکه بزنی زنگ بره یادت خانم جانا هوي...!_

 کرده هنگ مغزم چه؟ براي بگوید؟ بزرگی دروغ چنین باید چرا اصلاً
   بود. رنگارنگ فکرهاي از پر و بود
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 چرا مبگوی امیرعلی به و بروم دانستمنمی رفتم. اتاقم به دوباره حالبی
 م.نکن کاري هیچ و بنشینم ساکت یا داشتی؟ مرض مگر گفتی؟ دروغ
 الخی و فکر اما بخوابم داشتم دوست بود، مشغول و آشفته بیمارم ذهن
   نداد. امان

 پوفی اخم با بود. نساء خورد، زنگ سریع کردم، روشن که را امگوشی
   نبود. هم ماجرا کنول کنه يدختره کردم!

 درد کمی سرم بستم. را چشمانم و کردم صدابی را گوشی کردم. اخم
 که شدم پهلو به پهلو قدرآن .بود تحمل قابل دردش اما کرد،می

   برد. خوابم کی نفهمیدم

 همبه را چشمانم و زدم غلتی سمیر، آشناي دست هاينوازش با
 گوشم به اشخسته صداي و نشست امپیشانی روي اشبوسه فشردم.

   رسید:

    شی؟نمی بیدار عزیزم_

   غریدم: کنم باز چشم آنکه بدون و کردم اخمی

   نه!_
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 نخوردي، امحسابی و درست ناهار گفت مهسا نخواب! گشنه شکم_
   بخور! چیزي یه بیدارشو حداقل

   گفت: تريمهربان لحن با و کرد نوازش آرام را موهایم نکردم. توجهی

   شو! بیدار ابی،بخو گشنه شکم با شیمی مریض _

   غریدم:

   کنم! کوفت هیچی خوامنمی دیگه! کنول_

   شد: بلند اشعصبی صداي

   نکن. لج من با جانا _

   کشید: داد و

   بلندشو! گممی_

 کردم. نگاهش شده گشاد چشمانی با و شدم بلند جایم از سیخ
   بود. درهم هایشاخم

   گم؟می خودم خاطربه مگه کنی؟می لج چرا بلندشو گممی وقتی_
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 روي نداشتم دوست اصلاً عوضی! مردك کردم... نگاهش برچیده لب
 تخت روي پتوي به و گرفتم را نگاهم بود؟ حرفی ببینم را نحسش
   است! زشت هایشگل چقدر کردم فکر خود با دوختم.

  بود! احتیاج اما شدم؛ عصبی ببخشید_

 بلند جا از جارانز با کرد. بلندم زورکی و گرفت را دستم نزدم. حرفی
 و کنم بارش درشتی داشتم دوست کردم. کج را املوچه و لب و شدم
   مادرش! از ترس ترس... این از امان اما بیندازم؛ راه دعوا

   کن! نگاه منو جانا_

   گفت: خشم و حرص با انداختم. زیر را سرم مصرانه

   جانا؟_

   گفتم: حالبی

   چیه؟ ها؟_

 به خستگی از چشمانش بردم. بالا اجبار هب را سرم گرفت، را امچانه
 و خسته که درك به بود. ریخته همبه هم موهایش زد.می سرخی

   کرد.می مدارا هم من با باید و بود حالبی
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 نهات که کنیمی دو به یکی من با امیرعلی جلوي داري که صبح از این_
 مرسید من پیامک یه با و دينمی جواب زنممی زنگ که بعد بري،

 سه هايبچه مثل که الان از اینم میاري. هم رو تهش و سر نباش، نگران
   م؟نیست شریکت نیستم؟ شوهرت من مگه چته؟ خب کنی،می لج ساله

   بالا: بردم را صدایم

 انگولک خوابیدم کنی.می رفتار باهام هابچه مثل داري که تویی این_
 م! ب... خوا... ب... ،بخوابم خواممی افتادم! گیري چه بابا اي کنی،می

   کن! بس نیستم... سمیر، نیستم امگشنه است! ساده درکش

 خاموش که دیدم شد، نور کم که دیدم دیدم... را چشمانش هايستاره
 جاي وسط این بود! مات و کرده اخم کشیدم. عمیقی نفسی شد؛

   زدم. پس را امپیشانی روي موهاي بود. خالی مادرجون

 نکند که ترسیدم شد. بسته و باز که شنیدم را اتاقی در صداي
   کنم: نماییمظلوم کردم سعی و کردم آرام را لحنم باشد، مادرجون

 تو جز کهمن کنم!می خواهش کن! درکم سمیر، نیست خوب حالم_
   دارم؟ ندارم، کسیو



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 146  

 

  داشت: اخم هم هنوز اما شد، شل کمی صورتش سخت و سفت عضلات

   بزن! حرف نم با گفتم بهت صدبار کهمن_

 توضیح بزنم. حرف و بایستم بودم مجبور اما ترکید،می داشت سرم
   دردناکی! موقعیت چه است. بد حالم چرا که بدهم

   گفتم:

   ات...عمه_

 رفتمی تحلیل بیشتر هرلحظه که صدایی با و شد ترغلیظ اخمش
   گفت:

   خب؟_

 و غلیظ اخمش شدم. خیره اشايقهوه چشمان به و کشیدم نفسی
  شد: ترغلیظ

   کرده؟! ناراحتت دوباره زده؟ حرفی چی؟ امعمه_

 انگشتان به شدم خیره دادم. تکان را سرم و داده قورت را دهانم آب
   ام.نخورده لاك
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   غرید:

   گفت؟! چی باز_

   گفتم: و انداختم پائین را سرم

 نیستم. شما دهن يلقمه من که همیشگی حرفاي همون دیگه، هیچی_
 به دیگه خب... منم... کرد! تحقیر زد، طعنه و کرد بارم فحر امکلی

   دادم. جوابشو بود؛ رسیده اینجام

 از و بود شده کور اخمش ببینم. را العملشعکس تا کردم نگاهش سریع
   شدم. بلند و ترسیدم زد.می بیرون آتش هايشراره چشمانش

   سمیر!_

   رفتم: متشس به و پرید رخم از رنگ رفت. در سمت به و زد پسم

   توروخدا! سمیر_

   کشید: داد عصبانیت با

 رو شورش داره دیگه خورده! شِکر نداریم؛ واجبه احترامش و امهعمه_
   چیه؟! واسه کارات این گوره لب پات بگو درمیاره.دِ
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 پاي خونم وقتآن بیندازد، راه دعوا و برود ترسیدممی گرفت. نفسم
   جویید!می را امخرخره شکبی فهمید،می مادرجون بود. خودم

   گفتم: و گرفتم سریع را بازوانش

   کنم!می خواهش سمیر... سمیر..._

 وسط که بود مسخره بکشد. بیرون دستانم از را اشبازوي کرد سعی
 و بود عصبی و بیندازد راه دعوا رفتمی داشت اتاق همهآن بین راهرو

 مانعش کنمیم سعی هممن اش،کله پس بود انداخته هم را صدایش
   آمد.درمی اشکم داشت تقریباً و شوم

 درازتر اشگلیم از پاشو داره دیگه شه،نمی جورياین جانا! کن ولم_
   کنه!می

 درست دادبی و داد با  آخه کرد؟ شهمی کارچی کن! ولش سمیر_
 دشمن خودت با تمعمه و شهمی دلخور و عصبی پدرت فقط شه،نمی
   کنی.می

   رفت: بالا اندازه زا بیش صدایش

   کن! ول جانا... نیار بالا سگمو روي_
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 نشد باز صداي شدم. آویزانش تقریباً  و چسبیدم بیشتر را اشبازوي
  گرفت. فرا را وجودم تمام ترس آمد... اتاقی در

   زدم: را خلاص تیر و شد ِسر پایم و دست

   من! مرگ سمیر_

 چشمانم در ار خشمگینش چشمان ایستاد. و گرفت آرام دیدم و
   غرید: و دوخت

 که دونیمی کنم. خون پر دهنتو تا بده قسم جونتو دیگه بار یه_
   ندارم! شوخی

 امیرعلی من و رفت کنار رویم پیش از کردم، جدا اشبازوي از را دستم
 گرفت. بغضم اختیارکرد.بیمی تماشایمان تمسخر با که دیدم را

   دید. را امیرعلی و تبرگش سمیر اختیار...بی چرا دانمنمی

   بخوابم! دقیقه دو خواستممی خبره؟ چه_

   بزند: لبخند کرد سعی سمیر

   نشده! چیزي_
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   گفت: نشنود امیرعلی که طوري آرام و سمتم برگشت

   کن! پاك اشکاتو_

 ایستادم. آینه رويروبه کردم. اخم و رفتم اتاق سمت به حرفی هیچبی
   گفت: یامیرعل به که شنیدم را سمیر صداي

   دارم. حرف باهات اتاقت بریم_

   شنیدم: هم را امیرعلی خیالبی صداي

   بعد! واسه بمونه دارم، کار الان_

   الان! نه_

 دستم کردم. پاك را هایماشک و فرستادم بیرون تکه _تکه را نفسم
 بخار يپنجره به شدم آرام که کمی دادم. فشارش و رفت گلویم سمت
 از و کردم تن را امايقهوه يجلیقه آمد.می نبارا شدم. خیره گرفته

 حدس نداشتم. را سرما طاقت و بود شده سرد هوا آمدم. بیرون اتاق
 سمت به ناخودآگاه باشند، امیرعلی اتاق در امیرعلی و سمیر که زدم

 صداي چسباندم. در به را گوشم و شده نزدیک در به تردید با رفتم. در
   خورد: گوشم به سمیر آرام
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   کی؟ تا آخه کن! بس امیرعلی_

 نکنی، دخالت من خصوصی مسائل تو کنینمی سعی چرا سمیر_
   هووم؟!

   بدي؟! گوش کنینمی سعی چرا تو_

   نیست! مربوط ايدیگه کسهیچ به نه تو، به نه چون_

 عاقل کمیه بخورم؟ تورو يغصه باید کی تا نگرانتم. من چون هست؛_
   باش!

 متما اشقهقهه گرفتم. فاصله در از کمی و سیدمتر زد. قهقهه امیرعلی
   بود: ترسناك و نشدنی

   چه؟ تو به من تنهایی نگرفتنو گرفتنو زن حسابی، مرد آخه_

   بود؟ امیرعلی گرفتن زن موضوع پس کرد! پرشی چپم سمت ابروي

   داد: ادامه

   منی؟ تنهایی فکر به حالا تا کی از تو زنید!می همبه منو حال دارید_
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 نه مشخصه شبت نه داري؟ تو که زندگیه اسمش این من، برادر آخه _
   روزت.

   کشید: داد امیرعلی

 خودمو به یعنی من...! زندگی منه، زندگی این سمیر! بردار دست_
 کفش تو کردید درازتونو دماغ که شماها نه شهمی مربوط خودم خودمو

   من!

   بود. خونسرد! و آرام سمیر اما

 نیستی که غریبه فکرتم، به و برادرمی چون شی؛با آروم کن سعی_
   ت!نیس زندگی اسمش این زندگیت، به بزنی گند بذارم و شم بیخیال

   داد: ادامه داشت؟ ربطی چه سمیر به واقعاً

 رو گیمزند و گرفتم زن ببین، منو بگیري. سروسامون کمیه تا بگیر زن_
   جلاد. نه گممی زن رواله!

   زد: پوزخندي امیرعلی

 زا تو دارم! فرق تو با من نیستم. تو مثل من باشه یادت اینو سمیر_
 و بودي آقاجون وردست همیشه یادته داشتی، فرق من با تمبچگی
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 منو زیرآب و کنی خودشیرینی که بود این قشنگت کاراي از یکی
 گرفتن زن با که توئم مثل من کنیمی فکر چرا نه؟! یا یادته بزنی؟

   نیستم. پایبندش که دونیمی گیره؟ب سروسامون زندگییم

    کنه!می محدودت گرفتن زن کنیمی فکر که اینه تو مشکل_

 سیگار و بازي رفیق ممنوع! کردن حال یعنی گرفتن زن کنه؟نمی_
   یعنی... ممنوع! رفتن بیرون دیروقت تا یعنی ممنوع! کشیدن

 شده سرخ عصبانیت از زدم حدس کشید. عمیقی نفس کردم احساس
   شد.با

   گفت: سمیر

 ن!ک ترکش گذاشته، تأثیر عصابتم رو کوفتی این امیرعلی، ببین_
   کنم.نمی اصرار این از بیشتر

 ور کوفتی این امیرعلی" گفت؟می چه سمیر ماندم. مات ايلحظه براي
   "کن! ترکش گذاشته، تأثیر عصابتم
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 به ار سرم تبه با هم... شاید نه!_نه شد...نمی باورم بود؟ معتاد امیرعلی
 مشخص چیزي اشچهره در چرا پس بود؛ سخت باورش دادم. تکیه در

   نبود؟

   پراند: جا از مرا متر دو امیرعلی عربده صداي

   بیرون! برو سمیر_

   زد.می تند  قلبم... سمت رفت دستم

   لحظه... یه امیر_

  کن. فرو پوکت يکله تو امیرعلیه اسمم سمیر! شوخفه_

 لرزاند. را وجودم اشعربده صداي گرفتم. فاصله در از وحشت و ترس با
 وییدستش به ببیند، مرا و بیاید سمیر اینکه ترس از بود؟ که مرد این
 حتماً ریختم؛ صورتم روي آب مشتی و کردم باز را آب شیر آوردم. پناه

   بهتر! شدند...نمی دادهابی و داد متوجه که نبود خانه کسی

 صورتم و بود شده پوستهپوسته لبم دم.کر خشک حوله با را صورتم
 لیامیرع سینه به سینه کردم باز که را در رسید.می نظربه پریده رنگ

 و سرخ صورتش ترسیدم. هم کمی خوردم، جا دیدنش با شدم.
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 چشمانم در گذرا را خونش رنگ به چشمان بود. درهم ابروهایش
   گفت: خشم با و دوخت

   ببینم! کنار برو_

 سریع دادم. قورت را دهانم آب و کشیدم کنار دستشویی رد از ترس با
 کمی لرزیدم. خود به ترس از کوبید. همبه را در و شد دستشویی وارد

 ار راهم خواستم تا شوم. مسلط خودم به تا ایستادم دستشویی جلوي
 قورت را دهانم آب آمد. بیرون دستشویی از کنم کج هاپله سمت به

   گفت: که بروم توجهبی خواستم و دادم

   چاي..!_

   داشت. اخم کردم، نگاهش تعجب با

  اتاقم. بیار خواممی چایی_

 ،گستاخ بود! پررو و گستاخ مرد این چقدر شد. بیشتر چشمانم گردي
   ادب!بی پررو، عصبی،

 مهار را نفسم رفت. و کشید را راهش هستم. خدمتکارش من که انگار
 بالا ايشانه و شدم شپزخانهآ وارد آمدم. پایین هاپله از و کردم
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 بود این درستش بود؟ مرگش چه کردم.نمی درك را مرد این انداختم.
 و کردم فوت کلافه را نفسم دانم...نمی اما... نریزم، چاي برایش که

 مریخت چاي و گرفتم دستم در را لیوان انداختم. گوشم پشت را موهایم
   گزیدم. لب گذاشتم. خرما و قند هم کنارش و

 با بود. اتاقمان در لابد کجاست! دانستمنمی و نبود خبري سمیر از
   رفتم؟نمی رفتم؟می بودم، مردد و دل دو شدم. خیره در به تردید

   کنی؟می استخاره_

 ظاهر جا همه بود... جن شدم. خیره امیرعلی به و برگشتم ترس با
   شد!می

   گرفت: را چاي سینی و زد نیشخندي

   ي!ندید که جن نترس_

 تیر سرم کرد. پر را مشامم سیگار تند بوي کرد باز که را اتاقش در
   گفت: و کرد کردم.نگاهم اخم و کشید

   ممنون!_
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 آتش کرد؛می خوب را حالم امیرعلی کردن تکه_تکه بست. را در
 اب کنی. فرو چشمانش سیاهی توي را کفش هايپاشنه مثلا یا زدنش...

 شش دندان با و بیندازي چنگ را اشايعضله بازوهاي آن هایتناخن
 اش.بزنی دارد جان تا و شکمش روي بپري بگیري! گاز را هایشتکه

 از برسد. آسمان به هوارش تا بکشی را سیاهش و حالتخوش موهاي
   کردم! بارش لب زیر درشتی و گرفت امخنده وارمدیوانه فکرهاي

* * *  

 باز زور با را .چشمانم دعوا و صدا و سر آمد.می دادبی و داد صداي
 و بیشتر صداها بستمش. دوباره زد. را چشمم خورشید نور کردم.
 ازب را چشمانم نبود! سمیر کشیدم، تخت روي را دستم شد!می بیشتر
 کوفته. بدنم و بود گس و تلخ دهنم کشیدم. عمیقی نفس و کردم

 را دهانم داشت جا تا و کشیدم طولانی ايخمیازه بود. صبح ده ساعت
 از غرغرکنان بود! خشک خشک دادم. بدنم به قوسی و کردم.دکش باز

   شدم. دستشویی وارد و شده بلند جایم

   کشیدم. عمیقی نفس و شستم را صورتم
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 را موهایم کرد.می اتکلافه هاصبح که دهان بوي از آمدمی بدم قدرآن
 به ايکننده نرم و بستم را موهایم شد. قطع صداها و زدم.سر شانه

   مالیدم. دستانم

 حدس داد.بی و داد دوباره بندشپشت آمد، ايشیشه شکستن صداي
   باشد! مادرجون و آقاجون يروزمره دعواي زدم

 بیرون اتاق از زدم. لبانم به رنگی ايقهوه رژ و انداختم سرم روي شالی
   آمدم.

 و بود شده خم کمی و بود گذاشته نرده روي را دستانش امیرعلی
   خونسرد! خیلی بود! خونسرد کرد.می نگاه را پایین داشت

 زبان با را لبم داشت. اخم همیشه مثل شد؛ متوجهم شدم که نزدیکش
 ینپائ به دوباره و گرفت را نگاهش که بگویم چیزي خواستم کردم، تر

   گفتم: و کردم پوفی دوخت.

   کنن؟می دعوا دارن_

   آره._

   چرا؟ باز_
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 ار راهم خواستم بودم. ترسنگین رفتممی .نداد جوابی و نکرد نگاهم
   گفت: که بروم و بکشم

   جورین؟این همیشه_

   آره._

   شه؟می دعوا که کدومشونه تقصیر_

 روي که بود او بود، مادرجون تقصیر دعواها بیشتر کردم. فکر کمی
 راه دعوا و زدمی غر مدام و رفتمی راه آقاجون ينداشته عصاب

  انداخت.می

   ن!مادرجو_

   غرید: بود نفرت و کینه از پر که لحنی با و زد پوزخندي

   بینید! ظاهر تونهمه_

 .رفت پائین هاپله از بگویم. چه دانستمنمی کردم. نگاهش تعجب با
 به پشت از افتادم. راه به سرش پشت هم من و کشیدم عمیق نفسی

 يربدجو رنگش خاکستري بافت کردم. نگاه ستبرش و مردانه هايشانه
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 یخاص يجلوه هیکلش به و کردمی خودنمایی و بود نشسته تنش توي
   بود. داده

 ماا بود؛ گرفته دستانش میان را سرش و بود نشسته مبل روي مادرجون
   نبود! آقاجون از خبري

 گرفت. آغوش در را مادرجون مکث بدون و رفت سمتش به امیرعلی
 با و گریه زیر زد داشت.مادرجون احساس هم کمی پس گرفت؛ نفسم
 متنفر ازش قدرآن که منی دل هیچ، که را سنگ دل که سوزي پر لحن
   نالید: کرد، آب هم را بودم

  اونجا... رفت بازم امیرعلی. رفت بازم_

 مسمت برگشت امیرعلی شوم. هایممردمک شدن گشاد مانع نتوانستم
 زا کشیدن نفس لحظه یه براي فقط لحظه... یک که کرد اخمی چنان و

   رفت. خاطرم و یاد

 تداش املعنتی قلب ضربان کهدرحالی رفتم، و "برو" گفتمی نگاهش
 دستان نشستم. غذاخوري میز مقابل صندلی روي .کردمی امخفه
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 دیدن از بود؟ ترس از کردم. جمع را پاهایم و فشردم همبه را سردم
   بود؟! امیرعلی اخم و هاچشم

 ،کلفت يزمستانه لباس آن از بودم منتظر که زدمی تند قدرآن قلبم
   بستم. را چشمانم و گذاشتم میز روي را سرم بزند. بیرون

 فکر بود... غده بود... سرطان بود... سردرد بود... صدا و سر مغزم توي
 و بهانهبی شدم.می دیوانه داشتم بود! گریه بود... دروغ بود... کثیف

 غضب و است مرگم چه ستمداننمی که همیشه مثل کردم. بغض دلیلبی
   کردم.می

 صندلی امیرعلی کردم. بلند را سرم و گشودم چشم ايسرفه صداي با
 گم را پایم و دست و شدم هول ناخودآگاه نشست. و کشید را مقابلم
 مستقیم و نشستم صاف شوم. آرام تا گرفتم گاز درون از را لپم کردم.

 پیش دقیقه دو تا مگر کرد؛می نگاهم هم او کردم. نگاه چشمانش در
   چرا... پس کرد؟نمی اخم من به و دادنمی دلداري را مادرش

   کشید: عمیقی نفس و گرفت اخم با را نگاهش

   صبحونه!_
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   انداخت: بالا ايشانه کردم. نگاهش گیج

 خورن.می صبحونه شنمی بیدار که هاصبح ما شهر تو معمولاً _
   خوام!می صبحونه

 هب تکیه نداشت؟ کردن نهی و امر جز کاري اشتم.گذ میز روي را دستم
   گفت: و داد اشصندلی

 تگشنه خودتم کنم فکر توئه! با زحمتش نیست، کسی که اونجا از_
   باشه؟

 و داشتم ضعف بودم، که گشنه بودم؟ شده تو من حالا تا کی از
   آورد.درمی صدا خودش از شکمم هم گهگداري

   د.ش پائین و بالا کمی گلویش سیب شدم. خیره گلویش به اختیاربی

   شده؟!چی_

 مهآن کشیدن نفس کردم اعتراف کشید. گلویش به دستی سپس و
  .استسختی کار اشرويبهرو

 سمت به سریع و تند کردم. فوت شدت به را نفسم و پریدم جا از
   گفت: که رفتم یخچال
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   زمین. خوريمی نکن! هول_

   دم.دا قورت را دهانم آب و ایستادم

   چی؟_

    کارم؟ پِیِ  برم یا بخورم صبحونه تونممی هچی...!_

   آمد. سراغم به غریبش و عجیب هايحرف شنیدن از تعجب دوباره

    دارم! عجله من کن، شآماده-

   زد: غر خود با و

   زدن؟! حرف تلفن با و کردن آرایش جزبه بلدید چی زنا شما پس_

 امعجوبه چه کیست؟ کردمی فکر مردك کرد.می توهین داشت دیگر
   حالا! هست

   بود. بسته چشمانش زدم. پوزخند

 محتاج باید خوردنم صبحونه واسه حتی بلدید، چی چی؟ شما_
   نیست؟ طوراین باشید هاخانوم

   کرد.می امکلافه اشخونسردي "لعنتی!" دیدم. را محوش لبخند
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   خورن!می کارااین درد به خانوما اصولاً چون_

   گفتم: زیرلب و زدم ندپورخ

   موندي! تنها الان تا که گندته اخلاق همین خاطرهبه_

   دادم. تکان برایش تأسف عنوانبه سري یخچال. سمت برگشتم

 بسته نفسم راه داد. فشارش محکم هم بعد کرد؛ سد را گلویم دستی
   زدم. چنگ مقابلم یخچال به دست با و شد

 سیاهی زده، بیرون حدقه از چشمانم شد،می بیشتر و بیشتر فشار
 لش بدنم عضلاتم بودم. داغ بود! کرده ایست قلبم قلبم... و رفتمی

 خفه مانع تا نشوم، خفه تا کردم بسته و باز را دهانم ماهی مثل شد؛
 دش ترشل و شل عضلاتم شدن... بسته براي رفت چشمانم شوم. شدن

 ه...ک چکید انمچشم گوشه از اشکی افتاد. پایین بدنم کنار .دستانم
   رفت... بین از فشار

 و بکشم نفس شوم، رها خواستم شده، رها قفس از ايپرنده مانند
   سمتش... شدم پرتاپ و شد کشیده امبازوي اما کنم؛ سقوط

   بلعید.می مرا داشت سرخش چشمان
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 رگ نبض هم... را زدنش نفس دیدم. را اشپیشانی روي عرق
   زد. را چشمم اشپیشانی

 .یخچال به چسباندم و گرفت را چپم سمت بازوي که افتادممی مداشت
 شچشمان بود. گرفته فرا را سرتاپایم عجیب سوزش یک لرزید... بدنم

 آتشینش. چشمان برخلاف بود، آرام و خونسرد دوخت... چشمانم در را
  گفت: شمرده_شمرده و آرام

 وت تسر و نکن فضولی نباش! ظاهربین نزن! مفت حرف نکن! قضاوت_
   باشه! خودت کار

 عوض را حالم و خوردمی امگونه روي داغش هاينفس زد. محوي لبخند
   کرد.می

 و خوردم سُر کرد. رها سختش و سفت هايپنجه میان از را بازویم
 رهخی کشیدم. نفس تندتند نامعلومی ينقطه به خیره زمین. افتادم
 و مات بودم... منگ کردند. حصار را گلویم لرزانم دستان کرد. نگاهم

 تا داد جرأت لعنتی اشک چکید. چشمم گوشه از اشکی بودم. مبهوت
 سکوت ام،ِگریه هايهاي و بترکد بغضم دیوانه مجهول مرد این مقابل
   بشکند! را آشپزخانه فضاي
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 فضولی چون بودم، ظاهربین چون بکشد؛ مرا خواستمی بود، دیوانه او
   بودم؟! کرده

 گذاشته مسابقه هایماشک شد. کلافه و کشید سرش روي را دستش د
 دیوانه را دردم پر دل و ریختندمی تندتند هم سر پشت بودند،

   کردند.می

 و کشید گردنش پشت به دستی کرد. بسته و باز چندبار را هایشلب
   زد: لب

  ببخشید!_

 تا سرعت به را سرم و گرفت جریان هایمرگ در شده منجمد خون
 هت و سر ببخشید یک با خواستمی بردم. بالا اشتد امکان که جایی
 هدید قرمز دستمال که گاوي مثل بود؟ کشک مگر بیاورد؟ هم را قضیه
 سمتش به و درآوردم را پایم توي دمپایی خشمگین و عصبی باشد،
   ستبرش. يسینه وسط خورد صاف کردم. پرتاب

   زدم: داد خشم با

   بده! نشون خودتو اسروانشن یه پیش برو روانی...! ايعقده_
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 بلند جایم از کردند. باریدن به شروع بیشتري شدت با هایماشک
 نگاهم سینه به دست و بود ایستاده آشپزخانه وسط صاف شدم؛

   رفتم: سمتش به و شدم کفري نگاهش دست از کرد.می

   بکشی؟ منو خوايمی بازم چیه؟ هان..._

   کرد. تماشایم فقط و بود کرده سکوت

   میاي؟! نظربه ايعقده خیلی گفته بهت کسی لاحا تا_

   نداد. جوابی

   اي!ننه بچه و لوس_

   غریدم: حرص با نشد. ایجاد اش چهر در حالتی

   اومدي؟! فرود زمین روي تحفه تويِ  و شده پاره آسمون کنیمی فکر_

   ترکید: بغضم

   طلبکاري! آدم و عالم از نداري، عقل فندق یه قد اما_
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 دوست کردم. حس را پاهایم شدن جانبی و فشردم همبه را چشمانم
 يعقده که قدريآن شوم. خالی که قدريآن بدهم. فحشش داشتم
   شود. کم درونم

   گفت: و داد قورت را دهانش آب اينقطه به خیره گیج

   روزا... این فقط من..._

   کشید: اشپیشانی به دستی کرد، پوفی کلافه

   نکن! گشبزر ببخشید... که گفتم_

   کردم.می گریه و بودم کرده بغض هابچه مثل

 نوم خواستیمی تو همین؟ فقط ببخشید؟ سرت! تو بخوره ببخشیدت_
 زدي خودتو یا نفهمی، یا کنم؟می بزرگش دارم من وقتاون کنی خفه

 رس بلایی چه خواستیمی قبل دقیقه چند رفته یادت انگار نفهمی! به
   بیاري! من

   :گفت تفاوتیبی لحن با چشمانم. در زد زل و کرد صاف را بافتش یقه

 رو اینا پرتِ و چرت حرفاي شد.نمی جورياین کردينمی فضولی اگه_
   کنی! قضاوت جورياین که نده گوش
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   گفتم: عصبانیت با

 و چرت حرفاي گردن ننداز بودنتو ايعقده چی؟ آش چی؟ کشک_
 و کنم قضاوت درموردت دارم دوست اصلاً سمیره! مثلاً که اینا پرت
   روانی! نداره ربطی هیچ تو به کنم. صادر حکم برات

   خندید: و کرد نگاه را سقف خاصی حالت با و زد پوزخندي

 عصابم رو اگه اي!بچه هنوز که حیف و داداشمی زن که حیف_
 همه دارم عادت من خودته میل کردم.نمی اتخفه جورياین رفتینمی

   بقیه. مثل یکی توئم بدن! ظرن و کنن فکر درموردم

 با داشتم دوست بود شده داغ هایمگوش کشیدم. عمیقی نفس
   کنم! اشتکه_تکه رل روانی این هایمدندان

   جانا..._

 ره که تپید تند آنچنان قلبم زد. یخ هایمرگ در خون و سوخت گلویم
 سریع امزده یخ دستان با کند. پاره را امسینه بودم منتظر آن

 هم هنوز لعنتی شدم. خیره امیرعلی به و کردم پاك را هایماشک
   چشمانش...! اما... بود؛ کرده حفظ را اشخونسردي
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   گفتم: و زدم مصنوعی لبخند و سمیر سمت برگشتم

   جانم؟_

   گفت: و انداخت امیرعلی و من بین نگاهی تعجب با سمیر

   شده؟ چیزي_

 من با بگویم سمیر به دبو حقش داد. تکان سر و زد پوزخند امیرعلی
   بود؟ شده مرگم چه اوف...! چشمانش... اما کرد؛ چه

   گفتم: و کردم فوت را نفسم و زدم کنار امپیشانی از را موهایم

   نه!_

   گفت: و کرد نگاه امشده سرخ چشمان به شک با سمیر

   کردي؟ گریه_

 فکر يهمه سمیر؟ کجاست حواست کرد.می درد اشمعده داداشزن_
   کن؟ فلان و بگیر زن گفتیمی بود این شرکته. پیشِ  که ذکرت و

 ینچ نچ امیرعلی کردم. حس را قلبم ضربان شدن تند و گرفت نفسم
   داد: ادامه و کرد
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   شم.نمی غافل ازش بگیرم زن اگه من_

   رفت. و داد تکان تأسف ينشانه به سري

   رفت. و ریخت را زهرش رفت! رفت...

 سخت و اخم پر يچهره به بود. شده خشک دهانم بآ و بودم کرده داغ
   د!بو کرده مشت را دستانش و بود شده سرخ کمی انداختم. نگاه سمیر

   سمیر؟_

 در که را پالتواش شوم. ساکت شد باعث که کرد امحواله تندي نگاه
   گفت: و داد دستم به را بود دستش

   بزنم. حرف امیرعلی با رممی-

 گوشت کردم احساس شد. خارج آشپزخانه از و کشید عمیقی نفس
 را ذهنم است روز چند که چیزي است! شدن ریش ریش حال در بدنم

   است. کرده مشغول

   امیرعلی..

   امیرعلی..
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   امیرعلی..

   امیرعلی..

   اعصاب؛بی گستاخِ مجهولِ يدیوانه یک

   پروا!بی و پررو هم شاید

 يباز َالاکلنگ رویش که درشت و ریز عرق در غرق پیشانی به را دستم
 دلم در انگار بارانی؛ و سرد پاییز این در بودم داغ کشیدم. کردندمی

 کند؛می درد اممعده گفت دروغ بستم. را چشمانم شستند.می رخت
  چرا؟ اما

 کف شوم. آرام کمی داشتم نیاز گذاشتم، میز روي را سمیر پالتوي
 چیز هیچ به داشتم ستدو بود. بریده را امانم و کردمی زق زق پاهایم

   شد.نمی اما نکنم؛ فکر

 رنگ برداشتم. را بود خریده تازه که مارکش پالتوي همان یا کت
 را امیرحسین شدم خارج که آشپزخانه از نداشتم. دوست را اشطوسی
 با داشت خورد.می تاب اششانه روي وريیک اشپشتی کوله دیدم.
   گفت:می که شنیدم را صدایش زد،می حرف تلفن
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 ..جون. بده، امپی تل تو عشقم، اوکی بابا...! نه من نفسی! قربونت"-
   "!جونم رضی واست شده تنگ خیلی دلم بفرست عکساتم این از یکی

 پسر این خندیدم... بود! زده را رضوانه همان یا رضی مخ  بالأخره پس
   نبود! که نبود بشو آدم

 را سلامش جواب داد. سلام سر با و جوید تندتر را اشآدامس دید. مرا
   رفتم. بالا هاپله از و گذاشتم جواببی

 کنجاوي که زد چنگ دلم بر  دلی دو عمیق... و تکراري حس، آن هم باز
   نکنم؟ یا کنم

   "نکن! فضولی" بود گفته من به امیرعلی

 در به را سرم شده که هم او حرص از و بست نقش ابروانم میان اخمی
 ار سمیر نکند آمد؟نمی صدایشان چرا پس بود؟ اآنج سمیر چسباندم.

   شد. گرد چشمانم باشد؟ کشته

   خوره؟می دردي چه به فضول زن آخه_

 کرد. ایست ايلحظه براي کردم احساس و چسبیدم دستی دو را قلبم
   چرخد!می سرم دور چیز همه که دیدممی
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   آمد: اشخنده صداي

   بگیرم؟ تومچ جرم ارتکاب انجام موقع همیشه باید_

 دانستممی زد! ُقل آبجوش دلم در چرا نفهمیدم سمتش، برگشتم
 توانستمنمی بودم. کرده داغ باز زند.می قرمزي به خجالت از صورتم

   بگیرم. بالا را سرم

 امخفه داشت امفضولی خاطربه پیش دقیقه چند همین تا بود خوب
   کرد!می

   داشتم... زنک خاله هايزن این مثل حالا

   کرد: نوازش را گوشم اشخنده صداي

   که! نداره خجالت_

   گفت: دلنشینی صداي با بردم. فرو امیقه توي را سرم بیشتر

   ببینمت. کشی؟!می خجالت_

 چشمانش فرستادم. بالا زور و ضرب با را سرم و گرفتم دندان به را لبم
   :زد پوزخندي چشمانش برخلاف خندید.می و زدمی برق داشت، ستاره
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   داداش؟زن بودي شوهرت نگران اینکه چی؟ پاي بذارم رو زشتت کار_

   نگفتم. چیزي

   بکشمش؟ ترسیديمی نه، یا-

 نرم چشمانم. در زد زل و کرد صورتم نزدیک را سرش گرفت. نفسم
 از داشت چشمانم مردمک و شدمی بسته داشت نفسم راه زد... پلک

   زد!می بیرون حدقه

 آن اما برسد نظربه ترسناك  لحنش که دکرمی را تلاشش داشت
   خندید:می اشلعنتی چشمان

 کنه کفشم تو پا زیادي کسی اگه داداش، زن کردي فکر درست آره،_
   کنم.می اشخفه نه... یا کشمش،می

   برد: بالا را سرش و دزدید را چشمانش

   بود. آزمایشی صبحم مال-

 چشمانم در چه شد؟ چه انمدنمی نیفتم. تا گرفتم دیواره به را دستم
 قدم یک صدایش از که بلند قدرآن داد. سر بلندي يقهقهه که دید
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 چشمانش يگوشه و شدمی خط چشمانش خندیدمی وقتی رفتم. عقب
   افتاد.می چین

   د:کر نگاهم تعجب با و شد قطع اشقهقهه صداي کشیدم. نفس تندتر

   چرا... کردم، شوخی داداش؟زن خوبه حالت-

 شدتبه که بگیرد را بود دیوار حصار که سردم دستان آرام واستخ
 پائین و بالا محتویاتش و خوردمی پیچ هم در مدام اممعده زدم. اشپس
 آب بود. شده عجیب نگاهش کردم. نگاه چشمانش به دوباره شد.می

 نفس بود؟ آمده کجا از سردرد این دادم. قورت ضرب به را دهانم
   کشیدم. عمیقی

   گفت: شیرین و تخس هايپسربچه مثل کرد. نگاهم تعجب با

    باشم! ترسناك انقدر کردمنمی فکر من-

 و ایستادم صاف بود! شیرین خب آري شیرین؟ گفتم من شیرین؟
 دانمنمی و بود جیبش در دستانش ..درچشمانش. صاف کردم. نگاهش

 کردم؟می چه شدم. کلافه ماند!نمی ثابت و خوردمی چرخ نگاهش چرا
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 سمع استراق خوابش، اتاق در پشت چرا که دادممی توضیح باید
   رفتم؟می و گذاشتممی یا کردم؟می

   بزنم. صدا سمیرو خواستممی_

   در؟ به چسبونیمی گوشتم زنیمی صدا سمیرو وقتی_

   نه!-

   برد: بالا را ابروهایش از یکی

   چی؟! پس-

 تسکو اگر کنم؟ مالیاستم بودم زده که را گندي چگونه دانستمنمی
 عجز با دل، در بودم. کرده توهین شخصیتم و خودم به انگار کردممی
 اما بودم؛ فرجی دنبال و زدم صدا هم سر پشت چندبار را خدا نام

   کرد.می نگاهم منتظر پوزخند با همچنان

   گفتم: جانبی به حق لحن با و کردم اخم

 ودادم تکیه در به کنم، باز و رد خواستممی در؟ به چسبوندم کجا وا...-
   چسبیدم. رو دستگیره
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 کردم... اخم .زد.. پوزخندي انداختم. بالا شانه کرد! ریز را چشمانش
 رفتم... ايغره چشم زد... لبخند کردم... پوفی کرد. نگاهم موشکافانه

 هل بالا به را لبم يگوشه شد... کج لبش کردم... ریز چشم خندید...
 نگاهی پایم تا سر به کردم... کج را سرم کرد... اخم هدوبار دادم...

   انداخت...

   گفتم: و شدم کلافه

   بابا! برو اَه...-

 قبلش يدقیقه چند يقهقهه همان زد. را معروفش يقهقهه زهم با و
   گرفت. دیوار به را دستش برد. سکته مرز تا مرا که

 چشمانش شد. حوم لبخندي هم بعد و خنده به تبدیل اشقهقهه کمکم
  درخشیدند.می عجیب

 آن از هم شاید یا بود، زهرمار برج روزي نداشت. روانی تعادل امیرعلی
 رفت.جوابمی غرهچشم من به دانست؛می خودش نوکر مرا بدتر.

   هم! حالا کند. امخفه خواستمی هم بعد گذاشت،می پاسخبی را سلامم

   گفتم: کلافه
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   بود؟ دارخنده-

   گفت: جدي

 من کفش تو از پاتو نصیحت، یه قبلش اما برم، باید دارم کار فعلاً آره!-
    بیرون. بکش

 جوابش در نداشت. روانی تعادل که اعصابیبی گستاخ همان شد و
   گفتم:

 زندگی تو بکشم سرك که نشدم کاربی اونقدر من شدي، توهم دچار_
   جنابعالی.

   گی!می تو که باشه طوراین امیدوارم_

   داد: ادامه و کرد ریز را انشچشم

   که... دونیمی_

 و درآورد حرکت به نوازشگرانه صورت به گلویش روي را دستش
 نثار فحش کلی دل در بود؟ تهدیدش چندمین این لعنتی...! خندید،

 باز را اتاق در خواب... اتاق سمت به کشیدم را راهم و کردم وجودش
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 چشمانش کرد.می تماشایم و بود ایستاده دیوار بر تکیه جاهمان کردم،
   نه! لبانش... اما خندیدمی

 اتاق وارد سریع و کردم، کج را دهانم و درآوردم ادا برایش ناخودآگاه
 کشیدم، تندي نفس کوبیدم. همبه محکم را در ترس از و شدم خواب
 جایش از ترس با در محکمِ صداي با بود، خوابیده تخت روي که سمیر

   گفت: ايگرفته صداي با نشست. اشپیشانی روي اخم شد. خیزنیم

   شده؟چی_

   دادم: قورت را دهانم آب

   ببخشید. نبود، حواسم هیچی!_

 ماساژ را سرش آرام دستش با کشید. دراز دوباره و کرد فوت را نفسش
   گفتم: و تخت روي نشستم رفتم... جلو تردید با داد.

   شده؟چی_

   کرده. عود نممیگر لعنتی! سردرد همون هیچی،_

 چرا پس ام،قانونی و شرعی شوهر گویم.می را سمیر بود، شوهرم او
 سرش او است؟ شوهرم کردمنمی حس چرا پس زد؟نمی برایش قلبم
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 زا بودم. ایستاده امیرعلی پیش قبلش يدقیقه پنج من و کردمی درد
 و تخس هاپسربچه همانند اشقیافه اینکه گفتم. دلنشینش لبخند

 روي عرق شد، جاجابه کمی تخت روي حالا... اما است! شیرین
   بود. شده مچاله درد از اشقیافه دیدم. را اشپیشانی

   گفتم:

   شی؟ آروم تا بدم ماساژش خوايمی سمیر_

   داد: تکان مفی علامت به را سرش

   خواد.نمی نه_

   بیارم؟ قرص_

   شه!نمی حل قرص با_

   کنه. کاري ونهبت اون شاید بزنم؟ صدا مادرجونو-

   خواد.نمی نه-

   گفتم: کلافه

   دکتر؟ بریم خوايمی-
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   گفت: حالبی

   شه. آروم سردردم تا بخوابم باید نیست؛ چیزي شممی خوب نه-

   الان؟ کنم کارچی-

   گفت: و کرد اشعضلانی بازوي به اياشاره دستش با

   شم. آروم تا بکش دراز کنارم اینجا بیا-

 و سفت بازوي روي را سرم و کشیدم دراز کنارش جباربالا کردم... مکث
 هحلق دورم را دستاتش بوسید. را لبم نزدیک جایی گذاشتم. سختش

 شرد.ف خود به بیشتر را مرا و چسباند امپیشانی به را اشپیشانی و کرد
   گفت: بسته چشم خالی! و بودم پوچ نداشتم، احساسی هیچ

 مناسبت به رستوران. ریمب خانومش و آرش با گذاشتم قرار شب_
   کرده! مهمونمون شام بارداره، خانومش اینکه

   گفتم: و نکردم توجهی چسبید. مرا سفت که شدم خیزنیم هیجان با

   واقعاً؟_

   آره._
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   ماهشه؟ چند_

   هفته. دو بگی بهتره_

 دو داشتیم. او با هم خانوادگی آمد و رفت که بود سمیر همکار آرش
 داشتنی!دوست و مهربان زنی بود، کرده ازدواج ههال با که شدمی سالی

   بود. باردار که هم حالا

   نگفتی؟ بهم شامو قضیه زودتر چرا پس_

   زد: لبخند

 رمب باید قبلش اما شب، تا مونده خیلی حالا بگم! که نشد ببخشید-
   اومدم. شدم بلند درد سر خاطربه دارم. افتاده عقب کار کلی شرکت،

 است؛ الویتش کارش باشد که هم مرگ لب ! کار و رکا و کار هم باز
    بگذارد؟ قبرش توي را هایشپول خواهدمی

   برم؟ تنها من یعنی_

   گفت: جدي

   جانا؟ فهمیدي آژانس! با اما آره،_
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   مثلا؟! چی که خورد!می همبه عقایدش این از حالم

   گفتم: بدخلقی با

   رم.می آژانس با نترس! خبخیلی_

   اینه... بحث دارم. شک تو به من که یستن این بحث_

   حرفش: وسط پریدم

   ندارم. توتکراري حرفاي يحوصله سمیر! بسه-

 م.کرد لعنت را شانسم و بستم را چشمانم کرد. فوت کلافه را نفسش
 و کشید بودند زده بیرون شال زیر از که موهایم به دستی آرام سمیر
   گفت:

   خوردي؟ نهار-

 گذاشت؟ امیرعلی مگر نهار؛ به برسد چه بودم هنخورد هم صبحانه
   کند. امخفه خواستمی

  امیرعلی؟
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 دروغ به و فشردم دستم گوشت توي را ناخن افتادم. یادش دوباره
   گفتم:

   گشنته؟ تو نیست. گشنم خوردم دیر صبحونه اما نه،_

   ره. نمی پایین گلو از که تنهایی_

 آرامی به را چشمانم جهنم! به خب انداختم. بالا ايشانه بدجنسانه
 را خیال و فکر شده، که هم دقیقه یک براي حتی کردم سعی بستم،

 کِی نفهمیدم رفتم، فرو عمیق خوابی به و شدم هم موفق و بزنم؛ پس
   برد. خوابم

 مباور بود! عصر شش ساعت نبود. سمیر از خبري کردم باز چشم وقتی
   بود! عجیب باشم. خوابیده وقت همهاین شدنمی

 که هاییآن از کشیدم، طولانی ايخمیازه بود. شده خشک خشک بدنم
 بلند جا از و کشیدم شکمم روي دستی پیداست. تهش هم اتمعده

   کرد.می قور و قار شدم...
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 خورد.می نهار و بود نشسته مهسا شدم. آشپزخانه وارد و پائین رفتم
 کی گرفتم. جواب و دمدا سلام بود. برگشته دانشگاه از تازه بود معلوم
   گفتم: و خوردم آب لیوان

   هست؟ چی نهار_

  داریم. خیارم و ماست قیمه، با پلو_

 و مبرداشت سیبی شوم.می میلبی شام به بخورم چیزي اگر دانستممی
   پرسیدم: است؛ ناراحت و رمقبی که دیدم زدم. گاز

   شده؟ چیزي مهسا_

   انداخت: بالا شانه

   .شد دعوام باهاش هیچی،_

   چی؟ سر_

   گفت: کردمی جدا خورشت از را هالپه کهدرحالی

 یم؛بگیر سامون و سر تا خواستگاریت بیام کنیم. ازدواج زودتر گهمی_
 امیرعلی دست از آقاجون فعلا شه!نمی داریم ما که وضعیتی این با اما
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 که شانس کنه خالی من سر شودلی و دق ترسممی نداره؛ اعصاب
  ندارم.

 ،گفتندنمی او به ترنازك گل از که پدري خانه داشت! کم هم دختر نای
 او، بعد اند...کرده فراهم خواسته هرچه اند؛کرده بزرگش قو پر لاي

 است. ناراحت جنگد!می ندارد، هیچ که پاس و آس پسري خاطربه
 هک بودم شده کسی زن پول، خاطربه من وقتآن بعد کردم؛نمی درکش
 می و دروغ کرد،نمی فرقی برایم نبودش و بود ،داشتمن او به حسی
   هم...به بافتم

   دلش. زیر بود زده خوشی لابد انداختم، بالا شانه

 جنگیدن ارزش که بجنگ کسی واسه خواهرانه، نصیحت یه فقط_
   باشه. داشته

 به دیگري گاز کرد. ناراحتش آخرم يجمله آمدم.... بیرون آشپزخانه از
   نشستم. توالت میز روي سریع و شدم اتاق ردوا و زدم سیب

 ار صورتم دست با و کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم میز روي را سیب
 موچین بستم. اسبی دم و کردم جمع بالا معمول طبق را موهایم مالیدم.



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 188  

 

 ات که هاییزن برعکس کردم. تمیز را ابروهایم زیر کمی و برداشتم را
 خشمگین هايجوجه آن یا نخ انندم را ابروهایشان کردندمی شوهر
 هم شاید بود؛ دارقوس کمی و کشیده ابروهایم داشتند،برمی

 کشیدم آهی را. رنگشان مخصوصاً داشتم دوستشان زیاد! نه دخترانه...
 اجتناب چشمانم به سرمه زدن از مالیدم. صورتم به را پودر کرم و

 رنگش و چشمانت نزن! گفتمی نداشتم؛ را سمیر با دعوا حوصله کردم.
   کند.می جذاب حد از بیش را

 مالیدم... همبه را لبانم کشیدم. هایملب به را امسوخته ايقهوه لب رژ
   بخشیدم. رنگ صورتم به آجري گونه رژ کمی با بودم. شده خوب

 یپوف زد؟می زنگ من به مدام که بود بیکار نسا برداشتم. را امگوشی
 وحشتناك هوا خواستم. ماشین و زدم گزن محل سر آژانس به و کردم
 هم را سِتش مشکی تفنگی لوله شلوار و مشکی بافت بود! بارانی

 را کیفم پوشیدم. رویش هم را امپُفکی سفید کاپشن پوشیدم،
   کردم. رها جاهمان را توالت میز روي سیب و برداشتم

 مکن رفرا باران از سریع خواستم و بستم را حیاط در بود. در دم ماشین
   کرد: متوقفم صدایی که شوم ورحمله ماشین سوي به و
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   جانا!_

 با باران از خیس بود! نساء چرخاندم... صدا طرف و چپ سمت به را سرم
   کرد. نگاهم اخم با تنش، به چسبیده هاییلباس

   گفتم: زدهبهت

   کنی؟می کارچی اینجا شده؟چی_

 هم من و بود شده نبارا غرق زد.می شلاق صورتش روي باران آب
   گفت: و کرد تف زمین روي نداشتم. او از کمی دست

   سراغت؟ بیام باید حتما دي؟نمی تلفنامو جواب چرا درد..._

 چه حالا کرد.می نگاهم دلخور ایستاد، امرويروبه و آمد جلوتر کمی
   گفتم؟می چه و کردممی

 هم نساء سما به آدمی افتهمی یادت لنگه کارت هرموقع کردي دقت_
   نه؟ داره، وجود

   نیست. طوراین اصلا_

   بود. ها"خودتی خر" آن از نگاهش
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   بافتم: همبه دروغ ناچارا

   بود. شده دعوام سمیر با_

   گفت: تعجب با

   سرچی؟ واقعاً؟_

   لعنتی! بودم، شده خیس گذاشتم. ماشین سقف روي را دستم

   گفتم: کلافه

   برات. گممی حالا_

   کرد: اهمنگ موشکافانه

   کردید؟ آشتی حالا_

   آره._

   شد: بلند راننده اعتراض صداي

   نمیاید؟ بالا مُشیري خانم استغفرالله...!-
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 که نساء نداشتم. دوستش بود، سمیر فامیلی مشیري کردم. اخم
   گفت: بود جواب حاضر همیشه

   دیم.می پولشو آوردي؟ سر مگه میام،_

   بخشی؟می خلیفه يکیسه از_

   :خندید

   نکن. ضایع رو ما تو حالا_

   گفتم: و کردم باز را ماشین در

   شکلم. و سر به زد گند بارون زنیم،می حرف شیم سوار بیا حالا_

 مشدی ماشین سوار او به توجهبی کرد.می نگاهمان تَخم و اَخم با راننده
   گفت: نساء و

   ري؟می کجا_

   بیرونیم. سمیر همکار با شام-

   گفت: و گذاشت اشنیبی روي را دستش

   گندهه؟ دماغ همون-
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   پرسیدم: متعجب

   دونی؟می کجا از تو_

   دیدمشون. بیرون پیش روز چند_

 بخار انداختم. نگاهی ماشین شیشه سمت به و گرفتم ازش را رویم
  خوردند.می لیز آرامی به باران قطرات و بود کرده

   یاریش؟ب زبون به باید ست!گنده یارو دماغ که گیرم حالا_

   گفت: و خندید

 به خیلی س،گنده دماغم خودم که نیست مهمه، بسیار بسیار دماغ_
 هم شدیگه ویژگی تنها کارمه. راستِ تو دماغ کلا کنم؛می توجه دماغا

   بود. کچلش يکله زدمی چشم تو خیلی که

 چیز هر با که حالش به خوش داشت. لب بر لبخند کردم... نگاهش
   شد!می ادش ايمسخره کوچک

   کجاست؟ رستورانه حالا_

   آباد.عباس يتپه گفت سمیر_
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   فرشه. تخت از پر بازه، سر که اونجا وا...!_

   که! بشینیم محوطه تو  خوایمنمی داخل، ریممی خب کیو! آي_

   گفت: و کشید آهی

   کنم؟می کارچی اینجا من پَ_

   گفتم: ناخودآگاه سوخت. برایش دلم چرا، دانمنمی

   شه؟می چی مگه بیا، توئم خوايمی_

   گفت: بهت با

   بیام؟! واقعاً_

   انداختم: بالا ايشانه عادي

   داره؟ اشکالی چه-

 هب حسابی و درست هایشتف با و چسبید سفت را گردنم دستش دو با
   گفت: زدهذوق افتاد. هایمگونه جان

   مون!خونه تو کرد چُرموش دلم خدابه مرسی! آخ_
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   گفتم: و کردم آویران را امهلوچ و لب

   صورتم! به زدي گند کردما. آرایش ذره یه خب! خیلی_

   گفت: خاصی لحجه با

   نشو! حساس نشو... حساس-

 بود. آباد عباس تپه اسمش کرد، توقف رستوران باغ جلوي ماشین
  بود. معروف حسابی همدان توي و نداشت حرف هایشکباب و هادیزي

 فرشتخت روي گیلاس! هايدرخت و فرشتخت از پر بود کوچکی باغ
 ار خروشان آبشار کرديمی خم را سرت که کمی نشستی،می که باغ ته

 زود خداکند بود. بارانی هوا که حیف ولی بردي؛می لذت و دیديمی
   بیاید! بند باران

   شه؟می چقدر_

   گفت: تاکسی راننده

   تومن. پونزده نداره! قابلی_

  رفت:گ گارد سریع نساء



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 195  

 

 سر مگه تومن؟ پونزده گیمی نروندي سانتم چهل بابا، کنید جَمع_
   س؟!گردنه

   زدم: تشر آرام

  نساء._

   گفت: و داد تکان اخم با را دستش

   هیس!_

   گفت: تاکسی راننده

   خانم. اومدي غار ته از اینکه مثل اوهوع!_

   حرفیه؟ اومدم غار ته از آره_

 حساب رو کرایه بالا ببرید صداتونو اینکه جايبه خانم. روزه نرخه_
   مُشیریه. خانم نیستید، شما من حساب طرف اصلا کنید؛

   گفت: سریع نساء که مُشیري درد بگویم خواستم

 این هرروز من هادرازه گوشامون نکن فکر آقا. زیادیته تومنم ده_
   کنم.می طی مسیرو
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   فرمان: روي کوبید دست با آرام راننده

   کردید. علافم در جلوي که امدقیقه بیست_

   گفت: خشمگین نساء

 شکایت آژانستون زنممی زنگ آقا. بود چطوري سلام حد در فقط_
   آوردي؟ سَر مگه کنم،می

 کیفم از شوم. مسلط خودم به کردم سعی و کشیدم عمیقی فرا نفس
 با که بگیرد را جلویم خواست نساء آوردم. بیرون هزارتومانپونزده
   گفتم: تحکم

   نبردي. آبرومو این از بیشتر تا شو پیاده هیس!_

 عنوانبه سري سالمیان يراننده شد. پیاده و کرد نگاهم تعجب با
   گفت: و داد تکان تأسف

   ست؟دیوونه توندوست مُشیري خانم_

 ماشین از حرفی هیچ بدون دستش، کف گذاشتم را پول و کردم اخم
   گفت: اخم با و سینه به دست نساء کوبیدم. همبه را در و شدم پیدا
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   دي.می زور پول چرا_

   همینه. قیمتش کن، باز چشماتو کمیه نساء. نیست زور پول_

   زد: پوزخند

 باید هابیچاره بدبخت ما و بالا رهمی قیمتا جوريهمین دیگه، هیچی_
   کنیم. تماشا

   :گفتم و کردم هدایتش ورودي در سمت به کشیدم، و گرفتم را دستش

   وایستا! جلوشون تونینمی که تونی،می اگه کن؛ بس اءنس_

   شم؟خفه پس_

   هست؟ امراهی مگه_

   گفت: بغض با همراه و زد پوزخندي

 پنج و چهل مونسهم تموم خداتومنه. بابام آمپولاي يدونهدونه پول_
 نداره جون دیگه برداشته ترك سرما از آقام دستاي ست!یارانه تومن

 بهش دیگه چون ساختمون؛ سر بره نداره توان دیگه چون کارگري؛ بره
 ارک سابقه کار، دنبال گردممی دن!می کار چرا، افغانیا به اما دن،نمی کار
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 مشکل گنمی دیگه! بشه شروع جایی یه از باید خب ندارم... خواد،می
 که ،بالا ببرن مرغ و گوشت پول اینه شونتوانایی تنها فقط خودتونه؛

 گوشتو رنگ ماهه یه چون کوچولوم، داداش دل تو بمونه حسرت
   دونی؟!می چه تو جانا جانا... هست! چی دونهنمی اصلا ندیده؛

 در غرق صورتبه کردم... نگاهش مبهوت و مات ترکید. بغضش
 چه دانستمنمی که من! از واي و دادمی حق بوي هایشحرف اشکش...

   خندان! و است شاد که حالش به خوش گفتممی فقط دلش؛ بر گذردمی

 هاي_هاي و کرد بغلم ترسفت بود، منتظر انگار کردم، بغلش اختیاربی
 دستم از کاري چه کردم؟می چه اما بود، درست حرفش گریست.

 با آمد، بیرون بغلم از شد که آرام کشیدم. عمیقی نفس آمد؟برمی
   گفت: ايگرفته صداي

   رم!بمی خودم درد به باید من کن. فراموشش_

   زد: پوزخند کردم. نوازش را پشتش

   نه؟ سوخت، واسم دلت_

   گفتم: متعجب
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   من... گی؟می چی نه!_

   داد: تکان سر

   خیال.بی_

 نم_نم باران کرد. جیبش داخل را دستانش و کشید عمیقی نفس
   بود. شده کمتر شدتش و باریدمی

   تو؟ بریم_

   دادم: قورت را دهانم آب

   بریم._

 درختان به باران گذشتیم. داشتنیدوست باغ ورودي از و کشیدم آهی
 امبینی زیر خاك و باران نم و زندگی حس و بود خورده

   کشیدم. عمیقی نفس و بستم را پیچید.چشمانممی

   بود. فرش تخت از پر باغ همانند که رستوران! شدیم. سالن وارد

   رفتیم. نسمتشا به دادند، تکان دست برایمان دیدم. را الهه و آرش

   گفت: لب زیر استرس با نساء
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 خودت دنبال زشت اردك جوجه عین منو زشته خیلی کنم فکر واي!_
   انداختی. راه

   زدم: لبخند

   قاپیدي. هوا رو تعارفمو خودت_

   شد: ترآرام صدایش

   اومدم! خوبشم اومدمو اصلاً  نذار؛ منت خانم_

   شدند. بلند جا زا برایمان هردو و رسیدیم تخت به دادم. تکان سر

 از بعد بود. کرده مچاله من پشت ساله سه هايبچه مثل را خودش نساء
 معرفی را نسا الهه، شدن باردار خاطربه تبریک و پرسیاحوال و سلام

 حدودي تا هم نساء کردند. برخورد او با صمیمی و گرم هردو کردم.
   نشستیم. هردو شد. باز یخش

   پرسید: الهه

   کرده؟ دیر انقدر میرس آقا چرا پس_

  داد: جواب آرش
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   اومد. پیش شواسه مشکلی یه ساختمون، سر رفته_

   گفت: نشنود کسی که جوري لب زیر نساء

   باش. اتمرده ذلیل شوهر نگران کممیه جانا! سرت بر خاك_

   نساء! نزن زر_

   زشته! بزن زنگ یه بهش برو چیه؟ زر_

   غرید: آرام نساء درآوردم. کیفم از را امگوشی آرام و کردم پوفی

   ها.نزنی زنگ اینجا تو، خري چقدر_

   گفتم: و کشیدم تندي نفس

   شدم! نگرانش بزنم. سمیر به زنگ یه توناجازه با_

 از و بستم را زیپش و پوشیدم را هایمپوت نیم دادند. سرتکان هردو
  .آمدم بیرون سالن

 را سمیر يشماره .بلعیدم وجودم تمام با هازده قحطی مثل را هوا
   داد: جواب بوق دو از بعد گرفتم،

   جانا؟ جانم_
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   کجایی؟ سمیر_

 که شد امیرعلی تقصیر شهمه کنم.می پارك ماشینو دارم خدابه_
 بودم اون علاف ساعتم یه شه حاضر و بکنه کاراشو تا اومد، دیر انقدر

   ببخشید.

   گفتم: بهت با و گرفت کنارم دیوار به را دستم

   یرعلی؟!ام_

   آره._

 جیغ عصبانیت از داشتم دوست بکوبم؛ طاق به را سرم داشتم دوست
 عمیقی نفس حرص از کنم. سانیک خاك با را رستوران و باغ و بزنم

   جا!همه بود... جاهمه اما کنم فرار امیرعلی از داشتم دوست کشیدم.

   جانا؟_

   گفتم: خاموش

   منتظرتم! باغ تو_
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 بود.. جازدم...همه تکیه دیوار به آرام و ساکت و کردم قطع را گوشی
   جا... همه

   امیرعلی!

 و آمدند، که نگذشت هم دقیقه دو شدم. خیره نامعلومی ينقطه به
 وبیدک کوبید... کوبید... تند و گرفت اشبازي قلبم ضربان چرا دانمنمی

   کوبید! و

 ود.ب زده بالا ژل با را موهایش کمی! فقط بود؛ بلندتر سمیر از کمی قدش
 انشدست روي رنگش مشکی پالتوي و بود پوشیده رنگی ايسرمه بافت
 اخم شدم. خودم به نگاهش متوجه دادم. قورت را دهانم آب بود.

   داشت. ابرو به عمیقی

 من به شد تمام که تلفنش زد؛می حرف تلفن با داشت هم سمیر
   رسیدند!

 و دبو تنش رنگش یمشک پالتوي هم سمیر گرفت. را نگاهش امیرعلی
 لبخند سمیر اما داشت، اخم امیرعلی بود. معلوم رنگش آبی پلیور

   زد.می
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   شد. دیر ببخشید سلام،_

   دادم: را سمیر جواب و زدم لبخند هم من

   نداره. اشکالی_

 لعنتی...! داد.؛ تکان سلام عنوانبه سري ناچار به هم امیرعلی
 حضور خاطربه فقط هم من است. سمیر حضور خاطربه فقط دانستممی

 حلقه کمرم دور را دستش سمیر دادم. سر با را سلامش جواب سمیر
   گفت: و فشرد خود به مرا و کرد

   شد! دیر خیلی که بریم_

 را مخشان دانستممی بود، زدن حرف مشغول نساء شدیم. سالن وارد
   گفتم: سریع آمد.می سرمان پشت هم امیرعلی خورده.

   اومده. هم ساءن سمیر راستی_

   گفت: و زد لبخندي

   خوبه!_
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 جا تخت روي همگی کننده خسته هاياحوالپرسی و سلام از بعد
 ناخودآگاه خورد.می چرخ امیرعلی روي نگاهش مدام نساء گرفتیم.

 نشستم. نساء و سمیر وسط ببرد. را آبرویمان که است الان کردم. اخم
 هم نساء بوسید. را لپم آرام و گذاشت امشانه روي را دستش سمیر

 گرفت. بود کنارش که پایم کف از ریزي نیشگون موقعهمان درست
   مغز! شل دخترك کنم... گریه یا بزنم جیغ دستش از دانستمنمی

 و آرش هم کنارترش کمی بود. نشسته رویمانبهرو درست هم امیرعلی
   الهه.

 دو نچو !کیست امیرعلی بداند که نیست دلش توي دل نسا دانستممی
   گفت: وارچ_پپچ گوشم در که نگذشت هم دقیقه

   کیه؟_

   زدم: نفهمی به را خودم

   کیه؟ کی_

   .کنهمی نگاهمون زهرمار برج مثل و جیگیره خیلی کههمونی درد!_
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 دز پوزخند دید که را نگاهم بود. ما به خیره اخم با کردم. نگاهش سریع
   برد. را آبرویم پاك نساء! دست از امان کرد. نگاه آرش به و

   غریدم:

 ريمینمی بهت، گممی حالا خانم. تابلو گذاشتی واسم آبرو ذره یه اگه_
   که!

   چیه؟ اطوارا ادا این کیه؟ بگی کلمه یه میاد در جونت جانا،_

   بیاید: در اشکم بود نزدیک

   شوهرمه! برادر_

  واقعاً...؟_

 رفح مشغول سخت انآقای ندادم. را جوابش و کشیدم بالایی بلند پوف
   امیرعلی. جزبه البته بودند؛ زدن

 جواب زد، لبخندي دید که را نگاهم کرد.می تماشایشان تنها هم الهه
   پرسید: دادم که را لبخندش

   کنی؟ پیدا اترشته به مربوط کار یه تونستی_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 207  

 

 ◌ٰحتی شدند؛ متوجهم هانگاه يهمه بپرسی؟ ترآرام کمی میرديمی
   .امیرعلی

   گفت: الهه ترسیدم. بود، کرده اخم سمیر

   نمیاي؟ چرا هست، کار که تونشرکت تو_

   گفت: اخم با سمیر

   خواد!نمی خودش_

 تائید منتظر همچنان و بود خشمگین نگاهش انداخت. من به نگاهی و
   من! سوي از

   کنم. کار خوامنمی فعلاً آره،_

   خندید: ریز نساء کشیدم. عمیقی نفس انداخت. بالا ايشانه الهه

   نمیاد! خودش آره خندیده، من گور به جانا_

   زدم: ظاهر حفظ براي لبخندي

   خفه!_

   چشم!_
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   گفتم: سمیر به رو ها، غذا دادن سفارش از بعد

   بشورم. دستامو رممی_

   بیام؟ باهات_

   نه!_

 بیرون متوجه کسی بودند. زدن حرف مشغول سخت همه شدم. بلند
 تمانساخ پشت باغ توي اشدستشویی بود این اینجا بدي نشد. رفتنم

 ار دستانم بود. باغ توي کسی کمتر سردش هواي و باران خاطربه بود.
 به وجودم تمام با را هوا و بستم را چشمانم کشیدم. آه و زدم سینه به

 رگ شد! چه دانمنمی که کردم تندتر را هایمقدم چسباندم. هایم ریه
 پایم ساق قسمت توي بدي درد شد. طعق درد از نفسم و گرفت پایم

 سعی دستم با و بستم درد از را چشمانم رفت. هوا به آخم و پیچید
   سوخت.می و کشیدمی تیر دهم. مالش را راستم پاي ساق کردم

   شده؟چی_

 و مگفت آخی عجز با و شد بدتر درد که برگشتم، صدا سمت به ترس با
   بستم. را چشمانم
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   خوبه؟ حالت_

   غریدم:

   که! بینیمی_

 یامیرعل شد.می وصل و قطع درد از نفسم دیوار. به دادم تکیه نشسته،
   گفت: ایستاد.آرام زانو روي و رساند من به را خودش

 امپ باشه، پرت حواسم بکشمو نفس جورياین و ببندم چشمامو منم_
  خوره!می پیچ

   درآورد: را حرصم خواستمی هم باز کردم. نگاهش عصبی

   گرفت! هویک رگش فقط نخورد، پیچ که پام_

   کرد: صعود بالا سمت به وريیک لبش

   انگیز!غم چقدر اوه..._

   کردم. نگاهش تیز اخم با

   اینجا؟ اومدین چی براي شما_

   زد: پوزخندي
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   کنن؟می کارچی دستشویی رنمی_

 دیوار به را دستم کند؟! امدیوانه میخواست کردم. مهار تند را نفسم
   گفت: که شوم بلند خواستم و تمگرف

   بزنم؟ صدا سمیرو_

   نه!_

 ار دستانش شدم. بلند جا از بود، شده کمتر دردم انداخت. بالا ايشانه
 نازك برایش چشمی گوشه کرد. نگاهم خیره و گذاشت جیبش توي

 در را بهداشتی سرویس راه و شد ترپررنگ اخمم زد. زهرخندي کردم،
 تحلیل تجزیه را درارش حرص کارهاي اگر دانستممی گرفتم. پیش
   کنم.می درگیر را ذهنم هم شود،می کج دهانم حرص از هم کنم،

 بودن ایستاده آینه جلوي هازن از چندتا شدم. بهداشتی سرویس وارد
   آمد...می عرق بوي مالیدن.می خودشان به و

 جاآن بوي تحمل زدم. دستانم به آبی ناچار به و کردم حبس را نفسم
 بود. تاریک هوا تقریبا شدم. خارج بهداشتی سرویس از بود. سخت

 امیرعلی بدانم خواستممی انداختم، اطرف به نگاهی ناخودآگاه
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 قورت را دهانم آب بود؟ چه از دستانم لرزش دانمنمی نبود! کجاست؟
   گفت: نرمی لحن با آمد. سرم پشت از صدایش دادم.

   فضول؟ خانم گرديمی من دنبال_

 ستشد سیگاري و بود پوشیده را پالتواش سرم. پشت برگشتم ترس با
 در شدم غرق بود. باران ستاره چشمانش اما نداشت لبخند بود.

   لرزید...می هِی لرزید...می هِی بود. شده پا به زلزله درقلبم چشمانش،

 بود. شده شل پاهایم و سوختمی حرارت از هایمگوش آمد. جلو قدمی
 و کردمی پرواز داشت قلبم آمد. جلو دیگر قدمی و کرد منگاه بهت با

   بزند! بیرون سینه از خواستمی

   نیز... من بود، لرزان چشمانش مردمک

 و باز چندبار را چشمانش و کرد پرت زمین روي ايگوشه را سیگار
 که را موهایش سوخت.می و بود شده خشک خشک گلویم کرد. بسته
   آمدم. خودم به زد، چنگ

 مرد چشمان در بودم زده زل کردم؟می غلطی چه داشتم دقیقا نم
   بود؟ شده مرگم چه کوبید؟!می واردیوانه قلبم و غریبه
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   گفت: و آورد جلو را دستش دزدید. را نگاهش و رفت عقب قدمی

   من..._

 ..دیگر. قدمی رفتم... عقب قدمی هادیوانه مثل که شد چه دانمنمی
   ..دیگر. قدمی

   کردم. فرار و ویدم...د و 

 مثل کند؛ خفه مرا خواستمی و بود دوانده ریشه گلویم در بغض
 از بود؟ تاببی قدرآن که قلبم از چه؟ از دانمنمی کردم. فرار هافراري

   از... از... از... بود؟ زدهبهت قدرآن که امیرعلی

 با ام،گونه روي زد ُقل چشمم يگوشه از اشکی کوبید.می داشت سرم
 منفس زدم. تکیه دیوار به باشم؟ شده دیوانه نکند زدم. اشپس شدت

   بود، شده تکهتکه

 بهراجع الان کنم؟ بغض و بلرزم پا تا سر از که بود؟ ايدیوانگی چه این
   کند؟می فکري چه دیوانه منه
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 امواج میان در دستانت قایق از نگاهم... در نگاهت از ترسم...می
 از اندازد... تنم بر لرزه که چشماتت لرزش از م....ترسمی گیسویم...

  ترسم.می کند...می مسخ مرا سحر نسیم چون ثانیه هر که تنت بوي

 اخم شدم. سالن وارد لرزان پاهاي با دادم. فشار همبه را سردم دستان
 ترسیدم، بود. پریده کمی رنگش هم نساء دیدم... را سمیر وحشتناك

    نشستم. آرام و دادم سلام لب رزی بودم. کرده دیر خیلی

   گفت: سریع نسا

   دنبالت! بیاد خواستمی سمیر کردي؟ دیر انقدر چرا_

 نگاهش ترس با گرفت. را دستم سمیر که بدهم را جوابش خواستم
   گفتم: دروغ به و کردم باز دهان زور با کرد. نگاهم سوالی کردم،

 شدختر کردم، کشکم منم بود شده بد حالش اونجا نفر یه ببخشید،_
   داشت! گناه کردمی گریه داشت

   گفت: آرام اما عصبی

   شدم! نگرانت خیلی من اما زنیم؛می حرف بهشراجع بعدا_
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 جواب همان هم فضول نساي دادم.به تکان سر و برچیدم لب ناراحتی با
 چید فرش تخت روي که را غذاها بخوابد.گارسون کرمش تا دادم را

  گفت: آرش

   کو؟ یامیرعل پس_

   گفت: سمیر

   بزنم. زنگ یه بهش بذار_

 کههمین کشید، بیرون شلوارش جیب داخل از را اشگوشی سپس
 جايبه باراین شد. رستوران سالن وارد امیرعلی بزند زنگ خواست

   م.دوخت بشقابم به را نگاهم سریع شد. پا به طوفان قلبم توي زلزله،

   گفت: الهه

   که. اومدن امیرعلی آقا_

 سمت به آرام_آرام داشت که امیرعلی به و گرفت بالا را سرش میرس
   ماند. خیره شدمی نزدیک فرش تخت

   گفت: نساء
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   چته؟ جانا، کنیمی نگرانم داري دیگه_

   گفتم: حالبی

   کنه!می درد سرم فقط هیچی_

   گفت: مشکوك لحنی با

   بگو! آدم مثل پس مرگته، چه فهمممی آخر کهمن_

   نشده. چیزي نده، گیر نساء_

   گفت: آرش

   داره. دوستت خیلی زنت مادر که جون امیر بیا_

   گفت: آرش به رو تندي به بود رسیده ما به که امیرعلی

   ایرعلی!_

   خندید: آرام سمیر است. عصبانی بود معلوم و بود سرخ چشمانش

 رامی کسی میاد بدش بود، حساس اسمش رو الان تا بچگی از امیرعلی_
   شناسی.می امیرعلیو که تو نگیر، دل به جان آرش زنه!ب صداش
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 نشست. اشقبلی جاي اخم با امیرعلی خندیدند. هردو الهه و آرش
   بیندازد! نگاهی کسی به آنکه بدون

   گفت: آرام نساء

   مامانی! تیتیش چه اوه..._

   :کردم تائید را حرفش و دادم تکان سر تنها بخندم، نداشتم رمق حتی

  !...خیلی_

 را دستم سمیر دوختم. فرش ریختبی و زمخت هايگل به را نگاهم
   کشیدم.پرسید: عمیقی نفس فشرد. آرام و گرفت

   جانا؟ خوبی_

 ولمشغ و کشید هوفی کلافه دادم. تکان سر بودم؟ تابلو قدرآن یعنی
 شام هنگام داشتم. هراس کردنش نگاه از چرا دانمنمی شد. زدن حرف

 هايسوال جواب هم گاهی شدم، زدن حرف لمشغو نساء با خوردن
 شمردم غنیمت را فرصت خورد. زنگ آرش گوشی که دادم،می را الهه

 هایشاخم انداختم. نگاهی امیرعلی به و آوردم بالا را سرم آرام و
 ار نگاهم سنگینی کرد.می بازي غذایش با داشت و بود هم توي سخت
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 غافلگیر را نگاهم رگردانم،ب را سرم دهد امان آنکه از قبل و کرد حس
 را نگاهم آنکه از قبل شدم. مات و خورد گره امسینه توي نفس کرد.

   سوخت.می چشمانم گرفت. را نگاهش او دهم فراري

 بلند کمی صداي بودم! شده دیوانه واقعاً  کردم. لعنت را خودم دل توي
   شنیدم: اشگوشی پشت را آرش

   خدا! یا شده؟ خراب چی یعنی-

 دپرسی سر ياشاره با سمیر کردند.می نگاهش تعجب و نگرانی با همه
   گفت: و کوبید اشپیشانی روي دست با آرش شده؟ چه

   من! خداي-

   گفت: زدههول و آمد پائین فرش تخت از سریع

 واي...! دیده؟ صدمه امکسی نه... نه... نداشت! بیمه ساختمون اون-
   کردید؟ کارچی

   بلندش. صداي آن با شد، آرش متوجه نجاآ مردم نگاه تقریباً

   کنید! خبر اورژانس میایم، سمیر منو-
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   گفت: و شد بلند جا از تعجب با سمیر کرد. قطع را اشگوشی

   شده؟چی_

   گفت: سریع آرش

   کارگر! تا دو سر رو شده آوار ساختمون_

   شد: سرخ عصبانیت از سمیر

   چی؟! یعنی_

   یم!بر بپوش نیست؛ مهم اینا فعلا_

 امیرعلی بود. آمده بند زبانم انداخت. ما سمت به درمانده نگاهی سمیر
   گفت: و کرد ايسرفه

   رسونمشون.می من نباشید نگران_

 سریع دادم. دستش به را سمیر پالتوي آمد. بند نفسم ناخودآگاه
   داد: تکان سر و پوشید

 ...بروها آروم امیرعلی بزن. زنگ رسیدي باش! خودت مواظب جانا_
   داري؟ که ایناروآرش يخونه آدرس
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   آره._

   گفت: آرش به رو نگرانی با الهه

  بیام؟ منم-

   نیست! تو جاي اونجا اصلاً خواد،نمی نه_

   گفت: لب زیر نساء داد. امیرعلی دست را سوییچ سمیر

 زده گند بدتر شه عوض هوام و حال کمیه اومدم شدا، اوضاعی چه_
   حالم. تو شد

   .کند حساب را میز رفت امیرعلی رفتند، که آرش و سمیر .کردم پوفی

 را درشچا بود، کلافه الهه گرفتم. دست را کیفم و بستم را کاپشنم زیپ
   گفت: و کرد سر

   بگیریم. جشن شدنمو باردار خواستم مثلا شد! بدي شب چه_

   نیاد! بدبخت کارگراي اون سر بلایی که کن دعا فقط_

  داد: و سرتکان الهه

   شد! زهر تونمدوست به بش_
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   گفت: و کرد نگاهش آویزان هايلوچه و لب با نساء

   حرفیه. چه این بابا، نه_

   گفت: امیرعلی شدم. خیره نساء به آمد. سمتمان به امیرعلی

   بریم؟_

   گفت: الهه

   انداختیم. زحمت تو هم رو شما امیرعلی آقا ببخشید_

 بودم! متنفر اخلاقش ینا از نگفت. هیچ و داد تکان سري امیرعلی
 آهی بود. پرشیا سمیر ماشین افتادیم. راه خروجی درِ  طرف به همگی

 بخار دهان از و داشت سوز هوا گذاشتم. جیبم توي را دستانم و کشیدم
   گفتم: لب زیر آمد.می بیرون

   سرده! چقدر_

   گفت: و چرخید طرفم به بارهیک به رفتمی ما از جلوتر که امیرعلی

   کرده! پارك جاهاهمین وماشین-
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 اینکه بدون ناخودآگاه شنید؟ را صدایم چگونه شدم، اشخیره صدابی
 رس من با گویی اما زدم، عمیق لبخندي باشم داشته خودم روي کنترلی

 داشتم هم خودم بخورم. را لبخندم شد باعث که کرد اخمی داشت. لج
   شدم.می دیوانه کارهایم دست از

 من به هم نساء نشست، عقب الهه رسیدیم. سمیر ماشین به بالاخره
 ضایع نشست؛ الهه پیش شوم مانعش اینکه از قبل و انداخت نگاهی

 فقط بود؛ جا جلو کهدرحالی بنشینم، عقب صندلی بروم هممن بود
   کردم.می تنگ را هاآن جاي

 او اما کردم؛ نگاهش خشمگین و پریدم جا از زد. بوق امیرعلی
   دیگه! بشین یعنی که کرد اشاره سر با بود. نم از ترخشمگین

 کامل بگذارد اینکه از قبل روانی مردك نشستم. و کردم باز را جلو در
 نگاهش معترض درآورد. پرواز به را ماشین و داد ویراژ ببندم را در

 سمیر بود خوب حالا ندارد؟ روانی تعادل کردممی احساس چرا کردم؛
   است. بردن فرو سنگ در را میخ او با نزد حرف گویی برود. آرام گفت
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 امیرعلی بوق صداي گاهی بود. رفته فرو مطلق سکوت در ماشین
 رفت. و کرد تشکري الهه رساند. را الهه اول شکست.می را سکوت

   گفت: و کرد نگاه را نساء آینه توي از امیرعلی

   کجاست؟ شما آدرس_

  الوند. شهرك_

   زد: صدایم داد.نساء تکان سر امیرعلی

   جانا؟_

   بله؟_

   دارم. کارت تونخونه میام فردا_

   بود! پررو چقدر کشیدم، عمیقی نفس

   خب.خیلی_

   جانا؟_

   بله؟_

  هیچی..._
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 شارها امیرعلی به و زد گشادي لبخند کردم، نگاهش طلبکار و برگشتم
 از بعد رساند. هم را نسا امیرعلی نفهمیدم. را منظورش کرد،

 و جمع را خودم ناخودآگاه افتاد. راه ماشین دوباره نسا، از خداحافظی
 بودم. متنفر ماشین سکوت از دادم. قورت را دهانم آب و کردم جور
   چسباندم. شیشه به را سرم

 شنگاه طلبکار زد. پوزخند و کرد حواله سمتم به نگاهی نیم امیرعلی
   گفتم: و کردم

    بگو؟ خوایشمی واقعا اگه_

   گفت: و شد متعجب

   و؟چی_

 ارث انگار  نمیاد؛ خوشم هیچ کردناتون نگاه طرز از  من باباتو! ارث_
   پوزخنداتون. از میاد بدم روش. آبم یه و کشیدم بالا باباتونو

   کشید: پوفی و کرد نگاهم حوصلهبی

 پس متنفرم، حرفی پر از منم اتفاقا ندارم؛ اصلا که رو تو يحوصله_
   شو! ساکت
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 شعور از بویی کمی فقط کمی... چرا شدم. حرصی دستش حرصی 
   کردم: اخمی بود؟ نبرده داشتن

   بزنی! حرف طورياین من با دمنمی اجازه_

   گفت: و کرد کج برایم انگیزينفرت شکلبه را سرش

   بگو! پرت و چرت کم_

   بفهم. دهنتو حرف_

   داداش! زن شوخفه_

 اختیاربی دم.شمی خفه داشتم اشادبیبی و حقارت توهین، همهاین از
   کشیدم: داد حرص با

 داده یادت کنه، تربیتت اینکه جايبه مامانت همینه... دیگه، آره_
   .!آخ.. خودش، مثل درست بدي، آزار آدمو جوريچه

 گزگز و شد حسبی لبم سوخت...! کردم. حس لبم روي عجیبی سوزش
  کردم. نگاهش بهت با کرد.
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 ترمز ماشین بود؟! زده دهانم به دستش پشت با کرد؟ چه دقیقاً او
 خود به و بود شده گرد تعجب فرط از چشمانم کرد. وحشتناکی

   بود. بریده را امانم لبم درد و بود آمده بند زبانم لرزیدم.می

   لرزاند: را تنم امیرعلی يعربده صداي

 خانواده این عروس شبه دو ها؟! خودت، واسه کنیمی زر زر چی_
   نه؟ شدي هار شدي

 فوذن استخوانم و پوست تا حتی بغض درد گلویم، در دواند ریشه بغض
 و فرمان روي کوبید دست پشت با .بودم کرده هنگ بودم... مات کرد.

   خندید:

   شدن! شاخ من واسه همه بینی؟می خدایا_

 زد.فریادمی زنگ هم هایمگوش حتی شدم؛ خیره افق به شده داغ
   کشید:

 که زنمتمی جوري بزنی، حرف مامانم به دیگه بار یه مجید قرآن به_
 زن داداشمی...زن نیست مهم واسم اصلاً ببین... بدي! سگ صداي

   زنم.می اونم بزنه حرف سمیرم سمیري،
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 از حقارت، از خاري، و خفت این از بغض، از شدم...می خفه داشتم
   از... از... بدبختی...

 چه من مگر چکید؛ امگونه روي اشک يقطره اولین و بستم را چشمانم
   بودم؟ گفته

 که زد نعره جوري کشید. نعره خورده زخم گرگی مثل گویی امیرعلی
 شود.نمی متوقف بدنم يلرزه و زندمی سوت هایمگوش کردم احساس

 پیاده و کرد باز را ماشین درِ نگرفت؛ آرام کوبید. فرمان روي مشت با
   !بودم مرده من و کوبید... ماشین لاستیک به پا با هادیوانه مثل ،شد

 گفت.می "لعنتی!" "لعنتی!" هم سر پشت مدام و کشیدمی داد او و
 و کند پاره را امسینه خواستمی کوبید.می امسینه بر مهابابی قلبم

 چه دانمنمی شد.نمی آرام زدمی فریاد هرچقدر امیرعلی بیاید. بیرون
 شدم. پیاده ماشین از لرزان پاهاي و دست با و کردم پیدا جرأت که شد

 دردش تا زدمی داد داشت، درد امیرعلی جوشید. امگونه روي اشک
 انجام کاري چه باید دانستمنمی بگیرد. آرام تا میزد داد شود. درمان
 از ترخالی مغزم لحظه آن دانستم.نمی واقعاً دانستم...نمی دهم؟

   کرد.می کجی دهان رویم به همیشه
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 اصلاً  امیرعلی بود. لبم از بدتر قلبم درد اما داشت، درد لبم هم هنوز
   زد!می داد و زدمی داد زد.می داد فقط و کردنمی حس را وجودم

 و خلوت خیابان توي کشیدن داد از بالاخره که گذشت چقدر دانمنمی
 کم نفس انگار کردم؛ نگاهش اشکی چشمان با من و کند دل تاریک
   کشید. موهایش میان دستی و تبس را چشمانش بود. آورده

 حرفبی دقیقه دو شد. رو و زیر موهایش همراه هم من لعنتی دل
 اشک و امزده تکیه ماشین به دید که مرا برگشت... بعد و ایستاد

   کشید. عمیقی نفس و پوشاند را صورتش دست با خورد! جا ریزممی

 هچ باید یقادق دانستمبود.نمی بریده را امانم قلبم، يوقفهبی تپش
 ادد بزنمش؟ کنم؟ بارانش فحش کنم؟ نثارش ايکشیده بکنم. کاري

   بزنم؟ جیغ بکشم؟

 از ،حرص از نزنم... سکته تا شوم؟ خالی تا دهم انجام را کارهااین يهمه
  عصبانیت؟

 یخ هایمگونه روي هایملرزید.اشکمی دستانم بود، شده مچاله قلبم
 چه گفتم؟می چه آمد. جلو قدمی امیرعلی بود. شده خشک و زده
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 هر متاثر. و بود پشیمان چشمانش چشمانم... در زد زل کردم؟صافمی
   بیفتد! کردن غلط به بودم منتظر آن

 ...شد تلخ دهانم طعم و رفت گیج سرم زدم، یخ بارهیک به حرفش با اما
   تلخ!_تلخ

 بزنی، حرف درست بزنی، حرف کم که بود دهنی تو یه جوابت باراین_
 شم.نمی آروم کردنت خفه و دهنی تو یه با بعدا بزنی؛ حرف جا به

   کشمت!می کشمت،می بعدي يدفعه

 سمت رفت و برگشت شدم. خیره او به مبهوت و مات و زد زنگ گوشم
   گفت: و ماشین

   شو! سوار یالا_

   کشیدم: جیغ بلند شد؟ چه نفهمیدم

   عوضی! کثیف متنفرم! ازت_

 را صورتم دست با ترکید! بغضم شد. خاموش انشچشم هايستاره
 برایم کسی پیش کردنم گریه که نبودم هاییآدم آن از من پوشاندم.

 خفیف و خوار انقدر که خودم براي زدم... زار فقط باشد؛ داشته افت
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 هايهاي را، خلوت خیابان سکوت سوخت.می گلویم بودم. شده
 را قلبم عجیبی درد ...کردمی درد قلبم شکست.می من هايگریه

   بود. کرده خودش محصور

 ردم.ک فینی و زدم کنار را امپیشانی موهاي دست، با آمد.نمی بالا نفسم
   آمدم.می نظربه حقیر و بدبخت چقدر

   ببخشید! متأسفم..._

 به و کردنمی نگاهم شدم. خیره او به و شد منقبض بدنم عضلات
 او کرد؟ خواهی معذرت بارهیک چرا بود. شده خیره خیابان آسفالت

   من؟ یا بود دیوانه

 و آمد جلو بود؟ شده چه امشب و امروز .!سکوت.. هم باز و .سکوت..
 روانی تعادل او رفتم، عقب به قدمی ترسم از ایستاد. رویمروبه درست

   زد: پوزخندي بدهد. دستم کار ترسیدممی نداشت.

   بابا! ترسناکم انقدر دونستمنمی_

   غریدم: و سرخش چشمان در زدم زل فصا

   اي!دیوونه یه تو_
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   انداخت: بالا ابرویی

  دیوونه؟!_

 امیقه به نگاهی ممکن شکل ترینترسناك با دادم. تکان سر غیظ با
   گفت: و انداخت

   شد! قطع گردنت دیدي هویک باش! هادیوونه مراقب پس_

 یرعاديغ رفتارهاي از خبري خندید. غش_غش حرفش دنبال به
   کرد.می بلغور داشت چه فهمیدمی انگار نبود؛ هم نبود.عصبانی

   گفتم: و کشیدم تندي نفس

   ترسم!نمی ازت من کنی؟ ثابت خوايمی چیو_

 کجی لبخند ترسیدم.می او از هم سگ مثل و گفتممی دروغ سگ مثل
   زد.

   کردي؟ گریه چرا پس_

   .شناختنمی مکان و زمان که بغضم دست از امان

   گفتم: را حقیقت
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 کاري نتونی و بزنن دهنت تو داشت درد چون شکست؛ دلم چون_
   کنی.

 دلیلبی دوباره زد. ریشه و گرفت رنگ بغضم شد. امخیره صامت
   :گفت و کشید چشمانش به دستی کلافه شد. اشک از لباب چشمانم

 بچگانه هم حرفت که کن قبول اما خوام؛می معذرت بسه! دیگه، خب_
   زنکی! خاله هم ،بود

 دم؟بو کرده تغییر تو به شما از من حالا تا کی از کرد. عرق دستانم کف
 از شد! گس دهانم طعم کرد؟می مفرد را جمع راحت انقدر حالا تا کی از

 وپرتچرت جايبه چرا اصلا زدم؟می حرف او با راحت انقدر حالا تا کی
   ؟بگذارد دستش کف را حسابش تا بگویم سمیر به رومنمی ها،گفتن

   بودم. آورده کم نفس

   قبول! بود زشت کارم_

   کردم. نگاهش

 جورياین فهمی؟می کافیه، باشی نداشته من کار به کاري کههمین_
   کنه.نمی اضافی تنت به سرتم
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 مرد این پرسیدم خود از بار هزارمین براي کند. امدیوانه خواستمی باز
 گستاخ، مجهول،" نیافتم این جز یجواب همیشه مثل و کیست؟ واقعاً

   "دیوانه!

 هايخنده صداي رفتم. ماشین سمت بدهم را جوابش کهآن بدون
 پشت اوهم کوبیدم. محکم را در و شدم ماشین سوار شنیدم. را ریزش

   گفت: و بست من از ترمحکم را در و نشست آمد، سرم

   شوهرته! مال نیست، که من مال_

   گفتم: ناخودآگاه

   هستی؟ موجودي جورهچ تو_

 بال خوشحالی از داشت انگار شیطنت... بارید،می شرارت نگاهش از
 راه کشیعربده پیش دقیقه چند تا که انگار نه انگار و آورد،درمی

   انداخت: بالا ابرو و زد بود.لبخندي انداخته

 کمییه جذبه، با دخترکش، تیپ،خوش جذاب، جنتلمن یه اوم..._
   میرن!می اشواسه رادخت که بداخلاق
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 دید که را تمسخرآمیزم نگاه و پوزخند شد. کج پوزخند به دهانم
   گفت: و کشید فرمان روي را دستش شد. پرنگ لبخندش

   هستی؟ آدمی جورچه تو_

   دربیاره! سر کارات از خوادمی که یکی_

 چی فهممنمی معمولی! آدم یه آدمم... یه منم خبرتونه؟ چه شماها_
   گید.می

   گفتم: و گرفت لجم کردمی بودن مهم احساس اینکه از

 یه حالا تا چون دربیارم، سر کارات از خواممی من خودشیفته! چه_
   ندیدم. نزدیک از طورياین رو دیوونه

  زد: زهرخندي

   درآوردي؟ سر امچیزي حالا_

   گفتم: تمسخر با

   ادب!بی گستاخ آدم یه_

   گرفت: تمسخر رنگ هم او نگاه
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   چی؟ دیگه رفتی، پیش بخو_

   گرفتم. او از را نگاهم و ندادم را جوابش

   دربیاري؟ سر نباشه تنت به سر خوادمی که کسی کار از خوايمی چرا_

 و سوختمی چشمانم ماندم. مات و زد یخ بارهیک به هایمرگ در خون
 بیست و دقیقه دو دقیقا "چرا؟ واقعا" گفتممی خود به دل در مدام
 تانانگش نوك کشید. ايکلافه نفس و شد خیره من به حرف دونب ثانیه

 مآزار نگاهش سنگینی بگویم. چه دانستمنمی و بود شده ِسر دستم
 اممنجی موبایلم زنگ صداي بود. شده خشک خشک گلویم و دادمی

   دادم: جواب خوشحالی با داد. نجاتم شد،

   بله؟_

   جانا؟_

   بود. سمیر

  سمیر. بله_

 نگاه تتفاوبی ببینم. را العملشعکس تا کردم نگاه امیرعلی به سریع و
   کرد.می
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   نرسیدي؟ کجایی؟_

   گفتم: و دزدیدم را چشمانم

   کجایی؟ تو نزدیکیم._

   کشید: آهی

 ندیدن. جدي آسیب خداروشکر شه!می چی ببینم درگیرم که فعلا_
   کنم. قطع باید باش، خودت مواظب راحت! خیالت

   خداحافظ! طور،همین توئم_

   گفتم: و کردم قطع را تلفن ریلکس

   گرفت. خوابم بیفتید؟ راه خوایدنمی_

   نه!_

   کردم. نگاهش تعجب با

   دارم. کار من برو، بگیر تاکسی یه خودت_

   گفت: تحکم با گفت؟می چه کردم، نگاهش زدهوحشت
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   شو! پیاده_

 اجازه غیرتش داشت؟ عقل اصلا تنها؟ همآن شب، نیمه دوازده ساعت
 دستم بود؟ سپرده کسی چه دستبه مرا سمیر بود؟ مرد اصلاً داد؟می

 به را چیز همه بود، این درست کار اصلاً  رساندم؛ کاپشنم يیقه به را
   بودم! احمق چقدر گفتم.می سمیر

   خندید:

   بابا! کردم شوخی_

 و کرد روشن را ماشین و خندید دوباره کردم. اشحواله تندي و بد نگاه
   فت:گ

   نداره. فرقی دیوار گچ رنگ با رنگت ترسیدي؟_

 شدم. جمع خودم در ناخودآگاه بردارد. چیزي داشبورد از تا شد خم و
   داد: تکان تأسف عنوانبه سري شد. خیره چشمانم در

   کرده! کور رو بازار چشم گرفتنش زن این با هم ما داداش_

 سر الان همین اصلا د؛بیاری سرم بلایی یه ترسممی خرابه، تونسابقه_
   نیست. بعید چیزي شما از کنید! نیستم به
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 حال همان در چپاند. دهانش توي و درآورد آدامسی داشبورد توي از
   گفت:

 قضاوت زنکی... خاله و فضولی میاد. بدم چیز چند از گفتم کهمن_
   مادرم! به توهین خود...بی

 از چه بود معلوم بخ بود، عفریته آن مادرش مادرم! شد... کج دهنم
   آید!درمی آب

  سر! دو دیو دیو... امیرعلی شودمی اشنتیجه

   کرد: زمزمه خود با لب زیر و کوبید فرمان روي بار چند

   جان جان، جان، جان، جان، دلبرا..._

   واي واي، واي، واي، واي، مطربا...

   هی هی، هی، هی، هی، من... هاي

   اي.ه هاي، هاي، هاي، هاي، من هوي...

   بود! اشبرازنده دیوانه واقعا نگریستم؛ او به شده گشاد چشمان با

   گفت: و سمتم برگشت سریع
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   ست!بَچه خیلی سمیر_

   شد. قبل از گشادتر چشمانم

 اما خورد؛می منو حق همیشه میومد. بدم ازش خیلی بودم که بچه_
   دارم! دوستش الان

   زد: کردم.نیشخندي مهار آرام را نفسم

   نرو! آبی زیر داره! دوستت یخیل_

 کم اکسیژن صورتم؟ یا شد، داغ هایمگوش پشت کردم؟ داغ یا زدم یخ
 ؟!نرو آبی زیر گفتمی گفت؟می چه بود؟ آورده کم قلبم یا بودم آورده

   من..؟! همآن

   شدم. اشخیره صامت و شدم جاجابه امصندلی روي

   گی؟می داري چی_

   رو! حقیقت_

   فهمم.نمی_

   نفهمی! به زدممی خودمو بودم منم_
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   بردم: بالا را صدایم ناخودآگاه

   زدي. چی نیست معلوم خودت! واسه گیمی چی_

 دار.کش هایمنفس بود. شده خشک _خشک دهانم آب زد... پوزخندي
   لرزیدم.می سرتاپا

 رد سریع بودیم. رسیده شدم، خیره روروبه به کرد... بدي ترمز ماشین
 را رد بگذارد کهآن بدون گذاشتم، بیرون که را پایم کردم، ازب را ماشین
 سوال، از پر سري .با ...ترس و بهت و ماندم من رفت. و داد ویراژ ببندم

   کشیدم. آه و بستم را چشمانم از... پر از... پر قلبی با

 ماتم... که ام،پنجره جلوي خیره که است گذشته ساعت چند دانمنمی
   ام.خوابیده ایستاده که مبهوتم... که

 خوشی حال که است... گذشته قرن چند برایم ساعت چند این که
 رهپنج به تکیه صبح پنج ساعت است! مرگم چه نمیکدانم که ندارم...

   کنم.می گریه صدابی و دادم

   ام... خسته

   که؟ از
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   ام!آینده نگرانی از زندگی، از 

   ام.زندگی هايکاشاي از ام.زندگی هايحسرت از

   اند!افتاده جانم به خوره مثل که مشکلاتم از

   هوده..بی کشیدن نفس از

   وجدان... عذاب از

   زورکی.. لبخندهاي از

    افتاده! جانم به که آتشی از

   ازها... از،

 و پنج ساعت راس درست دادم. تکانی را امشده خشک و کرخت بدن
 ویراژ آورد.می حیاط به داص و سر پر را ماشین آید.می دقیقه ویکسی
 از کند.می رها حیاط وسط را ماشین کشید. خوشگل لایی یک و داد

 يگوشه سیگاري و راستش سمت کتف روي کتش شد... پیاده ماشین
   است. معلوم جاهمان از سرخش چشمان که خورممی قسم است. لبش
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 .ریخت پائین هُري دلم گرفت... کام سیگارش از و ماشین به داد تکیه
 رنگ لیمویی يپرده به زدم چنگ فهم!نمی همیشه مثل چرا... دانمنمی
   است. سرم توي هایشحرف هنوز رم.نمی تا کشیدم نفس و خواب اتاق

   ..."نرو! آبی زیر"

   ..."نرو! آبی زیر"

   ..."نرو! زیرآبی داره! دوستت سمیر"

 رد.ک صاف را اشآشفته موهاي و زمین روي انداخت را سیگارش
 و پنجره سمت برگشت سریع و ایستاد، ماشین... سمت برگشت
 نیفتم. تا زدم چنگ بیشتر را پرده خورد. گره نگاهم در نگاهش

 و بود نگاهم در خیره او و کردمی دگرگون را حالم اممُقطع هاينفس
 کشد!می مرا چگونه دارد، حالی چه نگاهش در شدن خیره دانستنمی

 چیزي خوبم...! خوبم! من داد.می آزارم نشچشما فقط نبود؛ چیزي
 که خدایی آن به .برو... برو.. لعنتی! بگیر را نگاهت خوبم! نیست،

 آخرم دست کرد.می نگاهم فقط و بود شده مجسمه برو... پرستیمی
 ار نگاهم و کردم اخمی نشوم کوچک آنکه براي نتوانستم... و آوردم کم

   کشیدم، را پرده گرفتم...
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 نبضم شدم. ولو هاسرامیک روي جاهمان نداشتم. ایستادن وانت دیگر
 مقطع و دارکش هایمنفس هم هنوز دید.می تار چشمانم و زدمی تند
   بود.

 و کردم کمین پرده پشت دلیلبی پریدم... چا از آمد. در صداي دوباره
 هم ساکی و بود آمده آقاجون کردم. تماشا را حیاط پنجره يگوشه از

   ود.ب دستش

 تن از حرکت یک با را بافتم کردم. حرکت تختم سمت به و کردم پوفی
 اما است کفر شدم. دراز به دراز تخت روي و کشیدم بیرون

   "بیزارم! شهر هايآدم تمام از من زندگی، این از من"گویممی

   بخوابم. نتوانستم بیشتر ساعت سه

 زمین روي یرسم هايلباس بود. شده کرخت بدنم و سوختمی اممعده
 مناسبی لباس و شستم را وصورتمدست بود! آمده پس بود؛ شده ولو

 لندب نسبتاً صداي کشیدم. داريکش يخمیازه و رفتم پائین پوشیدم.
 و کرد جلب را باشد،نظرم آرام ممکن حد تا کردمی سعی که سمیر
   کنم: کمین دیوار پشت شد باعث
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   کن! درك منو مامان، نگرانم من_

   گفت: زدهبهت ونمادرج

   سمیر! ببند دهنتو_

   ترسم.می امیرعلی وجود از شه،نمی حالیم حرفا این من_

   ترسید؟می چه از گرفت... سخت نفسم

   شناسی؟نمی برادرتو مگه تو_

 نشه، خوب که وقتی تا نه ولی شناسمش...می مامان... شناسمشمی_
 ونا بیاره! سرمون یبلای یه ترسممی من کنار، بذارتش نخواد خودش تا

   خره. کله

 بزنی مفت حرف دیگه بار یه اگه شو! دور چشمام جلوي از فقط سمیر_
   نیستی. من پسر دیگه بره، امیرعلی کنی کاري و

   آخر؟ حرف_

   آخر! حرف آره_
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 از عصبانیت با سمیر شدم. قایم چوپی هايپله زیر رفتم سریع
  کرد. حرکت هاپله سمت به و آمد بیرون آشپزخانه

 تم؟گفمی چه امیرعلی به بود. کرده عرق دستانم کف و زدمی تند قلبم
   "کردي؟ مختل رو ذهنم و فکر که روحت تو اي"بگویم

   بود! معتاد

   بود... معتاد آري

   بود... معتاد

   بود... معتاد

 حس داشتم، وغریبیعجیب حس تر؟روشن این از دیگر شد،نمی باورم
   نفهمیدن. حس سردرگمی،

 ...جانا بیا خودت به فشردم. دستم کف را هایمناخن و بستم را چشمانم
   بیا! خودت به

 نه بزنم. قدم حیاط در دادم ترجیح و شدم خوردن صبحانه خیالبی
 يحوصله را... هیچکس يحوصله نه داشتم، را چیزي خوردن اشتهاي

   را. هایشحرف و مادرجون
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 صداي رفتم. باغ اواسط تا و شدم خارج خانه از کشیدم. عمیقی نفس
    ردم..!ک تیز را هایمگوش و رفت بالا ابروهایم شنیدم. فینی_فین و گریه

 تونم.نمی تو بدون دونیمی که تو توروخدا! بسه گی؟می داري چی_
   ام!سینه تو نکن هوار عالمو غم نذار. فشار تحت منو انقدر

 درختان پشت از صدایش بود؟ مهسا داربغض صداي شنیدم؟ درست
   آمد:می

 ندم تحصل يادامه تا بگم؟ بهشون چی آخه دِ نزن... داد کن! گوش_
 یداپ حسابی و درست کار یه باید بعدشم خواستگاریم. بیاي ذارننمی

 و آس همان گفت.می سخن اشايافسانه عشق با زدم حدس کنی.
   پاس!

   نالید:

 اما دارم؛ ستتدو همینجوري کهمن توهینی؟ چه گی؟می داري چی_
   ام...خانواده

 و گرفت امخنده ايلحظه کردم. تیز بیشتر را هایمگوش و شد کج لبم
 را مچم ایستادن فالگوش و فضولی موقع که افتادم امیرعلی یاد
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 هسام اما شد؛ ترپرنگ لبخندم بود. خونم توي فضولی گویی گرفت.می
   زد: داد گریه با

 قید تهش بري توئم خدابه خوام.نمی نه دي؟می عذابم چرا دیگه تو_
   الو... الو... الو... زنم.می رو کوفتی زندگی این

   زد: زار

   الو... الو..._

   گفتم: و آمدم سمتش نگرانی با

   شده؟چی مهسا_

 خون يکاسه چشمانش ریخت.می اشک و بود شده خم زانوهایش روي
 دادم. ماساژ را شتشپ آرام زد. هق و افتاد بغلم توي حالبی بود. شده

 غرورشان را، خودشان که سُبک! بودم. متنفر دخترانی چنین از چقدر
 و قعش فرق که کسانی کنند!می لِه پسران پاي زیر کنند؛می کوچک را

 شوند...می کور نیست. هم خودشان دست البته فهمیدند؛نمی را هوس
 که نیست، شانزندگی مرد طرف که فهمندمی روزي شوند.می کر

   باشد. خورده سنگ به سرشان
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 و خوردهدست احساس یک با شکسته... دل یک با زخمی، قلب یک با
 شک آدم و عالم به شوي،می شکاك آدم یک خورده، ترك اعتماد

 هایتحماقت به خندي،می درد با خندي،می بغض با کنی.می
 اما ؛شويمی ترباتجربه شوي،می تربزرگ کنی،می تجربه خندي؛امامی
 چشم در خار نگذارد که است کسی عاشق شوي!نمی سابق آدم آن

   بیاورد. در را اشکش خود اینکه نه رود، فرو معشوقش

   گفت: هق_هق با

   بدبختم! خیلی من داداشزن_

   گفتم: و دادم تکان تاسف علامت به سري

 که رپس یه خاطربه که بدبختی خیلی مهسا... بدبختی خیلی خیلی!_
 وخودت که کنی!می کوچیک خودتو که کنی،می گریه دونهنمی قدرتو

   بدبختی! خیلی گیمی راست آره دونی.می بدبخت

 سرتاپا شد، چشمانم در خیره اشکی چشمان با و زد پسم شدت با
   گفت: عصبانی لرزید.می

   بگو. تو ها...؟ کنم؟ کارچی دارم دوستش_
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   گفتم: خونسرد

   کن! فراموشش_

   زد: پوزخندي

 هب شیمی بیدار وقتی که دنیاته، که کسی کردن فراموش شه،نمی_
 مانوز زمینو باشی خبربی ازش اگه که اونه، کنیمی فکر که چیزي اولین

   دونی؟می اینارم دلت... به زنهمی چنگ دلشوره دوزي.می همبه

   گفت: قبل از ترکردم.خشمگین نگاهش خاموش و ساکت

   تونی؟می کن فراموش سمیرو بگن اگه_

 فراموشش توانستمنمی اصلا بودم، سمیر يمُرده کشته من که نیست
   کنم.

    بود..! دارخنده

   کنه.می فرق سمیر منو يقضیه_

   کرد: ریز را چشمانش و گرفت خود به تهاجمی حالت

   نداري؟ دوستش مگه فرقی؟ چه_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 249  

 

   گفتم: کلافه

   دارم!_

   داداش؟زن کنینمی درکم چرا پس_

   کردم؟می اینگونه بودم عاشق هممن گرا

 اصلاً؛ نداشت؛ امکان کردن؟ کوچک را خود زاري؟ و گریه التماس؟
   نبودم! آدمی چنین

 هک پات به ریخته محبت داداشم اونقدر یا نیستی واقعی عاشق تو یا_
   چیه! به چی فهمینمی

 بدهکار هم چیز یک رفت! و گذاشت شده مات مرا رفت. و کرد اخمی
 را در کسی که زدم قدم کمی عصبی، و بدخلق بود! جالب بودم. دهش

 هابرق صبح از شدم متوجه که اند؟نزده چرا را آیفون کردم، تعجب زد.
   رسیدم. در به تا کردم تند را هایمقدم کمی است. رفته

 ذات مثل من؛ قلب مثل بود، مشکی سر تا سر که حیاط بزرگ آهنی در
 بالا ابرویی خورده جا نساء، دیدن با رجون!ماد ذات مثل خانم، عمه

   گفت: و زد گشادي لبخند انداختم.
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   نکن. قلنبه چشماتو میام، که گفتم دیشب ..اِوا._

   گفتم: و رفتم کنار در جلوي از

   تو! بفرما_

   چرخاند: اطراف را سرش و زد کنارم تعارفبی

   اومد؟ سمیر_

   آره!_

 دید هم با مارا که مادرجون رفتیم. هخان داخل به باهم داد. تکان سري
   کرد. کج آشپزخانه به را راهش دوباره حرفی هیچبی و کرد اخمی

   گفت: لب زیر نساء

   نم!کنمی حلالش شکست دلمو که نگاهش ها.باگوره لب مثلا نچ!_نچ_

  جوریه!این خودشم دختر با بابا، اخلاقشه_

     ت:گف و پرید پائین هاپله از شدت با امیرحسین

   مامان؟ کو جورابام پس_
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   گفت: من به رو و کرد تماشا موشکافانه را نساء ایستاد. دید که را ما

   گشت.می دنبالت سمیر داداش_

   گفت: تعجب با نساء و آشپزخانه رفت

   کنه؟ پیدا جوراباشو باید مامانش شده، گنده خرس_

   انداختم: بالا ايشانه

   مامانیه. تیتیش_

 بود؟ حساس چقدر اسمش سر یادته اَه بزرگشه. اشداد اون مثل_
   بزنه. صداش امیر نداره حق کسی

   آخه. چه تو به داره. اخلاقی یه هرکسی نساء_

   بابا. شواسه سوزهمی دلم_

   کردم: نگاهش کلافه

   داشت. کارمچی سمیر ببینم برم تا اینجا بشین فعلا_

    بده! قورتم مادرشوهرت ترسممی بیا زود اما باشه،_
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   گفت: سریع که بروم خواستم دادم. تکان تأسف عنوان به سري

   بیار. هم بودي داده بهم قولشو که اتطوسی مانتو اون جانا... جانا..._

   کردم: نگاهش چپ _چپ

   تونم!نمی سمیر جلو کل، عقل_

 یامیرعل و سمیر دیدن با کردم باز که را خواب اتاق در رفتم. بالا سریع
 کمد بغل سمیر کردم. نگاهشان تعجب با و ریخت لمد اتاق توي

 دیوار به داده تکیه هم امیرعلی بود. دستش در ساکی و بود ایستاده
   کرد.می تماشایش حوصلهبی

   گفت: و شد حضورم متوجه سریع سمیر

   تو. بیا وایستادي؟ در دم چرا جانا_

   گفتم: بهت با انداخت. پائین را سرش و کرد اخمی امیرعلی

   شده؟چی_

   کشید: آهی سمیر

   ملایر. برم روز دو باید فقط هیچی!_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 253  

 

   گفت: و امیرعلی دست داد را سوئیچ

   امیرعلی! نکن لج بگیر، شه!می احتیاجت_

 چند اینکه با رفت،می زیاد کاري سفر سمیر کشیدم. عمیقی نفس
 هر و کردمی امدیوانه کارهایش با ولی شدممی خلاص دستش از روزي

 بهتر همان شد.می نگران روز هر و کردمی چک روز هر زد،می نگز روز
 اب امیرعلی بود. کارهایش تحمل از ترراحت خودش تحمل رفت!نمی که

   زد: پس را دستش اخم

   گیرم!می دوستمو مال_

   غرید: سمیر

   امیر...!_

   کرد: اصلاح را حرفش سریع

   امیرعلی!_

   شد: خشمگین امیرعلی

   .داري احتیاج بهش من از بیشتر خودتم بگیر ه.زور کاراتم دِ_
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   گفت: و گذاشت تخت روي را ساك کرد. پوفی سمیر

   رم.می آرش با من_

   گفت: و انداخت شده منگ من به نگاهی امیرعلی

   بشه. احتیاجش شاید داداش،زن به بده خب_

   انداخت: سمتم به نگاهی نیم سمیر

   ترسه.می رانندگی از جانا نه،_

 حالا شدم! خشمگین کرد. نگاهم تمسخر با و زد نیشخندي یرعلیام
   نزند؟ را حرف این مردمی سمیر

   گفت: تفاوتبی

   پرستی.می که هرکی جون نده گیر سمیر_

 عطر بوي کرد. عبور کنارم از و کرده جاجابه دهنش توي را اشآدامس
 درست بود. خوشبو و خاص عطرش بوي رقصید. امبینی زیر تلخش
   خودش! همانند

  کشیدم... عمیقی نفس ناخودآگاه
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   شد. خارج اتاق از امیرعلی کشیدم. صورتم روي را سردم دستان

   گفتم: ايگرفته صداي با

   سمیر؟ شدهچی_

   کشید: پوفی

 ترشم،بزرگ برادر من انگار ده؛می دقم امیرعلی این آخر ولی هیچی!_
   شده. عوض جامون

   داشتی؟ کارشچی شدي، حساس زیادي_

   گفت: و کاشت چپم دست روي ايبوسه گرفت. را دستانم و سمتم آمد

   دارم. کارتچی بگی بهتره_

   گفتم: و زدم زورکی لبخندي

   کاري؟ چه_

   کشید. عمیقی نفس و برد فرو گردنم توي را سرش و کرد بغلم

   اینکه... باشی، خودت مواظب اینکه_
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   گفتم: تندي به و زدم پسش اخم با

 کهاین باشم، دسترس در دقیقه هر اینکه نرم، جایی اجازه بدون کهاین_
   کن! بس سمیر، حفظم رو اینا ها؟ ،نذارم بیرون پا آژانس بدون

   گفت: زدهبهت

   جانا...!_

 و ردک محصورم ترسفت بیایم. بیرون آغوشش از کردم سعی کرد. بغلم
   گفت:

   جانا! آروم_

   زدم: پوزخندي عصبی

   کنی.می امکلافه تکارا با داري_

   گفت: و کرد اخمی

   نگرانتم؟ بده کلافه؟_

 کچِ و نگرانی بین ست.فاصله هافرسخ ترس و شک با نگرانی بین _
   تفاوته. کلی کردن
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   کشید. اشپیشانی به دستی عصبی و کرد رهایم

 زا بیشتر من نکن! تفسیر طورياین خودت واسه منو داشتن دوست_
   دارم. اعتماد تو به چشمام

 کی شدم؟می رها کی اسارت؟ این شدمی تمام کی دادم. قورت را بغضم
 یادم از کردن پرواز که وقتی کی؟ شد...می باز آورخفقان قفس این درِ

  رفت؟

   کشیدم: داد و کوبیدم اشسینه تخته پس مشت با 

 از من سمیر هست؟ تو منو بین اعتمادي دوغی؟ چه کشکی چه کو...؟_
   متنفرم! کردنات چک

 مچ زد. را چشمم گردنش يشده متورم رگ کرد. ریز را چشمانش
   کشید: داد بلند گرفت. نفسم فشرد. و گرفت را دستم

   نداشتم... اعتماد بهت اگه من دِ_

   گفتم: شده مات خورد. نیمه و نصفه را حرفش

   چی؟ نداشتی اگه_
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 را اسلب دست چند عصبانیت با رفت. کمد سمت به و زد پسم شدتبه
   ساکش! توي چپاند ندیده

   کردم: تکرار دوباره بودم، کرده هنگ زد.نمی قلبم

    چی؟ نداشتی اگه سمیر_

 و گرفت شدت بغضم کرد. تن به را پالتواش و بست را ساکش زیپ
   گفتم: لرزان

   چی؟ نداشتی اگه_

   غرید: رحمبی و انعطافبی زد. زل چشمانم در صاف و سمتم برگشت

 هستی قماشی چه از دونستممی شناختم...می تومفنگی رماد که من_
 دوست اونقدر اما شدي؛ بزرگ و اومدي دنیابه قبرستونی کدوم و

   بشی! زنم گذاشتم که داشتم اعتماد بهت اونقدر داشتم،

 "تاك_تیک"صداي فقط رفت؛ فرو مطلق سکوتی توي اتاق ناگهان
 بود... افتاده کار از بدنم حسی نقاط کل هیچ، که قلبم آمد.می ساعت

 چشمان با ایستاده بودم. مُرده گویی نداشتم؛ نبض نداشتم، نفس
 و بهت با هم خودش که شوهرم، رويروبه همآن بودم، مُرده اشکی
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 زنگ هایمگوش ساعت... "تاك_تیک"دوباره بود. امخیره پشیمانی
 رد به رفت، عقب عقب سمیر شد.نمی اما بکشم نفس داشتمدوست زد.

 و حقارت و حقارت بارید...می وضعم و سر از حقارت خورد. اتاق بسته
   بودن... بدبخت ..بودن ضعیف خواري! و خفت حقارت!

   رفت. بیرون و کرد باز شدتبه را در سمیر

 را گلویم دست با افتادم. زمین روي جاهمان در، شدن کوبیده باصداي
   فشردم.

 نه! گریه جانا" فشردم دست با را مموهای "کنی گریه نباید تو جانا نه"
"   

 ..."تاك_تیک" "تاك_تیک" ..ساعت. "تاك_تیک" صداي هم باز
   زد. در به ايتقه کسی گرفتم. دستانم با را سرم واي... مادرم! مادرم!

   تقه... یک

   تقه... دو

   تقه... سه

   تقه... چهار
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   پنج...

   شش...

   هفت...

 دردآور اشآوري یاد حتی گفت؟ چه من به دقیقا سمیر مادرم! واي
 من ام،جوانی و بودم من مهم نیست. مهم بود؟ کِه شد... باز در است.
   شد.می تباه داشت که امزندگی و بودم

   داداش؟!زن_

 تمسخر صدایش شد؟می مگر نشناسم؟ را امیرعلی صداي شدمی مگر
 خداوندي به نبود. خشمگین نبود، عصبی نداشت، پوزخند نداشت،

   خدا! خداوندي به بود... نگران صدایش که قسم خدا

   سوزاند. را وجودم کل خواندمی را نامم که اشآرام صداي

   شده؟!چی جانا_

 اسم چه جانا جانا! گفت زیبا چه سوخت... وجودم کل سوخت، قلبم
    جانا! گفت او بود. زیبایی
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 تخت طرفبه و دزدید را چشمانش دید، را نگاهم تا بردم... بالا را سرم
   برداشت... را سمیر ماشین سوئیچ رفت. خواب

 کرده پر را اتاق فضاي دارشکش هاينفس صداي سوخت.می چشمانم
 درد چشمانم که بودم داشته نگه چشمانم توي را اشک قدرآن بود.
 و کرد مکث کمی امیرعلی شد. بلند امگوشی پیامک صداي کرد.می

   گفت:

   شده؟ دعوات سمیر با_

   گفتم: و کردم نگاهش خشمگین

   نداره! ربطی تو به_

 کرد.می درد بغض شدت از گلویم شدم. بلند جا از حرکت یک با
   گفت: و زد صداداري پوزخند

   گیري؟می پاچه چرا خب..._

   کشیدم: داد و کردم نگاهش انزجار با

    بیرون! برو_
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   زد.... زل چشمانم در بدي حالت با

 احساس شد باعث بود هرچه بود... خشم بود، نفرت بود، کینه دانمنمی
   .اممُرده کردم احساس ايلحظه براي ندارم؛ قلب ايلحظه براي کنم

 مهار شدت با را نفسم رفت. بیرون اتاق از و شد دور درهم هاياخم با
 مسلط خودم به تا بردمی زمان گرفتم. دستانم میان را سرم و کرده
  کنم! فراموش را سمیر انگیزنفرت حرف تا شوم.

 شکست. را قلبم حرفش با زد. آتشم حرفش با آمد،می بدم او از کم
 طوسی مانتو و کردم حرکت کمد طرف به کشیدم. صورتم به دستی

   بدهم. نسا دست به تا برداشتم را رنگم

 را تومان رفت.می ور اشگوشی با و بود نشسته کاناپه روي پذیرایی توي
   م:گفت و دادم دستش به

   خواي؟می چی دیگه_

   گفت: و زد لبخندي

   نکنه! درد دستت هیچی_

   گفت: و شد بلند جایش از
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   داشتم. لازمش خدابه شدم. مزاحمت ببخشید_

   گفتم: بی.حوصله

   نداره! اشکالی_

 رد دم تا حتی که بودم حوصلهبی قدرآن کرد. خداحافظی و زد لبخندي
 شدم. ولو تخت روي وردمآ پناه اتاق به نکردم. اشبدرقه هم
   بشنوم. را خودم هاينفس صداي آشکارا تا بود، بهتر خوابیدممی

   بود! بد چقدر کردن. مرگ آرزوي روز هر بود بد چقدر

***  

 امسینه و سر بر مهابابی قلبم رفتم. عقب به قدمی آمد. جلو قدمی
 .زدم نفسنفس وحشت از بزند. بیرون حلقم از خواستمی و کوبیدمی

   گفت: و بست نقش لبانش روي وحشتناکی لبخند

   بلرزه؟ جورياین جوجوم نبینم_

 قدرآن کردم. نگاهش شده گشاد چشمانی با دلم. به زد چنگ ترس
 سرم بالاي دیوار روي را دستانش دیوار. به چسبیدم که رفتم عقب

   کرد. محصورم و گذاشت
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   مُردم. زدم... یخ ایستاد... زمان نزد، قلبم

 نگاهم خیره رنگش ايقهوه و گرد چشمان با و کرد کج را سرش وا و
   بود: ترسناك و بم صدایش کرد.

   جانا. میام بري هرجا بري! در دستم از تونینمی دیدي_

   جلو... جلوي جلو... .جلو.. آورد را سرش

 خشک دهانم آب زد.می همبه را حالم و خوردمی صورتم به هایشنفس
   رفت.می سیاهی مچشمان و بود شده

   کنی. فرار تونینمی زندگیت. به قفلم من_

   آورد. جلو را سرش حرکت یک با و

 وجودم بند _بند زدم. چنگ پتو به دست با و جهیدم جا از زدهوحشت
 درشتی عرق بود. شده آتش يکوره بدنم بودم. منگ و گیج لرزید.می

   !سوختممی تم...سوخمی سوختم...می بود. بسته نقش امپیشانی روي

 هم باز آورد... فشار شد... بزرگ زد... جوانه زد. ریشه من رحمبی بغض
 تار و تیره چشمانم جلوي دنیا ترکید! خوابم یادآوري با و آورد فشار
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 امگونه روي اشکی و بست نقش چشمانم جلوي اشچهره بود. شده
   رقصید:می مرگ ناقوس همانند گوشم توي صدایش چکید.

   جانا...! میام بري هرجا بري! در دستم از تونینمی يدید_

 کشیدن نفس چقدر خدایا کشیدم. چشمانم به شدت با را چپم دست
 کنم. زندگی روز دو خواستم کِی؟ تا کِی؟ تا خدایا بود! سخت من براي

   الهی! امتحان شده اشهمه باشم. داشته آرامش

 را بود چسبیده بدنم به که را پتو و دادم تکان را جانمبی و لرزان بدن
 هم را دهانم آب حتی که سوختمی قدريآن گلویم زدم. کنار
 شد. بلند امگوشی پیامک صداي دوباره بدهم. قورت توانستمنمی

   بود. شب یک کردم... نگاه را ساعت

 به را دستم درد، با کشید.می تیر ناجوانمردانه سرم شدم. بلند جا از
   رساندم. گوشی به را خودم حالبی و گرفتم دیوار

 ايهتماس و هاپیامک سیل و بود سمیر گرفت. جان لبم گوشه پوزخند،
 و رهتی را قلبم حرفش با هایش...التماس سیل و بود سمیر پاسخش.بی
 خوب حالم ببخشمش؟ کردم غلط یک با داشت انتظار و بود کرده تار
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 يتو نگاهی کردم رسَ را شالم حالبی بود. نشناخته مرا هنوز پس شود؟
 و سرخ چشمان و امپریده رنگ و پریشان صورت انداختم. خود به آینه

 اتاق از لرزان پاهاي و دست با .بود نزارم حال دهنده نشان اماشکی
 و کردم فینی گرفتم. پیش در را آشپزخانه راه و شدم خارج آسه آسه

   ت.اس سرم پشت کسی کردم احساس که کنم روشن را چراغ خواستم

 ود.ب معلوم تاریکی يسایه کردم. نگاه را سرم پشت و برگشتم ترس با
 ته کوچک اينقطه و بود؟ آنجا کسی چه آمد.می نَفس_نَفس صداي

 ناشناخته حس قدرآن اما شناخت، را هازدن نفس_نفس صداي قلبم
 و شد روشن چراغ که بکشم جیغی خواستم ترس با که بود ضعیف
 گویی قلبم ته حس و شد، نمایان مقابلم که بود امیرعلی هیکل

 دست حرکاتم اما کرد؛ شیرینی از پر را وجودم تمام و شد ترپررنگ
 گذاشتم. دهانم جلوي را دستم و کشیدم هینی وحشتزده نبود. خودم

   دوخت. اماشکی چشمان در را ُسرخش چشمان

   بود: گرفته کمی صدایش انگار

   داداش؟زن کنیمی کارچی اینجا_

   کرد: نگاهم موشکافانه و کرد ریز را چشمانش کشیدم. عمیقی نفس
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   خوبه؟ حالت_

 خداوندي به شدم!می زدههیجان دیدممی را او هروقت چرا دانمنمی
 با را او من و کردیم دعوا صبح نبود مهم اصلا چرا؛ دانمنمی قسم خدا

   گیري!می پاچه بود گفته من به او و بودم کرده نگاه انزجار

   کرد: کج را سرش و زد عمیقی نیشخند

   بود. نگرانت اینجا، زد زنگ چندبار سمیر_

 با شد باعث و رفت و کشید پر خوب هايحس تمام آمد که سمیر اسم
   بگویم: اخم

   بترسونید؟ آدمو دفعه هر دارید عادت شما_

   گستاخ! مجهول این بود کرده تغییر شما به تو از دوباره و

 کامل تا رفتم کنار آشپزخانه چهارچوپ میان از نداخت.ا بالا ايشانه
   شود. وارد

   شیدمی آشپزخونه وارد روح عِین شبی نصفه نداره ربطی من به_

   بودم. شده شما من باز و
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   ندارم. خوردنم آب حق اونوقت آها_

   گفت: و خندید غش_غش بود. شنگول خیلی انگار

  خدا... اي ترسه؟می رانندگی از آدم مگه ترسویی! اما داري،_

 هب را لبم کنم. کارچه عصبانیت از دانستمنمی گرفت. شدت اشخنده
 و رفتم یخچال سمت به حرص با نکنم. بارش درشت تا گرفتم دندان

   گفتم: و کشیدم بیرون یخچال از را آب پارچ

   ببخشید. دیگه_

   شده؟ دعوات سمیر با_

 هم هنوز گلویم دادم. قورت را دهانم آب و شد منقبض صورتم عضلات
   داشت؟! ربطی چه او به سوخت.می

 بهتر گلویم سوزش خوردم، آب از ايجرعه و ریختم لیوان توي را آب
   گفت: و کرد ايکردم.سرفه درهم را ام چهره شد. هم بدتر هیچ، که

   فهمیدم._



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 269  

 

 از دیگري يجرعه کرد. نگاهم موشکافانه و گذاشت میز روي را سرش
   خوردم. آب

   کنی؟ درست زبون گاو ُگل کمیه بلدي_

   گفتم: شده گِرد چشمانی با

   چی! واسه_

   فشرد: را چشمانش

   ترکه!می داره سرم_

   خوبه؟ سردرد واسه زبون گاو گُل مگه_

   گفت: عصبی

   میرم.می دارم کنی؟ درست تونیمی کنه،می آرومم خیلی آره،_

 را لیوان و گذاشتم یخچال توي را پارچ کشیدم. بالا ضرب یک را آب
   کابینت. روي

 با اچر دانمنمی اما کنم ضایعش و بروم او به توجهبی و خونسرد خواستم
   ایستادم. و شدم منصرف خونش رنگ به چشمان دیدن
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   گفتم: فکربی

   بشی؟ خوب بدم ماساژش واست خوايمی_

    جاخورد! کردم احساس

   گفتم: و رفتم طرفش به

   شه.می خوب دممی ماساژ کنهمی عود میگرنش هرموقع سمیرم_

   گفتم: و نشستم کنارش صندلی روي

   بدم! ماساژش واست تا میز روي بذار سرتو_

 و بست را چشمانش شد! پائین و بالا که را گلویش سیب دیدم من و
 من و کشید عمیقی نفس و گذاشت میز روي را سرش چرا و چونبی

  !بکنم غلطی چه خواستممی فهمیدم تازه

   دریغ...! اما بخرم، آرامش کمی تا کشیدم عمیقی نفس هم من 

 بلعیدم. را دهانم آب و رساندم اششقیقه به طمانینه با را دستانم
 به تا کردم را تلاشم تمام اش!شقیقه دادن ماساژ به کردم شروع

 با و لغزید هایشپلک کنم. خوب را سردردش ممکن شکل بهترین
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 دیدن با لرزد.می ايمسخره طوربه هم دمخو دستان که دیدم شگفتی
 دیوار و در به هااحمق همانند را خودش قلبم امیرعلی خیس پیشانی

   کوبید. امسینه

 دار...کش هایمنفس و شد پائین و بالا امسینه يقفسه که طوريبه
   کشیدم. دست

 بدون شد. خیره میز روي گلدان به برداشت. میز روي از را سرش هم او
   گفت: اخم با کند نگاه چشمانم به کهآن

   شه؟می خوب ماساژ این با سمیر واقعا مسخره! چه_

   غریدم: لب زیر و شدم زد.خشک پوزخندي

   لیاقت.بی_

   گفت: پروئی کمال با شدم. بلند صندلی از

   کنه!می درد سرم برام. کن درست زبون گاو گل لیوان یه برو_

   او! از بدتر هم من کرد،ینم نگاه چشمانم به هم هنوز اما

   گفتم: کردممی نگاه آشپزخانه ايقهوه هايسرامیک درز به کهدرحالی
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   دونستی؟می زکی! گفتی پا سنگ به تو_

   شه!می خوشمزه خیلی طورياین خورم،می شیرین زبونو گاو گل من_

   کنم! درست نیستم بلد من اما_

 م،رفت بیرون به آشپزخانه از فوري نشنیدم جانبش از جوابی وقتی و
  زد.می تند ايمسخره طوربه قلبم کهدرحالی

 کشیدم. آهی بود؛ رفته در دستم از هم مکان و زمان بود، شده صبح
 ويزان با کرد، زندگی باید اما کرده نابودم حرفش با سمیر است درست

 توانستم شودمی کارها خیلی شود.نمی درست چیزي کردن بغل غم
   برنده! برگ یعنی این و است من عاشق رسمی بکنم؛

 د.خور زنگ امگوشی که دادم صفا صورتم به کمی زدم. شیطانی لبخند
 محمد! خواهر مهناز... بود! مهناز شماره اما باشد، سمیر زدم حدس

 به و زدم را اتصال يدکمه سریع شد. شل پاهایم و گرفت آتش قلبم
   دادم: جواب سرعت

   بله؟_

   سلام._
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 دوستش اما بودم؛ ضعیف قدرآن که بود بد چقدر نشستم. ختت روي
   بود! دوستم او داشتم،

   سلام._

   ببینمت. خواممی_

   گفتم: و زدم چنگ را تخت

   شه؟می درست هم چیزي مگه چرا؟_

   بخواي! اگه البته آره؛_

   بشه. که خواينمی تو اما خوام،می من_

   گفت: سریع

   ا!جان نیست حرفا این وقت الان_

   گفتم: آرام

   بده. آدرس_

    پارك! همون قدیمی. يمحله بیا_
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   دادم: قورت را دهانم آب

   باشه._

   خداحافظ!_

   متمد... بوق و

 هوا چون و ندادم محلش زد،می تند قلبم شدم. بلند جایم از سریع
 تند را هایمقدم شدم. خارج اتاق از پوشیدم. گرمی لباس بود سرد

 مخصوصا نشوم، روروبه کسی با که کردممی خدا خدا دل در برداشتم.
   کند! بخیر خدا که مادرجون

 دهش ِسر پاهایم و دست گرفتم. تاکسی عجله با و رفتم بیرون خانه از
   بود؛

 اب بودیم. راه توي ساعت نیم تقریبا داشت. نگه پارك جلوي تاکسی
 و شدم پارك وارد شدم. پیاده تاکسی از و کردم حساب را پول عجله
   شد. آوار سرم بر بد و خوب هايخاطره تمام

 بر را اشک رحمیبی با که هاییخاطره بود. بیشتر بدش هايخاطره
 پائین را سرم و نشستم همیشگی نیمکت روي نشاند.می چشمانم
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 آوردم...می پناه اینجا به شدممی عصبی مادرم از که موقع هر انداختم.
 نفس کرد.می آرامم داد!می امدلداري و رسیدمی دادم به که بود مهناز

   فرستادم. بیرون شدت با را

  خانم؟! جانا ببین، اینجارو بَه..._ بَه_

 ت.نشس امپیشانی روي سرد عرق ترکید! مغزم توي ساعتی بمب گویی
 حیات... يادامه براي نبود اکسیژنی نبود... بلعیدن براي اکسیژنی
 ؟نشناخت را صدا این شدمی رمگ کشیدن... نفس براي نبود اکسیژنی

   نه...

   نالیدم:

   نه؟! خوابه، یه اینم نیست. وقتش الان خدا...! نه_

   ریخت: همبه را باورهایم يهمه نحسش صداي دوباره اما

   آشنا! امسال دوست، پارسال_

 کند. ویران را امزندگی روزي بود داده قول که همانی بود! محمد این
 ها احمق مثل روزي که همانی زد. پَس رام کرد. خیانت که همانی

    مهناز. برادر ام...قبلی نامزد ناظري، محمد خواستمش.می
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 نشده عوض پارك؛ رنگ نارنجی آهنی نیمکت به زدم چنگ دست با
   بود.

 که رنگ ايقهوه و گرد چشمانی متوسط، قد بود. شکلی همان
 روزي درست ت!نفر بلکه عشق، روي از نه رود.نمی خاطرم از وقتهیچ

 به مرا و کشید و گرفت را دستم و بود نفرت از مملو چشمانش که
   گفت: و انداخت خیابان

   "جانا. خورينمی دردم به دیگه"_

   آمد: جلو به قدمی و زدم پلک

   عزیزم؟ خوبی_

   انداختم. او به بدي نگاه و شدم منجز عزیزمش گفت با

   کنی!می تعجب دیدنم از انقدر دونستمنمی_

   گفتم: و شد جمع انزجار از صورتم زد. محوي لبخند

   عوضی! خورهمی همبه ازت حالم_

   بخورد: چین چشمانش يگوشه شد باعث و خندید
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 و سرکش چشماي واسه دلم قدیما... مثل خوامتمی هنوزم من اما_
   ابریشمیت. موهاي داخل کنم فرو سرمو که شده؛ تنگ خوشرنگت

 او از نفرتم لرزیدم.می وضوح به شدم. بلند جا از و زدم چنگ را کیفم
  باشد؟ وقیح و پست تواندمی چقدر آدم یک نداشت. اندازه و حد

   گفت: و آورد جلو تسلیم نشانه به را دستش

    داري! شوهر زنِ یه تو نبود حواسم ببخشید نیار، جوش حالا خب_

   غریدم:

 من بعد، اسهو بمونه حرومتم به نمک خواهر اون حساب گمشو! فقط_
   همید. لنگه تونجفت کردم،می اشتباه

   گفت: خونسرد و زد لبخندي

   بهترونه. ما از شوهرت شنیدم _

   کن. گم زندگیم از گورتو محمد، گمشو فقط_

 نمیکت پشت را دستش و نشست رفت. نمیکت سمت و داد تکان سر
   کرد: آویزان



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 278  

 

   داشتی؟ نامزد قبلا دونهمی_

  باشد. پریده رویم و رنگ زدم حدس کردم. اهشنگ شده مات زدم! یخ

   بیاي... راه باهام اگه گم،نمی بهش که من خب ولی_

 نفس کنم. چه عصبانیت از دانستمنمی ترکید.می درد از داشت سرم
   گفتم: و کشیدم عمیقی

   کن...! ولم بردار...! دست زنه،می همبه حالمو اسمتم_

 سرم از دست چرا ت؟خواسمی من از چه بود؟ که بشر این
 متاهلم؟ من فهمیدنمی چرا مُرده؟ برایم فهمیدنمی چرا داشت؟برنمی

   د؟شمی مگر اما باشم؛ خونسرد کردم سعی بود؟ انگیزنفرت قدرآن چرا

 پس کردي، خیانت و زدي پسم که بودي تو این بردار! سرم از دست_
    نیار! در بازيمسخره همهاین

   گفت: و کرد گرد را چشمانش

 رو اینا يهمه که داري دوستم اونقدر کردممی فکر من یادته؟ هنوز_
 دیر هم حالا آغوشم. تو پريمی دیدي منو وقتی و کنیمی فراموش

   قدیما...! یاد به بغلم بیا من، جاناي نشده
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 از را چشمانم بیاورم. بالا امخورده را هرچه خواهممی کردم احساس
 حالم دادم. قورتش سریع اما آمد بالا اممعده محتویات بستم. درد

  خورد.می همبه داشت

   شدم. اشخیره نشسته خون به چشمان با

   اینجا. بیا جانا... خوادنمی کردن فکر_

   کرد. اشاره آغوشش به دست با و

   گفتم: نفرت با

   بمیري؟ کنینمی سعی چرا_

 همبه را حالم چقدر هایشخنده دانستنمی خندید... بازهم خندید...
   دانست!نمی زند. می

   ملوسک! نکن ناز_

   گفت: که بروم خواستم انداختم، دوشم روي را کیفم حرص با

 از منو مخصوصا رو اتگذشته که تویی این ندارم. پنهونی چیز من_
   بترس! من از پس کردي؛ پنهون شوهرت
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 محمد ترسمنمی ازت من بکنی؟ تونینمی غلطی هیچ فهمینمی چرا_
 واسش دلم خیلی که بدبختی یه فقط نیستی؛ هیچی تو ظري.نا

   سوزه!می

   ترسیدم.می هم خیلی ترسیدم،می او از سگ! مثل گفتممی دروغ

   گفت: و زد چشمکی کاویدمی را هیکلم کثیفش نگاه با کهدرحالی

    کبیري! جانا خانم دید خواهیم_

   گفت: وارزمزمه و داد تکان سر ترسناك

   د...دی خواهیم_

   زد: داد بلند صداي با ندانستم. جایز را ماندن لرزید. تنم

 گذرم...نمی ازت من باش! منتظرم جا همه جانا! باش منتظرم_
   گذرم.نمی

   کشید: فریاد بلندتر

 جات تهش تو کن، فرو کرت گوشاي تو خوب بفهم! اینو گذرم،نمی_
   اینجاست!
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   غریدم: اشک و حرص با و ترکید بغضم برداشتم. تندتر را هایمقدم

 بریدم؛ دیگه تونمنمی دیگه کن! تمومش بسه... خدا! بسه بسه..._"
   "تونم.نمی دیگه کن! ولم نداري، من اسم به ايبنده کن فکر اصلا

 صداي با و دادم تکان دست تاکسی براي گرفت. شدت هایماشک
   گفتم: راننده به آلودبغض

   سعیدیه. برو آقا_

 توي صدایش شنیدم!می را قلبم صداي چسباندم. هشیش به را سرم
   خورد:می زنگ گوشم

   "گذرم...نمی ازت من"_

   "فهمیدي؟ گذرمنمی"_

   "باش! منتظرم_"

   "جا... همه"_

 ايهبدبختی دادم. خودم به تکانی قراربی ترکید.می داشت درد از سرم
 داد!می طلاقم فهمید؟می سمیر اگر شدمی چه بود. نشدنی تمامی من
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 تربدبخت و گذاشتمی اجرا به را هایمسفته و چک مادرجون هم بعد
   شدم.می

 رنگ سیاهی از بالاتر هم شاید بود؟ نبود، رنگی که سیاهی از بالاتر
  من! زندگانی رنگ بود. من روزهاي

 از دادم راه دلم به را وحشت و کردم فکر جور هزار خانه به رسیدن تا
   گفتم: و کردم آسمان به رو را سرم لرزیدم.می درونم

   "خدا! بگذرون خیر به خودت"-

 و کردم باز را در خدایم. و خودم با نبود، مشخص هم خودم با تکلیفم
 نشسته کاناپه روي امیرحسین و امیرعلی مادرجون، شدم. خانه وارد

 هک کنم فرار خواستم و زدم پوزخندي کردند.می تماشا فوتبال و بودند
   گفت: و دید مرا عسری مادرجون

   اینجا! بیا جانا_

 و ندک بلند سر نداد زحمت حتی امیرعلی برگشتم. کلافه و کردم پوفی
   گفت: بود.مادرجون فوتبال تماشاي محو که هم امیرحسین

    بودي؟ کجا_
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 ات کردم ریز را چشمانم بپرسد. را سوال این هااین جلوي کردمنمی فکر
 و انداختم بالا ايشانه نشد، گیرمدست چیزي وقتی بدانم. را قصدش

   گفتم:

   خوري. هوا بودم رفته_

 مدونستنمی نگرانته، و اومده الان سمیر ري؛می کجا بگو بهم قبلش_
   کجاست. زنش بگم بهش

   کرد: اشاره بالا به نداشتم. را اشحوصله واقعا بود؟ آمده سمیر؟

   اتاقتونه. تو_

 مرفت بالا هاپله از حرفی هیچ بدون و کردم جاجابه امشانه روي را کیفم
   درآوردم: را ادایش لب زیر و

    نگرانته!_

 فتهگر دستانش میان را سرش و بود نشسته کاناپه روي رفتم. اتاق به
 بدون او، به توجهبی پرید. جایش از سریع شنید را در صداي تا بود.

 ار شالم و رفته کمد سمت به بیندازم، جانبش به نگاهی نیم اینکه
   کردم. اخم و رسید گوشم به اشگرفته صداي درآوردم.
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   جانا...!_

 از که دادم نشان جوري را امقیافه و کرده باز را مانتوام هايدکمه
   نبود! هم دروغ البته منزجرم؛ اینجا وجودش

   شد: قبل از ترگرفته صدایش

 المح نداشتم. قرار و آروم بدازم، هم رو چشم نتونستم دیشب خدابه_
 کردم، اشتباه دونممی خوام!می معذرت من جانا خیلی... بود، بد خیلی
 زعزی ببخش کنو خانمی تو زدم، ربطبی حرف یه و کردم اشتباه واقعا
   دلم!

   داشت: خش صدایش کشیدم. بیرون تن از خشونت با را مانتوام

   بمونم. و بیارم طاقت نتونستم کشید،می طول هفته یه کارم_

 ار راستش دست برگشتم. سویشبه و کمد داخل کرد پرت را مامانتوم
   گفتم: و زدم پوزخندي بود. بسته رنگی سفید باند با

 فراموش تونمنمی کردي! بد سمیر. نمیشه جمع شده ریخته که آبی_
   گفتی. بهم چی کنم
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 و دادم قرار جلویش ایست ينشانه به را دستم سریع که شد ترنزدیک
   گفتم:

 اتومسخره هايتوجیه يحوصله که بده حالم انقدر نیا! وجل سمیر_
   ندارم.

 مشکی پا تا سر فشرد. همبه را چشمانش و کشید عمیقی نفس
 .یادبود ریخته اشپیشانی روي آشفته و ژولیده موهایش و بود پوشیده

 و خواهندمی چیزي مادرانشان از که افتادم ساله پنج_چهار هايبچه
   کنند.می دعوایشان و دهندنمی را چیز آن مادرانشان

   گفتم: تمسخر با

 که تو کن، ازدواج من با کردممی التماس هرروز که بودم من انگار_
   دونستی.می منو لعنتی شرایط

   کشید. اشپیشانی به دستی و گرفت دندان به را اشبالایی لب

   دادم: ادامه

   زدم... دلتو اگه_

   گفت: و گذاشت بانمل روي سریع را اشاشاره انگشت
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   هیس!_

   گفت: و چشمانم در شد خیره شدم. ساکت

 نمتونمی تو بدون که دونممی اینو فقط من حقمه! بگو... گیمی هرچی_
   کنم. زندگی

   غریدم: و کشیدم کنار را سرم

 درد به شهمه ده؛می آزارم اتعلاقه ابراز نوع داشتنت، دوست_
   خوره.می اتعمه

   گفت: آرامش با

   کنیم. دعوا خوامنمی_

   بگیرم؟ خون خفه و نگم هیچی پس_

   نگفتم. اینو من_

   بالا: بردم کمی را صدایم

   سرم! تو بزنی کوفتیمو گذشته شد دعوامون که وقتم هر آره... آره..._
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 ار بازویم کردم سعی کشید. خود طرف به مرا و گرفت محکم را بازویم
 سمت کرد پرتم و گرفت ترمحکم کنم. جدا قدرتمندش دستان از

   بزنم. پسش نداشتم را زورش آغوشش.

   گفتم: و کردم تقلا حرص با

   کن! ولم سمیر_

 کشید عمیق نفس و کرد فرو گردنم در اشهمیشگی عادت به را سرش
   گفت: ايشده بم صداي با و

   .مونیمی جاهمین بخشیدمت، نگی تا نشی... آروم تا کنم...نمی ولت_

   گفتم: عصبی

 شد طوراین که حالا اصلا زوره؛ چیزت همه همینه... دیگه! همینه_
   بخشمت!نمی

   زدم: لب لجباز دخترهاي همانند و

   ت! م... ش... خ... ب... ي... م... ن..._
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 چه سمیر جان از ام،زندگی جان از خودم، جان از دانستمنمی هم خودم
   خواهم! می

   گفت: و بوسید آرام را امگونه

   ببخشی! دبای_

   ایستادم. حرکتبی و زدم تلخی پوزخند

   دادي!می هاموپیامک جواب حداقل شدم، پیر سالیک قد شبه یه_

 را حرصم و بیاورم در حرص بگیرم... بهانه کنم... لج داشتم دوست
 و صبور سمیر نداشت. وجود هم سمیر از ترکوتاه دیواري کنم. خالی

   مهربان!

   !بدم جواب نداشتم دوست_

 هامجنون مانند که امیرعلی برعکس ..بود. آرام همیشه خندید. آرام
   بود! تلخ و تند که زد،می قهقهه

   شود. بیرون سرم از فکرش تا دادم تکان را سرم آرام

   کرد: زمزمه و کشید لبم يگوشه به دستی



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 289  

 

   کردي!نمی اذیتم همه این دارم دوستت چقدر دونستیمی اگه_

 رنگ هایملب روي شیطانی لبخند و زد جرقه سرم رد فکري ناگهان
  فرصت! بهترین بود! وقتش حالا گرفت.

   کشیدم: آهی و کردم آرام را صدایم

   دي! نمی گوش حرفام به وقتهیچ که فایده چه اما دارم، دوستت منم_

 شگرم هاينفس داد. فشارم سخت و سفت و شد بیشتر دستانش فشار
   آمد: خوشحالش صداي خورد.می گردنم و گوش به

   کن! تر لب فقط تو نده. که کیه بخواه، جون تو جانا_

   کردم: مظلوم را صدایم

   سرکار. برم بذار پس_

   گفتم: سریع و زدم چنگ را پیراهنش که کند ولم خواست

   حرفه... فقط حرفات دیدي_

   گفتم: لوندي و آرام لحن با و کشیدم پشتش آرام را دستم بعد
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 همیشه سابق مثل کنم،می کار خودتون شرکت تو میام اصلا عزیزم،_
 مزاحمم کسی کنم.می کار اونجا زنت عنوانبه دفعهاین پیشمی.

 من بخوام؟ هرچی نگفتی مگه سمیر، هستم. خودم مواظب من شه،نمی
 این از کمیه تا کنم کار اونجا خواممی فقط طلا، نه خوام،می پول نه

 به یاريب نه که نیار نه سمیر .بگیرم روحیه مک یه تا بیام، در یکنواختی
   کنم.می شک زدي که حرفایی به مردونگیت،

 در زدم زل بوسیدم. را اشگونه و شدم بلند پا پاشنه روي بعد
 نفس و بست را چشمانش اما ببینم؛ را حرفایم تاثیر تا چشمانش

   کشید. عمیقی

   بخشیدي؟ منو بگو اول_

   آره._

   برو. پس_

 اشگونه و شدم خم خوشحالی با باراولین براي و زدم دل ته از لبخندي
   بوسیدم. را

   گفت: و زد دل ته از لبخندي شد! باران ستاره چشماتش گویی



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 291  

 

   جانا. ریزممی پات به هم رو دنیا باش، مهربون من با کمیه فقط تو_

 نامرئی نخ مانند وجدانعذاب کردم. نگاهش مات و شد خشک لبخندم
   داشت. را کردنم خفه قصد و شد پیچیده نمگرد دور

 را خودش به نسبت حسم شناخت...نمی مرا سمیر! بیچاره
 فقط دانستنمی دانست...نمی را مادرش و من قرار و قول دانست...نمی

   میلیون! ده فقط ام؛شده زنش تومان میلیون ده با

   شد؟چی_

   دادم: تکان سر

   هیچی! هیچی..._

   زدم. لبخندي و

   شرکت؟ میاي کی از_

   فردا. پس از کنم. خرید برم خواممی فردا فعلا_

   دنبالت. میام خودمم رسونمت،می خودم فردا پس باشه،_
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 براي اش...همیشگی هايحرف آورمتمی و برمتمی شد! شروع باز
 با باید فعلا دادم؛ تکان سر نگیرد پس را حرفش و نشود حساس اینکه

   ساختم!می شرایط این

 خرید به زودتر داشتم دوست شدم، بیدار خواب از سرحال صبح
 شرکت به رفتن براي مناسب شلوار و مانتو دست چند و رفتممی
   داشتم! کار چقدر که واي خریدم.می

 مننم کشیدم. عمیق نفسی و کردم باز را پنجره بود. خوابیده سمیر
 کردند.می يباز فوتبال حیاط در داشتند دیوانه دو و آمدمی باران

 باز را دستانش و بود شنگول و شاد امیرعلی امیرعلی! و امیرحسین
   گفت:می و بود کرده

 بخون رو درست برو بیا بزنی؟ گل من به خوايمی تو جوجه، آخه دِ_
   بابا.

   گفت: امیرحسینم

   شمرن.می پائیز آخر هم رو جوجه جوجه؟ گینمی مگه_

   رو. توپ اون کن شوت ن،بز حرف کم پائیزه. اولِ که فعلا_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 293  

 

 از بگیرد، همیشه مثل را مچم اینکه از قبل زدم. لبخندي ناخودآگاه
   گفتم: و سمیر سمت رفتم و کشیدم کنار پنجره

   شد. دیر سمیر، شو بیدار_

 در قدراین رفتن کار سر یک دانستمنمی شدم. آماده و زدم مسواك
  گذارد!می تأثیر امروحیه

 تکلف بافت یک با رنگ مشکی و تنگ کتان وارشل کردم. چک را خودم
 سرم هم را بافتم شال و پوشیدم رویش هم را بنفشم چرم کت بلند. و

 لبخند ذوق با گرفتم. دوش عطر با و کردم آرایش وسواس با کردم.
 را سرش و بود نشسته تخت روي حالبی سمیر زدم! عریضی

   گفت: ايگرفته صداي با خاراند.می

   ؟جانا شدهچی_

   برم! خودم نمیاي اگه خرید؛ برم باید دیگه، شو بلند_

   گفت: هم در هاياخم با و شد بلند جایش از سریع

   کار! سر برم باید خودمم شدم. بلند خب! خیل_

   فتم:گ و برداشتم را کیفم رفت. دستشویی سمتبه و کشید ايخمیازه
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   بخورم. صبحونه آشپزخونه میرم من پس_

   اومدم. برو_

 وارد خواستم تا رفتم. آشپزخانه سمت به و آمدم بیرون اتاق از
   گفت: و زد شدم.لبخندي سینه به سینه مهسا با شوم آشپزخانه

   داداش؟زن خوبی سلام_

 خودم روي به بود. انداخته پائین را سرش و داشت شرم چشمانش
   گفتم: و نیاوردم

   عجله؟ این با کجا خوبم،_

   ه!شد دیرم دانشگاه، رممی_

   همراهت. به خدا برو_

 و مادرجون شدم، آشپزخانه وارد رفت. و کرد ترپرنگ را لبخندش
 گفتم... بخیري صبح و سلام بودند. خوردن صبحانه مشغول آقاجون
 برایم نیاورد. هم بالا را سرش ◌ٰحتی مادرجون اما داد؛ را جوابم آقاجون

 سر و ریختم چاي خودم براي و رفتم عادي خیلی درك! به نبود! مهم
   گفت: کردم.آقاجون درست خودم براي ايلقمه و نشستم میز
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   دخترم؟ خبر چه_

   آقاجون. کنم کار شرکت بیام فردا از قراره_

 عضلات ببینم. را العملشعکس تا کردم نگاه مادرجون به سریع
   گرفت. رنگ لبخندم شد. سخت و سفت صورتش

   ه.خون تو بشینه نباید زن کنی؛می کاري خوب_

   گفتم: درآوري حرص لحن با کرد. نگاهم خشم با مادرجون

   بریزم؟ چاي براتون مادرجون_

   گفت: عصبی و فشرد فنجانش دور را دستش

   نکرده! لازم_

   گفت: و کشید هورت را چایش آقاجون انداختم. بالا ايشانه لبخند با

   دونه؟می سمیر_

   برگشت. سمتم به سریع مادرجون

   دونه.می بله_
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   آمد:می امیرحسین بلند صداي

    ها!شدي ضایع خوب امیرعلی_

 و شد وارد سرش پشت هم امیرعلی شد، آشپزخانه وارد خنده با و
   گفت:

    برم! روتو خوردي، همهاین جقله. نزن مفت حرف_

 اخم و شد جمع لبخندش افتاد من به نگاهش تا امیرعلی چرا دانمنمی
 به نگاهی تعجب با کرد. خوش جا فرمش خوش ابروهاي میان غلیظی

   سم؟ یا داشتم شاخ انداختم، خود

   گفت: تأسف با مادرجون و نشستند میز سر دو هر

 جاک عقلتون کنن؟می بازي فوتبال بارون تو آخه توروخدا! کن نگاه_
   شدي؟ بچه مگه سالتهسی امیرعلی رفته؟

 اعتراض با و برداشت جلویم از را امچاي تمام پررویی با امیرحسین
   گفت:

 نگید داد، ما به حالی یه و خورد سنگ به سرش زهرمار برج این حالا_
   دیگه.
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   گفت: تندي به آقاجون

    چیه؟ داد ما به حالی یه امیرحسین! بزن حرف درست_

 داد. تکان سر تأسف با مادرجون و شد آویزان اشولوچهلب امیرحسین
 و بود داده لم اخوريغذ صندلی روي خاصی پرستیژ با هم امیرعلی

 و کردم امیرحسین به رو بود. گذاشته میز روي هم را دستانش از یکی
   گفتم:

   بده. اموچاي_

   داداش.زن خیالبی_

 متنفر دهنی از شدت به دانستممی خورد. و برد لبش نزدیک را چاي و
   گفتم: سریع است

   بود. دهنی ولی_

 سرفه به شروع و کرده تف زمی روي انزجار با را بود دهنش توي هرچه
   گفت: عصبی امیرعلی کرد.

   کثافت! اَه...!_
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 خندیدم غش_غش شد. بلند جایش از و داد تکان سر تاسف با آقاجون
 و شد خارج آشپزخانه از آقاجون کرد. نگاهم اخم با امیرحسین و

   گفت: مادرجون

   بشور! صورتتو برو پاشو_

 رفت. ظرفشویی سینک متس به و شد بلند جا از مطیع امیرحسین
   غرید: مادرجون

   دستشویی! برو نه... اینجا_

   باو. کن ول اَه_

 کلافه بود. خواندن روزنامه مشغول انداختم. امیرعلی به نگاهی نیم
 دوار زده عطر و خوشتیپ سمیر که انداختم دستم مچ ساعت به نگاهی

   شد. آشپزخانه

 امشانه روي را دستش ام،صندلی سمت آمد گرفت. جواب و داد سلام
   گفت: و گذاشت

   بودي. گذاشته جا رو گوشیت_

   گفتم: و گرفتم دستش از را گوشی
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   مرسی! بود، رفته یادم _

   گفت: وارپچ_پچ گوشم در و شد خم و زد عمیقی لبخند

   دارم! دوستت_

 پرت میز روي را روزنامه عصبانیت با امیرعلی زدم. مصنوعی لبخندي
   گفت: و کرد

   نویسن!می وپرتچرت خبراي تو این اشههم_

 است، دیوانه دانستممی کهمن داشت! کم کردم، نگاهش بهت با
   کرد؟ می امزدهشگفت رفتارهایش هرروز چرا دانمنمی

   خندید: سمیر

   نکن! کثیف رو خونت_

   گفت: مادرجون کرد. اخم امیرعلی

   بخور! صبحونه واست بریزم چاي بشین سمیر_

   من. هم شده دیرش جانا هم بریم، دبای نه،_

   کرد: اخم مادرجون
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   کن! ولش حالا_

   بلندشو. جانا شه،نمی نه_

 به و شد آشپزخانه وارد آقاجون شدم. بلند جایم از و زدم لبخندي
   گفت: امیرعلی به رو و داد سلامی سمیر

   دارم. کارت شرکت بیا امروز امیرعلی_

   ت:گف و شد بلند جا از عصبی امیرعلی

   ذارم!نمی اونجا پامو من_

   واجبه. کارم بیا الله! الا لاالله ي..پسره دِ_

   نمیام!_

   غرید: رفت.آقاجون بیرون آشپزخانه از و

   شد. این که کردم اشتباه راهو کجاي دونمنمی_

   گفت: طعنه با مادرجون

  نیست. مشخص آقا، حاج کردید زیاد که کار والله_
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 نبیرو و کردیم لب زیر خداحافظی ."بریم" که کرد اشاره سر با سمیر
   رفتیم.

  پرسید: سمیر

   پاساژ؟ کدوم_

   بهتره. اونجا مریم، پاساژ_

   چشم!_

  گفت: رساند مرا وقتی

   بزنی. زنگ کافیه رسونم،می خودمو ولی کشهمی طول کمیه کارم_

   گیرم.می آژانس_

   شد: تند

   دنبالت. میام خودم گفتم_

 عشرو کجا از باید دانستمنمی رفتم. پاساژ به و دمش پیاده ماشین از
 به آنکه بدون و کردممی امتحان دیدممی که را هرچه ذوق با کنم.

 حس داشتن پول بود! خوبی حس خریدمش.می بیندازم نگاهی قیمتش
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 مورد خریدهاي يهمه زدم. دور را پاساژ ساعت دو تقریبا بود! خوبی
 بیشتر شدتش کمی باران شدم. خارج اژپاس از و دادم انجام را نیازم
   بود. شده

 و ایستادم جدول لب کنان هن _هن بود. خلوت هم هاخیابان
 و کشیدم امپیشانی به دستی گذاشتم. زمین روي را خریدهایم

   گرفتم. را سمیر يشماره و آورده بیرون کیف از را امگوشی

   .باشدمی خاموش موردنظر مشترك_

 رفتهگ اشتباه نکند شد؟می مگر کردم. نگاه گوشی يصفحه به بهت با
 شماره دوباره و کردم پوفی باشد. خاموش سمیر نداشت سابقه باشم؟

   صدا... همان اما گرفتم؛ را

   باشد.می خاموش موردنظر مشترك_

 هم کلاغ باران این در ظهري سر انداختم. جیبم داخل را گوشی عصبی
   شدم. پاآن و پااین و فرستادم بیرون صدابی را زد.نفسمنمی پر

   نشد. سمیر از خبري و گذشت ساعت نیم
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 مثل و سوختمی گلویم کردم. عطسه یک بندشپشت و ریز يسرفه
 را حالم هم،به هایمدندان برخورد صداي بودم. شده کشیده آب موش
 قدرآن یعنی بیایی؟ دنبالم باید حتما کرد؛می قبل از بدتر

 مانآس به "لعنتی!" بروم؟ تنها خودم توانمنمی که اموپاچلفتیدست
 انداختم... خیابان تَه به نگاهی کلافه بود. آمده بند باران شدم. خیره
 قدمی نشست. ابروهایم میان اخمی زند.نمی پر هم پرنده اینجا نخیر!

 کردم جاجابه دستم توي را خریدهایم نمودم. کج را راهم و رفتم جلو به
   کشید. محکم را مبازوی دستی که

 گرفت! قرار دهانم جلوي ايمردانه دست که کشیدم جیغی ترس از
 حال گواه لرزانم دستان کرد. قراريبی امسینه توي گنجشک مثل قلبم
 ستکی دانستمنمی که حصاري میان از تا کردم تقلا وحشت با بود. بدم

   شوم. خارج چیست و

 در اشک و شده سیخ تنم موهاي شد باعث صدایش و ترمحکم حصار
   شود! جمع چشمانم

   رسیدیم؟ همبه بالأخره دیدي _
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 نبود؟ بس برایم بدبختی همهاین خدایا شد! جمع چشمانم تو اشک
 و تقلاها کنی؟می زهرمارم آوريمی لبم بر لبخند کمی تا چرا چرا...

 آورشچندش دستان حصار نداشت. ايفایده هیچ هایمپرانی جفتک
 غضمب کرد. قراريبی امسینه توي بیشتري شدت با قلبم و شد ترمحکم

   گفتم: لرزانی صداي با و زدم َپس را

   عوضی! کن ولم _

   راحتی؟! همین به کرد! رهایم

   کشیدم: داد و زدم پَس را دستش خشم با

   روانی! یه روانی! یه تو _

   گفت: و شد خیره زمین کف به خونسرد

   ؟کنیمی فکر طورياین واقعاً  _

 هايلب روي که بود تلخی پوزخند حرفش، تائید و جواب تنها
   بست. نقش امخشکیده

   ان؟دیوونه عاشقا دونینمی مگه _
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   دادم. تکان برایش تأسف عنوانبه را سرم

 دست چرا مجرد! امهمه شهر، این تو دختر همه این من؟ چرا _
   .متنفــ... ازت که منی به دارم؟ شوهر که منی رو گذاشتی

 ردم،ک قطع را حرفم داشت. نگه جلویم "کافیه" ينشانه به را دستانش
    چشمانش! در شدم خیره خشمگین

 ن.ک فرو گوشت تو اینو شناسه؟می شناسه،نمی رو چیزا این که عشق_
 اینا داشتمت! دوست سمیر از قبل من بودم، باهات سمیر از قبل من

   نیست؟ کافی

   رفتم: عقب به قدم یه و زدم پوزخندي

 من کنم. درکت تونمنمی کنی.می کاري هر که مریضی یه تو نه. _
   مرگته؟ چه فهممت.نمی کنم!نمی درکت

   کرد: شل را نیشش

   کنی! درکم که نیست قرار _

 دم.بو کرده فراموشش من اصلاً متنفرم؟ مرد این از گفتممی باید چقدر
 انداخت. امزندگی بر را نحسش سایه و شد پیدا اشکله و سر دفعهیک
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 خدا يهمیشه برسد، سر موقعیت این در حالا همین سمیر ترسیدممی
   نداشتم. شانس

   برو! _

   جانا! کشمنمی پس پا من نیاوردم، دستت به ساده _

   زدم: لب و شد لرزان بغض شدت از امچانه رفتم. عقب به دیگر قدمی

    برو! توروخدا _

 بهت که خوبی حسِ به زدي ندگ کردي. خراب چیو همه تو ولی _
   تم.نیس که دونیمی نیستم. کنتول نگیرم ازت رو زندگیت تا داشتم.

   گفتم: و کردم نگاهش زده بهت

   بیرون؟ کردي پرتم آشغال یه مثل دلیلبی که تو یا زدم گند من_

   نبودي! رابطه تو سمیرم با بودي، نامزدم وقتی که نگو_

 قدمی بود. پست چقدر کردم. نگاهش ناباور و خورد پیچ همبه دلم
 چیز هیچ مرد این چون باشم، آرام کردم سعی و رفتم عقب به دیگر
   شد!نمی اشحالی
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   کنه.می پا به خون و میاد میاد، سمیر الان برو. عزیزت جون _

   ترساند: مرا قبل از بیشتر پوزخندش

 رمهگ شپولا به پشتت ترسی؛می که تویی اون ترسم،نمی سمیر از من_
   چیز! همهبی و فقیر جاناي اون بشی باز که ترسیمی نه؟

 سرش پشت من نگاه اما رساند؛ من به را خودش و آمد جلو قدم چند با
 بیرون حلقومم از دارد قلبم کردممی احساس و بود شده خشک

  نه... خدایا بود؟ شنیده را حرفایمان از چقدر زند.می

 فشارش و کشیدم گلویم به را دستم کن! رحم امزندگی به خودت نه!
   مردم.می داشتم دادم،

 کله مبینمی ولی کنم؛ بهشت دنیاتو تا بگیري طلاق کافیه فقط تو _
 رو؟ سمیر یا کنم بدبخت اول رو تو دونمنمی حرفایی؛ این از ترشق

 کنمیم کاري بکنی، التماسمو بیاي که بشی بدبخت انقدر کنممی کاري
 تصورت تو هم تف حتى و کنه بیرونت خونه از التح بدترین به سمیر

   عزیزم! نزدیکه خیلی روز اون نندازه.
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 قدمی لرزید.می دستانم بود. شده خشک سرش پشت به نگاهم هنوز
 آورده کم نفس شد، بیشتر دستم فشار آمد. جلو قدمی عقب... رفتم
   بودم.

 خودم الم اولشم از تو حرفه. حرفم دونیمی شناسی،می منو ببین،_
 بهت که کنممی هرکاري کنم،می کنم بیچاره اطرافیانتو شده بودي.

   خانم! جانا کنم سیاه روزگارتو و شم نزدیک

   کشیدم: عربده و شد لبریز صبرم يکاسه

   حیوون. یه حیوونی! یه تو من نظر از بکن! داري دوست کاري هر _

 شوري و شد بسته چشمانم درد از کوبید. دهانم توي محکم دستش با
 واج و هاج است. پریده سرم از برق کردم احساس کردم. حس را خون
 است! حقت بگیر... تحویل جانا زد؟! سیلی من به شدم... اشخیره

   بکش!

 بیزار بودن ضعیف از نکنم. هق_هق تا دهانم جلوي گرفتم را دستانم
   حالا... و بودم
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 که هرچه داشتم. گنگی حس لرزاند. را تنم گوشخراش ايعربده صداي
   بود. شده امناجی الان بود

   الدنگ؟ يمرتیکه کنیمی کارچی داري _

 در را محمد يیقه امیرعلی ...بود !بود ولی بود؛ سخت هم باورش ◌ٰحتی
 دقیقاً مشت با و کوبید، دیوار به محکم را او و گرفت دستانش

   .کوبید محمد دهان توي بود، زده دهانم توي که جاییهمان

   کشید: فریاد

   هان؟! رسیده زن یه به زورت کثیف، عوضی_

 قلبم شد. جمع درد از چشمانم کوبید. محمد صورت روي سر با و
 ولق به بیاید. بیرون دهانم از بودم منتظر آن هر که و زدمی تند آنچنان
 این قدرآن است؟ این وضعیتم که آمدم اشتباه را راه کجاي آقاجون
 ردهک هنگ کنم. چه باید دانستمنمی زدهبهت که افتاد سریع اتفاقات

   بودم.

 داد و کرد صورتش نثار مشتی و انداخت زمین روي را محمد امیرعلی
   کشید:
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   کنی؟ اضافه زرزر نشنوم_

 و هارت بود بلد فقط زد؛ چنگ امیرعلی صورت روي دستش با محمد
 چه باید دانستمنمی داشتم؛ مختلفی احساسات کند. پورت
 کتک بودم... خوشحال ناجی یک شدن پیدا دهم!از نشان عملیالعکس

 حرفایمان امیرعلی ترس! ترس... و کردمی خنک را دلم محمد خوردن
   نه! خدایا شدم،می بیچاره چه؟ گفتمی سمیر به اگر بود، شنیده را

   کشید: داد امیرعلی

   ماشین! تو بشین برو جانا_

 به رو اخم با و کرد ول را محمد يیقه کردم. نگاهش گیج و پریدم جا از
   غرید: من

   نیستم؟! تو با مگه_

 روي خریدهایم يکیسه که نبود مهم اصلاً دادم؛ سرتکان شده خشک
 آلبالویی شیش دویست ماشین سوار لرزان تنی با شده. ریخته زمین
   سوخت.می چشمانم و بود شده خشک دهانم شدم. مادرجون رنگ

   کردم: ناله و ردداشبو روي گذاشتم را سرم
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   "نیومده! من به هم خوشی"_

 فرمان پشت صندلی، روي عصبانیت با امیرعلی و شد باز شدت به در
 همبه و آشفته هم موهایش و شده زخمی لبش يگوشه گرفت. جاي

 داد. ویراژ شدت با و زد استارت کرد.می امخفه داشت بغض بود. ریخته
 هاينفس صداي گاهی فقط بود؛ رفته فرو مطلقی سکوت در ماشین

   آمد!می امیرعلی درپیپی

 مانمچش که راندمی تند قدرآن بکشم. نفس توانستمنمی حتی ترس از
   بودم. جانانه تصادف یک منتظر لحظه هر و بسته را

  کرد. ایست هم من قلب ماشین همراه ایستاد، ماشین کهزمانی

 برگشت کرد. صاف را رنگش مشکی کت يیقه و کرده خشکی يسرفه
 بدجوري نگاهش دوخت. صورتم به را خونش رنگ به چشمان و سمتم

 التخج انداختم... پائین بیشتر را سرم داد.می آزارم و کردمی سنگینی
   کشیدم.می

   گفت: خشکی لحن با و زد پوزخندي

   زد؟!می زري چه یارو این داداش؛زن شنوممی خب _
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 بود؟ آمده جوريچه کرد؟می چه نجاای اینکه داشتم، سوال او از هم من
   بود؟ شنیده را حرفایمان از چقدر بود؟ آمده چرا

   تم:گف ايگرفته صداي با و کشیدم صورتم به دستی لرزان، دستان با

   کار!بی علاف یه بود، مزاحم یه فقط... هیچی... _

 بیشتر سرم زد. زل امچهره به تمسخر با و رفت بالا ابرویش تاي یک
   آورد!می بند را آدم نفس نگاهش لعنتی رفت. فرو امیقه داخل

   گفت: جدي

 اسم هم دونه،می رو تو اسم هم مزاحمه اون که جالبه وقتاون آها...! _
   داداش؟زن نیست جالب نظرتبه سمیرو!

 اام دارد؟ ربطی چه تو به بگویم و بهش بتوپم خشم با داشتم دوست
 دم.کر نگاهش و دادم بیرون صدابی را نفسم لعنتی! شد.نمی شد...نمی
 کردند.می عبور خیابان از که بود  رهگذرانی به خیره آلودشاخم نگاه

   بارید.می رویش و سر از جذبه شدم. رخش نیم محو ايلحظه

 زخمی و بود چسبیده اشپیشانی روي شلخته رنگش مشکی موهاي
   بود. کرده خوش جا هایشلب گوشه
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 رفتممی ور دستم انگشتان با کهدرحالی و دادم قورت را دهانم آب
   گفتم:

   از... یکی از... یکی اون _

   برگشت. سمتم به

   از؟ یکی _

   گفتم؟می باید چه بود، سخت برایم زدن حرف

   بود. خواستگارام از یکی _

 کردم. رها سنگین را نفسم کردم. تعجب زدم که حرفی از هم خودم
   پرسید: تفاوتبی

    خب؟ _

   گفتم: گیج

   خب؟_

   داد: بیشتري جذابیت صدایش به خشم

    اش؟ادامه_
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   شوم!می دیوانه بده.دارم نجات مخمصه این از مرا خدایا

   گفت: و زد دور و کرد روشن را ماشین کشیدم. پوفی

   منتظرم._

   نداره. ادامه_

   گفت: تند

   دونه؟می سمیر شدم. بدهکار هم چیزي یه اینکه مثل نه اُ..._

   سمیر! ترسیدم!می قسمتش همین از

   کردید؟می کارچی اونجا شما_

   کشید: داد

   دونه؟می سمیر گفتم _

   گفتم: سریع و لرزیدم خودم به دادش صداي از

   نگید! بهش شهمی نه! _
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 آب و چشمانش در زدم زل کرد. نگاهم خشمگین و سمتم برگشت
   گفت: و گرفت اخم انهم با سریع خیلی را نگاهش دادم. قورت را دهانم

 گفت! چی نشنیدي رفته؟ یادت یارو حرفاي نکنه گی؟می داري چی _
   افتاد!می اتفاقی چه نبود معلوم رسیدمنمی من دهنت. تو زد جوريچه

   گرفت: خود به عجز رنگ صدایم

 تا دونممی شناسم،می سمیرو من نگو! چیزي بهش کنممی خواهش _
   نکن! آرومش ظاهر به نگاه شهنمی اماجر کنول نکنه پا به خون

 اشریشته به دستی عصبی کرد. پارك ايداروخانه جلوي را ماشین
   آمد!می او به ریشته چقدر شد. ثابت اشریشته روي نگاهم کشید.

 اصلا گم؛می که شناسمشمی گی؟می من به رو اینا منه، داداشه _
 وشونهشاخ داره کی اسهو نگاه... رو آقا کنم.می کمکش خودمم حقشه!

   کشه؟می

   دادم. تکیه ماشین يشیشه به را سرم

   بهتره! بشنوه خودم از گم،می بهش خودم بدید. فرصت بهم _

   گفت: و کرد باز را ماشین در
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 کنم. آدمش که نیستم من بد يدفعه هستی؟ چی منتظر دیگه _
    نه؟ دیگه، میاره گیرت تنها جا یه بعد يدفعه

 ار خود باید گاهی کنم؟ چه باید دانستمنمی دانستم.می را هانای يهمه
   زد! نفهمیدن ندیدن، نشنیدن، به

   رفت. داروخانه به و شد پیاده ماشین از

 جایک را فشار همهاین توان فشردم. دستم گوشت توي را ناخنم
   نداشتم.

 پاهایم روي زخمی چسب و شد ماشین سوار بعد دقیقه چند امیرعلی
   گفت: سردي لحن با و داختان

   شده! زخم لبت، گوشه بزن_

   نالیدم: و شد جمع درد از امقیافه و کشیدم لبم يگوشه به دستی

    کنم؟ جور سمیر واسه ايبهونه چه زخم این براي حالا_

  کرد: نگاهم و برگشت
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 تونوصورت هايچولهچاله خوب استادید! کار این تو که زنا شما_
   بپوشونش! پودرکرم با زنید.می گول رو ردام و پوشونیدمی

   کرد: اضافه غر با و کرد روشن را ماشین هم بعد

 ایدب کنیم؛ تحملتون تونستیمنمی مردا ما که نبود آرایش این اگه_
   بوسید. اشوسازنده دست

 توجهی پس کند،می بارم درشتی بدهم را جوابش اگر دانستممی
   گفتم: و نکردم

   چی؟ خودت پس شده؛ زخمی دتمخو لب يگوشه_

   نیست! مهم_

 شناختمش!نمی که حسی آمد. سراغم به مبهمی حس و خورد پیچ دلم
 بر ويمح تبسم شد باعث که بود شیرینی حس بود. کنندهگیج و گنگ

   زد: بوقی و کوبید فرمان روي دست با بنشیند. لبم

   دیگه! برو اَه..._

   د؟!بو من به حواسش یعنی م؛فشرد و گرفتم دستانم توي را زخم چسب



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 318  

 

   غرید:

   داده! نامهگواهی اینا به کی دونمنمی من_

   فرقی... چه دانمنمی داشت. فرق امیرعلی نبود؛ اینگونه سمیر اما

 ا!توروخد نگاه اینا... مثل هم یکی ترسه،می رانندگی از تو مثل یکی_
   گرفته! اشتباه شننه خونه با خیابونو

 نگاهش عصبانیت با رفت. هوا به و زد پر داشتم که خوبی حس هرچه
   کردم.خندید:

   گیره.می امخنده افتممی یادش که هرموقع اصلاً  شه؟می مگه واقعاً_

   گفتم: بدخلقی با

  کردي؟می کارچی اونجا نگفتی..._

   گفت: و کرد باز لب شد. جدي اشقیافه

 ومتم ژشمشار بدبختی بود. شلوغ خیلی سرش زد؛ زنگ من به سمیر_
   دنبالت! بیام گفت بود. شده خاموش گوشیش و بود شده

   گفتم: اخم با
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   کرده؟ مسخره منو بزنه؟ زنگ یه تونستنمی یعنی_

   زد: پوزخندي

   اي!بچه مگه بیاي؟ خودت تونینمی تو_

   گفتم: خشمگین و جوشید خونم

   بذاره! حساست داداش اگه البته بله؛_

   گفت: حوصلهبی

   گی؟می سمیر به رو ضیهق کی بابا_

   گم!می یعنی گم،می گفتم _

 دهش کم عقلم مگر حساس؟ شکاك سمیر به بگویم؟ خواستممی واقعاً
    بود؟

   گفت: و کرد کج ايمسخره طرزبه را لبش

   دونم!می بعید _
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 وکولهکج را اشولوچهلب قدرآن چرا بود! چه من با دقیقاً مشکلش
 و ایستاد قرمز چراغ پشت کند؟ رفتار آدم مثل توانستنمی کرد؟می

   کشید. خمیازه

   خدا!به شدیم علاف_

   کردم: نگاهش چپ_چپ

   بیاي. نخواستم که من_

 رسیدم، سر که کن شکر رو خدات برو هم بعد خواست، که سمیر_
   بشه! نازل سرت بود قرار بلایی چه نبود معلوم وگرنه

   گفتم: درآوريحرص لحن با

   کشیدي! زحمت_

   گی؟!می سمیر به کِی_

   غریدم: و سمتش برگشتم خشمگین

   دیگه! گممی_

   ترسی؟می رانندگی از واقعاً_
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 اسید اممعده که بودم خورده حرص دستش از قدرآن کردم. پوفی
 روز چه بستم. را چشمانم ندادم. را جوابش سوخت.می و کردمی ترشح

   شد. تکمیل شکر را خدا که داشتم کم را امیرعلی فقط بود! نحسی

 دهانم روي را دستم و کشیدم هینی زمین روي خریدهایم یادآوري با
   گذاشتم.

   گفت: و داد حرکت را ماشین

   ترسی؟می چرا تو رونم،می ماشین من_

   گذاشتم! جا خریدامو_

   خریدات؟_

   شدم. خیالشونبی منم و زمین افتادن دستم از شد دعوا آره،_

   نشی! خواستیمی خب_

   گفتم: کلافه

   خونه؟ برم خالی دست بگم. چی سمیر به من_

   انداخت: بالا ايشانه خیالبی
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    کنم؟ کارچی گیمی_

   بخرم. لباس دست چند بتونم جایی یه ببر منو_

   گفت: بهت با

   شدي؟ دیوونه گی؟می چی_

   دیوانه! گفتمی من به و بود دیوانه

   شده؟چی بگم بهش زرتی داري انتظار نکنه آره._

   گفت: کنانزمزمه کرد. بسته و باز لحظه یک براي را چشمانش

   استغفرالله...!_

 را دهانم آب آید. می بالا دارد سگش روي یواش یواش زدم حدس
   گفتم: پته _تته با و دادم قورت

   شم.می پیاده جاهمین من خب..._

   زد: بوقی و شد جاجابه صندلی روي

 قول سمیر به حیف ولی کردم،می اتپیاده اجهمین بود من دست اگه_
   دادم!
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 داشتم؟ دوست را او با زدن حرف چرا بود، آمده سراغم به مبهمی حس
 لبخندي ناخودآگاه بود؟ تمسخر و تحقیر و پوزخند محتوایش هرچند

   دارد. عالمی هم گشتن دیوانه با زدم.

   گفت: بدخلقی با کشید. را دستی ترمز و کرد پارك را ماشین

   بکشم. سیگار خواممی خرده، عصابم_

 تنگی نفس خوردمی بهم فرسخی صد از بویش که چیزي سیگار؟!
   گفتم: سریع که سیگار درآوردن براي رفت دستش گرفتم؟!می

   م.گیرمی تنگی نفس دارم، حساسیت بوش به من نکشیا... نه... نه..._

 هب حق رد.ک پرش بالا سمت به کج لبش سمتم. چرخاند صاف را سرش
   کردم. نگاهش جانب

   چیه؟ خب_

    لوس!_

   نداره. بودن لوس به ربطی_

   کوبید. محکم را در و شد پیاده ماشین از حوصلهبی



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 324  

 

   "نفهم هیچی ايعقده مریض يدیوونه وحشی"_

 یدمکوب آرام مشت با دیگر. بود کم نفس کشیدم. عمیقی نفس حرص از
 م.زد چنگ دست با را پالتویم ینپائ عمیق... نفس دوباره پاهایم. روي
 نشد، کج دهانم و نزدم سکته کارهایش و هاحرف خاطربه ماه سر اگر

  کنم.می عوض را اسمم

 زنگ امگوشی کرد.می دود سیگار و بود داده تکیه ماشین کاپوت به
 و بود شرکت از شدم. خیره اشصحفه به و آوردم درش کیفم از خورد.

 یخیل انداختم. کیفم داخل را گوشی خیالبی است. سمیر دانستممی
 اب زمین، کرد پرت را سیگارش نصف امیرعلی بودم. ناراحت دستش از

 تبرداش اششانه روي از را پالتوش و کرد له را بسته زبان سیگار پایش
 دستانم روي را ناخنم اختیاربی شد. نگاهم قفل نگاهش برگشت. و

 قلبم و بود شده گس دهانم هد.ند سر ازم ايابلهانه حرکت تا کشیدم
   رفت. پایین و بالا اشسینه دیدم و گزید را لبش گرفت.نمی آرام

 دم؛کشی پوفی ایستاد. حرکتی هیچ بدون و برگشت و گرفت را نگاهش
 ماشین سوار دادم. قورت را دهانم آب افتد؟می دارد اتفاقی چه خدایا

    سکوت! و سکوت شد. اشخیره و کشید فرمان به را دستش شد؛
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 ولز و جلز به دلم هاينزدیکی چیزي و لرزدمی دلم هايمهره و پیچ
   افتد.می

   گفت: ايگرفته صداي با کشید. عمیقی نفس او و آه من

   قبلی؟ پاساژ کجا؟ برم خب_

   زدم: لب

   هست! خرید مرکز یه جلوتر خیابون تا دو نه._

 از راهنما تاك _تیک صداي و کرد عوض را لاین کرد، روشن را ماشین
   گفت: حوصلهبی و کشید صداداري نفس رفت. بین

   کشه؟می طول چقدر_

   گفتم: و فرستادم بیرون را نفسم لج با

   میام. خودم برو، تو دونم...نمی_

   داد. گاز و کرد عوض را دنده

   چیه؟ خریدش مرکز اسم_

   گفتم: آرام و دادم تکیه صندلی به را سرم
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   دونم!نمی_

   گفت: ديج خیلی

 ندارم دوست بگی! سمیر به چیزو همه تا دممی وقت بهت روز چند_
   بشه. فرض احمق برادرم

   گفتم: و گرفت حرصم

   نداره. ربطی بهت اصلاً  چون باشی، چیزا این نگران خوادنمی تو_

   گفت: و زد پوزخندي

   دید! خواهیم_

 را رمقم نگاهش ندارم. انرژي دیگر کردممی احساس رسیدیم. بالاخره
   چرا؟ خدایا بود. کرده حسمبی و گرفته

   اینجاست؟_

   گفتم: زدهغم

   خداحافظ! رسوندیم. که ممنون آره،_

   گفت: و شد پیاده اوهم شدم. پیاده ماشین از
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   رسونمت!می شد تموم خریدات که بعد میام. منم_

   تونم.می خودم نیست، احتیاجی خوادنمی_

   شد. تمزاحم دوباره شاید لازمه؛_

 آمد. سمتم به و کرد قفل را ماشین در بود؟ من فکر به حالا تا کی از
   گرفت: جلویم را پالتواش

   دستت؟ گیريمی_

 قلبم لرزید. وجودم کل شد. لرزان وجودم کل هیچ... که قلبم دلم...
 تمکلف يزمستانه پالتوي روي از کنممی احساس که زندمی تند قدرآن

 یم.شد همقدم هم با گرفتم. را پالتواش لرزان تاندس با پیداست. کاملا
 کرد.می امزدهوحشت داد،می آزارم ترساند.می مرا داشت مبهمم حس

 امبینی در عطرش بوي کشیدم. عمیقی نفس و کردم بغض اختیاربی
   دادم. قورت ضرب به را دهانم آب ریخت. ُهري دلم و پیچید

   داداش؟زن_

 پرتیحواس با و آمدم خودم به است؟ وازنگوش قدرآن چرا صدایش
   گفتم:
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    ها؟_

   تو؟ بري خواينمی_

   گفتم: هول و دادم تکان سر تند_تند

    بریم! آره... آره..._

 خرید مرکز شدیم. خرید مرکز وارد و شد باز خودش ايشیشه در
    بزرگ! و طبقه سه بودند... ساخته هاتازگی که بود بزرگی

 را اش قیافه چقدر اشریشته انداختم. نگاهی صورتش به زیرچشمی
 کرد. غافلگیر را نگاهم و سمتم برگشت بود! کرده مردانه و جذاب

   بود. سوال از پر نگاهش

   بریم! طرف این از_

 داشت. قرار آنجا مانتوفروشی يمغازه کردم. اشاره راست سمت به
 که داشت قرار غریبی_عجیب مانتوهاي ایستادیم. ویترینش پشت
 خوشرنگی اما ساده مانتوي زیباترینشان بودند. روز مد با مطابق همه
   رنگ! نیلی بود... چشم در رنگش کمی داشت. قرار

   قشنگه!_
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 رد.کمی نگاه رنگ نیلی مانتوي همان به داشت شدم. خیره امیرعلی به
   گفت: لرزاند را دلم که لحنی با

   میاد! چشماتم رنگ به_

    انداختم. چنگ بود دستم توي که پالتواش به

   کن! امتحانش_

   دادم: قورت گره با را دهانم آب

   نمیاد. خوشش روشن رنگ از سمیر_

 و بزنم سرمه دادنمی اجازه مثلاً داشت؛ خاصی هاياخلاق سمیر
 آزارم همین داد!نمی اجازه غیرتش مثلاً  بپوشم. جیغ و شاد هايرنگ

   داد.می

   گفت: ناباور

   چی؟!_

   ه.دیگ سمیره_

   گفت: برانگیزيوسوسه لحن با
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   کن! امتحانش تو حالا_

 یگوی کرد. هدایت مغازه سمت به مرا و کشید گرفت را مانتوام آستین
 از را پالتواش شدیم. مغازه وارد شد. کشیده آستین همراه هم من دل

   باشد. دستم پالتواش داشتم دوست گرفت، دستم

   گفت: فروشنده به رو

   ده.ب رو گذاشتی ویترین پشت که نیلی مانتوي اون کن لطف حاجی_

  بود. کرده خطابش حاجی چرا دانمنمی و بود جوان پسري فروشنده

   بپوشمش! الکی چرا خرمشنمی که من_

   خریدیش. و اومد خوشت شاید_

   ذاره.نمی سمیر اما اومده خوشم من_

 لب داد. دستم به و کشید فروشنده دست از را مانتو و کرد اخمی
 اب بستم. را در و شدم پرو اتاق داخل لرزان پاهاي با گرفتمش. و زیدمگ

 سفید بود. شده دیوار گچ رنگ کردم. وحشت صورتم رنگ دیدن
 است. نکرده وحشت امقیافه دیدن با امیرعلی چرا اممانده سفید!
   کردم. فوت را نفسم و زدم هایمگونه به سیلی چندتا
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 که فایده چه اما آمد؛می بهم یدم.پوش را مانتو و درآوردم را کتم
  خورد: در به ايتقه بپوشمش! توانستمنمی

  ببینمت. پوشیدي؟_

 شده، هول ببیند؟ مرا خواستمی انداختم. در به نگاهی زدهوحشت
   گفتم: لرزانی باصداي

   الان._

 او و کردم باز را در و انداختم سرم روي را رنگ مشکی شال سریع و
   د.ش خیره چشمانم در بیندازد تنم درون مانتوي به نگاهی آنکه بدون

    من! یا لرزیدمی او چشمان مردمک دانمنمی

   زد: لب آهسته

   قشنگن! خیلی_

 زمین روي جاهم.همان به کوبید را پرو در و گرفت کرد.نفس مکث
   کوبیدم. قلبم روي دست با و نشستم

   "بگیر! آروم ...شوخفه شو...خفه هیس...! میاد؟ سرت داره بلایی چه_"
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 که نداشتم انرژي اصلاً بود؛ نمانده برایم رمقی شکست. گلویم در بغض
 دلم چرا بود؟ آمده قلبم و من سر بلایی چه بخورم. تکان بخواهم

 زوري و ضرب هر با شد. اشک از پر چشمانم آورد؟درمی بازي همهاین
   شدم. بلند جا از

   شد: بلند یرعلیام عصبی صداي و خورد در به محکمی يتقه

   دیگه! باش زود_

 اچر هزاران چرا... چرا... بود؟ اینگونه چرا بشناسمش؟ توانستمنمی چرا
 پوشیدم... را پالتوام نداشتم. برایشان جوابی و خوردمی وول سرم در

 روپ اتاق از خورد.می خاك کمدم توي اگر حتی بخرمش؛ گرفتم تصمیم
   نبود! امیرعلی از ريخب رفتم. صندوق سمت به و شدم خارج

   خانم. شده حساب_

   گفت: مرد کردم. نگاهش تعجب با

   کرد! حسابش همراهتون آقاي اون_

 بود؟ کرده فکري چه خودش پیش ؛نشست ابروهایم میان اخمی
 انداختم مچاله را مانتو عصبی و گرفتم مرد دست از را پلاستیک
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 زمین به خیره و هانرده به بود داده تکیه آمدم. بیرون مغازه از داخلش.
   بود.

   بدم. پولشو تونستممی خودم_

   پرید. جا از و ترسید

   کردي؟! حساب چرا_

 پشت به دستی کلافه رفت.می طفره چشمانم داخل کردن نگاه از
   گفت: و کشید گردنش

   کنم.می کتاب حساب سمیر با بعداً_

 عصبانی .نایستادم منتظرش ◌ٰحتی افتادم؛ راه خودم و کردم اخمی
    .شد همقدمم و رساند من به را خودش .بودم

   بخري؟ خوايمی چی دیگه_

   دادم. ادامه رفتن راه به و ندادم را جوابش

   خوایشون؟می چی واسه_

   غریدم:
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   خوام.می رسمی شلوار_مانتو دست چند کنم. کار شرکت قراره_

   گفت: شده مات

   شرکت؟!_

   آره!_

 هیچ شدیم. فروشیمقنعه يمغازه وارد !نزد حرفی و رفت فرو فکر توي
 انداختمی نگاهی هامقنعه به کهدرحالی امیرعلی نداشتم. ايمقنعه
   گفت:

   میاد! چشماتم رنگ باشه،به خوب ايسرمه مقنعه کنم فکر_

 به بود داده گیري چه حالا آورد! در بازي و داد ارور من لعنتی قلب باز
 و شدم زدهخجالت بارچندمین رايب داند.می خدا فقط چشمانم، رنگ

   انداختم. پائین سر

   گفت: فروشنده زن به من به توجهبی

   بدید! نیلی و طوسی اي،سرمه يمقنعه یه خانم_

   سمتم: برگشت
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   خواي؟نمی ايدیگه رنگ خودت_

   سمیر... آخه خوام،می مشکی فقط نه،_

   گفت: خشمگین لحنی با و رفت ايغرهچشم

   مشکی؟_

   فروشنده: سمت شتبرگ

   همینا._

   گفتم: اعتراض با

    نه!_

 کشید. بیرون قفسه از را هامقنعه نکرد. توجهی من حرف به حتی زن
 محو که کردم نگاهش چپ_انداخت.چپ بالا ابرویی من به رو امیرعلی

   زد. خندي

   گفت: و گذاشت میز روي را هامقنعه بود مسن که فروشنده زن

 زیاده. طلاق انقدر دیگه همینه بده. گوش گهمی شوهرت هرچی_
   دخترم! لجبازیاست همین
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   گفتم: سریع کشید. سوت مغزم و خورد پیچ دلم

   نیست. شوهرم ایشون_

 ضایع که زن کشید. پوفی عصبانی و شد هم در هایشاخم امیرعلی
   گفت: بود شده

   بدتر...! دیگه پسرته؟ دوست_

   غرید: امیرعلی

  شه؟می چقدر داري؟ کاریچ اونش به شما خانم_

   زد: غر آرام زن

 درست کلمه چهار شهنمی که امروزي هايجوون وضع از اینم واه،واه_
   زد! حرف باهاشون درمون

 ار پولش امیرعلی کشیدم. چشمانم به دستی بود. شده خشک گلویم
   شدیم! خارج و کرد حساب

   کرد: زمزمه امیرعلی
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 دیگران مسائل توي نکنن زشونودرا دماغ تا فضولن؟ چقدر مردم_
   گیرن.نمی آروم

   بزنم. لبخندي شد باعث که گفت لب زیر هم اَه تا چند

  خیال.بی مانتوام بخرم. پالتو دست دو مونده فقط_

  

  *امیرعلی*

 کنم!می غلطی چه دارم دقیقا دانستمنمی بودم، منزجر خودم از
 همین و بود شده خارج دستم از کنترل و نبود خودم دست کارهایم
   کرد.می امعصبانی

 رفح دوباره تا نشود. نگاهش بند نگاهم تا کشیدم ریشم ته به دستی
 شدرست بود. داروهایم تاثیر لابد بود؟ قشنگ کجایش نزنم. ايابلهانه
   است! همین

 زج کسی با وقتهیچ رفت. پالتوفروشی يمغازه سمت به من از جلوتر
   هم... آن که بودم نیامده خرید به غزاله

   زدم: تشر خودم به و شدم مغازه وارد و کشیدم پوفی
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   "زدي توهم فقط نیست، هیچی"-

 دادم، نشان پالتوها زدن دیدن سرگرم را خودم برگشت. سمتم به جانا
   گذرد.می چه درونم دانستمی خدا اما

   سایزه؟ تک خزدار، رنگِ یشمی پالتو اون_

   داد.می نشان جانا که پالتویی سمت چرخاندم را نگاهم

 بدم مونده. دونه یه همین بخوره. بهتون کنم فکر اما سایزه تک_
   کنید؟ امتحان

   بود. خزدار هایشآستین و کلاه بلند، و چرمی بود. زیبایی پالتوي

   گفت: جانا

   خوام.می ترمرسمی پالتوي یه_

   رسمی. و مشکی کنم.می پیشنهاد بهتون اینو من خب_

   بدید. من زسای دونه یه_
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 با را خودم داشت؟ مشکی رنگ به ايعلاقه چه دختر این دانمنمی
 کردم کمرنگی اخم زد. زنگ سمیر موقعهمان که کردم مشغول گوشی

   دادم؟می چه را جوابش حالا

   بله؟_

   گفت: نگران سمیر

   پیشته؟ جانا  امیرعلی،_

   انداختم: بالا ابرو جانا...

   آره._

   ده؟نمی منو جواب چرا_

   داد؟نمی را سمیر جواب جانا

   گفتم: و شدم کلافه

   دونم.نمی_

   گفت: عجله با

   کجایید؟ شما_
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   گویم!نمی بودم گفته جانا به اما را... راستش گفتم؟می چه

   گفتم: ناخودآگاه

   راهیم. تو_

   کشید؟ طول انقدر چرا_

   شود:می باز دروغ به که زبانی از امان

   ترافیکه._

   جانا. به بده گوشیو_

    کردم؟می چه حالا شد. گشاد چشمانم

   ناراحته؟ دستم از خیلی شده؛ دیرم امیرعلی، بدو شد؟چی الو_

   گفتم: مکث بدون باشد. ناراحت زدممی حدس

   خیلی. آره_

 اشقیافه آمد. بیرون پرو اتاق از جانا موقعهمان کشید. آهی سمیر
 بلندگوي روي را دستم دم.ش اشخیره و گرفتم نفسی بود. ناراحت
   گفتم: و گرفتم گوشی
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   زنی؟می حرف باهاش سمیره._

 تا ار پالتو دست با نشد. صدایم متوجه اصلاً بود؛ دیگر عالم در گویی اما
   گفت: فروشنده به و کرد

   خوام.می جفتشو_

   گفت: روییخوش با است شده کاسب چیزي دید که فروشنده

   باشه! مبارکتون_

   موبایل... قرمز يدکمه سمت رفت دستم

 این دانمنمی هم خودم و شد، قطع ارتباط تمام... و کردم لمسش آرام
   دادم. انجام بود کاري چه

 از را جعبه که شد چه دانمآمد.نمی سمتم به و گرفت را جعبه جانا
 بیرون مغازه از و نکردم توجهی شد. متعجب نگاهش گرفتم. دستش
   گفتم: آمدیم.

   .بود زده گزن سمیر_

   انداخت. بالا ايشانه و کرد مکثی شد، سخت نگاهش
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   موندیم. ترافیک تو گفتم_

   گفتم: تحکم با و آمدم جلو قدمی

   نگی. بهش حقیقتو شهنمی دلیل اما_

   گفت: و برداشت قدم آهسته حرفم به توجهبی

   بریم._

 برنگشت. اما ایستاد کشیدم. را آستینش و شدم عصبی ناخودآگاه
   غریدم: و کردم اخمی

   فهمیدي؟_

   فهمیدم. آره آره_

 اخم و گرفت قرار کنارم امشده مشت هايدست رفت. و افتاد راه و
  کردم.

   

  *جانا*
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 انگار هفته یک درست ندیدمش! رساند مرا امیرعلی که روزي از بعد
 چرا که کندنمی تعجب کسی است. عجیب برایم این و است گمشده
 که بود ايهفته یک دارند! عادت انگار زده؛ غیبش و نیست

   بود. شرکت امدلخوشی تمام و کردممی سمیر نثار را هایممحلیبی

 ردم؛کمی کار ظاهر به بودم. شده خیره کامپیوتر به و نشسته شرکت در
 بستن براي شرکت بود قرار تشویش! از پر و بود مشغول فکرم اما

 زا جزئی هم من داشتم دوست خیلی و کند انتخاب نمایندگانی قرارداد
 را دوري این هم من و شدمی بسته شیراز قرارداد چون باشم؛ هاآن

 !شدنمی اما بگیرم؛ آرام تا شوم دور بروم داشتم دوست داشتم، دوست
    سمیر! شوم... دور او از  هم ساعت دو حتی گذاشتنمی محکمی سد

 گذاشتمی آقاجون مگفتمی اگر اما داد؛ قرار به چه را شرکت حسابدار
   گفتم: حرص با چندبار لب زیر سمیر... اما بروم،

   سمیر...! سمیر... سمیر... سمیر..._

 دوست من خورد.می همبه عقایدش از حالم کردم. ايقروچه دندان
 عمراً سرکار. بیایم شود راضی تا کشتم را بروم.خودم داشتم

   بروم. سفر این به گذاشتنمی
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 هایشفضولی دست از خوشی دل که بوري و جوان دختر عبدي خانم
   گفت: و شد اتاق وارد نداشتم،

    داره! کارت مشیري آقاي_

 لااص ببخشید؛ بگوید اینکه جز داشت، کارمچه سمیر؟ مشیري؟ آقاي
 دوستش داشتم حق اصلا بودم؛ ناراحت دستش از که داشتم حق

   نداشتم.

 نفس و کرده مکثی تم.رف سمیر اتاق سمت و دادم تکان سري اخم با
   کشیدم. عمیقی

   جاناام! من کنم...می اتراضی

 روي جایش نبود! سمیر اما شدم، اتاق وارد و زدم در به کوتاهی يتقه
 زد.بلر دلم شد باعث که بود نشسته خاصی ژست با امیرعلی صندلی،

 انداخت.می لرزه به را قلبم و آمدمی امفرسخی صد تا عطرش بوي
  .شد محو آمدنم با که داشت لب به لبخندي

 بالا ژل با را موهایش و بود پوشیده دوختیخوش مشکی وشلوارکت
 نگاه بود. نفسگیر و شکوه با واقعاً ریاست میز آن بود.پشت داده
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 و پوست تا نگاهش کنم. گم را پایم و دست شد باعث اشخیره
 یقیعم نفس .کردمی دیوانه قبل از بیشتر مرا و کردمی نفوذ استخوانم

   کشیدم.

   "نباز. رو خودت باش. آروم چته؟ جانا"_

 و گرفت رنگ ابروهایش اخم دادم. لبی زیر سلام بود کندنی جان هر با
   زد: لب بردارد من از را اشخیره نگاه آنکه بدون

   بشین!_

 به و کرده اخمی هم من شد باعث که بود زور از پر و دستوري لحنش
   بیایم. خودم

   زدید؟ صدا منو شما رم.دا کار_

 شما! بود شده الان و بود تو پیش هفته یک تا کردم. تعجب هم خودم
 و گذاشت میز روي را دستش زد. تلخی پوزخندي و فهمید هم خودش

   گفت:

   بشین!_
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 آقاجون به که نبود امیرعلی همین مگر اصلا کشیدم؛ داري صدا نفس
   کرد؟می چه اینجا پس بگذارم؟ شرکتت توي را پایم عمراً گفتمی

   بشین! توئم با_

 رد رویش.روبه درست نشستم. اتاق رنگ ايقهوه هايکاناپه روي کلافه
 رنگم ايسرمه يمقنعه به دستی کلافه نافذش! و خیره نگاه تیررس

 را وجودم کل هیچ... که را دلم که برقی زد... برقی چشمانش کشیدم.
 آخ...! کرد. انتخاب برایم شپی هفته یک که ايمقنعه همان سوزاند.
   بود؟! شده مرگم چه من خدایا...

   داداش؟زن_

   بودم! اشداداشزن من آري، بودم. اشداداشزن من داداش؟زن

 هايبرگه با را خودش و انداخت پائین را سرش او اما کردم؛ بلند سر
 همان بود.در شده قبل از کورتر ابروهایش يگره کرد. سرگرم میز روي

   گفت: لحا

   گفتی؟ سمیر به_

   بپرسد؟ را این که بود آمده
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  نه!_

   پرسید: زد. گره چشمانم به را چشمانش و کرد بلند سر

   چرا؟_

 توانمنمی چرا خدایا انداختم. پائین را سرم و دادم قورت را دهانم آب
   کنم؟ برخورد او با عادي آدم مثل

   نتونستم! چون_

   چرا؟_

 هم و او صداي هم کردممی حس چرا ختم.اندا پائین بیشتر را سرم
   است؟ شده آرام من صداي

   نشد!_

   چرا؟_

   تونم!نمی من_

   چرا؟_
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 اشجدي صورت دیدن با اما است؟ انداخته دست مرا شدم. عصبی
   گفتم: کلافه و کشیدم پوفی

   بگم! که کنممی سعی نشده. جور موقعیتش فعلاً_

   کن. جورش خب_

   گفتم: تند

   چی؟ دیگه چشم!_

   گفت: خاصی لحن با و خونسرد

   ببین! منو هیچی! دیگه_

 از سریع گرفت. نفسم کردم. هایشمردمک قفل را لرزانم هايمردمک
 که ههمیش مثل کشید. گردنش پشت به دستی کلافه و شد بلند جایش
   شد!می کلافه

   گفت: لب زیر

   الله...! اله الا لا_

   شد: خشمگین و
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   بیرون. برو شو بلند_

 مشت دستان کرد. باز را درش و رفت پنجره سمت من به پشت
   دیدم. را اششده

 با .نداشتم هم شدن بلند حس ◌ٰحتی که لرزیدمی قدريبه پاهایم
   گفت: بلندي و دورگه ايصد

   بیرون! برو گممی زده، خشکت چرا_

   شوم! بلند جایم از که نداشتم توانی من اما

 ما بین نگاهی تعجب با شد. اتاق وارد سمیر و شد باز در موقعهمان
   کرد. نگاهش و برگشت هم انداخت.امیرعلی

   گفتم: و شدم بلند جایم از سست

   داشتم! کارت دنبالتم ساعته دو کجایی؟ سمیر_

 زنم.می حرف امیرعلی با موردي چه در و چرا بفهمد سمیر خواستمنمی
 باعث که زد هربانیم لبخند اما بودم؛ قهر او با کهمن کرد، تعجب اول
 را دستم و شد نزدیکم بخورد. همبه کارهایم و خودم از حالم شد

   گرفت.
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   ببخشید! بود؛ اومده پیش مواسه کاري_

   کرد.می تماشایمان اخم با که امیرعلی سمت برگشت و

   کنی؟می کارچی اینجا امیرعلی_

 هرپنج سمت دوباره و شد ترغلیظ اخمش فقط نگفت؛ چیزي امیرعلی
   برگشت!

 پس دیوانه؛ و بود حالی به حالی شناخت.می را امیرعلی که هم سمیر
   گفت: من به رو و نکرد توجهی

   جانا! بشین_

 بود. کرده معذبم امیرعلی حضور نشست. کنارم هم خودش نشستم.
   گفت: ايمظلومانه لحن با لب زیر و کشید آغوشم در سمیر

   من! يبیچاره دل_

 العملمعکس تنها اما سوخت؛ برایش دلم و شیدمک خجالت خودم از
   یا... بود امیرعلی حضور خاطربه دانمنمی بزنم. پسش بود این

   گفت: و زد لبخندي چشمانم در خیره سمیر
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   خوبی؟ خانمم خب_

   خوبم._

 همیشه امیرعلی و زدمی لبخند همیشه سمیر گرفت. عمق لبخندش
   کرد!می اخم

   شوم!می نهدیوا دارم خدایا... واي

   عزیزم؟ نیستی که خسته_

 و دادم قورت را دهانم آب و شنیدم را امیرعلی يکلافه پوف صداي
   گفتم:

    چطور؟ نه،_

   دعوتیم. شایگان آقاي مهمونی امشب_

 مهمانی مهمانی؟ آن برود داشت حال کی شد. بلند نهادم از آه
   ها؟آن تجملاتی

   داد: ادامه
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 دارن. دعوت هم امیرعلی مادرجونو آقاجونو البته بریم؛ باید حتما_
   نمیاد... هم امیرعلی نیستن، مهمونیا این اهل زیاد که آقاجونینا

   گفت: و پرید حرفش وسط تند امیرعلی

   میام. منم دوزي؟می و بريمی خودت واسه چی_

  آمد؟می هم او

   سمتم... برگرد زنیمی حرف داري وقتی امیرعلی_

 و آداب داشت که پدرش هم سمیر و بود ساله دو يبچه امیرعلی انگار
   داد!می یاد او به را معاشرت

   زد: پوزخندي و برنگشت امیرعلی

   کن! ولم جدت سر سمیر_

 گممی آقا به هرچقدر پیشم روز دو ندادي؟ جواب زدم زنگ امروز چرا_
 خواستینمی که تو شده؟چی الان ذارهمی بالا طاقچه شرکت بیاد

   شدي؟ جنی ي،بیا مهمونی

   گفت: و در سمت رفت عصبی امیرعلی
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   شدم. جنی آره آره_

 سمیر شدم. جمع خودم در در برخورد صداي از کوبید. همبه را در و
   داد: تکان تأسف عنوان به سري

   نیست! که نیست بشو آدم این_

   گفت: و انداخت من به نگاهی و

   داشتی؟ کارم گفتی_

   بوسید: ار امگونه و زد لبخند بعد و

   خانم! بخشیدي منو پس_

 دلم کشید. رنگم ايسرمه يمقنعه به دستی عشق با دادم. سرتکان
 لرزید دلم وجودش! از نه ام...مقنعه روي دستش کشیدن از نه لرزید...

   است! خریده را مقنعه این برایم جوريچه و کسی چه آمد یادم که

   میاد. بهت قشنگه..._

   سمیر؟_

   جانم؟_
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   گفتم: و دریا به زدم را دل

    شیراز؟ برم ذاريمی_

 و کردم لوس را لحنم است! نه جوابش فهمیدم شد محو که لبخندش
   گفتم: سریع

 امکله و سر به بادي یه برم بذار نباش. بد انقدر سمیر خدا، رو تو_
   بخوره!

   گفت: محکم و قاطع

   نه!_

   خ... رو تو_

   گفت: سرد خیلی زد. زل نمچشما توي و گذاشت لبم روي را دستش

 جور هزار و نیست خوش حالم خدا، رو تو کنم کار شرکت بیام گفتی_
 و اونجا و اینجا برم خواممی پس کردم؛ قبول منم هم،به بافتی حرف

 کمهی صبرکن جانا؟ فهمیدي نداریم! تنهایی اونم قبرستون، و مسافرت
 هشمی خوب خانم حال ببینم تا مسافرت ریممی هم با بشه خلوت سرم

   نه...! ست،کلمه یه حرفم که دونیمی نداریم! التماس پس نه؛ یا
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 .بودم ندیده جورياین را سمیر حالا تا شدم! لال کلمه واقعی معناي به
   میزش: سر رفت و شد بلند جا از

   راستی.. دنبالت، میام شوآماده خونه! برو بگیر آژانس یه_

  بود. دربرگرفته را گلویم یسخت و سفت بغض سمتم. برگشت و

 هست. خرد عصابم کافی اندازه به من جانا! گیرينمی آبغوره اونجا_
   نکن! خردترش بازیات بچه با کنممی خواهش

   بودم؟ خواسته چه مگر بازي؟ بچه گفتمی من کارهاي به

 نه اما باشی؛ ناراحت داري حقم کشم.می نازتو دارم ستهفته یه_
   میومد! رحم به دلش بود نگمس از آدم قدر.این

   بودم! ندیده اینگونه وقتهیچ را سمیر شد! گشاد چشمانم

 اومده چی واسه نفهمیدم کردي فکر خرم؟ من کنیمی فکر جانا_
   اینجا؟ بودي

   بود؟ فهمیده شدند. گشاد ترس از چشمانم و دهانم توي آمد قلبم

   زد: پوزخندي
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   بگی؟ رو اتخواسته و کنی خرم بودي اومده_

   کشید... آهی و داد تکان سري

   گفت: و برگرداند رو کردم. نگاهش اماشکی چشمان با

   دنبالت! بیام بزن زنگ بهم شدي حاضر برو..._

   گفت: عصبی نبودم. شدن بلند به قادر اما

   جانا...!_

 را هایشحرف انتظار اصلا گرفت؛می رنگ لحظه هر بغضم پریدم. جا از
   نداشتم!

   کشید: داد رمس وجدانم

   "کنی؟ خرش حرفات با همیشه مثل داري انتظار نکنه چیه"_

 میقیع نفس کوبید.می تندي به قلبم و بودن افتاده سوزش به چشمانم
 را کیفم و شدم خودم اتاق وارد شدم. خارج اتاق از عصبی و کشیدم

   شدم. خارج شرکت از نامیزان و تند هايقدم با و زدم چنگ
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 نارک هاماشین به توجهبی ترکید. بغضم و کشیدم گلویم به دستی
   بود؟! من تقصیر ریختم.می اشک و رفته راه خیابان

 ینا گفتممی که به بودم. شده انگیزنفرت خیلی بودم. شده بد خیلی
   خواهم؟نمی را زندگی

 رفتنم راه به غیظ با و نکردم توجهی اما آمدم؛ خود به بوقی صداي با
   دادم. ادامه

 ردنک پر براي ايطعمه دنبال که است خیابانی علاف و بیکار مزاحم ابدل
   گردد!می خوابشرخت

   داداش؟زن_

 بعد و ماندم خیره مادرجون 206 به اشکی چشمان با و شد قطع نفسم
   اش!راننده به هم...

 دیوانه! اعصاببی گستاخ مجهول همان اش،مشکی چشم يراننده
 ماعصبانی گاهی که همانی بود، گرفته مقنعه برایم که همانی همان...

   لرزاند.می را صاحبمبی دل گاهی و کردمی

   شو! سوار داداشزن_
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 راه شوم. سوار چرا و چون بدون شد باعث تحکمش پر و دستوري لحن
 چیزي ترسی! هیچ ابائی... هیچ بدون شد. جاري اشکم هم من و افتاد

 شد.نمی خشک اشکم يمهچش شد. زیاد ماشین سرعت فقط و نگفت
   بود. افتاده راه به هم فینم فین

   پرسید: عصبانی و نیاورد طاقت آخر سر

   شده؟چی_

   بود؟! شده چه

 و شدمی تباه داشت که امزندگی هايلحظه براي سوخت.می دلم فقط
   کردم؟می خرش هایمحرف با که همانی سمیر... براي

   گفت: کلافه

   بزنی؟ حرف خواينمی_

   بود؟ نرفته مگر کرد؟می چه اینجا امیرعلی اصلا

   پرسید: تردید با

   شده؟ دعوات سمیر با_
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 هم عذابش کرد.می سرزنش مرا هی وجدانم گرفت. شدت اشکم
   همراهش!

 و کرده روشن را ضبط و بردم دست سرم، درون صداي شدن خفه براي
   دادم. تکیه شیشه به را سرم و کردم جمع را خودم

   کرد: خواندن به شروع خواننده و کشید آهی امیرعلی

   نیستم تو رویاي آدم من"

   سازه این پرتِ ذکرم و فکر من

   رنگی چشم با تو مثل یکی

   سازهنمی که روانی یه با

   نیستم تو رویاي آدم من

   "امافسرده درگیرم خودم با من

 اب و بود شده منقبض اشفک انداختم. امیرعلی به نگاهی چشمی زیر
 سخت و سفت دستانش بود. مانده خیره روبهرو به هم در هاياخم

   فشرد!می را بیچاره فرمان
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   پرتگاهی یه يلبه من کنار"

   کنیمی سقوط آخرش که

   چشمام توي نزن زل دیوونه

   "کنی؟می سکوت گممی هرچی چرا

   غرید: و کرد خاموش را ضبط و برد دست عصبی امیرعلی

   بزنی؟ زار شب تا خوايمی یا شدهچی گیمی_

  شم! پیاده خواممی کنار بزن_

   پرسید: و نکرد توجهی

   افتاده؟ اتفاقی شدهچی_

   نالیدم: بغض با

   شم! پیاده خواممی_

  فرمان: روي کوبید آرام حرص با

   شده؟ چیزي پرسیدم_
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   گفتم: و کردم نگاهش غیظ با

   نداره. ربطی تو به_

   کرد؟ ناراحتت اون ت؟گف چیزي اون شد؟ حرفت سمیر با_

   نداره! ربطی تو به گممی_

   کردید؟ دعوا چی سر_

   نیست. مربوط تو به_

   کنم. کمکت تونستم شاید شدهچی بگو بهم کنی.می لج چرا_

   کرد: تکرار دوباره و

   شده؟ دعوات سمیر با_

   کشیدم: داد خشم با

 بپیچونی برادرتو گوش بري تونیمی آره... آره... شد، دعوامون آره_
 ناراحتم چرا بگی و بپیچونی گوششو تونیمی مسافرت، برم بذاره
   تونی؟می کرد...
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 دوباره است. مرگم چه دانستمنمی هم خودم کرد. نگاهم شده خشک
   من! سمج هاياشک کردند. پیدا را راهشان هایماشک

   گفتم: لرزانی صداي با

   شم. پیاده خواممی_

 سیب حرکت کرد.می نگاه ماشین یشهش به و بود مات هنوز او و
 نشسنگی نفس و شد... پائین و بالا که خورد، تکان که دیدم را گلویش

   کرد. رهایش آرام که

   شنوي؟نمی شم... پیاده خواممی کري؟ مگه_

   کرد؟می رانندگی چگونه دانمنمی بود. دیگري عالم در گویی اما

   گفتم: حرص با

   شم! پیاده خواممی گممی شنوي؟نمی دار! نگه ماشینو_

 خشک ترس از و شد پاره دلم بند که فرمان روي کوبید چنان دست با
   کشید: فریاد شدم.

   نه؟! یا شیمی خفه_
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 حتی بود، شده گشاد چشمانم شدم! لال کلمه واقعی معناي به خفه؟
 یعمیق نفس و کرد پارك ايگوشه را ماشین بکشم. نفس ترسیدممی

   من! مثل درست لرزید...می شدستان کمی کشید.

 سریع نشد. آرام اما عمیق؛ نفس و عمیق... نفس عمیق... نفس دوباره
   غرید: و سمتم برگشت

   مرگته؟ چه تو_

 شد.می قبل از تردهان بد و پرروتر روز به روز کردم. نگاهش حیرت با
 ودكک قفل سریع و فهمید که رفت ماشین يدستگیره سمت به دستم

   کرد. وارد گلویم بر بیشتري فشار بغض رد.ک فعال را

   شم! پیاده خواممی نیست؟ حالیت_

   کشید: داد

 هخون ريمی تهش داغونت؟ و نزار حال این با بشه؟ چی که بشی پیاده_
   درنیار. بازي بچه کن! تمومش رسونمت.می
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 به را نفسش و کشید موهایش میان دستی کردم. نگاهش شده صامت
 لحظه همان کرد. روشن را ماشین و زد استارت د.فرستا بیرون شدت
   داد: خورد.جواب زنگ اشگوشی

   ژیلا؟ بله_

 با توانستمی کاري چه خانم عمه دختر ژیلا شد. فعال رادارهایم
   کردم. اخم ناخودآگاه باشد؟ داشته امیرعلی

   "دختر؟ چته تو آخه جانا، بهت لعنت"_

   گفت: حوصلهبی امیرعلی

   شه!می چی ببینم_

 بود. کرده بخار شیشه و آمدمی باران پنجره، به دادم تکیه را سرم
 چکید و زد قُل چشمم گوشه از اشکی روزهایم... این حال مثل درست

   ام.زدهیخ يگونه روي

   نداري؟ کاري ندارم، حوصله ژیلا...!_

   "بسه! خدایا" نوشتم: کشیدم. شیشه به دستی
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   شد: خشمگین امیرعلی

   احافظ.خد نخیر!_

 درست و کرد، امحواله نگاهی کشید. پوفی و کرد قطع را اشگوشی و
   گفت: گوید،می بیراه و بد و کندمی اذیتم که همیشه مثل

   ببخشید._

 داسپن همانند من و کندمی ورشعله را درونم آتش گفتنش ببخشید
   گرفتم: ُگر آتیش روي

    ببخشید؟_

   اش:صندلی پشتی به کوبید آرام چندبار را سرش

  کنم!می خواهی معذرت ازت تا نگیرتت جو شو!ساکت_

 پررو و گستاخ قدرآن چرا بود؟ جورشچه دیگر این بود؟ که دیگر این
 سختی به را نفسم هم... بعدش و ببخشید گفتمی و زدمی حرف بود.
   کشیدم: فریاد و کردم مهار

   متنفرم! ازت امیرعلی، متنفرم ازت_
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 و دمان خیره نامعلومی ينقطه به شده مات بود؟ نگونهای که راستی به
 او از من بود! شده جمع چشمانم در اشک زدننفس_نفس زور از من...

   نه! کشید: فریاد دلم ته چیزي بودم؟ متنفر

 عمیق هاينفس صداي و افتاد دَوَران به سرم کشید. قَد بغضم و
 ار بغضم و کردم مشت را دستانم کرد.می ترمدیوانه داشت هم امیرعلی

 با و زدم را در قفل و شدم خم سریع نشد. رفع که هرچند دادم. قورت
 اقشل تنم روي تمام رحمیبی با باران شدم. پیاده ماشین از حرکت یک
 توي سرگردان و حیران را نگاهم ترکید. بارهیک به بغضم زد.می

 رزودت رچهه خواستممی بود. نشسته تنم در بدي لرز چرخاندم. خیابان
 گرم بود؛ شده طاق طاقتم دیگر شدم.می دیوانه وگرنه کنم، فرار آنجا از

   دارد؟ توان چقدر آدم یک

 یفمک بند شدن کشیده با کردم. بلند تاکسی گرفتن براي را دستم
 خون به چشم جفت یک به رسیدم و چرخیدم زدهبهت

 هب ستقیمم نگاهی آنکه بدون خورده، گره هاياخم با نشسته.امیرعلی
   گفت: بیندازد هایمچشم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 367  

 

 خودم گفتم بشین! ماشین توي برو گممی بهت آخر بار براي_
    شد؟ شیرفهم رسونمتمی

 اطاعت او از خواستنمی دلم هم من اما بود؛ دستوري و قاطع لحنش
 سرد کشیدم. بیرون قدرتمندش دستان میان از را کیفم بند کنم.

   گفتم:

   نیست! جنابعالی لطف به نیازي_

 به پوشاند. را اشچهره عمیق خشمی و سایید هم به را هایشدندان
 از بیش عصبانیت چشمانش قرمز هاي رگه نگریستم، چشمانش

   گفت: اششده کلید هايدندان میان از کشید.می رخ به را اشاندازه

   نکن! شقی کله_

   داشت؟ اصراري چه اصلا

 حرص با کشاند. ماشین متس به مرا خشونت با و گرفت را کیفم بند
 پوزخندي من و کرد خوش جا دستانش میان کردم.کیف ول را کیفم
   غرید: و شد بلند صدایش تن چرخیدم. و گرفته او از را امروي و زدم

   جون؟ احمق کنی ثابت رو چی خوايمی_
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 معنا تمام به احمق یک من داشت، هم حق خب احمق؟ گفتمی من به
   بودم.

 هب دادن گوش چقدر کردم. بلند تاکسی گرفتن براي ار دستم دوباره
   بود! بخشلذت امیرعلی عصبی هاينفس صداي

 داد. هل ماشین طرف به مرا قدرت تمام با و زد چنگ را مانتویم آستین
 هب قدم یک شد.می جالب برایم داشت بازي بزنم، قهقهه داشتم دوست

 چیه؟ عطرش اسم" گذشت: ذهنم از ایستاد. امرويبهرو و آمد جلو
   "ده!می خوبی بوي انقدر چرا

   ماشین! توي بشین خوش زبون با_

 درااونق من برسونی. منو تا کردي کلید که چه تو به اصلا شینم!نمی_
   نیستم. پا و دستبی هم

   کرد: اخم

 جاي یه و خیابون خلوتی و بارون این تو تنها دختر یه ظهري سر_
 نه عقل؟بی بیاد سرش بلایی چه نیست معلوم دونیمی پرت...

   اي!بچه یه هنوز چون دونینمی
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 خودم پس از خودم کنی، یادآوري من به رو چیزا این نیست لازم_
   رسه!می چیزا این به عقلم و برمیام

   داد: تکان تأسف عنوان به را سرش

   ماشین! تو بشین برو_

 شدت به را مهایاخم کهدرحالی ندانستم. جایز را حد از بیش لجبازي
 هم خودم که هاییاخم شدم. ماشین سوار بودم پیچیده همبه

 و شد ماشین سوار تأخیر دقیقه چند از بعد ست!مصنوعی دانستممی
 شدم. خیره امرويبهرو به و کردم قلاب همبه را هایمدست افتاد. راه به
   گفتم: خود با

 یه طوریه؟این عطرش بوي چرا عطر. از پر استخر تو پرهمی انگار_
   خوبه. خیلی طوریه!

   فتم:گ و کردم تر زبان با را لبم ام،بیچاره قلب ضربان صداي به توجهبی

   دارم! خرید کن. پیاده آرایشی لوازم يمغازه یه جلوي منو_
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 شدم. اشخیره خورده جا خورد. گره امسینه توي دل و خندید آرام
 آب داشت. لب به جذابی دلبخن و بود خورده چین چشمانش يگوشه
   آمد: صدایش دزدیدم. را نگاهم زدهحیرت و دادم قورت را دهانم

   خرید؟ بازم_

   گفتم: گیج

   چی؟_

   شن؟نمی تموم خریدات داري؟ خرید بازم_

 یک جلوي را ماشین بدهم. را جوابش بخواهم که بودم آنی از ترگیج
   پرسید: و کرد پارك آرایشی لوازم يمغازه

   چطوره. ااینج_

 بالا گردنش تا را ژاکتش زیپ تعجب کمال در ندادم. را جوابش هم باز
 و ردک باز را ماشین در گرفت. دست به را اشگوشی و پول کیف و کشید
   :گفت ماشین شیشه توي از و شد خم کردم. نگاهش بهت با شد. پیاده

   کنی؟ خرید خواستینمی مگه زده؟ خشکت چرا_
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   :کردم گرد چشم متعجب

   میاي؟ باهام توئم مگه_

 .زد شیشه به محکمی يضربه جایش به و نداد را جوابم و ایستاد صاف
   غرید: او و پریدم جایم از

   بیارید؟ مبارکتونو تشریف شهمی کردم، پارك جایی بد ماشینو_

 که ردک پرتاپ امسوي به تندي نگاه شدم. پیاده و کشیدم عمیقی نفس
 به جلو _جلو کنم. گم را پایم و دست و هشد جمع خودم در شد باعث
 هب دقیقی نگاه .کشاند خود دنبال به مبهوت مرا و افتاد راه مغازه طرف

 و پهن هايشانه اي،سرمه جین شلوار و رنگ مشکی ژاکت انداختم. او
   کردند.می دلبري خوب و خوردندمی تکان رفتن راه موقع اشورزیده

 قبل از ترجذاب را او هم همین و ودب شده سوخته آفتاب گردنش پشت
 و کردم سرزنش ته و سربی افکار این براي را خودم دل در نمود.می

   بزنم. پس را هاآن کردم سعی

 رسیدم؛ او به و برداشتم ترسریع را هایمقدم و شدند مشت هایمدست
 گرفت حرصم زد. جلو من از و بخشید سرعت هایشقدم به دوباره او اما
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 مگا دو با و انداخت جلویم را خودش اما برسم؛ او به تا دوئیدم باتقری و
 دیدن با کشیدم. عمیقی نفس حرصی و رسیدم او به رسید. مغازه به

   شد. کورتر هایماخم محوش لبخند

 دختر فروشنده مختلف. هايرایحه از شد پر امبینی و شدیم مغازه وارد
 افتاد. راه به دهانش آب خورد امیرعلی به چشمش تا که بود جلفی

 خواستممی شدم. خیره امیرعلی به و گرفت حرصم ناخودآگاه
 زمی روي هايلاك به باز دهانی و تعجب با او اما ببینم؛ را العملشعکس
 قهقهه داشتم دوست که بود بامزه اشقیافه قدرآن بود. شده خیره
  بزنم.

   پرسید: رایشآ در غرق دخترك ندهم. سر قهقهه تا گرفتم گاز را لبم

   بکنم؟ تونممی کمکی چه_

 با .بود دوخته امیرعلی به را سرکشش نگاه اما بود، من با صبحتش روي
   دادم: جواب حرص

   بدید! رو خوبش مارك یه خوام،می ماژیکی چشم خط_
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 هايقفسه سمت به و گرفت امیرعلی از را نگاهش ناچار به دخترك
   شد: متعجب امیرعلی رفت. آرایش لوازم

   دیگه؟ چیه چشم خط_

 ارادهبی پوزخند چیست؟! چشم خط دانستنمی کردممی باور یعنی
   گفتم: و نشست هایملب روي

   خوام.می امشب مهمونی براي دیگه! چشم خط_

   زدم: نیش طعنه با و زدم پلک چندبار داد. بالا را ابروهایش

   نخواي. رو اشآبی رنگ فروشنده از تو اگه البته مشکیه! چشم خط_

   دادم: ادامه تمسخر با و زدم نیشخندي

   میاد! چشمام رنگ به آخه_

 و سفت صورتش عضلات شد. مشت بود، گذاشته میز روي که را دستی
 گلویم به دهانم آب اششده منقبض فک دیدن با شد. هم در سخت

 برگشت. طرفم به و شد باز هم از دستش مشت کردم. سرفه و پرید
 سست بدنم بود! لرزان چشمانش مردمک نداخت.ا چشمانم به نگاهی

   گفت: زهرخندي با و داد سوق امپیشانی به چشمانم از را نگاهش شد.
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   نیستن. اممالی همچین چشما این_

   شد: تمسخر به آغشته صدایش امیرعلی و لرزید دلم ناخودآگاه

   داداش!زن گرفتی بالا دسته رو خودت زیادي_

 عشوه و ناز از پر لحنی با و آمد طرفمان هب فروشنده گزیدم. را لبم
   گفت:

   آبه. ضد عالیه! مارکمونه، بهترین این_

 قبل از ترخشمگین لحظه هر که بود امیرعلی به نگاهم هم هنوز من اما
 ینا گوشم، تو زدمی سیلی یه بود، جاش اگه "کردم فکر خود با شد.می

   "عصابه!بی واقعا بشر

 به چرا کرد. حساب را چشم خط پول و گرفت امپیشانی از را نگاهش
 را امیرعلی مخ داشت سعی عشوه با دخترك کرد؟نمی نگاه چشمانم

 دخترك به را حواسش و هوش که بود آن از ترعصبی امیرعلی اما بزند،
   دهد.

 هب تقریبا و گرفت فروشنده از را چشم خط حاوي پلاستیک يبسته
   کرد. پرتاپ سویم
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 گفته چه من مگر ماندم! .مات رفت خروجی در ويس به عصبی هم بعد
   من! به لعنت شد؟! خشمگین اینگونه که بودم

 خشک ناگهان که بروم ماشین طرف به خواستم و شدم خارج مغازه از
   کرد!می کجی دهن من به ماشین خالی جاي شدم.

 خیابان طرف به کشیدم. تندي نفس حرص از و کردم ايقروچه دندان
 و کند رها اینگونه مرا دادمی اجازه خودش به چطور .برداشتم قدم

   غریدم: و کوبیدم خیابان کنار جدول به را پایم حرص با برود؟!

   گستاخ! يدیوونه_

 پشت به وحشت با و پریدم جایم از متر دو وحشتاناکی ترمز صداي با
 برد. ماتم لبانش روي لبخند و امیرعلی دیدن با انداختم. نگاه سرم

   گفت: بلندي صداي با و داد بالا را یشابروها

   داداش!زن سوارشو_

 گیج رفت.می هم ورترآن محله هفت تا ماشینش بلند آهنگ صداي
   دهد؟ شخصیت تغییر قدرآن توانستمی چگونه بودم؛
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 گاز طرفم، به نگاهی نیم بدون او و شدم ماشین سوار حالبی و سست
   افتاد. راه و داد

 صداي با امیرعلی اما بستم، را هایمچشم آهنگ دبلن صداي از کلافه
 ناخن من ينداشته عصاب روي و کردمی همراهی خواننده با بلند
 بودم حاضر انداختم. اشرخنیم به نامحسوس نگاهی نیم .کشیدمی

   فهمد!نمی را خواننده هايحرف از کدامهیچ بخورم قسم

 و شد خم ریلکس هم وا کردم. کم را ضبط صداي و بردم دست حرص با
   کشید. داد خواننده همراه و کرد قبل از تربلند را صدایش

   زدم: جیغ

   کن! اشخفه رو کوفتی ضبط این_

 به معترض و سینه به دست شد. گم خواننده فریاد در جیغم صداي اما
 آهی چیست؟ دردت امیرعلی؟ کنیمی اینگونه چرا کردم. نگاه بیرون

 و شدم پیاده و کوبیدم همبه را ماشین درِ  !رسیدیم بالاخره کشیدم.
   رساندم. خانه به را خودم امیرعلی به توجه بدون
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 ...دوبار بار...یک کشیدم، لبم روي را آتشین رنگ قرمز ماتیک حرص با
   بار... سه

 بالاي سفت را موهایم کنم. کنترل را خشمم تا کشیدم عمیقی نفس
 را چشم خط شد. باترزی و ترکشیده چشمانم کردم. جمع سرم

 زیباترین خوردم قسم و کشیدم چشمانم روي به سخاوتمندانه
   باشد. من مال مهمانی آن هايچشم

 او به باید نیست؛ هم مالی همچین چشمانت بود گفته امیرعلی آخر
   کردم.می ثابت

 مهمانی لباس زدم. لبخندي و دادم حجم ریملم بهترین با را هایممژه
 براق رنگ مشکی ماکسی یک  دادم. جا کیفم داخل اطاحتی با را امشب

 خوره همانند او فکر اما انداختم؛ نگاهی انگشتم درون يحلقه به بود.
   کرد.نمی رهایم و بود افتاده جانم به

   نالیدم: بغض با و آوردم جلو را سرم

   کنی؟می کارچی من با داري علی امیر_

   کردم: زمزمه را نامش چندبار لب زیر و
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   امیرعلی. امیرعلی... امیرعلی..._

 به دست با بود. جذاب خودش مثل هم اسمش خورد. پیچ همبه دلم
   گفتم؟می داشتم چه من کوبیدم. دهانم

   آمدم. خودم به امگوشی پیامک صداي با

   بود: نوشته سمیر

   منتظرتم. پائین_

   انداختم: بالا ايشانه بود. معلوم هم پیامک از سردش لحن

   درك! به خب_

 تمدید را عطرم و کرده چک يآینه جلوي را خودم بارآخرین براي
 عطر با شدم. ماشینش سوار بود. نشسته ماشین داخل سمیر کردم.
  آمد؛می چشم به همیشه از ترخوشتیپ و بود گرفته دوش

 را ماشین کرد.نمی خود جذب مرا او چیز هیچ که بود اینجا درد اما
   گفت: لب زیر ادیم.افت راه و کرد روشن

   سلام! علیک_
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   !نبود مهم .امشده شکلی چه ببیند تا بود نکرده نگاهم ◌ٰحتی

   علیک!_

   گفت: دلخور

   تو. نه بگیرم قیافه باید من الان جالبه،_

 میک برگشت، سمتم به کامل کرد، امحواله نگاهی نیم ندادم. را جوابش
   گفت: و کرد مکث

   کن! کمرنگش رنگه، پر_

 لب زیر کرد،می امدیوانه هایشاخلاق همین شدم. اشخیره عصبی
   غریدم:

   نکن! پشیمونم مهمونی اومدم باهات اینکه از_

   کن! رنگشکم_

   سمیر!_
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 شیمی راحت خوبه؟ هان بکشی، راحت نفس یه بمیره سمیرت_
 دينمی گوش چرا نزن، سرخ رژ گفتم بهت بار هزار من طوري؟این

   کنی؟ امدیوونه خوايمی کنی؟می خودتو رکا همیشه چرا جانا؟

 وير و چکید چشمم گوشه از اشکی گرفتم. دستانم میان را سرم کلافه
   زد. قل امگونه

   گرفت: بغضم

 امشبو خوايمی باز نکن! شروع دوباره کن! بس کنم،می پاك باشه_
   کنی؟! جفتمون زهرمار

   کشیدم. لبم روي دست با محکم و حرص پر چندبار و

   گفتم: بغض و غصه با

 چیز همه الان خوابید؟ اتمردونه غیرت رگ آقا؟ شدي راحت حالا_
   کن! نگاهم خوب حله؟

   گفت: آرامی و رفته تحلیل لحن با

   جانا...!_
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   بود: شده پشیمان و مهربان لحنش کرد. پارك ايگوشه را ماشین

 م.نک ناراحتت خواستمنمی من ببخشید! کنی؟می گریه عزیزم جانا_
   کن؟ نگاهم جانا کنی؟می طورياین چرا

   زدم. پس را اشکم و کردم بلند سر کشید. را دستم

 آرایش کل خوايمی نکنه دیگه! کردم کن، رنگشکم گفتی چیه؟_
 صف اونجا مرداي کل انگار بشه؟ راحت خیالت تا کنم پاك صورتمو
   کن! بس دیگه... کن بس بشن... امخیره تا برم من که کشیدن

 دستش سوزاند.می را جگرت که هاییآه آن کشید.از آهی و کرد بغلم
 تَر چشمانش زدم. پسش و شد خالی دلم تهِ  کشید. شالم روي نرم را

 کی من کند! لعنت مرا خدا آوردم. کم نفس هایشچشم دیدن با بود.
 دلش با چرا گرفتم؟می بهانه مدام چرا بودم؟ شده سنگ دل قدراین
   آمدم؟نمی راه

   گفت: ايگرفته صداي با

   خوام!می معذرت_
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 سمیر بد... خیلی بودم، کرده تا بد او با دادم. قورت را دهانم آب
 بدتر هیچ، شدنمی که جا کند. جا دلم در زور به را خودش خواستمی

   شد!می مچاله

   گذاشتم: بزرگش يمردانه دستان روي را دستم

   ببخش! منو هم تو_

 ماشین زد. پوزخند هم شاید شد؛ خیره روروبه به و زد جانیبی لبخند
 و رد میانمان حرفی دیگر انداختم. پایین را سرم من و کرد روشن را

   م:گفت اختیاربی کرد توقف که شایگان آقاي باغ در مقابل نشد. بدل

   نمیاد؟ امیرعلی_

   گفت: و کشید را گرفتم.دستی گاز را زبانم زدم که حرفی از

   راهه. توي گفت م،زد زنگ بهش_

 حال در ايخارجی و تند آهنگ شدیم. باغ سالن وارد سرما خاطربه
   فهمیدم.نمی را آن از چیز هیچ که بود پخش

   کرد: هدایتم داخل به و گذاشت پشتم را دستش سمیر
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   خانومم. کن عوض لباساتو برو_

 اختیاربی لحن. همان و نگاه همان با سابق، سمیر همان بود شده
 بود، کردن عوض لباس مختص که کوچکی اتاقک وارد و زدم خنديلب

   زد. را گلویم زنان گرانقیمت و مختلف عطرهاي بوي شدم.

 .بود شده العادهفوق تنم توي ماکسی کردم. عوض را هایملباس سریع
   کردم.می حس خودم روي را زنان از تن چند نگاه

 شده عالی پوشیدم؛ را بلندم پاشنه هايکفش و زدم لبخند غرور با
   گفت: کردمی نگاهم که هاییزن همان از یکی بودم!

   هستید؟ مشیري مهندس زن شما_

   گرفت: رنگ لبخندم

   بله..._

 زن با و گرفت را نگاهش حرفی هیچ بدون و انداخت من به دیگر نگاهی
 هم کمی و کردم تمدید را آرایشم شد. وگوگفت مشغول مقابلش
 دلم اما خندیدم خندیدم... خبیثانه و کردم پرنگ را سرخم ماتیک
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 سمیر؟... که؟ خاطربه داد،می جان دلشوره و استرس از داشت
   امیرعلی؟

 را سمیر چرخاندم چشم هرچقدر آمدم. بیرون اتاقک از و کشیدم آه
 فراموش مرا که ستکاري چه مشغول سرس نبود معلوم باز ندیدم،

 زنمب زنگ سمیر به خواستم کنم؟ چه اینجا وتنهاتک من حالا بود. کرده
 رفتم. جلوتر کمی کردم. اخم و شدم پشیمان راه يمیانه که

 ايدرپیپی و تند هاينفس صداي شناختم.نمی را کدامشانهیچ
 قدريآن بود... نزدیک خیلی کرد. جلب را توجهم سرم پشت درست

   سوزاند...می را گردنم هایشنفس داغ هُرم که

 جانبی و دادم قورت گره با را دهانم آب دیدم،می ستمد کف را قلبم
   برگشتم...

 اب گرفت. نبض سرم و شد بسته گلویم راه خوردم! جا امیرعلی دیدن با
 چشمانم در مبهوت و مات ریخت، فرو چشمانش در چیزي گویی دیدنم
   شد. خیره
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 داشتم دوست نگریست. چشمانم به و زد پلک هم سر پشت چندبار
 وير و بیاورم بیرون امسینه از را نفهمم زبان قلب و بزنم فریاد جاهمان
   کنم. مالش لگد و کرده پرتاب زمین

 رنگشبی هايلب کرد. شل را رنگش قرمز کروات و برد دست امیرعلی
   شد: خارج دهانش از نامفهوم کلماتی و خورد تکانی

  نه...! خدایا_

   دیدم.می شده تمام را خودم من و

 شد، چشم جفت یک وجودم تمام و لرزید بدنم کنار امزدهخی دستان
 بود. سیاه چشمانش که کسی همان رویم...روبه مرد چشم در چشم

 دل با همآن بلعیدم، را عطرش اکسیژن، جايبه که بود نزدیکم قدرآن
 گرفت. دندان به لب و بست درد با را اششده سرخ چشمان جان! و

 دش حلقه کمرم دور دستی موقعهمان و زد خی پاهایم و کشید تیر قلبم
   شد: پیچیده گوشم در مرگ ناقوس مانند سمیر مهربان صداي و

 کی اینجایی؟ هم تو امیرعلی دلم، عزیز گذاشتم تنهات ببخشید_
   اومدي؟!
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 و سفت دستان روي چرخاند را اشنشسته خون به چشمان امیرعلی
 هب غم با نگاهی و آمد لابا هم بعد بود. گرفته را کمرم که سمیر سخت

   انداخت. من

 نفس و افتاد دوران به سرم رفت. فرو قلبم در که بود خنجري نگاهش
 خارج سمیر دستان میان حصار از سریع که شد چه دانمنمی آوردم. کم

 دوست داشت؟ اهمیتی چه اما بود، کرده زخمی را گلویم ته بغض شدم.
   کنم. فکر چیز هیچ به نداشتم

 به رو و داد قورت را دهانش آب و کرد نگاهم چشمی زیر امیرعلی
   گفت: سمیر

   الان. همین_

 گرفت را دستم کشت،می مرا داشت که امدرونی حال به توجهبی سمیر
   گفت: و

   ببینن! منو همسر دارن دوست خیلی کنم، آشنات نفر چند با بریم_

 رعی...ش بودم، سمیر همسر من شد... آوار سرم بر "همسر" يکلمه
   قانونی!
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   رفت!می هرز فکرم اما

 با هردو و کرد معرفی مرا سمیر انداختم، رویمروبه زن و مرد به نگاهی
 براي اما نداشتم، زدن حرف رمق حتی دادند؛ را جوابم روییخوش
   دادم. گرم را جوابشان ادب و ظاهر حفظ

 و اختاند من به نگاهی تحسین با بود ناهید اسمش فهمیدم حالا که زن
   گفت: و کرد سمیر به رو

 هب واقعاً باشی! داشته زیبایی همسر همچین کردمنمی فکر واقعا من_
   گم.می آفرین اتسلیقه

 پوزخند کرد. نزدیک خودش به مرا بیشتر و زد لبخند غرور با سمیر
   گفت: گوشم در عشق با سمیر کردم. تشکر آرام و زدم لبی زیر

   خودم! عشق ن،بزن چشمت ترسممی خدا به_

   گفتم: رمقبی

   بشورم. رو دستام رممی من_

   گفت: عصبی و کرد پوفی
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   شینم!می منتظرت اینجا خب! خیل_

 کنی فراموش و بشی کار سرگرم ترسممی مونی؟می منتظرم جدي_
   اینجاست! زنتم

   برگشتم. که بدهد را جوابم خواست کرد، نگاهم حرص با

 دیوار رب تکیه و بود گرفته دستانش در بیشرا جام که امیرعلی دیدن با
 سرم و دادم قورت را دهانم آب زد! خشکم بود مانده خیره ما به و زده

 رپ و عمیق نفس گذشتم که کنارش از افتادم. راه و انداختم پائین را
   کشید. صدایی

 شد. جاري هایماشک و ترکید بغضم لحظه همان شدم. دستشویی وارد
 لرزان صدایی با و زدم چنگش و کشیدم ارمقربی قلب روي دستی
   کردم: زمزمه

   باشه؟ دیگه نداشتیم رو یکی این نه! خدایا_

   گرفت: خود به التماس رنگ صدایم

    نکن! لامذهبم قلب و من با کارو این که قسم عظمتت و بزرگی به_

   غریدم: التماس با و
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 ور زندگیم این از بیشتر تونینمی شه.نمی خوام،نمی خدا! رو تو خدایا_
   کنی. تباه

 ارک اینکه از قبل باید قبل؛ از ترخون دلم و شدند بیشتر هایماشک
 يمسخره يطرفهیک پوچ احساس این بدهم، دلم و خودم دست

   نیست! هوس جز حسی که بود مشخص بخشکانم... را ممنوعه

 تو فقط نیست، چیزي آري دادم. دلداري را خودم و زدم لرزانی لبخند
   دادم. سرتکان و زدم پوزخندي اي.شده توهم دچار

 دست کف با کرد.نمی رهایم روزها این که اياحمقانه حس آري!
 کردم سعی و گرفتم خنک آب زیر را دستانم کردم. پاك را هایماشک

   شوم. مسلط خودم به

 دختري ضعیف؟ دختري بود؟ که جانا این که راستی به جاناام... من
   اش؟یزندگ از ناشکر

 رس گشت. امیرعلی دنبال سرکشم نگاه و آمدم بیرون دستشویی از
 نگاهی سنگینی شدم!نمی آدم من کشیدم. داد دلم و عقلم و خودم
 با داشت و بود نشسته سمیر کنار امیرعلی داد.می آزارم بدجور



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 390  

 

 نکردم توجهی اما زد، دلم به آتش پوزخندش کرد.می تماشایم پوزخند
 دم!ز لبخندي زد، لبخندي نشستم، سمیر پیش شدم. نزدیک میز به و

 کردیم.سمیر نگاهش کوبید. میز روي به محکم را لیوانش امیرعلی
   گفت: کلافه

 رو مهمونی خوايمی اگه پسر. نکن امدیوونه امیرعلی! مرگته چه باز_
   برو! بلندشو کنی زهرمون

   گفت: درهم هاياخم با امیرعلی

   نخواست! نظر تو از کسی_

   گفت: و آمد جلو پیشخدمت کرد. اشاره پیشخدمت به دست با و

   آقا؟ بله_

   دیگه! پیک یه_

   غرید: سمیر

   ندارم! دردسر يحوصله کنیمی مست امیرعلی_
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 متعجب بست. را چشمانم و خورد ضرب یک و گرفت بالا را پیک
   کرد: پوفی شدم.سمیر اشخیره

   بکن! داري دوست کاري هر_

   گفت: و انداخت من به نگاهی و

   داشت. کارِت دیدي؟ شایگانو خانوم_

  انداختمظ: بالا ايشانه و آمدم خودم به

   نه!_

 بودند کرده خوش جا آزادانه گردنم روي که را موهایم از ايطره سمیر
   گفت: آرام و گرفت دست با را

   نبود! مهمی چیزي کنم فکر _

 میزي به شدند. شتم دستانم شد، دور ما از و پرید جا از امیرعلی
 تا نیشش دخترك که گفت چیزي دخترك گوش در و شد نزدیک

 همبه دلم و کشید سوت مغزم گرفت که را دستش شد! باز بناگوشش
  زدم... چنگ میز به دست با شدند، نزدیک رقص پیست به پیچید.
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 گرفت. آتش جانم که زد پوزخندي و کرد، نگاهم و برگشت امیرعلی 
 کمر دور که را دستانش کشید.می فریاد را ناباوري حیایمبی چشمان

 کرد. سقوط درونم چیزي کردم احساس کرد، حلقه دخترك باریک
 داشتم دوست سوخت! امبیچاره چشمان کشیدم. کشداري نفس

   کنم. قطع شد حلقه گردنش دور که را دختري دستان

 امخفه داشت و آوردمی فشار گلویم بر تمامش رحمیبی با بغض
 امیرعلی که گفت چیزي گوشش در دخترك خورند...می تکان کرد.یم

 تما که منی به امیرعلی افتادند. کنارم حسبی دستانم زد، لبخندي
 کم اکسیژن چشمانم... در شد خیره کرد. نگاه کردممی نگاهش شده

 کن... ول را دستش کردممی التماسش داشتم چشمانم با آوردم...
   کن! رهایش پرستیمی هرچه به را تو کن... رهایش

   شد. محو لبخندش

 درآمد. حرکت به بازوهایم روي دستی که دادم قورت را دهانم آب
 کرد.می عوض را حالم و خوردمی پوستم به سمیر داغ هاينفس

   گفت: آرام و گرفت ترسفت را بازویم که بزنم پسش خواستم

   شدي. یخواستن خیلی امشب بیارم، طاقت خونه تا تونمنمی_
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 وقتی بستم، را چشمانم و کردم بغض بوسید که را امشانه من! خداي
 را اطراف سریع نبود! دختر آن و امیرعلی از خبري که کردم بازش

 امیرعلی از خبري هیچ اما بود، نشسته جایش سر دختر نگریستم.
   نبود!

   گفت: عصبی لحن با سمیر

   گم؟می مدار چی شنويمی کجاست؟ حواست کجایی؟ جانا_

 کرده رها را دختر آن امیرعلی اینکه از خوشحال آمدم، خودم به
   برگشتم. سمیر سمت به و زدم لبخندي

   کردم!می تماشا رو مهمونا داشتم ببخشید چی؟_

 دلخور نگاهش داد. تکان سر و شد بلند جایش از ام!نداشته يعمه جان
   بود:

 بذاریم! جلسه پروژه سايمهند از چندتا با خوایممی بالا... رممی_
 که ببخشید تقصیرم.بی کاملاً  و نیست ايچاره اما ست بدموقع دونممی

   ذارم.می تنهات



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 394  

 

 نبود. ايتازه چیز هماین و بود کرده کار وقف را اشزندگی سمیر
   گفتم: حال همان در نوشیدم، ايجرعه و برداشتم میز روي از شربتی

   برو. باشه_

   آرزوست! برایم تنبود که دانینمی

 مهار آرامی به را نفسم رفت... و زد لبخندي بوسید، را سرم و شد خم
 شدم بلند جا از خورد.می همبه داشت حالم گرسنگی و ضعف از کردم.

 شده چیده رویش هامیوه و هاخوراکی اقسام انواع رفتم. میز سمت به و
 سرم تپش درست صدایی که برداشتم خودم براي انگور کمی بود.

   کرد: میخکوبم

   رقصی؟می من با _

 این که امیرعلی طرف به چرخیدم. صدا طرف به و شد پاره دلم بند
 سر بر خاك من سر بر چه دانستنمی و گرفتمی را جانم داشت روزها
   است! آورده

 دوباره عصبی داشت. اخم و بود مشهود کاملا صورتش در کلافگی
   کرد: تکرار لب زیر شمرده_شمرده
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   رقصی؟می من...با... _

 میز روي را میوه ظرف ناخودآگاه و دادم قورت سختی به را دهانم آب
   بود: شده کمرنگ اخمش آمد... جلو کمی گذاشتم.

   رقصی؟می_

 پرسمب خواستم برقصیم. که ندارد دلیلی برقصیم؟ چرا بپرسم خواستم
   گرفتی؟ مرا جان و رقصیدي دختر آن با چرا

   بپرسم.... خواستم من؟ چرا بپرسم خواستم

 دادم. تکان سر اختیاربی و گرفت را نفسم و زد چنگ دلم به چیزي
   آورد. بیرون جیبش از را دستانش و کشید عمیقی نفس

   بود. شده جذاب رنگمشکی وشلوارکت آن با عجیب

 پشت درست آمد. هم او رفتم، رقص پیست سمت به لرزان پاهاي با
   .مردانه و آرام هايقدم با سرم

 یفرق برایش یا شود،می ناراحت بفهمد سمیر که نبود مهم برایم اصلا
   ندارد!
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   ایستادیم. هم رويروبه من! نه داشتبرمی قدم که بود سرکشم دل این

 ار دستانم خواست و آمد جلو تردید با دستانش شد. خیره چشمانم به
   که... بگیرد

 کانت قلبم کشید. پس را شدست و گرفت خود به ناباوري رنگ نگاهش
   :نالید آرامی صداي با و رفت عقب به قدم یک امیرعلی و خورد خفیفی

   نه!_

 تواقعی و گیردمی دست بداقبالی این بر افکارم و گیردمی نبض سرم
 آید.درنمی صدایم است عجیب و زندمی سیلی درپیپی و رحمانهبی
   ت:گف کلافه و کشید موهایش به دستی برقصم؟ که با خواستممی من

   خواي؟می چی تو... تو..._

   گفتم: و کردم نگاهش زدهبهت

   چی؟_

   گزید: لب و کرد متمایل بالا به را سرش

  هیچی!_
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 را نفسم حسرت با نشست. اشقبلی جاي و میزمان همان سمت رفت و
 به توجهبی نشستم. و کشاندم میز سمت را کرختم بدن و کردم آزاد

    او! به هم من کرد...می نگاه اطرف به حضورم

   کردم.نمی اعتنایی اما بود کرده حس خوبی به را نگاهم سنگینی

   جانا؟_

 ساله، سی زنی بود! شایگان خانم صدا. سمت برگشتم تعجب با
   مهربان. و خودساخته

 هب توجهش شایگان خانم کردیم. گرمی احوالپرسی و سلام و شدم بلند
   پرسید: بتعج با و شد جلب امیرعلی

   هستید؟ مهندس برادر شما_

   د:ز لبخندي شایگان داد.خانم تکان سر و شد بلند احترام با امیرعلی

 آقاي هنرمند برادر بودم مشتاق خیلی مشیري، آقاي خوشوقتم_
    ببینم! رو مهندس
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 لبخند امیرعلی هنرمند؟ گفت شنیدند؟می درست هایمگوش
 با بگیرم را دهانم جلوي اینکه از قبل کرد. تشکر و زد ايدوستانه

   گفتم: تعجب

  هنرمند؟!_

 شد باعث که بود خاصی طور نگاهش امیرعلی کردند. نگاهم دو هر
   گفت: شایگان خانم کنم. گم را وپایمدست

   دونستی؟نمی مگه عزیزم، دیگه آره_

  نه._

   هستن! نقاش بزرگشون پسر که شنیدم خانم عاطفه از من_

   گفت: و امیرعلی سمت برگشت و

   بودن. العادهفوق دیدم هم رو کارهاتون_

 من به شما نیست، کردنی تعریف اونقدرهام شماست. لطف نظر این_
  دارید! لطف
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 یشگاهنما چرا نظیرهبی کارهاتون بفرمائید باور نیست. طوراین اصلا نه_
   شه!می ازش خوبی استقبال مطمئنم من زنید؟نمی

   گفت: صلهحوبی و کوتاه خیلی امیرعلی

   هستم! فکرش تو خودمم بله..._

 ردک حفظ را لبخندش سختیبه دید را امیرعلی رفتار که شایگان خانم
   گفت: من به رو و

 کسر و کم چیزي کنید. پذیرایی خودتون از برم، باید من دیگه خب_
   ندارید؟

   دادم: تکان سر

   متشکرم. عالیه چیز همه_

 ماساژ را هایششقیقه دست با و نشست سریع امیرعلی رفت، وقتی
   گفتم: خشم با و نشستم داد.

 به رو ادبت باید بري هرجا تو شد. آب خدا بنده بود؟ رفتاري چه این_
   بدي؟ نشون دیگران



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 400  

 

   نداد! نشان العملیعکس هیچ

   شد! آب بیچاره بشه. زدهخجالت طرف که کنیمی رفتار جوري چرا_

   داد. ادامه یشهاشقیقه مالیدن به و نکرد اعتنایی

 نادیده منو که الان همین مثلا ست؛زننده و زشت خیلی رفتارت_
   کن! نگاه منو زنم...می حرف باهات دارم من ببین گیري،می

 هب کمرنگی لبخند دیدم که کردم خم میز روي را سرم نکرد. اعتنایی
   گفتم: ناباور دارد. لب

   کنی؟می مسخره داري تو چیدم، ◌ٰ کبري_◌ٰصغري همه این توئم؟ با_

   گفت: پرخاشگر و ناراضی و کرد نگاهم شد. پاك لبخندش

   چرا... چی؟ تو_

   گرفت. را رویش خشم با و خورد را حرفش

   چی؟ من_

 خطیخط اعصابمو داري بدجوري توئم قاطیه، الان اعصابم هیس...!_
   کنی!می
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   گفتم: دلخور

   نیست! ايتازه چیز اینکه نداري، اعصاب خدا يهمیشه تو_

 یعمیق نفس و کرد نگاهم است. دوستم انگار بود! صمیمی لحنم چقدر
 قلبی منکر و گرفت را رویش اخم با آمد، کش که هایشلب کشید.

   است. لرزیده لبخندش دیدن از که شوممی

   نمیاد! بهت اخم_

 شنیدم و آمد سمیر گرفت. را نگاهش کشید... تیر مغزم هاياستخوان
 قدرآن است. حاضر شام کردند اعلام موقعهمان را... آهش صداي
 لفس سمت به و برداشتم را بشقابم هردو، به توجهبی که بود امگرسنه

   کرد. تحریک را اشتهایم غذاها بوي رفتم. سرویس

   "نمیاد بهت اخم"

 سمیر صداي بستم. را چشمانم ايلحظه براي و کشیدم صداداري نفس
   کرد: پاره را افکارم گوشم بغل

 هن ترشه نه جانا. نداره حرف اینجا فسنجوناي کشم.می برات من بده_
    ملسه! ملسِ شیرین
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   گفتم: و کشیدم سالاد کمی و بردم دست

 خوشم شیرین فسنجون از من ضمن در بکشم! غذا تونممی خودم_
   میاد.

   گفت: و خندید صدا با

   راحتی! هرجور_

   گفت: و داد دستم به دیگري بشقاب سپس

   زحمت!بی بکش هم امیرعلی رايب_

   گفتم: و دادم قورت را دهانم آب

   چیه؟ اشعلاقه مورد غذاي بکشم؟ چی_

 خودتم نداره! دوست اصلا براش، نریز نوشابه سبزیه.قرمه عاشق_
   گازه. و شکر از پر ریزن،می هانوشابه این تو چی نیست معلوم نخور

 یامیرعل براي گذاشتم. بمبشقا داخل میگو چندتا و رفتم ايغرهچشم
 دوست سبزيقرمه پس زدم؛ محوي لبخند و کشیدم سبزيقرمه

   بیزار! نوشابه از و داشت
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 و گذاشتم جلویش را غذایش بشقاب تفاوتبی و نشستم صندلی روي
   شدم. سالادم خوردن مشغول

 مشغول اشتها با و نکردم اعتنایی اما کردم حس را نگاهش سنگینی
 را کباب ايتکه کهدرحالی سمیر شدم. شکل بد هايمیگو آن خوردن

   گفت: امیرعلی به رو گذاشتمی دهانش توي

   داشتی!دوست سبزي قرمه که تو خوري؟نمی چیزي چرا_

   فت:گ امیرعلی نیاید. بالا سرکشم نگاه تا فشردم دستم توي را قاشق

   سیرم!_

 بطري ات برد دست هم امیرعلی همزمان که آب بطري سمت رفت دست
 رگُ باشد؛ گرفته برق مرا گویی دستم با دستش برخورد با بردارد. را

   سوختم.می و بودم آتش يکوره توي انگار لرزیدم! و گرفتم

 و زد پس شدت به را دستم کردم، نگاهش و خوردم سخی تکان
 و شد پائین و بالا اشسینه دوخت. میز به را خونش رنگ به چشمان

   کشید. عمیقی نفس و زد موهایش به چنگی
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 توي را سرش خیالبی که انداختم سمیر به نگاهی زیرچشمی
   بود. برده فرو اشگوشی

 هل سمتم به را بطري امیرعلی شدم.می هلاك گرما شدت از داشتم
 را عمیقش فرا نفس صداي بود. میز روي به نگاهش همچنان داد،

   :گفت و گرفت بالا را اشگوشی سمیر گرفتم. گاز را زبانم و شنیدم

   اینستاگرام. بذارمش خواممی بندازیم؟ سلفی یه جانا_

 به بود بلد فقط سمیر زدم. پوزخندي و انداختم هایمشانه سر به نگاهی
 راحتی به اما بزنم، سرخ رژ ندهد اجازه و دهد گیر وآمدهایمرفت

 مرا فالورهایش دادمی اجازه و گذاشتمی اشتراك به را هایمانسلفی
 فکر و نداشت غیرت از درستی درك سمیر کنند. لایک و ندببین
   است! باغیرت مرد یک بگیرد را امآزادي اگر کردمی

   گفت: و آورد بالا را گوشی سمیر که دادم تکان سر تنها

   کادر! توي بیا توئم امیرعلی_

 توي از و گرفت نفسم افتاد. کادر توي و کرد کج را سرش امیرعلی
 زدههول کرد.می نگاه مرا داشت هم او کردم. شنگاه گوشی دوربین
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 داشت که سمیر سمت دادم هل را نگاهم و کشیدم عمیقی نفس
   گفت: لب زیر کرد.می تنظیم را دوربین

   بالا. بگیر سرتو جانا نخور، وول انقدر امیرعلی_

 تنها مرا دوباره سمیر شام از بعد شد. گرفته سلفی آن بالاخره و
 هب و نوشیدم را شربتم از ايجرعه شد. غیب دوباره امیرعلی و گذاشت
  ماندم. خیره رقصیدندمی که کسانی

   بزنم: یخ پا تا سر شد باعث گوشم بغل درست صدایی

   شه!نمی باورم دختر؟ خودتی جانا_

   کردم. گم را وپایمدست سهیل دیدن با و صدا سمت برگشتم

 و بودم مجرد هک زمانی بود؛ سمیر شرکت قبلی کارمندان از سهیل
 رد فهمید سمیر وقتی بود. کرده خواستگاري من از بودم کار به مشغول

   بود. حساس رویش بدجوري و کرد اخراجش جا

   گفتم: پته تته با و زدم مصنوعی لبخندي

   کنی؟می کارچی اینجا تو_
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   کنی؟می کار جاهمون هنوزم چی؟ تو شایگانم آقاي کارمنداي از من_

   آره._

   گفت: و کشید آهی و کرد امحواله اصیخ نگاه

   آره؟ کردي ازدواج_

   گفتم: آرام

   بله..._

   گفت: عصبی

   دونستم!می آره؟ سمیر با_

 هزدهول بیاید. سمیر ترسیدمکشید.می چشمانش به دستی خشم با
   دادم. پیچ همبه را دستانم

   گذشته! هاگذشته خیال،بی_

 فتنش،گر با شاید گفتم کرد. عارفت و گرفت سمتم به را لیوانی سپس و
 دیدن با که لیوان سمت رفت دستم رود!می و شودمی کنده شرش
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 روي  سمیر نگاه است... نماده باقی برایم نفسی کردم حس سمیر
   شد. خشک سهیل لبخند و من دستان

 دلم در گفتن خدا _خدا و زد... را چشمم اشبرجسته نبض دور همان از
   شد. جاري

   گفتم: پتهتته با و کشیدم پس را دستم

   ندارم. حوصله برو، سهیل_

 نزدیک که داشتمبرمی قدم تند قدرآن رفتم. سمیر طرف سرعت با و
 خواستم بود. شده خون يکاسه چشمانش بخورم. زمین باري چند بود

   ید:غر که گفتم "آخی" درد با فشرد. و گرفت را بازویم که دهم توضیح

   ببند! دهنتو هیس..._

   گفت: خشم با و سایید هم روي را هایشدندان

 تکلیفتو خونه تو نکردم! هوار و داد جاهمین تا بپوش لباساتو برو_
   کنم.می روشن

 هایمگونه روي هایماشک و دادم قورت را دهانم آب وحشت و ترس با
   پوشیدم. را هایملباس و رفتم اتاق به سریع شدند. جاري
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   "کنم!می خواهش نشه، زيچی دممی قسمت خدایا"_

 است قرار دانستممی که من بود. زدهیخ بدنم دادم. قورت را دهانم آب
   شود. چه

 را سمیر آمدم بیرون که اتاق از کردم!می جان نوش جانانه کتک یک
 ناخودآگاه کرد.می حالی سهیل به چیزي داشت خشم با که دیدم
   رفتم. خروجی در سمت به و دوئیدم بعد... و رفتم عقب به قدمی

 گرفته شدت هایماشک شدم. خارج هم باغ از و دویدم توانم تمام با
 انتظارم در چه که بود کرده ثابت اشقبلی رفتارهاي با سمیر بودند،
   ترسیدم.می او از قدرآن همین براي است.

 سیگار و بود داده تکیه ماشین به که باغ در جلوي امیرعلی دیدن با
   تم:گف کردمی دود

   امیرعلی؟_

   غرید: و داد تکان تأسف عنوان به سري و کرد اخم

   سرت...! بر خاك پسر؟ شدي دیوونه_

   رفتم: جلو و زدم چنگ را کیفم
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   امیرعلی؟_

 و خورد جا هایماشک و وضع و سر دیدن با کرد. نگاهم بهت با
  آمد: جلو و انداخت زمین را سیگارش

  شده؟چی_

   رسونی؟می منو_

   گرفت: خود به نگرانی نگر نگاهش

   جونم... نصف شدهچی_

   کشیدم: داد خشم با و حرفش وسط پریدم

   نه؟ یا رسونیمی منو _

   کجاست؟ سمیر کنی؟می گریه چرا وضعیتیه؟ چه این آخه؟ شدهچی_

   غریدم: عصبانیت با

   رم!می تاکسی با خوادنمی_

 وارتسلیم و کشید را پالتوام گوشه که بروم، و برگردانم رو خواستم و
   گفت:
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   شو! سوار خب؛خیلی خب،خیلی_

   گفتم: عجله با و شدم سوار سریع

   برو. زودتر توروخدا_

 و کشیده عمیقی نفس شدیم دور باغ از وقتی راند. سرعت با را ماشین
   گذاشتم. قلبم روي را دستم

   شده؟چی_

   گفتم: بغض با و سمتش برگشتم

   نپرس!_

 شدم، خیره اشصفحه به وحشتزده خورد. زنگ امگوشی لحظه همان
 صداي گذاشتم. گوشم دم را گوشی و زدم را اتصال يبود.دکمه سمیر
  لرزاند: مرا سمیر گوشخراش يعربده

   ذارم!نمی اتزنده وگرنه خونه نیام کن دعا جانا_

 و دترکی بغضم کرد. نگاهم بهت با امیرعلی که بود زیاد قدرآن صدایش
   کشیدم: داد
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   بکنی! تونینمی غلطی هیچ_

   کشید: فریاد

   کنم!می آدمت_

 میان را سرم گرفت. شدت هقم_هق کردم. قطع را گوشی سریع
   بکنم؟ غلطی چه حالا خدایا ترکید.می داشت گرفتم، دستانم

   پرسید: عصبانی امیرعلی کرد. ترمز بدي آف تیک با ماشین

   شده؟چی گینمی_

   گرفت. شدت امگریه

   توئم! با_

   آمد.نمی بالا نفسم گریه شدت از

   کوبید: فرمان روي محکم و کشید فریاد

   نکن! گریه_

   .دادم قورت را دهانم آب کوبید. قبل از تندتر قلبم و شد قطع امگریه
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   شد: ترآرام صدایش

   نکن...! گریه خب..._

   گفتم: و کردم نگاهش مظلومانه

   کشه!می منو سمیر_

   کرده! غلط_

 چنگی کوبید!فرمان روي مشت با دوباره خوردیم. جا حرفش از دو هر
 ردکمی سعی طولانی و عمیق هاينفس با و کشید اشآشفته موهاي به

   سازد. آرام را خود

 عجله با و زدم عقی آمد. بالا اممعده محتویات و پیچیده همبه اممعده
 و خورده ههرچ و افتادم آسفالت روي جاهمان گشودم. را ماشین در

   آوردم. بالا را بودم نخوده

 صدایش آمد. طرفم به عجله با و کرد باز را ماشین در سریع امیرعلی
   بود: دورگه

   جانا؟_
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   گفتم: لرزان صدایی با و زدم دیگري عق

   شه.می بد حالت کنار، برو_

   شنیدم: را آرامش زمزمه صداي

   بخوره... همبه بذار_

 کشید بیرون دستمالی جیبش داخل از رد.ک نگاهم و نشست زانو روي
   گرفت: سمتم به و

   ! استرسه از حتماً  آخه؟ شدچی بگیر؛ اینو_

   کشید. بیرون را معدنی آب بطري داشبورد توي از و شد خیز نیم

 اما بیاورم بالا که نداشتم دیگري چیز پوچم. _پوچ کردم احساس
 از و شدمی کنده ایشج از داشت اممعده بیاورم. بالا که خواستممی

 آهی و شد جمع چشمانم در اشک بود. افتاده تقلا به زیاد سوزش
 ریخت. دستش توي آب کمی و کرد باز را بطري در امیرعلی کشیدم.
   ُبرد... صورتم جلوي را دستش

 را صورتم خواستمی شد، کشدار هایمنفس و زد چنگ قلبم به چیزي
 زا عمیقی آه کرد... مکثی و شد متوقف صورتم جلوي دستش بشوید؟
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 دستش میان از آب و شد مشت جاهمان دستش و آمد بیرون گلویش
   ریخت. پاهایم روي و کرد شُره

 به را پاهایم راحتی به تواندمی که است داغ قدرآن آب کردم حس
   بکشاند. آتش

 و گذاشت آسفالت روي و آورد پائین آرام را اششده مچاله دست
 سیب و بود شده خیره مشتش به چرخید؛ طرفش به سرم کرد. مشتش
 را رویم شد غلیظ که هایشاخم شد.می پائین و بالا مدام گلویش

   داد. هل طرفم به را آب بطري حرفی هیچبی او و برگرداندم

   کرد: زمزمه

   بکش! آب صورتتو دستو_

 هک زدم املعنتی قلب به چنگی شد. ماشین سوار و شد بلند جایش از
 و کوبیدمی تند همیشه مثل هم باز و همبه بافتمی قصه خوديبی
 شستم. بطري آب با را صورتم و دست آید. در پرواز به خواستمی

 امبینی به ناخودآگاه و برداشتم را بود داده دستم به که دستمالی
 ور و زیر دلم و پیچید امبینی زیر امیرعلی عطر بوي کردم. نزدیکش
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 کِی نفهمیدم من و زد جوانه دلم روند چیزي کردم احساس شد.
   ام!شده بدبخت

 ار صورتم هایمآستین با و گذاشتم جیبم توي را دستمال سرعت به
 سپس بیاید؛ سرجایش حالم تا کشیدم عمیق نفس چند کردم. خشک

   شدم. ماشین سوار

 روي را کیفم نیاورد. بالا را سرش هم در باصداي بود؛ فرمان روي سرش
   گفتم: گرفته صدایی با و دادم قرار لرزانم پاهاي

   مرسی!_

 روشن را ماشین من به نگاه بدون و گرفت بالا را سرش حرفی هیچبی
   کرد.

   گفتم: التماس با و آمد سراغم به دوباره ترس

   ترسم!می من توروخدا... نریم! خونه_

   گفت: کرد میخکوب را بدنم اعضاي تک_تک که لحنی با

   کن! اعتماد من به بکنه... کاري دمنمی اجازه هستم... من نترس!_
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 زويآر قبل دقیقه چند انگار نه انگار که گرفتم آرام جوري گرفتم. آرام
 به و دادم لم صندلی روي راحت خیال با که قدرآن کردم.می مرگ
 داد.می داشتن حامی حس من به حرفش شدم. خیره خیابان هايچراغ

 از را آن حالا و نزد من به سمیر وقتچهی که حرفی "کن اعتماد من به"
 شوهرم... برابر در من از خواستمی که کسی ام.شنیده غربیه مردي

   کشیدم. عمیقی نفس کند. حفاظت برادرش

   گفت: بم صدایی با

  شده.چی که بگو بهم دقیق_

   گفتم: آمدمی بیرون چاه تهِ  از که صدایی با

 ودمب نشسته تنها منم ستش،دو پیش بود رفته کار يبهانه به سمیر_
 شد. ظاهر روم جلوي قبلیم خواستگار سهیل که شدچی دونمنمی  که

 دید رو سهیل منو تا و رسید سر معلق اجل مثل لحظه همون سمیرم
 بودم، ترسیده خیلی بود. گرفته چشماشو جلوي خون شد. عصبانی

 حالیش هیچی بشه عصبی وقتی سمیر کنم. کارچی دونستمنمی
   شه!نمی
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 ازت چرا اعتماده؟بی تو به انقدر یعنی مسخره؟ دلیل این واسه_
   بدي؟ توضیح که نخواست

   نداد! گوش_

   گفت: باشد افتاده یادش چیزي که انگار داد؛ بالا را ابروهایش

 اوم... شه!می پیداشون جا همه تو خواستگاراي چرا واقعا دونمنمی_
   بود! شده مزاحمت روزناو که همونی بود؟ چی اسمش شونیکی اون

   داد: ادامه همچنان او رفت.و سیاهی چشمانم و گرفت نفسم

 دست_دست داري گفتی؟ بگی، سمیر به چیوهمه نبود قرار مگه _
   کنی!می

 محکمی صداي با کردم. مهار را نفسم سختی به و زدم چنگی شالم به
   گفت:

 تا داري وقت دیگه روز چند تا متنفرم! بشم فرض خر اینکه از_
   شم.می کار به دست خودم وگرنه بگی! چیوهمه
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 من! داشتم ايبدبختی چه بزرگ...! خداي گرفتم. نفس وحشتزده
 و بریدمی را سرم بفهمد! را محمد يقضیه سمیر تا بود مانده همینم

   ام.سینه روي گذاشتمی

   داد. تکان سري و کرد عوض را دنده کلافه

 همه این با کردم فکر خود با شد.می ترکور لحظه ابروهایش يگره
 سردرد از که افتادم روزي یاد بعد گیرد؟نمی سردرد کندمی که اخمی

   کنم! درست گاوزبانگل برایش خواستمی و بود شده سرخ چشمانش

 و شدم مچاله خودم توي ترسیده شد، پارك خانه مقابل که ماشین
   گفتم:

   بیام! میترسم من..._

 گوشم در محکم و قرص صدایش دوخت. ملتمسم شمانچ به را نگاهش
   پیچید:

   هستم! من نترس_
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 قدم پذیرایی در برزخی چشمان با که سمیر شد! قرص ساده چه دلم و
 جلویم امیرعلی که سمتم برداشت خیز خورد ما به نگاهش تا و زدمی

   بستم. را چشمانم ترس با ایستاد!

   کشید: فریاد سمیر

   ر!کنا بِکِش امیرعلی_

 وم.ش خرد این از بیشتر تا شنیدنمی و نبود خانه کسی که بود خوب چه
   گفت: خشم با امیرعلی

 گیر ضعیف کنم. هوار و داد بلدم منم سمیر. سرت رو نیار صداتو_
   کنی!می رفتار حیوون مثل داري آوردي؟

   کنم.می رفتار زنم با بخواد دلم که هرجوري من کنار! برو شوخفه تو_

 از سمیر او! زن بودم، سمیر زن من آري دیدم... را امیرعلی سکوت
 با برداشت. خیز سمتم به و کرد سوءاستفاده امیرعلی پرتیحواس

   زدم. جیغ دل ته از و کشیدم عقب وحشت

   آره؟ کنیمی فرار من دست از کشمت!می خدابه جانا! ببر صداتو_
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 چشمانم بزند... سیلی قدرتش تمام با خواست و آورد جلو را دستش و
 قرار جلویم را سستم و لرزان دستان و شده جمع خود در و بستم را

   نبود! خبري اما کنم... دفاع خودم از تا دادم

 در قدرت با را سمیر دست امیرعلی انداختم. نگاهی چشم يگوشه با
   بود. شده من به زدنش سیلی مانع و بود گرفته دست

 نترس، بود گفته بود. شده کخش خشک گلویم و سوختمی چشمانم
   هستم. من

 و گرفت نفسم داد. هل را سمیر قدرت با چکید. چشمم از اشکی قطره
   لرزید.می وجودم تمام شدم. قایم امیرعلی پشت ناخودآگاه

   شنیدم: را سمیر گرفته صداي

   کنم! روشن تکلیفتو بیام تا اتاق تو برو جانا..._

   ت:گف تحکم با داد. هلش عقب به یکم گرفت، را سمیر بازوي امیرعلی

   نمیاد. جاهیچ جانا نشدي، آروم تو تا_

   آرومم! من_
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   نیستی!_

   گفت: و زد پس را امیرعلی دست خشم با سمیر

 نز مسائل تو و بشی آش از ترداغ يکاسه نکرده لازم اصلاً؟ چه تو به_
 اررفت باهاش بخوام هرجوري منه! همسر جانا، کنی! دخالت شوهري و

   فهمی؟می کنم؛می

 آري شد! تلخ شد... زهر کامم کرد. نگاهش مبهوت و مات امیرعلی
   تلخ. حقیقت

   گفت: و کشید نشان و خط برایم چشمانش با سمیر

   شدي؟ کر جانا! اتاق تو برو_

 شد باعث که قدريآن بود، غمگین چشمانش کردم. نگاه امیرعلی به
   تم:گف بغض از پر و فتمگر سنگر امیرعلی پشت بیشتر کنم. بغض

   ترسم!می بزنی! کتکم بازم خوايمی نمیام،_

 با میرس کشید. گردنش پشت به دستی و کشید عصبی نفسی امیرعلی
   گفت: ايگرفته صداي
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   برو! زنمت،نمی_

   بگیرم؟ سنگر آنجا خواستممی کی تا

 تاقا ردوا رفتم. بالا يطبقه به افتاده هاییشانه با و دادم قورت را بغضم
 این حقم که بودم کرده چه من خدایا ریختم. اشک وجود تمام با و شدم
   بود؟

 سمیر از نفرتم گذشتمی هرچه شد. بیشتر دادهایشانبی و داد صداي
   بودم! متنفر او از وجود تمام با هم... حالا و شدمی بیشتر

 هايقدم صداي هم بعد و پراند سرم از را برق سیلی، ضرب صداي
   بود؟! زده سیلی کی به کی است. سمیر مال دانستممی که یمحکم

 قدمی وحشتزده کوفت. همبه را در محکم و شد خواب اتاق وارد سمیر
   پس...؟ نبود، صورتش روي ايسیلی هیچ رد جاي رفتم. عقب به

 بغضم شد. جاري دلم در هاگفتن خدا_خدا و بسته هایمپلک آمد... جلو
   شد. سرازیر صورتم روي هایماشک صدا...بی شکست...

   کند. دیوانه مرا خواستمی هم باز بود، شده دیوانه هم باز مرد این
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 لايبهلا عجیبی داد.درد فشار ممکن حد تا و گرفت را دستم
   گفتم: و بستم را چشمانم پیچید. هایماستخوان

   آخ!_

  آخ... دلم... آخ دستم... آخ

 درگاهت به گناهی چه خدایا اك...!شک مرد این از امان آخ...! آخ... 
   بودم؟ کرده

   کشید: فریاد و زد چنگ را موهایش و سایید همبه را هایشدندان

 در اینکه از سوزم؟می چی از دونیمی کوفت! و آخ زهرمار! و آخ_
 چی منو تو کردي، پول یه يسکه برادرم جلوي منو اینکه از رفتی،
   پام؟ سه دراکولاي یه من کنیمی فکر نکنه کردي؟ فرض

   نداشت! دراکولا از کم

   گفتم: و لرزید امچانه

   آشغال!_
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 آورد. هجوم سمتم به و کرد پرت تخت روي را رنگش کاربنی کت
   افتاد. ولز جلز به دلم هاينزدیک چیزي درست

 اب کنیمی اضافه غلط تو نداره. دومی که آشغال یه آشغالم، من آره..._
 هچ کن تماشا و وایستا فقط کنم؛می آدمت یري،گمی گرم مرتیکه اون

   میارم. روزت به

 گفت؟می چه فهمیدمی اصلا خورد؛ گره هایشحرف وتابپیچ از دلم
   شد!می پشیمان هم بعد و گفتمی خواستمی دلش هرچه همیشه مثل

 کنی. معرفی روانپزشک یه به خودتو بهتره سمیر، ايروانی یه تو_
   اي!عقده پریشروان شکاك! سادیسمی

   کوبیدم: سرم بر دست با و کشیدم جیغ

   کنم!می تو خرج دمومی هدر الکی دارم عمرمو که من حیف من! حیف_

 بودند. کرده داغ را هایملب انگار اما بکشم، عربده درد از خواهدمی دلم
   کشید: داد و گرفت را امیقه و زد شیرجه سمتم به سمیر

 آدم به اینا بابات يکوره دِه تو ادیسمی؟س و شکاك هستم؟ چی من_
 اروی با کنیمی غلط ناموسمی! زنمی، سادیسمی؟ شکاك گنمی غیرتی
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 در ناکجاآباد از سر دارمبرمی ازت چشم تا عوضی! گیريمی گرم
   میاري.

   زد: فریاد توان تمام با

   منی! مال فقط تو_

 ت،گرف فرا را پایم تا سر عجیب سوزش یک لرزیدن. به کرد شروع بدنم
   لعنتی! ...یخبندان مثل سرما... مثل

   نشست. گلویم در بغض

   داد: ادامه

  کس!هیچ یا منی مال یا_

 همبه بودنش شکاك بودنش، مغرور بودنش، خودخواه این از حالم
    کشید... و پیچید دستانش دور را اماسبی دُم موهاي خورد.

