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 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا

  نام اوبھ
 

 :مقدمھ
 نی مجتمع انی ششم آپارتمان دورتری اتاقش تو طبقھ کی روز ھرشب، کنج تارھر

 واسھ رسوا نمانی سیپرده  وارای اما ؛ درونی خاطرات تلخشو از پنجره بزهیریشھر،م
 ... عاشق درنیتر

 ... افکار زردنی شده حسرت ودرد پرشده وجودش با اروزگارش
  تکرارشھی ھمی ھاقصھ
  انکارشنی کھ نمییدردا
  شبونھ انگاری واسھ کابوسای بازی کھ شده جایتخت

 شھی پشت شی خاکسترآسمون
 شھی عوض نمچوقتی ھگھی دکھ
 دخوای کرده تو ماه آذرو مریگ

 .شھی بمونھ واسھ ھمیابر
 .... افکار زردنی شده حسرت و درد،پرشده وجودش با اروزگارش

 ...شویبچگ
 !! مردکی سرد ی جا گذاشتھ تو دستاشوی سادگتمام

 
 . مطب را ترک کردماری بنیآخر.  و تمامی روزمرگشھی ھممثل
.  اتاقم را پر کرده بودی فضایزی پائری شده بود و غروب دلگکی تاربای تقرھوا

 :  بھ در زد و گفتیساالر
 را ابانی کھ از پنجره خیھمانطور پشت بھ او درحال(  ؟ دیری مرتریخانوم بازم د-

 " )آره"  یعنی ، سرتکان دادم کھ کردمیتماشا م
 گھگاه ی ماندن ھانی الیچقدر خوب بود کھ دل.کردی نمی بود کھ کنجکاوی چھ عالو

 ...دیپرسی را نمیخارج از ساعت کار
 : دمی شنرونی را ازبشیصدا

 چراغ ھم کھ خاموش ؟-
 
 خاموش کرد، در را یشگی ھمی جوابم سکوت بود، چراغ ھارا مثل برنامھ نکھی ابا

 دمیچی دورم پشتریشنل بافت را ب. سردم بود. دیچی در راھرو پشی قدم ھایبست و صدا
 ...و منتظرشان شدم
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 .نمی را ببی خاکسترابانی درآوردم تا بھتر خی لوردراپھ را بھ حالت کرکره ای پرده
مات زده بھ .  شدلی بھ سلی وتبدی لحظھ وحشکی در د،یباری کھ از صبح نم نم میباران

 سرش انداخت و ی را روشرتشی کھ کاله سوئدمی را دیساالر.  شدمرهی خابانیخ
 از او ی بود کھ کمی تنھا کسدیشا.  برسانددشی قدم تند کرد تا خودش را بھ پرابایتقر

 و فکر میدیدی مشتریھردو ب. میزدی نمی حرفچیھ می کھ باھم بودیمدت.. امدیخوشم م
 .میکردیم

 بھ ساعت ینگاھ.  ازپارک درآمدکافی تکی با ی زد و مثل رانندگان حرفھ ااستارت
 . بودندرکردهید...  قھیھفت وپانزده دق.  انداختمیمچ

 . مطب کم کم چشمانم را خمارکردیکیوت و تار وسکآرامش
 نی ای برای تا توانشدمی سرحال مدیاما با.  بمانمی خلسھ باقنی درھمخواستی مدلم

 . داشتھ باشمیجراح
 ممنوعھ را درآن زمان انجام ی وکارھاماندمی ، در مطب می کارمی خارج از تایگاھ

 .دادمیم
 .نی تا سقط جنری کاذب بھ دختران بگی برگرداندن باکرگاز
 دوزن ریتصو.  کردارمی ھوشفونی آی صدافتدی ھم بی تا رورفتی کھ چشمانم منیھم
 . رفتمیدر را زدم و خودم بھ اتاق جراح.  افتاده بودشگری نمایرو

 ):از ھمانجا گفتم( ھست ؟؟ یکس-
 . تونیایب-

 .دمیم د کردند و حاال دو زن جوان را مقابل خوددای من راھشان را پی دنبال صدابھ
 سرم جمع کردم و سھ دور با کش بستم تا دست و ی را باز و دوباره محکم باالمیموھا

 . نباشدریپاگ
 :  حال اشاره زدمی سرم را روشن کردم وبی باالی جراحچراغ

 بود ؛ دهی پرشتری بشی کھ رنگ و رویَ بھم انداختند و آنینگاھ... ( بخواب روتخت-
 ) داد و بھ سمت تخت رفتیکی را بھ دست آن لشی و وسافیک

 :  گفتی با نگرانھمراھش
 خطرناکھ خانوم دکتر؟-
 
 ن؟ی بکنیی راھنماھی شھیم!  ترسھی میلی ؟ داره؟ خواھرم خیدرد چ-
 
 ) بودملی آماده کردن وسایپ(
 .کردی مفتونی تعریلی کھ خمیمر-
 

 :  تخت گفتمی روی دهی حوصلھ رو بھ دختر رنگ پری بھ دست کردم و بدستکش
 )بلند شد و آھستھ آھستھ اطاعت کرد... ( اریلباساتو در ب-
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دخترک .  را پشت و رو درآوردم وداخل سطل انداختمفی کثیکی الستی ھادستکش
ھمانطور ملحفھ را بھ پنجھ گرفتھ بود .  بھ خودش دھدی تکانخواستیدلش نم

نکھ بدون آ. کردی وزوز مرگوششیھمراھش مدام ز. وچشمانش را با درد بستھ بود
.  رفتم و آھستھ آماده شدمی داشتھ باشم بھ سمت جالباسشی حرف ھادنی شنی برایلیتما

 :  گفتیبا قدردان
 .زنمی اومد زنگ مشی براش پی خانوم دکتر، اگھ مشکلمی ممنونیلیخ-
 ): صورتم انداختھ مقطع مقطع گفتمی روی اخم پررنگدانستمی کھ میدی شدیباسرفھ (
 ...اھع... ، نکنھ ، چند ، روزتیفعال-

 :  داد ودوباره گفتسرتکان
 ً.ممنون واقعا. چشم، چشم-
 را ازکشو دی کلیخم شدم ودستھ .  خواھرش را گرفت وآرام آرام راه افتادیربازویز

 : دادی می کھ خواھرش را دلداردمیشنیناخواستھ م. برداشتم وپشتشان راه افتادم
 ... شھی نمیچیھ-
 ... بدبخت شدم-
 . نترسشھ،ی نمیچیھ. ینشد-
 ... خدایوا!! بھروز -
 ی تا اوکمیمونی قشنگ چند روز مال،ی ومیریاالنم کھ م!  شھیاصال روحشم خبردار نم-

 .یبش
 . رفتمنگی را ازشان جدا کردم وبھ سمت پارکرمی ؛ مسمیدی کھ رسی درخروجبھ

دوسال .  بودی من کافیھرچھ بود، درآمدش برا. کنمی می چھ کارکردی نمی فرقمیبرا
بھ ... نمی کارھارا ببنی ای دوره م؛ی درس ھای گرفتم خارج از محدوده می تصمشیپ

 .دادمی پشت ھم انجام می سھ چھار جراحی راه افتاده بودم کھ گاھیحد
 ی از جلویفی و لرزش خفماندی پدال ھا نمی درست رومی ضعف وسرما پاھاازشدت

 کردم، یصال متوجھ نشدم چطور راه خانھ را طا. کردمیران درست تا مچ پا حس م
 .ُ نمانده بود برف پاک کن ھا را خرد کندیزی باران کھ چنیخصوصا با ا

با .  در را باز کردسی فرنگندازم،ی را بھ دربدی و خواستم کلدمی کھ بھ خانھ رسنیھم
 .اخم نگاھش کردم

 ) وارد شدمحالی وبدهی انداختم و ھمانطور خمنیسرم را پائ! (سالم خانوم -
 :  دنبالم آمد وگفتبھ
 .غذاتونو آماده کردم-

ِ دھد اما بازھم قسر در ی نگھبانلی ھا را تحودیقرار بود کل. دیای نگری او گفتھ بودم دبھ ِ
آرام برگشتم و تنھا نگاھش .  ھمانطور دنبالم راه افتادهدمی و ددمیبھ اتاقم رس.(رفتھ بود

 )کردم
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چشمان سبزش را دوست . پررو بود انگار...وختسیدلم نم... (خانوم جان -
 یبا لحن! سکوتم پررو ترش کرد.  اش افتادینی کنار بینگاھم بھ خال گوشت...نداشتم

 ):فوق العاده طلبکار گفت
 
 بھ من ای دننیا. تعجب نکردم! ( کھ امی تمام وقت بتونمینم! خانوم من گرفتارم خب-

 مظلوم نما حق بھ جانب مقابلم سیفرنگ. تسی ندی بعچکسیزازھی چچینشان داده بود ھ
 ) نبودیزشگفتی من چی برانیا. کردی می بود و بلبل زبانستادهیا

وارد اتاق شدم و بھ .  چھ رسد بھ ھمکالم شدنکردی نگاه کردن بھ او مشمئزم میحت
 لب ریز.  بھ جان من و اتاق افتاده بودیدی شدیسرما.  بازش رفتمیسمت پنجره 
 ..." درچرا بازهنیا" زمزمھ کردم 

ِ کز میاکریچشمم بھ .  حرص خاص پرده را جمع کردم تا بتوانم پنجره را ببندمکی با
دستم را جلو بردم وبدن .  پنجره نشستھ بودیآمده بود داخل ولبھ .کرده از سرما افتاد

 .گرم و کوچک و لرزانش را حس کردم
 : گفت ی با لحن دلخورسیفرنگ.  گذاشتمش وپنجره را بستمرونیب
 اگھ دیترسیاخھ م...من پنجره رو نبستم بخاطر ھمون! سردشھ ! خانوم جان گناه داره -
 ..خوای ھوا حاال منیتو ا. رونی بره بخواستی سرما منی جلو، حاال توارفتمیم
 . )می آمدی مایکاش کال الل دن...گرفتندیکاش قدرت تکلم را از انسانھا م...َاه(
 نھی و بھ سمت آئدمیآھستھ شالم را از سرم کش( ؟ گھی دامیمن فردا ھم ب...خانوم جان-

 )رفتم
. 
  ؟امیب-

 .کردمی بافت را باز می بود و آھستھ آھستھ دکمھ ھارمی مات تصوچشمانم
 
 خانوم جان؟-
 ...) یوا....  پشت ھم یفردا چندم بود ؟ سھ جراح(

 .کندی ھمانطور سمج نگاھم مسی شلوارم بود اما متوجھ شدم کھ فرنگضی تعووقت
 کنم تا صاف شود ی کھ باعث شد سرفھ ای خش داری نگاھش کردم وبا صداباالخره

 : گفتم
 .رونیبرو ب -

 :  و با سماجت گفتدی مخاطب قرار دادنش درخشنی از اچشمانش
! دمیخواھش کنم خوبھ خانوم جان ؟ منکھ ھمھ کارا رو انجام م...گھی دامی ؟ مامیفردا ب-

 .گناه دارن... بچھ ھاشیشبا زودتر برم خونھ پفقط 
 زدند؟ی حرف میادی زگرانی دای حرف بزنم ؟ مشکل ازمن بود توانستمیچرا من نم(

 ، من را بھ شک انداختھ بود، چرا کھ نشان داده بود مثل من ھم َمی منش؛یوجود ساالر
 ) ؟؟می کدام نرمال بودگرانی و دی من و ساالرنیپس ب.شودی مدایپ
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 نیبخدا من بھ ا. امشبم گذاشتم...گھی دمونھی مادمی.  آب ھم بذارمی بطردمی قول مامیم-
 .) جماعت دھان بھ دھان شومنی با اامدیبدم م. کالفھ ام کرد. ( دارمازیکار ن

 از کمد برداشتم ی شلوار راحتشود؛ی باز مشی رونکھی ھم شد کھ بدون توجھ بھ انیھم
 .و آمدم عوض کنم کھ خودش رفت

 :  ادامھ دادرونیاز ھمان ب! مخم را برد! امدی کوتاه کھ ناام
 شما بھ من پول ی بھ اندازه یکس.  کار کنم مجبورمدی ببرن کمپ، باخوانیصابرو م-

 .دهینم
 .) گذاشتمیشانی پی و ساعدم را رودمی تخت دراز کشیآھستھ رو(

 : ستادی سرم ای داخل شد و باالدوباره
 ): بزاقم را فرو دادم و با چشمان بستھ؛ آرام گفتم(چکار کنم خانوم ؟ -
 . بذار برودارویلیک-
 :ّمچالھ شدم و او آرام گفت. لرزم گرفت.  نگفتیزیچ
 ی کاری؟ تا ده شب وقت!!ستی بس ننیا!  تا ساعت پنجامیاز صبح ساعت ھفت م-
 ! ؟کارکنمی چستین
. خواستمی ربات مکیمن . تشیودش وشخص از خامدی بود کھ خوشم نمنیدرد من ا(
 در ی کھ گاھخواستمیفضول نم.  آدم کھ مثل ربات سرش درالک خودش باشدکی

 .) کندی مغزم اسکی خانھ ھستم، از صبح روی وقتل؛ی تعطیروزھا
 تخت برداشت نی پتو را از پائکرد،یدر ھمان حال کھ التماس م.  سردم شده استدیفھم

 .دی کشمیورو
 :  اما بھ ھرحال گنده تر از دھانش حرف زددانمید م بوناخواستھ

!  گھی شد دی آقا فراردی کارارو کردنی ؟ ھمدیخانوم جان آخھ چرا انقدر افسرده ا-
 .)ناباور چشم باز کردم(

 :  دادادامھ
 صد مرتبھ مادرتون ی روزنجای اکنمی کار میوقت!  کنما ی نکرده فضولیینھ کھ خدا-

 دانمینم.... ( مانیا.. گنیاز آقاتون م...شنومی مری گغامی رو پرهی بلخره مرنیگیتماس م
 ھستم چرا کھ با حس وحال شی کھ تصور کرد مشتاق حرف ھادیچھره ام را چطور د

 ): اد دستش زد و ادامھ دی رویتازه ا
صابر االن معتاده اما ...  جفت آدمھ ھیھرچ... فھممیم... خانوم ؟ آخ دیمونیپش...یالھ-

 نھ نی ازشھرستان اومدشھی می چندسالگنیمادرتون م.... وااله کشھی منو مشیبازم دور
 .دی شمام مثل ما بودیعنی -): وھمچنان افزود دیخند! (؟

 را تمیفکر کرد مشتاقم، اما من داشتم ظرف.  بھ سقف گوش دادمرهی وخدمی خوابصاف
 دیکشیطول م.  تحملم باال رفتھ بودیَآخر آستانھ .  کنمرونشی تا جانانھ بکردمیپر م
مرد - : تخت نشستی ومادرانھ باالرکردی سکوت را خوب تعبنیاو ھم ا.  شومیعصب
 . سره دخترجانی ھی ھم کھ باشھ سایھرچ
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مادرت کھ انقدر ... غصشو نخورگھید.  تموم شده رفتھی طالق گرفتگھی کھ دحاال
 !؟یدلت اومد دلشو بشکن!! رهیقربون صدقش م

 ! ) شد بھ دوم شخص مفردلیتبد" خانوم جان " فکر کردم کھ نیبھ ا(
 زمی اصال؟ حاال عزخورهیبھ درد م!  ؟شھیبدون عشق م...ی زندگنی تجمالت انیآخھ ا-

 خودشم خوندهی می مھندسدمی تازه شن؟؟یتو مگھ خودتم نبود!  بوده کھ بودهیشھرستان
  بوده ؟؟یدردت چ! کھ 

 خفھ شو-) :چشم بستم وآرام گفتم (
 :  تخت بلند شد ومتعجب گفتیاز رو.  شدشوکھ

 ): نگاھش کردم وگفتمیچشم باز کردم وبدون چرخاندن سرم، گوشھ چشم! ( ؟یبا من-
 . بذارو گم شودارویلیک-
 ثابت شتری بشانیرفتارھا.  ندارنداقتیمردم ل... ندارنداقتیل! ھان ... جماعت پررویا(
 ! ) ھ کار من درست است ککردیم
 :  تمام گفتیی پرروبا
!!  یتو خودت دکتر الزم!  ؟یتو دکتر!  اعصاب ی بی وونھید!!  یچھ باکالس! ھھ-

 ! شعور نفھمیب!!  کبودت یبا اون لبا
 شدمی کھ متوجھ نمارشی بھ زبان دفی مشت اراجکیپاکوبان از اتاق خارج شد و (

 )دی کرد و در واحد را کوبفیرد
 .ھ حوصلھ نداشتم جواب دھم کفیح
 
 

 ھارا امی چک کردن پیحوصلھ .  افتادی پاتختی وچشمم بھ تلفن رودمیبھ پھلو خواب    
 ن؟ی جز اعتراض و نالھ و نفریامیچھ پ. نداشتم

 . را چک کردممی ھاغامی بردم و پشی قرمز رنگ پی حال دستم را تا شاسنیبا ا    
 "دی خود را بگذارغامی بوق پی صدادنیًلطفا بعد از شن    "
 تتونی نکرده بھ شخصیی وخداشھیاگھ م...  دارمی درخواست احمقانھ ادونمیَالو؟ م-    

. من خواھرتم! ھھ !  نھ ای میشناسی اصال مدونمینم.  زنگ بھ من بزنھی خوره،یبر نم
 ! محض اطالعتون دکتر

 "دی خود را بگذارغامی بوق پی صدادنیًلطفا بعد از شن    "
 باشھ؛ یمادرت کھ ازت ناراض. ی کنم، خودت باعث شدنتی نفرخواستمینم-    

. ی رو نداشتھ باشی آنچنانی و مال و مقام و زندگالتی اون تحصاهی صدسال سخوامیم
 و شدمی کاش الل میا!  تو دامن من ؟ی انداختنوی بھ درگاھت کردم ای خدا چھ گناھیا

 کھ کردمی و ازت دفاع نمومدمینم  پشتت درینجوری ایاون موقع کھ قبول شد
کھ !  رو بھ اون روت کردهنیلعنت بھ اون شھر خراب شده کھ از ا. لعنت بھ من...یبر

 آذر؛ آه من، آه اون نیبب..خدا...اھع اھع... رفتادتیکھ ذات و اصلت ... یجنبشو نداشت
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ت ی ظرفلی شده ام فرمان تکمتیلیمغز ت...(رتیگیآه ھممون م...ی بیپسر ، آه ب
 ) ابراز لطفش نشدمی قطع فشردم و منتظرباقی دکمھ ی مدت رویانگشتم را طوالن.ددا

 رهی خرهی سرد و ساکتشان خی با نقاب ھالش؛یبازھم اتاق و تمام وسا...تمام شد    
 بار درحضور خودم، خواھر نی دور ھمھ اشان را از نظرگذراندم واکی. نگاھم کردند

 :  و ناصحم تماس گرفتی شاکشھیھم
 "دی خود را بگذارغامی بوق پی صدادنیًلطفا بعد از شن  "  

 .نی لحظھ فقط جواب بده ھمھی. ی خونھ ادونمیبخدا م-    
 ):  زدمکری اسپیرو    (
 ھیچ-    
  ؟؟؟نیخوب!!! بھ بھ -    

. 
 ):  گفتمیحالیبا ب. ( پونھ درستھینگو کھ حرفا-    
 ): دادی خندان جلوه مشی صداتی و عصبانجانیاز شدت ھ( ؟ ھیپونھ ک-    
 ی رو بسترنیچرا حس!! پس حرف ھمھ درستھ !! خدا !!  ی ؟؟؟ واھیپونھ ک-    

 !ی نکردیامروز برگشتن گفتن اصال خودتم آفتاب!  ؟ینکرد
 . کاراست نھ مننی مسئول امارستانیب-    
بدبخت تھ تھش !  داره ؟یواسھ تو کار!!  ؟یری دستشون رو بگیتونستی تو نمیعنی-    

 مامان رو ی حرفاخوامینم!  ؟ی چرا انقدر پست فطرت شدمیخوابی متر جا مھیھمھ تو 
!  دانشگاه انقدر عوضت کرد ؟ھی شھرو ھی یعنی!  ساکت بمونم تونمیبزنم اما واقعا نم

اصال !!  ؟ بھ درک ی رو رد کردنیپونھ و حس!  ندارماوا؟ اصال االن دع! حد ؟نیتا ا
 ! ستی نزای چنیمن دردم ا

ساده !  از دستت ؟دی کشیاون بدبخت چ! نابود شدنت ! درد من تموم شدن توعھ     
 یچی کھ خودتم ھی ؟؟؟چطور موقعنیھم! ُ بود ؟ افت داشت واست ؟یبود ؟ شھرستان

 یادیم زاو ھ... ( شد آ نی ؟؟ ای شد زندگنیا! د؟ی ازدواج کنیکردی التماس مینبود
 .) قطع فشردم و تمامی دکمھ ی رورا بازھم انگشتم...مثل مادرم.زدیحرف م

 ی حس چندش خاصکردم؛ی می شلوغ زندگی فھی و طالی انی در ای روزنکھیاز ا    
 را ھم عوض شھی رگ و رشدیکاش م. از اول متولد شومشدیکاش م. وجودم را گرفت

 .کرد
     
 .کردی دود مگاری بود وسستادهی مطب ، روبھ پنجره ایپشت بھ در ورود    
 . آھستھ برگشتد،ی را کھ شنمی قدم ھایصدا    
.  کساد بودی عمومیکاروکاسب.  خوانده بودمیعموم! میپراندیروزھا رسما مگس م    

 کی جز یزی طبابت چی مطب وپروانھ نیا.  داشتمیگری کھ کاردی منیاما نھ برا
 ھم بھ یساالر.  بابت راحت بودنی ازاالمیرآمدم را داشتم وخمن د.  نبودی بازاهیس

 ! ؟کنمی می کھ چھ کاراوردی نممیرو
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 و ھمھ یسطل زبالھ خال!  مرتب استی کھ صبح بھ صبح اتاق جراحدمیدیتنھا م    
 : را بغل گرفتم وآھستھ گفتممیدست ھا.  وامانزامنیچ

 ...ی بریتونیم-    
 بھ آبدار خانھ ی حرفچی ھی خاموش کرد وبزشی می روی را درنعلبکگارشیس    

 :  را برداشت وگفتفشیبرگشت وک. رفت
 .نمتونیبیفردا م -    
 . بستھ شدن در بھ اتاقم برگشتمی سرتکان دادم وبا صداشیبازھم برا    
 .دندی اول باھم رسیدوتا. سھ نوبت وقت داده بودم    
دستکش را بھ دست کردم . آماده بشومدر واحد را باز گذاشتم و خودم رفتم تا     

 بھ من زل زده بودند و پرسشگر ی حرکتچیچھارنفر بدون ھ. ستادمی در ایودرآستانھ 
 .کردندینگاھم م

  کدومان ؟ماریب-    
 .با تتھ پتھ دونفر را نشان دادند    
  کدوم بود ؟یلیِخب؟ زندوک-    
 :  با ترس گفتشانیکی    
 من-    
 نجای اایب-    
 :  کردم وگفتمھی بھ بقینگاھ. ازمقابلم رد و وارد اتاق شد    
 .دینی ، شماھا فعال بشادیھمراھشم ب-    

 ):دوباره گفتم.  گفتندیرلبیسرتکان دادند وھمزمان چشم ز    (
 . ھم ھستگھی دیکی. دی در زد باز کنیکس-    

 )داخل شدم ودر را آھستھ بستم    (
 اعصاب تر ی باعث شده بود بنیھم.  خستھ تر و بدخلق ترم کرده بود،یدوجراح    

 . وارد شد ؛ حالم بدجور بد شدماری بنی سومیوقت. رفتار کنم
 آنکھ ورود یکی وزندی آنکھ پول را ازقبل بھ حساب بریکی.  داشتینی قواننجایا    

 نیدند و ا کھ زنگ زدمی بودم؛ شنمارمی بنی کھ مشغول دومیدرحال.مرد ممنوع بود
 رھا کردم وبا مھی را نی جراحتی مردانھ ؛ باعصبانی صدادنیباشن. ھم آمدی سومیعنی

 نشستھ و دهی رنگ ورو پری زندمی دنکھی ازچندشم شد ا. ضرب دراتاق را گشودم
 .خواندی ورد مرگوششی احمق ھم مدام زیمرد
 : دمی دردستانم بود غریدرھمان حال کھ پنس سرد وفلز    
 .رونیتو ب-    
 .ستادی برخوردم با تعجب انی وادنمی بود کھ با دیپسرجوان وخوش پوش    
 : پرخشم بھ زن گفتم. دی پسررا چسبی وبازوستادیزن جوان ھم پشت بندش ا    
  ؟ییالیاز طرف سھ-    
 . کردنییتند وتند سرش را باال و پا    
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  نگفت ؟نویقوان-    
)... وبا نگاه مرتعش ولرزانش بھ پسر نگاه کرد...(نیما اا...اما...چرا..چ..چ-    

 ! بخدا! شوھرمھ 
 : پا کوبان بھ سمت در رفتم وبا ضرب بازش کردم    
 .رونیب-    
 دیکشی دست مششی کھ بھ تھ ری کرد ودرحالبشی دستش را داخل جکیپسرجوان،     

 یر کھ بھ اتاق جراح و ھمانطودمیدر را محکم پشتش کوب. ازمقابلم گذشت و خارج شد
 :  غرغرکنان گفتمگشتمیبرم
 ...زننی بار حرف مھیبا بچھ آدم -    

 
 کردمیتمام مدت سکوت م. دی طول کشی آخر کارش حسابماریھمھ رفتھ بودند وب    

 : میاما حاال نتوانستم با پوزخند نگو
 !یومدی بعد میشدی نھ ماھھ میذاشتیم-    
 :  ونالھ گفتھیبا گر    
 .میمجبورشد. میای بمیخواستینم-    
 ی نکردم کھ چرا االن برایشتری بی دردودلش را نداشتم پس کنجکاویحوصلھ     

 ! کھ بچھ کاملھ کامل استیزمان!! سقط اقدام کرده اند؟
 حرفم را گوش نداده نکھی بودم ازایعصب.  بھ ھمراه داشتازی کارش تمام شد نیوقت    
 ی کھ پسر رودمی باز کردم ودانھی را وحشیبازھم در خروج. دّ نره خر آمده بوکیوبا 

 .پلھ ھا نشستھ
 . جمعش کنایب-    
 . است؛ زبانش را موش خوردهرمیمشخص بود چون کارش گ    
 .من ھم بھ آبدار خانھ رفتم.  راست بھ اتاق رفتکیآرام داخل شد و    
 را چارهیمشخص بود زن ب. زدی و قربان صدقھ اش ، حالم را بھم میی دلجویصدا    

 گذشتھ و نشانی نداشت کھ چھ ھا بتی اھممی درصد براکی ی حال حتنیبا ا. کندیخر م
 ! و خواھد گذشتگذردیم

 و سھ زکوچکی وھمانجا پشت مختمی نسکافھ را داخل آب جوش ریپودر آماده     
 .نفره نشستم

 دنی کوبرد؛ی کھ توانست از من بگی در رد شدند و پسرک احمق تنھا انتقامیازجلو    
 ! بودیدر خروج

 
 من ی باکالسی نشانھ دادم؛ی گوش مکی کالسکی فقط موزنم،ی من درماشنکھیا    

 کھ در یگاھ.  دردش چھ بوددانمیم! ی گفتھ بود چقدر با کالسسی فرنگشبیمثال د! نبود
 اجازه کی کالسکی موزای بودی در سکوت مدی خانھ باای ماندم؛ی خانھ ملی تعطیروزھا
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 بھ ی تکھ اکی امد،ی راست مرفتیاو ھم چپ م.  آن سکوت باشدیداشت تنھا شکننده 
 . انداختیما م
 ی روی گوش بدھم کھ خواننده ایکی وموزنمی بنشی تصورکنم روزتوانستمیواقعا نم    

 ! دادیحس تشنج بھ من دست م! خواندیآن م
 . رنگ را برداشتم و بھ ضبط متصل کردمیداشبرد را بازکردم و فلش آب    
 ندی حس خوشای ، فقط کمیکم. شدیشروع م" یوالدی وی لونھی دو ویکنسرتو"با     

دخترک گل . دمی کشنی را پائنی ماشی شھی شیبا وجود سرما؛ ذره ا. بھ من دست داد
 . ، اوقات خوشم را تلخ کردزدی مشھیفروش بھ ش

 وسرگل ھا را بھ زور امدیکوتاه نم" . خواھمینم" ابرو انداختم کھ شی حال برایب    
 .چراغ سبز شد؛ گازش را گرفتم. ازپنجره داخل کرده بود

 حقش را ردی بگادی دیبا. ردیگی می وسوارشودی بسوزد سوارت مشیدلت کھ برا    
 اعصاب بودن من را ی محلش ندادم تنھا بنکھیا. ردی بگایخودش بھ زوراز دن

 . نداردی اش بھ من ارتباطیچھ جور.  کارھا نشد نان وآبنی ادیفھمی مدیبا! رساندینم
 :  رفتریغامگی پی را بھ خانھ گذاشتم ؛ تلفن رومی پانکھیھم    

 " دی خود را بگذارغامی بوق پی صدادنیًلطفا بعد از شن    "
 .ری زود باھام تماس بگیدی شنغامموی ، اگھ پنمیآذ-    
 میبدون درآوردن کفش ھا.  اثرگذاشتمی روی اش کمھیھ از گر گرفتیصدا    
 :  پاسخ داددهی تماس گرفتم واوھم بھ دوبوق نرسیبھ سمت تلفن رفتم وفور    
 آذر؟-    
 ھ؟یچ-    
 . خونمونای بنیآب دستتھ بذارزم-    
 :  و گفتمدمی را در ھم کشمیاخم ھا    
 چرا؟-    
 .یتوھم باش)... زد وادامھ دادھیرگریز...(حال بابا بده، بھتره کھ-    
 :  کردم خونسرد بپرسمی را محکم ترچنگ زدم وسعیگوش    
 االن کجاست؟-    
 .خونھ-    
 :  بلند گفتمًبایپرحرص تقر    
 !عیسر.  تھراندشیاری بدیری آمبوالنس بگعیاحمق سر! خونھ ؟-    
 اد؟؟ی چرا نمیدونیم. میشی نمفشیحر. می بسوزه، ما خودمون بلدالزم نکرده دلت-    

 
 !زارهیچون از دکترا ب-    
 . نشستمی لب ھای روی اکطرفھیرفتھ رفتھ پوزخند     

 
 . فکرشون پولھی ازھموناست کھ ھمھ یکی دخترم گھیچون م-    
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 اد،ی سرش بیی بالاگھ بابا، اگھ بابا)... اش شدت گرفت وادامھ دادھیبازگر...(آذر-    

 . توعھریفقط وفقط تقص
 . توھمون دھکوره تا خدا شفاش بدهدیپس بمون-    
 سرزنش جای بی بار ھزارم خودم را بابت دلسوزی و برادمی را محکم کوبیگوش    

 .کردم
 :  رفتریغامگی پیبازھم تماس گرفت و رو    
 !؟یای بیخواینم!! رهیمیبابا داره م! یشعوری بیلیخ-    
 :  گفتمظی را با ضرب برداشتم و آھستھ وشمرده اما پرغیگوش    
 زودتر جون بده؟؟!  دق؟ی نھی بشم آ؟ی کھ چامیب-    

 ) : کھ صورتم درھم شددیآنچنان بغض تازه اش ترک    (
 نیآخر. یشی ممونی سرش، بخدا پشی باالایب... نگو! نگو نامرد!  انصافینگو ب-    

. شھی حالش خوب منتی ببدونمیمن م!  ی داره، دوستش داردوستت!! مطمئنم! دارهید
 . آذر جانایبلندشو ب

 ):دمی کشیقیچشم بستم ولرزان، نفس عم    (
 .امیم-    
 )دی اش را باالکشینیب...نیف..نیو ف... (ایب.  هللا قربونت برمکیبار-    
 ...فقط-    
 ؟یچ-    
 .فتمیصبح راه م..یچیھ-    
 شدی میدوسال.  ودرآخر بھ قھر برگشتن منمی جنگ اعصاب دارکی دانستمینرفتھ م    

 . گذشتھ بودمانی دعوانی و آخرداری دنیازآخر
 !گشتمی وبرمشدمی مری تحقدم،یشنی حرف مشدم،ی موعظھ مرفتم،یم    
 ھنوز یی ھاکجوری.  کنندزبارمی بودند کھ اجازه داشتند چی حساب، تنھا کساننیبا ا    

 ! ساده را دوست داشتمی مھربان ھانی ھنوز اییکجورھای.  را دوست داشتمخانواده ام
 
   

 چیبھ ھرحال بدون بستن ھ.  خواھد داشتی رفتنم چھ سوددانستمیھنوز ھم نم    
 ... گرفتم و پروازطی بل،یچمدان

 دوشم ی را روفمیک. نجای بود اخبندانی.  شھرستان را بلد بودمنیجزء بھ جزء ا    
 . فرودگاهی ھای را بغل گرفتھ وقدم تند کردم بھ سمت تاکسمیمرتب کردم ودست ھا

 د؟یبریصومعھ م-    
 ھم بھ زبان شی کھ دو تا از کلمھ ھای بھ سرووضعم انداخت و با لھجھ ایمرد نگاھ    

 : شھرمان بود گفت
 روستا صومعھ خودمان؟-    
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پس .  گفتھ یخودش دانست چھ چرت. ردم نگاھش کھیخمارپلک زدم وعاقل اندرسف    
 :  نشست و گفتی معطلیب

 .نیبش-    
 آشنا ی تا نگاھم بھ اطراف و محلھ ھاکردمی ام گرم می االمکان سرم را با گوشیحت    

چشم .دادی بھ من دست می وحس خاصزدی ام مینی بری آشنا مدام زیبو. فتدیو گذشتھ ن
 . دادمھیبستم وسرم را تک

 .دنشانی از دشومی می چھ حالدانستمی ، مدنمی از دشوندی می چھ حالدانستمیم    
 کھ دادمی می بعد بھ خود دلداری ازآمدنم ولحظھ اکردمی میمانی لحظھ حس پشکی    
 . استگری دی ترک چند سالھ کی تشینھا
 .دمی جدی بھ من وزندگربدھندی حال تحمل نداشتم مدام اعتراض کنند و گنیبا ا    
 .میدیرس-    
 ی رهی گذاشتم، نگاه خنی را بھ زممی پانکھیھم.  را حسابھیچشم باز کردم و کرا    

 روآھستھی کردم و سربھ زکی پالتو را بھم نزدی ھاقھی. چند زن را حس کردم
 .ازمقابلشان رد شدم

 :  گفتی کھ با زبان محلدمیشن. زبانمان را فول بودم    
 ھ؟؟ی کنیا!! پشویت -    
 . ام فروقھی در شتری کردم و سرم را ببی را درجمیدست ھا    
 م؛یکردی می بازکی الستشی و بچھ ھا رونی با آذشھی تند آشنا را کھ ھمیبیسراش    
 .دمی خانھ امان رسی کردم و بھ در کوچک و چوبیط

 سبک نی وقت بود کھ ایلیخ.  بھ گذشتھ فکر کنمشتری شوم وبی احساساتخواستمینم    
 . نداشتمی برای خاصتی جذابیدگزن

 مات زده یخونسرد و محکم قدم برداشتم و صدا. ستادمیپس سربلند کردم و صاف ا    
 : دمی را شنلھی جمی

 !!بچھ ھا آذره! ییوو-    
 . تفاوت بھ سمت خانھ رفتمی پلک بستم وباز بیلحظھ ا    
  ؟؟یخودت! نمیآذر؟؟ صبر کن بب-    
َ را گرفت وبرم گرداندمیبازو. ستادمیا     َ : 
 آذر؟؟؟-    
 نگاھش کردم وبا ینیپائ.  سروگردن بلندتر شده بودمکی پاشنھ بلند یبا آن چکمھ ھا    

 :  گفتمیتک سرفھ ا
 .سالم-    
 . کردم آرام باشمیبازچشم بستم وسع. دیگل از گلش شکفتھ و محکم بھ آغوشم کش    
 بود کھ در بغلشان نی چننی و ادندیبھ سمتم دو غی جھی شبیی و گلشن با صدادیگلش    

 . شدمیپاسکار
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 حاال تپل می ھای بچگیمیسھ دوست صم.  اما انگار نھ انگارشاندھمی رو نمدندیدیم    
 .رفتندی بودند و قربان صدقھ ام مستادهی مقابلم ادیو گرد وسپ

 . بزنمشانی بھ روی ای و مصنوعی بند و زورمی لبخند نتوانستمیمن ھم تنھا م    
 :  کھ از خواھرش، گلشن بزرگ تر بود با لبخند و خجالت گفتدیگلش    
 .  آذریشی خالھ مینگاه دار-    
 . بھ شکم برآمده اش افتاداھشی از چشمان درخشان سمیپلک ھا    
 !! کھ نتوانستم؟یکنیاما باور م" مبارک باشد" میخواستم بگو    
 آدم شعاردھنده کی دیشا.  کن باشمی آدم نقش بازکی انی بھ نظراطرافدیشا    

 !!دیچرخی مثبت دردھانم نمیاما واقعا کلمھ ! یوافراط
 از بچھ ھارا گرفتھ یلی بودم کھ جان خیمن کس! ی بارداری براکیآن ھم تبر    

 حس فرستادی ممی برادی کھ کودک درون رحم گلشی ای حاال ھم موج منفنیاز ھم! بودم
 !کردمیم

 بچھ اش از من شدمیواقعا متوجھ م! ستی نای توھم و روکی نی واکردمی محس    
 ! استزاریب

 :  گفتیگلشن با لحن طنزآلود    
چھ ! بھ)...  بھ خنده افتادند واو ادامھ دادیھمگ! ( حاالرهیگیچھ خودشم م!! اوووو-    
 !متینی کھ اصال نشد ببشیدوسال پ!  ھم شده صورتشایعمل
 .ی رفتیکی تو تاری اومدیکیتو تار! گھیراست م- :دیگلش    
 رفت ما ھمچنان با کلنگمون نفس یدماغتم عمل کرد! خوش بھ حالت -:لھیجم    

 .میکشیم
 :  رفتند و من آرام گفتمسھیھرسھ ازخنده ر    
 .امیًبعدا م...بچھ ھا خستھ ام-    
پچ پچشان .  خانھ امان گذاشتمی زنگ کھنھ و شکستھ یکنارشان زدم و دستم را رو    

 .گری دیزھای چیلیمثل خ. مھم نبود
 :  بلند گفتاطی ازحنیآذ    
 ھ؟یک-    

 
 .ھی کنی بازکن ببوسفی-    
 مشت بمی را درجمیدست ھا! ھاھا ! تاج سرش! شوھرش! وسفی!!  منیآه خدا    

 .دمی را درھم کشمیکردم واخم ھا
 :  باال رفتھ گفتی در راباز کرد و با ابروھاوسفی    
 !سالم-    
 .سالم-    
 نیی در را پای جلویی سھ تایپلھ ھا.  ازاو گرفتم وبھ پشتش دوختمرینگاھم را با تأخ    

 . زدماطی در حیرفتم و چرخ
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 . باز محوم شدمھی چادر بھ کمربستھ آھستھ بھ طرفم آمد و بادھان ننیآذ    
 : گفتم    
 .امی میدونستینم انگاری تعجب کردی جورھی-    
 :  داد وگفتی اش را تکانرهینگاه خ    
 لبا نیبا ا.  و گونھ ھات عمل بودینی فقط بشیدوسال پ...فقط نشناختم...سالم...نھ نھ-    
 . بودمتدهی رنگ پوست ندنیو ا

اما بھ ھرحال بدم آمد .  نداشتی ھم منظوردیشا!  اول شروع شدنی ھا ازھمھیکنا    (
 .) درسرمیود پتکگذشتھ ام شده ب

 قطره کی دمی نگاھش کردم و دینیپائ.  نگاھم کردییدستم را گرفت وھمانطور باال    
 .رقصدیاشک درچشمش م

 . و بھ سمت خانھ راه افتادمدمی گفتم ودستم را از دستش کشینوچ    
 :  کھ پرغصھ گفتدمیشن    
 ؟ی اون شکم قلنبھ ؟ آذر جان ؟ خواھر؟ی گلیکو اون لپا-    
 . فرش قرمز دست باف مادری را درآوردم وپا گذاشتم رومیچکمھ ھا    

 
.  پسرخالھ ام بودنیحس.  بودند کھ چشم درچشمم شدندی کساننی و پونھ اولنیحس    

 . کھ ازدواج کرده بودندشدی میحدود سھ سال
بود؟  کھ پونھ، کھ کردمی واقعا فراموش می بودم و گاھدهی از دوبار ندشتریپونھ را ب    
 نبود کھ بخواھم در یزی اما واقعا عروس خالھ ام چمیای لفظ مکردی فکر مشھی ھمنیآذ

 می از دستم دلخورباشند؛ بھ پاکردمیبرعکس تصورم کھ فکرم. ذھنم نگھش دارم
 .دندیپرس بلندشدند و با احترام حالم را

 .اکتفا کردم" ممنون " سرتکان دادم وتنھا بھ گفتن     
 :  وبلند مخاطبم قرار داداقیتمادرم با اش    
 !آذر ؟-    
 .دمیبوسی ، تند وتند مھی وگالی وزارھی درآغوشش بودم وبا گرھی از ثانیدرکسر    
 !!مامان.. حاالمیزنیحرف م. باشھ مامان-    
 ...دخترم...خدا...خدا-    
 :  مادرم را آھستھ فشردم وگفتمیبازوھا.  افتادھی مادرم بھ بقینگاھم ازپس شانھ     
 .یمرس-    
 : آمدکمی نزدنی ، خواھرحسھیمادر را از من جدا کرد و حان.  نجاتم دادنیآذ    
  ؟یخوب-    
 .خوبم-    
 . لباستو عوض کنایب-    
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 ی کودکی در خانھ بھی غرکیمثل ! کردی مییاو من را راھنما. دنبالش راه افتادم    
 مچم نی کھ آمدم خارج شوم ؛آذنیھم.  کردمزانیدرآوردم وشالم را آو را میپالتو. میھا

 : دیّ وآھستھ غردیرا محکم کش
 کجا ؟؟-    
 :  نگاھش کردمحالیب    
  باباشیپ-    
 ؟یبدون روسر-    
 بابا نامحرم شده ؟-    
 . نامحرم بود و ھستنیحس! رینخ-    
 لونی اپسکی درحد می بحث برانی اتیَآخراھم.وقت بحث ھم نداشتم. سرکش نبودم    

 ھمانطور کھ چشمم بھ! ھم نبود
 قی ام را عمینی سرم انداختم وبیچشمش بود دست دراز کردم وشال را برداشتم رو    

 .دمیباال کش
َبابا تو اتاق دودرس-     َ... 

 
 دیحس کردم چند عضو جد.  وبازھم نگاه ھا بھ سمتم برگشترونیازاتاق زدم ب    

 . راست دراتاق را باز کردمکیاضافھ شده اما خودم را بھ آن راه زدم و
.  بچھ شده بودکی مثل رلحافیز.  بودمدهی ندفی خرد وضعنطوری پدرم را اچگاهیھ    

 . بوددهیبھ پھلو وپشت بھ من خواب
 .مخاطبم قرار داد وبازھم بعداز چندسال مورمور شدم. حسم کرد    
  ؟یاومد-    
 .نفسم بند آمد. بستمپلک     
    

 .گھی درهید-    
 

 بود اما یناراض.  دادم وبا چشم و ابرو اشاره کردم خارج شودنینگاھم را بھ آذ    
 .اطاعت کرد ودررابست

 .کی نزدایب-    
 ی شد بھ تک تک اجزارهی چشم باز کرد وخحالیب. دور زدم ومقابلش نشستم    

 . کرده بودریی تغیصورتم کھ حاال کل
 

 .ذاشتمیموھات حنا م-    
 حنجره می گلوبیآنقدر باالبردم کھ س.دمی کشقی باالبردم ونفس عمتیسرم را تا نھا    

 .دیام را خراش
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 ش؟ی کردییطال-    
 ) :باز نگاھش کردم وآھستھ گفتم" . ییطال" گفتی میبھ عسل    (
 .سالم-    
 ! باباومدی مشتری بییحنا-    
 !!!بابا-    
 :  گرد کرده ام را بھ چشمان آب آورده اش دوختم وادامھ دادمیچشم ھا    
 .ماھانھ پول فرستادم واستون.  کردمشرفتیپ. ستمیمن بد ن-    

 
 شھیدرمقابل او ھم!!  دوکلمھ حرف زدمشترازیب!  کردمیمتعجب بودم کھ پرحرف    (

 .)حرف داشتم
 : دمیما غر اندی کرد بلند شود وبنشیسع    
 بخواب-    
 کھ باھر بار سرفھ اش دستمال دمیدستمال را مقابل دھانش گرفت و د.. (اھع..اھع-    
 )شودی میخون
 :  ھم فشردم و گفتمی را رومیچشم ھا    
 . تھرانبرمتیمن م-    
 .امی نمییمن جا-    
  گشتنم ؟ی بابا؟ امروزھی ؟ مشکلت بامن چھیدردت چ-    
 :  داد و پردرد نگاھم کردھیتک" شیِخآ" کیبا     
 دری کھ حشیچندوقت پ.  ؟؟ اما قلبت سنگ شدهادی بدش میک. دکترشدنت افتخارمھ-    

 .  و پونھنی حاال ھم حسیو معصومھ رو پس فرستاد
 )دیچرخی صورتش می چشمانم ھمانطور گرد کرده ولرزان تند وتند رویکاسھ     (

 
 ی چادی مادتی.  میدی بده بھت پس می گرفتھ ، پول دارشی نادر آتنیبھت گفتم زم-    
 شرمت نشد بابا؟؟! ؟یگفت
 

 کھ یفھمی اونقدر مدونمیم!  کنشیبگرد ، شاد باش ، آرا. باسرووضعت کار ندارم-    
 ستی ظاھرت ترگل ورگل شده اما ذاتت بد ندیشا. یکنی نمستیکارخالف شرع وناشا

 .بابا
 ) زانوانم را بھ آغوش گرفتم وگوش سپردمواری بردھی و تکدمیخودم را کنارش کش    (

 
 . کھ تو رو گرگ کردهی تو شھرامی اما نرمی بمدمی محیترج-    

 
  مخالفھ؟گفتی بود میک!  ؟خوامی ممانوی من ای کفش کردھی یچقدرپاتو تو-    
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 بود سالم بود ی خوبیبچھ . نیخوری ؟ بھت گفتم شماھا بھ درد ھم نمادتھیمن بودم     
 بذار گفتمیم.  ھی پسر بدگفتمینداشت خب، منم نم. دیایساده بود اما بھت گفتم بھ ھم نم

 یرفت.  تھرانی و رفتی عقدش شدی سالگجدهی شد؟؟ ھیچ...رشد کنھ بعد بچسب بھش
دوسال ! چارهی سرپسربی کردیدلت خواست سرکش  ،نوی شھرنشی ھای زندگیدید

 !بعدم طالق
 .شھی مینجوری کھ امدونستینم-    
 مثل آدم شدی میچ. ی دلشو شکستیدیزرق و برق تھرانو د.  نشد جواب مننیا-    

 واست درست یخواستی کھ می ای االن زندگگرفتوی مشوی حاال اونم مھندسیموندیم
 .کردیم

 .تونستینم-    
 ! رو برداشتھی کل آبادشرفتشیفعال کھ خبرپ-    
 .ییخودم ، تنھا.  کردمشرفتیمنم پ-    
 .می نگاه کنی بی چشم بی تومی نتونستی کردیکار-    
 .خوردی بھم مشیحالم ازسادگ. چکدومیھ. دی من نبودیشما جا-    

 )دمی لرزشتری کردم وبشترکزیب    (
 ! بھ کاراتیکنیھنوز ھم افتخار م! اما نھ! یمونیگفتم پش-    

 
  نھ ؟ی و ھشتو رد کردستیچندسالتھ ؟ ب-    

 
گذشتھ ھا . ختم کالمم؛ آدم باش.  کردنتتی واسھ تربرهید... وھشت سالتھ آرهستیب-    

وااله .  و چھارتا کار خوب بکنیگذشتھ ، از االن بھ بعد رو بچسب بھ زندگ
 !  سوادا ھم آدمنیب! ساده ھا ھم آدمن...اھع...باله
  نھ ؟ای مارستانی بمی بریای م؟یحاال کھ چ-    
 .رینخ-    
 :  گفتدمی بلند شدم وبھ درکھ رسیعصبان    
 . شرمنده بشم آذرای نکن اون دنیکار-    

 
 نی حضورم در انی چھ مدت از آخردانمی نمقی شام را پھن کرده بودند و دقیسفره     

 . در رفت و آمد بودندنی و آذھیحان. گذشتی ھا میدور ھم
 نشستم و یاما حاال کنار.  دمیچیفره م وسکردمیقبل ترھا خودم ھم کنارشان کار م    

 . آرام مادرم باعث شد سربلند کنمی ھی گریصدا.  انداختمنییسرم را پا
 . بودمشاندهی افتاد کھ تا بھ حال ندیدی جدینگاھم بھ چھره ھا    
  نگاھم را گرفتم وبھ مادرم دادمی توجھ وسرسریب    
 ! مامان - : نیآذ    
  بگم آخھ ؟ی شما من چشی پامی بخوامی مگھیم-    
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 .ھنوز زنده اس! ترکھی دلش منھیبی اتو مھی گررونی بادیاالن م. ستیمنظورم اون ن-    
 پدرم را گرفتھ و با اوضاع یربازوی زنی حسدمیتوجھم بھ مکالمھ اشان بود کھ د    
 . آوردی بھ سمت سفره ممشیوخ
 یندم و نگاھم را بھ غذاھا است ؛ پس خاموش ماھودهی حرف زدنم بدانستمی میوقت    

 .چند رنگ دادم
 . واستون بکشمدیبد -:پونھ     
 . نگاھش کردم و بشقابم را بھ دستش دادمیگوشھ چشم    
 ن؟یخوایاز کدوم م-    
 :  غذاھا و آرام گفتمیھمانطور چشمانم را سراندم رو    
 ری کفگکی. فرق نداره-    
 :  آرام گفتنیآھستھ سرتکان داد و آذ    
 .ی انقدر الغر شدنھیھم-    

 
 نبوده اما طبق معمول خاموش یفقط کم خوراک!  نبودهنی فقط ھممیخواستم بگو    

 .ماندم
 : آھستھ گفتگذاشتی کھ بشقاب را مقابلم میپونھ درحال    
 سالم بدن ، فرصت نشد خواستنیم. اوناھم خانوماشون. اون دوتا پسرا داداشامن-    

 .دیببخش
 : قاشق وچنگال برداشتم ودرھمان حال گفتم    
 .یمرس-    
 :  تفاوت گفتیً کامال بنیآذ    
 .ادی بعد از شام می بی بیراست-    
 .دمی کشیقیچشم بستم و نفس عم. قاشق چنگال در دستانم مشت شد    
 :نتوانستم ساکت بمانم    
 چرا؟-    
 اتفاق روزگار نی جالب ترشانیاانگار صحبت کردن من بر. ھمھ سکوت کردند    

 !دندی نفس ھم نکشیباشد کھ حت
 ...خب...خب-    
 :  گفتمی بلندیپدر بھ سرفھ افتاد و من با صدا    
 نشده واسش ختم یزیھنوز چ!! شھ؟ی ؟ چرا؟؟ مگھ بابا طورنی آذادی میواسھ چ-    

 !نیگرفت
 :  زدادیپدرفر    
 !نجاسی اشھی ھمی بیوگرنھ ب! ی من منتظر مرگیفقط توع!  ندارهیربط-    

 ) و بھ طرفش ھجوم بردنددندیھمھ از چشم من د.  وحشتناک شدشیسرفھ ھا    (
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 خواھندی مدانستمیم. خر خودشان بودند . قاشق و چنگال را پرت کردم وبھ اتاق رفتم    
 ! جانشان حاللم کندی بی بدی را روبھ رو کنند تا شای بیمن وب

 ! سربھ تن من نباشدخواستی می بیوگرنھ ب    
.  شدمنھی بھ سنھی سنیآمدم خارج شوم کھ با آذ.  را برداشتمفمی و کدمی را پوشمیپالتو    

 :  زدادی فرمیدر رو
 ؟یکشیخجالت نم-    
  شماھا؟ایمن -    
 . روزانداختنی بابا رو بھ ای بیآه ب! تو-    
 : دمی کالمش خندیاز شدت مسخرگ    
ًجدا ؟ چ-       بھ بابامون داره؟ی چھ ربطکھیرا اونوقت ؟ مشکل من با اون مرتّ
 .ارهی مزتی خدا داره سرعز،ی کھ دل شکستنھیربطش؟ ربطش ا-    
 :  بھ شانھ اش زدم وگفتمیکی. حالم از مخ پوچش بھم خورد    
 ی خالانی خورده سر اطرافگھی دیکی زده گھی دیکی! نی داری باحالیچھ خدا-    

 .شھیم
 ):محکم نگھم داشت و گرد نگاھم کرد    (
 ی عذرخواھی بی ، ازبای دننی بابا ؛ قبل از رفتنش از ایبمون و طبق خواستھ -    
 .کن
 وار قھقھھ زدم وانھی آن آنچنان دکی کھ در دانمیفقط م!!  کنمانی حسم را بتوانمینم    

 !!دندی بھ اتاق دووسفی ونیکھ حس
 زدم تا نی بھ آذی آرامی ضربھ فمی داد تکان دادم وبا کیِاد ب دی ایدستم را بھ معنا    

 .کنار برود
  وبدون توجھ بھ آذر،آذری و بدون خداحافظدمی را پوشمیچکمھ ھا    
 گفتنشان    
 . رفتماطیبھ ح    
 :  وبا نفس نفس گفتدی دونیحس    
 ! حداقلنالیواستا برسونمت ترم-    
 :  گفتمدادم؛ی را ماساژ ممی ھاقھی کھ شقیدرحال قراضھ اش شدم وکانیسوار پ    
 .فقط زودتر-    
 .چشم دخترخالھ-    
 . حرف بزندکندی جرأت نمدانستمی وممیتمام راه را سکوت کرده بود    
 : دمی حال پرسیب    
 چتھ ؟-    
 بلھ ؟-    
 ؟ی بشی تھران بستردی بوده اومدیمشکلت چ-    
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 تفاوت یب. دمی فھمشیکم و ب.  ازخجالت سرخ شده بودمرخشین...(یچیھ...آھان-    
 ):گفتم
 کار مارستانیمن خودم ب. کنمی وقت داشتم با دوستام ھماھنگ مای بیحاال خواست-    
 .ادی برنمی تخصص ندارم و ازدستم کارفھمھی احمق نمنیآذ. کنمینم

 . دخترخالھیمرس. چشم-    
 ھماھنگ کنم ، اما حس می با آشناھاتوانستمیدرست بود م.  بودنی ھم ھمقتشیحق    

 !!!! ؟میچھ بگو....  و ی و مھربانیدلسوز. وحالش نبود
 گرفتم و جواب کی تاری بود؛ نگاه از جاده می پای کھ روفی داخل کی لرزش گوشبا

 : دادم
 ):سکوتم پرسش داشت.  کردخی مو بھ اندامم سنی دلخراش آذی ھیگر...(آذر-
 
 .بابا تموم کرد...برگرد...برگرد-

 ی آنکھ من از بی دروغ باشد تنھا براتوانستینم.  برگشتنم باشدی نقشھ براتوانستینم
 نکرد یاری میگلو.  حالم را دگرگون کردقتی گند وطعم گند تر حقیبو.  عذربخواھمیب

 : می بگونیتنھا توانستم تماس را قطع کنم و بھ حس. می درجوابش بگویزیچ
 .گردبر-

 . آمده بودنددی و جدمی آشنا و نا آشنا و قدی ھاھیتمام ھمسا.  امان قلقلھ بودخانھ
 نی و آذدندیمن کھ آمدم کنارکش.  را روبھ قبلھ خوابانده و دورش را گرفتھ بودندپدرم

 : دی کشادی سرم فریتی رعاچیبدون ھ
  راحت شد ؟التیخ! ُمرد-

 شده بھ ی گلدوزدی سپی بودم کھ ملحفھ ی مھم نبود ، من فقط مات جنازه امی براحرفش
 . بودشیدست مادرم رو

 سکوت را حاال ی طلسم ھشت سالھ نیخواستم فقان کنم و ا.  کنم، نشدھی گرخواستم
 ھی ھستم کھ حاال دخترکان وزنان فضول ھمسای آدم آھنکردندیفکر م. بشکنم اما نشد
 ی مگر شھرنمیبب. کندی نمھی شده وگری ، شھرچارهی برمردیترپ دخکردندیپشتم پچ پچ م

! ست؟ی دردت چدیپرسی نمچکسیچرا ھ! کنند؟ینم ھی ھا گری مگر شھرستند؟یھا آدم ن
 !َ تنگـم ؟چسباندندی می جھت صفت شھریچرا ب

من ھم !  من ھم دل دارمدیانگارفقط او فھم. دی آرام آرام بازوان و کمرم را مالھیحان
 دوست انی غلط اندازم را اطرافی چھره دانستمی وجود منیبا ا!  ناراحت باشمتوانمیم

 ی شده دهی تفاوت وخاموش، زل زده است بھ صورت پوشی کھ بیچھره ا. ندارند
 .پدرش
**** 

 نکھیا!  بود ؟عی ضایلی بھ تن داشتم؛ خیشمی ی پدرم، پالتوی من درخاک سپارنکھیا
 زشت یلی و مجھزنبودم خردیمکن است پدرم بممن کف دستم را بو نکرده بودم کھ م

 تا تمیگرفی مادیکاش . می نظر ندھگرانی انقدراحمقانھ درمورد دمیگرفتی مادیبود ؟ کاش 
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 مانیزن احمق فکر کرده بود من زبان محل. می نکنوت قضای چھ شده، الکمیمطمئن نشد
 من را در شتری وبشتری کھ بی مفتی کھ شروع کرده بود بھ زدن حرف ھاستمیرا بلد ن

 ی اطرافم نشانھ ی متنفر بودم از آدم ھانکھیا. کردی مصمم ممی وکارھاماتیتصم
 ! بودن من نبودشعوریب
!  نگاهپشویت!  ؟دهیاما چھ فا.  دکترهگنیم!  ھاکشھیدخترکوچ!  طلعت؟ینیبیم!! ییوو-

 ...کارسیمعلومھ چ
 !!ی سبحانمانیازن !  بودهی بی بوده ؟ عروس بی کیدونیم!  دونمیآره م-
 !ادی نمشمَیگر! نگاه چھ پرروعھ.  کھ ندونھھیآره، ک-
 .ننی ھمایشھر-
 ست؟؟ین! شونھی حالگھی کھ ددنی پوشاهیس-

خودشان را بھ خاک و . بودمستادهی انی سر مادر و آذی را بغل گرفتھ و باالمی ھادست
 ھی دلم گرکردمی بعد ازھشت سال حس میحت.  ناراحت بودمقتایحق.  بودنددهیخون کش

اما در جمع !! ختی آمدن فرصت اشک خواھم رشیمطمئن بودم بھ محض پ. خواھدیم
 .راحت نبودم

 کھ مردم دورمان و در واقع دور قبر زده بودند؛ ی حلقھ ادمی کھ سربلند کردم؛ دنیھم
 ....  و مات بھ شخص تازه واردرهیشکافتھ شد ومن خ

 
 
 کھ فکرش را یزیاز ھرچ. انداخت متنفر بودم یم" مانیا" ادی ھرآنچھ کھ من را از
.  اندازدیب" مانیا" ی کلمھ ادی کھ من را یزیاز ھرچ!  مانی شخص اادینھ فقط . یکن

 .دمی جانش را مقابل خودم دی بیحاال تصور کن ب
 گرفتھ بود و با وجود پیچادرش را ک. را تنگ کرده و بروبر نگاھش کردمچشمانم
 . کھ اخم کرده استدانستمی بود، مدهی پوششی ابروھایآنکھ رو

 ی با زبان محلنیخم شد و روبھ مادرم و آذ! دنی خودش را زد بھ ندای دی من را ددانمینم
 : گفت

 .تیتسل-
 و ستادندی ومادرم انی وسط مجلس ختم پدرم قھقھھ بزنم کھ آذخواستمی دار بود، مخنده

 ! تشکر کردندیبا شرمندگ
 . قصھ اشان بودمی کھ من آدم ترسناکھ امدی ھم خوشم مییکجورھای

 خرما بھ یکی حلوا بھ دست و یکی و دندی کنارکششی جمع با عزت و احترام براتمام
 مانی سرای روستا از دولتنی کھ بدبخت ترگرفتیخنده ام م.  کردندییرایدست ازاو پذ

 !کردیجانش شده بود خانم و خانمانھ رفتار م
  برسد ؟؟یی بدون من بھ جاتوانستی عرضھ اش می وبمگرپسراحمق

 ھا کھ شرفتی چھ پدیچیپیاما روزبھ روز خبرش م!  کلھ پا شودکردمی کھ فکر ممن
 !زدی منھی سنگش را بھ سیلیحاال خودش کو؟؟؟؟ پدرم خ.کندینم
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 پس زدند،ی منھی را بھ سمانی آدمھا سنگ انیتمام ا!  ھم ، اصال ھمھنی ھم، آذمادرم
 یکی روستا ؟ سرخاک نی انی از سرشناس تریکی سرخاک دامیکو؟ کجاست ؟ چرا ن

 ! چاکش؟نھیاز عاشقان س
 !! صورتم نشستھ بودی ام روانھی و موذیکوری و چطور لبخند یِ کدانمینم
 بدون انی اطرافتی تمام، بدون رعایی جان نگاھم کرد و با پرروی بی ھرحال ببھ

 :  گفتی با ھمان زبان اصلطمانی شراتیرعا
 ! بخند -

 :  زبان جواب دادمباھمان
 شما؟. خندمیم-
 .شناسنی موفقھ ، ھمھ میلی کھ ؟ خشیشناسیم. ام ی سبحانمانیمن ؟ من مادر ا-
  ؟شناسم؟ینھ من نم -
. کردمی بھ اعتراض جمع نمی توجھچیھ. کردمی نمنی آذی بھ خفھ شو ھای توجھچیھ

 ! شومی خالی شدم بگذار حسابشانیحاال کھ قاط
 .آذرخانوم احترام قبرباباتو نگھ دار -: وسفی
 : نگاھش کردم وگفتم.  شده بودموانھید
 !شما؟-
 :  را بھ چنگ گرفتم وعقب عقب رفتم و درھمان حال بلند رو بھ تمام جمع گفتمفمیک
 ن؟ی ھستیشما؟؟ شما ک! شما ؟-

 :  نگاه کردم و پرسشگر گفتمدی گلشبھ
 شما؟-

 :  نگاه کردم و گفتمنی آذبھ
 ؟؟؟؟شما-

 : دمی کشغی مادرم نگاه کردم و جبھ
 !!!!شما-

 :  زدمادی و روبھ آسمان نگاه کردم وبلند روبھ خدا فربرگشتم
 !!!!!!شما ؟؟؟؟؟-

ھمان شب اول راھم بھ زور . شدی وعزا گرفتن من ؛ باعث زنده شدن پدر نمیناراحت
 .تحمل کردم

 دارم وسرم شلوغ است ترک کردم ؛ دماغ ھا ماری آنکھ بلی خانھ و مجلس را با دلیوقت
 ! مھم بود ؟؟ نھگرانی تصور دایاما آ. کج شد

 : می بدھم وبگویفی مادرم را فشارخفی توانستم آھستھ بازوفقط
 . سر بزنمکنمی میسع-

 . ارزش نداشتمی برای وپدرم کسنی وآذجزاو
 باال نیازا.  بودمستادهی اابانی نگران بھ خیعنی ؛یشگی ھمشنی در مطبم در پوزحاال

 . دارمرپای تمام تھران را زکردمیحس م
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 :  بھ در زد و پشت بندش گفتی ضربھ ایساالر
 ...نسکافھ-

 :  و ماگ گرم را از دستش گرفتمبرگشتم
 
 .من برم-

 . تکان دادمدی تشکر و تأئی بھ نشانھ یسر
 نی ، ای ابری ھوانیا.  ھارا خاموش کرد و من بازھم بھ سمت پنجره برگشتمچراغ

 دلم، آسمان یھوا.  بودی افسرده تر وعبوس تر شدنم کافیآسمان گرفتھ ، ھمھ اش برا
 بود کھ او بغضش را نیفرق من با آسمان ا.  بودی ،ابریزی پائی ھوانیدلم مثل ا

 و نی آن دلم خواست مثل آذکی. کردمی مقاومتاما من ھمچنان م. دیباری و مترکاندیم
 ،ا مثل گذشتھ ھی حتایمادرم 
 بزنم و شی مواقع صدانجوری ھست کھ ایکی قبول داشتم تا حداقل دلم خوش باشد خدارا

 آرام شوم و دل ببندم و ی الکنکھی حال ھمنی نداشتم ، با ایھرچند اعتقاد.  شومھیتخل
 ...یدانیاما م.  بودی خوب بودن حالم کافی براکنمی کاذب، فکر مزی چکی کنم بھ ھیتک
 خودش ی کھ برای بدطی کرده ، در شرافای را اگرانی گاه دھی نقش تکی کھ عمریکس

 !دی آی برنمتواند،ینم! ستی کردن را بلد نھی ، چون تککندی نمھی تکیرخ بدھد ، بھ کس
 ی غرغر حسابکی ی کھ آمد، از افکارم خارج شدم وخودم را برافونی زنگ آیصدا
 . آماده کردمگذشتی ساعت ازآمدنش ممی کھ نی احمقماریسرب

 ساعت می ننی ای نھی کنم ھزی گرفتم کارش را انجام ندھم مگر آنکھ طمی تصمولشا
بدون .  ام برگشتمھی اولگاهیپس در واحد را باز گذاشتم و بھ جا.  را بپردازدیمعطل

 . بروم وطبق معمول آماده بشومیآنکھ بھ اتاق جراح
 خوردمی کردم و ھمچنان کھ نسکافھ ام را می طیالیخی بود، بالیخی خودش کھ بمثل

 .منتظر شدم
آخر عادت داشتم زنان !  باال برودمی ابروی تاکی محکمش باعث شد ی قدم ھایصدا

 در ی در مواردی آمدند وحتیبا ترس ولرز م. بزدل و ترسو سھ ساعت لفتش بدھند
 !شدندی مھوشیراه پلھ ب

.  نفراستکی ی پایمتوجھ شدم صدا پاگرد را کھ رد کرد، صدا واضح تر شد و چیپ
 ھمراه ندارد ؟؟!  فکر کردم کھ چھ تنھاستنی جھت بھ ایب

نکند !  تنھا برود؟توانستیحاال بعد از انداختن بچھ اش چطور م.  درھم شدمی ھااخم
 وبال گردنم شود؟؟

 تک سرفھ کی در پنجھ ام فشردم وبا شتریماگ را ب.  شد و در واحد را بستداخل
 :  گفتمکردمی و عابرنگاه می موتورکی یبھ دعوا کھ یدرحال

 .ری ساعت تأخمین-
 
 !! )زدی مخوردی کھ میی را گرفتھ بود و تا جای موتوری قھیعابر (
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 . کھ پشت سرتھی کھ برو تو اتاقستی نیاگھ مشکل. شھی حساب منشیھز-
 
 دستش ترباشد یحتما وقت!  نزدچارهی بی کھ بھ موتوریی ھایلی باران ؛ چھ سنیرایز(

 ) نھ ؟شودی مشتریدردش ب
 .کنمی رو کسر منھی سوم ھزکی کھ، ھیاگرم مشکل-
 

 پوش مقابلم ؛ ماگ دی دست سپکی و درشت اندام دهی مرد کشدنیبا د...  برگشتمآرام
 .ّ بھ ھزارتکـھ شدلیازدستم رھا وتبد

.  ھا بود نی ماشی نور باالی وگھگاھابانی خی مطب از نور مغازه ھاییتنھا روشنا    
 ز،ی آنالنیتمام ا.  اش رھا شدهیشانی پی و نمدار روسی خشی کھ موھادمی حد دنیدرھم

 ی بود کھ خم شوم وفورنی کھ بھ ذھنم زد ایزیتنھا چ. دی طول کشھی حدود دوثانیزیچ
 . بردارما از ماگ شکستھ شده ریتکھ ا

 لبخند می شد وبھ رویھالل ی ھم بود؛ حاال کمی کھ تا بھ حال خاموش روشیلب ھا    
 !!زد
 حس مورمور نی ادانستمینم.  ترشدضی باال رفت و لبخندش عری کمشیابروھا    

 . حضور اوای حاصل ازسرماست یشدگ
 ھم ی وکوتاھفی ضعی بار خنده اش صدانی برد واسشی خی موھانیپنجھ اش را ب    

 : ھمراه داشت
 .ارمیمن جان -    
َ بمش در گوشم مانده بود کھ دست بھ ستی نھای بی صدانیھنوز طن      و ستادی انھیَ

 .چشمانم را تنگ کردم و پراخم نگاھش.  را ازنظرگذراندمیقدوباال
 

 اسم شما؟...و -    
 یای کردن در دنی بازلمیمن مخالف صدرصد ف.  تأتر بھم خوردنیحالم ازا!! ھھ    

 ! بودمیواقع
 

 نھی ھمانطور دست بھ سگران،ی مثل بازًقایدق.  شدکی قدم نزدکی اخم کرد ویکم    
 :  و گفتدیماند و مرموز خند

 .شی بکشیخواستی ھستم کھ االن میمن روح اون بچھ ا-    
.  نداردی دلقک است و خطردمیفھم.  نشستمی لب ھای رویکوری شخندیکم کم ن    
 طیاگر درشرا!  نداردمی برای حس بھ من القاء شد کھ خطرنی اییکجورھای دانمینم

 .دیشوی متوجھ مدیباش
 را کھ تا بھ حال منقبض شده بود؛ رھا کردم وخونسرد پشت میپس شانھ ھا    

حاال کھ .  است کھ قراربود امروز سقطش کنمی پدر بچھ اگفت؛یحدسم م.زنشستمیم
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  کرده بودند و دودمان منبی پدربچھ ھا زنشان را تعقی آمد چندبارادمی کردم،یفکر م
 !را بھ باد داده

 کاغذ ی روی کھ نقش ونگار درھمی و درحالزبرداشتمی میخودکارم را از رو    
 :  گفتمدمیکشیمقابلم م

 زنتو یتو ھم بھتره بر.  کننی چھ غلطخوانی نداره اون زنا می ارتباطچیبھ من ھ-    
 واسھ من ی واستنجاینھ کھ ا! یدوست دخترتو ادب کن)... زدم وادامھ دادمیپوزخند...(

 .یاری دربیدلقک باز
 !ی ازخود متشکریلیخ-    

 
 ھ؟ی چھ کارنیا. ی تو خودتم زن؟یکشیخجالت نم-    
 . رفتمی تفاوت بھ سمت جالباسیخودکار را انداختم و ب    

 
  ؟؟؟یدیشن-    

 
 را ی فصلتی حساسنی فکر کردم نتوانستم درمان انی و بھ ادمی ام را باال کشینیب    

 . کنمدایپ
  رو آب ؟زمی و پتتو برسی االن زنگ بزنم پلنی ھمیترسینم-    

 
 یدستش را رو.  باال کشان ازمقابلش رد شدمینی را برداشتم وباز ھم بدمیدست کل    

 : در گذاشت و گفت
 !!کجا ؟-    
 : خمار نگاھش کردم    

 
 !!لکسیچھ ر-    

 
 . آمدنگی تا پارکیحت.  دنبالم راه افتاده بودی حرفچی ھیب. دستش را برداشت    
با . من ھم نشستم و استارت زدم.  کھ زودتر از من نشستدمی را زدم و دموتیر    

 : تعجب گفت
 ؟؟ی اینجوریتو چرا ا-    

 
 ترمز گرفتم و صامت بھ نگ،ی را سروتھ کردم و قبل از خروج از پارکنیماش    

 .دیایروبھ رو نگاه کردم تا خودش بھ حرف ب
 : خودش را جمع و جور کردو گفت    
  ؟ستی و از کجا اومدم مھم نمی و کمی چنکھیا-    
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 . کمپمیاز بچھ ھا-    
 !)خب کھ چھ ؟.  فکر کردمیکم    (

 
 .دمتی دتو جشن آخردوره...  نبودمانیالبتھ جزو شماھا کھ ترک کرد-    

 
 ...  نھدمیبعدا د...  اونجایّری خکردمیفکر م-    
 : آرام گفتم.  و راه افتادمدمی کشیقینفس عم    
 خب؟-    
 ...یی آشناھیفقط -    

 
 یکنار.  حس خنده بھ من دست دادی بار کمنی اولی برادیشا! ؟" ییآشنا"گفت     

 : پارک کردم و گفتم
 ..یدونیخوبھ م-    
 رو؟یچ-    

 
 !!! ؟رویچ-    
 .کجا بودم، چھ کاره ھستم-    
 . ی االن پاکنھی داره ، مھم ایچھ ربط-    

 !)دستت درد نکند ممنون!  من االن ھم قبولم داردیآه خدا    (
 تکان داد و یسر.  خم شدم و در را باز کردمشی پای پنھان روی ازهی خمکیبا     

 : گفت
 باتو آشنا بشم نھ خوادی وقتھ دلم میلیمن خ. ستمی نیابونی مزاحم احمق خھیمن -    

 ...ی داشتی جالبتیواقعا شخص... ی ، بچھ بازیواسھ مسخره باز
 "رونیب"با انگشت اشاره کردم .  چطور بفھمانم کھ خستھ ام کرده بوددانمینم    
 .مونمی ، فردا منتظرت میستیامروز سرحال ن-    
 :د شد وادامھ داادهیدرھمان حال پ    
 اد؟ی وخشونت از کجا می ھمھ تلخنیا-    

 
 ... ساعتنیخدانگھدار تا فردا ھم-    

 ): کھ ھمچنان مات روبھ رو بودم گفتی در داخل کرد و بھ منیسرش را از ال    (
 .پس تا فردا)... و ادامھ داددیخند...( مزاحمتمی بگسی بھ پلیتونی نمنھی اشمیبد-    
 گدار بھ آب یفکر کرده بود من ب.  پشھ ھم نبودکی. ادمدر را بست ومن راه افت    

 !زنمیم
 یدرحال رانندگ.  عقب آمد ی ام بود از صندلی کھ زنگ گوشانوی آرام پیملود    

 . را برداشتم و باز درھمان حال داخلش را جست و جو کردمفمیدست دراز کردم و ک
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 الو خانوم دکتر ؟-    
 شما؟-    
 ! امروز؟دیخانوم دکتر مگھ وقت نداد.  ھستمیفراست-    
 آره-    
 د؟ی نداشتفیخب چرا تشر-    
 .داشتم-    
 ؟ی چیعنی-    
 . رفتمیرکردید-    
خانوم !  مطبی شما ازصبح نرفتگھی شما واستاده جلو در می؟ منش!!! کردم؟رید-    

اب کار انجام  بھ حسزنی قرون کمتر برکی نی گفتالی چھ وضعشھ ؟ بھ سھنیدکتر ا
 .نیکنی می طی برنامگی بینجوری اما خودتون ادمینم

 بھشان ی کھ ساالری گنده تراز دھانش حرف زده بود ؛ با تعجب بھ حرفنکھیبا ا    (
 ! )کردمیزده بود فکر م

 :  کردم و گفتمیاخم    
  کجا بود؟میمنش-    
 : شدیاز حرصش داشت خفھ م    
 .  خبرو بدهنی کھ فقط بھ ما اربارونیتاده زواس.  احمق یھمون پسره -    

 ):پر تمسخر گفتم    (
  منھ ؟یگفت منش-    

 
 

 ! ؟یعنی میاوسگول شد! نبود؟-    
 

 .  پرتی صندلی را رویتماس را قطع کردم و گوش    
 
 
 
 
 

 بھ یدست. متوجھ ورود وحضورم نشده بود.  بودزگذاشتھی می سرش را رویساالر    
 و می بھم نگاه کردی حرفچی ھیب. آھستھ بلند شد. بھ او دادمیشانھ اش زدم وتکان آرام

 نشستم و زیپشت م.  بودزشدهی تمشبی دی کارفیکث.  گرفتمشیمن راه اتاقم را پ
 :  چند ضربھ بھ در زدیساالر

 د؟ی دارلی میزیچ-    
 نھ-    
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 : آمد برود کھ گفتم    
 ...یمرس-    
 : نگاھم کرد و چند قدم دور شده را برگشت یپرسش    
 د؟یببخش-    
 . کردمزدی پخش شده کھ حاال برق می نسکافھ ی بھ جایاشاره ا    

 
 .متوجھ نشدم خانوم-    
 یزکردیتم-    
 !کردم؟یزمی تمدیبا-    
 :  سابقھ اش گفتمی بیخستھ از خنگ    
 .یچیھ-    
 ی حرفچی ھیب. کردی من و او خوشحالم منی شباھت بنیا.  نشدیمثل خودم پاپ    

 دختربچھ داخل کی با ی بھ در خورد و متعاقبش زنیضربھ ا.خارج شد و در را بست
 .شد
 .سالم-    
 .دیسرتکان دادم و منتظر ماندم دردش را بگو    
 . اسھال گرفتھروزیدکتر، ازد-    

ش سنگر گرفت پشت مادر. دیترسیازمن م.  شددهینگاھم بھ سمت دخترش کش    (
 .) نگاھم کردی چشمکیو

 .نجای اایب-    
 .دی مادرش را چسبیدودست    
 !نگاه خالھ چھ خوبھ! برو ! مامان جان -    

 .) شدمزبلندیرا برداشتم و از پشت م* آبسالنگ. حوصلھ ام سررفت    (
 "شرمنده دکتر"مادرش با خجالت گفت     
 .دھنتو بازکن-    
 !!!!مامان...خوامینم-    
 :  گفتیی زد و مادرش با دلجوھیرگریز    
 ...نگاه کن!  مامانزنھیآمپول نم-    
 : بعد آھستھ بھ من گفت    
 " ) نھ" سرم را باال انداختم کھ ( بھش؟ دی بددی داریزی چیشکالت-    

 
 .برگشتم و بھ مطالعھ ادامھ دادم    
 وا خانوم ؟-    

 .)زدمی مھمانطور کتاب را ورق    (
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 .ترسمیاونجور کھ شما اخمات درھمھ منم م -    
 

 : بلند شدو گفت    
 .ستی لبخند بدنھی. دیریادبگیبھتره آداب معاشرت -    

 
 من از درمان اسھال دخترش ِیفکر کرده بود روز. خارج شد و دررا محکم بست     

 .رسدیم
 

 ؛ روبھ رفتمی کھ بھ آبدارخانھ میدرحال.  کرده بودمتی وزماررایتا عصر چند ب    
 :  گفتمیساالر

 .ی بریتونیم-    
 .بلھ-    
.  را امروز نوبت داده بودمشبی دماریب.  گذاشتمزی می را رویبھ اتاقم برگشتم و چا    

 ی فحشرلبی زرفتمی کھ بھ سمت پنجره می پسرک احمق افتادم ودرحالادیدوباره 
 بھ رهی کردم وخبمی را درجمیدست ھا.  درکارم وقفھ انداختنینچنینثارش کردم کھ ا

 می ؛ سرجاشبی پسرک ددنین کھ آمدم برگردم با دی زدم وھمدی دیکم.  ماندمابانیخ
 تر شدم کینزد.  فاصلھ خطا نکرده باشمنیچندبار پلک زدم تا مطمئن شوم از ا.ماندم

 ندادم و یتی حال اھمنی بھ صورتم خورد با ایسوز سرد.  بار پنجره را باز کردمنیو ا
 حالت قدم رو بھ ابانی مطب ، آن دست خیروبھ رو. خود احمقش بود. خم شدمبایتقر
پنجره .  بدھمصشی تشخھی زاونی خاصش نبود محال بود از اپیاگر ت! دیکشی مکیکش

 .زنشستمیرا بستم و پشت م
 ؟یساالر-    
 :  برچھارچوب گفتھیتک. شدی انگشتانش خاکستر منی بگاریس    
 بلھ-    
 .ری خسرو رو بگیشماره -    
 : تکان داد و چند لحظھ بعد چراغ قرمز تلفنم روشن شدیسر    
 الو ؟ جانم خانوم دکتر؟-    
 دوتا از اون گنده ھاش-    
 ")االن" کردم و در ھمان حال گفتم یعطسھ ا( ؟ یِواسھ ک..  چشمیرو-    

 نھیچوب معا: آبسالنگ     *
    
 

ھر وقت ھرچندتا نوچھ و .  دم دست بودخواستمیھروقت م. خسرو فرز بود    
 .فرستادی ممی براخواستمی کھ مگاردیباد
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 خسرو یکالس کار. دهیصاف و اتوکش.  کھ رفت؛ دوغول تشن باال آمدندیساالر    
 .  شق ورق داشتیگاردھایباد. باال بود

 : سرم را باال گرفتم و تند اما خونسرد گفتم.  شدم و بھ سمتشان رفتم زبلندیازپشت م    
 .درشتھ ، ھم قد خودتونھ.  تنشھ دی سفکدستی-    

 ): گفتی ناھنجاری با صداشانیکی    (
 م؟یدر چھ حد بزن-    
 فقط بترسھ-    
ودند کھ آنقدر عضلھ رو عضلھ آورده ب. دندی پلھ ھارا دوبایھردوسرتکان دادند و تقر    

 .رفتندی و راه مکردندی را باز مشانیدست و پاھا
. ستادمی بھ تماشا ایکوریخودم بھ طرف پنجره رفتم وبا لبخند نادر و نامحسوس     

 . داشتمازی نی شکارنی دوربکی بھ یزیشترازھرچیاالن ب
 اریجان. روندی مابانی کھ بھ آن سمت خدمی وچھارشانھ داهیدومرد با کت و شلوارس    

 کھ رودی ور میزیچشمانم را تنگ کردم تا بدانم با چھ چ.  بود نییسرش پا
 شانھ ی بھ حالت تلنگر زد روشانیکی ودندیبھ او رس.  حواس پرت استنقدراحمقانھیا

 .زنندی کھ حرف مدمی و دردسربلند ک.  متعجب بود انگاراریجان. اش
آنقدر تند و .  بھ صورتش زدی باسرضربھ اشانیکی. رشدندی چھ شد کھ درگدمینفھم    

 . عکس العمل نداشتی برای ھوا زد کھ پسرمجالیب
 افتاده بود اریجان.  نگھ داشت و ھر دوسوارشدند و رفتندی رنگاهی سیایزانت    

فقط . نھ خوشحال شدم نھ ناراحت .  بھ سرعت دورش کردندنی عابردیلولیودرخودش م
 :  تلفن آمدی کھ صداکردمینگاه م

  خانوم ؟الو-    
 دمید-    
 ...دیبنی نمگھید-    

 
 ست؟ی نیامر-    
 یمرس-    
 .شب خوش. قربان شما-    
 : رفتم آماده بشوم واز ھمانجا گفتم.  را زدند و دو دختر زرد رنگ باال آمدندفونیآ    
 دیایب-    
 کھ دست کش دست یدر حال. ستادندی ایبا وحشت درچھارچوب اتاق جراح    

 :  گفتمی خونسردزامای آمدی با لحن تھدکردم؛یم
 زد؟ی کدومتون داد مشبید-    
! خنده ام گرفت. بدون برگرداندن سرم، چشمانم را چرخاندم و کج نگاھشان کردم    

 . تفاوت تراز قبل اشاره زدم بخوابدی حال بنیبا ا.  ببردلیکم مانده بود مطب را س
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ّ دختر مثل متھ ی احمقانھ ی ھاھیگر. ب بودً کارم تمام شد، ساعت حدودا ده شیوقت    
 :  را برداشتم و روبھ ھمراھش گفتمفمیک.  مخم بودیرو
 زودتر-    
 بھ ساعت ی نگاھمی گفتم و نینوچ. کردمی بود کھ تصور میاما اوضاعش بدتر ازآن    
 . انداختممیمچ
 و بھ آبدار تمزبرداشی می را از روی چایفنجان خال. آھستھ آھستھ ازکنارم گذشتند    

 دی دستھ کلافتنی ی را برافمی ؛ کرفتمی می کھ بھ سمت درخروجیدرحال. خانھ رفتم
 .جست و جو کردم اما نبود

 :  را جواب دادملمینثار خودم کردم و درھمان حال موبا" یلعنت    "
 ...  خانومیبد کرد-    
 :  حرکت و صامت گوش دادمیب    

 
 ! بود؟؟نی داشتم کھ مجازاتش اکارتیچ-    

 
امروزم رکب . پس فردا ھم اونجام.  ؟ من فردا ھم اونجام دمی ترسیفکر کرد-    

 .ی رو کشتگھی فرشتھ دھیخوردم و 
 ):  کردم وھمانطور منتظر گوش دادمیاخم    (

 
 .ی کنی غلطنی بذارم ھمچی از رو نعش من رد بشگھیاما د-    

 
 ھم گذاشتم و روانھ ی درواحد را بدون آنکھ قفل کنم روتماس را قطع کردم و    

 . شدمنگیپارک
 

  بار تحملمنیا.  باز با من تماس گرفت یدرحال رانندگ    
 .می نگویزی تا چدمی تر کشقی را عممی حال نفس ھانیتمام شده بود با ا    
 .ینیبیحاال م.  تا برنده شمشمی مشیریانقدر س-    

 
 .دمیمن خودم تنھا شکستت م.  کوچولوامیزرگ تر نم و بسیمن با پل-    

 
. دانستمی شده بود نمشیدای از کجا پنیا.  داشبرد انداختمی را رویقطع کردم و گوش    

 . استماری و بکاری بدجور بدانستمیفقط م
 .شدی تفاوت باشم اما نمی بخواستمیم. ستی نییمشخص بود ھدفش آشنا    
 تماس ستی را دوباره برداشتم و درھمان حال لیگوش.  دردسرشده بودمیبدجور برا    
 .ماندم khosro  نامیرو.  را جست وجو کردممیھا

 ... شک داشتم.  نگاه بھ نام خسروکی نگاه بھ روبھ رو وکی    
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 : تماس گرفتم.  گرفتھ بودی الف بچھ من را بھ بازکی    
 . خانوم دکتردیامر بفرمائ-    

 
 ؟ی بودیراض.. آذر خانومجانم-    
 ...خوامیفردا شبم م-    
 با ترسوندن درست نجورآدمای تمومش کنن؟ ایخوایم...یشما بگو واسھ چھ کار-    
 . پررو بودیلی خگنیبچھ ھا م. شنینم
 

 خانوم؟-    
 

 الو ؟-    
 

 :  پارک کردم و گفتمیکنار. تمرکز نداشتم    
 کنھیمغزم کار نم-    
  ؟یخوایم. ونھ کھ گفتمچارش ھم-    

 شد؟؟ آخرمن با جان آدم گنده ی خالردلمی زیچرا شک داشتم ؟؟ چرا حس کردم کم    (
 )؟!کجاست آن قلب سنگ. سروکار نداشتم

 :  و گفتمدمی عقب کشقی عمی پنجھ کی را با میموھا    
 ...خوامیم. آره-    
محکم ! نترس...  آذرشودی ھم آسان منیا. تماس را قطع کردم و مصمم دنده زدم    

 . ده سالنی ھشت سال، نھ نھ مثل انیباش ، مثل ا
 دیای گذاشتم فردا نغامی پی ساالریبرا.  بھ سمت تلفن رفتمکراستی و دمیبھ خانھ رس    

 : خسرو بود. اس ام اس آمد. مطب ، پشت بندش ھم دوقرار فردا را کنسل کردم
 "ً پس ساعت و مکان رو ھماھنگ کن لطفا    " 

 . تخت افتادمیبھ اتاق رفتم و باھمان لباس ھا رو    
 نشستم کراستیھمانطور . کالفھ بودم!  ام تب داشتیشانیاما پ.  زده بودخیدستانم     

 .دمی دمی روبھ روی نھی خودم را درآئریوتصو
 !گفتیبادقت نگاه کردم راست م.  کبود استمی لب ھاگفتی مسیفرنگ    
 . ھم گود رفتھ بودمی ھارچشمیز    
 ایدن.  بھ خودم بدھمطانی را ھم قبول نداشتم کھ صفت شطانی شیحت.  رحمی و بدیپل    
 . مچالھ شدمنباری و ادمیدوباره خواب.  بود و تماماتیماد
 ..."آذر نکن"  گفتیِ کھ از تھ دلم میی آن صداردیبم    

   
 رونی بدمی تپل و سپی باال زد و شکم وپھلوھای را تندمی گشاد و گل گلراھنی پنیآذ    

 : با خنده گفت. افتاد
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 !ینترک-    
 :  و با خجالت گفتمنی پائدمیقھقھھ زدم و بلوزم را کش    
 .نکن... ا-    
 .کنھیبابا صدات م-    
 . را خواندممانی بلند بلند شعر محلدمیدوی ماطی کھ بھ حیبرگشتم ودرحال    
 : امدی پدر میصدا    
 .مامانھ صدا کن.  عسل اوردم ایبدو ب-    
 .دمی گذاشتم و پابرھنھ پلھ ھارا دووانی ایکتابم را رو    
 :  و گفتدی خندی بلندیپدر با صدا    
 !چاقالو-    
 می ذھنریتصاو. دمی بود کھ دیزی چنی اتاقم اولکیسقف تار.  را باز کردممیچشم ھا    

سرچرخاندم ساعت را .  در گوشم مانده بودمی قھقھھ ھانیانقدر واضح بود کھ ھنوز طن
 . برداشتمی را از پاتختینشستم و گوش. پنج صبح بود. نمیبب

 :  کردمپیتا    
 "  مطب باشیشگیساعت ھم. امروز منتظرتم. سالم     "
 :  بود، تعجب کردمداری بنکھیاز ا    

 ! " شد ؟یچ! ریسحر بخ    "
 "  ؟ھیبت چ حرف حسانمی ببخوامیم    "
 !"یالبد با اون دوتا گنده بک منتظر    "
 "ای بیکنیھرجا کھ خودت فکر م    "
 " ھمون مطبامیم...نھ    "
 : خواب آلود گفت. ھمان دم بھ خسرو زنگ زدم    
 ! بودی کافیدادیاس ام اس ھم م-    
 ساعت ھفت. تو مطب قرار گذاشتم-    
 من یخوای پرت می جاھی ، گھی دی جاھی. ھ کشھیجسارت نباشھ، اما اونجا نم-    

 ...مکان
 نھ-    
 )از محکم نھ گفتنم ساکت شد (

 . حرفاشو بشنومخوامی ، اول منشی بکشخوامینم-    
 !؟یشما کھ ترسو نبود-    
 .ستمیاما دنبال دردسرم ن. ستمین-    
 ...  انگار ازمادر زاده نشدهمیکنی محوش میجور. شھیدردسرنم-    

 ):  را گرفتم وگفتممیشانیپ.  سردرد کردمشیاز پرحرف    (
 . بدجور بترسھخوامیفقط م. رهیاحمقانھ اس بم. فعال فقط مزاحم شده. نھ -    
 ...شنی با ترسوندن درست نمنای اگمیباشھ اما بازم م-    
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 پدرم، خوابم ، ریتصو. رفتمیتا غروب درخانھ سان م.  خوابم نبردگرید    
کتاب . کردمی حساب حواسم را پرت منیبا ا. شدی از ذھنم پاک نمچکدامیھ...اریجان

 کھ پدرم را در تمام صفحاتش یدرصورت! کردمیبرداشتھ بودم واحمقانھ مطالعھ م
 ...محکم بستمش و آماده شدم کھ بروم! دمیدیم

مقابلشان .  بار چھارنفر بودندنیا. رنگ افتاداهی سیای نگاھم بھ زانتدم،ی کھ رسنیھم    
 .دیای در مطبم باال بی بزنند تا گندیبی آسخواھمی کردم نمھشانی توجی و حسابستادمیا

 کھ احمقانھ از درون ی آذرنیا. شناختمی وقت بود نمیلیخ. شناختمی آذر را نمنیا    
 . تفاوت بماندی ھمانطور برونشی بکندی می و سعترسدیم

 نی با پنج مرد گنده درانکھی بوده باشم ، ایھرچقدر ھم عوضمن ! ؟یدانیآخر م    
 نکھیا.  ، قرار بگذارم را تجربھ نکرده بودمیکی تارنی در ا،یزی پائی گرفتھ یھوا

 خواستمیم.  راه انداختھ ام از ھمھ بدتر بودینگیتی منی ھمچقای چرا دقدانستمیھنوز نم
 .شد انکارش کردی استرس ندارم اما نممیبگو
.  کردمنی را صدبار باالو پائیاتاق دوازده متر. رفتمی ، قدم رو منھیدست بھ س    

 . مغزم بودی رومی کفش ھای پاشنھ یصدا
. زدیِ من کرم بری برادادی دست بھ دست ھم مشھی ھمایتمام دن!! تگرگ گرفتھ بود    

 بھ یم آھن بھ ظاھر خونسرد بھ چھار آدی و نقابقی نفس عمکیرعد و برق زد و من با 
 . نگاه کردمستادهیصف ا

 کھ سرم رو بھ آنھا بود، چشم گرداندم بھ سمت ی بلندشد و من درحالفونیزنگ آ    
 .شگرینما
 : در را زدم و روبھ مردھا گفتم.  استسی خشی کھ موھادمی ھم دنجایازھم    
.  ادی بشی پیزی چی کھ بخواد قتلستی اونقدر بزرگ نانیجر. گمی بار آخر میبرا-    

 .ستمی بدونھ من تنھا نخوامیفقط م
 

 ) :فقط نگاھم کردند!  ازمن بدتر بودندی احساسیدر ب    (
 

 : باز گفتم    
 . تو اتاق پشت سرتوندیبر-    
 بود بیبھ طرف در رفتم و عج.  در پاگرد آمد ، حالم خوش نبودشی قدم ھایصدا    

 کھ نداده یراتییچھ تغ!  استرسنیامان ازا!! رفتمی می بار بھ استقبال کسنی اولیکھ برا
 !بود
 . سردم را بھ بغل گرفتم و با اخم نگاھش کردمیدست ھا    
 :  گفتدادی بھ دستم مدی سپمی شاخھ مرکی کھ یجلو آمد و درحال    
 چطوره ؟. ی صلح و دوستی نشونھ دی سپمیمر-    

 



 36 

پشت . تا داخل شوددمیکنار کش.  زدشدی پوزخند ھم نمشی مسخره بازنی بھ ایحت    
 . نشستماری بی صندلی گذاشت و خودش مقابلم روزمی میگل را رو.  نشستم زیم
 

 ؟یخوب-    
 . مقابلمی وانھی خستھ و خمار زل زدم بھ دی ، با چشماننھی دادم و دست بھ سھیتک    

 
 . زدمخی ھا نھ ؟ ھیچھ بارون-    

 
 :  گفتتی جدیمتوجھ شد و با کم. کبود شده بود.  افتادرچشمانشینگاھم بھ ز    
 .روزهیدست گل د-    

 
 !؟ی صدام کردیپس واسھ چ!  بگو بابا یزی چھیِد -    

 
 . بگمدیمن با. دمیباشھ خودم فھم-    

 
تک . (  ظاھرت واسم خنده دار بودنی ذره اھی ، خب دمتی کمپ دی توی ، وقتنیبب-    

 ی انقدر عملنکھیا! نھ! ییالبتھ نھ کھ مسخره کنم خدا)...  گفت جانی کرد و با ھیخنده ا
 ، بھ من چھ گھی ددهی عشقت کشیبعد خب گفتم حتما پولدار)...  دی خندشتریب... ( نایو ا

 کوچولو خوشم اومد ھی نی ھمچی پزشکدمی اونجام شنی دوستاز ای؟؟ اما خب وقت
 !ازت
 و دوباره شروع دی ندیریاما تأث. ندی را ببشی حرف ھاری سکوت کرد تا تأثیکم    (
 ):کرد
 َ ترکھ ؟نی کھ سخت تریدونیم!  نیُمرف... اونم بھ ! یبعدش گفتن معتاد بود-    

 
 نی ھمچی جالب بود تونستیلیخ.  خوشم اومدیلی خ؛ی ترک کرددمی فھمیوقت-    
 کھ نی شام دعوتت کنم، اما ھمھی بھ خواستمیاون شبم کھ اومدم باال ؛ م! ی بکنیکار
 قراره دمی شد کھ فھمنیا...دمی جلوم دو تا دختر بودن کھ ناخودآگاه حرفاشونو شندمیرس
 .ی کنکاریچ

 ): ادامھ داد.  ی تفاوتیباز سکوت کرد و باز نگاھم و باز ب    (
 ! و قرار کنسل شدهتمی چطور شد کھ صداشون زدمو، گفتم منشدونمیاصال نم-    

 نقشھ نی ھمچشی آزار تر ازآن بود کھ برای فکر کردم بنی پلک زدم و بھ احالیب    (
 !) بکشمیا

 
 جالبھ واسم کھ انقدر با یی جوراھی یعنی. می خرده باھم آشنا بشکی خوامیحاالم م-    

 ! بامزه اسی کھ انقدر ترسناکنینھ اصال ھم. یمن تفاوت دار
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 ): آرام گفتم    (
 .یر بیتونیم. دمیشن-    

 ):  نشست و گفتیجد    (
  ؟؟کننی مکارتی اگھ آمار بدم چیدونی منجا،ی ایکنی نمیکار درست-    

 
 زی چرا ھمھ چدانمی ، نمکنمیھنوز ھم کھ فکر م.  لحظھ اتفاق افتادکی درزیھمھ چ    

 کھ کردندی چھ کار می احمق معلوم نبود دراتاق جراحیمردک ھا.  شدییکھویانقدر 
 . بلند شدی از افتادن ظرف فلزی ناھنجاریصدا
خودش شروع کرد، !  بھ سرعت برگشتاری و جانمیستادی ھمزمان ااریمن و جان    

 . پا بھ فرار بگذاردتوانستیوگرنھ م! خودش خواست
 . و باز کرددی بلند بھ سمت اتاق رفت و درش را با لگد کوبیاما با قدم ھا    
 .د و فحش و ناسزا بلند شیری درگیصدا    
 : بھ اتاق رفتم و خونسرد و محکم گفتم    
 .دیتمومش کن-    
 جواب ی آنھا بزد،ی میمسلما وقت! کردی باورنماریمردھا بھ فرمانم بودند اما جان    
 . کنمفشی از آن بود کھ بتوانم توصدتری شدیریدرگ. گذاشتنشینم

 :  زدمادی بار فرنیا.  درھم بودمیاخم ھا    
 احمق بسھ-    
 را گرفت و محکم شانیکی ی قھی لحظھ بلند شد وکیدر. شی روختندیھرچھارنفر ر    

 داغانش امد؟؟ی از پس سھ نفر برمیکنی اما فکر مھیبرگشت سمت بق. دیوارکوبیبھ د
 .دمیدی می گوش مالکیِمن تھ تھش را . کردند

 :  حال گفتمنیبا ا    
 .بچھ ھا بسھ-    
 نیتا ا.  حد احمق شودنی شده بود تا ادهی کوبواریرش بھ د کھ سی آندانستمینم...اما    

 ! حد بھ او وقدرتش برخورده باشدنی و تا اردی بگنھیحد ک
 اری چھ شد کھ فقان جاندمینفھم...دمینفھم.  کرد دای را ازکجا پی جراحغی تدمینفھم    

 .تمام ساختمان را برداشت
 .شدی تند وتند زده ممیآنقدر شوک زده بودم کھ پلک ھا. دندیھرچھارنفر عقب کش    
 ...رنگ خون...  سرخ شد دش،ی سپکدستی و شلوار راھنیپ    
!!  بودندالیخیب.  دھانم گذاشتم و نگاھم را بھ چھارنفرشان دادمیدو دستم را رو    
 .َھنگھ ھنگ.  کنمی کارتوانستمینم

 .آرام گرفت.  نزدادید نزد، فر داگرید.  مچالھ شدنی جنکی مثل اریجان    
 قھی و شقیشانی پیقطرات عرق رو. دمی دواریبھ سمت جان. وقت معطل کردن نبود    

 :  کھ با خودم حرف بزنم گفتمیطور. دیدرخشیاش م
 .مارستانی بمشی برسوندیبا-    
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 ) : خونسرد مرد باعث شد برگردمیصدا    (
 ! ؟ی چگھید-    
 : نگاھش کردمی اخم آنچنانکی ھمراه با یپرسش    

 
 :  گفتگرشانی دیکی    
 .ستی درکارنمارستانی ممارستانی بمی بزنیما وقت-    

 را کنترل کنم بلند شدم و انگشت اشاره ام را بھ سمتشان گرفتم و می صداتوانستمینم    (
 ) : دمیغر
 .نی توماشدشیاری مد،یکنی ؛ بلندش مگمی کھ االن میاونجور-    

 وجب تا کی کھ ی بھ من کردند و ھمانطور با دستان باز شده ایاه مسخره انگ    (
 !!)تنشان فاصلھ داشت ؛ از درخارج شدند

ِ گند باال آمدهکی و من ماندم و دندیدرمطب را بھ ھم کوب     َ . 
 را انجام شی خودش و نوچھ ھای ھایتمام گندکار.  با خسرو چھ کار کنمدانستمیم    

بھ .  دست من را درحنا گذاشتھ بودنطوری خودم بھ او افتاده بود اازی ن وحاال کھدادمیم
 :  کمکم کندتوانستی بود کھ می تنھاکسالیسھ. دمی دوزمی میسمت تلفن رو

  ؟؟الیسھ-    
 !؟ییآذرتو-    
 ): حرفم آمد وگفتانیم..(  مطبماری بردار بگمی کھ منای االیسھ-    
  شده ؟یچ! دختر؟-    

با لحن شمرده !  تحمل و نفھمرقابلیغ. شدمی احمق مرفت؛یتمرکزم کھ ازدست م    (
 ) : گفتمیشمرده اما محکم؛ تند

 لیوسا* ، سرم دکستروز*  الکتاتنگریسرم ر:  اری بردار بنارویفقط ا..خفھ شو -    
 . بدواری بتمیجراح
 ):  زدادی تر فرفی ضعیبا اعصاب    (
 !!! بدونم ؟دی با؟یواسھ چھ کار-    
 ایزود ب.  دهی بری جراحغیت-    
 !؟یخوای مناروی کھ تو ادهی مگھ چقدر بری جراحغیت-    
 .ایزود ب-    
.  کردمکشی را کشان کشان نزدژنیکپسول اکس. دمیقطع کردم ودوباره بھ اتاق دو    

تمام تالشم را کردم موقع .  را پاره کردمراھنشی سرش نشستم وپیباال.  را برداشتمغیت
 خودش گلولھ راھنی درآوردم با پی را فورمیمانتو.  نخورد یدرآوردن لباسش تکان بد

 نکیبھ سمت س.  اش گذاشتمینی بی را روژنی اکساسکم.  بلند شودرسرشیکردم تا ز
سرعت اطراف زخم را با .  برداشتمنی و بتادلی را شستم وگاز استرمیدست ھا. رفتم

 ی فحش انچنانتیازعصبان.  استقی دادم جراحتش عمصی کردم و تازه تشخزینور تم
 !شیحاال داشتم برا.  بھ خسرو دادمیا
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با وجود درد .  شدمنی خورد و نقش زمچی پمی پادم،ی آمد ، کلھ پا دوفونی آیصدا    
 . بھ من دست دادی حس خوبالی سھدنی بار بادنی اولی مچ دست بلند شدم و برادیشد
 کھ کنارش یدرحال.  ابلھ رفتمِاری جانیواحد را بازگذاشتم وبازھم شتابان بھ سو    

 :  با استرس گفتالی ؛ سھیری رگ گی برازدمیزانو م
 ...!یوا-    
 : ھمانطور کھ پشتم بھ او بود گفتم    
 . سرمو بدواریب-    
 . گرفتیگری کنارم نشست و رگ دیفور    
  ؟وشھھیب-    

 
  شده ؟یچ-    

 ) :نگاھمان بھم افتاد با وحشت گفت. میسرم ھا را وصل کرد    (
 !!!؟یتو زد!  شده ؟یچ! دمی ندینجوریآذر من تو رو ا-    

 
 :  و گفتدی کشی جراحت آھدنیگاز را بلند کرد وبا د    
 ! دخترمارستانی بره بدیبا-    

 
 !! )خواھمیم چھ مبازنگاھم کرد و خودش دانست با نگاھ    (
 باشھ دهی دبی آسشی اندام داخلدیشا.  کنمیازمن نخواه ، من غلط بکنم خودمو قاط-    

  ؟؟یفھمیم
 : بلند شد برود کھ مچش را گرفتم    
 .گرفتمی از تو کمک نمتونستمیمطمئن باش اگھ خودم م-    
 کھ برداشتم مثل احمقا نخ و ھیمن فکر کردم سطح!  دارهتیمسئول!  آذرتونمیمن نم-    

 !ی رو اوردم کھ خودتم داریسوزن
 ):  گفتمکردمی نگاه ماری کھ بھ اخم دردمند جانیسرم را برگرداندم و درحال    (
 .یزنی بعد دوخت میکنی ممی ترمینیشی آدم میمثل بچھ -    
 ...!!!م،ت،ن،ف،ر..  سلطت متنفرمنیاز ا-    

 .) را در آوردشی حرکت بلند شد و لباس ھاکیدر    (
 فکر کردم کھ حتما تخصص نی کردم و بھ افی را تند و تند ردازشی موردنلیوسا    

 !شرکت کنم
 
 

 یسرم قند: دکستروز     *
  پالسمانیجانش: نگرالکتاتیر    *
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 !نی زمی را درآورد وپرت کرد روشی دستکش ھایکارش کھ تمام شد ، با دلخور    
 قیآرام بخش را خودم تزر.  بودنشی ھمھ نازک نارنجنی زدم بھ ایکوری شخندین    

 .کردم و ازاتاق خارج شدم
 :  و آھستھ گفتمزنشستمیپشت م. کردی را تندو تند تنش مشیمانتو    
 یمرس-    

 
 :  سرش انداخت و گفتیشال را رو    
 ! چھ عجب-    

 
 :  نشست و گفتمیروبھ رو    
 .مارستانی بشی ببردیبا. گمیبازم م-    

 
 :  نگاھم کرد وادامھ دادرهی خرهیخ    
  ؟ھیک-    
 . دادم و چشمانم را بستمھیتک    

 
  ؟؟یآذ-    

 
 . بگویزی چھی..!! ِ ؟ درهی پات گمارستان؟ی بمشی با بابام صحبت کنم، ببریخوایم-    
 :  تک سرفھ گفتمکی با  ودمیبا انگشت شست و اشاره چشمانم را مال    
 .برو واسھ جفتمون نسکافھ درست کن-    
 .من رفتم... ھھ-    
 . را برداشتفشی کھ داخل اتاق شد وکدمی بازکردم و دمھی را نمیپلک ھا    
 . و تمامدیدر واحد را کوب    
 . تلفن را برداشتم تا خسرو را بشورم و پھن کنمم،ی حال و حوصلگیباتمام ب    
 : جواب دادری بار با اوج تأخنی زده کھ ای چھ گنددانستیخودش م    
 الو-    
  نونات اومدن؟فیح-    
 ):تک سرفھ کردم ودوباره گفتم.  دورگھ ام مفھوم نبودیصدا( ؟یچ-    
  اومدن؟گمی نونات مفیح-    
 .ادهیپسره روش ز-    
 بھ تو چھ ؟-    

