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.ام به روح رها شده از قفست هوده

به شادروان فرهاد مراد میتقد

«شهیهم يغوغا« نیآن راست به

!ستین یتیو شکا گله

شادمانم نیاقل از ا ال

آمده است شیهر چه پ که

انتخاب خودم با

بوده يریدر مس و

.آغاز گر آن بوده ام که

ام را نهیامروز تمام ک پس

يتو که مادرم بود از

شناختمت یسالها نم و

و رمیگ یپس م باز

.سپارمش یم تیابد به

ام افتهیتازه تو را  من

افتنی نیا يبرا و

...است یپرداختن ییبها هر
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:جلد کتابپشت  ي نوشته

!یدان یو صد افسوس که نم غیدر

يلجظه ا ،فقطيلحظه ا اگر

من ۀآنچه عمر از دست رفت به

يسالها بوده است بنگر نیا در

.ابدی یم گریرنگ د تیبرا یزندگ

دو نسل بوده ام انیم ۀهمواره،فاصل من

:از هر دو سو،فراموش شده ام و

نه لذت فرزند بودن را حس کرده ام، من

میدر بودن برانه ما و

.با آرامش بوده است توأم

!یدان یو هزار افسوس،که نم... غیدر

اول فصل

 دنیخودم رو به نوش.چهار ساعت وقت آزاد داشتم بایاومدم ساعت ده صبح بود،تقر رونیکه ب ییمایآژانس هوا پ از

.دیالبته بعد از خر.قهوه دعوت کردم

 ابونیخ نیا يتو»انیسوپر پارس«.افتاد یرانیفروشگاه ا يفاصله به تابلو الشه،بینگاهم مثل هم دمیکه رس ابونیخ چیپ به

ها  یرانیاگه اکثر ا«:با خودم گفتم.دیرس یمغازه به نظر م نیشلوغ و پر رفت و آمد وسط شهر جلب توجه تر

فتادم ا ایرو ادی»!شد یم یبود چقدر عال ریشون بر جسته و چشم گ يشون هم مثل مغز اقتصاد یاخالق اتیخصوص
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«!یرانیا يسکویبهتره تا د رهیکاراته بگ يمسابقه  طیآدم اگه بل«:گفت یکه م یمامان ادیبعد »!ستمیپر س بهیغر«

مغازه بهم  کی نیتریکه مدتها بود از پشت و یرهنیمغزم نگه داشتم تا نگاهم به پ يمامان رو با سماجت تو ریتصو

لحظه نگاهم  نیدر آخر.فتهیکنم ن یکه داشت راض ییباال متیت قزد و هنوز نتونسته بودم خودم رو از باب یچشمک م

 یرهنیپ نیهمچ هی يهمه پول پا نیا یکدوم آدم احمق«:نمکردم خودم رو قانع ک یبار سع نیهزارم يبهش افتاد و برا

.«!ده؟ یم

 يرفتم تو.»...نیاز اقشنگ تر، نیا ،ازيآره واال،خودت هزار تاش رو دار«:تو دلم جواب داد یکیشدم چون  روزیپ مثال

نیا يهام به پا رهنیکدوم از پ چیه«:دمیلب غر ریو ز یرانیا يمغازه 

 يصدا کی.کم خلوت بشه هیتا  سادمیگوشه وا هی.جمعه ها يمغازه شلوغ و پر رفت و آمد بود،مثل همه .»رسهینم

قبالً دو سه بار .ایکالم رو هیتک»دبو دهیدو بند انگشت مال«و چند ساله که یخانوم س هی!زنگ دار و متعاقبش نگاه من

.اومده رانیساله از ا کیگفت  یخانم م نیپرو.بودمش دهیهمونجا د

Meinung(جون؟ نیپرو هیشما چ)ده،نظریعق!

؟!خوشتون اومد دید،شایکن ده،امتحانیرس رانیدونم،تازه از ا ینم-

 نیاز ا یاد،ولیخرم،بچه ها خوششون نترسم ب یم!هستند)يا قهیسل)geschmacksacheزهایچ نی،ایدون یآخه م-

.دلم،حساب کن زیعزok.کنه یبچه ها رو خوشحال م)حتما،مطمئنا)sicherدارم،  یپشمک ها بر م

!نداره یقابل-

.فدات شم يدار اریاخت-

!تعارف یبه خدا ب-

.عالمت تعجب گنده حک کردم کیذهنم  ي،و تو»؟!تعارف یب«:لب گفتم ریز

!رویو دو او ستیجنس ب کهیکن تو رو خدا،چهار تا ت رو؟نگاهیو دو او ستی،بwic bitte .(euro)رویو دو ا ستیب-
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خانوم که پشت سرش  هیبر گشت طرف . خوان مغازه شیپ يگذاشت رو یلیم یپول در اورد و با ب فشیک يتو از

 يقر.»سالم برسون!دلم زیعزich rufe dich an»:گفت دیبوس یم اطیکه گونه هاش رو با احت یبود،در حال سادهیوا

که با خودم داشتم  يدادم به قرار یلفتش م يراگه همون طو. پا به پا شدم قهیدو دق یکی.به سر و گردنش داد و رفت

:بزرگ افتاد غیتبل کیهاچشمم به  ینیریرفتم به سمت ش یکه م یدر حال. دمیرس ینم

.«آخرشه گهید یتپش پارت! ستین یچپ و راست پارت!تیاسم»

 نیاز هم یکیرو به زور برده بودم  نایافتادم که مامان ا شیسال پ ادی.»!بگذرونه ریرو به خ یکی نیخدا ا«:لب گفتم ریز

دعوا هم که شد،.دونه یو سرخ شدم خدا م دمیچند بار خجالت کش.یرانیا يها یمهمون

و من رو با حرص ببره  رهیو بگشد هانس دستم ر ،باعثیرانیدو تا مرد ا یکی ةریعالوه بر اون نگاه خ.معمول طبق

بر  غیچشم از تبل. ترس ایدونم از خجالت، ینم.عرق شده بودم سیخ.»يذار ینم نجایپامونو ا گهید»:رونیب

ها آورده بودن برام  ینیریش نیهر دفعه از ا.تاووم،فوق العاده اس..«:چشمم ياومد جلو تریپ ۀافیق!!باقلوا.داشتم

و  فیز،ردیشه،تمیشده بود،بر خالف هم دهیو خشکبار چ لیآج يهاسبد ها ینیریکنار ش.بسته برداشتم هی.»ریبگ

.مرتب

از بادوم «:گفت ید،میچ یکه لبهاش رو ور م یدر حال.تارا افتادم ادیپشت بندش  یها چشمم رو گرفت ول يهند بادو

.«ادیبدم م يهند

.ریسالم خانم،روزتون بخ-

سوپر مارکت مشغول  نیهم ياز همون اول هم تو.اومده بود رانیه از اشد ک یم یدو سه ماه.بود،کارگر اونجا یمرتض

.کار شده بود

.نیداد ونیدکوراس رییتغ.یسالم آقا مرتض کیعل-

.«!بله،خوب شدم،نه؟«:دیبه سر و صورتش کش یدست-
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مش  يجفت گوشواره،مو ها کی. شدم قیچهره اش دق يخودش انداخته باشد،تو ادیکه تازه من رو  انگار

 یرانیا يپسر ها نیکنه ا یادم افتخار م«:گفتم.حظ کردم دمشیکه د یافتاد روز اول ادمی... .که کشیبار يرده،ابروهاک