   نکن! لعنتی... دارد درد

   پرسید: خشم با

    نه؟ یا فهمیدي_
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 گیرد؟نمی آرام چرا ترسممی عجیب افتاد. ترق ترق به هایمدندان
   کاش! بود... امیرعلی کاش

   کرد: تکرار پرخاشگر و ناراضی

   نه؟ یا فهمیدي نشنیدم رو صدات_

 يپروا نه که حادثه، یک سهمگینی به نگاهی مکث مثل خراب! خرابم...
  حضور. براي دلی نه دارد عبور

   درد. از پر اما تفاوتبی حس، بدون کردم... نگاهش نهات 

 حالم پوشاند. را اشچهره تمام بهت نیز. من سر درد شد. شل دستانش
 دیوار روي شد. پائین و بالا اشسینه خورد. همبه نگاهش پشیمانی از

 نشست کنارم بعد يدقیقه چند هم او کردم. کِز ايگوشه و خوردم سُر
 طی را اتاق عرض و طول کلافه و شد بلند جا از ارهدوب کشید. آهی و

 ادهافت گز_گز به و سوختمی گلویم نشست. هامپلک پشت اشک کرد.
   بود.

 باز ترسیدممی شدم جمع خودم درون ترس با آمد. سمتم به سمیر
   لرزید: صدایش کشید. آه دوباره و کرد مکث شود. جنی
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   کردم! غلط جانا_

 فشارم محکم شدم. پرت آغوشش توي و کشید خشونت با را دستم
   گفت: ترس با داد.

 قول توروخدا بده؟ قول باشه؟ !منی مال ابد تا تو دارم! دوستت خیلی_
   عزیزم! بده

   لرزید: آغوشم در جوجه مثل شد. شل پاهایم و زد ریشه گلویم در بغض

 دست کردم! غلط اصلاً ببخش! منو توروخدا نره! یادت هاعاشقتم_
   بگیرن. من از رو تو ترسممی نیست. یست...ن خودم

 را دلم سوختگی بوي و سوختم سوختم، داغش دستان حرارت از
   کردند. استشمام عالم يهمه

 هم ایدش گذاشت،نمی لعنتی بغض نگفتم. چیزي کشیدم، عمیقی نفس
   نداشتم. گفتن براي حرفی

 هايلب جان به هاوحشی مثل و بخششم پاي گذاشت را سکوتم
 را موهایم هایشکرد.دست بوسیدنم به شروع وحشیانه افتاد، بدبختم

   .بزنم پسش نداشتم جان ◌ٰحتی گرفت؛ بازي به
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 هیچ بدون امایستاده هاربات مثل من و رفت امصدقه قربان
   حدیثی. حرکتی،حرفی، هیچ بدون العملی!عکس

 هنوز کشید. آغوش در مرا حرارت پر و بوسید را امپیشانی کشیدم. آه
 نداشت... حق کند! شک من به نداشت حق بودم. دلخور دستش از هم

   کند! اینگونه نداشت حق

   لرزید: بید مثل

   بگی؟ چیزي خواينمی_

 زمزمه ناباور و آرام بالا. سمت به دهم هل را لبانم يگوشه کردم سعی
   کرد:

   ترسی؟می ازم هنوزم نکنه_

   گفت: آشکاري ترس با شد. جدا من از

 من زا داشتنه، دوست سر از عصبانیتم خدا به ببخشید! گفتم کهنم_
    نکن! خون دلمو نترس،

 آن دست با و ریختم اشک صدابی گرفتم. پیش در را آینه راه ربات مثل
 پخش صورتم روي لعنتی کردم. پاك لبانم روي از را قرمز مضحک رژ
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 هايکدلق شبیه بینی و لب قرمزي و چشم زیر سیاهی آن با شد!
   بودم. شده سیرك

   کشید: عربده سمیر

   بدي؟ جواب تونینمی شدي؟! کري باز نیستم؟! تو با مگه_

   لرزیدم... خودم به اشعربده صداي با

 صورتش چپ سمت يشقیقه کنار يبرآمده رگ هم فاصله همان از
   گفت: و کرد حرامم پوزخندي بود. شده دیوانه هم باز زد، را چشمم

 عزا طورياین که شدم نوشتون و عیش مزاحم ناراحتی نکنه چیه؟_
   گرفتی؟!

   گفتم: لرزانی صداي با آهسته

 حرمتاي که نگو چیزي بشی. پشیمون بعداً  که نگو چیزي سمیر_
   بشه! شکسته بینمون

 و ایستاد جلویم سریع رفتم، در سمت و گرفتم دست در را بالشتم
   گفت:
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   کجا؟_

   زدم: لب آهسته رطوهمان و زدم زل چشمانش توي

 ترکت همیشه واسه رم...می بشی راهم سد و مهمون اتاق برم نذاري_
   کنم!می

 دستانش گرفت. خود به ترس رنگ نگاهش آنی و زد خشکش
 شد.انگار خاموش نگاهش برق و گرفتند قرار کنارش حرکتبی

   شد: تر چشمانش

   جانا! نرو نه..._

   کنار! برو پس_

 از .کنم تحملش هم دقیقه یک توانستمنمی حتی کشید؛ کنار سریع
 سري با ترطرفآن کمی امیرعلی کوبیدم. همبه را در و شده خارج اتاق

 آه و کرد نگاهم رفتم، سمتش به بود. زده تکیه دیوار به افتاده، زیر به
 روي و بودند غمگین چشمانش کرد. کباب را دلم که آهی کشید،

   د!بو انگشت رد هم راستش سمت يگونه
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 امیرعلی من! خاطربه برادرش! از همآن بود؟! خورده سیلی امیرعلی
  قلدر؟

   پرسید:

   خوبی؟_

   بستم: را چشمانم

   هستی! که مرسی_

 اتاق به و شدم دور اشزدهبهت چشمان مقابل از و کردم تند پا سریع و
   بردم. پناه مهمان

   خویش مزار سر بر ایستاده

   خاموش

   مبهم

   خیره

    سنگین...

   هاخسته
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   کنندنمی گریه

   میرندمی

    آه...

   بیامرزد! خدایم

   نشستم. تخت روي همیشه از ترخسته

 زندگی به و هاآدم به و ریختم اشک قدرآن بخوابم! نتوانستم اصلا
 نه ساعت برد. خوابم صبح شش ساعت سر آخر که فرستادم لعنت
 قدرآن شدم. بیدار خواب از وحشتناکی و بد کابوس با همراه صبح

   شد.می لِه داشت مغزم که بودم دیده کابوس

   شدم. خارج مهمان اتاق از و شستم را وصورتمدست

 امهخست بلاتکلیفی این و کنم چه مانزندگی و سمیر با دانستمنمی
 سعی و بودم شده دچارش که مزخرفی حس آنط از بدتر بود. کرده

   کنم. انکارش کردممی

 کاناپه روي شب هايلباس همان با سمیر شدم. خوابمان اتاق وارد
  بود. گرفته دستانش میان را سرش و بود نشسته
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 تنم تمام برقش و زرق بودم. خوابیده هالباس همان با او از بدتر هم من
 از دید که مرا و کرد بلند سر سریع شنید را در صداي تا بود. خورده را

   پرید. جا

 ايگرفته صداي با کمدم. سمت به وا به توجهبی و زد سرم به فکري
   نالید:

   جانا..._

 هم جاهمان از انداختمش. تخت روي و برداشتم را ساکم و بردم دست
 اشزدهوحشت صداي کنم. تصور را اشپریده رنگ صورت توانستممی

   بگیرد: عمق لبخندم شد باعث

   جانا؟ کجا...؟ جانا..._

 مچ دادم. جا ساك توي را نیازم مورد هايلباس و پالتو دست چند
   گفت: ملتمسانه و گرفت را دستم

   نکن! عزیزم، نکن کارواین جانا ببخشید، گفتم کهمن_

   غریدم: و چشمانش توي زدم زل تمام رحمیبی با
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 تصمیم اومدنم از بعد کنی!نمی کاري هیچ توئم و شیراز رممی_
   نه. یا بمونم باهات گیرممی

 به قدم یک و برداشت مچم روي از را تشدس زد... خشکش شد، مات
    رفت. عقب

   بستم. را زیپش و ساك روي شدم خم و زدم پوزخندي

 کردم. عوض رنگ شیري پالتوي یک با را هایملباس و شدم حمام وارد
 شدم دور امخالی جاي به سمیر شده خشک نگاه از و برداشتم را ساکم

   زدم. ندنیشخ به شبیه لبخندي زدم. بیرون اتاق از و

 سمیر گفتمی که دارم یاد به را روانشناس دکتر هايحرف هم هنوز
 موقعیت آن از کمی شدمی چه را. دادنت دست از فوبیاي دارد، فوبیا

   کردم؟!می استفاده

 داشتند و بودند آنجا امیرعلی و آقاجون فقط شدم؛ آشپزخانه وارد
   خوردند.می صبحانه

 همبه گربه و سگ مثل و بودند نشسته جا یک پسر و پدر این عجب چه
 حس خوبی به صورتم روي را خون گرمی امیرعلی دیدن با پریدند.نمی
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 اکنشو فقط امیرعلی به نسبت انگار و کرد قراريبی هم باز قلبم کردم،
   داد!می نشان

 دستم بغل را ساکم و صندلی روي نشستم و دادم آرامی سلام
 شده ساکم میخ نگاهش امیرعلی ماا داد، را جوابم گذاشتم.آقاجون

    بود!

 لقمه به مشغول را خودم و بپرهیزم او به کردن نگاه از کردم سعی
    کردم. گرفتن

   زد: را امیرعلی دل حرف انگار آقاجون

   چیه؟ ساك این_

 روي که را دستم شد. خیره دهانم به و شده گوش پا تا سر امیرعلی
   گفتم: و کردم مشت بود پایم

   نیست؟ پرواز امشب مگه شیراز، فرس واسه_

   دونه؟می سمیر اما چرا..._

 بود، شوهرم مثلاً  بود. او دست من ياجازه بود، طبیعی خب سمیر!
   م:گفت و زدم لبخندي نداشتم. را بودن او با به تمایلی هیچ که شوهري
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 یه تا شیراز برم که داده پیشنهاد خودش ◌ٰحتی دونه؛می بله_
   .مکن عوض وهواییآب

 چاي و داد تکان سري شد.آقاجون سوال علامت از پر نگاهش امیرعلی
   گفت: و زد هم را شیرینش

 میاد گفته و شده پیاده شیطون خر از امیرعلی که حالا خوب! چه_
 نیمکنمی وقت سمیر منو چون بیاد؛ شیرازم باید کنه کمکمون شرکت
 امیرعلی؟ نه گهم باشه. تو مراقب هم باشه اونجا به حواسش هم بیایم،
   چیه؟ تو نظرت

 از خواستممی من شنیدم؟می چه بود! شده خشک_خشک دهانم آب
 امیرعلی حضور حالا شیراز. بروم و کنم فرار گنگ حس این و امیرعلی

 و شرکت حتی و بیرون خانه، بود. کرده پر مرا اطراف يهمه سایه مثل
   شیراز. هم حالا

 حوصلهبی و گذاشت بشقابش توي را اشخورده دست يلقمه امیرعلی
   گفت:

   میام. ندارم، نظري_
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 از هم بعد و کرد حواله سمتم به نگاهی نیم و شد بلند جایش از
     شد. خارج آشپزخانه

 و شدم بلند حالبی بمانم. زنده فقط تا خوردم دیگر يلقمه چند هممن
 رهجپن طرف به اختیاربی گذاشتم. کفشی جا جلوي در، کنار را ساکم

 يصفحه به و بود داده تکیه توت درخت به امیرعلی شدم. کشیده
 کنم فکر بود. هم توي شدتبه هایشاخم بود. شده خیره اشگوشی

   درآورده! پا و دست بعد بوده اخم اول

   زدم. لبخندي

 ورترک هایشاخم يگره و کشید گردنش پشت به دستی کلافه امیرعلی
 سریع و دادم قورت را لبخندم د.کر تایپ چیزي تند_تند و شدند
 تلویزیون مقابل راحتی يکاناپه روي و کشیدم را رنگ سفید يپرده

   کند! غافلگیر را نگاهم دوباره خواستمنمی نشستم.

 که داشتم نساء از پیام چند کشیدم... بیرون جیبم از را امگوشی
 نمدستا بود! فضولی آدم عجب بود! پرسیده سوال امیرعلی يدرباره

 و دادم قورت را دهانم آب کرد. لمس را اینستاگرام يبرنامه اختیاربی
   رفتم. سمیر پیج به
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 سرکشم نگاه کردم... زوم عکس روي بود... کرده پست را دیشب عکس
 لباس چقدر بود. زده زل دوربین به جدي که شد امیرعلی به خیره

 وهايباز آن بود! پهن چقدر هایشسرشانه آمد!می او به رسمی
   بزند. بیرون و کند پاره را کتش خواستمی اشورزشکاري

 سرت بر خاك"زد تشر قلبم صداي به توجهبی عقلم بستم. چشم
   "کنی؟!می کارچی داري سرت...! بر خاك جانا...!

 کنجکاوي یه فقط کنم؛نمی کاري که من شده؟چی مگه" گفت: قلبم
   "ستساده

 قراره؟بی قلبت چرا ست؟دپسهساد کنجکاوي یه فقط" غرید: عقلم
   "زده؟ یخ چرا وپاتدست کنه؟می ولز_جلز دلت چرا

   "بار!یک فقط شه...نمی چیزي" گفت: قراربی قلبم

   "کنهمی بدبختت باریک همین" کشید: فریاد عقلم

 را امیرعلی پیج سمیر، هايفالوئر میان از کرد. را خودش کار قلبم اما
  کشیدم. کشداري نفس و شدم پیجش وارد کردم. پیدا
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 امیرعلی هايعکس به و کردم پاك شالم با را عرقم از خیس دستان
   بود! شده پا به زلزله قلبم توي شدم. خیره

 تمام بود... خودش از هاعکس تمام کردم. رو و زیر را هایشعکس تمام
 قرار هایشپست زیر کپشنی هیچ و بودند سفید و سیاه هاعکس

   نداشت.

 قلب کلی و رفتندمی اشصدقه قربان دخترها خواندم، هارا کامنت
   "احمق!" کشید داد عقلم بودند. کرده کامنت برایش

 چه من خدایا کشیدم. ملتهبم صورت به دستی و کردم قفل را گوشی
 ونتلویزی ندهم پیشروي ياجازه افکارم به اینکه براي بود؟ شده مرگم

 را دیروز فوتبال تکرار داشت گرفتم. را سه شبکه و کردم روشن را
 ستهنتوان مهمانی خاطر به دیشب استقلال! و پرسپولیس کرد.می پخش
   شوند!می چند_چند ببینم و کنم تماشا را فوتبال بودم

 را امیرعلی صداي که بود بازي امسی هايدقیقه بودم... فوتبال محو
   شنیدم: سرم پشت درست

   واي! خدا... واي_
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 با هیجان با امیرعلی شد. خشک دهانم آب و شده مشت دستانم
 خت.دو چشم تلویزیون به مشتاق و نشست کنارم کاناپه یک يفاصله

   هست؟ هم او روممی که هرجا چرا خدایا...!

   غرید: عصبی حالت به و داد تکان تلویزیون جلوي را دستش

 املایی یه توروخدا! نگاه دي؟می لو توپ چرا دیگه! کن بازي درست_
   بزنه. تونهنمی

 شد. بلند آزادي استادیوم توي بندشپشت استقلال هواداران صداي
   گفتم: و زده محوي لبخند

   است!بازنده الان از تیمتون_

 لحنی با شدم. جابهجا کمی و انداختم دیگرم پاي روي را پایم
   گفتم: درآورحرص

   شید!می سوسک همیشه مثل_

 که آن بدون زد. پوزخندي و شد خیره تلویزیون به عمیق اخمی با
   گفت: کند نگاهم

   ندارن! نظر اظهار حق هاچهارتایی من نظر به_
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 دونیممی وقتی ببینیم اخبار تا چند حداقل شیش! يشبکه بزن_
   استقلاله! سرور همیشه مثل پرسپولیس

   کرد؟نمی نگاهم چرا کرد. فوت را نفسش و گرفت لجش

    بچه! دوننخن منو آخه؟ پرسپولیس_

  بیانه! به حاجت چه عیانه که چیزي_

   نداد.گفتم: را جوابم

 خودشون دور چطوري پوشآبی هايکشکیسه این توروخدا نگاه_
   چرخن!می

   کرد: ايقروچه دندان

   جان. لُنگی خوشه آخرش شاهنامه_

   گرفت: عمق لبخندم

 هايلگ تعداد از بازي یه تو پرسپولیس هايگل تعداد داره کم_کم_
   توروخدا؟ بینیمی شه.می بیشتر فصل کل تو کیسه

   داشت: هیجان گزارشگر صداي
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 خطرناکی! موقعیت چه واي...! پرسپولیس، تیم براي موقعیت یک_
 شوت وپوت بیشتري دقت با اگه البته بخوره گل استقلال که بود نزدیک

   شدن... شوکه همگی استقلال مدافعین کردن.می

 را هایشدندان و کشید ايحرصی نفس امیرعلی م.خندید اختیاربی
   گفتم: و نگریستم حرصش از شده مشت دستان .به سایید همبه

 پرسپولیس یا شی؟می عصبی انقدر بازي یه خاطر واسه چرا بابا_
   دیگه! بازهمی استقلال یا برهمی

   دوخت. چشمانم به را خشمگینش نگاه و چرخید طرفم به بالاخره

 در بود؟! متعصب تیمش به قدرآن یعنی بارید؛می آتش شچشمان از
 حس داشت؟ سگ اشلعنتی نگاه قدرآن شدم.چرا غرق نگاهش

   بگیرد. را امپاچه نگاهش سگ است ممکن لحظه هر کردممی

 عوض بهت با را جایش و کشید پر چشمانش از خشم ايلحظه براي
 را دستش و زد پلک آرام کشیدم. تندي نفس بود... شده گرمم کرد.

 و شد سردرگم نگاهش شد. خشک و سوخت گلویم کرد. مشت بیشتر
   آمدیم: خود به دو هر گزارشگر داد صداي با شد. پائین و بالا اشسینه
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   بازیکن! این زنهمی گلی چه پرسپولیس... براي گل گل..!_

 .دوختم تلویزیون به و گرفتم سختی به را نگاهم و شد سخت نفسم
 پائیز مگر بودم! هلاك گرما از آتشم. يکوره درون ردمکمی احساس

   نبود؟

 جَو، شدن عوض براي مات! و گیج بود... طرفم به نگاهش هنوز امیرعلی
 هم امیرعلی که بودم مطمئن که مصنوعی قدرآن خندیدم... مصنوعی

   فهمید!

   عزیز! هايکیسه زدیم گل بهتون آخرشم بینی؟می_

 را دهانم آب شد. خیره تلویزیون به و رخیدچ آرام و نداد را جوابم
   گفتم: و دادم قورت

 دشدی سوسک آقا! استقلاله سرور پرسپولیس مشخصه الان همین از_
   نه؟

   کرد؟!نمی تلاشی چرا برود، بین از سنگین جو تا خندیدم الکی

 آخِی کرده؟ درگیر رو ذهنتون پیش سال چند دربی يخاطره نکنه_
   نیست. چیزي کم گل تا ششی دارید. هم حق خب
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   دادم: ادامه و شد بیشتر امخنده

   که! نداره غصه حالا_

   گفت: آرام کرد. نگاهم و چرخید طرفم به

   هیس!_

 چشم سقف به و داد تکیه کاناپه پشتی به را سرش شدم...! ساکت
 هر .رفت بالا قلبم ضربان بود. آشفته و کشیدمی نفس نامنظم دوخت.

 امدیوانه و زدمی زبانه امبینی زیر عطرش بوي کشیدمی که نفسی
 دوباره نهاد. چشمانش روي را ساعدش و بست را چشمانش کرد...می

   کشید. عمیقی نفس

 هک کردم نگاه قرمز و آبی هايبازیکن به مات و نشستم سینه به دست
 امیرعلی کردند.می تلاش زبانبی توپ آوردن دست به براي کدام هر

   آمد: گزارشکر بلند صداي کشید. ريدیگ عمیق نفس

   استقلال...! براي گل گل...!_

 مه تکان حتی او و زد گل محبوبش تیم نداد. نشان واکنشی امیرعلی
   گفتم: و گرفت نگرانی بوي لحنم اختیاربی نخورد!
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   خوبی؟ شده؟ چیزي_

   دیگر... عمیق نفس دوباره

   گفت: بمی صداي با

   بري؟ شهمی_

  شد.: گشاد انمچشم و زد خشکم

   برم؟ کجا_

   شد: گرفته صدایش

   .بالا يطبقه برو نباش! اینجا برو...! لطفاً _

 را او حضورم که آمدمی بدش من از قدرآن یعنی آمد؛ درد به قلبم
 شام موقع تا رفتم. بالا يطبقه به و زدم پوزخندي کرد؟می خاطر آزرده

 برو، بود گفته میرعلیا کردم. سرگرم را خودم و ماندم مهمان اتاق
   نباش! اینجا
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 بود. تر چشمانش و ناراحت اشقیافه زد. صدایم مهسا شام زمان
 و مهسا به که داشتم خردي عصاب و گرفتاري خودم که قدريآن

   بود! پسرك آن خاطره به لابد نکردم؛ توجه اشکش از خیس چشمان

 یرز سمیر! جز بودند... شام میز سر همه رفتیم. پائین يطبقه به هم با
   پرسیدم: لب

   کجاست؟ سمیر مهسا_

   گفت: حوصلهبی و کشید بالا را دماغش

   میاد! الان زدم، صداش_

 را سلامم جواب توك وتک دادم، آرامی سلام نشستم. و دادم تکان سر
   شنیدم.

 کارش مرا امیرعلی نگاه که کنم انتخاب را صندلی دورترین کردم سعی
 با بینمب تا بیایم، کنار احساسم و خودم با تا نخورد او به نگاهم که نکند،
   چندم؟ چند خودم

   آشغال. سطل توي بریزم را تمامش تا
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 جوري شدند. متوجه همه که قدريآن خسته! و کلافه آمد... هم سمیر
 خب آري... زدم... تلخی پوزخند کرد. نگاهم بد و برگشت  مادرجون که

   که! دهدنمی مفت پول خودش قول هب آمدم،می کنار پسرش دل با باید

 رس ترسیدممی چون دانم؛نمی را امیرعلی بود. خیره بشقابش به سمیر
 رد.کمی سنگینی هنوز مادرجون نگاه نشست. کنارم کنم.سمیر بلند
   گفتم: سمیر گوش در آرام ناچار پس بودم؛ مجبور من

   ت؟واسه بکشم چی_

 کشیدم. سالاد هم خودم براي و او براي سوپ کمی کرد. نگاهم رمقبی
 قطف را خانه آورخفقان فضاي  نداشتم، اشتها اما بودم گرسنه اینکه با

    شکست!می خورد،می بشقاب به که هاییچنگال قاشق صداي

   گفت: مهسا ناگهان که

   بگم... چیزي یه خواستممی اینجایید همه که حالا_

 چشمان توي بود زده زل مستقیم او اما کردیم، نگاهش همه
   گفت: قاطع و آقاجون.محکم

   شده. پیدا خواستگار واسم_
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   داد: ادامه آیددرنمی کسی از صدا دید وقتی 

   خواستگاري! بیاد که بگیرم اجازه خواستممی آقاجون..._

   گرفت: جبهه سریع مادرجون

 نداره؟ مادر پدر کرده خواستگاري ازت که طرفی مگه گی؟می چی_
 پسر مهرداد واسه رو تو ما دونیمی خوب خودت ه؟ن خیابون تو لابد
   نباف. خیال خودت واسه الکی کردیم. نشون اتعمه

 نهخا عمه بود. رفته خارج به تحصیل براي که بود خانمعمه پسر مهرداد
 مادرجون به اصلا کردند.مهسا می زندگی ویلا این بالاي يطبیقه

   گفت: آقاجون به رو نکرد توجهی

 نمیاد خوشم مهرداد از دونیدمی خوب خودتون ه؟چی شما نظر_
   نیست! که زور ندارم! دوستش

 روي قلبم ضربان صدایش شنیدن با ناخودآگاه کرد، مداخله امیرعلی
   رفت: هزار

   بخون! رو درست بشین ايبچه هنوز تو مهسا،_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 449  

 

 من هوم؟ نیست خونه این عروس جانا الان مگه ام؟بچه چی یعنی_
    ترم!کوچیک ازش سال دو فقط

   را... صدایش پر نفس هم... بعد و کردم حس خودم روي را امیرعلی نگاه

   گفت: لب زیر سمیر

   نده! ربط قضیه این به رو جانا الکی_

   گفت: و شد آش نخود هم امیرحسین

   فرندته؟ بوي باشه! خوشم اوه..._

   گفت: جدي امیرعلی

   باش! ساکت تو امیرحسین_

 با و شد خیره بشقابش به بدخلقی با و برچید لب بیچاره امیرحسین
   کرد. خالی سالادش توي را سُس حرص

   گفت: خشمگین مادرجون

   کنید! تمومش رو مسخره بحث این_

   زد: تشر مهسا
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 چرا میاد؟ نظر به مسخره تونواسه من هايحرف من... تصمیماي چرا_
   نداره؟ حوصله کسهیچ رسهمی که من به نوبت

   :گفت امیرعلی

   بخون! رو درست بشین آدم مثل اي،بچه هنوز تو چون_

 خودت براي و نظرت پس کنم، احترامیبی بهت خوامنمی داداش_
   نگهدار!

 دوباره امیرحسین خوردمش! سریع اما نشست، لبم روي محوي تبسم
   شد: عروس مادر

   دي!می نشون رو خودت داري خوب غریبه یه واسه بینممی_

   شد: جمع اشقیافه مهسا

   نزن! حرف دهنت از تربزرگ امیرحسین_

   گفت: التماس با و دوخت آقاجون به را نگاهش سپس

    خواستگاري؟ بیاد بگم ساکتی؟ چرا بگو... تو آقاجون_

   گفت: آرام و کرد باز لب بالاخره آقاجون
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   چقدره؟ درآمدش چیه؟ شغلش قشریه؟ چه از ست؟کارهچی_

   کشید: حرصی پر نفس مهسا

 زا نیست... ما جنس از نخیر نه؟! یا خوبیه آدم پرسیدنمی جاشبه چرا_
 دوستش منم و خوبیه آدم جاش به اما نیستا! که خوبه نیست... ما قشر

   خواستگاري! بیاد بدید اجازه پس دارم! دوستش امخیلی دارم!

 و زد کنار اشپیشانی روي از را رنگش استخوانی موهاي مادرجون
   گفت: خشمگین

 خوب خانم، مهسا باشه خوشم نه؟! کردي کور رو بازار چشم رفتی_
   دادي. نشون رو اصالتت

   شد: بلند جا از و زد پوزخندي مهسا

 من صورت هر در چون بکنید؛ فکراتونو دممی وقت بهتون هرحال به_
   کنم!می ازدواج باهاش

 با مادرجون شد. دور همه متعجب چشمان جلوي از سریع خیلی و
   گفت: حالبی و زد قلبش روي دست

   خوردن! سنگ شیر جايبه دن!می کشتن به منو اینا آخر_
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 يچهره توانستمنمی اما حوصله؛بی هم سمیر و بود متفکر آقاجون
   گفت: ببینم.آقاجون را امیرعلی

 بهتره جانا ست،دیگه ساعت سه پرواز چیزیه. هر از ترمهم کار فعلاً_
   بدم. بهت مدارکو تا اتاقم بیا توئم امیرعلی بشی! آماده که

 و نیاوردم خودم روي به اما کردم؛ حس خودم روي را سمیر خیره نگاه
   گفت: پوزخند با مادرجون نوشیدم. آب کمی

    کار! گهمی بعد ره،می دست از داره اشبچه کار؟_

 ار کار که کسی پدرش! به بود، رفته کی به سمیر بودم فهمیده تازه
 و فشرد و گرفت میز زیر را دستانم سمیر دانست.می هرچه از ترمهم
   نالید: آرام

   نرو...! جانا..._

   شدم. بلند میز سر از و کشیدم را دستم

***  
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 زا بدجوري نکرد. امحواله هم نگاهی نیم سمیر زدم بیرون خانه از وقتی
 حقش کردممی احساس و بود بد حالش بود! دلگیر و دلخور دستم
   شد!می تنبیه دبای است؛

 او با است قرار اینکه فکر از بود. زده غیبش دوباره که هم امیرعلی
 و داشته استرس ناخودآگاه شد. مور_مو تنم تمام شوم همسفر

   ترسیدم!می

 خیلی داشت. حضور هم شرکت بلد کار و پوشخوش زن محسنی خانم
 شیراز تا اینجا از کردم. پیدا هواپیما در را امصندلی شماره راحت
 شیراز به حال به تا کشید.می طول روز شبانه یک ماشین با آن.هم
   داشتم... هیجان و بوده خوشحال خیلی بابت این از و بودم نرفته

 نارمک کسی چه است قرار دانستمنمی کشیدم. عمیقی نفس و نشستم
 به  سمیر... به کنم. فکر چیز هیچ به خواستنمی دلم بنشیند!

 محمد... به دهد!می رخ اطرافم که اتفاقاتی به ام...زندگی به امیرعلی...
   هایش. تخم و اخم و مادرجون به عشقش... و مهسا به مادرم... به
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 اب است! کسی چه همسفرم ببینم تا برگشتم نشست. کنارم کسی
 جدي و سردآورد. هجوم حلقم به قلبم و خورده سختی تکان دیدنش

   داد.می نعنایی آدامس بوي د.بو زده زل رویشبهرو به

 سرش بودم. کرده گم را پایم و دست بدجوري دادم. قورت را دهانم آب
   کرد: زمزمه آرام و داد تکیه اشصندلی پشتی به را

   کنی؟می نگاه چی به_

   گفتم: گیج

   ها؟_

 همانند آرام... لرزید... هم من دل اُبهت! از پر مردانه... آرام... خندید...
   ساله. شانزده هايبیرستانید دختر

   را. اشنعنایی جوید؛آدامس را آدامسش و کشید عمیقی نفس

 کمی زدم. زل روروبه به و گرفتم او از سختی به را امشده خشک نگاه
   کرد: مِن_مِن

   نکرد؟ اذیتت دیگه که... سمیر..._
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  ناب.: و خوب احساسات از شدم پر

   نه!_

   بگو! بهم کرد اذیتت اگه_

   داد: ادامه و زد زخنديپو و

 کنند دعوا شوهر و زن گنمی نشنیدي اما کردید، دعوا چند هر_
   بیجاست! منم دخالت کنند؟ باور ابلهان

   گفت: قبل از ترخشمگین و آورد جلو را سرش کمی و

   نیست؟ طوراین_

 نگاهش حالت کرد.می نگاهم ترسناك و بود شده گشاد چشمانش
 خودم در ترس با کرد! امخفه که روزي همان !بود شده قبل مثل دوباره
 يپنجره به چسباندم را خودم آورد. جلو را دستش شدم. مچاله

 شده دیوانه باز زدم. چنگ را مانتوام گوشه دستم با و هواپیما کوچک
 .گرفت دستانش در را شالم يریشه آمد. فرود شالم گوشه دستش بود؟

 لحن همان با کرد. نوازشش امیآر به بود شالم روي نگاهش کهدرحالی
   گفت: ترسناکش
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   نترس! من از_

   گفتم: بغض با

   کنی؟می جورياین چرا ترسونه.می منو رفتارات نترسم؟ چطور_

   جوري؟چه_

   کن! ول شالمو_

  کرد: پرت صورتم روي را شالم يگوشه اخم با

   نترس! من از پس زنم،نمی بهت آسیبی هیچ من_

 تنشس ناچار به بنشیند، که داد تذکر سریع هماندارم شد... بلند جا از
   زد. موهایش به چنگی دست با و

 کمربندم لرزان و نشستم صاف درآوردم، حرکت به را امزده یخ دستان
   بستم. را

   درآمد! پرواز به نیز من دل او همراه به و شد بلند هواپیما بالاخره

 داد.می کمربند بستن ينحوه يدرباره توضیحاتی داشت مهماندار
 و ودب زده یخ شدت به وپایمدست شدم، هواپیما سوار سمیر با باراولین
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 نآ به برسد چه  بودم، ندیده نزدیک از را هواپیما حالبه تا ترسیدم.می
   بودم. دیده ها فیلم در فقط بروم! مسافرت به و شوم سوارش که

 فرو اششیگو در را سرش هم باز امیرعلی کشیدم. پوفی حوصلهبی
   کند.می چت کسی چه با نبود معلوم بود. برده

 هچ بفهمم تا کردم متمایل طرفش به را سرم نامحسوس و گرفت حرصم
 يصفحه دیدن با کرده! میخکوب را او اشگوشی صفحه روي چیزي
   زد! خشکم تقریبا و شد گرد چشمانم اشگوشی

   دیدم!می چه بزرگ خداي

 عربی... کلمات کردم. بسته و باز را مانمچش خواند؟!می قرآن داشت
 قرآن او رفت. یادم از کشیدن نفس ايلحظه براي بقره! يسوره

 و کردمی حرمتیبی پدرش به و خوردمی مشروب که کسی خواند؟!می
 خواند!می قرآن چشمانم مقابل داشت بود خیالبی گذرانخوش پا یک

   کرد: زمزمه آرام و زد محوي لبخند

   رنگی! چشم فضول_
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 با بودم. داده دست از را تکلمم قدرت درخشید. چشمانش و کرد نگاهم
   گفتم: پته_تته

   ؟!خونیمی قرآن تو_

   گفت: جدي و رفت بین از لبخندش

   خب؟_

   وجه!هیچ به بخونی... قرآن که خورهنمی اتقیافه و تیپ به اصلا_

   کرد: اخم

 کنهن نخوند؟ یا خوند قرآن باید که کنهمی تعیین قیاقه و تیپ مگه_
 که زمین بدوزم نگاهم و ببندم بیخ تا مویقه هايدکمه بذارم ریش باید
   بخوره؟ بهم

   خوردي! مشروب مهمونی شب تو_

   خوردم! که خوردم_

   شنوه!نمی روز چهل تا بخوره مشروب که رو کسی صداي خدا_

   خونم.می من اما نشنوه؛ خب_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 459  

 

   گفتم: حرص با کشیدم. عمیقی نفس

   رقصیدي. باهاش و گرفتی نامحرمو دختر دست مهمونی شب_

   زد: پلک سرهم پشت چندبار و شد عجیب نگاهش

   خب؟_

   خب! که خب_

 ترینبزرگ شنیدم ◌ٰحتی حرومه! شراب خوردن که دونممی خودم_
 منشأ و هابدي يریشه شراب دونممی حتی و شده شمرده گناه
 و دهمى دست از رو خودش عقل ه،بخور شراب که کسى و هاستگناه
 نداره. ترس گناهى هیچ از و شناسهنمى رو خدا که استموقع اون

 و رهمی بیرون کل به بدنش از خداشناسی و شهمی سست ایمانش
 روز چهل تا و کنهمی لعنت اونو خدا شه.می خبیث و ناقص روحش
 یتشنگ از و سیاهه روش قیامت روز ◌ٰحتی شه؛نمى قبول نمازش
   شه.می هلاك

 مردانه امقیافه دیدن با بزند. بیرون حدقه از چشمانم بود نزدیک
   گفتم: و لرزید دلم خندید.



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 460  

 

 چرا پس حفظی؛ از حتی دونی!می اینارو يهمه خودت که تو_
 چرا پس شنوهنمی رو صدات خدا روز چهل گینمی مگه خوري؟می

   قهره؟ خدا وقتی خونیمی قرآن الکی

   گفت: و زدیدد را نگاهش

 که کسی برم.می پناه خودش به خودش از کنممی که کاري هر من_
 خدا چه بده انجام رو وظایفش تمام روز چهل تو باید خورهمی شراب
 این از ترمهربون خدا دونممی که هرچند نشنوه. چه بشنوه
   هاست!حرف

 از دیگر یکی دوباره او بشناسم. درست را امیرعلی توانستمنمی
   بود! کرده حیران شدت به مرا این و بود کرده رو را هایشخصیتش

 از آخرشم و کنممی بخواد دلم غلطی هر نه؟ جانا، امعوضی خیلی من_
   کنم.می بخشش طلب خدا

 معلوم خدایا آوردم! کم نفس و زده یخ ايلحظه اشخودمانی لحن از
 صدایی با دزدیدم. را نگاهم که بودم من باراین کنی؟می چه است

   گفتم: ضعیف
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   کنم! قضاوت رو تو بخوام که نیستم خدا من دونم!نمی_

 آب تمام نفس یک کرد. باز را درش و برداشت را معدنی آب بطري
   زد. اشآشفته موهاي به چنگی کلافه آخر در و کشید سر را بطري

   خوندي؟می قرآن الان چرا_

   گفت: و شد منقبض فکش کردم. نگاهش

 گول اینکه براي خودش! به فقط ببرم؛ پناه خودش به کهاین براي_
   نخورم. رو شیطان

 و انداخت چشمانم به گذرا نگاهی شدم. اشخیره متحیر و مات
   کرد: مشت را دستانش

   نخورم! گول اینکه براي_

 سِر وپاهایمدست ام.افتاده گیره عمیق گودال یک در کردم احساس
 و تاختمی وحشیانه بمقل افتاد. سوزش به چشمانم و شده
   !شود رام بدبختم قلب تا بگیرم دست به را افسارش توانستمنمی

 بدنم هايسلول تک_تک در اشخواستنی عطر کشیدم. عمیقی نفس
 آمد. سرمان بالاي مهماندار نزدم. دم و سوختم گرفتم. آتش و نشست
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 زا بعد گذاشت! مانجلوي عجله با را هانوشابه دیگري و غذا یکی
 و کرد باز را مصرفش باریک ظرف در و کرد ايسرفه تک رفتنشان،

 باز را ظرفم در و کرده جور و جمع را خودم داد! ابروهایش به چینی
 غمر ران دیدن با کرد. غذایم ظرف به نگاهی تفاوتبی امیرعلی نمودم.
   خندید. مصنوعی و زد برق هایشچشم

 گوشت از قاشقی لذت با و کرد جابهجا را مانهايظرف و سریع خیلی
   دوختم: او به را نگاهم اعتراض با گذاشت. دهانش در و کند ران

   برداشتی؟ غذامو ظرف چرا کنی؟می کارچی_

   گفت: خیالبی و انداخت بالا ايشانه

 میاد! بدم مرغ يسینه از دارم. دوست بیشتر مرغ رون من چون_
   ره!نمی پائین گلو از خشکه

   گفتم: و نگریستم یشگلو سیب به

   داشتم. دوست بیشتر رونو من اما_

   گفت: درآورش حرص خیالیبی همان با و پرید بالا ابروهایش

   چه! من به_
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   بود! برگشته گستاخش جلد به دوباره

   بود. کرده آب هم مرا دل و خوردمی غذا لذت با

 سالاد شهمه نزدي، غذا به لب شامم میز سر خوري؟نمی چرا_
   نیست؟ اتگشنه دي.خور

 بود! من به حواسش پس زدم؛ لبخندي و شد رد دلم از خنکی نسیم
 امذوق در مرغ يسینه خشکی دیگر خوردم... عجیب لذتی با را غذا
 يجرعه تا هم را امنوشابه چسبید! تنم به و شد گوشت غذا زد.نمی
 نوشابه بدون غذا نظرم به و بودم نوشابه عاشق خوردم. آخر
   چسبید.نمی

   پرسیدم: تعجب با نخورد؛ را اشنوشابه او

   خوري؟نمی نوشابه_

   رژیمم. نه_

   بود؟ رژیم گرفت! فرا را وجودم حیرت
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 خب شدم. ساکت هایشتکه شش دیدن با که بگویم چیزي خواستم
 خوشش نوشابه از امیرعلی بود گفته هم سمیر دیگر! بود معلوم

  آید!نمی

  

  دوم* *فصل

 دمش خارج هواپیما از امیرعلی به بی.توجه سریع خیلی رسیدیم وقتی
 با کاش کردم؛می فرار او از خودم از داشتم رفتم. محسنی خانم پیش و

   کاش! بودم... ندیده را دیگرش شخصیت روي کاش بودم...! نزده حرف

 اشقیافه که زد لبخندي کرد. پر را مشامم محسنی خانم عطر بوي
   گفت: دلنشینش صداي با شد. زیباتر العادهفوق

   نشی! ناراحت امیدوارم عزیزم؟ بپرسم سوال یه تونممی_

   بپرس!_

   گفت: و گرفت نفسی

   مجرده؟ شوهرت... برادر این..._



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 465  

 

 خشونت با افتاد. جانم به خوره مثل حسادت و رفت هم در هایماخم
   گفتم:

   چطور؟!_

   گفت: و رفت عقب کمی متعجب

   گلم. طوريهمین هیچی_

 هتل به وقتی بود؟ شده مرگم چه من شدم، دور او از و گرفته رو اخم با
 ماشین به شدم. چشم در چشم امیرعلی با رسیدیم "مهرانشهر"

 نگاهش از نگاه و دادم فشار سفت را ساکم بود. زده تکیه تاکسی
   گرفتم.

   نبود! کنارم سفر این در کاش بود! سخت چقدر

 م!شد اتاقهم محسنی خانم با بدم شانس از و گرفتیم جا هتل در سریع
 دترب هم او بیاید! دستش کار حساب تا کردم برخورد سرسنگین خیلی

   کرد. هم در برایم را هایشاخم من از

 دنب تزریق انرژي لیتر صد انگار زدم. لبخند شدم بیدار خواب از وقتی
   سمیر! بدون خوب روز بودند.یک کرده جانمبی
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 هدیه هایمریه به را شیراز هواي و رفته رونبی زودتر هرچه خواستممی
 نفس سمیر هايدخالت بدون شده که هم روز یک خواستممی کنم.

   داشتم. کار چقدر که واي بگردم. و کنم خرید خواستممی بکشم!

 نهسیبهسینه امیرعلی با آسانسور جلوي شدم. آماده و پوشیدم لباس
 چیزي دیدنش با م.رفت عقب به قدمی و برداشت تپش قلبم شدم.
 ودب پوشیده مشکی سرتاپا بودم. عاجز درکش از که کرد سقوط درونم

   کرد!می براندازم داشت اشخسته نگاه با و

   پرسید: سرد

   سلامتی؟ به کجا_

   کردم: اخم

   بدم؟ پس جواب بهت باید_

   بدي! پس جواب باید سپرده من به رو تو سمیر که وقتی تا بله،_

 اب بگیرد! مرا آزادي تا بود کرده موظف را برادرش اما نبود خودش سمیر
   گفتم: و کردم جابهجا امشانه روي را کیفم حرص

   کنم. خرید هم کمییه بگردم، رو شیراز برم خواممی_
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 رو اینجا که تو ریم.می هم با میام الان کن صبر نکرده! لازم_
   مگه؟ تهخاله يخونه شناسی!نمی

   فهمید؟نمی چرا کنم فرار وا از خواستممی من

   دارم.ن نگهبان به نیازي بیام بر خودم پس از تونممی نیستم بچه من_

   گرفت: تمسخر رنگ نگاهش تنها نشد! عصبی حرفم از

   بیام! تا بمون منتظر جاهمین_

 سینه به دست و دادم تکیه دیوار به عصبانیت با رفت. اتاقش به
   ایستادم.

 پدرش با و نداشت حسابی و درست عصاب کهکسی بود. امیرعلی او
 دوست بسیار را اشعفریته مادر همان کهکسی داشت. جنگ سر
 کهکسی بود. اغواکننده و داشتنیدوست عطرش و داشت...می
 یاهس و نافذ چشمانش و داشت ریش ته کهکسی است! معتاد گفتندمی

 فکر کهکسی خواست.می چاي و دادمی دستور من به کهکسی بود.
 خوردمی مشروب کهکسی گیرد.می را پایش و دست جلوي زن کردمی

   خواند.می قرآن و
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   دیگر! بود امیرعلی او ایستاد. برادرش مقابل من خاطربه کهکسی

 وقتهیچ کاش شد؛ آتش يکوره تنم و برد اسارت به را چشمانم اشک
   آمد!نمی

 و دکر نگاه را پایمسرتا اشگیسن نگاه با و ایستاد رویمروبه آمد... اما
   گفتم: متعجب گرفت. جلویم را رنگم شیري پالتوي سپس

   کنه؟می کارچی تو دست من پالتوي_

   گفتم: و گرفتم راآن کوبید، امسینه تخته به را پالتو

   شده؟چی_

  ربود: را نگاهش و زد را آسانسور يدکمه

 سرما وشبپ رو خودت خوب سرده، گرفتم! محسنی خانم از_
   خوري!می

   داد: ادامه بیاید، لبم به لبخند اینکه از قبل

   ندارم! رو سمیر غراي_غر يحوصله_
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 امیرعلی شد. پخش ملایمی آهنگ صداي آسانسور، در شدن گشوده با
   گفت: و کرد فوت را نفسش

   میام. هاپله با من برو آسانسور با تو_

   چرا؟_

   سوارشو! نداره ربطی تو به_

   بردم: بالا را صدایم رفت. هاپله فطر به

   بیام. منم واستا خب_

   داد: تکان هوا توي را دستش

   نکرده! لازم_

 پیراهن و مشکی جین شلوار کردم. نگاهش خوب سر پشت از
 هم رنگش مشکی يجلیقه بود! نشسته تنش روي خوب اشمشکی

   کشید.می رخ به خوب را هیکلش و بود گرفته قاب را تنش

 ود!ب گرفته دستانش در هم را بلندش داشتنیدوست مشکی يپالتو
   بود؟ پوشیده مشکی پاسرتا چرا بودم. شده گیج
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 آمد. من از بعد دقیقه چند هم امیرعلی و رفتم پائین يطبقه به
 اشپیشانی روي از را پریشانش موهاي زد،می نفس_نفس کهدرحالی

   پرسیدم: رفتیم، خروجی طرف به زد. کنار

   نیومدي؟ آسانسور با چرا_

   گفت: و کرد اخم عوض در نداد، را جوابم

  نیست! بردار شوخی اینجا سرماي بپوش...! رو پالتوت_

 نم و بود شوهرم برادر که مردي با را لجبازي پوشیدم. را امپالتو مطیع،
 که خودم با دیگر! داشتم .ندانستم.. جایز داشتم حس او به احمق

   م!نداشت دربایستیرو

 ار آدرسی مرد به رو و نشست فاصله با پیشم او و شدیم تاکسی سوار
   داد: جواب و خورد زنگ اشگوشی نفهمیدم. آن از چیز هیچ که داد

   داداش؟ بله_

   پرسید: و کرد مکثی

   رسید؟ توندست هالپه و هاگوشت نوکرم!_
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   لرزاند: را دلم اشمردانه يخنده صداي

   بینمت!می شب پابوسم._

 هاصلواتی ایستگاه دیدن با گذاشت. جیبش توي و کرد قطع را گوشی
   پرسید: و شد گرد چشمانم

   شده؟چی مگه صلواتی؟ ایستگاه چرا_

   داد: جواب آرام

   دیگه! محرمه_

 مشکی همین براي یعنی بود! محرم پس آمد؛ بیرون نهادم از آه
   امیرعلی؟! خیال!بی بود؟ پوشیده

 رپ نگاه و مالید دست با را لبش يگوشه شدیم هپیاد تاکسی از وقتی
   دوخت: زمین به را اخمش

 گشتن! واسه نیومدیم اینجا بخر! داري دوست هرچی برو بازاره! اینجا_
  ریخته! سرمون کار تا هزار
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 !بره پوستم زیر آب کمیه اومدم گشتن. براي اینجا اومدم من عوضش_
   بري! تونیمی ناراحتی

 راهبه سرش پشت هم من و شد بازار وارد تفاوتیب نداد. را جوابم
 هایشقدم لجبازي با او شوم قدمهم او با کردم تلاش هرچقدر افتادم.

   گفتم: و گرفت حرصم داشت.برمی تندتر را

   خرید! اومدیم ببخشیدا_

 ذوق با و رفتم فروشیکلاه يغرفه طرف به برنگشت. اما ایستاد
 و برداشتم را بود خرگوشی مدلش که را کاموایی کلاه کردم. نگاهشان

   گذاشتم. سرم روي

 در خیره و سرم پشت درست امیرعلی کردم. نگاه خودم به آینه توي
   بامزه! بودم.... شده هابچه شبیه درست بود. چشمانم

   کردم: نگاهش و برگشتم امیرعلی طرف به خنده با 

   چطوره؟_

   بود: آئینه به نگاهش هم هنوز

   بیار! درش نمیاد. بهت لااص افتضاح!_
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 اینکه مثل دادم. قورت را امخنده شد. خالی بادم و خوردم جا حسابی
 چشمانش پیش چرا گرفت! حرصم بود. بسته رو از را شمشیر حسابی

  بودم؟ ارزشبی قدرآن

  شدم. خوب هم خیلی نظرم به ولی_

  شدي! دلقکا شبیه_

 پوزخندي که رداشتمب سرم روي از را نگفتم.کلاه چیزي و خوردم جا
  گفتم: حرص زد.با

  خرمش!می پس_

  اصراریه؟ چه نمیاد بهت وقتی_

  کوري؟ یا بینیمیاد.نمی بهم هم خیلی اتفاقاً_

  دزدید: را اشلعنتی نگاه و خندید تمسخر با

  بینم.می خوبم_

  میاد. بهم بپوشم هرچی من_

  زرشک!_
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  توئم. از بهتر باشم هرچی_

 دلم که دخترکشی ژست کرد.با صاف را اشیقه و انداخت بالا ابرویی
  شد،گفت: آب

  کنم.می عوض و اسمم کنی پیدا من از بهتر و کسی تونستی اگه_

 را زادآدمی هر دل که مردانه و جذاب کردم.صورتی نگاهش
 هایش،بازوهايپکلاغر.سیکس نه و بود درشت نه که ربود.هیکلیمی

 ینبهتر او اینکه بود.گویاي چیز همه گویاي تماماً  بلندش اش،قدمردانه
  است.

  نداشتم. جوابی چون شدم لال

 روي را دستش و کرد ترنزدیک کمی را انداخت،سرش بالا ابرویی
  گفت: تسمخر با و داد بالا را گذاشت.ابروهایش گوشش

  گی؟می چیزي شنومنمی_

  خندید. آرام که کردم پرت تقریباً سرجایش را کلاه

  یستی!ن خوب هم ها تو...اونقدر_
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  خوبم! کنیمی اعتراف اوم...پس_

 هداشت تشریف خودشیفته انقدر آدم بده نیستی.خیلی خوب هیچم _
  باشه.

  دوخت: شلوغ بازار به را نگاهش و گذاشت جیبش توي دستش 

  زنم!می حرف هاواقعیت از_

  کردم: اشاره خودم به دست با

  بینیش!می بزنی چرخ ایستاده.یه جلوت واقعیت این_

  انداخت: نگاهی سرم پشت به و رخیدچ سرش

  نیست. هم مالی بد_

 تادهایس سرم پشت نزدیکی يفاصله با که دختري دیدن با و برگشتم
 ننشا سبز چراغ علناً و دادمی تحویل ژکوند لبخند امیرعلی به و بود
 کردم. اخم و گرفتم داد،آتشمی
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 با اهشنگ انه.ام یا کندمی نگاهش هم امیرعلی ببینم تا برگشتم سریع
 نفس و گرفت بازي به را قلبم و دل که بود.حالتی من روي حالت

  گفتم: حرص کرد.با سخت برایم را کشیدن

  نکش. خجالت بده شماره بهش برو خوايمی_

  میاد. خودش بیاد خوشش_

  غریدم: و کشیدم را امیرعلی پالتوي آستین

  بریم._

  گفت: اي گیرانهمچ حالت با

  عجله؟ این با کجا بخري؟ و کلاه اون خواستینمی مگه_

 به عوضی،اما دخترك آن و تو سر توي بخورد کلاه بگویم خواستم
  گفتم: جایش

  بیاد! بهم که بخرم چیزي یه رممی نمیاد؟ بهم نگفتی مگه_

  نمیاد! بهت داري قبول پس_

  بود! آدمی کشیدم.عجب پوفی
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  دي؟نمی جواب چرا چیه؟_

 خوردي؟ صبحونه_

 نداد. را جوابم

 ها. توئم با_

 گفت: هابچه مثل

 شو! هیس من! نِرو رو نرو نزن! حرف من با_

 بخونی؟ نماز رينمی آقا حاج اکبر.چیه و الله_

 بیرون... بکش من کفش تو از پاتو_

 من واسه غوله پاي سایز قد تو پاي خودمه،سایز کفش تو پام من_
 زیادیه.

 کشیدم: زد.پوفی پوزخندي

 نیست؟ اتحتماً.گشنه نخوردي نهصبحو که توئم گشنمه من_

 شه!می کور اشتهام بینممی که رو تو خب! کنم کارچی_
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 شدم: حرصی ببین! را عوضی مردك

 اي!مزهبی تلخ گوشت یه تو حسیم! هم دقیقاً_

 گفت: و کرد جمع را برگشت.صورتش طرفم به و ایستاد

 تلخم؟ گوشت گیمی که کردي اوم،تستم_

 سرش پشت کوبان افتاد.پا راه به و زد خنديشدم.زهر سرخ بناگوش تا
 غریدم: و افتادم راه به

  مرغیه! چیز اخلاقتون بدجوري امروز آقا؟ حاج چیه_

 آقا. حاج نگو من به_

 کنیمی خیزات گوشت و پوشیدي مشکی لباس آخی دیگه! هستی_
 بشه؟ کم گناهات بار از که

 شی؟ خفه که کنینمی سعی چرا_

 شدي؟ عصبی_

 دارم. کار من بخر داري دوست که کوفتی هر برو_

 بکنم. خریدامو آرامش با و برم راه آروم خواممی امخسته_
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 برزخی بود! دیدنی اشچهره ایستاد.حالت دوباره و شد کند هایشقدم
 قرمز! و

 دهنت تو کجتو دندوناي زنممی واحد و احد خداي به نکن. لج من با_
 کنم.می خرد

 شدم: کمر به دست

 کی با کنممی حالیت بخوره من به ناخنت کنی!می بیجا یلیخ تو_
 نده! من به زورتو پز بیخودي طرفی!

 به بدي باحالت و کرد جمع را شد.چشمانش ترسناك اشچهره حالت
 دوخت: چشم چشمانم

 ونگورست تو بندازمت و کنم اتتیکه _تیکه و ببرم سرتو الان مثلاً_
 بفهمه؟ خوادمی کی

 گفتم: و او به زدم زل جسورانه

 اطواره.تو و ادا اینا يهمه چون چرا؟ دونیمی ترسمنمی ازت من_
 این پشت و مهربونیت خوايمی هستی.چرا خوبی آدم مهربونی.تو

 نذاشتی وقتی کنی؟ پنهون اراجیف و هوار و داد ترسناك،این يچهره
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 عوض و زدي کتکش من جلوي وقتی کنه، اذیتم سمجم خاستگار اون
 واسه داداشت جلوي وقتی گرفتی، پس و بودم خورده ازش که سیلی

 وت فهمیدم نشم لِه کتکاش زیز همیشه مثل تا روش تو وایستادي من
 دیدم! .منخوادمی بصیرت چشم دیدنش که داري مهربونی قلب یه

 مشکی لباس که امروز مثل خوندي!می قرآن داشتی که دیشب درست
 تی!ساخ غول یه خودت از الکی کردي! تن

 و ودب گریزان من به کردن نگاه فرستاد.از بیرون تکه_تکه را نفسش
 فشرد: بهم چشم و شد مشت بود.دستش شده نامظم و تند هایشنفس

 هک نبودم کثافت اگه حرفام! این از ترلجن نیستم،من خوبی آدم من_
 به...

 گذاشت.... دل به حسرت مرا و خورد را حرفش

***  

 کشید.می سشوار داشت محسنی خانم کردم باز چشم وقتی صبح
   گفت: دید را بازم چشمان وقتی

   داریم. جلسه که شو بلند زود بخیر! صبح سلام_
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 مداد کهدرحالی دادم. تکان را امشده خشک بدن و کشیدم ايخمیازه
   گفت: و زد لبخندي کشیدمی فرمشخوش ابروهاي روي را ابرو

   مون.سهوا آوردن صبحانه مشیري آقاي امیر..._

 دلاب بود؟ آورده صبحانه امیرعلی درآمدند! صدا به برایم خطر هايزنگ
   محسنی! خانم براي

   داد: ادامه

   پایین. برم نداشتم حوصله اصلا که من نکنه. درد دستش_

   شدم. بلند جا از و دادم تکان حرص با را پتو

 یشک نقشه ببندیم! قراردادو این بتونیم خداکنه ست.جلسه امروز_
   تایتانیک. پاساژ پروژه

 فپ صورت به بدخلقی با شدم. دستشوئی وارد و کردم نگاهش غیظ با
 روي سرد آب مشتی بست. را گلویم راه بدي بغض کردم. نگاه دارم

   پاشیدم. صورتم

 بود. آناهیتا کوچکش اسم بود؟ چه کوچکش اسم محسنی، خانم
   امیرعلی. و آناهیتا
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 بودم. شده دیوانه دادم. قورت را دهانم بآ و فشردم همبه را چشمانم
 .بود نشسته تخت لب آماده و حاضر آمدم، بیرون دستشویی از وقتی
   بود: هم در هایشاخم کمی

   شه!می دیر داره شوآماده سریع لطفاً جانا_

   گفتم: و رفتم آرایش میز سمت به

   میام. خودم برو_

   بیایم. زود کردن تأکید مشیري آقاي آخه_

   شدم: خشمگین و رفتم در کوره از

   دیگه! میام برو شده!چی مگه حالا خب_

 را بغضم و کشیدم عمیقی نفس زد. بیرون اتاق از عصبی و ناراحت
 ندارد عاقب آخر دانستممی گرفتم، دهانم جلوي را دستانم بلعیدم.

   دلم. این ولی...

 مصورت روي را سفیدکننده کرم حرص با و کردم پاکش چکید، اشکی
 لبم روي را لب رژ حرص با زدم... شانه را موهایم حرص با کشیدم....

 یزم روي سر و شد فشرده قلبم ترکید. صدابی بغضم آخر در و کشیدم
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 ارناه گفتم وقتی بود. سرد و خشک نکرد! نگاهم هیچ دیروز گذاشتم.
 اب و گرفت تمسخر رنگ نگاهش هم بعد و زد پوزخندي بخوریم باهم را

   داد!می بدي بوي نگاهش کرد. اهمنگ تحقیر

 تمگف بود! بد حالم و داشتم بغض رسیدیم. هتل به تَخم و اخم با آخر در
 خاطر این به مقابلم هایشواکنش این و است پر جایی از دلش شاید
 خورده سیلی برادرش از من خاطربه که کسی بود! امیرعلی او اما است؛

   نخورم! ماسر تا آورد پالتو برایم که کسی بود.

 ماشک رسما که شگفت گلش از گل چنان رسید محسنی خانم به وقتی
   آید.نمی خوشش من از او فهمیدم و درآمد

 چه توست؟ تاببی اینگونه که دلم با کردي چه امیرعلی... آخ آخ...!
   بکشم. نفس توانمنمی که کردي

 بود که هرچه بود. ترسناك بود که هرچه ننگ... يلکه این گناه... این
   شد!می کن ریشه باید
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 جا از خشمگین است محسنی خانم اینکه فکر از خورد، در به ايتقه
 شهایگیس و کنم اشتکه_تکه خواستممی کردم. باز را در و شدم بلند

   بکنم... جا از را

 عقب به قدمی و ماسید دهنم توي حرف در، جلوي امیرعلی دیدن با که
   فت:گ و کرد نگاهم عصبی رفتم.

  کجایی؟ پس شدن؛ معطل خانم فر و قر خاطربه اکیپ یه ساعته دو_

 را صدایش نکند بود. کننده َکر لامذهب شنیدم،می را قلبم صداي
   شوم.می رسوا که است وقتآن بشنود؟

   کرد: نگاهم حرص با

 جلوي فقط خوره،نمی دردي هیچ به اینجا تو وجود گفتم آقاجون به_
 تا چند عزیزش عروس تا زمین سر ببرمت کرد راراص اما پایی! و دست

   بگیره. یاد کار

 یک که تلخ قدرآن شد، زهر دهانم که تلخ قدرآن زد، تلخی پوزخند
 مطمئن که کرد ادا غیظ با جوري را عزیزش عروس رفتم. عقب به قدم

   چرا؟ چرا؟ آید.نمی خوشش من از هیچ او شدم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 485  

 

 نپائی را سرم و بفهمد نگذاشتم اما زد؛ تازیانه چشمانم به اشک نیش
   گرفتم.

   غرید: و شد ترعصبی

   کن! نگاه چشمام تو زنممی حرف باهات وقتی شدي؟ لال چرا_

   نکردم. نگاه و ندادم جواب

   شو! حاضر زود_

 من وجود گفت،می راست خب کردم، تن مانتو و شدم اتاق وارد حسبی
   دانست.می هم آقاجون انگار نداشت؛ تاثیري هیچ آنجا

 از و برداشتم اممشکی کوتاه کت همراه را کیفم و کردم سر را شالم
   زدم. بیرون اتاق

 براي رفت ضعف دلم آمد،می بهش عجیب رنگش طوسی شلواروکت
 نفسم و خورد تاب همبه ابروهایش دوباره بود. زده ژل که موهایش

  گرفت.

   عروسیه؟ مگه_
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   زد: غر لب کردم.زیر تعجب

   کشید!می طول انقدر آرایشم براي ذاشتممی وقت همهاین منم_

 آهی برداشت. قدم جلوتر من از و برد فرو جیبش توي را دستانش
   کشیدم.

   دادم: جواب بود! سمیر خورد! زنگ امگوشی موقعهمان که

   سمیر...! بله_

   گفت: و کرد نگاهم و برگشت امیرعلی

   بگیره! قلوه بده دل وهرشش با خوادمی خانم ساعت دو حالا زودباش!_

   گفت: ايگرفته صداي با سمیر کردم. پوفی

   جانا؟ خوبی_

   خوبم._

   راحتی؟ اونجا نداري؟ مشکلی_

   نه!_
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   گفت: و برگشت دوباره امیرعلی

   بدي! جواب تونیمی هم بعداً_

   غریدم: و کردم قطع را گوشی حرص با

   بابا؟ تو گیمی چی_

   کردم: اضافه بدي لحن با و

   ندارم. رو گندت اخلاق يحوصله_

   گفتم: و اشسینه تخته روي زدم محکم کیفم با و

   کنار...!_

 لرزید!می دستانم خشم از ایستادم. آسانسور جلوي و زدم کنارش و
 همآن بود. کرده پاره افسار مرد این انگار داشت، حدي هم بودن صبور
 خدا يهمیشه مرد؟می بود؟ مهربان مقابلم کمی شدمی چه من! مقابل

   داشت! مشکل من با

 کنارم کردم حس شنیدم... سرم پشت را هایشقدم صداي
   زد: ایستاد.زهرخندي



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 488  

 

   تو؟ یا گنده من اخلاق_

 گیمی هرچی هِی بداخلاقه؟ من کجاي دقیقا بپرسم شهمی من؟_
   دیگه! بسه گم.نمی هیچی

 واردش شد، باز آسانسور در فشردم. چندبار را آسانسور دکمه عصبی
 به اخم با آمد. سرم پشت هم او اما رودمی هاپله با شاید گفتم شدم.
 در ...اینجا در همآن او با بودن تنها چقدر شدم. خیره کیفم يدسته

 اشیخی و سنگین نگاه زیر همآن ...آسانسور وجبی نیم فضاي این
 نشچشما کردم. نگاهش ایستاد، من جلوي درست و آمد بود. سخت

 دیوارك به که برداشتم عقب به قدمی ناخودآگاه بود. خون يکاسه دو
   خورد. گره امسینه توي نفس خوردم. آسانسور

 دادم. تکیه آسانسور بدنه به و شدم اشخیره وحشت با شد... خم رویم
 خودبی خود از مرا و خورده و صورتم به تبدارش و عصبی هاينفس

   کرد.می

 سرتاپا و بود شده خشک_خشک ویمگل آب آمد. جلو سرش
   داشت. نظر زیر را حرکاتم تمام دارشسگ چشمان لرزیدم.می
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 ار نفسم و ریخت قلبم کرد. لمس را شالم يریشه و جلو آورد را دستش
 گاهن از من ولی کرد، نگاه عمیق چشمانم به فرستادم. بیرون تکه_تکه

   داشتم. وحشت ترسیدم،می داشتم، هراس کردنش

   زد: لب ايدورگه صداي اب 

   تو... جانا_

 شد... دور افتادممی پس داشتم که منی از وحشتزده و خورد را حرفش
 امیرعلی فشردم. را کیفم دست با و بست حلقه چشمانم در اشک

 ايدرپیپی نفس و گردنش پشت کشید دست چندبار کلافه و عصبی
   کشید.

   گفت: و شد براق سمتم به خشم با

   کنه...! تتلعن خدا_

 آب آشفته و کرد فوت را نفسش کردم. درشت چشم و خوردم جا
   خندید: هیستریک و داد قورت را دهانش

   مایی! يخونه عروس تو_
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 آسانسور از زندانی يپرنده یک مانند و ایستاد آسانسور لحظه همان
   کردم. نگاه اشخالی جاي به شده مات من و رفت... بیرون

   

  *سمیر*

 اجان سپردم. گوش بود انداخته طنین گوشی پشت که زاديآ بوق به
 دانستمی دهد، عذابم بود عادتش همیشه! مثل بود، کرده قطع

   هستم. عاشقش

 نداشتم. کردن کار دماغ و دل شدم. پذیرایی وارد و زدم تلخی لبخند
 مادرجون به گریان چشمان با مهسا نداشتم. جان انگار و نبود جانا

   کرد: التماس

 دلسنگ انقدر حلاجه! مرد چند ببینید بیاد حداقل بذارید وروخدات_
   مامان. نباش

   زد: پوزخندي مادرجون

    شو! دور چشمام جلو از نبینمت، مهسا باباتی، ِکر که الحق_

   گفت: نفرت با و شد بلند جا از مهسا
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   شید!می پشیمون روز یه_

   گفتم: و کردم اخم جدیت با که برود خواست

   اینجا! بیا مهسا_

   زد.می قرمزي به گریه از چشمانش آمد. طرفم ببینواه

 چشما اون حیف کشی؟می رو خودت داري پسر یه خاطرهبه احمق_
   دیگه. نداري لیاقت نیست؟

   گفت: کینه و بغض با

 فهمیدنمی کنه؟نمی درك رو من شده خراب این تو کسهیچ چرا_
   دارم؟! دوستش گممی

 چشم درس دانشگاه رفتی حیا!بی داري وستشد کنیمی غلط تو_
   بگیري؟ قلوه بدي دل بگیري؟ یاد سفیدي

   شد: دلخور
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 یادت رو خودت داداش. آقا گرفتم یاد دانشگاه تو چیزایی خوب من_
 دخترم چون لابد داشتی؟ ووارنگرنگ دختراي دوست چقدر رفته

   بذاریم! چی و مرد توب اسم حیام.بی

   کردم: مشت را دستانم و شدم سرخ عصبانیت از

 رو پسره داغ جانا دست کف گذاشتی رو حرفا این بفهمم فقط مهسا_
   بزنی! حرف طورياین داداشت با نکنی هوس که ذارممی دلت به

 چشمانش از و داشت رنگ هزار نگاهش رفت. عقب به قدمی و ترسید
 یداب را کند حیاییبی که دختري درك! به بارید.می دلزدگی و دلخوري

  کشت.

   نالید: حرص با عاطفه مامان

 ناسلامتی پرید.می همبه گربه و سگ مثل چیه بسه! دیگه، بسه_
   برادرید! خواهر

   گفتم: و کردم مهسا روبه عاطفه مامان به توجهبی
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 که روز چند شدي! پررو و وقیح قدراین ریختیم پات به پول بس از_
 واسه ما ده!می کره چقدر تماس مَن یه فهمیمی بکشی رو پولیبی درد

   کوره؟ گربه گذاشتیم کم چی تو

 یدکوب سینه.اش تخته به دست با لرزید. و گرفت را وجودش تمام خشم
   گفت: و

 مرگته؟ چه مهسا پرسیدي بار یه گذاشتید،نه؟ کم چی من واسه_
 نفس مهسا اي؟زنده مهسا ناراحتی؟ چرا ،خودتی تو چرا مهسا

 جونم نثار محبت ذرهیه خوره.می تونعمه ددر به پولتون کشی؟می
 هی دونستینمی نداشتی؟ شعور اونقدر بودي، داداشم مثلاً  تو نکردید.

 رپس دنبال خیابون تو رهمی نبینه محبت رنگ اشخانواده از که دختر
 تو زه.بامی ایمونشو و دل عاشقتم! بگه بهش غریبه پسر اگه که غریبه،
 لاك هب اینکه جاي به بودي اگه که لعنتی، تینیس دِ سرت؟ خِیر برادري

   کردي.می محبت بهم کمیه بدي، گیر هامناخن

   :گفتم عصبی و کشیدم ریشم ته به دستی زد. هق و ترکید بغضش

   دن؟می یاد بهت رو پرتا و چرت این دانشگا تو_
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 باید و بود شده پررو مهسا رفت. بالا يطبقه به و داد تکان سر بار تأسف
   کردم.می مشآد

 و گذاشت سرش روي را دستش مادرجون نشستم. مادرجون کنار
   گفت: حالبی

 کنه،می سفیدي چشم مهسا این سمیرم! همبه ریخته چیز همه_
 یرهاگ این تو بدبختی نذاره. برامون آبرو و بده دستمون کار ترسممی

   برگشته... هم غزاله واگیر

  امیرعلی! سابق مزدنا غزاله؟ کردم... نگاهش تعجب با

  

  *جانا*

 حسی با سوال. از پر سري با لرزان! پاهاي با همآن شدم هتل لابی وارد
   بغض. از پر گلویی و گنگ

 خارج هتل از که دیدم افتاده هايشانه با را امیرعلی کهزمانی از واي و
 به چرا که کردم لعنت را خودم بار صد دل در افتادم. راه دنبالش شد،
    آید!می هم امیرعلی دانستممی وقتی آمدم سفر این



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 495  

 

 ات دیدمش، رنگی سفید پرشیاي ماشین بر سوار شدم خارج که هتل از
 ماشین. در بنشینم که زد اشاره و کرد اخمی خورد من به نگاهش
   غرید: زیرلب و درآورد حرکت به را ماشین و نشستم

   و!ت با دونممی من وقتاون پروژه، سر نرسیم دیر کن دعا_

   گفتم: پوزخند با و آوردم زبان به را روزم چند این فکرم

 عز به الان و بودي فراري کاراش و شرکت از پیش وقت چند تا جالبه!_
   پیشرفتش. واسه افتادي جز و

   دادم: ادامه و کردم ترپرنگ را پوزخندم و سمتش چرخیدم

 از کارا این روانی یه فقط شخصیت، اختلال چیه؟ دونیمی اسمش_
   برمیاد! دستش

   گفت: خونسرد صورتش، روي تغییري ترینکوچک بدون

   نه.ک افتخار زنی همچین داشتن به باید سمیر جانا. باهوشی خیلی تو_

 زد. دست برایم نمایشی حالت به و کرد جدا فرمان روي از را دستش
 گیج و دادم قورت گره همراه را دهانم آب و شدم جمع خودم توي

   گفت: که شدم اشخیره
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 ماه دو حتی دیوونه! ام!دیوونه من آره نگفته؟ بهت سمیر مگه_
   گی؟رنچشم فضول دونینمی رو اینا چطور تو بودم. بستري تیمارستان

 شدم. خیره روروبه به و گرفتم اشجدي نگاه از نگاه گشاد چشمان با
   روانی! معتاد داشت! درخشانی يگذشته چه گفت؟می راست

 دستام با خواستم که روزي درست دیگه، فهمیديمی باید اینو_
   بمیري! تا کنم تخفه

 بدش من از او گلویم. در بغضی و نشست تنم بر لرزي روز آن فکر از
   آمد!می

 دم.کر نگاه اطرافمان به بغض با کرد. پارك را ماشین رسیدیم، بالاخره
   زد: نیشخندي امیرعلی

 که همونی اینجا. تا کشوند ومن یکی فقط ندارم، روانی اختلال من_
   قرآن... خاطرشبه

 محسنی خانم نکند رفت! هم در هایماخم ناخودآگاه خورد. را حرفش
   بگو! را احمق من گوید؟می را
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 تونیمی تو البته شده؛ دیر خیلی هم اشطوريهمین شو پیاده_
   کنی! بازي عروسک و ماشین تو بشینی

 خارج ماشین از و آمدم خودم به شد. پیاده ماشین از ترسریع خودش و
 يپاساژ بود قرار بودم. شده خیره ساختمانی مصالح به تعجب با شدم.

 عماريم کار که بسازند راآن از تربزرگ حتی تایتانیک کشتی شکل به
   بود. ما شرکت يعهده بر آن کشینقشه و

 کنار جمع از دور کردم،می ایفا را هویج نقش تقریبا آنجا کهمن
   بودم. ایستاده عمیق هايگودبرداري

 داشت که دادمی نوازش را گوشم امیرعلی گرم و دلنشین صداي
   داد.می توضیح هایشگذاريستون و پلان بهراجع

 شنیده است!نقاشی کارش و استمعماري اشرشته دانستمنمی من
 شده. تمام کار کی نفهمیدم که بودم فکر در قدرآن دارد. گالري بودم

 چشمانم کرد.می نگاه مرا داشت هم او دوختم. امیرعلی به را نگاهم
 در و بود شده پا به ولوله دلم در لرزیدم. خود به و شد چشمانش قفل
 یرگ که رفتم عقب به قدمی و گرفت را وجودم سرتاسر بهت زلزله. قلبم
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 تريم هفت گودال سمت به و بخورم لیز شد باعث سنگی به پایم کردن
   کنم. سقوط بود، شده کنی،کنده پِی براي که

 خوردم. زمین سطح به محکم و شد گم امیرعلی فریاد در جیغم صداي
   شود. بیشتر جیغم صداي شد باعث و پیچید پایم در بدي درد

 کشیدم پایم روي را دردناکم دست و کردم حس لبم روي را خون گرمی
 زم.بگ لب و مببند چشم درد از شد باعث و کشید تیر هایماستخوان که

   بود: واضح امیرعلی فریاد صداي

   شنوي؟می صدامو جانا خوبه؟! حالت خوبی؟! جانا؟ جانا؟!_

 داشتم! دوستش چقدر که دانستمی خدا بستم. چشم و کردم بغض
 عاشق شوهردار جاناي جانا... من... دارم. دوستش کنممی اعتراف آري!

   شدم!

 عاشق و کردم گناه من دم،ش برادرشوهرم عاشق کثیفم... من آري!
   بودم. خدا مخلوق ترینحیوان من شدم. ممنوع ايمیوه

   چکید. چشمم يگوشه از اشکی قطره

   جانا؟!_
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 خواستم.نمی هم اول از را سمیر من شدن. بسته براي رفت چشمانم
 چشم بود! گناه بود... لعنتی بود... خواستنی بود... دیوانه امیرعلی

   رفتم. فرو مطلقی تاریکی توي و بستم

 لب راستم پاي بد درد از که کردم باز چشم دستم، در سوزن سوزش با
   :خورد گوشم به آشنایی صداي بودم. منگ و گیج کشیدم. آه و گزیدم

 هوار سرت رو من واسه رو صدات گی؟می چرت چرا سمیر! شوخفه_
   نخیر! نکن.

   بود! امیرعلی صداي فشردم، چشم و گرفتم نفس

 ت؛نیس چیزي شکسته پاش فقط اینجام؛ من نباش نگران ونم...بد چه_
 يکاسه بشی خوادنمی دیگه خب بوده! هوشبی ساعت شیش فقط
   آش. از ترداغ

   پیچید: اتاق توي دادش صداي زدم. چنگ را ملحفه

 نخندون منو بکنی؟ خوايمی کارچی ببینم اینجا بیا جهنم! به خب_
   باشم! زنت مراقب موظفم من انگار بابا؛
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 شتبرگ کردم احساس کشید. عمیقی نفس و کرد قطع را تلفنی تماس
 هاينفس خوردن با زد. خیمه صورتم روي شد. نزدیک تخت به و

 ازيب کولی و کوبیدن به شروع لعنتی قلب باز ام،پیشانی روي داغش
   شد. درآوردن

   گرفت: نفسم و پیچید گوشم در وارشزمزمه صداي

  رنگی!چشم ديکر کارچی ببین_

 جا شدم، غمگینش چشمان يخیره و کردم باز چشم کشید... آهی
   شد: صاف سریع و خورد

   اومدي؟ هوشبه_

   نالیدم:

   تشنمه!_

   اومدي؟ هوشبه کی از_

   تشنمه!_

   پرسید: عصبی
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 آوردي؟ راه سر از جونتو مگه کنی؟نمی جمع حواستو چرا_
   وپا!دستبی

   تشنمه!_

   گرفت: شکل نشلبا روي پوزخندي

 که منه تقصیره انگار بخوره؛ موکله تلفن پشت از خواستمی شوهرت_
   کنی! مراقب خودت از تونینمی و هستی چلفتی وپادست

   خوام.می آب تشنمه!_

 منفس گذراند... نظر از را چشمانم ترسناکش چشمان با و زد خیمه رویم
 سرخ ايهرگه از بود پر چشمانش خشک. دهانم آب و شد قطع

   ترسناك.

 دستم کف رو حسابم که میاد داره بیمارستانه. راه تو شیراز، اومده_
 نینی تويِ از نیست اموظیفه من دونهنمی بود! نگران خیلی بذاره.

   کنم. مراقبت کوچولو

   گفتم: و زدم را زورم آخرین

   تشنمه! شمر! توئم با هِی_
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   گرفت: خود به نفرت رنگ و شد تیره نگاهش

   انداختی! هم جون به رو همه که بخوري ردد_

 و گرفت سمتم به آورد. و ریخت برایم آبی و رفت یخچال سمت به و
   غرید:

    آب! اینم_

 بدنم به تازه روح گویی نوشیدم. را آب سره یک و گرفتم را آب لیوان
   گرفتم. جان و آمد

 لوس رو خودت داري شده؟چی انگار هوشی!بی ساعته شیش_
   .کنیمی

   گفت: و کرد نفوذ چشمانش به عجیب حرصی

   سمیر! واسه حتماً_

 بود! میرس کردممی فکر که چیزي تنها به کردم. نگاه پایم گچ به بغض با
   سرکار؟ بروم چگونه پا این با حالا
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 اشپیشانی روي را دستش کلافه و کشید عمیقی نفس دید که را بغضم
   گفت: و شد نرم کمی گذاشت.لحنش

   دیگه. همینه بودن چلفتی وپادست بگیري! آبغوره وادخنمی_

 خوشش اخلاق داشتم؟ دوست را او چیز چه من کردم. نگاهش خشم با
   را؟ هایشکوفت سر را؟ هایشزدن طعنه را؟

   شد: تلخ لحنم

   نیستی؟ خوبی دارمریض اصلا بیرون؛ برو یا شوساکت یا_

   گفت: لقیبدخ .با کرد اخمی بعد و کرده نگاهم تعجب با

   مرگته. چه ببینه کنم صدا دکترو رممی_

 مغرور مجهول گستاخ" مرد! این بود هم دهان بد شد. خارج اتاق از
   "دیوانه دهانبد

 رب کوبید.خاكمی امیرعلی براي داشت گذاشتم، قلبم روي را دستم
  سرم!
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 رداف توانممی و نیست خاصی چیزي گفت کردنم معاینه از بعد دکتر 
 بخورم باید غذاهایی چه که کرد توصیه و سفارش چندتا وم.ش مرخص

   کرد. تجویز پماد هم لبم زخم براي نخورم. و

 تلخ و انداخت نگاهی اشمچی ساعت به امیرعلی دکتر، رفتن از بعد
   گفت:

   میاد! شوهرت الان_

    بیاید؟ خواستمی سمیر آمدم. خودم به

   انم؟بیمارست گفتی بهش چرا بیاد؟ خوادمی چرا_

 منم به و افتاد راه سریع گودال، تو افتادي فهمید کجا از دونمنمی_
   زد. زنگ

 يحوصله نداشتم... را سمیر يحوصله نشست. دلم توي عالم غم
   را... حضورش يحوصله تحملش...

 دیدن کند.بامی نگاهم حسرت با امیرعلی دیدم که کردم بلند سر
  خوردم. جا نگاهش حسرت

  کرد: جمع حرص با را هایشلب و شد سخت نگاهش
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    داره! دوستت خیلی سمیر_

 د.ش اشک از لباب چشمانم و کردم بغض زد. آتش حرفش این با را قلبم
 سرم روي که بود پتکی سمیر نگران صداي و شد باز در موقعهمان

   شد: کوبیده

   عزیزم؟ جانا_

   خورد: امگرفته گچ پاي به نگاهش و آمد سمتم به نگرانی با

   کردي. جونم نصفه خوبی؟_

   زد: پوزخندي امیرعلی

   خوبه! بابا خوبه_

   گفت: و سمتش برگشت خشم با سمیر

   وقتش. به توئم حساب امیرعلی! باش ساکت تو_

   گفت: و کرد نگاهش تمسخر از پر خندید. امیرعلی

 وت زن مراقب موظفن آدم و عالم انگار خدا؛به کردیم گیر ايبدبختی_
   باشن.
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 رفتهگ گچ پاي این نگفتم؟ باش، مواظبش گفتم رفتن دم بهت که من_
   ساختمون؟ پاي بردیش اشبرداشتی چی براي گه.می چی

   غرید: عصبی امیرعلی

 نم انگار بود؟ اتفاق یه فهمینمی دادي! دست از عقلتم عاشقی انقدر_
   شد. طورياین که دادم هلش

   دره. تهِ دادي هلم تنگاه با اما دانستینمی شد. هم در امچهره

   گفتم: ايگرفته و ضعیف صداي با

 پام افتادمو که بود خودم تقصیر کن! بس کنممی خواهش سمیر_
   نشده! چیزي خوبه. حالم که بینیمی شکست.

   گفت: سمیر زد. پوزخندي امیرعلی و کرد نگاهم سمیر

 بیرون، ریممی دره جهنم این از امروز همین جانا، امروز همین_
   خونه! گرديرمیب

   کرد: مداخله امیرعلی

  بمونه. بیمارستان امشب باید بدوزي، و ببري خودت واسه خوادنمی_
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   گفت: دلخراشی و بد لحن با و کرد نگاهش کلافه سمیر

   کنم. صحبت تنها همسرم با خواممی بیرون؟ بري شهمی امیرعلی_

 تواقعی فتاد.ا کار از بدنم حسی نقاط کل هیچ! که قلبم حرفش این با
    بودم! سمیر همسر من زد. سیلی درپیپی

 صداي فقط نداشتم! ببینم را امیرعلی و کنم بلند سر اینکه جرأت
   .کردم بغض من و کشید عمیقی نفس سمیر شنیدم. را در ضرب محکم

 جانا! بري جایی من بدون و تنها دیگه که بذارم اگه قسم قرآن به_
   کنم؟ کارچی تو با من کردي، چلاغ خودتو زدي دیگه، شهمی همین

 به و شد خم کرد. نگاه سردم چشمانم به و زد ايبوسه دستم به
   زد. ايبوسه هم چشمانم

   خوبی؟_

   گفتم: بغض با

   باشم. تنها خواممی بیرون، برو_

   شد. گرد چشمانش و خورد جا
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   چته؟! تو جانا_

 درچق کوبیمی تاسینه به را سنگش قدراین که همسرت بدانی اگر آخ
   است! کثیف

 حراج را تنت باید فقط مگر گذرد،می چه ذهنش در است! پاك نا چقدر
   دلم. و ذهنم در بودم، مغزي خراب من بشوي؟... خراب زنی تا کنی

 فراموش پیشو شب چند اتفاق هنوز اما سمیر؛ نیست چیزیم من_
   نکردم.

 نگرانی از اومدم. راهو همه این من هستی؟ ايکینه انقدر چرا تو_
 گفتم، داداشم به اومد دهنم از هرچی تو خاطربه افتادم.می پس داشتم

   کنی؟می بیرونم باشی؟ تنها خوايمی بعد حالا

   گفتم: رمقیبی صداي با و فشردم همبه را چشمانم

   میاد. خوابم_

  رفتم. خواب به من و کشید آه
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 هک کرد مجبورم و کردن صبر هم ثانیه یک سمیر شدنم، ترخیص از بعد
 امیرعلی بود. شده دعوایشان بدجوري و بود قهر امیرعلی با برگردیم.

   بود! زده غیبش دوباره

   دیدمش.می رفتن از قبل حداقل داشتم دوست

 بین از آرامشم دوباره گذاشتم خانه آن به پا و همدان رسیدیم وقتی
   رفت.

 کنم. ازدواج اهمخومی گفتمی و انداختمی راه دعوا هرشب مهسا
 البته بروم؛ کار سر نشده خوب پایم که زمانی تا دادنمی اجازه سمیر

 دعوا مدام هم مادرجون و آقاجون است. بهانه هااین يهمه دانستممی
 د!بو کرده امکلافه هایمدلتنگی و هاقراريبی هم طرف یک از کردند.می

 عاشقش من که داشت چه امیرعلی کردممی فکر خود با مدام
   کرد!می محبت و بودمی مهربان نباید که شدم؟حتما

 و من براي او بیاورم. در سر کارش از خواستممی شدم! کنجکاو اولش
   بود. تازه هیجانی امزندگی

   شدم؟ عاشقش شب کدام از دانمنمی
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 را قلبم و شد خیره چشمانم در رستوران باغ در که شبی روز؟ کدام
 به بعد و شد امناجی و داد نجات محمد دست از امر که روزي لرزاند؟

 یدخر مقنعه برایم که وقتی یا داد؟ بهشان را زیبا لقب و زد زل چشمانم
 سمیر که شبی آن نکند آید؟می چشمانم رنگ به بود معتقد و

   بخورم؟ سیلی نگذاشت شد مانعش او و بزند سیلی من به خواستمی

   کردم: زمزمه بغض با لب زیر

   "شه...می شب واسم توبی که روزایی به ننفری"

 سمیر بخورم. هوایی تا شدم حیاط وارد کنانهن_هن شکسته پاي با
 امکلافه نروم بیرون خانه از که بود کرده سفارش و بود نگران قدرآن

   بود! کرده

 کممح بار چند یکی بود. رفته سر امحوصله بدجوري و نبود خانه کسی
   کوبید. در به

 در سمت به هن و هن با و آرام و گرفته دست در را عصایم عجبت با
 با و گشودم را در بود. دشوار و سخت خیلی عصا با رفتن راه رفتم.
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 وحشتزده و خوردم جا خونش در غرق صورت همآن امیرعلی دیدن
   کردم. نگاهش

 و آمدمی خون اشپیشانی از و بود شده پاره سفیدش پیراهن يیقه
 گلویم روي را دستانش یکی انگار بود؛ شده پاره هم شلب يگوشه

   کرد.می امخفه داشت و بود گذاشته

 آرام و گذاشت لبش يگوشه را دستش و شد هم در صورتش خندید...
   زد: لب

   کنی؟می جورياین چشماتو چرا حالا_

   گفتم: زدهشد.بهت حیاط وارد

   شده؟چی_

   انداخت: بالا شانه و زد لبخندي

   آخ! شد... وامدع_

 هول با کرد. درهم چهره و گذاشت لبش يگوشه دوباره را دستش
   گفتم:
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   !درمانگاه بري باید_

   چرا؟_

   اورژانس. بزنم زنگ باید چی؟ بمیري اگه شدي! زخمی بینی؟نمی_

   زد: محوي لبخند

   نخوردم. که چاقو_

    داري؟ دعوا همه با چرا تو_

 نشه! شاخ کسی واسه تا اختماندمی دستش کف حسابشو باید_
   نیست؟ خونه کسی داداشزن

 زن من داداش؟...زن نشست. بدنم در بدي لرز گفتنش داداشزن با
 عوض را چیز هیچ این  بودم داداشش زن فقط من بودم! داداشش

  بردارد. زمین روي از مرا خدا کرد.نمی

   گفتم: ايگرفته غم و آرام صداي با 

   نیست. کسی نه_

   کرد: زمزمه آهسته و انداخت نگاهی امگرفته گچ ايپ به
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   چطوره؟ وضعیتش_

   دادم: قورت را بغضم و کشیدم آهی

   نیست. بد خوبه،_

   گفتم: سریع شد هم در درد از که صورتش شدیم. خانه وارد هم با

   میام. الان مبل این روي بشین_

 جعبه عجله با و رفتم آشپزخانه سمت به کرد. نگاهم تعجب با
 ود.ب نشسته بودم گفته که مبلی همان روي برداشتم. را اولیه هايکمک

   گفت: دستم درون يجعبه دیدن با

   چیه؟ کارا این نخوردم، که خنجر زخم بابا_

 جلوي و کردم بتادین به آغشته را پنبه و کردم اخمی ناخودآگاه
   دادم. قرار صورتش

   چی؟ کنه عفونت زخمت اگه_

 اشپیشانی روي را پنبه زد. برقی چشمانش مکرد احساس ايلحظه
   کشید. عقب را سرش و گفت آخی که کشیدم
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   گفتم: پوزخند با

   کردي!می کارچی نبود معلوم وگرنه نخوردي! خنجر زخم خوبه حالا_

 و کشیدم اشپیشانی روي دوباره را پنبه و زدم لبخندي کرد. اخم
 هاينفس و شدمی ینپای و بالا مدام اشسینه کردم. پاك را خونش
 را پنبه لرزان هايدست با و دادم قورت را دهانم آب کشید.می عمیق

 خیره از و لرزیدمی چشمانش هايمردمک گذاشتم. لبش يگوشه روي
 دست نداشتم. او از کمی دست هممن داشت. هراس چشمانم در شدن
 کردم احساس و شد خشک گلویم زد. زل قرارمبی چشمان در آخر
   ام.نشسته آبجوش دیگ ندرو

   کند. زمزمه چیزي خواستمی انگار شد؛ باز هم از کمی لبش

   زدم: لب

   شد... دعواتون سمیر با من خاطر به ببخشید!_

   نگفت. هیچ

 و داد زیاد شناسی.می من از بهتر برادرتو خودت طوریه.همین سمیر_
   نیست! دلش تو هیچی اما کنه،می دادبی
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 ار چشمانش دادم. فشار لبش يگوشه بیشتر را پنبه لرزید. دستانم
   بست.

 باید نبوده، درست امیرعلی با رفتارم گفتمی مدام روزه چند این_
   بکنم. خواهیمعذرت ازش

 بند خونش چرا لغزید. هایشپلک برداشتم. لبش روي از را پنبه
 ار سرش هازده برق مانند فرستادم. بیرون را نفسم فکربی آمد؟نمی

 شدم. بلند جا از هم من همراهش پرید... جا از و کشید عقب
 بازيدیوانه قلبم و لرزید وپاهایمدست بود. افتاده شماره به هایشنفس

   درآورد.

   گفت: ايگرفته صداي با کند نگاهم آنکه بدون

  بگیرم! دوش برم باید من_

   گفتم: لرزانی صداي با کرد. تند پا هاپله سمت به سراسیمه و

   امیرعلی!_

 زده صدایش چرا ابله من برنگشت. اما ایستاد، و شد سست هایشقدم
   بودم؟
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   گفتم: اختیاربی

   کنم؟ درست خوريمی چی شام_

 مبل روي حالبی جاهمان رفت. بالا يطبقه به و شد مشت دستانش
 دادم.لبخندي قورت را دهانم آب و گذاشتم قلبم روي را دستم افتادم.

   کردم؟می چه امزندگی با اشتمد من زدم. تلخ

 که بودم خوشحال قدرآن آمدنش از رفتم. آشپزخانه به سختی به
 خوشی از داشتم دوست کنم. تخلیه را خودم باید چگونه دانستمنمی
   شوم. آرام تا کشیدم عمیقی نفس بکشم. جیغ زیاد

   "باش! آروم جانا هی"

 شنیده مهسا از بارها کنم. درست غذا خودم شب براي خواستممی
   ود!ب گفته مهمانی شب هم سمیر ست.سبزيقرمه عاشق امیرعلی بودم

 آماده را موادش سریع بود. سبزيقرمه امشب براي انتخاب بهترین
   گذاشتم. بار را غذا و کردم

 دیدن با برگشتم. و گذاشتم را قابلمه در و زدم دل ته از لبخندي
   کشیدم. هینی سرم پشت امیرعلی
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 ار لبش يگوشه و پیشانی بود. ریخته اشپیشانی روي خیس موهایش
   گفت: و گرفت را سرخش چشمان بود. زده زخم چسب هم

   کن! درست گاوزبونگل واسم_

   زدم. لبخندي و افتادم شبآن یاد

   کنم.می درست الان_

   گفت: و داد تکان سر

   کردي؟ درست غذا_

   آره._

   کردم: اخمی خندید. تمسخر از پر

   بود؟ دارندهخ_

   کنی؟ درست غذا بلدي توئم مگه_

   گفتم: و کردم حواله سمتش به بدي نگاه

 درست تونمنمی رقمه هیچ و زبون گاو گل نبود یادم فقط بلدم، آره_
   کنم.
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   گفت: و داد قورت را لبخندش

   بابا! خب خیل_

 مظلومی لحن با گذاشت. میز روي را دستانش و صندلی روي نشست
   گفت:

   ترکه!می داره مسر_

 و دادم تکان سري داد؟می شخصیت تغیر همیشه چرا خوردم! جا
 هم او کردم. آماده را گاوزبانگل و مغزم دیگر طرف دادم هُل را افکارم

 جلویش که را گاوزبانگل بود. گذاشته میز روي را سرش مدت تمام
   گفت: و زد برقی چشمانش کرد. بلند سر گذاشتم

   ش!دادا زن ممنونم_

 زن نگوید من به تا بکشم بیرون حلقومش از را زبانش شدمی کاش
 و بزند فواره خون تا کنم تیکه دو وسط از را زبانش شدمی کاش داداش!

   بپرد! سرش از گفتن داداشزن هوس تا شود لال او

 عشقم را تو داري انتظار نکند" کشید فریاد سرم درون از ندایی
  ”را؟ بردارش زن تو را... دار شوهر زن تو... کند؟ صدایت
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   گفتم: و کردم بغض

   کنم!می خواهش_

   گفت: تعجب با

   شده؟ چیزي_

 ردمک باز را سرد آب شیر رفتم. سینک سمت به و کشیدم عمیقی نفس
   نه؟ ،بودم کثیف بپرد. سرم از عاشقی هوس تا گرفتم زیرش را دستانم و

   گفتم:

    هیچی!_

 مشغول و نگفت چیزي کرد. رو و زیر ار دلم اشمردانه آه کشید. آهی
 شیرازي سالاد کردن خرد مشغول هم من شد. گاوزبانشگل خوردن

   باشد! داشته دوست کاش شدم.

   گفت: و کشید عمیقی فرا نفس

   کردي؟ درست سبزيقرمه_

   بود. شده بلند رنگم و آب خوش و لذیذ سبزيقرمه بوي تازه
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   آره._

 ردخ سالاد رویش که گذاشت کابینتی روي را اشخالی لیوان و شد بلند
   کردم.می

   گفتم: تردید با و شمردم غنیمت را فرصت

   بپرسم؟ ازت سوال یه تونممی_

   انداخت: بالا ابرو

   بپرسی؟ خوايمی چی_

 تر زبان با را لبم چرخیدم. طرفش به و کردم رها کاسه توي را گوجه
   پرسیدم: ترس با و کردم

   ودي؟ب معتاد قبلا تو..._

 و خیره رفتم. عقب به قدمی ترس از شد ترسناك و طوفانی که نگاهش
 با پرید. امکله از .برق کردمی نگاهم گشادش هايمردمک آن با نافذ
   گفتم: پته_تته

   بودم. شده کنجکاو فقط... من..._
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 دستم توي را چاقو بود. مانده ثابت صورتم روي چشمانش مردمک
 بالا را اشاشاره انگشت و کرد باریک را اشسگی چشمان فشردم.

   گفت: ترسناکی لحن با و داد تکان صورتم مقابل هوا در آورد،

   گفته؟ بهت چیا دیگه_

   کردم: رها را چاقو و دادم قورت را دهانم آب

 ونمادرج با داشتن شنیدم، اتفاقی نگفته! من به چیزي سمیر خدابه_
   دیگه! شنیدم منم... خب کردن...می صحبت

   نافذش. و سرد چشمان ..شدم. خیره چشمانش به و کردم مهار را نفسم

 که مکرد نگاهش ترس با کابینت. به چسبیدم که رفتم عقب و آمد جلو
 کرد. نوازشش آرام و گرفت دستش توي را شالم يگوشه زد. پوزخندي

 آب و سوزاند را صورتم پوست داغش هاينفس شدم. خیره صورتش به
   گفتم: و کردم بغض اختیاربود...بی خیالبی .شد خشک دهانم

   کردم! ناراحتت اگه ببخشید نداشتم. منظوري من خدا به_

   گفت: محکم
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 خوايمی چی ندارم، کاریت نترس من از گفتم بار صد نکن! بغض_
   بدونی؟

   هــ...ــیچی!_

 دق فضولی زور از داري الان دونممی کهمن رنگی، چشم فضول_
   کنی.می

   زد: نیشخندي که ندادم جواب

  بودم! معتاد آره_

   داد: ادامه اششده کلید هايدندان میان از و زد زل چشمانم به صاف و

   گناهه. از پر که زهرماري همون الکل، به معتاد_

 همان که کرد، رها را شالم شدم. اشخیره مبهوت و مات و گرفت نفسم
   درآمد. صدا به در زنگ لحظه

   کردم. فرار رفتم! بیرون نهآشپزخا از سریع

 هب معتاد بود. معتاد او بود. کرده هنگ مغزم و لرزیدمی وجودم بند_بند
   بود! امیرعلی او خواند.می قرآن و خوردمی الکل او الکل!
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 مادرجون عصبی نگاه و مهسا غمگین صورت با کردم باز که را در
 نفس مادرجون .رفت بالا به و داد سلام حالبی مهسا شدم. روبهرو

   پرسید: تعجب با آمد. داخل به و کشید عمیقی

   کردي؟ درست غذا میاد؟ سبزيقرمه بوي سلام،_

   نداریم! هیچی نهار شام، براي البته آره_

   آوردم. نذري غذاي کلی حسینیه تو از نباش، نگران_

 عضلات تمام ناخودآگاه و خورد گوشم به امیرعلی صداي سرم پشت از
   شد. ضمنقب بدنم

   مامان. سلام_

   گفت: نگران زد. صورتش به چنگی امیرعلی دیدن با مادرجون

 کی با باز شده؟ ریختی این صورتت چرا پسرم؟ شدهچی امیرعلی_
   نبینه. جوراین رو تو بمیره مادرت کردي؟ دعوا

   خندید: امیرعلی

   مامان! نکن شلوغش نشده چیزي_
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 سر رو حرصتو شري؟ الدنب همش چرا تو پسر آخه نشده؟ چیزي_
    کنی.می خالی هابیچاره بدبخت

   شد: کلافه و عصبی امیرعلی

 ه!ند گیر کنی،می پشیمونم داري خونه اومدم اینکه از کن! بس مامان_
   هستم. که همینم من

 جونمادر رفت. پذیرایی سالن به انداخت من به نگاهی نیم اینکه از بعد
   ریختم. ايچ و زدم کمرنگی لبخند دنبالش. هم

   کرد.می تابیبی مریضم قلب اما نداشتم هاعادت این از

 هندوانه قد مادرجون چشمان گرفتم قرار کنارشان که چاي سینی با
   نداشتم! ها عادت این از که من آخر بود. شده

   گفتم: احترام با و گرفتم مادرجون مقابل را چاي

   بفرمایید!_

 ار دهانش آب بود. گرفته امخنده شد!نمی این از بدتر دیگر چشمانش
 خواستنمی کشید. رنگش استخوانی موهاي به دستی و داد قورت

   باشم. ریخته سم اشچاي توي بود ترسیده لابد بخورد؟
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 ار چاي لیوانی و شد تسلیم بالاخره و فرستاد بیرون کلافه را نفس
   برداشت.

 که هرقدمی رفتم.با امیرعلی طرف به ایستادم. صاف و زدم پوزخندي
 شنیدم.می را قلبم گرومپ_گرومپ صداي شدممی نزدیک سمتش به
  شد.می کر داشت هایمگوش که حدي به

 چشمان دوختم. نگاهش در را نگاه ریختم.می عرق و بود زده یخ بدنم
   کشید. اشپیشانی به دستی کلافه و بست را نافذش

 اام لرزید شهایپلک گرفتم. جلویش را چاي سینی و شدم خم رمقبی
   گفت: سرد نکرد. بازشان

   خورم!نمی_

 دل یک کنم... نگاهشان کمی تا کردمی باز را چشمانش حداقل کاش
 استغفرالله النّار... عَذابَ قِنا و است محض حرارت هایشچشم سیر.

   خدایا!

 مادرجون کناري کاناپه روي و دادم قرار میز روي را چاي سینی
 مخ کند نگاهم اینکه بدون و کرد باز را یشهاچشم امیرعلی نشستم.
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 من با داشت کردم. اخم برداشت. را چاي لیوان عسلی میز روي از و شد
 چاي من دست از اگر ریخت! همبه عصابم خودش؟ یا کردمی لج

   میرد؟می خوردمی

 هم امیرعلی و نشست کنارش دید، که را امیرعلی آمد. هم مهسا
 يشانه روي را سرش مهسا کرد. باز خواهرش روي به را آغوشش

   کرد: حلقه مهسا کمر دور را دستانش او و داد تکیه امیرعلی تنومند

   مهسا؟! خوبی_

 يشانه روي بارمحسرت و سرکش نگاه داد. تکان سر کرده بغض مهسا
   کردم.می درك را فاجعه عمق داشتم تازه و بود شده میخ امیرعلی

 سخن چشمانش از داشتم و دمبو شده ترینممنوعه عاشق من
   هزاربار! کند... لعنت مرا خدا گفتم.می

   گفت: و کرد نوازش را مهسا موهاي امیرعلی

   خوشگلم؟ کردي بغض چرا پس_

   گفت: و کرد "ایشی" مادرجون

   پسرم! نکن لوسش زیادي_
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 موهاي نوازش مشغول حرفی هیچبی و شد هم در امیرعلی هاياخم
 نشست.مهسا سینهبهدست و کرد ترش رو هم مادرجون شد. مهسا

   گفت: ناز با و کرد لوس را خودش

  داداشی؟!_

   داد: جواب بمی صداي با امیرعلی

   داداش؟ جان_

   کشید: بالا را خودش کمی کرده ذوق مهسا

   علی؟ عمو پیش مسجد بري خوايمی_

   آره._

 پیش اونجا رممی منم تنهایی. از پوسید دلم توروخدا! بري؟می منم_
 این پیش رفتم مامان با بس از شدم خسته کنم.می هم کمک مرجان،

   کنه.می درد گوشام کردن غیبت انقدر نشستم. زنا

   شو. حاضر برو دي؟می قسم چرا_
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 هیجان با و خورد من به نگاهش شد. بلند و خندید خوشحال مهسا
   گفت:

 مه تنهائی از ده،می کیف خیلی اونجا بریم. شو بلند توئم داداشزن_
   میایم. در

 من از بود .معلوم زد زل مهسا به عصبی و کرد اخم سریع امیرعلی
   بزنم: لبخند کردم سعی و دادم قورت را بغضم آید.نمی خوشش

   برید. خودتون شما بیام، سختمه پا این با من_

   کرد: پافشاري مهسا و شد ترغلیظ اخمش امیرعلی

   توروخدا! ریم،می ماشین با لندشو!ب لطفاً بکنی، کوه که خواينمی_

 دوست امیرعلی اما بیایم؛ بود خدایم از که من داشت... التماس نگاهش
   نداشت.

   بعد. يدفعه شاءاللهان جان، مهسا بیام تونمنمی_

   نکن! ناز داداشزن_

   ترم.راحت جورياین فقط عزیزم، کنمنمی ناز_
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   گفت: امیرعلی

   شو. حاضر برو نکن، پافشاري مهسا_

   کرد: مداخله مادرجون

 امبچه سمیر شه.می عوض هم اتروحیه کمیه برو جانا، دیگه برو_
   نگرانته. خیلی

   کرد؟می عوض را روحیه هم رفتن مسجد آخر

 اما کوبید؛ همبه را دستانش خنده با مهسا و دادم تکان سري ناچار
 هب گرفت. دلم لقب از بیشتر من و شد قبل از بیشتر امیرعلی هاياخم

 آتش روي اسپند مثل مهسا شدم.می آماده داشتم و رفتم بالا يطبقه
 اشمانتو باردهمین براي داشت. استرس و رفتمی ورآن و وراین مدام

   گفت: و گرفت جلویش را

   ده.می نشونم چاق زیادي کنممی حس میاد؟ بهم این بگو راست_

 مسجد واسه ديمی خرجهب وسواس چقدر کنه،می فرقی چه مهسا_
 فرقی چه حالا میاد. بهت آره،خوبه بري. مهمونی خواينمی خوبه رفتن!

   مشکی! رنگه، یه که شونمهمه کنهمی
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   بشم. دیده خوب خواممی فقط بابا، هیچی_

   بدجور! همآن زدمی مشکوك کردم، ریز چشم

   مهسا. زنیمی مشکوك خیلی_

   خندید: استرس با

 داداشم تا بشم حاضر برم من داداش!زن حرفیه چه این بابا نه_
   نکنده. رو پوستمون

 مخود به و پوشیدم مشکی سرتاپا رفت. بیرون اتاق از او و زدم لبخند 
   نداشتم. هم زدن آرایش يحوصله زدم. عطر

 سرم وجدانم شود! محوت نباشد کسی وقتی اصلا، کردمی فرقی چه
   "کشکه؟ سمیر سپ لیاقتت!بی سر بر خاك" کشید داد

    بود! کشک آري زدم. پس را اشکم

 صندلی هم! در هاياخم با همآن ما، منتظر و بود ماشین سوار امیرعلی
 همبه محکم هم را ماشین در و کردم انتخاب نشستن براي را عقب

   کوبیدم.
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 عصبانی لحنی با که گذشت دقیقه چند نداد. نشان العملیعکس
   پرسید:

 طولش انقدر که عروسی بریم خوایممی مگه ند؟مو کجا مهسا پس_
   ده!می

 خواست امیرعلی تا نشست. جلو و شد ماشین سوار سریع و آمد مهسا
 اد يگونه روي ايبوسه و شد خم سریع مهسا بگشاید اعتراض به لب

   کاشت:

   کردم.نمی پیدا مناسب مانتوي داداشی، ببخشید_

 مهسا نگفت. چیزي و انداخت هرا به را ماشین بست! را امیرعلی دهان
   گفت: و طرفم برگشت

   شم.می معذب طورياین من داداش؟زن نشستی عقب چرا_

   زدم: لبخندي

   ترم!راحت طورياین_

   کشید: کنار کمی را صورتش روي هايچتري
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 دیگه جدیداً که هرچند میومد. گفتیممی سمیرم به کاشاي_
   ندارم! ازش خوشیدل

  نداره. دوست رو جاها جوراین سمیر نیدومی که خودت_

   پرسید: هااخم همان حفظ با امیرعلی

   شده؟ دعوات سمیر با باز شده؟چی مگه_

   کشید: آهی مهسا

   بود. برادرانه_خواهر دعواي یه نیست مهم_

   گفت: قبل از ترجدي امیرعلی

   کنم.می حالیش خودم بگو من به شد دعواتون دوباره اگه_

 بلافاصله اما زد، عریضی لبخند و شد دلگرم برادرش یتحما از مهسا
   خندید: و خورد من به نگاهش

   ها.نشسته اینجا زنش داداش اوه..._

 و شدم داغ انداخت. من به آینه توي از نگاهی زیرچشمی امیرعلی
 پا هب زلزله قلبم توي کردم. سیاهش چشمان قفل را چشمانم شرمانهبی



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 533  

 

 م.نگرفت هم من نگرفت، نگاه و زد پلک گرفت. سختی به نفسم و شد
   شد. خیالبی و دید هارا چشم این شدمی مگر

   گفت:می که مهسا داد با که شد امیرعلی چشمان يروانه عمیق بُهتی

   کجاست...؟ حواست امیرعلی_

 درست زد، ترمز روي پرتیحواس و هُل با و گرفت چشمانم از نگاه
 زده خشکش ماشین قدمی دو که وندبل موهاي با میانسال زنی مقابل

   بود.

   کشید: عمیقی نفس مهسا

 به خدا بدیم! کشتن به رو بیچار زن بود نزدیک واي...! خدا، واي_
 بدبخت شد؟می چی کرديمی ترمز دیر دیگه کمیه اگه رسید. دادامون

   شکرت! خدایا شدیم.می

 به روعش و کوبید اشسینه تخته روي بود شده خارج شوك از که زن
   کرد. ناله و آه و نفرین
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 .نگریست چشمانم به آینه توي از و آورد و بالا را سرش دوباره امیرعلی
 مقلب من و کشید عمیقی نفس و شد حلقه محکم فرمان دور دستانش

   آمد. دهانم در

 مرا داشت نگاهش کرد. زق_زق زیاد داغی از و شد شل پاهایم
 عاجز آن درك از من که نگاهی ،بود حرارت از پر که نگاهی کشت!می

   بودم.

 زن طرف به و شد پیاده ماشین از سریع بود آمده خودش به که مهسا
   زد: لب بگیرد، نگاه اینکه بدون امیرعلی رفت.

   خوبی؟_

 گذاشت. فرمان روي را سرش و داد قورت را دهانش آب دادم. تکان سر
   دادم. تکیه صندلی پشتی به را سرم هممن

 او که هوایی توي ماندم.می آنجا عمر آخر تا و ایستادمی زمان کاش
 و شدممی خیره چشمانش به کشیدم.می نفس کشید،می نفس

   بهتر؟ این از چه مردم.می

   پرسیدم: نگران شد. ماشین سوار و گذاشت زن دست کف پولی مهسا
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   بود؟ خوب حالش شد؟چی_

 حواست پس امیرعلی افتاد.می پس داشت بیچاره خدا. واي_
   آوردیم! شانس بدي. کشتن به رو بیچاره زن بود نزدیک کجاست؟!

   گفت: کرد.مهسا روشن را ماشین و نگفت چیزي امیرعلی

 اغدم و دل دیگه دهنمه، تو قلبم خونه. برگردیم خواد.نمی نریم، دیگه_
   ندارم. رو اونجا

 ستاند و شد خم مهسا گرفت. پیش در را خانه راه و زد دور امیرعلی
   پرسید: نگران و گرفت دستانش در را امزدهیخ

   نمونده! روت به رنگ داداش؟زن خوبی_

 کاش نگریست. چشمانم به آینه از و کرد بلند سر دوباره امیرعلی
 نکن! نگاه من به جورياین لعنتی دِ" گفتم:می زدممی داد شدمی

 احساس کنیمی نگاهم موقع هر فهمینمی بِکشی؟ منو داري دوست
 کنهمی خفه منو داره و کرده حلقه گردنم دور رو دار طناب یکی کنممی
 توي بود نونی چه این خدایا نمیاد. بالا نفسم گناه و درد از دیگه که

   "رو. عشق این نه خواستم آرامش ازت من گذاشتی...! امسفره
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   گفتم: رمقبی و انداختم پایین را سرم جایش به اما

   نیست! چیزي ترسیدم، ذره هی فقط خوبم...!_

 شتهبردا رویم از نافذش نگاه سنگینی بالاخره زدم. گره همبه را دستانم
 وجود به َجو خواستمی که مهسا بکشم. راحت نفسی توانستم و شد

 دمز لبخندي خواننده صداي نمود.به روشن را ضبط ببرد بین از را آمده
   گفت: تنها و کرد خاموش را ضبط اخم با امیرعلی که

   ده!می گیر پلیس محرمه،_

   کرد: اخم مهسا

   بشنوه. بخواد کجا از پلیس بود، کم که صداش_

   نکن! بحث من با_

   زدم. تلخی لبخند من و کرد آویران را اشلوچه و لب مهسا

 نگران و کرد اخمی دیدنم با بود، حیاط در سمیر رسیدیم، وقتی
   پرسید:
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 خاموشه؟ چرا لامذهبت گوشی بدي؟ من به خبر یه نباید بودي؟ کجا_
   کنی! اشاستفاده مدل براي نخریدم رو لعنتی اون

 بیشتر چشمانم و شد شدیدتر بغضم کشید. بغلش توي مرا هوابی
 چشمان به بودم خیره من و بود من نگران مدت تمام او سوخت.

 نجس و کثیف حیوان یک من بودم! شده آفریده حیوان برادرش...
   توبه... توبه، ببخش! رام خدایا بودم.

 به را آبلیمو و کرده آبکش را برنجم آمد. هم آقاجون هشت ساعت
   کردم. اضافه سالاد

   گفت: و شد خشمگین امکرده آماده من را غذا فهمید وقتی سمیر

 بود چلاق مگه مهسا کردي؟ درست غذا نشستی وضعیتت این با تو_
 و بندازه راه دهنشو بآ بلده فقط دیگه همینه بکنه؟! کاري نتونست

   شدم. عاشق بگه

   شدم: حرص از پر
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 مگه حالا زنی؟می حرف جورياین اشدرباره چرا سمیر، خواهرته اون_
 قالب بهت زنتو ببینی بخوري منو دستپخت خواينمی تو شده!چی

   نه؟ یا کردن

 د.بوسی را امشقیقه گرفته. آرام فهمیدم نشست لبش روي که لبخند
  شود. آرام شوهرم که بگویم چه دانستممی و بودم ناجا هم من خب

 رد.ک بغلم آرام و گرفت نفسی سمیر بودیم. ایستاده آشپزخانه توي
 که بشوم جدا کردم سعی داد. فشارش و گلویم به چسباند را لبش

 فرا نفس برد... فرو گردنم در بیشتر را سرش و گرفت مرا ترسفت
   گفت: سُست و کشید عمیقی

   بودیم؟! دور هم از چقدر وقته چند این دونیمی برم قربونت_

   سمیر...!_

 مغزم خاکستري هايسلول تمام و افتاد کار از قلبم امیرعلی صداي با
 د.ببین سمیر با مرا نداشتم دوست چرا بیاید؟ الان باید چرا شد. فلج

 سمت رفتم که شدم دستپاچه هول قدرآن شدم. جدا سمیر از سریع
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 حوصلهبی صداي ساختم. هاظرف جاییبهجا مشغول را خودم و سینک
   رسید: گوشم به سمیر

 .بشنوم بهشراجع حرفی خوامنمی دیگه نیست، وقتش الان امیرعلی_
    لطفاً!

   داد.می رفتنش از خبر هایشقدم صداي و

 شدت با قلبم سرم... پشت درست کردم... حس را امیرعلی وجود
 یچیدپ گوشم در که غمگینش صداي .شد سست بدنم و کوبید بیشتري

   کردم: فرض مرده را خودم

   جانا... سوزهمی خودم براي دلم_

 تا چکید. چشمم يگوشه از اشکی سوخت.می خودم براي دلم هممن
 مشغول ذهنی و ناآرام دلی با مرا و رفت رفت! طرفش، برگردم خواستم

   کرد. رها

 را غذایم کردم... مادهآ را میز اما نداشتم؛ کردن کار دماغ و دل
   بیاید. خوشش امیرعلی بودم امیدوار من و بود شده خوب چشیدم؛
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 هیچ اشخوشحالی براي شوهرم، براي که بودم شده زنی لعنتی منه
 دیگري... جاي دلم و بودم دیگري کس زن من دادم.نمی انجام کاري

   بودم! من کثیف، منه این

 و ساکت امیرعلی دیدممی هاینک از گرفتند. جاي شام میز سر همه
 دستپختم از همه کردم. اخم کندمی بازي غذایش با تنها حوصلهبی

 دوست بود. او سمت نگاهم من اما همه؛ از بیشتر سمیر کردند... تعریف
   انگار. نه انگار اما کند تعریف او داشتم

   گفت: و بوسید آرام و گرفت را دستم سمیر

 عمرم تو حالا تا که بود غذایی نبهتری بشم. خودم خانوم قربون_
   عشقم! مرسی بودم... خورده

 شاید کند؛ علاقه ابراز جمع جلوي نداشتم دوست هیچ شدم... کلافه
 کرده زوم مادرجون بکند. را کار این امیرعلی جلوي نداشتم دوست هم
 جبارا به زدم. لبخند و کردم بغض ببیند. را العملمعکس تا من روي بود

   گفتم:

   عزیزم! نکنه...خدا_
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 بیل زیر تشکر و شد بلند میز سر از امیرعلی موقعهمان که بود بد چه و
   انداختم. نگاهی اشگرفته خون چشمان به کرد.

 امیرحسین خوردم. را حرفم زنگ صداي با که بگویم چیزي خواستم
 هب متعجبش صداي بعد ثانیه چند و رفت آیفون سمت به زد شیرجه

   رسید: گوش

   ست...غزاله_

 امیرعلی شد. هم در نگاهش آقاجون و پرید جا از سریع مادرجون
   غرید: و داد نشان العملعکس سریع

   کنه؟می غلطی چه اینجا غزاله_

   گفت: سمیر

   که! نشده چیزي باش آروم امیرعلی_

   پرسیدم: و کردم سمیر به رو آرام و متعجب

   دیگه؟ کیه غزاله_

   داد: جواب و کرد نهروا سمتم به نگاهی نیم سمیر
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   امیرعلی... سابق نامزد_

 وجود بلعیدن براي اکسیژنی کردم حس "امیرعلی! سابق نامزد"
 یخ بدنم و شد آوار سرم روي دنیا داشت؟ نامزد قبلا امیرعلی ندارد...

 رومیزي به را دستم باشند. پاشیده رویم یخ آب لیوان یک انگار زد؛
 رسواي نای از بیشتر و نیفتم تا نشوم. زمین بر نقش و نیفتم تا گرفتم

  نشوم. عالم

 سوخت.می و بود کرده داغ هایمگوش کشیدم... عمیق نفس چند
 که بود این مهم داشتم، امیرعلی با که نسبتی هر بود... که هرچه

   شدم.می خفه داشتم که بود این مهم داشتم. دوستش

   گفت: عصبی امیرعلی

 اونقدر گذاشتی. من دامن توي تو، هک نونیه این آقاجون؟ بینیمی_
   اینجا! آورده رو لَششتن تمام وقاحت با که کردي پرروش

   گفت: و کرد جابهجا را رنگش سبز تسبیح هايدانه خیالبی آقاجون

   چیه؟! حسابش حرف ببینم تا بالا... بیاد کن باز رو در امیرحسین،_

   گرفت: اشگریه مادرجون رفت. مطیع امیرحسین
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 باز اینجا به پاش دوباره نذار بده. گوش ما حرف به بارم یه آقا... اجح_
 زندگیش واسه شده که هم باریک براي خودش امیرعلی بذار بشه!

   بگیره. تصمیم

 دل ته از ايعربده کوبید... میز روي مشت با و رفت در کوره از امیرعلی
   لرزیدم...! خود به ايلحظه که کشید

 دیگه یکبار خوامنمی بکشید. گند به منو دگیزن ذارمنمی دیگه_
     ببینم. رو کثافت اون ریخت

 قلبم برگردند... سمتش به کرد وادار را همه کفشی تق_تق صداي
 ینا انتظار اما بود، زیبا خوردم. جا غزاله دیدن با بود. دهانم توي تقریباً

   نداشتم. را اشقیافه و تیپ

 به که بلوند موهاي با دختري ي؟!مشیر آقا حاج سابق عروس بود این
 ورغر با کوتاهش! و تنگ مانتوي بود! ریخته اطرافش و دور فجیعی طرز

   داد. سلامی و گذراند نظر از را همه نفس به اعتماد و
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 که برد یورش سمتش به امیرعلی کرد... نگاهش نفرت با مادرجون
 عقب به و گرفت را امیرعلی دستان شد. مانعش و فهمید سریع سمیر
   گفت: و داد هلش

    بیا! خودت به امیرعلی، هی هی_

 و بود کرده باد گردنش رگ لرزید.می و بود شده کبود خشم از امیرعلی
 اشک که ايغزاله به بود مانده خیره غزاله به گرفته خون چشمان با

   کشید: داد بود.امیرعلی شده جمع چشمانش توي

   داشته.بر رو خونه کل کثافتت بوي کثیف! لجن_

   ترکید: بغضش غزاله

   من... خدا به جان! امیرعلی_

 و ریخت اون از میومد. بدم ازت اولم از رو! نجست دهن ببند شو! خفه_
   شیطانیت! هايحیله اون از قیافت

   شود: خارج سمیر دستان حصار از کرد سعی و

   ندارم. کثیف میمون این به کاري نترس سمیر...! کن ولم_
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   گفت: دخونسر آقاجون

   تقصیره!بی اون بکنه. کارواین خواستم غزاله از من_

 امیرعلی کردند. نگاه آقاجون به مبهوت همه و شد ساکت جمع نگهان
   گفت: شده مات

   چــی؟!_

 رو چیز همه ينقشه من اول از خواستم. غزاله از من نشنیدي؟_
   کشیدم.

 روي دست با مادرجون برداشت. عقب به قدمی مبهوت امیرعلی
   نالید: و کوبید صورتش

   کردي؟ کارچی من پسر زندگی با تو مرد؟ کردي کارچی تو_

 سرش پشت ترسیده هم سمیر کرد. تند پا آقاجون سمت به امیرعلی
 نظر از را آقاجون ترسناکش ينشسته خون به چشمان با افتاد. راه به

   گفت: نفرت از پر و گذراند
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 به کنم کاري خورممی قسم ي!مشیر آقا حاج کشمنمی پس پا من_
 هب نکنم کاري اگه نیستم امیرعلی خورم!می قسم بشینی. سیاه خاك
   کنم! رحم بهت اینکه واسه التماس، واسه بیفتی وپامدست

 سردرگمم و گیج نگاه به نگاهش لحظه برگشت.همان و داد تکان سر
   شد. خارج پذیرایی از و زد تلخی پوزخند خورد

   در... شدن کوبیده همبه ممحک صداي هم بعد

   انداخت: نگاهی آقاجون به بود... زده خشکش سمیر

   کنی؟می امزدهشگفت دفعه هر چرا بشناسمت؟ تونمنمی چرا_

   گفت: تحکم از پر و انداخت نگاهی مادرجون به و زد پوزخندي آقاجون

 آماده واسش اتاق یه من... يخونه مونهمی غزاله منه! يخونه اینجا_
   بره. تونهمی ناراحته هرکیم کنید!

   کرد: نگاهش رنجش با مادرجون

   منه؟ اسم به خونه رفته یادت_

   رفت... و نکرد توجهی آقاجون
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 برق بود؛ پیروز نگاهش گویی غزاله شد. سرازیر مادرجون هاياشک
 پیروز تنبهتن جنگ این در او خواندم.می نگاهش در را خوشحالی

   بود! شده میدان

   غرید: اخم با گرفت را امزدهیخ دستان و طرفم به برگشت یرسم

   زده؟ خشکت چرا جانا... بریم_

 زا کرد کمکم بود. سخت برایم اتفاقات این هضم دادم. تکان سر گیج
 ود؟ب متنفر غزاله از چرا بود؟ کجا الان امیرعلی یعنی بروم؛ بالا هاپله

     بود؟ کرده کارچه آقاجون

 هم خودش بودم! شوکه بکشم. دراز تخت روي که کرد کمک سمیر
   کشید. رویم را بافتگل پتوي کشید. دراز کنارم

   بلعیدم: سختی به را دهانم آب بود. درهم هنوز هایشاخم

   سمیر؟_

   هوم؟_

 اتفاقایی چه داره دونمنمی منگم. و گیج هنوزم من خبره؟چه اینجا _
   اصلاً؟ شدهچی افته.می
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   کشید: آهی

   بدونی؟ خوايمی یچ_

   رو. امشب ماجراي_

   نداره! شنیدنی چیز_

 یچ خبره، چه بدونم باید کنممی زندگی خونه این تو منم چی؟ یعنی_
   مرافه. دعوا یه روز هر دردسر یه روز هر گذره؟می

   کشید: پوفی کلافه

   امیرعلی... به گردهبرمی موضوع_

   کنم: پنهان را ماشتیاق کردم سعی شد... حبس امسینه در نفس

   خب؟_

 رقیب جورایی یه داشت. شرکت خودش واسه زمانی یه امیرعلی_
 تا زدنمی حرف اون از همه جانا نداشت. دست رو بود، آقاجون اصلی
 تردخ غزاله با باید امیرعلی که کرد کفش یه تو پاشو آقاجون که روزي

 یشحال حرف که شقکله امیرعلی کی؟ اونم کنه؛ ازدواج من دوست
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 ارث از گفت که رسید جایی کاربه دیگه زور. حرف مخصوصاً  شد،نمی
 با مدت یه خب که کرد فکر خودش با هم امیرعلی کنم.می محرومت

 ،خدا امون به کنممی ولش افتاد آسیاب از که آبا  کنممی نامزد دختره
 زجرکش. رو بیچاره تا کردمی هرکاري بود متنفر غزاله از امیرعلی

 رقیب که رقیب هايشرکت بین بود مهمی خیلی يمناقصه یه یادمه
 مومت امیرعلی ببرن. خواستنمی جفتشون بود. امیرعلی آقاجون اصلی

 به و شد مطلع مناقصه رقم از غزاله که بود مناقصه اون به امیدش
   گفت... آقاجون

   داد: ادامه کرد. نگاه مشتاقم چشمان به و گرفت نفسی

 اون نقشه... براي کرد حروم عمرشو از سال پنج یامیرعل کنار، به اون_
 آقاجون. دست داد رو نقشه اون فایل غزاله نداشت. دست رو نقشه

 د!ش ورشکست شد... نابود شبه یه  نبود دستش هیچی دیگه امیرعلی
   هوا. رفت شد دود غزاله و آقاجون لطف به ندارش و دار کلاً 

   کشید. آهی
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 که الانم بفهمم. رو امیرعلی از آقاجون نفرت دلیل نتونستم وقتهیچ_
 غزاله تن به سر خوادمی امیرعلی رویی؛ چه با دونمنمی اومده، غزاله

    دم!می حق بهش نباشه،

 چنین امیرعلی کردمنمی فکر وقتهیچ کردم. فکر سمیر هايحرف به
   دانستم.می عیاش سرخوش یک را او باشد! داشته ايگذشته

 از م،کرد تن را پالتوام بغض با رفته، خواب به یرسم شدم مطمئن وقتی
   رفتم. حیاط به و شدم خارج خانه

  داشت. سوز بدجوري هوا

 غضمب کرد،می دود سیگار و بود نشسته باغچه لب که امیرعلی دیدن با 
 قلب رفتممی که نبودم من شدم. کشیده طرفش به شد. ترشدید

   بود. قرارمبی

 حضورم متوجه که بود شده غرق فکر در قدرآن اما نشستم کنارش
   انداخت: تنم به لرزه غمگینش و آرام صداي اما نشد؛

   جانا...؟_
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 ایمصد اینگونه وقتی چون نزن، صدا اینگونه مرا گفتممی شدمی کاش
   شود.می جدا تنم از روح و کندمی پرواز قلبم زنیمی

 شد،می بیشتر شترکیدن امکان لحظه هر که بغضی با و گزیدم لب اما...
   گفتم:

   بله؟_

   سوزاند: را جگرم که آهی کشید... آهی

   اومدي؟ اینجا چرا_

   کنی؟می باور بود، آورده اینجا به مرا قلبم

   نمیومد. خوابم_

 عطر بوي بستم. را چشمانم زد. سیگار به عمیقی پک و زد پوزخندي
 میشهه براي کاش بایستد! زمان کاش کرد.می امدیوانه داشت تنش

   بفرستم! هایمریه به را تنش بوي و بشینم کنارش

 امیرعلی سر دیدن با کردم. باز چشم شوکه امشانه روي چیزي گرمی با
   خورد.. گره امسینه در نفس امشانه روي
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   شدم. اشخیره وحشتزده و مات بکشم... نفس درست توانستمنمی

  انداخت: تنم بر رعشه بغضش از پر صداي

   لعنتی؟ کنیمی کارچی نم با داري_

 داص را نامم بود. آتش کوره تنم و بود کرده قفل مغزم شد. قطع نفسم
   دارش:خش يمردانه صداي آن اش!لعنتی صداي کند،می

   جانا...!_

 بکشم کنار را خودم خواستم شدن، رسوا ترس از نزدم. دَم و سوختم
   نالید: که

   بگیرم. آروم خواممی یعوض منِ بشم. آروم بذار نکن! کارواین_

 ارهدوب من و ایستادمی صدبار روزي قلبم نبود؟ دارخنده ایستاد. قلبم
   شدم!می زنده

 اداي درآوردم... رو خیالبی قوي آدماي اداي انقدر شدم خسته_
   رو. تفاوتبی ترسناكِ  آدماي

   شکست: صدایش
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   باشه! متنفر ازت پدرت که بده چقدر_

   افزود: نفرت با

 اون نبوده من پدر وقتهیچ اون دونستی؟می نیست من پدر اون اام_
   سمیره. پدر

   کرد: رو و زیر را دلم جانشبی يخنده کرد. پُر را صورتم تمام بهت

   نیستم. پسرش من خب همینه، هم نفرتش دلیل_

   لرزید: صدایم نداشتم، تکلم قدرت

   چی؟ یعــنی..._

 کلافه و شد مشت دستانش .کرد پرت زمین روي حرص با را سیگارش
   غرید:

   لعنتی؟ بده آرامش اینجا بودنت باید چرا_

 برداشته امشانه از عظیمی کوه انگار برداشت، امشانه روي از را سرش و
   انداختم. زیر به سر نداشتم را چشمانش به کردن نگاه توان شد.

   گفت: طولانی مکث از بعد
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 زن شد مرد بابام وقتی ،شوهرش یکی اون از مادرمم اول بچه من_
 نهمی خاطربه داشت، رو پدربزرگم پولاي طمع که کسی مرتیکه! همین
 هی با که کرد لطف حقش در مثلاً گذاشت؛ جلو پا مامانم با ازدواج واسه

   بود... دیگه چیز یه هدفش اما کرد؛ ازدواج داربچه يبیوه زن

 را کردنشان هضم قدرت که بود شده وارد من بر شوك قدرآن امشب
   گفت؟می چه داشتنی دوست لعنتی این نداشتم.

   زد: آتش را دلم غمگینش صداي

 ذاره...می فرقی یه اشدیگه هايبچه و من بین دیدممی همیشه_
 منابود و بزنه زمین به منو خواستمی همیشه بود، متنفر من از همیشه

 ارخ از بشه خوشحال که بخنده... که بشم... لِه که بشم... خُرد که کنه...
 من اما کرد، شیرم خاك و خُرد کرد، نابودم شبه یه شد! موفقم شدنم؛
 بود بچه وقتی که کسی همون امامیرعلی من آخه شدم؛ پا سر دوباره
  ناتنیش. باباي از بار یه خوردمی کتک زمین از بار یه خورد،می زمین

 کردممی حس چرا گفت؟می چه داشت دیوانه مجهول گستاخ این 
   دارد؟ بغض صدایش
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   کنم. نابودش که خوردم قسم امشب من_

   نالید: چکید، چشمم يگوشه از اشکی شد. خیره چشمانم به

   ...تو ...تو ◌ٰحتی نیاوردم؛ شانس هیچی از من_

 دچن و شد بلند جا از کشید، موهایش به دستی کلافه و خورد را حرفش
   کوبید. هاریزهسنگ روي پا با بار

   خدا...! خدا... ..خدا._

 چه منظورش ابهام! از پر وحشت... از پر تعجب، از پر بهت، از شدم پر
   بود؟

   زد: موهایش به چنگی کلافه و کشید صورتش به دستی

   دونه.نمی هیچی اون نگو، چیزي سمیر به_

   داد: ادامه و کرد مکث

   داداش!زن_
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 از لرزان دارد. بغض اشقهقهه خدابه زد. قهقهه مستانه او مُرد... دلم
 چشمان به اماشکی چشمان با و ایستادم جلویش شدم... بلند جایم

   نگریستم. اشزدهغم

   دزدید: نگاه و زد ايقهقهه دوباره کلافگی روي از

 !ندیدي دیدي شتر کن، فراموش امشبم بخوابی، بري بهتره داداشزن_
   باشه؟ نزدیم هم با حرفی هیچ ما

   دوخت: هایزهرسنگ به را نگاهش

   شه.می نگرانت سمیر بخواب، برو کنی؟می نگاه چرا_

 فرو درونم چیزي افتاد. راه به افتاده هايشانه و خسته هايقدم با
  بودم. داداشش زن من داداش! زن بودم شده تهش ریخت.

   گفتم: بلندي صداي با ارادهبی 

   امیرعلی؟_

 دست سمج، و کثافت بغض اِي دادم. فرو را بغضم و گزیدم لب ایستاد.
   دیگر! است بس برو؛ و بردار سرم از
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 خواستممی چه من بود. زمین به نگاهش اما چرخید، طرفم به آرام
   بگویم؟

   زدم: تلخی لبخند

   ندیدم! دیدم شتر_

 کنم. تماشایش من و بایستد بیشتر اینکه براي فقط نه؟ گفتممی چرت
 مبرای داشت؟ چه دنیا این گرم بسوزم، جهنم آتش در بگذار بود؟ گناه

   نبود. جهنم از کم

   شد: ترغلیظ بغضم

   دم.می قول گم،نمی سمیر به هیچی_

 چرا بود؟ ساکت چرا کرد. باز را مشتش و فرستاد بیرون را نفسش
   شوم؟ گناه غرق این از بدتر خواستمی رفت؟نمی

   داد: تکان راست و چپ به آهسته را سرش

   داداش!زن مرسی_

   انداختم: بالا شانه و شدم زهرمار است. زهر است، تلخ داداشزن
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   کنم!می خواهش_

   داد: تکان سر حالبی

   کن! فراموش رو چیز همه_

   قرصه! دهنم ندیدم. دیدم شتر که گفتم_

   داد: سرتکان دوباره بمانم! ابد تا کاش رفتم...نمی رفت...نمی

   مرسی!_

   کرد. تشکر دوباره

   گفتم: دوباره

   کنم!می خواهش_

 غضمب کمی! فقط کنم؛ نگاهش بیشتر بماند. بیشتر اینکه براي فقط
   شد: زیادتر

   گم.نمی چیزي سمیر به من_

 را دهانش آب بالاخره! کرد. نگاه چشمانم به و کشید عمیقی نفس
   داد: قورت
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   بگی؟ سمیر به رو مزاحمت خواستگار جریان خواينمی_

 غمگین و شدم بدنجس بود! نرفته شیاد شد، پر اشک از چشمانم
   خندیدم:

 به وئمت نیستی، برادرش گمنمی سمیر به من کنیم، معامله یه بیا اصلا_
   نه؟ ست،عادلانه گی!نمی رو خواستگار قضیه سمیر

 رويزیاده شد. درهم هایشاخم و کرد خوش جا لبش روي پوزخندي 
  شد: بُرنده و تیز نگاهش بودم؟ کرده

 تا نیستم؟ برادرش من بفهمه سمیر که مهمه واسم خیلی کنیمی فکر_
 یخیل خوبه! پیشکش. هم بعدش به این از نکرده... برادري حقم در الان

   گیري.می ماهی آلودگل آب از داري خوب خوبه!

 دهش ریخته آب اما شدم، پشیمان فرستادم. بیرون تکه_تکه را نفسم
   شد!نمی جمع

 و پیگیرته سمجت خواستگار بگی بهش سختته انقدر که حالا_
   چطوره؟ هوم... گم،می بهش خودم کنه،می تهدیدت

   ساییدم: همبه را هایمدندان و شد حرص از پر چشمانم
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 هب بگم، چیزي سمیر به خوامنمی بردار! سرم از دست چه؟ تو به اصلاً_
   فضول! نداره ربطی تو

   داد:می تهدید بوي لحنش شد. مشت هایشدست و خندید حرص از پر

   شه!نمی دوتا امیرعلی حرف فهمیمی وقتاون گفتم بهش که فردا_

 قلبم افتاد. راه خانه طرف به و کرد کج را راهش زد. چنگ دلم به ترس
   گوید؟ب سمیر به واقعا نکند کشید.می سوت هایمگوش و کوبیدمی تند

   کردم: تند پا طرفش به

 دادي... قول من به تو بگی! هشب خوايمی چی یعنی ببینم وایستا_
   بشنوه. من زبون از رو چیز همه بود قرار

   انداخت: بالا ايشانه عصبی

   کنی! تهدیدم و بزنی زل چشمام تو پررویی کمال در اینکه از قبل_

   داد: ادامه حرص از پر و زد پوزخندي

 سمیر به رو چیز همه فردا رنگی! چشم فضول نشناختی منو هنوز تو_
   کنی! پرویی و چشمام تو زنیمی زل هم فردا ببینم م.گمی



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 561  

 

   زدم: یخ پا تا سر ترس از

    خدا!به کردم شوخی_

 شیطنت با او و گرفت حرصم خندید. تمام خونسردي با و رسید در به
   گفت: و انداخت بالا ابرو

   رنگی! چشم فضول بینمتمی فردا_

   گرفت: خود به التماس رنگ نگاهم

 تو کنه.می گوربهزنده منو بفهمه سمیر اگه خدا!تورو امیرعلی_
 هحمل بهم دیو یه مثل شه.می شکلی چه بشه عصبی وقتی دونینمی
   زنه!می کتکم و کنهمی

   گفتم: بغض از پر کرد. نگاهم ناباور و شد مات چشمانش

   توروخدا. ها،بهش نگی_

 زا پر .نیامد بیرون صدایی اما شدند، باز حرفی گفتن براي هایشلب
   کشید. گردنش به دستی و کشیده عمیقی نفس حرص
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 شوخی باهات خواستممی خدابه دي؟نمی جواب چرا گی؟نمی بهش_
   باشه؟ نباش توئم نیستم، لقدهن من کنم!

 که را آرامشش زد. تلخی لبخند و کشید عمیقی نفس دوباره
 طنتشی با انداخت، بالا ابرویی تلخ لبخند همان با آورددستبه

   گفت: ساختگی

   شرط! یه به اما گمنمی بهش چیزي_

   دادم: جواب فوري

   کنم!می قبول باشه شرطی هر شرطی؟ چه_

 تک_تک به خیره آورد. جلو را سرش کمی و شد ترسناك نگاهش
   گفت: بمی صداي با صورتم اجزاي

   مطمئنی؟ شرطی؟! هر_

   دادم: قورت ضرب به را دهانم آب لرزیدم. خود به کمی

   مطمئنم!_
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 چه مثلا شرطی؟ چه کردم. وحشت من و شد خبیثانه لبخندش
   کردم: باز هم از را امخشکیده هايلب  خواست؟می

   شرطی؟ چه_

 و دش دقیق چشمانم در ترسیدم. بیشتر من و شد بیشتر نگاهش برق
   کرد: زمزمه آهسته

   .بمبخوا بتونم و بره یادم چیز همه تا بخون، شعر کتاب برام امشب_

 کرد. رصد را نافذش چشمان ناباور نگاهم و شد حبس امسینه در نفس
 زن از بخوابد؟ تا بخوانم شعر برایش خواستمی خواست؟می چه من از

   دارم؟ بغض چرا نروم؟ بروم؟ شوهردار؟ جاناي از برادرش؟!

 میان عمیق اخمی شد باعث که برداشتم عقب به قدمی ناخودآگاه
 و مغرور کرد، نگاهم بالا از و ایستاد صاف بنشیند. فرمشخوش ابروهاي

   سرد:

   نخواه! هم خواينمی بخواه خوايمی ندارم، اصراري من خودته! میل_

   داد: ادامه لحن همان با و کرد قلاب کمر پشت را دستانش

   بگم... سمیر به خواينمی اگه_
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 ساختم،می خاطره باید رفتم؛می باید بروم؛ بود خدایم از لعنتی من
 کردم.می خوش هاخاطره این به را دلم باید من و بود ممنوعه او چون

   بهتر! این از چه

   زدم: لب و دادم سرتکان

   باشه!_

 دنبالش به هم من و شد خانه وارد شد! چراغانی چشمانش کردم حس 
  شدم... روانه

 رپُ  را امبینی و خورد صورتم به سیگار تند بوي رفتیم که اتاقش به
 چیز انداختم.همه اتاقش به تريدقیق نگاه و شد درهم امد.قیافهکر

 پرتاپ ايگوشه شلخته،به هایش لباس از هرکدام و بود برهم و درهم
 اقات به که بود آواژور کمرنگ نور نکرد...فقط روشن را بودند.چراغ شده
  نارنجی. هم آن دادمی رنگ

 یزچ هیچ به و نمک پنهان را استرسم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس
 ینا که نفهم زبان دل اما نیست درست هیچ کارم دانستمنکنم.می فکر

  شد!نمی اشحالی چیزها
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 زا پا با را رنگش مشکی شلوار و پالتو تفاوتبی و خونسرد امیرعلی
 روي را کشید.ساعدش دراز تخت روي و کرد شوت زمین به تخت روي

  گفت: سرد خیلی و گذاشت اشپیشانی

  دیگه. بیا برده؟ ماتت چرا_

 نزدیکش لرزان هاي قدم با و مالیدم شلوارم به را عرقم از خیس دستان
  شدم:

  بخونم؟ باید چی_

  برام. بخون و اون هست کتاب یه خواب چراغ بغل_

 هب تمام سخاوتمندي با که اشمردانه هیکل به چشمم تا دزدیدم نگاه
  بود،نخورد. گذاشته نمایش

 میز دادم.صندلی قورت مشقت با را دهانم آب و برداشتم را کتاب
  نشستم. رویش و بردم تخت طرف به کشان_کشان هم را توالت

 داییص با و کردم باز را کتاب کنم.لاي گناه مبادا که بود کتاب به نگاهم
  کردم: خواندن به شروع لرزان

   ماست همره طـریق هر در تو روي خیال"_
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   ماست آگه جان پیوند تو موي نسیم

   کنند عشق منع که مدعیانی رغم هب

   ماست موجه حجت تو چهره جمال

   گویدمی چه تو زنخدان سیب که ببین

   ماست چه در فتاده مصري یوسف هــزار

   نرسد ما دست تو دراز زلف به اگر

   ماست کوته دست و پریشان بخت گناه

   بگو خاص سـراي خلوت در حاجب به

   ماست درگه خاك نشینان گوشه ز فلان

    است محجوب چه اگر ما نظر از صورت به

   ماست مرفه خاطر نظر در همیشه

   بگشاي زند دري حافظ سالی به اگر

  "ماست مه چون روي مشتاق که هاستسال که
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  ؟بود نبود، گناه که نظر انداختم.یک صورتش به نگاهی و گزیدم لب

  گفت: لب زیر

  برو..._

 کشید.بروم؟ دراز نجرهپ طرف به و گرفت من از را رویش و زد غلت
  کند. لعنت مرا خدا نروم؟

 روي چشمانم و زدم دیگري ورق عرق از خیس لرزانِ دستان با
  رفت: تحلیل بهرو صدایم و شد خشک کتاب هاينوشته

  مانده جا تنم روي اتشده لعنت بوي"_

  مانده جا بدنم این تنت بوي بر نه یا

  پرخاشگري عادت و من چنگ تو، عطر

  مانده جا شدنم فارغ و تو از زچی سه این

  خودم انگشت سر بر دهنی خونین گرگ

  مانده جا پیرهنم قفس در یوسفی

  مپرس که دوري محنت من به داده غربتی
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  مانده جا وطنم گویی تو آغوش کنج

  بشوم سابق آدم آن تو بعد نگو هی

  مانده جا دهنم در لبت سیب يمزه

  رود یاد از که نیست ايحادثه شدن ما

  مانده جا منم ز چیزي چه که ندیدي تو

  شما گرم دم و باد در خاکستر و دود

  "مانده! جا زدنم آتش از که یادگاري

 و بود زده زل سقف شدم.به خیره رخشنیم به حالا گرفتم نفس
  گفت: غمگین صداي همان با و کرد باز بود.لب مغموم و درهم اشچهره

  کافیه! دیگه، برو_

 نفس او و آه شدم.من بلند صندلی روي از حالبی و بستم را کتاب
 دل گذاشت و کشید ریششته به دستی رمقبی و کشید.خسته عمیقی

  زیاد. خواستن از کند ضعف من حیايبی
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 تختش نزدیک رفته وا و شُل هاي قدم نداشتم...با را پاهایم اختیار
 ايقروچه دندان و زد چنگ را تخت روي ملحفه دست با که شدم.دیدم

  کرد.

  گی؟نمی چیزي سمیر به دیگه که باشم مطمئن_

  گفت: سقف به خیره طورهمان

 من به تا دو شما زندگی بگم! سمیر به چیزي خواستمنمی اولم از_
  نداره. ربطی

  شدم: گیج

  خواستی... من از چرا پس_

  گفت: تند کشید. دراز پهلو به و گرفت را رویش

  داداش!زن ببند سرت پشت و در ريمی_

 عوض را حقیقت چیز دادم...هیچ تکان سري و زدم تلخی لبخند
  کرد!نمی
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 زمین روي جا همان و بستم را در و شدم خارج اتاقش از
 یگارس با تلخش ادکلن بوي که اتاقش.اتاقی در پشت نشستم...درست

  بود. شده قاطی اشداشتنیدوست نعنایی آدامس و

  خندیدم... آهسته

 شانه نمودند.با باز را راهشان و دزدن غلت هایمگونه روي هایم اشک
  رفتم... خواب اتاق به سنگین هاي

 که شوهري شوهرم. و من خواب اتاق ! سمیر و من خواب اتاق به
 پشت دانستنمی و دیدمی را رستم خان هفت خواب راحت و خیالبی

 ندارد حیا زنش دانستنمی و بود خواب کند!می غلطی چه زنش سرش،
  است. زده شسر به عاشقی هوس و

 و بود داغ هم هنوز که ايدادم...شانه قرار چپم يشانه روي را دستم
 و بود گذاشته رویش را سرش امیرعلی که ايشانه همان سوخت.می
 دل منظورشبی کار همان با داداششزن که دانستنمی ما مظور!بی

  لرزد!می گناهکارش

***  
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  *سمیر*

 ماخ با را جوابش من و زد بخنديل رویم به نگهبان شدم که شرکت وارد
  دادم: درهم هاي

 اج رو ماشینش کسی باش مواظب نگفتم دفعه صد مگه من سید آقا_
  نکنه؟ پارك من، پارك

  داد: تکان سري شرمنده

  کنم.می درستش الان مشیري آقاي ببخشید_

  شدم: حرص از پر و زدم پوزخندي

 دیگه باریک کنم!می پوشی چشم مدام که مریضته زن بخاطرِ فقط_
  نداریم! مفت پول اخراجی.ما درجا ببینم و انگاري سهل این

 هسین روي احترام ينشانه به را دستش و شد خم بیشتر شرم از سرش
  داد: قرار اش
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 درمون و درست حواس بچمم و زن گرفتار ها روز این بخدا آقا چشم_
 بده هشب خوادمی که هرچی خدا از امیرعلی آقا نمونده.ایشالله برام
  بودیم! شده نشین چادر الان ما که نبود اون اگه

 شاهکار از یکی هم گرفتم.این پیش در را اتاق راه و ندادم را جوابش
 بند کاري به را دستش دیدمی که را غربتی هر بود! امیرعلی هاي
  کرد...می

 کند نفوذ شرکت توي زیادي خواستمنمی اما داشتم دوست را برادرم
 خورده دل و خون که بود ها سال شرکت این براي من بود که هرچه
  آورد. در چنگم از ها راحتی این به دادمنمی اجازه و بودم

 دیشب بود. بریده را امانم دردش و بود شده سنگین حسابی سرم
 حسابی و درست عصاب جنگ یک دانستممی و بود سنگین زیادي

  است! راه توي

 سرم پشت هم معینی خانم امشدم.منشی اتاقم وارد و کشیدم نفسی
  بست. را در و شد اتاق وارد
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 مهندسان بیشتر کرد.می دلبري خوب و بود شرکت زن ترین زیبا
  م:پرسید که پاشید رویم به بودند...لبخندي کرده تیز دندان برایش

  گرفتند؟ تماس تمجید آقاي_

 توي گویا میرسونن رو خودشون دیگه ساعت نیم تا گفتند بله_
  کردند. یرگ ترافیک

 و بود دشمنم بزرگترین بست.تمجید نقش هایم لب روي پوزخندي
  تشنه! خونم به بدجوري

 وصل و تلفنی تمجید آقاي اومدن تا فقط برید تونیدمی خوب خیل_
  نکنید.

 و نظم ذهنم به کردم سعی و ایستادم اتاقم قد تمام يپنجره رويروبه
 کردم...تمجید فکر و دمدا ماساژ آرام را هایمبدهم.شقیقه هماهنگی

 اجازه بزند.نباید دست هرکاري به بود ممکن و بود خطرناکی آدم
  ام... ترسیده او از بفهمد که دادممی

  کردم. حس سرم پشت را هایی نفس صداي که کشیدم آهی
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 حنیل خوردم...با جا سرم پشت معینی خانم دیدن با که برگشتم سریع
  زد: صدا را نامم غمگین و خودمانی

  ؟ سمیر_

  گفتم: عصبی و خوردم جا بیشتر

  کاریه؟ چه این_

  لعنتی! بود انگیزدل عجیب عطرش گرفتم...بوي فاصله او از کمی

  معینی.. خانم مشیریم آقاي من_

  گفت: لرزانی صداي با و زد زل چشمانم به

  کنی؟ دوري ازم میخواي کی تا_

  شد. مات نگاهم

  دم؟ب نشون بهت سبز چراغ باید چقدر دیگه نفهمیدي؟ باورکنم یعنی_

 توي نفس و خورد اشگوشتی هاي لب به ناخودآگاه سرکشم نگاه
  شد: حبس امسینه

  میگی؟ داري چی فهمیمی_
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 م،کن فکر جانا به کردم سعی و گرفتم هایش لب از سختی به را نگاهم
  داشتم! دوستش که کسی به

  بردم: بالا کمی را صدایم

  معینی! خانم بیرون برو_

 داشتم...همیشه دوستت شرکت این تو اومدم که اولم همون از من_
 حرفا این از تر ساده اما کنم. جلب نظرتو و بفهمونم بهت کردم سعی

  نیاوردي! رومبه و فهمیدي بودي...شایدم

  گفت؟می کردم...چه نگاهش مبهوت

 لرزید...هیکل املعنتی شد.دست نزدیکم کمی او و شد مشت دستانم
  داد.می دستم کار داشت اغواگرش

  دادم: قورت را دهانم آب

  حسابداري! برو معینی خانم اخراجی_

  گفت: آهسته و گرفت جلویم وارتسلیم را دستانش

  داري. دوسش همخیلی که خانم! جانا داري، زن دونمباشه...می_
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 از را رنگش ايقهوه موهاي طنازي با او و شدم اشخیره کلافه
  :غریدم شود فعال اممردانه هایمحس ینکها از قبل زد. کنار اشپیشانی

 ببرم. مهندسا پیش و آبروت و بندازم راه دادبی و داد ندارم دوست_
   بیرون! برو آدم مثل خودت پس

 آنقدر توانستمی چطور زن زد...یک زل چشمانم به و آمد جلو کمی
  باشد؟ وقیح

 جلو کشید.سرم خودش سمت به و گرفت دستش با را کرواتم ناگهان
  شدم. صورتش مماس و آمد

  کردم. اشمقایسه جانا با ناخودآگاه من و بود آرایش در غرق که صورتی

  زد: لب وار زمزمه

  سمیرجان. میام کنار زنتم با من_

 آب هولزده و شدم داغ کشید. کتم یقه روي گونه نوازش را دستش و
  رفت... عقب به قدم چند دادم. هولش دستم با و دادم قورت را دهانم

  شوم: مسلط خودم به تا کشیدم عمیق نفس چند
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 زنایی واسه من بدي؟ جلوه ارزش بی و خودت انقدرت تونیمی چطور_
  کنم.نمی خورد هم تره تو مثل

  کشیدم: فریاد و گرفتم در سمت به را دستم

  بیرون. گمشو_

 از لباب آرایشش، در غرق رنگ ايقهوه لرزید...چشمان خودش به کمی
  شد: اشک

  شی!می نپشیمو_

 دردم سر شدم. ولو صندلی روي حالبی من و رفت بیرون اتاق از
 شاید کردم. پوفی و زدم چنگ را موهایم دست بود،با شده ترتشدید

  بودم! نشده هایش سبز چراغ يمتوجه که بودم کار غرق قدرآن

 و کردم صاف را کتم يیقه من و خورد در به ايتقه بعد ساعت نیم
  نشستم: درست

  فرمائید.ب_

 و پوش خوش يساله چهل شد...مرد نمایان تمجید امید هیکل و باز در
  اصلی! من...رقیب آمد...دشمن می بر دستش از هرکاري که ذات بد
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 به زحمتی که آن شد.بدون قدم پیش دادن دست براي و آمد جلو
  دوختم: میز روي هايپرونده به را نگاهم بدهم خودم

  عزیز. تمجید آقاي بودم منتظرت ها این از تر زود_

 و گذاشت.نشست جیبش توي را اششده خشک دست پوزخند با
  کرد: نگاهم

  کاري! هاي مشغله این از امان_

  :گفت جدي شد.خیلی تر پرنگ لبم روي پوزخند تنها و کردم سکوت

  خوام.می و پارس پروژه اون من_

 د؟یاب بر پسش از بهتر بتونه که باشه کسی دست پروژ نیست بهتر_
  باشه. لایقش که بگم...کسی تر رك

  منم! میاد بر پسش از که کسی اون_

  بدمش! کسی دست خوامنمی و منه ماله پروژه_

 يلمه هاست. حرف این از تر گنده پروژه این زنممی حرفمو رك منم_
  نیست! شما دهن
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  خندیدم: حرص با

  اومدم. بر هم هااین از تر سخت پس از من_

 پروژه بود محال شدم.می لذت غرق شودمی صبیع دیدممی اینکه از
  بدهم! دستش به را

  رفت: بالا کمی صدایش تن

 گیرم.می رو پروژه این من آسمون بره زمین زمین، بیاد آسمون_
  کنی. تقدیمم دستی دو بهتره پس میشناسی! منو که خودت

 کثیف. مردك این بکند توانستمی هرکاري باشم آرام کردم سعی
  ام!ترسیده که همیدفمی نباید

  گفتم: خونسرد

  کنیم.می شروع رو پروژه دیگه روز چند_

  کنی. التماس که کنم کاري یه خوامنمی_

  کردم: تر زبان با را لبم

  شدم. خوشحال دیدنت از_
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  زد: نیشخندي و شد بلند جایش از

 رو پروژه و زنیمی زنگ بهم خودت دیگه روز چند چون بترس من از_
  کنی!می متقدیم دستمی دو

  رفت. بیرون اتاق از و خندید

 مامت مشکلات کوبیدم، امپیشانی بر دست با و کشیدم عمیقی نفس
  بود. ناشدنی

  

  

  *جانا*

 ها روز این ندیدم. خودم کنار را سمیر شدم بیدار خواب از که صبح
  شرکت. کارهاي دادن سامان و سر درگیر و بود شلوغ خیلی سرش

 تدس جلوي پا گچ این چقدر کردم. حرکت هآئین طرف به کنان لی_لِی
  بست!می را پایم و
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 هک ايکردم...شانه لمس را امشانه دست با و شدم خیره درهمم قیافه به
 سنگینی ايشانه کرد.می جِز_جِز و سوختمی تب حرارت از هم هنوز

   بود! نکرده فراموش را امیرعلی سر

 با بود کرده لج خدا اما، نشوم بیدار کاش کردم آرزو قبل شب
  کند... زندگی و بکشد نفس گناهکارش بنده خواستمن.می

  آمدم. بیرون اتاق از رمق بی صورتم، و دست شستن از بعد

 در خون آمد بیرون دست،شوئی از شنگول و شاد که ايغزاله دیدن با
 دز رویم به پوزخندي که کردم تماشایش نفرت با شد. منجمد هایمرگ

  پرسید: و

  باشی؟ سمیر زن باید تو_

  گفتم: و انداختم رویش به آمیزي تحقیر نگاه

  باشی! امیرعلی سابق نامزد باید توئم_

  خندید: که کردم بیشتري تأکید سابق روي

  شم.می خانواده این عروس زودي به من آره...اما که سابق_
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  کشیدم: عمیقی نفس حرص با

  تونی!می تو کن تلاش خوب_

 رد بودم بلد فحش هرچه و رفتم پائین ها پله از و گرفتم ازش رو اخم با
  کردم. روحش نثار دل

 تنها،مادرجون شدم. آشپزخانه وارد و کردم مشت را امزده یخ دستان
 و دپاشی صورتم روي به لبخندي دیدنم با بود! خوردن صبحانه مشغول

  گفت:

  بخور... صبحونه بیا بخیر، صبحت عزیزم سلام_

 همان این بود! شده مهربان ند،شد گرد تعجب فرط از چشمانم
   بود؟ تشنه خونم به و دادمی زور به را سلامم جواب که بود مادرجونی

 مچای که درحالی و داد قرار مقابلم را چاي استکان که نشستم متعحب
  گفت: کردمی شیرین را

 خیلی تازه سنگک با کنم؟ نیمرو مرغ تخم واست میخواي_
  چسبه...می

  شد: بیشتر تعجبم
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  ممنون. نه_

 یسع آمدند! بیرون حدقه از چشمانم واقعا باراین که زد دیگري لبخند
  وم.ش خوردن صبحانه مشغول و نکنم ايتوجه سنگینش نگاه به کردم

 رویش را امداشتنیدوست هویج مرباي و زدم سنگک به پنیر کمی
 عمط مربا شیرینی و پنیر شوري زدم. املقمه به گازي لذت با و مالیدم

  بود. کرده ایجاد بخشی ذتل

  زد: همبه را چایش قاشق با و کشید عمیقی نفس مادرجون

  جانا؟_

  دادم: جواب سرد خیلی بود! من نوبت حالا

  بله؟_

  داد: هول طرفم به بیشتر را مربا ظرف

  عزیزم. بدي انجام برام کاري یه خواممی_

   بود! من گیر کارش خانم بود، شده مهربان چه براي بگو پس

  پرسیدم: پر دهان با و زدم املقمه به دیگري زگا
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  چی؟_

 خبیث دل شده.در چندشش دانستممی و شد جمع کمی اشقیافه
  خندیدم...

  داد: قورت را دهانش آب

 شه.ب گم بره اینجا از کن گم گورشو که کنم آبرو بی رو غزاله خواممی_
  کنی! کمکم باید توئم امیرعلی! واسه خونه دلم

 کسی آبرویی بی به راضی بودم بد که چقدر هر ...منشد مات نگاهم
  بود! آدمی عجب مادرجون نبودم.

  کشیدم: هم توي را هایم اخم

  کنم!نمی کاري همچین من_

  چرا؟_

  گفتم: حرص ندادم...با را سوالش جوابش

  مامانم. پیش برم امروز باید خوام،می پول امروز من_

  سابق: مادرجون همان شد دوباره
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 نه کردي. اذیت و سمیرم چقدر روزه چند این ندیدي خواي؟می پولم_
  نیست! ها خبر این از جونم

  گفتم: عصبی

 رعاشقمه...فک پسرت چقدر ببین سرم، به بزنه نذار نره یادت قرارمون_
  ؟ میاره خودش سر بلایی چه بلایی یه برم اگه کنیمی

  زدم: شد.لبخندي نفرت و خشم از مملو نگاهش

  باشه. حسابم تو بپوشم و لباسام تا خواممی تومن دو فعلاً_

 که غزاله دیدن با اما شدم، خارج آشپزخانه از و شد تررنگ پر لبخندم
 شد! ترس از پر نگاهم و شد خشک لبخندم بود ایستاده در پشت

  ردم.آو کم نفس و کشید تیر بست،سرم نقش لبش روي مرموزي لبخند

  زد: چشمکی

 حرفی کسی به من نخواي خودت ..تازنیم.می حرف بش راجع بعدا_
   حاجی! عروس زنمنمی

 سست گذشت. باد مانند کنارم از و زد اي قهقهه بندش پشت
  افتادم. می پس ترس از شدم...داشتم
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 رمن.اگ به لعنت و بود شنیده را نباید که چیزهایی تمام بود! شنیده
  !؟کردممی چه چه؟حالا گفتمی را حقیقت سمیر به خودشیرینی براي

 عاقط افتادم...سمیرمی زندان به حتما میلیونی هاي سفته و چک آن با
  کردم! ازدواج او با سفته و پول بخاطر من فهمیدمی اگر کشتمی مرا

 حاضر چگونه شدم...نفهمیدم آماده و پوشیدم لباس اشک و بغض با
  بیاري! بد پشت بیاري بد شدم،

 دهانم دور را گردنم لبود.شا سرد وحشتناك زدم.هوا بیرون خانه از
  گذاشتم. جیبم توي را دستانم و پیچیدم

 فضولی غزاله کرد.اگرمی بدتر را حالم هایم،گونه روي داغم هاياشک
   چه؟ کند

 شتپ از دستی که بخشیدم سرعت هایمقدم به و کشیدم عمیقی نفس
  گرفت. قرار امبینی روي دستمالی و کشید را پالتوام

 مه روي هایم پلک و شدم حالبی که بکشم یغج خواستم و کردم تقلا
  هم... بد و افتاد اتفاق ثانیه پنج توي چیز همه و افتاد

  مطلق! تاریکی
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  *سمیر*

 دیدن گرفت.بامی را جانم داشت درد سر و بودم شدم.خسته خانه وارد
 گشاد چشمانم بود ایستاده جانا و من خواب اتاق جلوي که امیرعلی

   شد:

  امیرعلی؟_

 وحشت اشقیافه دیدن چرخید.با سمتم به و خورد يایکه
 به خون.ترسان يکاسه دو هایشچشم و بود گچ رنگ کردم.صورتش

   گرفتم: را بازوهایش و رفتم طرفش

  خوبی؟ امیرعلی_

 را بازوهایش داشت!نمی بر هایشبازي غد از دست هموضعیت این در
  گفت: حالبی و کشید بیرون دستانم میان از

  خوبم._

 انتک برایش تأسف عنوان به سري حرص با و انداختم در کنار را کیفم
  آمد. بیرون غزاله و شد باز اتاق در لحظه دادم.همان
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 مشت را هایش اندختم...دست نگاهی امیرعلی به و شد ترسیده نگاهم
  غرید: لب فشرد.زیر را چشمانش و کرد

  کشم!می و پدرسگ اینو من_

  باش. آروم_

  کشید: داد و شد پاره افسارش

 زندگی این بشه خراب منی؟ جاي مگه باشم؟ آروم گیمی چطوري_
  لعنتی.

 من به بدي احساس لحظه یک که داشت درد و سوز قدرآن صدایش
  خورد: گوش به غزاله بغض از پر داد.صداي دست

 اتوه محلی بی وقتی بشه، اینطوري نداشتم دوست من بخدا امیرعلی_
  منم... دیدم...خب

  کشید: فریاد امیرعلی

  کنم؟ اتخفه دستام همین با یا میشی خفه_
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 از پر زد.امیرعلی هق و پوشاند را صورتش رنگش سبز شال با غزاله
  شد: نفرت و کینه

 نگیر دیگه حنات ببینم! نحستو يقیافه خوامنمی کن گم و گورت یالا_
  بزن! مردگی موش به و خودت کم پس نداره من واسه

  گفت: بریده بریده و کشید بالا را دماغش غزاله

  بدم... توضیح برات بذار نداري خبر هیچی از تو_

 رد یعنی این و شکست را گردنش قلنج و بست را چشمانش امیرعلی
 خون به يبسته چشمان همان با و شد قفل فکش است! انفجار مرز

  گفت: نشسته،

 که قسم بخدا وگرنه شیمی محو چشمام جلوي از میشمرم سه تا_
  بیرون! رهمی در این از اتهجناز

  کشید: عمیقی نفس امیرعلی و شد قطع غزاله يگریه صداي

  یک..._

  کرد. تند پا ها پله طرف به و پرید رنگش غزاله
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  دو..._

  رفت!_

 را زد.دستم پوزخندي دید که را غزاله خالی جاي و کرد باز را چشمانش
  زد.غریدم: پسم گذاشتم، امیرعلی يشانه روي

 موقعیت این تو غرور داشتن کنیمی فکر کنی؟می لج کی با داري دِ_
  خوبیه؟ چیز

 کنارش نشاندمش. زور به و راحتی هاي کاناپه سمت دادم هولش
 نشگرد پشت کلافه را دستش آوردم. در بیرون تنم از را کتم و نشستم
 رکا این میشد کلافه که هرموقع داشت عادت همیشه بچگی از کشید.

  کرد.می را

  پسر؟ چته_

  شد: عصبی

  افتادم. گذشته خاطرات یاد دوباره_

  گرده!نمی بر دیگه چیز هیچ چون کن فراموشش_
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 سر منم بشه، که نذاشتن یعنی نشد! اما کنم فراموش خواستممی_
  هستم. خوردم که قسمی

  بردم: بالا را صدایم تن

 وت که کنهمی رو اینکار پدرش با کی ابله آقاجون؟ نابودي قیمت به_
  باشی؟ میشدو

 شکل و سر به زد گندي چه آورد؟ زندگیم سر بلایی چه ندیدي مگه_
  کردم...می و خودم کار داشتم من زندگیم!

  داد: ادامه و خندید عصبی

 که سمیر...چیزي نیستم صبور تو مثل من داري؟ من از انتظاري چه_
  گیرمش!می زور با شده منه! حق یعنی منه حق

 همیشه میگذاشتم؟ او جاي را خودم م.گفتمی چه باید دانمنمی
 امیرعلی به نسبت را آقاجون هاي سردي و ها محلیبی
  بود! لجباز و غد امیرعلی اینکه بخاطر دیدم...شایدمی

  شم.می دیوونه دارم ست!بسته زنممی دري هر به سمیر شهنمی_
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 تنها ناجا از کشید.بعد بالایی بلند پوف و گرفت دستانش میان را سرش
 تمام با هایش! بدي تمام با داشتم...برادرم، دوستش که بود میرعلیا

  هایش.گیدیوانه و ها بازي غد

  پرسید: و کرد بلند سر هویییک و مقدمه بی ناگهان

  پس؟ کجاست داداشجا...زن_

  شدند: گرد چشمانم و خوردم جا

  نساء.چطور؟ دوستش يخونه رفته لابد دونمنمی_

  .زدمی آشفته و قرار بی بود مرگیش یک گاران پرید، جایش از سریع

  پائین؟ بریم هیچی،_

 پائین به همراهش بیرون هاي لباس همان با و دادم سرتکان خسته
  آورد. چاي برایمان و زد لبخندي دیدنمان با رفتم.مادرجون

 براي زدممی حدس بود، درهم اش قیافه و میزد سرخی به چشمانش
  امیرعلی! و غزاله براي چه!

  پرسید: و گرفت جلویم را قندان درجونما
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  بود! کرده هوس ظهري کردم درست کتلت اشواسه شام نمیاد؟ بابات_

  غرید: امیرعلی

 ننگرا ده؟می عذابت چقدر بینینمی نباشه. مهم واست نیاد! یا بیاد_
  مونه!نمی کتلت بی اون نباش

 کند توهین پدرم به کسی نداشتم دوست شد! درهم هایم اخم کمی
  باشد! برادرم شخص آن اگر حتی

  شد: جاري مادرجون چشمان از اشک

 منطق که...عشق بفهمی نشدي عاشق هنوز تو  جان! مامان تونمنمی_
  گیره.می و آدم هوش و عقل شناسهنمی

 روي را چاي لیوان شده قفل فکی با و شد درگون اشقیافه امیرعلی
  کشید. عمیق نفس چند و کوبید عسلی میز

  انداختم: اممچی ساعت به نگاهی ته و سربی بحث این از کلافه

  کجاست؟ جانا مامان،_

  گفت: غیظ با مادرجون و کشید پوفی عصبی امیرعلی
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  عزیزم! بخوره هوا رفته شاید گه!نمی من به که چیزي والله دونمنمی_

  رفت: هم توي هایماخم برق و رعد بلند صداي شنیدن با

  هوا؟ این تو_

  نداخت:ا بالا شانه

  .داره خرید لابد شه!می پیداش الان نخور! حرص تو مادر بشم قربونت_

  رفته؟ چند ساعت_

  صبحونه. بعد_

  رفت: بالا صدایم و شد گرد هایمچشم

 صبحی اولی کی آخه نگفتی؟ من به و نیومده خونه روز وقت این تا_
  باشه؟ دومیش جانا که بیرون رهمی

  دوستش. يونهخ رفته لابد دونم...گفتممی چه_

  گفت: سریع مادرجون که پریدم جا از نگران

  کجا؟_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 595  

 

  کجاست. ببینم دنبالش میرم_

  اي.خسته پسرم بشین بیا سمیر شهمی پیداش الان باشه جا هر_

 هم، امیرعلی که بخشیدم سرعت هایم قدم به و نکردم ايتوجه
 يشماره بود. خورده گره هم توي وحشتناك هایش آمد.اخم همراهم

  خورد: گوشم به متعجبش صداي بوق چند از بعد گرفتم، را اءنس

  چیزي... خوبید سمیر آقا سلام الو_

  گفتم: عصبی و بپرسد چیزي نگذاشتم

  خانم؟ نساء اونجاست جانا_

  وا...نه._

 دلم و وجودم بند بند به زد چنگ نگرانی و ترس کردم. قطع را گوشی
  شد. آشوب

 پا آن بودند.با خبر بی جانا از همه گرفتم، را دیگرش دوستان شماره
   بود؟ رفته کجا
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 آید می صدا به در زنگ الان نیست! چیزي که گفتممی خود با اشهمه
  شود.می خانه وارد جانا بندش پشت و

  بیوفتد! خاصی اتفاق نیست قرار

  اما...

 دو _دو مردمکش دوخت، چشمانم به را خشمگینش نگاه امیرعلی
  زد:می

  باشه؟ رفته تونهمی کجا زنت میدونین سمیر؟ چی یعنی_

  زدم: چنگ را موهایم کلافه

  داد!می خبر من به همیشه بره که نداشت رو جایی نه...نه...آخه_

  نه...! خدایا

  

  

  *جانا*
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 به کردم...انگار باز چشم خورد، امگونه به که محکمی يضربه با
  کردم. باز را لایشان سختی به که بودند زده چسب چشمانم

  ند!بود بسته زنجیر و قل دستانم به بود...گویی تاریک تاریک جا همه

 و دست دیدن شدم.با خیره اطرفم به منگی با و خوردم سختی تکان
  بود؟ آمده سرم بلایی کردم.چه وحشت امشده بسته پاهاي

  سمیري. زن تو پس_

 جلوي طرفدترآن کمی صندلی روي که کردم نگاه مردي به متعجب
 و کرد زمزمه چیزي لب زیر و داد تکان سري د!بو نشسته پنجره

 دقیقاً من تاریک. کوچکِ اتاق هاي سرامیک روي کرد پرت را سیگارش
  بود؟ که مرد این کردم؟می غلطی چه اینجا

  پرسیدم: زده وحشت

  کنم؟می غلطی چه اینجا من_

 ایجاد را ترسناکی يصحنه و شد اکو خالی سرد اتاق توي لرزانم صداي
  شد! گرد چشمانم جلوي چیز همه کم_کم کرد.



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 598  

 

 چیزي آن بعد من و گرفت قرار دهانم جلوي که دستمالی
    شد! تر زدهوحشت نفهمیدم.نگاهم

  آمد: کش هایش لب

  دزدیدم. رو تو مثلاً من_

 باز ار و بود شده پیچیده دستانم به که طنابی تا کردم تقلا زده وحشت
  کنم.

 را راهشان هایم اشک.بود رفته یادم هم کشیدن نفس ◌ٰحتی ترس از
 و بودم دیده را ها صحنه این ها بار ها فیلم توي.باریدن و کردند پیدا
  اینجا! و مفنگی حمیرا دختر ساده...جانا، من...جاناي حالا

  خوبه! خیلی طناب جنس شهنمی باز نکن تلاش انقدر_

 و گذاشت پا روي پا ايمسخره ژست با و زد آتش دیگري سیگار
  :زد پوزخند

  بگیرم! خوب طناب که دادم خوب پول_

  شدند: لوچ چشمانش و کرد تر زبان با را لبش
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  خریم.می طناب بهتر این از بیاد راه ما با سمیر آقا اگه البته_

  کردم: تقلا و کشیدم جیغ

 محمد اون يدسته و دار از توئم نکنه ؟ جونم از خوايمی چی_
  کنه. لعنتتون خدا کثافتا آشغالید؟

  رفت: بالا یشابروها

  سمیر؟ شریک هست؟ اوم...کی محمد؟_

  شد: خش از پر صدایم و آورد فشار گلویم به بغض

  خواید؟می جونم از چی_

 نممَ و بیاره در بازي غد تونهمی هم الان شوهرت ببینم تا هیچی! فعلا_
  بیارم. سرت بلایی خوامنمی ببر...چون صداتو فعلاً  بکنه؟ منم

  کشیدم: عربده و شد اشک از پر چشمانم

  کنه. کمک کمک...کمک...کمک...یکی_

  زد: پوزخندي
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 خودش از سمیر زن واقعاً نزن! زور نمیشنوه...الکی رو صدات کسی_
  تره.احمق

  بود؟ که سمیر این بزرگ خداي داشت؟ ربط سمیر به موضوع سمیر!

  خواي؟می سمیر از چی_

   داره! دوست خیلی تورو که چیزا...شنیدم خیلی_

 آوردي؟ سرم بر بود بلایی چه دیگر این خدایا کردم. نگاهش مخش با
   نیست؟ بس

  گفت: و آورد در جیبش از را اشگوشی

  میکنه؟ کارچی منی پیش بفهمه شوهرت وقتی کنیمی فکر_

 مغزم من کرد...و گیري شماره به شروع و خندید که کشیدم دادي
  بود! کرده قفل همیشه از بیشتر

  

  *سمیر*

  کوبید: امانهش به حرص با
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  سمیر؟ شدچی_

  زمین! تو رفته شده آب رفتم...انگار هم آگاهی_

  دادم: جواب دستپاچه و هولزده خورد. زنگ امگوشی

  بله؟_

  پیچید: گوشم توي تمجید منحوس صداي

  منه! پیش الان زنت_

 هم امیرعلی نگاه انداختم. چنگ امیرعلی بازوي به دست با و زدم یخ
  باخت. رنگ

 دبیا جانا سر بلایی مجید قرآن به تو! گیمی داري چی وضیع آشغال_
 رفک کنم.می ات تیکه _تیکه و میکنم پیدات باشی گورستونی هر

  بکنی؟ داشتی دوست غلطی هر صاحابهبی مملکت کردي

  زد: ايقهقهه

  شی!می پشیمون گفتم_

  کشیدم: داد
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  هستی! آدمی جور چه دیگه تو کثیف. يمرتیکه شوخفه_

  بدم! زنت به حسابی مالی گوش یه خوادمی دلت اینکه لمث نه_

  تار: و تیره نگاهم و شد مشت هایم دست

  بشه! چیزي جانا به اگه کنممی نابودت_

 به و خورد ُسر دستم از گوشی خورد، گوشم به که متمد بوق صداي
  پرسید: مرتعشی صداي با امیرعلی افتاد. زمین

   شده؟چی سمیر_

  .اششلخته و آشفته موهاي نگریستم...به نشخو رنگ به چشمان به

  افتادم... نفس_نفس به و شد شل پاهایم

  کشید: داد بلند

  سمیر. توئم با_

  گرفته. گروگان تمجید...جانارو مرتیکه اون_

  داد: تکانم محکم و گرفت را بازوهایم و شد ترسناك نگاهش
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  چی؟_

  دادم: جواب حالبی

 میدادم بهش و خواستمی که چیزي اون شد...باید من تقصیر_
  میاد! بر دستش از کاري هر کثافته دونستممی

 مشت دستانش در را پالتوام يیقه عمیق خشمی با امیرعلی ناگهان
  زد: داد صورتم توي و کرد

  بهت. لعنت سمیر بهت لعنت هان؟ کردي چیکار تو لعنتی_

 برادر بود؟ خیالبی امیرعلی ان پرید. بالا ابروهایم و شد مات نگاهم
  من؟

  :کوبید دهانم بر مشت با و داد هول دیوار طرف مرا به عمیق خشونتی با

 نآقاجو با هرچی اونجاست...بسه جانا الان لعنتیه توئه تقصیر همش_
 ردم کم بگیر...یه و بابات جلوي و باش مرد کم یه کردید کاري کثافت

  بگذر. پولا اون خیر از و باش

 تقریبا نشست. امچانه روي عمیقی درد و شد قبل از تر مات نگاهم
  افتادم!می پس داشتم
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  کشید: بالا بلند ايعربده و زد دیوار به دیگري مشت سرم کنار

  نمیذارم. زندهت که بخدا سمیر ذارمنمی زندت بیاد سرش بلایی اگه_

 هذیان چرا دقیقا؟ بود مرگش چه امیرعلی شد! زده حیرت نگاهم
 بکشد؟ زنم، برابر در انگاري سهل بخاطر مرا خواستممی گفت؟می

  بود! خورده زیادي مشروب حتماً

 و داشت نبض اشپشانی صورتش.پ اجزاي روي چرخید نگاهم
  زد:می سرخی به صورتش

 شدي؟ دیوونه باز کنیمی داري کارچی امیرعلی؟ گیمی داري چی_
  کردي؟ مصرف چیزي نکنه

 به را اششده اتم نگاه و کشید عقب حیرت آمد...با خودش به انگار
  کوبیدم: اش سینه تخته روي مشت دوخت.با زمین

  من؟ واسه ديمی جر یقه داري چرا تو ؟ هان مرگته چه تو_

  سنگی. و سخت اشقیافه و شدند مشت دستانش

  زد: نیشخندي
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  آخه؟ امکی من شوهرشی! تو گیمی راست_

  غرید: و کرد حواله طرفم به را اششده تند نگاه

 دردم آره همینه! دردم من چی؟ گرفتمی و امیرحسین یا مهسا اگه_
 م؟بش کار به دست خودم یا رو کاریات کثافت این کنیمی جمع همینه!

  بدبخت. زندان میوفتی میاد در کارات گند فردا پس فردا

  نالیدم: عجز با

  داره. آتو ازم_

  ازت؟ خوادمی چی_

  گرفته. جانارو همین رو...براي پروژه_

  سابید: هم روي ار هایش دندان

  بهش. بده پس؟ هستی چی منتظر_

 را پروژه این من شد!خوردم...نمی ُسر زمین روي حالبی
  طور.همین هم را خواستم...جانامی

  شد: نفرت از پر امیرعلی نگاه
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  ترسی؟می آقاجون از_

 طرفم به را ترسناکش نگاه امیرعلی چه؟ فهمیدمی اگر ترسیدم!می
  غرید: تهدید از پر لحنی با و کرد پرتاپ

 رسواتون رممی خودم ندي تمجید تحویل رو پروژه اگه علی ولاي به_
  نه! یا بکنید کاري گند تونیدمی بازم این از بعد ببینم کنممی

 عمیقی نفس و دادم تکان سر آرام شوم! رسوا اینکه از ترسیدم من و
  بود! شد...تمجید بلند امگوشی پیامک صداي کشیدم.

  آدرس...تنها. این به بیا گهیم تمجید_

  کرد: نگاهم خشمگین

  میام. منم_

  کنار. ؟بکش بیاره جانا سر بلایی یه ببرم توئم_

 هم طرفی از و جانا نگران طرفی از گزیدم. لب و رفتم ماشینم طرف به
  بودم! نگران پروژه براي

  زندگی... این به لعنت
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  *جانا*

   باشه! دیدنی قیافش باید اینجایی، فهمید شوهرت_

 قطف سمیر نباشم. زنده دقیقه آن داشتم کردم،دوست نگاهش نفرت با
  آمد. می بدم او از بیشتر گذشتمی که چقدر بود.هر ضرر من براي

 داشتم تازه که سمیري است! سمیر هستم، مرد این اسیر اینکه دلیل
  شد!می رو برایم کارهایش

 هیزش نگاه شد. اتاق وارد ساله سی تقریبا مردي و خورد در به ايتقه
  کرد! شکار را هیکلم

 و زد لبخندي کردم.خبیث درهم را نگاهم و شدم جمع خودم توي
  گفت:

  اومده. مشیري آقاي_

 چشمانش است تمجید اشفامیلی بودم فهمیده حالا که مرد همان
  خندید: لذت با و زد برقی
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  برو. تو میام الان_

  گفت: و شد خیره انمچشم به و سمتم چرخید رفت، و کرد اطاعت مرد

  ؟ داري خبر شوهرت هاي کاري کثافت و گند از_

  کرد: نچی_نچ که کردم نگاهش گیج و مات

 مداشت خوشگلی این به زنِ منم البته کاره. محافظه سمیر این چقدر_
  بدم... دستش از ها راحتی این به خواستمنمی

  شد: حرص از پر نگاهم

  شی؟ خفه شهمی_

 خانم باش شوهرت مواظب بیشتر نم.ک روشنت خواممی فقط_
  مشیري!

  رفت. بیرون در از کرد تلفظ غیظ با را مشیري خانم

 تقصیر آیدمی سرم هرچه و کشممی هرچه که کند، لعنتت خدا سمیر
  توست!
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 بل زیر و آمد سمتم هراسان سمیر و شد باز قیژي با در بعد ساعت نیم
  پریشان. و همدر اشقیافه و بود سرخ چشمانش خواند. را نامم

 نگرانش کند...نگاه باز را دستانم يگره کرد سعی و زد زانو جلویم
  پرسید: و کرد کاوش را صورتم

 يکار که مرتیکه اون نشد؟ که من...چیزیت برم قربونت ؟ جانا خوبی_
  نداشت؟ باهات

 کشید. عقب کمی نگاهم دیدن با شدم. اشخیره نفرت و خشم با
  لرزید: صدایش

  ...من...عزیزم جانا_

  کردم: ايقروچه دندان و شدم خشم پراز

  بشنوم. چیزي خوامنمی نگو هیچی سمیر هیس!_

  بخدا... جانا_

  کشیدم: داد بلند

  شو.ساکت_
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 کردن باز مشغول و گرفت نگاهم از نگاه و داد قورت را دهانش آب
 ادآز تاریک و تنگ قفس از انگار کرد باز که را پاهایم و شد.دست طناب
  شدم.

 چنان که بگیرد را دستم خواست سمیر و شدم بلند جایم از رخورت اب
  شد. خشک هوا توي جاهمان دستش که شدم اشخیره

  غریدم:

  لعنتیه. توئه دست از کشممی چی هر_

  شد. غمگین چشمانش و کرد سکوت

   بیاییم! بیرون شده خراب آن از که کشید طول هم ساعت نیم

 حتماً بودم، کرده گریه من که آنقدري سوخت،می بدجوري چشمانم
  شدم.می کور

 و ترس از پر شد. امخیره و نکرد حرکت شدم، سمیر ماشین سوار
  نگرانی!

  غریدم: و کردم باز را ماشین در
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   شم! پیاده رينمی اگه_

  میوفتم. راه الان ببند و در باش آروم جانا خب خیل_

 ماشین شیشه به را سرم بدخلقی با و بستم محکم را ماشین در
  چسباندم.

  کردم. حس ام گونه روي را اشک گرمی افتاد، راه به ماشین

  چشمت. توي بره خار بزارم دیگه اگه قسم بقرآن_

 سوزي پور آه سمیر و شدند سرازیر بیشتري شدت با هایم اشک
 هآ امیرعلی وقتی فقط وجه. هیچ به سوختنمی سمیر براي کشید.دلم

  د.نباش ناراحت تا کنم فدایش را امزندگی تمام داشتم دوست کشیدمی

   بودم! این من

  کار.خیانت مریض جاناي فاسد! و خورده کِرم

 رو ار آرنجش و کشید پائین نصفه تا را ماشین يشیشه کلافه سمیر
  داد. قرار رویش



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 612  

 

 تکان حرص با را پایم و گرفتم دندان به را امشده پوسته پوسته لب
  دادم.

 دوست من و کشید آه دوباره و کرد روشنش و ظبط سمت رفت دستش
  نکشد. آه تا کنم پاره را اشحنجره داشتم

 زا بیشتر من و کرد پر را ماشین کوچک فضاي خواننده سوزناك صداي
  شد: بد حالم قبل

  شده امدقیقه چند واسه"_

  کن سر قلبم با

  کن باور منو عشق شده امامتحانی

  بِهت وابسته يدیوونه عاشقِ این شاید

  "دلت نهائی تصمیم تو احساسِ بشه

 دستانش توي را سردم و جان بی دستان و کرد نگاهم سمیر
  نداشتم. کردن مقاومت حال اصلاً  نکردم گرفت.مقاومت
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 فشرده سمیر توسط من دستان و شد خواهش از پر خواننده صداي
  شد:

  شی دلتنگم شهمی شده امامتحانی"_

  هرکی از نیاد بر که کنی کاري دلم با

  هست آرامش تو خواهش،با تو بارون،با تو با

  "هست امکانش دارم،اگه دوستت بگو

 سیک يصدقه رفت.قربان امصدقه قربان و زد دستانم به ايبوسه سمیر
  را. چیز هیچ نداشت...لیاقت لیاقت که

  فاصلتو نکن حفظ دیوونگیم منو با"_

  دلتو کن امتحان شهعوض شاید نظرت

  منو تب کنینمی حس صبح تا و خوابی

  "منو شب کنه بخیر خدا اما بخیرشب

 و کردم پاك را هایم اشک شد. دگرگون قبل از بدتر حالم رسیدم وقتی
  شدم. حیاط وارد سمیر بدون
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 نگران برایم چی؟ او بود.دل شده تنگ برایش دلم بود؟ کجا امیرعلی
  بود؟ نشده

 متوجه خانه این توي کسی نه.اصلاً که بود معلوم زدم...خوب پوزخندي
  بود؟ شده من غیبت

 عروس یک بود! که خر جانا اصلا نباشم! من که بود خدایشان از همه
  خانواده...بی پولی

 يبهانه حالا ساك. توي گذاشتم و کردم جمع را داشتم لازم که هرچه
 سمیر.شاید کردن دَك براي خانه، این از شدن دور براي داشتم خوبی

 هک نخورد! امیرعلی به گناهم از پر گاهن و بروم تا بود بهانه تمامش هم
  شوم. لجن غرق این از بیشتر مبادا

 لباسی و خورد ساکم به اششده خشک شد...نگاهش اتاق وارد سمیر
  گفت: کردم.ماتمی جا داخلش داشتم که

  کنی؟می داري کارچی ؟ کجا عزیزم جانا_

 انصافی بی بود بستم.درست را کیفم زیپ و کردم نگاهش سرد
  زد.می پس را او لعنتی دل این دیگر! خواستمشاما...نمی کردممی
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 ستنی بمونم.معلوم بخوام که کنمنمی امینت احساس دیگه اینجا من_
 مثل و بمونم که داري انتظار الان واقعا کنی!می غلطایی چه داري

  کنم؟ سکوت هااحمق

 فسن و کرد بسته و باز بار چند را شد...چشمانش نزدیکم احتیاط با
 اششده کلید هاي دندان لاي از و کرد مشت را دستش کشید. عمیقی
  گفت: شمرده_شمرده

 وقتی تا رينمی جایی هیچ تو شه؟می خارج دهنت از چی فهمیمی_
  ده.نمی اجازه بهت اینجاست شوهرت

 واسه نکن شوهر شوهر برم.انقدر خواممی چی واسه که واضحه خیلی_
 چغندره! برگ برام، نیست شوهر ندارم خبر کاراش از که شوهري من،

 غسرا بیان دشمنات و دوست از یکی هم فردا پس فردا که نداري انتظار
 در آباد کجا نا از سر بعدم و نیمبی رو بگیرن دستمال یه و بدبخت من

 و تدس از و طناب نگران و بیاي روز دو بعد تا تو به بزنن زنگم یه بیارم،
  خوبی؟ عزیزم جانا بگی و کنی باز پاهام

  دادم: تکان هوا توي را دستم حرص با و زدم پوزخندي
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 کثافت و گند از گهمی گردهبرمی طرف که اینجاست جالبش نکته_
 با دونستمنمی چون شدم، لال من ؟ نه یا داري خبر شوهرت هاي کاري

 که بس از نه که معلومه کنی؟ درك اینو تونیمی کردم! ازدواج کی
  خودخواهی.

 توي را امپشمی شال حرص انداخت.با پائین را سرش و ردک سکوت
  گفتم: و چپاندم ساك

 ادهمعت مامانم اینکه خاطر واسه بمونم.تو اینجا تونمنمی من سمیر نه_
 من شد تموم دیگه ناکرده! گناه به زنیمی من به کوفت سر تا هزار
  تونم...نمی

  رد:فش و گرفت ترس با را هایمباخت...شانه رنگ نگاهش

 خودم نیوفته. واست اتفاقی همچین دیگه دممی دلم...قول عزیز جانا_
  رو. اینکار نکن کنممی درست و چیز همه

 دست به را هایم کشکردم.دست آزاد دستانش از را هایمشانه غیظ با
 جلویم رفتم که در طرف برداشتم.به تخت روي از را ساکم و کردم

 اشپریده رنگ يقیافه به و کردم بلند سر ایستاد.ناچارا
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 سختی به اما گرفت را دامنم وجدانم عذاب ايلحظه نگریستم...براي
  گفتم:

  سمیر. کنار برو_

  گفت: آه و عجز از پر لحنی با

 شد.جانا اینطوري دفعهیک چرا که رو چیز همه دممی توضیح واست_
 دِ میوفتادم پس خاطرتبه نگرانی از داشتم عزیزم نیست خوب حالم
  رو. خرابم حال نکن بدتر تو جوابم؟ اینه

  گویی: بودم شده سنگ از

 معذرت واقعا بودي؟ شده نگرانم که بود من تقصیر نکنه آخِی_
 خواممی کنار برو نیست مهم واسم درصدم یک هم بدت حال خوام.می

  برم.

  جانا..._

 همه اول همون از باید نه! یا امواسه ديمی توضیح نیست مهم دیگه_
  گویی. دروغ یه رفتی...تو لو که الان نه گفتیمی بهم رو چیز
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 دروغ تاپا سر که خودم به او؟ به گو؟ دروغ گفتممی داشتم که به
 دروغ امبود،زندگی دروغ هاي دارم بود،دوستت دروغ بودم،آمدنم

 جاناي یک من بود! دروغ حتی...رفتنمم و بود دروغ هایم بود،حرف
 دست بس! و همین داشتم را سمیر عروسک نقش که بودم دروغین

  نیوفتم. پس که بودم گرفته را پیش

 جانا _جانا و آمدمی سرم پشت هم رفتم...او و زدم پسش شدت به
  بود. زبانش ورد هم گفتن

 دود سیگار و بود ایستاده که امیرعلی دیدن شدم...با حیاط وارد
  فشرد. را گلویم بغض و شد سست هایم قدم کردمی

  شد. اممتوجه و کرد بلند سر امیرعلی سمیر، تنگف جانا صداي با

 از اهنگ و گرفت شدت افتاد.بغضم زمین به و شد پرت دستش از سیگار
  رفتم. و گرفتم آلودش خون نگاه

 گذاشتممی جلو به که قدمی هر شدم، رد جلویش از آرام هايقدم با
 یک لمث ماتش نگاه فشرد.امیرعلیمی دستانش با را گلویم یکی انگار

  شد. راهم يبدرقه گاهیصبح انگیزدل نسیم
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 و دمفشر بیشتر را ساك يدسته ترکید. بغضم آمدم بیرون که حیاط از
  انداختم. یخی و سرد خیابان به را حیرانم و اشکی نگاه

 شده خشک درختان هاي برگ و بود زده یخ سرما شدت از آسفالت
 دهانم دور را ردنمگ کردند.شالمی پرواز سو آن و سو این به زمین روي

 جیغ نفرت و بغض از کشید...پر را شالم پشت از سمیر که پیچیدم
  کشیدم:

  من؟ جون از خوايمی چی دِ  بردار من کچل سر از دست کن ولم سمیر_

  شدم. سست و آمد بند زد.زبانم خشکم امیرعلی دیدن با و برگشتم

 به دقت با امیرعلی و زد بوقی و داشتنگه پایمان جلوي تاکسی
 به خیره ضعیفی صداي انداخت.با نگاهی صورتم اجزاي تک_تک

  زد: لب چشمانم

  نرو..._

 سرما دیگر حالا و شدند داغ پایم و دست و شد تند قلبم ضربان
  نداشت! اهمیتی ترینکوچک
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 حالا که هایی چشم شدم...به خیره چشمانش به و نداد امانم دلتنگی
  چیست! ستمداننمی من و کردمی فرق نگاهشان جنس

  گفتم: زیبایش سیاه موهاي به خیره رفتم، عقب به قدمی ناخودآگاه

  برم. باید_

 عوضی آدم چه من که دانیمی چه تو آخ کنم! گناه کمتر تا بروم باید
  شدم. ترینممنوعه عاشق که هستم

 کرد غار_غار دوخت.کلاغی آسمان به را نگاهش و کشید آهی امیرعلی
  شکست. را یابانخ بارمرگ سکوت صدایش و

 چیزي چرا کردم، نگاهش منتظر و فشردم را ساك يدسته بیشتر
 و بم صداي شنیدن محتاج چقدر حالا دانستنمی گفت؟نمی

  هستم؟ دارشخش

 خیره چشمانم به و گرفت آسمان از را نگاهش و رفت و عقب به قدمی
  حرف! بدون شد!

 باریک کاش تم.برداش عقب به قدمی هم من و دادم قورت را دهانم آب
  رفتم!نمی که قسم نرو...بخدا گفتمی دیگر
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 جا او پیش که قلبی با رفتم...رفتم من...من و کشید عقب اما
  هایم.بغض با هایم،اشک با گذاشتم...رفتم

  آمد بازعشق تا دلم

      بینم...نمی غَم جز او در

***  

  بود. نساء يخانه داشتم رفتن براي که جایی تنها

 درست بود الوند شهرك اشانخانه ماندم. منتظر و زدم را در زنگ
 دیدنم از و کرد باز را در نساء نبود! مناسبی همدان...جاي جاي بدترین

 پایش و است دستش در ساکی و رزیدمی اشک که خورد.دختري جا
  گفت: زده بهت شده.نسا گرفته گچ هم

  شده؟چی جانا_

 حرفبی او و دادم جا شآغوش توي را خودم و ترکید شدت به بغضم
  کرد. بغلم

  زدم: هق
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  نساء. نیست خوش حالم هیچ_

  کرد: نوازش را پشتم آرام

  میکنن. نگاه بد دارن ها تو...همسایه باش...بیا آروم هیش،باشه_

 درب متري شصت يشدم.خانه اشانخانه وارد و دادم گوش را حرفش
  داغان. و

 سوخت.پدر دلم ودب رفته خواب فلزي تخت روي که پدرش دیدن با
 مخارج و خرج پس از توانستنمی و بود افتاده کار از که پیرش و رنجور

 گوش نساء هاي درد به هیچوقت که بود بیاید.عجیب بر اشانخانه
  دادم.نمی

 درد پاهاش که بس از خوابیده قرص زورِ  به بابام اتاقم بریم بیا_
  خوري؟می کرد.چاییمی

  گرفت: دستم از را ساك شدم، اتاقش اردو و دادم قورت را دهانم آب

  بیاد. جا حالت بخوري میارم داغ چایی یه الان_

 دراز را امگرفته گچ پاي درد با و نشستم زمین روي سختی به
  زد.می داد اشگیکهنه که فرشی کردم...روي
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 گذاشت.کنارم جلویم خرما با و کرد درست چاي سریع خیلی نساء
  :شد خیره صورتم به و نشست

  خوبی؟ الان_

 توي خرمایی دادم. تکان مثبت ينشانه به را بودم...سرم عالی خوب؟
  گفت: و گذاشت دهانش

 هااومده محرم این شد خوب چه گممی چسبهمی خیلی بخور چاي با_
  نذریه. غذاي از پر یخچالمون

  بود! بدتر هم گریه تا صد از که زدم هایش حرف به تلخی لبخند

  شده؟چی پات بگی؟ چیزي خواينمی جانا؟ شدهچی_

  گرفت: جلویم را کاغذي دستمال او و کشیدم بالا را امبینی

  شده؟چی پات گینمی_

  کردم: پاك را هایم اشک و برداشتم را کاغذي دستمال

  شیراز. شکسته...توي_

  انداخت: پایم گچ با تريدقیق نگاه و کشید هینی
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  خوب؟ دختر کرديمی کارچی شیراز_

 افتادم اونجا بودیم رفته داد قرار یه واسه کنممی کار شرکت تو دارم_
  گودال. تو

  گفت: و کرد باز را قندان در

  دیگه. بخور چاي_

 گذاشتم، دهانم توي سپس و کردم فرو چاي توي و برداشتم قندي
 را داغ چاي از قلپی نمود. بهتر را حالم کمی اششیرینی

 لرز درون از هم هنوز اما و دکر بهتر را حالم کمی چاي نوشیدم...داغی
  داشتم.

 داشتم تقریباً شدنمی پاك خاطرم و ذهن از املحظه یک امیرعلی نگاه
  کردم. بغض شدم.می دیوانه

  شده؟ چت گینمی_

 ريفک چه من به راجع نبود مهم اصلاً نه؟ یا بود درست نساء به گفتنش
  هایم. درد کردن خالی براي خواستممی گوش یه فقط کند.الانمی

  گفتم: قراربی لحنی با و زدم چنگ را رانم
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  شدم! عاشق نساء...من_

  گفت: خونسرد تعجب، کمال در

  دونستم.می اولشم از من خب_

  شد: متعجب نگاهم

  واقعاً؟_

 عاشقش و بریزه پات به محبت همه این سمیر شهمی آره...مگه خب_
  نیستی! که سنگ از نشی؟

  گفتم: عصبی

  نمیشم. عاشقش دارم عمر تا و نیستم رسمی عاشق من نخیرم_

  ماسید: لبش روي پیروزش لبخند و زد خشکش

  یعنی...چی؟_

  خوردند: لیز هام گونه روي هایم اشک

  امیرعلی... عاشق_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 626  

 

 که عشقی حال به امزندگی و خودم حال به کردم گریه هاي_هاي و
 به دقیقه چند از بعد اما بود زده مات اول بودم.نسا شده دچارش

  کرد. بغلم دوباره و آمد شخود

  چی؟ یعنی آخه بگم چی جانا دونمدونم...نمینمی_

  کوبیدم: صورتم روي دست با

  نفهمیدم. هیچی شد سرم بر خاکی چه درست دونمنمی_

  باش. آروم خب خیل_

  کرد: نوازش را موهایم دست با

  چیه؟ ساك این_

 همه و نشستم کرد؟می فرقی چه پس بودم گفته را چیز همه که من
 هب خوب و بود شنونده تنها نساء کردم تعریف پیاز تا سیر از را چیز

 و داد گوش فقط نصیحت، نه کرد سرزنشم نه داد.می گوش هایمحرف
 تا زجه و بودم زده هق آنقدر ریختم. اشک و زدم حرف سال یک قدِ من

 احتیاج خواب این به واقعاً برد. خوابم کی نفهمیدم و شدم خالی
  چیز! هر به نکردن فکر کمی براي شدن آرام برايداشتم...
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 و هاتماس از کدام هیچ گذشت.بهمی نساء يخانه به آمدنم از روز سه
 زنگ مادرجون سر آخر ندادم. جواب سمیر وارسیل هايپیامک

 چشم ترس از شد باعث محکمش داد صداي دادم جواب زد...وقتی
  ببندم.

 پسرم سر بلایی همچنین که ذرهنگ ازت نگذره...خدا ازت خدا جانا_
  مسلمونی؟ تو آخه آوردي

  کشید: آه دل ته از و زد زجه

 يبیچاره پسر دل انقدر که بدي پس رو کارات تقاص روز یه امیدوارم_
  کردي. خون و من

  کرد: گریه

 .انقدر داره دوستت چقدر سمیر دونیمی که انصاف...تو بی آخه دِ_
 یه کرده داره...کز و دادنت دست از ترس میدونی که تو نده عذابش

 بود هرکی نامسلمون؟ سنگی از مگه جانا. گهمی داره هِی افتاده گوشه
  بود. شده کباب جیگرش حالا تا
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  سوخت.می امزدم...معده چنگ را پنجره پرده و کردم باز را چشمانم

 وباشم...د نداشته کارت به کار دیگه دممی اینجا...قول بیا شو بلند_
 مادرتو قسم بخدا اینجا بیا پاشو فقط دممی بهت و پول ونا برابر
  کنه. ترك تا کمپ بهترین برممی

 کردم پرتش و کردم قطع را گوشی چکید. چشمم گوشه از اشکی قطره
 دنمدی با لرزید...نساءمی وجودم بند_بند رفتم. پذیرایی زمین.به روي

  گفت:

  پریده؟ رنگت چرا خوبی؟_

  گفتم: رزانیل صداي با و کشیدم آهی

  نساء؟ امبدي آدم من_

  گفت: کلافه و کشید پوفی

 پرسیدي پس از روز سه دو این خوردي ؟مغزمو جانا کردي شروع باز_
 یکم بلکه ها دسته کنار بیرون بریم شو بلند اصلاً  نه؟ یا امبدي آدم من
  بخوره. کَلت به هوا

  گفتم: حالبی
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  برو. دتخو خوايمی اگه تو برم تونمنمی اصلاً نه_

  کند: بلند جا از مرا کرد سعی و کرد اخمی

  ببینم. پاشو خونه تو زدي کپک بدبخت_

 حاضر تا کرد مجبورم زور و ضرب با و کرد بلندم و گرفت را دستم
  نداشتم. را کاريهیچ دماغ و شوم.دل

 خدا خطاکار يبنده من شود؟ چه که رفتممی راه ها دسته پشت
 عزا برایش آدمی همچین نداشت وستد هم حسینامام بودم...حتی

  کند! داري

 پیشنهاد را علی امام مسجد او و افتادیم راه به نساء با و شدم حاضر
 برویم! مهسا و امیرعلی با قبل روز چند بود قرار که مسجدي کرد!

 بیرون مغزم از داشتم...چرا خاطر او با هم آنجا حتی بینیمی خدایا
  رود؟نمی

 سوز از پر مداح شدیم،می ترنزدیک و نزدیک مسجد به دسته همراه
  شدم.می ترغمگین قبل از بیشتر من و کردمی شیون و خواندمی

  گفت: ايبامزه لحن با نساء
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 جون به بخوریم؟ بریم دنمی شیرکاکائو دارن نگاه اونجارو جانا واي_
  چسبه.می بدجوري سرد هواي این تو،توي

 زا رمق و شد خشک نگاهم و فشرد شهایپنجه میان را قلبم یکی انگار
 رهخی روبهرو به بهت با و افتاد دستم از مصرف باریک رفت.لیوان تنم

  شدم.

 مشکی پا تا دید...سرمی را او روز سه از بعد داشت چشمانم دیدمش!
  داشت. اخم و بود پوشیده

 من و کشید بیرون وانت پشت از را دیگی دوستش کمک با و شد خم
 شدم. اشخیره عجیبی بغض و دلتنگی با و شد مچش تنم يهمه

 اشکناري مرد همان به تندي نگاه عصبی، و بود دگرگون صورتش
  کند. اشحالی چیزي کرد سعی و انداخت

  امیرعلی... بود! او يبرازنده چیز همه چقدر

  گفت: و طرفم برگشت امایستاده دید که نساء

  بندن!می و مسجد در الان بریم بیا جانا؟ شدهچی_

  دادم: تکان راست و چپ به را سرم
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  برگردیم. بیا نساء_

  شد: گرد چشمانش

  چرا؟_

 مسجد در به و کرد خشک را اشپیشانی ساعد آستینش، با امیرعلی
 پشت ترس از و چسبید را گلویم خِر سخت و سفت بغضی داد. تکیه
  شدم. قایم نساء

  تروخدا. نساء بریم باید_

  شدي؟ جِنی چرا یهو شد چت آخه_

  کردم: تند پا رنگ زرد تاکسی طرف به

  ببینه. و من خوامنمی اینجاست امیرعلی_

  افتاد: راه سرم پشت ناچار به

  رفتیم.می بعد گرفتیممی غذا ذاشتیمی حداقل_

  بخر. شام شب واسه و بگیر و من کارت بیا نساء خیالبی_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 632  

 

 یه سینح امام يقیمه بدي. هِمبه و کارتت که نگفتم این واسه من_
  ست!دیگه چیز

 مه شدم...باز تاکسی سوار و نگفتم چیزي دیگر شده! ناراحت فهمیدم
  رفتم...

  گذاشتم. جا پیشش دیگر بار که قلبی با رفتم

  گفت: و انداخت بخاري کنار همیشه مثل را جایم نساء خواب موقع شب

 احساس ندارم دوست کن خبرم داشتی احتیاج چیزي به موقع هر_
  بده. دست بهت بودن معذب

  بود! بود،که خوب پاشیدم...چقدر صورتش به لبخندي

 رقصان هايشعله به را نگاهم و کشیدم دراز پهلو به من و رفت نساء
  انداختم. بخاري

  پیچید: گوشم توي امیرعلی صداي

  "نترس من از"_

  "نکرد؟ اذیتت که سمیر"_
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  "بگو بهم کرد اذیتت اگه"_

  "کن اعتماد من بکنه...به کاري دمنمی هستم...اجازه من نترس"_

 بالا مقلب ضربان ناخودآگاه رفتم. اینستا به و کردم باز را امگوشی قفل
  کشیدم. عمیقی نفس و رفت

 بود.روي شده خشک گلویم آب و لرزیدندمی هیجان شدت از پاهایم
 قطع نفسم بود گذاشته که استوري دیدن کردم.با کلیک امیرعلی پیج
 خودش و کردمی حیاییبی که شنیدممی را قلبم صداي وضوح به و شد

  داد.می تکان را

 بار هزار جدیدش استوري شدن لود تا و شد لمس عکسش روي دستم
  شدم... زنده و مردم

 گذاشته که اينوشته عکس به شد خشک من نگاه و شد باز استوري
  بود:

  ایمان نیارند خلق چون تو تماشاي از"_

  "نشود.. دینبی و دبین را تو که آن کافَرست
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 چه نشست.براي جایش سر قلبم و برد اسارت به را چشمانم اشک
  بود؟ گذاشته را متن این کسی

 داشت.کاش اشزندگی توي را کسی لرزید...حتماً بغض از امچانه
 مرا خدا بکشد، مرا کردم.خدانمی کنجکاوي هوس هیچوقت و مردممی

 دمکشی کنار رویم از شدت به را پتو کشم!می نفس هم هنوز که بکشد
 که دختري بود خوشبخت بودم! حیران و شدم.سرگردان بلند و

  سرمن! بر داشت...خاك را امیرعلی

***  

  نساء؟ امبدي آدم من_

  غرید: و گذاشت جلویم را شیرین چاي خشمگین

 یک داري شدي بیدار که صبح از شده؟ مرگت چه حالا تا دیشب از تو_
  کردي. کلافم دیگه بسه ،پرسیمی و سوال این ریز

 از مگر کشیدم. آه و گذاشتم دهانم توي و کندم را بربري از ايتکه
 فکر شعر آن به مدام بود؟ شده هایمچشم مهمان خواب حالا تا دیشب

  کردم.می
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 و ببیند را تو که آن ایمان.کافرست نیارند خلق چون تو تماشاي از"
  "نشود... دینبی

 ضربات خوردم. سختی تکان ترس با من و خورد در به محکمی يتقه
 هزد وحشت شد. مشت به تبدیل و شد بیشتر و بیشتر در به بعدي
  کردم: گرد چشم

  کیه؟_

  رسید:می نظر به پریده رنگ و ترسیده هم نساء

  دونم.نمی_

 اشنشسته خون به چشمان و امیرعلی دیدن با کردیم،ب باز که را در
  گفت: خشم از پر و انداخت پایم تا سر به نگاهی زد. خشکم

  خونه! گرديبرمی کن جمع وسایلتو_

  رفت: بالا صدایش تن که کردم نگاهش زده بهت

  کنی؟می نگاه چی بی توئم با یالا_

  گفت: التماس با نسا
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 شنونمی ها همسایه الان داریم آبرو اینجا ما مشیري آقاي تروخدا_
  نداره. خوبیت هیچ رو صداتون

 دمنمی قول وگرنه بیاد برداره ساکشو بگو دوستت به داري آبرو اگه_
  دارم! نگه همینجوري صدامو تُن

  کرد: حواله سمتم به عصبی و تند نگاه و

  ینه.بمی بد که نکنه معطل منو بگو دوستت به منتظرشم ماشین تو_

 روي شدم ولو جا همان نداشت ایستادن تاب پاهایم رفت وقتی
  گرفت: ار هایمشانه نگرانی با زمین.نساء

  بندازه. راه ریزي آبرو ترسممی ري؟می کنی؟می کارچی جانا_

  گفتم: ايگرفته صداي با و کردم مرتب سرم روي را شالم

  نساء. بیار ساکمو_

 بود؟ شدم.آمده آوار خودم توي من و رفت اتاق به و کشید آهی نساء
 اشمشکی لباس چقدر و آمدمی او به اخم دیدمش...چقدر بالاخره چرا؟

 يرو را دستم و کردم بغض کرد!می اُبهتش با و نشستمی پوستش به
  زد.می صدا را امیرعلی داشت فشردم قلبم
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 هاي دکمه که حالی در شوم. آماده تا کرد کمکم و آورد را ساکم نساء
  گفت: بستمی را رنگم سبز پالتوي

 خودت مواظب تروخدا جانا خواد؟می آخه.چی شد پیداش کجا از این_
  عصبیه. چقدر که دیدي ها نذاري دهنش به دهن موقع یه اش.ب

 و انداخت هایم شانه روي را اممشکی گردن شال او و دادم تکان سري
  پاشید. صورتم روي به لبخندي

 پارك تنومندي درخت سایه زیر دیدم را ماشینش و رفتم بیرون در از
 مانده خیره در به اخم با و بود نشسته هم خودش و بود شده

  رفتم. ماشین سوي به لنگان_بود.لنگان

 از پر و نافذ همیشه مثل نگاهش کرد، نگاهم و شد پیاده ماشین از
 و گرفت را ساکم که زیر انداختم سر نداشتم را نگاهش بود.تاب حرف

  گرفتم. جا جلو صندلی هم من و عقب صندلی گذاشت

 ماشین ردادم.سوا قورت را دهانم آب استرس با بود زده یخ بدنم تمام
  شد.

  .دادمی عذابم اش خیره نگاه چقدر و چرخید طرفم به کامل نیوفتاد راه



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 638  

 

  کردم: باز دهان

  ؟ دنبالم اومدي چی واسه_

  سمیر. خاطر واسِ_

 با و گذاشت فرمان روي را چپش کردم.دست پیشه سکوت و شدم لال
  گفت: غریبی عجیب لحن

  داره. دوستت خیلی_

 در باید بستم. را دهانم در اما اري؟د دوستم  چه؟ تو بپرسم خواستم
  گرفتم.می ِگل هم را قلبم در هیچ که را دهانم

  کرد:می ادا را اشجمله زوربه انگار

  کنی. اذیت انقدر و سمیر نکن سعی زن...داداش_

  رفت: بالا کمی صدایش و شد قفل فکش

  چیزي. همه مقصر تو تویی، همشونم مقصر و داغونه خیلی حالش_

 بودم؟ مقصر من راستی به دانستند!می مقصر مرا رزیدم.همهل خودم به
 يیوانهد مرا اینگونه که هستی لعنتی توئه مقصر گفتممی شدمی کاش
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 مقصر بدانی کاش دانی!می مقصر مرا راحت خیلی حالا و کردي خود
 جذبه درهم هاي اخم آن با خودت خودِ تویی! خودِ برادرت خراب حال
 آن با زدنت حرف لحن آن با کشیدنت سیگار آن با خودت خودِ دار
 ریشته آن با تلخت عطر آن با اتذاتی خیالیبی

 لباس آن با اتعصبی هايقهقهه آن با خودت ات،خودِداشتنیدوست
 هک اتلعنتی چشمان آن با خودت بودنت،خودِ گستاخ آن با پوشیدنت

 زانو به رام قلب و نکنند نگاهم تا آورم درشان حدقه از داشتم دوست
 به صاف_صاف که دارتخش بم صداي آن با خودت نیاورند،خودِ در

 اتحنجره دارم دوست من و داداشزن گوییمی و زنیمی زل چشمانم
 که دارت معنا استوري با خودت خودِ نکند،اصلاً  صدا تا کنم پاره را

  من. بر واي و است دختر کدام براي نیست معلوم

  گفتم: زدهغم و کردم شتم را دردهایم تمام اما

  ببخشید._

 دامیرعلی...ببخشی عمیق هاي نفس صداي و تمام...ببخشید و ببخشید
  خانه. آن سوي به ماشین افتادن راه و

  خورد: گوشم به مریضش و گرفته صدایش



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 640  

 

 دوستت حد این تا سمیر دونستمنمی من...هیچوقت_
  داره..اگه..اگه..اگه...

  " اگر...چه؟"خورد. را حرفش

 آن کاش کردم آرزو زده حسرت من و شد فشرده دستانش زیر رمانف
  امیرعلی! هايدست زیر و باشم فرمان

  من. به کنم...لعنتمی درستش_

 هواي و کرد بیرون شیشه از را دستش و داد پائین را ماشین شیشه
  چه؟ او به کرد؟می شد.درست سرد بلافاصله ماشین

 سرزنشم اگر حتی زدمی حرف دوباره کاش کردم، تر زبان با را لبم
  بشنوم. را صدایش خواستممی کرد،می

  خوبه؟ حالش سمیر_

 بیشتر من و نداد کشید.جواب عمیقی نفس و شد درهم اشقیافه آنی
 آهنگ آن بازهم و کرد پر را ماشین فضاي آهنگ شدم.صداي خورد

  همیشگی!

  نیستم تو رویاي آدم من"
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  سازه این پرتِ ذکرم و فکر من

  رنگی چشم با تو ثلم یکی

  سازهنمی که روانی یه با

  نیستم تو رویاي آدم من

  امافسرده درگیرم خودم با من

  پرتگاهی!! یه يلبه من کنار

  کنیمی سقوط آخرش که

  چشمام توي نزن زل دیوونه

  "کنی؟می سکوت گممی هرچی چرا

 و داد سرتکان باغصه تنها دیدنم با شدیم...مادرجون خانه وارد باهم
  فت:گ

 احتیاج بهت پیشش، برو قرص.تروخدا با اونم رفته خواب اتاق توي_
  بود! زبونش وِرد تو اسم فقط روزه چند این داره
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 مدانستافتادم...می راه اتاق سمت به و انداختم امیرعلی به نگاهی نیم
  حد! این تا نه اما دارد دوستم سمیر

 و ریختم بود...اشک پریده رویش و رنگ بود خوابیده تخت روي
  زدم: صدایش

  سمیر._

  خورد. تکان هایش پلک

  سمیر؟_

 آرام و شد گشاد دستش، داغی شدت از گرفتم...چشمانم را دستش
 دو مظلوم هاي بچه پسر مثل بود شده درست کردم. نوازش را موهایش

  ساله.

 کرد نگاهم منگ و گیج اول کرد. باز چشم که بوسیدم را اشپیشانی
  نگذاشتم: که شود خیز نیم جایش توي خواست شد که تر هوشیار اما،

  بکش. دراز نیست خوب حالت سمیر_

  فشرد: همبه را چشمانش سوزي جگر لحن با
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  اومدي؟ جانا_

  کردم: بغض

  آره._

  گفت: التماس داد.با فشارش جان بی و گرفت را دستم

  نرو! دیگه_

  بوسیدم: را چشمانش و ریختم اشک

 نباش ضعیف شی.اینطوريب خوب کن سعی نمیرم جایی دیگه من_
 مرد یه من زنمی! تو و شوهرتم من کنممی فکر همیشه تروخدا سمیر

  کنم. تکیه بهش بتونم و باشه کوه مثل که خواممی

  جدید! يبهانه یک هم باز و

  نیستم. هیچی تو بدون من جانا، خوبم من باشی تو_

  گفتم: دلم توي و زدم تلخی لبخندي

  "بهتره نم حال نباشی اگه تو سمیر"_

  کنارم؟ خوابیمی_
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 در که کشیدم دراز دادم...کنارش تکان سري و شد جمع لبخندم
  کشید. آغوشم

  عمیق: و طولانی شد، خیره چشمانم به

  کنم؟ کارچی تو بدون من_

 و گذاشت امشقیقه روي را لبش چسباند. امپیشانی به را اشپیشانی
  فشرد... را دستم

  داري؟ دوست منو تو جانا_

 کر را هایم گوش داشت تاك_تیک ایستاد...صداي زمان و نزمی
  ؟ دروغ کی کرد.تامی

  نخواند: چشمانم از را دروغم تا بستم را چشمانم

  دارم. آره...دوستت _

  گرفت: ریزي گاز و گردنم توي کرد فرو را سرش و خندید سرخوش

  خوشگلم. زن بشم قربونت_

  گفتم: دهز وحشت که امپالتو هاي دکمه سمت رفت دستش
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  کنی. استراحت نیست...باید خوب حالت تو سمیر_

 رنگ نگاهش پریدم. بیرون تخت روي از و زدم پس را دستش و
  نیاورد. رویم به اما گرفت خود به دلخوري

  گفتم: کنم خالی را ساکم تا رفتممی کمد طرف به که درحالی

  بگیري. جون بخوري کنممی درست سوپ برات شب واسه_

  لرزانند.می را وجودم بند _بند اشخیره نگاه

 ك آوردم.قطعاً پناه حمام به و کردم جابهجا کمد توي را هایم لباس
  کرد.می بهتر را حالم گرم آب دوش

 امزانو روي تا بلند بافت یک با را رنگ طوسی مخمل شلوار حمام از بعد
 سر به را رنگی زرد شال و کردم جمع کامل را خیسم موهاي و پوشیدم

  کردم.

 تاب چون کردم شکر را خدا بابت این از من و بود برده خوابش سمیر
  فاجعه. یعنی زن یک براي این و نداشتم را نگاهش

 تا که را! مرموزش لبخند آن و دیدم را غزاله رفتم بیرون اتاق از وقتی
  گفت: تمسخر با و انداخت بالا ابرو دید مرا
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 منم البته حاجی. عروس ها کردي پابه خونه این تو قشقرقی خوب_
  میومدم. ادا و ناز انقدر داشتم سمیر مثل ايمردهکشته

 مانیکور هاي ناخن با خیره و انداخت پائین را سرش ساختگی غم با
  گفت: اش،شده

  خریدن. و زنش دونهنمی سمیر بیچاره، اِي_

  گفت: جدي که ساییدم همبه را هایمدندان و کردم نگاهش نفرت با

  عروس. یاب دنبالم_

  شدم. اتاقش وارد و رفتم همراهش و نداشتم ايچاره شد! اتاقش وارد و

  زد. لبخندي و بست محکم را در

  گفتم: اخم با

  جونم. از خوايمی چی_

 لحن با و کرد قلاب اشسینه روي را دستانش و زد تکیه در به
  گفت: کاريطلب

  آب! روي نریختم پتتو تا بزنا حرف درست من با_
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  رفت: ايغره چشم وارم...تهدیدشد ساکت

 به رممی خورممی قسم ندي گوش خواممی و گممی که چیزي به اگه_
 فروختی پول ازاي در خودتو که هستی! جونوري چه که گممی همه
  بفهمه... سمیر اگه واي

  غریدم:

  شو! خفه_

  خندید:

  نه؟ بفهمن همه داري دوست اینکه مثله_

  کشیدم: عمیقی نفس حرص با

  بکنم؟ خوايمی کارچی_

 بهم امیرعلی و من کنی کاري یه فهم...باید چیز بچه شدي حالا اوم_
  فهمیدي؟ بشیم نزدیک

  گرفت. خود به زهر طعم دهانم و افتاد دوران به سرم
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 نکنم رسوات تا قسم تا بخدا گممی همه به ندي انجام اینکارو اگه_
  شم.نمی آروم

 او خواست؟می چه من حرص.از و دهخن از خنده...پر زیر زدم اختیاربی
  کنم؟ نزدیک دارم دوستش که کسی به را

  رو؟ جوابت نشنیدم زنم،می حرف باهات دارم جدي خیلی من_

 سمیر کردم.اگر فکر پیشنهادش به بدبختی با و داد فشار را گلویم بغض
 قبول جز ايچاره مگر بروم زندان به خواستمنمی من چه؟ فهمیدمی

  برگشته؟ بخت نم داشتم کردن

  گفتم: آمد می در چاه ته از که صدایی با

  اما... قبوله_

  رفتم:می بعد و ریختممی را خودم زهر زدم...باید پوزخندي

 و چیزي آدم بندازه، سگم محل بهت حتی امیرعلی میدونم بعید اما_
  من! گل خورهنمی دوباره آورده بالا که

  گفت: ام.خشمگینشده موفق شدم متوجه اش شده سرخ چهره از
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 جوب یه توي باهم آبمون اینجوري کوچولو! عروس دِ...نشد نَ دِ_
  ره.نمی

  انداخت: رویم و سر به ايتحقرانه نگاه و آمد جلو

 وآبر بی که کنممی کاري بگی پرت و چرت زیاد بخواي دیگه بار یه_
  ندازه!نمی من به سگم محل که امیرعلی این جلو ◌ٰحتی بشی

 دنیاي این توي نداشتم شدن خفه جز کاري شدم...چون خفه
  ادم:فرست گوشم پشت را سرکشم موهاي و کشیدم عمیقی کثیف.نفس

 عقل تو اصلاً  بکنم؟ تونممی کارچی من آخه متنفره ازت امیرعلی_
  گنجه.نمی

 جهبگن عقل توي که کنی کاري باید تو دونمنمی من دیگه و اون آخِی!_
  مشیري! حاج عروس

 مدیدن با آمد، می بالا ها پله از داشت زدم...امیرعلی بیرون که اتاقش از
  گفت: و کرد ناکیوحشت اخم

  کردي؟می چیکار اونجا_

  توپیدم:
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  نداره! ربطی هیچ تو به_

  هوا: پریدم زد که دادي با خورد...اما جا

  کردي...؟می غلطی چه اونجا گممی_

 را شیر دل ارانگ بودم؟ آورده کجا از را شجاعت همه این دانمنمی
  بود! زیادي مظلوم و ساده جاناي براي این و بودم خورده

 ایدش و شجاعت با و ایستادم سینه به دست جلویش رفتم...دقیقا جلو
  چشمانش: در زدم زل وقاحت، هم

 مخود به بدم. توضیحی تو به کارام تک تک واسه نمیبینم دلیلی_
  تم!رف جون غزاله پیش چرا و کردم غلطی چه که مربوط

  بزنم! عق شدمی کاش جون؟ غزاله

 چشمانم ترس با زدن، براي بالا آمد دستش و گرفت خون رنگ نگاهش
  شدم. جمع خودم توي و بستم را

 با .نشد سیلی از خبري شد.اما سِر پایم و دست و رفت بالا قلبم ضربان
 عجیبی حال با بود کرده مشت هوا توي را دستش کردم. باز چشم ترس
  غرید: داد تکان هوا روي را اششده مشت دست همان ود.ب امخیره
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  انتظارته! در چی که دونیمی نیوفت در من با ببین!_

  داد: ادامه ترسناك و کرد کج را سرش

 هرز خدا يهمیشه دستش شه،نمی حالیش هیچی روانی یه_
 دیدي یا شد قطع دستات از یکی دیدي یهو دیگه ره...دیوونستمی

  نیست! سرت نصف

 که عاشق سوخت. خودم براي دادم.دلم قورت مشقت با را دهانم بآ
 نگاه خواست،می را سوزانش و داغ هاي نگاه دلم من من؟ بودم شده
 از مملو نگاه این نه را. هایش دزدیدند نگاه را، اشچشمی زیر هاي

  بازي! دیوانه نه آمیز، تهدید لحن نه کینه، و خشم

  بگیرم: قدرت تا کردم مشت را آخر...دستانم سیم به زدم

 یک با میدم نشونت اونوقت کنی تهدیدم دارم دوست دیگه باره یک_
  طرفی.

  زد: پوزخندي

  بکنی؟ غلطی چه خوايمی مثلا_

  نیاوردم: خودم روي به اما گرفت بغضم
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  گم.می سمیر به_

  آمیز: جنون عصبی خنده خندید...یک

 به خوايمی ترسونی؟می سمیر از منو بکن! کنیمی غلطی هر_
  بگی؟ ترتبزرگ

 براي حرفی مگر رنجیده! و کردم...دلخور نگاهش تنها و شدم خفه
  ؟ بود گذاشته باقی هم گفتن

  شد. خشک لبخندش

 انداختم.این پایش تا سر به حقیرانه نگاهی و گرفت شدت منم بغض
 بخدا را، عشق این ریشه سوزانممی این؟! ؟ بودم شده این عاشق بود؟
 تنها اششده مات نگاه با را او و زدم .پوزخنديسوزانممی قسم

  گذاشتم.

  

  سوم* *فصل

 و نیست قائل ارزش برایت اندکی که عشقی براي خوردن غصه بود بس
 حرف که بود این کار بهترین هایش.حرف با دهدمی عذابت آن از بدتر
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 تا بگویم مادرجون به را چیز همه خواستممی بدهم.اول گوش را غزاله
  شدم. پشیمان کل به امیرعلی رفتار با اما دهد. قرار پایم ويجل راهی

 غصه فقط و نزنم دم و کنم تحمل را هایش رفتار خواستممی کی تا
 معلوم اصلا که ته و سر بی ممنوعه عشق نافرجامم، عشق براي بخورم

 نه؟ یا دارد دوست مرا امیرعلی است.اصلا انتظارش در پایانی چه نبود
 چه من اصلا پرید!نمی هرز ذهنش من مثل او نه! که بود معلوم خب

 کس بودم...او ساده داداشزن یک او داشتم...براي خوديبی انتظارات
 استوري شعر برایش که کسی داشت...همان اشزندگی در را دیگري

  کرد!می

 هغزال حرف به و گرفتم را تصمیمم بودن فشار تحت هفته یک از بعد
 بود، شده خوب حالش هم سمیر و بودم کرده زبا را پایم گچ دادم. گوش

  بود. من جانب از سردي این بیشتر بود.البته سرد هنوز مانرابطه اما

 کارش روز هر را مهسایی اگر البته بود رفته روال روي چیز همه تقریباً
 را چموش غزاله چگونه اینکه فکر در که مادرجونی و بود زاري و گریه

  گرفتیم.می نادیده ار کند بیرون خانه این از
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 من از هم را اشخالی و خشک نگاه نیم ◌ٰحتی و کردمی دوري امیرعلی
 من و بود جن او انگار.کردمی کج را راهش دیدمی مرا تا و کردمی دریغ
  بمانند. دور او از باید که نداشتند باور هنوز دلم و قلب اام .اللهبسم

  دیگر! بودم دهشود،شمی نفهم زبان عاشق گفتندمی راست و

 کردممی کاري باید شده که طور کردم.هرمی عملی را امنقشه امروز
 قلبم هرچند بود، سخت شوند.هرچند نزدیک همبه غزاله و امیرعلی

 گور خودم هاي دست با باید که هرچند داد،سرمی گریه و زدمی فریاد
  کندم.می را عشق این

 در را کتش حالبی و تهخس شدم. نزدیکش گ، آمد سرکار از که سمیر
  تخت. روي کرد پرت و آورد

  سمیر؟_

  کرد: باز را پیرهنش هايدکمه حوصله بی

  بعد. براي بذار جانا_

  رفته. سر امحوصله بعد؟ براي بذارم چی یعنی_

  کنم؟ کارچی گیمی رفته؟ سر حوصلت_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 655  

 

 چهار این کنج نشستم شب تا صبح از کنم؟ کارچی چی یعنی_
  من. دل وَر اینجا شینیمی میاي کوفته و خسته که دیواري.توئم

  کنه.می درد زدناتو...سرم غر بعد براي بذار جانا_

  غریدم:

  گردم.می بیرون رممی خودم_

  است: خشمگین بدجوري بود معلوم

 حدي منم جانا.صبر کنممی قلم رو پاهات جفت بیرون بري در این از_
  نرو. رِژه اعصابم روي انقدر داره،

 صورت به و نشستم تخت کشید.روي اشپیشانی روي ستید کلافه
  شدم: خیره اشخسته

  سمیر؟_

 نارنجی اسپرت تیشرتشد.یک پوشیدن لباس مشغول و نداد جوابی
 فرو هم توي را انگشتانم زد. شانه هم را موهایش و کرد تن به رنگ
  بردم:
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  دارم. فکري من...یه_

  کرد: پوفی و انداخت میز روي را شانه

  شه!نمی کم ازت چیزي بعد براي بذاري_

  کردم: لج

  بشنوي. باید الان نه_

 جا آغوشش توي و کشید و گرفت شدت به را بازویم آمد سمتم به
 و گذاشت سرم روي را اش زدم.چانه چنگ کمرش به دستم گرفتم.با

  گفت:

  سرتقی. انقدر چرا_

  بیایم. بیرون آغوشش از تا کردم تقلا

  بگیر. آروم_

 روي از را سرکش موي تار چند دست با و زد اي بوسه سرم روي
  زد: کنار امپیشانی

  داري؟ فکري بگو...چه_
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  زدم: لب سختی به

  امیرعلیه. و غزاله به راجع_

 از و کردم سوءاستفاده غفلتش از من و رفت بالا ابرویش تاي یک
  آمدم. بیرون آغوشش

  خب؟_

 هواي این توي شدم. خیره تیشرتش يیقه به و انداختم پائین را سرم
  تیشرت؟ و سرد

  شه.می خوب خیلی بشن هم...نزدیکاگه...به_

  گرفت: خود به تعجب رنگ صدایش

 مثل میاد؟ بیرون دهنت از چی ايمتوجه اصلا گی؟می داري چی_
 مونه بیاي فردا از بهتره گذاشته تاثیر مخت رو خیلی کاريبی اینکه

  نبافی! همبه پرت و چرت کاريبی از تا شرکت

  گم.می دارم چی فهمممی من_
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 توچه؟ به اصلاً  متنفره؟ غزاله از امیرعلی دونیمی تو؟ شدي دیوونه_
  جانا! باشه خودت لاك تو سرت

  دونم...می_

 شبِ یه و امیرعلی کرده؟ کارچی امیرعلی زندگی با دونیمی_
  کرده؟ ورشکست

  آره..._

  میاري؟ در چیه ها بازي کولی این چیه دردت تو جانا گی؟می چی پس_

 کش نکند فرستادم. بیرون سختی به را نفسم و زدم زل چشمانش به
  نه... خدایا شوم؟ آبروبی من و کند

  کنم: مخفی را صدایم لرزش کردم سعی

 انگار نیست. دهمی نشون که اونی غزاله فهمیدم روزه چند این تو من_
  بخدا. پشیمونه نیست، قبلی سابق آدم اون و شده عوض

  کشید: پوفی کلافه



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 659  

 

 غزاله پشیمونه؟ اون شده باورت جَدت...نکنه جون شو خیالبی جانا_
 حرفایی چه با و سرشه تو چی نیست معلوم خاله، و خط خوش مار یه

  جدیدشه! ينقشه حتماً کرده! خودش خام رو ساده توئه

   شده! عوض که من نظر سمیر...به نه_

 به و دادم قورت رهگ با را دهانم آب بود! سخت کشیدن نفس چقدر
  گفتم: سختی

 و اعتمادهبی زنا يهمه به غزاله لطف به الان و تنهاست خب...برادرتم_
 ارهبی دستبه اشورفته دست از اعتماد تونهمی که کسی تنها نظرم به

  ست.غزاله

 و باشه شده گیمی تو که همونی و باشه شده عوض که گیرم اصلا_
 اب رو خونه شه؟می چی بفهمه امیرعلی اگه دونیکنه.می جبران بخواد
 دست قضیه این توي تو بفهمه مخصوصاً کنهمی یکسان خاك

  بندن!نمی دستمال و کنهنمی درد که سري خیالبی داشتی.جانا

 يشانه روي را دستم و کشیدم اما...هوفی دانستممی را ها این يهمه
  اشتم.د زنانه هايمکر به نیاز کردنش خر گذاشتم،براي پهنش
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  "اطاعت! به مجبورم توبه...من ببخش،خدایا مرا خدایا"

 شاشانه روي را دستم و حرکتی هیچ بدون گذاشتم گردنش روي را لبم
 گوشش. روي کشیدم آرام را انگشتم و گردنش تا آوردم در حرکت به

  کرد... سرایت هممن هاي لب به و شد داغ گردنش کم_کم

  گفت: مرتعشی صداي با

  جانا..._

  شد: ناز از پر صدایم

  بگیره؟ سامون و سر بشه؟ خوشبحت داداشت نداري دوست تو یعنی_

  کرد: اندازم بر اششده سرخ هاي چشم با و کشید تندي نفس

 و دارم دوستت انقدر دونیمی ام؟جنبه بی انقدر تو جلوي چرا من_
  کنی؟می دلبري واسم

 عقب که و دبیاور جلو را سرش خواست و گذاشت لبم روي را دستش
  گفتم: انداخته بالا ابرویی با و کشیدم

  نداري؟ دوست_
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  گفت: معترضی و کلافه لحن با و بست چشم

  جانا!_

  سمیر!_

  گفت: هایملب به خیره و کرد باز چشم

 زتمرک الان کنیم؟ صحبت بش راجع دیگه وقت یه براي بذاري شهمی_
  ندارم! کافی

  دادم: تکان مفی ينشانه به را سرم

  شه!نمی نچ_

  زد: لب تمنا از پر و خمار چشمانی با و کرد لمس را بازویم

  بعد. براي باشه ها حرف این بخوابیم...؟_

 فکم عضلات و شد منجمد هایمرگ در خون سمیر با رابطه فکر از
  گفتم: منقبض.شاکی

 باهات دارم که همین هست، خواب از تريمهم چیزاي الان سمیر_
  گم؟می چی ديمی گوش اصلاً زنم،می حرف
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  گرفت: دهن به را گوشم لاله و برد فرو گردنم توي را سرش

  خوشگلم. زن کردي شروع خودت_

 بود،سهمش بود.حقش شوهرم دادم! پائین سختی به را گلویم آب
 فکر رابطه موقع خواستمتوانستم.نمینمی یعنی شد،نمی بود...اما

 کثیف این زا بیشتر خواستمنمی کند! خطور ذهنم به امیرعلی
  خواستم.نمی را سمیر باشم...من

  سمیر..._

  آورد: فشاري رونم به و گرفت گاز را گردنم

  ؟ سمیر جان_

  کردم: بغض

  شه.ام...نمیماهیانه عادت_

  گفت: خشمگین و برداشت گردنم روي از را سرش

 یا ايخسته یا ايماهانه عادت یا خواممی من هرموقع جانا؟ چرا_
  نیست؟ خوب حالت کل هب یا میاد خوابت
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  اش:سینهتخت روي آمد فرود و شد مشت دستم حرص با

 ببخشید دیگه خواي؟می رابطه واسه منو تو مگه هست! که همینی_
  بدم! سرویس بهت تونمنمی

  برد: بالا را صدایش

 یاتو...موقعبچگانه رفتاراي این کن تمومش اول. يپله سر نرو باز جانا_
  بود! بزرگ بود، خانوم نبود، نجوريای دیدم جانارو من که

  زدم: پوزخندي

  زدم. دلتو حتماً شدي؟ پشیمون چیه_

  گرفت: قرار کنارش و شد مشت دستش

  بشه! خراب اینطوري بینمون حرمتاي خوامنمی نگو هیچی هیس_

  گفتم: مندي گله و بغض پر صداي با

  ...زد سرت به رابطه فکر سریع گفتم؟ چی دادي گوش حرفام به اصلاً_

  کشید: داد و آمد فرود تخت روي مشتش
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 تحریکم کنی،می شروع اول خودت نفهم؟ زبون چته چته؟ چته؟ جانا_
  مرد! یه مردم! یه من فهمی؟می کشی،می پس یهو کنی...بعدمی

  گفت: چکید...حرصی چشمم گوشه از اشکی

 باهات دارم کنی؟می گریه احمقا مثل خورهمی توقی به تقی تا چرا_
  زنم!یم حرف

  سمیر...من..._

  بشنوم! چیزي دیگه خوامنمی کن تمومش بسه باشه،_

  سمیر..._

  کشید.نالیدم: دراز تخت روي و نداد جوابی

  سمیر؟!_

  داد: جواب دلخور

  بله؟_

  امیرعلی؟ و غزاله بهراجع گفتم چی دادي که...گوش گممی_

  کشیدم. عقب کمی و کردم نگاهش ترس برداشت...با خیز سمتم به
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 الان زندگی. تو دارم گور و گیر خودم کم اینا؟ به دادي گیر چرا تو_
 چرا نک فکر بشین اینکارا جاي به کنم؟ فکر احمقم تا دو این به بشینم

  شکرابه! رابطمون انقدر

  سمیر..._

  هیس!_

  پریدم: جایم از و شد لبریز صبرم

  بمیر. جهنم...برو به_

 از که حالی در .سمیرشدم کشیده پشت از شدت با که کمد سمت رفتم
  گفت: بود شده سرخ عصبانیت

  گی؟می داري چی ايمتوجه جانا شوهرتم من_

  سابیدم: هم روي را هایم دندان

  کن. ولم سمیر من، واسه نکن شوهر شوهر انقدر_

  کردم. باز را کمد در و کشیدم دستش از را بازویم

  کنی!می بازيلج داري_
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  داد: جواب دلخور

  بله؟_

  امیرعلی؟ و غزاله بهراجع گفتم چی دادي ه...گوشک گممی_

  کشیدم. عقب کمی و کردم نگاهش ترس برداشت...با خیز سمتم به

 زندگی.الان تو دارم گور و گیر خودم کم ؟ اینا به دادي گیر چرا تو_
 چرا نک فکر بشین اینکارا جاي به کنم؟ فکر احمقم تا دو این به بشینم

  شکرابه! رابطمون انقدر

  یر...سم_

  هیس!_

  پریدم: جایم از و شد لبریز صبرم

  بمیر. جهنم...برو به_

 از هک حالی در سمیر شدم. کشیده پشت از شدت با که کمد سمت رفتم
   کرد.می نگاهم بود شده سرخ عصبانیت
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 بیرون کمد داخل از را رنگم آبی کت همراه را رنگم شیري پالتوي
  پوشیدم؟می را کدام کشیدم.

  سرتق!_

  پوشیدم. را بلندم رنگ شیري پالتو انیعصب

  سلامتی؟ به کجا_

  غریدم: حرص با و زدم زل چشمانش به

  نیستم. تو اسیر من_

 و گذاشت کمد بالاي را کمد...دستانش به خوردم که داد هولم محکم
 گوشم لاله روي را لبش و برد گوشم نزدیک را کرد.سرش محصورم
  کرد: زمزمه آرام و گذاشت

 ه،شناسنامت توي اسمم توئم، پیش منی...من پیش اینجا که وقتی تا_
  ري.می کجا بدونم باید زنمی!

  چسباند: امپیشانی به را اشپیشانی و آورد جلو را سرش

  جانا. کن فرو گوشات تو اینو_
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 چشمم جلوي آنقدر داشتم.سمیر معمولی شد.حس خیره چشمانم به
 کردنمی آب دلم يتو قند هایش حرف از کدام هیچ که بود باخته رنگ

  شد: حلقه کمرم دور رفت.دستشنمی ضعف دلم هیچ و

  شنیدي؟_

  زدم: پوزخندي

  بیرون. ریممی غزاله با_

  رفت: هم توي هایش اخم

 اون بخاطر ها.ببین شدي جیک تو جیک باهاش خوب اون؟ با چرا_
  کردیم. دعوا باهم عفریته

  کنار. سمیر...برو کن ولم_

  اش.نزدیکی حضورش...از از شدم کلافه

  بده. منو جواب اول_

  رفتنه؟ کار سر اینم داره؟ اشکال اینم نکنه چیه_

  دیگه! بازيلج اما نگردي غزاله با تا سرکار بري حاضرم من_
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  گفت: رفت...تنها کنار و داد تکان را سرش

  بیاید. زودم جانا، نشه خاموش گوشیت باش! مواظب_

  گفتم: تمسخر با

  شوهر! حضرت چشم_

  گفت:می مدام و بود رفتیم...عصبانی بیرون هغزال با

  کردي؟ مسخره کنی؟نمی شروع کارو چرا_

 ارک خیلی کردي فکر بذار جیگر به کنم.دندونمی و سعیم تموم دارم_
  بگذرم! رستم خان هفت رو از باید آسونیه؟

 یادب دیگه دختر یه کنم شده.صبر طاق نیست،طاقتم حالیم صبر من_
  زنه.ب هوا رو و امیرعلی

 شعر برایش که برده را دلش نفر یک دانستنمی گرفت،غزاله دلم
  گذارد!می

  گفتم: تمسخر با

  برسونم! یار وصال به رو تو که کنم کارچی کنممی فکر دارم_
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  کنم.می جدا یار از تورو منم نتونی اگه_

 خورد...سمیر زنگ ام گوشی که نگذاشتم محلش و رفتم ايغره چشم
  بود!

  دادم: وابج حوصله بی

  بله؟_

  کجایی؟_

  شاپ. بیرونیم...کافی غزاله با_

  بیرونیم! هم امیرعلی خوبه...منو_

  زد: برقی چشمانم

 بودي اینجا الان اینجا،کاش میومدید اگه شدمی خوب خیلی سمیر_
  گذشت.می خوش خیلی بخدا اصلاً!

  گفت: آرامی صداي با

  میکنه. تلخی وقاتا بینهمی اینو میاد امیرعلی که...الان دونیمی_

  چی؟ که بالاخره_
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  کجایید؟ شاپشه...کافیمی چی ببینم_

  گفتم: و کردم غزاله کردم.روبه قطع را گوشی و دادم و آدرس

  بیان! که رسی،امیدوارممی یار به داري کنم فکر_

  آمدند! و

 هم غزاله دانستمی درهم.انگار اي قیافه با بود، پیشش هم امیرعلی
 وقتی نداد نشان خاصی العمل و عکس تعجب الکم در چون آنجاست
  دیدتش!

 امیرعلیم و غزاله هم، پیش سمیر و نشستند.من پرسی احوال از بعد
  نبود؟ عجیب کمی این و هم کنار

 امیرعلی دیدن از هم من قلب و بود من روي به رو دقیقاً امیرعلی
 روي که سمیر دست روي را آورد.دستم می در ايشرمانه بی حرکات

  رفت. دستم سمت به شان سه هر نگاه گذاشتم. و بود داده قرار زمی

 افکارم و خودم به کنم؟ ثابت را چیزي چه امیرعلی به خواستممی
  گفتم: سمیر به رو لبخندي با و زدم پوزخندي

  بدیم؟ سفارش بریم_
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  زد. خندي زهر امیرعلی

 و غزاله بود این هدفم من اما کنیم، صدا را گارسون توانستیممی
 شدندمی خوب باهم امیرعلی و غزاله اگر شاید باشند. تنها امیرعلی

  کندم.می را عشق این گور راحت خیلی من

 و تگرف دستانش توي را دستم کلافه ،سمیر شدیم دور میز از سمیر با
  داد: محکمی فشار

 و آب به و خودت داري اینجوري که نیست مهم ها اونقدر کن باور_
  جانا! نیست مهم اصلاً بشن. نزدیک هم به اینا تا زنیمی آتیش

  کردم: فوت را نفسم و آوردم فشاري امشقیقه روي دست با

 زدیم...دیگه حرف کافی اي اندازه به مروز تروخدا،ا بردار دست سمیر_
  ندارم. جا

  داد: سرتکان تأسف با و دوخت منو به را نگاهش

  کنم؟ کارچی تو دست از من_

 امیرعلی براي شتاب با آنها.غزاله به دوختم را نگاهم و نکردم اي توجه
 خیره میز به خونسرد و ◌ٰخنثی امامیرعلی و کردمی تعریف را چیزي
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 طاقتش چه؟ میکردن ازدواج باهم اگر چه؟ بخشیدمی را غزاله بود.اگر
  نداشتم. را

 بود بدي راهی کشیدم.دو عمیقی نفس استرس با و گرفتم دندان به لب
  تهم. و سر بی يممنوعه عشقه و آبرویم با

  بود. حسی هر از خالی کرد.نگاهش نگاهم و کرد بلند سر امیرعلی

 نگاهش از نگاه زدهماتم و نشست تنم به بدي لرز نگاهش سردي از
  گرفت.می سفارش که دوختم سمیر به و گرفتم

 نسکافه اتواسه بزنن. و حرفاشون تا بدیم لفتش یکم باید لابد_
  که؟ اريد دوست دادم سفارش

 رم دیدمی را غزاله تا که بود،او آرام آنقدر امیرعلی بودم...چرا گیج
  انداخت؟می راه بیداد و داد و کردمی

  دادم: جواب حواسبی

  مرسی. خورممی_

  خورن.می چی نپرسیدم که کردي عجله انقدر_
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  کردم: تر زبان با را لبم

  داره؟ دوست چی خب...امیرعلی_

  ذاشت:گ پیشخوان روي را منو

  بستنیه. عاشق_

  گفتم: هوابی و آوردم لب به لبخندي و شد گرد چشمانم

  زهرماریه! اخلاقش انقدر که داره دوست تلخ يقهوه کردم فکر من_

  گفت: آرامی صداي با و خندید آهسته

  ده.می جونشم فرنگی توت بستنی واسه ها! گفتم چی نیاري روش به_

 سمیر که خندیدم بلندي صداي با و کنم مهار را امخنده نتوانستم
  کرد: اخم بلافاصله

  کنن!می نگاهت دارن همه بخند آروم_

  گفت: اخم با او و شد جمع امخنده

  میام. کنممی تلفن یه من بشین برو_
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 به که زدم حدس و نبود شدم.غزاله روانه میز سمت به و کشیدم آهی
  باشد! رفته دستشوئی

 هب تفاوتیبی ماسک کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس استرس با
 بیرون جیبم توي از را امگوشی و نشستم رویشروبه بزنم! صورتم
  شدم. آن با رفتن ور مشغول و کشیدم

 آشکاري حرص کرد.با کج را سرش و داد تکیه صندلی به امیرعلی
  گفت:

  شد؟ تموم ِکرِت و هِر_

  گفت؟می سمیر با را هایم شد.خنده گرد چشمانم

  کرد: نگاهم بند را اشعصبانی چشمانم و فشرد همهب را هایش دندان

  شه؟می مزاحمت خاستگارت گفتی سمیر به_

  گفتم: حیرت آمد.بامی بیرون حدقه از داشت چشمانشم واقعا باراین

  ...که واقعاً گی!نمی هیچی بهش بخونم شعر اتواسه اگه گفتی خودت_
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 دنبال .انگار،دوخت پنجره به را نگاهش و کرد مشت را دستش حرص با
  بود! بهانه

  خندید؟می داشتید چی واسه_

 يندهخ با و کشید عمیقی کرد.نفس بیشتر را حیرتم اش،گرفته صداي
  گفت: عصبی

  این. از بهتر چی شدید! خوب باهم خوبه...پس خیلی این خوبه!_

  نبود! خنده به شبیه که ايگرفت...خنده شدت اشعصبی يخنده

 شدم.آنقدر لال نگاهش دیدن زد.با زل مانمچش به و چرخاند را سرش
  گرفت! آتش وجودم که کرد نگاهم غمگین

  سنگی دیوار یک توي"

  اسیرن پنجره تا دو

  تنها تا دو خسته، تا دو

  "من یکیشون تو، یکیشون

  گفتم: و کردم بغض
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  نیستی؟ دلخور دستش از دیگه نکردي؟ تندي غزاله به دیگه چرا_

  کرد: زمزمه غمگین و شد رهخی چشمانم به رمقبی و خسته

  خندیدي؟می اینطوري چرا تو_

  سیاهه سنگ از دیوار"

  خارا سخت و سرد سنگ

  صدایی بی مهر زده

  "ما يخسته لباي به

 زیر و شد بیشتر بغضم شده! مات من براي دادمی معنی هزار حرفش
  گفتم: لب

  زدیم.می حرف تو يدرباره داشتیم_

  بجنبیم که تونیمنمی"

  دیوار ینیسنگ زیر

  تو و من عشق همه
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  "دیدار يقصه هست، قصه

 غمگینش صورت تماشاي به و شد چشم تن همه و بست را چشمانش
  گفت: و شد ترمشت اش،شده مشت شد.دست خیره

  نیستم. هیچکس رویاي آدم من_

  بوده فاصله همیشه"

  تو و من دستاي بین

  گذشته تلخی همین با

  "تو و من روزاي و شب

 قِل ام گونه روي و چکید خندیدم.اشکم صدا با و لرزید بغض از امچانه
  شد. جابهجا گلویش سیب و کشید عمیقی خورد.نفس

  نیست ما بین دوري راه"

  زیاده اینم باز اما

   تو و من پیوند تنها

  "باده مهربون دست
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  گفت: داري خش صداي با لب زیر

 و ببیند را تو که آن ایمان.کافرست نیارند خلق چون تو تماشاي از_
  نشود... دینبی

  نگریست... ام زدهحیرت چشمان به و کرد باز را چشمانش

   بمونیم اسیر باید ما"

  اسیریم تا هستیم زنده

   مرگه رهایی ما واسه

  "میمیریم بشیم رها تا

 را چیز هیچ هایم گوش رفت. سیاهی چشمانم و لرزید وجودم تمام
  باشم؟ مرده نکند دیدند!نمی را چیزي شنیدند...چشمانمنمی

  شه خراب دیوار این کاشکی"

  بمیریم هم با تو و من

   دیگه دنیاي یک توي

  بگیریم همو دستاي
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   دلها توي اونجا شاید

  نباشه بیزاري درد

  هاشون پنجره میون

  "نباشه دیواري دیگه

  دزدید: را نگاهش و گرفت صندلی از را اشتکیه

  کردي! نگاه استوریمو دیدم_

 ندمک را قلبم گور من و کشید شدم.آه اشخیره بریده نفس و بستم یخ
 مگلوی داشت و کردمی درد شد.بغضم فشرده آهش، یک با اینگونه که
  نفهمیدم. هیچ و بودم مبهوت و داد.ماتمی جِر را

 و داد.کلافه تکیه میز به را آرنجش و گرفت دستانش میان را سرش
  او... از بدتر من و زدمی نفس_آشفته،نفس

 و زد چنگ را موهایش کردیم!می فرار دیگر یک به نگاه از دو هر
 و شد جمع گرفت...چشمانش سیگار از عمیقی کام و زد آتش سیگاري

  شدم. دفن بار هزار من و خورد چین چشمانش يگوشه
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 سیگار کاش گرفت، فرار را وجودم تمام حسرت من و زد عمیقی پوك
 گرفت،می کام و زدمی پوك او گرفتممی قرار دستانش میان و شدممی

 هایشلب شوم...گرمايمی تمام و سوزممی دستانش میان که نبود مهم
  بود! کافی من براي

 دکر خاموش سیگاري جا توي را سیگار سریع خیلی که کردم ايسرفه
  گفت: ايگرفته صداي با و

  حساسی! سیگار بوي به نبود حواسم_

  گفت: سیگاري جا به خیره و مالید دست با را لبش يگوشه

  کشه؟نمی سیگار سمیر که همینه واسه_

  دوختم: میز روي هاي شمع به را نگاهم هم من

  نیست. سیگار اهل اصلاً سمیر_

 مدل چگونه نفهمید و کشید.خندید ریششته به دستی و خندید آرام
  خورد! پیچ هم به

 نزدیک میز به گذاشتمی جیبش توي را اشگوشی که درحالی غزاله
  گفت: و شد
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  زدم.می حرف دوستم با داشتم کردم دیر کمیه ببخشید_

  زد! پوزخندي امیرعلی

  کرد. عذرخواهی و آمد سمیر هم بعد يدقیقه چند

 به و خوردم را امنسکافه از قلپی من و شد چیده میز روي هاسفارش
  سپردم: گوش سمیر صداي

 اشتمد اومد بار به مکافات هزارتا شکست، امتی کش خط امروز_
  کشیدم!می رو قوام ينقشه

 فضاي توي بلندم يخنده صداي رفت. سمیر سوي و سمت به فکر
 فضاي توي راحتی به را عکسمان اما کردمی عصبانی را او عمومی
 چشم زن ُپز داشت دوست چرا؟ واقعاً گذاشت!می اشتراك به مجازي

 هم آن بپوشم روشن رنگ دادنمی اجازه اما بدهد همه به را اشرنگی
  خیابان. توي

  گفت: غزاله که فشردم دستانم توي را نسکافه لیوان غم با

  بخوریم. اونجا شامم ملّت؟ پارك بریم موافقید_
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 هم بازي شهر جورایی یک بود، همدان پارك ترین نظیربی ملّت پارك
  شد.می محسوب

 ارکن که دیدم، پارك توي را خودم آن یک که بودم سردرگم گیج آنقدر
 مرا حال هم امیرعلی کردممی احساس ام.نشسته نیمکت روي سمیر
  دارد.

 اطرافش مدام غزاله و کردمی دود سیگار ما از دورتر امیرعلی
  چرخد.می

  امیرعلی...عجیب! این است آرام عجیب

  جانا..؟_

  شدم. خیره سمیر به

  شدي؟ عاشقم کی تو_

 من سمیر ریخت، فرو درونم چیزي و شد منقبض فکم عضلات
  شد. نخواهم و نیستم و نبودم نشدم!عاشقت عاشقت یچوقته

  دونم!نمی_
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  گفت: هیجان با

  بشی؟ استخدام که ما شرکت بودي اومده مصاحبه براي روز اون یادته_

 زن هاي مهندس از یکی با داشت موقع زدم.همان پوستی زیر پوزخند
 از چقدر که گذشت ذهنم از روز آن من و گرفتمی قلوه و دادمی دل

  آید.می بدم مردها اینگونه

  آره._

 به بعد بودي...اما بود،خوشگل اومده خوشم خیلی قیافت از روز اون_
  شدم. عاشقت زمان مرور

 خیلی دادممی مثبت جواب سمیر پیشنهاد به ها موقع آن اگر شاید
  شد...می سیر ازم زود

  گفتم: حوصله بی من و گرفت عمق لبخندش

 حفظشون گفتی بهم اینارو بس از باره،دو نکن شروع تروخدا سمیر_
  کردم!

 متقس به رفتم. سمتی به و شدم بلند جایم از شد خشک که لبخندش
 سر ها بچه و مردم زدن حرف و جیغ پارك...صداي جاي ترین خلوت
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 بستم.چند را چشمانم و زدم تکیه دیواري کرد.بهمی بیشتر را دردم
 هارا چیز خیلی حسرت بودم که شوم.بچه آرام تا کشیدم عمیق نفس

 داشتم دوست ماند.مثلاً برایم ها حسرت همان شدم بزرگ داشتم...تا
  باشم. جیبم نگران آنکه خرید...بدون بروم

 بخواهد.قطعاً خودم براي باشد،مرا داشته دوست مرا باشد نفر یک
  کرد.می برطرف مرا هايعقده و ها حسرت تمام سمیر با ازدواج

 نم،کمی خرید راحت خیال با و نیستم جیبم ويت پول نگران دیگر الان
 تمام و آمد نفر یک نشد...! کردممی فکر که چیزي آن هیچوقت اما

  ریخت. همبه را امزندگی

 هم سمیر هاي دارم برایم...دوستت نیست مهم پول دیگر الان
  کافیست! برایم شوم خلاص اسارت این از که طور.همینهمان

 چشم جفت یک با ناگهان که کردم باز را هایم چشم و کشیدم آهی
  شدم. رو به رو یخی و سرد
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 مشال دستش بدهم،با برایش را دنیایم بودم حاضر که چشم جفت یک
 عوض سردي با را غمگینش نگاه زود بود.چقدر گرفته مشتش توي را

  بود! کرده

  دادم. قورت را دهانم آب

 هیچ .دیگردهم. گوش را هایش نفس صداي باشد...کنارم، اینجا فقط
  خواهم!نمی خدا از چیز

  کرد... تر زبان با را لبش

  افتاد... آب دلم

  احمقم؟ من کنیمی فکر_

  شدم: خیره اشداشتنی دوست ریش ته به

   میکنی؟ فکر چی دونم،خودتنمی_

 گذاشت. گوشم کنار درست دیوار روي را چپش دست و زد پوزخندي
  بود... شده برپا زلزله دلم توي

  کرد: زمزمه یبم صداي با



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 687  

 

  بده... گوش_

 ولی کرد، امحواله را ترسناکش هاينگاه آن شد...از خیره چشمانم به
  .اُبهت همه این از گرفت نفسم و رفت ضعف دلم نترسیدم.فقط باراین

  کرد: زمزمه

  باشه؟ نکن، دخالت دیگه زندگیم تو_

 از پر هاي کرد...نفس ترنزدیک را سرش افتاد، شمار به هایم نفس
 فسن توانستمنمی گرفتم.دیگر آتش و شد پخش صورتم توي رارتشح

  بکشم!

 دارش تب و سوزان هاينفس گیج بودم...فقط چشمانش مات فقط
  بودم.

  گفت: آرامش با

  من! ریش به ببندي رو غزاله خوايمی دونمنمی من نکن فکر_

  زد: پوزخندي

  چرا؟_
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 مست و بود افتاده کار زا اممغزي هاي سلول کرد...کاملاً نمی یاري زبانم
  بودم. عطرش

  بده. جواب_

  شدم.می هوش بی داشتم افتاد، هم روي هایم پلک

  دیگه؟ نکن فضولی نگفتم من چرا؟ بگو بده جواب_

  غرید:

  کن... نگاه چشمام به زنممی حرف باهات دارم وقتی_

  بود. حرام او چشمان در کردن نگاه شد!توانستم...نمینمی

  د:کشی نفسی خشمگین

 دقیقاً کارا این از قصدت دونمنمی رم.می و زنممی حرفامو خب، خیل-
 مراقب داره، عواقب من با بازي کن فرو گوشت تو خوب اینو چیه...اما

  رنگی! چشم باش

  رفت... و برداشت دیوار روي از را دستش

  بود... مانده جا تنم روي عطرش کردم...بوي باز چشم
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  بودم! باخته را بازي این من

 که دانستنمی و بود سنگین زد...سر صدایم مادرجون روز آن فرداي
  کنم!نمی حساب جایمهیچ به را کارهایش تمام

  دونستی؟می سمیره تولده_

  گفتم: متعجب

  نه._

  زد: پوزخندي

 خواممی باشه؟ دومیش این که ديمی اهمیت شوهرت به کی تو آخه_
 نه و بیست هشمی داره امبچه بگیرم، واسش مفصل تولد یه

  شده! تموم دیگه که سال.محرمم

  گفتم: تفاوت بی و انداختم بالا اي شانه

  سلامتی! به خب_

 هک گیريمی پول تو کردي؟ فکر چی واقعا دختر! نکن امدیوونه جانا_
  هوم؟ نرفته یادت که اینو کنی خوشحال سمیرمو
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  زد. پیروزي لبخند دید که را امشده پنچر قیافه

 خودتو؟ ال سمیرو؟ح حال روزو؟ اون رفت یادت چی؟ برم اگه_
  التماساتو؟

  غرید: حرص با و کرد بسته و باز را چشمانش

  باشه!_

  کشید: پوفی او زدم پوزخندي

 خرابش گرفتی، واسش تو و تولد این کنه فکر سمیر خوامجانا...می_
  کنم.می نکن...خواهش

 قوي مرا امیرعلی عشق داد.شایدمی کرد.دستورنمی خواهش هاقبل
  بود! کرده شیر بود.مرا کرده

  قبوله! کنیمی التماس که حالا باشه_

  :گفت و زد برقی چشمانش است سمیر تولد شب فردا فهمید که غزاله

 شه.اینطوريمی جور داره جوريهمین خودش ها موقعیت خوب! چه_
  شم...می نزدیک امیرعلی به بیشتر
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  برداشت: یزم روي از را لاکش و شد ترعریض لبخندش

 چشمش من جز که کنم خوشگل جوري بپوشم لباس جوري خواممی_
  کنم. دلبري اشواسه خوب خواممی نبینه، و کسی

  زدم! زهرخندي من و

 گذاشته تمام سنگ شد...مادرجون آماده زدنی بهم چشم ها کار همه
  بود.

  شربت. و میوه جور هزار غذا، جور هزار

 قولی را.به هایشان فامیل تا بگیر شرکت از بود، کرده دعوت را همه
  کند. کور را چشمشان و ببند را همه دهان خواستمی

 به مهمونی آخر تا باید بودم...چون بازي شب خیمه عروسک که هم من
 زدم.لبخنديمی لبخند و بودممی کنارش سمیر زن عنوان

  سمیر! کنار در خوشبختم چقدر من که احمقانه...واي

 آماده يآماده شوم، داخل داد اجازه که زدم مهسا اتاق در به ايتقه
  بود!
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 درخشید.امامی رنگش بنفش لباس توي و بود شده زیبا خیلی
  گفت: متعجب دیدنم داشت.با غم چشمانش

  نشدي؟ آماده هنوز تو داداشزن_

  نیست. ايعجله شممی_

  میرسن. مهمونا دیگه ساعت دو_

  حالا. خب شممی آماده رممی الان_

  شد. هایشگوشواره بستن مشغول و زد کمرنگی لبخند

  بیاد! نشه بلند یهوو گم...سمیرمی_

  کردیم! هماهنگ باهاش پیششه امیرعلی راحت خیالت نه_

  دادم: قورت را دهانم آب

  اونجاست؟ هم امیرعلی مگه_

  داد: جواب و بست هم را دیگرش يگوشواره

  آره._



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 693  

 

  !تولده دونهنمی لابد گفتم نیست، پیداش روزه دو آخه کردم تعجب_

  کرد: نگاهم تعجب با

  هست. که امیرعلی_

  ندیدمش؟ من چرا پس_

  گفت: و کشید دستی موهایش به و ایستاد اتاقش آئینه جلوي

 و زنهمی غیبش که روزایی اون داره، اتاق کاجا...یه اون پشت حیاط ته_
  ره.می اونجا نیست،

  طرفم: برگشت

  میاد؟ بهم ايقهوه رژ داداشزن_

  رفت!می آنجا به امیرعلی پس

  زدم: لبخندي

  میاد. بهت خوبه_

 سمت برگشتم سریع و افتاد یادم چیزي که کردم حرکت در سمت به
  مهسا:
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  راستی؟_

  کرد. نگاهم

  خبر؟ چه داري دوسش خیلی که پسره اون از_

  دادم: تکان شد.سري پر اشک از چشمانش

  کنم. ناراحتت خواستمنمی متأسفم_

  گفت: غضیب پر صداي با

  نیست. مهم_

  برسی. اينتیجه یه به امیدوارم_

  زد: پوزخندي

  برسم. اينتیجه به بشه عمرا دارم من که اي خانواده این با_

 درگیر رفتم...ذهنم خودم اتاق به و شدم خارج اتاقش از و کردم پوفی
  بودمش؟ ندیده حال به تا بود.چرا شده گفت،می مهسا که اتاقی آن

 لیامیرع به باشم...نباید آرام باید نکنم، فکر چیز یچه به کردم سعی
  بودم! سمیر مال من کنم.امشب فکر
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 میز برسند.روي سر ها مهمان بود ممکن آن گرفتم...هر دوش سریع
  باشم! تک خواستممی هم من امشب نشستم.شاید توالت

 معمول حد از تر درشت را چشمانم ریمل با زدم، که را پودر کرم
 دستم کشید.می رخ به بهتر را تراشم خوش هاي گونه هگون کردم.رژ

 مانمچش توي رفتن کلنجکار کلی از کردم.بعد سرمه...مکثی طرف رفت
  درخشید.می چشمانم و شدند نظیر بی چشمانم کشیدم.رنگ

  کردم... باز را موهایم کش

 زقرم بلند لباس باشد! باز موهایم میخواستم باراین همیشه برخلاف
  زد...پوشیدمش!می چشمک بدجوري زیبایم رنگ

  بردم. لذت خودم دیدن از

 پاشنه هايبود...کفش داده من به خوبی قیافه خدا که شکر را خدا باز
 رژ بود زدم...مانده رنگی قرمز لاك و کردم پا به را رنگم مشکی بلند
  لب!

  کردم. انتخاب آتشین قرمز تمام، سخاوتمندي با هم آن که
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 هم من بودم...شایدمی چشم توي بدجوري لباس و آرایش آن با
  بکشم! امیرعلی رخ به را امزیبایی خواستممی

 منگاه تا کرد وادار را غزاله کفشم تق_تق آمدم...صداي پائین ها پله از
  ت:گف و داد گردنش و سر به موشکفانه.قري و دقیق را پایم تا سر کند،

  حاجی! عروس هاخوشگلی توئم_

 بگیرد را غزاله چشمش امیرعلی اینکه فکر .ازبود.. شده زیبا اوهم
  لرزید. وجودم بندبند

  خورده. موش زبونتو_

 شلوغ داشت خانه و رسیدن هم هامهمان کم_کم نگذاشتم. محلش
 سفر از بعد شد.انگار خشک لبخندم محسنی خانم دیدن شد.بامی

  نداشت. من از خوشی دل اوهم شیراز

  غزاله؟_

 محسنی خانم به دست با آرام، و سوسنامح که کرد نگاهم سوالی
  زدم: اياشاره
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 میلبی بهش همامیرعلی امیرعلیه، عاشق بینی؟می رو زن این_
  برداري. راهت سر از و اون اول نیست.باید

  رفت: بالا ابروهایش

 و بره و کولش رو بزاره دمشو که کنم کارچی دونمکرده...می غلط_
  اره!ند بر دهنش از تر گنده يلقمه دیگه

 هدقیق بودم.دو شده بدجنس چقدر بود، گرفته ام رفت.خنده طرفش به
 دش سرخ عصبانیت از که گفت چه محسنی خانم به غزاله دانمنمی بعد

  آمد: سمتم به باز نیش با کرد.غزاله ترك را خانه غیظ با و

  کارش! پِی رفت اینم_

  گفتم: عمل سرعت همه این از متعجب

  شد؟ سرخ اینجوري که گفتی بهش چی_

  امیرعلیم. نامزد من فهمید وقتی بود دیدنی قیافش حالا..اما_

  گفتم: حرصی و شد خشک لبخندم

  نشدي! نامزدش که هنوز_
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 زالهغ ببین کن نگاه و بشین فقط تو شم،می الانم بودم، که نامزدش_
  کنی! کمکم باید که البته کنه.می چه

  گرفت: جلویم را شربت لیوان

  شه.می چروك پوستت بخور حرص کم بخور اینو_

 آمد. می سمیر دیگر دقیقه پنج شدم. دور غزاله از و کشیدم هوفی
  بود. آور سرسام موسیقی صداي و بود شلوغ خیلی خانه

  گفت: سریع و آمد کنارم مادرجون

 ينیار در بازي خنگ کن! بغلش اومد که بعد در، کنار اومد...برو سمیر_
  جانا! نشه پاك تلبا رو از املحظه یه لبخند ها.

  گزید: را اشزده رژ هايلب و شد کردم.عصبی نگاهش ساکت

  .دیگه برو کنیمی نگاه و من بِر و بِر چرا دِ بگم! بهت باید من اینارم_

  خوابید. کم_کم ها صدا و سر و شد قطع موسیقی صداي

 فرا را جمع تمام ،سکوت کشیدم عمیقی نفس و ایستادم در جلوي
  بودند. ایستاده در جلوي هم امیرحسین و مهسا له،بود...غزا گرفته
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  شد... باز در بالاخره

 سیل و رفت هوا به ها جیغ و دست صداي شد خانه وارد که سمیر
  "مبارك تولدت"

 سمیر طرف به مادرجون گذراند.می نظر از را همه مبهوت و مات سمیر
 شبهت دیدنم با رفتم. سمتش به سست هاي قدم با داد.ناچار هولم

  کردم! بغلش مادرجون، يگفته به من و شد بیشتر

  گفتم: آرام گوشش در و کردم بغلش

  عزیزم. مبارك تولدت_

  کرد: زمزمه خوشحالی صداي شد.با بیشتر ها جیغ و دست صداي

  جانا..._

 رد به که خورد امیرعلی به شدم...نگاهم خیره رو به رو به و زدم لبخند
 که تلخ زد...آنقدر تلخی بخندکرد.لمی نگاهم و بود داده تکیه

  کردم. حس خوبی به را اشتلخی

 را خونش رنگ به هاي چشم و کرد باز را کرواتش يگره و برد دست
  کرد. بسته و باز بار چند
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 شلوار و کت به شدم، خیره امیرعلی به و آمدم بیرون سمیر آغوش از
 سمالب به کردمی سعی که اشآشفته سفیدش...نگاه مشکی.اش،پیرهن

  شدم.می قبل از تردیوانه من و لرزیدمی چشمانش نشود.مردمک خیره

 سهم امیرعلی چون رفتم...رفتم سمیر همراه به و شد کشیده دستم
  بود! او براي که قلبی با بودم،رفتم سمیر مال چون نبود،رفتم من

 احوال و سلام راضی و خوشحال رفتیم.سمیر هامهمان سوي به سمیر با
  کرد.می مختصري پرسی

 زدن حرف مشغول شدند متفرق کم_کم همه و شد پخش شادي آهنگ
  کند. عوض را هایش لباس تا اتاق بردم را شدند،سمیر رقص و

 دیوار به و شد کشیده خشونت با دستم بستم را اتاق در کههمین
 چسبید.چشمان من به و کرد حلقه کمرم دور را دستانش خوردم.سمیر

  بود.نالیدم: نوسان در ملبان و چشمان بین سرخش

  سمیر._

  زد: لب

  خوبه... نکنی امدیوونه_
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 مکرد.چشمان بوسیدنم به شروع خشونت با و گذاشت لبم روي را لبش
 او از گازي ولع با و گذاشت گردنم روي را کردم.لبش بغض و شد بسته

  شد. فشرده هایشپنجه میان کمرم و گرفت

  نیم!ک معطلشون بخدا زشته منتظرن پائین مهمونا سمیر...سمیر،بسه_

  زد: زل لبانم به خراب حالی با

  مهمونا! پدر گور_

 کرد.سعی نوازش را کمرم پشت داغش دستان و بوسید را لبم گوشه
  زد.می بیرون حلقومم از داشت قلبم بزنم، پسش کردم

  سمیر._

 به کرد گردنم...شروع توي را سرش و برد فرو موهایم توي را دستش
  خورد: در به ايتقه که آمد می در اشکم داشت یگرریز.د هاي بوسه

  نمیاین؟ داداش_

 غنیمت را فرصت بود! آمده مهسا که خوب چه کشیدم، راحتی نفس
  لرزید.می پاهایم و دست آمدم، بیرون سمیر دستان زیر از و شمردم
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  بپوش. و تخت رو گذاشتم که شلواري و کت اون...اون سمیر_

  بردم: بالا را صدایم و

  میایم! الان سامه_

 وير برد...عرق فرو موهایش توي را دستش و کشید نفسی کلافه سمیر
 زمزمه و شد من يبود.خیره خمار چشمانش و بود نشسته اشپیشانی

  کرد:

  شه؟می شب آخر کی_

 به را کرد.خودم فرار شدنمی دیگر شدم...امشب سست و ریخت قلبم
  م:داد شدم.تذکر خیره آئینه به و رفتم توالت میز سمت به و زدم راه آن

  کن! عجله سمیر_

  خوشگلم. زن مرسی شدم. غافلگیر واقعا بود، خوبی سوپرایز_

 را بود شده پخش لبم دور که رژي دست با و زدم رنگی کم لبخندي
  گفت: که کردم تمدید را امگونه کردم.رژ پاك
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 اصلاً مرد همه این میون امشب، مهمونی رژ...واسه اون ضمن در_
 فاکتور و قرمزت لباس و سرمه اون از اگه البته جانا. نیست سبمنا

  بگیریم!

  م:کرد کج را سرم و کردم حلقه گردنش دور را رفتم...دستانم طرفش به

  هوم؟ کنی، خراب مسخرت گیراي با و امشب که خوايسمیر...نمی_

 معترض و کشیدم عقب که آمد جلو کمی سرش و شد خیره لبانم به
  گفتم:

  کن! لهعج سمیر_

  گرفت. دستم از منگ و گیج دادم، قرار جلویش را شلوار و کت

 صداي هم آمدیم.باز بیرون دست توي و دست شدنش آماده از بعد
 زا بود.وقتی مسخره برایم واقعا بودیم! داماد عروس انگار جیغ! و دست

  دیدمش! گشتم، امیرعلی دنبال چشم با آمدیممی پائین هاپله

  .بود انداخته پائین هم سرش و بود شراب جام ستشد توي غزاله! کنار

 و بستم را چشمانم نکرد. بلند سر هم ها جیغ و دست صداي با حتی
  کردم. فرو دستم کف توي را بلندم هايناخن
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  "بیا خودت حیایی...بهبی چقدر تو باش آروم جانا"

  آمدیم. پائین سمیر با و زدم لبخندي

  میکنه. اذیتم بلند پاشنه کفشاي بشینیم؟ بریم سمیر_

 به کردم سعی و کردم فوت را نشستیم...نفسم و داد تکان سري
 وارشل آمد.کتک مادرجون که نکنم نگاه آنجاست امیرعلی که قسمتی

 کتش هايسنگ برق هم دور همان از که بود کرده تنش دوختی خوش
  زد! را چشمم

  دارم. کارت بیا دقیقه یه مادر سمیر_

 هایم ناخن به هم من رفت. مادرجون همراه به و شد بلند جا از سمیر
  کشیدم. عمیقی نفس و بستم هایم...چشم لاك به شدم، خیره

 کنارم را امیرعلی کردم باز که چشم کردم، حس کنارم را کسی حضور
 و کوبید تقریباً میز روي را جامش و خورد را شرابش از جرعه دیدم.یک

  ت:گف داريخش صداي با و شد خیره چشمانم به

  برقصیم؟_

  چیز! همه باباي دادم.گور قورت گره با را دهانم آب
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 رقص پیست سمت به شانه به شدم...شانه بلند جا از و دادم تکان سر
  شنیدم.می را صدایش که میزد تند آنقدر کردیم.قلبم حرکت

 و شد سرد افتاد...دستانم کار از شد...مغزم حلقه کمرم دور دستش
  شد. کپ هایمگوش

  داغ..._داغ بود، شد...داغ حلقه گردنش دور دستانم

  خوردیم. تکان آهنگ با کشید.هماهنگ سوت سرم

  امیرعلی. و بودم نبود...من مهم نبود...هیچکس مهم چیز هیچ دیگر

  اش.گرفته خون به و تاب بی نگاه و بودم من

  باهات موندنم اینکه با"

  باد به دهمی منو عُمر

   که هستی اشتباهی تو

  "نداد نجامتا شهنمی

 چشمانم قفل رفتم...چشمانش فرو بغلش توي دوباره و خوردیم چرخی
  بگوید! چیزي خواستمی و خوردمی تکان حالش بی لبان و بود
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  عشق از عشق،واي از واي"

  عشق از عشق،اَمون از واي

   دلیلبی که آدم تا دو

  بشن همدیگه عاشق

  "بکشن خط عشقشون رو دلیلبی که میاد روز یه

 را وجودم عطرش بوي و لرزید گذاشتم، پهنش هاي شانه روي را سرم
  دارم. دوستش چقدر گفتممی شدمی کرد.کاش پر

 به هایم نفس و آغوشش در شدم لِه من و شد تنگ دستانش حصار
  دن؟بو او عاشق بود گناه باشی؟ شوهرت برادر بغل بود افتاد.گناه شمار

  هرسنمی داره دوست که چیزي به همیشه آدم"

  "مشخصه! اولش از ها قصه بعضی آخر

  خوردیم... چرخی دوباره

 گوشه از زد...اشکیمی سفیدي به هایشلب و بود آلود خون چشمانش
  کرد. شل را دستانش حصار او و چکید چشمم
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  همش من ضعف نقطه رو"

  ذارهمی پا تو غرورِ

  خوب ولی ریزممی همبه

  نداره عیبی تویی چون

  رسهنمی داره، دوست که چیزي به همیشه آدم

  مشخصه اولش از ها قصه بعضی آخر

  عشق از عشق،واي از واي

  "عشق از عشق،اَمون از واي

   جانا؟_

  شدم. خیره سمیر به و گرفتم امزده لاك هاي ناخن از چشم زده بهت

 غرق اینطوري که کنیمی فکر چی به زنممی صدات دارم ساعته دو_
  شدي؟

  آمدم! دمخو به آن یک و خوردم ايیکه
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 رقصیدم،می امیرعلی با املعنتی خیال توي و کردممی فکر داشتم
 چه این خدایا یواش!_یواش شدممی دیوانه داشتم من! خداي

 فسن لیاقت گناهکارت يبنده این اصلاً؟ کشینمی مرا چرا عشقیست؟
  کن! تمامش ندارد کشیدن

  گفت: تعجب با

  خوبی؟_

 حرکت به را امزده یخ دستان و کشیدم آهی بود، شده خشک گلویم
  آوردم. در

  خوبم...خوبم._

  پریده؟ رنگت چرا نیستی، خوب نه_

 من رقصیدممی رویاهایم مرد با خیالم توي چون بود؟ پریده رنگم چرا
  خورده. کِرم

  کردم: مهار را لرزانم نفس

  !نیست چیزي گشنگیه از دارم ضعف یکم فقط سمیر...خوبم، خوبم_
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  کشید: درهم ابرو

  نخوردي؟ نهار_

  نه._

  کشید: و گرفت را دستم

  شو. بلند یالا_

  سمیر؟ کنیمی کارچی_

  رفتیم: آشپزخانه به

   نکردي! ضعف بیشتر تا بخور چیزي یه_

  نیست. لازم میارن و شام دیگه ساعت نیم تا سمیر_

  گفت: بود آمده امشب، براي که خدمتکاري زن به و نکرد ايتوجه

  بیارید؟ چیزي یه امشب غذاي از شهمی_

 تمخالف کشیدم. پوفی و نشستم صندلی داد...روي تکان سر مطیع زن
  نداشت. ايفایده سمیر با
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 و زد ايبوسه سرم روي مهربان گرفت.سمیر، قرار جلویم غذایی ظرف
  گفت:

  میام. الان بخور...منم_

  رفتند. بیرون آشپزخانه از زن همراه که دادم تکان سري

 یادز گذاشتم. دهانم توي را غذا از قاشقی و کشیدم عمیقی نفس کلافه
 پائین گلو از زور به و بود خشک آمد!نمی خوشم کباب جوجه از

  دادم.می جان چیلی و چرب يکوبیده براي برعکس رفت.می

 دیدن با شد. آشپزخانه وارد کسی که دادم تکیه صندلی به را سرم
 قفل و بست را رد و شد آشپزخانه وارد باعجله زد،که خشکم امیرعلی

  کرد.

  نبود! خیال دیگر بارپریدم...این جا از زده وحشت

 قیافه به و آمد جلو او و شد گرد چشمانم آورد، در تنش از را کتش
  بست! نقش لبش روي کمرنگی پوزخند انداخت. نگاهی امزده وحشت

  زد: ترسناکی لبخند و نشست مقابلم صندلی روي

  نترس!_
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  گفتم: ترس با و شدم ولو صندلی روي و شد سست زانوهایم

   کردي؟ قفل درو چرا_

  نشه. مزاحم کسی اینکه براي_

 او اما شد بیشتر ترسم انداختم. نگاهی سرخش چشمانم به
  آورد... بیرون جیبش از ايورقه خونسرد_خونسرد

 خیره چشمانم انداخت.به بالا را راستش ابروي و داد تکیه صندلی به
  کرد: زمزمه و شد

  بدم. دستش از استمخونمی_

 جا چقدر کراوت کرد.یک شلش کراواتش...کمی سمت رفت دستش
  داشت؟

 هقیاف به و کشید بیرون کتش جیب از مدادي و گرفت جلویش را کاغذ
  انداخت! نگاهی منگم و گیج

 امخیره دوباره و کشید چیزي کاغذ روي و کرد اخم خاصی ژست با
 خورد...به چرخ تمصور اجزاي تک _تک روي خمارش شد...چشمان
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 به دست با و شد داغ هایمگوش کرد، طولانی مکث رسید که هایملب
  نیوفتم. پس تا زدم چنگ رومیزي

 هب صدایم توي که لرزشی با و کردم مهار را امافتاده شمارم به هاينفس
  گفتم: خوردمی موج وضوح

  کنی؟می کارچی هست معلوم هیچ_

  زد: پلک نرم

  هیش!_

  دم.لرزی خودم به

 کرد...کاش نگاهم کلافه و کشید چیزي دوباره و شد خیره کاغذ به
  بخوانم. را ذهنش توانستممی

 و کرد مچاله را بود دستش  در که شد...کاغذي بلند جایش از عصبی
  کشید. گردنش پشت به دستی حال کرد...آشفته پرت میز روي

 ودب شدست که کوبید.کاغذي صندلی روي مشت با چون نشد آرام انگار
 کشید.آرام گردنش پشت به دستی و انداخت میز روي و کرد مچاله را

 و دش دگرگون شدت با صندلی و کوبید صندلی روي مشت با چون نشد
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 بغضم و لرزیدم خودم به کرد. ایجاد خودش از بدي صداي زمین روي
  ترکید.

