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  :خالصه

. رنگ ستین یمنتظر چیو او را ه گرددیو م گرددیوارانه گِرد جاده م قاصدک

اش چنگ که به چشم یندارد. لبخند یدل، دلدار نیو ا دهیطاقتش را بر ،یباختگدل

 رقصند،یکه دوشادوش مردش م یزنان ری! تصوزندیم شخندیبه قلبش ر زند،یم

 یگرید یو دستانش به رو دزایلیل ی! نگاه مرد روردیگیقلبش را نشانه م شهیش

  ...لغزدیم

  

  :مقدمه

کن. لبخندم را قاب  یو در آن پاروزن ایام؛ تو برا آرام کرده میتار به تار موها امواج

 یام، جز "تو" براکن. چشمانم را حکم داده یو آن را از دوباره نقاش ایام، تو بکرده

ها را با غنچه داغ ها را مُـهر کن... مُهر کن آنآن یو پا ایتو ب شوند؛یتوفان نم یچیه

کاغذ  نیـدتریسپ یکن به رو یو طراح ایاند. تو برها شده هانیآست دیِز ق وانملبانت! باز 

با قلم سرانگشتانت. قلبم را خانه  یبه طرح ،یکن به طرح شانهمانیو م ای! تو بایدن

ً تو ب ییو در آن فرمانروا ایام از جز "تو". تو بکرده یتکان و در جنگل  ایکن. اصال

و سلطان باش بر  ایدشت دستانم... تو ب ایلبانم و  ریوچشمانم، ک یایدر ای میموها

  تمام من!

  شومیم ریز خودم س یستین یوقت

  شومیم ریغروب جمعه دلگ مثل

  است دهیخرابه به دوشم کش کیروز  هر

ِ دست تو تعم هر   شومیم ریشب به ذوق

 ِ   رَمدیم شیکه از خو ستیا بهیغر مرد

ِ آ یوقت   شومیم ریتصو نهیبه ذهن

  پرتحواس –عاشق  – جیگ – وانهید
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ِ یپ طورنیا   شومیم ریجامعه تعب ش

  رسمیغروِر محض به اشباع م کی از

  شومیم ریبه جُرم عشق تو تحق یوقت

  آفتاب یکمکم کن ا – امنهیبست س خی

  شومیم ریدر انتظار تو تبخ دارم

  به فردا نکن که من هیتک  –هراس  یب یا

  .شومیم ریتو د دنید یکم برا کم
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اش که در گوشه به محبوب یپاره پاره شده دامن اسکاتلند یهااز تکه چشمانش

 دهیکش وارید یساعِت کج شده رو یهاعقربه یبه رو کرد،یم ییاتاق خودنما یگوشه

فشرد و دستش را  شیایدن یهاییبایو ز یزشت یرا محکم به رو شیهاشد. پلک

درآورد. به ملحفه چنگ انداخت  دشمورد هجوم درد، به گر  هیناح یگونه به رومالش

گشته بود و تن رنجورش را از تخت دو  لیما ینجس یبه سرخ یدیکه رنگش از سف

  شان جدا کرد.نفره

ِ افتان دنیحقارت از قدم برداشتن، نفس کش احساس بود. اطراف  دایاش پو سر

نامنظم  اشنهیس یاش ورم داشت اما قلبش از پُر بودن باد کرده بود و قفسهچشمان

به  گرید یاز آن آتش و طرف یبود که طرف دهیراه گز یغیت ی. در لبهشدیم نیباال و پائ

ً شدیم یناکجا آباد منته   نداشت.  یاهیسجز  ییراه، انتها نیپا گذاشتن در ا خود. اصال

 یبرا یدوش حمام، لباس مناسب ریز هیگر یاز به جا آوردن نوبت صبحگاه پس

پراکنده شده و جسم حامل  اشنیاندام بلور یجا یکه در جا ییهایپوشاندن کبود

تا  ستادیتمام قد اتاق ا ینهی. مقابل آئدیکش رونیدردش را از تک و تا انداخته بود، ب

خون  تیسرش جمع کند اما با رو یباال ،قلم خدا بودند یرا که رنگ شده شیموها

انداخته بود، آبشار  متیرا از ق اشیو دوست داشتن فیلط یکه چهره ییهایمردگ

 یهاسرشانه یتمام، به رو یاش، به نرمانگشتان سرد و سست انیاز م شیموها

  اش فرود آمدند. برهنه

. دیکشیاش ماش را به رخبود که با صراحت، تمام حقارت زاریگستاخ ب ینهیآئ نیا از

اش، درون یهمراه با آنا نه،یپرت کرد و آئ نهیعطرش را به سمت زن درون آئ شهیش

پسربچه، کالفه دستانش را مشت کرد که  یهیگر یصدا دنیدر هم شکستند! با شن

  را زخم کردند! دشیسف دستاناش، کف مرتب و الک خورده یهاناخن

به لرز افتاده و انتظار آغوش  ش،یهااما از ترس رسوخ کرده به مغز استخوان اسیال

به او باور  شهیتا مثل هم دیکشیرا م شیمایخوش س لیآکنده از مهر مامان آناه

 یو به رو دیپتو خز ریرا ترک نخواهد کرد. دست آنا که از ز اشاسیببخشد که هرگز ال
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آن موجود کوچک و سرکش،  بارهکیکه به  نگارنشست، ا اسیال یفر خورده یموها

آرام و چهار دست و پا  اش،لیآغوش مامان آناه یدر جست و جو زین اسیرام شد. ال

َذت   گشود: شیسرشار، آغوش خوش عطرش را به رو یبه سمت او رفت و آنا با ل

  من! یبغل ی_ کوچولو

حکم به جان فشرد که را م اشاسیپس ال دیفهمیاش را مدُردانه ازیخوب ن لیآناه

به حال  یاش پبه لب آورَد و پسر کوچک یباعث شد از شدت درد، لب بگزد؛ مبادا آه

  که بر او گذشته بود، ببرد. یترخراب مادر و شب خراب

که در همه گاه،  لشیمامان آناه یدنیلبخند د دنید یخواست سر بچرخاند برا اسیال

تر از و محکم افتهیقصد او را در نیاش بود اما آنا ااز ماه یاچون پارهرخ هم بخشنتیز

رنگ رخسارش، بر طبل  نیحل کرد تا نکند که ا اشفیبازوان نح یاش را القبل، طفل

تار به تار  انیحال کند. انگشتان سردش را آرام م شانیرا پر اشکوفته و دُردانه ییرسوا

هل  اید تا او را به آغوش خواب و روبه گردش درآور  اشزکیعز یخوردهفر  یموها

  دهد. 

اش باشد و بخش حال آشفته امیهم سهم آنا بود تا الت یهمه آفاق، آغوش نیدر ا کاش

دهد  یباز یاش به اسارت گرفته، بازانگشتان گرم یرا  ال به ال شیموها ،یهر از چند

در بند بودن،  نیاز ا لیجهان، چون آناه یکجا چیدر ه یریاس چیشک ه یکه ب

  خشنود نخواهد بود.

چشم  اسیال یبه دست کوچک و مشت شده ش،یاز موها یاشدن طره دهیبا کش 

سر  زین لی. آناهفشردیاش مانگشتان یمادرش را ال به ال یدوخت که چگونه موها

اش نشست، لبان شکاف برداشته یکه به رو یشور عیما نیذوق آمده، با حس اول

اش خش بود و درد را همه اکنونکه  اشدهیکرد و گونه تراش نیمز یآنان را به لبخند

ََزل و آدمک یرا به رو دگانشی. ددیمال اسشیال یموها یبه رو  یبست و موها شیهاا

صورت  یشده بود برا یاکنون قاب پوشاند،یرا م انشیکمر عر یکه تا انتها یدارنم

  سرشت.پاک یزادهیو آن پر لیآناه
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***  

ِ یپا انداخته و ششم یپا رو یحالت اسفناک با . آن چشمان دیامشب را سر کش ن

از خون احاطه کرده  یرا حصار باختیجان م شانیبرا یروز لیکه آناه یرنگ یطوس

 واریو از پشت د دی. اخم در هم کشلرزاندیآنا را م یزمرد یهامردمک ن،یبود و هم

باشد که  یفیکث شیشاهد نما ن،یاز ا شیکه ب دیگنجینم اشیشد. در زنانگ انینما

  آن است. یاش قربانقلب وصله دوز شده

اش، تا رقص اشک در چشمان دی. چهره در هم کشستادیقد مقابل مردش ا تمام

کرده و  یرا ق ایکه ح یجماعت یختهیُسر خوردن نگاه افسار گس ایمحشر به پا نکنند و آ

ً نبود!از حد گذرانده   اند، مهم بود؟ قطعا

... را... گ  ِ   !می_ ش

و آن دو  طلبدیرا م یآدم نیالهه باران، با آن دو چشم شهالزده که دل و د ل،یآناه

داشته  یآن که خواستار یشان که محال است در حدقه بچرخند، بدرون یزمرد یگو

قلبت را هدف قرار  رشان،یکه ت یکمان ابروان لرزاند؟یمرد را نم نیباشند، چرا قلب ا

که نشکفته،  یاکوچک یانار و به لطافت غنچه یهااقوتی یبه سرخ یبان. لدهدیم

 ینشسته به رو یهابرف یدیبه سپ یرنگ و پوست یالخت و قهوه ییپرپر شد. با موها

  ! ست؟ین داریرا خر تراودیکه از هر سو م یاچکاد. چرا حرکات دلبرانه

را جز اسباب  اشلیبود، آن نگاه که آناه ینگاه فیو چه کث نیهفتم یدر پ اشدست

 یمچ دست یاش منجمد اما محکم، به رو. انگشتاندیدینم شیهاشب ینواختکیرفع 

حماقت  نیا دیترسیم د؛یکه آن را لمس کرده بود نشست. شرا که پسش زد، چاره ند

  !ردیشوند، قلب مردش را نشانه بگیم یپر و خال یدر پ یکه پ ییهاو جام

اش، کام هر دو را به زهر اش کرد و طعم گس اشکرا قاب صورت برافروخته نشدستا

داد و  هیرا آزاد کرده، به بار تک میرنگ شراگ ییمویل راهنی. دست قالب کرده به پدیکش

ها هزار تکه شدند! رنگ که داشت، آن را به جهت مخالف هل داد. جام ییرویبا تمام ن
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بود،  زیکه حاصل برگشتن م یبیمه یداد و صدا وششرا پ نیزم هایدنینوش یشراب

  را وحشت زده کرد! نیهمه حاضر

که تا  یرنگ یی. خلخال طالدادندیادامه م دغدغه،یبودند که ب لیو آناه میشراگ تنها

رنگ  یشراب یهارا حال، آن لکه دیدرخشیآنا م یرقص کنان در مچ پا ش،یپ یچند

را  شانزبانیاشک. مهمانان که م یهااش را لکهپنهان کرده است و صورت پژمرده

 یو نه نوازش دید یآن شب را خفت. نه ناز زین لیزدند. آناه رونیب دند،یسرگرم د

  بود که شکار شد!  یااو تنها طعمه د؛یچش

***  

 شی. گلودیش کشرا به آت یگریاش تکاند و درنگ یصورت یگاریس ریرا در ز گاریس ته

اش را ها امانآورد. سرفه یبه عمل م یخشک یهادود، سرفه یسابقه یاز هجوم ب

. باد خود را به گرفتیکام م ش،یتر از پچنان محکم و محکمبودند اما او هم دهیبر

تا  فرستادیم ییرو بچه بادها نیاز ا شد؛یمانع نم هاگر که پرد داد،یداخل اتاق هل م

  مو بلند را جارو کنند.  یآن بانو یموها

که با هم  ی. اتاق مشترکدیکه به پا داشت، چرخ یقرمز رنگ یهاپاشنه کفش یرو زن

به  قهیشان سلتخت دو نفره یصدف یروتخت یبودند را از نظر گذراند. چقدر برا دهیچ

نهاده شده در سرشت  ییبایظرافت و ز تیشان از نهااتاق دمانیکار برد. در چ

 یبه شکل ،ییو طال دیرا با دکور سف شانخانه طورنیاش استفاده کرد و همزنانه

  بود. دهیچ لیشاهانه و شک

  _ آن... ن... نا؟

اش را به چشمان که چگونه مشت کوچک دیدر د یرا از ال اسیکرد و ال کیبار چشم

طرف شلوارک زرد رنگش  کی. دیکشیفرش م یرا رو شیهاو قدم دیمالیم اشییآهو

. دادیقرار م دیرا در معرض د دشیسف یگشادش، سرشانه قهیباال رفته و بلوز 

  از عشق کرد! زیرا لبر لیچشمان آناه د،یکه کش یدارکش یازهیخم

  _ جون دل آنا قشنگم؟
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دستانش را از هم  ،یداریخواب و ب انیمادرش داد و م لیتحو یپسند طانیش لبخند

  باز کرد:

  بغلم آنا!  ایب_ 

او جا به جا  یشانه یاش را روجا گرفت. چانه لیجدا شده، در آغوش آناه نیو از زم 

کوچکش را  یلب ها داد،یطور که دست آنا نوازش گونه کمرش را مالش مکرد و همان

  از هم باز کرد:

ل ِ   .یتاب باز می_ ب

تا آنا  ینیشیغرغر کردن م یقبلش ب یول یتاب باز میلوس، بر ی_ باشه بچه

  هات رو تنت کنه...لباس

  ادامه داد: اسیمانند ال و

  !لم؟ی_ باجه خوشج

اش هر چه زودتر به خواسته خواستینداشت و م یلجباز یهم که حوصله اسیال

آن  لیرا چپ و راست کرد و آرام گرفت. آناه اشیفرفر یموها دییبرسد، به نشان تا

 یتنها بر و رو اسیگش نشاند. الحق که التخت زرد رن یکوچک را رو یموجود بغل

خوش ذوقش از بر کرده بود.  یناپدرش را داشت و تک تک حرکاتش را از مامان آ

ِ یکه از نصف ب یو درشت دهیرنگ کش یچشمان طوس صورت گرد و مهربانش را  شتر

 یاقهوه یآن فرها ایرنگ و کوچک بود  یکه صورت یخوش حالت یهاپوشانده بود، لب

  .دادیرنگ که پشت گردنش را قلقلک م

  .دیسبز رنگش لرز یبا آن گارد عروسک زیم یهمراه رو تلفن

  .ادیتختت تا مامان ب یرو نیهات رو بچ_ مامان جان، تو لباس

در هم  یتیاش را با نارضااش را در حدقه چرخاند. چهره با نمکدرشت یهامردمک

روانه شد. هم زمان، آنا با  شیهامد لباسبه سمت ک دهیکوب دهیرا کوب شیکرد و پاها
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از شدت  شد،یروشن و خاموش م لیموبا یصفحه یکه بر رو یاسم دنید

  کرد! شیهاکش دندان شیرا پ اشنیریلب ز یحالخوش

  ! ؟ی_ الو؟ مهد

  ؟یخوب ،ی_ سالم خواهر

  را در آغوش گرفت: شیو زانوها دیکش نهیبه س یابینشست. صل یاگوشه

  ؟یخوبم، تو بهتر_ خ... 

  !یداغون زنهیصدات داره داد م یبه من؟! هان ؟یدروغ؟! اون هم به ک ؟ی_ دروغ هان

 نیارتعاش داشت و ا شی. صدادیرا محکم به دندان کش اشنییلب پا یگوشه

  را پر کرد: یابروان مهد نیب یارتعاش، فاصله

  ... من... من...ی_ م... مهد

و  یمن رو محرم خودت بدون یقول داد ؛یتو قول داد ی! هان؟یتو چ ه؟یهان ی_ تو چ

  اون دل المصبت! ینمونه تو یانگفته زیچ

ً م هیرا هان لیآناه توانستیکه م یمهد و حال بدش را  توانستیخطاب کند، حتما

  !توانست؟یسامان دهد؛ نم

  !شه؟یو... و کنار من؛ م جانیاالن... ا ؟یمهد یباش شهی_ م

  از هم فاصله گرفتند: ابروانش

 ؛یکه بود یهست یایتو هنوز هم همون دختر پونزده ساله و بغل ی! هانی_ هان

  درسته؟!

اش را در داد و دستان واریرا به د اشهیاز اتاق که با اخم، تک اسیآمدن ال رونیب با

  اش را کوتاه کرد: چشم دوخت، کالم لیقفل کرد و طلبکارانه به آناه نهیس

  عادت موجب مرض است!_ ترک 
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ِ تماس. ال و ِ سف یهابا لباس اسیقطع ِ شب یو قرمز دیگرم  یهاکه او را به بابانوئل

. خم شد و دیخند زیر لیاز قبل شده بود! آناه تریبدل کرده بود، خوردن سمسیکر

  داد. هیدست به زانو تک

هات رو بشه لپ دونمیم دیقربان، بع نیکرد پیکه شما خوشت طورنیخان؟ ا اسی_ ال

  !دیکش رونیب یمهد یهادندون ریاز ز

کمر راست کرد و از  لی. آناهدیبشاش آنا پاش یبه چهره یلبخند شرور زین اسیال

  بسته بود. دست به کمر زد: خیشان نگاه کرد که سطح ییهاپنجره، به سنگ فرش

  .امیتن کنم و ب یزیچ هیخب، بمون تا من هم  یلی_ خ

 یعوض کرد. شنل مشک یدم دست اهیساپورت س کیاش را با رنگ یکوتاه مشک دامن

را  شیو دو بند آن را بست. موها دیکه در تن داشت، پوش یبافت قرمز یاز رو یارنگ

ِره زد و کاله شنل یداده، باال چیاش پدور دست   .دیآن کش یاش را به روسر گ

آسوده  یالیبا خ لیآناه اما دادیهوا م ینشان از سرما اس،یال یسرخ شده یهاگونه

تاب  ی! رودادیم حینبود، همان دامن کوتاه را ترج یوانگیو اگر د داشتیقدم بر م

 ریداد. سرش را به زنج یجا شیپاها یرا رو اسیگوشه باغ نشست و ال یبزرگ و آهن

  داده و تاب آرام جلو و عقب شد. هیتاب تک

چشمانش نشستند. آنا که از شدت  یدو دست گرم به رو ،یارانهیبه طرز غافل گ 

خم شد؛  اطیها نگاه کند، با احتآنکه به صاحب دست یبند نبود، ب شیدر جا جانیه

گذاشت، برگشت و خودش را درون آغوش مرد  نییپا شیپاها یرا از رو اسیال

ِر  شیانداخت! دستانش را دور گردن او و پاها  بایکمرش حلقه کرده، اندام ز درا گ

  و شکم او چسباند: نهیاش را به ستراش خورده

ِ مهد ،یمهد ،یمهد ،ی_ مهد   من! ی

را نداده  یاز جانب مهد یحرکت یاجازه یکه حت لیشکه شده از واکنش آناه یمهد

  را در آغوش گرفت. لیو آناه دیکش نییرا پا اشدهیپر یبود، ابروها
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ً که ؟یزده نشست خین آه کهیت هی یو رو یدینپوش یچیتو ه ی_ اوه! اوه! هان ! واقعا

  !یفکریب

ها به که صرف نظر از آن اندازدیب اسیبه ال یرا بلند کرد و تازه فرصت کرد نگاه لیآناه

  . رفتیخانه م یسمت درب ورود

  !کردیم یتابینفر بد ب هی ؛یکه اومد یکرد ی_ خوب کار

جا؛ اون وقت  نیا امیب رسمیدارم و نم ادیخوبه صددفعه گفتم من مشغله ز ی_ هان

ً که.شمیپ یایب یشیبلند نم بارکی   ! واقعا

مبل نشست و  نیترکینزد یرا باز کرد و داخل شد. رو یدرب ورود یسخت به

سرش برداشت که  یاش را از روتماشا کرد و در آخر، کاله شنل یرا قدر عمر اشهیهان

را  شیموها یزد و به رو یپخش شدند! لبخند پرمهر ،یبه طرز ناگهان لیآناه یموها

  لمس کرد.

  گلم؟ ی_ خوب

  رو ترش کرد: ده،یبرچآنا لب 

  ها! کنمیم هیگلم، گر یبهم بگ گهید بارکی! اگه ی_ مهد

  چشم دوخت: لیبود، به آناه جهینتیکه حاصل از تفکر ب یاش کرد. با اخمنگاه گنگ

  وقت؟!_ چرا اون

ً طرفش هم نم! یدار تیتو به گل حساس«غرولند کرد:  آنا  یگیو به من م یریاصال

  گذاشت. شیاش را به نماشده فیرد یهادندان یمهد» !؟یگل؟ آره مهد

  گلم... گلم! گمیبهت نم گهی_ چشم، د

  !ی_ مهد

ِ مهد   ؟ی_ جان

  اش عطوفت نشست. نگاه در
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دلم قرصه، اون موقع نبود!  یکه االن جات تو یقدرنیا ،یبود میاگه برادر خون دی_ شا

  !یلیخ ،یمهد خوامتیم یلیخ

  باز کرد. یدستانش را از دور مهد یحلقه

  آقا داداشمون بخوره و گرم بشه. ارم،یب زیچ هی_ من برم 

  که... یدونیم ی_ هان

  داغ و بدون مخلفات. یشکالت ریش ستم؛ین ی. اگه ندونم هاندونمی_ بله جناب، م

  .یکرد دوارمیام اد؛یبر م تیاز اون مغز فندوق ییزهایچ هی_ نه بابا، خوشم اومد. 

  کرد: یادندان قروچه ،ینگاه سرتق مهد مقابل

  !ی_ مهد

به آنا انداخت که در مرز  ییپا انداخته و نگاه گذرا یآزار دهنده، پا به رو یآرامش با

  منفجر شدن بود:

  ؟یگیم ی_ ها؟! چته؟ چ

  به هم قفل کرد: نهیخود خارج شدند. دستانش را مقابل س یعیاز اندازه طب چشمانش

  !کنهیصحبت نم ،یزنیکه تو با من حرف م طورنیا شیچوپون با ببع یلی_ خداوک

  کرد: یبه مهد پشت

ً من قهرم! قهر!   _ اصال

با آن کنار  توانستیجوره نم چیو ه رنجاندیرا م لیکه قلب آناه یزی! چیتوجه یب

 یهمدم روزها نیکرده بود اما هنوز با ا نیآنا را با آن عج م،یکه شراگ ی. کاردیایب

از درد به قلب  یااز او انزجار داشت! صاعقه ب،یو عج امدهیاش کنار نسخت

 داشتیو محکم به جهت مخالف او گام بر م دهیاش اصابت کرد اما چنان کشکوچک

 مانیاز دعوت او پش ای... ای ده،ینرنج یآنا از مهد فتاده؛ین یاتفاق چیکه انگار ه

  ! ستین
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 شیبرا زیو همه چ کندیتماشا م ونیزیتلو یکه با چه شور و شعف ستینگر اسیال به

از اتاق شوت کرده بود؛  یاطور شلخته، به گوشهرا هم همان شیهادارد. لباس یتازگ

  کلمه!  یواقع یبه معنا

 ریرا با ش وانیون سه لگذاشت. در  یغذاخور زیم یاش را رورنگ یانقره ینیس

را با به دست  گرید یداد. دوتا اسیرا به ال یکیاش لبالب پر کرد و معرکه یهایشکالت

به آن  یریگچشم ییبایز شان،یبرجسته رو یهاکه گل ینیس یهاگرفتن دسته

  بود، بلند کرد. دهیبخش

کاناپه نشست.  یگذاشت و رو زیم یرا رو یاشهیش وانیخم شد. دو ل یمهد مقابل

را  شانیدست نخورده برخاسته بود، چشمان هر دو یهاوانیکه از جفت ل یبخار

  . کردیکه در فضا داشت، م یمعطوف رقص کوتاه

 ریاش اسدو انگشت مردانه انیرا م وانیل یتاب خورده بایز یخم شد و دسته یمهد

  و: دیاش چشدرون اتیاز محتو یاکرد. جرعه

  _ خب؟ 

اش، مقابل یچوب زیم یهایکرد اما از کنده کار کیرا به لبانش نزد وانیل یلبه زین او

  چشم بر نداشت:

  خب؟ ی_ چ

چه که در تمرکز، هر آن نیداشت با ا ینگاه کرد. انگار سع یمهد یهابه مردمک و

درک  ،یاز افکار منظم اما مرموز مهد گاهچیرا بخواند. هر چند آنا ه گذردیذهنش م

  را در مخمصه انداخت: لیاش چشمان آناهبا نگاه ینداشت. مهد یدرست

  کجاست؟ می_ شراگ

 یدر زندگ یدوست نداشت کس چینشاند که به نظرش الزم بود. ه یشانیبه پ یاخم آنا

مهربان و  یآشنا بود؛یم یاگر آن شخص، مهد یسرک بکشد! حت اشیخصوص

  اش:محبوب



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۱۵ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

ً یهه! جد ؟یچاق بشنوقا ایاز قمار  ریغ یزیچ ی_ انتظار دار بند و بساطش رو  یپا دا

که گرفتم  یدیجد میتا در مورد تصم جانیا یای... گفتم بالیخیبه خونه هم کشونده! ب

  باهات... باهات حرف بزنم. 

و  میتصم نیا ینیفوت کرد. سنگ رونیاش را محکم به باش را غنچه کرده، بازدملبان و

را از او سلب  دنیبود که بتواند نفس کش ریگقدر نفساش، آنعواقب به ارمغان آورده

  کند.

  ...خوامی_ م

  نگاه کرد. چشمانش را بست: یمهد یگره خورده یچشمان منتظر و ابروها به

  از... خوامی_ م

که  یطور کرد؛یم هیکلمات را از او ربود! بلند و بدون وقفه گر اس،یال غیج یصدا که

اش کرده بود. هر دو و هفت ساله را به هول و وال انداخته و دستپاچه ستیب لیآناه

  شد، روانه شدند. یم یها منتهکه به اتاق ییهابه سمت راه پله

  .اسمینکن گل  هی_ اومدم مامان جان، گر

. هم ختیریصورت، اشک م یبود که خود به پهنا یها در حالحرف نیا یهمه و

خون  یهاکه رگه یسر بلند کرد و با چشمان اسی. الدندیها رساواسط پلهزمان، به 

شده به  ینگاه کرد. خون جار لیو آناه یبه مهد اند،ینمایها را مظلوم مشان آندرون

  شد! دهیکش رونیقلب آنا ب زبود که ا یخنجر سرخ اش،یشانیپ یرو

مقابل  خواستیمزاحم از او خوف کنند و دور شوند. نم یهاکرد تا اشک اخم

  جلوه کند!  فیضع اش،اسیال

 عیکجاست... سر یدونیو پنبه هست؛ چسب زخم هم که م نیبتاد نتیکاب ی_ تو

  باش!
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 طورنیرا نوازش کرد. خون هم اششانیپر شهیهم یاش برد و موهارا به اتاق اسیال

 یااش را آغشته به نجاستپاک یو چهره فیرا کث اشزکیداشت سر و صورت عز

  . کردیگلگون م

  _ آن... ا؟ آنا؟

  مامان... آروم... آروم... یاسی... آروم باش یآنا؟ آروم باش مامان زی_ جان دلم عز

  از مادرش جدا کرد: کرد،یم یقراریداخل اتاق شد. کودک را که مدام ب یمهد

  رو به خودش بگه!  هانیهم خوادیم یکی_ 

 ینهیاش از آئ. نگاهدیکش یانفس آسوده لیبه دست، از اتاق خارج شد. آناه نیبتاد و

 افهیها را از قخون، آن یهاافتاد که چگونه لکه شیهاها و لباسبه دست اسیاتاق ال

 نیجوهر از خون قلم رنگ ینوشتن سرنوشت آنا جا یانداخته بود. انگار خداوند برا

ً خون م ایو  شودیآلود م خونگونه  نیکرده که دامانش ا . لبخند حزن دیگریدائما

 اسیاز اتاق ال ره،یبه دستگ یو با تلنگر دیپاش اشکیتفکرات درامات یبه رو یآلود

  خارج شد.

را غرق خواب در آغوش  اسیراه، ال انهیکرد. در م یشان طبه اتاق دنیرس یرا برا راهرو

را دشنام گفته بود.  فکریب لیآناه اش،یشانیپ یبود و با آن چسب رو دهید یمهد

... آخ که گناه آن طفل چهار اسیو ال ردیرا بپذ مشیعواقب تصم خواستیچگونه م

  !پرداخت؟یم ینیسنگ نیبه ا یرامتغ ستیبایساله چه بود؟ چرا او م

شانه سمت چپش  یرا همان گونه که به رو شیبه تن کرد و موها یگرید یهالباس

 ریرا پر از ش کایرنگ رائ دیکرد. به آشپزخانه رفت و ظرف سف سیشده بودند، گ ختهیر

در خود مچاله  یخورغذا زیم ریکه ز ییکایرنگ رائ یکرد. برق چشمان درشت و مشک

رساند. با  لیبلند شد و خود را به آناه رامانبود. خرامان خ دایهو یشده بود، به خوب

  اش گرفته بود:که آنا خنده د،یمال یآنا م یخود را به پاها یاچنان ناز و کرشمه

  ! دختر شکمو!یآ ی_ آ
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درون ظرف  ریزدن به ش سیل ریکه درگ دیکش کایرائ یهادستش را به پشت گوش و

تولد  یبرا میرا شراگ یخانگ وانیح نی. ادادیبه حرکات آنا نشان نم یواکنش چیبود و ه

 اهیو س دیگربه ملوس سف نیا فتهیش اس،یداده بود و ال هیبه او هد اس،یال یسه سالگ

  .همگانو محبوب  دهیپسند کا،یبود. رائ

 یپاها یرو اسی. الدیکه مقابل آشپزخانه قرار داشت، سرک کش یکوچک منینش به

. کردیرا گهواره وار، چپ و راست م شیهنوز پاها یاش برده بود اما مهدخواب ،یمهد

جا  نیدورتر از ا اریبس ییهاچهکه افکارش در کو  دادیم نیاش، نشان از احالت چهره

  . زنندیپرسه م

  بود، گرفت: زیکه در آشپزخانه، آو یرنگ یدستانش را با حوله آب نم

  تختش بخوابه. یرو بذار رو اسی_ 

 هیتک لیآناه افتهیانعکاس  ریکه مقابلش بود، به تصو یونیزیرنگ تلو یصفحه مشک از

  زده به اپن، نگاه کرد:

  هم هست، صحبت کردم... یخوب لیکه وک یمیدوست قد هی_ با 

  . سدیتا فرحزاد بنو شیبرا ،یو مهد دیجا نخورد. عادت کرده بود ف بگو لیآناه

در  یپتروس باز یلی. تا االن هم خیدست به کار بش هانی_ انتظار داشتم زودتر از ا

  همه کارهاش بست... یکه چشمت رو رو یآورد

قطره اشک سمج گوشه چشمش را پاک کرد  شد،یبغل دور م اسیطور که الهمان آنا

  کرد: یرا خنث یو رگبار کالم مهد

من اگه تا حاال دم نزدم، فقط و  ؟یمهد یحرف بزن رحمانهیب جورنیا یتونی_ چطور م

من... من  ،یبوده که نسبت بهش داشتم و دارم... مهد یفقط به حرمت عشق

  مق!اح هیدوستش دارم... هنوز هم دارم... درست مثل 

 یپفک یرا به اتاقش برد. پتو اسیمحزون نماند و ال یاز جانب مهد یپاسخ منتظر

  عزم رفتن کرده بود.  یو اتاق را ترک کرد. مهد دیاش باال کشچانه ریرنگش را تا ز
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  ؟یری_ م

  رو برگرداند: لیسمت آناه به

  ...یمن کهیتو خواهر کوچ ،ی_ هان

  کوچکش کرد: شهیصورت خواهر هم. دستانش را قاب کردیصالبت نگاهش م با

دوست ندارم اون که باهات  ،ی_ دوستت دارم و دوست ندارم مثل بچه ها برخورد کن

 شیشگیکن به نبود هم یکن... سع ی! سعیهان یرو دوست داشته باش کنهیم یباز

  از حاال تا ابـد! ؛یعادت کن

کردند. چگونه  امیزده آنا ق لیاش، چشمان سخورده نیچ یشانیپ دنیزمان با بوس هم

  از پله ها روانه شد: ی! مهدردیانس بگ اشمیشراگ دنیبا ند خواستیم

  . لیوک شیپ میجا که بر نیا امی_ فردا ساعت چهار م

 نیاو را به زم خواهندیاش مسست شده یبند کرده و پاها واریدستش را به د آنا

ا غم بود و نبود . کمرش ر شوندیم اهیس یگرفته و ه شانیبزنند. چشمانش باز

  ! کندیاستوره زن، هنـوز مقاومت م نیا ل،یخم کرده و آناه م،یشراگ

 **  

و سخنان  امدی. نامدیبه خانه ن شبید میبعد از ظهر گذشت و شراگ کِ یاز  ساعت

غم  نیو ا امدی. نشدیبود که با همه توان بر سرش کوفته م یمانند پتک ،یمهد

 دیو شا کردیترش متشنه کرد؛یم داترشینبودش، آنا را به مرز جنون برده و ش

َرش هم معاشق ،یتر... آرعاشق   . کردیت

  _ آنـــا!

  سر بلند کرد: مهیسراس لیآناه

  ؟یزنیچرا داد م اس؟یشده ال ی! چه؟ی_ جان آنا؟ جانم؟ چ

ِ پر غر م ده،یلب و لوچه برچ اسیال   :زندیبا دهان
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  ده؟یصداش موکونه و او جواب نم اسشیال یو ه یآنا کجا غرق شده بود؟ ه_ 

چون فرار از  ل،ی. لبخند از لبان آناهمیشراگ نیپدرش، ع نیباز بود! درست ع زبان

  است! زانیزندان، گر

  عروسک؟ یبه آنا بگ یخواستیم یحاال چ ؛یاسی_ ببخش ال

رنگ و  ییو با قاشق کاهو دهدیدهانش را با صدا قورت م یشده دهیجو یغذا

به پلو و خورشت دست نخورده آنا  ده،یکه چند دانه برنج درونش چسب اشیکیپالست

  :کندیاشاره م

  نوموخوله... ی_ آنا هوش

  :گذراندیرا از نظر م لیآناه یکالمش کرده و سر تا پا مهیهم ضم یااخم کودکانه و

ً د ی_ من آنا   آنا ندوست! گهیالغل نخواست، اصال

را  نیو ا خنددیاش مبلند و از اعماق قلب ترک خورده خندد؛یم ی! آرخنددیم آنا

  خوش سر و زبان دارش است: اسیال ونیمد

  م؟ی! داشتـاسی_ اوه اوه! آقا ال

  :داردینگه م یگریرا باالتر از د یکیداده و  شیبه ابروها یتاب اسیال

  !میداشت لیخوشگ اسیال هی. میداشت ،ی_ آل

  :بلعدیاش را مخنده آنا

  اس؟یهـوم؟! آره ال خواد؟یما دلش خاله روناک م لهیخوشگ اسی... النمی_ بب

به  یشکل، جمع کرده و به دنبال شخص یالبانش را لوله کند،یم کیچشم بار اسیال

 کی ریبه تصو دنی. با رسکندیرا مرور م اشیدفتر زندگ نینام روناک، صفحات رنگ

 اش،دهیبلند و انگشتان کش شهیهم یهادختر مو کوتاه هفده ساله که با آن ناخن

اش از اندازه چشمان دهد،یرا قلقک م دشیرا باال زده و شکم سف اسیال راهنیپ

  :نگرندیم لیخارج شده، ناالن به آناه شانیعیطب
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  _ نه!

تلفن را از  کرد،یکه از آن شرارت چکه م یرا خوانده بود، با لبخند اسیکه دست ال آنا

  را لمس کرد: اشنیمخاطب ستیشده در ل رهیچنگ زد و نام روناک ذخ زیم یرو

  هم آره! یلی_ خ

تلفن  یبرخاست و بوق ها اشیداده، از صندل هیتک یغذاخور زیدستش را به لبه م و

  :هیاهل دل هان یروناک، سوگول نینازن یرا شمرد. چهار، پنج و صدا

  _ جانم آنا جان؟

  دلچسب بود. شهیروناک در انتخاب کلمات، هم یمندسخاوت

  جانم؟ یآج ی_ سالم روناک، خوب

به  یروناکش، کم یصدا دنیدر شن لیآناه شدیباعث م ت،یازدحام جمع یصدا

  :فتدیزحمت ب

 اسیال ؟ی. تو خوبرونیب میزد ریداشتم، با ام دیکم خر هی_ آره آنا، من خوبم. 

  کوشش؟!

داشت که روناک با او  نیقیو  داشتیاش دوست مرا چون برادر کوچک یرعلیام آنا،

 چیمشکل داشت و ه میچرا روناک از همان آغاز، با شراگ یاست؛ ول نیترخوشبخت

  اش قبول نکرد؟! از خانواده یگاه او را به عنوان عضو

 یامشب رو با خاله روناکشه، دمغ نشسته؛ ه دهیهم شن اسیال ،یگل تی_ به خوب

  !رهیفرت و فرت بهم چشم غره م

  حرکت را تکرار کرد! نیبار، هم نیچندم ینگاه کرد، برا اسیبه ال یوقت و

 شهیو خاله روناک مجبور م شهیهات لوچ م! بهش بگو چشم غره نرو که چشمی_ اوخـ

  قلقلکت بده. شتریب
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اما  یپوست ریز یهاخنده  ش،یاما لرزش صدا برخورد کند، یکرد جد یسع لیآناه

  :دادیرا لو م قشیعم

  هـا! رهیگاز بگ دمیمن بخوره، مجوز م اسیروناک! دستت به ال ی_ ه

  به التماس افتاد: روناک

  هنوز هم مونده. یرعلیام یبازو یهاش رو! نه، تو رو خـدا! رد دندونی_ وا

  مشکوک شد: لیآناه

 شهیکه هم ریهان؟ هـان؟! ام ؟یدیرو د یرعلیام یبازو یوقت شما چه جور_ اون

  !پوشهیبلند م نیآست رهنیپ

را  لیآناه یهاهم حرف یرعلیآب دهانش را با صدا قورت داد و از آن جا که ام روناک

 یاش از گوش آنا دور نماند. روناک با صداسر داد که آهنگ یبود، خنده بلند دهیشن

را از  یگوش یرعلیام» ... من...ـزی... چیعنی... زهیبه خدا چ«گفت:  اشدهیرنگ پر

  :دیدست او قاپ

شما فقط ادعا داره؛ به عمل که برسه،  یرون نیشو! بابا ا الیخ یب یرعلی_ آنا، جان ام

 َ   که نگـو و نپرس! هیبخار یب کی

ً امتحان کرد از تو انتظار نداشتم.  یرعلی! امگهیبخاره د یب یدونیکه م ی_ پس حتما

 یکار رو بکن نیخاله شدن رو ندارم! چه طور دلت اومد با من ا یمن هنوز آمادگ

  نامرد؟ هوم؟!