 يجد یلیلبخندم رو احساس کرد کخ خ یتلخاحتماال خودش .در جواب فقط لبخند زدم.»وقار ن،بایمت.نهیب یرو م

.«ن؟یخواست یم لیآج«:دیپرس

.يوم هندلطفا،بدون باد لویک کیبله،-

.«!خانوم ایما دییدایکم پ«:شد مشغول

ن؟یدکور سوپر مارکت رو عوض کرد یک-

بهتر شد؟.شیپ ۀهفت-

.کنه یم دایزود پ یلیبخواد خ یآدم هر چ.یلیبله،خ

.تازه است وهم ترش ده،همیبراتون لواشک بگذارم؟تازه رس-

.«ده؟ینهادش رو بهم م شیفعه پدونه که من عاشق لواشکم؟چرا هر د یاز کجا م یمرتض«:کردم فکر

.ادینم ن،بدمیبگذار-

عصر مامان،برنج  يقهوه ها يبرا یگز، پولک.جنس هام رو بر دارم یۀتموم شده،نشده،رفتم اونطرف تر تا بق حرفم

.نوبتم شد...زعفرون ،یکرمونشاه ،روغنیباسمات

؟!جان ایچه عجب ما-

 يکرد برا یم دیبرام خر ایها رو يآخر نیا. ها تازه تموم شده امتحان.شلوغ بود یلیخانوم،سرم خ نیشرمنده پرو-

.آمدم یخودم نم نیهم

خانواده چطورند؟-

.رسونند یبه لطفتون،سالم م-
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؟يباهاشون صحبت کرد ریام ةدربار-

 آخه بدون دونستن زبان.صحبت کنم تریکم زبانشون بهتر بشه بعد با پ هیآقا بهتره اول  ریراستش فکر کردم ام-

.شرکت کار کنه يتونه تو یمشکل م

«!یغول ةخند«اسمش رو گذاشته بود ایکه رو یستیرودربا یبلند و ب ياز اون خنده ها.دیخند

ارتباط که  يتو.هیبا هوش ۀباور کنبچ.یبه زبان نداشته باشه،مثال نظافتچ يازیبراش دست و پا کن که ن يکار هیخب -

 هیاگه نتونم .نجایمن اون رو فرستاده ا يخواهرم به هوا.رده است،مهندسهک لیتحص.افته یزبانش راه م رهیقرار بگ

.شم یخواهرم م ةکنم شرمند دایبراش پ يکار

 دیشا رهینامه بگ یگواه دیبهش بگ یول.میخوا یدونم نم یرو که م ینظافتچ...راستش«:دمیاون من خجالت کش عوض

.«کنم دایحمل و نقل براش پ يتو يکار هیتونستم 

.از طرف من کوچولو رو ببوس.بده رتیخ خدا-

ممنونم،چقدر شد؟-

.رویهفتاد و پنج او-

 قابل«گهیهاش نم يمشتر یۀخانوم به من هم مثل بق نیچرا پرو:خون و همزمان فکر کردم شیرو گذاشتم رو پ پول

.«!تعارف ینداره،به خدا ب

خانوم رو  نیپرو یچ يبرا.ت خودم خرد بوداعصابم از دس.رونیاومدم ب دیخر يکردم و با پاکت ها یحافظ خدا

آخر هم حسن  ا،دستیاز رو ن،اونیاون از رنگ.تقاضا کنم يزیچ تریشد از پ یروم نم گهیکردم؟من که د دواریام

حسن آقا رو قبول  یلیم یسر ب ترازین بار پیآخر.سر کار تریچند سال همه شون رو برده بودم شرکت پ نیا يتو.آقا

 يخودت رو راحت کن،بنده ها الینه بگو خ هی!نه؟ یبگ یتون یآخه تو نم«:ر خودم داد بکشمخواست س یدلم م.کرد

موهاش رو  یاصال به من چه مربوط که مرتض.خوام آدم بشم ینم یعنی.ستمیمن اصال آدمن!شنیم دواریحاال چه ام!خدا
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اون  يخودت تو.نداره یسن.شهسال کیو  ستیست،بیتاًبیابرو هاش رو برداشته؟اون هم آدمه،نها ریز ایمش کرده 

«؟ياریاش رو مردم در م یتالف ،چرایبکن یغلط چیه ینتونست يسن و سال بود

نشستم و سفارش  یدنج ۀگوش.شدم ایکافه تر یراه ادهیو پ نیصندوق عقب ماش يها رو با حرص گذاشتم تو پاکت

.رو گرفتم تریپ ةگارسون که رفت تلفنم رو در آوردم و شمار.قهوه دادم

؟یها رو گرفت طیا،بلیسالم ما-

.میگرفت طیهانس بل يکه برا میکرد گم،اشتباهیبازم م...و تو وهانس گه،منید ۀبله،دو هفت-

 ی؟رفتيرو چه کار کرد ،تارایراست...نشد که هانس رو نفرسته یراض يجور چی،هيدیسفارش مادرته،خودت که د-

؟یشناسنامه اش پرس و جو کن ةسفارت تا در بار

 یم جهیزودتر به نت يفکر کنم اون جور.اقدام کنم بهتره رانیبره،به مامان هم گفتم،اگه از ا یزمان م یلنه،ک-

.میکرد یسفر رو کنسل م ۀشد برنام یم گم،کاشیم...میرس

.منتظرمه.هماهنگ کردم شائلیتازه،من با م...يشده بود یکه باالخره راض ؟تویگ یم یمعلوم هست چ-

اگه .مونه یتارا م شیپ ییجورا هیدلم ! ترسم آ یم نکهینه ا یعنی.ترسم یم دهیعمل رس يکه پاحاال  یبودم ول یراض-

؟یچ فتهیبراش ب ینکرده،زبونم الل اتفاق ییخدا

؟يندار نانیمگه به مادرت اطم-

ست؟ین یعیطب.شم یم گه،نگرانشیبچه مه د یمعلومه که دارم،ول!یزن یم یچه حرف-

؟ییتو االن کجا...ششیپ يگرد یگذره و بر م یزود م یلیخ کماهی،ینگران باشنداره  یلزوم یآره خب،ول-

.کافه يتو-

؟يخور یقهوه م هیبا من هم -

.برم یاستفاده رو م تینها لمیراستش دارم از روز تعط.بشه وقت دارم لیمهد کودك تارا تعط شت،تایپ امیآره حتماً،م-
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بد  یباش نجایان،ایم گهید کساعتی.دارم یرانیچند تا مهمون ا ز،امرویراست...باشه،پس من منتظرتم،خوش باش-

.ستین

رفته که من  ادتیبرم دنبال تارا،اصالًمگه  دیبا.شرکت امیامروز نم.اصالً حوصله ندارم.تریکنم پ یخواهش م!يواا-

؟!لمیامروز تعط

!ان،برویمهمون ها ب نکهیاز ا ا،قبلیحاال ب-

اصالً حوصله .و رفت زیم يگارسون فنجون قهوه رو گذاشت رو.فمیک ينداختم توا يرو قطع کردم و با دلخور یگوش

 تریاصالً چرا هر موقع پ.نمیشون بنش يادار ۀقلنبه،سلنب يصحبت ها يرو به رو بشم و پا تریپ ينداشتم با مهمون ها

 یم دیشا ای!کنه یل مکار خوشحا نیکرد من رو با ا یفکر م دیشا!؟.کرد من هم باشم یداشت اصرار م یرانیمهمون ا