  گفت: ايگرفته صداي با و زد اش پیشانی به دست با

  شه!نمی کنه نتلع منو خدا شه!نمی_

 با که کاغذ سمت رفت لرزانم شدم...دستان بلند جا از و ریختم اشک
  گفت: تلخ زهرخندي

  کن. فراموشش_

 تصویر شدم. مات خودم نقاشی تصویر دیدن با و کردم باز را کاغذ
 و مکرد بلند بود...سر صورتم اجزاي بقیه از تر رنگ پر لبانم و چشمان

  کنی؟می چه من دل با است حواست هیچ امیرعلی شدم. اشخیره

 دست کشید.ناگهان کشداري نفس و زد چنگ را کتش و گرفت ازم رو
  خورد: در به ايتقه هم بعد و شد پائین و بالا در يگیره

  ؟ جانا_

  کردم. نگاه امیرعلی به ترس با و خورد تکانی بود...لبانم سمیر
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 حیاط در به را خودش تند هاي قدم با کند نگاهم که آن بدون امیرعلی
  شد. حیاط وارد و کرد رساند...بازش پشتی

  کرد: اماشکی چشمان قفل را دارشتب و داغ نگاه و برگشت طرفم به

  نکن! نگاه دیگه...اِستوریمو_

 پاك را هایماشک شد...دستپاچه مچاله من قلب و بست آرام را در
  آمد: سمیر صداي دوباره کردم

  خوبی؟ اونجایی؟ جانا؟_

  ...اومدم_

 زبا را در و گذاشتم جایش سر را صندلی ریختم زباله سطل توي را غذا
  گرفت: را دستم مچ بود، نگران نگاهش کردم.

  اومده! سرت بلایی نکنه شدم نگران بودي؟ کرده قفل و در چرا_

  شود: باز دروغ به که زبانی از امان

  بخورم. غذا بتونم راحت تا نشه مزاحمم اینکه...کسی واسه_

  بردم! پِی خودم بودن کثافت به بیشتر من و زد مهربانی ديلبخن
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  گرفتن!می تورو سراغ مهمونا يهمه سالن؟ بریم_

 سوالی نگاهش و افتاد دستم توي کاغذ به نگاهش که دادم تکان سر
  شد:

  چیه؟ این_

  گفتم: دستپاچه و شد خشک لبخندم

  ست.باطله کاغذ_

 با همین براي دهد،یم گوش را هایمان حرف امیرعلی دانستممی
  گفتم: تريبلند صداي

  خوره!نمی دردم به چون آشغال سطل توي ندازمشمی_

 شلوغ پذیرایی وارد و گرفت را دستم سمیر و انداختمش سطل توي
  شدیم...

 نای و بود شده غیب امیرعلی بود...باز ها کادو و کیک نوبت شام از بعد
 که گرفتمی من از را راغشس مدام هم غزاله نبود. من خوشایند اصلاً

  آمد... ها دادن کادو موقع بالاخره
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  گفت: و داد دستم اییشده پیچ کادو جعبه اخم با مادرجون

  بلدي؟ که و کار یه این خودت، طرف از سمیر بده رو کادو این_

 دور قدرتمندش گرفتم..دستان قرار سمیر کنار آوردن که را کیک
  گفت: گوشم زیر و شد حلقه کمرم

  بده. بچه یه بهمون خدا روزا همین دیگه سال کنممی رزوآ_

 ناچار به اما بود. آور عذاب هم فکرش حتی شد. سیخ تنم موهاي
  زدم! زورکی لبخند

 ها و سوت و جیغ صداي و شد زده شادي برف کرد فوت که را ها شمع
 من به هم او و امیرعلی يخیره من ها این همه شد...میان بلند هم

  بود! خیره

  چیست. از برق این دانستمنمی و داشت برق چشمانش

  یالا. ببوس و سمیر یالا...جانا ببوس و سمیر جانا_

 به و زد پس شدت به را بود کنارش که غزاله و کرد اخمی امیرعلی
  دنبالش! به بدو _بدو هم غزاله رفت، در سمت
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  شد؟نمی تمام کوفتی مهمانی این چرا کرد،می ام خفه داشت بغض

  یالا... ببوس و سمیر اجان_

 هر از بودم خالی_نبود...خالی بوسه چسبید، سمیر يگونه روي لبم
  حسی. گونه

 جان دارد که برس کارتگناه يبنده داد به برس! دلم داد به خدایا
  آور. عذاب يممنوعه عشق این با دهدمی

 کنارم خوردند...سمیر خندیدند، رقصیدند، و زدند شد، داده کادوها
  اند؟رفته کجا غزاله و امیرعلی که در به شده خشک نگاهم و بود

 شد.سمیرمی خالی داشت کردند...خانه رفتن قصد کم_ کم ها مهمان
  گفت: گوشم زیر

  بپوش. خوشگلتو قرمز خواب لباس اون برو میام من تا_

 به حالرفت.بی آقاجون سمت به و بوسید را لبم گوشه و زد چشمکی
 صداي با که شد رد جلویم از تندي به رحسینزدم...امی تکیه دیوار

  زدم: صدا را نامش ايگرفته

  امیرحسین؟_
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 دیوار از را امتکیه بود! شده جدید اشگوشواره چرخید...مدل طرفم به
  شدم: نزدیکش و گرفتم

  کجاست؟ غزاله دونیمی_

  رفتن. و شدند امیرعلی ماشین سوار پیش ربع یه آره_

  گفتم: ترسیده

  کجا؟_

  انداخت: بالا ايشانه

  دیگه. کردن آشتی شده ماموز غزاله خر امیرعلی، لابد_

  زد: شیطانی لبخند سپس

  حال... و عشق رفتن الانم_

  افتادم. می زمین روي جا همان نبود، آبرو فکر اگر

 دادي خشم با سوخت.می حرارت از داشت اتاق...تنم توي بالا رفتم
  دادم.می جان داشتم تحساد شدت زدم.از چنگ را موهایم و کشیدم

  بودند؟ رفته کجا
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  زمین... کردم پرت را هایم کفش

 کردم...اختیار پاك را ام مسخره آرایش و آوردم در را لباسم خشم با
  نبود! خودم دست هایماشک

  ،دیگر بود خوب پوشیدم را اشعلاقه مورد خواب لباس سمیر دستور به
  بودم! اختیارش در کامل امشب

 و آمدمی باید خب میماندم منتظرش کشیدم...باید دراز تخت روي
  برد.می اشپولی زن از را لذتش

 چشم و دادم تکیه تخت تاج به را اصلاً.سرم بود کرده گناهی چه او
  بستم.

  بود؟ کجا امیرعلی

 شده تار اشک شدت از هایم شدم.چشم خیره سقف به و کشیدم دراز
  بود!

 صداي بستم. چشم و وردخ گره امسینه توي نفسم شد باز که در
  کرد.می عوض را هایشلباس سمیر انگار آمد.می خش_خش
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 من و نشست شکمم روي دستی که دادم فشار همبه را هایم چشم
  زدم. گاز را زبانم

 حالت نشست پوستم روي و شد رد خوابم لباس زیر از گرمش دست
 رتگو گفتممی و زدممی جیغ شدمی کاش گرفت. خود به گونه نوازش

  بردار! سرم از دست و کن گم را

  گفت: ايشده بم صداي با و گردنم توي کرد فرو را صورتش سمیر

  ؟ بیداري خانمم_

  دید... که را بازم چشمان کردم، باز چشم و گرفتم آتش تنش داغی از

  

 سمیر، گرم دستان حصار میان را خودم شدم بیدار خواب از وقتی
 دبو شده پیچیده دورم که سفیدي يملحفه به نگاهی انزجار با دیدم.

  انداختم!

 بود کسی کاش او، با ام رابطه و سمیر از ام،زندگی و خودم از بودم منجز
   نبود! من کار زندگی این به بودن دلخوش چون کند. درك مرا
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 میان را سرم و نشستم آب دوش گرفتم...زیر پیش در را حمام راه
  گرفتم. جانم بی دستان

  ببخشدش. امیرعلی شاید بود باز بود...زبان خوشگل غزاله خب

 شدمی شلیک مغزم به اگر که بود امیرعلی فکر از پر ذهنم توي قدرآن
  زد.می بیرون او از امیرعلی خون جاي

 و نگذاشتم محلش بود، خواب هنوز سمیر آمدم بیرون که حمام از
  پوشیدم. لباس

 بود نساء از پیام دو م،برداشت را امگوشی سرد. هوا و بود ماه آذر اوایل
  داشت. کارم که

 يناله و گذاشتم شکمم روي را رفت...دستم ضعف اممعده گشنگی از
 رهایم هم ثانیه صدم یک فکرش بود آنجا بدبختی دادم. سر خفیفی

 اما نبین ار اماستوري بود رفتم...گفته اینستاگرام به اختیاربی کرد.نمی
  شد!مین اشحالی ها چیز این که دل این

 و دادم قورت را دهانم آب و داد صدا قلبم بود! گذاشته استوري
  کردم... باز را استوري



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 722  

 

  بهشتی، آن"

  اندمعتکف طلبش در همه که 

  کافر، منِ

  "کشم...! آغوش به تو با شب همه

   بزند! سرم به کنجکاوي هوس دیگر بار یک اگر من به لعنت

 زج آشپزخانه توي رفتم. ائینپ يطبقه به و آمدم بیرون اتاق از حالبی
  بودند. خواب همه و بود جمعه نداشت، حضور کسی امیرحسین

  پرسیدم: سریع

  نیومدن؟ امیرعلی و غزاله امیرحسین_

 هورت را چایش و دهانش توي چپاند زور و ضرب به را بزرگی لقمه
  کشید:

 اینجا وگرنه کجان تا دو این نفهمید کسی آوردیم شانس نه...تازه_
  شد.می پاهب خون

  شدم. ولو صندلی روي و زدم تلخی پوزخند
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  ها. شدي جیک تو جیک خانم مارموز اون با خوب توئم داداش زن_

  گفتم: و گذاشتم دهانم توي نان ايتکه

  نیومده. تو به فضولیا این_

  کوبید: میز روي عصبی را چایش لیوان

 چه ونهچسبمی بدبخت من به چیزي یه هرکی خونه این بابا...تو اي_
  مولا. به کردیم گیري

 میرفت در سمت به که درحالی و برداشت میز روي از را آیفونش گوشی
  گفت: غیظ با

 واسه دوستش يخونه بخونه درس رفت امیرحسین بگو مامانم به_
  نشه. نمیام...نگران نهارم

  "عمت ارواح" گفتم لب زیر

 سرم روي شالی و پوشیدم را خوردم.شنلم پنیر و نان ايلقمه چند
  رفتم. حیاط به و انداختم
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 رنگی زرد تاکسی و شد باز حیاط بزرگ در که بودم زدن قدم حال در
 از و شد پیاده سریع تاکسی کرد...راننده پارك و شد حیاط وارد

  آورد. بیرون چمدانی عقب صندوق

  د.ش باز ماشین در که است، آمده کسی چه ببینم دوختم چشم متعجب

 دخترش و خانم عمه نشست. ابروهایم یانم اخمی دیدنشان با
 و بود برگشته اشخارجه سفر از که من، جان بلاي و خانم ژیلا...عمه

  برسد. من داد به خدا

 دهرانن به بود، من به نگاهش که حالی در و رفت بالا ابروهایش دیدنم با
  گفت:

  دوم. يطبقه ببرید چمدونارو_

 ساکن مُرد، شوهرش وقتی زا و کردمی زندگی بالا يطبقه خانم عمه
  رفت. بالا ها پله از و گرفت دست در را ها چمدان مطیع شد.مرد اینجا

  گفت: و زد پوزخندي خانم عمه

  بدي؟ سلام بزرگترت به ندادن یاد بهت_

  کردم: نگاه را تاپایش سر تعجب با
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  بزرگترم؟_

  گفت: معترض ژیلا

  گرفته. عرق بوي تنم تموم بریم، بیا کن ولش مامان_

 خرابش حال از خبر خانم عمه هايدندان شدن سابیده صداي
  داد.غرید:می

  نبودي! ما يخانواده دهن يلقمه اولم از_

  خاراندم: را لبم گوشه ریلکس

  ندارید؟ جدیدي گفتید.چیز همبه اول همون از که اینو آره_

  کرد: نگاهم آمیز تحقیر زدم. گشادي لبخند و

 ما يخانواده سطح هم چون اونمنداري... شعور و ادب ذره یه_
 اما ي!بد سلام خودت از تربزرگ به رسهنمی شعورت حتی نیستی.ببین

 تو کنندمی فکر خونه اون توي شناسم.آدمايمی خوب رو تو ذات من
 اما ايفرشته یه تو آره شده. نازل آسمون از که آسمونی، يفرشته یه
  شیطان... لباس تو
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 لبخندي و شد گرفتم...ساکت جلویش را دستم که دهد، ادامه خواست
  زدم:

 نوم تونستید خوب خیلی هستید. خوبی خیلی شناس شخصیت شما_
 حرف بهشراجع اومدم رم...وقتیدارم...می کار الان بشناسید.ولی

  بدونم. خودم از بیشتر دارم دوست خیلی زنیممی

  دادم: ادامه و دادم گردنم و سر به قري

 و سن واسه بالاتون! چربی و خون قند نگرانشمام... نگران من اما_
 و کنیدمی سکته دفعه یه نیست خوب حرص همه این سالتون

  بمیرید؟ نیست حیف رید.واقعاًمی

 زا بار رفتم.این خانه پشت طرف به و پیچیدم خودم دور محکم را شنلم
 به بگوید خواهدمی هرچه غصه...بگذار نه خوردم حرص نه هایش حرف

  کنم! حسابشان ورممیک به نباید جهنم!

  است؟ گور لب که ها قصه شهر عجوزه یک با بحث به چه مرا

 زده حرف آنجا از مهسا که بروم قسمتی به کرد وادار مرا حسی
  آنجا. رودمی زندمی غیبش وقتی امیرعلی گفتمی که است.آنجایی
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  هاست! کاج پشت که کوچکی اتاق همان

 چوبی اتاقک به گاهین متعجب و گذشتم ها درخت میان از
 کمی و دادم قورت را دهانم کلبه.آب یک همانند کوچک! انداختم.اتاق

  نباشد! قفل کند رفت...خدا دستگیره سمت  به رفتم...دستم جلو

 را در و کوبید ترمحکم طاقتمبی شد.قلبم باز راحتی به نبود...در قفل و
  افتادم! ترسناك هاي فیلم یاد من و شد باز قیژي با دادم.در هل

 آرام و آوردم در را هایم لرزید،کفشمی هیجان شدت از پاهایم و دست
  بود. تاریک _شدم...تاریک اتاق وارد

 رپ اتاق پیچید، امبینی زیر امیرعلی داشتنی دوست و تلخ عطر بوي
  عطرش. بوي از بود

 یک و ساده رنگ ِکرم فرش یک و داشت چوپی تخت یک تنها که اتاقی
 چراغ رویش که خواب تخت کنار کوچک يشده هتک درخت يتنه

 کثیف...دیوار لیوان چند و بود مشروب تختش داشت.کنار قرار خواب
 دیوار هاي نقاشی دیدن مختلف...با هاي نقاشی از بود پر اتاق هاي

  ایستاد. تپیدن از قلبم و آمد بند نفسم
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 یک هایش نقاشی شدم...تمام هایشنقاشی محو من و ایستاد زمان
 دست با مختلف! حالات در سفید و سیاه طرح با بود زنانه چشم فتج
  من! به بستم...لعنت چشم و زدم چنگ شنلم به

 و بم صداي هم بعد و کردم حس گوشم کنار را هایی نفس داغی
  را: امیرعلی يگرفته

  رنگی! چشم فضولِ_

 نغمگی چشم جفت یک با و برگشتم زده وحشت و افتاد تنم بر رعشه
  داغان. و خسته مرد یک با شدم، رو به رو خسته و

 هت که مردي با بود. ریخته اشپیشانی رو شلخته موهایش که مردي با
 سرخ هاي رگه چشمانش سفیدي که مردي با برد!می را آدم دل ریشش
 وجود تمام با که بود.مردي زده زل دستپاچه من به مستقیم و داشت

  خواستمش!می

 رجوع و رفع را امکاري گند چجوري لارفتم...حا عقب قدمی هولزده
  کردم؟می
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 کتی همان دقیقاً انداخت. زمین به و برداشت اششانه روي از را کتش
  بود! تنش تولد شب که

  زد: زل چشمانم به شد.مستقیم بسته امتنفسی راه

 چشم فضولاي از مخصوصاً میاد؟ بدم فضول آدماي از نگفتم من_
  رنگی!

  کردم: اهشنگ عصبی و گزیدم را لبم

  کجاست؟ غزاله_

 دلش آدم که اش،داشتنی دوست پرید...ابروهاي بالا ابروهایش جفت
  ببند. چشم و بکشد دست ابروهایش میان خواستمی

 را عطرم خواستمی کشید.انگار عمیقی نفسی و آمد جلو کمی سرش
  بودم! زده توهم من، هم کند...شاید بو

 در و انداخت نگاهی شالم از زده بیرون موهاي به و رفت عقب سرش
  گفت: حال همان

  اینجایی؟ الان غزاله بخاطر کنم باور یعنی_
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 امخفه داشت دهم؟ را جوابش دادمی امان مگر لعنتی بغض آخ...این
  کرد!می

  بود! بریده را نفسم داد...راهمی آزارم و گلویم به انداختمی چنگ

 مثل دفعه افتاد.یک هایملب به نگاهش که و فشردم همبه را هایم لب
  گفت: لب زیر و برگرداند رو ازم رو هازده جنی

  استغفرالله._

  لعنتی. بگیر زدم...آرام چنگ قلبم به دست با

  گفت: ضعیفی صداي با و کرد فوت را نفسش

  من! زندگی تو نکن نکن...فضولی میاد، بدم_

  گفتم: و دادم قورت بود کندنی جان هر با را بغضم

  بودم! نگرانش خیلی چون ستغزاله بخاطر فقط_

  دزدید: نگاه و سمتم برگشت

  نیست!_

  هست!_
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  گفتم: زد...عصبی زل کنارش دیوار به و زد پوزخندي

 تعادل تو دونممی من کجاست؟ الان غزاله آوردي؟ غزاله سر بلایی چه_
  کردي! کارچی مردم دختر با نیست معلوم نداري حسابی و درست

  گفت: هایمشمچ در خیره ايبامزه لحن با

 پدر به میشوره خودش جوراباشو شده. خوبی خیلی دختر غزاله الان_
 برعکس دقیقاً زشتیه کار فضولی گرفته یاد ذاره.می احترام مادرش
 مادر پدر به نذاشتن احترام که فهمیده اون نیاد، دنبالم گرفته تو...یاد
  بینی؟می بشوره! خودش نهارم ظرفاي داده قول ◌ٰحتی گناهه

  کرد: نگاهم ترعمیق و زد جخنديک

 کار فضولی گفتم که من بشه! که شد مجبور یعنی شده آدم غزاله_
  گیرن؟نمی یاد بعضیا چرا زشتیه.

 رفت...حالا عقب به و کشید پس را دستش و کرد تر زبان با را لبش
 شد باز امتنفسی راه و آوردند هجوم سمتم به اکسیژن از عظیمی حجم

  بلعیدم. را هوا هاهزد قحطی مانند و
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 پس خواي؟می بشی دچار غزاله سرنوشت به توئم که خواينمی_
  بشو! خوبی دختره

  کردم: باز لب و دادم قورت گره همراه به را دهانم آب

 نه یا آب؟ زیر کردي سرشو بدي...نکنه انجام کاري هر میاد بر تو از_
  استادي. کارا این تو خداروشکر کردي، اشخفه شایدم

  کنم! خفه آدم بلدم چجوري مونده یادت خوب اینکه مثل هوشی!با_

  کردم: نگاهش جسارت با

 هیچگم...می هم الان و گفتم هم قبلا اینو بکنی، تونینمی غلطی هیچ_
  غلطی!

  اینجا! نمیاي اجازه بی دیگه_

  زدم: پوزخندي

 يقیافه دیدن به علاقه وگرنه اینجام غزاله بخاطر الانشم همین_
  ارم!ند قشنگت
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 به نگاهی چرخیدم. طرفش به ناگهان و برداشتم قدم در سمت به
 روي کردم.زهرخندي ریز چشم و انداختم دیوار روي هاي نقاشی

  نشست: هایملب

 خوردن مشروب جز به قشنگه! خیلی دیوارت روي راستی...نقاشیاي_
  دونستیم!نمی ما و بودي بلد امدیگه چیزاي

 چیزي شد،خواست باز هم از هایشلب و پرید رنگش که دیدم...دیدم
  رفتم. و بستم را در که بگویید

 باید دانستملرزید.نمیمی بغض و هیجان شدت از که بدنی با رفتم
 هرجوري امیرعلی! رفتار یا غزاله رفتن براي ناراحت؟ یا باشم خوشحال

  بدجور. همآن بودم باخته را بازي این من کردممی را فکرش که

  قلبم. و عقل داشت، هرا دو که بازي

 دينابو به کمر دانستمنمی و کردممی انتخاب را قلبم فکربی چه من و
  بندم.می خودم
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 و ناهار پختن مشغول مادرجون بود! درآمده کوري و سوت از خانه
 و دیدمی را مادرانه غمگین سریال فیلمآي يشبکه از داشت مهسا
  ریخت!می اشک

 اضافه فلفل و زردجوپه شده سرخ ايپیازه به که درحالی مادرجون
  گفت: کرد،می

  کنه!ن ضعف امبچه بخوره صبحونه لقمه دو بیاد کن صداش و سمیر برو_

 تا کن صدا را امیرعلی گفتنمی شد...چرا درهم هاي اخم ايلحظه براي
  داشت! دوست بیشتر را سمیر قطعا بخورد؟ صبحانه و بیاید

  کرد: اضافه شده سرخ هاي پیاز به و آورد در فیریزر توي از را ها گوشت

  کجاست؟ امیرحسین دونینمی_

 اضافه بیشتري روغن کمی مادرجون و افتادن ولز و جلز به ها گوشت
  کرد.

  نشید! نگرانش دوستش يخونه رهمی نهار گفت_

  کرد: اخمی
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 نجاای دیگه ساعت نیم تا گفته مامان بگو بهش بزن زنگ کرده! غلط_
  شکونم!می تاپتولپ نباشی

  شده؟ بیدار سمیر_

  داد: تکان سري تأسف با

 یا اصلاً خورده صبحونه شده بیدار شوهرت دونینمی دیگه! همینه_
 حرف دارن آقاجونش با کار اتاق تو خوابی!می و خوريمی مفت فقط نه؟
  بزن. زنگ امیرحسین به زنن.اولمی

 سینک طرف به سریع خیلی و کرد اضافه ها گوشت به را جوشآب
  کند: کشآب را برنجش تا رفت

  نیست! بد کنی کمک یه اگه_

 ار سیمبی آمدم.تلفن بیرون آشپزخانه از و کردم کج برایش را دهانم
  گرفتم. را امیرحسین يشماره و برداشتم

  بله؟_

 کج لبم يآمد.گوشه بندش پشت دخترهم و پسر چند يخنده صداي
  گفتم: و شد
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 همراه تاپتولپ نباشی خونه دیگه ساعت نیم تا اگه گهمی مامانت_
 و گیريمی سلفی باهاش که داشتنیتدوست مچی ساعت اون و تبلت
  آشغال! سطل کنهمی پرت

 مثل بودم او سنهم من درد!بی پولدار يبچه کردم...پسر قطع را تلفن
  بودم. تنها و افسرده پیرزن یک

  دند!کرمی استفاده مشترك سمیر با که رفتم آقاجون کار اتاق سوي به

  کرد: میخکوبم سمیر، ترسان صداي که بزنم در به ايتقه خواستم

 و ندم تحویل بهش و مدارك اگه کرد!گفت تهدیدم پیش روز چند_
 نم بیاره. در درشتشو و ریز تا کارا دنبال میوفته خودش نکنم اعتراف

  آقاجون! ترسممی

  زد؟می حرف چه از سمیر شد! گرد چشمانم

  بود: محکم همیشه لمث آقاجون صداي

  ترسی؟می انقدر چرا تو فهمه!می کجا از دستش ندیم گزك ما اگه_

  گفت: بود، شده اشچاشنی هم عصبانیت که ترس همان با سمیر
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  جوونم. هنوز من شرمنده نداره؟ ترس آقاجون چی یعنی_

 یشترب بکنه! غلطی تونهنمی نیاره گیر معتبر مدرکی تا نباش، نگران_
  امیرعلی! اون باش...مخصوصاً فاعترا مراقب

 و کشیدم عمیقی نفس اشانته و سربی هاي حرف از حیران و گیج
  زدم. در به ايتقه

  سمیر؟_

 اب کرد. باز را در سمیر بعد چندثانیه و شد قطع هایشانصحبت صداي
  کرد. نگاهم مشکوك آقاجون و زد استرسی از پر لبخند دیدنم

  گفتم: دستپاچه

  نکنی. ضعف بکشه درست نهار تا ریم!بخو صبحونه بیا_

  گفت: و کرد آقاجون روبه سپس و کشید اشچانه به دستی

  برم؟ آقاجون_

  گرفت! عقم بود ترسو و مطیع آنقدر سمیر اینکه از

  محسنی. يخونه ریممی بشه حاضر بگو مادرتم برو...به_
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  چشم._

 هچ ودنب معلوم و بود فکر توي حسابی شدیم. همقدم باهم و بست را در
  دارد! سر در

 گذاشت.صدایش جینش شلوار جیب توي را هایشدست و کشید آهی
  زدم:

  سمیر؟_

  داد: جواب حواسبی

  ها؟_

  خوبی؟_

  کشید: آه دوباره

  شدي؟ بیدار کی صبح خوبی؟ تو عزیزم آره_

  نبرد: پِی دروغم به تا دزدیدم را نگاهم

  بخورم... هوا کمیه رفتم بود، ده نزدیکاي_

  کردم: اخم داد، تکان سري و کشید آه سوم بار براي
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  سمیر؟ شده چیزي نیست. خوب حالت انگار تو_

  خندید: الکی و کرد نگاهم دستپاچه

  مثلاً؟ بشه باید چی عزیزم نه_

 سرم پشت هم او رفتم، آشپزخانه به و انداختم بالا ايشانه
 خواند چیزي لب زیر و زد عریضی لبخند دید را سمیر تا آمد.مادرجون

  کرد: فوت اشتحفه پسر صورت توي و

  مادر؟ شدي بیدار بشم قربونت_

  جان. مامان خدانکنه_

  گفت: و گذاشت را برنج يقابلمه در مادرجون

  نداره. رو به رنگ امبچه بخوره، کن آماده چیزي یه سمیر واسه جانا_

  داد: جواب و نشست غذاخوري صندلی روي سمیر

  بشه. آماده نهار تا کنممی صبر همون بخورم، ندارم میل هیچی_

  کرد: کم را قابلمه زیر و شد خم مادرجون

  شه!نمی که طوراین آخه_
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 نم مادر اگر کرد.می لوسش .چقدر کردم فوت بیرون به را نفسم کلافه
 به خوري؟نمی داره، امنازي چه کن نگاه خانمو "گفتمی قطعاً  بود

  "درك!

 اولین در باید بود! دهش تنگ برایش دلم زدم...چقدر لبخندتلخی
   برود. کمپ به تا کردممی مجبور را او و دیدمشمی فرصت

 است شیشه این و ندارند خودشان روي کنترلی ايشیشه هاي معتاد
 و بخشیدممی باید شاید کند!می رانیحکم مغزشان روي که
  کرد. ساقط را امزندگی که لعنتی يشیشه آن پاي گذاشتممی

 شمبخنمی هیچوقت را نفر یک گفتممی خدا به همیشه بودم که تربچه
 را هایم دلخوشی تمام اینگونه که است، موادمخدر مخترع همآن

  است. گرفته

  گذاشت: دهانش توي و برداشت میوه ظرف از آلویی سمیر

 آقاي يخونه نهار بشید آماده برید گفت قاجون آ جان، مامان_
  هستید. خانمش و محسنی

  کرد: خشک دامنش با را خیسش يهادست مادرجون
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   کنه! در جلوم اطوار ادا تا هزار که زنیکه، اون پیش برم باید بازم_

  بود! بدتر که زدم،خودش پوزخندي

  گفتم: و برداشتم جلویش از را میوه ظرف و نشستم سمیر کنار

  گیري!می درد دل نخور_

 لمد آخ که نداشتم را هایش غر_غر حوصله فقط نبودم، نگرانش هیچ
  فلان! و کندمی درد

  کشید: داد مادرجون که زد لبخندي

  آشپزخونه. بیا مهسا_

  گفت: رفت،می بیرون آشپزخانه از که درحالی سپس

 هبپز خوب هاشلپه بذار موقع! یه نگیره تَه باشه غذا به حواست جانا_
 نره یادت هست، یخچال تو خیارم و ماست کن. خاموشش افتاد که جا

  نداره. دوست نوشابه مبچه امیرعلی یز!م سر بذاري دوغ

 و کرد کم را شرش که دادم تکان سري هایش فرمایش خرده جواب در
  رفت.
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 از بود آمد.معلوم امیرحسین رفتند بلافاصله که آقاجون و مادرجون
 هاآن رفتن از وقتی و است کرده کمین در پشت آقاجون خشم ترس
  گذاشت. خانه به پا شد مطلع

 خوش انصافا و بود قیمه خورشت غذا چیدیم، را میز مهسا کمک با
 از ترخوشمزه تا ریختم دوغ پارچ توي نعناي کمی شوق با لعاب. و رنگ
   شود! قبل

 نهار براي همه دارد.وقتی دوست خیلی را دوغ امیرعلی چون شاید
 مریض نشستم! امیرعلی جلوي قصد از شدند حاضر آشپزخانه توي
  است. درخت خود از کرم گویندمی که دیگر...آنجاست بودم

 و گذاشتم دهانم توي برنج از قاشقی و کشیدم عمیقی نفس
  دادم. قورتش نجوئیده_جوئیده

 را هایشگوشت و ریخت برنجش روي خورشت کمی ریلکس امیرعلی
  گذاشت. ايجداگانه بشقاب توي و کرد جدا خورشت از حوصله با

  بود... بعجی چیزش همه بشر این شدند! گشاد چشمانم

  کرد: اخمی و زد زل امیرحسین به بود نشسته کنارم که سمیر
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  دیدي؟ دور و آقاجون چشم تو باز_

  گذاشت: میز روي و کرد قفل را اشگوشی کلافه امیرحسین

 گیر میاد رهمی سر شحوصله خونه این توي هرکی چرا دونمنمی_
  من! به دهمی

  زد: خنديپوز بود، دلخور سمیر از روزها این که مهسا

  دارن. مشکل خونه این توي همه داداشی کن ولش_

  کرد: فرو سالاد توي را چنگالش سمیر

  کنن. احترامیبی خودشون از تربزرگ به دارن عادت هامبعضی_

  شد: تررنگ پر پوزخندش مهسا

  افتادن! هاییبعضی چه گیر هابعضی بیچاره_

  گفت: پر دهان با امیرحسین

  .اُسکلن کلاً هابعضی_

  کرد: اخم سمیر
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  لات! پاهاي و سر به این شبیه شدي زدنه؟ حرف طرز چه این_

 لبش روي را انگشتش بود، شده نارنجی لبش دور که امیرحسین
  کشید:

  لال! بدبخت هايبعضی این اصلاً_

  خندید: مهسا

  امیرحسن! خیالبی_

 خورد.می را غذایش آرامش کمال در که بود امیرعلی فقط بین این در
  گفت: و انداخت میز به هینگا

  بشکنم. رژیممو خواممی امروز نداریم؟ دیگتَه_

  زد: برقی چشمانش مهسا

  میارم. الان داداشی برم قربونت_

  گفت: لذت از پر و چپاند دهانش توي را غذا از قاشقی امیرعلی

  الان! چسبیدمی بود امترشی کاش_

  شد: جمع اشقیافه سمیر



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 745  

 

  .چندشا قیمه؟ با ترشی آخه_

  گفت: امیرعلی، از طرفداري به امیرحسین

  داداش! چسبه.ایولمی خیلی اتفاقاً  اوم_

 سالاد ظرف به را نگاهش و گذاشت میز روي را آرنجش امیرعلی
  دوخت:

  خوري؟نمی چیزي چرا تو داداشزن_

 امخیالی يلقمه و ریختم برجم روي خورشت کمی هولزده و دستپاچه
  جوئیدم: را

  رم.خومی دارم چرا_

 این تمام فهمیدمی چطوري آنوقت بعد کردنمی نگاهمم حتی لعنتی
  بودم. تابلو و کودن زیادي من شاید خورم؟نمی چیزي مدت

  خندید: امیرحسین

  رژیمه! داداشزن_

  گذاشت: امیرعلی جلوي را دیگته ظرف مهسا
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  داداشی. بخور_

 ويت لذت با را روغنی دیگته ايتکه و زد برقی امیرعلی چشمان
  گذاشت: دهانش

 خوردممی دیگته هرچقدر ولی نداشتم پا و دست یه بودم حاضر_
  شدم.نمی چاق

 ايه گوشت تا برد دست شیطنت با امیرحسین و کشید پوفی سمیر
 ققاش پشت با و فهمید سریع امیرعلی که بردار را امیرعلی يشده جدا
  کوبید: دستش روي

  بچه! نکن_

  شد: خنده قغر مهسا و کرد آخی امیرحسین

 خورشت گوشتاي همیشه داري، عادتیه چه این داداش دونمنمی من_
  خوریشن!می آخر سر کنیمی جمع رو

  گفت: پوزخند با و زد چنگالش به را گوجه از ايتکه سمیر

  ! آقا لوسه بس از_
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 غذا مشغول خونسردي همان با و نگذاشت محلش امیرعلی اما
  شد. خوردنش

 امیرعلی آرام صورت به و بردم بالا را نگاهم اختیارکشیدم...بی آهی
  دوختم.

 توي آورد.قاشق بالا را سرش و کرد حس را نگاهم سنگینی بلافاصه
  کشید. عمیقی نفس و شد خشک دستش

 را سرم هم من و دزدید را گزیدم.نگاهش لب و دادم قورت را دهانم آب
  انداختم. پائین

  خت:دو سمیر به را اشملتمسانه نگاه امیرحسین

  بکنم؟ کوچیک چک یه موگوشی شهمی_

  نه!_

  ره.می سر شحوصله طورياین آدم بابا اي_

  بخور. ته تا غذاتو بشین نکرده لازم_

  دوخت: من به را نگاهش و کرد نچ_نچ امیرحسین
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 بودم تو جاي اگه من کنی؟می سر سمیر با چجوري خدایی داداشزن_
  گرفتم.می طلاق ازش

  زدم! یخ سوالش از

 نشست.همه صورتم روي و آمد بالا سریع خیلی امیرعلی نگاه
  !سمیر ◌ٰحتی بدهم، جواب تا بود من به نگاهشان

  زدم: لرزانی لبخند

  خوبه! خیلی که من براي_

  زد: پوزخندي سمیر

  خوردي؟_

 و کرد من روبه شد.مهسا خیره بشقابش به و آمد پائین امیرعلی نگاه
  گفت:

  شدید؟ آشنا سمیر با چجوري نگفتی آخرش داداشزن_

  کشید: جدیدش مدل يگوشواره به دستی امیرحسین

  زدي! و مخش چجوري عبارتی به یا_
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 الان امیرعلی، و خانم عمه صبح اند!زده من قتل به کمر همه امروز انگار
 يرابطه درشت و ریز خواستندمی که اشانمسخره هاي سوال هم

  بیاورند! در را سمیر و من دروغین

  غرید: خشمین، و عصبی امیرعلی

  بده! من به و دوغ و یکی_

  کردم. تعجب ناگهانی تغیر این از بود! سرخ عصبانیت از صورتش

  داد: امیرعلی دست به را دوغ امیرحسین

  داداش؟زن نگفتی_

  داد: جواب حوصلهبی سمیر

  رسه؟می تو به چی_

  گفت: داد با و کوبید میز روي را خالی لیوان حرص با امیرعلی

  ریخته. نعنا دوغ توي یک_

 زد.مهسا بیرون حدقه از دادش صداي از چشمانم و ریخت فرو قلبم
  خورد: را لبخندش
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  داداش.زن_

 و کرد فوت بیرون را نفسش حرص کردم.با نگاه امیرعلی به ترسیده
  گفت: کند، نگاهم آنکه بدون

  دوغ! توي نریزید نعنا دیگه لطفاً _

 کرده را کار این ايعلاقه و عشق چه با شد.من تیره نگاهم و گرفت دلم
  زد!می ذوقم توي چنگونه او و بود

  نعنا! و دوغ نه؟ بود عجیب

***  

 آئینه توي خودم تصویر به و ایستادم آئینه جلوي آماده و حاضر
  زدم. لبخندي

 ناراحتی ارزش دنیا این توي چیز هیچ باشی، خوب کن سعی جانا"
  "نداره

  گفت: و نداختا بالا ابرویی دیدنم با سمیر

  سلامتی؟ به کجا_
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  رفتم: در سمت به و برداشتم را کیفم

  شرکت!_

  کنی! کار دوباره خوايمی پس_

  داره؟ مشکلی تو نظر از_

  گفت: کلافه

  کن. نه...صبر_

 تشک کنار بود. افتاده دیوار گوشه کاناپه روي که رفت کتش سمت به
  انداخت: بهشان دقیقی نگاه و برداشت را پرونده چند

 ضروریه.اما امیرعلی دست برسونم باید حتماً  رو ها پرونده این_
  بهش. بده تو دارم کار چون شرکت برم تونمنمی

 تربد کنم دوري او از گرفتممی تصمیم که روز هر زندگی! این به لعنت
  شد!می قبل از

  مگر؟ بود این جز ايچاره گرفتم، دستش از را پرونده اکراه با

  گفت: که کشیدم پوفی
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 کار خودم اگه بیا، و برو آژانس با عزیزم باش خودت مراقب جانا_
  رسوندمت!می حتماً نداشتم

 مثل خواستممی رفتم...امروز و زدم سردي بوسید...لبخند را امگونه
  کنم. زندگی آدمیزاد

 قدرچ و میبارد برف نم_نشستم...نم اتوبوس ایستگاه هايصندلی روي
  بودم. خوشحال بابتش از

 سوار هب نقطه! این به بودم اینجا به مطعلق قبلم...من دوران به مبرگشت
 دربست نه داد،می گند بوي که واحد خط همان یا اتوبوس توي شدن

  ن!شد آژانس سوار ماشین...نه يشیشه به دادن تکیه را سرت و گرفتن

  کبیري؟ جانا خانم_

 يیافهق با قدبلند برگشتم.مردي صدا سمت به تعجب با و شدم غافلگیر
  ساله! سی حدوداً معمولی

 بعق کمی را خودم ترس با نشست، کنارم فاصله با و کرد نگاهم خشک
  بود: روروبه به کشیدم.نگاهش

  بگیر. و نگاهت نکن! تابلو_
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  گفتم: بهت با

  چی؟_

  رو.بهرو به بدوز و نگاهت نکن! تابلو گممی_

 مرد یک زد!می تند _تند قلبم ترس دوختم.از روروبه به را نگاهم
  د!شمی سبز راهم جلوي ناگهانی اینطور و دانستمی مرا اسم که غریبه

  من؟ ماشین توي بریم_

  کردم: اخمی

  خوبه؟ حالت آقا گیمی چی_

  خوبی؟ شما خوبم که من_

 متوقفم درجا صدایش اما شوم بلند که خواستم و برداشتم را کیفم
  کرد:

  سمیر..._

  داد: ادامه او و شد گرد چشمانم

  ها... سفته_
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  زدم. چنگ را کیفم و گرفت سخت نفسم

  ازدواج! پول!_

 او و شدم ولو صندلی رفت.روي گیج سرم و شد خشک دهانم آب
 ار چیز همه غریبه مرد یک شدنمی باورم آورد. لب به کمرنگیلبخند
  بداند!

 داشتم...همه بغض لرزید، وجودم بند_شدم...بند اشخیره زده وحشت
  تهدید! بوي فلاکت! بوي بدبختی، بوي داد!می مرگ بوي جا

  شدند: باز هم از امشده خشک هایشلب و سوخت چشمانم

  تو؟ گیمی چی_

  من؟ ماشین تو بریم_

  گفتم: زده وحشت

  بگو! جاهمین داري حرفی هر نمیام جا هیچ من_

  خواي؟می چی بگی بود بهتر_

  بود! گرفته امگریه دیگر
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  نه؟ گفته بهت غزاله_

  خاراند: را اشچانه نمایشی

  دونند!می همه انگاري ماشالله، حالا؟ هست کی ؟نه! غزاله_

  شدم: جمع خودم توي و خوردند همبه ترس شدت از هایمدندان

  گفته! تو به کی پس_

  داد: بالا را ابروهایش

  کنه. اعتماد اشزاده خواهر به نباید دونستنمی عزیزم يخاله_

  دادم: تکان راست و چپ به را سرم حیرت با

  توئه؟ يخاله مادرجون_

 و بدبخت چقدر من و چیز همه اثبات براي بود مهري اشخنده صداي
  کردند.می تهدیدم همه پول نداشتن جرم به بودم! کسبی

  شد: جدي صدایش

 این هستی نیستم! ورا و شر این و چینی مقدمه اهل زیاد من ببین_
  کنیم؟ نابود و عوضی هايمشیري
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 صدایش داد. دست بهم تهوع حالت و چرخید اممخچه ندرو صدایش
  داشت: نفرت

 قامانت بگیرم! انتقام بتونم تا بده! آمار بهم که خواممی و یکی فقط_
  بگیرم. کثیف مسعود اون از و بابام خون

  پیچید: هایمگوش توي امیرعلی صداي و خورد جرقه سرم در چیزي

 پول رخاطبه که کسی کیه! آدم این ببینن و باشن بذار باشه! بذار نه"_
 یتیمش بچه اون موخاله حق و داد دق پدربزرگمو و کرد ازدواج مادرم با

  ”که... کثیفه قدراون خورد. رو

 داد...بويمی لجن بوي که کثیف دنیاي این میان شدم پرت و شدم شل
  مرگ! انتقام...بوي خیانت...بوي داد...بويمی نفرت

  کردم؟می چه اینجا من

 مرا کسی نباشم جا هیچ بروم. و شوم گم خواستممی پریدم. جایم زا
 روز هر چرا کرد؟می لج خدا چرا خواستمنمی را زندگی این من نبیند

  چیزم! همه از تر چیزبی که بفهماند همبه خواستمی

  نشست: چشمانم روي منحوسش نگاه
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 یاونای يهمه بشن، نابود اشونهمه کن فکر نمیاد! بدت توئم که نگو_
 چشم که اونایی همه پسرشون. زن بشی تا خریدنت پول با که

 اینکه براي کنندمی لِهِت پا زیر که اونایی يهمه نداري! و دیدنشون
  نجس! هايمشیري همون نداري و باهاشون خوردن غذا لیاقت

 را نجس هايمشیري زدم. عق و گرفتم آهنی يمیله به را دستم
  گفت؟می

  بود: بغض و ینهک از پر صدایش

 دنشونکشی زجر کنم.تا نابودشون ذره_ذره بتونم تا بکنی کمکم باید_
 و هیچی ارزش صفت سگ هايمشیري اون بشم. لذت غرق و ببینم و

  ندارن!

 بد بوي و زد ترمز اتوبوس شد. اشک از پر چشمانم فشردم. را گلویم
  زدم. عق دوباره و شد جمع امبینی زیر گازوئیل

 اجبار بخاطر دونممی من ندارن. دلسوزي لیاقت اونا ی.بیننمی بد_
 نای هیچکس من! به تو و تو به من کنیم کمک همبه بیا پس اونجایی!

  کنه.نمی ضرر وسط
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 بیرون حدقه از زیادي، درد از چشمانم و کرد ترشح اسید اممعده
 خفه چرا دادم. تکان راست و چپ به را سرم و شد تنگ نفسم آمدند.

  شد؟نمی

 کنه.نمی که هایی خلاف چه کثیفیه؟ آدم چه شوهرت پدر دونیمی_
  زنن.می دست کثافتی هر به پول هزار دو اون.واسه از بدتر شوهرت

 و مشد منجمد شد. بیشتر و بیشتر برف بارش زد...شدت بوق اتوبوس
  کار؟خلاف من؟ پدرشوهر من؟ شوهر لرزیدم.

 حتما کارمخلاف وهرش داشت؟ مضحکی زنگ چه خورد. زنگ امگوشی
  کردم؟می چه اینجا من بود؟ که مرد این بود؟ زده زنگ

 ار گوشی لرزان دست با برد. ماتم گوشی صفحه روي مادرم نام دیدن با
 خش باصداي چسباندم. بستهیخ سرد يمیله به را سرم و زدم چنگ
  دادم: جواب ايگرفته

  بله؟_

  کرد: امدیوانه و پیچید گوشم توي وارش ناله صداي

  جانا...بیا._
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 به مجهول مرد به توجهبی که درحالی و کوبیدم صورتم روي دست با
  گفتم: نگران دوئیدم،می خیابان سمت

  خوبی؟ شده؟چی مامان_

  شد: تر ضعیف صدایش

  پیشم! بیا...بیا فقط_

 داشتم ترس از شدم. تاکسی سوار و کردم پرت کیفم توي را امگوشی
 امبیچاره مغز توي مرگ ناقوص همانند وارش هنال صداي زدم.می سکته

  شد.می اکو

  آورد.می در صدا به را ها خطر زنگ نزارش ضعیف صداي

  چگونه! دانمرساندم...نمی اشخانه به را خودم چگونه دانمنمی

 مادرم باز بود کرده که بود..هرکاري بود...هرکه بودم...هرچه نگرانش
 ادمو آن تقصیر چیز همه شاید انستم.دمی مقصر را او نباید شاید بود.

  !بود ریخته همبه من مثل را ها خیلی زندگی که بود کوفتی لعنتی

 هب را خودم و دوئیدم گرفت. رنگ بیشتر امبود...نگرانی باز حیاط در
  رساندم. خانه
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  آور. خفقان کثیف و تاریک تنگ اتاق موش...آن لانه آن به

 خودش به مار یک مانند و دبو افتاده حالبی اتاق از اي گوشه
  کشیدم: داد و لرزید زانوهایم پیچید.می

  مامان؟_

 دستانم توي را سردش و رنگ زرد دستان و کردم.گ تند پا سویش به
  ود.ب گرفته فرا را صورتش کل عرق و زدمی کبودي به گرفتم.صورتش

  بود. شده پخش شکسته شیشه پایپ یک کنارش

  ترکید... بغضم

  خورد: تکان اش دهخور ترك هاي لب

  جانا؟ اومدي_

  آمد: درد به قلبم و گرفت امگریه

  شده؟ چت خوبه؟ مامانی...حالت_

  نشست: اشپوسته_پوسته هايلب روي محو لبخندي



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 761  

 

 اما کردم! حروم و عمرت روزهاي تموم کردم. بد بهت چقدر بینیمی_
  کنی.می گریه حالم به داري بازم

  کنم: بلندش کردم سعی

  بیمارستان. بریم شو شو...بلند ندبل مامان_

  کشید: عمیقی نفس

 دهب گوش فقط نمیارم دووم بیمارستان تا ام.رفتنی دیگه هیش...من_
  گم.می چی

  ببینی. خودت جلوي را مادرت شدن پر پر داشت درد چقدر آخ

  گفتم: هق_هق با

  مامان..._

 رو شرمنده، و دونم...پشیمونممی نبودم، برات خوبی مادر هیچوقت_
 زندگیت من بخاطر دونممی نمیبخشی، منو هیچوقت دونممی و سیاهم
  شد. خراب
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 خدایا آمد. نمی بند هایم زدم...اشک بوسه کبودش صورتش روي
 جرز آیدمی خوشت بري؟می لذت کنی؟می نگاهمان لبخند با بینی؟می

  کنی؟ کشم

  جانا..._

  بوسیدم: و گرفتم را دستش

  دلم. جان_

  گفت: و گذاشت اشکم از خیس ينهگو روي را دستش

 مهه خب؟ نباش من مثل جانا بمیرم...اما کثافت این تو بود حقم شاید_
 و کرد ولم که مردي خیال با موندم من ساختم مردم حرف رو و زندگیم

 نم حداقل همه، باباي دلت...گوره دنبالِ برو کردم. تباه زندگیمو رفت.
 دگن به و بچت زندگی من ثلم که باش خوشحال تو نشدم خوشحال که

  خب؟ نکشی

  .دادنمی امانم گریه بود شده بسته تنفسم شدم...راهمی خفه داشتم

 لحظه هر صورتش چکید. چشمش گوشه از اشکی و زد تلخی لبخند
  گذاشت: قلبش روي را دستش شد.می کبودتر
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  نداره. جنگیدن ارزش زندگی چون باش خوشحال جانا، نباش من مثل_

  بست... آرام را هایش پلک

  : زدم چنگ موهایم به دست با

 موادتو پول دممی نرو..قول قرآن نرو...ترو نه...مامان...مامان...تروخدا_
 کردم. غلط زنمنمی سرکوفت بهت یگه باشی خوشحال تا بدم

  کردم. غلط نیار... در ادا کردم...مامان...تروخدا غلط گممامان...می

  کوبیدم: صورتم روي

 ودستت آروم بار یه بچشم...کاش آغوشتو طعم ذاشتیمی ارب یه کاش_
  کردم.می بوت خوب تا کشیديمی موهامو رو

  دادم: سر گریه و گذاشتم اشپیشانی روي را لبم

 مامان شم.می خفه دارم کردم...ببین غلط من بیاي؟ شهمی مامان_
  بسازیم. نو از تا برگرد

  کشیدم: دم...جیغبو شده کوبیدم...دیوانه زمین به را خودم

  میزدم. سر بهت کاش ذاشتم.می تنهات سگدونی این تو نباید_
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 ارفش گرفتم بغل را اشمُرده کشیدم...تن دراز کنارش و گرفت نفسم
  دادم:

 ازدواح سمیر با تو بخاطر من وقتی بذاري تنهام اینجوري تونینمی_
  بشم! بدبخت دیگه بار یه من تا بري تونینمی کردم.

 کنده را وجودم از ايتکه انگار کردم. گریه آرام و شد بسته هایم پلک
 ببینی؟ چشمت جلوي را مادرت مرگ که این از بدتر بودند...مرگ

   را؟ دادنش جان لحظه

  کنی.می خرابش بیاورم ایمان وجودت به آیم می خدا..تا آخ آخ

  گرفتی؟ من از هم را مادرم بدبختی؟ کی تا

 داشت و بود سخت و سفت سنگ قد ،داشتم بغض اما کردممی گریه
  داد.می خراش را گلویم

 التماس با و کردم گریه بغلش توي که گذشت ساعت چند دانمنمی
 و شدمی تر سرد بدنش گذشتمی که هرچقدر اما برگردد که خواستم

  دادم.می دستش از بیشتر من
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 لرزان دستان با کشید. بیرون هوایم حال از مرا گوشی زنگ صداي
 سقف به را سوختمی که را چشمانی و چسباندم گوشم به را گوشی

  دوختم:

  بــ...ـله؟_

  لرزاند: را جانم تمام دادي صداي

 شدچی واسم! میاري رو کوفتی هاي پرونده اون گفت سمیر کجایی؟_
  پس؟

 با هایم اشک زدم. هق و کرد باز سر زخمم امیرعلی صداي شنیدن با
 حس قلبم توي را عمیقی درد کردند. خودنمایی بیشتري شدت

  نبودم! من من، انگار کردم.می

  کشید: عربده هاروانی مثل شد...بعد ساکت امگریه صداي شنیدن با

  گرفتی؟ آبغوره باز که بهت گفتم چی من مگه کنی؟می گریه چرا_

  کردم: ناله

  مامانم..._
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 نگران دارش،خش گرفت...صداي شدت ام شد...گریه ساکت دوباره
  شد:

  چی؟ انت...مامانتمام_

  کردم: زمزمه حال بی

  مامانم...مامانم..._

  کشید: داد

  چی؟ مامانت خوبی؟ شده؟چی بگو نکن...تروخدا امدیوونه جانا_

 داشت مغرور امیرعلی زد. نیش بیشتر بغض و شد بسته چشمانم
  من؟ براي بود، نگران صدایش شده؟چه بگویم که کردمی التماسم

  بیا... فقط_

  کشید: ادد دوباره

  بده. بیام...آدرس کجا_

  گفتم: ضعیفی صداي نداشتم...با جان دیگر

  بگیر. و مامانم آدرس نساء از_
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 کردم...صداي کردن گریه به شروع دوباره و افتاد دستم از گوشی و
  "جانا...جانا" زدمی صدایم مدام که آمد می خراشش گوش هايعربده

  زد...می صدایم اشتد من دل دلت! دنبال برو بود گفته مادرم

 ان آمدنش از کمتر. هم شاید بیشتر هم شاید گذشت، ساعت یک شاید
  بودم. شده امید

 و رفتمی گیج سرم و نداشتم تعادل شدم. بلند سستی به جایم از
 در ادا برایم و چرخیدمی سرم دور بیاورم...خانه بالا خواستممی
  آورد.می

 امیرعلی هیکل و شد باز شدت به اتاق ورودي در آمد...بعد در صداي
 با و آمد سمتم برد...به ماتش دیدنم زد...بامی نفس_شد...نفس نمایان

  گفت: ضعیفی صداي با و بلعید را صورتم نگاهش

  خوبی؟ جانا_

 آغوش توي آغوشش توي کردم پرت را خودم شد...که چه دانمنمی
  نرمش. و گرم

  زدم: زجه و گذاشتم اشعضلانی ستبر سینه روي را سرم
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  رفت... مامانم_

 قرار کنارش آویزان گویی...دستانش بود زده خشکش نبود، انگار او
  گفتم: گریه با من و بود گرفته

  شدم. قبل از تر تنها و تربدبخت حالا_

 دانستمی دانست...خدامی خدا و کردم حلقه دورش بیشتر را دستانم
 محرمی هر از من هب بود..اما بود...نامحرمم بغلش توي داشتم. حالی چه

 غلمهم...ب بعد گذاشت...و پشتم تردید با را لرزانش دستان بود. ترمحرم
  کرد.

 امیرعلی...من و بودم من داغش. آغوش توي شدم حل و ایستاد زمان
 عطر تنش داغی و بودم من قلبمان. يکننده کر ضربان صداي و بودم
  حرارتش! پر تند هاي نفس تنش

 و شنیدم، را هایماستخوان صداي که قدري هفشرد...ب بغلش توي مرا
 قدرتمند دستان میان شدن لِه این بود داشتنی دوست چقدر

 هایمپلک نامحرمم مرد عطر بوي از من و کردمی اممچاله که اشمردانه
  شد. بسته
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  فروشم!می بهایش به را بهشت که ستجهنمی آغوشت

  نالید: گوشم زیر

  جانا..._

  زدم: هق من و

 تا ذاشتمنمی تنهاش هیچوقت کاش داد، جون چشمام .جلويرفت.._
  بپوسه. دونیسگ این تو

 را موهایم آرام_آرام و گرفت قرار سرم پشت تردید با داغش دستان
  کرد. نوازش

  بشی. آروم کن...تا گریه_

 جهز بغلش توي کردم نکن...گریه گریه باش ساکت نگفت سمیر مثل
 قعش بخورم. تکان گذاشتنمی و بود گرفته بغلش سفت مرا او و زدم

  یار! آغوش توي شدن دیگر؟مچاله بود همین

  امنیت. داد...حسمی آرامش حس بغلش
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 از بار...خواستم آخرین وجودم...براي تمام با کشیدم بو را تنش عطر
 بلق از تر تنگ دستانش حصار حیرت، کمال در که بیایم بیرون بغلش

  کرد: زمزمه لب زیر و شد

  ؟خوبه حالت_

  نه._

  م.بود نگفته دروغ من و خوبی بود پرسیده من از که بود کسی تنها او

 چنان گناه لذت بیاییم! بیرون هم بغل از نداشتیم دوست جفتمان انگار
  بمیرم. جاهمان ابد تا داشتم دوست که بود کرده مزه دهانم به

 آغوشش از سختی به و کشید آهی و داد فشار خود به مرا محکم
  کردم. غلطی چه فهمیدم تازه و آمدم بیرون آغوشش ...ازکرد جدایم

 هم او و نداشتم را چشمانش به کردن نگاه تاب که بود شرم از شاید
 و کشید گردنش پشت به دستی کلافه نداشت. من از کمی دست

  انداخت: امانکهنه قالی به را نگاهش

   کنه! رحمتش خدا_

  زدم: لب غم با
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  بتونه. دنیا ناو کاش نکرد، زندگی هیچوقت_

  شدم. خیره جسدش به و کردم پاك را هایم اشک لرزانم دستان با

  کشید... عمیقی نفس امیرعلی

  کنم؟ کارشچی حالا_

 برق یه واسش کنم...بایدمی میام...حلش الان من بشین ماشین تو برو_
  بخرم.

 جسدش به نگاهم نداشتم دوست رفتم...دیگر جان بی و سست
  شده! سرم بر خاکی چه فهمیدممی و شدمی تر هتاز دلم داغ بیوفتد.

 با فضول هاي همسایه پوشاندم. را صورتم دست شدم...با ماشین سوار
 اهمیتی چه زدند.می پچ دیگریک گوش بغل و کردندمی نگاه تعجب

  داشت؟

 و ردک رسوخ جانم تمام به امیرعلی عطر بوي باز و کشیدم عمیقی نفس
 مادرم شد؟می چه طرفهیک يممنوعه شقع این سرانجام شدم. دیوانه
  دلت! دنبال برو بود گفته

  :گفت و فرستاد بیرون را نفسش نشست. ماشین توي و آمد امیرعلی
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  بشه. خاك فردا باید_

 دايص تا گرفتم گاز را لبم لرزید. امچانه و پیچید بیشتر عطرش بوي
 زمزمه غمگینی صداي با و کرد روشن را ماشین نیاید. بیرون هقم هق

  کرد:

  خونه؟ بریم_

 خانه سمت به ماشین بروم؟ که داشتم را کجا دادم...مثلاً تکان سري
 و شکستمی من هاي گریه صداي فقط را ماشین کرد...سکوت حرکت
 نفس و کوبیدمی فرمان روي آرام مشت با که امیرعلی هاي آه هم گاهی
  کشید!می عمیق

  کرد... پارك خانه جلوي را ماشین

 سمیر شد. باز حیاط در بلافاصله شدیم پیاده ماشین از هک زمانی
  نشسته. خون به چشمان بود...با

 .آمد سمتمان به سریع و شد درهم نگاهش کردممی گریه که دیدنم با 
  پرسید: نگران و شد جمع اشقیافه

  کنی؟می گریه چرا چته؟ جانا_
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 فهمیدن و است معتاد مادرت که زد طعنه سمیر روز یک آمد می یادم
  شکست! را قلبم چجوري

  گفت: و کرد امیرعلی به رو عصبی بدهم. جواب نداشتم رمق حتی

  کنه؟می گریه چرا جانا_

  کشید: داد و زد امیرعلی يسینه تخت به محکم

  کنه؟می گریه داره که کردي کارشچی گفتی؟ بهش چی_

  کنار... برو نزن، حرف دونینمی که چیزي از سمیر...وقتی شو ساکت_

  کرد: نگاهش نشسته خون به چشمان شد..بامی دیوانه داشت سمیر

  نه؟ یا شدهچی گیمی_

  غرید: و گرفت را سردم دستان

  کرده؟ ناراحتت امیرعلی جانا_

  شد: جري را سمیر که زد پوزخندي امیرعلی

  شده!چی نکن...بگو امدیوونه امیرعلی_
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  کشیدم: داد ناگهان

 همون شد؟ راحت خیالت فهمیدي؟ الاح مرده...مرد..میفهمی؟ مامانم_
 باشه راحت خیالت الان زدي!می سرکوفتشو همبه روز هر که مادري
  باشی! زدهخجالت که نداري معتاد مادرزن یه دیگه

 میپیچید درهم ام شدم...معده خانه وارد سریع که کرد نگاهم زده بهت
  سوخت.می گلویم و چشمان و

  .میمردم نداشتم...داشتم خوشی حال

  گفت: و کرد نگاهم تعجب با زارم حال دیدن با مادرجون

  خوبی؟ چته؟ تو_

 معتادم مادر بخاطر مرا همیشه که بود کسی نگذاشتم...این محلش
  بودم... متنفر اشانهمه از کرد!می محکوم

 ام معده محتویات که کردم پرت زمین روي را کیفم و شدم اتاق وارد
 را بودم نخورده و خورده هرچه ویی.شدست طرف به دوئیدم و آمد بالا
  . آوردم بالا

  میلرزید... تنم نشستم...تمام توالت سنگ روي حالبی
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  گفت: زده وحشت سمیر و خورد در به ايتقه

  نکنی! ايابلهانه کار تروخدا خوبی؟ بیرون! جانا...بیا_

 صورتم و دست کنم! خودکشی خواهممی کردمی زدم...فکر پوزخندي
  آمدم. یرونب و شستم را

  زد:می دو_دو چشمانش و بود پریده آمد...رنگش جلو دیدنم با

  بکش. دراز اینجا بیا_

 و آمد چکید...کنارم امگونه روي اشکی کشیدم...قطره دراز تخت روي
  بوسید: را امپیشانی

  پیشتم. من نیستی، تنها جانا...تو بشم قربونت_

  سمیر...کاش! نبودي کاش

  ت:گف و کشید رویم پتویی

  بیاد. دکتر بگم تا نیستی کن...خوب استراحت_

  کردم: زمزمه رمقبی و کردم ايناله

  بیاد. خوادنمی_
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  گفت: و زد کنار صورتم روي از را موهایم

 نخوردي هیچی صبح از کردي ضعف بخوري، چیزي یه که شرطی به_
  نبود! حواسم نکن فکر

  بستم. چشم من و کشید آهی

 برزخ سوختم...تويمی تب توي داشتم و بودم بیداري و خواب میان
 بار اولین که بودم بچه کردم.می صدا را مادرم مدام زدم.می پا و دست
  کشد.می تریاك دارد دیدم

 ار ها چیز خیلی دیدم...من شیشه پایپ دستش توي شدم که تربزرگ
  بودم. دیده

 ستخوامی مواد و زدمی کشید...زجهمی خماري درد که هایی روز مثلاً
  کنم. جور مواد برایش بودم مجبور من و

  کن. باز چشماتو جانا_

  سوزه.می تب توي داره نیست خوب حالش_
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 با او و کن ترك و بیا که کردممی کشید...التماسشمی مواد لذت با
 نبودي کاش و پدرتی تخم تو گفتي داد.ممی را جوابم لحن بدترین

  جانا!

  نکن. باز چشماتو قرآن جانا...ترو_

  شه.می قطع تبش الان نباشید، نگران مشیري آقاي_

  شد...؟نمی قطع ها صدا چرا

  کنید. تهیه باید داروهارو این_

  سمیر: زده وحشت صداي

  بخر...برو! برو تو امیرعلی_

  مادرجون: نگران صداي

  شه.می خوب باش آروم مادر سمیر_

 انخیاب توهم...توي و بود زده بودیم..شیشه خیابان توي روز یک
 نگاهمان تعجب با مردم کشید...همهمی داد بلند و خندیدمی
  شدم.می آب داشتم خجالت کردند...ازمی
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  گفتم: التماس با

 نگاهمون دارن همه نکش داد رفت آبرومون نکن تروخدا مامان_
  کنند.می

  گفت: کشداري لحن با

  .پامی و دست جلوي بزنم مواد برم خواممی سگدونی اون تو گمشو تو_

  گفتم: تند و شد لبریز صبرم

 چه ببینم بزنم مواد خواممی میام...منم اینطوریه...منم اگه اصلا_
    فروشی!می منم بخاطرش حتی تو که دهمی حالی چه طعمیه

 درد و زدمی زنگ گوشم روز چند تا که زد گوشم در سیلی چنان
  کشید: داد کرد.می

  کنی!می غلط خیلی شو...تو شو...خفه خفه_

 باقی برایش مادرانه غیرت کمی هنوز فهمیدم و داد رکیک فحش لیک
  مانده!
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 تصمیم آنها جايبه مواد و افتدمی کار از مغزشان ايشیشه *بیمارهاي
  گیرند*می

  خوبه. حالش جانا میوفتی. پس داري پسرم. باش آروم تروخدا سمیر_

  کشید: داد سمیر

  موند؟ کجا علاف امیرعلیِ  این پس_

 تار چیز کردم...همه باز را هایم چشم که گذشت ساعت چند دانمنمی
  زدم. عقی و شد درهم ام معده بود،

  جانا..._

 مبهوت هراسانش. نگاه و سرخ چشمان به کردم نگاه سمیر به ترس با
  گفت:

  خدا. شکرت خــدایا اومدي؟ هوش به اومدي؟ هوش به_

 ربانض امیرعلی دیدن با و شد کشیده بالا نگاه افتاد. سرم روي ايسایه
  بارید.می غم صورتش از و بود خون کاسه چشمانش رفت. بالا قلبم
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 میرس دوختم. چشم امیرعلی به فقط و نکردم سمیر نگرانی به ايتوجه
  گفت: سریع

  بزن. صدا و دکتر برو امیرعلی_

 یسخت به کرد. باز چشم و کشید عمیقی بست...نفس چشم امیرعلی
  رفت. بیرون تاقا از و گرفت نگاهم از نگاه

 مرد داشت...صداي بغض صدایش کرد. بوسه غرق را دستم سمیر
  داشت! بغض من بخاطر ساله نه و بیست

  کردم؟می کارچی من شدمی چیزي جانام به خدایا...اگه_

 از خبري مادرجون...اما همراهش و آمد اتاق به مردي و شد باز در
  گفت: و زد لبخندي مرد نبود. امیرعلی

  اومد. هوش به همسرت بودي، نگران همه ینا دیدي_

 من آمد. درد به قلبم ايلحظه شد. خیره چشمانم به مظلومانه سمیر
  عاشق؟ مرد این با کردممی چه

 دادیم جا کیفش توي را وسایلش که درحالی کردنم معاینه از بعد دکتر
  گفت:
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 بدید وقت سر رو هاشدارو اومده. پائین هم بهتره...تبش حالش_
  داره. ضعف بدید بهش بخوره...سوپ زیاد مایعات باید فعلا وره.بخ

  گفت: و داد تکان سر مادرجون

  کنم. آماده سوپ براش رممی من پس_

 لبش روي و گرفت را دستم سمیر مادرجون، و دکتر رفتن از بعد
 ضعیفی صداي با کشید! عمیقی نفس و بست را چشمانش گذاشت.

  گفتم:

  سمیر؟_

  گفت: سریع

  ؟ سمیر میر...عمرس جان_

  زدم: لب و گرفت درد قلبم

  کجاست؟ امیرعلی_

  شد: گرد چشمانش و خورد جا

  ؟ چطو_
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  دادم: جواب سختی سوخت...به دادم...گلویم قورت را دهانم آب

 بود. نکرده کاري اون یعنی کردممی گریه من که نبود امیرعلی تقصیر_
  کردم.می گریه داشتم مامانم بخاطر

  زد: لبخندي

  بدي! توضیح نیست لازم خوشگلم زن شهبا_

  کشیدم. راحتی نفس و بستم را چشمانم

  شه.می درست چیز همه دلم عزیز_

  نداشتم. هم خندیدن حال اما بخندم داشتم دوست

 دچار تو عزیزکم؟ باشم خوشحال زنم مادر مرگ از باید چرا من_
  جانا. شدي سوءتفاهم

  گفت!می دروغ

  فهمیدي. اشتباه منو تو_

 اتاق وارد دست به سینی مادرجون و شد باز اتاق در بعد ساعت منی 
  گفت: و کرد سمیر به رو و گذاشت تخت روي را سینی شد.
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 الاح تا دیشب از کن استراحت کمیه امیرعلی اتاق برو شو بلند یالا_
  نخوابیدي.

  نمیاد. خوابم نه...خوبم._

  دوخت: چشم من به و کشید پوفی مادرجون

 مادرش که سفید، مو منه حرف بگو چیزي یه بهش وت حداقل جانا_
 باشه! داشته شنوي حرف زنش از ذرهیه شاید ده.نمی گوش و باشم
 وهمر پلکم دیشب از کن. استراحت برو گفتم که بس آورد در مو زبونم

  نذاشته!

  کردم: زمزمه زمختی صداي با جان، بی

  خوبم! من کن استراحت کمیه برو سمیر_

  گفت: مادرجون به نگرانی زدم...با پلک آرام که کرد منگاه تردید با

  بده! بهش داشت لازم باش.هرچی جانا مواظب مامان_

  کشید: آه و انداخت نگاهی پسرش به غصه با جون مادر
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 از چمب کنه. استراحت کمیه بگو همامیرعلی به مواظبشم نباش نگران_
  نذاشته. هم روي چشم امثانیه یه دیشب

  بوسید. را امپیشانی و داد نتکا سري سمیر

  گفت: غصه با مادرجون رفت بیرون اتاق از وقتی

  میاد؟ سمیر سر داره بلایی جانا...آخ...چه آخ_

 پول بخاطر من که بود گفته اشخواهرزاده به او شد. نفرت از پر نگاهم
 حتی او و زدممی پا و دست هچل توي من حالا ام!شده سمیر زن

  نداشت! خبر هم روحش

  گرفتم: را رویم و کردم اخمی

  ندارم. حوصله ابداً چون بیرون برو بزنی طعنه خوايمی اگه_

  گفتم: و زدم پس را سرم گرفت. جلویم را سوپ قاشق

  تونم.می خودم_

 پسرمم و بشی خوب زود تو تا پسرمه بخاطر اینا نکن...همه لج من با_
  بگیره. آروم
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  فت!گمی راست خوردم...خب را سوپ از ايذره

 از هایم...آرام تنهایی و ماندم من رفت. بیرون سوپ خوردن از بعد
 سگ اما لرزیدمی و نداشت ایستادن تاب آمدم...پاهایم بیرون تخت
  بودم! هاحرف این از ترجان

  کشیدم. عمیقی نفس و زدم کنار را رفتم...پرده پنجره سوي به

 ايباغچه همان .زد خشکم بود نشسته باغچه کنار که امیرعلی دیدن با
  کشید... آه و گفت اش گذشته از او و بودیم نشسته هم کنار روزي که

 از عمیقی بود...کام شده خیره زمین به و کشیدمی سیگار داشت
 داد اجازه و دوخت چشم آسمان به و گرفت بالا را سرش و گرفت سیگار

  کند. خیس را صورتش نم_نم بارن

  .بستم چشم و دادم تکیه دیوار به

  گویند؛می

  چیزي هر باور "

   "میسازد اتفاق یک آن از
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  دارم باور را تو من

  افتاد! خواهی اتفاق برایم روزي حتما پس

  

  چهارم* *فصل

 هرچند بسازم. نو از و کنم پیدا را خودم توانستم تا گذشت هفته یک
 اما گرفت،می را جانم داشت و بود شده هک قلبم روي عمیق زخمی
 لباس هفته یک اشانهمه من به احترام براي ت.داش ادامه زندگی
  داشت؟ ايفایده چه کردند. تن مشکی

 مدام اممعده بود. کشنده ام معده درد و بودم شده قبل از ترضعیف
 توانستمنمی هم غذا حتی کرد.می ترشح اسید و پیچیدمی هم توي

 هب هیچوقت کاش دانم!هم...نمی امیرعلی و بود سرکار سمیر بخورم.
 چه این و رسیدیم.نمی همبه هیچوقت چون گذاشت.نمی پا امزندگی
  بود! تلخی يممنوعه عشق

 گوشی رمق بی چرخاندم. طرفش به را سرم ام گوشی پیامک صداي با
  کردم: باز را پیامک و برداشتم را
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 نفع به چون نگو چیزي هم امخاله به و دممی که آدرسی این به بیا"
  "خودته!

 یک خواندم...باز را پیام ها بار کشید. سوت سرم و بست یخ تنم تمام
   جدید؟ سر درد

 هب قادر که بود داشته برم ترس آنقدر خواست؟می جانم از چه بود؟ که
  نبودم. کاري هیچ انجام

  یدم.پوش مشکی پا تا شدم...سر آماده خودم با رفتن کلنجار کلی از بعد

 حرف دیدم...داشتند را رعلیامی و مادرجون آمدم پائین که ها پله از
  کردند. قطع را حرفشان من، آمدن با که زدندمی

 دزدیدم. را نگاهم سریع خیلی اما شدم، چشم توي چشم امیرعلی با
 نکردم. ايتوجه اما کردممی حس خوبی به را نگرانش نگاه سنگینی

  پرسید: سریع مادرجون آمدم! می خودم به زودتر هرچه باید

 گذاشتم شهمی ناراحت سمیرم نشدي. خوب هنوز ا؟جان ريمی کجا_
  بیرون! بري خبربی
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 گلویم ته و بود گرفته بودم کرده که هایی گریه و داد شدت از صدایم
  دادم: سوخت...جوابمی

  بخورم! هوا برم خواممی نیستم. زندانی اینجا من_

  !کن درستش و بیا حالا میوفتی پس بیرون ريحالت...می این با نه_

  خوبه. هم خیلی نباشید من حال گرانن_

  شنیدم: را مادرجون وار زمزمه رفتم...صداي در طرف به

  کیه؟ کنهمی فکر سرتق يدختره_

   زدي! گند امزندگی به که تو به لعنت

 کرده پوش سفید را جا همه برف شدم. خارج خانه از و زدم پوزخندي
  بود. رحم بی سوزشش و بود سرد خیلی بود.هوا

  گیرش!نفس هايهایش...برف برف هوایش! و بود همدان

 کجا دانستمنمی ◌ٰفرستاد...حتی را شد...آدرس بلند پیامک صداي
   !بود
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 ستد از براي چیزي که ،تو جانا خیالبی بیاورد! سرم بلایی نکند اصلا
 فوقش شوند.می خلاص دستت از همه و میمیري فوقش نداري! دادن
  کند!می ريزا و گریه بیشتر ماه چند سمیر

  بار. یک هم شیون و بار یک مرگ درك، به پس

 تعجب از چشمانم و کرد پارك رستوران جلوي تاکسی راننده وقتی
  رستوران؟ شد. گرد

 ته مرج...کمی و هرج از پر و بود شلوغ رستوران شدم، رستوران وارد
  شد. قرص دلم

 ات چرخاندم چشم بیاورد! سرم بلایی اینجا توانستنمی که کسی خب
  آمد: پیامکی دوباره که ببینم آشنایی يقیافه

  "بالا. يطبقه بیا"

  بود. ترخلوت کمی رفتم...بالا بالا ها پله از و دادم قورت را دهانم آب

 ،بود شده باز امزندگی پاي اشکله و سر نحسی روز که مرد آن دیدن با
  کردم. اخمی

  گفت: و کرد صندلی به اياشاره دست با
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  لطفا. بشین_

  ت:انداخ دقیقی نگاه سرم پشت به نشستم. و کشیدم عقب را صندلی

  ؟نبود دنبالت مشکوکی ماشین من؟ پیش اومدي نفهمید که کسی_

  دادم: جواب ضعیفی صداي با

 اون ◌ٰحتی اینجام الان من دونهنمی کسی نخیر پلیسیه؟ فیلم مگه_
  .داره اطمینان بهت که اتچارهبی يخاله

  زد: پوزخندي

 فیلم پا یک شناسینمی اونارو هنوز تو بدتره! اشونهمه از امخاله_
  اند.پلیسی

  بدم؟ انجام تونممی کاري چه آخه اینجام؟ چرا من_

  کشید: عمیقی نفس

 شوهر پدر اون يپَته شده جوري هر باید من اي!گزینه بهترین تو_
  آب! روي بریزم و سگت
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 ترازگیج ونمدنمی هیچی الان من بده توضیح برام چی؟ براي_
  کنم؟ کارچی باید ست؟کارهچی شوهرم پدر ام.همیشه

  شد: کینه از پر و گرفت دستش در را غذا منوي

 کردن چارهبی مادرمو خوردن ومن حق سمیر اون ◌ٰحتی شوهرت پدر_
  زیرخاك. کردن و پدرم

  گفتم: سردرگم

  وسط؟ این گممی چی من_

  کنیم! پیدا آتو یه ازشون تا کنیمی کمکم تو_

  گفت: جدي و کرد نگاهم اخم با گرفت. امخنده ناگهان

  بهت؟ گفتم جوك مگه_

  شد؟می قطع امخنده خندیدم...مگر

 خنده آثار هنوز که شدم..درحالی ساکت دیدم که را خشمگینش نگاه
  بود: مشهود امچهره روي

  بکنم. تونمنمی کاريهیچ من_
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  کردم. نگاهش زده خشک و شد پاك لبم روي از لبخند نداد. را جوابم

  ست؟کارهچی من شوهر پدر_

 ونهخ بگم بهتر یا و شرکت اون تو زدنش. زمین براي مدرکم دنبال من_
 که مشکوکی هرچیز خواممی ازت داري. آمد و رفت عزیزت پدرشوهر

 اطلاع من به و مشکوکی آمد و رفت و تلفن هر بدي! همبه کردي پیدا
  بدي...

  گفتم: دوبارهمیوفتادم... پس داشتم

  کارست؟چی شوهرم پدر مگه_

  کنه!می شویی پول_

  !بود نکردنی باور زدمی بیرون اشحدقه از داشت چشمانم شویی؟ پول

  نالیدم: و گذاشتم امپیشانی روي را دستم

 یعنی آخه اومده پیش اشتباهی یه لابد گیمی چی هست معلوم هیچ_
  کنه! سکوت عمراً بدونه اگه سمیر چی؟

  شدم. لال که کرد نگاهم انعطاف بی و جدي
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 اام کنه.می همکاري پدرشم با هیچ سکوت انگله! پایه خودش سمیر_
  پدرشه! نیست جوجه اون من درد

 ارکخلاف من...یک شوهر سمیر بود! نکردنی خوردم...باور سختی تکان
  بود!

 مرا تمجید که روزيهمان شاید من! خداي سمیر! گفت!می را سمیر
 چیز هیچ و است کاسه نیم زیر ايکاسه که فهمیدممی یدبا دزدید
  کند.نمی جلوه طبیعی

  بود؟ چه شدم...چاره خیره میز به کلافه

  کردم: مشت را هایمدست و زد تند قلبم

  داره؟ دست کارا این تو اونم چی؟ امیرعلی_

  نه! بگوید تا شدم خیره چشمانش به التماس با و

 تو کلا اون نیست. نچ اما میاد بدم مغرور فُکُل جوجه اون از که هرچند_
  خودشه! فاز

  بود! کارههیچ وسط این امیرعلی کردم. رها را امشده حبس نفس
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  زد: خشکی لبخند

 ازشون خوشیدل هیچ دونممی هست خودتم نفع به باش مطمئن_
  نداري!

  کردم؟می چه شدم. سست و گرفت را وجودم تمام تردید

  متأسفم... گم!می تسلیت بهت درضمن_

  دادم: قورت را دهانم آب و انداختم نگاهی رنگم مشکی لباسان به

  شه؟می چی اونوقت کنممی همکاري باهات من بفهمن اگه_

  :گفت که شدم بلند عجله با هم شد...من بلند جایش از و نداد را جوابم

  بکنی! کاراچی و بیاي کجا که دممی خبر بهت بیا! من از بعد_

  شدم... ولو صندلی روي رفت وقتی

  داد: پیامک روز آن فرداي

 براي فرصته بهترین امروز شد. خارج شهر از کثیفت شوهر پدر"
 دامم ندارم دوست نیار! در بازي تابلو شرکت. توي اتاقش به دسترسی



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 795  

 

 کمک همدیگه به بیا پس گم!می سمیر به چیزو همه که کنم تهدیدت
  "کنیم.

 از اول و رفتم شرکت بود...به هکرد عرق هیجان و استرس از دستانم
  نباشد. انگیز بر شک خیلی تا کردم ورود سمیر اتاق به همه

  گفت: و زد مصنوعی لبخند دیدنم با

  میکنی؟ کارچی اینجا تو جانا_

  سرکار. برگشتم_

 بیشتر بود بهتر نشدي. خوب کامل هنوز ولی...تو اومدي خوش_
  کردي!می استراحت

  زدم: لبخندي

 جکن تو شه...نشستنمی عوض امروحیه کردن کار وبم...باخ اتفاقا نه_
  کنه.می بدتر و حالم فقط خونه

  عزیزم! دونیمی خودت_
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 ار سمیر بود! شده عوض او به نگاهم نوع گفت؟می چه گفتنمی را این
  کشد...می آب نماز جا فقط که دیدممی کارخلاف جانی قاتل یک

 روي کار حسابی هم سمیر ند.بود پائین طبقه هم و بود ناهار وقت
  نداشت. هم سرخاراندن وقت و بود ریخته سرش

 این و نیست دوربین به مجهز اتاقش که بود گفته او بود. فرصت بهترین
  کرد.می ترراحت مرا خیال

 يپاها با و کردم باز را اتاقش در نیست اطراف کسی شدم مطمئن وقتی
  داختم..ان اطراف به شدم..نگاهی اتاقش وارد لرزان

  بود.. شیکی اتاق

 اما کنم باز را میز کشو در خواستم شدم. خم و رفتم میزش سمت به
  نشد! که نشد باز کردم تقلا هرچقدر

 رو و زیر را ها پرونده و رفتم کمد سمت دادم..به قورت را دهانم آب
  نبود.. که نبود بخوري بدرد چیز کردم..هیچ
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 مپای حرص میشدم..با خفه تمداش و بود کرده عرق استرس از تنم تمام
 کاغذ ايتکه و شد دمرو سطل که کوباندم کوچک آشغال سطل به را

  زد.. بیرون ازش ايشده مچاله

 نوشته آدرسی گرفتم..رویش دست در را کاغذ و شدم خم تعجب با
  بود! همدان هاي شهرستان از یکی بهار هاي بود..طرف

  گرفتم. عکس کاغذ از امگوشی با و کشیدم عمیقی نفس

 به و کردم پرت داخلش را کاغذ و گذاشتم سرجایش را سطل عجله با
  . رفتم در سمت سرعت

  لرزید...می استرس از وجودم بند_بند

 سمت به و بستم را نبود...در اطراف این کردم...کسی باز آرام را در
  رفتم.. شوئیدست

 از شدم...می خفه داشتم و نمیشد قطع هایم زدن نفس نفس صداي
  دلشوره... هیجان...از استرس...از

 حتی که کسی يشماره گرفتم. را اششماره و برداشتم را ام گوشی
  داد: جواب بلافاصله خورد که بوق یک دانستم.نمی را او اسم
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  کردي؟ پیدا بخوري درد به چیز_

 توش که کردم پیدا کاغذ تیکه یه آشغال سطل تو از نه...اما راستش_
  نه! یا خورهمی دردت به دونمنمی بود آدرسی یه

  گفت: سریع

  شرکت. پشتی خیابون بیا_

  

  *سمیر*

  کار! پشت پوشاندم...کار، را صورتم دست با و کشیدم پوفی

 در به ايرفتم...تقه جانا کار اتاق سوي به و شدم خارج اتاق از کلافه
  نبود! که نبود شدم. اتاقش وارد و زدم

 جواب اما خوردمی بوق گرفتم، را اششماره و دلم به زد چنگ نگرانی
  داد.نمی

 سمت به داشت رفتم...آقاجون بیرون اتاق از و زدم موهایم به چنگی
  رفت.می اتاقش
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 دبای اتاقم...جانا داد...رفتمنمی جواب اما زدم زنگ جانا گوشی به دوباره
 بود بودم...کجامی نگرانش باید همیشه کرد!می جگرم به خون روز هر

  زد؟ غیبش اکج الان؟

  گذاشتم. میز روي را سرم و نشستم صندلی روي زدم. میز به مشتی

  شد. باز شدت به در دقیقه پنج از بعد

 نگاه آقاجون ينشسته خون به چشمان به تعجب با و کردم بلند سر
  گفتم: تعجب با کردم.

  آقاجون؟ شدهچی_

  ببینم. اتاقم بیا یالا_

  نم.ک جمعش باید که زدند گندي چه باز نیست کند...معلوم خیر به خدا

  کشید: داد رفتم، که اتاقش به

  ببند. درو_

  آمدم. سمتش و بستم را در رفتارش، از متعجب

  اومده؟ پیش مشکلی چه باز_
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  غرید: و گرفت جلویم را تاپلپ و زد پوزخندي

  داري! زنی چه ببین ببین بیا...بگیر_

  شدم: خشمگین و شد منقبض فکم عضلات جانا اسم آوردن با

  آقاجون؟ گیمی چی_

  رو. لعنتی فیلم این ببین_

  کرد. پلی خودش

 ها کمد و میز طرف به که زدم یخ شد آقاجون اتاق وارد که جانا دیدن با
  کرد. رویشان و زیر و رفت

 تا گذاشتم و دوربین این من شد زنم...خوبمی سکته دارم واي_
  داشتم! عروسی چه ببین نخودیه! که خودیه کی بفهمم

  وجه! هیچ کرده...به چه جانا کنم باور خواستمنمی اصلا

  گفتم: لرزانی صداي با و دادم تکان سري

  بزنه... اتاق توي گشتی یه اومده همینطوري لابد_

  کشید: داد
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  ؟هان بینینمی مگه نه؟ کرده کور چشماتو سمیر.عشق دهنتو ببند_

  بکشم. نفس کردم سعی و کشیدم امپیشانی به دستی

 اند...خشک ریخته رویم یخ آب سطل یک انگار آقاجون، بعدي حرف با
  شدم... شدم...مات

 همسخر عشق یه بخاطر ذارمنمی کنیم...من نیست به سر باید جانارو_
  تونم!می که دونیمی بیوفته خطر در منافعم

  

  *جانا*

 دلبخن دادم او به را آدرس وقتی بردم. فرو کاپشنم جیب تو را دستانم
  لرزیدم. وجودم تمام با ايبست...لحظه نقش لبش روي مرموزي

  دادم!می انجام خطرناکی کار داشتم اینکه براي ترسیدممی

  زدم: تشر خودم به

 معلوم بترسی؟ افتاده یادت تازه دادي انجام کارتو که حالا احمق"
  "چارهبی جاناي زنی...آخمی پا و دست داري منجلابی چه تو نیست
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 میش گرگ هوا بودم. خیابان شیدم...داخلبخ سرعت هایم قدم به
 سرعت سرما از رسید.می نظر به ترسناك خیابان فضاي و بود شده
 حرکت پایم به پا ماشینی کردم احساس که بود شده کم هایم قدم
  کند.می

  اوف... نگاه محلو خانم خوشگل_

 يساله سه و بیست پسري کردم. نگاه ماشین سمت به شده خشک
  لات!

  رفتم. راه تر تند چسبیدم سفت را یفمک يدسته

  عزیزم. خورمتنمی دارم کارت ماشین تو بیا لحظه یه_

 کم را مزاحم همین فقط زد!نمی پر هم انداختم...پرنده اطراف به نگاهی
  داشتم.

  پائین؟ بیام یا بالا میاي_

 از شود پیاده خواست تا کرد. خاموش را ماشینش که بودم موت به رو
 گزیدم...خدایا را لبم ترس با شد. نمایان سمیر شینما خیابان سر

  بگذران. بخیر را امشب
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  شد. پیاده ماشینش از سمیر و افتاد اتفاق ثانیه دو ها این همه

 مزاحم پسر و من بین مدام نگاهش کردم. نگاهی اش برزخی قیافه به
  گفتم: و زدم هق نجاتم راه براي تنها بود. نوسان در

  شد! مزاحمم_

 یورش پسر سمت به کندمی حمله اشطعمه به که شیري لمث سمیر
 زور چه هر چسباند. ماشین کاپوت به را پسر و داد هولش محکم و برد

 پسر تا زد زد...زد...زد...آنقدر صورتش توي مشتی و کرد جمع داشت
  بود! شده ترسناك عجیب سمیر افتاد. زمین روي هوش بی

  زد.می نفس_نفس و دبو شده کج پیراهنش يیقه طرفم. برگشت

  :گفت و کرد ریز چشم کشیدم. هینی و گرفتم دهانم جلوي را دستانم

  کنی؟می غلطی چه اینجا شب وقت این_

  نساء... يخونه من کن باور سمیر_

 و سوخت ام شد...گونه کج صورتم زد امگونه به که محکمی سیلی با
  زد! مرا سمیر شدم. خیره سمیر به مبهوت
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  :گفت بدي لحن با

 که هست بهت حواسم نگی دروغ شوهرت به باشه یادت که زدم اینو_
  خوري.می شکري چه داري

 بود، ریختم...عجیب اشکی قطره و کردم حس لبم گوشه را خون گرمی
  نکرد! تغیر دید که هم را اشکم

  غرید: تنها

  نکردم. چالت جاهمین تا شو ماشین سوار_

  شدم. ماشین سوار سریع ترس از

  کرد... پارك خانه جلوي و کرد رد را خیابان و راند سرعت با 

  گفتم. داد...آخی فشار پشتم محکم را دستش و شدیم پیاده

  کشیدم: داد و شد لبریز صبرم شدیم که حیاط وارد

  شده؟ مزاحمم مردم پسر منه تقصیر مگه_

 که بستم چشم درد داد...از فشار و گرفت دستانش میان را امچانه
  گفت:
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  آره؟ بودي نساء خونه تو تو، که_

  گفت: بلندي صداي داخل...با داد هولم و کرد باز را خانه گزیدم...در لب

 و تکلیفت بیام تا اتاق ريمی شیمی گم نمیاري در بازي سرتق جانا_
  کردي... پاره افسار زیادي روزا این کنم. روشن

  بالا: بردم را صدایم هم من

 چه تو رم.نمی جاهیچ ريگیمی پاچه شدي سگ مثل چرا نفهمم تا_
 یخال بدبخت من سر و حرصت که گرفته گازت مورچه باز اصلاً؟ مرگته

  کنی؟می

  غرید: و کوبید صورتش روي دست با

 ن!م نه تویی بده پس جواب باید که نکن...اونی نکن...دیوونم دیوونم_
  جانا. کنممی حالیت

  خبره؟ چه_

 درهم هاي اخم با یافتم. ها پله روي را او و چرخیدم امیرعلی صداي با
 نگاهش لبم يگوشه يشدهِ خشک خون دیدن بود...با زده زل ما به
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 اب بود لبم گوشه نگاهش هنوز که حالی در آمد. جلو کمی و باخت رنگ
  پرسید: سوءظن

  سرت؟ رو انداختی صداتو که سمیر، شدهچی باز_

  شد: کلافه سمیر

  فوریه! بزنم، فحر باهات کارم...باید اتاق برو امیرعلی_

  انداخت: نگاهی من به و کرد اخمی سپس

  کنم! روشن باهات بار آخرین براي تکلیفمو تا اتاق برو توئم_

  گفتم: عصبی

 چه اريد نیست معلوم تو. نه منم کنه روشن تکلیفشو باید که اونی نه_
 مونهمی سیاهیش رو آخرش سمیر، فهمممی که آخرش کنی!می غلطی

  تو! براي

  داد: قورت را شدهان آب

  نیست؟ حالیت آدمیزاد زبون گفتم. تو برو_
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 خطاب را سمیر اما دوخت من به را نگاهش خشمگین و کلافه امیرعلی
  داد:

  سمیر؟ شدهچی گیمی_

  غرید: سمیر

  نکن. دخالت تو_

 کشتمش!کشتم...میمی را سمیر شک بی داشتم اياسلحه الان اگر
 و شکافتممی را تنش پوست اقوچ با و کردممی متلاشی را اشجمجمه

  کردم!می چالش خوابمان اتاق توي تمام لذت با

 ايگوشه و آوردم در را هایملباس رفتم. اتاق به و زدم پوزخندي
  نداشت! باهم را اتفاق همه این قدرت حالمبی يآشفته ذهن انداختم.

 و کارخلاف سمیر ام،زندگی بزرگ راز از داشتن خبر مجهول، مرد آن
  شو!پول آقاجون

 باید شدند...بالاخره سمیر کار اتاق وارد که دیدم در گوشه از
  است! خبر چه اینجا فهمیدممی
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 بلند و آلود بغض چسباندم...صداي در به را گوشم و شدم اتاق نزدیک
  آمد:می سمیر

 تف بدشانسم؟ من انقدر چرا شدم. چارهبی امیرعلی شدم چارهبی_
  !زندگی این توي

  داد: جواب داري خش صداي با لیامیرع

  کنم! لاپوشونی رو تو کثافتاي باید حتماً زدي؟ گندي چه باز_

  سروش!_

  پرسید: زده وحشت امیرعلی

  کرده؟ کارچی_

 جاناي جانا. سراغ رفته شده آزاد زندان از نکرده. کارچی بگو...بگو_
  ساده! که هماحمق

  داد: ادامه و رفت بالا صدایش تن

 اقات رفته و داده گوش گفته!حرفشو چی بهش مرتیکه نیست معلوم_
  فهمید! گشته...آقاجونم و آقاجون
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 فاصله در از کمی ترس با من و کشید داد بلندي صداي با امیرعلی
  گرفتم:

 هیچی این نکن اعتماد مرد این به گفتم احمق...چقدر دیگه احمقی_
 اون اما گفت! و همین مادرجونم شده. نه..عوض گفتی نیست حالیش

  بزنه؟ هم به و چیز همه شد موفق دیدي آدمه، همون هنوز

  رفت:می تحلیل لحظه هر صدایش و کردمی غش داشت سمیر

  کردم... کردم...غلط غلط_

 نخونی؟ چشماشو توي نفرت تونینمی میاد...چطور بدش تو از اون_
 گذرهمی راحتی همین به داد...مگه دست از آقاجون بخاطر و باباش اون

  ؟ ما از

  کنه؟می کارچی آقاجون فهمیده جانا نظرت جانا...به_

  شد: آرام امیرعلی صداي

  گوشش؟ زیر زدي چرا_

 این به را هایشان حرف شدبستم...نمی کرد...چشم سکوت سمیر
  کرد! هضم راحتی
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 به عروسی همچین گهکنیم...می نیست به سر جانارو گفت آقاجون_
  خوره!نمی دیوارم جرز لاي درد

  شد. مقطع هایمنفس و رفت گیج سرم

  کشید: داد امیرعلی

 صادر حکم زنت براي جوريهمین گذاشتی خودت؟ براي گیمی چی_
  احمق؟ کنه

  بود! باورنکردنی زد. بیرون حدقه از چشمانم و زدم یخ

  بود: ناتوان و عاجز همیشه مثل سمیر صداي

 بود بد خیلی حالم کنم...امروز نیست به سر جانارو خواممی گهمی_
  کردم. خالی جانا سر و حرصم اختیاربی

 تکیه دیوار به و دادم قورت را دهانم آب نیامد. در امیرعلی از صدایی
  چرخید!می سرم دور چیز زدم...همه

  پرسید: شک با سمیر

  امیرعلی؟ خوبی_
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  کشد: عربده امیرعلی

 بازي این وارد و زنت باشی...چرا چارهبی و احمق تونیمی چقدر تو_
  بده... جواب هان؟ کردي؟ احمقانه

  نالید: سمیر

  کردم. غلط_

  شه!نمی حل چیزي کردن غلط با دیگه شوخفه_

  امیرعلی. گرفتم تصمیمی یه من_

 این میان خواستم؟می چه اینجا گذاشتم.من قلبم روي را دستم
  بدرند... خواستندمی که هاییگرگ

 تونیمی تو نم...فقطک دور آقاجون چشم جلوي از جانارو مدت یه باید_
 خواهش تهران...امیرعلی توي خونت ببر جانارو کنی...تو...تو کمکم

  بدم. سامون و سر اوضاع به تا ببریش روزي چند کنم...بایدمی

 اتاق آهنی چهارچوب به دست با و شد گرد زد که حرفی از چشمانم
 چرخ امشده گرد چشمان کاسه توي مدام هایم مردمک زدم. چنگ

  گفت؟می داشت چه سمیر رد.خومی
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  تهران؟ امیرعلی؟ و من

  گرفت. فرا را اتاق عجیبی سکوت

 پناه اتاق به و شدم دور آنجا نشنوم...از چیزي دادم ترجیح من و
 روي را امکرده عرق دستان استرس با و نشستم تخت آوردم...روي

  نداشت. کردن فکر توان دیگر مغزم گذاشتم؛ پاهایم

 ردک باز سر لرزیدم...بغضممی درون از بستم. را نمچشما و کشیدم دراز
 همه این توان دیگر تنم کردم. حس هایمگونه روي را اشک گرمی و

 میانی در پا دیگر هم خدا مردم.می داشتم نداشت، را فشار
 اما زندمی پا و دست گناه منجلاب توي اشبنده دیدکرد...مینمی

  د!کرنمی کاري و بود بسته را هایشچشم

 روزهاي از بیشتر امروز زدم. خواب به را شد...خودم باز در بعد ربع یک
 و دش پائین و بالا تخت دقیقه چند از بعد بودم. شده متنفر او از قبل

  کردم. حس کنارم را حضورش

  گفت: آرام نشست اماشکی هاي گونه روي دستش
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 چون شدهچی نپرس شوهرتم. نکن فراموش خوام،نمی تورو بد من_
 از مدت یه باید کن جمع جانا..گساکتو بدم بهت نمیتونم جوابی هیچ

  تهران... ريمی باشی. دور اینجا

  شوخیست؟ خدایا

 راه باید وقت اول چون کن جمع ساکتو خواب به نزن خودتو_
  ري...می امیرعلی بیوفتی...با

  گفتم: لرزانی صداي با و دادم قورت سختی به را بغضم

  نمیرم. گورستونی هیچ خبره چه اینجا نفهمم تا من_

 با و داد فشارش کمی و گرفت بزرگش و مردانه دستان میان را مچم
  گفت: آشکار حرصی

 از دور که موقع اون گیره.می امخنده چون دونینمی هیچی که نگو_
 کرديمی اینجاهاشو فکر باید کردي خواست دلت غلطی هر من چشم

  خانم. جانا

  کردم. فرو دستم کف را هایم ناخن و دادم قورت گره با را دهانم آب
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 واسم که هرچی چرا پس شه.نمی حالیش هیچی کیه خر سمیر گفتی_
   بگم؟ بهش رو میوفته اتفاق

  زد: پوزخندي

  کاره!هیچ کارست؟چی سمیر_

 روي از را موهایم شدم...کلافه بلند جایم از و کردم باز را چشمانم
  دانست.می را چیز همه اینکه مثل زدم. کنار امپیشانی

  گفت: و زد زل چشمانم به

 کارچی آقاجون اتاق به تو چیزو؟ همه کنیمی پنهون من از چرا_
  داري؟

  گفتم: تمام پرویی با

 دیدم صلاح منم کنیمی پنهون من از چیو همه تو که اونجایی از_
  نگم! بهت هیچی

 میان چنگی و شد بلند جایش از خشونت با و کرد نگاهم حرصی
  کشید: ایشموه
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  جانا. فایدست بی تو با زدن حرف_

  کردم: نگاهش جانب به حق و بردم بالا را ابروهایم

 بده گوش خوب اما فایدست. بی من با زدن حرف گیمی آ...راست_
 وقتش به سیلیتم این جواب نیست خور سري تو زناي اون از من سمیر

 روز یه الاخرهبدي...ب انجام داري دوست غلطی هر دمنمی اجازه دم.می
 منم رنگ دیگه که موقعست شه...اونمی رو واسم کاریات کثافت این
  بینی.نمی

 و گرفت را پیرهنم یقه خشونت با و گرفت خود به خون رنگ چشمانش
  گفت: بدي لحن با و سابید هم به را هایش دندان کشید.

 زن ايزنده و داري عمر کن...تا فرو گوشت تو خوب اینو توئم_
 کمتر تونینمی کن. بیرون فکرتم از منو از شدن دور فکر من! زنمنی...
  کنی!

 جارانز آورد...با در حرکت به گونه نوازش حالت به لبم گوشه را شستش
  گفتم: و کردم نگاهش
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 به خودت از غیر که خودبینی و خودخواه بس دونم...ازمی خوب اینو_
 زحمت خودت هب چرا دیگه! توئه مال چیز کنی..همهنمی فکر هیچکس

  بدي!

  دادم: ادامه و زدم پس صورتم روي از را شستش دستم با

 وسل و گذاشته لالات به لی لی مامانت بس از نیست. خودتم تقصیر_
  نیست. خودتم دست اومدي بار اینجوري کرده بزرگت

  غرید: بلند و شد سرخ صورتش خشم از

  شو!خفه_

  زدم: پورخندي

 از هنوزم که ايبچه پسر یه تو نی!ک قبول و واقعیت خواينمی حتی_
  نکنه! قطع و جیبیش تو پول مبادا که ترسهمی باباش

  کشید: داد

 خوشم شدي؟ من زن و کردي قبول تو اینکه چیه؟ واقعیت واقعیت؟_
  نه؟ نبودم ننه بچه پیشت من دادي بله جواب که ها موقع اون باشه،
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  دادم! بله بهت اینکه از نکن پشیمونم_

 و شد خاموش چشمانش يستاره بست. نقش لبش يرو تلخندي
 که درحالی و زد موج چشمانش توي امیدي نا شد. کج دهانش يگوشه

  گفت: سرد رفت، می در سمت به

 یه با اینکه از کنیمی کاري داري یواش_جانا...یواش کردي خستم_
  بشم! پشیمون کردم ازدواج خودم از ترکوچیک سال شش دخترِ

  خندیدم: حرص با

  برو. بدو شنويمی حق حرف که همیشه مثل کن آره...آره...فرار_

  کرد: ریز چشم سوءظن با و گرفت سمتم به را اشاشاره انگشت

 هات...لجتندي این فهمم...دلیلمی و رفتارات این دلیل که بالاخره_
  زنه...می چشم تو بدجوري وقته چند که بازیات...سردیات

   دادم. قورت را دهانم آب ترس اب و شد پاك لبم روي از خنده

 سمیر دست از هیچوقت من شدم. ولو زمین روي رفت بیرون که در از
  گذشت.نمی من از او داد،نمی طلاق مرا او هیچوقت. شدمنمی خلاص
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 کمد سمت به و نگذاشتم محلش لرزید،می فشار همه این زیر بدنم
  رفتم.

 با روممی تهران ...بهچیز برایم...هیچ نبود مهم چیز هیچ دیگر الان
 رویا یک همانند برایم پیش وقت چند شاید باداباد. هرچه امیرعلی!

  بود... دارخنده مشترك! سفر یک هم آن امیرعلی با من ماند.می

 لباس و بافت دست برداشتم...چند را نیازم مورد وسایل
 دوست شامپویی حتی و مسواك و شال...حوله تا راحتی...چندین

 پول هم کمی و گذاشتم کیفم توي را آرایشم ایلوس داشتم.
  شد! احتیاج برداشتم...شاید

 که بود وقت انداختم...خیلی نگاهی روحمبی و خسته صورت به
  بودم! بودم...آدم زن خواهم...منمی چه خودم جان از دانستمنمی

 رمف و کردم مرتب هم کمی برداشتم، را ابرویم زیر و برداشتم را موچین
 و جک لبخند آئینه توي خودم تصویر به و کردم تر زبان با را بمل دادم.
 داشت اشکالی دادم...مگر ماساژ را صورتم کمی دست زدم...با ايکوله
  رسیدم؟می خودم به یکم
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 را مصورت و بستم پایم شست انگشت به را برداشتم...نخ را نخ يقرقره
  انداختم. بند

 یحساب اما بود شده سرخ کمی حالا که انداختم نگاهی صورتم به راضی
  بودمشان! نگرفته بودم وقت خیلی بود. شده باز رویم و رنگ

 تخت سمت به و مالیدم صورتم به را کننده مرطوب کرم
  کنم. فکر ايکننده ناراحت چیز به خواستمرفتم...نمی

 به کهاین بدون دستانم رفتم. اینستاگرام به و کردم باز را امگوشی قفل
  کردند. لمس را امیرعلی پیج بدهند کردن کرف جال مغزم

  کردم: لمس را اشاِستوري و گذاشتم قلبم روي را دستم

  ناگاه عشقت َغم تا امشده متحیر

    مرا... ویرانه ◌ٔگوشه این در یافت کجا از

***  

  جانا..._

  کشیدم. خودم روي بیشتر را پتو و زدم غلتی
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  جانا؟_

  آمد: سمیر یعصب فشردم...صداي همبه را هایم چشم

  جانا. برید...یالا باید شو بیدار_

 وحشتناکی اخم با و کردم باز کشید...چشم کنار رویم از را پتو
  گفت: تردیدمش...نرممی شدم...تار اشخیره

  خانمم...دیره. پاشو_

 هب بدبختی با بود. صبح شش انداختم. نگاهی سرش پشت ساعت به
  شدم. بلند جا از و دادم تکانی امکوفته بدن

  :گفت و دزدید صورتم روي از را اشگرفته غم نگاه زد. اي خسته لبخند

 ور صورتت و دست توئم امیرعلی، ماشین تو بذارم ساکتو رممی من تا_
  تنگه. وقت که شوآماده و بشور

 آماده و شستم را صورتم و رفت...دست که دادم تکان سري
 اي قهوه بافت یک با بودم پوشیده مشکی چرم شدم...شلوار

 الش هايلبه بودم. کرده تن را رنگم مشکی کاپشن بافتم رنگ...روي
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 دست در را هایمپوتین و کیف و کردم مرتب سرم روي را رنگم ايقهوه
  رفتم. بیرون آرایش بدون و گرفتم

 براي حداقل که بودم خوشحال بود. رفته فرو بدي سکوت توي خانه
  بودند. حیاط توي امیرعلی و سمیر ام.شده دور خانه این از مدتی

 ود.ب ایستاده رویش به رو هم سمیر و بود داده تکیه ماشین به امیرعلی
 یحتوض را چیزي نگرانی با و بود گذاشته امیرعلی شانه روي را دستش
  میداد.

 تیپ روي چرخید نگاهم داد.می تکان سر حوصلهبی هم امیرعلی
 دمر ترینخوشتیپ دندپرسیمی من از اگر رفت. ضعف امیرعلی...دلم

 عشق خاصیت این کردم،می معرفی را امیرعلی شک بی کیست دنیا
  بود!

 سمیر و شد ماشین سوار سریع شدند..امیرعلی حضورم يمتوجه هردو
  گفتم: زده شوك داد. فشارم محکم و سفت و کشید آغوشم در هوا بی

  سمیر._
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 پشت بار چند گذاشت، امگونه روي را لبش و کشید عمیقی نفس
  گفت: و بوسید سرهم

 ببخش. منو کردم ناراحتت دیشب جانا...اگه...اگه باش خودت مراقب_
  عزیزدلم. بدم دستت از خوامنمی نبود، خودم دست

  بود! زده سیلی که جایی همان بوسید...درست آرام را لبم يگوشه

  نکنم! بلندش تو روي دیگه که بشه قلم دستم کاش_

  گفت: و کرد نگاهم خیره که آمدم بیرون آغوشش از

  باشه؟ آشوبه، بدجوري دل نگرانم خیلی بزن. زنگ رسیدید_

  دادم: سرتکان آرام

  سمیر. خدافظ_

 هايشانه انداخت. پائین را سرش و شد اشک از لباب چشمانش
  پرسیدم: زدهبهت من و لرزید اشمردانه

  چته؟ سمیر...تو_
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 کرد،می تند پا خانه سمت به که حالی در و گرفت را رویش سریع
  داد: تکان هوا توي را دستش

  جانا. خوبم...خدافظ_

 با بعد...برگشتم.امیرعلی و کردم نگاه اشخالی جاي به تعجب با
 دزدید...به را چشمانش دید را نگاهم تا بود. امخیره عمیق خشمی

  نشستم. و رفتم ماشین سوي

  گفت: حرص با بستم که را در

  برم! شده تموم بازیتون هندي اگه_

  گفتم: رفتارش، از متعجب

  بري... تونیمی شد! تموم آره_

 در از وقتی آورد. در حرکت به را ماشین و کرد نگاهم قبل از ترحرصی
 با و بود داده تکیه درختی به سمیر برگشتم. سریع شد،می خارج حیاط

  باي! دادم...باي تکان را دستم بود...ناخودآگاه راهمان يبدرقه نگاهش

 چشم ترس کرد...با پرواز تقریباً  و شد زیاد برق مثل ماشین سرعت
  گفت: که کردم گشاد
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  کنی! وداع عزیزت شوهر با خوب ندادم اجازه ببخشید! آخ_

 ار دنده گرفت!می را بدبخت منِ  يپاچه که بود مرگش چه باز دانمنمی
  زد: عصبی لبخند و کرد جا به جا

 و بازیتون هندي يادامه به پیشش، گرديبرمی زود نخور غصه اما_
  رسی!می

  گفتم: ساختگی ناراحتی با و انداختم بالا ابرویی

  گرفتم! باد غم الان از چقدر؟ مثلاً_

  :غرید

  نمیري! کردیم تصادف اگه ببند کمربندتو_

  بندي؟نمی خودت چرا_

  شد: تند و طرفم برگشتم

  ببند. گفتم_

 و کیدترمی گردنش رگ خوردمی حرص دیگري کم اگر شک بی
  گتم: و بستم را کمربندم زد.می بیرون حدقه از چشمانش
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  ؟ کنم تحمل شوهرم دوري باید وقت نگفتی...چند_

 ويت سرم الان بودم نبسته کمربند اگر و کرد بدي ترمز ماشین ناگهان
 در خونسرد که کردم نگاهش خشم و بهت بود...با رفته فرو شیشه
  گفت: و کرد باز را ماشین

  تشنمه!_

 کش دراز حالت صندلی روي تقریباً رفت. مارکت سوپر سمت هب و
 زیبا او با مرگ دهد! کشتنمان به بود دیوانه...نزدیک امیرعلی شدم.

  نه؟ بود

 خورد. را آب ضرب یک و کرد باز را بطري کوبید. را در و شد سوار
  آورد. در حرکت به و کرد روشن را ماشین

  داشتم! دوست را مرد این نشست...من لبم روي محوي توسم

 اشنشسته خون به را...چشمان اششلخته را...موهاي ریشش ته
  را. همه و را...همه گندش را...اخلاق

 هب که بودم شده کسل و حوصله شد...بی سپري سکوت توي ربع یک
  شد! بیشتر رسیدیم...سرعتش جاده
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  کشیدم: پوفی و فرستادم گوشم پشت را مزاحم موي

  شدم! خسته الان از باشیم؟ اهر توي باید ساعت چند_

  کرد: زمزمه آرامی صداي با

  نرفتی؟ تهران حالا تا_

  نذاشتم! بیرون شده خراب این از پامو حالا تا من_

  شده؟ خراب چرا_

  کردم: عوض را حرف کلافه

  نگفتی؟_

 انماستخو و پوست تا که کرد...نگاهی امحواله را عمیقش و سنگین نگاه
  گفت: که برگرداندم را سرم شوم. داغ شد باعث و کرد نفوذ

  نخوریم! ترافیک به اگه دیگه ساعت چهار سه_

  کنی؟می زندگی تهران کجاي_

  زد: پوزخندي و کرد عوض را دنده
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 تهران کجاي بدونی کنهمی فرقی چه شناسینمی اونجارو که تو_
  کنم؟می زندگی

 سر خواستم،می فقط من داشت! ها آدم کردن ضایع به يعلاقه کلا
  کنم! باز او با را صحبت

 ايچاره اما آمد می بدم سکوت نگفت...از چیزي و نگفتم چیزي دیگر
 راهنما تیک تیک دادم...صداي تکیه شیشه به را سرم نبود. این جز

  شکست.می را سکوت

  پرسیدم: تعجب با داشت. نگه مغازه چند و خانه قهوه جلوي را ماشین

  وایستادي؟ چرا_

 نخوردم! هم هیچی و زدم قشنگم خواب از شما بخاطر گشنمه چون_
  بخوریم. چیزي یه بریم شوپیاده

  انداختم: بالا ايشانه تفاوتبی

  نیست. امگشنه من_

  شو. شه...پیادهمی اتگشنه ولی نیست اتگشنه_
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 و داشت سوز بدجوري شدم...هوا پیاده و کردم باز را ماشین در ناچار به
 رنگم مشکی کاپشن زیپ و شدم جمع خودم توي بود. شده لیز زمین

 اهر خانه قهوه سمت به و ایستاد کنارم و کرد قفل را ماشین در بستم. را
  افتادیم...

 دستان داشتم دوست بود. میش و گرگ هوا و باریدمی نم_نم باران
 و بگذارم اششانه روي را دهم...سرم فشار و بگیرم را اشمردانه بزرگ
 او از و بکشم جیغ سختش، و سفت بازوي توي کنم فرو را هایمدندان

  باشد! داشته دوست مرا بخواهم

 به را وجودم انگیزشدل عطر و بفرستد بیرون کلافه را نفسش او و
  کند! دلبري برایم هایشلب با او و آورد در تسخیر

  گفت: و کرد اياشاره فرش تخت به

 اب نیمرو ي؟خورمی نیمرو بدم،  سفارش چیزي یه تا بشین اونجا برو_
  تازه. داغ سنگک و شده خورد يگوجه

  بود! شکمو من نامحرم مرد زد.می حرف لذت با و داشت برق چشمانش
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 .خندید که انداختم نگاهی خانه قهوه کثیف هاي دیوار و در به انزجار با
 کش هايلب با روحت و خوردمی چین دلت که لعنتی هايخنده آن از

  زد: برق بیشتر و کرد دلبري شمانشکند...چمی پرواز اشآمده

  اینجا. میام همیشه من حداقل! تمیزه غذاهاش نترس_

  کردم: کج را املوچه و لب

  بکشم. گشنگی و نخورم چیزي دممی ترجیح ولی مرسی،_

 !بود شده کننده کور چشمانش برق شد...دیگر خشک لبش روي خنده
  رفت: عقب به قدمی و کشید دهانش توي را لبش

  بشین._

 صبر خودت کشیدم...خدایا عمیقی نفس و نشستم فرش تخت روي
  بده.

 نشست، فرش تخت روي من از تر دور خیلی آمد دادن سفارش از بعد
 روي به اما گرفت دلم باهمیم. ما کردمی شک کسی که دور آنقدري

  نیاوردم... خودم

  گفت: و کرد خوردن به شروع تعارف بی آوردن که را نیمرو
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 دارمینم نگه بعداً من باشم! گفته پس. جلو بیا مونه!می کلاه بی سرت_
  بخوري... چیزي تا

 نکرد نگاه گرفت...بدون صورتم جلوي ايآمدم...لقمه جلو کمی شک با
  کردم. کوتاهی تشکر و گرفتم سریع را لقمه چشمانش به

 شحرارت پر نگاه زیر کرد، نگاهم خیره العملی و عکس بدون ثانیه چند
  شدم!می خفه داشتم

 بدجوري و گرفتنمی را نگاهش دادم. جا دهنم توي را لقمه اجبار به
 را دهانم آب و دادم قورت نجوئیده_جوئیده را بودم...لقمه کرده هول

 و شد گشاد کرد...چشمانم گیر گلویم توي لقمه بندش، پشت هم
  کردن. سرفه به کردم شروع

 بود...امیرعلی شده بسته امتنفسی زدم...راه چنگ گلویم به دست با
  غرید: عصبی و گرفت جلوییم را آب لیوان دستپاچه و هولزده

  بخور. آب این از کمیه_

 که زدم چنگی گلویم به دوباره زد.می بیرون حدقه از داشت چشمانم
 با که شد بیشتر هایم سرفه گرفت...شدت دهنم جلوي را آب لیوان
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 و رحمانهبی هایش ضربه شدت آنقدر و کوبید پشتم به بار چند مشت
 نفس چند و بستم را چشمانم شد. باز امتنفسی راه که بود محکم
 دست شد.می داغ داشت یواش_یواش پشتم از قسمتی کشیدم. عمیق

  من. به نگرانش نگاه و بود پشتم هنوز امیرعلی

  غرید:

 دختره فهمیدم گودال توي افتادي شیراز تو که روزي اون از_
 لقمه هی پس از نتونی که انقدري کردمنمی فکر اما هستی دستپاچلفتی

  بیاي! بر کوچولو

 اما بود نزدیکم بود...خیلی پشتم هنوز که کردم نگاه دستش به منگ
 حس صورتم روي را سوزانش و داغ هاي نفس که بود...آنقدري دور
  کردم.می

 که داد تکان را سرش و کرد پوفی دادم. قورت بار چندین را دهانم آب
 ینزدیک و بود پشتم هنوز که دستش خورد...به وضعیتمان هب نگاهش

  حدش. از بیش
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 و شود زمین پخش نیمرو تابه ماي شد باعث که پرید، جاي از ناگهان
  کند. ایجاد بدي صداي

 تخت روي از کرد. مشت را دستش کلافه و شد خیره شاهکارش به
 .شدم نزدیکش و ایستادم و کردم پا را هایم پوتین آمدم. پایین فرش

  من... به حالا و بود زمین به نگاهش

  زدم: نیش و زدم پوزخندي

  پاچلفتیه! و دست کی شد معلوم حالا_

 سمت به و آمدم بیرون خانه قهوه آن از و نشاندن هایملب روي لبخند
  بیاید. تا دادم تکیه و رفتم ماشین

 با خوردن بود...نیمرو زیبا شرایطی هر در او با چرا...بودن دروغ
  شیرین! يخاطره یک یرعلی...شایدام

 و اخم و درهم قیافه به کردم افتادیم...سعی راه به دوباره آمدنش از بعد
  نکنم. ايتوجه هایشتخم

 تا بستم بود...چشم گرفته چرتم و بودیم راه توي ساعتی یک تقریباً
  بودم. گرفته تهوع حالت جاده به کردن نگاه از بخوابم کمی
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 امیرعلی و خورد بدي تکان ماشین که دادم هتکی شیشه به را سرم
 را قلبت که هایی ترمز آن کرد.از را معروفش هاي ترمز آن از دوباره

  کنی!می حس حلقت توي

  گفتم: و سمتش برگشتم خشم با ناراضی،

  گرفته؟ دستشوییت این.بار نکنه وایستادي؟ چرا_

  اش!گشنه بار یک بود، اشتشنه بار یک گفتم!می راست

  گفت: و کرد ام حواله را آلودش غضب نگاه

  کرده! تموم بنزین_

  کوبید: فرمان روي بار چند دست با و

  لعنتی!_

  طرفش: چرخاندم ریتمیک را سرم

   نکردي؟ پر و باگ چرا کرده. تموم بنزین چی یعنی_

  خوام!می معذرت واقعاً نبود...من حواسم عالی حضرت ببخشید_

  داد: ادامه حرص با و کرد ریز را آورد...چشمانش جلو کمی را سرش
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  بخدا. زیاده روتون خیلی سمیر و تو_

 شدم...پوزخندي خیره جلو به و زدم کنار ام پیشانی روي از را موهایم
  بست. محکم را در و شد پیاده ماشین از و زد

 از و کشیدم سرم روي را کاپشنم کلاه رفت. جلو کمی باران به توجه بی
  شدم. پیاده ماشین

 هحوصل بی و بداخلاق دیدنم با برگشت. امیرعلی ماشین، در صداي با
  گفت:

 غرغراي و بخوري سرما ندارم حوصله ببینم. ماشین تو بشین برو_
  بشنوم. و سمیر

  گفتم: حرفش به توجه بی و کشیدم خیسم صورت روي دستی

  شه؟می چی حالا_

  میکنم! حلش به فکري یه خودم ماشین. تو برو گممی کري؟_

  کشید: داد که آمدم جلو به قدمی

  نفهمی؟ زبون انقدر چرا تو_
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  کشیدم: داد هم من

  دونستی؟نیست...می وحش باغ اینجا اومدي؟ بار وحشی انقدر چرا تو_

  کشید: فریاد

  وحشیم؟ من_

 رفتم...بی عقب به و داشت برمآمد...ترس سویم به بلند هاي قدم با
 _تک خاصی حرص با زد،می شلاق تنمان روي داشت که باران به توجه

  گذراند. نظر از را صورتم اجزاي تک

 کردم...پشیمانم غلط خدایا گوییمی که هایی نگاه آن کرد...از نگاهم
  سگ! مثل

 این از قبلاً کنی؟می زبونی بلبل چرا ترسیمی من از انقدر که تو_
  نداشتی! اخلاقا

  د.افتا ترق_ترق به هایم برد...دندان اسارت به را چشمانم اشک

  :گفت خاصی ترس با و شد عوض نگاهش رنگ

  خوبی؟_
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 خیره چشمانم به و آمد بالا لرزانش دست کشید. تیر هایم استخوان
 موهاي داغش دستان با و بست چشم و خورد تکان گلویش سیب شد.

  زد. کنار را امپیشانی روي خیسِ

 و شد کنده صورتم روي از امپیشانی شد. جزغاله و سوخت امپیشانی
  شدم... حاضر جهنم به رفتن رايب

 به کنم، خفه را هقم_هق تا دادم فشار پائینم لب روي را دندانم
 پائین به نگاهش کرد سعی و لرزید هایش کرد...مردمک نگاه چشمانم

  :گفت ضعیفی صداي با و شد باز هم از مریضش و سفید هاينخورد...لب

  ببخش! منو_

 زیباست! خمارش انچشم چقدر کردم حس من و کشید تندي نفس
  چرا؟ ببخش؟ مرا گفتمی

 پس را دستش سریع آورد. خود به را جفتمان ماشینی بوق صداي
  گفت: ايگرفته صداي کشید...با لرزانی نفس و کشید

  داداش!زن خوريمی سرما الان ماشین، تو برو_

  را. گفتنش داداشرا...زن آخرش حرف نشنوم و شوم کر داشتم دوست
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 تهداشنگه جاده وسط که رفت ماشینی سمت به و کرد دتن پا امیرعلی
  بود.

 عشق شدم...این خیره روروبه به منگ گیج و شدم ماشین سوار
  کشت!می مرا آخر ممنوعه

 جگی هردو افتادیم...انگار راه به دوباره ماشین، آن از زدن بنزین از بعد
 دستان غیدا امپیشانی من...هنوز نه و گویدمی چیزي او منگیم...نه و

 گز-گز پوستم کرد.می حس را، فرمان میان يشده پیچیده همبه
  کرد!می تمنا را او تنم تمام و کردمی

 توي که غمگینی آهنگ به سپردم را خودم کردم. بغض و بستم چشم
 و دادمی گوش غمگینی يقیافه با که امیرعلی و شدمی پخش ماشین

  کشید:می آه

  دادم بهت و دل بسته چشم عشق،"

  افتادم دامت به خودم پاي با

  آدم؟ یه جون از خوايمی چی دیگه

  ریزي یه هايآشتی و قهر این تو عشق،
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  مریضی مگه هِی زنیمی همبه

  عزیزي! چه باز همه این با

  پیشونی وسط ايبوسه عشق،

  مونیمی همیشه تا که زخمی یه

  درمونیبی درد خودت جون به

  طرفداري پر قشنگ غم یه عشق،

  آزاري مردم فقط تو که حیفه

  بیماري! چه ريمی و میاي

  عشق عالیجنابِ آهاي

  عذابش يفرشتهِ

  قلبِ  این شه،نمی تو حریف

  صاحابش.بی

  خوايمی دیوونه منو
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  عشق خوشی، اینجوري تو

  عشق کشیمی زیبا چه گرم، دمت بازم ولی

  هرجایی کولیِ  توئم با عشق،

  تنهایی کنج کشونیمی اول

  لالایی واسم خونیمی خودت بعد

  شبونه گشت تو آهنگ یه عشق...با

  زنونه عطر یه با حتی گاهی

  "بهونه! هر با شهمی پیدات

 ...ازبود شلوغ کردممی فکر که آنچه از بیشتر رسیدیم...تهران بالاخره
 همهمدان از اینجا بودم...وضعیت کرده هنگ واقعا زنانش حجاب دیدن
  نداشتم. عادت چیزا این دیدن به هم من بود! بدتر

  گفت: و کرد خاموش را ماشین زیبایی مجتمع جلوي

  رسیدیم!_

  شود؟می چه حالا کردم. حس دهانم توي را قلبم
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  شدم. پیاده ماشین از او همراه و سرنوشت دست به سپردم را خودم

 لوکسی مجتمع وارد و برداشت ماشین از را ساکم و زد را عقب صندوق
  شدیم.

 ندبل جا از احترامش به و شگفت گلش از گل امیرعلی دیدن با نگهبان
  شد:

  مهندس. آقاي خیربه رسیدن_

  داد: جواب انعطافی هیچ بدون امیرعلی

  ممنون._

  گفت: و داد دستش به را ماشینش سوئیچ و

  پارکینگ. تو بذارش_

  داد: تکان سري نگهبان

  چشمم. روي چشم_

 نگاه اطراف به مدامدنبالش... هم من و رفت آسانسور سمت به امیرعلی
 رسمی از توانستممی بودم. ها آپارتمان اینطور عاشق کردم...همیشهمی
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 کرد.می قبول و چرا و چونه بدون بخرد، برایم ايخانه همچین بخواهم
 دور خانه آن از را سمیر نباید که بود این مادرجون شرطاي از یکی اما

  کنم.

  شوم. وارد تا ایستاد رد...کنارک باز را پانزده واحد درب و انداخت کلید

  !اششلختگی از زیبایی...بلکه از ماند...نه باز دهانم اشخانه دیدن با

 چیپس آشغال از بود پر خانه و بود ولو سرامیک و مبل روي هایشلباس
 اب حالت با کشید. هوفی و گذاشت زمین روي را ساکم امیرعلی تخمه. و

  خاراند: را گاهشگیج ايمزه

  ست!شلخته کمیه_

  کردم: درشت چشم

  کم؟یه فقط_

  گفت: و رفت تلفن طرف به سریع

  کنن! تمیزش بیان زنممی زنگ الان_

  گفت: من به رو و گرفت را ايشماره هولکی هول
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  دیگه! بشین ایستادي؟ چرا_

  کثیفه... جا همه نشستن؟ واسه هست هم جایی مگه_

 یامحبی قلب تا را، شلبخند نبینم تا برگرداندم را زد...رویم لبخندي
  نلرزد!

 جمعشان سریع کرد هایش...سعی لباس سمت رفت و زد را تلفنش
  کند:

  هست! چیزي یخچال توي ببین_

 آشپزخانه شد...وضعیت جمع انزجار از امشدم...قیافه آشپزخانه وارد
  بود! خالی_ کردم...خالی باز را یخچال درب بود. خانه از بدتر

  کشیدم: داد

  خالیه.._

  شد: افهکل

  مسافرت! بودم رفته باشه...مثلاَ خالی بایدم_
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 و دکر تن را پوششخوش رفتم...پالتوي طرفش به و بستم را یخچال در
  گفت: من به رو و گذاشت جیبش توي را کلیدش دسته و پول کیف

 یه دیگه ساعت دو روز...یه چند این واسه کنم خرید کمیه رممی_
 هتل...چون رممی امروزه چند ..این...اینکنه. تمیز اینجارو میاد خانمی
  کن! قفل و در هم احتیاط نکن...براي باز زد و در هرکی نیستم

 این دیدمشنمی رفت...پس بیرون خانه دادم...از تکان سر اجبار به
  روز! چند

  بود! فضولی وقت الان آوردم. در تنم از را کاپشنم و کشیدم آهی

 و نفر یک تخت یک شامل اتاقش م.رفت خانه خواب اتاق تنها سمت به
  بود. تحریر میز و حمام و بزرگ پنجره یک

 اینجا باشد! خودش هاي نقاشی زدم نقاشی...حدس از بود پر اتاقش
 با را خودم و زدم نبود...لبخندي چشم جفت یک آن از خبري دیگر
  کردم. سرگرم هایش نقاشی دیدن

 امیرعلی زدم حدس آمد. در صدا به در زنگ گذشت، که ساعت نیم
  باشد...
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 هایشلب روي لبخند شدم. روروبه زیبایی دختر با کردم باز که را در
 نازکی رنگی چادر شد. رها در دستگیره روي از دستم و شد خشک

 مشخص کاملاً رنگش فسفري شلوارك و تاپ زیرش از که بود پوشیده
  بود.

 صورتش روي از را رنگش شرابی موهاي کرد. سوزش به شروع اممعده
 زیبایی و نازك صداي با و شد گرد رنگش مشکی چشمان و زد کنار

  گفت:

  ؟ شما ببخشید_

  بودم؟ که من

  گفتم: و دادم قورت بغضم همراه را دهانم آب

  هستم. مشیري آقاي داداشزن من_

 تعارف بی و بست نقش لبش روي کم_ کم لبخند بود! این واقعیت و
  بودم! شده سر بر خاك چه من و خانه توي آمد و زد کنارم

 آخه نشناختمتون! ام...یلدا...ببخشیدامیرعلی دختر دوست منم_
  ها. شما از بود نگفته چیزي حالا تا امیرعلی
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 که قلبی مانده...با واج و هاج من بدهم. دست تا آورد جلو را دستش
  دهم! دست دخترش دوست نمیزد...به دیگر

 رهخی بلندش و خورده لاك يها ناخن بود..به زیبا و بود..سفید خوشگل
 لاك هایم من...ناخن آنوقت بود، شده خالکوبی که دستش مچ شدم.

  بودم. ساده و نداشتم آرایش نداشت.

 هم من" شبیه چیزي دادم دست و آوردم جلو را امزده یخ دستم
  شد. خارج دهانم از"خوشبختم

  من! سر توي گل و داشت دختر دوست امیرعلی

 هم بعد و خورد گوش به پلاستیکی خش_خش صداي موقع همان
  امیرعلی: نگران صداي

  بازه؟ چرا در جانا؟_

 و من دستان به نگاهش و شد نمایان در چارچوب میان امیرعلی هیکل
  خورد. یلدا

 کرد...چادرش پاتند امیرعلی سمت به و کرد رها را دستم بهت با یلدا
  اشت!گذ نمایش به را نقصشبی هیکل و زمین افتاد راه وسط
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 عق و بشینم جاهمان بزنم. عق که خواستم و افتاد شمار به هایمنفس
  برود! بین از عق، چند با وجودم از عشق این تا بزنم

 بغل را من، به نگاهش و بود دستش خرید هاي کیسه که را امیرعلی
  گفت: بغض با و کرد

 کشید طول چقدر اتروزه سه سفره بود. شده ذرهیه برات دلم_
  کنه؟می دق یلدا گینمی

 هایم پلک پشت خورد...اشک گره هایش حرف تاب و پیچ از دلم
  نشست.

 شده خیره من به و بود کرده بغلش زد...یلدا پلک آرام امیرعلی
  زد: لب عمیق هایمچشم در خیره طورهمان و کشید عمیقی بود...نفس

  بیام. که بیام...نتونستم که نشد_

 بستم...بستم را چشمانم زد. ايبوسه لبش يگوشه و کرد رهایش یلدا
  نبینم. هایش چشم مردمک در را شدنم خورد تا

 بیاي تونیمی که اینا...شب بیخیال بزنی؟ زنگ یه تونستینمی ◌ٰحتی_
  پیشم؟
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 کردم، مشغول کیفم توي چیزي گشتن با را خودم آرام و برگشتم
  نمیرم! تا برگشتم

  داد: ادامه نازي پر لحن با یلدا

 ي!بر پیشم از بذارم اگه بخدا بیاري در و ماه دو یکی این افیتل باید_
  الکیه؟ مگه

  لطفاً... یلدا_

 اپن روي را هایش خرید آمد...امیرعلی پلاستیک خش_خش صداي
  آمد: من سمت به و زد لبخندي گذاشت...یلدا

  کو؟ شوهرم برادر پس_

  گفتم: متعجب و خوردم فرو را بغضم

  شوهرت؟ برادر_

  زد: ايقهقهه

  شوهرته. منظورم_

  زن. این دهدمی هل تحلیل روبه را اعصابم
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 با و بیاورم در را آرایشش در غرق هايچشم و کنم اشخفه دارم دوست
 تیگوش هايلب نکند. نگاه امیرعلی به اینگونه که کنم لهشان پاهایم

 دنبوسی هوس تا اشسینه يقفسه بگذارم و ببرم چاقو با را اشصورتی
 نگت تاپ تا تکه_تکه را بدنش و کنم خفه را صدایش نکند! را امیرعلی

  نأیستد! امیرعلی جلوي و نپوشد

  داد: جواب سریع امیرعلی

 نتونست اینجا...داداشم اومده من همراه دکترش بخاطر...بخاطر جانا_
  بیاد!

 اشکالی بشم، آشنا خانوادت با داشتم دوست شد...خیلی بد چه_
  همدان. ریمیم باهم روز یه اصلاً نداره!

 به دلم توي احمق! يدختره شود. آشنا اش خانواده با خواستمی تازه
  بود! جدي خیلی قضیه کردم...پس گریه خودم حال

 و ودب خطاکار انگار نکند. نگاهم کردمی .سعی آمد سویمان به امیرعلی
  بودم... گرفته را مچشش من

  میام. منم خونه برو تو یلدا_
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 او به را خودش و کرد حلقه امیرعلی گردن دور را دستانش یلدا
  گفت: لوندي و عشوه با و چسباند

  عزیزم؟ کنم درست واست امشب داري دوست چی_

 کردنمی هم را من مراعات شد...حتی سرد و حس بی بدنم و مچاله قلبم
 دور را دستانش راحت انقدر چطور بود! حیوان یک او آري حیوان!

 داشتم من که حالی در کردمی حلقه امیرعلی يسوخته آفتاب گردن
  سوختم؟می تبش توي

  کنه!نمی داري...فرقی دوست خودت که چیزي هر_

 من وجود بخاطر بودم کرد...مطمئن باز گردنش دور از را یلدا دستان و
  او... به لعنت داد!می نشان خودش از رفتاري چنین این

 مهم برایم لاً مث ظاهر...که حفظ نشاندم...براي لبم روي به لبخندي
  برپاست. قشقري چه درونم دانستمی خدا فقط نیست.

 کرد...امیرعلی سرش و برداشت زمین روي از را اشرنگی چادر یلدا
  کردم. تررنگ پر زور با را کرد...لبخندم نگاهم

  گفت: یلدا
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  آشناییت. از شدم خوشحال خیلی جون جانا_

  گفتم: رویی خوش با و دادم آورد...دست جلو را دستش دوباره

  بیاي. هم همدان شممی عزیزم...خوشحال طورهمین منم_

  گذاشت: نمایش به را سفیدش هاي دندان ردیف و خندید

  البته..._

  انداخت: نگاهی امیرعلی به و

  بیا. زود توئم رممی من عشقم_

 زور به که آرامی صداي با کردمی اشبدرقه که حالی در امیرعلی
  گفت: شنیدم،

 گالري به هم سري یه دارم...باید کار کلی یلدا...امروز میام شب فردا_
  بزنم.

  گفت: عصبی یلدا

 بیاي؟ تا بودم منتظرت چقدر دونینکن...می لوس خودتو امیرعلی_
   من؟ یا ترهواجب گالري
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  داد: ادامه آهسته و کرد ايخنده موزیانه

 تواس و داري دوست که خوابی لباس دممی بیا...قول و شب حداقل_
  فراموش.... شب بپوشم...یه

  غرید: و حرفش وسط پرید امیرعلی

  منو...خدافظ. لعنتی عصاب اون نکن خورد یلدا_

  رفت. آشپزخانه سوي به من به نگاهی نیم بدون و کوبید را در

 رو از اینجایی...غذارو که روزي چند این واسه کردم داداش...خریدزن_
 شماره گیريمی هست نیتلف میز روي دفتر توي که تلفنی شماره

  داره. خوبیم هاي غذا و مطمئه میاره غذارو پیک نوشتم اونجا اشتراکم

  داد: قرار ها خرید کنار اپن روي و آورد بیرون پولی جیبش داخل از

  بدم! بهت رفت یادم داد سمیر پولم این_

 روز و بودم داداششزن روز نبود...یک مشخص هم خودش با تکلیفش
 به جا و گذاشت یخچال توي را خرید هاياستیکجانا...پل دیگر

  کرد. جایشان
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  گرفت. دلم ماندم!می تنها روز چند این باید

  :گفت و نشست ابروهایش میان آمد..اخمی سمتم به کارش اتمام از بعد

 زنگ داشتی بیرون...کاري ذارينمی در این از پاتو من ياجازه بدون_
 دفترچه از رو یلدا هخون شماره تونیمی میام خودم زنیمی

  اونجام! روزه چند این رویه...منبهرو واحد همین اشبرداري...خونه

  گفتم: عصبی و پرید بالا ابروهایم جفت

 و دممی انجام بخواد دلم کاري هر من گرفتی؟ اسیري مگه چی؟ یعنی_
 کنج بشینم روز چند این تو که نداري انتظار رممی بخوام که هرجام

  م؟بپوس تا خونه

  توپید: تشر با

 نکن، و بکن اینکارو نرو اینجا باشم...که مواظبت ندارم دوست منم_
  عزیزته! شوهر دستور اشهمه اینا

 بی و گذاشت پا روي پا و نشست رنگش سوخته ايقهوه کاناپه روي
  داد: ادامه حوصله

  مونم.می اینجا بیاد مستخدم که موقعی تا_
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 ماخ او شد...هم تر رنگ پر هایم ماخ فرستادم. بیرون سنگین را نفسم
  من! هم و داشت

 .رسماًکشیدم.. امپیشانی روي دستی کلافه بود. نشسته سینه به دست
  بودم! زندانی اینجا

 خم رفتم. بود امیرعلی کنار که کیفم سمت خورد...به زنگ امگوشی
 کشداري نفس امیرعلی و کشیدم بیرون کیفم از را ام گوشی و شدم

  کشید.

 چراغی سمیر، نام دیدن نشستم...با امیرعلی روي به رو اناپهک روي
  شد. روشن سرم توي

 دکر بغلش یلدا دیدم که غصه و ناراحتی خشم..از بود..از چه از دانمنمی
  دادم: جواب که کرد، جگرم به خون و بوسید را لبش و

  دلم. عزیز سلام_

  کردم. حس خودم روي را امیرعلی نگاه

  گفت: متعجب سمیر

  رسیدید؟ عزیزم؟ خوبی اناج_
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 تعجب بود زدم...معلوممی حرف اینگونه سمیر با که بود بار اولین
  کند!می

  کنم: بغض کردم سعی

  میومدي. توئم کاش شده...اي تنگ واست نیستم...دلم خوب_

 اعتماد بهم اما شده تنگ واست دلم منم سمیر زندگی بشم قربونت_
 بهم نکنه بشه...جانا حل چی همه تا اینجا بمون و روز چند این کن

  نداري؟ اعتماد

 ارمبی دووم تو بدون تونمنمی فقط دارم اعتماد بهت که معلومه دیوونه_
  اینجا...

  نداشتم! خبر خودم و بودم شده کثیف چقدر بودم، من شیطان

  نکن. طاقتمبی اینطوري جانا_

  اي!دیگه چیز نه کنممی تحمل اینجارو تو بخاطر فقط_

  خانمم! دونم..میدونم.می_

  زدم: را خلاص تیر و کشیدم عمیقی نفس
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  سمیر. دارم دوستت خیلی_

  رد.ک ایجاد بدي صداي و افتاد زمین به امیرعلی دست از کنترل ناگهان

 عمیق خشمی با که نگریستم اششده سرخ صورت به و لرزیدم
  کرد!می تماشایم

  پیچید: تلفن پشت سمیر گرم صداي

 واست دنیارو تا بیا راه دلم این با اینجوري وجانا...ت عاشقتم من_
  کنم. بهشت

  داد: ادامه سمیر که شد بلند جا از امیرعلی

  باش! خودت برم...مواظب باید دیگه_

  باش...خدافظ. خودت مواظب توئم_

 لبخندي امیرعلی آمد. در صداي موقع همان که کردم قطع را گوشی
  نبود! لبخند که زد...لبخندي

  اومد. دمممستخ کنم فکر_

  است! گرفته و رگه دور صدایش
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  گفت: و کرد من به رو

 گو چنده...دروغ_چند خودش با دونهاعتمادیه...می قابل زن_
 پول بخاطر و قانعه داره که چیزي نیست...به هم پولکی نیست...آدم

  داداش.زن کیشهنمی گند به و دیگران زندگی و گهنمی دروغ

  بود! طعنه شاید که هاییحرف از شدم مات

 خانه به اي ساله چهل کرد...زن باز را پوشید...در رااش پالتو دوباره
  بود! آمد...چادري

  گفت: سریع امیرعلی

  کن. تمیز و تر همیشه مثل رو خونه خانم مریم ندارم وقت زیاد_

  کرد: اي اشاره من به و

 که چیزي هر بذار شام و امشب مهمونمه، روزي چند برادرمه!! زن_
   خواستن. خانوم

  چشمم. روي به_
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 از بود پر انداخت...نگاهش سمتم به را نگاه آخرین امیرعلی
  گفت: امّا ناگفته، هاي حرف از بود غم...رنجش...پر

  گفتم! چی نره بزن...یادت زنگ داشتی کاري_

 !دادمی رفتنش از خبر در صداي نشستم کاناپه روي و نذاشتم محلش
 کرد شروع خواب اتاق و حمام از لاو است مریم اسمش فهمیدم که زن

  رفت. پذیرایی سراغ به بعد و

  کنم؟ درست چی شام خانوم_

  گریه! کمی هم بود...شاید خواب خواستمی دلم که چیزي تنها

  گفتم: حال این با

  کنه!نمی من حال به فرقی دونمنمی_

 تختش روي و کردم عوض را هایم رفتم...لباس امیرعلی خواب اتاق به
  .شدم ولو

  چیز! همه يخسته بودم، راه يخسته
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 اوهم اینکه فکر کشیدم...با مشامم به بالشت روي از را عطرش بوي
  رد.ب خوابم کمکم و نشاندم لبم روي لبخندي خوابیدمی تخت این روي

***  

 خیره دیوار و در به به منگ گیج و گشودم چشم در محکم صداي با
 جمع خودم توي بیشتر و کردم قایم پتو زیر را امزده یخ پاهاي شدم.
  بود! سرد هوا عجیب شدم. جاجابه کمی و کشیدم بالا را امبینی شدم.

  اومدید. خوش آقا سلام_

  کو؟ داداشمسلام...زن_

  کردم. لرز بیشتر و دادم قورت دار صدا را دهانم آب

 غذا اتونواسه تا نه یا میاید دونستمنمی خوابیده...آقا اتاق توي_
  کنم. درست

 میز رو و بري...حقوقت تونیکنم...می جمع لباسامو اومدم فقط_
  گذاشتم. آشپزخونه

  نکنه. کمتون بزرگی از خدا آقا نکنه درد دستتون_
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 بستم چشم شنیدم...سریع اتاق به نزدیک را محکمش هاي قدم صداي
  کرد.می قراريبی و زدمی تند املعنتی قلب زدم. خواب به را خودم و

 داشتم ش، نزدیک تخت به ها قدم صداي و شد باز قیژي صداي با در
 قلبم و شد پائین و بالا تخت هیجان...ناگهان و استرس از مردممی

  داد. ایست

 صورتم مماس صورتش و زد خیمه رویم و شد خم امیرعلی
  زدم... چنگی پتو به شد...نامحسوس

 خود بی خود از مرا و کردمی امدیوانه داشت سوزانش و داغ هاي نفس
  ساخت...می

  کرد: زمزمه لرزانی صداي با و کشید آهی

  میمیرم؟ دفعه صد بخاطرش لحظه هر که عشقیه چه این_

  کردم. باز را چشمانم و سوخت جانم تمام

 و پرید جایش از زده وحشت بازم چشمان دیدن با بود! تر چشمانش
  کشید. چشمانش به دستی هولزده
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 و بالا گلویش کردم...سیبمی سح خوبی به را پاهایش و دست لرزش
  شد. پائین

 به زدم را خودم اما داد جر را گلویم و شد چاقو بغضم
  نشنیدن...نفهمیدن...

  شده؟ چیزي_

 تکان پهنش هايشانه کشید که عمیقی نفس با و لرزید صدایش
  خوردند:

  ندیدي؟ منو جوراب آره...آره...تو_

 را صورتم دست با و زدم ايقهقهه ناخودآگاه بود. دستپاچه صدایش
  پوشاندم.

  پرید: رنگش کمی و خورد جا

  خندي؟می چرا_

  صورتش: به زدم زل خنده با

  کجاست؟ دونممی من نظرت به میگیري؟ من از جورابتو سراغ_
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  شد.ن بزند...اما لبخند کرد سعی و فرستاد بیرون نامحسوس را نفسش

  بودمش. انداخته اینجاها_

 ار لبم دوخت. زمین به حیران و گرفت مچشمان از سختی به را نگاهش
  رفت. در طرف به سریع که آمدم پائین تخت از و کردم تر زبان با

  گفتم:

  برداشته! خانم مریم شاید_

  میدارم. بر دیگه دونه یه نیست مهم_

  انداختم: بالا ابرویی بدجنسی کرد...با باز را در

  بودي؟ زده خیمه من روي جوراب جفت یه واسه فقط_

 هاي نفس افتاد...صداي کنارش و شد شل دستگیر روي دستش
 رنظ به پریده رنگ و بود زده خشکش هم...برگشت. بعد و آمد عمیقش

  گفت: خشکی و جدي صداي با و کرد حفظ را اخمش اما رسیدمی

 بهت اینجا هواي و آب گی؟می پرت و چرت چرا دیدي؟ خواب_
  همینه. از کنم نساخته...فکر
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  گفتم: يدرار حرص لحن با

 اهاشتب باهاش منو که ساخته بهت خوب نیومده یلدا شایدم دونمنمی_
  گرفتی!

  دادم: ادامه و زدم پلک

 هتل! بري و برداري لباساتو خواستینمی کن...مگه جمع وسایلتو _
 خوايمی نیومده کجاست؟ اومدي.حواست بخاطرهمین کنممی فکرم
  بري؟

  خندیدم: ناز از پر و زدم کنار صورتم از را موهایم

  پرته؟ کل به حواست که شدي عاشق نکنه_

 صورتم روي آزادانه که سیاهم سرکش موهاي به شده خشک نگاهش
 هایشلب و خورد تکان بار شصتمین براي گلویش سیبک رختند.می

  شد. سفیدتر

 قلبم کرد. نگاه هایمچشم به قراربی و رساند من به را خود قدم دو با
 روي و آمد بالا آرام دستانش شد. حبس امسینه در نفس و کوبید تند

  نشست. موهایم
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  مُردم. اما زدم، یخ اما کردم، لرز اما گرفت آتش وجودم تمام

 گوشم کنار را سرش درد با و شد دارکش امیرعلی هاينفس صداي
  بست. را چشمانش و آورد

 را خودم جاهمان خواستم نکشم نفس خواستم بیوفتم پس خواستم
 عاجزش حرارت پر صداي که بکنم را خودم گور و کنم پرت زمین روي

  برد: تاراج به را اما هستی تمام گوشم يلاله کنار درست

 و بیند را تو که آن کافرَست ایمان نیارند خلق چون تو تماشاي از_
   نشود. دینبی

 براي داشتم دوست کنم، گریه هم بزنم...شاید قهقهه داشتم دوست
  کنم. چال را خودم امکنده که گوري اب تا بخرم کفن خودم

 ردک نوازش شستش با را موهایم تر.رنگ پر بغضم و شد ترحبس نفسم
  کرد: زمزمه و فشرد همبه بیشتر را چشمانش شد. داغ تنم تمام و

  کرده! هواییم بدجوري یلدا کنم فکر گی؛می راست تو_
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 لبمق که آن بدان کرده، هوایی مرا آنکه بدان افتاده، اتفاقی آنکه بدان و
 باد یک همانند کنارم از کرده سلاخی گوسفندي گوشت مانند را

  گذشت. هایشلباس کمد طرف به و گذشت پائیزي

 منیاور بالا را احساساتم تمام تا نزنم عق تا گرفتم دهانم به را دستم
  نشوم. هوایی این از بیشتر تا نزنم عق تا گرفتم دهانم به را دستم

 یلدایش براي دلش خوردند. لیز هایمگونه روي ندت تند هایماشک
  باز!هوس من بر مرگ و بود شده هوایی

 و دست به خنکی آب و رفتم شوئیدست به نشوم رسوا اینکه براي
 سوختم.می گرما از زمستان،داشتم ظالم سرماي وجود با زدم. صورتم

  برس! دلم داد به بزرگ کنم...خداي هضم را چیزهیچ توانستمنمی

 بود...رفته زده نبود...غیبش امیرعلی آمدم بیرون که شوئیدست از
  بود. کرده هم...فرار بود...شاید

 بشقاب یک چشیدم. را بود گاز روي که فسنجانی و زدم پس را افکارم
 خوردم. و کردم پر هم را دومی بشقاب خوردم. و کشیدم خودم براي پر

  شوم! خفه ات خوردم آنقدر شود له بغضم تا خوردم آنقدر
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  رفت. و گذشت هم شب

 چشمم سوخت...یکمی بدجوري امبود...معده ظهر از بعد پنج حدوداي
 بود قرار زدم...آخر پوزخندي دستم. توي کتاب به دیگري و بود در به

  برود. یلدا پیش امیرعلی

 توي از و در سمت دوئیدم شنیدم که را روییبهرو واحد در زنگ صداي
  م.انداخت نگاهی چشمی

  کرد! باز را در بود...یلدا امیرعلی

  کردم. بغض و گرفتم قلبم روي را دستم

  امیرعلی؟ دنیا...چرا توي آدم همه من...این قلب بگیر آرام

  تو

   اينسخه  ترینداشتنی دوست

  پیچید! شودمی که هستی

  من... زندگی پاي و دست به

  و هایملحظه توي بکشی قد هی تا
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  …کنی ترخوب را حالم
 

  امیرعلی**

 ديلون .بابود. پوشیده را امعلاقه مورد کرد...لباس باز رویم به را در یلدا
  کرد: لوس را خودش و داد جا بغلم توي را خودش

  امیرعلی...عشقم؟_

 را یلدا يکننده خیره اندام شدم...دیگر خیره واحدم در به ناخودآگاه
 ذهنم و فکر متما چون خواستمنمی را داغمان هايبوسه خواستم.نمی
 رحمیبی با مرا که شد.می سبز گاهی که آبی چشم جفت یک بود شده
  داشت. را جانم قصد و بود ربوده خود اسارت به تمام

  گفت: و کشید را دستم

  تو. بیا خوبه؟ حالت امیرعلی، برده ماتت چرا_

 از شدم منجز و پیچید امبینی زیر تندش عطر و شدم اشخانه وارد
  انداخت. زمین به و گرفت دستم از را ساك و بست را در خودم.
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 مثل ات کرد را تلاشش تمام اشزنانه هايبرجستگی کرد...با بغلم محکم
  کند. نرمم قبل

  گفت: و گرفت قاب را صورتم دستانش با

  باشم. ممنون جانا از باید_

  کردم: زمزمه ترس کرد...با نگاه هایملب به

  چرا؟_

 اه حالا _حالا که شدنمی مریض اگه رسوند، من به رو تو اینکه يواسه_
  نمیدیدم. و معرفت بی توي

  گفتم: کلافه و کشیدم عمیقی نفس

  دي؟می بهم آب لیوان یه_

  .رفت آشپزخانه سوي به و زد لبخندي کند! نرچم توانسته کرد فکر

  گفت: بلندي صداي با

  داري. دوست که غذایی همون کردم، درست سبزيقرمه واست_
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 رنگبی سبزيقرمه گذاشتم. گردنم روي را دستم و نشستم اپهکان روي
 کنم.نمی عوض عطر و رنگ خوش سبزيقرمه تا هزار با را او

 انقورتش جانم و دل تمام با من اما بود نپخته هایش لوبیا او سبزيقرمه
  دادم.

  بیارم؟ خوريمی زبون گاو گل امیرعلی_

 يقطره تا وجودم تمام با من و آورد نکشیدهدم زبان گاو گل برایم
  خوردم. را آخرش

 دل دانستنمی که او زد. لبخند رویم به و کشید پنپه زخمم روي
 وير آدم ترینکثیف من کردنمی فکر چون میرد.می برایش صاحبمبی

 که وا شود. قطع بخاطرش هایمنفس و بتپد برایش قلبم که باشم زمین
  دانست!نمی

 الیخ لیوان کشیدم. بالا سره یک را رفت..آبگ جلویم را آب لیوان یلدا
  گذاشت. عسلی میز روي و گرفت دستم از را

 نزدیک را کرد...سرش حلقه امشانه دور را دستش و نشست پایم روي
  گفت: و برد گوشم
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  عشقم؟ کنیم کارچی الان خوب_

 هخف و ماندممی لال نمیزدم! حرفی رفتم،نمی لعنتی اتاق آن به کاش
  بفهمد؟ چیزي راگ شدم.می

  گفت: یلدا

  اصلاً؟ هست حواست ؟ تو خوبی امیرعلی_

 مثل کنش خورد عصاب منحوس صداي دادم. تکان سري حوصله بی
 دلربا و آرام او مثل توانستنمی پیچید!می گوشم توي مگس وزوز

 مرا و بدزدد را ایمانم و دل او مثل صدایش توانستنمی بزند؟ حرف
  کند؟ توبه به وادار بار هزار

  خستم. کمیه فقط خوبم_

 يرو را دستانش کرد. تعبیر دیگري جور را حرفم و زد شیطانی لبخند
  کرد: نزدیکم بیشتر را خودش و گذاشت هایکگوش

  عزیزم. میارم در رو خستگیت خودم_

 جا از را قلبم توانستمی او مثل شاید گذاشتمی آبی لنز اگر مثلاً
 دلبرانه و ریختمی صورتش توي را موهایش او مثل اگر مثلاً بکند.
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 کنم، لمس را شالش يریشه بودم مجبور من و کردمی نگاهم
  کند! جا دلم توي را خودش کمی توانستمی

 شکم و سینه روي نرم را دستش و کرد باز را لباسم هايدکمه
  کشید. امعضلانی

 را مبقل توانستمی زدمی صدایم او مثل و کردمی نگاهم او مثل اگر مثلاً
  درآورد. چشمانش تسخیر به

   چشمانت... براي...خلق 

   ...است کم •خدا• یک

  باید... خدایی را چشمت هر

  من... پاي به بماند هم کفرش

 چشمان زد. زل چشمانم به و چسباند امپیشانی به را اشپیشانی
 داشتنی دوست آبی چشم جفت یک به تبدیل برایم رنگش مشکی

 دوست بود...صورت نداشت...او وجود یلدایی شد...دیگر
  روغنی! و رنگ هیچ اش..بدونداشتنی

  گفتم: قرار بی و تاب بی و کشیدم صورتش روي را دستم مبهوت مات
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  اینجایی؟ تو_

  ایستادم. رویش به رو و کردم بلندش کاناپه روي از اختیاربی

 مجلس امسینه توي انداختم...قلبم چنگ اش ابریشمی و نرم موهاي به
  کرد: زمزمه کرد.می گرمی

  امیرعلی...خیلی! دارم دوستت خیلی_

  همه از بشم دور شدم مجبور که کشیمی جنون تا فکرمو داري"

  "آدمه این چشماي تو غم چقد گفت دید، حالمو عابري هر که

 زنم...اوب هق و گریه زیر کنم...بزنم گریه و بترکانم را بغضم بود نزدیک 
  دارم. دوستت گفت

 سرم روي را دستش کردم. فرو گردنش توي را سرم و بستم چشم
 چنگ کمرش به و کردم داد...بغض فشار گردنش به را سرم گذاشت..
  انداختم.

  ببینم چشماتو و تو خواب باش، خیالم و ابخو توي ◌ٰحتی"

  "میمیرم؟ دفعه صد بخاطرش لحظه هر عشقیه چه این آخه
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  گفتم: و بوییدم را گردنش

  ؟ کنم بغلت بار یه خواستمی دلم چقدر دونیمی_

  چی؟_

  گفت: شدم...عصبی شوکه یلدا دیدن زد...با پسم

  کنی؟ بغلم خوايمی بارته اولین مگه شدي؟ دیوونه امیرعلی؟ چته_

 توي نبود؟ بردارم دست اینجاهم ◌ٰحتی شدم...او شدم...کیش مات
  هستم؟ عاشقش چقدر کند ثابت خواهدمی آید؟می خیالم

 خراب و شبمون مسخرت سکوت این با .داريتوئم.. با امیرعلی_
  هست؟ حواست کنی!می

 عشق است...یک عشق او به حسم که خورممی خدایا...قسم
  نیست! وار...هوسمجنون

 م،گرفت را رفتم...تصمیمم در سمت به و برداشتم زمین روي از را ساکم
  کرد.می رانیحکم قلبم توي که بود او فقط

  کشید: جیغ یلدا
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   ؟ کجا امیرعلی_

  سمتش: برگشتم خشم با

  متنفرم؟ فضول زناي از گفتم یادته_

  گی؟می اینو که کشیدم سرك زندگیت تو کی من چیه؟ فضولی_

  کردم. نگاهش بدبختی با

   خورده؟ سرت به ايضربه سفر تو امیرعلی؟ میاري بهانه چرا_

 را در رفت. عقب به قدم یک و ترسید زدم. در به مشتی حرصم تمام با
  گفتم: گرانه تهدید که بیاید جلو کردم...خواست باز

  نمیاري! زبونت به اسمم دیگه دنبالم بیاي_

 تن دیدن با شدم. خارج خانه از و ندادم اهمیتی کرد. نگاهم رنجیده
  شد. زدهوحشت نگاهم راهرو هاي سرامیک روي جانا بیهوش

  کشیدم: داد اختیار بی

  جانا؟_
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 بی کردم حس که چیزي تنها و بیوفتم پس جا همان بود مانده کم
  درد. و بود هوایی

 که چیزي تنها .به زدم چنگ را جانش بی تن و بردم یورش سمتش به
  بود. اشسلامتی کردممی فکر

  شنیدم: سر پشت از را یلدا صداي

  شده. بد حالش کنم خدا...فکر واي_

 و کشیدم آغوش در را جانا هولزده و دستپاچه شد. خفه گلو در فریادم
  شدم. بلند جا زا

  بود. افتاده کار از بدنم حسی نقاط کل نه، که قلبم

 تم.رف پائین هاپله از او به توجه بی کرد، باز را آسانسور در سریع یلدا
 گچ رنگ با او صورت و دلم به زدمی چنگ بود..نگرانی آغوشم در جانا

 دهزن و مردم بار صد ماشینم به رساندنش زمان تا کرد.می برابري دیوار
  زدم.می صدا را نامش شدم...مدام

  گفت: و آمد سمتم نگران دیدنم با نگهبان

  شده؟ بد حالشون آقا؟ شدهچی_
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  کشیدم: داد

  کن. باز رو کوفتی این عقب در_

 سوار هم خودم و خواباندم صندلی روي را کرد...جانا باز را در سراسیمه
  شدم.

  آمد: نگهبان صداي

  میاد؟ بر دستم از کاري آقا_

 .بود لرزیدم...سردمبود...می کرده قفل کردم...مغزم نگاه فرمان به مات
  گویی. بودم برده یاد از را نداشتم...رانندگی را کاري هیچ توانایی

  خورد. جانا به نگاهم جلو آئینه از

 زا برق مثل ماشین و فشردم گاز پدال روي را چرخاندم...پایم را سوئیچ
 زیر را نفر چند بود نزدیک رمانگاهد رسیدن تا شد. خارج پارکینگ

  بود. شده مختل مغزم کاملا دهم کشتن به و بگیرم

 زبا را ماشین کردم...در پارك درمانگاه جلوي وحشتناکی و بد ترمز با
 لب و شدم خیره گچش رنگ صورت به گرفتم. بغل را جانا و کردم

  دادم.می جان داشتم نبود! خودم گزیدم...دست
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  گفتم: بود مشغول تلفن با که پرستاري به و مشد درمانگاه وارد

   کجاست؟ دکترتون_

 طی خیالبی و بود زدن حرف محو نبود دنیا این توي انگار پرستار
  رود!می جانش دیدمی خود چشم به که مردي خیالیبی کرد.می

  .کرد نگاهم ترس با و افتاد دستش از گوشی کشیدم که اي عربده با

  کجاست؟ شده رابخ این دکتر  کري؟ مگه_

  گفت: پته_تته با

 کنید پرداخت و پول اول شما محترم. آقاي میزنید داد چرا خب خیل_
  بیارن. برانکارد گممی الان

  کشیدم: داد

 مشامتون به پول بوي باید حتما دارم...نمیفهمی؟ حال بد مریض_
  بدید؟ خودتون به تکونی تا بخوره

  کشید: درهم ابرو

  همینه. اینجا قانون آقا. ینپائ بیارید و صداتون_
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 خورد چشمانم به که نگاهش آمد. جوش به خونم اشخونسردي از
  آمد: کوتاه

  بیارن. برانکارد یه گممی الان_

  بردنش... اتاقی به گذاشتم، رویش را جانا و آوردن را برانکارد

  گفتم: امشده کلید هاي دندان لاي از و کردم پرستار روبه 

  ؟بدم پول باید چقدر_

  کردم. فرو موهایم لاي را دستم عصبی و گذاشتم جلویش را کارتم

  بیمار؟ اسم_

  کبیري! جانا...جانا_

  ؟ چیه بیمار با نسبتتون_

 هب شدم. خیره پرستار به مستاصل درمانده خورد، تکان گلویم سیب
  زدم: لب اجبار

  شوهرشم.._

  گرفت. آتش و سوخت هم بعد و کشید تیر زدم که حرفی از قلبم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 878  

 

 کردم...درمانگاه پرواز بود جانا که اتاقی سمت به پول پرداختن از دبع
 هب ايتقه بود. امخانه نزدیک چون بیایم اینجا بودم مجبور بود! خلوت

 توي آمپولی پرستاري و بود تخت رو شدم...جانا اتاق وارد و زدم در
  زد.می سرمش

  گفت: دیدنم با و برگشت بود مسنی زن که دکتر

  بودید؟ انداخته راه هوار و داد بودید شما_

 یدد که را نگرانم کشیدم...نگاه عمیقی نفس و انداختم نگاهی جانا به
  گفت: و کرد فرو جیبش توي را دستش

 کم از دممی احتمال شده بد حالش و داشته ضعف نباشید، نگرانش_
  باشه. خونی

  شد. جاري دلم در ها،گفتن شکر را خدا

  کنه. ادهاستف تقویتی داروي باید_

  گفتم: آرام و کشیدم صورتم به دستی

  میاد؟ هوش به کی_
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  بخوره. بدید مقوي غذاهاي روزي چند ..یهمیاد. هوشبه دیگه یکم_

 تخت سمت به شدند خارج که اتاق کردم...از تشکر و دادم تکان سري
 نگاهی اشبسته هاي پلک به و نشستم صندلی رفتم...روي

  کردم: انداختم.زمزمه

  او..._

 عمیقی گرفت...نفس خود به را لبخند یک طرح و آمد کش هایم لب
 هب را مندلیوف قانون تمام که عطري بوي بلعیدم. را عطرش و کشیدم

  بود! آورده در زانو

  کردم: زمزمه لب زیر

 ینا از لرزم،می شودمی حبس کنم...نفسممی فکر بودنت به که گاهی_
 معجزه نَمردنم شادي از هک واي باشی اگر کن فکر جانا خوشی! همه

    است!

 هشد باز هایشچشم انداختم. نگاهی جانا به خورد...سریع تکانی تخت
  کرد.می نگاه اطراف به گیج و بود
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 بهت از پر صدایی با و شد سوال از پر چشمانش خورد من به که نگاهش
  گفت:

  کجاست؟ اینجا_

  :کردم اخمی بگیرم. دست در را احساساتم افسار کردم سعی

 از و من باز بینی!می بودي، کرده غش راهرو تو پاچلفتی و دست تو_
  انداختی. زندگی و کار

 خدا فقط شد. وحشی و گستاخ کرد...چشمانش نگاهم حرص با
  شده! برپا دلم توي طوفانی چه دانستمی

  گفت: حرص از پر

 بتهال بدمون! حال بابت شدیم طلبکار امچیزي یه اینکه مثل بابا نه_
 خانم یلدا با نذاشتم هرحال شدم...بهمی عصبی بودم منم هاداري حقم

  کنید! ریلکس خوب

  کردم: ریز سمتش...چشم شدم خم

  یلدام؟ پیش فهمیدي کجا از_
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  بگیرد. امخنده بود نزدیک که داد قورت صدا با را دهانش آب

  اینجا؟ از ریممی کی_

  دم:کر قفل امسینه روي را دستانم و دادم تکیه صندلی به

  ریم.می زمان اون بدید خبر دونستید صلاح شما که موقع هر_

  شد: خشمگین

 سطح بزن، حرف تمسخر بدون شده که بارم یه خدا رضاي محض_
  نمرده! اینجوري حالا تا هم کسی نمیاد پائین غرورت

 انگار اوست؛ تقصیر کردممی فکر نبود...همیشه خودم دست
 ازدواج او با که شوممی اشدگیزن وارد و آیممی روزي که دانستمی

 به ام،مالیخولیایی افکار این از بودم شده کلافه هم خودم بود. کرده
  گفتم: و شدم مسلط خودم

 یچه بود...نگفتم تنت بیرون لباس ساعت؟ اون رفتیمی کجا داشتی_
  بري؟ نداري حق جا

  چرخید: پهلو به و گرفت ازم را رویش عوض در نداد. را جوابم
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 میاد منفی افکار همش بده حساي از پر وجودت بیرون برو لطفًا_
  امیرعلی؟ هستی کی تو سراغم...اصلاً 

  همین! بودم، عاشقش فقط من من؟

  را تو و

  سطر... به سطر

  بیت... به بیت را تو و

  عشق... به عشق را تو و

  تو... پیش را تو بار این شاید

  آغاز.. خود مرگ با

  گفتم: تلخی لحن با و بستم چشم

  هستی؟ کی تو_

  نیستم. هیچی من من؟_

  اي؟گرفته ازم را خواب چشمانت با اینگونه و نیستی هیچی
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  سمتم: چرخید

  هستی؟ شخصیته دو تو...نکنه_

  چی؟ خودت_

  داد: جواب بداخلاق و کلافه

  ندي؟ جواب سوال با منو سوال شهمی_

  نه!_

  غرید: و برگرداند را رویش دوباره

  بیرون. برو_

 ار لبخندم طرفم...سریع برگشت دفعه یک که گرفت عمق لبخندم
  گفت: نگران کردم. نگاهش جدي و خوردم

  بود؟ مرگم چه نگفت گفت؟ چی دکتر_

 او نزد. حرف مرگ از تا دهم جر را دهانش هایمدست با شدمی کاش
  دانستم!می که من است من جان دانستنمی
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 زنی؟می که هحرفی چه این نکنه، خدا"بگویم و کنم اخم شدمی کاش
 وت دونستیمی راستی بزنی. حرفی همچین نداري حق هیچوقت دیگه

  "بود... من خداي تو چشماي گممی ولی کفره منی؟ خداي

 ته هب کشیدم...نگاهش ریشمته به دستی آرام و کردم تر زبان با را لبم
  داشت! غم نگاهش خورد...ته ریشم

  م:گفت آرام و کشیدم پوفی افکار این از کلافه

 یباش.هیچ سمیر فکر به مـ... فکر به نیستی خودت فکر به اگه تو_
 اب شدهچی بشنوه و حساسه روت خیلی که دونممی چون نگفتم بهش

  سالمی! و خوبی بشه مطمئن تا میاد. اینجا تا شده امپیاده پاي

 ات فشرد را صندلی میله نامحسوس افتاد...دستم انداز دست روي قلبم
 ترم،عاشق اونم از من جانا چیه دونیمی اما"ییمنگو و نزنم داد

  "ترم...دیوونه ترم، مجنون ترم،نگران

 شده دنیایم همه که رنگش آبی زیباي شد...چشمان دریایی نگاهش
  گفت: بغض با و زد برق اشک از بود
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 داره دنیا کردم حس آن یک فقط رفتم، هوش از که نبود من تقصیر_
  نیست! یادم بعدشو یگهبعدم...د و میچرخه سرم دور

 از دانستممی خودم فقط که خشم با بست. یخ تنم و شد مشت دستانم
  گفتم: چیست،

 د!ش من تقصیر بدم انجام درست و کاري یه تونمنمی که من به لعنت_
  اینجایی. الان تو که منه تقصیره

  دادم: ادامه سریع کردم حس خودم روي که را عمیقش نگاه

 بود کرده سفارشتو خیلی سمیر کردم،می معج خوب و حواسم باید_
  باشم. مراقبت بودم داده قول بهش

  بودیم...شاید! کرده صلح زد...انگار جانی بی لبخند

  گفت: لرزانی صداي با

 دیدم. و دیدممی نباید که بود چیزایی بخاطر شاید من خراب حال_
 شایدم شد. آوار چشمام جلو بودم ساخته ذهنم تو ازش که تصویري

 قلب باشم داشته خودم کنار و اون اینکه خودخواهم...براي زیادي من
 _مور و تنم فکرشونم که زدم کثیفی کاراي به شکستم...دست خیلیارو
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 چیزي یه دیدم چشمام جلوي آرزوهامو مرگ وقتی شایدم کنه.می مور
  بشه. تنگ نفسم که بیام خودم به که سرم تو خورد گرومپ

 کرد. پاکش دست با سریع که چکید چشمش گوشه از اشکی قطره
 شدم...خواستم خیز نیم تهش و سر بی و گنگ هاي حرف از زده بهت

  گفت: تند که کنم باز لب

   بیاري؟ آب واسم لیوان یه شهمی_

 که است سرد آنقدر چشمانش است! شدم...سرد خیره چشمانش به
  افتاد. کار از زبانم و شد حس بی دستانم

 مرد اگر شدم. خارج اتاق لرزید...از اش.چانهدادم.. تکان سري تنها
 براي زدم،می زار و نشستممی زمین روي جا همین شک بی نبودم

 آب ذره _ذره که قلبم و شدمی کباب روز به روز که جگرم دلم، خودم،
  که...لعنتی! دلم...دلم شد.می

  رفتیم... خانه به جانا، شدن مرخص از بعد

 سکوت او هم گذاشتم. تخت کنار را هایشکشید...دارو دراز تختم روي
  اي!نانوشته قانون مانند من، هم و بود کرده
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 هگفت شدم...دکتر خارج اتاق کشید...از سرش روي را پتو و بست چشم
  بخورد! مقوي غذاهاي باید بود

 و دلخور صدایش داد. جواب بوق سه از بعد زدم. زنگ یلدا به ناچار
  رسید:می نظر به ناراحت

  بله؟_

  کنی؟ درست غذا و سوپ جانا واسه اینجا؟ بیاي تونیمی_

  زد: پوزخندي

 وجود هم یلدایی میوفته یادش گیره کارش هرموقع دیگه...آقا بله_
  داره.

  دادم: را جوابش خونسرد و زدم زهرخندي

 فقط که دختري دونیمی کردي؟ فکر چی خودت پیش واقعا تو یلدا_
  داره؟ ارزش امواسه چقدر کنممی امخونه مهمون اونو نیازام رفع واسه

  کشید: خراشی گوش جیغ
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 سر بر خاك من...ِاي سر بر بودم...خاك عاشقت من آشغال...آشغال_
  من.

  دادم: ادامه قبل از ترخونسرد و نشستم کاناپه روي

 و نصیحتم این من! سر بر خاك اي که کن تکرار اینو آره...همیشه_
 پسرا ما گوشت، يآویزه نشبک و قشنگ مو نکن فراموش هیچوقت
 نیست قائل ارزش خودشم واسه که شیمنمی دختري عاشق هیچوقت

  کنه!می حراج راحتی به و بدنش و تن و

  کشید: عربده دل ته از و زد هق

  من... گذاشتم، تو بخاطر که وقتی حیف کثافت. متنفرم ازت_

 زنگ دنیا به نداشتم. را هایشپرت و چرت حوصله کردم، قطع را تلفن
  پیچید: گوشی توي آلودش خواب زدم...صداي

  ها؟_

  گفت: کردم...متعجب سکوت

  بینم؟می خواب دارم یا تویی امیرعلی_
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  ؟ اینجا بیاي تونیمی_

  اومده؟ پیش مشکلی_

  کشیدم: امپیشانی به دستی

 کنی درست سوپ کمیه تونیمی گمشده...می مریض داداشمزن_
  اینجا؟ بیاري

  ت:گف و کرد مکث کمی

  بکنی! ما از یادي یه داداشتزن بخاطره اینکه مگه_

  پرسیدم: عصبی

  نه؟ یا میاي_

 درست غذا بشم جور و جمع کمیه خب خیل تو، آوردي جوش که باز_
  کنم؟ درست چی میام...راستی کنممی

 بعداً دونی،می من از بهتر رو چیزا این باشه...خودت مقوي بدونم، چه_
  کنم.می حساب و پولش

  من... که دونیمی آخه، چی نکن...پول اراحتمن_
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  گفتم: سریع

  نخواستیم...خدافظ. بیاري، چیزي خوادنمی باشه...باشه...اصلاً_

  کشیدم. پوفی و کردم پرت مبل روي را گوشی

  

  *جانا*

 شد خارج گلویم از آهی چرخیدم. پهلو به رمقبی و گشودم را چشمانم
 یک مانند ذهنم در دیشب قاتاتفا تمام دادم. قورت را دهانم آب و

 متنفر خودم از قبل از بیشتر هرلحظه و چرخیدندمی فلک و چرخ
  شدم.می

 کردم. جورش و جمع مختصر و شدم بلند تخت روي از پکر و گرفته
  کردم. حرکت پذیرایی طرف به و زدم آب را صورتم و دست

 شمانمچ و ماند باز دهانم بود، خوابیده مبل روي که امیرعلی دیدن با
  شد. گرد

 شبدی زد. یخ پاهایم و کرد تپیدن به شروع دهانم توي قلبم بلافاصله
  کشیدم!می نفس من که هوایی در درست بود، اینجا
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 به و نشستم مبل جلوي زدههیجان و فکربی خوابیدم؟ چرا احمق منِ
  ...اشمعصومانه و دفاعبی يقیافه به نگریستم. خوابش در غرق صورت

 آمد.می نظر به پریده رنگ و بود شده پخش اشپیشانی روي موهایش
 پخش موهاي از ايطره و آمد جلو دستم کشید.می نفس منظم و آرام
  عطرش! بوي مستِ شدم زدم. کنار را اشپیشانی در شده

 و فرم خوش هايلب به را نگاهم و کردم صورتش با مماس را صورتم
 تمنا قلبم کوبید، دیوار و در به را خودش قلبم دوختم. اشگوشتی

  خواست!می را هایشلب گریه با دلم و بود کرده هنگ مغزم و کردمی

 هک بار یک آمد. جلوتر سرم خندید، و نشست چپم يشانه روي شیطان
 کند، لمس را هایشلب هایملب باریک فقط شد؟ي شد،منمی چیزي
  بروم. ابدي خواب به تا است بس من براي باریک همین

 لرزید. تنم و خورد اشبینی نوك به امبینی آوردم، جلوتر را تمصور
 صورتم به که هایشنفس و کردندمی دلبري برایم اشمردانه هايلب
  چه؟ شدمی بیدار گر پراند.امی سرم از را هوش خوردمی
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 مآد جانا کشیدم، عمیق نفس چند و بستم را لرزید...چشمانم هایملب 
  را. کار این نکن باش!

 را، خودم و بزنم عق داشتم دوست کشیدم. کنار سستی با را خودم
  کنم. استفراق رویشبهرو درست جا،همین را، خیانتکارم وجودِ

 کمی و خورد تکانی امیرعلی نشستم. و کشیدم ايگوشه به را خودم
  گفتم: لب زیر شد. جابهجا

  توست! و من میان آنچه فاشِ  نشود_

 بدون ثانیه، صدم دو و ثانیه هفت و یقهدق هشت و چهل و ساعت دو
 ردمک نگاهش داشتم او به که عشقی تمام با کردم. تماشایش زدن پلک

  شود. بیدار که زمانی تا

 اول دوخت. چشمانم به را گیرشنفس برق مشکی چشمان بالاخره و
 رهدوبا و مالید محکم را چشمانش دست با سپس کرد، نگاهم گیج کمی

  کرد. نگاهم

  گفتم: نگران دلم توي
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 دي.می فشار منو دل داري انگار نده، فشار محکم اینطوري چشماتو_
  نیست؟ چشما اون حیف

 از سریع پاشیدم. رویش به لبخندي اختیاربی شد، گرد چشمانش
 ويباز روي خالکوبی توانستم من و زد کنار را ملحفه و شد بلند جایش
  !معنیبی غریب و عجیب شکل یک ببینم. را چپش دست

 جذاب و عجیب دورگه، صدایی .با کرد اخم و دوخت زمین به را نگاهش
  گفت:

  کنی؟می کارچی اینجا تو_

  انداختم: بالا ابرویی و گرفت عمق لبخندم

  مشیري؟ آقاي خوردي سلامتو_

  شد: تردرهم اخمش

  هتل! برم خواستممی وگرنه موندم، خواب اینجا نبود حواسم دیشب_

 آرام و شدم روانه سرش پشت هم من افتاد هرا به آشپزخانه سوي به
  گفتم: و کردم قفل پشتم را دستانم خندیدم.
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 آلاخون به راضی من بمونی، اینجا نداره اشکالی هیچ که من نظر به_
  نیستم! شدنت والاخون

 بلند ناخن کشیدن مثل بود! همیشه از درارتر لج پوزخندش، صداي و
  گچی! يتخته روي

  ترم!راحت هتل تو ولی داداشزن مرسی_

 موقع داشتم دوست جوئیدم. حرص با را لبم و شد جمع امخنده 
   د!نکن امدیوانه گونهاین تا بگیرم گل را دهانش در گفتنش، داداشزن

 خم شوییظرف سینک روي کرد، باز را شیرآب خونسردي و آرامش با
  گفتم: حرص با پاشید. صورتش به آب مشتی و شد

  جورشه! چه دیگه این شوري؟می شوییرفظ سینک تو صورتتو_

 ادامه و خندیدم مصنوعی پاشید. صورتش توي حرص با را دیگر مشت
  دادم:

  بود! رسیده خدمتت به حسابی داشتی زن الان اگه_
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 موهاي و خیس صورت دیدن با چرخید. طرفم به و بست را آب شیر
 به را دستم و دادم قورت ضرب به را دهانم آب اشپیشانی به چسبیده

  نیاورم. کم زیبایی همه این برابر در تا زدم بند چوبی اُپن

  کرد: زمزمه چشمانم به خیره انعطاف،بی و جدي

  نداره. قضیه این با مشکلی یلدا_

 اگر ببین! را نامرد شد، تلخ کامم و زد قل جوشآب لامذهبم دل توي
 بازي دلم با هم باز دارم دوستش همه این بیچاره منِ دانستمی
  کرد؟می

 از را حوله و دزدید را نگاهش گریه. با توام ايخنده خندیدم، اختیاربی
 از را امتکیه کرد. صورتش کردن خشک به شروع و برداشت میز روي
 لرزش نباید زدم. گره سرم پشت را امکرده عرق دستان و برداشتم اُپن

  نبود؟ بس رسوایی همه این دید!می را دستانم

  گفتم: و کردم حفظ را لبخندم

 ذارمنمی و دممی گیر موضوع این سر سمیر به کلی من عوضش_
  چیه؟ پس شوئیدست بشوره! سینک تو صورتشو
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 با داد. پرتش میز همان روي و کرد مچاله را حوله و زد پوزخندي
  زد: نیش و مالید را لبش يگوشه شست انگشت

  نیست! که خودتونم يخونه خوبه_

  دانی؟می چه تو خرآ نبود! که بهتر همان

 هک افتادم راه به سرش پشت  کرد حرکت پذیرایی طرف به آشپزخانه از
  گفت:

 نداري احتیاج که چیزي هتل. رممی ورم اون از گالري رممی من_
  احیاناً؟

   شد: کج پوزخند به لبم ناخودآگاه

 دوریتونو درد چقدر خب! داره گناه طفلی جان؟ یلدا يخونه ریدنمی_
  ؟کنه تحمل

 تَه خواهندمی که هاییآن از سوزان! و عمیق نگاه یک کرد. نگاهم
  بفهمند! را دلت حال و بیاورند در را تویت

 وَر ناخنم يکناره آویزان گوشت با و انداختم پائین را سرم ترسیده،
  بود: همیشه از تر سرد رفتم.لحنش
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  داداش!زن مربوطه خودم به دیگه اونش_

  داداش!زن مرگ بگویم و نزنم ددا تا کردم رها را نفسم

  گفتم: افتاده پائین سر همان با

  ره!می سر امحوصله خونه تو گالري میام منم_

 يخندنیش بست،می رنگش برنزه و قوي مچ به را ساعتش که حالی در
  زد:

 سمیر غرغراي يحوصله ضمن در نیست! ها کوچولو بچه جاي اونجا_
 باس من که زنیمی گندي یه بازم اونجا ريمی ندارم. رو عزیزت

  کنم! مالیشماس

 دستان مچ یا کردمی دلبري انقدر ساعت گرفتم. مچش از را نگاهم
  تنومندش؟

  دادم: جواب و کردم نازك چشمی گوشه دلخور

 دنبو من تقصیر افتاد شیراز تو که اماتفاقی جمعه! جمعهِ  حواسم من_
  زي!چی یه اون ترسیمی سمیر از اگه البته میاد. پیش که بود حادثه یه
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 و شد طوفانی نگاهش نشاندم. هایملب روي به لبخندي تمسخر با و
 یساعت و گرفت نفسی خشم با افتاد. راه به خونه دریاي چشمانش توي

  کرد. پرت مبل روي و کرد باز را بود درگیر او با هامدت که

  گفت: خشک لحنی با و رفت در سوي به و گرفت را رویش

 بمونم منتظرت اینکه بدون وگرنه بشی حاضر داري قطف دقیقه ده_
  رم!می

 هم به را دستانم و زدم ذوق روي از لبخندي کوبید همبه که را در
  دیدنی! بود پابه غوقایی دلم توي کوبیدم.

  شدم. شدن حاضر به شروع تند_تند ندهم دستش بزك اینکه براي

 نماشی توي و دمز لبخندي پیروزي با رفتم پائین طبقه به که همین
  م:گفت و انداختم بالا ابرویی زدممی نفس_نفس که حالی در نشستم.

  اومدم! تر زود دقیقه سه_

 با و شد کج ور یک به لبش انداخت. راه به را ماشین و زد استارت
  گفت: تمسخر

  خوشحالی؟ خیلی الان تو.مرحبا! به ماشالله_
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  کردم: زمزمه ناراحتی با و گزیدم را لبم

  چیه! از تو جنس دونمنمی تلخی، تو که نیست تلخ انقدر ارمزهرم_

  داد: جواب وارزمزمه هم او و

  صلاحه! اینجوري_

 سفت را کیفم يدسته شد. نامنظم هایمنفس و ریخت پائین هُري دلم
 رخشنیم به که نگاهم نکردم. ايتوجه بدنم حرارت به و چسبیدم

  کرد. اخم تخس هايبچه همانند خورد

 زمستان این توي و گرفتمی سبقت دیگر هايماشین از دريقل با
 توي داشتم من و خوردمی سُر اشپیشانی روي از عرق بندانیخ

  زدم.می پا و دست آتش يکوره

  کنی؟می نگاه چی به_

  دوختم: بهروبه را نگاهم

  خوردن! حقتو همه انگار طلبکاري عالم و آدم از بداخلاقی؟ انقدر چرا_
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 سکوت و بگیرم خان خفه تا دهانم توي شد مشتی سکوتش هم باز و
  کنم. پیشه

 را صدایم که خواستمی انگار کرد روشن را ظبط صداي و برد دست
  نشنود:

  ازم گیريمی فاصله”

  بري تونینمی اما

  عاشقی گنمی چشمات

  بگی؟ تونینمی چرا

  کنیمی فرار چی از

  چرا؟ خندينمی من با

  کنیمی نگاهم ترکم

  چرا؟ بنديمی توموها

  نگیر ازم نگاهتو

  همه پیش بزن صدام
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  همه پیشه

  دوتا ما ندونه کیه

  همه پیشه حواسمون،

  ”همه پیشه

  شد.می تر شدید اخمش لحظه هر که خورد امیرعلی به سرکشم نگاه

  بستم! چشم کشید که آه

  منی با بفهمن بذار”

  کجاست؟ پس هات گیدیوونه

  نیست تو مال فقط عشق این

  دوتاست! ما مال قعش این

  کنارتم من نترس

  نذار! ما میون مرزي

  نبین!! من غیر و هیچکی
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  بذار وا واسم موهاتو

  نگیر ازم نگاهتو

  همه پیشه بزن صدام

  همه پیشه

  تا دو ما ندونه کیه

  همه پیشه حواسمون

  ”همه! پیشه

  

 زورکی يخنده با و کرد خاموش سریع را ظبط آهنگ، شدن قطع با
  گفت:

  شده! معنیبی اهمآهنگ دیگه_

  زدم: تلخی لبخند
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 از ما عشق خونهمی هست آهنگه اون مثلا شدن! معنیبی واقعا اره_
 هچ اشخواننده دونمنمی بودنه. معنیبی ته دیگه بود، اشتباه اولشم
  داشته! خوندنش از قصدي

  داد: تکان سر دادم قورت را دهانش آب

 تو رویاي مرد من خونهمی که همونیه اشونهمه از تر معنیبی ولی آره_
  نیستم!

  کردم: تائید را حرفش و خندیدم بغض با

 همدست قاتلش با کسی دیدي کجا جداً گهمی که آهنگه اون مثلاً  یا_
  شه؟

 که دردي بره! آدم این یاد از تو حسِ نداره امکان خونهمی که اونی یا_
  بره! تونهمی مرگ با اومد عشق با

  تلخم! يخنده شد جوابش

 توي دوباره عمیق، نفس چند از بعد کرد. پارك گالري جلوي را اشینم
  آورد: در لرزه به را دلم هایش اخم رفت. فرو اشیخی قالب
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 گرم کسی با زیادم تهران، اومدي دکترت براي گیممی رفتیم اونجا_
 کسی کاري به کار کلاً  کنی! باز همه براي دلتو يسفره نبینم گیري!نمی

  ببین. هارونقاشی گوشه یه شینب باشه نداشته

  دیگه! بمیر بگو دفعه یه_

  برداشت: را سوئیچ و کرد خاموش را ماشین

  شه!می اونم_

  زهرمار! آقاي رينمی دوري جاي بگی چیزي جونی از دور یه_

 دستی دو را جانم کنم! خیس را خودم بود نزدیک که کرد نگاهم جوري
  م.شد پیدا ماشین از او همراه به و چسبیدم

 هک هایینقاشی با شیک و زیبا گالري .یک بود تصورم از تر فرا گالري
 اشانقیافه و تیپ که بود آنجا دخترهایی فهمیدم!نمی را اشانمعنی

  بود! شاخ قولی به و عجیب و جذاب

  بودم! هیچ هیچِ آنها پیش من

 در را پسري مردانه ايخنده با که انداختم امیرعلی به معذب نگاهی
 به لبخند با دیگري پسر و دختر زد. او پشت به ايضربه و شیدک آغوش
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 رپ و معذب کردند. پرسی احوال و سلام امیرعلی با و شدند نزدیک آنها
 و دست بی آنقدر که آمد بدم خودم از انداختم. پائین را سرم خجالت از
 داشته وجود آنجا هم جانایی که انگار نه انگار هم امیرعلی بودم! پا

   ؟کند امحالی را چیزي چه خواستمی دقیقاً من گرفتن نادیده با باشد!

  :گفت خنده با و آمد بیرون امیرعلی بغل از مشکی ابرو و چشم پسرك

  اومدي! کندي دل بالاخره عجب چه_

  داد: جواب و انداخت بالا ابرویی امیرعلی

  د!کردی غلطی چه دقیقاً وقته چند این ببینم رسیحساب براي اومدم_

  گفت: و کشید رنگش زیتونی موهاي به دستی رو، زیبا ريدخت

  کشید.می آتیش به و گالري کل عماد میومدي دیر کمیه اگه_

 ايخنده تک و شد سرخ بود، آمده بیرون امیرعلی بغل از که پسري
  کرد:

 شروع فروشیات آدم دیدي و امیرعلی باز تو جان؟ هستی داشتیم_
  شد؟
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 دلبخن بود! ترساده کمی هستب نارک خندید.دخترك عشوه با هستی
 زمزمه تقریباً امیرعلی چشمان در خیره و آورد لب به ملیحی و آرام
  کرد:

  اومدي! خوش_

  داد: تکان برایش سري آهسته و زد لبخند آرام هم امیرعلی

  نازي! مرسی_

 شدممی کور کاش کردند؟می نگاه همبه اینگونه چرا آمد. درد به دلم
 ااصل چرا کند! لعنت مرا خدا رفتم.نمی آنجا به اما دممرمی شدممی شَل

 و بسازم بُت یک امزندگی يممنوعه مرد آن از نبود قرار مگر آمدم؟
  کارم؟ پِی بروم

 توجه کرد. رخنه دلم به آدم و عالم هايغم تمام و افتاد سوزش به دلم
  شد: جلب من به نازي

  گالري! میاري داداشتمزن نگفتی جان امیرعلی عزیزم؟ خوبی_

 را چیز همه امیرعلی نکند دانست!می شناخت!می مرا لعنتی اوي پس
  بود؟ گفته او به
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  داد: را نازي جواب من به نگاه بدون امیرعلی

  اینجا! آوردمش بود، رفته سر خونه تو اشحوصله_

 با کرد. هدایتم راست سمت به نازي و گفتند خوشامد هستی و عماد
  گفت: خوشرویی

  جان. جانا باش راحت نکن. غریبگی احساس اصلاً_

  گفتم: و فرستادم بیرون به را امشده حبس نفس

  عزیزم. راحتم_

 حساب خوایممی اینا امیرعلی پیش رممی من کن تماشا نقاشیارو تو_
  کن. صدام داشتی لازم چیزي کنیم. کتاب

  دوختم: تابلویی به را نگاهم و زدم زورکی لبخند گرفته و معذب

  باشه!_

 را مکیف بازتر! را شالم يگره و کردم باز را امبارانی زیپ رفت نازي وقتی
 کوچک اتاقک به نگاهی قراربی و انداختم مبل چوبی يدسته روي

  انداختم. ايشیشه
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 ود.ب گرفته دخترکشی ژست و بود داده لم ریاست میز پشت امیرعلی
 شست.نمی ریششته روي مدام که دستش دیدن از رفت ضعیف دلم
 روي که ايخندهتک گاه راي هایش!بتخم و اخم براي رفت ضعف دلم
 هااین خورد.می چین چشمانش يگوشه و کردمی خوش جا هایشلب

  نبود؟ بس شدن عاشق براي

 هر حالا و شدم چشمانش میخ غم از پر کرد. غافلگیر را نگاهم ناگهان
  خیره! همبه دو

 درمانده من از نگاه هم او و کرد صدایش عماد که نکشید ايثانیه به
  کرد.

 در سر آنها از هیچ که هاییابلو انداختم.ت هاتابلو به را نگاهم آه با
 رس فقط فهمیدم.مننمی هیچ که منی براي پوچ! و معنیبی آوردم!نمی

 آبداري و نون شغل اینکه براي بود...فقط ریاضیات و رقم با امکله و
 حسابداري از حالم حتی من کردم، تخابان را حسابداري باشم داشته

  کرد!نمی سیر مرا شکم که ها بازي قرتی این و هنر خورد!می همبه هم

 توي را خودم امنوجوانی هايرویا در خواستم.نمی هم را ریاضی من
  ري!کبی جانا دکتر، خانم بکن را فکرش دیدم.می دکتري سفید رپوش
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 سمیرم، جاناي همان من زدم. امنیافتنی دست آرزوهاي به پوزخندي
  خواست؟می چه براي را دکتري بود شده عروس پول بخاطر که جانایی

 و تمرف اینستا به همیشه مثل خسته، آوردم. بیرون کیفم از را امگوشی
 بس را هایشکامنت بودم. بَر از دیگر را هایشعکس زدم. سر او پیج به
  من؟ با کردي چه تو لعنتی بودم. شده حفظ کردممی رو و زیر که

 عکس هم اشانهمه که نداشتم بیشتر عکس چند خودم پیج توي
 چشمانم اما زدممی لبخند هایمعکس توي بود! سمیر با اماندونفري

 گاهن چشمان به اگر که آنقدري زد،می فریاد را بودن سمیر با اجبار تمام
  شدند!می کر کردندمی

  .کشیدم امته و سر بی افکار از پوفی

 ايشیشه سرتاسر اتاقک از شوخی و خنده با هستی و عماد بعد، کمی
  رفتند. آشپزخانه سوي به و آمدند بیرون

 و آمد جوش به خونم بودند مانده تنها حالا که امیرعلی و نازي دیدن با
  شد. مشت دستانم ناخودآگاه
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 در حدقه از را نازي چشمان و بروم داشتم دوست بودم. حرص از پر
  نزند. لبخند برایش و نکند نگاه را امیرعلی تا بیاورم

 به نکند هوس درد، زور از تا کشیدممی را امیرعلی موهاي آن از بدتر
 نشایما و دل و کند بازي ریشش ته با و بزند دخترکُش لبخند نازي روي

  ببرد. را

  بود! نشسته نازي پیش کردمی جابی خیلی او حقی؟ چی به اصلاً

 طی را گالري عرض و طول و شدم بلند حرص زور از بود. شده گرمم
  ساختم. مسخره، تابلوهاي زدن دید مشغول را خودم الکی و کردم

  دادم.می فحش جفتشان به دلم توي

 و انداختم بالا شانه سوزاندمی را دلم داشت که حسادتی به توجهبی
  گفتم: دلم توي

 .نیست که مه اینا از بیشتر لیاقتش ایه!تحفه کرده فکر درك! به_
 جلف یلداي همون باشه. خوش جونش یلدا و نازي با بره بهتر همون
  بگو! رو نازي اون خوره.می دردش به سرسبک
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 ُمرده مادر نازي از ایرادي تا دادم فشار را چشمانم و شد مشت دستانم
  نشد. نصیبم چیزي کردم فکر هرچه اما بگیرم.

  ره!می سر اتحوصله گفتم_

 ظاهرم اما خوردم. جا سرم، پشت درست امیرعلی، دندی با و برگشتم
  نکنم. ايتوجه آمیزش تمسخر پوزخند به کردم سعی و کردم حفظ را

  گفتم: حرصی

 نازي پیش برید بهتره باشی. من يحوصله نگران خوادنمی شما_
  جونتون!

  کرد: نگاهم خونسرد

  بکنم! کاروهمین خواستممی اتفاقاً_

 ودمخ این، از بیشتر تا نبیند. را حسادت هايهشعل تا گرفتم را چشمانم
  نکنم. ذلیل و رسوا را

  زدم: پوزخندي

  خوبه!_
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  بدم؟ سفارش خوريمی چی غذا_

  کوفت! خورم،می کوفت_

  متاسفانه. شده تموم کوفتشون_

  رستوران؟ این نداشتن چیزي دردي زهرماري،_

 شستدر خر گوشت با که داره برگایی کباب یه رستورانشون اتفاقا_
  خورید؟می کنندمی

  دید؟می سفارش جونتونم نازي براي_

  خواره!گیاه جونمون نازي نه_

  خانم! یلدا چی؟ یلدا_

  زه!پنمی بو و رنگبی سبزي قرمه بلده. آشپزي خودش خانممونم یلدا_

 نفس کنم. نثارش سیلی داشتم دوست و خوردممی حرص درون از
  وختم:د چشمانم به را نگاهم و کشیدم عمیقی

 سبزي قرمه این از گاو مثل هابعضی که بودم دیده جا یه من ولی_
  خوردند! بو و رنگبی
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  انداخت: بالا ابرویی

  نداشتن! ايدیگه يچاره گشنگی از ها،بعضی اون شاید_

  شعورند!بی وقعا هابعضی_

  گم!می که دیدم کنند؟می قاطی حسادت از دارند هابعضی دیدید_

  دم:خندی حرص، از پر

  نیستند! امسوزيدهن آش هابعضی آخه_

  ُمردنند؟ درحال حسادت از هابعضی همین واسه_

  شدند! خودشیفتگی و توهم دچار زیادي هابعضی_

  خر؟ گوشت با برگ کباب پس_

  نداره! صفایی که جونتون نازي و شما بدون آخه_

 رتصو نثار کجی پوزخند و کشید اشگوشی لمسی يصفحه به دستی
  کرد. ام،دهش سرخ

  کرد. نگاهم و گذاشت گوشش دم را گوشی و گرفت شماره تند_تند
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 زد! پوزخند دوباره که کردم اخمی رویش به و رفت بالا لبم يگوشه
  بگیري! پوزخند مرض

  گفت: سریع شد برقرار تماس تا

  کنید... لطف هستم چهار و بیست و صد اشتراك سلام،_

 گذاشتم. پایش روي محکم را مپای عمد از و افتادم راه به حرص با
  زد. زل چشمانم به عمیقی اخم با و خورد چین چشمانش يگوشه

  گفتم: و دادم بالا را ابروهایم جفت

  کردم! له و پاتون اینکه مثل ببخشید اوا_

 قدم از قدم نگذاشت و گرفت را امبارانی آستین که بروم برگشتم
  بردارم.

  گفت: و ردک نگاهم جذبه پر و جذاب اخم همان با

  سالاد. همراه سبزیجات سوپ و جوجه پرس دو برگ، کباب پرس دو_

  پرسید: سرد و کرد جدا گوشش از را گوشی بعد

  خوري؟می چی نوشیدنی_
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  بینم. کن ول و آستینم_

 همان با و چسبید ترسفت که کنم جدا دستش از را آستینم خواستم
  پرسید: اش،جذبه

  خوري؟می چی نوشیدنی_

  کن! ولم برم، خواممی_

  خوري؟می چی نوشیدنی_

  خان؟ قُلدر شدي کر باز_

  خوري؟می چی نوشیدنی_

  برم. خواممی نمیاد خوشم اینجا از_

  خوري؟می چی نوشیدنی_

  خورم!می درد_

  خوري؟می چی نوشیدنی_

  کشیدم: داد عصبی، و کلافه
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  نوشابه!_

  گفت: و چسباند گوشش دم را گوشی

  دوغ! تا پنج_

  غریدم: و دادم تکان را دستم کرد که قطع

 ازت همه و قُلدري خیلی اینکه کنی؟ ثاب چیو خوايمی کن! ولم_
  برن؟می حساب

  انداخت: امعصبی يچهره به تفاوتیبی نگاه

 که جوري هر کنی!می زندگی بخوام من که هرجوري من پیش وقتی تا_
 نوشیدنی بخوري چی غذا کنممی تعین من کشی!می نفس بخوام من

 ي،بد انجام باید بگم من که هرکاري باشی! کجا گممی من بنوشی! چی
  شد؟ شیرفهم گفتم؟ چی شنفتی خب بدي! انجام باید

  اي!عقده_

  هستم! ايعقده من آره_

  روانی! مریض_
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  گرفت: چشمانم از را روحشبی و حالتبی چشمان و زد زهرخندي

  خوب! تو روانی، مریض من_

  گفتم: غیظ با

 به چی دونممی خوب من نیاوردي! که اسیري کن. لو آستینمو_
  نقاش! آقاي نسوزون فسفر زیادي نیست. صلاحم به چه صلاحمه

  گفت: جدي

 روي بشین برو خوب دختر مثل هم حالا زنم!می بار یه حرفمو من_
 زا دندونات خوري!می نوشابه نبینم هم دیگه بیارن. غذاتو تا صندلی

 زنیینم لب نوشابه بعد به این از نیست. خوب پوستتم واسه رهمی بین
  دوغ! فقط

  خندیدم: و کردم نگاهش حسرت با

  بریم. باهم شو پیاده زکی!_

  گفت: شمرده _شمرده بود. تابلوها روي چشمانم جاي به نگاهش

  دارم. کار نازي با من خوري!نمی جُم جاتم از اینجا شینیمی_
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 نبیرو قدرتمندش دست انمی از شدت به را آستینم نازي، نام آوردن با
  گفتم: حرصی پر يخنده با و کشیدم

 داره بدجوري چون نمونه، تنها این از بیشتر جونت نازي برو آره_
  کنه!می نگاهمون

 بود نشسته صندلی روي کرد. غافلگیر را نازي نگاه و برگشت دفعهیک
 نگاهش عاشقانه چنان و بود گذاشته اشچانه زیر هم  را دستش و

 تک_تک و رفتممی شکبی نداشتم، هم را حیا ذره آن اگر که کردمی
  کندم.می را هایشگیس

 هايبرگه به را نگاهش و زد هلی لبخند کندمی نگاهش امیرعلی دید تا
  دوخت. رویشبهرو

  داره؟ علاقه شما به انقدر جون نازي دونهمی جون یلدا_

 و دست و شد گرم قلبم که عمیق آنقدر کرد. نگاهم عمیق و برگشت
  گفت: بمی صداي با شد. سست شدت به پایم

  دونه!می حدشو و نیست فضول تو مثل یلدا_

  ود!نب آدم اصلاً  تروخدا. ببین را شعوربی مردك بدان! را حدت یعنی این
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 ناراحت بیچاره یلداي ريمی لو موقع یه گفتم خودت بخاطر من_
  شه!می

  کرد: زمزمه

  کنم.می خراب و دیگران زندگی پول بخاطر باشم، امخري هر من_

 تا کردم نگاهش مات ریختند. رویم که بود سردي آبی حرفش
 به آهسته هايقدم با و زد پوزخندي که بدانم جمله این از را منظورش

  رفت. ايشیشه اتاقک سوي

 را حرفی یک خواسته نداشته! منظوري حتماً کردم. زورکی يخنده
  است! رطوهمین آري بزند! طوريهمین

 حرف و نیست چیزي که دادم اطمینان خودم به و کرد آرام را خودم
  داد!می طعنه بوي که حرفی از ترسیدمی دلم ته که هرچند زده مفت

 به خونمون دوباره تا نکنم نگاهشان کردم سعی و نشستم مبل روي
  نکشم! را جفتشان تا نیاید. جوش
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 زدممی حدس که تونیزی مو دخترك هستی آوردند. را غذاها بعد کمی
 و دز لبخند رویم به گرفت. را هاسفارش باشد داشته عماد با سري و سر

  گفت:

  نشین. تنها عزیزم بخور غذا ما پیش بریم بیا_

 رها خودشان حال به را نازي و امیرعلی من بود؟ هاراحتی این به مگر
  اند!خوانده کور کنم؟

  بشینم. یرعلیام و نازي پیش برم دممی ترجیح ولی مرسی_

  نکن. رودربایستی کن صدام داشتی لازم چیزي باشه_

  گفت: و گذاشت جلویم را غذا پرس سپس

 برگ کباب داده. سفارش برگ کباب توئم براي امیرعلی کنم فکر_
  داره. دوست خیلی

  کردم. تشکري و دادم تکان برایش سري

 اتاق رفط به طمانینه با و آرام هايقدم با و برداشتم را غذایم ظرف
  رفتم.
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 اقات وارد و نگذاشتم محلش کرد. اخمی اتاق نزدیک دیدنم با امیرعلی،
  شدم.

  شد. ترغلیظ اخمش تنها، امیرعلی و کرد تعجب دیدنم با نازي

 و گذاشتم میز روي را غذایم ظرف تمام پرویی به و زدم ژکوندي لبخند
  نشستم. صندلی روي

  بدید. ادامه نکنید قطع من بخاطر و حرفاتون تروخدا_

 تواندنمی من وجود با که بود فهمیده حتما بود! شده ناراحت نازي
  بود.بهتر! شده دمق کند، غلطی

 یغذای کردم. غذایم خوردن به شروع و شد ترعمیق لبخندم فکر این با
 روبه و کرد پوفی نازي چسبید.می تنم به و شدمی گوشت حالا که

  گفت: امیرعلی

  بکن! کاري یه دونیمی و وضعیت که دتخالیه.خو خالیه حساب_

  همیشه: از ترجدي امیرعلی و 

  کشه.نمی طول بیشتر هفته دو کردم. فکرایی یه_
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  آوردم. کم واقعاً دیگه من ساله. یه قدِ اسهفته دو اسمش_

  کنیم!می رو و کار همون الانم کردیم؟ کارچی قبلاً_

  چی؟ عباسی پس_

 بود. خوشمزه و لذید واقعا ذاغ گذاشتم. دهانم توي دیگري قاشق
  خري! گوشت عجب

  اصلاً؟ گممی چی ديمی گوش توئم! با امیرعلی_

  بود: منگ امیرعلی صداي

  آره...آره!_

  که! نیست هزار دو قرون یه بحث کنیم؟ کارچی و اون گممی_

  کشیدم. عمیقی نفس و خوردم را دوغ از قلپی

  توئم! با امیرعلی_

 جا من، روي اششده زوم نگاه و امیرعلی دیدن با و آوردم بالا را سرم
 زا گیج و بود من به خیره چنان و نبود اتاق توي هیچکس انگار خوردم!
  بودم. برادرشزن جانا، من بود کرده فراموش که اطراف،
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  گفت: آرامی صداي با که انداختم پائین را سرم

  باش! نداشته کار ها کاراین به تو کنممی درستش خودم_

  نگرانتم! باشم؟ نداشته کار چطور آخه_

  کردم. اخم و شدم خیره نازي صورت به

  کنم.می حلش_

  کنه! خدا_

  گفتم: و کباب توي کردم فرو را قاشقم

  بیاري؟ امواسه آب لیوان یه شهمی جون! نازي_

 که نبود پیش ساعت نیم همین خودش انگار زد. لبخندي اما خورد! جا
 از کندن دل حتما کنم. صدایش مداشت لازم هرچه کردمی اصرار

  بود! سخت برایش امیرعلی

  خود!بی يدختره کرده غلط

 رفت،می در سمت به که درحالی نازي و رفت بالا امیرعلی ابروي
  پرسید:
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  خواي؟نمی چیزي تو امیرعلی_

 بود، من روي نگاهش که درحالی و زد چنگالش سر به گوشت ايتکه
  داد: جواب

  بذار. کشمش جاش به خوامنمی قند بیار. چایی_

  شد: باران ستاره نازي چشمان

  نداري! دوست قند تو دونمنمی انگار گیمی جوري یه حالا_

  نکردي. فراموش دونممی_

  کنم؟ فراموش باید چرا_

  کردم: ايقروچه دندان

  !تشنمه من عزیزم_

  ببخشید. میارم، الان_

  آوردم: در را ادایش و کردم کج را بم شد.ل خارج اتاق از

  نکنم؟ فراموش باید چرا_
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  داداش؟زن گفتی چیزي_

  مرگ! و داداشزن روحت؟ تو بگویم

  گفتم: و فرستادم بیرون را نفسم

 ماشالله جان نازي خوري!نمی قند تو که دونهنمی مادرجونم کنم فکر_
  داره! آشنایی شما با خوب

  چی؟ که_

 چی اشم دونهمی خوب جون نازي معلمومه جوري!همین هیچی_
  نداري! دوست چی داري دوست

 عمیقی نفس و گذاشت میز روي را آرنجش زد. کنار را غذایش ظرف
  کشید:

  طوره!همین_

  خوبه!_

  پرسید: آرام

  چته؟_
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  من؟_

  هست؟ اتاق توي هم ايدیگه کس تو غیر_

  نیست! چیزیم من_

  برد! جا همان را ایمانم دل و کشید سیاهش موهاي انبوه میان دستی

  هست! مرگیت یه کنممی احساس من ولی_

  گفتم: امشده کلید هايدندان میان از و خندیدم صدا با

  خوبم. امخیلی من کنهمی اشتباه احساست_

  چیه؟ نازي با مشکلت_

  باشم؟ داشته مشکل باهاش بخوام که کیه اون آخه مشکل؟_

 بشه ناراحت خوامنمی عزیزه خیلی من براي نازي چون خداکنه!_
  داداش!زن

  خندیدم: اما شد کباب خودم براي دلم 

  شه.می نارات بیشتر یلدارو بفهمه جون نازي کنم فکر ولی_
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 و تمام رحمیبی با و چشمانم به زد زل انعطافی هیچ بدون جدي،
  کمالی،گفت:

  کن.ن تر دراز گلیمت از بیشتر پاتو نیست. مربوط تو به موضوع این_

 نگاهش دلخوري با و کوبیدمی ندت قلبم آمد. اتاق به نازي و شد باز در
  گرفتم.می آتش داشتم کردم.می

 به دوخت. نازي به و کرد قایم من از را چشمانش او و شد مشت دستم
  گفت: و زد لبخند او

  مرسی!_

 به که لشتن جسم این از شدم. زاربی خودم از و کردم بغض اردهبی
 دیگري براي که ايممنوعه .به کردمی گناه و بود دوخته چشم ممنوعه

  زد!می لبخند

  گفت: مهربانی با و گذاشت جلویم را آب ان نازي

  عزیزم. بیا_

 خودشیرینی امیرعلی جلوي خواستمی حتماً زدم. پوزخندي حرص با
  کند.



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 928  

 

 آتش در تنم اینکه با کشیدم. سر لاجرعه را آب لیوان تشکر، بدون
  نکردم. ترك را میدان و ماندم جا همان سوخت،می

  بمانند. تنها دو آن که بود این از بهتر شدن، رتحقی

 دشمی باعث اما بود شده سرد گذاشتم.هرچند دهانم توي برنج قاشقی
  رود. فرو کمی بغضم

  زد. زل اشصفحه به اخم با و کشید جلویش را تاپلب امیرعلی

  پرسید: و کرد نگاهم نازي

  سالته؟ چند_

  کنم: برخورد عادي کردم سعی

  دو. و بیست_

  ترم.بزرگ ازت سال سه نم_

  جهنم! به خب دادم. تکان برایش سري

  کردي؟ ازدواج کی_

  کشیدم: نامحسوسی پوف
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  سال! یک به نزدیک شه،می ماهی چند یه دونمنمی_

  نیست؟ یادت چی یعنی_

  کردم: خفه دل در را آهم و انداختم بالا ايشانه تفاوتبی

  نه!_

  کردم. حس خودم روي بدجوري را نگاهش سنگینی من و خندید

  یادشه! شوهرش با شونمآشنایی ساعت من خواهر حالا_

 الکی کنم،می خندیدن به تظاهر که روزها تمام مثل خندیدم. الکی
  خندیدم.

  شدید؟ آشنا باهم چجوري_

  گفت: خشنی و خشک صداي با امیرعلی

  نازي! بیار حسابارو صورت برو_

  کن. سابح اینارو فعلاً تو نشده که دیر میارم حالا_

  خواست!می را سوالش جواب کرد. نگاهم دوباره
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 همب خیلی خوشگل! که توئم تیپه.خوش خیلی دیدم. و سمیر عکس_
  میاید!

  شد: عصبانی امیرعلی

  نیستم؟ تو با مگه_

  واست. میاره خودش الان عماده. دست حسابا صورت جان! امیرعلی_

  کرد: نگاهم دوباره و دوباره

  شدي؟ آشنا باهاش چجوري نگفتی،_

 را سوال این جواب امیرعلی جلوي نداشتم دوست بود. شده گرمم
  بدهم.

  گفت: رفت،می تحلیل لحظه هر که صدایی با امیرعلی

  بیار! حسابارو صورت برو_

  دیگر! بود من نفهم زبان امیرعلی کرد. اخمی و خورد جا نازي

 را ها حساب صورت تا رفت بیرون حرفی هیچ بدون نازي و زدم لبخند
  بیاورد!
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 و ردک نگاهم بود شده سرخ که چشمانی با امیرعلی رفت، بیرون نازي تا
  گفت: بلند

  بیرون. برو_

 و دادم تکیه صندلی به نیاوردم. خودم روي به اما کرد ناراحتم حرفش
 و انداختم بالا ابرویی خیالبی کردم. قلاب امسینه روي را دستانم

  گفتم:

  راحته. جام من_

  شد: کلافه

  ناراحتم! من ولی_

  زدم: را امتفاوتیبی ماسک اما گرفت آتش قلبم

  نیست! من مشکل دیگه اون_

  نکن!_

  نکنم؟ کارچی_

  نکن. گممی راه. اون به نزن و خودت_
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  راه؟ کدوم_

  بسه!_

  کن! باور گی.می چی فهممنمی_

  کشید: نفس کلافه

  من! احمقم... من نفهمی، بایدم_

  کردم: زمزمه و لرزید دلم گرفت. را نگاهش

  چیه؟ منظورت_

  شد. ریش دلم و کشید آه

 و کرد باز را پنجره رفت.در پنجره سوي به نامنظم هايقدم با
  ایستاد. رویشبهرو

 با شد. خیره خراش آسمان هايساختمان به و گرفت دلربایی ژست
 و زدم دریا به دل نبودن و بودن مردد بین و کردم نگاهش حسرت

  پرسیدم:

  هست؟ چیزي نازي و تو بین_
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 رسوا اگر ◌ٰحتی پرسیدممی باید برنگشت. اما خورد، تکان که دیدم
  !پرسیدممی باید بود بله جوابش اگر ◌ٰحتی .پرسیدممی باید شدممی

  کرد: زمزمه

  نکن...جانا...نکن!_

  دانستم!می باید من و داشت گله لحنش

  بگو..._

  بدونی؟ خوايمی چرا_

  وي!کنجکا روي جوري...ازهمین_

  زد: نیشخندي

  کنجکاوي! روي از_

  ندادي؟ سوالمو جواب_

 مربوط من به که چیزي هر نداره. ربطی تو مشخصه.به سوالت جواب_
  من. هم بفهمی تو هم کاش...اینو نداره. ربطی تو به شهمی
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 کیزور لبخند کشیدم. آه بار پانصدمین براي و دوختم میز به را نگاهم
  گفتم: و زدم

  من... بخاطر خوادنمی بده. انجام وکارت بشین بیا_

 چشم چون من، بخاطر بگیري. را رویت من بخاطر خوردم. را حرفم
  نداري. را دیدنم

 به و شدم بلند جایم از نالان، و خورده سر داد. عذابم بدتر سکوتش
  کردم: زمزمه و رفتم در طرف

  ات!خونه برم بگیر! آژانس برام_

***  

 تتخ روي از بدبختی با کردم. باز چشم و دادم تکانی جانم بی بدن به
 پذیرایی به را خودم سریع بود. شده خشک بدنم شدم...کل بلند

  رساندم.

 بود جانش یلدا پیش حتماً خورد! را خونم خون نبود. امیرعلی از خبري
  بود! بهانه هتل نازي! پیش نه که یا

  !امیرعلی از یادداشتی کرد، جلب را امتوجه اپن روي کاغذي تکه
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  "دنبالت میام باش آماده دو ساعت میوفتیم. راه امروز"

 دیگر ممنوععشق این از انداختم. زمین و کردم مچاله را کاغذ خشم با
  بودم. شده خورد...خستهمی بهم حالم

 زدم. زنگ سمیر به اجبار به داشتم، سمیر از پاسخ بی تماس چند
  پیچید: گوشی پشت صدایش

  جانا؟_

  گفتم: و بستم چشم

  بیوفتیم؟ راه باید امروز_

  گفت: زده هیجان

 دیگه بیوفتید. راه امروز که گفتم امیرعلی به من شد، حل چی همه_
  کنه! جدا هم از رو تو و من تونهنمی هیچی

  زدم: لب غم با

  تونه!نمی هیچی آره...دیگه_
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 دادم. قورت را بغضم و زدم لبخندي افتاد. کاناپه روي دستم از تلفن
 متوانستنمی من ببندد. را ساکم زیپ داشتند سعی مجان بی دستان
  دلم. به رسدمی مغزم از که وحشتناك درد این به کنم عادت

  آمد. دو ساعت دقیقاً

 شد. خانه وارد او و کرد پاك را هایماشک شد...دستانم باز قیژي با در
  بود! پائین سرش

  برداشت. در جلوي از را ساکم

  شدم... بلند

 توي اشک و گرفت شدت امچانه کرد...لرزش ندبل آرام را سرش
 شد خیره چشمانم به زد. پلک آرام و آمد کش .لبش شد جمع چشمانم

  کرد: زمزمه و

  بشه. تموم باید بالاخره کنم،می درستش_

  

  *سمیر*
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 کارساز تهدیدم بالاخره شدم. خارج شرکت از و کردم جمع را وسایلم
 خواستم جانا آمدن از شحالخو کنم. راضی را آقاجون توانستم و بود

  کرد: متوقفم صدایی که شوم ماشین سوار

  مشیري؟ آقاي_

 بودم، کرده اخراجش که سیریشی منشی دیدن با برگشتم. متعجب
  غریدم: لب زیر آمد، که جلوتر شد. درهم هایم اخم

  دختر! داري رویی چه تو کنی؟می کارچی اینجا_

  کردند. استخدامم دوباره پدرتون_

 و کردم باز را ماشینم در میشدم! کلافه داشتم دیگر آقاجون هاي کار از
 سرم پشت از را صدایش کردم. پرت صندلی روي را کیفم خشم با

  شنیدم:

  ؟ بزنیم حرف کمیه شهمی_

  طرفش: برگشتم

  دارم. زن من_
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  خندید:

  بزنیم. حرف کمیه فقط بخورمت خوامنمی که من_

  دارم.ن پرتات و چرت شنیدن به ايعلاقه_

 زن زد...زیباترین زل چشمانم به و کرد جا به جا اششانه روي را کیفش
 عشوه دو با اینکه کرد؟می فکري چه خودش پیش بود! من مال دنیا

  بشوم؟ خرش

  گفت: و گرفت دندان را لبش

   هستی؟ چجورش دیگه تو_

  گفتم: و انداختم نگاهی اممچی ساعت به اخم با

  ندارم... وقتی_

  دادم: دامها ترجدي و

  بشی! سبز راهم سر دیگه ندارم دوست_

 محلش کوبید. شیشه روي دست با زدم. استارت و شدم ماشین سوار
  گرفتم. را گازش و ندادم
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  بود! جورشچه دیگر این

  

  *جانا*

  رسیدیم...

 بیرون دستش از حرفی هیچ بدون را ساکم شد. پیاده شدم، پیاده
  بود. گرفته سخت و سفت کشیدم.

 پس بخورد، نگاهش به نگاهم خواستمنمی بود! پائین همچنان نگاهم
 طی را حیاط راه و کردم باز را در و شدم نزدیک در به حرفی هیچ بدون

  بود! سمیر ماشین برگشتم. آمد که ماشین صداي کردم،

 سرجایم آمد. سویم به و شد پیاده ماشین از خوشحال و شاد نگاهی با
 و کشید آغوشم در زدههیجان م.شد اشخیره حالت بی و ایستادم

 بغل را سمیر و آمد بالا ام زده یخ دستان داد. فشارم محکم و سفت
  کرد.
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 این هت نصیحت تو به من از جانا بساز، سمیر با زندگیتو گفت:می نساء
 همبه تا دو شما رسیدن بخواد هم خدا پوچه و هیچ ممنوع عشق

  نشدنیه.

 طرفمان به افتاده هايشانه با که امیرعلی به خورد نگاهم پشت از
  آمد.می

 را سمیر صداي فشردمش. تر محکم بلکه نزدم! پس را سمیر باراین
 را کدامشانهیچ اما گفتمی امدلتنگی از مدام که شنیدممی

  بود. امیرعلی هايقدم پِی حواسم چون شنیدم،نمی

 قرار مخاطب امیرعلی که سمیر، آمدم...صداي بیرون سمیر بغل از
  شنیدم: را دادمی

 جانا گفتم بهش من بزن. مادرجون به و گفتم که و حرفایی همون_
  کنه. شک چیزي به ندارم دوست دوستشه پیش

 وسط بود، آشپزي درحال آشپزخانه توي رفتم...مادرجون خانه به
 داد گذاشتمی اجاق روي را قابلمه که درحالی ایستادم. در چهارچوب

  کشید:
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  تویی؟ مهسا_

  دادم: جواب کوتاهی مکث از بعد

  عروست! منم، نه_

  گفت: و انداخت پایم تا سر به نگاهی و برگشت

  خانم... جانا به به_

  داد: تکیه کابینت به سینه به دست و انداخت بالا ابرویی

 دوستت پدر راستی...حالت ها. گذرهمی خوش بهت داره خوب_
  خوبه؟ چطوره؟

  گفتم: و برداشتم دیوار از را امتکیه کردم. کج را املوچه و لب

   مُرد! و کرد سکته که بود شما سنهم جون از دور_

  گفت: و خندید حرصی

   ؟ من سنهم_

  ندادم. را جوابش
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  ُمرد؟ چرا حالا_

  کشیدم: داد کردم،می حرکت هاپله سمت به که حالی در

  بشه. مرگدق و بزنه سکته خدا بنده که کرد کاري یه عروسش_

  دادم: مسیج نساء به و کردم عوض را هایملباس م،رفت که اتاقم به

  "پیشت بیام خوامداري؟می وقت فردا"_

  " حالا؟ مرگته چه باز دارم. وقت شما واسه همیشه که من"_

 صداي کردم. پرت تخت روي را گوشی و کشیدم آهی
  آمد. می پائین از هایشانزدنحرف

 ی.امیرعل هم رویشبهرو و بود نشسته کاناپه روي رفتم...سمیر پائین
  گفت: بود، ایستاده هم مادرجون

 ولا و هول به کلی برگرده خوادمی مهرداد دیگه روز چند که نیست_
  افتاده.

 چشم مادرجون کرد. حلقه کمرم دور را دستش و نشستم سمیر کنار
  گفت: امیرعلی که رفت من به ايغره
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  کنم! استراحت کمیه رممی_

  گفت: سریع مادرجون

  نمیاد. آقاجونت امشبم بخوریم شام خوایممی هاینخواب_

   اصلاً؟ بود که مرد این شدم، منجز آقاجون، اسم آوردن با

  رفت. بالا يطبقه به و داد تکان سري گرفته امیرعلی،

 و چسباند امگونه به را لبش سمیر کرد، گم را گورش که هم مادرجون
  زد: امگونه به سختی و سفت يبوسه

  خستگیت؟ پاي بذارم و سکوتت این_

  " تو از امزدگی دل پاي بگذار را سکوتم این"

  شد: بلند جا از و کشید موهایم به دستی

  کنم. کار بالا رممی کمیه_

 سمیر سمت برو قدم جلو...یک بذار پا تو شده بارم یه گفت:می نساء
  داره. دوستت اون دیوونه سمتت! میاد قدم چند ببین

  گفتم: ناخودآگاه
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  بمونی؟ کنارم شهمی رسمی_

  زد. نرم اي بوسه امپیشانی روي و شد خم

 امش زمان تا توئم بهتره سرم. تو ریخته کار تا هزار دلم عزیز تونمنمی_
  کنی. استراحت کمیه بري

 دوستم کردمی ادعا داشتنش. دوست وسعت بود طورهمین همیشه
 لبخندي که دادم تکانسري فروخت.می کارش به مرا همیشه اما دارد

  زیبا. زندگی این به زدم لبخندي هم من رفت. بالا به و زد

  کشید: داد آشپزخانه از مادرجون

  دارم. کارت آشپزخونه بیا شوبلند خانم جانا_

 ردکمی قند از مملو را قندان که حالی در رفتم. آشپزخانه به حوصلهبی
  گفت:

  کجاست؟ دونینمی نزد؟ زنگ بهت گم...مهسامی_

  نه!_

  بزند: لبخند کرد سعی و داد تکان سري نگران
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  بزنم. صداشون برم من بچین و شام میز کم_کم تو_

  بود... کرده غلطی یک مهسا نکنم غلط و بود پریده رویش و رنگ

 خودم بود بهتر کردم. آماده را شام میز شده، طوري هر اما بودم خسته
  نرود. هرز فکرم این از بیشتر تا کنم مشغول را

 کردممی بازي غذایم با بود. فرما حکم سنگینی سکوت شام یزم سر
   نداشتم! خوردنش به میلی هیچ

  م!نداشت که نداشتم اشتها شدم، خیره سالاد ظرف به و کردم کج را لبم

 يچیز لب زیر و گذاشت امیرعلی بشقاب توي دیگته ايتکه مادرجون
  کرد: فوت امیرعلی صورت توي و خواند

  بگیري! جون استخوان.بخور و پوست شدي ر،ماد بشه قربونت_

  نبود! دنیا این توي که امیرعلی اما

  گفت: لودگی با امیرحسین

 گنده خرس که امیرعلی این ها.نیست بد برسی ما به کممیه مامان_
  شده.
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  زد: غر سمیر

  زدنه؟ حرف طرز چه این_

  کند:می اخم مادرجون و

  گنده؟ خرس گهمی داداشش به آدم_

  دهنم. تو نزنن نفر صد بگم چیزي یه خونه این تو من نشد اباب اِي_

 و دهانم توي گذاشتمش اجبار به برداشتم ظرف توي از مرغی تکه
  کردم. جوئیدن به شروع

 دستم آوردند. هجوم دهانم به اممعده محتویات تمام که نکشید طولی
 شویی دست سمت به سریع و زدم عقی و گرفتم دهانم جلوي را

  دوئیدم.

 خورده که هرچه شد. خارج دهانم از زدم که عقی با اممعده حتویاتم
  دیدم. روشویی توي را بودم نخورده و بودم

 پائین و بالا دارمکش و تند هاينفس شدت از امسینه بستم. چشم
 خوش جا رویش سردي عرق که کشیدم امپیشانی به دستی رفت.می

  بود. کرده
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 به سمیر نگران صداي و خورد در به ايتقیه کردم. باز و را آب شیر
  رسید: گوشم

  خوبه؟ حالت یهو؟ شدچی جانا_

  گفتم: ضعیفی صداي با و پاشیدم صورتم روي آب مشتی

  میام. خوبم...الان_

  شده!چی ببینم و لعنتی در این کن باز دِ_

  گفت: مادرجون

 لازم چیزي خوبه؟ حالت که...جانا نشده چیزي جان مامان باش آروم_
  ؟نداري

 خشک را صورتم و دست حوله با و دادم قورت گره با را دهانم آب
  شدم. خارج دستشوئی دست از و کردم باز را در کردم.

 به سر زدهخجالت شوئی،دست در پشت درست اشانهمگی دیدن با
 تمدس و آمد سویم به سریع سمیر کشیدم. عمیقی نفس و انداختم زیر

  گرفت: را
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  یهو! آخه شد چت خوبی؟ _

 يها نگاه این نبود خودم دست انداختم. امیرعلی به نگاهی چشمی زیر
  ام.گانه بچه هايکنجکاوي و گاهبی و گاه هاي توجه ام...اینچشمی زیر

 بدجور نگاهش و بود امخیره نبود. مشخص چیزي صورتش حالت از
 دادنمی اجازه بود بسته را امتنفسی راه یکی انگار کرد!می سنگینی

  شم.بک نفس

  بود! آور خفقان و متشنج بدجوري فضا

  گزیدم: لب

 منتونست شد بد حالم بینیم زیر خورد که مرغ بوي دونمهیچی...نمی_
  زنه!می همبه حالمو مرغ بوي جدیداً کنم. کنترل و خودم

  گفت: زده بهت و شد گرد مادرجون چشمان

  داري؟ بار نکنه_

  نیوفتم. پس تا دیوار به گرفتم را دستم
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 کبودي به که بود امیرعلی صورت دیدم که چیزي تنها
  کرد. بسه و باز بار چند را زد...چشمانشمی

  کند. فرود و شود کنده جایش از داشت سعی تپشش هر با قلبم

  گفت: خوشحالی و پته_تته با سمیر

  مامان؟ گیمی راست جدي؟_

  رفت. ها پله سمت به آهسته هاي قدم با و برگرداند را رویش امیرعلی

 به عزرائیل الان همین کاش باشد. راست خواستمنمی بود، دروغ
  بیاید! سراغم

  گفت: ايآهسته صداي با مادرجون

  بده. بارداري تست باید_

  کشید: موهایش به دستی هولزده سمیر

  کنم؟ کارچی باید من الان_

  بخر. چک بیبی یه کوچه سر داروخونه از برو_
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 لوگ در فریادم امّا نیستم، املهح من بگویم و بکشم فریاد خواستممی
  شد. خفه

  گفت: و گرفت را دستم بوسید. را امگونه سریع سمیر

  جانا. بشین بیا_

 هب سمیر نشستم. مبل روي آرام رفت. گیج سرم و کشید تیر نبضم
 بود شده گشاد چشمانم گرفت. جا کنارم مادرجون و رفت کتش طرف

  تعجب. فرط از

  گفت: وارزمزمه گلویم...مادرجون به زد ریشه بغض رفت که سمیر

 میخ بچه شاید که باشم خوشحال باشی حامله اگه دونمنمی_
 اینکه از مباش ناراحت یا زندگی این به بشی پابند توئم و بشه زندگیتون

  باشه. تو از امنوه ندارم دوست

  ندارم. را کردنش پاك حوصله چکید. چشمم از اشکی قطره

  باشم. حامله خوامنمی من_

 رس کم_کم و کرد پیدا را خود راه کم_گرفت...کم نبض کم_کم بغضم
  کرد. باز
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  داد: تکان زدهماتم منِ براي سري بار افسوس

 باید داري عمر تا سرنوشتته، تو سمیر اما نداري دوسش دونممی_
  بسازي! و بسوزي

  انگار. اندگذاشته مسابقه صورتم روي هااشک

 تمف که عزیزتره...توئم برام پسرم هبسوز حالت به دلم که چقدرم هر_
  ندادي! انجام و کاري مجانی و

  کند.می خورد را عصابم دستانم واردیوانه لرزش

  مادرجون: صداي بعد کمی و آمد کفشی تق_تق صداي

  امیرعلی؟_

 توي چمدانِ دیدن گرفتم..با بالا را سرم و خوردند ُسر هایم اشک
 بود...که همراهش اول روز هک چمدانی همان پرید. سرم از عقل دستش

  برود. و کند امدیوانه بود آمده

  گفت: نگران مادرجون

  ري؟می کجا_
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  خندید: درد از پر

 ااینج عمرم آخر تا تونمنمی که من داره، رفتنی یه اومدنی هر بالاخره_
  بمونم.

 ستخنده لبش روي دارد. را کردنم دیوانه قصد اممخچه درون صدایش
  دارد. ترس اش شقیقه کوبنده نبض گردن رگ اما

 و بود و کرده خود عاشق مرا برود! که کردمی غلط برود؟ خواستمی
  دارد؟ رفتنی آمدنی هر گفتمی حالا

  خطرناکه. شب برو، فردا بذار جان؟ مامان شدي جنی یهو چرا_

  بود. اشتباه اولم از اومدنم بمونم، اینجا دیگه تونمنمی شه.نمی_

 ههم سفید و سیاه فیلم یک مثل و شد شل دنمب است. من به نگاهش
  کم... هرچند او، با خاطراتِ  تمام گرفت. جان چشمانم پیش چیز

  گی..می آقاجون بخاطره پسرم دونممی_

 من کاش گفتم دلم توي لحظه یک براي گرفت بغل که را مادرجون
  بودم! جایش
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  خورد: گوشم به امیرعلی يگرفته صداي

  نیست؟ سمیر_

 نک خدافظی برادرت با بیاد کن صبر میاد...حداقل الان یرون.ب رفت نه_
  برو. بعد

  کن. خداحافظی بقیه از من طرف از دارم عجله شه،نمی_

  داد: تکان سر کرده بغض مادرجون

  بزن. سر بهمون بازم تروخدا_

  شه.می چی ببینم_

 چشمان و کردم بلند کرد.سر حواله چشمانم به مستقیم را نگاهش
  گفت: و زد لبخندي کردم. لرزانش مردمک همانمی را خیسم

  داداش.زن خداحافظ_

 در میخی مثل استپیچیده هایشرگه به غم تیرگی که صدایش
  رفت. فرو گوشم حلزونی
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 آخرش لبخند کردم احساس من و رفت در سوي به زد که را آخر لبخند
  داشت. بغض

  بود. ماجرا پایان این کنممی احساس من و

  بود. من پایان این کنممی احساس من و

  ام.مُرده کنممی احساس من و

   رفت! کرد...رفت...امیرعلی اشبدرقه مادرجون

  رفت! واقعاً

 هچ بفهمم تا بیاید بیاید. سمیر ماندم منتظر و کردم پاك را هایماشک
  شده! سرم توي خاکی

 هطبق به و کشیدم دستش از را چک بیبی حرفی هیچ بدون آمد وقتی
  آمد. دنبالم هم او و رفتم بالا

 ار تست بدبختی بود.با شده منجمد تنم تمام شدم. دستشوئی وارد
  دادم. انجام
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 چیزي امحنجره از و رفت پائین بالا امسینه دیدم که را تست نتیجه
  زد. بیرون هق_هق شبیه

  بودم! حامله بود...من مثبت بارداري تست

  بمیرم. دارم احتیاج من گیریم.می دهانم روي را دستم

  خورد: در به ايتقه

  شد؟چی جانا_

  افتاد... دستم از چک بیبی

  شده؟ چه

 هب باید خواستم.نمی را سمیر من خواستم،نمی بچه شدم...من بیچاره
  را؟ دردم بگویم که

 دمخو به و شد سیخ تنم به مو کنم بزرگ را سمیر يبچه اینکه فکر از
  بودن! سمیر اب عمر آخر تا یعنی را، سمیر يبچه لرزیدم.

  شد. خالی دلم ته کشیدم، شکمم به را دستم
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 مخود به کردم سعی و آشغالی سطل توي انداختم را چک بیبی سریع
  شوم: مسلط

  سمیر. میام الان_

  گفت: طاقت بی

  شد؟چی تست نتیجه کردي عمرم نصف که تو_

 نشان ناراحت را خودم آمدم. بیرون شوئی دست از و شستم را دستم
  تم:گف و دادم

  سمیر! بود منفی_

  ند:بز لبخند کرد سعی ولی شد، خالی بادش و ماسید لبش روي لبخند

 شدن! دار بچه واسه داریم وقت کلی هنوز ما حالا. نداره اشکالی_
  بودي! حامله الان خواستمی دلم هرچند

  داد: ادامه سمیر که کشیدم دراز تخت روي حال بی

 کرد رفک خدا بنده بود. نگران ماون تستو، نتیجه بگم مادرجون به برم_
  بشه! دار نوه قراره
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 تمدس تردید با رفت. بیرون اتاق از پکر ايقیافه با که دادم تکان سري
   خواهم!نمی را بچه این که است معلوم خب گذاشتم. شکمم روي را

  کردم: زمزمه لب زیر و کردم جمع ملحفه روي را امپنجه

 پام و زمین خوردم که موقعی که فهمیدم وقتی رو مادرانه احساس"
 یه ذارمزد...نمی کتم کرد، سرزنشم نوازشم بجاي مامانم شد زخمی

  "کنه پایبند اجباري زندگی این به منو این از بیشتر بچه

  

 ار در کوبیدم. نساء، يخانه رفته رو و رنگ آهنی در به بار چند دست با
  گفت: و شد متعجب اشقیافه کرد باز که

  دختر؟ کردي درست خودت واسه ايافهقی چه این_

  بودم. رمق بی و حال بی بدجوري شدم. اشخانه وارد

  گفتم: و کردم باز لب بافشان دست قرمز فرش روي گرفتن جا از بعد

  نساء. شدم بدبخت_

  نشست: کنارم و خندید
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  آوردي؟ بالا گندي چه باز نیست، جدیدي چیز که این_

  شد: خش از پر صدایم و لرزید امچانه

  پیچیده. همبه چی همه بکنم! غلطی چه دونمنمی_

  پرید: رنگش

  فهمیده؟ چیو همه سمیر نکنه_

  بابا. نه_

  آورده. سرت بلایی یه اشونعجوزه عمه اون لابد_

  نه._

  خاراند: را لبش گوشه

  شده.چی بگو بکن جون خب_

  ام...حامله من_

  گفت: مکث کمی از بعد کرد. نگاهم شده خشک و حرکت بی
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 بچه اي!حامله ازش باشه خدات از جانا؟ داره شدن بدبخت این خب_
 به سمیرم مهر بچه اومدن با شاید شه.می عوض چی همه بیارید که

  کردي. فراموش هم امیرعلی و نشست دلت

  گفتم: طاقت بی

  میمیرم. نساء...دارم تونمخوام...نمینمی_

   بیاري! سرش بلایی یه نشی خر_

  لرزید: لبانم

 تربیچاره و ترضعیف همیشه از ندارم. تونم...جرأتشونمی ممبخوا_
  شدم.

  گفت: تشر با

 نک فکر این به بگیري، دستت کنم چه کنم چه کاسه اینکه جاي به_
 عروس شیمی شه!می تو مال چی همه بیاري دنیا به و اشوننوه

 رپس اتبچه اگه بشه. خوب باهات سمیرم مامان رفتار شایدم سوگولی.
  کنی.می پادشاهی فقط هیچی! دیگه که باشه

  بست: یخ تنم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 960  

 

 اًقبل اگه ست...شایددیگه چیز یه من درد دونیمی تو تو!؟ گیمی چی_
 لانا نه بیام، کنار زندگی این و بچه این با جوري یه تونستممیت بود

  که...

  گفت: عصبی و پرید حرفم وسط

 مهمه پول لان ،داشته برت توهم توئم جانا، بابا چنده کیلویی عشق_
 سلامتو جواب محلتونم سوپري حتی باشی نداشته پول پول!
 محاله بهم شما رسیدن عاشقته و عاشقشی که گیرم ده...اصلاًنمی

 تو به من از کنه.نمی فکرم تو به اصلاً  اون دونممی من هرچند محال!
 بره آسمون آسمون، بیاد زمین نویسممی هم جا همین ببین نصیحت

  رسید!نمی رسید،نمی همبه شما زمین

 یک شودمی پرت دلم تکه هر که شوممی خورد آنقدر هایشحرف از
 منطق و عقل که عاشق که داندنمی لعنتی افتد.می کار از قلبم طرف.
  کند؟ آب را امبیچاره دل رحم،بی قدرآن بود مجبور شود!نمی سرش

 کار به و لتعق یکم بخواد؟ رو تو اونم دونیمی کجا از اصلاً_
  عشق...گناه. این بنداز...گناهه



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 961  

 

 هب اگر ◌ٰحتی را تو کنممی گناه اشتباه، یا باشد گناه داشتنت دوست 
  !بگویند دنیا کل بگذار حال !اشتباه

  گفتم: بغض با

  شم.ب امید نا قبل از بیشتر که بشنوم اینارو اینجا نیومدم کن. بس_

 دونیمی نیست. امیدي يجا هیچ چون بدم الکی امید بهت تونمنمی_
 کنی ول و سمیر اگه سمیر؟ مامان دست داري سفته و چک چقدر

 کم هی زندگیت تا بیار دنیا به رو بچه این حداقل بدبخت! زندان، میوفتی
  ته. و سر بی و ممنوعه عشق یه به نکن خوش دلتو بگیره. بو و رنگ

 روي ار کیفم خشمگین شدم. بلند جا از و خیره شکمم به نفرت با
  غریدم: و انداختم دوشم

 ترکیدم.می داشتم چون بشه کم دردام از تا بزنم حرف کم یه اومدم_
 تتشد...دس بدتر بزنم، سرم به گِلی چه که کنی راهنمائیم کم یه اومدم

  نکنه! درد

  ایستاد: مقابلم و شد بلند جا از هم او
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 بن راه این ته بفهمونم بهت کنممی سعی دارم فقط من نیار، جوش_
 عذاب و خودت فقط اینجوري بدونی. رو ها واقعیت خواممی بسته.

 طرفه!یک يممنوعه عشق یه به بستی دل که تویی فقط چون دي،می
  کشکه. اشهمه عشق مهمه، که پوله فقط دنیا این تو بدونی خواممی

  زدم: پوزخندي

 اما دم.کر قمار زندگیم رو پول، بخاطر مامانم، بخاطر بار یه فقط من_
  ذارم.نمی کنه،می فرق چی همه باراین

 دستت. از شممی دیوونه وقتا گاهی جانا. نکن کارات این شریک منو_
  بدي! باد به و سرت هوابی خوايمی اینکه از

  زدم. تلخی لبخند و دادم قورت زور با را بغضم

 کنارش و زدمی قدم حیاط توي نگران مادرجون رسیدم خانه به وقتی
 نزدیکشان تا داد.می تکان سر بار تأسف و بود ایستاده خانم مهع هم

  گفت: و کرد نگاهم نگران مادرجون و شدم

  ازش؟ نداري خبري دیروز؟ از نزده زنگی بهت مهسا بگو جانا،راستشو_

  گفتم: و بردم بالا مفی نشانه به را سرم
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  شده؟چی مگه نه_

  غرید:

 و بابا به تونمنمی ترس از خونه. نیومده دیروزه از عقل بی ي دختره_
  کن. سنگ اینا دست از منو خدا اِي بگم. داداشاش

  دوستشه. يخونه حتماً شه.می پیداش نباش نگران_

 جواب مادرجون جاي به و دوخت من به را نفرتش از پر نگاه خانم عمه
  داد:

  میمردیم! نگرانی از الان ما وگرنه گفتی شد خوب_

 اناتاقم توي سمیر دیدن با رفتم. خانه هب و زدم رویش به کجی لبخند
  بود! کشیده دراز تخت روي شدم. مات

  گفت: و کرد باز هم از را دستانش دیدنم با

  ببینم! اینجا بیا_

  گفتم: حوصلهبی

  بیخیال! ندارم، حال اصلاً سمیر_
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 یطرف به را هرکدامشان و کشیدم بیرون تنم از خشونت با را هایملباس
  کردم. پرت

  ؟شده چت_

  کشیدم: داد

  برس. کارات به برو چه؟ تو به_

  شدي؟ دیوونه باز_

  بشنوم. صداتو خوام نمی شو ساکت سمیر_

  غریدم: و کشیدم سرم روي تا را ملحفه و کشیدم دراز تخت روي

  نباش. اینجا کارت...فقط اتاق برو بیرون برو_

 ات شی.می تروقیح و ترپرو بیام راه باهات بذار گممی چقدر هر من نه_
 اونقدر روز یه خوبی روز یه بکشم؟ گندتو اخلاقاي این جور باید کی
  خوردت. عسلم من یه با شهنمی که اخلاق گند

  کشیدم: فریاد توانستممی که جایی تا توانم، تمام با

  بیرون. گمشو_
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 رفتنش از خبر در محکم صداي بستم. چشم درد با و سوخت امحنجره
  داد.می

  کردم: ناله و بیدمکو شکمم روي مشتی

  ز!چی همه به زدي گند اومدنت با که کنه لعنتت خدا کنه، لعنتت خدا_

 دهش بدبختی هر با نگرانی و خیال و فکر کلی از بعد بستم. را چشمانم
  رفتم. خواب به

 ادد کوباندم. ستبرش يسینه روي مشتی خشونت با و شکست بغضم
  کشیدم:

  رفتی. و شتیگذا منو که متنفرم ازت متنفرم، ازت_

  زد: مشت اشسینه به و کشید داد سرم هم او

 ارانتظ بده، جواب کنم؟ کارچی داشتی انتظار ايحامله فهمیدم وقتی_
 بدبخت مرد...منِ منِ براي سخته چقدر دونیمی کنم؟ کارچی داشتی

  شدم. خرد

 خیره داغانش و درب  قیافه به و کردم صورتش قاب را دستانم
 را اشداشتنی دوست هايچشم زیر گودي شتمدا ماندم...دوست
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 عطش با و بپرستم را اشخورده ترك هايلب خواستممی ببوسم.
  بگذارم. قلبش روي را دستم

  من. مردِ من، مردِ

  دارم. دوست رو تو من_

  زد: پلک قراربی

  سمیري! مال تو_

 را دستانش و شد خیره لبانم به و کشید امگونه روي را داغش شست
 خودم شدم. نزدیکش ناخودآگاه و لرزیدم خود به کرد. حلقه مرمک دور

 ضربان صداي وضوح به که قدريآن چسباندم، حرارتش پر بدن به را
  کردم. حس را تنش بوي شنیدم، را قلبش

  فروشی؟می چند چند؟ حمام از بعد تنت بوي

  کرد: زمزمه بود، لبانم به نگاهش که حالی در

 براى منو که بودى گناهى زیباترین وت فقط نبودم! گناهکار من_
  کردى.می وسوسه خودش به بودن مرتکب
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 صدایش و آمد جلو کمی سرش انداختم. چنگی پیرهنش به دست با
  لرزید:

  منه. ممنوعه يمیوه لبا این_

 لبم روي آرام را لرزانش دست داد. ایست قلبم آورد جلو که را دستش
  بست: چشم درد با و گذاشت

 را اذان تو، از لبی نچشیدیم سحري، وقت به گواراي آب همان تو_
  گفتند...

 عطش وجودم بستم. چشم و شدم داغ آورد. جلو بارهیک به را سرش و
  داشتم. دوست را امیرعلی چقدر بودن! او با عطش داشت.

 را ممنوعه ي میوه این طعم و بیاید جلو امیرعلی بودم منتظر آن هر
  بیاورد. در هایشلب اسارت به را هایملب تا بچشد.

 پر جا دیدم...همه ورشلعه هاي آتش میان را خودم کردم باز که چشم
  بود. آتش
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 و بود شده آویخته دار به که امیرعلی دیدن با و کشیدم جیغ ترس از
 ادد وجود تمام با و گرفتم دهانم مقابل را دستم بودند، دوخته را لبانش

  زدم:

  امیرعلی؟_

 عرق از خیس_خیس تنم تمام پریدم. بخوا از وحشت با ناگهان
 ار دستم بود، زده بیرون حدقه از که چشمانی با و زناننفس_بود.نفس

 چنگ موهایم به بود. داغ کوره، مثل تنم کشیدم. امپیشانی روي
 زمزمه ناباور بود! خوابی چه دیگر این رفتم. فرو فکر به و انداختم

  کردم:

 ؟اکنی ثابت چیو خوايمی بشم؟ نهدیوو این از بیشتر خوايمی خدایا_
   گناهو؟ از پر عشقِ ین

 رعشه آمدم. پائین تخت از لرزان هاي قدم با و زدم پس را هایماشک
  بود. گرفته را وجودم کل

 تنم رفتم. پذیرایی به و شدم خارج اتاق از سریع خیلی ترس، از
  کن. رحم خدایا لرزید!می بدجوري
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 و بود نشسته کنارشان بود...سمیر مهامیرحسین بود آمده هم آقاجون
  رسید.می نظر به ناراحت و پکر

  کشید: داد آشپزخانه توي از مادرجون زدند. را در زنگ لحظه همان

  کنه. باز و در بره یکی_

 مثل و آوردم لب به اياحمقانه لبخند باشد امیرعلی شاید اینکه فکر از
 خالی فسم مهسا ویرتص دیدن با امّا دوئیدم. آیفن سمت به هادیوانه

  زدم. را در و شد

  گفت: دیدنم با و شد خارج آشپزخانه از مادرجون

  جانا؟ بود کی_

 با کرد. نگاهم و برگشت سمیر مادرجون، هايلب از اسمم آوردن با
  دادم: جواب ايدورگه و دارخش صداي

  بود. مهسا_

  گفت: وارچ_پپچ و گزید لب
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 نفهمید آقاجونش آوردیم نسشا سر، خیره يدختره اومد بالاخره_
  بود. گوشش تو بزرگش تیکه وگرنه

 مادرجون به همچنان را نگاهم و نگذاشتم محلی سمیر دلخور نگا به
 هب نگاهش که شد بلند جایش از آقاجون، داشتم. نگه مضطرب و نگران

 خیلی من براي که نیست آمد!نمی در خونش زديمی کارد خورد من
  بود! مهم

 را دستش مچ آرام شد...مادرجون خانه وارد مهسا و شد باز ورودي در
  گفت: ايآهسته صداي با و داد فشار

 چشم حیايِ بی کنم روشن رو تو حساب من تا آشپزخونه بریم بیا_
  سفید.

  کرد: جدا مادرجون دستان از را مچش و کرد اخم مهسا

  کن. ولم_

  گفت: بلندي صداي با و رفت آقاجون طرف به

 خبراي عزیزم! يخانواده گممی چی ببینید کنید گوش اتونهمه_
  دارم... براتون خوشی و خوب
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  کرد: درهم ابرو آقاجون

 بذارم که کنی التماس اومدي باز نکنه انداختی؟ راه معرکه چته باز_
  بشی؟ زنش

 رتمسخ با زد. سیب به گازي و برداشت میوه ظرف از سیبی امیرحسین
  گفت:

  .بینهمی هندي فیلم که بس از_

  گفت: حرص با مهسا

  بدم. بهتون ازدواجمو خبر اومدم التماس نیومدم اتفاقاً  نه_

  رفتیم. فرو بهت توي همه و نیامد در کسی از صدا

  گفت: بلندي صداي با و زد لبخندي مهسا

  ببینید؟ رو دامادتون خوایننمی_

 سر بر و شد سرخ عصبانیت از آمد. خودش به همه از زودتر سمیر
  د:کشی داد مهسا
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 اگه گیریممی گِل دهنتو تو؟ شدي رو و چشم بی انقدر حالا تا کی از_
  بزنی! اضافی زر دیگه بارِ یه

  شدم. رو و چشم بی من شهنمی حالیتون خوش زبون شما که زمانی از_

 اب و گرفت دیوار به را دستش بود، پریده حسابی رنگش که مادرجون
  نالید: ضعیفی صداي

  ریختی. سرمون به خاکی چه گوب تو کردي کارچی مهسا_

  کردم. ازدواج_

  انداخت: مهسا به نگاهی خونسرد آقاجون

  ببینمش. خواممی اینجا بیاد بگو_

  گفت: معترض سمیر

 دمآ تا دخترت گوش زیر بزنی که اینه جاي این آقاجون؟ ببینی کیو_
  !کنی لشش تن پسررو بزنی باید ببینیش؟ خوايمی همین؟ بشه؟

  داد: را سمیر جواب همیشه، از ترخنثی جون آقا

  نکن. دخالت تو_
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 پدرش برابر در اینکه از قبل.همیشه هاي روز مثل شد، ساکت سمیر
  بودم. متنفر شنیدمی زور و کردمی سرخم

 را عشق عشق، و پول بین او کنم، درك را مهسا بتوانم اینبار شاید
  بود! کرده انتخاب

  گفت: حرص با مهسا

 دهش که بارم یه نکنید. احترامی بی بهش اینجا میاد وقتی امیدوارم_
 انتخابم به دارم. ايخانواده منم بدید نشون بهم و وایستید پشتم

  بذارید. احترام

  غرید: و زد چنگ صورتش به مادرجون

 هش سنگ ِاي حیا.بی میمونه کوره گربه عین سفید. چشم شو ساکت_
 ینا بکش منو یاخدا نیستی من دختر دیگه تو دادم بهت که شیري اون
  دامنمون؟ تو گذاشتی بود نونی چه

  گذاشت: هم روي چشم آقاجون

  ببینم. بیاد بگو نشدم پشیمون تا مهسا!_

  زد: داد و ریخت اشک مادرجون رفت. در سمت به عجله با مهسا



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 974  

 

  بره؟ آبرمون این از بیشتر ها؟ بشه، چی که بیاد مرد؟ گیمی چی_

 سمیر سرخ صورت دیدن با نداد. را جوابش همیشه مثل آقاجون
 شابرادرانه غیرت باربود...این کرده باد گردنش رگ ترسیدم. ايلحظه

  بود!

 دندی با شدند. خانه وارد شانهبهپسري،شانه با مهسا دقیقه چند از بعد
 و شدم...سوختم ریختند...داغ رویم جوشآب کردم حس مهسا شوهرِ

  ندارم... تنفسی راه هیچ کردم احساس

  لعنتی! لعنتی! لعنتی! من؟ دیدممی چه

 کرده تهدیدم که همانی سابقم، نامزد ناظري...همان بود...محمد محمد
 ندکمی کاري بود گفته که همانی کند.می بدبختم و آیدمی روزي بود

 بپاشد. تف صورتم روي و بیرون کند پرتم خانه از اردنگی با سمیر
  شده! که قیمتی هر به همآن

  گرفت. فرا وحشت را وجودم بند_بند دیدنش با
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 آقاجون سوي به لبخند با هم بعد و دوخت من به اول را مرموزش نگاه
 کنممی فکر این به من و شکست را سکوت و داد سلام لب زیر رفت.

  ریخت؟ را زهرش بالاخره

 در که کارش اتاق سمت به که درحالی و کرد ریز را چشمانش آقاجون
  گفت: ايدوستانه چندان نه لحن با رفتمی بود، پائین طبقه

  بیا. دنبالم_

 آقاجون همراه همه زده بهت چشمان مقابل و کرد صاف را کتش محمد
  داد: تکان جلویمان تهدید صورت به را اشاشاره انگشت مهسا رفت.

 رو بخوره ننگم که کنممی کاري بشه احترامیبی بهش ببینم_
 هک مردمی اون دهن نقل بشه مردم. چشم تو بره شه خار و پیشونیتون

  شنیدید؟ کنیم. داري آبرو تا نکردیم زندگی بخاطرشون عمر یه

  کوبید: سرش بر هادیوانه مثل مادرجون

  کنه. لعنت و من خدا بود! من تقصیر این شدي که تو؟ سر خوردم چی_
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 نوابی مهساي سراغ به عوضی محمد که بود من تقصیر چیز همه نه،
 بر واي و بیاید سرش است قرار بلایی چه ستداننمی مهسا بود. آمده
  من!

  گفت: و شد مشت دستانش گرفت دندان به را لبش سمیر

 چشم تو رفتی شدي خار امروز ببند. دهنتو و نکن زبونی بل بل_
 اسم به خواهري دیگه نمیارم، اسمتو دیگه دارم عمر تکمون...تا_تک

  رفت. و شد تموم ندارم. مهسا

 انگار اصلاً جان. سمیر نداشتی مهسا اسم به خواهري هم قبلاً  تو_
 خودت خیال به ساختید. که قبرستونی این تو نداشت وجود مهسایی

 دردت بگی بیاي شد بار یه بودي! برادرم اسماً  فقط تو بودي؟ برادر
 که امیرعلی غیرت به خوشا بازم زنت. شده فکرت و ذکر تمام  چیه؟

  پرسه.می حالمو بار یه ايهفته شده حداقل

  آبرومون. به زدید گند بار هر که امیرعلی يلنگه یکی توئم_

  گفت: و کرد عصبی ي خنده مهسا
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 برات کمیه زدن حرف آبرو از میزنی؟ حرف آبرو از داري تو آبرو؟_
 هاتکاريکثافت از و کنم باز دهنمو چفت شه...نذارمی تموم سنگین

 که هاییلقمه این یبدون خوايمی جانا بشه! متنفر ازت زنت تا بگم
  آورده؟ دستش به چطوري شوهرت خوريمی

 سعی ناشیانه که را دستش لرزش را، سمیر شده خشک نگاه دیدم
  را: مادرجون پریده رنگ نگاه دیدم و کند، اشمخفی دیدم از داشت

 حلالت شیرمو اباآل تنپنج به بزنی حرف دیگه کلمه یه مهسا_
  نیست. تو جاي اینجا دیگه چون خونه این از برو گمشو کنم.نمی

 منی قفل بود. من قفل نگاهش سمیر هایشان.حرف از بودم شده گیج
 چه از آنها بودم؟ کجا من بود. وارنگ رنگا هاي سوال از پر سرم که

  زدند؟می حرف چیزي

  زد: پوزخندي مهسا

 باز جا که رم...برمنمی نزدن. دم و شنیدن هرچی دیگه بسه برم؟ چرا_
  پسرات؟ هواس کنم

  نگذره. ازت خدا_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 978  

 

 بجاي نگذره. کِی و بگذره کِی دونهمی نشسته حق جاي خودش خدا_
  بکن. خوشبختی آرزوي واسش دخترت کردن نفرین

 زود چه هایشمادرانه کرد. جمع کینه و نفرت از را اشقیافه مادرجون
  گرفت! نفرت به را جایش

  گفت: و زمین کرد تف نمایشی حالت به

 آرزوي نه اینه کنه ازدواج بره اجازه بدون که دختري ارزش_
  خوشبختی.

 به هم امیرحسین و شد خارج پذیرایی از جانش بی هاي قدم با و
  دوئید. دنبالش

  کشید: را دستم و آمد سمتم سریع بود! شده آرام عجیب سمیر

  بشم. چشمشون تو چشم خوامنمی دیگه چون بریم ما بهتره_

  ت:گف آمیزي تمسخر لحن با مهسا

 اگه چون بستن. دهنمو اینا چون گمنمی بهش چیزي داداش نترس_
  گیره. آقاجونم پاي بگم
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  زدم: لب زده بهت

  بدونم؟ باید چیو سمیر؟من گهمی چی این_

 و آقاجون و شد باز در لحظههمان که شد سرخ خشم از سمیر قیافه
 توي و دیدم محمد چشمان توي که را پیروزي برق آمدند. بیرون محمد

  کردم. گریه خودم براي هاي_هاي دلم

  گفت: آقاجون

 يطبقه ریدمی کنیمی زندگی اینجا شوهرت با بعد به این از مهسا_
  بالا...

 امزندگی وارد که شد موفق محمد کردم. حس دهانم توي را قلبم
  کند؟ ویران بود شود...آمده

  د:ز يلبخند مهسا کرد.نمی اعتراضی هیچ و بود شده لال سمیر باراین

  کردید. قبولمون که آقاجون ممنون_

  را... لجن را...محمد کثافت محمد گرفت. را محمد دست مهسا

  گفت: ضعیفی باصداي سمیر رفتند، بالا طبقه به وقتی
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  آقاجون؟ کردي کارچی_

 اديد مهسا پیش که هایی سوتی و تو ببند...بخاطر دهنتو فقط سمیر_
  ه!عرضبی کنم، سرخم دخترم جلو باید من

 انگار نبود خوش حالش کرد، پاك را اشپیشانی عرق دست با سمیر
  شد: چشمانم قفل آقاجون انگیز نفرت نگاه کند.می جان داشت

  نیست؟ خوب حالش بینینمی ببرش...مگه_

 راه تعادل و نبود خوب واقعاً حالش گرفتم. را سمیر دست گیج و مات
  نداشت. رفتن

  سیدم:پر سریع رسیدیم که خواب اتاق به

  جالیز. سر مترسک شدم خبره؟ چه اینجا گیمی سمیر_

 را ملحفه کرد. خاموش را خواب چراغ و کرد پرت تخت روي را خودش
  داد: جواب و کشید رویش

  نیست. خوب حالم فقط...الان نگو هیچی هیس!_
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 با من کنم؟ کشف ازت جدیدي چیز یه باید هروز چرا هستی؟ کی تو_
  کردم؟ ازدواج کی

  شکست!می فشار همه این زیر داشت نداد.کمرم جوابی

 کشیدم...هواي عمیقی نفس رفتم. تراس به خوابید، سمیر که زمانی
 ايلحظه ذهنم از بودم، دیده که خوابی تصویر کرد. بدتر را حالم سرد
  یلدا؟ کنارِ بود؟ که با بود؟ کجا الان شد.نمی پاك

 دلم نم دانستنمی یلعنت اوي و بود نگذاشته استوري رفتم. پیجش به
  است! خوش هایش چیز همین به

 مسیج صداي شدم. جمع خودم توي سرما از و زدم نرده به را امتکیه
  شب؟ وقت این بود که شد. بلند امگوشی

 هب موقعیتمو دارم بخاطرت گنجشکم؟ دارم دوستت چقدر بینیمی"_
 حبوبشوم دوريِ  طاقت ايلحظه که دل این از امان اما ندازم،می خطر

  "من عسل دارم کارت مرختا درخت اون پشت حیاط تو نداره!
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 چشمانش فقط و بود ایستاده درختی پشت برگشتم. وحشت با
 مرا عجیب که زدمی برق عجیب که چشمانش، بود. معلوم مریضش

  ترساند.می

  ت:گف و زد سوتی نمایشی، دید مرا تا رفتم. پائین يطبقه به عجله با

  شدي. کن گوش رفح چقدر تو عزیزم_

  شو. خفه هیس_

  ایستادم: ها درخت پشت

  اینجا. بیا ببیننمون؟ همه خوايمی_

  خندید: و آمد کنارم

 در چسبیدي و نمیاري ایمان پاکمون عشق به تو اما خدامه از که من_
  چلقوز! سمیر اون باسن

  گفتم: بلندي صداي با و شد سرخ خشم از صورتم

  بفهم. دهنتو حرف_
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 و مینز بیوفته رسواییت تشت خوايمی نکنه پائین. بیار توآ...آ...صدا_
  بشن؟ بیدار بلندش صداي از اشونهمه تا کنه؟ صدا

  دادم: تکان صورتش جلوي وارتهدید را انگشتم

 یلیخ قید سرم به بزنه نکن تهدید منو بکنی. تونینمی غلطی هیچ_
  نابودیت. واسه زنممی چیزارو

 يبوسه و آورد جلو را سرش سریع بیاورم پائین را دستم اینکه از قبل
 آمد دستم کردم. جمع انزجار از را امقیافه زد. انگشتم نوك به تندي

  گرفتش. هوا توي که زدن سیلی براي بالا

 آستانه در قلبم خورد. درخت تنه به کمرم که داد هولم خشونت با
 اندچسب درخت تنه به سرم، بالاي و گرفت را دستانم بود. کردن سقوط

  گفت: کینه از پر لحنی با و

 به اهنگ یه حالا بکنی! غلطی هیچ تونینمی گفتی بهم هم قبل دفعه_
 تو کنارت، درست جاهمین ببین کجام؟ الان من بنداز. ورت و دور

  کنی.می زندگی تو که ايخونه

  غریدم: 
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 شکی که این در میاد، بر چیزي هر روزگار خطرهفت آشغالِ توئه از_
  نیست.

  زد: زل چشمانم به صاف و ندیدخ

 هب معصوم طفل دختر یه زندگی شدي باعث که تویی من از ترآشغال_
  بشه. کشیده کثافت و گند

  کرد: گوشم نزدیک را سرش

  بیاد! سرش قراره بلایی چه دونهنمی بیچاره داره، دوستم خیلی_

  شوم. جدا دستانش حصار از که کردم تقلا

  کنم.نمی ولت نخوام تا نزن زور_

  برسی! آرزوت به ذارمنمی_

   بخوري؟ شکري چه خوايمی مثلاً_

 بار چند بردار سرم از .دست کنه لعنتت میاد...خدا بدم کن...ازت ولم_
  بگم؟ باید

  فروختی. پول به منو چون_
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  کرد. ولم و خندید که پایش ساق به کوبیدم را پایم حرص با

 نم به کردي پشتتو که بودي تو احمق ها؟ هستی نفهمی زبون چه تو_
  کردي. گم گورتو و

  عزیزم. بودي پولکی اولشم از تو_

 در و داشتم نفرت چه هر گرفتم. گاز را زبانم و زدم چنگ شالم به
  ریختم: چشمانم

  ترسم.نمی ازت من_

 نیست. زندگی این تو، حق بگیرم. دستت از چیو همه اومدم حالا_
  کنم. زندگی دونیسگ اون تو من و اینجا تو، نیست انصاف دیدم

  دادم: قورت ضرب ترس با را دهانم آب

  کنه.می هاپ_هاپ زیاد سگ_

 هیچ دانستممی رفتم. و کشیدم را راهم جان، بی و سست هاي قدم با
 تاوان داشتم من آید.می بر دستش از کار همه و نیست مهم برایش چیز
 اینجا تنم اینکه را؟ شوهرم به ًخیانت مثلا دادم؟می پس را چیزي چه

  بود؟ آنجا فکرم و
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 تلاشم همه من کن باور سمیر مظلوم. و معصوم بود. خواب غرق سمیر
  نشد! باشم،اما داشته دوستت تا کردم را

  

  پنجم* *فصل

 مهمی تصمیم خواستممی موقع هر کردم. فکر و نخوابیدم صبح تا
  شد.می حرام چشمانم به خواب بگیرم

 هب را رویم و زدم غلتی تخت وير کشیدم. شکمم روي بار چند را دستم
  بود. منظم و عمیق هایشنفس کردم. سمیر سمت

  بود! زده را هایشریش کشیدم صورتش روي را دستم

 خاصیت این کشیدم. بو را عطرش و کردم نزدیکش را صورتم کمی
  بود؟ ترجالب برایم امیرعلی عطر که یعنی بود عشق

 و نیستی خودت برو. بیرون ذهنم از کنممی خواهش جان امیرعلی
  کند.می مغزم جوئیدن به شروع موریانه مثل فکرت
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 به روشنی رنگ هوا و شد بلند هاگنجشک جیک_جیک صداي کم_کم
 مردانه داشتم دوست دیگري جور را شب من اما شد صبح گرفت. خود
  داشت. ابهت و بود

 قلبم تپش پر صداي به خواستمنمی کند. باز چشم تا ماندم منتظر
 گیرمدامن که استرسی و دلشوره به ايتوجه خواستمنمی دهم. شگو

  بشوم. بود، شده

 کردم خورد.سعی جا او و شدیم چشم توي چشم کرد. باز چشم بالاخره
   بزنم. لبخند

  بوسید: را امپیشانی و شد خم اش،چهره به انعطاف ايذره بدون

  بخیر. صبح_

  بخیر! توئم صبح_

 جور و جمع را خودم رفت. شوئیدست به و شد بلند تخت روي از
  کردم.

  "مطمئنی؟ جانا"

  کنم. زندگی توانستمنمی هم ترس این با اما نبودم مطمئن
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 اب بود. حوله با صورتش کردن خشک حال در آمد. بیرون شوئیدست از
  گفتم: تردید

  سمیر؟ بزنیم حرف_

  گفت: و تخت روي کرد پرت را حوله

 کنی، زهرمار روزمو و جونم به بزنی غر و بگیري بهونه خوايمی اگه_
  نه!

  بگم. بهت مهمی چیز یه خواممی_

  شد: اش شلخته موهاي زدن شانه مشغول و برداشت را شانه

  بعد. براي باشه_

  شوم: پشیمان خواستمنمی کردم. قلاب هم توي را امکرده عرق دستان

  مهمه!_

  ورد.آمی در بازي داشت قلبم و بود نشسته سردي عرق کمرم روي

  کفت: و نشست کنارم آمد. سمتم به و میز روي کرد پرت را شانه

  شنوم.بگو...می خب_
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 رشف روي فشار با را پایم شست کشیدم. عمیقی نفس و گزیدم را لبم
  شود: کم استرسم از تا کشیدم

  کردم. پنهون ازت و چیزي من...یه_

  بردم: فرو امیقه توي بیشتر را سرم نیامد. در صدایش

  گذشتمو. از تیکه یه کردم. پنهون ازت و چیزي یه قعوا در_

  دادم: ادامه حال این با انداخت دلم توي ترس عمیقش، هاي نفس

  داشتم! نامزد من...من...قبلاً_

 آوردم...چطور کم نفس کوبید.می امسینه دیوار و در به مهابا بی قلبم
 دستم کف در که را ناخنم ماند؟ هوا بی اکسیژن، همه این میان شدمی
 چیزي هیچ صورتش حالت از گرفتم. بالا را سرم ترس با و کردم فرو

  نبود. مشخص

  ؟آمده زلزله میلرزد...نکند لرزد...هِیلرزد...میمی دلم زندمی که لبخند

  آورد: جلو را سرش و مالید دست با را لبش گوشه

  نکردي؟ پیدا کردن شوخی براي و خوبی ساعت_
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  دادم: قورت ضرب به را دهانم آب

  نگفتم. چیزي بهت اول از که کردم اشتباه دونممی_

 ،اشقهقه زد. ايقهقهه آخر در و شد پائین و بالا بار چند گلویش سیب
  داد: تکان هوا در را دستش لرزاند. را تنم

  کردم.می جدا تنت از و سرت الان همین بود شده باورم اگه_

 چرخ بود اممعده در چه هر نمانده، باقی برایم نفسی دیگر کردم حس
  شد. پائین و بالا مدام و خورد

 ويت از زد نمایی دندان رفت.لبخند توالت میز سمت به و پرید جایش از
  شد: امخیره آئینه

  چیه؟ بقیه با تو فرق دونیمی_

  لرزید: هایملب و کشید تیر سرم

  ببخشد. سمیر کردم اشتباه_

  گرفت: دست در را ادکلنم

  دارم. دوستت خیلی من که نهای بقیه با تو فرق_
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  برنده: و زد...عمیق نیشخندي

  زدي؟ زري چه_

 خورد خواستدهد...میمی جان دارد دستانش میان ادکلنم کردم حس
  شود؟

  گفتی؟ چی من به پیش دقیقه چند_

  بستم: چشم

  کردم. اشتباه_

  جانا؟ بودي کرده غلطی کردي...چه اشتباه بگی اینکه از ترقبل_

  کردم: تردهان آب با را امشده خشک سق

  کارش. پِی رفت شده چال هم گذشته هاست...همونگذشته مال_

 بدیلت ترسناك سرخ رنگ به دیوار، سفید گیچ از رنگش و برید نفسش
  را. اشپیشانی روي درشت هاي عرق من...دیدم و شد

 تجزیه را حرفم داشت شد...انگار خم و گذاشت میز روي را دستش
  کرد.می تحلیل
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 عرجو و رفع را هایمگندکاري تا بگوییم چیزي تا کردنمی یاري بانمز
 لب رزی برگشته؛ نفهم زبان سمیر آن بود معلوم بارش خون نگاه از کنم.
  کرد: زمزمه هم سر پشت بار چند

  داشتی؟ نامزد من از قبلاً  تو_

 و کشیدم خفیفی جیغ کرد. پرتاب سمتم به را ادکلن و برگشت
  بستم. را چشمانم

 نفسم درد، از و ریختم فرو اشضربه با و سوخت درد از امسینه تخته
  افتاد. سوزش به امسینه و شد قطع

 ماچانه کرد. بلندم و گرفت را امیقه بود. رویمبهرو کردم باز که چشم
  خوردگی! سر طعم چشیدن لرزید...از

 از صدایش که حالی چرخید.در صورتم اجزاي تک_تک روي نگاهش
  گفت: لرزید،می خشم

  زمین. کن تف و بودي خورده که رو شکري اون دیگه بار یه_

 ايگرفته صداي با هایش.حرف بازي برف در خورد لیز هایماشک
  نالیدم:
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  نیار. در رو کوهی پشت آدماي اداي انقدر باش. منطقی کم یه سمیر_

  زد. دهانم بر محکم دست پشت با و گرفت گر زدم که حرفی از

 متوئ کوبیدند. دهانم پشت دست با همه بزن! توئم خب؛ ندارد عیبی
  دارد؟ اشکالی چه بزن

 دستان میان امچانه شد. اسیر مندشقدرت دستان میان امچانه
 هم جیکم که بود این آن از ترعجیب و قلبم بدتر آن از و شد له هرزش

  آمد!نمی در

  زد: داد گوشم توي

 زا پر کثافته، از پر کوه ور این دونستممی چه اومدم، کوه پشت از آره_
 از گیمی بهم تو و کردم باورت احمقا مثل من وقتی لجنه! از پر دروغه،

  اومدي! کوه پشت

 و دست کرد. صورتش نزدیک را سرم ضرب با و زد چنگ موهایم
  سوخت. موهایم يریشه و شد شل پاهایم

 دهن کردي؟ پنهون ساده منِ از چیو دیگه گفتی؟ دروغایی چه دیگه_
  کن. باز
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 پنهان تو از را ها چیز خیلی دهم.می گري مویه اجازه هایماشک به
 .امشبانه هاي دارم دوستت ات،زندگی به شدنم وارد سمیر.مثل امکرده
  غرید: او و دادم قورت را شده تلنبار دلم توي که هاییحرف

 یه عادیه! چیزا این شده بزرگ ايخانواده همچین تو که آدمی از البته_
  اومدي. در آب از چی نیست معلوم خودتم معتاد مادر یه فراري پدر

 حقیقت و زد آتشم حرفش رفت، فرو قلبم به و شد خار تنها نه حرفش
  کوبید. کرد، آوار سرم بر را

 معتاد مادر داشتن مگر کند! تحقیر امخانواده بخاطر مرا نداشت حق او
   داشت؟ عیبی چه

  بود: ايهبرازند نام زهرخند، خندید.

 عیبات رو بستم چشم گذشتم چی همه از داشتنت دوست بخاطر من_
 داشتی نامزد گیمی حالا مفنگیت مادر رو بستم چشم سردیات رو

  قبلاً؟

  کند.می امخفه گفتنش "مفنگیت مادر"

  داشتم؟ تحمل چقدر من شد...مگر طاق طاقتم
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  کشیدم: فریاد

 داشتم...نامزد...نکته نامزد .قبلاً داشتم نامزد من سمیر؟ چیه دونیمی_
 که اونقدري داشتم دوستش خیلی کجاست؟ دونیمی توجهش قابلِ

 ◌ٰحتی کند؟) اتخفه تا شودنمی حناق که (دروغ دادممی جون واسش
  دارم! هنوزم اصلاً  داشتم، دوسش وت از بیشتر

 انمج تک_تک درد زمین. کرد پرتم ام،زانو به لگدي با و کشید اينعره
  کرد. وصل و قطع را نفسم و رفتگ را

  حیوون._

  کرد. بلند را جانم بی بدن و زد چنگ را امیقه دست با

  حیوون...حیوون..._

 شودمی نریزي؟ اشک شودمی کردند. پیدا را راهشان هایماشک
  جانا! کنیمی تو که است زندگی از بهتر مردن کن باور بمیري؟

  :کشید داد دوباره و دوباره اد.د فشار و گرفت دستانش میان را بازوهایم

  حیوون._
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   خب! بودم حیوان من آري

 خوردن با داد. هلم و شد ترجِري امخنده دیدن خندیدم...با درد از پر
  شد. متوقف هایمرگ در خون و حبس ام سین در نفس دیوار، به کمرم

  کردم: ناله حال این با

 مشیري...که ...سمیرسمیر گیرممی ازت طلاقمو اون بخاطرِ حال این با_
   شناسم!می که شیمی مردي ترینچندش عصبانیتت موقع

 تگرف را لباسم آستین شد. اصلاًدیوانه شد. گرد وحشتناك چشمانش
  زمین. کرد پرتم دوباره زد، پهلویم به که لگدي با و

  کشیدم. داد درد از و زدم چنگ را فرش عجز با

 بغض با و زدم جیغ ت.انداخ چنگ را موهایم و کرد حمله سمتم به
  گفتم:

 دیگه چون بشی، پشیمون سگ مثل دوباره که نکن کاري سمیر_
  ببخشتت. که نیست جانایی باراین

  ببیند! خواست ندید، بشنود. نخواست نشنید،
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  فشرد... را گلویم دست با و کرد بلندم

  ی؟هست زنی چجور تو  کفشته، به ریگی یه دونستممی اولم از عوضی_
  هان؟ بودي نفر چند با نم از قبل

 مانپشی سگ مثل بعداً که زنندمی حرفی عصبانیت موقع همیشه مثل
  شود.می

 فکر من؟ گی؟می دروغ کی به نه؟ بودي یکی با منم قبل تو نامزد؟_
  بشم؟ پشیمون که خرم ببخشمت؟ که خرم کردي

  توالت. میز سمت کرد پرتم و زد شکمم به لگدي هاوحشی مثل

 زد. لبخند حتی مرگ داد سلام مرگ دیدم چشمانم جلوي را مرگ
 نمیا چیزي گرمی حسی با بود. گرفته بر در را شکمم عجیبی سوزش
 مپاهای لاي از که خونی  دیدن با و کردم نگاه را پائین زدهوحشت پاهایم

  برد. ماتم چکیدمی

 نگاهم شوکه سمیر گرفتم. را میز روي دست با و کشیدم داد درد از
  کرد.
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 تار و تیره چشمانم جلوي دنیا
  شود؟می باشم، مرده کاش بینم.شنوم...نمیفهمم...نمیشود...نمیمی

***  

 وت منی؟ مثل توئم کنم! توصیف تونمنمی که خوادتمی اونقدر دلم_
 هر شم.می قبل از بدتر روز هر اما...من باشی! تونینمی نیستی من مثل
 وقتا جانا...بعضی دونیمی تر!مجنون تر؛دیوونه روز تر...هرعاشق روز

 چشم کنممی روشن اولی با رو دومی سیگار نشینم،می پنجره کنار
 من و پیشمی تو که کنممی و کنممی پردازي خیال ذارم،می هم روي

  دنیام. مردِ  ترینخوشبخت

 را لبانش روي تلخ لبخند اما شد آب دلم توي قند هایشحرف از
  نداشتم. دوست

  گذاشتم. اشسینه روي تردید با را لرزانم دستان

 اهنگ انداختم. نگاهی سیاهش چشمان به و گرفتم بالا را زد...سرم پسم
  گفتم: عصبی و خوردم را بغضم دزدید. را چشمانم در شده میخ
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 من از ندزد من از نگاهتو کن. نگاه چشمام تو میزنی حرف باهام وقتی_
 عمیقه گودال سیاه گوي تا تو اون دلخوشیم تمام چون نکن دریغش

  چشماته.

  نامسلمان! نکن افتاد آب دهانم لبانش. روي کشید را زبانش

  زد: لب

  بینم.می خودمو کنممی نگاه چشمات تو هرموقع_

  گفت: عجز با و رفت عقب به قدمی

  بینم.می سمیرم چشمات تو_

  دیگر: قدمی و

 خِرمو و وجدان عذاب که بینم...اونوقتهمی و بودنت ممنوعه_
  چسبه.یم

  افتاد. ترق_ترق به هایمدندان و زد ریشه گلویم در بغض

 سمیري دیگه تو، و منم فقط خیالم تو خیاله یه فقط این امیرعلی_
  ؟ نداره...امیرعلی وجود
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  گناهی. خیالم تو ◌ٰحتی تو_

 و کردم پر قدم یک با را اششده دور هايقدم سوزاند. را دلم حرفش
 را بغضم کردم سعی و چسباندم شگوش به را سرم شدم. نزدیکش

  بخورم:

  بینم؟می چی چشمات تو من دونیمی_

  زد: محزونی لبخند بود. دنیایم که چشمانش به کردم نگاه چشمانش به

  ببینی؟ چیو چشمام تو کنهمی فرقی چه هست سمیر که وقتی_

 سرم دادم. قورت را دهانم آب و شد خم کلامش زیاد حجم زیر بدنم کل
  کردنم. گردنش رگ مماس را لبانم و گذاشتم اششانه روي بیخیال را

  لعنتی. بود داشتنی دوست هم بدنش لرزش

  شد: خش از پر صدایم

  امیر...علی! بینممی عشقو چشمات تو فقط من_

  بود. داشتنیدوست برایم هم هایشزدن نفس_نفس صداي
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 هدستان شودمی امیرعلی بودم. ساخته احساس این پاي را دنیایم من
  نگیري؟ من از را عشق گرماي به خورده گره

 نای بمیرد نگذار.الهى تنها عشق يباریکه هاي بافته این با مرا هرگز
  تو. نگاه یک براى جان

  زدنت! حرف اىلحظه براى عشق حجم این شود فدایت الهى

  هستم. تو مجنون من هستم. تو ىدیوانه من

 واردیوانه من بود...اما نخواهى دل این مال ابدیت براى تو دانى،می
  دارم. دوستت

  گفت: اي آهسته صداي با انداختم. نگاهی دارش تب چشمان به

 ننک نگاه چشماش تو دیگه گفت بهم خوابم. به بود اومده خدا دیشب_
 بیخیالش شه!می تروعمیق ترتازه زخمت فقط دیدنش با سمه گناهه،

  شو.

  شد: بسته هایم پلک

  کنی؟ بغلم شهمی_
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 گوشم توي خشک و قدیمی آهنی، در ي زد زنگ لولایی مانند شصدای
  پیچید:

  کنم؟ بغلت خوايمی_

  فشردم: هم روي را هایمپلک

  نبودي! خیال کاش رو. تو خواب دیدم خواب منم دیشب_

  کنارمی. بیداریم و خواب توي تو، وقتی کنهمی فرقی چه_

 گرماي بود. دهکر پر رنگی قرمز يهاله را دورمان کردم باز که چشم
 خون دیدن با شد. داغ پاهایم میان بود. گرفته بر در را تنم عجیبی
  گذاشتم. دهانم روي دست زدهوحشت

  میشد. ترمحو و تر دور داشت امیرعلی شدم، خیره رو به رو به

  گفتم: هق_هق با و گرفتم شکمم روي را دستم

  نرو. خدا ترو_

  نداشت. وجود امیرعلی دیگر رفت! او ولی

  بود. بریده را امانم زدم...درد چنگ را موهایم دست با
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  کرد: زمزمه گوشم در شد.صداییمی بیشتر و بیشتر لحظه هر گرما

  "بدي. پس تقاص باید عشق این براي"_

  کشیدم: عربده

  امیرعلی._

 هیچ است تاریک جا همه کردم. باز چشم وحشتناکی و عجیب درد با
  بود؟ افتاده اتفاقی چه دادم، قورت را دهانم آب بینم.نمی جارا

 چشمانم جلوي سمیر تصویر و شد ترواضح و واضح تصاویر کم_کم
 و باز لبانش کردم. وحشت خونش رنگ به چشمان دیدن با گرفت. جان

  شنوم.نمی را چیز شد...هیچ بسته

  کجاست؟ اینجا ام؟شده کر نکند

  برد! ماتم زد، قل اشگونه روي که اشکی قطره دیدن با

 و گفت چیزي سمیر به دارد. لب به لبخند آید،می پوش سپید یزن
  زد. لبخند اشکش میان سمیر

  جانا..._
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  گفت: بغض با زد. اي بوسه امپیشانی روي و شد خم

  کردم. اشتباه جانا، کردم غلط_

 جان چشمانم جلوي چیز همه کم_کم و آمد یادم چیز هم کم_کم
  گرفت.