 شیهاروناک بود که گونه نی. ادیخندیتنها م ،یخجالت نیتربدون کوچک یرعلیام

دور  یگرما ،یشد و شرم در آن ظهر زمستان یرنگ به رنگ م ،ییچون دختران روستا

تماس را  یرعلیبود. پس از چند کلمه، ام دهیبخش اشیبه اندام عروسک یصوراز ت

بر لب  یحی. خنده ملدیدزدیم نگاهقطع کرد و به سمت روناک برگشت، که چگونه 

ِ «نشاند و گفت: و همان لحظه، خانم » خانم بغل دستم بـرم. نیکه من به قربـون ا یا

انباشته شده در  یهایو قد کوتاه، که از وجود چرب یشراب یبا موها یاسال فربه انیم
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و درست، بغل  یرعلیعرق بود؛ در کنار ام سیسرد، خ یکمر، در آن هوا هیناح

  :دیلب گز ش،یهاحبس خنده یقرار گرفت! روناک برا ستشد

  ...ــتیخانم بغل دست نی_ برو! بـرو! قربونش برو... فقط بپا ا

لباس خواب  نیتریو یها در حال تماشاه فارغ از آناشاره کرد ک ینکیبه آن خانم ع و

  بود:

  لقمه چپش نکنه!  هیرو  شی_ قربون

را  شیهارا جلو داد و با غرور دست اشنهیبود، س امدهیکه انگار بدش هم ن یرعلیام

ِ هم کرد:   قفل

ً که داره براش لباس ها   ... ـیخره تا شب بهش سرو یقشنگ قشنگ م ی_ فعال

اش بر اش، از درد خم شد و رنگ کبود شدهفرود آمدن آرنج روناک درون شکم با

و  فیک» !؟یرعلیام«اسمش را خواند:  یعاشقانه دخترک دامن زد! به آرام ینگران

 یرعلیخم شده ام یهارا بند شانه شیهاگذاشت. دست نییرا با هول، پا شیها دیخر

و بندش مقابل چشمانش نشستند؛  دیق یب یاز موها یاکرد و مقابلش زانو زد. طره

ها را عقب راند و به پشت گوش هل داد؛ که نوک سرخ شده که با حرص و اشک، آن

  لمس شد! یرعلیاش، توسط امکوچک ینیب

در  نیکرد و ا نییگونه، باال و پا طونیچانه گذاشت و ابروانش را ش ریرا ز شیهادست

  واکنش او به شـدت داغ کرده بود!    نیبود که روناک، از ا یحال

  ...یــایحیشعـور ب ی_ ب

گذاشت که بدون وقفه، باز و بسته  ییهالب یاش را به روانگشت اشاره یرعلیام

  : شدندیم

  خوشگله! یرون اریدرن یباز یغربت یالک ومده،ی_ تو که بدت ن

  :کردیروناک، کفاف م یباروت ها دنیبه آتش کش یجرقه برا نیهم

  تا... تا بهت نشون... ستای... وایاگه مرد _
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تو تهش هم ناکام  یهایباز ربرنجیش یاز صدقه سر ستم؛ی_ هاهاها! من که مرد ن

  ...یاون دن رمیم

به  ایدست انداخته و از در یقرمز را کس یافتاده بود! انگار آن ماه شیزانوها یرو

. کردیم یباز یانش بازو با ج فشردیمشتش م انیچنگ آورده بود که آن چنـان م

نمانده بود که تار  یزیچنگ انداخته و چ اشنهیاش به سمت چپ سکوچک یهادست

  دستانش از هم گسسته شود!  انیمو بنفش رنگ دخترک،  یمخمل راهنیو پود پ

زده، در  هیتک واریاش زد و سر روناک را به دعرق کرده یشانیکف دست، محکم به پ با

 شهیزده و قرص ماه هم رونیاز حدقه ب اشیچشمان آسمان. دیدو شیهاقرص یپ

بود.  دهییگرا یکرده و حال، به کبود ریآن مشت، اس رحمیروناکش را صاحب ب دیسپ

 ،یمرد یبهیبخواباند؛ که انگشتان غر را قرارشیبا مالش، درد قلب ب کردیم یسع

  را وارد دهان او کرد.  یرنگ دیقرص سف گرش،یاش را محکم گرفت و با دست دچانه

خورده بود، مصدوم شده بود  نیگله داشت که تا زم اشدهیخراش ینه از زانو یرعلیام

گله داشت که  ییطاقت فرسا کرده بود. تنها از خدا شیرا برا دنیو نه از درد آن که دو

تا روناکش  کردیبود و مشت فشرده شده آن ظالم را از هم باز نم یکینزد نیدر هم

 یدادند برا ی! چرا مجالش نممانیا ی! بیکند. ها چاق یها نفسفشرده شدن نیا یبرا

ِـ نیفراغت؟ ا ِ  ؟یهمه عذاب... آخر تا ک   !؟یتا ک

گاه روناک بود اما... روناکش نبود!  کهیت ش،یپ یکه تا چند دیرس یوارید یجلو به

نبودن بود، دست ب دست هم دادند  نیکه ره آورد ا ینبود و تمام افکار و حواس بـد

  مجنون را به جنون برسانند.  ریتا ام

  ر؟ی_ ام

  نداشت! مانیبود، ا دهیکه شن ییپژواک صدا به

  ؟یرعلی_ ام

چشمانش شد. به  یخورد، راهنما یو دست روناکش که در هوا تکان م برگشت

آزاد را  یواداشتند، چنگ زد. ه اسیال یبه موها یاش که شباهت وافرفرخورده یموها
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َ راند. رون رونیو با صدا به ب دیبلع نهیبا ولع به درون س سالمت بود! به لبخندش  کشی

  . دیبخش اندازهیب یوسعت

حرکت دختر، به سمت او برگشت. دست  نیبود، با ا یرعلیکه پشتش به ام مرد

ِ  یرنگ یاچرم قهوه فیشلوارش فرو برد و ک یهابیرا درون ج شیها که در کنار روناک

ً متعلق به ا مکتین ینشسته به رو مرد بود. از پاساژ ها تا آن  نیقرار داشت، مسلما

 یو کنجکاو داشتیبلند بر م یهاقدم یرعلینبود. ام یاسبز رنگ، فاصله مکتین

حسادت پا در  یهم کم دی. شاکردیاو را به شتاب اجبار م ده،یمرد اتو کش نیدرباره ا

  راز دل دلدار را؟! داندیکرده بود! کس چه م یانیم

  ؟ی_ تو خوب

 نیا ینیریرنگش قاب کرد و ش یرا با لبان گلبه دشیسف یدهیبه صف کش یدهایمروار

  به پا کرد: یافرهادوارانه ولوله ر،یاش، در دل امچال گونه یاهیس

  آقا بهم کمک کردن.  نی_ اوهوم! ا

  نگاه وصل کرد: یرعلیام

  _ مچک...

  ! ادیزانوت... داره... داره خون م ــری! امیهــ_ 

  چهره برگرفت: اشیحواس ینادم از ب ،یرعلیام

  روناک. یکنیم غیج غیج یالک یکه؛ دار ستین یزی_ چ

 اشیقلب نرمش، رو گرفت و سع یهایقراریبه ب یرعلیاز پاسخ تند ام ریدلگ روناک،

پچ پچ کرده و  گرید کیکه در گوش  یگذاشت که حواسش را پرت زوج جوان نیرا بر ا

  هم موفق نبود!  چیکند؛ البته که ه دند،یخندیم

  کجا رفت؟! اروی نیا نی! پس ای_ ه

روناک بلند شد و  یدست فی) از کشی(گرگ و م تیالیتوا لمیف یانیپا تراژیت یقیموس

 یآورد. وا" تعجبش را بر عمل ارویآن " یخال یاز جا ن،یاز ا شیب یرعلیاجازه نداد ام
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به شب تولدش داشته باشد تا  یچقدر دوست داشت فلش بک وانهیپسرک د نیکه ا

 یباِر هزار در جاده ب یو روناک، برا بگذاردمتن عاشقانه  نیا یروناک را رو یصدا

ُن ظر یتاز کهیعبور قلبش،   ینایستیاش داشت، به کرکه معشوقه یحیو مل فیکند. ت

  .االتشیکرد؛ البته در خ یم یخواننده دهن کج

Heart beats fast 

  تپدیتند م یقلب

Colors and promises 

  !ردیگیرنـگ م مانیهاقول

How to be brave 

  شجاع باشم؟ دیطور با چه

How can I love when I'm afraid to fall 

  از سقوط واهمه دارم؟ یعشق بورزم، وقت توانمیطور م چه

But watching you stand alone 

  یاستادهیکه تنها ا یدرحال کنم،یم تیتماشا اما

All of my doubt suddenly goes away somehow 

  !روندیکنار م یناگهان به نحو میها دیشک و ترد یهمه

One step closer 

  ...ترکیقدم نزد کی

I have died every day Waiting for you 

  هر روز در انتظار تو مُردم! من

Darlin' don't be afraid 
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  نترس؛ زم،یعز

I have loved you for a thousand years 

  هرازان سـال داشتم... یعشقت را برا من

I'll ... 

  

را نصفه  یرعلیزود هنگام روناک به فرد کالفه پشت خط، جمله محبوب ام پاسخ

  گذاشت و اما روناک...: 

 _I'll love you for a thousand more! 

  عاشقت خواهم ماند! زین گریسال د هزاران

خسته را به دوش  یلبخند یزبانیتاز قلبش را هدف گرفت! و م کهینگاهش، لبان  ریت

  . دیکش

  نداره آنا جان. فقط ساعت چند؟ رادی_ ا

  .امیشگیهم یکتاب فروش یبه چهار، جلو نیمن پونزده م ،ی_ اوک

ً. ی_ م   بوسمت؛ فعال

آسوده شد، دست آن را به موهومات خوش اما  اسیاز بابت ال الشیکه خ لیآناهب

روزها بدجور با  نیکه ا یخورده بود، به مرد یکورگره دیترد یبند کرد که ب یمحال

  بودند! ختهیهم ر یرو ینامرد

. اما احساساتش افسار ندارد که اگر دیهراسیخاطرات داشت. از مرورشان م یایفوب

گونه،  نی. انوشتیترها م شی. پکردیو مات م شیها را کآن یداشت، آنا با حرکت

  .تاختیو روحش، سوار بر اسب تک شاخ عشق م کردیم انیغل اشیقلب خط خط

به روح داغ شده از حرارِت عشقش نفوذ کند.  توانستیهم نم شهیش یسرد

 یدر حرکت بود. آن دختر بچه با موها جشیدر برابر چشمان گ یادیز یهالیآناه
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 ش،یاز باران اشک ها شیندارد. موها شتریآن آنا شانزده سال ب ؟ینیبیرا م یخرگوش

ِ یخ امشب، خـوب از خجالت  پدرشاست. الحق که  دهیچیشده و به گردنش پ یخال س

  !زادیدر آمد! دست مر شیهایدخترانگ

ِ مستخدم که کفپوش  ؟ینیبیهفده ساله را چطور؟! او را هم م یآنا همان کهنه پوش

از  یکی یخون که شاهکار هنر یبلکه آن لکه ها سابد؛یهتل پنج ستاره را م کیاتاق 

  برود! نیاوست، از ب یمسافران به رو

 یادی. عروس زیکه در تن دارد، بشناس یدیاز لباس سف یتوانیهجده ساله را م یآنا

 یهاکه گونه یدرشت یهااقوتیمانند درخشش  درخشد،یم یمجلس، حساب یبایز

! به یرا در پشت سر جا گذاشت لیآناه کی. اما نه! ندیشویاش را مشده شیآرا

 یرا درون اتاق ششیآزما یهتل، برگه فرمیونیآنا با همان  ،یچهارماه قبل که برگرد

تخت آن  یرو ،یشب دیو شا زدودیخون م یهاکف آن را از لکه ،یکه روز گذاردیم

  .دادیجوالن م

بار بلکه دوبار به قربانگاه  کیرا نه  یماده، دختر نیکه با ا دیفهمیآن م یسازنده اگر

  .کردیهم م دی! شادانمینم کرد؟یم یباز هم از ساختن آن فخر فروش ایفرستاده، آ

هست که مادرانه  یسال کیپوش است!  یساله مشک ستیزن ب کی لیآناه یبعد قاب

در  یو مادرش او را بار دیکه روحش از جسمش پر کش یکودک یداغدار شده. عزا

گوشش به  یدر حلزون یآن که پژواک نام یو ب بانهی! دخترکش چه غردیآغوش نکش

به مادر  چیبست و ه فرو. چقدر مظلومانه پلک دیبه آسمان پر کش د،یگردش درآ

من! چه دختر  یاوه خدا اورد؟یهمه نبودن را تاب ب نیفکر نکرد که چگونه ا شیتنها

  که رفت. ! همان بهتریرحمیب

 یهفت ساله با آن مقعنه ی. آناچرخاندیرا م االتشیدوربرگردان، فرمان خ نیاول سر

درنگ درون دست  یاش بتا دختر بچه! مداد خرگوش ماندیم شتریبه مالئک ب د،یسف

: مامان ندیآیصفحه کاغذ فرود م یدامانش، به رو یها از روو واژه رقصدیکوچکش م

 ای! دهند؟ینداد باباها درد هم م ادیصادق پور به او  م. چرا خانبابا نان داد -آب داد 
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ً هم ،ی. آردینبود بگو ادشی رد؟یگیو آبرو م دهدینداد مامان آب نم ادی طور  نیحتما

  است!

**  

رفت و  رونیب یمهد یوندایکِرم رنگش، از ه یشده با شلوار راسته دهیپوش یپاها

رو خط انداخت. کت ست شده با  ادهیاعصاب پ یرنگش، رو یاپاشنه بلند کفش قهوه

اش شانه یو بزرگش را که رو یاقهوه فی. ککردیم انیکمرش را نما یکیشلوارش، بار

 فیدوبند پهن ک ریز اش،یبا لباس رسم گهماهن یاز روسر یاگوشه کرد،یمرتب م

  احاطه شد. 

  جان. یجاست هان نی_ هم

 یکه زمرد یکیرا باال زدند. خط بار شانسیپل یها نکیع گر،ید کیهم زمان با  و

کرد و  یها را با ناز و ادا تر مداده بود، نازک کردن آن یچشمانش را در قاب خود جا

بود! قدم جلو  یکاف رتش،یعدد رگ، آن هم از نوع غ کیقلقلک دادن  یبرا ن،یهم

ِ زنانه یدیاش را به سفبرنزه یگذاشت و بازو   کرد. لیاش تحمانگشتان

  هـ..._ م

  !سی! فقط هیهان ـسی_ ه

! ندیآیبه هم م یاگونه بایطوِر فر کی. روا نشود؛ روندیم شیپ گرید کی یبه پا پا

 یشدن به درب ورود کیرا منظورم است! با نزد شانیلباس ها یرنگ بیست کردن ترک

  :کندیم یخود هِج یآن را برا ینصب شده به رو یتابلو ینوشته لیدفتر، آناه

  .یدادگستر کی هیپا لیوک ،یتوسل _ مهراب

**  

زده اش را خوابچشمان شگر،یآرا یالیدر دست ناز شیو رو کردن ماهرانه موها ریز

 شهیاز هم دارتریحال، مغزش ب نیبر علت شده بود. با ا دیسشوار، مز یکرده و گرما

. کردیبودن م یکه احساس ته ییسر و ته از هر سو گو یبود. سرش از هجوم افکار ب
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درباره «و دمغش کرده بود:  امدهیخوش ن شبه مذاق چیه ل،یآن جناب وک یهاحرف

خدمتتون عرض کنم که قانون،  دینداره هم با شتریچهارسال ب دیگیکه م یاپسر بچه

به شما خواهد سپرد اما پس از اون، پسرتون  یکودک رو تا هفت سالگ نیحضانت ا

 یبرسه و بتونه خودش برا فیتا به سن تکل رهیپدرش قرار بگ یتحت سرپرست دیبا

قانون  نیهم هستند که ا یتا پانزده سال. اما موارد خاص یعنی ره؛یبگ میتصم شیندگز 

مصرف  ایداره و  ی_روانیمثال، اگر همسرتون اختالل روح ی. براکنندیرو نقض م

ما به نفع ش طیشما صدق نکرده و شرا یقانون برا نیمواد مخدر هست، ا یکننده

  »خواهد کرد. رییتغ

  مهراب؟ میرو به دادگاه و محکمه اثبات کن نی! چطور ا؟یروان ی_ اختالل روح

  جان!"  یسند هست و رد خور نداره مهد نیترمحکم یپزشک ی_ گواه

 یایاز هم گسسته شد و به دن االتشیخ یاش، رشتهشانه یبه رو الیآرام ناز یضربه با

  حال متصل شد:

  !یخانم یتمومه آنا جان. ماه شد_ کار شما 

ً ناز یراه هم نم یجدا کرد. ب شگاهیآرا یرا از صندل اشهیتک گاه  چیه الیگفت! اصال

از ماهِ  یاکه به پاره ی. به راستآمدیخوشش نم یو از مزه پران کردینم ییگزافه گو

 شانییبایبه ز ،یکاسته و با آن رنگ کارامل شیموها ی! از بلندماندیشب چهارده م

  افزوده بود. 

  ! الیناز یگل کاشت شهی_ مثل هم

 یحرف آنا تمام خستگ نینشان داد ا الیناز یشده فیو رد یخرگوش یهادندان

  جا به در کرده است. کیاش را روزانه

شب  هیکنم. حاال پاشو برو خونه که  ینبود کار شاق ازیآنا جان؛ ن ی_ تو خودت گل

  آنا بانو! کشنیانتظار تو رو م ،پتیبا اون شوهر خوشت کیرمانت
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 نیا یهایناک اوت شد! الزم بود از بدقلق شیهمان جا درون خرمن موها دستش،

 یرا به عطرها شیهاتیشکا ست،یبایهم م دیشا د؟یبگو الیناز ی" براپی"خوشت

که دوست  یراهنی. همان پکنندیجا خوش م میشراگ راهنیپ یکه رو کردیم یازنانه

کدام از  چیبه ه هیجوره شب چیکه ه ییجز خودش به تن کند! و عطرها ینداشت برا

اواخر،  نیا یهاشبیبا امشب و د پیخوشت نیآغوش ا ،ی! آرستندیآنا ن یعطرها

! اما آنا عادت ردیگیو م ردیگیم یرا ه لیآناه ریغ یعطرها یهست که بو یچندسال

  .پروراندیدر سر م نیکرده است. الاقل خودش که چن

  کنم؟ میتقد دیچقدر با_ 

**  

پله  یکه رو یخسته ا یزد. قدم ها یپاشنه اش، چرخ یرو زی. در ندیچرخ دیکل

و عرق کرده اش،  سیگرفت. کف دستان خ یشیشد، از سکوت خانه، پ یم دهیکش

 یشد و تن نییچرخ زد. تخت، باال و پا گرید یکرد. در یم یرا خنث ینرده فلز یسرد

به  قش،یشده بود. دم عم نیاهپن یب نیمامن ا یادیخسته را پناه داد؛ امشب را ز

 مهیاجازه جوالن دادن در اعماق وجودش را صادر کرد. شب از ن ،یعطر خفته ا

  تکرار شده را! یادیخبر ز نیکند ا یاعالم م شه،یگذشته و ساعت، مقتدر تر از هم

کند.  یباز یگرسنه، باز ریش نیبا دم ا انگار که خوش دارد ،یطرز آزار دهنده ا به

 یم داریخسته را ب ریش نیا یاش، وسوسه لمس فرانسو یشانیکنار رفته از پ یموها

ِ خوب  یشده، آر انیزده، به آن همه حواس غل مهیشکارش خ ی! روستیکنند؛ محرک

  ! ندینشیم اشابه تم ده،ی. ماه دست از کار کشدیگویم

هات، هر دل نفس یبو ست؛یاز اون ن ریشده. تقص ییدلم بدجور هوا ی_ ببخش ول

  هوم؟! گه؛ید نهیهم گن،یدونفره که م ی! هواکنهیم ییرو هوا یپدر و مادر یب

کشد و  یقلب دخترک را به آتش م خته،یدر هم آم گاریس یخسته اش با بو یصدا

دونفره  گریکه د نیاو را! رفتنش همانا و خفقان شدن هوا همانا! از ا یشانیلبانش، پ
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که  ییگو د؛یآ ینوا راه نم یجوره با قلب آن دخترک ب چیبغضش گرفته و ه ست،ین

  خواهد او را خفه کند! یم

جبهه گرفت و او را "شما" خطاب کرد. آن  ل،یآناه تیمیدر برابر صم یبار ل،یاوا آن

اندوهناک گشت. واکنش او  یلفظ، بس نینبود و از ا شیب یزمان، دخت پانزده ساله ا

  جمله بود: کیرنجش آنا،  نیبه ا

  ... البته از نوع خواهرانه!وونهیمن دوست دارم د ؛یطور نگو هان نی_ ا

 یم ییرایپذ یاز خواهرش با لمس فرانسو یکدام برادر مان،یا ی! آخر بخواهرانه؟

ِ یلمس کردن ها را عشاق، پ نیکه ا نیکند؟! مگر نه ا نند؟ بانگ ک یم گریکدی شکش

  نوازد: یرا م شیزن، ناقوس مرگ تمام خواهرانه ها نیا یخش دار صدا

  !ی_ مهد

  گرداند! یماه، از تمام شهر رو بر م و

**  

  

َم م قد شود... و صحنه  یدارد! سکانس، تکرار م یکند؛ مهتاب ترک بر م یکه عَل

َخت یبه پا م یخدشه دار شدن ماه شب، در وجود ستارگان، هنگامه ا َرده  یدارد. ل از گ

صفحه  یاز "او" را به رو یگریچکانند و بُعد د یم شیشان را به سر و رو ینوران یها

شکافد و  یشب را م اهیدل س ر،یتصو نیا ی. شومندکن یبازتاب م نه،یآئ شتیآال یب

 یگرداند! طناز یم نیکائنات را از "او" دل چرک د،یپل یجوهرش، هم چون خاکستر

 دیشب، شا نی. بر گردش ادیمشمئزکننده را بزدا یاهیس نیتواند ا یلبخندش هم نم

  و فرمان بردار حاکم است. عیو "او" مط راندیکه ظلمت، حکم م

که دارد،  یارکانهیدهد. فرود ز یم یجثه چابکش را در خود جا صانهیپنجره، حر قاب

کند. به  یبلند م ن،یپرچ یدر آن سو یگربه سان رگونیرا از چشمان ق نیتحس ادیفر

هستند و  نیانگشتان دست چپش، در تماس با سطح زم یبند از تمام کیاندازه 
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دهد.  یاش را نم یشمیابر پوست یاجازه نشست کثافات به رو مش،یدستکش ضخ

 عتیطب یروهایجهد، ن یکه از عمق نگاهش م یبرق یکند، ناپاک یگردن که راست م

  بندد! یم خی ات،یح یها انیلحظه ها درون شر باریراند. جو یرا به عقب م

را قاب کند. دست  یگریتا پنجره، محرک د ستیقدم کوتاه "او" کاف زدهیفاصله س به

 یآزاد ،یپارچه ا یزمخت مرد، با خشونت، پرده در خود جمع شده اتاق را از حصار

و تاب  چیاما هم چنان در پ ستیمقابل چشمانش ن گریبخشد؛ حاال آن شبگرد، د یم

 یحرکت م ،یگریپس از د یکیرا  شیها مشب، قد یمواج و نا آرام جاده ها سوانیگ

از عبور  یو خال یخاک یمشخص است؛ جاده ها یادیز اه،یرهگذر س نیدهد. مقصد ا

  شهر هم آن را از بََرند!  نیا

 یتر قیعم یژرفا ش،یمالقات با مرد محبوبش دارد؛ به نفس ها یکه برا یو تاب تب

تواند اندام  یکوچه هم نم یکیکشد. بار یهو هو م ،یرد گم کن یخشد و باد براب یم

پوش، دست  هیو سوارش پنهان کند. زن س وندایه دگانیرا از مقابل د فشیظر

 یچند سال، هنوز از شعله ها نیادهد؛ پس از  ینقابش سوق م یلرزانش را به سو

تر  صیآتش، روز به روز حر نیا چ؛یکاسته نشده که ه یسرکش عشقش به او اندک

  شود! یم

ساختمان، مرد خسته و  یا شهیش یرود. نما یکوفتن، از سر راهش کنار م یب در

ِ خود کش یمنتظر خود دار بودن در مقابل  یبرا یاست. سع دهیرا در آن سو، به بند

که  یکند؛ چشمه ا یاست و قطره اشک زن، نقابش را نم ناک م هودهیچشمه، ب نیا

 یم شیاهایتشنه مرد رو شه،ینشده و نخواهد شد! "او" تا هم رابیگاه از آن س چیه

  .ابدی ییحال، رها نیکه از ا ستین یچیماند و ه

  انقده سخت بود باورش واسه دلت؟ یعنی"

  بهت؟" دهیمث من، همه قلبشو م یک آخه

انه کند. آتش زب یم ییسطح آب استخر ، دلربا یاز آب و آتش، به رو ینماد انعکاس

شود! آب و آتش،  یبر داشته م انیکند و فاصله ها از م یکشد؛ آب، قل قل م یم



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۳۳ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

 یحل م گریکدیو ماه، چگونه در آغوش  دی! خورشرند؟یگ یکجا با لمس هم آرام م

شود  یم یاش، خنجر یاهیست و س یدنتکرار نش ،یماندن ادیبه  ریتصو نیشوند؟! ا

 یدرمان یبرادرت به درد ب نی! ببنیبب ؟ییبر قلب آن مرد پشت بوته ها! آنا؟ کجا

  !ییگرفتار شده که مرحمش تو

   آنا؟

   ؟ییکجا

  !نیبب

دارد که به  یشعف دنش،یو از د ندیب ی! جز او نمندیب ینه، نم ند؟یب یمگر آنا م اما

شود.  یبر خود غره م شیاز پ شیشود، ب یماند. پشت دستش که داغ م یغرور م

بالد!  یبر خود م ف،یموش کث نیدارد که انگار از داشتن ا یدر کنارش قدم بر م یطور

که امشب، آن حکم ران ظالم، قصد جان او را  دیکشد. شا یعقب م ،یتماشاچ هیسا

  کرده باشد! 

  آنا؟

  ؟ییکجا

قدم نهادن  اقتیرا ل یخاک نیزم نیکه ا ییشود؛ گو یجدا م نیآنا از زم دهیتراش قامت

ساز است! وسوسه یهر جنس مونث یبرا م،یآغوش شراگ ست؛یداند. گناه از او ن ینم

  زند: یچنباتمه م لینقاب آناه یبه رو شیصدا یگرم

  _ ساحره من در چه حاله؟

کند!  یآن طرف تر را کر م یکم یساحره اش، قلب مردش را که نه؛ قلب مرد قهقهه

از  مضاعف، منور است؟ یرا که از شاد یچشمان ینیب ینم ؟یپرس یاز حال ساحره م

جاست! سر بگردان  نیحال خوبش را؟ ا نیغرامت ا ینیب یو نم یپرس یحال ساحره م

  !نیتن بب کیتو  قل... الادی! آنا که ندنیاش را بب جهیو سر گ
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را  یپارادوکس تکرار ناشدن نیساختمان، ا یا شهیش واریاز د یرنگ یزمرد یها اشعه

به  یچشمان آنا و وسعت یدارد به سبز یکه دل یکنند. کودک هفت ساله ا یاسکن م

در اعماق زن، به صخره  یزیساحره! چ یشده درون دو چشم آسمان یزندان انوسیاق

آنا؟ به کـه؟! به  یفروش ی. به چه فخر مردفرو ب اهایوجودش کوفت و آن را به قعر در

 نیا یهم دار دیبه کاخ آن؟ شا هیشب یبه نما ایخانه؟  نیمحبت ا قیعا یها وارید

 یدر آسمان به او چشمک نم یستاره ا چیکه ه یکش یطفل م نیتملکت را به رخ هم

  زند!

همه کبر و  نیکند. از ا ینقره فام اشک کودک، از هم باز م دیرا کل لیدستان آناه قفل

به خود جرئت عرض اندام  زیکند. لرزه ن یبر کف دستانش راه باز م یعرق شرم ا،یر

 یکه دستش را م یدستان مردانه ا یرقصاند. گرم یتاک امشب را م کریدهد و پ یم

کودک را  ریچرخاند، تصو یکند! تا چشم م یم انوازد، او را متوجه مشت شدن آن ه

  دود.  یاش، افسار رها کرده و م ی. در پندیب ینم

نا آرام  یاز موج ها یته ییزند؛ از موها یدخترانه م یبه ظرافت یلرزه، دستبرد همان

و  دهیکش رونیاش! آنا از بت ساحره نامش ب یدیاز سپ یخال یخزر ، تا مچ پاها

 یخستگ یشود و برا یاش مرحم م یمادر یب یکشد. برا یرا در آغوش م یمیتی

ِ پس از باران! دستش که به رو یبه طراوت شبنم و به گرم ؛ییالال کی ش،یها  یآفتاب

دور تر ها  یلیکودکانه اش، به خ یکند، ترس ها یدخترک حرکت م دهیکمر خم

  شوند. یم دیتبع

ها هم  یفیکث یخورد. حت یدر سر تا سر اندامش به چشم م د،یخورش یپا رد

که خون به  ییبودن دامن زرد رنگش را در خود حل کنند. زانوها یمتینتوانسته اند ق

دختربچه را بدهند!  کی یها یتواند خبر از جست و باز یخشک شده، نم شانیرو

  کشند.  یم نییکوتاه، پا یتساعا یرا برا ایمسخره دن یویپرده سنار شیپلک ها

رو به بودنت عادت نده؟ اون به  یساحره؟ مگه نگفتم مارن یشد خودی_ باز از خود ب

اگه  یکنه... حت ییدارم که نذارم محبت گدا ینقدرینداره! ا یازیامثال تو ن یدلسوز

  بده! تیرضا یا بازگد نیخودش به ا
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آورد و چقدر  یدر نم وانهیقلب د نیا یکردن ها یباز یکه خودش هم سر از باز آخ

 یم داریخردسال، در وجودش ب یمارن نیا تیکه معصوم ییمجهول بود، قلقلک ها

جبر،  نیرفت، انگار که ا یم یکه از هر راه و روش ییها کسیکرد. ذهنش پر بود از ا

  مسئله در حال حاضر است. نیمنطق تر یب

از ذهن و روحش به پرواز در آرد؛  رونیو آن ها را به ب ردیدست افکارش را بگ تا

رو را با خود به اتاق حمل کرد. شرا که برگشت، چشمان  بایجثه خفته آن ز م،یشراگ

  شد.  تیتوأم با سوال و شکا ،یدیترد چیه یساحره ب یآب

ً تو د نگاه پر  یاز هرچ رونمینگاهم نکن که و یجور نیا گهینه! تو د گهی_ ساحره! لطفا

 ی... نمشهینم یول دمیکار کنم؟ من تمامم رو بهش م یچ یگیاز گله و شکواست. م

از اون ته  ییجا هیخرج کنم، بازم  یخواد! هرچقدرم که مرد باشم و براش پدرونگ

 اد؟یدستم بر ماز  یمادر! چ هیزن... برا  هی براکشه  یقلب کوچولوشه که پر م یتها

ً بر م باشه  کیخواسته کوچ هی نیتو ذهن اون، ا دیکنم؟ شا یم غیو در ادیهان؟! اصال

  !رممکنیمحال غ هیبرا من محاله ساحره...  یول

مرد خسته! از آتش  نی! ارانیمرد و نیرنگ باخت و پر شد از حس خواستن ا نگاهش

 نیاستاد ا میکند، شراگ یکنجکاو یدرونش هم روشن تر بود که اگر درباره مادر مارن

جواب،  یچرخند را خط بزند و ب یکه گرد سرش م یرانیح یاست که عالمات پرسش

رد  یتوانست برا یبود که م یجواب تکرار اتنه نیاست" و ا میتی یکند. "مارن شانیرها

  کردن سواالت از آن استفاده کند.

رنگش شد و مثل  یمشک نراهیپ ینشست و مشغول باز کردن دکمه ها شیپاها یرو

  شدن: یخال یذره ا یبرا دید یم یرا خال دانیبود که م میشراگ نیا شه،یهم

  _ چه خبر از خودت جونم؟

 یکند. نم یزبان نیریش شیتواند مانند هم جنس ها یدانست "جانش" نم یم او

تواند در گوشش  یرا به اوج برساند. نم میمردانه شراگ یتواند با نبض کلمات، تپش ها

دانست و باز  یکند. م ییعاشقانه، داستان سرا یبا نغمه ا ایزمزمه و  یشعر
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دور کردنشان از  یمرزها عاجزند برا ونبود  یزن و مرد، سد نیا یچون برا دیپرسیم

 ستیموهبت نیبزرگ تر د،یشا نیو ا اندتیروح آدم چهیها درچرا که چشم گر؛یکدی

  که خداوند در حق ساحره، تمامش کرد!

شک  یشد، ب ی"خبر" محسوب م یاگر که دلتنگ م،یها هم که بگذر نیاز همه ا اما

  !بودیهم پر بار تر م یس یب یساحره امشب، از اخبار ب

  گم ساحره؟  ی! می_ هعـ

و همه شان را  ختیرا در جام نگاهش ر شیدکمه را باز کرد. تمام "جانم" ها نیآخر

از  شیکه ب یاز سکر خبریمرد خسته داد. ب کی یهاینفسه، به خورد خاکستر کی

  بود!  شهیهم

که  بیقدر عج نی! ابیعج یلی! خهیعجب یایدن ا،یدن نیساحره؛ ا یدون ی_ م

دله  نیکه دوستم داره، اون وقت ا کنهیتو رو خدا؟ اون ادعا م ینیب یدلتنگشم! هه! م

ً کار ا ه؟یک یدلتنگ یدونیتو م! شهیمنه که... که براش تنگ م کس و کار  یب نیاصال

  هست؟ یچ

از  یزیتر شد، چتر و بزرگباره ترک برداشتند. ترک که بزرگ کیبه  شیجام ها جفت

  نه؟ گر؛یزن است د نیا قیهمان چک چک قلب رق نی. ادیچک رونیبه ب شانانیم

  :لگد زد و لب به سخن گشود شیدهایو نبا دی! به بااوردین تاب

 ی! مهیدونم کارش چ ی! مهیک یدونم دلتنگ یدل و جون آنا! من م زی_ آره شرا! آره عز

باهاش خو گرفتم!  یا گهیشناسمش! بهتر از هر کس د یدونم؟ چون م یچرا م یدون

  ...یهان؟ دلتنگ گهید هیچ یدلتنگ یدیبهتر از خود تو! خب... پرس یحت

 یلیرا گرم کرد و کلماتش، س شیکرد، نفس ها یکه به اعماق وجودش نفوذ م یرتیح

  :رانیمرد و نیا رانیشد بر صورت ح

 یلیو بزرگ! خ زیسوهان ت هی شهینبودنه م نی... ایستی... تو که نی_ تو که نباش

بزرگ  یلیتو هم بزرگ تره اما... اما آغوش تو خ یاز دست ها ی... حتیبزرگه شرا؛ حت
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 دهیو م دهیتراشش م نقدریتراشه! ا یسوهان، قلب احمق من احمق رو م نیتره! شرا ا

 یحالت قلب، دلتنگ نیخودش جمع بشه! به ا یتا... تا قلبم از شدت درد و بغض تو

  !یدلتنگ گنی! بهش میدلتنگ م؟یشراگ یشنو یم ؟یفهم ی! مزمیعز یشرا گنیم

! افتدیصدا به رعشه م نیبار قلوب دو مرد، از ا نیدهند و ا یهق ها امانش نم هق

! بگذار به درد خودش الیخ یرا ب یگری... دیگریشود و د یم یاز عشق پر و خال یکی

از آن  یتعداد ل،یکه در آخر ، مرگ را بطلبد فقط ... فقط کاش آناه دیو شا دیبگر

است که از سرما  نیکرد! ترسم از ا یده اش میقامت تک یسرکشش را فدا یشعله ها

  شود!  مالیقلبش پا یعزاجان سپارد و 

   آنا؟

   ؟ییکجا

  !نیبب

به  یقیسبز رنگ انگشترش، خراش عم قیزند که عق ینقاب زن را کنار م یشدت به

اش گذاشت و به خلوت خانه میکه پا به حر یگذارد. ساحره ا یم ادگاریآن به  یرو

و تارش هم بوده.  رهیت یهم زبان شب ها چ؛یاش پا نهاده، زبان که دارد هشبانه یها

  مرد؟ نیکه به که پناه آورده ا ازدرد بوده و درمان! زهر بوده و مرحم! 

  !ل؟ی_ آن... آناه

کرد!  یکند و کاش که نم ی! آنا "جانم" نثارش مزدیزند و کاش که نم یم شیصدا

گرفت! در گوشه دو  یرا گرفت و کـاش که نم یشب، عاقبت دامان بد کس نیا یاهیس

 ی. جادیشو یشود و گونه هاشان را م یدست به کار م یغده ا ن،یجفت چشم رنگ

سوزد و  یدارد. م یبر م زشسو  میکه در قلب شراگ ل؛ینه در گونه آناه یخراش

 ییسوخت" به جا ی"کاش که نم میسوزد و... اگر بگو ی. مسوزاندیرا هم م شیایدن

  خورد؟ یخورد؟ م یکه بر نم

تردد دم و بازدم  یبرا ییگلو جا نیحق هم دارد. اکند؛  یباال آمدن ناز م یبرا نفسش

  کند: یتا زبان کوچکش خس خس م أسیو کوبنده اش ندارد.  قیعم یها
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م دارم  نهیس یکه ازش تو یدوسال رو از آنا و عشق نیکه تموم ا یی! تو؟یلی_ تو آناه

 یباور کن یخوا یهنوز نم ؟یهنوز ولم نکرد یعنی نیو ا یلیبهش پناه بردم؟ تو آناه

 گهیالزمه؟ هـان؟ بهم بگو چقدر د یتفاوت یب گهیچقدر د ستم؟ین اهاتیمن مرد رو

  آنــــا؟! رونیب یکنم تا خودت، خودت رو ازم بکش یالزمه باهات سرد

گذارد و درون اتاق  یرا پشت سر م یا یرنگ و چوب دیکشد، در سف یکه م یا نعره

  شود: یاکو م ،یمارن

همون که عشق و دوست داشتن رو تو چشم هات  ؟یفهم یاحمق! م ممی_ من شراگ

لمست هم نکرده! همون که امشب  یو پست زد! همون که هفت ماهـه حت دید

خبر بابا  ی! همون که وقتیو مرض فردا شبت رو از اون داشت یکرد یم مارشیت

! آره، شتو سگک کمربندش، نواز  یشد چشم روشن شیلیس ،یشدنش رو بهش داد

  همون آدمم...من 

خدشه دار شدن،  نیا یزیشود و ت یخدشه دار م شیرسد، صدا یجا که م نیا به

  خراشد: یرا م لیروح آناه

زار  یقبر خال هیسر  شه،یم یی_  همون که دخترت رو گرفتم و تو هربار که دلت هوا

که به من نسبت داده شه... من  تهیآدم فهی! آره آنا، من همون آدمم... حیزن یم

و  یعوض نشده! هنوز همون قدر وحش زیچ چی! همون پست فطرت! هوونمیهمون ح

کابوسات هستم و باعث  نیب شم،ک یکه نفس م یوحشتناکم برات! هنوز همون قدر

  به وجود اومدنشونم... من هنوزم... هنوزم... 