 
 ...یگفتھ بودم تا من نخواستم غلط-    
 .ستیگفتن تو ن-    
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 . بساطھنی کھ شاخ بشھ واسھ ما ھمیکس. خانوم دکتربرنیاونا فرمان منو م-    

 ):  کردم ومتعجب گفتمیاخم    (
 شاخ بشھ واسھ شما ؟-    
 کھ ارمیپدرشونو درم!!! تازه.  کرد بزننییمن گفتم اگھ پررو. من گفتم بزنن. آره-    

 .جا رفتنتا مطمئن نشدن مرده، از اون
 ):  گفتمی عصبیبا تک خنده ! دمیفھمینم    (
 ؟یتو چرا نخود شد-    

 
 ...یی گل مای از دوستایکیتو ...  رفتھادتی نکھیمثل ا-    

 
وغش غش ( کردن یطونیدوتا از بچھ ھا ش.  مزاحمت بشمخوامی فردا ھم منیھم-    
 )دیخند
 :  زدم وگفتمیپوزخند    
 . تموم شدگھید-    
 ) دادمھی مشت شده ام تکی را بھ دست ھامیشانی را گذاشتم و پیگوش (   

 منفعت خودش ھر ی کار کرده بودم حاال براشی عمر براکی. بازھم گول خوردم     
 .بلند شدم و درش را باز کردم. نگاھم بھ اتاق افتاد. کردی مخواستی میغلط
 قد و قواره اش چطور نیازھمھ بدتر با ا! حاال نھ او لباس داشت نھ من مانتو    

 !تکانش دھم؟
  را باز کردم و خواندمامی بود پاری اس ام اس آمد ، ھمانطور کھ نگاھم بھ جانیصدا    

: 
 "الیسھ.. خونتمشی ببرامی ھمونجا ، صبح با آمبوالنس مدیامشب رو بمون    "

 
    
 

 مردک ناکارشده است نی ای آنکھ براصیتشخ.  آمدلی موباینگ ناشناختھ  زیصدا    
درکمال تعجب؛ دستھ .  کردمبشی شدم و دستم را بھ زور داخل جکشینزد. سخت نبود

 اش را ی گوشکردم،ی کھ درمشتم لمسش میدرحال!  کردمدای مفقود شده ام را پدی کلی
جواب . شدی روشن و خاموش مشگری نمایور" حنانھ"نام .  برداشتمگرشی دبیاز ج

 :  شوندرشیگی خبر بمانند و پی بشیدادم چون بھتراز آن بود کھ آشناھا
 الو-    
 ار؟؟؟یآقا جان-    
 ستین-    
 ..، خب..خب-    
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 ): گفتکردمی نگاه ممی ھادیھمانطور کھ بھ کل    (
 . از سرشب منتظرشھنای سارنی بگنشون،یدیاگھ د-    

 
 .خدانگھدار-    
 نیپس دست ا.  کردمنی را باالوپائدی گذاشتم و دستھ کلزی می اش را رویگوش    

 اش زهی حال آنکھ بھ انگیدر حال حاضر حت. اورمی بدکیمجبور شده بودم . احمق بود
 . گذاشتم تا بخوابمشی نشستم وسرم را روزیپشت م! فکر کنم ھم نداشتم

 بھ ی حوصلھ نگاھیب. ھش زنگ خورد کھ چشمانم گرم شد، دوباره تلفن ھمرانیھم    
 یبھ محض آنکھ تماس برقرار شد ، صدا. انداختم و صفحھ را لمس کردم" حنانھ"نام 

 . دختر بچھ آمدکی و داد غیج
 !د؟یگوی اش چھ مھی گرانی کردم بفھمم می را از گوشم دور کردم و سعیگوش    
باشھ "  گفتی حنانھ آمد کھ دائم میصدا... (اھع اھع...یای میگفت! بابا ...بابا-    

 ! " )  روی گوشنمیبده بب! یسار
 

 ن؟؟یخانوم ھست-    
 ): دمی بخاطر خراب شدن خوابم غری زھرماریبا اخالق    (
 . زنگ بزنھگمی اومد مستی ناریگفتم جان-    
 .رهیگی بھونھ میلی بچھ خنی اد،یببخش. دمیبلھ فھم-    

 
 ای خواھر دانستمیاگر م.  زگذاشتمی می سرم را رو را قطع کردم و بازیگوش    

 ی مشکوک نشوند اما ازنوع رفتار رسمکردمی بھتر رفتار میمادرش ھستند کم
 نی نداشت، مگر ایتی دختر داشت چندان اھمنکھیا.  نداردیدخترک دانستم نسبت خاص

 شود؟؟ی مرد میبندی باعث پازھایچ
 .  سراغ مندیایدخترش را منتظر گذاشتھ ب    

*******     
 کھ با دمی بھ اتاقش رفتم و دیبا خستگ.  آرامش چشم باز کردمی نالھ ھایاز صدا    

ّخواستم مسکن بزنم کھ با . دمی آشفتھ ام کشی موھاانی میدست. کندیچشمان بستھ نالھ م ُ
 : نالھ گفت

 .خوامینم-    
 :  پردرد گفتیبا چشمان بستھ و اخم.  ماندم و کج نگاھش کردمحرکتیب    
 .خوامی نمگھینزن د-    

 
 زدم و یپوزخند. دی کشادی از دوسانت نتوانست و فرشتریآمد بلند شود کھ ب...( یآ-    

 )رونی انداختم و برگشتم بزی میسرنگ را رو
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 :  زنگ زدالیھمان لحظھ سھ    
 . نگھیزی ببرنش چانی فقط خواب باشھ کھ مرسم،ی مگھی دوساعت دیکیمن -    
 دارهیب-    
 شمی ، بدبخت مادی پسره دربی صداھی ، کافھیمارخصوصی گفتم بنایبھ ا! بخوابونش -    

 !گنیآذر بھ بابام م
 .خب-    
 اومد بلند یگی منھی چرا رو زمدنی اگھ پرسیراست...امی مگھیپس منتظرم باش د-    

 خب؟. بشھ از تخت افتاد
 .اریمانتو ب-    
قطع کردم و بھ اتاق ....(  جاچیحرف آدم بھ ھ!  چشمم یچشم رو! واقعا کھ -    

 ) :با ھمان نالھ گفت. برگشتم و سرنگ را برداشتم
 ...آخ...خوامینم..یآ..مگھ نگفتم-    

 
 ... خوامینم... نزنا... آخ -    

 
 ...بم بخواخوامینم-    
 .کم کم خمارشد وتمام... بدون توجھ ، سوزن را فرو کردم     

 
   

 شی ، اما بدک نبود ، در رفاقت خوب بود اما کالس گذارادینھ ز.  مھربان بودالیسھ    
 . مردم بدتراز من بودیبرا
َ تا دودر کردن یاز جراح.  بوددهی زحمت کشی کلاری آمده بود و بخاطر جانمیپابھ پا    
 ! پدرشمارستانی بیاد ھاامد
 . دلخور افتادیالینگاھم بھ سھ. مصدوم را در اتاقم خواباندند و رفتند    
 : با قھر نگاھم کرد و گفت. آمد برود کھ دستش را گرفتم    
 بار کی ، اما تو پرسمی دورازچشم بابام، حالتو مفرستمی میدورادور واست مشتر-    

 .  چون کارت بھم افتادهی ھم زدیوقت. یزنیزنگ نم
 من ی جایھرکس. یدی اما محلم نمندازمی خطر و دردسر میبخاطر تو خودمو تو کل    

 ...ی چرا واسم جذابدونمی گورباباش، اما من ھنوزم نمگفتیبود م
 .بابام مرد-    

 ) :متأسف و شوک زده گفت. سکوت کرد    (
!  یآخھ تو اصال نگفت... متاسفم!  گفتمینجوری گور باباشو ھمدونستم،ی نمدیببخش-    

 ؟؟یِک
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 )  کردم و بھ آشپزخانھ رفتمشیرھا    (
 

 ): طنزبامزه گفتکی و با ستادیکنارم ا    (
 !!خون سازه! ی درست کنگری براش جدیبا-    

 ) : ادامھ دادنتی برکابھیتک.  نشستمزی را باالزدم و پشت ممی ھانی توجھ آستیب    (
  ؟؟ھیکفقط بگو -    
 .مزاحم-    
 بھ چھ قسم بخورم حال و حوصلھ دانستمینم! دانستم کھ چقدر ذوق کرد ازجوابم    

 .نداشتم کھ مثل مرده ھا بودم نھ کھ متنفرباشم از او
 :  خاص گفتی انرژکیمقابلم نشست و با     
 ) چشمک زدمیبرا. نگاھش کردم(؟ ...  نایخاطرخواھو ا-    
 : کم کم لبخندش را خورد و گفت    
خرش کن نره ! ی درست بدی بھش غذادی بای جدا از شوخیول.  نداشتمیمنظور-    

 ... بابام بفھمھیدونی مرهی منم گیپا...لوت بده
 ): دمی غری زدم و تلخ و عصبزی می رویرارادیغ    (
آخر از مطب تا . دشدمزبلنی ھول ازپشت مکیبا...(  اهگھیول کن د... بابام بابام-    

 .) در آورده بودشیکردن ھا" بابام بابام" پدرمن را با نجایا
 !ترسمی خب میکنی میچرا قاط-    

 
 : دنبالم آمد و تند وتند گفت    
تا ..شمیآذر من بدبخت م!  کرده ؟ی واسش جراحی وبھت بگن کرنتیاگھ بگ -    
 !!و امبا ت!  سالمنشی داخلی اعضامی شانس اوردنجاشمیھم

 .)می را نگاه کردگری ھمدرهی خرهیخ.  و محکم برم گردانددیدستم را کش    (
 :  بھ شانھ اش زدم و گفتمیکی    
 . خوردم از تو کمک گرفتمزیمن چ -    
... (  اگھ بابامیفھمیچرا نم! گستی دزهی من منظورم چ؟یگیچرا چرتو پرت م-    

 .)خودش ساکت شد
 

 .دی را برداشت و در واحد را کوبفشیک! بازھم قھر کرد    
 . است و نرودلی گذاشتم حاالحاال ھا مطب تعطغامی پی ساالریبرا    
.  استداری بدمیبھ اتاق رفتم ود. کالفھ بودم.  چند چند ھستمدانستمیخودم ھم نم    

 .چشمانش درشت شده و گرد، مات سقف بود
 شی گلوبیبزاقش را کھ فرو داد، س.  نگاھش کردمنھی بر در و دست بھ سھیتک    

 : تکان خورد
  ؟یدی ممویگوش-    
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 !)یزی کرده بود نھ چینھ اعتراض.  باال رفتمی ابروی تاکی    (
 

  ؟ی بدمویً لطفا گوششھیم-    
 !س؟ی پلیکھ بزن-    

 ):  نگاھم کرد و گفتینیپائ    (
 ...منتظرمن. بزنم بھ بچھ ھام-    

 
 .کنمیخواھش م-    
 کردن؟یکارمی تو چشی پدامیلیک-    

 
 ھوم؟-    
 .تو راه پلھ افتاد اون شب-    
 خب؟-    
  ؟؟یچ-    
 ؟یچرا نداد-    
 . شدمینجوری اوردم بدم کھ اشبید. فرصت نشد-    

 
 ً. رو بده ، لطفایگوش-    
 یباال.  را درآوردمیگوش آورده بود کردم و الی کھ سھیی مانتوبیدستم را داخل ج    

 . را کنارش انداختمی و گوشستادمیسرش ا
 کھ کوتاه کردمی اول با او صحبت مدیبا. رمی را بگی تا بعداز تماس گوشستادمیا    

 . نکندتی و شکادیایب
 الو ؟-    

 
 ) زخمش گذاشتیدستش را جا... (یآ! قربونت برم! زمیسالم عز-    

 
 . نفسدیببخش...  عشقم امی بره بابا، مِاوخ جون بابا، قربونت-    

 
 اش یشانی پی کھ از درد رویقیاخم عم( ا؟ی آیدونستی می منیتو زندگ.. چشم چشم-    

 ) داشتشی با لحن حرف ھایادیبود تضاد ز
 

 بھ خواندن دھدی سکوت کرد و مشخص بود گوش میطوالن! (بخون بخون-    
 ) نامش چھ بود؟ سارا؟! دخترک
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 را از شیلب ھا...(  یآ...  نای سارخرمیم.  بخداخرمیم! بابا من بھ فدات برم کھ -    
 )درد گاز گرفت

. 
 !!! )  بوس فرستادشی وبرادی را بوسیگوش. ( باشھ گل، خداحافظ-    
 :  گفتیاما با لحن خواھش" بده" کھ یعنیدستم را دراز کردم     
 ... گھیچندجا د-    
 !! بچھ حرف زد و بھ ھمان شکل قربان صدقھ اشان رفت با ششبایتقر    
 نیبا ا.  زده کردرتی حی تفاوتیصدا کرد و من را با آن ھمھ ب" ِجان بابا"ھمھ را     

 ی کھ گوشی زدم و درحالیزیتنھا لبخند تمسخر آم. حال بروز ندادم کھ متعجب شده ام
 :  گفتمدمیکشیرا از دستش م

  بچھ نھ ؟ھیاز ھر زن -    
 !)با آن ھمھ بال لبخند زد و چشم بست!  بودمدهی رگ تر ندیاز او ب    (

    
 

 کھ ھنوز مغزم یآن ھم با کس.  مجبور بودم صحبت کنملمیمتأسفانھ برخالف م    
 .دادیِدرموردش ارور م

 ف؟یتکل-    
 .کنمی نمتیمن شکا-    

 
 !یکردی ممیتی بچھ ھامو یداشت.  تکون بخورمتونمی فعال کھ اصال نمیعنی-    

 
. کردمیاصال درکش نم. دمیدیانگار کھ خواب م. ( المصبکنھی درد میلیخ...اخ-    

 .) با جنون نداشتمیفاصلھ ا
 

 بجام بھ بچھ ھام ی نکنم، چند روزتی شکایخوای اگھ مفتم،ی ازکارم بیباعث شد-    
 .برس

 
 کننده ی روانشتریر نبود، بخنده دا. چشمانم را تنگ کرده ومشکوک نگاھش کردم    
 . مردکگفتیجوک م!  برسمشیبروم بھ بچھ ھا. بود
 :  دھدحی توضشتری دادم سکوت کنم تا بحیترج    
 ؟یریم-    

 
 .ی ناکارم کردی ، زدفتھیوظ!  ی بردیاصال با-    

 ی بندتنبانی ھاالیمثل سر.  بود ، نچسبیکجوری دانمینم.  انگارکردی می بازلمیف    (
 )ی واقعیای ، مسخره ، مضحک ، دورازدنیرعادی غون؛یتلوز
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 کردی تمام نگاھم مییدرد از تمام اعضا وجوارحش مشخص بود اما با پررو    
 !دیخندیوم
 .نمشی بھش قول دادم بباری بنارویبرو سار-    

 ): با لجاجت گفت. دیکشی ؛خجالت نمکردمی ھم کھ بھش میازنگاه مسخره ا    (
 . تویُمردم، پا. رمیودم مپس خ-    

.  کندی نتوانست شوخگرید. دیبلند شد و ناتوان تر ازقبل دوباره پخش شد و خواب    (
 یباچشمان بستھ ؛ درحال. ستی حالش خوش ندانستمیم.  اش عرق کرده بودیشانیتمام پ

 ):  گفتدادی نمی شوخی بوگریکھ لحنش د
واست مھم . دونمیدلت از سنگھ م. بخدا بچھ ھا منتظرم ھستن. کنمیخواھش م-    

 .ًبفھم ، لطفا بفھم. ازدارنی اما بفھم کھ بچھ ھام بھم نست،ین
 

 ی براشون گرفتم، ببر بده ، خواھش کنم خوبھ ؟ اگھ تا عصرییزای چھیبرو خونم، -    
 .تو روخدا. امشب جشن دارن.  ندارهدهی فاگھیبراشون نبرم، د

 
 و ری حقنی چننی با وجود طلب داشتن انکھیا.  التماسم نکرده بودنطوری اچکسیھ    (
 .) متعجب بودمکرد؛ی التماسم مفیضع
 :  و گفتمدمی صورتم کشیکالفھ دودستم را رو    
  بچھ ھات؟نیمادر ندارن ا-    
 نھ-    
 کارکنم؟یچ-    

  :)خوشحال نگاھم کرد و گفت. چشمانش کھ باز شد، برق زد    (
 نیبردار ببر بھ ا.  ، لباس و خرت و پرتھھی صورتی سھیتو اتاقم دوتا ک. بروخونم-    

 . بده بھشون. دمی کھ میآدرس
 ی کردم و با صدایاخم) .  از کوپنم حرف بزنمشتری بکردی مرد وادارم منیا    (

 :  گفتمیدورگھ و گرفتھ ا
  مگھ ؟کننی نمیبا تو زندگ-    
 نھ-    
 ) : برگشتم بروم کھ با عجز گفت. ( ببره اگھ شدکی پگمیم-    
 ... اآلن ببر. نھ نھ تو روخدا خودت ببر-    
 ھماھنگ الی با سھخواستمیم. امدی غرغرش میصدا.  نکردم و خارج شدمیتوجھ    

 دانستمیاگر م.  خودشی خانھ می احمق را ببرنی ااوردی آمبوالنس بگری دکباریکنم 
 بمی ھم ھزاربار داخل جَشیگوش.اوردمشی نمنجای عمرا ادیای بھ خودش معیانقدر سر

بھ آشپزخانھ رفتم تا .  ازجانب حنانھ بودھ ازدست رفتیتمامش تماس ھا.  بوددهیلرز
 : زندی مادی کھ فردمیدرکمال تعجب د.  بخورمیزیچ
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 ...آذر!  قھی دقھی ایب!  ایب-    
در .  طاقت نداشتمگرید. پسرخالھ شده بود. زی مینان تست را پرت کردم رو    

 بالش بلند کرده یسرش را از رو. شدم رهی جان دادنش خنی و بھ استادمیچھارچوب ا
 :  گفتزی آمدیشمرده شمرده و تھد. سرخ شده بود. کردیبود ونگاھم م

 .بردار، ببر، بده ، بھشون-    
 

 .کنمیبدبختت م.  دعا کن خوب نشمیعنی-    
 

 .کنمی وقت ندارم آذر ؛ خواھش مشتریدوساعت ب-    
 !!) احمقانھ بغض کرد دھانم باز ماندنقدری انکھیازا    (

 
 ) را گرفتشیبا نالھ دوباره افتاد وپھلو...( ببریببر لعنت. ببر-    

 
 را فمی تکلدیبا.  باج را داده بودمنی چراکھ اولبردم،یاگر حال و حوصلھ ھم داشتم نم    

 . کند و کاربخواھددی نشد حرف حساب کھ ھرروز تھدنیا. کردمیبا او روشن مدرست 
 !) کندھی نمانده تا گریزی چدمی شدم ودکینزد    (
با !  نبودی ازآن لبخند و شوخ طبعی خبرگریبا چشمان سرخ و براق نگاھم کرد و د    

 : دی لجوج غری پسربچھ کی مثل تیعصبان
  مھمھ ؟یلی خیفھمیم-    

 
 دمیبازپلک بست و د. (فکر نکنم!  نھ؟یشعور و درک دار! قول. قول دادم بھشون-    

 ) را باشدت گاز گرفتشیکھ لب ھا
 :  گفتمیبا اوقات تلخ    
  خونتودیلیبده بابا ک-    
 :  بھ سمتم گرفتیدی کرد و تک کلبشی دست در جیبا ناراحت    
 .زود فقط-    

 ):ا عوض کرد و لحنش ردیاز نگاھم فھم    (
 ً. زود ترلطفاد،یببخش-    
 :  انداختم و گفتمبمی را در جدیکل    
 آدرس؟-    
 .کنمیاس ام اس م-    

 ):ستی نگاھش کردم بازھم خودش دانست منظورم چھیعاقل اندر سف    (
 

 !زنمی بده بخدا نمموی زنگ بزنم؟ گوشسی بھ پلخوامی میکنی تو فکرمیعنی-    
 .آدرس-    
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 گفتمیوگرنھ م.  کنمی پرحرفخواستمینم. جانش باال آمد و آدرس دوجا را بھ من داد    
 !؟یاوری بای بھ دنی وقت کردی چھ زمانقایھفت تا بچھ را دق

 خب؟.  ھفت تا کاله باشھدی نره ھا، باادتیپس -    
  دوم کجاست؟ینجایا-    
 . خالشوننشیپ-    
 .خوردی آدمش شده بودم حالم از خودم بھم منکھی و ازادمی ام را باال کشینیب    

 
 ) را سوزاندھاخالدونمی زد کھ تا ھم فمی بھ رویولبخند. ( ایزود ب-    
 گشاد رھا شوم؛ ی مانتونی کھ کمد را باز کردم تا لباس بردارم و از شر ایدر حال    
 :  کھ پررو تر از قبل گفتدمیشن
 .یمرس.  واسھ من برداررھنمی پھی یراست-    
 :  گذاشتم و قبل از خروج گفتمفی را داخل کیھردوگوش.  نکردمیاصال توجھ    
 )دمیو در را کوب. ( فقط بخاطر ضعفت-    

   
 

 دی کھ داده بود؛ تنھا کلیدیتک کل.  متوسطی منطقھ کی متوسط، دری خانھ کی    
 :  ھا را زدمھی ازھمسایکیزنگ . واحدش بود

 بلھ ؟-    
 بزن لطفا-    
 شما؟-    
 اریجان-    
 .دیبلھ بلھ بفرمائ!! آه-    
 درآوردم نجای چطور و چرا سرازانکھیا.  خاص بودمی گنگکیھنوز ھم در     
 . انداختم و وارد شدمدیکل. دانستمینم

 وارد میبدون درآوردن کفش ھا.  کنمدای گرداندم تا اتاق خراب شده اش را پیسر    
 احمق زانو زدم و مشغول شمردن کاله یمثل برده ھا. دمی ھا را دسھیاتاق شدم و ک

 !  ناکرده کم باشندیی شدم تا مبادا خداشی مزخرف بچھ ھای بوقیھا
 . جا دادمنی را کشان کشان بردم و در صندوق عقب ماشنی نسبتا سنگی سھیدوک    
 . انداختمی بود را برداشتم و نگاھشی کھ آدرس دوم رویکاغذ    
 برخودم ، فرستادمی فحش و لعنت بود کھ مرلبیفقط ز. کارم درآمد !آن سرتھران    

 .مانیا...  خسرو و درآخرار،ی ، جانیزندگ
 کھ ی ذھنم انداختھ بودمش، اما ھربار باھر فشاری وقت بود بھ زبالھ دانیلیخ    

 تا خستھ دادمیآنقدر فحشش م. شدی اول و آخرش بھ او ختم مامد،ی بھ من میدرزندگ
 و ھرگز خودم را خوردمی کھ کنارش گذرانده بودم را می حسرت عمرشھیھم. شوم
 .دمیبخشی ازدواج با او نمیبرا
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 . انداختمیدوباره کاغذ را برداشتم و نگاھ. دمیبھ آدرس دوم رس    
 شدم و دوباره ادهیمردد پ! درست آمده بودم اما پالک چھارده ؛ پالک خانھ نبود    

 . بودھیری خکیارده ، پالک پالک چھ. کاغذ را نگاه کردم
 :  در گفتمی رفتم و بھ مأمور جلوکینزد. کم کم دانستم ازچھ قرار است    
 ایب-    
 امرتون ؟! سالم-    
 : ستادی سرم ایباال.  ھارا از صندوق درآوردمسھیراه افتادم وک    
  ؟ارهیاز طرف آقا جان-    

 
 آره خانوم؟-    

 .) شدم کھ برومنی تکان دادم کھ آره و سوار ماشیبا اخم سر.  شده بودمیزھرمار    (
 !دیصبر کن-    

 
 .دی خودتون باشدیبا-    
 ):  آمدی زنیآمدم استارت بزنم کھ صدا. ( سیخودش ن-    
 خانوم ؟-    
 ): سرش را خم کرد و گفت ( 
 . ممنونیلیخ. سالم-    

 
 . خودتونمدیاری بفیتشر-    

 ):  راحت در را باز کرد و با لبخند گفتیلیخ    (
 . حاالمیدر خدمتتون ھست-    

 ) :  گفتمیحالی بکوبم با بواری سرم را بھ دخواستیدلم م    (
 . واسھ بچھ ھاارمی دادن بنارویا.  خرده کسالت دارمکی-    
 ایخود آقا  دی حتما باارن،ی فرشتھ ھا واسھ آقا جاننیھفت تا از ا. زمی عزدونمیبلھ م-    

 .دیشما توجشن شرکت کن
 

 ):  گفتمدیچشمانم را چرخاندم وبا تاک. ( گلمدییبفرما-    
 . وقتش رو ندارمشھ،ینم-    
.  بازکردشتریدر را ب.( گلمایب!  قربونت برمای لحظھ بامن بھیحاال شما ! زمیعز-    

 .) شدم و پشت سرش راه افتادمادهیناچارپ
 . داره واقعایھ لزوم حضورم چدونمیمن نم-    
. موندنی ھفت تا بھ امان خدا منی اگھ اشدیبچھ ھا و سرپرستاشون جمع شدن، بد م-    

 و یپوشونی و لباساشونو میای کھ ، می بکنخوادی نمی کار خاصزمیدرضمن عز
 . دوساعتیکنارشون
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  ؟ی بھ سالمتھیخبر!  ھی نگفتن خبراریآقا جان-    

 
 :  کم کرد وگفتی ھستم پس کم کم ازآن تب و تاب و شادزاریدانست کھ چقدر ب    
 .نجای ادییبفرما-    
 قد می قدونیھفت دختربچھ .  ھا زودتر ازمن آنجا بودندسھیک.  را باز کردیدر اتاق    

 : زن با لبخند رو بھ بچھ ھا گفت. کردندی نگاھم مدهیصف کش
 زدم وخودم گفتم یپوزخند! می بھ من کرد تا اسمم را بگوینگاھ... (  خالھ شونیا-    
 " ! )آذر" 

 . اومدناریازطرف بابا جان. بلھ بچھ ھا، خالھ آذر ھستن-    
با اخم .  نگاھم کردیی جلو آمد وبا چشمان اشکبار باالیفیدخترک زرد وضع    

 :  گفتی لرزانی کھ با صداکردمینگاھش م
 بابام کو ؟-    
اشک . دست خودم نبود، مات زده نگاھش کردم.  رابطھ برقرار کنمتمتوانسینم    
 :  گرفت و گفتی تر شد و شال گردنم را دودستکینزد.  روان شدشیھا

 .ضھی مردمی خواب دشبیُمرده ؟ د-    
 . ) حس درد داشتمیشانیآنقدر اخم کرده بودم کھ پ    (
 مرده خانوم؟-    
 :  شده بودم، خشک و کوتاه گفتمرهی خشیھمانطور کھ بھ دانھ دانھ اشک ھا    
 نھ-    
  کوش؟ومد؟یپس چرا ن-    

 ):  شد و پربغض گفتکمی نزدیگریدختر د    (
 ومد؟یچرا ن. گفتی دروغ نمچوقتی ھاد،یقول داده بود ب-    

 
 : نم دوباره شالم را تکان داد تا نگاھش ککردی مھی کھ گریآن    
 .)مثل آدم بزرگ ھا. کردی مھیآرام گر... (تو روخدا. ارشیتوروخدا برو ب-    
 :  شده بود آھستھ گفتمی کھ راھنمایزن    
 کخردهی دارم، حنانھ ھم ی اگھی دی باشھ، من کارایکی دی باگفتمی منیواسھ ھم-    

 .دیًلطفا بمون. ناخوشھ
 ) داد و پلک زد و ازاتاق رفتیفی را فشار خفمیبازو    (

 
 :  بود، گفتھی کھ بزرگ تر ازبقشانیکی    
 .) را ازمن جدا کردانیجلو آمد و دخترگر. (می آماده بشدیایبچھ ھا ب-    
خواستم بھ .  نشستمی صندلیرو.  ھا را خودشان باز کردند و حاضرشدندسھیک    
 را داخل ی شدم و گوشمانیاما پش کمک کند اری انتقال جانی براگری باردمی بگوالیسھ
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 مانیاصال ھمان اولش ھم پش. کردمی ھمھ سال خودم تالش منی مثل ادیبا.  انداختمفیک
 .شدم چرا از او کمک گرفتم

 دادم ونگاھشان ھی تکنھیدست بھ س. کردمی می کارکیکاش باھمان اندک مھارت     
 ی ازدخترھا کھ موھایکی. مدی ندکردندی و فکر مزدندی مدمی دیرچشمیھرکدام ز. کردم

 :  بھ خود داد وگفتی داشت؛ جرأتی رنگییبلند و طال
 ؟؟؟یارشدیشما زن باباجان-    

 دخترک زد ی بھ پھلویکیبازھم دختر بزرگ تر خودش را دخالت داد و با تشر     (
 ):وگفت

 !!سوگند-    
 " )  خالھ حناچارهیب"  گفت یرلبی نگاھم کرد و زیرچشمیز(  گفتم ؟ یمگھ چ-    

 
 کھ ی گاھنی وھمچنی آنچنانی ھاھی وآن گراری را ازشدت عالقھ اش بھ جاننایسار    

 . شناختھ بودمشدیتوسط دوستانش صدا زده م
 . بودای بودم ؛ ناددهیدختربزرگ تر کھ حاال نام او را ھم فھم    
.  کندونی آن را پاپتوانستی اما نمبستی منای سر ساری را روی پھنیربان صورت    

 کمی کھ ربان بھ دست نزددمی آمده بودم؛ دشی پیھمانطور کھ غرق در فکر بھ بدبخت
 .شدند
 ن؟ی کنونیً لطفا براش پاپشھیم -:ایناد    

 
 .ستی نادمی داده بود اما حاال ادمی اریمن نتونستم، جان-    

 
 اش را ینی بی بود وگاھسیھنوز خ.  افتادنای سارینگاھم بھ چشمان درشت ومشک    (

 .) :دیکشیباال م
 خانوم ؟؟-    
با .  دست بلند کردم و ربان را گرفتمیبا سست.  نداشتدهیفا. بردندیاز اخمم حساب نم    

 .دیای بکیسراشاره کردم نزد
َ بلند وفرش را از زیربان را دورگردنش انداختم وموھا      یدرحال.  ربان درآوردمریِ

 : آھستھ گفت.  کھ زل زده است بھ صورتمشدمی متوجھ مبستم؛ی مشیکھ داشتم برا
 شش؟ی پی منو ببرشھیم-    

 
 یواشی و آخ دی کشی آرامغی اول را محکم زدم کھ جیگره . اعصابم خرد بود    (
 .)گفت
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 بھ ی نگاھمین!  داخل شد کھ ندانستھ؛ دانستم حنانھ استیدختر. کارش تمام شد    
 تکان دادم و یبھ ھرحال سر.  سالم دادنی غمگیسمتم انداخت ؛ آھستھ وحس کردم کم

 ! را روشن کنندفمیمنتظر ماندم تکل
 مھی عروسک خنی چننی ھمھ ژست ولفظ ، انی احمقانھ و مضحک بود کھ با ادانمیم    

 ! احمق شده بودمکوکارانی نری سااروی جانیشب باز
 مزاحم کی بود، از آن طرف مثل می در زندگاریور جان کھ جالب بود، حضیزیچ    
 دندیفھمی بچھ ھا نمنیا.  احمقیدورو.  ژانوالژان شده بودنجای دنبال من بود وایابانیخ

 کھ باباجانشان دنبال زن مردم راه افتاده کردمی مھشانی ، توجمی حالیوگرنھ با تمام ب
 .است
 .دیایدخترا ب - :حنانھ    

 ): انداخت وگفتی اھیبازھم نگاه نس.  سخت نبوددیاین خوشش نمحس آنکھ از م    (
 .دیاری بفیتشر-    

 
 : قدم کند کرد وخودش را با من شانھ بھ شانھ.  ودنبالشان راه افتادمستادمیا    
ساکت ماندم کھ ... می سربھ سرش بگذارگفتی بود مالیاگرسھ( ار؟یخوبن آقا جان-    

 ):دوباره گفت
 

 . آخھمینگرانشون شد-    
 خوبھ-    
.  دخترامنی مسئول ایعنی. کنمی کار منجای اشھی میچندوقت. من حنانھ ام...آھا-    
 .رسمی بھ بچھ ھاتون ماریتو نبود آقاجان... نکھیوا

 نی ایبجا.  خنده ام گرفتدیکشی انقدر احمقانھ ودر واقع کودکانھ حرف منکھیاز ا    (
 )  بھتر نبود؟؟ستی نسبتت چدیپرسی مییھمھ داستان سرا

 
 . دلتنگھیلی خنای ساردیبگ. دیبھشون سالم برسون...بھ ھرحال-    

 
 کردندی پچ پچ مزی رکیدرگوش ھم . می نشستبی بھ ترتی او ھشت نفرییبا راھنما    

 در دمیفھمی خودشان من نمالی طرفم و بھ خکردندی با انگشت اشاره می حتیو گاھ
 .زنندیمورد من حرف م

 شدن بھ کی نزدارازی ھدف جاندمیفھمی داشتم میی جورھاکی. حواسم بھ جمع نبود    
 الی نداشتم اما سھینی بھ طالع بیمن کھ اعتقاد.  احمق نبودمچوقتیھ. من چھ بوده

 ی در روستا ھمھ من را با ھوشم والبتھ چاقیحت.  ھا باھوشندی آذرماھگفتی مشھیھم
 پروپاقرص نیرّی دانستم از خدهی را درکمپ دمن اریان جنکھیازا. شناختندیسابق م

 .است
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 است کھ درذھنم روشن ی اھی فرضنی درحال حاضر اولنیا!! آمده من را ادب کند؟    
 . جا خوش کردهمی لب ھای پوزخند رویِ کدمینفھم. شده
 :  از دخترھا گفتیکی کھ دمیفقط شن    
 ! بچھ ھادیَبلخره خند-    
 بود و ھمراه ستادهیّ سکو ای بھ دست باالکروفونی افتاد کھ مینگاھم بھ سمت زن    

 . شعر خواندن را شروع کردندیچند عروسک دست
 اریدو مرد احمق تر از جان!  چھ کار کنمدانستمی آمد کھ نمی احمقانھ ممیآنقدر برا    

 .کردندی اجرا مشی بودند و نمادهی پوشی مضحکیلباس ھا
 سالن ھم دست ی بچھ ھای باقدمیچشمانم را چرخاندم و د.  رفتھ بودندسھیرھا ردخت    
 . ھا ندارندنی ازایکم
مردک خودش را شکل .  انداختمی مقابلم نگاھی فوق ابلھانھ یدوباره بھ صحنھ     

 پرت نی زمی ازقصد خودش را رویگاھ. دیپری منی ھا کرده بود و باال و پائرزنیپ
ً من فالن ھستم من بھمان ھستم اما واقعا چھ می بگوخواھمینم.  تا بچھ ھا بخندندکردیم

 ؟!؟!سود؟
 مثبت کاذب ی ھای انرژنیحالم از ا. وانھی فرھنگ دیب!  مردک تیبچسب بھ زندگ    

 قتیحق.  طور تنھا ھستندنی نداشتند کھ ایی بچھ ھا خدانی بود کھ انی اقتیحق. شدیبد م
 بھ بستندیداشتھ اشان پدر ومادر را از آنھا گرفتھ بود کھ حاال دل م نی بود کھ خدانیا

 دلقک شوم میای من بنکھیحاال ا.  سرشان بکشدی ودست رود کھ از راه برسیھر کس
 ! خوب است ؟یلیبخندند خ

 وصف جانی زن آمد و با ھیمجر.  کردم تحمل کنمی دادم و سعھی تکنھیدست بھ س    
 :  گفتیریناپذ
  ؟نیاگھ گفت!  بزرگ زی سوپراھی وحاال-    

 ) کردمی خمار نگاه می و من با چشماندادی می و تزدیکشی مغیھرکس ج    (
 !  مھربونیلی آدم خھی ما ، ی ژهیمھمون و-    

 ) : فرشتھ بود گفتکی کھ شکل ی دستی از عروسک ھایکی    (
 ... جشن قشنگو واسمون گرفتھنی کھ ایکی-    

 ):  دوباره گفتیمجر    (
 ! کشھی واسھ شماھا زحمت میکھ کل-    
من کھ . رندی بگلمی احمق وارد شود و عکس وفرّی ھا ھمھ منتظر بودند تا خنیدورب    
 خودش را بھ معرض دی نباکوکاری ندانستمی نداشتم اما خب می کارھا سررشتھ انیدرا

 ی فرشتھ نی از اییتظر رونما تفاوت تر از قبل منی حال بنی و تماشا بگذارد، با ادید
 .پاک شدم

 "!!!!! ی سبحانمانیا... "  جز ستی نی و بزرگ کسزیاون عز-    
بچھ . ستادندی کھ ھمراه بچھ ھا بودند ایی مھمان ھای ھیبق... دیسالن منفجر شد ، ترک    

 ... اسم آشناکی! ی تشابھ اسمکی و من در بھت ستادندی اتیھا ھم بھ تبع
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.  بودمقتی حقیرای پذبی عجنکھی بد من چھ بود ؟ ای از خصلت ھایکی یدانیم    
 ست؛ی روبھ روشدم کھ با مزاجم جور نیزی با چی وقتنکھیا

 . درک کنمشتری روشن شوم و بی و حسابدیایبمانم تا جانم باال ب.  فرار نکنمعیسر    
 ! بمان و تماشا کنگفتیاما مغز م! ؟ی چھ نشستی فرار کن آذر، براگفتیدلم م    
 ی بودند وجلوستادهی کھ ای برسر زن ومرد احمقخواستیدلم م. دیلرزیتمام وجودم م    

 . بکشم اما خاموش ماندمادی را گرفتھ بودند فردمید
.  بال بال بزنمشی نبود کھ برای قشنگزهیچ.  نبودی تازه ازهی چی سبحانمانی ادنید    

 .ار بھ ماندن کرده بود من را وادی و لعنتی حس موذکیفقط 
.  اما نشد کھ نشدفتمی او نادی تا حات،ی از تمام آدم ھا ، از تمام تفری ھمھ دورنیا    
 . چندشم شدمیدیکشی سالن نفس منی ھردو درانکھیازا
 بود ؛ مات دهی پرشی خمارگری کھ دیبا چشمان. سالن آرام گرفت و ھمھ نشستند    

 . شدمقیومبھوت دق
 !ی ھم عالیلیخ! ماشاءاللھش باشد! نھ واقعا خوب بود! خوشگل شده بود    
. غی شده، صورت شش تشی آرایموھا.  و باوقاردیکت و شلوار خوش دوخت، رش    

 . فاصلھ ھم مشخص بودنی اش از ھمیبرق ساعت آنچنان
 او را واضح ترنشان ری کھ تصوی بزرگتوری مانینگاه لرزانم چرخ خورد رو    

 !بھ بھ. کردی را مدھوش می ھر دخترشیوودیلبخند ھال. دادیم
 ادمی بود ؟ ی چھ شکلستادی امی کھ رودر روی بارنیآخر! دمش گرم.  شدهّریخ    

 ِیا! ردیگیآنقدر دارنده شده است کھ دست فقرا را م! کندی بچھ ھا کمک منیبھ ا! ستین
 دنی کھ بھ ھم نزده ، اما شنیتالی بودم چھ تشکدهیشن!  شد قدرش را ندانستمفیح! بابا 

 !؟ی چندمتری از فاصلھ ھم  ؟؟ آندنی بود مانند دیک
 را گرفت و با لحن کروفونیم. خوردی تکان منی بھ طرففی و خففیارضعیسرم بس    

 :  گفتیجذاب
 .دی دست بھ افتخار خودتون بزنھیاول -    
 بود کھ خودم جانی دستم آنقدر بیاما صدا! بھ افتخار خودم دست زدم. من ھم زدم    

 ؟یکنی بغض داشتم ؛ مسخره ام ممیاگر بگو. دمیشنیھم نم
.  مثل جنازه باشمدیمن با.حرام است...یآر!  من حرام است ؟ی و بغض براھیگر    

 ... تفاوتی حس، بیب
!! اصال معرکھ بود!  یلیخ!  کرده بودشرفتی پیلیخ!  شده بودی آدم حسابیلیخ    

 !!یشنوی میزی چکی میگوی میزیچ کیاصال 
 دوباره در گوش و ذھن و جان و شی آشنایصدا.  بدترمی دست ھاد،یلرزی ممیلب ھا    

 :  انداختنیروحم طن
 .ی واقعا ، مرسی ، مرسی بھ ھمگگمی مقدم مریخ-    
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 )قیباز تشو    (
 . دوست دارمشتری و بشتری بنویری شی بچھ ھانیواقعا دوستتون دارم، ا-    

 )قیبازتشو    (
 !یمرس! ھاھا-    

 )قیبازتشو    (
 ) قیتشو...(گزارم)...قیتشو...(سپاس-    
 !چقدر خواھان! چقدرھوادار..!!!  شدی مقی تشوکردیسرفھ ھم م.رفتی مجیسرم گ    
! بس است! گناه دارمستی کھ نییبھ ھمان خدا! گناه دارم بخدا! ستیحالم خوش ن    

 !بس است کثافت
 .دمی دوی بھ سمت در خروجبای وتقرستادمی ایتند    
 بھ یدی امچی کھ ھی انداختم و درحالنیخودم را داخل ماش. دمیدوی و مدمیلرزیم    

 . ام نداشتم استارت زدمیرانندگ
. ت گاز رفتمانداختم در اتوبان و تخ.  کردمشترشی و بشتریراه افتادم، دنده زدم، ب    
 ندارد فعال ی بود اما موردخی می داشتم، دست و پاھای بود ، سرد بود ، کم خونزیپائ

 غیسر خودم ج..  تا آتشم خاموش شوددمی کشنی را پائشھیھرچھار ش. رمیگیدارم آتش م
 : دمیکش
 !!ی آشغالی کنھیگر-    
 . چشمانم بودیتمام خاطراتم جلو.  حسم کرده بودی بیزیسوز سرد پائ    
 . آنھارا سوزانده و کشتھ امکردمی کھ فکر میتمام خاطرات    
 : دمی کشغیباز ج!  ؟ستی دلم بارانیقلب سنگم کجاست ؟ چرا ھوا    
 !!ی کثافتی کنھیگر-    
 !! اعتراف کنم ؛ ھم آشغال شدم و ھم کثافتدیوبا    
 . آتش گرفتمیکھ گلو" خدا " دمی کشغی و آنچنان از تھ دل جدیبغضم ترک    
    
 

 را بھ در انداختم و دیکل. کردمی چطور تا خانھ با آن اوضاع رانندگدمی نفھمچیھ    
.  بھ خواب بودنش نکردمیتوجھ. دمی در واحد را کوبدمیباری کھ مثل ابربھارمیدرحال

ا طاق باز  باز رمھیبا لگد درن.  را تندوتند پاک کردممیقبل از ورودم بھ اتاق اشک ھا
 .کردم
 ): ھراسان سرش را بلند کرد و گفت    (
 !!! شده؟یچ-    

 آمده بوده و مانیتمام مدت از طرف ا.  و حالم دست خودم نبودزدمینفس نفس م    (
 )دانستمینم

 نی کردم از تخت بکشمش پائی مچش را گرفتم و سعیبدون توجھ بھ حالش دو دست    
 .رونیو پرتش کنم ب
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.  آمد اما من انگار کھ کر شده باشمی کھ ھرکس بود دلش بھ رحم مدی کشیادیفر    
 . از خودش دفاع کندی بھ خوبتوانستی نمطشیبخاطر شرا

خم شده و دلش را گرفتھ بود و دنبال من تلوتلو .  کردنش نمانده بودھی تا گریزیچ    
 با پانسمان داغانش، راھن،یدر واحد را باز کردم و ھمانطور بدون پ.  آمدیخوران م

 ندیگوی مدانستمیم.  آورندی ھا حتما حرف درمھی ھمسادانستمیم. رونیپرتش کردم ب
.  ھم حساب نبودزی چنیاما بھ پست تر.  آمدھیھمسا ی زن تنھای مرد از خانھ یصدا

 . تحمل نداشتمگرید. ستادمی ای مشی پامردی اگر میحت. دمی کوبشیدر را در رو
 . نشستھ ھمانجادمی در فھمیردنش رو سر خویاز صدا    
 : چند مشت آرام بھ در زد و گفت    
 .بده..حالم..حا..حالم-    
 دمیشنیم. ختمی را داخلش رلمیوسا.  برداشتمی بھ اتاقم رفتم و ساک کوچکانھیوحش    

 تر از الیخیب.  مھم نبودزی چچیگرھیاما د. خواھدی و عاجزانھ کمک مزندیکھ بھ درم
.  را شکرکندشی خودم خفھ اش نکردم برود وخدای با دست ھانکھیھم. قبل شده بودم

 . خوشحال باشددی شدنش مؤاخذه اش نکردم باکید بخاطر نقشھ اش و ھدف نزنکھیھم
 اش ھم مھم زهی انگیحت.  وقتم راصرف کشتنش کنمخواستی دلم نمیراستش حت    

 .جھت برنداشتھ بود ی مطبم را بدی کلدمیحاال فھم. نبود
چند تکھ لباس برداشتم ودر واحد را باز .  رو دست خورده امی حسابدمیفھمیحاال م    

 .کردم
 شیاز موھا.  درافتادی داده بود، کنترلش را از دست داد و دوباره با مخ جلوھیتک    

 کھ با عجلھ بھ سمت آسانسور ی و درحالدمیدر را کوب. رونیگرفتم و ھولش دادم ب
 : کندی کھ نالھ مدمی شنرفتمیم

 ...!!بچھ ھا-    
جواب ندادم و چشمم بھ .  بودنیآذ.  آمدمی گوشی صدادم؛ی کھ رسیبھ درخروج    

 . دریبرش داشتم و انداختم جلو.  افتاداری جانیگوش
 کھ ییپشت فرمان نشستم و در ھوا. کردمی امشب تمام مشدمیاگر از تھران خارج نم    

 عکس دنید.  گرفتمشی کوچکم در شمال را پی بود ، راه خانھ یکیکم کم روبھ تار
 انقدر چوقتیھ...  اماکشاندی من را تا مرز جنون مشھی از او ھمی خبردنی و شنمانیا

 . نشده بودمیروان
 انقدر حضورش چوقتیھ.  بودمدهی را ندشی خوشبختینی انقدر واضح وعچوقتیھ    

 من را شتری و بشتری دلم افتاده بی کھ روینی شک و بدبی ھیسا. را درک نکرده بودم
 او بتوانم ی بواسطھ ی من کرده تا روزی را وارد زندگاری جاننکھیا. کردی موانھید

چرا !  ؟داشتیچرا دست از سرم برنم. کردیبدم  حالم رانمی ببکی را از نزدتشیموفق
  من از مرده ھم بدتر است ؟ی برادیفھمینم
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.  نکردمی روزگاران خودکشنی بودم کھ در بدتریمن کس. فھممیً کال نمدانم،ینم    
 تجربھ ی دختر ھجده سالھ و بکی کھ کردمیاما حاال حس م.  ییتنھا. ماندم و ساختم
 . داردی بھ خودکشلی شکست منیھستم کھ با اول

.  کابوس ھانی حاال فرمان را بچرخانم و خاتمھ بدھم بھ تمام انی ھمخواستیدلم م    
 : دیچی در گوشم پمانی ایصدا
آذر ما بھ ... شھرمونمی برگردایآذرب...میی تنھایلیآذر ما خ...می کنی خودکشایآذر ب    "

 ..."میرسی نمیچیھ
 :  جواب خودم آمدیوصدا    

بخدا ما ! ادیخدا قھرش م! نگو!  اسرهیگناه کب!! احمق !! ؟یخودکش!! نھ     " 
 " وونھی رو دی زندگمیسازیم! مانی امیتونیم
 

چراغ را روشن کردم و .  خوب رامسر بھ صورتم خورد بھتر شدمی ھوانکھیھم    
 . انداختممی کوچک شمالی بھ خانھ ینگاھ
مطبم فقط . نطوری تھران را ھم ھمیخانھ . دمی را خودم خرنمیماش. دمیخودم خر    

 . نمانده بود آن را ھم بخرمیزیاجاره بود کھ چ
 ی کامل خودش بچھ تی و بارضادیای می نداشت کھ زنیبط بھ من رنیپولش ؟ ا    

اجازه .نای مثل سارییخدمت بھ بچھ ھا. کردمیمن خدمت ھم م. کشدیحرامش را م
من کھ پدرومادر داشتم کجا را گرفتم؟ .  پدرو مادر بزرگ شوندی و بندیای بدادمینم
 ؟!ستی دردت چدی آمد بگوشانیکی

 .شدی متی ام تقوھیروح.  رحمم کرده بود، اما خوب بودی کار بنیا    
 و دیکل.  حداقلمیبگذار خودمان خودمان را بساز. می را نداری کسای دننیما کھ درا    
 . در درآوردمی را ھمانجا جلومی کاناپھ انداختم و لباس ھای را روچیسوئ
 روشن و لنتمی سایوش گدمی قرص بردارم کھ دفمیآمدم از ک. سرم درحال انفجار بود    

 .شودیخاموش م
 آذر؟-    

 
  ؟ی خوب؟یآج-    

 
 !؟؟ی کردھیگر!!! آذر!  قربونت برمیالھ-    

 ! )؟"دیچطور فھم.  بودمدهی ام راھم باال نکشینی بیحت    (
 

 )  افتادھیبھ گر(  شده قربونت برم؟ یچ!  ؟یچرا آج-    
 

 . بخداشھی می دلت خال،ی کن آجھیگر-    
 )پلک بستم ولبم را گاز گرفتم ( 
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بھ اتاق رفتم وبا ھمان شلوار و . کردی ھمھ فشارنابودم منیا. تماس را قطع کردم    
 . بھ حمام رفتم،ی بافتنراھنیپ

. ُ کھ بدجور گر گرفتھ بود خاموش شودرخاکسترمی تا آتش زستادمی اردوشیز    
 ...  بھ آن روزھادیپرکش. دیناخواستھ ذھنم پرکش

 دهیچی پی سرخش در آبادی لپ ھایکھ آوازه !  بوددی کھ آذر تپل و سپییبھ روزھا    
 ، بھ خودش ی فرانسوی اس ال و ادکلن ھای وای زدن عطرھای کھ بھ جایدختر. بود

 .زدی می و محمداسیعطرگل 
 

 داشتم کھ سالم تمام جانیآن قدر ھ.  بودمدهی را تا خانھ دولیبیُ مرادسیّتمام راه دکھ     
 !"میقبول شد" گفتمی می و تندستادمی ایم. دادمیَ گـل و گشاد میآشناھا را با لبخند

 دیاز دور گلش. گرفتندی مینیری وقول شگفتندی مکی تبررتی وحیآنھا ھم باخوشحال    
 .زدی دو دو مجانیچشمانم از ھ. دمی را دلھیو گلشن و جم

ھر .  و روزنامھ را باال آوردم وتکان تکان دادمدمی کشغی جی ده متریاز فاصلھ     
 ی و ازخوشحالختمیریاشک شوق م. دندی بھ آغوشم کشجانی و باھدندیسھ بھ سمتم دو

 ، ام سر خوردیروسر. دمیگنجیدرپوست خودم نم
 کردم،ی را پاک ممی کھ با پر آن اشک ھای گره اش را محکم کردم و درحالیتند    
 : گفتم
 . شما باعثش شدهی دعاھادونمیبچھ ھا م-    
 !تالش خودت بود آذر- : لھیجم    
 را بغل گریدوباره ھمد( ؟ی چیعنی یفھمیم!  دختری اوردی آذر پزشکیوا - :دیگلش    
 ): و گلشن با خنده گفتمیکرد
.  فروکردمیو انگشت اشاره اش را درپھلو! ( آب شد خوبھاتی چربیدیانقدر دوئ-    
 ): وگفتمدمی کشی شادغیج

 .آقا من رفتم خونھ بھشون بگم! دی بگمانویا-    
 . ببرفی بده بعد تشرمینیری بده ، شحی ، صبرکن اول توضیغلط کرد- : لھیجم    
 !؟ قبول شد؟!؟! شد؟ی چمانی ایراست- :دیگلش    

 ):  نگاھشان کردم وگفتمیبا نگران.  ناراحت شدمیکم    (
 .اوھوم-    
 ! اورد؟یچ! ؟یچرا ناراحت! خب؟- :گلشن     
 ):  درھم گفتمیاما من با صورت.  کردندجانی وابراز ھدندی کشغیباز ج...(یمعمار-    
 !!آزاد...اما-    
 از مانی کھ استی نیزی دانشگاه آزاد چی نھی ھزدانستندیم. مثل خودم شوکھ شدند    

 .دیایپسش برب
  ؟گھیھر دو تھران د-:لھیجم    
 .اوھوم-    
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 . خدا کمک کرددیحاالشا-    
 کھ درفکر فرو رفتھ بودم، یدرحال.. ( دیدعا کن!  برم بچھ ھاتونمی منم نماد،یاگھ ن-    

 ): منتظر نگاھم کردنیدر زدم و آذ.. بھ سمت خانھ امان رفتم
 ن؟ی شد؟؟ نشدیچ! سالم-    
 .می ، شدیچرا آج..سالم-    

 ):  گفتی با مھربانکردی را مرتب ممی کھ روسری و درحال بغلم کردیبا مھربان    (
 ؟! چتھ ؟یدیچرا پس انقدر ناام! خب؟-    
 بود، چشمانم ی چقدر مسئلھ جددمیتازه فھم.  ساده ام انداختمی بھ حلقھ ینگاھ    

 : با غصھ گفتم. تارشد
 . اوردمیمن فقط سراسر. نی آزاد قبول شده آذمانیا-    

 " ) یوا"  کھ گفت دمیآھستھ شن    (
 

  ؟؟ی خودت چیراست...  برو خونھایحاال ب-    
 ):  لبخند زد و گفتیبا مھربان. (یپزشک-    
 .زدلمی عزشھی درست مشاالهیا-    
 چشمانشان دنم،یبا د. شکنندی و پدرم قند ممانی کھ ادمی را درآوردم و دمی ھاییدمپا    

 :  با عجلھ گفتمانیگرد شد و ا
 ! ؟مینشد!  شد؟یچ یآذ-    
 نھ ی من برامی کھ نامزد کردیوقت.  نھای میشوی مھم نبود قبول مشیاز اولش ھم برا    

بھ .  بودکاریاما او تازه از خدمت آمده بود و ب. شدمیماه بعد کھ کنکورداشتم آماده م
 دفترچھ پست کرده بودم تا شانسش را شیبھ زور واجبار برا.  گرفتھ بودپلمیزور د

 .امتحان کند
 .کردمی مرور مشی مشترکمان را برایخودم بھ اجبار درس ھا    
 دی کھ ھردختر شایطیدر شرا. می بھ دانشگاه برومیخواھی بودند مدهی فھمیتمام آباد    

 ی ازدواجم لطمھ اگذاشتمی و نمخواندمی مشتری ؛ من برعکس بفتدی بلیازدرس وتحص
 کیزی وفیاضیر. امدی ممانی ای و گاھی بی بی خانھ رفتمی میگاھ. بھ درسم بزند

 با کردی می و تنبلشدی کھ خستھ میگاھ. میخواندی را باھم می عمومی و درس ھایمیوش
 .دمیکشی سرش دادمی حتای وکردمیاو قھرم

 مانیا. ستی مھم نشیحاال ازنوع نگاھش مشخص بود کھ قبول شدن با نشدنمان برا    
 .مانی سرخانھ و زندگمی و برومیری بگی زودتر عروسخواستیدلش م

 : پرغصھ بھ پدرم نگاه کردم وگفتم    
 . آزاد اوردهمانیاما ا...میشد-    

 ):  گفتی با ناراحتمانیا. ھردو فس شدند    (
  ؟یتو چ. شمی نمی سراسردونستمی نداره مبیع-    
 . تھران اوردمیمن پزشک..من-    
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 ):ختی فرش ری بلند شد و تمام خاک قند ھا روجانیپرھ (   
  بابا؟؟یدیشن! مبارکھ!  آذر؟یجد-    
 من شھی کھ دوسال بزرگ تر بود ھمنیبا ا. کردیبھ عاقبت فکر نم. بودنی ھمشھیھم    
 . سلطھ داشتمشیرو
 تونمی ، من نمیتو ھم کھ نر. ی بریتونی نمیتو آزاد اورد! ایگی می چھی مانیا-    
 !برم
 .خرج آزاد مگھ چقدره -:پدر    
 نتواند مانی ھست کھ ای درآن حدگفتمیوگرنھ م.  خرد شودمانی اخواستیدلم نم    

 .دیازپسش برآ
 .تونمینم.  باباادهیز-:مانیا    
 شھ؟ی مشتری بتونی حساب کلش از خرج عروسیعنی-:پدر    
 .نھ-    
 : درھمان حال گفت.  تکاندبندششی پیپدر بلند شد و قند ھارا از رو    
  ؟ھیآذر نظرت چ-    
 :  گفتمیبا خوشحال. حرف پدررا دانستم.  نشستمی لب ھای رویلبخند    
 .کنمی خراب نمندموی شب عروس شدن آھیبخاطر ! آقا جون من از خدامھ-    
 .پس مبارکھ-    
 : آھستھ گفت.  و ساکتدی نا امشھیمثل ھم.  بودستادهی حرف ای بمانیا    
 ...خرج خونھ و. ستیفقط کھ دانشگاه ن...ی گرونیکل! تھرانھ ھا. نھ آقا جون-    
 . نباشدیانقدر نا ام.  حاالشھیدرست م-    

. گردمی را با لبخند دادم و اشاره کردم کھ برمی بیسالم ب.  آمدندی بیمادرم و ب    (
 )ادم شکست خورده و ناراحت راه افتمانیدنبال ا

 : کنارش نشستم و گفتم.  نشستوانی ای پلھ ھایرو    
 وونھ؟یتو چتھ د-    

 
  مھندس چتون شده شما ؟؟یآقا!  بابایا-    
 . شوالیخیب. میکنی می زندگمیریگی می عروسنجایھم...  آذرمی برمیتونیما نم-    
 نجاروی امی برگردمی بشی بھم آدم حسابمیقول داد! دمیدی ھمھ زحمت کشنیا!! مانیا-    

  رفتھ ؟ادتی! میآباد کن
 کنھ؟ی مشرفتی پنجای مثال ایلی و منم مھندس بشم، خیحاال تو دکتربش-    
 ھمھ؟ شنی مقی چقدر تشویدونیم.  مطب بزنمنجای برگردم ھمخوامیمن م! آره-    

 .میشی الگو منکھی ھم اکنمی ھم بھشون خدمت مینجوریا
  اونوقت ؟کارکنمیمن چ-    

 ھوم؟. یکنی مکی روستارو شنی تمام اتیتو ھم با مھندس-    
 ): زدو سرش را گرفتیپوزخند    (
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 .یزنی دوسالھ حرف میمثل بچھ ھا-    
 ...مانیا-    
بعدش . میری خونھ بگدیبا. ستی نای سادگنیبھ ھم. شوالیخی بیآذر اگھ دوستم دار-    

 ...یوا...  کار ھم بکنم اونجادیمن با
 کار نداره مانی اگفتنیھمھ م. ادی درست دربگرانینذار حرف د... واقعا کھمانیا-    

االن دوتا )...  و گفتم دمیو خند. (مانی دارم امانیاما من بھت ا. فالن نداره قبولش نکن
 !کشھی نمگھی ؟؟ مخم دی اھی چھ آراشھی مختلف می پشت ھم گفتم با مفھومامانیا

ِ نگرفتھ برت دارم ببرم تھران ی عروسیگیتو م. شمی معی ھمھ ضایآذر من جلو-     َ
 ؟؟ با کدوم پشتوانھ ؟؟

 ھروقت آدم میری ممیریگی کھ قرار بابا بده واسھ جشن و خونھ ، می پولنیھم-    
 ھوم؟. میدی پسش ممی شدیحساب

 
 ):  صورتم را نگاه کرد کھ دوباره گفتمیبا لبخند تمام اجزا    (
 ھوم؟-    
 : دی گرفت و محکم کشی را دوطرفمیُلپ ھا    
 .باشھ چاقالو-    

 
بارھا و بارھا .  داخل ساک بنفش رنگدمیتمام مدارکمان را مرتب و منظم چ        

!  لباس عروس بپوشم ؟خواھمی کھ واقعا مطمئن ھستم نمدندی پرسلھی گلشن و جمدویگلش
 ! " البتھ"  مطمئن گفتھ بودم یومن با قلب

 یتندوتند لباس ھا. کردندی زانو بھ بغل گرفتھ بھ رفت و آمدم نگاه منیآذ و ھیحان        
 .گذاشتمی مدارک می وروداشتمی برممانی خودم و ای برایضرور
 :  گفتی با ناراحتھیحان        
 ! تی واسھ عروسمی خودمونو آماده کرده بودیکل-         
 :  گفتمزدمی و خنکم را تا می کھ دامن نخیدرحال        
 اما میرفتی نممیشدی قبول مگھی دی و ھرجایزیھرچ.  شدییھوی گھید..زمیعز-         

 .االن ارزشش رو داره
 پناه نی زد و بھ آغوش آذھیرگری کھ زدمیبا تعجب د. (شھیدلم برات تنگ م-         

 .)برد
م با حاال ھ. میزدی حرف می خودبھ خود محلمیشدی می احساساتیلی کھ خیوقت        

 : زبان خودمان گفتم
 زود بخونم، فشرده بخونم کھ زودتر ھم دمیقول م!  نداره کھھیقربونت برم گر-         

 .برگردم
 :  گفتکردی را نوازش مھی کھ حانی درحالنیآذ        
 !دی مارو فراموش کنگھی ددینر. دی سربزنی جدیول-         
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 ):بعد بلند روبھ مادرم کھ درآشپزخانھ بود گفتم! (چشم-         
  چمدون اورد؟مانیمامان جان ؟ ا-         
 :  با چمدان داخل شد و گفتمانیمادرم جواب نداده بود کھ خود ا        
 )وچشمک زد! (اورد . آره-         
. و کمکم کردکنارم نشست . باھمان زبان خودمان قربان صدقھ اش رفتم        

 تا من ستادی ای بود کھ سرکوچھ امان مروزی دنیانگار ھم.  نگاھش کردمیرچشمیز
 بھ نکھیازا.  شده بودمتی و بعد ھا گفت عاشق مھربانماندیمات و مبھوت م. رد شوم

 تی لپ ھایدیدی من را می وقتگفتیم. د خوشش آمده بوکردم،ی ھا کمک مھیتمام ھمسا
 .بردی انداخت و دلم را میگل م

. کردندی می زندگرشیبا مادر پ. بھ قول خودمان آس وپاس. زنداشتی چچیھ        
 .گرفتی شوھرمرحومش را می مھیمادرش حقوق ب

اما .  کرد، ھمھ گفتند نھی خواستگاریوقت. شیدلم را خوش کرده بودم بھ سادگ        
آنقدر الغر . کردمی عوض نمای اش را با دنی و مھربانی سکوت و سادگنیمن ا
 !دادی را بھمان ماری لقب گوجھ خی بھ شوخنی بود کھ آذفیوضع

 ی مادر وبرچرخی دور از زکی ی وقتیحت.  گشاد بودشھی ھمشیشلوار پارچھ ا        
 سانت نگھ کی بھ بعد کوتاه کوتاه درحد ی را از ھمان سربازشیموھا. شدی رد میب

 .داشتھ بود
 : وگفتدست از تا زدن برداشت        
 ): زدم و گفتمیضیلبخند عر(  گامبو؟ ی نگاھم کنیخوای میتا ک-         
 آخھ چرا چشمات انقدر نگرانھ؟-         
 .ی ساده گرفتیلیتو خ... آذرترسمیمن م-         
 م؟؟؟یشی چقدر خوشبخت میدونی م؟یدونیتھش رو م-         
 . کردنیواسھ ماھا سختھ تو اون شھرزندگ! ستی نی شوخ؟ی چمیاگھ نشد-         
 . نکنیانقدرم تو دل منو خال. داشتھ باش پسرجانمانیبھ من ا-         

     
 باشھ؟.  منزدلی عزمی برسیی بھ جامیتونی مینجوریما فقط ا-         

 ) باشھ،یعنیمردد نگاھم کرد وسرش را آرام کج کرد کھ         (
 

 ... راای رؤنینامت اتو آغاز کن با         " 
 " سبزخواھم شد دردستانت... با منانشیپا        

 
 .میقبل از رفتن؛ دوزانو مقابلش نشستھ بود.  زده بودمانیپدرم صدا        
 جشن و ی کھ قراربود بدھد برای پولی مخمل را بازکرده بود و بستھ ھایبقچھ         

 ی روانھ حتی نصی بود و با کلدهیان چ مقابلمیکی یکی مان،ی کار ای ھیخانھ و سرما
 . کرده بودبمانیشھرغر
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کو خانھ ؟ !  چھ شد ؟ی از دوست و آشنا، کھ عروسمیدیبماند کھ چقدرغرغر شن        
 تومان ونیلیبا ده م. دی ارزی مشتری بیلی کھ در ذھنم داشتم خیکو جھاز ؟ اما اھداف

 دست دوم نی ماشکی اش ی وبا باقمیکنی خانھ رھن مکی گفتھ بود مانیا. میمسافر شد
 . کندی تا مسافر کشمیخریم

 یبازھم درگوشش از روزھا. تمام مدت در اتوبوس ساکت و مغموم نشستھ بود        
. زنندی مھندس صدا می او را آقانکھیاز ا.  وعاقبت روشنمانندهی گفتم از آیرنگ

 .رفتی وباز بھ فکر فرو مزدیلبخند م. شدیخوشحال م
 کھ طی در شراگفتمی خود مشیپ. شدیدرست م.  استلشی را داشتم کھ اوادی امنیا        

 .کندی را درمان نمی دردی و سستیدی نا امنی افھمدی مشود،ی میباشد، جد
 :  پلک باز کردمشیبا صدا        
 .میدیرس. زمیآذر جان ؟ پاشو عز-         
 از اتوبوس گرشی دست و ساک بھ دست دکی را گرفتم و او چمدان بھ شیبازو        

 . شدادهیپ
 تی و درنھامیزدی مدی ودمیچرخاندیسرم.  حس خاصکجوری. میھردو گنگ بود        

.  شھرخودمان بوددانی ، ممی بوددهی کھ دیی جانیشلوغ تر. میکردیدوباره بھ ھم نگاه م
 را محکم تر گرفتم و منتظر شیبازو.  استچی ھنجای کھ در برابر امیدیدیاما حاال م

 . کندی کارمیَماندم مرد زندگ
 

 : دی پرسیاز راننده ا. دنبالش راه افتادم        
  مسافرخونھ کجاست؟دیببخش. سالم-         
 خندان یراننده شروع کرد آدرس دادن و من بدون گوش دادن ، کنجکاو و کم        

 بھ یبا نگران. می دوعقب نشستھ بودھر.  گرفتی تاکسمانیا. بھ اطراف نگاه کردم
 : زبان خودمان گفتم

  ؟ نبنده دانشگاه ؟میومدی کھ نرید-         
 :  وگفتدیبا لبخند گونھ ام را آھستھ کش        
 .مگھ مدرسھ اس کھ ببنده ؟ اونم وقت ثبت نام! یقراره دکتر مملکت بش-         
 یبا صدا. بھ شھرشلوغ ومجھز نگاه کردمشانھ باال انداختم و مشتاق تر ازقبل         

 : راننده برگشتم
  نھ ؟نیایازشھرستان م-         
 بلھ-: مانیا        
 !لھجتون قشنگھ-         

.     
 ن؟ییدانشجو-         
 . ثبت ناممیآمد. آره-         
 .)می کرد بھ ھم نگاهفوری کمانیمن وا... (  واقعا نیآفر... انشاءهللانیموفق باش-         
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 کھ سرم دائم یدرحال.  دادلی را تحولمانی مسافرخانھ نگھ داشت و وسایجلو        
 کھ با لحن شوخ و دمی نشستھ بود شنمی لب ھای رویتمندیدرگردش بود ولبخند رضا

 :  گفتیبامزه ا
 .ی ذوق کردیلیخ! برمیگوشاتو م. ای نشیتھران-         
 . زدمشی بھ بازویکی و دمیغش غش خند        
 کھ زودتر رفتمی مخش میدائم رو. می کھ رھن کرده بود نشستھ بودیحاال در اتاق        

 بود کھ نگران نی اگری سردکی سر تھران بود مال من کیدانشگاه او .  ثبت ناممیبرو
.  داشتمیادی اما ذوق زدادمی وسواس بھ خرج میادیقبول داشتم ز. میبودم بھ موقع نرس

 : م مغلوب شد و گفت ھیآخر
 .می خب بابا آماده شو بریلیخ-         
 را کھ تابھ حال می لباس ھانیبھتر.  دانشگاه انتخاب کردمی برایزی تمیلباس ھا        
. دمی را پوشمی رنگ و نواهی سی و مقنعھ یمانتو وشلوار ل.  استفاده کنمامدیدلم نم

 . در منتظرش شدمی را برداشتم و جلومی ھایحاضرو آماده، کتان
 و دی را پوششیکفش ھا. می بعد ھم دنبال خانھ بگردمی اول ثبت نام کنمیخواستیم        

 :  گفتکردیھمانطور کھ مدارک را چک م
 ؟یپول برداشت-         
 آره-         
 .ری سفت بگفتویک. ندزدن مواظب باش-         
 یھردوخستھ و زار رو.  تمام شدیندگ دویکارم با کل. میاول بھ دانشگاه من رفت        

 کلی ھنی با اتوانستمی اما من نمدیاو کھ کامال طاق باز خواب. می ولو شدیدانی میچمن ھا
 الیخی کھ امروز بکردیاصرار م.  را دراز کردم و تکان تکان دادممیتنھا پاھا. ولو شوم

ّ مخش رفتم کھ اال و بال بای روّتھ اما مثل ممیشو  .می اورا ھم ثبت نام کن االننی ھمدیِّ
دانشگاھش بزرگ .  بد سفرمان در ذھنم شکل گرفتی خاطره نی و اولمیرفت        

 چون آزاد بود ثروتمند تر ھا دیشا.  آمدندی می انچنانی ھانی ، ماشادی زیلیخ. بود
 ھمھ زرق و برق شده نی کھ مات امانینگاھم را کنترل کردم و با تشربھ ا.  بودندنجایا

 : بود گفتم
 . حاالگھیبسھ د-         
 ! ایکردیخودتم نگاه م-         
 ):  گفتیسرش را تکان داد و تند. ( من بھ شھر نگاه کردم نھ بھ آدمارینخ-         
 .یگیآره آره راست م-         
 یه ھا کم کم حس کردم نگام،ی شدی ثبت نام وارد بخش اداری کھ برایوقت        

 . استمانی رویزیتمسخر آم
 با چشمان گرد شده بھ من نگاه ی دخترآنچنانکی دوپسر و دمیبرگشتم و د        

 :  گفتیکی بھ آن ی بلندی ازپسرھا با صدایکی. کنندیم
 . ثبت نام منمامی بفروشم بگھیداداش دوتا گوسفند د-         
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 ): دمی دختر را کامل و واضح شنیھروکر کردند و صدا        (
 . چھلیُمد دھھ !  دهی پوشی دست لھی! ھاھا چھ چاقم ھست! َدختررو!! پشویت-         
 ):  پسرھارا خندانده بود خوشش آمد و ادامھ دادنکھیازا... ( ھاھاھاھاھا-         
 !مقنعھ اش چھ بلنده ، چادره انگار-         
 دی ھم فھمخبری ازھمھ جا بمانی کھ اختیدر حالم بھم رآنق. سرم را برگرداندم        

 :  گفتیبا مھربان.  ندارمیحال خوش
  شده آذرجان؟؟یچ-         
 کھ یزی آن چدترازی نا امخواستمینم". یچیھ" تکان دادم کھ نیسرم را بھ طرف        

آن  با مانیفقط نگران ا.  نداشت یتی اھمگرانیالبتھ حرف و نظر ضد د. بود بشود
 .رکندی بھ بعد را بھ خنیخدا ازا.  بودمفشی ضعی ھیروح

        
 تخت نشستھ ی و من ھم روشمردی پول ھا را ممانیا. میھردو درمسافر خانھ بود        

 :  گفتمدیبا ترد. بودم
 مان؟یا-         
 ھوم؟-         
 ):  گفتکردیھمانطور کھ دودوتا چھارتا م. ( ھی منظورم ظاھرم؟ی جوریمن چ-         
 خوشگل-         
 . نگوینھ الک-         

 مسافرخانھ ی شکستھ ی نھیسرگرداندم وخودم را درآئ.  من نبودیحواسش پ    . ( 
 )دمید

 یموھا.  رنگاهی کم پشت و چشمان متوسط سیابروھا. صورت گرد و تپل        
 در یتی جذابچیھ. ی معمولی نسبتا بزرگ ولب ھاینیب. زدی می کھ با حنا بھ قرمزیفر

 طی بخاطرشراکردمی دارم وحاال حس میرادی نگفتھ بود ای کسچوقتیھ. دمیدیخودم نم
 . امدهی را نشنیزی چنی سابق ، ھمچیزندگ

 ی فرخنده ، دخترعموکردمی فکرمشھیھم.  بودمدهی دبای امروز چند دختر زنیھم        
 ... زن است اما حاالنیباتری زھیحان

  چاقم؟یلی خمانیا-         
 م؟ی چقدر دادیچی آذر اونجا تو ساندونمیبب...زمینھ عز-         

     
 من یاما برا!  بچگانھ باشدیلی خدیشا.  دلم شکستھکردمیحس م. جوابش را ندادم        

 و ستندیبا تیً علنا در رویتصور کن عده ا.  بودنی سنگیادی حساس زی ھیبا آن روح
 .پی و بدتبی بدترکندیبگو

 آذر خانوم با شمام؟-         
 بھ چند می دردم را بگوتوانستمی بود نمنجای ایبدبخت.  نگاھش کردمیبا ناراحت        

 . ندارمیتی کھ من جذابفتدی بادشی ممکن بود او ھم کم کم گفتمیاگر م!!! علت
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اصال !  نھ ای بخواھد ی رنگیبھ ھرحال مرد بود، ممکن بود دلش زنان رنگ        
 . امدهی چھ شنمی را نداشتم کھ بگوشیرو

 .می برگرددی بود کھ ممکن بود از خداخواستھ بگونی اگرمی دلیدل        
     

 ؟یچتھ ؟ چرا ناراحت-         
 . ناخوشمکخردهی-         
 ...وم دکتر منخان! خدانکنھ-         
 .می ساعت تنھا نبودنی اچوقتیھ. دمیخجالت کش. دی زد و خندیچشمانش برق        
آن ھم درحضور ! می و عقدمان درحال درس خواندن بودیتمام دوران نامزد        

 :  مقدمھ گفتیب. کنارم نشست و دستم را گرفت.  خانوادهیتمام اھال
 من کھ اون ھمھ ساعت ی اگھ زشت بود؟؟ی زشتیکنیچرا فکر م. یخوشگل-         

 !ی رد بشدی سرکوچتون تا شاشدمیمنتظر نم
 گونھ اش گذاشتم یدستم را رو.  ھای سادگنیدلخوش بودم بھ ھم. خوشم آمد        (

 ):وگفتم
 ): غرق در چشمانش شدم و دوباره گفتم...(یمرس-         

     
 . دوستت دارمیلیخ-         
 و طانیش.  بودمدهی را ھرگز ندشی رونیا.  بودیگریخوشحال تراز ھروقت د        

 . منظور دار و متفاوتیخندان، نگاه ھا
****         

 لباس عروس نکنم؟ ی چرا آرزوم؟ی خودمان باھم باشیچرا دلم نخواھد درخانھ         
  مسافرخانھ ؟؟؟ی و شکستھ فی شوم بھ تخت کثیچرا جھاز نخواھم؟؟ اصال چرا راض

کھ !  بود کھ قانع بودم، کھ عاقل بودمنیاما مشکل من ا! مگر من دختر نبودم؟        
 .کردمی را مندهی مسائل، با وجود سن کمم فکر آنی فکر کردن بھ ایبجا

 ی باشد درعوض ھفت سال بعد درخانھ ینجوریحاال چھ اشکال داشت االن ا        
 .می باشمانیبایز

 دنبال خانھ دی بلندشوم اما بادمیکشیخجالت م.  بغلم کرده بودی بامھربانمانیا        
 :  نگاھش نکنمکردمی می سعم،یگشتیم

  ؟میبر-         
 ؟یستی ننایخستھ ا-         
 . بھترهمی زودتر بریھرچ.نھ-         

 
بھ ھن ھن افتادم ونشستم .  نا نداشتم نفس بکشمگرید. میاز صبح تا غروب گشت        

 :  را پاک کردو گفتشیشانی پی روی عرق ھامانیا. کنار جدول
 !! آخھی چیعنی!  المصباگنی گرون میلیخ-         
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 .می توروخدا امشب بدون خونھ برنگردمانیا-         
 ): کنارم نشست و دوباره گفت. ( زدلمی عزستی کھ نیدید-         

     
 ): انداختم و گفتمنیباخجالت سرم را پائ! (قربون اون لپات کھ سرخ شده عشق-         
 ھ؟ی ھمون خونھ سوممیبر-         
 :  درھم شد و گفتشیاخم ھا        
 ! لھینگو خونھ ، بگو طو-         
 . ؟ توروخداگھی دمی خوب بود ، خب برمتشیق! مانیا-         
 .وسک جلوچشم خودت کشت بنگاه دارفقط ده تا س-         
االن نھ ! می خوب بودیلی انگار تاحاال خمی توقع دارنیھمچ. اشکال نداره-         
 ... تا تھشای بگھی دیزی نھ چمی گرفتیعروس

 ستادی ای منظور گفتم اما با ناراحتیمن ب!  بھ او بربخوردکردمیفکرش راھم نم        (
 ): و گفت
 ؟؟ی چرا عروس نشدیھا ؟ حاال ناراحت-         
 !!!!! مانیا-         

     
 !!!!َاه!  وانھید!  نداشتمیبابا بخدا منظور! قربونت برم من-         

 ):  و ساعدش را گرفتمستادمی ایبھ سخت        (
قط با انقدر پول ، ما ف! یخوری ھمونقدر آش می ھرچقدر پول بدگم،یباباجان م-         

 کھ شھی نمیزیحاال چ)... وادامھ دادمدمیخند! (لھیطو... تو ھمون بھ قول تومی برمیتونیم
 !جون آذر! گھی دمی برم؟یبر! 
 

نھ .  چھل مترشدی ماطیتازه آن ھم با ح. ی چھل متریمی و قدی کلنگی خانھ کی        
 یحت.  بودمیراض. ُ پرت و دورافتادهی محلھ کی.  بود نھ اوکیبھ دانشگاه من نزد

 جھازم شد سھ چھارتا تکھ نکھیازا.  لحظھ ھم شک نداشتم کھ کارمان اشتباه استکی
 .نبودم  و قابلمھ ناراحتکیتشت و پالست

 واقعا حق با من ای ساده بودم واحمق یادی زدانمینم!! بخدا کھ ذوق ھم داشتم        
 رشتھ را نیبھتر. یتنافی بزرگ بود وصدالبتھ دست یلی کھ درسرداشتم خییایبود؟ رؤ

 . کرده بودمی را طمیای از راه رؤیادینصف ز. قبول شده بودم
 .میدی خری کوچکمان ھم از سمسارخچالیفرش و موکت و اجاق گاز و         
 ای قراضھ نی ماشکی دی خری برامی مانده بود کھ آن ھم کنار گذاشتونیلیدو م        

 .زتری تروتمنی ماشکی قسط شیپ
 ...میً رسما ساکن تھران شده بودگریحاال د        
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 و ینھ از سرخوش. می تا بگردمی رفتمانی روز قبل از شروع دانشگاه، با اکی        
 .میریادبگی تا راه ھا را میرفت! حیتفر

 میدی دی درب و داغانکانی پم،یگشتی کھ برمیوقت. میراه دانشگاھمان را از برشد        
 یبا خنده .  آن را بخردخواھدی گرفتم ممانیاز نگاه ا.  چسبانده بودندیشتش کاغذکھ پ
 :  گفتمیضیعر

!!  شکرتایخدا)... و ادامھ دادم دمی را برھم کوبمیدست ھا! ( شھ؟ی میعنی! یوا-         
 !مانی اشھی داره جور میھمھ چ! ایخدا

 ! نشھدیشا! حاالصبر کن-         
 !یکنی فکر میاه چقدر تو منف! شھیم-         
 :  شدادهیمرد در را باز کرد و پ.  زدشھی جلو رفت و بھ شمانیا        
 سالم آقا-         
 سالم-         
 می آمدیانگار آنقدر بدبخت بھ نظر م.  کردمانی بھ سرتاپاینگاھ( ؟ نیچنده ماش-         

 !!)دیدی را ھم در ما نمی قراضھ انی ماشنی ھمچدنی خرییکھ توانا
     

  چنده ؟؟گمیآقا م-         
 . و ھشت صدونیدومل-         
 د؟یدیدو نم-         
 نھ-         
  ؟ی چیقسط-         
 ؟یچک دار-         
 .نھ-         
کوتاه .  افتاده عقب گرد کردی باسرمانینشست پشت فرمان و ا. ( پس شرمنده -         

 زدم و بھ شھیجلو رفتم وبا احترام دوباره بھ ش.  وخودم را دخالت دادمامدمین
 ) ھم گوش ندادممانی ایاصرارھا

  نھ؟میای راه بی جورھی شھیم! دیآقا ببخش-         
 !!؟یعنی فیھشت صد تومن تخف.  خانومشھینم-         
  قبولھ ؟میفقط ما سفتھ جور کن!! نھ-         
 .نھ بابا سفتھ-         
! می آبرومندم،یی دانشجونجایما ا! قھی دودقدی شما بھ من گوش بدکنمیخواھش م-         
 . کھمیکنیفرارنم
مشخص بود وضعش بد . دیای راه بتواندیمشخص بود م.  نگاھمان کردیکم        

 . باشدشی دم دستنی ماشنی ادی و شاستین
 میسی بنگاه قولنامھ بنومی تکان داد و گفت باشھ، حاال بریلی میسرش را با ب        

 ....مینیبب
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  وگفتمدمی کودکانھ پریبا ذوق.  وجودش را نکردمتی رعاچیھ        
 ! "یخدا مرس        "

*****         
 نھ می ابرھا ھستی روکردمیحس م.  پشت فرمان بود و من کنارشمانیحاال ا        
 .ستی نیحس و حالم گفتن.  رنگدین سف لخ لخ کناکانیداخل پ
 دهی تازه دمانی ای مردانگکردمیحس م. کردمی عوض نمزی چچی حال را با ھنیا        

 یمنت. مھم نبود پولش را پدرم داده بود.  قدرت داردکردمیپشت فرمان ، حس م! شد
 می بگوتوانستمی دوست داشتنش نمی برایلیدل!  چون دوستش داشتمگذاشتم،یسرش نم
با لبخند نگاه . دیتپی مشی قلبم برای ذاتو لی دلیب! زبودی اش عزینجوریچون ھم

 :  انداخت وگفتیکوتاھ
 .ارمی ممانیکم کم دارم بھ حرفات ا-         

     
 .شھی می چمینی تا ببچسبمی امروز منی ازھمد،ی رسشھیم. یگفتیراست م-         
 کردمی فکر مشبیقربونت برم اصال ھم نگران نباش، من خودمم د...نیآفر-         

 . کار بکنمتونمیم
 ):  حال ادامھ دادمنی اخم کرد با ایکم        (
 . بدمنای و ایاضی رای کنکور سی بدم تدری اگھ شد آگھنمی ساده، حاال ببیکارا-         
  خونھ ھاشون؟؟ی بریعنی-         

     
 آره آذر؟-         
 .خب حواسم ھست بخدا-         
 ): مکالمھ کنمی باعث شد محلادی زجانیباز ھ. ( نمردم فعال. خوادینم-         
 رمی بگی خونگی خب کاراھ؟ی چھ حرفنیا! خدا نکنھ من دورسرت بگردم!! آخ-         
 خوبھ؟
 .و بخون درس خودتنی سختھ ، بشیپزشک. ی کار کنخوامیکال نم-         

 ): شانھ باال انداختم و گفتم        (
 ...باشھ-         
 . نفرکار کندکی شدینم.  داشتمیگریاما در دل نظر د        

******         
 : دستم را ستون سرم کردم وگفتم.  بھ سقف بودرهیخ. می بوددهیشب کنارھم خواب        
 !!چتھ باز؟-         
 .)مثل جن زده ھا نشستم!!!  نبودادمی. (م ندارنامھیگواھ-         
 !!مانیا-         
 ھوم-         
 خوره؟یمال من بھ دردت نم!  یوا-         
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 ): بھ من انداختی حرفی نگاه بادمی زیاز سادگ        (
     

 )سرم را گرفتم... (اه...خب فردا برو ثبت نام کن...  ؟ خبگمیخب مگھ بد م-         
 .ترسمی مکخردهی فقط ستی بد نمیرانندگ. ستی نیمشکل-         
 .ی گفتینجوری اصال سرد شدم امانینھ ا-         
 ...ریشب بخ.  الیخیب-         
.  بودمرفتھیاورا ھمانطور کھ بود پذ. امدی و سکوتش ، بدم نمیی دست وپایازب        

 ! من مرد ھستم و او زنکردمی حس میگاھ
 کھ پسر کنمی حس نمگفتی در خانھ پدرم میحت.  مرد بودمشھیاصال من ھم        
 ...!  دخترش بود و مننیآذ! ندارم

. خوردمی را مزی ھمھ چیغصھ .  اما من تاصبح فکر کردمدی راحت خوابمانیا        
 !!کردمی اش اقدام منامھی گواھی حتما برادیبا
 
 

 :با خنده گفت        
 ! شد کوچولورید-         
 .اومدم-         
 ؟یدیچرا اون لباس نوتو نپوش-         
 چھ بدانم جمع کرد ی را بھ معناشیلب ھا. ( خوب نباشھی دست لکی دیگفتم شا-         
 ):و گفت
 . و خانوادت زدمی بی زنگم بھ بھی رمی صبح زود کھ رفتم نون بگیراست-         
 . بزنم امروزدیخودمم با!  یخوب شد گفت! آھان-         
 شدن ؛ ادهیقبل از پ.  و اول من را بھ دانشگاه رساندمی شدنیھر دو سوار ماش        

آمدم .  داشبرد گذاشتمی را روری رنگم کردم و لقمھ ى نان و پناهیدست در کولھ ى س
 : لبخند زدم و گفتمشیبھ رو. دی شوم کھ دستم را گرفت و آرام پشتش را بوسادهیپ

 تموم ی کستیکالسامونم مشخص ن. تونمیخودم م.  دنبالمای نیذر برگشتنجون آ-         
 باشھ ؟. بشھ
     

 یتند. (دوستت دارم. حواست بھ درست باشھ بعدشم بھ کار. نی آفرگھ؟یباشھ د-         
 .) و وارد دانشگاه شدمادهیپ

دم بھ  انتخاب واحد و ساعت کالس ھا را از کولھ ام دراوردم شروع کرنتیپر        
تمام . دمیدی مادی راحت تر بودم چون مثل خودم زی کمنجایا.  کالس ھایجست و جو

 امروز با خواستمینم. حساس و زودرنج بود! گناه داشت آخر.  بودمانی اشیفکرم پ
 اش نامھی نگران گواھیاز طرف. أس بخواندی ى ھی آشھی برگردد و مثل ھمیناراحت

 امدیھر چھ کھ دھان استاد در م.  حال تمام تمرکزم را بھ درس دادمنیبا ا. بودم
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 اول نی از ھمخواستی سرا پا گوش شده بودم و دلم میادیبا شور و شوق ز!! دمیبلعیم
 فقط استمخویم.  پزشک شوم نی بھترخواستمیم!  را بنا کنممانیاھای محکم رؤی ھاھیپا

 بودم از زیپر از آرزو ، لبر. داشتم برنامھ یکل. و فقط در شھر خودمان خدمت کنم
 افتاد؛ لبخند ی ھا مینگاھم بھ ھر کدام از ھمکالس! ھمھ را دوست داشتم. مھر و محبت

 و میمن بھ آرزوھا!  مھم نبودمی اما براشدی جواب لبخندم داده نمی گاھیحت. زدمیم
 .م دلخوش بودمیاھایرؤ

 انقالب ابانیشناس بودن شھر، درخ تمام شد، باوجود نامیعصر بود کھ کالس ھا        
 مغازه ھا ی شھیپشت ش.  بند دو کولھ ام را گرفتمی دبستانیراه افتادم و مثل بچھ ھا

 انواع دنیباد. شدمی مرهی و پر زرق و برقشان خبای بھ اجناس زجانی و با ھستادمی ایم
 ی حتما روزدادمی و بھ خودم قول مشدمی پراز حس خوب م؛  و رمانی درسیکتاب ھا

 فروشگاه نیتریپشت و.  تر شدنیکم کم انقالب را گذراندم و مغازه ھا رنگ. خرمشانیم
.  زل زدمی آنچنانی ھاستالی بھ کری حسرتنی و بدون کوچک ترستادمی ایلوازم خانگ

 و قول آنھا کردمی ماشا تمضی لبخند عرکیتازه با !  اما ناراحت نبودمخواستیدلم م
 با چند زن کھ احتماال ی ، دختر و پسر جواننی حنیدر ھم. را ھم بھ خودم دادم

 کھ عروس و داماد دمیناخودآگاه شن.  خواھرشان بودند از مغازه خارج شدندایمادرشان 
 شانی بچھ براکیمثل !  حسادت نکردم؟یکنیباور م.  انددهیھستند و جھاز خر

تازه خوشم ھم آمد کھ !  اشان را کردمی خوشبختی دلم آرزودر یحت! خوشحال شدم
. می برسی ای زندگنی ھم بھ ھمچمانیکھ قرار است من و ا.  اشان خوب استیزندگ

 ی سورمھ ای مانتوبی را در جمی داشت؟؟ دست ھای چھ اشکالرتریحاال چندسال د
 کھ رمی قرار نگر را بپوشم تا مورد تمسخنیامروز مجبور شده بودم ا. کھنھ ام کردم

 !با شلوارم ھمجنس است؟چرا 
 بشنود؟ خودم ی دوست دارد بدیاما چھ کس!  مھم باشد نھانینھ کھ حرف اطراف        

 پراز لباس نیتری بار پشت ونیا. مقنعھ ام را مرتب کردم و راه افتادم. راحت تربودم
 نیمناسب آذ! خوردندیبھ من نم.  بھ اندامم انداختمینگاھ. دمی دی و آنچنانبای زیھا
 .ودندب

اما !  بخرمشدی نمیآر.  کنمدای پیزی خودم چزی سادی حال داخل شدم تا شانیبا ا        
 ... ام را باال ببرمزهی و انگدی امایدلم خواست نشان کنم 

با لبخند بھ دختر .  بخش بودکی مسئول یھر فروشنده ا. فروشگاه شلوغ بود        
 جواب ی بود کھ لبخندم را بی از کسانیکیاما اوھم .  فروشنده نگاه کردمکیجذاب و ش

 : گفتمیبا تک سرفھ ا. گذاشت
 ، بدون انکھ نگاھم کند ییبا ترش رو( د؟ی من ھم لباس خوب دارزی سادیببخش-         

 ):گفت
 . برنده ھمھنایا-         
 برند؟-         
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 یسر. ف بزنم حرنی از اشتری نشد بمیمن ھم رو.  جواب سوالم را ندادیحت        
 .تکان دادم و خارج شدم

 از کنارم رد شد یخانم.  بودقھیپنج و پانزده دق.  ام انداختمی بھ ساعت مچینگاھ        
 : زدمشیو من صدا

 ):برگشت و با احترام گفت(  د؟یببخش-         
 بلھ؟-         
 کمک شھی؟ م(....)  برم ی چطوردونمی نمدیببخش. من دانشجو ھستم تازه اومدم-         

 د؟یکن
 رو بگو رتی ھا واستادن، مسی خطی برمی راه رو مستقنی ھمنیبب. بلھ -         

 .کننیخودشون کمک م
 .نیواقعا لطف کرد.ممنونم -         
 ) اش را زد و راه افتادی آفتابنکیدوباره ع.( روز خوش. کنمیخواھش م        

 
 

 بودم شستم و خرد دهی کھ سر راه خرییبا عجلھ گوجھ ھا. دمی رسمانیقبل از ا        
ھر چند کم . حاال ھرچند ساده.  گرم بخوردی ؛ غذارسدی می وقتخواستیدلم م. کردم

 تخم مرغ ھارا اضافھ رسدی گاز را کم کردم و منتظر ماندم ھروقت کھ مریز. ارزش
و از آشپزخانھ کھ در  را پاک کردم ازی کردن پخرد  حاصل ازی اشک ھانمیبا آست. کنم
 . بود خارج شدماطیح

 ی باسرمانی کھ استاد سفارش کرده بود ، بودم کھ ای ى دو کتابھیدر فکر تھ        
 . انداخت و داخل شددیافتاده کل
 و با سالم دی سرم را بوسیرو.  بھ استقبالش رفتم و آغوش باز کردمیبا خوشحال        

 . باز دنبالش روانھ شدممھیبا دھان ن.  از کنارم گذشتینیغمگ
کنارش . دی سرش کشی و پتو را رودی خوابشیبدون عوض کردن لباس ھا        

 :نشستم و گفتم
  شده آخھ آذر فدات؟یچ-         

     
 اش ینی پاره شده است و کنار بی اش کمقھیپتو را کنار زدم و تازه متوجھ شدم         

 : گونھ ام زدم و گفتمیرو! شدهخون خشک 
 !!!مانیا! یوا-         

     
 : گفتنباری و ادی سرش کشیمثل پسربچھ ھا دوباره پتو را رو        
 .دعوا کردم-         
 مسافر؟؟! ؟یباک-         
 .امروز اصال مسافر نزدم-         
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 !نذار من بپرسم!! تو رو خدا حرف بزن! مانیا-         
 .می برگردایب.میتونیآذر ما نم-         

 دوام دبخشمی امیبدون من و حرف ھا.  آوردیکم م.  کنمھی گرخواستیدلم م        (
 ) آوردینم

 دارم دی ھمھ امنی من اادی دلت مم؟؟ی برسیی بھ جایخوای اخھ؟ نممیچرا برگرد-         
 !؟ی چرا دعوا کرد؟یکنی سردم میای میتو ھ

 .دنیبھ من خند. لھجھ ى منو سر کالس مسخره کردن...مسخرم کردن آذر-         
 !!)د؟؟یرسی میآخر چرا؟؟؟؟ مگر آزارمان بھ کس. دی کشریقلبم ت        (
 م؟یچون مسخرت کردن برگرد-         
 .من تحمل ندارم-         
 مخ تاب برداشتھ اش باز  تاخوردی غذا مدیاول با. بلند شدم تا تخم مرغ ھارا بزنم        

 . داشتھ باشددی و امحتی نصیشود و جا
 :  زدمشی کنارش پھن کردم و آھستھ صدایسفره ى ساده و کوچک        
 . مھندس بلندشویھو-         

     
 . حواست باشھ،یشی اخراج می دعوا کنیبعدشم، بخوا-         
 . انصراف بدمخوامیخودم م! ھھ..اخراج-         

 . املت، بدوایب. ذارمیآره حتما منم م-         
     

خنده اش گرفت، دلم . چھار دست و پا بھ طرفش رفتم و بھ زور بلندش کردم        
 !!گرم شد
. یری بگشرفتمونوی جلو پیخوای اون منوی ایسر حرف الک. پاشو بابا مسخره-         

 ھی ترم بعدت ھست ، کراھیاالن شھر!  خانمانی واسھ کار امی گرفتنویدر ضمن ماش
 ...یری شل بگینجوریا!! او و و. خونھ ھست، خرج روزانھ ھست

 دعوا نکنم؟ یگی مکننی خودم مسخره می تو رویوقت!  آذر ؟ی ھستی کگھیتو د-         
 ! داره؟ی چھ ربطگرانی قبول دارم، آخھ بھ دزنھیلباسام مگھ چشھ آذر؟ زار م

تو .  داره؟ ولش کن عشقمی چھ ربطگرانیبھ د! مزدلیقربون دھنت عز! آھان-         
 خب؟.  فکر کنندمونیفقط و فقط بھ آ

 .کردمیداشتم سکتھ م... آذری خوبیلیخ -         
 .زمیخدانکنھ عز-         
 کنم تا ی نقش مسکن را بازدی بایادی زی روزھادانستمیم! آرامش کردم تمام شد        

 !شدیدرست م. اما دلم روشن بود. موقتا آرام شود
*****         
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 تا بتوانم امانت شدی نمدای کھ استاد گفتھ بود پیآن. تمام کتابخانھ ھارا گشتھ بودم        
 پشت ی داده بودم ؛ چشمم بھ آگھری را بھ کولھ ام گمیھمانطور کھ دست ھا. رمیبگ
 : افتادی بزرگی ى قنادشھیش

 "میازمندی ننی کارگر جھت تزئکیبھ         "
 و دمی را دوی ورودیفقط شتابان پلھ ھا.  را نکردمخواھندی میفکر آنکھ چھ کار        

 .وارد شدم
 سالم-         
 د؟ییبفرما-         
 . مزاحم شدمتونیواسھ ى آگھ-         
 ھ؟ی چھ کاردیدونیم...درستھ-         
 ریخ-         
 خونھ دیبری بھتون ممیدیارشاتو مسف.  کادوی جعبھ ھای کاله تولد و گاھنیتزئ -         
 .دیاری مدیکنیآماده م
  مزدش چقدره؟دیببخش-         
 چقدر سفارش نکھی داره بھ ایبستگ.  پونصد تومنی جعبھ دونھ اایھر کاله -         

 .یریبگ
 کار تشی مزنیشتریب.  حساب کردشی روشدیخوب بود م. دودوتا چھارتا کردم        

 کار، صد کاله کھ فعال ماکت کار بودند را نیقبول کردم و بھ عنوان اول. در خانھ بود
 ختی رگری دی اسھی را ھم در کناتیچسب و تزئ.  و بھ دستم دادختی ری اسھیداخل ک
 . دادلیو تحو
  بدم؟یواسھ ضمانتش چ-         

 ):  بودای ریلبخندش ب.  بھ نظر آمدیپسر خوب        (
 ! دوتا مقواخوادیضمانت نم!  بابایچیھ-         

 : زدمیقبل از رفتن صدا.  دھملیسرتکان دادم و قول فردا را دادم کھ تحو        
 . ساختشھی الگونمیا-         
.  کھ حالت بروشور تاخورده بود از دستش گرفتم و خارج شدمیورق گالسھ ا        

 .خانھ رفتم و بھ دمیسر راه بازھم گوجھ و تخم مرغ خر
******         

 !زدی بود و غر مستادهی سرم ایباال        
 .ی تو کار کنخوادینم-         
. کردمی کارم را مشیبساطم را پھن کرده بودم و بدون توجھ بھ او واعتراض ھا        

 ھی را سر من تخلتشیحاال عصبان. امروز مسافر برده بود و راه برگشت راگم کرده بود
 .کردیم

 .خورهی داره بھم مگھیحالم د.  شھرنیمتنفرم از ا-         
 .میزنی ، حرف ماری بردار بییبرو دوتا چا-         
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 از کاله ھا را برداشت و یکی و مینشست روبھ رو.  را نداشتشیکنترل کارھا        
 .دیباری مشی از سروروتیاما عصبان.  دستمی کردن از رودیشروع کرد تقل

 و ایب. ی تموم کنکشھیتو ھم کھ ھفت ھشت سال م. رمیمی مگھین تا چھارسال دم-         
 .میکردی می تو روستا پادشاھونیلیبا ده م!  آذرنیبب. می بشالیخیب

 .میی گدانجایا        
  ، خوب شد؟ادی بدم مسوادیمن از مرد ب. مانی درستو بخون انیبش-         
 خانھ نی کھ از روز اول در ھمی کھنھ ای داد بھ پشتھیکاله را پرت کرد و تک        

 .بود
     

 ای بمی سختتھ؛ پسش بدیمسافر کش! ؟یتو کم اورد. کنمیمن زنم، دارم تحمل م -         
 .می کار منو انجام بدنیھم

 ):دیپر حرص غر        (
 . مونده زن بشمنمیھم-         
 یچھ کنم کھ قلب! چھ کنم کھ دوستش داشتم مرد است؟؟اما یلیدر دل گفتم االن خ        

 ... و آرزودی کھ پر بود از مھر و محبت و اما،یداشتم بھ اندازه ى در
        

 
 .میخواندی و درس ممیکردیھردو کار م. گذشتی ھم میروزھا از پ        
 نھ مانیا.  آوردمی خودم نمیاما بھ رو!  اعتراف کنم کھ واقعا فشارآمده بوددیبا        

 .شدی تر وافسره تر مدیتنھا بھترنشده بود ، بلکھ روز بھ روز ناام
 . صبح مشغولشان بودمی تا دم دم ھابای وتقرگرفتمی میشتریسفارشات ب        
 گذاشتمی ممی پایکتاب را رو!!  داردقتی را برسانم اما حقی اوج بدبختخواھمینم        

 .کردمی سفارشات را درست مخواندم،یو ھمانطور کھ م
 .خواندمی و بھ زور درس مرفتمیصبح ھا خواب آلود بھ دانشگاه م        
 !دمیخوابی باچشم باز می گاھی و حتزدمی مجی ھرروز سرکالس گیخوابیازب        
 ،شدی تر می عصبمانیا.  ھا چندرغاز بودھی بود اما کرایعنیمسافر نبود،         
 انی مبالغھ و لعاب دار کردن جریبازھم برا. رفتمی او کلنجار م ھم بایکل        

 وقت ی برامیداشتینھ کھ پول نباشد، بود اما نگھ م. میخوردی شام ھم نمی گاھم،یگوینم
 . نبودمدی وجود ھنوز ھم نا امنیبا ا! مھم تر
مسخره بود اما واقعا حس .  بودمانی ادی ترم جدی ھیتمام فکر و ذکرم شھر        

 ! زن گرفتھ امکردمیم
 . فکر آشفتھ از دانشگاه خارج شدمی آخر ترم بود و با کلیامتحان ھا        
 . چھ کار کنمادی زی ھمھ درس سخت و سفارش ھانی با ادانستمینم        
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 بودم  در و آن در زدن توانستھنی ایبا کل. نی خدا کمک کند ھمگفتمیفقط م        
 سرم کھ حاال چھ کار بود زدی غرممانیا.  تازه آمده بودی اعتباریخط ھا.  بخرملیموبا

 ؟
 ی سفارشاتی ھماھنگی زنگ زدن بھ خانواده ھا و برایبرا.  بودازیاما واقعا ن        

 بود وغرق در فکر بودم، بی در جمیھمانطور کھ دست ھا.  داشتمازی نگرفتم،یکھ م
 راه را بدون شتری دوسوم بشھی کھ سوار کنند اما من ھمزدندیق م ھا کنارم بونیماش
 . ندھمھی تا کرارفتمی منیماش

 
 . زنگ خوردبمی داخل جلیموبا        
 الو ؟-         
 !آذر-         
  شده ؟؟ی چمانیا-         
 . را بشنومشی گوشم را گرفتم تا واضح تر صداکی و ستادمی ایکنار        
 !ومدهی نسیبدو تا پل.  تصادف کردمعصری ولایآذر تو روخدا پاشو ب-         
 !مانیا-         
 .ایب.  کجامگمی مزنمی دوباره مایب-         
 را قشی دقی و جاردی بازھم تماس بگمانی گرفتم و منتظر ماندم ایباعجلھ تاکس        

 .بدھد
 .نجاستیتم ھم دانسعصر؛ی ولابانی سرخادی زیاز شلوغ        
 .آقا نگھدار-         
 . آشفتھ دستم را گرفتیی با سرورمانی ادمی را کنار زدم و دتیجمع        
 .سرخودش خون آلود بود        
 .شمی ندارم بدبخت منامھیدست و بالش شکستھ، گواھ!  پسرهنیآذر زدم بھ ا-         
 !مانی ایوا-         
 م؟ی کنکاری چومدهی نسیھنوز پل-         
 :  سرم گذاشتم و گفتمی کنم، دستم را روھی بود گرکینزد. مثل بچھ ھا بود        
 خوبھ؟.  من پشت فرمون بودمگمیم! مانیا-         
 : سکوت کرد وسرش را تکان تکان داد        
 !اصال! نھ نھ -         

 ): ستادمی اشی در روبای بار تقرنی اولیصورتم را جمع کردم وبرا        (
 م؟ی زندان بدبخت تر بشی بر؟یپس چ-         
 : با عجلھ بھ سمت پسرک دردمند رفتم وبا التماس گفتم        
 ): دی کشادیفر(آقا آقا حالتون خوبھ ؟ -         
 ....!!!خدا...یآ..  خوبم یلیآره خ-         
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توروخدا آقا ، . میینشجو ، بخدا ما دادیایجون مامانتون کوتاه ب! آقا توروخدا -         
 . من پشت فرمون بودمدیتوروخدا بگ

 )کردیفقط آه و نالھ م     ( 
 بخدا تمام خرج و مخارج رو رسھ،ی بھ شما نمیزیآقا اگھ شوھرم بره زندان چ-         

 . من پشت فرمون بودمدی فقط بگمیدیم
     

 چھ دانستمی بودم و نمستادهی افیبالتکل.  حرفم را گوش دھدنکھی نداشتم بھ ایدیام        
 . سرش گذاشتھ بودی دستش را رومانیا. زمی برسرم بریخاک

 : نگران بھ سمتش رفتم وگفتم        
  سرتو ؟نمیبب.  من ھستممارستانیتو بروب-         
 .یخداروشکر اومد.  آذریمرس-         
 خستھ شده بودم از گرید. خودم ھم سرم را گرفتم وبغض کردم... (اه...مانیا-         
 )شیالیخی و بیاطی احتی بنیدست ا
 : خودم را انداختم وسط و گفتم.  و آمبوالنس آمدسیھمان دم پل        
 ...! من زدم، من-         

******         
 را مارستانی بی ھی تا خرج اولمی بفروشمیمجبور بود. حلقھ ھا کف دستمان بود        

 بند زی چچی و دستمان بھ ھخواستندی می کردن مصدوم پول فوری بستریبرا. میبدھ
 .نبود

 .کم آورده بودم بخدا.  ام پانصد ھزار ھم فرستاده بودچارهیزنگ زده بودم پدرب        
  ومی را دادمارستانیتمام خرج ب.  آوردمی نممانی ای حال بھ رونیبا ا        
 بود کھ خودش خرج یپسر کارگر! د شوھی دالیخیمن التماس کرده بودم ب        

 ما ی حال با ما راه آمد و قرارشد مدتنی ، با ادادی را با موتور درب و داغانش میزندگ
 .می خودش و خانواده اش کارکنیبرا

 نامھی گواھمانی نگفت انکھیھم. کردمی خداراشکر ماوردی پدرمان را درننکھیھم        
 اما مثل دیُ رسمان را بکشی آنچنانی ھی ددنیبا بر توانستیم. نداشتھ از او ممنون بودم

 . بود و خداشناسزی چیخودمان ب
 ی و دادن خرجمارستانی بی نھی داد بھ ھمان حساب ھزتیدرکمان کرد و رضا        

 .ماھانھ بھ خودش و زن و پسرکوچکش
آنچنان با مخ .  کار کردن نداشتیی سرش شکستھ بود و خودش ھم توانامانیا        