 دیوانه مثل و داد تکان را سرش شت.گذا شکمم روي را دستش اندوه با
  کرد: زمزمه ها

  بدتر؟ این از درد خدایا کشتم بچمو من بخشمنمی خودمو هیچوقت_

  کشته؟ را اشبچه

  مُرده؟ امبچه

  بود؟ مُرده حالا شوم؟ خلاص دستش از خواستممی که همانی

  سرهم: پشت بار چند کوبید تخت میله به را سرش

  ؟ جانا ايحامله نگفتی بهم چرا اومد؟ دردت خیلی_

  بودتش؟ کشته او بود؟ مُرده امبچه داشت؟ وجدان عذاب
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 پس داشتم؟ بغض چرا پس کنم مادري امبچه براي خواستمنمی که من
  کرد؟می درد بغضم چرا

  کرد: پاك را هایشاشک تند_تند دست با

   شد.چی نفهمیدم یهو شدم دیوونه زدي و حرف اون...اون وقتی_

  کردم: مهزمز آرام

  سمیر؟_

  ؟ سمیر جانم...جان_

  بیرون! برو گمشو_

  زدم: زل چشمانش به نفرت با کرد. نگاهم مبهوت و مات

  متنفرم. ازت_

  نالید:

  جانا..._

  گرفت: محکم را دستم شد. کدر و تار کینه، از نگاهم
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  منی. عمر شیشه تو_

  زنه...!نمی مرگ حد تا عمرشو شیشه هیچکس_

  زدم: لب بغض با بکنم زیادتر را دانشوج عذاب اینکه براي و

 بچرو یه چجوري اي؟زنده هنوز چجوري قاتل. قاتلی کشتی بچتو تو_
  کنی؟ رحم من به خوايمی بعد کشتی؟ و بود خودت خون از که

 از بیشتر روز هر بودم. متنفر او از شد. تر نگاهش و لرزید هایشلب
   قبل!

 ود!ب نشده مهم برایم هبچ بستم. چشم و گذاشتم شکمم روي را دستم
  کنم. آدمش خواستممی واقع در

  گفت: ايگرفته صداي با

  فقط.... من کردمنمی کارواین ايحامله دونستممی اگه من_

  پریدم: حرفش وسط تهاجم از پر

 اون دیگه زدي؟نمی کتکم مرگ حد تا دیگه امحامله دونستیمی اگه_
  روانی! سادسیمیِ زدي؟نمی بهم و آور چندش حرفاي
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  زدم: پوزخندي داد. فشار هم به محکم را چشمانش

 شه باورم داري انتظار کشتیش، و اون و نکردي رحم بچت به وقتی_
  دارم؟ امنیت کنارت

 بد من آري بمیرد. وجدان عذاب از خواستمزد.می کبودي به رنگش
 لجن! در غرق کثافت کافرم...من من بودم. خورده کِرم و کثیف بودم
  مؤمن. ...همهخوب همه

  گفت: بریده_بریده

 مقس عزیزت به رو تو جانا اي،حامله دونستمنمی من نده. عذابم انقدر_
 داره معنایی چه زدن کوفت سر مرده...دیگه بچمون الان ما ببخش. منو

  ؟

  نکند. صدا تا بیاورم در را اشحنجره خواستمی دلم

   بود؟ مهم مگر اما بود، بریده را امانم درد گرفتم. دندان به را لبم

 ها روز این جانا هست حواست خوردند. لیز هایمگونه روي هایماشک
  ریزي؟می اشک چقدر

  زد: لب مظلومانه



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1008  

 

  بگی؟ چیزي خواينمی جانا_

  فرستادم: بیرون را لج،نفسم با

 بچش همراه مُرد! دیگه میبخشیدت احمقا مثل روز هر که جانایی اون_
 ادامه باهات خوادنمی دیگه جانا .اینهوا.. رفت شد دود کشتی. اونم
  بده.

  گذاشت: لبم روي سریع را دستش

 یه داري شدي عصبانی الان بري! خواينمی نده، ادامه دیگه هیس_
  ؟خب نزن، رفتن از حرف دیگه نکن. عصبانی منم دیگه زنیمی حرفی

 ملب روي از را دستش تا کشیدم پس را صورتم و کردم نگاهش انزجار با
  غریدم: گذاشت. جیبش توي آرام و کرد جمع را دستش .بردارد

   بیرون؟ بري شیگم میشه_

  بردم: بالا را صدایم تن که کند باز دهان خواست

 بفهمن همه بذار برم.می همه جلو و آبروت کنم.می داد و جیغ نري اگه_
  هستی! آدمی چجور
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  درك! بود...به دلخور کرد.نگاهش آزاد را نفسش حسرت با

  زد: ايبوسه شکمم روي سریع و تند و شد خم

  ره.می یادت اینا يهمه کنممی درست چیزو همه_

 این از فرستادم. بیرون به تکه_تکه را نفسم شد خارج که اتاق از
   سوخت.می هایمبخیه جاي آن از بدتر و بودم کلافه حسیبی

  شد... باز اتاق در

 هدخوامی و مدهآ که ستمحلی بی خروس کدام ببینم برگشتم عصبی
  خوردم. جا مادرجون دیدن با که شود مزاحمم

  گفت: لب زیر شد. نزدیک تختم به و بست را در

  باشه! دور به بلا_

   گرفت! حرصم اشپرویی نشست.از تخت کنار صندلی روي

  گفتم: عصبی

  دونتونه! دور عزیز پسر کار باشه، دور به بلا بایدم آره_
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 ماًحت شهنمی عصبی دلیل بی سمیر اما زده کتکت چی سر دونمنمی_
  رسیده. اینجاش به که کردي کاري یه

  رفت.می و شدمی گم ندادم.کاش را جوابش

 يدار نبود این اول از ما قرار جانا. ببینم حال این تو پسرمو تونمنمی_
  دي!می عذابش

 ات کشیدم امگونه روي بار چند دست با چکید. چشمم گوشه از اشکی
 روي را دستش آرام و کشید عمیقی فرانفس شود. پاك اشلعنتی رد

 آهی که کردم نگاهش سوالی و شد گرد گذاشت.چشانم سردم دست
  کشید:

  دارم. خوب پیشنهاد یه برات_

  گفتم: بدخلقی با و کشیدم بیرون دستانش زیر از را دستم سریع

 خوب پیشنهاد یه برات گفتی زدي حرفو همین دیدمت که اولم روز_
 که اینجام، الان که کنم،می زندگی خرم و خوش دارم الان هک دارم.

  کشته! و اتنوه پسرت

  رفت: بالا کمی صدایش تن و نشست اشهشتی ابروهاي میان اخمی
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 هممون نفع به که دادم پیشنهادي یه من رویی! و چشم بی چقدر تو_
 اومدي موش لونه اون دادي...از نجات مادرتو نشد، بد که تو بود.واسه

 هرچی و داره دوستت کورکورانه که داري احمقم شوهر یه یرون.ب
  خواي؟می چی دیگه کنه،می فراهم واست بخواي

 مرا کس هیچ اینکه بودم...از شده خسته تکراري هايحرف همه این از
  بودم. شده خسته کردنمی درك

  گفت: که کشیدم امخورده ترك لبان روي را زبانم

  چیه؟ نهادمپیش بدونی خواينمی حالا_

  بود. من هاي روز رنگ سیاهی از تربالا دانستنش؟ کردمی فرقی چه 

  گفتم: ايگرفته صداي با

  چیه؟_

  گفت: آرام و کرد ترنزدیک کمی را سرش

 شرط اما کنممی پاره و دارم ازت که هایی سفته و چک يهمه من_
  داره...!
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  بود؟ چه شرطش را؟ ها سفته و چک شدم...همه اشخیره مبهوت مات

  گفتم: متعجب

  شرطی؟ چه_

 وهمی هايپلاستیک با سمیر و شد باز اتاق در که کند باز دهان خواست
  کند! سکوت و بخورد را حرفش شد باعث و آمد اتاق به

  زد: لبخندي امپریده رنگ صورت به و کشید رویم را پتو

  جانا. اومدي خوش خونه به_

 آمدي! خوش خانه به گفتمی گرفتم. سمیر از را رویم و زدم زهرخندي
  خانه؟ کدام

 کرد. زیاد را اش درجه و رفت پنجره کنار کوچک بخاري سمت به
  گفت: و داد مالش هم به را دستانش

  شده! سرد چقدر هوا_

  گفتم: طعنه به



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1013  

 

 انتظار نکنه نزن. لبخند روم به رفته؟ یادت چیز همه خوشحالی، چه_
  بدم؟ هم لبخنداتو جواب داري

 ار سنگینش نگاه که گرفت.درحالی جا کنارم تخت روي و دآم سویم به
  گفت: بود، دوخته رخم نیم به

  خوشگلم! زن نیستم ايکینه تو مثل من_

  گفتم: و گرفت امخنده

 اي درك...بچه بره خوردم که کتکایی بودن؟ ايکینه ذاريمی اسمشو_
 دلم کجاي کنم؟ کارچی و زدي که جهنم...حرفایی به بره کشتی که

 من اصلاً  ندارم. مشکلی من باشه بودنه، ايکینه اسمشو اگه بذارم؟
 و قلبم تو بردي فرو خنجر مثل که حرفایی تونمنمی ام.شتري کینه

  سمیر. آقا شرمنده تونم!نمی کنم فراموش

 بود آمده در تازه که هایشریش به دستی کلافه و بست را چشمانش
  کشید.

  کرد: باز لب زحمت هب و داد تکیه تخت تاج به را سرش
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 و کارا به موقع هیچ دونیمی قصه این يِبده آدم و من همیشه_
  کنی.نمی فکر ایمذره حتی ديمی انجام که رفتارایی

  گفت: عصبی و طرفم برگشتم

 تکرار که لازمه یا یادته خودت شنیدم؟ دهنت از چیا من دونیمی_
  برات؟ کنم

  کرد: شد...زمزمه کج بالا سمت به لبم 

 که مرد یه غیرت گرفتی، بازي به و غیرتم کردي، خوردم حرفات با_
  چیزشه! همه

 یک از بعد هم هنوز هایشکبودي جاي کشیدم. کبودم گردن به دستی
 کشیده گردنم روي درست پائین، سمت به نگاهش کرد.می درد هفته
  گفت: آرام و شد اشک از لباب چشمانش شد.

  بشکنه. دستم الهی کشیدم زجر تو برابر هزار اومدم خودم به وقتی_

 و گرفتم دندان به لب دردش از گذاشت. گردنم زخم روي را دستش
  داد: ادامه همچنان او و کردم حبس سینه در را نفسم
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 گندي دونمبارم...می چند دلم عزیز ازت کردم خواهی معذرت که من_
 يبخوا که و هرکاري حاضرم اما شه.نمی حل خواهی معذرت با زدم که

  کارام. جبران واسه بدم انجام

 تیسخ به بود. برده تاراج به را گلویم سنگ همچو سختی و سفت بغض
  گفتم:

 با اونم کنی جبران تونینمی و شکستی که دلی زدي که حرفایی_
  خواهی! معذرت

  دادم: ادامه برداشت. گردنم روي از را دستش و شد مات نگاهش

 انجام جبرانش واسه همکاريببخشمت.هر تونمنمی رقمه هیچ فعلاً_
  شه.نمی صاف باهات دیگه دل این بدي

 چشانش به و هم سر پشت بار چند کشیدم اشگونه روي را چپم دست
  زدم. زل

  جبرانش؟ واسه ديمی انجام بگم چی هر گفتی_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1016  

 

 گوشش به را دستم شد. مشتاق نگاهش و داد تکان بار چند را سرش
 پشت را اششده کوتاه موهاي من و کشید تندي نفس کردم. نزدیک
  زدم. گوشش

 انمزب بود. واضح گلویش سیب حرکت و شد متمایل جلو به کمی سرش
  بود. لبانم روي نگاهش کشیدم.حالا لبم روي را

  زدم: لب تمام رحمی بی با

  کنه. بهتر و حالم ندیدنت برو.شاید گمشو چشمام جلو از فقط_

 دستم کرد. نگاهم ها هگرفت برق ماننده و شد خاموش چشمانش ستاره
 که او به و کشیدم گردنم روي تا را پتو برداشتم. گوشش روي از را

  گفتم: بود، مبهوت

  شده. سرد خیلی هوا ها گیمی راستی_

 پائین تخت روي از دوخت. رویش به رو به را نگاهش و چرخاند را سرش
  رفت! مشترکمان مثلاً کمد سوي به و آمد

 اشحوله کمدش داخل از آوردم. لب به ديلبخن امپیروزي از خوشحال
  آمد. کنارم و کشید بیرون را



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1017  

 

 فراموش قرصاته وقت امدیگه ساعته یک عزیزم بگیرم دوش رممی_
  نکنی!

 و آمد بالا نگاهش چسباند. دستم به را لبش و گرفت را جانم بی دست
 هک کشیدم بیرون لبش زیر از را دستم تندي شد.به خیره چشمانم به

  گفت:

 و بینمون حرمتاي کنیم زندگی خوایممی عمر یه باهم ما بالاخره_
  عزیزم. نشکن

  شد. حمام وارد و آورد لب به لبخندي

 عمرت آخر تا یعنی حرکتش بود...این زده خشکم که بودم من حالا
  منی! اسیر

  "سمیر کنه لعنتت خدا"

 حرف مادرجون با خواستممی شدم. خارج اتاق از و آمدم پائین تخت از
 ار پیشنهادش او و بزنیم حرف نتوانستیم روز آن از بعد دیگر بزنم

 ◌ٰانداختم.حتی اطراف به نگاهی رسیدم که مادرجون اتاق در به بدهد.
  .بخورد محمد داردنباله نگاه به نگاهم نداشتم دوست
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  این؟ از تربدبخت کند.دیگر بدبختم بود آمده که گفتمی راست

 که مادرجون صداي ثانیه هد از بعد زدم. در به ايتقه
  رسید. گوشم به"بفرمائید"گفتمی

 و بود نشسته کاناپه روي شدم. اتاقش وارد و کردم باز آرامی به را در
  آمد.نمی بهش اصلا هم اشمطالعه عینک بود. دستش در هم کتابی

  گفت: و انداخت بالا ابرویی دیدنم با

  !بشنوي تا میاي خودت و شیمی کنجکاو دونستممی_

  گفتم: تمسخر با و زدم کجی لبخند

  طوره!همین آره_

 و کرد اشاره کنارش به دست کرد.با نگاهم جدي و خورد را لبخندش
  گفت:

  بشین. بیا_

 جا کنارش بود کندنی هرجان به اما بود سخت برایم کمی رفتن راه
  گرفتم.
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  شنوم.می_

  مشتاقی! خیلی_

  شم!نمی که این از تربدبخت دیگه_

  ...شاید!دونمنمی_

 بیرون کاغذي تکه هایشلباس کشوي توي از و شد بلند جایش از
  گفت: و کرد اشاره کاغذ به نشست. کنارم دوباره و کشید

  میکنم. پاره هاتو سفته و چک همه کنی امضا اینو تو اگه_

  بدهم: تفاوتی بی رنگ لحنم به کردنم سعی بود. دهانم توي قلبم

  کنم؟ امضا باید چیو هست؟ چی_

  کرد: باز لب و زد ايموزیانه بخنديل

 اذیتش دیگه که بخور قسم اول پس کنممی کاري هر سمیر بخاطر من_
  خوام!می من که زنی اون شیمی کنی،نمی

  کردم: متمرکز را فکرم
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 پاره هامو سفته و چک بخاطرش که چیه کاغذ اون تو ندونم تا_
  خورم.نمی قسم کنی،می

  گفت: خورده گره ابروهاي با

 خوب رو تو دیگه من گلم. عروس کنممی پاره و نصفشون فقط_
  .ري..می و ذاريمی توئم برن، بین از هاسفته و چک این اگه شناسم!می

  پریدم: حرفش توي

  بگو! مطلبو لپ اینارو، شنیدم بار هزار_

 در بگیري طلاق سمیرم از هیچوقت تونینمی کنیمی امضا اینو_
 کمیه خواممی نه؟ منصفانست بده. قتطلا بخواد خودش که صورتی
  کنم. کمکت

 مه پاکت توي برداشت.از را اش،پاکتیکاناپه کنار عسلی میز روي از
  کشید. بیرون کاغذ تکه چندین

  گفت: و شد خیره امزده بهت قیافه به

  ها. سفته دیگه نصف مونهمی_
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 کمی را انداخت.سرش دلم به ترس شد، ساطع چشمانش از که برقی
  گفت: قاطع و محکم و کرد کنزدی

 الیخوشح بیشتر هرچقدر بشی، نزدیک سمیر به بیشتر که چقدر هر_
 آتیش چشمات جلو هارو سفته این دونه دونه ببینم پسرم صورت تو و

  میزنم.

  زد: غلیظی چشمک که کردم نگاهش زده حیرت

 گهدی که ستموقع اون ببینم پسرم صورت تو اخم یه کافیه اما...فقط_
 نیست مهم سمیرم دیگه که ستموقع اون بدون! شده نابود توزندگی
  کنه.می آرومم زندون هايمیله پشت دیدنت فقط برام.

  رفت. بالا هایشحرف از قلبم ضربان

  کنی! میل و حیف و جوونیت که نیستی دختریم دونممی_

  دادم: تکان سختی به را سنگینم زبان

  رفتم،چی؟ تمگذاش و گرفتم هاتو سفته و چک تموم اگه_

  خندید:
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 زا هیچوقت تونینمی تو چیه؟ براي پس برگه دیگه...این نگرفتی_
  بده. طلاقت اون که صورتی در بگیري! طلاق سمیر

  گفتم: زحمت به و کردم قفل هم توي را انگشتانم

  نمیده. طلاقم هیچوقت سمیرم که_

  خورد: گره همبه ابروهایش

 هدیگ کنی؟می قبول حالا ه!باش پسرم ضرر به که کنمنمی کاري من_
 واسه مونهمی باقیش گیري.می که هاتو سفته نصف خواي؟می چی

  قبل. مثل دينمی عذاب سمیرمو دیگه بفهمم که روزي

  شد: خارج گلویم از ناله شبیه چیزي

  گذاشتی؟ برام ایمچاره مگه_

  بدبخت. هست خودتم نفع به_

  م:کرد فوت را نفسم و کشیدم امپیشانی به دستی

  قبوله!_
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 تگذاش جانمبی انگشتان میان را خودکار و نشست لبش روي لبخندي
  زد: برقی چشمانش و

  کن! امضاء_

  شد: پوزخندم به منجز چشمانش برق

  ها! سفته و چک اول_

  کن. امضاء خانم. عروس کنممی تعیین و چیز همه من اینجا_

 .نگاهدادم فشار انگشتانم میان را خودکار و گرفت لجم قدرتش از
  کردم! امضا انداختم...و برگه به سرسري

  زد: نیشخندي

  جانا. مشتمی تو دیگه حالا_

  شد: کج لبم

  نبودم؟ قبلاً مگه_

 هیچ جاي الان اما آوردي! در بازي زرنگ تو که کردم اشتباه قبلاً_
  نیست. نگرانی
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 رو اینارو بهتره اما نترس! هیچی از پس پسرتم دستاي اسیر ابد تا من_
  کردي.می پیاده دامادت و دختر

  کرد: نگاهم تیز

  ُمرده! واسم دیگه مهسا_

 را همه چشمانش جلوي که داد دستم به را هاسفته و چک از نیمی
  کردم. ریز_ریز

  رفتم. بیرون کردمی پاره را گلویم داشت که بغضی با و

 را هایمدست و کشیدم دراز تخت روي آمد.می هنوز آب دوش صداي
 گوشی زنگ صداي که شدن بسته براي رفت هایمپلک کردم. بغل

  کرد! را،باز بازم نیمه هايپلک سمیر

  کشیدم: داد عصبی

  خوره!می زنگ گوشیت سمیر_

  برسد: من گوش به که برد بالا را صدایش هم او

  کیه. ببین بده جواب_
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 صفحه به آنکه بدون و زدم چنگ میزعسلی از را گوشی خشمگین
  ادم:د جواب کنم نگاه اشگوشی

  بله؟_

 يصفحه به شد باعث پیچید، گوشی پشت که عمیقی نفس صداي
 کردم حس و زدم یخ امیرعلی نام دیدن با اندازم.بی نگاهی گوشی
  شده. برابر صد وزونم

  زدم: لب و بلعیدم را بغضم شده که زوري و ضرب هر به

  سلام._

 ات يزدنمی زنگ امیرعلی...کاش لرزانی. سلام چه موقعی، بی سلام چه
  هستی؟ چرا تو اصلاً امیرعلی نکنی! سستم اینگونه

  نباشی! کاش

 صداي انداخت.و رعشه به را تنم تمام اشعمیق نفس دوباره صداي
  پیچید: گوشم توي اشدورگه

  سمیر...هست؟_
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  کردم: زمزمه جانبی و گذاشتم هایمزانو روي را سرم

  حمومه._

   کرد ولم"

   کرد ولم آسمون و زمین بین وفا بی اون

  خاطِرِشو خواممی چقدر دونستمی

  "خاِطرَشو؟ همه این کنم کارچی باید حالا

  گفت: وحشتناکی صداي با بعدهم و کرد مکثی

  دارم. واجب کار بزنه زنگ همبه بگو اومد_

 را دهانم آب مرتب کرد مجبورم و شد ترشح وحشتناکی شکل به بزاقم
  دهم. قورت

  نده تامون دو دست اريک یه عزیزم برگرد بیا بده حالم"

  کده ماتم شده تو بعد که دنیایی از خستم دیگه

  بده حالم
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  بده جدایی

  نده من عشق جز هیچکس به قلبت توي جامو

  نده عذابم و نسوزون منو این از بیشتر دیگه

  "بده حالم

  گفتم: و کردم باز هم از را خشکم هايلب

  گم.می بهش_

 ؟کندنمی قطع را تلفن چرا کشد.می عمیقی نفس و کندمی مکث باز
  است!؟ نشده تمام امانمکالمه مگر

  بگویم: شدمی کاش

  جانم. آرام بشنوم را صدایت تا بزن حرف کمی_

  کرد. ذوق از پر را قلبم و شد پیچیده گوشم توي دوباره صدایش

  !دلتنگی هم داشت...تلخ...شیرین...عصبی...شاید رنگ هزار که صدایی

  سمیر..._
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 آنچه به را تو نیاور. را سمیر اسم شد. بسته تیاراخبی چشمانم
  نکن! خرابش پرسیمی

 بهم هم اسمشو برات! بخرم زنیمی که گفت...از...عطري بهم_
  رفته! یادم ..اماگفت.

  ت!گفمی دروغ که قسم بخدا گفت،می ندارم.دروغ کشیدن براي نفسی

 تپشم پر قلب روي را دستم و دادم فشار هم به را لرزانم هايزانو
  گذاشتم:

  پره!می زود بوش نیست. زنم...خوبنمی و عطر اون دیگه نیست. مهم_

  گفت: ضعیفی صداي کشید.با طول هاقرن جوابش

  بالشتمه؟ روي بوش هنوز چرا پس_

 دود و شدم جزغاله و سوختم سوختم، گرفت. آتش زد که حرفی از تنم
  کشید: فریاد زده حیرت رفتم. هوا به و شدم

  چرا؟ اینجا؟ از رهنمی لعنتیش يبو چرا_
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 بودي جا رفت.همهنمی بین از توئم زد.حضور تازیانه گلویم به بغض
  جا!همه

  رفت: نابودي به رو صدایش

  جانا. ازت متنفرم_

 ت.کثاف بغض کردمی پاره را گلویم داشت چسبیدم را گلویم دست با
  گفتم: درد و اشک میان و خوردند قل ام گونه روي هایماشک

  کنم.می عوض و عطرم_

  گفتم: امحنجره تنگناهاي لاي از زحمت به و

  متنفرم. ازت منم_

  کرد. درازي زبان متمد بوق صداي

 ار هایماشک تند _تند لرزانم دستان .افتاد تخت روي دستم از گوشی
 تداش برتن که پوشی تن حوله با سمیر و شد باز حمام در کردند. پاك

  شد. خارج
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 ار دهانم آب شد. متعجب نگاهش رفتم. سمتش به ینسنگ هايقدم با
  گذاشتم. خیسش يسینه روي را سرم و دادم قورت مشقت با

  پرسید: زدهحیرت و نشست امآشفته موهاي رپی دستش

  خوبی؟_

  خوبم._

 مصنوعی. اما زنم می لبخند ام.شده فریبکار چقدر ها تازگی 
 که حالی در حالسر و خوبم گویممی همه ام...بهشده دروغگوهم

  گویم.می دروغ دانممی

 شاید کنند. می باور را هایمحرف که هستند، ساده اطرافیانم چقدر و
  کنند. من زندگی جزئیات وارد را خودشان خواهند نمی هم

 ار گلویم به چسبیده موهاي کردم. نگاهش حس بی و آوردم بالا را سرم
  گفت: قاطع و گرفت را امزد...چانه کنار

  بگی؟ خوايمی يچیز_

  بکنم. را خودم گور خواهممی آري!
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 دانستممی خودم فقط که لحنی با و کردم تر را امخورده ترك هايلب
  گفتم: است، درد از پر

  کنیم. شروع اول از چیزو همه بیا...بیا_

 ممنوعه عشق شد.امیرعلی شل زد،پاهایم برق که چشمانش
  بود...همین!

 و شد لبم زوم اشخیره نگاه و گرفت جان لبانش روي آهسته لبخند
  من...

  بودم! بدبخت من...من...چقدر

  

  *امیرعلی*

 کردن گریه از شدم. سفت شدم سنگ کردم...مُردم. قطع که را گوشی
 مردها براي گریه مردم، من شود...نباید! سرازیر اشکم نباید بیزارم.

  نیست. خوب

  کنم؟ چه قلبم درد با پس
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  ؟شوم زنده و بمیرم روز هر

 شودمی من سمج دادم..بغض فشارش آرام و کشیدم گلویم به دستی
  شوي؟ رفع

  گذاشتم. جیبم توي را گوشی و آمدم بیرون پارك از

  "نیستم. تو رویاي آدم من"کردم زمزمه لب زیر

  گرفت... درد بدتر قلبم

 لبمق وحشتناکی شکل به بود، ایستاده ماشینم کنار که زنی دیدن با
  کرد! ایست

  بود. جانا که قسم خدا به داشت. تن به را لتوپا همان

 کشیدمش و گرفتم را بازویش و بردم هجوم سمتش به هادیوانه مثل
  خودم. سمت

  گفتم: صورتش توي زده حیرت و برگشت

  جانا...؟_

  ُمردم: و چرخید عصبی چشم جفت یک توي دارمتب چشمان
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   اي؟آقا...دیوونه گیمی چی_

  خودم. براي سوخت، دلم و شد پاك لبم زا لبخند غریبه زن دیدن با

  نبودند. آبی اشلعنتی چشمانِ  گرفتم. چشمش از چشم

  گفتم: داريخش صدایی با و دادم تکان راست و چپ را سرم

  ببخشید. خواممی معذرت خانم خواممی معذرت خوام،می معذرت_

 چه هر آبروي که سرت بر خاك کند.نمی بغض که مرد سرت! بر خاك
  بردي! هک مردِ

  کرد: زمزمه لب زیر

  خدا.به شدن روانی مردم_

  شدم. زهر شدم تلخ حرفش از

  دانی..می چه تو

  ریختم.. فرو چندبار امروز من

  شدم.. دلتنگ چندبار
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  که.. کسی دیدن از

  بود. تو شبیه پیراهنش فقط

  

  *جانا*

 تخت روي کرد مجبورم و گرفت را دستانم سمیر بلعیدم. را بغضم
  بنشینم.

 هاربات مثل هم من و چسباند اشسینه به را سرم و گرفت جا رمکنا
  شدم. اشمطیع

 و زد ايبوسه موهایم روي کشیدم. آه و چسبید خیسش سینه به سرم
  کرد: زمزمه

   کردن؟ پیدا مشکلی گوشام یا بینممی خواب دارم_

 داشتم دوست اي لحظه براي که بود دار خش و گرفته قدري به صدایم
  بکشم: بیرون را امحنجره
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 نو از تا کنیم تلاش باید دومون هر دم.می دوباره فرصت بهت سمیر_
  بسازیم.

 اام بشه ترمیم بینمون شکسته حرمتاي همه تا کنممی کاري هر من_
  شد! تموم گرون واسم خیلی چیزي یه

  داد: ادامه میکرد من و من که درحالی و

  بدي. توضیح رو چیزا خیلی باید_

 صورتم روي از را امریخته هم به موهاي و کردم جدا اشنهسی از را سرم
  گفتم: و شدم خیره رو به رو به زدم. کنار

  دم.می توضیح و چیز همه کن عوض لباس خب،برو خیل_

  زد: لب وارشیطنت و انداخت بالا ابرویی

  ؟ نکنم عوض اگه_

 دستانم نخواند، چشمانم در را نفرت که کنم نگاهش طوري کردم سعی
  گفتم: اعتراض با و شدند مشت ارمکن

  سمیر!_
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  خواست.می مرا بودم، زنش من داشتم؟ او از انتظاري چه واقعا

  بوسید: را امگونه و شد خم

  بخور. قرصاتو کنممی عوض لباس تا_

 کشیدم.جاي امگونه روي بار چند دست با سریع و رفت کمد سمت به
 زدم.با سر امیرعلی پیج ها،به معتاد مانند و کردم پاك را اشبوسه
  شد. سِر پاهایم و دست اشاستوري دیدن

  کردم: باز را اشاستوري

 جا مبدن این تنت بوي بر نه که یا مانده جا تنم روي اتشده لعنت بوي_
  مانده.

 لباس سرخوش و خیالبی که کردم نگاه سمیري به چشمی زیر
 غلطی چه دقیقاً سرش پشت زنش، دانستنمی و پوشیدمی
 زمین روي از کارخیانت زنِ این که کن نابود را نجسم تن کند.خدایامی

  شود. محو

 ادهد دکتر که هاییکپسول و قرص و ریختم لیوان توي آب کمی پارچ از
 پتو و تخت به دادم تکیه و دادم فرو شده که زوري و ضرب هر با را بود
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 او به دیگر دهممی قوال ماندم. سمیر منتظر و کشیدم پاهایم روي را
  سرم! بر خاك و داشتم شوهر من کنم، فکر

 کوچکی حوله که درحالی و کرد عوض را هایشلباس دقیقه، چند از بعد
 کشید. پاهایش روي را پتو من مثل و نشست کنارم بود موهایش روي

  گذاشت. لبم روي را دستش سریع که کنم باز دهان خواستم

  پرسم.می سوال من اینجا هیس،_

  بودم. متنفر هایشاخلاق همین نشست.از لبم روي پوزخندي

  بپرس._

  یعنی... سابقت نامزد بود؟ کی اون...نامزدت_

 دامادتان داده! فریب را خواهرت حالا که است همانی سابقم؟ نامزد
  کنی.می را پوستم که بدانی اگر شده.آخ

  کشیدم: پوفی

 نم بده. گوش حرفم به خوب کنی بیخود قضاوت اینکه از قبل سمیر_
 قد خوب عقلم نداشتم. سالی و سن که کردم نامزد باهاش وقتی
 دختري کردم!می غش زدمی لبخند یه تا و بودم محبت تشنه داد.نمی
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 هن و چشیدم پدر محبت نه که من محبته...اونم گداي من سال و سن تو
  مادر.

  گفتم: وارزمزمه و کردم پاك را اشکم و دادم فرو را بغضم

 تحقیرم و سرم تو میکوبی صدبار دعوا موقع که يمادر پدر همون_
  میاري! سرم بلایی چه فهمینمی و کنیمی

  گفت: پشیمان

  متأسفم. من جانا_

  کرد: پر را صورتم کل پوزخند

 محبتاش، عاشق اما وجه هیچ به نبودم عاشقش شدم نامزد باهاش_
 عاشقانه نجواهاي گوشم تو که خواستممی و یکی فقط سن اون تو چرا!
  بده...! سر

 منقبض هم فکش و بود شده سرخ_سرخ شدم. خیره اشرخ نیم به
  دادم: قورت گره همراه را دهانم بود.آب

 لاً ک که بود.بعدشم ماه پنج  کلا ما نامزدي عمر بودم. اشوابسته فقط_
  نفهمیدم. هیچوقت هم دلیلشو زد! همبه و نامزدي و کرد ولم
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  خورد. گره ابروهایش و شد مشت بود زانواش روي که دستش

  اومدي! من سمت غرورت هايشکسته کردن جمع واسه حتماً_

  بدان! دانینمی کردم، ازدواج تو با پول بخاطر من نه!

  نکن. قضاوت گفتم سمیر_

  غرید: عصبی

 نامزد هگمی برگشته زنم زندگی کلی از بعد اینکه نکنم؟ قضاوت چیو_
  داشتم؟

 یمربوط نا حرف خواستمنمی .کشیدم عمیقی نفس و بستم را چشمانم
  بزنم!

  بود؟ چی اسمش_

  گزیدم: لب

  بود! اسمش...حمید_

 مسابق نامزد فهمیدمی اگر آوردم. زبان به را آمد ذهنم به که اسمی تنها
  کرد!می آویزانم دار از که کیست
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  کنه؟می زندگی کجا_

  گفتم: ناچار به نبود! بردار دست سمیر

  رفته. ایران از_

  پرسید: دودلی و شک با ،کرد ریز چشم

  دونی؟می کجا از تو_

  د.کرمی امدیوانه که پرسیدمی سوال قدرآن گرفتم. گاز داخل از را لپم

 وت که هرچی کنیم تمومش دور. بریزیم رو گذشته بیا گفتم سمیر!_
  .بدیم بهم دوباره فرصت یه باید که الانه الانه! رو...مهم بوده گذشته

  کرد: نگاهم شمگینخ و آمد پائین تخت از

 بیام، ارکن گفتی که دروغی با تونمنمی بیام! کنار باهاش تونمنمی جانا_
  کنم. پیدا سابقتو نامزد باید شده طور هر

  گفتم: زده حیرت

 کنی؟ تحقیر خودتو خوايمی شدي؟ کوچیک انقدر یعنی سمیر_
  تروخدا! کن بس کنی؟ کارشچی بگی؟ بهش چی کنی پیداش
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  کرد.غرید: ايقروچه دندان و فشرد هم به را هایش پلک

  گفتی؟ دروغایی چه دیگه_

  الان. همین ام...مثلاًگفته تو به دروغ کلی

 بود، مرد بود.مثلاً هم توي سخت اشقیافه کردم. نگاهش دلهره با
  برایش..! بود سنگین

 و بالا بلند "آخ" و شدم خم گذاشتم شکمم روي را دستم اجبار به
  کردم. ارجخ دهانم از کشداري

 ینگران و اضطراب آمد. سویم به سریع سمیر که کردم مچاله را ام قیافه
  بود. پوشانده را صورتش کل

  اول! این...قدم

  رفتی.می راه اصلا نباید جانا بکش دراز خوبی؟_

  گذاشت. امگونه روي را دستش و کشید رویم را پتو کشیدم. دراز

  گفتم: امشده مچاله قیافه همان با

  ست.گذشته به چشمت همش بسازیم. رو آینده خوايمین تو_
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  نگو. هیچی هیس_

  بوسید. را دستم

  دوم! این...قدم

 من گرفت. جان چشمانم پیش امیرعلی اخمو چهره
  توانم!توانم...نمینمی

  کنیم. فراموش چیو همه_

  است. متنفر من از گفت امیرعلی

  زیاد! یخیل کردم. اشتباه منم کردي اشتباه تو تنها گمنمی_

  رسید: گوش به مادرجون صداي بندش پشت و خورد در به اي تقه

  سمیر..._

  داد: جواب بلندي صداي با و کرد پوفی سمیر

  تو. بیا مامان؟ بله_

  گفت: متعجب دیدنمان با آمد. اتاق به مادرجون
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   نکردید! کاريهیچ هنوز که شما_

  پرسید: سمیر

  شده؟چی باز_

 خوادمی باز شهمی ناراحت ات عمه نریم. زشته برگشته مهرداد_
  کنه. پا به جنجال

  زد: پوزخندي سمیر

 ازدواج خبربی دخترم بگی بري میشه روت زد، مهسا که گندي اون با_
  کرد؟

  گفت: و گرفت فرا غم از ايهاله را نگاهش و پرید مادرجون رخ از رنگ

 فهمن.می همه که آخرش داره! خبر پوکمون و جیک از که اتعمه_
  چیه؟ کار چاره

  انداخت: نگاهینیم من به و کشید هوفی کلافه سمیر

 یايب و بیاري فشار خودت به نیست لازم کن باور بیاي؟ تونیمی جانا_
  نیست. مهم هم ها اونقدر مهرداد این
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 در را پدرت نیایی بیایی! باید گفتمی نگاهش زدم. زل مادرجون به
  آورم.می

  گفتم: و بردم کار به زدن ندلبخ براي را توانم مانده ته

  میام._

 مادرجون و خانم عمه به حواسم تمام اما گرفت. جلویم را شربت سمیر
 خون نگاه و مهسا ناگهانی ازدواج از گویدمی که مادرجون است.به

 براي که است خانم عمه پسر مهرداد مهرداد. به خانم عمه گرفته
 هم اشقیافه و است پوش بود.خوش رفته کشور از خارج به اشتحصیل

  خواهرش. کپ

 شنیدن از بعد چون دارد دوست را مهسا گویدمی اشگرفته غم نگاه
  پرید: جایش از خشمگین خبر این

 و من اومدنم از بعد نبود قرار مگه کردید؟ مسخره دایی؟زن چی یعنی_
  جوابم؟ بود این کنید؟ نشون رو مهسا

  گفت: شرمنده مادرجون
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 با دلش مهسا اما کنید، ازدواج باهم تا دو شما خواستممی منم پسرم_
  شد.نبود...نمی تو

  رفت: مهرداد به ايغره چشم خانم عمه

  مهرداد. جات سر بشین_

 باد و برق مثل و داد تکان را سرش شکسته، درهم گویی مهرداد
  کرد. ترك را مجلس

  بود. عجیبی دنیاي

 تحمل را مهسا دادنش فریب براي فقط که بود کسی با دلش مهسا
  خواهد!نمی را عاشق مهرداد او کندمی

  کرد: زمزمه غصه با مادرجون

  زدن. چشممون خدا به_

  گفتم: و انداختم نگاهی سمیر به زدم. پوزخندي حرفش به

  بخورم. هوا یکم رممی_
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 آوردم. پناه حیاط به و شدم دور متشنج فضاي آن از که داد تکان سري
 بارد.می غم اش قیافه بود.از تهنشس حیاط توي ها پله روي مهرداد
  بیچاره!

 و شد بلند جا از دیدنم با مهرداد که بروم و کنم کج را راهم خواستم
  آمد: طرفم به سریع

  لحظه... یه_

  کردم. نگاهش و برگشتم

  بله؟_

  کشید: عمیقی نفس

  کجاست؟ مهسا شوهر الان_

  مهسا! زدم.شوهر زهرخندي دلم توي

  چطور؟_

  باهاش. دارم فحر ببینمش. خواممی_

  گفتم: و دادم تکان راست و چپ را سرم
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  کجاست. دونمنمی_

  پرسیدم: سپس

  داري؟ دوست خیلی رو مهسا_

  کشید: آهی

  کنه!نمی فرقی دیگه الان_

 نساء نام دیدن با خورد. زنگ امگوشی که بدهم را حوابش خواستم
  دادم: جواب و زدم را اتصال دکمه

  نساء؟ بله_

 خونه کنه،نمی باز کسی زنممی و خونتون زنگ چقدر هر چرا_
  نیستید؟

  گفتم: متعجب

  الان؟ کجایی تو_

  خونتونم! دم_

  حیاطم. توي کنممی باز و در الان_
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 با و کردم باز را در رفتم. در سمت به و گذاشتم جیبم توي را گوشی
  زدم: رنگیکم لبخندي نساء دیدن

  اومدي! خوش_

  گفت: گوشم زیر و کشید آغوشم در

  شدم. گرانتن_

  کنم! تعریف واست و کدومشون دونمنمی که افتاده اتفاق انقدر_

  کردم. حس نساء روي را مهرداد مشکفانه نگاه

 و نشست تخت روي سریع شد اتاقم وارد تا رفتیم. خانه به نساء با
  گفت: مشتاقانه

  شده؟چی ببینم بگو خوب_

 شد. تا زانوهایم و شد مچاله امقیافه پیچید اممعده در که بدي درد با
  پرسید: نگران و نشست کنارم هراسان نساء

  شد؟ چت_
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 و شد ترشح اممعده اسید آوردم. در حرکت به اممعده روي را دستم
  کرد. سوختن به شروع

  ست؟بچه مال نکنه_

  بچه؟ کدام بچه؟

  زدم: لب ايگرفته و مرتعش صداي با و کشیدم عمیقی نفس

  مُرد! که بچه_

  ماند! امخیره واج و هاج و کرد پر را صورتش کل بهت،

  کشتیش؟_

  دادم: فرو را بغضم

  افتاد. بچه و زد کتکم ؟سمیر قاتلم من نه...مگه_

  نگو. پرت و چرت انقدر سمیر؟_

  بدتره! شمرم تا صد از ست؟خوبه آدم سمیر کنیدمی فکر همتون چرا_

 رتس روبلا این داره دوستت انقدر که سمیري کنم باور تونمنمی والله_
  زده؟ کتکت کردمی دق دوریت از که اون آورده.
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  دوختم: صورتش به را فروغم بی نگاه

 یه .نکرد نامردي و نذاشت کم واسم اونم داشتم، نامزد قبلاً گفتم بهش_
  زد. کتکم سیر دل

  گفت: بهت با و گذاشت دهانش روي را دستش و شد گرد چشمانش

  من! خداي_

  کشیدم: آهی

 اب رفته کنه اذیتم اینکه بخاطره هم عوضی محمد نیست! این تازه_
  اینجا... اومده کرده! ازدواج مهسا

  گفت: زده حیرت زد.می بیرون حدقه از داشت دیگر چشمانش

  کنی.می وارد شوك چقدر بدي؟ امسکته خوايمی دختر_

  :برداشتم اممعده روي از را دستم و دادم تکان را منقبضم و گرفته بدن

 ههم و همه بمیرم! باید من کنم. سکته باید من کنی؟ سکته تو چرا_
  کنن. نابودم دادن هم دست به دست

  گفت: و گذاشت بازویم روي را دستش
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  دي؟می پس تقاص داري کنینمی فکر_

  غریدم: کرد. امکرد...زخمی امحرفش...عصبی

  تو؟ گیمی چی تقاصی؟ چه_

  زد:می نیش هایشحرف اما بود مهربان نگاهش

 دادي. پرورش دلت تو و حروم عشق یه دادي عذاب و سمیر همه این_
 ◌ٰحتی گفتی...ببین دروغ همه این کردي خیانت شوهرت به ذهنت تو

  .میشه خراب داره هم مهسا زندگی تو بخاطر

  شد!می خفه کاش

 ختمری صدایم توي را عصبانیتم تمام من و زد سیلی رحمانه بی واقعیت
  گفتم: و

  بشکنه! دلت که بگم چیزي خوامشو.نمی ساکت نساء_

  گفت: و کرد فوت کلافه را نفسش

  چطوره؟ اتمعده درد الان_
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 بدبخت آنقدر یعنی بیزارم! ترحم این از من است. ترحم از پر نگاهش
  ام؟شده

  آورد: هجوم دوباره بغض

 لنگ مامانم بخاطر و نبودم مجبور اگه بشه. اینطوري نخواستم من_
 تو همیشه من آوردم.نمی زبونم به و میرس اسم هیچوقت نبودم پول
 عشقاي اون از خواستمی عشق یه دلم همیشه کردم!می زندگی رویا

 مکرد تلاش بار صد کنی.می لرز و تب بار صد طرف بخاطر که آتیشی
 بشه! که نشد کنم...اما حل وجودم تو ذره_ذره و سمیر عشق بتونم که

 ويت چیز ترینممنوعه به باختم دل نبود خودمم نتونستم.دست یعنی
 و نیست کنم ول حالا و رفت و کرد ول محمد که نبود خودم دست دنیا!

  نیست! من دست که بخدا بکنه! ترمبدبخت تا کنهمی هرکاري

 و بکند دل گلویم از بغض این بلکه دادم قورت بار چند را دهانم آب
  ید.کش آهی و کرد جا به جا دستانش روي را کتش نساء کند. رهایش

  گفت: و شد بلند جایش از
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 خودت مراقب ات!معده واسه دکتر بري گیرممی وقت برات صبح فردا_
  جانا. باش

 توي مرگ ناقوص مثل صدایش و بوسید را امزده یخ گونه و شد خم
  پیچید: گوشم

 فکرم بهت حتی اون شاید بتونی! باید کن. فراموش امامیرعلی_
  نزن. اپ و دست رویا توي انقدر کنه!نمی

 درد به نریز.بگذار همبه را من توهمات آنقدر و شوخفه لطفا تو آخ
  شود؟می بمیرم، خودم

  رفت. شد! بسته در

  بخورم. تکان که دهمنمی خودم به زحمتی

 تلاش است. سمیر زنممی حدس که آیدمی شد.کسی باز دوباره در
 مرا و دنپرس چیزي کاش نکند. صدایم کاش ببرم. بالا را سرم کنمنمی

  کند. رها خودم حال به

   همه؟ تو اخمات چرا من کوچولوي گنجشک_
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 صدایش نکردم. تلاشی هیچ ماندم زنده براي بار این و شد قطع نفسم
 دستانش و دارد لب به لبخند بردم. بالا را سرم ترس با و کرد خشکم

  گفت: و انداخت اطراف به است.نگاهی جیبش توي

 کنارت من سمیر، جاي تخت روي کاش ولی قشنگیه. اتاق_
  خوابیدم.می

  ترس! هم بعدش و سمتم آورد هجوم خشم

  غریدم:

  میبینتت. یکی الان برو گمشو تو؟ اومدي جرأتی چه با_

  انداخت: بالا ابرویی

 قعاش آقاي این کنم کاري یه باید سخته. خیلی من کار جانا دونیمی_
 ومه ببینه. باهم رو تو و من اینه راه بهترین بکنه...اصلاً دل تو از پیشه

  خوب! چه

  نالیدم: عجز با و دادم تکان را سنگینم زبان

  میاد. یکی الان برو تروخدا_
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 التماس هی که گذشته بدبخت جاناي براي دلم اینه! آ...آ...خودشه،_
  نمیاد. خوشم گستاخ و چموش زناي از اصلاً شده! تنگ کرد،می

 درد از و برد اسارت به را چشمانم اشک شدم. بلند جایم از سختی به
  گفتم: صداي با و شد وصل و قطع نفسم

  میشه! بد خودت براي نري اگه_

 از شفوق کنم!نمی ببینن...انکار لب تو لب ماروباهم و بمونم و نرم اگه_
 رو! تو کنم...امامی جان نوش کتک یه تهش و گیرنمی و طلاقم مهسا

  واي! کنن سنگسار رو تو مثل کاريخیانت زن اینکه فکر آخ

  کشید. هینی ايمسخره حالت با

 را جانمبی تن حرکت یک با و گرفت را دستم خشمگین ترکید که بغضم
  کشید. خودش سمت به

 خودم مال آخرشم که نزن پا و دست منی! سهم تو گنشجکم ببین_
  بکنه. تونهنمی غلطی هیچ آشغالتم شوهر شی.اونمی

  ید:آمی جهنم اعماق از گویی صدایش،

   عزیزم! باش بعدیم حرکت منتظر_
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 جدا جانم از را روحم در، پشت از سمیر صداي که بستم چشم درد با
  کرد.

 .داشت لب به لبخند لعنتی کردم. نگاه محمد به پریده روي و رنگ با
  شد.می ترنزدیک و نزدیک تلفن با سمیر زدن حرف صداي

  گفت: گوشم زیر

 همچین شاهد شوهرت و بگیرم بفلم تو رو تو جا همین خوايمی_
  باشه؟ باشکوهی يلحظه

 و نزدیک صدا رفت. سیاهی نبود!...چشمانم کشیدن براي نفسی دیگر
  زد. چشمکی که شدمی ترنزدیک

  گفتم: وارالتماس

  تروخدا..._

  خندید... رویمبه صدابی و شد حمام کشیدمش.وارد حمام سمت

  آمد. اتاق به رسمی و شد باز اتاق در بستم که را حمام در

  پرسید: شک با امپریده رنگ دیدن با سمیر
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  جانا؟ خوبه حالت_

  گفتم: بریده نفس بردارم. قدم از قدم توانستمنمی

  خوبم._

  گفت: که کردم نگاهش ترس با آمد. سمتم به

  حموم. برم خواممی کنار برو در جلوي از_

 گرفته را نفسم راه کیلویی صد وزنه یک انگار پرید. رخسارم از رنگ
  بود:

  حموم؟ ريمی بار چرا...چند_

  تو؟ چته بردارم اموحوله خواممی_

 نهات رفت، در دستگیره سمت به که گرفت.دستش شدت قلبم ضربان
  را.. ما تکراري ايکلیشه ترفند بردم. کار به را رسید ذهنم به که چیزي

 در اشک طرفم. برگشت ترسیده گفتم. آخی و کردم درهم را امقیافه
  نالیدم: و نشست چشمانم
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 و امونم درد بیار. واسم آقاجون مسکناي از پائین برو تروخدا سمیر_
  بریده.

  کشیدم. راحتی نفس شد جدا دستگیره از که دستش

  دکتر؟ بریم خوايمی_

  دادم: جواب ضعیفی صداي با

  بیار! برام قوي مسکن یه فقط نه...نه!_

  کشیدم! آسودگی سر زا رفت.نفسی بیرون اتاق از و گفت ايباشه

 را وجودم کل نفرت محمد، خندان چهره دیدن کردم...با باز را حمام در
  گرفت: فرا

  عوضی! کشمتمی بکنی غلطا این از دیگه بار گمشو...یه_

  خندید:

  ها. بریم لو بود نزدیک ولی دهمی حال قایمکی کاراي این چقدر_

  داد: ادامه وارزمزمه و زد غلیظی چشمک

   اش!ب منتظرم_
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  رفت...!

  رفت...! روانی مریض آن

 و آمد سمیر کردم. پاك نفرت با را اشکم قطره و شدم ولو تخت روي
  گفت: لب زیر او و دادم فرو آب با را قرص داد. دستم به را قرص

 واسه قراره افتاد...حالا راه دعوا و اومد آقاجون اونجا. نموندي که بهتر_
  گیرن!ب عروسی لندهور يپسره اون و مهسا

  شد. تشدید سرم درد

  بگیرن! عروس

  بگیرن! عروسی

  بگیرن! عروسی

  

  *سمیر*

 منشی دیدن با آمد. همیشگی مزاحم آن باز و خورد در به ايتقه
  کشیدم. "هوفی" سیریش
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 يرو را ها برگه و زد جذابی لبخند اما بود، آمده گرفتن امضاء يبهانه به
  تاپم. لب روي کرد خم را سرش همیشه از ترخودمانی و گذاشت میزم

  کنی؟می چیکار_

  غریدم: لب زیر و خورد گره ابروهایم بین کرد. نگاهم گرانه پرس

  بردار! من کچل سر از دست_

  گفت: و شد خیره چشمانم به همیشه از تر پرو

  دم.می ادامه بودنم پرو به طورهمین نکنی قبول قهوه یه به و دعوتم تا_

  ت:نشس لبم روي اراده بی لبخند،

 تا وگرنه ممنوع! شما اخراج که رسیده گرامی پدر از دستور که حیف_
  بودم. کرده اخراجت دفعه صد حالا

  نشد: پاك لبانش روي ازاي لحظه لبخند

  قبوله! پس_

  بریم. عزیزم همسر با و نرفتمون عسل ماه قراره اطلاعت محض_
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 ره!ندا اشکالی که خوردن قهوه یه داري...اما دوست زنتو دونممی_
  نمیاد. خوشم تلخ گوشت مرداي خوردن از من بابا، نترس

  بستم. را اممانده باز دهان 

  گفتم: شد چه دانماما...نمی داشتم دوست جانارا من

  قهوه. یه فقط قبوله! باشه_

 یبرق اشايقهوه رنگخوش چشمانش و گرفت بیشتري رنگ لبخندش
  زد.

  

  *جانا*

 ات کردم تر دهان آب با را لبم و بستم را رنگم پشمی پالتوي يدکمه
  کنم. کم لبم خشکی از کمی

   نداشت! ايفایده

 آدرس و داد مسیج نساء کشیدم. لبم روي بار چند را لب برق ناچار به
  بود. فرستاده را دکتر
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 به را آدرس دادم. تکان دست تاکسی اولین براي و آمدم بیرون خانه از
 ترس ناشناس يشماره دیدن .با خورد زنگ امگوشی که گفتم راننده

  زد. چنگ دلم به ايناشناخته

 به خدا رسید.می دستم به بد خبرهاي روز ترسیدم...هرمی راستش
  کند! خیر

  بله؟_

  پیچید: گوشم توي زمختی صداي

  حمیرایی؟ زنیکه، اون دختر تو_

 شدند.خشمگین جدا لثه از هایمدندان تک_تک ریشه کردم احساس
  گفتم:

  ن.ک صحبت درست_

 عصابم پوزخندش شدم.می خفه داشتم حرص از شدند. مشت دستانم
  کرد: خورد را

 بیرون؟ کنم پرتش ببر...یا کن جمع مامانتو آتاشغالاي این بیا شو بلند_
  بدم. اجاره رو خونه خواممی
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  غریدم: و شد منقبض فکم

  میام._

 زیر و دادم را جدید آدرس تاکسی راننده به و کردم قطع را تلفن
  کردم. نثارش "ايمرتیکه"لب

 گرفتم گاز را لبم داد. جان آن در مادرم که گذاشتم ايخانه به پا دوباره
 ودب مادرم خانه صاحب گویا که گنده شکم مرد نشکند. بغض این بلکه

  گفت: و کرد اياشاره حیاط گوشه کارتون به

 يگوشه کارتونم تیکه ست.این تخته تیر تا چار اساسیش اسباب_
  بود! خونه

 مادر کاش کشیدم. آه بار صدمین براي گرفتم دست در را کارتون 
  برایم! بودي خوبی

  کنم؟ کارچی اشاساسی اسباب با_

  بره! کنید دونم...پرتشنمی_

 شمنتظر که تاکسی سوار دوباره او به توجه کند...بیمی غر_غر لب زیر
 ارتونک محتویات سریع دادم. را دکتر مطب آدرس و شدم ام،گذاشته
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 دفترچه و رنگ ايقهوه ازدواجش.شال يحلقه کردم. پائین و بالا را
  را. اشکوچک

 و چسباندم امبینی به و گرفتم دست در را شال بود؟ همین وسایلش
 رهمد امقیافه و پیچید امبینی زیر تریاك کشیدم.بوي عمیقی نفس
  شد!

 ازشب و گرفتم دست در را دفترچه گذاشتم. کارتون توي را شال
 هاینک از بود! گفته اشخستگی از بود دلنوشته اول صفحه کردم.چند

  کند! زندگی خواهدنمی دیگر

  انتها...وار...بیریخت...سیل اشکم

  بخواند. روزي جانا شاید بود نوشته نبود. دلنوشته اشبعدي صفحه

  م:ماند خیره بود نوشته که متنی به تعجب با و لرزید چشمانم مردمک

 رانقد دونممی شدي.می رو به رو واقعیت این با روزي یه باید بالاخره"_
 یبدون باید چیزارو خیلی اما نمیاي. قبرمم سر حتی که متنفري من از

 هب چی واسه که شدي بزرگ باهاشون تو و گفتم بهت که دروغایی مثلاً
  "چی...! همه درمورد زندگیمون درمورد بابات مورد در رسیدم. اینجا
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  *سمیر*

 انداختم. طبقه دو ساختمان به نگاهی متعجب و کردم پارك را شینما
  پرسیدم: مکث با

  اینجاست؟ خونت_

  زد: پلکی

  پ! ن پ_

 ازب کلید با را در و رفت من از ترجلو شدم. پیاده و کردم باز را ماشین در
 قسم زدمی زنگ لحظه همین جانا اگر شد. محو لبخندم کرد.
  گذارم.ن هم داخل را پایم خوردممی

  " بزن! جانا...زنگ یالا" نالیدم وارالتماس دل در

  کرد: نگاهم متعجب

  کنی؟ ناز خوايمی هنوز یا تو نمیاي_
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 بخورم، قهوه یک همکارم با خواستممی فقط بود! نیوفتاده اتفاقی
  همین!

 ارانب کشیدم. عمیقی نفس و گذاشتم جیبم توي را ام گوشی و سوئیچ
  کرد.می تازه را روحم باران و كخا بوي و آمدمی نم_نم

  بزن! زنگ جانا

  بفرستم؟ نامهدعوت منتظري نکنه_

  گفتم: و زدم پوستی زیر پوزخند

 طوراین کنی، دعوت قهوه یه به منو تونستیمی هم شاپکافی توي_
  نیست؟

 بریده_بریده و گذاشت دلش روي را دستش زد. قهقهه توانش تمام با
  گفت:

 که دارم و پسري اون نقش من شدیم؟ یچ شبیه الان دونیمی_
 کارش و خونش ببره بزنه گول رو ندیده مهتاب آفتاب دختر یه خوادمی

 که نیدونمی بدم، نشون بهت پشتمو لاك بیا عزیزم! بیا کنه. یکسره و
  زنه!می روپایی چه
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 دلش روي از را دستش آمدم. جلو کمی و نشست ابروهایم میان اخمی
 دلبخن یک حالا و بود شده پاك کاملا اشخنده د.ایستا صاف و برداشت

  گفت: و کرد نگاهم بود. زده محو

  نمیاي؟_

  کردم: زمرمه دل در بودم! جانا زنگ منتظر احمقانه چه من و

 گیره.نمی رو جانا جاي کسهیچ نداره! برام جذابیتی هیچ زن این"
  "ساده... قهوه یه فقط

  گفت: لب فت.زیرر کنار در جلوي از او و دادم تکان سري

  اوله. طبقه_

  گفت: بود درگیر در قفل با که درحالی ایستادم. در جلوي

  شده؟ چیزي بینم،نمی شرکت توي زنتو دیگه وقته چند_

 دوار جانا بدهد اجازه آقاجون دانستممی بعید بود زده جانا که گندي با
  شود! شرکت

  کنه! کار جانا ندارم دوست خودم_
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 باز آخر تا را در کند. باز را در قفل توانست خرهبالا و زد غري لب زیر
  کشید: عمیقی نفس و ایستاد راست و کرد

  کنه؟ کار نداري دوست شد.چرا باز در بالاخره_

 نظر به زیبا و بود زده آرایش ماهرانه کردم. نگاه چشمانش به
  رسیدند!می

  کنه! کار زن نمیاد خوشم چون_

  بود! خنده خوش چقدر شد. زبا خنده به لبش و رفت بالا ابروهایش

 وجودم تمام رسید.بامی نظر به ساده و نقلی گذاشتم. اشخانه به پا
  نشسنم. رنگش، کرمی مبل روي و کشیدم عمیقی نفس

  داري؟ شوهر_

 چشمانش برق کرد. آویزان در کنار رختی چوب روي را گردنش شال
  شد: خاموش

  گرفتیم. طلاق_
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 به ناخودآگاه ریخت.می عشوه ایمبر گونهاین و بود مطلقه خانم پس
  لرزیدم! خودم به و انداختم نگاهی هیکلش

 ساعت به و گذاشتم امچانه روي را دستم نرود هرز فکرم اینکه براي
  انداختم: نگاهی رویمبهرو

  دارم. وقت دقیقه بیست دقیقاً_

 داد جاهمان از کرد. پرواز آشپزخانه سمت به و شد تند هایشقدم
  کشید:

  توئم. خب خیل_

 از را امگوشی بودم. متنفر هازن جور این از من شد! خودمانی زود چه
 یک از دریق دادم. پائین را امگوشی اسکرین و کشیدم بیرون جیبم

  تماسی! یا پیام

 کل و نشست امپیشانی روي سردي عرق کردم. مکث جانا اسم روي
 به بدي .ترسکرد..می ولم شک بی فهمیدمی جانا اگر شد. داغ وجودم

  لرزید. نبودنش فکر از دلم و گرفت را نفسم راه و زد چنگ دلم
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 لمو مبادا که باشم داشته را این ترس باید همیشه اینکه از بودم خسته
 عشق این از هم خودم گاهی داشتم. وحشت نبودش از برود.من و کند
  شدم.می کلافه زیاد

  جیبم. توي کردم پرتش و گذاشتم صدابی روي را گوشی خشم با

 و شد آمد.خم طرفم به قهوه فنجان دو حاوي سینی با بعد دقیقه پنج
  پیچید. امبینی زیر قهوه و عطرش بوي گرفت. جلویم را سینی

 مشد معذب نشست. کاناپه روي کردم.کنارم تشکر و برداشتم را قهوه
  زد: قهقهه دوباره که کشیدم کنار کمی و

  اي!بامزه واقعا تو_

 آنالیزش تردقیق خورد. را قهوه از قلپی کردم. نثارش چپی _چپ نگاه
 درست بود. رنگ ايقهوه چشمانش زد.می ساله هفت و بیست کردم.

   شک! بود...بی زیبا موهایش! رنگهم

  کردم. مزهمزه کمی را قهوه

  سوال! یه_
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 معذب شد. متمایل سمتم به کمی و گذاشت میز روي را اشقهوه فجان
  کردم: نگاهش

  متنفرم. زنا طورینا از_

  کنند؟می نگاهت عاشقانه و قایمکی که زنا طوراین از_

  دادم. قورت صدابی را دهانم آب و گرفتم چشمش از چشم

  بود. اومده خوشم ازت شرکت اومدم که اولی روز اون از من_

  داد: ادامه او و خوردم را قهوه از دیگري قلپ

 حرصم داري رابطه ونشرکتت معمار با دیدممی دادي!می پا سخت_
  بودم! اون جاي من کاش گفتممی گرفتمی

  چسبید. امپیشانی به ابروهایم

  کرد. خودت اسیر و من ندادنت پا همین ندادي پا_

  کوبید. پایش روي دست با و خندید غش_غش شد، گشاد که چشمانم

  بودم! ندیده را رویش این

  ها. خورمتمی میام نکنا طورياین بابا...چشماتو کردم شوخی_
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 نشست، لبم روي که لبخند آورد. در پنجه شکل به را دستانش و
  گفت: و زد هوا روي بشکنی

  بابا. بخند یکم آ...خودشه_

  شد: جدي که دادم قورت را لبخندم

 آدم یه کل به شرکت! تو اومد زنت که...جانا بودم نخت تو روزي چند_
 .بود اون پی ذکرت و فکر تمام و بود برده و ایمونت و دین شدي. دیگه

 دي!زمی لبخند دیدیشمی وقتی اتاقش! رفتیمی مختلف هايبهانه به
  که... نفهمیدي هیچوقت زد...اامامی برق چشمات

 و شد دور من از ببخشیدي با و خورد را حرفش تلفنش، زنگ صداي با
 کشیدم. آهی و گذاشتم میز روي را امقهوه فنجان رفت. تلفن سمت به

  شدم. بلند جا از و کردم صاف ار کتم یقه

 میز روي را تلفن گوشی و کرد خداحافظی سري رفتم...سر در سوي به
  کرد: پرواز سمتم به تقریبا و کوبید

  کجا؟ سلامتی به_
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 گوش پرتات و چرت به و اینجا بشینم عمرم آخر تا داري انتظار نکنه_
  بدم؟

  گفت: و کرد کشداري"اوم"

 و مکنیمی پاك شینیممی خرممی سبزي وکیل دو شه!نمی بدم خدابه_
  زنیم.می هم و غیبت دیگ

 رپ لحنی با در جلوي کرد پرت را خودش که دستگیر سمت رفت دستم
  گفت: خواهش از

  بمون! و نهار ازت کنممی نرو...خواهش_

  گزیدم: لب

  منتظرمه. نهار واسه زنم_

  زد: پوزخندي

 یه خوري.حالامی شرکت توي نهارتو روز هر که تو نگو! دروغ من به_
  بخور! من با روزم

  گفت: التماس با که کشیدم پوفی کلافه
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  کنم.می خواهش_

  گفتم: چرا...اما دانمنمی

  قبوله. خب! خیل_

  

  *جانا*

 به زده بهت خوردم. جا شده کنده صفحات دیدن با و زدم ورق هول با
  کردم: زمزمه لب زیر و ماندم خیره شده پاره صفحات

  "دونستم؟می باید چیو مامان؟ بگی بهم تیخواسمی چی"

  آمدم: خودم به راننده بلند صداي با بودند. خالی بعدي صفحات تمام

  میاید؟ بمونم، منتظر رسیدیم، خانم_

  زدم: لب زده بهت و دادم تکان راست و چپ به را سرم

  نه...نه!_

 در نخورده تا اسکناس چند کیفم توي از و دادم قورت را دهانم آب
  دادم. راننده به و دمآور
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  انداختم. نگاهی دکتر مطب به و شدم پیاده ماشین از

  

 و بود هوایی بی کردممی حس که چیزي تنها آمدم بیرون که مطب از
  درد.

  شد؟می چطور ماند؟ هوابی اکسیژن و هوا همه این میان شدمی چطور

 نمچشما در مصرانه آنقدر را اشک بود. گرفته فرا را وجودم همه لرز
  میسوخت. هایمچشم که بودم داشته نگه

 چشممم به که نیمکتی اولین روي و رساندم روبهرو پارك به را خودم
  شدم. ولو خورد

 زده یخ نیمکت روي را امپنجه و دوختم باران شر_شر به را چشمانم
  کردم. جمع

  آیا؟ داشتم تري هیزم من خدایا

 بیرون خواهدمی کنممی حس که زندمی سنگین و تند قدري قلبم
  بدهد. پایانی امزندگی به و بیاید
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  گفت:می دکتر

 احتمال نکنی رعایت و پیشگیري اگه خرابه، خیلی اتمعده وضع"_
 کوپیآندوس تا بیاي باید بعد هفته براي خیلیه! بگیري سرطان اینکه

  " بدم. قطعی نظر و کنم

  شود.می آوار سرم بر شوم...دنیامی شوم...ماتمی خشک

 توي رنگ، نارنجی نیمکت روي جیب، در دست جوشید. دوباره شکما
  سوزد.می اماند...معدهخورده ترك هایملب خلوت، پارك

 را چکید..بارانمی صورتم و سر بر قطره_کند..قطرهمی شره اشکم
  گویم!می

 بکشم عذاب انقدر نیست حقم نشد! باشم، خوب کردم سعی که من"_
  "خدا.

 با که بود این خواستممی که چیزي تنها الان م.برداشت را امگوشی
 وا به بودم گفته خورد! گرفتم...بوق را سمیر شماره بزنم. حرف کسی

  دهم.می ايدوباره فرصت

  ؟دادنمی جواب لعنتی سمیر چرا باشم. داشته سرطان خواستمنمی من
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 وا به که همیشه مثل دهد.نمی جواب او و زنممی زنگ بار پنجمین براي
 ار بغضم و کیفم توي کردم پرت را گوشی امید، نا نبود! داشتم نیاز

  دادم. قورت

 خداروشکري لب زیر است. همیشه از ترکور و سوت شدم. خانه وارد
  برد.می مرا قلبم که رفتم جایی راست یک و کردم

  شدم. امیرعلی اتاق وارد و کردم باز را در امزده یخ دستان با

 را خودم آمد. درد به بیشتر همیشه از قلبم .چکید فرو اشک ايقطره
 تار دیدن با زدم. چنگ را بالشتش عجز با و کردم پرت تخت روي

  افتاد. کار از قلبم بالشت روي مویش

  انداختم. نگاهی اتاقش به و چرخاندم کاسه توي را بارماشک چشمان

  بسوزونه منو تو خاطرات با تونهمی دلتنگی"

  نم خراب حال ویرونه چقد

  "مونده! جا که نفسهاتم عطر

 خواهم دوست تورا خیالم توي فقط من گذاشتم. بالشتش روي را لبم
  دهم.می قول داشت
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   چشماته درگیر داغونم قلب پس"

  همراته که کیه و من جاي کی

  همدردم گریه با خوابممی بغض با

  "برگردم تو پیش روزا همین خواممی

 شود رخاکست آتش این بلکه نمتببی بار یک فقط گرفتم. آتش درون از
 تا سه فقط رفتم، کمدش سمت نخواهم!به دیگري چیز دهممی قول

 هازده قحطی مثل و برداشتم را اولینش بود. رختی چوب روي لباس
  گذاشتم. صورتم روي

 اگر آوردي! سرم بلایی چه رفتنت از بعد دانینمی امیرعلی آخ
  رفتی.نمی که دانستیمی

 اتاق از باراشک چشمانی با و انداختم کیفم توي را لباس حسرت با
 دکم توي را لباس کردم که کاري اولین رسیدم که اتاقم به شدم. خارج
 دراز تخت روي و شستم را صورتم و دادم.دست قرار هایملباس پشت

  کشیدم.

  خانه. آمد سمیر دیگر ساعت یک
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 مگر و بود خوشحال زد...اومی برق چشمانش و داشت لب به لبخند
  است؟ شده مرگم چه من داشت برایش امفرقی

  گفت: و رفت بالا ابروهایش دیدنم با

  خانمم. سلام علیک_

 راحتی لباس که حالی در و کشید بیرون تنش از را خیسش هايلباس
  پرسید: پوشید،می

  سلامم؟ نداشت جواب_

  کرد: تلخ هم را کامم زهرش که آنقدري زدم. زهرخندي

  سمیر؟ بودي کجا_

 را خیسش هايلباس و داد قورت را دهانش کرد...آب نگاه چشمانم هب
  حمام. توي کرد پرت

  کشید. طول شرکت کاراي_

  ندادي؟ جواب زدم زنگ چرا_

  شد: گشاد چشمانش
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  زدي؟ زنگ_

  دادم. تکان مثبت نشانه به سري

  بود! سایلنت_

 شود خراب من! نه بود مهم شد...کارش کج لبم پوزخند...بازهم هم باز
  دارم! شک بودنش واقعی به که عشقی آن

  داشتی؟ کارم_

  باشی. کنارم امزندگی شرایط ترینسخت در خواستممی آري!

  نه..._

 دايص برگرداندم. رو ببیند سمیر اینکه از قبل و جوشید اشکم چشمه
  گفت: سمیر و شد بلند امگوشی مسیج

  اومده. پیام جانا...گوشیت_

  گفتم: جا همه از حواسبی

  چیه. ببین کن زشبا_

  بستم. را هایمپلک
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 هکشید پشت از ناگهان بود! عجیب برایم سمیر عمیق هاينفس صداي
 و بود شده سرخ خشم از که حالی در گرفت. را لباسم یقه سمیر و شدم

  غرید: لرزیدمی

  بودي؟ کجا امروز_

  کردم: نگاهش شده گرد چشمان با ریخت. قلبم و شد خشک سقم

  شده؟چی_

 ها " خدا واي اي" و گرفت خون رنگ چشمانش و شد بضمنق فکش
  شد. جاري دلم در

  داد: تکانم و کشید داد صورتم توي

  بودي؟ گوري کدوم امروز بگو نکن! سگم_

  کردم: باز لب سختی به و دادم تکانی را امشده خشک لبان

  بیارم. مامانمو وسایل رفتم_

 بودن منتظر آن هر و بودند گذاشته کار بمب چشمانش توي انگار
  بترکند.



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1082  

 

  شد. بلند جایش از و امسینه تخته روي کرد پرت را امگوشی

 را گوشی زده وحشت من و صورت روي کشید را دستانش بار چند
   برداشتم.

 کنمنمی فراموشت هیچوقت جانا. گذشت خوش بهم خیلی امروز"
  "عزیزم

  شدم! زدم...تمام یخ

 داشتن دوست جرم به کند؟ تمامم داشت سعی خدا زد. ریشه بغضم
  دنیا؟ توي چیز ترینممنوعه

  لرزید: صدایم و شد اشک از لباب چشمانم

  فرستاده. کی دونمنمی بخدا_

  گذاشت: صورتش روي را دستش و گرفت گاز را لبش

  شو...هیس... خفه شو...فقط هیس...خفه_

 هریش از قلبم فقط نداشت، درد کشید. را موهایم و برد یورش سمتم به
  کرده! فراموشم دیگر خدا کردم احساس دل در و شد کنده
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  تلخی: از بود پر لحنش

  نه؟ سابقته نامزد_

  دهانش. توي بکوبم و بپرم خواستمی دلم

  عوضی!_

  شد: ضعیف صدایش و شد جدا موهایم از دستش

  نکنم. آدمت اگه جانا...کثافتم_

  کردم: پنهان فریادم پشت را بغضم

  چشمات. رو از و بدبینی پرده این بردار_

  کشید: فریاد من همانند خشمگین و رحمانه بی

  شو! خفه گممی_

  شد. حمام وارد سست هايقدم با و

 هن بود شدنی کم نه درد این نشود. سرازیر اشک تا گرفتم گاز را لبم
  شدنی! تمام
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 ترسیدم.ممی مرد این از من پریدم. جا از و کردم جمع را توانم تمام
 نیش زیر اینکه از ترسیدممی شوم. له هایش کتک زیر ترسیدمي

  شوم. خم کلامش

  رفت!می هرز بدجوري دستش جدیداً

 مامح توي چیزي شکستن صداي پوشیدم. و برداشتم را پالتوام عجز با
  سمیر. داد صداي بندش پشت و خورد گوشم به

 کتک قبل مثل خواستمنمی انداختم. سرم روي را شال و برید نفسم
  بخورم.

  دوئیدم. نفس یک را حیاط درب تا اتاق از و کردم جمع را مقدرت تمام

 لمد و بود زده یخ قلبم زد.می تازیانه رحمانهبی صورتم و سر روي باران
  شد.می تیکه_تیکه داشت

 از غریبی همه این از کشیدم. عمیقی نفس و دادم تکیه در به را خودم
 و ردمک باز را در بیاید سمیر اینکه ترس از گرفت. عقم بدبختی همه این

  رفتم. بیرون حیاط از
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 آخ" و کردم خورد بر محکمی شیء به محکم که کنم تند پا خواستم تا
  گفتم. بالایی بلند "

  بود. سفت و خیس کشیدم. شیء روي را دستم عجز با

  گرفتم. بالا را سرم و کردم گریه صدا با

 روي کیلویی صد وزنه یک انگار مشکی چشم جفت یک دیدن با
  گذاشتند. انمچشم

  بود؟ خیال بود؟ ماند...خواب باز دهانم

  ابروهایش... میان خط امیرعلی...آن دوباره دیدن

 را اشکم و چشمانم گوشه نشست آمد...انگشتش بالا لرزانش دست
  شدم. خیره دارش نم چشمان به و گرفتم...سوختم کرد.آتش پاك

  زدم: لب و چکید فرو اشکی قطره ام.نیامده در بهت از هنوز

  گم!می قشنگه...خیالتو خیلی_

  زدم: زار و کوبیدم صورتم روي دست با

  کشم.شدم...نمی خسته دیگه بردار سرم از دست_
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  جانا..._

  فت!گ بغض با که قسم خدا به گفت! بغض با را جانا گفت. دارکش را جانا

  گفتم: درد و اشک میان شد. خارج گلویش از ناله به شبیه چیزي

  شدم. دیوونه دروغه...من چیز دروغه...همه_

 به امبینی شد.نوك یکی هایماننفس که آنقدري بردم، نزدیک را سرم
  وقفه. لرزید...بی هایشلب خورد. اشبینی نوك

  چسبید. زمین به پاهایم گفت که ايجمله با او و بستم چشم

  ببینمشون. بذار کن، بازشون_

 و الاب گلویش سیب و دکشی پر هایشلب از لبخند کردم. باز را چشمانم
  شد. پائین

 تن حرکت یک با و گرفت را دستم داشت. رنگ هزار اشلعنتی نگاه
  کشید. آغوش در را نحیفم

  گرفت. بغل را او و آمد بالا دستانم داد. فشارم قدرتش تمام با

  جانا...آخ! آخ_
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 له من و داد فشارم ترمحکم زدم. هق و آورد هجوم چشمانم به اشک
 تنمان روي است...باران تاریک هوا داشتم. دوست را او شآغو در شدن
  ایم.کرده بغل را هم زند...سفتمی شلاق

 صداي و نشست گوشم کنار لبش ربود. تنم از را رمق دستش فشار
  گرفت: بازي به به را روانم و روح اش،شده لعنت

  میکنن. دیوونم چشمات کنیمی گریه وقتی_

 لمد در تنش بوي سپردم. خاطر به ار تنش بوي و کشیدم عمیقی نفس
  کند.می پا بر زلزله

 بدهم...اما...به جان جا، همان و بمانم آغوشش توي ابد تا خواهممی
  گرفتم. فاصله آغوشش از سختی

 شد. بیشتر هایشنفس حرارت کرد. زدن به شروع امشقیقه نبض
 تخواسمی و خورد تکان لبانش کرد. قاب را صورتش امزده یخ دستان
  نشد. خارج گلویش از چیزي ناله جز بگوید...اما چیزي

  گفتم: و چکید اشکم

  نیستم. متنفر ازت من_
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  زدم: هق

  نیستم. متنفر ازت_

 قلبم توي و شد خار حرفش دوخت. چشمانم به را اششده تر چشمان
  رفت: فرو

  کنه!نمی فرقی دیگه_

 د..برقدا تکان چشمانم جلویم و برداشت صورتش روي از را چپم دست
  شد. داغ دستانش داغی از دستم مچ و زد را چشمانم امحلقه

  ده.ب رو تو بوي نباید چون آشغالا لاي بیرون کردم پرت و بالشت اون_

 دستی و کرد مهار را تندش نفس کرد. زق_زق قلبم کرد. ول را دستم
  شدند. مشت کشید.دستانم بارانش از خیس صورت به

 تم.گرف فاصله امیرعلی از ترس با و شد باز وحشتناکی قیژ با حیاط در
 دیدن با شد. خشک دهانم آب و ایستاد تپیدن از قلبم سمیر دیدن با

 براي را زندگی او دیدن با چسبید. زمین به پاهایم بارش خون نگاه
  دیدم. شده تمام خودم

  د:غری و گرفت محکم را بازویم امیرعلی، به توجه بی و آمد سمتمان به
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  حالا؟ کنیمی ارفر من دست از_

  نالیدم: و کردم گریه صدا با

  سمیر. کن ولم_

  شنیدم: را امیرعلی خشمگین صداي

  شده؟چی_

  توپید: و امیرعلی سمت برگشت سمیر

  کنی؟می غلطی چه اینجا تو_

 ار بازویم که سمیر دستان به سپس و انداخت من به نگاهی امیرعلی
  گفت: و کشید داد سمیر به رو  و فشاردمی

  کن. ول تشودس_

  کشید: فریاد بلندتر سمیر

  برگردي؟ گفت کی چه...اصلاً  تو به تو نکن دخالت_

  برگرفت: در و امیرعلی صورت تمام خون
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  مادریم. خونه اومدم_

  نکن! دخالت جانا منو زندگی تو گم،می الانم گفتم بار صد_

  کشید: زبانه آتش چشمانش از

  سمیر. داريمی بر کثیفتو دست الان همین_

 چشمان آتش هايشعله شد باعث که زد.پوزخندي پوزخندي سمیر
  شود. بیشتر امیرعلی

 اشتیکه_تیکه کشمشمی باشه لازم زنممی کتکش باشه لازم زنمه_
 نیومده...راهتو یکی تو به فضولیش سگا جلوي ندازمش می کنممی

  ندارم! دیگه و یکی تو هايبازي دیوونه برو...حوصله و بکش

 زد.می حرف من کشتن از راحت آنقدر سمیر سوخت ودمخ براي دلم
  اندازد؟بی هاسگ جلوي مرا خواستمی

 تمام با اششده مشت دستان و زد برقی خشم از امیرعلی چشمان
 شدم. خیره سمیر به مبهوت و مات آمد. فرود سمیر صورت روي قدرت

  بود. مانده باز دهانم و آمد بند امگریه

  گرفت. را صورتش و شد خم و ردک رها را بازویم سمیر



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1091  

 

 و داد هولش و گرفت را سمیر یقه و کشید فریادي امیرعلی
  درخت. تنه به چسباندتش

  سگا. جلو ندازمتمی خودم بزنی! کتکتش کنیمی غلط تو_

  کردم: ناله لب کرد.زیر پر را وجودم تمام وحشت

  نه...تروخدا._

 نعره درخت. به بیدکو ترمحکم و کرد جدا درخت تنه از را سمیر هیکل
  کشید:

 یفتوکث سمیر...دهن زنم...بگونمی کتکت دیگه کردم. غلط بگو بهش_
 آره غیرت؟ با آره زنتو؟ سگ؟ جلو بندازي خوايمی و کی تو کن. باز

  عوضی؟

 وحشت با نشست. شکمش روي و زمین روي کرد پرتش حرکت یک با
  گفتم:

  کن. ولش قرآن امیرعلی...ترو_

 پشت و کوبید سمیر صورت و سر بر را اشپیدرپی هاي مشت قدرت با
  کشید:می داد بلند اينعره با سرهم
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 بارونی چشماش دمنمی اجازه دیگه کنم.نمی اذیتش دیگه بگو_
 کن باز غیرت...دهنتوبی بزن حرف کثافت. بزن حرف بشن...دِ

  لیاقت!بی

 دشنبل ينعره شکست. را تاریک و سرد خیابان سکوت بلندش ينعره
 سمیر باران از خیس موهاي به چنگی و شد قاطی برق و رعد صداي با

  کشید.

  کرد. ریزي يناله خونی صورت و لب با حال بی سمیر

 صحنه به شده خشک و افتادم خیس آسفالت روي و شدند تا هایمزانو
 اب امیرعلی .نداشتم هم کردن گریه توان ◌ٰحتی ماندم. خیره رویمبهرو

  :زد زجه و کوبید میرس صورت روي دست

 ناراحتش دمنمی چیز...اجازه همهبی لیاقتِنکن...بی اذیت جانارو_
  کنی.

 کشیدنم نفس هم...راه سر پشت بار کشیدم.چند گلویم روي را دستم
  شدم.می خفه داشتم و بود شده بسته

  غرید: امیرعلی
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  جانا...بگو. ببخشید بگو_

  د:کوبی خودش صورت روي دست با و شکست صدایش

  بگو..بگو..بگو..بگو._

  بهاري ابر دیگري"

  ندارد. دیدن دیگر...ارزش خشکیده گل ندارد..این باریدن جان

  گویم؟ که با گویم که به را دیوانگی همه این

  "بجویم؟ باید کجا در را امرفته آبروي

 در سپ صداي با کوبید. صورتم روي رحمانه بی باران گرفتم. بالا را سرم
  گفتم: ايرفته

  کردي؟ کارچی امیرعلی؟ کردي کارچی_

 و مات اي،شده گشاد چشمان با و سمتم برگشت شد. بلند جایش از
  گفت: مبهوت

  کردم؟ کارچی من_

  خندید:
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  زدمش؟ جانا؟ کردم کارچی من_

  گفت: بلندي صداي با و گرفت آسمان به رو را سرش و زد ايقهقهه

 کی بخاطر عوضی منِ بینیمی زدمش. من بینیمی خدا زدمش. من_
  زدمش؟

 هقطر دوختم. چشم سمیر جان نیمه تن به و شدم بلند جایم از حال بی
  گفتم: بغض با و امگونه روي زد قل اشکی

  خواست؟ کی بزنیش؟ گفت کی چرا؟_

  کشیدم: داد

 دستش زیر ذاشتیمی ها؟ من؟ بخاطر اونم زدي؟ کتک داداشتو چرا_
 واسه کنه خیرات گوشتمو تا بمیر امراضی بخدا امراضی من مُردم.می

  چه؟ تو به اصلاً بگیري؟ جلوشو خواست سگا.کی

  کرد: زمزمه لب زیر رفت. عقب به قدمی و خورد جا

  ؟ تو بخاطر_

  دیوانه: یک مثل باخت رنگ نگاهش
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  زدمش. من_

  بود. خون از پر صورتش زدم. خیمه سمیر تن روي

 چشمانش فت.گر دستانش میان را سرش و نشست در کنار جا همان
  زدم: بود...هق شده خشک سمیر روي

  نیومده. کسی تا شو توئم...بلند با تو...امیرعلی؟ ببریمش کن کمک بیا_

 به کردمی پنهانشان من از که چشمانی با جان،نیمه هاي قدم با
 شتربی و بیشتر بغضم درد شدم. خیره نمناکش چشمان آمد.به سویمان

  شد.

  بالا. ببریمش کن کولش_

 نگاهم هم بعد کشید، سمیر صورت روي بار چند آرام دست با
  کرد: زمزمه چشمانم به کرد...خیره

  بود! تو بخاطر_

  دادم. شدن جاري اجازه هایماشک به و بستم را چشمانم

  زدم... داداشمو_
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  خوبه؟ حالت امیرعلی_

  گذاشت: قلبش روي را دستش

 عنتتل خدا کنه. ددر ابد تا قلبم کردي کاري یه روانی توئه مریض توئه_
  کنه!

 سرما و سوزممی اند...داغم...دارمریخته رویم جوشآب پارچ یک انگار
  کنم.نمی حس را

 هایشآمد...پلک خودش به انگار پریدم. جایم از و دادم قورت را بغضم
  فشرد: هم روي را

  میارمش. من تو برو تو_

 را اتاق درب تا اینجا از و دادم تکانی جانم بی پاهاي به خواسته خدا از
 کجا عدالتت بود...خدایا...پس دادن جان بود...این دادن جان دوئیدم.

  ؟ را حالم بینینمی است؟ رفته

  ت:گف سریع شد، که اتاق بود.وارد گرفته دوشش زیر را سمیر امیرعلی

  تخت. روي بکش سفید ملحفه یه_
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 تخت روي را سمیر امیرعلی و کشیدم تخت روي را سفید ملحفه
  کرد: زمزمه کند نگاهم که آن بدون شت.گذا

 انپانسم و زخمش تا بیار کوفتیو بسات و بند اون آشپزخونه برو..از_
  کنم.

  کنی؟ پانسمان زخماشو خوايمی حالا زدي کتکش خودت_

  ببند! دهنتو_

  برداشتم. را اولیه هاي کمک جعبه و رفتم آشپزخانه به

  گفت: صورتش، روي خون کرد پاك از بعد

 کردم کارچی نفهمیدم و بودم مست من گم.می چی بده وشگ خوب_
  فهمیدي؟

 و کرد باز را در رفت. در سمت به شد. بلند جایش از و بست را جعبه در
  غرید: بست. چشم

  نه؟ یا فهمیدي_

  زدیش؟ چرا_
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  کرد: مکثی

  نداره! ربطی تو به_

  زدي؟ کتک داداشتو چرا بده منو جواب_

  بودم. مست_

  نگو. دروغ نیستی مست_

 با و بمانم اینجا توانستمنمی رفت.نه و کوبید هم به محکم را در
  کنم! سر خوردمی را مغزم که هاییسوال

 داشت انداختم. اتاقش توي را خودم حرکت یک با و رفتم دنبالش به
 حرك ورودم با که کردمی باز را رنگش سفیید خونی پیرهن دکمه

  شد. متوقف دستانش

  امیرعلی؟_

  شد: عصبی

  نزن. صدا نزن...منو صدا منو_

  زدیش؟ چرا_
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  بیرون. برو_

  زدیش؟ چرا رم.نمی گورستونی هیچ نگیرم سوالمو جواب تا_

  کرد: باز و بست را چشمانش

  گیري.نمی جوابی وایستی اینجا صبجم تا_

  م:نشست رنگش سیاه يکاناپه روي تعارف بدون و انداختم بالا ايشانه

  رم.نمی_

  برو. گمشو نیار ابال منو سگ روي_

 دوست من کن صحبت درست من با بدي؟ فحش همه به عادته_
  نیستم. عوضیت دختراي

  زنم.می حرف باهات بخواد دلم هرجوري باش، هستی خري هر_

 هک آدمتن همه خریدي دنیارو کنیمی فکر قُلدري. و شعوربی که بس_
 چرا بده منو سوال جواب بزنی.حالا حرف باهاشون باید بخواي هرجوري

  زدیش؟

  کرد: نگاه چشمانم به مستقیم
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 اینجا اینکه جاي به الان چون رسیدم سر که کن شکر خداتو برو_
 بودتت انداخته سمیر رفتی،می راه من اعصاب رو و بودي نشسته

  سگا. جلوي

 که دارش زهر حرف از شد سنگین قلبم و نشست چشمانم به اشک
  سوختم. و انداختم پائین را سرم آورد.می زبانش به رحمی هیچ بدون

 پائین را سرم بیشتر شد.می نزدیکم که شنیدم را پایش صداي
  انداختم...

  جانا؟_

  رفت. هوا به و شد دود هایمغم تمام که زد صدا را نامم زیبا چنان

 فعهد یک که انداختم نگاهی پشیمانش چشمان به و گرفتم بالا را سرم
 تنشس تماشایم به صدابی او و دشدن گرد چشمانم زد. زانو پایم جلوي

  کرد. صدا حیایمبی قلب دوباره و

 رنگ هرلحظه و کردمی رصد را صورتم زوایاي تمام سوزانش و داغ نگاه
  یافت.می تغیر نگاهش
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 نزدیک لبش به و گرفت را شالم يگوشه که دادم قورت را دهانم آب
  کرد.نالیدم:

  امیرعلی..._

 ار نگاهم شرم شدت از و گرفتم گُر .بوسید را شال و بست را چشمانش
  گفت: داري خش بم صداي با که گرفتم چشمانش از

  ندزد. چشماتو_

 عمیقی نفس کلافه کنم. فرار زودتر هرچه خواستممی و بود شده داغ
  او. چشمان جز کردم نگاه جا همه به و کشیدم

 هنوز کرد. رهایش سپس و بوسید را شالم يگوشه دوباره حس، از پر
  نداشت. شدند بلند قصد و بود زده زانو جلویم هم

  کرد: زمزمه

  بشی؟ دقم آئینه بشه؟ چی که بشینی اینجا_

  کردم: بغض

  توئم؟ دق آئینه من_
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 از این از بیشتر خوايمی بدي؟ عذابم خوايمی هستی! دیگه هستی_
 نمبود حیوون به خوايمی هست؟ که اینی از بیشتر بشم؟ متنفر خودم

 کتک مرگ حد تا برادرشو که حیوونی همون حیوونم. من آره ببرم. پِی
 منم گینمی بشی؟ حیوون این دق يآئینه نشستی اینجا حالا زد.

 از تر عاجز عاجزم نیستم. سنگ از بخدا دارم؟ دل بدخت من آدمم؟
 این از خواممی .نباشه هیچکس که دوري جاي یه برم خواممی همیشه.

 از شترب تا باشه نداشته آبی رنگ که یجای برم بشم. پاك لعنتی گناه
  کنه! لعنتم منی...خدا دق يآئینه تو برم. فرو لجن تو این

  پرسیدم: تهش و سر بی هايحرف از کلافه و گرفته 

  کن. روشنم و بزن حرف درست گی؟می چی_

  دزدید: را چشمانش

  جانا. بمونی خاموش بذار_

  چرا؟_

  کوبید: قلبش روي مشت با

  نفهم. زبون این بخاطر صاحاب.بی این بخاطر_
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  گفتم: درمانده

  گی!می چی فهممنمی_

  برو! کن. تمومش نفهمی. که بهتر همون_

  نیست! خوب حالش سمیر_

  گفت: آرام

  نبود! خوب حالت توئم_

  دادم: قورت را بغضم

  دارم. عادت من_

  نیست! خوبی عادت_

  کنی!می عادتم بد داري تو داده. عادتم سمیر_

 انگشت بذارم اگه ترمکم سگ از بخوري. کتک ازش ارمذنمی دیگه_
  بخوره. اتگونه رو شستش

  ندارم! شکایتی من_
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  کنی!می غلط_

 که بالاخره موقتی. نیستی، همیشه که تو لامذهب! نکن عادتم بد_
  ري.می

  باشم. نباید اینجا بیام دیگه نباید برم. باید_

  لرزید: صدایم

  بري؟ خوايمی بازم_

  کرد: نگاهم خیره

  داره... رفتنی یه اومدنی هر_

 مریضی مگه بري؟ که اومدي چرا اصلاً  اومدي؟ چرا اصلاً ري؟کِی...می_
   ري؟می و میاي هِی که

  دزدید: را نگاهش و شد مچاله دستانش توي شالم

 باید که ايلحظه درست شه.نمی حالیش چیزا این نامورت دل این_
  زنی.می دل_دل احمقا مثل نباشی باید بري

  شد: پر اشک از چشمانم
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  نمیومدي. هیچوقت کاش_

 شال حال به دلم من و شد پودر شد، فشرده دستانش توي شالم
  سوخت. امبیچاره

  بودم. نیومده هیچوقت انگار که رممی جوري یه_

  کشیدم: آه

  خوبه!_

  پاشید: صورتم روي به زهرخندي

 و شوهرت نیست کسی خب آره نه؟ نباشم من شیمی خوشحال_
  ...گمشو برو بگه بهت بکشه داد سرت بزنه. کتک

 لعنتی اوي پرستم.می را فریادش من دانستنمی لعنتی اوي 
 اوي دهم.می جان هم ابروهایش میان يگره براي من که دانستنمی

  نشست!می قضاوت پاي اینگونه و دانستنمی هیچ لعنتی

 گناه که بودم من بودم. من قصه این گناهکار دانست.می نبایدم خب
 بود. کرده رهایم خدا کثافت، این شدت از ◌ٰحتی که را. او کردممی

  دادم.می پس تقاص داشتم حال
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  تقاصم؟ بود این کشیدم. اممعده روي را دستم ناخودآگاه

  نشست: دستم روي نگاهش

  خوبی؟_

 سري شد.می نگرانم کمی شدمی کاش خوبی؟ پرسیدمی خونسرد
  بود. ثابت دستم روي هنوز هشنگا دادم. تکان برایش

  کرد: زمزمه عجیبی نفرت با و کرد رها غیظ با را شالم يگوشه

  آره؟ ايحامله_

  کشید: داد که شدم مات

  اي؟حامله_

  گفتم: ترسیده و لرزیدم خودم به دادش صداي از

 خوايمی میشنون. الان زنی؟می داد چرا کنی؟می کارامیرعلی...چی_
  کنی؟ بیدار همرو
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 شگردن قلنج و کرد کج را گردنش عصبی حالت به و بست را انشچشم
 قورت را دهانم آب اشپیشانی يشده برجسته رگ دیدن با شکست. را

  ناگهان؟ شد اینگونه چرا دادم.

  زدم: صدایش ترسیده

  امیرعلی؟_

  کشید: داد صورتم توي و کرد باز را آلودش خون چشمان

 یزنمی صدام اینجوري رالعنتی.چ بهت لعنت بهت لعنت بهت لعنت_
 اینجوري بکشی؟ منو خوايمی لعنتی؟ داري مرض داري؟ مرض ها؟

  زن.ن صدا و حیوون منه و ببند نزن.دهنتو صدا کن.منو تمومش بکشی؟

 تهنشس رویش که زد ايکاناپه به لگدي خشونت با و شد بلند جایش از
  !آمدنمی در هم صدایم ◌ٰحتی ترس از بودم.

  غرید: و انداخت چنگ ار موهایش حرص با

  گمشو!_

  ایستادم. جلویش لرزیدمی که بدنی و تن با
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 قطره _قطره عرق و بود شده ریخته اشپیشانی روي شلخته موهایش،
 ترفمی پائین و بالا اشسینه يقفسه بود. کرده خوش جا صورتش روي

 خشم آن به لعنت و شدمی کورتر و کورتر هرلحظه هایشابرو يگره و
  اش.یهمیشگ

 هیکل و رسیدمی اشسینه به زور به قدم بودم. رویشبهرو درست
 هکرد ایجاد عجیبی تضاد امیرعلی دار هیبت و درشت هیکل با ظریفم

  بود.

  گفتم: و لرزید دلم

  یهو؟ شدچی آخه؟ چته تو_

  بود: شکمم روي به نگاهش

  بیرون. برو_

  رم.نمی_

  برو. نکن سگم_

  رم.نمی شدي عصبی چی براي نفهمم تا_
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 و چیز همه رو پذارم با نذار گرفته. چشمامو جلو نکن.خون لج من با_
  کنم. مهمونت سیلی یه

  آوردم: جلو را صورتم

  بزن._

 من فهمیدنمی او شد. منقبض صورتش و سابید همبه را هایشدندان
  !بودم راضی هم سیلی این به ◌ٰحتی دستانش گرماي چشیدن براي

  بدبخت؟ بیچاره؟ یف؟ضع نه؟ بودم، کننده منجز

  بیرون. برو_

 شاسینه به امپیشانی آوردم. جلو بیشتر را سرم و بستم را چشمانم
 که سردي عطري حجم این براي حضورش براي رفت دلم و چسبید

 و پیچید امزیربینی که عطري بوي داد.می سیگار و سوخته چوب بوي
  گرفت! را نفسم

  گفتم: و کردم حس را بدنش خوردن تکان

  هستی؟ چی منتظر بزن،_
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 اشسینه روي محکم را امپیشانی رسیده مواد به تازه که معتادي مانند
  را! تنش وي کشیدم،ب بو و دادم فشار

 نزدیکی. این زور از نتپید قلبم و نشست بازوهایم روي دستش دو
  کرد: دگرگون را حالم گوشم دم داغش هاينفس

  بهت. لعنت_

  داشت. لذت داشت، ترس داشت، عجز صدایش

 به داد هلم ناگهانی و دفعهیک که نزدیکی این از شد خمار چشمانم
  عقب.

  ماندم. خیره عاجزش يچهره به و شدم دور او از قدم چند

  بود. همیشه از تردرمانده و کشیدمی گردنش پشت به دست، با که

 هزمزم ايآهسته باصداي و زد نیش گلویم به امهمیشگی مهمانی بغض،
  کردم:

  درمونه!بی درد تو عشق_

  نشست. امگونه روي اجازهاشک،بی و شد مشت دستم
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 در طرف ،به خوردهشکست و خسته هايقدم با و چرخیدم امید، نا
 و شدم کشیده پشت از هوابی که شد چه نفهمیدم باز که کردم حرکت

  امیرعلی. آغوش توي رفتم فرو

 و گذاشت شمگو کنار را سرش و شد حلقه شکمم دور داغش دستان
  داد. فشار عجیبی خشونت با و محکم مرا

 از دنتپی هم باز و نکرد تحمل قلبم و نزدیکی همه این براي رفت نفسم
 چقدر هر یار حضرت کنار انداره از پیش نزدیکی این از خوشی، این زور
 از و نفهمید قلبم هم باز خیانت و کثیف هم چقدر هر آلوده و گناه هم
  داد... نشان واکنش نزدیکی این

  بگذار جهان

  آید سر من بر تا 

  دل کامِ که

  جهانم... از بودي تو 

  کرد: زمزمه شدم. گرم و داد نوازش را گوشم داغش هاينفس صداي

  بشیم. خلاص جهنم این از جفتمون برو...بذار_
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 د.بودن شده قفل شکمم روي که نشست دستانش روي و آمد بالا دستم
  کرد. بیشتر را ضمبغ شدت گوشم کنار آهش صداي

  کنی!نمی نگاه من به کنارمی کنی،نمی رها عذاب این از منو

  گفت: کلافه

  برو..._

 آرامش او کنار وقتی بود؟ آنجا جایم وقتی رفتممی کجابرو.. گفتمی
  رفتم؟می کجا داشتم،

  کردم: زمزمه

  رم...نمی_

 امهشان روي را اشچانه رفت. نفسم که شد سفت آنقدر دستانش يگره
  گفت: و فشرد محکم

  برو..._

  برو؟ گفتمی و فشردمی خود به مرا

  کردم. تب
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 دستان به کردم. نگاه بود اششده حلقه دستان روي که دستانم به
  بود... داغ داشت! حرارت که اشمردانه بزرگ

  کردم: زمزمه

  رم...می کنی ولم_

  ت:گف حرص با و شد بیشتر اشچانه فشار بلکه نکرد ول تنها نه

  بخوري؟ کتک دوباره که سمیر پیش بري؟ کجا کنم ولت_

  دار،گفتم:خش و عصبی صدایش،هرچند مست و بستم را چشمانم

  نیستم! حامله من_

 مور_مور کشید. راحتی نفس گوشم بغل و شد شل دستانش يگره
  لرزیدم. خودم به کمی و شدم

  کنی؟می چک استوریامو چرا_

  کرد! عوض را حرف

  من؟ به دادي گیر کننده دنبال همه اون بین چرا_

  کنی؟می چک چرا_
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  جوري!همین_

  جوري؟همین_

  آره!_

 برگشتم. طرفش به و آمدم بیرون بغلش از سستی با و کرد رهایم
 و کرد مشت را دستانش نداشتیم. را همبه کردن نگاه روي جفتمان

  نمود. معطوف پنجره طرف به را سرش

  ان:لرز هرچند بزنم، لبخند کردم سعی

  برم... دیگه من_

 که پاهایی با کردم حرکت در طرف به نداد. نشان العملی عکس هیچ
  بودند... بسته آن به زنجیر و قل انگار

  کرد: زمزمه آرامی صداي با که رفت در يدستگیره طرف به دستم

  داداش؟زن_

  دادم: فشار همبه را هایمدندان و فشردم را دستگیره

  بله؟_
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  کن. صبر_

 و چرخیدم بود. کرده پرتش اتاق به ايگوشه که رفت چمدانش طرف به
  نگریستم. او به و دادم تکیه در به را سرم

 عکس آخر در و کرد رو و زیر را چمدان درهم هاياخم با و شد خم
 و انداخت عمیقی نگاه عکس قاب به کشید. بیرون را ايشده شاستی

  زد. پوزخندي سپس

 دستانش توي عکس قاب فشردن يمتوجه من و شد بلند جایش از
 قدمی هر با و شد نزدیکم آهسته هايقدم با و زد زل چشمانم به شدم.

  فشرد.می قلبم روي را پایش یکی انگار داشتمی بر طرف به که

 نهما حفظ با و گرفتم جلویم را عکس قاب زد. پلک و ایستاد نزدیکم
  گفت: هااخم

  بگیر._

  چیه؟ این_

  بگیرش._
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 تصویر به را نگاهم و گرفتم دستش از را عکس و بقا بردم دستم
 لباس با آبی چشم دخترك برد. ماتم و انداختم شده نقاشی دخترك
  دامادي! لباس آن و گردنش دور سمیر يشده حلقه دستان و عروسی

  بکشم! نفس توانستمزد...نمی خشکم

 حالا که انداختم امیرعلی به دلخوري نگاه و دادم قورت را بغضم
  زد.می غمگین نشچشما

  چیه؟ این_

  داشت؟ اهمیتی چه اما لرزیدمی صدایم

 زهرخند شد. رو و زیر آنی به دلم و کشید موهایش انبوه میان چنگی
  زد: معناداري

  نیومد؟ خوشت چیه_

  بکشیش؟ گفت کی_

  عروسیتونه! کادوي کن فکر_

  غریدم: گرفت. چشمانم از سختی به را نگاهش و
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 کی بدي؟ کادویی همچین گفت کی ود؟ب چی پس طلا سرویس اون_
  خواست؟

   بده؟_

  درآمد: اشکم

  خوامش...نمی_

  زد: دو _دو چشمانش

  عکسو؟ قاب_

  زدم: زار

  سمیرو..._

 خشم با را عکس قاب ماند. مات و شد خشک چشمانم توي چشمانش
  گفتم: بلندي صداي با و انداختم زمین روي

  باشه؟ نکن، ها لطف این از دیگه_

  بود. اماشکی چشمان و من مات هنوز او و باشه گویمیم التماس با

  باشه؟_
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  چرا؟_

  کرد: زیاد را غمم اش،گرفته صداي

 کارچی داري انتظار سگا جلو بندازه منو خواستمی که کسی واسه_
  کنم؟

  خواند: را نامم و داد فشار همبه را چشمانش

  جانا؟_

 آب شد. ضمنقب صورتش و آمد دستانم طرف به و شد بلند دستانش
  دادم: قورت را دهانم

  بله؟_

  برو...!_

 درشت و ریز هايعرق به را آخرم نگاه و ماند راه يمیانه همان دستانش
 دستگیره روي را دستم برگشتم. در طرف به و انداختم اشپیشانی
  گفتم: و گذاشتم

  رم!می دیگه من_
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  گذاشتم. جا پیشش را دلم که حالی در رفتم من و نداد را جوابم

 صورت به و کشیدم دراز کنارش بود. خوابیده صدابی و معصوم سمیر
 براي او! براي بدم! بخت خودم! زدم...براي زار و کردم نگاه اشزخمی
  امان!زندگی

  زد: قل اشکم و گذاشتم سمیر يگونه روي را دستم

  نشد! ولی خواستم ببخش. منو تروخدا ببخش! منو_

 ار بازي این خدایا دوختم. سقف به و گرفتم را نگاهم گرفته و قراربی
  توانم!نمی دیگر کن تمام

  کردم... گریه و گذاشتم اممعده روي را دستم

 شیطان و بود هم گناه و بود او که کشیدممی نفس هوایی توي داشتم
 پرسه شیطان هواي در دلم و آدم کنار حوا منِ و داشت حضور هم
  زدم.می

 و کشتمی مرا داشت شتندا دوست این بستم. را هایمپلک
  بکنم! غلطی هیچ توانستمنمی
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 رفتم. او پیج به و کشیدم بیرون بالشت زیر از را گوشی درمانده،
 هايدلخوشی دانستنمی کنی!می چک را هایماستوري چرا پرسیدمی
  بس! و است همین فقط من

  کشید. تیر قلبم و شد خشک اشکننده دنبال هزار ده روي نگاهم

  بود.چرا؟ کشیده آغوش در مرا امشب او

 را سمیر و من چرا داداش،زن گفت کشید آغوش در مرا وقتی چرا
  چرا؟ زد؟ کتک را سمیر چرا بود؟ کشیده

 اشاستوري مکثی بدون و لرزید دلم من و گذاشت استوري لحظه همان
  کردم. باز را

 به شروع هم پایم و دست دلم، بر علاوه آهنگی دانلود لینک دیدن با
  کردند. رزیدنل

 پرواز تراس سوي به و انداختم خواب غرقِ سمیرِ به نگاهی نیم
 و مغز تا که هوا سوز و سردي نه نداشت اهمیت چیز کردم.هیچ
 خواب جا همه از خبربی که سمیري نه بود، کرده رسوخ استخوانم

   دید!می را رستم خوانهفت
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 و دکوبیمی قلبم اندم.م خیره دانلود درصد به التماس با و زدم را دانلود
 و دانلود را آهنگ زودتر چه هر خواستممی و بود پابه درونم غوقایی

  کنم. گوش

 ها چیز این که نفهمزبان دلِ اما نیست من براي دانستممی هرچند
  شد!نمی اشحالی

  شد: گوش تن همه و بستم چشم شد، بلند که آهنگ صداي

  بود بد من با تو قبل زندگی”

  بودم مردم بین هخست و سرد

  داشت رسیدم،غم هرکسی به من

  بودم!! دوم عشق همیشه من

  بوده اینجا من قبل نفر یه

  ترسیدم هاش خاطره از من که

  ”دیدم!! اون از تر دیر کمی یه رو تو که نبوده من گناهِ  این
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  بره کن کاري یه و باش من با تو”

  من يدیوونه دنیاي از یادش

  هبد حسی بهم خونه این بذار

  ”من يخونه کنم صداش بشه که

  

  مونده جا ازش که عکسی تو”

  لرزهمی دلم و شممی خیره

  دیدي؟ غمگین نگاه این تو چی

  ”ارزه؟می من هايخنده به که

  

  یکی من براي تونینمی تو”

  باشی مردم غریبگی به

  تو به گیرممی سخت من بده حق
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  باشی!! دوم عشق سخته آخه

  دمت!!دیمی زودتر سال چند اگه

  نبود وحشتی گذشتت از 

  شدممی تو عشق اولین

  اگه

  ”نبود! لعنتی زمونه این اگه

  

 و پیچیدمی مغزم تو آهنگ زدند. زنگ هایمگوش و شد خشک دستم
 براي بود؟ گذاشته چه براي را آهنگ این بودم. همیشه از ترگیج من
  کسی؟ چه

  بود: نوشته کردم. بازش سرعت به من و گذاشت استوري دوباره

  دیدمت...!می زودتر سال چند اگه_

 از گرفتم نرده به را رفت.دستم سیاهی چشمانم و شد کند نبضم
  کنم. جلوگیري افتادنم
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 عاشقانه متن کسی چه براي بود؟ کسی چه به منظورش لعنتی اوي
 زودتر باید را کسی چه بود؟ کسی چه دوم عشقِ او گذاشت؟می
  ندید؟ و دیدمی

 همانند داشتم که من به لعنت و بود عاشق رعلیامی گرفت! امغصه
  هیچکس. نه بودم من بازي این يبازنده شدم!می آب شمع

 و کند بغل را داداششزن باید چرا او گرفت؟ آغوشش در مرا چرا امّا
  کند؟ رو و زیر را بیچاره منِ دل و بکشید آه گوشش کنار

  کشت.می مرا آخر افکار این کشیدم. کلافگی از پوفی

 حالبی و آشفته و گذاشتم میز روي را امگوشی و شدم خارج تراس از
  کشیدم. امژولیده موهاي به دستی

 این از وسوسه، این از امان و دیدنش دوباره براي زدمی پر_پر دلم
  هوس!

 چه به بخش. لذت من براي و بود گناه دادم. فشار همبه را چشمانم
   رویی؟ چه با اصلاً رفتم؟می پیشش ايبهانه

  گفتم: و شد خشک سمیر روي نگاهم
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  کنم... تمومش و کثیف بازيِ  این دممی قول ببخش، منو_

 نبود اختیارم در پاهایم که حالی در رفتم. و انداختم سرم روي را شالم
  کشاند. اتاقش سوي به مرا قلبم و

  پیچید: گوشم توي آهنگ همان صداي و چسابندم در به را گوشم

  تو به گیرممی سخت من بده حق”

  باشی!! دوم عشق سخته آخه

  دیدمت!!!می زودتر سال چند اگه

  نبود... وحشتی دیگه گذشتت از

   شدممی تو عشق اولین

  اگه

  ”نبود! لعنتی زمونه این اگه

 و ایستاده پنجره رويبهرو که دیدم را او و کردم باز اجازهبی را در
  است. اشگوشی فمعطو سخت اخمش، پر نگاه و کندمی دود سیگار

  زدم: صدایش و رفتم طرفش به آهسته هايقدم با
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  امیرعلی؟_

 صدا و آمدنم متوجه ◌ٰحتی او و شد گم خواننده صداي توي صدایم
  !نشد زدنمم

  شد. پلی بعدي آهنگ و شد قطع آهنگ که دادم قورت را دهانم آب

 سنگینی آه که بزنم صدایش دوباره خواستم و آوردم بالا را دستم
 او و بودم ایستاده سرش پشت من خوردند. تکان هایششانه و کشید

 صداي که کرد، خاموش سیگاري جا توي را سیگارش دید.نمی مرا اصلاً
  شد: بلند خواننده

  زرد برگاي فصلِ تو”

  سرد و ساکت هايِ شب تو

  تو... بودن يقصهِ

  ”نکرد دوا و دردي هیچ

  

  بس! و سیاههِ شبم”
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  قفس؟ یا بود عشق این آخه

  هوس!! و عشق میون

  نفس یه دل سازِ تو زدي

  هوس! از واي هوس! از واي

  ”هوس! از واي داد،اي اِي

  

 دوختم امیرعلی يخمیده هايشانه به را امشده خشک و اشکی و نگاه
  نشود. بلند هقم_هق صداي تا گرفتم دهانم جلوي را دستم و

 به آتش دایشص که ايخواننده همراه آرامی صداي با امیرعلی با،این
  کرد: همراهی زد،می آدمیزاد دل

  شد رابطه همین سهم زبون زخمِ  و سکوت”

  شد رابطه این زخمی تنم و روح تموم

   دست یه نداره صدا

  بس! و بودم عاشق من فقط
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  هوس و هوا در تو

  بترس! خدا از باریک فقط

  ”هوس! از واي اي داداي هوس از واي هوس، از واي

 اتاق سکوت امیرعلی آرام هاينفس صداي فقط حالا و شد قطع آهنگ
 بلکه تا سرهم پشت بار دادم...چند قورت را دهانم آب شکست!می را

  !نکند امخفه تا نلرزاند. را صدایم تا بشکنم را سرتق بغض این گور

  امیرعلی!_

 نگاهم من اما چرخید طرفم به مبهوت سپس، و خورد سختی تکان
  شد! خشک اشگوشی روي

 این یعنی بود. من پیج توي دادم. تکان سر ناباور و شد گرد چشمانم
  کرد؟می نگاه سمیر منو نفري دو عکس به مدت همه

  گفت: خونسرد شد. نگاهم يمتوجه

 رنف اولین که خودش مثل کنم، فضولی یکم خودش مثل بذار گفتم_
  کرد! باز استوریمو
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  :پرسید و دکر ریز را هایشچشم که فرستادم بیرون شدت به را نفسم

  گذاشتی؟ جا چیزي اینجا؟ اومدي چرا_

  گذاشتم! جا را دلم آري 

  باشم: تفاوتبی و خونسرد خودش مثل کردم سعی

  کنم. تشکر اومدم...ازت_

  بابته؟_

 بودي نیومده اگه دي.می نجاتم سمیر دستِ از همیشه بابته...اینکه_
 نجاتم کنی،می کمکم همیشه خوردم.می کتک ازش چقدر نبود معلوم

  مرسی! دي!می

  گفت: تلخ و گرفت را نگاهش

  نداشت... قابلی_

 بینمش!ب بیشتر و باشم پیشش بیشتر خواستممی کردم. پا آن و پا این
  بود! عیب خب آري بود؟ عیب مگر

  پرسید: و کرد ریز چشم زد. آتش سیگار
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  خب؟_

 بوي و خورد چین چشمانش گوشه دوباره و زد سیگار به عمیقی پوك
  درآمد. پرواز به قلبم و شد قاطی عطرش و سیگار زدلنوا

  گفت: بمی باصداي و کرد فوت صورتم توي را دودش

  بگی؟ خوايمی ايدیگه چیز_

  داشتم! دوست هم را سیگارش بوي

  خوبه! خیلی سیگارت بوي_

  شد: قفل فکش

  بدي؟ من تحویل و خزعولات این اومدي_

  خوردي؟ شام_

  نه؟ یا دمخور شام که بپرسی؟ اینو اومدي_

 خوايمی خوابیدن. که هم همه باشه اتگشنه شاید گفتم خب...خب_
  بخوري؟ کنم گرم غذا اتواسه

  دادم: ادامه و خندیدم الکی بعد



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1131  

 

 که فردا بخور چیزي یه سوزوندي! انرژي کلی سمیر زدن کتک سر_
  کنی! مثل مقابله بتونی چسبید خِرتو سمیر

  کرد: کج تسمخر با را لبش يگوشه

 که سمیر سرپام. نخورم غذا روزم دو باشی.من من نگران خوادینم_
  نیست! عددي

  زدم: محوي لبخند بود! برخورده غرورش به انگار

  کنم! گرم غذا رممی .باشم نجاتم يفرشته نگران بایدم_

  زد: پوزخندي

  نکرده. لازم_

  کرد: زمزمه بدي لحن با و زد سیگار به دیگري پوك سپس

  بیرون. برو_

  توئم؟ از تر بازلج من دونینمی کنی؟می لج_

 سیگار به ايلحظه که بود عمیق قدرآن سیگار، به دیگرش پوك
 اجازه و داشتم حساسیت سیگار بوي به که منی شد. امحسودي
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 دهش او سیگار عطر بوي مستِ حالا بزند سیگار به لب سمیر دادمنمی
  چیست؟ پس نیست، دیوانگی این اگر خدایا بودم.

 که توئم بود. کرده درست قیمه مادرجون شب نخوردي! شام طمئنمم_
 که؟ خوريمی سالاد میارم. کنممی گرمش کن اي،صبرقیمه عاشق
 خیلی داریم دوغم اتفاقاً داري دوست دونممی شیرازیه سالاد

 خوايمی داره. دوست امیرعلی محلیه گفتمی مادرجون خوشمزس
  میام. الان کنم داغ برم بذار کنم؟ جدا اتواسه رو قیمه گوشتاي

 رفط به و شد سنگین نفسم غمگین! البته و بود سوزان عمیق نگاهش
  کرد: زمزمه غمگینی و مغموم صداي با که رفتم در

  نکن! کارارو این_

  کردم. مشت را دستانم و ایستادم

  کنم!می خواهش جانا. نکن اینکارو من با_

  گفتم: ايخفه باصداي

  .میارم.داریم.. هم ماست_
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 مشتی زد.می بد که گذاشتم قلبم روي را دستم و آمدم بیرون اتاق از
  کوبیدم: قلبم روي

  نکن! رسوا منو انقدر باش آروم_

 توي دوغ و ماست سالاد، همراه سلیقه و ذوق با و کردم داغ را قیمه
  بودم! نکرده سمیر براي هیچوقت که کاري گذاشتم. سینی

 داند!می خدا رساندم را خودم علیامیر اتاق به ايعجله چه با
  .کنم حرام را بودن او با ايلحظه ◌ٰحتی خواستمنمی

 اشحالی حساب حرف که دل این از امان و نرسیدن و بود جدایی تهش
  شد!نمی

 همچنان و بود داده تخت تاج به را اشتکیه و بود نشسته تخته روي
 از را شنگاه نشد باعث هم در صداي ◌ٰحتی کرد.می دود سیگار
  کند. عاشق منِ  نثارِ نگاهی نیم و بگیرد سیگار

  اد.ند نشان العملی عکس نخورد تکانی گذاشتم. رویشبهرو را سینی

  گفتم: شوخی با و گذراندم نظر از را ساکتش و غمگین يچهره
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 تهگف ها خوامنمی ضعیف ناجی من بمونی. قوي تا بخوري باید اشوهمه_
  باشم.

 یک با کرد. خوش هایشلب روي نیشخندي و زد سیگار به پوکی 
  گفتم: حرص با و گرفتم دستش از را سیگار حرکت

 دمیا اتمعده سر بلایی چه دونیمی کشی؟می سیگار خالی يمعده با_
 چی واسه اصلاً بینند!می آسیب هاتریه درك به بره اتمعده آخه؟

  کشی؟می سیگار

  گفت: آرام

  آرامش..._

  کردي؟ پیدا حالا_

  شد: خیره چشمانم ويت

  ست!دیگه جاي من آرامش_

  کجا؟_

  گفت: آرام، لحن همان با و دوخت غذا سینی به را نگاهش
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  برو. حالا آوردي، که غذا_

  گفتم: و خندیدم مصنوعی

 ستِد سیگارات اصلاً بکشی؟ سیگار باز نخوري غذا که برم زرنگی؟ ئه_
  ي.کشید سیگار افیک ياندازه به کنم فکر امشب، فردا. تا مونهمی من

 .انداختم جیبم توي و برداشتم پنجره يلبه روي از را سیگارش پاکت
 سطل طرف به که درحالی و برداشتم را سیگارش از مملو سیگاري جا

  زدم: غر رفتممی آشغال

 هب بعد داره؟ ضرر چقدر دونیمی کشی!می سیگار تا شیش تا شیش_
  بدتري! که خودت امتی.سل واسه نیست خوب نخور نوشابه گهمی من

 آشغال سطل توي بود کشیده سمیر منو از که عکسی قاب آن دیدن با
  کردم. سکوت ايلحظه بود انداخته

  شدي؟ چیه...ناراحت_

  چرخیدم: طرفش به و ریختم سطل توي را سیگاري جا

  نه!_
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  گفتم: و برداشتم قدم سویش به

  !دیگه غذاتو بخور کنی؟ نگاه منو بِر و بِر خوايمی_

  دادم: هل طرفش به را سینی و نشستم رویشروبه تخت روي

  میوفته. دهن از بشه سرد_

  کرد: زمزمه و دوخت سینی به را نگاهش

  خوبه! خیلی_

  چی؟_

 باشمش داشته خواستممی سوختم.می مامانم وجود تب تو همیشه_
  بشه. نگرانم یکم پسرم! بگه بهم کنه بغلم باشه! خودم مال

 را دهانش آب و دوخت چشمانم به را سوزناکش شنگاه که برد ماتم
  داد: قورت

 امواسه کم یه بخور. غذا پسرم بگه بهم بخور، غذا گیمی که تو مثل_
 منم حق در کردمی سمیر حق در که مادري مثل کنه. مادري
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 و کنهمی بوس و پیشونیش و سمیر دهن ذارهمی غذا قاشق بکنه.وقتی
  شد.می منم مراقب باش، خودت مراقب پسرم! جان! سمیر گهمی

  سوخت. مغمومش لحن براي دلم شد! جوري یک دلم

  داد: تکان راست و چپ به را سرش

 اون چشمیش نور نبودم. پسرش که من سمیر. همش سمیر همش_
 اما دیدم!می مهري بی من خوردم،می غذا تنهایی باید همیشه من بود.

  .داد..می غذا سمیر به خودش دستاي با مامان

 امهاد حسرت با زد. چمبره گلویم به بغض و کرد سرایت منم به اشغصه
  داد:

  کرده. کمین زندگیم رو سایه مثل همیشه سمیر...سمیر...سمیر!_

  زد: زل چشمانم به و آورد بالا آهسته را سرش

  من! نه دارن دوست و سمیر همه_

 لرزان ايچانه با و گرفت آتش دلم که بود دار غصه لحنش چنان
 تلخی پوزخند و دوخت غذا سینی به را نگاهش دوباره کردم. گاهشن

  زد:
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 بهت خیلی الان باش! جونت سمیر پیش بیرون برو نسوزه. دلت_
  داره! احتیاج

 نزدیک امیرعلی به حالت همان با که بودم نشسته تخت روي زانو دو 
 و برنج از مملو را قاشق و نکردم اعتنایی اشزدهمتعجب نگاه به شدم.

 را قاشق بود هرطوري اما داشتم بغض لرزیدمی دستم .کردم خورشت
  کردم. نزدیک امیرعلی هايلب به و آوردم بالا

 گرفت. فرا را صورتش کل بهت، و شد حبس اشسینه توي نفسش
  خورد. گره نگاهش به نگاهم که زدم لرزانی لبخند

 ویشر به لبخندي که بود نوسان در غذا قاشق و هاچشم بین نگاهش
  زدم:

  دیگه. بخور_

 هک کردم تررنگ پر را لبخندم فرستاد. بیرون را اششده حبس نفس
  نالید:

  نکن. کارواین من با_

  نداشتی؟ دوست قیمه آ...مگه دیگه کن باز دهنتو_
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  کشید!می عذاب داشت بست، را چشمانش

  گفت: ايخفه صداي با

 روتنامو نکن دِ .نیستم پیغمبر پسر آدمم، من ولله تونم...بهنمی من_
 تجد به رو تو کنی؟می محبت بهم اینجوري داري بینینمی حالمو مگه

 من با گممی اومدیم. خوردیم گ...وه دلم منو اصلاً بردار. دست
  کردم. غلط نکن...من اینکارارو

 قاشق خواستم رفته وا گفت؟می چه امیرعلی کردم. نگاهش زده بهت
 به را قاشق و گرفت را دستم مچ حرکت یک با که بیاورم پائین را

  بلعید. را غذا و فرستاد دهانش

 حلقه مچم دور که بود بزرگش دستان قفل نگاهم و شد داغ دستم مچ
 ینا لرزیدم...از کمی بست. را چشمانش و کشید عمیقی نفس بود. شده

  قرارم.بی قلب براي نزدیکی این از لمس!

  نالیدم: و دادم قورت سختی به را دهانم آب

  امیرعلی..._

  داد: فشار را مچم
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  یک... باشی، رفته اینحا از باید میشمرم سه تا_

  بود. بسته هم هنوز چشمانش کرد. رها را دستم مچ

  دو..._

  گفتم: و شدم بلند تخت روي از

  میترسم؟ ازت کردي فکر_

  فشرد: بهم را هایشپلک کلافه

  نیم...! و دو_

  زدم: پوزخندي

 قبل از تردیوونه رفتاریه؟ چه اینا ؟کنیمی همچین چرا چته؟ تو_
 دادن؟ خوردت به چیزي تهران تو هاست.دیوونه مثل رفتارات شدي!
   خورده؟ سرت تو چیزي

  پنج...! و هفتاد و دو_

  مرض!_

  هشتاد! و دو_
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  کردم؟ کارتچی من لجی؟ من با انقدر چرا امیرعلی؟ مرگته چه تو_

  کشید: داد ناگهان

  شه.می بلند تو گور از آتیشا يهمه_

 یک با و پرید جایش از که رفتم عقب به خورده یکه بلندش، صداي از
  گفتم: ترسیده رساند. طرفم به را خودش جهت

  امیرعلی..._

 نزن؟ صدا دیگه منو نگفتم مگه امیرعلی. امیرعلی...مرگِ درد...درد_
  نگفتم؟ نگفتم؟

  گذاشتم: دهانم روي را دستم و شدند گشاد حیرت از چشمانم

 چرا نزنم؟ صدات چی براي آخه؟ مرگته چه تو چی؟ یعنی گیمی چی_
  هوي،حله؟ بگم بهت نزنم؟ صدات

  زد: نعره
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 تو نبود. این الانم حال خر منِ  نبودي اگه تو نزن. نفهمی به و خودت_
 کردي بدبخت منو تو انداختی حال این به منو تو کردي اینجوري منو
   مرگمه؟ چه مرگته؟ چه چته؟ گیمی حالا

 وحشت با و گذاشتم هایشبازو طرف دو را دستانم و گرفت امگریه
  گفتم:

 میان همه الان نکش داد تروخدا منه. تقصیر چیز همه ببخشید باشه،_
  اینجا.

  شده. من سر تو خاکی چه ببین بیان بذار بیان بذار_

 من اصلاً  ببخشید گفتم؟ چی من یهو شدچی آخه تروخدا امیرعلی_
  رم.می

  شکنمش.می بیرون بذاري اینجا زا پاتو_

  کشید: داد عمیق خشمی با که کردم نگاهش خورده یکه

 رزی زنیمی شنويمی هرچی کنی؟ گریه گفت کی کن. پاك اشکاتو_
  ببینم! کن پاکشون گریه.



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1143  

 

 و کرد نگاهم حرص با که کردم پاك را هایماشک سریع ترس، با
  داد: تکان جلویم بارتهدید را انگشتش

 دم اشکت زنی.نمی دم شنیدي هرچی ممنوع. گریه بعد به این از_
 هرچیز سر ببینم دیگه بار یه فاطمه حضرت به که نباشه مشکت

  زنم.می آتیشت کنیمی گریه ايساده

  گفتم: شوکه و شد خالی دلم توي

 تحال مقصر منو ندونسته و دونسته کشیمی داد سرم تو؟ گیمی چی_
 داد من سر تو نداره. خبر هیچی از روحمم که حالی در دونیمی
  بخندم؟ روت به داري انتظار کشی!می

  کوبید: اشسینه تخته روي

 گممی زیاد شعر امقطبیدو ام،روانی مریضم، خودت قول به من،_
 مغزم به خون شده دیر قرصام شنیدي. حالا تا که هرچی کن فراموشش

   رسه!نمی

  گفتم: ناباور

  بشی! بستري تیمارستان بري باید هگذشت حرفا این از کارت تو_
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 ازت چون نپیچ پام و پر به بخوره چشمت به چشمم خوامنمی دیگه_
  بیزارم! ازت نمیاد. خوشم

 فرا را وجودم کل بهت و آمد تنگ به نفسم که و شکست آنچنان دلم
  گرفت.

 تنفر با کردم،می نگاهش عاشقانه که منی کرد.بهمی نگاهم نفرت با
  کرد!می نگاهم

  بگویم: غصه از امشده قفل فک میان از توانستم فقط

  چرا؟_

 توي و کشید شعله نگاهش در خشم آتش و کرد نگاه چشمانم به
  غرید: صورتم

 عروسی اینکه از بقیه مثل منم میاد. بدم زیادم خیلی میاد، بدم ازت_
 م.متنفر شده عروسمون نداره، کفشامونم زدن واکس لیاقت که تو مثل
  گشنه. گدا نداري منو داداش لیاقت خوره.می مبه ازت حالم

 قبر تو مرا بمیرم. جاهمان بگذار خدایا آخ دلم! از امان دلم! آخ
 از او؟ از بودم شنیده چیزي کم مگر کنید. گورم به زنده بخوابانید
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 قلبم مرد دلم هستی؟ چیزي چه منتظر دیگر بکش خدایا جانم؟
  بگیر! هم را نفسم شکست

 از کردم. نگاهش غصه با و زد نیش چشمانم به اشک وردم.آ بالا را سرم
  زدم.می نفس_نفس فشار این شوك

 ت.بس بود، کرده باز حرفی گفتن براي که را دهانش زد.می نفس_نفس
  دوختم. او به چشم مظلومانه شد جمع امچانه

 رنگ و باخت رنگ نگاهش بست. را دهانش و شد آرام هایشنفس
  ت.گرف خود به ناباوري

 رفتم. عقب به قدمی و امگونه روي خورد ُقل چشم يگوشه از اشکی
 بود گفته من به ترکید.می ناجوانمردانه دردِ این هجوم از داشت دلم
 تلیاق بود گفته من به خوردمی بهم من از حالش بود گفته من به گدا

  ندارم! را برادرش

 مرا امشب همین او زد. چنگی موهایش به و داد قورت را دهانش آب
  نداشت! خبر و بود کرده تمام
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 و نادم صداي که رفتم در طرف به آهسته آمد. بالا سختی به نفسم
  ناله: به شبیه صدایی رسید، گوشم به اشگرفته

  جانا...!_

 طرفم به عجله با شد. بلند قم_ههق صداي شنیدم دهانش از را اسمم تا
  گفت: عجله با و گرفت را دستم دو آستین و آمد

 بلدم فقط که بمیرم الهی جانا، کردم غلط ببخشید...ببخشید..._
  کنم. ناراحتت

 امیرعلی بمیرم؟ گفتمی من بخاطر شدم. شوکه هایشحرف شنیدن از
  کند؟نمی حساب آدم را اشخانواده ◌ٰحتی که مغرور

  گفت: غصه و رنج با و زد زل صورتم به نگرانی با

 شی.ن اذیت تا کنممی گم گورمو اینجا از من اصلاً ببخشید نکن. گریه_
  روزگارم. به تف خوردم شکري یه من جانا نکن گریه

 کنم. گریه بیشتري شدت با شد باعث که بود هایشحرف دانمنمی
 هک بگیرد قاب را صورتم خواست و آمد بالا دستانش قراربی و کلافه
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 هب محکم و آورد بالا قدرت با را هایشدست و شد پشیمان راه ينیمه
  کوبید. صورتش

 چشمانش و زدمی تیرگی به پوستش شد. گرد چشمانم و خوردم یکه
  د:کشی داد و کوبید صورتش به هایشدست با دوباره بود. خون يکاسه

 هن نداره رو تو لیاقت سمیر بود. مفت زر گفتم هرچی جانا کردم غلط_
  نکن. گریه زیادي. سرشونم از تو تو.

  گفتم: لکنت با

  ...امیر...علی_

 تیلعن نیست خودم دست دِ ببخشید کردم؟ ناراحتت .جانا نکن گریه_
 دردِ این جوري یه باید زدي،می حرفارو این بودي من جاي اگه توئم

  نه؟ یا کنم آروم و کوفتی

 فیخفی ينعره خشم از و کوبید صورتش توي بیشتري شدت با دوباره
  تم:گف ترس با و گرفتم را دستش دو آرنج شده، خشک زد.
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 یرتقص اصلاً  رممی باشه گفتم  نکن. تروخدا کنیمی بیدار رو همه الان_
 اموحوصله دونممی وقتی رممی راه روانت رو میام اشهمه بود من

  آخه؟ زنیمی سرت تو چرا نداري.

 پلک بودم. کرده حلقه بازوهایش دور که بود هایمدست روي نگاهش
 سختی به را دهانم آب کرد. منگاه و آورد بالا را سرش صدابی و زد

 شد. بلند عمیقش هاينفس صداي که لرزیدم کمی و دادم قورت
  کشید. آه که برداشتم بازوهایش از آهسته را دستانم

  گفت: آرام

  کن... پاك اشکاتو_

  گفتم: خودش مثل

 خودت بعد زنممی آتیشت کنی گریه دیگه بار یه اگه گیمی خودت_
  نامرد؟ میاري در اشکمو

  ببخش! تو خوردم. شکر من_

  گفتم: ناباور و شدند گشاد حیرت فرط از چشمانم

  امیرعلی!_
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 از بیش غرور با کبکبه و دبدبه آن با او خب! بود سخت باورش
 معذرت من از داشت خوردم. شکر گفتمی من به داشت اش،اندازه

  داداشش!زن از من! کرد.ازمی خواهی

  گفت: اشقلدرانه و قد لحن همان با دارش،خش صداي با

  نکن. صدام گفتم_

  کشیدم: کشداري پوف

  نیستی؟ بردار دست نکنم؟ صدات موقعیتم این تو_

  نه!_

  خوبه؟ هوي کنم؟ صدات چی_

  رفت: بالا لبش يگوشه

  نکن! صدام اصلاً_

  کردم: اخمی و شد جمع لبخندم

  آخه؟ تو داري من با کشتگی پدر چه_

  نکن! حثب من با انقدر چشم بگو شنويمی هرچی_
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  گفتم: تمسخر با

  زرشک!_

  کرد: ریز چشم

  میاري؟ در منو اداي_

  خندیدم:

  نیاوردي! در اشکمو و نکردي بارم دیگه چیز یه تا برم دیگه من_

  کرد: نگاه چشمانم به عمیق و کشید آه

  شنیدي! امشب که و هرچی کن فراموش_

  کنم.می سعی_

  گفت: تحکم با و کرد اخم

  زود! یالا کن فراموش_

  گفتم: حرصی و کوبیدم مغزم به دست اب
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 بینینمی مگه بیرون بریز شنیدي و دیدي که هرچی باش زود یالا_
  فرمودند! امر قلدر اعظمِ امیرعلی

  شد: برزخی چشمانش

  رنگی؟ چشم کردي مسخره منو_

 زمزمه و هایمخنده پِی رفت حواسش که زدم ايقهقهه سرخوشانه
  کرد:

  بخند. همیشه_

  داد: ادامه که شد جمع هایمهخند ناخودآگاه

 دنیا گریه! زیر بزنی زرتی شد هرچی که نباشه مشکت دم اشکت_
   خودتو! کن قوي کم یه کن جمع حواستو حرفاست. این از تررحمبی

 ملیحی لبخند شد، سرازیر دلم به عجیبی و شیرین حس هایشحرف از
  گفتم: اختیاربی و زدم

  چشم!_
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 نبیرو را نفسش کلافه شدند. روشن یشهاستاره و زد برقی چشمانش
  گفت: شوخی با و فرستاد

 که هم قاشقی یه همون که زدي نق انقدر ها. بدي شام به خواستی_
 کم_کم که نکن معطل این از بیشتر دیگه برو شد! کوفتم بودم خورده

  شه!می خورد اعصابم داره

  ها! میاري در اشکمو خودت هربار زدم؟! نق من_

  شد: قطع نفسم که کرد همنگا جوري یک

  بیرون. برو_

  بابا! رفتم من شد! جنی این باز خدا یا_

 چند با و دادم قورت را اممصنوعی لبخند رفتم بیرون که اتاق از
 ایاخد بود! گرفته ریتم بدجوري که کوبیدم قلبم روي محکم يضربه

 رآنقد شخصیتی دو يدیوانهِ گستاخِ مجهولِ مردِ این مقابل در چرا من
  کن! کمکم بزرگ خداي بودم؟ ناتوان
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 خالی جاي دیدن با گشودم. چشم زدهوحشت هوار، و داد صداي با
 میان و رفتم پائین طبقه به بدو_بدو و گذاشتم سرم روي را شالم سمیر

  ایستادم. آشپزخانه چارچوپ

 داد اشپیشانی يبرآمده رگ و اششده سرخ صورت آن با امیرعلی
  کشید:

 نبود حالیم بودم مست گممی سمیر، هستی همینف زبون عجب_
  کنم.می کارچی

  گفت: ضعیفی صداي با مادرجون

 کوفتی اون سراغ رفتی بازم بفهمم بخدا امیرعلی. بده مرگم خدا_
 روز به چه دیدي کنی؟ بدبختمون میخواي بازم کنم.نمی حلالت

 صورتش امبچه کنه؟می بلند برادرش رو دست آدم آوردي؟ برادرت
  کبوده!

 زیر و شد جمع صورتش کشید، صورتش هايکبودي به دستی سمیر
  غرید: لب

  احمق! روانی_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1154  

 

 میانشان مادرجون که ببرد یورش سمیر سمت به خواست امیرعلی
  ایستاد.

 چشم نکن کاري عصابمی، رو ناجور هاتازگی سمیر بفهم دهنتو حرف_
 راه من يمونده او مخ رو کم ببرم. بیخ تا بیخ گردنتو چی همه رو ببندم
  برو...!

  نالید: مادرجون

 گرا هیچ! که کردید آشتی و کردید تموم دعوارو این جفتتونم...اگه با_
 گناهی چه من آخه کنم!نمی حلالتون شیرمو علی يولله به نکردید

  دارن! ناسازگاري سر باهم پسرام که خدا درگاه به کردم

  کشید: داد سمیر

 میکنه! بلند من رو دست شده پرو ینجوريا گینمی این به هیچی دِ_
 ندازهمی کرده خالی من سر حرصشو بود مرگش چه آقا نیست معلوم
  بودنش! مست گردن

 نگاهی نیم مادرجون به نشست. صندلی روي و زد پوزخندي امیرعلی
  زد: زهرداري پوزخندِ و انداخت
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  خشکو؟ شیرِ نکنی؟ حلالم خوايمی چیو دادي خشک شیر من به تو_

 واسه گردنت! به دارم کردم...حق بزرگت یستم؟ هستم،ن که مادرت_
 با برادر مگه .آخه زود یالا کنید آشتی خوردم. دل خون شدنت بزرگ

  کنه؟می دعوا برادرش

  گفت: عصبی و کشیده تمسخر با امیرعلی

  جون! ننه_

  تروخدا! ببین دارم پسر خوشه دلم امیرعلی!_

 شده خشک من به نگاهش که ندچرخا را سرش و زد نیشخندي سمیر
  گفت: لب زیر و خورد

  جانا..._

 مکرد گم را پایم و دست کرد. نگاهم و برگشت نور سرعت به امیرعلی
  پرسید: ايمشکوکانه حالت به و کرد ریز چشم سمیر که

  جانا؟ بود مست امیرعلی دیشب،_
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 که انگار نه انگار و بود حسی هر از خالی زدم. زل امیرعلی چشمان به
 جاي به دیگري کس دیشب که انگار آورده. سرم به بلایی چه دیشب

 گفت من به کشید آغوش در مرا او بردم شام برایش بود. امیرعلی
 ار برادرش لیاقت است، متنفر من از گفت نکنم! گریه نزنم، صدایش

  خوردم! شکر گفت من به بعدش اما ندارم

  کردم: باز لب

  بود! مست امبود...خیلی مست_

  شد. کج زهرخندي به امیرعلی لب

 وبارد کنه! توجیح دیشبتو زشت کارِ  تونهنمی چیز هیچ باشی مستم_
 ندبل پاتیل و مست نداري حق دیگه خبریه. کردي فکر خندیدیم بهت
  دستت. از نداریم امنیت اینجا...ما بیاي شی

  کشید: فریاد و کوبید میز روي مشت با امیرعلی

  عوضی؟ يمرتیکهِ کنم اتخفه همینجا یا شیمی خفه_

  ریخت! رفتم...دلم عقب به قدمی

  گفت: و آمد سمتم است پس هوا دید که سمیرم
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 عذر شما از من شدیم! طلبکار هم چیزي یه اینکه جانا..مثل بریم_
 سعی نزنم! کتکت شدنی مست دممی قول دیگه والا حضرت خواممی
  بیارم! در بازي وحشی ترکم کنممی

 بدي صداي با ظروف و ظرف همه و کشید را میز روي يسفره امیرعلی
 کشید خراشی گوش جیغ مادرجون شکستند. و افتادن سرامیک روي

 زمی و میز روي کوبید پا با امیرعلی گذاشت. دهانش روي را دستانش و
 پریده روي و رنگ با کشید...سمیر فریاد امیرعلی میز، همراه و شد دمر

 مرد! این مقابل درست بودم! مُرده من نبودم! من...من و کرد نگاهش
  بود. شدن خفه حال در زیاد خشم از که مردي

 به را اشبرزخی آمد.نگاه در سمت به و پرید جایش از امیرعلی
 را نفسم و خورد امشانه به اششانه شدنش رد موقع و داد سُر چشمانم

  گرفت.

 اقات به سمیر با و شد کشیده دستم شدم. خیره رفتنش به نگاهم با
  رفتیم.

 و داد تکان برایم تهدید نشانه به را دستش که کردم نگاهش ترس با
  گفت:
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 اتفاقاي همه نباشه.که روت چشمم شهنمی باعث اتفاق همه این_
 من کرده ناکارم زده امیرعلی الان؟ خوشحالی کنم! فراموش و دیشب

 که بیارم در ازت پدري یه عزیزم خوندي کور کنم؟می فراموش رو تو
  پیدا. نا سرش اون

  کوبید. واردیوانه قلبم و شد خشک دهانم آب

 داده اس من ناموس به دیشب که ايهشمار اون کنممی پیگیري_
 تدس داشته چیکار تو با نفهمم و نکنم اشبیچاره کیه،تا بود.بفهمم

  !کردي سرم پشت غلطایی چه نفهمم اگه ترمکم سگ از نیستم. بردار

 تخت روي حال بی جا همان و رفت تاراج به یستادنا براي توانم آخرین
  ام...همین!شده نشستم.بدبخت

  :غرید بود اشگوشی روي نگاهش که درحالی و برداشت را کتش و کیف

 و تتکلیف تا بیام کن صبر ها!نذاشتی گذاشتی، بیرون خونه از پاتو_
 وجل آبروم تا شرکت برم چطوري صورت این با موندم .فقط کنم روشن

 یبساط و بند چه ببین امیرعلی کنه لعنتت خدا بره! ناکس و کس ره
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 پیداش خونه سال تا سال نگاه رو مرتیکه کردي! درستی واسمون
  اینجاست! بزنی و تهش بزنی سرشو شده چش دنمنمی حالا شدنمی

 رزد.زی لبخندي و رفت بالا ابرویش که دید چه اشگوشی توي دانمنمی
  گفت: لب

  سوخته! پدر_

  کرد: امحواله را سردش نگاه پسس

  شناسمت.می خوب که نزن مردگی موش به خودتو_

  کردم: شد.زمزمه خارج اتاق از آهسته هايقدم با و زد پوزخندي

 حالت به دلم داشتم مرض دیشب اصلاً تویی! عوضی يمرتیکه_
 خوب نداري.اصلاً  لیاقت کنیمی ثابت هات گريوحشی با تو سوخت

 خوردي و کتکی همون بود؟ چطور شده.مزش خنک دلم زد کتکت شد
  وحشی! کنی!اَلدنگِمی جونم نثار روز و شب که

 برملا ترس رفتم.هرچند پائین طبقه به و زدم آب را صورتم و دست
 دلم توي مدام و دادممی دلداري را خودم اما داشتم را رازم شدن

  گفتم:می
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  باش! آروم فهمه!نمی هیچی سمیر_

 داشت بودند.مادرجون نشسته پذیرایی توي رجونماد و امیرعلی
  کرد.می نگاهش کلافه امیرعلی و کردمی نصیحت را امیرعلی

  ماند. نصفه حرفشان آمدنم با

 هپنجر به قبل از ترکلافه دوختم.امیرعلی چشم امیرعلی به قراربی
  پرسید: و کرد من به رو مادرجون و زد زل کنارش

  رفت؟ سمیر_

  گرفتم: میرعلیا از چشم سختی به

  آره._

  کشید: آهی

 بیچاره امکردید.بچه جیگرم به آخه.خون شماها دست از کنم کارچی_
 چطوري صورتش !مادر برات بمیرم آخ !نزد لب هم صبحونه به ◌ٰحتی
  !بود شده کبود
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 وقتآن کردم. نگاه مادرجون به نفرت با من و شد مشت امیرعلی دست
 سمیر که حال نداشت، اشکال خوردممی کتک سمیر دست از که ها

  بکشد! را خودش خواستمی بود خورده چک چهارتا

  گفت: غصه با

  سرم... خیره دختره از اینم افتادن هم جون به که پسرام از این_

 به ترس با و خورد را حرف گویدمی چه باشد افتاده یادش تازه انگار
 به و گرفت هکاناپ از را اشتکیه موشکفانه کرد.امیرعلی نگاه امیرعلی

  انداخت: ابروهایش میان اخمی و شد متمایل مادرجون طرف

  چیه؟ منظورت_

 کفش توق و تق صداي لحظه شد.همان خالی دلم ته
 و شد مشت هم.دستانم دست در دست محمد و آمد.برگشتم...مهسا

  گرفت. فرا لرز را تنم بند بند

 محمد و دنبالم و بود آمده که شناخت.روزيمی را محمد امیرعلی
 حسابش به و شنید را زدمی آمیز تهدید هايحرف و بود شده مزاحمم

  است! سابقم خاستگار بودم گفته او به رسید.من
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  گفت: حرص با مهسا

 املحظه یه آدم خونه؟ این تو خبره دعوا...چه که بازم صبحی اول_
  باشه. داشته آرامش خونه این تو تونهنمی

  درخشید: نشچشما خورد، امیرعلی به که نگاهش

 از نفر آخرین من همیشه نکردید؟ خبرم چرا اومدي؟ کِی تو داداش!_
  شم!می مطلع چیز همه

 کنم. نگاه را العملش و عکس تا کردم نگاه امیرعلی به زدهوحشت
 دوخت...در چشم محمد و مهسا به تفاوت بی و گرفت بالا را سرش

 جا محمد دیدن با و گرفت بر در را صورتش تمام خون ثانیه از کسري
 رمنخو تا گرفتم کاناپه دست به را رفت...دستم سیاهی چشمانم خورد.
  زمین.

  گفت: هولزده و پرید مادرجون رخ از رنگ

  ها...نشی عزیزم...عصبانی پسرم...این...چیزه_

  گفت: و پرید مادرجون حرف وسط تمام پرویی با مهسا

  داداشم! به کنم معرفی و شوهرم من بذار_
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 با امیرعلی شد. امیرعلی چشم تو چشم و زد ايمسخره دلبخن محمد
  کشید: داد وجودش تمام

  کنه؟می کارچی اینجا کثافت...این این شوهرم؟ تو؟ زدي زر چی_

 رنگ نگاهش امپریده رنگ صورت دیدن کرد...با نگاه من به فوري و
  گفت: دستپاچه مادرجون گرفت. خون

 هسکت الان بخدا باش آروم ادرم امیرعلی.عزیزِ تقصیریم بی ما بخدا_
  کرده! ازدواج این با قایمکی دریده چشم کنی.مهسايِمی

  بزنید! حرف طورياین شوهرم با دمنمی اجازه_

 به و بود کرده باد گردنش و شقیقه بود.رگ جنون به رو گویی امیرعلی
 توي و رساند محمد و مهسا به را خودش قدم دو کشید.بامی نفس زور

  کشید: عربده مهسا صورت

  مهسا؟ کردي غلطی چه_

  گفت خونسردانه باخت.محمد را خودش و لرزید مهسا هايشانه

  آقايِ..._
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  کشید: فریاد امیرعلی

 عوضیِ برات دارم رقمه بد که ببند دهنتو چاك و شوخفه یکی تو_
  کنید. تماشا و وایسید دم.فقطمی نشونتون هاکثافت حیوون.

 که بود محکم قدرآن اشرفت.تنه بالا هطبق به و زد محمد به يتنه
  شد: خیره مادرجون به معترضانه افتاد.مهسا زمین روي کثافت محمد

  نداره. ادب و شعور ذره یه پروردت! دست اینم بیا_

 رویم به محمد کند! بلند زمین روي از را محمد تا شد خم فوري و
  کردم. بردم...بغض من دیدي زد...یعنی نیشخندي

  شوم! خراب امیرعلی جلوي خواستمنمی

 باز امیرعلی اتاق در که بروم اتاقم سمت به رفتم.خواستم بالا طبقه به
 اتاق سوي به و کشید و گرفت محکم را بازویم امیرعلی ناگهان و شد

  کرد. پرتم

  کردم. نگاه امیرعلی به ترس با و کوبید بیشتري شدت با قلبم
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 دادم قورت را دهانم .آبشد نزدیکم بارشخون چشمان با و بست را در
 خیره چشمانم به و ایستاد زدم.جلویم چنگ را شالم گوشه دست با و

  شد.

 پائین را سرم همین براي نداشتم را چشمانش به کردن نگاه روي
  خورد. صورتم به که کرد فوت عصبی را انداختم.نفسش

  بودم! مست من و میشد بلند حرارت هایشنفس از

  گفت: خونسرد

  خب؟_

  تقصیري... من نبقرآ_

  کشید: داد

 ◌ٰصغري من واسه کم و نیار گوتدروغ و کثیف زبون به و قرآن اسمِ _
 گوب و کن باز دهن .شده سرمون تو خاکی چه ببینم بنال !بچین ◌ٰکبري

 این بگو و کن باز دهن .اومده من بدخت و خام خواهر سر بر خاکی چه
 چی اینجا کثافتت خاستگار خواد؟می چی اینجا عوضی يمرتیکه

 تو تقصیر که بگو و کن باز دهن داره؟ کارچی من خواهر با د؟خوامی
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 که شده مردي زنِ من يسادهِ خواهرِ که نیست تو تقصیر نیست!
  بوده. تو خاستگار

  کشید: نعره صورتم توي

 واس عوضی اشتباهه.اون رسیده عقلم به هرچی بگو و کن باز دهن_
  کن. باز دهن نمون لال اینجا! نیومده انتقام خاطر

 بهم بیشتر را عصابم اشک گرمی و لرزبد تنم فریادش صداي از
  احمق! جاناي ضعیف! ریخت...جاناي

  کشید: خراشیگوش فریاد و افتاد اشکم به چشمش

 چرا نکن! گریه گفتم بهت دیشب بزن. حرف نکن گریه بزن! حرف_
  احمق؟ کنیمی گریه

  گفتم: و نشست چشمم در اشک

  میکنه! سوءاستفاده مهسا از داره من کردن اذیت مه...برايسابق نامزد_

  کرد. نگاهم خوردهیکه و شد خاموش چشمانش برق

   کنه!می تهدیدم_
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 نابودي به رو آورد.صدایش هجوم چشمانش به و رفت هایشلب از خون
  رفت:

  زدي؟ زري چه گفتی؟ چی_

  گرفتم. گاز را لبم محکم و جوشید دوباره اشکم چشمه

  جانا؟ دادي فریب مارو همه داشتی؟ نامزد اً قبل تو_

  شد: ضعیف صدایش و گذاشت گلویش برآمدگی روي را دستش

  فهمی؟می گی؟می داري چی فهمیمی_

  شد: براق چشمانم توي و کرد بلند سر

  دادي؟ فریب و هممون گفتی؟ دروغ امونهمه به مدت همه این_

  زدم: لب زحمت به

  امیرع...._

  کشید: داد خشم با

  شو.خفه بهت لعنت شو،خفه_
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 نم کام به اشتلخی و تلخی از بود پر گریه.لحنش زیر زدم و شدم لال
  شد: سرازیر هم

  دادي؟ بازي و هممون الان یعنی_

  برید: نفسش

 لاشخورِ اون فهمی؟می شهمی خراب داره تو بخاطر خواهرم زندگی_
 یا میفهمی فهمی؟می خونه این توي گذاشته پا تو بخاطر کفتار

  داري؟ وجدان اصلاً تو بزنی؟ نفهمی به و خودت خوايمی

 برد.نفس صورتم نزدیک را کرد.سرش نگاهم جان رمق...نیمه بی
 درد دادم.با قورت سختی به را دهانم آب و خورد صورتم به داغش
  گفتم:

  منه! تقصیره چیز همه_

  !روته جلو که منی این ◌ٰتوئه.حتی تقصیر چیز همه_

 کردم.دلم نگاه اشزدهیخ چشمان توي و شد حبس ماسینه در نفس
  گفتم: و گرفت
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 از من کردي فکر خواستم!نمی قسم بخدا شه.اینجوري خواستمنمی_
 درد وجدان از صدبار فرستادم.روزي لعنت خودمو صدبار روزي سنگم؟

  ترسم!می کنه.منمی تهدیدم نیست! بند جایی به شدم.دستم خفه

  کشید: آتش به را وجودم کرد نگاهم

  نداشتی. چشم اصلاً بودي...کاش کور کاش_

 حنل از قلبم ضربان نداشت.ناخودآگاه صحبتمان به معنی هیچ حرفش
 زخم شیر یک مانند و انداخت اشکله پس را صدایش رفت. بالا تلخش

  کرد: غرش خورده،

  لعنتی؟ شدهچی الان دونیمی_

  انداختم: پائین را سرم

  دونم!می_

 اضافی شکر نکنه هوس که سرجاش شونممی و عوضی اون من_
  بخوره.

  کوبید: اشسینه يقفسهِ به دست کف با و شد سرخ عصبانیت از
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 تهدید ناموسمو بیاد نجس اون بذارم که نشدم غیرتبی انقدر هنوز_
  کنه!

 دلم تهِ دادبی و داد همه این وسط نیست مسخره بودم! او ناموس من
  رفت؟می قنج

  فشردم: بهم را لرزانم زانوهاي

  تروخدا. بفهمه، چیزي سمیر نباید_

 ممکن هرآن که دارد وجود ساعتی بمب چشمانش پشت کردم احساس
  شود.غرید: منفجر است

 نتیلع توئه عاشقشی؟ خیلی کنه؟ ولت نگرانی بفهمه؟ خواينمی چرا_
  کردي! ازدواج باهاش پول بخاطر که

  کشید: داد و رفت در سمت کردم.به نگاهش شده مات و ریخت قلبم

    چیزو. جانا...همه چیزو همه بگم! سمیر به و چیز همه تا ریممی_

 کند.بامی پرواز جایش از دارد قلبم کردم احساس و شد سست بدنم
  نالیدم: و گرفتم را پیرهنش پائین توانم تمام
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 چیزي نباید سمیر شم.می نابود بگی نگو...اگه بهش چیزي تروخدا_
  نیست! من تقصیر بخدا کشه.می منو بفهمه اگه بفهمه!

 هايمویرگ تمام کرد پاره که تند کرد.آنقدر نگاهم تند و برگشت
  را. احساسم

  گفت: نفرت با و خندید عصبی

 نیستی حاضر که داري دوسش انقدر داري؟ دوستش انقدر یعنی_
 اب داري! دوسش خیلی خب آره نریزه! بهم زندگیتون و بفهمه بفهمه؟

 دوسش بازم شدي زنش اسکاناس تیکه تا چهار خاطرب اینکه وجود
 دوسش بازم خواي،نمی و سمیر گفتی بهم دیشب اینکه وجود با داري!
  نخوره! بهم قشنگتون زندگی خواينمی که داري

 حالا شدم؟ سمیر زن پول بخاطرِ  من بود فهمیده کجا از امیرعلی
  کند؟می فکري چه بمراجع

 میکرد...اگر امخفه داشت تم.بغضمنشس دیوار گوشه حالبی و سست
 همراهش و میترکید بغضم شک بی زدممی حرف دیگري ي کلمه

   شد!می پاره گلویم
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 زمزمه حال این دوختم.با سوخته ايقهوه هايسرامیک به را نگاهم
  کردم:

 باهاش پول بخاطر نداشتم.آره دوست و سمیر هیچوقت ندارم...من_
 بفهمه سمیر دارم.اگه مامانت تدس سفته و چک کلی کردم، ازدواج

 ره،بیا سرم بلایی چه نیست معلوم دستش زیر میوفتم شممی نابود
  زندون! گوشه میوفتم و اجرا ذارهمی هاموسفته مامانت تهشم

 روي شودمی آوار سخت و سفت چکش یک همانند حقیقت، انگار
 سختی تکان چشمانش آید.مردمکمی فرود زیادي شدت با سرش
  کرد. نگاهم ناباور و خورد

  دانم:زهرخند...نمی هم نیشخند...شاید زد...یا پوزخند

  آره؟ دید؟می فریب و سمیر کنید؟می دارید غلطی چه ها شما_

  گفتم: عصبی و دوختم صورتش به را فروغم بی نگاه

  نداشتم. ايچاره من فریب نگو انقدر_
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 راست و چپ به را رفت.سرش عقب به قدمی و کرد نگاهم زدهحیرت
 لحن ترینچندش با و گرفت خود به انزجار رنگ نگاهش و داد تکان

  گفت: ممکن،

 با تو کردممی فکر که احمقی منِ  شناسمت!نمی شناسمت...مننمی_
 ايبره کردم فکر خر! من احمق! نمیشناسمت.من داري فرق اینا يهمه

  گرگ! عده یه دست افتادي که

  شد: جک تمسخر با دهانش و گرفت را نگاهش

  بودي! ترگرگ اشونهمه از تو نگو_

  چرخید: اتاق دور تا دور بارش،حیرت نگاه

 و سمیر سر تونستید مادرجون!چطور تو، پول،سمیر، چک، سفته،_
 رو واسم خوب ذاتت که درك به تو اومد؟ دلتون چطور بمالید؟ شیره
  کنه؟ کاري همچین پسرش با تونست چطوري اون چرا؟ مادرجون شده.

  گفتم: ضعیفی صداي با و شدند بسته اختیار بی نمچشما

 دونستزد.نمی کتکم مرگ حد تا داشتم نامزد فهمید وقتی سمیر_
 چیو کشت. و بچمون داشتم! ناکزد قبلاً  فهمید فقط کیه نامزدم
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 رحم من به چطوري کشت اشوبچه که کسی بگی؟ بهش خوايمی
  کنه؟می

 نگاهم شده خشک و گذاشت کنارش دیواري کمد روي را دستش
  نداشت! جایک و هم با را همه هم آن شوك، همه این توان کرد.انگار

  کرد: امعصبی صدایش

 نگام چیه کنی!می نمایی مظلوم داري هه هه هه گی!می دروغ_
 چشماي اون حرفاتو اون گول من که نکن نگاه من چشماي تو کنی؟می
  نکن! نگاه خورم.نمی سگتو پدر

 به رو درست رفتم، سمتش به و پریدم جایم م...ازشد شدم...زهر تند
  غریدم: حرص با و ایستادم رویش

 مادرت سمیر با ازدواج از قبل بگم! که ندارم گم...دروغینمی دروغ_
 خوشحالی خواممی داره. دوستت سمیر گفت داد. و پیشنهاد این بهم

 زندان. بره مامانت دمنمی اجازه منم و کن ازدواج باهاش ببینم. پسرمو
 عیونی شام شب هر و کنیدمی زندگی قصر تو که ها شما به چه و من
 اون از مامانت شد،نمی حالیش نه! نه! نه! گفتم سمیر به خورید!می
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 قبول بودم مجبور شده که مادرمم نجات بخاطرِ نداشتم ايچاره بدتر.
  کنم!

 تا کشیدمی عمیقی و تند هايشود.نفس منفجر بود ممکن لحظه هر
  شود! ساکت دردش

 اب را کرد.بازویم وحشت از پر را قلبم شد ساطع چشمانش از که برقی
 هب برد.چسباندتم تنم از رمق دستش، داد.فشار فشارد و گرفت قدرت

  شد. خیره صورتم توي وحشتناکی اخم با و دیواري کمد

  گفت: لب به پوزخند

 درك به رك!د به بره گفتی که پرتایی و چرت يهمه درك! به اینا همه_
 نداري.اما ارزش واسم ايذره دیگه چون نداري! دوست و سمیر که

 کُشممی و شرفبی سگِ اون کنی. نابود و خواهرم زندگی دمنمی اجازه
 همه زندگی به گندي چه شه حالیت که دوشت رو ندازممی اشوجنازه
  زدي!

  گفت: حرصی پر صداي دوختم.با صورتش به را جانم نیمه نگاه
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 بی غزاله نذارم که اومدم لوح سادهِ منِ اینجام؟ چی واسه دونیمی._
 چه یبینمی نداري. لیاقت بینممی ولی بگه! سمیر به رو قضیه چیز همه

 دندون کردي، ازدواج باهاش پول بخاطر گفت من به غزاله لوحم! ساده
 میرس و تو کوفتی زندگی بلکه نزدم حرف کام تا لام گذاشتم جیگر رو

 حتماً ولی نداره اشکالی باشه داده فریب داداشمو ه.گفتمنخور بهم
 نریزم.هِی بهم و زندگیشون شرفبی سگِ  یه بخاطرِ  بذار داره! دوسش
 لو و چیز همه رهمی گفت غزاله تا گرفتم خون خفه موندم ساکت

 خراب زندگیتون تا رسوندم و خودم بدو بدو لوح سادهِ  من ده.بازمی
  نداري. لیاقت بینممی ولی نشه! رابگم،خمی چی شنوينشه.می

  کشید: عربده اشپیشانی يبرآمده رگ و سرخ صورت آن با

  نداري. لیاقت_

 گرفت.حرفش فاصله من از و برداشت بازوام روي از را دستش لرزیدم.
  کند.می نابود را ام هیچ...دنیا که را قلبم

 شنوي،می جانا! شد تمام خوردگی! سر طعم چشیدن لرزید.از امچانه
  شد! تمام
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 دست کثافت این توي که آفریدي مرا چه براي ندارند...خدایا نا پاهایم
  بزنم؟ پا و

  کشید: امشده تضعیف عصاب رخ به را خونسردش لحن

  ؟بشم خواهرم زندگی بیخیال که داري ارزش واسم انقدر کنیمی فکر_

  کرد: نگاهم آمیز تحقیر

  زرشک! تو؟ تو؟ بم؟بچس رو تو و بشم خواهرم زندگی بیخیال_

 ار گفت.تو تحقیر با را گفت.تو تمام رحمی بی گفت.با کشدار را تو
  بشکند. بار هزارمین براي قلبم که گفت جوري

  گفتم: لرزانی صداي با و کردم باز هم از را امشده خشک هاي لب

 از بهتر رفتن ...زنداننه یا بفهمه سمیر نیست. مهم هیچی دیگه_
 شهمی نابود دنیاش بفهمه مهسا بدون اینو ولی دلمه. تو که ترسیه

  داره! دوسش چقدر که دونینمی

 ظاهرش حفظ براي که تلاشی متوجه ایستادم. اشسینه به سینه
 تسخیر به را جانم تمام وسوسه و شدم شیطان هم باز هستم! کندمی
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 هک گذاشتم.نگاهش گلویش سیبک روي و آوردم بالا را آورد.دستم در
  کردم. نوازش را گلویش سیبک شست انگشت با باخت رنگ

  شد: بسته چشمانم

  ندارم. و هیچی لیاقت گی...منمی راست_

 که کردم.گلویی جدا گلویش سیبک از سختی به را داغم انگشت
   سوزاند!می را دامنم داشت آتشش

 و شد کشیده خشونت با دستم که برگشتم و چرخیدم پا پاشنه روي
 ي سینه به سرم و گره امسینه توي نفس آغوشش. توي شدم پرت

  چسبید. داغش

  زد: داد و داد فشارم محکم

  نداري! هیچیو لیاقت نداري...تو لیاقت_

  کردم: پنهان فریادم پشت را بغضم

 ري!گیمی بغل چرا و لیاقتبی منِ کنی؟می بغلم نکن.چرا بغلم پس_
  ؟چرا امیرعلی، ندارم.چرا لیاقت گفتی که امروز مثل دیشب، مثل
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 اهنگ به را نگاهم و گرفتم بالا را سرم گذاشتم، اشسینه روي را امچانه
  آجر! يکوره همانند بود، داغ دوختم.بدنش غمگینش

  زد: لب

  بیرون... برو_

  است. آرام صدایش

 زق_زق و بود داغ تنم آمدم.تمام بیرون آغوشش از و برید نفسم
  ؟من رفتممی بود.کجا امبینی توي عطرش کرد.بويمی

  داشت: خش صدایم

  بمیره! خودش دردِ به بذار نکن! بغل و لیاقتبی این دیگه_

  شوم!می محو شوم.می گم زدنی بهم چشم یک توي و

  گرفتم. را نساء شماره بلافاصله

  بله؟_

  کردم: پنهان ها بالشت میان را سرم و زدم هق درد با

  تونم.نمی دیگه نساء دممی جون دارم_
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  شد: نگران صدایش

  جانا؟ شدهیچ_

  گفتم: زحمت به

 تو و عشق این میتونم چقدر تا شه.دیگهمی کنده داره جاش از قلبم_
  ترکم!می دارم ُکشه!می منو داره دارم؟ نگه امسینه

  کشید: آهی

  کنی! فراموشش اینه راهش جانا.تنها بگم چی_

  گفتم: درد با

  کنم. فراموشش تونمنمی_

  نی؟تونمی یا کنی فراموشش خواينمی_

  توانستم؟نمی یا خواستمشدم.نمی ساکت

  قُلدر؟ و مغرور مردِ آن کرد؟ فراموش شدمی مگر را امیرعلی

  گفتم: و کشیدم عمیقی نفس
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  تره.سخت مرگم از کردنش فراموش_

  باید! کنی! فراموشش باید باشه مرگم تهش اگه ◌ٰحتی_

  نپاش! نمک زخمم نگو...روي شد.نساء بیشتر و بیشتر قلبم درد

  گفتم: نهات

  اینجا. بیا فردا نساء_

 نا دمامی این از بیشتر دیگر تا نزد. حرفی دیگر تا کردم قطع را تلفن و
  نشود! امید

 یمرو به رو صحنه دیدن کشیدم.با کنار را پرده و رفتم پنجره سمت به
 محمد دست گرفت.امیرعلی فرا را وجودم کل ترس و شد گرد چشمانم

 میبردتش.تمام حیاط در سمت به کشان نکشا و بود گرفته زور با را
 هب ترتمام هرچه سرعت با و کردم تن را برداشت.پالتوام رعشه را تنم

 چاي و نشسته آشپزخانه توي که خورد سمیر به نگاهم رفتم.تا پائین
 هآنک بدون بود؟ آمده زود آنقدر چرا شد.لعنتی سست پاهایم نوشد،می

  شدم. خارج انهخ از بشود حضورم متوجه سمیر بگذارم

  .شد بیشتر نبود...ترسم محمد و امیرعلی از خبري و بود باز حیاط در
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 دبو کرده خفت ماشینش کنار را محمد رفتم...امیرعلی بیرون حیاط از
  شدم. نزدیکشان لرزان پاهاي با کشید.می عربده سرش و

 سگ کفتارِ  توئه که آوردم؟ راه سر از خواهرمو که کردي؟ فکر چی تو_
 رو از اینکه مگه چاییدي! هه بشی؟ صاحبش چهارچنگولی و راحت پدر

  بشید. رد من نعش

  گفت: خونسرد محمد

  خوشبختیم. مهسا منو ولی_

  گفتم: لرزان

  کن. ولش تروخدا امیرعلی_

 حیاییبی با و زد برقی چشمانش سمتم.محمد چرخیدن دویشان هر
  گفت:

 ومن فهمهنمی چرا !کن ساکت و برادرشوهرت این بیا خانم. جانا به به_
 مهم براش اصلاً خواهرش خوشبختی داریم؟ دوست همدیگرو مهسا

  نیست!
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 قدرتم تمام با آمد...و بالا و شد مشت دستانش برگشت، امیرعلی
  گفتم: وار التماس و گرفتم را بود هوا توي که را مشتش

  کنی.می خبر رو همه الان نکن پابه شر تروخدا امیرعلی_

 و بود شده حلقه مچش دور که دستم به شد زوم چشمانش امیرعلی
 بعد و شد جا به جا گلویش او...سیب به حدم از بیش نزدیکی

 و دادم قورت مشقت با را دهانم فرستاد.آب بیرون آرام را هم...نفسش
  برداشتم. مچش دور از را دستم

  گفت: محمد

 کنیممی خوشبخت خواهرشو گیممی زنمون برادر این به هرچقدر_
  نیست! بدهکار ششگو

 عقل نساِءي بعد بود؟ داغ_ داغ همدان بد سرماي توي تنم نبود عجیب
  کن؟ فراموشش گفتمی کل

  انداخت: نگاهی محمد به و شد قفل فکش امیرعلی

  بزمجه! يمرتیکهِ کنم؟ چالت جا همین یا شیمی خفه_
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 کف با گرفت.امیرعلی عقم تشویش همه این بدبختی...از همه این از
  کوبید: محمد يسینه روي دستش

 کاري بمونه! همینجوري ذارمکنم.نمیمی آدمت و عوضی توئه من_
  بیوفتی! خوري شکر به صدبار روزي کنممی

  گفت: وقاحت کمال در محمد

 مخصوصاً  بدونن! گذشتمو همه دارم دوست ندارم.خیلی مشکلی من_
   بهتر؟ این از سمیر...چی آقا

 از کوبید.محمد محمد دهان توي مشت با و شد بسته امیرعلی چشمان
  کوبید. صورتش توي کله با امیرعلی باراین و آمد در دادش درد

  وجودش! گواراي جانش! زند...نوشمی کتکش نبود مهم دیگر

 ساق به لگدي و گرفت را محمد یقه رفتم...امیرعلی عقب به قدمی
  آوردم. پناه خانه به دیگر...و دیگر...قدمی زد...قدمی پایش

 ابروهایش دیدنم با بود. نشسته تخت گوشه سمیر شدم. اتاق وارد
  کرد: ریز چشم و شد درهم

  بودي؟ کجا_
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  دروغ...دروغ...دروغ...

  بخورم. هوا حیاط تو یکم رفتم کرد،می درد معدم_

  خداراشکر. خب شد! باز ابروهایش گره از کمی

  کنه؟می درد چرا_

  گفتم: و کشیدم بیرون تنم از را م پالتو

  نیست! دونم...مهمنمی_

  مهمه! من براي_

  گرفت: عمق لبم روي پوزخند،

  ؟سگا جلو بندازي و کنی اشتیکه_تیکه خواستیمی که زنی واسه_

  شد: نزدیکم و کرد اخمی

  میشناسیش؟ بود...کیه، ناظري مهناز اسم به شخصی مال شماره اون_

  گفتم: دهزهیجان و زد جرقه سرم توي فکري بود! محمد خواهر مهناز

  دبیرستانم! دوران دوست آ...مهناز!_
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  پرید: بالا ابروهایش جفت

  واقعاً؟_

  برداشتم: قدم پنجره طرف به و زدم لبخندي

  داشتیم. باهم زیاد شوخیا این آره...از_

  شد: آرام صدایش

  هستید؟ ارتباط در باهم الانم_

 شوخی این دادم.اونم بهش شمارمو و دیدمش باري سه دو یه فقط نه_
  کرد! رو مسخره

  یعنی..._

 خراب چیزو همه و شدي عصبانی همیشه مثل بازم اینکه یعنی_
  کردي!

  دم!ز نبود...یخ امیرعلی و محمد از انداختم.خبري بیرون به دقیقی نگاه

  خورد: گوش به سمیر پشیمان صداي

  خوام.می من...معذرت جانا_
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  نداره! اشکالی_

  زد: امنهگو به ریزي ي بوسه و کرد بغلم پشت از

  الان... بود تو جاي کی هر جانا. ايفرشته یه تو_

  شیطان! لباس توي فرشته آري بستم، چشم

  گفت: و نشاند گردنم روي دیگري يبوسه

 ناراحتی هرچی کنممی مهمونت تپل شام یه بعدش حموم. رممی_
  کنی!می فراموش داري

 خودم هرچند کند؟ خیربه ختم را چیز همه شام یک با خواستمی
 همین براي شدمی بلند خودم گور از هاآتیش همه و بودم ماجرا مقصر

  آمدم!می کوتاه همیشه

 ار رفت.پنجره کمد سوي به و زد لبخندي که دادم تکان برایش سري
 دادم.نگران هدیه هایم ریه به را هوا و کشیدم عمیقی نفس و کردم باز

 جبران قابل که بیاورد محمد سر بلایی امیرعلی ترسیدمبودم.می
  نباشد!

  پبچید: گوشم توي سمیر زده بهت صداي
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  جانا چیه این_

 خشک امیرعلی لباس روي نگاهم که طرفش چرخیدم خونسرد
 يیلهم نداشتم.به تکلم بودند،قدرت ریخته دهانم توي ماست شد.انگار

  کردم. صدا را خدا و انداخت چنگ پنجره آهنی

 دستم کف را ناخنم و رفتمگ سمیر منگ و گیج صورت از را نگاهم
  کنم: حفظ را خود آرامش کردم سعی و فشردم

 لباس همه که من بابا ِاي کثیقه؟ سمیر...نکنه دیگه خودته لباس_
 راچ ماشین. دو بندازه مادرجون تا پائین بردم سبد تو گذاشتم چِرکارو

  کنی؟نمی دقت

 چیز ههم اینکه فکر بود. حلقومم توي قلبم کرد. نگاه لباس به متعجب
  من! بر بفهمد،واي را

 این از که دونیمی خودت باشم! داشته لباسی همچین نمیاد یادم_
  نمیاد! خوشم تیره لباساي رنگ

  برسد: نظر به طبیعی کاملا هایم رفتار کردم سعی و کردم پوفی
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 رممی من تولدته. کادوهاي اون از حتماً سمیر دونممی چه_
  لباسشویی. ماشین بندازم ببرم و لباس این بده خوايپائین...می

 کشیدم.سرش لرزانی نفس و کردم تر دهان آب با را امشده خشک سق
  گفت: و داد تکان راست و چپ به را

  خواد.نمی خودمه...نه مال کنم فکر_

  کشیدم: آسودگی سر از نفسی

 و حمدم امیرعلی اینکه از قبل پائین.تا بیا زودتر توئم رفتم، من پس_
  رده!نک لاش و آش

  باباش! گور_

  سمیر!_

 هب گذاشت.نگاهی حمام به پا و کرد زمزمه لب زیر کوتاهی باباي باشه
 و ساده من چقدر بدهم باد به را سرم بود مانده کم انداختم، لباس

  خنگم!

  رفتم. پائین طبقه به



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1190  

 

 قبل از تر تند قلبم اشانهمه دیدن با اند،نشسته پائین طبقه همه
  میکوبد!

  امیرعلی! شرف...و بی محمد آن و رجون...مهساآقاجون...ماد

 یب من به نگاهی نیم ◌ٰحتی آنکه بدون نشستم.امیرعلی مادرجون کنار
  :گفت قاطع و جدي و زد زل آقاجون صورت توي اندازد

 با و بدوزه و ببره خودش براي مهسا دادي اجازه چرا چرا؟ دیگه شما_
  کنه! ازدواج نسب و اصل بی این

 هک درحالی و زد پس را اشگریه کشید. بالایی بلند هوف کلافه مهسا
  گفت: کشیدمی محمد خونی صورت روي را دستمال

 لاش و آش شوهرمو صورت زدید که منم باشه ناراحت باید که اونی_
  بذارید. احترام من خواسته به شده بارم یه دیگه کنید بس کردي!

 دلم و تنشس لبم روي لبخندي محمد داغان و درب صورت دیدن با
  غرید: آقاجون و کرد ریزي يناله درد از محمد شد. خنک

 هم کنید تمومش جاهمین و ریزي آبرو نکن.این دخالت تو امیرعلی_
  ست!خانواده این داماد محمد که کنید قبول باید سمیر هم تو
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  کرد: زمزمه مادرجون 

 محمد و مهسا براي شده.قراره دیر حرفا این براي دیگه امیرعلی_
 مهسا نره! فامیل توي این از بیشتر آبرومون تا بگیریم وسیعر

  داده. هممون نشون شو حیاییبی و کرده انتخابشو

 زدم. یخ من و پرید رخش از رنگ امیرعلی مادرجون حرف این با
 و محمد سمت برگشت خونسرد ندید! را امیرعلی اصلاً انگار آقاجون

  گفت:

 بشی! کار به مشغول اونجا دبای بعد به این شرکت.از بیا فردا از_
 و عام و خاص مضحکه بشم من کرده غلطشو مهسا که حالا خوامنمی

  خجالت! مایه کارمبی داماد

 گرفت.مهسا نفرت رنگ آقاجون به امیرعلی نگاه ايلحظه براي
  کرد. تشکر و انداخت بالا ابرویی پیروزمندانه محمد و زد لبخندي

 عمق کردم، گم را پایم و دست نگاهش کرد.با نگاه من به امیرعلی
  بود! بد چقدر این و توست تقصیر چیز همه گفتمی نگاهش
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  ششم* *فصل

  گذشت... ممکن شکل بدترین با هم روز آن

 فکر هایمبدبختی به و بودم کرده کز اتاق گوشه معمول طبق
 که آوردمی هجوم ذهنم به ترسناك خیال و فکر جور کردم.هزارمی

 بزنم.محمد پس را هاآن ممکن حالت ترینبینانهوشخ با کردممی سعی
 یزندگ و خانه این بگیرد، را هایمخوشی تمام بود آمده و بود گوشم بیخ

  بگیرد! را سمیر بگیرد، را

 نگفت! سمیر به را چیز هیچ امیرعلی که بود این آن از ترعجیب و
 و ودب کرده سکوت هنوز چرا پس لیاقت!بی بود گفته من به که امیرعلی

   چرا؟ واقعاً بود، نکرده آدم و عالم رسواي مرا

 شدم.غزاله خیره سقف به و کشیدم دراز باز طاق و خوردم چرخی
 الان امیرعلی! دست کف بود انداخته را چیز همه که بگو را آشغال

 بمراجع فکري چه داند!می خدا آیدمی بدش من از چقدر امیرعلی
  چه؟ داندمی را چیز همه پسرش بفهمد مادرجون اگر کند؟می

  مغزم! خدایا آخ
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  گفت: و کرد اخمی خورد من به نگاهش تا آمد، که سمیر

 وضعشه؟ چه جانا.این شهمی سیر زندگی از بینهمی رو تو قیافه آدم_
  آخه؟ مرگته چه شدي، هامُرده شبیه کردي؟ نگاه خودت به

 و گرفت را کردم.دستم نگاهش جان بی و کشیدم آهی
  گفتم: رضانهکشید.معت

  سمیر!_

 م.درشد خیره آئینه بأیستم.به آئینه جلوي کرد مجبورم و کرد بلندم
  افتضاحم! کلام یک

 امکرده ورم چشمان به دستی و کردم تر را امخورده ترك هايلب
  کشیدم.

  گفت: شوخی به و لبخند با

 نگاه روت تو شهنمی خوشی زور از گرفتیم زن ماهم گرفتن زن همه_
  کرد.

  گفتم: وردلخ
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  بده! طلاقم ناراحتی_

 خوره؟برمی قبات و تیریج به گممی بهت هرچی من اوف.چرا جانا اوف_
  ها. دهنت زنممی بکشی پیش و طلاق حرف دیگه بارِ یه

  بوسید: را گوشم يلاله و زد گوشم کنار را امآشفته موهاي

  من. نارنجی نازك_

 ار سردم نگاه فقط حال این با شی؟خفه شودمی گفتممی شدمی کاش
 امشانه روي را اشچانه و کرد بغلم پشت کردم.از چشمانش میهمان
 بغلم طوريهمین امیرعلی که افتادم شبی یاد لعنتی منِ و گذاشت

  کرد!

  گفت: و زد زل چشمانم به آئینه توي از 

 در حال این از و میاد جا حالت حسابی سفر! چیدم...بریم برنامه یه_
  بزنی! نق سفرم بعد دارم دوست فقط میاي.

  سفر؟_

  گرفت: عمق لبخندش
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 هواش و حال یکم سفر ببرمش گفتم بود، مهرداد بخاطر آره...اول_
 فهمیده که وقتی از مخصوصاً مهسا بخاطر ناراحته بشه.خیلی عوض
 که امروز اما بودم، دل دو بگیرن.یکم عروسی خوانمی مهسا و محمد

  شدي! افسرده گاريان سفر بریم باید حتما دیدم تورو

   شد!نمی خوب رفتن سفر با من کشیدم.حال آهی

  گفتم: ايگرفته صداي با

  کجا؟ حالا_

  کیش._

  گفتم: و انداختم بالا ايشانه

  برو! خودت داري دوست ندارم.تو و رفتن سفر دماغ و دل که من_

 عشق مهرداد با برم کجا تو بدون کنی.منمی پیدا دماغشم و دل بریم_
  انصافه؟ این آخه م؟کن حال و

  داد: ادامه آرامی صداي با و کرد رهایم
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 برادر هرحال به کنم آشتی باهاش تا امیرعلی اتاق سر یه رممی من_
 برادرش با برادر نداره خوبیت مادرجون قول به نیست! بزرگمه.درست

  کنه! قهر

  بدانی... بدانی...اگر کشید...اگر تیر قلبم حرفش از

 خودشه تو خیلی کیش...اونم بیاد کردم راضی هم و امیرعلی شاید_
  هستم! ولی نیستم متوجه من کنهمی فکر چشه نیست معلوم

  آمد...! می سفر این به هم امیرعلی دادم...اگر قورت گره با را دهانم آب

  نساء: گرمِ صداي بندش پشت و خورد در به ايتقه

  تو؟ بیام جانا_

 و رفتم در طرف به و مگرفت فاصله سمیر آغوش از خواسته خدا از
  گفتم:

  نساء. تو بیا_

  گفت: سمیر که داد شد.سلامی اتاق وارد و کرد باز را در نساء

  پیدایی! کم نساء؟ خبرا چه_
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  بکشه. نفس آدم دهنمی زندگیه.جازه و کار دیگه_

 تنها هم جانا طوريسفر.این بیاي ما با توئم شدمی خوب چه گممی_
  نیست.

  گفت: زدهحیرت کردم...نساء نگاه سمیر به متعجب

  چی؟_

 و آب بیاي.یه شیممی خوشحال کیش، بریم پا توك یه خوایممی_
  کنی!می عوض هم هوایی

 هک زدم پلک بود.آرام من تأیید منتظر انگار انداخت نگاهی من به نساء
  گفت:

  حالا؟ ریممی خدامه.کِی از که من_

  فردا._

  شد: گرد چشمانم

  گی؟می بهم حالا و بریم ایمخومی فردا سمیر؟ فردا_

  گفت: زدههیجان نساء
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  خوبی! این به جانا بابا اي_

 بابا ايشانه بود.سمیر مشهود نسا هاي رفتار تک_تک از خوشحالی
  ب کشیدم! پوفی کرد. اشاره نساء به و انداخت

  گفت: زدهذوق و کرد پرت بغلم توي را خودش نساء سمیر، رفتن از عد

  بخدا! محاله خوشبختی همه این و شم.منمی دیوونه دارم واي_

  بگویم؟ که داشتم زدم.چه رویش به خالی و خشک لبخند

 به و گذاشتم در کنار را بود.چمدان محیا سفر به رفتن براي چیز همه
 خوبی به و آمد می صورتم به ملایمم انداختم.آرایش نگاهی امقیافه

 رژ ات مالیدم بهم را یمهابپوشاند.لب را امکرده ورم چشمان بود توانسته
 شود. پخش خوب رنگم صورتی

 ذره یک همان آیدنمی سفر این به امیرعلی اینکه فهمیدن از بعد
  بروم! سفر به نداشتم دوست و بود گرفته من از را دلخوشی

  گفتم: و کردم سمیر به رو آور عذاب احساسات همه این از کلافه
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 تساع دو دیگه بجنبون تدس توئم مهرداد. و نساء پیش پائین رممی_
 چرب زدي ژل بهش بس از کنیمی درست و موهات داري آئینه جلو

  ها. بیاري نره یادت و چمدون شده.

 و رفتم.مهرداد حیاط به من و داد تکان برایم سري حواس،بی سمیر
 اءشدم.نس ماشین میزدند.سوار حرف و بودند نشسته ماشین توي نساء

  گفت: زده هیجان

  جانا؟ ریممی کیش يکجا دقیقاً_

  گفتم: حوصلهبی

  دونم.نمی_

 مشت دستانم نبود؟ ازش خبري زدم.چرا زل امیرعلی اتاق پنجره به
  شدند.

  افتادیم. راه و آمد دقیقه پنج از بعد سمیر

  د:دا جواب خورد.سمیر زنگ سمیر گوشی که بودیم فرودگاه به نزدیک

  واقعاً؟ بله...چی؟_
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  گفت: و انداخت نگاهی جلو آئینه به

  ننداختی. زمین حرفمو که مرسی داداش! آ...دیدمت...باشه_

  پرسید: مهرداد و کرد قطع را گوشی

  سمیر؟ بود کی_

  بیاد. ما با قراره بود...اونم امیرعلی_

  گرفتم. ُگر حرفش این با

 لبخند بیاید! بود قرار پیچید...امیرعلیم گوشم توي صدایش
 گرفته جان تازه انکار شد قشو و شور از لبریز زدم.قلبم نامحسوسی

  بودم.

  کرد!نمی اذیتم خواننده شاد صداي دیگر حالا

 رس پشت به سریع و شدم پیاده ماشین رسیدیم.از فرودگاه به بالاخره
  .شد پارك سمیر ماشین سر پشت هم امیرعلی انداختم.ماشین نگاهی

 زیر و ایستاد کنارم گرفت.نساء دلم امیرعلی درهم هاي اخم دیدن با
  گفت: گوشم
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  جانا. تابلویی خیلی_

  ترس. با هم آن کردم نگاه نساء به سریع

 نکن.آدم نگاهش عاشقانه کجاست.انقدر حواسش سمیر دونمنمی_
  نبینه! چشماتو برق باشه احمق باید

 و نشاندم لبانم روي مصنوعی لبخند و کردم مرتب سرم روي را شالم
  گفتم:

  نگو! چرت برقی؟ چه_

 زا که امیرعلی سمت به شد کشیده سرکشم ..نگاهشد. باز ماشین در
 خیلی من به نگاهی نیم بدون که بود آنجا شد.دردش پیاده ماشین
  رفت. سمیر سوي به عادي

  نداري! ارزش واسش سوزنم کن.سر خرجش عاشقانه نگاهاي تو حالا_

  کردم: نگاه نساء به خشم با

 ساکت بهتره کنی خورد اعصابمو بازم حرفات با خوايمی اگه_
  ندارم. تحمل شی.چون
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  انداخت: بالا ايشانه

  خب! خیل_

 فرودگاه وارد ما و رفتند فرودگاه پارکینگ به امیرعلی و سمیر
  :گفت مهرداد و نشستم فرودگاه رنگ اينقره فلزي صندلی شدیم.روي

  بخرم؟ چیزي نیست گشنتون_

  گفت: کلافه نساء

 وت ترسممی رمبخو صبحونه نکردم وقتم من گشنمه خیلی اتفاقا_
  بشه. بد حالم هواپیما

  ه!چ یعنی تعارف دانستنمی و بود پرو انداختم.کلا نساء به چپی نگاه

  پرسید: مهرداد

  بخرم؟ چی_

 و زد مهرداد چهره به لبخندي و نشست کنارم نساء که کردم پوفی
  گفت:

  مرغ. ساندویچ زحمت بی_
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  رفت. و داد تکان سري زد.برایش لبخندي هم مهرداد

 رايب رفت ضعف شدند.دلم نزدیکمان امیرعلی و سمیر ربع، یک از دبع
  بود. کرده ترشجذاب که امیرعلی پوشیدن مشکی پا تا سر

 جا ابروهایش میان خدا همیشه که ترسناکش هاي اخم با امیرعلی
 قلب باز و من رويروبه درست نشست، صندلی روي بود کرده خوش

  کند!می گرمی مجلس امجنبهبی

  پرسید: و انداخت نگاهی اطراف به سمیر

  رفت؟ کجا مهرداد_

  گفتم: و کردم باز دهان من باراین

  بخره! غذا رفت_

 نگاهش دید را نگاهم دادم.تا سوق امیرعلی سمت به را سرکشم نگاه و
  کوبید. ترقرار بی کرد...قلبم کج را

  گفت: لب زیر و شد بلند جایش از امیرعلی

  خوره؟می کسی بخورم قهوه یه رممی_
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  گفت: و داد تکان راست و چپ به را سرش سمیر و کرد تشکر نساء

  بیا. زود فقط نه_

 زیر کردم.نگاه نگاهش حسرت با مرده مادر هاي بدبخت این مثل من و
 و گرفت را راهش و شد کج پوزخندي به لبانش و انداخت من به چشمی

  رفت.نامرد!

  کنی؟ رفتار آدم مثل شودبیا...می خودت به جانا

 نگاهی اطراف به درماندگی با و شدم عصبی خیال و فکر همه این از
  شد!نمی گونهاین زدممی حرف امیرعلی با انداختم.باید

 طمئنم اینکه از بعد و رفتم دستشوئی سمت به شوئی، دست يبهانه به
 که شاپی کافی به و دادم تغیر را راهم است، پرت سمیر حواس شدم

  فتم.ر بود آنجا امیرعلی

 امیرعلی دنبال چشم با و شدم رد راهم سر میزهاي بین از توجه بدون
  گشم.
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 اشیگوش بود.به نشسته و بود کرده پیدا را جا ترین دنج و ترینگوشه
 قورت مشقت با را دهانم زد.آبمی هم را چیزي قاشق با و بود زده زل

  دادم.

  بود. بندان یخ بیرونم و آتش درونم

 داًاب و اصلاً  که بود پرت حواسش شستم.آنقدرن مقابلش صندلی روي
  نشد! حضورم متوجه

  گفتم: و کردم قلاب هم به را دستانم و گرفتم نفسی

  امیرعلی.._

  طلبید؟می را ناز همه این او اسم یا بود گونهاین من صداي

  خورد! جا دیدنم با گرفت. بالا را سرش زدهشوك

  ناراحتی؟ دستم از هنوز_

  ادم:د ادامه حرص با و

  زدم!می صدات نباید که نبود حواسم_
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 میز روي تقریباً را اشگوشی شد. شد...زهرمار شد...تلخ تند نگاهش
  غرید: و کوبید

  اینجا. میومدي نباید_

  گفتم: غمگینی لحن با

  میومدم؟ نباید چرا چرا؟_

 آنقدر بود. ناگفته هاي حرف از پر نگاهش برنده. و عمیق کرد. نگاهم
  گفتم: و کردم بغض ناخودآگاه که تداش حرف نگاهش

  باشی! ناراحت دستم از خوامنمی_

 و نشست تمسخري از پر لبخند لبش روي و خورد را قهوه از اي جرعه
  کرد: ریز را چشمانش

 فرقی چه بعدم نه. یا ناراحتم دستت از من باشه مهم واست نباید_
  من؟ حس میکنه

  نشست: صدایم در بغض

  میاد؟ بدت من از_
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 تمنا از پر و نکشیدم هم نفس ◌ٰحتی ترس بگویم...از تا آمد در جانم
  .کردم نگاهش

  نکن. اینم از ترخراب نشکن! را دلم آید.نمی بدم نه بگو یعنی

  کوبید: میز روي محکم را قهوه فنجان و زد زهرخندي

  مهمه؟ واست خیلی دونستنش_

  نگو...نگو...نگو... تپید، امیدي نا با قلبم

 خیره چشمانم به اخم کردم.با تماشایش رتم.شوکهصو روي و شد خم
  زد: لب و شد

 خودش منافع بخاطر که داري و دروغگویی نقش یه واسم فقط الان تو_
  زنه!می کاري کثافت هر بر دست

  شد: اشک از لباب چشمانم

 با شدم نبود.مجبور من دست هیچی مادرم خاك به کنیمی اشتباه_
 خِرخِرمو رو گذاشته پاشو محمد که منه دست مگه کنم! ازدواج سمیر

  نیست! من دست هیچی خوام؟می من مگه کنه؟ نابودم خوادمی
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  گیرم.می و حالش خودم کنه. خطا پا از دست کنهمی غلط کفتار اون_

  نبود. من خواست به هیچی لطفا... نباش! ناراحت من از_

  بشنوم! چیزي خوامنمی_

  بدونی...! باید_

 درست خودت براي که جهنمی تو کنه.خودتنمی فرقی برام دیگه_
 و خودت تا کنیمی پیدا راهی یه زنی،خودتممی پا و دست داري کردي

  بکشی. بیرون ازش

  داد: ادامه و زد پوزخندي

 چه نیست ندازي.مهمممی چنگ هرچی به خودت نجات واسه هرچند_
 مظلوم خواهر زندگی روز داري که الان همین بیاد.مثل طرف سر بلایی

  کنی!می قمار من يساده و

  سوخت: چشمانم

  دونی!نمی هیچی تو_

  گفت: تند



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1209  

 

 دیگه بمونه.چون هم جوريهمین بده دونم.اجازهنمی هیچی من آره_
  شناختمت! خوب شده! ُپر ظرفیتم

  کنی.می قضاوتم داري_

  برو. پاشو جانا_

 بزنی حرف خواستیمی اگه گینمی چیزي سمیر به تو دونممی من_
  گفتی!می شبپري گفتیمی دیشب

  پوزخند: بازهم و پوزخند و پوزخند زد! پوزخند

   خریتمه! از اینم_

  نگفتی؟ چرا_

  بشینم. آرامش با شده که هم دقیقه ده بذار برو پاشو_

  گفتم: تمسخر با و دادم تکان را سرم

  قتم.د يآئینه بودي گفته نبود یادم من. پرتم حواست چقدر بینیمی_

  داد: تکان پیشخدمت براي را دستش و شد قفل فکش

  کنم.می کارچی نفهمیدم بودم مست من کن. فراموش و شب اون_
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  نگو. دروغ نبودي مست تو_

  اینکه... برسی؟ چی به حرفا این با خوايمی_

  گفت: کلافه و کشید پوفی

  نه؟ یا حالیته بودم مست گممی جان نفهم کردم؟ بغلت اینکه_

  شد: خشک اشپیشانی روي هايعرق به را نگاهم

   چی؟ روز اون پس_

  برو. پاشو ها دهنت زنممی_

  رم.نمی جایی من ندي گوش حرفامو تو تا_

  شه.می نگرانت سمیر الان برو پاشو افتاده عقب سرتق_

  دستشوئی. رممی گفتم بهش_

 از نفسی آورد.امیرعلی را حساب صورت و شد نزدیکمان پیشخدمت
 و دش بلند جایش از پنجاهی، تروال تنگذاش با و کشید عصبانیت سر

  گفتن: با و برداشت را اشگوشی و چرم پولکیف

  خودت. براي باقیش_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1211  

 

 سوي به آهسته هايقدم با همخودش و آورد پیشخدمت لب به لبخند
  مغرور! پولدارِ رفت، بالا لبم يرفت.گوشه خروجی درب

 من آمدنِ منتظر کردم فکر ايلحظه که داشتبرمی قدم آرام آنقدر
  بود! تشنه خونم به که کسی است!

  کردم: زمزمه لب زیر

   متنفره! تو از اون آخه! ايبچه چقدر تو_

  آورد: تلاطم به را قلبم اشعصبی صداي

  داریم. پرواز الان پاشو! نشستی؟ ماست مثل چرا پس_

 خواستنمی مگر دادم. قورتش سریع که بیاید کش خواست لبخندم
  برود؟

  انداختم: بالا ايشانه

  نمیام. من ناراحتی من دستِ از تو_

  غرید: داشت کردنش کنترل در سعی زور به که صدایی با
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 حرف باهات آدمیزاد زبون با دارم نکن سگم منو .جاناببینا و سرتق_
  بیرون. ببرمت بِکشم موهات از نکن زنم.کاريمی

 اشتکیه صندلی به و کردم کج سرم و انداختم پا روي پا ریلکس
  گفتم: و گذراندم نظر از را پایش تا دادم.سر

   رم!نمی جایی من نبخشی منو تا تو! جون نداره راه نچ!_

  شد: جمع صورتش

 داره؟ اهمیتی چه کن! نگام خوب من! ببخشمت؟ من داره اهمیتی چه_
 به باید بشی، رسوا و بگم سمیر به چیو همه که اینی نگران اگه البته

  فعلا! ندارم، قصدي ینهمچ فعلا که برسونم عرضت

  شدم. نزدیکش و پریدم جایم از

  نکن! لج بریم، بردار کیفتو رنگی! چشم سرتقِ_

  نباشی؟ ناراحت که داره اهمیت برام چرا دونیمی_

  نداشت: حال بود، خسته بود، کلافه

  نکن. مهین شهین_
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  کرد: شکار را چشمانش دقیقم، نگاه

  کردي. غلمب تو که واسم، داره اهمیت دلیل همون به_

 خالی میز به و دزدید را نگاهش سریع خیلی و شد کند هایشنفس
  دوخت.

  کردم: ايقروچه دندان

  بودي! مست گیمی و کنیمی بغلم تو که دلیل همون به_

 کاملاً قدم، یک داد.بامی خوبی کندش،حس هاينفس و شد قفل فکش
  کرد. حبس را نفسش که دیدم قسم خدا به و شدم نزدیکش

  پرسی!می عطرمو اسمِ که دلیل همون به_

  خندیدم: شیطانی من و شد خشک نگاهش

  ره!ب کنیمی پرت و دهمی منو عطرِ بوي که بالشتی که دلیل همون به_

 کمی گلویش سیبک و فرستاد بیرون کلافه را، اشخورده گره نفس
  شد! جابهجا کمی فقط

  گفتم: آهسته
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 چک استوریاتو رنگی، چشم فضول تو قول به منِ که دلیل همون به_
  کنم.می

  غرید: زناننفس_نفس

  دیگه! ببند دهنتو_

  گفتم: و خندیدم غمگین

 تمس گممی بود، چی حرفا این گفتن از منظورت بپرسی ازم فردا اگه_
  گم!می چی نفهمیدم و بودم بودم.مست

***  

  گفت: سمیر انداختم. نگاهی ساحل لب ویلاي به

  داد. بهم اطوار و داا کلی با دوستمه، ویلاي_

  گفت: آرام و کوبید پهلویم به آرام نساء

  دارم. کارش داري؟ و سمیر دوست این آدرس_

  است! بامزه چقدر حرفت واي دهم نشان مثلاً  که زدم رمقیبی لبخند
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 بود کمتر که مدرن.سنم و بود زیبا شک شدیم.بدون ویلا وارد همگی
 اما دلم روي گذاشتمی داغ ها چیز طوراین حسرت همیشه

 تا کندمی تلاش حال همه در و همیشه است گونههمین حالا...آدمیزاد
 برایش دماغی و دل دیگر رسدمی که هم وقتی برسد هایشنداشته به

  کند.می بدو بدو دیگري چیز به رسیدن براي و ماندنمی

  داشتم. وجود هم من انگار نه که کردم.انگار نگاه امیرعلی به دوباره

 من، نگرفت نادیده هایش...با اعتنایی بی هایش...با محلیبی با لیامیرع
  نبود. متوجه خود و کشتمی مرا لحظه هر

 چند رفتار از بودم زدهشرم من و بود خواب هواپیما توي ساعت کل
 داشت بدجوري عشق این که کنم چه شاپ.اماکافی توي پیشم ساعت
  کرد!می امدیوانه

  گفت: سمیر به رو و انداخت زمین روي ار ساکش لبخند با مهرداد

  بودي! نکرده رو اینجارو_

  خندید: صدا پر سمیر

  شماست. مال آشپزخونه بغل اتاق خانم نساء_
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  شد: باز نساء نیش

  مرسی._

  امیرعلی. و مهرداد مال کناریشم اتاق_

  انداخت: بالا ابرویی مهرداد

  پس؟ کیه مال بالا طبقه سمیر...اتاق ئه...زرنگیا_

 حلقه امشانه دور را دستش و زد لبخند همیشه از تر سرخوش سمیر
  کرد:

  زنمه. و من مال دیگه اون_

 را پاهایش و بود نشسته کاناپه کردم.روي نگاه امیرعلی به سریع
  انداخت: نگاهی امیرعلی به و کشید آهی داد.مهردادمی تکان عصبی

 تینیآس یه باید کنم موندیم.فکر اوقلی عذب ما تروخدا.فقط بینیمی_
  شه!می حسودیم داره بد که بزنیم بالا

  گفت: ايخفه صداي با و فرستاد بیرون سنگین را نفسش امیرعلی

  بخورم. هوا کم یه بیرون رممی من_
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  گفت: معترض مهرداد شود بلند خواست تا

  کرد. شروع امیرعلی باز بیا_

  خندید: سمیر

  باشه. راحت بذار_

 و مغز تا که کرد.نگاهی چشمانم حواله را رنجورش نگاه امیرعلی
 بند_بند که حالی دادم.در قورت را دهانم کرد.آب رسوخ استخوانم

  دوختم. سمیر به و دزدیدم را نگاهم لرزیدمی وجودم

  کشید: پوفی مهرداد

  کنه.می کوفت هممون به تنه یه و سفر این امیرعلی دونممی که من_

  کشید: اشپیشانی به ستید کلافه و کرد جمع را صورتش امیرعلی

 م،بخواب راحت دقیقه دو نذاشتی که هواپیما ببند.تو و مبارك فک اون_
  کنی.می ور ور دخترا مثل که الان از اینم
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 کرد.از اشاره نساء به ابرو با و گزید لب مهرداد و خندید بلند نساء
 امیرعلی مقابل يکاناپه روي آمدم بیرون سمیر يمسخره آغوش حصار
  گفت: سمیر که منشست

  بیرون. بریم شام شب کنیم استراحت کم یه_

 تنومند هايشانه دور را دستش و نشست امیرعلی کنار مهرداد
  گفت: و کرد حلقه امیرعلی

  بریم؟ خوبه کجا نظرت اینجا.به میاي زیاد تو امیرعلی_

  زد: غر و کرد جدا اششانه از را مهرداد دست حوصلهبی امیرعلی

 دممی آدرس نمیام! باشید. نداشته کاري من با ینجاا گفتم که من_
  برید! خودتون

 که تو بدون چون نه نگو کنی زهرمارمون سفرو خوايمی گممی من_
  داري! ناز چقدر بابا بدتري دخترا از خودت نداره.تو صفایی

  زد: لبخندي سمیر

  شناسی!نمی و امیرعلی انگار زنیمی حرف طوري یه مهرداد کن ولش_
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  کشید: عمیقی نفس علیامیر

  بخورم! هوا برم بدید اجازه اگه_

  کنی. سلاخیم دارم نگهت ترسممی عزیزم برو_

  پرسید: سمیر روبه شد.مهرداد خارج ویلا از و زد پوزخندي امیرعلی

  چشه؟ این_

 اخلاق این به هممون .حالازنهمی مشکوك خیلی روزا این دونمنمی_
  شده. شتربی روزه چند ولی داریم عادت گندش

  کردم. آزاد دل در را زد.آهم رویم به چشمکی نساء

 امیرعلی و مهرداد براي که اتاقی به سمیر و مهرداد دقیقه چند از بعد
  رفتند. بو، شده داده اختصاص

  گفتم: من و شد اتاقش وارد شوق با نساء

  امیرعلی. دنبال رممی_

  کرد: اخمی

  میدي. باد به سرتو بالاخره نکن! جانا_
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  گفتم: حرص با

  ترکه.می داره دلم جهنم! به_

  ترسم.می تو جاي من بخدا جانا_

  نیستی! من جاي که کن شکر خدارو برو_

 این بلکه کن مدارا بیا راه باهاش شوهرت.یکم وقت سر نکن.برو لج_
  بیوفته! دلت به صاحابشبی مهر

 ندارم دوسش منه؟ دست ندارم.مگه عصاب که نکن شروع باز نساء_
  خب.

  خوته. دست که اون چی؟ و میرعلیا_

 یک تا نیست بیارم.معلوم طاقت تونمنمی ترکه!می داره دلم گممی_
  .کنم خالی اموعقده خوب اینجاست که وقتی چند این باید اینجاست!

  ندي. باد به سرتو امیدوارم فقط_

 من جاي ايلحظه فقط داد.کاش تکان برایم تأسف عنوان به را سرش و
  گفتی!نمی گونهاین وقتآن بودي
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 قلبم غمگینش رخ نیم آن و دریا لب دیدنش کردم...با باز را ویلا در
  شد. فشرده

 رسیگا وحشی، آبی دریاي به رفتم.خیره سمتش به سست هاي قدم با
  کرد.می دود

  گرفتم. را دستش و گذاشتم کنار را تردید

  کردم. حس وجودم توي را شیطان طرفم. به چرخید حیرت با

 دادم، قورت مشقت با را دهانم شد.آب خشک دستانمان روي شنگاه
 گرفتم. ترمحکم که بکشد بیرون دستم میان از را دستش خواست

  شد! سست

  شدم: خیره ریششته به و کشیدم نفس را تنش بوي

  ناراحتی؟ دستم از هنوزم_

  زد: پلک سرهم پشت بار چند و شد خم زانوهایش

  جانا..._

  گفتی! خودت لیاقت!بی احمقِ احمقم.یه یه من_
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  زد: لب سختی کند.به آرام را خودش خواستمی بست،انگاري چشم

  کن. ول دستمو جانا. کنه کارتچی بگم خدا_

 زورم که من کرد؟نمی ول را دستم خودش چرا کردم؟می ول را دستش
  رسید!نمی او به

 کردم.چند پرتاپ آغوشش توي را خودم و شد تربزرگ گلویم زیر توده
  نداد. نشان واکنشی لحظه

  گفت: خوردهیکه

  نه.بیمی یکی الان کن! ولم بهت لعنت کن، ولم کنی؟می کارچی جانا_

  نه؟، بودم ببیند.مریض مارا سمیر خواستمخندیدم...بلند...پرصدا...می

 نشست.نفس اششانه روي لبم و کردم حلقه گردنش دور را دستم
  گفت: داريخش صداي با و کشید عمیقی

  مرگته؟ چه چته؟ تو_

  لرزید: صدایش شد. آرام داغم، وجود و لغزید موهایش میان انگشتانم

  جانا..._
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  گفتم: و بستم چشم

  بله؟_

  کنی؟می غلطی چه داري_

 این آخه گفتمی که آها...همونی بودي؟ گذاشته بود چی آهنگه اون_
  نفس! یه دل ساز تو زدي هوس و عشق میون قفس؟ یا بود عشق

 آه گوشم خوشی.کنار زور از مُردم من و شد حلقه کمرم دور دستانش
  گفت: ضعیفی و خفه صداي با و داد فشارم لرزیدم.محکم من و کشید

  شد؟ رابطه این زخمی تنم و روح تمومِ گفتمی که همونی_

  رفت. نفسش که انداختم چنگ موهایش به

  آره...آره...همون!_

 پشت را دیگرش دست اد،دمی فشار را کمرم دستش یک با که درحالی
 این از نزدیکی، این از زدیم!می نفس_نفس گذاشت.جفتمان سرم

 تویش جفتمان که برزخی این از سمیر، آمدن ترس از گناه، پر آغوش
  شیطان! از بودیم، کرده گیر



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1224  

 

 انداخت را شال دستش با یا افتاد.افتاد سرم روي از سفیدم شال
 آورد. در رقص به ایمموه میان را انگشتانش هم دانم.اونمی

  شد: پائین و بالا اشسینه يقفسه

  هوس! از واي_

  لرزید: تنم

  هوس!_

  ضعیفش: صداي و کشید آه گوشم کنار دوباره

 بیوفتی، خدا یاد بخاطرش که هوسی بزنی، رگ بخاطرش که هوسی_
 وسیه بره، یادت چشماشو تا آئینه تو بکوبی سرتو بخاطرش که هوسی

 اقات تو خودتو هفته یه بخاطرش که هوسی ري،بگی جنون بخاطرش که
 که هوسی شی،زنده و بمیري بخاطرش که هوسی کنی، حبس تاریک

  هوس! آره بشی، عاشق بخاطرش

 خواستمی کشید.گویی نفس تند_تند و نشست موهایم روي لبش
 دستم کند. زندانی هایشریه توي طولانی مدت براي را عطرموهایم

  مست!_بودیم...مستِ مست دو هر نشست. بازویش روي
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  *سمیر*

 دادم.نه تکان تأسف عنوان به سري و آمد جوشش به دلم در حسی
  نداشت. را پسري همچین لیاقت که مهسا براي بلکه مهرداد براي

  زد: غمگینی لبخند مهرداد

   میکنم! خراب شمارم حال بدم حال بهتره.با نیام گفتم که من_

  گذاشتم: اششانه روي را دستم

 عزیزي...اندازه واسم چقدر که دونیمی خوب نزن.خودت الکی فحر_
  دارم! دوستت امیرعلی

  فشرد: هم روي پلک و گذاشت دستم روي را دستش

 و جمع خودمو باید چجوري دونستمنمی نبودي داداش.اگه مرسی_
  کنم. جور

  گفتم: محبت با

  مطمئنم! میخندي، الانت روزِ  و حال به روي یه_
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  کشید: آهی

  شه.نمی فراموش هیچوقت اول عشق_

  نده. تحویل ور و شر دیگه_

 بچگی همون از داشتم! دوست رو مهسا چقدر دونیمی که تو داداش_
 دهش مهسا درگیر رفت.انقدر براش دلم همید نام به مهسا و تو گفتن که

  نداره! دوستم نفهمیدم که بودم

 من گفت داوم شد بلند یهویی نشدیم. شوکه تو از ترکم ماهم يهمه_
  کنم. خون ُپر و دهنش جا همون خواستمی دلم که آخ کردم. شوهر

  نشاند: لب به غمگینی لبخند

 انقدر وقتاون داشت، مهسارو لیاقت ايذره پسره حداقل کاش_
 ادخومی چطوري دونمنمی گرفته! زور به لیسانسشو یارو سوختم.نمی

  کنه! سیر رو مهسا شکم

 شهب آدم و بخوره طاق به مهسا سر بلکه بمیرن، گشنگی از جفتشون_
 تا آقاجون که دونممی زده.هرچند زندگیش به گندي چه بفهمه
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 بفرسته و کی باراین که راهه به دهنشآب خورده محمد به چشمش
  نباشه. گیر خودش پاي که داداش قرار پاي

 نفرت چیست.با کارمان دانستمی و داشت خبر چیز همه از مهرداد
  گفت:

 شدهن از ترگنده يلقمه هوس دیگه که بره فرو لجن تو انقدر لهایشال_
  داره؟ سن چقدر مگه ترسم!می مهسا از من نکنه.فقط

  انداختم: بالا ايشانه

  خوره.می انتخابشو چوب هرکسی_

  نداره. تقصیري کرده کور چشماشو عشق_

  میمیره. داره زیادي ذوق از که فعلا کن! ولش_

   نیست؟ مهم واست اصلاً  یعنی_

  باشه؟! مهم واسم من چرا نیست مهم براش اون وقتی_

  گفتم: که کشید پوفی
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 اینجا مهسا! بهراجع نه البته زنم،می حرف بعداً  کن استراحت حالا_
  باشه؟ بگذرونیم، خوش اومدیم

  بخواه. جون شما داداش باشه_

 ستادهای پنجره کنار که رفتم نساء طرف به اتاقش توي گرفتن جا از بعد
  کرد.می تماشا را بیرون منظره و بود

  کجاست؟ جانا_

 تگذاش اشسینه قفسه روي را کشید.دستش هینی صدایم، شنیدن با
  شد. امخیره ترس با و

  ترسوندمتون؟ ببخشید_

  گفت: دستپاچه و کرد گم را پایش و دست حسابی دیدنم با

  شوئی! دست کنم...رفت رفته...فکر کجا دونمنمی_

 جلوتر و دادم تکان سري دانستم!نمی را کردنش له همه این دلیل
 هولزده و پرید رنگش نساء که کنم تماشا پنجره از را منظره تا آمدم

 هدیوان انگار دختر کرد.این باز هم از را دستانش و ایستاد پنجره جلوي
  دیگر! دوستش و بود جانا بود!
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  پرسید: و شد گرد چشمانم

  شده؟ چیزي_

  :داد قورت را دهانشآب

  نه._

 دلم کشید.توي عقب نساء که شد ابروهایم میهمان ناخودآگاه اخم
  انداختم.... نگاهی بیرون به و کردم نثارش "ايبده شفاش خدا"
 

  *جانا*

 روي موهاي و شد گذاشتم.خم گلویم روي را زد.دستم پسم شدت به
 و شد جمع فرستاد.صورتش بالا را بود شده خیس که را اشپیشانی

  کرد: زمزمه گویدمی هذیون که بیماري مثل

  بردار...بردار...بردار... سرم از دست_

  غرید: و کرد تر را اشخشکیده هايلب
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 یلیخ نشو حیوون این نشو.نزدیک نزدیکم گممی بهت شعوربی نفهم_
  فهمیدنش؟ برات سخته

  شد: خیره صورتم توي اخم با و

  وقت!هیچ داداش!زن نکن اینکارو وقتهیچ دیگه_

 خودم به و سرم توي خوردمی و شودمی پتکی گفتنش داداشزن
  آیم.می

  داد. تکان سري و کشید دهانش توي را لبانش

  ايممنوعه ولی عشق؛ گویمت

  امویرانه ولی جان؛ خوانمت

  من زیباي يممنوعه گل اي

  امدیوانه ولی دارم دوستت

  داشتم! که بغض بس شود..ازمی پاره دارد گلویم کردم حس

 حرف او جاي به شیطان انگار ترسناك، صدایش و شد تلخ نشچشما
  زند:می
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  کن... نگاهش توریه...خوب سیم یه دیواره! مرزه...یه یه تو و من بین_

  توري... سیم دیوار...از بودم...از متنفر مرز از من

 الاح کنم؟ چه امسینه توي درد این با من رفت.حالا ویلا به و کرد تند پا
 با کردم؟می چه سوختمی جهنم توي او آغوش از که تنی این با من
 لبش سوداي از که لب این با پاره؟تکه قلب این با بیچاره، دلِ این
  سوخت؟می

  جانا؟_

  سوالش: از پر نگاهِ و بود سمیر انداختم. نگاهی ویلا پنجره به

  تو! بیا وایستادي؟ اونجا چرا_

  بود! ندیده را امیرعلی پس

 حرف یاد آبی. دریاي از گرفتم، فاصله دریا زا و دادم تکان سري
  افتادم: امیرعلی

  باشه! نداشته آبی که جایی برم خواممی_

  روزگار! آه
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 به را نگاهم شدم. بیدار خواب از خورد چشمانم به که نوري با صبح
 کردم. پرواز پنجره سمت به و دوختم سمیر خواب در غرق صورت
 عمیقی نفس و بردم بیرون را سرم و کردم باز را پنجره

  بود! شرجی بدجور کشیدم...هوایش

 دیوانه کیش گرماي شدم. پذیرایی وارد صورتم و دست شستن از بعد
 ار بود کرده خوش جا امپیشانی روي گرما فرط از که بود.عرقی کننده

  کردم. پاك

  بود! نشده بیدار هیچکس هنوز

 خیلی هوایش .شدنمی اینجوري دادم. تکان سري شدم. ولو کاناپه روي
  گذاشتم... تند دور روي را کولر بود. فرسا طاقت و گرم

  سلام!_

  کشیدم. هایمریه به وجودم تمام با را عطرش و بستم را چشمانم
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 برگشتم نلرزید؟ دلت و دست و شنید را صدا این صاحب شدمی مگر
 پرت را خودم که دیروز کشیدم.ازمی خجالت رویش امیرعلی.از سمت
  بودمش! ندیده بود، کرده یخم روي سنگِ  او و غوششآ توي کردم

 خارجش تند دور از و رفت کولر سوي به ریلکس و عادي خیلی او اما
   نباشم؟ من چرا بود خونسرد انقدر او کرد.وقتی

  گفتم: اخم با

  تند...گرمه! دور رو بزن_

 کرده فراموش راحت خیلی را دیروز کرد.انگار صعودي پرش ابرویش
  احمق! ساده من به میکرد.لعنت خورد بر عادي درقآن که بود

  شه!می خشک بدنت کولر زیر کردي عرق گرمه هوا_

 بگیرم.راست را لبخندم جلوي کردم سعی و دلم توي کردن آب قند
  گفت: و ایستاد

  بخورم! سرما خوامنمی گرفتم دوش تازه البته_
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 داشت دتعا دوختم.همیشه امیرعلی به را نگاهم همیشه از ترامید نا
 دو مغرورِ  قُلدرِ عصابِبی يِ دیوانه گستاخِ مجهولِ این کند کور را ذوقم

  قطبی!

 نشوم! هایشدزدیدن نگاه این متوجه که نبودم خنگ قدريآن من اما
  را... اشچشمی زیر هايرا...نگاه هایشگرفتن نگاه

  پرسید: ايگرفته صداي با و انداخت بالا ابرویی که کشیدم آهی

  نشده؟ بیدار کسی هنوز_

  دادم: جواب

  نه!_

 مشغول و برداشت را بود انداخته چپش سمت شانه روي که ايحوله
  زد!می برق بدجوري که شد اشمشکی خیس موهاي کردن خشک

  هست؟ خوردن واسه چیزي_

  انداختم: بالا ايشانه

  دونم.نمی_
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 و گرفت نفسم کردم احساس ايلحظه براي چشمانم. توي زد زل
  شد. وصل بهم الکتریکی برق جریان

  شد! تند قلبم آمد...تپش جلو کمی

 عقب به سرم و شد بسته چشمانم جنبهبی منِ آمد جلو که دستش
 يکوره درون کردم احساس امگونه روي نشست که رفت.دستش

  زنم.می پا و دست آتیش

 توي گرمش افتاد.نفس زق_زق به انگشتام نوك و داغ پاهام کف
  شد: پخش صورتم

  بود! این_

 رهخی بود داشته نگه صورتم جلوي که دستش به کردم باز را چشمانم
  شدم.

  بود! اممژه انگشتش نوك رو

 مثل و زد پلک دادم. قورت را دهانم آب و شدم اشخیره متعجب
  گفت: خوردنی، تخسِ  هايبچه

  خوام.می نیمرو_
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  کشیدم: عمیقی نفس موزیانه

  کنم؟ کارچی خب_

  آمد: کش بیشتر هایش لب و رفت بالا ابرویش

 کنی،می درست نیمرو واسم نمونه کدبانوي یه مثل ريمی شما خب_
  کنه!می لقمه یه بزرگرو داره بدجوري کوچیکه روده که چون

 انملب به را خودش اراده بی لبخند، که چسبید دلم به چنان اشکدبانو
  گفت: و زد برقی رساند.چشمانش

  بزن! لبخند همیشه_

 هاي حرف همین با دانینمی تو افتاد.امیرعلی ولز و زجل به دلم
 تا مرا که کنیمی دلخوشم چنان اتساده هايحرف همین ات...باالکی
  کنی!می گورم به زنده هم بعد بريمی جنون مرز

  شد: رنگ پر لبم روي لبخند

  کنم. درست نیمرو رممی من پس_

  آمد: سرم رفتم.پشت آشپزخانه به
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  کنی؟ درست نیمرو بلدي مگه_

  گفت: و شد خیره سقف سمتش.به چرخاندم ریتمیک را سرم

 امنیمرو بلده فضولی فقط و ترسهمی رانندگی از که کسی مگه_
  کنه؟! درست تونهمی

 پوزخند با و زدم کمر به را دستم افلیجم! اعصاب به بده جان خدایا
  گفتم:

  کردن! جون نوش بعضیا که سبزي قرمه اون بشه سنگ_

 رب را بود کابینت روي که ايمیوه ظرف روي از را قرمز سیب که درحالی
  گفت: زدهحیرت می.داشت،

  بود؟ تو مال شور و تلخ سبزي قرمه اون_

 وال!س زیر ببرم را شخصیتم که ندهم فحشی تا گرفتم گاز را لبم محکم
 عجب کرد! مسخره را امسبزيقرمه بودیم هم تهران توي که زمانی
  ها! بود آدمی

 گفتمی من خوشمزه سبزي قرمه به که بود کرده فکري چه خودش با
  شور؟ و تلخ
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  زد: سیبش به گازي

  گم.می خودت بخاطر من_

  داد: ادامه و زد ریزي چشمک

  برو! آشپزي کلاس یه_

  خواست! دلم که خوردمی سیب خوشمزه قدرآن شرفبی

  .ردک رها کابینت روي نیمه و نصفه را سیب و زد سیب به دیگري گاز

  رانندگی! کلاس بري گفتممی بود من به البته_

  کرد: نگاه سقف به دوباره بعد

  ترسی!می رانندگی از تو که نبود حواسم بابا اي_

 زا را تابهماهی و کردم تنگ را چشمانم و کشیدم عمیقی نفس حرص با
 لرزیدمی خشم از صدایم که حالی در و کشیدم بیرون کابینت توي

  گفتم:

 دست بدم نشونت کنم درست تا نیست چیزي یخچال ويت که حیف_
  کنم.می درست رو نیمرو اما خوبه! چقدر پختم
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  گفت: آرامی صداي داد.با تکان سري و خورد را اشخنده

 چشم سرتقِ فضولِ نکشی آتیش به من حرص از آشپزخونرو حالا_
  رنگی!

 محکم را تابهماهی و کردم نگاهش طلبکاري با و شد مشت دستانم
  گفت: لب گاز.زیر اجاق روي کوبیدم

  اوه!_

 نگاه و ریختم تابهماهی توي را روغن و کردم روشن را گاز زیر
 بمقل ضربان نگاهش رنگ دیدن کردم.با حواله سمتش به را امعصبانی

  ماند. حرکت بی دستانم و شد خشک بزاقم و رفت بالا

 و مستقیم کردم.مردمکش بغض که بود نگاهش توي حسرت آنقدر
  بود! گرفته بر در را صورتم حرکتبی

  اند.شیشه تیکه دو عین چشمانش

 رنگ که روغن دیدن با و برگشتم زدهوحشت چیزي سوختن بوي با
 را تابهماهی هولزده و کشیدم دادي بود گرفته خود به سیاه
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 صداي با تابهماهی و شد قطع نفسم درد از و سوخت برداشتم.دستانم
  شد. زمین پخش بدي

 چشم درد با و خوردم لیز زمین روي و چکید چشمم گوشه از یاشک
  گفت: شوکه امیرعلی بستم.

  جانا؟_

  شد... بدتر اشگرفت...داغی را دستم کردم. حس کنارم را حضورش

  گفت: نگران و گرفت یخ آب زیر را دستانم فوري و کرد بلندم

  خوبی؟_

  زدم: جانی نیمه لبخند

 به فقط من گیمی خوره.راستمی بهم بودنم عرضه بی این از حالم_
 وت قول خورم.بهمی اون و این کار تو کشیدن سرك و کردن فضولی درد
  لیاقتم!بی احمقِ یه من

  غرید: خشونت با و شد بیشتر مچم دور دستش فشار

  شو! خفه_
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  لیاقتی!بی تو گفتی خودت دیگه چرا_

  گفت: ايخفه صداي با

  .کنممی ناراحتت همیشه هک منم لیاقتبی نیستی! لیاقتبی تو_

 ایمهنفس به هایشبود...نفس کنارم انداختم، نگاهی امانکم فاصله به
   خورد!می

  اش...مشکی اش...چشمانداشتنی دوست ریشته

 زدم.رنگ لبخندي و کشیدم ریشش ته روي آرامی به را خیسم دست
  خوردم! آورد.جا جلو کمی را صورتش و کرد تغیر وضوح به نگاهش

 و کرد مستم عطرش کردم.بوي لمس را ریششته من و بست چشم
  شوم. حل آغوشش توي داشتم دوست چقدر

  زد: لب گوشم زیر

  هست... توري هست...سیم هست...دیوار مرز_

  کردم. بغض

  جانا؟_
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  کرد.می صدایم بلند که بود سمیر این

  کرد: اشاره آشپزخانه از بیرون به و کرد دراز را دستش امیرعلی

  هست! هست...سمیرم توري هست...سیم ست...دیواره مرز_

 من از او و افتاد اشگونه روي از برداشت.دستم کوچکی خراش قلبم
 رب پخش تابهماهی دیدن با و شد آشپزخانه وارد گرفت.سمیر فاصله
  آمد: طرفم به عجله با و شد نگران زمین

  شده؟چی_

  گرفت: را دستم

  پس؟ کجاست حواست_

  حسرتش! از پر نگاه آن و برادرت پیش بود؟ کجا حواسم بگویم

  زد. پوزخندي و کرد نگاهم امیرعلی

 یامیرعل به نگاهم مدت تمام من و شد دستم پیچی باند مشغول سمیر
 نگاهمان اما کشیدمی عذاب کرد.داشتمی نگاهمان که بود
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 نگه ذهنش توي را تصویر این و بکشد درد خواستمی کرد.انگارمی
  دارد.

  ". دارد مادرزاد تو عشق غم"

 مگه دیشب بذاري؟ صبحونه گفت کی کجاست؟ حواست آخه عزیزم_
  دستتو! کردي کارچی خرم.ببینمی صبحونه نگفتم

 با کشید.سپس عمیقی نفس و بست چشم ايلحظه براي امیرعلی
  گفت: پوزخند

  کنه! درست نیمرو امواسه خواستم من ببخشید!_

  دوخت: نگاهی دستم به و کشید پوفی سمیر

   بیمارستان؟ بریم لازمه عزیزم؟ خوبی الان_

 کمی رد فقط و بود شده خوب صورتش هايشدم.زخم خیره سمیر به
   بود! مانده باقی ازشان

  آوردم. در بازي کولی ذره یه نشده.فقط چیزیم سمیر خوبم_

  گفت: گوشم زیر و کشید آغوشم در پروابی سمیر که خندیدم
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  ه.بش هاتخنده قربونت سمیر_

 به لعنت من! به شدم.لعنت خیره امیرعلی خالی جاي به و شدم مات
  چیز! همه

 شده بیدار هم مهرداد و نساء رفتیم. پذیرایی به دستم باندپیچی از بعد
  بودند.

  پرسید: نگرانی با نساء

  جانا؟ چیشده دستت_

 دست جاش به نسوزه که بردارم و تابهماهی اومدم بابا نشده چیزي_
   سوخت! خودم

  باش! مواظب بیشتر بابا، اي_

 من کردند.اما قبول همه و ساحل برویم شب که داد پیشنهاد سمیر
 کجا بود.امیرعلی اشزدهغم نگاه و امیرعلی پِی هوشم و عقل تمام
  باز؟ بود رفته
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 دکمه و کردم مرتب را شالم و کشیدم لبم روي را رنگم ايقهوه رژ
  بستم. را بلندم پیرهن

 امیرعلی راه به چشم احمقانه من و نشستند ساحل يهاشن روي همه
  بودم!

  گفت: مهرداد

  کنیم. کاري یه پوسید.بیاید دلم بابا شهنمی که طورياین_

  پرسید: نساء

  کاري؟ چه مثلاً_

  کنیم. بازي شجاعت حقیقت مثلاً بدونم چه_

  کشیدم. پوفی

 قهکرد...حل پیدا بطري مهرداد کردند، اعلام را موافقتشان که همه
  چرخاند. را بطري سمیر و بستیم

 افتاد.نساء سمیر سمت دیگرش طرف و نسا سمت طرفش یک بطري
  پرسید:
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  شجاعت؟ یا حقیقت_

  حقیقت!_

  گفتی؟ دروغ جانا به حالا تا_

  گفت: سپس و کرد کردم.مکثی حس خودم روي را سمیر نگاه

  نه!_

   تو! به امگفته دروغ بخواهد دلت تا من اما

  شد: کنده جا از قلبم مهرداد حرف با

  بشین! اینجا بیا امیرعلی اومد! هم امیرعلی_

  گفت: و گرفت جا میانمان نیاوردم. بالا را سرم شدن رسوا ترس از

  مگه؟ شدید بچه_

  شنوم!نمی را دیگرشان هاي حرف

 سمیر صداي با هایم.بالاخرهخیال و فکر و خودم توي میشوم غرق
  شد: پاره افکارم رشته
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  افتادین. امیرعلی و تو جانا_

  کردم. نگاه امیرعلی به و شد کج گردنم آنی

  گفت: نساء

  بپرس. جانا_

 دوخته چشم من به همه و جوییدمی را لبش گوشه خونسرد امیرعلی
  بپرسم. را سوالم تا بودند

  پرسیدم: و کردم باز دهان سختی به

  داري؟ دوست چقدر منو_

 واردیوانه اشت.قلبشگذ قلبش روي و گرفت را دستم جمع به توجه بی
  بست: را چشمانش کوبید.می

  کنه.می قراري بی داره تو بخاطر شنوي؟می بینی؟می_

 مزمهز و دوخت لبانم به را نگاهش و چسباند امپیشانی به را اشپیشانی
  کرد:

  جانا... عاشقتم من_
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  آورد. ترنزدیک را سرش و شد خمارتر چشمانش

  دیگه! بپرس جانا...جانا..._

 مغزم و بود کرده عرق دستانم آمدم.کف بیرون خیال و فکر از زدهبهت
  بودم. شده دیوانه گویی بود؟ فکري چه دیگر خالی.این خالی

  پرسیدم: و دوختم چشم متنظر امیرعلی به کلافه

  شدي؟ عاشق حالا تا_

 وضوح به را هایش دندان شدن سابید صداي و باخت رنگ نگاهش
  گفت: و خندید شنیدم.مهرداد

  پرسید. سوالی چه اوه_

  خندید: صدا با سمیر

  عاشقی... و امیرعلی پرسید! کیم از_

 امیرعلی لبان به منتظر و احمقانه من و خنده زیر زدند هر هر خودشان
  دوختم. چشم

  رساندي! لبم به را دیگر...جانم بده جواب



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1249  

 

 چشمانم به را اخمش پر نگاه و مالید دست با را لبش گوشه امیرعلی
  گفت: محکمی صداي دوخت.با

  نشدم! عاشق حالا ...تانه_

 و کردم حس خودم روي را نساء بارتأسف گرفت.نگاه را وجودم همه لرز
  گفت: و کوبید امیرعلی شانه روي دست با شدم.سمیر شرمزده

  کردم.می تعجب شنیدممی ازت این از غیر جوابی اگه_

  گفت: فانعطا بی و دوخت سمیر به را اشجدي چشمان امیرعلی

  احمقاست! براي عاشقی عاشقی؟ به چه منو طوره،همین_

 هوا که خوب چه کردم، جمع هاشن روي را امپنجه کرد. نگاه من به بعد
  دیدند!نمی را چشمانم توي شده حلقه اشک و بود تاریک

  کرد: ايسرفه سمیر

  کنی! توهین زنم و من به خوادنمی حالا خب_

  امیرعلی! سخرتم از پر پوزخند صداي باز و
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 و گرفت را دستم چرخاند.نساء را بطري خندان لبی با مهرداد،
  فشرد: هم به را هایشپلک

  کنه.می نگاهت داره همش نکن تابلو جانا...انقدر باش آروم_

 هم روي را هایمکرد.دندانمی نگاهم انداختم.داشت نگاهی امیرعلی به
  بخند! یتها حماقت به حالا گرفتم.جانا را رویم و فشردم

 عاشق باید افتاده.چرا عقب بگوید تو به داشت حق حماقت؟ چرا
  جانا! نیستند احمق قدرآن تو مثل همه شود؟ داداششزن

  پرسید: و زد لبخندي نساء افتاد. مهرداد و نساء سمت به بطري

  کردي؟ گریه دختري واسه حالا تا_

  اد:د جواب درهم ايقیافه با شد...مهرداد بلند نهادم از آه

  آره._

 دور جمع از ببخشیدي با مهرداد و رفت فرو بدي سکوت توي جمع
  گفت: حیرت با نساء .شد

  شد؟ ناراحت چرا پرسیدم؟ بدي چیز من مگه_
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 سمیر ي شانه روي را سرم و شدند بسته چشمانم اختیاربی
 توي زیادي دخترهاي که! نبود عاشقی و عشق اهل گذاشتم.امیرعلی

  یلدا. اشمونهبودند...ن اشزندگی

  بودم. احمق من بودم! خیال خوش من

  کشید: آهی و شد حلقه دورم سمیر دستان

 بمون ري؟می کجا نکن.امیرعلی؟ ناراحت و خودت نساء نشده چیزي_
  دارم. کارت

  نشد. بلند امیرعلی جانب از صدایی

 بلند جایم از و کردم باز چشم شوم خیره رو به رو به اینکه بدون
  گفتم: لب زیر و تکاندم را باسمل هاي شدم.شن

  ویلا. رممی_

 کردن سرزنش از کردم.دست حرکت ویلا سمت به و کردم ترك را جمع
 رگرفتا بیشتر من روز هر و نبود شدنی درست چیز کشیدم.هیچ خودم

  رفتم.می فرو لجن توي و شدممی عشق این
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 همتوج و بود خیال و فکر در غرق و بود نشسته کاناپه روي مهرداد
   نشد! حضورم

  کردم. روشن را کولر و شدم اتاق وارد رفتم. بالا به بیخیال هم من

  کردم: زمزمه بغض با و چسباندم پنجره شیشه به را امپیشانی

  دونه.می پائیز فقط عاشق کشهمی دردي چه_

  را تو تن بوي هایم خواب

   دهد می

  ها دورتر آن نکند

  گیري...؟می آغوشم در شب نیمه

 نای از آینده، از بیاید؟ سرم بلایی چه بود قرار شد؟می چه ماجرا ینا تهِ
 را ماجرا آخر خودم که چند ترسیدم.هرمی گناه این عشق،از

 و مانممی من رود،می اینجا از روز چند از بعد دانستم.امیرعلیمی
 که محمدي و مانممی من عاشق! البته صد و بیمار و مریض شوهري

 دنیا یک و تنهایی و مانممی ببرد.من همه جلوي را آبرویم است قرار
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 که دهممی جان آغوشش حسرت در دانم.منمی را حسرت.آخرش
 گوید:می و آیدمی پیشم خوشحالی با سمیر

 بندیلتو و بار کنه.پاشومی ازدواج داره امیرعلی خوش! خبر یه جانا_
  داداشم! عروسی بریم باید که ببند

 شاید کنم،می سکته و گذارممی قبلبم روي را دستم من جاهمان بعد
  شوم. مرگ دق هم

 اجد پنجره شیشه از را امپیشانی ،ترسیده نساء بلند جیغِ  باصداي
  بود؟ شده چه خدا کردم.یا

 پایش و بود افتاده هاپله رساندم.پائین پائین طبقه به را خودم سرعت با
 اشک آرام_مآرا و بود شده کبود درد از اش بود.قیافه گرفته را

  میریخت.

 شده گرد چشمانی با و گرفتم جا نساء کنار دوید. طرفش به مهرداد
  پرسیدم:

  نساء؟ شده چت_

  کشید: دیگري جیغ
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 رفت پیچ پام شدچی دونمنمی پیشت میومدم پام...داشتم آي خدا_
  واي! زمین، خوردم

  گفت: سریع مهرداد که بزنم دست پایش به خواستم

  باشه! شکسته پاش نهجانا...ممک نزن دست_

  گرفت: اشگریه نساء

  شه.می کنده جاش از پام داره انگار_

 جیغی دوباره نساء که بالا زد را نساء شلوار پاچه آرامی به مهرداد
  گفت: درهمی قیافه با و کرد پوفی کشید.مهرداد

  بیمارستان! ببریمش باید شکسته کنم فکر_

 دهآم پیش وضع دیدن با میرآمدند.س امیرعلی و سمیر و شد باز ویلا در
  پرسید: هولزده

  شده؟چی_

  داد: جواب کشیدمی پائین را نساء شلوار پاچه که حالی در مهرداد

  بیمارستان. ببریمش باید کنم فکر شکسته، پاش_
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  گفت: فوري سمیر

  بیمارستان. ببریمش بیاره ماشینشو سعید زنممی زنگ الان_

  کردم: وارد ستشد به خفیفی فشار و گرفتم را نساء دست

  عزیزم. بیار طاقت_

 پاك را اشک قطره دست با که چکید چشمش از اشکی قطره
  گفت: مهرداد و زد تلفن سریع کردم.سمیر

  رم.می خانم نساء با بیاید.خودم نیست لازم شما_

 و گرفت بغل را نساء مهابا بی مهرداد و آمد دقیقه ده از بعد ماشین
  گفت:

  نده! تکون اصلاً و پات_

 قهقهه جاهمان بود نزدیک نساً زدهبهت يقیافه دیدن با
  خجالت! از حتماً  بود، شده سرخ_بزنم.سرخ

 با نشست.سمیر جلو هم خودش و گذاشت ماشین توي را نساً مهرداد
  پرسید: نگرانی



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1256  

 

  هست؟ همراهت پول بیایم؟ ما خوادنمی مطمئنی_

  داداش! نیست.آره لازم نه_

  برو.. نجاای بیمارستان تریننزدیک به عیدس نگرانیم.آقا بزن زنگ پس_

  افتاد. راه به ماشین و داد تکان سري سمیر دوست_سعید

  گرفت: را دستم و آمد سمتم سمیر که کردم هوفی

  بخواب. برو باشی...تو نگران خوادنمی_

 ودب امانت بالاخره بشه چیزیش ترسممی که.نگرانم بخوابم شهنمی_
  ما. دست

 خبر بهت اومدن خوشگلم.هرموقع دیگه رنبگی گچ پاشو فوقش_
  دم!می

 انداختم، نگاهی سر پشت به و بوسید.برگشتم را امگونه و شد خم
  نبود! او و بودم امیرعلی دنبال

  گفتم: رفتممی بالا طبقه به که درحالی

  ها.بدي خبر نره یادت سمیر_
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  گفت: و کرد باز را پیرهنش اول دکمه

  دیگه. باشه_

 دراز تخت کرد.رويمی درد داشتم.مغزم احتیاج وابخ یک به واقعاً
 انتظارم در که فردایی و جا همه از خبر بستم.بی را چشمانم و کشیدم

  ها! فردا و فردا از خبر بی رفتم.شاید فرو عمیقی خواب به است

  

  *سمیر*

 مستقر آن در امیرعلی و مهرداد که شدم اتاقی وارد جانا رفتن از بعد
  شدم! خورد،مات امیرعلی داغان قیافه به چشمم بودند.تا

 کشیدن سیگار مشغول معمول طبق و بود کشیده دراز تخت روي
  پخش: حال در هم موزیک و بود خیره اتاق سقف بود.به

  کشممی سر که صداتو شراب”

   اسوسوسه از پر جرعه جرعه دلم

  کنممی هوس لباتو سیبِ تا
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  ”اسحادثه همین قرارِ بی چشات

  

  اي!ممنوعه و بکر لذت یه تو”

  چشممی ازت من ولی گناهه!

  ”هوات بدون بهشتی هر از مـن

  کشممی دست ساده خورممی قسم

  کرد: زمزمه غریبی عجیب صداي با لب زیر

  کشم.می دست ساده خورممی قسم_

 رفتم.چه سمتش به زده کشید.بهت چشمانش روي بار چند را دستش
 که برادري بود؟ آمده مغرورم و غذ برادر سر بر چه بود؟ آمده سرش بر

 هب خم اینگونه او و شد و نابود آقاجون دست به شبه یک اشزندگی کل
  حالا! و نیاورد ابرو

 و نشد.ناراضی حضورم متوجه و نفهمید اصلا که بود غرق قدرآن
  گفتم: عصبی
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  دیوونه. شنمی داغون هاتخودتو...ریه امیرعلی...کشتی_

 يسر تأسف با و گرفتم دستش از را رسیگا سوخته فیلتر و شدم خم
  گفتم: و انداختم سیگاري جا توي را دادم.سیگار تکان

  نکش! سیگار همه این گیرهمی باز نفست_

 سرخش چشمان دیدن شد...با بلند جایش از وِل و شل خستگی، با
  شد: بیشتر تعجبم

  من؟ به گیآخه...نمی تو چته_

 شدن گشاد براي ییجا دیگر چشمانم داد، انجام که حرکتی با
 هايگریه...شانه زیر زد هاي _هاي و کشید آغوشم نداشت...در

 را دلم دردش پُر يمردانه هق_هق میلرزیدند...و گریه شدت از اشپهن
  سوزاند.

 کل که مردي هم است.آن سخت چقدر مرد یک اشک دیدن دانینمی
  خورند!می قسم بودنش سنگ به دنیا

  گفت: درد از پُر
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 هاشه...صبحنمی زنممی دري هر کنم...به فراموشش تونممین سمیر_
 فکر بهش و امروز همین فقط کنممی التماس خدا به شممی بیدار که
  کنم. فراموشش فردا از دممی قول بعد و کنممی

  افتاد... انداز دست روي قلبم میگفت؟ که از

 این در عجز چقدر گرفت. دستانش میان را سرش و شد جدا آغوشم از
  بود! کرده رخنه مردانه قامت

  گفت: وارکرد...دیوانه نگاهم و کرد بلند سر زدهوحشت

  چشماش... چشماش...چشماش...واي_

  کشید: داد و هم سر پشت بار کوبید.چند سرش توي مشت با

  کنه. دیوونم خوادمی چشماش چشماش،_

  بود! دور من از زیادي که برادرم.برادري حال دیدن با کشید تیر قلبم

  گفت: شرمنده و گرفت را کرد.دستانم نگاهم عجز با

 خوامش.مثلمی خیلی ولی کشممی خجالت دارم، دوسش خیلی_
 نفس بخاطرش سگ عاشقشم.مثل سگ دارم.مثل دوسش سگ
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 زیر دممی جون شدم.دارم اشوابسته سگ یه مثلِ کشم.درستمی
 من دمبَ من فهمینمی تو فهمهنمی اون فهمهنمی اون پاش و دست

  ولی... حیوونم

  کوبید: قلبش روي محکمی مشتِ با

 بدبختم خوامش.منمی ولی رهمی براش داره خوامش.جونممی ولی_
  خوامش.می ولی

 آتش چشمانش و بود زار اشداد.قیافه فشار را امزدهیخ هايدست
  زد: لب سختی به اما بود حالجهنم.بی

  ببخش. منو ببخش.سمیر منو کثیفم، من_

  گفتم: مبهوت و مات

 من داري؟ دوست انقدر کیو امیرعلی؟ کرده اتدیوونه اینطوري کی_
  آخه؟ ببخشمت باید چرا

 من و کردمی دادبی چشمانش توي شرمندگی شد. خیره چشمانم به
  فهمیدم!نمی هیچ
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 چپ سمت ي شقیقه کنار يآمده بر رگ نبض هم فاصله همان از
  زد. را چشمم صورتش

 هک کسی بود؟ امیرعلی این انداخت.مظلومانه! پائین ار سرش مظلومانه 
 دانستنمی و بود هایش آدم و دنیا دانست...بیخیالمی عیب را گریه

  چیست!؟ عشق

 و سینه قفسه دیدن .باآورد بیرون تنش از را پیرهنش حرکت یک با
  افتاد. جانم به وحشت و ماند باز دهانم شکمش

  امیرعلی!_

  کننده! منجز هم بود دردآور هم اشسینه يهقفس و شکم روي چاقو ردِ

  گفتم: حیرت با

  زده؟ چاقو بهت کی_

  دارم. دوسش که اونی_

  چرا؟ کرده؟ باهات و کاراین داري دوسش که اونی_
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 و گم وجودم از و خواستنش هوس تا کردم من کردم. من نکرد اون_
 چشماي اون نشه....تا این از بیشتر خواستنش گناه کنم...تا گور

 شقشع خواستمش! بیشتر شد! بدتر نشد! ببرم.نشد! یادم از کوفتیشو
  نداره! بیشتر راه یه دستش از شدن رگامه.خلاص تو خون مثل

  نالیدم:

  امیرعلی!_

  گفت: ضعیفی صداي با

 که سوسکی مثل دارم گناهه! داشتنش دوست که دارم دوست و یکی_
  کنم. پیدا نجات تا زنممی پا و دست سرش پس زننمی دمپایی با

  بود: ايبرازنده نام خند، زهر خندید.

 من شهمی باورت شم...من...سمیرمی ویرون درون از دارم روز به روز_
  کنم!می گریه اون بخاطر دارم احمقم منِ  منم؟ گریه

 گریه؟ و امیرعلی عاشقی؟ و شد...امیرعلینمی باورم که بود معلوم
  بود! دارخنده
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 ثیرتا تحت را امیرعلی توانسته که ختريد بدانم داشتم دوست خیلی
 خیلی باشد.خیلی خاص خیلی باید حتماً کیست؟ دهد قرار خودش

 از که آورد دست به را مردي قلب توانسته که فرد به منحصر خیلی
 یباز خیلی لابد بود؟ که او شود.یعنی دختري عاشق بتواند بود محالات

  بود؟ گناه عشقش چرا اصلاً بود! تمام چی همه بود!

  گفت: خفه و شد مشت دستش

 با چشماش که خوردم.هرچندمی بود زهرماري اون از یکم کاش_
 آتیش آدم لعنتیش چشماي شه!نمی پاك ذهنم از هم مستی

 حالی چه کنهمی گریه وقتی دونینمی سمیر! واي سمیر! زنه.وايمی
 ولی بدم جونمو دارم دوست دَره! تو بندازم خودمو دارم شم.دوستمی
 کنهمی گریه وقتی دونینمی واي! سمیر! واي نکنه! گریه دیگه اون

  سمیر. زننمی شن...برقمی خوشگل چقدر چشماش

  توپیدم: خشم با اش،بیمارگونه حرفاي به توجهبی

  کنی. کوفت و زهرماري اون دیگه نکرده لازم_
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 گوشه شد باعث که گرفت سیگار از عمیقی زد.کام آتش سیگاري
  ورد.بخ چین چشمش

  شدي؟ عاشقش اینطوري که کیه دختر اون بگی خواينمی_

 طرف به باعجله و دزدید را چشمانش شد. سرخ آنی صورتش رنگش
  گفتم: کرد.متعجب تند پا پنجره

  امیرعلی؟ خوبی_

  گفت: لرزانی صداي با سپس و کرد مکث کمی

 ارمد شه!می برابر دو عذابم میبینمت وقتی سمیر؟ بیرون بري شهمی_
  شم...می هخف

 تهش و سر بی هايحرف از داد.گیج فشار را گلویش و برد دست
  پرسیدم:

   بگو! امیرعلی...واضح گیمی چی فهممنمی_

 ریخت.پوك پنجره بیرون را سیگارش خاکستر و کشید عمیقی نفس
  فرستاد. بیرون را دودش و گرفت دیگري
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 بکشی هم را خودت اگر ◌ٰگوید.حتینمی چیزي نخواهد تا دانستممی
  !بخواهد خودش تا نمیزند، حرف کام تا لام

  گفتم: و کشیدم پوفی

  امیرعلی. دارم واست زحمتی یه_

  است: گرفته و آرام صدایش

  بگو..._

  بود: پخش حال در غمگینی موزیک و بود روشن هنوز ظبظ

  سرم به زد خودت عشقِ  هوسِ هرشب مثلِ”

  خبرمبی امزندگی از و شده ساعت چند

  من... و ماندم من و رفتی تو که ادهج همان از

  درم...دربه و شدم گُم هاقافیه این بین

  ”دَرم!دَربه

  جاناست؟ تولد فردا دونیمی_
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 بی و زد ضربه هایش شقیقه به دست کف ایستادم.با اشسینه به سینه
  کرد: زمزمه جان

  خب؟_

  گفتم: و شدم خیره گردنش يکرده باد و برجسته رگِ به

 گرفته برام تولدي چه یادته خودش! کنم...مثل پرایزشسو خواممی_
  بود؟

 از را کرد.سیگار متعجبم گرفت بر در را چشمانش که خشمی برقی
  گفت: مرتعشی صداي با و بیرون کرد شوت پنجره

  خواي؟می چی بگو، کلام نکن...یه مهین شهین_

 آهسته من و شد منقبض داشتم.فکش نگه جلویش را سیگاري زیر
  گفتم:

 کمیه بیرون ببر جانارو فردا شکست، پاش دوستشم که دیدي_
 ونچ بشه! سوپرایز بدجوري خوامنیاید.می نگفتم من تا کن سرگرمش

  تولدشه! که نیست یادش خودشم
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 صداي را...با اششده مشت دستان دیدم من و رفت تخت سمت به
  گفت: ايگرفته وحشتناك

  سمیر! تونمنمی من_

  کردم: اموشخ را ظبط و کردم اخمی

  نیار! نه من ها.جونِ خواستم ازت چیز یه ببین تونی؟نمی چرا_

 با و کرد جمع خودش توي را پاهایش و کشید خودش روي را ملحفه
  گفت: ايرفته در پس صداي

  تونم...نمی سمیر تونمنمی بخدا_

  زد: چنگی تشک به و پیچید خودش توي

  ببخش. منو خدایا_

  گرفت: اوج صدایش

  ببخش. ومن سمیر_
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 خوش جا اشپیشانی روي درشتی هاي عرق و زدمی زردي به رنگش
 اشپیشانی روي را دستم زده بهت و رفتم سمتش به ترس با بود. کرده

  ماندم! حیران و تنش داغی از سوخت گذاشتم.دستم

  زدم: یخ من و زد زجه زد.برادرم زجه

 دیوونم فکرش داره دونیمی که تو مردم...خدا غمش از بار هزار_
  کنی؟می کارچی زندگیم با داري کنه،می

  رفت: کبودي روبه رنگش و زد سرش به ايضربه

 بگو تو گیرهمی جونمو ذره ذره داره سمیر.عشقش دارم دوسش_
  کنم. کارچی

 ایستاده العملی و عکس هیچ بدون و شده شد...مات فشرده قلبم
 برادرم سر بر هچ بود؟ آمده سرش بر بود...چه شده قفل بودم.پاهایم

  بود؟ آمده

  کشیدم: داد و شد خارج اتاق از بود که مصیبتی هر به

  جانا...جانا...جانا..._
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 بهم موهاي و زده وحشت يقیافه دیدن بود...با کرده گم را پایم و دست
  گفتم: درمانده اشریخته

  کنم! چیکار دونمنمی کرده تب امیرعلب_

  پرید: رخش از رنگ

  چرا؟_

  آمد. پائین هاپله از و کرد تند پا

  گه!می هذیون و داره شده...تب چش دونمنمی_

  افتادم. راه دنبالش هم من رفت اتاقش سمت به

  گفت: بلندي صداي با

  یار.ب یخم تیکه چند و سرد آب کن پر و توش بردار لگن یه برو سمیر_

  رفتم. حمام سوي به و برگشتم را رفته راه میاوردم؟ کجا از لگن

  

 جانا**
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  ایستادم. سرش بالاي و شد فشرده درد از قلبم روزش و حال دیدن با

  غرید: رمق داد...بی تکان هوا روي و آورد بالا را دستش دیدنم با

  کنی.نمی ولم خیالمم تو که عوضی گمشو برو گمشو برو_

 هاي يشیشه بلکه من تنها نه که کشید عربده کشید.جوري عربده
  لرزیدند: اشعربده صداي از هم پنجره

  برو. خسته، ببینمت...خستم خوامنمی_

 افتادم.بغض تخت پائین و شدند تا زانوهایم رفت، پائین که دستش
  گلویم. به زد تازیانه

 و خورد سختی گرفتم.تکان را داغش دستان و آوردم جلو را دستم
  زد: نق هابچه ماننده و دوخت چشمانم به را دارش تب چشمان

  م.جهن برم خوامنمی من_

 .بود حتمی شدنم خفه که کرد وارد گلویم به فشاري چنان هایشحرف
 روي را لبم و کردم خم را کرد...سرم وارد دستانم به خفیفی فشار

  گذاشتم. دستش
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  رفت. بالاتر بدنش حرارت

  چکید. اشکی برداشتم...قطره را لبم

  جهنم! رينمی تو_

  رم.می ولی برم خوامرم...نمیمی_

  امیرعلی. ستیه خوبی آدم تو_

  داد: فشار را دستم قدرتش تمام با

  خدام. حیوون من نیستم،_

 داد،می فشار را دستم دیگر کمی شد.اگر جمع صورتم دستم درد از
  بود! حتمی دستم شدن شکسته

  غریدم: عصبی

 آدمی بهترین تو دي؟می نسبت خودت به چیه لقبا این حیوون؟_
  دیدم. عمرم توي که هستی

  شنیدم: را میرس صداي پشت از

  خوبه؟ این ببین جانا_
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 اب کشید.سریع را هم...دستش بعد و کرد وارد دستم به محکمی فشار
  برگشتم. و کردم پاك را هایماشک دست

  من. بده آره...آره...خوبه_

  آمد. جلو سمیر

  آب. توي بذار و پاهاش_

 دستش از را بود فیریزر کیسه داخل که هایییخ من و داد تکان سري
 م،گذاشت اشپیشانی روي را ها یخ و نشستم امیرعلی سر بالا تم.گرف

  لرزید! من معصوم پسركِ  لرزید.

 ار ها یخ دوباره و انداختم رویش و برداشتم کمد توي از پتویی سریع
  لرزید... بازهم دادم، قرار اشپیشانی روي

  کنم! بغلش شدمی کاش

  انداختم: نگاهی سمیر به

  بیار. یسخ دستمال یه و نمک برو_

  گفتم: بغض با و بردم امیرعلی گوش نزدیک را لبم رفت که سمیر
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  دونم.می من قوي خیلی بیار.تو طاقت شیمی خوب_

  آوردم...می کم داشتم نداشت...دیگر عمق نفسم

  گفت: عجیب تمنایی با و بست را دارشتب چشمان

  باشه؟ نرو، نشدم خوب تا_

  بمیرم! آغوشش توي شدمی کاش

  دم!می قول رمنمی_

  ري!می نگو دروغ_

  بخدا. رمنمی_

  زد: نق

  سمیر. پیش ريمی چرا_

  لرزید: امچانه

  بشی! خوب وقتی تا مونممی تو رم...پیشنمی_

  افتاد: ترق_ترق به هایشدندان
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  شم.نمی خوب هیچوقت من_

  شد: سنگین نفسم

  مونم!می اینجا همیشه تا منم پس_

  نالید: که اختماند عرقش غرقِ پیشانی روي دستی

  جانا..._

 شد...آب اتاق وارد سمیر که جانا جان بگویم و دهم جواب خواستم
  دادم: قورت را دهانم

  تشت. تو بریز نمک قاشق دو_

 امیرعلی پیشانی روي یخ بجاي و گرفتم دستش از را خیس دستمال
  گفت: نگران گذاشتم.سمیر

 بگم نیست سعیدم لعنتی دکتر؟ ببریمش لازمه شه؟می خوب_
  داره! ماشین اون بیاد.حداقل

  پایین. میارم و تبش خودم نیست نیازي_

  زد: قهقهه وار مجنون امیرعلی
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  پائین! بیاره و تبم خوادمی کی ببین پائین! بیاره خوادمی و تبم_

 و شد باز خنده به دوباره زدم...لبانش یخ کلمه واقعی معناي به
 کرد: زمزمه وارهذیون

  بمون. نري...پیشم هبد قول باشه؟ نرو_

  بود! گیج کردم، نگاه سمیر به ترس با

  سمیر. گهمی هذیون داره_

 را دستمال و کشیدم شد.پوفی محو لبش روي از امیرعلی خنده
 رویش از را پتو رفت.می پائین داشت تبش کم_کم برگرداندم.

  برداشتم.

  نیست. نیازي بردار...دیگه و تشت سمیر_

 خوابش زود چه خوابش! در غرق صورت م.بهانداخت نگاهی امیرعلی به
  برد!

 گذاشتم.دماي اشپیشانی روي هم بعد و گلو روي را دستم تردید با
  گرفت.می نرمال حالت بدنش
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  گفت: دلسوزانه و ایستاد کنارم سمیر

 سرما گرما این توي کی مطمئنم! نیست سرماخوردگی از تبش_
  خوره؟می

  شدم: اشخیره سوالی

  بود؟ چی از پس_

  برداشت: تخت روي از را تشت و زد کجی لبخند

  شد. عاشق اینم بالاخره خدا؟ بینیعاشقی...می تب_

 رو و رنگ صورت به مبهوت من، و داد تکان تأسف عنوان به سري و
  دوختم. چشم امیرعلی رفته

 !بزرگ نداشت.خداي را بدبختی این تحمل لرزید.قلبم بغض از امچانه
 شده عاشق من امیرعلی هایم؟ دعا تمام جواب بود این بزرگ! خداي

 بدتر؟ این از مرگ خدایا بود؟ شده عاشق من يممنوعه عشقِ بود؟
 من کنی؟ مجازاتم خواهیمی کِی تا نیست؟ بس نشدي؟ خسته خدایا

 این ته دانممی گفتم که من داشت! خواهم دوست دور از را او گفتم که
  کن! بس کن! بس دایاخ این؟ از بدتر درد دیگر است! نرسیدن عشق
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 تنگ نفسم و کردم تصور دامادي لباس با را امیرعلی ايلحظه
  کشتم!می را خودم شکشد.بی

  آمدم: خودم به سمیر باصداي

  مونی؟می اینجا تو_

 نظر به مظلوم اما داشت اخم انداختم، معصومش صورتِ  به نگاهی
 را گريدی کسِ اگر ◌ٰحتی باشم! پیشش بودم داده قول او رسید.بهمی

  !باشد داشته دوست

  شدي! خسته بخواب برو سمیر...تو مونممی من_

  عزیزم. ايخسته توئم_

  خوابیدم. کمیه ظهرم نیستم خسته من نه_

  خب. خوابیده باشی؟ سرش بالا صبح تا خوايمی_

  بهتره. باشم پیشش اومد، بالا تبش دوباره شاید_

  بمون. پیشش میان نساء و مهرداد که زمانی تا حداقل_

  باشه!_
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 بدرقمه که امیرعلی از اینم دوستت از شد.این سفري چه بابا اي_
  زنه!می مشکوك

 گذاشت، امشانه روي را دستانش و ایستاد سرم پشت که کشیدم آهی
  زد: امگونه به ايبوسه و شد خم

  بخواب! نکن.تونستی خسته و خودت زیاد_

  گفتم: و مداد تکان شد.سري ترغلیظ امیرعلی اخم کردم حس

  بخیر! شبت_

 تخت روي و شدم بلند  بودم، نشسته تخت پائین زانو رفت.دو سمیر
 حلقه زانویم دور را دستانم و دادم تکیه تخت تاج به را نشستم.سرم

  کردم.

 رنگ صورت به و زدم تلخی خورد.لبخند کوچکی تکان امیرعلی
 بیدار که دادمی نشان این و پریدمی هایشپلک کردم. نگاه اشپریده
  است!

 گذاشتم.دوباره اشپیشانی روي را لرزانم گرفت.دست عمق لبخندم
   من! معصوم پسركِ  بود رفته بالا بدنش حرارت
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 عقط تبش تا اشپیشانی روي گذاشتممی خیس دستمال دوباره باید
 حلقه مچم دور را دستش هویک که بردارم را دستم شود.خواستم

  نالید: و شد درهم صورتش گزیدم. لب و شد داغ کرد.مچم

  مامان...؟_

  گفتم: ناخودآگاه

  جانم؟_

  گفت: مظلومانه

  کن. بغل نه...منو و کن...سمیر بغلم_

  کردم: زمزمه

  کنم. بغلت تونمنمی شه!نمی_

  داري! دوست و سمیر توئم_

  بخواب. امیرعلی_

  شد: قراربی
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 دوست منو بقیه.هیچکس مثل مامانم مثل داري، دوست و سمیر توئم_
  نداره!

  م:گفت بود شده دورگه بغض زور از که باصدایی و شد ریش برایش دلم

  داره! دوستت مامانتم دارن. دوستت همه_

  نزن! گول نداره.منو خواد،دوستمنمی منو اون_

 روي را هایملب شدمی کاش کشیدم، اشبرهنه بدن روي را ملحفه
 توي حسرت کردم.چقدرمی بوسش و گذاشتممی اشسینه يقفسه

 تبدیل واقعیت به هیچوقت که هاییحسرت بود! شده تنلبار دلم
  شدند!نمی

 اشپیشانی روي را دیگرم بود.دست اسیر دستش میان هنوز مچم
  افتاده! روز و حال این به عشق بخاطر او بود گفته گذاشتم.سمیر

  زدم: پوزخندي

  !رممی دیگه من اجازه، الحمدللّه.با شده قطع دیگه که تبتم خب_

 فشار را مچم و داد تکان راست و چپ به را برداشتم.سرش را دستم
  داد:
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  جانا؟_

 و بغلش بپرم دارم دوست کندمی صدایم اینگونه وقتی دانستنمی او
  شیطان! بر خدا لعنت کنم؟ ماچش

  بله؟_

 سقوط درونم چیزي و کرد نوازش را دستم پشت شستش انگشت
   بود! دیدنی دلم کرد.حال

  بینا! چشم دو خواهد؟می هچ خدا از کور

   کرد؟می چه من دل با داشت امیرعلی

  است! اشمریضی بخاطر زدم.حتماً زهرخندي

  زد: نق من، معصوم پسرك

 ربایه دقیقه باش.چند کنارم مامانا يبقیه مثل بمون....نرو. پیشم_
 رانمنگ هی پیشونیم رو بذار دستتو خوبه؟ حالت بپرس ازم شو نگرانم

 آب لیوان یه بده...با بهم نکنم.قرصامو تب وقعم یه که باش
 که وقتایی داد،می سمیر به مامانم که پرتقالایی آب پرتقال...همون

  بمونی؟ پیشم شهشد.جانا...میمی مریض
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  کرد: قفل انگشتانم توي را انگشتانش و کرد خش_خش اشسینه

 مدون.میکنم..می اذیتت خیلی دونمتلخم...می دونمبَدم...می دونممی_
 بهم بمون، پیشم امشب شدي...ولی ناراحت لیاقت،بی گفتم بهت وقتی

  بگو... بهم هستم، خوبی پسر من بگو

  داد: ادامه و لرزید صدایش

 سوپ واسم باید اصلاً...اصلاً بمونی؟ شهمی نري؟ شهمی جانا...؟_
 سوپ من بخوره؟ سوپ نباید شهمی مریض آدم وقتی مگه کنی. درست

  خوام!می

 دلم بخواند.چقدر چشمانم در را ترحم خواستمگرفتم.نمی را نگاهم
 بدم سمیر از چقدر بودم! متنفر مادرجون از سوخت.چقدرمی برایش

 این اینگونه که بودند آورده من معصوم پسرك سر بلایی چه آمد!می
 که منی من...به به و بود آورده ابرو به خم اخمو مغرورِ  بداخلاقِ  مرد

 منِ به پرست، پول گودروغ منِ به بودم، کرده خراب را هرشخوا زندگی
  !کن نوازشم کن! درست سوپ برایم بمان! پیشم گفتمی لیاقتبی
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 خشن داد،می نشان سخت داد،می نشان سرد را خودش امیرعلی
   نبود! اینگونه داد.امامی نشان

 چشمانش کرد!می نگاهم فرستادم.منتظر بیرون تکه_تکه را نفسم
 چشمانش بود.چقدر مانده خیره چشمانم به و بود خمار و دارتب

  بود! گیرنفس

  گفتم:

  کن! ول دستمو کنم...باشه؟می درست سوپ برات_

 اشگونه روي و کرد خودش نزدیک را دستم ناگهانی، حرکت یک توي
  ویران! ویرانِ شدم، ویران نشست ریشش ته روي که گذاشت.دستم

 لب روي آن ازبخشی و بود اشونهگ روي شد.دستم بسته چشمانش
 دستم کف به سوزناکش و داغ هاينفس داغش! و خیس

  شدم!می دیوانه خورد.داشتممی

  گفت: ايگرفته صداي با

 چیو همه شد که فردا امشب! همین فقط کنی؟ نوازشم شهمی_
  بشی؟ مامانم امشب شهمی جانا؟ شهمی کن! فراموش
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  دارد؟ توان چقدر مگر قلب ینا کن! بس خدایا قلبم! خدایا آه 

   است! سهل که بودن مادر بود، من جان او کردم؟می کارچه

 نوازش به اشگونه روي آرام_آرام را دستم و دادم قورت را بغضم
 زبرش ریش خورد.ته دستم کف به داغش نفسِ باز و کشید آه درآوردم.

 دخور هایشلب به که کرد.دستممی القا را خوبی حس دستان زیر
 و شد عرق از پر اشسریع،پیشانی خیلی خورد. سختی تکان بدنش
  مرز! بدون نزدیکی این لرزید...از تنم لرزید، نفسم لرزید، دستم

  لرزید: هایشپلک

  بخون. شعر برام شب اون مثل_

  دارم. دوستت خواندممی برایش ابد خواندم...تامی

  باشد بس ايبهانه تورا سوداي_

  باشد بس ايترانه تورا مستان

  جفا تیغ زنیمی چه ما ُکشتن در

   باشد... بس ايتازیانه سر را ما
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  شدم. شاد بست، نقش لبش روي که محوي تبسم

  کردم: زمزمه محزون،

  نداشت؟ دوستت مامانت چرا_

  فرستادم. لعنت خودم به رفت که لبخند

  بود! شده صاحب منو هايداشته تمام سمیر بود! سمیر چون_

  گفتم: و کردم شنواز را موهایش

  را تو سوز آشیان برق ◌ٔجلوه اي_

  را تو افروز شب شمع روشنی اي

  نیست خوابم شبی دیدمت که روز آن ز

    را... تو روز آن بودم ندیده کاش اي

  کشید.گفتم: کشداري نفس

  انگار! ،پشیمونه داره دوستت الان ولی_

  شد: چشمانم قفل دارش،تب چشمان
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  ؟سهراب مرگ از پس نوشدارو_

  گفتم:

   زدم اشک در غُسل_

  گویند طریقت کَاهل

   پس و اول شوپاك

  انداز... پاك آن بر دیده

  گفت:

  فروخت. اشنرسیده راه از شوهر به منو_

  گفتم:

  خطرناك بَس منزل گرچه_

  بعید بس مَقصد و است

   را کان نیست راهی هیچ

  مخور... غم پایان نیست
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  گفت:

  نداشتمش! هیچوقت که دادي و چیزي من به امروز تو_

  گفتم:

  بخشیدیش؟_

  .مادرمه بخواد بیشتر و سمیر اگه ◌ٰمادرمه.حتی اون آره!_

  گفتم:

   دیگرم حالى به من_

  ايلحظه هر او عشق از

   حُسن در او زانکه

    دیگرست... حالی به ساعت هر

  جانا؟ باشه کنیمی فراموش و امشب تو و خوابممی_

  کرد. شفرامو هیچوقت شهنمی و چیزایی یه_

  بشه. فراموش باید چیزایی یه_
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  باید؟_

  باید!_

  کنی؟ فراموش تونیمی تو_

  نیار. روم به و کن فراموش تو_

  نیستی؟ ديمی نشون که اونی اینکه کنم؟ فراموش چیو_

  بیاري! روم به نباید_

  کنه؟می فرق باطنت با ظاهرت اینکه_

 زبون به دلمم تو که زدم و حرفایی کردم، اعتماد بهت من اینکه_
  بودمشون. نیاورده

  چرا؟_

  چرا؟ چی_

  کردي؟ اعتماد بهم چرا_

  نیستی. جنسشون از دونممی چون داشتی، فرق چون_
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  کردي!می اعتماد بهم نباید گوئم،دروغ لیاقتِبی یه من_

  حرصه. زور از زنممی بهت که حرفایی وقتا بعضی_

  چی؟ حرص_

  نداشتن! حرص_

  چی؟ نداشتن حرص_

  یکی! نداشتی حرص_

  سوپ؟ بخوابی؟ خوايمی_

  زد: تلخی لبخند

  نیست! رفتنی هیچی با تب این شه!نمی قطع سوپ با من تب_

  زدم: غلیظی پوزخند

  شه!نمی قطع چیزا این با عاشقی تب گی!می گفت...راست سمیر_

  گه!می زیاد ور و شر سمیر_

  دروغه؟ بگی خوايمی یعنی_
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  کنه!می فرقی چه_

  ي؟بد جواب خواينمی_

  نه!_

  گفتم: و کردم جاجابه اشپیشانی روي را خیس دستمال

  .پائین میاد داره تبت_

 تکان اشسینه يقفسه و فرستاد بیرون را زد.نفسش زل چشمانم به
  کرد: زمزمه خورد.آرام

  همیشه! دوریم ولی هم کنار_

  گفتم: و شدم خیره اشگرفته غبار چشمان به و کردم بغض

  شیشه! و سنگ میونِ ترسِ مثل_

  داد: ادامه ايدورگه باصداي و شد خاموش چشمانش ستاره

  شه!نمی چیزایی یه وقتایی یه_

  دادم: شد.ادامه سنگین چشمانش نشست، موهایش لايلابه دستم
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  امیدي! نا از کارمون گذشته_

  بست: چشم و کشید آه

  دي؟می ادامه چرا کن تمومش دیدي! و بست بن این آخرِ خودت_

  گفتم: مانند ناله و شد بیشتر بغضم

  اما... رو رابطه این زده زمستون_

  سرما! وسط نشستیم و ریمنمی_

  دادم: قورت را دهانم آب

  ما... از یکی صبر روز یه شهمی تموم_

  شد: تند هایشنفسش

  من! با اولش از نبود خیلی دلت_

  لرزید: صدایم و شد قطع دستانم وارنوازش حرکت

  من! تا تو دلِ از بود فاصله چقدر_

  داد: فشار را دستم مچ
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  من! یا برو تو یا آخرشه دیگه_

  دیره!_

  بریدیم. هم از ولی هم کنارِ _

  رسیدیم. تاریکی روزاي چه به_

  ندیدیم! تهش...نوري و رفتیم ما_

  نشسته...! ِگل به قایقِ  یه مثلِ_

  بسته! راهاي تهِ پشیمونیم_

  شکسته! که پلایی با تو منو_

  لرزید: صدایش

  ره!دی_

  د:شنمی اما بزند لبخند خواستکرد.می باز را چشمانش او و کشیدم آه

  بود! قشنگی آهنگِ_

  کشیدم: عمیقی نفس
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  خیلی! آره_

  حفظیش! دونستمنمی_

  گفتم: و زدم زهرخندي

 ات کنممی گوش انقدر کنم!می گوش و بیاد روزم و حال به که آهنگایی_
  بشم! حفظ

  من! مثل_

 کلافگی کرد.با رهایش سپس و کرد وارد یکوچک فشار دستم مچ به
  بود! دهش قبل از بیشتر تبش لعنتی گذاشتم، اشپیشانی روي را دستم

  کنم. عوض و دستمال باید که! بالا رهمی داره باز تبت_

  گفت: آرامی باصداي

  شه!می خوب بري اگه_

  کردم: نگاهش گرفته برق و لرزید دلم

  چی؟_
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 خوابید.صدایش پهلو به و کرد من به را پشتش و کشید عمیقی نفس
  داشت: خش

  منتظرته! برو...سمیر شم...توئممی خوب بخوابم_

  گفتم: و زدم کنار امپیشانی از را موهایم

  کردم! فراموش چیزو همه باش مطمئن_

 شدم. خارج اتاق از بترکد بغضم بگذارم اینکه از قبل نداد. جوابی
 به را جانم ذره_ذره ،عشقش داشتم. دوست قبل بیشتر را حال...او
  بود! آورده در تسخیر

 از ترسناك هايکابوس اشهمه هم آن خوابیدن ساعت سه دو از بعد
 بود...دیشب شده مرخص نساء رفتم. پائین طبقه به شدم بیدار خواب

 شدم، خارج امیرعلی اتاق از کهبمانم...همین منتظرشان نتوانستم
  آبی! دریاي دریا، لبِ  رفتم

 وجود تمام با را او کردم.دلم فکر چیزها خیلی به و کردم وتخل خودم با
  بود! بدي راهی زد.دومی پس را او شدت به عقلم و خواستمی

  گفت:می زدم.مدام حرف نساء با کمی
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  باشه! اینجوري کردمنمی فکرشم خوبیه...اصلاً  مرد واقعاً مهرداد_

  چجوري؟_

  مامانیه. و لوس پسراي این مثل کردممی فکر آقا.ولله انقدر_

  نشی! عاشقش حالا_

  سرم: روي کوبید دست با و خندید

 هکنم.درست بدبخت و خودم و بشم پولدار پسر یه عاشق مونده همینم_
 با ازب کبوتر با کبوتر بگیره، منو نمیاد آدمی همچین یه اما پوله چی همه
  باز!

  انداختم: نگاهی پایش گچ به

  نداري؟ درد خوبی؟ ن◌ٓالا_

  کرد: جابهجا تخت روي را خودش و کشید آهی

 بینیمی که اونم سفر یه اومدم هاسال از بخدا.بعد کنن سرم تو خاك_
  شکست. پام آوردم در که چلفتی پا دست با

  زدم: رنگی بی لبخند
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  بعدي. دفعه ایشالله نداره اشکال_

  کرد: نگاهم چپ_چپ

  !کشممی خجالت نشم◌ٓالا همین بیام؟ شهمی روم بعدي دفعه_

  برات؟ بیارم خوريمی چیزي حالا، کن استراحت_

  گفت: غصه با

  بهتره! بخورم کوفت ممنون، نه_

  دادم: تکان سري

  ها! نکنی بایستی در بزن.رو صدام خوايمی چی هر_

  زد: لبخندي

  مرسی! عزیزم باشه_

  بگو! پرسید سمیر دریا.اگه لب رممی من_

 تب توي دیشب که بود اتاقی آن توي که کسی براي تپیدمی دلم
 باید نبود...من درست اما کنم. نگاهش و بروم داشتم سوخت.دوستمی

  را. عشق این کردم...مثلاًمی دفن هارا چیز خیلی
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 ◌ٓالا یعنی بود. گرفته بدجوري نشستم...دلم ساحل لب ها، شن روي
  ود!ب کشیده مادريبی درد اینگونه که برایش بمیرم بود؟ چگونه حالش

  سلام..._

 کنارم ماند.امیرعلی ثابت رویش نگاهم شده خشک و تحرک بی
 شده ظاهر همیشه از ترخوشتیپ و بود گرفته دوش عطر نشست.با
 یعنی من قلب براي این و بود زده اسپرت تیپ که بود باربود.اولین

  انفجار!

 مگر شد!نمی اما بودممی او مثل باید هم بود.من ریلکس و تفاوتبی
  بود! کرده بدبختم که لعنتی قلب ینهم گذاشت؟می قلب این

  کرد: زمزمه لب زیر و شد خیره دریا به

  کردي؟ فراموش و دیشب_

 او براي دیگر بود آسان بود؟ آسان مگر کردممی فراموش را دیشب
 بعید نبود.اصلاً مجنون قدرآن من مثل که بود.او آسان چیز همه

  چه؟ دیشب پس باشد! برده احساس از بویی او میدانستم

  کنم! فراموش تونمنمی که بگی همش اگه_
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  بود! جوري یه سمتم.چشمان چرخید صورتش

  کنی!می فراموش گفتی دیشب_

  ندیدم! و دیدم شتر قولی به نیستم! بدنجس هم ها اونقدر من_

  داد: تکان سري مغرورانه

 مریض آدم وقتی که خزعولات چهارتا جز نبود، خاصی چیز هرچند_
  طبیعیه! خیلی که گه،می هذیون و شهمی

 نباشد؟ من براي چرا بود عادي قدرآن چیز همه او نظر از وقتی
  گفتم: و زدم پوزخندي

  گه!می خزعولات زیاد مریض آدمِ طوره!همین آره_

  .کردي ُپر و شهر تمومِ ن◌ٓالا تا کردم فکر خوبه!_

  گفتم: حرص با

 تخود قول به بخوام که هستی کی دونی.تومی مهم خیلی و خودت_
 و شدچی دیشب نبود یادم ◌ٰحتی من بگم؟ کسی به و هذیونت چهارتا

  !گذشتچی
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 بی هاي قدم با و تکاندم را خودم و شدم ندانستم.بلند جایز را ماندن
  شدم. دور ساحل از جان

 و کشید را آستینم که کردم کردم.پاتند حس سرم پشت را هایشقدم
  بأیستم. شد باعث

  دم.غریدم:کر تماشایش طلبکار و برگشتم

  دي.بو کرده تب فقط تو کنم، فراموشش بخوام که نبود چیزي دیشب_

  کشید: بیرون جیبش از را دستش

  دیشب... گیمی درست_

 خوردنش حال در چشمانم با عاشق منِ و گزید لب و بست را چشمانش
 قاب را اشايعضله و بلند پاهاي عجیب جیبششیش شلوار بودم!
 رخ به را هایش پک سیکس چسبانش مشکی تیشرت و بود گرفته

 جر را تیشرت آستین خواستمی که اشايعضله بازوهاي و کشیدمی
  دهد.

   من! و بود خوب چقدر او



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1301  

 

 گشاد يتابستانه مانتوي یک و رفته رو و رنگ مشکی شلوار با شلخته،
  بودم! شده خیار به شبیه رنگ،درست سبز

  شلخته! موهاي آرایش،با بدون

 یتفاوتبی لحن افتاد.با راه به سرم دادم.پشت ادامه همرا به و برگشتم
  گفت:

  ممنون! کردي، پرستاري ازم دیشب_

  کردم: نگاهش امیخی و سرد چشمان با و ایستادم

  شوهرمی! برادر تو حال هر بود...به وظیفه_

 کرد. وارد گلویم به فشاري چه حرف کلمه چند این دانستمی خدا
  کرد: زمزمه آهنی آدم مثل

  شوهر! برادر_

  لرزید...واقعیت! نفسم
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 درمانگاه رفتیمی اگه البته کرد!می کارو این بود من جاي هرکسی_
 خوابم از شدم کرد.مجبور بیدارم سمیر که بودم خواب بود.من بهتر
  بزنم!

  نبود؟ حناق که دروغ

 ود،ب عصبی شکست.انگار را گردنش قلنج و کرد کج راست به را سرش
  زد: پوزخندي

  اومدي! بدو_بدو که بود نفرستاده نامهدعوت برات کسی_

  گرفت: لجم

 ممن از شده!چی گفتم میمیره داره امیرعلی بدو گفت سمیر جوري یه_
  بودي! ترسالم

 آورد بالا را دستش کرد.دو ریز را چشمانش و سابید بهم را هایشدندان
 زدن دست به شروع که کردم نگاهش تعجب داشت.با نگه هوا روي و

  گفت: تمسخر با شد! گرد د.چشمانمکر

  رنگی! چشم پرستارِ باهوشی انقدر که تو، به مثبت امتیاز ده_
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 ثلم و کردمی تخریب را آدم قشنگ چه فرستاد.لعنتی بیرون را نفسم
  شد!می رد رویت از لودر

 باز نبود مهم برایم و دادم ادامه رفتنم راه نأیستادم.به دیگر باراین
 کسی چه عاشق است. عشق تب گفت سمیر شبآید.دیمی سرم پشت

 تادهاف جانم به خوره مثل حسادت بود؟ کرده تب برایش اینگونه که بود
  کرد.می تمامم داشت و بود

 را امیرعلی است...من هایشان نداشته اندازه به درست ها آدم حسادت
  نداشتم.