زن، با تمام  نیگشود که ا یلحظات، زبان بر شهادت نم نیناظر بر ا یچرا خدا و

 میکذب کلمات شراگ ایصفت است؟ چرا بر صدق  وانیح یوجـودش عاشق تو

  کرد؟  ینم یضمانت

  کشد؟! یهنوز نفس م لی...و چرا آناه

  _ من هنوز هم عاشقتم!
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 یپاسخ گو ،یخواست با کلمات یداند آنا قصد چه داشت که دهان باز کرد. م ینم

بر زبان براند اما هرچه که  یسخن شیآن که خطاب بر خطاها ایمحبت اش باشد؛ 

از واجبات باشد اما  طیشرا نیتنفس در ا یذره ا دیرا نداد. شا شیبود، شرا اجازه ادا

ستبر شرا به  نهیحالل! س این آب حرام است یتشنه تر از آن است که بداند ا میشراگ

پرد؛ انگار که قصد  یم نییباال و پا یاش ه نهیکند؛ قفسه س یم ینیسنگ لیآناه یرو

  مزاحم! یآرام گرفتن ندارد... ا ایکوتاه آمدن 

آرامش،  یقدم کیدر همان  میکه به اوج برسند اما شراگ ستیحرکت کوچک کاف کی

به بالش اصابت کرد، کل  ل،یکه در اوج پرواز شکوهمند آناه یکشد! جرقه ا یعقب م

  ! یه کرد... خاکسترمرد خست نیرنگ چشمان الذتش را هم

**  

اش قصد فرود کرد  یزده شد و در چند قدم سیگرفت. سرو یسوت داور گارد تدافع با

ً  ی"آخ" زانو یهم توپ و هم صدا ،یا رجهیکه با ش راستش را بلند کرد. پاسور متقابال

خواباند؛ نقطه  فیحر نیزم یخال یتوپ را در جا ،یبا جهش لیبه او پاس داد و آناه

را در حدقه  شیمردمک ها ش،یها یمیو داد هم ت غیو شش. با ج کیمنطقه  نیب یا

 مشانیو چهار به نفع ت ستیو شش، ب ستیدو گروه دقت کرد: ب ازیتاب داد و به امت

  امروز! یباز یدر پ یبرنده سه ست پ ن،یو همچن

 م،یت تانیرا با شعف باز و بسته کرد و دست کاپ شیپلک ها ،یبه نشان قدردان یمرب

َدَر تاخته  میت نیبر ا یروزیپ یدستان خود فشرد. مهم نبود چقدر برا انیرا م لیآناه ق

شد و باز هم مهم  ینشانه گرفته م شیبه سو یبود. آبشار حسادت، حسرت و شادمان

 یاز "مهم نبود" ها گرید یکیهم  نیشد و ا ختهیرنگ به گردنش آو یینبود! مدال طال

ِ یآناه   امروز است. ل

 افیال انیشده و م ختهیر یاسپر یاز پوشش نقره فام و فلز رونیبه ب یرمعط ذرات

و  دیرنگش را کش یا روزهیف یساک ورزش پیو بندش جا خوش کردند. ز دیق یشال ب

پشت  ی. در رختکن سالن را به آرامدیاحترام رفقا و رقبا را خر ،یدیبا خسته نباش

  .نیچن نیا زینرا  یاصل یو به نوبت، در ورود دیسرش کش
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خورد. چشمانش را  یبه دست باد چنگ شیاز موها یلمس کرد. تار یگاریرا س لبانش

 می. شراگدیرا به آغوش کش یاشک دست خورده کرد. دستانش فرمان چرم پوش

 ،یکه نباش تیکنار داشته ها ؟یتمام تملکش را به چوب حراج زده ا ندیکجاست که بب

  سر به فلک خواهد گذاشت! شان،یآمار دزد

 بیهمرنگش کنار زد و دست در ج یشلوار سندباد یشالش را از رو دیسف یها شیر

 نیبار سنگ یادآوریام روناک در صدد  یبلندش فرو کرد. پ یرنگ مانتو یا روزهیف

  مادر است!  کیبود... و آنا هنوز  لیآناه

"ta 4:30 ba Taghavi daram"  

 ۳:۰۳ ریاشغال کرده بود، تصوتلفن همراهش را  شیاز صفحه نما یکه گوشه ا یساعت

 یها ریتا ریشده اش ز یصورت گاریکرد. ته س یظهر را در صفحه چشمانش بازتاب م

به چشمان روناک  یرنگش جان داد. انگشتان فرزش، پک یگردن کلفت لکسوز مشک

  زده و انتظار آن را دود کرد:

 "khoone mibinamet"  

 یشده رو یکلمات نقاش یبه رو لیام آناه یپ نیرا از حروف الت شیها یخاکستر

کرده؛ تلفن همراهش را پوشاند. گوشش با  یکتابش دوخت و جلد کتاب، قانون شکن

  اش بود و انگار که نبود!  یسیانگل ظیبا آن لهجه غل یشاد یروخوان

 Shadi _ …  they discovered that women need about 20 more 

minutes of sleep a night than men do. They think the reason is that 

women tend to do several tasks at once, which makes their brains 

work harder. Women need more sleep than … 

Taghavi _ Thank you Shadi, now Ronak read. 

ِ م سکوت   داد: یانیجرئت پادرم یرعلیشده به کتاب، به ام خیروناک

Amir ali _ May i read Mr. Taghavi? 
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عبوس آن مرد، به  افهیهم از ق اسیال ینداشت. حت ینیاما قصد عقب نش یتقو یآقا

 یبه بازو یکوچکش ضربه محکم یفانتز نکیحال، با ع نیهن هن افتاده بود. با ا

  ! یعدد کودک به ابعاد نخود کیاز نظر  م؛یگو یصامت روناک زد. محکم که م

  _ جونم خاله؟ 

  م فرد!_ خانـ

رنگ  یقهوه ا یها کیسرام یروناک و پهن شدن صفحات کتابش به رو برخاستن

از  یگریطرف، و صفحه تاچ جدا شده از تلفن همراهش هم طرف د کیکالس به 

ِـستر محمد تقو یتنها صدا ن،یب نیروزش! در ا نیا یها یاریبدب کم بود تا  ینحس م

  شود: لیتکم افت،یض نیا

سر  دیارین یاعالنات آموزشگاه نزدم با خودتون گوش ی_ دخترم من مگه رو تابلو  

  جلسه؟

به  رلبیرنگش را درون مشت خود مچاله کرد و ز یاسیاز کت بلند  یگوشه ا روناک

هم نحسه!"سپس با جمع کردن الشه تلفن  یلیکرد "سه شنبه نحسه... خ نیخود تلق

  را محکم کرد: دشیو سف ریحر یهمراهش، گره روسر

  بود! ی... اما ضروریتقو یآقا دی_ ببخش

جفت چشم  زدهیس یبود، از جلو ریاش درگ یکوله عروسک پیهمان طور که با ز و

مشت خود جا داد و در  انیرا به زحمت، م رهیدوخته شده به لباسش دور شد. دستگ

 دهیپله ها کش یروناک، به نوبت رو یعروسک یدرون چهارچوبش نشاند. کفش ها

امثال تو کاشته  یرا برا مصرف یب یکردند که آن نرده ها یم یو هو یشدند و ها یم

  راه نرو دختره احمق!  انیبه چهارپا هیقدر شب نیاند! ا

که  یگفت فعل یخانم شفقت، م رستانش،یسال سوم دب یدستور و زبان فارس معلم

ِ  ینقل یباشد، فعل ماض یدر گذشته انجام گرفته و آثار آن تاکنون باق است. روناک

دست  ریخواهرکش را از ز لیسر و ته است: آناه یافعال ب نیاز ا یحاال هم مثال پررنگ

گله  ییموطال یمعامله کرده است. مامان طال وکشانده و خود را با ا رونیو پا به ب
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کرده و  ستیخودش را ن ل،یکه نداند آناه ستیهاشان را نوازش کرده است! و ک

  است؟!  دهیروناک بخشاش را به  یهست

 یکه در پ ییبلند نکرده و شب ها قهیروزها که آنا گلگون شده از شرم، سر از  چه

کرد.  یم زیرا کتمان ن یهمگ نکهیتر اخوابش را ترک کرد. جالبرخت من،یا یپناهگاه

 نقدریاگر مامان طال ا دیشد. شا یحال گرفتار نم نیاگر پدرش پدر بود، به ا دیشا

  شد!  یشد... نم یگناه و کثافت نم زارلجن ،یبود، زندگ ینم شیشو عیمط

دنباله  وار،ید یرو یدر سالن نشستن و دنبال کردن رد ترک ها قهیو هفت دق چهل

بخشد. دستان کوچک و  یاز آنچه که هست، م شیب یسر و ته ات را امتداد یافکار ب

  کند:  یم رشیانباشته از گوشت خواهرزاده اش، غافلگ

  غصـه داره یوزک کوچولـو حساب_ کفشد

  نداره! یکفش گهیدوخـتن، د یکه برا چون

ِ ب نیغم ا د،یفهم یچه خوب م اسیکه ال آخ   کفش را!  یکفشدوزک

  _ سوزنشـــو گذاشته، کنار گـل تو باغچه

  لنگـه کفش کهنه هی ـــارنیبراش ب یکاشک

  کــرده تا که باشه آماده یچــیهاشـو ق نخ

  نــداره یکفش یداره، وقت یها چه سود نخ

  چکاند: یم یقیدرون موس شیجرعه جرعه از صدا ،یآخر کار نیا روناک

  ــــارنیبراش ب ی_ کاشکـــ

  لنگه کفــش کــهــنه. ـــهی

درد،  نیکند اما پسرک از ا یم تیرا اذ اسیاستخوان چانه اش شانه کوچک ال یزیت

پسر کوچکمان، زودتر از موعد  نیآورد. انگار که ا یبه زبان نم یگله ا ایبه ابرو  یخم

َـرد شده! نییتع   شده مـ
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  روناک جان؟ می_ بر

  .ـمی_ بر

 اهیس یها کیشکسته که با پالست ییپنجره ها م؛یگو یرسند و خانه که م یخانه م به

 یداند که اهال یکس چه م یپوشانده شدند. جنس خانه دخترک از خاک ول دیو سف

چشم مامان طال به آن  نکهیاز ا شی! حلقه نقره فامش را پستندین یخاک ـــچیاش، ه

ِ یدهد. ال یسر م بشیدرون ج و دهیکش رونیبخورد، از انگشت حلقه اش ب غوطه  اس

پراند اما زور فرشته  ینا به هنگام مامان طال از جا م یخواب را صدا یایور در دن

  برد. یچربد و دوباره او را با خود م یخواب بر صدا م

  _ رونــاک!

 یاش، دستمال یساتن نارنج یکند. روسر یاش را جمع م یرنگ و گل گل یگلبه دامن

از نگاه  یپــرده ا چیاش را ه دهیزنانه اش و اندام فرتوت و خم یاشک ها یشود برا یم

  دزد! یدخترش نم

  رو آوردم خونه تا بتونه... اسیکار داشت. من ال ی_ هان

  طفل معصوم! بده ش به من روناک جان. نیبرا ا ـرمی_ جـــونم! بم

زند و آغوش منتظرش را با  یاش بوسه م یشانیپ یدور چشم و رو یچروک ها بر

شکوفه  رزنیپ نیدر دل ا یکار، چه شور نیداند که با ا یکند و خدا م یپر م اسیال

و  دهید یرا، نوه دردانه اش را، به تعداد انگشت شمار اسیال ر،یپ یطال نیزند. ا یم

  ! د؟یآ یم د؛یآ یخدا را که خوش نم

کند،  یبوسه بارانش م ،یدر پ یکشد و پ یرا بو م اسیال دیطور که صورت سف همان

  مــادر است! کیحواسش به روناک هم هست. هر چه نباشد، او هم 

  .زمیعز میکنم با هم بخور یمونده مامان جان، االن داغ م شبید ی_ از شام

  کند: یخودش، شرم زده م یادب یو ب را مهر مامان طال روناک

  غذا خوردم. رونی... من بیمامان طال ول ی_ مرس
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شود و قدرت  ینشست، نم رزنیکه بر دل پ یگرداند و متوجه غبار اندوه یبر م رو

اتاق هم انگار  واریکند. در و د یاست! اتاق کوچکش را مرتب م تینها یکلمات، تا ب

ً برا یمرگ م یکه بو پوشد اما  یچرک و کهنه م یداخل خانه، لباس ها یدهد! معموال

  !هیبه نام هان یتفاوت بزرگ به نام خواهر؛ و خواهر کیبار متفاوت است.  نیا

 یکشد. دامن سرمه ا یشمار شانه م هیدور چرخش کامل ثان کیرا در طول  شیموها

را با  دهد. باال تنه اش یتر از زانوانش را پوشش م نییپا یپوشد که تا کم یم یرنگ

 یشکم برآمده اش را جلو ،یکند که با کش و قوس یپر م یرنگ یکلفت و زرشک راهنیپ

  گذارد. یم نیتریو

 یخوش یذره ا یکند. حت یشود، فکر پدرش تمام ذهنش را مشغول م یکار که م یب

 یو صورت بخراشد. حت دینبودش بگر یبرا یکه حال، کس اوردیبه ارمغان ن شانیبرا

که  دیبار هم نفهم نی. افکندیاش، آتش به دل روناک ب یندارد که سرد یسنگ قبر

  !شهیمرد کجا رفت؛ مثل هم نیا

در آمد. انگار او هم دوست نداشت که روناک  رشیرجیج یتخت ولو شد که صدا یرو

دل وامانده اش  یآورد؛ تا کم ادیرا به  یرعلیدراز بکشد. چشمانش را بست و ام شیرو

شد که  یسرگرم م شانیایهم هست. داشت با رو یدیام یرا خوش کند که کورسو

  خانه را لرزاند. یهاستون  مارش،یب یزنگ فرتوت خانه، با سرفه ها

  _ اومدم... اومـدم.

  و آهنگ، زنگ بزند. تمیبا ر نیچن نیتوانست ا ینفر م کی تنها

  .ی_ سالم آج

  ؟یخوب ؛یآج زی_ سالم عز

بر خود گرفته، چقدر در نظر روناک مضحک و تمسخر  هیکه هان یشاد و شنگول افهیق

  است! نیآفر

  .دهیخواب اسیال ،ی_ مرس
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  حاال نبود! یبه آرام شهیهم هیاما هان د،ینفهم د؟ی! نشند؟یشن

  _ سالم... مامان طال! 

 یمـاهت مامان جان. خوب یعمر مامان! سالم عسلم، سالم به رو شهی_ سالم ش

  کم؟یهان

 ایلوس نکرد  رشیمادر پ یخودش را برا یرفت، ذره ا یکه انتظار م یزیچ برخالف

  با کلمات او براق نشد. یهمه باز نیچشمانش از ا یحت

  کجاست؟ اسی_ ال

تر بود...  میبا او مال یبخراشد؟ کاش کم یبخراشد و ه دیمـادر چندبار با کیقلب  و

  کاش... .

  زم؟یعز یکنم. ناهار خورد دارشیب ومدیبود، دلم ن دهیخواب نیریجور ش هی_ بچه م 

و چهار  ستیکه با رژ ب یطرف از لبان کیپرد و  یآنا از لفظ "بچه م" باال م یابرو

  .رندیگ یبه پوزخند به خود م هیشب یلیکرده بود، شما یساعته بنفش رنگش نقاش

پسر  یللگ یخوا ی، بعد م ینکرد ی_ هه! بچم؟! بچـــم؟! شما واسه من و روناک مادر

  هه! بچــم! ؟یمنو بکن

ناکرده، دل  یکشد تا خدا یرا به دندان م کشیو لبان بار ردیگ یم دنیزن بار چشمان

 نندیب ی. نمنندیب یاز خود دور نکند. اما آنا و روناک که او را نم نیاز ا شیدخترش را ب

 یگوشه بالشتش را م یکند و طور یاز اشک خفه م یلیکه هرشب خود را درون س

که هر بار که به نماز  نندیب یبدخواب کند! نم رادخترکش  ش،یجود تا نکند که صدا

آن شوهر گم و  یو حت میروناک، شراگ ل،یآناه یچقدر برا ،یآن هم پنهان ستد،یا یم

که خون در رگان  ییتا جا رد؛یگ یاش را رو به آسمان م دهیگور شده اش دستان چروک

  بندد!  یم خی مارشیب

کشد تا بتواند آن ها را از  یلبانش م یزبانش را به رو شهیرمق تر از هم یب روناک،

  هم باز کند:
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  بشه. داریب اسیبکن، هم زمان بده ال یاستراحت هیاتاق من؛ هم  ایب ی_ هان

که  ،یپشت بام کوچک یخواهد. دلش برا ینم الیخواب و خ ل،یدل کوچک آناه اما

که به پشت بام خانه  یچیمارپ یاش بود، فشرده شده بود. پله ها یکودک یایدن

شمارش را  یب یها یتاب یکند ب یم یرود و خواهرش، سع یشود را باال م یم یمنته

  درک کرده و دل به تنها گذاشتنش بدهد.

کند، به  یکه آنا به تنه زنگ زده اش وارد م یشده و با هر فشار خودیاز خود ب در

گنبد زرد رنگ حرم امامزاده قاسم برق  نجای! از اژیژقی... قژیژقید؛ قزن یجانش غر م

دارد. دستانش را چون  یبر م لیپوشش از سر آناه ،یناگهان یزدند. باد با حمله ا یم

  رد؟یگ یجا انشانیکند؛ کو آن که در م یکس از هم باز م یب یدرخت یشاخه ها

ِ ماندن ادیروزگار به  ادی به  یابر و باد م یدرد، برا یب یغم و لب ها یب یدل ها ی

  خواند:

  ریکو ــدیخورش ریدشت لخــت، ز هی ونی_ م

  ــریدسـت خاک اس یتو ر،یمرداب پ هی ونیم

  جـــــدام ــایاز همه دن ر،یاون مرداب پ منم

  به پــام نیزم ـریبه تنــم، زنج دیخورش داغ

  شود! یشود... نم یپر تب و تاب نم یهمان صدا گریصدا د نیکه ا آخ

  بشـم ایخواستم در یروز م هی_ من همونم که 

  بشــم ـایدن یــایدر ـنیخواستم بزرگ تر یم

  بــرســـم ـایداشـتــم بــرم... تـا بـه در آرزو

  بزنم تـا به فــردا برســــــم ـــشیشبــو آت 

  ــــریآســـمــون پ ـریچشـمه بودم... ز اولش

  ــــریراهــم افــتاد به کو ـــام،یاز بخت س اما
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اش  دهیتک یشود. صدا یم زیکند و سر ر یاشک در چشمان روناک، قل قل م چشمه

  :ردیگ یم یشیبر آنا پ

  _ چشم من... چشم من به اونجا بود؛ پشت اون کـوه بلند 

  چـــالــه   کـنـــد!   هیدست  سرنوشت،  سر  رام    اما

 ــرینظ یب یشک سوژه ا یب گریکدیروناک و اشک هاشان با  ل،یحل شدن آناه صحنه

  آهان! شکار لحظه ها... : ند؟یگو یعکاس ماهر است! چه م کی یبرا

  کـرد  یچـــاله افتادم، باد منــو زنـدونـ ی_ تو

  کـــرد ی! اونم سرگــرونـــدینبـــار آسمونم

  جون ـــمهین ــریاس هیمرداب شدم...  هی حاال

  طرف به آسمــون هیتـو خاک،  مر یطرف م هی

  ـــــنییپا نیاز ا نمیاز اون باال و زم دیخورش

  !ــــنیشده هم میکـنن! زندگ یبخارم م یه

  نــمیب یم نجــــایچشام مُردنمـــو دارم ا با

  !ـــــــنمیزم ــــری! من اسـنهیهم سرنوشتم

  آخــــره یازم، قطـره ها ـستین یباق یچیه

  بره! یداره همـراش م ــنمیتشنــه هم خـاک

  ادیم دیخورش هیفردا  شم،یتموم م شم،یم خشک

  دسـت بـاد! ارهیکه م کنـه،یجــامو پر مـ شن

***  

آن را از  یقصد دارد اجزا ییکوبد که گو یبه صورتش م یپر آبش را طور یها مشت

اش  ینیاش کاسته، تا نوک ب یکه حل شدنش با آب، از سرخ یهم بپاشد! قطره خون
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شود. با حوله  یمحو م دشیسف ییدرون روشو ت،یکند و در نها یم یسرسره باز

  کند. یمن خشونت، دستانش را تا آرنج از رطوبت پاک م کیرنگش و  یپفک

که آخه فوسکول جان، مرده و پشمــاش! تو  ی_ عه عـه عــه! تموم پشم هات رو کند

  ! وقتـ...یارز یقرونم نم هی نایبدون ا

  !رم؟یخودم گل بگ ای یبند ی_ م

  بود! ی! سوال انحرافیبر یم ضیمونه، هم تو ف ی_ هم باز م

 نیدهانش، ا یکشد و به رو یتا چانه اش را دست م یشانیحالت مسح، از پ به

 تیکه شخص یکند. انگار که بخواهد از پرتاب کلمات یحرکت را کندتر و فشرده تر م

ً خو  یم کالیراد ریشده اش را ز فیتعر   کند... اگر بگذارند! یدداربرد، جدا

  خودت ضدحاله؟ نیروحتم ع ایکنم  نیریشرا؟ با خرما دهن ش ی_ مُرد

  ! ومدهی_ پاشو گورتو گم کن تا آنا ن

ُهـوک! شـرا؟ عجقـم از ک جوجـو؟ مگه من مُردم که تو  یپر یها م بهیتا حاال با غر ی_ ا

  دختره... نیبه ا

که به پر و پام  چوندیگوشت رو پ یکه نرفته چه جور ادتیدختره، زن منه!  نی! ای_ ه

  بــرات؟ ــادیبگم باز ب یخوا یهوم؟! م ؟یچینپ

تر از  نییپا ابانیکه با قفل فرمان قرمزش تا چهار خ یزن ریتصو یادآوریاز  چشمانش

که چه  یرا به دنبالش، گرگم به هوا کرده بود، رنگ ترس گرفت و به راست میخانه شراگ

  هم شد! انگار تازه متوجه شده بود که آنا همان آنـــاست. یماندن ادیبه  یباز

فکر کنم  ادمه،یقشنگ  ؟یکن یدُخـ... همون آنا دور نیاز ا یخوا یم ی_ تو مگه نگفت

 یبلغور م زایجور چ نیاز صالح و مرام و مهر و ا یخورده بود پس سرت که ه یچ هی

  د؟یشد؟ صالح، مصلحت هات ته کش ی... چیکرد

به  د؛یشدند. آرام خند یباز و بسته م یآن روز ه یتداع یدر پ میشراگ یها لکپ

ّ  ینیریهمان مصلحت و به ش یتلخ   که خودش به راه انداخته بود. یشر
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ً م بره؛ از اون گذشته،  شیخواد پ یتا کجا م نمیخوام دل به دلش بدم بب ی_ فعال

. خوب ینکرده نگران من باش! توام الزم الیمصلحت نشدم دان نیخودم هم کم پاسوز ا

  هات وقت بگذرون. پاشو! یاف ج شیکه خوددارم. برو پ یدون یم

چهره خارق العاده که نداشت  ،یپسر شرق نیدوخت. ا الیاش را به دان یاغی چشمان

  بود. دیرو سف شهیاما در عوض، در مرام و معرفت، هم

  _ باشه، فقط... 

  کنم فکر کنم؟ آره؟ یکه م یبه کار دیبا یکن یآور ادی یخوا یباز م ؟ی_ فقط چ 

فکر نکن داداش! به هدفت  ،یانجام بد یخوا یکه م یبار رو به کار هی نی_ نه شرا! ا 

  داشته باش! مانیا

 یقهوه ا ستالیو به کر دیبر زیم یرو یستالینگاهش را از گلدان کر شه،یتر از هم جیگ

از جا  میرا که محکم بست، شراگ! در زدیاز گلدان برق م شتریدوخت. ب الیچشمان دان

  .دیپر

  !یدن یآدم باش قهیدو دق یتون یتو روحت که نم ی_ ا

ً با ادب تر بود   ها! ی_ قبال

کرد که  یاز حنجره محبت عبور م یبه گونه ا شینداشت سر بچرخاند. صدا جرئت

را  شیقرار عاشقانه است. سر تا پا کیقرار،  نیو ا ایهمسر دن نیبهتر میانگار شراگ

  اسکن کرد و حکم داد:

  !نی_ بش

را از شانه اش جدا  فشیآنا انداخت. بند ک فیبه چهره لط یکالمش، خراش یخشک

 زیخ میاو را ن میکه شراگ ندیگذاشت. اراده کرد بنش نیزم یکرد و آن را مقابل مبل، رو

  گذاشت:

  !ارم؟ی_ نکنه من قراره قهوه ب
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از لبان خشک شده  رونیمبل رها کرد. نفسش را پر حرص، به ب یرا به رو اندامش

را نوازش کرد. تا لبانش  میحرکتش، نگاه شراگ نیو دوباره از جا برخاست. ا دیاش دم

  گرفت: یشیاز او پ میرا با زبان تر کرد تا آن ها را از هم باز کند، شراگ

  خورم. ی_ آره، بدون شکر م

  کنم؟ زیکه خونه رو تم ینکنه دعوتم کرد وقت؟! هینباشه  گهیامر د گمی_ م

ً حرف گوش تر بودیدادم. ه شنهادی_ دعوت نه! فقط پ   ها! ی! قبال

است. راهش را به سمت  امدهیبحث و جدال ن یدر ذهنش مرور کرد که برا لیآناه

  آشپزخانه از سر گرفت:

  شرا؟ یپر یپسره م نی_ هنوزم با ا

   ؟یپر ی! چرا بهش مالهی_ اون پسره دوست منه آنا! اسمشم دان

ُپن کوب یها را به رو وانیل لیآناه   :دیسنگ مرمر ا

  پره! یم یکیچون هر روز با  دی_ شا

و دل و جان  ختهیها در هم آم وانیقهوه درون ل ختنیر یپوزخندش، با صدا یصدا و

  را تلخ کرد. میشراگ

  کجاست؟! ی... مارنی_ راست

تفاوت خالصه  یب میگذاشت و هم زمان، شراگ یعسل یرا رو یا شهیش یها وانیل

  کرد:

  .رونی_ ب

مقدمه  یرا بهم چسباند و ب شیبه سمت مبل رفت. پاها یشتریبار با شعف ب نیا آنا

  شد: یوارد بحث اصل

   م؟ی_ شراگ

  _ جان؟
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 یاز رو می. هر چند که شراگدیاز زبان محبوبش پر کش یکلمه سه حرف نیبرا ا دلش

ماند، که با هر  یم یعادت آن را به زبان آورده بود اما آنا به نوجوان شانزده ساله ا

  کرد. یم یپرداز ایخودش رو یکوچک برا زیچ

  ؟ی_ تو... تو منو دوست دار

کرد... مغموم و  فیرا توص میشود چهره مغموم شراگ ینم نیو مات! جز ا شیک

  ! ریمتح

  !؟یپرس ی_ چرا م

  .میبه هم برگرد میتا بتون میوجه اشتراک داشته باش هی دی... شادی_ گفتم شا

  باشم؛ نه؟ بندیتونم بهت پا یکه من نم یدون ی_ م

  باال آمد: یبغض، به سخت یها غیت یاز ال به ال شیانداخت. صدا ریسر به ز آنا

  دونم! ی_ م

  خواست تا آخرش را برود: یانگار که م میشراگ

  بهت برگردم؟! یکن یم یچرا پافشار ،یدون ی_ خب اگه م

کرده  شتریابهت زنانه اش را ب یگونه اش، نما یرو ی. اشک هاردیگ یرا باال م سرش

  است:

  _ چون جرئت دارم!

  کند! یم یاغیموجود سرکش، آدم ها را  نیکه عشق، ا ندیگو یم راست

  ؟یرو دار ی_ هه! جرئت چ

 نی! ایکه مال من بش یاون روز ادیب ستیرو که قرار ن یی_ جرئت دوست داشتن تو

  خواد... جرئت! یجرئت م



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۵۲ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

که در ذهن قفل کرده  ستیزیچ نیکرد. ا یم یاز همان اول خوب شطرنج باز لیآناه

جنگ  نیرود. ا یو مـات! از رو نم شیک شه؛یرود... مثل هم یم نییباال و پا میشراگ

  رو در رو عاقبت کار دستش خواهد داد:

  حماقت بخواد؛ هوم؟! دمی_ شا

هم ته دلش را تلخ  شیبو یفرستاد که حت یقهوه نم ختنیر یآنا را برا میشراگ کاش

  :اوردیوجودش را باال ب یکند. انگار آنا قصد دارد با کلمات، تلخ یم

داره.  عتیکه طب هیاصل نیتونه بدون حماقت، به جرئت برسه شرا! ا یکس نم چی_ ه

هرگز جرئت رو به دست  ی. اگه احمق نباشیتا جرئت داشته باش یاحمق باش دیبا

داشته  یمغز احمق دیخواد؛ و دل نترس، با یم یچرا که جرئت، دل نترس یارینم

  باشه!

  _ سرد شدن!

کند و  یرا پاک م شیلباسش اشک ها نیکه از مادرش جدا افتاده، با آست یطفل چون

گذارد و مقابله  یرا کنار م شی. ضعف هاردیگ یچشمش را م ریبا نوک انگشتش، نم ز

  کند: یبه مثل م

  کردم.  لی_ ممنون، م

  !دم؟یکه من ند یخورد ی_ دزدک

  تلخم کرد. ی! بهتر که نخورم، زبونت به اندازه کافی_ نه، خودت به خوردم داد

بارها  میحرکتش بود؛ هر چند که شراگ نیا فتهیش شهیپرد. آنا هم یراستش م یابرو

  دارد.  یعصب کیجور ت کیو  ستیتکرار کرده بود؛ دست خودش ن

  _ پسرم کجاست؟

به سمتش شوت  یکشد تا کلمات نامربوط یم شیلبانش را به حصار دندان ها لیآناه

  از همان ابتدا هم دغدغه ساز بود. میشراگ یهمه گستاخ نینکند. پسرم؟! هه! ا

  آسمون خداست. ریجا ز هی_ 
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طور پنجول  نینشده ا یچی. هنوز همیهمخونه هم باش ی! ما قراره چند صباحی_ ه

  .امیکه باهات راه نم یکیمن  ،یبکش

 زین لیبدن آناه یتک به تک اعضا م،یدر آمدن تلفن همراه شراگ برهیزمان با به و هم

  کند: یلب تکرار م ریرود. ز یحالت لرزه م یرو

  _ ه... همخونه؟!

شد، چهره  یتلفن همراهش که روشن و خاموش م شیصفحه نما یاسم رو دنید با

کند ذهنش را متمرکز حاالت و حرکات  یم یدرنگ، رد تماس! سع ید و بکن یترش م

  :ردیگ یهمخانه اش کرده و دستش را بخواند. آرام حرفش را از سر م

مادر! البته من هنوز هم سر حرفم  ،یمارن یشم و تو برا یپدر م اسیال ی_ من برا

  !یدیهستم... به خودت عادتش نم

  کند: یرز پژمرده شده از هم باز م کی دهیخشک یرا چون گلبرگ ها لبانش

  فقط به خاطر بچه ها؟! یعنی_ 

 میسخت است از شراگ شیدهد. برا یدسته مبل را تا خرخره فشار م میشراگ انگشتان

 نی! با اریسپر در مقابل ضربات شمش یهم چون سخت رد؛یخجل درونش فاصله بگ

  کند: یحال از پاسخ امتناع م

  شرط دارم! هی_ 

  کند: یان مفور  لیآناه

تونم  ی! من نمیجناب رستم یکن نییبرام شـرط هم تع ی_ من قبول نکردم که تو بخوا

آجر به آجرش از آه و ناله مردم پر شده!  یبزرگش کنم که ال یسقف ریرو ز اسمیال

نگران  یلیو بهش راه کج و راست درس کنم! اگه خ نمیسفره حروم بش یتونم رو ینم

به خاطر دخترت،  شمی. اما من حاضر نمیریبراش پرستار بگ یتونیم ،یهست یمارن

  تو گوشت فرو... نوی! امیپسرم رو دور انداز کنم شراگ

  چهره برافروخته است: کیکه نصب  دیآ یبر م یاز دهان میشراگ نعره



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۵۴ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

 بیمن شدم دور انداز؟! چطور اون روز که بابا جونت س گهی_ من دور اندازم؟! حاال د

به دست و پام  نقدریسرخ شهر رو گاز زده بود دور انداز نبودم؟ چطور اون موقع ا

هـا؟! جواب من رو بده آنا!  ؟یدورانداز بنداز هیکه تهش خودتو به  یدیچیو پ یدیچیپ

 یتا االن که خوب زبونت به حالل و حروم م ه؟ی! چیعوضـ ریگوش هات رو نگ

  ! دیچرخ

دود.  یدود و م یجهد. م یاز جا م یادیبا فر لیبرد که آناه یسمتش هجوم م به

داند که شرا  یرا هم م نیانداخته! ا میرا به جان شراگ یداند که بد آتش یخوب م

چسبد. هم  یم وارید یگلو خیسوزاند! ب یسوزد و م یکه بسوزد. او م ستین یکس

تواند  یداند که تا آخر الزمان نم یرا هم م نی! ادهیچسب شیگلو خیکه ب یچون بغض

زن  نکهیلرزاند؛ مگر نه ا یخانه را م ی. ناله عجزش ستون هازدیبگر میاز چنگال شراگ

  ستون خانه است؟

  ...زمی... م... من! من دور رزمی_ ب... بب... ببخش... ببخش! من دور ر

آورد. انگار که با  یفرود م یکند و مشتش را درون قاب عکس مارن یرا رها م شیگلو

آغشته  یها شهیخورد و هم زمان، خرده ش ی. سر مردیگ یرا م لیضربه جان آناه نیا

 شیشوند. پلک ها یآنا م نیهم از گوشتش جدا شده و همنش میخون شراگ یبه گلگون

  فشارد.  یرا با قدرت به رو هم م

  _ ش... شرا... د... دد... دستت...

سوزاند  یدل م یزخم یبرا ! طفلکچارهیدارد. زن ب سمیمازوخ نیقیقطع به  لیآناه

 میشراگ یپر غرورش جا گذاشته است. صدا یبزرگ به رو یکه مسببش، جراحت

  کند:  یچک چک خون جدا م تمیچشمانش را از ر

  .ارنیو لباس هات رو م لیکن االن وسا زیرو تم نجای_ ا

  کند: یم لیبه آناه پشت

  ... اجباره!ستیشرط ن گهی_ اون شرط هم د
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در آن  یفیظر یدهد و دستانش را که رگ ها یم هیرا به زانوانش تک شیها بازو

کند. همزمان با تنها شدنش در خانه، دو عطسه  یمشخص است، وصل سرش م

 یگرفته و بر م واریاش را از د هیکند و به زحمت، تک یهوا م یسرد شکشیپ فیظر

 نییپا ی. دماستدیا یم النتمام قد س نهیکند و مقابل آئ یرا روشن م نهی. شومزدیخ

شده  دشیپوست سف یبه رو یسرخ زنگ یآمدن دانه ها دیحاکم بر خانه، باعث پد

  کرد.  یم کیزنانه اش را تحر تیبود که حساس

چشمک  لیبه آناه نهیدر دل زالل آئ رشانیکه تصو یعطر مردانه ا یها شهیش تنوع

شاره اش را به نوبت، زدند، حواسش را از انزجاِر به وجود آمده پرت کرد. انگشت ا یم

سبزش را  یها اقوتیکدامشان،  کی یکه رنگ عسل د؛یکش یتک به تکشان م یرو

  اندام خود کرد. نبود لیدرشت کرده و توجه آنها را معطوف شک

که از جانب انگشت شصتش بر سر عطر وارد  یرا باز کرد و با فشار کوچک شیبایدر ز 

 یاش به جان لبان ب یدندان خرگوش. با دو دیچیدر مشامش پ ییآشنا یشد، بو

با  ییآشنا الیخ یداد. ب یافکار و ذهنش م ینشان از کالفگ ن،یرنگش افتاده بود و ا

بست  یرا گوجه ا شیرفت، موها یشد و همان طور که از پله ها باال م بهیآن عطر غر

  . ردینگ یزکاریتم یرا برا شیتا دست و پا

را، که هر کدامشان  لیشروع کند. گرد و خاک وسا یگرفت کار را از سالن اصل میتصم

 یم فیو کث یگرفت و متقابال خودش خاک یگران بها بودند، م یا قهیعت ییبه تنها

را از هم باز  شیو دست ها و پاها دیدراز کش نیکه خاک گرفت، کف زم یشد. حساب

و  شیپاهابه  ستادنیسرپا ا یدوباره برا یکار، قدرت نیکه ا ستیکرد. باورش سخت ن

  بخشد. یبه گردش در آوردن دستانش به او م یمجدد برا ییروین

  شود.  یسرش که گرم نباشد، مغزش گرم خاطرات م انگار

  !ی_ مهد

کند.  یم دایدهد، بغض راه نفوذ به آن را پ یهل م شیاز گلو رونیرا که به ب نفسش

و تلفن  دیشکم خواب ی! رویبود و مهد یلحظه خودش را گم کرد... فقط مهد کی یبرا



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۵۶ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

 کیضبط شده،  یصداها نی. از بدیکش رونیشلوارش ب یپشت بیهمراهش را از ج

برود و نه غده بغض  رونیتوانست ب یم یقلبش را بند آورد؛ حال نه نفس یلعنت لیفا

  نوشته اش، "محل آرامش من" ضربه زد.  یتوانست حرکت کند. رو یم

گرفت، گفت اون شاهزاده سوار بر  یجان؛ اون هم حرفم رو جد یمهد گهید یچی_ ه

  !نمیرو نشونم بده بب دتیاسب سف

 لیآناه ستادهیبه قلب از حرکت ا یمردانه اش که رها شد، تلنگر یخنده ها یصدا

باال و  شهیباشد؛ تندتر از هم دهیپرد و انگار که ترس یاز جا م چاره،یزند. قلب ب یم

 ستیامروز بس است! وارد ل یکند. برا یرا متوقف م لیپرد! پخش فا یم نییپا

" دار برسد. می"م یکشد تا به اسام یم نییشود و آنقدر صفحه را پا یم نیمخاطب

رو در رو داشته باشند.  یکشد؛ انگار که قرار است مالقات یم شیبه موها یدست

نوازشش را کرده. نام  یچرخد، هوا یمهربانش م شهیانگشتش گِرد صورت هم

 نیرود. هم یاش را هدف م نهیآن، سمت چپ س یکند و در پ ی" را لمس می"مهد

ِ به خواب رفته زمستان را هم ب ش،یندارد که صدا یگونه بتپد، تعجب   کند! داریدرختان

 یکنترل نشده شان نه تنها در حلزون یرسد و نفس ها یانتظار به سر م یها بوق

کند  یم رونیب میشراگ ی. و صداچدیپ یم گرید کیوجود گوش؛ بلکه در تمام 

  جز خودش باشد: یرا که جنسش مردانه ا یآرامش

  _ آنا؟

و  یبود، از هماهنگ بودن مهد ختهیکه معده اش را به هم ر یدلهره و اضطراب نیب

ُت ی. انگار که گروه سرود، در حال اجرادیخند میشراگ  کیاست! تلفن را با  کسانی ین

بود و  ستادهیسرش ا یمحکم باال یچون برج میشروع و تمام کرد. شراگ "دی"ببخش

  دست به کار شود: دیبا نکرده،دانست که تا لب از هم باز  یم لیآناه

  شد که بهش زنگ زدم و ... نیبود. دلم تنگ شد براش؛ ا ی_ داداش مهد

 یم میشراگ یکرد و به خورد گوش ها یم فیوقفه پشت سر هم رد یکه ب یکلمات از

  بود؟! ینداشت. گفت چه کس نانیداد، اطم
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  !میکه اصال حرف هم نزد یدی_ د

ِ تو و جواب پس  دیتماس ساده با کیبابت  نکهیکرد. ا نییدستش را باال و پا یتلفن

از همسر و مرور نکردن  یدست غرورش گذاشته بود. دور یرو یداد، بد خرج یم

. ردیفاصله بگ یزنانه اش اند یباعث شده بود از دغده ها ،یآداب همسردار یبرخ

 یو خم مادرانگ چینداشت که تنها پ مه یکرد و تعجب یپر م اسیوقتش را ال شریخب ب

  را از حفظ باشد.