 گرفتم واو افتاد ی از دانشگاه مرخصشیبرا.  بودجی رفتھ بود کھ تا چندروز گشھیدرش
 .درخانھ
از روز سوم .  ندارددهی کھ فادمی اما دمیچند روز اول باھمان سفارشات سرکرد        

 . کردمی را برداشتم و خودم مسافرکشچیسوئ
 .زدمی وموقع برگشت تا غروب مسافر مدادمیمتحان م ارفتمیصبح ھا م        
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 و تا صبح گرفتمی می بھ خانھ بروم؛ سفارشات را از قنادخواستمی کھ میموقع        
 .شدمیمشغول آنھا و درس خواندن م

 . خدانکندگفتمی و من می تا تو راحت شورمی من بمی الھگفتی فقط ممانیا        
 .شودی درست مزی و ھمھ چ آمدهشی است کھ پیکار        
 و ھمھ کس را دوست زیھنوز ھمھ چ. خنده دار بود کھ ھنوز تھ دلم روشن بود        
 .  نشد حرف حسابی ناراحتگفتمیدائم بھ خودم م. داشتم

فقط از . مانیآن ھم دورازچشم ا.. کردمی مھیفقط سرنماز بود کھ گر        
.  خداخواھمی مرفھ میزندگ"  بود نی امیدعا.  بھ ما بدھدیادی پول زخواستمیخدام
 ." پر پولیزندگ

 .دمیپرستی را ممانیعشقم بھ ا.  مھم نبودمی تنھا برااتی مادنھایبا تمام ا        
 . تالش ھانی از ادادی بھ من دست میحس خوب        

      
 

اما من ھم .  کنمی مسافر کشگذاشتی نمگری خوب شده بود و دمانیحال ا        
 . شروع شودی را بردارد و دردسرتازه انی ندادم ماشگراجازهید

 کھ با او تصادف ی بھ مردمی بدھکجای وپولش را می را بفروشنی دادم ماششنھادیپ        
 .کرده بود

.  ھمھ اش خرج و دردسرشده بودنیماش. می تمرکز کنمیتوانستی بھتر مینطوریا        
 . خود را داشتی نداشتنش ھم کھ جانامھیگواھ

 دردسر را انجام ی کار بنی وھر دو ھممی سفارشات را دوبرابر کنمی گرفتمیتصم        
 .میدھ

 حدود ی موافقت کرد کھ با گرفتن پولم،ی ھم صحبت کرددهی با مرد صدمھ دیوقت        
 . تومان دست از سرمان برداردونیلیدو م

 معاملھ ی فسخی و او با کسر آن مقدار کھ برامی را بھ صاحبش برگرداندنیماش        
 نی ھم ایمبلغ.  و ھشت صد تومان برگرداندونیلی مکی حدود یزی چم،یگذاشتھ بود

 خسارت ی محض زد پای از ماگرفتھ بود با شارالتان بازی بدھیمدت بھ عنوان باق
 .نی ماشیجلو بند
 مانی اعتراض کردم اما ایمن با تمام زن بودنم کم. میی بگویزی چمیزبان نداشت        

 .کردیمثل ماست نگاه م
 . بھ سمت خانھمی و راه افتادمی گذاشتمانی ای دستفیپول را در ک        
 .می بدھلی و تحومیقرارشده بود فردا ببر        
 :  سکوت را شکستمانی و امیرفتیھردو شانھ بھ شانھ م        
 .خورهی حالت ازمن بھم مدونمیم.. آذرکنمیجبران م-         
 .ی محکم ترباشخوادیفقط دلم م. خورهیبخدا حالم ازت بھم نم..نھ-         
 . آذرمیشی میعال...یشیدکترم. شمیمھندس م...ھستم-         
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 :  زدم و گفتمیلبخند تلخ. دادی مدی بار داشت امنی اولیبرا        
 . نمره پاس کردمنیھمرو با کمتر. ند زدمفعال کھ امتحانام رو گ-         
 !یقربون اون لپات بشم فلفل دلمھ ا-         
 :  گفتمیبا خنده نگاھش کردم و با ناباور        
 .  قوارهیدراز و ب..اری ؟ خیخودت خوب!  ؟یبامن!  وونھید-         
 کی دمیفقط د!! می چھ شد و ازکجا خورددمی نفھمکدفعھی کھ میدیخندیغش غش م        
 . قاپ زد و فلنگ را بستمانی را از دست افی دوترکھ آمد و کیموتور
 کلمیبا آن ھ. کنمی چھ کار مدمیفھمی نمگریمن کھ د. می شدی چھ حالداندیخدام        

 : دمیکشی مغی و جدمیدویم
 !نشیریتورو قرآن بگ...نشیریتو رو خدا بگ-         
. بردند.  اما نشد کھ نشدکردمی والتماس خدارا مختمیری صورت اشک میبھ پھنا        

 ھی گری ھای دوزانو نشستم و ھامیبدون توجھ بھ آبرو. داروندارمان را بردند. تمام شد
زار زار ! کردمی تعجب مکردیاگر نم. کردی مھی ھم گرمانیا.  نداشتمگرطاقتید. کردم

 .ختیریاشک م
 . سرخ شده بودھیشدت گراز. بھ چشمان سبز رنگش نگاه کردم        
 :  زدمادیسرش فر        
 ... اه؟یچرا مواظب نبود-         
 بار حس کردم نی اولیبرا. حالم خوش نبود. بلند شدم و پرحرص راه افتادم        

 ی را بستم و بغض تازه امیبازچشم ھا.  آمدی بند نممیاشک ھا. واقعا بدبخت ھستم
 . آمدی ممانی ای قدم ھایصدا. ترکاندم
 ی طاق باز خودم را روای بدون احساس حجب و حگری شدم و دیوارد پارک        

 کنار ھم بود مانی کھ سرھایدرحال. دی ھم درجھت مخالفم خوابمانیا. چمن ھا انداختم
 .دیباری آرام آرام ممیاشک ھا. میکردیبھ آسمان نگاه م

 ی ھیشھر.  بودفی داخل کمانیتمام ھست. رمی از پدرم بگشدی نممی روگرید        
 آن ادی.  گذاشتھ بودم تا فردا سر راه ببرد دانشگاهفیدانشگاھش را ھم داخل ھمان ک

 دهی کشمانی ای ھی جمع کردن شھری کھ برایی ھایداریشب ب.  افتادمیداریھمھ شب ب
 .بودم

 ...می برگردایب...آذر-         
 ی خدمتکاررمیم. می ھمھ تالش کردنیا.  عمرا برنگردمگھیحاال د..ساکت شو-         

 .گردمیخونھ ھا ، اما برنم
     

 .امروز صبح دوجا صحبت کردم برم فرشاشونو بشورم-         
 .ی کردخودیتوب-         
 .. بمونمخوامیمن م-         
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 تا مفھوم حرف امدی کھ نفسم باال نمی پاک کردم و درحالنی را با آستمیاشک ھا        
 : بزنم گفتم

 ...اھع..ننی نبری خیالھ-         
 ...  نکن آذرھی نکن، گرھیگر-         
 : خودش ھم مثل کودک زار زد و گفت        
 یاالن پنج ماھھ دار. خاک برسرم....اه.  کھ انقدر واست دردسرشدمرمیمن بم-         

 ...یکنیگندوگوه منو جمع م
 . بلند بلندش منقلب شدم و شوکھ نگاھش کردمی ھاھیاز گر        
 .کشمیآذر من خودمو م...! شاالهی ارمی بمایخدا-         
 ؟؟ی خودتو بکشیخوای میچرا؟؟؟ بخاطر ضرر مال-         
 خودمونم کھ بودم ی تو روستانکھیبخاطرا. میی دست و پایبخاطر ب... نھ...نھ-         

 .رمی بمدیمن با.  بکنمتونستمی نمی کارچیھ
 :  گفتمیبا ناباور!  سر دادھی صورتش گذاشت و گریدودستش را رو        
 ؟!؟یکنی مرگ می آرزویزی چنیواسھ ھمچ-         

     
 !!یوا-         
 .کشتمیجرأت داشتم خودمو م... مرگ سھلھیآرزو-         
 !وونھیجمع کن خودتو د!  یگی می چیفھمیچرا نم! مانیگناھھ ا-         

     
 .میدی گزارش م،ی کالنترمیریاالن م-         
 ...ھھ-         
  جانم ؟؟مانیا" !! ھھ "نگو  -         
 ی صورتش جدا کردم و با مھربانیدستش را از رو.  سوختشیدلم بھ شدت برا        

 : گفتم
! ی خودکشیگی مشھی می تا ھرچی گرفتادی ھیچ! وونھی تو روخدا نکن د؟یمانیا-         

 ! واقعارهیگی خندم مگھید
 .دمی اش را بوسیشانی تازه جوانھ زده اش را ناز کردم و پیموھا        
 . سرتیول کن بابا فدا-         

     
 .خستھ ام...برام بخون-         
 :  بھ سقف آسمان ادامھ دادمرهی وخدمیدوباره طاق باز خواب        
 .ای نخوننیزغمگی چھی...یبخون جون آذ-         

     
 الو؟؟-         
 .ی ازناراحترمی بمخوامیم. ول کن بابا حال ندارم-         
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 .جون من بخون..عمرکوتاه مارو بخون! خواھش..گھیبخون د-         
 فوق العاده ی کھ داشت صدای قابل توجھزیتنھا چ.  حواسش پرت شودخواستمیم        

 پروا شروع ی تک سرفھ نسبتا بلند وبکیبا .  شدمیآنقدر اصرار کردم کھ تسل. اش بود
 : کرد

 "  شدیعمر من چھ ط/ تا دوچشم خود را بھ ھم زدم من        " 
 " شدیوقت برف د/  باراندهی ندیابر نوبھار        " 

 ی برطبل بمیھردوزد.  ومن ھم از خنده روده بر شد بودمخواندی و مزدیچھچھھ م        
 . معجزه کردشی با آن صدامانی و ازدمیمن بشکن م. یعار

 "ذات من بھ غم ھا سرشتھ شد/ تا کھ سرنوشتم نوشتھ شد        "
 " و روز گذشتھ شدروزیرنج د/ شوق امروز و ھرروز من چرا        "
 : می ھردوبا خنده خواندد،ی کھ رسشینجایا        

 "ست؟ی نی ودمرآهی غی چرا فرصتنیریعمرش        "
 "ستی نی آدمی برازنده ییجزمحبت قبا        "
 بودم کھ با رشی نظی بی صدایای کرد و من در رؤیباز ادامھ اش را تک خوان        

 .می ھر دونشستی مردیصدا
 !! بھ بھ-         

     
 !! واقعا بھ بھ-         

     
اما ظاھرش .  مأمور باشدمیدیترس. می خودمان را جمع وجورکردمانیبا ا        

 گرد نکیع. داشت کھ ازپشت بستھ بودی رنگدی بلند وسپیموھا. گفتی میگریزدیچ
.  او بودی نام برانیبھتر" ی ھنرپیت"  نام دیشا.  بلند و مرتبی ھاشی و رییدور طال

 : کنارمان نشست و گفت
 اجازه ؟-         
 :  گفتمانی مقدمھ رو بھ ای و او بمیھردوبا ترس سرتکان داد        
 پسرجان چند سالتھ ؟-         
 .ستیب-         
 ن؟یازشھرستان اومد-         
 بلھ-         
 چرا؟-         
 .مییدانشجو-         
 :  بھ من انداخت و گفتینگاھ        
 د؟یزن وشوھر-         
 .بلھ-         
 :  و گفتدی کشششی بھ ریدست        
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  پسرجان؟ھیاسمت چ-         
 .مانیا-         
 ؟ی کار کردیقیموس! یخوندی قشنگ میلیخ. نمی بخون ببمانیا-         
.  بھ سرمان شده استیخودم را دخالت دادم ، انگار کھ فراموشم شد چھ خاک        

 !  رفت داروندار را بردندادمی
 ! ؟خونھی چھ خوب مدینیبیًنھ اصال کالس نرفتھ ماشااله م! آقا-         
 :  گفتمانی تکان داد و روبھ ایسر        

 ادامھ یی رسایبعد باصدا( ؟ی کندی رو تقلگمی کھ من مینی ایتونی مزیعز-         
 .....ی فا ، سل ، ال، س،یِدو، ر، م)... داد

 .دی کھ از خود مرد ھم بھتر بھ گوش رسبایآنقدر ز.  پشت بندش خواندمانیا        
 :  را باال برد و گفتشیمرد ابروھا        
 ...آممم...مثال. ربخونی شعر نفس گکی-         
 : بھ فکر فرو رفت و من گفتم        
 .ومدی بابام خوشش میدیکشی صداتو میلی ھمون کھ خمان،ی بخون ارجویا-         
 ی ممانی بھ ای بھ مرد ونگاھی نگاھجانیباھ. خواندوجادو کرد... وخواند        
 .ند نفر رد شدند و تعجب کردندچ. انداختم
 : تمام کھ شد ، مرد دست زد و گفت        
  چرا کالس نرفتھ ؟ چرا ادامھ نداده؟؟فھیح!! نیواقعا آفر!! نیآفر-         

 
 . می رو نداشتطشیچون شرا-         
 ؟ی برسیی بھ جای باشھ دوست دارطشیاگھ شرا-         
 : اب دادم جومانی ایباز ھم خودم بجا        
 د؟یمثال چھ کار کن! چراکھ نھ-         
 . میمثال روش کارکن-         
 :  گفتیدی خدا بددل و شکاک بود با نامی شھی کھ ھممانیا        
  ؟نی داره شما واسھ من زحمت بکشیلیچرا؟ چھ دل-         
 : زد و گفتیمرد لبخند        
 ی استعداد دارمینی اگھ ببمیکنی صدات کار میما رو! ستی نلمی دلی بنیھمچ-         

  واسھ خودمون چطوره؟میدارینگھت م
اما من " .  آذر ایب"  بلند شد و گفت ی ادبیبا ب.  صبرنکرد گوش بدھدی حتمانیا        

 :  زل زدم بھ مرد و گفتمشیبجا. دنبالش نرفتم
 ؟ی چھ کاری واسھ نی مثال؟ نگھ داری چیعنی-         
 انای احدی رسیی بھ جای وقتنکھی ایعنی.  اسپانسرشمیشی میی جوراھی نکھی ایعنی-         
 مانیا! (البتھ نگم راحتھ ھا. شھی کھ بده واسھ ما می از سود کنسرت و آلبومی؛ بخش

 یلیخ)... مردی گفتھ ھایاما محل ندادم و گوش کردم بھ باق"  آذرایب"  دیبرگشت و غر
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 اول پسشون ی دادم اما ھمون دو جلسھ شنھادی خودم پای می داره مراجعھ کنندینجوریا
 .میزد

 :  گفتمجانیبا ھ        
 اگھ خودشو خوب نشون بده ممکنھ مشھور یعنی! ایخدا!  آخھ؟ی چیعنی-         

 بشھ؟؟؟؟
 بلھ-         
 )  کھ برومدی غرمانیباز ا( کنسرت بده؟؟؟ یعنی...یعنی-         
 بلھ-         
 ! ازش؟ادیدر م!  ؟یپول چ!!  خوبھیلی خنکھیا-         
 !البتھ-         
مقنعھ ام را مرتب کردم و با . شناختمیاصال سراز پا نم.  را گم کردممیدست و پا        

 : گفتمیدست پاچگ
  کنھ؟کاری چھ؟یخب راھش چ...خب-         
 تست شھیم ، اونجا راحت تر نی زنگ بزننیخواست.  کارت آموزشگاھمھنیا-         
اگھ عالقھ !  ندارهیالبتھ خودش ظاھرا اعصاب آروم..ادی مشی پی چمینیتا بب. گرفت
 ...نداره

 ! کرده عالقھ ندارهخودیب! نھ نھ-         
 کھ تند و ی درحالتیبا عصبان. دمی دومانی کارت را گرفتم و دنبال ایبا خوشحال        

 : گفترفتیتند راه م
 . شارالتانن ھمشونافشو؟ی قینیبینم! تھ؟ دوساعنیگی میچ-         
 !مانیا-         
 : را گرفتم و نگھش داشتمشیبازو        

     
 و یدی تست مھی! گانھی گفت؟ اولش رای کھ چیدید. آخھ قربونت بشم من -         

 !تمام
 ! دلش واسھ منو تو سوختھ؟؟ی ؟ تست چھیھان چ-         
! رسھی سود دو طرفھ می اگھ استعداد داشتھ باششھی گفت اسپانسر مرینخ-         

 .کنھیخودشم ضرر نم
 .خوامینم. الزم نکرده-         
 :دمی کردنم نمانده بود غرھی تا گریزی کھ چیدرحال        
 مانتوعھ کھ من نی ؟؟ اگمی نمیچی ھی واسھ من درست کردی زندگنیآخھ ا-         

 ؟ی تالش کندی با کھیفھمیچرا نم!  ؟دمی سرما پوشنیتوا
 : نگاھم کرد و گفتیبا دلخور        
 ؟یخوای نمگھی د؟ی چیخواننده بشم؟ اصال باشھ شدم ، مھندس-         
 !یدیبابا جان جفتشو ادامھ م-         
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 اصال درآمد داره؟-         
 درست نیاز ا! یشی کھ نمای الکنیاز ا.  کنھتی حماخواستی آقاھھ منیداره کھ ا-         
 را بھ میصدا....(تو رو خدا....مانیا! دنی کھ تو برنامھ ھم نشونت منایاز ا! ایحساب

 یبا صدا! محبوب دل ھا! ی سبحانمانیا -): گفتمیغی دادم و با لحن تبلرییمسخره تغ
 !کندیگرمش معجزه م

 : نشست و گفتشی روى لب ھایلبخند خوش        
 ... گذشتگھیحاال کھ د-         
 : کردم و کارت را دراوردمبمیدست در ج        
 !!!دارا رادان! نجاستیھاھا ا-         
 .... چشمانش تکان تکان دادمیکارت را جلو        

 
 
 

 یواری بود را از کمد ددهی خرشی امان پدرم برای کھ روز نامزدییلباس ھا        
 :دراوردم و بھ دستش دادم

 .ی برزی تمدیبا-         
 ؟یبا کت شلوار داماد-         
 .زمی عزی باشزی تمدیبا!  ندارهی دامادری و غیداماد-         
 کردم یخودم ھم سع.  تنش کردی نفتی مردانھ و کت و شلوار آبدی سپراھنیپ        

 ی اشھیعطر ش. دیباری از وجودم می حال کھنگنیبا ا.  لباسم را انتخاب کنمنیزتریتم
 ی زدم و با خوشحالمانی بودم ؛ بھ ھردودهی دانشگاه خرکی نزدرا کھ از دست فروش

 :گفتم
توروخدا انقدر ماست نباش . ی قبول بششاالهیا. یمثل ماه شد. قربونت برم-         
 خب؟

 .وونھید. ستمیمن ماست ن-         
 بود ؛ کی بلند و باری کھ دختری ؛ منشمی را بھ آموزشگاه گذاشتمانی پانکھیھم        

 : اش را گرفت و گفتینیب
 !کى عطر زده؟-         
 توجھ بھ نگاه ی حال بنیبا ا. می و سرخ شدمی نگاھى بھ ھم انداختمانیمن و ا        

 : رفتم و گفتمزشی ؛ بھ سمت مزی چپ چپ و تمسخرآمیھا
 .می محزون قرار داشتیبا آقا-         
 : را برداشتی کرد و گوشیاخم        
 د؟استا-         

...         
 . قرار داشتنگنیم.  خانوم و آقا اومدنھی-         
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 ؟ی واسھ چھ کارد،یصبرکن-         
 .رنی بگخواستنیتست م-         
محزون با لبخند از ما استقبال کرد و . میخبر داد و سپس اشاره کرد داخل شو        
 : گفتمانیبھ ا.  نشستانویپشت پ
 .نجای اایب-         
 !ستمیمن؟؟؟ من بلد ن-         
 . خودش بزنھخوادی موانھید -:  زدم و آرام تر گفتمشیآرام بھ پھلو        
 .ستادی اانوی جلو رفت و کنار پمانیا. دمی خندزی رزیبعد ر        
 فاصلھ ى نت ی گاھی و حتخواندی مقی درست و دقگفتیھر آنچھ کھ محزون م        

محزون شگفت زده گفت امکان ندارد کھ بدون آموزش تا . دادی مصیھا را خودش تشخ
 دی ، دست از نواختن کشنیآنقدر خوشش آمد کھ اواسط تمر.  حد خوب جواب بدھدنیا

 !!و بلند بلند دست زد
.  داشتھ باشدی نبود کھ ھرکسیزیچ.  نبودی معمولمانی ایصدا. حق ھم داشت        

 در کارش ی و فالشخواندیخود بھ خود درست م نکھی خاص و مردانھ و مھم تر ااریبس
 .می ساکت نشستمانیمحزون غرق در فکر بود و من و ا. نبود

 .ی راھشو بلد باشدیفقط با. ی کنشرفتی پیلی خیتونی تو ممانیا-         
 :باز نخود ھرآش گفتم        
 عمر دعا کی.  واسشدی بکنی کارھی.  محزونی ؟ تو رو خدا آقای چیعنی-         

 .کنمیم
 دی شاای کھ انقدر ساده و نی از اامدیخوشش ن.  زد و اخم کردمی بھ پھلومانیا        

 .کردمیاحمقانھ التماس م
 دیبا... بھ خرج بدم کھنھی وقت و ھزامی کھ من بشھی نمی سادگنیبھ ا...دینیخب بب-         

 ؛ ھروقت کھ نیق طرف با توافی بجاش درصدمیدیما پرورشت م.  پسریقرارداد ببند
 چطوره؟. یدی برقرار شد بھ ما میبرنامھ ا
 .خوبھ..خ-         
 ....فقط..  با چند نفر آشنا کنمدیقبلش تو رو با-         
 .میھر دو منتظر نگاھش کرد        
 ... جسارتنی از اکنمی میعذر خواھ...دایببخش-         
 :بالبخند گفتم        
 ! لطفادینھ نھ بگ-         
 .میری دست لباس درست براش بگھی دیبا-         
 ! ؟می بوددهی پوشعی انقدر ضایعنی.  بھ من دست دادی حس داغمی تا گوش ھایحت        

.     
 .می با خودم بردیایاگر سختتونھ کھ امروز ب! دایببخش-         
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 .میستی چون ما بلد ندیبھ نظر من بھتره خودتون باش-         
 یریادبگی ساز ھم دی ، بایراست. امی تا آخر ساعت خودم باھاتون بدینیباشھ ، بش        

 .دمی مادتی رو انوی، خودم پ
 با شک مانیا. می منتظر ماندرونی و بمیتشکر کرد. میھر دو ھنوز در شوک بود        

 :گفت
 ! ؟شھی میعنی-         
 !آره بابا چرا نشھ ؟ قربون صدات بشم-         
  داره آخھ؟یلیچھ دل.  من شک دارمیول..  وانھید! ھھ-         
 : ام زدم و گفتمیشانی پیرو        
 باتو جنگ ایآره کل دن! دوی جان ناپلئون ول کن توروخدا انقدر شک و تردییدا-         

 .داره
 :خنده اش گرفت وگفت        
 تو مشکوک ی جدا از شوخیآذر ول.. اومدمنجایمن کھ تا ا!  خب حاالیلیخ-         

 ینجوریمن مشھور بشم ھم! ای عوض بشینکنھ بخوا! ؟یچرا انقدر ذوق کرد! یزنیم
 ؟یمونیم. مھربون و ساده بمون

 ینجوریمعلومھ کھ ھم!  تویاز دانشگاه زدم راه افتادم دنبال کارا..ی خریلیخ-         
  بد بشم؟؟دیچرا با! میخوری نون قلب خوبمونو ممی دارما! مونمیم

*****         
 بای زی نداشت ؛ درآن لباس ھا بھ قدری آنچنانکلیبا وجود آنکھ الغر بود و ھ        

محکم بوسش کردم و .  نکردمتی محزون رعایبود کھ نتوانستم خود دار باشم و جلو
 مانی بھ ھر دویمحزون نگاھ. کندی نمنھیخودش دل از آئ. قربان صدقھ اش رفتم

 :انداخت و گفت
بھ نظرم خانوم برن خونھ کھ من و تو ھم بعد از . می ھم برشگاهی آرادیبا-         

 .ی نامداری آقاشی پمی برشگاهیآرا
 خودش من را نیبا ماش.  نشد اصرار کنممی تا تھش باشم اما روخواستیدلم م        

 .رساندند و رفتند
 روشنمان فکر ندهی و آمانی بھ اکردمی منی کھ سفارش ھارا تزئیم مدتتما        

 .می مطمئن شوم و بعد بھ خانواده بگوخواستمیم. کردمیم
 سفارش ھا نی نداشت من با ھمیاشکال.  کم کم از ذھنم رفتھ بودی دزدانیجر        

 تیق و موفکشدی نمی ، مطمئن بودم طولدادمی را می خودمان و موتوریخرج زندگ
 .. استی حتممانیا

      
 ماه یاواخر د. رفتماطی بھ حی و با نگراندمیچیپتو را دور خودم پ.  وقت بودرید        

 سرخ کرده بودم طبق معمول ینی زمبیس. خوردی بھ ھم ممیبود و از سرما دندان ھا
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آنقدر نگرانش بودم کھ . امدی تا تخم مرغ را آن موقع بزنم اما ندیای بمانیمنتظر بودم ا
 .بھیرا سپرده ام دست غر  پسربچھ امکردمیحس م
 بی نتواند از خودش دفاع کند و در شھر غردمیترسی کھ مدمشیدی مفیآنقدر ضع        
 دست و ی بنیا.سوختی مشیدلم برا.  بوددنی آماده ى بارمیاشک ھا.  کنندستشیسربھ ن

. خودم انتخاب کرده بودم دل بستھ بودم. بساده بود خ. کردیپا بودنش من را زده نم
برگشتم و .  آمددشی کلیصدا. زندی مخی از سرما میھا  کنم اشکھی اگر گرکردمیحس م

 در چشمانش بود کھ یبرق.  داخل شدشی و شھربای زپیبا ھمان ت. منتظر ورودش شدم
 :با لبخند گفت.  بودمشدهی انقدر مصمم ندچوقتیھ.  کردی لحظھ دلم را خالکی

 !میآذر خوشبخت شد-         
 . شکرتای و گفتم خدادمی کشی سالم و سالمت بود نفسنکھیاز ا        

     
  آذر؟؟یدیشن-         
 چرا؟-         
 !؟ی ذوق نکردیواسھ چ-         
 .ی اما نزدیزنی نگران بودم گفتم زنگ مکخردهی-         
 . نشد اصالادمیانقدر خوشحال بودم کھ ! زمی عزدیببخش-         
  شد؟یخب چ-         
 . سردم را گرفتیجلو آمد و دست ھا        
 ... ، استاندودویستی ، نھ اویدوتا استدا. منو برد دوجا-         
 ویاستد-         
 ھی ھستن روش سرمادهی پدھیمنتظر .  رقابت دارن باھمگفتیم! آھان آره آره-         

 . خودشون معروف بشھوی کنن کھ آلبوم بده بعد استدیگذار
 : گفتمجانی درآمدم و با ھیکم کم از نگران        
 . ھمھ خوانندهنیا! ؟ی چیعنی!  خدایوا-         
 : گفتیدیبا لحن جد.بھ او بر خورد        
 ! ؟گھی من بده دی صدایعنی-         
 !!می کنشرفتی انقدر پمیبخوا شبھ ھی کنمی آخھ باور نموانھینھ د-         
 ھر کدوم یعنی.  حاال قرار شد زنگ بزنن ھر کدوم خواستن منو خبر بدنگھید-         
 . بگھیشتریرقم ب

 ! خوبھیلیخ!! مانیا-         
 : گفتی تکانم داد و بھ شوخیمحکم بغلش کردم و اوھم با خوشحال        
 !ی تو بغلم فلفل دلمھ ایشیجا نم-         
 : خنده زدم و گفتمرریز        
 .ارمی جان برو کھ منم غذارو باریخ-         
 .دیببخش.. من خوردم-         
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 . باز شده بود بستھ شدی حرف بعدیدھانم کھ برا        
     

 . نخورمشدینم.  شامودیمحزون خر. خواستمینم-         
 . داره ؟ پس نمازتو بخون بخوابیچھ اشکال. نوش جان! زمیباشھ عز-         
 :سرتکان داد و گفت        
 ؟یتو خورد-         
  توایب...نھ-         
 . واسھ خودت بردارایب! آذر-         
 کوچک ی تکان دادم و داخل شدم و کنار بخارخواھمی نمیدستم را بھ معن        

 دمی اما دردیگیکردم وضو متصور .  نشدمانی از ایخبر.  و کتابم را باز کردمدمیخواب
 . برگشتتابھیکھ با سفره و ماھ

روبھ .  و نمکدان دستش بودی ترشالھی پکی.  و دوباره خارج شددشانی چمیجلو        
 . لقمھ گرفت و بھ دستم دادمی نشست و برامیرو

 :با چشمان گرد شده گفتم        
 !مانیا-         
 .نم نوبت منھ ازت مراقبت کگھید-         
.  حس را تجربھ نکرده بودمنی در عمرم اچوقتیقلبم آنچنان آرام شد کھ ھ        

 .شودی درست مدانستمیم. چشمانم پراز شوق بھ چشمانش افتاد
 دی خودش ھم کشیبرا.  داشتممانیمن بھ او ا.  حرف ھمھ غلط استدانستمیم        
 :وگفت
 .گستی دزی چھیباتو -         
 :با زبان خودمان گفتم        
 .دور سرت بگردم-         
 :باھمان زبان جواب داد        
 .من بگردم-         
 . شد؟ کامل بگوی زنگ بزنن؟ چشھی میعنی مانیا-         
 .ی لھجھ نداریخونی میھر دوجا ازم تست گرفتن گفتن چھ جالب وقت-         
 :تم وار گفدیسرتکان دادم و تأئ        
 . خوندنت بدون لھجھ اسگمی من ھمش میدید! اوھوم-         
 . آذرکنمی اگھ بشھ چھ کارا کھ واست نمیعنی...دعاکن فقط... آره-         
 چھ کارا مثال؟-         
 .ی کھ فکرش رو بکنیجشن بزرگ و ھر چ.  بخدارمیگی میعروس-         
 . مات و محوش بودمدی پر امیبا دل        

..     
 .. دانشگاهی خودت بررمیگی منیماش. خونھ ى خوب-         
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 : روان شد و گفتممیاشک ھا.  قرار دادرمیحرفش ھم تحت تأث.  شدمیاحساسات        
 ...دورت بگردم-         

*****         
 نیا.  را بدھم دست خودش تا اگر تماس گرفتند جواب دھدلیگفتھ بود موبا        

 . نداشتمی دوستچی ھرفتمی دانشگاه مچندماه کھ
 ارتباط ی با کستوانستمی بودم کھ نممی درس و زندگرینھ کھ نخواھم ، آنقدر درگ        

 .برقرار کنم
.  از استادان ماستیکی بودم دختر دهی در دانشگاه بود کھ شنی و جذاببایدختر ز        
 .شدی متشی جذابری ، فکرم درگدمشیدی و ھر وقت مدادی محل نمیبھ کس
 بھ دوست شدن با او داشتم اما یدیعالقھ ى شد. الستی بودم نامش سھدهیشن        

 پاسخ گذاشتھ یچرا کھ او ھم بارھا جواب لبخندم را ب!! جرأت جلو رفتن را نداشتم
 .بود

 بافتھ می کھ مادرم برای ای بافتنبی را در جمی ؛ دست ھامی کالس ھاانیبعداز پا        
 مانی زودتر بھ خانھ برسم تا اخواستیدلم م. کردم و از دانشگاه خارج شدمبود 

 کھ باورم می آورده بودیاری بودم و آنقدر بدبی ناباورکیھنوز در. خبرخوب بدھد
 ..می شوفق موی سادگنی بھ امی بتوانشدینم

 من را افسرده شھی زودھنگام ھمیکیزمستان و تار.  شده بودکی تاربایھوا تقر        
  زن راکی فی خفغی جی جلوتر رفتم ؛ حس کردم صدانکھیھم. کردیم

 کاره مھی ساختمان نکی صدا از پشت دمی کردم و فھمزی را تمیگوش ھا. شنومیم        
 .دی آیو متروک م

 ! آنکھ چھ خبر شده سخت نبودصیتشخ        
 خاک و ی از رونی اما سنگیکی لولھ ى پالستکی. دنیقلبم شروع کرد بھ تپ        

 سمت دو دمی دوی بلندغی رنگ را کنار زدم و با جی آبی ھایگون.  ھا برداشتممانیس
 رنگم دی کھ تمام بافت سپدمیانقدر با لولھ در سرو صورتشان کوب.  صفتطانیمرد ش

 یاما چھ جا. ام گرفتھ بود ھیمقابلم گر  صحنھ ىدنیازد. از قطرات خون پر شد
برگشتم تا بھ داد دختر برسم و در کمال . باشمدهی بھ موقع رسکردمیترس؟؟ فقط دعا م

 از یکی بودند ، ختھی مردم بھ ساختمان رمی ھاغی جیاز صدا.الستی کھ سھدمیتعجب د
 .دی برداشت و بر سرم کوبی بود آجرجیمرد ھا کھ گ

         
 

 " زمان حال        " 
 

حولھ را درآوردم و ازچمدان .  بودممی شمالیسقف خانھ  ی رهیساعت ھا خ        . 
بھ !!!  باکالسپی تکی! ھھ! ی شھرپی تکی ران تنم کردم، ی تا روی بلندشرتیت

 نی تنگ ازدی را مگاری بود ، سگری ھرکس ددیشا. آشپزخانھ رفتم و آب جوش گذاشتم
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 حالش را ی حتیکنیباورم. دی آیم مضحک می کارھا برانیا!  اما من ؟؟ ھرگزط،یشرا
 .رودی مشترسری بکشم حوصلھ ام بگاریس! نداشتم؟
 دمی ندیزیچ. ستادمی بگ و دوحبھ قند انداختم درآب جوش و پشت پنجره ایت        

فنجان را . دمی کاناپھ خوابیبرگشتم و رو.  و سرد بود مثل خودمکی تاررونیچون آن ب
 .بھ بخارش زل زدم... پھنش را نگھ داشتم ی ام گذاشتم و دستھ نھی سیرو

 آمد ی می لرزش گوشیصدا..  مرده باشدکنمیفکرم.  افتادماری جانادیناخودآگاه         
 . و بلند شدمزگذاشتمی می، فنجان را رو

     
 الو؟-         

     
 َ رزاق ؟یخانوم آذراطلس-         
 حس ی کردم و بیقبل از صحبت کردن تک سرفھ ا.  گرفتھمی صدادانستمیم        

 : وحال گفتم
 خودمم-         
 ن؟یشناسی مارفرھنگیشما جان. رمیگی تماس می آگاھیازاداره -         

     
 الو؟-         
 .ُ ھم افتادی رومیپلک ھا        

     
  ؟؟نیشناسی مارفرھنگی بھ نام جانییآقا-         
 آره-         
 . تر خانوم رزاقعی سریھرچ.  منطقھیکالنتر.. نجای ادیاری بفیًلطفا تشر-         

     
 د؟؟یدیشن-         
 امیم-         
 سست بھ اتاق رفتم یبا قدم ھا.. ی سادگنیبھ ھم. مرده بود. تماس را قطع کردم        
 . را جمع کردملمیو وسا
 نی بار خودم ھم از انیا. می حالم بگوی برایفی چھ توصدانمینم.  رفتمامدهین        

 . متعجب بودمیتی اھمی و بیحالیب
 . آب ازسرم گذشتھ بودگریمن د. آن ھم بھ دست خودم. انگارنھ انگار مرده بود        
 نیا.  آشنا شدمشتریبا خودم ب! مھم نبود.  ھم حبس ابددیشا.  ھم اعدام شومدیشا        
شاخ و دم داشتھ  شوندیمگر آنھا کھ اعدام م. چھ اشکال داشت...  من بود خبانیھم پا

 . ھوا بھ سمت تھران راه افتادمشیاند؟ پشت فرمان نشستم ودر گرگ وم
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 ی ارادریاما بازھم کامال غ.  دفن شده را بکنمی فکر گذشتھ گری دخواستیدلم نم        
 بھ ی سرنوشتم بھ زندان ختم شود؛ مروردی شانکھی از اگرقبلیخواستم، بار د

 .باشم داشتھ زمی غم انگدیسرگذشت شا
*******         

 کھ حالت ی تا خوندادندی سرم را فشارمیرو.  بودمجی نشدم، فقط گھوشیب        
با تمام .  را باھم بردندالیآمبوالنس خبرکرده بودند و من و سھ. دیای داشت بند بیجھش

 . زنگ بزنند وخبربدھندمانی بھ اکردمی فقط التماس ممی حالی و بیجیگ
 را ی زنگ زد و گوشمانی کھ در آمبوالنس ھمراھمان بود، بھ ایباالخره دختر        

 خودم ی حرف بزنم برادی حرف بزنم اما اصرارکرد باتوانستمینم. بھ دستم داد
 ازآنور خط، مانی ای صدادنیباشن.  ھنوز درگوشم بودالی سھی ھاھیگر. بھتراست

 : گرفتمالینگاھم را از سھ
 الو ؟... ھ؟ی چھ حرفنی نھ آقا اھاھا-         
 !د؟یخندیچطور م!  بودم رکردهی دی دوساعتکنمیفکرم! دیخندیداشت م        

     
 الو ؟؟-         
 منم-         
 ؟یزنی ازکجا م؟یآذر چطور-         
 چرا نگران نبود؟.  مھم بودمی عشق و محبت برایلی خیلیخ. حساس بودم        

     
 !الو؟-         
 .مارستانی برمیمن دارم م..من-         
 .باشھ..آھان-         
 !آھان باشھ؟-         
 برق ھی شبیزیچ. رودی میاھی چشمانم سکردمیفکرم. ازدرد صورتم جمع شد        

 .رفتی امد و میم
 مارستان؟ی بیری با دانشگاه میگیمگھ نم! آذر؟-         
 مربوط بھ کار دانشگاه و کردیفکر م.  دلم گرم شدیِ سوء تفاھم شد، کمنکھیاز ا        

 .رشتھ ام است
 ...سرم شکستھ. مانینھ ا-         
 : دیداد کش.  رفتیاھیبازچشمم س        
  ؟؟؟؟یچ-         
دختر .  در دستانم شل شد و پلک بستمی شوم فقط گوشھوشینھ کھ ب. ازحال رفتم        

 . ماجرا را شرح دادیگرفت و خودش ادامھ  را یجوان گوش
 

 :  حرف زدی خودبھ خود محلدنمی شتابان در را باز کرد و با دمانیا        
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 نمت؟ی ببزمیعز. یدی نرسدونستمیمن خونھ نبودم بخدا نم! قربونت بشم-         
 مسائل حساس ھستم پس خودش زودتر نی ای رودانستیم. دانستیاخالقم را م        

 . دادحیضتو
 ...باشھ. خدانکنھ-         
 ! خبرخوب دارمیبجاش کل-         

     
 ! رو شروع کنننی تمرخوانیاز فردا م-         
 بھ او کردمی کھ فکر مشترازآنچھیب.  شددهی اش کشی امروزینگاھم بھ لباس ھا        

 . آمدیم
 ...چھ خوب-         
 .یکارکردی چدمیشن-         
 : دستم را گرفت و گفت        
 ؟ی کارو کردنی ای واسھ چ؟؟ی چومدی سرخودت مییاگھ بال-         
 !ارن؟ی سرش بیی بالذاشتمی میعنی-         
  جلو ؟ی خودت رفتھی چھ کارنیا! یگرفتی کمک میخب ازکس..نھ نھ-         
 ...!رمی کمک بگی ازکسامیتا من ب. خلوت بود-         
 ..ییھ آدماچ-         
 ..!ییوونای چھ حیبھتره بگ-         
 :با رخوت چشم بستم و گفتم        
 .ستی ذوق نکردم، حالم خوش نادیاگھ ز.  خوشحالمیلیبابت کارت خ-         
 ... رو اماانی و خانوادت خبربدم جری بیخواستم بھ ب.  عشق مندونمیم-         
 !م؟ی نگرانشون کنیکھ چ!  ینگ!! نھ نھ -         
 .شمی بشنون دارم موفق مشنینگران چرا؟ خوشحالم م-         
.  بودی خوانندگانیمنظورش جر! دمی من نبود و من نفھمدنی دبیمنظورش آس        

 است، من ھم می تمام کارھا و حرف ھاتی ھمانقدر کھ او در اولوکردمیمن تصور م
 ! ھستم اما نھتی اولوشیبرا

 ی خاصی ھای توجھیب.  نبودتی من حساس بودم، اما فقط حساسیی بگودیشا        
 .ستی نگران ندی انطور کھ باکردمیمثال االن حس م. داشت
 . درکار خودش بودییکجورھای!  درست منظورم را برسانمتوانمینم! نھ نھ         
ن گفتھ بود  بھ می در شوخ،یُ رک بود، ھمان موقع ھا قبل از نامزدبای تقرلھیجم        

 دارد اما چون ی رگ خودخواھییکجورھای است، فکری عالوه برآنکھ ساده و بمانیا
 از کمک نکھیھم. راستی سربھ زنطوری ندارد ایزی و چستی بند نییدستش بھ جا
 نبود ؟.  بودی از خودخواھشانھ نکی داشت خودش تی شکاالیکردن بھ سھ

 . حالم، از کارخودش حرف زده بودشترازی بی پرس وجویحاال ھم کھ بجا        
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 بھ من ی حرفش بدجور من را رنجانده بود اما حاال احساسات خاصنیخب ا        
 یگاھ.  دارندیزن ھا الھامات خاص.  عاجر ھستمفشیدست داده بود کھ از توص

 جھت بغض یب!!! ً واقعا چطور؟؟؟دانندی کھ خودشان ھم نمشوندی باخبر مییزھایازچ
 .دمی سرم کشیھ را روکردم و ملحف

 آذر؟-         
     

 ! شده ؟یچ-         
  گفتمی بلند و خشنی باصداریازھمان ز.  پرخاش ازکجا آمدنی ادمیخودم ھم نفھم        

: 
 !؟ی پس دانشگاھت چ،ی دارنیفردا تمر-         
 .رمی فردا فقط نمرم،ی میعنی. رمینم.. خب -         
 ترک خواھدی کھ فرزندش می مادرکیپرحرص نگاھش کردم و واقعا مثل         
 :  کند نگاھش کردملیتحص

  آره؟ی نخونیخوایم-         
 :  زده نگاھم کرد وگفترتیح        
 ! بجان توخونمیم! آذر ! نھ بخدا-         
. م آورده بود لحظھ بھ ذھنم ھجوکی در یادی زیافکار منف.  پر بودیدلم الک        

از . ستی مرد چندان قشنگ نی کردن برای نقش مادر را بازگفتی می ھم گاھنیآذ
 ی فکرنیاصال چرا االن ھمچ.ستی شوھر درست نی دختربودن ھم براگفتیآنورھم م

 ! خوب است؟نکھی ھستم؟ خب امادرش ممکن است زده اش کنم؟..مگر.. ؟ مگرکنمیم
تمام .  طرفمدمیخم شدم وگردنش را کش.  ھیرگریدم ز بلند زیمثل بچھ ھا با صدا        

 :  خودمان گفتمشیصورتش را غرق بوسھ کردم وطبق معمول با گو
 .ی اگھ تنھاش بذاررهیآذر بم.. ی درس نخونیآذرو کفن کنن اگھ بخوا-         
 !یخدانکنھ روان-         
 . و قربان صدقھ رفتدیبدتر ازخودم فشارم داد و من را بوس        

 
        

 بھ یکیزی از فی روحی ضربھ گفتندی بود کھ منیا!  بودالیمن حالم بھتراز سھ        
 . شده بھ اتاقش رفتمیچیباھمان سرباندپ. شتراستیمراتب ب

. کردی را نگاه مرونی اش بود ومات زده بنھی سی روشی و دست ھادهیدراز کش        
 آن ھمھ ابھت و غرور داشت و جواب ی کھ روزی کسکردمی فکر نمچوقتیھ

مادرم . ابدی توسط من نجات نی چننی حاال اداد،ی می محلی را با اخم و بمیلبخندھا
 سرنوشت گفتیم.  داده بودادی یبان بھمان مھرشھیھم.  کوچک استای دنگفتی مشھیھم
 کن خوش برخورد ی پس سع،یکنی کھ فکرش راھم نمدھدی قرار میی تورا جایگاھ
 .یباش
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 .ی کنتی و آدمیآدم باش        
ِبا من و من گفتم         ِ : 
 !سالم-         
 : چشمان مات زده اش آرام پلک زد و گفت        
 .سالم-         
 . تخت نشستمی رفتم و روکینزد.  شدشتریجرأتم ب        
 .من آذرم-         

     
 . برمدیاگھ حال ندار. ھت سربزنم بامیخب گفتم ب..خب-         
 .نھ-         
 . نشدهیزیخوشحالم چ-         
 یتمام اجزا.  بود اما ھنوز جذاب بوددهی پرشیرنگ و رو. بھ سمتم برگشت        

 : صورتم را از نظر گذراند و گفت
 شدی زده ماری اختی بشی و پلک ھادنی شروع کرد بھ لرزشیلب ھا... (ممنونم-         

 یاخم ھا...(یلیخ)...دیدوقطره اشک ھمزمان ازچشمانش چک...(تو)...دیلرزی مای
 ).دیناتوانش درھم رفت و بغضش پرصدا ترک

کمرش را نوازش کردم وبھ اصوات . دیدستم را گرفت و من رابھ آغوش کش        
 : ازآغوشش جدا شدم وگفتم.  تشکر بودھی شبیزیچ. نامفھومش گوش دادم

 !کردی منکاروی ھمدی بود بایھرکس! زمیعز-         
 بلکھ ی بارھم جواب لبخندم را نداد اما نھ از نامھرباننیا.  لبخند زدمشیبھ رو        

 میاوضاعش وخ.  بار بھ او حق دادمنی و من ادادی اجازه را نمنی خرابش ایحال روح
 .دوباره شوکھ بھ پنجره زل زد. بود

 و ی جدی او را استادشھیھم.  از من تشکر کردیپدرش داخل شد و با مھربان        
 . اما حاال مھربان و خوشرو بوددانستمیبداخالق م

 . دخترجانی کردیلطف بزرگ-         
 ! استادکنمیخواھش م-         
... زدیقلبم تاالپ تاالپ م!! استادم بود.  داشتمیحس خاص.  انداختمنیسرم را پائ        

 !کردیمن تشکر محاال از.  بودمتشیعاشق جد
 ؟ی رزاق بودیاطلس.. رهی نمادمی چوقتیھ..ی لطف کردیلیخ-         
 .بلھ-         
 اد،ی داره مالیروانپزشک سھ. برو استراحت کن دخترم.. ی کردیکار بزرگ-         

  ھم بھ تو بزنھ ؟یالزمھ بگم سر
 !من خوبم! نھ -         
 ! ، فاجعھ بودهدی ھردو دختر؟یمطمئن-         
 : را مرتب کردم و گفتممیروسر.  را گرفتشی ھاقھیازاعصاب خراب، شق        
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 .دی برسالیًلطفا بھ سھ.. ممنونم. من واقعا خوبم استاد-         
         
 مخصوصا حاال کھ دمش،یدیکمتر در دانشگاه م.  چند ترم از من باالتر بودالیسھ        
 .امدی نمادی گرفتھ بود و زی خاصیافسردگ
 وبا وجود اوضاع زدی ممی بھ روییای ری لبخند بد،یدی حال ھروقت من را منیبا ا        

 .شدی حالم میای و جوامدی مکیبدش نزد
 نی نشود وبھ ھمانی جرنی در دانشگاه متوجھ ای خواستھ بود، تا کسیاستاد تھران        

 !ردیگی ملی انقدر من را تحوالیخاطر، تمام دانشگاه متعجب بودند کھ چطور سھ
اما خودم را !  شومالی آنھا وسھنی رابط بخواستندی و ازمن مامدندی پسرھا میگاھ        

 . را حفظ کنممانی خودم وای ساده ی زندگدادمی محی و ترجدادمیدخالت نم
 تا شب بھ آموزشگاه شی و اوبعداز کالس ھامیرفتی بھ دانشگاه ممانیصبح ھا با ا        

 .رفتیم
 و ھم کردمی شب ھم سفارش ھارا درست می ھامھی و من تا نامدی مروقتید        

 .دمیکشی و ھم انتظار مخواندمیدرس م
 و قربان صدقھ رفتن ی و دائم با ابراز شرمندگکردی رسما کار نمگری دمانیا        

 کھ با او تصادف کرده ی ای موتوریازطرف. کردی میی دلجو،ی آنچنانیودادن قول ھا
 تماس من را داشت و یجالب بود کھ شماره !! گذاشتیبود؛ من را تحت فشار م

 و با پروراندن گذاشتمی جگر میرو بازھم دندان. گرفتیھرروز با من تماس م
 .دادمی مدی در ذھنم، بھ خودم امی آنچنانیآرزوھا
 خودمان کم بود، چھ رسد بھ آن کھ خرج سھ نفر ی زندگنیأم تی کاربرانیا        

 .دادمی را ھم مگرید
 بد می و روحیآنقدر حال و اوضاع فکر. سرکالس بودم و واقعا تمرکز نداشتم        

 .بود کھ دستم را باال بردم تا استاد معافم کند
 با خواستمیشب مام.  خراب سرم را گرفتمی دانشگاه رفتم و با فکریبھ محوطھ         

 کھ کم آورده ام ودستم را کردمی مھشی توجدیدوستش داشتم اما با.  حرف بزنممانیا
 ! کھ خودش راه انداختھ بتوانم راحت تر جمع کنمی ایکمک کند تا بدبخت! ردیبگ

 آن کھ گزارش گفتیدائم م. می تا اعالم سرقت کنامدی نمی با من تا کالنتریحت        
 کند و ی ھمراھتوانستی حد ھم نمنی تا ایعنی.  است نھ پولاءی اجناس و اششودیم

 داشتم بعداز دانشگاه بھ میتصم. دادمی انجام مدی را ھم خودم بانیا. امدیزورش م
 . برومیکالنتر
 . زنگ خوردمیگوش        
 بلھ؟-         
 ؟ی سبحانمانی ایآقا-         
 !بلھ-         
 ؟ دارنفیتشر-         
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 . من خانومشون ھستمرینخ-         
 چی دانشگاه ؟ االن دوماه گذشتھ ھارنی نمفی اومده تشرشی پی مشکلدیببخش-         

 !ستی نیخبر
 : دادمی باز گوش ممھی نیتنھا با دھان        

     
 م،ی کردی حساب بررسھی تسوی االن براشھ،ی انصراف محسوب مینجوریا-         

  درستھ؟نی کردی قسط بندنیشما خودتون فکر کنم اومد. ستی نیکال دوماھھ خبر
 الی سھدمی نگاه تار و لرزانم را در محوطھ گذراندم و دیبغض داشتم، با ناتوان        

 : آھستھ گفتم. دی آیبھ طرفم م
 .دنیبلھ ، اومدم صحبت کردم گفتم پولمونو دزد-         
 چرا می کھ بگستی مدرسھ ننجایا.  داشتنبتیغ اما کال م،ی نداشتیخب ماھم حرف-         

 ما چقدر با شما راه دیً لطفا حساب کننیاری بن،یفقط وام دانشگاه رو گرفت!  کردهبتیغ
 ...  سرضامن ومیاومد

 :  تمام گفتمی حرفش آمدم وبا بدبختانیم        
 .دیببخش. کنمیدرستش م.  دانشگاه حتماامیمن م...دونمی مدونمیم-         
دانشگاه .  مغزم در حال انفجار استکردمیحس م. تماس را قطع کردم        

 ال،ی شدن سھکیبدون توجھ بھ نزد!! ؟!!کرد؟ی می پس ازصبح چھ غلطرفت؟؟؟؟ینم
 راست بھ آموزشگاه محزون کی گرفتم ویتاکس. قدم تند کردم واز دانشگاه خارج شدم

 . آنجاستدانستمیم. رفتم
 قی و نفس عمگرفتمیدائم صورتم را م.  در راه دارمی مغزیھ  سکتکردمیحس م        

 .دمیکشیم
.  آموزشگاه نگاھم کرد، آنقدر صورتم آشفتھ بود کھ حس کردم شوکھ شدیمنش        
 :  و متعجب گفتستادیچون ا
 بلھ ؟؟-         
با .  نداشتگرانی بھ دی من ربطتیعصبان.  کردم درست برخورد کنمیسع        

 :  بند گفتممی ونیلبخند زورک
  دارن؟فی تشری سبحانیآقا-         
 !بلھ-         
.  رفتمنشی بلند بھ سمت اتاق تمری گفتم و با قدم ھایبا اجازه ا. بھ اتاق اشاره زد        

از تصور آنکھ ممکن است محزون ھم آنجا باشد، باز خودم را .  آمدی مانوی پیصدا
 :  آمدمانی ای قطع شد و صداانوی پیصدا. و چند ضربھ بھ در زدمکنترل کردم 

 د؟یبفرمائ-         
 و بھ من و من ستادیناباور ا.  تنھا خودش در اتاق استدمیدر را باز کردم و د        

 :  گفتی زورکی شد و با مھربانکمی ، نزددیرنگش پر. افتاد
  ؟یکنی مکاری چنجایا! آذر جانم ؟-         
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پس کامل داخل شدم . نوازدی مانوی خودش باشد کھ آنطور ماھرانھ پشدیباورم نم        
 .ستی نی سرچرخاندم تا مطمئن شوم کسگریوبار د
 ! گند بزنمکلشی مطمئن شوم تا راحت بھ ھخواستمیم        
 باور کنم کھ تمام زحمات توانستمینم.  حس بھ من دست دادنی بار انی اولیبرا        

 . اش، بھ باد رفتھ استھی جمع کردن شھرین برام
 : می کردم آرام بگوی را مشت کردم و سعمیدست ھا        
  دانشگاه؟یچرا نرفت-         
 . تازه اومدمیعنی. برگشتم! رفتم...زیھا ؟ چ-         
 :  اش گذاشتم وگفتمنھی سیانگشت اشاره ام را رو        
 ؟یبگو بھ جون آذر رفت-         
 ! ؟یکنی مینجوریچرا ا! آذر-         
 :  اش زدم وگفتمنھی بھ سیانگشتم را چند بارآرام و ضربھ ا        
 .فقط بگو بھ جون آذر؛ من دانشگاه رفتم و برگشتم-         
 و بدون نگاه دی بھ صورتش کشیدست.  قابل ھضم نبودمی ھمھ وقاحت برانیا        

 : کردن بھ من گفت
 .نیھ جون آذر رفتم دانشگاه بعد اومدم تمرب-         
         

 
.  را لھ کردرمی پذبیروح حساس و آس.  کندتمی اذنی از اشترینماندم کھ بخواھد ب        

 !جان من را قسم خورده بود کھ دانشگاه رفتھ
 پلھ. قدم تند کردم و او دنبالم آمد.  اش زدم و بھ قھر برگشتمنھی بھ سیکیآھستھ         

 . دمی دویکی آموزشگاه را دوتایھا
 ی جاابانیدرخ.  نرودمی تا آبروکردمی مقاومت مشھی ام گرفتھ بود اما ھمھیگر        

 :  و گفتدیدستم را کش.  جلب توجھ ھا نبودنیا
 . فقط گوش کنقھی دقھی-         

     
 :  و او شروع کرددیلرزی شمشاد ھا میچشمانم رو.  نگاھش کنمتوانستمی نمیحت        
  چرا؟یدونیم. ًکال دوماھھ نرفتم..آره نرفتم-         

     
 .ّفکم را گرفت وبھ زور سرم را چرخاند تا نگاھش کنم        
 کھ معلوم رمی بگی احمقا عالف بشم کھ تھش مدرکنی چھارسال عخوامیچون نم-         
 !  نھای باھاش کارکرد شھینشھ م
َپر حرص سرم را کش          . بھ عقب برداشتمی و قدمدمیَ
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 دوماھھ تمام از صبح تا شب نیبب.  اما االن نھخونمیبخدا اونم م.  آذر جاننیبب-         
  کردم؟؟شرفتی چقدر پینیبیم! ُ وسلفژ انوی پنی تمرامیم

     
 !رجان درست کنم آذمونوی اول زندگخوامی درسمو اما مخونمیم-         

     
..  کھ بگمی مجبورم کردیعنی... بھت بگمخوامی مد،ی کشنجاھای حاال کھ بھ اگھید-         

 .شھی آماده مگھیآلبومم دوروز د
 ...!!چقدر!! چقدرراحت دروغ گفتھ بود. کردیقلبم درد م        

     
 .ای بمانیجان ا.  لحظھھی تو ایآذر ب-         
دوباره .  روادهی اما با ضرب پسش زدم و راه افتادم در پدیدستم را گرفت و کش        

 : و خودش را مقابلم انداختدیدنبالم و دو
 .ای لحظھ بھی. مانیآذر، جان ا-         

     
 داغان یادی زی وقتیاز بچگ. شدمی بود؛ کم حرف ممی روی کھ فشار روحادیز        

 یلیدر ناراحتم کرده است کھ تما چقدانستی و حاال خودش مگرفتمی میبودم، اللمون
 خودم یدلم برا.  نشستم وسرم را گرفتمی درخانھ ایجلو.  فحشش بدھمیندارم حت

 .سوختیم
 را ھیخاک برسرم کھ حرف پدرم و بق.  ھمھ تالش کردمنیخاک برسرم کنند کھ ا        

 . عاجز ھستمفشی خاص داشت کھ از توصی رگی بکی. گوش ندادم
 ی با تمام عالقھ ات؛ آن لحظھ سرش را بگذارخواستیود کھ دلت م بیکجوری        

 !نیوتی گیال
.  کردمشرفتی چقدر پیدونیآخھ تو نم. غلط کردم آذر. دیآذر تورو خدا ببخش-         

 توعھ کھ بعد از ھفت،ھشت سال ی رشتھ نیا... کاره امچی ھی معمارسانسیآذر من با ل
 برات مھمھ اما جان التی سواد برات مھمھ، تحصدونمیآذر جانم؟ م!  مشخصھفتیتکل

  بزن تو دھنم خوبھ ؟تم گوش کن، بعد اگھ من بد گفمانیا
 دمیمالی را ممیشانی خرد پیمن مثل مردھا با اعصاب!  نقشمان عوض شده بودقایدق        

 !!کردی مھی بھ آسفالت بودم و او مثل زنم بغض کرده بود و تند وتند توجرهیو خ
     
اونقدر . رسھی بھشون میادی محزون گفتھ اگھ آلبومم فروش کنھ، سود زن،یبب-         
 یعنی ؟ی چیعنی یدونیم! دنی میزی قرارداد ھم بھ خودم چنی اولنی تو ھمی کھ حتادیز

 کھ اولش قرارنبود بھ ی درصورتدنی ھم آخرش بھم پول مدنی مادی بھم یاالن ھم مفت
 . برسھیزیخودم فعال چ

 را با صدمن عسل ھم ییزھای چکیسندگدل نبودم اما .  درکش کنمتوانستمینم        
 تلخ و زھرمار بود کھ بلند شدم و بدون توجھ بھ میانقدر برا.  ھضم کردشدینم
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 نشیھمان لحظھ محزون با ماش. باز دنبالم راه افتاد و حرف زد.  راه افتادماتشیچرند
 : ِ را تل کردشی آفتابنکی و عدیرس

 !ی سبحانیخانوم و آقا! بھ بھ -         
 تی نھای بمیآداب و معاشرت برا.  خودم را کنترل کردمگرانیبازھم بھ احترام د        

 : بھ زور لبخند زدم وگفتم. نطوریآبرو ھم ھم. مھم بود
 .سالم-         
  بانو؟ییدایکم پ-         

     
 ؟یخوب-         
 ! شده ؟یچرا انقدر خودمان! لحنش را دوست نداشتم        
 .تشکر-         
 . ھستمی اشاره کرد کھ عصبمانیحس کردم ا        
 ؟یچرا سرخ شد-         
 نی ھم تھ دلم او را مسبب ادی شادانمینم. زدی کھ انقدر پررو حرف مامدیخوشم ن        

 :  احترامتی بار بھ حرف آمدم اما در نھانیا. دانستمیوضع م
 .دوماھھ منو گول زده.  دانشگاهرهی نممانی محزون، ایآقا-         
 شد و سرم را کینزد. دمی و بغض شد خجالت کشی اھی حالت گرمی صدانکھیازا        

 .باال گرفتم
 .دونمیبلھ م-         
 :  کردمیعصب        
 کھ درس دیاما بدون.  شدهھی و حاشاتی فرعریا ؟ چون درگ چردیدونیم! جالبھ -         
 .تھی من اولویواسھ 
 :  زد و گفتیلبخند        
  ؟تھی اولومانمیاما واسھ ا. واسھ تو آره-         
 : گرفتم اما رو بھ محزون گفتممانیانگشت اشاره ام را باال اوردم ومقابل ا        
 !!ستی نتی اولویچی باشھ ھنیبھ ا! ن؟؟یا-         
 در صورتم یریی اما تغختیری ممیبدون آنکھ خودم بفھمم، دانھ دانھ اشک ھا        

 . بودیرارادی و غیعصب. نبود
     

 کار ای زورش کنم واسھ درس دیآره ، درستھ آدما حق انتخاب دارن، من نبا-         
 ): د اما ادامھ دادم آممانی اعتراض ایصدا.(ی خبرندارزای چیلی ، اما شما ازخگھید

 وحاال دیلرزی ممیلب ھا...(من حق دارم چون من.  محزونیمن فرق دارم آقا-         
 ...چون من)...خواھدی می حسابی ھی گرکیحس کردم واقعا دلم 

 با پول من و مینتوانستم بگو.  را بشکنممانینتوانستم غرور ا. مینتوانستم بگو        
 .کشدی حاال نفس منیپدرم تا ھم
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ھر دودنبالم آمدند ومحزون مقابلم .  دوشم انداختم و راه افتادمیکولھ ام را رو        
 :ستادیا

 ست؟ی نتی واسش اولوی کسیگفت-         
     

 .یتو واسش مھم! تو.  ھستگمیاما من م-         
 . آسفالت لرزاندمی کردم و باز نگاھم را روی عصبیتک خنده         

     
 .ای نھ ؟ با من بیگیم-         
 وی من را بھ استدکراستی و میتا آموزشگاه رفت.  و با خودش برددیکولھ ام را کش        

 ومنتظر بودم محزون کردمی صورتم را پاک ممی ھانیبا آست.  نشستستمیپشت س. برد
 !!!! ھستمتی اولومانی ایثابت کند من برا

 مانی بھ محزون و سپس بھ خود ارتیبا ح. دیچی پوی دراستدمانی ایبای زیصدا        
 : محزون گفت! یمثل خوانندگان واقع.  بودم با آھنگ بخوانددهی ندچوقتیھ. نگاه کردم

 تا دی با ماھا جنگیکل!  کرده بھ تومی آھنگ آلبوم رو تقدنیخوب گوش کن، اول-         
 ) کردادیوصدا را ز" ! (آسمان آذر"اسم آلبوم ھم بشھ 

آنقدر عاشقانھ و .  آذر ماه بودی وبارانی و آسمان ابرزیتمام آھنگ در مورد پائ        
ُ شانھ سر خورد و من با دھان باز بھ یکولھ ام رو. جذاب بود کھ واقعا مدھوشم کرد

 : محزون صدارا کم کرد وگفت.  افسونگرش گوش سپردمیصدا
وب بشھ و وضعش درست بشھ، درضمن، بھمون گفتھ اگھ فروشش خ... بفرما-         

 . کارا واست کنھی کلخوادیم
     

بھم گفتھ .  کنھ و زودتر بتونھ جبران کنھشرفتیتمام تمرکزش روگذاشت کھ پ-         
 .یکشی زحمت میلیخ

 :  واقعا خوشحال شده بودم گفتمنکھیبا ا        
 .ردکی با من مشورت مدیبا.  گولم بزنھشھی نملی دلنیباشھ، ا-         
 ! بغض کرده مثل بچھ ھانی ببگھ،ی ببخشش دگھیخب حاال د-         
 : بھ جلو برداشتم و دستانش را گرفتمیقدم. میمحزون خارج شد و من و او ماند        
 .دمیترس..ی معرفت شدی بیلیاما تو ھم خ. دیببخش-         
 .ن کنم جبراخوامیاما م... واست دردسرمیلیمن خ.. دیتو ببخش -         
 :  اش گذاشتم و گفتمنھی سیسرم را رو        
 .ی درستو بخوندیبا.  دروغت اصال خوب نبودگم،یاما ھنوزم م...یمرس-         

     
 . دانشگاھت صحبت کنم با استاداترمیفردا م-         
 .نھ-         
 :  گفتیبا لحن مھربان وملتمس. متعجب نگاھش کردم        
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 . نکن خانوممتیخواھشا اذ.  کنمی کارتونمیمن تا پول نداشتھ باشم نم-         
     

 دستم ی پول درست حسابنکھیبھ محض ا...  اصالدمی میتعھد کتب. خورمیقسم م-         
 !ی بدھی شھری تو کارکنخوامیمن نم. اومد برم دانشگاه

 !خب تو کارکن-         
 .کنمیخواھش م.  ھمشزنمی کھ گند میدید. تونمی نمیقی جزموسیمن کار-         

     
 ؟یآذ-         
 !اه.. ھی جورھی اصال چشمات یخونیمطمئنم نم. نمی ببسوادی تو رو بتونمینم-         
 .نشستم و طبق معمول سرم را گرفتم        
 . لحظھھی ایب. خونمیبھ روح بابام م. خونمی مخونمیم-         
 . رفتمیگریدنبالش بھ اتاق د        
 . مدت عالف نبودمنی اینی بزنم ببانوی پخوامیم-         
 بلند بود اما مانی مثل ایاز نظر قد.  ما بلند شددنی بود کھ با دانوی پشت پیپسر        

 :  گفتمانیا.  پوش و فوق العادهکیش.  دوبرابر اوکلشیھ
 .دوست گلم مھراد ھستن-         
 : روبھ مھراد ادامھ داد        
 . خانومم، آذرشونمیا-         
 کھ من یبا ھمان لحن.  تنگش کردی ھابیمھراد جلو آمد و دستانش را داخل ج        

 :  گفتدمیپسندی نمبھی مردغری براچگاهیھ
 ؟ییخانوم دکتر شما! سالم خوشوقتم-         
 :  باشمی احترام، جدنی کردم درعیسع        
 .دانشجو ھستم فعال. سالم-         
 :  باال انداخت و گفتییتک ابرو        
!  خوش صداستایلی خمانیآذر خانوم ؛ ا..  دارهی چھ فرقگھی ھمونھ دگھیخب د-         

 .حواست باشھ
 !زدی ھم لبخند ممانیا.  شدیبدم آمد خودمان        

     
 مونی ھمکارگھیاگھ کار اول خوب باشھ د. آذرجان، مھراد اسپانسرمھ -:مانیا        

 .ھیدائم
 :  گفتی دوست نداشتنِیمھراد با ھمان مھربان        
 . با دکتر مھندساییباعث افتخار ماعھ آشنا.. ھمومینیبی مادی زگھید-         
 .نیلطف دار-         
 : نگاھم را بھ ھردودادم وگفتم        

 .خداحافظ.  فردا امتحان دارمرم،یمن م-         
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.  گرفتم و بھ خانھ رفتمنی ماشیفور. دیای بارآنقدر تند رفتم کھ نتواند دنبالم بنیا        

دلخور .  نھ بھ درس خواندن و نھ بھ غذا درست کردنرفتیدست و دلم نھ بھ کار م
 بتشی غکردمی صحبت مشی وبا استادھارفتمیمن بھ حرف او نبودم، فردا م. بودم ھنوز

 ھم کھ شیعقب ماندن ازدرس ھا. کردمی مھی وام را تسودی بافاز آن طر. را قبول کنند
 .میای دربی حال و ناراحتنی بھ خانھ امان زدم تا حداقل ازایزنگ.  خود را داشتیجا

 .کردی حال من را خوب مشھی و پدر و مادرم ھمنی آذیصدا        
 .یسالم آج-         
 ؟ی خوش؟یخوب! سالم قربونت برم تپل من-         
  خوبھ ؟وسفی خوبن ؟ نایچھ خبر مامان. زمیخدا نکنھ عز-         
  کاروبار خوبھ؟؟یشما چ! زمیخوبن ھمھ عز-         
 : پس گفتم. می بگوی نبودم کھ دردم را بھ کسیخوب نبود، اما من آدم        
 . خوبھیخت ھست ول سکخردهی. نی خوبھ آذیلیخ-         
 ! ؟کنھی کار مکنھ؟ی چھ ممانیا! خب خداروشکر-         
 جز شناختندی را ممانیانگار ھمھ ا.  بود کم کم محو شدمی لب ھای کھ رویلبخند        

 .زدی درآن موج میتعجب ونگران! ؟!! ؟کندی گفت کھ کار میبا چھ لحن. من
 . رو بده مامانیگوش. کنھیکار م! ھیبچھ خوب. آره خداروشکر-         
 خودتو نمی ؛ نبی گوشزد کنم آجگھی بار دھی یشی اگھ ناراحت نمی ولدمیباشھ م-         

 . ھای بندازیبھ بدبخت
 :کامال منظورش را گرفتم        
 . رویبده بھ مامان گوش.  جونمنیباشھ آذ-         
.  شدمھی آسوده و تخلیکم.  آرامم کرده بودی دوست داشتنزانی عزنیصحبت با ا        

 .دمی خوابمانی ای وبدون توجھ بھ شام درست کردن برادمی سرم کشیپتو رارو
 روبھ دمیخواب آلود پتو را بلند کردم و د. زدی کھ با تلفن حرف مامدی مشیصدا        

 . نشستھ و مشغول استمیرو
 ی گوشدمیو با تعجب دآھستھ نشستم .  کنارم استتزای دوجعبھ پدمی و ددمیبوکش        

 !زد؟یمن کنارم است، پس او با چھ حرف م
 :  را مقابلم تکان تکان دادیمکالمھ اش تمام شد و گوش        
 !سالم-         
 : اخم کردم و گفتم        
 ! ؟ھیاون چ-         
 کرد و چند تراول درآورد و با چشمان روشن و شاد بشیدستش را داخل ج        

 .نگاھم کرد
 !لیپول و موبا-         
 :  سرم جمع کردم و گفتمی را باالمی و فرفردهی چسبیموھا        
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 ازکجا؟-         
 . بخشش رو فعال باھام حساب کردھی یعنی.  مھراد بھم دادومده،یھنوز آلبوم ن-         
 : دم و گفتمپتو را تا ز        
 .مبارک باشھ-         
  خوب بشھ؟مونی زندگیخواستیتومگھ نم!! آذر..!  بابایا-         
 .خودتو نزن بھ اون راه-         
 : شدی عصبی بار کمنی اولی و براستادیمقابلم ا. رخت خواب را بھ بغل زدم        
 ؟یکنی مینجوریچرا ا-         
 .می اومدلیما واسھ علم و تحص! ؟ی کردکاری چیمفھی ممانی ا؟ی جوریچ-         
 . ، انقدر نرو رو مخمخونمیمنھ المصب گفتم م-         
 :  تر ازخودش گفتمیرخت خواب را ھمانجا رھا کردم و عصب        
 گھید.یتونی نمگھی شروع کرد اما درسو دی ھروقتشھیساز زدن و خوندن رو م-         

 ! توی قویاونم با اون اراده . ی کنکور بدیتونینم
  کنم ؟کاری چیگی ؟ پس مھی چفیحاال تکل-         
 کھ طبق امی خودمم ب،یتونینم.  دانشگاهیری آدم میفردا مثل بچھ . دونمیمن نم-         

 !معمول التماس کنم مردمو کھ راھت باز بشھ
     

 .ی بشی آدم حسابخوامیمن م. مانی گفتم انکھیھم-         
 . زد و نشستشی موھانی بیچنگ        
 .نی بشایب. باشھ بابا باشھ-         
 :نشستم و پرغصھ نگاھش کردم        
 مانم؟یا-         

     
 . براترمیمیبھ جان بابام م-         
 .صورتش را بھ حالت قھر برگرداند        

     
 ! منم ھستتی ، موفقتتیموفق. دوستت دارم بخدا-         

     
 ؟یمیا-         
اما . یکردیمنو آدم حساب م. یذاشتی کھ بھ من احترام می نفر بودھیآذر فقط تو -         

 .یکنی رنگ عوض میدار
 :  زدادی بار فرنی اولیبرا!  گرفتشی شد و دست پی آن وحشکی        
  شده ؟ادی ؟ دکتر دوروبرت زھیچ-         
 !دی باال پرمیابروھا        

     



 105 

 م؟یستی مھم شده؟ درحدتون نالتی دکتر دورتون پر شدن کھ تحصیآره ؟ آقا-         
 ؟؟؟!!!مانی ایگیچرا چرت و پرت م-         
نترس بابا .  درس نخونم کھ واست افت کالس بشمیترسیم. نھی ھمگھیچرا د-         

 . چشمخونمیم
 :  رفتم و گفتمطایدنبالش بھ ح!  احمق قھر کردیمثل پسربچھ ھا        
 ؟ درس واسھ من از تو ھمون روستا ھم مھم یزنی االن تھمت می دارمانیا-         

 . بخدایشعوری بیلیاونجا دکتر دوروبرم بود؟ خ! بود، نبود؟
 .یفھمی اما نمکنمیمثل خر کار م        
 :حاال او نادم برگشت طرفم        
 . بودی منظورم چیفھمی اونوقت ماد،ی دربی آلبوم کوفتنیآذر جان بذار ا-         
       

 نشده بودم وحس یھنوز راض. در محوطھ نشستھ بودم ومنتظر کالس آخرم        
 . فشار من را زشت تراز قبل کردهنی اکردمیم

 . ازدور دست تکان دادند و اشاره کردند بروممی ھایھمکالس        
 ی صداگذاشتم؛ی مفی کوچکم را داخل کی نھی کھ آئیپشتم را تکاندم ودرحال        

 :  دوپسر توجھم را جلب کردیمکالمھ 
  واست؟ارمی باحالھ پسر، بیلیآره سھ شنبھ انگار پخش شده ، خ-         
  ؟خونھی خوب مار،یآره ب-         
 ..ھیعال!  یلیخ-         
  تاحاالدمی بود اسمش؟ نشنی چیچ-         
 .دمی فرھاد شننی صبح توماشدمیآره منم نشن..ی سبحانمانیا-         
 : متعجب برگشتم و گفتم.  کرددنیقلبم شروع بھ تپ        
 .دی ببخشونیآقا-         
 نشده ی ھا عادیلی خی وظاھرم کھ ھنوز براپی بھ ترهی خرهیھردوبرگشتند وخ        

 : بود گفتند
 بلھ ؟-         
 ن؟ی فرمودی سبحانمانیا.  حرفاتونو شرمندهدمی شنیاتفاق-         
 . کردندنیسرشان را باال وپائ        

     
 خواننده اس؟-         
 مانی کار اکردمی شدم ، فکرنمیکجوری. بازھم سرتکان دادند و منتظرماندند        

 و دمیدی مصرف میِ من ھم تھ تھ دلم او را فوق العاده بییکجورھای.  باشدیانقدر جد
 .ی زودنی آن ھم بھ اچدی بخواھد اسمش بپی روزکردمیصورنمت

 : جلو رفتم وگفتم        
  صداشو، تازه آھنگ داده ؟دمیمنم شن-         
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 بلھ-         
 ارمی خوبھ؟ من آخھ سردرنمیلی مگھ کارش خد،یدیچطور شما انقدر زود فھم-         

 .زای چنیازا
 می مسائل ھستنی زودتر دنبال امی ھستکیر موزخب ما چون خودمون توکا! آره-         

 .میدی شننیواسھ ھم
 : زدمی پلک میرارادیتند و تند وغ.  بھ من دست دادیحس خاص        
 وقت یعنی درآمدم دارن؟ دنی مکی موزینجوری کھ انای اونوقت انمیبب!! آھان-         
 ست؟ی نیتلف کن
! کنندی بد درمورد من می حس کردم فکرھای حتدانمینم. خنده اشان گرفتھ بود        

 نی بچگانھ بود با ادی احمقانھ وشامیاخر سؤال ھا!  نخ دادنی ھاھی در مایزی چکی
 :  خوش گفتی با روشانیکیحال 

 از ی ھرکسنکھیا. می مختلف داری خانوم، بلھ ما انواع سبکا و کارانیبب-         
 .شھی مشھور نمچوقتیمامانش قھرکرد بره خواننده بشھ خب مسلما نھ، ھ

ُ مجازه، پرباره، حرفھ ھ،ی ھستن، کارقویرانی سبکا ھستن مثال پاپ ای سرھیاما         
 نایخب؟ ا. یرانی ایلمای فیانی پاتراژیآھان مثال ت... نداره، آمی کاررانی با اسالم واھ،یا

چطور؟ واسھ خودتون .  وضعشونشھی توپ مدنی آلبوم من،ذاری کنسرت منایآره ، ا
 .ینیرزمی نداره مگر زی راھال دخترکھ اصن؟یخوایم

سرتکان دادم .  را درک کردممانی کار اتیتازه جد.  مھم نبودشی حرف ھایباق        
 : وعقب رفتم

 .خدانگھدار.  سپاس گزارمیلیخ.  ممنونمونیآقا-         
 دلم ضعف یدروغ چرا؟؟ کم!  ناراحتدانستمی خوشحالم نھ مدانستمیحاال نھ م        

 .رفتیم
 !!!! نگفتیزی چی حساب آشنائی روی سرکالس و استاد تھراندمیررسید        
        

 و ثابتش بھ من زنگ دی جدی با آن شماره مانی کھ ادمیکالس تمام شده بود و د        
 کردم تا خوش بھ حالش ی را جدمیبا وجود آنکھ خوشحال تر بودم ، صدا! زندیم

 !نشود
 .الو عشقم-         
 !اگر مشھورشود؟.  بھ من دست داده بودیحس خوب.  را گاز گرفتممیلب ھا        

     
 . با دوستامرونی بمی دنبالت امروز برامیعشقم م-         

     
 آذرخانوم؟-         
 ...مانیا-         
 .مھراد.  خونھ آماده شو دوستم دعوتمون کردهیعشقم رفت! جان-         
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 و درس ی پولی بنیا.  حق با او بوددیشا. دمی کشیقطع کردم و نفس آسوده ا        

 .خواندن آن ھم در دانشگاه آزاد، مشکل بود
طبق معمول . است راھمان اشتباه کردمی دردلم بود کھ حس میزی وجود چنیبا ا        
 . گرفتم و بھ خانھ رفتمنی ماشری درگیبا فکر
آخر .  چک کردم کھ سوسک نداشتھ باشدیاولش ھم کل. رمی دوش بگخواستمیم        

 !کردی مشترکمان عرض اندام میی در حمام ودست شوی سوسکشھیھم
 حناشده ام را بافتم تا بعدا کھ ی سشوار داشتم اما ھمانطور موھاخواستیدلم م        

 .بازکردم حالت گرفتھ باشد
 گرفتی جورواجور می مدت کھ خودش لباس ھانیکاش ا.  چھ بپوشمدانستمینم        

 . من ھم بخردی برامی کھ بگوماندی مادمی
 . بودی کھ داشتم؛ ھمان مانتو وشلوار لییدرحال حاضرتنھا لباس نو        
 ی کھ وقتی آن عطری و بجادمیھمان ھا را پوش.  نبودیا چاره امردد بودم ام        

 . بودم را زدمدهی کھ خریدی جداسی عطر زدند؛ی ھمھ غر مزدمیم
 با شی واقعا رنگ نارنجدانستمی خودم مگری نداشتم کھ دشتری بی دستفی ککی        

 ! کولھ بندازمشدینم.  نبودی االن من افتضاح تضاد دارد اما چاره اپیت
 :  گفتاطی انداخت و بدون آنکھ داخل شود ازھمان حدی کلمانیا        
 .ی بدو اگھ حاضریآذ-         
 تنش تی مردانھ اش فراھنیشلوار وپ.  دھانم بازماندمی بگودی و بادمیسرک کش        

  کرده بود؟؟دای چطور انقدر خوب لباس پشی افراطیبا آن الغر. بود
 زوبدونی شده بود و صورتش تمشیلند شده بود ، روبھ باال آرا کھ حاال بشیموھا        

 ! سرکوچھ باشدی ساده مانی ھمان اشدیباورم نم. شیر
 چطور دانمی کھ نمی را مثل مھراد باال زده بود و من مات چھره اشی ھانیآست        

  ھمھ عوض شده بود؟نیا
 آمد اما ی بھ چشم نمدیبا آنطور کھ چوقتی بود اما ھیدرست بود چشمانش رنگ        

 باز تر وبراق شده شیچون چشم ھا!  داردشی ھم صورتش آرای کمکردمیحاال حس م
 : کنترل ازدست دادم وبھ زبان خودمان گفتم. بود

 !!ی شدیچ! آخ کھ من قربون تو برم-         
در * ی جی را بھ لحن وشی کھ صدای شد و درحالنھی دست بھ سیبھ شوخ        

 :  گفتیآورده بود با ھمان زبان محل
 ! منیآه خدا-         
 زدم شی و بازونھی بھ سزی چند مشت ریبھ شوخ. دمی وبھ سمتش دودمی کشغیج        
 : وگفتم

 ! یعوض! یعوض-         
 :  و گفتدیخند        
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 .رشدی بدو فقط دنیبب!  ممنونمیلیخ-         
. می راه افتادکی تنگ وباریھردو دست در دست ، خوشحال و خندان در کوچھ         

 : می کھ بوسش کنم اما مزه دار شدن لبم باعث شد با تعجب بگودمیگردنش را کش
ِکرم زد-           !؟یِ
 :  بود گفتدهی خجالت کشی کھ کمیقھقھھ زد و درحال        
 .موری واسھ عکس آلبوم ، دستور فرمودند بھ گرمیرفت.  مھرادهرهیتقص-         
 . کندشی آراخواستیدلم نم.  درھم شدی کممیاخم ھا        
 ؟ی اجازه دادی کھ چمانیا.  ندارمشی من کھ زنم آرا؟ی چیعنی-         
 .یخوب نشدم مگھ ؟ خودت گفت.  کنمکاریچ-         
 ...یچرا ول-         
 . من سخت گرفتھ بودمدیشا . دادم سکوت کنمحیترج        
 . کردهیمھراد خودش فکرشم نم! آلبوم ترکونده!  آذریراست-         
 :  وگفتمدمی را برھم کوبمیدست ھا.  فراموشم شدمیناراحت        
 .دمیامروز منم تو دانشگاه اسمتو شن!! یراست-         
 :  انداخت وگفتینگاه دلخور        
 .وونھید! منو دست نندازا-         
 : قھقھھ زدم وگفتم.  از خودش دورکردی سرم را بھ حالت کف گرگیوبھ شوخ        
 ...  داده وکی موزی سبحانمانیدوتا پسره گفتن ا. گمیبھ قرآن راست م-         
 . کاره ھاست ؛ نھ ملتنی انی آلبوم فعال دست بھ دست بیچرند نگو آذ-         
 .دنی دوستشون شننیگفتن تو ماش. کردنی کار میقیاونا ھم موس! گھیھمون د-         
 :  نگاھم کرد وگفتیباخوشحال        
 ؟ی زنمیگفت)... خودش را گرفت و ادامھ دادیباز بھ شوخ...(؟یجد-         
 !نھ-         
 ! ھاھا.  بھ بعد نی ازاگھیپز بده د!  خویگفتیم-         
 !  دانشگاه شدهی تھرانی پسرھاھیکھ چقدر لھجھ اش شب فکر کردم نیومن بھ ا        
 کھ در ی سوار شدن، مقابل رستوران فوق العاده انیبعد از چند کورس ماش        

 .میستادی ادمیدی ھم نممیاھایرؤ
 بودم دهی کھ تابھ حال ازاو ندیگری دی دستم را گرفت وبازھم با سرخوشمانیا        

 : گفت
 .شوندی وارد می وخانوم فلفل دلمھ ااریخ یآقا! اھم-         
 : بھ خنده افتادم وگفتم        
 .رکنھیخدا بھ خ-         
 :  گفتمانی وامیداخل شد        
 .اونا اونجا نشستن-         
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 تمام اعتماد بھ ی سھ پسر و دو دختر آنچناندنی و من با دمی رفتیزیبھ سمت م        
 ھستم ی نخالھ اکردمی کنم ، حس مانی حالم را بی بھ خوبتوانمینم. نفسم را ازدست دادم

 :  کردی معرفمانی و استادندی ایھمگ.  جمعنی انیب
 . دوستشون پانتھ آ خانومشونمی ا،یشناسیمھراد جان رو کھ م-         

 از دوست دختر مھراد حرف زد ی راحتنی بھ امانی انکھیازا! ؟!؟!دوستش؟        (
من فقط تنھا !  کالس ھم نبودمیمن احمق و ب. نبودمیمن افراط! نھ نھ . حالم بدتر شد

 بود نی کھ مرتکب شده بودم ؛ ایمن فقط گناھ!  بود کھ فرھنگم فرق داشتنیگناھم ا
 ) فرق داشتشی ھا وضد ارزش ھاش آمدم کھ ارزای بھ دنییکھ درجا

 مارال دوست شونمی وا ھم بھراد، برادر مھراد و البتھ اسپانسر دوم منشونیا-         
 .بھراد جان

 چرا حواسم نبود؟!  کرد؟ریی ھمھ تغنی امانی و چطور؟ ایِک        (
 ی کاله ھای را برای صورتیُ آن بود کھ ربان ھاِیمن حواسم پ!! دمیھان فھم        

 !) را پسرانھی آبیدخترانھ بزنم و ربان ھا
 .سِی بی جان ، نوازنده روانی گل ھم سی آقانیا-         
 خودم را تمام و کمال وقفھ خانھ ی شھری چندماه زندگنی درانکھیاشتباه کردم؟ ا        

 ! تا مثال رشد کنم ؟گشتمی دانشگاه می با بچھ ھادی من ھم بایعنیو شوھر و کار کردم؟ 
. فقط دلم بدجور گرفت... نھ! نھ کھ احمق وبچھ باشم ھا؟.  جھت بغض داشتمیب        

 :  بھتر شدمی کممانی داشتم کھ با حرف ایس بد حدانمینم
 . ھم آذر جان ، خانوم دکتر گل و ھمسر بندهشونیو بچھ ھا، ا-         
 نشانی بی حرف ھاتوانستمینم.  کردم و نشستمیکیبا سربود ھرچھ بود سالم عل        

.  جان آقاخواستیاصال االن دلم پدرم را م!  بودم آقا جانیکجوریاصال . را درک کنم
 دی بخورم و او بھ من بگوری و من با شاوردی پدرم عسل تازه بخواستیاالن دلم م

 !شکمو
 پروا بود، شوخ طبع بود یمھراد ب.  داشتمیحس ضعف خاص.  بودنیسرم پائ        

ً بود من ساده ھستم دائما من را بھ حرف دهیمثال فھم. دیفھمی نممانی اما اکردی متمیواذ
 بھ زنمی حرف ممی از درس ھاشی کھ بھ زور برای گاھکردمی و خودم حس مدیکشیم

دوست .  نمانده کھ بترکدیزی و چزندی لبخند ما دندان نممی از واژه ھایتلفظ بعض
 اش گذاشتھ بود رچانھی زی بھ کارم نداشت و تنھا دستی بود اما کاردهیدخترش ھم فھم

 .کردی م و چھره ام را براندازکلی تمام ھرهی خرهیوخ
پسرھا . الی و خوش اندام، مثل سھکیفوق العاده ش.  بودندبایھردو دختر واقعا ز        
 بھ من کادو داده دی کھ گلشیازھمان فوق العاده ھا کھ در رمان.  خوب بودنداریھم بس

 .بود خوانده بودم
 نوع نی و ھمچنادشی زی جمع ؛ الغرنی ای تنھا ضعفش در برابر پسرھامانیا        

 . بودزدی درآن موج میبرخودش کھ ھنوز ھمان سادگ
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.  کھ من بودمکنمیواز ھمھ بدتر، اعتراف م.  شده بودیوگرنھ ازنظر چھره عال        
 لونی کھ حاال مثل پانتھ آ از وی ھنری و نھ حتی نھ لباسی ، نھ چھره اینھ اندام

ھم مشخص نبود راه  کھ آن یلی خوب تحصی رشتھ کیفقط ...یچیھ. مینواختنم بگو
 کھوی نکھی داشتم اما امانی با ای بھ خوشبختدی اموز نھ ؟ البتھ کھ ھنای برمی مییبھ جا

 . من را سرخورده کرده بودی کمرمی قراربگبی جمع غرنیدرا
 :  گفتممانیسفارش غذا دادند و من آھستھ بھ ا        
 .ارنی واسھ منم بیریگی واسھ خودت میھرچ-         
. بای چشمم بھ دختران زکی بود مانی چشمم بھ اکی اورند،ی کھ غذا را بیتا مدت        

 : مھراد گفت
 . آلبومونھ آذر خانومیی استثناتی شام بخاطر موفقنیا-         
 .مبارکھ. بلھ-         
 .مانی بخاطر اگمی مکیمنم بھ تو تبر. ممنون-         
 .ممنونم-         
 .با دخترا حرف بزن. راحت باش. ی معذبمکنیحس م-         
 . بھ کارم نداشتیحس کردم مارال خنده اش گرفت اما انصافا کار        
 خاص ی کم محلکیفقط . کردی نمزنگاھمیرآمی وتحقامدی چشم و ابرو نمیعنی        
 :  گفتیآخر. کردی متعجب نگاھم مشتریپانتھ آ ھم ب. انگار کھ من آنجا نباشم. داشت
  شما؟یواقعا دکتر-         
 :  حال گفتمنیبا ا.  را گم کردممیدست وپا        
 . امی پزشکیدانشجو.  نھیعنیبلھ ، -         
 چند سالتونھ ؟..ھان-         
 .نھ نھ نوزده شدم...ھجده-         
 :  تکان داد وگفتیسر        
 ...ھوم-         
ُ پرس کامل مقابلم داشتم کی جمع ی مثل پسرھانکھی و من از ادندیغذاھا را چ        

 . مقابلشان بود و مشغول شدندجاتیھردو دختر دوبشقاب کوچک سبز. دمیخجالت کش
 :  گفتدادی بھ من نمیبھراد کھ مثل برادرش حس خوب        
 .دمت گرم بخور!  تعجب نکننینجوری ھمنایا-         
 :  و گفتدی خندمانیا. رد شرمزده ام کیلیخ. طاقت نداشتم        
 .دوستام شوخن. الیخی بزمیبخور عز-         
        

 "زمان حال        "
 مدارک؟-         
 رونی ؛ از پنجره بندازمی بھ سمتش بی نگاھمی نی را بدون آنکھ حتنیمدارک ماش        
 .گرفتم
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 د؟یبری مفی وقت شب کجا تشرنیا-         
 . پنجرهی دستم لبھ کی دستم بھ فرمان وکی.  لم دادمشتری وبدمیکش یقینفس عم        

     
 !با شمام خانوم محترم-         
 . خونمرمیم-         
 ً. لطفادی شادهیپ-         
 .حال نداشتم دھان بھ دھان بگذارم، وگرنھ جواب داشتم        

     
 : با تعجب گفت        
 !دی بشادهی پگمیم! حالتون خوبھ ؟! خانوم؟-         
 . بشمادهی پدیمن نبا-         
 چرا؟-         
 : خونسرد نگاھش کردم        
 .ی دادستیتو ا-         
 خب؟؟-         
 .دونمی منویمن قوان-         
 نبود ی ازهی کھ انگفیح. صورتش درھم شد. کردی جسارت را نمنیتصور ا        

 .کردمی را درست مزیُ و بن ھمھ چخیوگرنھ از ب
 :  گفتتیبا اخم وجد        
 .می بگرددی بانمیصندوق رو بزن، ماش-         
مدارک را بھ سمتم . دی خودش و دوستش بھ اتمام رسیھمانطور نشستم تا وارس        

 .گرفت ، بازھم بدون نگاه بھ سمتش پسشان گرفتم
 .ستی نکای آمرنجای ادین بدونویا-         
 .کنمی مکاشیمن آمر-         
 حال ھوا نی زده بود، با ادهیسپ.  و قفل را زدم و راه افتادمدمی را باال کششھیش        

 کی با ی زندمی چشم دی بھ راه بودم کھ از گوشھ رهیمات و خ.  بودکی و تاریزیپائ
 .دھدی کنارجاده دست تکان میتریچھارل
 و ی عقده انکھینھ ا! حال و حوصلھ نداشتم.  توجھ گذشتمینگاھم را گرفتم و ب        

 و نفرت دارد، نھی کھ کیکس!  بودمی فراتر از عقده ایزی چکیمن .  شده باشمی انھیک
 . است بھ فکر انتقام باشد اما من را کشتھ بودندنیحداقلش ا

 کردمی می زندگتیتا نھا. ی اندهی و نھ آیدی و نھ امینھ ھدف.  مرده بودمکیمثل         
 . ھم نداشتمی خودکشیحوصلھ .رمی بمیتا روز
 را درحال و یگری ھردختر دای الی حال امروزم، سھنی اگر بااکنمی فکر میگاھ        

.  بردارمی محال ممکن است قدمنم،ی کاره ببمھیاوضاع آن شب ، درآن ساختمان ن
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 ی نجاتش دادم بخاطر آن بود کھ حداقل با گندکارنکھیا. کردی فرق مارھمی جانانیجر
 .فتمی نیھا وسابقھ ام بھ دردسرتازه ا

 کھ از روبھ ونینور کام. ً رسما قاتل بودمگریچھ سود ؟ حاال د...  افتادمادشیباز        
  باعث شد چشمانم را جمع کنم، با سرعت گذشت وزدیرو م

 ...... و کور، بھ فکر فرو رفتم سوتی بھ جاده رهیحاال دوباره خ        
*****         

 . ما آخر شبی خونھ میبچھ ھا بر -:مھراد        
 . رو بھ جمع زد و من منظور چشمکش را نگرفتمیچشمک        
 .من امتحان دارم.  ممنونریخ -:من        
 نیبھ ا. دانستی بندوبار می را مثل خودشان بمانی مسخره بود کھ من و ایلیخ        
 : راحت گفت!  گفتندی گفتند ، تجردی کھ تأھلکردیفکر نم
 .ای بیخوای تو ممانیپس ا-         
!  با آنھا بماند، مشکل نبودخواھدی دلش منکھیحس ا.  نگاه کردممانیبھ ا        

ِمن و من کرد و گفت.  آدم سست عنصرکی گر،ی دشناختمشیم ِ : 
 .خداحافظ بچھ ھا. می برگھینھ د-         
دستش را .  سربرگرداندمی عمومی خداحافظکیبا ھمھ دست داد و من ھم تنھا با        

 : پشتم گذاشت وآھستھ گفت
 ؟یستیچرا تو خوشحال ن!  ھاشھی داره مشھور ممانتیآقا ا-         
ا  انقدر راحت درستو رھنکھی واقعا دلسرد شدم از ای جان ، ولمانی ادیببخش-         

 ...نکھی و ایکرد
 ؟یچ-         
 .شھی داره عوض مدتیعقا-         
 چرا؟-         
 :  ادامھ دادممینشستی می کھ ھردو درتاکسیدرحال        
 .یدونستی بد مروییزای چھیتو ھم مثل من وخانوادم -         
 .گرانی بھ دمی کنلی تحمدمونوی عقامیتونیاما ما نم.  منظورتودونمیم-         

     
 من دخالت کنم بگم ارن،ی ھمسر، دوستشون رو می مھراد و بھراد بجایوقت-         
 چرا؟؟
 ...نھ-         
. ادهی مسائل زنی ، ازاشھی می ترم دانشگاه رفتم، تو ھم دوترمکیدرضمن من -         

 ؟یدیند
 ؟یدونی رو بد نمنایاما رابطھ داشتن با ا! دونمیم! دمید-         
 !یچیھ...  واسھ آلبومم و کننی منھی چقدر دارن ھزیدونیم. زمی عزمیمجبور-         
 ؟؟یو چ-         
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 :  نگاھم کردو گفتطنتیبا ش        
 .الیخی بگمینم...نھ نھ -         
 !بگو خب؟!  مانینھ ا-         
 !  آخھزهیسوپرا-         

     
 :  وگفتاوردیطاقت ن        
 !کنسرتم-         
 : مات و مبھوت نگاھش کردم        
 ...فھممی االن من نممانیآخھ ا! ؟ی ھمھ ترقنی آخھ چطور ممکنھ امانیا-         
 کی کنن،یرمی ھمھ دارن منو تحقدی دای انگار کھ دندم،یحق م. زمی عزدونمیم-         

 . برگردوندمویدفعھ ورق زندگ
     

 . و تماشا کننیبش. ی باورم داشتشھیالبتھ تو ھم-         
 .خوامی نمیزی چگھی من دمی فقط بدامونویبدھ-         
 سراغ دانشگاه مزخرفم و وامو رمیدارم م! کنمی فردا حل منیاونو کھ ھم! ھاھا-         

 .ھی موتوری خونھ رمیپس بدم از اونور م
 )آسوده خاطر چشم بستم        (

     
. زمی واسھ خودت عزری بگی لباس درست حسابھی دمی پول بھت میراست-         
  کھ ؟یناراحت نشد! دا؟یببخش

 : دمیخجالت کش        
 روت بشھ می باھم بودگھی درست بپوشم، دوروز ددی بایگینھ خب راست م-         
 !ی کنیمعرف

 :  کھ راننده نشنود گفتی و آھستھ طوردیخند        
 .ی من شدیعاشقتم چاقالو، تو باعث ترق-         
 دم،یدیمن تا با چشم خودم نم.  بوددهیقلبم آرام گرفت اما ھنوز ھم در مخم نگنج        

 ... کارھا روبھ راه استکردمیباور نم
 

        
 نبود اما از ھفتھ ى بعدش ؛ یچند روز اول خبر. آلبومش رسما پخش شده بود        

 از دانمی کھ نمی تا مردم عادریتلف بگ مخیاز اسپانسر ھا.  تماس ھا راه افتاده بودلیس
 یکردی کھ تصور مکردی برخورد می طورمانی اکردند؟ی مدای را پمانیکجا شماره ى ا

! کردی برخورد می و کامال جدگفتی ھارا پاسخ نمتماس!  مشھور بوده استیمادرزاد
 را بھ دستش ی و گوشدمیدوی میبا ھر تماس تلفن.  خود دار باشمتوانستمیمن اما نم

 و نی آذی برایوقت. کردمی و مشتاقانھ گوش مدمیجویمثل کودن ھا ناخن م. رساندمیم
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 خودم باور ھ کلیمثل ھمان اوا. میگوی چھ مکردندی دادم ؛ درک نمحیپدرم توض
 در کیآخر سر ھم قرار شد من بھ روستا بروم تا ھم سر زده باشم و ھم از نزد..نداشتم

 . قرارشان بدھمانیجر
 تق ی با روز ھاشدی ؛ مصادف مرمی بگی کھ خواستم از دانشگاه مرخصیروز        

 نبود کھ ھروقت خواستم بروم ھروقت خواستم یرشتھ ام طور. و لق اواخر زمستان
 ی گرفتن در بعضستی از جملھ بی آنچنانی خواھش و تمنا و تعھد ھایپس با کل. میایب

 و بساط کردمی مارتیتک استاد ھارا ز تک!!  شدمیاز دروس موفق بھ گرفتن مرخص
 را ی ماھکی و سرجمع شدی ھم جزوش مدی عالتی بود کھ تعطیطور. التماس بھ راه

 . در روستا باشمتوانستمیم
 بھ من ینگاھ. کردی با تلفنش صحبت ممانی و ابستمیداشتم چمدان کوچکم را م        

 : چشمک گفتکیانداخت و با 
 تنمون ی تھران فقط لباسامی کھ اومدیاروز! ایکنیجمع مخوب لباس مباس -         

 !باھامون بود
 :متعجب گفتم.  بھ من برخوردیکم        
 !؟یدی واسھ زنت لباس خریذاریمنت م! ؟یخب حاال چ-         
 ! دارمزیری سورپی حاال اووو کلگم،ی می کلوونھینھ د -         
 : کردم و گفتمیکوری شی برایدھانم را بھ شوخ        
 ...برو بابا-         
 کنسرت ی ، تا تو برگردی مھمھ آذیلی واسھ شناختھ شدن خریشو و تصو-         

 !ی پی آی اونجا ویایاووو م! دارم
 ی بدنی واسھ دیای بیخوای نمیتو مطمئن...ادی مشی پی چمینیتا بب... إنشاءهللا-         

 ؟یب
 . دارم عشقمنیتمر...اوھوم-         
.  را کمتر کنمتمی کردم حساسی حال سعنی کرده بود، با اریی تغیلیلحنش خ        

 :چمدان را برداشتم و گفتم
 .میبر-         
 .برو حال کن. ی بریی ھوارمیگی مطی بلیاز دفعات بعد. زمی عزمیبر-         
 : گفتمی و جدی شوخانی میبا لحن!! باز لج من را درآورد        
 !ای بعد إفھ بریحاال بگ-         
 .اونم بھ چشم! ھاھا-         
 ی کرد و تا خود آنجا مغز من را خورد از بس کھ گفت روزمی ھمراھنالیتا ترم        

من ! دیای بی عمومی مکان ھانجوری بھ ای بھ راحتتواندی نمگری و دشودیمشھور م
 واقعا میراستش را ھم بگو. کردمی برداشت می را مسخره و شوخشی حرف ھاشتریب
 ادامھ ى توانستمی کھ خودم منی ھمییاکجورھی درس خواندنش را زده بودم و دیق
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 ھم دارد ی کھ پول خوبدشی کار جدنیبگذار با ھم.  بدھم خوشحال بودملیتحص
 .سرگرم باشد من ھم درسم را بخوانم

در کل خانواده ام . می و تست بزنمی تا درس بخوانامدیاز اولش ھم بھ زور من م        
. نھ کھ اعتماد نکنند بھ من!  تاھل بودلی رفتن من بھ تھران جھت تحصیشرطشان برا

 کنمیحاال خداراھم شکر م. خواستندی منجوری خودم ای داشتند و برای خاصدیفقط عقا
 بود از نیاما بازھم دلم چرک. بدھد خودم ھم نخوانمری کھ گستی نییکھ ازآن مرد ھا
 ..... کنمی خودم را راضتوانمیچھ کنم کھ نم!!!  بودموانھید!!!! دانشگاه نرفتنش

 ...ارشدمی دی راھیی و من بھ تنھامی کردیازھم خداحافظ        
******         

 "زمان حال        "
شماره ى ناشناس در . دیلرزی داشبرد می رولیموبا.  تھران بودم ی ھاکینزد        

 : وقت صبحنیا
     

 الو؟؟؟؟-         
     

 آذر خانوم؟-         
 :لحنش را شناختم.  حنانھ بودکنمیفکر م        
 شنومیم-         
 .سالم-         
 !!!!دادیبھ قاتل عشقش سالم م        

     
  چش شده؟؟اریخانوم رزاق؟ جان -         
 : افتاد و ادامھ دادھیبھ گر        
 !تو روخدا حرف بزن! ؟ییشما کجا-         
 ی کالنتررمیم-         
 !کشمی ماریجان!! نھ شمارو بھ قرآن!!! نھ نھ نھ-         
 : گذاشتممی پای را روی و گوشکری اسپیزدم رو.  شدمجیگ        

     
تو رو .  بگمییزای چھی حتما بھتون نمی با اون حالش بھم گفت شمارو بباریجان -         
 .ی کالنتردیخدا نر
 !! گربھ ى ھفت جاننیزنده بود ا        

     
 نمتون؟؟یکجا بب-         
 ؟یشمارمو از کجا اورد-         
 . گفت برم از خونش بردارمیعنی.. داداریکارت مطب، جان-         
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 . مطبایب -         
 ...نیف...نیف!! چشم-         
       

مقابل مطب نشستھ بود . دانستمی را نممانی و ااری حنانھ و جاننیبطھ ى بھنوز را        
.  بود کلھ پا شودکیسرش را بلند کرد و نزد. نور باال دادم. و سرش را گرفتھ بود

 منتظر ماندم حرف کردمی کھ بھ رو بھ رو نگاه می دادم و در حالنیی را پاشھی شیکم
 :بزند

 !سالم-         
 . بدجور گرفتھ بودھیشدت گر از شیصدا        

     
 نم؟؟ی بششھیم-         
  شده؟داشی چرا پمانیا-         
 !؟یک-         

     
 !خانوم تورو خدا-         

     
 دهی دبی ، آسی شکلنی اونو ھمنی بگی کالنترنی گفت بھتون بگم رفتاریجان-         

 نباشھ ؛ اونو ری پاتون گنکھی ای و برای کردشیشما جراح.  مطبتونیانداختن جلو
 دی از واحد بوده بگرونی چرا بدنیگفت اگر پرس. دی خونھ تا ازش مراقبت کننیبرد

 .دی اتفاقات خبر ندارھی تنھا بوده، از بقھ و اون خوندی بری سفر فوردیخواستیم
 ؟؟ی باشوانھی حد گنگ و دنیتا بھ حال شده تا ا! شدی جمع نممیکوریپوزخند         

     
! کنمیالتماستون م. دی بھ حرفش گوش کندیحرصش ند...تو رو خدا آذر خانوم-         

 .رهیمیحرص بخوره م
. کردندی کھ پرندگان ھم کنجکاو نگاھش مختیری آنچنان اشک میاول صبح        

 .کردی مھیمثل کودکان گر.  اش شدمرهی خیگوشھ چشم
 .ختیری مثل ابر بھار اشک م چشمانش گذاشتھ بود ویساعدش را رو        
. دی انداخت و باز ھم خش خش جارو کشی پوش متعجب نگاھیرفتگر نارنج        

 : چھ کار کنم ؟ باز گفتمدانستمینم
  داستانھ؟نی کجاى ای سبحانمانیا-         
 : سرخ نگاھم کرد و گفتیباچشمان        
 ...نی ف؟؟؟یچ-         
 .م نگاھش کردرهی خرهیخ        

     
 ن؟؟یف...! ھق..خوانندھھ...ھق....نی ھمنیھم! ؟ی سبحانمانیا-         
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 یاز رو! حالم بھم خورد ، نفلھ!  شده بودزانی اش آوینیتمام اشک و آب ب        
 .داشبرد دستمال برداشتم و بھ دستش دادم

     
 داره ؟؟...  ھقیچھ ربط!  جا بقرآنچیھ-         
 ! کردم چھ برسد بھ اوخی صورتم بود ی رویمن ھم کھ بخار.. دیلرزیم        
 . باال مثل آدم حرف بزنایب-         
 . نشستیدور زد و تند        
 : اراده گفتمیب.  نگاھش کردمقی دادم و عمھی بھ او ، بھ در تکلیما-         
 . کھ برات تب کنھ بدبختری بمیواسھ کس-         
 : گفتختیری کھ گولھ گولھ اشک می برداشت و در حالیگریخودش دستمال د        
 . کنھی عمر خوشبخت زندگکی اما اون رمیحاضرم بم-         
 . پوزخند صدا دار بھ روبھ رو دوختمکی و بایحالیچشمانم را با ب        

     
 .دیکنی نمینجوری ؛ ادیاگر بشناس. نشیشناسیشما نم-         
  ماجراست؟ی کجامانیا-         
 !نیف...دونمی من نماریبھ جان آقا جان-         