 یموضوع م نیمتوجه ا دید یما رو م ۀرابط یهر کس.به اثبات نبود يازین!خواست به مامان ثابت کنه که من براش مهمم

.کردم یاون جلسات رو تحکل م دیمن بودم که با یشگیدر هر صورت محکوم هم.شد

ستم؟یمزاحم ن!خوام خانوم یمعذرت م-

اجازه «:دیزدم که پرس یم نیداشتم سنش رو تخم.پیجا افتاده وخوش ت.بود سادهیوا ییاآق هیمن  یچند قدم ۀفاصل به

.«دعوت کنم؟ یدنینوش هیدارم شما رو به 

.ندارم يادینه،نه،ممنونم،من فرصت ز-

. ...که میبگذار يقرار هین،یخب،اگه افتخار بد-

.«من ازدواج کردم آقا،متأسفم«:تشدس يرو ختمیرو ر یبحث رو نداشتم،آب پاک ۀادام ۀحال و حوصل اصالً

.«ریخوام خانوم،روزتون به خ یواقعاً معذرت م!اوه«:رو راست کرد کمرش

با سر .کرد ینگاهم با نگاه گارسون تالق.بزنم نیآخرش هم نتونستم سنش رو تخم.شد،از پشت سر نگاهش کردم دور

که  دمیرو د یعل. دمیقهوه ام رو نوش ۀجرع نیآخر.دادم هیتک یصندل یبه چشت.ارهیاشاره کردم که صورتحساب رو ب
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:لب گفتم ریز.یشگیزد،همون لبخند هم دلبخن د،یدلم لرز شهیمثل هم.کنه یرو به روم نشسته و نگاهم م

. ...کنم یکه دعوتش رو قبول نم یدونست ی؟مينگران شد-

.کرد یگاه مروبروم ن یخال یشد،گارسون با تعجب به من و صندل دهیسرم کش ينگاهم به باال-

 شیپ ارویجان االن وقتش بود؟آبروم رفت،حاال  یآخه عل«:غر زدم کبندیبرسم  نیو تا به ماش رونیاومدم ب ایتر از

 یکنار دستم نشسته بود و م یصندل يرو یعل.نیماش يخودم رو انداختم تو.»بود وونهیزنه د نیا گهیخودش م

:لبخند زدم و خونسر گفتم.دیخند

!هم نگفته راهیب نیوونه،همچیهم بگه دبه فرض هم که ب-

.را بستم و راه افتادم یمنیا کمربند

دوم فصل

 ۀزد به صورتش با لهج یبه طرفم و همون طور که م دیدو دیتا من رو د.نیرفتم سراغ نگ میمستق دمیشرکت رس به

کنار،گفت هر وقت  دمیکش!داشت یچه اخم یساعته که منتظره،اگه بدون هیخدا مرگم بده خانوم،آقا «:گفت شیاونجا

.«باال نیایبگم زود ب نیاومد

.آرومش کنم دمیکه به تن صدام م یکردم با آرامش یسع.بود نیرنگ یشگیکار هم استرس

حاضره؟ يچا نمیبب... رو آماده کن، نهایا ایباال،ب رمیجان،االن م نیخب رنگ یلیخ-

.ارمیبله خانوم جون حاضره،شما برو من م-

.برمیبده من مخواد  ینم-

.آقا اومدن يمهمون ها.ارمیشما برو من م!اوا خاك تو گورم،چه حرفها-

.«؟یاومدن؟ک«:شد زونیام آو افهیق
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.تازه-

که اونجا وصل کرده  یربط یب ییدستشو ۀکاس يرو به رو.آشپزخونه يرو از دستم گرفت و رفت تو دیپاکت خر-

.ستادمیبودند ا

که با دستمالش به  یاومد و در حال رونیب مهیسراس نیرنگ.کت و دامنم رو رتب کردم و دمیبه سر و صورتم کش یدست

.«خونه ۀآقا چشاش کاس.قربون قدت خانوم،برو«:هراسون گفت دیکشیپشتم م

افتاد  نیسوار اسانسور که شدم چشم به انگشت رنگ.داشت خنده ام گرفت تریجلوه دادن پ یعصب يکه برا ياصرار از

.«؟يدیباز دستت رو بر«:گفتم يبلند يکردم با صدا یکه به دستش اشاره م یدر حال.بود دهیچیپ که دورش دستمال

!کرده زرنگه الیخ!شرکت دیمن رو کش يبا چه ترفند نیبب«.رو بکنم تریپ ۀخواست کل یدلم م.اسانسور بسته شد در

افتاد که  ادمی. »برم دنبالش دیشه،بایم لیمهد تارا تعط گهیساعت د کیدر ضمن،. حوصله ندارن نم،اصالًینش یکه نم من

به اطرافم نگاه .شده بود یدنیشکم گنده واقعاً د ةاون مرد هرز ۀافیق.بهونه زود رفتم خونه نیهم به هم شیپ ۀدفع

رو  یچه سعادت«:هن وهن کنان گفتم.ارمیخودش ادا در ب نیع ردمک یبعد سع.اسانسور تنهام يکردم تا مطمئن بشم تو

داره،زودتر با  یالماس نیهمچ کیمولر  يکه آقا میدونست یاگه م م،ماینیخانوم،کاش بشه باز شما رو بب میاز دست داد

.«میبست یشرکتش قرار داد م

 ۀطبق نیشد،آخر یباز م تریاتاق پ يدر آسانسور درست تو.دمیکردم و قامتم رو کش يتک سرفه ا.ستادیا آسانسور

 کینشسته بودو با مهمون هاش که دو تا آقا و  یراحت يافتاد که رو تریپدر باز شد،چشمم به  نکهیبه محض ا. شرکت

.به طرفم اومد اقیو با اشت دزود متوجه حضورم ش یلیخ.کرد یصحبت م یسیخانوم بودند،انگل

؟يباالخره اومد-

.«؟!شرکت يمن رو کشوند يبا چه تو طئه ا نیبب!بدجنس يا«:کردم و گفتم زیرو ر چشمهام

.برو یشه نبود هر موقع،دوست داشتباور کن نق-
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را که مامان پارسال  یرنگ یتقال گره کراوات طوس یگبا کم. »!يباز هم که سفتش کرد..«:افتاد کراواتشةبه گر چشمم

:و رو به مهمونها کرد دیگونه ام رو بوس.شلشد یداده بود،کم هیبهش هد سمسیکر يبرا

.ایهم دخترم ما بایجواهر ز نیا.گام انیشرکت پو ،ازيارشاد ،برادرانیخانوم توسل-

دستم رو به طرف .زدم و به سمت مهمون ها رفتم که حاال از جاشون بلند شده بودند تریاز تشکر به پ یحاک يلبخند

.«تون خوشوقتم ییسالم،از آشنا«:گفتم یدراز کردم و به فارس یخانوم توسل

.فشرد ونیاز آقا یکیمعلق من رو  دست.مونده بود ریبا نگاهش گره خورد که مات و متح نگاهم

.با شما خوشوقتم ییهستم،از آشنا يسالم خانوم،البرز ارشاد-

:برادر یکیو بعد او -

 يفار یسیسل نیمولر به ا يکه دختر آقا میدونست ینم ست،ماین یراستشباور کردن...هستم خانوم، يآرمان ارشاد-

...ما قتیکنن،در حق یصحبت م

من رو به خودم  یخانوم توسل يصدا. که تا بناگوش سرخ شد دیع شد،فکر کنم خجالت کشزدم،حرفش قط لبخند