  درون ذهنش، خطاب به تنها شخص حاضر در سالن گفت: اسینام ال دنیدرخش با

  ...؟!اسی_ ال

  پسره رو؟ نیا یشناس ی_ از کجا م

 میگاه با شراگ چیدفتر خاطراتش سرچ کرد. ه نیرا در ب یمالقاتش با مهد نیاول خاطره

ً پ دیدرباره او صحبت نکرده بود؛ شا و  نندیبنش زیم کیآمد که سر  ینم شیچون اصال

بود  یتنها حرف دیشا م،یزوج ها با هم گپ بزنند. اما صحبت درباره شراگ گریبه د هیشب

  اتفاق افتاده بود! ینابرابر یکم نجایکنم ا یرفتند. فکر م یم راتا ته آن  یکه آنا و مهد

باال آورد.  میشراگ دنید یفرش گرفت و برا ینگار بسته به رو بایز یاز گل ها چشم

خواهد جواب امتحانش  یکه م ینشسته بود و مثل کودک نیمقابلش چهار زانو کف زم

به  یشباهت بیحالتش عج نیکرد. ا ینگاه م لیمشتاقانه به آناه رد،یرا از معلم بگ

 یکرد، کم یم ییو با کودک درونش همپا رفت یقالب که فرو م نیداشت. در ا اسیال

  شد! یقابل تحمل تر م

نداشتم. با هم مچ  شتریآشنا شدم. اون موقع پونزده سال ب نترنتیا ی_ باهاش تو

بود که فکرش رو  یزیتر از چ یجذاب تر و صدبرابر لعنت یلی. خمیو قرار گذاشت میشد

  کردم... یم

  کرد: یریشدنش جلوگ یآنا از طوفان م،یشراگ یجفت ابروها دنیباال پر با

  بود و هست. یتونست بهم بده، مهد یکه خدا م یبرادر نی_ بهتر
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 لیبلندش پوشانده شد. انگار آناه یها شیچانه اش برد که توسط ر ریرا به ز دستش

  داستان است. نیزده و منتظر ادامه ا جانیکودک ه کی م،یمادربزرگ قصه گو و شراگ

اومد.  یمثبت به حساب م ازیامت هیمن  یهم برا نیخواهر نداشت و هم ی_ مهد

اون از  یگذشت. وقت یحساب به هردومون بد نم ی! بیو سوگول دونهی یکیخواهر 

دادم و  یبه خرج م رتیشدم و غ یم یمرد حام هیبراش مثل  د،یرنج یم یکس

 ییتنها یتو شهیبود که هم یالیاون دوست خ یمن دلخور بودم، مهد یبالعکس؛ وقت

مرد به تمام  کیبود و هم  یتفاوت که هم واقع نیکردم، با ا یهام باهاش اختالط م

  معنا!

کمرش را به درد آورده بود. برگشت و  ،یآن هم به مدت طوالن دنیشکم دراز کش یرو

 م،یتوانست بدونه نگاه کردن به چشمان نافذ شراگ یر مطو  نی. ادیبه پشت خواب

کودک مشتاق، از خراب شدن چهره  نیا دیبرود. شا شیصادقانه تا آخر داستان پ

  شود! یعصب ایقهرمان قصه اش ناراحت 

که  ی. درست زمانمیهم از هم دور افتاد یچندسال هیخوب بود... البته  زی_ همه چ

  شدم... دمیجد یتو و زندگ ریدرگ

کرده و به خورد  نیکرد تمام آرامش هوا را دست چ یسع د،یکه بلع یقیدم عم با

 یبود. سع یکردن تمام حواس بد، کاف رونیب یتر برا قیعم یوجودش بدهد. بازدم

ِ راو ینکند تا بتواند به خوب ریخاطرات نشود و در کلمات گ ریکرد درگ  ادهیرا پ ینقش

  کند. 

 یشد که ب نیبهتره؛ باورم داشت و هم مینیرو نب گهیهم د_ خودم بهش گفتم فعال 

 دیجمع و جور کرد. گذشت و گذشت، تا رس میسر و صدا خودش رو از خودم و زندگ

! زمان چنان من رو دور خودش گمیبار مادر شدم؛ زمان رو م نیاول یکه برا یبه روز

رفته بود. مادر شدنم برابر با عزادار  ادمیبودن از  یچرخوند که ناخواسته خواهر مهد

  شدنم بود...
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 شیکرد تا با نگاه، از حال و هوا لیما میشراگ یبه سمت و سو یسرش را کم هیزاو

 افت،یبه چشمانش تشعشع  میکه از شراگ یمطلق یتفاوت ی. با احساس بردیبگ یخبر

اما  ستیکس، موافق تظاهر ن چی. هستیپدر رو برگرداند. تظاهر خوب ن یبا درد از او

 هیشود سرت را شب ی! نمیهست یتابع چه قانون یتا بدان یبران نیخالف قوان دیبا یگاه

ِ سن و ادب به تو د یندازیب نییبارکش پا وانیح کیبه   یم کتهیو هرآنچه که از بزرگان

ِ "مر  نیبگذارد و ا یجلسه فور کی. کاش قوه مقننه یات کن یشود را مشق زندگ د اصل

  تابع دارد! یادیکند" را نقض کند. ز ینم هیکه گر

برم گردوند. هه!  یخودش بود که به زندگ شهیزدم، مثل هم ی_ سر قبرش که هق م

  ...ای یمهمون ؟یاون موقع کجا بود

داشت که "مردها را  دیمسئله تاک نیبر ا شهیخود، هم ینداد. باربارا در کتاب ها ادامه

 ای ندیکه با کالم تو به رقص در آ ستین یزیچ رتشیکرد" غرور و غ اسیبا هم ق دینبا

ش  قهیتر از شق نییافتاد، از پا ی. قطرات اشک از گوشه چشمش به راه موفتندیاز پا ب

چرخ  نیبه بعد، ا ییجا کیشد. از  یگم م شیموها انیت، میکرد و در نها یعبور م

  درد بکشد. ییمرد اجازه نداد زن محبوبش از تعرض تنها یعنیتکرار نشد.  گرید

  ...لینبودم آناه یخوب ی_ اون موقع جا

 نهیرا قاب گرفته بود، سرش را به س فشیطور که با دستان پهنش صورت ظر همان

  فشرد.

  !یکن هینبودم گر یبرا یکن یم خودیب گهی_ االن که هستم د

باشد  ادمیبازوان مردش است!  انیم زن، خفه کردن او کیقتل  یروش برا نیبهتر 

  بنشانند.  شیرا به جا یکی نیدر جلسه نقض آن قانون مسخره، ا میبگو

را از آغوش مرد  لیآناه ،یتا غبار خستگ دیبه طول انجام قهیحدود هشت دق یزیچ

 د،یکوب یکه با هربار دم و بازدم به صورتش م یمرتب یاز نفس ها زین می. شراگدیبربا

کرد. سر  یریگ جهیرا نت نیپرده پلکش ساکن بودند، هم ریکه ز ییو مردمک ها

از هم باز شدند  شیکرد. موها لیمتما اش نهیبه سمت س دیشده اش را با ترد نیسنگ
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 شیدادن ب چیو پ دنیدادند. کش یجا میانگشتان شراگ یخود را ال به ال ،یو با اغواگر

که داشتند دور کرده بود. چشمان  یا دهیاز حدشان، آنها را از حالت صاف و اتو کش

رحم!  یب یکه: ا دیشیاند نیرها شده افکند و به ا یطره ها یاش را به انتها یخاکستر

  کوتاهشون کرده!

کردن آنها توجه  شیکه زن با آرا ییبلند و مرتب زنانه اند. موها یموها فتهیش مردها

نه؛ اگر مرد عاشق باشد، از مدل  ایباشد،  رکیمرد را به نام خود کند. اصال اگر مرد ز

از غم لبخند. گوشه  ایزند  یدف م یکند که از شاد افتیتواند در یزن م کی یموها

 یندارد زن ب یلیباره با او اتمام حجت کند. دل نیدر ا تااز ذهنش به خاطر سپرد  یا

کرد، بهتر از  یرا پاره پاره م میشراگ یبزند! گلو یکار نیمردش دست به چن لیم

  آن موها بود!  دنیبر

کند،  یتخت جا گذار یرو بیبدنش را به ترت یرا به اتاقش ببرد و اعضا لیآناه تا

بار هزار او را از خود دور نکند. دوست نداشت حال  یکرد تا برا یم یکلمات را بررس

اش را از خود  ینیو معبود زم ردیبر او سخت بگ ییجاست، با تندخو نیا لیکه آناه

برنداشته بود  یاتاق و خواب تنها گذاشت و هنوز قدم از پادر یدور کند. آنا را در اثنا

که تمام  اسیشده ال فیبه رد یدندان ها دنینداد. با د یرو شیکه زنگ خانه اجازه پ

  . دیرا اشغال کرده بود، گرم خند فونیآ شیصفحه نما

 چیبلند برداشت. ه یگام ها اطیح یرو نیرفت و به سمت در ماش نییپله ها پا از

 یهمه راه تکرار نیکند تا مجبور به رفتن ا ریرا تعم فونیآ نیماند ا ینم ادشیوقت 

درون آغوشش سقوط کرد. کنار آمدن با روناک و  اسینباشد. در که باز شد، جسم ال

  آغوش را بداند! نیقدر ا شتریشد ب یباعث م ،عالقه است یکه از رو ییها تیقبول اذ

  پدر سوخته! یزنیپرش م یمرد عنکبوت هیبابا کمرم خرد شد پسر! شب اس،ی_ اوه! ال

باعث شد پسرک خوب رفع  اسیاز همه، مادربزرگ ال شیکارگران و پ یها غرغر

در آغوش نا  بانهیشده و غر دهیکش رونینکند. به اجبار از آغوش پدرش ب یدلتنگ

  مادربزرگش نشست کرد. یآشنا
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 ،یرو دوست داشت تی. تو که زندگاوردمیتو سر در ن یوقت از کارها چیشرا من ه _

  ...یآناه یبشه؟ اگه جا یکه چ یآخه اون همه خون به دل اون دختر معصوم کرد

 تیرو آوردن. خوب اسیآنا و ال لیکه کارگرها وسا نییپا ای_ مامان فعال از باال منبر ب

ها رو جا به جا  نیقربونت برم. برو خونه، من اسرگردون بمونن  نیاز ا شترینداره ب

  .امیکنم و ب

 کیشباهت  زانیم رت،یکه با ح یچشمان شفافش را از او گرفت و از نگاه کارگران زن

 استیبه س یداشت؛ گاه مانیا می. به شراگختیکردند، گر یم لیمادر و پسر را تحل

را درک  لیاو با آناه یازدواج ناگهان لی! هنوز هم دلشیهم به حماقت ها یها و گاه

بازگشتش، آن هم به  نیرا! ا گرید کیاز  نشانطور علت جدا شد نیهم اینکرده بود 

 رتیواقعا قابل ح رفته،یخود کنار آمده و آن را پذ ییبه پنج سال با تنها بیکه قر یزن

جز  یو آن هم کس زدلیعز کیدل دارد و  کیدانست که پسرکش  یقدر م نیبود. هم

  .ستیطبقه باال ن یاز اتاق ها یکیخفته در  یبایهمان ز

  جان؟ اسیال یستی_ گرسنه ن

هنرمندانه، با آن  یقیزده بود، تلف رونیب یروسر ریکه از ز ییحنا ییگرد با موها چهره

زن هفتاد و  نیاز لک ا یمقابل چشمانش داشت. اما پوست صاف و عار یمربع نکیع

بر تن کرده  یدر مراسم سوگ، رخت عروس یدر چشم بود! انگار کس یادیدو ساله، ز

  باشد!

  _ گشنمه خانم بزرگ.

پالتو  یدست دکمه ها کیاپن گذاشت و همان طور که با  یرا رو اسی"خانم بزرگ" ال

به  ی. خنده اش شباهت وافردیکرد، خند یرا باز م خچالیدر  گرشیو با دست د

ُز! و هم کی یقهقهه ها بود  اسیتوهمات کودکانه ال نیجادوگر داشت؛ جادوگر شهر ا

  که کاسه چشم و صبرش را لبالب کرد:

  _ مامانم کوشش؟!
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آن کز کرده بود، جهت  یرو اسیکه ال یرا به سمت مبل شیاپن را دور زد و قدم ها زن

مان که درون بطن مادر است، درون خود جمع شده بود و با آن چش یداد. چون نوزاد

بزرگ و  یکرد. روسر یحرکات مادربزرگش را دنبال م ،یغمناک اما وحش ،یخاکستر

در چشمان کودک،  رهیگذاشت و خ لدسته همان مب یقرمز رنگش را رو یپالتو

  :دیو مرتبش را در هم کش کیبار یابروها

  تو... یمیشراگ هی_ چقدر شب

از گذشته  یاشک و عجز بود. بُعد زشیاز مقاومت در برابر ر یقیصورتش، تلف حالت

دور افتاده و خاک  یها ابانی. چراغ باال داد و او را پرتِ خدیآف کش کیزن ت یبرا

  صانحه؛ با شتاب و بدون توقف... کیبه  هیگرفته مغزش کرد. درست شب

به  یاتاق، او را از دست دراز یها شهیبود. ش ستادهیدود گرفته ا یمقابل شهر مرد

آب و  ینیوارد خلوتش شد. س یکرد. زن یآلوده منع م یزدن ابرها آسمان و کنار

مشمئز کننده  یاش از بو ینیب یتخت گذاشت. پره ها یرا رو شیخشاب داروها

شانه  یشد. دستش را از باال کیزدشد. از پشت به مرد ن یداخل اتاق باز و بسته م

شد. زن از  یکیوصل کرد. باز شدن پنجره با برگشتن مرد  رهیاش عبور داد و به دستگ

قدم به عقب برداشت! اطراف چشمانش که غبارآلود تر  کیزد و  ادیرعب چهره اش فر

از  بشیشده بود! تمام صورت مردانه و دل فر دهیشهر و آسمانش بودند، خراش نیاز ا

غمناک  ،یترها داشت! قلب زن، مادرانه تپش گرفت. چشمان خاکس یخط خط نیا

لمس زخم ها باال  یکرد. انگشتانش را برا یحرکت دست زن را دنبال م ،یاما وحش

  ! یسرخ وحش یالله ها ی! زخم ها تازه بودند، به تازگدندیلرز یآورد؛ م

برهم  یاز خط ها یعبور کرده و اطراف دهانش، هجوم غیت کیهر چشم،  یرو از

که عمقشان، تا استخوان صورت فرو رفته بودند. لبان پاره پاره  ییخورده بود. خط ها

  اش از هم باز شدند:

  _ بد کردم! من... 

  در کالم مرد افتاد. یشد، وقفه ا زیزن که سرر یها دیمروار
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  ماه!  ی_ من به اون دختر بد کردم فاط

.. .یدشنام ،یسرزنش ،یحتیتوانست لب از لب باز کند. نص یزده شده بود. نم شوک

کرد. گوشه  ینم هیزد، مو یضجه نم یآمد. حت یماه اکنون بر نم یاز فاط کی چیه

هرگاه  یشکسته شده؛ کار خودش بود! از بچگ یها شهیها و ش غیاتاق، پر بود از ت

خودش بود. انگار  اریو اخت نتخابشد که به ا یم یکرد، مجازات سخت یم ییخطا

را هم نشان رفته  یغفلت، سرنوشت بد کس نیبار، ا نیبود و حتما ا دهینوش یادیز

  دختر!  کیبود! 

به سمت  یو طور دیو افتاده اش، از جا پر فیظر یشانه ها یبه رو ینشستن دست با

  گردنش سر و صدا کردند. یصاحب دست، سر چرخاند که مهره ها

  مادر من آخه؟ یدیماه؟! چرا جواب نم ی_ فاط

شانه سمت چپش انداخت.  یرا به رو را از شدت درد خم کرد و وزن سرش گردنش

 میشراگ یکه به پا دید ینگاه، عروسک نیچشمانش که بسته بود را باز کرد و در اول

شده از چهره  یساز هیشب یکرد؛ عروسک یبه او نگاه م روزمندانهیبود و پ دهیچسب

در کنارش داشت، مسرور بود و فاتحانه  یقو یحام کی نکهی! انگار از امیشراگ یکودک

  جادوگر سر و کله بزند! کی. الاقل مجبور نبود با ستینگر یبه خانم بزرگ م

  ماه... ی_ من رو نگاه کن فاط

 کیبه لبان بار یبود، لبخند مضحک افتهیاش را باز  یاریبزرگ که انگار تازه هوش خانم

  د.و آن را در چشمان پسرش بازتاب کر  لیو خشکش تحم

   اس؟یبه ال یگم چرا زل زده بود ی_ م

او را در آغوش گرفت و دستان نرم و کودکانه اش را  اس،یبه ال یاجمال ینگاه با

  .دیبوس

  ماه؟ یمنه؛ مگه نه فاط هی_ شب



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۶۴ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

با  اسیصورت زنانه اش نشاند و تا زبان گرداند، ال یرو یحیبزرگ لبخند مل خانم

  فرتوتش را لرزاند. یگوش ها ،یشتریصد ر یادیفر

  _ مامان!

با در  یمتعجب رساند. حت لیسر خورد و با شعف خود را به آناه میبازوان شراگ نیب از

را  شیجا رتیهم چشم از خانم بزرگ نگرفت. ح اسیزانوانش توسط ال دنیآغوش کش

مزه کردن او،  یدانست مزه دهان خانم بزرگ برا یداد. پس از سال ها نم دیبه ترد

 ی. روززدیدامن م دیترد نیشده اش به ا تنه! چشمان درش ایاست  نیریهنوز هم ش

اش از  ییجدا لیآورد که خانم بزرگ اصرار داشت با او صحبت کند و دل ادیرا به 

آدم  میشراگ نکهیا یچه کرد؟! برا لیکند اما آناه انیب شیرا واضح و روشن برا میشراگ

سرد نشان  و لیم یمحکوم نکند، خود را ب یمادرش او را به نامردبده داستان نشود و 

حال، خانم بزرگ به  نیبا ا یسر باز زد ول رزنیآن پ یداد. از گوش کردن به حرف ها

بار در طول عمرش، او را  نیاول یبرا م،یاجازه طالق او را نداد و به قول شراگ میشراگ

حالل نخواهد کرد! کار  ،یکرده خانواده رستم زیکرد که مهر و محبتش را بر عز دیتهد

به  گریکدیدر شناسنامه  میو شراگ لیآناه ینوشتن نام ها یکه برا یرساز بود؛ جوه

  رقص در آمده بود، همان جا ماند و خشک شد.

را  میتوانست شراگ یبا گذشت سال ها و پخته تر شدن هر دو چهره، باز هم نم حال

او سرد شد، او  م،یدرخواست طالق داد، او گفت جدا شواو بود که  د،یبد کند و بگو

شلخته اش را با  یداند. موها یرا نم شیکرده ها لیدل زین لیتلخ شد، او کرد و آناه

حرف  یادا یبرا دش،یدر معرض د یها ندانخودش، مرتب کرد و د الیدست، به خ

 رزن،یپ کیاز  دیبع یهم نشستند که خانم بزرگ با ظرافت ی" از واژه "سالم" رونی"س

 یداشت، چنان صالبت یبر م لیآناه یکه به سو یکرد. هر قدم کیبار یگوشه چشم

 یم دیاز آنچه که با شیب شیزد که تعداد نبض ها یم یلیقرارش س یرا به قلب ب

  باال رفت.  د،بو 

به زانوان آنا وارد شد که آنها را خم و او را  اسیاز دو دست کوچک ال یحلقه ا فشار

مادرش را  ینگاه کرد که با دقت، قدم ها میرس پسربچه اش کرد. به شراگمتوجه ت
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را  میخواندن افکار شراگ یبرا شیدیشد لیتوانست م یکرد. در آن لحظه نم یدنبال م

ً م رد؛یبگ دهیناد چهره چه هست و چه خواهد  نیدانست در پس ا یچرا که او مطمئنا

 شانیشده بود که نفس ها کیآنقدر نزد. ستادیا لیآناه یقدم کیکرد! خانم بزرگ در 

زن حرف  نیاز ا شهیرا بست. هم شیپلک ها لینشست. آناه یم گرید کیدر صورت 

او را دارد، با نگاه  هیانداخت تا اگر خانم بزرگ قصد تنب نییداشت. سرش را پا یشنو

  چشمانش، سست اراده نشود. یکردن درون جنگل توفان

و پلک  دیداغ کرده اش، تمام وجودش لرز یشانیپ یاز بوسه به رو ینشستن مُهر با

کرد که دست راستش باال آمد و  ی. رد لبان خانم بزرگ را دنبال مدیباال پر شیها

فرو رفت. نفس  شیدر پاها اسیال یصورتش نشست که ناخن ها یبا ضرب رو یطور

  اش نداشت!  نهیآمدن از س رونیبه ب یلیتما م،یشراگ نهیدر س

شکست؛ نه  یول وفتاد،یکه از دست تو ن یا شهیوقت به خاطر ش چیه وقت آنا، چی_ ه

  !یبرداشتن خرده هاش زخم یسر خم کن و نه دستت رو برا

را آزاد کرد.  شانیحبس شده هر دو یبود که اشک ها یزد، تلگنر لیکه به آناه یا تنه

 یعقب م یدر پ یاش را پ هیگر اسیرا گرفت. ال شیجا میخانم بزرگ رفت و شراگ

 یم شتریمادرش را لحظه به لحظه ب یهم فشار دستانش به ران پا نیانداخت و هم

آنا را  یخال یشد و دستانش، شانه ها کشانینزد دهیدر هم کش ییکرد! شرا با ابروها

  راند. شیاز گلو رونیرا به ب اسیال دهیحرکت اش، هق هق ترس نیپر کرد. ا

 یم ایدهد و  یاوست! جان م یتصور من، تو و حت یکه قدرت کلمات، فرا یراست به

 ییکند. تو را تا مقام خدا یسازد و آباد م یم رانیزند، و یم وندیشکند و پ یم رد،یگ

 کی! همان ها که با میگو یکند... کلمات را م یپست رها م ییدر ژرفا ایبرد و  یباال م

 کیگرم گوشت، که چند  نیشوند. آخر ا یپرت م اناز ده رونیچرخش زبان، به ب

  کارها! نیشود را چه به ا یسگ ولگرد هم نم کی یوعده غذا

فاصله  میخودش و شراگ نیرا رد کرد، آنا ب هیثان نیشمار که چهل و هفتم هیثان عقربه

افکار  نیا دیچنگ انداخت، تا شا شیکرده بودند. به موها یاتصال شیافکند. نفس ها

. فکر زندیبر رونیب شیمغزش در نوسان بودند، از تار موها یمزاحم که در رشته ها
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 گرید فیاست، به چند جنس ظر دهیرا به بند کش گریدبازوها چند زن  نیمالک ا نکهیا

در نگاه چند تن از آنها "دوستت دارم" فوت کرده  ایو  ستهیگونه با محبت نگر نیا

  رساند!  یم یو درماندگ یوانگیرا به اوج د لیاست، آناه

 میشد. حاالت وخ یافزوده م میبود که هر دم به چهره شراگ یزیتنها چ رتیو ح بهت

رفت. دوست  رونیمات شده را در آغوش گرفت و ب اسیکه شدت گرفت، ال لیآناه

. پسرک را به خانم بزرگ اوردیاز مادرش را به ذهن ب یریتصو نینداشت هرگز چن

داد زن را به حال خود بگذارد،  یه نماجاز  یزیپا تند کرد. چ لیآناه یسپرد و به سو

  !رتیمصداق غ یزیچ

  و تجسس کرد... نبود!  ختیچه قوا داشت، در چشمانش ر هر

  _ آنا؟

دانست. به تراس نگاه کرد. باد پرده ها را به  یآمد که منشا آن را نم یم یسرد سوز

از ترس به  یهم گلوله ا نیخود بند نبود و هم یدر جا رهیرقصاند. دستگ یساز خود م

  کرد! نکند...  کیشل میشراگ

  خدا! ای_ 

و  یها یگشتند و صدا شیاز آنکه چشم بگرداند، گوش ها شیبه تراس گذاشت. پ پا

نرده ها را نگاه کند. از آنچه ممکن  نییکرد پا یدادند! جرئت نم صیمردم را تشخ یهو

 میهم شراگ ینداد، کس دنیکه پدرش اجازه د یاسی. کاش مثل الدیهراس یم ندیبود بب

 ژیق ژیق یگرفت، صدا یشیپ دنیبه قوه د دنیشن هکرد! باز هم قو  یمنع م دنیرا از د

را جا  میخواهند، شراگ یم یزدند روغن کار یم ادیدِر تراس که فر یلوالها دنیچرخ

  زد.

بلندش زد. خود را لعن کرد  یشانیبه پ یبا پشت دست، ضربه ا میبود! شراگ لیآناه

 یآدم ها آنقدر حواس پرتِ گم شده شان م یکه چرا آن طرف را نگاه نکرده است. گاه

  کنند! یشوند، که خودشان را در آنها گم م
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که ظروف  ینعنا داغ یبود. بو هیهمسا یبود، مال صف نذر دهیکه شن ییصدا

کرد، هوش از سر  یطهار متبرک مو ائمه ا امبریاوالد پ یآش رشته را با اسام یکیپالست

نشان داد و به خانه بازگشت.  یدر برابرش خوددار میربود. شراگ یم یهر شکم پرست

کز کرده بود. دستانش را  م،ییبگو هترب ایراس نگاهش نشسته بود؛  ریدرست در ت

 یرنگ بزرگ دیو سف یحلقه زده بود. گلدان سفال شیدور پاها ییقایآفر یچون مارها

 یم فایگاهِ سرش را ا هیداد، نقش تک یرا درون خود پرورش م یآپارتمان اهیگ کیکه 

ِ سنگ ِ نگه داشتن سر زد  نوشده اش را نکرده بود. شرا مقابلش زا نیکرد. گردنش تحمل

به نظر  یشد سلطنت یمبل، که باعث م یدسته چوب یها یچشم از کنده کار لیو آناه

َند.    برسند، نک

  ل؟ی_ آناه

پنهان کرده  میبود که چشمان خسته اش را از نگاه شراگ یاش پرده اآشفته  یموها

کرد و اکنون  یتب م میشراگ یدر دور ن،یاز ا شیخارج از اراده بود. پ شیبود. کارها

  سوخت!  یاز حضورش در تب م

  ؟ی_ از من ناراحت

کند. قبل تر ها  ینم نیگاه از خانم بزرگ دل چرک چیدانستند که آنا ه یدو م هر

را متحمل شده بود،  یهیدلسوز بود و حال که از جانب مادرش تنب یمادر شیبرا

  بست.  یاز خانم بزرگ در نظرش نگار م یکامل تر ریتصو

  گردن. یگن. دنبال تو م یم یکارگرها چ نیا نیبب ایمادر ب م؟ی_ شراگ

 میبود که شراگ یآن هم در آن اوضاع، حماقت خنده دار ل،یو دل کندن از آناه چشم

گرم اش باال و  یُهرم نفس ها نیآرام گرفتن ب ی. قلبش برادیارش را به دوش کشب

آغوش زانوانش را به  ل،یآناه نکهی! هنوز هم از اگریاما... مرد است د دیپر یم نییپا

 یموها انیم یقدم، بوسه ا نی. رفت اما در اولبودداده بود، دلخور  حیآغوش او ترج

  .اندیزن رو
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شد! چشمانش  دهیباال کش شانیدر آن سو شیکه پرده نما دیکش نییرا پا شیها پلک

از هم بپاشند. مردش را در هم  ت،یفیبا ک یادیو ز حیوق ریآن تصاو دیرا فشرد تا شا

سن تجربه  نیکه تا به ا یتصورات نیشرمانه تر ی... بدید یم یادیبا زنان ز دهیچیپ

ِ ا فتهیش می! شراگلوندتر یگریلوند بود و د یکیکرده بود!  بود؛ اغواگر و  ینیچن نیزنان

ِ شهـ..ن بود  لیصورت آناه نیزد، ا یهر کدامشان م یکه به موها ی! با هر چنگیفوق

که خاطرات در ذهنش به راه  یا یزیاز خون ر یعصب یشد. حمله ا یم دهیکه خراش

  انداخته بودند! 

که ب... به هم..  یخ... خودم بب... بود... حقم... حقمه... ک... کس ری_ ت... تقص

ِ... دِل بب... ببنده... ح... حقش... حَ حقشه... ب یآآ... دم نیهمچ ... شی... بید

َز ا شتریب ا َ ِ... بکش... ه.. که ب ب  نی... ایب... بکشه... ا نای... ایا قَ قدر ب

ِم   ...رهیب

 یگرم میوصل شد و زن، خود را تسل شیبه بازوها میاز انگشتان شراگ ریغ یانگشتان

هل دادن وارد  هیشب ییروینها کرد. سرش را فرود آورد. مالش خانم بزرگ به کمرش نآ

  هر آنچه در خودش تلنبار کرده بود. ختنیر رونیکرد؛ هل دادن و ب یم

من موهام رو کوتاه کردم، بره  نکهی... ایبه خاطر ا میماه؟ َن... نکنه شراگ ی_ فاط

که او... اون از  یدون یبلند داره؟ تو خودت هم م... م یک... که موها یکس شیپ

  ... آد...یک... کوتاه خوشش نم یموها

پلک زد تا از  یدر پ یتوانست باز کرد و پ یکه م ییبزرگ چشمانش را تا جا خانم

 لیکند. بر خالف او، آناه یریهر آنچه درونشان جمع شده بود، جوگ یاحتمال زشیر

کرد  یچشمانش راه باز م یکنند! اشک از هر سو امیود تا قچشمانش را آزاد گذاشته ب

که پوست  یکرد. قطرات شور یلباسش چکه م دگر  قهی یچانه اش، به رو یو از انتها

  عبور باز کند!  یبرا یتا راه دیکش یصورتش را به آتش م یزخم

  ماه؟ ی_ فاط
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ً قابل  د،یکش یو صدا شدن م شیگلو یفرار از غدد بغض یکه هر کلمه برا یعذاب کامال

  فهم بود!

  ماه؟  ی_ جان فاط

 یکه م یکرد. دم یشدند، فرار م یباز و بسته م یاز دهانش که همچون ماه ژنیاکس

  خواست، در تناقض بود.  یکردنش قدرت م رونیکه ب یبا بازدم دیبلع

ِ _ گرم رو  گهیماه؟ چندتا دل زنونه د یتو بغلم بود... فاط شیکه چند لحظه پ یبغل ی

بسته؟  یخستش رو م شهیهم یها؟ با لمس چندتا زن چشم ها ده؟یکش شیبه آت

ِ... به نظرت من بدم  یقشنگش نشستن فاط یموها نیب فیچندتا دست ظر ماه؟ ب

ام که نتونستم شوهرم رو، مرد محبوبم رو حفظش کنم؟  یماه؟ آره؟! من زن بد یفاط

ً ماه؟ چطوره موهام رو  یکار کنم فاط یبه نظرت چ رنگ بذارم ها؟ رنگشون اصال

ً بهشون نگاه نمستیقشنگ ن  یماه؟ م یفاط یدون یکنه آخه... تو م ی! شرا اصال

  گم چطوره... یگم... م یدوست داره؟ م یچه رنگ یدون

طعم خون گرفت! خانم  رد،یمانده اش نم یکه کشت تا غرور باق یدهانش از کلمات و

 یشکست و بند م ی، با ساطور کلماتش مدخترک یاش پا به پا یبزرگ با تمام بزرگ

  خورد و باز هم...  یشکست و باز هم بند م یخورد... و باز هم م

که از قلبت  یا کهیدونم اون ت ی! میحال افتاد نیدونم چرا به ا یمن م زمی_ آنا؟ عز

 یدونم تموم دونستن یرو حاال له شده بهت برگردونده و م یداد میو به شراگ یکند

 یبرا یتا بتون یکرد میرو قا تیسال ها خود واقع نیدونم تو همه ا یزن رو! م هی یها

هاش پنهون  یاسباب باز یهات رو ال به ال هیدونم گر یم! یباش یمادر واقع هی اسیال

ِ هر بند از بند دلت، اون  یکرد  ی! میکرد هیهد اسیبندش رو به ال یکیو با پاره شدن

و شکننده، بچت  فیتنه ظر هیتنه، اون هم  هی یچقدر سخته که بخوا یدون یدونم م

! نیآنا... من رو بب کناحساسات! من رو نگاه  خیو مردت رو به س یرو به دندون بکش

 میکرد یو مادر میمادر بود م،یزن باش هی نکهیما قبل از ا یمن هم مثل توام... هردو

و هر  ،یکه بکن ی! هر کارزمیپس بدون تا تهت رو متوجهم و کنارتم دختر عز
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 یمادر واقع هیدونم و مثل  یتو رو دختر خودم م شهیمن هم ،یریکه بگ یمیتصم

  کنم! یم تیازت حما

 یکه تو را به خواب ینیریش ییگفت. چون الال یسخن م نهیبزرگ آرام و با طمان خانم

که متوجه نشود،  یُسر داد و طور لیآناه یموها نیبرد. دستش را ب یتر م نیریش

ِ نبض مرتب شده شق  یلبخند او را نم لیآناه دیاش کرد. شا قهیخود را حواس جمع

 ختهیر ییاما آن را درک کرده بود؛ انگار که از جرعه جرعه اش درون کلمات آن الال دید

  باشد. 

ناخواسته تو رو به سمت  ایبگم که خواسته  یزیچ چیخوام ه یآنا من نم نی_ بب

که در نظرش  یمیتصم شهیسوق بده. از دختر عاقلم انتظار دارم مثل هم یمیتصم

 نکهیا یداره رو انتخاب کنه. و برا یقلبش هم همخون یهست و با آوا نیدرست تر

 یدور ش نجایخوام از ا یازت م نه،رو خراب نک تیانتخاب مهم زندگ نیا یجانیه چیه

ً تو همچیو بر و هم  ارهیتونه هم سرحالت ب یمسافرت خوب م هی ،یطیشرا نی! اصال

تا  گهیم گه؟یم ی. شاعر چزمیعز یریبگ میتصم یتر عیوس دیفکرت رو باز کنه تا با د

  شهر سفر کن! نیاز ا یچند ،یفراموش کن

کرده و قدرت کلمات  ایخانم بزرگ، او را اح ی. حس کرد حرف هادینفس کش تمیر با

  اوست! یتصور من، تو و حت یتا فرا

تو، هرگز  شیحذر از عشق ندانم! سفر از پ گهیشاعر تو ادامه شعرش م_ اما همون 

  نتوانم... نتوانم.

  خورد. نیو گوشه شان چ دیخند رزنیپ چشمان

راه درست رو  یخوا یجانم. تو فقط م یرو فراموش کن یزیچ ستی_ آنا؟ تو قرار ن

اما...  تیکنار گذاشتن اون از تمام زندگ ای میمثل انتخاب شراگ یزیچ هی ،یانتخاب کن

  آنا؟! یگفته تو عاشق یک

  را نشانه رفته بود. لیکرد، باور آناه قیاش تزر یکه در کلمات پرسش یتیجد
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که من باورش دارم برام  نیماه. هم ینقضش کنه فاط ایاثبات  یکس ستی_ الزم ن

  بسه!

کرد که صدا  یبرداشت و گردنش را فشرد. خنده ا لیماه دستش را از پشت آناه یفاط

  کرد. ینیخبرچ لیآناه یدار بودنش آن را به گوش ها

ِ  یآنا، عشق و دوست داشتن برا یمدت ازش دور باش هی دی_ گفتم که؛ با هر کس

 دیبا یچه شکل ای هیمال تو چه شکل نی. بگرد ببدهیم یجوِر متفاوت معن هیمتفاوت، 

  !رهیبگ

گرفت و بدون اجازه وارد شد. خودش هم از درک  دیدِر قلبش را ند ینیریش احساس

زد و لحظه بعدش در حضورش،  یاو را پس م یخودش باز مانده بود! لحظه ا

  ...اسیماه، حالش را تازه کرد. اما ال یفاط شنهادیشد. پ یدلتنگش م

. رهیبگمدت ازت فاصله  هیاون هم خوبه که  ی. برایخواد باش ی_ نگران پسرت هم نم

وابستت شده آنا! بهتره به من و  یلیخ ،یختیگلوش ر یکه تو یمحبت لویک لویک ونیم

وافرش به تو کم بشه. با دوست هات برو و تا  یو از وابستگ رهیپدرش هم انس بگ

  !یکه برگرد دمیحق رو بهت نم نی... من ادهم برنگر  ینکرد دایجواب سواالت رو پ

ِ دوخته د نیو دوخته بود و ا دهیبزرگ بر خانم  لیبه دل آناه بیعج ،یگریتن کردن

قلم مو و  کیشد؛ با  میتمام اوقاتش را با اتاقش سه لینشست. آن شب آناه یم

 میتاختن دستان هنرمندش. خانم بزرگ به شراگ یبرا دیصفحه سف کیچندرنگ و 

کار،  نیست با اخوا یم دیرس یداد. به نظر م یشدن به دخترکش را نم کیاجازه نزد

ها برهاند. هر دو شک کرده بودند که نکند  دیو بند نبا دیرا از ق لیدم رفتن، فکر آناه

  باشد! لیخانم بزرگ، مادر آناه

آنها  یشب هم از بساط باز نیکنند. ا یم یهم گرگم به هوا باز یو ماه در پ دیخورش

 یسرخ رنگ به رو ییکنار زد و پتو شیرا از رو لیآناه ینبود. فلق پتو یمستثن

 دیآ یتازه داشت! که بدش م یستارگان انداخت. صبحانه خوردن با خانم بزرگ لذت
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به فکر خودش  شتریب دیکه الغر شده و با دو مدام به او غر بزن ندیمقابلش بنش یکس

  گذاشت. یچشمانش م یو رو دیبوس یغر ها را م نیا لیباشد؟! آناه

را ثابت نگه داشته بود و  شیاز موها یدستش مشت کیبود.  ستادهیا نهیآئ مقابل

شدن باز شد و  دهیکوب یآنها بود. در ب انیشانه م دنیدر حال کش گرش،یدست د

  ! دیخانم بزرگ با عجله به داخل اتاق جه

  شد آخه!  رتیدختر؟ د یدیبا آرامش کارهات رو انجام م نقدریآنا تو چرا ا ی_ وا

 پیز دنیکش ی. صدادیکش رونیتخت ب ریاز ز یآب رلوفین یبه رنگ گلبرگ ها یچمدان

را کش داد و  لیآناه رانیح یزد، لب ها یکه با هر کلمه م ییها غیج یبا صدا شیها

  .دیفرم لبخند بدان بخش

از  یحرکت کن ری! بجنب دختر دیکن یمن رو نگاه م یدار یستادی_ آنا! هنوز که وا

  ها! یافت یاون ور به شب م

 کیهنوز  لیو آناه دیچ یدر چمدان م ل،یآناه لیهمان طور از لباس ها و وسا و

خانم بزرگ به هم رساند و  نهیشانه! از پشت آنها را مقابل س یگریدستش مو بود و د

  حلقه شان را تنگ تر کرد.