     
 .دیایتو رو خدا باھاش راه ب. میریمی بشھ ، ھممون مشونیاگھ طور-         

     
 د؟یایراه م-         

     
 : چرا اما گفتمدانمینم        
  شده زورو واسھ من ؟یکھ چ-         
 .اون زوروعھ واسھ ھمھ-         
 ! بشھ ؟قی بامن رفخوادی میدونیبدبخت م-         
 ی ربطچی کھ ھیقیبا لبخند عم!! دھد؟؟ی ھنوز ھم جان منمیو نگاھش کردم تا بب        

 : نداشت نگاھم کرد و گفتسشیبھ چشمان خ
 . شما بشھی ناجخوادی بار منیا! پس درست حدس زدم-         
 : نگاھشزی کردم و ریاخم        

     
 !!!با من بخوابھ).... را برگرداندشیبا خجالت رو...(خواستی روزم مھی-         

 بھ یرارادیباز ھم غ.  کھ پوست تنم مور مور شدی جورکی.. شدمی جورکی        
 :حرف آمدم

 !دمینفھم-         
 . گرداندمی روی کرد و من با نوچ عصبھیدخترک زرزرو باز گر        



 118 

 حرفش بلند و باخنده انیم.( ستیاون اھلش ن!  رینخ!  بشھ ؟قی رفخوادیاون م-         
 ): آمدمیى مسخره و کوتاھ

 !"غمبرهیحتما پسر پ!!! ھا ھا آره" -         
 : زدادیپر خشم فر.  شدی لحظھ وحشکیدر         
 !متیکشی ما بچھ ھا مادی سرش بییبال! آره اون فرشتست! آره-         
 . دادم و با پوزخند بروبر نگاھش کردم را باالمیابروھا        

     
 : کردفی شده بود تند وتند ردوانھی کھ دی را باال اورد و درحالدشیانگشت تھد        
 سگ باھام برخورد ھی مثل ابونی خی نوزده سالم بود کھ گوشھ ھاشیدوسال پ-         

 !نداختی تف ھم تو روم نمچکسی بود کھ ھشی دوسال پکردن،یم
 افتاد و من ھیبھ گر...( نداشتمیدی امچی و ھرمی بمخواستمی بود کھ مشیدوسال پ        

 !) خوشم آمدی فقط کم،ی اش کمدهیدر دلم از چشمان کش
 نشستم و منتظر الیخی بشھیشب بود، مثل ھم.  شدمنشی سوار ماششیدوسال پ        

 . باھام رفتار بشھوونیبودم تا مثل ح
 کھ ییغذا. بردم خونش...  کردی شوخدیگفت خند.  گرفتمتیق. باھام حرف زد        

وضو گرفت ، نماز خوند شبم واسم . می بود گرم کرد ، باھم شام خورددهیسر راه خر
 بھ نظرت جوک باشھ ، مسخره دیشا. رونی اتاق و خودش رفت بیجا انداخت تو

 باھام یکل.  رو روشن کنمفمی و تکلبزنم صبحش رفتم باھاش حرف. ھیاما واقع... باشھ
 ....بھم کار داد و حاال... دیحرف زدو خواستھ ھامو پرس

 
. کنمی اعتماد نمچکسیمن بھ ھ!! از کجا معلوم ؟؟. کردمیبھت زده نگاھش م        

 .... اما حاالکردمی باور می کممانی تا قبل از روبھ رو شدن با ادیشا
 .ردامادهیپس م...ھھ-         

     
 کرد؟ی مکاری اون شب اونجا چی سبحانمانیا-         
 نی عضو کمپدونمیدر کل م!  حاال دارهانی بھ جری چھ ربطدونمیبخدا من نم-         

 !!!نیھم.  شدهنیریخ
     

 
 نکھیا.  اعصابم بودی رودنشی باالکشینی بیصدا. میھردوسکوت کرده بود        

 :  آمدی لرزش گوشیصدا.  باورم شدی تا حدودشناسدی واقعا من را از کمپ ماریجان
 بلھ ؟-         
 د؟یاری نمفیخانوم رزاق تشر-         
 .امیاالن م. تھران نبودم-         
 .زودتر-         
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 :  نگاھم کرد و گفتیحنانھ با نگران        
 .دیبھ حرفش گوش بد. دشی نکنتی اذکنمیخواھش م! تو روخدا خانوم-         

 . رفتمیاستارت زدم و بھ سمت کالنتر        
     

 .دیکنی ضرر نمدیباشھ خانوم؟ باور کن-         
     

 یاما ھرچ.  نوبت رو داده بھ شمااری بوده کھ جانی شما چی خطادونمیمن نم-         
 . کمکشنیھست بخدا بھ صالحتونھ ا

 :  اراده گفتمیباز ب        
 . بودی و سادگی من مھربونیخطا-         

     
     

. دی بھش اعتماد کنکباریاما فقط .  کنمتونی تو زندگی ای کنجکاوچی ھخوامینم-         
 و ھدف دارم ، انقدر زهیاالن انقدر انگ!  کردمی بودم کھ سھ بار خودکشیمن کس

 ! کنمی صدسال زندگخوادی دوست دارم کھ دلم ممویزندگ
     

انگار کھ فکرم را خواند، !!  استاری اش، ازدواج با حضرت جانزهیحتما انگ        
 :  ھوا گفتیچون خودش ب

 ...اھمی سیبا اون گذشتھ . شھی مال من نمدونمیاما م. ِدوستش دارم از تھ قلبم-         
     

 من رو الی کلمھ خکی! دمیشمارو بخدا قسم م! دی کلمھ حرف بزنکیفقط -         
 !دیراحت کن

     
 یواسھ !  باره کھ بھ من رو زدهنی اولی کھ ، واسھ نھی ای ھمھ تالشم برانیا-         

 . بشماھشی روسدینذار.  خواستھی باره کھ ازم کار شخصنیاول
     

 خانوم؟-         
 بود ختھیانقدر حرف زده بود و اشک ر.  خورده شدن مغز را تجربھ کردمقایدق        

 .دمیمالی را ممیشانی پیکھ لحظھ ا
     

 باشھ خانوم؟-         
 االن کجاست؟-         
 .مارستانیب-         
 . باھاش حرف بزنمخوامیم-         
 . بخش، منم با زور باھاش حرف زدمی نرفتھ توشھ،ینم-         
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 د؟یکنیچکار م-         
 !م؟ی کھ خوب بشکنھی ھمھ تالش منیچرا ا-         
 پس ی گذاشت و با نگاھم فورمی پایدستش را رو. (دیبھش اعتماد کن..دونمینم-         

 )دیکش
 . مجرممشینجوریھم-         
 . سادستیی بازجوھی داده، فقط تینھ، گفت خودش رضا-         

     
  ؟نجای انمیبش!  ؟یمن چ - :  شدم کھ حنانھ گفت ادهیپ. دمی رسیبھ کالنتر        

     
 نم؟ی من بشنو؟ی ماشنیکنیقفل م-         
 می پالتوبی را در جمیدست ھا.  گذاشتم و داخل اداره شدمنی ماشی را روچیسوئ        

 . انداختمیکردم و نگاه کل
 خانوم؟-         

.     
 د؟ی داریکار-         
  رزاقیاطلس-         
 . با مندیایب! دیرکردید! ھان-         
 زیخودش رفت، و افسر پشت م.  تا داخل شومستادی را باز کرد و کنار ایدر اتاق        

 .نمیاشاره کرد کھ مقابلش بش
 .سالم-         
 ی بھ حرف ھادانستمیھنوز نم.  نگاھش کردمحالیباسر جواب دادم و خستھ وب        

 . نھای گوش بدھم اریجان
     

  با شما داره؟ی فرھنگ چھ نسبتاریجان-         
 یچیھ-         
 کرد؟ی شما چھ کار میپس خونھ -         

     
 ھا ھی ھمساکرد؟؟ی مکاری شما چی فرھنگ با اون اوضاع خونھ یباشمام؟ آقا-         

 !ی و فرمودن شما پزشک ھستمارستانیرسوندنش ب
 .من خونھ نبودم-         
 د؟یکجا بود-         
 رامسر-         
 .ستی حالتون خوش ننکھیمثل ا! دیند جواب بدلطفا درست و بل-         
 :  حنانھ را تکرار کردمی اراده حرف ھایب        
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 بھ مراقبت ازین.  کردمشیجراح.  کردمداشی در مطب پی جلوشیچند روز پ-         
 .داشت بردمش خونھ

 خب؟؟-         
 .دونمی نمشویبق.  اومد رفتم رامسرشی پیسفر فور-         
 د؟ی اطالع ندادسیرا بھ پلچ-         
 .نخواستم دردسربشھ-         
  بود؟یھمکار شما ک-         
 :  نگاھش کردمیپرسش        

     
 حمل و نقل کلی مصدوم رو با اون ھھی داد انقدر راحت سی بھ شما سرویک-         

 .دیکن
اگر !  سوختیکی ی مدت دلم برانی بار بعداز انی اولیبرا.  افتادمالی سھادیتازه         

 .کردی سکتھ مشدی باز منجای بھ اشیپا
     

 !!!دیشنوی نمنکھیمثل ا-         
 .از رھگذر کمک گرفتم-         
 !  کھ با آمبوالنس و امداد منتقل شدهدندی ھا دھیاما ھمسا-         
 آره-         
 . رھگذردیپس چرا گفت-         
 کھ ی بشم از خدمتمونی کھ پشدی نکنیکار. دی درست کنی دردسرالکخوامینم-         
 .کردم

 یعصب! (دی ھستی پا مردکیَ دستتونم درد نکنھ اما ماشاءهللا دیشما خدمت کرد-         
  شماھا ؟؟نیدی خبر نمسی مواقع بھ پلنجوریچرا ا)...  و ادامھ داد دی کوبزی بھ میکی

 .میشیچون تھش بدھکار م-         
 : ابرو باال انداخت و گفت        
 گھی بار دنیلطفا ا. ارمی داده در مسی کھ بھ شما سرویمارستانیمن پدر اون ب-         
 .دی ترم نکردی تا عصبدی کنیھمراھ

     
 :تلفن را بھ سمتم گرفت        
 ...زود. دیریتماس بگ-         
 :  سرم را گرفتم و گفتمیدو دست        
 د؟یچکار دار-         
 . صحبت کنممارستانی بسی با رئدیبا-         
 را برداشتم و میبدون توجھ بھ دست دراز شده اش، گوش.  التماس کنمخواستمینم        
 . تماس گرفتمالیبا سھ
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 الیسھ-         
     

 !!ناز خانم را بکشم!  بار کنی و باقالاوریحاال خر ب        
 .اری سرجانمی من کالنترار،ی درنی مسخره بازالیسھ-         
 : دی کشغی جبایتقر        
 ؟!؟! ؟یچ-         
 . خارج شوم؟ سرتکان دادشودی بھ مرد اخم آلود انداختم و اشاره کردم مینگاھ        
 :  و گفتمستادمیدر راھرو ا        
. مشی ھا گفتن با آمبوالنس اوردھیھمسا.  کردم نگران نباشیگفتم خودم جراح-         

 . با بابات حرف بزننخوانیم
 :  گفتی نا متعارفیبا صدا!  قسم بخورم سکتھ کردتوانمیم        
 ! خاک! خاک برسرم شد-         
 چی آمبوالنس داشتھ ام و بھ ھی من فقط از او تقاضادیتند و خالصھ گفتم کھ بگو        

 . ندھدیگری دحیوجھ توض
 . را ندارددنمی چشم دی دکتر تھراندانستمیم        
 ،ی قد بلند دکتر تھراندنیسرچرخاندم و با د.  ماندمیدوساعت تمام در کالنتر        

 .ستادمی اشتر،ی بدھمی شای حتشی ده سال پیباھمان جذبھ 
 از ی و حال و روزش حتدیدوی پدرش میدنبال قدم ھا.  رنگ گچ شده بودالیسھ        

 .امدیآن موقع کھ افسرده بود ھم بدتر بھ چشم م
!  شده اموالی چقدر ھدمی من قدم کند کرد و من تازه االن فھمدنی با دیدکتر تھران        
 اما حاال قدر پشھ از او یکردی مسی خودت را خدادی بود کھ اگر سالمت می کسیتھران

 .دمیترسینم
 : دی تنگ غری و چشمانی و با اخم انچنانستادی امیرودر رو        
 ؟یداری برنمالیچرا ؟ چرا؟؟ چرا دست از سر سھ-         
 بھ عقب یپس قدم. رمی نگاھش کنم کھ مجبور باشم سرم را باال بگخواستمینم        

 . نگاه کردمگریرفتم و خونسرد بھ طرف د
     

 : را لرزاندی تمام کالنترادشیفر        
 بھت گفتم گورتو گم شیھشت سال پ. خورهیم از تو بھم محال!  احمقیدختره -         

 .ی رابطھ دارالی با سھدونستمی مشھی اما ھمیکن
     

 ھم الیمن و سھ.  او را گرفتند و داخل اتاق شدندییدو سرباز بھ حالت دلجو        
 .میپشتشان رفت
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 اریجان.  ، ھرسھ امان را آزاد کردیری ، تو بمرمی تعھد و من بمی با کلیتھران        
 اعالم کرده رانی داده بود و ضربھ خوردنش را توسط زورگتی رضامارستانیھم در ب

 .بود
 :  بھ سمتم برگشتی و تھرانمی خارج شدیھر سھ از کالنتر        
 .فیدزد کث. نمتی نبگھید-         
 خوابانده و خودش ھم آرام  رای حنانھ صندلدمی شدم و دنی تفاوت سوار ماشیب        

 .دهیخواب
 
 

 اش را چند بار دهی کشیپلک ھا.  را تکان دادمشی بردم وبازوشیدست پ        
 .نجاستی چھ ای افتاد براادشیبازوبستھ کرد و تازه 

 : با ترس نگاھم کرد وگفت        
  شد؟یچ-         
 : نگاھم را گرفتم وگفتم        
 .برو-         
 : داشتی لحن شادشیصدا        
 .واقعا ممنونم! ممنونم-         
 . شودادهی و منتظر ماندم پدمی کشیقینفس عم. ممنون بود کھ خودم را لو نداده ام        

     
 ادتش؟ی عمی باھم برامیحالش کھ بھترشد، ب-         

     
 یی کارخطادی شما اگھ داردونمیمن م.  بخدا کارش درستھد،یشی نممونیپش-         

 ! رخ دادهتونی زندگی توی حتما مثل من اتفاقات ناجوردیکنیم
     

 !شھی بد نملی دلی بچکسیھ-         
 :  مقدمھ گفتمیب        
 ؟یدونی مای چمانی از اگھید-         
 ای واقعا ھدفشون کمکھ نکھیحاال ا. شنی ھا مھیری ، عضو خنی ازمشھوریلیخ-         

 .دونمی نمشتر،یشھرت ب
     

 . داوطلب بودندی سبحانیآقا-         
 .نمشی نبگھی بگو دارمیبھ جان. برو-         
  شدادهیپ        
 خداحافظ-         
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 تماس گرفت نیآذ.  من بودی الغر تراز آن زمان ھایکم. بھ رفتنش نگاه کردم        
 : نگاھم را از حنانھ گرفتم و جواب دادم

 .سالم-         
     

 آذر؟-         
 بگو-         
 .وسفیمن و .  تھرانمیای ممیدار-         

     
 . توی خونھ میای بھمون بیزنی گند نمشیاگھ مثل چندسال پ-         
 چھ خبره؟-         
 .می ھمھ سال بچھ دارشدنیبعد ازا-         

     
 )؟! چھ ؟یخوشحال؟؟ برا( آذر؟ یخوشحال نشد-         

     
 اونجا امی بخوامیم.  راحت نشدهالمیخ. شی و آزمامارستانی مرکزشھر، بمیرفت-         

 .میمطمئن بش
     

 کلمھ بگو کی. میرسیفردا م.  و من حرف بزنمیعادت کردم کھ سکوت کن-         
 ؟ی کنیی راھنمانالی ترمیایم

چرا واقعا ؟؟ ھر لحظھ و . انم بود مقابل چشممانیا.  فرمان گذاشتمیسرم را رو        
 .بستی او درذھنم نقش مری تصول،ی و با دللی دلیھرجا ، ب

     
 م؟یدی کمک اگھ رسیایآذرجان؟ م-         
 .امیم-         
اوالد ! شدیداشت بچھ دار م.  دادم و پلک بستمھیقطع کردم وحاال دردمند تک        

 . دلش را خوش کند بھ بچھ اشتوانستی مگرید. داشت خواھرم
 :  شده ام افتادمنی نفری گذشتھ ادیباز         
غصھ دار .  بودمدهی دراز کشنیکنار آذ. ماندمی بود کھ در روستا می شبنیآخر        

 .بود
 ؟یچتھ آج-         
 .شھیدلم برات تنگ م..یچیھ-         
 : گذاشتم شی پھلوی شدم و دستم را رولیبھ سمتش متما        
 . بگورویاون اصل کار-         
 . کندای روپوسفیدکتر شو درمان من و -         
 :  گفتمی و با ناراحتدمی اوچسبشتربھیب        
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 ...شھیچقدر خوب م!  خدایوا...یاری می نین! وونھیخدابزرگھ حاال د!  بابایا-         
 . شدمی غرق در خوشفی نوزاد لطکیاز تصور         
  ؟ھی جدمانیکار ا-         
 ھم کشیدرمورد کار موز.  مدت، نگفتم کھ درسش را رھا کرده استنیدرتمام ا        

 .ری خای شودی موفق مدانستمی نکردم ، چرا کھ ھنوز نمھشانیآنطور توج
 .اوھوم-         
 خونھ؟یدرسشو م-         
 .نی ھمچیِھ-         
 .میکنی بھتون افتخار منجایا. نید کھ درس خوننیآفر. خوبھ-         

******         
 سھی کھ دو کی لنگ لنگان جلو آمد و درحالی بیب.  بستملیصبح بارو بند        
 :  گفتدادی بھ دستم میخوراک
  آره دخترم؟گھی دیمراقبش ھست. رمی براش بمیالھ-         
 .بلھ حواسم ھست-         
 .ومدی وفا نیدلم براش تنگ شد، ب-         
 . سرش شلوغ شدهیلی خی بیکار داشت ب-         
 . دوست دارهیلی ھا، خسھی کنیرای کلم بنفش گذاشتم زی ترشی شھیدو تا ش-         
 .بلھ-         
 :  گفتنیحس        
 .می برنیدخترخالھ بش-         
 خدانگھدار -): نگاه کردم و گفتمی بیبھ ب. (امیاالن م-         
 !نیبب...خدا بھ ھمراھت-         
 بلھ؟-         
 اد؟ی بربتونھیم-         
 !!؟یچ-         
 : آھستھ تر گفت        
 اد؟ی بربی ازپس زندگتونھیم-         
 . دست و پا استی بدانستیم! شناختشیمادرش م        
 .خداحافظ.  راحتالتونیبلھ خ-         

*****         
اما . دی آیگفتھ بود بھ دنبالم م.  تماس گرفتممانی شدم و باز با اادهیوس پاز اتوب        

 کالفھ حرف بزنم بای بار تقرنی کھ کلھ ام را داغ کرده بود باعث شد ایآفتاب بد. نبود
 : می بگوارمانی بھ زبان دتیوبا عصبان

  ؟یی کجامانیا!  بابا یا-         
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 اما داد،ی ھم جواب را بھ ھمان زبان میکی آن میزدی حرف می اگر محلشھیھم        
 :  گفتدهی و اتو کشکی شاریحاال بس
 .سمت چپت رو نگاه کن. نمی تو ماشنمت،یبیمن دارم م-         
 :  رنگ و آکبند، با شک گفتماهی سیای پرشدنیبرگشتم و با د        
  ؟ھیچھ رنگ! ؟ی چنیماش-         
 . عشقمینیبی کھ مییای پرشنیھم-         
 ی دستش را روکی شد و ادهیپ.  آوردم و با دھان باز ماتش شدمنی را پائیگوش        

 . گذاشت و لبخند زدنیسقف ماش
!  چاق تر شده استکردمیحس م.  گذاشتم و بازھم نگاھش کردمنی را پائلمیوسا        

 بھ چشم داشت ی آفتابنکی کھ عی شد و درحالکمینزد. حس کھ نھ ، کامال رو آمده بود
 : گفت

 ؟یاحوال خانوم سبحان-         
 مان؟یا-         
.  چھ کار کنمجانی از ھدانستمی و من نممیدی را بھ آغوش کشگری ھمدیبا دلتنگ        

 !فقط با زبان خودمان انواع قربان صدقھ ھا را مرور کردم
 ! و زشت استسی ھگفتیًاو ھم دائما با خنده م        
 را بلند کرد و لمی وساشود؛ی من نمی بازی غربتنی افی حردی دیرسر ھم وقتآخ        

 .چشمانم از اشک تار شده بود.  رفتنیجلو جلو بھ سمت ماش
 ی کمرش را پگذاشت،ی و ھمانطور کھ بارم را در صندوق عقب مدمیدنبالش دو        

 !دمی بوسیدرپ
 :  گفتیبا شوخ طبع.  و کالفھ ھم بوددیخندیم        
 ؟؟!!یچقدر چاق شد!  بابا گامبونیبش-         
 ی و با چشماندمیکشی را دست منی ماشواری کھ درو دیکنارش نشستم و درحال        

 :  گفتمکردمیگرد شده برانداز م
ُمال خودمونھ ؟ تو ھم گنده منده شد-           !چھ خبره؟!! ؟یُ
 .نمھی ماشنمیبلھ ا. رمیباشگاه م-         
 پشت فرمان فی افتادم کھ زرد و ضعی روزادی.  نگاھش کردمیدرحال رانندگ        

 !استی مرد دننی تری قوکردمی نشستھ بود و من فکر مکانیپ
 خوب ی خوب بود؟یچقدر خوب شد! شناسمتیاصال نم! ؟؟ از کجا ؟؟! ؟مانیا-         
 !!!یترشد

 ) انداخت وچشمک زدی نگاھمین. ( عشقمیمرس-         
     

.  کردمیاما کم کم حس دور! خوش اخالق بود ھا! خوب بودھا .. شدمیکجوری        
 .می شدم انگار کھ بدجور فاصلھ دارییکجورھای.  کنمفی توصتوانمینم

 . جانمانی ایریاشتباه م-         
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 .ریخ-         
  رفتھ ؟ادتی! ؟ی بودنجای من روستا بودم تو کھ است،ی نینوریخونھ ا-         
 :  انداخت و گفتیگری نگاه دمین        
 . پرداخت گرفتمشی از پنارویدعا کن کنسرت بترکونھ، ا-         
 ھان؟-         
 . بخرنطی فقط دعا کن بلیچیھ-         
  ؟گھیآلبوم کامل پخش شد د-         
 یکیموم بشھ،  سانس دوم ھم تی ھاطیتا آخر ھفتھ اگھ بل...یاونم چھ پخش! بلھ-         

 . توعھیرپای زنی ماشنی ھمنیع
لعنت بھ من کھ انقدر احساساتم ! دادیبو م!  خوب نبود،ی ھمھ خوبنیا. دمیترسیم        

 ... مشکوک بودی ھمھ خوبنیا.  بودیقو
 : را مسخره کردشی و صداستادی و نوساز اکی آپارتمان شکیمقابل         
 ! بھ خونھنیآذرخانوم خوش اومد-         
 شی خواب است، افسانھ است اما پیکنیفکر م...ی ھمھ ترقنی ار،یی ھمھ تغنیا        

 ی واقعا خدا دلش سوخت برایعنی واقعا چطور؟؟؟ دانمی آمد ومن نمشی پییکھوی..آمد
  ؟؟؟؟رھای تحقنیا

نھ  شناختمی گذاشتم کھ نھ مردش را میبی غریدنبالش راه افتادم و پا بھ خانھ         
  است؟؟؟؟ی من بود؟؟ پس چرا معذب ھستم؟ چرا موجش منفیخانھ . خودش را

. ی و نوراندی سفی ھاواری ھا و دکیسرام. ستادمیدرسالن نسبتا بزرگ وروشن ا        
 کارشده وارھای دی جای ، دراوج مھارت جامانی از ای و ھنری پوستریعکس ھا

!!! بغض کردم. دی چرخییرای پذی گوشھ درنگی و سپالی رویانوی پیچشمم رو. بود
 .دیلرزی ممیلب ھا
 .ستادی شانھ ام گذاشت وکنارم ایدستش را رو        
 خوبھ؟-         

     
 نی رحمانھ تری را با بمی گلوی ھاوارهی بغض باال آمده بود و دکی مثل یدلتنگ        

 . اش فشردمنھیبرگشتم وسرم را بھ س.  را ندارممانی اکردمیحس م. فشردیحالت م
 . دوستت داشتمناھمی بخدا من بدون امانیا-         
 !؟ی شدوانھید!! دونمیم-         
 ...مانیا-         
 .میکنی می راحت زندگالی با خگھید-         
 . کرد کھ چھ مرگم بودی درک نخواھچوقتی و ھشدمیآرام نم        
 زیخوب بود، ھمھ چ.  بد شدمشتری بشترویب.  وبھ اتاق خوابمان برددیدستم را کش        

 از آن بود کھ شتری بیافتی دریاما امواج منف. ی کامل و عالسی سروکی ، یعال
. کردی متمی اذادی زیی دانانی ھوش و انی ایاز بچگ.  را بروز بدھممیبخواھم خوشحال
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 جانیبا ھ.  گوش دادمحاتشی و توضمانی دادم وبھ اھیک تواریمثل مادر مرده ھا بھ د
 کردمی گوش منی مدتش گفت و من بھ انی ای تخت انداخت و از کارھایخودش را رو

 ! آوردی دختران را چقدر راحت بھ زبان مبی غریکھ اسام
 را گفتند، فرزانھ ھم نظرش با بھداد نی ادی و جمشالی کاررا کرد، شنی انینازن        

 .مھراد اما با دل آرام موافق است.  استیکی
 ! نفر ممکن است؟کی درریی فکر کردم کھ مگر چقدر تغنیومن بھ ا        
  آذر؟یشنویم-         

     
 .نمی ببنجای اایب! با تو ام-         
 ی گرفتم ونشستم روواری ام را از دھیآھستھ تک.  شومکی تا من ھم نزددیکنارکش        

 .یتخت نرم و انچنان
 . کنارش افتادمکلیآن ھ و من با دیدستم را کش        
 چتھ تو؟-         

     
 ؟ی افتادتی کم حرفیآھان االن رو اون دوره -         
 : بھ سقف زل زدم و گفتم. بغض داشتم        
 .ی فراموشم نکردیمرس. امی کنار بکشھیطول م. مانی خوبھ ایلیخ-         
 !فراموش؟-         

     
 :  تعارف گفتی بیلی و خد،یبو کش        
 .می صحبت کنیای بیری دوش بگھیبھتره -         
 :  بلند شدم و گفتمیفور        
 . بودی راه طوالند،یببخش-         
 .بخاطر خودت گفتم! ناراحتت کردم ؟... دیببخش... نھ نھ از اون نظر-         
 .ستیمھم ن-         
        

 
.  نداشتمی حس خوبچی کھ ھیکردم در حال تخت گرم و نرم سر یشب را رو        

 درسش را رھا کرد نکھیا. کردمی کرده بودم و با چشمان باز فکر ممانیپشتم را بھ ا
.  ھمان درس بودزی چنی ارزش تری کھ بدمیدی دغدغھ ام بود اما حاال منیبزرگ تر

 . آن باشم کھ من را رھا نکندنگران دیحاال با.  آوردمیحاال خودش را کم م
ساعت را کھ .  ھفتھ ى بعدکی ی براکردندی سخت را شروع مناتیاز فردا تمر        

 نماز صبح کوک کرده بودم ؛ برداشتم و قبل از آنکھ بخواھد زنگ بزند یبرا
 : زدمشیبرگشتم وآھستھ صدا.  کردمرفعالشیغ

 مان؟؟؟یا-.  پاشو نمازه-  مان؟یا-         
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نشان داد در آن دوماه !! چاندهیپی وقت ھا من را میلی کھ زد؛ نشان داد خیباحرف        
آخر . خواندهی اش؛ عالوه بر نخواندن درس ، نمازھم نمھی شھریسگ دو زدنم برا

 یحاال ھم طبق عادتش با لحن.  در مسجد دانشگاه خواندمگفتی خانھ مامدیھروقت م
 : چندش و خواب آلود گفت

 .یمن خوندم آذ-         
 :  نشستم و گفتمرتیبا ح        
 !االن اذان داد!  ؟وونھی دیگی میچ-         
 دیکشی دست مشی کھ در موھای حساس ھستم پس بحث نکرد و در حالدانستیم        

 : گفت
 .اھان حواسم نبود-         
 نکھی حال ازانیبا ا. دیگوی دروغ مکردمیکامال حس م. خوردمیگفتم کھ گول نم        

 نداشت اما از نخواندن دهی بھ زور خواندن فادانمیم. لم گرم شد دی کمبردیحساب م
تند و تند خواند و بازھم .  آرام بخش بودمی خدا باشد براادی در نکھیھم. مطلق بھتر بود

 بھ افسوس تکان دادم و کم کم آماده شدم کھ بھ دانشگاه یسر.  تخت افتادیدمر رو
 خوب دانشجوھا و ی ھای جزو سرگرمدی جدیآن موقع آھنگ و ترانھ ھا. بروم

 .جوانان بود
 بار چھار دختر در مورد کنسرت نی کھ ادمی در محوطھ بودم ؛ شنیبازھم وقت        

. کردی پخش مکی وسط بود و پشت ھم موزشانیکی یگوش. کنندیآخرھفتھ صحبت م
 نی ا عاشقتی نھای گفتند کھ بجانی با ھی شروع شد و ھمگمانیترانھ ى سوم آلبوم ا

 : گفتشانیکی. کردندی با ترانھ زمزمھ ماهھمر.  ناشناختھ و تازه کار ھستندنیسیموز
 .یی خوبھ خدایلی ، خنی کنسرت امی برگمیمن م-         
 چطوره دفعھ ى بعد دینی ببدی واسھ مقداد، شما برمی گرفتطیمنو فرشتھ بل -         
 .می برییچھارتا
 چگاهیانگار کھ ھ. اورمی بود شاخ در بکی شد با مقداد نزدسھی مقامانی انکھیاز ا        

 دمیدی سراب مکی را نی خانھ و ماشنی کھ ادمشیدیآنقدر ساده م! اورا قلبا باور نداشتم
 کی خودم از نزددیانگار با!  اولی بھ ھمان جامیو منتظر بودم امروز فردا شوت شو

 .باور کنم تا. نمیکنسرت را بب
******         

.  بپوشمکی شیلیسپرده بود خ.  بودمدهیاز صبح او را ند. امشب کنسرت داشت        
 . نکرده بودمدای رفتن پدیتمام ھفتھ درس خوانده بودم و وقت خر

 بھاره پی گشتم و در آخر تیحساب. رفتمی مدی ناشناختھ بھ خرجانی ھیحاال با کل        
 .شدی نمنی کھ من داشتم بھترازایزیالبتھ با سا.  جور کردمیى خوب
 کنم و شیسپرده بود آرا.  و آزاد و شال و کفش کرم رنگدیمانتو و شلوار سپ        
 و بھ خانھ دمیرژ ومداد ابرو خر.  کنمشی بودم کھ چطور آراادنگرفتھی چوقتیمن ھ
 کھ آنقدر احمقانھ شدم. دمی کم پشتم کشی ابروھای تمام روی گریمداد را با ناش. رفتم
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 گری اما درفتمی مشگاهی کاش بھ آرایا.  تست کردمولصورتم را بارھا شستم و از ا
 اما دمیرژ سرخ رنگ را بھتر کش.  بھتر شد ی تاحدودنیبعداز چندبار تمر. وقت نبود

 . ھستمیبازھم مشخص بود ناش
 کھ ی بعدی ھستم حاال بگذار کنسرت ھاادی در دلم گفتم ازسرش ھم زیبھ شوخ        

 !!کنمیمشھورتر است جبران م
 دمی کھ رسیبھ نگھبان.  ام را برداشتم و با آژانس بھ محل اجرا رفتمی دستفیک        

 جو و نیا.  اماوردهی را نژهی و ویی افتاد کارت طالادمیتازه . کردطی بلیازمن تقاضا
  شده بود پسمی ، باعث حواس پرتیشلوغ

 :  گفتمیجیبا گ        
 . ھستمی سبحانیمن خانوم آقا-         
 : گفتیبا لبخند مسخره ا        
 .برو بابا خانوم-         
خب سرش .  جواب ندادمانیبارھاتماس گرفتم اما ا.  ى مھمانان شدھیمشغول بق        

 :باز بھ نگھبان گفتم.  تا شروع برنامھ نمانده بودیزیچ.. دادمیشلوغ بود حق م
 !من خانومشم بذار برم! ؟یکنیرا باور نمآقا چ-         
 : بھ دوستش انداخت و گفتینگاھ. بازھم من را تمسخر کرد        
 ...!!!ھاھاھا! منم پس داداششم-         
 :باز رو بھ من گفت        
 اد؟ی اصال جور درمنی شرمنده ھا آخھ اریبابا برو خواھشا وقت مارو نگ-         

 .نی نزنیی حرفا جانی ا ازگمیبخاطر خودتون م
 !ھ؟یمنظورتون چ-         
 :دی من دودنی و با ددی پانتھ آ بھ حالت جست و جو سرک کشنی حنیدر ھم        
 ؟؟!!!یایچرا نم-         
 !ذارهی آقا نمنی ان؟یخوب. سالم-         
 نیی و سرم را پادمی را ازخجالت گزمیلب ھا.  شددهی کشمی ابروھاینگاھش رو        
 .انداختم
 ایب-         
 : گفترتی کھ نگھبان آھستھ اما با حدمیدنبالش رفتم و شن        
 !!! بودعیواقعا زنش بود؟؟؟؟ چھ ضا-         
 ری تقصنی بودم اما اعیخودم قبول داشتم ضا.  در قلبم فرو رفترىیحرفش مثل ت        

 بودند ؛ زھای چیلی خیریادگی ی پانمی و اگرانیمن آن موقع کھ د. من نبود کھ بلد نبودم
 و خواندمی وقتم راھم درس میباق!  کردمی کاله تولد درست مای دمیکشیداشتم مسافر م

 !دمیرسی ممانیبھ ا
 : پانتھ آ گفت. بازھم تمام اعتماد بھ نفسم را از دست دادم        
 . جلونی انیبش.  ببرمتستی پشت صحنھ وقت نگھید-         
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 مخمل قرمز رنگ رد ی ھای و من از کنار صندلمیوارد سالن بزرگ اجرا شد        
 سالن ؛ نی ای ابھت و ھمھمھ و شلوغدنیبا د.  نشستمفی ردنی اولیشدم و درست رو

 .چرخاندمی سر می حس خاصکیو با .  نگھبان فراموشم شدیحرف ناراحت کننده 
 : پانتھ آ کنارم نشست و آرام گفت        

 . اما سر نگردون زشتھدایببخش-         
 : صاف نشستم و گفتم        
 . درستھ-         
 گری سھ بازی و سوت مردم باز رو گرداندم و در اوج ناباورغی و جقیبا تشو        

 . بودمدهی ازشان دلمی از ده فشی خانم و دو آقا کھ بکی!  دمیمشھور راد
. و بھ استقبالشان رفت"  مھرادنیژھایمھمون و" ت  گفرلبیپانتھ آ بلند شد و ز        

 و باز غی و جقی تشویباز صدا.  بھ سراغم آمدیکم کم چشمانم روشن شد و ذوق خاص
 بروم خواستمی و مرفتی قنج مدنشانی تمام دلم از دیبا سادگ!!  مشھوری دو مجردنید

 .رمیو با آنھا عکس بگ
 :  گفتمیبا خوشحال.  کنار من نشستقای مرد جلو آمد و دقگرانی از بازیکی        
 د؟؟یخوب!! سالم -         
 ینگاھ.  گرد کرده بودم اقیچشمانم را با اشت.  داغ شده می گونھ ھاکردمیحس م        

 بھ تمام ی نگاه کلکی و سپس میبھ من انداخت و او ھم مثل پانتھ آ اول بھ ابروھا
 :  گفتیتیمیبدون صم. صورتم انداخت 

 . ممنونمیلیخ. سالم-         
 یلی من را خشیآخر کم پشت. شدمی کھ ھستم بدتر مینی از ادمیکشیاگر مداد نم        

. کنندی اما ظاھرا انقدر بد عمل کرده ام کھ ھمھ اول بھ ابرو نگاه مدادیزشت نشان م
 : بلند شدم و روبھ پانتھ آ گفتم

  کجاست؟ییدست شو-         
.  خجالت بکشد مانی اخواستمینم. و من تمام صورتم را شستم کرد مییراھنما        

 . مضحک بودی چھره نی بھتر از اشیحتما بدون آرا
 ھمھ ی بلندکی موزیچراغ ھا خاموش شد و با صدا.  نشستممیبرگشتم و سرجا        

 .شروع کردند بھ کف زدن
 ی مھ مانندی فضانی بمانیا. من ھم دست زدم و مشتاق بھ سن چشم دوختم        

 قی ؛ تشوشدی واضح تر مری کف زدند کم کم کھ تصوشتری بدنشیظاھر شد و ھمھ باد
 کردمیتصور نم! دست خودم نبود!  ستادمیکنترل از دست دادم و ا. شدی مشتریھا ب

 .انقدر جالب باشد انقدر مھم باشد
 "مانیا! مانیا" زدم شیتند و تند دست زدم و بلند صدا        
 :  و خنده گفتی ناباورانی میبا حالت.  ونشانددی را کشمینتھ آ مانتوپا        
 ؟؟؟؟؟؟؟؟ی شدوونھید-         
 :  نگاھش کردمجیگ        
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.     
 ؟؟؟!!!!! دخترھی چھ کارنیا-         

 
 

 :  خنده و شرم گفتمانی میزیبا چ. کم کم حس خجالت بھ من دست داد        
 !  خوبھیلیآخھ خ-         
من .  کف زدژی رو برگرداند و با پرستحالیبھ حالت پشت چشم نازک کردن و ب        

 . کف زدمی از او خودم را کنترل کردم و ھمان شکلدیھم بھ تقل
 می و بھ حالت تعظگفتی مقدم مری بودم؛ خدهی از او ندچگاهی کھ ھیی با رومانیا        

 . انداختی منی پائیھرچند لحظھ سرش را کم
 ھا کھ ھنوز ادامھ قی توجھ بھ تشوی بمانی نواختن گروه بلند شد و ایصدا        

 .داشتند ؛ شروع بھ خواندن کرد
با ذوق بھ او و .  دھانم گذاشتھ بودمی را درھم پنجھ کرده بودم و رومیدست ھا        

نم را  وبدخواندمی ھمنوا با او میرارادی و خودم ھم غدادمی آھنگ آلبومش گوش منیاول
 آمد و ھرکدام بھ ی مغی دختر و پسر بود کھ با جیاواسط اجرا، صدا. دادمیتکان م

 .کردندی مجانی ابراز ھینحو
! کردی اجرا می و حرفھ الکسی متعجبم کرده بود، کامال ردشی و ژست جدمانیا        

 . بخوانندھی تا بقگرفتی متی را روبھ جمعکروفونی میگاھ
 و لمی داشتم کھ فی ساده ایگوش.  بود و بھ شدت دلبردهی پوشی دست مشککی        

 .تیفی کی انداخت اما بیعکس م
دستم !  کھ باز ھم پانتھ آ تشر زدگرفتمی و عکس ملمی از او فمی حال با گوشنیبا ا        

 :  بار با اخم گفتنیرا خواباند و ا
 !ھ؟ی چھ کارنیا! یبریزشتھ دختر، آبروش رو م-         

     
 .تو نگران نباش! شھی داره انجام می بردارری تصونی بھترن،یبب-         
 ! بھ خانوادم نشون بدمخوامیآخھ م-         
 . بھتوندنی مرنیگی ملمی فتیفی کنیگفتم آخرسر با بھتر-         
 در ی چرا احمق بازنکھی غصھ خوردم از ااری رو برگرداندم و بسیبا ناراحت        
  مھم بود؟می برامانی چقدرادیفھمی میچھ کس. آوردم
 من ند؟یبی متی موقعنی را داشتم کھ پسرش را در ای حال مادردیفھمی میچھ کس        

 کالس ی بییکجورھایقبول داشتم من . از خودم ناراحت بودم. از پانتھ آ ناراحت نبودم
تا اخر .  بشوممانی ایو اندازه  تا درحد کردمی تالش مدیکم کم با!  در آورده امیباز

 لی مثل ستی سانس اول اعالم شد، جمعانی پای و وقتم اولش ، سکوت کردیاجرا
 و بھ ندیای ھمھ ھوادار بربنی از پس اتوانستندی مخصوص نمنیمأمور. ھجوم بردند
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. خواستندی و امضا مگرفتندی عکس ممانیبا ا.  سن رفتندی بھ رویادیھرحال تعداد ز
 :رو بھ پانتھ آ گفتم

  برم؟تونمیاالنم نم-         
 . ایچرا، با من ب-         
 :  من را بھ پشت صحنھ برد و گفتیاز پشت در خروج        
 . لحظھ صبر کنھی-         
 :  برداشت و گفتی بود ، سبد گل بزرگی کھ دراتاق کناری بزرگزی میاز رو        
 .میبر-         
 جذابش یصدا. دمی را دمانیاز پشت سر ا.  سن بودمیالش رفتم و حاال رودنب        

 : امدیم
باشھ فقط ... امضاءنمی ادیبلھ بفرمائ... یمرس! سالم...  ممنونم؟یھاھا جد-         
 "کیلیچ... "زودتر
 : پانتھ آ گفت.  شدھی انداخت و باز مشغول بقبای با پنج دختر زیعکس دستھ جمع        
  ؟ی سبحانیآقا-         

 مانیا.  پانتھ آ، ھر سھ برگشتندی آشنای صدادنی با شنمانیمھراد و بھراد و ا        
 . شدکی انداخت و سپس با لبخند نزدیی را نگاه گذرامیسرتا پا
 !سالم آذر-         
 !!سالم دردت بھ جونم-         
 :  کرد و با حفظ کنترل گفتی لحظھ حس کردم اخم نامحسوسکی        
 آه گل واسھ منھ ؟-         
 .دیمحشر بود...از طرف من و مھراد ، بھ شما استاد -:پانتھ آ         
 گل ھا ی ھی، سبد گل را کنار بق" چند لحظھ" گل را گرفت و با گفتن مانیا        
 :  لحن ممکن گفتمنیبا احمقانھ تر. گذاشت
  ؟وردمی گل مدیخانوم منم با-         
 : پانتھ آ شانھ باال انداخت و گفت        
 .دونمینم-         
 یکم.  بھ سمت من آمد مانی و اوستیبعد بدون توجھ بھ من بھ جمع خودشان پ        
 :  گفتی معمولی حال با لحننیبا ا.  درھم بودشیاخم ھا
  سانس بعدم ؟گھی دینیشیم-         
 آره-         
 .شھبا-         
 )ندیعقب تر رفتم کھ بب( لباسا خوبھ ؟ -         
 :  گفتی ھولیبا تک سرفھ         
 !!آره آره بسھ-         
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چھ !!!  از من بدتر بودشی ماه پکی نی تا ھممانیا!! فکر نکن من احمق بودم        
 ! مشابھی مشترک و اخالق ھای ھمھ وقت زندگنیا! کند؟ی مریی انقدر زود تغدانستمیم

 :  خودم را جمع و جور کردم و گفتمیفور        
 . بھترهنمیمن برم بش-         
. کردمی میگری دی ناخواستھ ی کار خطاماندمیاگر م. دی بگویزینماندم تا چ        
 . نشستم تا سانس دوم شروع شودمیسرجا
 آدم نیمھمتر کس بھ نی ترکی من بھ عنوان نزدنکھیا.  بودیگریزدیتصورم چ        

 اعالم خواھد ژهی مھمانان وی و او حتما من را جزو اسامگذرانمی خوش میامشب، کل
 ای کردی می معرفدشی و بھ دوستان جدزدی بود من را صدا منیحداقلش ا... نھ . کرد

 . انداختی عکس دونفره با من مکیفقط !!!! نھ
 ی وقتیحت.  دست داده بود بھ منیحس بد.  را نداشتمھی اولجانیسانس دوم؛ ھ        

 . نرفتم تا خودم را سبک کنمگری برنامھ اعالم شد ، دانیپا
.  و جذاب و جوان چشم دوختمبایھمانجا نشستم و بھ ھجوم دختران و پسران ز        

 جالب می بودند ھم براگری مشھور دی سانس دوم کھ دو خواننده ی ژهی مھمانان ویحت
 .امدین

 کھ من ھمانجا نشستھ ام دی اصال نفھممانیآنقدر نشستم تا تمام سن خلوت شد و ا        
 کھ دی در دستانم نلرزی گوشی راحت بھ پشت صحنھ رفت و حتیلیخ. کنمیو نگاھش م

 . شودمیایدلم خوش باشد تماس گرفتھ تا جو
 :  بھ خودم آمدمی نظافت چیبا صدا        
 ! تموم شده ھا-         

 کھ با پانتھ یمی رد شدم و بھ اتاق گریسرتکان دادم و آھستھ وشکستھ از خروج        
 . رفتممیآ از مقابلش گذشتھ بود

 . امشب سرگرم استپی کھ ھمچنان با اکدمی بر چھارچوب دھیتک        
 درحال حاضر بھتر ینی ، حس کردم عقب نشدانمینم.  بمانمدیخودم دانستم کھ نبا        

 خودم درست کردم؛ او راحت تر من ی برای بعد کھ اوضاع بھتری دفعھ دیشا. باشد
 : بھ محوطھ رفتم و کنار باغچھ نشستم و با او تماس گرفتم.  کندیرا معرف

 الو ؟-         
 . محوطھ امی من تومانیا-         
 .امیباشھ م-         

     
 دو تا فحش ھم بدھد با آن لحن سرد و دمیتماس را قطع کردم، چرا کھ ترس        

 .ناراحتش
 

.  نماندی کھ کسییمحوطھ کم کم خلوت شد تا جا.  نشستم و منتظر ماندمیکل        
چند دستھ گل جمع و جور را بھ دست گرفتھ .  را بغل گرفتم و سر برگرداندممیدست ھا
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 ابراز ای بخندم دی حس بھ من القا شد کھ نبانی و ناخودآگاه استادمیا. امدیبود و بھ سمتم م
 . کنمجانیھ

 .ستادمی مقابلش ارهیساکت و خ        
 . سمت راستم برداربی از جچویسوئ-         
 . و بازمنتظر ماندمبشیدست کردم داخل ج        
 .ایب-         
 .می شدنگیپشتش رفتم و وارد پارک        
 بزن درو-         

 : دی غری کدام را بزنم کھ در کمال ناباورنمی را نگاه کردم تا ببموتیر        
 .شھی سوادتم میادعا! ؟یکنی سھ تا دکمھ ھم نگاه منیب-         
 کھ نشان قفل باز شده را داشت فشردم و در را باز کردم تا گل ی دکمھ ایفور        

 : درھمان حال گفت. ھا را بگذارد
 .ی داشتھ باشجانی ھشتری بیلی اجرا خنی اولی براکردمیفکر م-         

 !داشتم-         
 !بسھ-         
 نم؛یپشت فرمان نشست و آنقدر رفتارش بد بود کھ تصور کردم اگر زودتر نش        

 . درھم راه افتادیکنارش نشستم و او با اخم! رودی و مردیگیگازش را م
     

 .واسھ حفظ آبرومم کھ شده.  منھ احمق نھی واسھ ؟؟یاری دستھ گل بھی یفھمینم-         
     

 ھ؟؟؟؟ی چھ لباسنیا.  گل بخوره تو فرق سرمیدستھ -         
 اخم مرخی کھ چشمانم پراز اشک بود مات نیبا دھان باز برگشتم و درحال        

 .آلودش شدم
     

 یمثل دخترا!  ؟؟؟ھی چھ صورتنیا . بدهقتی سلمیگیم! لباسم بخوره تو سرم-         
 !یرستانیدب

 .دی را مالشی ھاقھی خرد دستش را از دنده برداشت و شقیبا اعصاب        
     

اصال .  کنمتی مشتاق بودن معرفاد،یامشب بھ دوستام گفتھ بودم خانومم م-         
 ..!آه.... کنم اما انقدری معرفژهیقانونشھ کھ من بھ عنوان مھمان و

     
 دنی از شنمیگوش ھا.  زل زدمابانیصورتم را برگرداندم و ناباور از پنجره بھ خ        

 .سوختی آتش زننده می حرف ھانیا
 دانستمیحق با کداممان بود ؟ واقعا نم!!  بزندمی در رومی انقدر مستقکردمیفکر نم        

 شبھ کی او کھ ای کردمی گذشتھ را تکرار می کھ نادانستھ کارھایمن! حق با کدام است
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 گفتی کاش ذره ذره مدانست؟؟ی گذشتھ را بد می عادیزھای ازچیلی کرده بود و خیترق
 .گرفتمی مادیتا 

     
 .آذر متأسفم-         
 ھی گریحت.  شکل ممکننیدلم را شکستھ بود بھ بدتر.  نداشتدهی تأسف فاگرید        
 .شدی از اشک تار مآنقدر شوکھ بودم کھ فقط چشمانم. کردمیھم نم

     
 آذر؟؟..  حق بده آذر جانکنمیخواھش م. دی بشھ ببخشینجوری اخواستمینم-         
 تلخ و تی واقعنی انمی پلک بستم تا نبقی رانم گذاشت و من عمیدستش را رو        

 . زھرمار را
     

 لباس برمتی دفعھ خودم منیا.  من بودریتقص! گھی ددیآذر خانوم ؟ ببخش-         
 ... یریبگ

     
 ...ی ذوق کنیلی آخھ من انتظار داشتم تو خیدونیم. زمی عزخوامیمعذرت م-         
اما بدبخت بودم کھ با روش ! بخدا خوشحال بودم، ذوق داشتم! ذوق کرده بودم        

 دیخداراشکر ند.  اندازمی وعکس مرمیگی ملمی فدیخداراشکر ند. خودم ذوق کرده بودم
 . کرده امی مسخره اشیاز ذوق ، چھ آراکھ 
     

 !گھی ؟ بابا آذر ببخش دنمتی ؟ ببمی شام بخورمیبر-         
انقدر خجالتزده ام کرده بود .  حرف بزنمی کالمتوانستمی بودم، اما نمدهیمن بخش        
 !"و حق با توست! دمیبخش"  می بگوی حتشدی نممیکھ رو
تمامش کن، ... شنومی میعنی کنم کھ نیفقط توانستم سرم را چندبار باالو پائ        

 .لی تکمتیظرف
 . شدم و قدم تند کردمادهی پی خانھ امان توقف کرد و من فوریروبھ رو        
 انھیوحش.  را پاره پاره کنممی لباس ھاخواستیزود تر بھ خانھ رفتم و دلم م        

 .دمیلرزیسردم نبود اما م. دمی خزرپتویدرشان آوردم و ز
 بستھ شدن در واحد را یصدا. ردی ام نگھی تا گرزدمی چنگ مشتریپتو را ب        

 .دمیشن
 :  راست بھ اتاق آمد و گفتکی        
 ...آذر-         

     
 !من دوستت دارم. مونمیباور کن پش-         

     
 . را محکم فشردممیپتو را کنار زد و من پلک ھا        
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  ؟یکنی کار کنم؟ تمومش نمیچ-         
 : میفقط توانستم بگو        
 . خوشحال بودمیلیمن خ-         
 خب؟-         

     
اصال .  دست خودم نبوددونم،ی ؟ می چیخب آذر ؟ خوشحال بود-         

 نھ ؟. میھردومقصر
 ً.لطفا... تنھا باشمخوامیفقط م-         
تا . دمی لحظھ ھم نخوابکی.  کھ رفت و در را بستدمیچشمانم بستھ بود اما فھم        
 . واقع گرا بودماریبس.  ماندم و فکر کردمداریسحر ب
 فکر نیبھ ا.  کھ خب، پس از فردا درست بشوم و تمامکردمی فکر نمنیبھ ا        

 کھ من خواھدی میدتری جدیزھای چگریدو روز د.  قصھ سر دراز داردنی کھ اکردمیم
 .می آیازپسش برنم

        
 و دهی کاناپھ دراز کشی کھ رودمیصبح کھ با کسالت و سردرد بلند شدم؛ د        

 .چشمانش مات سقف بود.  گذاشتھ استیشانی پیساعدش را رو
 .با حس حضور من ؛ بلند شدو نشست        
 اما حاال نھ کھ قھر باشم ، دمش،یسبوی می و گاھگفتمی مری سالم و صبح خشھیھم        

 . شومکشی نزدتوانستمیواقعا نم
 مشکل داشتم چرا دنی با جوراب پوششھیھم. صورتم را شستم و بھ اتاق برگشتم        
 تخت ی تپلم را روی پاکی را برداشتم و میجوراب ھا.  راحت خم شومتوانستمیکھ نم

 . کنممیگذاشتم تا راحت تر پا
  دانشگاه؟یریم-         
 .سرتکان دادم کھ آره        

     
 .رسونمتیم-         

     
 قیعم.  شده بودی ام آبکینی نکرده بودم اما آنقدر تا مرزش رفتھ بودم؛ بھیگر        
 . و بھ سمت کمد رفتمدمشیباال کش

     
  ؟یآذر خوب-         
 .تم و تنم کردم کھ تازه گرفتھ بودم برداشی وساده ای مشکیمانتو        

     
  ؟ی فراموش کنشھیم.  ناراحتمیلیخ. تا صبح خوابم نبرد-         



 138 

 تا بھ حال با آن ھمھ فکر شبی از او دلخور نبودم؟؟ مخصوصا از دمیبھ کھ بگو        
 .بردمی را مشی آبرودینبا.  مقصرھستمشتری کھ من بدمی رسجھی نتنیبھ ا

 من رفتم خداحافظ.. نمای استمیاز تو ناراحت ن-         
 :  شدیعصبان        
 !برمت؟ی من مگمیمگھ نم-         
 . با اتوبوس راحت ترمخواد،ینم-         
 . را برداشتممیکولھ ام را انداختم و کفش ھا        
 . شده ؟ صبرکن حاضر بشمی راحت تر از شخصی عمومای دنیکجا-         
 : دمی کشادیو باالخره کنترلم را از دست دادم و فر        
 .خودم بلدم. الزم نکرده-         
 دمی دویپلھ ھارا تند.  زدمھیرگری و بھ محض بستھ شدنش زدمیدر را محکم کوب        

 . دست بلند کردمنی ماشنی اولی و برادمی رسابانیبھ سرخ. 
 دستمال برداشتم فمیاز ک. م اما دست خودم نبود کنھی گربھی غری جلوخواستمینم        

 کردمی می سعی مواقع ناراحتشھی بود کھ ھمنی ھمیبرا.  کردمھیرگری دل سکیو 
 آخر زدم طاقتم تمام ی کھ لحظھ یحاال با داد. گرفتی ام مھیساکت باشم، وگرنھ گر

 .شد
 کنم و مثل آدم دی خری بعد از دانشگاه کلخواستمی پولم را نگاه کردم، مفیک        
 !! داردی من کاریفکر کرده بود برا.  ھا بگردمیحساب

 .وارد دانشگاه شدم و تمرکزم را دادم بھ درس        
 مھم گرید.  بودتی اولومی درسم شوم، ھنوز ھم براالیخی نبودم کھ بیمن کس        

مت  پزشک شوم و بھ شھرم خدخواستمیمن ھنوز م.  عوض شدمانی اینبود خط زندگ
 . نحو دادم و خارج شدمنیبا وجود فکر خرابم، امتحانم را بھ بھتر. کنم

 : جلو رفتم و آرام گفتم. کندی کھ با پدرش صحبت مدمی را دالیسھ        
 .سالم-         
 : گفتم. دندی باز حالم را پرسیھردوبرگشتند و با رو        
 .دیام بزن لطفا صددی بودکاری ھروقت بیخانوم تھران-         
 : آمدم بروم کھ گفت        
 ً بعداامیبابا من م - ) :روبھ پدرش گفت . ( ندارمی نرو اآلن کارزمینھ عز-         
 :  و او گفتمیھردو ھم قدم شد        
 ؟ی چھ کارم دارزمیعز-         
 د؟ی خردیای با من بد؛ی نداری اگھ واقعا کارشھیم-         
  نداره ؟یمورد.  امی بتونمی مگھیفقط دوساعت د! زمیباشھ عز-         
 .نھ ممنون-         

*******         
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لوازم . دمی اسپرت خری و مانتوی رسمی ؛ چند دست مانتوالیبا انتخاب سھ        
فقط ھمراھم .  نکردشنھادمی پنی ای برای ایً انتخاب کرد و ابدا کنجکاومی ھم براشیآرا

 کھ من را بھ دمی پرسمیَ ابرو ھایبا خجالت از او برا. م کرد خواھر کمککیشد و مثل 
 کارمان تمام شد دستش را گرفتم و با یوقت. کرد ی متخصص پوست و مو معرفکی

 :  گفتمیقدردان
 .یممنونم خانوم تھران-         
 .زمی عزالیبھم بگو سھ-         
 !الیممنونم سھ-         
 خداحافظ. یزمیعز-         
 .خدانگھدار-         
 .رسوندمتی وگرنھ موردمی ننیماش-         
 .ممنونم-         
 . و راه افتادمدمی خوب بدنش آه کشبی ترکی رهیسرتکان داد و من خ        
واقعا خجالت آور بود .  استمانی حق با ادمیدیکم کم م.  رفتمشگاهیسر راه بھ آرا        

 ! بوددهی نرسشگاهی بھ آرامی امان؛ من پایکھ جز روز نامزد
  امرتون ؟زمیخب عز -         
 . مارال و پانتھ آ افتادمیبایَ لخت و زی موھاادی        
  ھست من موھام صاف بشھ؟ی راھدیببخش-         
َگلت ھست، اما کرات. آره گلم-           .یلی ، ھرکدوم ماکننی ھم منھیِ
 .ھرکدوم بھتره-         
 . ترهادی زنھیرات کنھیھز-         
َ را گلت کرد و وقتمیموھا.  کھ او گفتھ بود پول نداشتمیآن قدر          جانی با ھیِ

آخر سرھم از .  رنگ بزنمشودیخواستھ بودم تا رنگ ھم بکند، گفتھ بود تا ده روز نم
 . کندشیاو خواستم صورتم را آرا

 یوقت.  را دوست داشتمزی ، ھمھ چمیجز رنگ موھا.  برق زدیچشمانم از شاد        
 . بوددهی تھ کشمی پول ھادمیبھ خانھ رس

 را خچالی ی کوتاھش روی نامھ ی اما وقتدیدی خانھ بود و ممانی اخواستیدلم م        
 .دی آی مروقتی ددمیخواندم ؛ فھم

 " امی مریمن شب د        "
 . قھر بودیعنی نیزنگ نزده بود وا        
         

 
مثل .  آماده کنمتوانستمی درست می غذاکی بار نی اولیبرا.  پر بود لخچای        

 لی کدام از وساچی ام مشغول شدم و جالب بود کھ ھیبا تمام دلخور.  عروس ھاشتریب
 گفتھ بود؛ خودش ھم مانیا.  را بلد نبودمزی چچی ھی جاای و شناختمیآشپزخانھ را نم



 140 

 تیمثل اکثر.  اشی بھ دست بنگاه و طراح داخلرده را سپزیانتخاب نکرده و ھمھ چ
 . دوست داشتیمردھا قرمھ سبز

 یمیوشی بیجزوه .  کردم ازخاطرم ببرم کھ چقدر با من بد رفتار کرده بودیسع        
 . کاناپھ مشغول خواندن شدمی رودهیرا باز کردم و لم

 کنار دی جدیبا زندگ ی راحتنی بھ اتوانستمیمن نم. اما حواس و تمرکز نداشتم        
 بدون آنکھ لذت بای زی خانھ نی بھ امی پرت شدلھیاز آن طو.  بودای رؤکیمثل . میایب

 ھستم، پس نیگفتھ بودم واقع ب. دیچسبی بھ من نمنجای ازی چچیھ!!  برده باشمیخاص
 خراب جزوه را یبا اعصاب!!! چگونھ و چرا و ازکجا؟؟؟  ، مھم شده بودیلی خمیبرا

 . دادمامی حال خراب را التنی ؛ ازانمیبستم و بازھم با زنگ زدن بھ عز
 از شانی چرا بازھم برادانمی و مادر و پدرم صحبت کردم اما نمنیبا آذ        

 !م؟ی چھ بگوم؟یکنی چھ کار مدانمی خودم نمیآخر وقت. اوضاعمان نگفتم
.  نشده بودمانی از ایشب بود کھ ھنوز خبر مھی نی قھی وپنج دقیساعت دو و س        

گرسنھ ام .  نشستمی ناھارخورزی می صندلی را خاموش کردم و متفکر رورغذایز
 و دی کنی احترامی بستی درست نامدهی تا مرد خانھ نگفتی مشھیشده بود اما پدرم ھم

 .دیمنتظرش نشو
چراغ . ستھ بلند شدم شدم و آھاریھوش.  انداختدیدرحال چرت زدن بودم کھ کل        

 :  گفتیرعادی غی وصدای سقف کاذب را زد و با اوقات تلخیھا
 !کھیچھ تار-         
 !سالم-         
 :  گفتیقیبا لبخند عم.  باال رفتشی ابروی تاکیچشمش بھ من افتاد و         
 !چھ خوشگل! اوه-         
 : دمی را پشتم قالب کردم و خندمیدست ھا        
 !ستی آرتی آقاکشمی ، من شامو می قضا شده بخوندونمیتا نمازت رو کھ م-         
 بھ خواستمیم! ربرفی مثل کبک سرم را بکنم زخواستمیم. می باشی عادخواستمیم        

 خرسند ھستم کھ یلی و من خخواندیزور بھ خودم بقبوالنم کھ نمازش را ھمچنان م
 . مشھور ھستممھی نستی آرتکیھمسر 
 یخوندم آذ-         
 الکل تمام مشامم را یازکنارم کھ رد شد، بو. راه رفتن نامتعارفش ؛ متعجبم کرد        

 دانستمی بد میلی ھا را خزی چیآخر من بعض. انگار کھ فاجعھ رخ داده باشد. پر کرد
 یدستانم را رو.  کھ من را شست و پھن کرد ناراحت شدمشبی از دشتری بیحت. یلیخ

 : با بھت گفتم.  شدمرهی کاناپھ ولو شده بود خیودھانم گذاشتم و بھ او کھ ر
 ...!!!!مانیا-         

     
 : دادی سرش را تکان تکان میچشمانش را بستھ بود و گاھ        
 یشام خوردم آذ-         
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از . دی دویی دھانش گرفت بھ سمت دستشوی لحظھ دستش را جلوکیدر        
.  مست کندمی مرد زندگی کھ روزنمی و نبرمی بمخواستیدلم م. و موت بودم ریناراحت

 : دمی و غردمی دویی خراب بھ سمت دستشویبا حال و اوضاع
 ؟؟؟؟ی کردیچھ غلط-         
 ...ھوووق-         
 !کثافت آشغال-         
 فحش فتدی ممکن بود بای کھ افتاده است و ی زدم و از تصور اتفاقاتھیرگریز        

 :  بلند تر نثارش کردمی را با صدایگرید
 !یوونیح...تو-         
. اوردیفقط باال م! دیفھمیآب دھانم را در توالت و بھ سمتش انداختم اما او کھ نم        

 .دمیبھ اتاق خواب رفتم ودر را با شدت کوب
 انواع فحش ھا را ی کردم و بھ زبان محلھی بلند گری تخت نشستم و با صدایرو        

 . کردممشیبلند بلند تقد
 :  گفتیحالیدر اتاق را باز کرد و با ب        
 ...عیچتھ حاال؟ ھ-         

     
 : با چشمان خمار گفت. با انزجار نگاھش کردم        
 !یشد...عیچھ خوشگل، ھ-         
 :  برداشتم وبھ سمتش پرتاب کردمی را از پاتختمیساعت مچ        
کل روز منتظرت بودم، غذا درست کردم، بخاطر تو نتونستم درس بخونم حاال -         

 !!؟! ؟مانی ا؟؟؟ی ؟؟؟ زھرمار خوردی پارتیرفت
َا ا ا -          َ  بگم ؟ بگم نھ مامان ی من چخورنیبچھ ھا دارن م! ی آذگھیِول کن د... ! َ

 .ریسخت نگ)... خنده زد و گفتریز...(اد؟یآذرم بدش م
.  شد وکنارم نشستکینزد. شدمیآخ کھ داشتم منفجر م. دمیکشی نمگریآخ کھ د        

 .خودم را جمع کردم و با نفرت رو گرداندم
     

 ... اومدشیپ...ی نبودطی تو شرایآذ-         
!  رفتھ است؟ی مھمانیی فکر نکردم چرا تنھانیکارش انقدر زشت بود کھ بھ ا        

 ی ھر زنی برای مھماری بسی موضوع کھ خودش مسئلھ نیا!! ھی حاششدی ھا منیا
 . را داشتھی من حکم حاشی حاال براشد،یمحسوب م

     
 نای مھرادگھی دشب،ی دتی بود واسھ موفقیبابا مھمون.  نکن قربونت بشمھیگر-         

 ... جون آذرشدینم. دادن منم خوردم
 .مانی ایبھتره خفھ بش-         
 :  شد و من ادامھ دادمرهیمتعجب بھ خشمم خ        
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انقدر با افتخار .  آدم بگو غلط کردم ی ، مثل بچھ ستی وقتھ حواسم بھت نیلیخ-         
 . روم نگو خوردم خوردمیتو

 نی دلنشمی خشمم ترسناک است بھ ھمان اندازه کھ مھرباندانستمیم. دی ترسقتایحق        
 : انم با ترس گفت بھ چشمرهی خرهیخ. بود

 .دیچتھ ؟ ببخش!  حاالیاوک-         
 .خوردم کھ لب زدم(....) بگو -         
 : اخم کرد و گفت        
 !گھیبسھ د-         
 : دمی کشغیج        
 ! نخورگھی دیرتی غیتو کھ ب!  کنھی مرتی غی آدمو بنایا-         
 :  گفتمانھی اش را گرفتم و وحشقھی        
 !! ؟نتی سی سرتو بذاره روادیبھ بابام بگم ب-         
 :  کھ گفتدیمچ دستم را گرفت و آنقدر اوضاع را داغان د        
 .غلط کردم خوردم.  خبیلیخ-         
 :  و گفتمدمی کوبکی سرامی نشستم و با مشت رونی زمی روحالیب        
 . نجسیبوگندو. یبخون ی برخوامی نمگھید. ی بخونذارمی نمگھید-         
 از دستش انقدر شبید. دمیدر را کوب.  رفتمگریبالش و پتو برداشتم و بھ اتاق د        

 .کردمیآدمش م. کردی فرق منیاما ا. ناراحت نبودم ، آن موقع حق داشت
 :  و گفتستادیپشت در ا        
 ؛ تو رو ھم یرسی بھ خودت میری امروز مدونستمیاگھ م.  اشتباه کردمدونمیم-         

 .بردمیم
     

 و باعث افتخار ی خوشگل باشینجوری اگھ ھمرم،ی بھ بعد با خودت منیازا-         
 .ی داره کھ ھمراھم باشیبی چھ عیبش
     

 ...!اه -         
      

 رهی و بازھم چشمانش مات وخدهی تخت خوابیرو. بھ اتاقمان رفتم تا حاضر شوم        
 .ستادهی پشتم ادمیجورابم را برداشتم کھ د.  بودیقطھ ابھ ن

 .آمدم رد شوم، دستم را گرفت        
 .رسونمتیم-         
 خودم یبھ آشپزخانھ رفتم وبرا.  و بدون توجھ بھ او حاضر شدمدمیدستم را کش        

 .ختمی در ظرف رشبی و برنج دیاز قرمھ سبز
 نگاھم نھی کھ حاضر و آمده ، دست بھ سدمید سرفھ اش برگشتم و یبا صدا        

 .کندیم
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 حرف دنبالم راه یب.  گذاشتم و کولھ ام را برداشتمکیظرف غذا را در پالست        
 تا کردی من کرده بود زمزمھ ممی را کھ تقدی آھنگرلبیز. میافتاد و ھر دو خارج شد

 :  و گفتستادی مقابلم ایآخر. مثال من دلم برود
 .یونی برسونمت خوامی باشھ ؟ االن مم،یزنی حرف میآذ-         
 :  گفتیی امان رد شد و با خوشروھیھمسا        
 ! مشھورهھی ھمسای ھرچیسالمت-         
 : دوباره روبھ من گفت.  تشکر کردمانی وادندیھردو خند        
 .می تا دانشگاه صحبت کننیفقط بش-         
 بھ پنجره نشستم و او لیبھ قھر کامال متما.  سوارم کرد و بھ زوردیدستم را کش        

 .راه افتاد
     

  مشکل حل شد ؟یحاال تو قھرکن-         
 :  گفتمیبا ناراحت        
 .ی منو نشناختچوقتیھ!  چقدر دوستت دارمیدیفھمیکاش م-         

     
. دمی زشتم و بو می بھم گفتمی مستقری و غمیمستق. مونمیمن فقط نگران زندگ-         

 .چون بھت حق دادم. رفتم خودمو درست کردم
 ...شبتیاما کار د        
 شیپ.  استثنا بودشبمید. یگیچرا چرت و پرت م. یدی و بو میمن نگفتم زشت-         

 .اومد
     

 حلھ ؟. ادی نمشی پگھیو د-         
 .اما سرتکان دادم. کردمیباور نم        

     
 :  گفتمیبا کم محل.  شدادهی و خودش ھم پستادی دانشگاه ایجلو        
 !خدانگھدار. ممنون-         
 :  و گفتدیدستم را کش        
 امی متیامشبم دعوتم ، واسھ اثبات حسن ن!  عشقمگھی دالیخی بیمیجون ا-         

 .میدنبالت باھم بر
 . حاضر بشمدیمن با-         
 خوبھ ؟. ی بعد مھموندی خرمیری منجایبالت ا دنامی مگھی دیاوک-         
 :  چند دختر بھ سمتمان آمدند و گفتندنی حنیشانھ انداختم و درھم        
 ؟؟!؟!د؟؟ی خودتونی سبحانیآقا-         
 لحظھ کی.  توجھ بھ جمع بھ سمت دانشگاه رفتمیکولھ ام را صاف کردم و ب        

 .شودی دورش شلوغ و شلوغ تر مدمیبرگشتم و د
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.  من نخواھد بودی کھ رسما برادانستمیم.  حسرت تکان دادمی از رویسر        
 نبود کھ صبر کند تا ی او ھم کسی تا بھ او برسم واز طرفدیکشیطول م.  تلخ بودقتیحق

 !بھ او برسم
آنقدر .  ما بھ ھم باشدی وصل کننده توانستی نمبای و زیّدو تکھ لباس آنچنان        

  دادم وی را سرسرمیدم کھ جواب سالم ھمکالسناراحت بو
 ی نشده بود ، آقایزیھنوز چ.  داغان سرکالس نشستمی اھیطبق معمول با روح        
 .کردندی می سبحانی آقایسبحان
استاد چند .  گرفتدهی نادشدی را نمنی کھ واقعا از من بھتر بودند و ایصدتا دختر        

  تذکرش ؛نی با پنجمتیبار تذکر داد و درنھا
 و استاد نادم از دندی کشی از سردلسوزی ھا آھیتمام ھمکالس!!!  زدمھیرگریز        

 :  گفتادشیفر
 !!دی بردیتونی خب مستی خانوم رزاق ، اگر کھ حالتون خوش ندیببخش-         
 را مانی انکار کنم کھ اتوانستمینم. مثل بچھ ھا بلند شدم و کولھ ام را برداشتم        
 . من استی و از دست دادنش نابودخواھمیواقعا م
 . دوستش داشتم،ی ھرچھ کھ اسمش را بگذارای تی خرای یازسر سادگ        
 اش داده ی جنس مذکر زندگنی زن کھ تمام عشقش را بھ اولکیمن ، بھ عنوان         

َ نبودن مردم، ھرچند بیبود، برا  .خوردمی وفا ، غصھ میَ
 را گذاشتم تا گرم می از اشک بھ آبدار خانھ رفتم و ظرف غذاسی خی صورتبا        

 .شود
 :  آمدالی سھیصدا        
  ؟؟یخوب-         
 . صورتم را پاک کردم وسرتکان دادمیتند        

     
  شده آذرجان ؟؟یچ-         
 وقتچیھ. عادت نداشتم درد و دل کنم. کنارش زدم و رد شدم! (دیببخش-         

 ) گفتمی نمیمشکالتم را بھ کس
 آھستھ خوردم تا ل،ی می را ھرچند بمی دانشگاه نشستم و غذای جانیدر پرت تر        

نرفتھ . سوختی از درد ممی گلوبردمی کھ فرو می قاشقکیھر.  ببردنیبغضم را پائ
 ای رفتنم بھتر است دانستمی نمیبدبخت. اورمی و کم مزنمی گند می امشب ھم کلدانستمیم

 !نرفتنم
 .ی نبودی تو ھمراه خوبگفتی بعدھا مرفتمیاگر نم        

*****         
 " زمان حال        "
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ّ چکھ چکھ جلوار،یقطرات خون جان         نگھبان ساختمان با چند .  بودختھی پاگرد ریّ
 میدست ھا.  سکوت کردندینگاھشان بھ من افتاد و ھمگ. کردی صحبت مھیمرد ھمسا

 . افتاده بھ سمت آسانسور رفتمی کردم و با سربیرا درج
 خانوم دکتر ؟-         
 . و سربرگرداندمستادمیا        

     
 .دیاری بفی چند لحظھ تشردیببخش-         
 :  از مردھا گفتیکی شدند و کیخودشان نزد.  نگاھشان کردمرهیھمانطور خ        
  ؟نی بھ ما بدانی ازجریحی توضھی شھی خانوم دکتر اما مدیببخش-         
 . حرفی نگاه بکیفقط . یگری حس دچینھ تمسخرگانھ نھ ھ. فقط نگاھش کردم        

     
 :  گفتگرشانی دیکیبھ ھم نگاه کردند و         
 دنیھمسر من با د...یُ مجتمع ھست و راھرو ھم مشاع ، خانوم اطلسکی نجایا-         

 د؟یمتوجھ. دی ترسیلی وضع خنیا
 .نگاه قبلم را گرفتم و بھ او دادم        

     
 .دهی رو دیعی فجی صحنھ نیخانومم بارداره ، در خونرو بازکرده و ھمچ-         

     
 :  تر بود گفتی کھ عصبگرشانی دیکی        
اونوقت . دهی تمام ماجرارو دی من از چشمیپسر ھفت سالھ ! یچی کھ ھنیا-         

 لحظھ از خونھ خارج کی بودن جی گزارش کردن کھ خودشون گدهی دبی آسیخود آقا
 .خانوم دکتر مھربان ھم خونھ نبودند کھ در رو باز کنند! ھاھا ! شدند و در بستھ شده 

 اری جانیراست!  شدبی پسرک مظلوم و فضولش تخری ھیروح! چھ جالب        (
 !) تر دنبال ماجرا بودندقیاز خود من دق ھا نی گفتھ بود؟؟ ایزی چنیھمچ

 کھ زنش باردار بود دوباره یمرد.  ھا بھ او چشم دوختمی روح تر از قبلیب        
 : گفت

 تی چھ خبر بوده؟؟ ما امندی بگشھیم. دهی جروبحث شنیھمسر من ھم صدا-         
 !میندار
     

 :  صلح طلب بود گفتشھینگھبان کھ ھم        
آخھ تا بھ حال .  گزارش ندادن ، چون من صحبت کردم باھاشونسیبھ پل-         

 . بوددهی ازشما نرسیآزار
     

. دی کنتیً گذشت، لطفا رعاگھیحاال د.  بودومدهی خودتونم در نی صدایحت-         
 باشھ؟
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 :  دوختم و آھستھ گفتمدشی سپینگاھم را بھ موھا        
 .باشھ-         
 : گفتندی کھ با اعتراض بھ ھم مدمیشن. برگشتم و آرام در آسانسور را باز کردم         
ِاون ھمھ ور -. افسردست- !  ؟ھینجوریچرا ا-! ترسھیآدم م - ؟ نیچشھ بابا ا-         

 !!!میدیشن" باشھ" ھی میزد
فتاد کھ  اھیچشمم بھ زن باردار ھمسا.  در خانھ ام بودیچند قطره خون ھم جلو        

. کردی ھا درخانھ اش را باز کرده بود و بھ من نگاه موانھی حرف مثل دی بنجوریھم
انگار کھ من !  شکمش گذاشتی جھت دستش را رویب. ُ شکمش سر خوردیپلکم رو
 .آل باشم
 در آوردم و داخل می پالتوبی را ازجدی حالم را از او گرفتم و دستھ کلینگاه ب        

 .شدم
 

        
  ؟میایکجا ب... میدیآذر ؟ ما رس-         

 :  تخت زدم و خواب آلود گفتمی رویغلت        
 .نیصبرکن-         
  ؟یعنی دنبالمون نجای ایای م؟ی چمی ؟ صبرکنی چیعنی-         
 .ھوم-         
 . جبران کنم،یباشھ دستت درد نکنھ آج-         

 
 اریحضور جان.  تفاوت گذشتمیب.  جلسھ گرفتھ انددمیدر راه پلھ بودم کھ باز د        

 :  بھ سمت نگھبان رفتمھی گنگ بود پس برگشتم و بدون توجھ بھ بقمیھنوز برا
  بردنش؟مارستانیکدوم ب-         
 . خودمونمارستانی بنیھم. ریسالم، صبح بخ-         
 گوشم است ؛ خی بنکھیاز حس ا.  مجھز بودمارستانی بکی بھ دهیمجتمع چسب        

 یلی خارمثلیحضور جان. امدی ربط داشت بدم ممانی کھ بھ ایزیاز ھرچ.  شدمیکجوری
َ سرش بھ اکی کردمی حس می بود ، اما وقتتی اھمی بمی براگری دیزھایچ  مانیَ
 .شدمی می عصبرسد؛یم

 . تکان دادم و رفتمیسر        
 

 اش ی و سادگوسفی.  را با آن قد درازش شناختنی آذشدی فاصلھ ھم منیازھم        
 زدم یتک بوق. امدی جھت از او بدم می بنی ھمیبرا.  بودمانی ای کننده ی تداعمیبرا

 .کھ ھردوبرگشتند
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دست درگردنم .  قدم تند کرد و در جلو را باز کرد و نشستی با خوشحالنیآذ        
با . دی آی کھ خوشم نمدیو او ندباز پلک بستم . دیانداخت ومن را بھ سمت خودش کش

 :  خودمان شروع کردشیگو
  ؟؟یخوب! سالم آذر ! زمیسالم عز-         
 اش امدهی نی نوه دنیبا اشک و آه از نبود پدر و ند. دیبوسی را ممیمحکم شانھ ھا        

 ی رهی شانھ اش گذاشتھ بود و من مات و خیبھ زور سرم را رو.  ودرد و دل کرددینال
 . داشبردیدستمال رو

 :  آمدوسفی یصدا        
 ! ولش کننی آذیخفش کرد... سالم آذر-         
 اش ینی بقی دم عمکیدستمال برداشت و با . دی داد و کنار کشتیباالخره رضا        

 :  گفتوسفیراه افتادم کھ . دیرا باال کش
 .سالم عرض شد-         
 .گفتم" س" ھی شبیزی انداختم و چ بھ اونھی ازآئی نگاھمین        
 . دراری دل نگروننی ، تو روخدا منو ازامارستانی بمیاول بر - :نیآذ        

     
  ؟یفھمی منی ھامھ ، نگاه ببشی آزمانامی انیبب. میخب؟ االن بر-         

     
 آذر؟-         
 باشھ-         
  ؟مارستانی بمیری باشھ ؟ االن میچ-         
 ی اومدیخودیب-         
 . االن سالم باشھکنمی باور نمم،ی درمون داشتی درد بوسفیبابا من و -         

     
  کنم ؟کاری چ؟یدیشن-         
 .باشھ-         
دوباره صاف .  بھ ھم چھ گفتنددانمینم.  انداختوسفی بھ یبرگشت و نگاھ        

 : نشست و گفت
 . ھای ھم واسھ خودت دارینیَماشاءهللا چھ ماش-         

     
  ؟یخوب-         

     
 نگاه بھ جلو انداختم و جواب کی و ی نگاه بھ گوشکی تماس گرفت ، یساالر        

 : دادم
 .سالم-         
 .سالم-         
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  ؟امیَبازم ن-         
 .نھ-         
 .باشھ-         

     
 ن؟یدیخودتون خبرم-         
 ھوم-         
 .باشھ-         
 :  گفتی و شک خاصی با نگراننیقطع کرد و دوباره آذ        
  بود؟یک-         
 کردم ی عمر تمام تنھا زندگکی.  جالب بودیلیخ.  بھ سمتش انداختمی نگاھمین        

 . بودندنی و مادرم ھمنیکال آذ.  کردمدایحاال صاحب پ
 .درس اخالق و ادب بھ راه. یخدانکند کنارشان باش        

     
  بود آذر؟یک-         
 .دوست پسرم-         
 ی از سادگگرفتیخنده ام م.  نگاه کردوسفی برگشت و بھ ییبلند باال" نیھ"با         

 . دست نخورده اشیھا
 ؟یکشیخجالت نم!  آذر ؟ی چیعنی-         

     
 :  گفتمی امقابل خانھ ام نگھ داشتم با تک سرفھ        
 .میدیرس -         
 : دنبالم راه افتاد و گفت.  شدادهیرو گرفت و پ! با من قھر کرده بود        
 .ی واسھ خالھ بازمیومدین.  اولمارستانی بمیخونتھ ؟ بر-         
 .چھ بھتر-         
بھ  ھدفش سرزدن شتری بدانستمی کج کردم و او کھ ممارستانیراھم را بھ سمت ب        

 :  گفتمانیمن است، نادم و پش
 . خونت اصالامی بخوامی ازخداتھ ؟ مھیھان چ-         
 شتریمن او را از خودش ب! ندی را ببروزمی صورت پتوانستیپشتم بھ او بود و نم        

 .شناختمیم
 .میریم.  اول کاراتو بکنایب-         
 :  را پشتمان گذاشتھ بود گفتوسفی کھ ی و درحالستادیکنارم ا        
  راستھ ؟ی اون کھ گفتانیجر-         

     
 . بگمیزی چھی اگھ آره من نیآره ؟ آذر جون آذ-         
 .کج نگاھش کردم        
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تو . یبا آدم حساب.  دکترا اصالنی از ھمیکیبا . یشیبخدا راحت م. ازدواج کن-         

 .ی کنیزندگ یخواینم! ؟یاری بچھ بیخواینم
 :  و گفتممی شدمارستانیوارد ب        
 ) کھ آورده بود کردمیمانی پروپیاشاره بھ پرونده . ( بده من اونارو-         
 شی درخواست دادم تا براکرد،ی را راحت مالشی کھ خیی و کارھاشاتیتمام آزما        

 نیتمام مدت آذ.  گفتم کھ قبال داشتند رایبا پزشک صحبت کردم و مشکالت. انجام دھند
 مثال دلسوزم ؛ انی اطرافیھمھ ! دادی و من را نشان مکردی نگاه موسفیبا افتخار بھ 

 مجلل ی زندگست؟ی واقعا دردت چگفتی نمچکسیھ. آوردند ی نگران ھا را در میادا
 نکھی خرد کرد؟ ھمنجوری شھر؟ پول تو را اای دانشگاه ای روز در آورد؟ نیتو را بھ ا

 .کردندی فکر نمیزی بھ چگریکار خودشان وسط بود د
 

 . قدم بزنمی کھ از اتاق خارج شدم تا کمکردیپزشک با ھردونفرشان مشاوره م        
 حضور انی جردی باگفتی ممیعقل سل.  افتادماری جانادیکامال ناخود آگاه بھ         
 . را حل کنم اما حس و حالش نبودشیناگھان

 : رفتم و گفتمرشی حال بھ سمت پذنیبا ا        
  ؟نجاستی فرھنگ ااریجان-         
 :  کرد و گفتییجست و جو        
 .بلھ-         
 ِدش؟ی رفت دشھیم-         
 . سومی طبقھ ٤٢٥اتاق . ساعت مالقاتھ البتھ-         
 انجا بودند برگشتم وسفی ونی کھ آذی تشکر تکان دادم و باز بھ اتاقی برایسر        
 : و گفتم
 .کارتون تموم شد زنگ بزن-         
 سر ٤٢٥ اتاق ی پالتو فرو بردم و در پبی را طبق عادت ، در جمیدست ھا        

 .درش باز بود. چرخاندمیم
ھم حنانھ را شناختم ھم .  و چشم دوختم بھ اتاق شلوغ و پرسرصداستادمیھمانجا ا        

 . را گرفتھ بوددمی دیحنانھ جلو.  رازشیھفت دختر عز
. نمی ببی حولھ مانند صورتی روتختری را زاری بلند جانی پاھاتوانستمیفقط م        

 .زدندی کف مھی و بقخواندی شعر می زباننیری با شنایسار
 بودم ؛ پشتم زد دهی دھیری کھ آن روز در خیگری زن دکردمیھمانطور کھ نگاه م        
 : و گفت
 زم؟؟ی عزدیبفرمائ-         

 .دیُ رز سفی پر از گل ھایگلدان. نگاھم بھ دستش افتاد        
     



 150 

 .دیی مالقات ؟ بفرمادیاومد-         
 :  از دخترھا گفتیکی        
 !!اون خانومھ! بچھ ھا ! ا ا ا ا -         
 نگاھم کرد و حالی و بدهیرنگش پر.  افتاداریاتاق سکوت شد و نگاه من بھ جان        

 . اخم بھ چھره اش نشستیکم
 : حنانھ گفت        
 !دیبفرمائ! سالم-         

 
 :  و گفتدی حنانھ چرخینگاھش رو        
 .دی برگھی نھ نھ اصال دد؟ی باشرونی با بچھ ھا بشھیم-         
ند  حال با لبخنی ناراحت شد، با ایحس کردم کم. با دقت بھ حنانھ نگاه کردم        
 ".چشم"گفت 

 جھت ی مقاومتچی من ھدنی عالقھ داشتند ؛ با داریبچھ ھا کھ آن ھمھ بھ جان        
رفتند و من . کردندی ترس نگاھم می و با چاشنرهیِھر ھفت نفر گرد و خ. ماندن نکردند

 :بھ سمت پنجره رفتم، پرده را کنار زدم.  داخل شدم و در را بستماری اختیب
 کھ با ی بدحالماریچشمانم را تنگ کردم و بھ ب. (مانیا...  بگواز دوستت-         

 ) ماندمرهیاورژانس داخل محوطھ شد خ
     

 . از نکشتنتمونمی پشکنم؛یحاال کھ فکر م-         
 .تی زندگی از حضورم تومونمیمنم پش-         

     
دلخور و .  سابق را نداشتی آن شوخ طبعگرید.  مھربان نبودگری دشیصدا        

 : مردانھ و گرفتھ
 . کردتی تر از اونھ کھ بشھ کاراهیدلت س.  اما نشدشھ،ی مکردمیفکر م-         

     
 ! فکر کنی کارو کردنی کھ با من ای لحظھ فقط بھ اون لحظھ اکی-         

     
ماعت بد تا  با زن جستمیاما من از اوناش ن!  زورت رو نداشتم؟یکنیفکر م-         

 .کنم
     

 ؟ی اومدیحاال واسھ چ-         
 .ی سبحانمانیا-         
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 واقعا در طالعش دیچھ معلوم ؟ شا. بھ سمتش برگشتم و چشمانم را تنگ کردم        
.  خرافات نداشتمنجوری بھ ایھرچند اعتقاد!! کشتھ شدن بھ دست من نوشتھ شده باشد

 . خالصش کنمنجای کھ ھم کندمی اآلن آنقدر عصباندیشا
خب؟ حاال کھ .  ما شدهی ھیریعضو خ.  مشھورهی خواننده ھی ی سبحانمانیا-         

 ؟یچ
     

 دست و پا ی ھمون لجن قبلی و تویبھتره بر. کنھی نمدی تھدتوی زندگیخطر-         
 .یبزن

 کی شخندی نکیبا !  تر شد و حالت آماده باش گرفتاری کھ شدم ھوشکشینزد        
 .طرفھ نگاھش کردم

     
 ! شده ؟زی تعجب برانگکنھی ؟؟ اونکھ اون داره خدمت مھیچ-         
 . حسم شدی چشمان بی رهی خقی عمی خم شدم و او با چشمان گرد و اخمشیرو        
 ؟یکامال اتفاق-         
 : چشمانش را بست و گفت        
 .نھ-         

     
 .گمیم-         

 .بگو-         
 : باز بھ سمت پنجره رفتم و گوش دادم. برو عقب-         
 نوشتھ ی درونھی تخلی زمان ترکت براشی کھ چند سال پی کمپ، برگھ ایتو-         

 . خوندمیبود
     

 . شدادی اعتنی مھرم باعث ای شوھر بینوشتھ بود-         
     

 ھنرمند محبوب و مشھور کشور ی سبحانمانی ادمید. تھشو در اوردم-         
 .ھمسرسابقت بوده

     
.  عمق فاجعھ چقدرهدمیفھم. یکنی میی چھ غلطای داردمیاومدم سراغت، د-         

 . تو چاهی نرشتری برمیخواستم دستتو بگ. خواستم کمکت کنم
. می بگویزی چتوانستمی ھم نمخواستمی احمقانھ و مسخره بود کھ اگر ممیآنقدر برا        (

 ) شودلی تکماتشی تا چرنددادمیفقط گوش م
     

رفتم سراغش و . شیدیدی مکی از نزددیبا. یشدی با اون روبھ رو مدیتو با-         
 شتری شھرت بی از ھمکاراش ھم برایلی کھ خھیری کمک بھ خی دادم کھ، براشنھادیپ
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 از دیبا. گاھشوی جایدیدی تو مدیحاال با...  حاضره کمک کنھ ؟ قبول کردکنن،یاقدام م
 کھ تو اوجھ ، ی کھ خودتو بخاطر کسیاحمق  چقدری تا درک کنیدیدی مکینزد

 . جانی تو پست تریانداخت
     

 شنھادی پی چند بارتیی روحساب تنھازمو،ی برییبعدش اومدم با تو طرح آشنا-         
 .دیشدی روبھ رو مینجوری و ای مراکز سربزننیبدم با من بھ ا

     
 انقدر کردمیفکر نم.  راه وارد شدمنی از ادونستمیو البتھ چون اخالقت رو نم-         

 !ی القلب باشیَقس
     

 کالس ،یکالس خودشناس.  سرتی موھایبھ اندازه .  رفتمیادی زیکالسا-         
 کھ یزی و اون چتیروبھ روشدن با واقع.ی کھ فکرش رو بکنیآرامش روح و ھرچ

 . بفھمنوی سالمت روانتھ، ای بخش برانی رو عوض کرده مھم ترتی زندگریمس
     

 . راھت اشتباھھی تا بفھمینی ھا رو خودت ببزی چیلی خدیتو با-         
     

 روزبھ مانیبرو تو ھمون چاه ، بذار ا.  ندارم کھ خدمتتون بزنمی حرفگھید-         
 . کنھ و محبوب تر بشھشرفتیروز پ

َتو را سننھ ؟؟"  آمد شیسؤال پ کیفقط         ( َ( "!!! 
     

 . نشمی آفتابگھی ددمی منم قول مد،ی ببرفیتشر-         
 :  را صاف کردم و دوباره بھ سمتش برگشتممیگلو        
 ...کردمی می جسارتت کارنیاگر حال داشتم واسھ ا-         
 داشت ی مشکلیرکس تا ھگردمیم.  خوب باشمخوادیمن دلم م. ستیجسارت ن-         

 .حل کنم
 ! ؟یکاریب-         
 . جزو کارمھنایا. نھ-         

     
 .یتو فرق دار...و البتھ-         
 . بالش انداختی نگاھش کردم اما اخم آلود نگاھم کرد و سرش را رویپرسش        
 من ھم تیو درنھا!  کردی می بازلمیف!!  چھ کار کنمدانستمی نمیاز مسخرگ        
 :  گفتملمی فنی ام را در ای زندگالوگی دنی تریطوالن
. ی بچھ کوچوالھا سرگرم باشنی بھتره با ھم؛ی خبر نداریزیتو کھ از چ-         

 نیو در ضمن، در اول!  ماجرا رو ننوشتم ی اون پرونده ھمھ یخوشحالم کھ تو
 ! قشنگشونیار امانت دنی بخاطر اکشمی و خاک اونجا رو بھ توبره مرمیفرصت م
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 .ی بشزخانی چنگخوادینم.  کردمدایمن خودم اون برگرو پ-         
 ناھنجارش ی و از صدادمیدر اتاقش را کوب. با نفرت رو گرداندم و خارج شدم        

 چوقتی ھنکھیاز ا. گفتمی بھ او مزھای چیلیاگر حال داشتم خ. صورت خودم جمع شد
 ی گنگ و بمیھنوز ھم وجودش برا.  بودمی عصبشدی نمدای پاریمجھوالت وجود جان

 ! ؟کندی مردم و کمکشان منی بفتدی دوره ممانھ زنی در ایکدام انسان عاقل. معنا بود
 نی آمدند و آذرونی از اتاق بوسفی و نی اول، آذی بھ طبقھ دنمیھمزمان با رس        

 :  کھ گفتدی دیانقدر صورتم را درھم و عصب
 ؟؟؟یذر چرا سرخ شدآ!! چتھ ؟-         
َ ولم کنگری دیکی ھوا تکان دادم کھ تو یدستم را رو         ھردو مثل جوجھ اردک . ِ

 .دنبالم راه افتادند
 و نگاه میھرسھ وارد آسانسور شد.  حرص خاص ھول دادمکیدر مجتمع را با         

 . مغزم بودی رونی و آذوسفی خی میھا
 ھی وارد شد و با کنانیآذ. از گذاشتم تا داخل شوندبھ سمت واحد رفتم در را ب        

 : گفت
 !؟ی تعارف نکنھی-         
 شَیکی کھ نی زمی کره ی احمق روی آدمھانی ازاخوردی حالم بھم مگریَاه کھ د        

 .ستادی سرم ای باالنی تخت ولو شدم و آذیرو. ھم خودم بودم
     

 ...ستی نیمشکل. میدکتر گفت خوب-         
 . تخت نشست و من چشم بستمیرو        

     
 ! بداخالقیخالھ -         

     
 چتھ تو ؟-         
 نبودم کھ بھ اتفاقات یمن کس.  مثل خره بھ جانم افتاده بودمانی و ااریفکر جان        

خب کھ چھ !  روبھ رو کند؟مانی من را با اخواستیم... اریاطراف محل بدھم اما جان
 من ی باعث سربھ راھنی است اما ای محبوب و دوست داشتنیلیخ! قبول  دمش،ید! ؟
 ھا خود بھ یلی ھا او را دوست دارند و خیلی خکھ  من االن حسرت خوردمشود؟؟یم

 کردی می چھ غلطاری جانی آقانیِخود ا...  ھا بھ کنارنیا!  ؟دی آیخود از من بدشان م
 تا بروم سراغ خود آن کثافت و ھدفش از فرستادن دیرسی من ؟ بھ فکرم میدر زندگ

 رو شدن با او حالم وبھ تصور ری بودم کھ حتزاریآنقدر از او ب...  را بپرسم امااریجان
 .کردیرا خراب تراز خراب م

     
...  آذری تو حق داشتشترشد؟ی بتشی مشھورنی جدا شدی کھ وقتھ؟یغصت چ-         

 .ست و پاست دی بمیکردیماھم مثل تو فکر م
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 بسازه و حاال ی خوبی زندگتونستی ، خب حتما نمی جدا شدیتو اشتباه نکرد        
 ... کردهی ترقیشانس

 !!!!) دادن خواھر مارا باشیدلدار        (
     

 راه ی غرورَکی با ی بیب! ھیریچقدر کمک کرده بھ خ. میدی برنامشو دروزید-         
 !ی تو آبادرهیم

     
 ! بودزونی کھ شلوارش آویھمون! ھھ ..  مشھور شدای جدیجد-         

     
  شده دختر؟یچ-         
 : با ھمان چشمان بستھ گفتم        
 .دیبر-         
  ؟؟یکنی مرونمونیب-         

     
 کی ،یاما اشتباه کرد.  عذابت بدمخواستمینم. دیببخش. دونمیحرف حق تلخھ م-         

 و ی ؟؟ زنگ زدادتھی...  ی جدا شدعیاما سر. شدی درست م،یکردی تحمل مھگیخرده د
...  عرضھ جدا شدمی از اون بی و تھشم گفتی کردی بی از دھنت دراومد بار بیھرچ

 ...دی رستشیدوماه ھم نشد کھ خبر موفق
     

 ...یقبول کن اشتباه کرد-         
 . فقط برونیآذ-         
 !یکنی مرونمونمیب دهینرس! چشم-         
 :  انداختم و گفتمشی پایبلند شدم و از کشو پول برداشتم، رو        
 .ھتل-         
 ی بشنوحتی نصیتونیالزم نکرده، نم -:پول ھا را برداشت و پرتاب کرد سمتم         

 .میبلندشو بر! وسفی! وسفی... بگونویا
 :  گفتمرلبیز        
 .بھ جھنم-         
 !! نھ سرزنشخواھدی است، آرامش مشانی کھ پری حالدندیفھمی مردم منیکاش ا        
 نی اولی و خاطره ادیمچالھ شدم و .  تخت مچالھ شدمیرفتند و من باز رو        
 . جسم و روح مچالھ ام افتادی بختک روکی دونفره امان مثل یمھمان

*         
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طبق معمول من غصھ دار و در فکر و . نبالم آمده بود بعد از دانشگاه بھ دمانیا        
او سرخوش و حواس پرت و دائم درحال تماس و صحبت با اسپانسر و کوفت و 

 .زھرمار
 :  و گفتستادی فروشگاه اکیمقابل         
 ام؟ی بای خودت یریم-         
 نرود مانی کھ آبرومیای من بای ی چھ کار کنی گرفتادی آنکھ خودت یعنی قای دقنیا        

  بودنت ؟قھیاز کج سل
 . خودمرمیم-         
 لباس خواھمی و مرومی مھم دوستانھ می مھمانکی دادم کھ حی فروشنده توضیبرا        

 . داشتھ باشمیمناسب و آبرومند
شال .  دادشنھادی را پی و جوراب شلوارکیدخترجوان فروشنده کمکم کرد و تون        

 .و برگشتم دمی ھم خراهیس
 نم؟یکوبب-         
 : نشانش دادم و گفت        
 .نمی بپوش تو تنت ببمیبر... ھوم خوبھ فکر کنم-         
 چیھ.  اخالق تازه اش را دوست نداشتمنیا. اصال سرم را ھم تکان ندادم        

 .شدی نمدهی در آن دیتیمیصم
 تمندی رضادمی را پوشی مشکی و جوراب شلواری بلند مشکنی آستکی تونیوقت        

 :  پرده گفتی بیلینگاه کردو خ
 .دهی الغرتر ھم نشون میخوبھ ، مشک-         
گاه و .  چقدر داغان شدمندی سرم را برگرداندم تا نبیآنقدر ناراحت شدم کھ فور        

 . آوردی ممی ام را بھ روی گاه چاقیب
 :  کھ گفتزدمی را شانھ ممیموھا        
 . با منشتمیآرا.. نیآفر.  خوب شده موھاتیلی خیلی خیراست-         

 زی می را روشی لوازم آرای سھیجلو آمد و ک. متعجب اما ساکت نگاھش کردم        
 شی کارھانیب.  کردشمی حرکت ماندم و او مثل زنان، آرایساکت و ب.  کردیتوالت خال

! دی ابرو و خط چشم کشمیقشنگ برا.  گرفتھادی ھا موری مدت از گرنی دراگفتیم
 .ستادی و رژ زد و کنار املیر

 . باز بذاراینجوریموھاتم ھم-         
 کھ ی نبندم و درحالرهی گای است کھ با کش نیآن موقع فکر کردم منظورش ا        

 نیو ا!  منظورش کشف حجاب استدانستمینم. ندازمی بشیآزاد و رھاست شال را رو
 ....می مشخص شد کھ وارد خانھ باغ بھراد شدیزمان

 
. امدی منجای از داخل ساختمان تا اکی بلند موزیصدا. می وارد باغ شدنیبا ماش        

 : بھ من انداخت و گفتی نگاھمانیا
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  نباشھ خب؟طی کھ خدارمی برمارنی می اما وقتخورمی نمنیبب-         
ھر دو !  مھم شده بودشی براییزھایچھ چ ! بودم و او چھ ؟یمن در چھ افکار        

 : اش برگشتمی عصبی و با صدامی شدادهیپ
 ی روستاست دارنجامی ایفکر کرد! یجلو جلو راه افتاد! ی اول کارنیبفرما ا-         

  صحرا ؟یریم
 :با خشم گفتم.  انقدر احمق باشدشدیاصال باورم نم        
 ! من اصال برگردمیربدی گیخوای کنم پس؟ تا آخر شب مکاریچ-         
 :  گفتییبازھم بچھ شد و با دلجو        
 . تومی باھم بریری االن بازومو بگدی بازمیآخھ عز-         
 ی بنیپانتھ آ را با ا. میدستش را جلو آورد و من با حرص گرفتم و داخل شد        
 : و آمد و گفت بود جلمانی رو بھ اشتری کھ بیبا لبخند.  محض نشناختمیحجاب

 ! یھا-         
پانتھ آ .  و دوستانھ دستش را جلو آورد و باھم دست دادندی کامال عادمانیا        
 :  زد و گفتیچشمک
 .یریمھراد گفت بھتم بگم حالشو بگ! نجاستیفرامرز ا-         
 :  گفتمیھر دو قھقھھ زدند و من با مسخرگ        
 !سالم پانتھ آ خانوم-         
 : نگاھم کرد و گفت        
 . لباساتو عوض کنایب. سالم-         
 است ی چھ شکلدانستمی کھ از قبل ھم می ای بھ مھمانیرچشمیدنبالش رفتم و ز        

 .من را در اتاق تنھا گذاشت. نگاه کردم
 خود یتمام لباس ھا.  ھم داخل شدندگری را در آوردم کھ دونفر دمیآھستھ مانتو        

 . وجب پارچھ خارج شدندکیرا کندند و با 
 کی. ستادمی ای قدی نھیمقابل آئ.  سرم گذاشتمی زدم و شالم را رویپوزخند        

 . چاقی متوسط واندامیدختربا قد
 ، می ھایبا وجود ناراحت.  بودمدهی ندی را تا بھ حال در جوراب شلوارمیفرم پاھا        

 .مثل ران مرغ بود.  کردمینی غمگی خنده میاز شکل پاھا
 االمکان یشال را پھن تر باز کردم کھ حت.  بودرونی شال بری بلندم از زیموھا        

 ؛ جست و جو ی آن دود و دم و شلوغانیآھستھ دررا باز کردم و در م.  تر شوددهیپوش
 : َ بم مھراد آمدیصدا.  سرچرخاندممانیگر بھ دنبال ا

 ؟!ر خودمونن ؟؟خانوم دکت! بھ -         
 .برگشتم و سرم را باال گرفتم        
 .سالم-         

 
 !ی ؟ چھ خوشگل شدیخوب. زمیسالم عز-         
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 کھ ی لحنکی. زدیمثل بچھ ھا با من حرف م. دستش را دراز کرد کھ دست بدھم        
 :  توجھ بھ حرف ولحن و دستش گفتمی کردم و بیاخم. انگار من دختربچھ ھستم

  کجاست؟مانیا-         
 .دی نداشتھ اش کشی ھاشی شده اش را جمع کرد و بھ رطیدست خ        
 . کنم فعال تا کارش تموم بشھیی راھنماامیگفت من ب. ادیم-         
 ؟یکار چ-         
 ...نای ادویواسھ آلبوم جد-         
 ؟یریگیتو چرا انقدر از جمع فاصلھ م.  با بچھ ھا آشنا شوایب-         
 . وقت ندارمنھی درسام سنگکخردهیمن -         
 . با منایب.. دونمیاوھوم م-         
 .نجای ھمنمی بشدی اگر اجازه بدرینخ-         
 .مینیباشھ بش-         
 و واری در و دمعذب بھ.  کاناپھ نشستم و خودش ھم کنار من نشستیمن رو        

 . بھ سمتش برگشتمخشی کھ با حس نگاه مکردمیجمع در ھم و برھم نگاه م
 حدود دوازده سال یزی چھیتو فکر کنم .  کوچولوعھمانمیا!  توییچقدر کوچولو-         

 !ی ترکیاز من کوچ
     

 .فتمی بچھ ھا مادی چھرت بامزه اس ، یلیخ-         
 چھ کار کنم دانستمینم!  ؟بھی حرف ھا با مرد غرنیمن را چھ بھ ا. کم آورده بودم        

 .ستیو جواب درست درحال حاضر چ
     

 .ی ای ساده و گوگولی اما تو ھمونجورادی زود کنار ممانیا-         
 در  کھ با بھراددمی را برگرداندم و مارال را دمیرو. دی خندی بلندیو با صدا        

 شده رهی خمیناخودآگاه برگشتم و چشمم بھ مھراد افتاد کھ بھ پاھا. رقصندیآغوش ھم م
 :  صورتم افتاد و گفتینگاھش رو. جمع تر نشستم. بود

 .مثل سوسکھ پاھاش!  نگاھش کن ادی الغره من خوشم نمیلی خیپان-         
 ی لولھ کی پانتھ آ مثل یپاھا.  نگاه کردمدادی کھ نشان می اراده بھ سمتیباز ب        

 .دمیفھمی حرف ھا را نمنی ای معنچیھ.  بوددهی و کشکیبار
 !؟! ؟گفتیچرا بھ من م.  را باخت دادممیرنگ و رو. حالم خوش نبود        

     
و بھ . (ادی خوشم نمگھی اوال جالب بود ، االن دکنھ،ی مرهی تیلیرنگ پوستشم خ-         
 !!!شیا -): گفت یشوخ

 چرا کھ ند،یواقعا حق داشت من را دختر بچھ بب. باز قھقھھ زد و من بغض کردم        
 . بودمھی گری زده بودم و مثل بچھ ھا در آستانھ خیحاال 
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 آمد و ی غلط در ذھنم مای حاال درست شی حرف ھایمن خنگ نبودم، معن        
 .من فقط ساده بودم اما ابلھ نبودم. رفتیم

 :  گفتمیاحتبا نار        
 ن؟یگی خودشونم میجلو-         
 .گمی مادی بشیآره پ-         
 .ی گذاشتمی من ، تنھااتیاز تو کھ با وجود دانستن خلق.  از تو متنفر ھستممانیا        
 .مانی اشی برم پخوامی من مدیببخش-         
 . بامنای بیاوک-         
نشستم !  آن بود کھ دنبالش نروماطی ام گرفتھ بود، احتھیگر.بلند شدم و باز نشستم        
 : و گفتم
 . شدممونیپش. ممنون-         
        

 
 می بگوفشی توصی براتوانمی تر کرد و با لحنى کھ فقط مکی خودش را نزدیکم    

 : گوشم گفتخی؛ ب" مور مور کننده"
 !؟یومدیچرا پس ن-    
 یبا اخم و لحن.  و ادب شدمای حجب و حالیخی بگریصورتم را در ھم کردم و د    