.شد دهیذهنم و متعاقباً نگاهم به سمتش کش جهیآورد،در نت

.دیکنیصحبت م یخوب فارس یلیشما خ.میاصالًانتظارش رو نداشت. گهیآرمان درست م-

.«ام یرانیچون من ا«:لبخند تمامم صورتم رو پوشاند-

.«من هستند ةمولر پدر خواند يآقا«:با تعجب نگاهم کردند،ادامه دادم ییتا هس

.دندیکش یقینفس عم ییرو حل کرده باشند،سه تا ییمعما انگار

...آها-

...نطوریکه ا-

...پس بگو-
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 يا رو تواگه ما شم یعنی... یآب يو چشمها دیسف ،پوستییطال يموها نیا به،بایتون هم غر افهیآخه ق..«گفت البرز

.«دیهست یرانیکه ا میمحال بود حدس بزن میدید یم ابونیخ

.«لطفاً دینیبنش دییبفرما« :رو عوض کردم بحث

چند ساله از «:دیآرمان پرس مینشست نکهیبه محض ا.کشف کرده باشند،ول کن نبودند یاونها انگار که موضوع جالب یول

.«ن؟یاومد رانیا

.هفت سال باًیتقر-

که  یاحتماالً شک داشت حرف.کرد ینگاه م یگفت مدام به البرز و خانوم توسل یرو م يبعد ۀکه جمل یحالآرمان در -

.زند درست باشه یم

 شونیبا ا يکه چه جور نهیمنظورم ا...مولر يبا آقا دیتونست...که دیقرار گرفت یخوب ارتباطات يتو نجایحتماً ا...حتماً-

ن؟یآشنا شد

کردند و سه  دییبا سر حرف آرمان رو تا یالبرز و خانوم توسل. تعجب کردم يکنجکاو هنهمیخودم هم از ا راستش

در .میگیم یچ میما دار دیفهم ینبود،چون نم يباز يهم که اصالً تو تریپ.ماندند رهیمنتظر جواب به دهان من خ ییتا

.«مادرم هستند مولر شوهر يآقا«:گفتم راومد،کوتاه و مختص يچا ینیبا س نیآسانسور باز شد و رنگ

مانع  نیحضور رنگ ایدونم متوجه شدنند  ینم.ندارم يبحث عالقه ا ۀگفتم که متوجه بشن که به ادام يام رو طور جمله

؟!آنها شد ياز ادامه کنجکاو

هم  نیرنگ نکهیمهمون ها دوباره از ا.گفت یکرد و بهشون خوش امد م یم یتند و تند با مهمونها احوالپرس نیرنگ

.زده شده بودند جانیکرد ه یبت مصح یفارس

 يلبخند.بارش رو دوخت به من طنتیبرق زد و نگاه ش تریپ يگرفت چشم ها تریپ يکه ظرف باقلوا رو جلو نیرنگ

 یدادم و ابرو انداختم باال،نگاهم به مهمون ها افتاد که لبخند به لب هاج و واج ما دو تا رو تماشا م لشیتحو
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 ۀکل ةکه انداز انیدو تا انگشتر برل.يدست فنجون چا هیدست باقلوا برداشت و با  هیان با به به کن یخانوم توسل.کردند

گذاشت کنار فنجونش و دستاش رو با دستمال پاك  اطیباقلوا رو با احت.کرد یانگشت هاش جلوه م يمن بود تو

 ششونیآرا یکیه شکه به طرز فوق العاد یمشک فیرد يبا مژه ها رهیدرشت ت يچشمها.داشت یصورت قشنگ.کرد

 ادمیکردم که  یسع.»من اصالً رژ زدم؟ یراست«:فکر کردم.ذوقم زد ياما خط لب قهوه اب با رژ قرمزش تو.کرده بود

.دینرس ییفکرم به جا.دمید نهیآ يتو یختیکه خودم رو با چه ر ادیب

به نظرم  یجالب بیترک.ریس يو کراوات قهوه ا رهنیبودندبا پ دهیپوش یو آرمان هر دو کت و شلوار کرم رنگ البرز

.آرما چاق بود و کوتاه بر خالف البرز که دراز بود و الغر یول یداشتند با لبن گوشت یهر دو دماغ عقاب.اومد

 انیالبرز و آرمان صاحبان شرکت پو دمیاون جور که از صحبت ها فهم.شروع شد يادار يکه رفت صحبت ها نیرنگ

.آرمان یعنیور شرکت و همسر برادر کوچکتر،مشا یگام بودند و خانوم ژامک توسل

زود .اومد یادما خوشم م نجوریاصوالًاز ا. »!یچه خودمون«:خودم گفتم شیپ.ژامک بغلم کرد یخدا حافظ موقع

.یمیجوش،راحت و صم

.میشد یم ن،خوشحالیبمون شتریشد ب یکاش م-

.برم دنبال دخترم دیبا یمتأسفم ول-

وقته که مهمون  یلیمنزل ما،خ نیاریب فیتشر نیتون یم له،یه است،فردا و پس فردا تعطامروز که جمع«:دیدهنم پر از

.«مینداشت یرانیا

 فیژامک با نگاه از البرز و آرمان کسب تکل. »شم؟ یخوشحال م انیب نکهیواقعاً از ا«:ام که تموم شد فکر کردم جمله

نداشته باشه  يرادیا م،اگهیکن یم دیو خر میگرد یم یکم هی م،فردایراستش ما دوشنبه پرواز دار..«البرز گفت.کرد

.«میرس یخدمت م کشنبهی

آدرس  نیفکر نکنم بتون اره،چونیکنم که خودش شما رو ب یهماهنگ م تریپس با پ.شمیکنم،خوشحال م یخواهش م-
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.نیکن دایرو راحت پ

.میایم یبا تاکس میش یمزاحون نم-

.ستین یمزاحمت.کنم یخواهش م-

.میهم در تماسحاال با -

.ادا کرد يرو جور معنا دار»  میحاال با هم در تماس«واقعاًجمله اید،ینظرم رس به

.کاغذ بر داشتم وشماره تلفنم رو نوشتم کهیت هی زیم يرو از

.دیریبا من تماس بگ دیکه کرد يزیبرنامه ر.ژامک خانوم دییبفر ما-

.بله حتماً-

.«هستند،نه؟ یخوب يادمها«:دمیرساسانسور همراهم اومد،پ يتا جلو تریپ

.آرومم کرد تریجواب پ. خواستم مطمئن بشم که بابت دعوت کردنشون دچار اشتباه نشدم یم انگار

.هستند یخوب يآره،به نظر ادمها-

شون؟یاریمن،م ۀخون انیب کشنبهیقراره -

.حتماً-

:فتماز اون روزهاست که سر حاله،بازوش رو گرفتم و گ دمیجوابش فهم از

؟يخوا ینم دیکارمند جد!تریپ-

.«ه؟یک گهید یکی نیبازم؟ا«:بهم انداخت ینگاه مین

شد،هول  یدر آسانسور داشت بسته م.»...زبان یکرده است،ول لیه،تحصیآدم خوب«:آسانسور باز شد و رفتم تو در

:شدم

کا رکنم؟ یچ-
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دیخند

.رمیگ یباهات تماس م-

سوم فصل

 یصحبت م نیمهد کودك،داشت با چند تا از والد یخانوم لوتس سر مرب.شدم ادهیدم و پمهد کودك توقف کر يجلو