  گفت: پرو_پرو

  گرفت. نفسم وایستی؟ دقیقه یه شهمی_

  گفتم: حرصی

  نیوفت. راه من سر شتپ_

  نمیوفتم. راه سرت پشت باشه_

 بیرون پلکانی را برداشت.نفسم قدم امشانه به شانه و آمد کنارم
  غریدم: و فرستادم
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  باشم. تنها خواممی_

  شد: کج لبش

 بگردیم باید شیمی گم ريمی بابا.الان بینم بشین حرفا چه اوه_
  چلفتی! پا و دنبالت.دست

  درآورد: را ادایم حرص با و

  باشم. تنها خواممی_

  من؟ از خوايمی چی_

  جایی! یه ببرمت خاممی_

  نمیام. جاهیچ تو با من_

  امد: کش لبش

  نیاي؟ که خودته دست مگه_

 او از آمدمی سرم چه هر که بود املعنتی دل آن دست نبود خودم دسته
 لمد گول همیشه کنم رفتار باسیاست همیشه نبودم بلد من بود.شاید

   خورد.می لیز آن و این دست ماهی مثل که خوردممی را
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  خوام.نمی نمیام_

  آورد: در را ادایم شده جمع صورتی با و کرد کج را لبش دوباره

  خوام.نمی نمیام_

 اب شهنمی که تلخی انقدر روز یه چته؟ اصلاً  تو...تو نیار! در منو اداي_
  انقدر...انقدر... روزم یه خوردت عسلم

  انداخت: ابال ابرویی

  خوشمزه؟ انقدر_

  شدم: هول 

  اانقدر... نخیرم_

  گفت: خونسرد

  چی؟ انقدر_

  کردم: عوض را حرف کردم؟می جمعش چطوري حالا بزنن! گندم

  نمیام. جایی من نیوفت راه من دنبال_
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  ام!خوشمزه دونممی_

  گفتم: غیظ با

  نیست! طوراین اصلاً  نچایی!_

  نیست؟ رطواین گیمی که کردي امتحان مگه_

  کشیدم: جیغ و شد سنگین نفسم

  نخیر!_

  پس...؟_

   تلخی! گوشت خیلی تو_

  تلخم؟ گوشت گیمی که کردي امتحان_

 منفی انرژي همیشه کنی. زهر و کامم تا بزنی حرف کلوم دو کافیه_
  من! به ديمی

  گفت: غریب و عجیب باصدایی و زد پوزخندي

  چی؟ سمیر_
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  چی؟ سمیر_

  بهت! دهمی مثبت انرزي اون لابد_

  بدتر! اون از تو بدتر تو از اون_

  آمد: گوشم حوالی از صدایش و کشید عمیقی نفس

  بیاي؟ باهام که ندارم ارزش واست ذره یه ◌ٰحتی_

  کرد: جمع را اشکردم.چانه نگاهش بز مثل و برگشتم

  نباش. نگران منی پیش دونهمی سمیر_

   بودم! او عاشق شدم.من نرم

  انداختم: ریختم و سر به نگاهی

  شدم. خیابون سر گداهاي شبیه طوري؟آخه...این_

 زمزمه و چشمانم به زد زل صاف چون او به لعنت گویممی او! به لعنت
  کرد:

  خوبی! جوریشمهمین_
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  گفتم: و شد تند نفسم

  واقعا؟_

  د:کرنمی جدا چشمانم از امثانیه یک ◌ٰحتی را نگاهش

  آره...خیلی!_

  شدم. خیار شبیه آخه_

  زد: تلخی لبخند و خورد چین شمانشچ گوشه

  شو. آماده سریع خواي...برومی اگه جانا! خوبی_

  ریم!می کجا باشه.فقط_

  بیا. زود و شو آماده برو_

 طبقه به سریع و دادم قورت را شود ظاهر لبم روي خواست که لبخندي
 گیتفن لوله شلوار یه شدم! شدن، آماده به شروع وسواس با و رفتم بالا

 اي.قهوه_کرمی گوش سه روسري و ايقهوه سنتی مانتو یک با کرمی،
 دلرزیمی پایم و دست و بزنم.هرچند صورتم به پودر کرم نداشتم وقت

 تا کشیدم چشم خط و زدم ايقهوه لب رژ کنم! چه دانستمنمی و
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 مکفش و کیف برسد. نظر به ترکشیده و تردرشت همیشه از چشمانم
 و ریختم کیفم توي را زد.وسایلممی سنتی طرحش و بود تابستانه

  کردم. پابه را هایمکفش

 جیبش توي را بود.دستانش ایستاده دربا بهدیدمش.رو پنجره از
  کرد!می نگاه آسمان به و بود گذاشته

 متقاعدم راحت خورد.چقدر را چشمانش گول باز که دل این به لعنت
  کرد!

  گفتم: شدم که نزدیکش پائین. رفتم

  آمادم. من_

 نیم ◌ٰکرد.حتی نگاه چشمانم به نافذش و مخمور چشمان با و برگشت
  !هایمچشم فقط !نکرد تیپم به نگاهی

  کرد: زمزمه

  کنی؟می چک همیشه هامواستوري تو_

  دادم: قورت را دهانمآب
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  چطو؟_

  گفت: نافذش نگاه با

  خیال!بی خوندي؟...هیچی استوریمو اولین_

  خوب! دارم، یاد به خوب ار اشاستوري شد.اولین سنگین نفسم

 یب و بیند را تو که آن ایمان.کافرست نیاورند خلق جون تو تماشاي از
  نشود! دین

***  

 بی گوشت تکه یک شدیم...عین شکل سنتی رستوران وارد باهم
  زد!می تند قلبم هم افتادم.هنوز راه دنبالش مصرف

  جذابیت: اوج زد...در لبخند

  رستورانه. این پاتوقم تقریباً و میام کیش خیلی من_

 کثیف و چرك جاهاي به همیشه امیرعلی چرا دانمنمی من سلامتی! به
 این و خانه قهوه به برد مرا که تهران سفر از آن داشت. زیادي يعلاقه

  ریخت. کشید.دلم کنار برایم را صندلی و رفت میز سمت جا! این از هم
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 و لرزید مکشبودم...مرد شده مجسمه که منی به دوخت چشم منتظر
  خندید: عصبی

  میره! یادم چیز همه هِی_

  نشست. بود کشیده کنار که صندلی روي خودش و

  شینی؟نمی چرا بشین،_

  گذاشتم: میز روي را دستانم و نشستم

  داري؟ علاقه چِرك و قدیمی جاهاي به همیشه تو_

  باطنه! مهم ندارم کاري ظاهر به من_

  زدم: پوزخندي

  شدي! جذبش تو که اصیله تاریخیه نماي یه اینجا حتماً_

  شد: کج لبش

  بدم! توضیح بهت بینمنمی دلیلی من و ايبچه هنوز_

  نخواست. توضیح تو از کسی_
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  کرد: نگاهم چپ_چپ

  گیري!می پاچه بد چته؟ امروز_

  سگم؟ من بگی خوايمی_

  شد: متمایل طرفم به و گذاشت میز روي را آرنجش دو هر

  رنگی! چشم سگِ یه_

  سیاهی! چشم سرِ دو دیوِ هی توئم_

  داري! حرص من از چقدر_

  نیست! طوراین هم اصلاً_

  کنی؟می لج داري کی با_

  ام؟بچه من مگه کنم؟ لج باید چرا هیچکس! با_

  گفت: تحکم با و کرد فوت بیرون به را نفسش

  اي!بچه_

  نیستم!_
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  اي!بچه که معلومه کنیمی دو به یکی من با وقتی_

  غریدم:

  نیستم! هبچ گفتم_

  زد: کجی لبخند

  هستی!_

  شد: مشت میز روي دستم

  نیستم!_

  هستی!_

  نیستم!_

  هستی!_

  نیستم!_

  هستی! رنگی چشم فضولِ  يبچه یه تو_

  کنی!می کفریم داري_
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 آبی بود میز روي که پارچی نگفت.از چیزي و کرد نگاهم خیره کمی
  ریخت.پرسیدم: لیوان توي

  اینجا؟ آوردي منو چرا_

  گفت: عصبانیت شد.با طوفانی چشمانش و سمتم یدکش را سرش

 خورينمی درد! و بخوریم...کوفت درد و کوفت لقمه یه اینجا اومدیم_
  بیرون. برو

 پائین را سرم و آمد درد به اشسنگیدل همه این از قلبم
 یک کشید.من سر لاجرعه را آب لیوان و زد انداختم.پوزخندي

 جنی چرا باز دانی...حالانمی تو خورم!می درد و کوفت دارم عمریست
  شد؟

  کرد: زمزمه و دوخت طرفم را چشمانش و میز روي کوبید را آب لیوان

  متنفرم. لوس زناي از_

  آورد: جلو را سرش و کرد تنگ چشم

 ذاموغ تا شینیمی خواينمی بکشم.کوفت نازتو که نیستم سمیر من_
  برگردیم. و بخورم
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  د:آم جوش به خونم توهین همه این از

  بزنی. حرف اینطوري من با نداري حق_

  ریخت: دیگري آب لیوان و زد پوزخندي

  زنم.می حرف بخواد دلم که طوري هر_

  شدند. مشت حرص زور از دستانم و زد برقی خشم از چشمانم

 از لگ امیرعلی دیدن شد.با نزدیک میزمان به رویی سبزه و بلند قد زن
 غلیظ لهجه با د.وش گرد چشمانش و خنده به لبش شکفت گلش

  گفت: اش جنوبی

  آي؟می نکردي خبرم طرفا...چرا این از پسر امیرعلی_

 به و دوخت زن به و گرفت من از را خشمگینش چشمان امیرعلی
  ایستاد. احترامش

  گفت: مهربانی لبخند با

  بدم. خبر نشد اومدم روزه دو_

  چشمم. سر قدمت_
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 حس خودم روي را لیامیرع آتش از پر انداخت.نگاه نگاهی من به و
  شو! بلند یعنی این کردم

  گفت: و کرد نگاهم محبت با دادم.زن سردي سلام و ایستادم ناچاراً

  آي!می زنت با نگفتی چرا پسر گل_

  ایستاند. باهم اشانقلبم...لبخندم...نفسم...همگی

  گفت: آرامی صداي با و دزدید را نگاهش کردم.سریع بلند را سرم

  داداشمه. زن_

 اشتباهش به او گوید.می آمد خوش من به و خنددمی اشتباهش هب زن
  گمم...گیجم...یخم. من اما خندمی

  گفت: و زد امیرعلی يشانه روي خنده با

  قشنگ؟ مو پسر ديمی تله به دم کی پس_

 درد قلبم شنوم،نمی چیزي من دهد...امامی را جوابش امیرعلی
  کند.می
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 ار سنگینش است.نگاه بهتر ورمبخ سنگ غذا.من سفارش به رسدمی
  دوخت: من به

  خوشمزست. خیلی غذاهاش سرور خوري؟می چی تو جانا_

  کردم: نگاهش تلخ

  خورم.نمی چیزي_

  گفت: آرام و کرد اي قروچه دندون

  نکن لج_

  خورم!نمی گفتم_

  غرید:

  بچه!_

  گفت: و کرد است سرور اسمش فهمیدم حالا که زن به رو و

  نیست. اشگشنه جانا خورممی مرگوگ و پلو من_

 مهم برایش راحتی؟ همین به گرفت! رفت...نفسم و داد تکان سري زن
  بمانم؟ گشنه من نبود
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 نماند گشنه اینکه براي پیش شب چند من ببین! را مرتیکه گرفت! لجم
  او... حالا و بخورد غذا تا کشتم را خودم

 را رد.خورشتک خوردن به شروع چه چَه و به بَه با آوردند که را غذا
  کرد: نزدیک دهانش به را قاشق و ریخت برنج روي

 هم بقیه خونه ببرم پرس چند باشه خوشمزست...اوم...یادم چه_
  بخورن.

 مالش را دلم غذا بوي بست، را چشمانش و برد دهانش توي را قاشق
  خوردنش! طرز آن با مخصوصا داد

  کردم. امیگوش با بازي مشغول را خودم و دادم قورت را دهانم آب

  جانا. رهمی کلاه سرت نخوري اگه_

 و ریخت پلو روي را دادم.خوروشت فشار هم روي را هایم دندان
  زد: پلک و برد دهانم کرد.نزدیک پر را قاشقش

  کن. امتحان قاشق یه_
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 لبم به را قاشق که کردم نگاهش زده بهت و افتاد کار از قلبم
 بیرون شدت به را نفسشبلعیدم. را غذا و شد داغ تنم رساند.تمام

  چشمانش... اما جوئیدم را گرفت.غذا را نگاهش و فرستاد

 فرو هنگام بغضی چه داندمی خدا و بود عمرم غذاي ترینخوشمزه
  داشتم! غذا بردن

  گفتم: و زدم دریا به را دلم

  بپرسم! ازت چیزي یه خواممی_

 ندلیص به و زد کنار را بشقاب دیگر! نداشت خوردن به میلی انگار
  داد: تکیه

  رنگی! چشم فضول_

  کردم. اخم

  شده!چی باز ببینم بپرس_

  گفتم: سختی به و آمد کش دلم

  گفتی؟می هذیون و بودي کرده تب اینطوري کی واسه دیشب_
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 به شد.خیره عوض چشمانش حالت و کشید نم لبانش از لبخند
  زد: لب چشمانم

  ه؟کی کرده دیوونه منو که دختري اون بدونی خوايمی_

 که بکنم.من را مرگش آرزوي روز و شب تا کیست بدانم خواهممی آري
  نبود! بند جایی دستم به

  آره._

 و دیشب گفتم که من چیه؟ براي جوابا سوال این اصلاً  بشه؟ چی که_
  نمیفهمی؟ چرا کن، فراموش

  عشق؟ خاطر واسه کردي! تب یکی خاطر واس گفتمی سمیر_

  گه!می زیاد ور و شر دادم...سمیر جوابتو دیشب منم_

 من گرما؟ این توي اونم کنهمی تب و خورهمی سرما کیش توي کی_
  احمقاست؟ شبیه قیافم

  شد: امخیره موشکفانه و گذاشت لبش يگوشه را اشاشاره انگشت

  داري! شباهت ذره یه کنممی دقت دارم که حالا_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1321  

 

  تونی؟نمی منو بمالی شیره بخواي و کسی هر سر_

  برسی؟ چی به خوايیم چی؟ تهش_

  کیه! دختره اون اینکه_

  نداره. ربطی تو به گممی بار صدمین براي منم خب_

 زور از دارم کن فرض رنگی! چشم فضول گینمی بهم راه به راه مگه_
  ترکم!می فضولی

  رنگی! چشم فضول بده ادامه ترکیدن به پس_

  کردم: فوت را نفسم

  نگو! اصلاً_

  کرد: مکثی

 شلوغش زیادي بازم زنکا خاله این مثل سمیر نبود، کار در دختري_
  کرده.

  گفتم: و گرفت فرا را صورتم کل پوزخند کردم؟می باور باید

  بپرسم؟ دیگه سوال یه شهمی_
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  کو؟ هایش اخم رسید...پسمی نظر به کرد.عجیب آرامم آرامش، صداي

  رنگی! چشم فضول بپرس_

 و ریختم صدایم يتو را داشتم سراغ خودم از تفاوتیبی چه هر
  پرسیدم:

  داشتی؟ دختر دوست تاحالا تا چند_

 هک بود بود...چیزي چیزي نگاهش توي گرفتم ُگر کردنش نگاه از بعد
   فهمیدم!نمی

  کرد: ریز چشم

  پرسی؟می چرا_

  شدم: اشخیره چشمی زیر

  ندي؟ جواب سوال با منو سوال شهمی_

 که یدسف سقفی يپنکه آن به و کرد نگاه سقف به و گرفت بالا را سرش
  ت:گف تمسخر با و کرد کج را چشمانش بود. مانند ايقهوه کثیفی زور از

  بشمرمشون؟ تو...لازمه سر موهاي بودند...قد خیلی_
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  کنم؟ اشخفه داشت امکان

  گفتم: و کردم بازي ناخنم کنار جانبی پوست با

  بزنی! حرف قشنگت شاهکاراي از خوادنمی نه_

  بگیري! جواب تا کن صبر کنیمی فضولی گقشن انقدر که تو_

  نیست! لازم_

  گفت: وقاحت و خیالیبی با

 من! يعلاقه موردِ بحث به رسیدیم تازه که! خوبه_
  اوم...نگین...حنا...دنیا...یلدا...

 روي را امشده مشت دستان داشتم دوست که شدم حرصی قدرآن
  ساییدم: بهم را هایمندان کنم.د پیاده خوشگلش فک

  شازده! انداختی جا و نازي_

  گفت: عمیق و جدي

  عزیزه! برام خیلی نازي_

  حیوان! نازي شدم. بلند جا از و نیاوردم تاب دیگر



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1324  

 

 اما پیشمی تو دونهمی که هرچند بشه نگرانم سمیر خوامنمی_
  برم. خواممی

  خندید: کوتاه

  بگم. واست یلدا و خودم از خواممی اینجا بشین ئه_

 بی نگاه نیاوردم.عوضش رویش به شدنم،اما خفه حال در حرص از
  رفتم. بیرون خارج رستوران از و گرفتم را تفاوتم

  حقارت...! پشت حقارت

  شنیدم: را صدایش که شدم رد خیابان از

  سرتق...؟ يدختره ريمی بیام.کجا وایستا جانا_

 دبع و آیدمی لاستیکی جیر صداي که دادم ادامه راهم به و نکردم توجه
  داد. صداي هم

 یامیرعل جان نیمه بدن دیدن برگشتم.با زدهوحشت و زد یخ تنم تمام
 روي عاجزانه و لرزیدند رفت.زانوهایم تاراج به توانم تمام زمین، روي
  زد: داد کوبیدم...یکی سرم
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  کنید. خبر آمبولانس_

  کنه. رحم بهش خدا بود! جوونم واي...پسره_

  دیدي؟ و تصادف تو_

 خدا از این که رفتمی خانمش دنبال داشت خدا دهوالله...بن آره_
  بهش! زد خبربی

  خیره. انشالله_

  کردید؟ خبر آمبولانس_

 کنار و کردند پیدا را خودشان راه هایمدوئیدم.اشک امیرعلی سمت به
 خیره اشپیشانی روي خون به وحشت با و نشستم امیرعلی بدن

  شدم...

  نه؟ نه...خیاله خدا نه_

  یدم:کوب صورتم روي

  کنم.می خیال و فکر دارم بازم خیاله_

  زدم: زجه و آسفالت روي کوبیدم را مشتم
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  کنه...امیرعلی؟ کمک یکی تروقرآن کنه کمک یکی_

 اشکم و کردم نگاه ام خونی دست برید.به را دستم ايشیشه تیزي
  چکید:

  میمیرم... نشه...من چیزیش امیرعلی خدایا_

  زدم: هق و گرفتم قاب را صورتش

  کنم...می دق من بري بیار...تو طاقت تروخدا دارم دوستت خیلی_

  آید:می مردي صداي کرد، پیرم سال صد قد که دقیقه چند از بعد

  کنار... برو اومد...خواهر آمبولانس_

 از سریع که مردي به عاجزانه و کشیدم صورتم روي را امخونی دست
  گفتم: بود شده خارج آمبولانس

  بمونه. زنده هات بچه جون ترو میرم منم بره ه.اگهبمون زنده تروخدا_

 کند...خدایامی درد لرزید...قلبممی کرد.وجودم نگاهم دلسوزانه مرد
 عشق این سر از دست دهممی قول بماند زنده فقط کردم.خدا غلط

 قول! بردارم ممنوعه
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 فهمم.روينمی چیز هیچ من و آمبولانس توي گذارنشمی برانکارد با
  کنم!می نگاه امیرعلی به زدهشوك و نشستم بولانسآم صندلی

 نیاز و نذر دل در من و کرد پاك را اشپیشانی روي خون مرد
 اگر ◌ٰحتی بروم طرفش به دیگر که ترمکم سگ از کردم.خدایامی

 طرفش به هرگز من باشد داشته دوستم او و بیاید زمین به آسمان
 و عظمت به مدهمی قسمت کن خوبش فقط تو روم.خدایانمی

  ات!بزرگی

  آوردنش. بیرون برانکارد با و شد باز ایستاد...در آمبولانس

  نأیست. صندوق...اینجا برو شما خانم_

 زتمرک کردم سعی و بستم را نداشتم...چشمانم پولی که من صندوق؟
  بود! سمیر به زدن زنگ چاره کنم.راه

 پذیرش سمت به کشان_کشان را خودم و گرفتم دیوار به را دستم
  گفتم: رمقی بی صداي با زن کشیدم.روبه

  بزنم؟ زنگ یه تونممی_

  لطفاً. نشه طولانی فقط باشه_
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 چند سمیر کرده.شماره قفل دادم.مغزم تکان سري و زدم زار دلم توي
   است؟

 است...سمیر توري است...سیم است...دیوار مرز ما بین گفت امیرعلی
  است!

 بودم جان سگ قدرآن شدم...چرا هزند و مردم خودم در بار چندین من
   لعنتی؟ منِ

  داد: جواب بوق چند از بعد و گرفتم را سمیر شماره

  بابا! بیام...اِي تونمنمی مسافرتم گفتم بهت که من لیدا_

 یهشب چیزي و دادم تکان را سنگینم زبان تنها گوید،می چه فهممنمی
  کردم. زمزمه "سمیر" به

  خورد: گوش به اشدستپاچه کمی و زدهبهت صداي

 ده؟نمی کوفتیشو تلفن اون جواب چرا امیرعلی تویی؟ جانا _
  برگردید! دیگه بگم خواستممی

  نالیدم: و کردم حس امگونه روي را اشک گرمی
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  سمیر..._

  شد: نگران صدایش اینبار

  خوبه؟ حالت شده؟چی_

  داد: اخطار پرستار

  کن... عجله خانم_

  لرزید: امانهچ و شدم خیره امخونی دست به

  بیمارستانم. من_

  گفت: زده وحشت

  ببینم! بزن حرف یالا دِ جانا؟ شدهچی چی؟_

 هق و شکست زخمیم گلوي در آمد.صدا تلفن پشت از توق و تق صداي
  زدم:

 من بیا تروخدا کرد...سمیر امیرعلی...تصادف به زد ماشین یه_
  میترسم...

  فوري و شد بلند گفتنش "خدا یا" صداي
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  پرسید: درهم ابروهاي با پذیرش دادم.مسؤل سمیر به ار آدرس

  کنید؟نمی پرداخت و پول_

  گفتم: و خوردم را بغضم

  نشه. چیزیش تروخدا ده،می و پول میاد توراهه...بخدا شوهرم_

  گفت: و زد مهربانی لبخند امّا کرد، تعجب کمی

 رقد اون ترسیدي.تصادف الان تو کنم فکر که! شهنمی چیزي عزیزم_
  چیه؟ دکتر تشخیص ببینیم شه...بذارمی خوب نبوده! دیدش

 داشت لحظه هر دردش کوبیدم سرم روي دست با و زدم پلک بار چند
  نگیر! را امیرعلی کرد.خدایامی طاقتمبی

 وحشیانه کنم...قلبممی پرواز دکتر سمت به آیدمی که دکترش
  نالیدم: و نشست چشمم در زد.اشکمی

  نشده! که طوري خوبه؟ ره؟چطو حالش دکتر آقاي_

 و کرد کوتاهی ي خنده کردمی یاداشت چیزي کاغذ توي که حالی در
  گفت:
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 براي فقط ملاقاتش بري تونیمی الان ◌ٰحتی منه! از بهتر حالش_
 سرش از باید عکس سري یه و ماست مهمون امشب یه اطمینان

  .نباشید نگران نبوده جدي اصلاً  ضربه...بگیرم

 با و کردم رها را سنگینم نفس و شد جاري دلم در ها "شکرت خدایا"
  زدم. لبخندي بغض

  کرد؟ تصادف که شدچی_

 و لرزیدم خودم شد.به زهر دهانم طعم و افتادم قبل لحظه چندین یاد
  گفتم:

 بهش ماشین کردمنمی لجبازي من اگه من! دنبال میومد داشت_
  کرد! فرار هم عوضی يراننده شد! من زد...تقصیرنمی

  خوبه! حالش نیست نگرانی جاي دیگه الان_

  ببینمش؟ تونممی_

 وارد و کردم باز را کردم.در پرواز اتاق سمت به من و داد تکان سري
  شدم. اتاق
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 خشک درد و بغض و زیاد خشکی از دادم...گلویم قورت را دهانم آب
 یخ پاهایم اش شده باندپیچی سر و بسته چشمان دیدن بود.با شده

  کشد.می امیرعلی سوي به مرا مقلب و زندمی

 ايبسته ناشدنی.چشم تمام کابوس است...یک خواب یک مثل درست
  انداخته. سایه هایتپلک و

   شد! چه نفهمیدم

  زدم: زار هایمعقده تمام با و آغوشش توي کردم پرت مهابا بی را خودم

 تخت رو الان تو کردمنمی لجبازي منه.اگه تقصیر چیز همه_
 پا دست یه من گیمی راست کنه.تو لعنتم خدا بودي!ن بیمارستان

  نیست! بلد هیچی سر درد جز که امچلفتی

  انداخت: طنین گوشم توي جانش بی صداي

 چه شم.اینمی بیخود خود از کنه...دارممی نابودم داره لحظه هر_
  دم؟می پس دارم که امتحانیه
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 تک_تک هزدم.ب زل صورتش به عجز با و انداختم چنگی پیرهنش به
 خدایم و خودم به که قولی امهمیشگی حسرت در صورتش...من اجزاي

  بکشم؟ دست او از باید بلعم.یعنیمی نگاه با را صورتش دادم

  نداشتی! تقصیري تو_

  بود؟ چی امتحان از منظورت_

  گفت: تلخ

  بود! هذیون_

  کرد: زمزمه و دوخت سقف به را چشمانش مردمک

  بود؟ فرشته روزي هم شیطان گنمی شنیدي جانا_

  گفتم: و شد فشرده درد از قلبم

 سجده آدم به که بوده حوا عاشق شیطان شاید گنمی شنیدم من_
  نکرد!

 فریاد را چیزي شد...چشمانش امخیره و کرد آزاد حسرت با را نفسش
  بودم... عاجز فهمیدنش از من که زدمی
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 عاشق نهتونمی هیچوقت شیطان نکن! باور و چرندیات این هیچوقت_
  باشه. حوا

  کوبید: قلبش روي دست با

 فقط بلده...اون دادن فریب فقط شیطان نداره! قلب شیطان_
  بده. حوا خورد به و سیب خواستمی

 روف را هایمعقده و اش.بغض ُبرنده هايحرف زیر شد تیکه_تیکه قلبم
  زدم: کردم.لب حواله امیرعلی به را سوختمی که را چشمانی و دادم

  نداشت! دوست و آدم که یحوای_

  ...نزد هم پلک ◌ٰماند...حتی حرك بی شد! خشک

  فشرد: اشقوي هايپنجه میان را بالشت به و برگرداند را رویش

  آب!_

 سمت بودم...به کرده عادت کشیدم.دیگر عمیقی نفس درد و غصه با
 توي را پارچ بود.آب یخچال بالاي درست رفتم.پارچ کوچک یخچال

  دادم. دستش به و کردم خالی صرفم بار یک لیوان
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 سفید تشک روي آب از نیمی که کشید دستم از شدت به را لیوان
  ریخت. بیمارستان

  دزدید. من از عجیب را سرخش چشمان و خورد ضرب یک را آب

  کشید. دراز تخت روي و داد دستم به را لیوان

 بیاد بگو اومد اینجام...سمیر من بده خبر سمیر بیرون...به برو_
  بیاي! بیوفتی راه سرش پشت توئم نیست اینجا...لازم

 پس اش،رحمانه بی و دار نیش هايحرف به بودم کرده عادت که من
  نشسته؟ هایمپلک پشت اشک چرا

  سمیر: نگران صداي بندش پشت و آمد در قیژ صداي

  امیرعلی؟!_

 به را رویش امیرعلی و رفت تخت سوي به سمیر چرخیدم. سمیر طرف
  زد: کوتاهی لبخند چرخاند، سمیر سمت

  نمُردم._
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 که طورياین مخصوصاً شدم؟ نگرانت چقدر دونیپسر...می نکنه خدا_
 فکر ترسیدم. که ریختمی اشک جوري داد.یه خبر و زد زنگ جانا

 اومده! سرت بلایی یه کردم

 سرم روي را امروسري دزدید. را نگاهش سریع و کرد نگاهم امیرعلی
  کردم: مرتب

  سرشو؟ بینینمی بدتر؟ این از دیگه_

 ن◌ٓکنم.الا تصادف خواستممی بار چند راه کردم.تومی سکته داشتم_
  خوبی؟

  گفت: سرد و کوتاه

  خوبم._

  چرخید: طرفم به سمیر

  بودي؟ امیرعلی کنار تصادف موقع نشد؟ چیزیت که تو جانا_

  کردم: زمزمه و شدم خیره امیرعلی شده منقبض فک به

  نشد. چیزیم داشتم هفاصل باهاش من نه_
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  زد. پوزخندي امیرعلی و عمیقنفس سمیر

  خندید:

 و رمانتیکمون شب امیرعلی شد! خراب چیز تروخدا...همه بینیمی_
  کرد. داغونش زد

 شد.متعجب خشم از پر چشمانش و کرد کج را لبش شدم.امیرعلی گیج
  گفتم:

  رمانتیک؟ شبِ_

  امیرعلی! نزن نیشخند

  ت:گف و ایستاد کنارم سمیر

  فهمی.می حالا...خودت گمنمی چیزي_

  چسباند. لبش به و گرفت را دستم و زد چشمکی و

  ســرم! آخ_

 چشم امیرعلی به زده کرد.وحشت رها سرعت به را دستم سمیر
   بود... شده مچاله هم اشقیافه و بود گرفته را سرش که دوختم
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  یهو؟ شد چت امیرعلی؟_

  کن. صدا و مدکتر برو کشه...سمیرمی تیر سرم_

 منگاه خشمگین امیرعلی سمیر رفتن با رفت. و گفت ايباشه سمیر
  غرید: و کرد

  بشم. کثیف انقدر من شدي باعث بخشمت.تونمی هیچوقت_

 بیخودي که هستی قاضی چجور تو کنی؟می خون را دلم امیرعلی؟ چرا
  دانی؟می محکوم مرا و خودت براي کنیمی صادر حکم

  چیه؟ منظورت_

  گذشت؟ خوش سمیر با بازي نگاه بفهمی.چیه؟ نبایدم خب آره_

  شدم: گیج

  شدي! روانی خورده ضربه سرت به باز گی؟می چی چته تو_

 این از بیشتر تا بیرون برو حالا داداش!زن خانمِ خوب تو روانی من آره_
  نشده! خراب رمانتیکتون شب

  چیه؟ براي ها طعنه این گی؟می چی فهممنمی اصلاً  من_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1339  

 

  زد: خنديپوز

   طعنه؟_

 امیرعلی از را صحبت هرگونه ياجازه شدند اتاق وارد سمیر و دکتر
 لویمگ روي را دستم نشستم. پنجره کنار صندلی روي حالبی گرفتند.

  بود. شده تنگ نفسم گذاشتم...راه

  گفت: امیرعلی به کردمی چک را امیرعلی وضعیت که حالی در دکتر

 حمصب گیرم...فردامی عکس احتیاط براي باشه، مشکلی نکنم فکر_
 دیگه! کن لوس و خودت تو.کم شانسی خوش شی...چهمی مرخص

  نشه. چیزیت تو که کردمی سکته داشت همسرت

  نه! خدا شدم.واي سمیر يخیره بهت با و گرفتم زدم...آتش یخ

 و گذراندم نظر از را سمیر سرخ آید.صورتنمی در کس هیچ از صدا
 را امیرعلی العمل و عکس ندارم بردم.جرأت فرو امیقه توي را سرم

 ببینم.

 توانستممی هم بسته چشم که درهم هاياخم با دکتر به رو سمیر
  گفت: ببینمشان
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  هستند. بنده همسر ایشون شده اشتباهی یه کنم فکر_

 یا...سرخ بود...خجالت چه از دانمنمی و ترکید بمبی مغزم توي
  این!؟ از بدتر شدم.حقارت

  است: منگ و گیج دکتر صداي

  خوام.می معذرت من_

  جانا...گند! زدي گند

 به کردن نگاه شدم.روي بلند جا از بدبختی با رفت که دکتر
  گفتم: اي گرفته صداي نداشتم.با را هیچکدامشان

  بخورم. هوا یکم رممی_

 کردن.صداي فرار براي بود بهانه اینجا شرجی هواي توي خوردن هوا
  خورد: گوشم به سمیر محکم

 اهمب بعد بیام و بخرم و امیرعلی داروهاي برم تا اینجا بشین خواد!نمی_
  میریم.
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 تهدس و گوشی نشستم.سمیر سرجایم و کردم ايقروچه دندان لعنتی! 
 من باز رفت.حالا بیرون اتاق از و داد جا شلوارش جیب توي را کلیدش

 رویش فرضی خطوط و رفتم ور دستم کف امیرعلی.با و بودم مانده
  کرد.می سنگینی بیشتر لحظه هر کشیدم...بغضم

  جانا؟_

 صدایم گونهاین وقتی دانیبردم.می بالا را سرم و سوخت چشمانم
 ییگومی سوز پر اینگونه که برایت بمیرد جانا رود؟می در جانم زنیمی

  جانا.

  جانا؟ جان بگویم شدمی کاش

  گزیدم: لب

  بله؟_

 تبدبخ منِ اِلا گذراند نظر از را چیز همه کشید...چشمانش عمیقی نفس
  را... برگشته بخت

  اینجا. بیا_
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 نزدیکش جان بی هاي قدم با و شدم بلند جا از و رفت بالا قلبم ضربان
  شدم.

  بله!؟_

  کرد: نگاه خیره رویشبهرو ساعت به

  بیار. در و گوشیم شلوارم جیب از_

  شیطان! بر خدا لعنت کنم؟ ماچ را اشگونه و بپرم داشت عیبی مگر

  گرفتم. سمتش و کشیدم بیرون جیبش از را اشگوشی

  بزن. زنگ گممی که ايشماره به_

  کردم: اخمی

  نشکسته! که دستت خورده ضربه سرت به_

 هر از شدم.عاري خشک نگاهش حالت دیدن کرد.با نگاهم بالاخره
   بود! حسی

  گفت: لب به پوزخند

  شه؟می کم چیزي ازت_
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  گفتم: حرص با

  مارشو.ش بگو_

 نم بده نشده! چلاغ که دستم تو گیمی درست نکرده، لازم خواد!نمی_
  رو. گوشی

 هب دوختم.نفسم چشمانش به را چشمانم و کردم خم سمتش به را سرم
 پلک دادم. قورت را دهانم آب و شدم مستش و خورد نفسش

  گذاشتم: صورتش روي و آوردم جلو را لرزانم بست...دست

  میاد! بدم لوس مرداي از منم_

  گفتم: و کردم نوازش را ریشش ته اماشاره و شست انگشت با

  بکشم! و نازت بخوام که نیستم دخترات دوست و یلدا مثل من_

 صورتش از انگشتم تا کرد کج مخالف جهت به را سرش و باخت رنگ
  گفت: آرام شود. جدا

  بسه!_
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 هتبس کم_کم چشمانم امیرعلی...عطرت! کشیدم...عطرت عمیقی نفس
  کشید: داد وجودش تمام با که شد

  جانا!!! کن بس بگیره همرو دامن و بشه ور شعله آتیش این نذار_

 خودم به که قولی یاد شدم. زدهبهت و آمد پائین اشگونه روي از دستم
   من! به افتادم.لعنت بودم داده خدایم و

  لرزید: صدایم کشیدم را گوشی قفل بگویم چیزي کهآن بدون

  بگیرم؟ رو رهشما کدوم_

  گفت: گرفته و کشید صورتش روي بار چند را دستش

  اسپیکر. رو بذار بزن زنگ و کن پیدا مخاطبینم از و نازي شماره_

 مچشمان توي و شد خار لرزیدند.نازي دستانم و شدند شل فکم عضلات
 حنا بود، دنیا خودش قول داشت.به را داشت...نازي را یلدا او رفت. فرو
  بودم؟ ترسناك قصه این کجاي من بود!

  کرد: اخم که شدم اشخیره صدابی

  کنی؟می استخاره دیگه بزن زنگ_
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 پیدا را نازي شماره و زدم پوزخندي خودم روز حال به دلم توي
  خندید: که کردم کلیک اسمش کردم.روي

  باش! که...آروم کردي داغون و لمسی گوشی_

 کنارش را گوشی و کردم فعال را اسپیکر و گرفتم ریزي گاز را لبم
 ادمگرفت.ایست را آستینم گوشه که بروم خواستم و برگشتم گذاشتم.

  گفت: نفهم زبان هاي بچه بستم.مثل را چشمانم و

  نرو.._

  غریدم:

  بمونم؟ یا برم آخرش کن مشخص خودت با تکلیفتو_

  کرد: زمزمه نشنوم من که جوري آرام

  کدومش؟ نفهمم؟ زبون دل یا خودم_

 به را دهانم شد.آب داغ وجودم بند _بند و شنیدم شنیدم، من امّا
 متوقفم ايدخترانه نازك صداي که برگردم خواستم دادم قورت سختی

  کرد:
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  امیرعلی؟ جانم_

  آن: از بدتر و

  خوبی؟ جان نازي سلام_

  زد. زل چشمانم به و گفت غیظ با را جان نازي

 ول و گالري باشه! خوب حسابی حالت تو کنم فکر نیستم بد که من_
  ها. میگذرونی خوش خوب رفتی...داري و کردي

 موندم،نمی امدقیقه یه نبودم مجبور اگه گذرونی؟ خوش چه_
  تهران! گشتمبرمی

  بود. سنگین حقیقت کردم...دانستن بغض

  گرفت. را مانتوام آستین ترمحکم که برداشتم دیگري قدم

  نیست. عمادم تنهام دست من بیا زودتر تروخدا_

  شدم. کشیده طرفش به و کشید ار آستینم

  نازي...میام! میام_

  رفت؟می
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 رفتن از حرف او و بودم باخته عشقش قمار توي را امزندگی تمام من
  برایش! بود آسان چقدر میزد؟

 به سرعت با و کشیدم بیرون دستش از را مانتوام آستین شدت به
  رفتم. در طرف

  جانا...؟_

 کنار رویش از سرعت به را حفهبود...مل معلوم پنجره شیشه توي از
 تخت روي از خورد پبچ پایش اما شود بلند جایش از خواست و کشید
  زمین. افتاد

  شد. متوقف دستگیره روي دستم آمد که ریزش يناله صداي

  نرو... جانا_

  دهی؟ زجرم تا ماندممی

  آمد: عجزش پر کردم...صداي حس امگونه روي را اشک گرمی

  ساختیش! برام تو که جهنمی این تو زنممی پا و دست دارم _

  دیگر... اشک قطره و برداشت تپش قلبم
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  کرد: زمزمه

  شه...نمی_

 دست و گذاشت بیمارستان رنگ سفید سرامیک روي را دستش
  کرد. حرکت طرفم به و شد بلند جایش تخت.از میله به را دیگرش

 شد که رفت.نزدیکممی بالاتر قلبم ضربان داشتبرمی که قدمی هر با
  فشردم. بهم را چشمانم

 بل کشید.آرام عمیقی فرا نفس و برد گوشم نزدیک را سرش پشت، از
  زد:

 سجده آدم بر که بود حوا عاشق شیطان شاید نفهمید هیچکس_
  نکرد...

 خواستمی و خورد گوشم به داغش هاي شد...نفس ترنزدیک سرش
  پرسید:می خوش از زد...انگارمی حرف خوش با بسوزاند.انگار را گوشم

  آدمه. مالِ  حوا آخه شه؟می چی آدم پس_

  کردم: باز دهان من باراین
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  نداشت. دوستش هیچوقت حوا_

  کرد: زمزمه حرص گرفت.با دست در را موهایم از ايتکه کردم احساس

  اونه! سهم چیز همه بود! اون سهم اولم از اما_

 اش هبود.سین صورتش مقابل درست سمتش.صورتم چرخیدم درد با
  شد. پائین و بالا

 آرزو و نبودش بار صد روزي حوا اگه چی؟ کنه اذیت رو حوا آدم اگه_
  چی؟ کنه

  زد: تلخی لبخند

  اونه! مال بازم_

 اب و چسباندم گوشش به و بردم جلوتر را سرم شدم بلند پاهایم روي
  گفتم: جسارت

 ود!ب ترسو یه شیطان کنممی فکر کنم؟می فکر چی به من دونیمی اما_
  آدم. دست سپرد حوارو و داد ترجیح و فرار اونم
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 توي شدم آوار شد بسته که شدم.در خارج اتاق از و زدم پوزخندي
 دیوار به را خودم گذاشتند. مسابقه ام گونه روي هایماشک خودم!

 صداي هم بعد و آمد چیزي شکستن صداي امیرعلی اتاق چسباندم.از
  دادش:

  خـــــدا... اي_

 توي غریبانه چه من...من و دوئید امیرعلی اتاق به سرعت به پرستار
  شکستم. خودم

***  

 يخیره زدهبهت تزئینی وسایل و ها بادکنک دیدن شدیم...با ویلا وارد
  کرد: دراز سمتم به را دستش و خندید که شدم سمیر

  مبارك! عشقم...تولدت بغلم بیا_

 که بود روزي ز،امرو نداشتم. خبر خودم و بود شد.تولدم گرد چشمانم
  بود! شده مرخص بیمارستان از امیرعلی

  .بودم سرقولم من !نشدم کلام هم او با...نکردم نگاهش ◌ٰحتی

  گفتم: لبخند سمیر.با بغل پریدم
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  .مرسی...سمیر نبود یادم خودم ◌ٰحتی_

  نداره. عزیزمو قابل_

 رویمبهرو درست که شدم امیرعلی يخیره پوزخند با و چرخاندم چشم
 با !نیست غمگین چشمانش که شیطان تو؟ بودي بود.شیطان دهایستا

  زند...نمی سرخی به شود.چشمانشنمی امانخیره اخم

 بلند شد مشت که چسباندم.دستش سمیر يگونه به را لبم قصد از
  گفتم:

 و نبودم اشمتوجه خودمم که ساختی.روزي واسم روزو بهترین امروز_
  بودي! تو

 زوم چشمانش و بود شده منقبض شد.فکش ولو کاناپه روي امیرعلی
  فرش.

  آمد: سر پشت از نساء صداي

  برسه. هم ما به جانا بذار کن ولش سمیر آقا_

 تفو شدت به را نفسش امیرعلی که دیدم من و کرد ولم خنده با سمیر
  کرد.
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  بوسید: امکردم.گونه بغل را نساء

  عزیزم. مبارك تولدت_

  مرسی._

  شدم: خیره اش گرفته گچ پاي به

  چطوره؟ پات_

  زد: محوي لبخند

  خدمتتون. داره سلام خوبه_

  کرد: تر آرام را صدایش و

  گشتید!می بر دیشب همون کاش_

  چرا؟_

  میکرد. کمکم مهرداد آقا همش کشیدم خجالت کم یه خب_

  نشست: لبم بر خنده

  آقا؟ مهرداد؟ آقا خجالت؟ و تو بردار دست_
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  کرد: زمزمه ترآرام و کرد اخم

   من؟ به راجع کردي فکر چی دیوونه گمشو_

  گرفت: شدت امخنده

 چپش لقمه یه تو.گفتم تا بودم مهرداد نگران بیشتر که حد اون در_
  نمیاري! کم پرویی تو ماشالله نکنی!

  آمد: سمیر عجول کرد.صداي نگاهم چپ_چپ

  دیگه. بیا جانا_

 ارشنک و رفتم سمیر سمت به و بنشیند کاناپه روي نساء تا کردم کمک
 لیو پرسیدمی را حالش و بود نشسته امیرعلی پیش گرفتم.مهرداد جا
  کرد.می نگاه ما به اخم من یک با حواسبی او

  زد: اياشاره میز روي کوچک تولد کیک به و کرد نگاهم سمیر

  کنم.می جبران بریم عزیزم.همدان نیست لیاقتت حد در ببخشید_
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 نگاهی امیرعلی به چشم گوشه بوسید.از را امگونه و شد خم
 دیوار، سفید گچ رنگ با رنگش و کردمی نگاهم خیره اندختم...خیره

  داد. فشارش و گرفت مبل دسته به را کرد.دستشمی برابري

  بود!؟ شده سالم شدم.چند کیکم ي خیره

  تنها؟ يساله پنجاه زنی یا سه و بیست

  گفت: ذوق با نساء

  آرزو. اول_

  زد: لب گوشم در سمیر

  باشم! آرزوت تو من لطفا_

  گفت: خنده با مهرداد

  نشسته. مجرد اینجا اوي_

 راه اشکش از لباب چشمان دیدن دوختم.با امیرعلی به را چشمانم
 زدممی پا و دست آب توي شد.انگار خالی دلم ته و شد بسته امتنفسی

 و ودب شده اشک از لباب اشلعنتی بکشم.چشمان نفس توانستمنمی و
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 نصافت گیري؟امی اینگونه را جانم کرد.خدایامی گاهن سمیر و من به
  پس؟ کجاست

  کرد: نزدیک لبش به و گرفت را دستم سمیر

 نکنه...بچه جدامون چیز باشیم...هیچ هم مال همیشه براي کن دعا_
  بشیم... دار

  گفت: نساء بست. را چشمانش امیرعلی

  کیک! رو شهمی آب شمع الان دیگه کن فوت جانا_

  نشست: نساء کنار و شد بلند امیرعلی پیش از مهرداد

  خواد!می لفظی زیر بگیم نیست عقد يسفره سر يبله که اینم_

  کردم: زمزمه لب زیر درد و بغض با

  "تونمنمی بکن...دیگه ریشه از و عشق این خودت خدایا"_

 زدن دست به شروع مهرداد و کردم.نساء فوت را ها شمع و شدم خم
 نوزبود.ه دنبالش به سرکشم رفتم.نگاه فرو یرسم آغوش توي و کردند

  بود! بسته چشم هم
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  باشی. داشته دوسش امیدوارم من! کادوي این_

 بگذارم را طلا دارد؟ اهمیتی چه این و خریده طلا سرویس برایم سمیر
  زند؟نمی برایش قلبم وقتی باشم خوشحال چه از و دلم کجاي

  گفت: اعتراض با نساء

 کادویی اشواسه تا جاناس تولد گفتیمی هم ما به کاش سمیر آقا_
  خریدیم.می چیزي

  کرد: تأیید را نساء حرف مهرداد

  بردي! داداشزن جلو مارو آبروي چجوري بابا.ببین آره_

  بوسید: را لبم يگوشه مهابابی سمیر

 به و دارم دوسش انقدر که منم فقط کنم ثابت بهش خواستممی_
  یادشم!

 و کرد نگاهم کرد.طوري نگاهم و کرد بار مچش امیرعلی لحظههمان
 و آمدم بیرون سمیر آغوش از باعجله که زد زل چشمانم به جوري
  کشیدم. کنار را خودم
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 راحتی نفس سپس و کرد نگاهم طوريهان لحظه چند امیرعلی
 هایش آرنجش و گرفت دستانش میان را سرش کلافه، و شد کشید.خم

  گذاشت. پایش روي را

 را طلا يجعبه میز روي از و شدم خم ام،احمقانه ارک توجیه براي
  گفتم: و کردم مصلحتی يبرداشتم.سرفه

  خریدي! چی ببینم خب_

  م:گفت شوخی و خنده با مهرداد و نساء روبه و گرفتم بالا را سرم سپس

  خرید.می چیزي یه نگرفته! که رو فردا خدا نداره.ولی اشکال_

 دهانم انداخت.آب امیرعلی به داري معنا نگاه نساء اما خندید مهرداد
 و انداختم طلا سرویس به الکی کردم.نگاه باز را جعبه و دادم قورت را

  گفتم:

  خوشگله! خیلی سمیر مرسی_

  بزنن. روش آبی نگیناي دادم داري؟ دوسش عزیزم! نداره قابلتو_

  خوبه! خیلی آره_
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 هخند با کشید.سمیر موهایش میان دستی عصبی و کلافه امیرعلی
  گفت:

 وخودش که کنم سوپرایزت بتونم کنه سرگرمت گفتم امیرعلی به_
  ها. برنامه يهمه به زد گند کلاً ماشین زیر انداخت

  گفت: سمیر به کرد نگاه بدون و زد پوزخندي امیرعلی

  من! واسه کنه تکرارش طوطی مثل خوادمی ماه یک تا حالا_

 ريقدبرنده.آن و ینسنگ نگاه کرد.یک نگاهم و شد بلند جایش از بعد
  کند: خفه خواهدمی و است گلویم بیخ اشتیزي که

  عاشقانتون! يبرنامه به زدم گند که داداشزن ببخشید_

  گفت: معترض سمیر

  بابا! کردم شوخی امیرعلی!_

  آورد: در کردن فکر اداي و کرد جمع را لبش امیرعلی

  تروخدا؟ گیمی راست اوم،_

  امیرعلی!_
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  میام! خودم بخوام نزنید! زنگ زرت و رتز هِی رم.می من_

  امیرعلی!!_

  گفت: کلافه مهرداد

  دیگه. بگیر آروم جا یه بابا_

 فتگ بابایی برو عصبی حالت با و داد تکان هوا توي را دستش امیرعلی
  پرسید: مهرداد رفت. و

  چشه؟ باز_

  گفت: بداخلاق سمیر

  نیست! آدم دیگه! امیر بدونم! چه_

  انگار! بود ناراحت چیزي یه از_

  زد: پوزخندي سمیر

  شده. عاشق من واس رفته حالا بود دیوونه کم آقا_

  گفت: زدهحیرت مهرداد
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  هست؟ کی حالا بابا! نه عاشق؟_

  :گفت سمیر که کشیدم انداخت.پوفی بالا ابرویی و کرد نگاهم نساء

  فهمم!می بالاخره ولی دونمنمی_

 شدند...موقع آماده ابخو براي نبود.همه امیرعلی از خبري و شد شب
  گفت: گوشم زیر نساء رفتن

  نیستی؟ تو شده عاشقش امیرعلی که دختري اون مطمئنی_

  خندیدم: حرفش به تنها

  نگو! شعر_

  زد.می عصبی کردمی نگاه سمیر و تو به بود.وقتی جوري یه آخه_

  روانیه! اون بابا کن ول_

  تویی؟ دختر اون بفهمه سمیر ترسینمی_

 کم توئم رممی بشه...من من عاشق اون محاله نگو! عرش گفتم نساء_
  ده!می اتصالی مخت موقع یه کن فکر چیزا این به بشین

  گفت: دید، مرا بود.تا نشسته تخت روي رفتم.سمیر اتاقمان به
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  گردنت.. بنداز و سرویس جانا_

  کشیدم: پوفی حوصلهبی

  ام.خسته ن◌ٓالا فردا براي باشه_

 میز روي از را جعبه و بردم دست اجبار به یدمد که را درهمش هاياخم
  بود! زوري چیز برداشتم.همه

  هایش...حرف

  کارهایش...

  دستورهایش...

  .اشمسخره عشق این ◌ٰحتی و ازدواج این

 دبو گردنبند و گوشواره حاوي که سرویس شکل به کردن نگاه بدون
 متمس به و شد بلند جایش چرخیدم.از سمیر روبه و انداختم را آنها

  زد: برقی آمد.چشمانش

  میاد! بهت شدي خوشگل خیلی_

  شد: خیره لبانم به و بُرد نزدیکم را سرش و کرد تر زبان با را لبش
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  منی! خوشگل زن تو_

 دلم در ها گفتن خدا _خدا و شد تنگ زد...نفسم چنگ را کمرم
 انزجار از صورتم برد. نزدیک را سرش و بست را هایشجاري...پلک

 دتش به که گرفت گازي خشونت با و چسباند لبم به را ششد...لب جمع
 به قدمی و لرزیدم خودم گرفت.به فرا بهت را زدم.چشمانش پسش
  رفتم: عقب

  تونم.نمی سمیر_

  شد: تند و کرد وحشتناکی اخم

  جانا؟ چته تو تونی؟نمی چیو_

  داد: فشار و گرفت را بازویم

  کنی؟می طورياین چرا تو_

  گفتم: وغدر به و گرفت نفسم

  ماهیانمه... عادته وقته کنم فکر_

  بیاورم! زبان به را کلمه چند این تا کندم جان
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  فشرد: را دستم مچ حرص با و زد اي قهقهه

  دارم؟ چی؟ دُم دارم؟! شاخ یا مخملیه؟ گوشام پشت من کردي فکر_

  شد. منجمد هایمرگ در خون

 دِ میاري؟ نهبهو همیشه چرا تو زدي! بهم حرفو همین پیشم وقت چند_
  شده؟ چت بگو

 شده.ام...عاشق عاشق بگویم داشتم داد.دوست تکانم محکم
  کردم... سکوت فقط اما بردار! سرم از دست توانمبرادرت...نمی

  غرید: و کرد ول را دستم مچ

 تو داره! نیاز مَرد یه مَردم؟ یه من بفهمی خواينمی چته؟ گینمی_
  کنی!می دریغشون ازم داري

 نیستی مرد تو داري؟ غریزه کنی حس است این به بودن مرد مگر
  نیستی! سمیر.بخدا

  گفت: عصبی و کشید دراز تخت روي گویمنمی چیزي دید وقتی

  کنم. روشن و تکلیفت بعداً تا کن! خاموش چراغو_
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 سمیر انگار کشیدم. دراز تخت گوشه و کردم خاموش را چراغ بغض با
 کند! روشن را تکلیفم واستخمی بود! شده خسته کردن بحث از هم

  بار؟نکبت زندگی این را؟ چی تکلیف

 لرزش برد..بانمی خوابم زیادي خیال و فکر ...ازبود شب هاينیمه
  برداشتم: را امگوشی و کردم باز بالشت،چشم زیر امگوشی

  "ساحل لب بیا"

 داشت...سریع برم وحشت شب؟ وقت این بود بود...که ناشناس شماره
  کردم: تایپ

  "شما؟"

  است. خواب که بردم پی سمیر عمیق هاي نفس دیدن برگشتم...با

  لرزید: گوشی

  "شیطان"

  بودي! وجودم يهمه تو...تو نبودي گرفتم...شیطان گاز را لبم

  داشت؟ کارم شدم...چه بلند تخت روي از
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 زد.می تند همیشه از بیشتر که گذاشتم قلبم روي را دستم ناخودآگاه
 به راهش یک که راهی زدم.دومی پا و دست عمیق راهی دو یک میان
  آورد.می در پا از مرا آخر قراريبی این قلب. به راهش یک و بود عقل

 براي زندمی پر انداختم.دلم سمیر خواب در غرق يچهره به نگاهی
 لعنت دلم و خودم به باز هزارمین براي است. منتظرم بیرون که کسی

 از را شالم و چرخاندم را سرگردانم نگاهشدم. بلند جایم از و فرستادم
 صداي ◌ٰحتی و لرزیدمی وضوح به برداشتم.دستانم آویز روي
  بود. استرس از پر برایم هایمنفس

 کردم باز که را اتاق کردم.در تن را مانتوام و سرم روي انداختم را شال
 با کردن نرم پنجه و دست و بودم من باز سمیر، سمت برگشتم باز

  خیانت. بد احساس و بودم من بغض.باز

  آمدم. بیرون اتاق از و بستم سریع را در

 سیاهی رنگ که شب از سفیدي دیوار به را چشمانم و دادم تکیه در به
  گفتم: وار زمزمه و قلبم روي گذاشتم را دوختم.دستم بود، گرفته

  بگیر. آروم_
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 و بافتممی کردم.خیالمی آویزان قلبم و گردن به و بافتممی خیال
 هک بود! شده اجین گناه با که خوشی کرد.یکمی ولوله دلم ته خوشی

  شیرین. هم و بود تلخ هم

 محال خوردمی صورتم به که رفتم.نسیمی بیرون به و شدم رد سالن از
 با و چرخاندم را نگاهم کرد.می تنگ را هایمنفس هوا شرجیه و بهتر را

 یک مثل ساحل به وجم زدن سیلی رفتم.صداي جلو به لرزان هاي قدم
  پیچید. گوشم توي آرامش از پر ملودي

 ی،مشک يمردانه پیرهن آن با بود. ایستاده ساحل به رو سینه به دست
  !دور از هایشاخم ◌ٰکرد.حتی عاشقم بیشتر سینه به ست دو قلدرانه

 را دستانم و بستم را کرد.چشمانم حرکت سویش به جلو جلو قلبم
 سینه توي دلم فرستادم. بیرون را لرزانم هايکردم.نفس مشت

  کنم. نگاهش کردمنمی جرأت ◌ٰحتی میکرد. قراريبی

 عمیقی آه با و انداخت سمتم به نگاهی ایستادم.نیم کنارش صدا بی
 ریختگی بهم براي شد رو و زیر کشید.دلم موهایش میان دستی

  موهایش.
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 وارزمزمه و کرد پا به دوختم.پا دریا انتهاي به و گرفتم چشم امیرعلی از
  گفت:

  چی؟ یعنی دادن جون دونیمی_

 سکوت امٌا  حسرت، یعنی من نیست.براي جواب منتظر یعنی لحنش
  چیست! او نظر از دادن جان بدانم که کردم

  گفت: وارزمزمه

 قسمتت که چیزي به بستن دل یعنی حسرت. یعنی دادن جون_
  نیست.

  زد. چنگ گلویم به عجیبی بغض و شد رو و زیر دلم

  داد: ادامه اي درمانده لحن با

 گور به خواستتو دل حسرت باشه قرار که تدریجی! مرگ یعنی این_
  ببري.

 اشکی قطره آورد. هجوم ذهنم به خیالبافی باز و بود دار بو حرفایش
 نگاهم شد.عمیق روان گونم رو اجازهبی و زد قل چشمم ي گوشه سمج
  کرد:
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  بکشی! آتیش به شبرا دنیارو خوايمی کنه گریه وقتی که_

 شمچ حرفایش يبقیه منتظر و زدم کنارش اشکم دست، پشت با سریع
  رفت: تحلیل به رو صدایش دوختم. دریا به

 پیروز رقیبت وقتی امیدي. نا انتهاي یعنی قدر رقیب یه داشتن_
  درده. بدترین باشه میدون

  آهش. توي يشده پنهان سوز براي ریخت کشید.دلم آه باز و کرد مکث

 را شالم گوشه دست با بود! خون کاسه دو سمتم...چشمانش رگشتب
 به خیره غمگینی لحن با کنم. فکر دادنمی اجازه زدم...قلبم چنگ

  گفت: چشمانم

  جانا؟_

  کاهگلی. دیوار یک ریخت،مانند دلم لحنش از

 باز اجازه بی کردم.دهانم باز و بستم را افتاد...چشمانم دوران به سرم
  شد:

  جانم؟_
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 تمام را کابوس این و بگویی...بگو خواهیمی چه بگو جانا؟ ...جانجانم
  کن.

  .زد برق ساحل دلخواه تاریکی تو نگاهش ایستاد. رویم به رو و چرخید

  کشیدم. لرزانی نفس من و کشید بیرون دستم از را شالم گوشه

  دردمو؟ فهمیمی باشه! برادرت رقیبت که اینه درد بدترین_

 یک اشهمه تصویرها این و هاحرف این گفتمی بهم عجیبی حس
  رویاست.

 فکر حرفش به و بذارم کنار را گنگم احساسات ي همه خواستمی دلم
  کنم.

 ناباورانه و دادم تکان را سنگینم زد...زبان دو _دو نگاهم توي نگاهش
  گفتم:

  امیرعلی....؟ گیمی چی_

 با را شدهان برد.آب صورتم نزدیک را سرش و شد نزدیکم قدم یک با 
 و بست کشید...چشم گلویش روي بار چند را داد.دستش قورت صدا

  کشید: داد خشم با صورتم توي شد جنی سپس کرد. باز
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 اختیار. بی اجازه، بی داره، دوست رو تو من دل گممی دارم لعنــتی_
  باخت! نفهم زبون دل این اما شدمی نباید

 از ود.ب بسته  ايتوده را کشیدنم نفس راه زدم.انگار پا و دست بُهت توي
  لرزیدند.می باهم وجودم يهمه و دلم ته ریختمی عشق نگاهش

  شد. روان امگونه روي غمیگنش چشماي جلوي اشک قطره

 خدا از که گفت دارد...وقتی دوستم گفت گفت...بالاخره بالاخره
 مخدای براي خدایم پیش را او که گفت وقتی خواستم!می را اشسلامتی

  من! بر واي و بودم خورده قسم جانش سر بودم.من ردهک منع

  زدم.می نفس_نفس هیجان از و شدممی دیوانه داشتم

 به را اشپیشانی و لرزید هایشبرد...لب جلوتر را سرش تردید با
  خدایا؟ بود عشقی چه این زدم. یخ و گرفتم ُگر چسباند. امپیشانی

  گفت: درد با و گذاشت امگونه روي را دستش

  اش.ممنوعه يمیوه براي دهمی داره...جون دوست حواشو شیطان_

 و ملایم لحن با و دوخت امشده گشاد مردمک به را لرزانش مردمک
  زد: لب آرامی
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  جانانم! جان دل، این باخت نگاهت آبی به_

 سوت هایمگوش اَم.شده لال اَم،شده کَر فهمم.نمی چیز هیچ من
  شوم.می هخیر امیرعلی به مات زنندمی

 در و بزنم را چیز همه قید خواهمدارد.می دوستم گفت بالاخره
  دارم. دوستت هم من بگویم و بکشم آغوشش

 خشک و سرم روي شد آوار چیز کردم...امّا...همه باز دهان هیجان با
 منِ ابد! تا بود برادرشوهرم امیرعلی ابد! تا بودم سمیر زن شدم.من

  بمانم! ناکام عشق نای از ابد تا باید سر بر خاك

 تپیدن از بودم...قلبم داده خدایم و خودم به که افتادم قولی یاد
   ماست. کردن تماشا حال در خدا کردم ایستاد.احساس

 فرود امیرعلی گونه روي ثانیه از کسري در و آمد بالا امزده یخ دست
  آمد.

  کرد. نگاهم مبهوت و مات و شد کج سیلی شدت از صورتش

  بشکند! دستم ..الهیبشکند. دستم
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 داد نکنم. خراب را چیز همه و گریه زیر نزنم تا گرفتم گاز را لبم
  کشیدم:

 من دونیمی زنی؟می من به حرفایی همچین کشینمی خجالت تو_
  کیم؟

  گرد: وارد گلویم بر بیشتري فشار کرد...بغض نگاهم تنها

  شوهرمی! برادر برادرتم...تو زن لعنتی...من سمیرم زن من_

 يچیز و شد بسته و باز شد.لبش خیره آسمان به و گرفت بالا را رشس
  زد. تلخی لبخند آخر در و نفهمیدم که کرد زمزمه لب زیر

 و برداشت اشگونه روي از را دادم.دستش قورت سختی به را دهانم آب
 کرد.دلم نگاه چشمانم به و بوسید را دستش و گذاشت لبش روي

  رفت! تاراج به جانم و ریخت

 به چیزو همه داري...وگرنه من پیش جایگاهی چه نره یادت هیچوقت_
  گم!می سمیر

  چرخید: ساحل روبه و آمد کـِش لبش
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 یعنی خوره!می بهم داشتی من به روزه چند این که نگاهایی از حالم_
  بود؟ الکی چیز همه بگی خوايمی

 هزارمین بار براي و گرفت نفسم افتاد. چین چشمانش گوشه و خندید
 عصبی حالت به و داد تکان سر تند_تند دادم. قورت را دهانم آب بار
  داد: تکان سر

  داري! وفا شوهرت به انقدر که خوبه خوبه...خوبه...خیلی_

 زده سیلی آن به که ايگذاشت...گونه اشگونه روي را دستش
  گفت: تمسخر با و چرخاند را چشمانش سیاه بودم...مردمک

 ولپ بخاطر که کسی بفهمم خواستمکنم...میمی تحسین رو تو من امّا_
  بمونه! وفادار تونهمی قدر چه تا بردارم، به فروشهمی و خودش

 رحمی بی با که دوختم چشم امیرعلی به شده خشک و گرفتم آتش
  شد!نمی باورم زد.می حرف تمام

  گفتم: بغض با و شد سرازیر چشمم گوشه از اشکی
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 ات مجبورم و کردم ازدواج سمیر با لپو بخاطر بود این فقط من گناه_
 دوسش که کنم زندگی مردي با عمر آخر کنم...تا تحملش عمر آخر

  کنم. مرگ آرزوي گذرهمی که روزي هر و ندارم

  خندیدم: گریه با

  ام!زده آفت خوردم...پوچم! ِکرم من_

 بیشتر امخنده کردم...شدت پاك هایمگونه روي از را هایماشک سریع
  گفتم: دتن شد.تند

 دارم فقط بخوره...من بهم من از حالتون دارید گید...حقممی راست_
 ایدب کردم.توئم سمیر به که هاییناحقی دم.تاوانمی و پولیمبی تاوان

 قدیسه شدي؟ راضی حالا نه؟ دیگه باشه داداشت زندگی به حواست
  بودم؟

 کرد.چشمانش ُشرِه و شد آب بستنی یک مانند دلم و سمتم گشت بر
 لبش روي زهرخندي بودم. عاجز آن فهم از من و داشت رنگ هزار

  گرفت: شکل

  حوا. سیب به چه و پوسیده خورده ِکرم سیب گی!می راست_
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 از لباب چشمانم میرم؟می برایت دانینده...نمی عذابم قدرآن نگو
 دهکشی امیرعلی توسط آستینم گوشه بروم که برگشتم و شد اشک
 هاينفس کردم.همینطور حس را تنش گرماي پشت ایستادم...از شد.

  کرد: گوشم.زمزمه پشت را داغش

  کشمت!می خودم دستاي با خودم کنی خیانت سمیر به اگه_

 باز براي را معماري که طبقه چند قدیمی ساختمان مانند ریختم فرو
  شد. ُپر و خالی اشک از ندارد.چشمانم خودش سازي

 شاف بهم را شد.چشمانممی بیشتر و بیشتر داشت هایشنفس گرماي
  طرفش: برگشتم و دادم

  پستی! خیلی_

 خیانت بهش بفهمم اگه داداشزن کنممی اتخفه دستام همین با_
  درك! به برو کردي.حالا

  دوئیدم. ساختمان سمت به قدرتم تمام با و شکست دلم

  بود... هایتدست مال سایه

  داد...می جر را خوابم سپید يصفحه
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  داشت... را زیبایش چین هایتبل لعنتی انار

  فریبنده... سرخ به خیره

  جنبید...می پایم

  نباشد... خود دست حالم زمان که گذاشتم

  زد...می فریاد را تنت قداست،

  را... عفیفت نگاه

  ... ها سرخ آن به لعنت

  کرد! حرام هم را امشبمان خواب که

 هق و رفتمگ دهانم جلوي را دستانم و کردم پرت اتاق توي را خودم
 زدم.می هق و لرزیدممی پا تا زدم.سر

 هایمدندان میان را انگشتانم بشنوم را صدایم سمیر اینکه ترس از
 و خوردم لیز و دادم تکیه در گرفتم.به گازشان وجودم تمام با و گرفتم

 آغوش به را هایمزانو و شدم مچاله خودم نشستم.توي سرامیک روي
  گذاشتم. امشده حلقه دستان روي را سرم و کشیدم
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 هجوم از من و خوردندمی لیز صورتم روي و بودند داغ_داغ هایماشک
  نداشت. تحلیل ياجازه مغزم و ترکیدمی داشت دلم غصه این

  خواست؟ چه گفت؟ چه شد؟ چه

  کرد؟ چه او کردم؟ چه من

 تخت روي که بود سمیر من.او هايقصه نامحرم مرد او و بودم جانا من
 و بود من شوهر او و بود سمیر رفت.او کنار رویش از ملحفه و زد غلتی

   بودم! کرده خطا که بودم من و بودم او زن من

 حضور من و جانانم جان باخت اتآبی نگاه به گفت و بود امیرعلی او
 گفت و زد لبخند امیرعلی و زد لبخند نه.خدا گفتم و کردم حس را خدا
 کنی خیانت اگر گفت او نه! یا کنیمی خیانت سمیر به بدانم خواستممی
  من. بر واي و من بر واي و من بر واي و کشمتمی

  شد. بیشتر امگریه شدت و انداختم چنگ گلویم به

  دیدم رویَت و برکردم که روز آن از چَشم

   نیست... اقوامم دیدنِ  َسرِ دیده همین به



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1378  

 

 دست به چمدان که شبی امیرعلی.همان آمدي که شبی آن به لعنت
   هستم! خانه آن کلفت من کردي فکر و داشتی اخم و بودي

 قطع هقم_هق و شد خشک اشکم يچشمه که گذشت چقدر دانمنمی
 تمام من و شدمی صبح داشت و بود میش و گرگ هوا دانممی شد.فقط

  بود. شده خشک بدنم

 زور و ضرب با من و زدند دامن بدم حال به تنم کرختی و خشکم گلوي
 ار پنجره.پرده طرف رفتم اما سوختمی آتش توي شدم.دلم بیدار جا از

  افتاد. تلاطم به املعنتی قلبم دیدنش با و زدم کنار

 من و بود من به بود.پشتش شده خیره دریا به و بود نشسته ساحل کنار
 تدس دور نظیر،بی ايمجسمه همچون که نگریستممی تنش به داشتم

 جمع انگشتانم میان را پرده نم و رسیدمی نظر به نیافتنیدست و
 ساخت براي آخر و کردم بخشش طلب خدا دادم.از سر از گریه و کردم

  کردم. تشکر نظیربی يبنده این

 قرار یک انگار چرا دانمرفتم.نمی پیجش به و برداشتم را امگوشی
 را هایشاستوري و بروم بحث هر از بعد دیدار، هر از بعد بود! نامعلوم

  کنم. چک
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 آهنگ یک دانلود لینک کردم.دوباره باز را اشاستوري و گزیدم را لبم
  بود! گذاشته را

 هب تاریکی توي جانبی بدن آن با و زدم را دانلود و کردم باز را لینک
  است! آخر بار بار،این بودم.خدایا هنذفري دنبال

   است! دلم دست و نیست من دست خدایا ببخش! خدایا

 غرورِبی من به لعنت و خواستممی را او مه باز هاحقارت تمام با
   چاره!بی

  کردم. بغض و زدم را دانلود لینک و گذاشتم گوشم توي هارا هنذفري

  زدم: را پلی دکمه و لرزید دستم

  من کشیدم چیا تو بدون”

  من ندیدم خوشی ولی خوشی

  خوشبختی مسیرِ  اول تو

  ”من رسیدم دنیا تهِ
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  گرمه چقدر سرت من بدون”

  فهمهمی روزامو این حال کی

  تو! نکردي گناه دارم قبول

  رحمه،بی دنیاي کارِ 

  ”رحمه!بی دنیاي کار

  

  گیرهمی مارو عمر زمونه”

  سیره! برادرش از برادر

  ”دیره!!! خیلی رسیدي دیر تو

  

  کردم هرکاري تو بخاطرِ”

  برگردم چجوري من رفتی تو

  ”بگردم بیا...دورت خودت
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  کن صدام”

  چگیمهب لالایی تو صداي

  کن... صدام

  نیمه نصفِ  عشقاي از امخسته دیگه

  کن... نگام

  چشمات جون به

  بگم... که ندارم جون دیگه

  ”شه!نمی

  

  زندگیشه؟ که اونی از آدم گذرهمی مگه”

  شه؟می خسته هاشساقه زردي از ریشه مگه

  چشمات! جون به



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1382  

 

  ”بگم... که ندارم جون دیگه

  

  گیرهمی مارو عمر زمونه”

  سیره برادرش از برادر

  ”دیره!!! رسیدي،خیلی دیر تو

***  

  

  هفتم* *فصل

 خانه کردم.نزدیک باز و بستم را متورمم و سرخ چشمان
 انجام العملی و عکس چه دیدم را امیرعلی وقتی دانستمبودیم...نمی
  گذاشت. دلم به را داغش و رفت شب همان که او دهم.مقابل

 آخر در و انی...حماقتوحشت...ترس...نگر داشتم! مختلف حس هزار
  سوز!جان عشق آن

  آمدم: خودم به سمیر توسط دستم مچ شدن فشرده با
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  کشه.نمی طول زیاد برم؟ خواممی که نیستی ناراحت_

 بودم! دنیا زن ترینخوشحال من الان و کاري سفر برود خواستمی
  .روز چند براي ◌ٰحتی بود، من آرزوي سمیر دست از شدن خلاص

  ري؟می یک نیستم. نه،_

  دوخت: چشم ماشین پنجره به

 هفته یک شایدم روزي پنج بره پیش خوب کارا اگه نیست، معلوم_
  کامل.

  نگردي! بر دیگر و بروي کلاً گویممی باشد من با

  دادم. تکان سري

 و شد پیدا زودتر زد...مهرداد یخ من دستان و شد حیاط وارد ماشین
 او بودم ندیده بود روز دوبودیم. رسانده زودتر را نساء آن از قبل

  مواد! دنبال به و بودم خمار معتاد یک را...مثل

 گوش مهسا اتاق در جلوي رفتیم...مادرجون بالا طبقه به سمیر با
 در را او حرفی هیچ بدون و رفت سمیر سمت دیدنمان با بود ایستاده

  گفت: بغض با و کشید آغوش
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  سمیر. اومدي شد خوب آخ_

  شد! کج دهانم من و کرد نوازش را رجونماد موهاي آرام سمیر

  جان؟ مامان شدهچی باز_

 مترسمی گهمی بهش داره چی نیست معلوم مهسا اتاق رفته امیرعلی_
  بده! دستش کنه کاري یه

 ويمح لبخند سرهایش! درد و بود امیرعلی کرد. تپیدن به شروع قلبم
  .زدم

 که اتفاقی زنه.کممی حرف باهاش داره لابد مامان نباش نگران_
 کار .سزايحقشه بکشه هم رو مهسا امیرعلی ن◌ٓالا هرچند نیوفتاده!

  نیست! کم کرده ازدواج مادرش و پدر اجازهبی که دختري

 برزخی صورت با امیرعلی و شد باز شدت به مهسا اتاق در لحظه همان
 مادرجون سوي به سمیر یا من حضور به توجه آمد.بی بیرون

  گفت: بالایی بلند نسبتاً صداي با و ایستاد رفت.جلویش

 دوار پسررو این و آورد ما سر بلارو این که رو کسی اون کنه لعنت خدا_
  کرد. زندگیمون
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  شدند... شل پاهایم

  کشید: داد

 يپسره اون با بهتره پس ندارم حرفی دیگه من همینه! مهسا لیاقت_
  بفهمن.. کنه...همه ازدواج احمق

  من! اعدام حکم یعنی زد.این خشکم

 ماندنم من و رفت شد.امیرعلی خشک گلویم و گرفت بدي طعم دهانم
 اخمی سمیر بود. شده آوار سرم بر دفعه یک که بیچارگی همه این و

  دادم؟می انجام العملی و عکس چه باید کشید.من آهی مادرجون و کرد

  پرسید: ايگرفته صداي با سمیر

  عروسیشونه؟ کِی_

  کشید: آه مادرجون

  دیگه. روز دو تا_

  گفت: تمسخر با سمیر

  نیستم. من که حیف_
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  زد: اشگونه به چنگی معمول طبق و پرید مادرجون رخ از رنگ

 آوردیم؟ راه سر از و آبرومون ما مگه شدي؟ دیوونه سمیر، گیمی چی_
  بیاري؟ در حدیث و حرف خوايمی کجاست؟ عروس برادر گننمی

  نیست. مهم بپرسن بذار_

 آزاد هواي به من و کند قانعش خواهدمی زند،می داد سرش مادرجون
  نشستم. ها پله روي و بردم پناه حیاط به دارم. نیاز

 جا از تقریباً شخصی صداي با که شدم غرق خودم توي چقدر دانمنمی
  پریدم.

 کردم آرزو دلم کشیدم.توي عمیقی نفس مهرداد دیدن با و چرخیدم
 و است دروغ هااین تمام گفتکرد.میمی آرامم و بود امیرعلی کاش
 تا خانه این در محمد حضور نیست قرار و کند ازدواج نیست قرار مهسا

  باشد! ابد

  ت!اس نزدیک نابودي، دانستممی و خودم دلخوشی براي بافتممی خیال

  بشینم؟ اینجا تونمترسوندمت...می اگه ببخشید_
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 ساعت و لحظه این در که چیزي دادم.تنها تکان سري اکراه با
  بود! او خواستم...حضورمی

  گفت: و نشست کنارم

  بزنم. حرف باهات موضوعی یه به راجع خواستممی_

  پرسیدم: متعجب

  موضوعی؟ چه_

  کشید: عمیق نفس چند

  نساء. دوستت اون به راجع_

  داد: ادامه که پرید بالا ابروهایم جفت

 یه دنبال...شده دیرم و گذرهمی داره ◌ٰازدواجمه...حتی سن من_
 خوشم هم نساء شخصیت خوب...از همسر یه و آرومم دگیزن

   زیر! به سر و اومده...نجیبه

  گفتم: شده گرد چشمانی با چرخیدم سویش به

  ؟ روز چند این تو_
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  نداد. جوابی

  نبودي؟ مهسا عاشق مگه تو_

  خورد: گوش به هایش دندان شدن سابیده صداي

 الاح و کرده پرتم آشغال تیکه یه مثل بودم عاشقش که کسی فعلا_
 یگکنه.مینمی حساب آدمم و من و دیگست یکی شناسنامه تو اسمش

  نیست؟ دیگه که کسی براي سوزم به

  خواي؟می رو نساء مطمئنی تو_

  کرد: اخم او خندیدم...اما و

  زنیم.می حرف داریم نداره خنده_

  زدم: پوزخندي

 با هدمی اجازه نظرت به شناسی،می من از بهتر مادرتو که خودت_
 نداره؟ حسابی و درست يخانواده نداره؟ پول که کنی ازدواج دختري
  بردار! دست تروخدا

  کرد: زمزمه عجیبی نفرت با
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 تصمیم خودم زندگی براي خودم باراین خوامهمینه...می یکیش_
 نم که بدونه خوامبیرون...می بیام مامانم سلطه زیر از خواممی بگیرم،

  نیستم! بچه دیگه

 ازدواج نساء با مهرداد اگر شدم. شیطان و زد جرقه مغزم يتو چیزي
   شد!می دیوانه قطعاً خانم عمه کردمی

 خواهد،می را مهسا هنوز مهرداد دانستمزدم.می خبیثی لبخند
 این با کند، ازدواج نساء با خواهدمی بازيلج بخاطر فقط دانستممی

 ساکت را نموجدا عذاب کردم سعی و داد رضایت بدجنسم دلم حال
  بخورد! شکست خانم عمه که بود این مهم که! شدنمی چیزي کنم!

 يمزه بزنم...ببینم حرف باهاش خوام...بایدمی و خونشون آدرس_
  نه؟ یا خوادمی منو چیه...اصلاً دهنش

 برایشان نقشه کلی و دادم را کردم...آدرس حس را چشمانم برق خودم
  بود! من نوبت باراین کشیدم.

  رفتم.. تاقا به
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 به دست و دادم تکیه در بود.به وسایلش کردن جمع مشغول .سمیر
  شدم. کردنش تماشا مشغول و سینه

 من و برد یورش اشگوشی طرف به خورد...هولزده زنگ اشگوشی
  کردم! تنگ را چشمانم

 از شد.متعجب خیره اشگوشی صحفه به و داد قورت را دهانش آب
  گفتم: رفتارش

  نمیدي؟ جواب چرا کیه؟_

  داد: جواب و انداخت من به نگاهی

  بله..._

  کرد: حرکت پنجره طرف لرزید...به صدایش کردم احساس

  دنبالت! میام کنم...باشهمی جمع وسایلمو دارم اوهوم_

  گرفت: کلافگی رنگ صدایش

  خوب! خیل میام، دادم قول دیگه باشه_

  پرسیدم: شک با رفت. چمدانش سمت به و کرد قطع را گوشی
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  زد؟ زنگ بود کی_

  کرد: عوض را حرف ناشیانه و سمتم برگشت

  ببرمش. خواممی کجاست؟ م طوسی شلوار و کت اون دونینمی_

 به و برداشتم کمد از را شلوارش و کت و زدم پوستی زیر پوزخند
  گرفتم: طرفش

  ندیدیش؟ چطور بود! چشمات جلو_

 ماا بزند لبخند کرد سعی و کشید اشپیشانی روي هاي عرق به دستی
  گفت: لب زیر و کشید آغوشم در سرد نشد.خیلی موفق

  گردم!برمی زود باش خودت مراقب_

  وارنگ! و رنگ هايسوأل کلی با ماندم من و رفت

  

  *سمیر*

 کنار را تردید و کردم.شک پارك اشخانه درب مقابل را ماشین
  شدم. پیاده ماشین از و گذاشتم
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 اینجا الان کردينمی دعوا جانا با اگر شاید" گفتمی وجدانم عذاب
  "نبودي

 وارد و شد باز تیکی با زدم.در را زنگ و فرستادم بیرون را نفسم کلافه
 لب به کمرنگی لبخند و بود ایستاده خانه درب شدم.مقابل اشخانه

  داشت.

  ها... روز این روي و رنگبی جاناي خلاف بر داد، سلامی هیجان با

  گذاشتم. اشخانه به پا و دادم را جوابش

 منو تو گفتمنمی اینجا، نمیومدن خواهرم هاي بچه اگه کن باور_
  برسونی!

 احمق هم ها قدرآن بود..من بهانه هایشحرف تمام و گفتمی دروغ
  !بیایم دنبالش به خواستم که خوردمی ول وجودم توي کرمی اما نبودم

  پرسید: که دادم تکان سري

  خبر؟ چه جانا از_

  ستم:نش کاناپه روي
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  نکنیم! صحبت اون به راجع_

  زد: تنصعی لبخند و خوابید فِسَش

 هم به یکم اینجا ببخشید بیارم؟ برات خوريمی چی باشه_
  ریختست....

 چاك دیدن برداشت.با زمین روي از را بشقاب و شد خم مقابلم آرام و
 لبخند او و شدم داغ و نشست امپیشانی روي سردي عرق اشسینه

  شدم. هایشلب مسخ من و زد دلربایی

 قلبم اما گرفتم گرفتم...چشم چشم و فرستادم لعنت را خودم دل در
  بود! کرده عرق دستانم کف و زدمی تند

  

  *جانا*

 انکار پِی در او و بود او پِی شنیدم.نگاهمنمی چیزي اما زدندمی حرف
  رفت: من به ايغره چشم من.مادرجون

  جانا؟ خورينمی چیزي چرا_
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 توي را قاشق و شد قفل فکش که او جز چرخید سویم به همه نگاه
  فشرد. دستش

  ندارم... میل_

  پرسید: آقاجون

  رفت؟ چند ساعت سمیر_

  انداختم: ساعت به نگاهی

  شه!می ساعتی دو_

 سفر به را او چرا که بود گرفت.دلخور من از را رویش اخم با امیرحسین
  گفت: غصه اب و نوشید را دوغش از قلپی ایم.مادرجوننبرده

 برسه چه بخارونه سر نداره وقت ◌ٰکارِ.حتی دنبال همش بیچارم پسر_
  !خواهرش تک عروسی بیاد اینکه به

 سردي و صلابت آن با و گذاشت برنجش روي مرغ ايتکه آقاجون
  گفت: اشهمیشگی
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 سفرِ  برم پاشم سنم این با من که نداري انتظار خانم؟ عاطفه چیه_
  کنه! کار که گیرهمی پول چیه؟ سمیر پس کاري؟

  برچید: لب مادرجون

 فقط همگ ولی بره! نفرستش گم.نمیاستخوان و پوست شده امبچه بابا_
  کنه؟می کار شرکت اون تو سمیر

  نبود! بد میومد هم امیرعلی اگه البته دارم! اعتماد اون به فقط_

 ،دعوا هرگونه جلوگیري براي و کرد نگاه امیرعلی به ترس با مادرجون
  گفت: محتاط لحنی با

 دلم منو! شناسیمی که تو گفتم. چیزي یه کن...من ول باشه...حالا_
  نگرانشم! قراره.بی براش

 ودب رفته فرو هم توي سخت نبود.صورتش دنیا این توي که امیرعلی اما
   کند!می فکر چیزي چه به نبود معلوم و

  هست! باشی.زنش نگرانش خوادنمی شما_

 به و دهممی قورت بغض و چشمم توي رودمی فرو و شودمی خار زنش،
  کنم.می نگاه امیرعلی
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 دو _دو گرفت.چشمانش نگاهش از نفسم من و کردمی نگاهم داشت
 بدون و بشقابش توي کرد پرت را قاشق و کشید عمیقی زد.نفسمی

  گفت: عصبانیت با رفت.آقاجون بالا به حرفی هیچ

  نداره! باد کم یه گنده تربیتت.مرد از اینم_

   غم؟ این شودمی تمام کی کردم فکر و شدم ترغمگین و بودم غمگین

 توي زرشک از پر برنج با و مرغ ايتکه داشتن، توان و نمُردن براي و
  کردم. جوئیدن به شروع و گذاشتم دهانم

 خودش با و بِکند را بغضم تا دوغ قلپ چند و خوردم دیگر قاشق چند
  داشت. دوست دوغ خیلی او و خوردم ببرد.دوغ

 به لعنت و کرد بازي غذایش با فقط و نخورد چیز هیچ که بود حواسم
  نگرانم. دل

 عهده به را هاظرف شستن من و کردیم جمع را میز مادرجون کمک با
  دریغ... اما دهم سامان و سر عصابم به کمی تا گرفتم
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 من و گذاشتنمی دهانم به دهان زیاد و بود مهسا ناراحت مادرجون
 خواستممی که بود چیزي آخرین هایش غر_بودم.غر شاکر را خدا

  بشنوم.

 خشکشان دقت با و زدم آب هم را ظرف يتکه آخرین
  او... با روییروبه از ترسیدممی و کنم تلف وقت خواستمکردم.می

 بود هپرید رفتم.رنگم شوئی دست به کوفته و خسته کارها، اتمام از بعد
 را مسواکم مسواك، زدن از آمدم.بعدمی نظر به همیشه از ترخسته و

  آمدم. بیرون شوئیدست از و شستم

  لرزیدم. خودم به و جاخوردم شوئی،دست در پشت امیرعلی دیدن با

 نملبا آورد.به ترنزدیک کمی را سرش دوخت صورتم به را سوزانش نگاه
 .کشیدمی نفس و کردمی نگاهم فقط صدازد...بی خشکم شد خیره که

  نشست... لبم گوشه آرام آرام و آمد بالا داغش دست

  مُردم! حرکتش همین با من و شد! تمام

 به را داغش نفس و کرد پاك را لبم گوشه دندان خمیر انگشتش با
  کرد. فوت صورتم توي شدت
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 جگی فشار همه این از سرم و نیوفتم پس تا گرفتم دیوار به را دستم
  رفت.

 ازب را پیرهنش اول دکمه دو چپش ستد با کرد بسته و باز را چشمانش
  لرزان: هرچند بزند، لبخند کرد سعی و کرد

  گرمه!_

 را نگاهش آخر شد.در پخش صورتم توي داغش نفس دوباره و گفت
  کوبید. هم به را در و شد شوئی دست وارد و دزدید

 خودم دیدن شدم.با اتاق وارد و کردم شل کمی را بافتم شال بود! گرم
  بود... انداخته گل هایمبُرد...گونه ممات آئینه توي

  گفتم: تشر با

 ◌ٰتیح اون ریلکسه! چه ببین کن جنبه.نگاهشبی جاناي بهت لعنت"_
 رفت...به و کرد خرد رو تو که شبی اون کنه...بهنمی فکر شب اون به

  "بیا. خودت
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 بخوابم گذاشتنمی خیال و بستم.فکر چشم و کشیدم دراز تخت روي
 قدرآن شوم! ویران ترکم و بخورم غصه ترکم تا بیدمخوامی باید اما

  برد. خوابم کم_کم که شدم پهلو به پهلو

 زبا چشم ام،گونه روي وار نوازش دستی گرماي با که بود شب هاينیمه
  پریدم. جایم از زدهوحشت امیرعلی دیدن با و کردم

  گفتم: زدهبرداشت.حیرت امگونه روي از سریع خیلی را دستش

  یرعلی؟ام_

  کشیدم.می نفس تند_تند و کوبیدمی وار دیوانه قلبم

 و کرد باز لب ترسناك، آرامشی با گزید. لب و بست را چشمانش
  پرسید:

  نه؟ کثیفم خیلی من،_

 قلبش روي و گرفت را دستم خشونت با برگشت طرفم به ناگهان
  پریدم: جا از من و کشید گذاشت.داد

  دقم! يآئینه شدي که نهزمی لعنتی توئه براي بینی؟می_
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  نبود! خیال که قسم خدا به نبود! خیال این نه

  کردم: زمزمه ناخودآگاه و لرزید قلبم

  امیرعلی؟_

 انهوحشی تر،قراربی و ترتند قلبش و شد داغ بود قلبش روي که دستم
 فشار را دستم شد، چشمانم میخ سرخش چشمان و کرد کوبید.نگاهم

  کرد: زمزمه عجیب لحنی با و داد

 يکره مرد ترینکثافت بکشم...من دست ازت نتونستم آره...نشد،_
  جانا... دارم دوستت اما زمینم

 لبانم و کشید تیر نمانده.سرم باقی تنفس براي نفسی دیگر کردم حس
  نبودم! لرزید.خواب

  زد: اشسینه به محکم را دستش

 یجانشه...همی قطع خونم جریان زنه،می تند قلبم میبینمت وقتی_
  ها...احمق شم...مثلمی زده

  بکشد: نفس کرد سعی و بست را چشمانش و پرید رخش از رنگ
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  خوادت.نمی من قدر کسهیچ که جانا خوامتمی اونقدر_

 زیر درست آورد، نزدیک را گرفت.سرش رعشه تنم تمام و سوختم
  گفت: عذاب با او و شدم مور_مور و خورد دارشتب هاينفس گوشم

 ناهیگ نکنم...تو فکر بهت دیگه که فرستممی لعنت خودم به شب هر_
 عوضی آدم یه چشمت به ازت...شاید شدن رد شهنمی اما ممنوع و

 دل این اما داره چشم برادرش ناموس به که بیام نظر به باز هوس
  فهمه...نمی هیچی و باخته دل سگ مثل صاحاببی

  غرید: و شد خون پارچهیک خشم شدت از صورتش

 اون با تورو که جانا...هرموقع باخت بد و خودش نفهم زبون دل نای_
 ات دیوار تو کوبممی قلبم...سرمو رو میریزن داغ قیر انگار بینممی

  نیستی! رفتنی تو بري...ولی

  انتها...وار...بی سیل ریختم اشک

 لبش روي را انگشتش و گرفت چشمانم از را اشک اشاشاره انگشت با
 که را دستم و کردم نگاهش و ریخت بوسید.قلبم را اشکم و گذاشت
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 اشگونه روي را دستم کف و برداشتم را بود قرارشبی قلب روي
  کرد. لمس را ریششته و گذاشتم

  کرد. نگاه چشمانم به و چسباند دستم کف به بیشتر را صورتش

 چشمش از اشکی عمیق...قطره و دوختیم...خیره چشم بهم دو هر
  لرزید. امچانه و فتر جانم من و چکید

 امشانه روي را سرش پناهبی ايبچه مانند و کرد گریه صدا با هویک
  گذاشت.

  بود: زخمی بدجوري سوزاند.صدایش را جگرم اشگریه

  گیرم.می آتیش درون از دارم_

  کرد... داغم بدنش، داغی

  گفتم: درد با و شکست گلوي در صدا

  شه.نمی امیرعلی، برو_

 امشانه روي از را سرش او و کردم پاك دست پشت اب را اشکم قطره
  برداشت.
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  ندارم... را کردنش نگاه روي

  برو... فقط نگو هیچی تروخدا_

  گفت: عجز با

  جانا؟_

  کشیدم: جیغ

  برو..._

  دارم... دوستت من_

  برو... امیرعلی برو_

 و خورده هرچه و بردم هجوم شوئی دست سمت به آمد که در صداي
 کوبیدم.این زمین روي را خودم و زدم زار و آوردم بالا را بودم نخورده

  نبود! شدنی تمام ممنوع عشق

 شد!خواستم...نمیمی را او من که خواست...حالامی مرا او که حالا
  شد!نمی شد!نمی

   سَري جانان
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  زند نمی دلشدگانش به

   است لب بَر جان

    را... انتظار چشم عاشق

 زانلر پاهاي با و دادم تکانی جانم بی بدن به امگوشی پیامک صداي با
  رفتم. گوشی طرف به

  خواستمش!نمی که لعنتی بود...سمیر سمیر

  کردم: باز را پیامک

  "نرسه بهت دستم کن دعا فقط کشمتمی بخدا جانا"-

 و کشیدند سوت هایمماندم...گوش خیره گوشی صحفه به زد خشکم
  بریدم. نفس

  بودم! نکرده کاري که من داد؟می معنی چه حرفش

 افتاده جانم به خوره مانند نگرانی و استرس و زد چنگ دلم به ترس
 عمیق نفس مدام و کردممی طی را اتاق مسافت دلشوره بود.با

  کشیدم.می
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   بود؟ نرفته سمیر مگر اصلاً

   را؟ ممنوعه عشق این باشد فهمیده خدا...نکند یا

 چنگ امهمعد به من و شد ساعت چند و گذشت چقدر دانمنمی
 حیاط، توي از ماشین صداي آمد...با اینکه تا رفتم راه و انداختم

 ار پنجره.پرده سوي به دوئیدم و گرفت فرا وحشت را وجودم بند_بند
 گیج زدم.سرم یخ شد پیاده ماشینش از که سمیر دیدن با و زدم کنار
  زدم. چنگ پرده به و رفت

 عصبانی وقتی رسد.سمیرب دادم به خدا اما و بود شده چه دانستمنمی
  من! بر واي و نبود اشحالی چیزي هیچ شدمی

 میان زناننفس_نفس سمیر و خورد دیوار به و شد باز محکم اتاق در
 قورت را دهانم آب و رفتم عقب به شد.قدمی ظاهر اتاق چهارچوب

  دادم.

  داد: تکان را سرش و سمتم چرخاند را بارشخون چشمان

 گند داره که ترسیمی نه؟ ترسیمی یده؟پر روت و رنگ چیه ها_
  میاد؟ در یکی یکی کاریات
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 رنگ به چشمانش و آمد جلو به شد.قدمی قطع نفسم و لرزید لبانم
  کرد: گشاد را خونش

  آره؟ کنیمی خیانت من به کن...داري اعتراف یالا_

 نگاهش شده مات و زد شد.خشکم سست بدنم و کشید تیر قلبم
  گفت: حیرت کردم.با

  جانا؟ رهآ_

  بمیرم... که خواستم و شدم شل

  کشید: عربده

 اشتباه داري بگو کن دفاع خودت از همیشه لعنتی...مثل بزن حرف دِ_
  سمیر! کنیمی اشتباه بگو کنی!می

 هب اشکم قطره دیدن با او و کردم چکید.سکوت چشمم گوشه از اشکی
  کشید: و گرفت را بافتم یقه و آورد یورش سمتم

 بونز اون کن الکیه...باز همش دیدم که چیزي این بگو هی!گنابی بگو_
  موندتو... وا
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   فهمید! را چیز همه پس

 شد...داشتم ِسر شدم...دستانم منجمد درون از و نیامد در نفسم
  دیگر! میمردم

  کشید: داد

  جانا؟ شدي لال چرا_

 پایش.وقت جلوي زمین...درست افتادم زانو با و لرزید بغض از امچانه
  بود؟ افاعتر

  نالیدم: زده وحشت

  نیست... کنیمی فکر تو که اونجوري سمیر_

  خندید: ناكوحشت

  لعنتی... دیدم و عکساتون چیه؟ این پس_

  نالیدم: ضعیفی صداي با

  ...بارم یه ◌ٰحتی ما بخدا سمیر عکسی چه_

  زد: فریاد
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  شو. خفـــه_

  سمتم. کرد پرتش و کشید بیرون را اشگوشی جیبش توي از

  کاریاتو... کثافت کن...ببین نگاهش_

 خیره اشصحفه به و برداشتم زمین روي از را گوشی ترس و عجز با
 یاد از را کشیدن نفس ايلحظه براي گوشی توي عکس دیدن با شدم.

  افتادند. ترق_ترق به هایمدندان و ایستاد تپیدن از بردم.قلبم

 داد خشم بابود. شده کبود غیرت زور از و بود شده برآمده گردنش رگ
  زد:

 من خوابه یه همش اینا سمیر بزن...بگو حرف جانا...یالا چیه این پس_
  نکردم... باهات اینکارو

 سرد هايسرامیک روي را سرم و کردن باریدن به شروع هایماشک
  نبود... خیال گذاشتم...نه اتاق

  کنم؟ چیکار باهات بگو خودت_

  :گفتم شده مات و انداختم گردنش رگ به نگاهی
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  رو... چیز همه دممی توضیح_

  غرید: صورتم توي و کرد بلندم عصبانیت با

 بود این تر؟واضح این از چیو...دیگه همه دممی توضیح گهمی باز_
 و عکستون چرا شده؟ تموم چی همه و گذشتست مال گفتیمی

  برام؟ فرستاده

  کوبید: امسینه تخته روي دست با و داد هولم محکم

  شده؟ تموم چیز همه نگفتی مگه کنه؟می بازي اهامونب داره که کیه_

  شد: گم امگریه میان فریادش

  فرستاده. غیرتبی منِ براي و عکساتون که کیه این بگو_

  کشید: داد حرص کردم.با نگاهش عاجز و درمانده

  کرده؟ شطرنجی عکسشو چرا کیه؟ این بزن حرف نکن نگاه منو_

 کردم احساس و آمدم خودم به خورد امگونه به که محکمی سیلی با
  یخ. آب سطل یک توي شدم پرتاپ
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 به و دودمانش و کنممی پیداش واحد و احد خداي کنم...بهمی پیداش_
 غیرتبی منِ واسه زنمو عکس نکنه هوس دیگه که دممی باد

  خواد!می جونمون از چی فهممبفرسته...می

 گرانه تهدید را لرزید.انگشتشمی و زدمی نفس_نفس خشم زور از
  داد: تکان جلویم

  جونت. به کن دعا فقط جانا کن دعا فقط_

 در بالاخره و شدند آویزان کنارم حرکتبی دستانم و شد بسته چشمانم
  شد. بسته محکم

  گرفتم. نفس و لرزیدم

  است... محمد میفهمید اگر

  گفتم: درد با

 نیبینمی مگه زندگیه چه کنی...اینمی دیوونم داري رسما خدایا"
  "کشه؟می درد داره تبندها بینینمی منو؟
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 امیرعلی اتاق سمت به سرعت چرا...با دانمنمی و شد بیشتر ترسم
 به و برید نفسم خالی اتاق دیدن شدم.با اتاقش وارد نزده در و رفتم

  فرستادم. لعنت بدم شانس

 توي کوچک اتاق طرف به دوئیدم و زد جرقه سرم توي چیزي
 اقات دیدند...بهمی تار چشمانم و لرزیدندمی استرس از حیاط...دستانم

 قیعمی نفس و گذاشتم قلبم روي را دستم و شد قفل پاهایم رسیدم که
  کشیدم.

 مدهان آب و شد.ایستادم باز در لحظه همان که بروم خواستم و برگشتم
  دادم. قورت را

  خورد: گوشم به داشت، بهت از هاییرگه که امیرعلی دورگه صداي

  تویی؟ اجان_

 و انداختم نگاهی سرخش چشمان برگشتم.به طرفش به و گزیدم لب
  گفت: عبوس و جدي و گرفت چشمانم از نگاه دادم. تکان سري

  خواي؟می چی_

  لرزید: امچانه
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  سرده... خیلی هوا تو؟ بیام شهمی_

 کهآن رفت.بدون کنار در جلوي از اجبار به و کشید ریشش ته به دستی
  کرد: اشاره در به سر با کند نگاهم

  تو... برو_

 اتاتفاق به خواستمنمی من و داشتیم شرم و کردیمنمی نگاه بهم دو هر
  داشتن! دوست آن و عجز داغی...آن کنم.آن فکر پیش ساعت چند

 و بردم پناه امیرعلی اتاق به و خوردند بهم سرما فرط از هایمدندان
  انداختم. اتاق به کلی نگاهی

  نبود! هااشینق آن از اثري هیچ

 شتخت روي کند تعارفم که آن گرفتم.بدون گاز را لبم و شد بسته در
  بود: یخ زد.صدایش زل دیوار به و نشست

  اینجا؟ اومدي شب وقت این شدهچی_

  شد: درهم امقیافه و پیچید اممعده توي بدي درد

  محمد..._
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 از لرزیدم من و بود سرد شد.چشمانش کشیده سمتم نگاهش
  گفت:می گوشم توي صدایی سرمایش.

  "نیست تو جاي اینجا برو"_

  کرده؟ چی.کار ناموسبی اون باز_

  شد. نزدیکم عصبانیت با

  "من! نافرجام عشق"

  شدند: مشت دستانش

  کرده؟ غلطی چه_

 هايرگ و بود مو انداختم.کم اشبزرگ و قوي دستان به نگاهی
  کرد؟می نوازش ار امگونه هادست همان با بود! زده بیرون اشبرجسته

  "امزندگی براي بمیرم من الهی ام،زندگی جاي یک لنگدمی همیشه"

 چشمانش سیاهی به را لرزانم مردمک و شدند اشک از لباب چشمانم
  شد...! منقبض فکش انداختم،
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 امگونه روي را دستش کف اباور زد،ن قل امگونه روي که اشک قطره
  د:کر شد.زمزمه خیره چشمانم به و گذاشت

  کنه؟می خرابم خونه که داره چی چشما این_

 بغضم و شدم لال اما دارم دوستت بگویم و بزنم داد داشتم دوست
  شد. ترشدید

  زد: لب آرام

  شکستم.... کردم...من باور تورو که وقتی از سوزممی تو پاي من_

  نالیدم: بغض پر

  امیرعلی..._

 انخ کرد...خفه خرابم خانه نشست پائینم لب روي که شستش انگشت
  سوخت. لبم و گرفتم

  داد: تکان تند_تند را سرش حسرت، با و شد داغ هم او دست

  نیار... در صداشم هیس_

  خندید: گلو تو
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  بمونی. دیوونه این پاي کنممی خواهش ازت بیهوده دارم_

 نگاهم در گرفت.نگاهش امگونه روي از را اشکم شستش انگشت با
  داشت: ..حسرتداشت. ضداشت...بغ حرص صدایش و شکست

  سمیري! مال تو اما_

  کوشید: بو را تنم لرزانش، نفس با و برد نزدیکم را سرش

  !باشی نداشته دوسش اگه ◌ٰحتی_

  ...هایم درد مشکلاتم...مثل روزهایم...مثل انتها...مثل ریخت...بی اشکم

 دونیمی تاوانش دم.می پس تاوانشو دارم و باختم دل اختیاربی من_
 تونمنمی و بینممی رو بزنم...تو دَم تونمنمی و بینممی رو وت چیه؟

 وندارمت...ت و بینممی رو شم...تومی لال بینممی رو بشم...تو نزدیکت
  خورم.می ضربه دیروز از بدتر هروز و بینممی سمیر با رو

  زد: دردي پر زهرخند

 حرفام با خوامبگذریم...نمی باشیم! باهم تونیمنمی ما که هرچند_
  کنم. اذیتت
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  گرفت: نگاهم از نگاه و داد قورت را دهانش آب

  گفتم.می باید دلم تو بود مونده حرفا این_

 از گرفتم.مغزم نفس و دادم فشار اتاق فرش روي محکم را پایم شست
 درد که بود قلبم آن از بدتر و بود کرده قفل فشار همه این
  کرد: مستم آرامش، د.صدايزمی صدا را امیرعلی که بود کرد...قلبممی

 نگاهم که بمیرم...نیا...نذار خودم درد به جانا...بذار اینجا اومدي چرا_
  بخوره. نگاهت به

 کف توي را ناخنم و دادم قورت را بودم.بغضم داده قول خدا به من
  باشم. آرام تا کردم فرو دستم

  بود. عصبی خیلی اینجا بود اومده پیش ساعت نیم سمیر_

  لرزید: کشید...قلبم لبش وشهگ به دستی

  چرا؟_

  "باش آروم جانا"

  گفتم: ضعیفی صداي با
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 و خودش عکس بود...البته فرستاده واسش و عکسمون محمد_
 من به نسبت و سمیر ذهن و کنه تهدیدم خوادمی کرده.مثلاً شطرنجی

  ....که بود عصبی انقدر سمیر شده! موفق الان تا که کنه.هرچند مسموم

 ینپائ و بالا را زدم.سرش امپیشانی به دستی و شیدمک عمیقی نفس
  بود! خونسرد عجیب و خاراند را اشکرد.چانه پوفی و انداخت

  گفت: و زد تمسخر با همراه ریزي چشمک که گزیدم لب

  گی؟می من به اینارو چرا_

  گفتم: پته_تته با افتاد. دوران به سرم و شدم مات

  خواستم...یعنی...چی...من...می_

  آورد: جلو را سرش و زد دیگري مکچش

 شیره برادرمو سر کنم کمکت شهنمی دلیل دارم، حس بهت چون_
  جانا؟ آره سمیر؟ مثل بشم؟ خر که احمقم؟ انقدر جانا.من بمالی

 و لرزید نشست.دلم امگونه روي چشمانش و کرد تر زبان با را لبش
  زد: پوزخندي شد. وصل و قطع نفسم
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  نداره! ربطی من به کن، جور و معج زدي که گندایی خودت_

 يتو را دستش و ایستاد کردم.راست آزاد را نفس و رفتم عقب به قدمی
  گفتم: دلخور و زدم کنار امپیشانی روي از را گذاشت.موهایم جیبش

  فهمیدم._

  برگشت.گفتم: و شد کج لبش

  چرا؟_

  ایستاد:

  چی...چرا؟_

 و نیزمی که حرفایی این هب نه اتعلاقه ابراز به بفهممت...نه تونمنمی_
  کنی.می خردم

  کرد: ریز چشم و زد زهرخندي

  باشه؟ نیستم خر سمیر مثل من ولی بشناسی! منو مونده هنوز_

  گفتم: رحمیبی با و گرفت حرصم
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 چی اطرافش دونهنمی که خرِ سمیر نیستی خر تو گیمی راست آره_
  داري! حس زنش به تو نشده متوجه هنوزم که خر اونقدر گذره!می

 هايدندان میان از و بست کردم.چشم آزاد نفس من و شکست نگاهش
  غرید: اششده کلید

  شو!خفه_

 فرو هم توي کرد.ابروهایم سوختن به شروع و شد ترشح اممعده اسید
  شد: گرفته صدایم و رفت

 وت میومدم...چون نبایدم بمونم! نباید گیمی رم...راستمی دیگه من_
   نیستی! خر

 قورت را دهانش آب امآشفته و درهم يقیافه دیدن کرد.با باز چشم
  آورد: دست به را خودش آرامش کرد سعی دستش کردن مشت با و داد

  خوبه؟ حالت_

  زدم: پوزخندي و انداختم بالا ايشانه

 شوجواب باید چی دونمنمی نپرسیده ازم و سوال این کسی وقته خیلی_
  بدم!
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  پرسم.می ازت من حالا_

  گفتم: و دادم قورت باهم را ناگفته هايحرف و بغض مقداري و دهان آب

  کشم.می نفس هنوز اما درناك هرچند_

  کرد: زمزمه و شد فشرده درهم اشچهره

  نیستی! خوب_

  زدم: چشمک من باراین و دادم فرو را بغضم

  برم. دیگه من کردم، عادت نیست مهم_

 را ستمد مچ که برگردم خواستم و نشست چشمم در اشک
 پاهایم گفت که ايجمله با شد. کنده جایش از دلم و داغ گرفت.وجودم

  چسبید: زمین به

  برقصیم؟_

 به برگشت کرد.سرم کلاپس را ملتهبم گلوي زیاد هیجان
  زدم: لب من و داشت خواهش طرفش.چشمانش

  برقصیم!_
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 دستش تردید با و داد قورت را دهانش آب امیرعلی و شد شروع آهنگ
 کشیدم.سرم سردي نفس و گذاشتم دستش توي را دستم ورد،آ جلو را
 حلقه کمرم دور را داغش دستان او و گذاشتم اششانه روي مکث با را

 کرد.

 با و نشست گوشم بغل هایشلب و گذاشت گوشم کنار را سرش
  خواند: خواننده

  دارد تو نگاه آتشی چه سوختم_”

  آورد دست به را تو دلِ آخر...دلم

  امخالی و خشک رِتو...کوی بی

  امحالی چه ببین مرا

  ”نبارد... اگر تو باران

  د:ش بیشتر کمرم دور دستانش فشار و شد تند گوشم زیر هایشنفس

  فریبانه! ايربودهِ دلم جــــانا_”

  غریبانه... تو انتظار به
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  دلبرانه... و مست چَشم دو آن ببینم امنشسته

  را ما دلِ اينشانده غم به جـــانا

  را تنها منِ  دریاب و بیا

  ”زمانه این از امخسته که

  شد. شدن، نواخته به شروع غمگینی آهنگ و شد قطع خواننده صداي

  کرد: زمزمه و نشست گلویم روي و گوشم زیر داغ نفس

  کنند!می دیوونم اشکات دونیمی که تو_

 روي دستم و دادم فشار پهنش و داغ يشانه روي بیشتر را سرم
  کشید: .آهشد مشت و نشست قلب روي تددرس اشسینه

  فریاد..._”

  یاد از دِگر ايبُرده تو مرا

  باداباد هرچه من امشکسته

  باد... در خسته برگِ  چو رها



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1423  

 

  پریشانم تو زلفِ  چو تویی جـــانم

  بارانم غرق که منم خزان

  ”توانم...نمی دگر بیا

  کرد: زمزمه

  توانم...نمی دِگر بیا_

  امیرعلی... و بودم داشت...من برد.حقیقت متن از رمق دستش فشار

 هایشآتش.زمزمه يکوره همچو داغ تنمان اما بود زیاد اتاق سرماي
 کرد.طاقتمی ذوب را گوشم داشت که ملهتبی هایینفس و گوشم زیر

  کردم. گریه صدا با و ترکید دادم...بغضم کف از

  فریبانه! ايربودهِ دلم جــــانا_”

  نه...غریبا تو انتظار به

  ”دلبرانه... و مست چَشم دو آن ببینم امنشسته

  کشید: نفس ولع با را موهایم بوي و کرد زمزمه

  جانا..._
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 زدمی مهابابی و بود قلبش روي ریختم.دستم صدایم توي را دردم تمام
  انداختم: چنگ را پیرهنش و کرد مشت را دست همان

  تونم.نمی دیگه میمیرم دارم شدم خسته_

 ندت نشست.نفس امچانه چال توي شستش و گرفت را امچانه دستش با
 دادم.برق قورت را دهانم آب من و شد پخش صورتم روي نظمشبی و

  شد: خاموش چشمانش

 جانا گی؟نمی هیچی جانا.چرا رو کشیدن زجر خونممی چشمات توي_
  احمق. منِ سر رو بریز خودت تو نریز شدي؟ ساکت چرا هوم؟

 روي شده جاري اشک خشم، با که کردم گاهشن حالبی و خسته
  کرد: پاك را امگونه

  بکشی. عذاب همه این نیست حقت_

  زدم: داري معنا پوزخند

 روي آدم بدترین من دونینمی اما من، از ساختی بت یه_
 من هرچند! راحت! خیلی شکنهمی روي یه بت این زمینم...بالاخره

  لیاقتم!بی آدمِ همون
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 کشید.آشفتگی موهایش روي را دستش کلافه و شد غلیظ هایش اخم
  زدم: را آخر حرف و دزدیدم را نگاهم من کرد ترشجذاب موهایش

  کرد! حساب شهنمی رابطه این روي_

  شود...می تمام و

  رفتم. و کردم فرار همیشه مثل من و

  عشق! این به لعنت آخ

***  

  

 من مرگ روز روز، آن انگار و بود رسیده فرا مهسا و محمد عروسی روز
  دانست.نمی کسهیچ و بود

  نگرفت... را سراغم و نزد نبود...زنگ سمیر

 از فرار و بودم من و عشق. این با کردن نرم پنجه دسته و بودم من و
  کرد.می فرار من از بدتر او نگویم امیرعلی...دروغ
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 رمق بی و کشیدم آمد.آهی و رفت از پر و بود ترشلوغ همیشه از خانه
  آمدم. پائین ها پله از

  کشید: هینی دیدنم با مادرجون

 آماده هنوز که تو شوهرته! خواهر عروسیه مثلاً دختر؟ وضعیه چه این_
  نشدي...

 و بود درهم هایشزد.اخممی حرف تلفن با که خورد امیرعلی به نگاهم
 هب نگاهش تمام اما کرد،می حالی را چیزي تلفن پشت شخص به داشت

  من. روي به هم بود...شاید ما روي

 هیکل اشمردانه سفید نداشت.پیرهن برق و بود خسته نگاهش
 طوسی بود.شلوار زده تا را هایشبود.آستین گرفته قاب را جذابش

  ست!عضله من تمام زدمی داد که بود پوشیده هم رنگی

  شم!می آماده رممی الان نیست چیزي_

  گفت: عصبی

 که توئه رو چشمشون میلفا همه سمیري زن تو؟ انداختی دست منو_
 سسروی نره یادت آرایشگاه.فقط بري باید یالا پوشیدي! چی ببینم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1427  

 

 در اشونهمه چشم خوامبندازي...می و دادیم بهت عقد سر که طلایی
  بیاد!

  کنم. آرایش تونممی خودم بیخیال آرایشگاهی؟ چه_

  حرفم: وسط پرید

 تو حداقل ت!نیس که سمیر ببري؟ و آبرومون خوايمی نباشه، حرف_
  باشه. بسته دهنشون تا باش

 نزدیکمان گذاشتمی جیبش توي را اشگوشی که درحالی امیرعلی
   شد

  نکردم: نکرد...نگاهش نگاهم

  مامان؟ شدهچی_

  رفتم. بمش و خسته صداي يصدقه قربان دلم توي

 تردخ آرایشگاه...این ببر و جانا یالا اینجایی! تو امیرعلی شد آ...خوب_
  باشه. سرش بالا زور باید حتماً

  کرد: اشاره من به
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   کمه! وقت شوآماده زود جانا_

 و من بودن داده هم دست به دست دنیا کردم.همه نثارش لعنتی لب زیر
 و رفتگ دندان به را پائینش لب امیرعلی بگیریم! قرار هم کنار امیرعلی

  بود: جدي و داشت داد.اخم تکان سري

  منتظرم. ماشین تو پس_

  گرفت: حرصم کردنمی نگاهم ینکها از

  نمیام. من نخیر_

 من کن روشن ماشینو تو مادر آرایشگاه.امیرعلی برو پاشو حرفا چه_
  فرستم.می جانارو

  نمیام! من_

  حرفاست؟ این بحث الان نمیام؟ چی یعنی_

  نیست. تشکیلات این به نیازي کنم.می آرایش و خودم خودم،_

 یلحن با و چرخاند دستش توي را یچکرد.سوئ نگاهم بالاخره امیرعلی
  گفت: محکم و صلابت پر
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  منتظرم. ماشین تو_

  زد: تشر رفت.مادرجون در طرف به و

  زود! جانا_

  شدم. آماده و رفتم اتاق به خشم با و کردم اخمی

 و وشیدمپ زانو زیر تا مشکی بلند بافت یک با کمرنگآبی لی شلوار یک
 مایین بافت و بود بلند بودم.قدم خریده تازگی به که لی کت هم رویشم
 ورم چشمانم و کردم سر به مشکی شال داشت. تنم روي زیبایی

  زدم. لب برق آخر در و دادم فشار هم به را امکرده

 تهبس یخ کاملاً زمین و بود یخبندان و سرد بدجوري رفتم.هوا حیاط به
 ن،یماش توي که کردم نگاه امیرعلی به و برداشتم قدم احتیاط بود.با
  من! به خیره و بود نشسته فرمان پشت

  کردم. جاجابه امشانه روي را امپشتی کوله و دادم قورت را دهانم آب

 ار شستش و بود گذاشته پنجره روي را بود.آرنجش فرمان روي دستش
  بود! عمیق و نافذ کشید.نگاهشمی ریشش ته روي لب، يگوشه
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 لبخند و داد تکیه صندلی پشت به را شدم.سرش نزدیک ماشین به
  کند. پنهانش دست با کرد سعی که نشست لبش کنج کجی

 و گرفتم را رویم و نشستم امیرعلی ماشین توي حرفی هیچ بدون
 حس خودم روي را فرستادم.نگاهش بیرون به سنگین را نفسم

 .سرماییشدم گرم که بود گیرنفس و سنگین قدرآن کردم.نگاهش
 ممکن چیز معناترینبی امیرعلی کنار سرما نداشت.اصلاً وجود دیگر
  بود!

  گفت: که و کوبیدم هم به محکم را ماشین در

  الیه! سرکار نیست باباتون ماشین_

  اونجا. ببر منو هست خوب آرایشگاه یه دوم و سی خیابون سر_

  برد: بالا را ابروهایش جفت

  دي؟می دستور من به داري الان تو_

  کردم: نگاهش چپ_ چپ

  کنی؟می فکر چی خودتدونم...نمی_
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  ریم.می کنیمی خواهش که حالا باشه_

  گفتم: و آوردم در را ادایش دلم توي

 خواممی که برو آروم بذار! آرومم آهنگم یه کن! روشن و بخاري_
  میاد! بخوابم،خوابم

  زد: پوزخندي

  نکن! زیاد دیگه و روت_

  کنم!می زیاد و روم_

  خنده: کمی و داشت نوازش لحنش

  رنگی! چشم پرويِ_

 اهر به آرام و کرد روشن برایم را افتاد.بخاري راه به ماشین و زد استارت
  افتاد.

 نآ باز و کشیدم عمیقی نفس و دادم تکیه ماشین يشیشه به را سرم
  فردش! به منحصر عطر

  کرد: زمزمه
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  میاد! بهت آبی_

  را... عشق پر و حسرت پر کلام آن گرفتم نشنیده من و

 رسیدیم وقتی سکوت. و بود قرار بر سکوت شگاهآرای به رسیدن تا
  سمتم: چرخید

  دم!می یاد و رانندگی بهت خودم_

 پائین را ماشین شیشه که شدم، پیاده ماشین از و کردم کج را دهانم
  داد:

  مونم.می منتظرت اینجا من جانا_

 بدجنسی با ولی کشیدمی طول ساعتی دو حداقل آرایشم دانستممی
  گفتم:

  باش! ه...منتظرآره...آر_

  زد: صدایم که برگشتم

  جانا؟_

  دارد؟ن جنبه حیایمبی قلب دانینمی مگر لعنتی! نگو اینگونه را حانا
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  گذاشتم: نمایش به را رخمنیم و چرخید کمی سرم

  بله؟_

  کرد:می جابهجا را کوه نگاهش سنگینی

  هیچی!_

 گرآرایش هک بود آنجا نفر یک شدم.تنها آرتمیس يزنانه آرایشگاه وارد
  خواستم. ساده میکاپ یک آرایشگر بود.از کردنش اصلاح مشغول

 رسیدن...به خود به چه مرا نداشتم، زندگی این توي خوشی دل من
 برس...نگذار خودت خودت،به دل براي کردن!می.گویند خوشگل

  گویند؟می را دل بخورد...کدام خاك هایتزنانگی

 له_له حرام براي که ؟دلیشده تکه_تکه آن و این پاي زیر که دلی
  زند؟می

 و بودم بودم...گشنه دادن جان حال در آرایشگر دست بعد،زیر کی
  بود. رفته سر امحوصله
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 مشغول دقت با و سخت و بود کرده سکوت بدتر، من از آرایشگر زن
 شدم.کاش عاصی کسی سکوت از بار اولین بود.براي موهایم پیچیدن

  دریغ... ماا کردمی حرفی ُپر کمی حداقل

 را او کرد.هرکه اخم و برد فرو موهایم توي را رنگ مشکی سر سنجاق
 هم شاید است، مجهول يمعادله یک حل درحال کردمی فکر دیدمی

  اتم! يهسته شکفتن درحال

  بود! کردم.او باز را نیشم شد، بلند که امگوشی پیامک صداي

  منتظرم! همچنان_

  نوشتم:

  کنی...می خوبی کار_

  بی؟خو_

  رفته! سر امحوصله و گشنمه نه،_

  نکرده؟ جیزت آرایشگر خانم_

  کردم: تایپ تند و انداختم بالا ابرویی
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  بامزه!_

  داد: جواب زود

  نره. سر اتحوصله تا بده گوش اونو فرستممی آهنگ یه برات_

 اندمم منتظر و چسباندم امسینه به را امگوشی و کشیدم عمیقی نفس
  بفرستد. را آهنگ تا

 سوي به آرایشگر خانمِ  اخم به توجهبی و کردم دانلودش فرستاد تا
 بالاخره آرایشگر خانمِ  و آوردم بیرون را هایمهنذفري و رفتم امکوله

  گفت: و داد اشحنجره به زحمتی

  هنوز! نکردم سفت هارو گیره نکن خم سرتو گلم_

  !آمدنمی چاقش و فربه هیکل به اصلاً  داشت، هم نازي صداي چه

 گوشم توي را هاهنذفري و نشستم صندلی روي دوباره
  زدم: را پلی يدکمه و بستم را گذاشتم.چشمانم

  نیستم... تو رویاي آدم من_”

  سازهِ  این َپرتِ ذکرم و فکر من
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  رنگی! چشمِ با تو مثل یکی

  ”سازه!نمی که روانی یه با

  

  نیستم... تو رویاي آدم من”

  مافسرده درگیرم، خودم با من

  پاهام نمه راهه زخمیِ نم

  ”خوردم! زمین راهی هر تو بس از

  

  پرتگاهی!! یه يلبه من کنار”

  کنی!می سقوط آخرم که

  ”چشمام! توي نزن زل دیوونه

  کنی؟می سکوت گممی هرچی چرا
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 عادت بود؟ چه لعنتی آهنگ این از شد.منظورش درهم هایماخم
  کند؟ بازي من روانِ و روح با داشت

  

  اینه! ممتصمی ره”_

  آرومم... تنهایی

  صورتت از اشکاتو

  خانمم بکن پاك

  خطه! تهِ اینجا

  برو! کن ول دستامو

  ”رو...! تو خوامنمی دیگه

  

 دادم.خسته فشار هم به را هایمدندان و فشردم دستانم توي را گوشی
  خسته! خیلی بودم، خسته من جدال؟ این از بود نشده
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  نسوز! من پاي به حیفته،”

  بَده... تو براي هوا این

  کسی از داري انتظاري چه

  ”زده! بهم خوشم با عمره یه که

  

  این! از بعد بخندي بده قول”

  سخته هردومون واسه فاصله اینکه با

  رنجوندم که کسی اون نبد بهش

  ”خوشبخته! و خوشحال دل ته از دوباره

  

  اینه! تصمیمم”

  آرومم... تنهایی

  صورتت از اشکاتو
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  خانمم بکن پاك

  خطه! تهِ ااینج

  ”برو! کن ول دستامو

  رو...! تو خوامنمی دیگه

  

  نوشتم: و کردم قطع را آهنگ شده، شیر خاكِ و خرد عصابی با

  مزخرفی! آهنگ چه_

  کردم؟می چه من گرفته.خدایا نفسی و کوله تهِ  انداختم را گوشی

 و انداخت نگاهی صورتم به دقیق عبوس، آرایشگر کار اتمام از بعد
  گفت:

  میاد؟ خوشت خودت شدي، چطور ببین_

  بود! انداختم...خوب نگاهی آئینه به
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 کالباسی رژلب و ریمل و بود گرفته را چشمانم زیر گودي پودر کرم
 و بود کرده جمع شلخته مدل را موهایم بود. داده رنگ صورتم به رنگ

  زد.می فریاد اشسادگی

  بزنم...نشد! لبخند کردم سعی

  مرسی! خوبه،_

 جاهمان امیرعلی آمدم.ماشین بیرون و کردم حساب را هآرایشگا پول
 عصبی و بود داده تکیه ماشین کاپوت به امیرعلی و بود شده پارك
  شدم: نزدیکش داد.می تکان را پایش

  بریم؟ ام،آماده من_

 زدم...نگاهش پیروزي لبخند من و سمتم برگشت خشم با امیرعلی
 روي را شد.دستش چشمانم قفل چشمانش و صورتم روي ماند مات

 نفس دیدم...صداي را دستش فشار من و گذاشت ماشین کاپوت
  کردم. حس را عمیقش

 نسکو دوخت.جفتمان چشم زمین به و شد پائین و بالا گلویش سیب
  بودیم! کرده
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  لعنتی. زمین به خیره او و او به خیره من

  کرد: زمزمه آشکار، و طولانی مکث یک از بعد

 همون جونم...منم به افتادي که ايناشناخته بیماري همون تو جانا _
  شد. چشمات تسلیم که امبزدلی مریض

  کرد: نگاه چشمانم به دوباره

 عاشقانه که احمقم من و نداره درمانی که ايناشناخته بیماري تو...یه_
  پرسته...می و بیماري این

  داد. تکان را سرش و خندید درد از پر

  م:گفت بغض از ايدورگه صداي با

  اما... شممی زشت و پائین میاد ریملم چون کنم گریه خوامنمی_

  گفتم: تأکید با و بردم بالا را آوردم...ابروهایم جلو را سرم

  داداشتم!زن من اما_

 بوي کشید.مست بیرون تنش از را اشپالتو چشمانم در خیره _خیره
  ماند.می باز نیمه چشمانم و شوممی عطرش
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  آیم.می خودم به مدآ که ماشین در صداي

  "کشی؟می پیش پا با زنیمی پا دست احمق...با جاناي"_

 بدل و رد بینمان حرفی خانه به رسیدن شدم.تا ماشین سوار
 و دادم خرج به جسارت من و شد پارك خانه جلوي که نشد.ماشین

  کردم. نگاهش

 ردک تنگ چشم کرد حس که را نگاهم بود...سنگینی فرمان به نگاهش
  گفت: سرد و

  داداش؟زن بله_

 خالی در روي را شدم.حرصم پیاده ماشین از و فرستادم بیرون را نفسم
  گفتم: و کردم

  بمیره! داداشتزن_

 با من محمد.و و مهسا عروسی براي بودند کردن بدو _بدو حال در همه
  میدیدم. را شدنم بدبخت داشتم چشم

  جانا؟_
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  ردم.آو لب به محوي بخندل خانم عمه برزخی يقیافه بادیدن و برگشتم

 اخفال منو پسره دارید خودت از تربیچاره دوست اون با چه به تو_
  کنید.می

  خندیدم: ناخودآگاه و شد گرد چشمانم

  حرفیه. چه این استغفرالله_

  کشیدم: هینی و گرفتم گاز را لبم

  آخه!؟ داره اینکارارو جرأت کی_

  گفت: حرص با و کرد تنگ چشم

  منو...! ببین_

 کشیده و شدم خانم عمه يخیره بعد و انداختم نگاهی اطراف و دور به
  گفتم: سرخوش و

  جـــونم؟_

  غرید: و شد لبو مثل
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 پسرم زن تو مثل حیوونی یه بدم اجازه نیستم مادرشوهـرت مثل من_
  بشه.

 حیوان نداشت پول زدند...چونمی حرف دیگران مورد در راحت چه
  بود؟

  بدون! پوچ خودتو که وقته اون بشم عصبی نذار آرومم الان من جانا_

  گفتم: و زدم لبخندي آرامش با

 و مهرداد عروسی دعوت کارت که باشه زمانی بعدیمون دیدار پس_
  فرستی!می رو نساء

  شدم. اتاق وارد و کردم خم سري

 عمه نساء.تا با ازدواج به کردممی تحربک را مهرداد شده طوري هر باید
  نیستم! بردار دست نبیند، را هایشآرزو مرگ خانم

 و ردمک بنفش.تن رنگ به و پوشیده تقریباً و بود بلند ماکسی لباسم
 گوش ظبط صداي و بودند آمده ها مهمان زدم.همه عطر خودم به کمی

  نکردم. پیدایش اما گشتم امیرعلی دنبال چشم بود.با خراش
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 دستانش میان نوشیدنی به و بود نشسته سالن از ايگوشه مهرداد
  رفتم. طرفش به و زدم لبخندي بود. شده خیره

  شد: امنشستم...متوجه کنارش

  زدي؟ حرف نساء با خبرچه_

  جوئید: را لبش گوشه

  زدم... حرف مامانم با اما نشد وقت_

  کردم: داري معنی ي خنده

 از مادرت نداده.چون اجازه مادرت مطمئناً بکش خط رو نساء دور پس_
 خودش خوادمی میاد.اون عارش بشه، عروسش نساء مثل کسی اینکه
  بگیره! تصمیم زندگیت براي

  دونم!می هوم_

  بشه؟ برنده اون بدي اجازه خوايمی و دونیمی_

  شم!می برنده خودم باراین_

  آمد... پائین هاپله از امیرعلی
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 قلبم توي کردم آمد.احساس بند نفسم دیدنش با و ماسید لبخندم
  شده. برپا زلزله

 کنی.دخترهمی ازدواج خواممی من که اونی با گفت اد،ند اجازه_
  فروشن!می فخر زمان و زمین به که اونا از دوستشه!

 و جذبش...جلیقه مشکی شلوار و دادم.کت قورت را دهانم آب
  کرواتش...

 را تنش بود! کرده جذابش تنگ يجلیقه آن زدم.چقدر چنگ را مبل
  ام.عضله من آهاي دکشیمی داد و بود گرفته قاب محکم و سفت

  کنم! راضیش که کنممی سعی دارم اما_

  خاراند. را لبش گوشه اشاشاره انگشت با و چرخاند چشم امیرعلی

 ظرتن بزنم...به حرف باهاش فرصت اولین تو گرفتم...باید تصمیمو من_
  اومده؟ خوشش من از نساء

 امنهسی و زدمی بیرون گذاشتم...حرارت داغم هايگونه روي را دستم
 و خورد من به نگاهش شد.می پائین و بالا سینه هیجان شدت از

  ایستاد.
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 من به راجع چیزایی یه شاید زنیدمی حرف و دوستید شما حال هر به_
  باشه! گفته

 رفط به را گذراند.دستم نظر از را پایم تا سر و کرد تر را لبش و زد پلک
  دادم: تکان سکوت نشانه به مهرداد

  لحظه! یه_

 دز کجی لبخند جذابیت، عین در شدم...امیرعلی بلند جایم شد...از للا
  کردند. پرواز طرفش به من لرزان پاهاي و

 ويت را ببلعمش.دستانش داشتم سعی چشم، با و ایستادم رویشبهرو
  گفت: لب شد.زیر خیره چشمانم به و برد فرو جیبش

  خریدي؟ کجا از چشماتو بپرسم تونممی_

  دارم: دوستت بکشم داد و بگذارم اششانه روي را سرم داشتم دوست

  خریدي! و تنت عطر که جاییهمون از_

 یک و شد قرارکردند.بی کورم برقشان که قدريآن زد. برق چشمانش
  شد: نزدیکم قدم
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  جانا؟_

 دست و جیغ صداي که کنم باز لب خواستم و کشیدم نفس را عطرش
  نداد. اجازه

 را امیرعلی وارزمزمه صداي لب زیرشدند. سالن وارد محمد و مهسا
  شنیدم:

 از لیست یه کنه؟می بدبخت خودشو دستی دستی داره بینیمی_
  گفت؟ چی دونیدادم...می نشون مهسا به آقارو کاریاي کثافت

  زد: پوزخندي

  نیست. مهم براش و داره دوسش گفت_

 باراشک چشمانی گذشت.با کنارم از کلافه و کشید صورتش به دستی
 تنم تمام دیدم که را محمد نامحسوس کردم.چشمک هشاننگا

  جانا. بدبختیت آغاز یعنی لرزید.این

 داندنمی و هاست ملکه شبیه اشعروسی لباس شده...توي زیبا مهسا
 عزا به بعد روز چند عروس لباس این داندبسته.نمی دل کسی چه به

  داند!نمی او شودمی تبدیل
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 را مهسا هم هنوز یعنی را...این دادمهر چشمان اشک برق بینممی من
 ببندد کمر آهش که روزي از امان و کشدمی آه یعنی این دارد. دوست

  اشان!زندگی نابودي به

 باکردم. باز را زیپش امدستی کیف داخل بردم دست ام،گوشی لرزش با
 قورت را دهانم آب مشقت با و زدم یخ گوشی روي سمیر اسم دیدن

 چسباندم را امباشم.گوشی آرام کردم سعی و کردم آزاد را دادم.نفسم
  دادم: جواب لرزانی صداي با و زدم را اتصال دکمه و گوشم به

  بله؟_

  بود: سرد

  کجایی؟_

  بستم: چشم

  خونتون...عروسیِ...._

  حرفم: وسط پرید

 زدنام پیش دیگه؟ اونجایی مطمئنی بدي! توضیح خوادنمی فهمیدم،_
  موقع... یه نباشی سابقتون
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  گفتم: ناله با و نشست گلویم در غضب

  سمیر..._

  سمیر! درد_

 توهین را، هایشزدن طعنه کشیدم.حوصله عمیقی نفس حرص با
  نداشتم. را هایششنیدن

  . کردم قطع را گوشی

  جانا.._

  گفت: حرص بود.با صدا...مادرجون سمت برگشتم

 گیرن.رسماًمی عروسو برادر سراغ همه کجاست؟ امیرعلی دونینمی_
  ره!می آبرومون داره

  کنم! حیاط...فکر رفت_

 از ربیشت تا بیاد بگو دنبالش برو تروخدا رفتنه؟ حیاط وقت چه الان_
  باشه! اون حداقل نیست که نشدیم.سمیر فامیل يمسخره این

  شدم. خارج خانه از و دادم تکان سري
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 ار آب.دستان توي بود کرده فرو را پاهایش و بود نشسته استخر کنار
 آسمان به را سرش و بود کرده حائل بدنش طرف دو استخر، يبهل

 سکوت ها،جیرجیرك میش.صداي و گرگ و بود سرد بود.هوا گرفته
  شکست...می را، حیاط خوفناك و ترسناك

 لب رفتم.زیر جلوتر کمی و مالیدم پیراهنم روي را امکرده عرق دستان
  زدم: صدایش

  امیرعلی؟_

  سمتم. رگشتب و افتاد دستش از سیگار

  زد. پلک زدهبهت

  دنبالِت... مادرجون_

  حرفم: وسط پرید

  جانا؟_

 پرستی،می هرکه به نزن صدایم گونهخورد.این قاچ هندوانه مانند دلم
  نزن!
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  گرفتم... تصمیمو_

  کرد: زمزمه لب زیر و شد خیره آسمان به دوباره و گرفت نگاه

 سمیر و تو زندگی احممز خوامنمی دیگه همیشه! براي رم،می اینجا از_
 و بِکَنم دلم از باید روممنوعه عشق این کردم. اشتباه اولم بشم...از
  کنم... نابودش

 چشمم جلوي چیز همه و کردم حس قلبم توي را وحشتناکی سوزش
 توي نداشتم...داشتم درستی بود...حال رفته گرفت...امیرعلی جان

  ام.همیشگی دوست ضبغ و بود هروزم کار دادم...گریهمی جان نبودش

 را توانم تمام بدهم. دستش از دوباره خواهمبرود...نمی دمنمی اجازه نه
  گفتم: و ریختم صدایم توي

  امیرعلی. دارم دوستت_

 توي افتاد داد دست از را تعادلش ناگهان که سمتم چرخید بهت با
  استخر.

  گفتم: بغض با و زدم زانو استخر يلبه شدند، شل زانوهایم

  میمیرم. من بري نرو...اگه دارم...تروخدا دوستت هادیوونه مثل_
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 میان من و کرد نگاهم زدهحیرت و آورد بیرون آب توي از را سرش
 زا را باشد.خودش شنیده درست که کردنمی باور خندیدم...انگار اشک

 خیسش موهاي و زد نفس_گرفت.نفس جا کنارم و کشید بیرون استخر
  زد. رکنا اشپیشانی روي از را

  بم: صدایش و بود کرد...مات نگاهم

   نه؟ خوابم_

  فشرد: همبه را چشمانش و کرد پاك را صورتش

  شدم. خیالاتی_

  برد: اسارت به را چشمانم اشک

  دارم. دوستت اياندازه چه تا دونهمی خدا فقط نشدي! نه_

 ار دستش تردید با و کشید عمیقی نفس و خورد چین چشمش گوشه
 آدم یک شد.مثل چشمانم يخیره و گذاشت امگونه روي و آورد جلو

  کرد: زمزمه دیوانه مستِ

  گناهی. یا ممنوعی نیست مهم دیگه الان داري! اینجایی...واقعیت_
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  دادم: فرو را بغضم

  برم. باید_

 منات کشید.صدایش و گرفت را لباسم يگوشه که بکشم کنار خواستم
  داشت:

  نرو..._

  گفتم: ايدورگه باصداي

  ؟نرم_

  کرد: زمزمه

  کنم. کنم...بوت حست بمون...بذار_

 حلالی هر از که آغوشش...آغوشی توي رفتم فرو و کشید را بازویم
 ستبر يسینه روي را دستانش،سرم تنگ حصار بود.میان ترحلال

 تنش داغی اما زمستان، سرماي توي بود خیس گذاشتم.تنش خیسش
  را... تنم يهمه سوزاندمی داشت

  شد... پائین و بالا اشسینه و شیدک تندي نفس
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  بود: رگه دو صدایش

 دتیا از نه شهنمی کنده کنی کاري تمومه.هر کارت باشه گیر که دلت_
  نیست... چیزي بگم خودم با هِی من حالا قلبت. از نه

  گفتم: وارافسوس و کشیدم عمیقی نفس

 لباستو نباشم مجبور من تا دادمی رو تو عطر بوي جا همه کاش_
  باشه؟ نرو بدزدم.تروخدا اتاقت از ایمکیق

  چی؟_

  دوخت: صورتم به را نگاهش و کرد جدایم آغوشش از

  منو؟ لباس_

  گلویم: میان کرد گیر بدي بغض

  بده! قول نرو_

 لب صدابی و خورد تکان گشت..لبانشمی چیزي دنبال چشمانم توي
  زد:

  رم.نمی_
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 بمی باصداي و بست گذاشتم.چشم چپش يگونه روي را دستم کف
  گفت:

  دردي. درمان هم و دردي هم که_

  زدم: لرزانی لبخند

  من! نه و هستی تو تو...نه برم_

  برگرداند: رو و کرد باز کمرم دور از را دستانش

  کنم. عوض لباسمو رممی منم_

  نخوري! سرما_

  گفت: هابچه مثل

  نه؟ ای دارم تب ببین پیشونیم رو بذار خوردم.دستتو سرما کنم فکر_

  تم:گف خندان بست، چشم دوباره که گذاشتم اشپیشانی روي را دستم

  کم! یه_

  گفت: و کرد جدا چشمانم از سختی به را دارشتب چشمان
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  کمی! یه_

  ببینیم؟ همو فردا_

 و کرد تر را شد.لبش باران ستاره چشمانش دیدم و سمتم برگشت
  داد: تکان سري

  ببینیم._

  ریخت... دلم

***  

  هشتم* *فصل

 گرفت رنگ چشمانم جلوي که چیزي تنها کردم باز چشم وقتی صبح
  هایمان.حرف و بود امیرعلی

  ببینیم. را هم جایی بود پریدم.قرار جا از هیجان با

 و شستم را صورتم و داشت.دست نبض سرم و کوبیدمی واردیوانه قلم
  کردم. عوض را هایملباس
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 لرزانم رسم.دستانب خودم به خواستممی و باشم زن خواستممی امروز
  بود! خورد.نساء زنگ امگوشی که پودر کرم سمت رفت

  دادم: جواب و کشیدم پوفی

  بله؟_

  کرد: کرم تقریبا جیغش صداي

 دنیکر باور شه...اصلاًنمی باورت بگم توئم به جانا...اگه شهنمی باورم_
  اصلا؟ گممی دارم چی نیست...من

  شده؟چی_

  گفت: زدههیجان

  .هست.. مهرداد_

  کشید: عمیقی نفس

  بخدا. میرممی الان_

  گفتم: عصبی و کشیدم صورتم روي را پودر کرم

  بگو... دیگه! دادي دق_
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  کشید: جیغ

 من از داشت...مهرداد واقعیت اما دیدما،می خوابم تو باید یعنی_
  شدم. شوکه رسماً  جانا؟ شهمی کرد.باورت خواستگاري

  دادم: نشان زدهحیرت را خودم

  گی؟می راست واقعاً_

  گفت: خوشحالی صداي با

  دختر؟ چیه دروغم_

  کشیدم: عمیقی نفس موزیانه

  ؟ بود چی تو خب...جواب_

 اشم یعنی خوریم،نمی بهم ما گفتم بهش بودم! کرده هنگ دونمنمی_
 بدو بدو شب و روز پول قرون یه واسه هم ما و رهمی بالا پارو از پولتون

 واسم پول و اومده خوشم ازت و مگرفت تصمیممو من کنیم...گفتمی
  نیست! مهم

  شدم: خیره آئیه به پیروزي با
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 همیشه که نکن...تو دست دست جدیه! قصدش معلومه دیگه خوبه_
  خواي؟می چی دیگه بودي، پولدار شوهر یه عاشق

  بدم. دستش از نباید گی!می راست_

 اب صحبت از زدم.بعد عمیقی لبخند و کشیدم امگونه روي را گونه رژ
 خودم به آئینه توي از کردم! کردن، آرایش به شروع نساء

  زدند!می برق و بودند خوشحال واقعا خندیدم.چشمانم

  گفتم: لب زیر

  "سمیر! پدر گور"_

 و پوشیدم را هایملباس خورد. بهم خودم از حالم و شد طوريیک دلم
  بیایم. بود خواسته امیرعلی که رفتم جایی به

  ؟بد که یا بود خوب این هوشیار؟ یا بودم منگ دار؟بی یا بودم خواب من

 و کنی حس وجودت بند_بند توي را لذت و گناه شیرین يمزه که
 دست قلب و عقل دوراهی توي باشد.که ترشیرین شهدي هر از برایت

  بزنی! پا و

  زدم... زد...لبخند کمرنگی لبخند
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 که بود بدي حس گرفتم. امیرعلی غمگین هاي تیله از را نگاهم
 بگیري بغلش بگذاري...بخواهی پهنش هايشانه روي را سرت بخواهی
  کنی. حل ممنوعه این توي را خودت

 گذشته ساعت چند و امرسیده ساعت چند است؟ چند ساعت دانمنمی
 مگلوی بیخ زندمی ناخن همیم.بغض يخیره حرفی هیچ بدون صامت که
  کنم.می نثارش مصنوعی لبخند من

 دلم و کشید اشخواستنی ریش تَه به دستی و داد رتقو را دهانش آب
 به و گرفتم امیرعلی از را ماتم نگاه کرد. خواستنش زنجیر و بند را

  شدم! خیره بودند نشسته زمین کَف که برفی هايدانه

 کلاغ مزاحم غار_غار صداي ◌ٰحتی اینجا، چی همه است دلنشین چه
  ...ها

  زد: لب

  جانا؟_

  لبم: روي نشست شیرینی تبسم

  ره.می بیرون تنم از جونم زنیمی صدام طورياین وقتی_
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  داشت: بغض لبخندش

  بگی؟ چیزي خواينمی_

  انداختم. نگاهی شده ریخته اشپیشانی روي که موهایی به

  بگم؟ چی_

  گفت: سردرگم و فرستاد بیرون صدابی را نفسش

  دونم!نمی_

  داد: ادامه و کرد مکثی

  دارم... دوستت گفتی بهم وقتی دیشب_

 خجالت حس شده! سرخ هایمگونه و شدنم ذوب درحال کردم احساس
  گزیدم. لب من و زد جوانه وجودم بند_بند در

  فشرد: را اششقیقه اشاره انگشت با و داد قورت را دهانش آب

 وستد لعتی...گفتی مغز این تو باشه ترکیده ساعتی بمب که انگار_ 
 حروم خوابمو دارم...دیشب حالی چه من نفهمیدي و رفتی و دارم

  حرومه! خواب که دیگه هاي شب تموم مثل رفتی! و کردي
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  زدم. سنگ به ايضربه پایم با

 رو پا بخاطرش متفاوتی...که چیز یه بود! وجودت تو چی دونمنمی_
 عذاب به کنم توجهیبی باختم...که بهت دل و گذاشتم اعتقاداتم

 میاد بهش چی و شهمی چی یدونمکنه...نممی خفم داره که وجدانی
  اما...

 و انداختم پائین را سمتم.سرم برگشت و داد فشار همبه را چشمانش
  دادم. مالش بهم را دستانم کف

  زد: لب

 داري و نداري دوست و سمیر تو اینه دارم...مهم دوست که اینه مهم_
  کشی.می عذاب

  د:شیک لبش روي بار چند را زدن...دستش حرف بود سخت برایش انگار

  امّا..._

  گفت: سختی به و بست چشم

 و دممی من رو هاسفته پول کابوس! شهمی تموم گیري!می طلاق ازش_
  کنی!می خلاص قفس این از و خودت توئم
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 نگاهش زدهبهت زدم. یخ و شد حبس امسینه توي نفس
  بگیر؟ طلاق گفتکردم...می

 توانستمنمی قتهیچو من بودم! کرده امضایش که افتادم قراردادي یاد
 دست طلاق حق بدهد. طلاق مرا او که صورتی در بگیرم طلاق سمیر از
  بود! او

  شد.می کنده جایش از داشت نگار خورد،ا سختی تکان قلبم

 مکن کارچی ناموسم! بی دونممی لجنم! دونممی دونم!می نامردیه عندِ_
  داره؟ رو تو هواي دل این که

  بگیرد. امگریه بود نزدیک

 که هایینداشته و هاداشته هامی!نداشته از من هايداشته تموم تو_
 تو بگم! که نخواستم نگفتم! برد.هیچی خودشون با و کرد غارت سمیر

 ولی نبودي! من بودمت.مال نخواسته و بودمت ندیده اول داشت...از رو
 من مال و داشت سمیر که بودي کسی اولین داشت.تو رو تو سمیر

   بود! نکرده غارت منو مال دیگه نبود.اون

  نبودم! سمیر مال هیچوقت من_
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  گفت: سختی به

  داره! دوستت خیلی که نبودي سمیري مال_

 من؟ بچگیت؟ زندگیت؟ شرکت؟ مامانت؟ سمیرِ؟ مال تو چیز همه_
 هیچوقتم نیستم من باشه اون مال چیزت همه اگه نیستم! من نیست!
  نبودم!

  داشتم! هم من و داشت غمزد. آتش سیگاري و شد دورگه صدایش

  داد! قورت را دودش و زد برگش سیگار به پوکی

  دیدمت!می زودتر سال چند اگه_

  زدم: تلخی لبخند

 نجاتم تا میومدي و شديمی سوپرمن عاشقانه فیلماي يهمه مثل_
 که بشم کسی زن پول بخاطر نبودم مجبور منم دیگه بدي.اونوقت

  ندارم! دوستش

  کرد: زمزمه روبهرو به خیره و محزون

  نداري... دوسش_
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  هیچوقت!_

  داره! دوستت_

  کرد: شُره بغض

 با و زنهنمی کتکش مرگ حد در باشه، داشته دوست و کسی که کسی_
  بشه! خوراکشون تا سگا جلوي ندازمشمی گهنمی رحمیبی

  کرد: مکث و کشید موهایش به دستی

  بخوریم؟ چیزي یه بریم_

 من و گرفت را دستم که شوم بلند سریع دادم.خواستم تکان سري
 و عالم تمام را سوختنش بوي که سوخت چنان دلم که خورممی قسم

  نشاند. دستم روي ايبوسه و بست آرام را هایششنیدند.پلک آدمیان

  گفت: لرزانی پرید...باصداي جا از و کرد رها را دستم سریع

  بریم؟ کجا خب_

 هاي_هاي و ترکید د.بغضمکر لهش پا با و زمین کرد پرت را سیگارش
  زدم: زار و گذاشتم اششانه روي را سرم گریه. زیر زدم
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  سوزه!می خودمون براي دلم_

  گفت: ضعیفی باصداي

  نکشم! نفس دیگه حاضرم من نفسه یه فقط فاصلمون هیش...اگه_

 اششانه از را سرم و کردم پاك را هایمفرستاد...اشک بیرون را نفسش
  برداشتم.

  گفت: مانمچش به خیره

 این رخاط واسه دنیارو کل بکشم آتیش به نکن.نذار گریه دیگه گفتم_
  اشکا!

  چه؟ شدمی خبردار قرارداد از داد.اگر تکان را دلم حرفش

 که چیزي زدم...آخرین تلخی لبخند و شدم خیره جذابش صورت به
  بود! همین خواستممی

 رستوران سمت به و کرد روشن را ماشین شدیم. ماشین سوار هردو
 کرد. حرکت

  شدم: جابهجا صندلی روي
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  داري؟ چی ماهنگ آهنگ_

  رد:کمی رانندگی دقت با و بود بسته نقش ابروهایش میان ظرفی اخمی

  کن. روشن و ظبط دونمنمی_

 و گذاشتم دستش روي را دستم کرد.سریع جابهجا را دنده دست با
  گذاشتم. پایم روي و گرفت را دیدم.دستم را گلویش سیب حرکت

  گفت: تندي حالت با

  کنم!می خواهش جانا،_

 بوسیدم...نفس عمیق را اشگونه و شدم برداشت.خم سریع را دستش
  خندیدم: ریز کشید. پس را صورتش و کشید تندي

  که! دارم دوستت انقدر_

  سمتم: چرخید خشم با کرد...امیرعلی بدي ترمز ماشین

 می.دم.جانا دست از و کنم.تمرکزم رانندگی اینطوري تونمنمی_
  بدي؟ کشتنمون به خوايمی نکنه کنم!می خواهش

  انداختم: بالا ايشانه
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  باشه! قشنگ و شیرین تونهمی تو با مردن دونم...شایدنمی اوم،_

   کرد. اخمی

  کندمی امخفه هایتاخم

  یکی کاش اي

  بکند... شُل را تو ابروي دو بین گره

 را ما دل و کنیمی اخم را...که اتمردانه ابروي دو میان ببوسم کاش
  بري.می

  دارم! دوست اخماتو_

  نکن! امدیوونه_

  توئم! يدیوونه_

  بشه! جورياین نذار_

  جوري؟ چه_

  گیر!نفس قدرهمین نزدیک! قدرهمین جوري!همین_
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  چیه؟ اشکالش_

  گناهه!_

  را... تو کنممی گناه پس_

  ه؟اشتبا به ◌ٰحتی_

  !اشتباه به ◌ٰحتی_

  جهنمت؟ به کنیمی مدعوت داري_

  امیرعلی! سوزیممی توش جفتمون که جهنمی_

  د:ش کلافه شد، آشفته شد، قراربی و لغزید هایملب روي سرکشش نگاه

  کن! دعوتم پس_

  باشه؟ مونده قدم یک اگه ◌ٰحتی_

  کرد: زمزمه

 و جهنم تا کنی صدام تو بهشت تا باشه مونده قدم یه اگه ◌ٰحتی_
  سمتت! میام و دوئممی
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  شدیم... دیگریک چشمان محو دو هر

  بشیم؟ خاکستر تا_

 لخت شیرینیشو چیزي هر پایان به کردن نکن.فکر فکر پایانش به_
  کنه!می

  زدم: پس را بغضم

  شه؟می چی تهش ندونی تو و بشورن رخت دلت تو اگه ◌ٰحتی_

  زد: لب و شد درهم اشقیافه

  توئم! بیمار من نیست! تو از بهتر من حال_

  ري؟می ذاريمی چی؟ شد خوب ریتبیما اگه_

  پوچم! هیچم! تو بدون دچارتم.من که بدون_

  کارمون! برسه اینجا به کردمنمی فکر هیچوقت_

  دادم: ادامه و خندیدم تلخ

  میاد؟ یادت اتونم!خونه کلفت من که کردي فکر و اومدي_
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  زد: پچ

  کنم!نمی فراموش و شب اون و روز اون هیچوقت_

 که دانممی فقط دانمنمی را گذشت شدیم.چقدر هم يخیره صدابی
 زنگ صداي .بابود کرده رخنه جانمان به تب و لرزیدمی هایمانمردك
 دستی و کرد الکی سرفه آمدیم...امیرعلی خودمان به امیرعلی گوشی

  کشید. چشمانش به

 طرفش به را سرم کنجکاوي با من و آورد بیرون جیبش از را اشگوشی
 لبخند و شدم مات اشگوشی صحفه روي دنیا اسم دیدن با کشیدم.

  بود! شده آوار سرم روي دنیا انگار شد. خشک لبم روي

  گفت: سریع امیرعلی

  جانا..._

  دادم. قورت را بغضم و پنجره سمت به کشیدم را سرم

  جانا؟_

  گفتم: بغض با
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 عاشق وقتی داري حق توئم خب بدي! توضیح نیست نیازي_
  من... باشی؟ پایبند بهش دبای چرا شدي داداشتزن

  کشید: داد

  شو!خفه_

  دوختم... امیرعلی به را نگاهم خورده یکه و شدم خفه

 شسیمکارت و کشید بیرون را اشباتري کرد، باز را اشگوشی پشت که
 کارتشسیم چشمانم جلوي و داد پائین را پنجره يشیشه آورد. در را
  بیرون! داد پرتش پنجره از و کرد تکه دو را

  گفت: کردم...عصبی نگاهش زده بهت

 اموگذشته کردم سعی دارم حس بهت فهمیدم که روزي همون من_
 چشما اون کردممی بغل و دختري هر چون چرا؟ دونیدور...می بریزم

 منِ بودم! تو دنبال بغلشون تو چشمم. جلو میومد لعنتیت  چشماي اون
 يخونه اون مرفتمی گشتم.می آبی چشم دختر دوست دنبال کثافت
 وت باز گالري رفتممیومد.می تو بوي بالشت رو خوابیدم،می کوفتی
  بودي!
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  انگار.... بودم رویا توي من کرد...و روشن را ماشین و گرفت را نگاهش

 رستوران وارد کرد.باهم پارك را ماشین رستوران جلوي
  شانه!بهشدیم...باهم...شانه

  گفتم: لب زیر غذا دادن سفارش از بعد

  تو..._

  دهم: نشان تفاوتبی را خودم کردم سعی

 ها،نداره ربطی من چیه...یعنی...به حد در دخترات دوست با رابطتت_
  نده... جواب داري دوست اگه پرسیدم طوريهمین

 و کرد نزدیک لبش به را آب لیوان دوختم. چشم امیرعلی به منتظر و
  گفت: و زد پوزخندي

  خواب!تخت_

 به خوره مثل حسادت و شد گشاد زید.چشمانملر بدنم چهارستون
  کشید. سر لاجرعه را آب لیوان ریلکس افتاد.خیلی جانم

  نکشی! خجالت موقع یه پرویی! خیلی_
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  نیستم! دروغ اهل_

  کشیدم: پوفی

 و بکشی سیخ به و مقابل طرف قلب تا باشی رُك انقدر نیست لازم_
  کنی. سوراخش

  را: جانم سوزاند و شد گرم نگاهش

  کردي؟ حسادت گیمی ريدا_

 دارم دوست کردم! حسادت خر مثل امیرعلی! کردم حسادت من آره_
 به ◌ٰمن...حتی کنم! سرویس و بودي باهاشون که دخترایی تمام دهن

 چون نشسته، تنت دور طورياین که کنممی حسادت تنتم پالتوي
 دستاي اون باشه. من مالِ چیزت همه خواممی چون دارم، دوستت
 موهاي ذغالیت، مشکیِ چشماي اون بیرون، زده رگاش که بزرگت

 سیگار وقتی دارتخش صداي قُلدرانت، تَخماي و اخم پریشونت،
 تدس وقتی ریشت ته سوخته، آفتاب زیر که کلفتت گردنِ کشی،می
 که زیاد قدرهمین پرستمت.می من و منی دچار تو روشون! کشیمی

  پات! به بفروشم و آخرتم دارم دوست
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 زبانه ببلعد...آتش مرا خواستمی که شد جوري نگاهش اهش...آننگ
 هایشلب و داد تکان راست و چپ به را کرد...سرشمی داغ مرا و زدمی

 لکنتر را خودش تا کشید لبش يگوشه بار چند را خورد.دستش تکان
  او! از بدتر من و کند

 ريدخت دو به چرخاندم.نگاهم چشم و کردم مرتب سرم روي را شالم
  کردند.می نگاه امیرعلی به خیره_خیره که افتاد

  سوختم! درون از کردم احساس

  کرد: نوازش را گوشم اشخواستنی و بم صداي

 وسط و پاشم الان همین و چیزهمه به بزنم گند کنیمی مجبورم داري_
  کنم. بغلت رستوران این

 باشی خوشدل روز چند تا توانیمی که هاییآن از ربود.می دل حرفش
 دختر دو نگاه آن از امان اما ات.دخترانه دل براي بچینی خیال و

  عوضی!

  کرد: نگاهم متعجب پریدم.امیرعلی جایم از ارادهبی 

  جانا؟ شدهچی_
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 عوض و جامون شهمی نیستم، راحت اینجا من فقط مگه؟ شدهچی نه_
  کنیم؟

  گردت! چشمان قربان شد! گرد چشمانش

 نفس حرص گرفتم.با جا او صندلی روي من و کردیم عوض را جایمان
  سالاد. توي کردم فرو را چنگالم و کشیدم عمیقی

  خوبی؟_

  غریدم: حرص با

  بذارن! اگه ماشاللّه خوبم...خوبم_

  چی؟_

  پرسیدم: تفاوتبی و انداختم نگاهی اطراف به

 مثلاً داشتی، دوست و دخترت دوست حالا تا اما نیستا مهم واسم_
  ه؟بش جدي اتونقضیه

  گفت: خونسرد و گذاشت دهانش داخل اشگوجه تکه

  نه؟ ها شده جیزیت یه نه...تو_
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 امیرعلی داشت قبل دقیقه چند که دختري بادیدن و خوردم آب قلوپی
  کشیدم، عصبی نفس خوردمی نگاهش با تقریباً را

  شد!می نزدیک ما میز به داشت

  رد:ک نگاهم گیج سائیدم...امیرعلی هم روي را هایمدندان

  جانا. نیست خوب حالت کنممی احساس_

  ببخشید؟_

  بردیم... بالا را سرمان دو هر

  شدم! مزاحمتون اگه ببخشید بخیر. وقت_

 دست به و کشید بیرون جیبش از کارتی و زد لبخندي دخترك
  داد: امیرعلی

 همکاري هم با دارم دوست اومده، خوشم شما استایل از من_
 دم...شمامی توضیح بیشتر بشراجع بزنین زنگ اگه کنیم...یعنی

  مدلید؟
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 شادگ کردم.چشمانش نگاهش تهدید با و کوبیدم امیرعلی پاي به با،پا
 لبخند و داد دخترك دست به را داد...کارت تکان سر تند_تند و شد

  زد: تنصعی

  نمیاد. خوشش همسرم ممنون نه،_

 ختركانداختم.د نگاهی دخترك به و خورد تکانی زد که حرفی از قلبم
  کرد: جور و جمع را خودش

  گرفتم. و وقتتون اینکه از شدم...ببخشید متوجه_

  درآوردم: را ادایش حرص با رفت، وقتی

 جلف يدختره گرفتم! و وقتتون اینکه از شدم...ببخشید متوجه_
  نیاد! خوشش سیاه سال صد خواممی مریض! يمسخره

  غریدم: و شدم خیره امیرعلی به سپس

 استایلت از قورباغه يدختره نشدي.نیست الخوشح کم توئم_
  بود! اومده خوشش

  خندیدم: عصبی
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  والا. شنمی پیدا مغزي شل دختراي چه_

 ار اشخنده جلوي کرد سعی و کشید لبش گوشه به دستی امیرعلی
  بگیرد.

  خندیدم!می بودم منم بخند_

 و شد خیره چشمانم به کرد.جدي وارد بهش فشاري و گرفت را دستم
  گفت: لب زیر

 !هیچ که قلبم جانا! توئه مال قلبم بخوان، منو نفر صد اگه اینه مهم_
  بیمارتم؟ که گفتم توئم؟ دچارت گفتم جسمم! روحم!

 رساند.به لبانم به را خودش اراده بی لبخند و خوب هايحس از شدم پُر
  شدم! خر عبارتی

 و یمکرد زدن قدم به شدیم.شروع خارج رستوران از غذا خوردن از بعد
 جزء افکارم در او با زدن روم.قدممی راه ها ابر روي کردم حس من

  من! پیش درست بود اینجا حالا! و بود هاممنوعه

  گفتم:

  خیالت. توي بمونم و بشم سبز خواممی_
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 دستانش فشار و رفت فرو هایمپنجه میان هایشپنجه گرفت، را دستم
 آمد بیرون دهانش از بخاطر که کشید عمیقی دزدید.نفس جانم از رمق

  گفت: او و

  خواهمتمی_

  عهد دعايِ مثلِ

  .است ملائک و مولیان ◌ٔ آهسته عبادتِ که

  خواهمتمی

  اسفند آخر هايبنفشه بلوغ مثلِ

  باشند. فروردین بارانِ  باردارِ اگر خاصه

  خواهمتمی

  نوزادي آلودِمه تخیلِ مثلِ

  اَزَل بهشتِ بويِ از که

  خندد...می خواب در

  همتخوامی
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  بزرگ، شاعرِ  کدام کلماتِ  مثلِ نیست مهم

  من اَزَل، بنفشه...اي عهدِ به بخوان بگو

  ملائک و ولیانم منزلِ از را ممنوعه ◌ٔمیوه

  ربود. خواهم

 تا خواهممی نکن بیدارم است خواب اگر زد...خدایا زدم...لبخند لبخند
  بخوابم! ابد

 ول را دستم ها انهدیو مثل که کردم نگاهش تعجب ایستاد...با امیرعلی
  گرفت. را مردي یقه و رفت جلو به کرد،

  غرید: شدم.امیرعلی زدهحیرت

  ناموس؟بی حیوونِ تو کنیمی نگاه چی به_

  گفتم: زدهبهت

  امیرعلی؟_

  انداخت: نگاهی امیرعلی به گستاخی با مرد

  شدي؟ غیرتی جونم اي_
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 انمدنمی کشیدم. آمد...جیغی فرود مرد صورت توي امیرعلی مشت
  گفت: و خندید که بود چه بود مست بود، دیوانه مرد

  دخترته؟ دوست خوشگل؟ خانوم این شهمی کیت_

  دیدم... را امیرعلی مکث

  "دخترته؟ دوست خوشگل؟ خانوم این شهمی کیت"

  اش؟پنهانی يمعشوقه بودم؟ امیرعلی کی من

 جمع دورشان همه و گرفت بالا کوبید...دعوا مرد سر به سر با امیرعلی
 ترس از کنند. جدا مرد از را امیرعلی کردندمی سعی و بودن شده

  آمد.نمی بالا نفسم بودم. ایستاده زده خشک و بود شده قطع نفسم

  کشید: داد نفر یک

  اومد. پلیس_

  گفت: لب زیر و سمتم شدم...برگشت خیره امیرعلی به وحشت با

  برو. تو یالا_

  ید:شدند..غر جاري امگونه روي هایماشک
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  بجنب. یالا_

  شد؟ خراب دفعهیک چرا بود، خوب چیز خیابان...همه طرف به دوئیدم

 سر پشت به را نگاهم آخرین و شد.برگشتم پارك مقابلم تاکسی
  انداختم.

  دلم... به انداخت چنگ ترس و نگرانی

 هب استرس با رسیدم خانه به وقتی دادم. را آدرس و شدم تاکسی سوار
  گرفتم. را امیرعلی شماره و رفتم اتاقم

  بود! خاموش

  بود. شکسته را خطش افتاد یادم تازه

  شد. باز حمام در که گذاشتم قلبم روي را دستم

  برگشتم. زدهوحشت و کشیدم هینی

  افتاد. دوران به سرم سمیر دیدن با

  بیاید...! زود قدرآن نبود قرار
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  *امیرعلی*

 و!ا پِی و نبود اینجا ممغز ترکیدن. درحال مغزم و بود هابرگه به نگاهم
 چشمانم و خوردنمی تکان درد زور از گردنم و کردمی درد دستانم

   بود! داغان و درب روحم حال درك، به امجسمی سوخت.حالمی

 شدم...از خلاص آنجا از روز یک از بعد و کردم امضاء را تعهدنامه زیر
  بازداشگاه!

 جهان يواژه ترینپوچ دانستممی فقط چیست. عشق دانستمنمی من
 کسی حرام.عاشق و بود گناه که کسی شدم...عاشق عاشق بعد است،

 سر حال بود گرفته را دنیایم که کسی براي بود! او براي که
 تعصب بازداشگاه! راهی و شدم غیرتی امزندگی انتخاب ترینممنوعه

  کرد! کند را امشقیقه نبض و داد جِر را گلویم غیرتم رگ دادم، خرج به

  شدم. شهاب ماشین سوار و زدم موهایم به چنگی کلافه،

  مالید: را اشخسته چشمان و کشید پوفی شهاب

  امیرعلی. بودي انداخته راه دعوا که بازم_

  کردند.می را فکرش که آنچه از ترخسته بودم! خسته هم من
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 و گذاشتم پنجره يلبه را دادم.آرنجم تکیه صندلی پشتی به را سرم
 تمام و سوختمی خوابیبی فرط از چشمانم پیشانی. روي را دستم
  کرد:می درد جانم

  بودم. اینجا ها حالا حالا نبودي اگه ممنون،_

  زدم: پوزخندي سپس

  خوبه! چه داشتن وکیل دوست_

 میرسونمت، داریم.من عادت تو هايبازي دیوونه به ما نداشت قابلی_
 ارمبی کی منه، دست زنیم...ماشینتممی حرف بعداً  کن، استراحت یکم

  واست؟

  دادم: تکان سري

  نکش! زحمت این از بیشتر تو دنبالش میام خودم_

  دادا. نیست زحمتی_

  کرد. روشن را ماشین و زد استارت
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 هرچه داشتم او.دوست براي کردمی بیقراري و خورد تکان املعنتی دل
  بنشینم! تماشایش به سیر دل یه و ببینمش زودتر

  رفت. خودش و رساند مرا کشیدم...شهاب پوفی

  شدم. خانه وارد و چرخاندم قفل توي را کلید

 خشک دهانم آب و زد خشکم جاکفشی کنار سمیر هايکفش دیدن با
 هیچ جاي من و امدرمانده صورت به زدمی سیلی پیدرپی شد.واقعیت

 تمتوانسمی نه بگیرم را هاسیلی جلوي توانستممی نداشتم.نه دفاعی
  بمانم. امان در تا کنم فرار

 جلو سست هايقدم با که پاهایم و ریخت را زهرش که بود قلبم فقط
  رفت!

  

  *جانا*

 م بود دادم.عصبیمی گوش سمیر هاي نطق به داشتم و بودم نشسته
 جز ايچاره من و ریختمی جانم به را هایش غر و زدمی قدم مدام

  نداشتم. ،بود شده قلمبه غیرتش رگ که شوهرم مقابل هم آن سکوت،
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  کشیدم: رفت.هوفیمی راه جلویم سرکنده مرغ مثل

  رفتی! رژه جلوم که بس رفت گیج سرم سمیر_

 حالت به و کرد ریز چشم باشد، آمده یادش چیزي که ایستاد.انگار
  داد: تکان جلویم تهدید صورت به را اشاشاره انگشت برزخی

 شد خبري تسابق نامزد مرتیکه، اون از ..اگهکنی.می عوض خطتتو_
 زیادي جانا. کنممی خون پُر دهنتو بگی دروغ فهمیدي؟ گی،می بهم

 دوست هرکاري سرم پشت که نه؟ خبریه کردي فکر کردم محبت بهت
  کرده! باز خوب چشماشو سمیر جونم نه بدي! انجام داري

  گفتم: و دادم قورت را بغضم

  نباش! نگران فهمیدم...تو_

  زد: پوزخندي

  کنم!می آدم و یکی تو من_

 هیچ اون با من خورم،می قسم خدارو دارم فهمی؟نمی چرا سمیر_
  ندارم! ارتباطی
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  ر!خ که منم فرستاده؟ من واسه و عکساتون برداشته که نداري ارتباط_

 خاطر واس کرده خبطی همچین برداشته مرتیکه خودت قول به اون_
  وسط؟ این چیه من گناه ما، زندگی ریختن هم به

  کردي! پنهون من از چیزو همه که اینه تو ناهگ تو! گناه_

  نبود! مهم چیز چون_

  نبود؟ مهمی چیز تو داشتن نامزد نبود؟ مهم چیز نبود؟_

  سمیر!_

 پنهون ازت که عزیزم ببخشید بگم و بیام بچه جین دو با فردا منم_
  کنی؟می کارچی نبود مهم چون  کردم،

 که چرخاندم را سرم و کردم سکوت اما نیست مهم بگویم خواستم
  ایستاد... تپیدن از بود...قلبم مات که افتاد امیرعلی به نگاهم

  شد: خیره امیرعلی به و کرد دنبال را نگاهم رد سمیر

  اومدي؟ کی ئه...امیرعلی،_

  گفت: و شد خیره سمیر به و گرفت من از را سرخش چشمان
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  داشتی؟ کارم_

  خاراند: را گوشش سمیر

 که من بنداز نگاه یه هاورقه این به بیا خاموشه! که گوشیتم آره،_
  نیاوردم. در سر ازشون هیچی

 دادم. فشارش و دستانم کف در بردم فرو را آمد...ناخنم جلو امیرعلی
 دست از را هانشست.ورق سمیر کنار و دزدید را نگاهش امیرعلی

  گفت: سریع کرد.سمیر نگاهشان و گرفت سمیر

  مشون.بیار رممی هست، امدیگه تا چند_

  رفت. بالا طبقه به و 

  گفتم: آهسته لرزانی، صداي با

  بودم. نگرانت خیلی خوبی؟_

  دوخت: صورتم به را نگاهش و زد پوزخندي

  جدي؟_

  گزیدم: لب و گذاشتم سردش دست روي آرام را دستم
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 کجایی؟ الان که بودم نگرانت همش نیومد، چشمام به خواب دیشب_
  م.شد زنده و ُمردم ترس از شده؟چی

  گفتم: زد.متعجب نیشخندي و کشید بیرون دستم زیر از را دستش

  شده؟چی امیرعلی،_

  دادم: قورت را سمتم.بغضم برگشت و کرد پرت میز روي هارا ورق

  رو؟ چیز همه نکنی زهرمار انقدر شهمی نباشی؟ تلخ انقدر شهمی_

  غرید: صورتم توي و شد خاموش اشخسته چشمان

 نیومد؟ خوشت تلخ...چیه، قدرهمین و زهرمار قدرهمینم...همین من_
  من؟ یا شیرینه سمیر

  شدم: شوکه

 کارتچی من مگه شدي، بد باز چرا زنی؟می حرف طورياین چرا_
   کنم!می تحملش اجبار به دارم دونیمی خوب که تو کردم؟

  گیره!می منو جون داره که اجباري_
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 که بشی قمعاش خواستم من مگه بشم؟ عاشقت خواستم من مگه_
  کنی؟می خالی من سر دلیتو و دقِ طورياین

  شد: کلافه

  پیچیدي! من پاي و پر به همش خواستی...تو تو_

  کرد: زخمی را گلویم و شد خنجر بغضم

  بدبخت! جاناي سر شد خراب چیز همه همیشه، مثل بازم خوبه! خوبه!_

  نیستی! مرد چون بفهمی، منو حال تونینمی تو_

 ارهد نکنه لمسش شوهرش اینکه واسه که زنی .یه نمز یه چون نیستم_
  گیره! دیگه جاي یه دلش چون چرا؟ زنه،می َپر_پَر

 که خواستمی اما داشت بغض رنگ شد.صدایش بسته چشمانش
  برسد: نظر به محکم

  شو!خفه_

 اهامب تا سمتم میاد که شبا بدون! پس بدونی! که گممی شم!نمی خفه_
  من... باشه
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 گریه و بستم چشم تلخ لبخند با من و خورد امگونه به اشسیلی
 رنگ صورتش و کردمی خس_خس اشسینه زد،می نفس_کردم.نفس

  بود. خون

  گفت: بود کرده دورگه را صدایش که بغضی با

  ببند! دهنتو_

 و رفت غم. و درد از افتاده هايشانه با رفت رفته، وا هايقدم با رفت،
  .زندمی نیشخند رویم به و کندمی یکج دهن که حقیقتی و ماندم من

 و گذاشتممی بیابان به سر امممنوعه عشق از داشتم جانا! من!
 مرا انگشت بود قانونی و شرعی که همسرم! شوهرم! که خواستممی

 اب بروم که بمیرد که نباشد که خواستممی حیوان منِ  من! نکند. لمس
  او!

 شود! سهیم برادرش با را داداششزن خواستنمی و کشیدمی زجر او
 داد غیرتش اما ها! گناه تمام با خواستمی مرا و کردمی بغض مردانه او

  بیرون! زدمی را رگش و کشیدمی
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 تا بود زنش سابق نامزد درگیر جاهمه از خبربی که سمیر...سمیري
 و زن سرش پشت دانستنمی و کند خفه را اششده روشن تعصب

 تمام ها...با گناه تمام با گرند!می ايقلوه هچ و دهندمی دل چه برادرش
  .!ها.. نرسیدن و ها نشدن

***  

  

  بودنش! بود، بد چقدر و بود کنارم هم کشیدم...سمیر دراز تخت روي

  نیامد... هم شام براي امیرعلی

 و بود خوابیده سمیر گذاشتم. سرم زیر را دستم و خوابیدم پهلو به
 مشکی! او چشمان و بود ايقهوه چشمان بود. منظم هایشنفس

 د!بو تر بهتر بود! تر قُلدر بود! ترجذبه با بود! تربلند قد امیرعلی
   بود! ترخواستنی

 تخت روي که بودم کثیف فرستادم.چقدر لعنت را خودم و گزیدم لب
 تعریف دیگري کسِ  از او به خیره و بودم خوابیده شوهرم کنار خواب،

  کردم!می
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 خواب از شد...سمیر باز بازم، نیمه ..چشمانآمد. متمدي بوق صداي
  شد. خیره اطراف به زده حیران و پرید

  امیرعلی: هايعربده صداي بعد، دقیقه چند و شد قطع بوق صداي

 تحالی تا پائین بیا عوضی...نامرد بزنیم حرف باهم بیرون بیا مردي_
  کنم!

  بود؟ شده شد...چه گرد چشمانم

 اتاق از فوراً  و پوشید را کاپشنش و شد بلند جایش از سریع سمیر
  کشید: داد پنجره.امیرعلی سوي به دوئیدم شد. خارج

  ها؟ کنم کارخب...چی دارم دوسش_

 شدمی کنده جایش از داشت کشید.دلم سر را اشبطري و زد ايقهقهه
  گرفت... را وجودم تمام ترس و

  رفتند...سمیر...مادرجون...آقاجون... حیاط به همه

 و شد خیره سمیر به بگیرد.امیرعلی را امیرعلی داشت سعی سمیر
  گفت: کشدار و داد تکان صورتش جلوي را اشاشاره انگشت
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  نداري! لیاقتشو فهمیدي؟ نداري لیاقت تو_

  کشید. امیرعلی دست از را بطري خشونت با خندید...سمیر

  دچــارشم! بـــراش، میمیرم عاشقشـــم، دارم دوســـش من_

 خانه به داشت سعی و کشید را بازویش سمیر دید.خن واردیوانه
  ببرتش.

  منه! ها...مــــاله خوامشمی انقــدر مـــــن فقــــط_

 کرد.سمیر نگاهم و برد بالا را سرش زدم.امیرعلی چنگ را اتاق پرده
  تو. آوردم پنجره از را سرم سریع که کند دنبال را نگاهش رد خواست

  آمد!می داخل از دادبی و ددا نشستم.صداي تخت روي ترس با

 صورتم روي را لرزانم کردند.دستان پیدا را راهشان هایماشک
 از مادرجون جیغ دنبالش به و امیرعلی هاي هوار و داد گذاشتم.صداي

 امیرعلی اتاق جلوي اشان.همهبیرون رفتم اتاق شد.از بلند راهرو
  فرستد.ب اتاق به را امیرعلی داشت سعی سمیر و بودند ایستاده

  کشید: جیغ مادرجون من، يگریه با همزمان
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  حسین. یا خدا. یا_

 و انداخت چنگ سمیر بازوي به کردم.امیرعلی پاتند طرفشان به
 جاي به من و گذاشت قلبش روي را شد.دستش کبود و سیاه صورتش

  مُردم. او

 را امیرعلی دیگر دست و شد نگران هم آقاجون بار،اولین براي
  زد. چنگ را قلبش امیرعلی و انداخت راه شیون گرفت.مادرجون

  گفتم: گریه با

  بیمارستان. ببریمش باید سمیر_

 به کند.نگاهم چه دانستنمی و بود بود.دستپاچه کرده عول سمیر،
  اش!کبودي براي رفت دلم و افتاد صورتش

  گفتم: باعجله

  پائین. ببریمش سمیر با کنید کمک آقاجون_

  زد: هق مادرجون

  ام!بچه براي بمیرم خدا! اي_
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 ار رفتم.امیرعلی پائین آقاجون و سمیر همراه و کردم پاك را هایماشک
 شتربی و کردمی ناله نبود، بیهوش عقب.بیهوش صندلی روي گذاشتند

  انداخت.می چنگ قلبش به

  گفتم: شود ماشین سوار خواست تا سمیر

  میام. منم_

  باش! مادرجون مراقب تو برو تو نکرده، لازم_

  من! جان تمام همراهش و رفت ماشین

 پریشان و بود شده بیدار خواب از تازه مادرجون.امیرحسین پیش رفتم
  حال.

  نبودند! محمد و مهسا که خوب چه

  گفت:می درد با و ریختمی اشک مادرجون

 بزرگیت به کن.خدایا کمکش خودت اومده، مبچه سر بلایی چه خدایا_
  کن! رحم جوونیش به قسم
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 کاناپه کردم.روي درست قندآب برایش رفتم اما بود او از بدتر من حال
 از و بود زده یخ بدنم و بود انداز دست روي ریختم.قلبم اشک و نشستم

  کن! کمکمان خورد.خدایانمی تکان زبانم ترس

 من و پریدیم جا از سه زد.هر زنگ سمیر که گذشت چقدر دانم،نمی
  گفتم: مظطرب و زدم چنگ را تلفن

  ؟الو_

  جانا..._

  تر... خسته لحنش و بود خسته صدایش

  خوبه؟ حالش شد؟چی_

  بمونیم. و امشب باید ولی خوبه الان آره_

  کردم: زمزمه بغض با و کشیدم راحتی نفس

  بود؟ چش_

 شترداشته...بی مشکل عصبی...تنفسشم بود...شوك بالا قلبش تپش_
  کشیده! هم سر پشت که سیگاري و خورده که الکلی بخاطر
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***  

  درد... سختی...با گذشت...به روز چند

 کفایت املهیده روح و جسم براي است خوب دانستممی که همین
 غصه و ریختم اشک نداشتنش از روز چند این اگر ◌ٰکرد.حتیمی

 ایمخانه یک توي اینکه به بودم راضی روز چند این اگر ◌ٰحتی.خوردم
 نفس هم وا که بکشم نفس هوایی توي توانممی حداقلش من و

  کشد!می

 شام آقاجون و پسرش سلامتی براي کرد قربانی گوسفند مادرجون
 ربخاط که را قُلدري مرد نبینمش تا نبودم و کردم فرار روز چند داد.این

 خودش انداخت! چنگ قلبش به و کرد پیدا مشکل تنفسش من
 لبمق توي داغ قیر یکی انگار بینممی او با را تو شب...وقتی گفت...آن

  ریزد...می

 است.نهار خواب که دانستممی چون رفتممی پائین را ها صبحانه فقط
  غصه! را شام و زدممی سق بیسکوئیت را
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 و رفتم بودند. خوردن، صبحانه مشغول همگی رفتم پائین که صبح
  دادم. سلام و نشستم

 که بگذارم دهانم توي را لقمه خواستم کلافه و شدم خوردن مشغول
 اشخیره و شد خشک دستم توي شد.لقمه آشپزخانه وارد امیرعلی

  غصه... درد...با دلتنگی...با عطش...با شدم.با

 بهش عجیب رنگش آبی بافت و بود اشپیشانی روي کوچکی خراش
  آمد!می

 زخم دلم به گفت...اخمش بخیري صبح جمع روبه و کرد اخم دیدنم با
  زد...

  کرد: فوت صورتش به و خواند وِردي مادرجون

  بخور. صبحونه بشین بیا بشه قربونت مادر_

  !بود ◌ٰخنثی آقاجون

  دادم. قورتش بغضم با همراه و گذاشتم دهانم توي را لقمه

  کرد: زمزمه آهسته و نشست صندلی روي امیرعلی
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  نکنه! خدا_

  بود! میز روي نگاهش

 مه گفت...سمیر چیزي سمیر به لب زیر و کشید عمیقی نفس مادرجون
  گفت: امیرعلی داخت.ان بالا ايشانه

  کشن؟می اينقشه چه دارن باز پسر و مادر صبحی اول شده؟ چیزي_

  گفت: قاطع و جدي مادرجون

 اون با بمونی! مجرد شهنمی دیگه خاستگاري ریممی برات امشب_
  کنی! ازدواج باید افتاد پیش شب چند که اتفاقی

 م.چشمانمزنمی پا و دست دارم و افتادم عمیق گودالی توي کردم حس
  انداختم. نگاهی امیرعلی به زدهبهت و سوخت

  شد. پر و خالی اشک از انداخت...چشمانم من به کوتاهی نگاه امیرعلی

  گفت: مادرجون به حیرت کمال در به و گرفت را نگاهش امیرعلی

  نیست...! حرفی بریم باشه،_
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 واقعیت اما نیست، پیش کابوسی این کردم احساس ايلحظه براي
  زد. یخ پاهایم و افتاد دوران به سرمداشت.

  فشردم... دستم توي را چاقو

 امپریده روي و رنگ دیدن با و سمتم داد سوق را نگاهش امیرعلی
  گفت: زده بهت شد.مادرجون جمع لبخندش

 عقل پسرم بالاخره شهنمی باورم خدا آي میاي؟ گی؟می راست واقعا_
  اومده.

  رفت... سیاهی چشمانم

  زد: لب امیرعلی وقتی شد تار و تیره چشمانم جلوي چیز همه

  گم.می واقعاً_

  گفتم: لب پریدم...زیر جایم از

  جونتون. نوش_

 داشت؟ اهمیتی کردم...چه حس خودم روي را امیرعلی نگاه
  کند؟ بازي من با خواستمی
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 راه اجازهبی هایمرفتم.اشک اتاق سمت به و آمدم بیرون آشپزخانه از
  زدند. ُقل امگونه روي و دندکر پیدا را خودشان

 روي را دستم بود! شدن متلاشی حال در شدم...مغزم ولو تخت روي
 خورد...سر گوشم به آشنائی گوشی صداي که گذاشتم قلبم

  چرخاندم...

 ی،منش نام دیدن برداشتم.با میز روي از را اشگوشی بود! سمیر گوشی
  پرید. بالا ابروهایم جفت ناخودآگاه،

  دادم: جواب و کشیدم امانیپیش به دستی

  بله؟_

  بود. نفس صداي نیامد...تنها خط ورآن از صدایی

  الو؟ بله؟_

 درگیر ذهنم قدرگذاشتم.آن میز روي را بوق،گوشی شنیدن صداي با
  شود. اضافه ذهنم هايدرگیري به چیزي خواستمنمی که بود
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 مثل.بخورم نهار نتوانستم ◌ٰزد...حتی صدایم شام براي سمیر
 گریه و بودم کرده حبس اتاق توي را خودم زدهماتم هايبختبد

  .کردممی

  نفهمیدم! چیز هیچ شام خوردن از

 قفل امیرعلی روي سر آخر و چرخیدمی و چرخیدمی سرکشم نگاه
  کرد.می

  زد: صدایم سمیر شام از بعد

  اینجا... بیا جانا؟_

 سمیر رکنا رفتم. سمیر و امیرعلی سمت به ناچار به و کشیدم آهی
 لحن با امیرعلی...سمیر بود...به روبهرو به نگاهم که هرچند نشستم
  پرسید: سوالی

 که من نظر به خوبه؟ امیرعلی واسه خانم سمیه دختر نظرت به جانا،_
 بود! اومده تولدم که همونی دیگه؟ شناسیشمی میان! هم به خیلی

  دکتره!
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 تکه_تکه حال در اند...قلبمریخته رویم یخ آب لیوان یک کردم حس
  دوختم.نامرد! امیرعلی به را چشمانم و کردم مشت را بود.دستم شدن

 اج پوزخندي لبش بخوانم.گوشه توانستمنمی را چیز هیچ نگاهش از
  داد: ادامه همچنان بود.سمیر کرده خوش

 دختره داره، قبولش مادرجونم هم خانوادگیمونن دوست اینکه هم_
  کنه؟ پیدا خوادمی کجا امیرعلی از هترب باشه، خداش از باید که هم

 یدکش اشپیشانی به شدم.دستی امیرعلی مات و جوشید اشکم چشمه
  کرد. اخم و

  جانا؟ چیه تو نظر_

  زدم: کردم...لب نگاه امیرعلی به سوختم...دوبارهمی داشتم

  ایشاللّه. بشن خوشبخت میان هم به خیلی منم نظر به_

  فت:گ و شد سنگ مانند امیرعلی نگاه

  ایشاللّه!_

  خندید: سمیر
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  دادي؟ تله به دم بالاخره دیدي_

  زد: پوزخندي

  آره._

 خبر و شهر کل الان مادرجون کنم فکر خاستگاري؟ بریم کی حالا_
  کرده.

  کنه! خبر بذار_

  دیدي؟ رو دختره خوت تو حالا_

  داداش؟زن دیدي تو ندیدم! نه_

  م:کرد نگاهش و شکست دلم مرد! این بود رحمبی چقدر

  آره!_

  نشست: لبش به زهرخند

  خوشگله؟_

  سوخت: قلبم
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   آره!_

  کرد: نطق سمیر

  میمیره! تواسه دختره بیخیال! رو قیافه_

  بمیره! بذار_

  شدند. جاري هایم رفتم...اشک بالا طبقه به و شدم بلند جایم از

  گرفت؟می را جانم لحظه هر که بود عشقی چه دیگر این

 سوختمی کردم...گلویم پرت زمین وير را شالم و بستم و اتاق در
 توي را اشکم که بس کردمی درد چشمانم و بودم کرده بغض آنقدر
  بودم... کرده جمع

 قورت را دهانم آب و کردم پاك را هایماشک شد...سریع باز اتاق در
 صاف را صدایم کردم کردم.سعی حس سرم پشت را کسی دادم.حضور

  کنم:

  زد... زنگ گوشیشت به یکی امروز سمیر، راستی_
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 مکمر دور دستانی بندش پشت و خورد گردنم پشت به داغی هاي نفس
 عمیقی نفس ترس از و سائیدم هم روي را هایمشد.دندان حلقه

  کشیدم.

  پیچید: گوشم داخل اشزمزمه و شد گوشم نزدیک داغش نفس

  رنگیه؟ چشماش تو مثل اونم_

 موهایم از ايشاخه روي امیرعلی.دستش سمت چرخیدم بهت با
  زد: لب و نشست

  تو! مثل_

  کشیدم: داد

 هک نگذره ازت لعنتی.خدا کنی ازدواج باهاش کنیمی بیجا خیلی تو_
  کنی! دیوونه منو خوايمی

  دادم: ادامه خشمگین

   بري؟ و بریزي بهم روانمو اومدي کنی؟می چیکار اینجا_

  خندیدم: عصبی و کوبیدم اشسینه تخته به مشت با
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  شدي! شجاع ببینه؟ باهم مارو بیاد داداشت ترسینمی_

  روشنی؟ ماه تو جانا خونه،می که شنیدي آهنگرو اون_

  غریدم:

 ثابت چیو خوايرو.می بازي مسخره این کن تمومش امیرعلی، بسه_
  کنم؟می دق تو بدون من اینکه تونی؟می توئم اینکه کنی؟

  زد: لب آن به خیره و دستانش در گرفت را موهایم از ايشاخه دوباره

 لبت وصل بر که مانده هَوس اندر ما و است نوش يچشمه چون لبت_
   من! نه کنیمی اذیت منو داري را...تو ما دسترس باشد روز یک

  گفتم: گریه با

 غریبت عجیب حرفاي باز تو و بود خوب چی همه می.کنم؟ اذیتت من_
 یوچ گته؟مر چه چته تو کنی!می ازدواج گفتی بعدش و دادي تحویلم و

  بکنم! غلطی یه تونستم شاید بگو بهم دِ کنی؟ ثابت خوايمی

  گرفتم: دستانم میان را سرم

  تونم.نمی دیگه من کن تمومش و بازي این_
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 صورتم توي داد.عصبی فشار و گرفت دستانش میان خشم با را امبازو
  غرید: و ماند خیره

 آتیش بینممی سمیر با رو تو جانا؟وقتی مرگمه چه من دونیمی_
 یکن درك تونینمونده...می تنم تو جونی دیگه کنممی گیرم.حسمی
 کنم...تا خورد داداشمو گردن دارم دوست لعنتی من دارم؟ حسی چه
 کنم...منم خوردت شهمی باعث سمیر یاد شمنزدیک بهت خواممی

  شدم... خسته

  ریختم. اشک و دادم تکیه دیوار به حالزد...بی چنگ را موهایش

  گفت: طبیعی غیر لبخند با و داد تکان سري امیرعلی

  تو! نه شممی داغون دارم من آسونه...اینجا تو براي_

  زدم: لب صداکرد.بی نگاهم و کشید صورتش به دستی

  بیرون... برو_

***  

 امن دیدن با خورد. زنگ امگوشی که بودم نشسته اتاق توي فردا صبح
 از بودم شده خوشحال که بود يبار ولین و زدم رمقیبی لبخند نساء
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 کنم.جواب دل و درد نفر یک با داشتم احتیاج شدت زدنش.به زنگ
  دادم:

  بله؟_

  نه؟ دیگه نمیوفتی من یاد تو بهت نزنم زنگ من اگه گممی_

  کشیدم: دراز تخت روي و زدم تلخی لبخند

  خبرا؟ چه_

  رسیدید؟ کجا بگو...به امیرعلی از مثلاً خبر؟ چه تو_

  نشست: لبم روي پوزخندي

  خوب! خوب خیلی جاهاي به_

  چی؟ یعنی_

  کردم... اعتراف منم کرد، اعتراف بهم بالاخره نساء داره دوستم اونم_

  گفت: شوکه

  کنی؟می شوخی_
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  غریدم: عصبی و کلافی

  بود؟ کجا شوخیم_

  گفت: بهت با

  باهم...؟ الان شما یعنی شه،نمی باورم_

  نالید: روازمزمه لب زیر و کشید عمیقی نفس

  کردي؟ خیانت سمیر به باهم...نه...تو شما_

  گفتم: و کشیدم نشستم...آهی صندلی روي و شدم تراس وارد

 تپش و کردممی گم و پام و دست امیرعلی دیدن با که موقع همون از_
  کردم! خیانت سمیر به گرفتممی قلب

  گفت: ايگرفته صداي با

  دي.می تقاصشو لاخرهبا نداره، صدا خدا چوب نکن...بخدا جانا_

  زدم: خنديتلخ

  نیست. مهم برام_
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  زد: تشر

  کن. فراموشش_

  گفتم: و کشیدم موهایم به دستی

  شدم. خسته نزن حرف تکراري انقدر_

  الان؟ کنی چیکار می.خواي_

  نالیدم:

 که شدم بیچاره شدم...انقدر خسته دونم...خودممدونم...نمینمی_
 منو فقط اتفاقا این يهمه از ورد کنم التماس امیرعلی به خواممی

 خون خفه و کردم بغض بس از شدم خسته باشه! داشته دوست
  خوره!می بهم حالم بودنم ضعیف گرفتم.از

  گفت: جدي

  باش! قوي خب_

  خندیدم: حالبی و گذاشتم میز روي را سرم

  تونم.نمی_
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 یهگر اینکه جايزبونی...به سربی خیلی تو خواي؟نمی یا تونینمی_
  کنه!نمی رحم ضعیف آدماي به بزن...دنیا حرف نیک

  گفتم: حرص بودم.با ضعیف خیلی من گفت،می درست

 بریم گفت بیاره در منو حرص اینکه براي امیرعلی دیروز مثلاً_
  دادم. نشون ضعف زود خیلی احمقم من خاستگاري!

 بفهمن نذار داري! حالی چه بفهمن نذار جاست!همین تو اشتباه_
 يقو به کن تظاهر نیستی قوي اگه بزنن.حتی ضربه هتب تونستن

  بودن! تفاوتبی بودن...به

  گفتم: و زدم باشد.لبخندي سمیر زدممی حدس و شد باز اتاق در

  نم.ک قطع باید اومد باشم.سمیر قوي که کنممی سعی نساء.من ممنون_

 و شدم خارج تراس از و کردم قطع را گوشی نساء با خداحافظی از بعد
 ر،د صداي با و بود چیزي گشتن مشغول کمد توي شدم.سمیر اتاق دوار

  گفت: دیدنم سمتم.با برگشت

  کردي؟می کارچی تراس_

  گفتم: حوصلهبی شد! شروع هایشسوال باز
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  بخورم. هوا خواستممی اونجا؟ کننمی کارچی_

  کرد: پرت تخت روي را چمدان حرص با و کرد اخم

  خوردي؟ صبحونه_

  گفتم: و بیرون به کردم فوت را نفسم

  نخوردم! نه_

  کرد: زمزمه آرام لب، زیر

  گندت! اخلاق همینه بخاطر پس_

  چی؟_

  شو. حاضر باش زود هیچی!_

  گفتم: متعجب

  چی؟ براي_

  گفت: و انداخت چمدان توي لباس دست چند

  کنیم. عوض هوا و آب کمکوهی...یه خونه ریممی_
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 خوشحال پیشنهادش از باراولین گرفت.براي رنگ لبم روي لبخند
   بود! نفعم به اینجا از شدن شدم.دور

  برداشتم. زیاد گرم لباس و شدم آماده چرا و چونه بدون

  رفتیم. پائین طبقه به سمیر با

 خواندن کتاب مشغول امیرعلی و چاي خوردن مشغول مادرجون
  .بزنم را امتفاوتیبی ماسک نساء قول به و باشم آرام کردم بود.سعی

  گفت: تعجب با چمدان دیدن با ونمادرج

  رید؟می کجا باشه آ...خیر_

 هب را نگاهم کرد...آرام نگاهم و کرد بلند شد.سر امان متوجه امامیرعلی
  گفت: و کرد حلقه امشانه دور را دستش دادم.سمیر حواله سمیر

  کوهی. خونه ریممی جانا با_

  گفت: و زد ايموزیانه لبخند مادرجون

 این تو چپیدید چیه جوونید! شما واللّه، کنیدمی کاري خوب_
  دیواري!چهار
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  غرید: و کوبید عسلی میز روي را کتاب عصبی امیرعلی

  بخونم؟ من بدید نداشتید این از ترچرت کتاب_

 عطرش کرد.بوي عبور کنارم از تند هايقدم با و شد بلند جایش از
 شود.وقتی بسته ايلحظه براي چشمانم شد باعث و کرد ُپر را امبینی

  دوخت. من به را اشرنجیده نگاه میشد رد کنارم از داشت

  گفت: آرامی باصداي سمیر

  این؟ چشه باز_

  گذاشت. میز روي را چایش لیوان و کرد نازك چشمی گوشه مادرجون

 کنسل و خاستگاري قرار گهمی برگشته دیوونه کلِ  عقل ي پسره_
 آدم خوادمی کی برد دوستم جلو و شدم.آبرومون پشیمون من کنید
  دونه!می خدا بشه

 شد.سمیر شادي از پر قلبم و بست نقش لبم روي شیرینی تبسم
  خندید:

 ایمان حرفاش به زیاد دیشب خودمم راستش دیگه! امیرعلیه_
  نداشتم!
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 کرد.چون خرید کلی سمیر راه کرد.توي بدرقه در دم تا مارا مادرجون
  نداشت. يامغازه و بود صحرا توي تقریباً  آنجا

 از که ايبرد.خانه کوهی خانه به را ها چمدان سمیر رسیدیم وقتی
 و کشیدم عمیقی داشت.نفس را کلبه حکم و بود شده ساخته چوب
 کلبه وارد و شدم جمع خودم توي سرما بلعیدم.از را تمیز و پاك هواي

 لب زیر میکرد جابهجا یخچال توي را هامیوه که حالی در شدم...سمیر
  زد: مصدای

  جانا؟_

  بله؟_

 و داد قورت را دهانش آب ماند.سپس خیره چشمانم به و کرد مکثی
  گفت:

  کنم... جمع هیزم برم هیچی...من_

 را هایملباس و کشیدم شد...آهی خارج کلبه از و بست را یخچال در
  شد. بلند امگوشی مسیج صداي که کردم عوض

  شد.. منجمد مهایرگ در خون گوشی روي امیرعلی اسم دیدن با
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 خاموش را امگوشی و کردم پاکش کنم باز را مسیج کهآن بدان
  باشم! نامرد من هم باریک کردم.بذار

 هم کرد.من پابه آتش و گذاشت شومینه توي را کرده جمع هیزم سمیر
 حلقه کمرم دور دستی که بودم سالاد کردن خورد مشغول حوصلهبی

  چسباند: گوش به را لبش سمیر و شد

  من... عشقم...عشق_

  زدم: بل سختی به و شد منقبض بدنم عضلات بوسید.تمام را گوشم لاله

  شه.می آماده الان_

 را دستانش حصار که بکشم بیرون آغوشش از را خودم خواستم
  گفت: گوشم زیر و کرد ترتنگ

  نبودیم؟ باشیم باهم باید که اینجوري وقته چند دونیمی_

 و دادم قورت بغض همراه را دهانم ند.آبآمد در صدا به خطر هاي زنگ
  گفتم: لرزانی صداي با

  نیست. وقتش الان_
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  گفت: حرصی پر صداي با و زد چنگ را کمرم

  هوم؟ وقتشه؟ کِی پس_

  سمیر..._

  بود! عجیب نگاهش کردم...حالت نگاهش ترس با و طرفش چرخیدم

  کرد: زمزمه

  کردي؟می ناز انقدر سابقتم نامزد براي_

  غرید: و داد فشار انگشتش دو با را امچانه

  بده؟ جواب_

 زدهایستاد.وحشت تپیدن از قلبم و گرفت فرا را وجودم تمام ترس
  گفتم:

  بخدا..._

  گفت: و گذاشت لبم روي را انگشتش

  نه؟ مگه گذشته، هاهیس...گذشته_
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  برد: فرو موهایم میان را سرش

  اینه! مهم منی، زن الان تو_

 اشک از لباب رفت...چشمانم اتاق تسم به و گرفت را دستم مچ
  فرار؟ کی تا تقلا؟ کی تا کردم؟می شد...چه

  تو... فرستادتم و کرد باز را اتاق در

  بود: مهربان صدایش باراین

  نبوسیدمت؟ وقته خیلی دونیمی_

 تداش لبم با لبش کشیدم.فاصله عمیقی نفس و کردم مشت را دستم
  خورد. گزن اشگوشی ناگهان که رسیدمی صفر به

  گفتم: خوشحالی با

  خورد. زنگ گوشیت_

  زد: لب

  نیست... مهم_
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 چشمم گوشه از بود.اشکی لبم روي خمارش چشمان اما لرزید، امچانه
 و حرص زد.با چنگ را کمرم محکم و گذاشت لبم روي را لبش که چکید

 اممعده توي بدي گرفت...درد بازي به را حرکتبی لبان خشونت پر
  شد. قطع نفسم ددر از و پیچید

 طرف آوردم...دوئیدم در را زدن عق اداي و کشیدم پس را سرم
 دهفهمی هم او نیامد...شاید دنبالم به سمیر که بود عجیب دستشوئی،

 هم شاید کنم.می فرار بود فهمیده هم او شاید بازیست! ها این همه بود
  بود! شده خسته

 جاي دم.همانآم بیرون شوئیدست از و زدم آب را صورتم و دست
  بود. خیره امخالی جاي به و بود ایستاده قبلی

  گفت: سرد و سمتم کردم.برگشت پاك را لبم آستین گوشه با

  خوبی؟_

  تم:گف و انداختم پائین را نداشتم...سرم را چشمانش به کردن نگاه روي

  اوهوم._

  رفتم: خواب تخت سمت به جانبی بدنی با
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  کنم.می استراحت کمیه_

  رفت. و داد تکان سر

 را فشردم.بزاقم هم به را لرزانم پاهاي و کشیدم گردنم روي را دستم
 را چشمانم و کشیدم دراز کردم. روشن را امگوشی و دادم قورت

 نمچشما به خواب گذاشتنمی خیال و فکر اما گذشت ساعت بستم.نیم
  بیاید.

 خواب به را شد.خودم اتاق وارد سمیر و شد باز قیژي با اتاق در
 هم بعد و شد پائین و بالا کردم...تخت حس کنارم را زدم...حضورش

 تنم به را مو لبش زیر نشست.زمزمه موهایم روي که بود سمیر دست
  کرد: سیخ

  چته! فهمممی بالاخره_

  گفت: تربلند و

  آمادست! شام شو. بیدار جانا،_

  کردم. باز آرامی به را چشمانم و دادم قورت نامحسوس را دهانم آب

  گفت: سمیر شام خوردن از بعد
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  بشینیم؟ کلبه بیرون بریم_

 و نشستم زمین کرد.روي پابه آتش کلبه دادم...بیرون تکان سري
 حلقه امشانه دور را گرفت...دستش جا کنارم هم سمیر

   بزنم! داد شدمی کاش سائیدم، هم روي را هایمکرد...دندان

  ریزد.می بهم را اعصابم دستانش داغی

  گفت: و کرد نگاهم میچش زیر

  جانا؟ چته تو_

  خوردم: جا سوالش از

  چیه؟ منظورت_

 ماا و، زندگیمون بسازیم نو از دوباره بیا گفتی خودت واضحه! خیلی_
 هک شده چیزي کنممی سردي...احساس کنی!نمی بابتش تلاشی هیچ

  دونم.نمی من

 منقبض بدنم عضلات و کردم حس پاهایم روي را دستش گرماي
  داد: امهشد.اد
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  شوهرتم... من چته! بگو بهم_

 گردنم روي را لبش و کرد فوت گوشم پشت را هایشنفس حرارت
 کرد وادارم و گرفت را امچکید...چانه امگونه روي اشکی گذاشت.
  کنم. نگاهش

  زد: برق خشم از چشمانش

  جانا... کنیمی خستم داري دیگه_

  :کردم زمزمه آهنی آدم مثل شد، منجمد تنم تمام

  هیچی!_

   چته؟ بهت لعنت د_

  هیچی!_

 مُردِ امونبچه که اینه بخاطر گفتم نیستم! خر من نگو دروغ من به_
 هیچی خانم بینم،می نه ولی بیاد! خودش به تا بدم زمان بهش کمیه

 لويج باید کی تا کنم؟ تحمل بابد کی تا مَردم، من فهمهنمی فهمه!نمی
  نزنم؟ دست زنم به تا بگیرم خودمو
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  نشده! هیچیم من نیست! هیچیم_

 زنمو ندارم حق من یعنی چیه؟ کارات دلیل پس نیست؟ هیچیت_
  ببوسم؟

  سمیر!_

  بردیم! اطوارات و ادا از درد.دیگه و سمیر_

  من..._

   چی؟ تو  چی؟ تو_

  هیچی!_

 تعصبانی با و شد بلند جایش از و کرد افتاد...رهایم خط ابروهایش بین
 قورت را دهانش آب و کرد مشت را کشید.دستش عمیق نفس چند

 چه نداشتم...من هم وجدان عذاب حتی نداشتم؟ حسی دیگر داد.چرا
  بود؟ شده مرگم

 شماشین سوار رفت. ماشینش سمت به و داد تکان برایم سري تأسف با
  رفت. و داد گاز سرعت با و شد
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  .. شدم ولو جا همان

 وسط؟ این اشتد گناهی چه سمیر دلم. مثل لرزیدند...درست دستانم
 بود؟ چه من گناه من! مثل آدمی عاشق بود! شدن عاشق گناهش

 دبو چه او گناه بودن! شیطان مثل کسی عاشق بود! شدن عاشق گناهم
  بودن! حوا مثل کسی عاشق او گناه وسط؟ این

 مشکی چشم جفت یک دیدن آوردم.با بالا را سرم و کردم پاك را اشکم
 انمچشم بار چند و بلعیدم را .بغضمشد حبس امسینه در نفس غمگین،

  بود. خودش دیدم!نمی اشتباه کردم...نه بسته و باز را

 نزدیک امیرعلی به که قدمی هر دوئیدم...با سمتش به و پریدم جا از
 درخت تنه به را اشتکیه رفت.می عقب به قدم یک او شدم،می

 را توانم فرستادم.تمام بیرون را دهانم بخار و ایستادم داد...جلویش
  گفتم: لرزانی صداي با و کردم جمع

  امیرعلی؟_

  گفت: خورده یکه

  کرد. بغلت سمیر_
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  گرفت: دستانش میان را سرش و نشست زمین روي بهت با

  بود... کرده بغلت دیدم خودم_

  گفتم: هق_هق با

  ندارم. دوسش من_

 نهراسا و ریخت کوبید.قلبم قلبش روي مشت با و شد منقبض فکش
  زدم: زانو جلویش و تمرف سمتش به

  کن. نگام کن.تروخدا نگام امیرعلی_

 دیدن شدم.با خیره چشمانش به و کردم صورتش قاب را دستم
  بُرد! ماتم اشکش از پر چشمان

  گفت: مظلومانه و لرزید اش چانه

  دارم. دوستت خیلی من_

 زده کردم.وحشت نوازش را اشگونه دست با و نشست چشمم در اشک
  ت:گف و کرد نگاهم

  پنهانیتم؟ يمعشوقه زندگیتم؟ کجاي من جانا،_
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 چشمانش به خیره و بردم صورتش نزدیک را باخت.سرم رنگ نگاهم
  گفتم:

  عمرمی...جونمی... زندگیمی...تو يهمه تو_

  کشید: فریاد صورتم توي

  گی.می دروغ سگ مثل_

 آخ و گرفت دردم داد، فشارش محکم و گرفت دستانش توي را امچانه
  گفت: خشم اگفتم.ب

 انقدر کشم؟می درد دارم فهمینمی اینجا؟ اومدي چرا پس_
  کنی؟می اذیتم نفهمی؟چرا

 هایشپنجه بین محکم را جوشید...کمرم دوباره اشکم
 به را وجودم تمام و خورد امگونه به سوزانش و داغ هايگرفت...نفس

 غمگین چشم جفت یک توي دارمتب کشید.چشمان آتش
  :گفتم باز نیمه چشمانی با و کردم حلقه گردنش دور را چرخید.دستم

  زندگیمی؟ کجاي بدونی خوايمی_
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 نگاه چشمانم رسید.بهمی نظر به پریده داد...رنگ قورت را دهانش آب
  نیز... او هايلرزید...لب هایمکرد...لب

 از تنم هاي سلول تک _تک و رساندم صفر به را هایمان لب يفاصله
  .سوخت هایشلب حرارت

 زنممی شوم...گازمی شوم...شیطانمی حوا من که شودمی چه دانمنمی
  عشق... از اشتیاق...پر اشتها...پر از را...پر ممنوعه سیب

 گردن به من و زد چنگ کمرم به و شد سُست شد.مقابلم سُست
 هایشلب بازيعشق به را هایملب او و کرد گز_گز هایماو.لب

 بود.هولم شده وحشیانه شدیم.حرکاتش بلند بوسیدن، درآورد.درحال
 جمع سرم بالاي و گرفت خورد.دستانم درخت تنه به کمرم و داد

 حسرت بود...بوسیدنمان گرفتن آتش درحال هایمانکرد.لب
  ..داشت. داشت...لذت .گناهداشت.. ..دردداشت. ..بغضداشت.

 از اشکرد...سینه نگاهم شده گشاد چشمانی با و زد کنارم زدهوحشت
 او از کمی دست هم من و لرزیدمی لبانش و شدمی پائین و بالا هیجان

  نداشتم.
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  کرد: تکرار را اسمم لب زیر زدهبهت

  کردیم؟ کارچی جانا...جانا...ما_

 از را نگاهش و کرد تر را لبش زبان با و زد موهایش به چنگی زدهحیرت
   نبودم. پشیمان من .امادزدید هایملب

 آب و زد پس را دستم هازده برق مانند که گرفتم را دستش آرام
  داد. قورت صدا با را دهانش

 هايتنگنا از زحمت به و ایستادم خورد.جلویش تکان جایش از کلافه
  گفتم: امحنجره

  نکردیم. اشتباه نکن...ما طورياین_

  آري! بودم؟ نجس بودم؟ کثیف بودم؟ شیطان

 به کوبید را اشنشسته خون به چشمان و کشید گردنش به دستی
  غرید: و چشمانم

   برادرمی! زن تو جانا؟ میاد بیرون دهنت از فهمیمی_

  گفتم: حرص با
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  نکن. انکار الکی بردي، لذت توئم بوسیدي! توئم_

  گفت: بهت با

  فهمی؟می سمیر! زن_

  بوسیدیم؟ طورياین و بودم سمیر زن_

  شد: کلافه

  لعنتی! کردي شروع تو_

  شدم: براق چشمانش ويت و کردم بلند سر

 رسمی ندارم.من قبول من سمیري زن تو بگه و پائین این بیاد هم خدا_
  تو! رو! تو فقط امیرعلی! دارم دوست رو تو من خوام،نمی و

  شد: ضعیف کردم...صدایش حس خوبی به را پاهایش شدن شل

  جانا._

  جانا؟ جان_

  گفت: بریده_بریده و کرد نگاهم چشمی برید...زیر نفسش
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 حسرت از ◌ٰبهتره...حتی طوريبمونه...این ناب بمونه...بذار پاك بذار_
  دارم. دوست و مُردن این لباتم...بمیرم بوسیدن

  رفت: نابودي روبه شد.صدایش مشت پایش روي دستش

  بسوزم. حسرتش تو عمر یه قراره که چند هر_

  شد: سرازیر اختیاربی اشکم

   نگو! جورياین امیرعلی!_

  شه!نمی_

  شه!می بخواي تو شه...اگهمی_

  کرد: زمزمه کشید،می زجر موهایش.انگار داخل کرد فرو را دستش دو

  شما... ندارید سرانجام گویند_

  کردم: فوت بیرون را نفسم و گزیدم را لبم 

  باشیم! خوش سرانجام،بی بذار پس_

  شد: سخت چشمان و گرفت فرا را وجودش تمام حیرت
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  جانا!_

 خوامت،می من خواي؟نمی منو تو یعنی کنی؟می اجان جانا هِی چیه_
    باشه! نرسیدن تهش اگه ◌ٰحتی

  بستم: یخ من و شد خورد.سرد بهم خودم از حالم که کرد نگاهم جوري

  ،خطرناکه. کلبه تو خوابم.برومی ماشین تو امشب_

  گفتم: که بردارد قدم خواست

  داري. دوستم بگو کن بغلم داري! دوستم بگو_

  کشیدم: آهی اششده مشت ستد دیدن با

  امیرعلی! دارم دوستت عمرت آخر تا_

 که رفت.انگار و شد دور سرگردان روحی مثل چشمانم جلوي از
  نبوده! هیچوقت

   داشتم دوستت من

   بیاید زمین به آسمان خواستم می نه

   برود آسمان به زمین نه
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  داشتنت براي ولی

   آوردممی زمین به را آسمان	

   بزرگیاین به دنیا یعنی

  خوردمی همبه تعادلش

  !شدي؟می من مال تو اگر	

 را سمیر کردم، باز که پریدم.چشم خواب از دستی هاينوازش با صبح
  گرفتند... رنگ چشمانم جلوي دیشب هاي صحنه اما دیدم

 جواب ايگرفته صداي نداشتم...با را سمیر چشمان به کردن نگاه روي
  دادم. را بخیرش صبح

  شدم. صبحانه خوردن مشغول و شستم را رتمصو و دست

 يبوسه رفت.آننمی کنار چشمانم جلوي از ايلحظه امیرعلی ي قیافه
  هایش!لب لعنتی آورمان...گرماي زجر

  جانا؟_

  شدم: خیره سمیر به و کردم بلند را سرم
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  بله؟_

  گفت: گذاشت،می جیبش توي را اشگوشی که حالی در

  برگردیم. دنبالت اومدم کن جور و معج بزنم...توئم بنزین رممی_

  داد: ادامه و زد تلخی پوزخند و

 دلم که عزیزم. همسر داشتیم انگیزي هیجان و خوب سفر که نیست_
  دارم! کار اما بریم... نمیاد

  شد. خارج کلبه از و کوبید را در

 امشانه روي را کردم.شنلم جمع را صبحانه وسایل و کشیدم آهی
 ادع_رفتم.دعا امانقبلی جاي سمت آمدم.به یرونب کلبه از و گذاشتم

 برایش را چیز همه باید باشد.امروز نرفته هنوز امیرعلی که کردم
 دفهمیمی باید کنم؟ کاري پنهان خواستممی کِی کردم...تامی اعتراف

  بگیرم! طلاق سمیر از شودنمی که

  

  *سمیر*
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  غریدم: ماگوشی پشت از عصبی و کردم پارك جاده کنار را ماشین

  داره؟ سهام شرکت تو امامیرعلی چی یعنی_

  برادرتون. به کرده واگذار سهامشو همه مادرتون_

 تم!داش دوستش و بود بردارم بود شد...درست تنگ نفسم عصبانیت از
 مخصوصاً است! من حق که شود صاحب را چیزي دادمنمی اجازه اما

  خته!اندا پا روي پا او و امکنده جان که شرکتی براي

  گفتم: طمع و حرص از پر

 ◌ٰحتی نداره حق امیرعلی بکن، کاریش یه خودت نداره! ربطی من به_
  !ببره سود ازش و باشه داشته سهام درصدم یک

 الاب نفسم عصبانیت کشیدم.از عمیقی نفس و کردم قطع را امگوشی
  آمد.نمی

  دادم: جواب بود، ناشناس ..شمارهخورد. زنگ امگوشی دوباره

  مائید؟بفر_

  پیچید: گوشم توي دختري نازك صداي
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  غزاله! سمیر...منم سلام_

  گفتم: گیج و زدهشوك

  زدي؟ زنگ من به که شدهچی سلام،_

  گفت: ايموزیانه لحن با

 بهت نیومد دلم چیه؟ دونیمتأسفانه...می واست دارم بدي خبراي_
 آستینت تو ماري چه داري فهمیديمی که آخرش حال هر به نگم!
  کنم! روشنت خودم بذار گفتم دي،می رشپرو

  گفتم: تعجب کمی و اخم با

  داري؟ سرت تو اينقشه چه باز شم،نمی متوجه چیه؟ منظورت_

  خندید:

  عزیزت. جاناست...زن به راجع_

  گفتم: عصبی جانا اسم آوردن با

  گی؟!می داري چی_

  پیچید: گوشم توي مرگ ناقوص مثل صدایش
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 گم...امامی دروغ کنی فکر شایدم باشه، سخت اتواسه شاید باورش_
 عزیزتم جون مامان از تونیمی داره، صحت حرفام يهمه

 اصلاً  اون کرده؟ ازدواج باهات پول بخاطر جانا، دونستیبپرسی...می
 وت که اشدردونه عزیز پسر تا داده پول بهش مامانت نداره! دوست تورو

 غم داره! امانتم دست سفته و چک امباشه...کلی خوشحال باشی
  تو! نه کرده، ازدواج پول با امّا...جانا انگیزه

  

  *جانا*

 دیدن با کردم باز آرامی به را ماشین بود.در خوابیده ماشین داخل
 و نشست لبم روي رفت.لبخندي ضعف دلم خوابش در غرق يچهره

 لمس را ریشش ته انگشتم با و گذاشتم اشگونه روي را دستم آرام
  شد! زهر شد! تلخ آمد...لبخندم جوشش به لمد در کردم.حسی

 را چشمانش از یکی و گرفت را دستم مچ شد...امیرعلی داغ دستم مچ
 در و دزدید را نگاهش و کرد باز را چشمش دو هر دیدنم کرد.با باز

  چسباند... دستم به را لبش عوض
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 کرد.جاي رهایش هم بعد و نشاند دستم روي طولانی و تند يبوسه
  گزیدم. لب و سوخت دستم روي اشبوسه

  پرسیدم:

  خوبی؟_

  شد: خون دلم که کشید آهی

 خیلی که قلبممه اون از بدتر شده! خشک بدنمم ام،آشفته خستم،_
  میکنه. درد

  کردم: زمزمه

  شه.می درست چیز همه_

  کرد: نداشتم.نگاهم باورش خودم که چند هر

  رنگی؟ چشم عروسکِ اینجا اومدي چرا تو_

 با که گرفت شکل لبم روي عمیقی لبخند عروسک؟ ودب گفته من به
  داد: ادامه تلخی لحن و پوزخند شد.با نابود اشبعدي حرف
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 توق یه گینمی عزیزت! شوهر باشی...پیش سمیر پیش باید الان تو_
  کنه؟ پیدا برادرش پیش رو تو و دنبالت بگرده بشه؟ ناراحت

  غریدم:

  امیر..._

  جان؟_

  بگویم؟ خواستممی ماسید.چه نمده توي حرف و لرزید دلم

 ریخت،می بیرون عشق نگاهش از که حالی در و شد خم صورتم روي 
  زد: لب

 سرشو جا همین امیر، گفتمی بهم تو جاي هرکسی دونیمی_
  بریدم؟می

 داغش هاينفس و داد ادامه وار زمزمه و گذاشت امگونه روي را دستش
  خورد: صورتم به

  کنی!می فرق تو امّا_
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 جوش آب دلم توي بود.انگار شده خشک_خشک لویمگ
  برد. عقب را سرش و کشید دهانش توي را جوشید.لبشمی

 مجبور و شد پیاده ماشین کشیدم.از عمیقی نفس و شد مشت دستم
 به که حالی در و گذاشت جیبش داخل را بروم.دستانش عقب شدم

  گفت: کردمی نگاه اطراف

  اینجا؟ اومدي چی براي نگفتی،_

  خیلی! بزنیم...مهمه، حرف باهم ایدب_

  چی؟ مورد در_

  بگم... چیزي یه باید_

  شدم. خیره منتظرش چشمان به و دادم قورت گره با را دهانم آب

  من..._

 به رو و آمد فشردم.جلو دستم کف توي را ناخنم و کردم فوت را نفسم
  انداخت: بالا ابرو و ایستاد رویم

  تو...؟_
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  تم:گف کنم نگاهش کهآن بدون

 خواستم...چی خودم نبوده اشتباهم کردم...یعنی اشتباهی یه من_
  گم؟می دارم

  دادم: ادامه ترس با و کشیدم صورتم به دستی کلافه

  بگیرم! طلاق سمیر از تونمنمی من_

 لبخند کرد کرد.سعی سقوط چشمانش در چیزي کردم احساس
  گفت: خشکی صداي با و زد لرزان بزند...لبخندي

  عزیزم! گیمی یچ نفهمیدم_

  گفتم: دستپاچه

 در بود...فقط داده بهم مادرجون که کردم امضاء و قراردادي یه من_
 ازاش در بخواد خودش که بگیرم طلاق سمیر از تونممی صورتی

  داد. پس بهم رو هاسفته نصفه مادرجونم

 شسابق هاي نگاه کرد.همان امحواله ترسناکی نگاه و شد منقبض فکش
  را.
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  طرفش: برد...دوئیدم هجوم اشینشم سمت به

  کجا؟ امیرعلی_

  لرزیدم: زد که دادي با

  شو.خفه_

 بود.توي شده کبود خشم شدت ماشین.از کاپوت روي کوبید مشت با
  گفت: تلخ و زد کردم.پوزخندي بغض و شدم جمع خودم

 سمیر پولاي با منظورم باشی...نه! خوش سمیر با بهتره پس_
  ه؟چند کیلویی بود...امیرعلی

 شد. خراب چیز همه ثانیه یک ام.تويزخمی قلب به زد خنجر حرفش
 به را خودش قدم دو با که کردم پاك امگونه روي از را اشکم قطره

  رساند. سمتم

 نگاهش کرد داد.وادارم محکمی فشار و گرفت دستانش میان را امچانه
  گفت: و کرد ايقروچه زدم.دندون یخ کردم نگاه که چشمانش به کنم.

  نه؟ تلخه خیار، ته مثل حقیقت چیه؟_
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  کشید: داد و داد هولم محکم

  مُرد... امیرعلی دیگه بشه! طورياین خواستی خودت_

 ماشینش طرف لرزید...به بغض از امچانه و سوختم و گرفتم آتش
 گفتمی حالا و کرد له پایش زیر را قلبم راحتی؟ همین رفت.به

  مرد؟ امیرعلی گفتمی حالا و کرد عاشق مرا مرد؟ امیرعلی

  .رفتم طرفش به که بودم من بارشود.این تمام اینگونه گذارمنمی نه

 مپس خواست قدرتش تمام کرد...با مکث و گرفتم...ایستاد را دستش
  طرفم. برگشت خشم با که فشردم را دستش که بزند

 جلو را صورتم و کشیدم طرفش را تنم زدم. زل چشمانش توي جدي
 را عاجز چشم جفت یک حالا و کرد فروکش خشمش که بردم...دیدم

  شد.می بلند حرارت تنش از که دیدمی

 صورتش مماس صورتم حالا شدم. بلند پا پاشنه روي و زدم پوزخندي
  شدم. ترمصمم دیدم که را گلویش سیب بود...حرکت

  :گفت مات گذاشتم. گردنش پشت را دستم و دوختم لبش به را نگاهم

  جانا._
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 لبش به لبم فاصله که بود مانده کمی بردم...فقط تر جلو را صورتم
  برسد.

 روي کردم فوت را داغم هاينفس کردم. حس وضوح به را بدنش لرزش
  گفتم: وار زمزمه و لبش

 بدون من که طورامیرعلی...همین کنی زندگی تونینمی من بدون تو_
 تقلب توي ابد تا من عشق چون نزن، پا و دست تونم...پسنمی تو

 منو فقط کنی نگاه زنی هر به کنی...چون فرار تونیمونه...نمیمی
  بینی!می

 هب را اششده حبس نفس گرفتم. فاصله او از و کردم رهایش آسانی به و
  گیج. و بود خمار داشت. رنگ هزار نگاهش فرستاد. بیرون شدت

  کشید: فریاد که زدم لبخندي عشوه با

  کنه! لعـــنتت خـــــدا_

 دهش شیطان بود عجیب کوبید.خندیدم، ماشین لاستیک به پایش با
  بودم:
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 بر تهش چون بذاري، تنهام تونینمی داري. دوست منو فقط تو_
  نکنی! خسته و خودت بهتره خودم.پس پیش گرديمی

  کشید: عربده

  شو... شو...خفـــــه خفـــه_

  گفتم: و خندیدم مستانه

  نه؟ تلخه خیار، ته مثل حقیقت عزیزم آره_

  گفتم: وارزد...زمزمه موهایش به چنگی

 تونینمی کنی...هیچوقتمی فکر من به کنی...فقطمی نگاه من به فقط_
  بسوزي! حسرتم تو داري...باید عمر کنی...تا فراموشم

 أتمجر تمام رفتم.انگار عقب به قدم یک برد...ترسیده یورش سمتم به
 حلقه کمرم دور را دستانش و آمد بود.سمتم کشیده ته باره یک به

  خورد. گره امسینه توي گذاشت...نفس لبم روي محکم را کرد.لبش

 اد.بادمی فشار و بود گذاشته لبم روي را لبش کرد...فقطنمی کاري هیچ
 زد...احساس چنگ کمرم مشترك...به درد یک ...باخاص خشونت یک

 را لبانش که دادنم جان حال در آتیش کوره توي کردم
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 کشید.گویی امهپراکند موهاي به زد.دستیمی برق انشبرداشت.چشم
  بودم. شده مسخ

  زد: لب

 ونیتنمی بینی...هیچوقتمی منو بزنه لبخند بهت سمیر که موقع هر_
 منه...تو دنبال چشمت همیشه چون بچشی، و خوشبختی واقعی معنی

  نیستم! من ولی گردي!می من دنبال سمیر بغل

  گفت: آرامی صداي با و کرد نوازش را امگونه

  جانانم. جان بکشی تونینمی نفسم من، بدون تو سهله که زندگی_

  خندید: و شد زدم...بدجنس چنگ بازویش به

  عزیزم!_

 ررفت.سوا ماشینش سمت به و کرد رهایم آشغال تیکه یک مثل سپش
  شد. دور سرعت با و شد ماشینش

 گرمی از ام.گونهبود تاراج بهرو توانم افتادم.تمام زمین روي جا همان
 گفت...نفسمی راست زد. یخ زمستان سرماي از تنم و سوخت اشک

  من... براي بود حرام امیرعلی بدون کشیدن
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  گفتم: بار چند لب شدم.زیر کلبه وارد لرزان پاهاي و دست با

  امیرعلی...امیرعلی...امیرعلی...امیرعلی...امیرعلی...امیرعلی..._

  ریخت!می فرو دلم نامش زدن صدا بار هر جوشید.با اشکم چشمه

  د.بیای که بودم سمیر منتظر و گذاشتم چمدان توي را هایملباس زدهغم

  آمد. ماشینش صداي بعد ساعت نیم

 توي را هایمشد.اخم باز شدت به در که شدم بلند جایم از و کردم پوفی
 توي حرف سمیر وحشتناك يقیافه دیدن با برگشتم.امّا و کرد هم

  کرد. تپیدن به شروع تند تند قلبم و سیدما دهانم

 پته_تته با ناخودآگاه و رفتم عقب به قدم آمد...دو سمتم به قدم دو
  گفتم:

  من... کردم جمع لباسارو_

  دادم. قورت را حرفم خورد صورتم به که محکمی سیلی با

 به کوبیدتم و گرفت را بافتم یقه هادیوانه شد.مانند کج صورتم
  :کشید دیوار.عربده
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  کثافت. کنممی آدمت_

 صورتم چپ زد...سمت زدم.سیلی جیغ و کشید هایمگیس
 زد...سیلی سوخت...سیلی صورتم راست زد...سمت سوخت...سیلی

  زد.... زد...سیلی

  زدم. زار من و کوبید دهانم توي مشت با

 او و بودم مُردن حال در هایشلگد و مشت شد.زیر چه نفهمیدم اصلاً
  کشید:می داد خونش رنگ هب صورت آن با مدام

  حیوون؟ شدي زنم پول بخاطر دي؟می بازي منو دیگه حالا_

 جدا من از و کشید عمیقی زد.نفس صورتم به محکمی مشت
 ار نداشتم.مرگ درستی حال و بکشم نفس درست توانستمشد.نمی

  کردم.می جستجو چشمانم جلوي

  فهمید... بالاخره پس

  کردم.غرید: ریزي يناله و شدم جمع خودم توي درد و ترس از

  شو! خفه_
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  کشید: داد رفتمی کلبه از بیرون که حالی در و زد چنگ را کتش

  عشقمو... که بگو و خر منِ_

  شد... بسته کلبه خورد...در را حرفش

 من و سوختمی هایشلگد و مشت پیچیدم.جاي خودم توي درد از
  آمد!نمی در صدایم

 چرا دانمرساندم...نمی امگوشی به را خودم کشان_کشان و زدم هق
  گرفتم. را رسید ذهنم به که ايشماره ...اولین

 زدم...دوباره زنگ گرفت...دوباره امداد.گریه تماس رد نخورده اول بوق
  داد. تماس رد

 حدودي تا و گرفته صداي که گرفتم را اششماره دوباره امیدي نا با
  پیچید: گوشی توي خشمگینش

  ونم؟ج از خوايمی چی_

  نالیدم: و زدم هق

  اینجا...تروخدا... بیا تروخدا امیرعلی_
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  دادم. جان و افتاد دستم از گوشی و

  

  *سمیر*

  خنديمی اشکام به و سوزونیمی و عاشق منِ دل”

  بندي پا عشقت به که کردممی فک ساده منه چرا

  بنديمی چشم من تورو ندممی چشمامو کارات رو

  گیره کی پیش دلت مگه بگو

  میريمی کی واسه گوب

  گیريمی داري و چی انتقام تو من از بگو

  گیريمی فاصله داري عشقم و من از تو که شدهچی

  دیگه یکی عشق دیگه روز یه و منی عشق روز یه که تو آخه

  “دهمی کاراتو تقاص خودش روزي یه دید اشکامو خدا
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 دوست خواست،می مرگ بود.دلم گرفته را وجودم سر تا سر خشم
 از ايذره کردممی کاري کوبیدم...هر فرمان روي محکم بمیرم. داشتم
  شد.نمی کم خشمم

  راندم... اصلی ي جاده به سرعت با

  کند!نمی گریه که مرد کنم...اما گریه داشتم دوست

  میرد.می و شودمی خراب هویک کنید.مردمی دود را هایشدرد مرد

 اشخانه جلوي را خودم کردم خاموش را ماشین وقتی
  سیریش. منشی گفتممی او به که کسی دیدم...لیدا...همان

  آمدم؟ اینجا به چرا شد، چه نفهمیدم

 بغلش و سمتش بردم هجوم کرد باز را در او و زدم را زنگ وقتی فقط
  زد: صدایم شده مات او و کردم

  خوبی؟ سمیر_

 "میرممی دارم نیستم خوب اصلا نه" بگویم و بزنم زار داشتم دوست
  دادم. قورت را بغضم و گرفتم خان خفه اما
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 را نگفت...دستم چیز هیچ بدتر؟ این از درد و نداشت دوست مرا جانا
  بنشینم. کرد کمکم و گرفت

  نیستی... خوب اصلاً کنم فکر بیارم، قهوه یه تواسه رممی الان_

  گفتم: عاجزانه و گرفتم را شد.دستش بلند

  نرو..._

  دادم. فشار محکم را نشست.دستش کنارم

  من؟ به گینمی شده،چی_

  نبود: خوش حالم

  نیست! خوب حالم_

 و دادنمی انجام جانا هیچوقت که کرد.کاري نوازش محبت با را دستم
 بخاطر او نداشت! دوست مرا او آوردم.امّامی بهانه خودم براي خر منِ

  بود! کرده ازدواج من با پول

  شده؟ دعوات جانا با_
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 کرده خوش جا امسینه توي که غمی و درد آهی هیچی کشیدم.با آه
  شد:نمی خالی بود

  نیستم. گ.وهی هیچی کنممی خوردم.حس نارو بدجوري_

  داري؟ دوسش که آدمی از_

  گریه: زیر بزنم خواستممی

  مادرم... دارم...از دوسش که آدمی از_

 آدم تریننزدیک ◌ٰکرد.حتی اعتماد کسی به شهنمی هیچوقت_
 منتظر مونده خوب که اماونی.کنهمی خیانت بهت ییجا یه زندگیتم

  !بزنه رو ضربه تا فرصته

  شدم. شیر خاك و نمونده.خرد زدن ضربه براي جایی دیگه_

  بشناسی! زندگیتو آدم تا لازمه شدنا خرد این وقتایی یه_

  بینه؟نمی دادنتو جون اون و ديمی جون شواسه که اونی ◌ٰحتی_

  !اون ◌ٰحتی_

  میمیري؟ اون بدونِ که_
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 به برگردي و بشی زنده دوباره تا براش بمیري لازمه وقتا بعضی_
  زندگیت...

  میمیري... شی...دوبارهنمی زنده_

  زندگی. به برگردي تا شو زنده و بمیر انقدر_

  نیست! شدنی_

  زد لب و شد خیره چشمانم به

  بگیري! کمک یکی از تونیمی شدنیه! بخواي اگه_

  گفتم: ضعیفی صداي با لب .زیرداد در مغزم و کشید تیر قلبم

  داري؟ دوست منو تو_

  کردم. نگاهش شد...منتظر گرد چشمانش

 تو خب، امّا دیدمت، که اولی روز همون از دارم، دوستت که معلومه_
  رو... جانا

  گفتم: خشم با و کردم قطع را حرفش

  پولم؟ بخاطر_
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  کرد: اخمی

  نه! که معلومه_

 شد شوکه کردم.اولش لبانش میهمان را لبانم و سمتش بردم یورش
  کنم... کم را خشمم خواستممی کرد...انگار همراهیم بعد ولی

  کشیدم. بو را تنش و بوسیدم را گردنش و آوردم پائین را لبم

 شکار را هایشلب دوباره و لباسش زیپ سمت رفت دستم خشونت با
  کردم....

  

  *جانا*

 را گفتنش جانا _اجان خورد...صداي امپیشانی روي سردي دستی
  بدهم. جواب و کنم باز چشم نداشتم رمق شنیدم...امّامی

  شد: حلقه دورم گرمی دستان و کردم سقوط گرمی چیز روي

  لامذهب. نکن دیوونم دِ کن، باز کوفتیتو چشماي اون جانا_
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 لمس این و نگران صداي این آشنا، عطر این صاحب شدمی مگر
  نشناخت؟ را گرم هايدست

 توي رفتم .دوبارهنشد اما کنم، باز چشم داشتم دوست وجود متما با
  ام!خبريبی دنیاي

 وربهرو مشکی چشم جفت یک با کردم باز را سوزناکم هايچشم وقتی
 و بود پریشان موهایش و زدمی قرمزي به چشمانش سفیدي شدم.

  بدتر. خودش

 و رفتگ را دستم و سمتم برداشت خیز دید، را امشده باز چشمان تا
  گفت: ايدورگه صداي کرد.با نگاهم

  جانا؟ اومده روزت به چه_

  کردم: بغض بود افتاده که اتفاقاتی آوري یاد با

  نپرس!_

  پرسید: خشم با

  نه؟ آورده سرت بلارو این سمیر_
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  غرید: عصبانیت با و شد بلند جایش از

 وت کرده فکر دستش...مرتیکه کف ذارممی کنم...حسابشومی آدمش_
  شی!بوکسه کیسه

 ضعیفی صداي با و گرفتم را دستش مچ بدبختی با و آمدم بالا کمی
  گفتم:

  نرو..._

 هان؟ کنه، بلند روت دست بذاري و باشی ساکت خوايمی کی تا_
  بدبختی؟ انقدر

  نالیدم:

  داشت. حق_

  کشید: داد عصبانیت با

  حقی؟ چه دِ_

  کردم: بغض
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 دروغه! چیز همه میدفه کردم! ازدواج باهاش پول بخاطر من فهمید_
 کاري زد! کتکم و فهمید نبوده! کار در داشتنی دوست فهمید

  بود! شده نابود باوراش تمام ثانیه یک عرض در وقتی بکنه تونستنمی

  

  *سمیر*

 بدن به قوسی و پریدم.کش خواب از خورد، چشمانم به که نوري با
 جانا نت تا بردم دست و برگشتم آسوده خیال با و دادم امشده خشک

 يملحفه و لخت هايسرشانه با لیدا دیدن با که بکشم آغوش در را
 رنگ چشمانم جلوي دیشب اتفاقات تمام دورش به شده پیچیده

  زدم. یخ و گرفت

  کردم: زمزمه سوالی پر و گنگ حالت و حیرت با

  کردم؟ کارچی من_

  گفتم: بلند و شدم خیز نیم تخت روي

  لیدا؟_

  کشیدم: داد قبل از بلندتر صداي با که خورد تکانی
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  لیدا؟_

 توي و شد خار گرمش پرید.لبخند خواب از لیدا دادم، صداي با
  بودم؟ کرده چه احمق رفت.منِ فرو چشمانم

  بودم... کرده خیانت احمق منِ فهمید؟می جانا اگر

  چرخد.می سرم دور اتاق کردم احساس

  کشیدم: عربده و دادم کف از طاقت

 چرا دارم، دوسش دونستیمی دارم، زن تیدونسمی لعنتی توئه_
  بکشه؟ اینجا به کار گذاشتی

 هب را نگاهم نفرت بود.با دلخوري و رنجش از پر پرید...نگاهش جایش از
  غرید: که دوختم لختش تن

 چقدر تو بابا بده؟ آدم شدم من الان کردي حالتو و عشق چیه؟_
  بفهمی... خوايینم چرا خواد،نمی رو تو زنت من عزیز سمیر! ايساده

 دهانش توي حرف و شد کج سرش خورد، اشگونه به که سیلی با
  دادم: تکان صورتش جلوي تهدیدوار را اماشاره ماسید.انگشت
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 اتزنده بشه خبر با ماجرا از ايدیگه کس هر یا زنم اگه_
  کشمت!ذارم.مینمی

  کرد... نگاهم ترس با و رفت عقب کمی

  

  *جانا*

 مات دادم.امیرعلی قورت را دهانم آب و کشیدم تمصور روي را دستانم
  متحرك. يمرده بودم شده من و بود

 درهم هایشاخم کرد.سپش نگاهم واج و هاج و داد خودش به تکانی
  گفت: ضعیفی صداي با و شد

 چیز همه که فهمید نداري! دوسش تو که فهمید...فهمید بالاخره پس_
  بوده! دروغ اولش از

  گزیدم: لب

  کشه!نمی دست من از چوقتهی اون_

  کنه!می غلط_
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 به دستی خوردیم.کلافه جا اشبرزخی و قاطع لحن و حرف از جفتمان
  گفت: لب زیر و کشید گردنش پشت

 تا زدممی کتکش سیر دل نبود...یه سمیر کاش نبود! برادرم کاش_
  نه؟کمی بلند روت دست حقی چه نخوره.به بدنت و تن به دستش دیگه

  پرسیدم: و نشست لبم روي تلخی لبخند

  نداري؟ زن به دستِ  تو یعنی_

  داد: جواب و دزدید را نگاهش

  نه._

  زدم: پوزخند

  مُشیري. آقاي خوردم دهنی تو ازت بار دو اوایل اون یادمه_

  گفت: عصبی

  بودم! نشده خرت هنوز کرد،می فرق موقع اون_

  شدن؟ خر گفتمی شدن عاشق به
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 رد پل از که خرت سمیر! مثل یکی متوئ نداره موضوع اصل به فرقی_
  سهله... که کتک بشه

 ويت داغش هايگرفت.نفس را لباسم یقه عصبانیت با و آمد سمتم به
  گفت: بلندي صداي لرزیدم.با خود به و شد پخش صورتم

  سمیر! نه امامیرعلی جانا.من کنی مقایسه سمیر با و من نداري حق_

  غرید: اششده کلید هاي دندن لاي از

  کن...امیرعلی...! تکرار خودت با خوب_

  گفتم: مظلومی لحن با و نگریستم قرمزش چشمان به

  کنی؟می بغلم_

 صداي دزدید.با را نگاهش و کشید عمیقی زد.نفس برقی چشمانش
  پرسیدم: آرامی

  کاکتوسم؟ من_

  گفت: متعجب

  نه!_
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  کنی؟نمی بغلم چرا پس_

  کرد: زمزمه

 هک گناه این سنگینی ترسم...ازمی عشق این جانا...از ترسممی چون_
  ترسم!می بدجوري دوشم، روي باري شده

  شدم: اشخیره اماشکی چشمان با و آورد هجوم گلویم به بغض

  شدي؟ خرم اینکه از پشیمپنی شدي؟ عاشقم اینکه از پشیمونی_

 دگیزن اتفاق بهترین تو باشم؟ پشیمان چرا نه" بگوید کردم دعا دل در
  "منی!

  پیچید: گوشم توي مرگ ناقوص ندمان صدایش

 و تپا جلو بندازم بِکنم دلمو دارم دوست پشیمونم! سگ خیلی...مثل_
  نباشه! هیچکس که دور جاي یه برم کنم ِگز راحت خیال با

 و بود دوخته پتو هاي گل به را نگاهش او کردم.اما نگاهش رنجش با
 ودمب اشزندگی کجاي بود.من کرده مشت پاهایش روي را دستانش

  گفت؟می اشپشیمانی از مدام وقتی
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  بود! خورده بر بدجوري غرورم به

 قاطع و بیایم.جدي خودم به کردم سعی و کشیدم صورتم به دستی
  گفتم:

 تهران...اینجا برو دره! جهنم این از بیرون برو پشیمونی که حالا_
  امیرعلی. ترسویی یه وجدانت...تو عذاب از شدم خسته نباش...دیگه

  شد. خیره چشمانم به و آورد بالا را سرش

 تمام و آمد درد به زدم...قلبم یخ اشکش از نمدار چشمان دیدن با
 شانه روي را دستم و کردم نزدیکش را خودم کشید.سریع ته امانرژي

  زدم: لب گذاشتم.لرزان اشمردانه و پهن ي

 منظوري من شدي؟ ناراحت من حرفاي از شده؟ چی امیرعلی_
  لم....د فقط نداشتم،

 روي راي لرزانم کرد.انگشت قطع را حرفم و گفت کشداري "هیــش"
 هک شدم خیره لبانش بست.به را نمدارش چشمان او و کشیدم پلکش
  گفت:
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 نتر.مکم تو نه بیشتر من نه کشیممی عذاب عشق این از داریم دو هر_
 بزنم دست برادرم ناموس به خوامنمی جانا...فقط نیستم ترسو

   بفهم! منو کمیه بفهم! تروخدا فهمی؟می

 سرم و کردم دید.هول لبانش روي را امخیره نگاه و کرد باز را چشمانش
  انداختم. پائین را

  کنم: نگاهش کرد وادارم و گرفت را امچانه

 خفه و وجدانم عذاب تا پشیمونم گممی نیستم! پشیمون من جانا_
 دادي...اصلاً دادي...نفس دادي...روح معنی من زندگی به کنم.تو

 نم نه!؟ یا کشیدممی نفس نه!؟ یا میکردم زندگی تو از قبل دونمنمی
  .جانا کنممی انتخابت شم...بازمی عاشقت باز عقب برگردم بارم صد

 از شدم شدم.پر آرام و کرد آتش.خاموشم روي بود آبی هایشحرف
  بودم. نکرده اشتجربه حالا تا که ناب و خوب هايحس

  گفتند...نمی غدرو چشمانش

  نالیدم: نفهم زبان هاي بچه مانند اما

  پس. کن بغلم_
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 را دستانش ست!مصنوعی اشخنده کردم حس من خندید...اما صدابی
  کرد: زمزمه و کرد باز هم از

  جانانم. جان اینجا بیا_

 حلقه دورم را دستانش او و آغوشش توي کردم پرت را خودم ذوق با
  کردم.

 کاپشنم زیر از ◌ٰحتی بدنش ...حرارت گذاشتم اشسینه روي را سرم
  دادم. قورت را دهانم آب .بود معلوم

 لرزانی صداي با و شد رو و زیر کاشت.دلم موهایم روي ریزي يبوسه
  گفتم:

  دارم. دوستت خیلی_

  نالید: ايگرفته صداي با و شد ترتنگ دستانش حصار

  چقدر؟ مثلاً_

  پرسیدم: نگران

  خوبه؟ حالت_
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 و نداد اجازه که بکشم بیرون را خودم آغوشش از .خواستمنداد جواب
  دادم: جواب و کشیدم آهی کرد. بغلم ترسفت

  کنم!می تعجب دارم بهت که زیادي عشق از خودمم که زیاد اونقدر_

  کشید. نفس فقط و نگفت چیزي

  گفتم: شیطنت با

  بخوابیم؟_

 شد بلند شجای از سریع و کرد.تند رها مرا و شد دور من از زدهوحشت
 اینگونه که کردم لعنت را زمین.خودم بیفتد تخت از بود نزدیک و

  گفت: مرتعشی صداي کنم.بامی اذیتش

  باید...برم. من جانا_

  گفتم: بغض و ترس پریدم.با پائین تخت از و شد گشاد چشمانم

  بري؟ کنی ول تنها اینجا منو خوايمی_
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 عمیقش نفس دايص با .همزمان کشید عمیقی نفس کلافه و ایستاد
 دندان امیرعلی و گرفت آمد.نفسم سمیر لعنتی ماشین صداي
  غرید: و کرد ايقروچه

  اومد. سمیر آقا_

  گفتم: ناخودآگاه و دلم به زد چنگ استرس و ترس

  شو. قایم_

  گفت: نفرت با

  متنفرم! خودم از_

 شدت استرسم و شدم خفه در صداي با اما "هم من" بگویم خواستم
  شد. تراس وارد امیرعلی و کردم باز را تراس رد سریع گرفت.

 و گزیدم بود...لب حرف از پر دوخت...نگاهش من به را نگاهش آخر در
 پرت تخت روي را خودم من و رفت بستم...امیرعلی را تراس در بغض با

  کردم.

  دادم. قورت را دهانم شنیدم.آبمی را سمیر هايقدم تند صداي
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  شد! باز اتاق در

  .ببینم را صورتش شتمبرنگ ◌ٰحتی

 دايص اما کند، التماسم و بیاید باز بودم...که پشیمانش صداي منتظر
  ریخت: بهم را افکارم تمام تیزش و تند

  کن...یالا! جمع کوفتیتو لباساي اون زود_

  کشید: فریاد خورم،نمی تکان دید پوشاند.وقتی بهت را صورتم

 هتب و زندگی واقعی معنی تا بریم کن جمع کري؟ نیستم؟ تو با مگه_
  خانم. جانا بدم نشون

  ترسیدم. واقعاً  سمیر، این لرزیدم...از هایشحرف لرزیدم...از ترس از

***  

 ترس با خوابمان.مادرجون اتاق کرد پرتم و گرفت را بازویم محکم
  گفت:

  شده؟ دعوات جانا با سمیر؟ شدهچی_

  غرید: خشم از پر سمیر و
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 نکن فکر هه! مظلومت، لحن اون بونقر شده؟چی دونینمی تو یعنی_
  بشه. زنم بیاد تا دادي پول جانا به دونمنمی

  من. مثل درست بود، زدهکرد...بهت مکث مادرجون

  گفت: پته_تته با

 خواستممی صلاحتو و خیر جان...من...من سمیر گیمی داري چی_
  منم... همین براي داشتی دوست خیلی رو جانا تو چون

  مادرجون: حرف وسط پرید عصبانیت با سمیر

  دارم. کار خوشگلم زن با فعلاً  من بعد، براي باشه شما حساب_

 مد و شاخ به غول این دست از را من بیاید تا بود کجا لرزیدم...امیرعلی
   بود؟ کجا پس هستم! "من" نترس گفتنمی مگر دهد؟ نجات

  زد: هق گریه با مادرجون

  به... بده گوش مادر جان سمیر_

  کشید: داد و کوبید را در سمیر

  بعداً..._
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 و شد شدم.نزدیکم جمع خودم توي ترس با و شنیدم را در قفل صداي
  کردم. حس را بدنم موهاي شدن سیخ من

  زد: پوزخندي

 شده زنم پول بخاطر اما داري! دوستم کردممی فکر باش و احمق منِ_
 چشمام! تو زنیمی زل تمام وقاحت با هنوزم که بیاد روت به بودي...تف

  بودم... شده آب خجالت از بودم جات من

  کشید: داد او و زد قل امگونه روي اشکی قطره

 سردیات يهمه دلیل نداشتی؟ دوستم نه؟ بود پول بخاطر همش پس_
  نه؟ بود این

 چه بودم برادرش عاشق فهمیدمی پوشاندم.اگر دستانم با را صورتم
  بدتر... هم یدبرید...شامی را سرم شکبی آنوقت؟ کردمی

  گفت: سرد و خشک

 یمیتیغ پولامو کردي بدم.فکر طلاقت بخوام که باش خیال همین به_
   کارت؟ پی ريمی دممی طلاقت منم

  زد: پوزخندي
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 ینا تو گذاشتی پا عروس لباس نیست...با هاراحتی این به جونم... نه_
  خانوم. جانا ريمی ريمی اینجا از کفنم با خونه،

  .لرزید.. تنم

  لرزید... دلم

  لرزید... قلبم

  کوبید... نبضم

  شد... سرد بدنم

 رهپنج از چشمانم جلوي و کشید بیرون کیفم از را امگوشی خشونت با
  گرفت. را جانم وحشت بیرون. کرد پرتش

  غرید:

 بیرون اتاقم از پاتو نداري حق نداري! رفتن بیرون حق بعد به این از_
 خوش جدیدت زندگی نداریم...به زهرمار و کوفت و بندازي...گوشی

  خوشگلم... زن اومدي
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 بلکه سمیر به زدم زل اماشکی چشمان با و شدند شل پاهایم و دست
  بسوزد. حالم به دلش

 را گردنش کشید.دستانش عمیقی نفس و بست را سرخش چشمان
  زدم: رفت.هق در سوي به و گرفت را نگاهش رحمیبی با و داد فشار

  سمیر..._

  بود: هگرفت صدایش

  ُمرد! سمیر_

  پرسید: غمگین لحنی سمتم...با برگشت و کرد مکثی

 الکی بهم، گفتیمی که هاییدارم دوستت اون چیزي...تمام یه فقط_
  بود؟

  بود: تلخ انداختم...پوزخندش پائین را آسرم و گزیدم لب

  فهمیدم._

  در. قفل صداي بعد ثانیه چند و کوبید هم به را در
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 به و کردم پنهان بالشت توي را سرم و داختان تخت روي را خودم
 داخ با فرستادم...حتی لعنت بدم بخت به و ریختم اشک صورت پهناي

  برد. خوابم کِی نفهمیدم که زدم زار آنقدر کردم. قهر هم

 در سمت به و پریدم جا از خورد گوشم به که هایی دادبی و داد صداي با
  بود. شده کرخت تنم و سوختمی زیاد خواب از رفتم...چشمانم

 رسمی با داشت انگار آمد،می امیرعلی چسباندم...صداي در به را گوشم
 یامیرعل گرفتم.حتماً ايتازه جان انگار صدایش شنیدن کرد.بامی دعوا

  است. کرده زندانی مرا سمیر بود فهمیده

 سمت آمد...دوئیدم ماشین صداي بعد و شد قطع ها دادبی و داد صداي
 در لقف صداي که نشستم تخت روي بغض بود...با سمیر شینپنجره...ما

 دست به سینی مادرجون که کردم نگاه در به رسید...شوکه گوشم به
   بود؟ کجا امیرعلی رفتم...پس شد...وا خوابم اتاق وارد

 در بار خوشحالی از بود نزدیک مادرجون، پشت امیرعلی دیدن با امّا
  بیاورم.

  گفتم: نگرانی با لبانش، هگوش شده جاري خون دیدن با
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  شده؟چی لبت گوشه_

  دوخت: من به را اشکینه از پر نگاه مادرجون

  یکی! تو بخاطره_

  من؟_

  گفت: و خندید رویم به مهربان و خسته امیرعلی

  نشده! چیزي_

  گفت: تیز و تند و چرخید امیرعلی طرف به مادرجون

 میرمسمیره...س نکن...زن دخالت گفتم بار چند نشده؟ چیزي_
 تمام آخرشم آخه؟ چه تو به آخه کنه، زندونی جانارو کشیده عشقش
 اون هم کردید! ثابت هم به و برادریتون و گذاشتید پا زیر هاروحرمت

  شد؟ خوب تو! هم خورد کتک

  کرد: اخمی عصبی ماندم...امیرعلی مبهوت و مات

 ونچ کنه؟ زندونی رو جانا باید بکشه عشقش مرتیکه که چی یعنی_
  اشه؟برده جانا مگه بکنه؟ خواست دلش غلطی هر نباید هزنش
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  توپید: خشم با مادرجون

 دوسش زنش بفهمه مرد یه واسه سخته چقدر دونیمی داره! حق آره_
  شده. زنش که پوله بخاطر بفهمه که بدتر اون از نداره؟

  کشید: داد و خندید تمسخر با امیرعلی

 اناج به نبودي تو نه؟ ه،مگ گذاشتی سفرشون تو تو که نونیه اینم_
  گرفتی! سفته و چک ازش دادي؟ پیشنهاد

  گفت: و نینداخت تا و تک از را خودش مادرجون

 جانا و شدمی هلاك جانا عشق از داشت امبچه خب!؟ کردممی کارچی_
  بود. کرده ردش خیال،بی که هم

  گفت: نفرت و کینه با امیرعلی

 ارهبی دست به باید رو یدهکش عشثش که و هرچی سمیر آقا دیگه آره_
  !خاکی جاده زده باراین !که بینیمی ولی !زور با شده ◌ٰحتی

 ازش که این جاي به برادرته سلامتی نا کنید!می اینجوري چرا شما بابا_
  کنی؟ خالی پشتشو خوايمی کنی حمایت
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 دلتون بلایی هر که آوردید گیر یتیم دختررو برادرمه! که برادرمه_
  ذارم!نمی من بیارید؟ سرش خوادمی

  کردم. بغض من و سکوت مادرجون

  گفت: نفرت با مادرجون و شد خارج اتاق از حرفی هیچ بدون امیرعلی

  کرد! خراب چیو همه طورياین که و حیوون غزاله اون کنه لعنت خدا_

  گفت: ریختممی اشک صدابی که منی به و سمتم برگشت

 تو یمبریز خاکی چه ببینم تا بخور غذاتو گرفتن آبغوره جاي به توئم_
  سرمون!

  کرد... قفل و بست را در

***  

  

  نهم* *فصل

  شدم. خیره امچهره به و رفتم آئینه جلوي
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 ◌ٰگذشت.حتیمی اتاق این در شدنم زندانی و شدن تبعید از هفته دو
 فقط ست!گوري کدوم نبود معلوم و ندیدم را سمیر هم باریک

 نمیرم.دلخوش گشنگی از تا دادمی مدست به غذایی و آمدمی مادرجون
  شد.می اتاق وارد تراس از قایمکی که امیرعلی دیدن به بودم

  خورد... تراس در به ايتقه

  رفتم. تراس سمت به و کردم رها میز روي را شانه خوشحال،

  بود... امیرعلی

 فرو را امیرعلی...سرش آغوش توي شدم پرت گشودم که را تراس در
  کشید. عمیقی نفس و گردنم توي کرد

 کف از طاقت فردایش و نکند بغلم دادمی بودم...قول عاشقش من
 عطش این من و هایش قرار و قول تمام روي گذاشتمی پا و دادمی

  داشتم. دوست

 عمیقی نفس که زدم ايبوسه و گذاشتم اشزده یخ يگونه روي را لبم
  کرد. جدا را صورتش و کشید

  د:ز لب و شد خیره چشمانم به
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  زندگیم؟ دلیل خوبه حالت_

  گفتم: و خندیدم مصنوعی

  چطوري؟ تو شدم، بهتر دیدم که رو تو_

 امگونه روي را شستش شدم...انگشت ساك که بود جوري نگاهش
  گفت: جدي و داد قورت را دهانش آب او و گرفت آتش امکشید...گونه

  بده... حالت چقدر دونمنگو...می دروغ من به_

  کشید: امنهچا روي را دستش

  کردیم. دعوا و زدم حرف سمیر با خیلی_

 ترمیم و اششکسته غرور من کردن زندانی با خوادمی بیخیال...اون_
  کنه.

  کشیدم: و گرفتم را دستش و خندیدم تلخ

  بشینیم. بیا_

  گفت: اخم نداد.با خودش به تکانی و ایستاد صاف

  پوشیدي؟ چیه این_
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  اد!گش تونیک یک کردم، نگاه لباسم به

  پرسیدم: متعجب

  چشه؟ مگه_

  گفت: تحکم با

  خوري!می سرما بپوشی؟ گرم لباس یه اگه میمیري_

 کردم...زمزمه قفل گردنش دور را دستانم و کردم نزدیکش را خودم
  کردم:

  کن! گرمم و اینجا بیا هروز تو خب_

  غرید:

  جانا!_

  گفتم: خودش کرد...مثلمی فرار کردنم نگاه از

  امیرعلی!_

  برم! یدبا من_
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 و رفت...دوئیدم تراس سمت به و کرد دور گردنش دور از را دستانم
  گفتم: ايشده آویزان يلوچه و لب ایستادم...با جلویش

  کن. بوسم_

 مکوبید را پایم ها بچه ماننده کرد. نگاهم گشاد چشمانی با و زدهحیرت
  گفتم: سرتق و زمین

  تروخدا... امیرعلی، کن بوسم_

  فت:گ ضعیفی صداي با

  جانا...ما... نه_

  نالیدم:

  کن... بوسم امیرعلی_

 خورده بر غرورم به کرد.بدجوري باز را تراس در و شد مشت دستش
 دور دستی ناگهان که بروم تختم سمت به خواستم کرده بود.بغض

 ناگهانی هجوم و خورد دیوار به شدت به کمرم و شد حلقه کمرم
  ام.گونه روي امیرعلی هايلب
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  بودم. شده شوکه من و افتاد اتفاق ثانیه دو اه این همه

 یکمبار کمر داشت سعی دستانش با و بوسید را امگونه سخت امیرعلی،
  کند. لِه اشمردانه دستان میان را

 داغ آتش کوره مانند جفتمان آمد...تن بند هیجان همه این از نفسم
  بود....

  کرد: زمزمه اي دورگه صداي با و گذاشت امگونه روي جا همان را لبش

  آه و سوختم لبش سوداي به عمر یک_

  شد... رمضان ببوسم آورد لب که روزي

 گوشم زیر و کرد خم را سرش و دوخت من به را خمارش چشمان
  گفت: وار پچ_پچ

  برم؟ حالا دادم بوستم_

 بیشتر کمرم دور دستانش کرد.فشار سقوط قلبم کردم احساس
 آب و بودم کرده کشید.داغ يکشدار نفس و بوسید را گوشم شد.زیر

  بود. شده خشک دهانو
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 نگاهم تا کردم پنهان اشسینه میان را بودم...سرم موت روبه خجالت از
  زد: قهقهه و نخورد...فهمید نگاهش به

 مجبورم خواستیمی زور با به نبودي پیش دقیقه چند دختر اون شما_
  ببوسمت؟ کنی

  گفتم: تلخ

  یرم.سم زنِ نیستم...زنم! دختر من_

 آزار را خودمان و بگویم را حقایق تا داشتم مرض بیشتر خودم انگار
  شد. خارج اتاق از کند نگاهم آنکه بدون و کرد دهم.رهایم

  افتادم... زمین به و شد شل پاهایم

 چشمه بود...چرا همراهم روز و شب که ايکردم...گریه...گریه گریه
  شد؟نمی خشک اشکم

  "لعنتی"

  

  *سمیر*
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 اجان درگیر ذهنم تا بودم کرده سرگرم رویمبهرو هايپرونده اب را خودم
  نشود!

  شود. سرکوب را بغضم تا خوردم آب قُلُپ یک

 که دوختم لیدا به را خشمم پر شد...نگاه باز اجازهبی در لحظه همان
 بلندي صداي با و آمد سویم پیچید.بهمی پایم و پر به زیاد ها روز این

  گفت:

  نداري! فراري زنیم...راهب حرف باهم باید_

  کردم: اخم

 شب اون بفهمن عالم و آدم همه خوايپائین...می بیار صداتو هیس،_
  کردیم؟ غلطی چه

  شد: خیره من به اشکش پر هاب چشم با

 زندگی شب بهترین شب اون بزنی؟ حرف تونیمی راحت انقدر چطور_
  بفهم! بود، من

 خیانت بهش اینکه از پشیمونم سگ مثل و دارم دوست و زنم من_
  بفهم! توئم، کردم
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  کرد... پرتاپ سمتم به کاغذي کیفش داخل از و کرد نگاهم خشم با

  غرید:

  مشیري! مهندس امحامله ازت من_

 ورد افتاد...اتاق گریه به و ترکید رفتم...بغضش عقب به قدمی و زدم یخ
  شد: اکو گوشم توي صدایش و چرخید سرم

  "ري!مشی مهندس امحامله ازت من"-

  گفتم: مبهوت و مات و خوردم دیوار به

  گی!می دروغ_

  گفت: عصبانیت با

 ابجو و کن کن...نگاه نگاه و کاغذ بگیر لعنتی...بیا بود کجا دروغم_
  ببین... مثبتو

 کجی دهان من بهرو مثبت برداشتم...جواب را کاغذ لرزان دستان با
  کرد.می

  گفتم: تردید با و دادم قورت را دهانم آب
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  باشه؟ من مال معلوم کجا از_

  شد: ور حمله سمتم به و کشید جیغ

  کیه؟ مال گیمی کردي حالتو و عشق که حالا کثافت شوخفه_

 بود...اگر جانا کردممی فکر که چیزي تنها زدم...به موهایم به چنگی
  داشتم... دوستش هم هنوز لعنتی بفهمد...من جانا بفهمد...اگر جانا

  کردم: مشت را دستم

  کنیم!می سقطش_

  دادم: ادامه رفت.من عقب به قدمی زدهحیرت و شد مات

 نباید هیچکس ماشین...اما .پول...خونه...دم..می بهت بخواي هرچی_
 خودت کار ِپی ريمی تو و ندازیممی رو جانا...بچه مخصوصاً ببره، بویی

  رفته... خانی نه و اومده خانی خودم...نه سی منم و

  گفت: بغض با و افتاد نفس_نفس به و شد گرد چشمانش

  کنم!نمی کارواین نداره...بمیرمم امکان_
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 کرد.عصبی مجِري و پیچید گوشم توي مرگ ناقوص ماننده صدایش
  گفتم:

 چجوري پدر بدون يبچه یه با ببینم سلامت...برو به برو خوب! خیل_
 بیا و نکن لج آسونه؟ خیلی کنیمی فکر کنی. زندگی خوايمی

  کن. قبول و هادمپیشن

  زد: پوزخندي

 هی مرگ بهراجع راحت که باشی کثیف و رحمبی انقدر تونیمی چطور_
  شناسی؟می رو خدا تو بزنی؟ حرف هست خودتم يبچه قضا از که بچه

  گفتم: تند

 رابطه دار زن مرد یه با که شناسیمی رو خدا تو حتماً شو! خفه_
   محرمیت! بدون اونم داشتی،

  شه!نمی حالیش چیزا این نفهم زبون دیگه! دلِ_

  داد: ادامه و گرفت فرا را صورتش کل نیشخند

 این گفتم.به پدرت به رو چی همه من امّا سمیر شدم اتشرمنده_
  بري! در کارت زیر از تونینمی ها،راحتی
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 بود فهمیده آقاجون دیدم!می شده تمام را چیز لرزیدم...همه خودم به
  بود. نوه عاشق که بدختی...کسی این و

 ازب در لحظه همان که بگیرم را اشیقه خواستم و بردم یورش سمتش به
  گفتم: دستپاچه شد. اتاق وارد آقاجون و شد

  آقاجون..._

  گفت: تحکم با آقاجون

  سمیر.. شوساکت_

  ي...کردم...زنیکه نگاهش نفرت گریه...با زیر زد لیدا

  کرد: نگاه لیدا به محبت با آقاجون

 خودم نشه درستم شه.می درست چیز همه دخترم کنن گریه_
  کنم!می درستش

 آب خجالت از داشتم که دوخت منی به را سرزنشش پر نگاه سپس و
  شدم:می

  سمیر؟ نه مگه دیگه، شینهمی لرزشم پاي خورهمی خربزه هرکی_
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  گفت: خشمگین آقاجون که انداختم پائین را سرم

 بعدشم کنی،می عقدش يبرمی گیريمی رو دختره دست ريمی_
 شکمش تو اموبالاخره...نوه خونمونه دوم خونمون...عروس میاریش

  داره...

  کردم: اعتراض

  آقاجون... امّا_

 هم رو چیزا این فکر باید بودي باهاش که موقع شو...اون ساکت_
  بشی؟ محروم ارث از نداري دوست که تو کردي!می

  چه؟ بفهمد جانا لرزیدم...اگر خود به

  

  جانا**

 دباش امیرعلی اینکه فکر آمد.از ماشین صداي که بود صبح سه ساعت
 و دش قطع نفسم سمیر ماشین دیدن با پنجره...اما جلوي پریدم ذوق با

  کرد. خوش جا ابروهایم میان اخمی
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 و شد گرد شد.چشمانم پیاده ماشین از زنی همراه به سمیر و شد باز در
 اشحالی را چیزي خشم با داشت سمیر که زدم زل زن به متعجب
  داد.می تکان سر گریه با هم او و میکرد

 زور رفتند...از در سمت به و برداشت ماشینش از چمدانی سمیر سپس
  بود؟ که زن این شدم!می خفه داشتم کنجکاوي

  برد.نمی کشیدم...خوابم پوفی حوصله بی

 سر اتاق توي هابدبخت مثل باید من و بود تحویل سال روز فردا
  کردم.می

  شد... باز اتاق در بعد ساعت نیم

 شدم.چراغ مچاله خودم توي و داشت برم ترس سمیر هیکل دیدن با
  گذاشتم. صورتم روي را دستم و زد را چشمم شد، روشن که

  کشید... و گرفت را دستم و آمد سمتم به سمیر

  گفتم: و شدم خیره صورتش توي ترس شم.با بلند جایم از کرد وادارم

  سمیر؟ شدهچی_
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  نداري؟ دوست منو واقعا تو_

  گفتم: و سوخت اشغمزده لحن براي دلم

  ندارم!_

 هخند با و کرد شدم.بغلم خیره حرکاتش به متعجب و خندید مستانه
  گفت:

 دارم...ولی دوست رو تو من ندارم، دوسش من داره دوست منو اون اما_
  لعنتی؟ داري دوست و کی تو پس نداري! دوستم تو

  شد: خیره لبانم به و کرد اي سکسک

 بشی.مادرجون خودم مال تو ابد تا که کنم اتحامله خواممی من اما_
  باشی! باهام مجبوري توئم اینجوري زندگیه! میخ بچه گهمی

 مشروب فهمیدم من و خندید گرفت.دوباره را وجودم تمام وحشت
  است. خورده

  نالیدم: گریه با

  سمیر... تروخدا...تروقرآن نه_
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  کرد: دیگري يکسکهس

  خوشگلم؟ زن نداري دوست چرا،_

 و شد.ترس پیرهنش هايدکمه کردن باز مشغول و زد ايقهقهه
 چسباندم...راه دیوار به را خودم گریه بود...با گرفته را جانم وحشت

  نداشتم. فراري

 گفت.جیغ کشداري جــون و شد نزدیکم درآورد، را پیرهنش
  کشیدم:

  خــدا... هکن کمکم یکی کـمــک،_

  خندید: کرد.دوباره امخفه و گرفت دهانم جلوي را دستش

  خواي؟می کمک کی از شوهرتم من احمق_

 شدممی خفه کنم.داشتم دور را خودم پاهایش و دست زیر از کردم تقلا
  زیاد... ترس از

  کشید: گردنم روي لذت با را زبانش
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 کردي؟ دریغ ازم خودتو که وقته بَه...چند بَه دیگه منه جون...جاناي_
  گرسنمه! خیلی

 به داد هولم و گرفت گوشم از ریختند...گازي امگونه روي هایماشک
 رو و کردم هق_هق شد برداشته دهانم روي از که تخت.دستش سمت
  زدم. صدا را خدا دل ته از و زدم چنگ را تختی

 شلوارش آوردن در مشغول و باشد...خندید سمیر او انگار نه انگار
 چه نفهمیدم و برداشتم را گلدان کردم سوءاستفاده غفلتش شد.از
  شد...

 هم گلدان و بود افتاده دراز به دراز سمیر که آمدم خودم به وقتی فقط
 و شد گشاد ترس فرط از بود.چشمانم شده کوبیده سرش بر

  بودم؟ کرده غلطی زدم.چه نفس_نفس

 سمیر رفط به لرزان هاي قدم با و دادم قورت گره با را دهانم آب
 چه رفت.من سیاهی چشمانم و افتادم پس اشخونی سر دیدن رفتم.با

  چه؟ باشد ُمرده اگر بودم؟ کرده

  بود... کردم...خوابیده باز را در و امیرعلی اتاق طرف به دوئیدم
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  دادم: تکان را بدنش جانمبی و سرد دستان با و رفتم طرفش به

  شو... بیدار تروخدا امیرعلی...امیرعلی_

 پرت آغوشش توي را خودم و زدم هق شد بیدار خواب از که رعلیامی
 شده گیج لحنی با و شد گشاد وحشت زور از قرمزش چشمان کردم.

  پرسید:

  جانا؟ شدهچی_

  سمیر..._

  چی؟ سمیر_

  کردم: تکرار و چسباندم لختش تن به را سرم

  سمیر..._

 بلند جایش از و کرد جدا آغوشش از گرفتم.مرا سر از را گریه دوباره و
  پرسید: عصبی و شوکه شد.

  نگرانی! از مردم لعنتی بزن حرف دِ چی؟ سمیر_

  لرزیدم: خودم به و شد قطع امگریه
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  کشتمش! کنم فکر_

  کشید: داد شد. گشاد چشمانش و خورد سختی تکان

  چی؟_

 سمت به و کرد تن به را پیرهنش سریع دهمنمی را جوابش دید وقتی
 سمیر جان نیمه بدن دیدن سرش...با پشت هم افتاد...من راه اتاقمان

  گفت:

  جانا؟ شدهچی_

  گفتم: لرزان صداي و بغض رفت.با سمیر طرف به

  تجاوز... خواست...بهمکنه..می کارچی خوادمی فهمیدبود...نمی مست_

  بست: خشم با را چشمانش

  نگو... هیچی هیش...باشه!_

 به خواسته خدا از هم من و کرد باز هم از را زدم...دستانش هق
  آوردم. پناه آغوشش

  کشید: موهایم روي را دستش
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 آدمش خودم لعنتی! نکن نشده...گریه هیچی باش، آروم هیش_
  نکن! گریه جانا...عزیزم؟ نکن گریه فقط تو کشم!می کنم!می

  گفتم: بریده_برید

  چی؟ باشه مُرده اگه...اگه_

 رسمی گم.منیم چی ببین کن گوش میاد.جانا هاشنفس صداي نمرده_
 هیچی هیچکسم به و بیاي نیست لازم بیمارستان...تو برممی و

 هیچی کنهمی مست وقتی سمیر گم؟می چی ديمی گی...گوشنمی
 زده شده اتاق وارد چیزي دزدي کرده فکر جانا گممونه...مینمی یادش

  سرش...فهمیدي؟ تو

 سمت به و دبوسی را امشقیقه محبت دادم...با تکان تند_تند را سرم
  رفت. سمیر

 ويجل دیشب اتفاقات بود.آنی صبح نه ساعت شدم بیدار وقتی صبح
  پریدم. جا از ترس با و گرفتند رنگ چشمانم

  بود! باز اتاق در

  پوشیدم. لباس و زدم آب را صورتم و دست چگونه نفهمیدم
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 ندید کردم...با باز را در زد در بدون و رفتم امیرعلی اتاق به استرس با
  زد. خشکم بودند نشسته کاناپه روي که امیرعلی و یرسم

  بود... من روي هردواشان نگاه

 سرتاسر نفرت دیشبش کار غم...با و دلتنگی از بود پر سمیر نگاه
  گرفت. را وجودم

  زد: لب خورد.آرام اششده باندپیچی سر به نگاهم

  جانا؟_

 سمیر به بود.رو من به خیره اخم با که دوختم امیرعلی به را نگاهم
  غریدم: و کردم

  مُرد. جانا_

 هوج هیچ نشست.به لبم روي اياحمقانه لبخند و کوبیدم هم به را در و
   کنم! ناراحت را امیرعلی نداشتم دوست

  زد! خشکم سرم، پشت درست دختري دیدن با و برگشتم
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 بود...ناخودآگاه شده پیاده سمیر ماشین از دیشب که دختري همان
  زد: رویم به نديپوزخ که کردم اخمی

  نه؟ باشی جانا باید تو_

  پرسیدم: و کردم ریز زد.چشممی آشنا برایم خیلی اشقیافه

  شما؟ و_

  داد: جواب پوزخند همان با و زد مرموزي لبخند

  کیم! من گهمی بهت سمیر عزیزم! فهمیمی زودي به_

 و سمیر و شد باز کردم.در ترغلیظ را اخمم و کردم پیدا بدي حس
  گفت: دستپاچه زن، آن و من دیدن با آمدند.سمیر بیرون یامیرعل

  دم...می توضیح تواسه جانا_

  گفت: سریع زن

  عزیزم. نگفتم بهش چیزي من_

  من؟ شوهر به عزیزم؟ گفتمی سمیر پرید...به بالا ابروهایم

  شده؟چی سرت عزیزم واي_
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  ت:گف ملتمسی لحن با من روبه سپس و کرد نگاه زن به خشم با سمیر

  که... دونیمی خودت جانا_

  کشید: داد پائین طبقه از مادرجون

  دیگه! صبحانه بیاین ظهره لنگ_

  گفت: حرصی پر صداي با زن و بست را چشمانش سمیر

  کنی؟ راهنمایی منو خواينمی عزیزم،_

 کرد حواله من به را نگاهش آخرین و کرد مشت را دستش عصبی سمیر
 مانده باز دهانی با واج و سرش...هاج پشت هم زن و رفت پائین طبقه به
  گفتم: و شدم خیره امیرعلی به

  امیرعلی؟ شدهچی_

  گفت: کلافه و کشید پوفی امیرعلی

  دونم!نمی که نپرس دونم...هیچیجانا...نمی دونمنمی_

  گفتم: اخم با
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 يبرنامه یه روز هر آخه؟ خبره چه اینجا خدا، اي شممی دیوونه دارم_
  جدید!

  کرد: نگاهم خیره حرفم به توجه بی و زد تلخی لبخند

 وت تحویل سال بگیرم...کاش دستاتو تونستممی تحویل سال کاش_
  بودي! کنارم فقط

  زدم...کاش! تلخی لبخند هم من

 حال پریشان و گذاشت.آشفته جیبش توي را دستانش و کشید آهی
  بود.

  شد؟چی دیشب_

 ◌ٰحتی که بود بد لشحا اونقدر سمیر نداره! وجود نگرانی براي چیزي_
  !نکرد شک چیزي به هم لحظه یه

  بدِ؟ چرا_

  نگفت! چیزي منم به_

  کشید: هم توي را هایشاخم بعد
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  نداري! رو به رنگ_

  کشیدم: صورتم به دستی

 نرمال کمیه روز و حال این منِ  روي که فشاري این با نظرت به_
  نیست؟!

  دوخت: سقف به را نگاهش و گرفت و بالا را سرش

  شه!می تدرس_

 سعی دو هر اما نداشتیم ایمان زد که حرفی این به من نه خودش، نه
 با و دادم تکان را سرم کنیم. آرام را خود و ببافیم خیال کردیممی

  گفتم: زورکی يخنده

  باشه! یار ما با بخت د،شایدم اوم بهار و رفت زمستونم_

 سنف و ایستاد سرم شد.پشت دستش اسیر دستم مچ که افتادم راه به
  گفت: زیرلب که دادم فشار همبه را هایمگرفت.لب

 تضادي چه جان؛ بلاي بشود حیات، يمایه آب...که درد...معما سراپا_
    باش... بهار این مستجابِ و برگرد تو! اما خزان...و این دارد
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 رمس پشت که درحالی رفتم سست هايقدم با و کردم بغض برنگشتم! 
  آمد.نمی در صدایمان اما بودیم ریدهبُ و خسته دو آمد.هرمی

  رفتیم... پائین طبقه به باهم

 و مهسا...آقاجون و بودند...محمد همه برد! ماتم دیدنشان با
  خانم... عمه ◌ٰحتی و ژیلا...مهرداد و مادرجون...امیرحسین

 نگاه شد. جانم يموریانه اظطراب و گرفتم استرس بود؟ شده چه
  شد. بد حالم کردم حس خودم روي را سمیر غمگین

 روبه خانم ماندم.عمه خیره میز روي نون به و نشستم صندلی روي
  گفت: آقاجون

 داداش خان بگی بهمون خوايمی شد...چی تکمیل که جمعمونم خب_
  دیگه؟ کیه خانم این انداختی؟ زندگی و کار از رو ما ساعته یک که

  دوخت: چشم سمیر به آقاجون

  بگه... چیزي هی خوادمی سمیر نه! که من_

 و رفت بالا ابرویش شد.مادرجون نگران امیرعلی کرد.نگاه نگاهم محمد
  کرد. تعجب مهسا
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 از بودم...داشتم شده دوخت.گیج چشم من به و گزید لب سمیر
 خواستمی چیزي چه سمیر بود؟ که زن میمردم...آن کنجکاوي

  بگوید؟

 انداخت، پائین را سرش بودند.سمیر دوخته سمیر دهان به چشم همه
  گفت: وارزمزمه و کرد باز دهان

  لیدا...زنمِ!_

 سکوت توي شدم...خانه خیره زیر به سر سمیر به بهت با و زد خشکم
 نز لیدا چه؟ یعنی این است؟ من زن لیدا چه؟ بود.یعنی رفتهفرو بدي
  شنیدم! چه کنم باور خواستمنمی است؟ من

  شکست: را آور شکنجه سکوت خانم عمه صداي

  بدي؟ طلاق جانارو خوايمی ی...یعنییعن_

  دوخت: چشم خانم عمه به خشم با سمیر

  نیستم... منم نباشه، منه.اون عمر دم.جانانمی طلاق جانارو بمیرمم_

  گرفتی؟ زن دوباره چرا پس_
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  گفت. امیرحسین را این

 روي شد پتک آقاجون حرف و کرد مشت را دستش خشم با سمیر
  سرم:

 باید و ماست عروس است...دیگه حامله میرمس از و سمیره زن لیدا_
 تو منو پسره نوه کنیم...اون قبول عروس عنوان به و اون هممون
  داره! شکمش

  کنم.می حس خودم روي را همه چرخد...نگاهمی سرم دور دنیا

  پرسید: آرامی صداي با امیرعلی

  خوبی؟ جانا_

   غریبی! واژه چه خوب؟

  نالید: نداشتم...سمیر را یشاننگاها شدم...تحمل بلند میز سر از

  جانا؟_

  پرسید: حیران رفت.مادرجون گیج سرم

   زنمِ؟ چی یعنی_
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  کرد: اخم آقاجون

  .بشی معرکه بیاره آتیش خوادنمی خانم.شما شده که چیزیه_

 شناسیمش.بدوننمی ما که گرفته و یکی دست برداشته چی؟ یعنی_
   گرفته! زن ما اجازه

  گرفته! که حالا_

 باید الان کردم.من پنهان هابوته پشت را خودم و رفتم حیاط سمت به
  نه؟ مگر باشم خوب

 کرف خودم بود...با گلویم چفت بدي کشیدم...بغض گلویم به را دستم
 و کرده خیانت رفته که حالا نداشتم، دوست را سمیر که کنم...منمی
 مدبو کردم...من خیانت که بودم من باشم.اول ناراحت نباید گرفته زن
  شدم. سرد که

  بیایم. کنار توانستمنمی جوره هیچ اما

 مردي با عمر آخر تا باید من دهد.یعنینمی طلاق دارد عمر تا مرا گفت
 مردي هستم؟ برادرش عاشق که مردي کنم؟ زندگی ندارم دوستش که
  شود؟ دار بچه خواستمی و بود گرفته زن که
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  بود! ممکن چیز ترینمزخرف دیگر این

  جانا؟_

 وقت خوردم...خیلی جا محمد دیدن برگشتم.با عقب به و پریدم جا زا
  بودم! خوشحال بابت این از چقدر من و نداشت کارم به کار بود

  خندید: که کردم بزند...اخمی زبان زخم بود آمده لابد

  خدام. يبنده که من زده خدا که تورو نکن! اخم گمنمی بهت چیزي_

  شدم. جمع خودم توي

 بعدش و باشی داشته هوو سن این تو بده خیلی سوخت! برات دلم_
  بابا. زن بشی

  بدهم. را جوابش نداشتم حال حتی

 دممی حق سمیر به من که هرچند شده! مظلوم چه کن نگاه آخی_
 اون اب رفتی...سمیر کردم کنم...تفت تحملت نتونستم که کنه.من ولت
  داره! خود جاي که منال و مال همه

  گیرند.می نشانه را قلبم هایشحرف
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 آئینه به نگاه یه پیزوري آخه داشت؟ رویی و بر چه رو دختره ندیدي_
 تلیاق داده.تو انجام و کار تریندرست سمیر ببینی؟ و خودت انداختی

  نداري!

  ببندد؟ را توالتش در و کند تمام خواستنمی

 اشپ به که بیرون خونه این از کنه پرتت جوري یه گفتم! کی ببین_
 ونخودش کار خوب فرستادم براش که عکسایی کنم ی.هوم...فکربیوفت

  کنده! دل ازت طرف کرده! و

  کنم! اشخفه شدمی کاش

 کنه.چهمی حال و عشق دوتا دوتا آقا ها.ببین و لامذهب سمیر ئه ئه_
  اومده! گیرش هم لعبتی

 خانه.این سوي به کشیدم را راهم هم بعد و کردم نگاهش تفاوتبی
  کرد. محل سگ دبای را عوضی

 خوشحالی چشمانش برخوردم...از خانم عمه به پذیرایی توي
 صف حالا که بودند شکستم منتظر اشانیکی یکی بارید.انگارمی

  بزنند. نیش خواستندمی و بودند کشیده
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  گفت: آمیز تحقیر و کرد برانداز را تاپایم سر تمسخر با

 رو دیگه یکی و نداري ارزش فهمید سمیرم بالاخره که خوشحالم_
   گرفت!