 :کوبنده گفتم
 .دی گند دھنتون نشون داد چھ کار کردیلطفا برو عقب تر ، بو-    
 : قھقھھ زد و گفتیدر اوج ناباور    
 ! ھای گفتھ بود چھ حساسمانیا. کردمی کھ فکر می ھستی ھمون مدلقایدق! اوخ خدا-    
 :بلند شدم و گفتم    
 .ستی و دست خودتون ندهی پرنجایا) با دستم سرم را نشان دادم ( نکھی ایپازدم -    
آنقدر ناتوان و درھم .  کھ چھره ام را تا چھ حد منزجر کرده استدیبرگشتم و ند    

 . باال رفتھ بھ صورت دردمندم زل زده اندی دو پسر با ابروھادمیبودم کھ د
 ی کھ آرام و مھربان با او و بشھی پانتھ آ را محکم گرفتم و برخالف ھمیبازو    

 : گفتمکردمی تا مشی ھایمھر
  کجاست؟مانیا-    
 :صورتش را جمع کرد و گفت    
 !!!آخ دستم-    
 : کردم و با خشم گفتمشیرھا    
  کجاست؟؟مانیا-    
با عجلھ پلھ ھا را . نشان داد کھ فقط با انگشت اشاره طبقھ ى باال را دیآنقدر ترس    
.  مقابلم خشکم زدی صحنھ ھادنیسر چرخاندم و از د. دمی و بھ طبقھ ى باال رسدمیدو

 میپاھا. گرفتی ام مھیداشت گر!  مسجد بودنجای در برابر انییآنقدر افتضاح بود کھ پا
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 و در کردمی نداشتند بلند می کرده بودند و حال خوشصرف کھ می کسانیرا از رو
نفسم . چشمم بھ اتاق در بستھ افتاد. شدمی رد مکردمی کھ وحشتزده نگاھشان میلحا

 کھ تصور ی جنازه ھا باشد اما درآن اتاق با آن حالنی انی بمانی بودم ایراض. گرفت
 .در اتاق را با ضرب باز کردم.نمشی نبکردمیم

 ینفس آسوده ا.  نشستھ اندزی مکی و چھار مرد بھ حالت مذاکره دور مانی ادمید    
 ".خداروشکر"  گفتم ی و ناخودآگاه محلدمیکش
 :  بھ سرفھ افتاد و مقطع گفترتی با حمانیا    
 .امی منییبرو پا! نجا؟ی ایاومد-    
 : از مردھا گفتیکی. دی را در ھم کششیو نگاھش بھ شالم افتاد و کم کم اخم ھا    
 ھمسرتونن؟-    
 بلھ-    
 : گفتشانیکی جواب دادم و یبا دست پاچگ.  و تک تک سالم دادندندستادیا    
 .یخوشحالم از ھمکار.  جانمانیخب پس ا-    
ھر سھ از مقابلم رد شدند و . بھ زور لبخند زد و دست داد.  بودی عصببی عجمانیا    
 . رادی جدی گفتند ھمکارکیتبر
 : پر خشم گفتمانی رفتنشان، انییبھ محض پا    
  ھان؟؟؟ی حرف زدی احمقا محلنی عیواسھ چ-    
 : گفتمی و عصبرتیبا ح    
 !یزنیتو خودتم حرف م!  کردم؟تیمگھ جنا-    
 !بار اول و آخرت بود ھا!  غلط بکنم حرف بزنمگھیمن د-:دیداد کش    
 داشتھ باشم بودم کھ با دی کھ خودم بای رفتار او و رفتارلی و تحلھیدرحال تجز    

 :دی تازه غریخشم
 

  سرت؟؟ھی چنیا-    
 . ارزش بودن لبھ ى شال را گرفت و دوباره باضرب رھا کردیو بھ حالت ب    
 !شالھ! ھ؟ی چنیا-    
 !آبرومو نبر خواھشا -: گرد نگاھم کرد    
  چتھ تو ؟؟مانی ا؟؟یگی می چیچ-    
با .  بودمشدهی ندی انقدر عصبچوقتیھ. دادی مست باشد اما نفسش بو نمکردمیفکر م    

 : اش زدم و محکم گفتمنھی ضربھ ى آرام بھ سکیاعتراض 
  حجاب بگردم ؟ی بیگی میعنی-    
 بھ تو ی کسختھی رنجای حجابى؟ از تو قشنگ ترھاش صدتا ای بیگی منیتو بھ ا-    

 .ی و املیفقط بذارنت واسھ آبرو بر.  نترسکنھینگاه نم
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 کھ چشمان کیاز نزد.  کھ در مخت باشدیزی از آن چشتریب. ادی زیلیخ.  بودحیوق    
 و ناباور با رهیفقط خ.  کنمھی نتوانستم گریحت. یفھمی مشتری بینی را ببزشیسبز و ت

 . مات ماندمدیچرخی صورتش می کھ رویچشمان
 

تمامش ... دیلرزی ممیلب ھا!  مثل سابق شرمنده نشدگریپررو پررو زل زده بود و د    
 :نی دیب المذھب کردینم

 ھارو ی ، چربیدی پوشیخفت)  و رھا کردپی اش راکقھیبھ مسخره ( لباس نکھیھم-    
 . بسھرونی بیزینر

 : شال را برداشت و گفت    
 .نیی پاایحاال مثل آدم ب-    
 یرو. دمی و بھ حالت دو پلھ ھارا دودمی تمام شال را از دستش کشی گریبا وحش    

 و دمی را پوشمی بھ اتاق رفتم و مانتوکراستی.  سرم گذاشتمشی و روستادمیپاگرد ا
 :  کرد و گفتزی آمدی را تھدشیصدا. برگشتم کھ با او روبھ رو شدم

 !یخود دان. ی رفتگھی ؛ دیبر-    
 

 .نی بشای آدم بیمثل بچھ -    
 :  و گفتمدمی اش کوبنھی سیانگشتم را رو    
 . بھ حال خودت بکنی فکرکی!  آدممیمن بچھ -    
 . نی بشایپس حفظ آبرو کن و ب-    
 .ستی من نی جانجایا. تونمینم -    
اما بجون مامانم اگھ االن تا آخر شب . ستی ننجای تو ایجا! آره اونکھ صد در صد -    

 ی منتظرن تا کلرونیاون ب.  دارمھی حاشی من کلگھیچون االن د.  جھنمھی زندگینمون
 .رز کنھ دمیخبر از زندگ

 :  کردم و گفتمی کوتاه و مسخره ایبا وجود دل شکستھ و بغض دردناکم؛ خنده     
 !!ھیحاش.  احمق الیخوش خ!  ھنوزینشد) ی...گ( چیھ-    
 :مھراد داخل شد و گفت    
 ! ھادهی جدکی از موزیی بچھ ھا ؟؟ رونمانیاینم-    
 : بھ سمتم برگشت و گفتمانیا    
 .ستیاالن وقتش ن. میزنی خونھ حرف ممیریم-    
بھراد داخل .  رفت و من آنقدر خراب بودم کھ ھمانجا نشستم و سرم را گرفتمرونیب    

 :شد و گفت
 . بچھ ھا منتظرندیاری نمفیآذر خانوم تشر-    
ھمانطور بلند شدم و . کردی می کھ معرفامدی مھراد می قطع شده بود و صداکیموز    

 . نکنمبی را در جمع تخرتشیآنقدر شعور داشتم کھ شخص
 .کنندی ھمھ کنجکاو نگاھم مدمی نشستم و تازه دیپس مثل زنان خوشبخت کنار    
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 چپ مانیا. ھمھ ساکت و منتظر نشستھ بودند. جمع آن حالت شلوغ سابق را نداشت    
 : مھراد ، دادمقشی نا رفقیف اما با نفرت حواسم را بھ رکردیچپ نگاه م

 . جنتلمن و استعداد تازه کشف شدهنیآذر خانوم ھستن ھمسر ا-    
 . کردندی کف زدند ، چرت و پرت گفتند و ابراز خوشوقتیھمگ    
 الی کھ مارال و پانتھ آ و سھیدختران آنچنان.  جانشان را گذاشتندمانی ادی جدکیموز    

 ی رفتند و با خوشحالمانی و بھ سمت ادندیند و رقص ھستند ؛ کف زدچیدر برابرشان ھ
 .عکس انداختند" کیلی و چکیلیچ"  ؛ یو لوند

 چند؟؟ یریزن و ھمسر و تاھل و حلقھ و تعھد س. یزی دارد نھ چینھ گفتند زن    
 یمھم من ھستم و تو و پول و شھرت و عشق وحال لحظھ ا! ھوس را بچسب

 !!!میحاال
 ...! افتادی راحت داشت از چشم میلی خمانیا    

 
 ی لبخند مصنوعکی با مانی از عزا در آوردند، ای دلیبعد از آنکھ دختران حساب    

 : گفت
 !اری برو لباساتو در بم،ی حاال ھستزمیعز-    
 دی کھ نھ تأئی معنی تکان بکی.  بند سرم را تکان دھممی لبخند نکیفقط توانستم با     

تا نفھمند قھر .  نرودمانی جمع آبرویفقط تکان دادم تا جلو. گری دزی چچیبود نھ ھ
 وفا تر ی مھر تر و بی بشد؛ی کھ مشھور تر مھی بھ ثانھیثان!!!  نشودھی و حاشمیھست

علنا با .  عقد کردشی پی قھی چند دقنی کھ ھمی توپقرارداد پشتش گرم بود بھ. شدیم
 !کندی کھ چقدر مشتاقانھ براندازشان مدمیدی می و گاھکردیدختران جذاب بگو و بخند م

 کھ من ھمراھش بھ ی روزکند،ی پروا رفتار می ھمھ بنی من ایفکر کردم، جلو    
 ھا نخواھم ی مھماننی را در امی پاگریومطمئن بودم کھ د! شود؟ی چھ ممیای نیمھمان

 .گذاشت
بود، چند نفر آنجا ھم در امان ن.  رفتماطی بھ ح؛یری نفس گی کمیبلند شدم و برا    

 ...  ودندیکشی مانی و قلوانی اینشستھ بودند رو
 استخر کینزد. دمی را بھ آغوش کشمی رفتم و دست ھانی حال از پلھ ھا پائنیبا ا    

دوبس "  یصدا.  نشستمدرنگی سپی فرفورژه ی ھای صندلیشدم و با بغض رو
 خواننده و ی از ھرچشدمیکم کم داشتم متنفر م. کردی نممی ھم رھانجای ایلعنت" دوبس

 .آھنگ است
 مثل دی کھ شاشودی خوانده می کھ توسط افرادی باکالمی از آھنگ ھاشدمیمتنفر م    

 جامعھ قلمداد ی کھ در ظاھر الگویکسان.  خوش آب و رنگ دارندی ظاھرمانیا
 . و مردم دوستشان دارندشوندیم

. دی رسنجای تا بھ ادمیھا کش یچقدر سخت. ستی بشو نی ، زندگی زندگنی ادانستمیم    
 . شده بود برسرمی بودم، مثل پتکدهی مدت کشنی کھ اییتمام زحمت ھا

 : می ھای مھراد ھم کھ آمد؛ زد تنگ تمام بدبختیصدا    
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 خانوم دکتر تنھا نشستن چرا ؟-    
 

باز ھم .  ھا نشست و با وقاحت تمام بھ من زل زدی از صندلیکی یخودش ھم رو    
 . و با اخم نگاھش کردمرهی ، خای شرم و حالیخیب

بگذار خودم از خودم محافظت کنم با !! بی شھر غرنیمن کھ محافظ نداشتم در ا    
 : رتمی غی مرد بنیا

 ...ینجوری وقت شما اھی ادیپانتھ آ خانوم بدشون ن-    
 نگاھش ی گرد شده اما جدیِ خوشحال و از تھ دلش؛ با چشمانی خنده یاز صدا    

 : کردم کھ گفت
 گھی بار دھی!!! یگیرو قشنگ م" ج"چقدر تلفظ ! عاشق لھجتم جون بھراد داداشم -    

 " !ینجوریا"بگو 
 : ُلفافھ را کنار گذاشتم و رک گفتم    
 صاحب ی احمق شده آره ، اما من بمانیا. رزادگانی جناب امیستیبا بچھ طرف ن-    

 .ستمین
 :  پرده تر از خودم گفتی ب ناراحت شدن،یبھ جا    
 و ساده و دی کم سن و تپل وسفیمن دخترا. نی ھمیتو ھم فقط واسم جالب اومد-    

 .صد البتھ لھجھ دارو پزشک رو دوست دارم
 :  نداشتم گفتمی و حال خوشدمیلرزی از درون منکھیچشمانم را تنگ کردم و با ا    
 .ی غلط کردیلیتو خ-    
 :  و گفتدی وار خندکیباز شل    
 ! عسلھیلی خیلیھم خ" غ"تلفظ -    
 دای و تنھا پیدختر شھرستان.  نکردمکسانی با خاک نجاروی تا ایبھتره خفھ بش-    
 !؟ی باعث شده انقدر احمقانھ رفتار کنی چ؟یکرد
 :  گفتلکسیبازھم رک و ر    
َ وقتھ تو کفتمیلیدر ضمن خ!  باعث شدهاقتتی لیشوھر ب-     ِ  یحاال دور برندار... َ
 .یستی نیآش دھن سوز. َ فابمھی وگرنھ پانیای جالب میی جوراھیواسھ من ! ھا

 نیا.  بدتر بودیوانی حنجوریدھان بھ دھان گذاشتن با ا. اورمی باال بشی روخواستمیم    
 .کردی مفی ردمی ، شر بود کھ پشت ھم براچی ھرساندی کھ نمریخ! مانی اریھم از خ

 بلند ، در ارای فحش دننی زشت تری و بھ زبان محلستادمی اما من ادیفھمیمھراد نم    
 .ِ سر شده بھ ساختمان برگشتمیبا قدم ھا. نمی دادم و نماندم تا عکس العملش را ببشیرو
 را در حال مانی را داخل گذاشتم، پانتھ آ با امی پانکھی شده بود، ھمی جالبیایدن    

 . را برداشتمفمیاتاق رفتم و کبھ . دمی ددنیرقص
 :  گرفت، گفتمیدنی نوشمی برایخدمھ ا    
  ؟نیری من بگی آژانس براھی شھی مخوام،ی نمیمرس-    
 .چشم-    
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*****     
 راست کی در آوردم و انھی را وحشمیلباس ھا.  بفھمد؛ بھ خانھ رفتممانیبدون آنکھ ا    

 .دی رفتم؛ بغضم ترکردوشی کھ زنیھم. وارد حمام شدم
بھ من گفتھ بود لباس .  حاال کھ تنھا شده بودم در ذھنم مرور شدمانی ایحرف ھا    
 . نشوددهی دتی ھای کھ چربی تنت کرده ادهیپوش
 صدا یکف حمام نشستم و ب.  فراوان استی مھماننی دراباتریگفتھ بود از من ز    
 یحس خفگ. بردی و مشستی را ممی آمد واشک ھای راست مکیآب .  کردمھیگر

 شی ھایُ کھ شوھرش رک ؛ از زشتستی زن بدتر از آن نکی ی برازی چچیھ. داشتم
 تالش شی خوشحالی و برادارد  قدر عاشقانھ دوستشنی کھ ای زنیآن ھم برا. دیبگو

 رفتار کرده بود کھ مھراد انقدر راحت بھ خود اجازه یطور. کشدی و زحمت مکندیم
 و نی بھ آذم؟ی دردم را بھ کھ بگودانستمینم...  شرمانھی شود و انقدر بکمیداد تا نزد

 ؟؟ی خودت خواستندیکھ بکوبند درسرم و بگو! مادرم و پدرم ؟
َ و بھ زور برم گردانند روستاالیخی درس را بندی کنند بگوی دلسوزیلیتھش ھم خ     َ. 
 کنم ودرسم را یکل زندگ شنی گرفتم بھ ھممی احمقانھ بھ نظر برسد، اما تصمدیشا    

 .فرض کنم جدا شده ام. بخوانم
 نی را بکند اشیبرود و خوشبخت و شاد زندگ. شودی چھ مستی مھم نمی براگرید    

 ...ِ جنتلمن خوش آب و رنگنیا..ھنرمند محبوب
 م؟یکدام مقصر بود...  عالمت سؤال در ذھنم بودکیفقط     

  ، بھ دست حوایبیبھ جرم چرخش س    "
  ،می وآسمان ماندنی در چرخش زمیعمر    
 ، بودشتری جرم کداممان بمی آنکھ بدانیب    
 ! " آدم ؟یھوا... ای آدم یحوا    

 
 "زمان حال    "
بار ھا و بار ھا زنگ .  بھ سقف ماندمرهی زنگ واحد، چشم باز کردم و خیبا صدا    

 کھ با دمی را دالی نگاه کردم و سھیاز چشم. خستھ و افتاده بلند شدم. زد تا بلند شدم
 داخل شد و گفت. در را باز کردم و خودم بھ اتاق برگشتم. ستادهی افتاده مقابل در ایسر

: 
 .سالم-    

 
 .دمی سرم کشی تخت افتادم و پتو را رویرو    
 .ناھار گرفتم-    

 
 .میگفتم باھم باش-    
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  کرد؟کارمی بابام چیدونیم... آذر-    
 

 : خت فرو رفتت    
 ...آذر. می غذا بخورایب-    

 
 .کنمیفقط من درکت م-    

 
.  اش خراب شده بودھی کنند، روحی بھ او دست درازخواستندیاز ھمان موقع کھ م    

. ردیگی اش مھیخودش گفتھ بود کھ اگر زود گر.  نداشتمییالبتھ من با رفتار سابقش آشنا
 بوده کھ با یی ھاوانی ھمھ اش بخاطر حشودی بچھ ترسو مکی مثل یاگر گاھ

 اش گرفت ھیحاال ھم مثل بچھ ھا گر. ھ دخترکی تمام گند زده بودند بھ روحیخودخواھ
 : و گفت

 . آذرستیحالم خوب ن-    
 !" .حال من بدتر است" زار زد و من در دلم گفتم     

 
 خستھ شده گھی د ھمچارهیاون ب.  روانشناسشی پرمیده سالھ م. گھی دشمیخوب نم-    

 !از دستم
 

 .ی باشینجوری ادمیمن بھت حق م-    
 .یستی من نی جاچوقتیتوھ-    
 شکمم گذاشت و یدستش را رو. حس کردم از جوابم و بھ حرف آمدنم خوشحال شد    

 : گفت
 .یریاز بابام بھ دل نگ-    

 
 .می غذا بخورایب-    
.  نشستمزیدنبالش بھ آشپزخانھ رفتم و پشت م. دیپتو را کنار زد و دستم را کش    

 :  بودم گفتزی می سفره روی گل ھای رهی کھ خی و بھ مندی را چزیخودش م
اگھ اون نبود االن من .  نداشتھری واقعا تأثنکھی اما نھ ارمی روانشناس مگمیمن م-    

 .مرده بودم
 

  ازش؟رمیوقت بگ-    
.  زدمیکطرفی لبخند کمرنگ و شی بھ او دادم و تمسخرگانھ بھ رورینگاھم را با تأخ    

 . حرف ھا گذشتھ استنی کار من از ادانستیخودش م
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 ی چند نمونمشو تویدیخودت کھ د. ی اگھ بخواشھیبخدا م... آذرینکن اونجور-    
 !یدرس بخون..ی ترک کنیچقدر کمکت کردن تونست. کمپ

 
 . غر زدرلبی گفت و زینوچ    
خودش . از ھمان موقع کھ نجاتش داده بودم دوستم داشت.  قدر شناس بودالیسھ    

 اقدام ی درمان روحی براکردی و اصرار مزدی بھ من سرمی بود اما گاھماریھنوز ب
 ی بود با صدادی کھ از من بعی بھ او زدم و در حالی بار واقعا لبخند سردنیا. کنم

 :  گفتمیگرفتھ ا
 ؟یکنی نمیعروس-    
 : نا باور نگاھم کرد    

من با ..  روحم داغون شدهگھید...ی آذدمیبخدا شعار نم. از مرد متنفر شدم...نھ-    
 .ھینجوریفقط ظاھرم ا.  ندارمیتوفرق

 شی من را با آن اتفاق ده سال پی زندگیفاجعھ ! کردی مسھیمن را با خودش مقا    
 !کردی مسھیمقا
 

 از اون پسره چھ خبر؟-    
 " یچیھ" کھ یعنی سرم را بھ باال انداختم حالیب    

 
 . گرفتمی تو مرغ دوست داشتایب-    
 :  نگاھش کردمیرچشمیز    
 .یمرس-    
 .کنمیخواھش م-    

 
 .نجای اامیاالنم تابلو بود م! ھھ. امی و مرمی با تو مدونھیبابام م-    

 
 . باشمی باکستونمیآخھ من جز تو نم-    
 آن ادی یوقت.  ماندوانی بھ لرهی برداشت و با چشمان وق زده خیردگباز فاز افس    

 چشمانش تکان دادم و خط نگاھش یدستم را آھستھ جلو. شدی می افتاد؛ روانیماجرا م
 .را شکستم

 .الیخیب-    
 . را برداشتفشیبلند شد و ک.  سرگرم شدممیباز با غذا    
 . دکترمشی برم پدیبا..  برمدیبا-    
 یرفت و صدا.  دادمھی ام را بھ آن تکیشانی دستانم را مشت کردم و پدمش،یفھمیم    

 .بستھ شدن در آمد
******     
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 نسبت بھ تنھا برگشتن من تی اھمی آن شب، الکل مصرف کرده بود و کامال بمانیا    
 .دی تخت افتاد و خوابیرو
. میمان را شروع کرد ای باھم؛ زندگی حرفچی آن شب ، بدون ھیاز فردا و فرداھا    

 ی ھمھ بنی قھر چند روزه باشد اما ادامھ دار شد و من متعجب از اکی کردمیتصور م
 کنسرت گذاشت کباری.  داده بود و من ھرگز دلم نخواست بشنومدیآلبوم جد. شیمھر

 شی آنکھ دست پی طالق است و برارانجاممان سدانستمیم.  بودمخبریوبازھم من ب
 ی روستا و کم کم بنازدمی بشوم؛ زنگ مدهی ماجرا دی من برنده ایگرفتھ باشم و 

 کھ خستھ ام گفتمی و مدمینالی مشی عرضگی و بمانیکم کم از ا. گذاشتمی میناسازگار
 .کردمی می خودم را برنده معرفیی جور ھاکی! کرده است

! د؟خواھی شوھرم با پول شماھا آدم شده است و حاال من را نمنکھی اگفتم؟یچھ م    
 از اوضاع دادمی حد ھم کھ خبر منیدر ھم. کندی سکتھ مشیماری پدرم با آن بدانستمیم

پدرم ھر بار .  شوکھ نشوندیی تا زمان جدانمی اش را بچنھی زمخواستمیدرھممان، م
 ی آوازه شیکم و ب.  ارشادمان کندکی و از نزدد تا سربزندی آی می بھ زودگفتیم

 نبودند کھ تا چھ حد کارش مھم و انی درجرادی بود اما زدهی بھ روستا رسمانیشھرت ا
 . استیجد
 .البتھ او راحت و خوشحال بود. میکردی می زندگی و کامال مجردخواندمیدرسم را م    
.  شدم و او باکش نبودیروزبھ روز عبوس تر م.  شدمی من بودم کھ خرد و لھ منیا    

 و من شام شب را قطع کرده بودم تا میخوردی غذا مرونیھر دوب. دیدیاصال من را نم
 خودم و خوب شدن حال زارم سرم را ی خوش آمد او ، فقط براینھ برا. الغر شوم

 .کردمیگرم م
 ومن ھم ھرگز ھمراھش خوردی میدنی ھا نوشی از خانھ و در مھمانرونی بلیاوا    

 . از من حساب نبردچوقتی ھگری بھ خانھ ھم آورد و دیدنیکم کم نوش.نشدم
کامال . دمیدی را ھم نملشی دست و پا بودن اوای بیحت. ادی زیلیعوض شده بود، خ    
 ی رویبارھا وقت.  تمامزی رو آمده و ھمھ چیچھره ا.  و درشت اندامدهی و اتو کشکیش

 گری نشانش داده بود و من دونیزی بود و من ھم مشغول مطالعھ بودم؛ تلودهیکاناپھ لم
 ادی ھا از او نیدر دانشگاه بھ عنوان محبوب تر.  مشھور استی حسابدانستمیم
 .دمیدیّ را در دکھ ھا مشی وقت ھا مجلھ ھایلی و خکردندیم

 مصاحبھ اش را در روزنامھ خواندم و او خودش را مجرد ی بارمحض کنجکاوکی    
 تکرار ی روزنامھ و خبرش زرد ھستند اما وقتکردمیاول تصور م!  کرده بودیمعرف
خوانده شد، دانستم بھ کل از من دست " مجرد" گری دی و صدجانترنتیو در اشد 
و خودم ! ست؟ی نی از طالق حرفا چرد؟ی گوی نمیزیمتعجب بودم چرا چ.  استدهیکش

 : دادمیجوابم را م
 است بھ وانھیمگر د! ستی نیی بھ جدایازی ، خب نی بھ کارش نداری کاریوقت    

  درست کند؟ھیقول خودش حاش
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ھمچنان افسرده . دمی را دالی امتحانم را دادم و بھ محض خروج ازکالس؛ سھنیآخر    
 . از او نداشتمیمن ھم دست کم. و درفکر بود

خودم را بھ او رساندم و . می و سرتکان دادمی بھ ھم نگاه کردیھردو با لبخند تلخ    
 :فت کھ گمی آمدی منی پائی حرفچیاز پلھ ھا بدون ھ. میدست داد

  ؟ی تو چرا ناراحت،یزی چھیمن حالم بده -    
 :  جوابش را دادمیباز بغض کردم اما عاد    
 .دادنی میکاش ترم تابستون...یچیھ-    
 . بابامی استراحت کنزم؟؟ی عزی اوونھیمگھ د! یوا-    
 دی حساب بانیبا ا.  من درس خواندن استی و سرگرمی تنھا پناه و دلخوشدانستینم    

 .کردمی را تحمل ممانی و اماندمی را درخانھ میشتریتابستان، وقت ب
 

  تابستون؟یکنی مکاریچ-    
 . برم روستادیشا-    
 :  و از سرتعارف گفتی مصنوعیبا ذوق    
 ساده و زرد رنگم یوبھ حلقھ (  آره ؟ یشوھر دار! ی چھ عالزمیعز!!  یوا-    

 )اشاره کرد
 . انداختی حلقھ نمگرید.  افتاده بودمانیگاھم بھ دست ا افتادم کھ نشبی دادی    
 .نشیدی ندمارستانیاون موقع اومد ب. بلھ-    
 .حالم خوش نبود اون موقع واقعا. درستھ-    

 
 .می مدت داغون شدنیا. شگاهی آرامی برایب-    
 دراومده المیبی مدت، سنی شدم افی کثیلیخ-:سرم را بالبخند تکان دادم و او گفت    
 .ھمھ
 :  بھ من انداخت و گفتینگاھ    
 !؟یدختر مگھ تو شوھرندار!  واسھ خودتی شدی پا مردھیتو کھ -    

 
 خوش نبود کھ مانی ایدلم بھ وفا. می رفتشگاهی و ھر دو بھ آرامی شدنشیسوارماش    

 . کرده باشمجادی خودم ای برایفقط خواستم تنوع.  او خوشگل کنمیخودم را برا
 یلی خالیسھ.  دھانم باز ماندریی ھمھ تغنیِ را بلوند کردم و از امی موھاالیبا نظرسھ    
 :  پرده گفتیب

 .یشی بھتر میلی عمل بشھ خھی تینیب-    
 .ترسمیم-    
حالتش بعد از آن اتفاق مثل . دی خندمیو مال(  ؟؟ گھی دستی مھم نیعنی نشیھز-    

انگار کھ .  شدی آن شکلقاینوع خنده اش دق.  شده بود کھ انسان نما شده اندییربات ھا
 .)امدیبھ زور عضالتش کش م
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 ...نھ-    
 ای از مال دنگریراستش د.  گذاشتیزمی می روی خرجی گاھمانیا.  مھم نبودنھیھز    
 .شدی کم نداشتم اما استفاده نمیزیچ

 ؟ دکتریرفت!  کھ دخترومدیابروھات در ن-    
 . نداشتریتأث. رفتم دارو داد-    
 یراض.  کنندمی تا صورتمان را ھم گرمی تنوع خواستی و برامیھر دواصالح کرد    

 . ، اما بھترشدی ام ھرچند کوتاه مدت و لحظھ اھیبودم، روح
 درجوابش ی و من تنھا لبخند تلخدیای کھ شوھرت چقدر خوشش بگفتی دائم مالیسھ    

 .زدمیم
 :  گفتم،ی شدنشیوار ماش سیوقت    
 ؟ی آھنگو گوش دادنی ایراست-    
 :  گفتمیفور    
 .ادی خوشم نمدمیمن آھنگ گوش نم-    
 چرا؟؟-    
 برداشت و ی رنگی نارنجی دی و رو کرد و سری توجھ بھ من ، داشبرد را زیو ب    

 .گذاشت
 . حس غم دارهیلیصداش خ... نھی غمگیلیخ.  قشنگھ گوش بدهیلیخ-    
 : سرم را بھ طرف پنجره برگرداندم و او ھمچنان ادامھ داد    
َ کنم، ترک پنج بود فکر کنمداشیبذار پ-      .ی سبحانمانیتازه اومده ، ا. ِ
 شدم ادهیبا عجلھ پ. اورمی باال بخواستمیم.  دل و روده بھ من دست دادیدگیچیحس پ    

 : و گفتم
 .خدانگھدار.  زود برمدی افتاد بامادی ممنونم اآلن یلیخ-    
 ! دختررسونمتی؟ خب م!؟!وا ؟-    
 . ، تندو تند تکان دادمی تشکر و خداحافظیدستم را درحال حرکت باال آوردم وبرا    
 . چطور دل مردم ببردداندیخب م!  بغض داردشیصدا! آره ارواح شکمش    

******     
 را می بودم و باوجود تمام شدن امتحانات ، درس ھادهی کاناپھ خوابیرو    

 .اما بازھم پنجاه درصد تمرکز داشتم. کردمیمرورم
 میتصم.  نبودی تازه ازی آمدنش چروقتید. رسدی بھ کجا می زندگنیِ تھ ادانستمینم    

 . بمانم تا امشب دوستانھ با او صحبت کنمداریگرفتم ب
 ھی مثل من ، بھ فکر آن باشد کھ کاش مھریعروس ناراحت کننده بود کھ تازه یلیخ    

 ! تا پشتم بھ آن گرم باشدکردمی منیی خودم تعی برایا
 یزندگ. رمیگی باالخره طالق مدانستمیمن م!  چندان ھم خوب نبودینیواقع ب... بلھ    

 یی تا تھش جدااورندی زن و شوھر پدر ھم را در بدی دارد؟؟ حتما بادهی چھ فایاجبار
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 است من راحت تر نی مزخرف تمام شود، حداقلش ای زندگنی و ای سردنیاباشد؟؟ 
 .ھستم

 سکھ کی ام را ھی کھ مھریروز.  مدت بھ او داده بودمنی کھ ایی بودم از بھامانیپش    
 کالن خوب ی ھی مھرگفتمینم. کردمی را نمشینجای کردم ، فکر انییو چند شاخھ گل تع

 اورد؟ی خب از کجا بگفتمی و نمسوختیفقط کاش انقدر دلم نم! است
 باال ی ھی مھرتوانستی ھم از خودمان گرفتھ بود، چطور مونیلی کھ ده میآخر کس    

 !را پرداخت کند؟؟
 تازه ی موھانی بیچنگ.  کاناپھ نشستمیبلند شدم و رو.  انداخت و داخل شددیکل    

 :  و بدون نگاه بھ او گفتمدمی کشمیرنگ شده و رھا
 .میحبت کن صنیبش-    

 
 .بھ نفع خودتھ-    

 
 باال گرید.  آمده بودگری تر از ھروقت دلیمست و پات.  بھ سمتش انداختمی نگاھمین    
 . آورد چرا کھ عادت کرده بودینم

 . ولو شد و خمار نگاھم کردمی مبل روبھ رویرو    
  بخوام حرف بزنم؟؟یفھمیاالن م-    
 رفتم کردمی کھ با نفرت و چپ چپ نگاھش میتلفن خانھ زنگ خورد و من در حال    

 : تا جواب دھم
 الو؟-    
 آذر؟-    
 شما؟-    
 .مھرادم-    
 خب؟-    
  باال ؟ادی تونست بمانیا-    
 ؟ی چیعنی. آره-    
 ! تا اونجامشی خودشو خفھ کرد، ما رسوندوونھی بابا، دیچیھ-    
 .خورهی ازھمتون بھم محالم-    
 باال شی ابروی تاکی.  شدمنھی بھ سنھی برگشتم؛ با اوسنکھی و ھمدمی را کوبیگوش    

 :  و با لحن چندش گفتدهیرفت و کش
 ! کھیمعرکھ شد! اوف-    
 :  و درحال رد شدن گفتمدمی اش کوبنھی بھ سیکی    
 .گم شو بابا-    
 : با نفرت گفتم.  چسباندوارمی و محکم بھ ددیدستم را کش    
 ! حالم ازت بھم بخورهنی از اشتریچتھ؟ نذار ب-    
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 !از دخترام.ا.ا..از... یلیخ...خ..یمن آرزو! ؟یزنی حرف می داری با کیدونیم-    
 . کردم و ھولش دادم اما تکان نخوردمانی ھانھی سنیکف دو دستم را حائل ب    
 برم روستا ، بعدش کھ برگشتم جدا خوامیم. مانی ایستی نزھمی چنیتو پست تر! تو؟-    

 .میشیم
 

 نشان دھم ، اما بھ ی عکس العملھی وچندشش، نتوانستم چند ثانزیبا کار نفرت انگ    
 : دمی کشغی در گوشش خواباندم و جیکیخودم آمدم و 

 .خورهیگم شو، حالم ازت بھم م-    
 خواستمینم. ق کشان کشان برد گرفت و تا اتای چاقم را دو دستیبھ زور مچ ھا    
 ی و نا خود آگاه با زبان محلدمیکشی مغیفقط ج.  کنم چون ارزشش را نداشتھیگر

 .کردمی منشی و نفردادمیفحش م
 :  تخت انداخت و گفتیمن را رو    
ّ آخھ امل ؟یذاریتو واسھ من طاقچھ باال م-     ُ! 
 میپاھا. کنمی لجش گرفتھ بود کھ من مثل طرفدارانش دنبالش موس موس نمنیاز ا    

 . شودکی نزدگذاشتمینم. را جمع کردم و ھولش دادم
 تر از ھمساالن و ی قوشھیمن ھم ھم.  تمرکز کندتوانستی نمطش،یبخاطرشرا    

 .ھمجنسانم بودم
 رو کم کردن ی برا فقطانھی خارج شد و حاال وحشی خوانیُ حال از حالت کرنیبا ا    

 یبرا.  و فحش دادمدمی را با قدرت کششی افتاد و من موھامیرو. تالش کرد و موفق شد
 !!!!گفتمی مزانشی و شلوارآومی و از قدکردمی مرشی تحقشتریلجش ب

اما من ھم مظلوم ! زدی ساکت کردنم من را می و برادی رسیکم کم کار بھ کتک کار    
 را شی موھاای و گرفتمی انداختم و گازش می لنگ متمتوانسی کھ مییتا جا! نبودم

 آمد و من نا توان و حاال با روزیپ! ِ مرد نامردکی.  ھا مرد بودنیبا تمام ا. دمیکشیم
 .کردمی منشیفر و ندادمی روان فحشش میاشک
 : بلند شد وبا لبخند گفت    
 .واسھ طالقتم آماده ام گامبو! ا؟ی چرت و پرت نگگھید-    
حالم از .  ، زار زدمتمی و کوچک شدن شخصنی و توھی بدبختنیمچالھ شدم و از ا    

 .کامال حس تجاوز را درک کردم. خوردیاو بھ ھم م
 ... نامحرمای طرفت محرم باشد ستیمھم ن    

 
 

.  ماندمی بھ پاتخترهی بھ دوساعت بھ ھمان شکل ، خکینزد. کردمی نمھی گرگرید    
 . بود کھ بھ من زده بودی ایار کی ضربھ نی اولنیا

. کردی درد مادی زیرگیچشمانم از خ.  بودچی مدتش؛ در برابر حاال ھنی ای ھاریتحق    
 .شدی زده مادی زی زمانی با فاصلھ میپلک ھا
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 :  آمدییرای از پذزشی نفرت انگیصدا    
 .دست خودم نبود-    

 
 .اما بدون کھ فقط مست نبودم. ھی عذر خواھیفکر نکن-    

 
.  رواعصابمی مصرف کرده بودم تو ھم رفتیزی چار،ی درنی مسخره بازیآذ-    

 ...پاشو
 .دمی تر شد؛ خودم را جمع کردم و لرزکی کھ نزدشیصدا    

 
 . بودختھیامشب اعصابمم بھم ر... اری درنیً خواھشا مسخره بازیآذ-    

 
 (...). ی دخترانیو رفتھ با ا ھا لی از پارتیکی یعکسا-    

 
 یممنوع بشم خودکش. رونی گرفتن دادن بلمی عکس و فیواشکیحروم لقمھ ھا -    

 .کنمیم
 

 ؟یآذ-    
 را شکست اما نگاه من ھنوز بھ آن نقطھ دمیآمد و درست مقابلم زانو زد و خط د    

 . بوددمی پھن شده اش در دیحاال شانھ . مانده بود
 

 .ای باشینجوری تو اشھی نملی دلنی مدت اصال نبودم اھی. ھیعیپاشو ، طب-    
 

 :  اش زد و گفتیشانی بھ پیکی    
 .بھ جھنم-    
 تا ابد ھم ھمان خواستی ماندم و دلم میھمان شکل... من اما. دیرفت و در را کوب    

 . بمانمیشکل
    

 انسان را کی جان تواندی چقدر می روحی ضربھ نی ادانستمیدست خودم نبود و نم    
 توانستمینم. دیترسی از من می حتمانی متحرک شده بودم و ایکامال مرده . اوردیباال ب

 .امدی بھ زبانم نمی حرفچی بھ ده روز ھکیصحبت کنم و کامال بھ خاطر دارم کھ نزد
. یکنیدرک نم" تو! " ھم نبودمیمن حساس و نازک نارنج! من لوس نبودم! نھ نھ     

 .ی من نبودیجا" تو"
چشمانم خود بھ خود . دادی ناچار جوابشان را ممانی و ازدندی زنگ منیمادرم و آذ    

 .ماندمی مرهی خیزیوق زده مانده بود و مدت ھا بھ چ
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 سرش کردمی و حس مگرفتی نظر مری کھ خانھ بود؛ رفت و آمدم را زی گاھمانیا    
 تا کردی بود و فکر نمدهی کم ترس آنکھ او ھم کمیعنی نیا. چرخدی، با ھر حرکت من م

 . حد من را کشتھ باشدنیا
. بعد از ده روز آنقدر خانواده ام نگران شده بودند کھ مجبور بھ زبان باز کردن شدم    

 . دوکلمھ کھ خوب ھستم و تمامای کیآن ھم در حد 
 گرفت اما من روزبھ روز شی شد، و روال سابق را پی عادمانی ایبھ مرور برا    

 ی کھ دوست و ھمکالسی ماندم تا آخر شب و گاھی کھ در اتاق مییدتر شدم تا جاب
 درس ی بشوم براقی با آن ھا صحبت کنم و تشوشدمی مجبور مگرفتند؛ی تماس ممیھا

 .خواندن
 و ھمانجا خواندمیھر روز و ھرشب در اتاق درس م.  نداشتمی بازدھچیاما ھ    

 . از نوی و دوباره روز از نو و روزدمیخوابیم
 مانی ھستم اما ای روبھ الغرکردمی افتادم و حس می مافھی از قشتریروز بھ روزب    

. ماندمی آمد و من تنھا می تمام نمی ھفتھ کی شدی میگاھ. شدیفربھ تر و سرحال تر م
 ی لو رفتھ چھ غلطی ھالمی با آن عکس ھا و فدانستمی و نمشدمی نمشی کارھاریگی پچیھ

 .کرد
 .ھمکالم شوم" طالق" ی برای با او حتخواستیدلم نم. شیپس داشتم نھ پنھ راه     
 و انتخاب واحد بھ ی کاریبرا.  بود و زمان انتخاب واحددی ترم جدی ھاکینزد    

دستم را بھ .  دارمجھیدرحال برگشت بھ خانھ بودم کھ حس کردم سرگ. دانشگاه رفتم
 ی و تنددینور سف. دیای حالم جا بیپلک بستم تا کم.  نشستمی گرفتم و ناتوان کناریشانیپ

 .کردی و حالم را بدتر مشدیبھ حالت فلش درچشمانم زده م
 و بلند شدم و بھ خانھ دمی کشقینفس عم. اوردمیدستم را مقابل دھانم گرفتم اما باال ن    

. دمی دویی رو شد و بھ سمت دست شوروی دلم زد،ی بھ خانھ رسمی کھ پانیھم. رفتم
 . زنانھی حالت تھوع وشک ھای تکرارانیجر
 نشستم یی کف دستشو،ی گری از تھ دل بعد از گذشت دوماه از آن وحشی اھیبا گر    

 .و سرم را گرفتم
     

 "زمان حال    "
 می بھتر است بگوای ماری دو بیبرا.  نوشتم از فردا مطب را باز کندی ساالریبرا    

 .ندیای دادم تا امروز بمی گذاشتم و تاغامی ، پیدو مشتر
.  آماده شدملرزاند؛ی را ممی کھ بھ جانم افتاده بود و تن استخوانىیبا حس سرما    

 . نگاه کردمنھی بارھم خودم را در آئنی و ادمی پوشی پنبھ ایجوراب شلوار
و  زننده ادشی زی الغردی شای و حتکیبار.  مرغ نبودی مثل پامی فرم پاھاگرید    

 دهی خمی باسر و کمرشھی بلندى بھ تن کردم و مثل ھمیپالتو!  کننده ى دل بودشیر
 حواس از ی ؛ بھی بود؛ زن باردار ھمسابمی در جمیھمانطورکھ دست ھا. خارج شدم

 و دی کشی نسبتا بلند اما تندو لحظھ اغیج. میدآسانسور خارج شد محکم شانھ بھ شانھ ش
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 در آسانسور را باز کردم نکھی نگاھش ھم نکردم ھمیحت! دی چسبواریوحشت زده بھ د
 :  مقدمھ گفتیب

  کنم ؟کاری چادمی زی و حالت تھوع ھاجھیواسھ سرگ-    
 

 چندوقت ررضای ؟ امھیعیطب. شش ماھمھ خانوم دکتر اما ھنوز حالت تھوع دارم-    
 ... دی گفت پزشکشیپ
 

 ...فرصت نشده برم مطب-    
 

 !خانوم ؟-    
 .دونمینم-    
 تفاوت و ی و من بکردی خاص و نگران و متعجب نگاھم می کھ او با ترسیدر حال    

 .  را شکستدمانی آسانسور خط دییخمار ؛ در کشو
 ی اھی ساختمان نوساز ھنوز ھمسانیبھ مطب رفتم و در دل گفتم چقدر خوب کھ ا    
 ھمھ مدت نی بعد از ا بودم و حاالنی را رھن کردم اولنجای ایوقت.  استاوردهی نمیبرا
 . ى واحد ھارا اشغال نکرده بودھی بقیکس
 دودختر ریتصو.  بھ صدا درآمدفونی و ھمزمان زنگ آدمیشال را از سرم کش    

. ھنوز آثار گند آن شب مانده بود.  رفتمیدر را زدم و بھ اتاق جراح. دمینگران را د
 ! درست بشو نبودچوقتی کھ ھمی خسرو افتادم و پوزخند زدم بھ سادگادیباز 
 " :تق تق    "
  ھست؟؟؟یکس-    
 . تونیایب-    
 نگاھش کردم و رهی خرهیخ. دیلرزی بھ وضوح مشانیکی و ستادندیدرآستانھ ى در ا    
 :گفتم
 فرھنمندجو؟-    
 :ھمراھش گفت. خودش کھ نتوانست جواب دھد    
 بلھ-    
 : توجھ بھ حال بدش گفتمیب. اھدا کنم ی را بھ دختری دخترانگخواستمی بار منیا    
 .بخواب رو تخت زود-    
آرام " شرشر" ی صدادنیھم من و ھم ھمراھش با شن. دی ھمراھش را چسبیبازو    

 .می دوختشی پاھانیینگاھمان را از چشمان وحشتزده ى دختر بھ پا
 : گفتی زرد رنگ چشم دوختم و ھمراھش با ناباورھیمات زده بھ ما    
 !!!!سوگل-    
 : گفتمکردمی را آماده ملمی کھ وسای حرف ، در حالیب    
 . تو راھروییدستشو-    
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 :گفتی کھ مدمیشنی مزدی کھ غر می و درحالدیھمراھش با سرزنش دستش را کش    
 !! کنھکاری چخوادیانگار م! وونھید!  سرمانی تو ایدی پوشمیچھ دامن-    
 ..!!انیشا..انیشا - : کردیدخترک مقطع مقطع و آھستھ تکرار م    
ھمراه دخترک در . دیای بی بعدماریکارش تمام شد و من بھ آبدارخانھ رفتم تا ب    

 : و با من و من گفتستادیچھارچوب در ا
 دکتر؟..خانوم..خ-    
 .. بودم ؛ گوش دادمرهی درحال جوش خیھمانطور کھ بھ کتر    

 
  راحت باشھ؟المونیخ..گمیم-    

 
 .شھی عروسگھی دکماهی ی طفلنیا-    

 
 آره؟-    
 . بستھ شدن در واحد آمدیصدا.  تشکر برگشتکیکوتاه سر تکان دادم و او با     
با .  را تنم کردم تا برگردم کھ زنگ را زدمیلباس ھا.  کرده بودری دینفر بعد    

 . وقت ندارمگری دمی و من بگودیای باال ب در را زدم و منتظر ماندم تای درونیخشم
 و حس کردیبا غصھ نگاھم م. دمی را دی باال ؛ دختر رنگ و رو رفتھ انیاز ھم    

 :آھستھ گفت.  شدمقیچشمانم را تنگ کرده و دق. ترسى نداشت
 . کردمری ددونمیم-    
متوجھ نگاھم شد و .  چشم سمت راستش کبود استری زدمی بود دمیحاال کھ روبھ رو    

 :با بغض گفت
 )دی آن بغضش ترککیو در ...( کتکم زدوونیح-    

 
 ... بگم خدای خانوم بھ کخوامشیمن م. بھ زور فرستادم-    
 :ناخود آگاه گفتم    
  زدت؟یک-    
 ... بندازمش خانومخوامیمن نم...رمیمی کھ براش می بچھ ایبابا-    
 بھ آبدارخانھ رفتم و ی سوت کتریبا صدا. دادمی نشان نمی چرا عکس العملدانمینم    

 و نسکافھ را ختمیآب جوش ر. انگار نھ انگار او آنجاست. او داخل شد و در را بست
 . رنگیداخل ماگ عسل

 رهی بدون تعارف مقابلم نشست و خسی خی کوچک نشستم و او با صورتزیپشت م    
 .ام شد

 
 " ) نیف...( "  کارنی کرد، حاال زورم کرده بھ اغمیص. تازه از شھرستان اومدم-    
 . بودشی برابر اصل آذر ده سال پیکوپ. دی اندامش چرخینگاھم رو    
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 !دستم بھ دامنت!!  خانومخوامشیاما من م..اما-    

 
 مطمئن بشھ خودش کھ ادی بخواستیم.  بچھ برگردمیبست نشستھ تو خونھ تا من ب-    
 .حضور مرد رو... حضوری شما ممنوع کردمیدی اما شنکشمی گوشمو دارم مگریج
 

 . سر دادھی گری ھای گذاشت و دوباره ھازی میسرش را رو    
 

 لمی فکی خودم باز ھم مثل ی گذشتھ ری بھ بخار نسکافھ مانده بودم و تصورهیخ    
 . چشمانم نقش بستیجلو
    

 چپ ی علی شک و خود را بھ کوچھ یجا.  افتاده می برایدم کھ چھ اتفاقمطمئن بو    
 در ی آمد ؛ انگار نھ انگارش بود کھ من آنجا درست روبھ رومانی ایوقت. زدن نبود

 گذاشتھ ام کھ بھ زور توانستم ی زانوانی نشستھ ام و سرم را رونی زمی رو؛یورود
 .جمعشان کنم

 ی از صدادمشیدی و باوجود آنکھ نمکردی را زمزمھ مشی از آھنگ ھایکی رلبیز    
 . اش مشغول استی با گوشدانستمی ملشی موبادیصفحھ کل

 : کھ از او داشتم گفتمیسرم را بلند کردم و باوجود نفرت    
 .می حرف بزندیبا-    

 
 : را مقابل گوشش گرفت و گفتیبدون توجھ بھ من ؛ گوش    
 وال داداش؟ احیفیسالم آقا شر!!! بھ-    
 ھم بدھکار یزی چکی! زدیخنده دار بود کھ او من را پس م. بلند شد و بھ اتاق رفت    

 خودش را گرفت و قرار چند ی کاری آمد و تند و تند تماس ھارونیب!! شده بودم
 بھ طور یعنی نی انداخت و ای نگاه ھم بھ من نمکی. کردی ممی و سالن را تنظویاستد

.  بھ حمام رفتی و با ھمان آواز و سرخوشداشتحولھ بر. دم مرده بوشیکل من برا
 بی تخت بھ ترتی کھ مثل زنان ، رودمیدیدرست در فاصلھ ى پنج مترى اتاق بودم و م

 .دهیلوازم بعد از حمام را چ
 .... کھ قرار است بپوشد ویی ، لباس ھاوی ، کرم مخصوص صورت، افترشونیلوس    
 حال تمام ی بماری بکیفقط مثل .  آمدی ھم نمبی عجی ، حتزدمی پوزخند ھم نمیحت    

 .گریفقط حالش را نداشتم د.  زبان باشم نھینھ کھ ب. زدمی و دم نمدمیدی ھارا منیا
 نی کھ مات ای کرد و بھ منزانی را ماھشیحاضر و آماده و شق ورق ، کت تک س    

 . نشان ندادو رفتی بودم ؛ توجھبھیمرد غر
 قواره کجا ؟؟ ی بی با آن لباس ھایآن چوب دراز و الغر مردن. ناختمششیواقعا نم    

 زن آن ی براصشیتشخ.  باردار ھستمدانستمیم!  کجا ؟بای مرد بھ ظاھر جنتلمن و زنیا
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 بچھ را دوست دانستمی نمکردمیھرچھ بھ احساسم فکر م.  نبودی ادهیچی پزیھم من؛ چ
 . نھایدارم 

 ! بودمزارینھ دوستش داشتم و نھ ب    
 : بھ خودم آمدمانی زن گریبا صدا    
  کنم خانوم دکتر ؟کاریچ-    
 گرفتم و بھ چشمان دیکشی آخرش را می نفس ھاگری کھ دی را ازبخارخمینگاه م    

 :ترش دادم
 

 !!بچھ امھ! دوستش دارم-    
 

 ...نجای ندارم اچکسویھ.. دی بگی راھھی. دیکمکم کن-    
 ..من-    

 
 .تونمیمن نم-    

 
 بلند شو برو-    
  برم ؟؟یعنی-:  و او گفتمیھر دو ھمزمان بلند شد    
کنارش زدم .  بود کھ بچھ اش را دوست داشتی کسنیاول.  چھ مرگم شدهدانستمینم    

 :دنبالم آمد و گفت.  رفتمیو بھ سمت جالباس
 رو ییخانوم من جا! ی برگردی حق ندارشیگفت اگھ ننداز. گفت برنگرد خونھ-    

 !!ندارم
 

 پوششم از انیشال گردن را بھ عنوان پا!  چھ کار کند و کجا بروددیپرسیاز من م    
 می سست بھ سمت دررفتم کھ با تضرع بازوی کردم و آھستھ و با قدم ھازانیگردنم آو
 :  شدم کھ گفترهی خمی شده اش بھ بازودهیچیبھ دست پ. را گرفت

 .فقط امشب بھ من جا بده.  شھرمرمیم-    
. خودجوش پشتم آمد و من مطب را قفل زدم. دمی زدم و دستم را کشیپوزخندکمرنگ    

 . جدا شدنگی مقابل در پارکرمانی من بود و مسی پیھمانطورتا خروج
. رفتی رو مادهی افتاده در پی را مثل سپرمقابل شکمش گرفتھ بود و با سرفشیک    

با .  انداختی گذشتھ ام مادی و معصومش من را واقعا دیگرد و سپچاق بود و صورت 
. شومی نمدهی سوراخ دوبار گزکیمن از .  رفتمنگی وجود چشم گرفتم و بھ پارکنیا

 .استارت زدم و راه افتادم
 محلھ نی بود و ایکیھوا رو بھ تار. رفتی ھنوز مغموم و متفکر مدمش،یاز دور د    

 .معموال خلوت
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 ی نھی کھ پشت من بود ؛ مقابل زن ترمز کرد، از آئینیھ از او گذشتم؛ ماش کنیھم    
 مطمئن شدم، بای و تقرنمیچشمانم را تنگ کردم تا بھتر بب.  کھ مزاحم استدمیوسط د

 بھ روبھ رو نگاه کردم و الی خیب. دیدوی مبای بود و تقرختھیچرا کھ زن حالش بھ ھم ر
 .راه خودم را رفتم

 دی شای پسرکدمی انداختم و دنھی از آئیگری نا خودآگاه نگاه ددی کشغیاما زن کھ ج    
ِ رپر ھا و شلوارھی شبیپیًحدودا ھجده سالھ، با ت  شده و دنبال ادهی پ،یزانی بھ ھمان آویَ

 روشن نیھمانطور کھ ماش. دمی را کشی اراده ترمز زدم و دستیب. زن راه افتاده است
  شدم وادهیبود؛ پ

 ھم بزرگ ی ھشت سالی ھفت الدی شاچارهیزن ب.  محکم بھ سمتشان رفتمیبا قدم ھا    
 خودش و نی را بفی بود و کدهی چسبواری دست و پا بھ دیتر بود اما وحشتزده و ب

 زده بود نگھ داشتھ مھی خشی روبای دستش را کنار سراو گذاشتھ و تقرکی کھ یپسر
 .است
.  و او تعادلش را از دست دادردستشی ھوا زدم زی بنیپسر متوجھ من نبود بناربرا    

بھ زن کھ کم مانده بود . دی و آرنجش را چسبدی کشادی فری احمقانھ و ناھنجاریبا صدا
دوپا داشت، دوتا ھم قرض .  شودنمی را بھ گند بکشد اشاره کردم تا سوار ماشابانیخ

 .دیگرفت و دو
 : ھ اش گفت زشت و دو رگیآمدم بروم کھ پسر با ھمان صدا    
  ؟ی منو زدکھیزن-    
 و تازه جوانھ زده اش یری حری ھالی سبیآرام برگشتم و نگاھم ناخودآگاه رو    

 !!دیآھستھ بھ سمتش رفتم کھ خودش ترس. افتاد
! دی آی کارھا ازم بر میلی من خدانستیآخر او کھ نم. دانمینم! د؟یچرا واقعا ترس    

 : دادرفتی عقب عقب م کھیجواب سوالم را خودش، در حال
 !ھ؟یی چھ چشمانیا!  ؟یتو زن!  اکثر امامزاده ھاای-    
 راه کافی تکیبا .  شدنشیسوار ماش.  بوددهی و گرد شده و ماتم ترسیاز نگاه وحش    

 . بھ من و زن دادیکی گرفت و فحش رکرونیافتاد و سرش را ب
زن سرش را .  ماندمدشی عقب پرای بھ نورقرمز چراغ ھارهیدور شد و من خ    

 :  آورد و گفترونیب
 .دینی ببری خیالھ. دستتون درد نکنھ خانوم.  دورسرتون بگردمیالھ-    
 را ی ترمزدستخواستی دستم کھ میدستش را رو.  را زدمیسوارشدم وقفل مرکز    

 . دستش مورمور شدم و نگاھش کردمیاز سرما. بخواباند گذاشت
اگھ قدرت داشتم کھ االن اون .  دست پا ھستم خانومی احمق و بیلیگفتم کھ من خ-    

 !کردمی خدارو آدم میب
 ی قانع کننده الی دلچی ھتوانمی کار را کردم؟ اصال نمنی چرا امی بگوتوانمیاصال نم    
 !!!اورمی کردم بتی را زدم و بھ سمت او ھدای بخارنکھی ایبرا
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 است چون بھ ھمان خجالت دی رفتار از من بعنی تا چھ حدادانستیانگار کھ اوھم م    
 : و شرم و ترسش، بھت ھم اضافھ شد و گفت

 .ممنونم خانوم-    
 

 سکوت من را نی ھدف، بدون آنکھ خودم بدانم مقصدمان کجاست؟ ایب. راه افتادم    
 ....کردی مقی مرور دوباره خاطرات تشویبرا
َادکلن جگوارش؛ بو الکل و ی بار بھ ھمراه بونیا.  آمدمانیا      عطر زنانھ نیری شیُ

. بغض داشتم قدر ھندوانھ.  منی کاذب و واھی ھادی تمام امانی پایعنی نی ھم آمد و ایا
 رابطھ انی پا گذاشتن شخص سوم مدمیفھمی حاال می بودم ولزاریبا وجود آنکھ از او ب

 ھم بود کھ ھرگز نخواستم نی ھمیبرا! ستیگری دزی چمانَ ھرچند گند و مزخرفی
 . کج کنمانتی ام را بھ سمت خی زندگیرانحرافیمس
 کھ پا بگذارد یکثافت.  نخواھم شدی کثافتنی ھمچچوقتیمن ھرچند ھم کھ بد شوم ، ھ    

 . و بدبختچارهی حاملھ و بی زنی زندگانیم
و  دادم ھی دست خودم نبود بھ چھارچوب تکدنشی باراری کھ اختییبا اشک ھا    

 :  گفتمکردی و کراوتش را را باز مکردی بھ خودش نگاه منھی کھ در آئیدرحال
 ..مانیا-    
واسم ...بودن تو...شھیھم - : کردی را زمزمھ مدشی جدیبھ حالت زمزمھ ترانھ ھا    

 ...حس
 ..مانیا-    
 ...ی کھ تویمن بودم ھمون... آره من -    

 ): زدمشی بار با شکستن بلند بغضم صدانیا    (
 ..!!!مانیا    
 ...الالالال...یستیآره ن...ھوم ھوم ھوم...یستیتو ن-    
 :  اراده گفتمی نگاھش کردم و بنھیاز آئ. ستادمیجلو رفتم و پشتش ا    
 ! ادی زن میبو...یبو-    
 ام گرفتم و بھ سمت ینیدستم را مقابل ب.  حرکت ماند و نگاھم کردیب.  نخواندگرید    

 .دمی دوییدست شو
    
 

 :  آمدمرونی زن، از فکربیبا صدا    
 . تحمل ندارمگھید.  کنمکاریموندم چ.  رو ندارمی شھرمونم کسیتو-    

 
 شرکتش یتو. دی منو دوونی حنیا.  کار کنم، فکر کردم چھ خبره تھراننجایاومدم ا-    

 . بودمیآبدارچ
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 .حاال موندم-    
 : بازھم ناخواستھ بھ حرف آمدم    
 .ی زن دوم شدیغلط اضافھ کرد-    
 :  انکاروار، بلند گفتیبا لحن    
 !!ستمیمن بقرآن زن دوم ن! من ؟؟-    
 در ذھنم غھیآخر اسم ص.  از او خوشم آمدهی انداختم و حس کردم کمی نگاھمین    
 . نداشتی خوبگاهیجا
 

 . کرد و خونھ گرفت گفت کار نکنغھیمنو ص. زن نداره کال-    
 

 .ینجوریحاالم ا-    
 . خونمبرمتیم)... بھ سرفھ افتادم و ادامھ دادم ... (امشب-    
 .َانشاءهللا خدا خوشبختتون کنھ. دینیرببی خیالھ-    

 
 . ھم بھم نداد کھ بتونم امشب برم مسافر خونھیچیھ-    

 
 در ی آمد و گاھیدنبالم م. در را باز کردم و خودم جلوجلو رفتم. ھمراه من آمد    

 دانستمیم. کندی نگاه مطی کھ کنجکاو بھ محدمیدی ساختمان می شده ی کارنھی آئیوارھاید
 را ی ابھیغر.  باشدیبدون آنکھ اراد.  آمدشیپ!  لمس بود اما شدرقابلی بود، غتیخر

 . احتماالمراه دادم و بازھم خر شد
 .برو تو اون اتاق بخواب-    
 . ممنونمیلیخ. چشم-    
.  نگاه کردمی سورمھ ای چاقش در جوراب شلواریچشمانم را تنگ کردم و بھ پاھا    

 . کوتاه و پرشک بودشیقدم ھا
 : دنبالش رفتم و گفتم    
 .مجبورم اتاقو قفل کنم.  تو اتاق ھستییدست شو-    
 را از پشت در برداشتم و در را بستم و قفل دیکل. نمینماندم تا عکس العملش را بب    

 .دی و شک و تردینی ھمھ بدبنیدست خودم نبود ا.  اعتماد کنمتوانستمینم. کردم
 . تخت رھا شدمی را عوض کردم و رومیلباس ھا    

******     
 بفھمد مانی اخواستمینم. گذشتی مادر شده ام مدانستمی کھ می ماه تمام از زمانکی    

 .چون مطمئن بودم جان بچھ در خطر خواھد بود
 ی شب از اتاق بغلی ھامھی اگر آن شب تا ندی شاداد،ی زن نمی اگر آن شب بودیشا    

...  کھ پدرشده است اماگفتمی بھ او مدم،یشنی عاشقانھ اش با تلفن را نمیزمزمھ ھا
 را درست ندهی آیمتأسف ھستم کھ باھوش بودم و گاھ. کردی کار مادیمتأسفانھ مغزم ز
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 بود و قتیحق.ردیگیاالن بفھمد، جان بچھ ام را م اگر ستمدانی چرا کھ مدم،یدی مقیو دق
 من در تمام یتنھا حماقت بزرگ و جبران نشدن. دمیدی ممی چشم ھایمن آن روز را جلو
 ھوش، یدرتعجب ھستم کھ با آن ھمھ ادعا.  مثل او بودیاقتی لیعمرم ازدواج با ب

 . مارموذ را نشناختمنیچطور ا
ھرچھ . ردی بگذرد تا بچھ جان بگی مدتخواستمیم. بھ ھرحال نگفتم کھ باردارھستم    

 . دوستش داشتمشتری بگذشتیکھ م
 و رفتی مشی بچھ ھای در روستا، قربان صدقھ ھی خانم ھمسانی ناری وقتشھیھم    

 را دوست دارد کھ ی مردی ، چطور بچھ ھاگفتمیدوستشان داشت، من در دلم م
 و نکبت دارد ی عوضی را کھ از مردیی چطور بچھ ھاخورد؟؟ی کتک مھرشب از او
 !دوست دارد؟

 رفتمیم.  داردییچھ حال و صفا!  داردییای کھ مادر شدن چھ دنکردمیو حاال درک م    
.  آشغال پدر اوستمانی مھم نبود امیبرا. دمیرسی ممی بھ درس ھایدانشگاه و با خوش

 و ارمشی بای کھ بھ دنکردمی فکر منیفقط بھ ا. دمکری مسئلھ فکر ھم نمنیواقعا بھ ا
 .رمیطالق بگ

 اش ندهی آی برایحت.  بچھ ام درست کنمی را برای زندگنیدرسم را بخوانم و بھتر    
 بھ روستا ببرمش و خودم ھم ھمانجا مطب بزنم و ثابت کنم خواستمیم. برنامھ ھا داشتم

 چیھ.  حوادثنی و تلخ ترنی با بدتریحت. طی شرانی در بدتری کرد حتی زندگشودیکھ م
 . من را خرد کندواندی نمزیچ

 شی داخل دلم تکان ھای کھ دانھ ی زمانخواندمی را ممی بھتر درس ھای اھیبا روح    
 یزیھر چ! شدمی خوشحال ماوردمی و باال مشدی کھ حالم بد میوقت. دیکشیرا بھ رخم م

 ی بھ زندگدمیتنھا ام.  آوردی حضور و وجودش بود من را سرحال میکھ نشان دھنده 
 .شده بود

 بچھ من را بھ ھمان شکل گذشتھ نیمن ھمان آذر مھربان سال گذشتھ بودم کھ حاال ا    
 می پشھ ھم براکی ی بھ اندازه ی حتشی ھای و کثافت کارمانی اگرید. در آورده بود

 .واقعا نبود! مھم نبود
 چھ ام شده کھ انقدر زدی و تشر مدیدی دانشگاه می من را در بوفھ ی گاھالیسھ    

 دانستیو نم! ؟یخوردی گرفتن دوبرابرممی رژی بجاگفتی و مدیخندی میگاھ! خورم؟یم
 ساعت ھوس املت دارم و ساعت بعد نی کھ استیدست خودم ن. ستیدست خودم ن

 ساعت عاشق آب انار نی کھ استین دست خودم. نی و سس تند و آتشینی زمبیھوس س
 .شودی آن بد مدنیترش ھستم و ساعت بعد حالم از د

 دمیخری و خوش بو میزی پائی آلوچھ و لواشک و پرتقال ھاشھیسر راه دانشگاه ھم    
 .کردمیو تا آخر شب ھمھ را موقع درس خواندن تمام م

ھ بھ اندامم  ارزش بودم کی بشیاگرھم بود آنقدر برا.  خانھ نبودچوقتی کھ ھمانیا    
 بھ خواستیدلم م.  کھ مادرھستمشدی متوجھ نمیھرچند بخاطر تپل بودنم کس. شک نکند

 . نفھمدی االمکان کسی بود کھ حتنی اما شرط عقل امیخانواده ام بگو
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 بھ دروغ ند،یای بدنمانی بھ دی دارند بھ زودمی تصمگفتندی ھربار کھ منیمادرم و آذ    
 .کردمی مدی شکل تا مدت ھا نبودنشان را تمدنی و بھ ھممییای بمیخواھی کھ ما مگفتمیم

 پتو دانستم،ی را نمتشی جنسی کھ حتی بچھ ای کھ داشتم برای شب وقتکی نکھیتا ا    
 چقدر معروف شده است و من بروز مانی گفت کھ اجانی زنگ زد و با ھنی ؛ آذبافتمیم
 زنده ی حاال در برنامھ نی سھ و مصاحبھ اش را ھمیگفت کھ بزنم شبکھ !  ؟دادمینم
 .نمیبب

 خاموش ی بھ صفحھ یپوزخند. خود را خوشحال نشان دادم و تماس را قطع کردم    
. دمی کارم رسی نجسش، بھ باقی چھره دنی دی برایلی تماچی زدم و بدون ھونیزیتلو

دلم خواست رفتار او را در .  بھ من دست دادی خاصی گذشت و حس کنجکاوقھیچند دق
 ی واقعا چرا، کنترل را برداشتم و دکمھ دانمینم. نمی زنده ببنی و درمقابل دوربجامعھ

 .قرمز رنگ را فشردم
 : دادی محی توضمانی بود کھ داشت درمورد ای مشھوری مجری رونیدورب    
 کھ ی سبحانمانیا)... کردندی مقیملت تشو... ( ھنرمند جوان و خوب کشورمون-    

 .مشونیشناسیھمھ م
 صورت نحسش آمد کھ با لبخند مکش مرگ ی رونیدورب. کردمی تفاوت نگاه میب    

 کھ یکروفونی می داده بود و ھراز چندگاھھی تکنھیدست بھ س. کردیما ملت را نگاه م
 "یمرس" گفتی آورد و میبھ دستش داده بودند را باال م

 :  مانع شدی آمدم خاموش کنم کھ حرف مجراورم،ی بود باال بکینزد    
  ؟نی بررانی از انیخوای راستھ کھ می سبحانیآقا-    
 از دیسالن ترک. (کنمی و بھ مردمم خدمت ممونمی منجای من اھ؟ی چھ سؤالنیا..ھاھا-    
 )قیتشو
 ! شمارو ھم گرفت باالخرهبانی ھا گرعھی شایعنی-    
" ناخود آگاه گفتم ! ( ھا دارنی ھست کھ بعضی چھ رفتار زشتنی ادونمیواقعا نم-    

 " )وونیزر نزن ح
 .ھیکاراتون واقعا عال. می شمارو از دست بدخوادیما ھم دلمون نم-    
 .واقعا من ھم عاشق وطنم ھستم. ممنونم-    
  ماه رمضون سال بعد ھم بھ شما سپردن درستھ ؟ی آھنگ برنامھ میدیشن-    
 سعادت و لطف نی من واقعا آرزومھ ا مورد ھست ونی درایی حرف ھاکیبلھ -    
ِ من دم اذان ی دل مردم رو شاد کنم و صدازی ماه عزنی ای بشھ و بتونم توبمی نصیالھ َ

 ونی داشتھ باشم می و منم سھمچھی مردمم بپی خونھ ی توی، با اون حس خوب و معنو
 .ی افطاریسفره ھا

 
 ی رواندازمی بروم تف بخواستی و نفرت بھ صفحھ بود و دلم میزاریچشمانم با ب    

  برودرانی از اخواھدیمطمئن بودم م.  اشی دورو و عوضیچھره 
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پس . کردمی راست در شکمش داشت من اسمم را عوض می روده کیاگر     
با حال و ...  آمدن بچھ امایاما تا دن!  خب بھ درک چھ بھتریلیخ.  برودخواستیم

 . کردم بافت زرد رنگ را پرتی داغان پتویاوضاع
    
 

 زی را تمی سرم را چرخاندم و گوش ھا؛ی آرام بھ در اتاق بغلی ضربھ ھایاز صدا    
  ؟نیداریخانوم ؟ ب- : آرام زن آمد یصدا. کردم

 
 !! گشنمھ-    

 
 خانوم ؟؟؟-    
 ھ؟یچ- : و گفتم ستادمیپشت در ا. پتو را کنار زدم و خارج شدم    
 . اما گشنمھدیببخش-    
 و آماده باش در را باز کردم و او آرام و سر اطیبا احت. خودم ھم شام نخورده بودم    

پشت .  حرف راه آشپزخانھ را نشان دادم و او دنبالم روانھ شدیب.  آمدرونی بریبھ ز
 آماده جست و جو ی کردن غذادای پی را براخچالی ھا و نتی نشست و من کابزیم

از گوشھ ى چشم . دمی را با ضرب کوبنتی کابنیآخر  نکردم و دردای پیزیچ. .کردم
 : گفتنمانی حال بعد از سکوت کوتاه بنی با ادی کھ خودش را جمع کرد و ترسدمید

 من درست کنم ؟-    
 .... تخت ولو شدم و فکر کردمیباز رو. جوابش را ندادم و بھ اتاق رفتم    
 ری زی بار حسابنی نشستم و اداریب.  وقت آمدری دشھی طبق روال ھممانیآن شب ا    

 فاصلھ نیقفلش را باز کرد و از ا.  کھ آمد و سراغ کمدش رفتدمید. نظر گرفتمش
  برنامرودمید -:  مقدمھ گفتمیب.  بوددایمدارک پروازش پ

 
 .یمبارکھ بھ سالمت-    

 
 شھ؟ی می من چفیتکل-    
 :بعد از سھ ، چھار ماه قھر. باالخره بھ حرف آمد    
 طالق. وشنھر-    
  ؟یک. اھان خوبھ-    
 .میری میحیالبتھ فعال تفر. قبل سفرم. ھفتھ ى بعد-    
 : و گفتمدمی کشیقینفس عم. اصال مھم نبود از فعل جمع براى رفتن استفاده کرد    
 .می مشخص کنزاروی چیلی خفی تکلدیبا. رونی بمیفردا شب منتظرتم کھ بر...خوبھ-    
.. نجای االن ھمنی چرا؟؟ ھمرونیب - :  تخت افتاد و گفتی روشی آنچنانیبا لباس ھا    

 چھ اشکال داره؟
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 ! برم رستورانی سبحانی با آقاکباری خوامیم...  آخھشھینم-    
 خلوت بشنود باردار ھستم یی اگر در جای وحشنی ادمیترسی آن بود کھ مقتیحق    

 را بزنم و پررو می حرف ھامتوانستی راحت تر می عمومیدر جا. اما.  شودیروان
 شل دینبا.  حساس بودیلیلحظھ ى اول و عکس العمل اولش خ!! اورمی در بیباز

 ی سره بھ روستا بروم تا کمکی ھم  و از آنجامی را بگوانی جرخواستمیم. گرفتمیم
 !اوردی سرم نیی احمق تا داغش تازه است بالنی و امیدورباش

 ...ی ماندم تا زمان طالق ولیاگر درس و دانشگاه نبود ھمانجا م    
بلند ! می عاشقیلیخ.  نسازیینمای سلمی فیخودی بامیمن نم- : چشمانش را بست و گفت    

 . رستورانامیشم باھات ب
 باشھ ادتی!  کنم و آبروت رو ببرمتی ازت شکاتونمی راحت میلیمن خ. یای بدیبا-    

 !!!ی داشتھ باشھی حاشیتونیدر مبھ قول خودت چق
 راه یزی آبروریایم.  فردا ھم مشکوکمنیمن بھ ھم-:کردی نگاھم متیباعصبان    

 .امی من نمیندازیم
 یاونقدر ارزش ندار. ی ھستشناسمی کھ در حال حاضر میزی چنی ارزش تریتو ب-    

تھش ھم خودت . ی دنبالم ؛ اومدیبھ ھر حال اومد.  بخوام واست نقشھ بکشمیکھ حت
 .یدونیم

    
بار . نیی کھ بروم پایعنیتک زنگ زد . ھفت شب بود کھ منتظرش نشستھ بودم    

 رفتن بھ روستا ی براازی مدارک و لوازم مورد نی بزرگم را کھ حاوی دستفی کگرید
 یمتعجب بودم کھ حت.  نور باال دادمی برایی مزدادمی رفتم و دنییپا. بود چک کردم

 ی کنارش نشستم و او با اخمکی و علسالم یب.  را عوض کرده استنشیاشندانستم م
کامال .  راه افتادزدی اش در ذوق می ، سبزادی کھ از نفرت زی و چشمانیآنچنان

 . استزاری قرار است امشب با او باشم بنکھیمشخص بود چقدر از من و ا
 خم کرده بود در بشقاب تیاو سرش را تا نھا. میحاال ھر دو رو در رو نشستھ بود    

 :با حرص اما آھستھ گفت. کردمی حس نگاھش میو من ب
عقده ى .  چتھ بگو زودتریخوای میچ.  مسخره بھم خوردی بازنیحالم از ا-    

 ؟؟یرستوران رفتن بامنو دار
 شھ؟ی میچ...ھیمھر-    
 ھی رو دستش بھ یکنیبابات فکر کرد باد م.  سکھ ندمکیاونقدر انصاف دارم کھ -    

  خوبھ ؟دمی مونیلی ،چھل مینترس من س! سکھ فروختت
 

 ؛ مات و رمی تر شدنش را بگی جلوتوانستمی کھ نمیگارسون آمد و من با چشمان    
تند و باعجلھ سفارش .  صبر نکرد من ھم انتخاب کنمیحت.  پست فطرت شدمنیمحو ا

 انی سرش را ممیبا حرص دا! ؟!واقعا االن انتخاب غذا بھ نظر خودم مھم بود؟. داد
 !نشود  تا شناختھکردی می دستانش مخفبانیسا
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 شاخ شودی مشانیحاال رفتن بھ رستوران برا! می ھمھ مشھور در کشور داشتنیا    
 !غول ؟

 ! عموم ظاھر بشم ؟ی توتونمی من نمیفھمیتو نم-: با خشم گفت    
 ی عموم ظاھر بشی تویتونینم-: دمی غری بغض و ناتوانی اما چاشنشتری بیبا خشم    

 ؟! ی عموم ظاھر بشی تویتونینم" من" با ای
 .یبریاالن آبرومو م!!!  خب حاالیلیخ!!!! سیھ-: با حرص گفت    
 ی براکردمیتصور م.  شومری بمانم و دوباره تحقدادی غرورم اجازه نمگریاصال د    

 محدوده کردمیتصور نم. میکنی م را روشنفمانی و تکلمینینشی ، استثناء دوستانھ مکباری
 را ترک زی ھول مکیبا . ى مغز و افکارش در ھمان سطح جلبک سابق مانده باشد

 قای و دقستندی باتی روی تویوقت!  نبود ھای ھندلمیف!! نھ نھ. خارج شدمیکردم و تند
 کند ، دائم می آنکھ تورا قای برای کسینی ببی وقتکلت،یبار ھا و بارھا گند بزنند بر ھ

اصال ندانستم . یشوی ؛ حاال از من بدتر مکندی و خودش را پنھان مپوشاندیسرش را م
 ی با صدانکھیتا ا" آذر"  فتدنبالم آمد و چند بار گ!  و چھ شد ؟می بگوخواستمیچھ م

برگشتم و از فاصلھ ى " د؟؟؟ی خودتونی سبحانیآقا"  گفتندی کھ می ى عده اجانزدهیھ
 تی بھ جمعی بھ من و نگاھی و مضطرب نگاھدهیرنگ پر. کردم نگاھش یسھ متر

 و با دمی را بھ آغوش کشمیسردم شد و پالتو.  زدیدورش انداخت و لبخند مصنوع
 و خوش و بش دادیامضا م.  چشمانم ؛ حسرت زده نگاھش کردمى  زدهخی یاشک ھا

 : برگشت و گفتجانی رنگ با ھی لخت و شرابی با موھایدختر. کردیم
  خانومتونن؟؟؟؟ی سبحانیآقا-    
پر .  دوختممانی و لرزان بھ اری دختر گرفتم و با تأخی صورتینگاھم را از لب ھا    

من زنش ھستم ؟؟ نھ واقعا دلم !! نمیاصال بگذار بب... اصال. سؤال نگاھش کردم
نھ  ای ھستم داندینم!؟یدھیچرا انقدر لفتش م!! گریبگو د! جالب است!!  بدانمخواھدیم
دست خودم . دادمی تکان تکان منی و سرم را بھ طرفم شدکشیپر سؤال چند قدم نزد! ؟

 . آمدی افتضاح بھ سراغم مطی بود کھ در شرایعادت. نبود
 کیسرش را تکان داد و با .  کھ کاغذ و قلم بھ دست داشتیدر حال. نگاھم کرد    

 !! "نھ"  اما راحت گفت یلبخند الک
.  برگشتم و قدم تند کردمریشصت ت. نماندم... چی ھگری افتاد و د ھمی رومیپلک ھا    

دلم ...خوشحال و شاد بودند.  آمدی مشانی خنده ھایصدا!  کارشیتمام شد و رفت پ
 یدستم را برا!  ، بلکھ آتش گرفت و لھ شد و پاره پاره و خونسوختی خودم نمیبرا
   گرفتم و رفتمنی ماشنیاول
 
 

 خانوم ؟-         
 و دیچیپی را درھم مشی کھ دست ھایدر حال. .از گوشھ ى چشم نگاھش کردم        

 :  گفتکردیشرمزده نگاھم م
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 دیاری مفی کھ تشرای براتون ارمی بدیخوری درست کردم اگر مییزای چھی.. من-         
 ...تو آشپزخونھ

 زی و پشت مبھ آشپزخانھ رفتم.  تکان دادمدنی شنینشستم و سرم را بھ معنا        
.  مقابلم گذاشتی اتابھی سرخ شده و کباب ماھینی زمبی از قارچ و سیبشقاب. نشستم

 یچنگال را بھ قارچ کوچک و کامل زدم و با صدا.  و نشستدی خودش ھم کشیبرا
 : گفتمیخش دار

 .ستیچربھ واست خوب ن-         
 :آھستھ گفت        
 ...آھان-         

     
 ؟یعنیچھ کار کنم -         
بشقاب . تکان دادم" بده" یدستم را بھ سمت بشقابش گرفتم و انگشتانم را بھ معنا        

 :با اخم گفتم.  ترس و لرز خاص بھ سمتم آوردکی گرفت و با یرا دو دست
 ترسناکم ؟-         
 برداشتم ی کاغذچند برگ دستمال. محل ندادم و بشقابش را گرفتم! دی ترسشتریب        

 .  گذاشتم و با کف دست فشردمشی از کباب ھارا الیکیو 
! اوه -:  گفتیبا خوشحال.  پس داده را با اشاره ى ابرو نشانش دادمیروغن ھا        

 .ممنونم! چھ جالب
 . خودت بکنشمیبق-: کباب را بھ بشقابش برگرداندم و گفتم        
 .چشم-         
 د؟یشما با کار من موافق -:  مقدمھ گفتیب        

     
 .. پدر بزرگش کنمی بنکھیا-         

     
 ..یی بدون مرد ، تنھانکھیا-         
 ..مرد کھ لجن باشھ نباشھ بھتره -         
 !بلھ-         

     
 ...منظورم سقط و! دی کارو بکننی اادیبھتون نم-         

     
 نھیواسھ ھم...کنھی لطف شمارو نمنی زمونھ انی تو اچکسیھ .دی مھربونیلیخ-         

 ...تعجب کردم کھ کار خالف
     

 د؟؟ییتنھا-         
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 . بخداستمایفضول ن! دیببخش-         
     

 . واسمدی جور کنی ؛ کاردی داری کسییگفتم اگر آشنا-         
     

 . کنمی انجام بدم و با بچھ ام زندگنجاھای دردسر ھمی کار بھی-         
     

 . کھ آبرومند باشھیھر چ..  شمیخدمتکار ھم م-         
     

 شھ؟ینم-         
 نجا؟ی ایکنیکار م-         
 !!جان ؟-         
 . ؛ بمون کار کنیزنیاگھ کمتر حرف م-         
 : شرم گفتی اما چاشنیبا شوخ        
 غذا مزه کرد؟-         

     
 : را جمع کرد و گفتشیدست و پا        
 !دینی ببری خیالھ!! من کھ از خدامھ خانوم-         

     
  ؟شھیم.  برم شھرستاندیقبلش با-         

     
 .امیزود م-         
 .گھیبمون ھمونجا د-         
با بچھ برم آس و .  مادربزرگ دارمھی!  رو ندارم برمیکس! بمونم چرا ؟!!! نھ-         

 ..مرفھ.  خوبیزندگ... ادی بایشھر دن.  بچم خوشبخت بشھخوامیاما م. پاسم اونجا
 : اراده گفتمیب.  انداختی خودم مادیکامال من را         
 .بمون خب-         
 چشم-         

     
  کنم؟ی خونتون زندگیعنی-         
 بود؟؟ تیخر.  نگاھش کردمی شدم و گوشھ چشمالیخی را بدنیچند لحظھ جو        

 !!زدی مادی را فریآخر چشمانش مثل آذر ھجده سالھ ؛ خوب!  راھش بدھم ؟نکھیا
     

 : و گفتچاندی اش را پیگوشھ ى روسر        
 ... سربار بشمامی بشھی نمنکھیخب ا..خب-         
 .مام وقت نبود رد کردم تنکھی بخاطر اممیمستخدم قبل. کنمیلطف نم-         
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 . ھم وراج بودیلیو خ-:  کردم و گفتمیتک سرفھ ا        
 ...امیم. چشم خانوم-         
بار ھا !!  گرفت و بھ سمت لبش بردیبلند شد و نا غافل دست راستم را دو دست        

 ؛ دستم  تجربھ نکرده بودمچگاهی کھ ھی و حالرتی و من با حدمی بوسی در پیو بارھا پ
 :گفتمی و با اخم مدمیکشی دستانش مانیرا از م
 !!ولم کن! ؟ی چیعنی! وانھید -         
 :با تشر گفتم.  کردی و تشکر مختیریگولھ گولھ اشک م        
 . پاشو بابااری درنی بازرزنیپ-         
        

ھنوز بھ .  آمدی تق و توق از آشپزخانھ می شدم، صداداریصبح کھ ب        
 . ساکت و سردم عادت نداشتمی در خانھ یحضورکس

پشت بھ در .  بلند شدم و قبل از شستن صورتم، بھ آشپزخانھ رفتمیجیبا گ        
 را شی رنگش را بافتھ بود، مانتوی بلند و قھوه ایموھا.  بودستادهی آشپزخانھ ایورود

 .در اورده بود و کامال راحت، مشغول شستن ظرف بود
 . ھستیی ظرف شونی ماشخوادینم-         
 : با استرس گفت.  و برگشتدیترس        
 .ریصبحتون بھ خ. سالم خانوم-         
 .سرتکان دادم        

     
 من دیتا شما دست و روتون رو بشور. با دست بھتره، آخھ کمم ھست... نھ -         

 .کنمیصبحانتونو آماده م
 زیبرگشتم و پشت م. دمی شنییِ را در راه رفتن بھ دست شوشینصف حرف ھا        
 درست کردنش ی وقت بود حال و حوصلھ یلیآخر خ. عادت بھ صبحانھ نداشتم. نشستم

 . آمدی بھ موقع نمچوقتی ھم کھ قربانش بروم ھسیفرنگ. را نداشتم
 یزی ھرجا کھ او چز،ی می و من ھم چشمانم را رودیچی را آھستھ مزیم        

 : با اخم گفتم. گرداندمی مگذاشت،یم
 .نون نداشتم-         
 .صبح رفتم گرفتم-         
 پول؟-         
 !در حد پول نون دارم خانوم. داشتم-         
 . من آماده کرد و خودش دوباره مشغول ظرف شستن شدی را برازیم        
 اسمت؟-         
 :  برگشتیکردم لحظھ ا حس زدم؛ی را ھم ممیھمانطور کھ چا        
 .معصومھ-         
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 چند سالتھ؟-         
 : باز برگشت        
 . و چھارستیب-         
  خونھ خوبھ؟ی ھفت صد واسھ کل کارایماھ-         
 !!! ھستادمیز! ھیبخدا عال! خانوم؟-         
روم، در  کھ بھ مطب بشدمیحاضر م.  کنمھشیاما حال نداشتم توج.  نبودادیز        

 :  گفتدمیپوشی را ممی کھ کفش ھایحال
 .خداحافظ خانوم-         

     
 : آمدم بروم کھ دستم را گرفت        
 ! دم مطبتون ؟ادی بھویخانوم جان ؟؟ اگھ -         
 :  نگاھش کردمیپرسش        

     
راغ  سادی گذاشتم رفتم، مخبری بنھیآدرسو داره خب، بب. گمیشوھرمو م-         

 ! کھ خانوم جان؟شھی بد میلیخب خ...خب...شما
     

 :  گفتمرلبی و زدمیدستم را کش        
 ھھ-         
 واری کھ بھ درد جرز دمیای مرد احمق برنکیاز پس ! دیترسی مییزھایاز چھ چ        

 کھ ممکن ی مقابلھ با مردی برای ترسچی گرفتم، بدون ھشیراه مطب را پ! خورم؟یم
 ! و شر شوددیایبود امروز ب

*******         
 

 قامت بلند و دنیناخودآگاه با د!  تنگ شده بودشی برایدلم کم.... یساالر        
 گاریحواسش بھ من نبود و طبق معمول س.  زدمی اش لبخند کج و کمرنگیاستخوان
 ابانیباز ھم بھ خ. د را روشن کرده بوی چندمدانمی نمدمی کھ من رسیزمان. گاریپشت س
 : سرفھ ام برگشتیبا صدا. ود و غرق در افکار خودش بکردینگاه م
 .سالم خانوم-         
 .سالم-         
 : آمدم بھ اتاق بروم کھ گفت-         
 د؟ی وقت داریِک-         

     
 .می صحبت کندیبا-         
 !می داشتھ باشی بود ما با ھم کاردیبع. کنجکاو نگاھش کردم        
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 .یدر مورد اتاق جراح-         
 باالخره خواھدیحس کردم م.  گرفتیکم کم نگاھم رنگ حق بھ جانب و مدافع        

 .سرم را بھ چپ انداختم"  شنومیم"بھ حالت .  کندی و اعتراضدیایبھ حرف ب
     

 .کردمی مزشیامروز تم-         
     

 اریبس.  نگاھش کردم تا ادامھ دھدزی خم کرده و رحاال سرم را بھ راست        
 رفت و زشی درھم بھ سمت میخونسرد و صد البتھ طبق معمول اخم آلود و با چھره ا

 . خاموش کردیگاریرسی را داخل زگارشیتھ س
 .دمی دییزایچ-         
پس حاال چطور .  ادایمثل خودم کم حوصلھ و ب.  کردن نبودی اھل بازیساالر        

 !کرد؟ی متی و من را اذدادی لفتش منقدریشده بود کھ ا
 ی بنی از امیابروھا.  لبش گذاشتی از پاکت برداشت و گوشھ یگری دگاریس        

 نی را بگاریس.  کرد و فندک زدگاری سلیدستش را حا.  و اطوارش باال رفتییاعتنا
 .دو انگشت گرفت و از لبش جدا کرد

     
 :  ام شد و گفترهی خقیعم        
 . خانومدیبھتره محتاط تر باش-         
.  بدانمشتری بروز بدھم کھ تا چھ حد مشتاق ھستم بخواستمیاما نم!  ام کردیروان        
 . تفاوت نگاھش کردم تا ادامھ دھدیپس ب

     
 آورد و رونی رنگ باهیِدو شئ س. دی کشرونی رفت و کشو را بزشیپشت م        

 بھ رهیاو خ.  نگاھش کنمیی باالیقدش بلند تربود و من مجبور شدم کم.  شدکمینزد
 . اوی بھ چشمان خمار وبھ گود نشستھ رهی من، من ھم خیچشمان سرد و خنث

.  از صورتش گرفتم و بھ دستش دادمریدستش را باال آورد و من نگاھم را با تأخ        
 !! کوچکنی دوربکی و لی موبای گوشکی

     
 قفسھ رو ری مجبور شدم خم بشم و زن،ی زمیِ نظافت خون روی برایوقت-         

 . شارژ بودی توی گوشنیدستمال بکشم؛ ا
 : بھ من دست دادی ھم حس سستیتا حدود.  درھم شدمیاخم ھا        

     
 .ھات اسپات داده بود...  شارژ بود چونی توی گوشنیا-         
 . زده بھ دھانش دوختھرتی کم کم از ھم باز شد و چشمانم حمیابروھا        
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بتونھ راحت تر کار )  را باال آوردنیو دورب( نیھات اسپات داده بود تا ا-         
 !خودشو بکنھ

     
 . بدهنترنتی اگر کھ اشھی زود تموم می کھ ؟ شارژ گوشدیدونیم-         
 ...ی ساالرفھممینم-         
 ...دیایبا من ب. کردهی می بردارلمی شبانھ روز از شما فنی دوربنیا-         
 فوق ییدستش را بلند کرد و جا.  رفتیدنبالش راه افتادم و او بھ اتاق جراح        

 . خارج بود را نشانم داددیالعاده پرت کھ کامال از د
 تا راحت تنترنیصبح تا شب روشن بود و متصل بھ ا.  گذاشتھ شده بودنجایا-         

 .دیِچک بش
 : دمیبا خشم غر        
 ! ؟کردهی چک می ؟ کیک!! واضح بگو-         
 . خانومدونمیمن نم - :سرد نگاھم کرد و گفت         

     
 گھی دزی چدی کردم؛ مشکوک شدم، گشتم تا شادای رو با اون شکل پی گوشیوقت-         

 . ندارمی اگھی دی دهیا. دمی رو دنی دوربنیا.  کنمدای پیا
 :  باز نگاھش کردم و گفتممھیبا دھان ن        
 !؟ی چیعنی-         
 ...شانھ باال انداخت        

     
 !! ھمراھش دست ازپا خطا کننای ماری اجازه ندادم بچوقتیمن ھ! ؟یساالر-         
آن ھم ! ن ؟بھ م! ؟! احمق؟نی ادیخندیبھ چھ م!  بار خندان شدنی اولینگاھش برا        

 بھ ھم بازشده بود وبھ کار ممنوعھ مانیً کامال روگری دنکھی ازادیشا!  ؟طی شرانیدر ا
 :  گفتکندی کھ انگار با کودک صحبت میبا لحن! د؟یخندی ممیکردیاشاره م
 چقدر طول نی دوربنیاگر ھم حواستون نباشھ بھشون؛ بھ نظرتون نصب ا-         

 ! ؟شکھیم
 نی ساعت ھم حواسم نباشد؛ ھمچکی حالت اگر نیمن در بدتر!! گفتیراست م        

 . وسرد نگاھم کردی کردم و او دوباره جدیاخم. شدی حاال ھا حاالھا بستھ نمیستمیس
     

 . خانومبرهیحداقل سھ ساعت زمان م-         
 کھ نام ی عوضِاریجان.  بوداری کھ بھ ذھنم زد، جانیزی چنیاول. ختیحالم بھم ر        
. شدمی بھ او وصل میکجوری شھیھم! شدی ام پاک نمی حضورش از زندگی ھیو سا

" ھاھا! " در راھرو افتاده بوده استدمیارواح عمھ اش، دستھ کل. کار، کار خودش بود
 ! ھم خوبیلیخ
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 انداختم و کالفھ سرم را نی زمی شده از مچم را روزانی آوفیپر خشم ک        
 .دمیچسب

 
       

 ی چنگ زدم و بھ ساالرنی زمی را از روفیبا حرص ک.  نماندمنی از اشتریب        
 : گفتم

ِبدشون بھ من. دمیفھم-          ِ. 
کامال .  چپاندم و با سرعت از پلھ ھا روان شدمفی را داخل کی وگوشنیدورب        

آتش  مانی و ربطشان بھ اشی ھازهی انگی در پیاز مرور پ. مغزم داغ کرده بود
 یدر حال رانندگ. پشت فرمان نشستم و با سرعت راه افتادم. سوختمی و مگرفتمیم
از .  تماس ھا جست و جو کردمستی در لا حنانھ ری وارم؛ تند و تند شماره وانھید

 : دمی جواب داد، غرنکھیھم. شناختمی شماره اش مشی پیرو
 د؟ییکجا-         
 !بلھ ؟-         
. شدی فوق العاده زنانھ ممی ، صداشدمی مادی بھ حرف زدن و فر کھ مجبورادیز        

 :  گفتمادیبا فر. ردیگی اقتدار و جذبھ ام را مکردمی کھ حس میزیچ
  کجاست؟اریجان-         
  شده؟یزیچ! چطور خانوم؟-         
 .ی و جواب منو بدیبھتره دھنتو ببند-         

     
     

 .دی بھ من بگھیزیچ. دیًلطفا ناراحتش نکن. حالش تازه خوب شده. سرکاره-         
 ھ؟یسرکارش کدوم قبرستون-         
 .می تا باھم برھیری خدیایب-         
 کھ یبا داد.  کنمھی بود گرکیآنقدر حالم بد بود کھ نزد.  شدمی میداشتم روان        

 : خود داردیوش او کھ جا خودم ھم حنجره ام پاره شد، گدم،یکش
 ؟ ؟ ؟ ؟" آدرس " -         
 کھ از پشت تلفن ھم محسوس و ملموس بود تند و تند یبا وحشت و استرس        
 . را دادی داخلی و طراحونی شرکت دکوراسکیآدرس 
ً قای دقخواستمی واقعا مدانمینم.  کردمشتری سرعتم را بدانستم،ی را مریحاال کھ مس        

 . را روشن کنمفمانیً بار کامال تکلنی اخواستمی بکنم ؟ فقط میچھ غلط
 بھ ظواھر و ی بودم کھ بخواھم توجھی و خراب تر از آندمیبھ شرکت رس        

 وقت یلیخ"  لحظھ از ذھنم گذاشت کی باال رفتم و یکیپلھ ھا را دو تا .  کنمدمانیچ
 " نداشتھ امی و دوندگجانی ھنقدریاست کھ ا
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 نیآر"  تری با تی رنگیی طالی کھ کنارش تابلوی زنگ واحدیستم را رود        
 . زنگ زدمی در پیخورده بود گذاشتم و پ" چوب

 :  بھ صورت برافروختھ ام گفترهی در را باز کرد و با تعجب و خیپسرجوان        
 !جانم ؟-         
وکت، باعث شده بود کفپوش م. در را با خشم باز تر کردم و از کنارش رد شدم        

 . نداشتھ باشدیی وکوبنده، صدای وحشی قدم ھانیا
 . و سرچرخاندمستادمی کھ چندان بزرگ نبود ایوسط شرکت        

     
  خانوم؟دی کار داریبا ک-         
 :  گفتمیینگاھش کردم و با اخم و ترش رو        
 ار؟یجان-         
 :  گفتھی کنای بلند کردو آرام ھمراه با چاشنیدستش را بھ سمت در اتاق        
 . اون اتاق ھستندی فرھنگ تویآقا-         
سرش را . با چند قدم بلند و تند خودم را بھ اتاق رساندم و درش را باز کردم        

 کامال از رنگ نیھنوز ضعف داشت و ا.  بلند کرد و متعجب بھ من نگاه کردیتند
 سرکارش تواندی م،ی بھ آن بزرگبی بعد از آسی کدام احقمانمدینم.  بوددای اش پدهیپر

 وبا اخم اوردی خودش نی اما بھ روستادی ایسخت مشخص بود بھ!  کند؟دایحضور پ
رو در رو با خشم و .  رفتمزشی و بھ سمت مدمیدر را پشتم کوب.  محوم شدیکمرنگ

 توانستمیود کھ نم بمی روی و جسمیآنقدر فشار روح. میکردی را نگاه مگریتوقع ھمد
بود  ی ھجم شوک، ھر کسنی با ا؛ی تحرکی ھمھ بنیآخر بعد از ا. درست صحبت کنم

 ؛ دمیلرزی و مکردمیھمانطور کھ بھ او نگاه م.  الل شده و لرزانکرد،یمثل من رفتار م
 را ی و گوشنیدورب.  کردمفمی حواس و بدون تمرکز داخل کیدستم را تند و تند و ب

 و ندانستن ؛ ی گنگی را بھ معناشی افتاد و ابروھارینگاھش بھ ز. دمی کوبزشی میرو
 .درھم کرد

 خب؟-         
 ھ؟ی چنیا-         
 .لی موبای و گوشنیدورب-: دوباره مات و محوم شدبی نگاه عجکیبا         
 صورت و سر و ی تکان دادم و نگاھم را روشتری بحی توضیسرم را بھ معنا        

 . بوددهی نپوشدی دست سپکی بار نیا .وضعش چرخاندم
 زد و شی موھاانی میچنگ.  بھ تن داشتی و کت خاکستردی سپی مردانھ راھنیپ        

 : گفت
 شم؟ی مزاحم نمگھی ؟ مگھ من نگفتم دیچرا انقدر عصبان-         

     
! تی زندگی توامی نمگھیمن واقعا د -: گفت تی را باال گرفت و با جدشیدست ھا        

 ً. لطفارونیب)  دستش را بھ سمت در گرفتکیحاال (
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.  دادم تا فقط سکتھ نکنم و سرپا باشمھی تکزشیدو دستم را بھ حالت ستون بھ م        
 . لرزانم را بستم و نفس گرفتمیپلک ھا
 شی شما پا پتی اصالح و تربی رزاق ، بنده غلط کردم برایخانوم اطلس-         
 .رونی بدیًلطفا بر. ردمواقعا غلط ک. گذاشتم
 : شمرده شمرده گفتم        
 کردن؟ی مکاری مطب من چی توی گوشنی و انی دوربنیا-         
 . خانومدونمیمن نم-         
 حد جنون من را نی تا اکردمی حس مکی نزدتی نھای را بمانیچون حضور ا        

 تا فتمی بشی بھ دست و پازد،ی ، بھ حالت گذرا بھ ذھنم می حتیھر از گاھ. گرفتھ بود
 . و نخواھم بودستمیِ کھ من آدم التماس نزدمیباز بھ خودم تشر م!  کنندمیفقط رھا

.     
من قبال ازشما . دی شر درست نکنکنمیخواھش م.  آبرو دارمنجایخانوم رزاق ، ا-         

 .ضربھ خوردم
 کجاست؟ -: آمدی مردانھ ایدر با شدت باز شد و صدا        
 بھ من نگاه تی کھ با عصباندمی سالھ را دیً حدودا سی برگشتم و مردیتند        

 .کندیم
     

 معصومھ کجاست ؟ -: دی شد و در صورتم داد کشکینزد        
 گشاد شده بھ ما نگاه ی ھم با چشماناریجان.  نگاه کردماری بھ او وجانرانیح        

 .شیاع قاراشم اوضنیخنده ام گرفتھ بود از ا. کردیم
     

 .زنمی چوب ماھتویاومدم مطبت از صبح خروس خون دارم زاغ س-         
     

مشکل . خواستی و حاال زنش را منجای کرده بود تا ابمیتعق. دانستم چھ خبر شده        
 :  گفتمیبا مسخرگ.  را فراموش کردماریخودم وجان

 ! برش داراریب! بمھیتو ج-         
 "؟؟ی کردمشی قایکدوم گورستون " -: دی صدبرابر عربده کشیبا خشم        
در .  بچھ ام را بکشدخواھدی کھ مدمیدی را مقابلم ممانیا.  شدمانی اھیچھره اش شب        
با .  کند تا کودک کوچک و معصومم را بکشمی آمد کھ من را مجبور ممانینظرم ا

 :  گفتمادیفر
 ؟؟ی داررشکایچ! کثافت-         
 :  زدادیبدتر از خودم فر        
 ! ؟یفھمی مخوامیمن بچھ نم.  و اون زنییکثافت تو-         
 : دمی کردم و داد کشکی اش را گرفتم و صورتمان را بھ ھم نزدقھی        
 ...تو. ییکثافت تو" خفھ شو" -         
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 اری افتادم و جاننی زمیرو!!!  درصورتم خواباندیکیمحکم من را جدا کرد و         
 اریجان. کردمیبھت زده بھ مرد وجسارتش نگاه م.  بزرگش را دور زدزیبا سرعت م

 !؟؟یخورد) ی...گ(چھ  - : زد ادی مرد را گرفت و فری قھی
 !نیخوری منیاونو کھ شماھا دار-         
. دی کوبواری کھ من خوردم را بھ مرد زد و او را بھ دی محکم تراز آنیلی سکی        

 اما حاال مثل آن شب کھ مجروح شده بود، زدی حرف منی آرام و متشھی ھماریجان
. شدی حد غالب منی چطور با آن حالش تا ادانمی شدند و من نمریبا مرد درگ.  شدیروان

 :  زدمادی رفتم و فررونی بیتند
 ! ادی بیکی-         
 صحنھ دنیسرعت داخل شد و با د باز کرده بود؛ بھ می کھ در را برایپسرجوان        

 .گفت" ی حضرت عباسای"  مقابلش ی
 کھ با فشار ی تلو تلو خوران درحالاریجان.  کردشانی جدایجلو رفت و بھ سخت        

 : دی غرشد،ی مدهی کشیپسرک بھ سمت خروج
 .... بذار! یولم کن عل!  فالن فالن شده؟یکنی زن بلند میدست رو-         
 ختم کار ، دستم را بلند یجلو رفتم وبرا.  آمده بودشی سرجابایحاال حالم تقر        

 مثل دیکشی مدکی خواباندم کھ نام مرد را ی قدرت درصورت مردنیکردم و با آخر
 من ، خفھ شد ی ضربھ نی با اکرد،ی مبل ولو شده بود و آه و نالھ میاو کھ رو. مانیا

 .وآرام گرفت
 آب اری خطاب شده بود بھ زور بھ جانی کھ علی پسرکدمی خارج شدم و داز اتاق        

 .خوراندیقند م
 کھ ناخودآگاه رفتیداشت بھ اتاق م.  با ضرب دستش را پس زد و بلند شداریجان        

 :مچش را گرفتم
  حاالگھیولش کن د-         
 میحاال روبھ روچند قدم عقب رفت و . می بودستادهیکنار ھم و خالف جھت ا        

 :  زد وگفتمی بھ رویلبخند. سرم را بلند کردم. ستادیا
 .نگران نباش-         
 .ستمین-         
 :  باز بھ حرف آمدملمیمن ھم برگشتم و برخالف م. وارد اتاق شد        
 .گفتم ولش کن-         
 یلیمن خ.  اندازمی بگرانی مشکالتم را بھ گردن دخواستمینم! نگرانش نبودم        

 . آمدمی برممی از پس کارھاییوقت بود کھ خودم بھ تنھا
  زدادی آورد و فررونی بغل مرد را گرفت و کشان کشان بریبدون توجھ بھ من ز        

: 
 !ای بیعل-         
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 کردند شیدر را باز کردند وبھ حالت پرت کردن رھا.  و کمکش کرددی دویعل        
 .و در را بستند

 تازه بالغ دلم ینھ کھ مثل دختر ھا! نھ !  دلم را برده بود ھا؟ینھ کھ فکر کن        
!  بھ من نداده بودمانی اچوقتی کھ ھکردمی را تجربھ میفقط حس جالب... فقط!! برود

 احمق و مھربان وپخمھ کردمیفکر م. بودمیکجوری نشده بودم و حاال تی حماچوقتیھ
 حال نیبا ا!  نداردی دست و پا است و مردانگیب مانی مثل اکردمیتصور م. است

 . تفاوت نگاھش کردمیخودم را نباختم و ب
 :  گرفت و گفتشیدستش را بھ پھلو        
 )خم شد...(آخ-         
 ھ؟ی چی و گوشنی دوربانیجر-         
 ! ؟ھی چاروی نی زن اانیجر-         
 بھ خرج متیاشتباه کردم مال.  را بازکردمیِاشتباه کردم کھ در دوست! ھمان پس        

!  از محافظتش بھ من دست بدھدندی حس خوشای اجازه دادم کمنکھی از امانمیپش. دادم
 : با اخم گفتم

 .نیبمون وبب. کنمی متیمن ازت شکا-         
 :  کردخکوبمیآمدم خارج شوم کھ با حرفش م        
 چطوره؟. دمیشون م نسی کھ گرفتم بھ پلییلمایمنم ف-         
 معصومھ و شوھرش ھنوز در ذھنم انی جریاز طرف. شدمی میداشتم روان        

 ... ونی و دوربلمی فنی ای و ازطرفشدی ملی و تحلھیتجز
 داشت کھ ی و حس مرموزدیدرخشیچشمانش م.  اش شدمرهی خقیبرگشتم و عم        

 . آن عاجز ھستمفیاز توص
       

 : گفتمی تفاوتیبا ب        
 .من آب از سرم گذشتھ.  بکنیخوایھرکار م-         
 ی و انقدر عصبی اومدنجای تا امتیپس چرا بخاطر حفظ حر-: با لبخند گفت        

  ؟ھی مشکل تو چیدونی م؟یشد
     

 االمکان چشمانم پر ی کردم حتیسع. ستادمی بھ جلو آمد و من محکم ایقدم        
 . کندغرور و نترس جلوه

 .ی تفاوتی بھ بیکنی تظاھر منکھیا-         
     

 یلی رو وسط بکشم؛ خسی پلی پاخواستمیاگر م.  کنمتتی اذخوامی نمچوقتیمن ھ-         
 ) اشاره زدشی بھ پھلویشی حرکت نماکیو با . (دادمی ملتی تحودی بانایزودتر از ا

     
 . داشتمازی نی اگھی دزهی چی رو برالمیف-         
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 : و خودش جواب سؤال چشمانم را دادمی بھم نگاه کردیمدت        
     

 ی کھ تو بگی ھر کارنشی تضمیبرا.  ندارمی پدر مادرتم کاریبا اون شوھر ب-         
 .کنمیم

     
 نی ندارد؛ کم کم در پوستمانی بھ ای مطمئن گفت ربطنقدری کھ چشمانش ایوقت        

 ام را ینیخمار پلک زدم و ب.  آن ھمھ تنش سرزنش کردمیرا براسابق رفتم و خودم 
 : گفتمیبا خستگ.  چرا حس کردم چشمانش دلسوز نگاھم کرددانمینم. دمیباال کش
 .ستی مھم نگھی دی پدر مادر ھم باشی اگھ از طرف اون بیحت-         
 گرید. ستی مھم نمی برازی چچی ھگری افتاده برگشتم و واقعا حس کردم دیبا سر        