  ... مامان!یکه هست ی_ مرس

به هم وصل  ییبایغرق همان پنج حرف شد که به ز رزنینداشت و پ شتریحرف ب پنج

  تخت نشاند.  یکرد و او را رو یرا خال لیشده بودند. دستان آناه

  !نی_ برگرد، پشت به من بش

 یآن م یکه در پ یکردند و دست یم یسرسره باز شیموها یشانه ال به ال یها دندانه

دلچسب  یکرده، او را به خلسه ا شتریب لیرفت، گردش خون را در پوست سر آناه

قرمز  یآن را با ربان یکرد و انتها سیرا گ شیکه تمام شد، موها کرد. کارش تیهدا

  رنگ بست.
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از قلم  یزینگاه بنداز، چ هیدخترنازم. حاال برو چمدونت رو  ی! ماه شدنیهم از ا نی_ ا

  .زمیباشه. پاشو عز وفتادهین

بافته شده اش تاب  یو تاب داد که موها چیکرد و کودکانه سرش را پ یخنده ا لیآناه

را  یلیکه دخترش، شا یبار نیخوردند و به دل خانم بزرگ حسرت پرت کردند. آخر

 گر؛یکننده در هم تافته بود. سرنوشت است د رهیو خ بایطور ز نیرا هم شیموها د،ید

  ! کرد ایدختر دوازده ساله اش را طعمه در

  _ مامان؟

 یربود و مشغول مالش پاها شیاشک آلودش را از آنا و موها یها دهیبزرگ د خانم

انداخته  یروز نیآنها، به چن یاش به رو یلیشا دنیخواب یشد که آرزو یدردناک

  بودشان!

  _ جان مامان؟

  .دیچرخ رزنیاز چمدان فاصله گرفت و به سمت پ آنا

با نظم  قدرنیدونستم ا یم دیبع ،یکه داشت ی_ دستت درد نکنه. با اون همه عجله ا

  .یشده باشه! مرس دهیچ

 یبه راه انداختند. گوشه ا ییتخت برخاست که زانوانش سر و صدا یبزرگ از رو خانم

که دکتر به  ییآن نسخه دارو ل،یدر ذهنش به خاطر سپرد که پس از بدرقه آناه

  کند. هیبود را ته دهیچیپ شیبرا یتازگ

با  د؟یمون یکجا م د؟یفکر جا و مکانتون رو کرد نمی. بگو ببزمیکنم عز ی_ خواهش م

ِ کمش  لیتا اردب نجایهمه راه رو؟ از ا نیا دیبر دیخوا یم یک روز تا غروب راهه!  هیکم

  کنه. ینم یفرق آنچنان رتونیهمون جاست پس مس کیهم نزد نیسرع

دوستانش که قرار بود آنها را  یمیخاک خورده و قد یآوردن چهره ها ادیبا به  لیآناه

  کرد. یموج سوار جان،یاز ذوق و ه ییایدر یمالقات کند، رو
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داره.  کیخونه کوچ هیاز دخترها اونجا  یکی. زمیراحت باشه عز التی_ آره مامانم، خ

آنا باشه و فرمون دسِت کس  شهینم یدون ی. درباره راه هم که ممیقراره اونجا بمون

هام  قیبعد از اون، مسافرت هم کوفت خودم و رف رم؛یگ یبچرخه! حالت تهوع م گهید

  برم. اوم... یم نی. خودم ماششهیم

  جا جمع کرد و پس از زمزمه نام دوستانش، ادامه داد: کیرنگش را در  یصورت لبان

  داشت! میجا هم نخواه یحساب مشکل تنگ نیکه با ا می_ پنج نفر... آره، پنج نفر

بشاش چشمان خانم  یکه از اکتشافات خود خوشنود است، با چهره ا یچون کودک و

اش نشاند و با  یشانیپ یخراش رو نیتر قیبه عم یبوسه ا رزنیبزرگ را دنبال کرد. پ

که پشت سر گذاشته  یرفت. پس از آن حمله عصب رونیگفتن "بمون..." از اتاق ب

کوتاه  یبلندش را طور یناخن ها نآاحساسات خودش،  یارضا یبود، خانم بزرگ برا

که ساعت به  ی. نشست و به سفردیآ یاز آنها بر نم یکار نیچن گریکرده بود که د

 یزهایکرده بود، فکر کرد. مغزش او را از فکر کردن به چ یزیساعت اش را برنامه ر

جمله جواب  کیآورد، تنها  یبه او فشار م یداشت. اما قلب اش که کم یباز م گرید

  شرط دارم! هیداد:  یم

 یم لهیرا تخ یسوال، هر حدس و گمان نیچه بود؟ ذهنش با اکو شدن ا میشراگ شرط

ِ تمام احساسات  چیکرد. ه  یالیخ یب شیها تیعقالن ایدر سر نداشت. در برابر تق تق

  .دندیکش نییرا پا رهیداد که دستگ یکرد و حواسش را به صاحب دستان یط

  رو... نی_ ا

گفتن  یبرا یکه چرا؟ اما آنها جواب دیپرس یشد. مدام از دستانش م رهیپماد خ به

خانم بزرگ  یانگشتان استخوان نیحرف زدن! پماد را از ب یبرا یهم زبان دینداشتند؛ شا

از پماد  ینازک هینشست و زخم ها را با ال نهیآئ یجلو ی. مقابل صندلدیکش رونیب

  پوشش داد. 

  . نییپا ایب ،یدی_ لباست رو که پوش
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که حق اش بود خانم  دیشی. آنا با خود انددیدر هم در را پشت سرش کش یبا چهره ا و

کرد! در پماد  یاش م یزخم یگونه ها نیحواله ا روز،یجانانه تر از د ،یلیس کیبزرگ 

اش جا داد. چهره اش را با همان لوازم،  یشیاقالم آرا یرا محکم کرد و آن را ال به ال

 یمشک وریپول ی. از رونیکرد... کمرنگ اما دلنش ینقاش شبید یچون بوم نقاش

ِ  یقیبزرگ که تلف یبا کاله شی. موهادیهمرنگ به تن کش ییرنگش، پالتو َلوان از ا

در  ران،یدانست که شمال غرب ا یشدند. خوب م دهیداشت پوش دیو سف یمشک

و حمل هر  دیو چمدانش را کش فیک پیکند! ز یفرش م خیرا  نشیزمستان زم یسرد

رنگ و  اهیو ساپورت س دیسف یبوت ها میاز دستانش واگذار کرد. ن یکیرا به  دامک

  را به راه پله کشاند. یبود که سه جفت چشم خاکستر یزیچ نیاش، اول میضخ

را به هم  شیپالتو یخالص کرد. لبه ها نیدستش را از شر آن چمدان سنگ میشراگ

 یداشته باشد برخورد م فهیکه وظ یکرده و از خانه خارج شد. چون راننده ا کینزد

بلور  ایبود،  دهیپهنش کشان یکه بلند شدنشان آنها را تا شانه ها ییموها یکرد. حت

 لیرفتن آناه یسست شدن پا یخورد، برا یمآنها به چشم  یکه ال به ال یبرف یها

  شد! یبود... البته اگر متوجهشان م یکاف

  _ آنا!

 نهیسرش را س شتریاز اشک به راه انداخته بود و هر چه ب یلیپشت سرش س مادرانه

بود تا دل نگران  یچند ساعت دختر داشتن کاف نیشد. هم یفشرد، دلتنگ تر م یم

  :دیپاش سشیاش باشد. واژه ها را در چشمان خ یخال یجا

خبر بده... مواظب  ایفقط به خودم زنگ بزن  یداشت ازین یزی_ لباس گرم بپوش. چ

رو بزن گوشه  نیماش اد،یخوابت م یدی. اگه دیسرما نخور د،یباش از شنا که برگشت

 یگرم هم تنبل یدرست کردن غذا ی! برالیآناه یکن یاطیاحت یب نمیجاده و بخواب؛ نب

همون جا  امیم ،یدکه و مغازه ها زد وممسم ی. بشنوم دهن به غذاهادیکن ینم

  !رمیگ یجونت رو م

را در  شیکرد تمام قوا یو سع دیبلند خند نشانیآخر نیو ا یجمالت دستور از

ِ اطم شیمردمک ها   کند: نانیبگنجاند تا دلش را گرم
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  _ نگران نباش مامانم، حواسم هست!

ِ ال یاز بازوها دست و  دهیکرد. لباس پوش اسیخانم بزرگ جدا و چشمانش را وصل

سرخش را  یآن گونه ها دنیدندان کشبدرقه بود. نتوانست به  یمرتب! آماده برا

  کرد. یرا لمس و صورتش را لمس پاش شیدندان ها یسرکوب کند. جا

  پسرم بشم که خوشگل کرده. یفدا ی_ اله

ً به آناه ختیپسرک را بهم ر یبزرگ موها خانم   داد: نانیاطم لیو متعاقبا

  _ نگران نباش دخترم، حواسم هست!

  در چشمانش لنگر انداخته بود.  لیغرق مادرش و آناه شهیساکت تر از هم اسیال

رو گرم کنه. هر چقدر کردم نتونستم نذارم باهات  نتیزودتر رفت تا ماش می_ شراگ

. باهاشون یدیبه بعد، با دوست هات ادامه م ییجا هیو  ادیهم باهاتون م اسی. الادیب

  گه؟ید یهماهنگ کرد

 نیسنگ یحساب شیش نگهدارد. لباس هادستان نیرا ب اسیاز آن، ال شیب نتوانست

داشت، دست گرمش مامن  یبر م نیرا از زم فشیترش کرده بودند! همانطور که ک

  شد: اسشیانگشتان کوچک ال

  .میشهر با هم قرار گذاشت یورود ی_ آره، تو

  را خالصه کرد: شیگفت، تمام حرف ها ینگاه کردن به ساعت که هفت را بدرود م با

  مامان!_ دوستت دارم 

 رزنی! پدییسرخ رنگ رو یغنچه ا ش،یرا به گونه خانم بزرگ چسباند که جا لبانش

  :دیخند

  ! برو که به خدا سپردمت دختر گلم.لی_ من هم دوستت دارم آناه
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ِ بافت کالهش فرار کرده بود را به پشت گوشش رساند و از  دیکه از ق یا طره و بند

شبانه روز ، لقب "مادر" را سزاوار آن  کیاز که در طول کمتر  یرزنیرو گرفت. پ رزنیپ

  کرده بود. شیایر یمهر ب

ِ ر یو سرد قینفس عم ن،یشدن به ماش کینزد با  یداد. انگار م شیها هیرا به خورد

پشت  اسیشان بکند! ال ییهوا دیتلخ آن مرد نبا یشود که هوا ادآوریخواست به آنها 

جلو رصدشان  نهییاز آ میخم شد تا کمربندش را ببندد. شراگ لینشست و آناه نیماش

سرمازده اش با حرارت لمس را داشت!  یها هکرد. کاش جرئِت آب کردن آن گون یم

َند. ر یخال نهیکنارش که جا گرفت، تازه چشم از آئ ها با  ریرا فشرد و تا موتیاز زن ک

  کردند.  دنیناز شروع به چرخ

  ؟یکن ی_ بابا به مامان سالم نم

بود که  فشیداخل ک یختگیآن همه بهم ر نیکردن تلفن همراه اش ب دایگرم پ سرش

ِ دو صندل نیاز ب اسیخشکش زد! ال   :دیپدر و مادرش خود را جلوتر کش ی

  ؟ییبده بابا یسالم نکردن کار آدما یدونست ی_ م

  سبقت گرفت: میاشک در چشم و خنده بر لب، از شراگ آنا

 نیمامان جان؟ برو سر جات بش یم کمربندت رو باز نکنمگه من نگفت اس،ی_ ال

  .ینشست یجور نی. خطرناکه ازمیعز

  . دیبلندش کش یها شیبه ر یدنده را جا به جا کرد و دست میشراگ

  _ سالم!

باز  یناخواسته اش برا یهمکار نیبه پسر کوچکش نگاه کرد. چقدر از بابت ا نهیآئ از

  ممنون بود. لیکردن سر صحبت با آناه

  .ییبابا نیجان. برو پشت، خوب بش اسیال گهی_ مامانت راست م

  داد: یرا چون سر طناب گرفته بود و ادامه م هیاما دنباله قض اسیال

  شما؟!  یدی_ مامان؟ چرا جواب بابا رو نم
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  او را سرکوب کرد: اس،یسرسختانه ال یریگیهمه پ نیکالفه از ا لیآناه

  جان! مگه من نگفتم برو کمربندت رو ببند و محکم... اسی_ ال

 اسیکرد. ال یکوچک پسرک، چشم پوش یها یتلفن اش از خاکستر نگید نگید با

کرد و دستانش را هم قالب کرده، بدون بستن آن کمربند  ینیسر خورده عقب نش

 یم را منع شهیش یآن سو یکه چشم چران یبخار دنیمزاحم به پنجره نگاه کرد و با د

 میبا انگشت خود کرد. شراگ ییدااشکال ساده و ابت دنیزده شروع به کش جانیکرد، ه

ِ رفتن، آناه یرا از بهم م شیلب ها حرکتش با وجود  نینزند و ا شیرا ن لیفشرد تا دم

خارج کرد و  فشیک پیرا از ز یدور ماند. گوش لیاز چشم آناه ل،یو سب شیآن همه ر

را در قالب  شیبود که غرولند ها میمر نیا شه،یآن را روشن. مثل هم شیصفحه نما

  جا را نداشت! یگاه طاقت انتظار ب چیفرستاده بود. ه لیآناه یضبط شده برا یداص

اول  یگرم پناهنده شوند تا خودش را برساند. تلفن را به جا ییکرد در جا هیاو توص به

تهران  کیبه تراف ده،یبهم چسب یها نیاز ماش یا رهیزنج دنیخود بازگرداند. با د

 یساعت که به تند یعقربه ها ی. تماشادیکش نییرا پا نیماش شهیفرستاد و ش یلعنت

لباسش را  نیکرد. آست یترش م یبودند، عصب دشدر مرکز در حال گر  یحول نقطه ا

گرم  یداد. صدا هیتک شهیو سرش را به ش دیاش کش یساعت مچ دیصفحه سف یرو

 یم ،یآن همه شوق سفر و اضطراب دور نیبود که ب یزیتنها چ دیشا وش،یدار

ِ ا ِ ب نیتوانست آرام   قرار باشد: یجان

  ستیبه کعبه باز ن یکنم، در یبه تو سجده م رو

  ستین ازیکه طواف کردمت، مرا به حج ن بس

  ستیهر طرف نظر کنم نماز من، نماز ن به

  یرهاترم کن نیاز ا ،یکش یبه بند م مرا

  یبه من، که مبتالترم کن یزن ینم زخم

  یکنم، بلکه تو باورم کن یهمه توبه م از



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۷۹ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

بود که باورش داشت و  یگرفته مرد یبا آن صدا وش،یگوشش نه با دار لیآناه

  نداشت:

  تو، چه عاشقانه کوک شد یمن از صدا قلب

  من، کنار تو سلوک شد یپرسه ها تمام

ِ من گناه ن یکشم ول یم عذاب   ستیعذاب

  ستیشکنجه اشتباه ن ،ییشکنجه گر تو یوقت

  کرد: یقیرا کوک موس شیصدا لیدوباره که تکرار کرد، آناه از

  تو، چه عاشقانه کوک شد یمن از صدا قلب

  من، کنار تو سلوک شد یپرسه ها تمام

  ستیعذاب من گناه ن یکشم ول یم عذاب

  !ستیشکنجه اشتباه ن ،ییشکنجه گر تو یوقت

دست به دامن خواننده محبوب زن شده بود تا بلکه بتواند قفل زبانش  اس،یاز ال پس

 یکیبه محل قرار  دنیکه گرفت، با رس یرا باز کند، که خداروشکر جواب داد. نفس

  منتقل کرد.  نیبه در ماش یاش را از صندل هیو تک دیرا کش یشد. ترمز دست

  ه؟ی_ هان

 نیاول نیداده بود، ا رییتغ فشیاز خطرات کث یپاک کردن بخش ینامش را برا یوقت از

خواهد...  یدانست از او چه م یخواند. خوب م ینام م نیبار بود که زن را به ا

توانست هم  ینم شترشان،یاز مردها بود که برخالف ب لیاز آن قب مینگاهش را! شراگ

 یزن را دنبال کند. هر چند که عالقه ا کی یاو هم صحبت ه ونیزیتلو یبرنامه ورزش

  از برنامه ها نداشت.  لیقب نیهم به ا
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شده بود، در خاکستر  یروز برف نیکه ترس، تن پوش آن در ا یبا لذت لیآناه

که سوخت و خاکستر  ی. چون ققنوسدیکش یگرفت و شعله م یچشمانش آتش م

  البته در افسانه ها! د؛یبزا ییشد تا همتا

دونم  یداشته باشه، الزم م یدر پ یشگیبرگشِت هم هیرفتن  نیارم ا_ چون دوست د

  رو بهت بگم. زهایچ یسر کیماه دادم،  یکه به فاط یبر خالف قول

  :دیکش شیموها یبه پشت گردنش و انتها یدست

  _ آنا من عوض ش...

  شرم کرد و ادامه داد:  یزد، کم شخندیمرد ر یکه به حرف ها یظی"هه" غل با

 گهیکرده! د رییدوست داشتنم... آنا تغ م،یکردم. من، زندگ رییخورم که تغ ی_ قسم م

تخت خوابمون باشه. من  میشد یم یکیکه  ییکه تنها جا ستمین شهیاون مرد هم

با زن و بچه اما به دور از  یدونم زندگ ی! نمهیو قمار باز ک هیدونم قمار چ ینم گهید

  ...یهست یو چ یهست یدونم تو ک ینم ه،یاونا چه جور

ِ هم یآخرش داغ جمله آن  میترم یگذاشت و جمله بعد، در پ لیکبود آناه شهیبر دل

  بر آمد:

  !نی_ فقط دوستت دارم و هم

 ردیبگ دیبا کلمات به راه انداخته بود را ند میکه شراگ ینیریش یکرد باز یم یسع آنا

شد! زبانش  ینم یماند و عمل یم ی" باقیتالش او تنها در همان مرحله "سع نیاما ا

  آورد: لیدل شینقض وعده ها یگاز گرفت و برا یاز هر مقابله به مثل شیرا پ

همه  نیا دی! اون وقت شاینگاه به داخلش بنداز هیو  یمشتت رو باز کن هی_ شرا! کاف

  !ینزن رییدم از تغ گهیوقاحتت شرم کنن و د

  :کرد یریبهانه گ ش،یثبات نبودن حرف ها یثبات ب یبرا میشراگ

  . اون لقب رو...یوارد نشد ی_ قبول کن که تو هم از در درست

  آن کلمه، چهره آرام اش را طوفان زده کرد: یآور ادی



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۸۱ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

ً دور سرت نم ،یداد یجز من م ی_ اون لقب رو به هر کس   !دیچرخ یمطمئنا

  کرد: ییاز مرد دلجو زن

  ؟ی_ ازم ناراحت

را محکم  شیپا یبه خود گرفت و جا یکه ناز کردن اش گرفته بود، چهره دمغ میشراگ

  تر کرد:

  _ حد نداره!

آمد که  یم یدر نظرش کودک میهمه لجاجِت کودکانه لبخند زد. شراگ نیبه ا لیآناه

زنانه، آن  ییها یبود و حال، مهربان دهیغرور خواب یبا آجر و خشت ها یواریپشت د

  گذاشته بود، قهر کردن بلد شده بود! شیکودک سرتق را به نما نیا یرو

  ؟یدیذره هم بهم حق نم هی_ 

  شد: یعصب د،یکه عصر آن روز در صورتش کوب یکلمات تلخ یادآوریبا  میشراگ

  !می_ حقت همون بود که دور همو خط بکش

  : دهیبه خودش د ایکه دن یزن نیرحم تر یدر چشمان مرد زل زد و شد ب مشکوفانه

  ! می_ بکش

به  اهویه نیا یاش را بخواباند تا نکند که صدا یدرون یداشت غوغا یسع میشراگ

  درد؟!  ای! خط م؟یبرسد! او چه گفت؟! گفت بکش لیگوش دل آناه

  ...یمنته میخط گنده بکش هی! دور همو میخط بکش گمی_ شرا با توام! م

چشمان خسته و رنجور مردش  دنیبوس یبرا یطره گستاخ را کنار زد تا مزاحمت همان

  نکند: جابیا

  ! یقلب یاز اون خطا ی_ منته

 ینگاه کرد. هندزفر نیبه پشت ماش عیسر اس،یال یادآوریجا به جا شد و با  میشراگ

 یاز آهنگ ها یکیاش فرو برده و شرا مطمئن بود که  یپنبه ا یدر گوش ها
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 یصفحه بزرگ تبلتش م یدستانش را رو یعموپورنگ در حال پخش است. از طرف

را به وجود آورد که در حال انجام  نانیاطم نیکرد که باز هم ا یو ناگهان رها م دیکش

را گرفت و از  لیدستان آناه د،ید ییاست. فرصت را که طال نیپرندگان خشمگ یباز

لباس شبرنگش  یشانه ها یچشم دوخت که برف رو یبه مرد رفتگر شه،یپشت ش

  نشسته بود.

  گفتم؟ یاون روز بهت چ دتهای_ آنا 

ِ برآمدگ ل،ینوازش دست آناه با  یشد و سوهان دهیپوستش کش یبه رو ،یدگیآن بر ی

آسمان به  یببرد؟ وقت ادیو آنا آن را از  دیگو یزیچ میشود شراگ یقلبش! مگر م یرو

! او واو به واو حرف ها نیو زم نیزم ً را نه تنها در ذهن، بلکه  شیبه آسمان برسد، حتما

  در قلب هم داشت.

  !هیدونم اون شرط چ یهنوز هم نم ی. ولادمهی_ آره، 

ِ اهیمرد رفتگر را در س میشراگ رد شد، گم کرد. سرش  نیکه از مقابل ماش یچادِر زن ی

  زبانش را درون چشمان زن تکاند: یکرد و کلماتِ رو لیمتما لیرا به طرف آناه

  آنا! یخوام مسلمون بش ی_ م

ِ وارده، به باال جه ییبهت زده ابروها ل،یآناه  نییبودند را پا دهیکه از شدتِ شوک

  از زبانش منعکس شدند: ،یناباور ی. حروف با چاشندیکش

  _ م... مسلمون؟!

 نیباتریدر هم گره خورده، ز یسرش را خم کرد. لبان خندان و ابرو ها میشراگ

ِ ا   مرد بود. نیپارادوکس

نشده؛ البته  لیتحم یزیباره بهت چ نیوقت در ا چیدونم ه یمسلمون! م زم،ی_ آره عز

  اما... شه،یبه بعد هم نم نیکه از ا

  :میبا کلماتِ شراگ یباز نیا ا؛یدن یباز نیمعرفت تر یآن، شد ب کی در
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ً با جون و دل بپذ متی_ اما اگه تصم  هیخواهش نی! الیآناه رشیموندن با منه، لطفا

و در نظرش  یمدت، به اون هم فکر کن نیا یتو دیهست که با یکه ازت دارم و شرط

  . یریبگ

بهت زده اش را سر و سامان بدهد.  افهیق لیباعث شد آناه شیراندن خنده ها عقب

بگذارد! او از عالقه  یشرط نیهمچ میداد که شراگ یصدم درصد هم احتمال نم کی

اش  نیمحافظت از د یکه برا ییبا خبر بود. از تاختن ها حیوافرش به حضرت مس

نکرده  ینیتوه نیو جماعت مسلم الماس نیگاه به د چیه لیآگاه بود. آناه زیداشت ن

مردم  یداشت تا انگشت نما یتوانست، حجاب بر م یکه م ییتا جا شهیبود و هم

  نشود اما حال... 

ه به ِجد! مسلمان شود فکر کرده بود اما ن نکهیرا با دست فشار داد. چندبار به ا سرش

ِ یدانست اسالم، کامل تر یم  یفیهاست و متعاقب با آن، مسلمان بودن، وظا نید ن

بر دوشش خواهد گذاشت. با زنگ خوردن تلفن همراه اش از  تیحیتر از مس نیسنگ

که تهران  ییبازدم اش را رها. برف ها رون،یب یجو به وجود آمده فرار کرد و در هوا

از  یبرده بود و خبر نیرا از ب شیهوا یفیبود، کث دهیبر خود د شیپ یاز سال ها شیب

  مشمئز کننده نبود. تماس را برقرار کرد: یها زگردیآن ر

  _ الو؟

  تو دختر؟ یی. کجای_ سالم هان

 یآهسته و با ظرافت سخت م شهیکاست. مثل هم نیزم یاز سرد ،یگرم جود یصدا

  گفت.

  د؟ییجان. شما کجا ی. ببخش جودزمی_ سالم عز

  کرد: یزیخنده ر یجود

ً تو فروشگاه سر راه ِ خر ،ی_ ما فعال اگه تا ده  یول میتا گرم بش میکرد دیسرمون رو گرم

  !میجا باش نیکنم باز هم ینم نیتضم ،یاین گهید قهیدق
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  :دیمتعجب خند لیبود. آناه دیخوش قلب و صبور بع یاز جود دهایتهد نیا

  ؟یکن یم دیخانم؟! تهد یتا حاال جود ی_ از ک

  کرد. یمکث یجود

الهه بود  غامی! پادیکارها از من بر نم نیا یدون یخوبه خودت م ،یدل جود زی_ نه عز

  که بهت رسوندم.

اختالِف سن، با  نی. الهه از از همه دخترها بزرگ تر بود اما ادیشادمان خند لیآناه

  شد. یکتمان م شهیگرم اش هم یرفتار ها

ً خدافظ.امیم االن ممن ه دی_ باشه، باشه... همون جا باش   . فعال

تا به قسمت پردازش  دیچیو پ دیچیگوشش پ ینرم تر از قبل در حلزون ،یجود یصدا

  برسد: لیها در مغز آناه دهیشن

  .می_ باشه گلم، پس ما منتظر

که خانم بزرگ به  یستینبود. اگر ل یرا از گوشش جدا کرد. تا فروشگاه فاصله ا تلفن

 ندیایب لیآناه شیگفت تا آنها پ یم یبه جود نیقیاو سپرده بود را نداشت، قطع به 

سفارش کرده بود و  یجانب لهیراه دخترش چند وس ی! براگریاما خب، مادر است د

ِ "نه" گفتن نبود! لیآناه   اهل

گونه دل کندن از  نیا دی! شایاسیو نه ال میبود. نه شراگ یکه برگشت، خال نیماش به

را تا  اسیو ال میکه شراگ یزرد رنگ یهم نه! تاکس دیشد... شا یسهل م شیآنها برا

که  ینیگذشت اما او متوجه وزن سنگ لیآناه نیکرد، درست از کنار ماش یخانه همراه

 یتر از تمام نفس ها قیعم یگذاشته شده بود، نشد. نفس لیاز نگاهش به دوش آناه

به  دیاکس یآن را در قالب کربن د ه،یفرستاد و پس از چندثان نهیامروزش به س قیعم

صورتش  یکه زخم ها یداغ یخواست بر اشک ها یکار م نیبا ا دیهوا باز گرداند. شا

  !دلبانش بو  یسوازند خاتمه بدهد و طعم آن چشمان خسته، هنوز رو یرا م
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ِ سفر نیماش اش بود، شد.  یخودش و زندگ یرو شیکه پ یرا قفل کرد و فکرش قفل

 اینباشد، داشته باشد  ایبرود، باشد  ایگرفت بماند  یم میتصم دیبا لیکه آناه یسفر

 ادیدر  میدر او توقف کند. آنا به فکر شرا و شراگ ایبگذرد  مینداشته باشد، از شراگ

اند تا  یقیکه آنقدر حق ینداشتند. امان از احساسات مجز ه یدیبود. مراد و مر لیآناه

  و مقررات مغز از پردازش آنها عاجز بماند!  نیقوان

که رنگ  دیبه لحظه نکش شی. گونه هادیکش نییگردنش را باال و کالهش را پا شال

که  یرنگ یاش را آب کند! چراغ ها خیداشت  لیم میشدند؛ از همان ها که شراگ دهیپر

شدن  کیکرد. با نزد یرا چراغان شیشده بودند، مردمک ها زیفروشگاه آو شهیپشت ش

کوچک در  یپاکت ریش کینرجس که  صیخاش، در به صورت خودکار باز شد. با تش

 دایاش عمق پ یدلتنگ د،یمک یلبان غنچه شده خود م انیاش را م یدست داشت و ن

دندان  یچهره آشنا! جود کیشد با  یکرد! هر قدم که پس از آن برداشت، برابر م

ِ آن ک حیبه مل یکه آنا از کودک ،یمرتب اش را با لبخند یها به  د،یورز یم نهیبودن

کند، الهه دوقدم بلند برداشت و آنا را نرم در آغوش  دای. تا خودش را پدیکشصف 

 یرا نشان یگوشه چادر جود ،یگریو د میشان گوشه چادر مر یکیکه  ی. دوقدمدیکش

ِل   زد!  یگ

  !یهان ی_ وا

  !یبندانگشت ی_ وا

  قصه ها بود. نرجس الهه را کنار زد: یبندانگشت یکیاش هنوز هم به بار اندام

  تموم شد! ی_ هو

هم دور نرجس خاتون  لیو دستان آناه دیچیقهقهه در فروشگاه پ فیظر یصدا پنج

  . زشیعز

  ل؟یخانم وک ی_ چطور

  .دیغرورش جوش گینرجس برق شعف زد و د چشمان



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۸۶ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

  گل! یهان یشگی_ همون هم

 یخفاش یی. دست چادرها که باال رفت، گودندیدو را در آغوش کش آن یو جود میمر

در چادر دوستانش، غرق آن  لی. آناهدندیعقب کش کیبه  کیشان را پوشاند.  یهمگ

  مقابلش کف زد: میشده بود که مر نیریشرط ش

ِل یکفشا نیکف ا دیبا رتیوگرنه بابت تاخ میندار شتریب یولیهان هی فی_ ح رو  مونیگ

  ! یدیل یکرد یماچ م

 لیاز جانب آناه یبا او بود، شروع به حق دار شهیوکالت اش هم یکه خو نرجس

  کرد:

ما رو دم در کاشته  قهیدق ستیهم ب گهینفر د هی_ البته که اگه قرار به مجازات باشه، 

  !؟یبود؛ مگه نه جود

دهانش گرفت تا  یاش برداشت و آن را جلو یدست از مرتب کردن روسر یجود

  .ردیاوج نگ شیخنده ها

  دوتا از اول خل بودن!  نیا ،یهان الیخ ی_ ب

  را فشرد: لیآناه یو نرجس، بازو میاز اعتراض مر شیپ الهه

  گه؟ید یآورد نی. آنا؟ ماشمیوقت تلف کرد یلیدخترها تا حاال هم خ می_ بر

  به دخترها انداخت: یاجمال یداد و نگاه دییسرش را به تا لیآناه

کارتون  ادی یه د،یهمه چمدون و کوله که تو فروشگاه به دست گرفت نی! با ای_ وا

  من رو! دیندازیزنان کوچک م

  شدند.  کینزد نیماش به

  خانمان بود ها! یب هیشب شتری_ ب

 یبخار لیتوانست به الهه در جوشاندن خنده ها نفوذ کند. آناه یسرما هم نم یحت

بودند تا چادرشان را درآورده، تا کنند. الهه  میو مر یرا روشن کرد. منتظر جود نیماش
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بسته شدن  یجا گرفته بود. صدا لیآناه یپشت صندل میکمک راننده و مر یصندل

 یقیرا زده و دنده را جا به جا کرد. موس یمرکز قفل یدرها که آمد، آنا با "بسم الله" ا

  پخش شد. یکیکالس

[Piano Guys[ _ ؟یدیگوش م زیگا انویتا حاال پ یاز ک ؟یهان  

به  یبود. شال گردنش را شل کرد و نگاه لیبه گوش سمت چپ آناه کینزد شیصدا

توانست  یداشت م نانیبود که اطم یشده اش انداخت. نرجس کس زیچشمان ر

  کرد.  یتر ها م شیطور که پ نیبه او کمک کند؛ هم یدرباره مهد

  کنم خاتون جان. یتونم رانندگ ینم دیدیکه شما گوش م یجوون پسند ی_ با آهنگا

آنا  یبه بازو یجلو آورد و لگد لیالهه و آناه یدو صندل نیبرهنه اش را از ب یپا میمر

  زد.

  _ انگار نه انگار از هممون فسقل تره حمال!

  جا داد که: شیبه راه انداخت و ال به ال یشینما یآه و ناله ا لیآناه

  _ آخ آخ موز شدم!

  را از بند دهانش آزاد کرد: شیپروا قهقهه ها یب الهه

 اریهمون موزست که کاربرد خ انیجر ؟یگیجمله رو م نی! هنوز هم اـزمی! عزی_ آخعـ

  داره؟ آره؟!

  :دیلبانش را گز یجود

  جونم؟ یمو مشک یادب شد یتا حاال انقدر ب ی_ از ک

  :دیرا باال کش شیابروها نرجس

  ! یجود ستین یکه مشک یهان ی_ وا! موها

در مهار خنده  ینگاه کرد که سرش را باال گرفته بود و سع یبه جود نهیاز آئ لیآناه

  زد و نگاهش را به جلو دوخت: یداشت. چشمک شیها
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 هیدونم سا یافتاده بودم. نم یمشک یفرستادم با مو یکه برا جود یعکس نی_ اول

  !گهید گه،یخب د یافکت، عکس رو اونطور کرده بود... ول ایباعثش بود 

که حکم  یا نهیآئ دیکارش، از د نیشانه نرجس گذاشت و با ا یسرش را رو میمر

  را داشت خارج شد. لیچشمان آناه

  ها!  یاوردیتو تهش هم برا من شوهر ن م؟ی_ مر

  :دیاز گذشته داشت، از جا جه یکه غبار ییحرف ها یادآوریبا  میمر

  به من چه! ،یدرآود ی_ خودت هول باز

  مقابلش زد: دیتند شدن حرکت سمند سف یبرا یبوق آنا

ِ بدبخت مجبور شدم خودم رو به  ،یدرآورد یبخار باز یب نقدری_ خب ا بندازم  یکیمن

  ؟ی! حاال بچه دارگهید

از خانواده سه نفرشان را  یتلفن همراهش شد و عکس یپاسخ، وارد گالر یجا میمر

  کرد: نییباال و پا لیمقابل آناه

  خوشگلش رو! دونهی_ 

 یآن که عدد سه را م یو شمع رو یشکالت کیبه عکس انداخت. ک ینگاه کوتاه آنا

ِ سوزاند، روز تولد آن پسر چشم عسل   کرد.  یدرون عکس را بازگو م ی

  آره؟! گه؟ید حی_ محمدمس

ِ سرکش کیفرصت  نکهیاز ا شیپ الهه را از دست بدهد، تلفن  میمر یجانانه به زندگ ی

  را دستش کش رفت:

 یزد یم نهیکه اون همه سنگش رو به س یتحفه ا نیا نمیبده! بذار بب رتی_ آخ خدا خ

  هست حاال! یچ

  گفت: لینکرد و رو به آناه یاعتراض میمر
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 ی! اون ممارستانیتو ب میدر آورد یباز وونهیچه د رضایبا عل ینیبب ینبود ی_ آخ هان

ً! ی! اوضاعحیگفتم محمدمس یمن م ار،یگفت ماز   بود اصال

  دوخت: میزده مر جانیرا به چشمان ه قشیچشمان دق لیآناه

ِ شد به اسم انتخاب یشد حاال راض ی_ چ   !و؟ی ی

به  یداده بود، دهانش را صاف کرد و حالت پوکر رضایکه به عل یقول یادآوریاز  میمر

  خود گرفت:

رو  یکی نیکه اسم ا ارمیهم براش ب گهیپسر د هیخدا ازش نگذره! ازم قول گرفت  ی_ وا

  !ـشیبذاره! ا اریماز

که  یجمله ا یادآوریچندلحظه سکوت کرد و بعد، با  م،یحرف مر نیبا ا لیآناه

  از دهان خارج کرد: یرا چون بمب شیچندسال قبل به او گفته بود؛ صدا

با دوتا دختر! برو خودت رو  یاریدوتا پسر م ی! تو خودت هم به من گفته بودمی_ مر

  شعور! لیخر کن دختره ذ

  :دیاز جا پر نرجس

  !یوحش می! ترسوندی_ چته هان

از دهانش  رونیرنگش را در حدقه چرخاند و زبانش را ب یقهوه ا یمردمک ها میمر

  انداخت:

ُه ماه باردارهیبه چ یچ دمیفهم یاون موقع داغ بودم، نم ی_ جون هان  ی. تازه عمق ن

  !دمیرو فهم

در  یزیداشت چ یگرفت. جود میسرش را چپ و راست کرد و با تاسف نگاه از مر آنا

خارق العاده را  یزیداد و نرجس هم، انگار که چ یتلفن همراهش به نرجس نشان م

  کرد. یشاهد باشد، مدام به به و چه چه م

 دیبعد بر د،یدو متر از الواتون دور بش دیبذار د؟یکن یکار م ی_ شما دوتا اون پشت چ

  !گهیکار همد یتو
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را از  یگوش ،یحرفه ا یحرکت یو ط دیها عقب کش یصندل نیباال تنه اش را از ب میمر

  الهه ربود: دهیانگشتان کش نیب

 ابونمیبر و ب نیدلت خواست، وسط ا هوی یدیتو بحرش، د یبر یادی! زگهی_ بسته د

  آخه! یکن ینم دایمن پ یآقا یکه به خوشگل

  باز شود: میمر یاز نرجس فاصله گرفت تا جا برا یجود

  پختم و عکسش رو برات فرستادم؟ یبار برات کوک هی ادتهی_ 

ِرد که با  ی. سه کوکدیخاطراتش را آنقدر ورق زد و ورق زد تا به آن عکس رس لیآناه گ

را ساخته  ییاز آنها عروسک ها یکی یشده بودند. رو نیتزئ یخوراک یو رنگ ها ریخم

شد. آن دو عروسک،  یم دهید شانیبایز یپشت سر، موها و دامن ها هیبود که از زاو

 یو عالقه شان را به رخ م تیمیهم، صم تبودند و دست در دس یو جود یهان

به هم  یقلب صورت کیو با  نیحروف اول نامشان بود که به الت یبعد ی. کوکدندیکش

ً ز یبه چشم م یکوک نیا هیکه در حاش ییوصل شده بود. گل ها بودند.  بایخورد واقعا

 ،و درشت زیر یداشت که قلب ها یبنفش و صورت یاز رنگ ها یبیسوم؛ ترک یو کوک

  نقش زده بود.  شیرو ده،یبرجسته و خواب

ِ بره جود ادمیاز  شهی_ مگه م  ادمهیکرده بود اون روز! خب؟  ییچه کدبانو میشرق ی

  ؟یرو گسترش بد تیپز ینیریش نیا یخواست یم

 دیکودکانه خودش را جلو کش یبه وجد آمده بود، با وصف لیآناه فیکه از تعر یجود

  شود: کیتا به او نزد

گرد و خاک کرده!  یزدم که حساب نستاگرامیا یتو جیپ هیگسترشش دادم!  ،ی_ آره هان

  .رمیگ یسفارش م لویک لویک

  فرمان را چرخاند.  ،یفرع چیسر پ لیآناه

  شد خانم قناد؟ یما چ ینیریمبارک باشه. پس ش _ به به!