  زد: پوزخند خانم عمه و خندید ژیلا

 و وایستا فقط ريمی و کنیمی گم گورتو اینجا از هم دیگه روز چند_
  کن! تماشا

 مشد ساکت کنی...امامی بروم...لطف است خدایم از من بگویم خواستم
  رفتم. و گرفتم را راهم و

  کردم. سکوت هم باز اما خواستمی گریه و داشت غم دنیا تمام قد دلم

  گفت: لیدا روبه بودند...آقاجون راهرو توي سمیر و لیدا و آقاجون

  کنن. شآماده برات تا فقط بگو خواي،می که و اتاقی هر_

 هک اتاقی به و رفت من به ايغره چشم بود شده آمدنم يمتوجه که لیدا
  گفت: و کرد اشاره بود سمیر و من مال

  خوام.می و اتاق این_
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  گفت: لیدا به خشم با رسمی

 دیگه اتاق یه و کن لطف جاناست. و من مال اتاق این نکرده! لازم_
  کن! انتخاب

  زد: تشر سمیر به آقاجون

 فهمیدي کنی!می آماده براش و اتاق همین زدنه؟ حرف طرز چه_
  سمیر؟

  گفت: حرص با و شد منقبض سمیر فک

  جاناست! منو اتاق اونجا اما_

  گفت: آقاجون

  ترن!واجب تبچه و زن دیگه.فعلا اتاق یه بره تونهمی خانم جانا_

  نبودم؟ سمیر زن من مگر

 از انداخت.آقاجون نگاهی شده مات من به و زد پیروزي لبخند لیدا
  گفت: سریع دید را من که سمیر و شد رد کنارم

  دلم! عزیز بزنیم حرف باهم باید جانا_
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  گفتم: دلبخن با و کردم لیدا روبه سمیر به توجهبی

 منو هايمونده پس داري هستی، لاشخوري خوب اومد! خوشم نه_
  اتاق... این بعدم و سمیر اول که! کنیمی جون نوش

 را هایشگیس داشتم دوست چقدر من و شد لبو مثل حرص از لیدا
  بکنم!

  نالید: سمیر

  جانا!_

 خونسردي آمد...با سرم پشت شدم...سمیر اتاق وارد و نکردم ايتوجه
  تم:گف

  کجاست؟ جدیدم اتاق_

  . بدم توضیح برات چیو همه خواممی_

  جان. سمیر کافیه ببري صداتو و شی خفه که همین تو_

  کرد: نگاهم دلخور سمیر

   زدنه؟ حرف طرز چه این_
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  داري؟ دوست مدلی چه نیومد؟ خوشت_

 داشتی دوست کاري هر نشدي قانع اگه بزنم حرفامو بذار من! عزیز_
  دارم. دوستت من بهت لعنت بکن.د

 سمیر نداري دوست منو کنه.تونمی دوا و دردي دیگه داشتنت دوست_
 قد اتغصه از تا جانت لیدا پیش برو داشتی.الانم دوست و خودت فقط

  نکرده.

  برم؟ کجا من تویی، من زن_

 وتگل تو دوتا دوتا ترسممی پرویی؟ خیلی گفته بهت کسی حالا تا_
  بکنه. گیر

  کنم...می جانا...جبران نبود! خوش حالم_

  گفتم: تیز و تند

  و؟عقدیت زن یا عزیزتو؟ يبچه خیانتتو؟ بکنی؟ جبران خوايمی چیو_

 با را هایم لباس و زدم شد.پوزخندي فشرده ناراحتی زور از اشقیافه
 هرچند آمده؟ کجا از آرامش همه این دانستمکردم.نمی جمع حوصله

  ترکید!می داشت دلم ته چه
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 طورهمان را سفیدم بلند شد.بافت خیره حرکاتم به و شستن تخت لب
  گفتم: کردم،می تا که

   سمیر! شمنمی خر دیگه من_

  ندهد: بروز کرد سعی ولی شد عصبی

 تو ولی کردم، خطایی و خبط یه دارم قبول آره، چی؟ کشک چی؟ خر_
 این به نکن فکر کنی؟ توجیح خوايمی چجوري و خودت کار چی؟

  ره!می میاد هاراحتی

 چرخاندم را سرم و چمدان توي کردم پرت را بافت و کردم کج را دهانم
  طرفش:

   نره! یادت سیاه صدسال خواممی_

  !تو جاست.نفهمیهمین دقیقاً ما مشکل فهمی!نمی دیگه! فهمینمی_

 اقض از که دومت زن همون پیش بروخوبه... خوبی...لیدا تو بابا باشه_
   مُرده! جانا که کن فکر و برو باشی! داشته ازش قراره مبچه

  !بدي حق بهم که بشنوي منو حرفاي نیستی حاضر ◌ٰحتی تو_
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  شد: گرد وقاحتش از چشمانم

  بدم؟ حق کردي که خیانتی به بدم؟ حق بهت_

  شد: عصبی آشکارا، باراین

 خوش حالم بودي آورده با به که کثافتی و گند نبود...از خوش حالم_
  د!شچی نفهمیدمنبود.

  زدم: غلیظی پوزخند

 هر به که بدبختم و ساده من درآوردي.نه خواب تخت از سر بعدش که_
  هات.بازي شب خیمه عروسک شدم و رقصممی سازت

 همیشه که من یا رقصیمی من ساز به تو جانا! نخندون منو تروخدا_
 هچ ایشالله بمیري سمیر بگی بیاي شده بار یه فرمانتم! به گوش

 يملهج یه شده بار یه استقبال؟ بیاي میام سرکار از شده ربا یه مرگته؟
 گیري...محلممی رو ازم همیشه بزنی؟ بهم آمیز محبت

 که منی ذارينمی نیست؟ دار خنده ببوسمت! ذاريدي...نمینمی
  ببوسمت! شوهرتم

  کرد: عصبی يخنده و شد گرد چشمانش دفعه یک
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 هی تو...فقط براي ازدواج نای که نبود حواسم من بخشید،بابا...می اي_
  چند؟ به خرش سمیر ست!معامله

 که نداشتم حسی کردم.هیچ نگاهش و ایستادم راست و شدم بلند
  کنم: خرجش

 زنب بمونم...زنگم اونجا خواممی خالیه، که بغلی اتاق بیار و اشونهمه_
  نمیاد... خوشم رنگش کنم...از عوض و اتاق دکوراسیون خواممی بیان

  جانا!_

 .بهرفتم بغلی اتاق به و نکردم پرتمنایش و حرص پر صداي به ايتوجه
 از الان تا وگرنه ندارم! دوست را سمیر است خوب چه که کردم فکر این

  بودم. مرده حسادت

 آمد.آرایش اتاق به و زد در به ايتقه مهسا نهار براي شد، که ظهر
 اثرات اشهمه دانستممی و کردمی خودنمایی صورتش توي غلیظی
 مجبور هم مرا و داشت دوست غلیظ آرایش همیشه است.او محمد

  بزنم. غلیظ آرایش کردمی

  داداش؟زن نهار میاي_
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  میام. که معلومه_

  گفت: متعجب

  میاي؟ واقعاً_

  گفتم: محکم

  بیام؟ نباید آره...چرا_

  ببینند! را شکستم دادمنمی رفت.اجازه و انداخت بالا ايشانه

 روي را افتادم...کرم صورتم جان بستم...به کش با سفت را موهایم
  زدم. مصنوعی لبخند و کردم پخش صورتم

  لیدا؟ یا بودم خوشگل من

 خر به بیشتر را چشمانم آبی تا دادم حالت ریمل با حسابی را هایممژه
  پوشاندم. آجري رژگونه با را صورتم پریدگی رنگ و بکشند

 که کردم پاکش کاغذي ستمالد با بعد و مالیدم لبانم به را قرمز رژ
  بماند. باقی لبم روي لبم رژ از ايهاله
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 اولی روز امیرعلی که کردم انتخاب را سرویسی طلایم، هايسرویس از
 سمیر...لبخند و من عروسی کادوي عنوان داد...به من به بود، آمده که

 نهایت لباس انتخاب در و انداختم را سرویس و زدم ها روز آن به تلخی
  رنگ. مشکی شلوار و رنگ آبی بافت دادم. خرج به را قهسلی

 اتاق از نفس به اعتماد با و انداختم سرم روي را رنگم مشکی شال
  بودم! لیدا از بهتر من شدم. خارج

 جلوي...نزد هم پلک ◌ٰحتی دیدنم برخوردم...با امیرعلی با راهرو توي
  :گفتم لبخند با و زدم چرخی چشمانش

  شدم؟ چطور_

  :کرد اخم

 اتوهگونه رژ چیه؟ قرمز رژ این دلقکا! شبیه بیشتر نشدي! خوب ابداً_
  سیرك. رفته انگار ببینم کن پاك

 بادم بکشم! بخواهم که نیست اکسیژنی کردم احساس و شدم مات
  اند. ریخته رویم یخ آب لیوان یک که شد...انگار خالی

  واقعاً؟ نشدم خوب چی، یعنی_
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  دزدید: نگاه و کشید ریششته به دستی کلافه

  جانا... بردارم ازت چشم خوامنمی که شدي خوب اونقدر_

  گفت: حرص با شد. نزدیک قدم دو و داد قورت را دهانش آب

 وقتی فهمی؟می دارم. غیرت داري، شوهر که تویی روي لعنتی من_
 مغزش تو گوله یه دارم بمیرم.دوست دارم دوست کنه،می نگاهت سمیر
 تو وقتی کنم چالش خونه همین وسط جاهمین دارم دوست کنم. حروم

 بهم بودنم حیوون از حالم و میام خودم به بعد ده.می عذاب انقدر رو
  خوره!می

  کشید: صورتش به دستی قبل از ترکلافه

 ناموروت قلب این روي چیزي کنه...یهمی نگاهت عشق با سمیر وقتی_
  سینه... از بیرون بزنه خوادکنه...میمی سنگینی

  گفت: آرام گرفت. را وجودم کل مغ

  دارم. کارت حیاط، پشت بیا نهار بعد_

  شده؟ چیزي_
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  بشم! خالی شدم...بابد بزنم...ُپر بهت و حرفایی یه باید_

  ترسونی!می منو داري_

  نیست. ترسیدن براي ترسناکی چیز_

  خوبه؟ حالت_

  خوبی؟ بگو...تو تو_

 فاکتور هوومو يبچه و سرم رو اومدن هوو و سمیر گرفتن زن اگه_
  خوبم. بله بگیریم،

  کرد: جمع را چشمانش

 جااین ذارمنمی جانا...دیگه بزنیم حرف بش راجع فرصت اولین در باید_
  بشه! ظلم حقت در انقدر و بمونی

 این دي؟نمی طلاق زنتو چرا بگی بزنی سمیر کنی؟ کارچی خوايمی_
  داره!برنمی سرم از دست راحتیا این به شناسم،می من که سمیري

  شد: کلافه
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 راهی یه تا زنممی دو سگ دارم بینیحرفات...نمی این با نرو مخم رو_
  نکن! خرابش تو شی؟ خلاص تا باشه

 هاینک بخاطره فقط شد.نمی جدا صورتم از ايلحظه لبخند نهار، میز سر
  نکنند. خرجم را ترحمشان و نببنند را شکستم

  گفت:می مدامکند... لوس را خودش خواستمی لیدا

 برنج برام یکم شهمی بده! دوغ دي...عزیزممی و نمک جان سمیر"-
 کباب دیگه خواست خوروشت دلم سمیر سمیر...واي بکشی

  "عزیزم کشیدي زیاد برنج خوام...سمیرنمی

  کشید: داد خشم با و داد کف از طاقت بالاخره سمیر

  بردار. خودت کردي خستم چلاقی؟ مگه_

  ایکبیري! لوس يهدختر شد خنک دلم

  رفت. بالا به گریه با و کرد بغض لیدا

  گفت: تند آقاجون

  دنبالش... برو_
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  آقاجون... اما_

  کشید: داد آقاجون

  بیار! در دلش از دنبالش برو_

 به ساکت و آرام انداختم.عجیب نگاهی امیرعلی به من و رفت سمیر
 بعدنشد... سنگینم نگاه متوجه که بود خودش توي رسید.آنقدرمی نظر

  رفت. حیاط به و کرد تشکر زیر به سر نهار از

   شناختم!نمی را امیرعلی کردم...این تعجب

 روي حیاط پشت رفتم. حیاط به احتیاط با و پوشیدم را شنلم سریع
 نشد... آمدنم بود...متوجه نشسته زمین

  ایستادم: جلویش

  امیرعلی؟_

 گرفت! ت...دلمدوخ من به را نگاهش غمگین و آورد بالا را سرش
  گفت: سریع که بنشینم خواستم

  نشین! نه_
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 و شد خیره چشمانم کرد.به بلند سر و ایستاد زانو کردم.روي تعجب
  گفت: آرام

 چیز تریناحمقانه و ترینمسخره بگم میخوام که چیزایی دونممی_
 خلاص اسارت و بند این از بدونم...وقتی خواممی اما باشه! دنیا توي

  جانا؟ بشی نمز حاضري شدي

 لال اما "بله که معلومه" بگویم و بزنم جیغ خوشی از داشتم دوست
  بود. آمده بند نفسم خوشی زور از بودم! شده

 توي از و خندید دادم...تلخ تکان سر و زدم لبخندي خوشحالی با
 بهت و چکید بیرون چشمش از اشک آورد.قطره بیرون ايحلقه جیبش

  کرد: نگاهم زده

  کنم؟می خاستگاري داداشمزن از دارم جانا؟ میکنم کارچی دارم من_

  فشرد...نالیدم: بهم را چشمانش

  امیرعلی؟_

  نگو... هیچی هیش_

  گفت: و بوسید را انگشتم گرفتم.نوك را چشمش اشک انگشتم با
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  زدي... آتیشم انگاري زنیمی دست بهم وقتی_

  خندید: مهربان و گذاشت جیبش توي را حلقه

  !وقتش به باشه_

 اشرا...مهربانی را...خشمش داشتم...اخمش دوست را مرد این چقدر
  را... ریشش را...ته را...چشمانش بدنش را...گرماي تنش را..عطر

 خور دم لیدا با زیاد کردممی سعی شد! تمام و گذشت هم عید بالاخره
 جیغ آنقدر بیاید پیشم خواستمی سمیر که هرموقع و نشوم

  شد.می دور من زا ترس از که کشیدممی

 و بود آرام خیلی بود...امیرعلی عجیب برایم بود...واقعا عجیب
 زد!نمی حرف من با ساکت...زیاد

 را دلیلش هم هرموقع کرد!می دوري تابلو خیلی دیدمی را من وقتی
  گفت:می پرسیدممی

   کنی!می فکر اینطوري خودت_

  دي!می دقم داري چته بگو کنم.دِمی فکر اینطوري من_
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  همونم! شدي...من حساس زیادي تو_

 وتر به خندممی گیري...تامی نگاه کنممی نگاهت تا نیستی! همونی؟_
 پیشت میام میاري...تا بهونه بگیرم دستتو خواممی تاکنی...می اخم

  چته؟ بگو! من تو ري!می و گیريمی راهتو

  کشید: داد صورتم توي

 تو رهمی کنم...یادم کنترل خودمو تونمنمی کنارتم وقتی احمق!_
 این که قلب این داداشمی!زن رهمی ممنوعی...یادم رهمی گناهی...یادم

 پاره اموسینه خوادمی پیشمی تو وقتی شه،نمی حالیش چیزا
 مثل شده که بارمشه...یهمی درمونه و کنه...عاجزمی اختیارمکنه...بی

  کن! درکم آدم

 توي را هایمکوبیدم.مشت اشسینه به مشت با و گریه زیر زدم
  ..کشید.می زجر من پايبهپا داشت هم بوسیدشان.او و گرفت دستانش

  جونم... به دردت نکن گریه_

  گفتم: مقطع هاينفس و گریه با

  امیرعلی..._
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 اشسینه روي را کرد.سرم بغلم و شد مچاله ناراحتی از صورتش
  کشیدم. بو را تنش عطر سگ مثل و گذاشتم

 و گذاشت سرم روي را لبش و نشست موهایم لايلابه ایشهانگشت
  داشت: خش زد.صدایش ايبوسه

  شه!می درست چیز همه_

  

  کنه.می نابودمون داره شهنمی درست_

  کنم...می درستش من_

 بهت بفهم...من بابا کردن؟ دوري با من؟ دادن زجر با اینطوري؟_
 نباشی...تا تا وادم!م شدي شدم؟ معتادا مثل بینیدارم...نمی احتیاج

 درکم بار یه بفهم...تو تو کشم!می خمارم...درد نبینمت، نکنی...تا بغلم
   کن!

 امزدم.چانه زل چشمانش به اماشکی چشمان با و آوردم بالا را سرم
  بود. گرفته بازي به را موهایم دستانش و بود اشسینه روي
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 شده تاببی هم .منآورد.. جلو را لبم...سرش روي لغزید قرارشبی نگاه
 مشتم توي پشت از را بستم.پیرهنش را چشمانم و آوردم جلو را سرم

  فشرد. خود به مرا بیشتر و شد تر قراربی کارم این با گرفتم،

  کرد. داغ را صورتم پرهیجانش، و داغ هاينفس

  زدم: چنگ پیرهنش به بیشتر

  امیرعلی؟_

 دهش بم صدایی با زنان،نفس_برد.نفس گوشم يلاله نزدیک را لبش
  گفت:

  دلم... جانِ_

 طاقتبی جفتمان چسبید، گوشم يلاله به که خیسش لب
 دادم قورت را دهانم کرد.آب صورتم نزدیک دوباره را شدیم...صورتش

  زدم: لب تمنا پر و

  امیرعلی؟_

 و شد باز ناراحتم تب.چشمان همه این از سوختم و شد داغ امپیشانی
 به کمرم روي وارنوازش شدم.دستانش خیره هایشلب به حسرت با
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 باصداي و داد فشارم بیشتر بود، گرفته خون را درآمد.صورتش حرکت
  گفت: چشمانم به خیره ايشده بم

   شوي من گناه گر تو_

  تو، ز نمیکنم توبه

   و بنوشم لبت جام

  کنم...!می گناه باز

  امیرعلی! شممی گناهت_

 هب را امنیستی و هست تمام م،گوش يلاله کنار تبدارش و خیس هايلب
  کرد: زمزمه ايدورگه باصداي و داد باد

  را...جانا! تو کنممی گناه_

 را گردنم داشت داغش هايگذاشتم.نفس گردنش پشت را دستم
  گذاشتم: هم روي پلک و زدم چنگ موهایش سوزاند.بهمی

  را... تو کنممی گناه_

  رسید:پ و شد خیره چشمانم به و کرد بغلم ترمحکم
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  جانا؟ چیه نیستی من مال اینکه دلیل دونیمی_

 و دادم قورت حسرت کیلو_کیلو و شدم چشمانش يچاله سیاه محو
  گفتم:

  چیه؟_

 وارپچ_پچ و آهسته و شد هایملب يخیره پرتمنایش و سرکش نگاه
  گفت:

  پرستم.می هم رو ايدیگه کس اون، غیر به دونهمی خدا که اینه_

 ◌ٰحتی من! دنیاي تمام بود شده که او براي بمیرم؟ ایشبر دادمی اجازه
 همراه بخش لذت حال درعین و ترسناك بود شده گناهی...بود گناه اگر

  ...نشدنی پنهان ترسی با

  زد: لب

 بوسیدنت، لحظه به لحظه تو،بیمارِ  دیدن بیمارِ  بیمارم، من که_
 از گرفتم کام و نشدنیشان، کتمان سرخی از لبانت عطش چشیدن

  تو... به بیمارترینم من آغوشی...که هم هنگام به هایت نفس گرمی
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 ار مرد این فرستاد.چقدر هایشریه به را عطرم و کشیدم عمیقی نفس
  من! داشتم دوست

  

***  

 شش شدنمی بود.باورم بهاري حسابی هم هوا و بود فرودین چهاردهم
 یشدم...امیرعل عاشقش و آمد امیرعلی که ماهی گذشته...شش ماه

  بود. بهار الان و بود آمده پائیز

 خود مقابل را عسلی میز روي گوشی کارتن شدم بیدار که خواب از
 اجازه آقاجون چون بود لیدا کنار هابود...شب سمیر کار شک دیدم...بی

  بیاید. من پیش دادنمی

 را شبش آن کار نباشد...هنوز پیشم که بهتر زدم...همان پوزخندي
  ام!نکرده فراموش

 ردد که بود وقت کشید.خیلی تیر اممعده که بردارم را گوشی شدم خم
  کردم.می طی بیخیالی با من رفتم.امامی دکتر به باید و کردمی
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 و درد باهم گرفتم.کلی را نساء شماره ذوق با و کردم روشن را گوشی
 ازدواج خواهان و کندمی فشاري پا همیشه مهرداد گفت او و کردیم دل

 ددی وقتی و شدنمی باورش لیدا...اول و گفتم سمیر از هم من و اوست با
 دش پشیمان بعد اما کرد سمیر بار بود دهانش از چه هر کنمنمی شوخی

  گفت: و

 بهش که داره...توئم مرده...نیاز داره...اون حق سمیرم خب...جانا_
 تو لشقب دونستنمی که اون نیست! که پیغمبر کنی...پسرمی محلیبی
 بذار همینه.اصلاً بخاطر کردناتم دوري این و شدي زنش باراج به

 شدي کَسش تریننزدیک عاشق تو دونهنمی که بگم...اون اینطوري
 مبینمی کنممی فکر که هرطور سمیري! قانونی و شرعی زن که وقتی

  .سمیره با حق

 دب آنقدر کرده.گفتم خیانت که نیست مهم برایم درك، به گفتم من و
 او و !ندارم هم وجدان عذاب ◌ٰحتی که امکشیده زجر نقدر ام،آشده

 که را کسی يغصه !خورد غصه برایم و من حال به خورد افسوس
   کرد!می ارقم اشزندگی روي داشت
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 هم هنوز .که.ندارد. دوستش مهرداد که گفتممی نساء به باید من
 ختبدب را تو خواهدمی مادرش با لجبازي براي مهساست...که عاشق
  کند...

 تا دادم اجازه و کردم خانم...سکوت عمه از کینه یک بخاطر امّا
 دهش بد آنقدر که من به لعنت و دهد فنا باد به را خودش دستی_دستی
  بودم!

 ايتقه کردم قطع که را بود.گوشی کرده سبکم کمی نساء با زدن حرف
  شد. اتاق وارد سمیر و خورد در به

  شیدم:ک داد و کردم اخمی دیدنش با

 و نحست ریخت خوامنمی نگفتم مگه اینجا! آوردي َلشِتو که باز_
  دیگه! گمشو ببینم؟

 بغضی پر صداي بود...با اشمردانه شکست...غرور نگاهش در چیزي
  گفت:

 غلط اصلاً  بابا نکن... اینطوري باهام جانا...تروخدا دارم دوستت من_
 کارم از سگ مثل بعدش ولی خوردم، گوهی چه نفهمیدم بخدا کردم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1634  

 

 چرا میمیرم! دوریت از دارم منو! ببخش و کن خانمی تو شدم! پشیمون
  شدم! داغون بکن! من به نگاه یه سنگی؟ از انقدر

  کشیدم: داد

 نیست مهم مواسه ابداً  و اصلاً چون بدي توضیح خوادنمی جهنم. به_
  کردي! خیانت بهم چطوري

  نالید:

 یبیننکن...نمی باهام کارواین ،میمیرم تو بدون دونیمی که تو جانا_
 بچه اون نه لیدا، نه من دم؟می جون پاهات و دست زیر دارم سگ مثل

 قطف چون بیرون کنممی پرتش اینجا از کن تر لب فقط خوام...تومی رو
  برام! مهمی تو فقط و

  کشیدم: هینی تمسخر با و انداختم سمتش به بدي نگاه

 هک نیستم احمق اونقدر من که! کنهمی اَخِت بابات آخه حرفو! این نگو_
 تو مرد یه شی.تومی راست و خم بابات جلوي داري ارث بخاطر ندونم
  بردار! کولم و سر از کنی...دستمی بدبختم منو داري که خوري سري

  کشیدم: جیغ
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 به يبچه یه خوام...تونمی پدرشه سلطه زیر که و مردي همچین من_
 از مکیه برو شی!می موش مثل کشهمی داد تا دو بابات معنایی...تا تمام

  وایمیسته! جلوشون چجوري ببین بگیر! یاد امیرعلی

  جانا!_

 دِ ندارم؟ دوستت کنم حالیت چطوري کوفت! و درد...جانا و جانا_
   منتظرته! جونت...اون لیدا با برو لعنتی! خوامتنمی

 نابودش داشتم کردم؟می چه داشتم را...من هایش شانه لرزش دیدم
  کردم!می

  گفت: لرزانی صداي با

 ذره یه که کنم کارچی جانا؟ باشی خوشحال که کنم کارچی من_
  نمیام؟ چشمت به که کمه چیم من باشی؟ داشته دوستم

  گفتم: و خندیدم نفرت با

 و باباشه جیب تو دستش که مردي مُردن بمیر.شاید برو فقط هیچی_
 و گیرهمی دیگه زنِ یه رهمی تهش و زنهمی کتک زنش راه به راه

  کنه! خوشحالم کنه،می شحامله
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 خارج اتاق از صدابی و لرزید اش چانه که دیدم و کرد نگاهم زده بهت
  شد...

  کردم؟می چه شدم...من پشیمان کارم از

 که نبود کسی و بودم شده هار سگ شدم.مثل بیزار خودم از لحظه یه
  ببندد! را امقلاده

  

 سمیر**

   جانا در گداي ما

   نانیم براي نه

   بجان و بدادیم دل

     جانانیم طلب در

  خورد...می زنگ گوشم توي قلبم شکستن صداي

 گریه صدابی و هاپله روي کردم پرت را خودم و شدم حیاط وارد
 داشت ندارد.درد دوستت که کسی داشتن دوست داشت کردم.درد
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 با بلکه نکرده ازدواج تو با عشقت ناموست، زنت، اینکه فهمیدنِ
 ...مرگتخواهدنمی را تو که است این بدترش بوده.دردِ هایتپول
 ◌ٰدهی.حتیمی جان برایش که تویی حال از واي و آرزویش شودمی
 را شستت ناز گاهی اگر ◌ٰباشی...حتی کرده خیانت ناخواسته اگر

 هم نیست...باز خودت دست که وقتی کنی،می بدنش و تن يروانه
 ي!دار دوستش

 دتش امگریه امیرعلی دیدن با و برگشتم نشست. امشانه روي دستی
 اممردانگی هایماشک نبود مهم بفهمد؟ داشت اشکالی چه گرفت.مگر

 سنگینی امسینه روي که بود مهلکی درد این مهم برد!می سوأل زیر را
  ببُرد. را نفسم خواستمی و کردمی

  کرد: زمزمه غمگین بود، نشسته خون به چشمانش

   چته؟ سمیر؟ شدهچی_

  پرسیدم: و کشیدم غلیظی آه

  چی؟ یعنی دادن جون دونیمی_

  زد. نامحسوسی نیشخند و داد تکان سري آرام،
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 اون و میمیرم جانا براي من یعنی دادن جون چی! یعنی دونینمی نه،_
 هب ايذره و کنممی هرکاري خوشحالیش براي اینکه نداره.یعنی دوستم

  شدم! خسته کنم؟ کارچی بگو...من تو امیرعلینمیام. چشمش

  پرید... رنگش کمی و گرفت را صورتش کل بهت،

 کردم: زمزمه آرام

 کنم پرت و خودم خواستممی امیرعلی...امروز میمیرم جانا بدون من_
 بدجوري من داره؟ ارزشی چه زندگی نباشه جانا وقتی ماشین! زیر

   بمونم! زنده تونمنمی اون عاشقشم.بدون

  داشت. نامحسوسی لرزش بدنش

  احمق! منِ فهمی؟می امیرعلی، بکشم خودمو خواستممی من_

  دوخت: من به را رمقشبی چشمان و زد لرزانی لبخند

  نیست. نیازي دیگه_

  چی؟ یعنی_

  داد: قورت را دهانش آب و کشید گلویش به دستی
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  شه!می درست چیز همه_

  زد: لب و کشید آه که دوختم زمین به را نگاهم و گزیدم لب

 من و کردیدمی بازي مهرداد و حنانه با حیاط این تو که روزایی یادته_
  کردم؟می نگاهتون  “فقط” و گوشه یه شستممی

  کرد: تلخی يخنده و فشرد را امشانه

   کنم! بچگی نبودم بلد نداشتی...من تقصیري که تو_

  خندید: بیشتر که بگویم چیزي خواستم و کردم تعجب

 سامون و سر بشه...رابطتتون خوب حالت نشده روز چند دممی لقو_
  کنم!می درست و چیز همه فقط...من نخور غصه تو بگیره.

   چجوري؟_

  باش! آدم ذره یه نکن! ناراحت و داداشزن فقط_

  امیرعلی؟_
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 داشته دستاتو اختیار کمتو...یه گیر افتاده نکرده گناهی که اون_
 دیگه نیست...ولی حالیت هیچی شیمی عصبی وقتی دونممیباش...

  نزن! کتکش

  خوبه؟ حالت امیرعلی_

 داداش؟زن جلوي چرا دیگه.آخه جاي یه فرستاديمی رو لیدا کاش_
 خیلی کنه! زندگی هووش با که زن یه براي سخته چقدر دونینمی

  سمیر! احمقی

  خواد!نمی منو جانا_

  شه.می آروم بگذره که روز عصبیه.دو دستت از الان داداشزن_

  بود! ناراحت خیلی_

  ناراحته... خیلی آره_

  خوبی؟ تو_

  گفتم: ترس شد.با تیره اشقیافه و گذاشت قلبش روي را دستش

  خوبه؟ حالت_
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 به و شد مشت ترسناك.دستش و عجیب لبخند یک داشت! لبخند
  گفت: و کوبید قلبش روي آرامی

 آدمش خودم میاره! در بازي همه این پدرسگ این چرا دونمنمی_
  داداش! نخور غصه فقط کنم...تومی آدمش کنم...منمی

  

  *جانا*

 پیش خواستمشدم.می آماده و حاضر خوشحالی با روز آن فرداي
  برویم. بیرون بخواهم او از و بروم امیرعلی

 رفتم...لبخند امیرعلی کلبه به شود اممتوجه کسی اینکه از قبل
 لبخندم امیرعلی دیدن شد...با باز در نرسیده، در به دستم زدم...هنوز

 پائین. تا بالا از کردم، براندازش نگاهم با و شد ترعمیق

 وحشت و شد خشک لبخندم افتاد، دستش توي چمدان به که نگاهم
  پرسیدم: زده

  دستت؟ توي گهمی چی چمدون این_

  گفت: سردي و خشک صداي با
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  برم! خواممی زنه!می رفتن حرف_

  گفتم: ناباور و شد سِر تنم تمام

  چـی؟_

  گفت: رفت،می راه که حالی در و زد کنارم جدي و خشک

  مجبورم! جانا_

 زا را بازویش خشونت گرفتم.با را بازویش و رفتم سمتش زده وحشت
  داد: تکان جلویم تهدید صورت به را کرد.انگشتش خارج دستم

  ؟شد شیرفهم زدي، دست من که بود آخري بار جانا...این هرگز هرگز!_

  تم:گف بغض کنم...با هضم را حرفش توانستمخوردم...نمی سختی تکان

 که من سر بر خاك اِي کرده؟ گل تمسخره رگ باز تو؟ شده چت_
 میاري.خوشحالی سرم خوادمی دلت بلایی هر تو...که يبیچاره شدم
  خندي؟می ریشم به و کنیمی خردم راحت انقدر که الان؟

  گفت: تمام رحمیبی با و گرفت نگاهم از نگاه
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 اساس از رابطه این دیدم کردم و چیه...فکرام دونیمی_
 جاي به پس داداشمی!زن تو باشم داشته دوستت غلطه...هرچقدر

 هم که رم!کنم...می زهر هردمون کام به و زندگی و اینجا بشینم اینکه
  کنی! فراموش هم که کنم! فراموش

 کانشد...ام متوقف کشیدنم ایستاد...نفس ایستاد...زمان تپش از قلبم
  بمیرم؟ من داشت

  چکید. فرو اشک ايقطره

  داد: ادامه و داد فشار را چمدان دسته دست، با

 کن سعی توئم راحته! کنم.خیلیمی فراموش رو تو رم!می من_
  بپذیري! و سمیر و کنی فراموشم

  گفتم: و شد تربزرگ گلویم زیر کرد...توده زق_زق قلبم

 فکر رحم؟بی بزنی حرف فراموشی از راحت نقدرا تونیمی چطور_
  فارغ؟ بعدش روز و باشم عاشق امروز که توئم مثل من کردي

 ايصد با و فشرد بیشتر بیشتر را بدبخت چمدان يکرد...دسته مکث
  گفت: ايدورگه
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  راحته! خیلی_

  نشست: چشمم در اشک

 ماختم...اونب دل بار اولین واسه که منی براي نه من! نه راحته، تو براي_
  نامرده! نداره! رحم نداره! قلب سنگه! جنس از که کسی به

  نالیدم: و کردم مشت را دردم تمام

 خوايمی بمون! امیرعلی، نرو پرستیمی که هرچی تروخدا...به نرو_
 هب کنم؟ کارچی بهت؟ بشه ثابت خوايمی دارم؟ دوستت چقدر بفهمی

   بیوفتم؟ پات

 ادامه راهش به و برگرداند را .رویشدش خم هایششانه کردم احساس
  زدم: هق هابچه مثل و افتادم زانو روي داد.

  نامرد! شم...نرومی میمیرم...خفه تو بدون نرو...من_

  کشید: داد خشم با

  نیست. کار در برگشتنی دیگه چون بمونی زنده بهتره_

  گفتم: زاري و گریه با و شدم ولو زمین روي
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 و یکس شناسمنمی دیگه نمیارم! اسمتو یگهد بري اگه بخدا امیرعلی_
 التماست شه...دیگهمی تموم چیز همه دیگه بري تو! اسم به

  زباله! سطل کنممی کنم...پرتتنمی

  من! قلب ایستاد...ماننده ناگهان

 نفس من قلب رفت...اما تمام رحمیبی با و افتاد راه به دوباره اما
 بلند پالتوي داشتم یاد که چیزي آخرین و مُرد جا نکشید...همان

 آخرین و شدمی محو اماشکی چشمان جلوي از که بود رنگش مشکی
  بود! چمدانش چرخش صداي شنیدم که چیزي

  کشدمی تیر قلبم عشق درد از

  گرفت... فرا را بدنم عجیبی سرماي ناگهان

  گرفت.... فرا را بدنم تمام سردي و نفرت 

  بود خودش آري

  سندیدپ مرا که بود شیطان این
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 هک حوایی بودم من این شدم.آري خیره خودم به آئینه توي از نفرت با
 شتنهای و رفته که خورده...شیطانی را شیطان گول سرخ سیب بهانه به

  بیچاره. و جانا...ضعیف منم این گذاشته!

 همان به خورممی شود...قسم تمام اینگونه گذارممنم...نمی این اما
 زمین املحظه یک نیاورم در پاي از را میرعلیا تا آفریده مرا که خدایی
  نشست. نخواهم

 دوش و شدم حمام وارد و کردم پاك امگونه از آرامش با را هایماشک
 کردم. باز را آب

  رفته. که ستثانیه بیست و دقیقه پنج و چهل و ساعت دو

 حق کنم...امیرعلیمی بستم...غسل خورد.چشم لیز بدنم روي سرد آب
   کند؟ فراموشم خواستمی !برود نداشت

  کند! فراموشم دهم اجازه است ممکن زدم...محال پوزخندي

 کنم خشک را خودم آنکه کردم.بدون تن را حوله و بستم را آب دوش
  چکید.می زمین روي آب آمدم.قطرات بیرون حمام از

  خورد! در به ايتقه
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  بفرمائید._

 بمل گوشه لبخندياست... پائین نمایان.سرش سمیر قامت و شد باز در
  گفتم: و نشست

  سمیر؟ تو نمیاي چرا_

 تیوق نه؟ کنم برخورد نرم انقدر کردنمی آورد.فکر بالا را سرش متعجب
 فتمگر را رفتم.دستش سمتش به و زدم لبخندي دیدم، را گیجش قیافه

 منگی و گیج حالت با و شد خارج بهت کشیدم.از خودم سمت به و
  پرسید:

  جانا؟ خوبی_

 گذاشتم.چشمانش اشگونه روي آرام را دستم کف و خندیدم مستانه
  کردم: زمزمه و بردم گوشش نزدیک را شد.سرم گرد

  عزیزم. کردم اذیتت وقته چند این اگه سمیر ببخشید_

 که کند باز دهان خواست بار چند خوشحالی با و شد امخیره حیرت با
  داد. فشارم خودش به و کشید آغوشش توي مرا خشونت نتوانست.پر
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 اشک لیاقت بی منِ بخاطر که چقدر عزیزم...هر جانا...مرسی عاشقتم_
 و فقط خوام.نمی رو لیدا ابداً من قسم کنم.بخدامی جبران و ریختی

  کردم. عقدش آقاجون بخاطر فقط

 و زدم تلخی لبخند است، آمدن راه وقت نیست! زدن طعنه وقت الان
  بوسیدم: را اشگونه

  سمیر؟_

  خوشی: از زد برقی چشمانش

  دلم؟ جون_

  شدم. عاشقت بعدش ولی بود! پول بخاطر اولش درسته_

 کنم...باید پنهان را کلامم بزنم...سردي حرف حرارت پر کردم سعی
 لباس توي نبودم بره کنند...منمی اتپاره تکه نباشی باشی، گرگ
  بره! لباس توي بودم گرگ خود گرگ!

  پرسید: لرزان و آمد کش هایشلب

  جانا؟ گیمی راست_
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 اش گونه به را امباور.گونه زود و بود بود...احمق عاشقم
  کشید. عمیقی نفس و کرد فرو موهایم توي را چسباندم.دستانش

 و!ت بخاطر دادم دست از که ايبچه پاي بذار تلخیارو گم.ایننمی دروغ_
 !ندونستم قدرتو و نیستم آدم من اینکه پاي بذار مادرم! مرگ پاي بذار
  افتاده. جونم تو و شده خوره که ايزنانه حسادت پاي ربذا

 عق کردم سعی من و بوسید حرارت پر و گذاشت لبم روي را لبش
  نزنم. پسش کردم نزنم...سعی

 زدمی نفس_نفس که درحالی و داد تکیه امپیشانی به را اشپیشانی
  گفت: و زد کنار صورتم روي از را موهایم از اي ،تکه

 خوشبختت دممی جانا.قول بده دوباره فرصت هی زندگیمون به_
  کاممون. به بشه شیرین هاتلخی تموم که کنممی کنم.کاري

  کنم: پنهان را نمدارم چشمان تا فشردم هم روي را هایمپلک

  دم.می انجام خوشبختیمون براي بیاد دستم از هرکاري منم_

  گفت: و بوسید را شد...دستم ترعمیق لبخندش

  کنیم.می شروع و واقعی زندگی یه باراین_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1650  

 

 که دارم سرم در فکري چه من بدانی اگر سمیر زدم، قهقهه دلم توي
  کردي!می امطلاقه سه جا همین

  کردم: زمزمه هاعاشق مانند اما

  واقعیو! زندگی یه_

 هک گرفت فاصله کمی و کرد ول را هوا.دستانم رفت و شد دود لبخندش
  پرسیدم: متعجب

  به؟خو حالت شده؟چی_

  کشید: آهی

  سونوگرافی. ببرم و لیدا باید_

 و دادم نشان ناراحت را کردم.خودم نثارش "جهنمی به" دلم توي
  گفتم:

  باشه. شکمم توي تو، منو ي بچه الان تونستمی_

 ايگرفته صداي با و شد تر کشیدم.چشمانش شکمم روي را دستم و
  گفت:
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 خودم! اضافی نا.شکرجا کردم غلط من بابا بره؟ یادت چیز همه شهمی_
  ببخش! و کن خانمی

 خوبی بازیگر قطعاً  زدم، نمایی دندان لبخند و برگرداندم را رویم
  شدم...نالید:می

  جانا؟_

 غلط" گذاشت.زمزمه امشانه روي را سرش و کرد بغلم سر پشت از
 این به داشتم من و شدمی پیچیده گوشم در هایش "کردم غلط_کردم

  بیاورم؟ در را امیرعلی اشک چگونه که کردممی فکر

  پرسیدم: و کردم سمیر روبه و زدم بدجنسی لبخند شام میز سر

  شرکت؟ بیام سر یه داري وقت فردا عزیزم_

 من به را اش توزانه کینه نگاه آقاجون ،دهد جواب خواست تا سمیر
  گفت: خونسرد و دوخت

 بازي خاله و بیاي داشتی دوست هرموقع که نیست هابچه جاي اونجا_
  کنی!
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 نگرانی با فشردم.سمیر دستم توي را قاشق حرص با من و خندید لیدا
  زد: لب بیچارگی با و کرد نگاهم

  نکن...ترخدا..._

 آقاجون روبه و برگشتم.بدهد هم را پدرش جواب نداشت عرضه ◌ٰحتی
  :گفتم و کردم

 تشت کنند، باز دهن اگه که دونندمی چیزا خیلی ها بچه همین_
 ( کنه!می خبر با و شهر کل صداش و زمین میوفته هابعضی رسوایی

  پولشویی) به اشاره

 مزه را سوپم قاشق و زدم پوزخندي کرد. اخمی و شد سرخ که دیدم
  کرد: زمزمه ترس با سمیر کردم.

  کنم.می خواهش نکن جانا_

 گوشش زیر و گذاشتم سمیر دست روي را دستم لیدا، چشمان جلوي
  گفتم:

  هست! م...حواسمعزیز نباش نگران_
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 بلندي صداي با بود سمیر منو دستان روي نگاهش که حالی در لیدا
  گفت:

 هفته دو امّا نیست، مشخص سمــیر و مـــنو يبچه جنسیت هنوز_
  شه!می معلوم دیگه

  گفت: مهربانی با و گذاشت میز روي را برنج دیس مادرجون

  .کنیمی هوس شیرین چیزاي همش آخه باشه دختر کنم فکر_

  گفت: و داد گردنش و سر به قري لیدا

  پسره! کنممی حس من اما_

  ست!کافی همین میمیرد، برایم سمیر بود این زدم...مهم پوزخندي

  کرد: زمزمه سمیر

  نشو! ناراحت تروخدا_

  منی! مال تو که اینه عزیزم...مهم نیستم_

  گفتم: مقدمهبی و کردم سمیر روبه شام از بعد

  بخر. برام ماشین میر...یهس خواممی ماشین من_
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  ترسی!می نیستی، بلد رانندگی که تو امّا_

 نیستی بلد" گفتمی کردمی مسخره مرا خدا يهمیشه امیرعلی
   "کنی رانندگی

  بترسم؟ کی بگیرم.تا یاد خواممی دیگه، گممی همینم براي_

  رسونمت.می خودم بخواي که هرجا هست که من ماشین عزیزم_

  نه؟ ای بیام کنار ترسم با باید بشم؟ تو ماشین سوار یک تا دیگه بخر_

  کردم: لوس برایش را خودم سپس

   برام؟ خريمی سمیري_

  خندید:

 و رنگش و مدل اسم فقط نده؟ که کیه بخواه جون سمیر...تو عزیزِ _
  بگو!

 تماشا ایستاده جان...فقط سمیر گیرممی هم خندیدم...جانت هم من
  کن...

  نوشتم: اغذک روي خواب موقع شب
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  ممنوع. بغض و گریه_

 یپست کند.نه خون را دلم تا بود رفته که کسی پیج توي رفتم بعد
  استوري! نه و داشت

  کردم: زمزمه و کشیدم عکسش روي را دستم

  ”متنفرم! ازت_”

  تو هايدست با توان می

  کرد باز دلتنگی کلاف از گره 

  رویايِ  هزار بافت و

  را.. کشیدنت آغوش در 

  شب هر گرفت سر از باید

    رج به رج

     را.... آمدنت خیال

 یرسم که کشیدم رنگ مشکی شیش و دویست به دستی خوشحالی با
  گفت:
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  خواستی؟می که رنگیه همون اومد؟ خوشت جانا چطوره_

  زدم: لبخند

  عزیزم. مرسی خواستم،می که همونیه عالیه...دقیقاً_

  شد: باران ستاره چشمانش

  ریزم.می پات به چیمو ههم کن تر لب فقط تو_

 اشکی چشم جفت یک به نگاهم که گرفتم بالا را سرم و زدم لبخند
 گشاد کرد...لبخندممی تماشایمان داشت پنجره پشت از که خورد

 که شدم خیره لیدا به دوباره و بوسیدم را سمیر لب و شدم شد...خم
 نمیا را کمرم شیطنت با بود.سمیر گذاشته صورتش روي را دستانش

  گفت: خنده با و کرد قفل هایشپنجه

  ها.افتادي راه توئم جانا_

 رد اما بیاورم بالا صورتش روي داشتم ماندم...دوست خیره چشمانش به
  پرسیدم: و انداختم بالا شیطنت با را اَبرویم عوض

  نداري؟ دوست چیه،_
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  :گفت وار پچ_کرد...پچ ترتنگ را دستانش گره و شد خیره لبانم به

  دارم. دوست و رشجو همه_

 يبیچاره خندیدم! هایشلوحی ساده يهمه خندیدم...به
 تازندگی که انگار بشوي که عاشق بود! بد چقدر بودن عاشق...عاشق

  خورد!می بهم عشق از اي.حالمکرده مرگ تقدیم دستی دو را

  رفتیم... خانه به حیاط از گرفت، هایملب از عمیقی کام اینکه از بعد

 کشیده شدت به بازوام بشوم خوابم اتاق وارد استمخومی وقتی
 ت:گف خشم با زدم. نیشخند لیدا عصبی چهره دیدن با و شد.برگشتم

 کنه مثل بعد کرده خیانت بهت تو...شوهرت هستی بدبختی زن چه_
  بهش! چسبیدي

  گفتم: خونسردي با و زدم لبخند

 اینکه وجود با کردي قالب سمیر به و خودت که تویی بدبخت_
 و داشته زن اینکه وجود خوره.بامی بهم ازت حالش سمیر دونیمی

  ده!می هم و جونش زنش واسه

  نگریستم: حقارت با را پایش تا سر و زدم زهرخندي
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 رهاش املحظه یه حتی من فکر بوده باهات شب اون که وقتی ◌ٰحتی_
  !حقیري انقدر که برات بگردم الهی !نکرده

  کشید: جیغ حرص با

 یک کنیمی فکر تو بیشتره؟ من حق کنینمی فکر اشمبچه مادر مـن_
  هستی؟

  انداختم: بالا ابرویی و خاراندم را لبم گوشه تمسخر با

 رتتپ تیرپا با بیاد دنیا به که اتعمرشم...بچه يعشقشم...شیشه منم_
 جونش سمیر که ام...منمخانواده این عروس که بیرون...منم میکنند

 رحم بهت جماعت این کنیمی فکر جونم؟ هستی کی ره.تومی در برام
 هخون این تو بمونه زنی دنمی اجازه ابروتند؟ و چشم عاشق یا کنندمی
 ازش حالا و داره زن که کرده سمیري تسلیم و خودش شب یه تو که

  شده؟ حامله

  دادم: ادامه و خندیدم

 مادرش شممی من.من به میدنش بیاد دنیا به که اتبچه خیال! خوش_
  نیست؟ زیبا کنیم!می بزرگش سمیر با و
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 شدت امبود...خنده مشخص دستانش لرزش وضوح کشید...به جیغ
  گفتم: و گرفت

 مادر زنش..هه به برسه چه کنه،نمی حساب آدم اصلاً تورو سمیر_
  حد! این تا دیگه نه ولی خوبه ساختن رویا اش!بچه

 کرد جرأت حقی چه شدم.به اشخیره شد...مات کج و سوخت صورتم
  بزند؟ سیلی

  کنند. کشی ضعیف دهمنمی کوبیدم...اجازه دهانش توي محکم

  

 سمیر**

 کشیدم...از لبم گوشه روي را انگشتم و دادم لم مبل روي خوشی سر با
 انابست.ج نقش لبم روي محوي تبسم بوسیده، را آنجا جانا اینکه فکر

 داشتم را لبخندش حسرت که منی براي این و بود شده عوض عجیب
  زندگی. یعنی

 و گرفتم را امیرعلی شماره و برداشتم را جیبم توي از را امگوشی
  دهد. جواب ماندم منتظر
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  زد.می چشم توي بدجور نبودنش ...اینبود رفته و نبود هفته دو

  خورد: گوش به امیرعلی يگرفته صداي

  بله؟_

  گفتم: تعجب کرد.با ايسرفه بندش پشت

  خوردي؟ سرما امیرعلی؟ خوبی سلام،_

  کرد: دیگري ايسرفه

  بهاره. مال شدم مریض کمیه آره،_

 درست برات چیزي سوپی یه بگو خانم مریم به باش خودت مراقب_
  نیاي. در پا از کنه

  گفت: و زد رمقیبی يخنده سپس و کرد وحشتناکی ي سرفه

  باشه...تو..._

  کشید: عمیقی نفس و کرد مکث

  چطوره؟ داداشنات...با...زرابطه خوبی؟ تو_
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  دادم: تکیه مبل به و خندیدم سرخوش

 بهتر خیلی بکشم.رابطمون داد خوشی زور از دارم دوست عالی! عالیه_
  عاشقمه؟ هم جانا شهمی باورت شده!

  نرسید. گوشم به خط آنور از صدایی

  هستی؟ امیرعلی الو_

  گفت: بریده نفس و کشید آهی امیرعلی

  چه...خوب!_

  گفتم: معترضانه

 کرده عادت بهت اینجا...خیلی بیا کن جمع و بساطت و بند وئمت_
  دلتنگته! بودیم...مامان

  شد: ضعیف صدایش

  نداري؟ کاري_

  پرسیدم: شک با

  خوبی؟_
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 و برید گرفت...نفسش خود به زهر طعم دهانم که تلخ خندید...آنقدر
  کرد: زمزمه ناباور

  خوب؟_

 خیلی صداي ود.باب سرخ شد.چشمانش پذیرایی وارد جانا لحظه همان
  پرسید: شنید،می هم امیرعلی را صدایش ◌ٰحتی شکبی که بلندي

  دلم؟ عزیز کیه_

  پرسید: جان نیمه و رمقبی امیرعلی پرید! بالا ابروهایم

  جانا...بود؟ صداي...صداي..._

  آره._

  گفتم: جانا روبه

  امیرعلیِه._

  گفت: و گرفت جا کنارم جانا

  برسون.. سلام ئه؟_

  فتم:گ گوشی پشت
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  رسونه.می سلام جانا_

 خیره خاموشش صفحه و گوشی به زده بود.حیرت متمد بوق جوابم اما
  بود! کرده قطع شدم،

  گفتم: متعجب

  کرد! قطع_

 از سریع خیلی بعد و زد رویم به جانا که بود پوزخندي تنها جوابم
  شد! دور امزده بهت چشمان جلوي

  

  *جانا*

  نوشتم: کاغذ روي

 دوریش درد از دارم که ماهه ندیدمش.یک ماهه یک نیست! ماهه یک_
  نمیارم! خودم روي به و شممی مرگ دق

 رفته امیرعلی ماه شستم.یک یخ آب با را صورتم و سوخت چشمانم
  بودم. کرده کارها خیلی ماه یک این توي و بود
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 شدنمی باورم بودم، کرده کار خودم بودم...روي گرفته یاد رانندگی
 ددشنمی شب روزم کردم،نمی گریه که کنار.منی بودم گذاشته را گریه

  روز! شبم و

 خانه از و پوشیدم را امزدم...بارانی کنار را گلویم به چسبیده موهاي
  زدم. بیرون

 بود؟ کجا برداشتم...الان قدم افتاده هاي شانه با

 من به ايیهثان ◌ٰحتی دانممی کرد.بعید خوش جا لبم گوشه زهرخندي
  کند! فکر

 رويروبه بردم.درست بالا را سرم و کردم تر را امخورده ترك هايلب
 و مبودی رفته امیرعلی با که آرایشگاهی بودم.همان ایستاده آرایشگاه

  رساند. مرا او

  دارم! خاطره تو با جا مه بینی،هبلعیدم...می را بغضم

  شدم... آرایشگاه وارد

  کردم: زمزمه ام زخمی يحنجره لاي لابه از

  بشم! عوض خواممی_
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  شد. کار به دست سریع خیلی و بست نقش زن لب روي لبخندي

  

 خیال و فکر از دست و آمدم خودم به آرایشگر صداي با
  گفت: و برداشت سرم روي از را برداشتم...حوله

  هستی؟ راضی چطوره_

 خیره جدیدم يقیافه به آئینه توي و شدم خم کمی حیرت با
 امشده رنگ ابروهایم و نگر عسلی موهاي به ماندم.دستی
  رد!ک خواهم تغیر آنقدر مو رنگ یک با کنم باور توانستمکشیدم.نمی

  زدم... لبخندي ناخودآگاه

 توي هدفبی دوباره و شدم خارج آنجا از پول کردن حساب از بعد
  خورد. عمومی تلفن به نگاهم که افتادم راه به ها خیابان

  شدم... لرزید...وسوسه دلم

 ربها هواي کردم.چقدر بلند آسمان روبه را سرم و کشیدم عمیقی نفس
 نگاه نشست...دوباره امگونه روي باران ايقطره بود! بخش لذت
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 زنگ فقط داشت؟ اشکالی چه خورد...مگر عمومی تلفن به سرکشم
  بشنوم. را صدایش تا زنممی

  شد.می حفظ غرورم و منم دانستنمی که او

 و فتمر تلفن سمت به کشان_کشان و مفرستاد بیرون سنگین را نفسم
 را اششماره مکث بدون لرزانم دستان کشیدم. بیرون جیبم از را کارتم

  گذاشتم. تپشم پر قلب روي را دستم و بستم گرفت.چشم

 مرا و اندازدمی طنین گوشی پشت صدایش بوق، چند خوردن از بعد
  کند.می دیوانه

  بله؟_

  شدند... مشت ارادهبی است...دستانم شاد صدایش

  الو؟_

  گفت: خشم با امیرعلی و پیچید گوشی پشت موزیک شاد صداي

  لالی؟ مگه_

  چسبید: زمین کف به پاهایم دختري ضعیف صداي با که گزیدم لب
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  ببریم. و کیک بیا کن ولش کیه؟ امیرعلی؟_

 نشستم.تمام خیس آسفالت روي و افتاد دستم از متمد...گوشی بوق
  زمین. مات گاهمن و بود شده منقبض بدنم

  کند!؟ فراموش خواستمی پس

 لرزیدمی عقده و بغض و درد زور از که صدایی با و زدم گلویم به چنگی
  کردم: زمزمه

 و دست به کنممی کاري یه باش منتظرم، امیرعلی اینطوریه؟ پس-"
  "بیوفتی! پام

  نداشتم... روح کردم...انگار بلند را خیسم تن

 رها را او ايلحظه چشمانم وقتی بود .گفتهمیماند.. ابد تا بود گفته
  باشد؟ دیگري دختر با چطور کندنمی

 کردند...تامی نگاهم تعجب با ها عابر خندیدم. و دادم قورت را بغضم
  بودند؟ ندیده دیوانه حالا

 عصبی و آمد سمتم به نگرانی با دید مرا تا شدم....سمیر خانه وارد
  گفت:
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   خبر... یه تونینمی شدم؟ نگرانت رچقد دونیمی جانا؟ بودي کجا_

 کرد. نگاهم و خورد نیمه و نصفه را حرفش امشده رنگ موهاي دیدن با
 و راندم لبانم روي رمقیبی لبخند ندهم، لو را خودم اینکه براي

 پرسیدم:

 خودم کردم شکلی این تو براي نداري؟ دوسش نیومد؟ خوشت چیه،_
  رو.

  کرد: زمزمه و کشید موهایم به دستی و شد گرد چشمانش

  میاد! بهت خیلی شدي! عوض جانا...چقدر شدي عالی_

 انگم آمد،می سوختگی کشیدم...بوي عمیقی خندیدم...نفس اراده بی
  است! دلم بوي کنم

 کاري چه شرکت توي که گفت امروزش شد.از اتاق وارد و آمد دنبالم
 هتوج چهی من و کندمی تعریف ترافیکش پشت بامزه دعواي کرده...از

  ندارم. اي

  جانا؟_

  گفتم: گیج و گرفتم آئینه از نگاه پرتی حواس با



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1669  

 

  ها؟_

  کن. جمع چمدونتو گم؟می چی هست حواست_

  چی؟ براي_

  زد: غر و کرد باز را اتاق ي پنجره

  کرده! دَم اتاق_

  داد: پاسخ تفاوتیبی لحن با سوالم جواب در و کرد من روبه و

  امیرعلی! ينهخو تهران، بریم همگی خوایممی_

 بیندنمی و است من به پشتش شدم...سمیر ولو زمین روي جاهمان
  کند.می هماهنگی دیوار گچ با رویم و رنگ

 را...پشتش قلبم تولوپ _تالاپ صداي شنودنمی و است من به پشتش
  لرزد.می پایم و دست نیست حواسش و است من به

  .بود.. رسیده وقتش بالاخره پس کشیدم! سردي نفس

  است شب گویندمی و کردند سیه را *روزگارم

  است* تب گویندمی افروختند برجانم آتشی
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 و من ایم.جزشده راهی تهران سمت به و ایمنشسته سمیر ماشین توي
 جاي عقب صندلی ماشین داخل هم امیرحسین و لیدا  سمیر،
  اند.گرفته

 کرد که کاري یاد وقتی اما دارم هیجان اشدوباره دیدن از دلم ته
 نا مهار که گیرد.خشمیمی را جانم دریا وسعت به خشمی افتممی

  ست. شدنی

 اما عاشقم دانستمی رفت! و کرد خردم و گذاشت پاهایش زیر مرا او
  ندارد. ارزشی دیگر ها حرف این دوباره مرور که رفت.هرچند

 کردم. چک را خودم دوباره استرس با

  "بودم شده عالی من" شد نصیبم چیز یک تنها

 مخالفت من گرفت، برایم خودش که پوشیدم را مانتویی همان دقیقا
 مبپوش گذاردنمی و است بیزار مانتویی همچین از سمیر گفتم و کردم

  بود! شیطان که حقا خریدنش. به کرد وسوسه مرا او اما

 بودم. کرده ریز فر هم را امعسلی موهاي و بودم زده ملایمی آرایش
  بود! خوب چیز همه
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 امجنبهبی قلب رسیدیم تهران به بودیم.وقتی راه توي ساعتی چند
 ویلایی يخانه مقابل را ماشین سمیر وقتی کرد.اما تپیدن به شروع
  پرسیدم: و سمیر سمت چرخیدم تعجب با کرد پارك

 آپارتمان امیرعلی خونه میاد یادم که جایی تا کجاست؟ دیگه اینجا_
  بود.

 بریم جمیعت همه این با که نداري نتظارا خانمه، عمه خونه اینجا_
  امیرعلی؟ کوچیک آپارتمان

 مال که ايخانه به بگذارم پا بود مانده کردم.همینم اخم و شدم عصبی
  کند. فروکش خشمم تا کشیدم عمیقی فرا است.نفس خانم عمه

 کارهایم ها روز خورد.این مادرجون به نگاهم که شدم پیاده ماشین از
 با اینگونه روزي کردنمی هم را فکرش بود! کرده بمتعج را او بدجور
  کنم. رفتار سمیر

  پرسید: و چرخید سمیر روبه مادرجون

  اینجاست؟ هم امیرعلی_

  ه!بد سامون و سر اوضاع به یکم گفتم بهش اینجا اومدیم دونهمی آره،_
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 را دستم کردمی شلوغ را چیز همه که قلبی به توجه بی بود! اینجا پس
 یرسم محبت پر نگاه و لیدا خشم باعث که کردم حلقه سمیر بازوي دور
  شد!

 شکر را خدا بابتش که نبودند جمع این توي مهسا و محمد فقط
 نآ از بدتر و کردندنمی یاري کردیم.پاهایم حرکت ویلا سمت کردم.به

  زدم: نهیب خودم بود.به قلبم

 ادتی نکنه کردي؟ شروع و بازي جنهبی ببینیش خوايمی باز چته؟"_
 و محکم ذره یه رفت؟ بعدم و کرد پرتت آشغال یه مثل چطوري رفته
  "داده شکستت بفهمه نذار باش، قوي

  دریغ! اما شوم آرام کمی تا زدم خودم دلخوشی براي را هاحرف این

 فشار دستانم بین را سمیر بازوي زد. را در زنگ هیجان با امیرحسین
  کرد. تعجب که دادم

 هیکل و شد باز در بالاخره که بود قرن چند ذشت؟گ سال چند دانمنمی
 امیرعلی به را خودش قدم یک با شد.امیرحسین نمایان امیرعلی

 گفت: هیجان با و کرد بغلش و رساند
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  امیرعلی! بود شده تنگ برات دلم_

 گرفت.دستان نفسم و خورد گره امسینه توي خندید.دل امیرعلی
  کرد: حلقه امیرحسین دور را اشمردانه

  بود. شده تنگ برات دلم منم_

 قبل از تر قرار بی قلبم و شد داغ تنم بود.تمام گیرا و بم صدایش
  زد: برق چشمانش کوبید.مادرجون

 مکن دود اسپند برات باشه یادم شدي! عوض چقدر مادر، بشه قربونت_
  نخوري. چشم

  گفت: ژیلا

  میاد! بهت ریش چقدر_

  خندید: مهرداد

  برسه. هم ما به بذارید که! خوردین و امیرعلی_

 امیرعلی قفل من نگاه انداخت.اما مهرداد به خشمی پر نگاه خانم عمه
  داشت. لب به لبخند من، به اعتنا بی که بود
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 یخ داشتم بیرون از و سوختن حال در درون بود.از کرده قفل ذهنم
  میزدم.

 نفس و دادم قورت را دهانم آب و آمد خودم به سمیر دست حرکت با
 یامیرعل سمت به را دستش سمیر نبود! در دم کشیدم.هیچکس یلرزان
  داد. سلام کرد دراز

  کشید.... تیر سرم

  دوخت! من به را نگاهش بالاخره و داد دست سمیر به امیرعلی

 چشمانش قفل را چشمانم بهت با و شد پنبه بودم کرده رشته چه هر
  کردم.

 مرا که است نمجه آتش مانند هایتلب و چشمانت دانینمی امیرعلی
 اتش در که است ورشعله ممنوعیتی درونت و سوزاند،می درونش

 ویرانگی سوي به و شوممی ترعاشق واردیوانه و سوزممی هایششعله
  روم!می
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 روي ثانیه یک عرض در دارم شک بودنش واقعی به من که لبخندي
 خفیفی تکان لبانش و شد خاموش چشمانش شد.برق خشک لبانش

  انداخت: امیرعلی به نگاهی متعجب یرخورد.سم

  خوبی؟ امیرعلی_

 گاهن امیرعلی هم بعد و سمیر به ترس شده.با برابر صد وزنم کردم حس
 با اما شد بیشتر بهتش تنها نکرد! تغیري نگاهش کردم.امیرعلی

 من روبه سمیر جلوي و گذاشت جیبش توي را دستش خونسردي
 کشیدم.امیرعلی سنف زده وحشت و شد گرد زد.چشمانم چشمکی

  گفت: و کرد سمیر روبه و زد نمایی دندان لبخند

  شناسمش؟می من دیگه؟ کیه خوشگله خانم این_

 رشد.سمی ترشح وحشتناکی شکل به بزاقم و گرفت رعشه تنم تمام
 دهخن با و بوسید را امشقیقه کرد، حلقه امشانه دور بیشتر را دستش

  گفت:

 بزنه رنگ موهاشو جانا کردمنمی رنیار.فک در بازي مسخره امیرعلی_
  نشناسیش. که بشه عوض انقدر
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 پیش ايثانیه که اينشست.شقیقه امشقیقه روي نگاهش امیرعلی
  بوسیده! راآن سمیر

  زد: لب شکافت.امیرعلی را پوستم نگاهش تیزي

  نشناختمش! من امّا_

 فکرایی چه که بگو را احمق من بود؟ کرده فراموشم گرفت...یعنی دلم
  شد؟ چه حالا داشتم ذهنم در

 کرد دراز سمتم به را دستش و دوخت چشمانم به را نگاهش امیرعلی
  فرستادم. بیرون نامحسوس را نفسم و لرزید .دلم

  ممنوع. بودن ضعیف جانا...نه! نه

 اشمردانه و بزرگ دستان توي را دستم خونسرد و آرام
 هادست آن با داشتم آرزو روزي که گرشحمایت گذاشتم.دستان

 کفش و بکشد بیرون تنم از را عروسی لباس کند، نوازش را موهایم
  کند! فتح را بدنم اعضاي تک _تک داغش دست
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 رفت.فشار بالا قلبم ضربان و شدم داغ دستم با دستش، تماس با
 به دستش همان کرد...با ول را دستم و کرد وارد دستم به خفیفی

  زد: لبخندي و انداخت چنگی موهایش

  داداش!زن اومدي خوش خیلی که اصهخل_

 "داداشزن" کلمه از قصد از دانستمام.میکرده تمرین خانه توي ها بار
  بسوزاند. را دلم تا کندمی استفاده

 لبانم روي کردم.لبخندي بغض نه دادم، صورتم حالت به تغیري نه
  شدم: دقیق چشمانش توي و نشست

  رفتی؟ خبربی چرا امیرعلی.تو ممنونم_

  گفت: خنده با یرسم

 آخه آورد! دووم چرا چجوري دونمنمی موند که هم ماهی چند این_
  بود! هفتهیک همدان.تهش بمونه زیاد نداشت سابقه امیرعلی

  انداخت: بالا شانه امیرعلی که زدم پوزخندي

  اینجاست. من زندگی و کار حال هر به_
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 صحفه به شد.سمیر بلند سمیر گوشی زنگ صداي لحظه همان
  کرد: زمزمه و انداخت نگاهی اشگوشی

 ابجو من تو برید شما جانا بدن! انجام من بدون و کار یه تونستن اگه_
 اراک نیست که آورده.آرشم بالا گندي چه نیست معلوم میام، بدم اینو

  دستش! بسپرم رو

  دادم: تکان سري و زدم لبخندي

  عزیزم. باشه_

 پوزخند توانستممی حالا دم،دا قورت را دهانم شد.آب دور ما از سمیر 
  ببینم. وضوح به را امیرعلی لب گوشه شده کج

 توي را انداخت.دستش بالا را ابروهایش جفت و رفت کنار در جلوي از
  گفت: تمسخر از لبریز لحنی با و داد تکان هوا

  داداش!زن تو بفرمائید_

 امپیشانی روي از را رنگم عسلی موهاي از اينباختم...تکه را خودم
  کردم. تر دهانم آب با را لبانم و زدم کنار

  گفتم: کلامش تمسخر به توجهبی و کردم ايخنده تک
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  ممنون._

 قدم از قدم بست.خواستم را در او و شدم خانه شد...وارد منقبض فکش
 سمت به مرا و گرفت را بازوام شد.امیرعلی داغ بازوام که بردارم

  رج! به رخ...رج به ..رخایستادم. اششانه به شانه کشید. خودش

 فلق فکش و پائین و بالا اشکشید...سینه عمیقی نفس و بست چشم
 هک عمیقی نفس هر با او و است چنگالش اسیر قلبم کردم احساس شد.
  دهد.می فشار را قلبم کشدمی

 را رفتم.نفسممی هوش از داشتم و کردمی زق_زق پاهایم کف
 خودم به کند باز چشم نکهای از قبل و فرستادم بیرون نامحسوس

  شدم. مسلط

  گفتم: و انداختم بالا ابرو تمسخر با خودش مثل

  عزیزم؟ شوهر برادر شده چیزي_

  کرد. فرو شالم توي و آورد جلو را سرش مهابابی

  زد! خشکم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1680  

 

 کمر دستانش و کشیدند آتش به را گردنم و هاگوش داغش هاي نفس
  گرفتند. حصار را باریکم

  عشق...هیجان...ترس...عصبانیت! آمد. راغمس مختلفی هايحس

  برد: تنم از را رمق تمام اشزمزمه و خورد گوشم توي داغش هاينفس

  داشتم! دوست بیشتر خیلی براقشو مشکیِ موهاي او من امّا_

  گفت: خشونت از پر لحنی با و نشست اممانتو یقه روي دستش

  آره؟ کنی؟ بازي باهام خوايمی_

 عقب کمی را سرم و کشیدم عمیقی نفس بود! امشهنق اجراي وقت حالا
 روي را شستم نگریستم.انگشت خشمش از پر چشمان به و بردم
 و گرفت خود به خماري حالت آوردم.چشمانش در حرکت به اشگونه

  گربه! بچه یک مثل درآمد.درست گلویش از ضعیفی صداي

 که کردم فوت صورتش روي را داغم نفس و بردم ترنزدیک را سرم
  شد! بسته چشمانش

 همراه هم را من داشت حرارتش این و شدمی بلند حرارت تنش تمام از
  سوزاند.می خودش
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 لبش نزدیک درست اشچانه روي و کردم تر زبان با را امگوشتی لبان
 بیشتري فشار بود کرده حلقه کمرم دور که را دستانش به گذاشتم،

  کرد. وارد

 اشسینه روي را شدیم.دستممی غرق گناه و لذت توي داشتیم دو هر
  لرزید. کمی که آوردم در حرکت به

  جانا!_

 اشهچان به عمیقی يبوسه و شد تررنگ پر گفت.لبخندم کشدار را جانا
  کردم. دور را لبانم و زدم

 رنگ گونه روي را دیگرم دست و گذاشتم گردنش پشت را دستم یک
  اش.پریده

 نوك به امبینی شد...نوك یکی انهایمبردم...نفس ترنزدیک را سرم
  خورد. اش بینی

  !ببیند را ما و بیاید کسی نبود مهم برایم ◌ٰلرزید.حتی لبانش

 لب وار پچ_پچ و کردند نوازش را گردنش خندیدم...دستانم دلم توي
  زدم:
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 جلو تونینمی چرا تو نامسلمون لرزي؟می چرا عزیزم؟ جانم_
 بدون املحظه یه وقتی ستنی گناه کنی؟ کنترل خودتو داداشتزن
  کنی؟ زندگی تونینمی داداشتزن

 زمزمه عذاب هايفرشته شد.ماننده ترکم کمرم دور از دستانش فشار
  کردم:

 شیاد بی تونیکنی...نمیمی فکر داداشتزن به همیشه زندگیت تو_
 نامسلمون! شکنی...دِمی توبه و عشقش از کنیمی کنی...توبه سَر

  گناهه!

  زدم: لب من و شد بیشتر هایشسنف حرارت

 نم که ايبچه"عمو" گهمی بهت سمیر منو مونم...بچهمی سمیر با من_
  پدرش. سمیر و مادرشم

 بیرون آتش چشمانش از کردم احساس ايشد.لحظه باز چشمانش
 بر در را صورتش تمام رفت.خون عقب و کرد رهایم زند!می

  مست! هايآدم مثل درست شد. خم کمی و خورد تلو_گرفت.تلو

  گفتم: لوندي با و زدم کنار صورتم روي از را امعسلی موهاي
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 آغوشش تو و من و کنهمی گیره...بوسممی و دستم سمیر_
 عموي توئم بشه، هامبچه پدر قراره عزیزم...اون گهمی کشه...بهممی

  هام! بچه

 رنگ افتاد.نگاهش خش_خش به اشسینه و زد چنگ را موهایش
  گفت: عجز با و گرفت خودش به التماس

 صداتو کثافت، باش کثافت...آدم باش آدم ذره نده...هیس...یه ادامه_
  باش...هیس...کثافت...کثافت... بگیر...آدم خون ..خفهببُر.

 ايپرید.لحظه سرم از برق و زدم یخ دیدم چشمانش در که را اشک برق
  گرفت! را وجودم کل پشیمانی

 عذاب اینگونه را بود جانم از تر عزیز که را کسی توانستم چگونه من
  دهم؟

 خوايمی بمون! امیرعلی، نرو پرستیمی که هرچی تروخدا...به نرو_”
 هب کنم؟ کارچی بهت؟ بشه ثابت خوايمی دارم؟ دوستت چقدر بفهمی

  بیوفتم؟ پات

  ”نامرد! شم...نرومی میمیرم...خفه تو بدون نرو...من_
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 رفت و کرد ول را من راحت که رفت.کسی هوا به و شد دود امپشیمانی
  داشت؟ سوزاندن دل ارزش

  گفتم: و کردم نگاهش تمسخر با

 دوست عاشقانه همدیگرو سمیر و من چجوري که کنیمی نگاه فقط_
 فقط دي؟می عزیزم.گوش گیريمی خون خفه و کنیمی داریم...نگاه

  ”.نگاه”

 کبود صورت آن از را نگاهم نفرت با و انداختم امشانه روي را کیفم
 پذیرایی به و گرفتم اش،پیشانی و شقیقه يبرآمده هايرگ و شده

  رفتم...

***  

 سمیر روبه کشیدممی بیرون چمدان توي از را هایملباس که حالی در
  پرسیدم: و کردم

  کنیم! سر اینجا و کلش باید که نگو مسافرت، اومدیم_

 خمارش شید.چشمانک ايخمیازه و داد اشخسته بدن به قوسی و کش
  نالید: ايخسته صداي با و مالید دست با را
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 بودم،از فرمون پشت ساعت چند و راهم خسته شه!نمی که امروز_
  گردیم.می و تهران کل ریممی فردا

  رفتم: اتاق در سوي به و انداختم کیفم توي را جدیدم پودر کرم

  بخوري؟ غذا خواينمی کن، استراحت تو باشه_

  زد: کنار رویش از را پتو کلافه و کشید پوفی

   گشنمه! خیلی چرا...اتفاقاً _

  گفت: شدیم.سمیر خارج اتاق از باهم و دادم تکان سري

  برسه. که الاناست دادم سفارش عذا زدم زنگ_

 اپید را امیرعلی تا چرخاندم را سرم او به توجهرفت.بی خانه در طرف به
  نبود. امّا کنم،

 سرم پشت را امیرعلی که آشپزخانه سمت چرخیدم و کشیدم آهی
  کشیدم. "هینی" گذاشتم دهانم جلوي را دستم اختیاردیدم.بی

 حال از کرد.خبري نگاه را پایم تا سر و انداخت بالا را ابرویش خونسرد
  نبود! پیشش ساعت چند
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 و بود شده تر ُپر کمی قبل سري کردم.از تماشایش دقت با هم من
  نبود. پیشش ماه یک لاغري از خبري

 تارك و شود لاغر امدوري از داشتم انتظار کشیدم.نکند آهی اراده بی
  دنیا؟

  داد: تکان برایم سري و جوئید را لبش پوست

  خواد؟می بازي دلت پس_

  آمد: سرم پشت رفتم، آشپزخانه به و ندادم را جوابش

  جانا. بده جواب_

  خوردي؟ داداششوزن_

 هک چسباندم لبانم به را لیوان يهلب و کردم آب از پر را لیوان خونسرد
  کرد: زمزمه

  شدم! تو عاشق که من به بهت...لعنت لعنت چی؟ قیمت به_

  غریدم: و کوبیدم کابینت روي را لیوان و خوردم را آب ضرب یک
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 سمیر و خودم به شانس یه خواممی فقط هم! به نباف حرف_
  نه؟ دیگه خواستی بدم.خودت

  بست: عصبانیت با را چشمانش و شد مشت دستانش

  شدي! کن گوش حرف حالا تا کِی از_

  کردم: کج را سرم

 رسمی قدِ تونهنمی هیچکس فهمیدم که وقتی از شاید دونم!اوم...نمی_
   باشه! عاشقم

  نکن... روانی منو چیه؟ مسخره کاراي این از قصدت_

  سفر! اومدم شوهرم با فقط آخه؟ دارم کارچی تو به بابا...من اِي_

  بود: گرفته خود به خون رنگ کرد.چشمانش نگاهم

   بشم؟ قاتلت خوايمی_

  گفتم: ناز با و خندیدم

   آخه! نداري اونم يعرضه_

  رسید: گوش به سمیر بلند صداي که کند باز دهان خواست خشم، با
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  رسید. هم غذا_

  زدم: لبخندي انداختم گوشم پشت را موهایم

  ن؟جا شوهر برادر چطور تو بود! مگشنمه چقدر_

 عصبی چشمانم.نفس به زد زل اشنشسته خون به چشمان همان با
  غرید: و کشید

  کثافت! نکن قاتلت منو_

 کوچیکه روده داره بزرگه روده واي چی؟ دادم.تو سفارش کباب من_
  ده!می قورت درسته رو

  کرد: زمزمه ترسناك

  کشمت!می_

 شلرز کردم سعی من و نشست من کنار درست امیرعلی نهار میز سر
 را عصابم این و بود من به حواسش تمام چون کنم، کنترل را دستانم

  ریخت.می بهم
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 عیس ام،لعنتی قراربی دل به توجه بی و زدم چنگالم به کباب ايتکه
  دهم. جمع به را حواسم کردم

  گفت: و کرد خالی مصرف بار یک لیوان توي را اشنوشابه مهرداد

 هی گفتم اینجا؟ میمونی تو علیامیر بریم؟ کجا چیه؟ برنامتون خب_
  گالریت! بیام سر

 گرفت را دستم میز زیر از گرفتم...امیرعلی سوختم...ُگر کردم حس
 سست و شد داغ تنم داد.تمام امزده یخ دست به محکمی فشار

 سرد دستان دور میز زیر امیرعلی، قدرتمند و گرم شدم.دستان
  زد. یخ هایمرگ توي ونخ و افتاد دوران به بود.سرم شده قفل جانمبی

  گفت: و دوخت چشم مهرداد به خونسرد امیرعلی

  بده. خبر بهم قبلش بیاي خوايمی حالا...اگه ببینیم دونم،نمی_

 خارج بدنم از روح کردم داد...احساس فشار محکم را دستانم
 کرده عرق دستام کف و زدمی بیرون دهانم از داشت شده.قلبم

 در حرکت به دستم مچ روي گونه نوازش را شستش بود.انگشت
  گرفتم. آتش و کردم حس صورتم توي را خون آورد.هجوم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1690  

 

  بودیم. ور قوطه گناه و لذت شیرین خلسه توي جفتمان

  دادم. قورت را دهانم آب و کردم مهار را کشدارم هاينفس

  گفت: و کرد اشاره امخالی بشقاب به سمیر،

  م.بکنی کوتاهی استراحت یه بریم شو بلند شده تموم که غذات جانا_

 و فرستادم بیرون را شد.نفسم حلقه مچم دور امیرعلی دستان
 فشار و نگذاشت که کنم جدا امیرعلی دستان از را دستانم خواستم
  کرد. بیشتر را دستانش

  گفت: سمیر

  دیگه! شو بلند_

 مهرداد با زدن حرف مشغول ما، به توجهبی و زد زهرخندي امیرعلی
  شد.

  گفتم: شده که یمصیبت هر به

  برو! تو میام من_

  ریخت. کرد...قلبم لمس را هایمانگشت
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 اتاق طرف به سریع که بود خسته داد.آنقدر تکان سري سمیر
  م.میزد پا و دست برزخ توي داشتم کردم.گویی باز و بستم رفت.چشم

  برزخ! این بود شیرین چقدر

 مامت اما بود زدن حرف مشغول ظاهر کردم.به نگاهش چشمی زیر
  است! من به اشتوجه

  غریدم: آرامی صداي با

  کن. ول دستمو لعنتی_

  گفت: من از تر آرام و کشید بالا را آبش لیوان

  خوبیم! بازي هم من عزیزم؟ خواستنمی بازي دلت مگه چرا؟_

  کردم: خم پائین به را سرم

  کن. ولش کندیش کن! ول دستمو کنه،می شک یکی الان_

  کرد: زمزمه و چرخید طرفم به

  عسلی! مو رنگیِ چشم دستتو کنممی ول شرطی یه به_
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 با و گرفت رعشه تنم کردم.تمام حس خودمان روي را خانم عمه نگاه
  گفتم: لرزانی صداي

  شرطی؟ چه_

 نفهمیده خانم عمه که کردم شد.وحشت زوم لبانم روي چشمانش
  زد: لب که انداختم چنگ را دستش ناخنم باشد.با

 بري کنینمی گم گورتو اینجام من وقتی تا سمیر! پیش رينمی_
  کنم...می اتخفه که قسم خدا جانا...به کنممی اتخفه وگرنه پیشش!

  رفت. بالا قلبم ضربان و لرزید دلم

 کنهمی شک یکی الان لعتی کن دستمو.ولش کن رم.ولنمی باشه_
  بهمون!

 متکشیدم.دس عمیقی نفس کرد رها که را دستم شد، خیره چشمانم به
 خانم عمه صداي که دوختم چشم میز به سردرگم و بود.گیج کرده عرق

  شنیدم: را

  خوبی؟ جانا_
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 جایم دادم.از تکان سر تند و گرفت شد.نفسم جلب من به همه نگاه
  گفت: سریع مادرجون که شدم بلند

  سمیر؟ پیش ريمی_

 لبخند کردم کردم...سعی حس خودم روي را امیرعلی نگاه سنگینی
  بزنم:

  ره.آ_

  داد: دستم به پاکتی مادرجون و کرد اخم امیرعلی

  سمیر. به بده_

  شدم. خارج آشپزخانه از و گرفتم را دادم.بسته تکان سري

 داده نبود.قول کنارم سمیر شدم، بیدار خواب از وقتی بعد روز صبح
 فقط و فقط که وقتی داشت اهمیتی بگردیم.چه را تهران و برویم بود

  داشت؟ برایم کیفی چه گردش بودم؟ آمده امیرعلی بخاطر

 پذیرایی وارد و کردم تعویض را هایملباس و شستم را صورتم و دست
 بالاي را موهایم و پوشیدم رنگشهم تونیک و طوسی جین شدم.یک

  کردم. جمع سرم
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 روزنامه داشت هم سمیر و بود دیدن تلویزیون حال در امیرعلی
 به نشاندم لبانم روي بخنديکردند...ل حس را حضورم دو هر خواند.می

  کرد: نگاهم کردم.سمیر حرکت سمیر سمت

  خوابیدي؟ خوب عزیزم بخیر صبح_

 خیره امیرعلی به و گذاشتم اششانه روي را سرم و نشستم کنارش
 ابال گلویش ما.سیب روي میخش نگاه و اش شده مشت دستان شدم.به

  زدم: لب امیرعلی چشمان توي خیره من و شد پائین و

  کجان؟ بقیه دلم، عزیزِ  هآر_

  داد: جواب سمیر و شد خاموش چشمانش برق

  یم.میر باهم بعداً  گفتم نکردم بیدارت بودي خسته چون بازار، رفتن_

  

  سرد و ساکت هاي شب ،توي زرد برگاي فصل تو"

  نکرد دوا رو دردي هیچ تو بودن قصه

  قفس؟ یا بود عشق این آخه پست، و سیاهِ شبم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1695  

 

  "نفس یه دل ساز تو زدي هوس، و عشق میون

  

  گفتم: من و زد موهایش به چنگی کلافه امیرعلی

  عزیزم؟ خونیمی چی_

  گفت: و کرد حلقه کمرم دور را دستانش سمیر

 تنش موهاي که...آدم نوشته توش چیا دونیحوادث...نمی صفحه_
 هم شوهره کرده، خیانت شوهرش به بخون...زنه شه...اینجارومی سیخ

  سوزونده. نفت با زنشو فهمیده تا

 باشم.لب آرام کردم دادم.سعی قورت را دهانم آب و شد تنگ نفسم
  گفتم: و برچیدم

  سمیر! رفته سر حوصلم_

  دوختم. امیرعلی به را امشیطانی نگاه دوباره

  

  شد رابطه همین سهم زبون زخم و سکوت"
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  شد رابطه این زخمی تنم و روح تموم

  بس! و مبود عاشق من فقط دست، یک نداره صدا

  "بترس خدا از بار یک فقط هوس، و هوا بر تو

  

 اش سینه و زدمی کبودي به بود.صورتش دوخته چشم من به پروابی
 شاپیشانی و بود شدن پاره حال در اششقیقه میشد.رگ پائین و بالا

  عرق؛ خیسِ

  دوخت: من به و گرفت چشم روزنامه از و خندید سمیر

   بیرون؟ بریم خوايمی_

  شد. خیره اششده مشت دست به و انداخت پائین را سرش یامیرعل

  

  عادتم داده که دلی امشکسته"

  خیانتم یک به ولی عاشقی به

  دلش... امشکسته
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  عاشقش... چشمان

  "دقایقش همدم لحظه هر شده غصه

  

 را صورتم پوست سمیر داغ هايدادم.نفس قورت مشقت با را دهانم آب
  کردم: زمزمه گوشش رد و زدم هم را آخر سوزاند.تیر

  شده! تنگ برات دلم_

  

  شکست مرا عهد هوس یک لحظه یک"

  نبست هوا این بر چشم، که دلی از واي

  هوس... پی در دل

  مست... نگاه یک با

  "شکست عاشقت قلب لحظه یک شدم غافل
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 هب کردم.امیرعلی دور سمیر صورت از را سرم چیزي شکستن صداي با
  بود! خورده گلدان

 يلحظه و رفت در طرف به خوران تلو_تلو و کشید ورتشص به دستی
 اندوه و درد از که ايقیافه آن دوخت.با چشم من به و برگشت آخر

  کرد. نگاهم التماس با و دوخت چشم من به بود شده مچاله

 نرمی يبوسه و شدم خم چشمانش در خیره بودم! شده من...شیطان اما
 و بود رفته من نبود...مردِ دم...امّاکر بلند سر دوباره و زدم سمیر لب به

  آوردم! روانش و روح سر بلایی چه دانستمنمی من

 می راحت حالا و بود حمام کردم.سمیر بغض کشیدم دراز تخت روي 
 خودم دور بیشتر را رنگ سفید کنم.ملحفه گریه توانستم

 امیرعلی و دادممی کثافت خورد.بويمی بهم خودم از پیچیدم.حالم
 از ترنجس من، از تر کثیف کردممی احساس کثافت! بگوید تداش حق

  ندارد. وجود دنیا این من،توي

  سمتش. بردم آمد...دست امگوشی پیامک زنگ صداي
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 شده پریشان ممنوعه میوه است...چون شده شیطان آیه تو هاي لب"
 تو لب که است...وقتی شده مرسوم خطا نیست خودم است...تقصیر

  "تاس شده لبنان سیب

  گرفت. شدت امبود.گریه امیرعلی

  سمتش: آوردم شد.هجوم بلند پیامکم زنگ صداي دوباره

 خدا چرا نرسم بهت هیچوقت قراره اگه بود، سوال برم همیشه”
 خوب آدماي عاشق آدما مگه باشم؟ داشته دوستت که خواست

 خیلی که تویی عاشق شدم؟ عاشقت من چرا پس شن؟نمی
  ”کثافت! کثافتی...خیلی

 هق و کشیدم گردنم روي هاي کبودي به شدم.دستی خیره امقیافه به
  بودم؟ کرده چه من باشم؟ پست قدرآن توانستممی زدم.چطور

 لباس و بکشم گریه از دست شد باعث پذیرایی از صدا و سر صداي
 لباس جفت چند ذوق با داشت رفتم.لیدا پذیرایی به کن. عوض را هایم
 را نبود.بغضم امیرعلی از داد.خبريمی ننشا مادرجون به را نوزاد

  گفتم: و دادم قورت
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  داره! کارش سمیر آخه کجاست؟ امیرعلی _

  داد: جواب خنده با امیرحسین

  هاست! مُخی دُخی این پیش لابد_

  زد: تشر مادرجون

  امیرحسین!_

  انداخت: بالا شانه و زد سیبش به گازي امیرحسین

  دیگه! گممی راست خب_

 ندچ هم نشستم.سمیر مبل روي خانم عمه نگاه نگینیس به توجهبی
  گفت: و کرد من روبه و آمد آماده و حاضر بعد دقیقه

  بریم. حاضري اگه جانا_

  گفت: اخم با مادرجون

  ببرید. خودتون با هم رو لیدا_

 آماده رفت زدم.لیدا پلک انداخت...آرام من به مرددي نگاه سمیر
  پرسید: سردخون و کرد سمیر روبه خانم شود.عمه
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  گشتی؟می امیرعلی دنبال_

  گفت: متعجب سمیر

  من؟_

 سري خانم عمه که زدم چنگ را کیفم دسته ترس با و شد تنگ نفسم
  گفت: قبل از تر خونسرد و داد تکان

  بیخیال. هیچی،_

 د!ندار وجود کشیدن نفس براي اکسیژنی کردم کرد.حس نگاه من به و
 بیچاره نفهمد؟ رفتم.خدایا یرونب آنجا از سریع و آمد لیدا اینکه تا

  شوم!می

 خودش داشت سعی مدت تمام لیدا من! براي نه البته بود خوبی گردش
 دادن گیر از بود...حداقل خوب بگیرد. بهانه مدام و بچباند سمیر به را

  شدم.می خلاص سمیر هاي

 و گذاشت شکمش روي را دستش شدیم.لیدا خانه وارد کوفته و خسته
  رفت: سمتش به سریع سمیرکرد. ايناله

  خوبی؟ شدهچی_
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  گفت: درهم ي قیافه با

  میمیرم. دارم بهم میپیچه دلم_

  گفت: زده وحشت اشپیشانی روي هاي عرق دیدن با سمیر

  شد؟ طوراین چرا این_

  گفتم: سریع

  باشه. مهم شاید درمانگاه ببرش_

  رفتند. در طرف به و گرفت را لیدا دست و داد تکان سر تند سمیر

  بیام؟ منم خوايمی_

 ببخشید نکن نگرانشون بیخود نگو چیزي مامانم به خواد.نمی نه،_
  جانا.

 و کشیدم بیرون سرم از را شالم رفتم. اتاق سوي به و دادم تکان سري
  بودم! خسته بدجوري کردم. پرت زمین روي را کیفم

  شد. باز اتاق در که شدم آرایشم کردن پاك مشغول و کشیدم آهی
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 چشمان و امیرعلی دیدن با و چرخاندم در طرف به را سرم سریع خیلی
  برد. ماتم اش،نشسته خون به

 قورت را دهانم شد.آب نزدیکم نامیزان هاي قدم با و بست آرام را در
  دادم.

  گفتم: ترس با و آمد سراغم به وحشت دستش توي چاقوي دیدن با

  امیرعلی؟_

 به را چاقو لرزانش دستان اب و گرفت قرار رویم به پریدم.رو جایم از
  گرفت. سمتم

  گفت: گرفته، شدت به صدایی با

 یگهد فقط بکش! و من و قلبم...بیا رو بکش خط چاقو جانا...با بزن بیا_
 ذابمع جانا...اینطوري بود...نکن بد جانا...خیلی نکن...نکن باهام اینکارو

  نده...

  داد: تکان را خوردند.چاقو ُسر هایم اشک

 همگ شناسینمی رو نکش.خدا منو اونطوري بمیرم.اما بذار جانا، بکش_
  بدي؟ زجرم خوايمی مریضی احمق؟



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1704  

 

  لرزیدم. خود به و زدم هق

  دوختم تو چشمم به را چشمم که لحظه آن به لعنت”

  ”سوختم آن در من که عشقی آتش به نفرین

 دستانم و کردم پرت آغوشش توي را ریخت.خودممی اشک اوهم حالا
  گفتم: بغض کردم.با حلقه رشکم دور را

  امیرعلی. داري دوست منو فقط که بگو_

 هایماستخوان هاي ترق صداي که قدرداد.آن فشارم خودش به محکم
  شنیدم. را

  گفت: عصبی

  کثافت. باش آدم ذره نکن.یه نکن.نابودم اینکارو هیچوقت دیگه_

  داد: فشار و گرفت را دستانم عصبانیت با

  لامذهب... نگیر دستاشو من جلوي_

  کشید: داد و گرفت قاب دستانش با را صورتم حرص با

  نخند...حداقل... براش اینطوري دیگه_
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  شکست: صدایش

  براش. نخند اینطوري من جلوي حداقل_

  غرید: و گذاشت اش شانه روي را سرم 

  جانا. هاششونه روي نذار سرتو اینطوري_

  فشرد: و گرفت انگشتش دو بین را فکم

  بدي! عذابم اینطوري نکن سعی تهیچوق دیگه_

  زدم: هق و بوسیدم را هایش اشک و شدم خم

  نذار. تنهام هیچوقت دیگه_

 این و خواستممی را او فقط بود! همین شد! آرام کرد.دلم بغلم محکم
  را... تن گرماي

 خشونت با و وقفهبوسید...بی را هایملب و شد کرد.خم نگاهم
  بنوشد... را جانم يشیره خواستخاصی...می

 هوري قلبم من و شد باز شدت به اتاق در لحضه همان
  زد. خشکمان ریخت.هردویمان
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 رد آستانه در مادرجون مات قیافه دیدن با و برگشتم در طرف به بهت با
  کردم. وحشت

 هرفت یادم از کشیدن دادم.نفس فشارش و گرفتم گلویم روي را دستم
  بود.

 گز_ِگز هایملب رفت. عقب به قدمی زده خشک و مات امیرعلی
  کرد.می

 تکانی هایشبود.لب نوسان در امیرعلی و من بین نگاهش مادرجون
  کرد: زمزمه زده بهت و خوردند

  شما...شما...باهم..._

 روي و زد کبوي به گذاشت.رنگش قلبش روي را دستش و بست چشم
  افتاد. زمین

  بود: امیرعلی فریاد شنیدم که چیزي آخرین

  مامان!_

  کوبید: سرش توي و دوئید مادرجون طرف به
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  مامان!_

***  

 و گذاشته صورتش روي را کردم.دستش نگاه سمیر به مبهوت و مات
  کشد.می تند هاينفس

 و کرده بغل را امیرحسین دارد.ژیلا دست به کوچکی قرآن خانم عمه
 و رساند ما به را خودش عجله با گوید.مهردادمی چیزي گوشش در آرام

  گفت: ايهگرفت صداي با

  اومد! دایی_

 انداخت.به طنین بیمارستان راهرو توي آقاجون هاي قدم صداي
  خورم.می جا که است خونسرد اشقیافه قدري شدم.به خیره اشچهره

 امیرعلی به را نگاهم بالاخره و همبه چسباندم را امزده یخ دستان
 هب ها مرده شد.مثل تنگ نفسم و کشید تیر قلبم دیدنش با دوختم.

  داد.می تکان را خودش وار گهواره و بود خیره راهرو سفید هاي کاشی

 و مکرد بغض ملتهبش و سرخ چشمان دیدن نبود.با عالم این توي انگار
 دبن_بند دادم. تکیه بیمارستان رنگ آبی فلزي صندلی به را سرم
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 بکنم؟ دعایی زدم.چهمی فریاد را خدا نام دلم توي و میلرزید وجودم
  نشود؟ فاش رازمان و بمیرد مادرجون

   بفهمد؟ را چیز همه سمیر و بماند زنده مادرجون

  زد. یخ تنم تمام بفهمد سمیر اینکه فکر از

 قدم و شد بلند جا از رمقبی اشزده خشک نگاه همان با امیرعلی
  برداشت.

 اطراف به نگاهی کردم!می صحبت او با باید دادم. قورت را دهانم آب
  رفتم. امیرعلی دنبال نبود.به حواسش انداختم...هیچکس

 وار گهواره دوباره و نشسته ورودي هايپله روي بیمارستان بیرون
  دهد.می تکان را خودش

  انداخت: چنگ گلویم به بغض

  امیرعلی؟_

  ریختم. اشک من و خورد نامحسوسی تکان

  خوبی؟ امیرعلی_
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 روي را دستم و دادم جرأت خودم به من و کشید کشداري نفس
  گذاشتم. اش خمیده و پهن هاينهشا

 شدت به اند،کرده وصل بهش الکتریسه جریان دستم تماس با انگار
 به چشمان حواله را اشکینه از پر چشمان و کشید کنار را خودش

  کرد. امنشسته اشک

  کردم: زمزمه زده حیرت

  امیرعلی؟_

  گفتم: متعجب کشید. عمیقی نفس و بست چشم

 امیرعلی کنی؟می نگام اینطوري راچ کنی؟می اینطوري چرا_
  منم...جانا!

  گفت: خشم با و زد پس را دستم که گذاشتم دستانش روي را دستم

 تتخ گوشه مامانم الان لعنتی توئه و من بخاطر جانایی! جانا...تو آره_
  ما! هوس خوابیده.بخاطر بیمارستان

 داد و کوبید قلبش روي ايوحشیانه خشونت با و گرفت را دستم
  شید:ک
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 نفهم...بخاطر زبون پدرِ سگ قلب این سیاه....بخاطر عشق این بخاطر_
  تو! من...بخاطر

  گفت: آرامی صداي با و زد چنگ را موهایش و کرد رها را دستم

  بشه. تموم چیز همه وقتشه دیگه_

 ترف بیمارستان طرف به و تکاند را خودش دست با و شد بلند جایش از
  کرد. رها شکسته قلبی با حرکتبی و جانبی مرا و

 جز به البته شودندمی ور حمله سمتش به همه آید،می که دکتر
 ردکت هايلب به چشم قراربی و آمدنمی بالا نفسم امیرعلی! و آقاجون
  بودم. دوخته

  پرسید: قراربی سمیر

  خوبه؟ حالش شدهچی دکتر آقاي_

  گفت: و زد بخشی اطمینان لبخند دکتر

 بخش به خوایممی که خوب اونقدر خوبه. شحال نباشید، نگران_
  بهتره. الان خداروشکر که بود خفیف سکته کنیم.یه منتقلش
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  شد. بلند همه عمیق هاينفس صداي

 است.الان شده آوار رویم واحده صد ساختمان یک کردم حس من اما
  بودنش؟ زنده از باشم خوشحال باید

 و بود نشده ایجاد صورتش توي حالتی انداختم.هیچ نگاه امیرعلی به
  بود. مانده خیره زمین به قبل مانند

 راههم عنوان به نفر یک فقط بمونید اینجا اتونهمه نیست احتیاجی_
  بمونه.

  گفت: سریع سمیر

  ببینمش؟ تونممی_

  نکنید. اشخسته زیاد فقط بله،_

 و حبس امسینه در رفتند.نفس اتاق طرف به دکتر با خوشحال سمیر،
 امیرعلی به سریع ایستاد تپش از شد.قلبم متوقف هایمرگ در خون
 هاينفس و بود پریده رخش از بود.رنگ من هماننده هم او شدم، خیره

  کشید.می تند

  گفتم: آهسته و ترسیده و رفتم کنارش
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  گه!می سمیر به و چیز همه الان شدیم! بدبخت_

  غرید: و کشید صورتش به دستی مستاصل و درمانده

  دونم!نمی کنیم! غلطی چه باید دونمنمی_

  گفتم: استرس با

  کشه!می منو بفهمه شدیم...سمیر گه...بیچارهمی بهش حتماً_

  خوره!می گُه_

 ار دهانشآب و کشید گردنش پشت به دستی که کردم نگاهش شوکه
  داد. قورت

 اش،خورده گره ابروهاي دیدن شد.با خارج اتاق از سمیر بعد ربع یک
  زدم. چنگ شالم به و رفت سیاهی چشمانم

 من به که قدم هر آمد.با من طرف به خانم عمه هايسوال به توجهبی
  ریخت.می فرو امسینه توي دل شدمی نزدیک

  گفت: و کرد اشاره راست سمت به سر با

  دارم. کارت بیا_
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 رعلیامی شد.نگاه سِر بدنم و کوبید امسینه به را خودش وحشیانه قلبم
  کرد.می نگاهمان ناباوري با و باخت رنگ

 هایشرفتم.اخم سمیر دنبال و شدم بلند جایم از بود کندنیجان هر به
  ترساند.می بیشتر مرا

  ت:گف و سمتم برگشت اخم همان با سمیر شدیم خارج که بیمارستان از

  جانا؟ کردي کارچی تو_

 ضعیفی صداي با و دادم قورت را بود شده تلخ_تلخ که را دهانم آب
  دادم: جواب

  من؟ کردم کارچی چیو_

 ودب ترسناك نگاهش نگریست.آنقدر مرا دقت با و کرد ریز را چشمانش
  بردم. فرو دستم کف را هایم ناخنم و دزدیدم را چشمانم که

 نم به بود حرفایی چه اون کردي؟ کارچی مامانم بگو...با راستشو جانا_
  زد؟می

  :گفتم زبان لکنت شد.با بسته امتنفسی راه و زدم یخ
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  مگه؟ گفتمی نکردم.چی کاري من بخدا_

  گفت: شک از شده ریز چشمانی با و شد قبل از تر کور هایش اخم گره

  باز؟ کنیمی پنهون من از و چی پریده؟ روت و رنگ چرا_

 توانستمنبود.نمی خودم کشیدم.دست صورتم روي را و لرزانم دستان
  داد: تکانم و گرفت را بگیرم.بازوام آرام

 بدي؟ طلاق زودتر چه هر جانارو باید گفت بهم مادرم چرا جانا! توئم با_
  شده؟چی بده؟ جواب دِ

  ود!ب نگفته سمیر به کشیدم.پس ايآسوده نفس و شد بسته چشمانم

  شد!می برملا چیز همه زود یا دیر کنم؟ گریه یا بخندم باید دانستمنمی

  گفت: بلندي صداي با

  زد؟ حرفی همچین چرا بده منو جواب_

  م:گفت همین براي کرد!می شک قبل از بیشتر دانمنمی گفتممی اگر

  که... چون_

  دادم: ادامه ساختگی حرص با و کشیدم عمیقی نفس
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 لیدا خوادباشه.می داشته عروس یه خوادمی فقط و فقط که چون_
 سمیر با دیگه بهتره رفته لو چیز همه که حالا گهمی باشه! عروسش

   نباشی!

  شد: سرخ خشم از صورتش و رفت مدره هایشاخم

  خوام؟نمی و لیدا من دونهنمی مگه مسخره؟ چیز این براي فقط_

  گرفتم: را دستش

  افتاده. اتفاق که بشی.چیزیه عصبی خوادنمی حالا_

  گفت: لب زیر و کشید تندي نفس

  جانا؟ چرا دیگه نگفتم.مامانم بهش هیچی بود مریض چون_

 مادرجون اینکه فکر از دلم توي افتاد کردم.ترس نوازش آرام را دستش
  بگوید. را چیز همه و شود بهتر

 طلاق ازت من که اینه مهم بگی، چیزي مادرت به خوادنمی حالا_
  گیرم.نمی
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 سکردم.نف گلویم میهمان را بغض و نشاندم لبانم روي مصنوعی لبخند
  گفت: لبخند با و کشید عمیقی

  م؟بود بدم...نگفته طلاق تورو محاله منم_

  گفت: که دادم تکان سر آرام و گرفت شدت بغضم

  بالا. بریم_

 تیوق و دوخت ما به را نگرانش نگاه رفتیم.امیرعلی بالا طبقه به باهم
 فعلا هم او گرفت.شاید نگاه و کرد اخمی دید، را امانخورده گره دستان
  بود... شده راحت خیالش

  گفت: سمیر

  .میمونم مامان پیش من برید، همه بهتره_

  گفت: ناباوري عین در آقاجون که شدم خیره سمیر به ترس با

  برید. همه مونممی مادرتون پیش من نکرده! لازم_

 آقاجون دانستیدمی همه بودند.دیگر شده شوکه همه بلکه من تنها نه
  ندارد! علاقه مادرجون به سوزنی سر
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 و آمد ما طرف به شد.مهرداد خارج سالن از و زد پوزخندي امیرعلی
  پرسید: سمیر

  دادي؟ خبر مهسا به_

  داد: جواب و شد غمگین نگاهش مهرداد

  نه._

 پس خوبه.فردا حالش که مامانم کنیم، نگرانش الکی خوادنمی خوبه_
 دوست هم لحظه یه همدان.دیگه ریممی شد بهتر مامان که هم فردا

  کنم! تحمل اینجارو ندارم

 خارج سالن از اژیل و خانم عمه همراه و داد تکان سر مهرداد
  گفت: پرسید و کرد آقاجون روبه تردید با شدند.سمیر

  بمونم؟ من خوایدمی آقاجون؟ مطمنید_

  گفت: اخم با آقاجون

  هستم! خونه...من ببرشون بگیر و امیرحسین و زنت دست_

  گفت: و انداخت بالا ابرویی سمیر
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  آقاجون. چشم_

 رفتیم.سوار رونبی بیمارستان از همگی و آمد سمتمان به امیرحسین
 دستم که شدیممی خارج پارکینگ از داشتیم و شدیم سمیر ماشین

  بردارم. را امگوشی تا جیبم بردم

  گفت: سریع امگوشی خالی جاي با

  گذاشتم. جا صندلی رو بیمارستان تو گوشیمو دار نگه سمیر_

  گفت: کلافه و اخلاق بد سمیر

  کجاست؟ حواست پس_

  داشت: نگه را ماشین

  بیا. زود_

 را بیمارستان تا و شدم پیاده ماشین از و دادم تکان سري سریع
  دوئیدم. سرهیک

  شدم. سالن وارد و کشیدم عمیقی نفس

  زد.می حرف تلفن با داشت و بود من به پشتش و بود آنجا آقاجون فقط
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  کنید. تموم و کارش امشب همین که خواممی_

  رفتم.گ سنگر دیوار پشت و زد بیرون حدقه از چشمانم

 کسی و باشه تمیز کارات بقیه مثل خوامهشت.می و دویست اتاق_
  دم!نمی مفت پول نکنه...وگرنه شک

 چه افتاد.از جوشش به دلم در ترسی و گرفتم را وجودم تمام وحشت
  زد؟می حرف

  دونی!می که ندارم.خودت زیادي وقت امشب! همین_

 را شد.دستم ادرجونم اتاق وارد او و دزدیدم را کرد.سرم قطع را تلفن
  کوبید.می تند_تند وحشت و ترس گذاشتم.از قلبم روي

 ولمشغ فکرم شب رفتم.تمام بیرون و برداشتم را امگوشی احتیاط با
 چیزي چه از و بود کسی چه منظورش بود.یعنی آقاجون تلفنی تماس

 نداشتم جرأت اما بودم زده حدس چیزهایی یک کرد؟می صحبت
  کنم. فکر بهش دلمم توي ◌ٰحتی
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 عرق پریدم.صورتش خواب از سمیر هايفریاد صداي با که بودم خواب
 از را بود.موهایم خیره اشگوشی صفحه به زده وحشت و بود کرده

  پرسیدم: هولزده و رفتم طرفش به و زدم کنار صورتم

  سمیر؟ شدهچی_

  گفتم: ترس لرزید.با خودش به و چکید چشمش گوشه از اشکی

  سمیر؟_

  دادم: شتکان محکم

  خوبی؟_

 هق و داد فشار امسینه روي را داد.سرش سر گریه و لرزید هایششانه
  زد:

  جانا...مامانم! مامانم_

***  

 صداي است یادم افتاد.تنها اتفاقی چه و گذشت چه شد، چه نفهمیدم
  بود. شده قاطی خوان نوحه صداي با زاري و گریه
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  :گفتمی و یدکشمی عربده غم. این پشت بود شکسته کمرش سمیر

  شم.می دیوونه دارم بیا بیا، مامان_

  کرد.می گریه و رفتمی هوش از مهسا

 عذابی چه دانستممی خوب زد،می داد نه کرد،می گریه نه امیرعلی اما
  کشد!می

  بود. قبرستان سینه الان امیرعلی و من بخاطر مادرجون

 دامکنم.م ركد را اخیر اتفاقات توانستمبودم...نمی نشسته کرده بغض
 خوب حالش که مادرجون آقاجون، اخیر تلفن به خوردمی چرخ ذهنم

  بود!

  مرده. گفتند و زدند زنگ هویک

 صبحش که خوابی خواست.یکمی خواب بود.دلم بد جوري بد حالم
  نشوم. بیدار
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  دهم* *فصل

 شده جمع خودش توي و بود نشسته خانه پشت کلبه توي امیرعلی
  متحرك. مرده یک مانند بود.درست

 گریه نه زدمی حرف کسی با نه گذشت.می مادرجون مرگ از هفته یک
  کرد.می

 نه آمدم،می پیشش روز زد.هرمی زل نامعلومی ي نقطه به ها ساعت
  زد.می حرف من با نه کردمی نگاهم

 دق شدم.بغضی خیره غمگینش رخ نیم به و نشستم کنارش غصه با
  کرد.می امخفه داشت و بود کرده گیر گلویم توي هندوانه

  زدم: صدایش آرام

  امیرعلی؟_

  نبود! عالم این توي انگار

  گفتم: گریه با و شدم خیره هایش ریش به
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 دست آدما همه نداشتی.مرگ تقصیري که تو خودت، با اینکارو نکن_
  خداست.

 نداد.با نشان العملی و عکس گذاشتم.هیچ اششانه روي را دستم
  گفتم: لرزانی و معترض صداي

  امی؟_

 چشمان و سمتم خورد.چرخید تکانی و شد شکسته طلسم بالاخره
 هم از کردم.لبانش وحشت چشمانش دیدن دوخت.با من به را سرخش

  کرد. نگاهم تنها و خوردند تکانی

 اذیت خودتو چرا بود! قسمت نبود! ما تقصر که بخدا امیرعلی!_
  کنی؟می

...  

  بشی! آروم بذار بزن، حرف من با حداقل_

...  

  احمق! من سرِ  تو بریز خودت تو نریز_
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...  

  چی؟ که آخرش ترکه.امامی داره دلت دونمامیرعلی.می کن گریه_

...  

  کن! نگام امیرعلی_

 کرد.خسته وادار سکوت به مرا و مچاله را دلم که کرد.نگاهی نگاهم
  بود! خسته بودم!

***  

 را ها.دستم هبچ مثل کشید.درست دراز و پاهایم روي گذاشت را سرش
  .کشیدم عمیقی لغزید.نفس پلکش بردم، فرو موهاش داخل تردید با

  بود؟ کرده ازدواج گناهکار من با بود کرده گناهی چه بود شوهرم او

  جانا. داغونم خیلی_

 از سراغی هم بار یک اما شوم، نزدیک امیرعلی به کردم سعی بارها
  نگرفتم! سمیر حال

  فشردم: بهم را هایم پلک و کشیدم آهی
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  سیاهاتو؟ لباس این بیاري در خواينمی گذشت، روز چهل_

  آرومم. الان هستی، که خوبه خیلی_

  "ده!می آزارم دیدنت نیا،" گفت: افتادم.امیرعلی پیش روز چند یاد

 تا دادم تکان را دادم.سرم قورت زور با را بغضم و گرفتم دندان به را لبم
  ست. امیرعلی چه هر از شود خالی

  گفت: غضب با

  باشه؟ نذار تنهام نرو، وقت هیچ_

 تکثاف از ام،رحمی بی از مظلومیتش، از سوزش، پر لحن از گرفت نفسم
  هایم.کاري

  باشه؟ نرو جانا_

  کاشتم: اشگونه رو ايبوسه و شدم خم ناخودآگاه

 خوب حالت باید نامه،وصیت خوندن واسه میاد وکیل عصر بخواب،_
  باشه.

  ؟ذارينمی که تنهام_
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 صداي با و کردم تر دهان آب با را دادم.لبم فشار بهم را هایمچشم
  گفتم: ايگرفته

  بخواب. حالا رم،نمی نه_

  مظلوم. و است.ساکت شده هابچه مثل کردممی فکر عجیب

  بري! ترسممی بخواب، پیشم_

  گفتم: زد بهت

  برم! جایی که نیست قرار نمیرم! جایی من سمیر_

  دارم؟ دوستت خیلی دونیجانا...می ،کن نازم کن، بغلم پس_

  گزیدم. لب و فشردم همبه را هایم چشم

  

  کنی؟می جوابم هی که تو دله حرفه چیه" 

  کنیمی آبم غصه از کنی،می خرابم خونه

  شدهچی قرارت قولو بگو حرفاتو ته
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  "شده شوخی من عشقه که شده؟ کی عزیزه دلت

  

  نالید: ها بچه مانند

  جانا. کن بغلم_

  بود؟ شده دیوانه یرسم

  جانا؟ کنینمی بغلم دیگه چرا_

  

  نموندي نموندي نموندي که حرفات سر"

  کشوندي کشوندي کشوندي بیراهه منو

  بود من دله نداره دارو ي همه عشقت که تو

  "سوزوندي سوزوندي سوزوندي بدجوري دلو

  

  کشید: داد بلندي صداي با
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  دارم؟ دوست گینمی بهم دیگه چرا_

  بودم! گیج بودم، شده لال شدم، بلند جایم زا زده شوك

  گفتم: لکنت با

  گی...من...من...می داري چی سمیر_

  چشمانم. توي زد زل آرام

  

  بود دلم حرفایه همه نوشتم نامه همه این"

  نخوندي نخوندي نخوندي حرفامو چرا

  بیاي! راه دنیا ته تا کسی با حرفه خیلی

  میاي؟ کجاي برو بگه بیاي کوتاه کرد کاري هر

  کنه؟ تحملت کیه من بعد رفتم که منی

  "کنه! دلت تو رو غصه کنه ولت که نترسی تو
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  گفت: وارزمزمه و گرفت من از را برید.رویش نفسم

  نگو. هیچی_

  گفتم: بغض با

  سمیر؟_

  خرابه! خیلی نداره.حالش احتیاج چیزي مهسا ببین برو_

  سمیر؟_

  جانا. بیرون برو_

  نالیدم:

  سمیر._

  خوبه. مهسا ببین روبرو...ب_

  سمیر._

  سمیر. مرگ_
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 اشگونه روي گونه نوازش را چکید.دستم امگونه روي اشکی قطره
  نبود؟ داشتنی دوست من براي مرد این کشیدم.چرا

  لرزید: بغض از امچانه

  سمیر؟_

 زد.بغضم ايبوسه سرم روي و کشید آغوشم در حرفی هیچ بدون
  تم:گف لب زدم.زیر چنگ را لباسش و ترکید

  ببخشید._

  "ندارم دوستت که ببخشید" افزودم دلم توي

  منو. ببخش_

  گفت: ايگرفته صداي با

  ببخشمت؟ چرا_

  آمدم: بیرون آغوشش از و دادم قورت را دهانم آب

  بزن. ریشتو و بگیر دوش کن، عوض لباساتو_

  رفت: حمام سمت به سست هاي قدم با و کشید آهی
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  باشه._

 رمق و لرزیدمی تنم تمام نشستم. تتخ روي رفت بیرون که سمیر
  بخورم. تکان نداشتم

  کردم. پاك را هایماشک لرزان دستان با

 یمگلو به را بگیرم.دستم طلاق راحت توانستممی و نبود مادرجون حالا
  داشت. کردنم خفه در سعی نامرئی نخ مانند وجدان عذاب کشیدم

 آمدم. بیرون اتاق از و نشاندم لبانم روي مصنوعی هرچند ابخند،

 پا به دلم توي ترسی و خورد آقاجون به چشمم شدم که پذیرایی وارد
  شد.

 ايگوشه به ترس از و خورد زنگ گوشم توي تلفنی مکالمه آن دوباره
  نخورد. نگاهش به نگاهم تا بردم پناه

 زیر به سر آمد.امیرعلی نامه وصیعت خواندن براي وکیل بالاخره
 کاناپه روي حالبی و بود گرفته را صورتش کل ریش بود، نشسته
  بود. شده خیره دستانش کف به و بود نشسته
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 را چشمانش دیدن حسرت بود وقت گرفت.خیلی را گلویم بغض
 هم را همین تمام نامردي با او را.اما صدایش شنیدن حسرت داشتم،

  بود. کرده دریغ

 با مهسا و بود آمده تر بالا شکمش کمی داشتند...لیدا حضور همه
  بود. محمد آغوش توي اشاشکی چشمان

 بود آور انزجار او. از بدتر هم بود.آقاجون نکرده فرقی خانم عمه
 شدن خوانده منتظر بود دوخته چشم وکیل به مشتاق وقتی دیدنش
  بود! نامه وصیعت

 هم من و کرد نامه وصیت خواندن به شروع وکیل سمیر، آمدن از بعد
  دادم. گوش بیخیال

 روي و امشده داغ کردممی احساس خواندمی وکیل که خطی هر با
 چهره بودند.اما دوخته چشم وکیل به متعجب معلقم.همه هوا و زمین
  انداخت.می دلم توي را ترس بیشتر امیرعلی آرام

 چشمانم و کشید تیر قلبم هستم. شدن خفه حال در کردم احساس
  شد. بسته
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  کند؟ ازدواج ژیلا با امیرعلی

  مادرجون؟ وصیت بود این

  کنی؟می چه من با داري خدایا

 اییژیل به نفرت بود.با حاکم خانه توي ساکتی جو وکیل رفتن از بعد
  زد.می برق خوشحالی از چشمانش که ماندم خیره

  اي؟نشسته ساکت چرا کن، بگو...مخالفت چیزي امیرعلی! یالا

  کند. حس که بود سنگین آنقدر نگاهم

 به آخرش زندگی این ببرد.خدایا بالا را سرش نداد زحمت خودش به اما
  ژیلا؟ با ازدواج لرزید! تنم رسید؟می کجا

  گفت: و بوسید را امپیشانی سمیر

  نداري؟ لازم سونوگرافی.چیزي برممی رو لیدا بعدش سرکار رممی_

  بود. زده را هایشریش و بود آورده در را هایشمشکی لباس

 به آئینه توي از کردمی لیخا خودش روي را عطر شیشه که حالی در
  زد: صدایم و شد خیره چشمانم
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  جانا؟_

  کشیدم: آلودم پوف چشمان به دستی و دادم قورت را بغضم

  ندارم...سمیر؟ نه_

  داد: جواب آهسته و کرد مرتب را موهایش

  جانم؟_

 کردم سعی و رفتم ور پیرهنم هايریشه با و دادم قورت را دهانم آب
  باشم: تفاوتبی

  رد...مو در_

  کشیدم: تندي نفس

  مامانت... وصیت مورد در_

  انداخت: بالا ابرویی و سمتم برگشت

  خب؟_

  گفتم: و گرفتم دندان به را لبم
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  کنه! ازدواج ژیلا با امیرعلی خوادمی بود گفته_

 هدایت بالا سمت به را موهایش دقت با و آئینه سمت برگشت دوباره
  گفت: دوباره و کرد ریزي کرد.اخم

  خب؟_

  گفتم: تفاوتی بی لحن با

  کنه؟می قبول امیرعلی نظرت یعنی...به_

  گفت: حوصلهبی و رفت در سمت به و برداشت میز روي از را کیفش

  شناسمش!می خوب ره.مننمی ازدواج بار زیر اون نکنم، فکر بابا نه_

 ریز چشمان با و سمتم برگشت دفعه یک که کشیدم راحتی نفس
  پرسید: ايشده

  شده؟ چیزي چطور؟_

  زدم: لبخندي دستپاچه،

  عزیزم. سلامت به برو بشه؟ چی خوايمی نه_

  شد. خارج اتاق از و داد تکان سري
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  شود!نمی 

 دهی اجازه و گذاشت دست روي دست شودنمی ماند. ساکت شودنمی
   توست! حق باشد ممنوع که هرچقدرم شود. خراب چیز همه

 حجت و اتمام امیرعلی.وقت و بودم من نبود. لعنتی خانه توي هیچکس
  کند. فرار دستم از گذارمنمی دفعه این بود.

 و ودب نشسته کاناپه روي شدم. پذیرایی وارد و شد گلویم میهمان بغض
  بود گذاشته مبل پشتی روي را سرش

 پخش تلویزیون توي که فوتبالی از چیز هیچ بخورم قسم حاضرم
  فهمید!نمی شد،می

 و سمتش رفتم.ها روز این مثل درست.دنکر حس را حضورمم ◌ٰحتی
  .گذاشتم پاهایش روي را سرم و کشیدم دراز تعلل بدون

  کرد: زمزمه ترس با و خورد تکانی

  جانا؟ کنیمی کارچی_

  گفتم: بغض از پر و کشیدم عمیقی نفس
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  منی. مال تو ذارم...میفهمی؟کنی...نمی ازدواج ژیلا با ذارمنمی_

  .صامت و کرد.ساکت نگاهم فقط

 روي ايبوسه لرزانش هايلب با و شد خم شده چه بفهمم اینکه از قبل
  کردم. حس بدنم توي خفیفی کاشت.لرزش امپیشانی

 به دوخت چشم و کرد بازي او با و کرد جدا را موهایم از ايطره
  چشمانم:

 بخاطرت که وقتی تا چیه؟ واسه ازدواج کنم،می فکر تو به وقتی تا_
  ابد! تا کن فکر تو کنم! سیاه اموناسنامهش محاله کشممی نفس

  خوب! هايحس از شدم پر

 و کرد بردم.مکثی یورش آغوشش سمت به و شدم بلند پاهایش رو از
  کرد. حلقه دورم محکم را دستانش بعد،

 لاي را زدم.سرش چنگ پشت از را کشید.پیرهنش آغوشم در تنگ
  گفت: عیفیض صداي با کشید. عمیقی فرا نفس و برد فرو موهایم

  بکنم؟ خواهشی یه ازت تونممی_
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  دادم: تکان را سرم

  چی؟_

  جانا. بده پس قلبمو_

 شدم.مردمکش خیره چشماش توي و برداشتم اششانه روي از را سرم
  گفت: همیشه از تر زد.درماندهمی دو_دو

 بشه که هست قرصی کنم؟ فراموشت تونممی چطور بگو حداقل یا_
  درمونی؟ ی؟دعای کرد؟ فراموشت باهاش

  لرزید. مردمکش ام،شده خشک لبان روي کشیدم را زبانم

  گفتم: تحکم کشید.با تندي نفس صورتش، جلوي گرفتم را سرم

 توئم تونم،نمی من که طورهمون امیرعلی! کنی فراموشم نداري حق_
  بتونی! نباید

  گفت: لب زیر و آمد جلو سرش

  بار. آخرین براي_
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 لبام سمت به وحشیانه که کنم درك را اشجمله معنی خواستم تا
  بوسید.می تند اما بُرد.آرام هجوم

 ار اشسینه حرکت و بود شده تند هایشگرفت...نفس شدت هایماشک
 کردم.می حس خوبی به

  پیچید... دستش دور رویم...موهایم زد خیمه و مبل روي گذاشتم

 را مفشرد.دستان خودش به مرا گردنش.بیشتر توي کردم فوت را نفسم
  گرفتم. قاب صورتش طرف دو

  تم:گف گریه برد.با فرو گردنم توي را بدنم.سرش گرماي بدنش، گرماي

  امیر. عاشقتم_

  مکید. را جانم شیره و گرفت بازي به را هایملب ولع با

  اومد: دادي صداي

  نیستی؟ خونه صابخونه،_
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 تر نزدیک و نزدیک ها قدم شدیم.صداي دور هم از زده وحشت
 رساند کاناپه به را خودش تند سرم.امیرعلی روي انداختم را شد.شالم

  دوخت. چشم تلویزیون به و

 نگاه و امیرعلی سرخ صورت به نگاهی و شد پذیرایی وارد خانم عمه 
 او از شدت به بار اولین براي و کرد باریک انداخت.چشم من ترسان

  ترسیدم.

  گفتم: پته _تته با

  سلام._

  گفت: طلبکاري لحن با و کرد ریز بیشتر را هایش چشم

 شده کَر جفتتون نکردید؟ باز زدم و در زنگ هرچقدر چرا علیک،_
  بودید؟

 که بودیم شده هم غرق آنقدر بودیم؟ نفهمیده که بود زده زنگ کِی
  دوختم. چشم امیرعلی به چشمی نبودیم.زیر زمان زمین متوجه

 و تند که ار اش سینه شدمی مگر اما بود خیره تلویزیون به خونسرد
  کرد؟ انکار را رفتمی پائین و بالا تند
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  کرد: شکار و امیرعلی بار این تیزش و تند نگاه

  نیستی؟ بلد سلام_

  داد: ادامه و زد پوزخندي

 فوتبال داره نشسته احوال و اوضاع این تو باش! مارو داماد تروخدا_
  کنه.می نگاه

 داشت م.چهجان توي زد زبانه حسادت شدم...آتش شدم...سخت سفت
 نمیفهمیدند؟ چرا خواهد؟نمی را ژیلا امیر دانستنمی او مگر گفت؟می

  ها.لعنتی

 زیر کشید.آهسته دهانش توي را لبش و شد خیره من به سریع امیر
  گفت: عصبی خانم عمه داد. سلامی لب

  امیرعلی؟ شدچی آزمایش جواب_

 دبلن دود هایمگوش پشت از کردم شد.احساس منقبض صورتم عضلات
  است. ترکیدن درحال مغزم و شودمی

 اشیقه تو ممکن حد تا را انداختم.سرش نگاهی امیر به و شد قفل فکم
  بود. برده فرو
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  بگوید: امیرعلی تا گوش شد بدنم همه

  "آزمایشی؟ چه زنی؟می حرف ازمایش کدوم از"

  بود! دروغ کاش اي و

  گفت: و کشید عمیقی نفس امیرعلی

  کنم.می عمل مادرم خواسته رینآخ به باشید مطمئن_

  گفت: و گرفت بالا را سرش سپس،

  مثبته!_

  زد: لبخندي خانم عمه

 راه و عروسی و عقد بعدي هفته همین سلامتی، به ایشالله_ 
  زمین.خداروشکر! انداخت شهنمی داداشوزن ندازیم...حرفمی

 دادنم.نه جان حال در کردم احساس و زدم چنگ کاناپه دسته به
  نه! خدایا نه! نشنیدم! درست

 ادفری تا کردم حبس سینه در را نفسم و فشردم سرامیک کف را پاهایم
  بترکد. جلویشان بغضم ندهم اجازه و نکشم
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 با داندنمی و زندمی حرف عذاب هاي فرشته مانند همچنان خانم عمه
  میمیرم: من شود،می خارج دهانش از که ايکلمه هر

 حل کارارو يهمه خودم منکنید. دست حلقه امشب همین_
  بیارتش. کلاس از ژیلا دنبال برو تو کنم.امیرعلیمی

 جایش از و داد تکان سر که امیرعلی کردم.به نگاه امیرعلی به بهت با
  شد. بلند

  گفت: و کرد من روبه و کشید عمیقی نفس خانم عمه

 همه باید امشب کن کمک شو بلند نشین، کار بی توئم خانم جانا_
  کنیم. حل کارارو

 را امتنفسی راه بزرگ هندوانه یک قد چیزي کردم احساس
  گرفتم. گلویم به را بسته.دستم

 و افتادم می امیرعلی پاي به جا همان نبود وسط غرور و آبرو پاي اگر
  نکند! ازدواج ژیلا با تا کردممی التماسش

  بود. هاحرف این از تر تیز چون نبود، من به حواسش گویی خانم عمه

  زد: تشر قطف
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 شو.هنوز آماده برو زود واینستا، توئم امیرعلی نشستی؟ چرا جانا_
  نخریدیم. حلقه

 آدم و عالم رسواي تا شدم بلند جا از سریع لرزید بغض از که امچانه
 قدم از قدم توانمنمی که اندکرده وصل زنجیر پاهایم به نشوم.انگار

  کرد. خورد بر یامیرعل نگاه با اماشکی نگاه بردارم.بالاخره

  !پشیمانی ◌ٰحتی نیست هیچی نگاهش توي

 و گرفتم امیرعلی از را رویم انزجار با و گرفت خود به نفرت رنگ نگاهم
  کرد: میخکوبم آرامش صداي که بروم خواستم

  داداش؟زن_

 تمبرگش خانم عمه حضور به توجه شد.بی بسته چشمانم و مشت دستم
  دوختم. او به را نگاهم تیز و تند و

 انکرد.هم نگاهم قفل را نگاهش و کشید لبش يگوشه به دستی اخم با
  بود! لبم روي پیش دقیقه چند که لبی

 نفس و ِسر پاهایم و دست خیرگی این از من و شد امخیره حرف بی
  گفت: عصبانیت با خانم شد.عمه کشدار هایم
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  امیرعلی؟_

  رساندم. ابال طبقه به را خودم سریع هاي قدم با و زدم تلخی لبخند

 و شیدک تیر قلبم ترکید. بغضم و شد شل پاهایم شد بسته در که همین
 دوست تمام بود این داشتنش؟ دوست بود شد.این بسته هایم چشم

  کند؟ ازدواج ژیلا با خواستمی داشتنش؟

 انداختم.امیرعلی پائین را سرم و کردم جمع شکمم توي را پاهایم
 با توانستنمی که عاشق ترسوي دانست.یکمی مقصر مرا همیشه
  بیاید! کنار اشزندگی و خودش

 که بود برداشتم.سمیر کردن گریه از دست امگوشی زنگ صداي با
  زد.می زنگ

  بله؟_

  شد: ضعیف جمعیت صداي و سر میان صدایش

  الو...جانا؟_

  کردم: صاف را صدایم و کشیدم امکرده پف چشمان به دستی
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  سمیر؟ بله_

  شد: وصل و قطع صدایش

  راهیم. توي لیدا با بخرم؟ نداري احتیاج چیزي الو...جانا_

 سر ار نفرتم و خشم تمام بود کشیدم.بهتر عمیقی نفس عصبانیت با
  کشیدم: داد بلندي صداي کنم.با خالی سمیر

 عادت بهش داري خوب آره؟ دیگه جدیدت زن با گذرهمی خوش_
  باشه! خوشم خان! سمیر کنیمی

  گفت: اشخشی_خش صداي همان و بهت با

  چته؟ باز جانا؟ گیمی چی_

  کشیدم: عربده خشم با و زدم پوزخندي

 حرف ازش که داشتنی دوست از بود این سمیر، آقا چته تو چمه؟ من_
  کرده. پر قلبت تو جامو خوب جان لیدا که بینممی زدي؟می

  داد: جواب آرامش با

  زنیم!می حرف باهم موردش در خونه میام_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1747  

 

  زدم: قههقه واردیوانه

 یا من یا کن باز گوشاتو خوب خونه.سمیر نیاي سیاه سال صد خواممی_
  لیدا!

  انداختم. ايگوشه به و کردم قطع را تلفن

  

 از و دادم قورت را لرزید.بغضممی عصبانیت خشم از وجودم بند_بند
  گفتم: خودم به آئینه توي ضعیفی صداي شدم.با بلند جایم

  "کرده رو و زیر زندگیمو تمام که شسر تو بخوره داشتنش دوست"_

 شیطانی لبخند دیدنم شدم.با رو روبه محمد با آمدم، بیرون که اتاق از
  فرستادم. لعنت او به دل در هم من و زد

  خبر؟ شده.چه سنگین بدجوري اتسایه خانم جانا_

  غریدم: و شدم اشخیره نفرت با

  بردار! من کچل سر از دست عوضی، نیا من سمت_

  گفت: کثیفی لحن با و نشست موهایم روي یزشه نگاه
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  کچل؟ گیمی بعد عسله، رنگ قشنگی این به مو نیگا نچ نچ نچ_

  گفتم: خشم با و گرفتم گارد سریع که بیاید جلو خواست

  کشم.می داد که نشو نزدیکم_

  خندید: بلندي صداي با و شد نزدیکم حرفم به توجهبی

  کنی! جیغ_جیغ اگه هرمی خودت آبروي که اول جان بیچاره_

  کرده. ازدواج کثیفی آدم چه با دونهنمی که مهسا بیچاره_

  گفت: تمسخر با

 مراسم براي کنه خوشگل آرایشگاه بره خوادمی جون مهسا که فعلاً_
  داداشش. آق نشون

 ویمگل به بغض دوباره ستامیرعلی نشان شب امشب اینکه یادآوري با
 هوا توي را سوئیچش و خندید هک زدم پس را محمد آورد.عصبی هجوم

  گفت: و چرخاند

 خوب امزندگی این بمیري عسلم.تو ندارم کاریت فعلاً نباش نگران_
  کنم. خرابش ندارم قصد ها حالا حالا که ساخته بهم
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 بودم.خوب دیده زن یک با را او پیش وقته چند زدم.همین پوزخندي
 کند.چه سر زن یک با توانستنمی و بود طلب تنوع میشناختمش

 چیزي هر که است راست رفت! و کرد خیانت من به که شد خوب
  دارد. حکمتی

 و رس صداي آشپزخانه از نشستم. کاناپه روي و رفتم پائین طبقه به
 آمد.می صدا

 بود! جدي چیز همه کشیدم...انگار آهی

 صاف و کشیدم عمیقی نفس سمیر ماشین صداي شنیدن با
 و سمیر بعد دقیقه کردم.چندمی تمام را چیز همه امروز نشستم.باید

 دخری هاي پلاستیک از بود پر سمیر شدند.دستان پذیرایی وارد لیدا
  باشند. لیدا مال زدممی حدس که

  گفت: تعجب با زدم.سمیر نیشخندي

  مگه... اینجا خبره چه_

  کرد. اخمی و خورد را حرفش من دیدن با
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 نگاهش در را روزيپی برق که لیدا به توجهبی و کشیدم عمیقی نفس
  گفتم: خشم با و کردم سمیر روبه خواند، شدمی

  بشه. روشن من تکلیف باید امروز همین_

  گفت: و لیدا روبه برگشت اخم همان با سمیر

  اتاق. توي برو تو_

  گفتم: و زدم گرفت.زهرخندي سمتش به را خرید هايپلاستیک

 همه خواممی اً اصل ماجراست! از بخشی اونم بمونه، دومت زن بذار نه_
  باشن. اینجا

  رفت:گ خود به تحقیر بوي کردم.لحنم نگاه را لیدا پاي تا سر تمسخر با

 بیچاره ِاي باشه. داشته زندگی این تو جایی تونهنمی خراب زن یه_
  بکنی. خودت به پایبند و سمیر تونینمی امبچه با حتی

  گفت: آرامش با و فشرد همبه چشم سمیر

  ساکت. جانا_

  کشیدم: داد من و کرد گریه الید
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 از کردم پوشی چشم و کردم صبوري چقدر هر شم...بسهنمی ساکت_
  کاریات. گند

 پذیرایی وارد محمد هم بعد و خانم عمه بلندم داد صداي با
  پرسید: خانم شد.عمه قبل از بیشتر لیدا هاي اشک شدند.شدت

   کردید؟ پا به قشقرقیه چه این اینجا؟ خبره چه باز_

  غریدم: بلندي صداي با

 و کرده خودش خام شوهرمو که خراب زن این واقعی چهره خواممی_
  بدم! نشون همه به

  گفت: آرامش صداي همان با و شدند مشت سمیر دستان

  نیار! در بازي سلیطه جانا. شو خفه_

 خانه وارد امیرعلی و ژیلا بعد ثانیه چند و شد بلند خانه در صداي
 ار چشمانم نفرت خشم و لرزید بدنم اشان ردهخو گره دستان  شدند.با

  کشیدم: داد و کردم سمیر به گرفت.رو

 عوضی این که برات بودم گذاشته کم چی من بشم؟ خفه من چرا_
  کردي؟ خیانت بهم که گذاشتم کم چی گرفت...ها؟ چشمتو
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  غرید: عصبی و گرفت خون را چشمانش

  کن! دارينیست.آبرو جاش اینجا جانا دهنتو ببند_

  خندیدم: مستانه

 یا من یا نداري بیشتر انتخاب جاشه.یه جا،همین اتفاقاً  چرا_
  کن. انتخابش و لیدا.یکیمون

  زد: داد و داد چسبید.هولم سفت را بازوام و برد یورش سمتم به سمیر

 دهن به زبون من هرچقدر ؟گرفتی معرکه چرا جانا اتاقت تو گمشو_
  کنی! داريحرمت نباید فهمینمی گیریممی

 روي محکم دست با و گرفت فرا عجیب خشمی را وجودم بند_بند
  کشیدم: کوبیدم.عربده سمیر سینه تخته

  رو. لیدا یا منو یا کن انتخاب سمیر یالا_

 شد کج شد.صورتم کج صورتم خورد امگونه به که محکمی سیلی با
  بودند. آنجا ژیلا و امیرعلی که سمتی به درست
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 و شدم خیره سمیر چشمان به نفرت با و تگرف را وجودم کل حقارت
  گفتم:

  خوام.می طلاق من_

 در لرزه به را وجودم تمام شد، ساطع سمیر چشمان از که خشمی برق
 چشمان کردم. نگاهش خشمگینم چشمان با همچنان اما آورد.

  غرید: اششده کلید هاي دندان لاي از و دوخت چشمانم به را سرخش

  گفتی؟ چی_

 او به محکمی فشار و گرفت را دستم آمد.مچنمی در هیچکس از صدا
 را دهانم و کشید.آبمی نشان و خط برایم چشمانش با کرد.داشت وارد

  گفتم: و دادم قورت

  خوام.می طلاق من شنیدي که همینی_

  گفت: آرامی صداي کشید.با خودش سمت به و داد فشار را دستم مچ

  چی. عنیی من از طلاق بدم نشون بهت تا بالا بریم_
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 هک بکشم را دستم خواستم پاهایش، و دست زیر خوردن کتک ترس از
 نگه سفت را خودم و دادم خرج به کشاندتم.سماجت ها پله طرف به

  گفتم: داد با و داشتم

  آره؟ بکشی، رخم به و مردونگیت زور خوايمی باز_

 به چنگی و شد ریخت.وحشی فرو امسینه توي دل و زد برق چشمانش
 و آمدند جلو بود آنجا که کسی رفت.هر هوا به جیغم که زد موهایم

 جاي امیرعلی که بود آنجا درد شوند.فقط سمیر مانع خواستندمی
  بود. ایستاده مجسمه مثل اشقبلی

 کتکم سمیر نگذارد قبل هاي روز مثل داشتم انتظار هم هنوز احمق من
  من! بودم خیال خوش بزند.چه

 دوختم سمیر به را ترسانم نگاه و آمدم خودم به شد بسته که اتاق در
  کشید: فریاد زد.می نفس_نفس داشت حالا که

 کردي پیش دقیقه چند که زرایی زر اون آره؟ من براي بودي شده هار_
  بدم. جوابتو تا کن تکرار الان همین و

  کردم: زمزمه اختیار بی
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  خوام.می طلاق من ندارم، دوستت من_

  گفتم: بغض کرد.با نگاهم شده خشک

 زندگی خودم براي و برم بزار سمیر.تروخدا نداشتم دوستت هیچوقت_
  کنم.

  گفت: و زد چنگی موهایش به خشم با و شد بسته چشمانش

  دهنتو. ببند_

  .شدم عاشقت گفتم که روزي اون ◌ٰبود.حتی پول بخاطر فقط_

  هیس...هیس..._

 همب که نباشه.وقتایی تنت به سر خواستممی.بودم متنفر ازت ◌ٰحتی_
  شدي...می نزدیک

  شو. ساکت جانا_

  نباشی. خواستمی زدم.دلم گولت_

 داغان قیافه به بارم اشک چشمان با و شدم ساکت سیلی ضرب با
 نفس و بود شده خیره زمین به او و او به ماندم.من خیره سمیر
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 خودم از بار هزارمین براي و شدم پشیمان ايلحظه کشید.برايمی
  پرسیدم:

  "داشت؟ را ارزشش امیرعلی بودم؟ کرده چه مرد این با من"_

  خورد: گوشم به اشخسته و شکسته صداي

 که کردم کارچی کنی؟می خردم اینطوري که کردم کارچی باهات من_
  کردم؟ کارچی داشتنت دوست جز نداري؟ دوستم

  کردم: زمزمه

  بودي... خوب داشتی...چون دوستم چون_

  زد: لب و دوخت من به ار مبهوتش نگاه و نشست زمین روي

  جانا؟_

  نالیدم: کلافه

  نزن. صدام طورياین_

  بدونی... و چیزي یه خواممی_

  داد: ادامه و چشمانم در و شد خیره
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 و طلاق فکر خوشگلم! زن منی مال قبر توي بذارنت که روزي تا_
  بیرون! بریز سرت از و من از جدایی

 برده یاد از را دنکشی نفس و بود زده خشکم که بودم من این حالا
  بودم.

 مخ کشیدم.بیشتر عقب انزجار با که آورد جلو را سرش و آمد سمتم به
  گفت: وار زمزمه و کاشت موهایم روي ايبوسه و شد

  بپوش. رو قرمزه خواب لباس اون امشب_

  کرد: وارد بازوام به فشاري

  عشقم. دارم کار باهات که_

 اتاق از و خندید رمقبی که شدم اشخیره نفرت با و لرزید وجودم تمام
  کشیدم: داد و پریدم جا از خشم رفت.با بیرون

  حیوون._

 .آئینهکردم پرتاپ آئینه روي و برداشتم را ادکلنش شیشه عصبانیت با
  من. دل مثل درست شکست و شد خورد
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  ام.گرفته را امنهائی تصمیمم شد که شب

 هاينفس روم.صدايمی امدستی ساك سمت به پاورچین_پاورچین
 جلوگیري زدنم عق از کنممی سعی و خوردمی گوشم به منحوسش

  کنم.

 کنم تف شدمی کاش رفتم. اتاق در سوي به و کردم آرام را هایم قدم
  صورتش. روي

 شده نفرین ي خانه آن از و چکید چشمم گوشه از اشکی اختیار بی
  آمدم. بیرون

 اصلی خیابان تا و دمآور پناه رو پیاده به ترس است...از خلوت خیابان
  دوئیدم.

 تاکسی براي را دستم نداشتم! را جایی چون و بود نساء خانه مقصدم
  م.کشید عمیقی نفس داشت نگه پایم جلوي که داشتم.تاکسی نگه

***  

  خودت. با نکن اینکارو جانا_

  گفتم: ضعیفی صداي با و چسباندم خودم به بیشتر را پتو
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  نداره. لیاقت سمیر_

 هایماشک شدت آورد سرم بلایی چه که پیش ساعت چند یادآوري با
  شد. بیشتر

 که بود آنجا درد و زد کتکم سیر دل یک کنممی مقاومت دید وقتی
  کردند!نمی کاري هیچ و شنیدندمی را هایمفریاد صداي همه

 و گذاشت کبودم بازوي روي را یخ کیسه و کرد نگاهم ترحم با نساء
  گفت:

  زده. هبد چقدرم بشکنه دستش_

  گفتم: و کردم صاف را گلویم

  خبر.چه مهرداد از_

  انداخت: پائین را سرش و گزید لب

 دلم دو هنوزم من تنها.جانا اونم خاستگاریم بیاد خوادمی فردا_
  بکنم. باید کارچی دونمنمی
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 خانم عمه حرص از حال این با ندارد دوست را نساء مهرداد دانستممی
  گفتم:

 به بد نکن! تردید کنه،می خوشبختت و داره تتدوس واقعا مهرداد_
  دستش. بسپر و خودت و نده راه دلت

 و شد اش سوخته اتاق فرش هاي پرز با رفتن ور مشغول و کشید آهی
  گفت:

  جانا؟ چیه دونیمی اما ولله! دونمنمی_

  رفتم. خواب به نساء هايصحبت به توجه بی و بستم را چشمانم

 زده هیجان و خوشحال پریدم.نساء خواب زا برقی جارو صداي با صبح
  بیاید! اشخاستگاري به خواستمی مهرداد چون بود

 را دلم کینه و نفرت آنقدر هم من و نداشت خبر چیزي هیچ از بیچاره
 اشزندگی تا بگویم را حقیقت و نکردم باز دهان که بود کرده سیاه

  نشود. خراب

 بیارم.واي مدرسه از داشمودا برم منم بخر میوه برو تو تروخدا جانا_
  هنوز. نکردم کاري هیچ
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  گفتم: و زدم لبخند رمقبی اشدستپاچه حالت به

  باش. آروم خرممی خب خیل_

 ارفتم.ب بیرون خانه از و پوشیدم را هایمزد.لباس استرسی پر لبخند
 بگویم بهتر یا خوردم جا نساء، خانه جلوي امیرعلی ماشین دیدن

  زد! خشکم

 پشت از حتی که بود نافذ و عمیق آنقدر کرد.نگاهشمی نگاهم خیره
 زدمی فریاد را چیزي آورد.نگاهش در لرزه به را تنم هم ماشین شیشه

  افتادم. راه به و برگرداندم را رویم و گرفتم نفس اختیاربی که

 سرعت هایم قدم به شنیدم که را ماشینش در شدن باز صداي
 را حضورش ◌ٰحتی و دمشنیمی سرم پشت را کفشش دادم.صداي

  کردم. حس

 و ها درد تمام و بستم چشم اختیاربی شد کشیده توسطش که بازوام
 فریاد و سمتش برگشتم خشم با و چشمانم در ریختم را هایمعقده

  کشیدم:

  جونم؟ از خوايمی چی چیه؟_
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 داد.یک صورتش حالت به تغیري نه و شد عصبی کرد.نه نگاهم فقط
  نباختم. را خودم اما گرفت نفسم مشمعصو چشمان براي لحظه

 دوست برایم هم هنوز است، آورده من سر را بلاها بدترین که مرد این
 ست!داشتنی

  رفتی؟ خونه از چرا_

  کرد: امعصبی آرامش، صداي

 الان خوشحالی اینجا...ها؟ اومدي بردار.چرا سرم از دست چه؟ تو به_
 جون داره یکی جااین که نمیگزه ککتم که تو ریخته؟ بهم زندگیم

  نکن! درگیر و خودت باش خوش ژیلا با ده.برومی

 اشکرد.خونسردي نگاهم خونسرد و برد فرو جیبش توي را دستانش
  گفت: و شد پائین و بالا گلویش زد.سیبکمی آتشم داشت

  کن... شروع اول از سمیر نکن...با تباه زندگیتو_

  کشید: عمیقی نفس و بست را چشمانش

  گذر! زود هوس یه به نبند بده.دل فرصت بهش داره دوستت خیلی_
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 کنم باور خواستمکرد.نمیمی َکرَم داشت قلبم شدن شکسته صداي
 زندمی گذر زود هوس از حرف و است من جلوي که کسی این

  ست!امیرعلی

 و دش کج خواباندم.سرش گوشش در سیلی و آمد بالا اختیار بی دستم
  گفتم: بغض زد.با تلخی لبخند

 ازت. تنفرمم_

 ايبوسه و گذاشت لبش روي هم بعد و کشید اشگونه روي را دستش
 ریهگ با و ترکید گرفت.بغضم رنگ زد.لبخندش انگشتانش نوك به

  گفتم:

  امیرعلی. آشغالی خیلی_

  شد: خیره چشمانم به

  دونم.می_

  کشیدم: داد

  پستی. خیلی_
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  دونم.می_

  زدم: زار

  کثیفی. خیلی_

  دونم.می_

  غریدم: خشم با کردم پاك را هایم کاش درد با

  بخوره. نگاهت به نگاهم خوامنمی دیگه_

  نبودي! صلاحش به تو که من به لعنت_

 صورتم اجزاي تک_تک به دقت شدم.با اشخیره و شد منجمد وجودم
  گفت: و رفت عقب به قدم زد.چند دیگري لبخند و ماند خیره

  گذرم.می ازت_

  رفت: ترعقب

  کرد...می عزاداري هوسِ یه براي لمبود...د هوس همش_

  امیرعلی؟_
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  دیگه! یکی کنار تو و اون کنار من_

  نکن! ازدواج ژیلا با_

  باشه! اون شاید نبودي! تو من صلاحِ_

  شه!ببخ رو تو که نیست جانایی دیگه چون بري، ابد تا بري...باید اگه_

  دارم! دوستت_

 و بشینم جا همان مداشت برگرداندم.دوست را رویم و آمد درد به قلبم
  خودم. براي بزنم زار

 چیزي هیچ به خواستمریختم.نمی اشک را بازار تا نساء خانه مسیر تا
  نبود! پیش ايدیوانه کنم.امیرعلی فکر

 غلیظی همدانی يلهجه با و گذاشت ترازو روي را میوه هاي خرید مرد
  گفت:

  نداره.  و قابلتان_

 گرفتم.آهی سمتش به را بانکم عابر کارت و دادم تکان سري جانبی
 را سراغم اینبار سمیر بود ماندم.عجیب خیره زمین به و کشیدم
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 مه به را زمان و زمین کردممی دیر هم ساعت یک اگر بود.قبلاً نگرفته
  آمدم: خودم به مرد صداي میدوخت.با

  مسدوده. کارتتان خانم ببخشید_

  گفتم: و کردم نگاهش متعجب

  شه؟می مگه_

  بود! سمیر زیدم.کارگ را لبم

 و کردم حساب را هامیوه پول و برداشتم نقد پول مقداري کیفم توي از
 سمیر يدادم.شماره دستش به را ها میوه و رفتم نساء يخانه به سریع

 اگر شکداد.بی تماس کشیدم.رد عمیقی نفس حرص با و گرفتم را
  کردم!می اشخفه بود پیشم

 بالاخره که گرفتم را اششماره آنقدرداد. تماس رد زدم، زنگ دوباره
  داد. جواب

  پیچید: گوشی توي بشاشش صداي

  نکردنیه! باور زده.این زنگ بهم بار ده بهم جانا بار اوین براي_
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  گفتم: حرص با

  ؟تو چیه قصدت_

  گفت: تمسخر با

  قصدم؟ اوم،-

  گردم؟می بر من کنیمی فکر چی؟ خیال به کنیمی مسدود کارتارو_

 بیار، دووم پول بدون تونهنمی کنهمی ازدواج پول خاطرب که کسی_
  گرده.می بر پس

 مکنمی کاري قسم...یه قرآن به سمیر پول! خاطر به نه اما گردممی بر_
  بشی. پشیمون باهام کردن زندگی از

  میلرزید! وجودم بند_کردم.بند قطع را گوشی که خندید خوش سر

 خانه آن به تر دراز پا از دست دوباره و کردم جمع را ساکم
 دهم اجازه اینکه از قبل بود خانم عمه دیدم که کسی برگشتم.اولین

  گفتم: فوري بریزد، را زهرش و بزند حرف
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 هدار مهرداد بدي ما به خبر یه نباید شما باشه! روشن چشممون به به_
 باید که...من خاستگاري...واقعاً  بره خوادمی که امروزم کنه؟می ازدواج

  آخه؟ بشنوم تمدوس از

 دارم! دوست بیشتر اینگونه را خندم.خودممی اشقیافه به دلم توي
  ه.زد گولش که امیرعلی شودمی اشنتیجه نخور درد به و ضعیف جاناي

 کنم.تويمی آرایش و گیرممی کنم.دوشمی مشکی دوباره را موهایم
  روم.می پائین طبقه به و زنممی لبخند خودم به آئینه

 را من ندارد ست.انتظارامیرعلی خوردمی جا دیدنم از که یکس اولین
  ببیند! اینجا

 خانم عمه از نشستم.خبري نهار میز سر و زدم رویش به پوزخندي
  کند.می خوشحالم این و نیست

 بغض شودمی باعث همین است نشسته ژیلا امیرعلی دست بغل اما
 کمی برایش و دوخت ژیلا به و گرفت من از را نگاهش کنم.امیرعلی

  بزند. لبخند ژیلا شد باعث که ریخت سوپ

  کند.می کورم هایشان حلقه برق
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  نشستم. کاناپه روي غذا خوردن از بعد دادم فشار را دستم توي قاشق

  کردم. حس کنارم را کسی وجود بعد دقیقه چند

 شد باعث و دوخت رخم نیم به را نگاهش و گرفت جا کنارم امیرعلی
  گفت: آرامی صداي .باشود سیخ تنم موهاي

  شه؟می حسودیت_

 جاي که حسودي کنی، نگاه من مثل و کسی اگه میمیرم من حسود؟_
  داره! و خودش

 ای کنم انکار داشت کنم.انتظار حس توانممی خوبی به را این و خورد جا
  نثارش؟ فحشی

  گفت: و کشید عمیقی نفس

  نگه!قش خیلی اینطوري بمونه بلند و مشکی موهات بذار همیشه_

  اونه؟ براي موهامم وقتی کنهمی تو حال به فرقی چه_

  زنی...می نیش حرفات با_

  کنی!می دیوونم کارات با_
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  نشدي؟ خسته_

  کرد: زمزمه و داد تکیه کاناپه به را سرش که ندادم جواب

  خستم! من ولی_

  چی؟ از_

  کرد: نگاه رخمنیم به و داد چرخش سرش به

  نرسیدن. و دوئیدن از_

  بود: پوزخند به شبیه بیشتر که زدم تلخی لبخند

  زدي! ندوئیدي...درجا تو_

  شد: کشیده موهایم به نگاهش

  نشد. ولی کردم دوئیدن براي تلاشمو_

  شد.می بشه...وگرنه که نخواستی تو_

  بشه! که شدمی هاقصه توي_

  نداره؟ امکان واقعیت تو_
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  گناهه. واقعیت تو_

  داد: ادامه و کرد نگاه روبهرو به و چرخاند را سرش

  چیه؟ تو منو فرق دونیمی_

  دادم: تکان مفی ينشانه به سري

  چیه؟_

 بخاطر من و کنیمی نگاه اون به من حرص درآوردن بخاطر تو اینکه_
  کنم!نمی نگاه بهت تو حرص درآوردن

  بود: غمگین شد.چشمانش قطع نفسم که کرد نگاهم عمیق

  تو! منو فرقِ  بود این_

  بودي؟ تو قصه يخوبه آدم بگی خوايمی_

 گولت یهو شدم...که عاشقت یهو اومدم...که یهو بودم...که شیطان من_
  زدم...

  شد: تر شدید بغضم و خندیدیم غصه با
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 سمیر نکنه ببینم زدي! گولم بدجوري آره خوردنه گول عاشقی اگه_
  آدمه؟

  نداشت! گناهی سمیر_

  بود؟ گناهکار کی پس_

  گفت: داشت را زنی هر دل دنکر آب قابلیتِ که لحنی با

 يفاصله هستم، هم کنارت در وقتی که هستی؛ نیافتنی دست قدرآن_
  شود...نمی ُپر واقعیت، و رویا میان

  نوازشگر: و کرد.عمیق نگاهم

  ”تونستم؟ دیدي” بگم بهت که جایی برسیم قصه آخرِ بشه کاش_

  تونستن؟_

  کردنت! فراموش براي_

  امیرعلی... نکن فراموشم_

 و رگمشاه قید باید بگذرم ازت بخوام رگام...اگه تو خون مثل شدي_
  بزنم...
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  میمیري. بزنی و قیدش اگه_

  مُردنه! نبودنت_

  کنه!می کورم داره اتحلقه برق وقتی کنم؟ باور داري انتظار_

  خواند: و کرد رصد را چشمانم

  فریبت! دل چشمان لبخندت! نیستی.نگاهت! کس هیچ مثل تو_

  من! نگاهِ در تاریخی، زن ترینشنگق تو جانا

  دادم: قورت را بغضم

  بشم؟ متنفر ازت که وقتی تا کِی؟ تا کنی!می فرار دادن جواب از_

   و جانا توئم هواخواه_

  دانیمی که دانم می

   و دانیمی نادیده هم که

  خوانیمی ننوشته هم

***  
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  یازدهم* *فصل

  بعد: هفته یک

  گفت: هیجان با نساء

  ابرام. رو کنممی احساس کردیم جارها خونه یه_

  گفتم: ايگرفته صداي با و زدم چرخی تخت روي

  شدید. راحت کردید ازدواج که خوب چه_

 نادیده و محضر جلوي و مهرداد مامان ریزي آبرو اگه البته_
  آخه! که کرد نثارم حرفایی چه دونیبگیریم...نمی

  زدم: پس را اشکم و کشیدم آهی

  کن.ن فکر بهش اوهوم_

  گفت: و شد آرام صدایش

  آره؟ امیرعلیه عروسیه امشب_

 کنم.امشب قطع را گوشی و بترکد بغضم شد باعث حرفش همین
  کنم! باور خواستمنمی من و بود اشعروسی
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 را رفتم.قیچی جدیدمان آیینه سمت به و شدم بلند تخت روي از
  ت.داش را کردنم دیوانه قصد اممخچه درون امیرعلی برداشتم.صداي

  "قشنگه! خیلی اینطوري بمونه بلند و مشکی موهات بذار همیشه"

  "موهاتم عاشق"

 و بود اشعروسی شب امشب افتادم. خنده به و کردم قیچی را ايتکه
  بود! اشعروسی شب خندیدم.امشبمی داشتم

 رت بالا گرفت....قیچی شدت هایمخورد...سرفه لیز امگونه روي اشکی
  رفت...

  زد. بیرون دهانم از خون و کردم ايسرفه

 بالا خون و شدمی ترشح اسید اممعده بستم.از را چشمانم زجر با
 داشت درد این هجوم از دلم و کردمی ازدواج داشت امیرم آوردم.می
  ترکید.می

 به افتاد لرزي و شکست بدي صداي آئینه...با سمت کردم پرت را قیچی
  گفتم: خنده جانم.با

  شکستمش! دوباره_
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 اتاق بودم.از خیره آئینه به اشکی چشمان و شده کوتاه موهاي با لاحا
 باز محکم را گرفتم.درش پیش در را امیرعلی اتاق راه و شدم خارج
  شدم. اتاقش وارد و کردم

 را آستینش داشت و بود تنش دامادي لباس و بود ایستاده آئینه پشت
  آمد. درد به کرد.قلبممی صاف

  زد: خشکش دیدنم با و برگشت

  جانا._

  گفتم: گریه با و زدم لبخند

  شی.می داماد داري امشب_

 دیوار به و کشیدم عقب را آمد.خودم طرفم به و شد مشت دستانش
 و خورد امشده کوتاه موهاي به دستش و ایستاد رویم دادم.روبه تکیه
  نالید:

  من؟ يدیوونه کردي کارچی_

  د:کر زمزمه و چسباند امپیشانی به را اشپیشانی و بست را چشمانش
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  ندارم. ارزششو من_

  گفتم: گریه با

  کنی. ازدواج خوايمی ژیلا بشی.با داماد خوايمی_

  آورد. ترنزدیک را سرش و کرد نوازش را امگونه

 نروش روز مثل تنت باغ میون من گرفتن گر که برفی شب از نترس "
  بود

  "بود کردن گناه تو با لذت بهشت هبوط عذاب از ممنوعه میوه نترس

 محکم انداختم.کمرم چنگ را پیرهنش گذاشت لبانم روي که را لبش
  شد. بسته چشمانم اختیارگرفت.بی گاز را لبم او و خورد دیوار به

 آدم من جز به دنیا مردم میون نبود تو مثل یکی حوا همه این میون"
  نیست

  داغ یه ابد به ازل از که سردو لب این ببوس سردو لب این ببوس

  ”…باشه تنم رو بوسه همین اغد
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 چشمان کرد.به قفل هایش پنجه میان را کمرم و بوسید را گردنم
 حرارتی پر لحن با و بوسید را چشمانم و شد ماندم.خم خیره خمارش

  گفت:

 دیگه که آبیت يِقرنیه دوتا اون هنوزم که کنم اعتراف خواممی بازم_
  انا.ج کنه جادوم تونهمی ندیدم اشوشبیه جا هیچ

 آب صدا.بی و مظلوم شدم. خیره چشمانش به و لرزیدم خودم به
  کرد: زمزمه گوشم در و داد قورت را دهانش

 هباش بخار قطار یه من زندگیه اگهبخند... نکن...جانا نگاهم اینطوري_
 و دارهمی نگه روشن درونمو آتیش که سنگیه زغال مثه لبخندت قطعاً
  جانا. بخند ده...براممی جریان بهش

  ترکید: بغضم

  نکن. ازدواج باهاش_

 دبوسی را امپیشانی و شد خم جایش به شد.اما لبانم زوم دوباره نگاهش
  گفت: و

  شدي! هابچه د.شبیهمیا بهت هم مو مدل این ◌ٰحتی_
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  کنی؟می ازدواج باهاش_

  دزدید: را چشمانش

  م.ربیا آرایشگاه از رو ژیلا برم برم.باید باید منم بري! بهتره دیگه_

 لحن با ماندم. خیره چشمانش به گرفتم قاب دستانم با را صورتش
  گفتم: ملتمسی

 یکنمی نگاه من به که وقتی مثل هیچوقت اما کن ازدواج باهاش باشه_
  نکن! نگاه بهش

 و داد فراري من از را رفت.نگاهش عقب به قدمی و باخت رنگ نگاهش
  گفت: ضعیفی صداي با

  برو! حالا دممی قول_

  کن. بغلم دیگه بار یه_

  شکست: درهم صدایش

  جانا!_
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 مدام موهایم روي و کشید آغوشش به مرا وجودش تمام با و محکم
  کردم!می گریه آغوشش توي معصومانه چه من و زدمی بوسه

  گفت: زناننفس گوشم کنار او و زدم هق

  ندارم. لیاقتشو نکن! گریه عوضی منِ  دلم...بخاطر جانِ_

  بمیرم. خواممی_

  میمیرم. بمیري_

  امیرعلی؟_

  برم. راحت خیال با نده.بذار دق انقدر لامذهب دِ دلم؟ جانِ_

  گفتم: زدهوحشت و کردم نگاه هایشلب به

 ونا امیرعلی بیاریش؟ آرایشگاه از بري که عوضی؟ اون دنبال بري که_
  نرو... دارم...تروخدا دوستت نداره...من دوستت

 هایمگذاشت.شانه هایملب روي ار هایشلب و شد سنگین هایشنفس
 را هایمگرفت.انگشت بازي به را هایملب زورش تمام با و داد فشار را

  کرد. رهایم ها گرفته برق مثل که بردم فرو موهایش میان
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  گفت: عجز با و کرد بسته و باز را سرخش چشمان

  برو._

  گفتم: معصومانه

  امیرعلی؟_

  کشید: داد

  جفتمون! به ببوسمت.لعنت گهدی بار یه اگه من به لعنت_

  زد: داد بستم.سمیر درد با را آمد.چشمانممی جیغ و دست صداي 

  ؟ دیوونه کردي کارچی _

  گفتم: و امگونه روي نشست اشک

  نزن. داد من سر_

  کنی؟ کوتاه گفت کی کردي؟ کوتا موهاتو چرا _

  کشیدم: فریاد عصبی

  ندارم؟ اینم حق خودم...یعنی خودم...خود_
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 تلاشی هیچ و باریدند می وقفه بی هایملرزیدم...اشک صبانیتع از
  کرد: نداشتم.اخم کردنشان پاك براي

  مهمونه. از پر اتاق این بیرون ببر! صداتو هیس_

  گفتم: تیز و تند

  ؟ کوفتیتون مهموناي اون یا مهمم من جهنم به درك به_

  غرید: اششده کلید هاي دندان میان از عصبی

  گرفته؟ گازت خر باز؟ شده چت_

  گفتم: و زدم پوزخندي

 هک لیدا پیش برو نه نه سمیر! آقا برس مهمونات به برو نشده، هیچی_
  خدا. به داره گناه نشسته تنها بیچاره

  گفت: و کشید پوفی

  ببینم. حاضرشو ست.بروفایدهبی تو با کردن بحث_

 مرتب را رنگم آبی لباس يگوشه و کشیدم لبم روي را رژم حرص با
  دم.کر
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 زدم. پسش که بگیرد را دستم خواست

 کاراي این سر از دست تا بیارم سرت بلایی یه نکن کاري جانا_
  برداري! اتاحمقانه

 هم این جز ايچاره گذاشتم.مگر دستانش توي انزجار به را دستم
  داشتم؟

 ننگاهشا بغض با و بودم نشسته ايگوشه رقصیدند.می و زنندمی همه
  کردم.می

 دهش العاده فوق اشعروسی لباس آن توي نبود...ژیلا امیرعلی از خبري
 کرد.می امخفه داشت حسادت من و بود

  گرفت.می آتش داشت بودم...جگرم من او جاي کاش اي

  بود. امیر منتظر بود وقت خیلی عاقد

  بود. شده شل پاهایم و دست

  خندیدند...بودند...می خوشحال همه
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 آرزوي بار اولین براي من و کردمی گاهمن پوزخند با هربار خانم عمه
  کردم! را مرگش

  غرید: لب زیر و کشید موهایش بین دستی استرس با سمیر

  کجاست. نیست معلوم نفهم يپسره_

  نبود! امیرعلی از گرفت...خبري اوج ها همه هِم

  شد: بلند امگوشی پیامک صداي بود. پریده بدجوري خانم عمه رنگ

  من. گناهِ  دارم دوست ور تو فقط گفتم که من_

  زدم. دامنم به چنگی و لرزید دلم

 وربا توانستمبکشم.نمی فریاد و برقصم خوشحالی از داشتم دوست
 نشده حاضر عقده يسفره سر و زده را چیز همه قید امیرعلی که کنم

  است.

 و دزدنمی سکته داشتند که ژیلا و خانم عمه برزخی قیافه به توجهبی 
 اشکاي زدم.به لبخند سرخوش کند، آرامشان شتدا سعی که سمیر

  شدم! کثیف آنقدر کی نفهمیدم و خندیدم ژیلا
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  کشید: داد خانم عمه

 ما آبروي با بازیه؟ بچه کرده فکر رو، علی امیر این کنممی آدمش_
  نه؟ کنیمی بازي

  ت.گرف جان بیشتر حدیث.لبخندم و حرف کلی با بودند! رفته ها مهمان

 را امیقه و آورد هجوم سمتم به وحشیانه خانم عمه هک شد چه نفهمیدم
  گرفت:

  هان؟ خندي؟می چرا تو_

 داشت کنم جدایش خودم از داشتم شد.سعی خشک لبانم روي لبخند
 عصبانیت با کشید محکم را خانم عمه دست کرد.سمیرمی امخفه

  گفت:

 چرا کن! عذرخواهی زنم از الان همین عمه...اما واجب احترامت_
  کنی؟می خالی من زن سر وحرصت

  غرید: آقاجون

  اومده. پیش ریزي آبرو این با کنیم کارچی ببینم بشید بسه...ساکت_
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  گفت: و کرد من روبه آقاجون به توجه بی خانم عمه

  کنی! مرگ فقط...آرزوي کنم کاري فقط...یه کنم کاري یه جانا_

  زن! ینا از ترسیدم کردم...عجیب نگاهش شده گرد چشمانی و ترس با

  خرابش: حال پاي گذاشت را حرفش کوبید.سمیر شدت با قلبم

  کنید. استراحت کمیه بهتره_

  کشید: بیرون سمیر دست از محکم را دستش خانم عمه

  بینم! کن ولم_

  کرد!می نگاهمان اشکی چشماي با ژیلا

  کرد: اخم گرفت.سمیر نفسم لحظه یک براي

  اتاق! تو برو جانا_

  گفت: ضعیفی صداي با زدم.ژیلا پوزخندي 

  سمیر. بزن زنگ امیر به دیگه بار یه_

  بود! من امیر فقط امیرعلی امیر؟ گفتمی امیرعلی به حقی چه به
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 گوش به را سرم  و کردم تر زبان با را اش...لبمگوشی سمت رفت سمیر
 گفتم: آرام و رساندم خانم عمه

  شدیم. حساببی کنم فکر_

 حرکت هاپله سمت به اش،برزخی یافهق به توجه بی و خندیدم صدابی
  کرد: خشکم آقاجون صداي که کردم

 امیرعلی خونه! این تو بیاره امیرعلی اسم نداره حق هیچکس دیگه_
  خونه. این تو بذاره پاشو دمنمی مُرده.اجازه دیگه

  گرفتم! و امیرعلی ي شماره و زدم را چراغ و شدم خواب اتاق وارد

 نداشت حق هیچوقت امیرعلی د.یعنیبو آقاجون حرف درگیر ذهنم
  بیاید؟ اینجا

  ببینم؟ را او بود قرار کجا دیگر پس

  ”نمائید گیري شماره بعداً لطفاً، باشد،می خاموش نظر مورد مشترك"

 خیره امشده کوتاه موهاي به و نشستم شده شکسته آئینه جلوي 
 در ار هایمسلبا  و کردم پاك را آرایشم و کشیدم سوزي پر آه شدم.

  تخت! روي پریدم آوردم.
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 دیدن بود.با شده سرخ عصبانیت آمد.از هم سمیر بعد ساعت یک
  گفت: بازم چشمان

  بیداري؟ هنوز که تو_

  خوابیدم: پهلو به

  نشد؟ خبري امیرعلی از شد،بیاي.چی بودم منتظر_

  غرید:

  فکر. بی يپسره نه_

  .نشست تخت روي و کشید عمیقی کرد.نفس عوض را هایشلباس 

  نکنید. زورش انقدر کنید، ولش خواد.بهترهنمی رو ژیلا لابد خب_

 قوچا که ما بعدشم خوبه؟ نظرت به کنهمی بازي مردم ابروي با اینکه_
  کرد. قبول خودش بگیره، رو ژیلا بیا که گلوش زیر نذاشتیم

  حقشه! ژیلا _

  کرد: نگاهم تعجب با

  گی؟می چی_
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  داره. طلب ازم باباشو رثا بخورتم! خواستمی دیدي! اتوعمه_

  گفت: شک با و کرد ریز چشم

  خندیدي؟می داشتی چرا راستی_

  گفتم: لکنت لعنتی...با کردم! نگاهش ترس با

 کن خاموش چراغو کردید! شلوغش هم بابا...شما ايخنده چه_
  بخوابم. خواممی

  بود. دهنده آزار بدجور نگاهش سنگینی کرد! نگاهم کمی

 کرد. خاموش را چراغ و زد داري صدا پوزخند

 سرم به را دستم وحشت پریدم.با خواب از هوار و داد صداي با صبح
 هوار و آمدمی مهسا هايجیغ_جیغ ترکید.صدايمی داشت که کشیدم

  سمیر. هاي

  کشید: جیغ چسباندم.مهسا در به را سرم لرز و ترس با

 داد.محمدمی قلوه و دل داشت دختره داداش.با دیدمش خودم_
  کردي؟ کارچی
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  گفت: خشم با کرد.سمیرمی گریه و زدمی زجه

 دیگه، بسه نکن گریه خوره؟نمی تو درد به عوضی اون گفتم دیدي_
  کنم.می آدمش خودم

 بود!زیر شده خراب هم مهسا زندگی من نشنیدم.بخاطر را چیزي دیگر
  ریختم. اشک و نشستم آب دوش

 یچه چرا کشیدم.خدایامی گند به را اطرافیانم تک_تک زندگی داشتم
  کشیدم؟می عذاب باید کی نبود.تا بشو درست چیز

 بود، ناشناس خورد.شماره زنگ امگوشی که آمدم بیرون حمام از 
 دادم: جواب

  بله؟_

  خورد: گوشم به اشعربده صداي

  دادي؟ لوم تو آره؟ گفتی بهشون تو_

  گفتم: اخم با

  گی؟می داري چی_
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  غرید: عصبانیت با

  گفتی؟ و چیز همه مهسا به تو راه اون به ننز و خودت_

 خودمم براي اینطوري کنم؟ کاري همچین باید چرا محمد نگو چرت_
  شه!می بد

 فشان آتش یک مثل درست بعد ثانیه شد.چند ساکت و کرد مکثی
  گفت: و کرد فوران

 دوباره کنی کاري یه باید خانم جانا شهنمی حالیم چیزا این من_
  برم.می و آبروت وگرنه ه،خون اون تو برگردم

  نشستم. زمین روي و کردم قطع را تلفن

 بدبختی از تعداد این توانستمنمی من و بود خورده گره هم به چیز همه
  کنم. هضم را

 بود. خاموش گرفتم.لعنتی را امیرعلی شماره

 و آه و گریه صداي ایستادم مهسا اتاق در آمدم...جلوي بیرون اتاق از
 ندمرسا پائین طبقه به را خودم بدبختی کرد.با کباب را جگرم اشناله
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 پشت نساء و مهرداد تصویر دیدن آمد.با در صدا به خانه زنگ که
  شد.نمی بدتر این زد.از خشکم آیفون

  شد؟می چه دیدمی روز و حال این توي را مهسا مهرداد اگر

 تدس توي شدند.دست خانه وارد بعد دقیقه کردم.چند باز را در ناچارا
  لب. به لبخند هردو و

 نشان خاصی العمل و عکس ببیند که را مهسا مهرداد کردم دعا
 را محمد و انداخت راه به هوار و داد فهمید را قضیه تا نشد ندهد.اما

  گفت: رفت.سمیر مهسا اتاق به و کرد نفرین و لعن

  باشه. تنها خوادمی مهرداد نرو_

 وفر هم توي اشچهره سخت ءرفت.نسا بالا به سمیر به توجه بی مهرداد
  :پرسید و سمتم بود.برگشت رفته

  کرد؟ اینطوري چرا_

  گفت: سمیر که دادم قورت را دهانم آب

 لوغش خیلی سرم روزا این نگفتم، تبریک ببخشید خانم نساء راستی_
  برسیم. خدمت جانا با نشد بود



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1793  

 

 صدا را مهسا که مهرداد هوار صداي که دهد جواب خواست تا نساء
 هم هنوز نساء و رفت بالا طبقه به کرد.سمیر سیخ تنم به را مو زدمی

  کشید: عربده بود.مهرداد گیج

 کاري همچین چرا بیار طاقت عزیزم بیار اورژانس.طاقت بزن زنگ_
  کردي؟

  بوسید. را مهسا پیشانی نساء مبهوت و مات چشمان جلوي و

 بدجور.تا بود خورده دست رو کنم، درك را نسا حال توانستممی خوب
 امخفه داشت وجدان عذاب و بودم دادن جان حال در آنبولانس آمدن

  بودم. من ها این يهمه کرد.مسببمی

 رنگش آمد، نزدیکم نساء آمبولانس همراه مهرداد و سمیر رفتن از بعد
  زد:می زردي به

  جانا؟_

 بهترین زندگی بچگانه انتقام یک بودم.بخاطر کرده چه احمق من
 را هایشچشم به کردن نگاه بودم.روي کشیده گند هب را دوستم

  گفت: بغض با که انداختم پائین را نداشتم.سرم
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 مهرداد کنم...چرامی اشتباه دارم من بگو جانا؟ دوتاست این بین چی_
  کرد؟می اینطوري

  گفت: گریه ریختم.با اشکی قطره

  دونستی؟می تو جانا_

  گفتم: غصه با

  ببخش. منو_

  گفت: و گرفت ار صورتش کل بهت

  نگفتی؟ زدهفلک منِ به چیز هیچ و دونستیمی_

  کوبید: سرش توي دستی دو که دادم تکان تائید نشانه به را سرم

 چرا کردي؟ کاري همچین چرا سرمن...جانا بر من...خاك سر بر خاك_
  نگفتی؟ چیزي من به

  نساء. ببخشید کردم غلط_

  زد: پسم که بگیرم را دستش خواستم
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 مریض.بخاطر مریضی تو کردم.جانا اعتماد بهت که بودم احمق واقعاً_
  بدي. تقاصشو بکنی.ایشالله کاري هر حاضري خودت منفعت

  رفت. خانه از و کرد نگاهم انزجار با

 بود. خواب چیز همه انداختم...کاش چنگ امسینه به

  داد: پیام سمیر

 اممی من دادن شو و شست اشومعده خوبه مهسا نباش،حال نگران"_
  "کنارشه. مهرداد خونه

  بود. سالم که کردم شکر را خدا و کشیدم عمیقی نفس

 به عجله بود.با داغان اش قیافه و آمد.ریخت هم سمیر بعد ساعت یک
  رفتم: سمتش

  شه؟می مرخص کی بود؟ خوب حالش_

  گفت: خسته و کشید آهی

  داغونه! روحیش حال اما بهتره جسمیش حال شه،می مرخص فردا_
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 و افتاد انداز دست توي کرد.قلبم حرکت امیرعلی اتاق طرف به
  پرسیدم:

  کجا؟_

  داد: جواب

 آقاجون بردارم است پرونده تا چند امیرعلی اتاق از برم_
  خوادشون.می

 هطبق به و کشیدم عمیقی نفس شد. اتاق وارد که دادم تکان سري آرام
  پریدم. جا از سمیر داد صداي با بعد دقیقه رفتم.چتد پائین

  جانا؟_

 رفتم.توي بالا به لرزان هايقدم با و دلم به زد چنگ عجیبی ترسی
 روي وحشتناکی اخم و بود ایستاده امیرعلی اتاق در چارچوپ

  بود. نشسته اشپیشانی

 اختیاربی و زدم یخ دستش توي امشده نقاشی عکس قاب دیدن با
  ایستادم.

  گفت: داري خش صداي با
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  کنه؟می کارچی اینجا عکست_

 با و نباختم را خودم حال این ایستاد.با کار از قلبم و کرد قفل مغزم
  دادم: جواب لرزانی لبخند

  بکشه. عکسمو گفتم امیرعلی به خودم شد؟ آماده بالاخره ئه؟ _

 وحشت را من که زدمی موج چشمانش در شد.چیزي خیره چشمانم به
  کرد.می زده

  بود! شک از پر شک...چشمانش

****  

  "نمائید گیري شماره بعداً  لطفاً باشد،می خاموش نظر ردمو مشترك"

  کردم: زمزمه لب زیر

  ؟تو کجایی امیرعلی_

  شدم. خیره در به و شدم جمع خودم توي

  شمردم: خودم براي

  یک...دو...سه...چهار...پنج...شش..._
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  بودم. شد.منتظرش باز شدت به اتاق در

 و آورد هجوم سمتم به وحشیانه زدمی نفس_نفس که حالی در
  کشید: داد و کرد پرتاپ سمتم به را طلاق دادخواست

  چیه؟ این_

  گفتم: خونسرد

  خوام.می طلاق گفتم که من طلاق! دادخواست_

  کرد: کر را گوشم فریادش

  آره؟ خوايمی طلاق که_

  رفت. کمربندش سمت به دستش

  بکشی؟ رخم به و مردونگیتو زور و بزنی کتکم خوايمی چیه_

 یفوظا با تا بدم نشون بهت مردونگیو دیگه طور یه خواممی ارباین نه_
  بشی! آشنا زناشوئیت

 از را لباسم کردم سعی و کشید خودش سمت به مرا که داشت برم ترس
  گفتم: زده بکشد.وحشت بیرون تنم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1799  

 

  سمیر؟ کنیمی کارچی_

 من از و خودت ماهه چند رفت یادت زن؟ تو مردم من رفته یادت_
  زنمی؟ تو شوهرتم من رفته ادتی کردي؟ دریغ

  کشیدم: جیغ

 زور با خوايمی کی تا نیست؟ بشو درست زندگی این فهمینمی چرا_
  داري؟ نگهم

 و آمد سمتم تخت.به روي کرد پرتم و کوبید دهانم به دست پشت با
  بوسید. خشونت با و طولانی و گرفت را دستم

  کنی؟می کارچی عوضی کن ولم_

 داغش هايآورد.نفس جلو را سرش که شد جمع چشمانم توي اشک
  گفتم: بلندي صداي کرد.بامی بد را حالم

  کنی؟می کارچی کن ولم سمیر_

  گفت: خماري لحن با و لختم هايبازو روي کشید را دستش
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 با خواممی که طبیعیه شی.ایننمی آدم تو اما کردم صبوري خیلی_ 
  نیست؟ اینطور دیگه باشم زنم

 را دستانم دستش با و انداخت هایملب به نگاهی و آورد جلو را سرش
  گفتم: گریه با و آورد هجوم گلویم به کرد.بغض قفل تخت روي

  نکن. سمیر_

 کرد.مثل امخفه هایش لب با که "کردم غلط" بگویم خواستم
 محکم و طولانی باشد، رسیده آب به تازه که ايتشنه مثل ها،وحشی

  بوسید.می

 محکم را موهایم دستش با که بکشم کنارم را سرم خواستم
 محتویات کردم احساس و کردند خیس را هایمگونه هایمکشید.اشک

 توي کرد فرو را سرش و کرد رها را هایم است.لب دهانم توي اممعده
  گردنم.

  کشیدم: داد داري خش و گرفته صداي با

 کردم.سمیر اشتباه خوامنمی طلاق من کن ولم کردم غلط سمیر_
  تروخدا.
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 تا و گرفتم دندان به را گرفت.لبم َبر در را بدنم گونه نوازش دستانش 
  نشود. بلند هقم_هق صداي

  "جانا نباشی من مال و باشم داشته دوست یعنی دادن جون"_

  زدم: پسش دستم با

  خوام.نمی طلاق من کردم، غلط گممی_

  زدم: هق

  بردار. سرم از کن.دست ولم_

  میومدم. راه دلت با که روزا اون شد تموم دیگه_

  خوام.نمی طلاق دیگه_

  نشست: امچانه روي هایش لب

  اري.د دوستم بگو جانا...یالا داري دوستم بگو نیستی؟ هستی، که زنم_

 منگاه عصبی و باریدمی آتش چشمانش کشید.از و گرفت را دستم مچ
 که دادم قورت را دهانم زد.آبمی سرخی به چشماش سفیدي و کرد

  :کشید فریاد
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  دارم. دوستت خیلی خوامتمی سمیر بگو نیستم؟ تو با مگه_

 هیچ و ریختندمی اختیار بی هایمداد.اشک فشار دستش توي را امچانه
  نکردم. کردنشان پاك براي تلاش

 دستان زیر از توانستممی مگر داشتم؟ هم گریه جز ايچاره مگر
  شوم؟ رها تنومندش

  گفتم: و بستم درد با را یمهاکرد...چشم بیشتر را دستانش فشار

  دارم. دوستت خیلی_

  غرید: لب زیر و پیچاند دستش دور را موهایم

  جانا... دیره خیلی دیره دیگه_

  شد! چه نفهمیدم من و انداخت لباسم یقه به چنگی

 هم خدا کنم.اما پیدا نجات بلکه زدم زجه و زدم صدا را خدا مدت تمام
  هستم. هم من بود کرده فراموش
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 از خون آوردم.لخته بالا را بودم نخورده و خورد چه هر و دمز عقی
 اشک دیگرم دست با و گذاشتم اممعده روي را دستم و زد بیرون دهانم

  کردم. پاك را چشمانم

 ضعیف ریختم.من اشک دوباره و داشتم.دوباره را بودن کثافت حس
 را دستم کنم؟ محافظت سمیر برابر در خودم از توانستممی بودم.چطور

 درد با و رفت سیاهی کشیدم.چشمانم بالا را خودم و گرفتم دیوار به
  بستم. چشم

 هیچی خون جز اما بیاورم بالا داشتم دوست و داشتم تهوع حالت
  آمد.نمی بیرون دهانم از چیزي

 ختت روي کثیفش کشیدم.تن بیرون حمام در از را خودم لنگان_لنگان
  د.دیمی را پادشاه هفت خواب داشت و بود

  آمدم. بیرون اتاق از و افتاد راه به هایماشک دوباره

 رفتم.روي جلوتر شنیدم.کمی راهرو توي را لیدا آرام و ضعیف صداي
 برآمده زد.شکمشمی حرف تلفنش با آرام داشت و بود ایستاده ها پله

  بود. گرفته کمرش به را دستش یک و بود شده
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  رفت. گیج سرم و رفتم جلو به قدمی

  پیچید: سرم توي ها صدا و 

  "منه. زن لیدا"

  "منی مال قبر تو بذارنت وقتی تا جانا"

  "منه زن لیدا"

  "خوام.می جانارو فقط من"

  "منه. زنه لیدا"

  دارم.برنمی سرت از دست هیچوقت-"

  سمیر. کن ولم-

  "من. مال منی مال تو-

  دیگر... قدمی و گرفتم اممعده به را دستم

  "دارم. دوستت خیلی اما مکرد خیانت برادرم به من"

  "من. نه سمیري مال تو داره دوستت خیلی سمیر"
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  "هست! هست...سمیر توري هست...سیم هست...دیوار مرز ما بین"

  "منه. زنه لیدا"

  دادم. هول را لیدا دستم با و بستم کردم.چشم حس را شیطان

 خورد.صداي ِقل هاپله از و افتاد زمین به و داد دست از را تعادلش
 قهقهه و گرفتم هایم گوش به را پیچید.دستم هایمگوش توي هوارش

  زدم.

 تکان هایش داد.لب تکانم کردم.محکم حس را سمیر وجود
 یمگلو به بغض نشست که لیدا سر ریخت...بالايمی اشک خورد...انگار

  شود.می زنجیر

  کردي؟ کارچی جانا کردي کارچی_

  خندیدم: آرام

  کثیفی. بیاد.تو دنیا هب تو از بچه یه نخواستم_

 نگران و کرد.دستپاچه حرکت لیدا سمت به و نکرد ايتوجه حرفم به
  است:
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  ذارم.نمی اتزنده وگرنه نشه بچم به چیزي کن دعا_

 به صدابی و کردم کج را افتادم.سرم زمین به و خوردم سر دیوار روي
  کردم. نگاه لیدا کردن بلند براي تقلاهایش

  نشست. شکمخ هايلب کنج لبخند

 فطر به لنگان_شکنم.لنگانمی درهم آیدمی که در شدن بسته صداي
 آوردن هجوم خاطرت کردم باز که را اتاقش رفتم.در امیرعلی اتاق

  سمتم.

 شهری با آرام که امیرعلی و نشسته امیرعلی کنار که دیدممی را جانایی
  رود.می ور شالش

  امیرعلی. ترسممی من_

  چی؟ از_

 تو بی آینده از نباشه.من انتظارمون در خوشی یانپا ترسممی_
  بري. و بذاري تنهام اینکه ترسم.ازمی

 بغض و دادم تکیه دیوار به را سوخت.سرم چشمانم و کشید تیر قلبم
  کجایی؟ امیرعلی کردم.کجایی
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 آغوشم در را بالشتش اشتیاق با و کردم پرتاپ تختش روي را خودم
  کشیدم.

  آمد. درد به قلبم و بلعیدم را عطرش

  پیچید: گوشم توي بخشش آرامش صداي

 یلعنت شهنمی اما نیام، سمتت که کردم نفرین و لعن و خودم بار هزار_
  شه.نمی

  زدم. هق و بستم چشم

 و خنگ بزنم.چقدر گردنتو داشتم دوست جانا، دیدمت که اول روز_
  بودي! کن خرد عصاب

  نشنوم. را صدایش تا گرفتم هایمگوش به را دستم

  شم.می معتادت دیروز از بیشتر هروز جانا میمونی مخدر مثل تو_

 از و بیاورم در را قلبم شدمی زدم.کاش چنگ امسینه به دست با
  نکند. صدا تا بکشم بیرون امسینه

  من... جانا...گناه منی گناه_
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  میکنند... دیوونم چشمات_

  دارم.... دوستت_

  من.... ممنوعه میوه_

  جانا؟_

  م.دار دوستت_

  دارم. دوستت_

  دارم. دوستت_

  جانا؟_

  دارم. دوستت_

 خدایا شدممی دیوانه انداختم.داشتم چنگ موهایم به و کشیدم فریاد
  نبود؟ بس عذاب همه این

  برد. خوابم کی نفهمیدم که کردم تقلا و زدم زجه آنقدر
 

  کنی؟می غلطی چه اینجا تو_
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  پریدم. خواب از سمیر داد صداي با

 دهز وحشت و برید نفسم اشقیافه و ریخت آن با سرم يبالا دیدنش با
  شدم. بلند جایم از

  بود: خشم از مملو چشمانش

  خوابیدي؟ امیرعلی اتاق تو چرا کنی؟می کارچی اینجا_

 عرقم از خیس پیشانی به دستی و دادم قورت را دهانم آب
 خواستم و شدم بلند تخت روي ندارم.از را کردنش نگاه کشیدم.جرأت

 قبل زا تر تند قلبم آوردم بالا که را گرفت.سرم قرار مقابلم که کنم رفرا
  بود... شده کوبید...ترسناك

  پرسیدم: لرزانی صداي با

  مُرد؟_

  گفت: خشم با و افتاد ولز و جلز به آتیش توي اسپند مثل

  ست.زنده خوندي کور نه؟ بمیره مبچه داشتی دوست خیلی_
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 به توجه گونه.بی نوازش و .آرامکشیدم ریشش ته روي آرام دستم با
  گفتم: چشمانش تعجب

 وقتی ندارم دوست شد،می خوب خیلی مردمی سمیر.اگه از بچه یه_
  تو! يلنگه بشه بشه، بزرگ

 چیکار اینجا میاري.نگفتی در شورشو داري دیگه کن تمومش_
  کنی؟می

  دادم: را بودم کرده آماده که جوابی

 اومدم بکشم نفس تونمنمی توش رهخومی همبه اتاق اون از حالم_
  اینجا.

  باشم. آرام کردم شک...سعی و تردید شد...با خیره چشمانم به

  نزن. صدمه لیدا و بچم به نکن.دیگه اینکارو دیگه_

  بده. طلاقم_

  زد: کنار را موهایم دستش با

  تونم.نمی_
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  پرسیدم: عجز با

  چرا؟ تونینمی چرا_

  کشید: داد عصبانیت با

  دارم. دوستت چون_

  گفتم: التماس با و کردم صورتش قاب را دستانم

 چرا بیاره! دنیا به تورو يبچه خوادمی ببین داره، دوستت لیدا_
  نداره؟ دوستت هیچوقت که بکنی کسی حروم عمرتو خوايمی

  داد: تکان سري و شد بارانی چشمانش

  مطمئنم. من شیمی عاشقم روزي یه توئم بالاخره_

 به را پاهایش.دستم مقابل افتادم.درست زمین هب و شد شل پاهایم
  نالیدم: همیشه از تر عاجز و گرفتم پاهایش

 ئمتو اینطوري برم شم.بذارنمی عاشقت سمیر.هیچوقت شمنمی بخدا_
  کشی.نمی عذاب

  گفت: و داد تکان راست و چپ به را سرش بهت با
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 عاشقم دممی نه.قول تونمنمی بري بذارم تونمنمی جانا تونمنمی_
  تونم.نمی تونم...نهنمی تو بدون بشی.من

  ترکید: بغضم

  دي.می عذابم داري_

  تونم.نمی بکشم.هیچوقت دست ازت تونمنمی_

 ونبیر دستانم زیر از را بستم.پاهایش را چشمانم و افتاد درد به قلبم
 درست چیز هیچ فهمیدم آمد که در شدن بسته و باز کشید.صداي

  نیست. بشو

 هایم لب نساء دیدن کردم.با پاك را هایم اشک امگوشی گزن صداي با
  دادم. فشار هم به را

  شرمنده! بودم...خیلی شرمنده

  دادم: جواب ايگرفته صداي با

  بله._

  گفت: غمگینی صداي با و کشید آهی
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 مهسا گهبدم....می طلاقت خواممی گهمی کرده هندوستون یاد فیلش_
  جانا؟ کنم کارچی شه...مننم...نمیتونمی داره...ما احتیاج من به

  بودم؟ کرده کار چه من

  جانا. کردي نابود زندگیمو_

 همه میکرد.مسبب امدیوانه داشت مزم کردم.صداهاي قطع را گوشی
  بودم. من چیز

 تراس به را زدم.خودم صدا را خدا دل ته از و کردم بلند را سرم
  رساندم.

  افتاد. جانم به خودم نکرد پرت يوسوسه و خورد ارتفاع به چشمم

  "پائین. کن پرت و خودت یالا نداره جنگیدن ارزش زندگی این"_

  

  *سمیر*

  اول از ندانستم که من بر واي

  باشم! تو آزار دل که آید روزي
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    دوختم: چشم دکتر دهان به کلافه و خسته

 ورتص به خطر هنوز البته نبوده، جدي هم اینقدر ضربه نباشید نگران_
 استراحت بهتره بارداریشون ماه آخراي تا شده.همسرتونن رفع کامل

  بکنن. مطلق

  دادم. تکان دکتر براي سري و کشیدم راحتی نفس

  شدم. خیره لیدا پریده رنگ يقیافه به شیشه پشت از

  بس. و بود شکمش توي ي بچه ام نگرانی تنها

  نداشتم! دوستش

 جانا و آمده ادنی به امداشتم.بچه خودم براي رویا بستم.هزاران چشم
  خوشبختیم. امان سه خواند.هرمی لالائی برایش

  شود! هایشدندان رنگ موهایش اگر ◌ٰبرود.حتی جانا دادمنمی اجازه

  کردم. باز چشم امگوشی زنگ صداي با

 صفحه روي نساء نام دیدن کشیدم.با بیرون جیبم از را امگوشی
  کردم. تعجب امگوشی
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  الو؟_

  کرد: نگرانم نساء گرفته صداي

  خوبید؟ سمیر آقا سلام_

  خوبه؟ مهرداد شده؟ ممنون.چیزي خوبم_

  خندید: آرامی صداي با

 و دل خانم مهسا با داره الان مهرداد نباشید.آقا مهرداد نگران هیچ_
  گیره.می قلوه و دهمی

  کرد: خوش جا ابروهایم میان اخمی

  شم!نمی منظورتون متوجه چی؟ یعنی_

  زد: داري صدا پوزخند

 نروش جانا درباره براتون و حقایق خیلی تا بهتون زدم گذریم...زنگب_
  زد؟ بهم خانم ژیلا با و عقد چی براي امیرعلی دونیدکنم.می

 چه زد؟می حرف چه از گفت؟می شدم.چهمی دیوانه داشتم
  دانست؟می
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  *جانا*

  خودکشی؟ کنم؟ چه خواستمکشیدم.می عقب را سرم

  بردم. پناه حیاط به سست پاهاي و دست با و دادم فشار محکم را لبم

 رمنتظ لحظه گرفتم.هر را امیرعلی شماره غصه با و نشستم هاپله روي
 صداي با اما کند، اعلام را خاموشش شماره که بودم زن منحوس صداي
  برگشت. تنم به دوباره جانی گویی پیچید گوشم توي که بوقی

 مگوش به دارش خش و مب صداي گذشت ها قرن برایم که بعد ثانیه چند
  رفت: ضعف دلم و خورد

  دلم؟ جانِ_

 زعاج ايکلمه هر گفتن از و بود کرده قفل ام.زبانمشده لمس کردم حس
  .بودم شده

 خندید: رمقبی که فرستادم بیرون لرزان را نفسم
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 وادار گناه به و من گوشم به خورهمی که هاتنفس صداي ◌ٰحتی_
  .کنهمی

  کردم: زمزمه خودم با لب زیر

  گناه؟_

  خواند. خودش براي وار زمزمه را آهنگی ریزي صداي با

  کجایی؟ امیرعلی_

  خدا. آسمون زیر_

  گفتم: و دادم قورت درد با را بغضم

  برگردي؟ خواينمی_

  داد: جواب حالیبی و کشیده صداي با

  چرا. اوهوم_

  نالیدم: و شد منجمد تنم تمام

  امیرعلی؟ خوردي چی مستی؟ باز_
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  :گفت فوري

 توبه دارم روز هر بخدا کردم توبه من نخوردم، چیزي نه بخدا نه_
 تا کردم فلفلش از پر باز و کشیدم آب بار هزار صد و دهنم کنم.می

  نکنه. و هاتلب هوس دیگه

 يخورده کرم تن این در خودم در شدم آوار دوباره و ریخت قلبم
  مریض:

  نیستم. خوب تنهام.اصلاً  خیلی کرديمی بغلم بودي اینجا کاش_

 وت و کنه.منمی فرق آدم و عالم با ما داشتن دوست که کن قبول جانا_
 هر نیمتونمی کنیم.ما بغل همدیگرو تونیمنمی بشیم، هم دلتنگ وقتی

 قدم باهم تونیمنمی باشیم.عصرا داشته عاشقونه قراراي روز
  نکن. خوش دلتو افتهنمی اتفاقی همچین بزنیم.هیچوقت

  نالیدم: غصه و درد با و گرفتم هایم پنجه میان را سرم

 هی شنیدم.چرا کنندتو امید نا حرفاي این بس از شدم کن.خسته بس_
  نمیدي؟ امید بهم شده که بارم

  داد: جواب واري پشچ_پچ صداي با
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  گم.می و حقیقت که چون_

 رمس پشت به و برگشتم ترس با سرم پشت کسی حضور کردن حس با
 و فرستادم بیرون شدت به را نبود.نفسم کس انداختم.هیچ نگاهی
  کشیدم. امزده یخ صورت به دستی

  گفت: غم بودم.با زده یخ من و بود تابستان

  جانا؟_

  چسباندم: گوشم به بیشتر را گوشی

 ها ترسو مثل تو و کشممی دوش به و مشکلات يهمه تنه یه دارم_
  انصافه؟ گذاشتی.این اینجا منو و کردي فرار

  لرزید: وجودم کل که قدري به زد، صدایم دلنشین

  جانا؟_

  بشن. راحت دستش از همه که بمیره جانا.جانا دردِ_

  خوردم! اضافی گُه روز عشقه.اون نبود هوس_

  غریدم:
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 چی ديمی گوش اصلاً  گی؟می خودت براي داري چی امیرعلی_
  گم؟می

  شنیدم: بهم را هایش دندان خوردن صداي

 روز اون مثل شدم.کاش مریض کنم جانا.فکر هوا سرده چقدر_
 هم دستتو یکی قایمکی.اون گرفتیمی دستمو سرم بالا میومدي

  نه؟ یا دارم تب ببینی که پیشونیم روي ذاشتیمی

  گفتم: حرص با

  امیرعلی._

  گفت: و کرد ياسرفه

 من به اینکه جاي به مامانم شدممی که مریض بودم بچه روزا اون_
 هک حالا خوردم.امامی غصه بود.خیلی رسمی به ذکرش و فکر تنها برسه
 تم،نیس داشتنی دوست اصلاً من داشته! حقم بینممی کنممی فکر دارم
  سمیري. مال توئم ◌ٰحتی بینیمی

  آمد: درد به زد، که هایی حرف از قلبم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1821  

 

 سمیر به متعلق رو.من تو فقط امیرعلی دارم دوست رو تو من اما_
  دارم. تعلق تو به من نیستم

 زده کردم.وحشت حس سرم پشت را کسی حضور دوباره
 هاي برگ خوردن تکان خورد چشمم به که چیزي برگشتم...تنها

 زنگ به کردند شروع هایمگوش و شد ِسر پاهایم و بود.دست درختان
  زدند.

  گفتم: امیرعلی به گوشی پشت سریع

  خداحافظ. فعلاً برم باید من_

 به دادم.هرسان ورتق مشقت با را دهانم آب و کردم قطع را گوشی
 آرام را خودم کردم نبود.سعی آنجا هیچکس رفتم.اما هادرخت طرف
  ام.زده توهم و نبود آنجا هیچکس که کنم

 هک بروم خانه به خواستم و برگرداندم را رویم و کشیدم عمیقی نفس
  شد. حیاط وارد مهرداد ماشین بعد ايثانیه و شد باز دروازه

 با بدهم.مهرداد تشخیص ماشینش توي را مهسا توانستم راحتی به
  شود. خانه وارد کرد کمکش و کرد باز را مهسا کنار در عجله
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 کنم باور توانستمنگرستیم.نمی مهرداد به عجیبی نفرت با مدت تمام
  بیاورد. دوام نتوانسته امهفته یک که

 روي حال بی حالا که مهسا يپریده رنگ صورت به دوختم را نگاهم
  بود. مانده خیره سقف به و بود شیدهک دراز تختش

 به و گرفتم مهسا از را نگاهم کرد.می امخفه داشت وجدان عذاب
  کرد:می نگاه مهسا به داشت عشق با که دوختم مهرداد

  مهرداد؟_

  داد: جواب کند نگاهم اینکه بدون

  بله؟_

  بزنیم. حرف باهم باید_

  ندارم. دنشنی نصیحت حوصله بگم باید که نسائه مورد در اگه_

  گفتم: خشم با

  دارم. حرف باهات کلام دو بیرون بیا_
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 رمس پشت و برداشت دست مهسا به کردن نگاه از بالاخره و کرد پوفی
 هب را طلبکارش نگاه و بست احتیاط با را مهسا اتاق شد.در خارج اتاق از

  دوخت: من

  بله؟_

 نداختیمی ولز و جلز به نساء با ازدواج واسه و خودت داشتی که تو_
  َاخ. شد نساء دور، انداخت مهسارو محمد تا شد؟چی الان

  ماند: خیره چشمانم به دقت با و کرد غلیظی اخمی

 نداشت! منو مهساي لیاقت محمد اولشم از کن، صحبت درست_
 رو.بخاطر چیز همه کنم جبران خواممی حالا کردم، اشتباه دونممی

 الان اما نبود قبولش مورد که کردم ازدواج کسی با مادرم با لجبازي
 و گیرممی خونه کنم.براش تأمین لحاض همه از نسارو حاضرم
  بسازه. زندگیشو تا دممی اشومهریه

  گفتم: بدي لحن با

   بدي؟ پول با خوايمی و کردي وارد بهش که اي ضربه پول؟_

  بکشم. دست ازش تونمنمی دارم، دوست خیلی رو مهسا_
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  زدم: پوزخندي

 و محمد مهسا بعد، روز مهرداد.دو نکن خراب و سرت پشت هايپل_
 چیزت همه که مونیمی تو زندگیشون.آخر خونه سر رنمی و بخشهمی
  دادي! دست از رو

  گفت: عصبانیت با

  ببینه. و محمد رنگ دیگه دمنمی اجازه کرده، غلط_

  نکنن؟ ازدواج بشی مانع تونستی مگه_

  کشید: داد صورتم توي خشم با

 اون نسایی؟ وصی وکیل مگه کنید دخالت زندگیم تو رمندا دوست_
 چرا دیگه تو بگیره طلاق مهریه و خونه ازاي در کرده قبول خودش

  آش؟ نخود شدي

  بود؟ کرده قبول نساء که چه شد.یعنی گرد چشمانم

 مهسا خواب اتاق وارد امشده گرد چشمانم جلوي عصبانیت با مهرداد 
 شگنجای دیگر مغزم کوبیدم، امشانیپی به مشت کوبید.با را در و شد
 ار مسیج و کردم پوفی امگوشی مسیج صداي نداشت.با را اتفاقات این



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1825  

 

 مپای زیر شده فرستاده متن خواندن با هرلحظه کردم کردم.احساس باز
 کنم. تنفس من که نیست اکسیژنی و شودمی خالی

 شهب اینطوري خواستمنمی بخدا کردم بزرگی اشتباه یه من جانا"_
  "کن. فرار خونه، میاد داره گفتم سمیر به رو چیز همه

  بودم. ردهک کنم.یخ تنفس درست بتوانم بلکه کشیدم امسینه به چنگی

  "گفتم سمیر به رو چیز همه"

  "گفتم سمیر به رو چیز همه"

  "کن فرار"

 را کوچکم ساك و کردم باز عجله با را کمدم دوئیدم.در اتاقم طرف به
 آماده عجله ریختم.با داخلش را هایم لباس یعسر و کشیدم بیرون
 از نساء منظور دقیقا بود؟ گفته را چیزي زدم.چه بیرون خانه از و شدم
  بود؟ هایی چیز چه چیز همه

 ابانخی مسیر عجله زدم.بامی سکته داشتم و میکوبید واردیوانه قلبم
 محمد دیدن کرد.با ترمز پاهایم جلوي ماشینی ناگهان که دوئیدم را

  ترسیدم. بیشتر رنگش، سفید پراید ماشین داخل
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  انداخت: شکلم و سر به نگاهی و داد پائین را شیشه

  عجله؟ این با رهمی کجا خانم گنجشک به به_

 یابانخ انتهاي از سمیر ماشین دیدن کردم.با نگاه سرم پشت به ترس با
 صداي با و شدم محمد ماشین سوار سراسیمه و داشت برم وحشت
  فتم:گ بلندي

  بیوفت! راه فقط نپرس، هیچی تروخدا_

 هب را ماشین سرعت با هم بعد و کرد مکث کمی بود! کرده هنگ بیچاره
  پرسید: شدیم دور که درآورد.کمی حرکت

  شده؟چی_

  نالیدم:

 به و باش آدم شده که بارم یه کنم!می خواهش نپرسی؟ چیزي شهمی_
  کن! تهدیدم و بزن زنگ دوباره بده.فردا گوش حرفم

  خندید: کردم حس

  حالا؟ بریم کجا_
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  گفت: عصبانیت با باشد افتاده یادش چیزي که ناگهان بعد

  داشت؟ کارچی من زن با عوضی مهرداد اون_

  داري! غیرت روش و مهمه تو براي چقدرم که برات بمیرم الهی_

  گفت: جانب به حق و نینداخت تا و تک از را خودش

  ندارم... خوش_

  :پریدم حرفش میان

 پاره رگتو داره غیرتت رگ که فهمیدم گی!می تو که همونی باشه_
  کنه!می

  گفت: و خورد پاهایم روي کوچک ساك به نگاهش

  چیه؟ این_

  نپرس. چیزي گفتم_

  کرد: پوفی

  حالا؟ ببرمت قبرستونی کدوم_
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  دادم. تکان راست و چپ به را سرم غصه با

  دونم.نمی_

  سمتم: چرخید کامل و داشت نگه را بروم.ماشین که نداشتم را جا هیچ

  خونه. اون تو برگردم خواممی من_

  کرده؟ مزه زبونت زیر پول و بزرگ يخونه چیه_

  گی.می تو که همونی_

  گفت: که ماشین دستگیره سمت به رفت دادم.دستم تکان را سرم

  م.سر به بزنه نذار نیستم، صبور کنیمی فکر که اونقدرهام من جانا_

  زدم: زل چشمانش به و چرخیدم صورتش فطر به شجاعت با

 دادن دست از براي چیزي دیگه من بده انجام خوايمی کاري هر_
  ندارم.

 به جرأت شده که هم بار یک شدم.براي پیاده و کردم باز را ماشین در
  دادم. خرج
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 روز زد.درست جرقه سرم در فکري ناگهان رفتم؟می کجا به حالا
 آنجا توانستمبود.می زده نامم به وچکیک آپارتمان آقاجون ازدواجمان

  بروم.

 ايلحظه دادم.اما راننده به را آدرس و شدم تاکسی سوار خوشحالی با
  کرد.نمی رهایم بفهمد را چیز همه اینکه و سمیر فکر

 را خانه کلید که بود رفته یادم احمق زدم.منِ در به لگدي خشم با
  ندارم.

  محترم؟ خانم اومده پیش مشکلی_

  صدا. سمت چرخیدم بمتعج

 منگاه جدیت با و بود ایستاده سرم پشت ساله پنج و سی حدودا مردي
  کرد.می

  گفتم: ناراحتی با

  در! پشت موندم حالا کردم، گم و اموخونه کلید_

  دوخت: چشمانم به را نگاهش
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  کنه.نمی زندگی اینجا کسی میاد یادم که جایی تا_

  دادم: جواب هولزده

 شدم مجبور کردم...الاننمی زندگی توش اما مهخود مال خونه این_
  ندارم! که کلیدم بیام.

  شد: محو کمی صورتش روي اخمِ

  میاریم. ساز قفل نیاز صورت در بپرسم سوال نگهبان از بدید اجازه_

  پرسید: که زدم لبخندي

  چیه؟ فامیلتون و اسم_

  کبیري. جانا_

 و ساز قفل آمدن زا شد.بعد آسانسور سوار و داد تکان برایم سري آرام
 است "منجی شاهین" بودم فهمیده حالا که مردي از در شدن باز

  کردم. تشکر

 چند آن و بود غبار و گرد از پر شد.خانه خالی بادم شدم که خانه وارد
  بود. داشته برشان کثافت هم وسایل و مبل تیکه
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  انداختم. زمین به را ساکم و کردم جمع را امقیافه

 راحت خیال با خانه شدن تمیز از کنم.بعد تمیز را آنجا بودم مجبور
 کشیدم عمیقی نفس و بستم را کردم.چشمانم پرت مبل روي را خودم

  دلم. به انداخت چنگ سمیر فهمیدن ترس دوباره که

  زدم. چنگ کیفم داخل از را امگوشی

 بودند.آب سمیر از دوختم.همه چشم ها کال میس تعداد به حیرت با
  پریدم. جایم از استرس با و ادمد قورت را دهانم

 بلند امگوشی زنگ صداي میلرزید.دوباره ترس از وجودم بند_بند
  است... سمیر دانستمشد.می

 و بستم چشم فقط است؟ انتظارم در چیزي چه دانستمکردم.نمی بغض
  زدم. را اتصال دکمه و چسباندم گوشم به را گوشی

  سکوت...سکوت...سکوت...

 را عاجزش صداي جایش به اما بترکد بمب نندما منتظرم لحظه هر
  شنوم:می

  جانا؟_
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 سرم روي را سردم افتادم.دست مبل روي حال بی و شدم سست
  کرد: گزیدم.ناله لب و گذاشتم

  تو؟ جانا کردي کارچی_

 هر که صدایی با بود؟ کردم.فهمیده خم را سرم و زدم چنگ دامنم به
  گفت: شدمی تر ضعیف لحظه

 جانا؟ نه مگه کنهنمی باهام اینکارو دارم دوستش من که جانایی نه_
  نبود! بد انقدر بودم شده عاشقش من که جانایی هوم؟

  گفت: عجز شد.با تنگ نفسم و ایستاد تپیدن از قلم

  تروخدا. بگو چیزي یه_

 که لعنتی هايقطره کنم.آن مهار را چشمم اشک توانستممی مگر
  کشیدند؟می رخ به حال همه در را بودنم ضعیف

  بیام...جانا؟ کجایی گو بذاري؟ب تنهام خوايمی جانا رفتی کجا_

  گفتم: ناله و بغض با و گشودم لب بالاخره

  زنی.می_
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  گفت: گریه با

 شنیدن از زدن یخ نداره...دستام جون دیگه زنمت...تنمنمی بخدا_
  جانا... ترکهمی غیرتم رگ کرده...داره لهم که حرفایی

  بمیرم. داشتم انداختم.دوست چنگ صورتم به بود! فهمیده پس

  جانا. کجایی بگو_

  سمیر. کردم گی.غلطمی دروغ زنیمی کتکم_

 مزننمی تو مرگ به زنمنمی مادرم خاك ارواح به زنمنمی بخدا زنمنمی_
  کجایی. بگو فقط

 امزده یخ تن به و کردم قطع را دادم.گوشی را آدرس و بستم چشم
  شنیدم.می وضوع به ار قلبم دادم.صداي تکانی

 جایم شد.از بلند خانه زنگ صداي بالاخره که گذشت چقدر دانمنمی
 در طرف به را جانم بی تن !مردن ◌ٰحتی بودم چیز همه پریدم.منتظر

 ممات سمیر يقیافه دیدن کردم.با باز را در مکث یکم از بعد و کشاندم
  برد.
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 هاي شد.چشم باز لبخندي به لرزانش لبان و مانده خیره امچهره به
 روي بلندش و خیس هايمژه و بست را اشگریه از متورم و سرخ

  انداخت. سایه صورتش

  رفتم. کنار در جلوي از و شد جمع بغض از امچانه

 مبل بستم.روي را در و شدم جمع خودم شد.تو خانه وارد آرام و صدابی
  زد: لب نامعلومی ي نقطه به خیره و نشست

  اینجا. بیا_

 جا کنارش مبل روي را سردم بدن و تنم به مالیدم را چیز همه پی
 نگاهم داشت حالا که دوختم صورتش به را نگاهم تردید دادم.با

  پرسید: زده کرد.ماتممی

  بود؟ اون سردیات يهمه دلیل پس_

 بغض سوالش.با از شدم تمام و زدم سوالش.یخ از دادم جان و زدم یخ
  گفت:

  کثافت؟ اون اون؟ بخاطر ؟نداشتی دوست منو اون بخاطر_
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 از و کردم حس را بدنش بست.لرزش چشم و زد موهایش به چنگی
  شدم. متنفر خودم

 من به و بودید سقف یه زیر عوضیه؟ اون بخاطره نفهمیدم چطور من_
  جانا؟ کردیدمی خیانت

  کنم:می انکار

  سمیر. نیست اینطور که شاهده خدا_

  من! دست يبازیچه شده که خدا بیچاره

  بکشمش. خواممی_

 خواستهستند.می کشیدن سوت حال در هایمگوش کردم احساس
  بکشد؟ را برادرش مرا، عمر يشیشه

  بارید: عجز و غم صدایش از

 اخدای بوده! توئم قبلی نامزد بدتر همه از کرده نابود و خواهرم زندگی_
 عوضی دزد ناموس اون گذاشتم چطوري چطور؟ نفهمیدم چطور من

  کنه؟ زندگی ما با سقف یه زیر و ما يخونه بیاد
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  کنم؟ هق_هق یا بزنم قهقه دانمنمی

 راحتی نگفته.نفس را چیز همه نساء یعنی این و است محمد منظورش
  کنم؟ تمیز را گند این چطور کشیدم.حالا

 و بست را شدم.چشمانش گذاشت.مات پاهایم روي آرام را سرش
  خورد: سر اشگونه روي و لغزید چشمش يگوشه از اشکی

  م.خسته خیلی_

  کشید: عمیقی نفس او و نشست موهایش روي دستم

 داد سرت دیگه بزنمت، خوامنمی دیگه ببین جانا، دارم دوستت من_
 دوستم کنممی فراموش کنیم.من فراموش چیزو همه بیا کشم،نمی

 نامزد با و گفتی دروغ بهم و کردي ازدواج باهام پول بخاطر و نداري
 و خرم انقدر من که کن فراموش زدید.توئم خنجر بهم شتپ از سابقت

  بیا! راه باهام

  بودم. شرمنده چقدر و همیشه! مانند کشید رخم به را بدم کارهاي

 من و رسیده تهش به چیز همه بگویم.انگار چه دانمنمی و امشده لال
  ماجراست. آغاز این که دانستمنمی ساده
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  کردم: مالی ماست را کارهایم

 دالی دست فرداش و خوامتمی دنیا قد کردي.گفتی خیانت بهم متوئ_
  زنمه. گفتی و گرفتی رو

  است: گرفته صدایش

 م!توننمی تو بدون من بیا.جانا و ببخش کردم.تو غلط کردم اشتباه_
  نباش! انصافبی انقدر

  "توانستم!نمی او بدون هم من"

  گفتم: و برداشتم موهایش روي از را دستم

 که چیزایی بخاطره بزنی کتکم اگه نداره، اشکالی شبک داد سرم_
 داري دوست میمیرم، بمونم بمونم.اگه که ازم نخواه فقط شنیدي،

  بمیرم؟

 از گرفت دلم شد. امخیره غم از پر و برداشت پاهایم روي از را سرش
  کرده. حقم در که هایی بدي تمام با نگاهش سوز

 خودخواهم! نباشی.من هیچکس مال که خواممی نباشی من مال اگه_
   باشی! من براي باید فقط تو
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  بودن؟ خودخواه نبود کردم.بس خفه دلم در را آهم

  کرد: دراز سمتم به را دستانش

 هی و کنی قبول خواممی فقط زدنت.جانا براي ندارن جون دیگه ببین_
  کنن. بهشت واست رو دنیا دستا این تا باشی من مال دیگه بار

 همه این نبود ریختند...حقش هایم گونه روي اراده بی هایماشک
 کردم...توي خیانت او به برادرش کردم...با من را کار ظلم.بدترین

  کردم.می فکر امیرعلی به و بودم آغوشش

  گفتم: درد با و بوسیدم را دستش شدم، خم

  تونم.نمی بخدا سمیر تونمنمی_

 نزدیک گوشم به را سرش و گرفت را امگونه اشک شست، انگشت با
  پرسید: آهسته و کرد

 سرشو خودت جلوي میتپه، من جز یکی براي قلبت بفهمم اگه_
  زنم!می دارش خودت رو جلو برم!می

 در طرف به و شد بلند جایش شد.از کرخت تنم و زد یخ نفسم
  گفت: آرام و گذاشت جیبش توي و برداشت در روي از را رفت.کلید
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  زنم.می سر بهت بازم_

 ات کنممی صدا را خدا نام دل بینم.درمی را رفتنش امیاشک چشمان با
  بکشم... نفس بتوانم

 

 سرم در که فکري زدم موهایم به چنگی و دوختم سقف به را چشمانم
 داد خودم سر و شدم پهلو به کرد.پهلومی امدیوانه داشت بود

 تا کردم باز را یخ رساندم.آب حمام دوش زیر را کشیدم.خودم
 را است سمیر رفتن از بعد دیشب از سرم توي که فکري اشسردي

  کند. مهار

 سرامیک روي را آمدم.پاهایم بیرون حموم از و کردم تن به را امحوله
  کردم. لرز و کشیدم

 کنی؟نمی امتحان بار یه چرا پس بکشی و خودت خوايمی که تو"_
  "ارزه؟نمی امتحانش به...زد پست امیرعلی اگه ◌ٰحتی

  کنم: خفه را مغزم صداي تا کوبیدم سرم بر مشت با
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 چرا پس جهنم بري خوايمی که تو بمیري؟ دل به حسرت خوايمی"_
  "کنی؟ اشتجربه خواينمی شده که بارم یه

  گفتم: لب زیر

  نه... نه نه_

  زد. را چشمم چاقو تیزي دور کردم.از حرکت آشپزخانه طرف به

  دادم. قورت را دهانم آب و داشتم برش

 یک فقط مرگ از قبل نداري؟ دوست و امیرعلی مگه ر!با یه فقط"_
  "بار.

 گولم خواستمی اینگونه که درونم نفس و خودم حال به ریختم اشک
  کردم. نزدیک شکمم به را بزند.چاقو

  "بار. آخرین براي فقط"_

 چه بار برداشتم.یک خیز امگوشی طرف به و زمین کردم پرت را چاقو
 مک گناهانم بار که من بودم شده رانده بهشت از که من داشت؟ اشکالی

  نوشت: و لغزید هاکلید روي کارم خطا رویش.دستان هم این نبود!
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  ارم.د احتیاج کمکت به گم،می که آدرسی این به بیا تروخدا امیرعلی_

 ابپ غوقا کشیدم.درونم عمیقی نفس و فرستادم پیامک همرا را آدرس
  دادم. تماس رد و زد زنگ که نکشید ثانیه آشوب.به دلم و بود

  "ببخش خدایا"

  خورده. را دلش چوب همیشه که ببخش را کارت خطا يبنده این

 به کردم.دستی حرکت اتاق سوي به و گذاشتم صدابی روي را گوشی
 رب را صورتم هاي عیب پودر کرم با و کشیدم رنگم بی و حال بی صورت

  کردم. طرف

 کردم سعی و دادم لتحا را پشتم پر هاي مژه رنگ سیاه ریمل با
 لبم روي بار چند را سرخم نکنم.رژ دستانم لرژش به ايتوجه

 ایلوس که شکر را بست.خدا نقش لبانم روي غمگینی کشیدم.لبخند
  بود! کیفم توي همیشه آرایشم

 مرتکب گناهی چه خواهدمی اتزندگی زن امروز بدانی اگر سمیر آخ
  انداختی!نمی صورتش روي هم تف که شود
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 سردم دستان با و گرفتم امیرعلی از پاسخ بی هاي تماس از را ممچش
  کردم. تنم بر را قرمزم لباس

  "ببخش خدایا"

  کشیدم. هایم ناخن روي را رنگم قرمز لاك و صندلی روي نشستم

 گوشم توي مرگ ناقوص همانند آیفون زنگ صداي ساعت نیم از بعد
 قدم دتردی با و فرستادم بیرون شدت به را پیچید.نفسم

 و بستم را آمد.چشمانم سرهم پشت بار چند آیفون برداشتم.صداي
 در شدن کوبیده صداي که شمردم چهل تا دلم فشردم.توي را دکمه

 _مور تنم ترس لرزیدم.از و شدم جمع خودم رسیدم.تو گوش به هم
  شد. مور

  "ببخش خدایا"

  

  *سمیر*

  پرسیدم: آهسته و کشیدم لیدا روي را پتو

  داري؟ن لازم چیزي_
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  کرد. اخم و برگرداند من از را رویش

  بکشم؟ را نازش خواستمی و بود قهر

 جاي و جانا اتاق به خورد رفتم.چشمم بیرون اتاق از و زدم پوزخندي
  سوخت. دوباره هایمزخم

  را زخم کدام جاى

  بپوشانم

  نشوم عاشقت دوباره که

  تو از را کدام

  کنم فراموش

  جانا؟ نیایی یادم به دوباره که

  ایش.هلباس بوئیدن دوباره و اتاق به رفتن براي شدند سنگین پاهایم

 هشد خیره سقف به هامرده رفتم.مانند مهسا اتاق به بار چندمین براي
  بود.

  مهسا؟ بزنی حرف خواينمی_
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  سکوت...

  بشی! سبک بزن حرف_

  سکوت...

   خوره!نمی تو درد به آدم این گفتیم که ما اول! از بود خودت انتخاب_

  شدند. مشت دستانم و گریه زیر زد

  کردم: زمزمه لب زیر

  محمد! بخون اشهدتو_

  کردم. تند پا در طرف به و برداشتم را سوئیچم و کت

  گرفتم.نمی را جانش اگر بودم کمتر سگ از

 را نساء که بدهم گاز خواستم و کردم باز ریموت با را پارکینگ در
  دیدم. خودم ماشین جلوي

 ابرمل را رازي چه بود آمده شدند.باز مشت فرمان دور مدستان اختیاربی
    کند؟
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 هک دانستمنمی جانا يگذشته از را چیزي چه برگشته بخت منِ دیگر
  شد؟می فاش داشت یکی یکی اشانهمه حالا

  بود؟ که من جاناي

  

  *جانا*

 در که شدم روبهرو امیرعلی پریشان و زار قیافه با کردم باز که را در
 چشمانش مردمک و دوخت من به را بود.نگاهش زدن نفس_نفس حال

  شد. گشاد

  گفت: زده وحشت و رفت عقب به قدمی

  جانا؟_

 را سردش دستان دهد، نشان خودش از العملی عکس که آن از قبل
  کشیدم. و گرفتم

  داد. قورت را دهانش آب و رفت پائین و بالا هیجان از اشسینه

  گفت: وحشت بستم.با را در
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  دیوونه؟ کنیمی کارچی_

  نیست؟ معلوم_

 پائین را باخت.سرش رنگ و خورد لختم پاهاي و بازوهاي به نگاهش
 ضعف و خشم از که صدایی خورد.با تکان گلویش سیب و انداخت

  غرید: بود شده دورگه

 جفتمون سر خوايمی بلایی چه کنی؟ کارچی خوايمی هست معلوم_
  بیاري؟

  دادم: قورت را بغضم

  خوام.می یچ دونممی_

 چشمش بود تلاش در هم گرفت.هنوز مشت توي را امچانه عصبانیت با
  نخورد: پاهایم و دست لختی به

 به چیو که کشوندي منو راه همه رو.این مسخره لباساي این بیار در_
  بکشی؟ رخم

  زدم: لب و کردم نگاه صورتش اجزاي به دلتنگی با
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  خوام!می همینو فقط دونم!می همینو دارم.فقط دوستت_

  کشید: عمیقی نفس و بست چشم

  جانا. نکن_

  گذاشتم: اشسینه روي را سرم

  داري؟ دوستم_

  نالید: همیشه از تر عاجز

  جانا..._

  ام:شده کوتاه موهاي روي کشید را دستش

 نابود و جفتمون خوايمی نکن.. اینکارو پدرسگ قلب این نکن...با_
  کنی؟

  ترسی؟می تو_

 خود به مرا بیشتر و فرستاد هایشریه به را معطر و کشید عمیقی نفس
  فشرد:
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 عشق این ترسم...ازمی سمیر آه از ترسم،می خدا از ترسم،می آره_
  باشه؟ زنیم،می حرف باهم بیار در لباسارو جانا...این برو ترسم.می

  ت.بس چشم و خورد لبانم به گرفتم.نگاهش قاب را صورتش دستانم با

 بدون باشیم، هم مال بذار مگه؟ شهمی ..چی. بار یک فقط امیرعلی_
  تو! و من نگرانی...فقط بدون ترس

  گفت: درد با و آمد جلو سرش

  کشم.می عذابی چه دونینمی_

  کاشتم: لبانش گوشه آور درد اي بوسه

  دونم.می بخدا دونممی_

  دارم. دوستت خیلی من_

 دونم.می _

 عاشقتم. _

 دونم.می _

 جانا؟_
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 جانا؟ جان_

 !نکن_

 دارم. دوستت_

  بودي... ممنوعه

  چشیدم... را لذتت  شدم ...حوا سرخ سیب زدن گاز مثل

  داري؟ یاد ام...بهجاودانه ام...لذتممنوعه ي میوه دادي قول

 اضطراب...بدون ترس...بدون گیري...بدونمی را دستانم رسدمی روزي
  درگیري...

  گل... از پر باغی

  تو... و من فقط

 که است لحظه آن هم...و قرار بی چشمان مردمک به دوزیممی چشم
  حلالی...حلال... من برایم...بر نیستی ممنوعه

  سرخم... سیب تو...اي من...حواي و

  روز... آن تا ها پروانه تمامی جان به قسم
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  مانم...می منتظرت

 اينشاند.بوسه لبانم روي ايبوسه و شکست درهم اشاراده بالاخره
  اي.نجهشک هر از تر آور زجر

  آمد... جلو به رفتم...قدمی عقب به قدمی

 رواپچ_پچ و آرام شد. قفل هایشپنجه میان کمرم و دیوار به چسبیدم
  کرد: زمزمه گوشم در

  کردم.می بغلت همیشه تا نبودي ممنوعه کاش_

  نشست: امگونه روي سوزانس و داغ هاي لب

 و موهات سیاهی به کشیدممی دست همیشه تا نبودي ممنوعه کاش_
  شدم.می بیدار خواب از چشمات برق با

  زد: لب او و سوخت کشید.لبم لبم روي را انگشتش

  را... تو کنممی گناه_

  شد. بسته آورد...چشمانم جلو را سرش

  خراش: گوش فریاد هم بعد و شیشه شدن شکسته صداي
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  جــانــا!!!_

  چرخیدیم. صدا طرف به بهت با

 و گذاشتم صورتم روي را دستانم زده ندارم.وحشت جان کردم حس
  کرد: زمزمه مبهوت و مات امیرعلی

  سمیر._

  

 ار دستم بود مانده خیره امیرعلی و من به شده مات که سمیر دیدن با
  کردم. خفه را هایم_هاي و گرفتم دهانم مقابل

  کردم. حس را بدنش لرزش و بست چشم امیرعلی

 زا خودم از بینممی که را سمیر چشم زیر نم وقتی دانینمی دانینمی و
  شوم.می تر متنفر زده آفت و خورده پوچ من این

  نخورم. زمین تا گرفتم دیوار به را دستم 

 به که دهد.نگاهممی فشار و راگرفته گلویم دستی کردم احساس
  خورد. گره امسینه توي نفس خورد سمیر چشمان
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  شد. رابرب دو امسینه درد اشگونه روي خورد ُسر که اشکش اولین

 چشم با من و بود نوسان در امیرعلی و من بین نگاهش بود. گیج هنوز
  را. شدنش خرد دیدم

 انداخت...بازوي تنم به رعشه شد، امیرعلی و من قفل که سمیر نگاه 
 نگاهمان خیره فقط  سمیر و نیوفتم پس تا زدم چنگ را امیرعلی

  بود! بعید سمیر از این و کردمی

  بود... رفته هزار روي قلبم ضربان 

  بدتر؟ این از گناه است دیده شوهرم برادر آغوش توي را من شوهرم

 زدم است.هق شده گیرم دامن که ممنوعی عشق این براي زدم هق
 زدم شوم.هق مرتکب شوهرم آمدن از قبل بود قرار که گناهی براي
  سمیر. يشده تر چشمان براي

 ئینپا سرش امیرعلی د،بگوی چیزي تا شدمی بسته و باز دهانش سمیر
  شکست.می را اتاق سکوت من هق_هق و بود و

 الاب تند_تند اشسینه و کرد نگاهمان مبهوت و اومد جلو دستش سمیر
  رفت...می پائین و
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 اش رفت.چانه عقب به قدمی خوران تلو_تلو و شد خم کمی هایش زانو
  کرد: کر را گوشم صدایشبی ي زجه و لرزید بغض از

  لعنتیا؟ دیدکر کارچی_

  لرزید. اش مردانه و پهن هايشد.شانه بیشتر هقم_هق شدت

 مشت را دستش سمیر و برد عقب به قدمی هادیوانه مانند امیرعلی
  کوباند. اشسینه روي و کرد

  کردم: زمزمه بریده_بریده و ترس با اششده کبود ي قیافه دیدن با

  سمیر...خوبی؟_

  کوبید: مغزم بر چکش مثل را صدایش

  هیس..._

 دیدن با و انداختم امیرعلی به کرد.نگاهی باز را در و چرخید در سمت
  منم. اتفاقات این يهمه مسبب فهمیدم هایشاشک

  گفتم: گریه با و لرزیدم خودم آمد،به که در بلند صداي

  کردم. غلط خدایا منه تقصیر چیز همه امیرعلی؟ کنیم کارچی حالا_
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  گفت: و خندید یستریکه زدم.امیرعلی موهایم به چنگی

 مهه به وادار منو تونیمی که لعنتی توئه...توئه تقصیر چیز همه آره_
  شدم... توئه...خسته تقصیر کشیدم که بدبختی بکنی...هر چی

  کند؟می اعتراف راحت انقدر کردم.چطور نگاهش بهت با

  کردم: زمزمه ناباوري با و شد گرد اشکم از خیس هاي چشم

 به و شدم عاشق تنهایی من مگه میاري؟ زبون هب رو اینا چطوري_
  کردم؟ خیانت سمیر

  زد: لب و فشرد بهم را هایش چشم

  هیچوقت... نبودي، هیچوقت کاش_

  نبودم! هیچوقت کاش نبودم آمد...کاش درد به زد که حرفی از قلبم

  کشیدم: فریاد و گرفت بغضم

 مقصر نوم اتفاقی هر تو اینکه از شدم خسته امیرعلی چیه دونیمی_
 نی؟ک زندگی راحت تا نباشم خوايترسویی...بزدلی...می یه تو دونستی

  باشه... ده؟می عذابت گناه این خیلی
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 و دوئیدم آشپزخانه طرف بود.به برداشته رعشه تنم عصبانیت از
 چهل سی بیست ده خودم کشتن براي او با داشتم صبح که چاقویی

  برداشتم. را کردممی

 چهل و زد فریاد نه که یا کشید کردم.داد حس سرم پشت را حضورش
  لرزاند: را خانه ستون

 مثلاً زمین! بذار رو چاقو اون ندارم... بازیاتو مسخره این يحوصله_
  احمق؟ بکشی خودتو خوايمی

 شدت با آید.می در اشکم زندمی حرف مردنم از راحت قدرآن اینکه از
 را وچاق کشید. گرفت را مبازوی که کنم فرو شکمم توي را چاقو خواستم

  کشیدم: جیغ و فشردم دستم توي محکم

 نک ولم بشه؟ کمتر گناهات بار تا بمیرم من خواينمی کن...مگه ولم_
  کنم. برآورده و آرزوت خواممی دیگه

  کشید: فریاد که شوم خارج دستانش زیر از که کردم تقلا

  کن. تمومش_
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 کشید.با را چاقو و آمد جلو دستش گرفتم، خودم طرف به را چاقو
 هک بگیرم دستش از را چاقو کردم سعی و کوبیدم اشسینه روي دست

 توي محکم شد ول دستم از و گرفت تر محکم را چاقو سر دفعه یک
  رفت. فرو امیرعلی شکم

  رفتم. عقب به قدمی و کردم نگاه شکمش توي چاقوي به بهت با

 گذاشت شوییظرف سینک روي را دستش و شد درهم درد از اشقیافه
  شد. خم و

  کردم: زمزمه زده وحشت

  امیرعلی؟_

  غرید:

  شو. خفه_

  نالیدم: و ریختم اشک

  بیمارستان... بریم نبود...باید حواسم من...بخدا_

  کشید: داد حالیبی صداي با که رفتم پذیرایی طرف به زده هول
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  بیار. و گوشیم برو_

 جوره دوئیدم.هیچ اشگوشی طرف به لرزان پاهاي و دست با
 مهایگریه دادش صداي با که بگیرم را هایم گریه جلوي توانستمنمی
  شد: قطع خود به خود

  لعنتی... بسه...بسه...بسه جانا کن گریه کم_

  تم:گف اشپریده روي و رنگ دیدن گرفتم.با طرفش به را گوشی ترس با

  کردم. غلط خوبه؟ حالت_

  گفت: ايدورگه صداي با سوالم، به توجهبی

 اینجا از بده.خودتم بهش رو اینجا آدرس شهاب به بزن گزن_
  برسه. بهت سمیر دست خوامبرو...نمی

  نیست! خوب حالت تو برم؟ کجا_

  گذاشت: زخمش دور را دستش و بست درد از را هایش چشم

 حل چیو همه اینجا میاد سمیر...شهاب از دور جا یه فقط دونمنمی_
  برو. ننک تلف و نباش.وقت من نگران کنهمی
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 از دادم.بعد را آدرس و گرفتم را شهاب يشماره و دادم تکان سر تند
 درد از و بود نشسته سرامیک رفتم.روي امیرعلی طرف به شدنم آماده

  بود. بسته را چشمانش

  گفتم: بغض کرد.با باز را چشمانش و کرد حس را حضورم

  رم.می دارم_

  داد. تکان سري و شد خاموش چشمانش برق

  زد: صدایم که بروم در طرف به خواستم و چرخیدم

  جانا؟_

  شد: ضعیف افتاد.صدایش انداز دست روي قلبم

 برو.انگار و کن چال جا همین و امیرعلی خاطرات ريمی داري وقتی_
  هیچوقت! اصلاً، نبوده که

 هیچوقت دانستنمی بود، شد.احمقمی خفه شد.کاش مشت دستم
  جوشید. دوباره کنم.اشکم فراموشش توانمنمی
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 ◌ٰداشتم...حتی دوستت خیلی که نکن فراموش اینو هیچوقت اما_
  از...اون! بیشتر

***  

 ايهاسکناس مانده باقی کردم.به حساب را پول و شدم پیاده تاکسی از
  شد!می تمام گزیدم.داشت لب و انداختم نگاهی کیفم داخل

  فشردم. را در زنگ و کردم پاك را اشکم

 آمدن جز داشتم پناهی زد.مگر را در شناخت! مرا و بود تصویري آیفون
  اینجا؟ به

 به راست یک و گرفتم اشهمسایه را لوکسش و جدید يخانه آدرس
  آمدم. نساء يخانه

 خودم به است دوم و بیست يطبقه کرد اعلام که زنی نازك صداي با
 نفس و ایستادم واحدش رويشدم.روبه خارج آسانسور از و آمدم

  کشیدم. عمیقی

  نساء! نه بودم باخته را چیزم همه من

  .بیزارم لبش روي پیروز لبخند کردم.از نگاهش صدابی و کرد باز را در
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  شوم... وارد تا رفت کنار

 ينبود.خانه قبل نساي نساء، گرفتم.این جا خوشرنگش يکاناپه روي
 هايناخن و دارش مارك هايلباس و اششده رنگ موهاي و لوکس

  بود. ساخته دیگري آدم یک او از اششده مانیکور

  گفت: طعنه به و زد کجی لبخند

  عزیزم؟ دوستِ بیارم واست چی_

  گفتم: نفرت شدم.با جزغاله و گرفتم آتش

 گیرت چه گفتی؟ سمیر به و چیز همه و ریختی خودتو کرم بالاخره_
  بدبخت؟ اومد

 هیچی کردي تو که کاري برابر در جانا...این کن صحبت درست من با_
  د...نبو

  خندیدم:

 این عاشق که مفت...تو پول نرم و گرم يکه...خونه کردم خوب اتفاقا_
  آوردي! دست به و بودي...همشون چیزا
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 تبه و گرفتم وجدان عذاب گفتم سمیر به اینکه محض به من حداقل_
 و ماطرافیان زندگی به بزنم گند که توئم مثل من کردي دادم.فکر خبر

  نگزه؟ ککمم

  گفتم: خشم با و کشیدم میقیع نفس حرص با

 ه؟ن ندادي لو سمیر به تو و امیرعلی و من يرابطه بگی خوايمی یعنی_
  برات... بمیرم الهی

  پرسید: حیرت با و شد گرد چشمانش

  الان؟ شدهچی فهمید؟ چیزو همه سمیر گی؟می داري چی_

  گفتی. سمیر به رو چی همه تو دونممی راه اون به نزن و خودت_

  چسبد:می زمین کف پاهایم زندمی که حرفی با

 رفتم امروز نگفتم...فقط سمیر به چیزي من مادرم خاك ارواح به_
  ببینم. و مهرداد

  شدم. بلند جایم از ترس با و دادم قورت را دهانم آب
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 داده؟ لو را امیرعلی و من يرابطه سمیر به کی پس نگفته نساء اگر
  شدم!می دیوانه داشتم ست؟دانمی کسی کردم...چه مشت به را دستم

  شده؟چی جانا_

  گفتم: و کشیدم عمیقی نفس

  نداره؟ که اشکالی مونممی اینجا و امشب یه_

  داد: جواب و کرد مکثی

  نه._

  کنم؟ استراحت تونممی کجا_

  کرد. اشاره اتاقی طرف به

 را خودم و کردم پرواز تخت طرف رفتم..به اتاق به همیشه از ترخسته
  .انداختم رویش

  کرد؟می چه سمیر الان

 چیزیش او فقط جهنم به بیاورد.من امیرعلی سر بلایی ترسیدممی
  نشود!
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 خیابان طرف به پیاده پاي با و شدم خارج نساء يخانه از روز آن فرداي
 هب آخر و کردم فکر بودم.خیلی کرده را هایم فکر برداشتم.دیشب قدم

  رسیدم! اينتیجه

 ايصد بوق سه از گرفتم.بعد را امیرعلی يهشمار و برداشتم را امگوشی
  پیچید: گوشی پشت رمقشبی

  بله؟_

 و کردم ردیف هم پشت را بستم.جملات چشم و کشیدم عمیقی نفس
  گفتم: تند

 چقدر کنم...اینکه اعتراف سمیر به رو چیز همه برم خواممی من_
 فوقش_بشه...فوق ما بیخیال و بفهمه اینطوري دارم...شاید دوستت

  خواي!نمی منو که توئم نیست! مهم بمیرمم دیگه! کشتممی

 فهمیدم شنیدم که را عمیقش نفس دادم.صداي قورت را دهانم آب
  کشید: فریاد ثانیه چند از بعد ست.عصبی
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 سمیر! پیش بري مبادا شدي؟ دیوونه شو! خفه جانا، دیگه شو خفه_
 ازت دهسا اونقدر اون کردي فکر احمقی انقدر چرا ذاره!نمی زندت
  کشه؟می دست

  گرفتم. تصمیمو من اما زنیمی حرفارو این ترسیمی تو چون_

  کشید: داد

 اونجا بري نداري شجاع...حق تو ترسوئم سر بر خاك من اصلاً آره_
  فهمیدي؟

  رم!می_

  نالید:

  شدم. خسته کارات دست از دیگه بسه_

  کردم: زمزمه آهسته

  زدم؟ دلتو_

  توپید: عصبانیت با

  تو.دهن ببند_
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  دونم.می نداري دوستم سابق مثل دیگه_

 باهم و بیام منم بذار نه برو کنی...اصلاً شک من عشق به نداري حق_
 گذره؟می چی فندوقت مغز تو کردیم.جانا غلطی چه کنیم اعتراف

  کنی؟می کارچی داري فهمیمی

  کشیدم: عمیقی نفس

  اونجا! رممی من_

  غرید: سپس و کرد مکث ايلحظه چند

 خوشی حال الان سمیر کنم...جانا کارچی این دست از من دایاخ_
 پیدا حالی چه ببینه خیانت زنش از مرد یه که وقتی دونیمی  نداره،

 محضه حماقت اونجا زخمیه...رفتنت گرگ یه مثل الان اون کنه؟می
  بفهم!

 دادم.لحن تکان دست تاکسی براي و کردم تر را امخورده ترك هايلب
  کند: خر بچه خواستمی انگار شد، امآر امیرعلی

  گرفتم. ايدیگه تصمیم یه جانا...من نکن_

  شنیدم: را عمیقش نفس کردم.صداي سکوت و شدم تاکسی سوار
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  کنیم!می فرار_

  کردم: زمزمه بهت بست.با یخ تنم تمام زد که حرفی با

  چی؟_

  لرزید: صدایش

 قطلا تو بعد نیمکمی نیست.فرار ايچاره اما اشتباهیه کاره دونممی_
  گیري.می قیابی

  کردم: زمزمه زده حیرت

  ترسویی! واقعاً  تو کنیم؟ فرار گی؟می داري چی هست معلوم_

  رفت: بالا ترس از قلبم ضربان زد که دادي با

  نفهم. زبون بکن داري دوست که کاري هر درك به برو_

 دیده آب گرفتم.دیگر را چشمم اشک دست کرد.با قطع را گوشی
  کنم... عادت .بایدشدم..
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 پیچ هم به دلم ایستاد منحوس خانه آن جلوي که تاکسی
 خانه این هایم...توي رویا خانه شاید نه انگیز! نفرت يخورد...خانه

  شدم... امیرعلی عاشق

 امزده یخ و سرد شدم.دستان پیاده ماشین از و کردم حساب را پول
 هوا روي داشتو گارشدم.ان نزدیک در کشید.به بیرون کیفم از را کلید

  رفتم.می راه

 کثیف هواي از موجی انگار شد باز که چرخاندم...در قفل توي را کلید
  شد. امریه وارد

 هشد خانه این وارد بار اولین که افتادم روزي یاد برداشتم...به قدم آرام
 با زیبا و بزرگ عمارت بود...یک عجیب برایم چیزش بودم...همه

  لوکس. هايوسیله

 د.باش کشیده سمتی به شدت به دستم دفعه یک که بردم جلو به قدمی
 و برد ماتم خانم عمه برزخی يقیافه دیدن با و پشت به چرخیدم بهت

  شد: سیخ تنم به مو جیغش صداي با

  نجس؟ اینجا اومدي جرأتی چه با تو_
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  نگریست: را تاپایم سر حقارت با

  هست؟ مگه توئم از تر لجن_

 آستین يکردم.گوشه نگاهش شده گرد نیچشما با مبهوت و مات
  در: طرف به کشید و گرفت را مانتوام

 و تو دونیممی همه دیگه آخه؟ اومدي رویی چه اینجا...با از برو گمشو_
  کردید. کاراچی حروم به نمک امیرعلی اون

 تا زدم امسینه به انداخت.چنگی تف صورتم روي نمایشی صورت به
 الح در وجودم بند_بند کردم .احساسبکشم نفس درستی به بتوانم

  است. شدن متلاشی

  کرد: نگاهم انزجار با

 دي!می نشون بهمون کثیفتو روي اون بالاخره دونستممی کثافت اَي_
 غلطایی چه دارید نفهمم که حرفام این از تر زرنگ من رفت یادت

  کنید؟می

  

  گوید؟می چه کنم باور توانستمنمی
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  شد... مچاله قلبم و سوخت ام.سینهشد.. دوران سرم دور حیاط

 فرینمن و لعن و خوردمی تکان که لبانش به بریده نفس و پریده رنگی با
 دهش سنگ اما بکشاند در سمت به مرا داشتم نگریستم.سعی کردمی

  خوردم.نمی تکان و بودم

  کشید: داد

 آبروشو و کردید فامیل خار گلمو يدسته دختر هاندیده خیر شما_
  جانا. روت به تفبردید.

 لیبشنود.امیرع کسی مبادا داشت برم ترس که بود بلند صدایش آنقدر
 میان از را بازوام کردم آمدم.سعیمی اینجا به نباید گفت،می راست

 شاگنده هیکل آن با و زد صورتم به چنگ که بکشم بیرون دستانش
  افتادم. زمین روي که داد هولم

 نکنم آدمت و عالم رسواي تا خوندي کور کنی؟ فرار می.خواي_
  بخوري! ُجم اینجا از ذارمنمی

 چنگ زمین به و چرخید سرم دور شد.دنیا ِسر بدنم تمام ترس از
  کرد: نگاهم انزجار شوم.با بلند تا انداختم
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 به داشتی راحت خیال با که روزایی اون شی؟ بلند خوايمی چیه_
  رفته؟ یادت و کرديمی خیانت سمیر

  چیز؟ همه بود شده تمام بود؟ راه چکید.آخر اشکم

  جانا؟_

 را تنم که بود سمیر يزده بهت صداي شنیدند؟می درست هایم گوش
  وحشت! و ترس با هم آن طرفش چرخید سرم آورد! در لرزه به

  برد: ماتم زد که دادي و خانم عمه به خشمگینش نگاه دیدن با

  عمه؟ کنیمی برخورد اینطوري من زن با چقی به_

  نیستم. زنده کردم شد.حس بسته مچشمان

  کنم؟ نازش و عوضی این داري انتظار نکنه سمیر؟ گیمی چی_

  غرید: خشم با سمیر

  عمه. کن صحبت درست_

  شدم! تمام و شنیدم طرفم به را هایشقدم صداي

  :گفت بهت با خانم عمه
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  رفته؟ یادت چیز همه نکنه سمیر؟ گیمی چی_

 گشودم.سمیر چشم زده توحش شد حلقه دورم که سمیر دستان
  :گفت و گرفت را امزده یخ دستان نگران

 یاب نکن؟ بحث عمه با نگفتم بهت بار صد نشده؟ که چیزیت خانمم_
  شد!چی ببین

  نداشت. من از کمی دست هم خانم شدند؛عمه گشاد حیرت از چشمانم

 امپیشانی با لبانش برخورد کاشت.با امپیشانی روي اينگران،بوسه
  بودم؟ بروم.خواب حال از ستمخوامی

  تو. بریم بیا نشین اینجا عزیزم شو بلند_

  گفت: پته_تته بود.با پریده رنگ که کردم نگاهی خانم عمه به

  خوبی؟ سمیر_

  کرد: اخمی و سمتش برگشت عصبانیت با سمیر
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 حرفی خوامنمی واجب، احترامتون گفتم دفعه صد نیستم! خوب نه_
 هنداشت کاري من زن با که شرطی به اما بشه! شکسته حرمتا که بزنم

  دادید؟ گوش باشید!

 دانستمی شوم.خدا بلند کرد کمکم دادم.سمیر قورت را دهانم آب
  پاست. به آشوبی چه دلم توي

  شد؟ دعواتون چی سر باش...آخه مواظب عزیزم بیا_

 پیچید.بی امبینی توي عطرش بوي و کرد حصار امشانه دور را دستش
 خواب نه باشد؟ خواب هااین يهمه ردم.نکندک بغض اختیار

  ست!واقعی چیز نیست...همه

  گفت: نگرانی با و نشاند مبل روي مرا

 خانم عمه یا بشی ناراحت که کردم کاري من جانا؟ کنیمی گریه چرا_
  گفته؟ چیزي

 به و نشست امگونه روي دستش بلعیدم. را هوا و دادم قورت را بغضم
  زد: زل چشمانم

  ...عزیزم_
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  گفتم: گریه با

  !نکن بازي نقش اینطوري کنی؟ چیکار خوايمی سرته؟ تو فکري چه_

  زد: برقی چشمانش و شد باز خنده به لبانش

  یادمه! چیز همه دونیمی که دونممی بله بشم قربونت_

  دادم... قورت را دهانم آب

 کی با بره یادم بره؟ یادم شهمی مگه ازدواجمونه، سالگرد امروز_
  کنم؟ فراموش شهمی مگه و عمرم روز بهترین کردم؟ اجازدو

  گفت؟می افتادم...چهمی پس داشتم

 تند پا طرفمان به هم کنار دیدنمان با و آمد خانم عمه شد، باز در
  برد: بالا را سرگردم.صدایش و بود کرد.عصبی

 باهات رفته یادت مگه دِ این! به چسبیدي که باز چته؟ تو سمیر_
  کرده؟ کارچی

  کرد: اخم سمیر

  داري؟نمی بر زنم و من زندگی سر از دست چرا عمه؟ گیمی چی_
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  کشید: فریاد زده حیرت خانم عمه

 خودت مگه کرده؟ خیانت بهت که زنی زنی؟می حرف زن کدوم از تو_
  ندیدیشون؟

  شد. کرخت بدنم و ایستاد تپیدن از قلبم

 و باز دهانی اب شد.لیدا کج هاپله طرف به سرم به کسی هین صداي با
  بود. خیره زدهفلک من به شده گرد چشمانی

  سمیر. سمت به چرخیدم

  العملی! عکس هیچ حرفی، هیچ بدون کرد!می نگاه زمین به که

  افزود: حرص با زدم...که زل خانم عمه به

 بهت امیرعلی خونت...با هم برادرت...با با کی؟ کرد...با خیانت بهت_
  کردند. خیانت

  بمیرم؟ من تاس ممکن خدایا

 بر نجسم...خاك است.من بد خانم عمه و لیدا زدم.نگاه چنگ صورتم به
  ام؟کرده چه من...من سر
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  بود. مانده خیره زمین به گونه همان که سمیر به خورد نگاهم

  خورد؟نمی تکان چرا گوید؟نمی چیزي چرا

  

  *امیرعلی*

  کردم: تایپ را پیام متن

  "باشه. کجا رايب نداره فرقی برم، می.خوام فقط"_

  بستم. چشم و کردم پرت مبل روي را گوشی

  دونم!می همینو دارم.فقط دوستت"_

  جانا. نکن_

  داري؟ دوستم_

  "جانا..._

  بزنم. نعره داشتم کردم.دوست ايقروچه دندان
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 ار بود جانا به مربوط که را هرچیزي  و داشتمبرمی را پاکن شدمی کاش
  کردم.می پاك

  :کردم زمزمه بغض با

 گریه و رفتم راه یادت به و شبایی چه که فهمیدونی..نمینمی تو_
 لب ،نگیرم بوسه لبات از و جونم به نیوفته هوس اینکه براي کردم.فقط

 مُردم و دیدم اون با رو تو شبایی گرفتم.چه کام اون از و سیگار به زدم
 نگاهت اونطوري و عزیزم گفتمی بهت سمیر که شدم.وقتایی زنده و

  اي؟زنده هنوز چرا پرسیدم:تومی خودم از کردمی

 دمش من اونوقت دیدم، سمیر از تر دیر تورو بود این من گناه فقط شاید
  تو؟ حواي آدمِ شد اون و شیطان

 

  

  

 *جانا*
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 بوق گرفتم.دو را امیرعلی شماره و کردم فرار انگیز رقت يخانه آن از
 د:پیچی گوشی توي اشعصبی صداي و داد جواب نخورده

  ترسوئم؟ کنی یادآوري که بهم زدي زنگ باز چیه؟_

  شد: نگران صدایش امگریه صداي با

  کرده؟ کاریت سمیر شدهچی_

  شنیدم: را حرصش پر گرفتم.صداي را چشمم اشک

  زنی؟نمی حرف چرا_

  بده. آدرس کجایی_

 نجاآ به رسیدن تا گرفتم. تاکسی سریع و نکردم معطل داد که را آدرس
  کرد.نمی رهایم ايحظهل اشک و بغض

  زدم... را در زنگ

 کردم. فراموش را هابم درد تمام هایشچشم دیدن با و شد باز در
 کردم. پرواز آغوشش طرف به مکث کرد...بدون باز هم از را دستانش
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 موهایم روي هایشلب داد. فشارم خود به و شد پیچیده دورم دستانش
  گفتم: بغض با کشید. عمیقی نفس و نشست

 باشیم...دیگه تو و من فقط که جایی یه بریم کنیم! فرار_
   ندارم! جون کشم...دیگهنمی تونم...دیگهنمی

  گفت: و کشید عمیقی نفس

  بود! شده تنگ تنت عطر براي دلم لعنتی منِ_

 قلبش نزدیک سینه، يقفسه روي را امپیشانی و بستم را چشمانم
  گذاشتم:

  ترسم...می_

   هستم! من نترس!_

  ترسم!می عشقت ترسم.ازمی حرفات ترسم.ازمی بیشتر تو از_

  عاشقتم! من_

  شه!نمی ترسو انقدر که عاشق_

   بفهم! بود! گناه عشق این_
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  نیست؟ دیگه الان_

  همیشه! از بیشتر_

  امیرعلی؟_

  بوسید: را امپیشانی

  کن! استراحت برو_

  ترسم!می من_

  گفت: بلندي و کلافه باصداي

  ترسی؟می من من.از به لعنت_

  زدم: زل براقش چشمان به و گذاشتم صورتش طرف دو را دستانم

  شدم!می عاشقت شدم...نبایدمی دور تو از باید_

  نترس! من از_

  ترسناکی! تو_

  زندگیم! گناهِ تریناشتباه عاشق عاشقم!_
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   بشه؟ خوادمی چی_

  بست: درماندگی با را چشمانش

  دونستم!می کاش_

  کاش!_

  کنی!می داغونم نباش! اینجوري_

  خندیدم:

  کنی!می داغون و آدم بار هزار حرفات با تو_

  کشید: آه و کرد بغلم محکم

  نکن! توجه اشبقیه به و بدون اینو فقط بیمارتم!_

***  

  

  کرد: زمزمه گوشم زیر
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 شد، متوقف برام لحظه در چیز همه دیدم تورو که ايلحظه اون_
 به زدن لب مثل تو شتندا دوست.جانا تپیدنمی دیگه قلبمم ◌ٰحتی

  .شدم معتاد کم_کم اما ترسیدممی اولاش بود، سیگار

  نبود. همیشگی امیرعلی امیرعلی، این شدم. اشخیره و کردم بغض

 توي و بود خنده لبانش آشفته.روي موهایش و بود کبود چشمان زیر
 رايب نیست مطمئن دانستممی من و لرزیدمی صدایش گریه؛ چشمانش

  من! با فرار

  بود... ادا اشبود...همه ژست اشهمه

  کرد.می گریه و بود زده زل سمیر عکس قاب به دیشب دیدم خودم

  کند؟ فرار داداششزن با خواستمی حالا

  گفتم: و شکمش به دوختم را نگاهم

  کنه؟نمی درد زخمت جاي_

 جاي به رسیدممی دلم مُراد به داشتم که بودم...حالا شده عوض هم من
  داشتم. ضبغ لبخند
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  کرد: زمزمه

 خیلی شدنش، اول روز مثل با شدنش خوب شه.اما می خوب زخمم_
  داره. فرق

  مونه؟می جاش_

  افتم!می تو یاد بخوره بهش نگاهم که وقت هر و مونهمی جاش آره_

 زد...بی زل چشمانم شد.به بلند جایش از و کرد رها را امزده یخ دست
  گفت: رمقیب و آرام او و دزدیدم نگاه اختیار

 پرواز دیگه ساعت میام.نیم زود و بخرم آب رممی باشه؟ نرو جایی_
  نداري؟ لازم داریم...چیزي

 و خسته هاي قدم رفت.به او و دادم تکان مفی نشانه به را سرم
 قورت را دهانش آب افتادم...که دیشب یاد و دوختم چشم اشآهسته

  ت:گف و کشید عمیقی نفس و دزدید را چشمانش و داد

  رم.می من بخواب اینجا تو_

 لِه پاهات زیر غرورم فقط و مونینمی چون بمونی که خوامنمی ازت_
 هست اعتباري چه بریم و کنم فرار باهات من چیزي! یه فقط شه،می
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 منم هست اعتباري چه نزنی؟ روم تو حرفارو اون دوباره فردا پس فردا
 چه نشی؟ زخمی و شکمت تو بره فرو چاقو دفعه یه و بشم عصبی

  همیشه؟ مثل ندونی چیز همه مقصر منو هست اعتباري

  د.بو کردن فرار حال در کشید.نگاهش صورتش به دستی و بست چشم

 حرفارو اون داشتم بودم...وقتی عصبی واقعا روز اون من دونم،می_
  خوام...می کشیدم...معذرتمی زجر خودمم زدممی

  زدم: پوزخندي

 شونش به شونت خیابون تو که کنندمی کسی از و خواهی معذرت_
  ی!امیرعل کردي تیکش هزار و شکستی قلبشو که کسی از نه خوره،می

 تا بود مانده دیگر ربع یک نکنم.تنها فکر دیشب به کردم سعی
 قدم به و کردم رها جا همان را ساکم يکنند.دسته اعلام را پروازمان

  دادم. سرعت هایم

  ببخش. مرا امیرعلی! نشنوم را ها فحر آن تا نبود اعتباري هیچ

 مثل امشده هم کنم.من رهایت اینطوري راه وسط بود حقت شاید
  خودت.
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  کردي. رهایم و کردي قربانی مرا آوردي کم وقتی همیشه که تویی

 شد تنگ دلت وقتی فقط کردي! چه روانم و روح با ندانستی
  وم.رمی و میبُرم شود لبریز صبرم اگر هم من آمدي.نفهمیدي

***  

  بود! دردي بد وجدان کردم...عذاب باز را در آهسته

  "ببخش سمیر"

 آشنا.چشم در یک به رسممی که روم...آنقدريروم...میروم...میمی
 ايسرفه صورتم توي آورد هجوم که سیگار کردم.دود باز را در و بستم
 و ظبط صداي آن و اتاق وسط سمیر دیدن گرفتم.با را دهانم و کردم

  زد. خشکم هایشهگری

 و دادمی گوش آهنگ و کردمی دود سیگار و بود نشسته زمین روي
  کرد.می گریه

  ُبرد: ماتم چشمانش دیدن سمتم.با چرخید سرش

  تو چشم تووي میوفته چشمام"
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  قلبم این لرزونه می

  حرفم تو نفهمیدي

  منو اشکاي ندیدي

  نرو پیشم از گفتممی

  بدترو شدي روز به روز

  رو خونه یختیرمی هم به

  ساعته.... به اشهمه نگام بازم

  "پاکته... و سیگار دورم

  گفت: و لرزید بغض از اشچانه

 راننگ سمیرت گینمی بودي؟ کجا همیشه! واسه رفتی کردم فکر جانا_
  میشه؟

  راحته چه واست دوریم"

  بده.... من حال نیستی تو
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  حماقته روزا، این دارم که حسی

  نه....

  ودمخ باورِ شه نمی

  شدم؟ تو چیِ عاشقِ

   از پر من دور اینکه با

  توئن شکلِ  که کسایی

  "توئم... درگیر هنوزم چرا که سواله واسم

  سمیر. ندارم ارزششو من خودت با نکن اینکارو_

  گفت: عجز از مملو صدایی با و کرد پاك را هایشاشک سریع سمیر

  میمیرم. بخدا میمیرم. من نذار تنهام تروخدا_

  بد حس یه بهم دهیم بارون،"

  من یادِ میاره رو تو

  عاشقم یادم، میاره
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  تلخ هايلحظه میاره یادم

  چتر روي بارون زنهمی

  کنارتم. هنوز انگار

  بارون...

  بارون...

  بارون....

  "بارون...

  گفت: التماسی از پر و لرزان صداي فشرد.با را در يدستگیره دستم

  دم.ش مریض کنم فکر کنی؟می درست سوپ برام_

 دادم تکان سري آمد.آهسته درد به قلبم که بود مظلوم لحنش قدرآن
  مرد؟ این با امکرده چه من پرسیدم خودم از بار هزارمین براي و

 هجوم بازهم و شدم آشپزخانه کرد.وارد ذوق او و دادم تکان را سرم
  خاطرات.



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1888  

 

 سمیر از ايخاطره میکنم سعی چقدر هر چرا بود؟ امیرعلی فقط چرا
  آید؟نمی یادم به ذهنم يتو

 زنگ که زدممی حدس من و بود خورد.امیرعلی زنگ م گوشی
 گوشم به را گوشی حرفی هیچ بدون و زدم را اتصال بزند.دکمه
  چسباندم.

  خورد: گوشم به هایشنفس-نفس صداي

 ولی بگیر بار ازم...هزار بگیر انتقام بگیري؟ انتقام خواستیمی_
 ولی کردم اشتباه من داري، برو.حق و نکن ولم اینطوري نه! اینطوري

  نکن. ولم نرو،

  دیره. خیلی دیره حرفا این زدن واسه دیگه_

  کشید: فریاد

 من نگیر.جانا انتقام ازم اینطوري جانا کردم دارم.غلط دوستت بخدا_
  تنهام. خیلی

  زدم: هق

  بُریدم؟ من که حالا_
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 پاك را هایماشک بود! انتقام بهترین این کردم.شاید قطع را گوشی
  گذاشتم. اجاق روي را قابلمه و کردم

  کنی؟می غلطی چه اینجا تو_

  کردم: اخمی لیدا خشمگین نگاه دیدن با و برگشتم

  خانم! لیدا آوردي در دُم_

 آوردم در شاخ تا دو دیدم شوهر برادر و برادر زن خیانت وقتی از آره_
  دُم! دونه یه

  را. وجودم ياند...همهسوزمی بدجوري هایشسوزاند...حرفمی

  گفت: حرص با لیدا

  کن. دوري شوهرم گمشو.از اینجا از_

  باشم: آرام کنممی سعی

  داشته؟ نگهت بچه بخاطره که همونی شوهرت؟_

  آورم: در را حرصش خواهممی

  کنه؟ تحملت مجبوره خطا یه شب یه بخاطر که همونی_
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  گفت: و زد لبخندي بلکه شد عصبانی تنها نه تصورم خلاف بر

 روهم.انزجار ریختی شوهرت برادر با که تو به دارم شرف باشم هرچی_
 روزي یه بالاخره میارم...سمیرم دنیا به رو بچه این من جانا! آوري

  تو؟ ای منم بدنام باختی...حالا باختی...بدم که تویی شه...فقطمی عاشقم

  کند.می پاره و تیکه را بدنم و دارد تیر هایشحرف

 و میکنه گریه شده.روزا دیوونه بدبخت توئه.سمیر تقصیر اینا همه_
 چجور کنه.تومی صحبت باهات خیالش تو همش و زنهمی قهقهه شبا

  آخه؟ هستی آدمی

  سرم. بر شده آوار که هاییحقیقت و مانممی من و رودمی لیدا

  "تو؟ یا منم بدنام حالا"

  "شده دیوونه بدبخت سمیر"

 سوپ پیاز.سمیر توي کنممی فرو صحر با و دارمبرمی را چاقو
  خواست!می

 کسی کنممی ایستم.دعامی عذا بالاي و پزممی را سوپ گریه با
  کند.می بپا قشقرق ببیند مرا خانم عمه نیاید.اگر
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 برداشتم را سوپ حاوي ریختم.سینی کاسه توي را سوم و کشیدم آهی
  شدم. اتاق وارد و کردم باز آرام را اتاق رفتم.در بالا طبقه به و

  بود. کرده کز دیوار يگوشه تخت پائین

  زدم: صدایش آهسته و شدم دیدم.نزدیکشنمی را صورتش

  سمیر؟_

  کردم: تر بلند را نکرد.صدایم حرکتی هیچ

  سمیر؟_

  دادم: تکان را اششانه و گذاشتم زمین روي را سینی

  سمیر؟_

  لرزید: صدایم

  سمیر؟_

 شکمش توي را هایشدستشدم. تر نزدیک و دلم به زد چنگ ترس
  بود. خم ممکن حد تا هایشزانو و بود کرده جمع

  زدم: صدایش دوباره و دادم تکانش
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  کردم. درست سوپ برات ببین سمیر_

 با ولی رفتم عقب به قدمی و کشیدم شد.جیغی خم پاهایم طرف به
  ایستاد. حرکت از قلبم و شد بریده صدایم هایشدست دیدن

 به و افتادم زمین تیغ...روي رد هایش دست و بود خون از پر لباسش
  کشیدم: جیغ و ماندم خیره اشپریده رنگ و روحبی يقیافه

  سمیر!_

 گرفته بر در را وجودم بند_بند دادم.ترس قورت وحشت با را دهانم آب
 تماس اورژانش با و دوئیدم گوشی طرف به که نکشید ثانیه بود.به

  نداد. جواب او ولی زدم زنگ امیرعلی به هم بعد گرفتم،

 مهای دست بین قدرت تمام با را دستش دو هر مچ و نشستم سمیر کنار
  ..گذشت. عمر یک آمبولانس رسیدن براي معطلی دقیقه چند گرفتم،

  وجدان... حسرت...افسوس...عذاب عمر پشیمانی...یک عمر یک

 خونی دستان با که آمدم خودم به وقتی نبودم، اتفاقات متوجه درست
 زیادي خون گفت پرستار ریختم؛می اشک و بودم عمل اتاق در جلوي
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 با دوباره بیمارستان گوشی از دارد، خون به احتیاج و داده دست از
  داد! جواب نبود من شماره چون و گرفتم تماس امیرعلی

  بله؟_

  زدم: هق

  سمیر... امیرعلی،_

  برد: بالا را صدایش کنم. کامل را امجمله نداد اجازه امگریه

  چی؟ سمیر گی؟می چی_

  گفتم: گریه با

  بیمارستانیم. ما_

  افتاده؟ اتفاقی سمیر براي شده؟چی بگو نکن گریه دقیقه یه_

  لرزید: صدایم فقط شد، قطع امگریه

  داره. لازم خون زده، بیمارستانِ...رگشو بیا -

  کشید: داد
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  کنه. لعنتمون خدا -

 لابا را پیرهنش آستین ◌ٰحتی رسید، زودتر هم آمبولانس کرد...از قطع 
  .بود دادن خون يآماده و بود زده

 مرا امیرعلی مردمنمی خودم اگر مردم، می هم من میمرد سمیر اگر
  کشت!می

 تا خانم بودم.عمه هااتفاق این يهمه مسبب بدبخت من چون چرا
  برد: هجوم طرفش به دید را امیرعلی

 حالا هوست و هوا به فروختی و برادرت اینجا؟ اومدي حقی چه به تو_
  ببینی؟ بدبختیشو اومدي

  گفت: ترسناکی صداي با و کرد نگاه خانم عمه به نفرت با امیرعلی

  کنم! خالی تو سر عصبانیتمو تموم نذار کنار، بکش_

  گفت: پوزخند با و زد چنگ را چادرش خانم عمه

  رو. و چشم بی کن نگاهش_
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 اب که کرد بلند را ستشد حرص با دیدم و کرد ايقروچه دندان امیرعلی
  گفتم: ترس

  داره. احتیاج خون به سمیر کن.الان ولش تروخدا_

  کردم: زمزمه لب زیر و نگریست خانم عمه به توزانه کینه امیرعلی

  بیاري. در خوبارو آدم اداي نیست لازم هست بهت حواسم_

  گفت: انزجار با خانم عمه و بدهد خون که رفت امیرعلی

 امبیچاره داداش نبود، ما يخانواده ِکر اولم ونهم از کثیف يپسره_
  کرد! تحملش که بود

 هک خورد لیدا به شود.نگاهم خفه تا دهانش توي بکوبم داشتم دوست
  کرد.می گریه و بود شده کبود رنگش

  شد... جمع امقیافه

 خانم شد.عمه خارج گلویش از ايناله و گرفت شکمش به را دستش
  کرد: تند پا طرفش به و شد متوجه

  لیدا؟ شدهچی_
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  زد: داد خانم کشید.عمه درد از فریادي و کند تحمل نتوانست

  برسه. ما داد به یکی تروخدا پرستار خانم_

  کشید.می جیغ درد از همچنان لیدا

  ببینم. را چیزي خواستمنمی و بودم شده خشک مجسمه مثل هم من

 راهرو عمل دنش تمام بود.تا آنجا سمیر که رفتم عملی اتاق طرف به
 ره يفاصله دانستممی که آنقدري زدم، متر هایمقدم با را بیمارستان

  است. قدم یک و صد رو راه کل و قدم پونزده در

 این توي شدممی خفه کشیدم...داشتم امپیشانی به دستی رمق بی
  آور! خفقان فضاي

 هفملح از شده پوشیده تخت و شد باز اتاق در ساعت دو از بعد بالاخره
  سمیر! آمد؛ بیرون آبی

 راه هایماشک دوباره بود، خوابیده بیهوش قبل، از ترپریده رنگ
 غلط داداش" کرد، می حرکت ها پرستار همراه امیرعلی گرفتن.

 چیز همه که انداختمی یادم حرفش این و بود زبانش ورد "کردم
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 نارک بخش به انتقالش از کرد.بعد می ترخراب را حالم و است من تقصیر
  رفتم: دکترش

  ببخشید._

  داد: جواب چیست، سوالم دانست می انگار

 خداروشکر که بود رفتشون دست از خون براي خطر نباشید، گران_
 به ولی میاد هوش به دیگه ساعت چند تا رسیدن، موقع به برادرشون

  کنه. صحبت تونهنمی زیاد احتمال

  آمد: سرم پشت از امیرعلی صداي

  زدم.نمی حرف دیگه بودم منم _

  پرسید: شده ریز هاي چشم با دکتر

  ست؟افسرده وقته چند_

  گفت: ايگرفته صداي با امیرعلی

  روز! چند_
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 نیست هم بچه بکشه؟ خودشو که رسیده جایی به کارش روز چند تو _
  عقله!بی بگم

  گفت: و زد پوزخندي و ایستاد کنارم امیرعلی

  خورده. زخم نیست! عقل بی دکتر نه -

 ارفش دستم گوشت توي را هایمگرفتم.ناخن او از را نگاهم و زیدمگ لب
  دادم:

 چهی افراد این خودش! سلامتی براي باشه! نظر تحت دممی پیشنهاد _
  ندارن. خودکشی تکرار از ترسی

  پرسیدم: بهت با

  دکتر؟ چی یعنی_

  دخترم. آسایشگاه یعنی_

  برد: بالا را صدایش امیرعلی

  نداره. امکان _
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 ات دیگه بار یک کنمنمی تضمین دونید! می صلاح خودتون طورهر _ 
  بزنم. سر دیگه بیمارهاي به باید من اجازه با برگرده! و بره مرگ

 که دیدم چشم گوشه از ماندم، خیره رفت دکتر که راهی به زده شک
  نشست. و خورد ُسر و داد تکیه دیوار به امیرعلی

  :زد صدایم و گرفت هایش دست بین را سرش 

  جــــانـــــا. جـــانـــا، جــانــا، جـانـا، جانا، -

 به دکن شروع بیمارستان توي ترسیدم شد،می بلندتر لحظه هر صداش
  گذاشتم: اششانه روي را دستم کشیدن، داد

  لطفا. امیرعلی -

  کردم. پاك را هایماشک و کشیدم عقب زد، پس را دستم قدرت با

 شدن دیوانه از یا بود دلگیر رفتم و کردم رهایش راه وسط اینکه از
  برادرش؟

 توي باید آمد دنیا به ماهه هفت بچه چون و آورد پسر کرد؛ زایمان لیدا
 هاتن بود.انگار خوشحال و بود آورده دنیا به بچه ماند.لیدامی دستگاه

   بودم! من بود باخته بازي این توي که کسی
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 فراموش امردهک چه من شنید که وقتی را آقاجون چشمان هیچوقت
 و شد امخیره انزجار با و داد نشان العمل عکس بار اولین نمیکنم.براي

  گفت: و زد پوزخندي تنها

 اولم از حروم نمک يپسره داشتم، و انتظاري چنین امیرعلی از_
   واسش! دارم من ولی نبود، ما دهن يلقمه

  گفت: و کرد خانم عمه روبه بعد

  بذاره. اونجا پاشو نداره حق دیگه نبیرو کنید پرت جانارو وسایل_

 امیرعلی.همه و خودم و سرنوشت از آینده، از ترسیدم بار اولین براي
  بودند. شده برملا ها راز يهمه بود! ریخته بهم چیز

 یا تیمارستان به شد منتقل مستقیم بیمارستان از آمد، هوش به سمیر
  روانی! بیمارستان همان

 انگار سمیر و ریختممی اشک من شکست! لحظه یک توي امیرعلی
 و بود پائین سرش زد، نمی حرف کرد، نمی نبود.نگاه چیز هیچ متوجه

   میبرنش! کجا نبود متوجه حتی بودم مطمئن رفت، می راه آرام
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 یلاژ بودم.بالاخره خیره بیمارستان به و بودم نشسته سمیر ماشین توي
 و برود راه دالی کردمی کمک خانم شدند.عمه مرخص اشتحفه آن و

  بود. کرده بغل هم را بچه

 ازگ روي را پایم و بستم را بروند.چشمانم ماشین طرف به خواستندمی
  گذاشتم.

 مثلاً، کنم چه خواستمخورد...می هم به خودم از حالم ايلحظه براي
  بودم؟ شده بدبخت من چون بکشمشان؟

  داشتم. سمیر سري صدقه از هم آن که رفتم ايخانه طرف به و زدم دور

 میگرفتنش.وارد شکبی است من پیش سمیر ماشین فهمیدندمی اگر
  کردم. پرت مبل روي را کیفم و سوئیچ و شدم خانه

 آن یا بود گشنگی کردم.بخاطر اخمی و گذاشتم اممعده روي را دستم
  معده! زخم اسمش؟ بود لعنتی...چه بیماري

  بمیرم! و بگیرم سرطان زودتر کاش
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 !من که نداشتم بستم.پولی را چشمانم و گشنگی از رفت مالش دلم
 من بخاطر حالا که بود.سمیري سمیر مال نداشتم و داشتم هرچه
  بود! خوابیده تیمارستان تخت يگوشه

 ار کیف زیپ و نشستم زمین داشتم.روي برش و رفتم کیفم سمت به
 خیره هزاري پنج يشده تا اسکناس تنها به زدهماتم کشیدم.

  کردم؟می چه لاماندم.حا

 مدت این بودم.تمام فهمیده تازه و نداشتم چیز هیچ سمیر بدون من
 امشده رسوا که نیست...حالا که کرد.حالامی پر را جیبم که بود سمیر

  کنم؟ چه

 دم.گزی لب و کشیدم عمیقی نفس افتاد؟ مدلم آخرین گوشی به چشمم
  بفروشمش! توانستممی نبود! بد که ترش پائین مدل

 ايلحظه تا گذاشتم هم روي را چشمانم خیال و فکر همه این از هخست
 اشیمتل لحظه یک توي که زندگی نکنم.به فکر چیز هیچ به و بخوابم

  شد. دیوانه غصه از که شد.مردي



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1903  

 

 من که بود این ماجرا قسمت ترینتلخ کردم. پاك را اشکم دست با
  خواستم.می را امیرعلی هم هنوز

  رسم....نمی او به هیچوقت ستمدانمی و خواستمشمی
 

 امیرعلی**

 هب عجله با سوئیچ برداشتن بدون و کردم پارك حیاط توي را ماشین
 جمع را وسایلم تمام خواستمرفتم.می امچوبی اتاقک طرف

 بلند را نحسش صداي باز و ببیند مرا خانم عمه نداشتم کنم.دوست
  کند.

 گاهی و کردمی تحقیر امر همیشه بودم بچه بودم..وقتی متنفر او از
  زد.می کتکم

 کنم؟ فراموش هارا روز آن شدمی کردم...مگر جمع نفرت با را امقیافه
  بود! همین بخاطر هم ژیلا کردن ول

 پوستر سمت به راست یک و شدم اتاق زدم.وارد پوزخندي اختیار بی
  رفتم. تخت زیر هاي
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  جانا. آبی...چشمان آبی...چشمان آبی...چشمان چشمان

 کشیده را چشمانش عکس و بودم شده عاشقش که بود اوایل همان
  داشتم. دوست الان از بیشتر را هاموقع بودم.آن

  کردم. لوله را ها پوستر و کشیدم آهی

 جمع را امشخصی وسایل و ریختم ساك توي را هایملباس تمام
 دیگر هم شاید خانه و اتاق این رنگ هیچوقت دیگر  دانستمکردم.می

 تک_تک نگاهم با و گرفتم دست در را نبینم.ساکم هم را اناج رنگ
  گرفتم... نظر زیر را اتاق وسایل

  نبود! من مال هم اینجا حتی

 ایستاده در آستانه شد.آقاجون خشک نگاهم که در طرف به چرخیدم
  کرد.می نگاهم و بود

 نگاه داداشت و ما روي تو شهنمی روت دیگه کنی؟می فرار داري_
  کنی؟
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 مشت سوزاند.دستانم را وجودم اعماق تا که زد.آنقدري خنديپوز
 اب اینگونه تا دهانش توي بکوبم شده که بارهم یک براي شدمی شد.چه

  نزد! حرف من

 وارزمزمه و دادم خرج به جسارت بار اولین زدم.براي زل چشمانش تو
  گفتم:

 برگردم بارم نداشت.صد رو جانا لیاقت نیستم.سمیر پشیمون من_
  کنم.می انتخاب جانارو بازم بعق

  غرید: خشم با و شد گرد چشمانش

 اون دیگه...مثل رگاته تو پدرت حرومی.خون به نمک خیلی وقیح!_
  داره. چشم دیگران ناموس به که کثیفی و باز هوس

 وجودم تمام با و شد تمام صبرم لحظه یک براي که شد چه دانمنمی
  آمد. فرود آقاجون يگونه روي و آمد و بالا دستم

 طنین گوشم توي سیلی ضرب صداي و شد خم طرف یک به سرش
  انداخت.
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 روز به و زدم خندیدم.قهقهه و ماندم خیره سرخش يگونه به لذت با
  کردم: فکر امگذشته تلخ هاي

 کنم.تا زندگی نذاشتی که روزایی جبران بشه که زدم و سیلی این_
 اطلاع پلیس به و کارات گند که گذاشتم جیگر سر دندون الانشم
  ندادم.

  شد. پائین و بالا امسینه و زد برقی چشمانش

  گفتم: اشزده حیرت چشمان مقابل

  شده. تموم صبرم دیگه چون بمیري! زودتر که کن دعا برو فقط_

 تا کشیدم عمیقی نفس و بستم را داد.چشمانم قورت را دهانش آب
  شوم. آرام

  رفتم... در طرف به

  کشید: داد

 لوم و کنی رویی و چشمبی خوايمی حالا کردم، پدري واست من_
  رسمش؟ اینه بدي؟
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  کشید: فریاد بلندي صداي رفتم.با بیرون اتاق از خشم با

 تموم خودتو امروز از پس بیوفتی! در باهام خواياینطور...می که پس_
   بدون! شده

  عوضی! بکنم.مردك ايتوجه هایشپرت و چرت به نداشتم دوست

 و زدم راه آن با را خودم حال این با آیدمی بر هرکاري او زا دانستممی
  شدم. ماشین سوار

 بود...هیچ شده تنگ برایش خیلی بروم...دلم دیدنش به خواستممی
  دهد... تغیر او به را حسم توانستنمی چیزي

 که بریزم...آخرش دور را ترس این خواستممی شده که هم بار یک براي
  چی؟

  

  *جانا*

  داد: جواب نخورده بوق چند

  خانم! جانا بَه_
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  گفتم: و کردم باز دهان زور و ضرب با و بستم را چشمانم

  خوبی؟ محمد سلام_

  گفت: بیاورم.متعجب زبان به را جمله چند این تا کندم جان

 و الح عجیبه کنی،می نثارم فحشی یه بدم جواب تا گفتم الله بسم_
  پرسی!می و احوالم

  فتم:گ و دادم فحشش دلم توي

  بدي؟ انجام مواسه کاري یه تونیمی_

  رفته؟ کرده گم گورشو کجا مهرداد اون با کجاست؟ مهسا بگو اول تو_

  نه؟ یا ديمی انجام حالا کجان، دونمنمی_

  گفت: آمیزي تمسخر لحن با و خندید

  ملکه؟ شدهچی_

  گفتم: لب زیر و فشردم سردم دستان توي را مبل دسته

 رامب تونیجعبه.می و فاکتور گوشی.بدون با مدار طلا تیکه چند یه_
  دارم. لازم پولشو کنی؟ آبشون
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  پرسید: تعجب با کرد.بعد سکوت ايلحظه چند

 زنشو ناکس، اَي بهت؟ دهنمی پول که کجاست دارت مایه شوهر پس_
 من سهم اولشم از تو شه!می اینطوري دونستممی بخدا فروخت؟ بهت

  بودم... پات آخرش تا که منم گنجشکم...این بودي

  غریدم: خشم با

 رو بهت نباید دونستممی اولشم نگو.از وري دري محمد شو خفه_
  نمی.شی. آدم بزنم.تو

 واقعیش قیمت از اما بدم انجام تونممی نکن! ترش حالا خب خیل_
  خواي؟می ره،می

  گفتم: آهسته و گذاشتم گردنم دور نازك و سرد زنجیر روي را دستم

  سریع... خیلی دارم لازم بگیریشون؟ ازم قبوله...میاينیست... مهم_

  گنجشک. بده آدرس_

 و ودش ناراحت که نکنم نثارش درشتی تا کشیدم عمیقی نفس حرص با
 و دادم را گردو.آدرس پوست توي بماند دستم و ندهد انجام را کارم

  شدم. جمع خودم توي و پیچیدم دورم را کردم.پتو قطع را گوشی
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 کردي عاشقم و آمدي که رسید.پائیزيمی راه از اشتد کم_کم پائیز
 و امنیت غریب احساس آید،می سراغم پائیز هر امیرعلی.اول

 زیبایی بلاي چه شوي.تو دور ترسمشوي.می نزدیک ترسمخطر.می
  سرم؟ بر آمدي که بودي

 را اممعده وحشتناکی شده.درد مچاله اممعده کردم احساس ايلحظه
 اممعده کشیدم.اسید فریاد درد از و زمین روي شدم کرد.خم احاطه
  آمد. بالا دهانم توي تا و شد ترشح

 بیرون دهانم از خون که زدم شویی.عقی دست طرف به دوئیدم
 داشت ریختم.چه اشک و کردم نگاه خون هايلخته به ترس ریخت...با

  آمد؟می سرم بر

 آب با سریع آمد! زود چه آمدم.محمد خودم به آیفون زنگ صداي با
  کشیدم. آب را صورتم و شستم را خون

 عمیقی نفس و ایستادم در پوشیدم.جلوي مناسبی لباس و زدم را در
 محمد خواستمشود.نمی تمام چیز همه دردسر بدون کند کشیدم.خدا

  کند. درست برایم مشکلی هم باز
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 مرد دیدن از ریخت فرو من قلب و شد باز آسانسور درب
 عدب زدم زل چمدانش به ترس با و کردم بسته و باز را رویم.چشمانمبهرو

  رنگش. سرخ و خسته چشمان عمق توي انداختم را نگاهم هم

  لرزیدم... خودم ایستاد...به جلویم

  گفت: دارش خش صداي با و کرد باز لب

 بمونم...تو که ترسامو.اومدم يهمه گذاشتم، کنار رو چی همه دیگه_
  ابد؟ تا شیمی من جانا...مال بشی من مال

 خوشحالی بأیستم.از خود پاي روي توانستمرفتم.نمی عقب به قدمی
  لرزیدم.می

  کرد: زمزمه گونه نجوا

  شی؟می من مال_

 روي را سرم و کشید آغوشم در محکم و سفت رفتم، سمتش به ذوق با
  شید.ک عمیقی نفس و لغزید گردنم روي گذاشتم.دستش پهنش يشانه

 شمگو به را فشردم.لبش او به بیشتر را مخود و شدم مچاله بغلش توي
  کرد: زمزمه وارپچ_پچ و آرام خیلی و چسباند
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 و ندارمت زندگیم چی.تو همه پدر گوره که شده تنگ برات دلم انقدر_
  کشه.می منو این

 را وا توانممی نبود.یعنی کردنی توصیف که شد پدیدار دلم توي حسی
  بود؟ امیدوار توانمی باشم؟ داشته

 و رفتیممی عقب_عقب بغلش توي همانطور بست، پایش با آرام را در
 و داغ چشمانی توي و آوردم بالا را کوبید.سرممی تند_تند قلبم
  ماندم. خیره دارشتب

  دلم: توي انداخت ولوله صدایش

 داره.حق نگهت زور به دمنمی اجازه شی.دیگهمی خلاص سمیر از_
  کنه! مات...اذیتتچش تو بزنه زل و بگیره دستاتو نداره

 جز خواهممی چه دیگر ام!راضی که بمیرم.بخدا من شودمی خدایا
 گیرایش؟ صداي و چشمان هایش...برقلب آغوشش...داغی گرمی
  کند.می زنده را من اما دانمنمی را دروغ یا است راست هایشحرف

 موهایم کردن نوازش مشغول او و گذاشتم امیرعلی يشانه روي را سرم
  گفت: آهسته شد.
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 که همینایی گذرم؛نمی سرگردون باداي این از بگذرم هرکی از من_
 انتقام من از خوانمی منظورشونو...اینا دونممی موهات، لاي میان یهو

 بغل موهاتو بگیرن، و سیگار پاك هشتا هف روزي با شدنشون آلوده
 پا از چیزي هر با من دوننمی و فهمیدن ضعفمو نقطه چون کننمی

 موهات و بودم شده عاشقت تازه که روزایی اون افتم.مخصوصاً مین
 رو از داشتم دوست کرد.همشمی دیوونه منو و صورتت روي ریختمی

  بزنمش. کنار صورتت

 و شدم.صامت خیره چشمانش به و کردم بلند اششانه روي از را سرم
  شوکم! توي صدا.بی

 نای از بیشتر تا بستم چشم درد با من و خورد تکانی خشکش هايلب
 آتش و سوختم گذاشت لبم گوشه که را داغش انگشت نکنم. گناه

  شنیدند. آدم و عالم يهمه را دودم بوي و گرفتم

  باختم. باختم.بدم بهت و خودم جانا.من باختم من_

 را انگشتش تا و کشیدم کنار را صورتم و کردم باز را چشمانم
  را؟ کشممی که عذابی دیدنمی و بود بردارد.کور
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  نکنم. شکار را لبانش تا دزدیدم را نگاهم

  "الرجیم و الشیطان من الله به و عوذ"

  گرفت. عمیقی کام و گذاشت لبانش میان و زد آتش سیگاري

 دلم توي رفت.داشتند تو هایشلپ و خورد چین چشمانش گوشه
  لعنتی... نکن انگار، انداختندمی چنگ

 و خورد چینی اشزد.پیشانی نارک اشپیشانی از و زد چنگ را موهایش
 دود و زد زل روروبه به دقت با و زد سیگار به دیگري کرد.پوك اخمی

  فرستاد. بیرون را سیگار

  گفت: اشداشتنی دوست و دار خش صداي همان با

 نه بود خوب سمیر همیشه منو! نه خواستنمی و سمیر همیشه_
 بار هزار و من اما شدمی لاپوشونی کردمی که هرخطایی من.سمیر
  کردند.می سرزنش

 را دهانش دوختم.آب درهمش چهره به را چشمانم شد تنگ نفسم
  شد: پائین و بالا گلویش سیب و داد قورت
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 رفت کنه، من حروم زندگیشو خواستنمی چون کرد، ازدواج مامانم_
 سرکوفت بهش بار هزار که یتیم بچه یه شدم من و کرد ازدواج

 دیدنمی و بود شده غرق جوونیش هايیخوش تو زدن.مامانممی
 بین از داشتن بهم که ايتوجه ذره یه اون اومد دنیا به که منو.سمیر

  رفت!