:کرد،چشمش که به من افتاد حرفش رو قطع کرد و صدام زد

لحن .نیبش یعصبان دیکنند،شما هم نبا یم یگوشیبچه اند،باز نایاومده،البته ا شیپ یمشکل کوچک نشیخانوم ب-

کالمش نگرانم کرد

تارا افتاده؟ يبرا یاتفاق-

.«...گفت نه فقط تماس کوچول«:زد لبخند

:دمیپرس وحشتزده

؟یتوماس چ-

.دیاونا رو چ یبچگ يکرد،توماس هم از رو یداشت که جلب توجه م یقشنگ يموها ،تارایچیه-

:دمیو بعد نا باورانه پرس رونیصدا دادم ب یرو ب نفسم

د؟یتارا رو چ يموها-

!دیحته،نگاه کننا را یلیمتأسفم،خودش هم خ-

. دو قدم اومد جلو یکیمادرش .بود دهیمادرش چسب يدست به توماس اشاره کرد که در انتظار واکنش من به پاها با

دوال شدم وآهسته .سروش افتادم ادی.به توماس بود که مظلومانه زل زده بود به من ،نگاهمیشروع کرد به عذر خواه

نگاهش کردم و با تکون سر .رو گرفت وماست يتزده شونه هاحرف مادرش قطع شد و وحش.طرف خودم دمشیکش
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بغض .ستادیمن ا يتوماس از مادرش کنده شد و روبه رو.ارمیسر بچه اش ب ییخوام بال یبهش فهموندم که نم

.کنه یم یمطمئن بودم مادرش رو عصب باًیکه تقر يکار.دمیگونه اش رو بوس.داشت

؟يدیتارا رو چ يچرا موها-

.درست کنم یباهاشون کار دستخواستم  یم-

.«تارا؟ يبا موها»«:دمیخند

.«دوست داشت یلیتارا موهاش رو خ.ينکرد یکار خوب«:اورد که بله،گفتم نییرو باال برد و پا سرش

.دیببخش-

کرد،با  یم هینشسته بود و گر ياتاق اسباب باز يتارا تو.کاش سروش من بود.انگار سروش من بود،بغلش کردم-

.نمونده بود يزیبلندش چ ياز موها.بغلش کردم.شد دتریاش شد هیگر دیمن رو که د.برگشتدر  يصدا

بسته بودم،همونطور که دوست داشت،و  یو مجعدش رو براش دم اسب ییخرما يرفت مهد،موها یافتاد صبح که م ادمی

:پام ينشوندمش رو.بود دهیهمه رو از ته چ یتوماس به راحت

!يخوشگل شد-

!گومامن دروغ-

:دمیبا دندون گز لبمو

...خوب به مامانش ۀبچ-

.ستیهام ن یمثل بارب گهیچون موهام د یگ یدروغ م یدروغگو،ول گهینم-

باشه؟ دیمگه حتماً با-

.باال دیبده فقط نگاه کرد و دماغ کش یدونست چه جواب یکه نم شهیهم مثل

:دمیپرس
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؟يهات رو صدا نزد یربم ؟چرايکرد یکرد چه کار م یچیموهات رو ق یوقت-

:گفت قهرمانانه

.دمیهم کش غیتازه ج!کردم که نگو هیاون قدر گر-

:دیچانه اش لرز دوباره

.دیرس ریخانم لوتس د-

موهات رو خوشگل کنه؟ ایبگم خاله رو يدوست دار-

.دوست دارم-

 نهییا ياز تو.ایرو ۀطرف خون میدو راه افتا میاومد رونیبا هم از مهد ب.بود سیخ.دمیاش رو بوس يدماغ نخود نوك

.هنوز ناراحت بود.نگاهش کردم

؟يخور یمک دونالد م-

:داد لمیلبخند گنده تحو هی

؟یچ امیو پ سایپس پر-

.میخر یاونا هم م يبرا-

:انداخت نییاش باال و پا یصندل يرو رو خودش

.قبوله،قبوله-

همون هفت هشت پله رو با عجله باال  شهیه باز شد تارا مثل همآپارتمان ک يدر ورود.بچه ها غذا گرفتم يراه برا سر

 يصدا.دمیشن یدر بودند،صداشون رو م يجلو سایو پر ایرو.برسه امیو پ سایزودتر به پر هیصدم ثان کیرفت تا مثالً 

.دیرس یبچه ها کامالً به گوش م ياهویه ياز تو ایرو

ه؟یا فهایچه ق نی؟ايشد یختیر نیخاك به سرم،خاله چرا ا-
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:دیرو کش د،اخمهاشید یمن رو م گهیبه پاگرد،حاال د دمیرس

؟يهنر به خرج بد يباز تو اومد-

:کت غذا ها رو دادم دستش پا

.دیمهد موهاش رو چ ياز بچه ها یکی-

؟یچ ۀآخه واس...ارهیدهنش خون باال ب يتو يزذ یا،چرا؟م-

که  یپاکت غذا ها رو از دستش گرفتم و در حال. بود ستادهیدم در اهنوز هاج و واج  ایرو.اتاق خواب يها رفتند تو بچه

:رفتم طرف آشپز خونه گفتم یم

.کرده يکار هی گه،حاالیاست د بچه

.من رو در آورد يادا یاومد طرف آشپز خونه عصب یهمون طور که م.دمیکه ترس دیچنان در رو بهم کوب ایرو

 یهر غلط نندیب یم اهیکله س هی گه،تاید نهیشده؟هم یختیطفل معصوم چه ر ینیب ینم...بچه است...کرد يکار هیحاال -

...که دیفهم یمیدیکش یاگه گوشش رو م.خودمونه ریتقص.کنند یکه دلشون خواست م

:گفتم کالفه

 یعنی اهیدونه کله س یشش هفت ساله چه م ۀبچ ،یاهه؟درثانیتارا س يموها يکجا ا،اوالًیبس کن تو رو خدا رو!يواا-

؟یچ

مطمئن باش از همون روز .حرف ها هستند نیها زرنگ تر از ا یا،آلمانیما ادین ت؟بدتیبه خر يخودتو زد ای يخر-

رو  زیهمه چ نهایا! ه،تازهیخارج رون،چرا؟چونیب دنیاون مهد گذاشته شجره نامه اش رو کش ياول که تارا پاش رو تو

.جمع التیرند،خیگ یم ادیاز پدر مادرشون 

:کردم رو عوض بحث

کجاست؟ ریاردش-
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.اتاقش يتو-

:دیآشپز خونه داد کش ياز تو ایرو.طرف دراتاق،در زدم،داد زدم،جواب نداد رفتم

.اتاق حبس کرده يخودش رو تو رانیا يریم يدار دهیشن یولش کن،از وقت-

:دمیآورد،پرس یپاکت در م يداشت غذاها رو از تو ایعجله خودم رو رسوندم آشپزخونه،رو با

؟ ی؟کیبهش گفت-

گفتم که حساب کار  یمحکم» نه«چنان . گردم یو برم رمیم ایکفش که من هم با ما هی يرو کرده تو شب،پاشید-

.اومد دستش،از همون موقع هم بغ کرده

!بفهمه،مگه بهت نگفته بودم حاال حاالها بهش نگو؟ یگذاشت یم دینبا-

.افتاد یموقع پس م هیگفتم که بدتر بود، یم رتریدد،یفهم یزود م ای ریجان؟د ایبشه ما یکه چ-