 کند ، ی بردارلمیبگذار ف! خواھد؟ی و چھ مکندی ندارد کھ او از کجا آمده و چھ میتیاھم
 اش ی جدنکھیچقدر نادم ھستم از ا.  حس و حالنی ھستم از امانیچقدر پش. خوش باشد

خب ؟؟ !!  وسط باشد کھ باشدمانی ای پاتشینھا!  نبودی رنگیھایباال تر از س. گرفتم
 . اوای کشتمی من مایکھ چھ ؟؟ 

 مھم یعنی-: متعجب گفت.  کردم و بھ سمت در راه افتادمبی را در جمیدست ھا        
 !ست؟ین

     
 زده ھی تکواری بھ دیحالیمرد ھنوز در راه پلھ نشستھ بود و با ب. در را باز کردم        

 :فت رفتم کھ گنییچند پلھ پا. بود
 معصومھ کجاست ؟؟. کنمی متیازت شکا-         
 .کردمی را خرد مشی و دندان ھاگشتمیاگر حوصلھ داشتم ؛ بر م        

     
 . گر متنفرملھی حیاز شما زنا-         
 ی را زدم و صداموتیر. چند سرفھ ى ناھنجار کردم و بھ راھم ادامھ دادم        

 :دمی را شناریجان
 .تولدت مبارک-         
 . آب گوش دادمی بھ لجن جورهی و خستادمیا. ختی آن قلبم رکی        

     
 ! آذریستیتو بد ن-         

     
 نحس تولدم خیتار.  آذر بودکمیحواسم بھ .  او نبودیحواسم پ. ستادیآمد مقابلم ا        
 . بودوستھی پخی تاری وقت بود بھ زبالھ دانیلیکھ خ

 !نی ھمارمتی بھ خودت بخوامیفقط م! ستمی فرشتھ نای امبریمنم پ-         
!  ؟ی آخر فالن ؛ تو چھ کاره ھستمیحال آنکھ بگو.  حال پرس و جو نداشتمیحت        

 !؟ی چھ حسابیرو
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 .یکنی با خودت تا مینجوری ارزش نداره کھ تو اایدن-         
راست "  گفت یبا شوخ. دی حرف او را شنی از کنارمان رد شد و اتفاقیعابر        

 کاله بافت و کاپشن کی با یپسر جوان. از پشت نگاھش کردم..و رفت !"  بقرآنگھیم
 کوچک تر بود از ی بود؟ ده سالدهی رسی اجھی نتنیچندسال داشت کھ بھ ھمچ. یباد
 .من

 گوشت با منھ آذر؟-         
     

 نیی را پاشھیسرش را خم کرد و اشاره کرد ش.  رفتم و نشستمنیمت ماشبھ س        
 تولدم را کنمی میھشت سال است کھ سع. بدھم اما توجھ نکردم و استارت زدم

 زل ابانیبا چشمان مات بھ خ.  ھستمزاریھشت سال است کھ از آذر ماه ب. فراموش کنم
 گذشتھ خوره شد و بھ جانم ادیز با...زھا بودی چیلی کننده ى خیماه تولدم؛ تداع. زدم
 ..افتاد

 اتاق نشستھ بودم و بھ کی آمد خانھ؛ کھ من با ماتم کنج تاری وقتمانیآن شب ا        
 نھ-:آمد چراغ را بزند کھ گفتم . کردمی فکر می پوچنیا

 تخت ی روقی دم عمکی ھوا ماند و با ی رود،ی زدن کلی برارفتیدستش کھ م        
 :و پشت بھ من نشست

 . بگمیمن مجبور شدم اونجور...من-         
     

 . واقعاخواستمینم..آذر-         
     

 )نوچ...(تو -         
 !مگر مھم بودم ھنوز؟. چند بار سرش را گرفت و رھا کرد        

     
 قرمز با ی پالتونی دست و بالت ؟ االن اری زختمی کم پول رھ؟یپی چھ تنیآخھ ا-         

 !ھ؟یپیبوت زرد ، آخھ چھ ت
 . بودندبای آنکھ در کنار ھم زیعنی نیا.  انتخاب کرده بودالیسھ. بھانھ بود        

     
 ی پول ھم داشتھ باشیحت. یکنی مدمیتو واقعا نا ام.  کنمیخب روم نشد معرف-         
 ...ی اقھیکج سل
 .دادی مھی ھدمی ھاھیھ ر بشتری گندش را بی و بوزدیھمش م        

     
 ی خوبیواقعا روزا. آره آذر قبول دارم. می جدا بشدی بایدونیخوشحالم کھ م-         

 . فرق کردهی ھمھ چگھی تو ھم قبول کن کھ حاال دیول.میباھم داشت
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 خفھ شو کھ امشب من را گری فقط ددم،ی باشد فھمداد؟؟ی محیچرا انقدر توض        
 .ی و عمق فاجعھ را بھ من چشاندیکشت

  باشھ؟میشی فردا جدا منی دوستانھ ، ھمیلیخ-         
 : ربط و اراده گفتمیب        
 .بچھ دارم من-         
:  تک خنده گفتکیبا . کردمی می کھ داغان بودم؛ فعل و فاعل را قر و قاطیوقت        

 !لمایمثل ف-
     

 ! سختطی بھشون تو شرادهی بچھ م خدا؟یدیلحظھ ى آخر د-         
 .کردمی را درک نمی ھمھ لودگنیا        

     
 !! ھمشم قھرن باھمنجاستی اشیبعد جالب-         

     
 !دهیاز تو بع! ؟ی حرف رو از کجا در اوردنیواقعا ا-         
 ھمھ تالش نیچرا ا! باور کن. دمیبخدا متنفر شدم ازت، قول م. مانیبسھ ا-         

 ؟یکنیم
 کردم محکم باشم و نشان ندھم کھ تا چھ حد یسع. ستادمیبلند شدم و مقابلش ا        

 :شکستھ ھستم
 اومد جدا ایبچھ کھ دن. می نداری و باھم کارمیای و ممیری مدت منیمثل تمام ا-         

 . بھ درکیری و تو مشمیم
 : آرام گفتی اما با تن صداانھی و وحشستادیمقابلم ا        
 !؟یزنی باھم، چرا زر ممیما کل دوازده ماه سالو قھر-         
 :با نفرت گفتم        
 . خونھی اومدوونی حھی رفتھ اون شب مثل ادتینگو کھ -         
دست بھ - :  گفتمزی آمدی عقب رفتم و تھدیبھ محض آنکھ دستش را باال برد فور        
 .کنمی خدا دودمانتو نابود میبھ خداوند. مانی ازنمی مشتی آتیمن بزن

     
 برم روستا چون درس دارم و تونمینم. پس آدم باش! ی کھ دوست نداشتھیحاش-         

پس ! تھی عرضگیتنھا شانسم ب.  کنمی زندگی وحشی کنار تونجایپس مجبورم ا. یزندگ
 بھ زدیبھ ذھنم ھر چھ کھ م!  دست خودم نبودبردمی کھ بھ کار میکلمات. ( سر جاتریبم

 ) آوردمیزبان م
 . آذرشیندازیم-         
 خفھ شو-         
 .شیندازی مثل بچھ ى انسان میریم-         
 خفھ شو-         
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 : زدادیچند قدم جلو آمد و فر        
 !میکنی و سقطش ممیریم!  نکنیبا من باز-         
 :دمی کشغی بار جنیا        
 !!!!خفھ شو-         
 ى ھیبا گر.  کردیاو من را روان.  کردمیروان. دمی رفتم و در را کوبگریبھ اتاق د        

 بچھ ى معصومم را بھ ی دو دستشد؛ی در آن حس نمی زنانھ امتی مالچی کھ ھیدیشد
 . و از تصور کشتنش مردم و زنده شدمدمیآغوش کش

 
 یبرا.  ھم نداشتمدنی نفس کشی حوصلھ گرید.  مطب را نداشتمیحوصلھ         
 حقوق دوماھش را کارت بھ کارت کردم و خبر دادم برود استراحت کند تا ھر یساالر

 مطب را تختھ کنم تا قبل از آنکھ تختھ گری ددیاصال شا. وقت کھ دوباره حالم رو آمد
 ھشتاد سالھ رزنی پکیثل  می سالگی ى سنھدر آستا.  توان نداشتمگرید. اش کنند

 .کردمی می و رنجوریاحساس ناتوان
 بھ در انداختم اما قبل از آنکھ بچرخانمش ، معصومھ در دی ؛ کلشھیبھ عادت ھم        
 : باز کرد و با لبخند گفتمیرا برا
 .سالم.  پاتونو شناختمیصدا-         

     
 .حرف حرف حرف!  بود کھ ؟سیمثل فرنگ. کردی ممانمیداشت پش        
 ؛ پتو را سیمثل فرنگ.  تخت کز کردمیبھ اتاق رفتم و با ھمان لباس ھا رو        

 ی ایلیچھ س.  ناموسش فکر کردمیبھ شوھر ب.  خارج شدی حرفچی ھی و بدی کشمیرو
 یلی سی دنده بھ آن دنده شدم و جانیاز ا.  کتک نخورده بودمچکسیمن از ھ! بھ من زد

 . افتادمانمی روز آخر با اادی. را لمس کردم
 تو ھم بھ من کی یبعد از آن اتفاق تا توانستھ بودم کتکش زده بودم و او حت        
 ...نگفت

. رفتمی بار نمری من زی ولمیندازی گفت بچھ را بی آمد و میھر روز ھر روز م        
 .بندمی است و من دست و بالش را مشرفتشی گفت تازه اوج پیم

. می کنی جدا زندگدیای بای کھ بچھ دنی و تا روزردی من بگی برایر شد خانھ اقرا        
 .می وجھ من و بچھ وبال گردنش نشوچیمن ھم قول دادم کھ بھ ھ

 سفر چند کی. خواستمی نمیگری دزی چچیھ. نی بودم بھ ھمیراض. خوب بود        
 مانی اوضاع درھم و نامساعد زندگنی در اشانیروزه ھم بھ روستا رفتم تا بھانھ ھا

چقدر شھر بھ من !  چقدر چاق تر شده امگفتندینگفتم باردار ھستم و ھمھ اشان م. فتدیب
 ! استھ پوستم رفتری کھ آب زگذردیخوش م
 را جمع کنم تا لمیقرار بود وسا.  روز قبل از تولدم بھ تھران برگشتھ بودم کی        

 ....اما . نقل مکان کنمدیبھ خانھ ى جد
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 بار ھا و می شده و لعنتنی نفری لحظات زندگنی و از تجسم آخرکنمی کز مشتریب        (
 )شومی و زنده مرمیمیبارھا م
 تصور چوقتی خانھ ؛ ھدنی دی با او قرار گذاشتھ بودم تا بھ بنگاه بروم برایوقت        

 . با مادر شدنمیشگی ھمی با خداحافظشودی مصادف مکردمینم
 . نتوانم طعم مادر شدن را حس کنمگری دکردمی فکر نمچوقتیھ        

 و رفتمی رو مادهی جلو آمده ؛ در پی دستم کمرم را گرفتھ بودم و با شکمکیبا         
 و بھ آسمان ستادمی اابانیسر خ.  اما در دسترس نبودگرفتمی تماس ممانی ای با گوشمیدا
 خلوت بود و پرنده پر ابانیخ.  دنبالم اما نبوددیایقرار بود ب.  نگاه کردمی و ابررهیت

 :بھ سمتم آمد و گفت یزن مسن. زدینم
  رد بشم ؟ابونی از خدی بھ من کمک کنشھی ھستم منایخانوم من ناب-         
 دشی سپی و عصای آفتابنکی و بھ عدمی کشی از ناراحتیبا تمام مشکالتم؛ آھ        

 : گفتمیبا مھربان. چشم دوختم
 !چشم! حتما خانوم-         

 سرعت نی با آخرینی ردش کنم ؛ ماشابانی آمدم از خنکھیدستش را گرفتم و ھم        
 شی نشان دھم پی کنم تا عکس العملزی اتفاقات را آنالنیآمد و اصال فرصت آنکھ تمام ا

 . ھستمنی آسمان و زمانی کشنده می کھ با درددمی فقط دامد،ین
 کی تا مارستانی و بدمی کشادیبماند کھ چقدر فر.  نماندمیبماند کھ دست و پا برا        

 خبر دادند نھ تنھا یبماند کھ وقت. ھفتھ بعد از بھ ھوش آمدنم از دستم آرامش نداشت
 شکل نیرحمم بھ بدتر. تمام شده بود.  را از دست دادممیدخترم ؛ بلکھ تمام مادرانگ

 خبر نی دکتر ایوقت.  داشتھ باشمی بچھ اتوانستمی ھرگز نمگریو د  بوددهی دبیممکن آس
 ھم ھی گریحت.  دارم کھ از ھمان موقع الل شدمادی بھ یرا بھ من داده بود بھ خوب
 کھ آمد؛ مثل بمب مانیا. کردمی نگاه مواری وق زده بھ دینکرده بودم و تنھا با چشمان

 .دمی را بعد ھا فھمنی اد،ی ترکمارستانیدر ب
 : گفتیبھ اتاق آمد و با ناراحت        
 .واقعا متأسفم آذر-         
 ؛ شوکھ ی حرفچیبدون ھ!  بچھ زنده بماند پس چطور متأسف بود؟خواستیاو نم        

آنقدر حرف ناجور و زشت بھ بچھ ام زده بود کھ حاال باقھر . کردمیبھ پنجره نگاه م
 درست زی چچی ، ھچوقتی ھگرید. ن نبود  زدھی کنای جایحت. مادر را ترک کرده بود

 .نخواھد شد
********         

 کرده بودم؛ با عصا بھ دای بھبود پیکیزی از لحاظ فی ماه بعد کھ تا حدودکی        
 .دادگاه رفتھ و درخواست طالق داده بودم

 !دمی دنترنتی را در امی بعد ھا عکس ھایحت. دیچیخبرش در رسانھ ھا پ        
 " ھمسرش را طالق دادی سبحانمانیا    "    
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نھ .  ى بچھ و خودم را از او خواستمھی و پول و دمانی ای در روستادمیمحکم ا        
 و آبرو را کنار گذاشتم و با داد و ایبلکھ در مقابل چشم مردم ؛ ح! کھ التماسش کنم

 با م؛یشدیخارج م کھ از دادگاه یوقت.  حقم را بدھد و داددی و فحش گفتم کھ باادیفر
.  در صورتش خواباندمی در پی جلو رفتم و چند بار پکستھ دست شکی پا و کیھمان 

 . و تماشا کردستادی افتاده فقط ای و او با سرکلشیتف انداختم بھ ھ
 کھ من را بھ یزیآن چ!  روز انداختنی نبود کھ من را بھ ایزی ھا ھم چنیاما ا        

 سکوت او در مقابل لیدل.  سکوت او بود کھ دو ماه بعد دانستملی روز انداخت ؛ دلنیا
 گری ضربھ را کھ خوردم دنیآخر.  من استی سکوت حااللیخشم و غضب من ، دل

 .ابد  نداشتم و افتادم تاستادنیجان ا
چرا خب ، ناراحت و .  گرفتم و مستقل شدمی ؛ خانھ امی جدا شدیآن موقع وقت        

 و درس می تاوان حماقت ھای کردم بگذارم پایعضوم اما سعافسرده بودم از نقص 
 گھی دی ھایلی من ھم مثل خرفتمی نگاھش کردم و پذیی ى واقع گراھیاز زاو! ادب

 .بدشانس ھستم و مشکل دارم
 عقب ی از دانشگاه؛ درس ھای عالوه بر مرخصی و دکتر تھرانالیبا کمک سھ        

 شد، رازم را بھ او گفتم و از ھمان موقع ی پا پالی آنقدر سھیروز. مانده را پاس کردم
 . را در سطل زبالھ انداختمانی ایبود کھ تمام آلبوم ھا

 ی پدرش کار جور کرد و من از ترم بعد با دست و پا و دلمارستانی در بمیبرا        
 .شکستھ ، ھم درس خواندم ھم کار کردم

 اما من علنا گفتھ نندیران آمدند تا من را بب بھ تھدند؛ی خانواده ام خبر را شنیوقت        
 بھ ھمان قبرستان خودمان چرا کھ من از دیبرگرد. یزی نھ چدھمیبودم نھ آدرس م

 کھ ھنوز ھم موج و زدی مییپدر از پشت تلفن داد ھا.  ھستمزاری جماعت بییروستا
 .زندیخروشش در گوشم زنگ م

 دروغ نی الیداده بودم و بھ ھزاران دل و پدر مرده اش را فحش ی بی و بمانیا        
 کھ من پزشک ھستم و او امل بود و نیا.  را نخواستممانی من انکھیا... را بھ آنھا گفتم

 پدر و مادرم تنھا و ن،ی آذوسف،ی! ستی در حدمن نشھی ری سواد و بی بیخواننده ا
 دانشگاه ھم یحت. دنبالم بودند اما من خودم را نشان ندادم  در تھران در بھ دربیغر
 . کنندمیدای کھ حداقل آنطور پرفتمینم

.  خودم غرق شدمیی بود کھ کم کم از جمع فاصلھ گرفتم و در تنھانگونھیو ا        
 . بشنوممانی از ای خبرچی را پنبھ گذاشتم و نخواستم ھمی گوش ھاگرید

        
 از خواب یناھنجار یبا فکر بھ گذشتھ خوابم برده بود کھ حاال با سرو صدا        

 .گنگ و با استرس نشستم!  شدمداریب
 معصومھ ؟؟ - : بلند صدا زدم!!!  آمدی ھمھمھ میاز سالن صدا        
 منگ ییکجورھایفقط ! دمیترسینم. دی نرسیی بھ جامیاما با آن سرو صدا صدا        

در .  برده است ھمانطور پالتو بھ تن و شال دور گردن خوابمدمیبلند شدم و تازه د. بودم
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دست بھ !  و ھفت کوتولھ اش دود از سرم بلند شدیاربرفی جاندنیرا باز کردم و با د
 واری در و دینگاھم رو.  زل زدمیی ھمھ پررونی و بھ اادم دھی بھ چھار چوب تکنھیس

 دی ؛ دست از شعر خواندن کشدنمی با دنایسار! یپر از بادکنک و کاغذ رنگ. دیھا چرخ
باز ھم -: با لبخند گفت. ستادی ااری برگشتند و جانیھمگ!  شدمیو با ترس پشت کاناپھ قا

 !تولدتون مبارک بانو
 ی در حالی مسخره بازنی از اخوردی بھم مگریحالم د!!  تولد گرفتھ بودندمیبرا        

 معصومھ ؟؟-:  بود ؛ کوبنده گفتمارینگاھم بھ جان
خانوم جان بخدا من گفتم  -:  آمد و گفترونیزخانھ بمعصومھ با ترس از آشپ        

 ! دلتون نخواد اما خودشون گفتن باشما آشنا ھستندی شانیشما خواب
 بھ او یزی چتوانستمی را بھ او دادم و انقدر ناراحت بودم کھ نممینگاه عصبان        

 .رونیب-:  گفتمیفقط سرم را تکان دادم و روبھ ھمگ. میبگو
 دخترک ی و پشت بند آن صدانای ى سارھی گری آمدم بھ اتاق بروم صداھنکیھم        

واقعا واقعا .  توجھ بھ اتاق رفتمیب.  کوچکتر بود بلند شدنای کھ از ساریگرید
 می برایزی چچیفقط ھ. نھ کھ زورش را نداشتھ باشم نھ. ستمی بااری جانی جلوتوانستمینم

 ی و رودمیدر اتاق را با ضرب کوب.  کنمیتالش ارزش نداشت کھ بخاطرش بخواھم
 : آمدی ماری جانیصدا. تخت نشستم

 ! کھ؟ی نکن خانوم شدھیگر! اع اع!! آخ کھ من بھ قربون تو برم عشقم-         
 را اری جانیباز صدا.  آمدی زار زدن ھمزمان دو دختر ھمچنان میاما صدا        

 :دمیشن
 . کجاست؟ صورتشونو بشورمییخانوم دست شو-         
 اآلن منم دیآقا شمارو بخدا بر. اونجاست-: معصومھ با ھمان تھ لھجھ گفت        

 .کننی مرونیب
 .کنمیدرستش م. ادیلفظ م!  بکنھتونھی نمی کارچیھ-:  باخنده گفتاریجان        
کھ چند  ى بچھ ھا تمام شده بود ھیگر. چشمانم گرد شده بھ پارکت مانده بود        

 . داخل شدنای با دختر کوچک تراز ساراریضربھ بھ در خورد و متعاقبش جان
 شلوار بیدختر را با دست راستش بھ آغوش گرفتھ بود و دست چپش را در ج        

 بدون تعارف؛. کردی نگاھم میکرم رنگش فرو کرده بود و با ژست خاص
 را دو فیشست و دخترک نح تخت نیکنارم رو. داخل تر آمد و در را بست        

 . حرف نگاھم کردی بغل گرفت و بیدست
 : تک سرفھ گفتکی و سپس با می سکوت کردیمدت        
 !لرزهی می جوری نگاه چرمی بمیالھ-         
 اریجان.  بوددای از چشمانش پھیھنوز آثار گر.  اراده بھ دختربچھ نگاه کردمیب        

 دهی اش چسبیشانی پی دختر روی لخت و مدل مصری ھایصورتش را شستھ بود چتر
 .بود
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 . باد کردننای و سارنیبادکنکاتو ا-         
     

 .سرم را برگرداندم و فکم را منقبض کردم        
 .با ذوق واست چسبوندن-         

     
 . شدی داده می دستان بزرگش بازانیدست کوچک دختر م        
 .ه زدخیدستاش -         

     
 م؟یبر-         
 مھربان و در یچرا صدا!" د؟یبلھ گم شو" بھ شدیچرا دھان لعنت شده ام باز نم        

 !!د؟ی آی حال پر صالبتش بھ گوشم خوش منیع
     

 بخوره ، نخورده تی شکالتکی دوست داشت از کیلی خمای آذر ؟ شمیھوم ؟ بر-         
  ؟میبر

     
 ھوم؟-         
 بردار ببر-         
 : را در آغوشش جابھ جا کرد و گفتمایش        
 !؟ی ببریخوای خودت نمیعنی-         
 "ھھ"  خامش ؛ نا خودآگاه گفتم الی خنی سرم را برگرداندم و از ایحالیبا ب        
 من خواستی حرف زد اما ممای پچ پچ گانھ مثال در گوش شی و صدایبا مھربان        
 :بشنوم
 !!ھی مرغزی کوچولو فقط چھی! ستیبداخالق ن! نھ-         
بلند شدم و بھ سمت پنجره .  قربان صدقھ اش رفتاری و جاندی خندزی رمایش        

 :پشت بھ او گفتم. رفتم
 ...فقط. من جنگ ندارم-         
 چرا بغض کردم اآلن ؟؟؟؟        
  خانوم؟یفقط چ-         
 وبر-         

     
. می را تماشا کردی خاکسترابانی و ھمانطور بچھ بغل ھر سھ خستادیکنارم ا        

 : چرا انقدر احمقانھ با او صحبت کردمدانمی چرا ، نمدانمینم
 . آذر متنفرمکمیمن از -         
 !اما من عاشقشم-         
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 .چون روز خداست-         
     

 چرا بد باشھ؟.  خداستی از روزایکی-         
     

حاال او ...(یشعار نده وقت-): حرفش آمدمانیم.... ( جبرانی از فرصت ھایکی-         
 بارمحکم نی حرفش آمدم و اانیباز من م..( االنینیبی کھ مینیا. دمینم-): حرفم آمدانیم

 !"شعاره "-):گفتم
 میزنی حرف ممیدار! زمینترس عز-:  و نجوا کرددی را بوسمای سر شیرو        
 .دخترم

     
 .آسونش کن. ستیآذر سخت ن-         
 ..تو چرا-         
 !!!؟یمن چرا چ-         
 . دخالت-         
 ! از ابھتتدمیمن االن ترس! یزنیچھ خالصھ حرف م!  منیآه خدا-         
 و خنگ. ستی حس بھ من القا شد کھ لوده ننی پررو بود و البتھ کم کم ااریبس        
  برداشت شده بودنی باعث اشتری بی ھاداریاما رابطھ و د.. چرادانمینم. ستیدلقک ن

     
 .دهی بھم دست می کار حس خوبنیمن با ا-         

     
  تولد؟ ھوم ؟میبر-         
آخر روز تولد من با . زدی بریچشمانم را بستم و پر غصھ اخم کردم تا مبادا اشک        

 !؟یچھ جاى شاد.  ام مصادف بودیمرگ دخترم و مرگ مادر
     

 .کنمیخواھش م.  باھامایتو فقط راه ب.  برطرف بشھی مبھمنی بعدش ادمیقول م-         
       

 ..بدو برو باباجون -:  گذاشت و آھستھ گفتنی زمی را رومایش        
 .نانی ادمیھمھ ى ام-:  گفتینی غمگیصدا و با ستادی ترم اکینزد        

     
 . آذرشدمی نبودن سرپا نمنایا-         
 کرده بود و خودم خبر نداشتم نکند واقعا یچھ نفوذ!! چقدر با من راحت شده بود        
 :با بغض اما مغرور گفتم!  خشونت داشتمی واقعا ادعادیشا!  ؟میایلفظ م

 . ھفت سالھ بود االنموندیاگھ دخترم م-         
 . االن پونزده سالھ بودموندی منم منیاگھ آر-         
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مگر .  بودمشدهیانقدر درھم و غصھ دار ند.  دادممرخشی نگاھم را بھ نریبا تأخ        
  پانزده سالھ داشتھ باشد؟؟؟ی پسرتوانستیچندسالھ بود کھ م

 کھ دمی بودم ؛ درهی خھمانطور کھ بھ چشمان غمزده اش. خودش جوابم را داد        
 : تکان خورد و پر بغض گفتشی گلوبیس

 بچھ ھا نی ای پسر پونزده سالھ رو بجاھی دی و چھار سالھ اآلن بایمنھ س. آره-         
 .کردمیبزرگ م

.  سؤال اضافھ نداشتمدنی پرسای جانیمتعجب بودم اما حال و حوصلھ ى ابراز ھ        
 ابانی حال باز ھم بھ خنی جالب آمد با امی برای پدر شده کمی در سن نوزده سالگنکھیا

 . شدمرهیو باران نم نم خ
     

 .میما ھم درد-         
 .یدی ھزارم درد منم نکشکی. میستین-         

     
 ..یدی از من فھمی سطحزی چھی-         
 خب-         
 ..ی روبھ روم کردیاومد-         
 .ستی ننجای ایکس. نزن حرف ھیخب؟؟ نس-         

     
 مان؟یروبھ روت کردم با ا-         

     
 ھوم؟-         
 .دمی کشی من چیدونیتو نم. یاشتباه کرد-         
 . دارهشوی اون زندگینیخواستم بب-         

     
 .ی کھ خودتو بدبخت کردییتو.  دارهشویخوش-         

     
 خودتو ی و تا تونستی ؛ رفتی بزرگ و سازنده بزنی پوزشو با کارانکھی ایبجا-         

 .یبدبخت کرد
 شما؟-         
 :  گفتینی غمگیبا تک خنده         
 .یاگھ قابل بدون.  دوستھی-         
 بلکھ دمی تخت خوابیبرگشتم و رو.  ، اما حس نداشتمدانمی نممیخواستم بگو        

 . دخترم فکر کردممچالھ شدم و بھ سالگرد فوت.  را کم کندشیرو
 : تختی کھ نشست رودمیاز فرو رفتن تشک فھم.  بوداریپشتم بھ جان        
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 ی ھمھ بچھ ى بنیا.  بشوگھی عزا واسھ دخترت، مادر چندنفر دیبجا-         
اما ! حاال بگو شعاره.  ببخشی زندگ؛یری جون بگای کھ مثل وحشنی ایسرپرست، بجا

 .قتھی حقگمیمن م
     

 دونمیاما ؛ م...  ی ھر چای کنم ی چرب زبونای بدم ی الکدی امخوامیبخدا قسم نم-         
 .یستیتو بد ن

     
 ؟یدی و نا امی بھ بدی بچسبی رو ول کنی ھمھ خوبنی اادیدلت م-         

     
اما از تھ دلم باور دارم کھ حاال ...  و تأتر و لمی شعار و فیگی میمطمئنم دار-         

 .نجامیا
     

 .. باششرفتیچرا واقعا انقدر تلخ ؟؟ فکر پ-         
 تو غصھ نخور. کردم-         
 دخمھ ات ی ، پس چرا توی تخصص باشی دانشجودی االن بانم؟؟یبیکو نم-         
 ؟!ی راه انداختیسالخ

 مدرک را ھم در نی فالن، من ھمگفتمی داشتم ؛ میاگر توان و حال و انرژ        
! ستی نی کار ھر کسنی ترک مرفگفتمیم!  داردقی تشونی گرفتم و اطی شرانیبدتر

 .ستی نچکسی بھ وزن پنجاه و سھ ؛ کار ھدنی رسگفتمیم
     

 ؟ی نداریھان؟ دفاع-         
 کی درک بود، رقابلیغ.  گذاشتمیشانی پی و ساعدم را رودمیرو بھ سقف خواب        

 یھی توجچیھ!  آمدشی ھم پنیاما ا!  پا بھ خانھ ام گذاشتھ بودی راحتنیا بھ بھیمرد غر
 .ی سادگنیفقط اتفاق افتاد بھ ھم. ندارم

     
 . دارهی قلبی ناراحتمایش-         
 .چشم چرخاندم و نگاھش کردم        

     
 خوبھ؟. میری رو ببر بخورن بعدش مکتی کایب. گناه داره نترسونش-         
 لمیمثل ف. بچگانھ عمل کرده بود! اما بلد نبود!  بکند ھایی کارھاکی خواستیم        

 شی ارشاد من قدم پی برامای مستق؛یفرستاده ى آسمان!  ماه رمضانیی مثال ماورایھا
 !ابلھ! گذاشتھ

     
 .نجای امیایپس ما م-         
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 من روز یامروز برا. تم ناراحیلی من خیبھتره بفھم-: بلند شد و من گفتم        
 .عزاست
 یلیمخصوصا آنکھ س.  با معصومھ چھ کار کنمدانستمیم. بدون توجھ خارج شد        

 .ھم بخاطرش نوش جان کرده بودم
 روح بھ ی دادم و بھیبھ تاج تخت تک.  بھ دست با بچھ ھا داخل شدکی کاریجان        
نگاھم بھ .  کامال مشخص بودنی و ادندیترسیاز من م.  قد نگاه کردممی قدو نیبچھ ھا

 : گفتماری اختیب. کردی و وحشتزده نگاھم مدهیرنگ پر.  افتادمایش
  چند سالشھ؟مایش-         
 .شھی ماه ھفت سالش تموم میدخترم ، د-         
انگار کھ از .  نگاه کردمکردی را برانداز ممای کھ با ذوق شاری بھ جانیکجک        

 .دانستی تولدشان را ھم مخیچھ تار! گوشت و خون خودش باشند
  اونوقت؟دنی جورى اجازه میچ-         
 ! نامفھومھیلیآذر واقعا خالصھ حرف زدنت خ!  رو ؟یچ-         
 ".الیخیب"  حال دستم را تکان دادم کھ یب        

     
 ؟یاجازه ى چ-         
آمد برود کھ .  گذاشتی عسلی داخل شد و آن را روی چاینی سکیصومھ با مع        

 : گفتاریجان
 .دیای لطفا خودتونم بدیاریچاقو ھم ب-         
 .با ترس نگاھم کرد اما محل ندادم.  ھستمی عصبدانستیمعصومھ م        
 ؟ی آذر ؟ اجازه ى چینگفت-         
 :ی حرف بزنی تا مجبور شوکردیآنقدر اصرار م        
  بچھ؟دنی میبھ مجرد پسر ، چطور-         
 چشم بستم و تی اھمیب. دندیکردند و سپس خند" یپق" ھم زمان ای و ناداریجان        

 .دندینخواستم بدانم بھ چھ خند
 ؟ی با چند پاس شداتیادب-         

     
 !" بچھ؟دنی میبھ مجرد پسر چطور! "ھ؟ی چھ جملھ بندنیا-         
 دغدغھ بودم ؛ حاال یمنم اگر مثل او ب. یگری از ھر وقت دشتریخستھ بودم ، ب        

 .دمیخندی ھم مواریبھ ترک د
     

 .الیخی فعال ب،یتو ھم کھ گوش شنواشو ندار. داستان داره. دنینھ نم-         
 اریجان.  را روى تخت ؛ مقابلم گذاشت و معصومھ چاقو بھ دست داخل شدکیک        

 :چاقو را بھ سمتم گرفت و گفت
 !دییبفرما-         



 208 

 .باز پلک بستم وسرم را بھ عقب بردم        
     

 . ، سال بعد انشاءهللا خودتبرمی دفعھ پس خودم منیا-         
 و دندی را برکیک!!  معصومھی حتدندی بار ھمھ بھ لحن طنز آلودش خندنیا        

 !دادندیچقدر راحت جوالن م.  خوردندیپخش کردند و با چا
        

 
. کردمی حال و ساکت بھشان نگاه می بند؛ی آی کھ بھ مالقاتش میمارانیمثل ب        

 درازشده ام ی پاھای داخلش بود روکی از کیُ کھ برش کوچکیشدستی پکی اریجان
 بدبخت ی دادم و بھ بچھ ھاھیسرم را تک.  ابرو خواست کھ بخورمیگذاشت و با اشاره 

 . چشم دوختمچارهیو ب
 ی و گاھکردندی باھم بحث می و بدون توجھ بھ من گاھخوردندیبا اشتھا م        
کامال .  بوداری آمد؛ برخورد جانی تر مبی کھ از ھمھ عجیزی چشدوی مشانیدعوا

 ،ی جداری بساری جانکردند،ی بچھ ھا بحث میمثال وقت.  آنھا شده بودیایغرق در دن
 یگاھ. کردی مخی را توبیگری و درفتگی را مشانیکی طرف ی و گاھکردیمداخلھ م

 جمع نی کھ بیتنھا کس.  نگاه کردممایبھ ش. رفتی مسھی از خنده ری و گاھزدیتشر م
معصومھ برگشت . دیدزدی اش را از من مدهی نگاه ترسی حال بود و گھگاھیساکت و ب

 . ام را گرفتمیشانیگفتم و پ"  ینوچ" آھستھ . و کنارشان نشست
 چرا انقدر مجھول بود؟ اورد؟؟ی سرقبرم بخواستی کھ گرفتھ بود را میی ھالمیف        

 .دادی محی و کمتر توضکردی ، بدتر لج مکنمی مقاومت مدانستیم
 .دی برگھیخب د -: و اخم گفتم یی را صاف کردم وبا ترش رومیصدا        
 دی لرزمایھمان ھم شد، ش.  کھ بترسددیترس!  برگشتمای بھ سمت شی فوراریجان        

 زدهی سکنمی کھ فکر مای و ناددی لرزشیلب ھا. و چنگال کوچک از دستش رھا شد
 : و غر گفتی با ناراحتنمود؛ی شد و عاقل می اش میسال

 ..اه. ترسھی ممایعمو بھتون گفتم ش-         
 .یه ا مسخریلیخ- : گفترلبی زاریجان        
بغلش کرد و بھ .  رفتمای را گرفتم و او بھ سمت شمی رویحالیبا ب. با من بود        

 :  نگاھم کرد وگفتتی با جدایناد.  بردرونیب
بھتره رفتارتون رو ..  ھم دارهی من قلبش ناراحتھ، مشکل تنفسیدخترخالھ -         

 .دیدرست کن
بچھ ھا بھ !!! چھ پر رو ؟. رج شدچنگال را انداخت و معترض از اتاق خا        

 : افتاده خارج شدند و من با تشر روبھ معصومھ گفتمی با سربیترت
 .رونیتو ھم برو ب-         
 در رمی کھ چشمانم را بستم تا با درد خود بمنیھم.  خارج شد و در را بستیتند        

 :  زدادی فراریدوباره با شدت بازشد وجان
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 !تو روخدا! آذر بدبخت شدم آذر-         
با سرعت برگشت و . زبانش بند آمده بود.  و منگ نگاھش کردمجینشستم و گ        

 و دی و داد کردند و معصومھ بھ اتاق دوغیپشت بندش بچھ ھا ج! دوباره خارج شد
 : چنگ زنان برسروصورتش ، گفت

 !دختره مرد! خانوم مرد-         
 :  زدادی آمد کھ فرییرای ازپذشی صدااری و جانکردیم ھیگر        
 !یوا!  یوا!  یوا-         
 دخترک وا رفتھ کف سالن دمی خودم را بھشان رساندم و دی تندیبا قدم ھا        

 . و دھانش باز ماندهدهیخواب
 را محکم ھول زدی را کھ کنارش زانو زده بود و مثل احمق ھا بال و پر ماریجان        

خودش را .  دخترک گذاشتم و چند بار فشردمی نھی سی قفسھ یدادم ، دو دستم را رو
.  بوددهی و ترسخوردیتکان تکان م.  دادمیمنقبض کرد و من ناچار تنفس مصنوع

 .کردی بود و مقاومت ماریھوش
 !زد؟ی بود کھ بچھ انقدر بدقلق و پرقدرت پسم می چھ مشکل تنفسنیا        
 ی من دوباره وحشت زده شد ناچار، فوردنی حال باز شد و با دیچشمانش ب        

 : گفتم
 تر میمال.  کردم اصالحش کنمی سعیپس فور! خشن گفتم...(نترس-         

 .ماینترس ش)...گفتم
 زدم و بھ چھره اش کھ ھنوز بھ من اعتماد نداشت یبھ زور لبخند کج و معوج        

 . کندھی و خواست گردی لرزشیکم کم لب ھا. زل زدم
 ماند حاال یاگر دخترم م. رمی نگاھم را بگتوانستمینم.  دست خودم نبودخمینگاه م        

 :چشمانم را بستم و آرام گفتم.  بودمایھم سن ش
 .دیلطفا بر-         
 دستش را پشتم تی بار دوستانھ و بدون آزار و اذنیا.  مقاومت نکرداریجان        

 : گذاشت و گفت
 ...ًحتما-         
 :  را بغل گرفت و گفتمایش        
 !رفتیداشت از دست م. واقعا ازت ممنونم-         

     
 . شکرتایخدا-         
 . بلند شدیسرو صورت دخترک را غرق بوسھ کرد و فور        
 نمانده بود تا خودش ھم غش یزیچ! چطور سرپرست بچھ ھا شده بود؟!  وانھید        

 !دکن
.     

 . بچھ ھامیبر-         
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 بھ سمتم گرفت و ی شربتوانیمعصومھ ل.  در آمدیبھ ھمان شکل ماندم تا صدا        
 :  خاصش گفتیبا ھمان لھجھ 

 .دییبفرما-         
 یِ مادر بشود و من لعنتتوانستی کھ منی آن از اکی. ستادمی نکردم و ایتوجھ        

 :  لجم گرفت و با حرص گفتمبردم؛ی آرزو را بھ گور منی اشھی ھمیبرا
 ! ؟یکنی می چھ غلطنجای پس تو ا؟ی راھشون دادیواسھ چ-         

.     
 تا رمی امشب بمنی ھمخواستیدلم م. دمیبھ اتاق رفتم و در را با ضرب کوب        

 . کثافتیای دننیراحت بشوم از ا
 ی برااری مثل جانیکی.  عوض شده استشانی پدر جاری کھ پدر و غییایاز دن        
 ...بردی منی خودش را از بی ، بچھ مانی مثل ایکی. دھدی جان مبھی غریبچھ ھا
 ، روزبھ روز افسرده تر می فوق العاده تلخ زندگقتی حقافتنیبعد از طالق و در        

 ی از لبخند زدن بھ روی خبرگری ودگرفتمی االمکان از جمع فاصلھ میحت. شدمیم
 . امدمی و آسھ مرفتمی نداشتم و آسھ می بھ کار کسیکار.  نبودگرانید

 توانستمیچرا کھ حاال حاال ھا نم.  را داشتماری نقش بھال،ی پدر سھمارستانیدرب        
 . بودیادی کار ھم از سرم زنیھم. طبابت کنم

 و قی تزریگاھ. ردستانیز ری نظارت بر سایگاھ.  مشخص نبودقینقشم دق        
 اما خب کردی میستی رودرباالیسھ.  نظافتی حتی مسئول داروخانھ و گاھیگاھ

 یحاال ترم چھار بودم و چند وقت. شدی محسوب میِ منھ نخودفیمشخص بود از وظا
 کھ داغم کمتر شده است ، بھ روستا  داشتم حاالمیتصم.  کنار آمده بودمطمی با شراشدیم

 بودم کھ متوجھ رفتارم یآن موقع آنقدر عصب.  کنمیی بزنم و از خانواده ام دلجویسر
 .نبودم

 
نماز .  بودمفتیش... برمی نمادی کھ مصرف کردم را ازی بارنی اولچوقتیھ        

 و گذشتھ ندهیمغرب را خواندم و ھمانطور کھ کنج اتاق استراحت کز کرده بودم و بھ آ
 کی ناشناس از یشماره . دی لرزبمی در جی ، گوشکردمیم فکر مانی ای ھایو نامرد

 :یخط اعتبار
 الو؟-         
 خانوم رزاق؟؟-         
 !د؟یبفرمائ-         
 . رو بھتون بگمییزای چھی خواستمیم-         
 : درھم شدمیاخم ھا        
 شما؟-         
 .دیفقط خوب گوش کن. ستیاونش مھم ن-         
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 ... ھمسرسابقتونی سبحانمانیا-         
 شما؟؟؟-         
 . بودرسرخودشیز.  بودیاون تصادف ساختگ-         
 :  گفتمادیبا فر        
 !؟ی ھستیتو ک!!! ؟یچ-         
 :  گفتتیپسرک با جد        
. کار کار خودشھ.  کنتیبرو ازش شکا. کنمی ھستم دارم چشماتو باز میھرک-         

 . بچھ اتو بکشھخواستیم. گمی کھ دارم بھت منیھم
 : با عجز گفتم        
با منھ ! د؟ی شکستش بددیخوایم!  ندارهبیکم دشمن و رق! دیدست از سرم بردار-         

 !د؟ی دارکاریبدبخت چ
. ستیِ درش نی کھ شکمی من و دوستام بدخواھشنکھیا. یآره درست حدس زد-         
. بشی واسھ تخرمی رو بدون مدرک بسازی ازمسخرهی چنیمچ ھمیای نمچوقتیاما ھ

 ...خدانگھدار
 :  گفتمیبا بھت و ناباور        
 ...نداره...امکان -         
 دغدغھ نیبا ا. ِحس کردم سر شدم! ( شد؟ی اون زن کور چیتا حاال فکر کرد-         

 !) بودمفتادهی آن نادی چوقتیھا ھ
     

 با اون ینی ماشی جوری چھوی زدی خلوت کھ پرنده پر نمابونی کھ تو اون خای-         
 سرعت ظاھر شد؟

     
  اومد اون ھمھ پول مفت و باج رو بھت داد؟ی کھ چطورای-         

     
 ! و الل شده بود ؟ی کھ جلو ملت اون ھمھ کتکش زدای-         

     
 خداحافظ. و دنبال حقت نرفتھ بررانیتا از ا. چشماتو بازکن-         
 گناھم ی از قصد کودک بمانیا!  شدم چھ گفت ؟رهی خمی روبھ روواریناباور بھ د        

 !!را کشت؟
حس !!  من را تا ابد از مادر شدن محروم کرد؟مانی ایعنی...یعنی!  کھ ؟شودینم        

 زجر یا حساب تگرددی و باز برمبردی و تا مرز مرگ من را مدی آی جانم باال مکردمیم
 کمک نای تمام خواستم بھ زن نابیمن با سادگ!!  کنمی خوبخواستمیمن م. کش شوم

 ! ؟ا بود جواب من خدنیا!!!!! کنم
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.  در آوردی من را از پاشھی ھمی کھ برای کاری ضربھ نی بود آخرنیا... یآر        
منگ و .  بودم ھنوزجیگ.  و نفرت از مردم در دلم کاشتھ شدنھیاز ھمان موقع تخم ک

 ... و تنھاچارهیمشنگ، ب
 از او دانستمی اما مکردمی باور نمی زودنی را نشناختھ بودم بھ امانی اگر ادیشا        

 !ستی ندیبع
 :  در داخل کرد و گفتیافسانھ سرش را از ال        
 .قیآذر برو تزر-         
 توانستمیآنقدر بد بودم کھ نم!  اطاعت کردمادی زیحالم خوش نبود، از ناخوش        

 را از ستیبلند شدم و با چشمان گرد و مات زده ل.  خودت بروستی حالم خوش نمیبگو
 نیمرف....  شانزده، تخت شماره سھی دوم، اتاق شماره یطبقھ . دستش گرفتم

 ...خواستیم
درد . م و راه افتادمپوکھ را برداشت. رفتمی و راه مدمیکشی را بھ زور ممیپاھا        
  گرفتھ بود ؟ چاق بودم؟ افت کالس؟رمیاز قصد ز. درد.... داشتم

 ی جلویکی یکی را التماس کردم؟ ی ؟ موتوررفتیکاله تولد؟ دانشگاه نم        
 .دهیخاطرات نجس و گند... چشمانم بود

 ی بد بود، کمش کھ مشکلادشیز. کندی آرام مگفتی خوب بود؟ استادمان منیمرف        
 . امشب فقطنیھم... گری بار بود دکینداشت نھ ؟ 

 و نیرزمی زی شد بھ موتور خانھ لی دوم تبدی شانزده و طبقھ یاتاق شماره         
 "... رزاقیآذر اطلس"  شد ی ھرمز نمازی تخت سوم، بجاماریب

        
.  زبانم نشستری زیحظھ ا و فارق شدن لیی رھانی اینیریآن شب بود کھ ش        

تمرکز . زندی برگشتھ بودم بھ اتاق؛ افسانھ متعجب گفتھ بود کھ چشمانم دو دو میوقت
 گفتھ ی حواسی را انجام داده ام ؟ با بی نمازقی بود تزردهی از من پرسینداشتم و وقت

 !!!! "فکر کنم"بودم 
 و ی کم حرفنی ای نھ، گذاشت پاای ی خستگی بھ من نگفت و گذاشت پایزیچ        
 ."یفکر نکنم زده باش" خودش بلند شد و گفت.  بودنمیمنزو

 ی صدق نکند اما روی زودنی بھ ادی ؛ شاکندی مرتی غی بادی اعتندیگوی منکھیا        
 ھر دیشا.  حق و حقوق شدمالیخی محض بیرتی غیچرا کھ با ب! من زود جواب داد

 و توقع کودتا داشتھ دیای مسخره بشیھ برا مسئلنی کھ از من دارد ؛ ای با شناختیکس
دستم بھ کجا بند . رمی بمخواھمی مگرید! گر حسش نبودید.  تمام شده بودگریباشد اما د

 !است ؟
 ی بلند مشتریرا ب) ھش..گ( ی بوادیھم زدن ز...  نداشتدهی ادامھ دادنش فاگرید        

 . تقال نداشتھ باشمی بود کھ جانى برایآنقدر ضربھ کار. کرد
 مجالت و روزنامھ تری خودم را تیخودیب!  ؟گفتمیچھ م! دستم بھ کجا بند بود ؟        

 کردم؟؟ی تر می رحم را جری آشغال و بی جاننیا!  ؟کردمیھا م
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 استاد ادیاعتماد ز. رفتمیاز آن شب بھ بعد بود کھ تک و توک از داروخانھ کش م        
 شد کھ گندش باال ادیدستم باز تر شود و کم کم آنقدر مصرف ز باعث شده بود یتھران

 دادم،ی خبر نشان می خاص بی دارونی شدن ابی و خودم را غرفتمی طفره ملیاوا. آمد
 دزد از آب در ا؛ی ری آذر ساده و بنی اکردندی ھم نمتصور ی حتالی و سھیدکتر تھران

. رونی پرتم کرد بی اردنگکی با الی روز کھ مچم باز شد؛ پدر سھکیاما . دیایب
 التماسش کرد الی را گزارش کند اما سھادمی با دانشگاه ھم صحبت کند و اعتخواستیم

 اما گزارش کردنش د؛ نبوشیدرست بود کھ استادى ب. حداقل بگذارد درسم را بخوانم
 . از دردسر نبودیھم خال
 و بعد بھ ساختمیم و خودم را کردمی مھی را با واسطھ تھنیاز آن وقت؛ مرف        

 !کردمی عوضش نمای داد کھ با دنی خاص بھ من میالیخی بکی. رفتمیدانشگاه م
،گرفتھ بودم رو " ھید" می بھترباشد بگودی شاای بھ عنوان حق و مانی کھ از ایپول        

 پاس دانستمی امتحان را دادم و منیآخر.  خانھ ام مانده بودشیبھ اتمام بود و تنھا پول پ
 را از ھمانجا ی رحمی بنی گرفتم و اولشی محض راه خانھ را پیالیخیبا ب. شومینم

 و ھر آن دی کشی خودش را بھ زور مابانی وسط خیضیى مر گربھ. استارت زدم
 رشی زینی کھ ماشدی نکشقھی نگاھش کردم، بھ دقیبا خمار.  گرفتھ شودریممکن بود ز

 ...رو گرداندم. گرفت
.  آدم ھا ضربھ خورده بودم اما تر و خشک را باھم سوزاندمدرست بود، من از        

.  از جملھ مادر شدن ، چال کردممیکمک کردن و دل سوزاندن را در گورستان آرزوھا
 ...و تمام" خودم " فقط 

*****         
 :معصومھ نجوا کنان گفت        
 . کنمدارتونی بدیخانوم جان؟ گفت-         

     
 .دی چندبار زد؛ خاموش کردتونمیشساعت گو-         

     
 : گفتمی از تھ چاه آمده ای با صدادی بھ سقف سفرهیپلک باز کردم و خ        
 .نمتی نبنجایامروز کھ برگشتم ا-         
 : اش افتاددهیحاال چشم گرداندم و نگاھم بھ رنگ پر        
 چرا خانوم جان ؟؟؟؟-         
امروز .  ، بھ سالخ خانھ ام بروماریاضر شدم تا بھ قول جانبدون توجھ بھ او ح        

 .رفتمی می روزمرگیمراجعھ کننده ى خاص نداشتم؛ تنھا برا
 ی کھ روشی دست ھای را بستھ بود و سرش را روشی با درد چشم ھایساالر        

 . خطوط چھره اش ماندمی رهی خیکم.  بود گذاشتھ بودزیم
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 خوشم شتریاز او ب. شناسمی می داشت؟ من دردمند را از صد فرسخیاو چھ درد        
 ھمان موقع می کھ صحبت کرده بودی زماننیشتریب. اتشیاز ھوشش و کشف. آمده بود

  باز کرد و ترسناک جلوه کردی ، آنی مقدمھ اچی را بدون ھشیپلک ھا. بود
 :صاف نشست و گفت        
 .متوجھ نشدم-         
 :  تکان دادم و گفتمستی مھم نی بھ معناسرم را        
 ..یمرس-         

     
 . خواستمتی سؤالچی استخدام انقدر خوشم اومد کھ بدون ھی کھ اومدیروز-         
 . تکان دادی سرفی احترام زد و خفی برای احساسیلبخند ربات گانھ و ب        

     
 چندسالتھ؟-         
 . و پنج سالیس-         

 ؟ی خوندیچ-         
 شد کھ از نیآنقدر اندوھگ.  اش انداختیشانی پنی را بیقی خط عمشیاخم ھا        

 : آمدشی شدم و بدون گرفتن جواب؛ بھ سمت اتاقم رفتم کھ صدامانیپرسش خود پش
 .ادامھ بدم) ... اش شدمرهیبرگشتم و خ...(کھ...اما نشد...کیالکترون-         
فقط ! سوزدی مانی اطرافی دلم برای کمدایسرم را تکان دادم و حس کردم جد        

 .یکم
        

 زی چچی بودم کھ ھالیخیزمان مصرف آن قدر ب. گذشتی مادمی از اعتیپنج ماھ        
 اگر حاال حاال ھا ی کار کنم حتدی بادانستمی آمد؛ میمھم نبود اما بعد کھ ھوشم سر جا م

 کھ آن ھمھ بھ درس عالقھ داشتم ؛ حاال در فکر یمن.  بخورمبی تا از جداشتھ باشم
 را شی ھایازمندی رفتم تا نی روزنامھ بھ دکھ ادیخر ی درس و دانشگاه برایرھا

دو پاکت . کردی مادی را زگاری سدنی کشی برالیمصرف مخدر تما. جست و جو کنم
 دی کھ با خرستندیانگار زنھا آدم ن.  گرفتمدهی و نگاه چپ چپ مرد را ناددمی خرگاریس

 . بود سرم را ببردکی نزدگاریدو پاکت س
 ی ھاتریت. دی مجالت چرخی و نگاھم روخواھمی گفتم روزنامھ میحالیبا ب        

 . شده بودمی لب ھای رویرارادی پوزخند غکیمسخره و مضحک باعث نشستن 
 ی مجلھ ى کنارتریگرفتم و بھ ت" ا ورزش  و نشاط بیشاداب"  تریچشمم را از ت        
 !" برنده امشھیھم: ی سبحانمانیا"دادم ؛ 
 بھ ضی لبخند عرکی و موفق با روزیپ.  عکسشی سر خورد رومیمردمک ھا        
 یروزی و پکتوریانگشت اشاره و وسطش را بھ نشانھ ى و.  زل زده بودنیدورب

 تری مرتعش مجلھ را برداشتم و مات زده بارھا و بارھا ؛ تیبا دستان. مقابلش گرفتھ بود
 صحنھ کی ساختن ی نبودم پس حاال بجاارگفتھ بودم اھل فر.  کردمھیو عکس را تجز
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 وسکی کیدگی ھارا از داخل بریازمندی و نگاری و پاره کردن مجلھ؛ پول سیتراژد
 .دمیداخل انداختم و مجلھ را خر

بازش کردم و تمام سھ صفحھ ى مصاحبھ اش را با . خانھتحمل نکردم تا برسم         
 !!طبق معمول مجرد و زاده ى تھران.  پر از انزجار خواندمینفرت و حس

!  از دو ترم خوانده باشدشتری بدی آی نمادمیمن کھ ! ی معمارسانسی لیدارا        
 !یرانی و ارانیعاشق ھنر و عاشق ا! عاشق مادر و دست پخت مادرش

 بود یخط بھ خط مصاحبھ؛ داغ!!  تالش مادر و خودش بودانی را مدتشیموفق        
. آنقدر مجلھ را محکم ورق زده بودم کھ انگار نھ انگار چاپ امروز باشد. بر جگر من

 ى رفلکس شھیبا قدرت در سطل زبالھ پرتش کردم و نگاھم بھ چھره ى داغانم در ش
. ستی نی و کشانزانی آوی از آن لپ ھایر خبدمید  شدم وکیآھستھ نزد.  افتادیخانھ ا

 نی و خودم متوجھ ارفتی می فروغ و بھ گود نشستھ، اندامم رو بھ الغری بمیچشم ھا
 شکستھ ى ری در کنار تصویروزی با آن عالمت پمانی اریتصو.  نشده بودمرییھمھ تغ

 خاک بر سر یا!  بر منی وایا.  کرده امی چھ حماقتدمیکم کم فھم. خودم قرار گرفت
حالم . ستمی نکشم ؛ آذر نرونی منجالب بنیآنجا بود کھ گفتم اگر من خودم را از ا! من

 .ازخودم بھ ھم خورد
 مادام الی و بھ قول سھکی شدم بھ زن شلیکم کم رنگ عوض کردم و کم کم تبد        
 .یفرانسو
فقط خواستم ! رمیرا بگ مانی حال اای برسم و بعد بروم انتقام یی بھ جاخواستمینم        

 .توانمیثابت کنم من م
درد !  کردمی تابستان را بھ کمپ رفتم و خودم را بسترالتیتمام مدت تعط        

 ام دهی مدت کشنی کھ در ایی کھ از درد ھادادمی میخودم را دلدار.  و تحمل کردمدمیکش
 بردار ی شوخنیمرف. . را گذراندم تا سر پا شومییبماند کھ چھ روز ھا. کمتر است

 کردمی و التماس مرفتمی مشی خوردن پزھارای چانواع  تا اوج غلط کردن ویگاھ! نبود
 شدی مخدر را نمنی ای رواندی شدیاما وابستگ.  پاک شدمتی در نھانکھی کنند تا امیرھا
 تا روانشناس کمکم رفتمی بعد از تولد دوباره ھنوز بھ کمپ می حتنیبنابرا.  کردیکار
 انداز و درآمد خودم پس را غرق کار و درس و درمان و ورزش کردم و باخودم . کند

 چکدامی اعتماد بھ نفس انجام دادم اما ھشی افزای را براییبای زی؛ کم کم عمل ھا
 با ملک و امالک جمع کردن بھتر دیگفتم شا.  بھ دلم ننشستچکدامیھ. خوشحالم نکرد

 تا توانستم پول جمع کردم و در نمارستای در دو بیشوم ، پس با تالش شبانھ روز
 ی چقدر کارھادمیآنجا بود کھ د.  مشغول بھ کار شدماری عنوان دستھ بیمطب پزشک
 یبھ حد. گرفتمی از او می و حقوق خوبکردمیکمکش م!  زن ؛ سود داردنیممنوعھ ى ا

. فرستادمی ھم پول مخبرمی خانواده ى از ھمھ جا بی برایکار و بارم گرفت کھ حت
 و یفعال با قسط بند.  بشومل و مستقنمی خودم آموزش ببی داشتم بعد از مدتمیتصم

 . گرفتم و مثال خودم را خوشبخت کردمنی ؛ خانھ و ماشیطیھرشرا
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 دمیفھمی کھ نمیخأل خاص... شدی بھ شدت حس ممی در زندگیزیاما خأل چ        
 ...ستیچ

        
 ری ھمچنان در ھپروت سیساالر. داشتم و چترم را برفی و کدمی ام را پوشیباران    

 .کردیم
 .من رفتم-    
.  را حاضر نبودم بدون چتر برومنگیھمان راه کوتاه تا پارک. سرش را تکان داد    

 ... بود اما حاالمی باران ماندن آرزوری زیروز
 تندر کی دنیچی چشمم بھ جاده بود؛ از داشبرد فلش برداشتم کھ با پکی کھ یدرحال    
 صحنھ ى نیچشمانم را تنگ کردم و بھ ا.  رنگ مقابلم؛ محکم ترمز گرفتماهیس
 برف پاک نکھیاز ا.  شد و بھ سمتم آمدادهیشوھر معصومھ پ.  شدمرهی خرمتعارفیغ

 ؛ لجم درآمد و ناخوداگاه رفتندی مغز میور" قژقژ" ی و با صداکندندیکن ھا جان م
 شد؛ لرزان و ی تر مکیحظھ نزد مرد کھ ھر لریتصو. دمی قطع آن کوبی شاسیرو

 ى در رهی و پشت بندش دستگدی کوبشھیبا مفصل انگشت بزرگش؛ محکم بھ ش. تار بود
 را شدر را باز کردم و او خود. خم شدم و قفل فرمان را برداشتم.  اما قفل بوددیرا کش

 .دیعقب کش
 معصومھ؟- : بر سرش گفتدهی چسبی کھ با موھاستادمی اشی رودر روی تفاوتیبا ب    

 
 

  راحت نگاھش کردمالیبا خ. امروز معصومھ را فرستاده بودم برود    
 . زدبشی غگھی تو ، بعدش دشیاون روز اومد پ. کنمی متیبخدا ازت شکا-    

 
  ؟یبچھ رو ننداخت-    
 .نھ-    
 و محکم با دو دست نگھش دمی آمد کھ قفل فرمان را کشکی نزدیقدم.  تر شدوانھید    

 : گفتتیبا عصبان. داشتم
 .ارمی پدرتو درمامی مسیمنتظر باش با پل-    
 ھ؟ی اونا چی برالتیچرا؟ دل-    
    -.. 
 ! کھ بچتو نکشتم؟یکنی متیشکا-    
 .ی کھ زنمو گم و گور کردکنمی متیشکا! ریخ-    
 : گفتمشدمیم کھ سوار ی درحالیحالیحال و حوصلھ نداشتم ، با ب    
 ... ؟؟ برو بابایزنی حرف میاصال از ک-    
 نگھ می چسباندو محکم خودش را رونی لحظھ من را بھ ماشکی کرد و در رمیغافلگ    

 :با نفرت گفتم. داشت
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 !کثافت-    
 

 معصومھ کجاست دخترجان؟-:دی غرزی آمدیتھد    
 ی روانھی کھ وحشی باراندانستمیم.  من را فشردشتریقفل فرمان از دستم افتاد و اوب    

 نکبتش یبا انزجار سرم را از نفس ھا.  را بھ ھم زدهشمی تمام آرازد؛یریصورتم م
 :برگرداندم و گفتم

 . برهذاشتمیکاش نم-    
 ؟؟یچرا؟؟ چرا عوض- : محکم تکانم داد و گفت    

 
 . رو آدم کنمیکیتا تو -:خونسرد برگشتم و گفتم    

 
 . از دور و برشی کن گم بشی پس سعخوادش،یم. اون بچھ ى اونم ھست-    
 را محکم نگھ داشتھ می گذاشتھ بود و مچ دست ھامی کفش ھای را روشیپاھا    
 :مرد گفت.  رو بودند افتادادهیچشمم بھ دو پسر کھ در پ.بود
 .نشونمتی ماهیفقط بھ خاک س! ی خانوم اطلسیبد کرد-    
 !کھی مرتفتیبا من در ن-:تمبا خشم گف    
 چند زن و ی و صدادندی اوضاع دودنیدو پسر با د.  نمرده بودیخوشبختانھ خوب    

 و زنان دندیمردھا او را با ضرب کش. مرد از اطراف آمد و من متعجب سر برگرداندم
سھ زن با ظواھر مختلف و . بھ سمت من آمدند" ولش کن ولش کن"  یبا فحش و ندا

 یکی و دی پشتم را مالیکی را گرفت و تم دسیکی ام شدند و رهیگران خ نیصورت ھا
 :  کرد و گفتینیمرد بدبخت وحشتزده عقب نش.  احوال شدیایجو
 اھھیروزگارت س-    

 
حدود ھفت نفر .  مقابلم افتادتینگاھم بھ جمع.  شد و رفتنیبا سرعت سوار ماش    

 ...یمرس-:خودم را جمع و جور کردم و با احترام گفتم . کردندینگران نگاھم م
 نیمتعجب بودم کھ ھمچ.  شدمنی خم کردم و سوار ماشی کمشانیسرم را برا    

 ! شدنددای پیمردم
 بار از خودم کیمن .  مرد گرفتھ شودنی تا حال اداشتمی کاش معصومھ را نگھ میا    

 در می زبانی جبران بی براخواستی دلم مغافل شدم و نتوانستم بچھ را نگھ دارم ؛ حاال
واقعا حس .  حس را داشتمنی چرا ادانمینم.  بنشانمشی مرد را سرجانی ؛ امانیبرابر ا

 !بود  بھ من دست دادهیمانیپش
 چزاندن را ی دلم ھوابی ؛ عجالیخی و منھ بخوردی مرد بھ ھم منیآخر حالم از ا    

 .کردی کھ بھ شدت متعجبم مدمیدی از خود میی ھا رفتارھایتازگ! کرده بود
 کیآن .  وارد خانھ شدم؛ از سوت و کور بودنش دانستم معصومھ رفتھ استیوقت    

 فکر کردم کھ بازھم نی بھ سمت اتاقم رفتم و بھ ایبا سست.  رفتنی ھم از بدیدر صد ام
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 و من شدی داشت عوض ممی زندگاقی سبک و سدایآخر جد.  شروع شدکنواختمی یزندگ
 !کردمیکم کم عادت م

 نی ای برادمیکشیاز خودم خجالت م!!  بودندی خوشامی تنوع برانی ایدروغ چرا؟ کم    
 ی بی در زندگی مشتاق بودن کساننطوری داشتم کھ ایواقعا حس سرخوردگ! اعتراف

 . کنمی زندگکسیمن بھتر کھ ھمانطور تنھا و ب. روحم شده بودم
 فرو بردن یآنقدر خانھ ساکت شده بود کھ صدا.  تخت افتادم و پلک بستمیرو    

 .دیرسیبزاقم؛ کامال بھ گوش م
 دی دییرای بھ پذنجای چرخاندن قفل کھ آمد؛ نشستم و بھ در چشم دوختم ، از ایصدا    

 شده بود سیخ!!!  شاد شدمی معصومھ کمدنی بادنکھیمتأسف ھستم از اعتراف ا. داشتم
 بلند شدم و بھ سمتش یرپوستی زاقی اشتکیبا . تکاندی سرش را می روکیو پالست

 : شدمکالمھ اراده ؛ شروع کننده ى میب. رفتم
 سالم-    
 :اوھم متعجب شد! دھمیخودم ھم تعجب کردم کھ سالم م    
 . بخرم ببرم روستانارویرفتم ا!  ھارفتمیبخدا داشتم م! سالم خانوم جان-    
 : گفتمکیره اش سمت پالست توجھ بھ اشایب    
 .نرو..ام..زهیچ-    
 !! انگارستیحالم خوش ن!  گفتم؟یچھ م    
 ھا؟؟؟-    
 : و گفتمدمی را در ھم کشمیاخم ھا    
 شامت کو؟-    
 ! درست کنمدی بادونستمینم-    

 
 درست کنم؟-    
 "!! آره" کھ یعنیسرم را تکان دادم     

 
 . بند خشکشی را با پشی را آماده کرد و دست ھازیم    
 خودت؟-:نگاھش کردم و گفتم    
 . برمدینھ ممنونم من با-: سرش را تکان داد و گفت    
 اما دست خودم کھ دانمیمسخره بود، م!!  برودخواستمینم.  مشت شدزی میدستم رو    

 . منتظرم باشدی کھ شب ھا کسامدی چرا خوشم مدانمینم! نبود
 .سرش ھم در کار خودش باشد!  غذا بگذارد و مظلوم ھم باشدمی برایکس    
 .شوھرت اومد سراغم-    
 ! خاک عالمیا- :با وحشت گفت    
 ! اون خانومھیروان-: نگاھم کردی مقابلم رھا شد و با ناراحتی صندلیرو    
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 .جنون داره! وانستید-    
 

  کرد؟؟کاریچ-    
 

 ...یوا-    
 عقد نکرد؟چرا -    
 : محال باشد گفتتی نھای کھ انگار حرف من بیبا لحن    
 ! خانوم جان؟رهیگی منو میک! وا؟-    

 
 !کلی سرو وضع و ھنیمن با ا-    
 چتھ؟؟ احمق- : کھ دست خودم نبود گفتمیباخشم    
 ! خوبھ؟یلیخودش خ-: با ترس صاف نشست و من ادامھ دادم    

 
 . خوریم از زن تو سرمتنفر. یحالمو بھم زد-    

 
 رن؟ی کجا مھیبق.  شد عاقبتمنی بودم ؛ ایمن کھ قو-    
  کنم؟؟کاری چدیگیم-    
 یزندگ. یچیھ-    

 
 . بکنھتونھی نمی غلطچیھ.  نشودی سرخ و سفاد؛یاسمش م-    
 . روستارمی دارم مگھیمنکھ د-    
 بمون. خوادینم-    
چھ مرگم بود کھ . کالفھ بودم.  انداختنییبا تعجب نگاھم کرد و دوباره سرش را پا    

  داد؟؟ی از او بھ من دست متیدائم حس حما
   

 : استاری چشم باز کردم و از لحن متنش دانستم جانامی پیبا صدا    
 " کنم خانوم محترم؟؟کاری چنجای مرده اومده انیا    "
 خوانده ام اما جواب دی دیوقت. لود بودم و تمرکز درست نداشتم و خواب آجیھنوز گ    
 : کردپی دوباره تادھم؛ینم

 !!"ی ولمون کنیخوایظاھرا شما نم! میما کھ وااله دست ازسرتون برداشت    "
 :باز نوشت    

 "ارمیجان    "
 : کردمپی تایبا کند    

 "یگی میچ    "
 ! " زنمو بدهگھیم.  تو شرکتمنجاستیمرده کھ اون روز زدمش ا    "
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 "یدونیبگو نم" زدم و نوشتمیشانی پیرو    
 !" من نگفتم؟یاالن فکر کرد    "
 دوباره نوشت.  بدھمیندانستم چھ جواب    

 "ھمون خدمتکارتھ؟؟.  معصومھ اس اسم زنھگھیم    "
 

 !!!"؟یدی نملشیخب چرا تحو    "
 

 " ببرشایلطفا ب. هاری مأمور بخوادیم!  کنم االن؟کاریچ    "
 :باز نوشت.  بر خودم فرستادم و نشستمیلعنت    

 !" حاال افتاده گردن منی زدی چھ گندستیمعلوم ن    "
 "چرت    "
 "نجای منو روشن کن آبرو دارم افی تکلایب. یتی تربی بیلیخ    "
 : جواب دادیتماس گرفتم و او فور.  نداشتمپیحال تا    
 الو؟-    
 ؟ی حرف بزنیتونیم-    
 ! بود باز بزنمشکیآره ؛ نشستھ تو سالن ، نزد-    
 ھی بدجور برعلطی کال حرف بزنم اما شراخواستمینم. رمی از اوکمک بگخواستمینم    

 :رفتی مشی پالتمیمن و تما
 .شمی زنش اومده بود پنیبب-    
 خب؟-    
 واسھ سقط-    
 خب؟؟؟-:با خشم گفت !  چقدر ناراحت شددمیازسکوتش فھم    
 . بچشوخواستیم-    
 !!خب؟؟-    
 . از شر اون پدرفالن خالصش کنمنجایاوردمش ا-    
 : خندان شد اما مشخص بود ھنوز ناراحت استی کمشیصدا    
 ؟ی مکان دادیعنیاھان -    

 
 . بدهلی تحواریزنشھ؛ ب.  ستی دست تو نگھی دنیخب ا-    
  شد؟؟ی چی ادعا بودیخدا-:رت گفتم با نف    
 ھ؟ی قانون طرف کیفکر کرد! گم؟ی مگھ بد مھیچ-    
 : دمیداد کش.  افتاده بودموانی حمانی اادی    
ملحفھ را بھ چنگ گرفتم و با ! (زنھ بچرو دوست داره نفھم.  بچشو بکشھخوادیم-    

 ! حاللشو بکشھی بچھ خوادیاون کثافت م).. ادامھ دادمی گرفتھ ایصدا
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 .اصل کار زشتھ. حالل و حروم نداره-    
  تو رو ندارمی نظرات شخصدنیاالن وقت شن-    
 .میکنی شرکتم حاال درستش مایب-    
  کنم ؟کاریبھ نظرت چ- : احمقانھ نرم شدم تعجب کردم نکھیاز ا    
 کھ یحنل!  منی از لحن ناتوان و کودکانھ رتیح!  آمدی مرتی حیازسکوتش بو    

 ...ده سال است تجربھ ندارمش
 

 اما تو ھم زنمی باھاش حرف می ھر چایدوستانھ .  شرکتمایب. اآلن آروم باش آذر-    
 . چھ کار کنمنمی نگو تا ببیزی چی بھتره ولیباش
 . نداشتی ما تمامی ھاداریانگار کھ د.  زل زدمیتماس را قطع کردم و بھ گوش    
    

 جواب یسالمش را ب.  باز کردیزنگ شرکت را زدم و عل ی در پیچندبار پ    
 چند نیبب-:  گفتی بلند شد و نھ گذاشت نھ برداشت تنددنمیمرد باد. گذاشتم و داخل شدم

 !زنمیبار با زبون خوش دارم حرف م
 : از اتاق آمد و بعد خودشاری جانیصدا    
 ! فعال داشتھ باش تا بعدنویا,ی حرف بزنی کھ کال حق ندارگھیجور د-    
 . سرتکان دادمی و با لبخند براستادی انھیدست بھ س    
 :باز بھ مرد نگاه کردم و او گفت    
 ی کھ اومد تودمی خودتھ، چون شبش خودم رسوندمش و دشی پدونمی من منیبب-    

 .نییبعدشم رفتم و از دور منتظر شدم و مطمئن شدم برنگشت پا. مطب
 

 . دادم و بعدش رفتم خونھکی ى تمام کشقھی دقستیب-    
 ش؟ی دارکاریچ-: میفقط توانستم بگو    
 ! خودتھشیپس پ-    
 ؟ی دارکاریباھاش چ-    
 .با بچش کار دارم.  ندارمیبا خودش کار-    
.  کننده ى خاطراتم شده بودی تداعنکھی بود ھمانجا جادرجا سکتھ کنم از اکینزد    

 : گفتمزی آمدیاال آوردم و تھدانگشت اشاره ام را ب
 !یکنیمصمم ترم م-    
 ؟؟!!یای لفظ قلم میدکتر-: گفتیصورتش را درھم کرد و با دھان کج    
 ! بگو بابایزی چھیتو -:  کرد و گفتاریروبھ جان    
 .ستمیمن بابات ن-    
آخھ برادر من -: جلو آمده بودیی از در صلح و مظلوم نماشعوری بار مردک بنیا    
 بچھ رو ببنده بھ خوادی مکھی زننیا!  ماه بعدمھیعروس! رمیگیدارم زن م! زمنیعز

 .شمیر
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 محکم بھ ؛ی ام را از فاصلھ ى دومتری دستفی اراده کیب. دود از سرم بلند شد    
 . دادیسمتش پرت کردم کھ جاخال

 بھ خواھر شناسم،یانوم دکتر رو مخ-: را گرفت و رو بھ مرد گفتمی بازواریجان    
 . راحتالتیخ.  زن تو رو پناه بدهادی نمکنھ،یخودش رحم نم

اگھ رحم داشت بھ منھ تازه داماد ! اونش کھ مشخصھ! آره وااله-:مرد با خشم گفت    
 ! بدبخت بشمذاشتی و نمکردیرحم م

 نیستم با زننده ترفقط توان. دیترکیسرم داشت م! اورمی بود از وقاحتش باال بکینزد    
 :میلحن ممکن بگو

 .خفھ شو-    
 ! شد؟یفقط بگو معصومھ چ. شمیباشھ خفھ م-    
  راستشو؟؟یگیچرا بھش نم-:  رو بھ من گفتاریجان    
 لی تبدگری دی معصومھ را بھ آذرخواستمینم. دی نگاھش کردم و رنگم پریبا ناباور    
 !فروختی کمک بھ ھمنوع حاال داشت مارا می با آن ھمھ ادعااریجان. کنند

 
 . را بھ چنگ گرفتم و با چشمانم خواستم الل شودشیبازو    
 ! کھ بدترهی نگنکھیا! ؟یترسی میاز چ!  فرار کردیبگو کھ موقع جراح-    
 اریمرد رو بھ جان.  چشم دوختمرانی گرفتم و بھ مرد حینفس. نامحسوس آسوده شدم    

 د؟؟؟یگی میآقا چ-: گفت
 : با اخم گفتاریجان    
 ی وقتگھ؛ی مشیبی نامزدم ، از خودش و تو و غرشی پرهیاون شب خانومت م-    

حاال . کنھی و فرار مزی ھمھ چری ززنھی آن مکی ی واسھ جراحشدهیداشتھ آماده م
 اصرار یلیچون اون شب گفتھ کھ تو خ.  کھ بگھ فرار کرده طرفترسھیخانومم م

 شده ؟ تھش برسن ی شده چی و چنین مفقود اعالم کترسھی منمیا.  بچھی بھ نابودیدار
 . و مطبش و کارشنیبھ ا

 
 . بود کل ماجرانیا. میری درگیلیما واقعا از اون شب بھ بعد خ-    
 نی بارون اری اصال اون روز ز؟؟یچرا گفت مصمم تر شدم؟ مصمم چ..پس چرا-    

 !! گفتگھی دیزایخانوم چ
 آشغال تو ، یکارا.  زن و مردتی جنسی رومی داری ، ما باھم مشکل شخصیچیھ-    

 .میمصمم شد کھ ازدواج نکن. منم از چشمش انداختھ
  آورد؟ی حرف ھا را از سر قبر پدرش منیا    

. 
 ! بشھ؟ی بھ زن تو کھ چمیآخھ پناه بد-:اریجان    
 . کجاستدونمی روستا؟ اخھ خراب شدشم نمرهینگفت م-: نگاھم کردیشانیمرد با پر    
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 نگاه کردم و یبھ عل.  مبل نشستمی آمد کھ جوابش را ندادم و رویآنقدر از او بدم م    
 . نیری شزی چھی-:گفتم
 . شربت برگشتوانی لکی کرد ، رفت و با ی معنیخنده ى ب    
-: گفتتیا جدب.  کنارم نشست اری خارج شد و جانری افتاده و درگیمردک با سر    

 .کنمیخواھش م
 .تکان دادم" ممنون"  یسرم را بھ معنا    
 ؟یخوب-    

 
 ؟ی کنکاری چیخوایحاال م-    

 
 . ولمون کنھدونمی مدیبع-    
  نگھش دارمخوامیم-    
 .بھیعج-    
 :گفتم.  استبی عجیزی چھ چدمینپرس    
 .ی داریمخ دروغ ساز قشنگ-    
نھ واقعا -: و گفت دی ھم آھستھ خنداریجان.  کردمی نادریخنده  چرا اما تک دانمینم    
 . شدیشانس...

 .من رفتم.. درکل ممنون-    
 ... بجاششھیم....شھیم-: برداشتم کھ گفت نی زمی را از روفمیک    

 
 .رونی بمیامشب بر-    
.  شام دوستانھھیفقط ...فقط -: درستش کردی نشان دھم و فورینذاشت عکس العمل    
 .  حرف بزنمنکھیواسھ ا.  ی معممولیلیخ

-: گفتم ی عرضھ و دلقک نبود پس کامال عادی بمی براگری نداشتم و دی مشکلنباریا    
 ...فعال. ستمی نیھم زبون خوب

 .  تنھامیلیخ.  بسھیشنونده ھم باش-: کھ گفترفتمیداشتم م    
 یلیھنوز خ.  خودم ھم خوب باشدی برادیشا. کردیبا التماس نگاھم م. نگاھش کردم    
 ...  ولمیآن ف. دانستمی نمزھارایچ

 .باشھ-:شانھ انداختم و گفتم     
 . دنبالتامیپس م!! یمرس!! شھیباورم نم- : گفتجانیبا ھ    
 .آدرس بفرست. ستمی خودم فلج نخوادینم-    
 .  تفاوت در را بستمی خنده اش آمد و من بیصدا    
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 نی؟ واقعا چرا من ھمچ" چرا"  شدی دائم در دلم تکرار مشدم؛ی کھ آماده میوقت    
 کھ گفتھ ی حال مقابل رستوراننیبا ا!  قبول کرده بودم؟ی راحتنی را بھ ایدرخواست

 کھ داخل و خارج ی و مردمان شادی ورودیبود، پارک کردم و چند لحظھ بھ تماشا
 و ی و حس سر خوردگدمیترسی می مکاننیمچ از حضور در ھیروز. ستادمی اشدندیم

 ی خودم ساختھ بودم و مدرکی کھ برایاما حاال با ظاھر.  دادیخجالت بھ من دست م
 در من وول یاما چرا ھنوز آن حس خأل لعنت!  سر تر بودمشانیھایلیکھ داشتم، از خ

 ودتر زکندی کشانده واصرار منجای چرا من را مثل دخترکان تازه بالغ تا اخورد؟یم
 ! پر کنمست،ی چفھممی دارم مگری را کھ حاال دی شوم؟ زود تر بروم تا خلئادهیپ

 یقینفس عم. دی رسنجای ھمھ تالش کردم تا انی کھ ایاز خود. از خودم بدم آمد    
 ی دستش را رواری کھ آمدم بروم؛ جاننی و استارت زدم، دنده گذاشتم و ھمدمیکش

 کاپوت خم شده بود و با تک ی رویدودست. دم پلک زشیخمار بھ رو. کاپوت گذاشت
 .چرخاند! " کجا؟"  ی باال آورد و بھ معناادست چپش ر. کردی باال رفتھ نگاھم میابرو
طبق معمول در قفل بود و دستش کھ . ستادی انداختم و او کنار در انیسرم را پائ    
 . آمده بود برگشتشی باز کردن پیبرا
 ی کھ دستش رویدرحال. ل را زدم و او در را باز کرد قفزانی آوچی سوئیاز رو    

ِبن ژوق مادموآزل -:سقف بود، تا کمر خم شد و گفت   !)سالم خانوم! (ُ
 

 !؟ی بریخواستی حاالم م،ی ھمھ کھ مارو کاشتنیا-: ادامھ داد ی بارجدنیا    
 جذاب بھ سمت ی دست در دست مردبای زیزن.  را نگاه کردممی دادم و مستقھیتک    

 : چند بار پلک زدم وآنھا دور تر شدند. رفتندیرستوران م
 

  ؟دیاینم-    
 اصالح یصورت. دمیکج نگاھش کردم و بھ وضوح تمام صورت و ظاھرش را کاو    

 ی درشت و قھوه ایچشم ھا.  امتداد داشتشی ھاقھی کھ تا شقی بلندیکرده، ابروھا
 ...رنگ و پر نور

 
  شد؟یچ-    
 دای از آن پی بازش افتاد کھ با خم شدنش گردنبند درخشانی قھی بار نگاھم بھ نیا    
 :  شدی عصبیکم. بود
 الو ؟؟-    
 دی را برداشتم و او خودش را عقب کشفمیک.  را خاموش کردمنی گرفتم و ماشینفس    
ِ شلوار کرمش کربی دستش را داخل جکی بودم کھ ستادهی افیبالتکل.  شومادهیتا پ د و ِ

 ! بانودیبفرمائ-: در رستوران را نشان دادگرشیبا دست د
 با ییاروی روی براگری دی لحظھ فکر کردم نکند تلھ اکی.  قفل شده بودمیاما پاھا    

 .؟ انگار کھ فکرم را خوانده باشد!کنم؟ی می چھ غلطنجایاصال من ا!  باشد؟مانیا
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 !می دفعھ واقعا خودم و خودتنیا-: گفت یبا تک خنده ا    
.  سالن بزرگ بھ صورتم خوردیموج گرما. می و داخل شدمیشانھ بھ شانھ راه افتاد    

 !شدی خوب گذرا بد می حس ھانی دست داد، اه کھ حالم از ایحس خوب
 خوب کوتاه و ی حس ھانی و اشدمی می کنم کھ چھ حالفی توصتوانمی جوره نمچیھ    

 ... است امادی است ، از من بعبی عجدانمیم.  آمدیزکجا م چھ بود و ایلحظھ ا
 وقت شب بھ نی اتوانمی و مرموز، مبھی ھرچند غری کھ من ھم کنار کسنیھم    

 .کردی را در من زنده می خاصی ؛ حس زنانھ میایرستوران ب
 حال توان بروز نداشتم نیبا ا!  آمدیفقط خوشم م. ی از عشق بود نھ دوستینھ حرف    

 . داشتممی دورنی ساکت و سرد برعکس حس ھایو ھمچنان ظاھر
 "نجایا" رفت و گفت یزیبھ سمت م    
مقابلم نشست .  نشستم ی تشکرای حرف چیبدون ھ. دی کشی صندلمی کرد و براتمیھدا    
 :  گفتمی کھ سالھا باھم باشیی گو،ی عادیلیو خ
 !شرفی بکردی؟ ولم نم!! رو دست بھ سر کنم؟نایمگھ تونستم سار-    
ُ سر خورد و ثابت شی چشم ھای ، روستالی نمک پاش کری از رومیمردمک ھا    
 برخورد قاشق و چنگال ھا، بھ ھم نگاه ی و صدااھوی ، در آن ھی حرفچی ھیب. ماند
 .میکرد
 حاال داشتم دوچشم شناسم؟ی می دردمند را از صد فرسخکی یگفتھ بودم چشم ھا    

 .کردی بھ من نگاه می آن دردبزرگ و ملتمسی نی کھ در ندمیدیبراق را م
 پلک انداخت و نگاه ی گرفتم، پس فورشیانگار کھ دانست چھ حرف ھا از چشمھا    

 ...دمید -: حرف امشب گفتم نیبھ عنوان اول. را کات کرد
 !چشمت روشن-    
 دمیبھ او گفتھ بودم دردش را د.  کردیک پاش باز قھر کرده با نمیو مثل بچھ ھا    

 ! حرف من درست استیعنی نی وادمی را دزی چھ چدیواو نپرس
 

 ؟یخوری میچ-    
 االمکان ی حتکردی می کھ سعیدرحال" . ستیمھم ن" بدون جواب، شانھ انداختم کھ     

 .ِ منونی اایب. تعارف نکن...  کھشھینم -:چھره اش را پنھان کند گفت 
 یباز ب.  خودشی سفارش دادم و او ھم برایزیچ.  کشمکش نداشتمیحوصلھ     

 ی روگرمی گذاشتم و با دست درچانھی دستم را مشت کردم و زکی. میحرف مانده بود
 .دمی کشی نقش و نگار درھمزیم

 .دیترکی دلم داشت مگھی دییاز تنھا...  شدم آذریامشب روان-    
 : نشستھ بودم بھ او دادملی کھ مانگاھم را ھمانطور    

 
 !حاال ھمگوشم بود اشکال نداره. خوادی ھمزبون مھیدلم -    
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 نھ گھی دیآخھ تو فقط گوش -: کرد و گفت ی تک خنده اد؛ینگاه پرسشگرم را کھ د    
 !؟
 

 . حاملھ اسدونستمینم-:دمی درھمم انداختم و شنی ھای نقاشی را رومیباز چشم ھا    
 

! نوزده سالم بود آذر-: ادامھ دادیبا ناراحت. ستادی از حرکت امی دست ھایالحظھ     
 !فکر کن

 
دلم .  صحبت کردنش گوش سپردمختھی جستھ گرنی کردم و بھ ایفیاخم ظر    
 ! برودنی ابھت کاذبم از بنی ازاشتری تا بمی بگویزی چخواستینم
 

 دنی بھ شنلی بار تمانی اولی کھ برایسفارش ھا را آوردند و او سکوت کرد و من    
 لبخند اریبعد از آنکھ رفتند، جان!  را داشتم ، منتظر گذاشتی کسیداستان زندگ

 م؟یبخور -: زد و گفت یمصونوع
 

 . ، تعارف نکندیبفرمائ-    
 ی مھرباننی کرد و من ھمچنان مسکوت و منتظر بھ او و اییرایتند و تند از من پذ    
 :  کردم و او گفتیچنگال را برداشتم و با ساالد باز.  چشم دوختمشیّ پرتمنایھا

 ؟یکنی بگم مسخرم نمیزی چھی-    
 

 ! خوشحال ترمگھی دیامشب از ھمھ وقتا-    
 چرا -: گفتم کردمی و رو مری افتاده بود و ساالد را زنی پائمیھمانطور کھ پلک ھا    
بعد ! چوقتی ھیدادیاخھ تو محل نم.  اصالمی جورھی! ھھ! دونمیچون نم... چون -    

 !ی وضعھی اصال ی اومدھوی
 

 !فکر کن!  استرس گرفتمیی جوراھی-: را طنز آلود کردوگفتشیصدا    
 ؟ی ھستیتو ک-    
.  باز مانده بود داده شدی گفتن حرف بعدیحاال نگاھم باال آمد و بھ او کھ دھانش برا    

 . مردم و رستوران چرخ خوردی شد و چشمانش تند و تند رومرخین
 
 

 .مونی مرد بدبخت و آدم پشھی. چارهیِ پدر بھی)... با بغض گفت ... (من -    
فکر .  رستوران نگاه کردمالیخی گفتم و من ھم کالفھ بھ مردم شاد و بینوچ آھستھ ا    
 ....  داشتمی داستانھا خواھدانستمیم.  را رو کندتشی حاال حاال ھا شخصکنمینم
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 کھ ھر یاو ھم چشم از مردم برداشت و با اشک.  رخ درھمش دادممینگاھم را بھ ن    
 :  گفتزدی آمد تا بریآن م
 .بچمونو کشت-    

 
با اخم نگاھش .  نکندھی تا گردیتند وتند چشمانش را مال. مثل پسربچھ ھا شده بود    

 : محکم گفتمی و لحنیبا ناراحت!  و بازھم من مرد شده بودم و طرف مقابلم زنکردمیم
 خب-    
 ختمی نوشابھ رشی اراده برایب.  اش را گرفتیشانی و پزگذاشتی میآرنجش را رو    

 "یمرس" آھستھ گفت . و مقابلش گذاشتم
 

 داغان و شی چندلحظھ پنیانگار نھ انگار ھم.  و صاف نشستدی کشیقینفس عم    
 :  گفتی داد و با لبخند زورکھیتک. شکستھ بود

 .الیخیب-    
  اومدم؟یالک -: درھم بود گفتم میھمانطور کھ اخم ھا    
 ...  بگم آخھیچ-    
 .فھممینم-:آھستھ گفتم     
. ھجده سالم بود باھاش آشنا شدم- : تکان دادم کھ گفت نیکالفھ سرم را بھ طرف    

 .می بعد بچھ دار شدکسالی
 و قی و عمزی میخم شد رو . نداشت انگاریتعادل روان. ختیباز اوضاعش بھم ر    

 : ملتمس نگاھم کرد
 !!!!کشتش! بچھ دوست داشتم آذر-    
  سراغ من چرا؟یحاال اومد -:خونسرد گفتم    

 
 . تورو کشتھی کھ بچھ میی ازھمون کسایکیمنم -    
 تو دونستمینم):  زد و گفت زی می رویکی.  بودوانھید!  شدنیخشمگ! (دونستمینم-    

 .خوشم اومد ازت. ی و ترک کردی معتاددمیفقط د! یکنیچھ کار م
 . خوشم اومدشتری بدمی فھمتویداستان زندگ    
 .صورتم را جمع کردم    
 دهیدردکش.  مثل خودمی ھستیکیگفتم  - : وار ادامھ دادوانھی نکرد و دیتوجھ    

 .می برسجھی باھم بھ نتمی بتوندی جلو شاامیب. بدبخت
 

 جلو و تو روھم مثل امی بشم اما گفتم بذار بالیخیخواستم ب...ی اکارهی چدمیاما د-    
 . ھا کھ خودمو با خوب کردنشون سرگرم کردم، درست کنمیلیخ
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 دای پی مرد خوبنی باور کنم ھمچیعنی-: را برگرداندم و گفتم می حوصلھ رویب    
 شھ؟یم

 .بخاطر دل خودم. کنمیمن دارم خودمو سرگرم م. ستمیمن خوب ن-    
 

 .یفھمینم...  کارانی داره اییبخدا صفا. شمیآروم م-    
 

 : با حرص بھ طرفش برگشتم    
. ی گذاشتنی تو مطبم دورب،ی و با من روبھ روش کردوونی حمانی سراغ ایرفت-    

 ؟؟ی چیعنی نایا
 یفقط خواستم بھ زندگ. ی ھمون بچم فقط خواستم خوب بشیبخدا، بجون نداشتھ -    

 .برت گردونم
 : کردم و ادامھ دادیاخم    
 .راھت غلطھ. ی درست بشدیبا. ی خوب بشدیبا-    
 !) نگاه کردمیوبا پوزخند آنور! (ریتکب -: گفتمیبا مسخرگ    
 گمیبخدا راست م-: برو بابا تکان داد و کالفھ سرش را گرفت یدستش را بھ معنا    

 !خورم؟یم) ی....گ( ھا و کمپ ھا دارم چھ ھیری خی پس من تو؟یفھمیچرا نم
 را میاما خودم را کنترل کردم و رو.  و بامزه اشیخنده ام گرفت از لحن حرص    

 .برگرداندم
 

 . دخترکنمیدارم خودمو آروم م-    
 . االن راھت بدتر ازمن بود،یدیکشیاگھ بھ حد من زجر م: نگاھش کردم و گفتم     

 
 .یدادی شعار نمینجوریالن ا ای من بودیاگھ جا-    

 
 می حرف ھادنی شنی انتظارش برانی پرحرف شده بودم و نوع نگاه او و ابیعج    

 :شتری بی ھاالوگی بھ گفتن دکردی مقیمن را تشو
 . شدمینجوریمنو کشتن کھ ا-    

 
 ؟یتوچ-    
حاال ھم . دمی کشیاما من ھم بدبخت. ی باور نکنیحق دار...آره -:آھستھ گفت     

 . برهادمیخودمو سرگرم کردم تا 
 . باز مانده بود کھ ساکت شدمی بعدی گفتن جملھ یدھانم برا    

 
بچم . شروع کردم بھ مثبت فکر کردن.. ی ورنی من ا،ی رفتیمنتھا تو اونور-    

 . ھمھ بچھنی کھ ھست؟؟ انای نداره، ساریبیمرد؟ ع
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 دادم مثل سابق حیترج.  بود انگارلمیادا و ف.  از حرف زدنشامدیاصال خوشم نم    
 .ساکت باشم

 
فقط واسم جالب بود کھ ... نھ. نھ دوست دختر. خواستمی میتو رو واقعا واسھ دوست-    

 .ی و حاال سرپا شدیزخم خورده ا
کھ انقدر ...  کھ نی و بھت بگم آفرکتی نزدامی بخواستمیم -: انداختنیسرش را پائ    
 .ی ایقو

 !ی بذارنی کھ دوربی زددموی کلھویاونوقت ھمون شب . آھان-    
 

 تو اون جشن اون نامرد رو با من ھوی ، ی راه ارتباطچی بدون ھیتو بستر بود-    
 !یروبھ رو کرد

 تمام یمن دوھفتھ ! ھمون شب نھ ! نھ -: زد و گفت زی می چند بار روتیبا عصبان    
 .یکنی مکاری چی کھ شبا داردمیمطبتو داومدم . دمیدر موردت پرس

 . گرفتم تو رو ھم درست کنممیاونجا بود کھ تصم    
 .ی درستم کنی بخواستمیمن خراب ن -:باحرص گفتم     
 .ستیمنم منظورم اون خراب ن-: دوبرابر گفت یبا حرص    
 .جالبھ زوره-:آھستھ گفتم    
 کند اما کلمھ نی توھخواستیم...(ِیتو.... ِی مثل تویکی. زوره !! آره آره  -:داد زد    
 . منو کشتی صفت بچھ یب):... کردنشیگزی جای بھتری

توجھ .  کھ تمام چشمھا بھ ماستدمیدیم.  بلند شدم تی را برداشتم و با عصبانفمیک    
 : بھ سمتش برگشتم وگفتم. ستادمیدنبالم آمد و من در محوطھ ا. نکردم و راه افتادم

 .نمتی نبگھید-    
 کھ زن ی کردی چھ غلطنیبب -: نگاھم کرد و من ادامھ دادم نیغمگ. آرام شده بود    

 .ی رو بھ اونجاھا کشوندچارهیب
 

 . نداشتمیمن گناھ.  نکن آذریقضاوت الک -: تکان داد و گفت نیسرش را بھ طرف    
 

 ... نداشتم کھیسن. بچھ بودم-    
  برام بد خواست؟؟ای کل دنی ھان؟ بھ زور خوب بشم؟ وقتکارکنم؟ی من چیگیم-    
 حاضر چکسی عمر تلنبار شده بود و ھکی کھ یی درد و دل ھانیدست خودم نبود ا    

 .نبود بشنود
 یدونیم!  از من ؟یدونی میتو چ - : کتش را بھ چنگ گرفتم و گفتم یپرخشم لبھ     

 شوھرم واسم آدم گذاشت بچمو بکشن؟
 ....!"آذر "-: گفت رلبیبا غصھ ز    
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 انھی تر شوم، درشت و گرد کرده بودم و وحشعی آنکھ نبارد تا ضایچشمانم را برا    
 .کردمینگاھش م

 کنھ؟؟؟ی ممی انقدر وحشمانی ادنی چرا دیدیحاال د-    
 ...یفیبخدا تو ح...  آذری شاد باشخوامیمن م-    
 . گرفتی صورتم را بھ بازیِ کج روی و موھادی وزی خنکمینس. پلک بستم     

 
 از یبخدا خوب. یخوش قلب...ی حتیحت... ی کرده الی تحص،یکی ش،ییبای ز،یجذاب-    

 .نکن با خودت.  آذربارهیچشمات م
 غرور ی کھ داشتم، صورتم را درھم کردم تا تتمھ یبرعکس حس خوب. اخم کردم    

 سرم را بلند خواستمینم.  را نگاه کردمشی انداختم و کفش ھانیسرم را پائ. و ابھتم بماند
 ! نگاھش کنممی مستقشدی نمگری بود کھ دییکجورھایآخر . کنم

 
 . محکایفقط دوبار با من ب-    

 
 .رخوارگاهی شایدوبار ب-    

 
 و می ارزش کردی بی آدماری خودمونو درگی کھ چقدر بھ ماھا کھ الکیفھمیم-    

 . دارنازی نمی غم بغل گرفتیزانو
من شانس ندارم چرا  -: کھ حاصل از نفھم بودنش کردم گفتم یبا تک خنده ا    

 .ارنی کنم، فردا از دماغم می امروز خوب؟یفھمینم
 ؟؟؟یک-    
 .دونمی روزگار سرنوشت چھ مایدن-    
 دونمی داستان ھا دارم کھ بگم، میلیحاال من خ. میھی شبیلیمن و تو خ -:آھستھ گفت    

اما بخدا قسم خواستم .  بھمی شدنی بدبدونمیم... ی کھ بگی حرف ھا داریلیتو ھم خ
 .بھت ثابت کنم اون آدم ارزشش رو نداره

 
 .مانی کردن نقشم ، برم دنبال اینھ کھ فقط و فقط بخاطر عمل-    

 
 .گمیمشھورھا رو م. ھیری خی داده بودن واسھ ھمکارھیخودشون اطالع-    
 !چقدرم خواھان داشت -:م  گفتی عصبیبا تک خنده     
 چقدر طاشی کارش تو رسانھ ھا پخش شد، بلنی ای از وقتیدونیم! چون زرنگھ-    

 !فروش کرد؟
 

 م؟ی باھم رابطھ داریدونیم-    
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 - : آرام باش تکان دادی نگاھش کردم کھ دستش را بھ معنایتند. چشمانم گرد شد    
 . شدازی اگر نھیری خیفقط در حد زنگ و واسھ برنامھ ھا

 
 !شھ؟ی می چقدر عالنتی اگھ ببیدونیم-    
 . نکنشی ھندلمی فن،یبب -:حاال چشمانم را تنگ کردم و گفتم     
 .فقط نظرم رو گفتم.  اعتمادتو از دست بدمستمی ھم حاضر نگھید. دونمیم-    

 
 . روتتی موفقنھی ببخواستیدلم م-    
 ھم سرنزده بود کھ ی بی بھ بی ھمھ سال حتنی گفتھ بود انیآذ.  انداختمنیسرم را پائ    

 . امدهی دوستان، بشنود کھ من بھ کجاھا رسای ھا ھی ھمساقیحداقل از طر
 کھ من چقدر موفق دانستی بھ او گفتھ باشد ، اما او ھم نمی بی ھم خود بدی شادانمینم    

 . کجادنی کجا و ددنیبازھم شن. شده ام
 

 بھ ی حالت بدتراز اونھ کھ بخوادونمیم.  درکھرقابلیغ برات ییاروی کھ رودونمیم-    
 .شدی اگھ مشدی می عالیلیخ...  امای کنی بازیقول خودت ھند

 نی زمی کرد و با نوک کفشش روبشی را درجشی دست ھایبعد بھ حالت نماش    
 .دیکوب
 . رفتمنی بھ سمت ماشی حرفچی و بدون ھدمی ام را باال کشینیب    

 
 . بد بودیلی امشب خدیببخش-    

 
 کھ دست دمی دنھیدر آئ. دمی کشیقی دادم ونفس عمھی تکفتمینشستم و قبل از آنکھ راه ب    

 .کندی و با اخم بھ دور شدنم نگاه منھیبھ س
 

    
 ی لبخند نامحسوس روکی و دی کشیقی نفس عمی با خونسرداریبا رفتن آذر ، جان    

 از چراغ ری و او نگاھش را با تأخدی لرزبشیتلفن ھمراه داخل ج.  نشستشیلب ھا
 .. اش دادی گوششگری و شش آذر گرفت و بھ نماستی قرمز دویخطرھا

 کھ بھ روبھ رو نگاه یدرحال. شدی صفحھ خاموش و روشن میرو" معصومھ"نام     
 :  پاسخ دادکردیم

 الو؟-    
  شد؟یچ-    
 .اومد خونھ-    
 . خبیلیخ-    
 حامد آمادست؟-    
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 .آره-    
 !دیموفق باش-    
 ریشب بخ-    
 !شب خوش-    
 بھ سمت دهیچی درھم و پیبا فکر.  گذاشتبشی را در جیتماس را قطع کرد و گوش    
 ی ھاتی و موفقشی نمانی کھ حاصل از ای اراده ایھنوز لبخند ب.  رفتنشیماش

 نی ا و فکرش حول و حوشکردی میی نشستھ بود، خودنماشی لبھایمنظمش رو
 " ، کجاست ؟یسکانس بعد"  دیچرخیموضوع م

  
 - : خودش را بھ من رساند و گفت ی گذاشتم، نگھبان تندی را داخل البمی کھ پانیھم    

 ! خانوم رزاقدونستیخودش اصال م!  بگمدی کھ نبادونستمینم! سالم سالم
 کھ یخمار پلک زدم و درحال. وکم کم نگاھش را از چشمانم گرفت و بھ پشتم داد    

 . بھ عقب برگشتمکردم؛ی ام فرو می بارانبی زده ام را در جخی یدست ھا
 صبح گنیم-:قدم قدم جلو آمد و گفت . کردی پوزخند نگاھم مکیشوھر معصومھ با     

 . دم درذارهیو م شب بھ شبم آشغاالتره،یگیبھ صبح واست نون م
 برود تا شی پشتری تفاوت و سرد بھ او دوختم و منتظر ماندم تا بیچشمانم را ب    

 می مستقکنم،ی حرکت نگاھش می و بحالی بدی دیوقت. عکس العمل درست را بدانم
  معلوم ھست؟؟د؟یکنی می چھ غلطنجاست؟یمعصومھ ا-: دی و غرستادیمقابلم ا

 را می بازویتند.  ، برگشتم و بھ سمت آسانسور رفتمھیکر موجود نیبدون توجھ بھ ا    
 بھ نگھبان وحشتزده یرچشمیز.  خارج شدبمی خاطر دستم از داخل جنی و بھ ھمدیکش

 . مقابلم نگاه کردمشعورینگاه کردم وسپس بھ مردک ب
 

 موش نی واسھ آبروم دارارمی بسی پلتونمی نمیدونی من؟یآتو گرفت. معصومھ رو بده-    
  تو کارم؟؟نیدونیم
 

  اصال؟یشنویم! ؟یمونیتو چرا مثل روح م -: گفت یشتریبا حرص ب    
 چھ وضعشھ نیا! با خانوم دکتر درست رفتار کن آقا -:نگھبان مداخلھ کرد و گفت     

 !؟
 .رمردیتو دخالت نکن پ -:مرد روبھ نگھبان گفت    
امشب بدون . امیمنم م-: دید و غردنبالم آم.  و بھ سمت آسانسور رفتمدمیدستم را کش    

 .گردمیمعصومھ برنم
در را . دادی بھ معصومھ و دارو دستھ اش فحش مرلبیبا من وارد آسانسور شد و ز    

 : گفترفتمی کھ بھ سمت در واحد میھول دادم ودرحال
 ؟یشنویم! یھو-    
 .رسھیدستت بھش نم -: را بھ در انداختم وقبل از چرخاندنش گفتم دیکل    
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مھم تنھا .  اش بدھمی تا بازشدمی مشترمصممی آورد، بی در می پررو بازیوقت    
 موجود پست نی اخواستمی بود کھ نمنیمھم ا!  بود، نبودبھیمعصومھ کھ ھفت پشت غر

 .بھ خواستھ اش برسد
 یاز صدا- : کھ آمدم داخل شوم؛ معصومھ با لبخند در را باز کرد و گفت نیھم    

 !!خاک بر سرم-): و وحشتزده گفت دیحرف در دھانش ماس... (نومپاتون شناختم خا
مرد با لگد در را پشتم باز کرد و من با خشم .  را در ھم کردم و داخل شدم میاخم ھا    

 و داد راھش دادم ودر را غیپس بدون ج.  داستان شودمی دوباره براخواستمینم. برگشتم
 .دمیپشتش کوب

 پشت من یبا نالھ و زار.  زدھی گرری رفت و زمعصومھ با وحشت عقب عقب    
ِولوم کن حامد ؟ - : شد و گفت یمخف  !ِ از جونم ؟ی موخوایچ! ِ
 : دیمرد کھ حاال دانستم نامش حامد است غر    
 .میبرو گم شو آماده شو بر-    
َبچمھ م! امینم - : خودش را چسباند و گفت شتریمعصومھ ب      !؟! ؟یفھمیم. خوامیِ
 کار درست دانستمینم. ی عکس العملچیبدون ھ. کردمی و متفکر نگاھشان مساکت    

 و تنھا؟ چارهی زن بنی کرد از اتی نھ ؟ حماای ساکت ماند دی باای آدانستمینم! کدام است؟
 خ؟ی آذر دوم تارنیاز ا
 برداشت ؛ خودم را محکم مقابلش سپر کردم و پرخشم زی کھ مرد بھ سمتش خنیھم    

 :  شد و گفتدهینگاه حامد از معصومھ بھ سمت من کش. فکم را قفل کردم
 .بکش کنار-    

 
 آمد کھ میدستش بھ سمت بازو.  کردم مسلط شومیسع. چشمانم را بستم و باز کردم    

 .ی نزد،یدست بھ من زد -:گفتم 
   
 

.  ام را پر کردینی ادکلنش تمام بی تر کرد و حاال بوکیپرخشم صورتش را نزد    
 نی ایگی میتو چ - : دی صورتم نشست و غری گرم و چندشش رویھرم نفس ھا

 وسط؟؟
من . ی تفاوتیانگار نھ انگار کھ من بودم و آن ھمھ ب. شناختمی آذر را نمنیبخدا کھ ا    

 دی من بانکھیا.  مقابل چشمانم بودزی چکیحاال فقط  .ی و سردیبودم و آن ھمھ ناراحت
 . بنشانمشی مرد نامرد را سرجانیا

 عقب یکم.  اش زدم تا دور شودنھی بھ سیکی.  از معصومھ دفاع کنمدی من بانکھیا    
 : شددهیرفت و نگاھش بھ معصومھ کش

 " !گم شو) ..." دی کشادی دوم را فریگم شو... (برو گم شو آماده شو -    
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 لیشما.  مدت ، فشرده شدنی در انی بارانی اولیبھ معصومھ نگاه کردم و دلم برا    
حالم خوش نبود، . گناھشی بی و عاشق بچھ بیتنھا و غر. آذر بود. دمیدیخودم را م

 .گرفتمی قلب درد مشتری بکردی کھ مھیگر
 ی بھ حالی حالشتری باستخوی عاجزانھ کمک منطوری و ادیترکیبغض تازه اش کھ م    

 .کردی نالھ می بود و با زبان محلدهیدلش را چسب. شدمیم
باز . ردی برگشتم کھ مثل آل منتظر بود تا جان بچھ را بگی دو سرویباز بھ سمت د    
 دی ننگیلی اآلن خیفھمی مم؟؟؟یگری دارم زن میفھمیبرو معصومھ ، م - : زد ادیفر