  ود.ب بدتر هم گریه تا هزار از که تلخی شد.لبخند باز لبخندي به لبش

 آقاجون سرایدارمون.آخه يخونه کردم؟می زندگی کجا من دونیمی_
 و نده طلاقش شوهرش اینکه خاطرهب مامانمم نمیومد، خوشش من از

 اسلب سمیر يکهنه لباساي اونجا.همیشه فرستاد منو نشه تلخ کامش
 داشتم.آخه ذوق جاش من خریدمی کتونی بودند.هرموقع من هاي نو

 روز و شب سگ مثل بپوشمش! من زد دلشو و شد کهنه وقتی بود قرار
 و شدم هم قموف بشم...شدم! ايکاره تا کردم پادویی و خوندم درس
 درس اسم به داشت کشور از خارج تو سمیر موقع گرفت...اون کارم

  گذروند...می خوش خوندن

  صدایش: توي سوز همه این از گرفت نفسم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1916  

 

 داغون و ببینه.زندگیم و موفقیتم نخواست بشه.آقاجون که نشد_
 توئم ◌ٰحتی تو! ◌ٰبود.حتی اون مال چیز همه و بود خوب کرد.سمیر

 از بعد چرا اونه؟ مال خوبا همه چرا که داشتم عقده شسمیري.اول مال
 سمیره! مال که بشم کسی عاشق باید بدبختی همه این

 و خودم بار بودم.هزار عاشقت واقعاً من سمیر...سمیر...سمیر...جانا
 کنی.هرچقدر نگام اینطوري تو و نزنم زل چشمات توي تا کردم لعنت

 کنم.من خیانت بهش نداشتم دوست کردممی حسادت سمیر به که
 داشته خواستممی هِی بزنم پست خواستممی کشم.هِیمی عذاب

  خواستم.می بیشتر جونمم از تورو دیگه شد!باشمت.نمی

 را نداشت.بغضم اشک اما کردمی گریه چرخید.چشمانش طرفم به
  گفتم: و شدم خیره چشمانش به همیشه از تردادم.مطمئن قورت

   باشه! داشته تونهنمی و نداره سمیر که چیزیم تنها من اما_

 تر سرت...چشماتو زدممی داد که روزایی واسه خواممی معذرت_
  زندگی... به لعنت بگی شدممی کردم...باعثمی

 درست خواستمی چیز همه خوشحالی.یعنی از بزنم فریاد می.خواستم
  شود؟
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 دستانش يگره و لغزید لبانم روي زد.نگاهش کنار صورتم از را موهایم
 زد.آبمی بیرون حرارت بدنش بزند...از لبخند کرد شد.سعی ترتنگ

  دادم. قورت گره با را دهانم

  پریدم. جایم از داد.سریع نجات وضع این از مرا در زنگ صداي

  کرد: اخمی

  کیه؟_

 نبود حواسم چرا احمق شدم.من تهی درون از کردم احساس ايلحظه
  بیاید؟ است قرار محمد

  گفتم: چهدستپا و گیج

  ست.همسایه لابد_

  گفت: جدي که بروم در طرف به خواستم

  کن. بدو بدو بعد موهات رو بکش چی یه اول_

 هب که حالی در خورد.امیرعلی در به ايتقه کشیدم.دوباره عمیقی نفس
  گفت: رفتمی در سمت
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  کنم.می باز خودم_

  زدم.می سکته بستم.داشتم را چشمانم

 به ثانیه پوشاندم.چند را صورتم دست با ردک باز که را در امیرعلی
 زا یکی يگوشه ترس با و نشنیدم صدایی ماند.هیچ باقی صورت همان

  کردم... باز را چشمانم

  

  *امیرعلی*

 جانا يخانه در جلوي هم آن خواهرم زندگی قاتل محمد، دیدن با
  داد. اتصالی مغزم هايرگ

  م:گفت و کوبیدم اشسینه تخته روي عصبانیت با 

  کردي؟؟ پیدا کجا از اینجارو آدرس اینجا؟ آوردي لشتو چی واسه_

  متعجب: اما بود و خونسرد

 !هستی توئم جانا پیش میام وقت هر چرا من امیر.ببینم داداش استپ_
  آش؟ نخود شدي تو که کو سمیر اصلاً  نداره؟ صاحاب دختره این مگه
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  شد. وصل بهم الکتریکی جریان حرفش از

 خالی سرش روي هم را هفته یک این حرص و وردمنیا طاقت دیگر
 آویزانش راهرو پنجره از و گرفتم را اشسمتش.یقه بردم یورش و کردم
  کردم:

  ببرمش؟ یا بريمی زبونتو_

  کشید: جیغ جانا

  کن...امیرعلی... ولش تروخدا امیرعلی_

  خندید: پرویی با محمد

  بیاد! باد بزار کنار برو کنی؟ پرتم خوايئه.می_

  کثافت. شغالآ_

  کشید: داد گریه با کردم.جانا صورتش نثار مشتی

  کن...تروخدا... ولش من جون امیرعلی_

  شد. سرازیر خون اشبینی از
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 هب بزنم.نگاهی دارش وسط این خواستممی شنیدم.فقطنمی چیز هیچ
  گفت: و کرد پیرهنش روي هايلکه

  شرف؟بی زنیمی منو-

 شده جمع هاهمسایه من... مه زدمی او گرفت...هم بالا دعوا
  کشید.می جیغ ترس از و بود نشسته هاپله روي بودند...جانا

 شد.با خاکشیر و خورد هایششیشه که پنجره به کوباندتم محکم
  گفت: و کرد نگاه صورتم تو حرص

  آره؟ شی؟ لاش و آش وسط این بندازمت خوايمی_

  شد: بلند ها همسایه صداي

  پلیس. بزنه زنگ یکی_

  رسه.می الان زدم زنگ نم_

  گفتم: و کردم عوض را جایمان حرکت یک توي

  کنی؟می فکر چی تو-
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 افتادم و کردم ولش محکم که زد شکمم به لگدي و آمد بالا زانویش
  بودم. شده جمع شکمم درد ها.ازپله روي

 تجمعشان یا شدن. جمع هاهمسایه کشید. فریاد زده حیرت جانا
  رفتم. سمت آن به درهم افهقی با متعجب پنجره جلوي

  کشید: داد یکی

  مُرده. کنم فکر_

  شد. منجمد هایم رگ توي خون

 چنگ دستم به برد.جانا ماتم بود شده زمین پخش که محمد دیدن با
  زد: زار و انداخت

  امیرعلی؟ کردي کارچی_

  کشید: صورتش به چنگی

  امیرعلی...کُشتیش... کردي چیکار_

  کشتمش؟ من من؟

  بود. سمتم هانگاه شده...همه هچ نمیفهمیدم
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 هاپله روي خورد پیچ پشت از پایم که رفتم عقب قدم بودم.چند گیج
  افتادم.

  گفت: هاهمسایه از یکی

  اومد! پلیس-

  کرد.می دو _دو ذهنم توي "اومد پلیس"

 که سرد بند دست باشد.اما خواب شاید کردم بسته و باز را هایمچشم
  رفت. هوا به و شد دود هایم رباو همه هایم دست روي نشست

  افتاد... دوران به سرم

 راکوبید.چمی سرش توي و کردمی گریه و بود نشسته پایم جلوي جانا
  کنند؟می نگاه من به اینطوري همه

  وسط؟ این گویدمی چه پلیس

  کشید. تیر قلبم

  من؟ کشتمش؟ من
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  *جانا*

 و کشیدم گچن خانه هايسرامیک به دست با و خوردم زمین به محکم
 بیرون چشمم گوشه از اشکی قطره و زد بیرون دهانم از زدم.خون عقی

  کشیدم: فریاد وجودم تموم با و چکید

  بدي؟ عذابم خوايمی کی تا خدا شدم خسته بسه_

  پریدم. جا از لورده و لِه تن آن با

 انداختم.جیغ زمین به و انداختم چنگ خورد نگاهم که چیزي اولین به
  کشیدم:

 منو خدا بینی؟نمی منو چرا بچشم؟ و خوشبختی رنگ ذارينمی چرا_
  نیست. من رویاي زندگی ببین...ببین...این

  درد: و بغض از شدممی خفه دادم،داشتم فشار را گلویم

  داري. واقعیت کنم باور کن.بذار فرض تبنده منو شده بارم یه_

  ید:کش تیر مغزم و رفت سیاهی افتادم.چشمانم زانوهایم جفت روي

  دي؟نمی نجاتم شه،می منفجر درد از داره مغزم خدا_
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 ضبغ با و گذاشتم قلبم روي را کردن.دستم باریدن به شروع چشمانم
  زدم: داد

 داري آروم _آروم مغزم.حالا تو انداختی کرم یه مثل امیرعلی خودت_
 درد من و بريمی لذت تو اینکار با بیرون؟ کشیمی مغزم تو از خونو

  کشم.می

  پیچیدم. خودم به و رزیدمل

  رفت.نمی بیرون چشمانم جلوي از ايلحظه محمد شدن پرتاپ يلحظه

  شد؟می محسوب قاتل میرعلی شد؟می چه حالا

  شد. مور_مور تنم شود قاتل امیرعلی اینکه فکر از

 دانستمگرفت.می بر در را وجودم خورد.ترسم محکمی ي ضربه در به
  هستند. هاهمسایه

  ترسیدم...خیلی!گرفتم...می را هایم گوش دست با

***  
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 آمده کرد.جدیدمی مرتب را هاورقه اخم با که خورد منشی به نگاهم
  شناخت!نمی مرا و بود

 براي که اول کردم.روز نگاه خوب شرکت اطراف به و کشیدم آهی
  است. یادم خوب خیلی را بودم آمده استخدام

 ويت توانمنمی کار سابقه بدون دانستملرزیدم.میمی و داشتم استرس
  بودم. لنگ بدجوري کنم...اما پیدا کار بزرگی این به شرکت این

 جور پول شده هرجور داشتیم.باید بدهی و بود کرده قمار مادرم
 رفت.کاش و انداخت بدبختی به کردم.مرا بغض مادرم یاد کردم.بامی

  آمدم.نمی اینجا به هیچوقت و شکستمی پایم

 هب رو کلافه و شدم بلند جایم از آشفته گوناگون، يها فکر از خسته
  گفتم: و کردم منشی

 عروسش بگید مشیري آقاي کنم.به صبر تونمنمی دارم عجله من_
  اومده!

 اتاق به تماس از نگفت.بعد چیزي اما گرفت تعجب رنگ نگاهش
  گفت: و داد تکان برایم سري آقاجون
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  برید. تونیدمی_

  کشیدم. عمیقی نفس و دادم قورت را دهانم آب

 غرور بستم.بحث را چشمانم و ایستادم در رفتم...جلوي در طرف به
  بود! امیرعلی هم وسط بود.آن خاري و حقارت بحث بود،

  کردم... باز را در و نکردم تردید

 ایستاده در يآستانه در که را منی غرور با و بود نشسته میزش پشت
 به هتوجبی و بستم را در و مفشرد را کیفم ينگریست.دستهمی را بودم

  نشستم. مقابلش مبل روي پاهایم و دستان هاي لرزش

  گفت: جدي خیلی و اخم با و انداخت میز روي را خودکارش

  عروس؟ داشتی کارمچی شنوم،می_

 ياآهسته صداي با کنم،نمی توجه من و قلبم به زندمی نیش عروسش
  دادم: جواب

 به و کنار بذارید و نفرتاتون و کینهکنید. فراموش چیزو همه تروخدا_
  بدید. گوش حرفام
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  لرزید: صدایم و شد جمع بغض از امچانه

  زندانه. امیرعلی_

  گفتم: گریه با و ریختم اشک

  داد. هولش فقط گناهه.اونبی دیدم خودم_

  پرسید: گیج

  گی؟می داري چی_

  زدم: زار و ترکید شدت با بغضم

  نم!ک کارچی باید دونمنمی .منبردنش کشت.پلیسا و محمد امیرعلی_

 شده.قاتل قاتل امیرعلی بود! سخت کرد.باورش نگاهم زده حیرت
  دامادت!

 کارچی باید فهممنمی گیجم، بخوام.من کمک ازتون اومدم_
  ندارید. هم از خوشی دل دونمکنم.می

  گفت: عصبی
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 پسره زنی؟می زار برادرش براي و سمیري زنیکه...زن بکش خجالت_
 حقشه امیرعلی اینجا؟ اومدي رویی چه با حالا کردي پرپر و مگل دست

  بینی؟نمی ده،می پس تقاص بکشه...داره که هرچی

  نیست! مهم برایت چیز هیچ دیگر بشوي که عاشق

  

  گفتم: التماس و عجز با

 و کنید پدري حقش در شده بارم کنید...یه دم...کمکمی قسمتون_
  بگیرید. دستشو

  زد: داد و بیدکو میز روي خشم با

 تو شد!چی که دیدي کردم، پدري حروم به نمک این واسه عمره یه_
 خشپ جا این نجاستت بوي که برو...برو بدي؟ یاد من به خوايمی زنیکه
  شده.

 لب زیر و گرفت دست در را قیمتش گران تسبیح و کرد نگاهم انزجار با
  گفت:

  استغفرالله._
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  بودم؟ نجس شد.من قطع امگریه صداي

  شده؟ پخش اینجا نجاستم شدم.بوي بلند جایم از

  رفتم... در طرف به

  استغفرالله.._

 از که صدایی چرخیدم.با طرفش به و زد جرقه سرم در ایستادم.فکري
  گفتم: لرزیدمی حرص زور

 مرگ مسبب تو گممی همه به نکنی، کمک امیرعلی به اگه_
 راجی آدماتو داشتی که شنیدم بیمارستان تو صداتو مادرجونی.خودم

  کنند! تموم کارشو که کرديمی

 سپس و خورد سُر میز روي دستش از تسبیح و باخت رنگ نگاهش
 هر به رنگش سبز درشت هايدانه و شد پاره بندش و افتاد زمین روي

  شدند. پخش طرف

  برسد: نظر به خونسرد داشت سعی

 وخودت برو جون دختر نمیچسبه من به هاوصله گی...اینمی دروغ_
  کن. سیاه
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 مادرشون، مرگ دلیل بفهمن هاتبچه اگه دونیمی مجانیه، امتحانش_
  کنند؟می کارچی عزیزشونه پدر

  کرد: میخکوبم صدایش که چسباندم در دستگیره به را دستم

  کن. صبر_

  زنم؟می حرف مکالمه کدوم از اومد یادتون شد؟چی_

  من؟ از خوايمی چی_

  بدیم. نجات و امیرعلی بتونیم که چیزي یه دونم،نمی_

  زد: اي مسخره پوزخند

 به و قتل برم کنم؟ کمکش چطوري دختر؟ امکی من کردي فکر تو_
  گیرم.می خوب وکیل یه واسش بگیرم؟ گردنم

  گرفت. فرا را وجودم ترس و شد پاره دلم بند

 خواهدمی من از و دهدمی توضیح را ماجرا و گیردمی تماس وکیلش با
  دهم. پاسخ یلشوک هاي سوال به

  پرسد:می وکیل
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  دیدي؟ خودت مطمنئ بود عمد غیر قتل_

  نداشت. تقصیري مطمئنم...امیرعلی آره_

  افتاد؟ اتفاق کجا قتل_

  دادم: جواب و بستم را چشمانم شوم لحظه آن یاد به

  راهرو. توي_

 بود زده زل محمد جسد به منگ و گیج که رنگش زرد ي چهره یاد به
  شد. سست بدنم

 خارج اتاق از و برداشتم را کیفم و دادم آقاجون دست به را گوشی
 آدم شدنمی افتاد...باورش ها پله روي و خورد پیچ امیرعلی شدم.پاي

  کشته.

  مردم. من و زد بنددست دستانش به پلیس

 اما نبیند مرا کسی کردم دعا دلم رفتم...توي خانه طرف به زنان قدم
  کرد. کند را هایم قدم در جلوي هاهمسایه تجمع

  پیچیدم. ايکوچه توي و رفتم عقب ببینند.به مرا خواستمنمی
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 ضبروم.بغ توانمنمی هم خانه حالا و نداشتم پولی کنم! چه دانستمنمی
 کاش از پر کوبیدم.چشمانم امسینه به دست با و آورد هجوم گلویم به

 چه اب بروم.اما پیشش توانستممی که کسی افتادم.تنها نساء یاد و شد
  رویی؟

   نبود! دیگري يچاره انگار

 آنجا...از به حضورم شود.ازمی شوکه کندمی باز رویم به را در که نساء
  میتم! شکل يپریده رنگ يقیافه دیدن

 که کنممی شکر را خدا من و بردمی اشخانه به و گیردمی را دستم
  نزد. پسم

 خوب و کندمی کنم.سکوتمی گریه بچه مانند آغوشش توي و لرزممی
  دهد.می گوش هایمحرف به

  گفت: و کرد مکثی هایمحرف شدن تمام از بعد

 به رو همه عشق این جانا.ببین شهمی اینطوري تهش گفتم که من_
  نشوند! سیاه خاك

  گفتم: گریه با
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  دیدم. خودم نیست قاتل اون بشه.بخدا چیزي امیرعلی به ترسممی_

  لی.امیرع نه هست سمیر نه دیگه الان_

  کردم: بغض

  بینی؟می شدم بدبخت_

  کشید: آهی

  می.شه. درست_

  زدم: پوزخندي

 که کنم.درستمی زندگی حرفی دو جمله این امید با دارم عمر یه_
  شد. قبل از بدتر چی همه هیچ شهنمی

  شد. کرد.چندشم نوازش را دستم آرم

 دستم ونهاینگ او و کردم بازي اشزندگی با طورآن خودم...که از او! از نه
  کند.می باز رویم به را اشخانه در و کندمی نوازش را

 نیست.چی روت به رسی.رنگمی نظر به خسته بخواب، کم یه_
  بیارم؟ واست خوريمی
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 و انداخت رویم را اشمسافرتی پتوي نساء و کشیدم دراز کاناپه روي
  پاشید. رویم به مهربانی لبخند

  گفتم: عجز و هگری با و شد برابر صد وجدانم عذاب

  کردم. خراب زندگیتو ببخش منو_

  گفت: و داد تکان سر نرفت.آرام اما شد، کمرنگ لبخندش

  کنیم.می صحبت بش راجع بعدا_

 نبود معلوم امیرعلی بخوابم؟ خواستمبستم.می را خیسم چشمان
  بخوابم؟ خواستممی من و دارد حالی چه و کجاست

 آرام و لرزان هاي قدم د.باخورمی تاب آرام و بود نشسته تاب روي
  رساندم. بهش را خودم

 را چشمم سرش، پشت يشده سفید موهاي و بود شده خم هایششانه
  رسید.می نظر به نفسگیر و جذاب هم باز زد.اما

 شیرینی لبخند با و گذاشتم اششانه روي را امزده یخ و کرخت دستان
  زدم: صدایش
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  اومدم. امیرعلی...ببین_

 از جیغی سمیر، خون از پر صورت دیدن طرفم.با به یدچرخ آرام سرش
  پریدم. خواب از و کشیدم ترس

  بودم. سرگردان و پریدم.گیج جا از گریه با و زدم امسینه به چنگی

 ار تلفن رفت.گوشینمی کنار چشمانم جلوي از ايلحظه سمیر يچهره
  گرفتم. را اششماره ساعت به توجهبی و برداشتم

  پیچید: گوشی توي آلودش خواب صداي قبو کلی از بعد

  بله؟_

  کشیدم: فریاد درد با

  نه؟ دنمی شه؟می چی بدن قصاص حکم امیرعلی به اگه_

  گفت: شوکه

 استغفرالله.من شدي؟ جنی شبی؟ نصف گیمی داري چی تویی؟ جانا_
  کنند!می بازجویی ازش بدونم...فردا چه

  ت.گرف را هایمشانه و آمد طرفم به هولزده نساء
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  زدم: هق

  تروخدا. نشه چیزیش_

 آرامم داشت سعی و گرفت بغلم زدم.نساء زار و افتاد دستم از گوشی
  نبود. شدنی تمام من شدم...دردنمی آرام من کند.اما

 جان داشتم و نبود خوب بودم.حالم آقاجون زنگ منتظر زود صبح
 کردم.وقتی فکر شومم سرنوشتم به و نخوابیدم را شب دادم.تماممی

  دادم: جواب و گوشی سمت بردم یورش زد زنگ آقاجون

  شد؟چی بله؟_

 زیر کنی چال و دونیمی من از هرچی باید بدم، جوابتو اینکه از قبل_
  عروس! خاك،

  گفتم: التماس با

  اصلاً. نمیاد یادم چیزي بگو.من تروخدا_

  گفت: خونسرد
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 یک دادگاهش حکم نیست معلوم کردن بازجویی امیرعلی خوبه...از_
  دیگه. يهفته شاید میاد

 قطع نفسم و اشک از پر نشستم.چشمانم زمین روي به و شدم سست
  شد.

  ببینمش. خواممی_

  مردم.می داشتم زد؟نمی گذاشتم.چرا قلبم روي را دستم

  شنیدم: را اشعصبی و آهسته صداي

  و... منه پسره زن وقیح يدختره_

  داد: ادامه تري بلند صداي با

 دن.وکیلشنمی ملاقات نشه مشخص تکلیفش و نیاد هدادگا حکم تا_
  کنه.می اشوسیعی تمام داره

 هب سپس و کرد قطع و کشید دستم از را گوشی و ایستاد مقابلم نساء
  پرسید: آهسته و شد خیره امشوکه يقیافه

  خوبی؟_
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  بودم. عالی آري! خوب؟

***  

 یک آن ذردگمی سال یک آورد.قدمی در پا از مرا و گذردمی ها روز
  بودم. امیرعلی حکم منتظر که ايهفته

  گفتم.می هذیان ها روز و کردممی تب هابود.شب مواظبم مدام نساء

 تمام رحمیبی با صدایی و کردمی التماس را امیرعلی وجودم بند بند
  شده. تمام چیز همه دیگر گفتمی

  ...امیرعلی حکم اعلام من...روز مرگ رسید...روز فرا نحس روز آن

  پرسید: هفته هاي روز تمام مانند نگرانی با نساء

  جانا؟ خوبی_

  کردم. نگاه ساعت بودم.به شده متحرك يمرده

  بستم: را چشمانم و پیچیدم بالکن يمیله دور سفت را دستم

  نساء. کن دعا_

  گرفت: اشگریه که بود شده انگیز ترحم چقدر امقیافه دانمنمی
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  بخونم! زنما واسش رمکنم.میمی دعا_

 میمیرم. منم بمیره کن.امیرعلی دعا پاکه دلت تو_

 جانا. شهنمی هیچی_

 عشق این رو.تقاص سمیر آه تقاص دیم!می پس تقاص داریم_
 خسته... خستم.خیلی حرومو.من

  

  *امیرعلی*

 بیمارستان لباس همرنگ درست شدم، خیره آبیم راه_راه لباس به
  بود. سمیر

 آمدم خودم به شکستمی را محیط وتسک که رسایی صداي شنیدن با
  گذاشتم. میز روي را اسیرم هايدست و

  شدم...می خفه داشتم

  باشد. حکم این توي سرنوشتم تمام شدنمی باورم
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 اننوری علی وکالت با مشیري، مسعود فرزند مشیري، علی امیر متهم_
  اسدلله. فرزند

 قرائت را حکم که کسی به لذت با که آقاجون به دادم سوق را نگاه
  بود. شدع خیره کردمی

  شد: کوبیده مخم بر چکش مانند قاضی صداي

 انقلاب و عمومی دادسراي ناحیه از شده صادر کیفرخواست حسب_
 متولد مشیري، مسعود فرزند مشیري امیرعلی آقاي همدان شهرستان

 فاقد تهران، ساکن همدان، اهل باسواد، مهندس، شغل ،1365/12/1
 هادي آقاي وکالت با از موقت بازداشت کیفري، محکومیت پیشینه
 و پرونده ارتحاع از پس است متهم دادگستري، یک پایه وکیل نوریان

 در مقرر، وقت در دادگاه قانونی تشریفات اجراي و شعبه در آن ثبت
 ناظري، معین فرزند ناظري محمد مقتول دم اولیاي شکایت خصوص

 همداربست دوربین هاي یلمف ضمیمه بر مبنی شده؛ شناخته کار گناه
 عمد غیر قتل کارشناسان، هیئت نظریه آخرین و مذکور ساختمان

 دو به محکوم مشیري محمد فرزند مشیري امیرعلی آقاي لذا بوده،
  باشد. می متوفی شخص دیه کامل پرداخت و حبس سال
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 و قاضی روي به رو میز به چوبی مضحک چکش آن شدن شدن کوبید
  "جلسه ختم" هم بعد

  

  دوازدهم* *فصل

 جانا**

  کوبید: امشانه روي نساء

 کردنمی اعدامش باشی...اگه خوشحال باید الان جانا.تو باش آروم_
  چی؟

  گفتم: زده شدند.وحشت گشاد چشمانم مردمک

  کنم؟ تحمل دوریشو سال دو چطوري سال...من دو_

  کرد: زمزمه

 داشته برص باید میاد.فقط خوبم میگذره.روزاي اینا يهمه گذرهمی_
  باشی.

  گفتم: ايگرفته صداي با
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 من میشن؟ پیدا خوب روزاي کی پس گذرهمی داره که منه عمره این_
  شدم! تموم دیگه

  باش! قوي شهمی درست بگم...بالاخره چی _

  زدم: هق

 ه.توشنمی درست هیچی کن گریه بگی بگی.باید بهم راستشو باید_
  جانا! شدي بدبخت

  گفتم: کرد.شوکه نوازش را موهایم آرام،

  بکنم؟ غلطی چه سال دو این تو کنم؟ کارچی من شه؟می چی حالا_

  گفت: عصبانیت با نساء

 ات باشه سرت بالا مرد یه باید باش.حتماً قوي گممی بهت که همینه_
  بساز... بیا...زندگیتو خودت به بکشی؟ نفس بتونی

  کردم: پاك را هایماشک

  کنم؟ کارچی_
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 کن.منم پیدا کار برو تنهان که دیگه زناي يههم مثل بدونم! چه_
 زندگی توش تونینمی دیگه چون بفروش رو خونه کنم.اونمی کمکت

  کنی.

  .سمیرِ يخونه توي سند ◌ٰحتی مدارکم ندارم، دارو ي همه_

  کشید: پوفی

  م.کنمی کمکت میام باهات داري.منم برشون بري باید نیست ايچاره_

  برم. ترسممی_

  نیست! ايهچار گممی_

  گفت: او و دادم تکان سري ناچار به

  بدیم! هدر و وقت نباید شو،آماده پس_

 هایمبودم.لباس رسیده کجا به کجا برداشت.از تپش حرفش این از قلبم
  رفتیم. پائین طبقه به باش آماده و پوشیدم را

  گفت: سریع نساء که بروم بیرون در از خواستم

  ریم.می ماشین با کجا؟_
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 و فتر رنگش سفید پرشیاي طرف به پرسید.نساء بالا چپم سمت ابروي
  گفت:

  دیگه. بیا_

   خریده! برایش مهرداد زدممی شدم.حدس مات

 به پزي و دك نبوده! بد هم آنچنان برایش هم مهرداد از جدایی انگار
 پایش زیر هم صفرش ماشین و داشت لوکس خانه یک و بود زده هم

  نبود! تلخ کامش به هم ها آنقدر بود.روزگار

 سمیر يخانه طرف به و کرد روشن را شدم.ماشین ماشین سوار
  کردم. نگاهش چشمیزیر و دادم قورت را دهانم راند.آب

  نه! یا بزنم را حرفم اینکه از بودم دل دو

  گفتم: عادي لحن با و نیاوردم طاقت آخر دست

 رزويآ تمام ها.بهنشده بد برات هم خیلی مهرداد از جدایی گممی_
  رسیدي... داشتی که هایی

  نداد. را جوابم و کرد سکوت
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 و دز چشمانش به را مارکش آفتابی بود.عینک اخم العملش عکس تنها
 لاط از بود پر حالا و بود بدلیجات از پر دستانش چرخاند.قبلا را فرمان
  زد.می را چشمم برقشان، که هایی

 و مبست را د.چشمانمبو کرده پُر را ماشین فضاي قیمتش گران عطر بوي
  ورد.بخ امقیافه و ریخت به چشمم نداشتم کشیدم.دوست عمیقی نفس

 این بودم.خدایا باخته را چیزم همه شبه یک و بودم شده پژمرده
  کرد؟می گور و گم را نحسش يسایه و شدمی تمام کی کابوس

  بود... شده پارك رنگی زرد تاکسی خانه در رسیدم....جلوي بالاخره

  گفت: نساء

  دیگه. برو هستی، چی معطل_

  دادم: جواب و آوردم پائین را صدایم خواسته نا

  لحظه. یه کن صبر_

 و آمد بیرون دست به چمدان ژیلا و شد باز حیاط در بعد ثانیه چند
  بود. قران و کاسه دستش توي که خانم عمه بندش پشت
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 شبرای دلم بار اولین گرفت.براي بغل را خانم عمه گریه با ژیلا
 خانم بودند.عمه شده امیرعلی و من عشق قربانی همه سوخت.گویی

 خانه وارد بعد، دقیقه چند و ریخت آب سرش پشت و کرد بدرقه را ژیلا
  شد.

 اشدم.ب پیاده ماشین از سست پاهاي و دست با کردن معطل کمی از بعد
  شدم. خانه وارد هم بعد و حیاط وارد احتیاط

 دهخوابی کاناپه روي که امیرحسین دیدن لرزید.بامی استرس از پاهایم
 ددر يبروم.حوصله لو و شود بیدار مبادا که شد چندان دو استرسم بود
  نداشتم. سر

  خاطرات... هجوم هم باز و شدم خوابمان اتاق وارد طمانیه با

 موهایم کردن نوازش مشغول سمیر و بودم کشیده دراز تخت روي من
  بودم. کرده جمع را امقیافه انزجار با من و بود

 و انداخت هایمشانه سر روي پتویی بودم...سمیر ایستاده پنجره جلوي
  گفت: نگرانی با

  خوري!می سرما سرده هوا_
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 با کردم.سمیرمی آرایش و بودم نشسته آئینه مقابل صندلی روي
 پر نلح با و کرد حلقه امشانه دور را دستانش تحسین از لبریز چشمانی
  گفت: حرارتی

  منه؟ مال زیبایی همه این_

 به دستش تا شدم بلند جایم از ايبهانه به من و کرد نوازش را موهایم
 به کردند.نگاهم ریزي خون به شروع مغزم توي خاطرات نخورد. بدنم

 شقاب از را عکس و رفتم طرفش به عصبانیت خورد.با عروسیمان عکس
  کردم. تبدیلش مساوي تکه هزار به و کشیدم بیرون

  برداشتم... را چمدان

 کردم آماده چمدان بار بودم.هزار کرده کارها این از زیاد اتاق این توي
 که کرد مجبورم التماس و خواهش و کتک با سمیر بروم...هربار که

  بمانم!

  کردم. جمع را هایمطلا همه از کشیدم.اول عمیقی نفس

  :تگفمی و خریدمی طلا برایم مواقع بیشتر سمیر ازدواجمان مدت توي

  باشه! داشته کم بقیه از چیزي حاجی عروس نباید_
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 که مدارکی هر و خانه سند شناسنامه، برداشتم. هم را هایشان فاکتور
 جا چمدان دو که جایی دادم.تا جا کیفم توي را شدمی من به مربوط
  کردم. ُپر داخلش را هایم لباس داشت

 به را چشمانم .شدم خارج اتاق از و برداشتم را ها چمدان زور هزار با
 به نگاهم خواستمکردم.نمی حرکت هاپله طرف به و دوختم زمین کف
  شود. تازه دلم داغ و بخورد امیرعلی اتاق

  بدهم.پرسید: جا ماشینش عقب صندوق را وسایلم تا و کرد کمک نساء

  نیومد؟ پیش که مشکلی_

  گفتم: ايخفه صداي با و دادم قورت زور با را بغضم

  نه._

 نفروخت مونهمی بره. فروش به تا بنگاه به سپریممی رو ونهخ خوبه!_
  ها. سماري این به خونه وسایل

 امشانه روي را دستش و کشید دادم.آهی تکان حالبی را سرم
  گذاشت:
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 من پیش بره فروش به خونه که زمانی نخور.تا و هیچی يغصه_
 هنر جا یه رو خونه پول کنیم...نصفمی جور کار میمونی...واست

  بهتر؟ این از چی خوري!می سودشو بانک ديمی اشوبقیه کنیمی

  زدم: لب بغض با و آهسته

  امیرعلی..._

  گفت: نفرت و حرص با

  جانا!_

  گفتم: رمقبی

 و وسایلم و بنگاه به بسپري رو خونه کنم خواهش ازت شهمی_
  ندارم. تونم.توانشونمی من بفروشی؟

  من. به بسپر چیزو همه نباش نگران آره_

  زدم. کمرنگی لبخند

 من... و بنگاه رفت کردیم...او جدا را راهمان نساء با
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 مادرم بود رفته یادم که بود وقت زهرا.خیلی بهشت طرف رفتم من
  است. قبرستان يگوشه

  د!ش گرد چشمانم رسیدم قبرش به بودم.وقتی آمده خودم به تازه انگار

 گل دیدن دم.باکشی خیسش قبر روي را دستم و شدم خم تعجب با
 گاهیبوده.ن اینجا بیایم اینکه از قبل یکی برد.انگار ماتم تازه و تر هاي

  نبود. هیچکس اما انداختم اطراف و دور به

 ما بود؟ آورده گل و بود ریخته آب من کسبی مادر قبر روي کسی چه
 کسی چه بود...یعنی شده چندان دو تعجبم نداشتیم! را هیچکس که

  بود؟ آمده

 روي آرام را زدم.دستم زل قبرش به خیال و فکر همه این از خسته
  کردم: زدم.زمزمه تلخی لبخند و کشیدم قبرش سنگ

 م؟شدنمی کشیده فلاکت این به من کردينمی قمار اگه دونستیمی_
  امیرعلی؟ نه و بود سمیري نه دیگه

  کشیدم: آهی
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 شبشم.فوق سمیر زن کردمنمی قبول کاش کنممی فکر وقتا گاهی_
  شدم.می محمد زن و سگدونی اون تو موندممی زندان.فوقش رفتیمی

 بیدار خواب از روز یک شدمی خرابم.یعنی روز و حال به ریختم اشک
  است؟ کابوس اتفاقات این تمام ببینم و شوم

  بود! ممکن محال

***  

  

  "بعد ماه چند"

 ینجف خانم اتاق طرف به و برداشتم میز روي از هارا پوشه عجله با
  گفت: و شد نگران اشقیافه دیدنم رفتم.با

  شده؟چی باز_

  دادم: جواب و انداختم بالا ايشانه

  کن! تکمیلش ناقصه گفت_

  گفت: غصه با و شد درهم اشقیافه
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  داره؟ نقصی چه گیره.مگهمی سخت انقدر چرا خدا اي_

 زممی طرف به و شدم خارج اتاقش انداختم.از بالا ايشانه دوباره
 دادم.حوصله جا هاقفسه توي و برداشتم را ها پرونده تمام ریعرفتم.س
  نداشتم. را بداخلاقم رئیس هاي غر_غر صداي

  کند. خطاب نزاکتبی و شلخته مرا قبل هايدفعه مانند خواستمنمی

 اختیار شد.بی وارد اش شده عمل تازه دماغ با احمدي خانم شد باز در
  بود. شرکت خوردم.حسابدار حسرت

 را گنده شکم رئیس هاي غر_غر باید که بودم ساده منشی یک نم اما
 دلنشینش دادم.صداي سوق ها برگه روي را کردم.چشمانممی تحمل

  خورد: گوشم به

  نهار؟ رينمی کبیري_

  م!بخور نهار باید بود شده فراموشم پاك که بود ریخته سرم کار آنقدر

  گفتم: آهسته و دادم تکان سري

  چرا..._
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 دوست رفتم.زیاد خانه آبدار طرف به و انداختم کیفم توي را امگوشی
 نهار مشغول و نشستم همه از تر شوم.دور صمیمی کسی با نداشتم
  شدم. خوردن

 تا بیایم پیک و شیک کرد مجبورم افتادم.نساء روز اولین یاد
 کردنت استخدام براي خوب، تیپ و آرایش گفتکنند.می استخدامم

  زند!می را اول حرف

 زیباي گل دسته دیدن برگشتم.با اتاق به دوباره خوردم که را رمنها
 برگشتم صادقی خانم طرف به تعجب با و شد گرد چشمانم میزم روي

  پرسیدم: بود، کشیدن طِی مشغول که

  رئیسه؟ آقاي براي گل دسته این_

  گفت: و انداخت سرتاپایم به نگاهی

  شماست. براي نه!_

  من؟ شد.براي گرد چشمانم

 تکار بود.سریع شده اشتباهی کردم.لابد نگاهی گل دسته به هدوبار
  بود: کردم.نوشته کندم.بازش را گل روي
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  دانی!می که دانممی جانا، توئم بیماره _

 مارش به هایمرفتم.نفس عقب به قدمی ناخودگاه و افتاد دستم از پاکت
  بود؟ فرستاده را گل این که بود که بود؟ که بود! افتاده

 زباله سطل توي و برداشتم را گل ارادهبدجور.بی هم آن ودمب ترسیده
  انداختم.

  کردم: زمزمه لب زیر

  جدید! دردسر یه کن.بازم رحم خودت خدایا_

 هب را خودم اتوبوس با و نکردم درنگ شد تمام امکاري ساعت که زمانی
  بزرگ. شهر این هاي کوچه پس توي کوچک، يخانه رساندم.یک خانه

  نبود! امن جایش کردم.اصلاً  قفله شش را شدم.در خانه وارد سرعت با

 مرغ تخم باید رفتم.امشب آشپزخانه به و زدم را پیغامگیر
 کشیدم. بالا را آب شیشه و کشیدم پوفی خوردم.عصبیمی

 هرچه گیرم.لطفامی تماس بهزادي دکتر مطب از کبیري خانم سلام_
  کنید. مراجعه اتونمعده معاینه براي تر سریع



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1955  

 

 لرزیدن.ترس به کرد شروع امزده یخ کردم.بدنم جدا لبم از را یشهش
  داشتم. هراس حقیقت شنیدن گرفت.از فرا را وجودم همه

 ار وکیل ي شماره و برداشتم را گذاشتم.تلفن میز روي را آب يشیشه
  گرفتم.

  بفرمائید._

  دادم: قورت را دهانم آب

  هستم. هستید.کبیري خوب_

 حال جویاي و زدممی زنگ هرشب که منی ؟نشناسد مرا شدمی مگر
  شدم!می امیرعلی

  خانم. مچکر_

  پرسیدم: قراربی

  خوبه؟ خبر چه امیرعلی از_

  بگویید: گذشته هاي شب مانند بودم منتظر

  نیست! نگرانی هیچ جاي خوبه، بخدا_
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  گفت: جایش به اما

 حد تا و طرف و شده درگیر هازندانی این از یکی با امروز راستش_
 یرد و بشه پروندش ضمیمه انفرادي...ممکنه فرستاندش زده.فعلا رگم

  کنند. آزادش تر

 که گذاشتم قلبم روي را خوردم.دستم ُسر زمین روي حالبی
  پرسیدم: بغض کوبید.بامی رحمانهبی

   نشده؟ چیزیش که خودش_

  گفتم: ترآهسته و

  امیرعلی؟ کنیمی اینکارو چرا آخه_

  خوشبختانه... نه_

 برداشتم.مانند را عکسش کیفم توي از و کردم خداحافظی یلوک با
 و کردندمی درد هایمچسباندم.نفس امسینه به را عکسش هاشب تمام
  بود. بریده را امانم تنگی دل

  بود! خورد.نساء زنگ امگوشی که کارهایم مشغول و بودم شرکت توي
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 به نبودم.بارها زنده الان تا شاید کردنمی جور و جمع مرا و نبود او اگر
 دگیزن این که بود.هرچند رسیده پایانم بودم.انگار کرده فکر خودکشی

  نیست. برایم مرگ از ترکم هم

  دادم: نساء.جواب برابر در داشتم وجدان عذاب هم هنوز

  نساء؟ جانم_

  انداخت: طنین گوشم توي بغضش از پر صداي

  جانا._

  گفتم: نگرانی با

  شده؟چی نساء؟ خوبی_

  نالید: آهسته

  برگشتن! مهسا و مهرداد_

  داد: شد.ادامه بلند نهادم از آه

 داره.اتفاقی مهسارو که خوشحاله خیلی زد.معلومهمی برق چشماش_
  بودم... شده بود...لال شده زنجیر زمین به پاهام احمقا دیدیم.مثل همو
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  گفت: گریه با

 دمهردا سر خواست.آخرنمی منو هیچکس جانا؟ کمم انقدر من یعنی_
 هفته یک رفت.فقط و رفت و زد پس منو اونم که! دیدي شد.اما پیداش
  کنه. تحملم تونست

  گفتم: ايدلجویانه لحن با

 که بهتر نداره.همون رو تو لیاقت عزیزم.اون نباش ناراحت_
  شناختیش.

  گفت: تلخی پوزخند با بعد ثانیه شد.چند قطع اشگریه

 همتون از نه؟ کنیمی تساک و وجدانت حرفا همین با ور! و شر همش_
  متنفرم.

 گوشم توي شیشه، روي ناخن مانند آزاد بوق صداي و شد قطع تلفن
  پیچید.

 رئیس همان سمیعی، آقاي و شد باز در که کوبیدم میز روي را امگوشی
  ایستاد. مقابلم و آمد بیرون بداخلاقم

  گفت: و کرد نگاهم اخم برخاستم.با جا از احترامش به
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 به هم کمی یه تلفن با زدن حرف جاي به نیست بهتر محترم! خانم_
  کنید؟ رسیدگی کارا

  گفتم: و دادم قورت را دهانم آب

  من... اما سمیعی آقاي ببخشید_

  گفت: و پرید حرفم وسط بلندي صداي با

  کنید.مفهومه؟می کار فقط کار محل چی؟ اما...اما_

  گفتم: ايخفه صداي با و انداختم پائین را سرم

  خوام.می عذرتم بله،_

  گفت: آمیز تحقیر و زد پوزخندي

  خوام.می معذرت می.خوام معذرت_

 دستم توي را نشستم.خودکار امصندلی رفتم.روي اتاقش سوي به
  کنم. جلوگیري هایماشک ریختن فرو از تا و فشردم

 کارم محل به کرد گیر گلویم توي و شد سنگ که نهار خوردن از بعد
  برگشتم.
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 و دست میزم، روي قبلی همان شکل درست دیگري گل دسته دیدن با
  شد. سست پاهایم

  ود:ب برداشتم.نوشته را کارت لرزان هاي دست با و شدند کند هایمنفس

 عادت و من چنگ تو، مانده.عطر جا تنم روي اتشده لعنت تن بوي_
  مانده. جا شدنم فارغ و تو از چیز سه این پرخاشگري

 را شعر باره سه و دوباره بود؟ که ینا من رفت.خداي سیاهی چشمانم
 چه من ترس.و از شدم مچاله خودم توي قبل از بیشتر هربار و خواندم

  است! شده درست چیز همه داشتم امید الکی

  من. بیچاره

***  

 بسته مانع و گرفت قرار در میان پایی که ببندم را خانه در خواستم
 که ساختمان رمدی دیدن برگشتم.با ترسان و زدهشد.شوك در شدن
  رفت. بالا قلبم ضربان بود، شرفیبی و هیز مردي

 و کردم گذراند.اخمی ترسناکش نگاه آن با را سرتاپایم و زد لبخندي
  گفتم: طلبکار



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1961  

 

  امرتون؟_

  گفت: و زد برقی چشمانش

  عزیز. خانم خدمتتون داشتم عرضی اَمر؟_

  کشیدم: عمیقی نفس

  بفرمائید._

  اومدم. همسایه یتشکا ندارم.بخاطر مزاحمت قصد_

  ها؟ همسایه شد.شکایت جمع صورتم

  گفت: تمام پرویی با

 ارنبی در حرف خوامبزنیم.نمی حرف خونتون بیام نیست مشکلی اگر_
 دهن در اما بست شهمی و دروازه در گفتن قدیم از حال هر برامون.به

  نه... و مردم

  زند:ن مفت حرف زیاد تا بدهم جر را دهانش دستانم با شدمی کاش

  بزنید. و حرفتون خوبه جا همین_

  گفت: و انداخت بالا ايشانه بیخیال
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  باشه! ساختمون تو تنها زن یه خواناند.نمیشاکی شما از هاهمسایه_

  داد: ادامه و زد خبیثی شد.لبخند مور_مور زد که حرفی از بدنم

 ناجور حرفاي شما يدرباره ببخشه...اما منو استغفرالله...خدا_
 و شوهراشون ترسندکنه.میمی کارچی نیست معلوم گننند.میزمی

  کنید. اخفال

  من؟ گفت؟می داشت لرزید.چه بدنم

 را بود.چشمانم هایمسینه روي نگاهش و زدمی حرف داشت همچنان
  .زمین روي افتادم هم من شد بسته که کوبیدم.در محکم را در و بستم

 چه به کن جانا...نگاه ..ببینزدم. زار خودم حال به و زمین روي افتادم
  افتادي! روزي و حال

 صادقی خانم که بودم متنی کردن تایپ مشغول و بودم شرکت توي
  آمد. طرفم به گلی دسته با شرکت آبدارچی

  دیروزي! گل دسته همان

  کبیري. خانم توئه براي_
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  گفتم: و پریدم جا از عجله با

  داد؟ بهت آورد کی_

  داد: جواب متعجب

  ساله. دوازده ي چهب پسر یه_

  بود؟ رنگی چه لباسش_

  کنم. فکر بود آبی_

 ائینپ طبقه به سرعت به و زدم پس و بود گرفته جلویم که گلی دسته
  رفتم.

 نگاه اطراف و دور به و چرخاندم را سرم زدممی نفس_نفس که حالی در
  کردم.

 نگر آبی لباس با بچه پسر یک دنبال شلوغی این به خیابان این توي
 خوران تلو_زد.تلو من به محکمی يتنه و شد رد کنارم از م.زنیبود

  رفتم... عقب به قدمی

  دادند.می صدا ترق_ترق و خوردندمی بهم هایمدندان سرما از
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  گفتم: عصبانیت با و شد قطع نفسم

  کیه؟ لعنتی این یعنی؟ کیه_

  برگشتم. زده وحشت و گرفت رعشه نشست.بدنم امشانه روي دستی

  نی؟م دنبال_

  نگاه... صدا...همان همان

  شدم. زده حیرت و شد متلاشی مغزم دیدنش با

 از را امحنجره بزنم، حرف توانستمنمی اما خوردمی تکان هایملب
  بود. رفته یادم از کشیدن بودم.نفس داده دست

  عمیق. دم...دم...باز...دم...نفس دم...باز

  ست؟کننده کر قلبم صداي چرا

 صدانی کرد.بامی نگاه بدنم لرزش به کجش خندلب آن با و زد پلک
  گفتم: لرزانی

  سمیر._

  خندید: آرام
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 هک ببخشید کنه!می شکت انقدر دیدنم دونستمخوشگلم...نمی زن_
  شدي. غافلگیر

 متوانستبودم.نمی شده کیش بودم، انداخت.مات اندامم به لرزه نگاهش
 ار دستش خند.کفلب آن و نگاه آن با هم کنم.آن هضم مقابلم را بودنش

 العملی عکس هیچ که بودم شده مسخ گذاشت.آنقدر امگونه روي آرام
  ندادم. نشان

 مقابل درست و آورد جلو را سرش اندکی و کرد تنگ را چشمانش
  کرد: نجوا کردمی سیخ تنم به را مو که لحنی با گوشم

 !بلندت نازت...موهاي تنت...صداي بوي بود.براي شده تنگ برات دلم_
  بگو؟ خودت بکشم، دست ازت تونممی وريچط

  بخورم؟ تکان مقابلش توانستمنمی ماندم.چرا مبهوت

  گذاشت: بازویم روي را دستش

  بگو! و کن اعتراف یالا شدي، تنگم دل توئم دونممی چی؟ تو دل_

  لرزیدم...

  جهنمه! برام دنیا تو بدون سمیر بگو میري!می برام که بگو_
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  برد: بالا خیابان هیاهوي میان را ایشصد و زد چنگ را امبازو

 دارم دارم...دوستت دارم...دوستت دارم...دوستت دوستت بگو_
  سمیر...

  خندید: بلندي صداي با که و کشیدم عقب را خودم ترس با

   عوضی! نیستم دیوونه من کنی؟می نگام اینطوري چرا جانا؟ چیه_

  کرد: زمزمه خودش با آرام و گرفت خود به تعجب رنگ نگاهش

 طفق که، نیستم دیوونه لجنی...من تو نه...نه عوضی! عوضی! عوضی!_
  نه؟ عاشقم...مگه

 قورت را دهانم کشید.آب عمیقی و نفس و پوشاند را صورتش دست با
  گفتم: گریه با و دادم

  سمیر._

  خونه. بریم باید نه؟ شوهرتم_

  شدم... دور او از ترس با

  دارم. سوپرایز ات.واستنهخو بري جانا...باید خونه بریم باید_
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 مگذاشت قدم عقب به زناننفس_سمیر.نفس این از ترسیدممی عجیب
 لبش يگوشه هم کجی داشت.لبخند طبیعی حالت آمد.حالا هم او و

 بدجوري مرا که درخشیدمی چشمانش در چیزي و داشت
  نفرت! و ترساند.کینهمی

  دم. باز دم.دم باز و دم

  خوشگلم؟ زن عزیزم؟ جانا_

  عشق! از بود.پر عروسیمان اول هاي روز ماننده درست صدایش

  لرزید: صدایم

  برو. و کن ولم نمیام.تروخدا اونجا من_

  شوهرت. يعزیزم.خونه هست توئم يخونه اونجا چرا؟_

  گفتم: بغض با

 کنم ول بازم چرا شده؟چی که کنی قبول خواينمی چرا سمیر!_
  نیستی؟

  شد: باز لبخند به لبش
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  دارم. تتدوس من_

  زدم: زار و ریختم اشک

 داداشت...خودت کردم...با خیانت بهت من سمیر، بده گوش خوب_
  میاد. بدم بردار.ازت سرم از ندارم...دست دوستت دیدي...من مارو

 درست احمق کرد.منِ نابودم که دیدم چشمانش در را چیزي دیدم!
 يحلقه دیدمن بودم کرده حلقه امیرعلی بازوي دور را دستانم که زمانی
  را. سمیر چشمان اشک

 در که بینمسرش.می بر شوممی آوار و گویممی حقیقت از حالا
  دادم: ادامه درد کند.بامی نگاهم مات و زندمی حلقه اشک چشمانش

  بکش. منو یا کن رهام و بکش دست ازم یا_

 کرد: زمزمه بریده_بریده و آرام

  من؟ بُکشمت؟_

  گفتم: همیشه از ترچارهبی
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 گهدی اما بمیرم حاضرم که بفهم بکش...دِ منو کنی ولم تونینمی اگه_
  نباشم. تو اسیر

  دیگري: آدم شد کرد.دوباره باز آرام و بست آرام را چشمانش

 بندازم راه قال و داد که خواينمی باشه؟ عزیزم، شو ماشینم سوار_
  بفهمن؟ همه تا اینجا

 آهی و زدم ود.پلکیب شده قرمز و متورم زیاد يگریه از چشمانم
  کشیدم:

  مهمه؟ برام کنیمی فکر_

  کشید: و گرفت را دستم مچ خشم کردم.با اشعصبانی شد، عصبی

  عوضی! بزنی حرف شوهرت حرف رو نباید_

  داد: هلم ماشینش طرف به

  منتظرتند. همه_

 ذلت با چگونه که دارم یاد به را بودم خانه آن در که را روزي آخرین
  رفتم. بیرون
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 دیگ توي بردم هجوم انگار زد که را در کرد.قفل ماشینم سوار ورز با
  بودن! اسیر خاطرارت...دوباره تکرار سمیر...دوباره جوش.دوبارهآب

  سرش: شوممی هوار

 غیرت نداري؟ نیست.غرور حالیت اینکه مثل تو کن بس سمیر_
 کردم.چشماي خیانت بهت من احمق چیشده؟ فهمینمی نداري؟
  اومده. سرت به چی ببین و کن باز رو کورت

 سرعت آخرین با و گذاشت گاز روي را پایش و کرد روشن را ماشین
  بود: شده دیوانه راند.انگار ممکن

 فکر ندارم؟ غیرت من روم؟ توي زنیمی اینارو کثافت.داري شو خفه_
 نم به خیانت سزاي کنممی حالیت عاشقتم؟ احمقا مثل هنوزم کنیمی

  چیه.

 دهانم آب و پرید پلکم يشدم.گوشه مچاله صندلی گوشه ترس از
 نبود معلوم که خورده زخم مرد یک از ترسیدم! شد.من چسبناك

  چیست. قصدش
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 جلوي از کردمی سعی فرمان دادن فشار محکم با اما لرزیدمی دستانش
  کند. اش مخفی چشمانم

 جوش کرد پارك که نحس عمارت آن جلوي بزنم، که نداشتم حرفی
  زدم: داد و آوردم

 قاحم سابق جاناي اون دیگه اونجا.من بیام کنی مجبور منو تونینمی_
  بشم. اسیرت که نیستم

  کشید: اشچانه به دستی و کرد ايخنده تک

  قشنگه. زدنتم غر اما زنی!می غر چقدر خوشگلم زن_

  چیه؟ کارااین از قصدت چته؟ تو سمیر؟ میاري در بازي داري_

 ریلکس و آروم خیلی باشه.حالا کنارم شگلم،خو زن خواممی فقط من_
  خونه. ریممی من دست تو دست شو پیاده ماشین از

  کشیدم: جیغ

  کنی؟ دیوونم خوايمی_

  گفت: و کرد باز هم را من سمت شد.در پیاده ماشین از و زد را در قفل
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  عزیزم. پائین بیا_

  غریدم: حرص با

  کنی؟ کارچی خوايمی سمیر؟ چیه هدفت_

  گفت: تفاوتبی و هحوصلبی

  کنی؟ عصبیم خوايمی گلم! کنیمی لج چقدر آه! جانا آه_

 نماشی شدم.در پیاده ماشین از ناچار کشید.به محکم و گرفت را دستم
  برد. خانه در سوي به کشان_کشان مرا و کوبید محکم را

  گرقت: امگریه

  ذارم.نمی پا اونجا من_

 اپ به طوفان چشمانش ويطرفم.ت ایستاد.چرخید و شد کند هایشقدم
  شده: برابر دو دستش فشار کردم حس و شد

 کاراي که ترسیمی شایدم نه؟ نداري و دیدنشون روي عزیزم؟ چرا_
  صورتت؟ تو بکوبن رو قشنگت
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 باز را حیاط نداشتم.در را دیدنشان روي نگفتم.آري هیچ و شدم خفه
  کردم. زبا را مشتم و دادم قورت را دهانم تو.آب داد هولم و کرد

  گفتم: شمرده_شمرده

  رم.می کنی.بازم مجبورم تونینمی_

 باز برداشت.خدایا قدم حرفی هیچبی و کرد حلقه کمرم دور را دستش
  شد؟ خواهد چه

 دبچرخان در قفل توي خواست تا و آورد بیرون جیبش را کلیدش سمیر
  گفت: دستش توي يبچه آن و خندان يچهره با لیدا و شد باز در

  عزیزم.... سلام_

 خشک لبخندش و خورد را حرفش سمیر، کنار هم آن من، دیدن با اما
  پرسید: زدهشد.حیرت

  خواد؟می چی اینجا عوضی این...این_

  شوم: خانه وارد کرد وادارم و گرفت را دستم سمیر

  اومدي! خوش خونه به عزیزم_
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  کشید: جیغ لیدا

  سمیر! توئم با کنه؟می کارچی اینجا این_

  گفت: و گرفت لیدا از را بچه سمیر

  زنمه._

  کرد: نگاهش زده وحشت لیدا

  داري؟نمی بر آشغال این سر از دست چرا گی؟می داري چی_

 بر آشغال من سر از دست بودم.چرا موافق او با بار اولین براي
  داشت؟نمی

 به یحس هیچ که لبخند.انگار کرد.بدون نگاه دستش تو يبچه به سمیر
  !باشد نداشته او

  رو. بچه بگیر_

  کوبید: کتفم به محکم و آورد هجوم طرفم به لیدا

  شوهرم؟ جون از خوايمی چی گمشو! برو_
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 از من نبود مهم برایش دیگر گذاشت.انگار کاناپه روي را بچه سمیر
  برد. هاپله طرف به و گرفت را ام.دستمخورده کتک زنش

 اش.داشتمهبچ صداي او با همزمان و شد بلند لیدا يگریه صداي
  دانست؟می چه کسی بودم، مرده هم مردم.شایدمی

  نه! افتاد.خدایا کار از ایستاد.قلبم امانقبلی اتاق جلوي

  خوشگلم. زن شهمی قبل مثل چی همه_

  گفتم: لرزانی صداي با و داشت برم ترس

  سمیر؟ کنی کارمچی خوايمی_

 ردک باز را اتاق کرد.در تار و تیره چشمانم جلوي را دنیا مرموزش لبخند
  تو: فرستادم و

  بجنگی... همشون با شب باید کن.چون استراحت خوب_

  نالیدم: و گرفت بغضم حرفش از

  سمیر._
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 هنوزم او کن! فکر جانا کن کشیدم.فکر عمیقی زد.نفس لبخندي
  توست. عاشق

  گفتم: داري بغض صداي با لب زیر

  دي.می عذابم داري نکن من با اینکارو عزیزم سمیر_

 امسینه توي ایستاد.نفس رویمبهرو و آمد زد.جلو برقی چشمانش
  شد. حبس

  باشد! شده خر شدنمی باورم

 شد.صداي خمار چشمانش و لغزاند موهایم روي شال زیر از را دستش
  گفت: آرامی صداي بود.با شده بلند هایمنفس

  عزیزم..._

  کرد: نوازش را امگونه

 تنتگف عزیزم یه با که احمقم اونقدر قدیما مثل من کنیمی فکر واقعا_
  بشم؟ خر توئه خر و بشه رو و زیر دلم

  خندید:
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  خورده! سنگ به تیرت باراین که شرمنده_

  ماند: خیره مبهوتم يقیافه به لبخند با و کرد رهایم

 خوش طعم خوامبدم...کثافت...می بهت که ندارم چیزي نفرت جز_
  جانا! کنی حس کنارم خوب و زندگی

  رفت. در طرف به آهسته هايقدم با و زد را حرفش

 اتفاقی چه شدنمی بودم.باورم شده کرد.خشک قفل و بست را در
 گریه و شدم جمع خودم توي و خوردم سر زمین افتاده.روي

  ها.بدبختی این نداشت کردم.تمامی

  

  *سمیر*

  لرزید.می نفرت و خشم از وجودم رفتم.تمام پائین طبقه به

   کنم! اشخفه داشتم دوست

  کرد:می آمد.گریه سمتم به دید مرا تا لیدا

  موندنیه؟ اینجا عوضی این_
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 و زدم کنار صورتش روي از را اششده بلوند تازه موهاي از تیکه یک
  گفتم:

  آره._

  نبود! کردم.آبی نگاه اش ايقهوه چشمان به

  بشی؟ سوزش پا خوايمی کی تا سمیر بسه_

  گفتم: محکم و قاطع

  نیستم. عاشقش دیگه_

  زد: زار

  دروغه!_

  دادم: تکان و گرفتم صورتش جلوي را جانا اتاق کلید

  کن! خالی سرش حرصتو تمام برو بگیرش! نمیاد؟ بدت جانا از مگه_

  کرد. نگاهم متعجب و شد قطع اشگریه

  گرفت. دستم از را کلید او و دادم تکان سري
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 تم.بوقگرف را آقاجون يشماره حال همان در و رفتم در طرف به
  بود: عصبی صدایش داد، جواب نخورده

 چه خونه؟ اون تو آوردي رو جانا اون چی براي گه؟می چی لیدا این_
  پسر؟ مرگته

 بهتر! زودتر خوام.هرچهمی ملاقات قرار آقاجون.یه بده گوش_
  ببینم. و امیرعلی خواممی
 

  *جانا*

  "ائیدنم گیري شماره بعدا لطفا باشد،می خاموش نظر مورد مشترك"

 گوشی وقته چه نساء، کند لعنتت کوبیدم.خدا زمین روي را گوشی
  است! کردن خاموش

 لیدا دیدن من.با قلب تاپ_تاپ صداي همراهش و آمد در قفل صداي
  ایستاد. جلویم و کرد نگاهم حرص زد.با خشکم

  گفتم: و کردم نگاهش تفاوتبی
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  کنی؟ وز_وز گوشم دم اومدي بدبخت؟ شدهچی باز_

  شد: جمع حرص از شهای لب

  نه؟ کشینمی خجالت_

 مرا جاي که کردنمی رفک درصدم یک ◌ٰحتی زن بود.این گرفته امخنده
  گرفته؟

  گفتم: و نشستم تخت روي

  میاد. خوابم برو.خیلی و بگو زود و حرفات_

  نداري؟ ایمون و دین تو میاد؟ چشمات اون به خواب چطوري_

  گفتم: خنده با

 از تو دونممی امّا ندارم! نه، شهمی حامله دار نز مرد یه از که تو پیش_
 هکنی.آخ پر سمیر براي منو جاي نتونستی هنوزم سوزي.اینکهمی چی

  داره! دوست منو هنوزم

  گفت: و نینداخت تا و تک از را خودش

  متنفره. ازت_
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 بلق از تر بلند که کشیدم موهایم به دستی و برداشتم سرم از را شالم
  بود: شده

  بخوابم. کمیه بذار برو حالا جان! یدال باشه_

  کرد. قفل را در و داد.رفت فشار دستش توي را کلید

 سرم بالاي سمیر دیدن شدم.با بیدار خواب از که بود شده تاریک هوا
 آشفته پریدم.موهایم جایم از و ترسیدم کردمی تماشایم صدابی که

  داد.می بدي طعم دهانم و بود چسبیده صورتم روي

  شدي؟ اربید_

  گفتم: نفرت با

  روحمه! روتهبهرو میبینی که خوابم...اینی نه_

  شد: بلند جا از و زد پوزخندي

  بیرون. بریم بکش وضعت و سر به دستی یه_

  گفتم: و دادم تکان راست و چپ را سرم

  بده. صبر خدایا_
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 ار صورتم و رفتم.دست دستشوئی طرف به و برداشتم رویم از را لحاف
  کردم. مرتب را یمموها و شستم

  گفتم: اخم با و آمدم بیرون

  باشم؟ اسیرت باید کی تا_

  گفت: خشم با

  نه؟ شدم بدهکار من اینکه جانا.مثل کن زر_زر عمرت.کم آخر تا_

  اي!دیوونه تو_

 هولم دیوار سمت به و گرفت محکم بازوام که بردارم را شالم شدم خم
  گفت: و گرفت ستانشد میان را امچانه که کردم نگاهش داد.ترسیده

  اون... و آشغال...تو کردي دیوونه منو تو دیوونه؟ گیمی بهم_

 نفس ترس، برداشت.با امچانه روي از را دستش و بست را چشمانش
 کرده بد چقدر من و گفتمی فرستادم.راست بیرون را امشده حبس
  حقش! در بودم

  گفتم: بغض شدیم.با خارج اتاق از او همراه و پوشیدم را شالم
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 برم خوامنمی کنی؟ مجازاتم خوايمی اینطوري اما کردم! بد من باشه_
  بشنوم. زبون زخم و جمعشون تو

 و بکشی عذاب بکشی، بمیري.درد آروم_آروم بمیري.باید نباید تو_
  من. مثل درست بمیري!

  گفت: آهسته و شد خیره چشمانم به

 داد چشماش که حالی در بدي قرار بازیچه و یکی اومد دلت چطوري_
  عاشقته؟ زنهمی

 زنده من شوم.چرا خفه داشتم زد.دوست که حرفی از گرفت آتش دلم
  چرا؟ بودم

 تأسف با بودند.آقاجون نشسته شام میز سر شدیم.همه پذیرایی وارد
 امیرحسین و مهسا فقط نفرت! و حرص با لیدا و کینه با خانم عمه

  نبودند.

 و کشیدم عمیقی زد.نفسن حرفی کسی که بود این آن از ترعجیب
 لیدا شد باعث همین و نشست لیدا کنار نشستم.سمیر میز پشت
  بزند. پوزخندي کند نگاهم
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 و قاشق خوردن بهم صداي تنها و بود فرما حکم جمع توي بدي سکوت
 روبه ریخت،می برنج خودش براي که حالی در آمد.سمیرمی چنگال

  گفت: آقاجون

  کردي؟ حل کارو اون_

  گفت: و کرد نگاهم چپ_چپ آقاجون

  آره._

  گفت: پوزخند با خانم عمه که خوردم آب قلپی

  نیست؟ شما شأن در غذاهامون کنم فکر خوري؟نمی چیزي چرا جانا_

 بریزل صبرم تا کشیدم عمیقی خندید.نفس حرفش به که بود لیدا تنها
  شود. دعوا که بزنم حرفی و نشود

 مزه کمی را امجوجه و گرفتم رو او از نفرت کرد.با نگاهم سمیر
  کرد؟ کوفت غذا نگاهایشان زیر شدمی کردم.مگر

 خانه وارد صدا و سر و خنده با مهرداد و مهسا و شد باز خانه در
  نداشتم! را مهسا به کردن نگاه انداختم.روي پائین را شدند.سرم
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  گفت: خنده با مهسا

  باشه. بخیر همگیتون شب_

  گرفت... فرا را جا همه دادم...سکوت قورت را دهانم آب

  جاناست؟ این_

  العملش. عکس اولین

  کنه؟می کارچی اینجا_

  سکوت! و سکوت

  کشید: داد

  کنه!می کارچی اینجا کثافت این گممی_

  بودم! متفاوت کدامشان هر چشم جلوي

  عوضی...لجن...کثافت...بدکاره!

  آورد: هجوم طرفم به مهسا
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 اجیر و محمد تو فهمیمنمی ما که مونه!می ابر پشت ماه کرده فکر_
  بکشه؟ گند به و زندگیمون که کردي

 از نبود.مهسا حریفش انگار اما بگیرد را مهسا جلوي کرد سعی مهرداد
 داشتم خاري و حقارت کرد.از بلندم و کشید و گرفت شالم

 طرف به درست شد کج زد.سرم صورتم به محکمی مردم.سیلیمی
  سمیر.

 درد به قلبم.کردمی نگاهمان داشت تفاوتبی و ◌ٰخنثی خیلی
  .نداشتم وجود برایش واقعا انگار.آمد

 و نزمی داد.افتادم هولم محکم و کوبید امسینه به گریه و خشم با مهسا
  کشید: جیغ او

  عوضی. يزنیکه_

 به کرد ترکید.مجبورش بغضش مهسا و گرفت بغل را مهسا مهرداد
  برود. بالا طبقه

  ت:گف لب زیر و رفت دنبالشان بلندش پاشنه هاي کفش آن با هم لیدا

  کرده! پا به ايشنگه الم چه نیومده زنیکه ببین_
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  بود... ماجرا اول انگار زد، غلت امگونه روي اشکی

***  

  

  *امیرعلی*

 خیره گفتمی ذکر و خوردمی چرخ مرد دست توي که تسیبحی به
  ماندم.

  چیشد؟ هاچایی پهَ اصغر_

  تو... يپا غلوم...زحمتش داش نوکرتم_

 اداي ها...نشستی کنی تمیز و سلول باید تو امروز امیرعلی آق هوي_
  بجنبون! دست چی؟ که آوردي در هارو مرده مادر

 را گرفتم.دستانم ازشان را نگاهم نفرت با و شدم مچاله خودم توي
  نکوبم! صورتش توي قبل يدفعه مانند تا کردم مشت محکم

 دیوار از چشمانم مقابل سیاه دیوار...سوسک به دادم تکیه را سرم
  کرد!می دلبري و رفتمی رژه زندان چرك
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 خواهم.منمی چه اینجا من و ندارد صدا خدا چوب بودم فهمیده خوب
 تمام ام.مثلبچگی روزهاي تمام کنم.مثل سر که بودم گرفته یاد

 فکر عاقبتم به و کردم کج گردن زندان هايمیله پشت که روزهایی
  کردم.

  جانا!

 قدیمی سرایداري ساختمان یک مانند املعنتی دل اسمش آوردن با
  ریخت. فرو

  جانا!

  بود؟ کجا

 و جان با را ممنوعه میوه این اتفاق همه این از بعد هنوز که بود عجیب
  داشتم. دوست دل

 تپش ببارد.از اجازهبی مبادا تا دادم فشار را چشمانم محکم انگشت با
  زدند.می صدا را داشتند لاقاتیم که هایی آن اسم داشتن تیربون

 یک ◌ٰحتی حبس، ماه چند این توي شدم! خشک اسمم آوردن با
  .نداشتم امملاقاتی
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  بود؟ آماده من ملاقات به که بود که

  ملاقات. محل به رساندم را خودم بود که کندنی جان هر با

 برداشتم.خون عقب یه قدمی زده وحشت شیشه پشت سمیر دیدن با
  گرفتن. آتش به کرد شروع قلبم و شد جمدمن هایمرگ در

  بردارم. قدم از قدم توانستمنمی و بودم شده خشک

 چشمانش از نفرت و برید...کینه نفسم کردم بلند که را سرش
  بارید...می

  کردم؟می باید چه من

  

  *جانا*

  کجایی؟ لعنتی، کجایی

 د؟بو هرفت کجا صبح وقت این کوبیدم.سمیر پنجره يشیشه به را مشتم
 را اشگیره دست بار هزارمین براي و برداشتم قدم در طرف به عصبی

  دادم. تکان
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  بود! قفل

  کشیدم: داد

  بده. جزاتو خدا_

  کوبیدم. در به محکم پایم با

 با رفتم.در عقب به قدمی ترس شنیدم.با را در قفل چرخیدن صداي
 دیدن از شدم زده وحشت و شد سست بدنم مهسا دیدن شد.با باز صدا

  بشوم. تر بدبخت و بگیرد مرا آهش که نگاهش.ترسیدم مغ

  گفت: وار زمزمه و شد باز هم از هایشلب

 یه ◌ٰحتی نداري؟ قلب چرا پس انسانی اگه انسانی؟ هستی؟ کی تو_
 روانم و روح با داشت سابقت نامزد وقتی نسوخت حالم به دلت امذره

  بود؟ حواست اصلاً کرد؟می بازي

  ت:گف و زده ايخنده تک

 لیامیرع و بدبختم داداش پولاي پِی حواست تمام نبود یادم ببخشید_
  نه؟ مگه کنی تورش چطوري که بود
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  گفتم: بغض بستم.با را چشمانم

  مهسا._

  نیار. منو اسم و ببند دهنتو_

 و محمد جلوي شه.نتونستممی اینطوري دونستمنمی من مهسا_
  ده.می انجام بیاد بر دستش از هرکاري کثافت بگیرم.اون

  کنم؟می باور احمقانتو حرفاي این کنیمی فکر چرا_

  گفتم: غصه با و کردم پاك را چشمم اشک

 از کرده حقت در کارارو بدترین اینکه ناراحتی.با خیلی دونممی_
  ناراحتی. مرگش

  گفتم: گریه با من و پرید رنگش

 و مرگش کردمنمی فکر هیچوقت شد! دفعه یه بودم.بخدا اونجا منم_
  محمد! کی! اونم ببینم! چشمام لويج

 آن بدون مبهوت و شد.مات قرمز لبو مانند و رفت عقب به زده وحشت
  گفت: بکشد نفس که
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  تو؟ گیمی چی_

  شد: اشک از پر چشمانش و لرزید

  تو؟ گیمی چی_

 انچشم بود.با شده کبود رنگش و کشیدنمی زد.نفس دیوار به چنگی
  زدم: صدایش رست با و آمدم طرفش به امشده گشاد

  مهسا؟_

  لرزید:می بید گرفت،مانند دستی یک را امیقه

  تو؟ گیمی چی نمرده نگو.محمد دروغ_

 ردنک فکر بدون باز که کند لعنتم نداشت.خدا خبر چیزي هیچ از انگار
  کشید: جیغ و ترکید زدم.بغضش گند چیز همه به و زدم حرف

  گی!می دروغ نه! مرده؟ محمد_

  کوبید: دهانم بر محکم دستش با

  گو. دروغ_

  کشیدم. عقب را سرم
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  اینجا؟ خبره چه خدایا_

  بود. لیدا

  شده؟کنی.چیمی گریه چرا مهسا_

  کرد: نگاهم عصبانیت با لیدا

  حیوون؟ کردي کارشچی_

  من! بودم حیوان

  گفت: هق_هق با گرفت.مهسا بغل را مهسا سریع لیدا

 ناراحتم خوادیم نه؟ زنهمی مفت حرف داداش؟زن میگه چی این_
  مرده! محمد گهکنه.می

 یدال نشستم.به تخت روي و رفتم عقب_کرد.عقب نگاهم خشم با لیدا
  لیدا. به بودم باخته را چیز همه واقعا داداش.انگارزن گفتمی

  کند: آرام را مهسا کردم سعی لیدا

 داري که نداشت ارزششو محمد جون.اون مهسا نکن باش.گریه آروم_
  کنی!می حرومش اشکاتو
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  گیرم.می را هایمکشد.گوشمی جیغ مهسا

 جیغ کند.مهسامی پرتاپ وسیله سمتم به و کشیدمی جیغ مهسا
  کنم.می گریه من و کشدمی

  شود!نمی تمام

 اما کندمی بارم حرف کلی لیدا کجا؟ دانمبرد.نمیمی را مهسا مهرداد
  دهد.می فحش لابد ام،گرفته را هایم گو گوید.چونمی چه فهممنمی

 ◌ٰشود.حتیمی باز شدت به قفسم در که گذشته ساعت چند دانمنمی
  .دبزن زبان زخم تا آمده کسی چه ببینم و کنم بالا را سرم ندادم زحمت

 امگونه به محکمی سیلی کشیدم.سمیر جیغ و شد کشیده موهایم
  شدم. پرت ايگوشه به که محکم قدرزد.آن

 درد کردم.مغزم حس امبینی يتو رو خون خیسی و زد زنگ گوشم
   آخ. جانا آخ سوخت!می داشت.قلبم

 اب و زد گردنم به نداد.چنگی رضایت سیلی همان به و نشد خنک دلش
 زد.از محکمی سیلی کردم.دوباره نگاه چشمانش کرد.به بلندم زور

  تر. آور درد و ترمحکم قبلی
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 نفوذ تخوانماس و مغز تا پیچیدم.دردش خودم به درد از و زمین خوردم
  چکید. اشکم و شد مچاله کرد.دلم

 گاهن چشمانش به بود.دوباره شده سرخ عصبانیت کرد.از بلندم دوباره
  کردم.

  کشید: داد

  چرا؟ مرده، محمد گفتی مهسا به چرا عوضی! احمق_

 ماندم.کف خیره چشمانش شد.به پائین و بالا عصبانیت از اشسینه
  گفتم: درد با و تمگذاش اشگونه روي را آرام را دستم

  دیدي؟ باهم و امیرعلی و من وقتی شدي اذیت خیلی_

  پرید. چشمانش از برق

  خوام.می معذرت_

 و دلرزی آوردم.سمیر پائین را دستم من و کشید کنار سریع را صورتش
 در طرف کند.به فرار احساساتش از خواستکرد.می مشت را دستانش

  ایستادم: جلویش که برد یورش
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 چرا...چرا...جانا؟ نپرسیدي ازم کنی زندونیم اینجا اینکه ايج به چرا_
  کردي؟ باهام اینکارو چرا

  

  متنفرم. ازت_

 شی! متنفر ازم کنیمی سعی سمیر.داري نیستی متنفر من از تو_
  بشی! گرفتارم دوباره ترسیمی داري! دوستم هنوزم

  لرزید: صدایش و بست را چشمانش

  متنفرم. ازت_

  نیستی!_

  زد: داد

  متنفرم. ازت_

 بودي متنفر من از اگه چون بشی! که نشدي.نتونستی هیچوقت_
  برم. ذاشتیمی
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 به اما گرفت دردمداد. فشار محکم و گذاشت امشانه روي را دستش
  شد: براق چشمانم نیاوردم.توي خودم روي

 چون کردي؟ حقم در که ظلمایی تموم وجود با اینجایی؟ چرا دونیمی_
  کردم. فکر تو به بودم تیمارستان تو که شبایی و روز تموم

 دهانم سوزاند.آب را صورتم پوست داغش کشیدم.نفس عمیقی نفس
 فاعترا نوبت شد.حالا باز محوي لبخند به زدم.لبم پلک و دادم قورت را

 کند.می فکر من به و دارد دوستم هم هنوز دانستمبود.می

  کرد: نوازش پشت از را موهایم

 ارکچی اینکه امیرعلی! به هم کردم.گاهیمی فکر وت به تو...فقط به_
 برمب و نفستون اینکه بکنید.براي مرگ آرزوي گذرهمی که روز هر کنم
 و بگیرید آتیش سیگار مثل ذره _ذره کنید.چطوري التماس بهم

  خوشگلم؟ زن اینجایی چرا فهمیدي بشید.حالا له پا زیر آخرش

 و شد خشک کرد.لبخندم رها ار موهایم و برداشت امشانه از را دستش
  ماندم. مات

  افتادم... زمین به و شد بسته در
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 را اینجایش چکید.فکر چشمانم از اشکی و گذاشتم قلبم روي را دستم
  بکند! را مرگم قصد و بکند دل من از بود.سمیر نکرده

  

  *سمیر*

  کردم. نگاه آئینه به و زدم نفس_نفس

  کوبید.می تند قلبم

  گذاشتم. آئینه روي را دستم

  بود. نزدیک اشاننابودي

  افتادم. پیش ساعت چند یاد

 یاد به را هایم بغض.حرف و عقده از پُر امیرعلی، چشم توي چشم
  آورم:می

 حالم امیرعلی.ببین کن نگاهم نیست.خوب مهم برام هیچی دیگه_
   منه! زنه من.هنوز پیش اومده باز جانا خوبه! چقدر
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 به خواستمدادم.نمی تکان را سرم شد.عصبی سنگ از امیرعلی نگاه
  کنم. فکر ملاقات آن

  رسید: گوش به لیدا ضعیف صداي و خورد در به ايتقه

  بیرون؟ نمیاي سمیر_

  کردم: زمزمه و کشیدم عمیقی نفس

 براش قلبت و دیدیش احمقا مثل که موقع پسر.هر برات مُرده جانا_
 عشقش از و دبو امیرعلی بغل تو که بیوفت روزي اون یاد کوبید تند
  نره! یادت کرد!می فرض احمق تورو و گفتمی

 لباس یک با آمدم.لیدا بیرون دستشوئی از و دادم قورت را دهانم آب
  بود. ایستاده منتظرم رنگ بنفش ساتن خواب

  رفتم... طرفش به طاقت بی

  

  *جانا*
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 مشتم توي را سمیر دوباره تا چیدممی ايکردم.نقشهمی کاري باید
  نداشتم! ايچاره این جز و بودم وربگیرم.مجب

 کمال در شود. باز در که کردم تقلا و رفتم در طرف به ها روزا تمام مثل
 از کند.متعجب قفل را در بود رفته یادش سمیر بود.انگار باز در ناباوري

  انداختم امیرعلی اتاق در به را نگاهم و شدم خارج اتاق

 کشیده اتاق سمت به شد.پاهایم پر و خالی اشک از چشمانم
 برایش کاري توانستمنمی و شدمی کنده جایش از داشت شدند..قلبم

  بکنم.

 شدم. اتاق وارد

 اپ بار اولین براي که افتادم روزي یاد شد جاري که اشکم يقطره اولین
 پهن تختش روي را تمیز هايملحفه داشتم و بودم گذاشته اتاق به

 نگاهم شده کج سري با و بود هایستاد اتاق در به تکیه او و کردممی
  کرد.می

 و نحیف هاي شانه روي گرمی شد...دست بیشتر هایم اشک شدت
  نشست. لرزانم
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 دیدن برگشتم.با عقب به ترس با و خورد گره امسینه توي نفس
  دادم. قورت را دهانم آب زده وحشت و سوختند چشمانم امیرعلی

 ایستاده رویمبهرو ستبود..در جاهمان کردم، باز و بستم را چشمانم
  زدم: داشت...لب غم بود.نگاهش

  امیرعلی؟_

  کرد: زمزمه و کرد باز هم از را دستانش و زد کمرنگی لبخند

  اینجا! بیا_

 با و ترکید کردم.بغضم پرت بغلش توي را خودم و زدم چنگ اشیقه به
  گفتم: هق_هق

  بود. شده تنگ برات خیلی دلم_

 نیمه کشید.چشمانم عمیقی نفس و مموهای میان کرد فرو را صورتش
  کردم. نوازش را گردنش و شد باز

 دوست را جهنم این من و کشیدندمی آتش به را تنم داغش هاينفس
  دارم.
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 کرد. جدا خود از مرا و گرفت را صورتم طرف دو

  سوختند...می او تب از که هايدوخت...لب لبانم به را تابش بی نگاه

  شد. ترنزدیک هایشسنف گرمی بستم، را چشمانم

  شد. هایملب اسیر هایش انداختم.لب چنگ کمرش به

  شدم... شد...جزغاله جدا بدنم از تنم مُرد...پوست قلبم

  شد. کوبیده دیوار به کمرم و کرد فرو موهایم میان را دستش

   شوي من گناه گر تو

  تو، ز نمیکنم توبه

   و بنوشم لبت جام

  کنم...می گناه باز

 او و سوختمی حرارت از وجودم بند_شد.بند جدا هایملب از هایشلب
  را... کرد..آغوششمی طلب را

  زدم: لب و کردم باز را سوزانم هايخندیدم.لب گریه با



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2003  

 

  است حرام بوسه و نامحرمی که گفتند–

  است؟ کدام عشق این از ترمحرم که گفت دل

  گفت: و شد داغ اشبوسه از چشمم گوشه

  کشیدم آغوش و دادم لب و بوسیدم–

  است. تمام کار و محرمی من، نامحرم

  ندیدمش. رویمبهرو دیگر کردم، باز را چشمانم خنده با

  رفت.گ امگریه و شد سست پاهایم و کشید پر باره یک به لبانم از خنده

  را؟چ نیستی کنارم واقعیت تو چرا ببینیم؟ خواب تورو باید کی تا_

 عطرش شیشه طرف به ستمرفتم.د آئینه طرف به خسته و جان بی
 به را فهمید.شیشهمی را او بوي امبینی فقط که عطري رفت.همان

  کشیدم. عمیق نفس و کردم نزدیک صورتم

 نفس بمانم...تا زنده تا شود هایمرگ وارد عطرش بوي خواستممی
  بکشم...
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 افتاد دستم از جا همان عطر شیشه و کردم هول ترس از شد باز که در
  شکست. و

  رفتم. عقب به قدم یک دملرزی

  گفت: زده بود.حیرت آنجا سمیر

  ریزي؟می اشک برادرم براي و منی زن جانا.هنوز شرفت تو تف_

  است. حقم دانمبندم.میمی چشم خورممی که را سیلی اولین

 دبری را پایم عطر ي شیشه از ايداد.تکه هولم جلو به و کشید را امیقه
  نم.بز چنگ را سمیر دست شد باعث و

  کنه. لعنتتون خدا_

 داد تر کرد.بلند جدا خودش از مرا و داد هولم دیگري سمت به سمیر
  کشید:

  شید؟نمی نابود کنه.چرا لعنتتون خدا_

  امیدي... نا حرص...با کشید...با صورتش روي را دستش

  آبرویی... بی بدختی...از شدم...از جمع خودم توي
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  بود: خودش با انگار بود، ضعیف صدایش

 نخریدم؟ لباس واست خواستی؟می چی واست؟ بودم گذاشته کم چی_
  نبردمت؟ مسافرت ندادم؟ دستت طلا

 هاینک براي خیانتش! پوشاندن براي بزند.نه که دارد ها حرف اممُرده دل
  م.گرفت خان نگفتم.خفه چیزي نیست.اما لباس و طلا چیز همه بگوید

 شدن کوبیده دايص بعد يدقیقه چند و شد قطع اشعصبی هاينفس
  در.

 تمنداش انداختم.نفسی پائین را سرم و کردم قفل هم توي را انگشتانم
  بخشیدي...کاش...می مرا شدمی کشیدن.کاش براي

 تاي مرا سمیر يبچه يگریه شدم.صداي خارج اتاق از بعد روز صبح
  کشاند. اتاقشان پاي

 نبود آنجا مسخره لیداي آن که کردم.خداراشکر باز آرامی به را در
 خوششان من به زدن زبان زخم از کرد.انگارمی بارم حرف تا صد وگرنه

 آمد.می
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 را دستم آرامی نشستم.به تختش جلوي و رفتم بچه طرف به تردید با
  شد... قطع اش گذاشتم...گریه ايچانه روي

  آمد.می بدم بچه از کردم، کج را دهانم

 هوویم يبچه برسد هچ نداشتم دوست را خودم شکمم توي يبچه من
  را...

 پاکی و معصومیت نبود.بوي بد کشیدم.بویش عمیقی نفس
 وا بودم کثیف و گناهکار هرچقدر بود.من من مقابل نقطه داد.درستمی

  بود. تمیز و پاك

 آه و گذاشتم کوچکش تخت از قسمت روي را سرم زدم. تلخی لبخند
  کشیدم.

  کردم: زمزمه

  چیه؟ اسمت_

  بود! نکرده باز زبان حالا که بچه

  پرسیدم:
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  داري؟ دوست و بابات_

  نداد. جواب

  پرسیدم:

  داري؟ دوست و مامانت_

  نداد. جواب

  پرسیدم:

  داري؟ دوست و من_

  نداد. جواب هم باز اي!مسخره سوال چه

 بهم رباآهن مانند را چشمانم ترس از من و شد باز خواب اتاق در
  .نکشیدم هم نفس ◌ٰحتی ترس از و چسابندم

  من... خداي

 حال رد مرا گفتمی همه به کرد.شایدمی پرتم بیرون به لگد با لیدا الان
  آمد!می بر چیز همه مار آن دیده.از هاشبچه کشتن
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 که کنم باز چشم خواستم نشد.متعجب خبري اما گذشت ثانیه چند
  کوبید. نشست.قلبم موهایم روي دستی

  م؟دیدمی خواب بزرگ...داشتم خداي بود! سمیر دستان

  گفت: وار زمزمه و کرد نوازش را موهایم آرام

  عاشقتم! اما متنفرم ازت_

 دوست مرا هم هنوزم سمیر بودم! شنیده چه شدنمی باورم
 رگب یعنی کنم.این باور را بودم شنیده که را چیزي توانستمداشت.نمی

  من! براي برنده

  

  سیزدهم* *فصل

 و تلخ اعتراف آن زا بعد گذرد،می دارد چگونه عمرم نبودم متوجه
 دزنمی زبان زخم دیگر ◌ٰدیدم.حتیمی را او کمتر دیگر سمیر سنگین

  آمد.نمی جلو هم کردنم اذیت براي و
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 هم آن ببازد! را خودش دوباره تا ترسیدبودم.می شده ترسش متوجه
 من و بود گذشته هم عید و بود شده تمام هم من.زمستان مقابل در

  بودم. زندانی آنجا هنوز

 مکک به بودیم.مهسا کرده زدم.آشتیمی حرف تلفنی نساء با هگاهیگ
 گریه بود بلد که کاري تنها هم سمیر يبچه و بود درمان تحت مهرداد

 و خانم عمه هم پاشیدن زخم روي نمک و زدن زبان زخم بود.از کردن
  برایم. گذاشتندنمی کم لیدا

 شمردممی را ها زکردم.رومی تحمل امیرعلی بخاطر را تمامشان من اما
  من! داد.قهرمانمی نجات اینجا از مرا حتما آمدمی آمدنش.اگر امید به

 آرام در سعی بالا آن دواشان هر خانم عمه و آمد...لیدا در زنگ صداي
  زد.می نق و کردمی گریه بودند.مدام سمیر يبچه کردن

 در يدستگیره روي جا همان دستم کردم، باز که را رفتم.در در طرف به
  شد. خشک

  بگویم. توانستممی را همین تنها بود! زیبا خیلی

  داشت. کرد.چمدان دنبال را دستانش دادم.چشمانم قورت را دهانم آب
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  بود؟ که یعنی

 حنایی موهاي ناز با و نشست اشگوشتی و لوند هاي لب روي لبخندي
  گفت: و زد کنار را رنگش

  عزیزم. سلام_

 پاك لبانش از ايلحظه لبخند گذاشت؛ زمین روي را چمدانش
  پرسیدم: شد.گیجنمی

  شما؟ ببخشید_

 ندب زبانم که بود باشکوه و زیبا قدرافتاد.آن چال اشگونه و خندید آرام
 و کشید رنگش آبی دوخت خوش بارانی آستین به بود.دستی افتاده

  پرسید:

  درسته؟ باشی سمیر زن باید تو_

  دادم: جواب اما نبودم سمیر زن من

  ه!بل_

  گفت: و گرفت خود به بیشتري عمق لبخندش
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  سمیر... دایی دختر حنام هم من خوشبختم،_

  شد؟می محسوب هم امیرعلی يخاله دختر بود؟ سمیر يخاله دختر

  گفت: دید متعجب که مرا

 میزبان اصلا داري؟ نگه در جلوي پا لنگه یه و من صبح تا خوايمی_
  ! هانیستی خوبی

 و دادم قورت را دهانم آب بود؟ امیرعلی دایی تردخ زیبایی همه آن با
 نشست رنگ ايقهوه هايمبل کردم.روي دعوتش پذیرایی به ناچار به
 نگاهش که حالی انداخت.در دیگرش پاي روي را ترکیبش خوش پاي و

  پرسید: بود، اطراف به

  نیست؟ خونه تو کسی_

  گفت: ناراحتی لحن انداختم.با بالا ايشانه حالبی

  نیست! خودش حالا و کنهمی دعوت و من خودش سمیر که، اواقع_

  گفتم: گیج و سرگردان

  کرده؟ دعوتت سمیر_
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 مشغول که حالی برداشت.در خوريمیوه ظرف از تعارف،خیاريبی
  گفت: بود، خیار کندن پوست

 کاراي شده هرطوري و بیام تا خواست ازم وکیلم! من آره.آخه_
  بشه. آزاد زندان از و کنم درست و امیرعلی

 خیره خوردمی خیار خیالبی که او به شده خشک و زدم یخ ناگهان
 به خورد.چنگیمی هم به هایمدندان و لرزیدمی پایم و ماندم.دست

 آزاد زودتر امیرعلی خواستمی خوردم.سمیر سخی تکان و زدم مبل
  بود؟ چه قصدش دقیقا؟ کند غلطی چه خواستمی شود؟

  رسید: گوش به حنا ناراحت صداي

 آخرشم افتاده؛ زندان به امیرعلی فهمیدم وقتی شدم ناراحت خیلی_
 و یکی شد.زدچی که دیدي ده!می دستش کار اعصابش این دونستممی

 اگه نظرت به برادرشه؟ شوهرش قاتل دونهمی راستی...مهسا کشت،
  میاد! بار به فاجعه من خداي واي کنه؟می کارچی بفهمه

  گفتم: ايگرفته صداي با و شد جمع چشمانم توي اشک
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 ،کنید پذیرایی خودتون از بالا.شما برم باید دارم کار من ببخشید_
  میاد. هم سمیر

  زد: صدا را نامم که هاپله طرف به چرخیدم

  جانا؟_

 خونسرد کردم سعی کردم! ايقروچه دندان و شدند مشت دستانم
  گفتم: و برگشتم طرفش باشم.به

  بله؟_

  گفت: دلسوزانه و گرفت خود هب ترحم رنگ نگاهش

 شی؟نمی اذیت اینطوري کنی؟می سر خونه یه تو هوو با چطور عزیزم_
 حسابی مالی گوش یه و سمیر بودم تو جاي اگر من خیالی،بی خیلی

 بده! طلاق و زنش بشه مجبور تا شستممی پاش زیر اونقدر و دادممی
  کنم!نمی هستم.دریغ من زمینه این تو خوايمی کمک اگه

 به من دانستیگویم.مینمی هیچ و گیرندمی آتش هایشحرف از دلم
 خواستینمی اینگونه که دانستیمی اگر بودم؟ کرده خیانت سمیر
  کنی! کمکم
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 همبه رفتم.صداي بالا يطبقه به و زدم لبخندي ظاهر حفظ براي
  آمده. سمیر که دانستممی شنیدم را در خوردن

 ختمری اشکی زدم.قطره زانو تختش جلوي و فتمر بچه اتاق به اختیاربی
  نالیدم: لرزانی صداي با و

 بیست ساعت ماه همین و دوم و سی شهمی درست چیز همه بالاخره_
  پنج. و

 سر اینجابه که دانستمماندم.می سمیر منتظر و زدم پس را اشکم
  زند!می

 جایم از درمانده و نشد.عصبی آمدنش از خبري و گذشت ساعت دو
 اج دیدنم آمد.با اتاق به سمیر و شد باز در دقیقه همان که و شدم ندبل

  گفت: خشن و خشک لحنی آید.با نظر به خونسرد کرد سعی اما خورد

 برو گمشو چرخی؟می من پسر اطراف و دور همش که خوايمی چی_
  ببینم. رو نحست يقیافه خوامنمی بیرون

 و ساکت همچنان اما رودمی فرو قلبم به مستقیم هایشحرف نیش
  بود! امنقشه اجراي صامتم.نوبت
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  گفتم: ساختگی مظلومیت با و کردم لرزان را ام چانه

 یک کنم خیانت بهت کرد خطور فلجم ذهن به که باري اولین دونیمی_
  بود؟

  کشید: فریاد و شد طوفانی چشمانش

  کن! گم رو گورت_

  دادم: ادامه من و

 با و خونه این تو آوردي و گرفتی رو لیدا دست که روي همون درست_
  زنمه! لیدا گفتی جمع جلوي وقاحت کمال

  گفتم: گریه با و ایستادم اشسینه به سینه و آمدم جلو به قدمی

  کردي! خار و من چطوري نفهمیدي و زنمه گفتی_

  زدم: هق و کردم حلقه اششانه دور را دستانم

  تونست! اون وقتی نتونم من چرا گفتم خودم با_

 خیره چشمانش به و آوردم بالا را سرم و دادم جرأت خودم به
 قورت را دهانم هایم.آبلب به خیره و بود پوچ_پوچ شدم.چشمانش
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 زل هایشلب به و کردم خمار را چشمانم نداشتم! این جز ايچاره دادم!
  زدم.

 حس را بدي سوزش ناگهان که شدمی کمتر و کمتر داشت امانفاصله
 پیچاند دستش دور را موهایم شد.سمیر قطع هایمنفس درد از و کردم

  کرد. پرتم عقب به ممکن شکل بدترین با و

 یادفر و زد پاهایم ساق به ايرحمانهبی لگد بجنبم خودم به و بیایم تا
  کشید:

 رو گولت سابق مثل هم هنوز کردي فکر نکنه احمق، شرفبی_
  خورم؟می

 تا کشیدم صورتم به شد.چنگی جمع چشمانم توي اشک زیاد درد از
 با و گرفت امشانه از تمام سنگی دل با نشود.سمیر بلند جیغم صداي

 و شد گم فریادش همراه سوزم جگر هق_هق کرد.صداي بلندم زور
  زد. امگونه به محکمی سیلی

 و زد گردنم به زدم.چنگی صدا را نامش درد با و شد کج شدت به سرم
  گفتم: التماس و گریه کرد.با بلندم دوباره
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  کن. ولم دینت ترو کردم غلط سمیر_

 تار و تیره چشمانم مقابل دنیا و رفت گیج کوبید.سرم دهانم به مشت با
  زد: شد.داد

  حرومی؟ ناکِس شناسیمی دین تو_

 افتادم.از زمین به اتاق، داخل به حنا يبارهیک هجوم و در شدن باز با
 رد مروی از چرخ هیجده تریلی یک بکشم.گویی نفس توانستمنمی درد

 جدا بدنم از داشت تنم گوشت و زدندمی ناله هایمنبود.استخوا شده
  شد.می

  فت:گ خشمگین .حناکشیدمی فریاد سمیر و کردمی گریه سمیر يبچه

 این که آوردي گیر ضعیف احمق؟ کنیمی غلطی چه داري معلومه_
  کتک؟ باد به گرفتی و معصوم طفل

  دم:شنی را سمیر پوزخند صداي

  معصوم! طفل_

 و خورد ُقل چشمانم گوشه از اشکی و شدن بسته براي رفت چشمانم
  نفهمیدم! چیزي هیچ دیگر
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 را حنا تعجب کمال در و گشودم چشم صورتم روي دستانی نوازش با
  سمیر! هم کنارش و دیدم رویمبهرو

  گفت: مهربانی با حنا

  عزیزم؟ خوبی_

 چشمانم توي اشک و رفتگ جان چشمانم جلوي زدنم کتک هايصحنه
  گفت: دادم.سمیر سرتکان شد.آرام جمع

 مدل چقدر که بیاره.آخ در بازي مظلوم خوادمی نکن نگاه و اینطوریش_
  سوخت! برات

  گفت: عصبی حنا

  ده!کبو تنش تمام حالشو؟ بینینمی حرفاست؟ این گفتن وقت الان_

 و خوردن بعد به این از خانم.دیگه جانا شهنمی حالیم هاحرف این من_
 شام امشب واسه و آشپزخونه میاي شیمی گم تعطیل! خوابیدن

  پزي.می
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 مبست درد با را رفت.چشمانم بیرون سمیر کند، اعتراض خواست تا حنا
 کشته و عاشق سمیر آن دیگر سمیر این خانم! جانا کشیدم.دیدي آه و

  کشتی! را او تو نیست! تو يمرده

  گفت: ترحم با حنا

 ،داره دوستت خیلی بودم شنیده که من کنه؟می ینطوريا چرا سمیر_
  نمیفهمم. رفتاراشو دلیل اصلاً

 اعتراض و نگذاشت حنا که شوم خیز نیم خواستم بود! خیانت من گناه
  گفت: آمیز

 سمیر گفت! چیزي یه اون رو سمیر کن ول رو!؟ حالت بینینمی کجا؟_
  بابا. خالیه تو تبل

 بلکه تا کنم اطاعت و دهم گوش گویدمی سمیر هرچه خواستممی
 خیانت که مردي شدمی مگر بخشد.اما التیام اششده زخمی غرور
 مگر بخوابد؟ اشمردانه غیرت رگ و شود جمع اششکسته غرور دیده

  شد؟می
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 آشپزخانه به حنا هاياعتراض به توجهبودم.بی خیال خوش چه من و
 هزار نبود.با ايچاره لنگید.امامی پایم و کردمی درد تنم رفتم.تمام

  کردم. پا و دست سبزي قرمه بدبختی

 آشپزخانه به سمیر که بودم خیار و ماست کردن درست مشغول
  لرزید... آمدنش از آمدم.وجودم

 مگونه به محکمی ایستاد.سیلی رویمبهرو و کشید عمیقی نفس
  گفت: خشمگین صدایی با او و بستم درد با را زد.چشمانم

 درست و امیرعلی يعلاقه مورد غذاي اینکه بخاطره دمز و سیلی این_
  شرف! بی کردي،

 نشست.با خوري غذا میز روي و زد کنارم سمیر و دادم قورت را بغضم
  گفت: پوزخند با که شدم خیار کردن خوردن مشغول اشک و درد

  زدي! هم به و حالم نریز اشک انقدر_

 اضافه ماست به را دشوی و کردم پاك را هایماشک لرزان هایی دست با
  نمودم.
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 به مو کنیمی درست غذارو کثیفت دستاي اون با داري تو اینکه فکر_
 تا نیک کار اینجا کلفت مثل باید نیست! اي چاره اما کنه،می سیخ تنم

  بدونی. رو واقعیت جایگاه

 را اسکاج بگویم؟ که داشتم چه گرفت.اصلا را رویم و ندادم را جوابش
 کردم.صدایش ها ظرف زدن کف به شروع و دمکر ریکا به آغشته
  آمد: گوشم نزدیک درست

 چون شوريمی و نجست بدن حسابی و درست و حموم ريمی امشب_
  دارم. کار باهات

 نه شد.خدایا رها سینک توي بدي صداي با و شد رها دستم از بشقاب
  نه! خدایا

 هنآشپزخا به هم نشست.لیدا میز پشت دوباره و کرد کریحی يخنده
  زد. عمیقی لبخند امزخمی صورت دیدن با و آمد

 مدت تمام من و کردند کوفت را غذا و شدند جمع میز دور همه کم_کم
 چه است قرار بود شده رحمبی آنقدر که سمیري لرزیدم!می خود به

  آورد؟ سرم بر بلایی
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 در شدمی لرزیدم.کاشمی خود به ترس بستم.از را در و شدم اتاق وارد
  بود. سمیر پیش ها کلید تمام اما کنم! قفل ار اتاق

 روي درمانده و شدم خسته که کردم راطِی اتاق طول استرس با قدرآن
 کی نفهمیدم که زدم صدا را خدا نام گریه با کشیدم.آنقدر دراز تخت

  برد. خوابم

 پریدم.با جا از هایم لب روي هاییلب خیسی با که بود شب هاينیمه
 جلوي که کشیدم جیغی ترس با است، زده خیمه رویم که سمیر دیدن
  زد: کثیفی لبخند و گرفت را دهانم

  بشناسی. و سمیر این مونده هنوز ترسیدي؟ کوچولو، اخِی_

 چههر اما بیایم بیرون تنومند هیکل آن زیر از تا زدم پا و دست گریه با
  بود! فایدهبی زدممی زور

  احمق! نزن زور انقدر_

 آورد بیرون چیزي جیبش توي از دیگرش دست با و زد چنگ را گردنم
  انداخت. بالا ابرویی و آورد لب به لبخندي خبیثانه و
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 و کشیدم دست کردن تقلا از و شد قطع نفسم چاقو برق دیدن با
  شدند... قطع خود به خود هایماشک

  نالیدم: و گرفت فرا را وجودم تمام ترس

  سمیر...سمیر..._

  کنم. ولت تا کن التماسم جانم! اي_

  زدم: هق

  کنی؟ کارچی خوايمی کردم. غلط سمیر_

  گفت: و داد قرار صورتم جلوي را چاقو

  کن. التماس آ...بیشتر_

  گفتم: و شدند گشاد وحشت و ترس شدت از هایمچشم

  کردم. کن.غلط ولم سمیر...تروخدا_

 قهقهه و کرد پاره تنم توي را پیرهنم ناگهانی حرکت یک در و خندید
  کشیدم: جیغ وحشت زد.با
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 که و هرکی جون کردم غلط کردم، غلط کنی؟ کارچی خوايمی سمیر_
  کن. ولم دارم دوست

   بود! نتیجهبی اما کردم گذاشت.تقلا دهانم روي دوباره را دستش

  خورد: گوش به نحسش شکمم.صداي روي آمد فرو چاقو

 شتمون کی هرچی نویسم!می چی اینجا دقیقاً ببین جانا کن نگاه خوب_
  اسیرشی! عمرت آخر تا بدون

 تمام رحمیبی ریختم.با اشک و کردم حس شکمم روي را چاقو سردي
  »سمیر«نوشت بزرگ شکمم روي تیز چاقوي آن با و

 دوم بار براي من و رفت سیاهی چشمانم که بود فرا طاقت دردش آنقدر
  نفهمیدم! هیچ

 ودب گرفته بر رد خون را بدنم تمام کردم! وحشت قیافه.ام دیدن با صبح
 وقتینیوفتم. پس تا گرفتم دیوار به را بود.دستم کبودي از پر صورتم و

 چنگ وقتی شدند شل ترسیدم.پاهایم خودم از ایستادم آئینه مقابل
 را سمیر و جوشید اشکم يدیدم.چشمه گردنم و سر بر را سمیر هاي
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 خداي بود! نوشته را خودش نام شکمم روي چاقو فرستادم.با لعنت
  کنم؟ چه من حال بزرگ

 از رفتم.ساعت پائین به سختی به و کردم عوض لباس کنان هق_هق
 صبحانه داشت بیرون هاي لباس با حنا و بود گذشته هم ظهر دوازده

  گفت: و زد صورتش به چنگی دیدنم خورد.بامی

  کرده. باهات کارچی شعوربی سمیر ببین بده! مرگم خدا_

 گشنه آنقدر گرفتم، خود براي ايمهلق و نشستم میز پشت حالبی
  کنم! فکر دیگري چیز هیچ به توانستمنمی که بودم

  گفتم: و کردم حنا روبه شکمم شدن سیر از بعد

  بودي؟ رفته جایی_

  آره._

  نشوم: رسوا تا کنم مخفی را صدایم لرزش کردم سعی

  امیرعلی؟ ملاقات_

  گفت: غصه با
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 ستپو بود شده بیوفتم! سپ خواستممی دیدمش وقتی جانا دونینمی_
 بود.دستش بد خیلی دیوار.حالش گچ رنگ بود شده استخوان.رنگش و

 ده کردممی احساس اونحا! کنهمی دعوا خیلی معلومه بود شکسته
  شده! تر پیر سال

 نم امیرعلی سر بلایی ندهم.چه سر گریه هاي_هاي تا گرفتم گاز را لبم
  ببینم. را او شده هک ام لحظه یک براي شدمی کاش بود؟ آمده

  پیچد:می گوشم توي روزش آن هايزمزمه هنوز

  منی. مال الان از دیگه تو کشم!نمی دست ازت هیچوقت دیگه_

  کردم: زمزمه لب زیر

  دم.می جون نگاهت واسه دارم که امیرعلی بیا زود_

 راهی دنبال به قبل از تر مصمم حنا و گذشدندمی روزها از پس ها روز
 یدال با بیشتر و دیدممی ترکم را سمیر شود.دیگر آزاد علیامیر تا بود

 جان و کردممی کار خانه توي کوزت یک شد.همانندمی دعوایم
 سردي دلیل تا و شود نزدیک من به و کردمی سعی ها بار حنا کندم!می
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 پاسخ همیشه و شوم دور او از کردممی سعی من اما بفهمد را سمیر
  دادم.می بالا سر را هایشسوال

 برایش اسمی هنوز که ايشدم.بچه سمیر يبچه اتاق وارد حالیبی با
  بودند! نکرده انتخاب

 من هب چشمش تا فرستادم لعنت گندم شانس به اتاق توي لیدا دیدن با
  کشید: داد خورد

  سمیر؟ و من يبچه اتاق میاي حقی چه به بیرون! گمشو_

  گفتم: حرصی

  بابا. رو دهنت ببند_

  گفت: آمیزي تهدید لحن با و رساند من به را خودش خیز با

 باد به بازم سمیر داري دوست میخاره؟ تنت نکنه زدي؟ زري چه_
  بگیرتت؟ کتک

 خیابونی زن یه پیاز؟ ته یا پیازي سر جون؟ احمق گیمی چی دیگه تو_
  شه؟می شه،نمی دراز زبون انقدر که
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 زودتر که کند نثارم سیلی خواست و آورد بالا را دستش حرص با
  گفتم: و خنده زیر زدم اختیارگرفتم.بی هوا روي را دستش و فهمیدم

  بیچاره! اِي_

  گفت: و فشرد هم به حرص از را هایش دندان

  وا.ه به سر کلفت بشم؟ کار به دست خودم یا بیرون ريمی شیمی گم_

 کردممی کاري رفتم.باید خودم اتاق به و زدم رویش به پوزخندي
  شد!مین اینگونه

 یدترد کشیدم.با عمیقی نفس و رفت ادکلن يشیشه سمت به دستم
  کردم: زمزمه خود با و برداشتم را ادکلن

  بار! یک شیونم بار یک مرگ_

 چشمانم درد کوبیدم.از امپیشانی روي را ادکلن شیشه وجود تمام با
  بود. کم آمد.اما بند نفسم و رفت سیاهی

 چشمم به و کردم جمع مشتم توي را قدرتم و بستم ترس از را چشمانم
  کشیدم. فریادي درد از و زدم
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 زیاد درد از صورتم و شدمی کنده جایش از داشت امبیچاره مغز
 این جز ايچاره افتادم.مگر زمین روي و زدم بود.هق شده حسبی

  داشتم؟

 ترفندي هر با حالا میاوردم دست به را سمیر دل شده که هرجوري باید
  لیدا. به تهمت با ◌ٰحتی شده! که

 دراز زمین زد.رويمی بیرون خون امبینی از و کشیدمی تیر سرم
  بستم. را چشمانم و کشیدم

 شده جمع خود توي درد از و لرزیدندمی خود به بدنم اعضاي تمام
 فقط که خون در غرق مصرفبی گوشت تکه یک بودم بودند.شده

 کثافت این از را خود کندمی سعی کنان تقلا و کندمی حرام اکسیژن
 خودم توي من و نیامد نیامد.هیچکس سمیر شد؛اما دهد.شب نجات
 ناله درد از و بود شده خشک اشکم يشدم.چشمه مچاله بیشتر

  کردم.می

 ینپائ طبقه بروم و شوم بلند خواستمدادم.می تکان کمی را نجسم تن
 توجه کمی تا رمبیاو ببار رسوایی کنم.تا اجرا را امنقشه و ببینند مرا تا

 شده.با خم خیانتم بار زیر کمرش که سمیري کنم، خود خرج را سمیر
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 پاي سمیر تعجب کمال رساندم.در پائین به را خودم بدبختی هزار
 انقرب و کندمی پوست میوه برایش هم لیدا و بود نشسته تلویزیون

  شد.می بالایش و قد صدقه

 و آمدم پائین هم را آخر يپله دو حرص با و شد مشت دستانم
 شگو جیغ دید مرا تا شد، اممتوجه لیدا نفر ایستادم.اولین مقابلشان

  بودم؟ ترسناك قدرآن یعنی کشید! ترس از خراشی

  زد. خشکش صورتم دیدن با و چرخید طرفم به زده حیرت سمیر

 تا چشمانم توي کنم اشک را امکشیده امروز تا درد هرچه کردم سعی
  بیاید. مرح به دلش کمی بلکه

  گفت: حیرت با سمیر

  اومده؟ سرت بلایی چه صورتیه؟ چه این_

  گفتم: و کردم نگاه لیدا به ايخفه هق_هق با

 ببین و کن تماشا و شاهکارت خوب کنی؟می نگام تعجب با چرا چیه_
  آوردي! بدبخت من سر بلایی چه
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 نمایشی که حالی پرید.در جایش از سمیر و کرد نگاهم گیج لیدا
  دم:کوبی امسینه به مشت با و برداشتم قدم عقب به ترس از زیدملرمی

  سمیر. کردم غلط نزن و من تروخدا_

  گفت: و شد منقبض عصبانیت از سمیر صورت

  وضعیه؟ و سر چه این جانا؟ شدهچی اینجا؟ خبره چه_

 و سر بر محکم هايمشت انداختم.با زمین روي را خودم هاکولی همانند
  گفتم: و کوبیدم امسینه

 و من خواستآورده.می بدبخت من سر بلایی چه زنت ببین_
 دادممی جون داشتم سرم، تو کوبید و ادکلن بکشه.شیشه

  بده. نجات هیولاء این دست از و من نبود سمیر.هیچکس

 به پِی تا نکردم نگاه سمیر به ترس بود.از مانده واج و هاج بیچاره يلیدا
  گفت: ترس با و نگریست من به زده مات نبرد.لیدا امبازي

 خوادمی دارم؟ کارچی این با من آخه گهمی دروغ داره بخدا سمیر_
  نکن! باور حرفاشو بزنه! گولت دوباره

  گفتم: درد با و زدم گرفت.زجه خود به التماس رنگ نگاهش
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  کردي. و من که نکن حقیر و خار اینطوري و هیچکس خدا اي_

  شیطانی! یه واقعا تو دم؟ز تورو کی من بترس، خدا از برو_

  گفتم: و ریختم اشک

  نداري. انسانی خوي ذره یه که بترس خدا از تو بترس، خدا از تو_

  گفت: وارالتماس لیدا

 اشهمه نخور شیطانیشو روي این گول بگو! چیزي یه تو سمیر_
 بینیبزن.نمی حرف دِ کنه.سمیر بد تو پیش و من خوادمی ستنقشه

 من رو سلیطه این کنه؟ سوءاستفاده فتضع نقطه از خوادمی
 تو و من خوشبختی نداره چیه.چشم هدفش دونممی شناسم،می

  خیانتکار... يببینه...زنیکه و پسرمون

 را هایم اشک کرد.شدت نگاهش زده وحشت و شد لال لیدا سمیر داد با
 بود.یعنی کرده تزریق هایم رگ به را جرأت سمیر کردم.داد بیشتر

  بگیرد؟ مرا طرف سمیر شدمی
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 دمش خیره اشخانگی دمپایی ایستاد.به رویمبهرو و آمد طرفم به سمیر
 دمبلن زور با و گرفت را امشانه حرکت یک با و برداشت خیز ناگهان که

  کرد.

 دلم در ها گفتن خدا_خدا و شد بسته ترس و درد از چشمانم
  بده! نجاتم جاري.خدایا

 خراشش گوش فریاد صداي و تانداخ چنگ لباسم به خشم با سمیر
 خواستم داد.تا هولم دستشویی طرف به شد.محکم گم جیغم همراه
 داخل به مرا و کرد باز را دستشویی در که دهم نشان العملی عکس

  کرد. باز را داغ آب و گرفت آب شیر زیر را سرم خشونت کرد.با پرت

 به ستد با و کشیدم سوز جان ايعربده صورتم به داغ آب خوردن با
  کشید: انداختم.فریاد چنگ سمیر بازوي

 گول هنوزم کردي فکر که احمقی چقدر تو کثیف.دِ حیوون شو لال_
  ها؟ خورممی رو نجست چشماي اون

 روي کرد.افتادم رها مرا او و شدم حسبی درد زد.از اي ضربه سرم به
 داد و پیچیدم خودم به مار مانند درد دستشویی.از هاي سرامیک
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 گوش به صدایم و شود کم دردم از بلکه تا زدم داد و زدم ادزدم...د
 کرده باز سر هاي زخم و شدمی جزغاله داشت برسد.صورتم کسی
   کرد.می چکه طرف هر از خون و بودند

  کشیدم: فریاد

  رو؟ صدام شنويمی خدایا_

 یدمکش دهانم.جیغ به کوبید و آورد بالا را پایش تمام رحمیبی با سمیر
  :گفت او و

  داره؟ وجود خدایی مگه اصلا مگه؟ شناسیمی خدارو سگ توئه_

  گفت: و زد آمیزي جنون ايقهقهه

 خیانت بهم خونه این تو داشتید برادرم و تو وقتی خدا؟ کدوم خدا؟_
 بود اکج رو؟ هاتون کاري کثافت ببینه بود کجا بود؟ کجا خدا کردیدمی
  بود؟ کجا ندید؟خمی ریشم به داشتید وقتی بود کجا ببینه؟ که

 دستشویی کرد.از بلند را حالمبی و َلش تن و انداخت چنگ بازویم به
 بود جوري خوردم.نگاهش جا لیدا کنار حنا دیدن کشید.با بیرون مرا
  بودم. عاجز آن درك از که
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  گفت: حرص با ریخت.حنامی داشت لیدا

 دیگه کن! نگاهش بمیره؟ خوايمی سمیر؟ کنیمی غلطی چه داري_
  نمونده. تنش توي جونی چهی

  نالید: لیدا

 ور دستات نداره ارزششو که بخدا بکشیش؟ خوايمی کن ولش سمیر_
  کنی! آلوده خون به بخاطرش

 یرحمبی با و برد حیاط پشت به کشان_کشان را املهیده تن سمیر اما
  شد. خارج گلویم از ناله شبیه زمین.چیزي کرد پرتم

 شد.بغضمی تکه_تکه داشت نمت گوشت و کردمی درد تنم پوست
  شد. خفه جانمبی هق_هق و گلویم به زد خنجر

 متمس به و کشید بیرون پشتش از تبري و رفت درختی طرف به سمیر
 بلند امگریه صداي و کردم وحشت دستش توي تبر دیدن آمد.از

  نه! خدایا نه! شد.خدایا

  گفت: لرزیدمی عصبانیت زور از که صدایی با

  کنم! بلندت خودم کن.نذار جمع زمین روي از رو کثیفت تن یالا_
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  شوم؟ بلند بخواهم که داشتم هم جانی من مگر اما

  پاشو! گممی بهت_

 غلط سمیر«شبیه صدایی و شد باز هم از آلودم خون هاي لب
 دلش که بود شده ها حرف این از ترسنگ دل آمد.سمیر بیرون»کردم

 رتپ جلوتر کمی مرا و گرفت هایمگیس بسوزد.از برایم و بیاید رحم به
  کرد.

 شده نابود هم مغزم و شده کنده ریشه از موهایم کردم احساس
  خدایا؟ نمیمیرم چرا پس داشتم؟ جان تا چند من است.مگر

 امیرعلی چوبی اتاقک يروبهرو درست کردم بلند که را سرم
 نگاه و خورد سختی تکان گرفت.قلبم نفسم و شد ِسر بودیم.بدنم

  کردم. سمیر يروانه را امیاشک

 خیره کلبه به لرزان هايدست و شده کلید هاي دندان با که سمیري
  سوخت. دادم...گلویم قورت را دهانم بود.آب

 و ینهک به آغشته لحنی داد.با دستم به را تبر و کرد بلندم زور به سمیر
  گفت: نفرت
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  بشه! خراب اتاق این شب تا باید_

 اشکم يقطره اولین زدم که را ضربه داد.اولین هول جلو به مرا بیشتر
  ریخت.

  ضربه. سومین و ضربه دومین

 خاطرات و شدممی خورد بیشتر کردممی وارد اتاق به که ايضربه هر با
  گرفتند. جان چشمانم جلوي بیشتر

  ؟است آمده روزم به چه ببینی که کجایی امیرعلی! امیرعلی، امیرعلی،

 تمام اب و کرد پرتاپ عقب به مرا و گرفت ستمد از را تبر سمیر دفعه یک
  کشید. فریادي و زد اي ضربه اتاق به زورش

  گفت: نفرت با

  عوضیه! اون اتاق اینجا_

  غرید: خشمگین و زد دیگري يضربه تر تمام هرچه قدرت با

 خیانت غیرتبی من به اینجا نه؟ مگه کردیدمی کاري کثافت اینجا_
  نه؟ مگه کردیدمی



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2038  

 

  کشید: عربده و زد تري ممح يضربه

  نه؟ ،مگه دارم دوستت گفتیمی بهش اینجا_

  رفت: تحلیل صدایش

  نه؟ مگه ریختیدمی من سر تو گِل اینجا_

  زد: دیگري يضربه و کشید فریادي

 رفتممی که روزایی نه؟ مگه بودید اینجا نبودم من که هایی موقع_
  نه؟ مگه بودي خوش اون با تو سفر

  نیز: ...صدایششد کند هایش ضربه

  نه؟ مگه زديمی َپس و سر بر خاك من همین بخاطر_

 آنجا من و افتاد دستش از لرزید.تبر اشمردانه هايشانه کردم احساس
  بودم. مُرده

 گریه و آمد درد به شد.قلبم خم هایششانه و افتاد زمین روي زانو دو
 زسو جگر صدایی شد.با اشک از پر چشمانش و لرزید دادم.بدنش سر

  گفت:
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  خدایا._

  زد: هق و افتاد زمین روي

  خدایا._

  کشید: داد و کوبید زمین به را مشتش

  خدایا._

  شکست... که را مردي دیدم من و

 حس گردنم دور را معلقی دار طناب لحظه هر من و است؛ گرفته هوا
  کنم!می

 و شد خم کمرش خیانتم بهاي به شبه یک که را مردي دیدي من و
 زیر زندمی و کندمی بغض که را مردي .دیدملرزید هایششانه

  است! مرد نیست مهم برایش و کندمی گریه.گریه

 تا زدمی مرا کردم.او لِه پاهایم زیر را اشمردانه غیرت من اما بود؛ مرد
 کند فراموش تا زدمی مرا او ام.گذاشته دلش به داغی چه برود یادش

 برادرش با را خیانتم يصحنه تا زدمی مرا شده.او سرش بر خاکی چه
  کند. فراموش
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  شده... چه برود یادش شود...تا آرام تا کردمی گریه حالا و

  کردم: زمزمه آرام بغضی، پر صداي با

 بتونی تا بزن بیارم.اونقدر بالا خون تا بزن اونقدر بزن و من سمیر_
 غیرت تا بزن اونقدر نیاد، بالا جونم که بزن اونقدر کنی! فراموش
 خون و دلم نکن...اینطوري گریه اینطوري ولی ببخشه؛ التیام اتمردونه

  نکن... بیشتر رو وجدانم عذاب اینطوري نکن!

 بستم.کاش چشم کرده رفت.بغض سیاهی چشمانم و رفت گیج سرم
  بمیرم. من کاش باشد! آخرش این

 انج الان تا بود من جاي زدم...هرکسی تلخی نباشم.لبخند دیگر کاش
 خواستمی خدا بودم.شاید هاحرف این از تر جان سگ من بود.اما داده

  بکشم. زجر و بمانم ،زندهبمانم زنده که

  باشم! مُرده شد...کاش تر پررنگ لبخندم

***  

  کردم. باز را سوزناکم چشمان
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 ازمب بود.چشمان امخیره عجیب نگاهی با و بود نشسته سرم يبالا حنا
  کرد: زمزمه زدن لبخند بدون دید که را

  خوبی؟_

  بودم؟ خوب

 هپرسید او و شدمی فلج داشت درد از انداختم.بدنم وضعیتم به نگاهی
 دبو ترکیده بمب سرم توي و سوختندمی صورتم هاي زخم خوبی؟ بود

  خوبی؟ بود پرسیده او و

 پرسیده او و کردممی حس شکمم روي هنوز را سمیر چاقوي سوزش
  خوبی؟ بود

 و بود آورده در را پدرم زیاد سوزش از گلویم و بود شده لهیده جسمم
  بود! خوب حالم زیادي بودم، خوب خوبی؟ بود پرسیده او

  زدم: لب سختی به و کردم باز هم از را امخشکیده هايلب

  آب!_
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 يهدقیق چند و شد بلند و کشید رویم بیشتر را رنگ سفید يملحفه
 و شوم دبلن نداشتم جان شد.حتی ظاهر رویم جلو آب لیوان یک با بعد
  گفت: آرامی صداي با و فهمید که زدم زور بخورم.کمی آب

  شه.می کنده باش.سُرُم مراقب یواش!_

 و بود رفته هم توي بدجوري بخورم.صورتش آب کرد کمکم و شد خم
 شدمی بود...مگر فهمیده پس آمد! بیرون نهادم از داشت.آه اخم کمی

  نشنید؟ را سمیر هاي فریاد صداي

 ابرو اینگونه که بود فهمیده خیانتکارم! زن یک من که بود فهمیده
  بزنید. زبان زخم که بود او نوبت بود.حتماً کرده درهم

  گذاشت. عسلی میز روي را خالی لیوان و شد خوردم.بلند زور به را آب

  گفت: آرام لحن همان با

  کن. صدام داشتی لازم چیزي اگه_

  گفتم: آلود بغض صدایی با که رفت در طرف به

 حق سمیر به شد؟ عوض مدرباره نظرت چیه، فهمیدي! بالاخره پس_
  نه؟ کثیفم زن یه من توئم نظر از بزنه؟ کتکم اینجوري میدي
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 آمد.کنارم سمتم به و چرخید طرفم به کرد.آرام مکث کمی و ایستاد
 جزءبه به کاوید.جزء دقت با را صورتم کرد.اعضاي نگاهم و نشست

 جا شدت به نگاهش غم دیدن ماند.از خیره بیشتر چشمانم
  گفت: و نشست لبش به تلخی خوردم.پوزخند

 نگاه هرجوري اما ست،خودشیفته چقدر دختره این بگی شاید_
  ترم.خوشگل تو از من بینممی کنممی

 !گیرنفس و بود زیبا او داشتم گرفت.قبول خود به تعجب به رنگ نگاهم
  زد؟می حرفی چنین چرا اما

 و لرزید اش شد.چانه اشک از لباب چشمانش و داد تکان را سرش
  گفت: غمگین

 اما نداري! منم زیبایی سوم یک تو بینممی کنممی فکر هرجوري_
  مرد! یک زندگی ترینممنوع کی! عاشق اونم شده! عاشقت امیرعلی

 از اشکی کرد.قطره آزاد حسرت با را نفسش او و شد گشاد چشمانم
  گفت: و چکید چشمش
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 ودب مونده کم دیگه بیام! امیرعلی چشم به یکم تا مکشتمی و خودم_
  بکنه. نثارم نگاهی نیم یه که بیوفتم پاش و دست به

  داد: ادامه او و گرفت فرا را پایم تا سر حیرت

 به زدممی و دید.خودمنمی و جایی چشمام که داشتم دوسش اونقدر_
 روز یه شد؟چی روز یه دونینداشتم.می سردشو نگاهاي طاقت کوري!
 و من ذره یه که کردم التماسش گریه با آخر سیم به بودم زده دیگه

  هیچی! نداشتم، کم هیچی من عاشقشم! اندازه چه که ببینه...ببینه

  گفت: هق_هق با و کردند باریدن به شروع هایشاشک

 هاپرت و چرت این به گفت چی! کشک چی عشق گفت خندید! بهم_
 نم دل مگه بشم.اما بیخیالش .گفتکارم رد برم نداره.گفت اعتقادي

 غرورشه...که دختر چیز ترین ارزش با جانا شد؟می حالیش هاحرف این
 مرد اون خواستمگذاشتم.می پا زیر غرورمو بخاطرش که نداشتم، من

  بشه. من مال اعصاببی و اخمو

 شنفتم!می چه شدنمی کردم.باورم نگاهش حیران و گرفت نفسم
  بودند: گرفته جان چشمش جلوي ها خاطره زد.انگار تلخی لبخند
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 سعی بودند.همه نگاهش يتشنه دخترا يهمه بود! تک فامیل توي_
 داد!نمی محل هیچکس به کنن.اما جلب اشوتوجه جوري یه کردندمی

 دونستبخوامش.نمی بیشتر شهمی باعث کاراش همین دونستنمی
  شم.می هلاك عشقش از دارم بیچاره من

  خندید: و زد پوزخندي

 دوست باهام خواستمی و میومد خوشش من از سمیر هاموقع اون_
 در و امیرعلی حرص تونستممی اینطوري خودم خام خیال به منم بشه!
  شم...ب دوست سمیر با کردم قبول پس کنم! تحریک حسادتشو و بیارم

 تسخ کشیدن نفس و ایستاد ايلحظه براي قلبم و شد گشاد چشمانم
  شنیدم!می داشتم چه گ!بزر شد.خداي

 که زد ايقهقهه چنان شدم دوست سمیر با فهمید امیرعلی وقتی_
 شد باعث فقط نگزید؟ ککشم شهمی گوشمه.باورت تو صداش هنوزم
 دست از رو خودم ارزش بیشتر و بشم حقیر چشماش جلوي بیشتر

  بدم.

  بکشم! نفس باید آمد یادم من و انداخت پائین را سرش و کرد بغض
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 اشکش از لباب چشمان به و فرستادم بیرون را امشده حبس نفس
  شدم. خیره

 از کردنش، کنم.فراموش فراموشش بلکه زدم دري هر به رو خودم_
 بار هزار روزي و دادممی جون بود.داشتم ترسخت نکشیدنم نفس

 کردید خیانت سمیر به تو و امیرعلی شنیدم وقتی دونیمی مردم!می
  نمیفهمیدم. و مردممی داد،جنون.کاش دست همبه حالی چه

 بغض از کردم.پر مشت درد با را دستم و دادم تکیه تخت تاج به را سرم
  گفتم:

  شم.می خفه دارم_

 رب محکم بار بردم.چند گلویم طرف به و کردم باز را امشده مشت دست
 کسیژنا کمی بلکه تا برود بین از سمج و سفت بغض تا کوبیدم گلویم
  گفت: گریه با و دوخت سقف به را نم.سرشک خودم حرام

  شدید؟ هم عاشق که شدچی_

  گفتم: و کوبیدم تخت تاج به را سرم
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 اشتباهه کارم دونستمنفهمیدم.می که بخدا شد،چی نفهمیدم_
 لد نتونستم که بود بخش لذت انقدر گناهش گناهه...اما دونستممی

 به ساقه.یهو تا بعد ریشه از اول گرفت! و جونم تموم بکنم.عشقش
 از بدتر بمونم.اون زنده تونمنمی اون بدون دیدم اومدم خودم

 و خواست،منمی و من کشید...امامی کشید...دردمی من...عذاب
 يریشه کردیم سعی خیلی کشیدیم، زجر شد.خیلینمی و خواستمی
  نشد... اما کنیم نابود و بکنیم جاش از و غلط عشق این

  کرد: نگاهم غم با و کشید عمیقی نفس

 که قاضی نه کنم سرزنشتون که خدام نه من بگم که ندارم چیزي_
    کنم! قضاوت بخوام

 با مردنمی لعنتی بغض این دادم.چرا تکان راست و چپ به را سرم
  کرد؟می امخفه داشت تمام نامردي

  گفت: و کشید آهی

  راحت... خیال با تا نگرفتی طلاق سمیر از چرا خیانت؟ چرا_
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 با اما بود، سخت برایش زدن فرستاد.حرف بیرون تند ار نفسش
  داد: ادامه بود که کندنیهرجان

  کردي!می ازدواج امیرعلی با راحت خیال با_

  بود؟ ها سادگی همین به مگر گفت!می سخن راحت چه

  گفتم:

 بودم! کرده ازدواج سمیر با پول بخاطر بودم، پولیشون عروس من_
 در دممی پول بهت کنی ازدواج پسرم با اگه کرد راضیم مادرجون

  بگیرم. طلاق سمیر از مبادا که کردم امضاء سفته و چک کلی عوضش

 و نگفت نداشت.چیزي جانبم از را حرف این شد...انتظار مات نگاهش
  کرد. سکوت

 هرکسی هست؟! انگلی چه دیگر این گفتمی خودش پیش شاید
  گفت!می را همین شنیدمی

  پرسید: آرامی لحن با بعد يدقیقه چند

 چرا مرده! سمیر مامان ببین، کن گیري...نگاهمی طلاق ازش الان چرا_
 شو،قائل ارزش خودت واسه بخوري؟! کتک ازش اینطوري که موندي
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 سر هووت جلوي اینطوري داري دوست روحت.چرا واسه بدنت، واسه
  داري؟ خودآزاري انقدر یعنی بگیرنت کتک باد به و بکنی خم

  گفتم: لرزانی صداي با و جوشید شکما يچشمه

 هامخنده و بود شوهرم واسه هام تخم و بد.اخم خیلی کردم بد من_
 و ناز و بود شوهرم واسه قهرهام و ها برادرشوهرم.سردي واسه

 چه تو و امیرعلی و من سمیر دونیمی برادرشوهرم! واسه هامعشوه
  دید؟ حالتی

  دادم: ادامه گریه با من و داد تکان مفی ينشانه به را سرش

 یچ اونم خیانتکارشو زن تونهمی مرد یه که ممکنی حالت بدترین تو_
 و هبزن که الانه شد...گفتم شد...دیوونه خورد سمیر ببینه! برادرش با

 زد.سمیر رگشو شد، گیر گوشه و رفت...رفت اما بکشه! و جفتمون
 یهیچ گهدی بیمارستان! رفت.بردنش و اومد مرگ لب تا و کرد خوکشی

 گها استخوان.من و پوست تیکه یک بود شده بود، نمونده باقی سمیر از
 خاطر واسه بشم خورد هووم جلوي دممی اجازه و اینجام الان

 ربذا داره! حق هم کاملا و نباشه تنم به سر خوادنمی که سمیرِ.سمیري
 و غرور تا بخوابه آتیشش تا بزنه و من بذار نداره، اشکال بزنه و من
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 میجوئه! خِرموِخر داره وجدان ببخشه.عذاب التیام اشمردونه یرتغ
 و سمیر کابوس شم.هرشبمی خفه بکشم...دارم نفس درست تونمنمی
  ده.می جون داره چشمام جلوي و زده تیغ و دستاش که بینممی

 سینه داشت انداختم.قلبم چنگ ملحفه به و شد بلند هقم_هق صداي
 داشت بکشم.دلم بیرون را خودش خواستیم و کردمی سوراخ را ام

  شد.می کباب

  کند: آرامم کرد سعی حنا

 پروئی کمال در و کرد خیانت بهت هم سمیر که نره یادت و جانا...این_
 بفهم و این زنش! بودي زنش دلت.تو ور گذاشت آورد برداشت و زنش

 تو و مَرده یه چون نگزید.چرا؟ ککشم و کرد خیانت بهت هم سمیر که
 و کرد حامله رو دیگه یکی رفت و بودي زنش تو آره؟ زنی، کی

 من مَردِ؟ یک فقط اون چون چرا؟ دلت! ور گذاشت آورد رو اشونبچه
 و کردي خیانت ندارم.تو ایمعلاقه کنم، توجیه رو تو خیانت خوامنمی

 و دق تونستی کرد خیانت سمیر وقتی اما زنهمی کتکت هروز سمیر
  بزنی؟ کتکش تونستی ی؟کن خالی سرش رو دلیت

  نالیدم: بغض و حالیبی با
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 سمیر به ذهنم تو ها ترقبل خیلی نداشتم.من دوست و سمیر من اما_
  کردم. خیانت

  داد: تکان را هایمشانه حرص با

 کر و فلک گوش داشتنت دوست ادعاي که جانا.اون بیا خودت به_
 اسم میرس شد؟چی شد؟چی شد؟چی کرد.اما خیانت و رفت بود کرده
 یتونست نه! دهنش؟ تو بکوبی تونستی شناسنامش! تو برد رو لیدا

  مَردته! دست اتاجازه چون نه! بگیري؟ طلاق

  شد. بیشتر من بغض و خندید عصبی

 راحتی به خوره...سمیرمی همبه تبعیض همه این از داره حالم دیگه_
 و عنل با مردم نه؟ داره خنده کنه! سنگسار تورو خیانتت بخاطر تونهمی

 ،بیاري بالا خون که اونقدري کنندمی پرتاپ سنگ طرفت به نفرین
 بگن اونا و بمیري که اونقدري بدي جون جلوشون که اونقدري

 چی؟ مرد اما شد! برداشته زمین رو از کارخیانت زن یه که خداروشکر
 مرده زدي.خب و حرف این نشنوم دیگه کنند؟می سنگسار مگه مردم
 اون خب؟ داره عیبی چه کرده! خیانت زده گولش شیطون دیگه

 طلاق بگی بري اگه تو همین بگیره! رو هوسش جلوي تونهمرده...نمی
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 آیا پرسنمی داره دوم زن و کرده خیانت شوهرم چون خواممی
 است؟ معتاد آیا دهد؟نمی خرجی آیا زند؟می کتک را شما شوهرتون

 از قاضی بعد کرده! نتخیا بهم رفته قاضی آقاي نه گیمی تو بعد
  زنی!نمی دم و کنهمی نگاهت تمسخر با چشم يگوشه

 هچ باید دانستمنمی و بودم گیج و کردند...گیج سردرگمم هایش حرف
   بگویم!

  داد: ادامه و کشید عمیق آهی

 ازدواج بود دیگه یکی براي قلبم و روح اینکه کردم...با ازدواج من_
 رفک هم واقعا نکنم! فکر امیرعلی به هیچوقت دیگه خوردم کردم.قسم

 پس افکارمو سریع سمتش شدمی منحرف ذهنم نکردم...هرموقع
 مک شوهرم براي هیچی زندگیم توي من کنم.جانا گناه مبادا که زدممی

 ریختم، پاش به کردم.محبت تأمینش لحاض هر از هیچی! نذاشتم،
 هرز دیگه جاي چشمش مبادا که پوشیدم لختی لباساي جلوش مدام

 به کرد، خیانت بهم رفت آخرش زدم...اما زندگیم زدم...از خودم بره...از
 بود! ترهیکل خوش من از یکم که زنی

  زد: پس را اشکش و خندید ماندم.تلخ اشخیره شده مات
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 سرکوفت و کرد متهم و من مامانم بگیرم طلاق خواستممی وقتی_
 زا طاقت اونم که کردي کارت غرق و خودت شعوربی توئه حتما زد.گفت

 نیازهایی یه و مرده یه اون باشه هرچی کرد! خیانت و داد کف
  داري؟ هایی نیاز چه زن توئه نپرسیدن داره...هیچوقت

 نداشتم هیچ و بود شده قفل زد.زبانم چنگ موهایش به درمانده
 روي را بدهم.دستم اش دلداري کمی توانستممی شدمی بگویم.کاش

  گفت: و خندید تلخ او و گذاشتم اششانه

  نه؟ زدم، حرف خیلی_

  گفت: و داد قورت را دهانش دادم.آب تکان راست و چپ به را سرم

 هنگا یه با بودند...فقط امیرعلی يمُرده کشته فامیل دختراي يهمه_
 بالش و دست تو زیاد بکنه.دختر خودش خام رو دخترا اون تونستمی

 چی دونمتو.نمی رو شتگذا دست و نشد و نشد عاشق آخرش بود.اما
  داره. دوستت واقعاً  کنم فکر اما بگم! باید

  گفتم: ناخودآگاه

  سمیر..._
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  گفت: سریع و بزنم را حرفم نگذاشتم

 دوست فامیل دختراي يهمه با نبود...ماشالله امیرعلی مثل سمیر_
  شد! خیالمبی کردم ازدواج منم شد.وقتینمی سرش حرمتم و شدمی

 از آمد.چشمانممی حیاط توي از لیدا جیغ و نمخا عمه فریاد صداي
 رفت.سُرم در طرف به و پرید جایش از عجله با حنا و شدند گشاد ترس

 خیلی رفتم.صدایشان حنا دنبال لنگان پاهاي با و کندم دستم از را
  آمد.می هم آقاجون بود.صداي بلند

 چه کرد.یعنی بند را امتنفسی را و دلم به زد چنگ ترس ناخودآگاه
  بود؟ شده

 چشمانم و گرفت نفسم رویمروبه يصحنه دیدن رفتیم.با حیاط ببه
  گفت: و زد چنگ صورتش به گریه با رفت.لیدا سیاهی

  بکنید. کاري یه تروخدا_

  گریه! و مغرور خانم کرد.عمهمی گریه هم خانم عمه
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 تیر قلبم و زد یخ باره یک به شد.بدنم کشیده بالا به نگاهم
 به صورتش هم شد.آقاجون لرزان پاهایم و زد زنگ هایمکشید.گوش

  گرفت. را آقاجون بغل زیر گریان زد.امیرحسین،می کبودي

  نالیدم:

  سمیر...سمیر..._

  رفت: آقاجون طرف به زنان هق خانم عمه

 د؟ش خوب الان بیرون! نیاریمش تیمارستان از گفتم دفعه صد مسعود_
  نشده. خوب هنوز سمیر گفت؟ چی دکترش نیست یادت

 یدابود.ل ایستاده بام پشت يلبه که بود سمیري به شده خشک نگاهم
  کشید: داد گریه با

 پسرمون به کنینمی رحم من به کنی؟ کارچی خوايمی جونم سمیر_
  سمیر. پائین عزیزم...بیا کن رحم

  بکشد: عقب به مرا کرد سعی و گرفت را بازویم حنا

  خوبه؟ حالت جانا_
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 شکست دیدممی مردي وقتی باشد خوب حالم تتوانسمی مگر حالم؟
  دارد! خودکشی قصد که غمگین و خورده

  کشید: داد و شد ور حمله طرفم به خانم عمه

 روزش به چه ببین شد خنک خرابه.دلت مارموز این تقصیر شهمه_
   آوردي!

 پاهایم و کشید تیر کوبید.قلبم امسینه تخته به مشت با و کشید جیغ
  لرزید.

 امیرعلی با بخوریم؟ حلواتو میرينمی زنیکه.چرا کنه تتلعن خدا_
  کثافت. دیگه گمشو موندي؟ اینجا رویی چه با الان روهم ریختی

 عیس عصبانیت با داد.حنا سر گریه و نشست زمین روي بد حال با لیدا
 من بخورم.اما کتک اوهم از مبادا که کند دور من از را خانمعمه کردمی

 نگاه من به و پریده رویش و رنگ که شده! کخش سمیر روي چشمانم
  کند.می

  کرد: نگاه بالا به و زد پس را امیرحسین آقاجون
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 پسرم یاب بزنیم! حرف باهم نیست.بیا راهش این پائین بیا پسرم سمیر_
 عمر نصف تا پائین.بیا بیا نیاوردم بار طورياین تورو مردم.من شیر بیا

  نشدم.

 بام يتیغه روي را پایش میرس وقتی شد جدا بدنم از قلبم
 کشید.رنگمی جیغ لیدا و دادمی سر شیون خانم گذاشت...عمه

  کرد: ناله زد.حنا هق امیرحسین و پرید آقاجون

  من... خداي_

 هم هنوز چرا مردم؟نمی چرا بودم! مرده شایدهم مردم!می باید من؟
  کشید؟می نفس داشت َلشم تن

 خواستمی که مردي ت.برايرف نفسم و لرزید بغض از امچانه 
  من! خیانت بخاطر کند خودکشی

  کوبید: صورتش و سر بر خانم عمه

 اومد.مسعود سرمون به که بود دردي چه این بده نجات رو ما خدایا_
  ره...می دست ازت داره شدیم...پسرت بدبخت داداش؟ کنیم کارچی
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 را رشس رتنف با شد.لیدا فشرده درد از قلبم و ترکید بارهیک به بغضم
  کرد: چشمانم قفل را اشنشسته خون به چشمان و کرد بلند

 و خودش خوادمی اون بخاطر بینیدنمی ببرید جا این از و عوضی این_
  بکشه؟

  کرد: نگاه من به کینه و نفرت از پر آقاجون

  زد! همبه و حالمون کثافتش بوي ببرش و این حنا_

 بگیرد را بازوام خواست افتاد.حنا سوزش به هایشحرف نیش از قلبم
  کشید: نعره سمیر لحظه همان که

  بمون... باشه...جانا باید جانا برید،نمی جا هیچ رو جانا_

 و ِسر هاي نگریستند.دست سمیر به متعجب و زد خشکشان همه
  بمانم؟ گفت من به شد! مشت حرفش این از رمقبی

  گفت: پته_تته با خانم عمه

  که... همونیه اجان این گلم؟ پسر گیمی چی_

  کشید: فریاد حرص با سمیر
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 پیش یابیا...ب عزیزم بالا...جانا بیاد جانا فقط برید گمشید، برید همتون_
  من.

 مرا اگر چی؟ کشتمی مرا اگر وحشت! ترس...از شد...از گشاد چشمانم
  چی؟ کردمی پرت ساختمان بالاي از

  کردم: زمزمه ترس با و کردم نگاه حنا به

  چی؟ کشت و من اگه ؟کنم کارچی_

  بود: ترسیده هم او

  نداره! روانی تعادل الان اون وجه هیچ به جانا نرو_

  کشید: داد سمیر

  پائین. کنممی پرت خودمو اینجا نیاد جانا اگه_

  غرید: حنا و کرد نگاه آقاجون به وحشت با خانم عمه

  فهمیدي؟ جانا نرو_

  لرزید: بغض از اشچانه لیدا
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 جانا.خدا گهمی بازم کشیممی آقا واسه و خودمون ما جانا! گهمی بازم_
  ! جانا کنه لعنتت

  زد: پشتم به اي ضربه آرام حنا

  بدبخت؟ بمیري خوايمی بریم.نکنه بیا برده؟ ماتت چرا_

 هاياشک وقتی دادم کف از جان ايلحظه کردم...براي نگاه سمیر به
  گفت: دار خش صدایی با و لرزید اششانه دیدم.سمیر را اشمردانه

  بیاد... بگید عشقم به_

  گفت: گریه با کردم.سمیر حس خودم روي را آقاجون نگاه

  بمیرم. تا پائین کنممی پرت و خودم نیاي اگه بالا، بیا جانا_

  زد: هق آمد...مردانه درد به قلبم

  شده. تنگ واست دلم کن بوسم کن بغلم پیشم بیا من جاناي_

 ار وزنم تحمل جانمبی پاهاي نخورم.چون زمین به که دادم تکیه حنا به
  کشید: داد گریه با نداشتند.سمیر
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 بیا يدار دوستم بگو کن بغلم بیا نیستی من زن مگه تو لعنتی بیا_
 ذارب کن بغلم منی...بیا واسه دونمداري...می دوستم چقدر بگو جانا...بیا

  عاشقمی. بفهمن همه

  شد: اشک از لباب چشمانش خانم عمه

  نکشته. و خودش سمیر تا بالا روب جانا_

  داد: تذکر آرام حنا

  شدي؟ سیر مگه جونت از ري!نمی جا هیچ تو جانا نه_

 نبود مهم دوئیدم.دیگر خانه طرف به جانمبی بدن با و زدم پس را حنا
  شده! کبود هایش کتک از صورتم

 نای که بود این بود.مهم زیلی و زخم بدنم و زدمی لنگ پاهایم نبود مهم
  است. افتاده روز و حال این به من بخاطر مرد

 هایش زخم مرهم توانستممی بودم! که آدم نداشتم...ولی دوستش
  بودم! زده او به خودم هاییشوم...رخم

 وجودم بند_شد.بند خیس صورتم و کردند باریدن به شروع هایماشک
  بمیرم. که خواستممی وجدان عذاب از لرزید!می
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 هگرفت بغل را هایش زانو و بود نشسته زمین .رويرفتم.. بام پشت به
 کشیدم. امزنانه آغوش در را او و چسباندم امسینه به را بود.سرش

  کرد: حلقه کمرم دور را دستانش و زد هق سمیر

 سمیرت گینمی کجایی؟ روزه چند این برم قربونت اومدي؟ خانمم_
  دوریت؟ غم از بکنه دق

  فتم:گ گریه با و زدم بوسه سرش روي

 دادم...کاش عذابت کردم.خیلی بدي خیلی حقت در سمیر ببخش منو_
  برسی. زندگیت به و ببخشی منو بتونی برسه روزي یه

  کرد: زمزمه دلتنگی با و فشرد خود به مرا

 بشی! پیدا تا کردم رو و زیر و شهر کل لعنتی؟ بودي کجا جانا_
  ؟رفته کجا روزه چند این دونینمی تو نیست امامیرعلی

  بود! من اسم لایق شدم.حیوان متنفر خودم از و آمد درد به قلبم

 دور خودم از تورو هیچوقت دیگه باشه؟ نرو جایی دیگه عزیزم_
  سمیر. زندگی کنمنمی
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  گفتم: داريخش صداي با و کردم نوازش را موهایش

  سمیر. پائین بریم بیا_

  گفت: ها بچه مانند

  ؟رفته کجا امیرعلی بودي؟ کجا گینمی_

  نمونیم. اینجا بکش دراز تخت رو پائین بریم_

  بخونی؟ لالایی واسم و کنی بغلم ديمی قول بریم اگه_

 زا خیس پیشانی روي ايفرستادم.بوسه بیرون تکه_تکه را نفسم
  زدم: عرقش

  باشه؟ اینجا، نیاي دیگه بده قول ولی عزیزم باشه_

 .مظلومانهکردم پاك اشگونه روي از را اشکش هايقطره دستم با
  داد: جواب

 وت بدون من دونیمی که اینجا...تو نمیام منم نري دیگه بدي قول اگه_
   مونم!نمی زنده

  شدم. زنده و مُردم که فشرد و گرفت را گلویم چنان وجدان عذاب
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 اتاق به نزار روز و حال آن با بدبختی هزار با و گرفتم را اششانه زیر
 متنفر آنجا از که امان.همانیقبلی خواب اتاق بردمش.همان خواب
  بودم!

 با و کرد کشیدم.بغلم دراز کنارش هممن و کشید دراز تخت روي
 ام...درهایم...پیشانی گونه زد.بعد امچانه روي داغی يبوسه دلتنگی

 به شروع عطش از پر و گذاشت هایملب روي را داغش هايلب آخر
  کرد. هایم لب بوسیدن

 را خودش حرکت یک با که بزنم پسش استمخو و شد مچاله ام قیافه
  آورد. در حرکت به موهایم لاي را دستانش و انداخت رویم

 امانبی و بود گرفته بازي به را هایملب خیسش و داغ هايلب
  بوسید...می

 از رپ هایش بوسه !فهمیدنمی چیز هیچ انگار او اما کند ولم تا کردم تقلا
 دادم.بالاخرهمی جان که گرفتمی ازگ را هایم لب چنان و شد خشونت

 بالشت روي را سرش و رفت کنار رویم از و کند دل هایم لب از
 لب و شدمی جزغاله داشت چکید.دلم چشمم از اشکی گذاشت.قطره
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 لب داغی و خیسی دست پشت با شدمی کرد.کاشمی گز_گز هایم
  کنم. پاك هایم لب روي از را هایش

 ات کشیدممی لبم روي سفیدآب با و داشتمی بر را کیسه شدمی کاش
  بگیرد. آرام دلم شود...تا پاك اش بوسه مُهر

  خواستم!نمی را سمیر من

  کشید: آغوشم در دلتنگی از پر

 از داشتم من وقتی بودي کجا تو خوشگلم! عزیزم...زن برم قربونت_
  دادم؟می جون دلتنگیت

  دادم: قورت را دهانم آب

  شدي! خسته بخواب بگیر سمیر_

  ترسید:

 رفت...تو امیرعلیم دیدي ري!می تو بخوابم خوابم...اگهنمی نه_
  رفته؟ کجا دونینمی

  بخواب. بگیر برم جایی نیست قرار من_
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 دیگه بارکردي.این ولم و زدي گولم طورياین گی...همیشهمی دروغ_
  دم.نمی اجازه

  کشیدم: ریشش تَه روي را دستم

  بخدا. رمنمی_

  کرد: فرو ردنمگ توي را سرش

  بخون! لالایی واسم کن نازم پس_

 موهایش...شروع لايلابه کردم فرو را دستم و کشیدم عمیقی نفس
  بودم! کرده بد مرد این به من چقدر لالایی! خواندن به کردم

 با و آمدم بیرون آغوشش از آرامی به است خوابیده شدم مطمئن وقتی
 گرد چشمانم در جلوي ینامیرحس دیدن بستم.با را اتاق در احتیاط

  گفتم: زدهحیرت نفرتش از پر چشمان دیدن شد.با

  امیرحسین؟ شده چیزي_

  گفت: نفرت از پر و گرفت خود به کینه رنگ نگاهش
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 يزنیکه بیوفته! روز و حال این به داداشم شدي باعث که متنفرم ازت_
  هزاري! دو

 اتاقش به ممتعجب چشمان مقابل او و شد گشاد اندازه از بیش چشمانم
  کوبید. محکم را در و رفت

 مرا ساله شانزده پسري نشست! هایم لب روي تلخی لبخند کم_کم
  دیگر! بودم خب کند!می خطاب هزاري دو يزنیکه

 سمیر رکنا و برگشتم اتاق به دوباره و شد بغض به تبدیل تلخم لبخند
  کشید. دراز

 به شلخته موهایش و بود رفته خواب به معصوم هايبچه همانند
  بود. چسبیده اشپیشانی

 من آقاجون قول بودم...به هزاري دو يزنیکه من شد! تر رنگ پر بغضم
 من لیدا قول به و بودم لجن من سمیر قول دادم.بهمی کثافت بوي

 شدن عاشق جرم به زد!می صدا فاحشه مرا هم خانم عمه بودم! خراب
  داد!می کثافت بوي که بودم خراب يفاحشه دوهزاري لجن یک من

  کردم: زمزمه لب زدم.زیر رویش ايبوسه و گرفتم را سمیر دست
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 قلب باشی داشته دوستم که هم چقدر هر باشی! خوب که چقدرم هر_
 رو و زیر دیگه یکی واسه دلم میتپه! دیگه یکی واسه من
 دل این دست نیست من دست باشم، داشته دوستت تونمشه.نمیمی

 عشقش تا کشهمی آتیش و آب به و خودش هدار که ستمُرده صاحب
  برگرده.

 بیدار و کرد باز چشم سمیر بالاخره که گذشت ساعت چند دانمنمی
 بسته و باز را چشمانش منگ و گیج مقابلش، درست دیدنم شد.با

 وحشت با و شد گشاد چشمانش شد مطمئن بودنم واقعی از کرد.وقتی
  پرید. جا از

  کشید: داد بلند هک کشیدم عقب را خودم ترسیده

  ها؟ کنی،می کارچی اینجا لجن توئه_

 من چرا نبود یادش زد.یعنی بیرون حدقه از چشمانم و گرفت نفسم
  هستم؟ اینجا

  شد: خشم از پر و کوبید تخت تشک روي به مشتی

  شم.نمی تو خام دیگه خوندي.من کور بزنی؟ گولم منو باز اومدي_
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  گفتم: لرزانی صداي با

 خواستی خودت اینجام؟ من چرا نیست یادت یعنی یرسم گیمی چی_
  بیام.

  کشید: داد دوباره

 کنارم دیگه بار یه بذارم و لجن توئه خندیدم جدم هفت گور به من_
  خوره؟می همبه ازت حالم فهمینمی بخوابی!

 خون به چشمان و آمد طرفم به شدم.سریع بلند جایم از حالبی
  زد: لب نفرت از کرد.پر چشمانم بند را اشنشسته

  متنفرم! ازت_

  کردم: بغض

  دونم.می_

 آتیش به منو تونهمی هنوزم که متنفرم زشت آبی چشماي این از_
 مستم بوش هنوزم که متنفرم بدقواره سیاه موهاي این از بکشه!

 داغ فکرش از هنوزم که متنفرم رنگ بد گوشتی لباي این از کنه!می
  کثافت. میاد بدم ازت کنم!می
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  گفتم: گریه کوبید.با دیوار به را مشتش حرص با و کشید اينعره

  نکن... سمیر_

  غرید: عصبی

 یاريب کثیفت زبون به منو اسم نشنوم دیگه روگاله در ببند شو خفه_
  فهمیدي؟

 در حرکت به صورتم جلوي وار تهدید را دادم.انگشتش تکان سر تند
  آورد:

 روزي کنممی کاري بینمتب اطرافم و دور دیگه بار یه اگه شاهده خدا_
 سنگم زیر چون نزنه! سرت به هم فرار فکر کنی! مرگ آرزوي بار صد
 اموسنبی امیرعلی اون با رو تو کنممی کنم.پیداتمی پیدات باشی که

  چیه. سمیر به خیانت عواقب بفهمید تا زنممی آتیش و

  زد: لب حرص از برداشتم.پر عقب به قدمی وحشت و ترس از

  نه؟ ای فهمیدي_

  فهمیدم... آره_
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  زد: پوزخندي

  بدبخت!_

 افتادم: را به سرش پشت هم من و شد خارج اتاق از

  دارم. کارت کن صبر لحظه یه سمیر_

  داد: تکان هوا توي را دستش

  نیوفت. راه دنبالم ندارم کاري تو با من_

  کن... صبر تروخدا_

 ار اششبازوا رفت.خواستم پائین طبقه به و نکرد اعتنایی حرفم به
 مرد و خانمعمه و آقاجون دیدن با اما بأیستد کنم وادارش و بگیرم
  ایستادم. و شدم پشیمان کارم از غریبه

  کرد: نگاه را سمیر نگرانی با آقاجون

  خوبی؟ پسرم_

  باشم؟ بد قراره مگه_

  تو. با و دونممی من بزنی خودکشی به دست دیگه بار یه اگه_
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  شد: متعجب سمیر

  بکنه؟ خودکشی خواستمی خري کدوم گید؟می چی_

  گفت: حیرت با خانم عمه

  نیست؟ یادت یعنی_

  کرد: نگاهش گیج سمیر

  گید؟می چی هست معلوم هیچ_

  کوبید: پایش به حرص با خانم عمه

  ره.می دست از داره امبرادرزاده بکنید کاري یه دکتر آقاي_

 نگاه است، روانشناس دکتر زدممی حدس که سفید ریش عینکی مرد
  گفت: حرص از پر انداخت.آقاجون سمیر به دقیقی

 اینجا...لج اومده تو بخاطر محمدي آقاي بده! گوش خوب سمیر_
  دي.می گوش هاش حرف به خوب کنی!نمی

  شد: قبل از تر اعصبانی تر گیج سمیر

  خبره؟ چه اینجا بگه منم به یکی شهمی_
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 شی!ب معالجه باید د!بع به این از توئه شناستهروان دکتر محمدي آقاي_
  بیرون. آوردمت تیمارستان از گذاشتم کردم اشتباه اولم از

 و دادمی فحش و کرد دادبی و داد به شروع و شد خشم از پر سمیر
 گرفتید؟ شناسروان دکتر واسم که دیوونم من مگه" زدمی داد مدام
  "ها؟ کردید فکر خودتون پیش چی

 تشعصبانی هاي تیرکش اینکه از لقب آوردم پناه آشپزخانه به ترس با
 یهگر داشت و بود نشسته آشپزخانه توي کند.لیدا اعصابت هممن به

  کرد. نثارم را نفرتش از پر اشکی نگاه دیدنم کرد.بامی

 سمیر خانواده اعضاي يهمه چون شناختممی خوب را نگاه این نفرت!
 زندب یشن و کند باز لب خواست داشتند.لیدا من به نسبت را حس این
  گفتم: سریع که

  چرا؟ دونیمی متنفرم تو مثل زنایی از_

 از و ریختم آب خودم براي کمی پارچ از شد.خونسرد سرخ حرص از
  کردم: نگاهش چشم يگوشه
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 و نمیکنند رحم خودشون همجنس به وقتی نیستن آدم تو مثل زنایی_
 نشیم کنند!می بنا دیگه زناي زندگی رو و زندگیشون دوم! زن شنمی

 رو میزنن چمبره و لاشخور شنمی اولی! زن زندگی تو خوره
  ندارن! و بودن زن لیاقت تو مثل زنایی زندگیشون!

 تک و نوشیدم را آب از ايلرزید.جرعه خشم از و شد قبل از تر سرخ
  زدم: ايخنده

 بخورن! و دیگران هاي موندهپس شنمی حاضر که کثیفن اونقدر_
 سمیر سمیر گریون چشماي با ه...وقتیسوزمی برات دلم خیلی

  خواست. رو جانا بازم اون و کرديمی

 داشت زیاد خشم از گذاشت.حالا کابینت روي را آب لیوان و خندیدم 
  گرفت: خود به تحقیر رنگ نگاهم و ایستادم رویشبهرو داد!می جان

 پس که ايبچه بخاطره که سمیر دوم، زن شیمی کنی هرکاري باز تو_
  سوزه!می برات دلم چقدر که آخ بگیرتت! شده مجبور ختی،اندا

 زیر زدمی ماندمی آنجا دیگر کمیه سابید...اگر همبه را هایش دندان
  گفت: لرزانی صداي با بخندد! کرد سعی گریه.عصبی
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 سمیر داشتم من که زمانی گی.درستمی درست تو اصلا بهترم! تو از_
  کردي!می دلبري هرتبرادرشو بغل تو توئم زدممی گول و

 دلبخن بود افتاده سوزش به هایش حرف نیش از که قلبم به توجهبی
  زدم: عریضی

 من چشماي مقابل درست و شهمی سیر ازت زد دلتو وقتی روزت یه_
  بیرون! کنهمی پرتت

  کشید: داد و لرزید عصابنیت از

  دهنتو! ببند شو!خفه_

  خونسرد: و مستانه خندیدم هم باز

  نیست! دیر روز اون_

 کبودي روبه و بکشد نفس توانستنمی درست زیادي خشم از
 چیزي خواست و گرفت جلویم تهدید ينشانه به را زد.انگشتشمی

 هآشپزخان از که حالی نداد.در امانش گریه و ترکید بغضش که بگوید
 و کردم جمع را امگفت.خنده ناسزا و داد فحشم لب زیر رفتمی بیرون

  کشیدم. آهی
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 دادم! بالا را ابروهایم بود مانده جا میز روي که لیدا گوشی دیدن با
 چشمانم جلوي ناشناسی يشماره و خورد زنگ لحظه همان درست

 به و کردم لمس را رنگ سبز آیکون و نداد امانم زد.وسوسه چشمک
  بفهمد! خواستمی کجا چسباندم.از گوشم

  بزنم: یخ شد باعث و پیچید گوشم توي ايغریبه مرد صداي

 خواممی نکن! قطع تروخدا خوشگلم؟ دينمی جواب چرا لیدا؟ الو_
  ببینمت...

  ریالی! دویست يسکه قد شد چشمانم

  بده... جفتمون به فرصت یه بیا عزیزم_

 میز روي را گوشی و کردم قطع را تماس سریع پایی صداي با
  خواست؟می دوباره فرصتی لیدا از که بود که کوبیدم.یعنی

 که بود خوب زدم.چقدر لبخندي و کشیدم راحتی نفس حنا ندید با
  بود! آمده

  کرد: اخمی او اما

  دختر! تو دينمی گوش حرف چرا نرو؟ نگفتم مگه_
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  نشست: رویمروبه و زدم لبخندي

  نکرد؟ کاریت که سمیر_

  کشیدم: آهی

 نخو دلم ریخت!می اشکی چه دونینکن.نمی نگاه و اینجوریش تو نه!_
 وقتی بکشم دار به و خودم لحظه همون اشتمد شد...دوست

  افتاده. روز و حال این به من بخاطر که دونستممی

  شد: نگران صدایش

 و شدمی راضی کاش جانا.اي نداره درمونی و درست روز و حال سمیر_
  کرد! ناکارت و زد دیدي یهو شهنمی کردیم.اینطوريمی بستریش

  آمد!نمی بر تمدس از که دیگري کشیدم...کار آه دوباره

  کن. فرار و بچسب دستی دو و جانا.حونت کن فرار_

 مرخص تیمارستان از وقتی هم روزا کنه.اونمی پیدام وقتی فایده چه_
  کرد. پیدا و شرکنم آدرس روزه یه شد

  شی!می خلاص دستش از روز چند حداقل_
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 گرگ یه مثل درست کنم.اون عصبانیش این از بیشتر خوامنمی_
 رکنه.فرا پارم تیکه دندوناش با و بگیره گازم ممکنه آن هر که زخمیه

  کنه!می تحریکش بیشتر من

  گرفت: دستانش در را امزده یخ دستان 

  نشو! نزدیکش هم زیاد باش خودت مراقب خیلی_

  زدم: لبخند

  هست. حواسم_

  رد:ک زشتم زخمی و کبود صورت نثار مهربانی لبخند و فشرد را دستم

 ايهفته یک زنیمی نباشه! غمت هیچ واست خرممی خوب پماد_
  شی.می خوب

 احساس هستی اومدي.تو که شد خوب مرسی! واقعا حنا مرسی_
  کنم.می قدرت و امنیت

  خندید: آهسته
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 ندازهمی چپ نگاه زن به داره یکی زنانم.ببینم حقوق مدافع کلاً _
  میارم. در چشماشو

  شد: تر رنگ پر لبخندم

 بیاد اون اگه کشه!می پر واسش داره دلم خبر؟چه امیرعلی حنا...از_
  کنم!می پیدا نجات سمیر دست از من و شهمی درست چیز همه

 اصد به برایم خطر هاي زنگ و کشید پر هایش لب از باریک به لبخند
 رها را دستم من! بر واي و بود امیرعلی عاشق هم هنوز حنا آمدند! در

  دوخت: رنگ ايقهوه چوبی میز به را سنگینش نگاه و کرد

  ملاقاتش! برم قراره فردا_

 ندرو از که چند هر نکنم اخم کردم سعی و فرستادم بیرون به را نفسم
  بس! و بود من مال سوختم.امیرعلیمی داشتم

 اذیتم داره سمیر بدونه خوامنگو.نمی چیزي من بهراجع امیرعلی به_
 اینی از ترداغون امخونمی هست داغون کافی ياندازه به کنه...اونمی
  بشه! هست که

  داد: تکان سر



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2080  

 

  باشه!_

  بتپد! امیرعلی براي من قلب جزبه قلبی کردمی گرفت...غلط لجم

  کردم: عوض را حرف

   خبر؟چه مهسا از_

  شد: سینه به دست و کرد تر زبان با را لبش

 قاتل بفهمه که اینه از ترسم فقط من اون! روز و حال از بگم چی_
  علی...امیر شوهرش

  داشتم... وحشت روز آن از هم من 

  کجاست؟ الان_

 و مهرداد خدا که کرده زندگیش تو خوبی کار چه مهسا دونمنمی_
 ها دعوا این که هتل بردتش بیچاره صبور! و عاشق مرد یه داد! بهش

  بشه. خوب تا دکتر میبرتش روز نذاره.هر منفی تاثیر روش بیشتر

 و دادمی جان مهسایش براي که بود شده مهردادي عاشق بیچاره نساء
  بود! من تقصیر ها این يهمه هم باز
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  بود... انداخته هم جان به را همه که جانا این بود کثافت و حقیر چقدر

  گفتم: زدهغم

  نبود! این بشه...حقش خوب خداکنه_

 با حنا روبه و کرد اخم من دیدن شد.با آشپزخانه وارد خانم عمه
  گفت: مهربانی

  گذاشتم. بادنجون دلمه واست ما يخونه شام بیا شب انج حنا_

  زد: لبخند حنا

  حتماً! شممی مزاحم جان عمه مرسی_

***  

 دچن از نشستم.بعد مبل روي و گرفتم را نساء يشماره خانه تلفن با
  پیچید: گوشی توي اشگرفته صداي بوق

  بفرمائید؟ بله_

  کردم: جمع را پاهایم و کشیدم عمیقی نفس

  خوبی؟ نساء سلام_
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  شد: متعجب صدایش

  توئی؟ جانا_

  عزیزم. خودمم آره_

 تماح سمیر گفتم بودم! نگرانت زنی؟نمی زنگ یه چرا دختر تو کجایی_
  کشتت. الان تا

 و بود خوبی دوست بود...چه شده نگرانم او و بودم کرده بد نساء به من
  دانستم!می را قدرش داشتم تازه من

 خودت دم.ازمی توضیح برات و چیز همه بعدا نساء نباش من نگران_
  راهه؟روبه چیز همه کنی؟می کاراچی خوبی؟ بگو

  نالید: و کشید آهی

 دعا نیست.واسش راهبهرو اصلا حالش بستریه! بیمارستان تو بابام نه،_
  کن.

  بدهم: اشدلداري کردم سعی و آمد بیرون نهادم از آه

  .شه..می درست چیز همه عزیزم نباش نگران_
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 دادم قول و زدیم حرف باهم کمی نداستم! اعتقادي خودم که چند هر
 ار دستانش عجله با نمیشناختم پا از سر آمد که بروم...حنا دیدنش به

  دادم: تکانش و گرفتم

 که معوا دعوا گفت؟می چی نه؟ بود شده لاغر بود؟ خوب امیرعلی_
  شه؟می آزاد کی باز؟ بود نکرده

 از را اشمقنعه که حالی کرد.در ولو را خودش مبل روي حوصلهبی او
  گفت: آوردمی در سرش

  شه!می تموم شهریور داره انگار نه انگار بود! گرم چقدر خدا واي_

  آورد: در را حرصم اشخونسردي

  نه؟ یا بود خوب حنا_

  بود... خوب آره خوب، گذاشت اسمشو بشه اگه بگم! چی_

 من روز آن زد.اگرمی تند ایشبر قلبم که مردي روز حال به کردم بغض
 و شدندنمی درگیر امیرعلی با هیچوقت بودم نزده صدا را محمد

   بودم! بدشگون و منحوس چقدر من افتاد!نمی اتفاق قتل آن هیچوقت
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 مهرداد و بود خوش محمد با مهسا الان کردمنمی کاري ندانم من اگر
  ماند.می نساء با و کردنمی هندستان یاد فیلش هم

 در فقط وسط این و شدنمی حرام الکی عمرش از دوسال اممیرعلیا
  شد!می ظلم سمیر حق

  آزادیش! حکم تا مونده کم نگیر! آبغوره حالا_

 طرفم به و کشید بیرون ايکیسه کیفش از زدم.حنا تلخی لبخند
  گرفت:

 راتب بشه! پاك ها کبودي رد تا صورتت بمال هم پمادارو بگیر.این بیا_
  ریدم.خ هم ماسک

  گفتم: دل ته از و گرفتم دستش از را کیسه

  کنم. تشکر ازت چجوري دونمنمی واقعا_

  بود! لبخند جوابم

 سر او به گرفتم...باید را بیمارستان آدرس و زدم زنگ نساء به فوري
 او به من که همیشه مثل داشت! احتیاج من به و بود تنها زدم.اومی

  نکرد. دریغ او و بودم محتاج
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 هاي کبودي تا گذاشتم صورتم روي را ماسک و زدم ايدهسا تیپ
  نشود. چندشش کسی و نکند جلب را کسی نظر صورتم

 ناچار شود...به ِجري خواستمنمی گرفتم!می اجازه هم سمیر از باید
  داد: جواب و گرفتم را اششماره

  لیدا. میام دارم_

  کشیدم: عمیقی نفس

  سمیر...جانا. منم_

  داد: جواب خشکی صداي با کرد...سپس مکثی

  خواي؟می چی مرگته؟ چه_

  کردم!می عادت زدنش حرف نوع این به باید

 الشح نساء.باباش پیش بیمارستان بعدشم و زهرا بهشت برم خواممی_
  نیست. خوب

  بود: خونسرد

  چی؟ که خب_
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  شدم: عصبی

  رم.می کجا دارم بدم اطلاع خواستم چی! که خب چی یعنی_

  گفت: کنش خورد اعصاب و دخونسر لحن همان با

  ري.نمی جا هیچ تو_

  تروخدا! سمیر_

  نیار. نجست زبون اون به رو خدا اسم_

  بود! شده رحمبی چکید.چقدر اشکم

  گردم.برمی زود بخدا برم بذار سمیر_

  خندیدي! پدرت گور به تو کنی؟ فرار بعدشم بري بذارم آره_

 بودم...سمیر کرده فرار دفعه صد الان تا کنم فرار خواستممی اگه_
  تروخدا.

  دادم: داشت.ادامه تردید کرد...گویی مکثی

 خبر تو به که کنم فرار خواستممی اگه نیستم خنگ اونقدر من_
  دادم.نمی
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  گفت: انعطلاف بدون سردي صداي با و کرد فوت را نفسش

  در. دم بیا رسممی دیگه دقیقه پنج خب! خیل_

 با بعد دقیقه ایستادم.ده رشمنتظ به خانه در جلوي و کردم پوفی
  نکردم... دریافت جوابی اما دادم سلام و آمد.نشستم درهم هاياخم

  افتاد. راه به و کرد روشن را ظبط

  بیمارستان؟ یا زهرا بهشت بريمی و گورت اول_

  کرد:نمی زخمی هم مرا تا آمدممی کنار زخمی مرد این با باید

  زهرا. بهشت_

  چشممو تو دوري"

  دود مثل هسوزونمی

  دلم خوامتمی گفتی

  بود قصه این عاشق

   کشید تَه تو يقصه
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  کشید آتیش به منو

  رفتنو حرف وقتی

  "کشید پیش تو چشماي

  تر: مچاله اشقیافه و شد تر سفت فرمان دور سمیر دستان

  گذشت سخت من به رفتی"

  گذشت سر این به لعنت

  دیگه هاتدیوونگی

  "گذشت سر از که آب

  سمیر: صورت کبودي آن از تر بد و شد شتربی ماشین سرعت

  کشیمی دیوار خودت منو بین"

  کشیمی سیگار چرا گیمی بعد

  روز و شب چقدر من چشماي

  کشید بیداري تو براي
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  میکشی اول منو حس

  کشیمی سیگار چقدر گیمی بعد

   تو واسه میرممی روز هر

  "کشی!!!می سیگار این با منو تو

  آورد: در بیچاره ماشین پدال روي را صشحر سمیر و کشیدم آه من

  بود اینجا اشتباهم"

  سکوت هِی سکوت

  بري خوايمی فهمیدم

  "روت به نیاوردم

  گفت: تلخی لحن با شد.سمیر پارك زهرا بهشت جلوي ماشین

  میارم. در و پدرت بیاي دیر داري! وقت ربع یک_

  دادم... سرتکان مطیع
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 زدم حرف کردم! دل و درد و ریختم اشک نکرد مادري که مادري براي
 خواهممی اینکه ندارم! تحمل دیگر گفتم...اینکه برایش خودم از و

 برداشتم را قبر سر يتازه هاي گل آخر شود.درنمی اما شوم خوشبخت
  کشیدم. بو و

  نداشتیم! را کسی که ما

 را اشداشتنی دوست هاي گل و آیدمی مادرم قبر سر که بود که پس
  شوید؟می گلاب با را قبرش روي کسی چه خرد؟می

 ودب که هرکسی لابد نکردم ايتوجه که بود شلوغ و آشفته ذهنم آنقدر
  بود! گرفته اشتباه مرا مادر قبر

  کرد... بغلم و افتاد گریه به دید مرا تا رفتم.نساء هم بیمارستان

  کردم!می دق تنهایی از داشتم اومدي که شد خوب چقدر جانا_

 هاي دست و زدم لبخندي کنیم! رعایت را سکوت که داد تذکر پرستار
  :باشم واقعی دوست خواستم بار اولین براي فشردم، و گرفتم را نساء

  شه.می درست چیز همه نخور غصه بشم قربونت_
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 رنگ آبی صندلی روي کردم کمکش من و گرفت شدت هایشاشک
 شاشانه دور را دستم و نشستم کنارش هم بنشیند.خودم بیمارستان

  کردم: حلقه

  شه.می تموم بالاخره چیز همه_

  نالید:

 الکی طوريهمین عمرم هیچوقت! شهنمی درست هیچی هیچوقت_
  کشم.نمی شدم خسته شه.دیگهمی حروم داره

  زدم: اشپریده رنگ يگونه به ايبوسه 

  ؟چطوره بابات حال_

 اسهو تو کنید.جانا دعا باید فقط نیست امیدي گنمی دکترا افتضاح!_
  کن... دعا بابام

  بود! قهر من با خدا چرکین؟ قلبی با روسیاه منِ کردم؟می دعا من

  اینجوریه؟ وقته چند_
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 از گیرهمی آتیش داره دلم طرفی از دونیمی است!هفته یک نزدیک_
 کُش زجر ذره_ذره داره خونه يگوشه ساله یک خوشحالم! طرفی

  شه.می

  :شد بیشتر هایشاشک شدت و کشید آهی

 یه داره؟ سن چقدر مگه بشه یتیم این از بیشتر داداشم خوامنمی_
  شه.نمی حالیش چیزااین که ساله ده پسر

  کردم: نوازش را کمرش

  کردي؟ جور چجوري و بیمارستان پول_

  شد: غصه از پر و نشست خشکش و سفید هاي لب روي پوزخندي

 پول ایشهفته یک زن واسه داره حسابم! به ریزهمی پول مهرداد_
  گرفته. وجدان عذاب کنم کنه.فکرمی واریز

 هم را نساء خانم، عمه با ساده دشمنی یک بخاطر که کند لعنت مرا خدا
 خیره دستانش در شده ریش_ریش کاغذي دستمال کردم.به بدبخت

  کرد: زمزمه و ماند
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 مردم!می داشتم ذوق اش...ازخونه به گذاشتم پا امید هزار با شب اون_
   بودم! کرده ازدواج پولدار پسره یه نبود...با يچیز کم

  داد: ادامه بیشتري بغض با او و بوسیدم محبت با را اشگونه

 منو و بستمی چشماشو خوابتخت رو جانا...وقتی ببینی نبودي_
 وشده...ت بسته چشماش که لذته از کردممی فکر احمق منِ و بوسیدمی

  خواست!نمی منو بود! مهسا فکر

 اشفشردم.گریه خودم به بیشتر را نساء و زد آتش را دلم ایشه حرف
  شد: بیشتر

 تو ترف شد بلند کنه نازم و کنه بغلم اینکه بدون شد تموم که کارش_
 مادرشه مخالفتاي بخاطر کردم فکر احمقم کرد.منِ دود سیگار و تراس

 فکر به بازم اما کرده. و مادرش هواي دلش شاید ناراحته! انقدر که
  بود... امهس

 بزند هق بغلم توي دادم اجازه و کشیدم آغوش در را نساء شرمندگی با
 از بیشتر دادم اجازه و بریزم شرم عرق این از بیشتر من دادم اجازه و

  بمیرم. این
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  شد!نمی دوا کسی از دردي کند لعنت مرا خدا گفتممی که هم بار هزار

***  

 خشک بدن به سیقو و کش و کردم باز را خوابم در غرق چشمان
  دادم. امشده

 ار کشیدم...پنجره کنار را پرده و شدم بلند جا از حالیبی و کرختی با
 صورتم و سر به پائیزي مطبوع خنک هواي دادم اجازه و کردم باز

 و بیاید تا زدمی را زورش تمام مهر و شدمی تمام داشت بخورد.شهریور
  کند. نارنجی را جا همه

 باد با درختان هايبستم.شاخه چشم لذت با و کشیدم عمیقی نفس 
  شدند.می خشک داشتند ها برگ کم_کم و رفتندمی سو آن و سو این

 تسخیر من که فصلی آمد...همان امیرعلی که فصلی همان پائیز!
 و باختم امزندگی شیطان به را دینم و دل و شدم اشممنوعه هايلب

  را... ممنوعه يمیوه بزنم گاز لذت با و شوم حوا گذاشتم
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 زد!می حرف تلفن با و زدمی قدم حیاط توي که خورد لیدا به نگاهم
 باید و زدمی مشکوك بدجوري ها روز بود.این غمگین و مچاله اشقیافه

  آوردم.می در سر کارهایش از

 گذشت...حالمی بودم دیده را نساء که روزي از هفته یک درست
  بود... بد طورهمان پدرش

 رفته امیرعلی کارهاي دنبال به هم حنا و زدمی وكمشک لیدا
 خشمگین بدجوري روزها این و کردمی دوري زیادي که بود...سمیرهم

  بود! ناراحت و

 روي قدربروند...آن پارك به که کرد اصرار رود...لیدانمی یادم را دیشب
 به سیلی و شد خشمگین سمیر دفعه یک که رفت راه سمیر عصاب

  زد: لیدا

  کنم؟ حالیت ايدیگه جوره یا ريمی شیمی گم_

  نبود! خوب حالش اصلا روزها این کرد...سمیر گریه و شد سرخ لیدا

 ودب آنجا هم رفتم.سمیر سمیر يبچه اتاق به و شستم را صورتم و دست
  کرد.می نوازش را پسرش يگونه داشت و
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 شود خوشبخت سمیرهم که برسد روزي شودمی زدم...یعنی لبخندي
  آوردم!می جابه شکر يسجده قطعاً من؟ بیخیال و

 غر لب زیر و شد درهم هایش اخم شد من آمدن متوجه که سمیر
 کم_کم داشت که انداختم نگاهی بچه و نشستم تخت يلبه زد.کنارش

  شد.می بررگ

  کرد: نگاهم معترض و کلافه

  نشو؟ ظاهر چشمام جلوي نگفتم مگه_

  گفتم: نرم حنیل با و کردم لمس را بچه يگونه

 گناهی که اون آخه کنی؟ محلیبی بچه این به انقدر میاد دلت سمیر_
  !نداره هم اسم ٰ◌ حتی بیچاره نکرده!

  بیرون. شوگم نداره ربطی تو به_

 اسم یه براش حداقل کنی؟ خالی گناهبی این سر خوايمی حرصتو_
  بذار.

 کنم فکر يخوامی مثلاً بکنی! خوادنمی و من يبچه اسم خوري گُه_
  هستی؟ معصوم و بافکر چقدر
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  دوختم: چشمانش به جدي را نگاهم

  سمیر؟ پسرِ کنیم صداش کی کنیم.تا انتخاب اسم واسش بیا_

  انداخت: بالا شانه حرص پر و مشت دستانش

  جهنم. به_

  مهبد؟ بذاریم اسمشو_

  خندید: حرص و تمسخر با

  مهبد!_

  گفتم: خواهش از پر لحنی با

     دیگه؟ بذاریم_

  بردم: کار به را خودم تلاش تمام شد!می نرم داشت نداد...انگار جواب

 قاصت تقصیره...نبایدبی اون بنداز! معصومش و پاك صورت به نگاه یه_
  بده. رو بزرگترها حرص

  کشید. عمیقی نفس و شد منقبض صورتش
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  باشه؟ مهبد بذاریم_

  کردم: پوفی نداد! جواب

  پسرته! سلامتی نا ن!ک انتخاب واسش اسم یه تو اصلا_

  گفت: دوخت.آهسته پسرش به را نگاهش

  مهبد! بذاریم_

 طرفم به سمیر ناگهانی و هوشدم...یک خوشحال و زدم لبخندي
  :گفت ترسناك او و شد جمع شد.لبخندم امخیره نفرت با و برگشتم

  خانم! جانا مونده نابودیت تا دیگه ذره یه_

 به مشت کردم.با کردن، رفهس به شروع و پرید گلویم به دهانم آب
 نگاهش وحشت از شده گشاد چشمانی با و کوبیدم امسینه يقفسه

  بود؟ چه کردم.منظورش

  !نه خدایا کند؟ نابود مرا خواستمی چگونه داشت؟ سرش تو فکري چه

 پس داشتم که انداخت منی به نگاهی نیم و شد بلند جایش از
  افتادم:می
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 حسابتو بکنی دیر منتظرتم! اشینم تو پائین، بیا شو حاضر زود_
  رسم.می

 مرد کن...این رحم من به در...خدایا محکم شدن کوبیده صداي هم بعد
  نداشت! رحم اصلا خورده زخم

 طفل انداختم.به نگاهی صورتم به آئینه توي از و شدم حاضر حالیبی با
 ار شرشان داشتند کم_کم و بودند باخته رنگ ها کبودي حنا پمادهاي

  کردند.می کم صورتم روي از

 اضطراب و داشتم من.ترس منتظر و بود نشسته ماشین توي سمیر
 شدم ماشین سوار برد!می ايدره جهنم کدام به مرا نبود داشتم...معلوم

  کردم: اخم راند.عصبی سرعت با و ببندم را در نداد امان او و

  بریم؟ خوایممی کجا سمیر_

  زد: نیشخندي

  ات!ننه قبر سر بریم خوایممی_

  نالیدم:

  سمیر..._
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 درد کوبید.از صورتم به محکم دست با و شد رحمبی و سخت نگاهش
  ثافت!ک بشکند پوشاندم.دستت را صورتم دستانم با و شد قطع نفسم

  عشقم؟ ُاکی نیاري، نجست دهن اون به و اسمم بگیري یاد زدم اینو_

  لرزید: درد و خشم زور از صدایم

  نیاد؟ ابروت به خم که کنم صدات دبای چی بپرسم شهمی_

  گفت: توزانه کینه

 از و آدم گله یک و بمیر شه؟شه؟میمی بمیر، فقط نکن صدام اصلاً تو_
  کن! راحت نبودنت

 وارجنین خودش توي امچارهبی دل که دارد زهر چنان هایش حرف
  شود.می جمع

 ار ماشین فضاي خواننده غمگین صداي و کرد روشن را ظبط حرص با
 در پرواز به ماشین خورد قُل ام گونه روي که اولم اشک کرد.قطره پُر

 آمد:

  کنی فکر من به تونینمی تو "
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  درگیري هات گذشته تو وقتی

  بزنم! گول و خودم تونمنمی

  "میريمی اون واسه هنوزم تو

 لعنتی يخواننده هاي دارد...حرف نیش املعنتی يخواننده هاي حرف
  آورد:می ددر به مرا قلب هم

  نداري گناهی که تو من عشق"

  هاش خاطره نمیرن یادت وقتی

  دونممی بود من تقصیر چیز همه

  "برات کنم ُپر جاشو نتونستم

  کرد: بیشتر را ظبط صداي و زد زهرخندي سمیر

  نداره دیدن که مرد يگریه"

  کنی؟می تماشا رو چی وایستادي

  زدیم باهم و حرفامون دیگه ما
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  کنی؟می پا اون و اپ این هِی چرا

  دلم چندمه بار دونمنمی

  میرهمی اون و این دست روي

  روز یه عاقبت که دونممی ولی

  "گیرهمی رو جدایی من آه

 يهمه دانستمکردم.می خاموش را ظبط و بردم دست حرص با
 مرا خواستکند...می دیوانه مرا خواستمی است! دار منظور کارهایش
  کند! شرمنده

 پارك خرید مرکز جلوي را ماشین و کرد کج تمسخر با را هایشلب
  کرد.

 ها کار این از قصدش دانستمنمی هم هنوز افتادم! راه به دنبالش به
 نشوم گزیده این از بیشتر تا کنم سکوت دادممی ترجیح و چیست

  دارش! نیش زبان توسط

  گفت: نفرت چرخاند.با ايمغازه طرف به مرا و گرفت حرص با را بازوام
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  یادته؟ بودي پوشیده قرمز ناموسبی اون واسه روزم اون_

  داد: هولم مغازه طرف کرد...به تر تنگ را جایش بغضم

  قرمزشو! همون کنی!می پرو و ویترین پشت لباس اون_

  چیه؟ کارا این از قصدت بکنی؟ خوايمی کارچی سمیر_

  گفت: تهدید با و گرفت انگشتانش میان را بازوام گوشت

  ذارم.نمی اتزنده وگرنه بدي گوش حرفام به تهنفع به_

 کردم...تا پرو را قرمز دکلته لباس اجبار دادم.به سرتکان و ترسیدم
 هب را هایم سینه کمی و گردن تمام سخاوتمندي با و بود هایم زانو روي

  بود. گذاشته حراج

  چیست! سمیر قصد دانستمنمی هم هنوز

  آمدیم. بیرون مغازه از و گرفت را بازوام و کرد حساب را لباس پول

  غریدم: و کشیدم بیرون دستش از را بازوام

 ومن بدي؟ توضیح خواينمی سمیر؟ کنیمی کارچی هست معلوم هیچ_
  کشونی!می اونجا و اینجا هِی و خودت عروسک کردي
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  تو؟ شینمی لال چرا نیار.اصلا زبونت به اسممو دیگه نگفتم مگه_

  نالیدم:

  کردي. مخسته دیگه بسه_

 که بود جوري نگاهش کرد.نوع نگاهم و کرد جمع انزجار از را اشقیافه
  کند:می نگاه گندو بو آشغال یک به انگار

 یبکش خستگی واقعی معنی مونده حالا بکن! اضافی پرت و زرت کم_
   ببخشمت! اینکه براي بیوفتی پام به کنممی دلم.کاري عزیز

 ببخشد جلاء را غیرتش و غرور استخومی اینگونه ندادم.اگر را جوابش
  نگذارم. عصابش روي پا این از بیشتر و کنم سکوت بود بهتر پس

 جواب و انداخت اشصفحه به خورد.نگاهی زنگ سمیر گوشی راه توي
  داد:

 گوشیت به نگاه یه زنگ، بار بیست از بعد عجب چه مهرداد آقا بَه_
  انداختی.

 فعال رادار مانند هایم گوش و دمکر جابهجا پایم روي را خرید يکیسه
  شد.
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 کردي درمون و دوا رو مهسا چقدر مهرداد...هر گممی چی ببین باشه!_
 خواممی خودم بعد به این خونه.از میاریش گیريمی دستشو بسه!

 خودم میاریش! فردا همین نخیر گم؟می چی باشم...نشنیدي مراقبش
 خودم نباش دکترش گرانن تو باشه! خونه باید پشتشم...فردا شیر مثل

  کنم...نه...خدافظ!می ردیف

 بانمز جلوي کشید.نتوانستم عمیقی نفس حرص با و کرد قطع را گوشی
  پرسیدم: و بگیرم را

  چی؟ یعنی کارا این_

  شدم: کلافه نداد! جواب

 عذابش محمد خاطرات خونه اون تو بشه! چی که بیاریش خوايمی_
  نمیفهمی؟ اینم دهمی

  کرد: عوض را دنده و زد پوزخندي

 کثافت انقدر بود! تو نامزد جانا...محمدم خورهمی همبه ازت حالم_
 باهاش راحت تا خونه تو آوردي اونم نبودي! قانع هم تا دو به که بودي

  بخوابی.
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 چرا شد؟نمی تمام هایشزهر شد...چرا اشک از لباب چشمانم
  کند؟ ام دیوانه خواستمی

  چرا؟ میرينمی تو بود! مُرده نالا تا بود تو جاي کی هر_

 شده سنگین بودم.سرم شدن خفه حال انداختم...در چنگ گلویم به
  بود! شده ربوده ماشین کوچک فضاي توي اکسیژن و بود

 را هایشطعنه دیگر اینکه از شدم خوشحال من و رسیدیم بالاخره
  شنوم!نمی

  شدي! زن همبه حال آرایشگاه.خیلی برمتمی باش حاضر صبح فردا_

 خیلی را در و شدم پیاده ماشین نشنیدم...از را هایش حرف دیگر
  کوفتم. همبه محکم

 کتاب و بود داده لم صندلی روي میز پشت آقاجون حیاط توي
 آهسته هاي قدم با و شد درهم امنوشید.قیافهمی چاي و خواندمی

  شدم. نزدیکش
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 کتاب مشغول را خود همچنان و نداد محلم اما شد، حضورم يمتوجه
  کرد. خواندن

 رپ چشمان و آورد بالا را سرش بالاخره و نیاورد تاب را نگاهم سنگینی
 و کرد خوش جا ابروهایش میان دوخت.اخمی صورتم به را نفرتش از

  زدم: پوزخندي من

  عزیزم! شوهر پدر آخِی_

  شد! تر کور ابروهایش يگره

  ترسم!نمی ازت هیچ که نکن نگاه منو اینجوري_

  گفت: انزجار با

 تو داري؟ رویی چه تو بیرون! نکردم پرتت خونه از تا کارت رَدِ برو_
  باقیه؟ هم نیمت و قورت دو خوابیمی و خوريمی مفت امخونه

  فشردم: همبه خشم از را هایم دندان

  کشتی؟ و مادرجون چرا_

  توپید: خشم با
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  مده؟او یادت تازه شدي بیدار احمق...خوابیدي گیمی چی دیگه تو_

  کردم: مشت را دستم

 نام به هم روخونه این وقتی شد عایدت چه کشتی؟ و مادرجون چرا_
  رسید؟ تو به چی کرد؟ امیرعلی

  شد: تهدید از پر نگاهش

  بزنن! زار حالت به آسمون مرغاي کنممی کاري وگرنه ببند، دهنتو_

  خندیدم: عصبی

 قاتل بفهمه سمیر و بشه باز دهنم اگه چون کنی!نمی کاري هیچ تو_
  کنه!می نابودت پدرشه عزیزش، مادر

  کرد: پرت میز روي حرص با را کتاب

 فقط زباله! کیسه توي کنممی پرت سوته یه رو تو بخوام اگه من_
  گم.نمی هیچی که سمیرِ بخاطره

  شد: بیشتر هایم خنده شدت

  پدرشه! مادرش، قاتل بفهمه کن فکر چی؟ مهسا_
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 لقِ  میز روي از کوبید...قندان میز به مشتی خشم با و نیاورد تاب دیگر
  شد. پرتاپ زمین به و خورد

 و ریز يتکه شد...هزار تکه هزار به تبدیل و شکست بدي صداي با
  من... دل مثل درست درشت!

  دادم: تکان سر آهسته

 اگه ولی کنی! تهدیدم بخواي که ندارم دادن دست از واسه هیچی من_
 همه بشه.تا خنک دلم تا کنممی رسواتکنم...می رسوات نیارم، تاب

  کثیفیه! و خطرناك آدم چه مشیري مسعود بفهمن

 فحش و کشیدمی شدم...داد خانه وارد اشنعره صداي به توجهبی
 و خط برایم حالا بود درار حرص و خونسرد همیشه که داد.آقاجونیمی

  کشید!می نشان

 ناهپ اتاق به و زدمی حرف تلفن با مشکوکانه که لیدایی به توجهبی
  آوردم.

 و بکشد زجر امیرعلی بود شده باعث که مردي بودم! متنفر مرد آن از
  نکند! بچگی
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***  

 و ودب کرده کز ايگوشه مهسا رفتم، پائین يطبقه به وقتی صبح فردا
  کرد.می نوازشش و بود گرفته را دستش هم مهرداد

  گفت: بدي لحن با و رساند آرایشگاه به مرا سمیر

 تا کن درست و خودت برو خوره!می همبه قیافت از کم_کم داره حالم_
  بالا! نیاوردم

  کردم: اي قروچه دندان

  نکن! نگاهم تو خب_

  کنی.می تحمل قابل و قیافت شیمی گم ريمی_

 و کوبید صورتم روي حقارت و سخاوتمندي کمال در پول مشتی سپس
 بوي که دريسوخت...آنق بدم سوخت! خودم براي دلم خندید!

  شندند. آدم و عالم تمام را اشسوختگی

 سمیر قول به حالا و برداشت را پُرم ابروهاي و کرد اصلاحم آرایشگر
 ها کار این از سمیر قصد دانستمنمی هم بودم...هنوز شده تحمل قابل

 اصلاً هارا روز این ترساند.سمیرِمی بیشتر مرا هم همین و چیست
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 بدبخت که کند کاري مبادا که دمکرمی وحشت و شناختمنمی
  هست! که اینی از تر بدبخت شوم...یعنی

 اتاق از ترس پریدم.با خواب از مهسا هاي دادبی و داد با بعد روز صبح
  کشید:می داد و بود نشسته زمین روي رفتم.مهسا بیرون

 خرابت زن اون و خودت واسه خوايمی تو اونوقت مُرده من شوهر_
  جفتتون! سر رو خونه این بشه خراب بگیري؟ جازدوا سالگرد جشن

 درك را ماجرا عمق داشتم تازه و شدمی گرد بیشتر لحظه هر چشمانم
 آن ازدواج؟ داشت.سالگرد سر در فکري چه نبود معلوم کردم.سمیرمی
  سمیر؟ و من هم

 خدایا دقیقا؟ بکند غلطی چه خواستمی سمیر بود! سال جوك انگار
  کن! رحم

 ترس زدن.از فریاد و جیغ به و کرد شروع خورد من به شنگاه تا مهسا
 کرد سعی و کشید بغلش توي را مهسا چسبیدم.مهرداد اتاقم در به

  انداختم. چنگ در يدستگیره به و لرزید امکند.چانه آرامش

  گفت: مهرداد به رحم،بی سمیر
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  مهمونی! براي کن حاضرش بعدم بخوره هوا کمیه حیاط تو ببرش_

  شد: عترضم مهرداد

  نیست. خوش حالش هیچ مهسا گی؟می چی هست معلوم داداش_

  گفتم. که همین نباشه حرف هیس_

 پر و کرد نگاه چشمانم به خشم تو.با داد هولم و کرد باز را اتاق در سمیر
  شد: عقده و حرص از

 کشی!می چشم خط و زنیمی سرخ رژ پوشی!می و خریدیم که لباسی_
 به و اتبشی...ننه زشت که حالت به واياساسی. کنی خوشگل باید

  شونم.می عزات

  گفتم: التماس با و گرفت امگریه

 داري چیه؟ کارا این از قصدت کنی؟می کارچی داري سمیر_
  لعنتی! ترسونیممی

  زد: پوزخندي

  کن. اتماش و بأیست ترس.فقط از بلرزه بدنت و تن این از بدتر باید تو_
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  کرد: نشستم.اخم تتوال میز صندلی روي حالبی

 شروع پنج ساعت مهمونی نیار! در من واسم بدبختارو مظلوماي اداي_
 تا میارم غذا واست خودم خوري!نمی جُم جات از موقع اون تا شه!می

  ات.مُرده صاحب شکم تو بریزي

 هاي_هاي گذاشتم میز روي را رفت.سرم و کوبید همبه را در
 همبه را حالم داشت دیگر ؟شدنمی تمام بدبختی این گریستم.چرا

 صدا و سر صداي بود! قرن یک من براي گذشتمی که ثانیه هر زد!می
 تکاپو در ها مستخدم یعنی این و شدمی تر زیاد و تر زیاد سالن توي

  هستند...

  شدي! بدبخت جانا واي یعنی این مهم! مهمانی یک یعنی این

 بگیرم...تا آرام تا زدممی حرف کمی او با حداقل کاش بود! حنا کاش
  نیاورد. در پاي از مرا استرس و دلهره این

 منزد را سیمبی تلفن خواستم او از من و آورد کوبیده برایم مستخدم
  داد. تکان سر حرفبی و آورد.مطیع
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 پس و نکنم غش ضعیف شدت از تا خوردم کوبیده و برنج از کمی
  رم!بمی که خواستمنمی و داشتم پیش در را درازي راه سمیر بیوفتم.با

 حالشبی زدم.صداي زنگ نساء به سریع آورد را تلفن که مستخدم
  انداخت: طنین گوشم توي

  بله؟_

  گفتم: عجله با

 رفتهگ مهمونی اینجا...سمیر بیا پاشو بهت! گممی چی نساء...ببین الو_
  نساء. ترسممی خیلی گذره.منمی سرش تو چی نیست معلوم هیچ

  شدم. مات من و ترکید تلفن پشت بغضش

  جانا...بابام...مُرد._

 آب آن به که تابهماهی توي روغنی مثل افتاد.درست ولز و جلز به دلم
 روانه هایم اشک و اشکسیبی براي سوخت کنند.دلممی اضافه

  زد.می داد جیغ و بیشتر شد!نمی اما کنم آرامش کردم شد.سعی

 درد براي شوم ايشانه که بروم. دیدنش به زودي به که دادم قول من و
  پایانش!بی هاي
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 که گونههمان بغض! با اشک شدم...با آماده اجبار به عصر چهار ساعت
  زدم. سرخ رژ و کردم خواست.آرایشمی سمیر

  کردم. عطر در غرق را خودم و پوشیدم را خواستمی که لباسی

 تیغ سه هاي ریش مردانه.با و رسمی شلوار و کت یک با آمد! هم او
  خورده! ژل و مرتب موهاي و شده

  زد... برقی چشمانش دیدنم با

 انزجار از امقیافه من و داد قرار گردنم روي را حرارتش پُر هاي لب
  شد! مچاله

  خودم! خوشگل قبلی...زن جاناي همون شدي الان_

 خارج دستانش حصار از را کمرم کردم سعی و کشیدم حرصی پر نفس
  کنم.

 آغوشم به تر محکم و کرد تر فتس را دستانش يگره او اما
  سوختم... که داغ آنقدر بود آتش يکوره همانند کشید.بدنش

  کن! ولم_
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 ار کمرم تمام رحمیبی با بود! نکردنی تحمل بدنش حد از بیش داغی
  غرید: و فشرد دستانش میان

  کرد؟می بغلت دیگه یکی داشتی دوست نیومد؟ خوشت چیه_

  نالیدم:

  سمیر..._

  کرد: نگاهم گرانه تهدید و کرد رهایم

 ائینپ بشی! زنا پیر شبیه و بریزه ریملت که و کنی گریه حالت به واي_
 یا فهمیدي شه،نمی محو لبات روي از املحظه یک لبخند رفتیم که

  کنم؟ حالیت ايدیگه جور

 سرخش دادم.چشمان تکان سر تند و زدم پس را هایماشک سختی به
  ترساند!می مرا بدجور

 داغش دستان توي را ام زدهیخ لرزان گرفت...دست جلویم ار دستش
  شدیم... خارج اتاق از و گذاشتم

 دارم کردممی احساس شدیممی نزدیک ها پله به که قدم هر
  شرد!فمی را گلویم ترسفت یکی گذاشتممی پا که پله هر میرم.رويمی
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 و ندشد ما يمتوجه همه بود؟ چه قصدش مهمان! از بود شده پر خانه
 و بود کننده کر هایش جیغ و کردند...دست زدن جیغ و دست به شروع
 یرسم که برویم پائین که بود مانده پله دلم.چند به انداختمی ولوله

  بأیستم. شدم مجبور هم من و ایستاد نگهان

 ورودي در دوخت.به در به چشم و داد فشار محکم را امشده سِر دست
  داشت... قرار ها پله يروبهرو درست که عمارت بزرگ

 شد.صداي فشرده بیشتر من دست و شد باز شدت به در لحظه همان
  شد... قطع ها جیغ و دست

  دستی! ساك کشیدم...یک بالا را مردانه...نگاه کفش تق_تق صداي

  .خورد گره نافذ سیاه چشم جفت یک توي و رفت بالاتر نگاه و لرزیدم

 دست از دستی رفت.ساك گیج سرم و شد مچاله سمیر توسط دستم
  افتاد... مرد

  بزرگ! خداي دیدممی چه

  امیرعلی!

  حنا! سرش پشت و امیرعلی
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 کند.بغضم؟می درد اند.نفسم؟شده َکر هایم؟ زند.گوشنمی نه قلبم؟
  اند.شده فلج پاهایم؟ ترکد.می دارد

  آید.می کشند...اشکممی جیغ مغزم توي

 شود.منمی تار معشوقم نگاه و چسبدمی مرا ترسخت و سفت سمیر
   زنم! یک کنند...منمی کشم زجر خیانت جرم ام.بهزنده

  زد: لب و گذاشت امشقیقه روي را هایشلب سمیر

  ؟خوشگلم زن بریم میارم! در و پدرت کنی خراب امونقشه کافیه فقط_

 فاصله و خوردند تکانی هم از امیرعلی يپریده رنگ هايلب
  بود... شده قفل شمانمچ توي هنوز گرفتند.نگاهش

  !بود رفته گود چال سیاه همانند چشمانش زیر و رسیدمی نظر به لاغر

  من... سر به ِگل من! بر واي و زدمی فریاد را ناباوري نگاهش عمق

  کند؟می فکري چه خودش پیش الان

  خواهم.نمی را سمیر من بودي! شاهد که نه...خودت خدایا

  کرد: وارد پهلویم به فشاري حرص با سمیر
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  بزن. کنند،لبخندمی نگاهمون دارن همه بیوفت! راه یالا دِ_

 خورد...بعد لختم هايشانه به نگاهش و رفت عقب به قدمی امیرعلی
  بود. شده حلقه کمر دور که سمیر هاي دست به هم

 کلافگی با آورد.حنا درد به را قلبم که شکست نگاهش در چیزي
 زیر و گذاشت من مرد يیدهورز و پهن هايشانه روي را دستش
  گفت. چیزي گوشش

 فشرد.دوستمی هایش چنگال با را قلبم یکی آمد.انگار درد به نفسم
 يمردانه پهن هايشانه روي و نرود هرز تا کنم قطع را دستش داشتم

  ننشیند! من نامحرم مَرد

 نشست هایش لب به لبخندي و زد پهلویم به دیگري چنگ سمیر
  ست.مصنوعی دانستممی من فقط که لبخندي

 دوست گرفتم قرار حنا و امیرعلی جلوي و آمدم پائین که را آخر يپله
  بیاورم. بالا را اممعده و بزنم عق داشتم

 که قسم بخدا و من، و سمیر دستان به شده خشک نگاهش امیرعلی
  شد. بهت از پر و شکست دیدم
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 گوش ويت مرگ ناقوص مانند صدایش و شد تر رنگ پر سمیر لبخند
  پیچید: هایم

  عزیزم! اینجاست...برادر چی ببین بَهبَه_

 زیر به را سرش حنا چرا داشت؟ اينقشه چه خدایا بود؟ چه سمیر قصد
  نکرد؟ ايتوجه افتادهپس من به و انداخت

 مردمک نِی_شد.نِی خیره چشمانم به و خورد سُر نگاهش امیرعلی
 هایش چشم فریاد از من و دکشیدنمی فریاد و لرزیدندمی نافذش سیاه

  شدم. کر

 هب بیشتر مرا و خندید عصبی دید، من به را امیرعلی نگاه که سمیر
  فشرد: خود

 ما که ببخشید فقط عزیزم! بـــــرادر شدي آزاد هم خوبی روز چه_
 دسالگر مراسم درگیر انقدر جانا و استقبالت.من بیایم نتونستیم

  م.شدی غافل تو از که بودیم ازدواجمون
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 بگیرد، من از را نگاهش اینکه بدون زند.امیرعلیمی نیش ماهرانه چه و
 توي من و داشت بغض زد.چشمانش یخ نگاهش و شد منقبض فکش
  بود! کرده بغض چشمانش من نامحرم شدم...مرد دفن خودم

 پیش الان پرستم...شاید پول من دانستمی او چه؟ کند باور اگر
 چرا من ام...خدایاکرده رها را او پول بخاطر من کند فکر خودش

 یکرد.امیرعل را جانم قصد و زد چنگ گلویم به بیشتر بغض میرم؟نمی
 نگاه انداختم.غم زیر را سرم من و شد پائین و بالا اشسینه يقفسه

  کشت!می مرا امیرعلی

 سمیر فهمیدم من و شد بلند هم ها مهمان پچ_پچ صداي کم_کم
  .آورد ببار رسوایی خواهدمی

 راستم سمت به را نگاهم کرد وادارم ايزنانه کفش تق_تق صدایی
  کرد. نگاه را امیرعلی مات و بود ایستاده مهرداد کنار بدوزم.مهسا

  لرزید... تنم تمام

  نالید: لب زیر مهسا

  اومدي؟ بالاخره داداش_
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 خود به سفت را او و کرد بغلش و کشید امیرعلی طرف به را خودش
  فشرد.

  چشمانم. زوم درست بود من روي امیرعلی لعنتی گاهن هنوز اما

 به یچنگ ناباوري امیرعلی.با اشک از پر نگاه دیدن با گرفت آتش قلبم
  زدم... لباسم يگوشه

 اشک از پر چشمانش من نامحرم سوختم...مرد و سوختم و سوختم
  بالاتر؟ این از مرگ خدایا کرد.می نگاه من چشمان به و بود شده

  گفت: بغض با مهسا

 اومدي! که شد خوب چقدر داداشی! بود شده تنگ برات دلم چقدر_
  بشم. قربونت

  زد... امیرعلی يگونه به ايبوسه دلتنگی با

  را... سمیر يموزیانه لبخند دیدم من و

  داد: ادامه مهسا و افتاد هم روي هایشپلک وجدان عذاب از امیرعلی
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 همه رفته وقتی از بود! اینجا اونم داداشی.کاش ديمی مامانو بوي_
  ریخته. همبه چیز

 خود آغوش از را مهسا و شد فشرده همبه بیشتر امیرعلی هايپلک
  آورد. بیرون

 سمیر به و شد جلب همه يتوجه که بلند خندید...آنقدر بلند سمیر
  کردن. نگاه

 اريک تا انداختم نگاهی حنا به عجز با و گرفت خود به ترس رنگ نگاهم
 هاي سریال هاي هنرپیشه مثل و گرفت ژستی یغ....سمیردر اما بکند

 محکم صداي فقط را چرخید...سکوت مهسا و امیرعلی دور ایرانی
  شکاند.سرامیک،می کف به سمیر هاي کفش

  نالیدم: ترس با و گرفت رعشه وحشت از تنم تمام

  سمیر..._

 جک را سرش سمیر.سمیر گیري معرکه میان نشنید کسی را صدایم اما
  گفت: بلندي صداي با قصد از و کرد

  نیست؟ خوب حالش اصلاً روزا این عزیزمون خواهر دونیمی امیرعلی_
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 از روح و کشیدند سوت هایمشد.گوش قطع هم ها پِچ_پِچ صداي دیگر
  امیرعلی... و شد فشرده همبه مهسا يکرد.قیافه پرواز تنم

 هب العملی عکس هیچ بدون که بود! متحرك يمُرده یک انگار امیرعلی
  بود! مانده خیره مهسا

  گفت: و کرد تررنگ پر را لذت،لبخندش غرق سمیر

 بیوه اموبیچاره خواهر و کشت و شوهرش که آدمی اون از نگذره خدا_
  کرد.

  کرد: پرتاپ من سمت به را نحسش نگاه سمیر

  خوشگلم؟ زن نه مگه_

 هم از هایمآوردم.لب کم نفس من و چرخید من سوي به ها نگاه تمام
  لرزید: بغض از مهسا ياکسیژن.چانه کمی براي کرد تقلا و شد باز

  داداش؟ چیه منظورت_

 نمایش داشتند شد...انگار کشیده مهسا طرف به ها نگاه دوباره
  بازیگرش! امیرعلی و بود کارگردانش سمیر که دیدند...نمایشیمی
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 .مردقبل از تر سنگ صورتش و شد منقبض بیشتر فکش که بازیگري
  سمیر! هاي قُد_قُد برابر در کردنمی خم سر هم هنوز من مغرور

  شد: درهم اشقیافه و کرد کج را گردنش سمیر

 یکس کیه!؟ شوهرت قاتل بفهمی نکردي تلاش هیچوقت چرا تو مهسا_
 جوون و شوهرت تمام رحمیبی با که کسی نکرد! رحم زندگیت به که

  کرد! مرگ

 سیب که دیدم من و گرفت شدهان جلوي را دستش و زد هق مهسا
 قورت را دهانش آب داشت خورد.شاید تکان نامحرمم مرد گلوي

 باصداي و شد اشک از پر کند.چشمانم سرکوب را بغض تا دادمی
  نالیدم: ضعیفی

  سمیر..._

 ترشح اسید و سوخت امنکرد.معده درمانده من به ايتوجه سمیر
 کشنده زدم...دردش مامعده به چنگی و بستم را چشمانم درد کرد.از

  بود.
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 ترس از من و دهانم سوي به آورد هجوم و آمد بالا اممعده محتویات
  فشردم... همبه را چشمانم و شد تر خراب دادم.حالم قورت را محتویات

  شد: قبل از تر بلند صدایش سمیر

  بشی؟ روبهرو شوهرت قاتل با خواينمی_

  پیچید. مغزم توي صدایش

  "بشی؟ روبهرو شوهرت لقات با خواينمی"

 کردم.سمیر باز را هایمچشم من و گرفت اوج مهسا هق_هق صداي
 فریاد نفرت از پر و ایستاد امیرعلی رويبهرو درست و زد چرخی دوباره
  کشید:

  شوهرت...امیرعلی! قاتل کنممی معرفی_

  کشیدند. هینی جمع حاضرین يهمه و سوخت اممعده

 به نگرانی با مهرداد و شد قطع مهسا کن خورد اعصاب هق_هق صداي
 امیرعلی يقیافه به لذت با سمیر و بود شده مجسمه آمد.حنا سمتش
  انداخت. نگاهی
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 زدمی کبودي به عصبانیت زور از و بود شده مشت دستش که امیرعلی
 جان حال در خجالت و وجدان عذاب از که زدمی فریاد نگاهش اما

  است. دادن

 با زده شوك نزد.مهسا بیرون دهنم از تا دادم فشار بیشتر را اممعده
  کرد: نگاه امیرعلی به اشاشکی چشمان

  نه؟ شده دیوونه گه؟می داره چی داداش؟ گهمی چی سمیر_

  برداشت: امیرعلی سوي به قدمی مهسا

  نه؟ مگه گهمی پرت و چرت داره همیشه، مثل_

 مهسا تا ترف کنار به و کرد گرد عقب و زد لبخندي لذت با سمیر
  گیرد. قرار امیرعلی رويبهرو

  لرزید: مهسا صداي

  راسته؟ داداش_

 شد.مهسا خیره مهسا چشمان به ممکن حالت ترین غمگین با امیرعلی
  ریخت: اشک
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 تهمت بهت ديمی اجازه و کردي سکوت چرا گی؟نمی هیچی چرا_
  بزنه؟

  کشید: فریاد و کوبید امیرعلی يسینه تخته روي گریه با مهسا

 وت کردي؟ بیوه منو تو کشتی؟ منو شوهر تو بده...راسته؟ منو جواب_
  قاتلی؟

 کوبید مغرورم مرد يسینه تخت روي را اش پیدرپی هاي مشت مهسا
  گفت: هق_هق با و

  کشتی؟ منو شوهر تو قاتلی؟ تو_

 شد.مهسا لذت غرق سمیر و ریخت فرو خودش توي بیشتر امیرعلی و
  کوبید: امیرعلی صورت و سر به دست با و کرد شیون

 لعنتت قاتل...خدا بکشی؟ منو شوهر اومد دلت کثیف...چطور قاتل_
  کنه!

  برایش. شد کباب دلم من و نرفت عقب هم مترنیم امیرعلی

  زد: نعره مهسا
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  قاتل..._

  خواهرش! دهان از قاتل لفظ شنیدن لرزید...از خودش به امیرعلی

  افتاد: امیرعلی صورت جان به رحم به هایش چنگ با مهسا

  کشتی...قاتل. منو شوهر قاتل...قاتل...تو_

  شد... تنگ هایمنفس و لرزید هایم زدم،زانو چنگ را اممعده دستی دو

  تونستی؟ چطور بگو فقط تونستی بودم.چطور خواهرت قاتل...من_

  نالیدم: رمقزدم.بی دیگري عق و شد پر اشک از چشمانم

  بسه. تروخدا_

  رفت: اوج به مهسا شیون صداي

  منی! شوهر قاتل نیستی...تو من برادر دیگه خرابت.تو ذات به تف_

 آمد ابرویی و چشم سمیر که کند جدا امیرعلی از را مهسا خواست حنا
  زد. زهرخندي سمیر و شد میخکوب خودش جاي حنا و

 اب کشتی شوهرمو کردي بیوه قاتل...منو بکشتت قاتــــــل...خدا_
  اي؟زنده رویی چه
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  افتادم. زمین به و شد خم هایمزانو

 زیاد درد کردند.از نگاهم و برگشتند همه زمین به من، برخورد صداي از
 از خون که زدم فشردم.عقی را اممعده و زد بیرون حدقه از چشمانم

  ریخت. رنگ سفید هاي سرامیک روي و زد بیرون دهانم

  زدم... عق دوباره من و کشیدند جیغ همه

  مُردم.... تا زدم عق و زدم عق و زدم عق

***  

  

 ايقطره چسب هایم چشم داخل یکی انگار و دادمی زهرمار طعم دهانم
  شد.نمی باز بود؛ ریخته

 املعنتی يمعده و سوخت گلویم که دادم قورت سختی به را دهانم آب
 جیرزن و قل به دادم...انگار تکان کمی را جانمبی کرد.پاهاي ترشح اسید
  بود. وصل

 ابیدت چشمم به مهتابی کردم...نور باز را چشمانم از یکی لاي سختی به
  بستمش. سریع و
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 رقصید!می بندري داشت مغزم توي یکی انگار گرفتم بدي درد سر
  داد.می را مردگان گورستان طعم دهانم

 روي را جانم به کنم.دست باز را چشمانم لاي کردم سعی عصبی
 چشم بود که کندنیهرجان به و کرد،گذاشتممی کِز و ِکز که ايمعده

  گشودم.

 جلوي اخیر هاي اتفاق تمام و کردم بغض بیمارستان اتاق دیدن با
  گرفتند. جان سفید و سیاه فیلم یک همانند چشمانم

 وییر چه با کشتی شوهرمو کردي بیوه قاتل...منو بکشتت قاتل...خدا"
  "اي؟زنده

  "شوهرت...امیرعلی قاتل کنممی معرفی"

 ما که ببخشید عزیزم!فقط برادر شدي آزاد هم وبیخ روز چه"
 دسالگر مراسم درگیر انقدر جانا و استقبالت.من بیایم نتونستیم

  "شدیم غافل تو از که بودیم ازدواجمون

 و نشست تنم توي بدي لرز زد. حلقه چشمانم توي اشک و برید نفسم
  انداختم. اطرافم به دقیقی نگاه وحشت با
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 باریدن به شروع هایم کرد.اشک تقلا و شد الهمچ خودش توي اممعده
  لرزاند: را تنم تمام اتاق از بیرون دادي صدایی که کردند

 برو نکردم خراب سرت رو و بیمارستان تا گم؟می چی شنوينمی_
  اونجایی. توئم که بکشه نفس هوایی تو زنم خوامبیرون.نمی

  امیرعلی: خشمگین دارخش صداي و

  علی... ولاي به سمیر! بپیچ من پاي و پر به کم_

  پرید: حرفش توي حنا

 نگاهمون دارن همه بیمارستانه زشته.اینجا کنید، بس تروخدا_
  کنند.می

  من! بر لرزید.واي بغض شدت از امچانه

  کنید؟می چیه کارااین برادرید شما_

  نیست! من برادر قاتل ناموسِبی این_

 و شد باز شدت به تاقا در ناگهان شد، بلند که پرستار تذکر صداي
  کرد. تند پا طرفم به افروخته بر صورتی با سمیر
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  غرید: و کشید دستم از را سُرم سوزن هویک  بیایم خودم به تا

  بیرون. ریممی درهجهنم این از بپوش رو مانتوت پاشو_

 خون تا گذاشتم سوزن جاي روي را انگشتم و شد جمع درد از امقیافه
  نزد. فواره

 ضمبغ شدند اتاق وارد که پرستار و حنا بندشپشت و میرعلیا دیدن با
  شد. جاري دلم در ها گفتن خدا_خدا و گرفت خود به بیشتري شدت

  ایستاد: سمیر جلوي شده منقبض فکی با امیرعلی

  برس. اتبچه و زن به خونه برو ها بازي قُلدور این جاي به_

  کشید: داد خشمگین سمیر

  ببرم. خواممی ناموس.زنمویب قاتل نداره ربطی تو به_

 سرخ عصبانیت از ریختم.سمیر اشک و شدم جمع خودم توي ترس از
  آن... از بدتر امیرعلی و بود شده

 من شد...مرد بیشتر امگریه نامحرمم مرد گردن يبرآمده رگ دیدن با
  بودم. داداششزن که مردي کرد!می باد غیرتش رگ برایم
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  :گفت درهم هایی اخم با پرستار

 همین کنند! جمعتون بیاین حراست زنممی زنگ کنید شلوغش اگه_
  مشیریه. مسعود آقاي بخاطر فقط نگفتیم هیچی که الانشم

  زد: لب و شد خیره چشمانم طرفم.توي به چرخید سرش امیرعلی

  خوبی؟_

  ایستاد... زمان

 ودمب من شد.فقط قطع هیجان شدت از نفسم و شد بپا ولوله قلبم توي
 و بودم زد.منمی موج نگرانی تویش که امیرعلی شمانچ سیاهی و

  دهم...می جان برایش که هاییچشم

 امکشیده رنج دار غصه مَرد و بودم اخمویم.من نامحرم مَرد و بودم من
  "خوبی؟"پرسدمی است دیده که چیزهایی تمام با که

 هب مشت با و کرد حمله امیرعلی طرف به خشونت با و زد اينعره سمیر
  کوبید: زویشبا

  نداري! قاتل ناموسبی توئه که چیزیه خوب هم حیا عوضی آشغال_
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 چشمانم توي دهد نشان خاصی العمل عکس اینکه بدون امیرعلی اما
  جواب! منتظر و بود خیره

 داد و گرفت شدت خشمش امیرعلی العمل عکس دیدن با سمیر
  کشید:

  کنم.می اتخفه دستام همین با بخدا_

 با و داد جا میانشان را خودش حنا که کند حمله سویش به خواست
  گفت: التماس

 بدبختیایی چه ما فهمیدن رفت...همه آبرومون زشته، تروخدا_
  بعد. براي هستیم.بذاریدش

 با داشتند انگار زدند. زل دیگر یک به زخمی شیر دو مثل دو هر
 اب زنان نفس_نفس کشیدند.سمیرمی نشان و خط هم براي نگاهشان

  گفت: نفرت

  کار.خیانت قاتل_

 اخم با برگرداند.دکتر رو هم از دو هر و شد آرام کمی جو دکتر ورود با
  گفت: و کرد پرستار روبه درهم هایی
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  محبی؟ خانم اینجا خبره چه_

 مشیري آقاي بخاطر دن.فقطنمی اهمیتی دم،می تذکر بهشون هرچی_
  نگفتم! چیزي

  برداشت: اششانه روي از را اشپزشکی گوشی دکتر

  حراست. بزنید نیست.زنگ میدون چاله که اینجا_

  گفت: التماس با حنا

 پوشیچشم شده که اممشیري آقاي بخاطر دکتر آقاي تروخدا_
  رفت! و شد تموم که بود خانوادگی دعواي کنید.یه

 فشار و گرفت را ام زدهیخ دست مچ آمد. طرفم به عصبانیت با سمیر
  داد: محکمی

  خوبه! حالش بشه.جانا تموم دعوا تا کنید مرخص زنمو_

  :کرد علم قد سمیر جلوي ترسناك، و وحشتناك ايقیافه با امیرعلی

  فهمی؟می نیست، خوب حالش_
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 تمپش دوباره امیرعلی شد.یعنی تزریق وجودم به دنیا هاي خوشی تمام
  من... خداي بود؟ نکرده باور را سمیر هاي حرف و نمایش بود؟

  بشه. مرخص اینجا از باید زنم گممی نم حسنی؟ کارهچی تو_

  گفت: اخم با دکتر

  اومده. همسرتون آزمایش جواب_

  خندید: تمسخر با سمیر

 ینا به نیست.نیازي ايتازه چیز دیگه اینکه کرده افت فشارش بازم_
  بریم. کنید نبود...مرخصش هابازي جنگولک

 خود به خون رنگ چشمانش و سابید همبه را هایشدندان امیرعلی
  گرفت:

  افتاده. فشار گیمی نفهم.بازم اومده بیرون خون دهنش از_

  گفت: حرص با سمیر

  کنن. مرخصش خوادمی دلم زنمه! آخه؟ چه تو به_

  گفت: و کشید بیرون سفیدش روپوش جیب توي از خودکاري دکتر
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 اتاقم تو آزمایش ينتیجه يدرباره بگیرید آروم و کنید لطف اگه_
  بزنیم! حرف

  بریم. کنید ترخیص زنمو نمیایم جا هیچ ما_

  گفت: کلافه حنا

 نتایج جاهمین شهمی اگه دکتر! آقاي خواممی معذرت واقعاً  من_
  کنید. اعلام و آزمایش

 یرسم به و برد بالا را سرش بعد و نوشت چیزي کاغذ روي حرص با دکتر
  انداخت: نگاهی

 آدم همچین يمشیر آقاي پسر کردمنمی فکر براتون متأسفم واقعا_
  باشه! متشخصی

 به را دستش دکتر که کند باز سخن به لب خواست تا سمیر
 باانداخت. من به تردید با را نگاهش سپس داد؛ تکان "کافیه"ينشانه
  ترسیدم. و شدم جمع خودم توي بیشتر نگاهش دیدن

  پیچید: گوشم توي مرگ ناقوص مانند دکتر صداي بالاخره و
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 معده سرطان همسرتون که بگم اتون...بایدههم براي متأسفم واقعا_
 رمانید شیمی ترسریع خیلی باید نکردند پیشگیري اینکه داره.بخاطر

  بشن!

 اسرم شدت از هایمدندان و بستم یخ و شد اکو گوشم توي دکتر صداي
 لرزیدم.توي و کردم بغل را خودم هایم دست افتادند.با ترق_ترق به

  بودم. یخبندان

  شت...دا سوز جا همه

 سیخ تنم به سرما شدت از تنم موهاي کردم، بغل را خودم ترسفت
 ،کشیدم شدم.نفس مچاله کشیدم، کردم.نفس لرز کشیدم، شد.نفس

 شدم...توي داغ دفعهمُردم.یک کشیدم، خوردند.نفس همبه هایمدندان
  شدم.می جزغاله آتش.داشتم از پر بودم جهنمی

 گرفتم.بغضم دکتر هاي لب از نگاه و افتادند کنارم حالبی هایم دست
  دادم. تکان ناباور را سرم من و زد...خندید نیشخند
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 جیغ خندید.صدايمی هم زد...خدا پوزخند تمسخر با بغضم
 خواهمنمی من داشت...نه درد امگرفتم.معده را هایمآمد...گوشمی

  بکش! مرا گفتم کردم غلط شوم.خدایا مرگ جوان خواهمنمی بمیرم

 کن.خدایا رحم امجوانی به تروخدا خدایا آمده؟ امیرعلی هک حالا
  کردم. غلط برنگردان...من رو کردم.خدایا غلط نخند...من

 من چون آمد،نمی در هیچکس از گرفته.صدا فرا را همه بهت و سکوت
  داشتم. سرطان

 عق داشتم آورد.دوست در بازي اممعده و خورد و تابی و پیچ همبه دلم
  ظلم؟ همه این نیست بس بیاورم.خدایا بالا را خودم و بزنم

 ايقهقهه زد؛ قهقهه امیرعلی و شد شکسته دفعهیک اتاق سکوت
 ترمحکم و داد تکان راست و چپ به را خراش.سرش گوش وارجنون
  زد.می قهقهه و داشت اشک زد.چشمانش قهقهه

 ناحخورد.نمی تکان و بود کردم.شوکه نگاه سمیر به پناهبی و درمانده
  او... از بدتر هم
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 به بهت با و شد قطع امیرعلی آمیز جنون هاي قهقهه صداي ناگهان
 باز هم از هایش لب و خورد تکان گلویش کرد.سیبک نگاه دکتر

 از اشکی قطره و لرزیدند خنده شدت از اشخنده...شانه زیر شد...زد
  چکید. اشگونه

 خنجر تویش امیرعلی اشک قطره دیدن با که قلبی سمت بردم دست
  بودند. کرده فرو

  شد... قطع کم_کم امیرعلی يخنده صداي

  آمد.می ساعت تاك_تیک صداي فقط

  کردم. حس قلبم روي را عمیقی درد و کرد باز بیشتر را جایش بغضم

 را دکتر سفید رپوش يیقه و رفت دکتر سمت به خشونت با امیرعلی
  غرید: خشم با و گرفت دستانش میان

 رسمی با توئم نکنه دکتري؟ تو آخه مرتیکه؟ زنیمی فتم حرف چرا_
  ست؟کاسه یه تو باهم دستتون و کردید یکی به دست

 و زدم زدم.عق عقی و گذاشتم تخت فلزي يمیله روي را دستم
  آوردم. بالا زردآب جلویشان
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  گفت: تمام هرچه خونسردي با دکتر

 شه!مین سرتون خجالت شما اینکه مثل زدنه؟ حرف طرز چه این_
  کنند. بیرون اینارو بزنید زنگ خانم

 کشید.از و گرفت را امیرعلی دست بود درآمده اشکش دیگر که حنا
  گفت: گریه با و کرد جدایش دکتر

  نشنیدیم. چیزي کم ما کنید، درك رو ما دکتر.شرایط تروخدا_

 شما مثل دم!می و خبر این بیمارهام يخانواده به بار هزار روزي من_
  کنند.نمی بپا قشرق اینطوري

 سختی به و داد قورت را دهانش بود،آب شوك توي هنوز که سمیر
  گفت:

  دونستیم؟نمی هیچی ما چرا پس دکتر؟ چی یعنی_

  داد: جواب ناچار به و کلافه دکتر

 و اسید معده زخم یا سرطان اعلائم کرده! پیشرفت خیلی بیماري_
 سوي از غذا زدن پس و خونی مدفوع طورهمین ستمعده سوزش

 ریزي خون معده رسهمی خودش جوش نقطه به بیماري معده.وقتی
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 از برداري گوشت با شدمی کردیدمی پیشگیري زودتر کنه...اگهمی
  کنیم! تجویز قرص بهبودش براي معده

 هیچکسش گرفت.انگار را هایمسرشانه و آمد طرفم به ترحم با پرستار
  نبود! من به حواسش

  خورد: گوشم به سمیر ناراحت صداي

  چیه؟ مریضیت دونستیمی داشتی؟ خبر تو جانا_

  انداختم: تر پائین را سرم

  دونستم!می_

 یا بود خشمگین کردم.شاید حس خوبی به را امیرعلی نگاه سنگینی
  رنجیده! یا عصبی

  گفت: دکتر

 شوخی بیماري این کنیم! شروع و درمانی شیمی ترسریع هرچه باید_
  نیست. بردار

  گفتم: غصه با و شد اشک از پر گرفت.چشمانم فرا را وجودم تمام غم
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  زنید؟می و موهامم یعنی_

  شد. بلند امیرعلی يعربده صداي حرفم، شدن تمام با

 دفعه یک امدرآمده حدقه از چشمان جلوي که کردم نگاهش ترس با
 يکله و سر از خون که کشیدم جیغی ترس کوبید.از دیوار به را سرش

  زد. ونبیر امیرعلی

 سرتاسر وحشت و شد فشرده همبه رویمروبه يصحنه دیدن از قلبم
  گرفت. فرا را وجودم

 شد.چشمانش امخیره زناننفس خونی، صورت و سر همان با امیرعلی
  داد. قورت را دهانش آب و شد بیشتر هایش نفس داشت.صداي غم

  گفت: و کرد پرستار روبه عجله با دکتر

  نید.ک خبر پرستارارو برید_

  شد. خارج اتاق از سریع خیلی پرستار

 نگاهم از نگاه که شدم خیره امیرعلی به سرزنش با و ترکید بغضم
  گرفت.نمی
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  کردند. ُشره بیشتر هایماشک روزش حال دیدن با

  کشید: داد خشم بود...با شده جنی انگار سمیر

 زن واسه ناموس؟بی دیوار به کوبیمی اینطوري سرتو کی واسه تو_
  ؟من

 زمین روي و خورد لیز دیوار روي نگاهم در خیره طورهمان امیرعلی
  نشست.

  زد: هق حنا

  کردي؟ کارچی خودت با ببین_

 ماگریه کرد.صدايمی نگاهم غصه با و بود عشق از پر امیرعلی چشمان
 ود،ب شده قلمبه غیرت شدت از که رگی با وار دیوانه سمیر که بیشتر

  کشید: داد

  نه؟ مگه منی زن من! زن منی زن جانا.تو تونحس صداي ببُر_

 پریده، رنگی گذاشت.با خونش غرق پیشانی روي دست امیرعلی
  گفت: حالبی
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  نزن! داد سرش_

  شد: خشمگین بیشتر سمیر

  کنید.می کاريکثافت چشمام جلوي دارید علناً ها کثافت_

 اب بیشتر را اشبست.پیشانی را چشمانش زنان نفس_نفس امیرعلی
  شد: ضعیف صدایش و فشرد تدس

  شد! تموم دیگه_

 امیرعلی عضلانی بازوهاي دست زد.با زانو امیرعلی جلوي درمانده حنا
  داد: تکان و گرفت دستانش در را

 ها؟ کنیم کارچی رو...حالا فکریاتبی بینیرو...می کارات بینیمی_
  روانی!

  زد: محوي لبخند اما شد جمع درد از امیرعلی صورت

  نزن. دست من به_

 نگاه صورتم اجزاي به محو لبخند همان با و کرد باز را چشمانش و
  دلتنگی! از عطش...پر از کرد.پر
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 که خواب هایم.خدایا ابر روي کردم کرد.احساس سقوط درونم از چیزي
  نبود؟

  برگشت. من طرف به و برداشت امیرعلی بازوهاي از را دستانش حنا

 هاي پرستار لحظه ترسیدم.همان و برد ماتم چشمانش نفرت دیدن با
 بلند که کردند کمکش و گرفتند را امیرعلی بغل زیر آمدند! هم مرد

  شود.

  گفت: دکتر

  بخوره! بخیه اورژانس،باید بخش ببرینش_

  شد: جمع کینه از اشقیافه سمیر

  برنگردي! دیگه بري_

 در طرف به و گرفتند را امیرعلی بغل زیر احتیاط با ها پرستار
 پاك را هایشاشک حالیبی با و شد بلند جایش از ابردنش.حن
  گفت: حرص با کرد.سمیر

  ناموس. دزد_
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 دستان از را چرخید.بازوهایش طرفم به و ایستاد ناگهان امیرعلی
 چشمان سمیر،جلوي آلودخون چشمان جلوي و کرد جدا ها پرستار

  زد: لب چشمانم در خیره نزار حالی با ناباور

 تنهات شی.هیچوقتمی خوب یشتمپ من تا شی،می خوب_
 سهله، که زندگی تو بدون من کن فرو گوشت توي خوب ذارم.اینونمی

  بکشم! تونمنمی نفسم

 زنده و شدم سیاهش.غرق شفاف هايمردمک توي شدم غرق
 ددا نه دیگر نیست! مهم چیز هیچ عشق...دیگر از کشیدم شدم...نفس

  حنا. يشده مات نگاه سمیر،نه دادهايبی و

 دیگر ٰ◌ خواست...حتیمی مرا امیرعلی بود!،چون آمده امیرعلی چون
 را اممعده نیست.اصلاً مهم معده يکشنده درد نیست، مهم هم سرطان

  خواست!می مرا امیرعلی چون ببرید و بکنید

 هم اششده قلمبه غیرت رگ نیست، هم سمیر هايعربده صداي
  طور!همین

  داشت. حضور اتاق توي حنا آمدم...فقط خودم به آن یک فقط
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 مه شاید پوزخند به شبیه لبخندي داشت! لب به لبخند که حنایی
  گریه! به شبیه تلخندي

 او دانستممی که زند...منمی فریاد را دلخوري نگاهش هست که هرچه
  ست!امیرعلی عاشق

  حنا. اینجا بیا_

 دلگرم و گرفتم جان امیرعلی حمایت از چون است محکم صدایم
  ام!شده

  گفتم: جدي لحن شد.با تختم نزدیک آرام هاي قدم با

  شنوم؟می خب_

  انوقت؟ چیو_

  نزن. راه اون به رو خودت پس حنا چیه منظورم دونیمی_

  کشید: رنگشآبی شال هايلبه به دستی

  خوبه؟ حالت گی؟می چی فهممنمی من اما_

  کنم؟ باور یعنی_
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 میانمان د.سکوتکنمی پنهان را چیزي است معلوم بود! کلافه حنا
  نداریم! گفتن براي حرفی کداممانهیچ شد.انگار فرماحکم

  شکست: را سکوت این حنا صداي آخر سر

 هک باریه آخرین این شاید مجبورم! نیستم، خائن من بدون اینو فقط_
 نداشته من از رو حمایتی هیچ توقع دیگه شیم!می کلامهم باهم

  تونم.نمی چون باش باش...نداشته

  بود؟ پشتم همیشه که حنایی بود؟ حنا این راستی به خوردم، جا

 و بماند جایش مبادا که بود صورتم روي هاي کبودي نگران که حنایی
  شوم؟ زشت

   بود! باورنکردنی نیاورد؟ سرم بلایی سمیر بود نگران که حنایی

  گفتم: بهت با

 رو ساده احمق من داري؟ دوسش هنوزم آره؟ امیرعلیه، بخاطر نکنه_
  بگو!

  گفت: بغض با و چکید حنا يگونه از اشکی قطره
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 فایده چه ولی دارم، دوسش هنوزم من کن...اصلاً  فکر اینطوري تو_
  کنه؟می نگاه تو به و بینهمی منو دادناي جون وقتی

  کند؟ دوري من از تا کردمی وادار را او چیزي چه شد...پس مات نگاهم  

***   

  م.دوخت چشم دکتر دهان به ترس با

  لرزید: کرد.صدایم بسته و باز اطمینان با را چشمانش

  بشم؟ درمانی شیمی مدتی چه باید_

 این به بدن پاسخ و شهمی مصرف که داروهایی نوع به بستگی_
  داروهاست!

  ترسیدم: بیشتر

  کشه؟می طول چقدر_

  بود: بخش اطمینان لحنش دکتر
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 صورت به ولاً معم درمانی شیمی ماه! هر یا هفته هر روز، هر ممکنه_
 به اصطلاح به و قطع درمان فواصل اون تو که شهمی تجویز ايدوره
  شه!می داده استراحت بیمار

 ودوج پاشید.با صورتم روي به دلسوزي لبخند و گرفت را دستم نساء
 لباس وجود با پدرش، مرگ وجود بود،با گرفته فرا را وجودش که غمی
 شانه و دهد امدلداري .تاکند کمک من به تا بود آمده سیاهش هاي
  هایم!غصه براي شود

 را مهرداد و نساء شده که هرجوري کردم عهد خودم با روز آن من و
  برسانم! همبه

  گفت: گوشم زیر

 و سیر مثل در پشت شدش پیچی باند سر اون با نباش! نگران انقدر_
 دونینمی پلکه!می اطرافش مدام خوشگلم دختر یه و جوشهمی سرکه

  کیه؟ رهدخت

 گفت و چشمانم توي زد زل صاف دیروز که حنایی گفت!می را حنا
  پروراند!می سر در چه نبود معلوم که حنایی دارد، دوستش
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  کشیدم: آهی

  کجاست؟ سمیر دونینمی شه!می داییش دختر_

 ربدت حالش چارهبی اون بخدا اینجا بیام که داد خبر من به سمیر خود_
  نمیاره. در بازي آرتیست ونا مثل فقط امیرعلیه! از

  شد: مچاله انزجار از امقیافه

  کنی؟می طرفداریشو داري بازم که تو درك! به بره_

  کشید: پوفی

  سمیرم! طرفدار من زمین بیاد آسمون آسمون، بره زمین اصلاً_

 من سر از دست چرا دونمنمی داره! اشوبچه داره، لیداشو اون_
  داره؟برنمی

 جور یه عقلم گه،می جور یه شناسه.دلنمی رو ها وريدري این عشق_
  دیگه.

  زدم: پوزخندي
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 کنهمی هرکاري معشوقش خوشبختی براي عاشق بود نوشته جا یه_
  کشه.می رخ به بازوشو زور فقط چی؟ سمیر ولی

  والله! بگم چی_

 هایمانصحبت میان و کرد بلند هاآزمایش نتیجه روي از را سرش دکتر
  پرید:

 که دهمی رو شانس این شما بدن به استراحت هايهدور این_
  بیاره! دستبه رو خودش قدرت و بشه ساخته سالم و جدید هايسلول

  پرسید: نساء

  شه؟می تجویز چجوري درمانی شیمی_

  داد: نساء به را نگاهش دکتر

  شه!می انجام مختلفی هايروش به درمانی شیمی_

  داد: مهادا و کرد یادداشت کاغذ روي چیزي سپس

 صورت در بودن خطرناك رغم به معده سرطان عموم تصور برخلاف_
 زخم بیماري، اولیه يمرحله تو اگه شه!می درمان زودهنگام تشخیص
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 و بیمار و برداشت رو زخم شهمی آندوسکوپیک با بشه دیده بدخیمی
 هم جراحی عمل با باشه ترپیشرفته کمی بیماري اگه گرفت! نظر تحت
 رقرا رادیوتراپی و درمانی شیمی تحت یا داد نجات و بیمار شهمی بازم
  داد!

 خشک و سفید هايلب روي لبخندي و کرد دلگرمم دکتر هاي حرف
  پرسید: و زد برقی نسا نشاندم.چشمان امشده

  شه؟می انجام کجا درمانی شیمی_

 صورت به بیمارستان یا کلینیک پزشک، مطب منزل، توي تونهمی_
 و رماند نوع به بستگی گممی هم بگیره.باز صورت ريبست یا سرپایی

  داره. بیماري نوع

  شد... فشرده نساء توسط دستانم

 حس باراین بگذار ندارم! را کسی تو جز به که من نکن، رهایم خدایا
  پناهمی! و پشت کنم

***  

  بنشینم. ماشین توي تا کرد کمکم نساء



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2156  

 

 يهفته از بود تم.قرارگرف جا عقب صندلی نزار حالی و پریده رنگی با
 زمین روي آدم ترین امیدوار من و شود شروع اممعالجه دیگر

  بود! گذاشته کنار را ترس و بود آمده بودم...امیرعلی

  انداخت: چشمانم به عمیقی نگاه و چرخید طرفم به سمیر

 چهی برسه، درمانی شیمی زمان تا کنی مصرف باید گرفتم. و داروهات_
  شی!می نترس...خوب

  گفتم: پوزخند با

  ترسم!نمی حتماً گفتی تو چون_

  خندید: حرص از پر و مسخره

 دلگرم طورياین بود؟ اینجا ناموسبی اون الان خواستمی دلت خیلی_
 دختري همچین زائیدن معتادت مادر اون از معلومه خب نه؟ شديمی

  نیست! بعید

 و بزند زبان زخم خواستمی کی تا گرفت! فرا را وجودم تمام خشم
  کند؟ چکش سرم روي را امچارهبی مادر

  گفتم: بسوزانم را دلش اینکه براي
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 دبو کنارم ناموسبی اون تو، جاي داشتم دوست الان گی!می راست تو_
  دیگه! لجنم گرفت،می و دستم و

  گفت: ترس با نساء

  بسه! جانا_

 خون به چشمان کوبید.با فرمان روي را مشتش خشم با سمیر
  غرید: اشنشسته

 و وایستا فقط اون. دل به رو تو داغ و دلت رو ذارممی و امیرعلی داغ_
  کن! تماشا

  نبود! ممکن چیزهیچ دیگر زدم! نیشخندي

 جدي چشمان کند...اما عاشقی ترسی هیچ بدون تا بود آمده امیرعلی
  شد... خالی دلم ته دیدم که را سمیر ايکینه از پر

 انتک برایم تأسف عنوان به را تم.سرشدوخ نساء به را امترسیده نگاه
  گفت: لب زیر و داد

 غیرتش با اینجوري چرا مرده...شوهرته! یه اون عقلت!بی سر بر خاك_
  کنی؟می خارش چرا عاشقته؟ چقدر دونینمی کنی؟می بازي
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  دادم: را جوابش بدخلقی با

  نساء. خیالبتازونم...بی من بارم یه بذار_

 حالش سمیر یعنی این و افتاد راه به ريآو سرسام سرعت با ماشین
  بکن! را گورت جانا است.یعنی خراب بدجوري

  گفت: ايگرفته صداي با نساء به خطاب سمیر گذشت که کمی

  اومدید! و ننداختید زمین و روم که خانم نساء مرسی_

  داد: تکان را سرش تواضع با نساء

 تو طبیعیه منه! دوست بهترین جانا نکردم. کاري کنممی خواهش_
  کنم. همراهیش زندگیش، روزاي بدترین

  گفتم: سردي لحن با و کردم تر زبان با را لبم

  نساء. يخونه برسون و من ذارم.نمی خونه اون توي پا دیگه من_

  داشتم! وجود آنجا من که انگار نه انگار اما

  بخوره؟ باید چیا نگفت کنم.دکتر خرید خواممی خانم نساء_

  ادویه! و نمک بدون آبکی غذاهاي بیشتر_
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 خیلی کنید نگهداري جانا از و ما يخونه بیاید هست امکانش اگه_
  شم.می ممنونتون

  است! مهرداد وجود بخاطر دانستمپرید.می رخش از رنگ نساء

 فامیلمونه يخونه داداشم اما باشم حالش کمک داشتم دوست خیلی_
  دنبالش! برم باید

  غریدم: حرص با

 کر که یا سمیر گممی چی شنويمی نساء يخونه رمب خواممی من_
  الحمدالله؟ شدي

  کافیه. باشید مراقبش که همین نمونید! شب پس_

  داد: جواب ناچار به و کشید پوفی نساء

  باشه!_

  داشت: نگه مارکت سوپر جلوي را ماشین سمیر

  خانم؟ نساء ندارید لازم چیزي شما_

  انداخت: پائین را سرش زده خجالت نساء
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  ممنون! نه_

  زد: زهرخندي سمیر

  نداره؟ احتیاج چیزي بگید دوستتون به_

  چرخید: طرفم به و زد گشادي لبخند نساء

  نداري؟ لازم چیزي تو جانا_

 کیف بود!سمیر گرفته اششوخی مردك گرفتم. را رویم و کردم اخم
  رفت. مارکت سوپر به و برداشت داشبورد توي از را پولش

  نساء: سر روي شدم هوار رفت که همین

  شما. يخونه بیام خواستممی من بیاي؟! کردي قبول چرا_

 تو که شدمی راضی سمیر کل! عقل کردم...آخهنمی قبول که گیرم_
  لیدا. دل وَر خودشون يخونه برتتمی شده که کتکم زور با بري؟

 ناراضی و خشمگین بأیستم سمیر جلوي توانستمنمی اینکه از
 ايچاره مگر اما بگذارم. آنها نحس يخانه به پا خواستمبودم.نمی

  بود؟ کجا او اصلا خواست!می را امیرعلی دلم داشتم؟
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  راند. خانه سوي به و داد جا عقب صندوق پشت را ها خرید سمیر

 يمعده روي را دستم و شدم ولو کاناپه روي رفتیم خانه به وقتی
  بود... هشد شروع اشلعنتی درد دادم.دوباره قرار صاحابمبی

  بودند؟ کجا حنا و امیرعلی خورد!می را مغزم داشت خوره مثل چیزي

  گرفت: را دستم و نشست کنارم نساء

  شی.می خوب نکن فکر هیچی به_

  کردم: خفه دل در را آهم

 بکنم کاري دهممی قول پشتمی! همیشه که نساء...مرسی مرسی_
  نم!کمی درستش خودمم کردم خرابش بشه.خودم درست زندگیت

  کرد: اخمی

 فراموش و چیز همه بیا نکردم.پس اشتباه کم منم کن! فراموش اینارو_
  کنیم!
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 کردمی برخورد ها پله به ِشلِپ_شِلِپ که کفشی تق_تق صداي
 جدیدش هاي فرشی رو با خانم کنیم.عمه نگاه سو آن به کرد وادارمان

  خانم... عجوزه شد!می فرما حکم داشت

  گفت: عصبی ردخو نساء به نگاهش تا

 لوح ساده پسره قاپ اومدي باز اینجا؟ داده راه کی رو گشنه گدا این_
  بزنی؟ منو

 اب و دادم تکیه مبل پشتی به شد.خونسرد پر اشک از چشمانش نساء
  گرفتم: نشانه را خانم عمه انگشت

 اب کردن.عمه بزرگش عقده از پر بچگی از اشونه!عمه نسا،این بینیمی_
 بالاست! اون لیداشونم کنه.می خالی و خودش گراندی به دادن فحش

  کنه.می تکرار طوطی مثل حرفارو همین و میاد بعد کمیه

  کشید: داد خانم عمه و خندید پر چشمان با نساء

 ور حلوات دستام همین با خودم بمیري خداکنه سفید! چشم حیايبی_
  کنم. درست

  خندیدم:



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2163  

 

 پس و آوردیم پس بار یه که مالی ما مهسا ریش بیخ پسرت پیر_
  گیریم.نمی

 براي که دادمی زشت هاي فحش کرد،آنقدر دادبی و داد به شروع
 جدي زیاد اما کردمی هم شدم...تهدید زده خجالت او جاي ايلحظه

  کند.می واق_واق زیادي نگرفتم.سگ

  گفتم: تعجب با و کردم نگاه نساء به

  شنوي؟می توئم نسا_

  اد:د قورت را اشخنده نساء

  چیو؟_

  سگ! پارس صداي_

 من و شد بیشتر هایش فحش آتش.شدت روي اسپند شد خانم عمه
 گذاریمنمی محلش دید که خانم شد.عمهنمی قطع املحظه یک امخنده

 چقدر من و کرد ترك را جنگ میدان "کارخیانت زن" يجمله گفتن با
  بودم. کرده عادت لقب این به

  کار!خیانت زن
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 را خانه صورتم و دست بوسیدن از بعد و کرد درست سوپ برایم نسا
 شدم...از دیدن تلویزیون مشغول و دادم لم کاناپه کرد.جلوي ترك

  دیدم.می را دلنوازان سریال فیلمآي يشبکه

 راستم نشدم.سمت لیدا حضور يمتوجه که بودم سریال محو آنقدر
  دوخت. صورتم به را نگاهش و نشست نفري سه يکاناپه روي

 خودم روي برود.به و بزند زبان زخم بود آمده حتما زدم! لبخندي
 یلدا سریال توي دختر شدم. سریال دیدن مشغول همچنان و نیاوردم

  بود! شده کار به مشغول هواپیمایی آژانس توي و داشت نام

 من به را نفرتش از پر نگاه ابتدا آمد. هم آقاجون گذشت که کمی
  گفت: لیدا روبه مهربانی صداي با بعد و دوخت

  چطوره؟ گلم از ترپاك عروس بَه بَه_

 عروس رود!می فرو قلبم توي و شودمی خنجر گلش از ترپاك عروس
 یدال نیستم...کنار پاك من بفهماند من به تا است طعنه گلش از ترپاك

  زد: ملیحی لبخند لیدا و نشست

  خوبم. آقاجون، مرسی_
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  چطوره؟ امنوه_

  بوسه!دست_

 به کردند نیاوردم.شروع خودم روي به اما شدم نفرت و رصح از پر
 پاك کردم.لیدا سریال دیدن مشغول را خودم الکی هممن و زدن حرف

  نه! من و بود

 را نشست.دستش کنارم و آمد سویم به مستقیم شد پیدایش که سمیر
  بودن! زن سمیر...از از خودم از شدم منجز من و کرد حلقه کمرم دور

  است.غریدم: کرده درست سمیر که حرامسرایی از شدم منجز

  کن! ولم_

 امشقیقه به را شدم.لبش داغ و کرد سرایت هم من به تنش داغی
  گفت: و چسباند

  خوشگلم؟ زن نداري دوسش چیه؟_

  شد: جمع کردم.دهانم حس خوبی به لیدا نگاه سنگینی

  خوره!می همبه ازت حالم_
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  داد: فشارم بیشتر

  زم.عزی دارم دوستت منم_

  عوضی!_

  جانا... نازي چه تو_

  کنی؟ ثابت چیو خوايمی_

  گرفت: دهن به را گوشم يلاله خجالت بدون

  زنمی؟ اینکه کنم، ثابت خواممی چیو اي!خوشمزه چه اوم_

  گیرم.می طلاق ازت_

  خندید:

  خواب؟ توي_

  مریضی... یه تو نیست! مشخص خودتم با تکلیفت تو_

 نفس و کرد قطع را گوشی لیدا شد. بلند لیدا گوشی زنگ صداي
  کشید. عمیقی
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  چرخاند: لیدا طرف به را سرش سمیر

  بود؟ کی_

 پر لبخند و داد سُر رنگش زرشکی ژاکت جیب توي را اشگوشی لیدا
  زد: استرسی

  زنم.می زنگ بهش بود...بعداً دوستم عزیزم! هیچی_

 گفتمی لیدا به کردم. نگاه آقاجون به و گرفت را وجودم تمام کینه
  کرد؟می خطاب کثیف را من و گلم از ترپاك عروس

  گفتم: بلندي صداي با

 خطابت عزیزم لیدا و زنهمی زنگ بهت روز هر که پسریه همون آهان._
  گل؟ از ترپاك عروس آره کنه؟می

 حس وجودم تمام در را گیرد،لذتمی فرا را جمع که سنگینی سکوت
  نداشتم. را کسی خوشبختی طاقت بودم! بد کنم.منمی

  دادم: ادامه بلند صداي همان با پس
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 بلند گوشیش زنگ صداي زیادي روزها این گلتون از ترپاك عروس_
  زنه!می مشکوك زیادي روزها این گل از ترپاك عروس این شه.می

 حدقه از چشمانش که را آقاجون دیدم من و پرید لیدا رخ از رنگ
 رتکم امشانه دور از که را سمیر دست سنگینی کردم حس زد.و بیرون

  شد! ترکم و

 فیلم یک همانند چشمانم جلوي هایمسختی و ها ها،عقده کینه تمام
 با و کردند درازي زبان برایم خانه اشیاء شدند.تمام رد سینمایی

 صداي و شد قبل از ترپریده رنگ خندیدند.لیدا رویم به تمسخر
  آمد.می بندش پشت سمیر عصبی هاينفس

 خراب خانه دوم زن یک لیدا اما نبودم خوشبخت داشتم، نسرطا من
  بود! شده گل از ترپاك عروس کن

  زدم: ايقهقهه

  جان؟ لیدا گمنمی درست_

 سمیر سوي به سرم کرد!می برابري دیوار گچ سفیدي با لیدا صورت
  بود. دوخته چشم لیدا به ناباور که چرخید
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  بیچاره! طفلک نداشت تعریفی حالش

 زرد تو هم لیدا این کردنمی باور نگاهش و بود مانده باز هم زا هایشلب
  گرفتم: معرکه بیاید.بلندتر در آب از

  گرفتی؟ مونیلال چرا نه؟ مگه دوم،زن توئم با_

  داد: جواب پریده رنگ همان با و کرد ايقروچه دندان لیدا

  دهنتو! ببند_

  انداختم: سمیر به نگاهی و زدم ايخنده تک

  بابا... ِاي بینی؟می رو خدا کار اومد! در زرد تو که زنتم این سمیر_

  کشید. عمیقی نفس و بست را چشمانش شد، مشت دستانش سمیر

  زد: قرمزي به لیدا زنگ

 نیکمی فکر بزنی! تهمت بهم دمنمی اجازه ببندي. دهنتو چاك بهتره_
 من آبروي خوادمی این بگید چیزي یه شما آقاجون خودتن؟ مثل همه

  ببینه. و شوهرم و من خوشبختی نداره چشم ببره! الکی_لکیا و

  دوخت: چشم سمیر به درمانده و
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 شدي؟ لال تو و زد حرفی یه جانا باز گی؟نمی چیزي چرا تو سمیر_
  دهنش! تو بکوب جوابشو

  غرید: خشکی صداي با سمیر

  بده! و گوشیت_

 گاهمن اخم با و انداخت عسلی میز روي را رنگش آبی تسبیح آقاجون
  کرد:

 پرهمی هرز خودش که کسی چسبه!نمی من عروس به هاوصله این_
  کنه.می تلاش دیگران کردن خراب براي زیاد

  زد: خشکش لیدا

 هب تو شدي؟ زن این حرفاي خام باز نکنه بده؟ گوشیشتو چی یعنی_
  سمیر؟ داري شک من

  کشید: داد بلندي صداي با و شد منقبض سمیر صورت

  بده! گوشیتو گممی_

  نینداخت: تا و تک از را خودش اما ترسید لیدا
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 جادوت بازم همیشه مثل خانم جانا شدي! دیوونه واقعا اینکه مثل نه_
 بهم ديمی اجازه خودت به چطور پس اتم؛بچه مادر من متوجهی کرد!
  کنی؟ شک

  پرید. جایش از و شد طوفانی سمیر نگاه

 زمزمه اياستغفرالله زیرلب آقاجون و داد قورت را دهانش آب لیدا
  کرد!

  دیدم! را لیدا شدن خورد لذت با من و

  نکرد! رحم همجنسش به که زنی بود، زن یک لیدا

 اششقیقه کنار يکرده باد رگ برداشت.با خیز لیدا سوي به سمیر
  غرید:

  ! لیدا بیاد کن رد و کوفتی ماسماسک اون_

 از پر صدایششد. مچاله خودش توي ترس با و اشک از پر لیدا چشمان
  بود: دلخوري و بغض

  شه!نمی باورم هیچ_
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  کشید: داد بلندي صداي با سمیر

  ! لیدا نیومده بالا سگم روي تا من به بده و گوشیت_

  غرید: آقاجون

 به اونم کنه؟می شک اشبچه مادر به آدم سمیر. پائین بیار صداتو_
  کاره!خیانت زناي تمام يدسته سر خودش که یکی کی! حرف

 ایشپ زیر را اشمردانه غیرت تمام یکی انگار شد. قبل از کبودتر یرسم
  داشت! را کشتنش قصد و بود کرده مچاله

 و ترس از پر و کشید جیغی فشرد.لیدا و گرفت را لیدا بازوهاي سمیر
 خلاص سمیر دستان حصار از را خود کرد سعی عاجز و وحشت،درمانده

  دهد. نجات را جانش و کند

 به را او و کشید بیرون لیدا جیب از را گوشی تمام گريوحشی با سمیر
 خراشگوش جیغش صداي و شد گشاد لیدا داد.چشمان هل زمین روي

  عاجزتر. و تر

 تماشا لذت با لیدا و خوردممی کتک سمیر از که افتادم خودم یاد
  کرد.می
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 نیز عاقبت ببینم، تا شد چشم تنم تمام و شدم مور_مور ايلحظه براي
  خواند!می گناهکار را بقیه و زدمی نجابت و پاکی از دم هک را

 رد.ک باز را لیدا گوشی قفل خراب اعصابی و پریده رویی و رنگ با سمیر
  لرزید!می دستانش

 آقاجون به تمنا و التماس کردند.با باز را خودشان راه لیدا هاياشک
  دوخت. چشم

  پید:تو سمیر روي به عصبانیت با آقاجون تعجب کمال در

 حرف یه با که هستی مردي چجور دیگه تو گنده! مردِ بکش خجالت_
  کنی؟می شک زنت به ته و سر بی

  چرخاند. طرفم به را سرش ناگهان سمیر

  گفت: و ماند خیره چشمانم نفرت،به از پر

  شدم! اینجوري من که زنه این تقصیر_

 یاد از را کشیدن نفس و شد متوقف هایمرگ در خون گردش
 گلویم به را بغض و کرد سِر را تنم تمام نفرتش از پر شمانبردم.چ

  برگرداند.
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  لعنتی! منِ بودم! من چیز همه مقصر

  :گفت گریه با کرد.لیدا گیريشماره به شروع کینه و حرص با سمیر

  بخدا... سمیر_

  گذاشت: لبش روي را اشاشاره انگشت سمیر

  شو!خفه هیس_

 شاید بست؛ را چشمانش ندهدرما و عاجز و زد زردي به لیدا رنگ
  ببیند. خود چشمان با را شدندش نابود خواستنمی

 آلارم یک یا خطرناك صدادار زنگ یک همانند گوشی متمد بوق صداي
  پیچید. خانه توي دهنده، هشدار

 گاربود.ان مانده خیره گوشی يصفحه به التماس با و شد قفل سمیر فک
  باشد! دروغ یکی این که خواستمی

  سمیر! بیچاره باشد! پاك نشز این

 يشده مچاله قلب روي گذاشت پا مرگ ناقوص مانند مردي صداي
  سمیر:
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  عزیزم؟ خوبی الو...لیدا،_

  مات! آقاجون نگاه و شد بلند لیدا هق_هق صداي

 ایجاد بدي صداي و افتاد زمین به سمیر دست از گوشی لحظه همان
 را اشمردانگی شد! رپی ُمرد! سمیر خورد! گره امسینه توي شد.نفس

  زد: لب متحرك يمرده یک مانند حالتبی و حالبی و برد باد

  گمشو..._

 با و برداشت صورتش روي از را شد.دستانش قطع لیدا هق_هق صداي
  کرد: زمزمه گیبیچاره

  خوبه؟ حالت سمیر، گیمی چی_

 ماتش و کیش نشست.نگاه مبل روي رمقبی و شد سست سمیر پاهاي
  شد.می بیشتر هایشنفس صداي لحظه به لحظه و بود زمین روي

  دم.می توضیح برات قرآن به سمیر_

  کرد: زمزمه حالبی سمیر

  برو! گمشو فقط_
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  گرفت: خود به وحشت رنگ لیدا چشمان

 اشهمه سابقمه شوهر بخدا بدم. توضیح برات بذار سمیر؟ گیمی چی_
 دوستت درچق که شاهده هم خدا دونیمی خودت شه،می مزاحمم

 یه حتی نداشتم دوستت دارم.اگه دوستت خیلی بخدا سمیر دارم!
 اگه زنت.احمقی پیش بشم خورد انقدر تا موندمنمی پات به املحظه
  باشی! نفهمیده اینارو

  رفت: آسمان به لیدا هق_هق و داد فشار را گلویش دست با سمیر

 فکر چرا دیدید؟ خطایی من از حالا بگید.تا چیزي یه شما آقاجون_
 که نکردم خطا پا از دست عمرم توي من خرابن؟ جانا مثل همه کنیدمی

  زنید!می تهمت بهم اینطوري

  بود: دارخش و گرفته سمیر صداي

  بیرون! من يخونه از گمشو گممی بهت_

 دز زانو پاهایش رفت.جلوي سمیر طرف به رفته وا و شل هايقدم با لیدا
  داد: سر گریه قبل از ترچارهبی و
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 به دادم.می و جوابش گاهی منم شدمی مزاحمم زدمی زنگ بهم فقط_
 کردم گناهی چه من کنی؟می همچین چرا گم،می راست علی حضرت

 نیستی حاضر حتی اون بخاطر بخورم؟ هم رو جانا هوس چوب باید که
  کن... نگام کنی...سمیر نگاه صورتم تو

  کشید: داد و کرد نگاه من به خشم با سمیر

  بیار! رو لیدا لباساي برو گمشو_

 و زد چنگ را سمیر شلوار سوخت.لیدا لیدا حال به دلم ايلحظه براي
  کشید: جیغ

 کاري هیچ نکردم.بخدا خطایی من سمیر؟ گممی چی شنوينمی_
 قانونیتم! زن من اتم،بچه مادر من رفته؟ کجا مروتت و رحم نکردم.پس

  ؟کنی پرتم خونه از دهمی اجازه غیرتت

  غرید: عمیق ايکینه با سمیر

  بیار. لباساشو برو جانا_

 لحظه هر لیدا جیغ رفتم.صداي کفشی جا طرف به و آمدم خودم به
 نم بخاطر شد!نمی که شدنمی سابق آدم آن دیگر شد.سمیرمی بیشتر
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 اطرافش هايزن به عمرش آخر تا من بود.بخاطر خورده ترك اعتمادش
  من! بخاطر کرد،می شک

 ومدزن یک گرفتم.لیدا دست به را لیدا شال و بارانی جاکفشی ویزآ از
 و داشتم دوست عاشقانه را سمیر من اگر راستی بود.به کن خراب خانه
  آوردم؟می خودم سر بلایی چه شدمی سمیر دومزن لیدا

 اناشزندگی به پا لیدایی که اولی هايزن تمام مثل شدممی نابود قطعا
  دیده! ستم هايزن متما گذارد...مثلمی

 سمیر به که انداختم لیدا به نگاهی ترحم با و رفتم اشانسوي به
  ببخشد. را او تا کردمی التماس

 کردم.لیدا پرتاپ طرفش به را شالش و بارانی شدم! بدجنس کمی
  ماند: خیره سمیر به گریان چشمان با و زد خشکش

  ؟شهمی چی امونبچه پس راختی؟ همین به ؟ برم برم؟_

 کردن مادري لیاقت که مادري پیش نه مونه!می پدرش پیش بچه_
  رسه!می فرش و قر به فقط و فقط و نداره

  زد: زجه لیدا
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  گی؟می چی کنه لعنتت خدا گی؟می چی_

  غرید: حرص از کرد.پر بلندش زور با و گرفت را لیدا مچ

 م.بکن روشن تکلیفتو بیام تا شهنمی هم پیدات ري،می میشی گم_
  مونه!می من پیش موقع اون تا بدممه

  کرد: نگاه آقاجون به بدختی با لیدا

 سنگ از دلش که بگو.این چیزي یه تو لااقل ساکتی؟ چرا تو آقاجون_
  بینه!نمی هیچی شده

  شد. مات لیدا نگاه و انداخت بالا ايشانه نامحسوس آقاجون

  دونه!می بهتر اشوزندگی صلاح پسرم حتماً_

 يشده گرد چشمان با لیدا که برود خواست و شد بلند جایش از و
  بود: دار گریه اشخندید.خنده آلودش، اشک

 اشوزندگی صلاح بهتر سمیر گفت آقاجون شنوم؟می درست دارم_
  دونه!می
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 عروس ترس،مقابل از شد.پر ترس از پر نگاهش آقاجون کردم احساس
  گلش! از ترپاك

  کشید: بود،دادي آمده در صبرش که سمیر

  کنم؟ پرتت اردنگی با خودم یا بیرون ريمی_

 شالش و کرد تن به را اشبارانی لرزانش هايدست .با خندید بازهم لیدا
  دوخت. آقاجون به را نگاهش انداخت.دوباره سرش روي را

  کرد: زمزمه بغضی پر صداي با

  آقاجون؟ نداري حرفی گممی بار آخرین براي_

  آقاجون! ترس شدن بیشتر بازهم و

  گرفت: صدایش و شد روان هایشاشک لیدا

 هک حالا بیرون، کنیدمی پرت آشغال تیکه یه مثل و من که حالا پس_
 گهمی که رو! آقاجون همین نکنم؟ رسوا خودم چرا شدم رسوا من

  ،هان؟ فرستادي براش و من چرا پس دونهمی بهتر صلاحشو پسرش

  شد: سرخ خشم از سمیر صورت
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  لیدا؟ گیمی چی_

 کردم اخراج رو لیدا که من نپرسیدي خودت از موقع هیچ چرا رسمی_
 لیدا و کرد لطف یهویی پدرم چرا شد؟ پیدا اشکله و سر یهو چرا پس

  کرد؟ استخدام رو

  داد: ادامه و شد قطع لیدا هق_هق صداي

 چیزي یه از باز کنی؟ دفاع عروست از خواينمی ساکتی؟ چرا آقا حاج_
 نوه اینم خواستی...بیانمی نوه مگه دي!ش خیالشبی و کردي سود

 تو مگه بشناستت؟ پسرتم خواينمی نکن! سکوت آقا حاج دیگه!
 کهاین با کردي استخدامم سریع دارم دوست پسرتو فهمیدي که نبودي
 خواي،می نوه گفتی نمیاد، خوشت عروست از بودم.گفتی شده اخراج
  نبودي؟ تو مگه بشم، نزدیک پسرت به چجوري گفتی

 مسبب کردنمی باور .انگارانداخت نگاهی آقاجون به زده حیرت سمیر
  باشد! پدرش هااین تمام

  زدم... پوزخندي

  شد!می واویلا دیگر که است پدرش مادرش، مرگ علت فهمیدمی اگر
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  زد: ايدستپاچه پوزخند آقاجون

 رسیده جایی به کارت دیگه کنی؟می بلغور چیه هاپرت و چرت این_
 بدم، مجاتت دري به در از خواستم باش و من زنی؟می تهمت ممن به که

 رو حرفش سمیر بشی. پسرم عقدي زن گذاشتم و کردم باور حرفتو
   نیست! شکمش تو راست يلقمه یه هانکنی باور

  گفتم: خنده با و پرید بالا ابروهایم

 دست بگه؟ دروغ هم گل از ترپاك عروس شهمی مگه عجیبه، واقعاً ئه_
  آقاجون. خوش

  غرید: خشم با

  شه!می بلند تو گور از هاآتیش تمام که شوخفه تو_

  کرد: نگاه سمیر به غصه با و کرد پاك را هایشاشک لیدا

 از خدا زدید! تهمت بهم الکی چون دهمی و جوابتون خدا روز یه_
  الهی! نگذره کدومتونهیچ

 و شده فلق فکی با رفت.سمیر در سوي به رفته وا و شل هاي قدم با
  شد. نزدیک آقاجون به دهم صورتی
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  گفت: سریع آقاجون

 هشب بذار گفت ببره پیش از و راهی تونهنمی دید این تهمته! که بخدا_
 و بوده مارمولکی عجب بندازم. هم جون به هم اینارو بلکه بزنم! تهمت

   نداشتیم! خبر ما

  زد. لبخندي نفرت با سمیر

  بود! رفته رسید.لیدا گوش به در محکم صداي

  کرد: زمزمه ايآهسته صداي با سمیر

  نبردي. انسانیت از بویی هیچ تو میام! امیرعلی حرف به دارم تازه_

  سمیر..._

 بودم ساخته ذهنم توي ازت که تصویري خوامنگو...نمی هیچی هیس!_
  بخوره! بهم

 نمیا را سرش و شد ولو مبل روي آقاجون رفت، بالا يطبقه به که سمیر
 جدانو بود.هیچ نبرده انسانیت از بویی واقعاً  مردي گرفت.این دستانش
  نداشت!
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 ترینکثیف او من نظر رسید.ازمی نظر به آور انزجار و بدبخت چقدر
  بودم. دیده عمرم توي که بود آدمی

 تمام نبرد. خوابم کردم که کار هر بخوابم.اما تا کشیدم دراز تخت روي
  د...بو لیدا و سمیر و درگیر ذهنم و فکر

  داشت؟ حالی چه سمیر الان

  شدم. اتاقش وارد بزنم در که آن دون و رفتم اتاقش به اختیاربی

 ماا شد حضورم يمتوجه کرد.می دود سیگار و بود نشسته پنجره کنار
  نیاورد. خودش روي به

 به را نگاهم و ایستادم شدم.کنارش نزدیکش و بستم آهسته را در
  زد: وديزهرآل پوزخند دوختم. رخشنیم

  داره! دیدنی هم من بدبختی_

  دادم: پوزخند با را جوابش هم من

 اي نمونده! باقی سوگولی هیچ سراشحرم از که ببینم و مردي اومدم_
  رفت. و زد پر که هم لیدا  بیچاره،
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  کرد: شکار را هیکلم کثیفش نگاه

  عزیزم! آخرمی و اول سوگولی تو هستی! که تو_

  گفتم: و ساییدم همروي را هایمدندان حرص با

 به دست تهشم بپوسی! چهاردیواري این توي باید تو رم.می که من_
  بشی. لیدا دامن

  :گرفت قرار رویمبهرو درست و شد بلند زد. سیگارش به عمیقی پوك

  مونی!می خودم سوگولی ابد تا تو خوشگلم. زن نکن خوش دلتو_

 به نفرت از رپ و کرد خوش جا گلویم توي لعنتی بغض این دوباره
  گفتم: و زدم زل چشمانش

  بده! طلاقم_

  انداخت: بالا ابرویی و کرد خاموش سیگاري جا توي را سیگار

  بدم؟ طلاقت اوم،_

  کرد: زمزمه آرام و شد خیره هایملب به

  خواي؟می طلاق پس_
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  گفتم: التماس با و گرفت امگریه

 توئه مت،خوانمی شدم. خسته بخدا برم. بذار بده! طلاقم تروخدا_
  فهمی؟نمی چرا خوام.نمی و لعنتی

  گفت: ايدورگه صداي با و نشست امشانه روي دستش

  دم!می طلاقت باشه،_

 نشست گوشم يلاله روي هایشلب گرفت. نفسم و شد گشاد چشمانم
  زد: لب وار پچ_پچ و

  خوشگله! شرط یه به اما_

 قورت را انمده آب هیجان و ترس با و کرد تپیدن به شروع تند قلبم
  داشت: لرز صدایم دادم،

  شرطی؟ چه_

  نگریست: چشمانم به و آورد بالا سرش
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 و دممی طلاقت کنی قبول شرطمو اگه بدم! طلاقت که داره شرط یه_
 اب بري تونیمی موقع اون ندارم. کاریت دیگه حتی بري! کنممی ولت
  سگ! اون

 ملب يگوشه را شستش انگشت رفت. نبضم و شد خشک گلویم
  شد. خمار چشمانش و گذاشت

  گفت: تمام رحمیبی با و

 تو زا بچه یه بده. بچه یه بهم کنم. حست بذار باش، باهام دیگه بار یک_
  خلاص! و دممی طلاقت صورت این باشی...در مادرش که

 کنم،می کنم.بازمی باز بندم،می کنم.می باز بندم،می را چشمانم
  بندم.می

  چرخد.مین زبانم شده، خشک سقم

  افتد.می شمار به هایمنفس و گیردمی گر بدنم

  گفت: و کشید بالایم لب روي را داغش انگشت

 لاشخور کلاش اون خودم. خودِ براي بودي! من براي اولم همون تو_
 خیالتبی اونم و پوسیمی اینجا تو رسه.نمی آرزوش به هیچوقت
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 من اب عمر یک باید بینی؟یم تري، چارهبی منم از که بابا...تو اِي شه.می
  ببري! گور به و دلت آرزوي و کنی سر

  شد: نازك ايتمسخرانه حالت با صدایش و کرد کج را سرش 

 اینو شه،می خیالتبی دیگه روزه چند جونت امیرعلی جانا! چارهبی_
  گه!می چی بهت بزنم حدس بذار دم.می قول بهت

 لبش گرفت، خود به ايهمتفکران حالت و دوخت سقف به را چشمانش  
  گفت: و کرد تر زبان با را

  تو! برايِ جانا خورد، سگ گهمی_

  انداخت: نگاهی اطراف به حیران و کرد درشت چشم ها دیوانه ماننده

 از که بارم چند اون. و اینو دست افتاده شده اَخی دیگه جانا ولی_
 و رشدو لجن نیست. استفاده قابل دیگه کنم فوتش و دارم برش زمین

  لجن! گرفته،

 مهایچنگال با و بزنم عربده داشتم دوست کشیدم. و گرفتم را موهایم
  کنم. زخم را سمیر بازوي
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 هایمدندان با کنم، جدا تنش از را سرش و بتراشم تَه از را موهایش
 حیاط، همین توي را او و کنم تکه_تکه را بدنش بجوئم، را اشخِره_خِر

  م.کن چال امیرعلی، اتاق کنار

 بود من يچاره راه او لرزید...کشتنمی هایم دست رفتم. عقب به قدمی
  بس! و

 خواهم انجام را کار این روزي قطعاً  باشد ضررم به کشتنش اگر ٰ◌ حتی
  .داد

 آبی چشم دختر یه بشو! امبچه مادر گممی دي؟نمی جوابمو عزیزم_
 ست؛ما يبچه جانان. بذارم اسمشو دارم دوست خوام.می خودت مثل

 بهم شهمی گوگولی خیلی تو منو يبچه کن باور جانا تو! وجود از بچه یه
  کن! اعتماد

  غریدم: خشم از پر

 فکر ٰ◌ حتی دم.نمی کاري همچین به تن بمیرمم من سمیر! بسه_
  !کنهمی سیخ و تنم موهاي تو از بچه داشتن

  بود! خونسرد
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  بکنی؟ کارچی خوايمی انوقت کنم؟ مجبورت اگه حتیُ_

  دادم: جواب داد. اتصالی مغزم و گرفت رعشه تنم مامت

 رو کلمه این که بس آورد در مو زبونم بکنی، تونینمی غلطی هیچ_
  کردم. تکرار مو به مو برات

 دادن دست از براي چیزي که کسی مانند پروا،بی و آهسته خندید،
  ندارد.

 با خورده، چین اشگوشه که خمار چشمانی با موزي و هسته خندید،آ
  شده. مشت دستان و عرق از خیس پیشانی

  است! جنگ میدان يبرنده داندمی که کسی مثل

  رفتم. در طرف به و کردم رها را نفسم ترسیدم!

 راحتی به کشاند. خود طرف به مرا و گرفت را کمرم پشت از سمیر
  خوردن. آب مانند

 شلی نفس برد. فرو گردنم توي را سرش و چسبید من به پشت از
  کرد: زمزمه لب زیر و دکشی
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 که رو هرچی دارم دوست بینمتمی وقتی خورهمی بهم ازت حالم_
  بیارم.... بالا خوردم

 و غدا هاينفس تا نخورد، گردنم به کثیفش هايلب تا کردم کج را سرم
  نکند. لمس را گوشم يلاله خمارش

  خواست.می آوردن بالا دلم هم من داشتم. تهوع حالت حس

  گفتم: لنديب صدایی با

 لمحا تو برابر صد بمونم؟ که امراضی اینجا من کنیمی فکر کن، ولم_
 از چشمات، از صدات، خیانتت،از از کشیدنات، داد از خوره.می بهم ازت
 بغلم زور به خوايمی که گوشم بغل نفسات صداي از هات،گوئی زور

 و،ت از ري،بیا در تنم از و پیرهنم خوايمی زور به وقتی دستات از کنی،
  برو! و بکش و دستت خونه. این از لیدا، از بودنت، مرد از

 هايشعله از پر داد...نگاهش هلم تخت طرف به محکم و کرد رهایم
  گی!بیچاره و خوردگی سر حس بود. کینه و نفرت سوزان

  خوشگلم. زن شوهرته پیش جات بعد به این از_
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 روشن را آژیرش و زد زنگ کرد. خطر اعلان مغزم و شد حسبی پاهایم
  کرد.

 این از تر تیز که سمیر دوئیدم. در سوي به و کردم جمع را قوایم تمام
  زد. چنگ را پیرهنم و شد روانه سویم به سریع بود هاحرف

 کنم خلاص دستانش از را پیرهنم تا کشیدم را بازوام عصبی و حیران
  دریغ. اما

  گفت: پیروزي لحن با و زد پوزخندي

 پس اومد امیرعلی کردي؟ پیدا روزي و حال چه ینیبمی عزیزم_
 ولی خودم! دل ور اومدي و آوردتت بالا هم حالا خورد. منو يمونده
 با نمکمی حالیت روانی! بیمار اون مثل نیستم لاشخور من نباش نگران

  طرفی. کی

  گفتم: حالیبی با و کشیدم عمیقی نفس درمانده و خسته

 خیانت لجن من امیرعلی، يآورده بالا نم گی!می تو که هرچی اصلاً_
 و ترینعوضی من خاکی. يکره این روي زن ترینکثیف من کار.
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 سب برم. و کنم گم و گورم تا کن خلاصم برم. بذار و کن ولم ترین!نجس
  سمیر... کن

 متمو تقاص باید تو هرته؟ شهر مگه راحتی؟ همین به بري؟ کنم ولت_
 تک_تک تقاص بدي! و شدم بستري رستانتیما تو بخاطرت که روزایی
 داشتم دوست که روزایی تک_تک ریختم. اشک بخاطرت که روزایی
  بزنم! دار و خودم

  لرزید: صدایم شدند. شل سمیر دستان گرفت. نبضم

 کشهینم جونم دیگه سمیر. تونمنمی دیگه بمیرم! بذار بکش، منو پس_
  شدم! خسته نداره. طاقت

  داشت: گریه تویش که یهایخنده آن از خندید.