  دستانش را پشت سرش بهم گره زد: یجود



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۹۱ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

  راهمون هم پختم.  یتو یها برا یشما محفوظه! از اون کوک ینیری_ ش

ِ تعداد ب ،یکردند و همزمان از جود کیدخترها شروع به تبر همه از آن  یشتریقول

کرد و همه  یحرکت لی. آناهدیخند یفقط م یگرفتند؛ جود یمعروف را م یها ینیریش

  :شیرا ک

ِ  ادتهی ؟ی_ جود   هوم؟! ؟یجعبه از اون ها رو داده بود هیکه به من قول

دانه  کی لیکند و به آناه یکرد؛ مبادا که نامرد ینگاه م یوارانه به جود دیتهد میمر

  بدهد! شتریب

جعبه  هیروز  هی! موقع فرستادن عکسشون بهت قول دادم ادمهی ،یآره هان ی_ وا

  کنم! یبرات پست م یکوک

ِ یریبحث ش انیپا برهنه م میمر   :دیها دو ینیریش ن

موند همون  د،یقول و قرار با هم گذاشته بود ی! هر چگهینکن د یبابا! آنا نامرد ی_ ا

ِ ییاز تا ریغ هیفقط کاف نیبب ؟یرسه؛ مگه نه جود یم یمساو یموقع! به هر ک حرفم  د

  تره! نیریهات هم ش یها! از اون کوک یرو بچش یتا طعم کتک مر ،یبکن گهیکار د

  :دیرا کش شیبازو نرجس

 نقدریا یهان؟! تو ک ؟یعوض یدیو بروز نم یرو حامله ا ینکنه دوم میمر نمی_ ب

  آخه! یشکمو شد

بکند.  یتا استراحت رندیآرام بگ یاش را خواباند و از همه خواست کم یصندل الهه

  را در قالب کلمات بروز داد:اش  ینگران لیآناه

  گوشه نگه دارم؟  هی یخوا یخوره؟ آره؟! م یحالت بهم م ؟ی_ الهه؟ خوب

که از حال ناخوش اش  یشناخت. هاله ا یو نرجس م یجود م،یاز مر شتریرا ب او

  داد. یانتقال م لیبه آناه یندیدوره اش کرده بود، حس ناخوشا

  ... البته اگه بتونم!شمیبخوابم، خوب م کمیخواد.  ینم ه،ی_ نه هان
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از دوستانش خواست مراعات کنند و سپس، حواسش را جمع جاده کرد.  گرید یبار آنا

بود و جرئِت  سیخ ی. جاده حسابافتی یم یشتریرفت، مه غلظت ب یم شیهر چه پ

خورد، او ار  زیپوست کمرش ل یکه رو یداد. قطره ا ینم لیسرعت گرفتن را به آناه

 شهیخودرو را خاموش کرد و ش یشیگرما ستمیاز اندازه هوا کرد. س شیب یمتوجه گرم

تر  یگرم و خشک، باعث قو یانگشت اش باز کرد. هوا کیها را به اندازه دوبند از 

ِ و   شد.  یدر بدن الهه م یسرما خوردگ روسیشدن

 دهیدند توجه کرد. نخوابش یجا به جا م شیپرده پلک ها ریالهه که ز یمردمک ها به

که داشتند،  یبود! بدنش هنوز هم الغر بود و شکننده. با وجودِ هفت سال اختالف

شان خواب  یکرد. همگ یرا وارس نیپشت ماش نه،یقد بلندتر از او بود. از آئ لیآناه

قهوه  لیباال رفته بود و آناه شیالهه! پلک ها ،خواب باشد دیبودند جز آن کس که با

به دستانش کرد که تنه اش را در  ی. گوشه چشمدیکاو یروشن اش را م یها یا

شد اما  یحالت نشستن اش م نینبود، ا یفیآغوش گرفته بودند. هر گاه حالش تعر

بزند، طرف اش را  ی. تا بخواهد حرفدیکش رونیزبانش ب ریاز ز یزیشد چ یگاه نم چیه

 نیا یرسد به صحبت هازد؛ چه  یرفت و سر باز م یداد بس که طفره م یدق م

  !ینیچن

هشدار اطرافش نکرد.  یبه تابلوها یسرعتش را باال برد و توجه د،یرا که خلوت د جاده

ً زبان باز کند. ریگینپرسد و پ یدانست که تا سوال یرا هم م نیا   نشود، عمرا

  _ الهه!

  قطره شده بود، نگرفت. شهیش یکه رو یاز عرق چشم

  _ هوم؟!

 یم غیاز هم در دیبه گوش داشت و هم الهه؛ چرا با ازین . هم خودشدینچ مقدمه

  کردند؟

  ؟ی_ هنوز هم سر حرفت هست
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به جز  یزیانداخت. چ لیبه عمق چشمان آناه قیبه ظاهر گذرا اما عم ینگاه الهه

  جاده درَش نبود. ریتصو

  _ کدومش؟

بتواند عکس  دیکرد تا شا یگفت، به حالت صورتش هم نگاه م یکه م یکلمه ا هر

  بزند: نیالعملش را تخم

! ینیاون رو بچ یتون ینم ،یهست یاگه عاشق گل ی... گفتی_ چندسال قبل... گفت

  !یکن شیقفس زندون یتو یتون ینم ،یرو دوست داشته باش یاگه کبوتر یگفت

  زد و در ناکجا آباد محو شد. یلبخند الهه

  رو هم بهت گفتم؟ لشی_ اوهوم... دل

  کلمات بود: یبرا یحافظ خوب آنا

ُش یاون گل، تو عشقت رو م دنیبا چ ی_ گفت ِ اون پرنده، اس یک  رشیو با حبس کردن

به قتلش  ایتونه معشوقش رو حبس کنه  یوقت نم چیه یعاشق واقع هیاما  ؛یکن یم

  ...نکهیبرسونه؛ مگه ا

  بود: یکلماتش راض نیاز تکرار ع الهه

  عاشق نباشه! نکهی_ مگه ا

جاده و  دیفرستاد. چشمش به خطوط سف رونی"هوف" ب یبازدم اش را با صدا لیآناه

  الهه بود: یحواسش پ

از قبل باورش  شتریب یانگار حت ،یگیکه م نطوری. ای_ مشخصه هنوز هم سرش هست

  .یدار

  شخم زد: لیآناه یالهه به مردمک ها یها مردمک

  !یریگ ینم نیجز ا یجواب ،یهم ازم سوال کن گهیهزاربار د ی_ اگه از دوباره و حت
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 ی. خودش را گم کرده و به عشق اش شک برده بود. برادیبغض اش را سر کش لیآناه

  :دیبار دوم پرس

  الهه؟ هی_ عشق چ

  :ختیو باورش را در کلماتش ر دیرا شن شیدرون صدا یناراحت یها رگه

عشق وجود داره.  ن،یزم یرو یداره! به تعداد آدم ها یبستگ ه؟یعشق چ یپرس ی_ م

 یم ،یبش قیاگه تو احساساتشون عم یزنند ول یمردم راجع به عشق حرف م شتریب

 یعشق تو نی. اهینوع گروکش هیکنند! عشقشون  یم یدارن از هم بهره کش ینیب

 تیو مالک ییسلطه جو یقدرت! معن استیس استه،ینوع س هیسطحشه؛  نیتر نییپا

که  نیسلطه داشته باشند. نه ا یگرید یخوان رو یکه م هیاسیس یباز هی. دهیم

 یرو ناخودآگاه انجام م نیو ا ستندین اریعمد باشه، نه! فقط هش یآگاهانه و از رو

" رتی"غ ده،یبه اسم "حسادت" رخ م یزیکه چ تهیحس مالک نیدهند. به خاطر ا

. عشق دهیکنه و رنجشون م یم دیکه عشق براشون غم تول نهیهم یاافته. بر  یاتفاق م

! عشق فقط ستی! عشق معامله نیرو در مقابل طلب نکن زیچ چیکه ه نیا یعنی

پرنده است. تو از پروازش لذت  کی! عشق نگاه کردن پرواز ستیدادنه، عشق گرفتن ن

گله. تو از زنده بودن اون گل و عطر پراکندنش لذت  کی دنی! عشق بو کشیبر یم

 ،ی! اگر عشق داشته باشینیچ یگل رو نماون  ،ی... و اگه عشق داشته باشیبر یم

  !  یبر یو از اوج گرفتنش لذت م یکن یرهاش م ؛یکن یپرنده رو حبس نم

  _ الهه!

اش،  یو ترمز ناگهان دیشد یجاده منحرف کرد. تکان ها یرا به گوشه خاک نیماش

 یم انیکرد. چشمه چشمانش غل داریاز خواب ب بیرا به ترت میو مر ینرجس، جود

  شوند:  یم ادیکند و کلماتش فر

کنه و  یم یام که داره گرو کش یمند استی! من همون سستمی_ الهه من عاشقش ن

ً برا ی... براینفع خودش... برا یبرا  یخودش شرا رو م یآرامش خودش و مطلقا

  خواد! 
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  !موی! نه خود شراگیخوا یرو م دهیکه بهت م ییزای_ پس تو آرامش و چ

  خوامش! یخوامش... م ی_ م

  تا او را به حال برگرداند. ندینش یشانه اش م ینرجس رو یها دست

  !ی_ هان

  فشارد: یهم م یرو شیپلک ها آنا

  _ خوبم!

شود و از آنجا، به  یمنتقل م میبه چشمان مر شیاز مردمک ها یجود یدلواپس

  سقلمه اش:

ِل   ؟یبهش گفت یتو؟ چ یکارش کرد ی! چی_ ا

 یم میمر یبه چشمان شاک ل،یرا از چشمان کبود آناه نگاه نگران و متاسف اش الهه

  دواند:

  _ من...

  من شلوغش کردم! د،ی_ ببخش

که سر  یدیراند و همانطور که حواسش هست از پرا یم یسمت جاده اصل به

را معرکه  یآرام یقیموس رد،یفاصله را بگ نیشتریخورده بودند اند ب یزیچ نانشینش

  کند. یسکوتِ زجرآور درونش م اِر یب

ِ سه برا دیتون ی. ممیندار شتری_ تا آستارا پنج ساعت ب ناهار صبر  یتا حول و حوش

  د؟یکن

. ردیگ یراند، سبقت م یم یچیپیشوم که طول و عرض جاده را مار دیآن پرا از

ِ ن یکه نم یمخالفت شود. زبان ها  یپدال گاز فشرده م یرو شیبوت ها میشنود، کف

  چانه هاشان! یشود برا یم یکالم و مغزها پر از حرف است. زنگ تنفس یب
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 یافسار سوار اش را به سمت امامزاده کج م لیرسند، آناه یآستارا که م یورود به

  کند.

  امامزاده صالح! میو نر میهمه راه اومد نیا فهی_ ح

  کند: یاصالح م یجود

  _ امامزاده صالح و امامزاده قاسم! 

رسد.  یراهنما م یبه تابلوها نکهیکند تا ا یشده شهر را دنبال م یگنبد منبت کار آنا

که  اطیشوند. پا به ح یم ادهیشود و پنج دختر با هم پ یرو به حرم متوقف م نیماش

کند. قلب  یحرم، جذبشان م یها وارهیرنگ د یا روزهیف یها یگذارند، کاش یم

گذارد  یپا م یمناسک مذهب نیکه به چن ستین اولافتد. بار  یبه هول و وال م لیآناه

 میمر یسایکل ریتصو یکند. لحظه ا ی" منیمثال اش، آن را "اول یب اقیاما اشت

ِ وجودش به آن پناه  داریب یکه برا ییمقدس در ذهنش پررنگ شد؛ جا کردن آرامش

  خواند.  یبرد و کتاب مقدس م یم

 یکند؛ طرف راست ورود یکند که پله ها را از هم جدا م یم یرا وصل نرده ا دستش

 یرا در آورده و جفت م شانیخواهران است. کفش ها یبرادران و طرف چپ، ورود

  شود. یفرش نوازش م یبا نرم شانیکنند. کف پاها

  _ چقدر خلوته!

دخترها جا  رانهیشوند. از توجه غافل گ یتمام سر ها به طرف الهه کوک م ناخودآگاه

  خورد: یم

  _ ها؟! 

دست  یکرد. هر کس با حاجت یرا سلب م طنتیقدرت تکلم و ش ط،یآرام مح یفضا

 یم ادیرا فر شانیخواسته ها یکرد. بغض یو دامان امامزاده م حیخود را وصل ضر

 انشانیگر یچادرشان را مقابل صورت ها یاهیهم س یکردند، برخ یم هیزدند و گر

باران زده نبود، بسته بود و  شمانشانهم بودند که چ یعلم کرده بودند. در مقابل، زنان
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 ینامفهوم م یهم لبخند یشد. هر از گاه یبلند باز و بسته م ییلبانشان به زمزمه ها

و  میخواندند. به مر یدعا م یقامت به نماز بسته بودند و بعض ی! بعضدندیپوش

  نگاه کرد: یجود

  !د؟یخون ی_ شما نماز نم

  کاره گذاشت و رو به آنا پاسخ داد: مهیحرفش را ن میمر

 میخون یقضاش رو م نیسرع میدیگرفت. رس شهیهم نم نجایا ؛یکه هان می_ وضو ندار

  کرد. شهینم شیکار گه؛ید

چه  دیدانست با یخواند. نم یشد و فاتحه ا کیرنگ نزد ییطال حیبه ضر لیآناه

ً اگر بخواهد، امامزاده کمک انگشتان  یرو یکند؟ دست جود یم یبخواهد و اصال

  سردش نشست:

  شنوه! یاون تو و خواسته هات رو م ه؛ی_ باهاش حرف بزن هان

  سردرگم سر کج کرد: لیآناه

  من و خدا واسطه شه؟ نیازش بخوام ب یعنی_ 

  باال رفت: یجود کیبار یابروها

  نداره!  ازیهاش به واسطه نبنده دنیشن ی! خدا برای_ نه هان

بخوام؟ اون که در  یزیازش چ ایاز خدا حرف هام رو بزنم  ریبه غ دیبا یچ ی_ پس برا

  نداره! یبرابر خدا قدرت

  شد: رهیدستش خ قیبه انگشتر عق یجود

باشن. ما به  لهیتونن وس یم ییجورا هیها و امامزاده ها ! امامیهان ستیطور ن نی_ ا

کردن ما به خدا رو  کینزد تِ یکه صالح ییبه کسا ه؛یهان میکن یاون ها توسل م

قسم  امبرانشیخدا رو به حق امامان و پ م،یکن یدعا م یکه وقت لهیدل نیدارن! به هم

  برامون دعا کنن. میاخو  یم یاله یایاز اول ای میدیم
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دانست فقط  یحرکت اش را نم لیچسباند. خودش هم دل حیاش را به ضر یشانیپ آنا

داشت  شیکه اشک ها یذهنش به او اراده کرده بود؛ برگرفته از زن جوان دیبخش تقل

ِ ناالنش را! دیشست... شا یرا م حیضر   هم دل

  خدا برام دعا کن! دعا کن... دعا کن... شیامامزاده، پ ای_  

 نیدانست چه بخواهد که بهتر یخواهد! نم یدانست چه از خدا م یهم نم خودش

  رفتن و دل کندنش را؟!  ایخواست  یم! ماندنش را یشگیباشد و هم

  خالص شم! یهمه دو راه نی_ دعا کن بتونم از ا

خواند، به خود آمد. دست به سمت کاله  ینامش را م یدر پ یکه پ میمر یصدا با

  که مشخص نباشد، اشکش را پاک کرد. یاش برد و با کف دست، طور

  .می_ اومدم، بر

بست،  یو راه رفته را برگشتند. کمربندش را که م دندیپرهنه شان را کفش پوش یپاها

بگذرد.  داد،یهل م ایکه او را به سمت امواج در ینتوانست از وسوسه جزر و مد

  :دینرجس قصدش را فهم

  ! من گشنمـه!ایبه در رسهیو م رهیراه م نیا یهان ی_ ه

  شد.  نیاز حواس جا مانده اش در حرم شرمگ آنا

شما ناهار  رهیم ادمی یه شه،یگشنم م ریبه د ریم د_ ببخش نرجس. من چون خود

  !دینخورد

  درشتش چرخاند.  یرا در حدقه ها شیقهوه ا یمردمک ها نرجس

  !شهیم رید یلیدور بزنم خ د؟یساحل بساز کینزد یبا فالفل دکه ها شهی_ بچه ها م

 ینیریبا آن ش یخوردند. چا ایبود که کنار در یا هیفالفل تند و پر از ادو ناهارشان

 نیسنگ شانیسر حالشان آورد. معده ها ینا آرام، حساب یایپز لب آن در یجود یها

  شده و چشمانشان خمار خواب بود.
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  ؟ی_ سالم عشق مامان! چطور

  ما؟ یب گذرهیخوش م گهیبابا م ؟یخوب ی_ سالم مامان

  ! گذرهیهم خوش م ی_ آره عسلم، بهش بگو حساب

امواج گذشت و خودش را به گوش  یآب باز یصدا نیاز ب حیو محمدمس میمر یصدا

 نیسنگ یحت ،یدوستانش رساند. تا آن لحظه دور از هم نشسته بودند اما کنجکاو

شده به صفحه تلفن همراهش  رهیخ میمر یبرد. همگ ادیهاشان را هم از شدن معده

  را دوره کردند.

  !گمی_ باشه م

تبلت؟ نگاه کن  یپا یو بست نشست یدی_ عه! محمد مامان، باز چشم من رو دور د

ِ چشم   هات چه قرمز شده!عسل

ِ یاز د حیمحمدمس اول خود  یشد و پس از چند لحظه دوباره به جا دیناپد نیلنز دورب د

  شد: یمبل ننشسته بود که شاک یبازگشت. هنوز کامل رو

  مامان! هیمن که هنوز عسل یها_ چشم

معذب نشود؛  یرفع دلتنگ یکردند تا برا یدوره اش را خال د،یکه رس رضایبه عل نوبت

 شیراه را آنا با وجود کوفته شدن کمر و پاها یاهل خجالت نبود. باق میهر چند که مر

شد که دست از فرمان  یم ی. چهار ساعتدندیرس نیگذشتند و به سرع لیراند. از اردب

 کرد،یاش نکنده بود. هر بار که قفل صفحه را باز م راهتلفن هم نهیزم ریو دل از تصو

ِ دلتنگ یآن رو ده،ی. نرسشدیخاکستر م یآن سو یایرا قفل دن یچندلحظه ا رخ  یبد

خاطره و گاه با اکو  کی یساز ری. گاه با تصوکردیم ینشان داده بود و مظلوم آزار

 ییجدا شاننیب ت،مسافر  نیبا او بوده و حال ا شهیهم ییآشنا! گو ییکردن صدا

  انداخته است. 

  !ی_ لعنت
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پر عمق به  یبه صفحه روشن آن نداشته باشد. دم یدیاش را برگرداند تا د یگوش

ِ معمول نگاه داشت. سپس آرام خارج اش کرد. ا شیو آن را ب دیکش نهیس  نیاز حد

مرطوب  یموثر باشد اما وسوسه هوا توانستیبود که با ده بار تکرار شدن م یراهکار

ِ و سرخ دیکش نیرا پائ شهی. شداداجازه انجام مکرر آن را ن شه،یش یآن سو ِ  ی چشمان

  شهال شده اش، او را جا زد. 

  بهت گفتم بذار من برونم که! ی_ هان

ِ دفعه قبل، الهه خواب بود و باق نیبغل ماش نهیآئ از دخترها  یرو برگرداند. عکس

  . داریب

  . زمیعز رمیگیم حالت تهوع م_ نرجس جانم، خب من که بهت گفت

انگار که به آن  یثمر ماند و حت یب کردیاش م ازهیخم دنیبلع یکه برا ییها تالش

  !دیشدت بخش

  صلوات! ی_ به کشتنمون ند

رو  رونیکنم سالمت برسونمت! برگرد ب یم نیمن تظم ،یبکن لتی_ تو دل از اون موبا

 ییکارها هی! ؟یریدستت بگ یمسافرت که گوش ینگاه کن خب؛ آخه مگه اومد

  !یمر یو دو سال داشته باش یس کنمیتعجب م ،یکنیم

گردنش آن را  یکند که درد ناگهان هیهد لیبه آناه یرا باال آورد تا چشم غره ا سرش

آنا و درد گردن اش  یتلفن همراه اش، حرف ها نگید نگید یدوباره خم کرد. با صدا

  چشم دوخت. آنا متاسف شد: یبرده و دوباره به صفحه گوش ادیرا از 

  بدر! زدهیس میاومد ی_ ما رو باش با ک

از  شیکه طاقت نداشت ب لیگذشت. آناه یم یلیخ دیشدن خورش میبود و از قا شب

بالشت و  کیمسخره را تحمل کند، تلف همراه اش را برداشت. دلش  یآن صندل ن،یا

! نام حنان را لمس کرد و شیقل خوردن رو یبرا نیعالم زم کیو  خواستیپتو م

  تماس برقرار شد:
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  د؟یدی! رسی_ سالم هان

  بلند کرد: شیرا برا میمر یتکان داد که صدا یسر آنا

  آخه! یدیکه کله تکون م نتتیبی! مگه میهان ی_ وا

 ً بر زبانش اطراق کرده بود. دستپاچه از معطل شدن حنانه  یخستگ ،یرارادیغ کامال

  گفت:

  م؟یریرو بگ دیکه کل میایحنانه. کجا ب میدی_ آره، آره... رس

  که بوق ها به راه انداخته بودند بلند شد: یو داد غیج انیحنانه از م یصدا

و برام  ریآدرس بگ یکی... از یشناسی. خونه رو هم که نمدیخسته ا دونمی_ م

  .آرمیرو م دیبفرست، خودم کل

تشکر زبان بچرخاند. چشمان  ینتوانست برا یداشت امتناع کند اما حت یسع لیآناه

. سر تکان داد تا دندیکشیم شانیو خواب را به رو شدندیم یگوشه ا خیاش خودکار م

 یمرد دنی. با ددییپاینگران او را م ی. الهه چشم باز کرده و با چهره ادیایبه خودش ب

  :دیتر کش نیرا پائ شهیداشت، ش نبه ت یانتظام یرویکه لباس ن

  _ آقا؟

  کرد: زیت لیآناه یاش را به سو اهیس یکه انگار عجله هم داشت، مردمک ها مرد

  _ بله؟!

  را به کار ببرد: یحوصله تر از آن بود که در مواجهه با مرد، آداب اجتماع یب آنا

  د؟یکنیرو لطف م ابونیخ نی_ آدرس و اسم ا

داد. تلفن همراه را از دست  یپراکنده اش نشان از کهولت سن مرد م دهیسف یموها

تندش از  یکرد. دکمه ارسال را فشرد و با قدم ها پیآدرس را تا عیزن گرفت و سر

را غلط  ییفرستاده شده انداخت. چندجا امیبه پ یدور شد. آنا نگاه لیآناه نیماش

  نوشته بود!
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  .رسهیم گهید نیتا پونزده م د،یکنب یاستراحت هیداد.  ی_ بچه ها حنا اوک

کرده و درازکش شد. با فکر به  میاش را تنظ یدخترها صندل گریخودش جلوتر از د و

کرد  یمانده بود، اخم یلیخ یلعنت یصندل نیکه هنوز تا خالص شدن اش از شر ا نیا

  خواب را در آغوش بکشد. یگریمضاعف د زیداد بدون فکر کردن به هر چ حیو ترج

بهتر  زدند،ی. شک نداشت اگر قهقهه مدادیخنده، گوشش را قلقلک م زیر یصداها

  گونه بود! زیو زیو یصدا نیاز ا

  !دیبابا! االنه که بپوک دی_ نگه ندار

  و بدنش را کش داد.  دیرا مال چشمانش

  شدن خانم خرسه؟! داریب یزود نبود برا کمیخانم.  ی_ ساعت خواب هان

  پراند.  لیحق داشت. نگاه کردن به ساعت، رنگ از رخسار آناه یجود

  ! دو سـاعت؟!حیمس ای_ 

  اش را مرتب کرد: ییخرما یموها نرجس

  .یگل یهان میکن دارتیب ومدیدلمون ن ،یخسته ا میدی_ د

  :دیکه عادت به سفر نداشت، نال میمر

  !یهان هگید می! برون بریمردم از بس که تکون تکون خوردم از صبح ی_ وا

را برانداز  میزحمت، چهره داغ کرده مر یتوانست با کم یرا خوابانده بود و م یصندل

  کند.

  حنا اومد؟ ی_ خب حاال توام! راست

  :دیرا به سمت الهه کش لیسر آناه دهایبرخورد کل یصدا

گذشت! آدرس رو هم نوشت و  رتیاز خ ،یبود دهیجور خواب هی_ آره، اومد. ماشالله 

  . میکنیم دای. پرسون پرسون پستین یدور یگفت جا
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و استارت زد.  دیرا جلو کش یتا خورده را از دست دراز شده الهه گرفت. صندل کاغذ

به کلبه هفت کوتوله  شتری. بدیطول کش نیتا توقف دوباره ماش قهیدق ستیکمتر از ب

را ساخته بود،  وارشیبه د واریآجر د یکه به جا یماند تا خانه! با آن همه چوب یم

  از سر و تن دخترها تکاند. یخواب و خستگ

  گاد! ی_ اوه ما

ً ح یخاکستر یدرجه باز شده و مردمک ها نیاش تا آخر چشمان  رتیرنگ اش، تماما

  بود.

  ! خدا جونم!ی! وام؟یبمون نجایقراره ا یعنی_ 

با  یرا در قفل کوچک در چرخاند. در چوب دیرا پشت سر گذاشت و کل یو جود میمر

از قبل،  یراه الهه کنار رفت. خانه گرم بود! انگار کس یفرتوت اش از جلو یسرفه ها

ملحفه  یرو یفیکث چیه ایگرامافون  یرو یغبار چیآمدن را داده باشد. ه نیتدارک ا

که داشتند،  ییقدمت باال نیوسط هال نبود. همه لوازم در ع یکرس یپهن شده به رو

خانه شده  ی. آن قدر محو تماشادندیکشیشان را هم خوب به رخ مبودن یمتیق

کلفت از تن و بدن  یکندن آن لباس ها یبرده بودند چقدر برا ادیاز  یبودند، که حت

  ! کردندیم یشان لحظه شمار

  گرفت: جهیو نت دیبسته کش یبه درها یسرک لیآناه

و  دیتا برس دیخوردیمغزم رو م ! حاال خوبهدیمنگول ها نگاه نکن نیجور ع نی_ هم

  . دوتا اتاق داره که حول و حوش دوازده مترن هر کدوم...دیاستراحت کن دیبتون

 م،یمر ل،یجلب شد و دست آناه لیباز پشت سر آناه مهین یدخترها به درها توجه

  و نرجس را نشانه رفت: یجود

  از هم جداتون کنم که! تونمی_ شما رو هم نم

ها را سبز نالهه، که نوِر رد شده از پنجره آ یها ید کرد و به خاکستراش را بلن چمدان

  شد: خیروشن کرده بود، م
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  !؟یدیل یخوا ی_ دعوت نامه م

و نه چندان نرم  یزرشک یشان را فرشبودند. کف گریکدیبه  هیشب نه،یاتاق به ع هردو

کوچک تر؛ که گلبرگ  یکوچک با گلدان یرا پنجره ا شانیوارهایاز د یکیپوشانده بود و 

تا شده و کمد  یرا در بغل داشت. بالشت و پتوها وسفیبه نام حسن  یصورت ییها

که شد، به اتاق خواب مجاور هم  ریاز اتاق ها بودند. جاگ گریهم گوشه د یخال یچوب

به  ی. گوشه اخواندندیکنار هم نماز م یزد. نرجس کتاب و الهه و جود یسر

هر بار که کمر به رکوع خم و راست  د،یسف ین چادر هانشست. حسرت آ شانیتماشا

بود،  دارشانینماز و آغاز د انیکه پا ی. با سالمکردیم یدلش را پر و خال کردند،یم

  را با بوسه مهر کردند.  یمهر سنگ

  _ قبول باشه.

  .زمیعز ی_ مرس

  _ قبول حق باشه.

 یانانهیزبینگاه ر شانیسرکش، به سجاده ها و سپس به صورت ها یکودک چون

ِ آب یمهربان کردیانداخت. احساس م  یو قهوه ا یو آرامش از آن دو جفت چشم

  !تراودیم

داره؟! شما  دنیسنگ، ارزش بوس کهیت هیمگه  د؟یدی_ چرا آخر نمازتون مهر رو بوس

انسان  هیکه از خاک،  یزی... شما به چفهممی! نمدیبه اون مهر سجده هم کرد یحت

  ! د؟یکنیساختَتِش، سجده م

  شد: یم شتریگفت، تعجب اش هم ب یچه م هر

 هی ی! شما هم االن به رودمیکه از بت پرست ها شن هییزایبه چ هیکار شب نی... انی_ ا

  !دیو سجده کرد دیگذاشت یشونیسنگ پ

  کرد: یلودگ میمر

  ! ؟یآبج میو زمرد سجده کن اقوتیبه  ی! انتظار دار؟ی_ خب پس چ
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کرد هر چه  یرا نشاند و سع لیآناه یو دستش را اهرم سرش کرد. جود دیدراز کش و

  و او را به باور برساند: زدیگرفته، در چشمان اش بر هیدر نمازش از خدا هد

 هی نیمهر! ا ینه به مهر و برا میکنیما بر مهر سجده م قتیدر حق زم،یعز ی_ هان

  سجده بشه...  دهییرو نیز زمکه ا یزیبه چ دیحکمه که موقع نماز با

  داد: یجا یرا در حرف جود یپرانتز میمر

  !ینباشه مرگ مغز یدنیپوش ای یشرط که خوردن نی_ به ا

  دوباره به آنا نگاه کرد: یجود

هستن؛ مثل  نیزم یرو یزهایچ نیپست تر م،یکنیکه ما بهشون سجده م ییزهای_ چ

 تیتا در مقابل خداوند، اظهار خضوع و نها میذاریخاک! ما به مهر سر م نیهم

  . زمیعز یهان میرو داشته باش یفروتن

بود را پس از هضم، به  دهیکه شن ییحرکت نگاه داشت تا حرف ها یزبانش را ب لیآناه

کشان، اعالم حضور  ریآژ ات،یعمل نیانجام ا نیدر ب یخاطر بسپارد؛ که عالمت سوال

  کرد:

ً چرا سجده م   !م؟یکنی_ اصال

ِ تن اش را به آن تک لیبه آرنج آناه یمشت محکم میمر داده بود،  هیزد که چون تمام

  اش شد. فیصورت لط یرایتعادل اش بر هم خورده و فرش خشن اتاق، پذ

  !گهید ریبگ رادیو به نماز هم ا ایباره ب هی! ؟یپرسیسواله که تو م نمی_ آخه گاگول! ا

 یخسته به نظر م یکتاب اش را بست. قهوه جوش چشمان اش، حساب نرجس

  :دندیرس

  من به خوابم برسم.  د؛یهم در سکوت بکش دیکشیرو م گهید_ اگه هم

  . دیرا باالتر کش اشیزد و ملحفه گل گل یچرخ
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چه برسه  ؛یکن یبراش سر خم م ،ینیبیواال مقام رو م ایآدم مهم  هی یتو وقت ی_ هان

 نی. سجده قشنگ ترمیکنیخدامون سجده م یا اون همه عظمتش! ما هم برابه خدا ب

حالت،  نیا یچرا؟ چون تو یپرسیداشته باشه! م تونهیکه انسان م هیحالت

که خضوع و عبادت  ؛یدیز قرار میچ نیقسمت بدنت رو بر پست تر نیارزشمندتر

  ! نهیخالصانت رو بب

  را وارد مغزش کرد. دیتمام مطالب جد د،یکه کش یبا نفس پر عمق آنا

  !یجود ی_ متوجه شدم. مرس

  کرد: نیاش را باال و پائ کیبار یبا چک کردن ساعت، ابروها میمر

ِـر ،یاگه سوال موال ندار گمی_ م ! که خواب دارم و ساعت هم شب رو یلطف کن ه

  نصف کرده!

  کرد: یانیدر نظر خودش پا در م یمات شد که جود لیآناه

  .شهیرو ولش کن! دل که پاک باشه، زبون هم نترس م _ اون

برق، در اتاق را پشت  دیو با زدن کل دیهر سه پاش یبه رو یخسته اما پر مهر لبخند

 هاینیریآن ش یفکر کرد که جادو نیشدن به الهه به ا کینزد نیو در ح دیسرش کش

 د،یند یشان که نورحاال از او دور نگه داشته اند. از المپ اتاق نیرا تا هم یگرسنگ

 یشد خط باطل ،یکیدر آن تار اشیخاکستر چشمانکرد الهه خواب است. برق  الیخ

  شد: دهیاش کشاوهام یکه به رو

  !یهان دارمی_ ب

  و سر به بالشت گذاشت. دیدراز کش کنارش

ِ اسب آب ی. نه به اون دهنآدیخوابم نم یبیبه طرز عج ی؛ ولچرا دونمی_ نم  ،یکه قد

  و نه به االن!  شدیپشت رل باز م

را قفل عکس پس  یاقهیچند دق ،یتلفن همراهش را باز کرد و طبق روال آت قفل

  شد.  اشنهیزم
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تو صبح کنم خوشگل  یصدا یباشم که شب رو ب یوقته؛ وگرنه من ک رید فی_ ح

  مامان!

  داشت: یبلند یاتاق، صدا یکیآرام الهه در تار خنده

  خوشگل مامان رو! نیا نمشی_ بب

 ریو شباهت غ ییبای. از زدیبه سمت خود کش لیرا از دستان آناه یبا خباثت، گوش و

 یسرسختانه م یکه به پدرش داشت گفت. چشمان اش با هر حرکت، کاوش یمعمول

را بدهد. حرف  اشانیتا به زبان، دستور ب شدیبه مغز ارسال م دیجد یکردند و اطالع

  :دیتجسس دست کش ازنرسانده بود، که  اش را به نقطه سر خط

  داد! امیپ ؟ی_ هان

منتظر ماند تا حداقل  »؟یداریب«کرده و آن را باز کرد:  یاش مکثو فرستنده امکیپ در

کرد.  ییاعتنا یالهه ب یهاها و تاسفبگذرد. به سرزنش اشامیاز ارسال پ قهیدو دق

 یاز جانب او رو یامکیپ ایطور به نظر برسد که در انتظار تماس  نیدوست نداشت ا

هوا بود؟ قطعا نه!  یسرد یبرا پ،یدر هنگام تا انشاست! لرزش دست دهیتلفن خواب

ِ انتظارش نداشت؛  ییابا میشراگ ل،یبر خالف آناه» .دارمیب«ارسال کرد:  از حاشا شدن

  »دختر؟! یتو خواب ندار«پس زود گفت: 

اش را در بر گرفته بود. دست گذشته و تمام بدناش، حال از مچانگشتان لرزش

. ندیباشد؟! الهه سماجت به خرج داده، توانست نوشته را بب داریدوست نداشت ب

  را درک کرد: لیحالت آناه

که  مونهیم داریساعت هم آدم ب نیمن رو؟ نگرانته خب... آخه تا ا نیآروم باش! بب -

  !؟یهان هان م؟یگوساله موند یما

اش که شد، دلش به حال آن همه اشک جمع شده درون آن حدقه در چشم چشم

هام خواب داره چشم«نوشت:  شیرا به راه انداخت و آرام برا اشهیکوچک سوخت! گر

دچار شک  ل،یحاالت آناه نیالهه در حسرت آن همه تناقض ب» دلم تب داره! یول
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از بهت  میانگشتان شراگ هبود ک دهیچیم پشده بود. اشک و عشق در آنا دره یزدگ

  را پاک کرد. شیهااشک» تل! ایب«خارج شد: 

  تو؟! ی! خوب؟یهان -

  را دوران داد: اشچشمان

  .شمیالهه.. خوب م شمیم -

اش شده بود که در ذات یتر از آن درشتاش درشترسان را لمس کرد. چشمان امیپ

  بود! 