:گفتم متفکرانه

سر خودش آورده؟ها؟ ییبال ده؟نکنهیکه جواب نم یچ یعنی-

چنگال و سس کچاپ که تو  ،باینیس يتو دیغذاها رو چ.اومد یم شیپ ریکه بحث اردش شهیمثل هم.خونسرد بود ایرو

.ختیافکارم رو به هم ر ایرو... اش بود که یهم قوط لشی،دل»یخرس سس«میگفت یبهش م رانیا

صبحونه اش .درو برام باز کرد دمیبا التماس و خواهش و به روح پدرت قسمت م یصبح نیهم.ستین یچیه.نترس-

.رو دادم تا تهش هم خورد

.نگذاشت یگفت کارساز بوده،ول یم ایبابت التماس که رو ر،ازیدوباره برم سمت اتاق اردش خواستم

.جان،بذار تنها باشه ایما ولش کن-

:دیو نشستم،پرس دمیرونکشیب یصندل هی زیپشت م از

؟یگرفت طیبل-
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.گهید ۀآره،دو هفت-

؟یخوشحال... ؟!يشد یپس رفتن-

:لب گفتم ریز

.دونم ینم-

:دمیتاپ،پرس هیشلوار کوتاه استرچ پاش بود،با  هی.برداره وانیل نتیکاب يتا از تو دیچرخ

؟یگرفت میرژ-

:خنده بر گشت با

.یکن یوزن کم م لویسه تا هشت ک نیب يا کهفتهیکردم که  دایپ میرژ هیآره -

؟يتو چقدر کم کرد-

.میو ن لویچهار ک-

:دیو ملتمسانه پرس دیبه پهلوهاش کش یدست

معلومه،نه؟-

.رو به من هم بده داست،دستورشیآره قشنگ پ-

:بهم انداخت هینگاه عاقل اندر سف هی

!مونگول-

:غذا به دست رفت طرف اتاق بچه ها ینیس-

؟يریبرامون غذا بگ میما آدم نبود-

آدرس .»سه پرس اردك و نودل«:تلفن رو برداشتم و شماره گرفتم.»خودمون غذا نگرفتم؟ يچرا برا يجد«:کردم فکر

 ۀبود پالك خون دهیچسب چالخیقبض تلفن که با آهنربا به در  يو از رو دمیچرخ. دست و پا شکسته نیهمچ.رو گفتم
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.تلفن رو قطع کردم.داوم ایرو. »قهیدق ستیب - کربعیکشه؟ یچقدر طول م«:کنترل کردم

بود؟ یک-

!یشکیه-

:رو باز کرد خچالی در

؟يخور یم.کتلت مونده شبیاز د.درست کنم حوصله نداشتم يناهارکباب تابه ا يخواستم برا یم-

:گفتم لیم یب

؟يو گرسنه انه باشه بعداً،ت-

!در حد مرگ-

:دمیخند

تراس؟ يرو میم،بریخور یبا هم م گهیساعت د میتحمل کن،ن زهیر هی-

دو  یکیخونه رو  نیا.میشد ینم ریما بود و اونقدر با صفا که از س گاهیگاه و ب يکردن ها بتیمد غ ایرو ۀخون تراس

و  میاون قدر رفت میکه با هم دوست شد شیال پاز چهار س.با هزار دنگ و فنگ.میکرد دایپ ایرو يبرا شیسال پ

.در اومد هم من ییهم اون از تنها! بهتره میبش هیکه همسا میدیرس جهینت نیتا باالخره به ا میاومد

 يبود و رضا برادرش که تو ایرو.شدم رهیخ زیم يباز کردم و چند لحظه به عکس رو مهیتراس رو ن يا شهیدر ش بغل

اش رو  یتمشک يتمام صورتش خنده بود،بغل دست رضا من بودم و تارا که دست ها ایور.داد یعکس چاق نشون م

.باال گرفته بود

.داشت یعکس هم از من و تارا چشم بر نم يتو یکه حت ریهم اردش دیطرف ناه اون

ومده سفر دو ماهه ا هیبود که رضا  شیعکس مال دو سال پ.»ضهیمر شهیعکس اصالً معلوم نم يتو«:خودم گفتم شیپ

.تراس يرفتم رو.»سوسگل«گفت یم»خوشگل«که تارا هنوز به  یزمان.بود آلمان
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شوهر .یمن به عل...به مامان و تریبه رضا،پ ایونن؟رویمد یکیآدما باالخره به  ۀچرا هم.ونهیگفت به رضا مد یم ایرو

 یم اینداشت،رو یبه راهاش افتاد گردن رضاکه خودش هم وضع رو  یشد نمام بار زندگ ییایمیجنگ ش يکه تو ایرو

کنه از خجالت  یو دو سه سال بعد شوهرش فوت م انآلم ادیبا شوهرش و بچه هاش م شیچهارده سال پ یگفت وقت

.رانیگرده ا یبرادرش بر نم

:گفت یم

راحتم،بچه ها که تا  نجایا.ریاردش يشد دوباره سرهر برج چشمم به دست رضا باشه،خصوصاً با مخارج باال یروم نم-

.رو هم که دولت آلمان به عهده گرفت ریسال حقوق خودشون رو دارند،مخارج اردش رهجدهیز

زودتر از حد  یلیو بعد،خ یدو بار احوال پرس یکیک،یدو بار سالم عل یکی.آشنا شدم یرانیفروشگاه ا يتو ایرو با

 یعنیدوست خوب،«:فتگ یم مهایقد دیسع ییدا.خودم شیپ تریآوردمش شرکت پ.میشد یمیصم گهیمعمول با همد

.بود یخوب ةشنوند ایو رو»خوب ةشنوند

!بود ییچه بلوا نجایا شبید یاگه بدون-

:اشاره کرد ییابرو به ساختمون رو به رو ةاشار با

!سوم،همون که پنجره هاش چهار تاق بازه ۀطبق-

«نگاه نکن ياون جور«:کرد ظیرو آوردم باال،غ سرم

:چشماش نگاه کردم يتو میقرو از پنجره گرفتم و مست چشمم

اره؟ینم رئنیچرا بچه اش رو ب يداده بود ریهمون که گ-

.ینیب یتو نم ارهیحتما م يداده بود ریبله،همون که شما گ-

.«من؟ ای يحاال تو برد«:رو باختم هیقاف

.من-



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤

شق شروع کرد به هم برداشت و گذاشت جلوش،دو سه حبه قند انداخت توش و با قا ینیس يرو از تو ییچا استکان

:زدن

 نیکه ا سیزنگ زد پل... نهینش یراحت نم ارهیوبوك همه سر در ن کیکه تا ج اد؟همونیم ادتیزن فضوله رو  ریپ-

 ختیر سیهم پل شبید.میدیهم بچه اش رو ند کباریما  یکرده ول مانیماست، هفت هشت ماهه زا هیخانم همسا

.نجایا

خب؟-

.بودکرده  یرو زندون ،طفلکیچیه

کرده بود؟ یکه زندان یچ یعنی!وا-

تونسته تکون بخوره با پارچه کمرش  یتخت،بعد از چند وقت هم که طفل معصوم م يهمش بچه رو انداخته بوده رو-

 شیآزما.تمام دست و بال بچه کبود بود.کردم یبودم،باور نم دهیاگر خودم ند.بسته به تخت که جم نخوره یرو م