 تو بکنی! خلاص دستم از و خودت هاراحتی این به ذارمنمی جونم نه_
  بشی! کُش زجر ذره_ذره بمیري، ذره_ذره باید

  داد: هلم خواب تخت طرف به
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 روت به بعد به این از درا ذاري!می اینجا مرگتو يکپه بعد به این از_
 یدونمی بکنی فرارم یمبخوا نداري. و هیچی لیاقت چون شهمی بسته

  خوشگلم! زن میارم سرت بلایی چه

 دوست آمد.نمی امگریه اما لرزیدمی بغض از امچانه نشستم. تخت روي
 حالت ترینناكوحشت توي داشتم دوست شوم. گور به زنده داشتم
 کود تنم روي و دهند خراش چاقو با را قلبم برسم. قتل به ممکن

 با نباشم مجبور تا شوم، خلاص سمیر دست زا جایش به بریزند. حیوانی
  بخوابم! تخت یک روي او

 زیر آمد. تخت طرف به و کرد خاموش را خواب اتاق چراغ خیال،بی
  زد: ناکیچندش لبخند و خزید لحاف

 خواب وگرنه بخوري! اتومعده قرصاي زود صبح باید که عزیزم بخواب_
 اب اتوروده و معده بگیم رهدکت آقا به مجبوریم هم ما آنوقت ها.مونیمی
  کنه. یکی هم

 به بعد کمی و بست را خندید.چشمانش قاه_قاه حرفش دنبال به و
  رفت. فرو عمیقی بارنکبت خواب
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  شدم: خیره صورتش به نفرت با

  ایشالله! بشی خواب به خواب_

 یک هم باز دوختم. سقف به را خوابم غرق چشمان و کشیدم ايخمیازه
  زن! همبه حال و کننده منجز زندگی یک مه باز دیگر! روز

 جانا یزندگ حالت بود گفته فرشتگانش به گویا. بود گرفته خوابش خدا
  بماند... گونههمان بگذارند و بزنند تافت را

  استغفرالله! خوشی؟ و جانا

 آب يمزه آبش دادم. فرو گرم آبِ ايجرعه با نشسته دهانی با را قرصم
  داد!می را حمام

  داشتم. هاییآرزو آخر شوم، بیچاره و نکنند را اممعده اینکه ترس از

  بود. برگشته امزندگی قهرمان امیرعلی،

  کرد!می چه و بود کجا دانستمنمی اما

 و رنگبی و شلخته زدم. صورتم و دست به آبی و کشیدم دل ته از آهی
  رسیدم.می نظر به رو



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2196  

 

 کرد. پر را هایمگوش امهس صداي و سر دوباره آمدم بیرون که اتاق از
  کشید:می داد چارهبی مهرداد سر داشت

 سايعک گفت کی نزنید؟ دست من وسایلاي به نگفتم دفعه صد مگه_
  میرید؟نمی بهتون!چرا لعنت کنه، لعننتون خدا کنید؟ پاره و محمد

  داد:می جواب دلجویانه لحنی با آرام، که بود مهرداد و

  نیست؟ یادت کردي اشونپاره خودت عزیزم،_

 ايبر کردم؟ اشونپاره کی من نیستم. تو عزیز من عزیزم، نگو من به_
 دروغ چرا ام؟دیوونه مگه بکنم؟ پاره و محمدم عکساي باید چی
  گی؟می

 توي را پاهایم نشستم. آلاچیق داخل و رفتم حیاط به و کشیدم آهی
  کردم. قلاب امسینه روي را دستانم و کردم جمع شکمم

  شدند. سیخ تنم موهاي و افتادند ترق_ترق به هایمدندان واه سردي از

 نای به مدام و بودند پوشیده نارنجی درختان هايبرگ بود؛ آمده پائیز
  رفتند.می سو آن و سو
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 اءنس يشماره فرستادم. بیرون را آهم غم با و کشیدم عمیقی فرا نفس
  دادم. تکیه آلاچیق چوبی يتنه به را سرم و گرفتم را

  داد: جواب سریع همیشه لمث

  جانم؟_

  خوردم: را بغضم

  نساء؟_

  خوبی؟ جانم،_

  ببارد! خواستمی دوختم. قراربی آسمان به را نگاهم

  گفتم: مقدمهبی

  رفت! لیدا_

  پرسید: متعجب

  کجا؟_

  بیرون. کرد پرتش سمیر_
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  گفت: و کرد مکثی

 مه ها این از بیشتر باید دیگه! همینه کن خراب خونه زناي عاقبت_
  بکشه! عذاب

  سوز!جان و عمیق دردي کرد. سنگینی دلم در چیزي

  کشیدم... آه دوباره

 از خیلی الان نشن، دوم زن که بگیرن یاد ها لیدا و لیدا وقتی تا_
  کرد.می پیدا ادامه و داشت دووم هارابطه

 ترینغمگین با و چکید امگونه روي اشکی قطره زدم. تلخی لبخند
  م:داد جواب ممکن حالت

 دلشون شدن، زنجیر کسی به وقتی که بگیرن یاد ها جانا و جانا اگه_
  موند.می پایدار ها رابطه از خیلی الان نکنه گیر جایی

  خوان؟نمی و سمیرشون که هایی جانا_

  داد: ادامه ندادم، جواب
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 درست مگه وسط این هم چیزي بکنی؟ خودخوري خوايمی کی تا_
  شه؟می

  زدم: لبخندي و چکید دیگري اشک قطره

  نساء؟ نداري کاري شم.نمی شرمنده وجدانم پیش حداقل_

  حتماً. دیدنت به میام باش خودت مراقب_

  خندیدم. بغض با و کردم قطع را گوشی

  بود! نگرانم او و بودم کرده ظلم او به من کردم،نمی درك را نساء

  شد. باز بود، دار ریموت که حیاط در

  شدم. خیره در به و و چرخاندم اسهک توي را چشمانم کنجکاوي با

 و کشید پر هایملب روي از لبخند حنا، ماشین توي امیرعلی دیدن با
  زد. خشکم

 کنده جایش از تا گذاشتم قلبم روي را دستم و دادم قورت را دهانم آب
  نکند. پرواز امیرعلی سوي به و نشود

  بود. بریده را امانم بغض کردم. نگاهش حسرت و دلتنگی با
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  ود.ب داده تکیه ماشین يشیشه به را آرنجش و بود کرده بانداژ را شسر

 کردند ریزش به شروع هایماشک کردم. پنهان ها درخت لاي را خودم
  شدم. او يخیره عذاب با و

 بود، من لب بود، من تن بود، من جان که اویی بود، شده من که اویی
  بود! من زندگی

  شد.نمی من مال هیچوقت که امیرعلی بود! آمده من امیرعلی

  ببرم! گور به خودم با را آرزویش که بود گفته سمیر

 احن به اعتنایی که آن بدون پریده رنگ و خسته شد. پیاده ماشین از
  شد. خیره سمیر و من اتاق يپنجره به و آورد بالا را سرش بکند،

  لرزید. وجودم و آمد در صدا به قلبم

 جواب سر با هم امیرعلی و پرسید چیزي امیرعلی از نگرانی با حنا
  داد. مثبت

 حرکت ورودي در طرف به و دوخت روبهرو به و کند پنجره را نگاهش
  کشید: داد نگران همیشه حناي و کرد
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  نکن! درست شر نرو، تروخدا امیرعلی_

  بیار! و چمدونم_

  بود؟ چه چمدان از منظورش نشستم. و خوردم سر زمین روي

  ترسیدم... بماند؟ که بود آمده

 دادمان به خودت خدایا شود؟می چه حالا زد. چنگ دلم به دلشوره
  برس!

  ندارم. نا دیگر ام،خسته

 و بود زده یخ هایمنفس پیچیدم. خودم به نگرانی و استرس از
  بودند. شده منجمد هایمدست

  

 م،بست را هایمچشم باشد. من پایان نقطه این کاش بستم، را هایمچشم
 وجود سمیري کاش بستم، را هایمچشم بود. من براي امیرعلی کاش

  نداشت.

  نبودم. جانا من و نبود من جانا کاش بستم، را هایمچشم
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 داشتم حضور آنجا من هم که کردم تصور را ،اتاقی بستم را هایمچشم
  زدم: صدایش آرام و زدم شیرینی لبخند امیرعلی. هم

  امیرعلی؟_

 توانستممی هم جا همین همیشه...از مثل بود، زده خواب به را خودش  
  کنم. تصور را لبخندش

  شدم: معترض و زدم کمر به را دستم

  توئم! با امیرعلی_

  نداد. را جوابم

  شدم. نزدیکش و انداختم بالا ابرویی

  طور!این که بست. را چشمانش فوري

 به موهاي کشیدم. موهایش لايبهلا را دستم و دادم قورت را لبخندم
  شبش! رنگ

  داشت! دوست را کارم این

  گفتم: ناز با و چسباندم گوشش يلاله به را لبم
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  عزیزم؟ امیرعلی،_

 از خسته خسته. يِخسته بودم، خسته پوشاندم. را سرم و زدم هق
 از ها...خستهنرسیدن از خسته رویاهایم. از خسته هایم،خیال
  چیز!همه

 ماشینش سوي هب و آمد بیرون کنان هق_هق حنا و شد باز ورودي در
  زدم: صدایش و آمدم بیرون درختان پشت از زدهوحشت دوئید.

  حنا؟_

  شد: گرد چشمانش برگشت. طرفم به ترسیده

  کنی؟می کارچی اینجا تو_

  پرسیدم: نگران

  شده؟چی_

  غرید: عصبانیت با و کرد پاك را هایشاشک

 هرکاري بخاطرت جونت امیرعلی باش! راحت تو خیالبی ولی هیچی،_
  نباش! نگران کنه.می بگی که
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  گفتم: درمانده و گیج

  فهمم.نمی هیچی حنا؟ گیمی چی_

  زد: تلخی پوزخند گریه با

 تو کوبید رو خونه سند امیرعلی نباش. نگران گممی دیگه! هیچی_
 مثل دمنمی احازه مونم،می جاهمین خونمه اینجا گفت سمیر. صورت

 ،بکشن همو بود نزدیک شدن گلاویز سمیر با بخورید. حقمو بچگیام
  تو! بخاطر

 امیرعلی ام!شنیده چه شدنمی باورم سست. پاهایم و شد گرد چشمانم
  بود. آمده همیشه از ترقوي بود! آمده من ترسوي

  دهد! نجات مرا و شود قهرمان که بود آمده بماند، که بود آمده

  نالیدم:

  حنا..._

  زد: زورکی لبخند و کشید بالا را اشبینی
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 داره دوستت امیرعلی نداري! گناهی که تو زنم؟می غر تو سر چرا نم_
  خب!

  داد: ادامه و خندید اما چکید اشکش

  ببخشید..._

  گفتم: و گرفت فرا را وجودم غصه

  خوام.می معذرت کردم ناراحتت اگه_

  کرد!می عذرخواهی ضعیف جاناي

 اما کنم تحمل تونممی کردم فکر من نیستی، مقصر که تو_
 تو اینگه بدون و شد آزاد زندان از امیرعلی که روزي ستم...هموننتون

  اومد! دستم کار حساب کجاست؟ جانا پرسید کنه نگاه صورتم

 هایینقشه چه دانمنمی که ايآینده از ترسیدممی ندادم. را جوابش
  دیده! هاییخواب چه و کشیده برایم

 دو_دو و بود سرخ چشمانش گرفت. را اشبینی کاغذي دستمال با
  زد.می
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  دوخت: هادست دور به را نگاهش و کرد باز را ماشینش در

 وزر چند این اگه ببخشید نشم. نزدیکت که بود کرده تهدیدم سمیر_
 کن! حلال دیدي بدي خوبی اگه نیستم. بدي زن من نبودم، کنارت

  برم... خواممی

 را او هرحال به ناراحت! یا شوم خوشحال رفتنش از باید دانستمنمی
  خواستم!نمی امیرعلی کنار

  گفت: گوشم زیر و کرد بغلم محکم

 خوب باش مطمئن دکتر برو وقت سر حتماً  باش، خودت مراقب_
 و سمیر بینه.می رو تو و هست خدا چون نکن ناراحت خودتو شی.می
 رديک خیانت سمیر به تو امیرعلی. پیش برو زندگیت پی برو و کن ول

 ینب از حرمتا تمام نمونده! اتونرابطه میون ايپرده دیگه تو به سمیرم
  رفته!

  زدم: جانیبی لبخند

  کنه.نمی ولم سمیر بخوامم اگه من_

  جانا. نکن فراموش خدارو وجود_
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 نفهمم تا نبینم، را اشکش تا برگرداند را رویش او و دادم تکان سري
 تاحساس این از بیشتر تا رفت حنا گذاشته. جا امیرعلی براي را دلش
  نشود! دارلکه اشزنانه

  حنا. خداحافظ

 پر زمین برد. ماتم زمین روي هايخُرده شیشه دیدن با شدم. خانه وارد
 یشبرا قلبم که مردي يسایه .خمیده يسایه یک با هاشکستنی از بود
 اهنگ دستانش به و بود زده تکیه دیوار به که مردي يسایه تپید.می
  بود! خون غرق که دستانی کرد.می

 قلبم گشود. را چشمانش و کرد حس را عطرم زدم. زانو پایش جلوي
  کرد! آمده رفتن براي را خود و دید را یارش دید. را یارش و شد تمام

 چشمم توي چشم همیشه از ترخسته همیشه، از ترشکسته من مرد
  شد: باز هم از هایملب من و شد

  امیرعلی..._

  گفت: ايدورگه صداي با کشید. عمیقینفس و بست را چشمانش

  بگو... دوباره_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2208  

 

  گفتم: ايرفته تحلیل باصداي و جوشید اشکم يچشمه

  امیرعلی..._

 و دش پائین و بالا پهنش يسینه گذاشت. قلبش روي را اشخونی دست
  گفت: لب زیر زد. لبخندي

 دردامو تموم تا امیرعلی بگی کنی صدام بازم تا کردم صبر سال دو_
  دور. بریزم

 هايچین کنارش و زدنمی برق دیگر که چشمانی کرد. باز را انشچشم
  کرد.می خودنمایی عمیقی

 دیدمش! دوسال از بعد بالاخره شدیم. خیره هم به دلتنگی با دو هر
 نم براي را دستانش و بود کرده باندپیچی من بخاطر را سرش که مردي
  بود؟ چه پس نبود، عشق این اگر بود. داده خراش

 از را دستش کرد. خِس_خِس اشسینه و شد اشک از بابل چشمانش
  کرد. دراز سمتم به و برداشت قلبش روي

 افتاد. ازدواجم يحلقه به نگاهش که کند نوازش را موهایم خواست
  داشت: خشم صدایش کرد. ايقروچه دندان و شد و مشت دستش
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 جاتتن .اینجا بمونی امدقیقه یه ٰ◌ حتی ذارمنمی دیگه جانا شد تموم_
  .کنی اعتماد بهم دوباره کافیه فقط دممی

 و زمخت صداي با دادم. تکان راست و چپ به را سرم و زدم لبخندي
  گفتم: ايگرفته

 عذاب همه این که. ندادم دست از تو به اعتمادمو هیچوقت من_
 میرممب ٰ◌ حتی الان جانا. بگی کنی نگاهم بیاي...بیاي تو فقط تا کشیدم

  .امراضی

 گُر که بود سوزان و داغ نگاهش آنقدر شد. ورشعله گاهشن در عشق
  گرفتم.

 یزندگ باهم باید ما جانا. کشیدنه نفس وقت نیست! مُردن فقط الان_
 هیچ ونبد تا کنم. بوت کنم، بغلت بتونم من تا بشیم ما باید ما کنیم.
  بیار. طاقت روز چند دارم...فقط دوستت بگم بهت ترسی

 و شدم بلند جایم از ترس با رسید. گوش به دري محکم صداي
  کردم. پاك را هایماشک

  گفتم: نگرانی با
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  نکنه. عفونت ببند چیزي یه با دستاتو_

  گفت: لب زیر و شد چشمانم به خیره نگاهش

 و بیند را تو که آن کافرَست ایمان نیارند خلق چون تو تماشاي از_
  نشود... دینبی

 و خواستمی مرا که مردي دم؟دانمی جان مرد این مقابل چگونه من و
   ریخت!می اشک برایم

 کثیف عشقتان گویندمی که کسانی تمام دهان توي دارم دوست حالا
  بکوبم. است،

 جانا من، حالا بود! خاکی يکره این عشق ترینپاك او و من عشق
  کنم!می کارهمه عشقمان براي و شینمنمی ساکت

 را در و رفتم مهمان تاقا به رساندم. بالا يطبقه به را خودم
 قطف بود گفته امیرعلی نداشت! معنی هیچ سمیر کنار بستم...بودن

  کنم. صبر روز چند

   برقصم. و بزنم جیغ داشتم دوست بود. شور و شوق از لبریز قلبم
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 جا همه و آمدمی کردم...باران باز را پنجره خندیدم. بلندي صداي با
  گفتم: بلندي صداي با و گشودم هم از را دستانم بود. شده خیس

  کردي. عاشقم که مرسی خدایا_

  

 و سمیر دیدن برگشتم.با سرخوشی با و زدم شادي سر از ايقهقهه
  آمدند. فرود کنارم دستانم و شد جمع امخنده آلودشخون چشمانش

   خوردم. پنجره به که رفتم عقب به ترس با

 هک و کشیدم یغیج فشرد. و داد جا انگشتانش میان حرص، با را امچانه
 لحن با و شد خیره چشمانم به گرفت. را دهانم جلوي دیگرش دست با

  گفت: آمیزيوحشت

 و عوضی اون باز خونه!می خروس کبکت چیه نه؟ شدي عاشق که_
  نه؟ دیدي

 توانستممی و شدمی کاش کردم. متمایل چپ سمت به اخم با را سرم
  کنم! تف صورتش توي

  گفت: و ییدسا هم روي را هایشدندان
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 ینبب فقط رسید!می همبه چطوري ببین کن. تماشا و بشین فقط تو_
  دیده! براتون خوابایی چه سمیر

  دیده! خیانت يخورده زخم مردِ این لحن از لرزید. قلبم

 تازه من و برداشت دهانم روي از را دستش سمیر زنی، جیغ صداي با
  ید:غر و انداخت نبیرو به نگاهی پنجره توي از بکشم. نفس توانستم

  لعنتی!_

 سمیر کرد.می داد و جیغ و بود انداخته زمین به را خودش که بود لیدا
  کرد: نگاهم و برگشت

 ساکت اینطوري همیشه سمیر بدون ولی بکن داريدوست غلطی هر_
  شینه.نمی

 دمکر تف سرجایش رفت بیرون که اتاق از کرد. ايخنده و کشید را لپم 
  م.کشید جیغ حرص با و

 طیغل هیچ توانستنمی سمیر فشردمش. و گرفتم امسینه به را دستم
  داد.نمی اجازه امیرعلی هیچ! کند،
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 رد سعی که دیدم را سمیر گرفت. آرام بارهیک به دلم امیرعلی فکر با
  داشت! لیدا کردن آرام

 تم.رف امیرعلی اتاق به و برداشتم را اولیه هايکمک يجعبه فکر این با
  کرد. کویدن به شروع قلبم دیدنش با

 و دنبو تنش لباسی بود. سقف به نگاهش و بود کشیده دراز تخت روي
  کرد!می دلبري خوب نقصشبی بدن

  غرید: و کرد خوش جا ابروهایش میان عمیقی اخمی دیدنم با

  جانا!_

  گفتم: و برگشتم در طرف به خنده با

  خب! ببخشید_

 حساس مرد پوشد!می لباس دارد دانستممی آمد. خشی_خش صداي
  من...

  پوشیدي؟_

  اینجا. بیاي گفت کی_
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  گفتم: حرص با

  کردي؟ شروع باز امیرعلی_

  برگرد._

 رفتهگ قاب خوبی به را تنش که رنگش مشکی بافت دیدن با برگشتم.
  غریدم: و کردم اخمی دستانش دیدن با اما زدم. لبخندي بود

  چی؟ کنه عفونت دستات اگه دي؟نمی گوش حرف چرا_

  گفت: چشمانم به خیره و زد ايخسته لبخند آمدم. طرفش به

  نکن..._

  گفتم: و زدم راه آن به را خودم زدم. زانو پاهایش جلوي

  چی؟_

 شدممی نزدیک او به که قبلاً  کشید. آهی و بست درد با را چشمانش
  گفت:می و کردمی را کار همین

 بگیرم؟ تودست نتونم و باشی کنارم میاد خوشم من کنیمی فکر_
 بهت بار هزار تا کنم کنترل خودم و باشی کنارم اینجوري میاد خوشم
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 ناب بذار بمونه، پاك بذار نکن! جانا، نکن دارم؟ دوستت چقدر نگم
 گاهن سمیر چشماي توي خوامنمی کنیم. گناه این از بیشتر نذار بمونه.

  جانا! نکن کنم. فکر بودنم حیوون به این از بیشتر و کنم

 زمزمه انداختم. پائین را سرم و گرفتم را نگاهم کشیدم. آهی هم من
  کردم:

 دل به حسرت بازم چی؟ مُردم اگه چی؟ بردن کندن معدمو اگه_
  بمونیم؟ دل به حسرت بمونم؟

  داد: تکانم و گرفت را آستینم خشم با

 من به چیزا خیلی تو خب؟ میرينمی تو بکش! آب دهنتو شو!خفه_
 باید بدهکاري. من به زندگیمو بدهکاري، من هب و بوت تو بدهکاري!

  خب؟ جانا، بمونی زنده

  رفت: ضعف هایشحرف از دلم و خندیدم

  دهن؟ بد امیرعلی همون شدي که بازم_

  دادم. قرار پاهایم روي را اولیه هايکمک يجعبه و نشستم کنارش
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 تا زنممین دست بهش نباش نگران کنم. پیچی باند تا بگیر بالا دستتو_
  کنیم! گناه مبادا

 باران ُشر_ُشر صداي و بود باز هم او پنجره دوخت. روبهرو به را نگاهش
  گفت: لب زیر رسید.می گوش به

 من شد.می پخش رادیو از آهنگ یه روز هر بودم زندان تو که روزایی_
 چرا؟ دونیمی بدم. گوشش بتونم تا شدممی بیدار زود صبح روز هر

  داد!می رو تو بوي آهنگ یه !دادمی رو تو بوي چون

 هیجان از نفسم، عشق. از شدم لبریز من و داد قورت را دهانش آب
  آمد:نمی بالا زیاد

  برام؟ خونیشمی_

  کنم. زمزمه گوشت توي و آهنگ این بیام تا کردم صبر سال دو_

 چشمانش مردمک کرد. نگاه چشمانم به و کشید عمیقی نفس سپس
  کرد.می جلوه روحبی و یدسف هایشلب و زدمی دو_دو

  کرد: زمزمه لرزانی و آرام صداي با

  دارد؟ تو نگاه آتشی چه سوختم،_”
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  آورد. دست به را تو دل دلم آخر،

  دنبار اگر تو باران امحالی چه ببین مرا امخالی و خشک و کویر تو، بی

  فریبانه ايربوده دلم جـــانا،

  غریبانه تو انتظار به

  دلبرانه. و مست چَشم دو آن ببینم امنشسته

  را ما دل اينشانده غم به جــــانا،

  را تنها منِ  دریاب و بیا

  ”زمانه. این از امخسته که

  گفت: و پاشید رویم به لبخندي

  جانا. برو پاشو_

  گفتم: اعتراض با و دادم فرو را بغضم

  کو؟ اشادامه پس_
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 و آهنگ این گوشت تو ابد تا انوقت شدي! من مال وقتی اشادامه_
  خونم.می

 از دگر شدم؟می او مال تمامم او؟ مال شدم؟می او مال شدمی یعنی
  خواستم؟می چه خدا

 شدم. بلند جایم از و گذاشتم تخت روي را اولیه هاي کمک يجعبه
  وادار! گناه به و کنم اذیت را او این از بیشتر خواستمنمی

  زد: صدایم رفتم که در طرف به

  جانا؟_

 وقف را تمامم دارم دوست جانا، زنیمی صدایم اینگونه قتیو دانینمی
  ابد! تا کنم، تو

  گفتم: و برگشتم

  جانم؟_

  گفت: و شد دار ستاره چشمانش

  باشه؟ کنیممی توبه شدي من مال وقتی_
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  دادم: جواب امّا نداشتم قوي ایمان او مثل من هرچند

  باشه!_

 خواب اتاق در تپش دیدم. را مهرداد آمدم بیرون که خواب اتاق از
  گفت: غمگینی صداي با بود. کرده کمین مهسا

  کن. باز و در عزیزم مهسا_

  غرید: خشم با مهسا و

 راحت خواممی بردار. سرم از دست پرستیمی که خدایی هر به رو تو_
  باشم!

 پوزخند نداد. محلم اما شد حضورم يمتوجه ایستادم. مهرداد کنار
  گفتم: و زدم آمیزي طعنه

 تو مهسا کنی؟ التماس بهش خوايمی چقدر خواي؟می و همین اواقع_
 نساء حیف کرد!می نگاه بهت برادر چشم به اولم اون از خوادنمی رو

  دي؟نمی دوباره فرصت یه جفتتون به چرا نیست؟

 دعا و بگذارم رویش را هایمحرف تأثیر تا رفتم هم من و کرد سکوت
  چسبد.ب نساء به و کند ول را مهسا که کردم
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  بچشند. را خوشبختی طعم که بود جفتشان حق

 ندهما کم کردم. بازگو را بود افتاده اتفاق آنچه تمام و زدم زنگ نساء به
  بروم. آسمان اوج به و کنم پرواز جاهمان بود

  گذاشتم. سرم زیر را دستانم و کردم پرتاپ تخت روي را خودم

 حال و بود شده درست چیز همه کردم، تصور امیرعلی کنار را خودم
 و بود زده یخ پاهایم کردم. جمع پتو زیر خوشی از بود. او مال من تمام
  جان! عشق شوم فدایت لرزید.می وجودم بند_بند

 مرموزي لبخند دیدم! خودم کنار را سمیر شدم بیدار خواب از که صبح
  کرد!می نگاهم موزیانه و بود کرده خوش جا لبش يگوشه

 را ابروهایش و شد تر رنگ پر لبخندش پریدم. جایم از و کردم اخمی
  داد: بالا

  خوشگلم! زن بخیر صبح_

  غریدم:

  درك! به برو_
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  درك! به فرستممی و هممون بدي اجازه_

  بسه! همه براي بشی واصل درك به خودت تو_

  میاد؟ دلت آخه عزیزم_

 ايفایده دادن جواب ندادم. را جوابش و کشیدم حرصی پر نفس
  بود! خورده خر غزم وقتی نداشت

  قشنگ. جاي یه ببرمت خواممی شوآماده عزیزم_

  نمیام. قبرستونم تو با من_

 درد با داد. محکمی فشار و گرفت دستانش میان حرص با را آرنجم
  غرید: که گفتم آخی

  فهمیدي؟ خودتو. کن جور و جمع خوب يبچه مثل ببرمت! زور با نذار_

 گفته امیرعلی دادم. تکان را سرم تند_تند و شد مچاله صورتم درد از
  بیاور! طاقت روز چند فقط بود

  کشید: داد و دستشوئی طرف به داد هلم

  جانا. کشمتمی نباشی پائین يدقیقه پنج تا_
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 امیرعلی اتاق طرف به شدم. آماده و شستم را صورتم و دست سریع
  نبود! امّا کردم. باز را درش و رفتم

 رسمی ماشین سوار رساندم. حیاط به ار خودم سرعت با و کشیدم پوفی
  افتاد. راه به هم او و شدم

 خواندن به شروع زیرلب رسید.می نظر به ترسناك چیز همه عجیب
  باشد! محافظم خدا تا کردم الکرسیآیت يسوره

  گفت: و کرد جابهجا را دنده

 اینطوري خوردي؟ قرصاتو کلینیک. بري باید فردا پس فردا عزیزم_
  بود. گفتن من از ها،یشنمی خوب

  شه!می خوب حالم برداري سرم از دست که همین_

  خندید:

  مونده! خانم، جانا مونده حالا_

 زج که من کن کمکم خودت خدایا فرستادم. بیرون تکه_تکه را نفسم
  ندارم! را کسی تو
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 کرد. پارك جاده کنار را ماشین شده طی مسافت ساعت نیم از بعد
  گفتم: کلافه

  اینجائیم؟ چی براي ما الان کنی؟می غلطی چه داري گیب شهمی_

  نبودي! عجول انقدر که تو کن صبر عزیزم_

 مرا آخر مرد این کردم. قفل امسینه روي را دستانم و کشیدم پوفی
  کرد!می جگر به خون

  گفت: ايزدههیجان صداي با دقیقه چند از بعد

  کن. نگاه رو اونجا جانا واي_

 دیدن با کردم. بلند را سرم فوري داد. نشان را وربهرو انگشتش با
  آمد. بند زبانم و شد گشاد چشمانم امیرعلی

 فطر به و کرد حرکت سرعت با ماشینی زد. را مرکزي قفل سریع سمیر
 خراشیگوش و جیغ و گرفتم را چشمانم دست با آمد. امیرعلی
  کشیدم.

  نه! خدایا
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 ردس تنم کوبیدم. ورتشص به مشت با و انداختم چنگ سمیر بازوي به
 آن جلوي از را خودش که امیرعلی دیدن از رفت تاراج به جانم و شد

 با ماشین و افتاد زمین به و خورد پیچ پایش کشید، کنار نحس ماشین
  کرد! گم را گورش آفیتیک

  شد. خاموش مغزم و پیچید همبه دلم

 با شدیم پائین و بالا اشسینه يقفسه که درحالی زده شوك امیرعلی
  کرد. بدرقه را ماشین نگاهش

  کردم: ناله درد با و برداشت خش گلویم

  امیرعلی..._

  گفت: سریع سمیر که در يدستگیره طرف رفت امزدهیخ دستان

 امیرعلی، وقت سر بیاد بگم ماشینه به دوباره نداري دوست اگه_
  جات! سر تمرگیمی

 حرص با زدم. چنگ را کثافتش صورتِ هایمناخن با و کشیدم جیغ
  غرید: و زد پس را دستم
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 زن تو کنه!می تا شوهرش با چطور عوضی اون بخاطر ببین وحشی،_
  توئه! روي که زن پاك اسمِ حیف جانا. نیستی

 صورت به را عاجزم و اشکی نگاه آخرین من و انداخت راه به را ماشین
  دوختم: امیرعلی

  سمیر! کنه ذلیلت خدا_

  خوشگلم! زن دممی نشون بهت امرو امروزِ  همین و شدن ذلیل_

  گفتم: و کشیدم دردي پر فریاد

 دادن دست از واسه امچیزي  من مگه ترسونی؟می چی از دقیقاً و من_
  کنی؟می تهدیدم هی که دارم

  زد: پوزخندي تمسخر با

  کوچولو! شدمی باورم حرفات  دیدم،نمی و امروز اگه که من دِ آي_

 باز نیمه چشمانم کرد. رسوخ تنم و نجا به استرس و شد خشک سقم
  داد: را سمیر جواب انرژي يمانده پس آخرین از صدایی و ماند

  نکن! پرستیمی که خدایی به ترو_
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  بود! اولیش تازه این جانا. دیدي کجاشو حالا_

 و کرد باز برایم را در شد. پیاده و کرد پارك خاکی جاده کنار را ماشین
  گفت:

  شو. پیاده یالا_

 تمام با من و داد هولم و کشید را دستم شدم. اشخیره تهی و حسبی
 آمیزش تحقیر نگاه و ایستاد جلویم افتادم. خاکی زمین روي حقارت
  قلبم: توي شد شلیک

  داري؟ دوسش خیلی_

  کردم: خیس دهان آب با را سقم

  خیلی!_

  بمیره؟ داري دوست_

  ام:گرفته صداي بود سوزناك آوردم، بالا را سرم و شد روان هایماشک

  نه! لعنتی، نه_

  زد: ايخنده تک
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  بمیره! داري دوست کنممی حس ولی_

  تروخدا... سمیر_

  هیس!_

  کشیدم. آه و دادم فشار را اممعده

  شو! مانع تو پس بمیره خواينمی اگه_

  گفتم: گریه یا

  چطوري؟_

 کن فرو پس مرگه! فقط عشق این تهِ  بدون اینو جانا کن گوش خوب_
 ولاي به منه! پیش جات تهش تهِ  چون مغزت. تو قلبت تو گوشت تو

 دارش چشمات جلو و کنممی پیداش بره هرجا کشمش!می علی
 زجر روز هر تا دارممی نگهت زنده_زنده کشم،نمی تورو ولی زنم.می

  کنی! شیون قبرش سر بالا بري و بکشی

 رودیم و شودمی تمام بگو نیست، بیش کابوسی هااین تمام بگو خدا نه
  ام.نشده این از تربدبخت من بگو کارش! پیِ



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2228  

 

  زدم: زار 

  سمیر..._

  کشید: داد و

 ازش خوایش!نمی بگی امیرعلی پیش بري هست. امدیگه راه یه_
 ترجیح امیرعلی به و سمیر دي!می ترجیح من پولاي به اونو بیزاري!

 نون و آب تو براي اون عشق و بود هوس اشهمه گیمی دي!می
 بعدش بشه! متنفر ازت کنیمی کاري یه چیز همه زیر زنیمی شه.ینم

 چی شنیدي من! زن شیمی من، بغل گرديمی بر دوباره عاقل آدم مثل
  گفتم؟

 رهپا تکه امچارهبی دل که شاید بود. قلبم نه! بود؟ مغزم صداي بومب!
  بود. شده

 زیر سمیر، پاهاي زیر شد متلاشی بارهیک به که بود وجودم شاید
  سمیر! هايحرف
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 منِ او و شد قطع هایمگریه آوردم. بالا و زدم عق پاهایش جلوي
 انمجبی بازوي و کشید بالا ملاحضهبی پاهایش، زیر از را شده متلاشی

  شد. له دستش میان

  کرد: سیخ تنم به مو گوشم کنار وارشزمزمه صداي

 جلوي دبو نزدیک بود؟ نشسته آسفالت رو چطور عشقت امروز دیدي_
  رو؟ خدا کار بینیمی ئه ئه بشه، پر_پر تو چشماي

  جوشید: چشم ياشکه 

  سمیر... نگذره ازت خدا_

  عزیزم؟ خوايمی و من یا بمیره امیرعلی من. به بده جواب_

 عشقم گور من و خندید دیدم. جا همان را آرزوهایم مرگ من و خندید
  کندم. خودم دستان با را

  ادم:د جواب گریه با و زدم عق

  سمیر. نکن من با کارو این_
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 را دستش فشار و زد برق چشمانش گذاشت. نمایش به را هایشدندان
  کرد: بیشتر

  عزیزم؟ خوايمی منو یا بمیر امیرعلی من، به بده جواب_

  کشیدم: عربده و آوردم بالا زردآب پیرهنش روي

  تو._

  :غرید و داد هولم عقبم به محکم شده، جمع صورتی و انزجار با

  بزنن! گندت_

 ماشین توي از کرد. پرت زمین به و آورد در را پیرهنش سریع خیلی
  کرد. تن و آورد در را رنگش نارنجی سوییشرت

  گفت: کنان غر_غر شستمی را صورتش آب بطري با که حالی در

 روي از و ننگ لکه این زودتر هرچه بریم! باید که کن جمع لشتو تن_
  بهتره. همه براي کنی پاك پیشونیت

 سوي به رفته وا و شل هايقدم با و کردم بلند را خودم حسیبی با
  کردم. حرکت سمیر
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  گرفت: جلویم را بطري

 کنیمی تموم و چی همه امروز همین کن. پاك اشکاتم بشور دهنتو_
  کنه! شک چیزي به نباید

 که آمدنمی بند امگریه فشردم. دستانم توي را پلاستیکی بطري
  آمد.نمی

  لرزید: ایمهلب

  نه. امروز گممی بهش فردا_

 و لرزید امچانه کرد. نگاه متورمم و ملتمس چشمان به و آمد بالا سرش
  افتاد: دستم از بطري

  سمیر... شمنمی عاشقت هیچوقت من ولی_

  کشیدم: داد که شود ماشین سوار خواست و دزدید نگاه

 املحظه یه بدم جون دستت زیر اگه حتی قبرم تو بذارنم اگه ٰ◌ حتی_
  !سمیر نیستی هیچی من براي دیگه تو .کنمنمی فراموش و امیرعلی
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 به و نشستم ماشین توي صدابی منقبض! فکش و شد جمع اشچانه
  کرد!نمی من مرا دیگر که ايآینده کردم. فکر امآینده

 را دلم تنها نه فرمان روي اششده مشت دستان و سمیر آه صداي
  شد. بیشتر او از نفرتم بلکه سوزاند

 پریده رویی و رنگ بود.با ایستاده لیدا منحوس، عمارت در جلوي
  پرید. سمیر ماشین جلوي

  گفت: عصبی صداي با و کرد باز را کمربندش سمیر

  خواد!می چی اینجا مریض این_

 بگویم داشتم دوست کرد. خوش جا هایملب روي دردناك پوزخندي
 حالا مرد. توئه براي بود هوسناك نبود! مریض شدي آغوشش هم وقتی

  شد؟ چه

  کشید: داد خشم با و کوبید کاپوت روي لیدا

  نبردم! محل اهل بین و آبروت تا پائین بیا_

  گفت: شاکی و رفت طرفش به درهم هاي اخم با سمیر
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  چیه. دردت ببینم ماشین تو بشین گمشو رو. جهنم اون در ببند_

  زد: قهقهه واردیوانه لیدا

  ترسی؟یم آبروت از چیه_

  گفت: وارتهدید لحنی با و گرفت را یلدا يیقه حرص با سمیر

  خواي؟می چی چته؟چته؟_

  خوام.می اموبچه_

 محکم اینجا جاتو خوايمی باز یا خوايمی بچه تو لیدا. نخدون منو_
  هري! بودي، باهاش حالا تا که پدرسگی همون با برو گمشو کنی؟

 اب و آمد در اشگریه لیدا شدم. ادهپی سستی با و کرد باز را ماشین در
  گفت: درماندگی

 اون به من شد پیچم پا خودش سمیر گممی راست علی حضرت به_
  کن. باز کم یه چشماتو دارم. دوست رو تو فقط من ندازمنمی نگاهم

  نبود! من به حواسشان کدامشان هیچ کشیدم. آه
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 که دلی و انلرز هايشانه و خمیده کمري با رفتم. خانه به راست یک
  نبود! دل دیگر

  زد. شلاق صورتم به سرما از موجی و کردم باز را امیرعلی اتاق در

  غریدم: و شدم مات برهنه، هم آن پنجره جلوي امیرعلی دیدن با

  امیرعلی!_

  گفتم: حرص با برگشت. طرفم به عجله با

  کنار. بیا خوريمی سرما_

 و دزیدیم را گاهمن غمگین. و غمگین و غمگین کرد! نگاهم صدابی
  تم:گف تحکم با و گرفتم جلویش را اشمشکی ژاکت بلعیدم. را بغضم

  بپوش!_

 و کشید دستم از را ژاکت آخر در و کرد نگاهم صدابی ثانیه چند
  شد. پوشیدنش مشغول

 و لرزیدمی پایم و دست کردم. زیاد را بخاري يدرجه و بستم را پنجره
  زدم. لبخند و کردم ظحف را ظاهرم اما زدمی جیغ قلبم
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 به صدابی و بود نشسته تخت روي شد. ثابت رویش قرارمبی نگاه
 من از ابد تا دیدمش؟نمی دیگر شد؟ تمام یعنی بود. زده زل پنجره
  شد؟می متنفر

 آغوشی هم از گرفت آتش دلم امیرعلی، نفرت تصور از گرفت آتش دلم
  سمیر. با

 اشکم کردم. حفظ تک_به تک را جانش تمام کردم. نگاهش خوب
 متحرکت يمرده یک همانند غمگینی صداي با امیرعلی و چکید
  کرد: زمزمه

  بودید؟ رفته کجا سمیر با_

 قورت سختی به را دهانم آب ایستاد. حرکت از قلبم و شد سرد تنم
  دادم:

  جا!هیچ_

 گوشه از اشکی شد. خیره چشمانم به و چرخید سویم به سرش
  زد. قُل ياگونه روي و چکید چشمش

  رفت. جانم اشکش دیدن با
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  کشید: گردنش روي را دستش و خوردند تکانی سفیدش هايلب

 رونبی بزنه کنه پاره گردنمو خوادمی غیرتمه. رگِ کرده! باد بینی؟می_
 تموم خواممی بینمشمی اون با وقتی که داداشمزن واسه  تو، واسه
  جانا. اومده در جونم بَِدرَم. هارو پرده

  زده!ماتم منِ رويِ بهرو ایستاد. رویمبهرو و شد بلند جایش از

  آمد! در اشکم و شدم خیره اشمعصومانه صورت به

 و شد بسته چشمانش نشست. اشخسته صورت روي و آمد بالا دستم
 و شد داغ صورتش کردم. پاك را اشکش انگشتم نوك با کشید. آه

  کرد. سرایت تنم به اشداغی

  گفت: بسته چشمان همان با

 املحظه یه حتی شه.می تموم چیز همه دیگه کن! صبر فردا تا فقط_
 کاري جانا؟ باشه فردا تا فقط بمونی! شده خراب این تو ذارمنمی
 دیگه دونهمی خوب کنه. امضا رو نامهطلاق خودش دستاي با کنممی

  زنه.می پر_پر داره داره نگه رو تو شهنمی
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 خودم از حالم و پریدمی رنگم شدمی خارج نشدها از که ايکلمه هر با
  خورد!می همبه

  بود؟ بختی چه این بده. نجاتم خدایا

   کنم؟ چه کنم؟ چه کنم؟ چه فردا

  کنم؟ پیدا قبر توي را خودم فردا شودمی خدایا

  است! بس دیگر! است بس

 و برداشتم امیرعلی صورت از را دستم و شد مچاله امآمده درد به قلب
  شد. باز چشمانش

  گذاشتم. قدم عقب به اندوه با

 سر قلبم دادم. قورت را بغضم کردم. نگاهش خوب بار آخرین براي
  گرفت!نمی آرام جایش

 داشتمبرمی عقب به که قدمی هر با کرد. دنبالم چشم با امیرعلی
  ماند.می جا امیرعلی پیش و شدمی کنده وجودم از ايتکه

  کردم: زمزمه
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  خواد...می ریهگ من دل قیامت تا_

 تخت روي عاجزانه ریخت. فرو درونم چیزي کوبیدم همبه که را اتاق در
  نشستم.

  دزدیدن مارو روشن خورشید

  کشیدن سنگین ابراي اون زیر

  ماتمه سیاهه رنگ جا همه

  کمه خیلی موندنمون فرصت

  نمیاد هیچوقت دیگه رفته که اون

  خوادمی گریه من دل قیامت تا

  هکور چشماش سرنوشت

  بینهنمی

  سینه تو مونهمی خنجرش زخم

  بسته لب
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  خون به غرقِ يِسینه

  دارم! حالی چه دانستمی خدا پوشاندم. دستانم با را صورتم و زدم هق

 پناه!بی و ترسیده کرند.می اعدامش فردا که داشتم را کسی حال
  مُرده!دل و خسته

 دیگر دل. و ردد به داشتم احتیاج گرفتم. را نساء يشماره اختیاربی
 دمل این لحظه هر بودم منتظر کنم. تحمل را دردش توانستمنمی

  بکشاند! کثافت و گند به را جا همه و کند باز سر چرکی

 روي تازه که بدبختی از گفتم برایش افتادم. گریه به جانم، گفت نساء تا
 ندم.بمی را اشپرونده .گفتم پر امیرعلی دیگر که گفتم شده. آوار سرم

 اب شودنمی گفتم خواهم.نمی را سمیر گفتم نابودم. ام،خسته فتمگ
  دم.افتا نفس_نفس به زیاد گریه از تا گفتم و گفتم بودن. امیرعلی

 و گذاشتم قلبم روي را دستم کشیدم. دراز و کردم قطع را گوشی
 هب و سوختمی قدرآن بودن. ریخته تویش داغ قیر انگار دادم، فشارش

 آدم و عالم را اشسوختگی بوي کنممی گمان که بود افتاده گز_گز
  شنیدند!می
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 چنگ ملحفه به دست با و گرفت خود به زهر طعم دهانم شد باز که در
  زدم.

  ام.نداشته اعصاب روي به انداخت خط هایشقدم صداي

 مچ سریع که شوم بلند خواستم کشید! دراز کنارم وقاحت کمال در
  بکشم. دراز کرد وادارم و گرفت را دستم

  گفتم: ممکن حالت ترینچندش با و شد جمع صورتم

  گمشو. برو بکش دستتو_

  گفتم: عذاب با شد. بیشتر دستانش فشار

  بردار. سرم از دست_

   نیامد! در سمیر از صدایی

  گفتم: حرص با

 بالا روت جاهمین دارم دوست اصلاً دیگه! بفهم ده،می آزارم وجودت_
  بکش. دستتو بیارم،

  کرد. امجِري سکوتش
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  زمینی. روي آدمِ ترین حیوون تو سمیر! خورهمی بهم ازت حالم_

 پناهبی کودکی مانند و شد لرزان بغض از امچانه نیامد! در هم جیکش
  گفتم:

  کردي! و خودت کارِ که تو  دیگه، برو خواي؟می جونم از چی دیگه_

 شگریان چشمان و سرخ صورت دیدن با برگشتم. طرفش به خشم با
 داد. فشار محکم و گذاشت قلبش روي را دستم لرزید. تنم ايلحظه
  گفت: ايگرفته صداي با زد.می تند تند گنجشک مانند قلبش

  داري؟ دوستش خیلی بشی؟ جدا ازش خوايمی که ناراحتی خیلی_

 با همین براي کند، تحقیرم و بندازد دستم خواستمی دانستممی
  تم:گف و زدم زل چشمانش به گستاخی

  بیشتر! جونمم از_

  فشرد: را دستم

  دارم! دوستت منم ولی_
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 چون ندار،ي دوسم تو سمیر! خورهمی اتعمه درد به داشتنت دوست_
 .بکشم عذاب انقدر کنارت دادينمی اجازه برم، ذاشتیمی نداشتی اگه
 تو بکنم. زندگیمو خوشبخت و برم ذاشتیکردي!مینمی زورم منو

 حالم خودتی. خوشی دنبال فقط بینینمی چیهی که خودخواهی انقدر
  خوره!می همبه ازت

  زد:می آرام صدایش عجیب شد. ترسرخ چشمانش

 شدي من زن تو خواستمت. من کردم، بوت من دیدمت، من اول ولی_
  جانا!

  شدم: درمانده

  شدم. زنت کردم غلط کردم، غلط_

  داد: قورت را دهانش آب

  بشی! اون مال ذارمنمی هیچوقت_

 آه و ماندم خیره سقف به ته! و سر بی و تکراري هاي حرف هم باز
 لب زیر کشید. بیرون جیبش از را اشگوشی و برد دست کشیدم.
  گفتم: کلافگی با گذاشت. آهنگی که کردم لعنتش
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  برم. خواممی کن ول دستمو_

  هیس!_

  سپردم: گوش خواننده صداي به اجبار به و گرفتم خانخفه

  تو حسِ نداره امکان”

  بره خونه این یادِ از

  اومده عشق با که دردي

  بره تونهمی مرگ با

  تو دسته دادم دنیامو

  شهبستبن طرف هر از

   کسی دیدي کجا جداً

  ”شه؟همدست قاتلش با

  

  تو فکر از کنممی تب”
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  شم درد هم خودم با تا

  بیاد زمستونم تا صد

  شم! سرد نداره امکان

  عمرمو تمامِ شاید

  کنی ویرونی درگیر

  من عشقِ با بدون اما

  ”کنی! تونینمی کاري

  

  کرد: نگاهم التماس با و داد فشار را دستم رسید که آهنگ اینجاي به

  

  و شیمی راهی روز هر”

  رفتنو ندارم باور

  از که اونم از تر تنها
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  منو بترسونی رفتن

  زدي که هاییزخم جز

  نشد مرهم برام چیزي

  دلم با کردي کار هر

   ”نشد!!! کم نم در عشق این

  

  گفت: و کرد خاموش را اشگوشی شد تمام که آهنگ

  داریم. کار کلی امشب که بخوابیم_

  گفت: که بکشم کنار خواستم ترسیده بود! کرده تغیر لحنش

 بالاخره شوهرا و زن مثل دست توي دست پائین! شام ریممی امشب_
  نه؟ کردیم، آشتی بفهمن باید که همه

 حق مگر شدم. لال و لرزیدم خودم به اك!ترسن و بود سرد لحنش
  بیچاره؟ منِ داشتم هم اعتراض



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2246  

 

 صداي کنم. اشوحشی خواستمنمی نخوردم جُم ترس از خوابید وقتی
 بروم داشتم دوست انداخت.می گریه به مرا گوشم کنار هایشنفس

  بزند. بوسه سرم روي او و کنم پرت امیرعلی آغوش توي را خودم

  اشد.نب سمیر داشم دوست

 سمیر با که خواست مادرجون که روزي به برگردم داشتم دوست
  بمیرم! داشتم دوست اصلاً  کنم. ازدواج

***  

 دستان و سمیر و من به چشمش که بود میز چیدن مشغول خانمعمه
  خورد. امانشده قفل همبه

 راه دادبی و داد خواست و شد گشاد چشمانش باشد. دیده جن انگار
  گفت: سریع یرسم که اندازدبی

  کنی!می تلخ روهمه اوقات الان نکن شروع باز جان عمه_

  گفت: طعنه به و زذ امقیافه به پوزخندي مهسا

 دست به دست داداش اون داداشو این بغل انقدر نشدي خسته_
  چرخیدي؟
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 توانستممی کاري چه اما کندمی تلخ را دهانم و دارد زهر هایشحرف
  زاري؟ و گریه جز بکنم

 با خانم عمه زد. پچ مهسا گوش در ملاحضه با مهرداد و کرد اخم رسمی
  گفت: بدخلقی

 زن این بشه حالیت که بخوري زخم باید چقدر من، يبیچاره پسره_
  کردت؟ کارچی خدا بنده اون بود؟ چش لیدا شه!نمی زن تو براي

 عمه که بزند حرفی خواست و سابید هم روي را هایشدندان سمیر
  انداخت: میز روي و کشید بیرون تنش از را اشآشپزي ندب پیش خانم

 شما به خیري من از دیگه خوري.می و کاریات ندونم این چوب روز یه_
 خشک و تر خودت بعد به این از اتمبچه برم. که بهتر همون رسه!نمی
 به ريمی نشده روز دو سر دممی قول تونم.نمی من دیگه چون کنیمی
  فایده؟ چه پشیمونی اما میوفتی، اتبچه مادر پاي

 سالن از کنان اخم خانم عمه کند باز اعتراض به لب خواست تا سمیر
  مهرداد! بالاي بلند پوف دنبالش به و شد خارج
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 مهرداد دادم. قرار میز روي را دستانم و نشستم صندلی روي رمقبی
  گفت: سمیر به رو و کرد تر زبان با را لبش

  است!ریخته همبه عصابش کمیه رفته ااینج از ژیلا وقتی از_

  داد: جواب پنهان حرصی با و ریخت لیوان توي آبی پارچ از سمیر

 روزاي تو شناسه.می رو دشمنش و دوست آدم که روزاست این_
  کنم؟ پیدا گوري کدوم از پرستار من حالا سخت!

  انداخت: من به تفاوتیبی نگاه مهرداد

  هست! که جانا_

 اینکه فکر کنم. اخم شد باعث و پراند سرم از عقل سمیر چشمان برق
 دگرگون را حالم کنم مادري اشبچه براي و بمانم سمیر يخانه

  ساخت.می

 جدي مهسا کوبید. میز روي را لیوان و کشید سر لاجرعه را آب سمیر
  داشت: خش صدایش سمیر، چشمان به ماند خیره

  بزنیم! حرف باید_
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  کشید: یعمیق نفس و نشست کنارم سمیر

  بگو!_

 با انداخت. گوشش پشت را اشژولیده موهاي و گرفت نفسی هم مهسا
  گفت: مکث کمی

  برم. اینجا از خواممی_

 خیلی پرید. نوابی مهرداد رخ از رنگ که دیدم من و شد برقرار سکوت
  پرسید: زدهوحشت و چرخید مهسا طرف به سریع

  کجا؟_

 یرسم به خیره جدي يهقیاف همان با !نکرد هم نگاهش ٰ◌ حتی مهسا
  کرد: تکرار را مهرداد سوال سردي لحن با و کرد اخم سمیر بود.

  کجا؟_

 زنه.می همبه حالمو داره خونه این نجاست بوي نباشه. اینجا که جا هر_
 ادی منو خونه این گوشه به گوشه وقتی بمونم، اینجا تونمنمی دیگه

 و شوهرم قاتل و ونمبم اینجا تونمنمی ندازه.می محمد و مادرجون
  نزنم! دم و ببینم
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  شد: شدیدتر سمیر اخم 

 ات رفت شد بیوه دختره بگن فردا که بري روشن! چشمم چی؟! دیگه_
 هب خوايمی تو پشتمونه؟ حدیث و حرف کم برسه؟ هاشکاريکثافت به

  بزنی؟ دامن اشونهمه

 دندان و شد سرخ خشم از مهسا سمیر. هايحرف از شد مچاله دلم
 ينعره با که بدهد را سمیر دار زهر حرف جواب خواست  کرد، ايچهوقر

  گرفت: خانخفه مهرداد

 اینجا من کنی؟ گم گورتو خوايمی کجا هان؟ بري خوايمی کجا_
  سگم؟ سگم؟

 مهرداد کند. نگاه سمیر به داشت سعی لجبازانه اما لرزید کمی مهسا 
 اب بود زده بیرون اشهشقیق هاي رگ و زدمی کبودي به عصبانیت از که

  کوبید. میز روي به مشت

 اما بود، شده پر اشک از چشمانش که مهردادي براي ریخت قلبم
  داد!نمی باریدن ياجازه غرورش

  کن. جگرم به خون کم مهسا بده منو جوابِ_
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  داد: جواب و زد پوزخندي وقتی خورد همبه مهسا از حالم

  نیست! مربوط تو به_

  کشید: داد مهرداد

 من کردم؟ کارتچی گذاشتم؟ کم اتواسه نیست؟ مربوط من به_
 اییروز چه باشی. سرپا بتونی بشه خوب حالت تا ریختم پات به عمرمو

 دارم دادم. طلاق زنمو بخاطرت نموندم، بیدار سرت بالا صبح تا که
 خیلی که جوابم؟ اینه بینی.نمی کوري، ولی زنممی پر_پر اتواسه

   رم؟می بگی نیک باز دهنتو راحت

 به چرخید. مهرداد طرف به و کرد تررنگ پر را پوزخندش مهسا
  گفت: تمام وقاحت با و زد زل چشمانش

  خواستم؟ من مگه_

 بود زده بهت شود. سرازیر مهرداد اشک که بود کافی جمله یک همین
  بود! کرده نابودش بدجوري زد!مهسا،نمی پلک و

  غرید: و یدکوب اشپیشانی روي به حرص با سمیر

  ببندید. و دهناتون جفتتون_
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  گفت: و انداخت نگاهی سمیر به خونسرد مهسا

 نداره حق کسی بالغم. و عاقل يبیوه زن یه من رم!می من حال هر به_
 قطف و نکردي برادري امواسه که تویی تو! کنه،حتی دخالت زندگیم تو

  بدونید. که خواستم فقط کشیدي! رخم به غیرتتو

  گفت: بلندي صداي با و شد بلند جایش از رصح با سمیر

  نه. یا میاري دووم روزم یه پول بدون ببینم برو شوگم_

 طرف به خمیده هايشانه با که دوختم لورده و لِه مهرداد به را نگاهم
 هايپله روي حیاط، توي رفتم. دنبالش به اختیاربی رفت.می بیرون
  بود. پوشانده را صورتش دستانش با و بود نشسته سرد سفید

  گفتم: و نشستم کنارش

  خوبی؟_

  داد: جواب خشم با

  برو. لطفاً _

  کشیدم: آهی
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 رو تو لیاقت مهسا لیاقتشون. دنبال رنمی آدما نباش، ناراحت_
  نداشتی! رو نساء لیاقت تو که طورهمون نداشت.

 ار انگشتانم چرخاند. طرفم به را صورتش زبانم، از نساء اسم شنیدن با
  گفتم: غصه با و زدم بست و چفت هم به

 فرصت یه خودتون به اونور. اون و کشیمی عذاب داري اینور تو_
 وت نساء دونممی که هرچند بشید! خوشبخت جفتتون بذار بده. دوباره

  کن. امتحان امّا بخشه،نمی رو

  لرزید: صدایش

  نساء...خوبه؟_

 یک بعد شوهرش وقتی خوبه، دختري کدوم باشه؟ خوب خوايمی_
  دیگه؟ دختره پِی رهمی و دهمی طلاقش هفته

 الدنب به برود و بگذارد تأثیر رویش هایمحرف کند خدا نگفت! چیزي 
  کردم! بدبختش من که نسایی نساء.

  دادم: ادامه و شمردم غنیمت را فرصت
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 ٰ◌ حتی اون بشی. خیالشبی بهتره شه،نمی سابق آدم اون دیگه مهسا_
  !مطمئنم کنه،مین انتخاب رو تو بشه خوبم

  سکوت! هم باز

  برسید. آرامش به جفتتون بذار بیار. در نساء دل از_

***  

  گفت: و گرفت طرفم به را امگوشی سرحال و بشاش سمیر

 لق دندون این بذار. قرار یه باهاش امیرعلی به بزن زنگ بیا عزیزم. بیا_
  بشه. کنده جا از وقتشه دیگه

 پلک را شب تمام گرفتم. دستش از را گوشی و سوخت چشمانم
 وا به باید که هاییحرف به کردم. فکر امیرعلی به و نگذاشتم همروي
  زدم!می

  نکن. معطل خوشگلم زن_

  داند؟نمی است، نحس صدایش



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2255  

 

 میت مثل بکن آرایش کمیه حاضرشو زودم بذار. قرار زدي که زنگ_
 تحویلت اشوجنازه شب کنه! شک چیزي به حالت به واي فقط شدي.

  دم.می

  گفتم: ضعیقی صداي با و دادم فشار دستم توي را گوشی

  داداشته! اون سمیر؟ میاد دلت چطور_

  گفت: و کشید نعره باشند، زده آتش را موش انگار

 دزمی عاشقانه حرفاي گوشت زیر داشت و بود بغلش تو من زن وقتی_
  نبودم؟ نبودم؟ برادرش من

  رد:ک نگاهم تهدید با تم.سمیرگرف را امیرعلی يشماره لرزان دستان با

  کنه! شک چیزي به حالت به واي_

 ار قلبم و پیچید گوشم توي گیرشنفس و بم صداي بوق چند از بعد
  کرد: خودش مجنون

  بله؟_
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 يقیافه و سمیر به که دادم.چشمم قورت مشقت با را دهانم آب
  گفتم: و کردم جور و جمع را خودم خورد اشبرزخی

  جانا. سلام...منم_

  زد: آتشم خوشحالش، و گرم صداي

  ببینمت! باید جانا...کجایی؟_

 زا پر نگاهش گرفت. را سردم دستان سمیر که کشیدم عمیقی نفس
  بود! کینه

  گفتم: سردي لحنی با

 خصمش امروز همین باید چیزا خیلی ببینمت.تکلیف باید منم اتفاقاً_
  بشه!

  گفت: خنده با نشد.چون لحنم متوجه انگار که بود خوشحال قدرآن

 همه شد، تموم چی خوشحالی.همه زور از بزنم داد دارم دوست جانا_
  شه؟می باورت چی!

  گفت: آرام و فشرد را دستم سمیر
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  باش. زود دِ_

  گذاشتیم. قرار بار اولین براي که پارکی همون بیا پس_

 با و کردم قطع را کرد.گوشی باز و بست را چشمانش سمیر حرفم این با
  گفتم: خراب حالی

  تروخدا! بهش؟ نگم امروز شهمی_

 یبهداشت سرویس طرف کرد.به بلندم و گرفت را لباسم يیقه خشم با
  غرید: و داد هولم

 همیشگی پارك بري باید که بکش آب نجستو صورت و دست شوگم_
  ات!معشوقه کنار

  دید؟نمی بودم، متحرك يمُرده من

 صبحانه ناچار شستم.به را امپژمرده صورت سرد آب با و زدم پوزخندي
  نیوفتد. فشارم و بگیرم جان کمی تا خوردم

 همه پایان امروز که شدنمی رفتم.باورم سمیر ماشین به و شدم آماده
  او... با ممنوعم هايعاشقانه پایان بود! چیز
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  او... با امیواشکی و شیرین هايگناه

  او... با آورم زجر و ممنوعه هايبوسه

  او... با اممنوعهم هايبازي نگاه

 تنش...بوي سرخش...آغوش هايبدنش...لب تنش...حرارت داغی
  اش...سیاه تلخش...چشمان عطرش...اخلاق يکننده مست

  شد؟ تمام چیز همه یعنی

  

 اب و کشیدمی لایی ریختم.سمیر اشک و چسباندم شیشه به را سرم
  راند.می ترتمام هرچه سرعت

  م؟میرمی من نباشد امیرعلی دانستنمی بمیرم؟ من تا کردمی عجله او

 نرسیم.به پارك آن به هیچوقت که کردم گریه و خواندم دعا دلم توي
  بود. چیزها خیلی شاهد دیگر دقایق تا که پارکی

 سمیر همراه به من و کند چپ ماشین کردم شود.دعا معجزه کردم دعا
  نشود. ناراحت هایمحرف از امیرعلی اما بمیرم
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  اد.ایست پارك جلوي ترمز با سمیر ماشین که بود کرده لج اخد انگار اما

  شدم.نالیدم: سمیر يخیره ملتمسم چشمان با و خورد پیچ هم به دلم

  سمیر._

  کرد.می نگاه رویشبهرو به او اما

  گرفت: امگریه

  ندارم. دوستت نکن.من اینکارو سمیر تروخدا_

  گفت: سرد

  شه!می چی که نیدومی بفهمه برو.اگه و کن پاك اشکاتو_

  کرد: اشاره روبهرو به دست با

 امیرعلی شده حاضر میلیونپنجاه با فقط بینی؟می و ماشین اون_
  خواي؟نمی اینو که بکشه.تو

  گفتم: وحشت با و شد سیخ تنم موهاي 

 امروز برن.همین بگو بهشون کنممی التماست سمیر تروخدا نه_
  کنم.می تمومش چیوهمه



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2260  

 

 اتمعشوقه که برو نکن تلف و بخوام.وقت من که نرمی موقع هر_
  کن. پاك اشکاتو منتظرته.قبلش

 از جانبی و سست بدنی با و کرد پاك را هایماشک لرزانم دستان با
  رفتم. پارك به و شدم پیاده ماشین

  دیدمش! را او دیدمش!

 نگاه روبهرو محو،به لبخندي با و بود نشسته نیمکت همان روي
 دسفی و سیاه فیلم ماننده چشمانش جلوي خاطرات تمام رکرد.انگامی
  من! مثل درست شدندمی رد

 خودم به کردم سعی و خوردم را تلخم لبخند خورد من به که نگاهش
  شوم. مسلط

 پس هاست!نرسیدن از پر و ممنوع عشقمان دانستممی اولم از که من
  بود! مُردنش از بهتر او با نبودن کنم.چون آماده را خودم بود بهتر

 رفتم، طرفش به محکم هايقدم با و کاشتم صورتم روي اخمی پس
  کوفت!می امسینه و سر به محابابی قلبم که هرچند
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 انتک و آورد بالا و بود دستانش توي که ايپوشه ایستادم که جلویش
  داد:

  شد! تموم چیز همه دیگه_

 همه گویدمیکنم.می یخ من و لرزدمی خوشی زور از اشمردانه صداي
  شد؟ تمام چیز

 و زدمی برق سیاهش ایستاد.چشمان جلویم و شد بلند جایش از
  کرد!می امدیوانه

  زد: لب و گذراند نظر از را صورتم اجزاي تک_تک لذت با

  آوارگی! و بدبختی شد تموم خودمی.دیگه مال دیگه_

 آوارگی و بدبختی گفتشدم.می مات و گرفت ُگر تنم تمام لحنش از
  کنم. تمام را چیز همه امروز خواستممی من و شده مامت

 دکشی عمیقی نفس گوشم آورد.کنار جلو را سرش و بست را چشمانش
  گفت: ايدورگه صداي با و

  بشه! من مال تمامت قراره_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2262  

 

  تَنَش. بوي از شدم مست و لرزیدم

 اشدلبرانه يخنده غرق من و زد ايقهقهه گوشم کنار خوشانه سر
  شدم.

  جانا. شهنمی باورم هنوز مخودم_

 با و شدم مسلط خودم دادم.به قورت را بغضم و کردم مشت را دستم
  گفتم: سردي صداي

  بزنیم. حرف باید_

  گفت: و کرد تر زبان با را نبود.لبش دنیا این توي انگار اصلاً

 خیلی داریم؟ کار چقدر دونیبزنم.می حرف باهات خواستممی منم_
  برسیم. شوناهمه به باید زیادن!

 و کردمی ترزبان با که بود هایشلب پِی هوشم و عقل من ولی
 هر من که دانستنمی بود کافر آورد!می روزم و حال به چه دانستمنمی

  کنم!می گناه چقدر بار

  گفتم: و دادم تکان را سرم
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  دي!می گوش توئم زنممی حرف من_

 را هایمتصمیم دایشص و بگو چیزي اینکه از شد.قبل اممتوجه بالاخره
  گفتم: تند ببرد، بین از

  شدم. خسته وضعیت این از دیگه_

  کردم: اخم که پرید بالا ابروهایش

  کنم! تحمل تونمنمی دیگه خوره!می همبه چیز همه از داره حالم_

  شد. چشمانم میخ چشمانش

 وجدان عذاب تو بدیم؟ ادامه خوایممی کی کنم.تامی گناه احساس_
  کنه.می امخفه داره وجدان بعذا نداري؟

  گفت: سرگردانی با

  تو؟ گیمی چی_

 او تنم هاي دوختم.سلول هادست دور به و گرفتم صورتش از را نگاهم
  گفتم: تمام رحمیبی با من و کردمی طلب را

  کنه.نمی ولم هیچوقت داره، دوست منو سمیر_
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 حرفی ستآورد.خوا بالا را پوشه دوباره و کشید آسودگی سر از نفسی
  گفتم: سریع که بزنید

 مگه باشیم؟ باهم تونیممی ما کنیمی فکر تو رفت! و کرد ولم که گیرم_
  احمقا. امیر!مثل کردیم اشتباه اولشم از ما ست؟قصه کتاب

 زدم رفت.پوزخندي عقب به قدمی که شد تمام گران برایش هایمحرف
  دادم: تکان هوا توي را امزدهیخ دستان و

 پول سمیر قدِ تو کردم! غلط فهمیدم.اصلاً نمی هیچی ودمب خام من_
  کنی؟ پول غرقِ و من اون مثل تونیداري؟می

 دامها ايخفه بغض کشید.با تیر قلبم شد، خاموش و تیره که چشمانش 
  دادم:

 اینو که شرمنده پرستمپول جاناي همون من گفتیمی راست تو_
 باربتنک زندگی به برگردم مخواباشم.نمی تو با تونمنمی من ولی گممی

  بکشم! دست سمیر پولاي از تونمام.نمیگذشته

 خفه کرد.داشتم غرش به شروع لعنتی آسمانِ و زد برقی و رعد
  شدم!می
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 مانند و زدمی کبودي به شدم.رنگش مات خورد، اشقیافه به که نگاهم
 هایمناخن با و گذاشتم گلویم روي را .دستمکردمی نگاهم سنگ

  دادم. ششخرا

  کشیدم: داد زد، شلاق بدنمان و تن روي رحمیبی با که باران

 به خوامنمی ببخش.من منو کردم، غلط امیر.من نیست کافی عشق_
 ونو!ا منم بخشیده منو اون سمیر، پیش بمونم خوامبرگردم.می گذشته

 دوباره و زندگیمون تا بدم دوباره فرصت یه بهش خواممی
 مباز اشتباه همه این از بعد که نیست میرس مثل کسیبسازیم.هیچ

 مسمیر از بهتر کردم کردم.فکر خودم معطل الکی هم رو تو ببخشه.من
 اومدم که بودم شده سیر سمیر محبتاي از نبود! ولی هست

  شدیم. هوسمون فداي سمتت.جفتمون

 شده خم هایششانه و زدمی سیاهی به صورتش که امیرعلی دیدن با
  مُردم. بود،

 چیزي کندمی سعی چشمانم به خیره دیدم وقتی ممُرد
  آید.نمی در اشحنجره از صدایی اما خوردمی جُم هایشبگوید.لب
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  گفتم: غصه با و درآمد اشکم

  ببخش. تروخدا ببخش ببخش، ببخش، منو_

 سرخش چشمان دیدن دوخت.با من به را اشلعنتی کرد.چشمان نگاهم
  بکش. مرا بکش،خدایا مرا بکش،خدایا مرا رفت.خدایا تنم از روح

 ادهافت هاییشانه با و گرفت را نگاهش ربات کرد.مثل لالم چشمانش غم
  نبود. دنیا این توي رفت.انگار نیمکت طرف به

  بود. شده پیرتر سال یک انگار

  بود. شده رد رویش از تریلی یکی،با انگار

  بود. ُمرده انگار

  نبود. انگار

 نگاهم آخرین و کردم پاك را ارانمب از خیس صورت پالتوام آستین با
  بودم! شده دوختم.سست امیرعلی به را غمگینم

 همین به مرا بمیرد اینکه فکر اما بگویم او به را چیز همه خواستممی
  گیرم.می جان من بکشد نفس او که همین کرد!می راضی هم
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 ماشین طرف به و شدم خارج پارك از نامیزان هايقدم با و کشیدم آه
  کثافت! رفتم،سمیر سمیر

 خواستم شد، خم هایمگریه.زانو زیر زدم دیدم را سمیر که همین
  .کرد جلوگیري افتادنم از و گرفت را بغلم زیر سمیر که بیوفتم

  گفتم: داد انداختم.با چنگ را سوئیشرتش دست با و زدم هق

 راحت خیال با چیز!حالا همه کردم تموم و چیز شد؟همه راحت خیالت_
  بذار. بالشت روي و سرت شبا

 آنقدري ناگفته.چشمانش هايحرف و سکوت از کرد.پر نگاهم فقط
  کند.می َکرَم که دارند حرف

  دادم: هولش دست با

  کن! ولم_

 زمزمه آرامی صداي کرد.با هدایتم ماشین طرف به و گرفت ترمحکم
  کرد:

  نشدي. خیس این از بیشتر تا ماشین تو بشین میاد بارون_
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  شد. ماشین سوار همخودش و بست را شاندم.کمربندمن صندلی روي

 سرم روي را شدم.دستم مچاله خودم توي و شد قطع هقم_هق
  کشت.می مرا داشت غصه این گذاشتم،

  چیز! همه شد؟ تمام چیز همه یعنی

  بود! ساده زدم.چه پوزخندي

 از نکردم! هم مرگ آرزوي نزدم! هق نکردم! گریه مسیر طول تمام در
  نشدم! اکیش هم خدا

  .داشتم لب به لبخند ٰ◌ حتی

 یچشمان با سمیر که طوري به شدمی ترعریض لحظه به لحظه لبخندم
  کرد!می نگاهم شده گرد

  خندیدم!می داشتم واقعاً  نداشت.من غم امخندیدم.خنده

  پرسید: تعجب با سمیر

  خوبی؟_

  بود. امطولانی يقهقهه جوابش
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 زندگی اصلاً  بودم! خوب که آري خوبی؟ پرسیدمی او و بود رفته جانم
  شد.نمی این از بهتر

 که حالی در بیرون، کنم پرت سمیر ماشین از را خودم خواستممی
  بزنم. قهقهه لذت و درد از شود،می کشیده آسفالت روي صورتم

 تکه هزار را بدنم و شودمی رد رویم از بالا مدل ماشین یک که حالی در
 پرت وریک به استخوانم و گوشت و ترکیدمی جایمکند.همهمی
  خوبم! شوند.منمی

 سمیر گونه روي ناگهانی يبوسه و شدم کردم.خم باز را کمربندم
  کاشتم.

  کرد. نگاهم سرگردان و گیج و کشید عقب را سرش زدهشوك

 هجوم خاطرات تا رفتم بسته رفتم.چشم خانه به و خندیدم دوباره
  ند.بزن تازیانه صورتم و سر بر و نیاورند

 توي او کردم.صداي نگاه روحمبی چشمان به و ایستادم آئینه جلوي
  کردم: لرز و پیچید مغزم

  کرد. دیوونه منو تو چشماي مقصرن، فقط تو چشماي_
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 از و کنم لِه هاراآن و چشمانم توي کنم فرو را گوشتی پیچ توانستممی
  برسد! پایان به جنگ این تا بیاورم در حدقه

  بود! .نساءخورد زنگ امگوشی

  بله؟_

  خوبی؟ عزیزم سلام_

  زدم: ايمسخره لبخند

  شم!نمی این از ،بهتر خوبم_

  دارد: تعجب رنگ صدایش

  شده؟چی_

 و شتز قیافه دخترك.به پژمرده تصویر انداختم.به نگاه آئینه به دوباره
  کریحش.

 و کشیدم داد دل ته افتاد.از گلویم جان به بغض و لرزید امچانه بالاخره
 همه نساء تعجب و بهت میان آمده.در سرم بلایی چه گفتم نساء يبرا

  افتاد. دستم از گوشی تا گفتم و گفتم و گفتم را چیز
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  سود؟ چه اما شنیدممی را هایشسرزنش صداي

 را دستانم و ایستادم روشویی بردم.جلوي حمام به را جانم نیمه بدن
  کردم. مشت

 ...را او ٰ◌ حتی نه و ام،یدهکش آغوشش در نه ام،گرفته را دستانش نه
 ...ما میان عشق...امگریسته خویش در را او دور از فقط من...امبوسیده
  ...بود تاریخ عشقِ  ترینمعصوم

 دردش اما دارد کشم.دردمی پوستم روي لذت با و دارمبرمی را تیغ
  است. بخش لذت

 یزندگ این از و شوم رها خواهممی خندم.خوشحالممی و زنممی تیغ
  بکنم. دل بارنکبت

 است هایمگوش توي کنم.صدایشمی مرور را خاطراتمان و زنممی تیغ
  زنم.می تیغ من و

  .شوممی خیره خون به لذت با و زنممی تیغ

  امیرعلی! فروختم، را بهشت بهایت به که جهنمی جهنم! باشد قرارمان

***  
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 با و رفتگ را دستانم کنم.نساءمی گریه زند،می را چشمم که نور
  گفت: هق_هق

  اومد. هوشبه پرستار خانم اومدي؟ هوشبه جانا_

  ریزد.می اشک هم او گرفت.همراهم شدت امگریه

  نیست. راهش خودکشی خدابه جانا؟ کردي کارواین چرا_

  کردم: زمزمه جانیبی صداي با

  .ندارم ُمردنم عرضه ٰ◌ حتی_

 درست چیز همه تخود کشتن با کنیمی فکر زنی؟می حرفیه چه این_
 اگه دونیمی کنی؟ گناه از بیشتر خوايجانا.می سرت بر خاك شه؟می

  دادي؟می دست از جونتو رسیدمی دیر کمیه سمیر

 چرا گذارند؟نمی چرا بمیرم، خواهمبزنم.می حرف ندارم جان
  بدهم؟ پایان زندگی این به گذارندنمی

 و مرخصم فردا گویدکند.میمی چک را وضعیتم و آیدمی پرستار
  آورم.می خودم سر دیگري بلاي یک حتماً فردا تا که دانممی
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  گفت: و کرد پاك را هایماشک نساء

  خورم.می قسم جانا، شهمی درست چیز همه_

  زدم: هق

  امیرعلی...امیرعلی..._

  گرفت: را دستم

  اینجا. بیاد خوادمی شنوه،می سمیر الان هیس_

 نظر به همیشه از ترآمد.داغان طرفم به سمیر و شد باز در لحظههمان
  رسید!می

  جانا..._

  کند.می صدایم تمنا و عجز با و دارد لرز صدایش

 فراموش مرا که خدایی خواستم.از را مرگش خدا از و گرفتم را رویم
  بود! کرده

  شکست: صدایش

  بدي؟ کشتن به خودتو حاضري که خواينمی منو انقدر یعنی_
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  پرسید؟می چرا پس دانست،می که ت.خودشسکو بود و سکوت جوابم

 ات بستم را شد.چشمانم نزدیک تخت به که شنیدم را هایشقدم صداي
  نبینمش!

  کرد: نجوا آرامی صداي با

  نداشتم؟ من که داشت چی اون بگو فقط_

 وا نیافتم! جوابی نداشت؟ سمیر که داشت چه او راستی کردم.به فکر
  ساده! قدرهمینبلرزاند. مرا دل بود توانسته فقط

  برات؟ گذاشتم کم چی بگو فقط_

  تم!نیاف جوابی بود؟ گذاشته کم چیزي چه برایم راستی کردم.به فکر

  خواي؟نمی منو چرا نداري؟ دوستم چرا بگو_

  نیافتم! جوابی نداشتم؟ دوستش چرا راستی کردم.به فکر

  گفتم: فقط

  برو._
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 هم او ساده! رقدرفت.همین ماندن، براي زدن چانه رفت.بدون او و
  بود... شده خسته

  کشید: آه نساء

 هک روزِام چند شه.اینمی شروع درمانیت شیمی کلینیک ریممی فردا_
  بشی؟ خوب خوايمی اینطوري نخوردي! حسابی و درست قرصاتو

 نیتکا و کردم تر زبان با را خشکم هايبود.لب پنجره به همچنان نگاهم
  دادم. حسمبی شده باندپیچی دست به

  باشم. تنها خواممی نساء، برو توئم_

  زد: امپیشانی به ايبوسه

  شه.می درست چیز همه_

 هايحرف روي به بکشم خط تا نداشت هم زدن پوزخند حال
  بود. شده تمام تازه چیزهمه وقتی شدمی درست چیزي محالش.چه

 بزنم لبخندم مجبورم من و دلم روي گذاردمی داغ ابد تا امیرعلی نگاه
  زد؟می شدنی درست چه از کنم.او همسري سمیر براي و
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 ات خواستمی تازه هواي رفتم.دلم پنجره لب و شدم بلند بدبختی با
  آور.خفقان فضاي این از نشوم خفه

 ربیشت را تهوعم حالت و بود کرده ُپر را مشامم آمپول و الکل تند بوي
  کرد!می

  .فرستادم بیرون به را نفسم و کردم باز را پنجره

 و کردم بغض آمد، بیرون دهانم از که سردِ.بخار سردِ هوا و بود شب
  دادم. سوق پائین به را نگاهم

 به شروع و پرید گلویم به دهانم آب و شد تنگ نفسم ايلحظه براي
  .کردم سرفه

 نشسته نیمکت روي که بود امیرعلی بود؟ امیرعلی دیدم؟می درست
  بود؟ مانده خیره اتاق يپنجره به و بود

 الیخ کردم.نیمکت نگاه بیشتري دقت با و کردم بسته و باز را چشمانم
  درد. همه این هجوم از شدم دیوانه من و کرد کجیدهن رویم به

  امیرعلی...امیرعلی...امیرعلی...
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 حسی هیچ من و کردند شروع را درمانی رفتیم.شیمی کلینیک به
 ودب چیزي از ترآسانکنم. تقلا ماندن زنده براي خواستمنمی و نداشتم

  بیایم! باید هم بعد يهفته گفت .دکترکردممی را فکرش که

 رچقد بابت این از من و گذاشتنمی تنهایم و بود و پشم لحظه هر نساء
 کارم به کاري و بود ساکت سمیر که آن عجیب و بودم. ممنوش

  زد.نمی نیش انداخت،نمی زهر زد،نمی حرف من نداشت.با

  مُرده! جانا که بود فهمیده هم او انگار

 اختاند جا برایم تلویزیون جلوي کاناپه روي نساء رسیدیم که خانه به
  بکشم. دراز کرد کمکم و

 روي دقیقاً امیرعلی، با امبوسه آخرین یادآوري و خاطرات هجوم هم باز
  کاناپه! همین

 بخوره.خودم تکون دلت تو آب ذارممراقبتم.نمی خودم بعد به این از_
  بري. در زیزشون از مبادا که دممی بهت وقت سر رصاتوق

  .پرید جایش از زدهوحشت نساء مهرداد، يعربده صداي با

  زدم: پوزخندي
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  کنی!می عادت خونه دیوونه این به اینجا بمونی مدت یه_

 و بود گرفته را چشمانش آمد.خون پائین يطبقه به سرعت به مهرداد
  زد.می نفسنفس خشم از

 از کاملاً  او.کنم خرجش که نداشتم هم ترحمی ٰ◌ شد.حتی جک لبم
  !بود رفته دست

 آمد.اما طرفش به و زد بیرون کارش اتاق از هم آقاجون او داد صداي با
  بود. شده قفل سمیر روي مهرداد خشمگین نگاه

  غرید: آقاجون

  شده؟چی باز_

  کشید: داد مهرداد و

  نداره؟ خوشی حال اون دونینمی بره؟ دادي اجازه مهسا به چطوري_

  داد: جواب سمیر جاي به و کرد اخم آقاجون

 جاش باشی، من دختر نگران خوادنمی تو بره دادم اجازه بهش من_
  مشهد. تو مادربزرگش پیش امنه.رفته
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  کشید: پوفی سمیر

  ندارم. حوصلتو اصلاً که عمه پیش بالا برو حالا گرفتی؟ جوابتو_

 نساء به نگاهی نیم و فرستاد یرونب به مانند آه را نفسش مهرداد
  گرفت. را نگاهش و داد سوق پائین به را سرش انداخت.نساء

 صداي با شد.آقاجون بلند سمیر يبچه صداي رفت، مهرداد کههمین
  گفت: بلندي

 يبچه پرستار شدم سنم این ات.بابچه نقاي_نق دست از شدم خسته_
 ودتخ حالا بیرون انداختی رو گلی دسته اون به زن دیگه لیاقتیآقا.بی
  دیوونت. زن و بدبخت بچه این موندي

 یرش شیشه که حالی گرفت.در بغل را مهبد سریع و رفت کارش اتاق به
  گفت: داد،می سمیر دست به را

  کنم. کار باید من بکن، بچه این حال به فکري یه_

  غرید: و گرفت را شیر شیشه درمانده و کلافه سمیر

  خدا... نمیارم.اِي در سر چیزي که من_
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 از را رفت.بچه آقاجون طرف به و کرد صاف سرش روي را شالش نساء
  گفت: و کرد جدا دستانش

  دم.می شیر بهش من_

  رفت. آشپزخانه به و قاپید سمیر دست از را شیر شیشه سپس و

 هک منی انداخت.به نگاهی من به و کشید آسودگی روي از نفسی سمیر
  کردم.می تماشایشان نممک شکل ترینحسبی با

 به و گرفت من از را نگاهش زد.سمیر سمیر يشانه به دستی آقاجون
  دوخت. آقاجون

  بله؟_

 ندونم پاي که نکرده گناهی بچه این باش پرستار دنبال فردا از_
  بسوزه. تو هايکاري

  گفت: زیرلب و کشید اشپیشانی به دستی کلافه سمیر،

  چشم._
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 شرکت تنبلی.اگه بسه دیگه شرکت ايمی درمون و درست فردا از_
 به تو که نکشیدم زحمت سال همه این توئه.من پاي اشهمه کنه ضرر

  بدي. هدرش

  بود. چشم معمول طبق سمیر جواب و

 لازم وسایل تا چند دیروز تحریري لوازم ريمی امیرحسین واسه_
  بخري. اشواسه باید داشت

  چشم._

 امواسه عصابی دیگه که یدننداز راه صدا و سر کارم اتاق رممی_
  نمونده.

  چشم! آقاجون، چشم_

  کردم: زمزمه لب خورد.زیر ورودي در به محکمی مشت

  خونه. دیوونه این هايداستان_

  کرد: ايقروچه دندان آقاجون

  شده؟چی باز_
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  گفت: و کرد تند پا در طرف به خورد.سمیر در به دیگري مشت

  است!دیوونه مهردادِ این حتماً_

  گفت: بلندي صداي با کرد.آقاجون بازش و رسید ورودي ددر به

  کیه؟_

  کشید: داد خشم با سمیر

  شرف؟بی خوايمی چی باز_

  است. در پشت کسی چه ببینم تا کردم دراز گردن و شدم کنجکاو

  شد. قطع هایمنفس و افتاد کار از قلبم دیدنش، با

  غرید: و کوبید سمیر يسینه به دست پشت با

  کنار. بِکش_

 پوشه همان آمد.با طرفم به محکم سفت هاي قدم با و زد کنار را سمیر
 از مدام او و بود کرده خوش جا دستانش توي روز آن که داريدکمه

  گفت!می برایم خوشبختی
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 حالت به دوباره و شدمی مچاله قلبم آمد،می طرفم به که قدمی هر با
  گشت.می بر خود اولیه

  بود. زدهیخ ِسرم، تاندس و بود و آمده بند زبانم

  کشید: داد و افتاد راه به سرشپشت ترسیده سمیر،

  کشمت.می قسم بخدا کشمت،می زنم طرف بري دیگه قدم یه_

 او کردم.امّا نگاه امیرعلی به التماس با و شد زدهوحشت چشمانم
  ایستاد. جلویم و آمد طرفم به خیالبی

  افتاد: ولز و جلز به سمیر

 خواي؟می زنم و من جون از چی دیگه ناموس؟بی منیست تو با مگه_
  دیگه! برو گمشو

  گفت: آرامی لحن با و شد خیره چشمانم به امیرعلی

  بریم. خوایممی که کن جمع و .وسایلتجانا پاشو_

 یورش امیرعلی سمت به سمیر که بیاورم در شاخ بود نزدیک تعجب از
 ترف عقب به قدمی امیرعلی که بچسبد را امیرعلی يیقه برد.خواست
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 تکان سمیر چشمان جلوي و آورد بالا را رنگ زرد زد.پوشه پوزخندي و
  گفت: امیرعلی که انداخت آقاجون به نگاهی داد.سمیر

  دستمه! اشهمه_

 که امیرعلی دوخت.به امیرعلی به و گرفت آقاجون از را نگاهش سمیر
  کرد.می نگاهش پیروزي با

  داد: تکان را پوشه دوباره

 !من دستاي منه.تو دستاي تو سالا تموم توي هاتکاريکثافت تمام_
 حبس که کاریاییمنه.کثافت دستاي تو گم؟می چی سمیر شنويمی
  شاخشه. رو ابد

 دست هم انداخت.آقاجون نگاه آقاجون به ترس با و پرید سمیر رنگ
  نداشت! زده،وحشت سمیر از کمی

  زند؟می حرف چه از بودم.آنها شده گیج

   شدي؟ لال سمیر، چیه_

  گفت: لکنت با سمیر
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  آقا...جون..._

 آن با من! زد.امیرعلی زهرخندي امیرعلی و بست را چشمانش آقاجون
  گفت: و زد زهرخند اشخسته صورت و خون يکاسه چشمان

 و ترشقشنگ همه از بذار اوم! برات؟ بگم کدومش از_
  رفته؟ یادت زودي این کردي.بهمی که هاییشوئیبگم.پول

 کاناپه روي و خورد ُسر جاهمان و زد موهایش به چنگی سمیر
  گفت: بار چند لب زیر نشست.ترسیده،

  نه...نه...نه...نه..._

  دوخت: آقاجون به را نگاهش

 برم خوامنمی کن...آقاجون...آقاجون...من کاري یه تروخدا آقاجون_
  کن. کاري یه زندان...آقاجون

  کرد: ناله تر،ضعیف همیشه از و پوشاند دستانش با را صورتش

  ...عوضی...عوضی...عوضی امیرعلی_

  گفت: آقاجون روبه نفرت با امیرعلی
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  شه؟می ختم کجا به داره گذرونیخوش سال همه این دیدي چطوره؟_

  گفت: آرامی صداي با و لرزید آقاجون هايلب

  خواي؟می چی_

 ندهز وبارهد و گرفتم زد.جان لبخندکمرنگی و کرد نگاه من به امیرعلی
  شود؟ چه بود قرار شدم.خدایا

  کرد: زمزمه چشمانم در خیره لبخند، همان با

  رو... جانا طلاقِ_

  گرفتم.خدایا...خدایا... گاز را لبم خوشی از

 از پر چشمان دیدن دوخت.با امیرعلی به و کرد بلند را سرش سمیر
  آمد. سراغم به وجدان عذاب اشکش،

  گفت: و ددا تکان راست و چپ به را سرش

  دم.نمی دم،نمی طلاق جانارو نداره...من نداره...امکان امکان_

 صداي کرد.با بلندش و گرفت را رفت.دستانش طرفش به آقاجون
  گفت: محکمی
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  دي.می طلاقش_

  گفت: هابچه مانند و کرد گریه سمیر

  دم.دم...نمیدم...نمینمی طلاقش من نه_

 و عشق با دمنمی ازهاج فهمیدي؟ شد تموم ببند.دیگه دهنتو_
  بریزي.فهمیدي؟ همبه دستگاهمو و دم هاتعاشقی

  کشید: داد صورتش توي

  نه؟ یا فهمیدي_

  ها: دیوانه مثل کرد، نگاه من به و ترسید سمیر

 دم...مننمی اجازه من کن.نه جدا هم از رو تو و من خوانمی اینا جانا_
  دم...نه...نه...نه...نمی طلاق رو جانا

 حال مسبب که سمیري سمیر.براي براي بود گرفته امیهگر هم من
  بودم،من! من شدنش دیوانه بودم.مسبب من خرابش

  دم...نه...نه...نمی طلاق رو جانا_

  کشید: فریاد و زد سمیر به محکمی سیلی آقاجون ناگهان
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  دي.می طلاقش_

 لمد مظلومیتش! تمام کرد.با نگاه آقاجون به ساله دو طفل مانند سمیر
  زدم. زل امیرعلی به و آمد درد به

  کرد: نمود.زمزمه مشت را دستانش و کرد فوت را نفس

  محضر. ریممی کن، جمع لباساتو شو حاضر جانا_

 که دادم قورت را دهانم کند.آب بلند را سمیر داشت سعی آقاجون
  بود. امخیره محبت با که خورد نساء به چشمم

 برویم.باورم بالا يطبقه به ردک کمکم و آمد سویم به دید را نگاهم تا
 ارقر دیگیري جور باراین چیزهمه که گنجیدنمی عقلم توي و شدنمی

 و اسارت این زنجیر،از و بند این از خواستممی شود...من تمام است
  بود؟ چیزي کم شوم.مگر خلاص زندان هايمیله

 چمدان توي را هایملباس تندتند مبهوتم و مات چشمان جلوي نساء،
  زد:می لبخند رویم به و انداختمی

  شه؟می درست چیز همه گفتم دیدي_
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 باور را بودند دیده که را چیزي زد.چشمانممی تندتند قلبم هم هنوز
  شد؟می مگه نداشتند.آخر

  جوري؟چه_

  کرد: تن به را پالتوام ام،شده پیچیباند دست از احتیاط با و کرد بلندم

 ود شما تا سمیره ينقشه اشهمه که تمگفتم.گف چیزو همه بهش من_
 حالی چه کردي خودکشی فهمید وقتی دونی.نمیکنه جدا رو تا

 اون تو آخه کن فکر بیمارستان، رسوند و خودش تیشرت یه داشت.با
 رو تو وقتی خدابه نیومد بود.دلم داغون _داغون زمستونی! سردِ هواي
  گفتم. و چیز دیدم.همه بیمارستان توي

  داد: ادامه و انداخت سرم روي را شالم

 یزچ همه که باش داشته چمدونت.باور تو گذاشتم پزشکیتو يپرونده_
 بینیمی رو خوشبختی و آرامش رنگ بالاخره توئم و شهمی درست

  باشی. داشته ایمان که کافیه فقط

  گفتم: بغض با و کرد بغلش
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 براي بیخو بازم تو اما کردم، بدي خیلی حقت در من نساء کن حلالم_
 چی زندگیم و اومدمی سرم بلایی چه نبود معلوم نبودي تو من.اگه

  شد...می

 کن.براي فکر خوب چیزاي به نیست.فقط حرفا این وقت الان هیس!_
 گفته من به و حقیقت تمام اگه تو گم،می کنم راحت و خیالت اینکه
 کور رو چشمام طمع و پول چون کردممی ازدواج مهرداد با باز بودي
  باشه؟ باش، نداشته وجدان عذاب دیگه .پسبود کرده

  زدم: رویش به لبخندي

  باشه!_

 عقب صندوق توي را چمدان سرعت با او و شدم امیرعلی ماشین سوار
  سمیر. و آقاجون ماشین هم سرمان افتاد.پشت راه به و گذاشت

  گفتم: لب زیر

  امیرعلی. ترکهمی خوشی زور از داره دلم_

 رو ما بخواد هم خدا اگه دیگه ٰ◌ شد.حتی تموم انا،ج دیگه شد تموم_
  رسه.مین زورش کنه جدا
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  شه؟می چی حالا_

  گفت: بود، آقاجون ماشین به حواسش آئینه از که حالی در

 وکیله.باباش که همونیه شهاب.شهاب دوستم باباي محضر ریممی_
 چند عرض در منو، شناسهمی و آشناست چون کنهمی کمک بهمون
 شه.بالاخرهمی تموم چیز همه و کنهمی جاري و طلاق يیغهص دقیقه

  کارش. پِی رهمی و شهمی کنده لقم دندون این

  دوخت: چشمانم به را دارشتب نگاه و داد قورت را دهانشآب

 موهاي چشمات، من.اون مال شهمی من.تمامت مال شیمی اونوقت_
  لبات... تنت، بوي تنت، پریشونت،

 سرم و زیاد خواستن تب از شدم زد.داغمی بیرون حرارت چشمانش از
  انداختم. پائین را

  کرد: زمزمه لب زیر

  عشق از مرا و_

  تو نام جز
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  نیست... نشانم

  کردم: زمزمه لب بستم.زیر را چشمانم و شدم لذت غرق

  مرسی. خدایا_

 تکان و افتاد سوزش به تنم تمام نشست دستم روي که دستش
  گفتم: درد با و دادم فشار را خوردم.دستش

 در زدهشرجی هاينفس به اتممنوعه باغ به بِکشان آغوشت به را من_
 کن عریان را سرکش جسم این روح بازوانت...و برگ و شاخ حصار

  را.... دخترِحوا لبهاي سیبِ شرآبِ  کن مزه_مزه و ببوس ها بهانهبی

 دسفی پارچه تکه آن روي از حتی هایشلب بوسید.داغی را بانداژ روي
  کشاند.غرید: آتش به را تنم هم،

 تو و دندونات تا بکنی غلطی همچین دیگه بار یه دارم دوست فقط_
  تري!قشنگ دندون بدون کنم کنم.فکر خرد دهنت

 پرستیدم،می را مرد این تمام دارم.من دوست هم را خشونت 
  دانست؟نمی

  داد: ادامه او و زدم لبخند
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 شیرفهم !جانا بکنی غلطی ینهمچ نداري حق مُردم منم اگه ٰ◌ حتی_
  !کنم؟ حالیت ايدیگه جور یا شد؟

  گفتم: و دوختم رخشنیم به را نگاهم و زدم جانی کم لبخند

 کی کنم!می خودکشی رممی من بمیري تو گفته کی حالا پرو! چه_
  راهو؟ همه این رهمی

 خودم به و کردم را مُردنش فکر که ايلحظه براي گرفتم گاز را زبانم
  فرستادم. تلعن

 خرسو استخوانت و مغز به که هایی نگاه آن بُرنده.از و کرد.عمیق نگاهم
  شوي!می داغ تو و کندمی

  گفتم: و خندیدم داد،می فشار را امچارهبی دل یکی که حالی در

  میرم.می و کنممی نیست.دق لازم خودکشی دیگه اونوقت_

 از شد گرم دلم من و بود نگاهش توي هایشحرف کرد.تمام نگاهم باز
  زندگی! این امان...ازآینده او...از

 و خمار لحنی با او و دوختم بیرون به را نگاهم و شد سرخ صورتم
  کرد: زمزمه قراربی
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 اج بدنم این تنت بوي بر نه یا مانده، جا تنم روي اتشده لعنت بوي_
  مانده.

  زد: برق نگاهش او و خندیدم سرخوشانه

  بخندي! برام ندیدمت که سالی دو قدِ باید_

  زد: لب او و شد قطع امخنده

 ثلم تو و داره اعتیاد بهت که معتادي مثل بِکشمت، بو باید دوسال قدِ_
  بدي. دوباره جون تنم به باید که موادي

 کردم سعی و شد حسبی شدم.پاهایم گرم و دوئید صورتم به خون
  بود. افتاده جانم به که هیجانی این شدت از بکشم نفس

  کرد: زمزمه کنم،نمی فراموش دارم عمر تا که لحنی با

  مونده! جا دهنم تو لبت سیب يببوسم.مزه لباتو باید سال دو قدِ_

 دود هایمگوشم از شد.انگار پائین و بالا امسینه يقفسه هیجان از
  بیرون. زدمی

  گفتم: گونهاعتراض لرزیدمی که صدایی با
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  امیرعلی!_

 بخندي اینگونه مجبوري شدم.لامذهب اشخنده مست من و خندید
 دل براي بودي اگر نیستی! مسلمان تو شود؟ تاببی من دل که

  .نیستی مسلمان تو کردي!نمی وادارش گناه به هایتخنده با نامحرمم،

  جانا. مونده کم_

  شده! تموم چی همه ببینم بشم بیدار و بخوابم کاش_

  کن. صبر کمیه فقط تو شهمی همینم_

  بجنگم. بخوام که نمونده تنم تو جونی دیگه_

 کرد رفت.اخم هوا به دادم که کرد وارد امزخمی دست به محکمی فشار
  غرید: و

  بجنگی. باید من واسه خودت! واسه نه فهمیدي؟ بجنگی، باید_

  کشیدم. آه و شدم غمگین

  شم؟می خوب یعنی_

  کشید: داد بلندي صداي با
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  خوام!می من چون گم!می من چون شی!می خوب_

  گفت: آرامی صداي با او و خندیدم رمقبی

  بریزه. دلم شهمی باعث هنوزم که برم هاتخنده اون قربون_

 .بهخیابان همین و امیرعلی و باشم من نشود؟ تمام شودمی خدایا
  خواهم.نمی دیگري چیز قسم قرآنت

  م.کن سکته خوشی زور از بود نزدیک من و ایستاد محضر جلوي ماشین

 ار نگاهش فقط و بود سنگ مثل که دوختم چشم سمیر به و شدم ادهپی
  بود. دوخته من به

 جمع چشمانم درد زور از که زد محکمی يتنه محضر، به ورود موقع
  گفتم: بلند و شد

  اخ!_

  کشید: داد امیرعلی

  چته؟ هوي_

  کشید: داد امیرعلی از تربلند صداي با سمیر و
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  ناموس.بی_

  دارد! وجدان عذاب هم او دانستمداد.می قورت ار دهانش آب امیرعلی

 هایمانشناسنامه به بود امیرعلی دوست شهاب، پدر که دار محضر
  گفت: و انداخت نگاهی

  بدید! و دادگاه نامه_

  داد: جواب لکنت با و پرید امیرعلی رخ از رنگ

 نامه بگیرن؟ طلاق شهنمی اینطوري مگه مرجوعی؟ چی...آقاي یعنی_
  ایه!صیغه چه دادگاه

 شد.با امیرعلی رخبهرخ پیروزي با و زد ترسناکی يقهقهه سمیر
  گفت: تمسخر

 خواستیمنمی که ما آخه نداریم! دادگاه نامه که ما بینیمی واي اِي_
  بگیریم! طلاق

  شد. گلویم مهمان گیرم، پا و دست بغض دوباره و شد بلند نهادم از آه

  غرید: خشمگین امیرعلی
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  ببند! دهنتو_

 میز روي و برداشت چشمش روي از را عینکش مرجوعی آقاي
  گفت: و کرد ظریفی گذاشت.اخم

  نیست. ممکن طلاق دادگاه نامه بدون_

  گفت: و کرد شهاب روبه قراربی و درمانده امیرعلی،

  شهاب؟ چی یعنی_

  گفت: آهسته شهاب

  دارید! دادگاه نامه کردم فکر من_

 ينداشته عصاب روي شیدک خط هایشخنده و خندید دوباره سمیر
  امیرعلی.

 اش،شده کلید همبه هايدندان میان از و شد مشت امیرعلی دستان
  گفت:

  سرمون؟ رو بریزیم خاکی چه باید حالا_

  داد: جواب و شد چیزي گشتن مشغول کیفش توي از کلافه شهاب
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 ماه یک حله.به چیز همه بدید وکالتنامه من نباش.به نگران هیچ_
  کنم.می حل و طلاق کاراي و گیریممی دادگاه از رو نامه نکشیده

 اسم باید دیگر ماه یک بکشم.تا جیغ و بشینم جاهمان خواستممی
  من! بر واي و کند سنگینی امشناسنامه روي سمیر

 را پایش و دست برادري اگر نداشت، من از کمی دست هم امیرعلی
 گذاشتمی و دبریمی گوش تا گوش را سمیر سر جا همان بود نبسته

  اش.سینه روي

  گفت: و کرد نگاه من به نفرت با سمیر

  دم!نمی وکالتنامه کسی به من شرمنده_

  غرید: هشدارگونه آقاجون

  سمیر!_

 وکالتنامه شناسمنمی که کسی به من گم؟می بد مگه آقاجون؟ چیه_
  دم!نمی

 ترسناکی صداي با سمیر چشمان در خیره امیرعلی و کرد اخم شهاب
  کرد: مهزمز
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  نه؟ مگه کرده خنک آب هواي دلت کنم فکر_

  

 به را ترس و کند لال را بدبخت سمیر بود کافی جمله یک همین و
  کرد. امضاء را وکالتنامه حرفی هیچ بدون که اندازدبی جانش

 ايآهسته صداي با و انداخت سویم به آمیزي تهدید نگاه رفتن موقع
  گفت:

 تخیالبی بدم طلاقت شدم راضی کنن فکر شه!نمی تموم اینجا قصه_
  باش! منتظرم شم!می

 نام لب شد.زیر سرد تنم روي عرق کردم حس و لرزیدم هایشحرف از
 بیچارگی همه این از بعد نداري قصد که تو کردم.خدایا صدا را خدا

  کنی؟ حرام را امخوشی دوباره

 جدا تاقا رفتیم.دو هتل به امیرعلی همراه و کردم امضاء را وکالتنامه
  گفت: و گرفت

 ،بمونیم اینجا دیگه نیست شه.لازممی تموم چی همه ماه یک از ترکم_
  تهران! ریممی
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 سپ نداشت معنایی ترس دیگر بود او پاشیدم.وقتی رویش به لبخندي
  کنم. خوش امیرعلی بودن به را دلم و نکنم فکر چیزي به بود بهتر

 دلبخن کرد سعی و یدکش عمیقی نفس که ببندم را اتاق در خواستم
  گفت: آرامی صداي با و داد قورت را دهانش بزند.آب

  بخوریم. شام بریم بعدش کن استراحت کمیه_

  دادم: تکان سري

  باشه!_

  کشید: عمیقی نفس دوباره

  نداره! حرفی غذاهاش گنمی خوبه! هتلش_

 فریاد را چیزي نگریست.چشمانش چشمانم به و مشت دستش
  بودم! عاجز نشفهمید از که کشیدمی

  خندید: زورکی و شد پائین و بالا اشسینه يقفسه

 هوس دلم اصلاً  خواد!می سبزيقرمه دلم من بخوریم؟ چی غذا حالا_
  بو! نه داشت طعم نه که کرده رو تو سبزيقرمه
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  بزند؟ را ها حرف این که بود داشته نگه در پشت پرید.مرا بالا ابرویم

  انداخت: اطراف به نگاهی

  اومد! خوشم خوبه! طراحیشم نه،_

  داشت! معمولی انداختم.دیزاین اطراف به نگاهی هم من

  م.آمد جلو به قدمی و شد قراربی چشمانم.قلبم به زد زل و کرد تر لبی

  کرد: زمزمه و هایملب به خورد سُر نگاهش

  ام!بغلی بزن.اتاق صدام داشتی لازم چیزي اگه رممی من_

 تند هایشنفس کردم آمد.حس جلو به قدمی هم او رفتن، جاي به ولی
  است! شده

  گفتم: لب زیر

  امیرعلی...! زنممی صدات داشتم لازم هرچی باشه_

  شدم. خیره دارشتب چشمان به و آمدم جلو به قدمی و

 مردِ آغوش توي شدم لِه من و کردیم بغل را دیگر هم خوشنت با
  کردم.می گریه من و دادمی فشارم و گفتمی جانا لب نامحرمم.زیر
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  .نکرد رهایم هم ايلحظه ٰ◌ بست.حتی پا با را در و اتاق توي داد هولم

  نداشتم. او از کمی دست هم من و دادمی فشارم محکم

 حال انداختم.در چنگی پیرهنش به که زد ايبوسه موهایم روي
  کنیم. ول را دیگري نداشتیم قصد کداممانهیچ و بودیم سوختن

  کرد: زمزمه

  دارم. دوستت نداشتمت که روزایی جانا.قدِ دارم دوستت_

  بستم: چشم تلخش، عطر بوي مستِ

  امیر... دارم دوستت_

 دستانش با او و باشی یار حضرت آغوش توي داشت لذتی چه که آخ
  ببري! لذت تو و بشکند را هایتاستخوانت کند سعی

  بکنم. هایمریه میهمان را اکسیژن توانستم تازه من و کرد وِلم

  گفت: ايدورگه صداي با و داد قورت تند_تند را دهانش بآ

  جانا..._

  انداختم: نگاهی بود دنیایم که چشمانش به عشق با
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  جانا؟ جانِ_

  غرید: و کشید موهایش به دستی قراربی و کلافه

  باشه؟ نکن، باز زدم در و اتاقت دَم اومدم اگه_

  ت:گف بلندي صداي کرد.با تند پا در سوي به که شدم گیج

  فهمیدي؟.نکن باز و در کردم التماستم اگه ٰ◌ حتی_

 تخت روي سرگردان و گیج من و شد کوبیده همبه در
  بود؟ چه نشستم.منظورش

  ؟چرا اما خواسته! امیرعلی که فهمیدم آورد برایم را شام گارسون وقتی

 يمعده فکر به کمی شدم.باید شام خوردن مشغول و کشیدم پوفی
  بودم!می مظلومم

 اينگیزه دادم.حالا،ا بالا آب لیوان یک با را هایمقرص غذا خوردن از بعد
  داشتم. ماندن زنده و جنگیدن براي

  دادم: جواب سریع زد، زنگ نساء تا

  نساء؟_
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  گفت: محبت با و خندید

  جانا؟ خوبی_

 سرم زیر را کشیدم.دستم دراز و پریدم تخت روي سرخوشی با
  گفتم: و گذاشتم

  شم!می خلاص دستش زا دیگه ماهِ  یک تا_

  دادم: ادامه و خندیدم سپش

  ندارم. باور و خوشبختی همه این هنوز_

  خندید: و شد شاد هایمخنده از

 رسمی اما کنم خراب خوشیتو خوامدیدنی.نمی قیامتیه اینجا عوضش_
 و زده.خودش آتیش و امیرعلی يکلبه رفته نیست! خوب حالش اصلاً
  کنه.نمی باز،باز و در گهمی اشباب هرچی و کرده حبس اتاق توي

 به توجهکشیدم.بی پوفی کلافه و انداخت چنگ دلم به وجدان عذاب
  گفتم: حرفش

  اونجایی؟ هنوز تو_
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 سوزهمی براش کنم.دلممی پرستاري مهبد از والله...دارم آره_
 بشه پیدا واسش پرستار یه تا کرده؟ گناهی چه بدبخت خدا.اونبه

  فعلا. میمونیم

  گفتم: شیطنت با و انداختم بالا ابرویی

  نیست! مهرداد واسه که احیاناً موندي؟ مهبد واسه مطمئنی او...حالا_

  غرید: و شد ناراحت

  جانا...مرض! مرض_

 در که شود.بدي خوشبخت که کردم آرزو دل ته از و خندیدم هم باز
 که کنم.حداقل جبران جوره هیچ توانستمنمی را کردم حقش

  ورد!آ دست به دارد را لیاقتش که زندگی تا کنم دعا شبرای توانستممی

 کشیدم.ابروهایم امشده بلند موهاي به دستی و ایستادم آئینه جلوي
  بود. دیدنی زشتم يقیافه و بود درآمده

  کردند؟می تحملم چگونه دانستمنمی من

 دوش و رفتم حمام انداختم.به نخ را صورتم و گرفتم را ابروهایم
  پوشیدم. لباس وسواس با و فتمگر ايجانانه
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  !باشم خوشحال باید و است انتظارم در دیگري زندگی دانستممی حالا

  گرفتم:می فاکتور را سمیر پیام اگر البته

 دلشون گندي هر تا کردم ول و برادرم و زنم که ناموسمبی نه...من_
 یممیرمی دارم غیرت زور از که ناموسمبی من بیارن.آره بار به خوادمی

 مثل هنوزه هنوزم که غیرتمبی من کنی.آرهمی خوشی اون با داري تو و
 ازت دارم دوستت اینکه جانا...از متنفرم دارم.ازت دوستت احمقا

  متنفرم.

 چند از زدم.بعد در به ايتقه تردید با و ایستادم امیرعلی اتاق جلوي
 آب و مشد اشبرهنه يتنه بالا قفل چشمانم من و کرد باز را در تقه،

  افتاد. راه به شعورمبی دهان

 صداي زد.با موهایش به چنگی و بست کلافه را سرخش چشمان
  گفت: ايگرفته

  نیا... گفتم_

  نیام؟ چرا_
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 و شد گرد بست.چشمانم رویم به را در و افتاد گره ابروهایش بین
  گفتم: حیرت با و کوبیدم در به مشتی

  امیرعلی؟_

  کرد: سیخ تنم به ار مو در، پشت از عاجزش صداي و

  جانا...برو... برو_

  شدم: عصبانی و زدم در به دیگري مشت

  .ببینم.. کن باز و در امیرعلی؟ کردي شروع و اطوارت ادا باز برم؟ برم؟_

  گفت: بلندي صداي با

 تبت تو دارم و باشم داشته تونمنمی اینکه میارم.از در ادا دارم آره_
  میارم. در ادا سوزممی

  کرد: زمزمه قبل از تردرمانده او و ماند. هوا روي دستم و شدم خشک

 نکنیم...برو گناه این از بیشتر ماه یک این توي جانا...بذار برو_
  نذار... و جانا....برو
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 زمزمه و گذاشتم در روي را بستم.سرم چشم من و خورد را حرفش
  کردم:

  امیرعلی..._

  کشید: داد بلندي صداي با

  برو. گممی دِ_

  زدم: صدایش ترظلومانهم من و

  امیر..._

 شدم پرت اش،قوي بازوهاي میان شدم پرت من و شد باز در ناگهان
  اش.برزخی آغوش میان

 آن هر که راهرو.راهرویی توي هم آن کشیدم آغوش در را هم سفت
 با گیدیوان نه؟ بود، برود.دیوانگی آبرویمان و برسد سر کسی بود ممکن

  داشت! عالمی هم او

  گفت: و داد شارمف محکم

  کن. ولم_
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  زد: ايبوسه سرم روي

  جانا... کن ولم_

 زا ترحریص و کرد ترتنگ را دستانش حصار او اما شدند شل هایمدست
  گفت: قبل

  کن... ولم_

  گفت: دلتنگی با و کشید بو را عطرم

  کن... ولم_

 و بست محکم را گذاشت.در اتاقش به پا و داد هلم و کرد کرد.ولم ولم
  آه. و سوختم تبش از من

  شدم؟می او مال شدمی کی

  

  چهاردهم* *فصل

  کنم.می سیر ها ابر توي کردم حس من و گذشت باد و برق مثل ماه یک
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 زمین روي آدم ترینخوشبخ من و رسید موعود روز بالاخره
 به که بود این نوبت حالا و بود کرده صادر را طلاق حکم بودم.دادگاه

 يسایه کند.تا جاري را طلاق يصیغه تا برویم شهاب پدر محضر
 بتوانم من شود.تا کنده امزندگی و من روي از سمیر نحس و سنگین

 ضرتح با کنم.تا تلاش زندگی این يادامه براي بتوانم بکشم.تا نفس
  دهم... ادامه یار

  رفتم. قاضی پیش و دادم آزمایش رفتم، دادگاه به بار سه ماه یک توي

 توي اشانهمه که دیدم! بار ماه،سه یک این توي فقط را امیرعلی
  بود. دادگاه

 اب و بود گرفته سکوت يروزه شد.اونمی بدل و رد بینمان خاصی حرف
 کافی برایم اشعاشقانه یواشکی هاينگاه همین و زدمی حرف نگاهش

  بود!

 مرد او کنم! بزرگی و باشم بزرگ خواستمکردم.میمی درك را او باید
  خواست!می مرا و بود
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 خودش به هوس رنگ عشقمان و کند خطا پا از دست خواستنمی او
 و دارم دارم.دوست دوست را مرد آن دنیا قد کردممی حس من و بگیرد

  بدهم. پایش به را جانم حاضرم

 تا و دوختمی صورتم به را سوزانش و داغ نگاه او که گونههمان
 را رویش و کشدمی آه کلافه شدم اشمتوجه فهمیدمی
 فرمان فشردن با و کشیدمی سیاهش موهاي میان .دستیگرفتمی

  دارد. دوستم کردمی ثابت ماشین،

 آهنی زنجیر این از اسارت، بند این از خواستممی که بود روزي امروز
 و شوم خلاص نامرد شهر این از قفس، این بود،از بسته دورم سمیر که

  من! حال به خوش

  کردم. چک وسواس با را خودم آئینه جلويشدم. آماده و زدم لبخندي

 پشمی شال رنگ، شیري کوتاه پالتوي مشکی، جین شلوار
  بود! مشکی.خوب

  گذاشتم. در جلوي را چمدان و کردم حفظ را لبخندم

  کرد. تکمیل را امخوشی و خورد اتاق در به ايتقه
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  گفتم: بود چمدان به نگاهم که حالی کردم.در باز را اتاق در

  شکست. اشتباهی و افتاد دستم از حموم دوش گممی امیرعلی_

 شدم.قلبم مات خورد رویمروبه فرد به که آوردم.نگاهم بالا را سرم
  رفت. جانم و نکوبید دیگر

  لرزیدم... خود به و رفتم عقب به ترسیده

  کردم: زمزمه لب زیر

  سمیر!_

 در میان را پایش که ببندم را در گرفت.خواستم فرا را وجودم وحشت
  شد. در شدن بسته مانع و گذاشت

 قبر اشک از که چشمانی نگریستم.به چشمانش به زناننفس_نفس
  زد.می

  گفت: التماس با

  تو. بیام جانا...بذار تروخدا_
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 هک بود قرص امیرعلی بودن به که دلم یا بود اشاشکی نگاه دانمنمی
 دادم اجازه و برداشتم در دستگیره روي از را دستم و شدم سست

  اتاق. توي بیاید

 استرس و ترس از بود نزدیک که درحالی اتاق توي بیاید دادم اجازه
  کنم. تهی قالب

  گفت: ایستاد.مظلومانه رویمبهرو افتاده سري با و لرزید هايمردمک

  جانا..._

  کشید: صورتم به دستی آشفتگی با

 بذار کن ولم داري دوست که هرکی جون جونم؟ از خوايمی چی_
  کشم.نمی دیگه ولله به شدم خسته گهبرم.دی

  کنم؟ چه من آید.خدایامی درد به من دل و لرزیدمی اشچانه

  گفت: زد، آتش را دلم که لحنی با

  نکن. ولم تروخدا کردم غلط میمیرم.اصلاً  تو بدون من جانا_

  شه.نمی شهنمی_
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  گفت: التماس با و ریخت اشک مردانه

 فراموش چیو بگی.همه تو کنیم.هرچیمی شروع شه.دوبارهمی_
 به دممی و مهبد زنم.اصلاً...آصلاً نمی زخم بهت دیگه کنممی

  شه.می همون بخواي تو لیدا.هرچی

  کند.می التماسم کنانگریه که مردي دیدن از درآمد اشکم

  مجید... قرآن رو تروخدا...تو جانا_

  گفتم: گریه با

 وامخنمی چیزي وت از نیست.من مهبد نیست، لیدا من مشکل لعنتی_
  من... مشکل بفهمی؟ اینو خواينمی چرا

  کوبیدم: قلبم روي شست، انگشت با

 زنه.ایننمی کوبه،نمی تو براي صاحاببی اینجاست.این من مشکل_
 متوننمی اون زنه.بدوننمی اون بدون ست،دیگه یکی اسیر صاحاببی

  میمیرم.... اون بکشم.بدون نفس

 زد.مات زانو جلویم پناهبی کودکی مانندشد.ه بیشتر اشگریه شدت
  گفتم: شده
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  سمیر؟ کنیمی کارچی_

  زد: هق التماس با و گرفت را پایم

  کنم؟ کارچی من پس میمیرم، تو بدون من جانا_

 با شوم.اما چیز همه خیالبی داشتم دوست که آمد درد به قلبم جوري
  بکشم: عقب به را پایم کردم سعی و گزیدم لب او، چشمان تصور

  برم. بذار کن ولم نکن تروخدا سمیر نکن_

  داد: سر ناله و چسبید ترسفت را پایم

  میمیرم. تو بدون بخدا_

  کشیدم: جیغ

  خوام.نمی رو تو من ولی_

 بیرون دستانش حصار از را شد.پایم قطع اشگریه و شل هایشدست
  رفتم. عقب به قدمی و کشیدم

  دادم: تکان تهدید لتحا به را دستم و چشمانش توي شدم براق
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 نمدومی اینو دونم.فقطنمی هیچی مونیممی زنده یا میمیرم دونمنمی_
 دبلن کنم.سمیر زندگی دارم دوسش که کسی با عمري آخر خواممی که
 جايبه من باراین نیاي اگه چون ديمی طلاقم محضر میاي شیمی

  دم!می که دونیدم.میمی لوت پلیس به امیرعلی

  نش!چشما آخ!

 تمام انگار که کرد نگاهم شد.جوري فشرده قلبم که کرد نگاهم جوري
  مُرده. انگار که کرد نگاهم .جوريکرده

 چشمانم سوي به عمیقی ایستاد.نگاهی رخمبهرخ و شد بلند جایش از
  گفت: زیرلب و انداخت

  ! جانا ديمی ریختمو پاتبه که اشکایی تک_تک تقاص روز یه_

 بیرون حدقه از کرد.چشمانم امخفه و گرفت را امرهخِرخِ  وجدان عذاب
  کردم. بدرقه در دم تا را اشافتاده و خسته هايشانه و آمد

  ریختم. فرو شد، بسته در وقتی

  نکرد. جدایی به نکرد.تهدید مرگ به تهدید مرا

  رفت! و سپرد خدایم به مرا او
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 روز روزشود.ام ریخته دور افکارم تمام تا دادم تکان محکم را سرم
  بود! امخوشحالی

  بود؟ بردار دست مگر لعنتی وجدان عذاب اما

 ببخش ببخش.مرا مرا عاشق دل کردم.خدایا خدا_خدا و کشیدم پوفی
 شدم.مرا مرتکب بخواهی که گناهی هر عاشقم دل يبهانه به که

  ببخش!

 از آمدنم شدم.بیرون خارج اتاق از چمدان با و دادم قورت را دهانم آب
  بود. اتاقش از امیرعلی آمد بیرون با ادفمص اتاق

 که فهمید شدمی راحتی به و زدمی برق خوشی زور از چشمانش
  گفت: زیرلب و کرد اخم دید مرا تا است.اما خوشحال

  پریده؟ رنگت چرا_

  زدم: استرسی پر لبخند

  نیست! چیزیم هیجانه خاطربه حتماً_

  گفت: حرص با و شد تررنگ پر اخمش
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  گیري!می طلاق جونت سمیر از داري تیناراح نکنه_

  کردم: اخم هم من

  ها. شهمی چیزیت یه تو_

 گرفت را چمدانم حرفکشید.بی گردنش پشت و برد دست حرص از پر
  افتاد. راه به و

  کردم: زمزمه و گرفتم بالا را سرم

  تو... امید به خدایا_

 مرویبهرو پژمرده سمیر به چشمم تا گرفتم پائین را سرم محضر توي
 از براي چیز هیچ انگار که نگاهی این ترسم.ازمی نگاهش نخورد.از

 چوبش، و خدا از ترسم.منمی آهش ترسم.ازمی ندارد، دادن دست
  ترسم!می

  بدهم! پایان چیز همه به تا مانده دیگر امضاء یک فقط

  کرد.می نگاهم عطش از پر و قراردوختم.بی امیرعلی به را نگاهم
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 شد، عشق از پر داد.نگاهم قورت را دهانش آب یدد را نگاهم تا
  زدم. را امضاء کردممی نگاهش خیره که طورهمان

 و بالا شدت به اشسینه يقفسه و کرد آزاد را اششده حبس نفس
  شد. پائین

  

  !نبود مهم ترس دیگر ٰ◌ حتی

  !نبود هیچکس آنجا که بودیم.انگار همبه خیره عشق و دلتنگی از پر

 گرماي و بودم من چشمانش! و بودم من امیرعلی! و بودم من فقط
  بخشید!می معنا من به که حضورش

  آورد: خود به را ما آقاجون خشمگین صداي

 امیرعلی کنید.ولی کاريکثافت راحت تونیدمی جفتتون حالا خب_
  من! به بدي و کوفتی پوشه اون باید قبلش

 بود.زیرلب طلاق و ازدواج اسناد دفتر به کرد.نگاهشنمی نگاهم سمیر
  کردم: زمزمه
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  سمیر. ببخش و من_

  بود. رفته فرو عظیم شوکی توي نداد.انگار نشان العملی و عکس

  غرید: و گرفت را پالتوام آستین خشم، و حرص با امیرعلی

  بیام. من تا بشین ماشین تو برو تو_

 عصبانیتش، خلاف دوختم.بر امیرعلی به و گرفتم سمیر از را نگاهم
  !بود دلخور سمیر، به کردنم نگاه از داشت.انگار دلخوري گرن نگاهش

  رفت. آقاجون سوي به و داد دستم به را ماشین سوئیچ

 ويت و رفتم پائین تا دو یکی را محضر هايپله و گذاشتم هم روي پلک
  نشستم. ماشین

  پاگیر! و دست بند این از شدن رها داشتم!حس آزادي حس

  جهانم! زن ترینخوشبخت کردممی احساس

 فردا و فردا بود...نگران نگران دلم ته که خندیدم...هرچند سرخوشانه
  شود؟ چه است قرار که ها؛
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 چه امیرعلی بدانم خواستمکردم.می روشن را ظبط و بردم دست
  دهد!می گوش آهنگی

 به سپردم گوش و بستم چشم لذت با شد، پخش که خواننده صداي
  صدایش:

  تسپرنده پرواز شکل عشق،به”

  سترمنده آهوي یه عشق،خواب

  بارون زیر تشنه من،زائري

  ”ستکُشنده اما آبی عشق،چشم

  گفتم: لب زیر و خندیدم

  آبی؟ چشم_

  مصموم آب این از میرممن،می”

  عاشق مرگ

  بودن عین

  ستپرنده یه پرواز اوج
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  معصوم آب این از میرممن،می

   عاشق مرگ

  بودن عین

  ”ستپرنده یه پرواز اوج

  ندیدم:خ دوباره

  حرفا! چه_

  عشقی معناي که تو”

  یار بده معنا من به

  بسپار هاقصه گور به صدارو این طلوع

  دیوار کنج شب،از عمق اسممو،از کن صدا

  ”باش آخرینم دلیل بودن زنده براي

  باش! آخرینم دلیل_
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 يمتوجه که بود بالا در ظبط شدم.صداي خیره امیرعلی به و برگشتم
  بودم! نشده آمدندش

  کرد. خاموش را طظب

 و بست چشم لذت با و کرد باز را دستانش اما بود هایملب به نگاهش
  بغلش. توي رفتم فرو من

 ِپچ و چسبید گوشم يلاله روي فشرد.لبش خودش به مرا و کشید آه
  زد:

  تري!محرم محرمی، هر از حالا_

  نمرد؟ مرد این براي شدمی مگر آخ

 تعصبانی با و گرفت مرا ترتسف که بیایم بیرون بغلش از خواستم
  گفت:

 يتنت...تشنه يشنه تو!ت يتشنه ام؟تشنه بینینمی مگه_
  چشمات... يبوت...تشنه

  لرزید: صدایش
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 که روزاي تمام قدِ  بشه! سیراب خوادمی عاشق لبات...این يتشنه_
 و کرد بغل رو تو خیالش تو و سوخت تبت توي اون و نبودي اون مال

  بوسید.

  گفتم: آرام و زدم بازواش روي مشت با ده،زخجالت

  کشم!می خجالت_

  کرد. رو و زیر را دلم آرامش، يخنده

 راه به را ماشین و زد استارت کند نگاهم اینکه بدون و کرد رها مرا
  انداخت.

 نداشتم؛ او از کمی دست هم من ندارد! خوشی روز و حال دانستممی
  کرد.می طلب را او تنم هايسلول تمام

  گفت: زیرلب

  !جانا خوادمی رو تو تنمم هايملکول ٰ◌ حتی_

  گفتم: ايگرفته صداي با

  شده! تموم چیز همه شهنمی باورم هنوزم من_
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  گفت: و زد پلک اطمینان شدم.با داغ گرفت که را دستم

  کن. اعتماد من به شده تموم چیز همه_

  ود!ب گرفته را دستم گناه بدون حالا که مردي به کردم! اعتماد و

 ترینکوچک مگر اما کردمی درد که دادمی فشار آنقدر را دستم
  داشت؟ هم اهمیتی

 دیگه که کن خداحافظی ازش خوب ریم!می شهر این از داریم_
  گردیم!برنمی هیچوقت

  کردم: زمزمه

 ازش خواممادرم.می پیش قبرستون برم خواممی بارآخرین براي_
  کنم! خداحافظی

 نبود یادم جانا.هیچ کنممی فراموش و چیز ههم توئم پیش وقتی من_
  کنم. حلالیت طلبب ازش تا مادرم پیش برم باید که

 ودب افتاده یادش که شد.انگار سنگی و سرد نگاهش و کرد ول را دستم
  بود! ُمرده چگونه و چرا مادرجون
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 پدرش مادرش، قاتل بفهمد امیرعلی اینکه از ترسیدم! سگ مثل
  نگفتم! هیچ و دانستممی هم من بفهمد اینکه است.از

 به خواستمرفتم.نمی فرو خودم لاك توي و کردم سکوت مسیر توي
  کنم! فکر امیرعلی العمل عکس

  بود... گرفته بازي به را جانم وحشت

  کشید: آه و کرد پارك را ماشین قبرستان جلوي

  باش! اینجا دیگه ساعت مادرجون.نیم قبر سر رممی_

  زد: صدایم که دادم تکان سري

  جانا؟_

  خواند!می را نامم قشنگ چه لعنتی

  گفتم: کنم نگاهش آنکه بدون و کردم باز را در

  بله؟_

  کرد: چرخاند.اخمی خودش طرف به را صورتم و گرفت را امچانه

  کو؟ جانش_
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 بمل سوزانش نگاه شد.از کشیده هایملب به نگاهش که خندیدم رمقبی
  .بزند را حرفش تا ستادمنأی ٰ◌ شدم.حتی پیاده سریع خیلی و سوخت

 دوئیدم.تويمی هیجان کردم.از حرکت مادرم قبر طرف به و دوئیدم
 هب و بکنم را هایملباس داشتم دوست و سوختممی زمستان سرد هواي

  کنم. پرت طرفی

 خیمه قبر روي که زنی دیدن شدم.با نزدیک قبر به زناننفس_نفس
  شد. گرد چشمانم و زد کرد،خشکممی هق_هق و بود زده

  بود؟ او گذاشتمی گل مادرم قبر روي که کسی پس

  خواست؟می چه بود؟ که او

  شد! گرد بیشتر و بیشتر چشمانم

 رزو از که صدایی با و کشید قبر روي به دستی کرد، که را هایشگریه
  کرد: زمزمه بود گرفته گریه

  حمیرا. ببخش منو_

 خواست و کشید غجی دید مرا که .همینبرگشت و کرد جمع را چادرش
  کشیدم: داد و گرفتم را اشیقه که بگذار فرار به پا
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  خواي؟می ما جون از چی هستی؟ کی بگو یالا_

  پرسید: لکنت با و شد گشاد درجه آخرین تا چشمانش

  حمیرایی؟ دختر تو...تو_

  بود! مادرم برد.کپ ماتم باشم! دیده را اشقیافه تازه انگار

  بود! مادرم انگار اصلاً

  گفتم: زیرلب سیده،تر

  هستی؟ کی تو_

  پرسید: التماس با و گرفت اشگریه

  جانایی؟ تو_

  زد: هق و شد بیشتر اشگریه شدت که دادم تکان سري

  کردم. بدي خیلی حقتون در من کن حلالم تروخدا_

  زد؟می حرف چه از شدم.از گیج

  کردم: تکرار دوباره را سوالم
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  هستی؟ کی تو_

 لمحلا قسم بزرگیت ببخش.به ولی کردم بد مدونکردم...می غلط من_
  بذارم. بالشت روي سر آرامش با شده که شبم یه بذار کن

  کشیدم: جیغ

  هستی؟ کی تو_

  داد: جواب بریده نفس و شد قطع اشگریه

  اتم...خاله_

 سکبی من اتم؟خاله گفترفتم.می عقب به شوکه، و کردم ول را اشیقه
  م؟دانستنمی و داشتم خاله کار و

 از خیلی مامانت دونممی دونمکنم.می و کاراین خواستمنمی خدابه_
 خواستمبود.نمی عشق از کردم هرکاري قسم خدابه ولی گفته بد من

  بخوره! همبه اتونزندگی

 بود؟ کرده چه او بود! نگفته چیزي که من مادر زده؟ همبه را امانزندگی
  کرد؟می بخشش طلبب چه براي
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 با و کرد نگاه چشمانم به که خوردندمی را مغزم تندداش هاسوال
  زد: لب حسرت

  باباتی! شبیه چقدر_

 فاصله او از داد.قدمی قرار بهت در مرا بود، چشمانش در که حسرتی
 چیز همه من، کردمی فکر دوختم.او چشم اشپژمرده ظاهر به و گرفتم

 من به ار چیز هیچ دانستم.مادرمنمی هیچ که صورتی در دانممی را
 هک دانستممی چه من گفت،نمی سخن من با اشخانواده از بود.او نگفته

 را پدرم گفت؟می پدرم از حسرت با او چرا اصلاً دارم؟ هم ايخاله
 در بدي چه او دارم؟ یاد به را او از محوي تصویر که پدري شناخت؟می

   شوم. دیوانه خواستممی بود؟ کرده ما حق

 چشمان با و نشست قبر سنگ کردم.کنار نبالد را حرکاتش چشم با
 تنم تمام شد باعث کشید.صدایش قبر سنگ به دستی اش،گرفته غبار

   بیاورم: در را ماجرا توي و ته تا شود گوش

 چشم تا نداشتم! دلمو اختیار که من بشه! طورياین خواستمنمی من_
 ید.ولکشی نفس شهنمی اون بدون شده، دلش بندِ دلم دیدم کردم باز
   دید.نمی و ايدیگه کسِ اون جز چشماش وقتی فایده چه
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   کرد: زمزمه و شد جمع هایشلب بغض نشستم.از کنارش شدم! مشتاق

 جاي به الان داري دوست دونممی خوره!می بهم من از حالت دونممی_
 توجیه عشق با کارمو خوامبودم.نمی خوابیده قبر این توي من مادرت

 کنم فراموشش تونستممی داشتم.چطور دوسش اًواقع من ولی کنم
 تونستممی چطور بودم؟ ساخته باهاش دنیامو رویاهام تو وقتی

 هک بدبخت منِ نداشتم؟ قلبمو اختیار دیدنش با وقتی کنم فراموشش
 گردن رگ از که گیره.کسی ايدیگه کسِ  پیش دلش اون دونستمنمی

 کنه فکر پدرت شدم باعث که امعوضی آره...من بود! نزدیک من به
 مادرت بره! کنه ول پدرت شدم باعث من کرده! خیانت بهش مادرت
 و ونزندگیت که کنه لعنتم خدا من! سر بر خاك بشه! معتاد بشه! دیوونه
 داشته راحتی زندگی نذاشتم که کنه لعنتم خدا کردم! خراب

 بآ نداشتم.یه راحت زندگی یه سالا این توي که بده مرگمو باشید.خدا
   نرفته! که نرفته پائین گلوم از خوش

 صداي و شد کج صورتش امسیلی ضرب با شد، تمام که هایشحرف 
 به هاکلاغ غارغار همراه گورستان ترسناك سکوت توي اشهق_هق
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 را بودم شنیده که را چیزي زد!نمی زدم.قلبممی نفسرفت.نفس هوا
   نداشتم. باور

 را چیز هیچ من ولی کرد،می بخشش طلب و بود افتاده پایم به
   فرستادم.می لعنت بدم بخت به و ریختممی دیدم.اشکنمی

 میاد ه،کرد خیانت بهش مامانت کنه فکر بابات کنم کاري یه اگه گفتم_
 ذاره.گفتممی بیابون به سر رهمی کنهمی ول دونستممی چه من! سمت

 شده که توئم بخاطر کنهمی ول آخرش کنهمی گریه روز دو مامانت
 کردنمی خطور ذهنم به برگشته بخت منِ کنه!می جور و جمع خودشو

   بیاره... در اعتیاد از سر

   کشیدم: جیغ و گذاشتم هایمگوش روي را دستانم

   شو.ببند...هیس...خفه هیس...دهنتو_

   گفت: لکنت با و چسبید سفت را پایم مچ

 هی میرم.بذارب راحت خیال با بذار ببخش، پرستیمی هرچی به قسم_
   بذارم. بالشت به سر راحت خیال با شده که شبم

   کشیدم: جیغ
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 نم زندگی چی؟ من پس عاقبتتی؟ و آخر فکر به خوابتی؟ فکر به تو_
 بدي؟ پس بهم اموخانواده تونیمی چی؟ امخانواده شه؟می چی
 ینگرفنچت بابامو فقط تو بیرون؟ بکشی قبر تو از مامانمو تونیمی

   گرفتی! ازم مه مامانمو

 عاشقش کنم کار نداشتم.چی ايچاره کن.بخدا رحم بهم دخترم_
   بودم.

 لتد مریضی.چطور تو نکن مقایسه عشق با هاتوکاريشو.کثافتخفه_
 وت بکشی؟ گند به و زندگیمون تونستی چطوري بکنی؟ کارواین اومد

   حیوونی! یه

   بخش.ب و کن بزرگی کردم...تو جان...پشیمونم...غلط جانا_

   گفتم: عمیقی نفرت با

   قبرت! سر بیام و بمیري زودتر هرچه امیدوارم_

   غریدم: و کشیدم بیرون دستانش میان از را پایم

   قبرش؟ سر بیاي شهمی روت_
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 شده متورم و قرمز زیاد گریه از کرد.چشمانش نگاهم حالیبی با
   د:کر جابهجا سرش روي را چادرش و کشید بالا را اشبود.بینی

   سیاهم... اتون...روهمه يام...شرمندهشرمنده من_

 میاد؟ بابام گرده؟می بر مامانم کنه؟می درست چیو تو شرمندگی_
    شه؟می درست زندگیمون

   جانا..._

   نیار. کثیفت زبون به منو اسم ببند دهنتو_

   نالید:

   بودي! مامانت شبیه خیلی چون داشت دوستت خیلی بابات_

 خشم شدت از که پاهایی سست، هايقدم با و چسبیدم تسق را کیفم
 آخر در و رفتم آنجا از بود شده سِر و سرد که هاییدست لرزید،بامی

   شنیدم: را هقش_هق صداي

   بودم! عاشق بودم.بخدا عاشق کن.بخدا حلال منو_

   کردم: زمزمه گریه با
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 کشیدم.من عذاب همه این من کثیفت عشق بخاطر بودي؟ عاشق_
 دونیمی چه تو کشیدم.آخه مادريبی درد من کشیدم، پدريبی ردد

 بودي؟ عاشق گیمی که دونیي چه کن؟ حلالم گیمی راحت انقدر که
  که... عشقی این به بزنن گند

  زد: نهیب درونم صدایی

 امهس زندگی کردي؟ کارچی بودي! عاشق توئم بوده! عاشق بینی،می_
 دلش به داغ و بشه بیوه وونیشج تو شدي باعث کشیدي گند به رو

 طلاق مهر بشه، مطلقه شدي باعث زدي، بهم رو نساء زندگی تو بمونه!
 سکته مادرجون که کردي کاري عشقت اون با پیشونیش.تو رو بخوره

 عشق،کاري بخاطر سکوتت با بیمارستان.تو يگوشه بیوفته و کنه
 ديکر نتخیا شوهرت به عشقت بخاطر بمیره.تو گناهبی یه که کردي
 تو ه!ش تیمارستان،دیوونه يگوشه بیوفته بشه خم کمرش شدي باعث

  مُرد! امیرعلی و تو بخاطر محمد بشه! پیر جوونیش

   نالیدم: و گرفتم را هایمشد.گوش خالی دلم ته 

  نه!_
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  بود! کرده ویران را همه ممنوع عشق خورد.این تاب و پیچ همبه دلم

 هر بیاورد؟ سرم بلایی چه واستخمی داشت؟ قصدي چه خدا دانمنمی
 رآخ ٰ◌ حتی شده خواستمنداشتم.می را توانش و تاب من بود، که بلایی

  !بمیرم اگر ٰ◌ باشم.حتی میرعلیا با عمري

 سطل به امشنیده که را هرآنچه کردم سعی و کشیدم سردي نفس
  نبود! شدم.او نزدیک ماشین بسپارم.به فراموشی آشغال

 از رتمهتابی و بود پریده دادم.رنگم پائین ار آئینه و شدم ماشین سوار
  رسید.می نظر به همیشه

 کردم.رژ تر زبان با را لبم و کشیدم اشکم از خیس هايمژه به دستی
 خندلب آئینه توي دخترك تصویر به و آوردم بیرون کیفم توي از را لب

  زدم:

  آروم! باش، آروم نامعلوم حال اي_

 جا همه تا مالیدم همبه را هایملب و کشیدم لبم روي با چند را لب رژ
 با که کردممی حس خودم روي را نگاهش شود.سنگینی پخش
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 شده باران ستاره آمد.چشمانشمی ماشین سوي به آهسته هايقدم
  ید.رسمی نظر به ابهت پر و جذاب رنگش، شکلاتی پالتوي توي و بودي

 برابر دص برقش که چشمانی با و سمتم چرخید شد، ماشین سوار تا
  گفت: بود، شده

  کنی! دلبري بلدي خوب_

  کرد: زمزمه او و خندیدم آهسته

  بزن! دوباره کن، پاکش_

  چی؟ واسه وا،_

  زد: امگونه روي داريتب و خیس يبوسه و شد خم

   گم!می من چون_

  آمده! چیزي ايزلزله کردم گمان که لرزید چنان دلم

  انداختم: بالا ابرویی

  منده!شر کنمنمی پاك نچ_

  گفت: گلویی تو صداي با و کرد نگاه لبم به
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  شده؟ صورتی الان که لبارو اون کنم؟ پاکشون خودم گیمی یعنی_

 همانند بود شده خیره جوري هایملب لرزید.به دوباره امجنبهبی دل
 رسیده.زورکی آب به الان و کشیده تشنگی روزي چند که کسی

  خندیدم:

  خب؟ کنم پاك چرا_

  کنم؟ پاك نم ذارينمی_

  شد: سست صدایم

  نه!_

  بود: لبم زوم همچنان نگاهش

  کنم؟ پاك کنم،می پاك دست باد_

  بود. آشوب دلم توي که حالی خندیدم.در و گفتم نچی شیطنت با

  گفت: و شد امخنده محو

  کنم؟ پاك داري دوست ايدیگه جور_
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 منامنظ و تند هایشنفس کردم احساس که کردم تر را لبم شیطنت با
  شد.

  ببینی! خواب تو_

  آورد: جلو کمی را سرش

  خواب؟ تو چرا_

  گرفتم: اششده خمار صورت از را رویم

 در و پدرمون میان شهمی بلند هامرده روح الان بري؟ خواينمی_
  ها. میارن

 و کشید ايکلافه خودش.نفس طرف چرخاند را سرم و گرفت را امچانه
  شد: تر خمار چشمانش

  بزن! بارهدو کن، پاك رژتو_

  امیر. دیگه کن اِ...ول_

  چی؟ امیر_

  خالی! امیر_
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  امیرعلی!_

 صدات امیر دارم حق من خودمی...فقطم امیري...امیر من واسه تو نچ!_
  کنم!

 کند، بوس آنکه شدم.بدون داغ و گذاشت امگونه روي را لبش دوباره
  گفت: ايخفه صداي با و داشت نگه جا همان را اشگونه

  تو؟ امیر_

 گفتی بهم جنگل تو که روزي بودي.درست امیر من واسه همیشه وت_
  کنی! صدام امیر داري حق تو فقط جانا

 عواقب اینا يهمه دونیمی ها!کنیمی دلبري بدجوري داري جانا_
  داره؟

 را داغش دست و کرد متمایل سمتم به را خودش که خندیدم ناز با
  گذاشت. کمرم پشت

  ندارم! دلبري به نیازي من_

 جایی و کشید صورتم پوست روي و گذاشت لبم نزدیک جایی را لبش
  بستم. چشم لذت با و شد داد.قلقلکم ادامه گوشم کنار
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 ار کمرم دست، کف کشید.با عمیقی نفس و نشست گوشم دم لبش
  گفت: و کرد نوازش

  کنم؟ پاکش خودم یا کنیمی پاك لبتو رژ_

  چرا؟ آخه_

  گفت: تحکم با

  چشم! بگو گم،می بهت چیزي یه وقتی_

  چشم!_

 پهلویم طرف دو دستانش و گرفت دندان به را گوشم يلاله
  افتادم!می پس داشتم بود دیدنی نشست.حالم

 بود.انگشتانش کرده گوشم،مستم کنار حرارتش پر و ملتهب هاينفس
 گرفته دهان به را گوشم يلاله که هاییلب و داد فشار پهلویم روي را

  گفت: ايخفه دايص با و کرد جدا بود

 و بیند را تو که آن ایمان.کافرَست نیارند خلق چون تو تماشاي از_
  نشود... دینبی
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 دویید.خجالت صورتم به خون و گذاشت گوشم روي دوباره را هایشلب
  !بود کرده حبسم کوبید.کاملاً می گنجشک مثل قلبم و کشیدممی

 و بوسید و بوسید طور!همین را تر پائین بوسید.کمی را گوشم يلاله
 را سرش بود! آورده بند را نفسم هایشرسید.بوسه گردنم به تا بوسید

  کرد. حلقه کمرم دور را دستانش و داشت نگه گردنم توي

 دور را دستانم هم من بود! کننده دیوانه گردنم توي داغش هاينفس
 شدت با را سرش و زد چنگی پهلویم به که کردم حلقه گردنش

 ردفشرد.د و گرفت را گردنم هایشلب .باگردنم توي ردک فرو بیشتري
  داشت. بخشی لذت

  امیرعلی!_

  گفت: داريخش صداي با

  عاشقتم._

  امیر!_

 دونمنمی خواستن شدت جانا.از کنم لهت دارم دوست امیر؟ جونِ_
  عزیزم! عزیزم، کنم.عاشقتم کارچی
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  گفت: و خندید گلو تو

  عزیزم...عزیزم...عزیزم...عزیزم!_

  کرد: بغلم ملکا

  عزیزم! عزیزم!_

  بود! گرفته امخنده هم خندید.من سرخوش

  عزیزم! عزیزم! عزیزم!_

 این و سوختیممی حرارت از زد.جفتمان گردنم به گیرينفس يبوسه
  بود! زیبا چقدر سوختن

  عزیزم!_

  گفتم: خنده کردم.با جدایش خودم از سختی به

  کوفت!_

  عزیزم!_

 شده خم رویم هم دوخت.هنوز چشمانم به را اششده خمار چشمان
  بود:
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  جانا...عزیزم!_

  گرفت: شدت امخنده

  ها. شدي ايعقده امیرعلی_

  آره...عزیزم!_

 و بردارم را کاغذي دستمال تا شدم زدم.خم کنارش سختی به دست، با
 را شد.کمرم اسیر هایشپنجه میان باریکم کمرم که کنم پاك را رژم

  چسبید: سفت

  نه...عزیزم!_

 خیسم گوشتی هايلب روي اشمردانه و بزرگ دست بیایم خودم به ات
 تا کشید.لذت لبم روي بار چند آرام، داغش، دستان آن با و نشست

 و بوسید را امشد.شقیقه خمار چشمانم و کرد رسوخ استخوانم و مغز
  زد: پچ اششده بم صداي با گوشم زیر بردارد، را دستش که آن بدون

 ماهی مثل خوامت،می خیلی عاشقتم...عزیزم! زم!عزی دارم دوستت_
   عزیزم! میره!می دریاش بدون که

  دارم! دوستت منم_
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 کرد.توي حلقه امشانه دور را دستش و گذاشت سرم روي را اشچانه
  شدم. گم و رفتم فرو آرامشش، پر و بزرگ آغوش

  عزیزم! عزیزم! بشم! قربونت_

  دارم! کار باهات ها حالا حالا بشی، قربونم خوادنمی_

 کنم چپت لقمه یه دارم دوست دونینمی گی،می اینطوري_
  عزیزم...عزیزم!

  خدامه. از من نخواد! که کیه_

  گفت: عصبی و کلافه و شد بیشتر دستش فشار

  کنی!می امدیوونه داري_

  من! يدیوونه شدي، دیوونه وقته خیلی تو_

 آخی اردهبی که شد فشرده هایشپنجه میان امشانه و کمرم چنان
  زدم: تشر و گفتم

  شد! خرد کمرم امیر؟ شدي وحشی باز_

  کن. باز موهاتو_
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  چی؟_

  کن. باز موهاتو_

  چرا؟_

  چشم...عزیزم! بگو_

  قبرستون؟ دم بشینم شب تا خوايمی امیرعلی!_

  گفت: تشر با

  کن. باز جانا_

  خندیدم:

  کن. باز خودت_

  گفت: گوشم کنار

  عزیزم! بگو بهم_

  کردم: داشتم.زمزمه دوست را شیرن و حریص میرعلیا این چقدر

  عزیزم!_
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  دارم! دوستت_

  بود! قشنگی حس بوسید.چه را امپیشانی

 و سفت يانداخت.بوسه پایم روي و کشید سرم از خشونت با را شالم
  کشید: ریه به را موهایم عطر و زد موهایم به محکمی

 کردنت غلب و بوسیدن حسرت تو چقدر بدونی بدونی...اگه اگه_
  سوختم...عزیزم!

 سیاهم موهاي بافت کردن باز به شروع آرام، و کرد باز را موهایم کش
  شد.

 بهت بار یه اینکه دادم...براي جون چقدر اینا لمس براي بدونی اگه_
  شدم. زنده و مردم بار صد عزیزم بگم

 رقص حرکت از شدممی مست نشستمی موهایم لايلابه که دستش
 به ايبوسه و آمدمی فرود موهایم روي گاهی که هاییلب دستانش،از

  گیسوانم. با هایشدست بازيعشق از شدم زد.مستمی رویشان
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 که کرد.سرش حصار دورم را دستانش و چسباند خود به مرا پیشت از
 هر از تررفتم.شیرین شیرینی يخلسه توي رفت فرو موهایم توي

  شیدایی!

  گفت: ايگرفته باصداي و کشید عمیقی نفس

  جانا؟ چیه شامپوت اسم_

 بودم نشسته پنجره روبه و بودم چرخیده پهلو به تقریباً  که من
  گفتم: و کردم اخمی کنم، نگاهش توانستمنمی

  خودمه! موهاي بوي_

  خندید: لرزیدم.آهسته خودم به که زد گوشم پائین ايبوسه

  ده؟می فرنگی توت بوي خدایی موهات_

  اوهوم!_

  یـ.... دارم دوست گینمی شیمی لوس جانا_

  خورد. را حرفش

  بشم؟ لوس کی واسه نشم لوس تو واسه_
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 که پنجره يشیشه توي از و گذاشت امشانه روي را اشچانه پشت، از
  کرد: نگاهم بود معلوم ازمان محوي يسایه

  برسه. جایی به عشق این کردنمی خطور ذهنمم به هیچوقت_

  بوسید: را امشانه

 که چیزي تنها کنم! نابود خودمو خواستمجا.میهمه از مبود بریده_
 تو به که بدم ناموسی بی یه بودي.من تو داشتمی نگه پا سر منو

 میرس تا بودم کشیده گند به تو بخاطر و خواهرم بودم.زندگی دلباخته
 اتلق کردم.بخاطرت دیوونه کشتم.برادرمو مادرمو نکنه! اذیتت و نفهمه
 خواستمت.دوستتمی هانشدن تموم ت.باخواستممی چون شدم،

  !بودم ترینکثافت اگه ٰ◌ حتی داشتم

 ندانم؟ را ها این شدمی زد.مگر نیش چشمانم به اشک و زد قلقل قلبم
  داد: تکان چشمم جلوي را دستش

 بغل ور تو که قاتله یه دستاي کثیفن.اینا گرفته.دستام خون دستامو_
 اب خواممی وجدانم عذاب تموم اشده.ب قاتل تو بخاطر که کرده،دستایی

 خواممی بفروشم آخرتم به رو تو با زندگی لذت خوامکنم.می زندگی تو
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 جونمو خواستنت تب باشه! جهنم تهش اگه حتی باشم بهشتت تو
  سوزم!می حسرتت تو روز و شب که ساله سه گرفته!

  نالیدم:

  امیرعلی!_

  عزیزم؟ جانم_

 تو شده که هرچی کن! ول چیزو.تروخدا همه کنیم فراموش بیا_
  .افتاده اتفاق گذشته

  عاشقتم! چقدر بدونی خواممی_

  ندونم؟ شهمی مگه_

  جانا! نکن ولم وقتهیچ_

 جفتمون که سختی همه این از بعد کنم ولت که خوردم خر مغز مگه_
  محاله! کشیدیم!
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 خارج دستانش حصار از را خودم توانستم و شد شل دستانش يحلقه
 هت گذاشتم.زبري ریشش ته روي را لبم ناغافل و سمتش کنم.برگشتم

  کرد. تزریق جانم به را خوبی حس هایم،لب زیر ریشش

 اشگونه روي ايوارفته و شل يبوسه شد، بسته که چشمانش
 سکوت هم نگفتم.او هیچ و گرفتم را رویم و کشیدم کاشتم.خجالت

  بود! کرده

 هب ماشین و زد ستارتفرستاد.ا بیرون را اششده حبس نفس بعد کمی
  کردم.می بازي انگشتانم با و بود پائین درآمد.سرم پرواز به سرعت

 شکر را خدا بابت این از من و شدنمی بدل و رد میانمان حرفی
  شوم! رسوا خواستمنمی است، لرزان صدایم داشتم کردم.حتم

 سکوت شکستن براي تلاشی هیچ هم او که بود این جالب و
  داشت! مرا حال هم وا کرد.شاسدنمی

 که زدم لبخندي شدیم خارج شده نفرین شهر آن همدان از که همین
  گفت:
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 تدوست دارم دوستت بگم بهت نتونستم که روزایی قدِ دارم، دوستت_
  رنگی! چشم دلبرِ  دارم

 چشم بود.دلبر آمده بند زبانم خوشی زور از و شد ترعریض لبخندم
  رنگی؟!

 جانم به گرمایی گذاشت.چه دستانش رزی دنده روي و گرفت را دستم
 در مدستان سفیدي با که برنزه يمردانه بزرگ دستان آن کردمی تزریق
  بود! کوچکم دستان برابر دو پهنش بود.دستان تضاد

  عزیزم؟_

  گفت: شده تابکردم.بی نگاهش

  عزیزم! دارم دوستت_

  گی؟می بار چند دیوونه_

 مشترك يخاطره هیچ باهم ما جانا دونیباهام.می داریم کار کلی_
 سعک کنم.باهم بوست کنم بغلت ترس بدون نداریم.باید ايعاشقانه
 قدرچ بگم بهت بزنم! لاك برات ببافم، موهاتو بیرون، بریم بگیریم،

 امبر توئم منن! دنیاي رنگیت چشماي بگم عاشقتم،بهت و خوامتمی
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 و تنت  خرمب و نازت عمر آخر تا منم کنی! کنی،ناز دلبري همیشه مثل
  عزیزم! بگم بهت و بمونم عاشقت هادیوونه مثل عمر آخر کنم.تا بو

 خندیدم.حالا و خندیدم و خندیدم و داد ايتازه رمق جانم به شوق
 نه سمیر! نه امعوضی يخاله نبود،نه مهم چیزي هیچ دیگر او، کنار

  دیگر... هیچکس

 کشید را یکرد.دست خاموش را ماشین راهی، بین رستوران یک جلوي
  کرد: باز را کمربندش و

  بخوریم! چیزي یه بریم_

 را اشگوشی و پول کردم.کیف باز را کمربندم و دادم تکان سري
  شدم. پیاده ماشین از باهم و برداشت

  گفت: گوشم بغل و گذاشت پشتم را دستش و ایستاد کنارم

  شه!می شروع الان از زندگی_

  بسازیم! باهم باید که هاییخاطره_

  تو! کنار_
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  تو...! کنار_

 ازب برایم را شوم.در رستوران وارد تا ایستاد زدیم.کنار لبخند جفتمان
  کرد: زمزمه و کرد

  بانو! بفرمائید_

  !شود پهن این از بیشتر لبخندم نگذارم کردم سعی و رفت قنج دلم

  نبود! هم خوب و نبود بد شدم، رستوران وارد

  رستوران! اولین_

  کردم: نگاهش

  کثیفِ... و چرك نِرستورا_

  دادم: ادامه و دوختم اطراف به را نگاهم و چرخاندم سر

  مشترکمون! غذاي اولین خانزاد، کثیفِ و چرك رستورانِ_

  زد: زل چشمانم به جدیت با و انداخت بالا ابرویی

  عکسمون! اولین اینم_
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 همه کرد.نگاه حلقه کمرم دور را دستانش و آورد بالا را اشگوشی
 سلفی خواستیممی و بودیم ایستاده رستوران بود.وسط امانمتوجه

  بود! دیوانگی این بگیریم!

 به را عشقش پر و خمار چشمان و کرد نگاهم نگاهشان، به توجه بدون
  زد: بود.لب اشگوشی دوربین به نگاهم من اما دوخت، رخمنیم

  داري! جا یک دارند،تو همه خوبان آنچه_

 گرفته مشترکمان عکس ولینا و کرد لمس را دکمه انگشتش و
  زدم: شد.لبخند

  کنند.می نگاهمون دارن همه_

  گفت: اشذاتی خونسردي با

  درك! به اوم،_

  زدم: لبخند

  گشنمه!_

  گشنمه. خیلی منم_
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 ار برداشتنش قصد و بود دوخته صورتم به ترتمام هرچه ولع را نگاهش
 صارح که شوم جدا دستانش حصار از خواستم زده.خجالتنداشت هم

  ت:گف و کشید عقب صندلی کرد.برایم تر قراربی را من دل و ترتنگ را

  بشین!_

  نداشتی! کارا این به عادت قبلاً جنتلمن!_

  بشناسی! منو مونده_

  شناسم.می خودت از بهتر رو تو من_

  شناسه!نمی خودم از بهتر منو تو جز گی...هیچکسمی راست_

 خابانت را کنارم صندلی بنشیند رویمروبه اینکه جاي به او و نشستم
 دش خیره چشمانم گرفت.به را بودم گذاشته میز روي که را کرد.دستم

  گفت: تحکم با و کرد اخمی و

 پوست شدي بشی! تقویت خوب باید دي!می سفارش مقوي غذاي یه_
   باشی! داشته جون درمانی شیمی براي باید استخوان! و

 بیرون را هایمقرص و کرد باز را درش اجازه بدون و گرفت را کیفم بعد
  خواست. معدنی آب بطري یک گارسون از و گذاشت میز روي و کشید
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  برچیدم: لب غصه با

  زیاده! خیلی قرصا_

  غرید:

 زودتر هرچه تا کلینیک ریممی هم فردا خوري!می اشوهمه درك! به_
  کنیم! معطل خوامنمی هم دقیقه یه بگذرونی! و درمانی شیمی مراحل

  چی؟ نشدم خوب هاگ_

 و بردم عقب را سرم خوردهیکه که گرفت خیز طرفم خشم با چنان
  لرزید:می عصبانیت از کردم.صدایش بدنم حائل را دستانم

  باشه؟ دیگه، ببند دهنتو_

  گفت: بلندي باصداي که بگویم چیزي خواستم و ترسیدم

  باشه؟_

  گفتم: حرص کمی و ترس با

  کنند!می موننگاه دارن همه تروخدا! امیرعلی_

  غرید:
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  باشه؟_

  باشه...باشه...ببخشید!_

  فرستاد: بیرون سختی به را نفسش

  باشه؟ بشی، خوب باید تو_

  باشه!_

  بده! سفارش غذا_

 هب را نگاهش و کرد عمیقی برگشتم.اخم اولیه حالت به و کردم پوفی
  ها... اتوبوس بیابان...به دوخت...به کنار يپنجره

 مرا يغصه دانستمنداد.می نشان ملیالع گرفتم.عکس را دستش
  نبودم! او از بدتر هم من خوردمی

  گفتم: و کردم وارد دستش به کوچکی فشار

 گیریممی شم.جونمی خوب من باشی پیشم تو وقتی تا شممی خوب_
 زندگی واسه که خورممی قسم باش فقط شم.تومی زنده دوباره و

  بجنگم!
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  داد: تکان راست و چپ به را سرش غمش از مملو چشمان آن با

  بشی! خوب باید تو_

  امیرعلی! شممی خوب_

  بشی! خوب بابد_

  ...باش کنارم تو_

  کنارتم! جون پاي تا هستم!_

 اششانه روي را سرم و زدم نگرانش چشمان به بخشی اطمینان لبخند
  گذاشتم.

  

  گفت: ايخسته لحن با

 و جنگمیم موندنت براي جنگیدن،ولی براي نمونده جونی دیگه_
  کنم.می پا آهنی کفشاي

 واد تا صد از خودش کنی بغلم و باشی که امیر...همین خوادنمی کفش_
  خوام!نمی درمون من و دوایی خودت بهتره...تو درمون و
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  دَوا؟_

  من! زخماي تموم دواي ! دَوا_

  بود: خسته هم اشخنده

  منی! ژلوفن توئم_

 و داد تکان هوا توي را رشدیگ دست و کرد حلقه امشانه دور را دستش
  کرد. صدا را گارسون

  خوري؟می چی_

  دونم!نمی_

  !بشی تقویت تا بخوري باید خوبه! آره خوبه؟ ماهیچه با پلو باقالی_

 دوتا و دوغ تا دو ماهیچه، با پلو باقالی ُپرس انداختم.دو بالا ايشانه
  داد. سفارش سالاد

  شد. کور دستانش يگره بستم، را چشمانم

  گفتم: آلوديخواب لحن با

  شدید. میاد خوابم م،خسته خیلی_
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  بودم؟ که نبودم خواب خدایا آمد،می او به مهربانش لحن چقدر

  بخواب...عزیزم! ماشین تو افتادیم راه و خوردیم غذا_

 روي از را زدم...سرم لبخند دوباره بود، همراه مکث با عزیزمش
  گفتم: بستهنیمه چشمانی با و کردم جدا اششانه

  بریم؟ کجا قراره_

  که! بود خوب جات_

  کنند.می نگاه دارن همهبود... زشته_

  کرد: تندي اخم

 شهنمی حالیم بازیا مسخره این بگم الان از من جانا درك! به خب_
 تو یا باشیم خونه تو نداره فرقی کنممی بغلت بخواد دلم که هرجا

 یکن داريآبرو و هَمبه فیببا پرت و چرت بخواي بدون! الان ...ازخیابون
  کنیم! جدا و راهمون

  گفتم: حرصی و زدم بازویش به مشتی

  پرویی! خیلی_
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  گفت: کشدار و بوسید را مُشتم و گرفت را دستم مچ

  باباشون! گــور_

 یعنی باباشون گور فهمیمی اونوقت کردند پرتمون اومدن که الان_
  چی.

  غلطا! چه_

  رفتم: ايغره چشم و کردم خم سري

  آقا... ایرانه اینجا_

  باشیم. که هرجا بغلم تو میاي که! شهنمی حالیم اروپا و ایران من_

  امیرعلی! اشتهایی خوش_

  نباشم؟ خوايمی_

  ندارم. دوست خیلیارو نگاه من_

 چیز همه نکن فکر منو! ببین کنیم! زندگی دیگران براي نیست قرار_
 من و شده وعشر اصلی مشکلات تازه کارش! پِی رفت و شد تموم
  کنم! زهر و کاممون گفتنش با خوامنمی
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  زدم: پوزخندي و کردم بغض

 فکر بهش بار شصت روزي فهمم؟نمی یا دونمنمی من کنیمی فکر_
  رسم!نمی اينتیجه هیچ به و کنممی

  کرد. قبولش جانا...باید خوادنمی نتیجه_

 اینکه نیستیم؟ دیگه زوجاي از کدوم هیچ مثل ما اینکه چی؟ قبول_
 فرار دوستات از باید تو باشیم؟ داشته عروسی جشن نیست قرار

   خواد؟می چی پیشت داداشتزن گننمی ببینند، منو اگه کنی...چون

  کنیم!می فرار چیز همه از_

  ها؟واقعیت از_

  شد: حرصی

  حالمون! به بزنی گند تنه یه داري قصد تو اینکه از نه_

 خورن.حقمی خونمو و جونم به دنافتا زالو مثل که چیزایین اینا_
  نکنم؟ فکر بهشون دينمی
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 انقدر کنیمی فکر نکردم؟ فکر بهشون کنیمی فکر انصافبی دِ_
   بدم؟ نشونت دوستام به برم که غیرتمبی

  بشیم؟ قایم ابد تا گیمی پس_

 ،کنممی حساب تصفیه گالري رماشون.میهمه با کنممی رابطه قطع_
  !کنممی عوض روخونه

  کردم: نگاهش غصه با

  داشتی؟ دوسش خیلی که گالري همون_

  کرد: نگاهم

 اونم که خواممی دارو دوست لعنتی زندگی این تو و چیز یه فقط من_
 نقاشی بشینم نیست قرار دیگه درضمن هواس! باد اشتویی.بقشه

  بیارم. در نمیر و بخور پول یه و بکشم

  داد: ادامه و زد رویم به چشمکی سپس

  بیارم. در نون لقمه یه کار دنبال برم باید شدم، وار عیال اخرهبال_

  خندیدم:
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  چی؟ خونه_

  آخه. شدمی عوض آخر و اول از باید خونه_

  چطور؟_

  دوخت: چشم هایملب به و کرد صورتم نزدیک را سرش

 کنه.برايمی حسودي روئیمبهرو همسایه به بدجوري هست یکی آخه_
  عزیزم! مجبورم کشی سگی و گیس هرگونه از جلوگیري

  غریدم: و شدم خشم غرق یلدا، یادآوري با

  امیر!!_

  خندید: گلو تو

  ژووون._

 به برسه چه کنمنمی حساب آدمم اصلاً  اونو من شعوري!بی خیلی_
  اینکه...

  نخور! حرص عزیزم دونممی_

  گفتم: عصبی
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  خورم.نمی حرص من_

  گفت: و خندید کرد، نگاه امشده سرخ صورت به

  جیگر. هباش_

  امیرعلی!_

  جونم؟_

  خونه! دنبال ريمی تهران رسیدیم تا اصلاً شدي! پرو خیلی_

  کردي؟ حسودي جانم_

 مال اونم که قلبته مهم حسودي؟ چه خوشه دلت بابا برو حسودي؟_
  هواس. باد اشبقیه خودت قول به منه،

  انداخت: بالا ابرویی

  افتی!می راه داري اومد خوشم نه_

  غریدم:

 کردي، نگاهش ٰ◌ حتی یا شدي دهن به دهن باهاش ببینم اگه اخد به_
  .کشمتمی
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 يصدقه قربان دل در من و خورد چین چشمانش گوشه و خندید باصدا
 چشمی پشت عوضش شدم.در اشمردانه و جذاب نهایتبی هايخنده
 يکردم.خیره نگاه روبهرو به و چرخاندم را صورتم و کردم نازك

  کرد: زمزمه و شد رخمنیم

  نگفتی!_

  چیو؟_

  خریدي! چند چشماتو اینکه_

  گرفت: امخنده

  مسخره!_

 فشار را مچم زد.سپس رویش ايبوسه و گرفت را امشده پیچی باند مچ
  گفتم: آخی و شد جمع درد زور از داد.چشمانم محکمی

  روانی؟ کنیمی کارچی_

  گفت: تحکم با و کرد ول را مچم

  باشه؟ کنی!می غلطاي این از باشه آخرت يدفعه_
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  لرزید: صدایم

  باشه!_

 خودم بمونی زنده اینکه از قبل بکنی کارا این از دیگه يدفعه_
  کشمت!می

  گفتم: متعرض

  امیر!_

  امیرعلی!_

  کردم؟ کارواین خوشی سر از من مگه امیرعلی!_

  باشه؟ جانا؟ نداري...باشه حق بیوفته اتفاقی هر_

  کشیدم: پوفی

  باشه!_

  خوب! دختر آفرین_

 تحکمش این از دلم ته که ندادم.هرچند را جوابش و کردم اخمی
  دیگر! بودم جنبهبود.بی پابه ايولوله
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 خودش قاشق یک چید.امیرعلی میز روي و آورد را ها غذا گارسون
 را همه داشت اصرار و گذاشتمی من دهان غذا قاشق دو و خوردمی

 اما کردندیم نگاهمان داشتند همه کشیدم،می کنم.خجالت تمام
 یاعتنای که خواستمی و کردنمی اعتنایی نبود! خیالش عین امیرعلی

  نکنم.

  گفتم: و کشیدم خوردن از بودم...دست ترکیدن درحال دیگر

  ترکم.می بخدا...دارم تونمنمی دیگه_

  گفت: ها مادر مثل

  کن. باز دهنتو آخریشه قاشق این_

 گرمم عشقش پر نگاهگذاشت. دهانم توي را قاشق و کردم باز دهان
  زدم: لبخند و کرد

  دارم. دوستت خیلی_

  جان! اي_

  داري؟ دوسم چی تو کوفت!_
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  بود: اشدرونی هايحس تمام گویاي نگاهش

  جنون! دارم، جانا.جنون گذشته داشتن دوست از من کار_

  شد: خم صورتم توي که خندیدم ناز با

  بمیرم؟ من گینمی خنديمی اینطوري_

  کنند!می نگاهمون دارن همه امیر! ئه_

  شد: راست و کشید موهایش میان کلافه،دستی

  رسیم.نمی شبم نصفِ تا بره پیش اینطوري دیگه! بریم شدي سیر اگه_

  دادم: تکان سري

  بریم! آره_

 باد آمدیم که کرد.بیرون حساب را میز پول او و برداشتم را کیفم
 خودم دور را دستانم و شدم جمع خودم خورد،توي صورتم به سردي

 اشپالتو خواست سریع خیلی لرزم،می دید تا کردم.امیرعلی جمع قفل
  شدم: حرکتش مانع و گذاشتم اشبازو روي را دستم که بیاورد در را

  بعد! براي بذارش عاشق، آقاي ماشین به رسیدیم دیگه_
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 باند دست مچ ماشین به رسیدن تا و شد حلقه امشانه دور دستش
 از بود گرفته امبوسید.خنده باري سترا،بی امشده پیچی

 شدت از قلبم من و ماندمی تخس هايبچه پسر شبیه حرکاتش.درست
  بود. ذوق از لبریز داشتنی دوست مرد این داشتن دوست همه این

 و کرد روشن را انداخت.بخاري را،راه ماشین و نشستیم ماشین توي
  کرد. تنظیمش من سمت

  بستم: را چشمانم و دمدا تکیه صندلی پشتی به را سرم

  امیرعلی؟_

  جانم؟_

  ریم؟می کجا الان_

  ...من يخونه ریممی فعلاً_

  باشه. شده گورستون شبیه کنم فکر نرفتی! اونجا ساله دو_

  کنه! تمیز رو خونه ببره و یکی گفتم عماد به_

  عماد؟_
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  آره!_

  داري؟ دوسش خیلی_

  کرد: سنگینی نگاهش

  دارم! ستدو رو تو فقط که...من گفتم_

  رفیق! عنوان به_

  دوستمه! ترینصمیمی_

  بري؟ و کنی ول و دوستت ترینصمیمی خوايمی انوقت_

 مکننمی افتخار گذشتم برادرمم از تو بخاطر نزن.من حرف احمقا مثل_
  سهله! که دوست گذشتم، اما بهش

 به حواسبی و شد چشمانم مهمان خواب و شد سنگین چشمانم
  خبري...!بی دنیاي به رفتم و گفتم هومی هایشحرف

  

 تا دو دو تائید.نشستم چاپ براي و شده چاپ درخواست رمانمون براي
 شما اما رفتم کردم ول ماه سه نبودم ماه شیش دیدم کردم چهارتا
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 و موندید بازم ولی رفتم دوباره و گذاشتم پارت باریک بودید.ماهی
  دادید. انگیزه

 وبارهد نوشتن براي تونقشنگه نظراي با و موندید بازم کردم، قولی بد
  کردید. امزدهذوق

 گمب کنم ول رمانو که نامردیه تهِ دیگه بدقولی همه این وجود با گفتم
 بازم شرایطی هر تو دونممی که هرچند .بخرید چاپی برید رمانو يادامه

  کنارمید.

 انقدر که اتونتکتک به کنممی تقدیم و مونهمی مجازي رمان ولی
  زارعی. شیدا دارم. دوستتون درکید.خیلی با و ورصب

  

  بودم. خوشحال و نداشتم وحشت نبود، دیدم.کابوس خواب و خوابیدم

 گناه...بدون بدون بود! عمرم خواب ترینشیرین هم شاید
   سمیر! سنگین يسایه استرس...بدون

 من و بود انداخته تنم روي را اشکردم.پالتو باز چشم رخورت با
  شدم. عطرش يبو مدهوش
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 پشت را رسید.دستشمی نظر به خسته او و بود شده تاریک هوا
  شد. درهم اشچهره و داد فشارش کمی و گذاشت گردنش

 گرماي و بود کرده دیدم.بغلم را او خواب و خوابیدم میامد.دوباره خوابم
 دنیا اقاتف ترینزیبا لبخندش و داشت بود...لبخند معجزه بهترین تنش
  بود.

 خسته اشکردم.قیافه باز چشم ام،گونه روي گرمش دستان زشنوا با
  تر...خسته لبخندش و بود

  خانم؟ خوابیدي خوب_

 دادم.بدنم امشده خشک بدن به قوسی و کش و کشیدم ايخمیازه
 خوابم هم هنوز آن، از خشک.بدتر خشکِ  گلویم و بود شده کرخت
  میامد!

  شی؟ پیاده خواينمی رسیدیم!_

  زد: ايخسته يخنده که دادم تکان يسر آلودخواب

  بخواب! بعدش بخور خریدم، شام راه تو_

  گفت: سریع که دستگیره طرف رفت دادم.دستم تکان سر دوباره
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 هبخور بدنت به سرد باد کردي کن.عرق باز درو بعد بپوش و پالتوم_
  خوري!می سرما

  باشه. هوم_

 روي را اشگنده کشیدم.پالتوي خمیازه و مالیدم را سوزناکم چشمانم
  گفتم: ايگرفته باصداي و انداختم هایمسرشانه

  امیر! غولی چقدر_

 نماشی از و زدم کرد.لبخند نگاهم جذابی حالت با و انداخت بالا ابرویی
  شدم. جمع خودم توي و کردم لرز خورد، امکله به سرد شدم.باد پیاده

 و زد را برداشت،دزدگیر عقب صندلی از را چمدانم و ها غذا ظرف
  کرد. خاموش را ماشین

  چی؟ خودت چمدون پس_

  حالا. میارمش_

 و ماند باز دهانش امیرعلی دیدن با شدیم.نگهبان ساختمان وارد باهم
 تعجب با نگهبان و کرد اخم شد.امیرعلی اشخیره زدن پلک بدون

  پرسید:
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  خودتونید؟ مشیري آقاي_

  باشه؟ کی خواستیمی_

 خداي گفتم همین براي ندیدمتون آخه...دوساله نباشه جسارت_
  باشه! نیوفتاده بدي اتفاق نکرده

  نباش! نگران نیوفتاده!_

 را نفسش او و شدیم آسانسور کرد.سوار اشاره آسانسور به سر با
 زندان توي سال دو نبود! سال کردم.دو سکوت من و کرد فوت عصبی

  خواهرش! شوهر قتل جرم به

  کرد: ازب بود پادري زیر که کلیدي با را در

  بانو! بفرمائید_

  لرزید!می قلبم من و زدمی برق چشمانش

 ودب قرار که ايخانه به گذاشتم پا کشیدم عمیقی نفس و زدم لبخندي
 هیچ باشم...بدون او با بود قرار اما روز! دو شود.هرچند امانخانه

  سمیري! دیواري...هیچ توري...هیچ سیم مرزي...هیچ
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 بست.تپش محکم را در و گذاشت زمین يرو را ها غذا ظرف و چمدان
  ایستاد. سرم پشت او و رفت بالا قلبم

 ار گرد.دستانش گرمم تنش، گرماي و شد نزدیکم کاملا و گرفت نفسی
 به صورتش و گذاشت امشانه روي را اشچانه و کرد حلقه شکمم دور

  زد: پچ آهسته و گذاشت امگونه روي را چسبید.لبش صورتم

 که...هرگز ايبوسه چون من...دوري به هایملب چون نزدیکی_
  رسد...نمی

  کرد: بوس را امگونه او و لرزیدم

  جانانم! جان اومدي خوش_

  کردم: زمزمه

  امیر؟_

  لرزیدم: و شد پخش گوشم کنار داغش نفس

  جان؟_

  باشیم؟ خوشبخت باهم که شهمی یعنی_
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   شد! تموم دیگه_

  شه؟می_

  من. ايپ باقیش شو، خوب فقط تو شه!می_

  چی؟ باقی_

  خندیدنات... خوشبختیمون! باقی_

  شم!می خوب من کنارم باشی تو_

  شی!می خوب_

  بخواد! خدا اگه_

  خواست! خدا_

  امیر... ترسممی_

  چی؟ از_

  سمیر! آه خدا...از از_

  زد: مگوش يلاله به سختی و سفت يبوسه و شد بیشتر دستانش فشار



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2380  

 

 خواممی کنم! فکر چیزي به دیگه خوامشدم.نمی غرق گناه تو من_
  .کنه خفم وجدان عذاب اگه ٰ◌ حتی بسوزم جهنمت تو و باشم

  دارم! دوستت_

  عاشقتم!_

 صدایش و داشت درد اشکرد.بوسه امپیشانی مُهر ايبوسه و چرخاندم
  نیز:

  باشه؟ نیار دیگه و سمیر اسم_

  کردم: بغض و شدم خیره لرزانش هايمردمک به

  باشه!_

  کرد: بغلم و بست را چشمانش

  نیار. زبونت به و مردي هیچ اسمِ من جز به دیگه_

  زنه!می تو براي دلم وقتی_

  بزنه! من جز کسی واسه کنهمی غلط که دلت_

  امیر؟_
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  جانم؟_

  باش! داشته دوستم و بمون طوريهمین همیشه_

  جانام. جان شدم دچارت من شه!نمی نخوام خودمم دیگه اگه_

  دچار؟_

  ...جانا توئم بیمار_

  باشی؟ داشته وجدان عذاب اگه ٰ◌ حتی_

 شده حلقه گردنم دور دار طناب مثل وجدان عذاب اگه ٰ◌ حتی_
 و کردم ول رو تو اینکه خستم.از ترسیدنام .ازجانا خستم من.باشه
  نترسم! دیگه و باشم خوامخستم.می رفتم

 يبنده اگر ٰ◌ کند.حتی کمکمان که خواستم خدا از و شد گرم دلم
 توي و ریختمی گناه رویمان و سر از اگر ٰ◌ دیم،حتیبو نامسلمانش

 که دبخواه باراین که خواستم خدا از !زدیممی پا و دست گناه باتلاق
 سمیر يشکسته دل وسط این اگر يٰ◌ حت کنیم حس را خوشی طعم
  !بود پاهایمان زیر
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 او و خوردم را هایمرفتیم.قرص آشپزخانه طرف به و گرفت را دستم
 مبادا که کرد نگاهم نگران و گذاشت دهانم به غذا قاشق_قاشق
  شود. بد حالم مبادا که کند درد اممعده

 حرام شبمان خواستمنمی آوردمنمی خودم روي به اما داشتم درد معده
  شود!

 آن بگذارم.از کمد توي و دربیاورم چمدان از را هایملباس کرد کمکم
 هم او که بود این جیبع و بودم نکشیده بیرون تنم از را پالتوام موقع

  بیاورم. در که نخواست

 ات را هایم لباس دقت شدم.با اشخیره و نشستم اشنفرهیک تخت روي
 کردم.آنی باز را چمدان کوچک زیپ که زدم لبخند دقتش به کرد!می

  بود. شده دیر دیگر که بکشم جیغ خواستم و شد خشک لبخندم

 يخیره و داشت نگه بالا و کشید بیرون را رنگ آبی حریر خواب لباس
  شد. خواب لباس

 از فرستادم.قصدم لعنت را خودم و کردم مشت را دستم شدم، سرخ
  بود؟ چه واقعاً موقعیت این توي هم آن لباسی همچین برداشتن
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 گهن دستش دو با را لباس بندهاي لباس.لعنتی روي شد خشک نگاهش
  رد!کمی تصور تویش مرا داشت حتماً  کنم فکر بود! داشته

  زدم: تشر رمقبی

  امیرعلی!_

 و گرفت گاز را لبش بالاي يگوشه و شد پائین و بالا گلویش سیبک
  کرد: زمزمه

  آبی!_

  نشست: امپیشانی روي شرم عرق

  مرسی! کنممی جمع لباسامو باقی خودم_

  بپوشی؟ خوايمی اینو_

  نخیر!_

  نازکه! خیلی خوريمی ها.سرما نپوشی_

  گفتم: حرص با

  چمدون! تو بذارش_
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 بو عمیق و برد صورتش نزدیکش را خواب لباس و کرد جمع را لبش
  کند!؟می همچین چرا این خدا کشید.یا

  امیرعلی!_

  خریدیش؟ تازه_

  چمدون! توي بذارش گممی_

  پوشیدیش؟ حالا تا_

  گزیدم: لب

  نه!_

  نگو! دروغ_

 کرد پرتش و کرد مشت را خواب لباس که کردم نگاهش باتعجب
 زد چمدان به بارید.لگديمی رویش و سر از شد.خشم بلند جا زمین.از

  گفت: داد با و

  بده؟ رو تو بوي باید چرا انوقت_

  گفتم: شده گرد چشمانی و حیرت با



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2385  

 

  گی؟می چی_

  ده!می رو تو لعنتی بوي گممی گم؟می چی_

  بده؟ و کی بوي داري انتطار بده! خب_

  شد: تربلند صدایش

  شو!خفه_

 هايرگ تمام کرد، شدند.نگاهمنمی گشادتر ینا از چشمانم دیگر
 بود.بانفرت شده قرمز صورتش و بود زده بیرون گردنش و پیشانی

  کرد: زمزمه

  اینجا؟ میاریش و پوشیدي اون براي که لباسی_

  گفتم: زدهوحشت و ریخت دلم

  قرآن... به نه_

  نخور... قسم نخور...قرآنو قسم قرآنو_

  امیرعلی؟_

  نخور! قسم قرآنو_
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 که پَستم انقدر من گم.یعنیمی راست مادرم خاك ارواح به امیرعلی_
  اینجا؟ بیارم و پوشیدم اون واسه که و لباسی

  ده!می رو تو بوي_

 امنگ گرفته.امیرعلی عطرمو بو همین براي شده لباسام بقیه قاطی_
  کن!

 نوزا جلویش و رفتم طرفش نشست.به و آمد فرود زمین نکرد.روي نگاه
  گفتم: و گرفتم دستانم توي را اشزدهیخ نزدم.دستا

 کارواین شده خوب چیز همه که حالا تروخدا! نکن! باهامون کارو این_
  نکن!

  داد: تکان راست و چپ به را سرش عذاب با

  تونم...تونم...نمینمی_

  امیرعلی!_

  داد: فشار و گذاشت اششقیقه روي را اشاشاره انگشت

  ترکه!می داره اینجا_
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  م:رنجید

 یگهد من منو! ببین بایستی! اینا يهمه پاي باید شدي عاشقم وقتی_
 ئمتو اگه خستم! نیست! خوب حالم بعدش! اتفاقاي واسه ندارم توانشو
   شه!نمی زندگیمون تو بنداي شک و بکنی و کاراین بخواي

 زمزمه و کرد رسید.نگاهممی نظر به معصومانه عجیب سرخش چشمان
  کرد:

  نداشتی؟ دوسش هیچوقت_

  نشستم: زمین روي و کشیدم آه

  !لحظه یه ٰ◌ حتی هیچوقت!_

  شود. آرام تا کشید عمیق نفس چند و کرد سکوت

  امیرعلی؟_

  ببخشید!_

  شه!می خراب زندگیمون فقط نکن فکر چیزا این به_

  نیستی! من جاي_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2388  

 

  نیستی! اونم جاي_

  اون؟ جاي_

 و فکر از باش که نیستی اون جاي شده! دیوونه الان که اونی جاي_
 بودم خواب من که وقتایی بودن؟ باهم بار چند بره!نمی خوابش خیال

 چی من گناه خندن؟می ریشم به دارن کجان؟ الان کردن؟می کارچی
  وسط؟ این بوده

  خورد: تکان گلویش سیب

  کنه.می مخفه داره همین_

 وجدان عذاب و بهش کردن فکر با نکنیم؟ فکر بهش نبود قرار مگه_
  سرجاش؟ گردهمی بر چی شه؟می درست چی

 شبیخون جانت به که هایینگاه آن حرف.از از پُر و عمیق کرد، نگاهم
   کند!می لرزان را دلت و سست را پاهایت که هاییآن زند.ازمی

  گفت: و کرد باز هم از را دستانش

  بغلم بیا_
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 دستانش گذاشتم، قلبش روي را سرمنرمش و گرم آغوش توي خزیدم
  کردم. حصار کمرش دور را شد،دستانم حلقه امشانه ردو

 من اما بریدمی امان دردش ام،بستم.معده چشم و کشیدم عمیقی نفس
  نکنم. حراممان را شب این شیرینی تا زدم لبخند

  کردم: زمزمه

  کردي؟ کارچی و سال دو این_

  نیست. گفتنی چیزا بعضی هاوقت بعضی_

  بدونم. خواممی_

  کنه.نمی عوض و چیزي دونستنش_

   کنه؟نمی کم دردارو گفتنش_

  کنه!می تازه زخمارو_

  بدونم! بذار_

 ثلم درآورد، حرکت به موهایم توي را انگشتانش و کشید عمیقی نفس
 اشنهسی يقفسه به بیشتر را امگونه و شد خمار چشمانم گربه بچه یک
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 جمع ار پاهایم و گذاشتم اشبازو روي را دستم و درآوردم حرکت به
  کردم.

  زدم: صدایش و کردم تر زبان با را لبم کشید، طول که سکوتش

  امیرعلی؟_

  بود: خواستنی صدایش چقدر

  جون؟_

  نگفتی!_

 به پیچیدممی مار یه مثل عذاب! و بود درد اشهمه که بدونی؟ چیو_
 يغصه خواهرم.دردِ زندگی آدم،قاتل یه قاتل بودم شده چون خودم

 وت نداشتن درد نابودیم! به بستمی کمر شتدا برادرم شدن دیوونه
 سرش بلایی چه کنه؟می کارچی الان شون.جاناهمه از ترتلخ و بدتر

 به دستم حالیه؟ چه پوشه؟می چی خوره؟می چی کجاست؟ اومده؟
 دمبو شده شبه بگیرم...یه ازت خبري تونستمنمی نبود بند جا هیچ
 نداختم،می راه ..دعوابودم. زندان تو کردم باز که چشم و قاتل
 کنم.چاقو خالی یکی سر دلیمو و دق خواستممی کردممی کاريکتک
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 و محمد خیال و فکر شبا بود! شده گُه مثل روزم و حال خوردم که
 منی از داشت بهتري زندگی سگ چیز! وجدان...تو...همه سمیر...عذاب

  سوختم! حسرتت تو سال دو که

  

 يکننده نرم بوي بوسیدم.پیرهنش را قلبش روي و شد درهم امقیافه
  بود! شده قاطی عطرش با و دادمی لباس

   بود! رفته بالا قلبش کرد...ضربان نوازش را موهایم

  بود: گرفته صدایش

 داشت دلم تو، حال يغصه از من؟ بعد شدچی کردي؟ کارچی تو_
  ترکید.می

 از التوح دور دورا و کردم کار کردم، زندگی گرفتم خونه سالشو یک_
 بیام که نشد زدم در اون و در این و خودم که چقدر پرسیدم.هر وکیل

  ملاقاتت.

  ام:شقیقه روي نشست خیس هایشلب

   بیاي! که بودم روز...منتظرت ساعت...هر دقیقه...هر هر_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2392  

 

 بلند سمیر يکله و سر دفعه یه که کردممی دق دوریت از داشتم_
 يخونه اون به بردتم زور به د!شمی مزاحمم فرستاد،می گل .برامشد

 مهتابی...پاك روز بود،یه آفتابی روز نبود...یه خوب حالش لعنتی!
 هیچی انگار که کردمی رفتار جوري بود...اوایل داده دست از و عقلش
 ویروون داد! فحش کرد! تحقیر زد! کتک شد! دیوونه بعدش! ولی نشده!

  کرد!

  درآمد. اشکم خوردم،می که هاییکتک و ها روز آن یادآوري از

 تک_رفت.تک امصدقه کرد،قربان کرد،نازم کوبید.نوازشم تندتر قلبش
  گفت: و بوسید را هایماشک

  اینجام! من جانانم! جان شد تموم دیگه_

 تزریق تنم به را تنش گرماي و بوسید را موهایم و کرد نوازشم قدرآن
  د.ز شبیخون چشمانم به خواب، و شد رخورت بدنم که کرد

   عاشقانه، چه

  هامان...دل همند دچار
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 و شد جمع شدم.چشمانم بیدار بود تابیده پنجره از که نوري با صبح،
 زخینیم جایم توي و گرفت اممعده به را شد.دستم مچاله درد از امقیافه

  کشیدم. عمیق نفس چند و دادم قورت تند_تند را دهانم شدم.آب

 از اماخبري بود، ملحفه و بالشت کاناپه.رویش سمت رفت نگاهم
  نبود. امیرعلی

 و مرفت پذیرایی سوي به عجله آمدم.با پائین تخت از و زدم کنار را پتو
  زدم: صدایش

  امیرعلی؟ امیرعلی؟_

 ات آشپزخانه رفتم و شد بیشتر هایمکرد.اخم کجی دهن خانه سکوت
 پلاستیک بغل درست را امیرعلی یادداشت که بخورم را هایمقرص
  بود: دیدم.نوشته ایمهقرص

 جانا، کن جستجو من. گوش در خوان آهسته را خویش عشق راز_
 صبحونه همراه هاتوقرص جانکم من...سلام آغوش گرمی در را عشق

 ساعت و کن کنم.استراحت حساب تسویه تا گالري رفتم بخور.من
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 نشه! فراموش هاکلینیک.قرص بریم دنبالت میام حاضرشو دوزاده
  بزن! زنگ تماًح شدي بیداري

 نقش لبم روي رمقیبی لبخند داد!می را او کشیدم...بوي بو را کاغذ
 را هایمشود.قرص عمیق لبخندم که دادنمی اجازه معده درد بست،

 یادم گذاشتم.بعد دهان به پنیر و سنگک لقمه چند زور به و خوردم
   ام!نشسته صورت که افتاد

  انداختم: بالا ايشانه

   درك! به_

  غریدم: عصبی و گذاشتم اممعده روي را مدست

   داشتم! کم رو تو فقط_

  خدا! یا شد! بیشتر دردش

 و برداشتم را امنشستم.گوشی کاناپه روي و رفتم بیرون آشپزخانه از
 باصداي و برداشت نخورده بوق گرفتم.چند را امیرعلی يشماره

  گفت: کشداري

  جون!_
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 و زدم گوش پشت را کردم.موهایم دراز را پاهایم و دادم تکیه کاناپه به
  گفتم:

  خوبی؟ سلام_

  رفت:می راه داشت انگار

  نداشت؟ عزیزم_

  چی؟_

  خوبیت؟ سلام_

  .شد جمع درد از امقیافه که خندیدم

  هات!خنده قربون ژون_

   بزنم! حرف طورياین باهات کشممی خجالت_

   آخه! بخورم خجالتتو_

  امیرعلی!_

  جونم؟_
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  میاي؟ کی_

  ازده!دو نوشتم_

  ره.می سر امحوصله موقع اون تا_

  شد: بیشتر هایشقدم سرعت انگار و آمد در صداي

   آخه! بشم تحوصله فداي_

  امیرعلی؟_

  کرد:می شوق از ریز سر را قلبم و باریدمی عشق صدایش از

  امیرعلی! بگو فقط تو دلم؟ جانِ جانم؟_

 بیشتر و بیشتر داشت لحظه هر اممعده درد خندیدم.شدت آهسته
  بود. نشسته امپیشانی روي و سردي عرق و شدمی

  گفت: دادم.سرخوشانه فشار و گرفتم کاناپه يلبه به را دستم

  خونه. وسایل خرید بریم باید ببینم.بعدش خونه ریممی کلینیک بعد_

  زد: پِچ وارزمزمه و شد آرام صدایش بعد
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  خواب!تخت سراغ بریم باید هم همه از اول_

  کردم: مهار را نفسم و شد بیشتر زدم.دردم لبخند شد ريجو یک دلم

  پرو!_

 از هک لباسایی نمیاد خوشم هیچ کنی! خرید بریم باید بعدشم جون!_
 الان همین خرم.اصلاًمی برات بهتریناشو خودم کنی! تن و آوردي اونا

  بابا. بیرون کن پرت اشونوهمه

   بره. کنممی پرتشون من بخر تو_

  خواند: ریتم با

  بخواي. که برات....هــرچی خرممـی_

  گرفتم. دندان به را لبم و شد جمع چشمانم توي اشک معده درد از

  بیا! زود_

  ود:ب برده لذت حرفم شنیدن از کشید.انگار عمیقی نفس و کرد مکثی

  عزیزم! میام زود چشم،_

  کرد:می نابودم داشت درد دیگر
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  امیر؟ نداري کاري_

  گفت: بمی صداي با

  بیام. تا کن استراحت کمیه برو آخه! گفتنت امیر نقربو_

 و لرزیدمی شدم.پاهایم بلند جایم از بدبختی با و کردم قطع را گوشی
   بود! زده یخ دستانم

 یدستشوئ طرف رفت.دوئیدم بالا گلویم تا و کرد ترشح اممعده اسیده
 !آمدنمی در نفسم درد آوردم.از بالا را بودم نخورده و خورد هرچه و

 هماند من و شدمی بیشتر داشت شستم.دردش صورتم و گرفت امگریه
  کنم! چه بودم

 شکمم توي را کشیدم.پاهایم دراز راحتی کاناپه روي و بیرون رفتم
 درد معده این لعنتی! درد معده کردم.این بغل را خودم و کردم جمع

   لعنتی!

 م؟مُرد که وقتی بگیرد؟ سامان و سر چیز همه خواستمی کی پس
 شبیخون جانم به سرطان وقتی گرفت؟ را جانم درد معده این که وقتی

   زد؟
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 طاقتم که بیا هم بار..اینآمدي. راه دلم با جوره همه که ...توخدایا آخ
  شده! طاق

  بود! خورد.نساء زنگ امگوشی

  دادم: جواب و زدم لبخندي

  جانم؟_

  بودم! نگرانتون ها!نزنی زنگ یه خوبی؟ عزیزم سلام_

  خوبی؟ نشد.تو وقت واقعاً ببخشید_

  گذره؟می خوش خوبم!_

  گفتم: و کردم مهار زیاد درد از را داشت.نفسم خش کمی صدایش

  ناراحته! صدات خوبی؟ چی گذره.تومی که خوش_

  گفت: و گریه زیر زد یهو

 بود خوش دلم بیاره! طاقت مهسا.نتونست دنبال مشهد رفت مهرداد_
 میاد...ولی راه دلش خورهمی بهم شچشم کمیه مهسا رفتن بعد

  نتونست!
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  افتادم: هق_هق به اممعده زیاد درد از هم من

 بهش که مهسائه همون لیاقتش اون نخور! عزیزم.غصه نداره اشکال_
  ده...نمی سگم محل

  گفت: تعجب با و شد قطع اشگریه

  کنی؟می گریه من بخاطر_

 شوم مسلط خودم به کردم سعی و بردم فرو کاناپه گوشه توي را سرم
  گذاشت؟می درد این مگر امّا

  گرفته. دلم کمیه نه_

  شد: نگران

  شده؟ دعوات امیرعلی با خوبه؟ حالت شده؟چی_

  گفتم: ايگرفته باصداي

  خوبه؟ سمیر کنی؟می کارچی بگو خودت از بابا...تو نه_

  کشید: عمیقی نفس
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 بولق بشم.منم مهبد پرستار تا کرد استخدامم سمیر باباي بگم؟ چی_
 نیش با آورده در پدرمو خانم عمه این که هرچند خوبه! منم براي کردم

 زاري و گریه در دم میاد روز هر هم لیدا رفت! که مهردادم هاش!کنایه و
 دادبی و داد شده...دیگه جوري یه اصلاً نگم! و ندازه...سمیرمی راه

 ..بعضیجا. یه به شهمی خیره و گوشه یه شینهمی کنه...فقطنمی
 گوش اتاقش...آهنگ رهمی بازم امّا کنهمی بازي مهبد با هم هاوقت

 ريب باید گهمی عصبیه دستش از خیلی باباشم کشه!می سیگار دهمی
 خیالشم عین اون امّا ریخته بهم چیز همه کنی کار شرکت

  شیم!می ورشکست داریم گفت باباش شد دعواشون نیست.دیشب

 مسبب من که مردي روز حال شنیدن از شد ریش دلم و کشیدم آهی
  بودم. حالش

 و کندمی کار زیاد سمیر که بود این سر دعوایمان روز هر ازدواج اوایل
  حالا... امّا رودمی شرکت به زیاد

  بابا... امیرعلی...اي براي هم سوزهمی سمیر براي دلم هم_
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 وجود تمام اب و کنار کردم پرت را پیچید.گوشی اممعده به بدي درد
 اب و زدم زانو شوئیدست جلوي و نرسیدم اما شوئیدست طرف دوئیدم

  آوردم... بالا خون و زدم عق وجودم تمام

 دهانم از زدم.خون چنگ را سرامیک من و شد کنده جایش از اممعده
  زدم. زار گریه با من و زد بیرون

  آوردم. بالا خون و کشیدم درد

  بود؟ اینجا تهش .یعنیخواستم را خدا و کردم گریه

  

  *سمیر*

  بمان... بیا

  نیست خیالی هم نداشتی دوستم

  دارم دوستت جفتمان اندازه به من

  که اياندازه به من

  را باران ابر
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  را موج دریا

  را انگشتانم موهایت

  دارد دوست را تنم پیراهنت

  دارم... دوستت

  بمان... بیا

 انصاف که یست...بخدان انصاف باش! داشته دوستم و نرو...بیا و بیا
 کردم چه داشتنت دوست جز نداشتی؟ دوستم که کردم چه نیست.من

 ریبهغ هم زیاد که هاییغریبه با رفتی؟ هاغریبه با که نخواستی؟ مرا که
  زدند...می آشنا که هایینبودند...غریبه

  رفت! و زد خنجر که ايغریبه

 اشحالی امانهمرد رود.غیرتنمی کَتَم جانا.توي کن روشنم و بیا
 نخواستم را نخواستمت...تو چرا...چرا بگو کن روشنم و شود.بیانمی

 خوابم، توي که نخواستم...تویی را دادي جان برایم که سمیر...تویی
 داشت چه غریبه آن چرا؟ بگو و نخواستم.بیا را شمرديمی را هایمنفس

 هچ ت؟خواس بیشتر را تو داشت؟ دوست بیشتر را تو نداشتم؟ من که
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 کم کجا ببینم تا داشت چه شوم.بگو خلاص تا بگو و بیا داشت؟
  ام.گذاشته

 به احساس و درك...عشق به امشکسته درك...دل به املهیده قلب 
 چه را جهنم...غیرتم به مصرفمبی جسم و جهنم...روح به امرفته تاراج
   ؟کنم چه را است کردنم خفه درحال که گردنم يبرآمده رگ این کنم؟

   او؟ چرا او؟ چرا او؟ چرا جانا...بگو درك به هااین يهمه اصلاً

  او؟ چرا بود...بگو بود...جانم او...همخونم

 ددو پر افتادم.اتاق سرفه به و کردم خاموش سیگاري جا توي را سیگار
  .سوختمی چشمم و بود شده

 تخت.صداي تاج به دادم لم و کردم روشن دیگري سیگار
  است: گوشم توي هنوز اشعشوه پر لعنتی صداي اش...آنلعنتی

 بیرون ندازهمی و جفتمون میاد مادرجون الان شی؟نمی سمیر...بیدار_
  ها.

 انمدست سریع من و افتاد کشیدم.رویم را دستش و خندیدم شیطنت با
  نیاورد... بهانه نزد...تا پسم نرود...تا تا کردم حلقه کمرش دور را
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  یی؟کجا معلومه من يدیوونه”

  جدایی همه این آخه نبود قرار

  ها تنهایی آخه نبود قرار

  .بیا...بیا...بیا...بیا..

  و مغرور آدمِ این نبودي بلد

  و دور بندازتت یهو جاش نبودي

  و مجبور بشی اشتباهی هر واسه

  بیا...بیا...بیا...بیا...

  رنگتخوش چشماي واسه تنگه دلم

  تنگت دلم بدجور شده که کجایی

  سازي هر زديمی برات رقصیدممی

  “سازيمی خاطر داري شهر یه واسه نیست حواست
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 اتاق وارد دادم.نساء فرو دهان آب همراه را شد.بغضم زده در به ايتقه
  انداخت...می او یاد مرا هم نداشتم...او را اششد.حوصله

  سمیر؟ آقا_

  پرسید: نگرانی ندادم.با را جوابش و گذاشتم هم روي چشم

  به؟خو حالتون_

  بود؟ شده نگران برایم “او” حالا تا که کردم فکر این به من و

  دادم. تکان سري و بلعیدم را سیگارم دود

   بیام؟ و بزنم داداشم به سري یه برم تونمخوابوندم.می و مهبد من_

  بیار یادت”

  نه؟ یا میاد یادت و لعنتی يخاطره همه اون

  بیار یادت فقط

  داستانم تهِ دیگه شهنمی از بدتر من حال

  بیار یادت
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  وایستادم بود هرکی روي تو بخاطرت که منی

  هرجایی شلوغی تو

  بیار یادت منو تنهایی کردي حس

  “بیار یادت منو خوردي زندگی آوردي،از کم هرجا

  گفت: و زد رویم به دادم.لبخندي تکان برایش سري

  نیست! خوب اتونریه براي بخدا بکشید سیگار کم_

  گفتم: تیز و تند که کند بازش ...خواسترفت پنجره طرف به

  بیرون! برو_

  انداخت: پائین را سرش و شد خشک بود دستگیره روي که دستش

  خوام.می معذرت_

  رفت: در سوي به او و دادم قورت را سمجم بغض

  باشه! مهبد به میام.حواستون زود_
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 را خوابش لباس تخت زیر از و شکستم ...درهمبست را در
 زدرا و سیگاري زیر توي کردم پرت را شده خاکستر گاربرداشتم.سی

 عطرش کشیدم بو گذاشتم امبینی زیر را خواب کشیدم.لباس
 بودم مانده من و پریدمی لباس روي از داشت رحمیبی با که را...عطري

  کنم! چه بعدش

 خاطرتمان...خاطراتی میان رفتم و گرفت امکشیدم...گریه بو سگ مثل
  بپرند... بیرون و کنند سوراخ را مغزم خواستندمی که دور چندان نه

  جانا! بخشمنمی را تو

  مداومت! هاياذیت و آزار براي نه

  گرفتنت! معشوقه براي نه

  هایت!دروغ کرور کرور براي نه

  هایت!حرف پاي نماندن براي نه

  بخشم!نمی را تو

  تو از بعد که کسانی تمامِ بخاطر
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  باشم! تهداش دوستشان ايذره نتوانستم

  

  *جانا*

 شدنمی باز بود.چشمانم کرده احاطه را اممُرده مادر يمعده بدي دردي
  زدم...می پا و دست جهنم بود.توي زده یخ پاهایم و دست و

  نبودم. بیداري به قادر اما شنیدممی را امیرعلی دادبی و داد صداي

 دیگر یکی و زدمی چنگ را اممعده یکی بود.انگار گرفته امگریه
  داد.می فشارش

 سردرد با و زدم آورد.عق هجوم گلویم به اسید و گرفت شدت سوزش
  کردم. باز چشم بدي

 یدهبر را امانم دوئید.درد طرفم به و زد کنار را پرستار شدت به امیرعلی
 غیرممکن حال این با هم آن ماندن .زندهبمیرم.. داشتم بود...دوست

  بود. دنیا کار ترین
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 گچ بود شده رنگش و بود کرده د.وحشتزمی نفس_نفس
 کردم حس من و گفت چیزي نگرانی با و گرفت را دیوار.دستانم

  شده. کر هایممگوش

 فشار محکم را بستم.دستم را چشمانم زجر با و زدم عق فقط
  شد... داغ اممعده و شدم حسداد.بیمی

  شد. ندبل هم او فریاد صداي من، داد با همزمان و کشیدم داد اختیاربی

***  

 مشت را جانمبی و ضعیف دست و زدم عق کردم، باز چشم
 رکرد...دکت تزریق سرمم به گرفت...آمپولی را دستم مچ کردم.پرستار

  کرد.می یادداشت چیزي و بود ایستاده سرم بالا

 گلویم بود.ته گس و کردم.تلخ مزه_مزه را دهانم و شد تنگ نفسم
 رد بازي کولی اممعده بدتر آن زنداشت.ا جانی هیچی بدنم و سوختمی
  کردم.می نابودم ذره_ذره ازرائیل.داشت بود شده و آوردمی

 دور مزخرفش، داروي بوي آن با بیمارستان زدم...اتاق چنگ تخت به
  رفت. سیاهی چشمانم و چرخید سرم
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 و گریه زیر بود.زدم شده بدتر سوزشش و زدمی مخالف ساز اممعده
  نباشم... من خواستمی که نبود...خدایی کردم.خدا صدا را خدا

***  

  

  *سمیر*

   کرد؟ فراموش شدمی مگر را خاطراتش

  ببرم؟ خاطرم و یاد از را دیدمش که ايلحظه اولین شدمی مگر

 و بودم کرده کار وقت دیر تا قبلش شب و میاد بودم.خوابم خسته
  کردم.می آماده را جدید يپروژه ينقشه

 هشد متورم و بود کرده باد خستگی فرط از نمکشیدم.چشما ايخمیازه
  خوابیدم.می دراز به دراز جاهمان کردندمی ولم بود.اگر

 من و بود صبح هشت ایستادم.ساعت منتظر و زدم را آسانسور دکمه
 توانسته ساعت دو فقط و کردممی تمامم را نقشه ده ساعت تا باید

  بخوابم! بودم
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 برخورد شخصی به محکم که رفتم داخل به شد،باعجله باز آسانسور
  افتاد. دستم از کیفم و کردم

 برسم را هواسربه آدم این حساب تا گرفتم بالا را سرم و شدم عصبی
  همانا. باختن دل و همانا کردن بلند سر که

 و داد ایست کرد.قلبممی نگاهم معصومانه که شدم آبی چشم دو مات
  بودم. شده خشک و بود مانده باز کشید.دهانم سوت سرم

 شنیدم...کرگفت.نمی چیزي تند_تند و داد تکان هوا توي را دستانش
  بودم... شده بودم...کور شده

 ایستادم.در جاهمان من ولی رفت، و کرد را اشرفت...عذرخواهی
  بودم. شده خشک من رفت،ولی بالا يطبقه به و شد بسته آسانسور

  شد... باز آسانسور در

  .بودم مات و کیش من ولی

  شد... بسته آسانسور در

  بودم. آنجا هم هنوز
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  شد... باز آسانسور در

  شدم. مجسمه

 را جانم هم بعد و من جان بود شده که او بود.با دیدارمان اولین این
  بود! جانا رفت...او و گرفت

  بود... دیدارمان اولین ایرانی...این هايفیلم تمام مثل

  کردي بازي من با عاشقانه چه

  سادگی نهمی به من و

  شدم آب تو هايعاشقانه پس در

  رفت باید گاهی

  هایم عاشقانه و من

  گردیممی بر خانه به

  قناري هزار با باش خوش تو

  کنندمی پرواز دلت آسمان بر که



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2414  

 

  ببینم خواهم می

  گرفت خواهی را جهان کجاي

 هب و بستم را درناکم چشمان و کردم خاموش جاسیگاري توي را سیگار
  ام؟کشیده صبح از که ستسیگاري چندمین این کردم فکر این

 احیاي براي تلاشی هم من و بود داده رد کلاً کرد...مغزمنمی یاري مغزم
 مثل که خاطراتی کنم؟چه خواستممی را کردم.مغزنمی اشدوباره

  کنند!می مغزم جوئیدن به شروع موریانه

  باشم. نداشته مغز که بهتر همان

 خورده شکست من رخِ  به را هایشخاطره تا بود که او بود! که قلبم اما
 را نخواستنم يسرم...خاطره بر کرد هوار را خیانتش يخاطره بکشد!

   کند! کجی دهن

  سوخت!می عجیب قلب این

 نشسته من روي در رو اندوه و زدنمی دم و بود شده کباب نبودنش از
  ایستادم. ساکت نم و کرد آغاز را گریه و شد خیره من در اندکی و بود
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 صداي بودم.با تماسش منتظر که بود وقت خورد.خیلی زنگ امگوشی
  دادم: جواب امدورگه و زمخت

  الو._

  آقا. سلام_

  کردم: خفه را آهم

  شد؟سلام...چی_

  بیمارستانم. الان من ولله_

  شدم! نگران احمقانه چه من و

  مگه؟ شدهچی_

 روي چشم و بودم رمنتظ خونشون دم بودید خواسته که طورهمین_
  رسید. آنبولانس یهو که ذاشتمنمی چشم

  شد: خشک دهانم آب

  خب؟_

  شه!می درمانی شیمی بیمارستانه.داره وقته خیلی دختره_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2416  

 

   مانم!نمی زنده من که نباشد .اونداشتم را طاقتش مُرد...نه!می کاش 

 یدمکش عرقم از خیس پیشانی به لرزید.دستی دلم هم نبودنش فکر از
  گفتم: بدبختی با و کردم زمزمه و

  خبر؟چه از...پسره_

 حراست شده.دیروز درگیر دکترا این از چهارتا نیست.با خوب حالش_
  بیرون! کرد پرتش

 کرده خیانت من به آنها شد! سیخ تنم موهاي داشت؟ دوستش هم او
 و برداشتم تیغ اینکه از بعد ٰ◌ بود...حتی دلم توي هنوز داغش بودند!

 گریه از بعد ٰ◌ حتی...کنم خاموش مغزم توي را تصویرشان تا زدم را رگم
 از بعد ٰ◌ شدم...حتی تیمارستان يروانه و زدم قهقهه بعدش و کردم
  ..بگیرم انتقام خواستم اینکه

 هم هنوز اینکه مبهوت مبهوتم. من و آورندمی هجوم دوباره خاطرات
 که قلب این اما رسممی نظر به چندشناك پرستم.می را او و عاشقم
   چیست؟ داندنمی شود...غرورنمی اشحالی غیرت

  را! او فقط خواهد!می را او
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  است. یادم خوب بود. امانعروسی شب

  زدم: لبخندي آرایشش در غرق صورت به و کردم باز را اتاق در

  بفرمائید._

 دو_دو چشمانش مردمک و باریدمی رویش و سر از استرس
 هب و داد نشان واکنش سریع که گذاشتم کمرش پشت را زد.دستممی

  رفت. عقب

 درست خر! مثل و شدم خیره بدنش لرزش به و دادم بالا را ابروهایم
  خجالت! پاي گذاشتم را استرس این خر! مثل

 آخر ست!نقشه اشهمه دانستممی چه ندارد! دوستم دانستممی چه
  دانستم؟!می چه من

  گفتم: مهربانی لبخند با و کشیدم عمیقی نفس

  خوشگلم؟ بأیستی اونجا صبح تا خوايمی_

 با بازي مشغول و انداخت پائین را سرش و داد قورت را دهانش آب
  شد. عروسی گل دسته
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 شدم، اتاق وارد خودم و کشیدم داغم گردن پشت به دستی
  بریزد. استرسش خواستممی

  کشیدم. بیرون تنم از را کتم و کردم باز را امشده شُل کروات

 کلافه را نفسم نشست. کاناپه روي زیر به سر طورهمان و دآم اتاق به
  بود. شده گرمم فرستادم، بیرون

  خورد. سختی تکان ارادي غیر نشستم. کنارش

  کردم: زمزمه و گذاشتم سردش دستان روي را داغم دست

  عزیزم... نترس_

 و شیرین چقدر ببوسمش. که خواست دلم بیشتر ترسید. بیشتر
  بود! خواستنی

 و شدم بلند جایم از من و شد محو جانا صورت مهبد، يگریه ايصد با
  رفتم. بیرون اتاق از

  کند. آرامش داشت سعی نساء
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 اییباب پیش ریممی بعدش دم،می شیر بهت بشم...الان قربونت هیش_
  تا...

 دانمنمی من و کرد عوض رنگ هزار و ماند نیمه و نصفه حرقش دیدنم با
  چرا؟

 فشردمش آغوشم توي و کشیدم بیرون نساء بغل از را مهبد اختیار،بی
 راه پا و دست چهار تا کرده وقت کی بچه این که کردم فکر این به و

  ندیدم؟ را شدنش بزرگ که بودم کجا من وقت آن برود؟

 به لذت با و دادم شیرش خودم و گرفتم نساء دست از را شیر شیشه
 شب یه حاصل اگر ٰ◌ حتی من! پسر بود! من پسر او کردم. نگاه پسرم

 خواستم،نمی را مادرش اگر ٰ◌ حتی بود، من پسرِ باشد، جانا به خیانت
   !بود من پسر

 بوي فشردم. امسینه روي را مهبد سر و نشستم راحتی کاناپه روي
  داد!می پاکی

  زد: رویم به لبخندي شرم با نساء

  داره! احتیاج بهتون خیلی مهبد_
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  کشیدم: آهی

  نذارم. اشتنه دیگه کنممی سعی_

 هم باریک ٰ◌ حتی روز طول در کنن...شمامی فهمن...حسمی هابچه_
 این حق در خودتون؟ حق در نیست؟ ظلم این !گیریدنمی سراغشو

  بچه؟

  گفتم: سرد و کردم نگاهش مستقیم

  چیه؟ براي دونینمی خودت_

  انداخت: پائین را سرش

 میدوارما که شد خوب حالش اگه شه،می درمانی شیمی داره اون_
 بارم یه ماهی شاید ٰ◌ حتی داره. دوسش که کسی پیش مونهمی بشه،
  بشید؟ بیخیال نیست بهتر پس !نکنه یاد رو شما

 مثل درست آرامم. عجیب اما گیرممی آتش و سوزاندمی را دلم حرفش
  ندارد. دادن دست از براي را چیزي که متحرك، يمُرده یک
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 او، است...که خوش من بی او، که بدانم خواهمبشنوم...نمی خواهمنمی
 من و است لجن او، خواهد...کهنمی مرا او، رفته...که و کرده خیانت

  دارم! دوست را لجن این هنوز

  رفتم... و دادم دستش را بچه حرفبی

  کجا... دانمنمی و رفتم

 حال در مهبد و بود گذشته هامدت که آمدم خود به وقتی وقتی
 اتفاقات متوجه نابودي...درست روبه قاجونآ و بود دندانش درآوردن

  خواستم!می را ”او” فقط من فهمیدم!نمی چیز هیچ نبودم!

  

  *جانا*

  ”بعد ماه شش”

 من امّا زدمی برق خوشحالی از چشمانش کرد. مرتب رویم را ملحفه
  ام.زده خجالت

  گفتم: و انداختم پائین را سرم
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 خیلی خوره.می هم به خودم از حالم کشم.می خجالت نکن. نگام_
  شدم! افتضاح و زشت

 و بوسید را ام مو بی ابروهاي کرد. بغلم و کرد بوس را کچلم و مو بی سر
 را روحمبی و زرد صورت گرمش، و بزرگ دست با داد. فشارم خودش به

  گفت: و کرد نوازش

 رو خونه این داد جواب درمان وقتی امیر. نفسِ خونه به اومدي خوش_
  گرفتم.

  بوسید: محکم را امگونه و شد قراربی کردم. نگاهش

 بود! جهنم حالم روزا؟ این کشیدم چی دونیمی بشم. چشمات قربون_
 زندگی این از و خودم و بره پات به خار تا بودم منتظر فقط جهنم!
  حرومه! کشیدن نفس تو، بدون فهمیدم کنم! خلاص نکبتی

 اینکه است، قفس من بدون اینجا، اینکه گوید،می حالش و حس از
 را من و ندارد دوست را کشیدن نفس شده، حرام خواب من بدون

  خواهد.می

  گریه. زیر زنممی فهمم.نمی هیچ من اما
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  کرد: جدا خودش از مرا و شد هول

 کنی؟می گریه چرا بشم، شکلت قربون شده؟چی جان؟ جان؟_
  منو؟ بکشی خوايمی

  گفتم: گریه با

  شدم. زشت_

 و کرد نگاهم حرفی هیچ بدون لحظه چند و شد پر اشک از چشمانش
  بوسید: را کچلم سر نقطه به نقطه و کرد آغوشم در مرا محکم بعد

 گفته کی منی! خوشگل تو خوشگلم؟ کنیمی گریه جانم؟ جانم؟_
  شدي؟ زشت

  کوبیدم: اشسینه تخت به مشت، با

  نکن. نگام خوام،نمی شدم کن...زشت ولم خوام،نمی_

  کرد: نوازش را کمرم و بوسید حس از پر را امشقیقه

   منی! بغل تو الان و شدي خوب که کن فکر این به_
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 و داد با و کشیدم صورتم روي را پتو زدم. پسش و شدم عصبی
  گفتم: هق_هق

  کنی. نگام خوامنمی_

  بود: غصه از پر صدایش

   کنی؟می ول بشم شکلت قربون بار هزار_

  شدم. زشت خیلی امیر...من_

  گرفت: بغلش توي را سرم

 ننک جانا...دیوونه کارو این نکن منی! خوشگل امیري...تو خوشگل تو_
  منو...

  کرد؟می ترحم بود! شده پر اشک از چشمانش کشیدم. عقب را خودم

   کردم. قفلش پشت از و بستم را در شوئی. دست رفتم و شدم بلند

  کرد: صدایم زده وحشت

  جانا؟_
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 زر و رفته گود چشمانم زیر دم.کر نگاه خودم به آئینه توي
 مثل زشتم! زشتِ کلام! یک در و زندمی ذوق توي امام...لاغريشده

  ها...مُرده عروس کارتون

  کرد.می کجی دهان امنداشته ابروهاي و زدمی هم به را حالم کچلم، سر

  زد: در به ايتقه نگران امیرعلی

 کنم...باز آرومت رمندا اینو يعرضه که عرضهبی منِ جونِ به دردت_
 پدر داري ترکید...عادت دلم نامورت خوشگلم...دِ کن جانا...باز و در کن
  بیاري؟ در منو سگ پدر قلب این

  گرفت: خود به التماس رنگ خشونتش

 بیمارستان توي تو، که ماهی شش این از بعد نیست حقم درو. کن باز_
 زشت کنی! اینطوري شدم زنده و مردم بار هزار من و بودي بستري

 رد موهات نگفت دکتر مگه منی! عشقی منی...تو خوشگل نشدي...تو
  درو. کن باز میاد؟

  کوبید: در به مشت، با و شد دیوانه هویک گرفت. شدت امگریه
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 تو ندارم دوست گینمی مگه چلاقی. یا کوري نیست مهم امواسه من_
 رو تو من ،نیست مهم امواسه گمخر...می نفهمِ ببینی؟ اینجوري منو

 باز کوفتیو در بیمارتم! احمقا مثل جوريهمین خوامت،می جوريهمین
  ...نشکستمش تا کن

  کردم. باز را در عمیق، آهی با و دادم قورت را بغضم

  گفت: نگران و داد فشارم و کرد بغلم در، کردن باز محض به

  کشی...می منو...بالاخره کشیمی تو_

   شدم. شل بغلش توي و لرزید پاهایم

  میاد. خوابم_

  بوسید: عشق با را امپیشانی

 ریهگ کم شده. ضعیف بدنت بیاد. خوابت بایدم بشم، شکلت قربون_
   کن! جیگرم به خون کم کن!

 مخ و کشید را رویم بکشم. دراز کرد کمکم و کرد هدایتم تخت طرف به
  بوسید: را امگونه و شد
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  من! خوشگل بخواب_

 به رفتم و برد خوابم زود آرام...خیلی مهاینفس و شد قطع امگریه
  خبري!بی دنیاي

 گرمی و شد حلقه کمرم دور دستی که بودم بیداري و خواب بین
  سوزاند.می را گردنم پشت که هایینفس

 د.ش تند قلبم ضربان و برد ماتم امیرعلی دیدن با و عقب به برگشتم
   بودم! دیده که را آنچه شدنمی باورم

 ریشته مثل کرد!می نگاهم عشق با و بود تراشیده هت از را موهایش
  تر!جذاب برابر هزاران و موهایش بود شده

 بود؟ داشتنی دوست انقدر مرد این چرا بزرگ! خداي درآمد. اشکم
  بپرستمش؟ داشتم اجازه زده! را موهایش من بخاطر

 روي و آورد جلو را سرش کرد. نگاهم ثانیه چند و کرد باز را چشمانش
 هوابی دلم کشید. هایماشک روي را داغش زبان و شد خم تمصور

  رفتم. ضعف و ریخت

  گفت: گوشم دم و گرفت بغلم محکم



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2428  

 

  دارم. دوست طوريهمین رو تو خانمم...من_

 حس از پر را لبم يگوشه آخر در و را ابروهایم را، امگونه را، امپیشانی
  بوسید.

  کردم: زمزمه

  امیر؟_

  گرفت: قاب را صورتم

  امیر؟ جانِ جان؟_

 و کشید عمیقی نفس گذاشتم، راستش گونه روي را دستم کف
 کف روي را داغش و خیس لب و کرد کج را سرش بست. را چشمانش

  زد: بوسه و گذاشت دستم

 ،برام بخند فقط تو فقط، باش خوب تو من. عشق بشه قربونت امیر_
  ت.واسه کنممی بهشت دنیارو

  باشی. نداشته دوستم دیگه ترسممی_
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 میان و کشید آغوش در ترمحکم مرا و زد بوسه انگشتانم سر به
  شدم. حبس بازوهایش

  منی. جانِ تو نداشت؟ دوست شهمی مگه رو تو_

  امیر؟_

  زد: لب غم و عشق از پر لحنی با

   امیر؟ جانِ جان؟ جان؟_

 چسباندم. راستش سکت گونه به را چپم يگونه و شدم تر نزدیک
  شدم. گم بغلش توي و داد فشارم بیشتر

  کنی. فراموشم ترسممی_

  ربود: را دلم ریشش ته زبري و داد تکان را صورتش

  معتادتم؟ بودم گفته کنه.نمی فراموش جونشو آدم_

 مکمر دستش کرد. چاق موهایم عطر با را نفسش و کشید عمیقی نفس
  بود. آورده در خود حبس به را گردنم دستش یکی آن و کرد ناز را

  گفت: زناننفس_نفس که دادم فشار صورتش به بیشتر را ماگونه
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  باشمت. داشته نفسم هر تو خواممی منی... آرزوي تو_

  د!لرزی برایش چگونه که دل این از آخ و گرفت دندان به را گوشم يلاله

  گشنمه..._

  برود. ضعف دلم شد باعث آرامش، يخنده

  کنم.یم آماده چیزي یه رممی الان بشم. چشمات قربون_

  رفت... و زد امپیشانی به ايبوسه

 زا بیشتر خواستمنمی کردم. سرم و برداشتم شال رختی جا از و رفتم
  کنم! دلبري برایش کچلم يکله با این

 و آمد طرفم دید مرا تا بود، سوپ زدن هم مشغول آشپزخانه توي
 کچلم سر و شد خم برداشت، سرم از را شال ملایمت با ایستاد. جلویم

  بوسید. را

  گفتم: و گرفت امگریه

  پائین. بیار سرتو_
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 زدم کچلش سر به ايبوسه و ایستادم پا پنجه روي کرد. خم را سرش
  بود. شده ریش ته مثل که

  بوسید. نفسگیر و گرم را امپیشانی و زد برقی چشمانش

 و کشید داد دفعه یک که کردم سرم دوباره و کشیدم دستش از را شال
  م:پرید جا از من

 هیچی من دِ بیار. درش ندادم جر سرت رو شالو تا من! نفهمِ زبون_
  شه!می ترنفهم این گمنمی

 بغض هم خودش بوسید، تند_تند را هایماشک گرفت. شدت امگریه
  فهمیدم. گلویش سیبک هاي خوردن تکان از را این و داشت

 خوشگل منی! خوشگل تو میاد. در موهات عزیزم. نکن گریه جان؟_
  نکن. ریش منو دل انقدر بشم! قربونت میري!ا

 نگاهم رنج و درد از پر چشمانی با و برد فرو سختی به را دهانش آب
  کرد.

   کنم! کاري توانستممی کاش نگاهش. از گرفت نفسم

  کرد: تازه نفسی و بوسید را امشقیقه يگوشه
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  کنم. آماده غذا خانمم خوشگل براي برم بذار_

  آشپزخانه. رفت و بوسید هم را امشقیقه یکی آن يگوشه

 مکرد سعی اما ترکید،می غم از داشت دلم گرچه کشیدم، عمیقی نفس
  کنم. حفظ را خودم آرامش

 به ادرق و بود قفل مغزم گرفتم. دستانم میان را سرم و نشستم کاناپه رو
 دوست کنم. فکر چیزي هیچ به خواستمنمی اصلاً نبودم. کردن فکر

   بمانم! باقی خلسه این ويت ابد، تا داشتم

 گوشی به را نگاهم و زدم کنار صورتم از را دستانم چیزي، لرزش با
  دوختم. امیرعلی

   برد! ماتم تقریبا اش،گوشی يصفحه روي نازي نام دیدن با

   عوضی؟ این زدمی زنگ امیرعلی به حقی به

  کشیدم: جیغ و شدم عصبی کرد، اتصالی مغزم سنسورهاي

  امیرعلی؟_
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 و مبرداشت را گوشی آمد. بیرون آشپزخانه از ترس و نگرانی با میرعلیا
  دادم. فشار دستانم توي

  کرد: تند پا طرفم به دید مرا تا گشت، دنبالم نگاهش با

  داري؟ درد خوبی؟ شده؟چی جانم؟ جان؟_

  گفتم: جیغ با و پریدم جایم از

  دارم. درد آره_

 و ندادم امانش که یایدب طرفم خواست و گرفت را صورتش گل نگرانی
  ها:سرامیک روي کردم پرت را گوشی و کشیدم تريبلند جیغ

 ه؟بزن حرف باهات باید چرا بزنه؟ زنگ بهت نازي، زنیکه این باید چرا_
 جایگزین مواسه رفتی سریع خیلی شدم، زشت چون دیگه؟ زدم دلتو
  کردي؟ پیدا

  پوشاندم. تدس با را صورتم و شد مچاله دلم کرد. نگاهم حرف بی

  گفت: وار تأکید و آرامش با گوشم، در کرد. بغلم و آمد کنارم

   منی! خوشگل تو باشه؟ جانا، توئم عاشق من نیست! خري هیچ نازي_
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  گفت: و بوسید را گوشم يلاله

  بخوریم؟ غذا بریم_

  دادم. تکان سري و شد آرام هایمنفس

 دستم روي را دستش که بودم اممزهبی و بدرنگ سوپ با بازي مشغول
  داد: قرار

  نکن. بازي بخور._

 هب قاشقی و کردم رها را کردمی سنگینی دلم تو بدجوري که را، نفسم
  گذاشتم. دهان

 یشپ پول با و کردم حساب تسویه گالري با کاري. مصاحبه رممی فردا_
 کارتتو سیم خریدم. لباس تواسه رفتم خریدم. رو اینجا خونه، قبلی

  گرفتم. جدید کارت سیم هدور...ی انداختم

  گفت: و زد گرمی يبوسه کرد، نزدیک لبش به و گرفت را دستم

 مهین و شهین با برم که نکشیدم سر درد همه این عاشقتم. من احمق_
 شدن زیاد یا شدن، کم تو تأثیري هیچ تو، زیبایی .ٰ◌ صغري و ٰ◌ کبري و

  ا؟جان باشه نده، عذاب منو انقدر و بفهم لطفاً .نداره من عشق
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 .دادم تکان سر تند_تند و کردم بغض که جانا گفت ملتمسانه چنان
 جان نوش را مغزم داشت خوره مثل چیزي یک نبود، خودم دست

 ینکها فکر کند! ول مرا اینکه فکر نباشد! امیرعلی اینکه فکر کرد!می
   کند! خیانت

  گفت: غذا، خوردن از بعد

 حسابی و درست وراكخ و خواب مدت این بشم. بیدار باید زود صبح_
  بکشم! نفس خواممی تازه امشب نداشتم.

  زدم! لبخند اما روح،بی و رنگ کم هرچند زدم. لبخندي

 و آورد در را پیرهنش حرکت یک با امیرعلی کشیدم. دراز تخت روي
 يِسینه يِ قفسه روي را سرم من، و کرد بغل مرا کشید. دراز کنارم

  گذاشتم. لختش

  کرد: زمزمه آرام

  بشم. ربونتق_

  پرسیدم: گرفته صدایی با

  شدم؟ زشت خیلی_
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  گفت: و بوسید را امچانه و گونه خاصی عشق یک و شور با

  عاشقتم. همیشه از بیشتر زیبایی، همیشه از بیشتر_

  لرزید: صدایم

  نکنیا. ولم_

  فشرد: اشسینه به را سرم

  کنم.می ولت موقع اون بمیرم، اینکه مگه_

  دادم: قورت را بغضم

  نمیر. هیچوقت_

  شد: اکو بار هزاران صدایش و پیچید گوشم توي داغش نفس

  دارم. دوستت_

 که برد لذت کارم این از انگار آوردم. در حرکت به کمرش روي را دستم
  داد. فشارم بیشتر و کشید عمیقی نفس

  شکوندم. گوشیشتو که ببخشید_
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  بوسید: را سرم

 اعتمادبی من، به رمندا دوست دیگه ولی من. جانِ  عشق سرت فداي_
 و دین جونمو؟ عشقمو؟ کنم؟ ول رو تو من نیست مسخره کم یه باشی.

  نداره؟ ارزش مواسه ايذره که کسی پیش برم ایمونمو؟

 داغش هاينفس و گرفت را گوشم يلاله اشاشاره و شست انگشت با
  کرد: امدیوانه

  منی! اشتباه زیباترین تو_

   سرکار! مطمئناً  بود. رفته نبود. امیرعلی شدم بیدار وقتی صبح،

 قبل از بیشتر شدمی مگر کرد.می تلاش همه این من بخاطر من، مرد
  نشوم؟ اشدیوانه

  بود: گذاشته یادداشت برایم

 به شبی عزیـزت وجود با که امّیـد این در امآورده شب به روزهـا چه_
  آورم.... روز
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 داربی تنت عطر با صبح رسیدم. محالم هايآرزوي این از یکی به دیشب
 بیمارتم! که بدون من! خوشگل کردم. زندگی تو با و شب یه و شدم
  باشه! زنده تونهنمی تو، بدون تن این که بدون

  کردم: زمزمه لب زیر

  .امیر عاشقتم_

 که شد، خوشحال قدري به دادم. را امسلامتی خبر و زدم زنگ نساء به
 من و گفت روزش و حال از او و کردیم دل و درد زد. خشکم ايلحظه

  نزد. حرفی سمیري، از که بودم ممنونش

 دارو سِر. و بودم گیج بودم، خورده وقت چند این که هایی آمپول بخاطر
  بخوابم. اشهمه داشتم دوست و بود بدتر ها

  بود! برایم چیز مهترین خواب خوابیدم. و خوردم را سوپم

 با زمس بالاي بود آمده امیرعلی کردم. باز چشم ام،پیشانی به ايبوسه با
 شده تیپ خوش و بود گرفته قاب را تنش بدجوري که شلوار و کت آن

  بود!
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 و رشو یک با و کرد باریک را چشمانش و گرفت دندان به را لبش گوشه
  گفت: خاصی عشق

  بشم. آبیت چشماي اون قربون اخ!_

  گفتم: خوابالو و زدم لبخندي

  نباشید. خسته_

  گفتند:می چشمانش را این برد، لذت حرفم از بود. شده مخ رویم کاملاً 

  رفت. در حرفت این با خستگیام تموم_

 موهاي با ٰ◌ حتی کشیدم. سرش به گونه نوازش را دستم کفس
  !بیشتر برابر صد شاید .بود شده ُکش دختر و خوشتیپ امتراشیده

  بوسید. را مویم بی ابروي و شد خم و کشید عمیقی نفس لذت، با

  درسیدم: و شد خمار حرکتش از انمچشم

  بود؟ خوب_

 قلبش روي و گرفت را دستم کشید. دراز شلوار، و کت همان با کنارم
  گفت: ايخسته صداي با و گذاشت
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  کرده. تعجب بدنم ندارم، عادت کار به زیاد بود. کننده خسته-

 چشم سقف به و شد باز طاق و گذاشت اشپیشانی روي را ساعدش
  دوخت.

 ماشنگشتان داشت شستش انگشت با و بود قلبش روي دستم هم هنوز
  کرد.می ناز را

 و گرفتم را هایششانه زدم. خیمه رویش به ناگهانی، حرکت یک با
 لذت کارم این از داشت و کردمی نگاهم سکوت توي دادم. ماساژش

  برد.می

 ايهبوس که کردم نگاهش تعجب با کرد. متوقفم و گرفت را دستانم مچ
  کشید. عمیقی نفس و زد دستانم فتج به

 و چرخاند چپ به را سرش که ببوسم را لبش تا شدم خم زدم. لبخندي
  شد. حرکتم مانع

  باخت. رنگ لبخندم

  کرد: زمزمه

  جانا؟_



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2441  

 

  خوردم. جا

 سرخ چشمان و خستگی با نشسته. تخت يلبه و زد پس رویش از مرا
  گفت: شده

  بگیرم. دوش رممی_

 حالم و شدمی کباب داشت دلم کردم. نگاهش سر پشت از حمام. رفت
 نداشت را زشتت يقیافه طاقت خانم؟ جانا دیدي خورد. هم به خودم از
 و دهیمی وا سریع آنقدر که سرت بر خاك کند. تحملت نتوانست و

  دستش! مضحکه شويمی

  سرت. بر عالم خاك اِي

 پیش در را آشپزخانه راه و آورد هجوم گلویم به بغض شکست. غرورم
  گرفتم.

   بودم! سرشکسته و دلگیر که هرچند کردم. دم برایش چاي

 شد. ظاهر سرم پشت و آمد کی نفهمیدم که داشتم خیال و فکر آنقدر
 ايکننده دیوانه بوي و بود شده قاطی عطرش با تنش يکننده نرم بوي

  داشت. همراه به
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 روي را اشچانه و زد بند شکمم دور را دستانش و کرد بغلم پشت از
  .چسبید امگونه به کاملاً اشگونه و گذاشت امشانه

  کشیدم: عمیقی نفس

  میاد. شامپو بوي_

  یدم.چسب او به کاملا که داد فشارم بیشتر و بوسید را لختم ايشانه سر

 سینک روي و کرد رد هایمپهلو کنار از را دستش دو طرفش. برگشتم
  گذاشت. ظرفشویی

  بوسید: خیسش هايلب با را امچانه هک بروم و بزنم پسش خواستم

  قهري؟ جان؟_

  گفتم: سرد خیلی

  نه._

 توجیح هم را اشاحمقانه کار رفت! و خورد را چایش نگفت! چیز هیچ
  رفت! واقعاً نکرد! ايتوجه هم من سرد و گرفته لحن به نکرد!
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 آورد. در را اشکشینقشه وسایل آرشیوش توي از کارش. اتاق رفت
 مشغول رحتی به و اشل و کاغذ و رسم تخته و ونیاگ و تی کش خط

  گرفت. نادیده مرا علنا و شد کارش

  چرا؟

  

  آخر* هم شاید جدید *فصل

 پیدا جوابی اما پرسممی سوال خودم از و کنممی مرور را چیز همه
  کنم.نمی

  رسد.می نظر به ترسناك و دلگیر چیز همه گذشته. روزي چندي

 کارش اتاق به راست یک و آیدمی سرکار زا کوفته و خسته امیرعلی،
  رود.می

 هیچ که ست راضی وضعیت این از او انگار و هوشمبی خواب از ها،شب
  کند.نمی اعتراضی

 او از من سهم تمام و شودمی داغ اشبوسه از امپیشانی ها،شب فقط
  است! همین
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 من و کردمی تلاش خیلی و بود کرده غرق کارش توي را خودش
  خواستم!نمی را امیرعلی این بودم! حتنارا

  گفتم: و کردم اعتراض شب یک

  کنی. کار انقدر نیست نیازي بابا امیرعلی؟_

 رکا خوب بگیرم، پروژه باید کنم.می تلاش زندگیمون واسه دارم من_
 وت خوامکنم...می بیشتر و رهنمون پول باید کنم. کاري اضافه و کنم

  بسازم. برات و لایقشی که زندگی خواممن...می خوشگل باشی راحت

 خر! هم شاید کرد! آرامم و بوسید را امشقیقه يگوشه معمول، طبق و
  دانم!نمی

 امپیشانی و آمد سراغم نانوشته قراردادي طبق امیرعلی شد، که شب
  بوسید. دلتنگی از پر طولانی، و سخت خیلی را

 اشخسته نفس و کشید دراز کنارم اما کارش. اتاق رودمی حتماً گفتم
  کرد. رها را

  بود: سرخ چشمانش زد. جانیبی لبخند دید که را بازم چشمان

  رنگی؟ چشم دلبر بیداري_
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 و شوکه گذاشتم. لبش روي را لبم و آوردم جلو را سرم غم، و دلتنگی با
  کرد. نگاهم شده درشت چشمانی با

 ار نهایمالب اتصال که آن بدون و گذاشتم اشسینه روي را دستم کف
 و زدم خیمه رویش طاقتبی و بخوابد باز طاق کردم وادارش کنم، جدا

 و شد خودبی خود از آوردم، بند را هایشنفس شدم. بوسیدنش مشغول
  شکست. درهم اشاراده

 و طولانی خشن. و محکم بوسیدم. و گذاشت گردنم پشت را دستش
  دلتنگی. و حسرت از پر نفسگیر.

   داد. فشارم بیشتر و گرفت گاز را لبم

 رام و کشید کنار هویک که بود، شده کشدار و عمیق جفتمان هاينفس
   کرد. جدا خودش از

 هب چشمان بود مصنوعی کاملاً  که ايخنده با کردم، نگاهش خورده یکه
 و شدمی پائین و بالا اشسینه يقفسه دزدید. را اشنشسته خون

  داشت. نامحسوسی لرزش دستش

  بخوابم. خواممی که نکن شیطونی خانم_
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  ریزد!می هم به را اعصابم و دارد خش عجیب صدایش

  زد. آتش سیگاري و ایستاد هانرده جلوي رفت. تراس به و شد بلند

 ویمگل بیخ سمج بغضی که هرچند کردم، بغلش پشت از و تراس رفتم
 دار خدچه غرورم هرچند بکشد، مرا داشت قصد و بود کرده خوش جا

  بود! شده

 شکمش روي کرده حلقه دستان روي را دستانش او، و ردمک بغلش
  گذاشت.

  میام. الان منم خانمم. بخواب برو جان؟_

  کشیدم: آه

  نیست! خوب حالت کنممی حس_

 دست من به چرا دوري! چرا شوي!نمی نزدیکم چرا بگویم شدنمی رویم
   زنی؟نمی

  گفت: زورکی يخنده با

  خستم. فقط خوبم._
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 هیو پول، خوام.نمی من بخدا کنی.می کار همه این داري من بخاطر_
 کنی بغلم تو خواممی سرکاري...من صبح تا شب وقتی نداره ارزشی

  ره!می یادت منو که ايخسته انقدر ولی

  

  فت:گ و کرد نگاه چشمانم به ممکن حالت زیباترین با و طرفم برگشت

  عاشقانه، نه تورا_

  عاقلانه، نه

  ! کشم می آغوش در عادلانه را تو که... عاجزانه حتی نه و

   چیز هر که است آن نه مگر عدل

  باشد؟ خودش جاي سر

  کشید. آغوشم در سخت و سفت و بوسید را هایملب

  دیگر؟ بود همین عشق گرفت. آرام ناگاه به قلبم

 و دمز زنگ امیرعلی به شوم. عوض گرفتم تصمیم شدم، بیدار که صبح
  داد: جواب او
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  جان؟_

  خوبی؟_

 نوبا که شدهچی رفت. و زد پر خستگیام تمام شنیدم که رو تو صداي_
   بزنند؟ زنگ من به که دادن افتخار

  بشه. عوض هوام و حال کم یه بیرون برم خواممی_

  شد: جدي صدایش

 عزیزم، ببخشید بیرون. میبرمت میام خودم کن صبر عزیزم. نه_
  کنم.می جبران امشب تنهایی! تو و زیاده کارام دونممی

  نالیدم:

  تروخدا. دیگه برم بذار امیرعلی؟_

  میام. خودم بذار نه جان؟_

  گفتم: لوسی لحن با

  امیر؟_

  زدم: صدایش ناز با گرفت. اشخنده
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  برم؟ امیرعلی؟_

  خورد: را اشخنده

  شم!نمی خر من_

  کوبیدم: زمین به را پایم

  امیر!_

 برایم که یهایپول کردم. اشراضی بود، که مکافاتی هر به بالاخره
 جاي به و کردم حجاب کاملاً  شدم. حاضر و برداشتم را بود گذاشته

  کشیدم. مداد ابروهایم خالی

  بهداشتی._آرایشی لوازم مغازه یک به رفتم کردم که کاري اولین

 قیمت. گران و خوب ابروي مازیک یک با خریدم گیس) (گلاه پستیژ
  کشیدم! خجالت خیلی ظاهرم از فروشنده، جلوي که هرچند

 متن به خوب و بود زانوهایم زیر تا قدش که خریدم آبی جذب لباس یک
  آمد.می

  شدم. آماده خوب و زدم آرایش کردم، درست غذا
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 ردز دیگر رنگم داشتم. مو و ابرو حالا بود. کرده عوضم خیلی گیس کلاه
 خجالت از خوب قرمز لب رژ آن و غلیظ آرایش آن و رسیدنمی نظر به

  بودند. دهآم در صورتم

  آمد. بند خوشی و هیجان زور از نفسم خورد، در به که تقه

 و دش شوکه دیدنم با بود. دستش میوه پلاستیک کلی کردم. باز را در
  آمد. کش هایشلب

  گفتم: و زدم دلبرانه لبخند

  عزیزم! اومدي خوش_

 دست از را اشخودداري تمام که کنم حس توانممی کرد. نگاهم مات
  داده.

 حرکت یک با و گرفت را دستم و کرد رها در کنار جاهمان را ها خرید
 پشت را دستش بیایم، خودم به اینکه از قبل و کشید خودش سمت
   کرد. شکار را هایملب و گذاشت گردنم

  کردم. فرو موهایش میان را انگشتانم و بستم را چشمانم لذت از

  کرد. خفتم مه شاید و داد هولم دیوار يگوشه و بست را در پا با
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  شدم. مچاله گوشه آن من و گرفت بازي به را پائینم لب

  زد: نفس گوشم کنار

  بشم. قربونت جان؟_

 و بیشتر هایشبوسه شدت لحظه هر گرفت. سر از را بوسه دوباره
  شد:می تر تند هایشنفس

  منی. مال فقط بگو...بگو...بگو جانا؟_

  زدم: نفس

  توئم. مال_

  کردم. حس را خون يمزه که رفتگ دندان به را لبم چنان

  امیر..._

  .منی مال فقط_

  توئم. مال_

  منی! مال منی! مال_
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 و گرفت هایشلب میان را گردنم گوشت و گردنم توي کرد فرو را سرش
  شد. قطع نفسم لذت و درد از من

  امیر. مال منی. مال فقط تو_

  توئم. مال_

  منی. مال که بگو جانا_

  گفتم: و بوسیدم دارتب را لبش

  توئم. تو...مال مال_

  گفت: بمی صداي با و داد فشارم خودش به و گرفت را پهلوهایم

  کیم؟ من_

  شد: وصل و قطع لذت از صدایم

  امیر..._

  گفت: گوشم دم و داد فشار را پهلویم

  چی؟ امیر_
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  امیرعلی._

  برگشت. چشمانش به آرامش و شد منظم هایشنفس گرفت. آرام

  کشید: راحتی نفس و چسباند امپیشانی به را اشپیشانی

  دارم. دوستت_

 عاشقش دیدنی. کرد، پا به جانم به شوري و زد لبم به کوتاهی يبوسه
  بودم!

 کنمنمی فراموش را چشمانش برق آن موقع هیچ خوردن، غذا موقع
  گفت: و گرفت را دستم وقتی

  میاد. جانا میاد...بوي زندگی بوي_

 پس را اممنفی افکار تمام و کرد حتمرا چقدر بود. بلد را زن یک چقدر
  زد.

 ایشبر تا بنشیند کاناپه روي کردم وادارش کارش. اتاق برود نگذاشتم
  گفت: و بوسید را دستانم باز و بیاورم چاي
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 و بودي من آرزوي من! پیش اینجایی. تو که خوابه، یه انگار_
   شی!می تبدیل واقعیت به که دونستمنمی

  م:گفت و زدم لبخند من و

  بوده. رویا چیز همه ببینم و بشم بیدار خواب از ترسممی_

 آتیش به و قلبم و شهمی یکی تنم با تنت، گرماي وقتی نیست!_
  واقعیته! شهمه یعنی کشونه،می

 هم من و کرد هدیه را عشقش از پر لبخند رویم به و آوردم چاي برایش
  کردم. هحلق گردنش دور را دستانم و نشستم پایش روي خجالتبی

  بود. کننده کور چشمانش برق که آخ

 از پر بازي عشق آن و تنمان نزدیکی لبش. گرماي و بوسه آن دوباره
  حرص. و طمع

 به و زد پسم نداشت، را خود اختیار دیگر هایشنفس که آخر دست اما
  فرستاد. کنارم

  پوشاند. را صورتش دست، با و نشست مبل يلبه خودش
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  گفتم: و گریه زیر مزد نیاوردم، طاقت دیگر

 با یا زدم؟ دلتو بشی؟ نزدیکم اینکه از داري عذاب بازم چیه؟ چیه؟_
  کنی؟نمی حال قیافم

  بود: شده ترسناك چشمانش برق کرد. نگاهم و کشید عصبی نفس

 و خر منِ کنی؟می داغون آدمو حرفات با چرا باش. آدم ذره احمق...یه_
 تمگف کردم. کنترل ودموخ بشه. بهتر جسمیش حال بذار گفتم بگو،

 وت سال چند که کسی واسه بگیرم خودمو جلوي تونمنمی کنم بوسش
 ینا بیاد...با کنار شرایطش با بذار گفتم کردم. سازش و سوختم تبش

  بیاد... کنار خر منِ بیاد...با کنار زندگی

  زد: نعره صورتم توي و شد دیوانه شد، وحشی هویک

 چون کردم؟ کنترل خودمو سگ مثل و نزدم دست بهت چرا دونیمی_
 احترام بهت بشی...دارم زنم خواممی چون کنم. عقدت خواستممی
 خودم نیاز از شرفبی منِ  که دارم دوستت اونقدر ذارم...چون،می

  ات.حرف با کنی داغون و چیز همه بزنی عادته شعوربی توئه ولی بگذرم.

  کوبید: قلبش به
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 وت واسه فقط پدر، بی قلب این دونیمی چون عاشقتم، دونیمی چون_
  خر! یه خرم! یک من چون زنه.می

  گرفتم. سر از را گریه دوباره و شدم پشیمان

  کشید: داد

  ببند. دهنتو نکردیا. کردي گریه_

  نالیدم:

 ريمی گیمی الکی خرم؟ من کردي فکر شدي، خسته من از تو_
 هک کنیمی الح باهاش چجوري نیست معلوم نازي. با ريمی تو سرکار.

  خرم! من نیستی خر تو نمیام. چشمت به من دیگه

 و کشید عربده زد، بیرون اشپیشانی و گردن هايرگ و شد سرخ آنی
 کهت هزار شیشه و بیرون پاشید خون عسلی. میز روي کوبید را دستش

  شد.

  :کشید داد صورتم توي نشسته خون به چشمان و کرده باد رگ همان با

 میمیرم، تو واسه رو! خوام...تومی رو تو من کیه؟ رخ کیه؟ خر نازي_
  احمق. توئم عاشق تویی. دردم من کنم.می پاره یقه تو واسه
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 دچکیمی خون که دستش به گریه با و آمد سراغم به پشیمانی دوباره
  کردم. نگاه

   برداشتم. را اولیه هايکمک هايجعبه و رفتم عجله با

 بلند صدایی با که بکشم را ستشد خواستم و زدم زانو پایش جلوي
  گفت:

  نزن. دست من به_

  گفتم: گریه با

  بخدا. میمیرم میاد. خون داره دستت...دستت_

 زانوهایش روي را هایمآرنج که شود بلند خواست و کشید را دستش
  شود. بلند ندادم اجازه و گذاشتم

 دمببن دستتو بذار بشین خوردم. گهُ من ببخشید امیرعلی. تروخدا_
  میاد. خون ارهد

 اشقیافه کرد. پیشه سکوت او و کردم پانسمان گریه با را دستش
  .بود خورده گره هم به وحشتناکی طرز به هایشاخم و بود برزخی
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  بوسیدم: باند روي از را دستش و پیچیدم دستش دور را باند

  امیرعلی. کردم غلط_

  شد: برافروخته صورتش عصبانیت از

 و کن باز کورتو چشماي اون کم یه و کن تدرس اخلاقتو نکن. غلط_
  نکن. گریه دیگه تویی. فقط من سگِ پدر قلب تو ببین

   کند. بغلم کردم وادارش و نشستم پایش روي طاقتبی

 و بود برزخی بدجوري کنم. آرامش کردم سعی و بوسید را صورتش
   داشت! حقم

  نبود! که خدا به نبود! که خودم دست اما

  گفت: خشی_خش صداي با گوشم دم و کرد بغلم شد، که آرام

  کنیم.می عقد اومد جوابش اینکه از بعد آزمایشگاه. ریممی فردا_

  گفتم: شوکه

  چی؟_

  گفتم؟ چی نشنیدي کري؟_
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  چی؟ یعنی_

  زدي. گند که کنم سوپرایزت خواستم درمون!بی درد یعنی_

  کنی! ولم ترسیدممی_

 فرض چی منو تو کنم؟ لتو باید چرا بگو دِ کنم؟ ول رو تو باید چرا_
  گی؟می اینو که کردي

  حالیم. چه تو الان دونینمی فهمی.نمی منو تو_

 زن دیگه روز چند کن فرو گوشت تو ولی شدم. زاده نفهم کلاً من آره_
  منی!

  کنی.نمی درکم تو_

  چی؟ که خب درکم!بی نفهم آدم یه من آره_

 من فهمیدنمی و بود فهمن واقعاً او رفتم. اتاقمان به و شد خرد اعصابم
 دیگر اینکه کند! خیانت اینکه دارم. ترسی چه و کشممی عذابی چی
   بزند! را دلش ام،قیافه اینکه نخواهد! مرا
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 کردن پاك به شروع مرطوب، دستمال با و نشستم آرایشی میز پشت
 ار اشبقیه و بود مانده باقی رژم از کم یه فقط که هرچند .کردم آرایشم
  بود. کرده جان نوش یامیرعل

 اگر چه؟ نخواهد مرا دیگر اگر خدایا! خدایا! بارید. اراده،بی هایماشک
  نه! نه! زنم.می دار را خودم کند، خیانت

 و کرد نگاهم رنجش با آئینه توي از و کرد بغلم پشت از آمد. اتاق به
  گفت:

  بشم. شکلت قربون کنیمی گریه چرا آخه_

  نالیدم: فکر، بی

  سمیرم! زن من، کنیمی فکر زمهنو تو_

  غرید: و شد برافروخته و عصبی

  نیار. من پیش و سمیر اسم انقدر_

  کشیدم: داد شدم، دیوانه و گرفتم جنون انگار

  میارم. خوبشم میارم! اسمشو نیارم؟ اسمشو بوده شوهرم چون چرا؟_
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  زدم: هق و سمتش برگشتم من و گرفت خون رنگ چشمانش

 بگو و خر من سمیرم؟ زن افتاد یادت و زدم و دلت الان کردي حالتو_
  تو. بخاطر اونم کردم خراب سرمو پشت پلاي يهمه که

 و زد نعره و شد قرمز آنی و زد بیرون حدقه از اشعصبی چشمان
 دور قدم چند هوا بی که کرد تزریق جانم به وحشتی چنان اشنعره

  شدم:

  کثافت. ببند دهنتو شو. خفه_

  بود. شده ترسناك خیلی دادم. قورت را دهانم آب ترس از

  لرزید: امچانه

  من..._

  شو. خفه_

 شهای رگ تمام که کشید کبودش گردن به دستی او و گرفتم خان خفه
  بود. شده سیخ

  گفت: شنیدم، زحمت به که صدایی با و نشست کاناپه روي
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  دیم.می آزمایش ریممی فردا_

  زدم: پوزخند و شدم دیوانه دوباره

 ستینی حاضر وقتی بگیري، سابقتو داداشزن خوايمی تینیس نگران_
  .بزنی دستم بهش ٰ◌ حتی

  کشید: فریاد و کرد تند پا طرفم به

  گیرم.می گِل چاکتو بی دهنت اون میام علی حضرت به جانا_

  بگو..... بیا و باش مرد نداره عیبی خب رسیدي؟ نتیجه این به تازه_

 به و کرد قفل ضبدري حالت به کمرم پشت و گرفت را دستانم مچ
 يبوسه یک خشونت. از پر و محکم بوسیدتم. و کرد حمله هایملب

  شیرین! هم شاید و زوري

 شدت لحظه به لحظه اما کند آزادم تا کردم تقلا شدنم. خفه درحال
  شد. بیشتر هایشبوسه

 عمیقی نفس کرد. رهایم بارهیک به و مکید را بالایم لب آخر، در
  کشیدم. هایم ریه به عجز، با ار اکسیژن و کشیدم
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  گفت: و کشید لبش دور را زبانش

  بود! خوشمزه_

  داد: تکان صورتم جلوي گرانه تهدید را اشاشاره انگشت بعد،

 برام خورمشون،می نیست. خوب واسم نزن. آشغال رژاي این از دیگه_
  داره. ضرر

  گفتم: و زدم پوزخندي عصبانیت و حیرت با

  کنم.نمی ازدواج وئمت با نمیام. فردا من_

  گفت: و کرد نگاه را سرتاپایم

 ربیا در سرت از و مسخره گیسگلاه اون حالا کنی.می غلط خیلی شما_
 منو سرت. رو نشدم خراب تا بخواب برو و بکن جیشتو آدم بچه مثل و

 دندونام با و جونت به میوفتم و شممی سگ بشم سگ جانا! نکن سگ
  کنم.می تپاره و تیکه

 چقدر کشید. دراز تخت روي رفت و زد پوزخندي او و ماند باز نمدها
  واقعاً؟ فهمیدنمی مرا حالِ چرا داشت. رو بشر این
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 به و کشیدم آب را صورتم و دست و کردم پاك سکوت توي را آرایشم
 درست کشیدم، دراز کتارش رفتم و کردم هم را جیشم خودش، قول

  او. به پشت

  بوسید. را گردنم پشت و نشست پهلویم رو دستش حیرت، کمال در و

  گفتم: عصبی

  نکن._

 طرف مرا و کرد حلقه شکمم دور را دوستش که بروم جلو کمی خواستم
  غریدم: کشید. خودش

  نکن. گممی_

 به داغش، نفس و نشست امبرهنه يشانه روي ملهتبش، و داغ هايلب
  خورد. بدنم

  گفتم: وحشت با و ترسیدم و شد خشک دهانم آب

  سمیر. کنن_
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 زدم. گندي چه فهمیدم و شد گرد چشمانم و گرفتم دهانم به را دستم
  سرم! بر خاك

 تخت روي و شد بلند و کرد رهایم سریع خیلی و شد شوکه امیرعلی
  گفتم: زدهوحشت و گرفتم را دستش که که برود خواست نشست.

  ببخش. تروخدا رفت. در دهنم از ببخشید امیر؟ امیر؟_

 هزمزم و زد تلخی لبخند بود. شده پُر اشک از شمانشچ طرفم، برگشت
  کرد:

  نیست! مهم نداره! اشکال_

 عجله با رفت. تراس سوي به و کشید بیرون دستش میان از را دستم
  کرد. قفلش و بست را بالکن در افتادم. راه سرش پشت

  گفتم: و گذاشتم شیشه روي را دستانم کف گریه با

  امیرعلی؟_

 به را پشتش و گذاشت ”هیس” علامت به اش،یبین روي را انگشتش
  آمدم. فرو جا همان من و رفت و کرد
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  مانده جا تنم روي ات شده لعنت بوي

  مانده جا بدنم این تنت بوي بر نه یا

  

  پرخاشگري عادت و من چنگ تو، عطر

  مانده جا شدنم فارغ و تو از چیز سه این

  

  خودم انگشت سر بر دهنی خونین گرگ

  مانده جا پیرهنم سقف در یوسفی

  

  مپرس که دوري محنت من به داده غربتی

  مانده جا وطنم گویی تو آغوش کنج
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  بشوم سابق آدم آن تو بعد نگو هی

  مانده جا دهنم در لبت سیب ي مزه

  

  رود یاد از که نیست اي حادثه شدن ما

  مانده جا منم ز چیزي چه که ندیدي تو

  

  شما گرم دم و باد در خاکستر و دود

  ! مانده جا زدنم آتش از که گاريیاد

  

 مُرد باره یک به مردم که دیدم و شکستم را قلبش شد. خراب چیز همه
  زخمش. مرهم شدم دوباره سیگارش و نزد دم و

   بزرگ! فولادین خنجر یک با زدم، من که زخمی

  احمق! منِ  به لعنت من! به لعنت
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 و نبودیم خوشحال نبود. رویاهایمان شبیه چیز هیچ دادیم. آزمایش
  زد.می بیرون شکلمان روي و سر از غم

  کرد.می سکوت او کردیممی گریه من

 پاره داشت گردنش رگ و کردمی دود سیگار او کردممی گریه من
  شد.می

 ساده محضره یک توي عقد، يسفره سر که آمدم خود به وقتی فقط
  کرد.می نگاهش آئینه از من و بودیم نشسته

 وم.شمی زنده و گیریممی نفس نگاهش با دانستمینم کرد.نمی نگاهم
  دیگر! بود من نامسلمان مرد داد.می عذابم اینگونه و دانستنمی

  بودم! زشتی عروس چه کردم. بغض

  وکیلم؟ خانم عروس_

 راه نشست، دستم روي که گرمش دست اما کرد،نمی نگاهم هنوز
  کردم: زمرمه و شد باز امتنفسی

  بله!_
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***  

  گفتم: کشید. بیرون تنش زا را کتش

  امیرعلی! ببخشید_

  رفت. کارش اتاق به و کرد سکوت

 شوهرم زدم. پوزخند خودم به و پوشیدم لختی لباس یک و کشیدم آه
 نداشت بس و جفت دهانم داشتم! غم من و بود شده شوهرم بود! شده

  شدم!نمی آدم که سرم بر خاك دوباره و دوباره و

 زد سرم توي بار هزار که همانی اش.علاقه دمور سبزي قرمه پختم. غذا
  کردم! درستش بدمزه که

  گفتم: مرتعشی و بلند صداي با

  غذا. بیا_

 کردم خدا_خدا و شدم هاپیاله توي ماست ریختن مشغول و گزیدم لب
  بیاید. که
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 سریع و شد گرد چشمانم شد، داغ اشبوسه از که گردنم پشت
  برگشتم.

 منزدیک و گذاشت کابینت روي و کرد رد مپهلوی طرف دو از را دستانش
  بود: بم صدایش کرد. نگاه لبم به و کرد کج را سرش شد.

  اینجوریه؟ لبات چرا_

  گفتم: لکنت با و دادم قورت را دهانم آب

  چجوري؟_

  زنه.می حرف آدم با که جوري جوري...یه یه_

  گفتم: هیجان با و زد یخ سرتاپایم

  انوقت؟ گهمی چی_

  گفت: کشداري صداي با و شد خمار چشمانش

  بخور. منو بیا گهمی_

  ورد.آ بند را نفسم و بوسید و بوسید و بوسید و کرد حمله هایملب به و

  گرفت: دندان به را گوشم يلاله و کرد بغلم
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 سرم تاج شدي. همسرم غم، و حسرت کلی از بعد شدي. همسرم_
 هگنا این نمتومی راحت خیلی من، حالا شدي! زندگیم شدي! زنم شدي!

 دوستت بشم. زنده دوباره و بچشم اموممنوعه سیب و کنم لمس و
 عاشقتم. چقدر بدونی خواممی و دارم دوستت دارم. دوستت دارم.

  تو! بی میمیرم چون جانا. نکن ولم هیچوقت

 انگیز دل نواي به و گرفت قرار اشسینه روي سرم و کرد بغلم کامل
  سپردم. گوش قلبش

  کرد: زمزمه

  است سرخ سیب همان تو هاي بل_

   شوممی رانده بچشم

  میرممی نچشم

   بهشت به چه مرا اصلاً

   کنند تبعید مرا بگذار

  آغوشت... زمینِ به



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2472  

 

 کردیم. مالی کف را هم صورت و شستیم ظرف باهم خوردیم. نهار
 یکی_یکی داشتم و کردمی پر را فلک گوش هایمانقهقهه صداي
  کردیم.می خالی را هاحسرت و هاعقده

 که هایم اعتراض داد.نمی امان و بوسیدمی هوابی شستن ظرف موقع
  گفت:می و بستمی را دهانم طولانی و سخت بوسه یک با شد،می زیاد

  ببوسم! زنمو دارم دوست نباشه! حرف_

   بود! شیرین چیز همه چقدر و

 و مالید را چشمانش و کشید ايخمیازه امیرعلی ها،ظرف شستن از بعد
  گفت: تخس، و شیطون هايبچه پسر مثل

  میاد. خوابم من جانا_

  بخواب. برو خب_

  میاد. خوابم نه_

 وقت که الانم کنم. مرتب رو آشپزخونه خواممی من دیگه. برو خب_
  شبِ. هفت ساعت تازه نیست، خواب
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 جا از و کرد بغلم یهو امیرعلی که یخچال کنار شارژي جارو طرف رفتم
  شدم. کنده

  .شد گم اشمردانه هايقهقهه میان جیغم، صداي

 و کرد حمله طرفم به او و زدم جیغ دوباره من و کرد پرتم تخت روي
 دوباره من و گرفت را جانم بوسید. و بوسید نداد. امانم و زد خیمه رویم
 زن و شدم زنده شدم، متولد امانبازيعشق میان دستانش، میان

  شدم! امیرعلی

  را عطرت

   کنممی بو میشهه از بیشتر

  را، داشتنت دوست و

  کشم!می نفس بیشتر

  زنند،می پلک که چشمانم

  شوي!می متولّد من در تو

  دیگري صبح من در تو
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***  

  نبود. امیرعلی شدم بیدار که صبح

 بدن دور از را ملحفه و شدم بلند جایم از کرختی با و خوردم جا
 .ایستادم آئینه ابلمق و پوشیدم لباس زحمت به و برداشتم امبرهنه
  دیدم. را امشده کبود گردنم وقتی زدم لبخند

  بشم. قربونش الهی کرده. ناکارم چجوري ببین بیشعور_

   بود؟ رفته کجا یعنی زدم. زنگ او به برداشتم را گوشی

  رفت: ویلی قیلی دلم و پیچید گوشی پشت گرمش صداي

   جان؟_

   امیرعلی. نامردي خیلی_

  خندید:

  چرا؟_

  رفتی. و کردي ولم که ينامرد_

  عزیزم. درم دمِ من_
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  کشیدم. کنار را پرده و پنجره پشت رفتم

  کرد:می نگاه من به و بود ایستاده خیابان وسط

  جانا. شدي زنم کردم، زندگیمون خرید اولین_

  بود. نون دستش توي

  بارید.می نم_نم باران پنجره. به دادم تکه

  شدي. خیس خونه، بیا دیوونه_

  عزیزم. دارم وستتد خیلی_

  ها. گشنمه_

  کرد: عاشقم دوباره اشخنده و خندید

  شدم؟ عاشقت کی بار اولین دونیمی_

  کی؟_

 نکرده نگام هیچکس که کردي نگام جوري یه شب، اون رستوران. تو_
  شدي؟ عاشقم کی از تو بود.
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  گفتم: و خندیدم

  دست! به چمدون اونجا، اومدي که اولی روز همون-

  خندید.

  دیوونه. دیگه. بیا علیامیر_

  گفت: لذت با

  دارم. دوستت_

 میامد. امیرعلی طرف به سرعت با که ماشینی به شد خشک چشمم
  کشیدم: جیغ

  امیرعلی._

 و شد رد امیرعلی روي از ماشین افتاد. دستم از گوشی و ریخت قلبم
 شد. پرتاپ خیس آسفالت روي به و خورد ماشین شیشه به امیرعلی

  شد. خالی پاهایم زیر و رفت جانم

  مُرد. امیرعلی_
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 و زدممی نفس_نفس کشیدم. فریاد و پریدم خواب از وحشت با ناگهان
  بود. آتش يکوره بدنم

  جانا؟_

 بود کشیده دراز کنارم دیدم. را امیرعلی و چرخید سرم و کشیدم جیغ
 به چیز هیچ هم خودم کردم، نگاه خودم به سریع بود. برهنه بدنش و

  نداشت. تنم

  گفت: راننگ

  عشقم. دیدي خواب شده؟چی جان؟ جان؟_

 را صورتم و سر نقطه به نقطه او و کردم بغلش سرعت به و چکید اشکم
  زدم: هق من و بوسید

  نیستی. دیگه دیدم خواب بد. خیلی دیدم بد خواب_

 جان؟ من. خوشگل نیست چیزي اینجام. ببین نیست. چیزي جان،_
  بشم. فدات نکن گریه

 هک شوم مطمئن خواستممی کشیدم. بو را تنش و ردمک بغلش محکم
  بوده. خواب اشهمه که کشدمی نفس دارد که است زنده
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 را حالمان و دیدم خواب که من به لعنت و کشیدمی نفس و بود زنده
  کردم. خراب

  شدم. آرام که رفت امصدقه قربان و بوسید آنقدر بوسیدم.

  گفتم: وحشت با بپوشد، بیرون لباس خواست وقتی

  ري؟می کجا کجا؟_

  بگیرم. نون رممی جان؟_

  ترسیدم:

   دیدم. بد خواب من تروخدا. نرو امیرعلی نه_

  عشقم. شهنمی چیزیم_

  تروخدا. امیرعلی نه_

  شه!نمی چیزي جانا_

  نرو. تروخدا امیرعلی دیدم. خواب من نه...نه_

  بوسید: را امپیشانی
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 مگفت خواب؟ یه بخاطر شینمب زندونی اینجا و بمیریم هردو خوايمی_
  شه.نمی چیزي

  رفت. هایمگریه به توجهرفت...بی

  دادم: دلداري خودم به و کردم طی استرس با را اتاق عرض و طول

 و برسم دادم به خودت خدایا شه!نمی چیزي شه!نمی نه...نه...چیزي_
 آروم بذار بچشم. و خوشی طعم بذار ببخش. و گناهکارت يبنده این

  توبه! خدایا توبه! .بگیرم

 دانمنمی شدم. قرآن هايآیه دامن به دست و خواندم الکرسی و آیت
 که گرفت آرام چنان دلم ها، آیه آن خواندن از بعد که داشت سري چه

  گفتم: و کشیدم راحتی نفس

  بده! انجام صلاحمه به هرچی خدایا._

 پهکانا روي زدم. آب را صورتم و دست و کردم عوض را هایملباس
  داد: جواب بوق چند از بعد گرفتم. را نساء يشماره و نشستم

  عزیزم؟ جانم_

  خوبی؟ نساء سلام_
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  خوبی؟ تو خوبم_

  زدم: کمرنگی لبخند

  شدم. امیرعلی زن_

  گفت: محبت و خوشحالی با

  رسیدید. هم به بالاخره باشه! مبارك_

  خندیدم:

  کنی؟می کاراچی تو_

  داد: جواب و کرد مکث کمی

  برم. عمارت این از خواممی کردم،می جمع وسایلمو داشتم اتفاقاً_

  نیستی؟ پرستارش مگه چی؟ مهبد پس چرا؟_

 از دیگه خودشون برگشته. هم ژیلا اومد، رحم به دلش خانم عمه_
  کنند.می پرستاري مهبد

  چی؟ تو پس_
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 و بگیرم داداشمو دست خواممی ندارم. داري بچه و بچه حوصله دیگه_
  دیگه. شهر یه برم

  گفتم: حال همان در و آیفن و طرف رفتم و شدم بلند آمد. زنگ صداي

  آخه؟ چی براي_

  زدم. را در و زدم را آیفن

  متنفرم. شهر این از نداره. چی براي_

  گفتم: و دادم تکیه کانتر به را آرنجم یک آشپزخانه. سمت رفتم

  مهرداد؟ بخاطر_

 کار؟چی خوامشمی ا.مهس پِی رفت که مهرداد خودم! بخاطر بابا نه_
 ادامه درسمو خواممی اونجا. نشناسه منو که کسی دیگه. شهر یه رممی

  بدم.

  تر: رنگ پر منم لبخند و شد باز در

  نذار. خبربی حالت از منو باشی. موفق انشالله_

  نیومده.... روزه چند سمیر این راستی بشم. قربونت_
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 صداي شدم. خیره رویمهبرو فرد به زده وحشت و افتاد دستم از گوشی
  بود. زده خشکم ققط من و آمدمی نساء هاي آمدن الو_الو

 به ناباور و داشت بغض ژولیده. موهایش و بود خون رنگ به چشمان
  کرد.می نگاه کچلم يکله

  نالیدم: حالبی و زدم چنگ کانتر به

  سمیر؟_

  گفت: حسرت با

  جانا؟_

  کشیدم:نمی نفس ترس از

 بار یه برو. تروخدا برو. اینجا از عباس حضرت به روسمیر...سمیر...ت_
 بچشم. خوشبختی و خوشی طعم منم بذار بار یه کن، ولم و باش آدم

  کنی؟ آب اموزهره چی؟ که اینجا اومدي

  کرد!می گریه داشت داد. قورت را دهانش آب و کشید بالا را اشبینی

  گفت: و گرفت بالا تسلیم حالت به را دستانش
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  ببینمت. بار آخرین واسه اومدمفقط..._

 و گرفت امگریه نشست. زمین روي واربیچاره و شد خم هایش زانو
  نشستم: کنارش

  خوامت.نمی که نفهمی و بدي عذابم خوايمی کی تا سمیر؟ سمیر؟_

  زد: زل چشمانم به دلتنگی با و شد لرزان اشچانه

  ..ولی. فهمیده عقلم نداري. دوستم فهمیدم وقته خیلی من_

  کوبید: قلبش به مشت با

  نه! صاحاببی این امّا_

  زدم: هق

   اینجا؟ اومدي چی براي_

  کرد: نگاهم دلتنگی و حسرت با

  گرفتم. آتیش و دیدمتون اومدید. بیرون محضر از دیدمتون_

  گفت: التماس و بیچارگی با
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  چرا؟ بگو فقط چرا؟ جانا؟ چرا_

  گرفت: اوج امگریه

  دونستم...می کاش_

  گفت: کرد، ریش را دلم که ايمردانه يهگری با

 بار، هی فقط تا بیرون بیاد خونه از بودم منتظر بودم. درتون دمِ صبح تا_
  ببینمت. دیگه بار یه فقط

  گفت: و کرد باز هم از را دستانش

  بسوزم. حسرتت تو نذار جانا. کن بغلم دیگه بار یه فقط_

 از را حق این بد، هچ امیرعلی و من و بود حقش آغوش این بود! حقش
  گرفتیم. او

 آتش دلم و کشید آه و کرد بغلم سفت و محکم و رفتم آغوشش به
  گرفت.

  کرد: زمزمه

  شدي. برادرم زن_
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  ببخشید._

  نبود. حقم این نمیبخشم. هیچوقت_

  دونم.می_

 خوامنمی دیگه کنم،نمی اذیتت دیگه جانا، ندارم باهات کاري-
 و بدزدم رو تو خوامنمی دیگه بذارم، دلت به داغشو و بکشم و امیرعلی

  بکنمت. خودم مال

  کشید: عمیقی نفس

 آه شه.نمی صاف و شکست کمرم کثیفه. خیلی دنیا این فهمیدم_
  برسه. دلم داد به خدا ذارممی و کشممی

  گفتم: التماس با

  بشم. خوشبخت منم بذار لامذهب. نکش آه_

  خوشبختم؟ من مگه_
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 و بودم من واقعی گناهکار یست.ن تو تقصیر هیچی دونممی_
 دوا تو از و دردي ببخشید، کردم غلط بگم بارم هزار ام.شرمنده

  .بشم خوشبخت بذار برو. و کن ولم ولی دونم.می خوب اینو و کنهنمی

  زد:می هق آشکارا نداشت، اشمردانگی بردن سوال زیر از عبایی دیگر

  برات؟ گذاشتم کم چی من_

   بود. خر دلم_

  داشتم. دوستت واقعاً ...جانا...منجانا_

  شرمنده. نداشتم، و لیاقتت_

 دچار من درد به نمیاد دلم خدا به نمیاد. دلم کنم، نفرین خواممی_
   بشی.

  ببخشید. ببخشید._

 خواممی رم.می و گیرممی اموبچه دست ولی ببخشم. تونمنمی_
  دازه.نمی کثافت توئه یادت منو شهر، اون براش. بشم پدر کنم، بزرگش

  بوسیدم: تند_تند و گرفتم را دستش
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  ببخشید...ببخشید..._

  گفتم: هولزده و پریدم جا از من و آمد آیفن صداي

 ترسمبرو...می اومده...تروخدا اومده...امیرعلی امیرعلی_
  بکنی... کاري یه ترسمسمیر...می

  رفت: در طرف به و شد بلند جایش از

  شد. تموم دیگه کنم.نمی کاري_

  گفتم: وحشتناکی استرش با و ترسیدم

  ببینتت. خوامنمی_

  ماند: خاطرم به سمیر از که بود نگاهی آخرین این کرد، نگاهم رنجیده

   جانا! خداحافظ رم.می اینجا از اومد، شوهرت وقتی بالا، طبقه رممی_

 مشغول و زدم را در شد. بلند آیفن صداي دوباره و شد کوبیده هم به در
  کمک! خدایا کمک! خدایا شدم. الکرسی آیت خواندن

 پاك را هایماشک گذاشتم. کانتر روي و کردم جمع زمین از را گوشی
  نمودم. باز رویش به را در و کردم
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 رکانت روي را ها خرید کشیدم. راحتی نفس امیرعلی، يقیافه دیدن با
  پرسید: مهربانی با و بوسید را امشقیقه کرد. بغلم و گذاشت

  گیم؟زند خوبی_

 یچه فرستادم. بیرون پله_پله را نفسم شنیدم، که را پائین در صداي
 اخدای شد؟ تمام چیز همه یعنی ببیند! را سمیر امیرعلی خواستمنمی

  شکرت!

 و گفت لذت از آخی بوسیدم. را گلویش زیر و شدم بلند پا يپنجه روي
  داد: فشار را پهلوهایم

  بودي! نگران الکی نشد؟ چیزي دیدي_

  شدم: خیره سیاهش چشمان به

  امیرعلی؟_

  جان؟ جان؟_

  کنم. اتتنبیه خواممی_
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 اشعلاقه مورد غذاي انگار کرد. نگاهم لذت با و انداخت بالا ابرویی
  بودم:

  انوقت؟ ايتنبیه چه_

  کنی. بغلم وقفهبی ساعت نیم باید_

  کردم: اشاره ساعت به و نشستم کاناپه روي

  شد. شروع الان از اتتنبیه_

  کند.می کورم برقش گفتم، که زد برقی چنان شمانشچ

  آورده. در دم ببین، منو خوشمزه آخ_

 و گذاشتم اشسینه روي را سرم کرد. بغلم و نشست کنارم خندیدم.
  کشیدم. بو را عطرش

  بوسید: را کچلم سر

  بشم. قربونت جان؟_

  کردم: زمزمه من و داد فشارم سفت

  ترسم.می_
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 دعوا گاهی قراره دونممی دونم،جانا...می رسنت هیچی از دیگه نترس!_
 امّا بشم، دیوونه و چشمم جلو بیاد گذشته هايخاطره گاهی کنیم،

  دارم. دوستت

  کنی. دعوام هیچوقت نداري حق_

  بوسید: محکم را لبم يگوشه و کرد جدا اشسینه از را سرم عشق با

  کنم.نمی دعوات باشی، خوبی دختر بدي قول_

  گفتم: عشق با و فشردم را لباسش گوشه ام،پنجه با

  دارم. دوستت_

  گفت: و بوسید را هایملب فراوان عطشی با

  مونده. چیزي یه فقط_

  چی؟_

  زد: لب

  بدم. پلیس تحویل و آقاجون خواممی_

  بفهمد؟ اگر خدا واي آقاجون...مادرجون! شدم. زده وحشت



  گناه میکنم تو را
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2491  

 

  پرسیدم: دستپاچه

  کِی؟_

 ماه برم رنگی، چشم دلبر یه با مخوامی فعلاً چون دیگه. ماه یک_
  عسل.

  گفتم: دلم توي و خندیدم بود، شده پا به استرس دلم ته اینکه با

 رو. چیزي نفهمه امیرعلی تا بکنی غلطی به باید داري. وقت ماه یک تا_
 کف بذاره و چیز همه آقاجون و بري لو توئم ممکنه بده لو و آقاجون اگه

   نه! نه! امیرعلی! دست

  کردم: زمزمه و مبست چشم

 و آقاجون امیرعلی ذارمنمی نه! نه! نداره؟ اشکالی که شدن بد کم یه_
 این زا بعد ره.می لو سمیرم بره، لو آقاجون اگه کنم. راضیش باید بده. لو

  ذارم!نمی نه نیست. رسمش کردیم حقش در که بدي همه

 .شیدمکمی اينقشه باید شد.می راضی امیرعلی و کردممی کاري باید
  شده. امید نا من از دیگر خدا، کردم حس
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 هرکاري به دست خودم، منافع بخاطر و بودم بد آري بودم! بد من
  دادم...نه...نه...می دستش از نباید خواستم،می را امیرعلی زدم!می

  کنی؟می فکر چی به_

 خجالت ايلحظه کرد،می نگاهم عشق با داشت کشیدم. عمیقی نفس
 فکر ياجازه و نشست چپم يشانه روي دوباره نشیطا اما کشیدم

  گرفت. را کردن

 پیش چه آینده در است قرار دانستمنمی خواستم.می را مرد این من
 امر و برود لو چگونه آقاجون یا بگیرد را دامنمان چگونه سمیر آه آید؟

   بدهد! لو هم

 هسیا چشمان این و آغوش این و تن این خواستم،می را لحظه این من
  خواستم.می را ذغالی

 دو هایم،زانو دو نشستم. پاهایش روي زانو دو و شدم بلند زانو روي
 قاب را صورتش هایمدست و نشست کاناپه روي هایش،رون طرف

  کرد. نگاهش وارحریص چشمانم، و گرفت
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 ثلم که چشمانی و بود افتاده خط که پیشانی و پشت پر ابروهاي آن به
 داشت امکان هرلحظه که عمیق يچاله سیاه کی مثل ماند.می ذغال

  کنی. سقوط

 به آخر در و بود صورتش روي همیشه که رنگ پر ریش ته آن به
 پر و خمار چشمانش و بود مانده باز هم از که ملتهبش و خیس هايلب

  داشت. بوسه طلب که نیازش از

 و زدم پس را گذشته را، آقاجون را، سمیر را، فکرم را، چیز همه
  باشم! خوشبخت که ستمخوا

 پر و گذاشت کمرم پشت را دستش گذاشتم. هایشلب روي را هایملب
  نفسگیر. و داغ يبوسه یک بوسیدیم. را همدیگر شور، از

 و جاخوردم زد. نفس_نفس و کشید کنار دفعه یک بوسیدنمان، میان
  گفتم:

  شده؟چی_

 و بالا دتن_تند اشسینه يقفسه که حالی در خشداري، و بم باصداي
  گفت: رفت،می پائین
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  بیمارتم؟ بودم گفته_

  گفت: و شد امخنده محو او و خندیدم ناز با

 تو مال بگن و سرت تو بکوبن نفر هزار اگه ٰ◌ حتی شد، اما بود محال_
 از هاش،لب از دارم منم و اینجاست منی رویاي ترینمحال حالا .نیست

  .مگیرمی کام بودند، سمی و ممنوعه که هاییلب

 ود که بیاورم جلو را سرم خواستم و کردم تقدیمش را نگاهم زیباترین
  گفت: و زد زل چشمانم به و گرفت را صورتم طرف

  را... تو کنممی گناه_

  داد: ادامه گلویی تو و بم صداي با او و آمد ترجلو سرم

 بسوزم، بذار و کن دعوت جهنمت به منو پس اشتباه، به اگر ٰ◌ حتی_
  !من آرزوي تریناشتباه

  1398/2/30 پایان

  1395/2/1 شروع
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   نویسنده: سخن

 و امیرعلی شد، کپی رمان بارها شد. تموم ولی کشید، طول سال چند
 شپخ از بعد دونممی و کردم سکوت ولی شد کپی ایده شدن، کپی جانا

  .بشه کپی ایده این از خیلی قراره

 نمکمی تقدیم و مانر رمانمه. اولین اینکه پاي بذارید داشت ایرادي اگر
 انگیزه بهم قشنگشون نظراي با همیشه که عزیزم هايخواننده به

  دادن. خرج به صبوري و دادن

 بعدي رمان از اطلاع و من با ارتباطی راه تنها ندارم. ايدیگه رمان
  زارعی. شیدا  _SHEYDA_ZAREI هست: اینستا

 
 

www.RomanDooni.ir 
غیر ن و یگاي راهان مارنید اهستید می توه تی که نویسندرصودر
منتشر کنیدان یرن در اماد رنلوداپلیکیشن الین د را در اوخون یگارا . 
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 اینستگرام:

https://www.instagram.com/romandooni_ir 

 انجمن رمان دونی:

http://forum.romandooni.ir 
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