 . شکمتی تویواسم؟ ھم تو ، ھم اون تولھ 
صورتم با نفرت و انزجار ، رفتھ رفتھ درھم .  امدهی از مخ سوت کشمیآخ کھ نگو    

 ؟یچ -: می ناباور و از تھ چاه در آمده بگوییشد و تنھا توانستم با صدا
بھ سمت معصومھ . دی نشنکنمی آھستھ بود کھ فکر ممیاصال انقدر صدا.  نکردیتوجھ    

 !!دمی بھ رانش کوبی بکشد، ناخواستھ لگد محکم کھ آمد مچ دستش رانیرفت و ھم
 کار را کردم بگذار تا نیحاال کھ ا.  معصومھ ھم بند آمدی ھی برگشت و گررتیبا ح    

 .رونی من گم شو بیاز خونھ  -: بھ سمتش رفتم و گفتم انھیوحش. تھش بروم
 شد،ی تند و تند زده ممی پلک ھازد،ی چشمانش دو دو مجانی و از ھدیمالیرانش را م    

.  با تو ندارنیمعصومھ و بچھ اش کار- : دمی گرفتم وغریدستم را بھ سمت خروج
 .یّھر
انگار .  شدیکجوری.  بخنددخواھدی اشتباه کردم ، حس کردم مای دمی درست ددانمینم    

 :دی را درھم کششیبرخودش مسلط شد و اخم ھا. داشتی را نگھ مشیکھ بھ زور لب ھا
 .... پامیآ!!!  ؟؟ی ایتو چ...  تو ؟ی زنتو-    
در را . دیلرزی مشیدوباره خم شد و معصومھ پشتش را بھ ما کرده بود و شانھ ھا    

 .خورهی کھ حالم داره ازت بھم معیفقط گم شو سر - :باضرب باز کردم و گفتم 
 با  کن، منمی من بازیتو با زندگ... باشھ -: کرد و گفت زی آمدی را تھدشیصدا    

 چطوره؟؟.  تویزندگ
 خانوم دکتر می مشترک داری نقطھ ھیماھا -: و ادامھ داد ستادیلنگ لنگان مقابلم ا    

. میچون جفتمون گندباال اورد. می کنی کشتی و شکامیاری بسی پلمیتونی نمنکھیا... یوحش
 .میشیپس خودمون وارد عمل م

 . پرت کردمی کت نجسش را گرفتم و بھ سمت خروجیگوشھ     
  نھ ؟؟ینامزد داشت- :آمدم در را ببندم کھ گفت    
 . اش تنگ کردمی راه نگھ داشتم و چشمانم را در چشمان موذی ھامھیدر را ن    
  فرھنگ؟اری بود اسمش؟ مھندس جانی چیچ-    

 
 سر یی بالھودهی نگران شدم تا بنکھیبا ا.  و احمقانھ بودی اش مصنوعیطانیلبخند ش    

 .دمی کوبشی خونسرد در را در روی و با ظاھرتی اھمی بد؛یایادر مرده نآن م
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 از ی ھنوز چشمانش آثاردمیبھ سمت معصومھ رفتم و د. اما کم کم دلم شور افتاد    
 :  را گرفت و گفتمیمچ دست ھا.  داردگری و صد حس دی و نگرانجانیھ

  کنم خانوم ؟؟؟کاریحاال چ-    
 ...دونمینم -: تکان دادم و گفتم نی و منگ بھ طرفجیسرم را گ    
 ...!خدا-: گفتم رلبی اراده زی صورتم را گرفتم و بیدودست    
 خونمو دیکل -: گفتم یبا تک سرفھ ا. ستادمی صاف ایخودم ھم متعجب شدم وفور    

 ؟ی بریتونی تو رامسر، مدمیم
ِمن و من کردو گفت      دست چپ و راستمو . ستمیمن بلد ن...  ؟ نھ یچطور -:ِ
 !شناسمینم

 ی بھ رنگ و رویو اشاره ا( بخور یزی چھیبرو ... باشھ حاال -:کالفھ تر گفتم     
 ) کردمدشیسپ
 

 را ییرای سرتاسر پذنھیدست بھ س.  معنا نداشتمی ھمھ دلشوره و دل آشوب برانیا    
 . رفتمفمیرژه رفتم و درآخر طاقت از کف داده بھ سمت ک

 روز ھا تنھا کسم او شده نی بود، انقدر کھ استی شماره در لنی اولاریشماره ى جان    
 ! کجاست مادر ؟ن؟؟یاصال کو آذ!  داشت ؟ادیوگرنھ کھ آذر را بھ ! بود
 !ست؟ی و شوھرکش خر کدیآذر چشم سف! گرینوه دار شده است د    
 بلھ؟؟ -:  باعث شده بود بم تر بھ نظر برسداری خواب آلود جانیصدا    

 
 ! باشھ؟یآذرخانوم امر-    
 را گرفتم و با دست یشانی دست پکی گوش و شانھ ام گذاشتم و با نی را بلیموبا    

 . حاضر شودکردمی بھ معصومھ اشاره مگرید
 ....زیچ-    
 جانم؟-    
 ...اروی نیا-    
 !؟یک-    
 . زنھنیشوھر ا- :مکالفھ سرم را خاراند    
 ! آخھ؟یک-    
 .شمھیھمون کھ زنش پ-    

 
 شده باز داشیپ! خب؟- :  تک سرفھ ادامھ دادکی گفت و با ییآھان بلند باال    
 کھ؟؟یمرت
 . بودییکجورھای باد کردن رگش نیا. دمیلبم را جو    
 .آره بابا-: گفتمیحالیبا ب    
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. ولش کن زنھ رو!  چھ روش کمکھ؟نی درد سر شد؟؟ اخھ ایدیآذر خانوم د-    
 . کنھتیبگو بره شکا.  بدهادشیراھشو 

 یری کناره گنطوری ای فوق مثبت بود و گاھی گاھنکھی آمد از ایحرصم در م    
 مبارزه با حامد و حامد ی براشدمی مبی ترغشتری آورد من بی کھ کم میوقت. کردیم

 .دندکری تصور می ما زنان را اسباب بازنطوری کھ اییھا
 یی نداره، فقط گفتم بپا بالیاونش بھ تو ربط-:  گفتمرانھیبا لحن خونسرد اما حالگ    

 .ارهیسرت ن
 !؟یک! بال؟-:  گفتجانیبا ترس و ھ    
- :  ھمھ فشارنی ھم جانم را گرفتھ بودند با اشی حاالنیتا ھم. نداشتمحیحال توض    

 .کنمی مشی کارھیگفت نامزدتو 
 

 ! باباالیخیب! ھیانگار الک! کھی ؟؟؟ غلط کرده مرتی کھ چیعنی-    
 را کھ افتضاح باال رفتھ بود شی تا پشت پالتورفتمیھمانطور کھ بھ سمت معصومھ م    

 : بکشم گفتمنیی بود ؛ پادایو باسنش پ
 )و تماس را قطع کردم.(از ما گفتن-    
 داشتم خانھ میتصم. دیای خانھ ى رامسر را برداشتم و بھ معصومھ اشاره کردم بدیکل    

 . بگذارم و خودم برگردم تھرانارشی ام را در اختیى شمال
فقط خواستم ھمھ جوره خودم را ثابت کنم و .  باشم نھشینھ کھ عاشق چشم و ابرو    

 دای ھم پی خوبداری سرای را ادب کنم و از طرفمانی مثل ای احمقانتوانمینشان دھم م
! دار؟یسرا"  گفتی و مزدی مخونکی دلم سیھ ھا آن تی حس موذکیاما . کردمیم

 !!"؟یشوی جاده می وقت شب راھنی ااردی سراکی داشتن یبرا!! ارواح عمھ ات
 گفتی نمی حتگری سکوت کرده بود و دبی و معصومھ عجمی نشستنیھر دو در ماش    

 .ممنونم خانوم جان
 ھ؟یک-:  کج نگاھش کردم و گفتمی صدا داد و من در حال رانندگشیگوش    
 .یغاتی تبلامیپ-:  گفتی گرفتھ ایبا صدا    
 .کمربندتو ببند-    
 .چشم-    

 
 .واقعا ازتون ممنونم-    

 
 .دی نامزد داردونستمینم-    

 
 . خانومدیایماشاءهللا بھ ھم م-    

 
 .دیمثل من نش... بختتون بلند-    
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 .دیی تنھاکردمیفکر م. عجب کردماون روز با بچھ ھا اومدن ت-    
  چھ ؟؟ری چھ ھا بود، مغز او درگریمغز من درگ    

 
 . خانوم جانھی عوضیلیحامد خ-    

 
 ...نامزدتون-    
 .ستینامزدى در کار ن-: گفتمی بار تندنیا    
 .لحن و گفتارم آنقدر کوبنده بود کھ بتواند تا خود رامسر او را ساکت کند    

....    
 بھ حامد کردی را نگاه می مکس علی دی تری کھ نمونھ کارھای در حالاریجان    

 ؟یعنیبردش رامسر -: گفت
 چندبار شد تا حاال کتک خوردم ازش ؟؟! ھ؟ی چرا انقدر عصبنیبابا ا! آره-    
 نگاھش را بھ حامد داد و با تک ی لحظھ اچرخاندی ھمانطور کھ موس را ماریجان    

 . نبودنیقرارمون ا.  حامدشیاون روز بد زد:  گفتیخنده ا
  مونده؟؟گھی چقدر دنمیبب!  بشھیعیخواستم طب-    
 .دونمینم:  لم داد و متفکر گفتشی بزرگ و راحتی صندلی رواریجان    
 سکی رلىیخ -:  گفتکردی را تماشا مرونی کھ از پنجره بی و در حالستادیحامد ا    
 ...ی جانیکرد

 
 . گنگھ پسریلیتھش خ-    
 ی ھیتاحاالش کھ خوب بوده ، لطفا آ -: گفت ی سرش را گرفت و با کالفگاریجان    

 . نخونأسی
 .یکنینابودش م! شھ؟ی می اگر بفھمھ چقدر روانیدونیم-    
 زنگ الیسھ):..  گرفت و آھستھ تر گفت ینفس. .( مخی لطفا نرو روفھمھ؛ینم -    

 نزد؟
 ...چرا-: و گفت دی قلب کشکی بخار گرفتھ ی شھی شیحامد رو    
 !خب؟-:  نگاھش کرد و گفتی با لبخند تلخاریجان    
  کھ عشق بھ ماھا حرومھ؟یدونیم-:  گفتیحامد با ناراحت    
.  حامدگفتیراست م.  حامد دل سوزاندی و از تھ دل برادی کشی نوچ کوتاھاریجان    

 . ممنوع بود ھمھ اشانی وسط برانی ایعشق و عاشق
ھدفش بزرگ تر از آن بود کھ بخواھد .  از جانب خودش راحت بودالشیالبتھ خ    
 شده و الی کھ عاشق سھسوختی می حامدی شود ، فقط دلش برای عاطفرمسائلیدرگ

 و کاله یدلش بھ حال رسول ؛ آن پسرک با کاپشن باد!  کھ عاشق حامدیمعصومھ ا
 ! استاری کھ عاشق خود جانیا  بود و حنانھ کھ حاال عاشق حنانھسوختی میبافتن
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اصال  -:  بھ اندام چاقش گفتمرهی کاناپھ افتاد و من خی رویمعصومھ با خستگ    

 )و بھ شکمش اشاره کردم(ستیمشخص ن
 : بود گفتنجای تا ااطی حی در ورودی روادهیبا نفس نفسى کھ حاصل از پ    
 .چاق بوده! دهیفھمی نمیمن مادرمم منو حاملھ بوده تا ماه نھ کس. آره خانوم جان-    
 . . . خودم افتادم من ھم مثل او بودمادی    

 
 ییکجورھای فقط دانمینم.  نسبت بھ او و کودکش دارمی خاصتیحس کردم مسئول    

 خود نیھ ى سنگ حال ھمچنان در پوستنیبا ا.  مراقبشان باشمخواستیبودم کھ دلم م
 .ماندم و سالنھ سالنھ بھ اتاق رفتم

 ... شاد کنھتونوی کھ خدا زندگیالھ- : از ھمانجا گفت    
 یدانیم.  آن بغض کردمکی.  تخت مچالھ شدمی و رودمی سرم کشیشال را از رو    

 !!فقط پدر!!  پدر شومتوانستمی بھ بعد منیچرا؟ چون من از ا
 خودم باشد و من بھ ی کھ براخواستی میدلم بچھ ا! تخواسیمن دلم مادر بودن م    
 !! بدھمرشی نان دادن بھ او؛ شیجا
 چقدر ندی آمد و من سرم را در بالش فرو بردم تا نبی معصومھ از درگاھیصدا    

 :شکستھ ام
 .کنمی متونویزیکن.  من قربونتون بشمیالھ-    
 .خوامی نمزیکن- : دمی خشن اما از تھ چاه آمده غریبا صدا    
 .خاک کف پاتونم. قربون تواضعتون بشم-:  و گفتدیآھستھ خند    
باز با خشم اما ...  نبودسیاو فرنگ!  ساکت باشم اما او آذر بودشھی مثل ھمخواستمیم    

 :ھمانطور آھستھ گفتم
 !خجالت بکش. ستىی نی کسیتو خاک پا-    
 را شیرو.  سردم را گرفت تخت نشست و دستیرو. ستادیدور زد و روبھ من ا    
 : دستم را نداشتمدنی حوصلھ ى کشی و من حتدیبوس
  قدردان زحمتتونم خانوم؟دی بگم تا بفھمیچ-    
 :  اما کج نگاھش کردمدمیصاف خواب    
 .دی بھ آرزوھاتون برسکنمیفقط آرزو م-:  و گفتدی بھ شکمش کشیدست    
آب دھانم را قورت دادم و با چشمان تار .  شدمرهی را خدیچشم چرخاندم و سقف سپ    
 .رسمی نمگھید-: گفتم
 . خانومدینگ.  انشاءهللادیرسیم- :  و گفتدی کشیاھ    
 . ببرمت سونودیبا -:  شکمش و آھستھ گفتمیباز چشم گرداندم رو    
 و حس کردم با استرس نگاھم دی لحظھ رنگش پرکی. و بھ چشمانش نگاه کردم    

 .کندیم
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 اون ھ؟؟ی کدی و کاله بافت؛ آشنا نبود؟ دانستیرسول ؛ پسرک با کاپشن باد-    
 : )) دپ رد شدی دو روزه و از کنار آذر و جانایاون کھ گفت دن!! رھگذرست ھا

مگھ مادرم تو روستا نبوده؟؟ !  بابا خانومیا -: گفتی و مخالفیبا لحن ناراض    
 .ودن دست خداست سالم ب،یزی نھ چدی نھ سونو دامرزیخداب
 .فقط نگاھش کردم    

 
 . کھ خانوم جانستی نیازین-    

 
 . خودتھلیم- :  تفاوت نگاھم را گرفتم و گفتمیب    
  بمونم ؟نجایمن تاکى ا-    

 
 خانوم جان ؟-    

 
 . بلند شد و ھمانطور پنگوئن وار از اتاق خارج شدی با سختدھمی جواب نمدی دیوقت    

*******     
 .متأسفم داداش-:  شانھ ى حامد گذاشت و گفتی دستش را رواریجان    
 کھ باھم شدی ھم نبود نمی اگھ رفتنیحت- :  فرمان گذاشت و گفتیحامد سرش را رو    
 .میباش
 بھتر باشھ بھ دیشا..درستھ-:  داشبرد گفتی بھ رز پژمرده ى رورهی خاریجان    

 .ی تر فکر کنیمعصومھ جد
 بھ معصومھ تونمینم..ستیدست خودم کھ ن-:  کرد و گفتیحامد تک خنده ى تلخ    
 . نگاه کنمیمی ھم تای از ھمکار شتری بیزیچ

 یآخرا. ی بشالیخی بھتره بگھید-: دادھی و بھ در تکدی کامل بھ طرفش چرخاریجان    
 . حساس شدهگھیاآلنا د.  بلند شو ، پشتم باشم؛یداستان

 :  تکان داددیی تأیر سرش را بھ معناحامد چند با    
  نھ؟ذارهی با آذر باھاش قرار می واسھ خداحافظالیحاال سھ-    
 الیسھ-:  گفتی بار بعد از سکوت طوالننیبازھم در جوابش؛ سر تکان داد و ا    

 . دوستمنیزتری و عزنی تریمی بھ صمانتھی خگفتیم. ھنوزم باورمون نداشت
 

 ھمھ خواستھی ؛ مکردهی متی و داشتھ جراحی شدی ھمون موقع کھ تو زخمگفتیم-    
 . شدهمونی رو بھ آذر بگھ اما پشیچ

حالم - :  گفتقی بازدم عمکی و با دی تا چانھ اش کشیشانی از پی دست محکماریجان    
 ....خوبھ حامد

. 
 ؟یقبول دار. شھیبدقلق تر از شماھا بود اما نرم م. شھیداره درست م-    
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 بھت یلیقبلنم گفتم؛ ماھا خ. حال منم خوبھ-:  کرد و گفتنییحامد سرش را باال و پا    
 .میبدھکار

 ...نھ بابا-:  و گفتدی کشی ایدوستانھ و از سر دوست" نوچ" اریجان    
 . بھمونی رو تو دادی بھ زندگدیچرا داداش؛ ام-    

 
 .یریش بگ مشکل خودت زودتر حل بشھ و تو ھم آرامدوارمیام-    

 
 اد؟؟یفرشاد چرا نم-    
 چانھ اش را باال انداخت و با حالت اشاره کردن بھ روبھ رو فرشاد را با آن اریجان    

 .حالل زاده-:  اش نشان داد و گفتی رپرپیت
 . شد و بھ سمتشان آمدادهی پدشی از پرایفرشاد با لبخند گل و گشاد    
 .دی را باال آورد و از دور اشاره کرد و خندی ى اسباب بازسھیدو ک    
 . بوداری ى جاننھیقد پسرک نوزده سالھ تا س.  شد و بھ سمتش رفتادهی پاریجان    
 نایا-:  شده ى فرشاد کرد و گفتخی سخی سی موھای پنجھ اش را الی بھ شوخاریجان    
 ! مدل درست بزنھیصدبار گفتم ! ھ؟یچ

 .کنمی مفشیحاال رد..چشم عمو-:  گفت ودی خندیفرشاد با سرخوش    
پدرسوختھ ، معصومھ گفت -:  گفتی تکان داد و با تک خنده ى شوخی سراریجان    

 کنم ؟؟ چرا کاریمن با تو و حامد چ!! ی بھشون دادی فحش آبدار ناموسھیاون شب 
 د؟؟یکنیخارج از برنامھ غلط اضافھ م

زنھ !  باحال بودیلی خییخدا! اری آقا جانشھی میعیطب-:دی بار فرشاد از خنده ترکنیا    
 ! باحالھیلیخ

 ! نکبت؟ھیزنھ چ-:  بھ شانھ اش زد و گفتیکی با اخم اریجان    
 ! بابای شما آدمم کردنجاشمیتا ھم-: فرشاد با خوشى قھقھھ زد و گفت    
 !ستمیمن بابات ن-    
 مرد نی کرده بود ای پدرشی براقتایحق. ھر دو بھم لبخند زدند( ؟یستیواقعا ن-    

 )...  بابالنگ دراز دومنیا... قدبلند
 ؟ی ندارازی نیزیچھ خبر؟ چ-    
 .تمیینھ فدا-    
 .شدیداشت مرد م.  پسر افتادیری حری ھالی بھ سبارینگاه جان    

 
 !! شد ؟ ھمون ھرکولھیخانومھ چ-    
 کیبرعکس ھمھ ى گروه؛ او تصورش از آذر ، .  بھ آذر فکر کردی لحظھ ااریجان    

 . صافی زن با وقار و ساکت با قلبکی. و شکننده بودفیزن ظر
 اما بھ ،ییبای زی ھای بود، ھر چند با جراحبایآذر خوش اندام و ز!! نھ! ھرکول؟    

 .نشستیدل م
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 !درست صحبت کن فرشاد-    
 چشم-    
 . بردندھیری خی ھارا براسھی دادند و فرشاد و حامد ، کیدست محکم و مردانھ ا    

 
   

 نی آخرکردمی و من فکر مشدی خاموش و روشن ملی موبای صفحھ ی روالینام سھ    
 ...ھوم-: آخر تماسش بود کھ جواب دادمینفس ھا. دمی و کجا دیبار او را ک

 .زمیسالم عز-    
 .سالم-    
 .دمی چشمانم گذاشتم و آھستھ مالی را رودستم    
 ؟یخوب-    

 
 .کردی میی خودنمامی انگشتھای و خط چشم روملیبھ دستم نگاه کردم، آثار ر    
 ؟ییکجا-    

 
  تھران؟یای میک-    
 رامسر را انی جردی آی نمادمی؟؟ !!! تھران ؟می آی میِک.  درھم شدفی ظرمیاخم ھا    

 تھران؟ - :آھستھ اما متعجب گفتم !!  گذاشتھ باشمانی در میبا کس
 

 الو؟-    
 ..ھان-    
 من گفتم خارج ازتھرانم؟؟-    
 گفتم خارج از یک! ؟یُ اوردریوقت گ... َاه -: گفت ی و با ناراحتدی کشینوچ کالفھ ا    

 نمت؟ی ببشھی می بود کنی منظورم ا؟یتھران
 میاما برا.  بودمیالی خی از بییایدن! اقا برعکساتف!  نبودم ھا ریگ! قانع نشده بودم    

 .جالب آمده بود
 

 .رمیآذر جان من دارم م-    
 

 . تحمل کنمتونمی نمنجاروی اگھید. رمی دارم مرانیاز ا-    
 ..خوبھ-: گفتم کردمی انگشتانم را لمس می رویاھیھمانطور کھ آثار س    
 اما کنمی خودمو لوس مکنندیھمھ فکر م. امیمن ھنوز نتونستم کنار ب.. آره-    
 و کامال حق دیگوی چھ مدانستمی حرفش آمدم و نگذاشتم ادامھ دھد چون مانیم...(قتایحق

 ):دارد
 ..لی سھدونمیم-    
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 ل؟ی سھیگفتی بھم مادتھی - : بود گفت ی و ناراحتی آرام کھ پر از حس تلخیبا خنده     
 .یگی نمگھی وقتھ دیلیخ

 . نشستمی لب ھای روی لبخند کمرنگناخواستھ    
 

 کھ ی لطفشیکی. کنمی ھست کھ فراموش نمزھای چیلیخ... ارینھ ن. نمتی ببخوامیم-    
 .یدر حق من کرد

 
 ؟یایم-    
 .امیم-    
 .و قطع کرد" دوستت دارم" آھستھ گفت     
 د؟یگردی برمیک-:معصومھ انگار واقعا زنم باشد ، نگران و ملتمس گفت     
 خط چشم باز مانده بود گفتم دنی کشی اراده بخاطر تمرکز رویھمانطور کھ دھانم ب    

 .دونمینم-:
 . نا مفھموم و خنده دار شده بودشمی چرا کھ گود،یآھستھ خند    
 ! ؟یی کنم آخھ تنھاکاری چنجای اترسم،یمن م-    

 
 !یزنیچقدر حرف م- : را برداشتم وگفتم فمیک    
 شد و کمی کنان نزدی آمد، ھمانطور تاتی می دوست داشتنمی برایراه رفتنش کم    

 !!شال گردنم را مرتب کرد
 و مارا ندیای بی کم کم بھ جرم خاصدمیترسیم.  لبم جمع شدیبازھم ناخواستھ گوشھ     

 :  و مھربانش گفتماهی درچشمان سرهیمچ دستش را نگھ داشتم و خ!! ببرند
 . آخر ھفتھ ھاامیبمون، م-    
 اد؟؟یاگر حامد ب- : و گفت دیباز چشمانش جوش    

 
ّمراقب بچم باش... شما رو بھ خدا-       ؟شھیم. دیِ

 
 د؟یدیقول م-    
.  کردی بلندش بازراھنی انداخت و با پنیسرش را پائ.  نگاھش کردمقیمتفکر و عم    

 مطمئن بودم از او ًبایحاال تقر.  کردم و از کنارش رد شدمبی را در جمیدست ھا
 . نداشتمشی برای موجھلی دلچی بود کھ ھیحس خاص. کنمیمحافظت م

    
 و کی تارطیمح. می آمدی میی بود کھ زمان دانشجوی در ھمان کافھ االیقرارم با سھ    

 دینگاھم بھ اطراف چرخ.  بودیزی و پائی ابری ھوانیِگرمش خوراک ا
.  آمدرونی بزی و ازپشت مستادیا.  سر سالم دادم دست بلند کرد و من بامی براالیسھ    

 .آغوش باز کرد و نرم اما پراحساس ، من را در بر گرفت
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 بی باشم و ھمانطور دست در جیاما متأسفانھ طبق معمول نتوانستم ھمراه خوب    
 . رنگ کافھ زل زدمیماندم و از پس شانھ اش بھ کفپوش قھوه ا

 !شھیدلم برات تنگ م-    
 

 )دیخند(  ؟یخوب-:بھ حالت پچ پچ گفت . می شدرهی بھم خقیاز من جدا شد و عم    
 

 بگم یزی چھی-: نشست و گفتمیروبھ رو.  نشستمی صندلیفاصلھ گرفتم و رو    
 ؟یشیناراحت م

 
 . چانھ زدم و سرم را کج کردمریدستم را ز    
 !ی شدی کوچولو تپلکی-    
 ! بھ کامھی زندگیی جوراھیانگار کھ مثال -:ادامھ دادگفتم و او " ھھ"  ھی شبیزیچ    
 ! یلیخ! اوه -: گفتم یبا مسخرگ. نتوانستم عکس العمل نشان ندھم    
 ی چی چدونستمیخودم م -: گفت الی گذاشتند و سھزی میدو فنجان قھوه رو...دیخند    

 .یخوایم
 

 و او ھمچنان حرف دمی و طرح قلب را بھ سمت خودم کشدی سپی از فنجان ھایکی    
 !از اون پسره چھ خبر؟؟-:زد 

 
  بود اسمش؟یچ-    

 
 ؟ی بود جدیاسمش چ! ِا-    
 .اریجان- : بھ بخار فنجان گفتم رهی افتاده و خنی پائیھمانطور با پلکھا    
 !اھان آره-    
 کھ من راه ی ایاگر حامد بخاطر باز.  دل نگران کردی انداخت و من را کمادمی    

 ! آورد؟ی سر او مییتھ بودم؛ بالانداخ
 

 خوبھ حالش؟-    
 تفاوت شده یمن ب.  من مقصر بودمشد،ی مشیاگر طور.  بدای خوب بود دانستمینم    

 ی بھ خواستھ دادند؛ی جان مردستمی ھم کھ زییبچھ ھا. دیرسی نمیبودم اما آزارم بھ کس
 . داشتمیپس حاال حس عذاب وجدان خاص و نادر.  بودنشانیوالد

 
 . از خودمون صحبت کنم،یشیاگھ ناراحت م-    
 . کنان؛ نامحسوس تکان دادمدییسرم را تا    
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 . شدییکھویرفتنم -    
از توچھ -: انداخت نی و سرش را پائدیچیمثل من ، دو دستش را دور فنجان پ    

 . مرغا بشمی بود قاطکیپنھون، نزد
 . را باال اوردم و متعجب نگاھش کردممیکم کم چشم ھا    

 
 . نگاه نکنیآره ، اونجور-    

 
 .اما نشد.  بھش اعتماد کردشھی اواخر اومد کھ حس کردم منی ایکی-    

 
 و حاالم من می مدت با ھم کارکردکیفقط . گھینشد د -: زد ی بندمیلبخند کم جان و ن    

 .رمیدارم م
 !!ِھ دلم ، از رفتنش غصھ دار شد افتاد و تری بھ زمیباز چشمھا    

 
 ... آذری واسم مھمیلیتو خ.  دوستت داشتمیلیخ... امروز خواستم بگم کھ-    
ھرکار کردم -: نگھ داشتزی میدستش را دراز کرد و ودست من را گرفت و رو    

 . درست انتخاب کرده باشمدوارمیام... بخاطر تو بود
 - : گفتم ی با چشمان تنگ شده و اخم کمرنگ؟دم؟یفھمی من نمای کردیگنگ صحبت م    
  ؟لمھی ؟ فیگی میچ

 .الیخیب!  شدم یاحساسات! آره واقعا -: و شانھ انداخت دیبازھم خند    
 جانی دست بی بار وقتنیا.  و درست مقابل در راھمان جدا شدمی آمدرونیاز کافھ ب    

 . بھ دستش دادمیفیو سردم را گرفت؛ من ھم فشار کوچک و خف
 .مھربان پلک زد و تمام    

 
 
 

برعکس . دهیُ توپر و تراشی بلند قامت با اندامیدختر. ماندم و رفتنش را نگاه کردم    
انگار کھ . رفتی و محکم راه می داشتم؛ قوبی بر جی و دستدهی خمی سرشھیمن کھ ھم

 . نداشتھی مشکلچی ھچوقتیھ
 با ھر قدم دور شدن کرد؛ی را تجربھ میبی و غربی روزھا احساسات عجنیدلم کھ ا    
 ی مدت دوستنی آنکھ ای دارم برای و من حس کردم افسوسگرفتی کم کم مال؛یسھ

 .نکردم
 می باشرونی بالی با سھی کھ گاھشدیم.  کھ بھتر باشمشدی مخواستم؛یحس کردم اگر م    

 . را بھ خودم زھر و حرام کردمیاما تمام لحظات زندگ. می سفر بروای
 .دی لرزبمی داخل جی و گوشدیچی داخل کوچھ پالیسھ    



 245 

 یشماره ھا.  گرفتم و بھ صفحھ دوختمالی سھی خالی از جارینگاه ماتم را با تأخ    
 در صف انتظار انی و من فکر کردم احتماال از مشترشدندیناشناس خاموش و روشن م

 .ھستند
 الو؟- : از دھانم شد جواب دادم ی باعث خروج بخار کوچک تک سرفھ کھکیبا     
 خانوم دکتر رزاق ؟-    
 :.  تمرکزم را برھم زدش،یدانی الت و چالھ میصدا    
 ؟یَکر-    
 :. درھم شدمیاخم ھا    
  نھ؟ای یدی آقا گفتن باالخره معصومھ خانومو مکھ،ی زننیبب-    

. 
 ام را کھ از سوز سرد یشانیپ.  را بدھم نداشتمشی احترامی حال آنکھ جواب بیحت    

 . نگھ داشتمکرد؛یھوا درد م
 ھی شبیزی را گرفت و چی گوشی دھانیحس کردم جلو... ( نھ ؟ باشھگھیپس نھ د-    
 )گفت" آماده باش" 

 دور ندادم ادی حال زنی ساکت بمانم، با اگذاشتی در دلم نمی حس موذکی دم،یترس    
 ؟ی چیعنی- :و آھستھ و خونسرد گفتم 

 " ) بپاادیاوسگول االن م"  گفت یگریدوباره بھ د...( یچیھ-    
 شدم و نیبا سرعت سوار ماش. دیچیپیتماس را قطع کرد و من دلم ھمچنان بھم م    

 دی ھرچھ ھست مربوط بھ تھددانستمیم.  تماس گرفتماری با جانیھمانطور درحال رانندگ
آخ کھ فقط .  کردمیی ماجرانیلعنت بھ من کھ خودم را وارد ھمچ. حامد است    
 .خوردم" زیچ" می بگوخواھمیم

 کھ بھ ذھنم یتنھا فکر.  آشفتھ حال شدمشتری و بشتری کھ در دسترس نبود؛ باریجان    
 .خطور کرد، تماس با حنانھ بود

 بلھ؟ -: گفت ی گرفتھ و درھمیبا صدا    
 !! لکنت دست خودم نبودنیبخدا کھ ا    
 ار؟یجان..ج-    
 .سالم-    
ِ سرم را انقدر بکشم تا شای موھاخواستیدلم م     ِ  ی لرزانیبا صدا.  آرام شومی کمدیِ

 ارکجاست؟؟یحنانھ جان-: محکم باشد گفتمکردمیکھ تمام تالشم را م
 .شرکتشون-    
 یتند.  ببرمنی دنده پائضی تعوی را محکم گرفتم و مجبور شدم دستم را برایگوش    

 اآلن اونجاست؟-:کنار گوشم گرفتم و گفتم 
 ):دمی با عجز نالًبای کند، تقرینگذاشتم پر حرف...... (آذر خانوم مشکل-    
 !حنا اآلن کجاست ؟ شرکتش؟-    
 :  من انقدر احمق و نگران ھستمنکھیاز ا. حنانھ ھم تعجب کرد    
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 .نای با ساریی جامی بر کھانی بخوانیبلھ ، اما م-    
  شما؟شی پادی اآلن داره میعنی - و گفتم دمی کشیقینفس عم    
 .میزنی می ھرچستنیبلھ، فعال کھ در دسترس ن-    
 انداختم و تختھ ی کناری صندلی را رویمعطل نکردم، تماس را قطع کرده و گوش    

 از پرت کردن تلفنم ، درھمان حال خم مانی شده بودم، پشوانھید. گاز تا شرکتش رفتم
 . کنمشیدایشدم و کورمال کورمال دنبالش گشتم تا پ

 یروان!! دیای نرونی تا آگاھش کنم برمی تا خود شرکت با او تماس بگخواستمیم    
 از یلی درک خرد؛ی قرار نگیطیانسان اگر در شرا!!! احمق؟؟ نھ نھ ! بودم؟ بچھ ؟

 .دی آی گنگ و مبھم مشیمسائل برا
 را بھ ی بار از سر حرص گوشنی ، ادمیھمراھش را شن" خاموش"  ھشدار یوقت    

 .ناکجا آباد پرتاب کردم
 اراده مثل بچھ یب! کردیخوشحالم نم" ستارخان" ی تابلودنی دی بھ اندازه زی چچیھ    

 .خوشحال شدم اما استرس داشتم!!! " . آھان"  لب گفتم ریھا ، ز
 آمد و بھ رونی از شرکت بی کھ تنداری جاندنی و با ددمی رس شرکتی ھاکینزد    

  االمکان خودم را نشانش ندھمی حتخواستمیم.  رفت؛ سرعتم را کم کردمنشیسمت ماش
 . باشدی حامد چرت بافدی تھددیشا.  جلوه کنمزانیتا سبک و احمق و آو    
 پوش را اهی مشکوک و سی دو ترکھ ی موتورکی سمت چپ، ی نھی از آئیاما وقت    

 . تپش قلبم باال رفت و چشمانم را تنگ کردمدم؛یبا کاله کاسکت د
!  استاری دانستم ھدف جانار،یاز جھت نگاه آنھا بھ سمت جان!!! درست بود    

 ی بطرکی دنی از کنارم رد شدند و من با داطیسرعت انھا ھم کم بود و بھ حالت احت
 کردم و ادی سرعتم را زی نا خواستھ اغیبا ج!! کنمیم ندانستم کھ چھ گری رنگ، دیشمی

 . فکر نکردمشت خواھم دای کھ چھ عاقبتنی بھ ایحت
 ! از پشت بھ آنھا بزنمار،ی شدنشان بھ جانکی تا قبل از نزدخواستمیم    
 خودش را اری لحظھ ھر دوبھ سمتم نگاه کردند، جانکیانگار کھ متوجھ شدند و در    

گفتنش کل ستارخان را لرزاند و من بدون توجھ بھ سمت " آذر"  ادی و فردیعقب کش
 . کنمرشانی ھا گرفتم تا زیموتور

 ترمز ابانیوسط خ.  زدبشانی چشم بھم زدن غکی سرعت گرفتند و در یاما فور    
 . را سوزاندمی گلومی ھاکیَ گند الستی گرفتم و بوخیم

 اری زدن جانشھی بھ شی صدادم،یلرزی کھ می فرمان گذاشتم و در حالیسرم را رو    
 .نگران و ملتمس.  وقفھیتند و ب. دمیرا شن

 
 در را باز کرد و خم اریجان.  را زدمی دادم و قفل مرکزھی تکقی بازدم عمکیبا     
 !؟یآذر؟ خوب - :نگران گفت . شد
 یلیخ -: دی و غر غر کنان بگوستدی باعث شد؛ صاف بانی بوق بوق چند ماشیصدا    

 ! خب
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 .برو پارک کن -:دوباره خم شدو گفت     
 .تونمینم-    
در را . ستادیسرش را تکان داد و کنار ا. نگاھش از چشمانم بھ زانوان لرزانم افتاد    

 . شوادهیپ -:بازتر کرد و گفت 
نا .  شدادهی پارک کرد و پنی دوماشنی بیتند.  شدم و خودش نشستادهیآھستھ پ    

 .مینیبش! ھی نشو خطرادهینھ پ -:خواستھ بھ سمتش رفتم و گفتم 
 ! حالت خوبھ ؟یگی می چ؟یخطر- :متعجب گفت     
 حرف نتی تو ماشنی بروبشایب.  بودندپاشیاس -: تکان دادم و گفتم یکالفھ سر    

 .دارم
 یعنی -: شرکتش گرداند و گفت ی خلوت جلوابانینگاه اخم آلودش را سرتاسر خ    
 !!؟یِ پاش چدی اس؟یِ پاش کدی اس؟؟؟یچ

 . داشتم نگاه کردجانی از ھیباز بھ من کھ ھنوز آثار    
 .نمی ببایب-    
 ؟؟یمھندس برگشت -: با دھان پر گفت یزنگ شرکت را زد و عل    
 . درستم حرف بزن،یباز کن عل-    
داخل شدم و نرده ھا را .  و با دست تعارف کردستادی کنار ااریدر باز شد و جان    

  شده آخھ ؟یچ -: گفت رتیبا ح.  نخورمنیمحکم گرفتم تا زم
 پلھ ھا ی از باالی علیکنارم نشست و صدا.  ھمان پلھ نشستم و سرم را گرفتمیرو    
 ! شده ؟یزیچ -:آمد 
 ؟یاری میزی چی شربتیعل-: گفت اریجان    
 .چشم-    
 ! شده؟ی چ؟؟یگی نمیزیخانوم آخھ چرا چ -: شد و گفت لیسمت من مادوباره بھ     
 . کناطیًلطفا احت-: مرتعشم کردم و گفتم ی بھ دست ھاینگاھ    
 ؟؟یچ-    
بمان و مثل . انقدر از من حرف نکش. نکن"  ی چیچ" بکشم انقدر ادی فرخواستمیم    

 . خوب اطاعت کنیبچھ 
 

 ؟یرد کیچرا اونجور! ؟ی چاطیاحت-    
 .جونت تو خطره-    
بعد بھ مسخره (  ؟؟ی واضح حرف بزنشھیم. یکنی موونمی دیدار -:با حرص گفت     

 از کوپن حرف شتری کھ تو بگمی نمیمن بھ کس)...  را آھستھ کردو ادامھ داد شیصدا
 !یزد
 .مسخره-: نگاھش کردمیھمانطور گوشھ چشم    
 .ًپس لطفا بگو-    
 .ھیشوھر معصومھ روان- :صورتم را گرفتم و گفتم     
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 خب؟-    
 . من بدترلج کنمکنھی می کارھی-    
 !خب؟-    
 . ندم نھ بدمتونمیمنم نھ م. خوادیزنشو م-    
 از پشتم دستش را دراز کرد و شربت خوشرنگ قرمز را بھ سمتم گرفت و بھ یعل    

  نھ؟یشدم ساق -: گفت یشوخ
 

 صحنھ تکرار شده نیا-: را گرفتم و او با خنده اضافھ کردوانی لیوتاھباتشکر ک    
 .بود
 !!ی خوشمزه شدیعل - : با تشرگفت اریجان    
 !مایمھندس نداشت-: و گفت دی خندیباز عل    
 ھم خنده اش گرفتھ اری برلب دارد و جانیطانی لبخند شی علدمینگاھشان کردم و د    

 . اشان غبطھ خوردمیر دل بھ شادرو گرداندم و د.  استیھم عصب
 خب؟؟-: گفت اری کھ جانزدمی را ھم موانیل    
 کرده، تا دیتھد-: حال جواب دادم نی اعصاب بود با ایخب خب کردنش رو    

 .ارهیم)  بھ او کردمی کوتاھیاشاره ( سر نامزدم یی بالھیمعصومھ رو ندم ؛ 
 ! ؟ھی چھ کارنیا!  ؟ی چیعنی - :اخم کرد و گفت . نگاھش کردم    
 . مواظب خودت باششتریپس ب -: چنگ زد و من گفتم شی موھانی بیعصب    
 !! ؟گھی؟ امر د!!نھ بابا ؟ - : گفت یبا دھان کج    
 :. را درھم کردم و تنگ نگاھشمیاخم ھا    
 ؟!من شدم جور کش! ؟یدی زنشو نمی چیواسھ -    
 با او تی نھایمعصومھ را کھ ب! کردم؟یخب چھ کار م!! گفتی راست مقتایحق    

  ؟دادمی ملی تحوکردم؛ی میھمذات پندار
. 

با .  را رفت و برگشتی مترکی و قدم رو ، پاگرد ستادینگران ا. ادی بود، زدهیترس    
 .حاال مثل بچھ ھا نترس-: گفتم یحالیب

 !ی دارییچھ رو!  بخداینوبر -: گفت ی ناباوریبا خنده     
 اعتراض و ی وجود حوصلھ نیبا ا.  وپسرخالھ شدنشیکی نزدنی از اامدیخوشم نم    

 می انداختم و بھ شربت ننیسرم را پائ. دادمی حق را بھ او میبرخورد نداشتم و از طرف
 . شدمرهیخورده خ

 ! برسرم کنم؟یحاال چھ خاک -: گفت ی با بدبختًبایتقر    
. 

 خارج از میوجود بھتره بر نی و حنانھ رو ببرم پارک ، با انای سارخواستمیم-    
 ! ھھ! کشور

 رامسر.  من چند روزی خونھ می برنیایب-:گفتم .  در ذھنم زده شدیزیچ    
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 ؟؟ ھیبچھ باز!!  یمھربون شد!! نھ بابا  - :با چشمان گرد شده نگاھم کرد و گفت     
 صورتم خم شد و با یرو.  تر شد و حاال کھ عقل بھ سرش برگشت؛ مھاجم شدیجد(

آش !  و پوچ ؟چیسرھ!  رو رھا کنم فرار کنم رامسر؟میکاروزندگ)... خشم ادامھ داد 
 !نخورده و دھن سوختھ

 :. بکشمیقی چرخاندم و تنھا توانستم نفس عمواری بھ سمت دیزاریصورتم را با ب    
 بکن شی کارکی. ی ندارم و تو مسئولی جانتیامن.  آذرتونمی نمینجوریمن ا-    

 .خودت
 .دمیمن معصومھ رو نم-: مزاحمم را چنگ زدم و آھستھ گفتم ی ھایچتر    
 تی؟ خانوم مسئول!؟!!!خب بھ من چھ ؟؟ -: گفت یکیستری ھی و خنده جانیبا ھ    
 !؟یمن چ!! خانوم مستحکم و عاشق ھمنوع!! ریپذ
. 

ان کوچک حسن  بھ گلدرهی کج شده خی پلھ گذاشتم و حاال با سری را رووانیل    
 . کنار پاگرد ماندموسفی

 یی چرا اصال؟؟؟ آذر اگھ بال؟یچند روز؟ تا ک...  رامسرامیب! جالبھ " ھاھا " -    
 ؟؟ی بچھ ھام چاد؟؟یسرم ب

 فکر کردم کھ مادرم نی ربط بھ ای بیلیخ.  گفتم و سرم را گرفتمینوچ آھستھ ا    
 یزی و من چھ راحت ناپرھشودی میی سرد باعث نازای پلھ ھای نشستن روگفتیم
 !کردمیم
 

 یبا حس سرما.  زانوان بلند و تاشده اش گذاشتیکنارم نشست و سرش را رو    
 :.  داخل راھرو جمع تر شدمادیز

 . بدهلی اون زن رو تحوکنمیآذر خواھش م-    
 در مغز پوکش دی تا شاکردمیفقط آرام بحث م.  نداشتدهی خشم و حرص فاگرید    

 ...بفھم. شھینم-: فرو رود
  عاقالنست؟نی اشھ؟؟یچرا نم-    
 شد؟ی ادعات میلیتو کھ خ-    

. 
  شد؟یچ. می کمک کنمی کمک کنیگفتیم-    
 !از راه درستش... آذر-    
 ھ؟یاالن تو بھ من بگو راه درست کمک بھ معصومھ چ-    

 
 ی بجامید کرشی و راضمی بردنای ساری بزرگ را باھم برای عروسک خرسیوقت    

 آھستھ ی عذرخواھکی و با دی را درھم کششیپارک بھ ھمان قانع شود، حنانھ اخم ھا
 اگر دی و دلنشن بود و شابای زاریبس!  بوددهیچقدر ھم بھ خودش رس. ما را ترک کرد

 ی بود کھ گذشتھ اری جاننی اما ارفتیپذیم  بود، او را بھ سرعتاری جانی جایھرکس
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 دلم بھ حالش سوخت، یکم.  آمدی بھ چشم نمشی ھایبائی دانست و حاال زیاو را م
 و کفشش ست شود و حاال جفت پا فی کرده بود تا رنگ الک و کیطفلک چھ تالش

 . بودمدهیوسط برنامھ اش پر
 را خوابانده و پلک بستھ ی و او صندلکردمی میمن رانندگ.  کنارم بوداریحاال جان    
 . از معصومھ بداندشتری بدی بگذارد؛ بامی پاشی پی راھخواھمیگفتھ بود اگر م. بود
 شتری بنکھی از ایاز طرف. ردی با او صحبت کند تا انوقت دستمان را بگدیگفتھ بود با    

 یُ شکر وجود داشت کھ با گستاخھی شبیزیِتھ دلم چ.  بودمیمقابل چشمانم بود راض
 در دلم اری کھ حاصل از نجات جان جانیشکر!!  کنممشی بھ خدا تقدخواستمیتمام نم

 .بوجود امده بود
 :  ھوا گفتیب.  بود و اخم داشتدهی خوابنھیدست بھ س.  بھ سمتش انداختمی نگاھمین    
 . باشھتیحواست بھ رانندگ-    
 :. رو گرداندم    
 ؟یاھنگ ندار-    
 . نوچ کوتاه جواب سوالشکی    

 
 ...حنانھ-: دمی اراده پرسیبازھم ب.  و ساکت شددی کشیآھ    

 
 

 خب؟؟؟؟-    
 ؟یکنیچرا بھش فکر نم-    
  جواب بدم؟دیبا-    
 مخاطبم یعگی عامل ضاشھیآخر من خودم ھم!!  سوختیعگی ضانی از امیگوش ھا    

 !بودم اما حاال بدجور در برجکم زده بود
 

 ؟یکردی بھش فکر می من بودیتو جا-    
 .ستیمھم ن -: گفتم ی شدنم؛ تندطی خیبھ تالف    
 حنانھ رو قبول ،ی ازشون نداری کھ البتھ دست کمیاگر مرد بود. نھ بگو-    

 ؟یکردیم
 .دمیاشتباه کردم پرس.  بشنومخوامینم-    
 !ی شترنھیک-    

 
تو فکر .  سردرگممیلیخ.  گفتمی اونجوردیببخش...  ھمفکرھی دارم بھ ازیواقعا ن-    

  بھش فکر کرد؟ی عنوان زن زندگ بھشھی میکنیم
 

 ھوم؟-    
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 خواستی دلم ماریانگار کھ با وجود جان. شدی الل بمانم اما نمشھی مثل ھمخواستمیم    
 : را جبران کنممی ھای کم حرفنی تمام ایعقده 

 )...  را کج کردم و بھ فکر فرو رفتممیلب ھا..(دونمینم-    
 کاره بوده راحت تر کنار نی ادمیشنی اگھ میحت...  داغون بود آذریلیاوضاعش خ-    

 .دمی اومدم اما من بھ چشمم دیم
 .یخودت درستش کرد...االن کھ خوب شده-    
جرم کھ نکردم حاال چون معتقدم بھ برگشت و جبران ..  آذرتونمیاما نم. دونمیم-    

 . باھاش ازدواج کنمامیآدما، ب
 :اما گفتم. ًاصال تصورش ھم ممکن نبود. دادمیحق م    
 .یرپسریتو ھم پ... خب-    
 اراده کردم، بھ سمتش نگاه ی کھ بی کوتاھی کھ زدم و خنده ی از حرفیبا ناباور    

 آن کیو در! ( درمون کھ ندارمیِدرد ب!!! رپسرمیپ -:گرد نگاھم کرد و گفت . کردم
 ) زدرخندهیز" یپق"بھ حالت 

 رپسربودنی کارسابق حنانھ در مقابل پی سھیآخر مقا.  خنده ام گرفتشتریخودم ھم ب    
 . بودی فوق ناعادالنھ ای سھیاو مقا

 . بھ اون درنیا -: گفتم ی ای کوتاه اما جدیبا خنده     
 را رھا کردم اما ھنوز ھم محتاط و می زد و من ھم راحت تر صدارخندهیبازھم ز    

 .با حفظ سنگر
 !ی انصافی بیلیخ-    

 
 !؟یعنی ؟ انقدر داغونم اد؟ی نمرمیمن االن واقعا دختر بھتر از حنانھ گ-    

 
 ی بار حس کردم عرق کرده ام و کمنی اولیبرا. گرم شدم.  حالم خوب شده بودیکم    

 ی ، و کامال دوستانھ مثل کسجانی با ھاری و جاندمی کشنی را پائشھیش. قلبم روشن شده
 :دیتھ غرکھ سالھا با من بده بستان داش

 !بکشش باال بابا ؛ جنگھ ؟-    
خونسرد بھ روبھ .  گرفتم و محلش ندادمرونیدست چپم را راحت و رھا از پنجره ب    

 . نکردی اعتراضگریحس کردم کھ جمع تر شد و د.  شدمرهیرو خ
 

 ؟ی خستھ شدنمی من بشیخوایم-    
 

 ؟!الو ؟-: تکان تکان داد و گفت میدستش را جلو    
 :. ھستھ دستش را پس زدما    
 . خوبھیلی ختیَماشاءهللا رانندگ -: و دوراز اغراق گفت ی جدیلیصاف نشست و خ    
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 . انقدر قشنگ برونھدمی دیمن کمترخانوم-    
 می ھای ھم از خوبچوقتیھ.  گرفتی مرادی امی از رانندگشھی ھممانی ادی آی مادمی    
 فی تعرمی کشانی از گونھ ھای کملی تا ھمان اواکشتمی خودم را مشدیچھ م. گفتینم

 .ممنون -:ناخودآگاه گفتم! کنم؟ی مسھیاصال؟؟ چرا مقا. کند
 . خوبھ نترسمیمنم رانندگ. نمی بزن کنار من بشیاگر دوست دار... قتھیحق-    
من اما از ھمان داخل .  شد و دورزدادهی پارک کردم و او زودتر پی حرف کناریب    

 بھ ی وبھ دور از چاپلوس بازی را جدمی ھایابھ جا کردم و او بازھم خوبخودم را ج
 : آوردمیرو
 ! تو سرتزدمی مدونھی بود؛ نجای انایالبتھ اگھ االن سار! َچھ تر و فرز-    
 برام تشونی تربیلیخ -: گفت ی کوتاھی بھ سمتش برگشتم کھ با خنده یبا شگفت    

  بچھ ھا کھ خانواده ھم دارن ، مؤدب ترن؟ی االن از بعضشھیباورت م. مھمھ
 :  گوش دادمی مھ آلود و دوست داشتنی بھ ھوارهی گرداندم و خیرو    
 بچھ دنی میچطور"  یدی ازم پرسی و حرفھ ای فوق قواتی ادبھی با ادتھی بار ھی-    

 ؟" بھ پسر مجرد؟ 
جره چرخاندم و دھانم را سرم را بھ طرف پن.  نتوانستم خود دار باشمًقتای بار حقنیا    

 !سفت گرفتم تا نخندم
. 

 ؟ی جوابشو بدونیخوایم-    
. 

 با نارویمنم ا.  کنھی براشون پدریای کھ بستی نی سادگنی بھ ھمنجورجاھایبلھ، ا-    
 ...نکھی کردم و ادایواسطھ پ

 
ِکسیاونا ب-      ای.  داره کھ ازش اجازه دارمری پی عمھ ھی نایمثال سار. ستنی مطلق نَ

 اتفاق ھا ھم افتاده کھ من اونجا شناختھ شده ی سرھی رو دارن و خب ی کسھیھرکدوم 
 .ام

 .دمیفھم - : را صاف کردممیگلو    
 .کنمی جار بزنم کھ اونجا کمک مخوامیاما واقعا نم!  باھوشنیآفر-    
 در یُ فھماند کھ مشخص شد دم کلفتیکجوری.  نگفتای ریاز رو. گفتیراست م    
 . داردھیریخ
 

 ضعف نشان خواستمیاما نم.  او از مطبم ھنوز در مغزم بودی بردارلمی فانیجر    
 .دی دادم ھمانطور ساکت بمانم تا خودش بگوحیترج. دھم
 - :با تشر گفتم .  تا اندازه اش شوددی را تا انتھا عقب کشی را باال داد و صندلشھیش    
 حواست کجاست؟ یھو
 .حواسم ھست-    
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 . نھ االنی درست کندی بایقبل از رانندگ-    
 .چشم-    

 
 نجای گناه باشھ و حق داشتھ باشھ، بھتره ھمی معصومھ خانوم واقعا بنیاگر ا-    

  خوبھ؟میزنی ھم از تو نمی و حرفذارمی مونی درمسیبمونھ، بعد من با پل
 

 کردم و حاال داشی کھ من پگمیم -: حرفش بودم کھ ادامھ داد لی و تحلھیدرحال تجز    
 ؟ینجوریخوبھ ا.  کنھتمونی اذخوادیشوھرش م

 .بچگانھ اس. شھینم - : گفتم ینوچ کالفھ ا    
 .ریسخت نگ. میکنی مشی کارھی میایحاال م-    
! گرفتمی آرامش مشی و درونی آرامش ذاتنی و من ھم از اکردی می طیالیخی بیلیخ    

 کار کی نھ می آمده احی تفری براکردمی و من حس مکردی حواسم را پرت مییکجورھای
 م؟ی بخوریزی چھی- : سفره خانھ پارک کرد و گفت کیکنار . ی اساسمی تصمکیمھم و 

 کھ خوردم ھمان یزی راه را رفتھ و برگشتھ بودم و تنھا چنیمن امروز دوبار ا    
 . شدمادهی تکان دادم و پیسر.  بودالی سھکیقھوه و ک

 مثل اریجان.  بودی سفره خانھ چقدر دوست داشتنی گرمانی و امیھر دو داخل شد    
 کھ ی کرد، با احترام من را نشاند و در حالدای پی مناسبی من جای جنتلمن اول براکی

 و چھارزانو دمی تخت باال کشیخودم را رو.  رفتشخوانی بود بھ سمت پمَیحواسش پ
 دندیخندی و مگفتندی مجانی ھا با سرو صدا و ھانواده خیدختران و پسران و گاھ .نشستم
 اری مکالمات خودمان با جانادیمثال .  با آنھا داشتمی ترکی حس نزدی بار کمنیو من ا

 . مردم شاد حق دادم کھ بخندندنیافتادم و حاال بھ ا
 !! و من درکشان کردمزنندی قھقھھ منینچنی آمده کھ اشی پیزجالبیحتما چ    
 نشست و میروبھ رو. کردیم" ھا" و داخلشان دی مالی را بھم مشی دست ھااریجان    

 یخوای می چدونستمی نمدن،ی مزای چنی فقط عدس و آش و امی تانیا-:لبخند زنان گفت
 .ی گفتم خودت انتخاب کنگھید

 .فرق نداره- : و شادش لب زدم دی بھ چشمان پراز امرهیخ    
 ھا؟؟ -:بھ مسخره دستش را پشت گوشش گذاشت و گفت    

 
 ! دمینشن-    
 حس خاص و کی تخت چرک بودند اما ی روی قالیگل ھا.  انداختمنیسرم را پائ    

 . مادرم انداختادیمن را ... شی رنگ و رونی بودنش، ای سنتنیا. دادی بھ تو مینیدلنش
 

 !  بھ نفع توچیصد ھ.  کردمی شوخدمیشن-    
 ...!!"آخ مادرم    " 

. 
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  آذر؟یخوب-    
 

ِ انشنھ؟ اکستنشن؟ی چی چنایا -: مقدمھ گفت یب     ِ ِ ِ! 
 ھم نیھمچ.  نگاھش کردمیرچشمیبدون بلند کردن سرم ، ز. حواسم را پرت کرد    

 !! پروایمردک ب! چھ حرف ھا !!! مثبت نبود
 

 اد؟؟ی بھ ما نمھیھا چ -:با خنده گفت . زدیچشمانش دو دو م    
 . نگاھش کردمیفی بار سرم را کج کرده و با اخم ظرنیا    

. 
دلم براش !  کرده بود، آخ گند زدم بھش آخ گند زدم بھشینجوری بار حنانھ اھی-    

 ! ھنوزمسوزهیم
 

 - : را باال آورد و رھا کرد ی مصنوعی از موھایدستش را دراز کرد و دستھ ا    
 ؟!نای اھیچ

 یزی شدم و چشی بازوانھی و دی حرف محو سرزندگیخنده ام گرفت اما ھمانطور ب    
 :. بروز ندادم

 . باشھیعی طبدیآدم با-    
 .شعار نده- : دادم وگفتم رونی نگاھم را بھ بحالیب    
 .ستی و دوم بھمن نستیامروز ب-    
 :. مرموز دادمنیباز نگاھم را بھ ا    
 . منظورمھستیقت شعار نو - : گفت طنتیبا ش    
 . بودمزهی دفعھ بنیا-: زدم و گفتم یپوزخند    
 .دی کنیشطرنج -:چشمانش را گرفت و گفت     
 جالب شی حرف و ادایکی نینگاھم را گرفتم تا نفھمد ا!!  بامزه بودیکی نیاما ا    
 :.آمده
 . بھترهیعیاما درکل بھ نظرم طب-    
 .ی عمل کندی باازهی نیوقت-    
 !؟ی داشتازی حد ننی در ایعنیتو -    
 :. دینگاھش کردم و خودش لحن نگاه را فھم    
 )وشانھ انداخت. (  گفتمینجوری بھ من چھ ؟؟ فقط ھمیعنی طرز نگاه نیاالن ا-    
 مرد شاد و سرزنده کھ کی داغ فراوان ، در کنار ازیخوردن آش رشتھ با کشک و پ    

 !! بودندی خوشااری بسمی براشد؛ی حس قدرت و ذکاوت احساس مکی شی کارھارتمامیز
 

 ؟یکدوم ور- :آرام گفت .  تا خانھ نمانده بودیزی بود وچیکیھوا روبھ تار    
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 یساکت و ب. میانگار کھ فس شده باش. بادست اشاره کردم و او فرمان را چرخاند    
عجب بودم اما او را  احساسات در ی سرکی شدن داریمن از ب. حرف ھرکدام در فکر

خوشمزه "  گفتی در وجودم می حسنکھیمن از ا. گذردی کھ در مغزش چھ مدانستمینم
 .بودم متعجب" ی عمرت را خوردی آش رشتھ نیتر

 .ی خستھ ایلیخ-: آمدشیباز صدا    
 

 :  کھ با دخترش صحبت کند گفتیمثل پدر    
 .میپردازیفردا بھ معصومھ خانوم م...یخوابی و ممیرسی مگھیاالن د-    
 م؟؟یرسی اآلن میدونیتو از کجا م- : گفتم حالیبا تعجب اما ب    
 .میرسی ممیگفتم حتما کم کم دار! گھی دمیخب رامسر..خب-: کرد یتک سرفھ ا    
 من را مثل کف دستش ی بود کھ راه خانھ ی مثل کسقایقانع شدم اما لحنش دق    

 :  سرعت را کم کرد و گفتی دو راھابانیفکر بودم کھ سر خ نیدر ھم. شناسدیم
 ؟یکدوم ور-    
 .باز با دست اشاره کردم    
 . پارک کننجایھم-    
 کدومھ؟-    
 .اوناھاش -: را نشان دادم ی و شمالبای کوچک اما زیخانھ     
 !کاش بچھ ھام بودن! چھ خوشگلھ -: و گفت دی کشیسوت    

. 
 ...یزی چیداری سرانجاست؟ی اییتنھا-: و او گفت می شدادهیھر دوپ    
 .داری سرای اگھ بشھ خودشو بذارم جاخوامیم. آره تنھاست-    
 . معصومھ شده بودی شخصمی حرییکجورھای نجایا.  داشتن زنگ زدمدیبا وجود کل    
 بلھ؟؟-    
 .منم معصومھ-    
 !خانوم جانم!  جانم یا-    
 . و خوشحال بودی شد کھ ھمچنان راضدهیکش ارینگاھم بھ جان    
 !بزن حاال معصومھ-    
 !اخ خدا مرگم بده حواسم کجاست ؟-    
 .ستمیتنھا ن-    

. 
 .دوستمم ھست -: اضافھ کردم ی آنکھ نترسد فوریبرا    

 
    

 نی معصومھ با ایحاال مطمئن بودم کھ دلم برا..  درسوختن دلم شک نداشتمگرید    
 و از حامد و کار و کردی سؤال جوابش ماریجان. سوزدی و خجالتزده مدهرافتایسر ز
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 یمن ھم دست. دادی آرام و شرمزده پاسخ میی و معصومھ با صدادیپرسیبارش م
 دست من دمیدی منکھیکم کم از ا. کردمی ماه نگاری جانیی زده بودم و بھ بازجورچانھیز

درست .  دادی بھ من دست می حس خاص و خوبدی آی پشتم درمشھی و ھمردیگیرا م
 شد بدون آنکھ مثل ی می حامنطوری ای کسی بھ مراقب نداشتم اما وقتیازیبود من ن

 ش کھ نامیحس. کردی سرشار می حسکی کند؛ دلم را از رمی ھا و خانواده ام تحقیلیخ
 !کردی می دلم را خالری اش زی و فقط خوشدانستمیرا نم

 بی ترتمی برامانی کھ با ای احمقانھ اداری مرد، دنی من از اینیتنھا مشکل و دل چرک    
 ی من را از دوستییکجورھای و شدی دومورد از ذھنم پاک نمنیا.  بودلمی فانیداد و جر

 .داشتی بازمشتریو نرمش ب
 .حلھ-: گفت اری بھ خود آمدم کھ جانیزمان    
 شتری بمونھ ؛ من حاال کھ بنجایقرار شد ھم -: نگاھش کردم و او ادامھ داد یپرسش    
 . کمکتون کنمتونمی مدمیفھم

 
ِا ا ؟ - : مشتش را کنار دھانش گرفت و گفت جانیبا ھ     ! کھی مرتنی رو داره ایلیخ! ِ
  گفت ؟ی چیدیشن
 نھ-:اخم کردم     
 می کنتی ازش شکامیتونیم!  برگ برنده اس؟نی ایدونیم!  کالھبردارم ھستگھیم-    

 .مینو شرکتشو تختھ ک
 :. تکان دادم" برو بابا "  ی ام را باز کردم و بھ معنارچانھیدست مشت شده ز    
 !؟ی چیعنی- :با تعجب گفت     
 . کارارو ندارمنیمن حال و حوصلھ ا - :تنگ نگاھش کردم و گفتم    

 
 :.  برگشتمارینگاھم بھ معصومھ افتاد و دوباره بھ سمت جان    
 ای زندان مشی بندازای. ّ از شرش دو راه ھستی واسھ خالصم؟ی کنکاری چیگیتو م-    

مورد دوم بھ نظرت ! می و از تھران فرار کنمی کنلی ھردومون کارو بارو تعطنکھیا
 ) مغزش تکان دادیو انگشت اشاره اش را رو! ( عاقالنست؟

 می زن انقدر براکیچرا . کنمی می چھ غلطقای دقدانستمیاصال خودم ھم نم.  بودمجیگ    
ِمعصومھ با من و من گفت! مھم شده بود؟ ِ : 

 .دی آشغال نجات بدنیّفقط من رو از شر ا. کنمی عمر دعاتون مکیخانوم بخدا -    
 

 !م؟ی بگھ اگھ من بد بودم چرا گرفتستی نیکی-    
. 

. ی زشتگفتی روز مکی لھجت بده، گفتی روز مکی ،ی چاقگفتی روز مکی-    
 .خستھ شدم خانوم جان



 257 

 نگاھش کردم وآرام یکم کم نگاه تنگ و اخم آلودم باز شد وحاال پرازحس دلسوز    
  معصومھ ؟؟یمال صومعھ ا -:گفتم
 بردم و ناخود آگاه میدستم را بھ سمت لب ھا. نگاھم کرد و آھستھ سرتکان داد    

 شی ببرم و حاال بھ گونیچقدر تالش کرده بودم لھجھ ام را ازب. لمسشان کردم
 انداخت نیسرش را پائ. دمیدی از خودم در آن می تھ لھجھ اکردم؛یھ کھ دقت ممعصموم
و بھ ( وضع نی با انھیکھ اونم اگھ منو بب. م رو ندارم جز ھمون کھ گفتیکس- :و گفت 

 . خانومکشتمیم) شکمش اشاره کرد
 مادربزرگت؟-    
 .بلھ-    
 شد و ریرد و خاک شُ خی ناھنجاری با صداییرای داخل پذی شھی لحظھ شکیدر    

 برداشت و سرم را زی بھ سمتم خاری کھ جاندمیتنھا د!  چھ شده ؟دمیمن اصال نفھم
 .دیمحکم کش

 . مبل افتادمی کھ تعادلم را از دست دادم وبا زانو از رویطور    
 رونی باری و منگ خودم را از آغوش جانجی و من گکردی و داد مغیمعصومھ ج    

 :  برگشت و گفتیتند. دی کرد و بھ سمت پنجره دومی رھااریجان. دمیکشیم
 ! کننی مبی دارن تعقدمیفھم)...دیمشتش را کف دستش کوب! ( دمیفھم-    
 و دی را چسبمی بازویدو دست.  و معصومھ مثل بچھ ھا بھ من پناه آوردستادمی ایفور    

 .کردی التماس می و نالھ و زارھیبا گر
 !میبرش دار ببر! ؟؟ی ھستیمعطل چ-: زد ادی فراریجان    
 - : گفتم یجیبا گ.  چشمانم گشاد شدهی کاسھ ی بھ اندازه می مردمک ھاکردمیحس م    

 !چتھ؟
وجملھ را کامل کرده و ...(حامد و ! آذر -:دی گوشم را دری پرده ادشی بار فرنیا    

 ). آمدنی دوم ھم پائی شھینکرده ش
 کردمیفکر نم-: گفتمی ناباوری و من با خنده میھرسھ با وحشت بھ ھم نگاه کرد    

 !!!!انقدر احمق باشھ
 اری شد و جانزانیکم کم با آن جثھ اش از من آو.  تا مرگ نداشتیزیمعصومھ چ    

 : گفت
 .سی پلزنمیزنگ م-    
 . را در اورد کھ من از دستش قاپ زدم و نگاھش کردمشیگوش    
 ؟! کنم؟کاریپس چ-: گفترتیبا ح    

 
 را نگھ حالی بی دست معصومھ کی کرد و ھمانطور کھ با دنیتلفنم شروع بھ لرز    

 : دمی حامد را شنی کردم و صدابمی را داخل جگرمیداشتھ بودم؛ دست د
 ش؟یدیبازم نم-    
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 ی بدتر و بدتر من را سر لج مشیاو با کارھا. کردیآتش نفرتم را شعلھ ور م    
 : انداخت

 .نھ-    
 . کھ اومدریپس بگ-    
 در بشی را از جچی سوئاری بار جاننی آمد و انی پائیبی مھی آخر ھم با صدای شھیش    

 .دیبجنب- :آورد و گفت 
 نجانی ھمنایاالن ا -: و من در ھمان حال گفتم میدی دویھر سھ بھ سمت خروج    

 مون؟؟یبریکجا م! احمق
 منتظر د،یری و مدیشی ، در رو کھ باز کردم شما سوار مدونمیخودم م-:با خشم گفت     

 .نیمن نش
 ! کھ بکشنت؟یبمون!  ؟یتو بمون! شھینم! شھینم - : زدم ادی فربایتقر    
 . کنمکاری چدونمیمن خودم م. شھی نمیچیھ-    
 آن در را باز کرد و دستش را پشت ھر کی بحث کنم شتری مھلت نداد تا بیحت    
 ! دادم اصال نگاه بھ اطراف نکنمحیترج.  ھول دادنی گذاشت و بھ سمت ماشمانیدو
 احمق با ِاریجان.  دنده عقب گرفتمی و فورنیفقط معصومھ را فرستادم داخل ماش    

 !!!! باالایب - : دمی کشغی ترمز زدم و جشیکنار پا.  بودرشدهیسھ مرد درگ
 وانھید.  نشستیو را باز کردو تند را پرت کرد و در جلکلشی بھ ھزانیدو مرد آو    

 !گھیبرو د! بدو  -: دیکشی سرم داد میرارادیشده بود و غ
 اریباز جان.  کھ پشتمان گولھ کردهدمی حامد را داهی کردم و تندر سادیسرعتم را ز    
 !!!برو! برو -: دی کشادیفر

 معصومھ یا ھھیگر! (داد نزن سر من ! رمیدارم م - : دمی داد کشی بلندیبا صدا    
 ) اعصابم بودیرو
 !معصومھ خفھ شو - : زدم ادیباز فر    
 بھ من نشستھ بود لی مااری جاند،یای در نشی دھانش را گرفت تا صدایبھ زور جلو    

 با عقل جور در کردم؛یھرجور فکر م. کردی و عقب را نگاه مگشتی برمیو گھگاھ
 !!آخر حماقت تا چھ حد؟! امدینم

 و میزدیھرسھ نفس نفس م.  مطمئن بودم گممان کرده اندگری کھ دمیدی رسییبھ جا    
 و ما ساکت و خواستیمعصومھ تند و تند عذر م. می نداشتی ایفیحال و اوضاع تعر

 . بھ جادهرهیمنگ خ
  صومعھ کجاست؟نیا- : ناھنجارش گرفتھ بود ی ھاادی از فرشی صدااریجان    
 . مندھات-:آمدم جواب بدھم کھ معصومھ گفت     
 ن؟ی با ماششھی راھھ؟ میلیخب؟ خ-    
 .شھیآره م-: بار من جواب دادم نیا    
 ی بنیا. بمون اونجا بھتره. گھی راست ماریجان- : نگاھم را بھ معصومھ دادم نھیاز آئ    

 .شونمیپدرم من سرجاش م
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 بچھ ھی با نھیمادربزرگم بب! نھ نھ - : وگفت دی کشی دوصندلنیمعصومھ خودش را ب    
 .مینھ تو رو خدا اونجا نر.... برگشتم 

 آشناتون کھ شی پدی بردیبا. می کنکاری چدیگی مز،ی کھ خانوم عزشھینم-:اریجان    
 .می حامد رو تموم کننی کار انوریمراقبتون باشن تا ما ا

 . برم اونجارهی آبروم مگمیم...  آقاشھی نمگھینھ د-    
 .م نداری ادهی اگھیمن د-:اریجان    
 ) بھشان انداختمینگاه کوتاھ. ( مادرم و خواھرمشی پبرمشیم... اما من دارم-    
 ...خوبھ -: گفت اری داد و جانھیآرام تک. معصومھ انگار کھ آسوده شود    

 
فقط .  با زنش نداشتمشی بھ خصومت شخصی و کاردمیدی ممانی او را اگریحاال د    

 .ندی بشاهی کنم کھ بھ خاک سی کارخواستمیم
 

 . درست و غلط کدومھدونمینم -:آرام گفتم .  بوددهیِمعصومھ کزکرده و خواب    
 ی کھ اآلن دارنھیدرست ھم-: بھ عقب انداخت و صاف نشستی ھم نگاھاریجان    

 .یدیانجام م
 ی براگران؛ی سر کمک بھ دکباریمن  -: گفتم ھی کردم و با کناینی غمگیتک خنده     
 . ناقص شدمشھیھم
 .تر و خشک و باھم نسوزون-    

 
 ! دادم؟نجاروی اشنھادیحاال چرا پ-    
 !!جو گرفتت -: وگفت دیآھستھ خند    
 .آرام و نامحسوس لبخند زدم. خودم ھم خنده ام گرفت    

 
 . راحت ترهالمونیخ.  باشھ بھترهارشی خودش و دطی تو محیینھ خدا-    

 
 ؟یی مگھ تو اھل اونجایراست-    
 :.سرم را تکان دادم    
 . از شانس خوب مانمیا. چھ جالب-    
 زنت مرده؟-: پر حرف شده بود باز شد بی روزھا عجنیباز ھم دھان المذھبم کھ ا    
 شد و سرش را نیغمگ. دیحس کردم باز بادش خواب.  بھ سمتش انداختمی نگاھمین    

 . دادھی تکشھی بھ شحالیب
 

 !) شدمیچھ قدر اجتماع. ( کنم ناراحتت خواستمینم-    
 )دی کشیقینفس عم. ( ندارهینھ اشکال-    
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 . ترکم کردخبریب-    
 

 . ندارمی خبرگھیاز مرگ پسرم بھ بعد د-    
 
 

 ِ بھ کار من؟یردادی گنھیواسھ ھم-    
 .ی چھ کاره ادونستمیاولش نم... گفتم کھ. دونستمینم-    
 .اری جانستیکار من اشتباه ن-    
 ست؟ی نیکشتن آدما کار اشتباھ-    
 شھ؟ی می سرپرست چی بی عاقبت بچھ ھای فکر کردچیھ-    
اگر قراره  - ):کامال بھ سمت من نشست وادامھ داد. ( ی بگی چیخوای مدونمیم-    

  عامل نبودنشون؟یشینباشن، چرا تو م
 

 نی ندارم برم تک تک انوی و من وقت اشھی انجام ممی نخوامی کار بخوانیدرستھ، ا-    
  چرا تو ؟گمیمن م. آدمارو ارشاد کنم

 
 کیتو بخاطر . ی نباشینجوری کھ تو انھی و من حرفم اکنھی مرحمتی کار بنیا-    

 . رحم نشوی ؛ بختھی بھم رتوی زندگی زمانکی کھ ینفھم
 شرفتی پیمن برا. کردمی کار را نمنی عقده ایمن از رو.  شدنیچشمانم غمگ    

 سنگدل و ترسناکم کرده نکھی راه را انتخاب کرده بودم اما انی اشتریر و در آمد بزودت
 . بوداریحق با جان... بود

 
 .یکنی کمک معصومھ میممنون کھ دار-    
 بھ تو چھ؟-:  بھ سمتش انداختمی نگاھمین    
 .لبخند زد و بازھم لبخند زدم    
 ... خوبھ آذریلی خیگردی برمی بھ زندگی دارنکھیا-    

 
سکوت کرد و من ...( بعد از پروژه ى معصومھ خانوم؛یاگر کھ دوست داشتھ باش-    

 ).... را مجبور بھ نگاه
 

 .مینیبازم ھمو بب-    
 و تحول و ارشاد ریی نھ، منظورش ادامھ ى پروسھ ى تغای نخ یعنی نی ادانستمینم    
 م؟ینیبب-:  صاف کردم و گفتمییگلو. بود
 ...آره-    
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 چرا انقدر رام دمیفھمیخودم ھم نم.  چرا انقدر شل گرفتھ بودمدانستمیخودم ھم نم    
 . تفاوت جلوه کنمیشده ام و جالب آنجا کھ اصرار داشتم ھمچنان محکم و ب

 
  ؟ آره ؟؟گھی آره دیعنیپس -    
 ...حاال- :  گفتمیحالیبا ب    
 ؟یحاال چ-    
 . حل بشھنیبذار ا-    
 : خندان شدمرخشین. از گوشھ ى چشم نگاھش کردم    

 
 ...ی مؤمنگفتیحنانھ م-:دمی پرسی گریباموذ    
 .خب ھستم-    
 ...شنھاداتی پنیا-    
 .یدوست معمول. می دوست بشمیخوای داره؟ ما میچھ ربط-:  گفتیبا لحن خندان    
 !جاست فرند- :با پوزخند گفتم    
 یدی نگو کھ نفھموتی کی آنیتو با ا-: اما ناراحت نشد و مشتاق تر و خندان تر گفت    

 !ھیھدف چ
 

 و ی حس و حال بھ طرز لعنتنیچون ا... چون!! اما مقاومت نکردم!! دانستمیبلھ م    
 ذاتت صلح طلب باشد و قلبت ھمان قلب دخترساده ى ده نکھیا!  آمدی خوش میالمذھب
 ھا و ی مھرباننی با اشودی باعث م؛ی زور خودت را عوض کن و تو بھشیسال پ
گرچھ ھنوز . یاعتراض نکن! ی دم نزنو ی نرم نرمک نرم شو،ی در پی پی ھایدوست

 لی منی ؛ اما دروغ چرا ؟؟ ادادمی خروج نشان نمی برایلیھم در الک خود بودم و تما
 . قابل انکار نبودیدرون

     
 ھا ی بلندی ھا و پستزهی سنگری را با ھزار دردسر و سروصدا از رونیماش    

 . مجبور شدم دور تر از خانھ امان نگھ دارمتیگذراندم و در نھا
 نجاست؟یا-    
 : حرکت ماندمی کردم و بنییسرم را باال و پا    
 !خب؟-    
 .نیتو بش-: کمربند را باز کردم و گفتم    
 .میدو بھ سمت معصومھ برگشتسرش را تکان داد و ھر     
 خانوم؟-:اریجان    
 پاک و صبح روشن ی بھ ھواینگاھ.  خورد و کم کم صاف نشستیمعصومھ تکان    

 !نجایا!! خانوم جان!!! إ.-:روستا انداخت و با لبخند گفت
 .یستی نبی خانواده من باش ، محلھ خودتم ھست غرشی مدت پھی. نیی پاایب-    
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دوروزه دارم -:  برگشتماری و منگ خواب بھ سمت جانجی و من گمید شادهیھر دو پ    
 .کنمی میرانندگ

 من یبرگشتن-:  سرش را خم کرد و باھمان چشمان گرد و پرحرف گفتاریجان    
 .نمیشیم

 ام ی تکان دادم و با معصومھ بھ سمت خانھ ى پدردی موافقت و تأییسرم را برا    
.  خوابش حساس استی چقدر رونی آذدانستمیاول صبح زنگ را زدم و م. میرفت

 .اومدم! نزن نزن-: با عجلھ گفتوسفی
 . کنمکاری چدونمیاز خجالت نم. رمی بمیالھ-:  را گرفتمیمعصومھ بازو    
پس نگاه خشکم !  بودمفتادهی موارد راه ننیھنوز در ا.  بدھمینتوانستم جواب خوب    
 کھ ی در را باز کرد و با چشمان خواب آلودوسفی.  حرف گرفتم و بھ در دادمیرا ب

 آذر؟؟؟- :  گفتشدیرفتھ رفتھ گشاد م
 ی جھت از او بدم می انداخت و من بی ممانی اادی من را چارهی بنیگفتھ بودم ا    
 مھربان و تشی و موقعطی کھ بواسطھ ى شرادمیدی میدائم در ذھنم او را مرد!! آمد

 . استیھر شناگر ماندیمظلوم است و اگر آب بب
 کنار وسفی.  و با سر بھ معصومھ اشاره کردم داخل شوددمی را در ھم کشمیاخم ھا    
 . ھمراھم شدیرلبی زی عذرخواھکی و معصومھ با دیکش
 !آذر خانوم؟-:  در را بست و آھستھ گفتوسفی    

 
! وسفیاه -: گفتی و با غر غر مزدی اش را گره می روسری با خواب آلودگنیآذ    

 !ھ؟یک
 یالھ! آذر ؟-: من و معصومھ ؛ چشمانش نور گرفتدنیسرش را بلند کرد و باد    

 !!قربونت بشم
 و دیمن را بھ آغوش کش.  بھ سمتم آمدی و تنددی قرمز را پوشیکی پالستی ھاییدمپا    

- : آھستھ گفتم.  را کردهشی دلم ھوای بار حس کردم کمنیاما ا.  حرکت ماندمیمن ب
 یمرس
 مات اھشی سی و دامن و روسرراھنی پیز خودش جدا کرد و چشمانم رومن را ا    
با .  ؛ مو بر اندامم راست کردوسفی اهی سراھنی پدنینگاھم را چرخاندم و د. ماند

 مان؟؟..ما-:  گفتمنی گاھش دست خودم نبود بھ آذی گاه و بیچشمانى کھ پلک ھا
 

 .خوابھ. یخوبھ آج-:  آسوده گفتیالینگاھش را آرام کرد و با خ    
 .سالم خانوم-:  بھ معصومھ اشاره کردنی و آذدمی کشیبوضوح نفس آسوده ا    
 .سالم-:  فرو افتاده گفتیمعصومھ با سر    
 .دوستمھ-:  بودحیحاال وقت توض    
 : . ماجرای حرف منتظر باقی ردوبدل کردند و ساکت و بی نگاھوسفی و نیآذ    
 .ھیھمشھر - :  کردم و گفتمبمی را داخل جمیدست ھا    
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 خب؟؟-:  گفتاوردهی طاقت ننیآذ    
خانوم دکتر لطف کردند بخدا شرمنده -:  را گرفت و گفتمیمعصومھ با خجالت بازو    
 .ام

مثل خودت بارداره، . دی مدت مراقبش باشکی-: ختم کالم گفتم.  شده بودجی گنیآذ    
 .نجای رو نداره ایکس
 ی مصنوعیبا تعارف. دیدیآخر کمک کردن را در قاموس من نم.  قانع نشده بودنیآذ    

 ). بھ معصومھ خوش آمد گفت و تعارف کردظی غلیبعد با زبان محل... (ھان-: گفت
 نیآذ.  بھ من کرد و من ھم با سر اشاره کردم داخل شودی نگاھیجیمعصومھ با گ    

  داخل؟یاینم-: ستادی کنار من اوسفی و دیدست معصومھ را کش
 !؟یریم-:  بھ حرفش بھ سمت در رفتم کھ گفتتی اھمیب    
تا ظھر ! ؟ینیبیمامان رو نم-: جلو آمد و گفت. برگشتم طرفش و سرم را تکان دادم    

 !بمان حداقل
 

 !؟ی بریخوایم-:  ھم دوباره برگشت و متعجب گفتنیآذ    
 

 !مامان دلش تنگ شده-    
 .زدیزنگ متنگ شده بود -    

 
 .نی ست کنگھی دیرنگا-:  و گفتمدی لباسشان چرخیبازھم نگاھم رو    
 ! زبونم الل؟یست کدومھ؟ واسھ مامان نگران شد-:  گفتنیبرگشتم سمت در کھ آذ    
  ؟می کنکاری چنیبا ا-:ستادی دستم را نگھ داشت و مقابلم انی و آذدمی در را کشریزنج    
 . سراغشامیبمونھ تا ب-    
 بھی حاال واسھ غریکنی نمی کاریتو واسھ خود! دهیاز تو بع! ؟یچرا پناھش داد-    
 !نجا؟ی ای اومدیدیکوب

 
 کارا نی ادمی شاای-:  شدمخکوبی کھ با حرف آخرش مدمیدستم را از دستش کش    

 !!!بھانست
 

 . شدمرهی پوش مقابلم خاهیبرگشتم و بھ ھر دو س    
 !ھ؟یخانوادت خر ک!  چھ خبر؟ بپرسیگیچرا نم!  شد؟یھان چ-    
 ن؟یچتھ آذ-: با پوزخند گفتم    
 !یری می داردهیفقط تعجب کردم سؤال نپرس... یچیھ-    
 .کردیاحمق شده بود و دلخور نگاھم م. دمشیفھمینم    
  حرفتو؟یدی مچیچرا پ-:  شدم و گفتمکشی نزدیقدم    
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 واسھ یاومد. رمی دلگیومدی ما ندنی واسھ دنکھیاز ا-:  گفتیبا چشمان اشک آلود    
 ! بودی گرفت و راه برگشترتی تدی شا؟یمونیختم؟ خب چرا نم

 چرت؟؟-:  را گرفتم و گفتمشی بازویبا خشم کنترل شده ا    
.  رفتارھا تکرار گذشتھ استنی ادانستی ھا گفتھ بودم و او ھم میبھ عادت بچگ    

 .چرت تو روحت-: خودش ھم مثل ھمان زمان ھا دستم را پس زد و گفت
 گھ؟ی میچ-: افتادوسفیباقھر بھ خانھ برگشت و نگاھم بھ     
 !؟یومدی نی بیمگھ واسھ ب-: سرخوش از توجھ من؛ جلو آمدو گفتوسفی    
 ؟یچ-:  داد گفتمنتی را زمیشانی کھ خطش پیبا اخم    
 .ھفتمش! ی اومدی بی واسھ ختم بمیفکر کرد- : متعجب گفت    
 . بودموسفیبا تعجب مات دھان .. ؟؟نھیخوشحال! حسم چھ بود؟    
 ھفتم؟؟-    
 !!انی منمییاز روستا باال و پا. انیھمھ دارن م" اون"بخاطر -: سر تکان داد و گفت    
 !اوردی من بی اسمش را جلودیترسیم!!  بودمانیا" اون"منظورش از     

 
 . ھا اومدنلىیآخھ خ. ی اومدی بی فکر کرد واسھ بنمیآذ-    

 
 . کھ دوستاشن اومدن باھاشنای و اگرای بازنیچندتا از ا-    
 کیاالن -:کردی مری تعبشتری بدنی از شنتی من را رضایسکوت و خشک شدگ    

 . ھستنی بیھفتھ اس خانھ ب
 دوتا کوچھ نیھم!!  بودنجایا.  رفتمدهی وخمبی حرف برگشتم و دست بر جیب    

 !!ی موجودھستنی ترزینفرت انگ!! ی سبحانمانیا!! باالتر
 دنیبا د.  باال رفتم و ناخودآگاه سرم را بھ طرف کوچھ چرخاندمیبیاز سراش    

 . در داخل کوچھ؛ پوزخندى زدم و با نفرت سرم را چرخاندمی رنگدی سپیسوناتا
 مانی انکھی نداشت اما از ای تفاوتمی خوشحال نبودم ؛ برای بیاز مردن ب    

 سپردی کھ بھ من میمادر. مادرزحمت کشش را از دست داده بود خوشحال بودم
 .کردی می از او قدردانشی در مصاحبھ ھاشھی ھممانی ای باشم ولمانشیمواظب ا

 بلند ی پالتوبی افتاده و دست بر جی را با سرمانی برگشتم؛ انکھی و ھمدمی کشینفس    
 .دمی داھشیو س
 !!مسخره و مزخرف!! مثل قصھ ھا!!  ھالمیمثل ف    
 و حس کردم ھرلحظھ ممکن است ستادمیمن ھم ا. ستادی اخکوبیسر بلند کرد و م    

 ترق خوردی کھ بھ صورتم میز سرما و سوز و فک و دھانم ادیلرزی زانوانم مفتم،یب
 ...ی در پی اراده و پیب. باز ھم پلک زدم و پلک زدم. دادیترق صدا م

 دهی را دردمند درھم کششیاخم ھا.  پف کرده و سرخ بودادی ى زھیچشمانش از گر    
 . بود و نگاھش رنگ شک داشت
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 کھ رفتھ ادی زیبھ قدر. کردمی حس ممیحس نفرت و انزجار را در تک تک سلولھا    
 . وجودم مثل آتش گر گرفت و داغ شدیرفتھ ، سرما

 یآنقدر ب.  کھ کردم ؛ کج کردن راھم بودی انداختم و فقط تنھا کارنییسرم را پا    
 بعد از طالق؛ کتکش بزنم و تف دارمانی دنی مثل آخرخواستمی نمیارزش بود کھ حت

درست بود او عامل مرگ .  شده بودریا د کارھنی ای براگرید. شی اندازم در رویب
 .خواستم دستم را بھ خون نجسش آلوده کنمی بود اما نممیفرزندم و مرگ زنانگ

 را شیاما صدا.  من را بشناسدریی ھمھ تغنی با ادانستمی مدیاز کنارش رد شدم و بع    
 آذر ؟؟؟؟؟-: دمیاز پشتم شن

 خی آب ی رونمیردم و پاشنھ ى بلند پوت سست و لرزانم را تند تر کیقدم ھا. نماندم    
. دمی تندش را شنی قدم ھای خوردم و صدانیمحکم بھ زم.  خورد و کلھ پا شدمزیبستھ ل

... حالم خوش نبود خدا. ھمانطور چھار دست و پا ماندم و خودم را منقبض کردم
 .امدی نیی صداچیکنارم زانو زد اما ھ. شنمیچشمانم را محکم بستم تا نب

 و ستادمیا.  سرپاشدنیچشم گشودم و ھمت کردم برا. خوردیحالم داشت بھ ھم م    
 !آره! یخودت- : باز گفت دمیوارکشیخودم را بھ سمت د

! دیای باریکاش جان.  حالتش را بدانمتوانستمی ؛ نمکردمیچون نگاھش نم. ستادیمقابلم ا    
 .ود کمک رسان بشھی با من بود؛ ھمشھیاو ھم!  خدادیایکاش ب

 نی بار ھزارم زمی بند بود وگرنھ افتاده بودم و براواریدستم بھ د. طاقت نداشتم    
 . را پر کرده بودمینیعطرش تمام ب. دیدی من را میخوردن و بدبخت

 !!یوا... یلیخ!! آذر..م..من-: صورتم گذاشتم و او زمزمھ کردیدست آزادم را رو    
 

 !دیای باریکاش جان    
 !!یچقدر عوض شد-    
 . سر بزنگاه برسدشھی مثل ھماریکاش جان    

 
 ...! رفتمی بیآذر ب-    
!! دیگوی می بیاز ب!!! چقدر بد خداوندا!!!!!! شعوریچقدر ب!!!!!!! چقدر گستاخ    

 !!دیای باریکاش جان! چرا نرم کند؟! اصال نرم چھ ؟!!  نرم کردنمی برایزیدستاو
. 

 ی خانھ ى محمودلولھ کش چسباندم و آھستھ آھستھ روی کاھگلواریپشتم را بھ د    
 . زبر ؛ سر خوردموارید

 بود انقدر نی سنگمیحضورش برا.  تا مرگ نداشتمیزیچ.  تکان بخورمتوانستمینم    
 شده؛ نی نفرداری دنی از ازی فرار و گریبجا.  بودمی بھ پاھای کھ مثل وزنھ انیسنگ

 اش را باال ینی بقی دم عمکیبا . دمیانوانم گذاشتم و لرز زیبدتر ماندم و سرم را رو
 .زد  و حس کردم کنارم زانودیکش
 .نمی تو ماشمیآذر بلند شو بر-    
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 چھ؟؟ کاش یاصال برا!!  ھمھ بال ، ھمراھش شومنیبعداز ا!! نشیبروم در ماش    
 !!دیایکاش ب. دیای باریجان

 
 ...آذر تو روخدا-    

 شناخت؟؟ی خدارا ماری مگر اوھم مثل جانشد؟؟یمگر خدا سرش م" !!! خدا    "
 

 !ی سبحانیقربان آقا-: ی مردی آمد و پشت بندش صدایی قدم ھایصدا    
 .سالم سالم-:  گفتی مرتعشی با صدامانیا    
 ھ؟یمشکل- :مرد کھ از مردمان روستا بود گفت    
 .دییشما بفرما! نھ نھ-    
 .گمی متیتسلبازم -    

 
 ....با اجازه-    

 
 " نشود؟؟ھی نرود؟؟ حاششیآبرو"مرد رفت و من با خودم گفتم     
سرم را بلند کردم و با چشمان وق .  ضعف نشان دھم اما دست خودم نبودخواستمینم    

 کرد؟یچرا گورش را گم نم.  ماندمرهی خنیزده و ناباور بھ زم
 .آذر-    
 ی نحست کھ کلیکال خفھ شو و صدا. اوری خفھ شو و اسمم را نمیخواستم بگو    

 : خاطرخواه دارد را نشنوم؛ اما نشد کھ نشد
 .یشی ساکت مخورهی حالت ازم بھم میوقت..ھنوزم-    
 ...یلیخ.. متأسفمیلیآذر خ-:  گفتی بغض آلودیبا صدا    
.  نشستسرش را خم کرد مقابل صورتم و چشمان سبزش درست مقابل صورتم    

 نیحاال کھ ھمھ دورب! خب آن موقع روستا کم امکانات بودست؟ی نشینگران آبرو
 !ای مرگ مادرت باریجان!  شودھیحاش!  برودشیداشتند؟؟ حاال کھ ممکن بود آبرو

 
 ..نتونستم.. نشدچوقتی حرف بزنم اما ھامی بخواستمیآذر م-    

 
 اما شدمیداشتم ھار م... میام دردھا تمادی.  افتادممی لحظاتى کھ گذراندادیکم کم     

 سرد گذاشتم و آرام نی زمیدستم را رو. ظاھرم ھمچنان سرد و مبھوت مانده بود
 .دی و بھ حالت محافظ عقب کشفیاو ھم با من بلند شد و بالتکل. ستادمیا

.  را از سرگرفتشیپشتم آمد و آذر آذر ھا. باز راه افتادم و بھ بچھ ام فکر کردم    
 کی را بھ چنگ گرفت کنترلم را از دست دادم و با فمی نحی دست بزرگش بازوھایوقت

 رمیکم کم نگاه مات و متح.  و بھ نفس نفس افتادمستادمیمقابلش ا. ھول پرتش کردم
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 کھ از وحشت کردمی نگاھش میجور. و ترسناک داد  وارنھی کی خود را بھ نگاھیجا
 . باال آمده بودفی بالتکلشیت ھادس.  نکردینیعقب نش. رفتی میدیرنگش بھ سپ

. کشتمشی داد شک نداشتم کھ می نشان میگری عکس العمل دنیاگر کوچک تر    
 قد و قامت و ظاھرم ینگاھش رو.  نگاه ترسناکم را نداشتماری و اختدیکوبیقلبم م

 !!آذر جان ؟؟-: آمداری جانیصدا. دیچرخیم
 ی مات و مبھوت نگاھاریجان. خاندم چری گرفتم و سرم را تندمانینگاھم را از ا    

 اما شناسدی او را ممانی گفتھ بود ااریجان.  باز ماندمھی ما رد و بدل کرد و دھانش ننیب
 !!آذرجان؟؟-:  گفتیی ابراز آشنای بھ جامانی کھ ادمیشن
. بردی من را تا حد مرگ ممانی ادنی کھ ددانستیفقط او م.  نگران نگاھم کرداریجان    

 ...میبر-:  را گرفت و گفتمی بازویبا نگران
! تو-:  گفتی با لحن ناباورمانیا.  اراده با او ھماھنگ شدمی و من بدیدستم را کش    

 ؟؟یستی نھیریتو اون بازرس خ
 را می بازوگرشی جوابش را نداد و دستش را پشتم گذاشت و با دست داریجان    

 !کردیحاال کامل احاطھ ام کرده بود و من را اسکورت م. گرفت
 .دونستمیآذر بھ قرآن من نم- :  بخواھم؛ تند و تند گفتحیبدون انکھ توض    

 
 .نجاستی ادونستمی من نمگمیبخدا م-    
 و کجا ی کدانستمی بود کھ نممی بزرگ در گلویبغض. ستی سر او نری زدانستمیم    
 .... من آدم شده بودی حاال برازانیھمان مردک تنبان آو.  کنمشیرھا
حالم . چشمانم تار شده بود... ی وایوا!!  مادر شدنمیآرزو..!!  امچارهیبچھ ى ب    

 !کمک برسان! خدا ستیخوش ن
خودش ھم پشت فرمان نشست و با .  من را نشانداطیدر جلو را باز کرد و با احت    

 . انداختی خاکری در مسسرعت دنده عقب گرفت و
 .دونستمی رو من نمنباریبھ خدا بھ تمام مقدسات ا. دونستمیمن نم-:کردیمدام تکرار م    
 . را نداشتمدانمی ممیتوان آن کھ بگو    
 .نگھ دار- :  خشک شده گفتمیی کھ با گلومی چشمھ ى روستا بودکینزد    
 !دونستمیآذر من نم-: پارک کرد و گفتی کناریفور    
 .دونمیم-: لب گفتمریز    
 و نی در ماشدنی کوبیصدا.  بھ سمت چشمھ رفتمزانیدر را باز کردم و افتان و خ    

 .گفتنش آمد" یلعنت"متعاقب آن 
 ریناخود آگاه ز. کنار چشمھ زانو زدم و صورت گر گرفتھ ام را شستم و شستم    
 پر آبم را با قدرت یکم کم مشت ھا.  صورتم را شستمیشتری زدم و با حرص بھیگر

! بسھ!بسھ-:دی را گرفت و غرمی از پشت دست ھااریجان. دمیکوبیدر صورتم م
 !!وونھید
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 رگوشمی و زدیاز تھ دل زار زدم و بھ سمتش برگشتم ؛ سرم را محکم بھ آغوش کش    
 ... کنھیگر -: گفت
 کردمیت ممقاوم.  بودمانی ھانھی سلی زده ام ؛ مشت شده و حاخی و سی خیدست ھا    

اما محکم ! خواھمیمن ھمدم نم!  بھ مرد ندارمیازیمن ن.  رھا شومخواستمیو بھ زور م
 !!بچمو کشت-: زدمادی فرھیتر نگھم داشت و من با گر

 : .محکم تر من را فشرد    
 !بدبختم کرد-    
 ...تنگ تر    
 !ریگفت بم-    

 
 !! تو تھرانبیتنھا و غر-    

 
 رابھ میشانی گذاشتم و پاری اراده آنھا را پشت جانیب. و رھا شدکم کم دستانم شل     
 .  دادم و پلک بستمھی اش تکنھیس
 

 !الیخیب!  تموم شدگھید!! زمیعز-: آھستھ گفت    
 

دستم ! دمیکشی خجالت ممی روزھانیا" آذر بداخالق" یحالم بھترشده بود و از رو    
 صورتم را می ھانیمثل بچھ ھا با آست.  گذاشتم و آھستھ بھ عقب فرستادمشنمانیرا ب

 :دوباره گفت. چرخاندیخشک کردم و او نگران ، با ھر حرکتم سر و چشمش را م
 ..بعد اون ھمھ!  ؟گفتی میحاال چ-    
.  دادممانی ؛ فحشى متناسب با سوالش بھ اتکاندمی کھ خودم را می و در حالستادمیا    

 " !ستیمھم ن" مترادف بایفحش
 و فشردی ھم می را بھ زور روشی من بخندد؛ چرا کھ لب ھاطی شرانی با ادیترسیم    

" خ" یی و با آوااوردیآخر ھم طاقت ن. کردیچشمان درشت و براقش طنزآلود نگاھم م
 . رفتسھیمانند از خنده ر

 را گرفتم حالمی نگاه بدم؛یکشی کنترلم را از دست داده بودم؛ خجالت منکھی از ایکم    
 . رفتمنیو بھ سمت ماش

******     
 و ھی را تجزشیتازه حرف ھا. کردمی فکر ممانی و من بھ اکردی می رانندگاریجان    
 " !بچھ"  من شد یمتأسف است و تأسف او برا! گفتھ بود متأسف است.  کردملیتحل
 شوم نشیخواست تا سوار ماش.  بودمدهی کھ کشی ھا و درد و زجرییشد جبران تنھا    

 . صحبت کندخواھدی وقت است میلیگفت خ! میو صحبت کن
چرا ؟ مشکل کجا بود؟ شھرت، ثروت، ظاھر !  بود ؟مانی مثال پشیعنی    

 .دمیکشی بار خجالت منی اولی برااریخب پس چھ مرگش بود؟ از جان....خوب
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 ھیدر آغوشش گر.  و ساکت باشم ماتشھی کال نگاھش نکنم و مثل ھمکردمی میسع    
 ؟؟!!!!  چھ کارنیآخر ا! ی و آرام شدی کردیو زار

 . خودتو بکنی آروم باش و زندگگمی منھیواسھ ھم-:  گفتیبا لحن مھربان    
 

  بود؟لکسی چھ ریدید-    
 

 !! خرابھشتی نداشتم؟ آخھ سابقم پی من دخالتیآذر تو باور کرد-    
 

 !! مثل اون سرى اولی مدلنی اما نھ ادی روبھ رو بشی روزکی خواستیمن دلم م-    
 

 خوادیدلم نم...  و واقعای انقدر شوکھ بشکردمیفکر نم. واقعا بابت اون دفعھ متأسفم-    
 . کنمتتیاذ

 . باور کردمی بار گفتکی-:  کردم و گفتمیتک سرفھ ا    
 !دیببخش! یاوک-    

 
 . رو من حساب کن؛یکن درددل یخوای میھر وقت کھ حس کرد-    

 
 ): حرفش آمدمانیم... ( کرده کھکاری چدونمینم-    
 !خوشت اومده از اون فحشھ؟-    
 خنده ى از تھ نیمتعجب نگاھش کردم و کم کم از ا!  کردرمی غافلگدشیخنده ى شد    

 وونھید-:دمی خندحالیب! دلش من ھم خنده ام گرفت
  شد؟ درستھ؟ی اجبارقیتوف.  خوشحالمد؛ی اوج دیحاال تو رو تو-    

 
حال و .  ھاستی شوخنی تر از اقی من عمی ناراحتدیفھمینم... گریاحمق بود د    

 !حوصلھ ى بحث نداشتم ؛ پس سکوت کردم تا بخندد و ببافد
 !ی خوبھ کھ خوبیلیآذر خانوم خ-    
 : نگاھش کردمیکجک    
 اگر او نبود ، اگر او و کردمی و من فکر مدیخندی اش ھم مقھی شقدی سپیتا موھا    

 نیا!  نھای کردم؟؟ی برخورد را منی ھممانی ادنی نبود؛ من بازھم با دشی ھایدلگرم
  ؟؟کندی است کھ حواس من را پرت ماریجان

 
 ... خوشحالمیلیخ-    
 .ستمیمن خوب ن-: کردمی تمام شکست را قبول نمییبا پررو    
 !یشیھستى و بھتر ھم م-    
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 میو بھ مسخره دست ھا(گذشت .  واسھ منرهی دگھی درینخ-:  زدم و گفتمیپوزخند    
من انقدر بد کردم کھ ... اریگذشت جان)... تمام شدن تکاندمیرا بھ ھم زدم و بھ معنا

 .خداتون باھام قھره
 : صاف کرد و گفتیی کرد؛ گلویتک خنده ا    
 درگھ نیا/  باز آ یگر کافر و گبر و بت پرست/  باز آیھر آنچھ ھست/ باز آ / باز آ -    

  باز آیصدبار اگر توبھ شکست/ ستی نیدیما درگھ نوم
   

 را بھ سمت پنجره چرخاندم و میرو.  بروز ندادمیزی اما چدی چسببیشعرش عج    
 "بخشد؟؟ی خدا میعنی"فکر کردم 

 بھ خون و ی توجھیمھ ب ى رحم زنان؛ با آن ھھی و تخلدنی تراش؛یآن ھمھ سنگدل    
 حق اریجان! کشتم؟ی رحم و نترس آدم می بنینچنی من بودم کھ انیا! ی زارھینالھ و گر

 اراده گفتم و ی؟ ب! خود؛ اما چرا من ؟ی کار درست و غلط جانی اگفتیم.. داشت
 و او مغلوب شدمی مدهیگرچھ در ظاھر من غالب د!  اراده بودمی در برابر او بشھیھم
 ....اما
 .اری بد کردم جانیلیخ-    

 
 ...نھ کھ حاال-    
 ؟یچ-    
 ..متحول شدم و-    
 خب؟؟-    
 ! از ما گذشتگھی دیی جوراھی گمیم-    
 ....باز آ باز آ! شعر رو واسھ بابام خوندم؟-:با خنده گفت    
 !خب بسھ-:  گفتمی تشر و خنده اما جدانی میزینگذاشتم ادامھ دھد و با چ    
 !؟ی بدتر از حنانھ انمیبب.  ھاھی مانی تو ایزی چھیآره خالصھ -:ھقھھ زد و گفتق    
 :. بھ سمتش انداختمی نگاھمین    
 . نکنگھید-: نگاھش را از جاده گرفت و بھ من دادیاو ھم لحظھ ا    

   
 بچھ ھا دمی دست من امانت ؛ منتیماش-:من را بھ خانھ رساند و بھ سمتم برگشت    

 .ارنیب
 . حرف کمربند را باز کردمیسرم را تکان دادم و ب    
. 

 .کنمینگران حامدم نباش؛ آدمش م-    
 

 نیو باز بھ ا( ھی نظرت در موردش چی ھم فکر نکن ، گرچھ قبال گفتارویبھ اون -    
 )دی کھ گرفتھ بود خندییآتو
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 :.خمار و خستھ پلک زدم و در را بستم    
 !ستیتعارفم کھ تو برنامھ ھات ن-:  آورد و گفترونیسرش را از پنجره ب    

. 
 گرفتم اما از درون شی ى قبل را پوهی رامم کرده ؛ پس ھمان شیادی زکردمیحس م    

 !! بودمشی ھایبھ شدت طالب او وشوخ
 !خدانگھدار دوست جان-    

. 
 

 غامی پی ساالریبرا.  باز کردم و بدون توجھ بھ او پشتم بستمدیدر مجتمع را با کل    
 . تخت افتادمیگذاشتم فردا سرکارش باشد و بعد مثل جنازه رو

    
 در دستش یمجلھ ا. کندی میگری کار ددنی کشگاری کھ جز سدمی بار دنی اولیبرا    

 ی سر بلند کرد و با صدامی پای صدادنیبا شن. کردی مطالعھ مقایبود و با اخم؛ عم
 .سالم-:  گفتیگرفتھ ا

 .سالم-: و گفتم تکان دادم یسر    
 د؟ی دارلی میزیچ-:  ام شد و گفترهی حسش خی و باهیباھمان چشمان س    
 "زندی و پنج سال می از سشتریب" جھت در ذھنم تکرار شد یب    

 
 ... نسکافھ،یقھوه، چا-    
 دل آشوبھ یکم.  تکان دادم و بھ اتاقم رفتمنیبھ طرف" نخواستن" یسرم را بھ معنا    

 . کارھا و مطالعھ نداشتمی رویتمرکز درست. ى حامد را داشتم
 : تماس گرفتمنی با آذتی کردم و در نھاتی را وزماریچندب    

. 
 الو؟-    
 .منم-    
 ھا؟-    
 !! دلش بدجور پر استیعنیگفتن " ھا" نیا    
 . ندارمدنیاالن وقت نازکش-    
  کارت رو بگو؟؟؟یگی می چیچ-    
 مھمونم چطوره؟-    
 .زنھیحرف نم...یچیھ... مھمونت-    
 انیبازھم ھمان جر.  بھش برسد اما نگفتممی بگوخواستمیم. دمیلب گز...(بھش-    

 !) حفظ غرور و ابھت کاذبمیتکرار
  آذر؟یبھش چ-    
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 ھان؟-    
 .یچیھ-    
 ! کھ؟ستی جز چندتا اصطالح ساده ى زبونمونو بلد ننیا-    
 :. کردم و منتظر ماندمیاخم    
 ؟یدیشن-    

. 
 !الو-    
 . کردهیتھران زندگ-    
 ! رفتھ؟ادتی االن ؛یتو ھم تھران بود! وا-    

. 
 !کنھی اخرش تشکر مزنمی ھمھ حرف منیا! کال کم حرفھ-    

. 
 !؟یشناسی خانوم مبھیتو نس!! یراست-    
 نھ-    
 .می نداربھی ما تو روستا نسبھ،ی نسگھی می ھستی بچھ ى کگمیم-    
 و حرف کردی مدیکل. دانستمی را منیآخر اخالق آذ. حق را بھ معصومھ دادم    

 بستھ ی مادربزرگش ندھند خاللی احتمال دادم معصومھ از ترس آنکھ تحود؛یکشیم
 . خجالت و معذب بودنش گذاشتمی اش را پایاست و کم حرف

 . نیولش کن آذ-    
 !ارم مگھ؟چھ کارش د-    

 
 .کنھیکمکم م. ھیاما دختر خوب-    
 .برمشی مامی میبھ زود-    
 .ھر جور صالحھ-    
 ...مامان-    
 .ناراحت بود از رفتنت. خوبھ-    

. 
 .دیبابت اون حرفا ببخش-    
 . نامحسوس ھالل شدمیلب ھا.  لبخندم را نداشتماری روز ھا اختنیا    

 
 .خداحافظ-    

 
.  مختلفی ھای از مشترامیسھ پ.  آمدی لرزش گوشیتماس را قطع کردم و صدا    

 حروف یرو!! دیچرخی صفحھ نمیدستم رو. خواستندیوقت م. می ترمکی سقط و کی
 ...تا وقت بدھد!  بدھدی تا اوکرفتیھا نم
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 ریگ بار درنی اولی و من برادندی دوباره پرسدھمی خوانده ام اما جواب نمدندی دیوقت    
نھ !!  ھارا داشتمی حس آدم معمولییکجورھای.  شدمریبا خودم و حس و حالم درگ. شدم

 تر فکر می مثل اکثر زنان مالییکجورھایفقط ! کھ متحول و عابد و زاھد شده باشم
 .کردم

.  روشن شداری بود کھ با تماس جانلینگاھم بھ صفحھ ى خاموش شده ى موبا    
 !!! نامش خوشحالم کرددنی اعتراف کھ ، دنیمتأسف ھستم از ا

 . انتظارنی زنگ بخورد تا رسوا نشوم از ایگذاشتم حساب    
 

 آذر؟-    
 

 رون؟ی بمی بریوقت دار-    
 ؟یک-    
 !سالم-    

 
 .غروب مثال-    
 شد ییکجورھایمثل دخترشانزده سالھ؛ دلم ! بھ چھ منظور؟!  چرا؟دمیاصال نپرس    

 .ت کردماما بازھم سکو
...     