.بچه داده بوده نیا وردداغ به خ ریبچه تاوله،بس که ش ةو معد يرتمام م دندیگرفتند د

.«؟یگیدروغ م«:شد سیتنم خ يموها

ه؟یدروغم چ-

؟يدیها رو از کجا فهم نیتو ا-

.زنه گفت ریرو پ هیم،بقیدیم،دیدید یم دیکه با ییزهایچ.غلغله بود. نییپا میرفته بود امیبا پ-

کنه؟ يکار نیبا بچه اش همچ دیآخه چرا با-

زدند پس کله اش،بچه رو ازش  یکی.يبچه دار شد يهم گفت غلط کرد سیپل.اصالً بچه دوست ندارم گهیم-

!مثل من یکیمثل اون مادر، یکی...یه.شیدید یم دینبود،با الشیخ نیع.گرفتند

مادرها  یۀرو با بقخودش  يکارها شهیمادرها قبول داشت وهم هیاز بق شتریب یلیخ يخودش رو از نظر محبت مادر ایرو
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.کرد یم سهیمقا

 یم یقلب ستیشصت بار ا شنیازم دور م امیو پ سایکنه؟من تا پر يباز یبچه ات با فالن يگذار یم يجور چه

گرفته،اون موقع من،هر شب تمام تن و بدن بچه هام رو  ادیبوس بده مامان رو  هیفقط  يخانوم از مادر مهیحک.کنم

.افتاده باشه کنم مبادا خراش بهشون یچک م

:کرد گفتم یمنتظر من رو نگاه م یکه با چشمان ایو رو به رو دمیکش یقیعم نفس

!نه میبگ یاند،حاال ما ه وونهیها د یخارج نیا گنیم-

:داشت نشیآست يجواب رو تو-

...موقع هیگفتم  یتو نم يدونستم،جلو یواال من از اول م-

:کرد يپوزش خواهانه ا ةخواست بزنه چون خند یهم نم يندیحرفش رو خورد و ظاهراً حرف خوشا هیبق

!ها کجا یخارج نیالبته،تو کجا ا-

:ام گرفت خنده

 میگیبازهم بهشون م میکن یم یمملکت خودشون زندگ يتو میکه دار ،حاالیخارج میگفت یها م نیبه ا رانیا يما تو-

!بدبختها نینه ا میهست یما خارج گهیحاال د ینا سالمت.یخارج

:لب شروع کرد به فحش دادن ریسر تکون داد و ز کیسالم عل یبه معن ایرو

!سوار شدن؟ B.M.Wرو ببره،تحفه،تو رو چه به ختتیسالم،مرده شور ر-

شده  ادهیپ B.M.Wنیماش هیبودمشون،از  دهیقبالً هم چند بار د ،کهیمراکش يخانم و آقا هی.رو دنبال کردم نگاهش

.دادند یکون مسر ت ایرو يبودند و برا

هنوز لبخند به لب  ایرو.شد ینا راحت م ایچون مطمئناً رو.بلند نگفتم.»!دنیحتماً اونا هم دارن فحش م«:دلم گفتم يتو

:گفت،با خنده گفتم یلب چرت و پرت م ریداشت و ز
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به تو فروخته اند؟ يتر زمیبدبختها چه ه نیه؟ایچ-

کرده،سر و صدا و داد و قال راه  یم يمحوطه باز يتو ننند،بچهین رو ببم امیهمن به قول تو بدبختها چشم ندارند پ-

تو آرامش بزرگ  یلیدهنم بگم نه که شماها خ يدفعه اومد تو هی.کنه ینم يانداختند که چرا بچه تون آروم باز

!نجایا پا شدن اومدن سیکنه از ناف سو یم الیخ دونهن یکیگذاره، یم یسر و صدا روتون اثر منف زهیر هین،یشد

.آرامش بزرگ کنند يبخوان بچه هاشون رو تو دیآرامش بزرگ نشدند،شا يخودشون تو-

:حصله گفت یب

!مثل ننه باباهه یپخ هیولم کن جون مادرت،بچه شون هم -

 توجه به راهش ادامه داد و از کنار زن یسالم کرد،ب ایچشمش که به ما افتاد،رو.تراس رد شد ياز جلو یخانوم آلمان هی

:گفت یبا لبخند تلخ.ایرو ينگاهم برگشت رو.هم گذشت یو مرد مراکش

!صاحبخونه از جفتشون ادیمهمون از مهمون بدش م-

:اخم کرد ایرو.زنگ در اومد يصدا

؟يسر ظهر هیک

:شده بود سر جاش نشوندم و گفتم زیخ میرو که ن ایرو.غذا افتادم ادی

.با من کار دارند-

:دیدهن باز پرس با

!تا حاال؟ یاز ک!ااا؟و-

آشپزخونه چنگال برداشتم با غذاها بردم  ياز تو.غذاها رو گرفتم و آوردم باال.نییپول برداشتم و رفتم پا فمیک يتو از

.تراس يرو

.ینیچ يبفرما،غذا-
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:دیخند

.گفتم يزیچ هیآشپز خونه، حاال من  يهمون موقع تو... آها... ؟يزنگ زد یخدا مرگت نده،ک-

:در آورد یکی یکیرو  ظرفها

.درد نکنه،هوس کرده بودم دستت

:گفت ای،رويچا یخال ینیس يچنگال گذاشتم تو هیرو برداشتم و با  ریاردش يغذا

.خوره یزحمت نکش،نم-

:گفتم یبه شوخ!اش دهیژول ۀافیبا اون ق.مرگ خودم قسمش دادم در رو باز کرد دم،تاینکش یزحمت

.ریشگردم ارد یباور کن زود بر م-

:اتاق رو محکم بست و قفل کرد،خندان گفتم در

.باز خدا رو شکر غذا رو گرفت-

که  یظرف غذام رو برداشتم و روبروش نشستم،در حال.خورد یتراس بود و تند تند داشت غذا م يهنوز تو ایرو

:شدم گفتم یمشغول م

!یداشت میخوبه رژ-

.گهید ۀتا هفت.حاال که ندارم... داشتم-

.«گهیسال د« گهیکردم حد اقل بعدش م الیکه خ» تا«گفت  نیهمچ

.ایمهمون دارم،تو هم با بچه ها ب کشنبهی-

هست؟ یمهمونت ک-

.تریپ دیجد يها ياز مشتر-

!یعادتها نداشت نیاز ا-



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨

خر بعد از امتحان ها و اون همه .کرده بودم یرانیا يکوچولو یمهمون هیوقته هوس  یلیخ!گهیشد د!دونم یچه م-

؟یکن یتارا رو کوتاه م يچسبه،موها یم یخون

!ن؟یکوتاه تر از ا گهید-

؟یکن یکه موهاش رو مرتب م نهیمنظورم ا!شده یخب حاال توام،واسه من ملّا نُقَط-

.آره،بعد از ناهار-

نه؟ ای يایم کشنبهیباال خره -

ران؟یا يمن ببر يبرا یتون یبار م لویچند ک...میاومد يدید ییهوی... دونم؟ یچه م... نه بابا،دل و دماغ ندارم-

.نیو خانواده اش،هم دیناه يبرا یسوغات يسر هیبار ندارم،با  شتریب لویچهار پنج ک تاًینها-

 یچقدر م یدم،گفتیاش رو نخر یتازه هنوز کل.يببر دیبار دارم که با ییلویک ستیچون من ب.خب،خدا رو شکر-