  ؟یهان هی_ چ

را  یسرش بود، هندزفر یکه باال اشفیک یخارج پیجواب داد و مشتاقانه از ز کوتاه،

  :دیکش رونیب

  آهنگه! هی_ 

ِ دو راه را درون گوشش فرو کرده و سر د کی را  یرا به دست الهه داد. هندزفر گریسر

سوز  ت،یشود. در نها یآهنگ ضربه زد تا بارگذار یاش متصل کرده و روبه تلفن

  را سوزاند: لیقلب آناه خواننده بود که

  غم و غصه، بذار من حرف بزنم ایدن هیدلم مونده  یتو کجا؟ تو یرفت هوی_ 

  مشت بزنم؟ یخونه تا ک نیا واِر یدر و د یرو ه،یچشام کبود ریو روزم عکس تو ز شب

  اشکام بکشم به صورتم دست بزنم ینا نداره دستام رو گهید اد،یباال نم نفسم

  زنمیآخه دارم حرف م زنم،ینگو بهت سر م ؟یآخه مگه دل ندار ؟یعوض یریم کجا

  

خرسند از  لیو آناه کردیرا سخاوتمندانه در وجودش گم م لیآناه یها هیگر بالشت،

  .دادیادامه م ،یرد گم کن نیا
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   ؟یبا اون خوب نمیبگو ب ستم،یحاال که من ن ،یبود فقط کنار من آروم بود یروز هی_ 

ِ رفتنت، رو دیهمه غرور و احساسمو بد کشت تو   مشته! یفقط جا وارای! بعد

  تونه یاون م ،یاگه بر یتون یتو نم یخونه. گفت یخسته، شبا برا تو م یصدا نیا

  خدا باال سر شاهده یول گمیتو رو خوشبخت کنه تا تهش پات بمونه، من دروغ م که

  مهره سوخته! هیتو شدم  بعد

  

را  لیاش گذاشته که بتواند امثال آناهقدر ستاره در دامنخدا آن گر؛یاست د شب

 دیرا با کوره خورش اشفتیظلمت، ش تِ یدر نها گر؛یدرونش جا کرد. شب است د

شان کره ! صبحانهگریهاشان هم درد است د ی... بعضگری. شب است دکندیعوض م

  د. حنانه بودن ونیاش را مدبود که نان تازه ییآلبالو یو مربا

  نون داغ! نیحنان؛ هم بابت خونه و هم ا ی_ مرس

  اش چپاند:لقمه را در دهان نیآخر حنانه

 د،یلباس بپوش دیبرام! حاال هم بلند ش یکنی_ غمت نباشه؛ تهران که اومدم، جبران م

  استخر! میبر

را شست و الهه آن  فیکث یظرف ها میخانه را؛ مر یرا جمع کرد و جود قیآالچ نرجس

بود و دل به کار  اشیمیاش بندِ دوست قد. آنا هم دست و زبانکردیها را خشک م

  .بستینم

  تنگ شده بود حنا! ی_ دلم برات حساب

فکر  نیبه ا لیاش را در حدقه چرخاند و آناهرنگ یدرشت و طوس یهامردمک حنانه

اش اش، دلبرتر از قبلباساش با رنگ لدادن رنگ چشمان قیتطب نیکرد که چقدر ا

  کرده بود!

  هر روزت مشخص بود کامل!  یها_ آره، از اون زنگ زدن
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  صورت حنانه خم شد.  یبرداشت و رو یرا از پشت اشهیتک

  من! وونهی_ دوستت دارم د

 یبر گردن و انتها ی. حنانه دستدیبوس اشیفندق یموها یرا از رو اشیشانیپ و

  :دیکوتاهش کش یموها

  ها! یشد_ خل 

 یدوست نیباعث ا شانیعاد ریشباهت غ نی. همدندیهر دو لب کش داده و خند و

 یم یاوجه اشتراک تازه نیترمتوجه کوچک یوقت شهیشده بود. حنانه هم یرعادیغ

بر خود غره  یذوقخوش قیرف نیو آنا از داشتن چن کردیم کتهید لیشد، آن را به آناه

  .شدیم

که راه را  لیرا بستند. آناه شانیساک ها پیمناسب به تن کردند و ز لباس

َند و جا شناخت،ینم را به حنانه  شیبه ناچار دست و دل از پشت فرمان نشستن ک

 یها و خبرهاقدر گرم حرفرا راه داشتند. آن یبه آب گرم، نصف ساعت دنیداد. تا رس

از گوشش دور  نیب نیهم در ا لیناهآ اهتلفن همر  یشده بودند؛ که صدا گریدکیداغ 

به ساعت، تلفن  دنیسرک کش یبرا لیکه از استخر خارج شدند و آناه یافتاد. تا زمان

ُه تماس از دست رفته از روناک داشت.همراه   اش را به دست گرفت. ن

فراموش کرده بود  یبرده و حت ادی... روناک! به کل او و مادرش را از ستادیحرکت ا از

خواهد شد.  ریکه روناک چقدر از دستش دلگ یخبر سفرش را به آن دو بدهد! وا

را معلق گذاشت و تلفن را به  شانیاش کردند که سواالت همگدوستانش دوره

  اش چسباند.گوش

  !ی_ هان

  آب جوش بود؛ داغ و سوزان! گید کیقل قل کردن  هیشب شیصدا

  ناک به خـ...رو  ؟یجانم. خوب ی_ سالم آج

  اش را گرفت: آرام روناک، آرامِش جان یصدا



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۱۱۱ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

  .آدیم شیپ کنم،ی! درک مینداره آج ی_ اشکال

ً سکوت کی چیداشت سرزنش کند و فحش بدهد اما ه دوست که  یدر کار نبود. گاها

ِ  نیزشت تر رند،یگیم شیزادگان آدم در پ تکلم است؛ کاش  یانسان دارا کیشکل

ها  نیکه ا هاتی! اما هکردیرا هم ممنوعه اعالم م یکی نیبهشت، خدا ا بیمثل س

  !ممنوعه یهابیس نیگاز زدن به ا فتهیو ش زادندیآدم

  بُرد: یاش مکالم ی. از بلنداکندیموکول م ندهیاش را به آاز خواهر دردانه ییجودل

  _ مامان کجاست؟ 

  تا جواب دهد: بردیزمان م یکم

  .شورهیها رو مست؛ داره ظرفآشپزخونه_ تو 

جلوتر  اشسیخ یموها یاش را روشال شوند،یم کینزد نیکه به ماش طورنیهم

  :کشدیم

  _ حالش چطوره؟

  گرفته است: یرا به باز اشراهنیسو عروسک پ نیدر ا روناک

  ؟یبدم، باهاش حرف بزن یخوا ی_ اون هم خوبه؛ م

  ! حرف بزند؟!ستدیایو از حرکت م افتدیدر از زمان جا م گرهیدست یبه رو دستش

  ؟ی_ خودت چطور

  .دهدیم هیتک یصندل یو سرش را به پشت گذاردیم شیپا یرا رو ساک

اون مادرته؛ دشمنت که  ؟یادامه بد یموش و گربه باز نیبه ا یخوایم یتا ک ی_ هان

 چرخهیفر، زبونش نمس یرفت یخداحافظ یب دهیفهم یقسم از وقت حی! به مسستین

 یتو رهیو م کنهیگوشه رو نگاه م هی نه،یشیساکت م طورنیگله کنه ازت! هم یحت

  !خانم یهان هیزیانصاف هم خوب چ کمیفکر... 
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باران خورده راه  یاجاده یبه رو یکی. افتندیزمان راه مهم ل،یو اشک آناه نیماش

  . کندیاش را باران خورده مبام گونه ،یگریو د رودیم

  !؟یمن اومدم مسافرت راست یدی_ تو از کجا فهم

  :ردیگیزبان به دندان م مان،یو پش شنودیرا م شیخدشه وارد شده به صدا روناک

زنگ بزنم. اون  ینگرانت شدم. مجبور شدم به مهد ،یرو جواب نداد تیگوش ی_ وقت

زنگ  میو به شراگ ارمیهم ازت خبر نداشت، دلواپست شد. باالخره نتونستم طاقت ب

  زدم...

 نیچن نیکه ا کردیم یسورتمه سوار شیهاقهیشق یدخترها انگار رو طنتیش یصدا

 دیاش پدبسته یکه پشت پلک ها ینگاه مهربان مهد ریبود. تصو ختهیشان را برانگناله

به  گاهشیآن را هل داده باشد، از جا یو سپس انگار که کس دیلرز یاش کمآمد، قلب

  !یافتاد... مهد نیپائ

 ؟یدون یشده. م یداد که چ حی_ خودش خواب بود. مامانش جواب داد و برام توض

  من خبر نـ... کهنیتعجب کرد از ا یلیخ

  از درد آن کم کند: دیرا تکان داد تا شا سرش

  روناک؟ یخبر داد ی_ به مهد

 ریتاخ یکماش، رشته کالم را از دست داده بود؛ با که از پاره ماندن صحبت روناک

  جواب داد و جان آنا را تا لبانش باال آورد:

و  ییهوی طورنیبوده که ا یچ لشیدل دیپرس یلیمسافرت. خ ی_ آره، بهش گفتم رفت

بدونه. بهش  یزیچ یمهد یدوست نداشته باش دیاما خب، گفتم شا ؛یخبر رفت یب

  .یزنیگفتم خودت باهاش حرف م

را از سر و  جهیسرگ ،یبرف دیهمان کلبه سف ای یخانه چوب یروبرو نیتوقف ماش با

  شد. ادهیاش پس زد و پتن

ً بهت زنگ مزمیبرم عز دی_ باشه رونک، من با   باشه؟ زنم؛ی. بعدا
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کلمات را هم کش دار  د،یکه کش یکش دار ازهیخم نیساعت را نگاه کرد و ب روناک

  کرد: انیب

  خدافظ!  ،ی_ بــاشه آج

داشت؛ اگرچه تب و سوز  یرا دوست م دندیکوبیکه درختان به سر و صورتش م یباد

شد که حنانه را  دهیاش به سمت دخترها کشرا به دنبال خواهد داشت! حواس یتند

خود را به معرکه  ع،ی. با چند قدم سرکردندیم یدوره کرده و انگار که با او خداحافظ

 یهاتوت هیشب شیهاگرمش فشرد. گونه تانانگش نیرساند و دست سرد حنانه را ب

  شده بودند! یوحش

  خونه خودته... تعارف نداره که؛ ها؟! وونه،یوقته د ریحنانه؟ د یری_ کجا م

نشانه  لیبه سمت آناه یاش، کلمات مقطعبه لرز افتاده یهادندان نیاز ب نرجس

  گرفت:

ً برادرش اومده دنبالش و بایهان می_ بهش گفت   بره. دی. ظاهرا

 لیبرادر حنانه را به آناه نیو ماش دیکش رونیاش بگرم بیاش را از جراست دست

کند، حنانه از او سبقت ” زده و کبودش را "ها خی یهاکه آنا لباز آن شینشان داد. پ

  گرفت:

  . خدافظ.دیخوری. دخترها سردشونه، االن سرما مزمیتو عز دیجان، بر ی_ هان

شب، به  یکیاش در آن تارو راننده زدیچراغ باال م رفت که مدام ینیبه سمت ماش و

  از آن، به سمت خانه هجوم بردند.  ترعیسر ی. به سرعت نور و حتشدینم دهیچشم د

باال  یو بحثشان حساب کردندیالهه بود دعوا م یکه برا یبر سر سشوار یو جود میمر

را روشن آتش  نهیکه شوم طورنیهم لی! آناهفلیگرفته بود؛ آن هم به ارتفاع برج ا

 شتریاست! ب یبزرگ رونسانس یهانهیبه شوم هیفکر کرد که چقدر شب نیبه ا زد،یم

  !یداشت تا کاربرد ینتیجنبه ز
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دراز کرد. حرف داشت و نرجس او را از  یکرس رینرجس، به ز یرا کنار پاها شیپاها

  خودش هم از بر تر بود!

  گل؟ ی_ هان

  .کردیم نیکلمات را در دهانش گلچ لیآناه

  _ بله؟

ِرخورده سرش   صورتش نشستند: یرنگش، رو یادرشِت قهوه یهارا خم کرد که ف

  روبراست؟! ی_ همه چ

 کینشاند. بلد بود چه کار کند تا آنا او را نزد لیدست آناه یدستش را ُسر داد و رو و

  :زدیبر رونیاش را بدل یهابه خود احساس کند و حرف

ً نــه!   _ نه نرجس... اصال

 جادیا لیبا آناه اشیارتباط چشم یبرا یرا به پشت گوشش راند تا مزاحمت شیموها

  نکنند.

ً ی_ خب؟! دق   ست؟یروبراه ن یچ قا

را که گفت، دست نرجس  نیا» !هیمشکل، مهد«نم زبانش، لب تر کرد و گفت:  از

 دیترسی! مدیترسیباشد، م ”یکه "مهد یکرد! از مشکل یاش را خالپشت دست

  طاقت لب زد: یباشد! ب ختهیشان، دور رشدن یمیرا به بهانه قد شیهاحرف لیآناه

  !؟ی_ مهد

ِ مُرده کار ریشد، دلهره هم به قلب نرجس سراز نیآنا که باال و پائ سر  یشد. نبش قبر

َند! کند و کند تا آن مرده را برا لیبود که آناه کالبد  یانتظارش را نداشت؛ اما نرجس ک

  بکشد: رونیبه ب یشکاف

مگه نه؟ بگو که  ؛ادتهیکه چندسال قبل بهت زدم رو هنوز  ییهاتو حرف ی_ هان

  گفتم! ینرفته بهت چ ادتیبگو که  ی... هانادتهی
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گرد و خاک گرفته را از بند و  یپوشه ها ،یمیپردازش آن اطالعات قد یبرا اشذهن

فرهاد  یبه شدتِ ضربه ها یآرام بود ول . صدا پخش شد...دیبسِت تار عنکبوت رهان

ً آدم با تجربه ،یهان«را شکافت:  لیقلبِ آناه ستون،یبه ب  یاما م ستم؛ین یامن شخصا

ِ یبا د عه،جام یقرار گرفتنم تو ه؟یچ یدون باعث  ،یهر چند جزئ زهایچ یسر کی دن

 یگفت درس گرفتم! درس گرفتم وقت شهیم یرو بفهمم؛ به نوع زهایچ یسر کیشده 

پسرها با  یشد و گفت "سالم" قلبم نتپه، بگم دوستم داره! بعض کیبهت نزد یپسر

  سالم گفتنش باشه.  لیاز دال یکی نیا دیدارن و شا یدخترها احساس راحت

! اگه یرابطه بود یبمون که از ابتدا یزیپسر چ هیواسه  شهیکه هم نهیا م،یبعد درس

! و یباش که از همون اول بود یزیطور بمون! اما اگه نه؛ چهمون ،یعشقش بود

هوم؟!  ؛یکن خواهرش باش ی" سعیبهت گفت "تو خواهرم یدرس سوم... اگه پسر

  »!کنهیمن یکه برادرت باشه، بعدها با احساست باز یپسر

را  اشهیگر یاش هراسان، صداگوشه ذهن کیدر  یصوت لیاز بازپخش آن فا لیآناه

ِ ب شدیپخش م جاکیکرد. بلند   یوجودش را به باز کریدر و پ یاما سلول تا سلول

طور هشدار بود. همان یمهد یهاینرجس، در بدو برادرانگ یهادرس هانی! اگرفتیم

نکرده بود! سر انگشتان نرجس که شد  شانراموش! فناکمیطور بُران و بدهنده، همان

  :دیاش به لکنت چرخچشمانش، زبان شهیبرف پاک کن ش

نکردم... نه! قسم  ی... من کار اشتباهدونمی_ نرجس... نرجس، من... من نم

کرد نرجس... برادرم... برادرم با احساس خـواهرش  یباز یکه نکردم! ول خورمیم

  کرد! یباز

. تداشیچوب و اساس کلبه باز م دنیرا از جو هاانهیمور زد،یکه م یمحکم یهاهق

هم  میاش رفت و مرتمام سکوت خانه را پر کرده بود. الهه با اخم به اتاق ،ییبه تنها

شان جا گذاشت. نرجس نفس حبس را پشِت در اتاق منیو نش دیرا کش یدست جود

در آغوشش  دیکه آنا به او پناه آورده بود، با ل. حادیپاش لیاش را به صورت آناهشده

چشمه جوشان  ییرا الال شیو نرجس حرف ها کردیم هی. او گردیگزیاو را سکنا م

  چشمانش کرده بود. 
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اش زبان باز نرجس! زخم یهاگوش یدلش چتر باز کردند و آوار شدند به رو یدردها

زبان خوب که چاک و بست دهانت را از تو هم! امان از هم زیاش نکرده بود و زبان

. برادرش را دوست زدیه له مل شیکه سخت برا یگفت. از دل ی! از مهددیربایم

اش را فاکتور شبانه یهایطاقت یاگر خس خس بغض و بارش اشک و ب داشت،ینم

خردسال، تا آغوشش پرواز  یاخودش را چون دختربچه زدی! دلش پر پر ممیریبگ

را در دست  شیاش! موهادل و جان ِز یعز یلوس شود برا یو کم دیایدهد. فرود ب

هر بار  یو مهد ردیاش را به سخره بگشان غر بزند. نامکوتاه کردن یو برا ردیبگ

  » : محل آرامش من!یمهد«بود:  دهیاو را چه نام لیکند، که آناه یادآوری

 الیرا به خ یاقهیعکس بفرستد تا چند دق شیرا پشت سرش جمع کند و برا شیموها

 ییو امان از ترس روزهاکه رفتند گفت  ییحرف بشنود. از روزها ش،یکوتاه کردن موها

را هم  می!" شراگیترس از دست دادن تو... مهد نیا ست،یبد ترس”. اندامدهیکه ن

پسرها ممکنه اولش دوستت  یبعض«: رفتشکافت. از نفس که افتاد، نرجس نفس گ

 رنیکنار و م ذارنتیم یجـور هی ،یروز هی هانی! مواظب باش! همیداشته باشن هان

تو  ینیبیو م یآیبه خودت م یروز هی ،ینبند چون اگه دل بست! دل هایسراغ بعد

 یلیمرد باهات سرد بود، باهاش گرم نشو چون سرما خ هی! اگه یستین یقبل یتو

آفتاب هم آب نشه! گرما خوبه  نیدتریبا تابش شد یبسته و ممکنه حت لیقند هاوقت

 ینیبیو م یآیکه به خودت م سوزنتتیقـدر م" اونی"تو خوب یاما اگه بهش بگ

و  یآیبه خودت م ،ی! اگه بگیرو نگ شیخوب ی! سرما خوبه؛ اما تا وقتیعرق سیخ

  !یابسته لیآدم قند هیکه  ینیبیم

 یکه حدش دونسته بشه و به وقتش! اگه حدش رو ندون یهم خوبه؛ اما تا وقت عشق

آسمان  یتو یدیخورش چیه گهی! حاال دییو تنها ییتو ینیبیم ،یوقت عاشق بش یو ب

بازوان  یدستانش را به رو» رو آب کنه! یلعنت لیقند نیکه ا یعشقت ندار اهیس

  »! مراقب خـودت باش!یهان«مشت کرد:  لیآناه

هم به خورد ماه  ینی! کاش مورفگریهاشان هم، درد است د ی... بعضگریاست د شب

کرده است! در بستر خواب  را نیزم یهاکردن با آدم یدلش باز یادی. امشب زمیبده
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عشق هم «سرش روشن شد:  یباال یالمپ ،ییکایامر یهاشنیمیمانند ان د،یکه لغز

 یکیکلمات مانند چراغ راهنما » که حدش دونسته بشه و به وقتش! یخوبه؛ اما تا وقت

 هیباشه... نه  دهیکه رس یبه شرط ی! ولیعشق خوبه هان«: دندیدرخش یگریپس از د

  » کال! وهیم

ً باال رفت! تلفن پرده  یاش را برداشت و انگشت سردش را روخسته چشمانش کامال

 ه،یاش در ترکحرکت داد. بعد از جشنواره فروش آثار ترجمه شده اشیصفحه لمس

ً یکه آگوست سال قبل برگزار شد، تقر زمان  ینکرده بود. کم افتیاز او در یخبر چیه با

! دادیفرصت را از دست م نیالهه خواب بود و ا که فیکند. ح دایاش را پبرد تا شماره

و  دیشکم دراز کش یگذشت! رو یشدن شب م مهیساعت از ن کیساعت را نگاه کرد. 

 حیاش درون شکم نرم بالشت فرو رفته بود. ترجدستانش بالشت را بغل کردند. چانه

خوبه  شقدر حالاون یعنی ره،یگیازت خبر نم یکس یوقت گنیم«: سدیبنو شیداد برا

  » !یافتینم ادشیکه 

قدر در آن . آندیکشیوجودش زبانه م اقیآرام و قرارش را گرفته بود اما اشت سردرد،

حالت، منتظر جواب ماند تا عاقبت، خواب شد پاسخ آن چشمان منتظرش! خاکسترها 

  شدند.  دهیکش شانیها روو پلک دهیخواب

شد  یپچ پچ ها تمام نم نینداشت! ا دهیوول خورد. فا شیبار هزارم در جا یبرا کالفه،

با  شیکردند. ابرو ها یم یشدند و مغزش را متالش یشد. وارد گوشش م یکه نم

اش متحمل درد بود. هر چقدر آن  یشانیدر هم فرو رفته بودند، که پ یچنان شدت

دهان باز  لیآمد تا آناه یباال م یگستاخ باداد، باز  یرا هل م شینشسته در گلو ِغ یج

که خفه  دیدیخبر مرگـــــــــــم رو شن«د. تن از رخت خوابش کند و دهان باز کرد: کن

جا خورد! عادت به سرک  د،یتلفن همراه اش را که در مشت الهه د» !ـــــــد؟یشینم

  نداشت! دنیکش

  به مـ... یها زل زدمنگول نیع ی_ چته تو دختر؟! برا چ

باال رفتند و پشت تل  شیابرو ها» !ل؟یآناه«چهار دست و پا جلو آمد و گفت:  میمر

 لیو بعد به آناه مینگاه نگران اش را به مر یشدند! جود یشلخته اش جاساز یها



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۱۱۸ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

داره  تیصفحه گوش دمیصبونه صدات کنم، د یاومدم برا«پاس داد. سرش را خاراند: 

» جواب دادم... نیداره، برا هم تباها یکار مهم یکس دیزنه. گفتم شا یچشمک م

دست  اورند،یماجرا را در ن یبود که تا ته و تو یسمج یبه نگاه بازجو ها هینگاه اش شب

که  نیبود. هم ییآقا هی«ادامه داد:  د،یکه سکوتِ منتظرش را د ی! جودستندیبردار ن

قطع  ،شد یچ دونمی! من هم... من هم نملیآناه یدیبرداشتم گفت چرا جواب نم

ِ مجازات آناه» کردم!   گرفت: یشیپ لیالهه از حکم

  هان؟! ؟یهان هیاسم چ نیا هی_ قض

 یمرتب کرد و دخترها را با ابهامات ب یتفاوت یرا در کمال آرامش و ب شیموها آنا

ِ کپل  نیاز ا شیتوانست پ یگذاشت. حداقل م یشان در اتاق باق تینها که آن نرجس

غذا در آورد. به واژه "کپل" که به  یشکم اش را از عزا صبحانه را سر بکشد، زیتمام م

 ً آوردن چهره  ادی. با به دینداشت، خند یاو هم خوان بانرجس نسبت داده بود اما اصال

کردن  یگونه باز نیا یگنگ دخترها خنده اش مضرب دو شد و شدت گرفت. دلش برا

و  دیپر شیدر گلو دهیتنگ شده بود! لقمه خامه و عسل، نجو یبا افکار آدم ها حساب

  کمک باال فرستاد.  یبدن اش، سرفه ها را از برا یدفاع ستمیس

  خودته! یآدم بخور خب! نترس! همش برا نیع نی_ بش

مقابل اش را  یصندل میادب را فرو فرستاد. مر یو آن لقمه ب دیپرتقال را سر کش آب

 یکه برا ،یصبحانه اآن  ریو نشست. با ورود دخترها به آشپزخانه، از خ دیکش رونیب

ً عزادار کرد! دستانش را ز دهیخود تدارک د آب  ریبود، گذشت و شکم اش را مجددا

 ریآب ش ریبود! سرش را خم کرد و صورتش را ز خی. سرد نه؛ دیسرد برد و بر خود لرز

 رونیب لیرا از تمام گوشت و پوست آناه یقطراتش، رخوت و سست یگرفت. سرما

  انداخت. 

  _ آنا؟

  آب قطع شد. یصدا

ً با ای_ ه   !   ستمیاسم راحت ن نی! اصال
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ِ قطرات، رو یریجلوگ یرا برا شیها پلک و سد کرده  دهیکاسه چشمانش کش یاز نفوذ

را به پشت گوشش سنجاق زد. کلمات  شیشد. موها دهیصورتش کش یبود. حوله رو

حوله  لیآناه» اون... اون مرده...«خارج شدند:  یو قطعه قطعه از زبان جود دیبا ترد

  » بود! یاون مرده ک«: دیکرد و قطعات را کنار هم چ زانیرا آو

  ؟یجود ی_ صبونه خورد

 دیچیرنگش را دور انگشت اشاره اش پ ییفرخورده درشت حنا یاز طره ها یکی یجود

کرد.  زانیرا آوآنا حوله » !یکن ینکنم؛ چرا بحث رو عوض م یخب بگو فضول«و گفت: 

  بود. دهیبخش طنتیخنده، لبانش را طرح ش

  حر... نیهمچ یجانم، من ک ی_ جود

تلفن همراه اش زبان اش را از چرخش بازداشت. با نگاه به نام مخاطب،  برهیو یصدا

  تشعشع کرد: دیخورش یبه گرما شیاز جنس ستاره! صدا یشد. باران یچشمانش باران

  !سان؟ی_ الو؟ عل

  »!ل؟یآناه«اش را از لبانش دور کرد و گفت:  پیپ مرد

**  

بود که  یبلند از جنس مخمل صورت یشرتی. لباسش سوئستادیا نهیقد مقابل آئ تمام

شکم اش بسته  یکرده و رو کیاز پهلو کمرش را بار ییها نکیخورد و بند یدکمه نم

 یمپش یکه در هر گوشه اش توپ ها یاهیو شال س یشدند. شلوار کتان ذغال یم

  ببندد.  یبتواند شال اش را کراوات اداد ت یاش را به جود یدست فیشده بود. ک زیآو

  باشه. ومدهیآژانس ن نیجانم نگاه کن بب ی_ جود

عبوس و عجول، گوش  رمردیپ کیاز فشار دست  یممتدد و کش دار یها بوق

به سرعت گذاشت.  شیبوت ها میبه پا کردن ن یرا برا لیرا خراشاند و آناه شانیها

نره  ادتی ؟یهان«اش جمع کرد و گفت:  نهیاش را مقابل س یدستان استخوان یجود

  را فشرد. یدست جود ود،کفش ها فارغ شده ب دنیآنا که از پوش» گفتم! یبهت چ
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  !یهان زیعز رهینم ادمی_ معلومه که 

 دیسف شنیمیکرد که چگونه در ان یرا به زحمت باز کرد. با خودش فکر م یچوب در

کردند. بالفاصله با تشر  یدر را باز م نیا یآن هفت کوتوله خنگ به سادگ ،یبرف

  »آنا! اه! یکن یفکر م زایتوام به چه چ یریو یریه نیتو ا«گفت: 

 نیبه سمت ماش ،یاز جود یو با خداحافظ دیدرون خودش خند یلفظ یریدرگ به

تک به  ینداشت برا یبودند و لزوم ی. خداروشکر که دخترها سرگرم کارت بازدیدو

  بدهد.  حیتکشان توض

  .دیمنتظر موند دی_ سالم آقا ببخش

 یبا لهجه ترک ل،یو افتاده اش دور کرد. در جواب آناه کیرا از لبان بار گاریس مرد،

گم! حاال  ینم یزیبهت چ ،یدخترجون. چون مهمون یستین یینجایمشخصه ا«گفت: 

جلوتر رفت تا دستش به  یجدا کرد و کم یرا از صندل آنا کمرش »؟یبر یخوا یکجا م

  سمتش گرفت: همرد راننده برسد. کاغذ تا خورده را ب

  راهه؟ یلی_ خ

کرده  زیچشم ر لیو شکسته آناه زیخواندن دست خط ر یبرا رمردیطور که پ همان

و مرتب اش رفت؛ که چگونه برخالف کهولت سن،  دیسف یموها یبود، حواس آنا پ

  شانه شده بود.  ،ییبایتمام سرش را پوشانده و به ز

ً پانزد  ً ینها ای_ نه دخترم، حدودا   برم؟ ره؛یمس قهیدق ستیب تا

ِ گاز تخل رمردیپ یکه به پا ییرویشد ن ل،یآناه لبخند شد. از کلبه تا  هیداده و سر

حال،  نیوجود داشت. با ا مودنیپ یجاده برا لومتریحدود دوازده ک یزیچ ست،یپ

 یاسک ستیپ یبرف ها یدیزده را به سف خی یآلوارس با آن چشمه ها یروستا لیآناه

ِ یخارج نشده بود که پ دشیاز د یداد.  هنوز خانه چوب یم حیاش ترج روناک،  ام

چرا بهش زنگ «نوشته بود:  شیاش را لرزاند. برا شرتییسو بیو سپس ج یگوش

کرد، به  یم کیآنها را به هم نزد شتری. انگار هرچه بدیرا درهم کش شیابروها »؟ینزد

 دیبا یبه ک«در جواب دادن مکث کرد:  یشد. کم یهم سخت تر م یآوردن مهد ادی
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برود.  برهیو یبار رو نیدوم یبرا یتا گوش دیطول کش یکم» زدم روناک؟! یزنگ م

  »!یمهد«جواب دادن مکث کرده بود.  یانگار روناک هم در آن سو برا

و  یرا به دلتنگ شیو جا دیاش پر کشاش، تمام حواس خوب از تنخواندن نام با

 یم یشتریب یپافشار شد،یامتناع نم نیرا از ا لیآناه لیداد. روناک که دل یدلواپس

گفت  یم«بعد اضافه کرد:  هیچندثان» امروز باز از من سراغت رو گرفت.«کرد: 

باخبر شدن از احوالش،  یبرا یمهد یبایز یحربه کودکانه ول نیاز ا» !یخاموش

تو رو بشنوه  یبو اس،یال شیبرو پ«کرد. با آرامش نوشت:  نیصورتش را شعف آز

بحث را دور زده بود  ،یبه طرز مشکوک دانستیخوب م» برطرف بشه. شیدلتنگ دیشا

  اش کرده!دوره یدانست چه احساسات یاما روناک که نم

زد! اما افسوس و صد افسوس که  یماه پر م یفاط یو حت میشراگ اس،یال یبرا دلش

در مغزش  یتماس هم باز داشته بود. کلمات جود نیخانم بزرگ او را از کوچک تر

  شد: یتکرار م دوارانهیتاک

فرق داره!  یلیخ ی. عشق با وابستگشهیمعنا م یآزاد یعشق تو ،ی_ به نظر من، هان

 یعنیبره،  ییبدون تو جا یخوا ینم ،یاز دستش بد یترس یم یعنی یوابستگ

. ستین یطور نیعشق ا یاز زوِر عشقه... ول میکنیفکر م یکه گاه یتعصبات خشک

بدون تو هم بهش  یدیم زهو اجا یذار یآزادش م ،یرو دوست دار یکی یتو وقت

خودخواه  گهید ،یباش عاشق یکه برات مهمه! وقت شهیخوش بگذره؛ چون فقط شاد

رو از دست  یکه عاشقش یاگه اون یعنی.... یاز خود گذشتگ یعنی. عشق یستین

 یم یدون ی! مشیندار گهیکه د یوقت ی! حتیها رو بخوا نیبراش بهتر دیبا ،یبد

. آدم ها بهم وابسته هستن. میعاشق میکن یخوام بگم ماها فکـر م یبگم؟ م یخوام چ

از زوِر  یکه گاه نهیکنن. به خاطر هم یم تییهم رو اذ یکه ه نهیبه خاطر هم

رو به اسم عشق آزار  گهیبندن! همد یم زیهمه چ یچشمشون رو رو ،یخودخواه

  ! دهیم ررو که دوست داره آزا یو اگرنه؛ آدم مگه کس زهیچ نیدردناک تر نیو ا دنیم

را  یجود یهاشدن در حرف قیرا چفت کرد. عم شیباال آمدن بغض، دندان ها با

! انگشتان اشیهم وابستگ دی... شاداشتیاش باز مداشت. او را از عشقدوست ن
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 اشیکار از فشار عصب نی. ادیکوبیاش مدست راستش را به نوبت، به کف دست چپ

درنگ به تنه درخت  یبود که ب ی. حرکت انگشتانش چون منقار دارکوبکاستیم

  !  زندیضربه م

  ...طورنیهستم! اون هم هم می_ من عاشق شراگ

کند. موفق هم  ییرا از قلبش سم زدا دیرا تکرار کرد تا ترد نیا االتشیقدر در خ آن

گرفت و خواب  دیرا ند اشیاضاف یبود که صداها یاچون گهواره نیبود! حرکات ماش

جدا نشده بود که راننده  نیاش از زم. هنوز همه حواسدیرا به آغوش چشمانش کش

از هم جدا کرد.  توانستیکه م ییتا جا ار  شیهالکپ» دخترجون. میدیرس«گفت: 

گرفت و پس از  دیرا ند شانیدارش هنوز منتظر بسته شدن بودند. تقاضاچشمان تب

  کند.  نیماش یهایتن از صندل ه،یدادن کرا

 یهوا به سخت یاش را درآورد. دستش از شدت سردروستا هم سردتر بود. تلفن از

ً گم م آمد،یتماس گرفت. اگر او نم سانی. با علکردیحرکت م  نی! چهارمشدیرسما

اش برخاسته بود و از تلفن یکی. دیچیکالم در گوشش پ کیبوق که خورد، دو صدا با 

  درست پشت سرش: ،یگرید

  !ی_ باالخره اومد

***  

 یرنگش را باال یتونیز یهایشکلش را از صندوقچه برداشت و چتر یخرگوش یهارهیگ

بست. به  ینشاند و آن را کراوات شیموها یرنگش را رو یگوشش ثابت کرد. شال گلبه

اش بسته خیو جلوبازش، کفاف گرم کردن تن  یبلند اما نازک مشک یمانتو نینظرش ا

ً هم نهیدرون آئ جثه زیدخترک ر ریرا نخواهد داد. از تصو  نیرو گرفت که او هم متاقبال

را از کنار تخت برداشت. صورت  اشیمیقد یدست فیو ک یعمل را تکرار کرد. گوش

ِ خرس بنفش ً پشم   :دیاش را بوستماما

  _ خدافظ بنفشه.
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که  یآورد. به گاو رونیرا ب ریپاکت ش اش،ییرفع ناشتا یرا باز کرد و برا خچالیدر  

تکان دادن پاکت، متوجه حجم کم  یزد. با کم یشده بود چشمک طناز ینقاش شیرو

ِ یش  یطور که سرش را برامنصرف شد. همان وانیموجود شده و از برداشتن ل ر

» !وانیبار هم بدون ل هی«!" بلند گفت: وانیدر جواب "با ل برد،یباال م دنیسرکش

 یها را به لرزپاکت به دستانش نفوذ کرده و آن یاش و سردبه اندام ریش یسرد

را به سطل  شیرو نمکیگاو ب با آن هن،یم ریشده از ش یموقت انداخت. پاکت خال

  و به درک واصل کرد. نتیزباله درون کاب

  _ تموم شد باالخره؟

ِ بافت  رونیاز اتاق ب یوقت  شال گردن کودکانه  کیآمد، او را در حال به اتمام رساندن

زد و طرح  هیرنگ" تکبه قول خودش "علف ایمبل سبزرنگ،  دهیبود. به دسته خم دهید

گفت:  ازهیکفشدوزک شال را از نظر گذراند. آن را باال برده، از دور نگاهش کرد و با خم

و  دیکش رونیب رشیشال گردن را از دستان پ دش،یدستان سف »تموم شد... باالخره!«

  کند.  اشچیبا لبخند رفت تا کادو پ

شده با  چیردن کادو پنداشتند، شال گ یکه انگار تمام اشیکتان یبستن بندها نیح در

اش پاسخ گذاشت تا بتواند به زنگ تلفن اشفیرا درون ک یکفشدوزک یکاغذ کادو

  اش گذاشت:گوش و شانه نیرا ب یدهد. گوش

  _ الو؟

به  ی. کمر راست کرد و با آسودگدیاش که گره زده بود کشکفش یاز بندها دست

کار  ییجا زم،یاالن نه عز«گفت:  زدیطور که نفس نفس مها نگاه کرد. همانآن

هاست گذاشت. انگار که سال شانکیو پا به کوچه بار دیدر را پشت سرش کش» دارم.

را به  انیکه آدم ستیآن فصل دیااست! زمستان، ش دهیرا به خود ند یرنگ عابر

 یشربت یبه تلخ یاعصاب خراب کن هست؛ ول شیکند. سرما یم ترکینزد گریدکی

 یها گرمکه به خانه یی. سرمادهندیبه خوردمان م روسیاز و یخالص یبراکه  ماندیم

  . کندیشان را روشن مو چراغ بخشدیم
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که به  ییهاریگ. گوشنندینشیم شیهاگوش یهوا به رو یاز سرد شیپ رشیگگوش

پس از  یکیها را به پوست گورخر است. نفس گرفته و کوچه هینفر، شب کیقول 

! ترس از رفتن یدار یکوچک یهاترس ،یدختر که باش ؟یدانیم. دودیم یگرید

! به ماندیکه به هزارتو م ییکو یاهیو س یتنگ ایمه به پوسِت شهر؛  یرگیو چ دیخورش

و جا به  کنندیعوض م فتیبا هم ش درنگیب ش،یهادم و بازدم رسد،یسرکوچه که م

متر از پنج شیچشمانش، اجازه رصد ب یمه، برخالف قوا یاهی. غلظت و سشوندیجا م

ِ یرا که از حالت آماده باش در م شی. زانوهادهدیتر را نمطرفآن  کند،یدو خارج م دان

اش که بر قلب ی! وحشتماندیرا داشت، پا در هوا م دنشیکه قصد بلع ییهوا

  ! داردیاز تپش باز م یدم یآن را برا کند،یم یینماقدرت

ِ پسرک را به رخ شال نخ نیمارک دارش، از ا یهالباس کش فاصله هم مرفه بودن

ِ چو ب یکیکه با هر قدم نزد ی. کلمات لهوکشندیاش مشده لرزانش بر زبان  دیبه تن

ِ و سرخ ! سکسکهکندیفرار فلج م یدخترک را برا یپاها راند،یم ِ گو ی که  یچشمان ی

هر  یبرا ستیزنگ خطر دارد،یبر م که یوزوننام یهاو قدم بودند،یم دیسف دیبا

  ! دفاعیو ب فیجنس ضع

کرده باشند، پا به فرار  ایرا دوباره اح اشیاتیح یهاکه زنگ خطر، نشانه انگار

 یهاکه مردمک یریش افتد؛یم ریبه چنگال ش زپایچندان گرنه ی. اما آهوگذاردیم

گرفته باشد،  روین زش،یآم یکه با شکار موفق یی! گوزنندیناجـور دو دو م رگونش،یق

  .کوبدیم واریدختر را به د

  ! با توام! به من دست نـزن!ی_ ولم کن! ه

 یبلند و موها یهاشی. ربنددیم لهیدخترک پ ِز یجثه ر یبه رو ،یاپروانه چون

 هیشب یزیچ اش،یگود افتاده با بدن استخوان یهاآور هستند! گونهنامرتبش، تهوع

نگاه  صانهیگرفت. اشعه حر دیخرفت است؛ البته اگر سن جوانش را ند یجادوگرها

که در دل، خود را به  شودیاش، باعث مقاچ از صورت دخترانه کی یپسرک به رو

به  یچنگ د،یآیاش لعنت کند. سرش که از شرم فرود مموردعالقه ِغ یخاطر رنگ ج

از  یادیفر خواهدی! مدکنیکه سرش را بلند م ی. چنگ دردناکشودیزده م شیموها
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 اش،نهیو با قفسه س» ست!معرکه«زند:  یدرد بکشد، که پسرک در گوشش پچ م

و تمام  زندی. پچ مشوندیو زبان روناک مات م زندی. پچ مفشاردیم وارید هدخترک را ب

  ! شوندیتن و بدنش سر م

کوچه  نیتر یگردان، به داخلدسِت عروسک ،یمسخ شده چون عروسک طورهمان

اش مشت کوتاه یدرون موها یدست رود،یاش کج مو هربار که قدم شودیم تیهدا

  :گذاردیدخترک م فیشانه ظر یو سرش را رو خنددی! مشودیم

ِ کارم جونم! تو از اون داف وحش یکه حساب ینیبی_ م که رام کردنت دست  ییهایبلد

  !ارهیآقا کوه

 یشان براتوان نیاز آخر توانست،یو تا م اش را فعال کردهچشمان یغدد اشک ترس،

که در اطرافش  ییبنا لیو وسا کارهمهیساختمان ن دنی. با دکردیخود استفاده م هیتخل

 یهامغزش به کار افتاده و غده خوردهچیبهم پ یهابه حال خود رها شده بودند، رشته

تمام  توانستیکه مغزش را روشن کرده بود و م یاجرقهبارش مبهوت ماندند! اشک

  محض برساند! یاهیروزگارش را به س

**  

» سالم داره. زم،یهورسان هم خوبه عز«زد و گفت:  اشیطرفکی یآن لبخندها از

طاقتش  رد،یآن دختربچه بگ یعسل یهایکه هنوز نتوانسته بود چشم از گو لیآناه

  کرد: سانیرو به عل مقدمهیسر آمد و ب

  _ دخترته؟!