 ...!!البتھ خوش کھ چھ عرض کنم!!  دارم و خبرخوشزیسوپرا-    
 

 ؟یایم-    
 

 ...بھ نفعتھ ھا-    
 ! وا بدھمخواستمی اما نمخواستیدلم کھ م    

 
 .در مورد حامده-    
 : درھم شدمیاخم ھا    
 ؟؟یایم-    
 .امیم-    
 . خودتمنی دنبالت؟ با ماشامی بیک-    
 . مطبایاالن ب-    
 .کمی نزدن؛یی پاایتک زدم ب-    
 . باال بگو و بروایخب ب-:  نشان دھم گفتمتی اھمی آنکھ خودم را بیبرا    
 !یکنی حال منی ھمچیعنی!  مھمھیلی خشھ،ینھ نم-    

. 



 274 

 بھ گاری را سی ؛ ساالربردمی کھ فنجانم را بھ آبدار خانھ میآماده شدم و در حال    
 .دمیدست و مشغول مطالعھ د

 . ندارهیچیمن تھشو رفتم، ھ- : دادمگارشی بار نظرم را در مورد سنی اولیبرا    
 .کنھیآروم م-: دمی شنرونی را از بشیصدا    
 . بودمنی کھ االن من آروم ترکردیم-    
 .نظرمو دادم-: و دوستانھ گفتمستادمیمقابلش ا    
 : زدکشی و رباتی زورکیاز ھمان لبخند ھا    
 ....  بوداری نشان از آمدن جانبمی داخل جیتک لرز گوش    

 
 
 

.  گذاشتھ بودی من خالینور باال داد، بھ سمتش رفتم و او پشت فرمان را برا        
 !سالم- : نشستم و گفت

 :.سر تکان دادم        
 .برو تا بھت بگم-         
 ی از در دوستادتھ؟ی کھ اومده بود شرکتم ین سراو-:راه افتادم و او شروع کرد        

 .وارد شده بود
     

 ادتھ؟؟ی-         
     

 ادتھ؟ی...  ویکھ من گفتم نامزدم-         
.     

 ! !! نھ؟ای ادتھیبابا -:  اما باخنده و بلند گفتیعصب        
 چتھ؟؟-: دمی بم و بلندش اخم کردم و غریاز صدا        

 
 ! نھای ادتھیخب بگو -         
 . ندارممریآلزا. ادمھی-         

 ):  گفتجانی و باھمان ھدیبازھم خند        (
 !!وارهیحرف بزن باباجون؛ آدم فکر نکنھ با د-         

     
 کارت دیخالصھ اون روز اولش از در رفاقت اومده بود و شرکت منو کھ د-         

 .می بود انجام بدیزی چی ای خودشو داد کھ ھمکاریشرکت ساختمان
     

 .میامروز رفتم سراغش تا حرف بزن-         
 !!!!احمق-:با تشر گفتم        
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 چرا ؟؟؟-:دیخند        
 کھ داشت ی با کسیریم-:  و حماقتش صورتم را جمع کردم و گفتمی فکریاز ب        

 !؟ی حرف بزنکشتتیم
تو اون شرکت !  بکنھ؟خوادی مید بابا، تو روز روشن چھ غلطنھ حواسم بو-         

 اون قلچماقا بود کھ تو ی ھاھی تو ماکلشی از دوستام رفتم کھ ھیکیدر ضمن با .. گنده
 !ی کردریواسم اج
 : . شرمنده شدمی کملم؛ی اوای دشمنی آورادیاز         
 !دیخالصھ کھ اصال بھ داخل رفتن نکش-         

     
 بھ حالت دمی انداختم و دی نگاھمین.  در آوردیخم شد و از داشبرد کاغذ بزرگ        

 ی اھی اعالمی عکس حامد رودمیبا تعجب د. تابلو مقابل صورتش نگھ داشتھ است
 "جوان نا کام" تریاست با ت

 !!یلیخ!  ناکام بودلىیارواح عمھ اش خ- :  با خنده گفتاریجان        
 !!!!مرد؟- : نگاه و حواسم را بھ راه دادم اما گفتمبا تعجب         
 !گور بھ گور شد-: با ذوق گفتاریجان        
 !چرا ؟-:  کردم و باز گفتمیرارادیتک خنده ى غ        
 زدن اهی سمیدی دمی بابا رفتیچیھ- :  وصف گفترقابلی غجانی ھکی با اریجان        

 م؟یا ھمون شب رامسر بود بابی امیدی شده چى شده؟ دیجلو شرکتش، چ
     

 خب؟؟-         
     

 !!!الو-         
 !!! ستمیکر ن!! خب خب  -: با حرص گفتم        
 !یسکتھ کرده از ناراحت-:غش کرده از خنده گفت         
-: متعجب نگاھش کردم و گفتم!!!!  دی رانش کوبی سھ بار رویاز خوشحال        
 !!چھ ذوق کرده! چتھ؟

 !خوشحالم کھ خدا انقدر ھوامونو داره-         
     

بدون دردسر ! معصومھ راحت شد.  و بھ فکر فرو رفتمدی خندمیکم کم لب ھا        
 ای راحت بھ دنالی کودکش را با ختوانستی رھا شد و حاال ممیآذر دوم زندگ. راحت شد

 . و بزرگ کنداوردیب
 !" شکرتایخدا" لب گفتم ریدست خودم نبود کھ علنا ز        
 اریجان-         
 جانم؟-         
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 ارمی معصومھ رو بخوامیم- :گفت جانم و چون مھربان گفت ، راحت تر شدم        
 . خودمشیپ

 . شدرهی خرونی و بھ بدی بھ صورتش کشیدست.  بھ سمتش انداختمی نگاھمین        
     

 ھان؟-         
 ...خوبھ-         
 . ى سرش نبودھیامد زنده ھم کھ بود؛ ساح-         

     
 . خودمشی پارمشیب-         
  من حق دارم ؟یدید- :  تکان داد و گفتیسر        

     
  صفا نداره؟ییخدا. کھ کمک کنم-         
 .می داریادیمن و معصومھ نقاط مشترک ز-         
 .نطوری ھم ھمنایمن و سار-         
 تر از نیبا بھت بھ سمتش برگشتم و او غمگ. میپشت چراغ ماند شد و کیتراف        
 مانی صورت ھر دوتای رویی جلونیچراغ خطرقرمز رنگ ماش.  نگاھم کردیھر وقت

 ...یعنی-: باز گفتم مھیبا دھان ن. افتاده بود
 "آره" کھ یعنی. سرش را تکان داد        

       
 سراغمو چکسی ھینیبینم-:  ؛ راه افتادم و او گفتی پشتنیبا دو بوق مقطع ماش        

 ره؟یگینم
     

 ...ی نھ مادرینھ خواھر-         
     

 !دلت نسوزه!  و دوست خوب دارم ھاقیالبتھ تادلت بخواد رف-         
 ی کسیخودش درد ب...  شده بود بابالنگ درازنی ھمیبرا. اما دلم سوختھ بود        

 . بوددهیکش
     
 ھمخون و دلسوز ھی بھ ازی شدن و مجروح شدن؛ نیاون ھمھ بستر.. خبیول-         

 داره نھ ؟
     

 ....یھمسر....یمادر... یخواھر-         
     

 !! بخور خون سازهگروی جنی اای بگھ بومدی نچکسیاما ھ-         
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 بھ حرف ھا و درد دهی و لمدمی را کشیترمز دست.  و چراغ قرمزکیباز تراف        
 : گوش سپردمشیھا

 ناکارم ی کس و کار بودم نھ ؟ راحت زدی شانس خوب تو بود کھ بدمیشا-         
 .یکرد

  ندارن؟اقتی ملت لگمی میدید- :  و گفتمدمی کشی اازهیخم        
 چطور؟-         
 . ازت مراقبت نکردشونیکی ؛ ی کردی ھمھ خوبنیا-         
 ھم لطف یلی در حد خودشون خنکھی دوما ا،ی ندارم از کسیمن توقعاوال کھ -         

 . بودنیکردن ، ھمش مالقات
     

 کجا برسونمت؟-: راه افتادم و گفتم        
 .ممنون.  چھار راهنیتاسر ھم-         

.     
 .نمتی فکر نکنم ببگھید.  داستان ھم تموم شدنیا-         
 !دمش؟یدی نمگری دیعنی. اوردمی خودم نیوبازھم بھ ر! ناراحت شدم        

     
 . معصومھ خانومو راحت کنالیزنگ بزن خ-         

     
من ذاتم .  جنبھ نبودم اما تشنھ محبت بودمیمن ب.  المذھبنیبد عادتم کرده بود ا        

 . بودیھمان ذات دوست دار مھربان
.     

 ؟؟ی چرا تو ھم؟یناراحت-         
 .بھ سالمت.  تو ھممشھیمن ھم-:  پارک کردمیراھنما زدم و کنار        
 ناراحت نباش ؟یواسھ من ناراحت-: آوردنیی شد و با لبخند سرش را پاادهیپ        

 .عادت کردم
 ھیسر چرخاندم و اعالم.  دست بلند کردی تاکسیدر را بست و مقابل چشمانم برا        

 فکر یچھ کس. برداشتم و بھ چھره ى خندانش زل زدم. دمی دی صندلیى حامد را رو
 ! نکردهنیری چھ کامى کھ شھی اعالمی ناکام رونی اکردیم

 الو؟-         
 !!آذر-         
 ھ؟؟یچ-         
آذر بھ روح بابا حواسمون ! ستی نمیدی دمیآذر برگشت!!  دونستمیبخدا من نم-         

 !بھش بود
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 ؛ وسفیمن و . دی کرد و بعدش خوابھی خرده گرکی تلفن زد؛ یی بھ جایعصر-         
 .ستی نمیدی دمی ؛ برگشتی بھدارمیمامان رو برد

 . زده ، چشم بستمکھیسرم را عقب بردم و ت        
.     

 ... یوا! نی زمیآذر ، اصال آب شده رفتھ تو-         
     

  آذر؟می کنکاریچ-         
 !!نمیآذره؟؟ بده من بب-: مادرم آمدیصدا        
 .... و قربان صدقھی و زارھیبازھم گر        
        

 .کنھی مریی و آذر تغمانی اداری دنیاول        
  حنانھ؟؟یدید-:  گفتی ى خودش کرد و با تک خنده اھی بھ اعالمیحامد نگاھ        
-: صومھ گذاشت و آھستھ گفت و حامد و معاری را مقابل جانی چاینیحنانھ س        

 .دمید
 سرش را بھ طرف ی با کالفگاریجان. نگاه معصومھ بھ چشمان سرخ حنانھ افتاد        
 . چرخاندکىی مجنون پالستدیگلدان ب
حامد آھستھ .  حامد درھم شد و معصومھ دنبال حنانھ بھ آشپزخانھ رفتیاخم ھا        

 ..یجان -: گفت
 !تونمیازم نخواه حامد، نم-: و بھ سمت پنجره رفتستادی کالفھ ااریجان        
 قابل زی چچی کھ ھی بھ کوچھ ى خلوترهی و خستادیحامد شانھ بھ شانھ اش ا        
 !! نخواستمیزیمنم چ- : نداشت گفتدنی دی برایتوجھ

     
 داشتھ ازدواج کن و اونو مادربچھ ھات یاھی کھ گذشتھ ى سی با کسگمیمن نم-         

 .بکن
تصورشم داغونم -: آورد تا دل حنانھ نشکندنیی االمکان پای را حتشی صدااریجان        

 !کنھیم
 !؟یدوزی و میبری واسھ ى خودت میچ!!  زورت نکردهنجای ایکس-         
 زنھ؟؟ی ھفتھ چشمات دو دو مکیچتھ !  ھفتھ؟؟کیپس چتھ -         

چرا انقدر - : دوختاری و نگاھش را بھ چشمان پر حرص جاندیحامد خند        
 !حرفم آذره! ستیمن حرفم حنا ن! ؟یعصب

 ؟یآذر چ-: گفترلبی و زدینگاھش را دزد.  وا رفتاریجان        
     

 .تموم شد و رفت.  استگھیاون چارش چندجلسھ ى د-         
     

 .دی وقتشھ کھ برگھید. ازشماھام ممنونم. باالخره موفق شدم-         
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 .تابلوعھ-         
     

 !ی شدرشیکھ درگ-         
     

  نبود نھ؟نیقرارمون ا-         
 یتو نگو قرار چ- : شدی شاکزدندی حرف خودش را بھ خودش منکھی از ااریجان        
 .میرسی نمی اجھی نتچی راحت من و آذر بھ ھالتیخ!  نبودیبود چ
  من چرا راحت؟؟الیخ! ار؟ی جانیگیچرا چرت م-         
 .یخوری مالرویچون تو غصھ ى خودتو سھ-         
 نطوری او را اچوقتیچرا کھ ھ.  دلش را باختھاریحامد حاال مطمئن بود کھ جان        

 . بوددهی منطق ندیکودک و ب
. ی رو خودت واسمون گذاشتینی چھ قوانی کنم کھ بدونیادآوریتم فقط خواس-         

 دهی نادزاروی چیلی راه خنی ای و تومی بھت کمک کنمی قول دادی مارو جمع کردیوقت
 .میریبگ

     
 می کھ بخاطر ورشکستگی اون شبچوقتیھ. خوامی مرتویخ. اریمن دوستتم جان-         

 .رهی نمادمی کنم ی خودکشخواستمیم
     

 . االن من نبودم،یاگھ اون شب نبود. یتو نجاتم داد-         
     

 شدم اما الی عاشق سھدم،ی و بم آذرو کشری شدم، زالی سھیآره وارد زندگ-         
 کنمی کھ واست کردم؛ فکر مییفکر نکن با کارا! رهی نمادمی لطف بزرگ تو چوقتیھ

 !شمیحت م ناراتیحق تورو بجا اوردم و حاال از خوشبخت
 .ببخش حامد-:دی خجالت کشاریجان        
 .می بگذرمی کھ دوست دارییزای وقتا از چیلیبھتره خ-         

     
 اما نابود رخواھانھ؛ی ھر چند خ؛ی کردشی با زندگیآذر اگر بفھمھ چھ کار-         

 .شھیم
 . بفھمھستیقرار ن-         
 ؟یکنی شروع متوی زندگی با دورنگیعنی-         

     
 .نذار بھت وابستھ بشھ-         

.     
 .زودتر بھش بگو کارتو-         
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 بخواد بھ من نکھیاون اگر گذشتمو بفھمھ؛ محالھ کمک کنھ چھ برسھ ا...گمیم-         
 !!فکر کنھ

.     
 قتی حقدنی خبر بمونھ؛ با فھمی بوی سنارنی اگھ از ایحت...ھی منطقھ،یدختر عاقل-         

 ) گذاشتواری بر دھی ساعد تکیسرش را رو...( میگزند
 نیا.. یآروم باش جان- : گذاشت و گفتارشی جانی شانھ یحامد دستش را رو        

 !یدی نا امینجوری کھ تو امیدیھمھ زحمت نکش
      

 
 "آذر        "
 از جانب ی راحت شده بود خطرالشی کھ خیوقت. کردمیمعصومھ را درک م        

 کارش ھرچند ناراحتم نی باشد و اگرانی وبال گردن دخواستی نمکند؛ی نمدشیحامد تھد
 حس کیاز .  غرورش ھم مثل خودم بودنکھیا.  بھ من دادی حس خوبکیکرد اما 

 . او سراغم آمده بودھ کھ حاصل از کمک بیحس. خوب و خاص سرشار بودم
 می ھایدوباره روزمرگ.  گذشتی ماریان باجی خداحافظنی از آخری ھفتھ اکی        

 قبل وفق طی خودم را با شراتوانستمی نمگری تفاوت کھ من دنیشروع شده بود ، با ا
 زنگ بزنم و کمک الی داشتم بھ سھمیتصم. خواستی مشرفتی پییکجورھایدلم . بدھم

 . آزمون تخصصیبخواھم برا
 

 خانوم؟-         
 را پر از سؤال و تعجب ی بار ساالرنی اولیبرا.  نگاھش کردمنکی عیاز باال        

 !دیمراجعھ کننده دار-: در را پشتش بست و با چشمان گرد شده گفت. دمیدیم
 خب؟؟-: کتاب گذاشتمی را در آوردم و النکیع        
  ؟انیبگم ب-         
 !؟یچتھ ساالر-         
 مارتونیب! یسبحان! خوانندھھ- :گفت صورتش ی روبی غریبا ھمان لبخند ھا        

 !!اونھ
قبل از آنکھ بتوانم عکس .  دور نماندی دستانم از چشم ساالرفیرعشھ ى خف        

 . تند ادکلن مردانھ تمام اتاقم را پر کردی نشان دھم؛ در باز شد و بویگریالعمل د
 

 ی کوتاھدیببخش رد شد و مانیاز کنار ا.  تکان دادی و سرستادی صاف ایساالر        
داخل " ی خونیرگ ھا"در را پشتش بست و من با چشمان گشاد شده بھ کلمھ ى . گفت

 مانی کھ اکردمی و حس مشدیاخم دردناکم رفتھ رفتھ در ھم م.  ماندمرهیکتاب مقابلم خ
 .ت اسفی و بالتکلستادهیھمچنان ا
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درست مقابل " تق...تق...تق. " ھنوز ھم در خاطرم آشنا بودشی قدم ھایصدا        
 .سالم..س- :  و گفتستادی ازمیم

     
 اتاقم؛ تنھا مأمن یبھ طرف پنجره .  عقب رفتی و او تندستادمی حرکت اکیبا         

 درخت؛ بھ رفتارو ی بھ کالغ رورهیپشت بھ او ؛خ.  رفتمیو پناه مطبم در مواقع دلتنگ
 کھ ھم غرور و ابھتم را بھ رخ بکشد و ھم کم یزیچ.  فکر کردمحیعکس العمل صح

 کم خواستیدلم م. بدنم قابل کنترل نبودفی خفرزشاما متأسفانھ ل.  محض باشدیمحل
 .رمی اش بگدهی نادتوانستمی کنم ، انقدر کھ حالش از خودش بھم بخورد اما نمیمحل

 
 . ازمی متنفردونمیم-         

     
 . ھم فشردمی را رومیپلک ھا        
 .دنتی دامی بخوامیاالن ھشت سالھ کھ م-         

     
 ھنوزھم مثل شیصدا...(یزی چھیخوب بود، خوش گذشت اما .  بد گذشتگمینم-         

 )... شدی دورگھ میھمان موقع ھا ؛ وقت بغض و ناراحت
     

 . حناق تو گلومھنی عیزی چھی-         
     

 ارزش ی بمیبرا" چیھ"بھ ھمان اندازه ى . انگار کھ وجود نداشت. الل شده بودم        
 فوق العاده ی سکانس تراژدکی شد ی جوره نمچی ارزش کھ ھیانقدر ب. شده بود

تو ! گم شو! گم شو" بزنم ادی فرھی و با خشم و بغض و گرستمی باشیمثال در رو. بسازم
 یلی سکیتھش ھم ! " ؟ی و حاال اومدی نشوندهایمن رو بھ خاک س! ینابودم کرد

 !!! و مسخره امی اشھی کلشی کنم بھ عنوان حسن ختام نمامشیتقد
از . خوردی کالم از او بھم می واقعیحالم بھ معنا. فقط سکوت بود و سکوت        

 . مخاطب قرارش دھمتوانستمی نمادیانزجار ز
 ... کھ بگم برگرد چون محالھومدمیآذر ن-         

     
 . کھ ھشت سالھ تو گلوم مونده بگم و برمیزیفقط خواستم چ-         

     
 ھفتھ ى شناسھ؛ی مارو می ھردوی و چطورھی فرھنگ کاری ندارم جانیکار-         

 . اومدم و مطبتو شناختمنجای دنبالش تا اشیپ
     

 ھر آن یکردی و حس مدیلرزی مشیصدا.  تر شدکی آمد کھ نزدشی قدم ھایصدا        
 !یچقدر عوض شد-: استدنشیلحظھ ى بار
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 .ی کردشرفتیاز تھ قلبم خوشحالم کھ انقدر پ-         
آھستھ دستم .  و جان بدھدردیبم.  کنم تا فقط خفھ شودی چھ غلطدانستمیآه کھ نم        
 . دھانم فشردم تا باز نشودیرا رو

     
 .خستھ شدم-         

     
بخدا . ستی طرفم واسھ خودم نادی می ھر کسنکھیاز ا. خستھ شدم از شھرت-         

 . آذرگمیراست م
     

 . اعتماد نکردمچکسی بھ ھگھید...بعد ازتو-         
 . گذاشتم و باز پلک بستمواری دیدست آزادم را کنار پنجره رو        

     
 مدت نی ای خبرای بیآذر بھ روح ب. سازمیوجدان م عمر دارم با عذاب کی-         

 ...مھی مجلھ و کوفت و زھرمار ظاھر زندگیتو
     

 او روزنامھ دنی ندی برایمن حت! کنمی را دنبال مشی خبرھاکردیفکر م        
 ی اتفاقی حتنم،ی او را نبی آنکھ اتفاقیفقط برا! چیھ... کردمی ، آھنگ گوش نمدمیخرینم

 .از او نشنوم
 .. اون تصادف..  بگم کھخوامیمن بد کردم فقط م-         
 :  فشردم تا خفھ شومشتری را بمیلب ھا. تمام بدنم منقبض شد        
 .کار پانتھ آى کثافت بود-         
 . ى حرفش بودمھیدر حال تجز! رفتھ رفتھ وا رفتم        

     
 . من خبر نداشتمی بیبھ روح ب-         

احسنت بھ من ... احسنت بھ من. کندی مھی گردمی فھمدی اش را باال کشینی بیتوق        (
 . )امدیکھ با وجود زن بودنم؛ اشکم ن

     
 .با خواھر پانتھ آ بودم...با... آخرباھم بودنمونیروزا-         

     
 می آن روزھایپس ھوو.  آمدمینیربی آخر زی ادکلن زنانھ ى روزھانیری شیبو        

 .خواھر پانتھ آ بود
...  کنار اومدم آذرگھی بعدش د؛ی بارداردمی فھمیوقت. خواھرشو بستھ بودن بھم-         

 ... ی بیبھ ارواح خاک ب
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 نکرده یریی تغچیما ذاتا ھ! زدی و حرف مکردی مھیگر!  بودفیھنوزھم ضع        
 .میبود
     

 . باھات بمونمخوامی من مدنیچون فھم.  اون بالرو سرت اوردننکھیتا ا-         
     

!!  از نفرتم کم نشد ، اضافھ ھم شدی ذره ایحت!!!  آوردیعذر بدتر از گناه م        
 ! کھ خودش من را نکشتھ و کار دوست دخترش بودهکردیاعتراف م

 کھ از یادیسود ز.  و با بھداد تموم کردمرشیزدم ز. رانینرفتم خارج از ا-         
 ... رفت بھ فنانبردیکنار من م

     
 ! کھ کار من بودهگنیگفتن بھت م-         

     
 .ی سازھی کردن واسھ حاشدمیتھد-         

     
 ...ی نکردیتی شکاچیاما تو ھ-         
 . و سمت راست بدنم را با حضورش، مشمئز و مور مور کردستادیکنارم ا        

     
 رو شی لحظھ آرامش ده سال پکی رو بدم تا می و تمام زندگی برگردخوادیدلم م-         
 .یبھم بد

     
 ی سکوت؛ بلکھ برای بار نھ برانیا.  فشردممی لب ھای روشتریدستم را ب        
 . از عق زدنمیریجلوگ

... فقط ... نی با مھندس فرھنگ خوشدمیمخصوصا کھ د.  محالھدونمیاما م-         
 .حاللم کن

     
 رهی نشست و خماری ھمراه بی صندلیمقابلم رو.  رفتم و نشستمزمیبھ سمت م        

 . نگاھم کردرهیخ
 ی درد بھیاما ... نھ ورشکست شدم نھ آواره.. ھی کلینھ سرطان گرفتم نھ ناراحت-         

 ...فقط ببخش.  گلومھیدرمون تو
     

 ..یایراحت کوتاه ب انقدر میکردیوقت طالق فکر نم..  ی ساکت بودشھیھم-         
     

آھستھ آھستھ . کندی نگاه مسیساکت شد و حس کردم کنجکاو بھ منھ نسخھ نو        
گفت اگھ ...یپانتھ آ واست پرونده ساخت بھ چھ قطور -: و او باز شروع کردنوشتمیم

 ...یدی راحت کنار کشیلی بھونست اما تو خنی بھترنیطالق نگرفت ا
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 زی میکاغذ را کندم و رو.  مھم نبودزی چچی چھ؟ اصال ھیمھم نبود پرونده         
 . برش داشتاقی و با اشتستادیا. گذاشتم
 را درھم کرد و با سر اشاره کرد کھ شیاخم ھا...  درھم و پر از دارو ینسخھ ا        

 ست؟یچ
     

در را باز .  آمدشیقدم ھا دور شدن یصدا.  گذاشتم تا برودزی میسرم را رو        
 زی و نفرت انگی چرکی غده ھای شده؛ براھی توصی نگفتم کھ داروھایکرد و من حت

 .است
 . طالق راحت تری بود برایبھونھ ا. یستینازا ن... فقط بدون-: آمدشیصدا        

     
 .یخدانگھدارت و خوشبخت بش-         
نسخھ را برده بود و احتماال جوابش را . مدر را بست و من بھت زده سربلند کرد        

 ستم؟؟؟؟ی؟ نازا ن!من!!!!  ؟؟؟یزی چکی فقط گرفتیاز داروخانھ م
       

 :زیدو چ        
 و اون ھم بخاطر مانی اول و دوم آذر و اداری صورت گرفتھ در مورد دیابھام-         

 داخل داری شده؛ دجادی اریی فکر کردند کھ تغیبعض. کنھی مریی من اعالم کردم تغنکھیا
 رو حذف و اضافھ یی ھاکھی تخوامی خودشھ و فقط می اول جادارینھ ، د. مطب ھست

 .خواست مطالعھ کنھ ی ھرکسدمیکنم ؛ بعدا اطالع م
 مطب ار،ی آذر و جانیی رو حساب آشنامانی مالقات دوم ھم کھ مشخصھ؛ انیا        

 .کنھی مییرو شناسا
 نکرده بوده؟ آذر با اون یریگی چرا خودش پدنی آذر رو پرسییاناز: مورد دوم-         

 بعد نھ،یبی رو می پزشکنھی و معادی تأئره،یمی مزشی عزخوره،ی کھ میضربھ ا
 بعد اد،ی بودن تصادف،بعد اعتی بعد طالق،بعد شوکھ ى خبر عمدره،یگی میافسردگ

فکر نکردن بھ ازدواج مجدد " مھم تر ھمھ  ازلش،ی و ادامھ تحصادی ترک اعتانیجر
 افتادم دنبال درمان و یمن کھ خودم جاش بودم نم" .....ارهی بیکھ بخواد حاال بچھ ا

 ★ ی خوب شد اشاره شد مرسی مسائل ولنیا
 نجای کھ حضور ندارن اونجا؛ ای صفحھ ى نقد بود گفتم دوستانی دو مسئلھ تونیا        
 . باشندانیدر جر
 عمر ھدر رفتھ در ی براھی و گری سالمتیخنده برا.  کنمھی گرای بخندم دانستمینم        

 کی! ده؟ی چھ فاگری کنم کھ حاال دھیبخندم کھ مجوز مادر شدن دارم و گر. غم و اندوه
 در بستھ مانده بود و من ی ام با سماجت رورهی خاص داشتم و نگاه خیحس دلتنگ

 ! کردن ؟ھی گرای دنید دو حس خننی بریھمچنان درگ
 : کردلی فرستاد انتخاب را تسھمی برااری کھ جانیامیو پ        



 285 

  ....."ツ یصرفا جھت ابراز دلتنگ        " 
 .ی نزولی سھممی شد و پلک ھای صعودی لرزانم رفتھ رفتھ سھمیلب ھا        
.  بستھ ام؛ آرام آرام راه گرفتی قطره اشک گرم از گوشھ ى چشم ھاکی        

 معلق بودم و حال ییکجورھای.  داشتمی نخواھد دانست کھ چھ حالچکسی ھتچوقیھ
 .دانستمیخودم را نم

 در ذھنم ی پنھانکارنی لحظھ را دوست داشتم کھ رفتھ رفتھ خشم انیانقدر حال ا        
 .کمرنگ شد و بھ گورستان ذھن فرستاده

 ...م دلی در آن تھ تھ ھادی امی کورسوکیحاال من بودم با         
        

 !بفرما- :معصومھ با لبخند اشاره زد.  شددهی ھا کشینیری بھ سمت شارینگاه جان        
 !!! مرغا شد، قد قد قدایداداش حامدت قاط-:حامد        
 معصومھ و حامد ناراحت شده ی سروصداینھ کھ از وصلت ب. دی نخنداریجان        

 اراده ی کھ بامىیفقط دل و جان و حواسش بھ پ....  باشدمزهی حامد بیباشد؛ نھ کھ شوخ
 لیانگار کھ تمام روح و وجودش در شئ مستط.  آذر ارسال کرده بود مانده بودیبرا

 . بودبشی داخل ججانیشکل و ب
حواس .  آن بدرخشدیرو Azar  بلرزد و ناملی مستطنی اخواستیدلش م        

. اما چھ کند کھ دست خودش نبود!  بود ھادیبع!!  را محل ندادنای سارینداشت؛ حت
 رنگ؛ تمام قلبش ی نقره الی مستطدنی با لرزضش؛ی و دار احساسات ضد و نقریدرگ
 .دیلرز

 ھجده سالھ باال رفت و از خودش ی نام دلخواھش؛ تپش قلبش مثل پسرھادنیبا د        
 .دی و چھار سال سن، خجالت کشیبا وجود س

 
 امان قلبش را ی کوبش بدی بھ جمع انداخت چرا کھ ترسی نگاھی چشمریز        

 را نوشتھ لنامھی فنی ى اھی کھ پایکس.  بابالنگ دراز مھرباننیبشنوند و رسوا شود ا
 . شده بودنشی ترچی و سرپگری بازنیبود و حاال خودش بد تر

 کی. دی اشان شنی قلبش را با وجود فاصلھ ى دو متری نفر ، صداکیاما فقط         
 . را از بر بوداری جانشتری روزھا از ھمھ بنی و نادم کھ انیحنانھ ى غمگ

بھ .  کھ راھشان جداستدانستی بود اما خودش مریدلش گ.  نداشتیحنانھ توقع        
 . را باز کندامشی راحت پالی با خاری و عشقش؛ بلند شد و رفت تا جاناریاحترام جان

 .....".ツ یصرفا جھت ابراز دلتنگ        "
 . آذر ھم دلش تنگ استیعنی نی خودش را بھ خودش داد و اامیپ        
 "....نرو"  و التماس کھ دی چسبشی بھ پانایسار. ستادی لب تر کرد و ااریجان        
 شی پای عمو جون بنایسار-:  حرف ھا خواندیلی خاریحامد از چشمان براق جان        

 .من و خالھ معصومھ
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 اری جانی معذب تر ؛ خودش را بھ پادیدی بار دوم می کھ معصومھ را برانایسار        
 . روز تولد آذر ، با حضور معصومھ ؛ در ذھن دخترک نقش بستریتصو. چسباند
 . بابا کار دارها،یخالھ جون ب-:معصومھ        
 دست بھ آغوش کی با نارای سارفیخم شد و بدن نح. امدی اما دلش ناریجان        

 ...!عشق باباشھ-:دیشک
        

!  کرده بودلی تعطرود؛ی گفتھ بود بھ دنبالش ماریمطب را ھمان دم کھ جان        
 پزشک کی مطب ساده با نی در ھمچی سبحانمانی ادنی ھمچنان در شوک دیساالر

 بند می بود و با لبخند ندهی چھره کشی روی تفاوتی حال نقاب بنیبا ا. ساده تر مانده بود
 .کردی مقھو نامحسوس آذر متحول شده را بدر

 ی متعجب ساالری لباس نداشت ؛ پس در مقابل نگاه ھاضی تعوی برایآذر زمان        
 !شدی نمی االمکان آفتابی کرده و حتدی را تجدششیآرا

 آرزوى تحول و ای بھ دعا ھی شبیزی کردند و آذر در دلش چیبا سر خداحافظ        
 با گری و ددانستی خودش را متفاوت مییکجورھای.  احساس کردیاالر سی برادیام

 اخم کردن و سرد رفتار کردن ی رویادیگرچھ اصرار ز!  ھمسطح نبودیساالر
 ! داردیو درونش چھ حال  در قلبدانستی میخودش بھتراز ھرکس... داشت اما

 
 

 "آذر        "
 ی اش آھنگ عروسی در پیتاه و پ کوی کھ با بوق ھای رنگدی سمند سپدنیبا د        

 گرد پشت فرمان بود و ی و چشم ھاانھی با ھمان لبخند موذاریجان.  برگشتمزد؛یرا م
 .کردی بھ من نگاه ماری کنارش نشستھ و گرد تر از جاننایسار

 او حس ی برای دلتنگامی نسبت بھ ارسال پی خاصیمانی و حس پشستادمیصاف ا        
تا رفتار .  تا اعتماد کنمدیکشیطول م...  ھاضی ضد و نقنیدست خودم نبود ا! کردم

 اری بسکردمی حاال حس میحت.  بروز بدھمیدرست را بشناسم و بتوانم احساس درست
 !! امتھرفیاحمق ھستم کھ قرار مالقاتش را پذ

با . ظ کرده بوددخترک سفت و سخت سنگر حف! عقب؟! نم؟یحاال ماندم کجا بش        
اما . دمیشنی فاصلھ نمنی و من از اکردی بحث مشتری باری شدنم ؛ جانکیھر قدم نزد

 ! عقب نزول دھدی بھ صندلنارای سارخواھدیمشخص بود کھ م
 خواندم کھ از اری جانیباالخره دخترک ھمانجا جا بھ جا شد و از چشمان شاک        

 . استامدهی حرکت خوشش ننیا
 !سالم-: گفتارینشستم و جان        
 !!سالم-: آوردی دو صندلانی سرش را منایسر تکان دادم و سار        
 . او تکان دادمی ھم برایکج نگاھش کردم و سر        
 :دمی کرد و شنکی نزداری را بھ گوش جانشیلب ھا        
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 !!ای بخرینشستم عقب ، قول داد-         
 !خب! خب- :  گفتی پسر بچھ ھا ھول شد و با اخم ، تند مثلاریجان        
 .سرم را بھ طرف پنجره چرخاندم        

     
 ؟یخوب-         
 «آره"ھمانطور پشت بھ او؛ باز سر تکان دادم کھ         

       
 چیبرخالف ھمساالنش ؛ بدون ھ.  را درک کردنی ھم جو سنگنایانگار کھ سار        

 . داده و ساکت نشستھ بودھی ، تکیطنتی و شجانیھ
 ؟ی کردکارشی راحت شد؟ چیبھ معصومھ گفت-         

     
 ھوم؟-         
 .رفت-         
 ؟ی مواظبش باشیخواستی توکھ م؟ی چیعنی-         

     
 ھوم؟-         
 ھوم نیبا ا.  بوداری از من داشت جاندنی بھ حرف کشی کھ اصراریتنھا کس        

 .میای تا بھ حرف بکردی من را وادار مشیگفتن ھا
 .خواھرم گفت رفت-         
  رفت ؟خبری بیعنی!! آھان-         

     
 ھوم؟-         
 .دی کوتاه و خفھ خندنایسار        

     
 قبل فرق ی ھای حرفی سکوتم با بنی اییکجورھای". آره"سرتکان دادم کھ         
 . کھ فرستاده بودم داشتمی دلتنگمای حس خجالت از پیفعال کم. داشت
 را کھ حاال ی بھ عقب و کاری برگردیکنی آرزو می نھ ؛ گاھای آمده شی پدانمینم        

 .ی از انجامش؛ تکرار نکنی ھستمانیبھ شدت پش
 انی انکھ او را در جری زود بود براکردمیحس م. ھرچند ساده ؛ ھر چند کم        

 . دادمی ؛ تاوان بدی بھ مردادیاز محبت ز یمن زمان. احساساتم بگذارم
 ! را برھم بزنمازی ناز ونیمی قدانی جرخواستمیحاال نم        
 تا دی بانیطرف.  چرت استندیگوی کھ مازی معتقد بودم زن ناز و مرد نشھیھم        

 . داردتی نبود کھ تعادل چقدر اھمادمی کھ جا دارد بھم عشق بورزند اما ییجا
  بکامھ؟امیچھ خبرا؟ ا-         
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 !ستی ھست صدا نریالو؟ تصو-         
 .بابا با شماست خانوم-: گفتنای خنده و سارریھر دو زدند ز        
 ما؟یش-:  گفتماری مقدمھ بھ جانیب.  سرم را چرخاندم و نگاھش کردمیکم        
 .رسونھیسالم م.  ھستمامیش- : لبخند زد        

.     
 ؟ی کمک کنیتونیم.  دارهازیاتفاقا بھ عمل ن-         
 :.بھ روبھ رو زل زدم        
 ....ی ای درست و حسابمارستانی ب،ییآشنا-         
 .آره-         

     
 . خوبھیلیخ.  پدر دوستممارستانیب        
 ..اونجا-: درھم شدشیاخم ھا.  بھ سمتش انداختمی نگاھمین        
 .ستی نرانیآره ، البتھ دوستم خودش ا-         

.     
 . از من ندارهی دل خوشیباباش ھست ول-         
 .ھی منتفگھیپس د-         
 .زنمینھ خب با دوستم حرف م-         
 بود از دیانگار کھ او ھم نا ام.  برگشتھ تکان دادییسرش را با شک و لب ھا        

 !!ین من توسط دکتر تھرادنیبخش
  حاال؟میریکجا م-:  ربط گفتمیباز ھم ب        
 . زددی را دنای ى وسط ؛ سارنھیحس کردم از آئ        
 !کنمی می چھ غلطدونمیخودمم نم-:آھستھ گفت        
 ! ماندمحشی اعتراف صرنیاز ا        

     
 بد تنگ شده  دلمیی جوراھی...یی جوراھی-: آھستھ تر در حد لب زدن ادامھ داد        

 .بود
 تجربھ و کم سن ،روى گرداندم و چھار ی بی مثل بچھ امش؛ی مستقانی بنیاز ا        

 ! نگاه کردمرونی و متعجب بھ بیچشم
     

 نای شدم و سارادهی سبز نگھ داشت خود جوش پی فضاکی را مقابل نی ماشیوقت        
 !ولیبابا جونم ا- :  گفتجانیبا ھ

 !!الالھ االهللا.... ی بھی چولیا-:دی غراریجان        
     

 دی را رھا کرد و دواری دست جاننای و اواسط راه سارمیھرسھ بھ سمت پارک رفت        
 .ی بازنیبھ سمت زم
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 نجا؟ی امینیبش-:  گفتی و مصلحتی تک سرفھ ى کامال مصنوعکی با اریجان        
-:  دمی پرسی استفھام انکارنشستم؛ی ممکتی نی کھ رویسر تکان دادم و در حال        

 ! کالمی اومدیواسھ چ
 دادم سرم را حی و من ھم خنده ام گرفت اما بازھم بروز ندادم و ترجدیخند        

 !بچرخانم
  ؟می حرف بزنکمی-         

     
 : گرفتم و بھ چشمان محتاجش دادمینگاه از دور دست و درختان جنگل        
 .می شناختگھیفکر کنم د- :  افتاد و گفتنیی پاشیپلک ھا        
 .نشناختم-         
  ؟ستمی نی مزاحم عوضھی ی کھ بدونی حدم نشناختنی در ایعنی-:باز نگاھم کرد        
 .شناختم-         
 م؟یپس حرف بزن-:لبخند زد و گفت        

     
 ھوم؟-         
 . میبزن-         

 
 ! از خودم بگمی الکینجوری ھمخوادیدلم م-         
 داد خب مشخص ی مییآشنا! ی خر خودت ھستیعنیچشمانم را تنگ کردم کھ         
 !خودم را بھ آن راه بزنم کھ چھ ؟!  نھ ؟گریبود د

     
 نگاه نای شدم و بھ سارنھیمن ھم مثل او دست بھ س.  دادھیصاف نشست و تک        
ر شده بود و من در دل گفتم ھر چقدر ھم تاب سوا!  سرمانی داشت در ایچھ حال. کردم

 سرپرستش بود؛ حاال حواسش یمطمئن بودم اگر زن.  بھ او برسد؛ مرد استاریکھ جان
 !بود  دختر مو قشنگنیبھ سرما نخوردن ا

 . بابامو از دست دادمیسھ سالگ-         
     

 . خونھ و منم باخودش برد اونجاھیمامانم شد مستخدم -         
     

 . در حقم ظلم شدهیلی خکردمیفکر م. منم مثل تو بودم-         
     

 .؟ حمال اون قصر شده بود!مامان بدبختم حمال اون خونھ کھ چھ عرض کنم-         
     

 ... آذرمی کم نذاشتیزیچ-         
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ر  و ھیی ، پادودی خرفرستادنمیم! بزرگ تر کھ شدم ؛ منم شدم غالم اون خونھ-         
 . بچھ ده سالھ بتونھ انجام بدهھی کھ ی اگھیکار د

     
 .کردمیبخدا کھ نگاه چپ بھ دخترشون نم-         

     
 . نشدمکی بھ عنوان خواھرمم بھش نزدیدخترشون با من بزرگ شد و من حت-         

     
 ! مثل خواھر بودگنی می دوستانی مواقع واسھ بنجوری ا؟یدیآخھ د-         

     
 .انگار کھ کال نبود. کردمینھ، من کال نگاھشم نم-         

     
 . درمون گرفت و مردیمامانم دردب-         

      
 . بھ سمتش انداختمی ناچار نگاھشیمنتظر ادامھ اش ماندم اما از سکوت طوالن        
 ایسرخ از سرما .  بوددمی در دشیگوش ھا. خم شده و صورتش را گرفتھ بود        

 .دانمی بود؛ نمیفشار و ناراحت
 الیخیب-: گفتم ی گرفتھ و آرامیبا صدا        
 نیفقط بھ شدت غمگ.  نکرده بودھیصاف نشست و برخالف تصورم؛ گر        

 .وناخوش بود
 ...یلیخ...  آذردمی کشی بدبختیلیخ-         

     
 ! کردن؟کاری بھ نظرت چیبعداز اون ھمھ خرحمال-         

     
 ھوم؟-         
 ی داده بودم و سرم را کج روھی تکمکتی گاه نھیھمانطور کھ آرنجم را بھ تک        

 .رونیپرتت کردن ب-: گفتمحالیدستم گذاشتھ بودم؛ ب
 !آره-: کرد و گفت ی اندازه اش؛ تک خنده ای بیبا وجود ناراحت        
 من دانستم،ی منکھیمتعجب بود از ا.  نگاه کردمنایچشم چرخاندم و باز بھ سار        

 ! آمدی من کاغذ و قلم کم ماتی نوشتن تجربیبرا.  بودمدهی چون خودم کشدانستمیم
 !؟ی شدری خینجوری تو االن ارونویانداختنت ب-         
  نبود؟ی حق من آوارگیقبول دار-         
 " :.آره"سر تکان دادم         
 .رونین ب تنم پرتم کردیبا لباسا-         

     
 . ھمھ جانھیھم-         



 291 

 ... و تنھادهیترس.  ذره بچھ بودمھی-         
     

 !التماس التماس کھ من کجا برم ؟-         
     

 . اما آقا نھشدی میخانوم داشت راض-         
     

 اطی تو ھمون لونھ ى تھ حدی فقط بذارکنمی مدت مامانمم من منی ایگفتم حمال-         
 !! کنمیزندگ
     

 .ذاشتنی مکشونی اگر کھ دختر و پسر کوچومدنیراه م-         
     

 . بچگانھ کردن کھ باز نظرشون برگشتیانقدر لجباز-         
     

 ی نبود کھ الکی اخراج من و روزی براکردیدخترشون کھ انقدر اصرار م-         
 !ارهی نکنھ و پشت من حرف درنی و زارھیگر
     

 !!گھی ددهی دیزی حتما از من چگفتنیخانوادشم م-         
     

 حاال فکر کن چقدر رشد کرده بود؟؟-         
 حرکتش دنیو از د.  نگاه کردمنھی و پر کی مرد عصبنیچشم چرخاندم و بھ ا        

  ناراحت شوم از دل شکستھ اش؟؟ایماندم بخندم 
 !!! کوچک جمع کرده بوددو دستش را مثل گرفتن دو گوجھ سبز        
 بار نی اولی و براشتری اراده کردم ؛ بعد دوتا و بعد بی تک خنده ى بکیاول         

 !!! چندسال ؛ قھقھھ زدمنیدر ا
 حماقت نی ای جلوکردمی می کھ سعی ھم کم کم بھ خنده افتاد و من در حالاریجان        

 ! واقعایچقدرم چشم پاک بود-:  گفتمرمیو خنده ى احمقانھ را بگ
 دوازده ازدهی دختر بچھ ھیاز ! ستی ندنی بھ دیلزوم-:  ھم با خنده گفتاریجان        
 !رهی انتظار نمیشتری بزیسالھ چ
 خب ؟ بعدش؟-: شدی مدای انداختم و ھنوز آثار خنده در من پنییسرم را پا        
 .ش و درس تا آدم بشم بھ کار و تالدمی چسبگھی دیچیھ-         
 . و ساختھ بوددهی ، کوبچیاز ھ!  منھیچقدر شب!! خوشم آمد        
 ...خوبھ-         
 .دی کاوی احساسم مدنی دی را برامیچشمھا. نگاھش کردم        
 خب؟ نظرت؟-         
 . از گذشتم بھت بگمدیمنم با-         
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 !نوشتم نیادی ززیمسلما تو اون برگھ چ-         
 یاما ھر چ.  بشنوم شمیخوشحال م-:  گفتنای بھ ساررهیسرش را چرخاند و خ        

 .ھی قدرت و جذبت ستودننیکھ باشھ؛ ا
     

 . کردهتتی مشھور؛ چقدر اذھی با ی حدس بزنم زندگتونمیم-         
       

 ن؟ی آن ھم در ماشمی بخورچی داده بود ساندوحی ترجنای ساری بر چھ اساسدانمینم        
جالب آنجا ! زدمی گرفتھ و گاز می را دو دستچمیحاال من بعد از آن ھمھ ژست؛ ساندو

 را ارینا گفتھ نماند؛ حضور جان.... اما ! می دنبال حنانھ و سوگند ھم بروگفتیکھ م
حاال کھ از !!! ی رستوران آنچنانای بگذرد نیکرد در ماشی نمیدوست داشتم و فرق

 بود نیتفاوت اساسى ما ا.  نسبت بھ او داشتمی حس بھترتی نھای بانستمدیگذشتھ اش م
 !!! بود اما منیکھ او با آن گذشتھ ى تلخ ؛ فکر کمک و مھربان

 کوچکش را ی مشت ھانای ساردمی و دادشان بھ خودم آمدم و دغی جیبا صدا        
 و کردمیبا تعجب نگاھشان م! کوبدی رفتھ مسھی راری و خنده در کتف جانغیھمراه با ج

 : از چھ قرار استھی دادم قضصی تشخی تا حدودنشانی بیاز صحبت ھا
 !!بدش!! مال خودم بود-:نایسار        
 !!ی آبرومو بردگھی خوردمش دوونھید-         
 ! برسمرشیاون ھمھ خوردم کھ بھ پن!! بدش-         
آبرومو ... گدا.  دوست دارمریخب پن-:دیخندی بود و مدهی بھ فرمان چسباریجان        

 ... جلو خانوم دکتریبرد
.  خوردهرمویپن- :  شانھ ام زد و باعث شد نگاھش کنمی رویدی با خنده شدنایسار        

 ! برام بخرهگھی دیکیبگو 
 ھمھ چرتو پرت داره و تھش نینگاه، الش ا-:چشمانم را گرد کردم و اوادامھ داد        

 .ه خوشمزری پنھی
     

 .دمی باز شده اش کشچینگاھم را بھ ساندو        
  داره؟ری واسھ تو پننمی مال منو گرفت گفت ببیبعد الک-         

     
 ! برش داشت خوردشھویبعد -         
 : شدمرهی داده بود خھی کھ با افتخار بھ در تکاریبھ جان        
 کنم ؟ خوش کاریخب چ-:  انداخت و گفتییحق بھ جانب و خندان ؛ تک ابرو        

 !مزه اس
 نای ساریجلو.  را باز کردمچمی افسوس تکان دادم و ساندویسرم را بھ معنا        

 .. حرف نگاھش کردمیگرفتم و ب
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 ! بابا براشرمیگیم! نھ- :  دخالت کرد و گفتی تنداریجان        
 !ممنون!! نھ-:  با خجالت سر تکان داد و گفتنایسار        
 اریجان.  اشاره کردم برداردنای رھا کردم و باز بھ ساراریمچم را از چنگ جان        

 .رمیگیم!  دارم آذریمن باھاش شوخ: گفت
 . دوست ندارمریمن پن. نایبردار سار-: اھستھ گفتم        
 ینا خودآگاه لبخند.  رنگ را برداشتیی طالریبا شک دستش را جلو آورد و پن        

 .ممنونم خانوم-:  را برداشت و گفتریپن. بھ دستان کوچک و الک زده اش زدم
 .چھ الکى-         
 حنانھ زده-:  انداختزشی گرد انگشتان ری بھ صدف ھاینگاھ        
 . شدرهی خرونیسرش راچرخاند و بھ ب.  نگاه کردماری اراده بھ جانیب        
 !دستش درد نکنھ. قشنگھ-         
 . و عکس العمل و حال بدش نگاه کردماریو باز بھ جان        
 تی نھای مؤدب تر بودنش بی کھ برادیترسیانقدر از من م.( خانوم آذریمرس-         

 " !!)خانوم آذر!! " کردیتالش م
     

 . جذاب و مرتب باشھدی دختر باھی گھی مشھیخالھ حنا ھم-         
     

 . سالمم نکنھی حتبھی غری بھ مردانکھیو ا -:لقمھ اش رافرو داد و گفت        
     

 . گرونن مثل طالیلی دخترا خگھیم-         
     

 .می نباشی و کجا جدمی باشی جددی بای چطوردهی مادی بھ ما شھیھم-         
 دانستمی کھ مدهیاچھ خوب کھ انقدر برگشتھ بود اما چھ ف.  حنانھ سوختیدلم برا        

 کی... اماشودی پاک نماری از ذھن جاندانستمیم. ستی نی مرد؛ اسباب بازکی رتیغ
!  مھم شدهمی برااری جانکردمیحس م! زدی ماجرا موج منی در دلم از ایحس مرموز

!!! دانستی و گناه من را کمتر از حنانھ مکردی میچھ خوب کھ با من خطاکار دوست
 خودش و نی حنانھ ھر چھ بوده بی خطانکھیا. گذشتی میگری دزیآخر من در ذھنم چ

 !کنمی حق الناس مییکجورھایخدا بوده اما من 
 . ھم برداشت من اشتباه بوددی شادانمینم        

     
 ...بعد خالھ حنا-         
 . بخور اول، با دھن پرم حرف نزن-: با حرص گفت اریجان        
 یگاھیحنانھ در ذھن و قلبش جا.  کردلی تبدنیقی  پرخاشش شکم را بھنیا        
 !خندد؟ی ممی موذیچرا لبھا. نداشت

********         
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 نیی را بھ آغوش حنانھ سپرد؛ نگاه شرمزده اش را پادهی خوابینای ساریوقت        
 داشت و ی دربرابر حنانھ ندارد اما حس خاصی افھی وظدانستیخودش م. انداخت

 . و خجالتزده استی ى حنانھ فراردهی درشت و کشی چرا از چشم ھادانستینم
 ...خوابش برد-         

     
 .ریشب بخ.  بغلت انقدرریبرو نگ-         
 اری بھ جانرهی را در آغوشش جابھ جا کرد و ھمانطور خنایسار. اما حنانھ نرفت        

 .ماند
     

 . انداختنیی کرد و سرش را پابیدستانش را در ج.  کالفھ بوداریجان        
 .رهیگی کمرت درد مگمیبرو م-         
 مھمھ؟-: دست خودش نبودشیلرزش صدا        

     
 دانستی اما خودش نمکردی می فکرتوانستیواقعا اگر م.  ناراحت بوداریجان        

 ! شده استری ، توسط حنانھ عشق تعبشی و از سر انسان دوستزیکدام کار محبت آم
 ار؟یمھمھ آقا جان-         
تو ! آره. مھمھ- :  حنانھ گفتیی بھ چشمان آھورهی و خدی کشینوچ کالفھ و کوتاھ        

 .... مھمھ ، آذر مھمھ، حامد مھمھ، معصومھ مھمھ ، فرشاد منای سار،یمھم
 ھم نخواستم، خواستم یزیچ. دمیخودم فھم! باشھ-:  حرفش آمد و گفتانیحنانھ م        

 ؟؟
 شانھ ى راست حنانھ؛ بھ ی خواب آلود اعتراض کرد و سرش را از رونایسار        

 .چپ جابھ جا کرد
 ھر دومون ی اما دار؛ینخواست-:  تر گفتمی از رفتار تندش ؛ مالمانی پشاریجان        

 .یکنی متیاذ
 نشیبھ سمت ماش. دی را دور تر داری باز کرد؛ جانیحنانھ پلک بست و وقت        

 بھ نسبت پاک تر درذھن حنانھ ؛ ی و باسابقھ الکردهی جذاب و تحصی و دختررفتیم
 . نظاره گرشان بودنیداخل آن ماش

 ....   آرام تری تکان داد و آذر ھم سرشی بھ نشانھ ى سالم برایحنانھ سر        
 
 

 ی حتخواھدی؟ مطمئن بود آذر را م! با خودش چندچند استدانستیخودش ھم نم        
خودش .  مھم نبود کھ بچھ دار نشودشیاصال برا.  ؛ آذر نازا باشدالیاگر بھ گفتھ ى سھ

 بھ حنانھ فکر ی آذر؛ گاھدنی تا قبل از دیحت. دانستی عذاب ھا منی بدترقیرا ال
 .دانستی دختر منی اا بی زندگقی و خودش را الکردیم

 . او؛ توقعش را باال برده بودشتری آذر و شناخت بدنیاما د        
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 زن را عوض کنم و بعد از او کمک نی ایزندگ"  بود نی از اول امشیتصم        
 !! تمام!! نیھم".  کندیبخواھم تا بامن ھمکار

قرار !!  عشق ممنوعکی!!! یآن ھم چھ عشق.  در بساطش نبودیعشق و عاشق        
 ای با دروغ و رخواستی دلش نمی از طرف مدت باخبر شود ونی اینبود آذر از نقشھ ھا

 موضوع را تا ابد ھم نی ، اگر اطی شرانیاز ھمھ مھم تر؛ در بھتر.  بگذاردشیپا پ
 بخش از نیا.  ى او ممکن بود پسش بزندذشتھ گی آذر با دانستن باقکرد؛یپنھان م

 ... !! از آذر پنھان کند چونتوانستی نمچوقتی را ھشیزندگ
 ی خاصاطی ؛ با احتشدی روشن و خاموش ملشی صفحھ ى موباینام حنانھ رو        

 : نکندی مراقب رفتارش بود تا حنانھ سوءبرداشتیلی روزھا خنیجواب داد، ا
 الو؟-         
 !توروخدا... تو روخدا.... نیای باریالو؟ الو آقا جان-:  گفتھیحنانھ با گر        
 :ترس گوش داد نشست و با یتند        
 !الو؟-         

     
 و منگ گوش جیھمانطور گ!  التماسش کندمی حنانھ انقدر مستقکردیفکر نم        

 .ستادیا
 ):ستی چانی دانست کھ جراری کرد و حاال جانھی گری ھایھا..( حالش بدهمایش-         
 ن؟؟؟یی کجایوا...یوا-         
 ینامرد.  و ھوا بودنی زمانی بھ آنجا مدنی رس را گرفت و تامارستانیآدرس ب        

 ! آمده؟شی آذر پدنی دی برایگری خوشحال شد کھ بھانھ ى دیبود اگر کم
 چارهی دخترک بی برایبا وجود ناراحت. لیاما انسان بود و ھزاران خواستھ و م        

 .... شماره ى آذر را گرفتی حس خاصکی؛ با 
        

 دوباره و با بھانھ اش خوشحال دنی کمک بروم؛ از دی از من خواست برایوقت        
 .شدم

 مطب را بھ گوشش یلی را طبق معمول دست در حنا گذاشتھ و تعطیساالر        
! کندی ناراحتش مم؛ی روزھانی ای شل کن و سفت کن ھانیکم کم حس کردم ا. رساندم

 و عشق دو طرفھ ی زندگیمعناتازه داشت !!  شده بودیی ھواسشیرئ! حق داشت خب
 !کردیرا حس م

 و سر دهی را در ھم کششی اخم ھای کند؛ با ناراحتلی تعطامدهی خبر دادم نیوقت        
 .تکان داده بود

 است؛ رانی ای کاری گفتھ بود برای تماس گرفتم و وقتالی با سھیدر حال رانندگ        
 .می بدحال دارضی با پدرش ھماھنگ کند کھ مریخواستم تا فور

 زاری کرد متقاعدم کند کھ پدرش از من بی من متعجب بود و سعی رونیاز ا        
 .است اما اصرار کردم و طبق معمول مغلوب شد
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 گریحاال د. دمی و حنانھ را کنار ھم داری شدم؛ جانمارستانی کھ وارد بنیھم        
د؛ اوضاع و احوالم بھم  کنار حنانھ بویوقت!! خواھمی را ماریمطمئن بودم جان

 و ختیریحنانھ اشک م.  محکم بھ سمتشان رفتمیاخم کردم و با قدم ھا! ختیریم
 و با ترس ستادیحنانھ ھم ا. ستادی افتاد و امن  نگاھش بھاریجان. کردی میی دلجواریجان

 خودش را دور کرد و ی کمینی چرا اما بھ حالت عقب نشدانمینم.  نگاھم کردیخاص
 کھ گرفتیخنده ام م!  را تجربھ نکرده بودمی لحظھ انیتا بھ حال ھمچ. ادباسر سالم د

سالم -: گفتیتبا ناراح.  رفتاری نگاھم بھ سمت جانم،ی نظر داشتاری جانیھر دو رو
 .ممنون
 . انتقالشو بدنبیگفتم ترت. سالم-         
 ...ممنونم واقعا- : و گفتدی کششی موھاانی میدست.  کالفھ و داغان بوداریجان        
        

 تا من را از دیکشی مکی کشابانی تا سر خمارستانی مثل بچھ ھا از در بالیسھ        
 !!برخورد با پدرش انذار دھد

 الی سھدنی و با ددندیدوی ھم می پابھ پااری و حنانھ و جانکردندی منتقل ممارایش        
 را محکم نگھ داشت و می بازوالیسھ! د و رفتند دوستانھ و آشنا در ھوا تکان دادنیدست

 .کنھی مکمی تکھی بھ تو ربط داره تانی سر جرکیآذر بخدا بابام بفھمھ -:گفت
 .دوستامن اونا-         
 کنمیخواھش م. کنمی مونی خودم معرفشیدوستا. نھی توروببخوامی اما نمدونم،یم-         

 ...برو.... آذر
 گفتھ بود بروم یانقدر جد!  من بودمگفتندیرانده شده کھ م. پر اخم نگاھش کردم        

 و حنانھ کھ حاال دور دور شده ارینگاھم بھ جان. ستیکھ واقعا حس کردم بودنم مھم ن
 . بوددی از منھ واقع گرا بعقتی حقنی بود و کتمان ااری جانشیدلم پ... بودند افتاد

 . گذاشتمالی شانھ ى سھیم و دستم را رو تکان دادیسر        
 .ممنونم...باشھ-         
        

 واری دیحنانھ با عشق، دستش را رو. ستادی امای کنار حنانھ ى نگران بھ شالیسھ        
 چندقدم شھی شی دست رونیانگار کھ باھم...  گذاشتھ بود مای خودش و شنی بی اشھیش

 .تھ بھ دخترک رنگ و رو رفشدی مکینزد
 چھ خبر؟-         
 از کدوما؟ -: ماندمای بھ شرهیاشکش را پاک کرد و باز خ        
 .از ھمشون-         
 . خوب شدهیلیخ... آذر، دوستت-         
 از پسش دی بتونکردمی ؛ فکر نمنی کھ بھم گفتیروز..مشخص بود..دونمیم-         

 !دیایبرب
     



 297 

 حامد؟-         
 نی اورا تحسیبای در دل چشمان زالیکج نگاھش کرد و سھ. حنانھ دلش سوخت        

 !شدی جذاب تر ھم مکردی مھی گریکرد؛ وقت
 ؟ی داردنشویتحمل شن-         
 رفت با معصومھ؟-:  سرتکان داد و گفتالیسھ        
 ؟یدیبھش حق نم-         
 .دمیم-         
 . شدندرهی خمایباز ھر دو بھ ش        

     
 ...ھھ! لمایمثل ف-         
 . اومدشی پی ولبھیعج-         
 ؟یتو چھ کرد-         
 نیاو شاھد عالقھ ى ب.  و مغرور جلوه کندی عادخواھدی مالی سھدیحنانھ فھم        

 . بر محکم بودن داشتی سعشی با غرور ذاتالی بود و حاال سھالیحامد و سھ
 .خوادیمشخصھ آذرو م...  کھینیبیم-         
 ؟یدیبھش حق نم-         
 !دمیم-:  گفتالی زد و مثل سھیحنانھ لبخند تلخ.  انداختندگریکدی بھ ینگاھ        
 . حنانھدمیمن حق نم! دمیاما من نم -         

     
 رشی غافلگاری جانیصدا.(  کنھی حق نداره با احساسات دوستم بازاریجان-         

 ):کرد
 .درستھ-         

 :ھر دو برگشتند        
 ! کنمی ندارم کھ با احساسات دوستت بازیمن حق-         

     
 .آذر خودش عقل داره. کنمی کار رو ھم نمنیا-         

     
 .ندازهی صورتم نمی کردم ؛ تف ھم توکاریاگھ بفھمھ من چ-         
 . بھشیگیپس م-         
  نگفت؟؟شھیم. گمیمعلومھ کھ م-         
 .ستی ندیاز شما بع-         
 ى حامد در زندگى خودش ، آن ھم در نقش ھی بھ ورود اولھیکنا.  زده بود ھیکنا        

 !ی قلبماری بکی
 مایوبھ اتاق ش( بود؟؟ ینجوریدوستت ا! نی بباشویخوب.  خانومالی نزن سھھیکنا-         

 !د؟یدوئی مینجوری ایواسھ نجات کس)... اشاره کرد
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 . بھش بگم تا بتونھ کمک کنھدیدر ضمن ؛ بخوام نخوام با-         
!! ھھ.... ی سبحانمانی مثل ای بودیکیاون اگھ بفھمھ .  کمک کنھدونمی مدیبع-         

 ! بشھی تصور کنم چھ حالتونمی نمیحت
     

 . ماجرارو تموم کننی لطفا زودتر اار؛یجان-         
     

 . ھارو زودتر بگوی گفتنکنمیزت خواھش ما-         
     

 ...یچی کرد کھ ھی و ھمکاردتیاگھ کھ بخش-         
     

 بھ یقدم... ( کنھ؛ بذار و بروری موندنت ممکنھ احساساتشو درگیکنیاگر فکر م-         
 )... گفتاری جاندی بھ چشمان نا امرهی شد و خکیسمتش نزد

 رو باھاش شروع ی ایمطمئنم اگر بفھمھ کھ چھ باز. شھی میبخدا اون روان        
 !رهیمی م؛یکرد
     

  کھ چرا واسم مھمھ؟یدونیم.  شده؛ نذار بدتر ببشھنیاون بدب-         
 : کردنیی سرش را باال و پااریجان        
 . نکنتشیپس اذ-         

     
. قط از شور بھ درش نکنف... خوبھ. یالبتھ؛ ازتم ممنونم کھ انقدر عوضش کرد-         

 .ھی خوب و بد چدونھی خودش مگھیاون د! بسھ
     

 ! بگوکیبھ حامد و معصومھ تبر.... حرف آخر-         
 کھ صورتش را دندی و حنانھ ؛ نداری گرفت و رفت و جانی گرداند، نفسیرو        

 .بادرد جمع کرد
 بار نیاول!  وحنانھاریر جان کنامارستان؛یجسمم در مطب بود اما روحم در ب         

 ھم عذاب آور بود می و براکردمی شکل تجربھ منیبود کھ حس عشق و حسادت را بھ ا
 دستانم را روشن کرده انی عرق کرده میبارھا و بارھا صفحھ ى گوش. ندیھم خوشا

 .ار نگاه کرده بودمی جانیبودم و بھ متن نوشتھ شده برا
 را نی و پرغرورترنی ساده تری ده بار نوشتم و پاک کردم تا آخرکی نزددیشا    

 ی دلم براییکجورھای.  خودم ناراحت شدمی برای قلبم، کمیآن تھ ھا! انتخاب کردم
 ستن؛ی تنھا زی با آن ھمھ تالش برا؛ی و نھ سالگستی درسن بنکھیا. سوختیخودم م

بھ واژه . زدمیھ ام را چنگ مکھ غرور نداشت  بچھ شده بودم و جالب آنجاکیحاال مثل 
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 ی نگاه صدباره ااممیکھ منتظر لمس انگشتانم بود چشم دوختم و بعد بھ متن پ send ی
 :انداختم

 "د؟ی ندارازی نیزیچ    "
 زی می را روی آمدم گوشنکھیھم!  شدممانی بزنم اما باز ھم پشایآمدم دل را بھ در    

 . صفحھ؛ نور بھ چشمانم دادی رواری برخود بفرستم ؛ نام جانیبکوبم و لعنت
 نی اولی کھ برادی نشنشتری بوق بکی اری جاندیشا!  نتوانستم بھ سھ بوق برسانمیحت    

 !سالم-:  مکالمھکیبار من شدم شروع کننده ى 
 . شدی انکار نشدناقی اشتنی سکوت کرد و احتماال اوھم متوجھ ایکم    

 
 

 .سالم آذرجان-    
 منتظر ادامھ کردم؛ی می باززی می کھ با خودکار روی و در حالدمی کشیقینفس عم    

 .اش ماندم
 

 زم؟یعز.. یخوب-    
 .می بگویزیچشمانم گردشد و بازھم نتوانستم چ    

 
  بده کھ من مثل بچھ ھام؟یلیخ-    
 : متوجھ نشدم    
  شدم؟یی ھوای و چھارسالگی سن سیمثال تو-    
حاال . نبوددی از شک و تردی خبرگری و دخواھدیرا م بار مطمئن شدم کھ من نیوا    

 مناسب بود شی برای زودنی اسم عشق ، بھ ادانمی و نممی حس مشترک داشتکیھر دو 
 . نھای
 

 ؟یگی نمیزیچرا چ.دلتنگتم-    
 ..یچ-    
 ؟ی چیچ-    
 . بگمیچ-    
 ... ومایممنونم بابت ش-    
 .میگفتیھر دو چرند م. میگفتیچرت م    
 .کنمیخواھش م-    
 ... دنبالتامیب-    
 !فقط گفت!  ھم نگفتیدستور.  نگفتیسؤال    

 
 ام؟یب-    
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 و کردی دود مگاریس..دمی در باز اتاق دانی را از میساالر.  کردمی و اخمدمیلب گز    
 . درھم و افسردهمرخی نکی با ی بھ تھران خاکستررهیخ

 !کشمی مگھی دیساالر-:  لبخند کوتاه و تلخ گفتمکیبا     
 

 ؟یدیشن-    
  ھست؟ی ک؟ی چیعنی-    
 .میمنش-    
 !چرا؟ - :دی خندیآرام اما جد    
 ازش گھید-: گفتمشی و بعد لولھ شدن لبھای ساالرقی بھ کام عمرهیھمانطور خ    

 .ترسمیم
 

 .کنھی مطبم ناراحتش میتق و لق-    
 

 !؟یای نمتی منشیبخاطر ناراحت...مسخره اس-    
 .نھ فقط گفتم کھ گفتھ باشم...ھھ-    

 
 .یایم-    
 .امیم-    
 یخوب. شدی مشتری و بشتریحس خوبم ب.  دادمھی قطع کردم و تکیگریبدون حرف د    
 ھا انقدر ی کھ با وجود شکست ھا و تلخیوقت.  آرامبخش بودتی نھای بمی برااریجان

 و ی از خوبیکدام انسان نرمال. شدمی مدی بھ تقلقیخوب و محکم بود؛ ناخودآگاه تشو
 بودم اما واقعا زاری بودم ، از کمک بخورده من ضربھ! د؟ی آی کردن بدش میخوب

 "نیی پاایکم کم ب"  داد امی پاریجان. کردمی کردن را درک میکیحس خوب ن
-:  کردم و گفتمبی را در جمی را برداشتم و از اتاق خارج شدم؛ دست ھافمیک    

 .خداحافظ
 . بھ زبان آوردمی درست و حسابی بار خداحافظنی اولیبرا    
 .بھ سالمت خانوم-    
 .سرش بھ کار خودش بود.  زن را دوست داشتمنی کھ اکنمیاعتراف م    
 آورد؛ بدون ی منی ماشارینجا کھ جان رفتم و از آنیی از پلھ ھا پابیدست در ج    

. ری دلگی بود وتاحدودیکیھوا روبھ تار. ستادمی رو اادهی کنار پنگ؛یرفتن بھ پارک
 نی ماشی سوناتا را بجایاما چراغ ھا.  باعث شد برگردم و نگاه کنمینی ماشینورباال
 .دمی داری جانیمعمول

 ؛ی ابری در آن ھوا؛ی بزرگ آفتابنکی شد و بدون برداشتن عادهیپ. حالم بھم خورد    
 . نگاھم کردرهی خرهیخ
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 را باز کرد و نگاھش بھ منھ ی در خروجیساالر!  شناختھ نشود؟خواستیمثال م    
باز بھ من نگاه کرد و بدون . دی را دمانیرد نگاھم را گرفت و ا. داغان افتاد

 . رفتدشی بھ سمت پرای عکس العملنیکوچکتر
حضورش را احساس . شدی گرفتھ نمی ساالرنی ماشی ھاکی رد الست ازخمینگاه م    

حاال ! شدی مدای سرو کلھ اش پدی ھمھ سال حاال بانیبعد از ا. کردم و باز مور مور شدم
 .شدمیکھ من روز بھ روز بھتر م

 ... آذرکنمیخواھش م-    
 

 .دهی ندی تا کسنمی تو ماشنی بشایآبروم رو نبر؛ فقط ب-    
 

 .کنمیخواھش م-    
 

رد نگاھم را شکست و ! ندشی نبی باشد تا کسابانی تا مثال پشتش بھ خستادیمقابلم ا    
 . بوددمی کتش در دبی جی رویحاال برق مارک فلز

 .نسختو گرفتم-    
 

 م؟ی غده ى چرکھیمن -    
 

 ...آذر-    
 

 .ه بود ماندبشی جی رویی ھمھ پررونیچشمانم گرد و بھت زده از ا    
 ؟ی رفتھ چقدر دوستم داشتادتی...اون ھمھ عشقت... اون ھمھ عالقت-    
 ! آوردمیخودم ھم داشتم باال م... بلھ    

 
 بھ گمینم)... دستانش را باز کردیکم...(نیبب.  نگاھم کنگھی دکباریآذر فقط -    

 کھ قلبا شھی می سھ سالدونمیفقط م... کنم ی بازلمی فومدمین!  افتادمی و خاریبدبخت
 .ی کھ برگردخوامیم
 

 ... جلوامی مصمم شدم بدمتی تو صومعھ دیوقت-    
 

 ھم ساکت شد و رد مانیا.  شدبمی و دستم آھستھ داخل جدیلرزی مبمی در جیگوش    
 .دستم را گرفت

. دمی را چشمک زن دمی روزھانی ای دوست داشتنی را باال آوردم و نام آشنایگوش    
 : را کنار گوشم گذاشتمی و گوشدمی لرزان چراغ سبز را کشیبا دست
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 .ابونمی ور خنی پس؟ من ایی کجازمیعز-    
 

 آذر؟-    
از .  نشستھ استمی ھاقھی شقی کھ چقدر عرق روکردمیحس م.  خشک شده بودمیگلو    

با .  شده بود و نگاھش بھ من افتادادهی پاریجان. دمی فاصلھ گرفتم و گردن کشمانیا
 !ھ؟یاون ک-: تعجب گفت

 
 !!مزاحمھ؟-    

 
 من را تا مانیا.  آنرمال دست خودم نبودی واکنش ھانیا.. حالم دست خودم نبود    

 .کشاندیجنون م
 تندش من را نگران ی و قدم ھاشدی رد مابانی بھ دست از خی ھمانطور گوشاریجان    

 !ھھ-:  لب گفتری زاری جاندنیو با د برگشت مانیا. کردیم
 اریجان.  ى ستبر کرده اش را جلو دادنھی تل شده اش را بر چشم زد و سنکیع    

-: زل زدمانی رنگش؛ بھ ای نر ؛ با چشمان درشت و قھوه اری و مثل شستادیمقابلش ا
 امرتون؟

 شما؟-: زد و گفتی پوزخندمانیا    
 !شما؟-    
 اریخودم را بھ جان! یی ابتدای ھادنیشاخ و شانھ کش!! یانرستی دبیمثل بچھ ھا    
 مانی ای را جلومی صداخواستیدلم نم. دمی کردم و فقط کتش را گرفتمو کشکینزد
 !اورمیدرب
 .رونیپس بکش ب! ی عزبدمی شنربھی تو خ؛یفکر کردم کس و کارش-: مانیا    
 فکر کردن بھ حرف ھا و منظورش ھم یحت. بود ادشی فحش دادن ھم زیاه کھ حت    

 ! وقتفیح!  بودیادیز
ھنوز  -: گفت مانی بھ ایبا خونسرد.  و دستم را رھا کرددی کتش را کشاریجان    

 ؟ی نکردیمعرف
 افتادم کھ حاال مثل مشی نا مرتب قدی دندان ھاادی زد و من یی لبخند دندان نمامانیا    

 !! بوددی و سپفی دست و ردکیاسب 
 !نی تو کمپتی واسھ عضوی التماسش کردی آقا پسر؛ من ھمونم کھ اومدنیبب-    
 

  شد؟یچ-: را باال داد و گفت شی ابروی تاکی یی با پررومانیا    
 .دست از سر آذر بردار-    
  سراغم؟نیپس چرا اومد-: سرش را کج کردمانیا    

 
 !ھ؟ی باور کنم شانسیعنی دنبالم؟ ی فرستادنویپس چرا ا-:بھ من نگاه کرد و گفت    
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.  بار کنی و باقالاوریحاال خر ب.  شدمرهی خاری جانیبا خشم بھ دستھ گل آب داده     
 . کاسھ استکی دستمان در کردیمردک احمق فکر م

 .ی تو بوداقتشی لی شوھر بدونستمینم-: چشمانش را تنگ کرد و گفتاریجان    
و ....( درگاتیبرو باھمون تولھ حروم.  نھ تھشیازی بچھ ؛ تو نھ سر پنیبب -    
 !) ؛ خفھ اش کرداری جانی ناگھانیلیس

 گھید -:دی غراریجان. دی مارک لجنش؛ پرت شد و سرش بھ طرف من چرخنکیع    
 خب؟. اونارو نخور) ه...گ(

بھ من نگاه کرد و من با نفرت سرم را .  رفتی روبھ سرخمانیچشمان سبز ا    
 !!  دورمان جمع شدهتی جمعکی دمیبرگرداندم و د

 !!! آذرو) ه..گ ( نیھمچن -: زدادی فرمانی دستم را گرفت و روبھ ااریجان    
 . بردابانی و بھ سمت خدیدستم را کش!!  احمق من را خجالتزده کرداریجان    
 !دیبر! ری نگلمیف!  آقاری نگلمیف -: دمی را شنمانی اادی فریصدا    
 .....دودی منشیبھ سمت ماش دمیبرگشتم و د    
    

 :دی کشقیپلک بست و نفس عم.  دادھی تکی سرش را عقب برد و بھ صندلاریجان    
 .خورهیحالم ازش بھم م-    

 
 . چرا کم زدممونمیپش-    
 چرا؟-: زدمی طرفھ و کمرنگکیلبخند     
 ھ؟؟ی ازش، حرفادیخوشم نم-: باز و کج نگاه کردی چشمش را کمکی    
 .کارش تموم شدست-: دادمھی بار من چشم بستھ و تکنیصاف نشستم و ا    

 
 .شیشناسینم-    
 !خواد؟ی میچ-    

 
 ؟یاومده دنبال چ-    
 شرفی بنی نداشتم کھ احیحوصلھ ى توض. تکان دادم" ولم کن" یدستم را بھ معنا    

ختران مختلف را  ھشت سال دی طمیحال نداشتم کھ بگو.  ھندوستان کردهادی لشیچرا ف
 من از ھمھ اشان اتش؛ی بر گردم چرا کھ طبق تجربخواھدیتست کرده و حاال از من م

 !باوفا تر و عاشق تر ھستم
 

.  فرو رفتمی تر شدم و در صندلدهیاستارت زد و من با آرامش و سکوت ؛ کم کم لم    
 :بى مقدمھ گفت

 ؟ی ھستیھنوزم از کمک کردن فرار-    
 !نبودم. م فکر کردیکم    
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  داشتھ باشھ؟ازی نی اگر کسیکنیآره آذر؟ کمک م-    
 "آره" کردم کھ نیی انداختت؛ سرم را باال و پای نگاھمی نیوقت    

 
 .... بچم وانی ھنوز جرم؟ی حرف بزنکمی-    
 .شنومیم-    
 ؟ی مشکل داریلی خمانی مثل ایتو با مرد...ھوم-    
 حالت بده؟- :از گوشھ چشم نگاھش کردم    
  و امثالشون؟مانی در مورد اھینظرت چ. خوبم...نھ-:دیباری مشی از سر رویکالفگ    
 ھ؟یبھ نظرت نظرم چ- :افتیپوزخندم رفتھ رفتھ وسعت     
 .نفرت-    

 
 .مونھیمثل االن کھ اون پش.  مثال آدم بشھ؟ی بشھ چمونیاگھ پش-    
 !ستیو ناون آدم بش-    
 !حاال مثال شد-    
. دمی فرمانش کشی اش بھ دستان قفل شده روقھیچشانم را از رگ متورم شده ى شق    

 !م؟ی صلح کنمانی نکند من و انکھیاز ا!  شده بود؟یرتی غیعنی
خب اگر کھ آدم ... خب-:  کردم و گفتمیتک سرفھ ا. خواستم سربھ سرش بگذارم    

 !شده باشھ چرا کھ نھ
از !! برخالف تصورم راحت شد.  حرفم را در صورتش جست و جو کردمریو تأث    

 !!دی آسوده تر بھ نظر رسیحالت انقباض درآمد و کم
 !؟ی شده بسازمونی کھ ظلم کرده و بعدش پشیممکنھ با مرد.. یعنی-    

 
  بوده باشھ؟؟ی کھ عوضی با مردیعنی-    
 نھ- :  تمامش کردمنجای بودم نھ حالش را داشتم؛ پس ھمینھ آدم شوخ    
  االن؟ی گفتیپس چ-: انداخت و گفتی نگاھمیبا تعجب ن    
 . کنمتیخواستم اذ-    
 ت؟یچرا اذ-    

. 
  دوستت دارم؟یدونیچون م-:  پرده گفتیکامال ب    
 .دانم پرده اش باز ھم چشمانم را گرد کرد و باعث شد سر برگری اقرار بنیا    

 
 یلی خ؛یدی نمریی صورتت رو تغی ى اعضاھی و بقیکنی چشماتو گشاد میوقت-    

 .یشیترسناک م
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 . ماسک مرگھی شبیی جوراھی و یشیپر جذبھ م-    
 

 .ی مھمیلیبرام خ. اما من دوستت دارم-    
 ھمھ خالصانھ ، بعد نی ، ای بار پلک بستم و گوش سپردم بھ ابراز عالقھ ى مردنیا    
 ! و نھ سال کمبودستیاز ب

 
 . دوستت دارمنای جذبت، اخالق خاصت، با تمام اات،یبا تموم خشک-    

 
 . پارک کرد و من بھ ھمان شکل ماندمیکنار    
 . مرگ بودنتو دوست داشتمھی شبی حتاتوی روحی بیحت-    

 
 .ادی تو ھم از من بدت نمکنم؛یو حس م-    
 . متنفرممانیامن از -    

 
 .زارمی بیاز مرد اونجور-    

 
 ...یوقت-    

 
 ...ی کھ تو انقدر خوبیوقت-: روزھا سخت بودنی آذر ایگفتنش برا. سخت بود    

 
  دوستت نداشت؟شھیم-    
 ! شدمی اراده عصبی اقرار بنی ھم فشردم و از ای را محکم رومی بار چشم ھانیا    
 ؟یایو امثال اون کنار نم مانی با اچوقتی ھیعنی-    
 ى بخار گرفتھ نوشتم شھی شی ھرگز تکان دادم و با انگشت رویسرم را بھ معنا    

 "ھرگز"
 ؟ی اگھ دوستت داشتھ باشھ و دوستش داشتھ باشیحت-    

 
بھ سمتش برگشتم ؛ ھرچند . دی زدم کھ ندیلبخند!  را راحت کندالشی خخواستیم    

 . سخت بوددنشید
  عوض شده باشھ؟دیشا- : با چشمان ملتمس گفت    
 اگھ بھ فرض محال عوض شده باشھ؛ من یحت-: را بھ چشمانم دادمنانمیتمام اطم    
 .امی کنار بتونمینم

 نگھ کھ تو زاروی چی سرکی چوقتی و خوب باشھ؛ اما ھتی تو زندگادی بیکیاگھ -    
 ؟یفھمی ؛ میفھمینم
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متنفر ! ی داربیمتنفر ھستم کھ علم غ... نفرم از تو آذرمت. چشمانم را تنگ کردم    
!!  بار را خطا کرده باشمنی اکردمیفقط دعا م!! یریگیھستم کھ انقدر زود مطلب را م

 . پنھان کردهیزی بفھمم چھیاونوقت کاف -:  گفتمتیبا جد
 ! زده امی درستی لعنتی من حدس ھایعنی نی و ادی رنگش پریکم    
 ؟ی حرفامو بشنوشھیم-    
 خط کیاول . شدی ذھن من ھم کم کم لود مشود؛ی کھ رفتھ رفتھ لود میمثل برنامھ ا    
 .شدی مشتری و بشتری اش بی و روشنی سبززانی کھ کم کم میخال
 ....  نمانده بود و او شروع کردشتریحاال چند درصد ب    

 
 . اول گوش کنکنمیخواھش م-    

 
 . انداختنییو سرش را پا شد لیبھ طرف من ما    
 .فقط گوش کن و بعد قضاوت کن. یزی کنم؛ نھ چھی توجخوامینھ م-    

 
 .ادی اومدم سراغت قرار نبود؛ ازت خوشم بیوقت-    

 
 .اما اومد-    
اما فقط آن را در دستش غلتاند و باز ادامھ . برداشت cd کیداشبرد را باز کرد و     
 .دم شدم کردم کھ آیی غلطاھیمن -:داد
 

 ... کھ خودم بھ راه اوردمشونییدرست مثل ھمھ آدما-    
 

 . ھم منو آدم کردیکی-    
 

 .صورتم را در ھم کردم و منتظر ماندم    
 . خدایوا-    
 .زدی داد مینرمال نبودنش از صد فرسخ.  صورتش گذاشتیکف دو دستش را رو    

 
اما آذر ..ی کھ درست انتخاب کنیچون تو حق دار...  زودتر تمومش کنمخوامیم-    
 !!من فقط ھجده سالم بود...  باشییخدا
! ستی کافگری ددمیفھم.  شدمرهی خشیفقط بھ لب ھا. دستش را برداشت و نگاھم کرد    

 .مثل حنانھ و امثالش.  گناھکار سربھ راهکی
 

 .زهیریبخدا دلم م!  نگاه نکن آذریاونجور-    
 بگو-: پر آبش نگاه کردم بھ چشمان سرخ وریبا تأخ    
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 ...اما خواستم جبران کنم. من خطا کردم-    
 

 ؟ی اومدم جلو کھ بھتر بشیدونی نھ؟ مگھ نمیدونی رو مشترشیخب تو کھ نصف ب-    
 . کردمنییسرم را باال و پا    

 
 ... دل ببندمنی از اشتری بخوامینم... من! ترسونھی منو می گذشتمو بدوننکھیاما ا-    

 
 ...ری بگمیگوش کن و بعد تصم-    
 .زودتر - : گفتمی گرفتھ ایبا صدا.  اما خونسرد ماندمکردی ممیعصب    
 امان را ھمزمان ینیب... ھانی ماشی در پی بھ عبور و تردد پرهیصاف نشست و خ    

 .میدیباال کش
اما ! دروغ نگفتم آذر.  گناه بودمی من واقعا برون؛ی از خونشون پرتم کردن بیوقت-    

 ...کامل ھم نگفتم
 

 . کردتی اذیلیخ. ذاشتیدخترشون سربھ سرم م-    
 

 ! عقل نداره آدم داره؟یدوازده سالگ-    
 

 . سرجا بشونمشیقسم خوردم برگردم و بھ زود.  بھ دل گرفتمنھیک-    
 

 یدخترشونو بھ بدبخت گرفتم میتصم. درسمو ادامھ دادم. کار کردم و کار کردم-    
 دل دختره جا ی کھ بتونم توارمی بھ دست بتی و جذابتیقسم خوردم انقدر موفق. بندازم

 .باز کنم
تاتھش خوانده بودم اما طبق معمول ماندم تا کامل .  را آھستھ گاز گرفتممیلب ھا    

 ...بشنوم
 

 .دمی کردم اما لباس خوب پوشیرفتم تو بازار و صبح تاشب حمال-    
 

 !دمی اما بھ خودم رسفتی کردم دوشییپادو-    
 

 ...دورادور ھواشو داشتم-    
 

 . زودتر رفت دانشگاهکسالی-    
 

 ... و راحت تر بھش نفوذ کنمشتری بتونستمیم... وقتش بودگھید-    
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 ..من ھفده سالھ و اون ھجده-    

 
 . دراوردم کھ دل دادی عاشقیانقدر رفتم و اومدم و ادا-    

 
 انتقام خودمو خواستمیم.  رو کنار گذاشتھ بود اما من تازه شروع کرده بودمیبچگ-    

 .رمیمامانمو بگ
 

 ..از فشار سکتھ کرد.  درمون مامان من بخاطر اونا بودیدرد ب-    
 

 . عاشقش بودمیبھش گفتم از بچگ. مخ فرزانھ رو بھ کار گرفتھ بودم-    
.  دستم آمده بوداتشیکم کم خلق.  سرخ شدشی کھ گوشھادمیصورتش را گرفت و بازد    

 .شدی سرخ سرخ مجانیمواقع ھ
 

فکر !! من فقط بچھ بودم! کردمی نابودشون مدیمن با.  داشتیدیخانواده ى مق-    
 !می اوناست کھ ماھا بدبخترسری زکردمیم
 

 ...سکتھ بدم حاج آقاشونو!  دقشون بدم آذرخواستمیم-    
 

 ادهیپ.  زدھی نازک بھ کاپوت تکراھنی پکی سرد؛ با ی ھوانیکرد و در ادر را باز     
 وقفھ ادامھ داد و با ھر اعترافش بخارى مثل یکز کردم و او ب. ستادمیشدم و کنارش ا

 :چرک از دھانش خارج شد
 کھ اجاره کرده بودم یکی تو خونھ ى کوچدمشی کشکسالیبعد ...  شده بودوونمید-    

 ...و
 ...نھ-: تم سکوت کنم و گفتمنتوانس    
 !!!چارهی دختر بکیبھ !!! تجاوز!!!! می روزھانیبت و اسطوره ى ا!! اریجان    
 زار زدن مردانھ اش یصدا... کیکنار اتوبان سرد و تار. دیبى مقدمھ بغضش ترک    

 ادامھ ی ى دردمندھی و او با گردمیخودم را عقب تر کش. کردیمو بر اندامم راست م
 !!آذر! باباش سکتھ کرد و مرد.  آبروشون کردمیب-:داد
 

 !عاشق باباش بود-    
 . صورتم را گرفتمیدو دست.  پدرم افتادمادی    
 .رمشی بگدیداداشش از ما بزرگ تر بود؛ گفت با-    

 
 . بار نرفتمریز-    
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 !! شدم دامادیتو ھجده سالگ! زورم کردن و گرفتمش-    

 
حبسش کردم و .  کردماهیروزگارشو س. ازشون متنفر بودم اما دلم خنک شده بود-    

 .خوردی کتک مزدیحرف اضافھ م
 

 !! شبھ ھم پولدار شدمکی ینجوری و ارهیگفتم سھم باباشو بگ-    
 

 . مامانشم از دق دخترش مرد-    
 

 ذره حس کی .راتونی تحقی باشھ سزانیبھشون گفتم ا.  کرده بودمشونیروان-    
 ...ندامت نداشتم آذر

 
 پسر ھجده سالھ ھیفکر کن .  باشھکی کارخونھ باھام شریداداشش مجبور شد تو-    

 . کردکسانشیسر اونو ھم کاله گذاشت و با خاک 
 

 . از تک و تا افتادمگھیمنم د... روزبھ روز داغون تر شد-    
 

 پسر شرور و ھی! سراغ نداشتم ی اگھیبھ زور باھاش بودم و راه عذاب دادن د-    
 .کثافت بودم

 را ی ھق ھق مردچوقتیھ....( شب دعوامون شدھی-: و گفتدیبغض تازه اش ترک    
 )...مقابلم افتاد و صورتش را گرفت. . بودمدهیند
. 

 گفتی و مکردیالتماس م... انقدر زدم بھ دست و پام افتاد... زدم زدم. .. کتکش زدم-    
 ...ی چیعنی دمیفھمیبخاطر بچھ نزن و من نم

 
 ....!!آذر!!! من کشتم بچمو!!! حاملھ بود-    

 
تو رو -:  را ملتمس گرفت و گفتمی پالتونییپا.... افتضاح... افتضاح . حالم بد بود    

 ....خدا بمون و گوش کن
 .کردمیفقط مات و مبھوت بھ او و حال زارش نگاه م    

. 
 . و منم افتادم زندانشگاهیفرزانھ رفت آسا. پسرمو خودم کشتم. م بودنوزده سال-    
 !چارهیزن ب:  گفتمیبیبا حس و حال غر    
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 .اربودی ، اسمش جانمیھم سلول-    
 

 . نجاتم دادی و خودکشیدوبار از مرگ حتم. افسرده شده بودم-    
 

 گفت بخشھیگفت خدا م. تمام مدت حبس آدمم کرد.. باھام حرف زد ، کمکم کرد-    
 .جبران کن

 
 .برو آدم شو و آدم کن.  آدم شدشھیگفت م-    

 
 نی تولد؛ قول بدم کھ جبران کنم و انی ای بوده مثل ماھا، بھم گفت بجایکیخودشم -    

 .حلقھ رو نشکنم
 

 ... تو سطل آشغالختمیگذشتھ رو ر. اسممو عوض کردم-    
 

 .عذاب وجدان دارم! رمیدرگ. می اما بازم روانکنمی سالھ دارم جبران مزدهیاالن س-    
 

 . توی شدی و ھدف بعددمیتو رو د-    
 

 .می بشری درگشتری بخوامینم.  تو بساطم نبودیاما عاشق... امایشی خوب میدار-    
 

 . منو ببخشیتونیاگر م-    
 

 . کنیخوب... فقط خودت خوب باش و... اگرم نھ کھ-    
     

 
.  را بھ چنگ گرفتمیخم شد و محکم تر پالتو.  زدم و عقب عقب رفتمیپوزخند
 !یمانیتو تکرار ا-: ماندم و نگاھش کردممیسرجا

 
 !؟ی از من داریچھ توقع-
 .بلتاما برنگرد بھ ق. دونمیاز من بدت اومد م. ی تو خوب بمونخوامیفقط م-
 
 . بودماری احساساتم با جانری نداشت فقط درگیربط.  برگردمخواستمینم
 . خدا تالشمو کردم کھ آدم بشمیبخداوند! مونمیپش.  کردمیمن بچگ... منو ببخش-
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فکر .  و سرم را عقب بردمدمی کھ با خودم باشم؛ کالفھ شالم را از دو طرف کشانگار
 احساس جوانھ زده را سقط نی ادیاال باح.  انقدر از او خوشم آمده باشدکردمینم
 . تحملش کنمتوانستمیمن نم. کشتمی احساس خودم را مدی بار بانیا. کردمیم
 ...تونمینم-
 ...توروخدا... ری نگمیاما زود تصم... یحق دار-:دی و بازوانم را بھ پنجھ کشستادیا

 
 .ختیریمثل ابربھار اشک م.  بلند کردم و چشم در چشمش دوختمسر

 ؟یاز خدا باالتر. تو ھم منو ببخش... بخشھی موقع ھا میلیخدا خ. شنیآدما عوض م-
 !دت؟ی خدا بخشیدونیتو م-
 
 !!یافتضاح! یبدکرد-
 !یتو ھم گناھکار بود-
 !ھ؟یکیجرم منو تو -

 !!کنمیدارم جبران م!! اما جبران کردم-:دی کشادیفر
 ! کنم جبرانخوامیمنم م-: بلندش جمع کردمی را از صداصورتم

 ..یگردی برنمیعنی-: دستش شل شد.  شدآرام
 
 .رمیپذی نمگھیتو رو د...فقط...نھ-
. 

دور از چشمش ؛ پشت بھ او، صورتم را درھم .  کرده و برگشتمبی را در جمی ھادست
 . خواستم اما وقتش نبودھیکردم و از تھ دل گر

 ...خدا بده برکت...  تاوانھنمیا! حقمھ-: زدادیفر
 
 ! اعمالمھیسزا! حنانھ-:دی کشادی فرشتریب

 : دھانم گذاشتم تا بغضم نترکدی سمتش برگشتم و دست روبھ
 ! پر از شکی زندگھیحقمھ  -:دی دادکشباز

 !!یوونیتو ح! ادهیاز سرت ز -:دمی کشغی جھیبا گر.  و باالخره شکستم نتوانستم
 

دوستش ... مماندیکاش سنگ م. شدمیکاش عاشقش نم.  زانو افتادم و سرم را گرفتمدو
 .ھنوز ھم دوستش داشتم!! داشتم

 . تحملش کنمتوانستمی ام را عوض کرده بود اما نمیزندگ.  من را نرم کرده بوداو
 ییحنانھ ھم خدا...  آشغال بودم و ھستمیلیمن خ... حق با توعھ-: نشستمی بھ زانوزانو
حق دارم زن ... مردمھیفقط من ...  فقطاده؟ی از سرم زدونمی نمیکنیفکر م... داره
 نھ؟. رمی نگدمی دشوی کھ با چشم خودم کثافت کاریبینانج
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 تونمیمن نم... حق با توعھ. دونمی خودمو پاک و درست میادی من زکنمیاما فکر م-
 ...ھییشاد کردن دل حنانھ ھم خودش صفا.  داشتھ باشمی عادی زندگھی چوقتیھ
 
 دیشا-): صورتم را با دو مشت بزرگش نگھ داشت و گفتیدو دست رو...( نکنھیگر-

 نھ؟.  کار جفتمون باشھیھم سزا
 
 . تاوانموننی اولیی جدانیا... یتو ھم ھنوز جبران نکرد-
 

 نیا-: رفت کھ گفترهی دستم بھ سمت دست گی حرفچی ھیب.  آپارتمانم نگھ داشتمقابل
 .نیبب... ریرو بگ
 :  افتادیزردرنگ cd  بھنگاھم
 .ی درمورد من قضاوت کنی بھتر بتوندیشا...نشیبب-:امدی درنمھی از شدت گرشیصدا

 
 .ی نداشتیفی خودتم چندان تعرنی ببریبگ-
 
 . دادهادمی تو زندان اری جاننویا...  گناھمونومینی از چشم شخص سوم ببدی بایگاھ-
 
از !  بھ گناھش نگاه کنھ و بازم تکرارش کنھھی زاونی باشھ کھ از ای کسکنمیفکر نم-

 !! ى خداھیزاو
 
 . شک دستم را جلو بردم و گرفتمبا
 ؟ی باشم کھ بھم فکر کندواری امتونمیم-
 
 باشھ؟-
...  ھفتھ بعد کیتا -:بلند گفت.  شدم و ھمانطور مات و مبھوت بھ سمت خانھ رفتمادهیپ
 باشھ؟.... آخر و جواب آخردارید

 ..یتونیاگر م...  فرصتھیفقط -:دمیاز ھم شن را بستم و بدر
. شدی آمد و رھا می مینی تا نوک بمی دادم و اشک ھاھی را با درد بھ در تکمیشانیپ

 بود متعجب بودم و در دل خودم را امدهی از او بدم ننکھی رفتنش آمد و من از ایصدا
 ھمھ با احساس نی من را اکردی با تعجب نگاھم می برگشتم؛ نگھبانیوقت. کردمیلعنت م

 داشتھ باشم؛ از مقابل می در جھت پنھان کردن اشک ھایبدون آنکھ تالش.  بود دهیند
 را در لپ اری جانیی اھداسکی و سردردکشنده؛ دی حالیبا وجود ب. چشمانش گذشتم

 ...تاپ گذاشتم و منتظر ماندم
 ی نمادنی دبا. خستھ و شکستھ مات و محو صفحھ بودم.  بھ زور باز مانده بودچشمانم

 . شدماری ام؛ رفتھ رفتھ ھوشیمطب و اتاق جراح
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 تخت ی روماری بکنم؛یدستکش بھ دست م. دمی در ھم رفت و خودم را دمی ھااخم
 !!رسمی آدمخوار بھ نظر مکی و من مثل خوابدیم
زن با التماس و ترس بھ من .  بھتر شدی بود، ولوم دادم کمفی شدم؛ صدا ضعقیدق

 . روح و ترسناک ھستمیمن ب. کندینگاه م
 اما من پرسدی ، سؤال مکندیھمراھش التماسم م. کنمی و من توجھ نمردیگی دستم را ممچ

 .کنمی را شروع میجراح..  حرفیھمانطور سنگ و ب
 رونی درنده بچھ را ذره ذره بوانی حکیمثل !!  و من انگار نھ انگارزدیری مخون

 !!! و انگار نھ انگارکشمیم
 است ی عادی ھر پزشکی کھ براینھ کھ از خون و جراح! ترسمی از خودم ماصال

 القلب ی رحم و قسی زن کھ انقدر بنیاز ا! ترسمیمن از خود شخص آذر م!! بترسم نھ
 .ترسمیاست م

 و من با دستان خون کندی مھیدخترک گر.  کھ نزده امی چھ کثافتنمی تا نبزنمی جلو میکم
 .شومیآلود خارج م

.  دیلرزیدستانم م!!  داردری کھ از چشم سوم چقدر توفگفتی راست ماریجان!! دمیترسیم
 ...دمی دی تازه ازی آمدم صفحھ را ببندم؛ باز چنکھی قطع شد و ھملمیف

. شوندی مری درگکوبد؛ی در را ماریجان!  خسرویگاردھایباد.  پوشاهی مرد سچھار
 .فتدی و مخوردیضربھ م

 گی ممیتنھا. ستیصدا واضح ن. زنمی مادیفر...  بال و پر کندهنم؛یبی را مخودم
 و احتماال با رونی بدومیم.  تا نجاتش دھمزنمی و من خودم را بھ آب و آتش مذراند

 کشی نزدی را با بدبختژنی و کپسول اکسگردمیبرم. رمیگی تماس مالیسھ
 و دومیم.گذارمی سرش مری خودم زی و بامانتوکنمی پاره مغی را با تراھنشیپ..کشمیم

 . و تمامخوابدی آرام ماریجان! نجات اتی و عملدی آی مالیسھ..شومیبامغز کلھ پا م
خودت "  نوشتھ بود وانھی داری جانلم؛ی فانیپا.  نشستمی لبھای روی لبخند تلخناخودآگاه

 "کدوم قشنگ تر بود؟! قضاوت کن
 
 بود  را گرفتھ بود و حاال مطمئنیی نھامیتصم.  ھفتھ ى تمام فکر کرده بودکی
بساط سجاده .  را نگھ داشتلمیف. ی بود اما شدنبیافسانھ نبود؛ عج.  جبران کندخواھدیم

 نکرد و ی بار سرکشنی داشت کھ ای از عذر خواھیاما در دلش حس!! و نماز ننداخت
 . کردشی خدامیتقد

 ی آملیبایآھنگ ز..دادی گوش مانوی پنی غمگی پنجره ى کافھ نشستھ بود و بھ نواروبھ
 خدا کنارش نشستھ و باھم کردیحس م... نبودری دلگشی برارونی بی ابریھوا... پوالن

 . ھستنداریمنتظر جان
 ... حالش خوب بود ھم نھھم
آذر ھم لبخند .  زدیبی کرم رنگش داخل شد؛ مقابلش نشست و لبخند غری با باراناریجان
 .زد
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 ؟یدیشن-
 ی مرگ ناگھانی براتی تسلتریبا ت روزنامھ را اری کرد و جاننیی را باال و پاسرش

 . مقابلش گذاشتی سبحانمانیا
 
 ؟یتو چ.  تاوانمیگیما بھش م-

 . از ماست کھ بر ماستگمیمن م -: تر کرد یآذرلب
 . ھاشی تو پارتی روادهیاوردوز و ز...  گمی اما من می ناگھانی سکتھ گنی مگرانید-

 .کردی ھنوز خودخواه نگاھش ممانیا.  روزنامھ انداختی نگاه لرزانش را روآذر
 
 خودش باعث شد نھ؟-

 .کردی می روادهی ززیتو ھمھ چ-:دی تلخ خندآذر
. 
 . کرم بودنی زمانھی رفتھ بود پروانھ ھا ادشی-

 ... از تھرانرمیدارم م - :دی کشی آھاریجان
 . بوددهی در مورد او نرسی درستمی ھنوز بھ تصمنکھیبا ا... دلش گرفتآذر

 ؟یبچھ ھا چ-
 .. فکر کنمکمی دیبا... بھشونزنمیسر م-
 بھ حنانھ؟-

 !خواستی بود کھ فقط و فقط آذر را منی اقتشیحق..  نگفتیزی چاریجان
 ..گھی داری جانھیمنم شدم -: افتادنیی پاسرآذر

 .کردمی بھ آذر بودنت شک میکردیاگھ قبولم م-
 .لطفا..اریبھم حق بده جان-: حرفش آمدانیم
 !دمیحق م)... وار باال گرفتمی را تسلشیدست ھا..(دمیحق م-

 راه شی در زندگمان،ی نسبتا مشابھ ای با سابقھ اگری دی نتوانستھ بود ھضم کند مردآذر
 داشت می تصماری فکر کند و جاناری نداشت بھ جانمیحداقل در حال حاضر تصم. دھد

اآلن وقتش ...  و بازھم از آذر بخواھد کھ بمانددی ناگفتھ را بگوقی برگردد و حقایروز
 . ھنوز شکننده استیطق زن مننی ادانستیم. نبود

 
 .ادیقرمز بھت م-

 ...ی بودیدوست خوب-: لبخند زد و گفت.  انداختشی بھ پالتوی نگاھآذر
 ھا یکی نزدنیتمام ا- : گردن انداختی اش را روی و شال گردن خاکسترستادی ااریجان

 .کردنت بھ حلقھ بودواسھ اضافھ 
 
 . با توعھینفر بعد...حلقرو نشکن-

  کنم؟دای پی رو چطورینفر بعد-:  کرد و گفتی اخمآذر
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 یگند-: اش فرو برد و گفت قھیسرش را در .  بھ کافھ انداختی نگاه سرتاسراریجان
 .شھیکھ من زدم؛ بھ دست تو باز م

 ... بودجی گآذر
 
 ... کن و نجاتش بدهدایم رو پ نشونداهی کھ من بھ خاک سیاون دختر-
 
 . اونھی بعداری جان؛یاگر موفق شد-

 شگاه؟یکدوم آسا-: انداختنیی سرش را پاآذر
 

 .نمتی ببی روزھی دوارمیام... خداحافظ-: گفت ی جوابچی ھبدون
 ... رفتاری دھان باز کرد اما جانآذر

فرزانھ را از کجا .  بھ بخار آن بھ فکر فرو رفترهی گرفت و خی قھوه را دو دستماگ
 ! کند؟دایپ
 خانوم؟-

 ... انداختشخدمتی بھ پی کرد و نگاھسربلند
 
 . بھتونمی کاغذ رو اون آقا دادند بدنیا-

 ی کلمھ دنیبا د. گرفت و بازش کرد.  گل رز بودکی از طرح ی ساده ایگامیاور
 .ختیتمام قلبش فرو ر....  داخل آنیحک شده 

 ...دی دوی و بھ سمت خروجستادی ایندت
ھر کس ...  را جست و جو کردابانیسراسر خ... خوردی صورتش می روی شالقباران
 .رفتی توجھ بھ زن پالتو قرمز داستان می داشت و بیچتر
 ...سرش را رو بھ آسمان گرفت و با لبخند باران را لمس کرد.  نبوداری از جانیخبر

 کاغذ باران خورده در دستش کھ کی لبخند و کیبا ... ی سالگی در آستانھ ى سیزن
 . آن حک شده بودیرو" یساالر" کلمھ ى 
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