 طورنیخوشگله؛ ا«گفت:  ینگاه کرد و پس از مکث لیبه چشمان آناه سانیعل

درون دستش بود  یآبنبات چوب دنیدوباره به دخترک که در حال مک لیآناه »ست؟ین

 یرچشمیکاوشگرانه، حاالت آنا را ز سانیعل» به مادرش رفته باشه! دیبا«کرد و گفت: 

  :دییپایم

ً  ؟یگیم طورنی_ چرا ا   نقص از پدرشه! یشده و ب یبردار ینسخه کپ هیاتفاقا
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و  هادهید لیبود که هنگام تحل یحالت نیجمع کرد. ا یفرنگلبانش را چون توت لیآناه

کرد و گفت:  نیباال و پائ یداررا به حالت خنده شی. ابروهاگرفتیاطالعات به خود م

هم نداره به تو  کیشباهت کوچ هی یتو هست؟ حت یکجاش کپ نی! ایعل یخل شد«

گرفت. مقابلشان زانو زد و شاخه  یشیو دخترک پ سانیاز عل شیهاقدم» آخه!

  گره زد. شیدستانش را به نهال بازوها

  کوچولو؟ هی_ اسمت چ

و  حیکرد. آنا لبخند مل ترکینزد سانیکرد و خودش را به عل ینوچ کوتاه دخترک

 یرو» !کنهیحال نم ادیز هابهیانگار با غر«کرد و گفت:  هیبه او هد یادوستانه

اش را نوازش کرد و گفته آنا را با باز و بسته رنگ یبلوط یصحبتش به مرد بود. موها

بزرگش لواشک  فیک یاز انتها رانه،یگحرکت غافل کیکرد. در  دیکردن چشم، تاک

هر دو طرفش داشت. آن در  ،یلونینا یآورد که پوشش رونیب یرنگ ییتمشک و آلبالو

  درخشان دخترک باال برد و تکان داد: یهارا مقابل عسل

  ؟یدیم ییبانو؟! افتخار آشنا هی_ خب؟ نظرت چ

دست » ساله از تهران! اسم مادر: هورس...هاله، سه«نازک و آرامش که گفت:  یصدا

چرا «و با حرص گفت:  دیکش ینازک غیشد، ج پیدهانش ک یکه رو سانیبزرگ عل

 اشدهیپرصورت رنگ دیپوست سف یرو لیقهقهه آناه» !؟ییدا یکنیم یجورنیا

  نشست و لواشک درون دستانش. 

  اسم مامانت هورسان بود خاله؟ ی_ عجب! گفت

  جواب داد: حوصلهیاش، پوست لواشک را بکند، بداشت با گوشه ناخن یکه سع هاله

  _ اوهوم!

از  اشاهینگاه کرد. چشمان س سانیبه عل زیآمطنتیبلند شد و دست به کمر و ش آنا

! چقدر امروز هوا یوا«! کوتاه و بلند گفت: کردندیفرار م ل،یمنتقم آناه یخاکسترها

  :دیاش را باال کشپشتو کم یکمان یهاله ابروها» ...گیگرمه! پختم د
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من رخت و لباس پوشونده که  یهوا برا ـــنیمامان ا گایجون؟! ن یی_ هوا کجا گرمه دا

  سرما نخورتم!

 سانیبه قدم زدن ادامه داد که عل لی. آناهدندیاش خندخودش، به حرف یحت هرسه،

 نیچنو هم دیپرس اشی. از زندگدیهم دست آزاد از لواشِک هاله را پشت سرشان کش

را  انشیپایسواالت ب بزند. کوتاه پاسخ یتکرار یسخت بود حرفا شی! برایاز مهد

 دهیاما فا کرد؛یشان استفاده مر صحبتیمس رییتغ یبرا یو از هر فرصت دادیم

داد  حیو مهربان. ترج زیقدر تبود. همان شیچندسال پ یهمان عل سان،ینداشت! عل

کم  یرا ب زیموش و گربه کلمات که به راه انداخته بود دست بردارد، پس همه چ نیاز ا

  شرح داد. شیو کاست برا

 هاخیاش به تمام شده بودند. با پاشنه کفش شیهاکه حرف شدیم یا قهیچنددق

به  بیرا ترغ سانیاز قبل، سکوت عل شتریشان، هربار بشکستن یو صدا زدیضربه م

. به هاله که دیچرند نگو ده،یاش پخت تا ناسنج. کلمات را در ذهنکردیشکستن م

آنا؟ دوست داشته شدن، ترس  یدونیم«نگاه کرد و گفت:  دیمکیاش را مانگشتان

اما  یشیکه دوستت دارم، خودت متوجه نم یگینفر م هیتو به  یوقت یعنی. آرهیم

نکنه من  کهنی! وحشت از ایندازیدلش م یوحشت بزرگ رو تو هی یناخودآگاه دار

احساسش رو نداشته باشم و براش آماده  اقتینتونم دوستش داشته باشم؟ نکنه ل

  نباشم؟!

 یباهات کرده ول ییچه رفتارها دونمیدروغ چرا آنا، من داخل رابطه شما نبودم... نم و

اهل نمازم و خشکه  ستیمهم ن گم؛ی! از خودم برات ممیدختر خوب، ماها مَرد

باهام مهربونه، باهاش  ای کنهیم یدختر باهام شوخ هی یوقت نهیمذهب! مهم ا

  »!کنمیم یمهربونم... باهاش شوخ

انتظار  شیهاگوش یکه زمستان به بغل بود. ول یانیدرخت عر خیخم شد و م لیآناه

  درنگ کرده بود.  شاننیب اش،قیبا نفس عم سانیکه عل دندیکشیرا م ییهاحرف

. اگر از کنهیاعتقادم غلبه م یوسوسه، رو نیو ا لرزهی_ اصل کالم رو بگم؛ دلم م

ً خبر طورنیا ،یدید یمرد، رفتار خوب هیجانب  ! خوادتیم ای ه؛یبرداشت نکن که حتما
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بخواد سرگرم باشه باهات! رک و رو راست  کمیباشه و  دهیفقط دلش لرز دینه! شا

  !تهیواقع هی نیبهت گفتم... ا

ً یقیکرد؛  ریتعب هیکر نیچننیا دیبود. عشق را نبا یبا عل حق نامه را واژه نیتراشتباه نا

به  شیهاپوشش پلک یاش را از روشمانداشت! با انگشت، مردمک چ میخواه

ِ له کردن یاگونه اش بود اما ادامه داد و شان را داشته باشد. سختفشرد که انگار قصد

چندسال قبل؛ که بهش گفتم چقدر  زییپا یعنی د،ترم سه بو  لیآنا اوا«گفت: 

 ،یصوت یحت ای یالبته نه ارتباط حضور م؛یبا هم در ارتباط بود یدوستش دارم! دو سال

ً کالم به  لیکه انگار اون هم ما کردیوانمود م یرفتارهاش طور ی. تویو مجاز یصرفا

  گفت نه! بهمبهش گفتم، فقط  یعمد؛ و وقت ریغ ایقدم گذاشتنه؛ حاال به عمد 

رو کنار بذاره و  یهمه سال دوست نیا تونهیآدم م هیدلم گرفت. گفتم چطور  یلیخ

غصه و  یآرامشش بود! تو لیکه سال ها دل یبه کس! ؟یراحت بگه نه؟ اون هم به ک

رو عاشقم کرد! درست  یکیجوابم رو داد؟  یجورخدا چه یدونیکنارش بود. م یشاد

من نتونستم جواب احساسش رو  ی. و وقتمکه من عاشق طرفم بود یابه همون اندازه

از زهر  ،یکه دوستش ندار یکه دوست داشته شدن از جانب کس دمیبدم، تازه فهم

  »طرفه! کیاز عشق  شتریب یلیخ یهم تلخ تره! حت

نگاه کرده و پشت سرهم  سانیرا نداشت. ناباور به عل یاقدرت ادا کردن کلمه اشزبان

خواب مسخره  نیاز ا ش،یهااز باز و بسته کردن یکی یدر انتها دیتا شا زدیپلک م

 سانینبود! عل ایها روحرف نیبود... ا دهیفایبازگردد! اما ب یفان یایشده و به دن داریب

او را  ،یضیمقابلش نشسته و با لبخند عر ،یهزاربُعد یهاشیتر از تمام نماواضح

توام با بهت و  یداشت. لبخند شیبه لبخند گرا ل،یلبان آناه ی. منحنکردیبرانداز م

  اش پرت کرد:! برگشت و کلمه را در چشمان خندانیناباور

  !کنمی_ باور نم

. دیکشیاش را خوب به رخ مبم مردانه یبودن، صدا بایز نیزد که در ع یاقهقهه

همان درخت مقابلشان  یهاشاخه یکه به رو ییهاهم، پرنده دنیبه رخ کش نیهم
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پرواز کرده و  ینشسته بودند و گرم گپ و گفت بودند را از جا پراند! هر کدام به سمت

  از خنده در خود داشت: ییهااش هنوز رگهاز صدا دور شدند. کلمات

ً؟ نم   بهم؟! آدی_ چرا مثال

صورت  یخودش متوجه شود، در اجزا کهنیبدون ا لیسوال باعث شد آناه نیا

رنگ احاطه شده  یاقهوه یابا حلقه یدرشت مشک یهاشود. مردمک قیدق سانیعل

 یهامحافظت از آنان را داشتند. پره فهیاش، وظکلفت و شکسته یبودند و ابروها

داشت  یمتوسط ینیها شوت کرد. بدم، باز شدند، توجهش را به آن یکه برا اشینیب

  اش بودند. لبان دار،هیبا آن فک زاو یاما از نظر آنا، نقطه قوت کل صورت استخوان

َند. نگاه وصله شده زد،یرا به اسم کوچک صدا م سانیهاله که عل یصدا اش به او را ک

اش لب یکه خون از باال دندیگرفته و به سمت دخترک دو واریرا از د شانهیبا هم تک

بود که با هربار صدا کردن  یزی. ترس، تمام چکردیاش چکه معروسک لباس یبه رو

از  یااش را به کاسهبود و ظرف عسل چشمان دایهو شیدر واو تا واو صدا سان،یعل

  خون بدل کرده بود!

گر سرزنش یرابر شد با به بغل گرفتن هاله و صداب د،یکش لیکه آناه یاخفه غیج

 ری. روت رو بگترسهینکش بابا هاله م غیج ل؟یاستغفرالله! آناه«که گفت:  سانیعل

اش خم شده و که در خوِر سن اش نبود، گردن یآنا شرمنده از واکنش» طرف خب.اون

در آغوشش  سان،یعل راهنیکردن پ فیکث ازافتاد. حال، دخترک هم پس  نییسرش پا

  کرده بود!  ییدرشت و خواب، شهال ،یاش را کنجکاوآرام گرفته و چشمان

  هاله جانم!  یشد ی_ ناجــور خواستن

ِ تاسف برا یسر همراهت  یکاغذدستمال«تکان داد و گفت:  لیآناه یبه نشان

صفحه  دنیرا باز کرد. با د اشیدست فیپاچه ککرد و دست دییتا ل،یآناه »؟یدار

با  سانیبرده و آن را برداشت. عل ادیاش، زمان و مکان را از تلفن همراه زنچشمک

فوت کرد  رونیاش را با فشار به بنفس یآمد، کالف رونیب اشفیدست آنا که از ک دید

  و تکرار کرد:
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  دخترخوب! یدادیم ی! دستمال داشتلی_ آناه

داد تا  سانیبه دست عل یکاغذدستمال یابرگه عیسر اش،یکالفه از حواس پرت زن،

 یاش نگاه کرد که خاموش بود. وقتشرش کنده شود! سپس، دوباره به صفحه تلفن

اش از جانب روناک مواجه شد. ذهن یاز دست داده ا یهاآن را روشن کرد، با تماس

 نیداشته باشد. اما ا یخبر یهم از مهد زبا دیکه شا دادیم لیبه او تحو یاهیفرض

و هفت که به  ی. عدد سکردیخوان نداشته و آن را رد مها همد تماسبا تعدا ه،یفرض

اش کرد. قلب همانیرا م یدر کنار نام مخاطب نوشته شده بود، دلشوره و نگران نیالت

! عادت نبودجالب  ادیکه از روناک در خاطر داشت، ز یاتعداد تماس، با سابقه نیا

  !یدر پ یاز هفده بار زنگ بزند؛ آن هم پ شینداشت ب

ِ چ ل؟یشده آناه ی_ چ   اون تو؟! یشد یقفل

 ً ِ دل  ینگاه، پ کیدارند؛ که با  عیاما سر یِسر یاچشم و قلب رابطه مطمئنا به آشوب

 سانی! علشدیافزوده م اشییبایآنا برده بود. به هاله نگاه کرد. در خواب، چقدر به ز

بود و  دهیاش کشان پاره شدهلب یکه زبانش را به رو ل،یاش را تکرار کرد و آناهسوال

! یعل دونمینم«را درهم کرده بود، آرام گفت:  اشچهرهخون،  ندیطعم ناخوشا

  :دیدرنگ تماس را وصل کرد و به روناک توپ ی. بدیاش لرزکف دست» ...ینم

آخه؟  یزنگ انداخت همهنی! چرا اوونهیدختره د یم داد_ چه خبرته روناک؟ سکته

  افتاد به جونم... میشده باشه! دلهره شراگ شونیطور اسیال اینکنه مامان  دمیترس

بودند را کنار زد و  دهیچسب شیهابه گونه هیاش را که با گرشلخته یهاتل روناک

  :دیدار و پر التهاب نالخش

  ...می_ ش... ش... شر... شراگ

شود که به  ریگنینمانده بود خودش هم زم یزیسقوط کرد. چ لیدر دل آناه یزیچ

اش گرفت. لباس نیبا هول از آست سان،یدست انداخت. عل برگیتنه همان درخت ب

. اما با ستودیرا م اشاتیاخاق گونهنیآمد. ا لیبه لب آناه یاخنده ط،یدر آن شرا



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۱۳۱ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

دوام کرد و قاب لبخندش درهم شکست!  اشجانمهیجان روناک، لبخند ن یب یهاهق

  لب زد: سانیتوجه به سواالت عل یو ب هاله نگاه کرد یهابه مژه

ح... حرف بزن! حرف بزن قربونت برم... حرف بزن... بگو  زم؟ی_ روناک؟ روناک عز

  نکن روناک... هیشده روناک؟ روناک؟ گر یچ میشده؟ شراگ یچ

که با غلظت خون در هم  یو ناله آخر اریکوه ادی. هنوز فرکردیم هیروناک گر اما

اش را تار و مار و چشم آمدیبه گردش درم شیهاشده بود، درون گوش ختهیآم

باشد و  دنی. انگار که در حال دودیرسیم لیبه گوش آناه ی. اصوات نامفهومکردیم

  :اوردیکرد او را به حرف ب یاست! دوباره سع دهیرس هیدر ثان هزارکیبه  شیهانفس

آروم باش... روناک؟ به من گوش کن...  ؟یدویشده جانم؟ چ... چرا م ی_ روناک؟ چ

  شده. یچ نمیآروم باش، بب

که خودت  یخواهیاز من م یزی! چرا چ؟یلعنت یداشت بغرد که خودت آرام دوست

را  ریتصاو یدور شده بود ول میاز خانه شراگ ی! به اندازه کافییآیاش برنماز پس

 یروز! صدا کیوم در . دو اتفاق شکردیاز رگ گردن به خود احساس م ترکینزد

  و به حال بازگرداند: دیکش رونیب عیوقا یاو از بازپرداز ل،یکالفه و مضطرب آناه

  االن؟  یی! روناک؟ کجا؟ی_ روناک؟ هست

کردن کلمات نداشت. چقدر از زمستان و  دایپ یبرا ییجا اش،ختهیآن ذهن درهم ر در

شدت از تنفرش،  نیاش تا احجم از عالقه کرده بود. از آن دایو مه هوا تنفر پ یسرد

روز شوم  نیو دو واقعه تلخ که هر دو در ا ابانیتنها چندساعت راه بود؛ با چند خ

بار هزارم  یاش براافتاده بود. با صدا زدن نام زشیبه جان او و خواهر عز یزمستان

 ل،ی! آناهیداریودت نگه مخ یاش حکم کرد که دردت را برابه زبان ل،یتوسط آناه

را فوت کرد و  اریسر شکاف برداشته کوه ریاش زخم است. پس تصوخود تمام جان

  . ختیرا از مقابل چشمانش، اشک کرد و دور ر یخون لیدسته ب

  ...می_ آ... آنا... ش... شر... شرا... گ
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اش تا کند. جان یشرط بند زند،یصد م یاش باالاکنون قلب کهنیسر ا توانستیم

گفت:  یتقلب یگرفته شده بودند، باال آمد. با آرامش یبه باز شیهادندان ریکه ز یلبان

اش داشت با کالم یسع سانیعل» !؟یزنیروناک؟ چرا نصفه حرف م یچ میشراگ«

کارش، آنا را از آن دورتر  نیا دانستینم امادعوت کند  یقیرا به آرامش حق لیآناه

چه که هر آن ه،یاز گر ینیچقلتک افتاد. با لکنت و ته یاش روزبان . باالخرهکردیم

  بازگو کرد. لیآناه یبود را برا دهید

ِ پُرشان را اندک دیتا شا د؛یچکیاز چشمان هردو م یبود که ه یباران ه،یگر  یدل

هنوز  داد،یم لیآناه یهاکه روناک به خورد گوش ی! کلماتشدیکند اما نم یسرخال

که تمام شد،  شیهااش بود. حرفتصورات یفرا یزیباور و چ رقابلیخودش هم غ یبرا

 یو قلب یقدر مشغله ذهنبود اما آن دهیشن را سانیعل یقطع کرد. صدا یخداحافظ یب

 لیداشت که مراقب آناه دیاش فکر نکند. تنها اممردانه یصدا یبگیداشت که به غر

  باشد. 

 خواستیم شهیتکه ش کی. خواستیحال آنا مراقب نم نیبود؛ نبود؟ ا یادیز انتظار

کالفه  لیهاله و حال آناه ینیکه از سنگ سانی! علشیهاپاره کردن نبض در رگ یبرا

شده؟  یچ گمی! دوساعته با توام دختر! ملیآناه«گفت:  یبلند یشده بود، با صدا

و  مهیو سراس دیاش از جا پرغرش یصدا باآنا » !گفت؟یم یدختره؟ چ نیبود ا یچ

را جمع  شیکه دست و پا خواستیرا م یسو و آن سو نگاه کرد. کس نیبه ا لیدلیب

  .کردندیم یقراریکند! بس که به لرزه افتاده و ب

  برم! دیبرم... من... من با دیمن.. من با ی_ ع... عل

اش چهره نوازشیرا پ یاش، و اخمکالم نهیرا زم یاتی. جدستادیاش امقابل سانیعل

صورت  سرپناه،یخردسال و ب یچون طفل لیآناه» !؟یبر دیکجا؟ کجا با«کرد و گفت: 

. به چشمان دیرا باال کش اشینیلباسش، از اشک پاک کرد و ب نیاش را با آستزدهماتم

  زل زد و نجوا کرد: سانیعل

  برگردم تهران! دی... بادی! بایبرگردم عل دی_ با
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 نیراست یایبه دن ایخواب و رو یایاز دن هیهاله را با گر د،یکه کش یبلند ادیفر

  بازگرداند:

  آنا؟! یشد ــوانهی_ تو د

... و یهات، اسکبابت حرف«با بغض گفت:  شد،یطور که دور و دورتر مهمان لیآناه

ً ا و  غیبه ج» !زمیدوست عز دارید دی. به امسانیمالقات، ازت ممنونم عل نیکال

 شد،یبلندتر م ادهاینکرد. هرچه فر یتوجه چیه د،یکه پشت سرش کش ییدادها

شان که به فاصله مترکی. با هر رفتیم هم به طبع آن، باال هیدر ثان شیهاتعداد قدم

. انگار که دادندیبه خود جرئت فرود آمدن را م یترشیب یهااشک شد،یاضافه م

  شده بود!  شیاز رد پا یگذارنشانه ش،یهاهیبا گر نیزم

که به سرعت، مقابل چشمانش  ییهانیماش یاش را برادست د،یکه رس ابانیخ به

اش مقابل یمدادپژو نوک کیکه  دینکش یبلند کرد. طول گذشتندیسک سک کرده و م

زد و  یمرد چهل و دو ساله راننده را متعجب نکرد. پوزخند شیهاهیترمز زد. گر یرو

  ه گشود:یزبان به کنا کرد،یطور که حرکت مهمان

وعده سه یهاست که روزجوجه نیا نیع افتیآره؟! ق ؟یپسرت کات کرد_ با دوست

 یچه فرق ؛یکینشد، اون  نی! هه! غمت نباشه دخترجون. اخورنیم یشکست عشق

  خوشگ... جورنیکه ا ؛یگردیهوم؟! البد از سر قرار هم برم کنه؟یم

را  ییگوگزافه همهنیا دنیهم چفت شدند. انگار تحمل د یبا درد به رو شیهاپلک 

. هر دادی! مردک هنوز ادامه مدیریگیرا نم تیهانداشتند! اما بستن چشم که گوش

گفت:  ادیبود. چشم باز کرد و با فر ترتحملرقابلیو غ شرمانهیب اش،یکلمه از قبل

زل زد. با هر حرکت لب،  لیدار آناهچشمان داغ هب یمرد، با گستاخ» بزن کنار!«

اش داشت که در کله تاس یدیسف ی. از چندتار موشدندیم نیباال و پائ شیهالیسب

  .دیپرسیاز خود م یو ه یه لیبود که آناه یسوال نی! اشد؟یخجل نم

آخه؟! خجالت نکش باباجان،  گمیدخترجون؟ مگه دروغ م یشی_ حاال چرا ناراحت م

  هفته بعد... کی تشیهرکدومشون هم نها. دمید ادیمن مثل تو ز
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انباشته شده  یهایبه چرب» !؟یدار! نکنه کــرگفتم نگــه«منفجر شد و گفت:  لیآناه

گم شو  ایب ؟یزنیچرا داد مــ«وارد شد و گفت:  یاش لرزپهلو و شکم هیدر ناح

 دیاش را متوقف کرد. در را کوباش کرد، دهانچشم یبه رو لیکه آناه یاتف» ...ییپا

اگر تمام  دینداشت. شا یترس ش،یهاهیشدن گر دهیکرد. از شن دنیو شروع به دو

با او نداشته  یکار گریکه د کردندیبه خدا التماس م دند،یشنیرا م شیشهر صدا

ِ ب نیا دهیاش است! ته کشبس گریباشد! که د   جان! یجان

 ی! نفسختیاش از وحشت عرق رگرفت، قلب اشیقدم کیدرو در که خو  یترمز با

کرد.  رونیو چشمان گشادش ب بازمهیکه در گلو داشت را قطعه قطعه از دهان ن

 رلبیبودند. ز اهیو س ینبود؛ بس که دود صیاز رنگ بدنه قابل تشخ شیهاشهیش

ِ عوض یهاامروز حوصله ندارم، کل آدم هیحاال «گفت:  به  خورنیم یشهر کوفت نی ای

 افتدیم یاهاله یموها یبلور برف رو نی. اولکندیرا عوض م شیهاسمت قدم» پستم!

  آورده است. رونیب نیکه سرش را از پنجره ماش

  _ خاله؟!

شدن  چیدوست نداشت بابت پاپ چیه» هاله!«را بغل گرفت و ناباور گفت:  خود

رفت. سرش را از  نیخراب به سمت ماش یکند. با روان یایحرمت یبه او ب سان،یعل

 یجلو یتونیبرم تهران... فکر نکن م خوامی! من میعل نیبب«رد کرد و گفت:  شهیش

که از دهن  یبا هر بخار سرد ،یعل انگره ابرو » ! برو رد کار خود...یریمن رو بگ

  .شدیکورتر م آمد،یم رونیکلمات ب یادا یبرا لیآناه

  !ی! سوار شو خانم فرارمر یجلوت رو بگ خوامی_ نم

افتاد و  نیپائ داد،یتکان م شیهااش را که با تذکر باال برده بود و با حرفاشاره انگشت

کرد و گفت:  کیچشم بار دیقرار گرفت. با ترد یدر حصار مشت شده انگشتان باق

فرصت  سانیبه عل د،یاش رسکه به ذهن یبا احتمال بعد» مگه نه؟! یکنیم یشوخ«

  حرف زدن نداد:

  من...  یبذار یخوای! تو... تو نمیگولم بزن یخوای_ م
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! مالهیرو گول نم یکچیه سانیخاله خانم، عل«هاله به جوش آمد و گفت:  خونه

اما  کردیاش را باز و بسته ملبان لیآناه» دنبال خاله! میریخودش به من گفت م

اش باال اش را با لباناش نداشت.  مشترد کردن مرد و خواهر زاده زبل یبرا یابهانه

  . دیکوب نیبه ماش اکرد و در آخر، کالفه آن ر  نیپائ

  !یسوار بش شمیسوء قصد دارم، ممنون م ای دنیقصد دزد یکنی_ اگه فکر نم

 یهاله هم عصب یحت» تندتر!«تکرار کرد:  بندکینشست و تا به کلبه برسند،  پشت

آنا که در قالب کلمات و با غر  یدر دل به نگران ،یصبور نیدر ع سانیشده بود؛ اما عل

ً نمدادیحق م شد،یم انیب ! ستیزیچه کس و چه چ یبرا دانستی. هرچند که اصال

 ریسان حرهم یاهیبه کلبه را با ال یمنته یخاک یاهبرف حاال شدت گرفته بود و جاده

تا از  کردیرا مدام در گوشت کف دستش فرو م شیهابود! آنا ناخن دهیپوشان دیسف

قدر به آن نشست،یاش مبه چشمان هی. هربار که گرردینگ اشهیشدت ضعف گر

 نیپائ دهناکر  یخدا ش،یهاتا قطرات جمع شده پشت پلک کردیفکر م زهایچ نیترپرت

 یکه از ابتدا ی. نگرانکردیم یط یخوددار شیهایو نگران سانی. در مقابل علزندینر

و هر  زدیاش را دربند کرده بودند، موج مچشمان یاهیکه س یادر هاله قهوه ریمس

  . شدیمنعکس م لیجلو به سمت آناه نهیدم از آئ

  جاست؟نی_ ا

 ییهاشد. بهانه رهیو به کلبه خ دینگاه کش شهیپشت ش یهااز چرخه آب شدن برف آنا

 یاذره کدامچیه داد،یم شنهادیبه تهران به او پ اشیبرگشت ناگهان یکه مغزش برا

ختم  ،یاقابل باور نبودند. همه را در سطل زباله گوشه مغزش دفع کرد و با جمله

  سرش را اعالم کرد: زگردیجلسه تبادل نظر در م

  !هیخوش خبر ،یخبری_ ب

 اشیشانیپ یوار به رواش هم سرزنشکه به گِل نشست، کف دست شیهاکفش کف

همان درخت،  یدر آن بود را پا اشنیخانه و ماش دیکه کل یایدست فیفرود آمد. ک
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 نیراننده را پائسمت کمک شهیش یفراموش کرده بود! عل جانیدورتر از ا لومترهایک

  :دیکش

  شد؟! ی_ چ

 لیآناه یعصب یهاو نورون کردیبپربپر م نیماش هاله داخل» !فمیک«مات، لب زد:  آنا

هاله جانم خاله «شد و گفت:  رهیبه دخترک خ سانیرا به شورش واداشته بود. عل

و به سمت  دیکش رونیب رشیرا از ز لیآناه یدستفیدرنگ ک یهاله ب» ها!بره خوادیم

  او گرفت:

  !شیخاله. جا گذاشته بود دی_ بفرمائ

. خداروشکر که مجبور نبود با دخترها مواجه شود! دیکش یاز سر آسودگ ینفس آنا

  آخر را زد: یهارا گرفت و حرف فیک

... هوف! یتو ول دیایب کردمیبود حتما دعوتتون م گهیزمان د هیممنونم. اگه  یلی_ خ

  !زمی! خدافظ هاله عزسانیخدافظ عل

 داشتیقدم برم اشنیبه سمت ماش اطیکه با احت لیآناه یسکوت کرد و به پاها یعل

کس و همه زیچبه همه طورنیداشت که ا تیاهم قدرنیا زیچه چ کهنیماند. ا رهیخ

 حیبود که ترج یعالمت سوال شیبرا رد،یبگ ششیشود و راه بازگشت را در پ تیاهمیب

  اش را به بعد موکول کند. داد جواب

  ؟ییخونه دا میری_ نم

از آن نبود. فرمان را  یاش برده و حال، اثرزل زده بود که مات نیبه ماش قدرنیا

که از  هیتنها کار نی! الیآناه کنمیبرات دعا م«لب نجواکنون گفت:  ریچرخاند و ز

به راه افتاد. تنها  رفته بود، به سمت خانه لیکه آناه یو برخالف جهت» .آدیدستم بر م

محو  فهیبرف وظ یشده بود که بلورها دهیکلبه کش یوبرودو خودرو ر  ریاز تا یرد

پوشانده بود؛ که با وجود درشت شدن  یاهیس یشان را داشتند. آسمان را ابرهاکردن

  به دور بود. انیآدم درسیبرف، از د یهادانه
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نقش بسته بود، از هر گذاشته و به  شیکه رو ینگاه کرد. عدد نیساعت ماش به

مه کاسته  یاهیاز غلظت و ش رفت،یم ترشی. هر چه پکردیسمت شب حرکت م

کن از پاک. برفشدیاش هم برداشته نملحظه یبرا یگاز حت یاز رو شی. پاشدیم

به قاب  یرا برا شهیش ستراحتا ینشود، ب رشیگبانیگر لیآناه تیعصبان کهنیترس ا

 یباال براو سرعت ی. راه خلوت بود اما برف و بوران، غزندگکردیم زیجاده تم دنیکش

اش سر رفته ! مغز که حوصلهشدیبود که هر دم به شدت آن اضافه م یآنا عمق خطر

روناک را برداشت و کلمات را دوباره بهم  یاش کرد. صداصاحب تیبود، شروع به اذ

چشمانش از بار اول بود. کاش کاسه ترشیب ل،یدر نظر آناه شی. سوز صداکردوصل 

  ! داشتندیم یکنپاکهم برف

 شیپاها بستهخیاز سر تا نوک انگشتان  سابقه،یب یانبض شده بود. لرزه شیجاهمه

از آن در  یا! هر آن امکان داشت سرش منفجر شده و تکهدادیم یباز ،یرا باز

ِ  دهیاش را بر. اشک اماندادیکالج را فشار م! دستهفتدیاش ببغل بود و روناک

...م... من... من... من آنا... یشر.. اگش... ش... «: دادیادامه م رحمانهیاش بزهن

جا... آنا... س... سر بزنم... او... اون... اون اسی... ی...یررفتم ب... به ال

  تا ادامه بدهد: زدیم ادیکه فر یلیو آناه» جا...اون

  جا؟!اون یدید یچ ؟یجا چـــ_ اون

مم... من... من رفتم در باز بود آنا... در باز بود... «زد و گفت:  یهق کوتاه روناک

بودم آنا... تشنم بود... ررفتم آشپزخونه... ررفتم...  دهیبودم... دو دهیخونه... دو یتو

را گرفت. اما روناک هنوز  شیهاو آسمان گوش دیبه فلک رس اشهیگر» رفتم...

» برگه بود... برگه... برگه... هی... یآنا...  زیم ی... روزیم یرفتم... رو«: گفتیم

. شدیآوار م لیسر آناه یسو رو از روناک برگرفه بود، داشت به روکه در آن یانآسم

 لیروناک تحل» بـود؟! یاچه برگه گمیم ؟یشنویبود؟ م یاچه برگه«دار گفت: خش

  :دهدیمادامه  وقفهیو ب رودیم

  !شی_ برگه آزما



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۱۳۸ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

. کندیو تار م رهیو چشماش را ت دیآیباال م شود؛یرا که گفت، جان آنا، بغض م نیا

نوشته  یباشد؟ مگر چه در آن برگه لعنت دارهیگر قدرنیا میشراگ شیبرگه آزما دیچرا با

. تمام کندیسقوط م وسفیتا قعر چاه  لیآناه د،یگویکه م یاشده بود؟! با کلمه

و در کنار روناک،  کنندیجان تازه م بارهکیبه  م،یشراگ یهاها و نه گفتنزدنپس

ً آن هفت ً آن صبح که  یماهشروع به حرف زدن! مثال که بدون او سر کرده بود! مثال

و او را هل  دیغر اورد،یخواست خون را بند ب لیآناه یو وقت دیاش را با کارد برانگشت

به او و قلبش  ش،یایل از خود و دنیدور کردن آناه متیکه به ق ییتمام آزارها ایداد! 

  کرد.  وارد

ً  تمام روزها تو سر شدند، با درد سر شدند؛ اما سر شدند. و مرا از تو و  یکه ب یی"مثال

  دردناکت، ِسر کردند!" یایدن

 کی نی... به حتم، ای! آردیروناک دروغ بگو کردی. دعا مکشدیم غیج انهیوحش

 دهیتدارک د ل،یزود برگشتن آناه یبرا میکه شراگ یبزرگ و مسخره بود! دروغ یشوخ

گاز  شتریو ب کشدیم غیج لی! آناهاشیشگیهم یمصلحت یهابود. از همان دروغ

  .دهدیم

  _ دروغــه شرا! دروغــــه!

 نیبا لذت باال و پائ ل،یو مقابل چشمان آناه ردیگیبه خود م یشکل نوشتار ،کلمه

 هانیتمام ا نهیزم! پسشودیم ادیفر شیها! صدا شده و در گوششودیم

ِ یمبتال به و ،یماریاست! ب ماریب دیگویکه آن برگه شوم، م ستیمیشراگ  یاچ آ روس

  ! یو

***  

ِ یپا انداخته و ششم یپا رو ،یحالت اسفناک با . آن چشمان دیامشب را سر کش ن

از خون احاطه کرده  یرا حصار باختیجان م شانیبرا یروز لیکه آناه یرنگ یطوس

 وار،یو از پشت د دی. اخم در هم کشلرزاندیآنا را م یزمرد یمردمک ها ن،یبود و هم
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باشد، که  یفیکث شیشاهد نما ن،یاز ا شیبکه  دیگنجینم اشیشد. در زنانگ انینما

  آن است. یاش قربانقلب وصله دوز شده

تا رقص اشک در چشمانش، محشر  دی. چهره در هم کشستادیقد مقابل مردش ا تمام

کرده و از حد  یرا ق ایکه ح یجماعت ختهیُسر خوردن نگاه افسار گس ایبه پا نکنند و آ

ً نبود!گذرانده   اند، مهم بود؟ قطعا

  !می_ ِشـ... را... گ 

 یو آن دو گو طلبدیرا م یآدم نیالهه باران، با آن دو چشم خمار که دل و د ل،یآناه

اشته باشند، د یآن که خواستار یدرونشان که محال است در حدقه بچرخند، ب یزمرد

. دهدیقلبت را هدف قرار م رشان،یکه ت یکمان ابروان لرزاند؟یمرد را نم نیچرا قلب ا

که نشکفته، پرپر شد. با  یو به لطافت غنچه کوچک نارا یهااقوتی یبه سرخ یلبان

چکاد... چرا  ینشسته به رو یهابرف یدیبه سپ یرنگ و پوست یالخت و قهوه ییموها

  چرا؟!   ست؟ین داریرا خر تراودیکه از هر سو م یاحرکات دلبرانه

را جز اسباب رفع  لشیبود، آن نگاه که آناه ینگاه فیو چه کث نیهفتم یدر پ دستش

که  یمچ دست ی. انگشتانش منجمد اما محکم، به رودید ینم شیهاشب ینواختکی

حماقت و  نیا دیترس یم د؛یآن را لمس کرده بود نشست. شرا که پسش زد، چاره ند

  !ردیمردش را نشانه بگ قلب شوند،یم یپر و خال یدر پ یکه پ ییجام ها

اش کرد و طعم گس اشـکش، کام هر دو را به زهر را قاب صورت برافروخته دستانش

داد و  هیرا آزاد کرده، به بار تک میرنگ شراگ ییمویل راهنی. دست قالب کرده به پدیکش

ها هزار تکه شدند! رنگ که داشت، آن را به جهت مخالف هل داد. جام ییرویبا تمام ن

بود،  زیکه حاصل برگشتن م یبیمه یداد و صدا ششرا پو  نیزم هایدنینوش یشراب

  را وحشت زده کرد. نیهمه حاضر

که تا  یرنگ یی. خلخال طالدادندیدغدغه، ادامه م یبودند که ب لیو آناه میشراگ تنها

رنگ  یشراب یرا حال، آن لکه ها دیدرخشیآنا م یرقص کنان در مچ پا ش،یپ یچند

را  شانزبانیاشک! مهمانان که م یاش را لکه هاپنهان کرده است و صورت پژمرده



 
 

 

 نودهشتیای کاربر انجمن شوم _ هانی پردارم دیر می

 ۱۴۰ page                                                                                                                                                                                                   www.98ia2.ir   
  

 یو نه نوازش دید یآن شب را خفت. نه ناز زین لیزدند. آناه رونیب دند،یسرگرم د

  شد!  یبود که قربان یااو تنها طعمه د؛یچش

  )نای(پا

  ۲۰:۲۰ ساعت

  ۹۹نیشنبه_چهاردهم فرودپنج 

  

  با قلم در تلگرام: ارتباط

@Roman_Pary 

  

  : #سخن_قلم

   غ ساختند.مر یرا برا قفس

  مغز . . . یرا برا جمجمه

  نساختند! چیقلب را ه و

  ستین یکه بند و بارآن حال

  احساسات را . . . افساِر 

ِ شالق و   "دوستت دارم" یبرا ستین یحکم

  را . . . یقاض
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  یا حق

  

  »Ara«گرافیست: هستی همتی 

 .ir2ia98www.جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در سایت به آدرس 

  مراجعه نمایید.

@Roman_98iia   

www_98iia_com   

  

  