؟یمون

.ارمیب اگه طاقت کماه،البتهی-

.برو سراغش رانیا یرفت.يریتارا رو بگ ۀشناسنام یکاش بتون-

.فکرش هستم يآره،اتفاقاً تو-

.نهیاش رو بب يمادر نیبچه بزرگ تر که بشه دوست داره سرزم نیا-

را رو بشه و تا دایپدرش پ ۀاگه سر و کل.رانیگذارم بره ا ینم ینوزده سالگ- تا هجده.رمیاگه شناسنامه براش بگ یحت-

.جونم به جون تارا بسته است ،منیدون یکه م ؟تویچ رهیازم بگ

مگه شهر هرته؟.بشه یتونه مدع یکس نم چیه ینکن یخودت دهن لق یتا وقت-

؟یچ هینکنم،بق یدهن لق اد،منیبر م یبگ ياز پدرش هر کار-

.به دلت بد راه نده،پاشو بچه رو آماده کن تا موهاش رو درست کنم خودیب-
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سروش  ادی.کردند یم يباز playstationداشتند امیو پ سایتارا با پر.آشپزخونه يغذا رو برد تو يظرفها ایرو

اش تا او هم از پنجره نگاه  يسراغ آتار رهیم يپسر خانم احمد یکه ک دیکش یم کیافتادم،صبح تا شب دم پنجره کش

بغضم رو قورت .»خره؟ یم يبرام آتار یبابا ک سپ«:گفت یکرد و م یبغلم،بغض م يگرفتم تو یبعد سرش رو م.کنه

آوردم  یحموم،لباسهاش رو که در م يتارا رو بردم تو.»خره یم گهیهفته د نیخره،ا یم«:گفتم یلب م ریدادم و ز یم

:گفت

.مسافرت يریم يدار گهیم امیمامان،پ-

:تمبه کارم ادامه دادم و خونسرد گف.بهش خبر بدم يجور نیخواستم ا ینم.خوردم جا

.رمیآره مامان جان،دارم م-

؟یک-

گهید ۀدوهفت دیشا-

؟یبا ک-

.هانس ییو دا تریمن و پ-

شم؟ یم یمن چ پس

.بمون یمام شیشما پ-

؟یاگه دلم برات تنگ شد چ-

خرم،باشه؟ یم یهم برات سوغات یگردم دختر گلم،کل یتا دلت برام تنگ بشه بر م-

.عروسک گنده هی-

:دو طرف باز کردرو به  دستاش

.عروسک گنده داره هیهم  ی،روزاليقدر نیا-
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.يقول به مامان بد هیکه شما هم  یمامان جان،به شرط دمیقول م-

.نکنم تیرو اذ یکه مام دمیباشه،من هم قول م-

؟يقول رو بد نیا دیکه با یدونست یاز کجا م!طونیش يا-

.نکن تیرو اذ یمام یگیم شهیآخه هم-

فهمه؟ یقدر م نیشده که تارا ا یوان نشستم و فکر کردم،چ ۀحموم و مشغول شد،لب يد تواوم ایرو

؟یکن یفکرم یبه چ-

:رو آوردم باال سرم

.است دهیقده فهم نیرفته که ا یبه ک ارویدونم  ینم-

:ادامه دادم.کنم یصحبت م تاراةچشم و ابرو فهماندم که دارم دربار با

گفت؟ یم یچ يدیشن یم-

.دمیره،شنآ-

.مطمئنم به پدرش نرفته-

.مطمئن باش به خودت هم نرفته-

:دمیخند

با هوشند؟ يادیدوره زمونه ز نیا يبچه ها ای میخنگ بود یلیخ میکوچک بود یماها وقت.گمیم يجد!وونهید-

:دیهم خند ایرو

!یفکر کنم اول-

.ریتو هم که فقط حال من رو بگ-

با سشوار موهاش رو خشک کردم تا .رونیرو جمع کنه،تارا رو حموم کردم و بردم ب لشیکه تموم شد تا وسا ایرو کار
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:دیبه موهاش و خند دیوبغلش کردم،دست کش نهییآ يبعد بردمش جلو.ذوق کنه نهیب یم نهییآ يخودش رو تو یوقت

.ایخاله رو یمرس.خوشگل شدم-

:دیکش غیج ایده،رویده،نرسیز به حموم رسرو ببوسه،هنو ایطرف حموم تا رو دیاومد و دو نییبغلم پا از

.هنوز پر از مو خرده است!سایسا،وایوا-

:کردم و با اعتراض گفتم یاخم

.اومده ماچت کنه.خورد تو ذوق بچه ام ایرو-

:زد و رو به تارا گفت يلبخند

.خاله یمرس-

:لبم رو بردم باال ۀگوش.از دور براش دو سه تا ماچ فرستاد بعد

!يرقربونم ب-

:گفتم يبچه ها،با دلخور شیوفرستادمش پ دمیتارا رو بوس ۀگون

 سیکم خ هیبغلت کنه چون لباسهاش  یپارك نگذاشت يبچه نزن،اوندفعه که تو نیهزار بهت گفتم تو ذوق ا-

کرد؟ هیچقدر گر ادتهیبود،

.ياز بس لوسش کرد-

.محبته ست،بایلوس ن چمیه-

.«هنوز پر از مو خرده است نجایا!گاین«:رو به دو طرف باز کرد  دستهاش

.وسواس نیامان از دست تو با ا-

 ياخبار،چهار برنامه تو ،سهيطنز،کانال دو دستور آشپز الیسر کیکانال .اتاق و ماهواره را روشن کردم يتو رفتم

...ناف ونکم ۀبچ... کیاتاق فرمان،پنج موز
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:ستادیا ونیزیتلو ياتاق و رو به رو ياومد تو ایرو

گه؟یم یتو رو خدا چ ینیب یم-

:زدم پوزخند

.میقد یبه دوران جاهل میکن یپسرفت م میکنه ما دار یم شرفتیداره پ ایدن-

:هوا تکون داد يدستش رو تو ایرو

.زدن قربون صدقه یزنگ م ون،ملتیزیتلو يآورده بودنش تو شیچقدر طرفدار داره،چند روز پ یاوه اوه اگه بدون-

...ل جوونخب البته نس-

:شد یشاک

بله،نسل جوون حق .گهید دنیما م يچرت و پرت ها رو به خورد جوون ها نیهم!ولم کن تو رو قرآن،نسل جوون-

...یستیب ةتو خود نمر...آهان...بود؟ یچ... مثالً اون آهنگه که شعرش قشنگه یداره،ول

:کرد و گفت يخنده ا ایرو... وفا یب ي،آهايآهنگ تموم شد،آهنگ بعد.دمیکرد به قر دادن،خند شروع

.یخیموس-

:خنده اش گرفت و ال به الش گفت شتریمن ب ةخنده،از خند ریته دل زدم ز از

!گرید یخیموس شهیکنه،م خیتن آدم رو س يآرامش موها يکه به جا يا یقیواال،موس-

رو  گهیهمد يآهنگ ها ای«:گذاشت CDهیرو خاموش کرد،رفت طرف ضبط و  ونیزیرو از دستم گرفت و تلو کنترل

چهار  ن،بایبخر یتا شعر درست و حساب ن،چهاریرو،بابا از خودتون ابتکار به خرج بد یخارج يها يملود ایدزدند  یم

.«...که شهینم دایتا آدم پ ن،چهاریکار کن يتا آهنگ ساز حرفه ا

:حرفش رو گرفتم ۀخنده دنبال با

.رونیخوب بده ب ةکه چهار تا خوانند-
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:دیهم خند خودش

!همش شد چهار-

و  دیکش یقینفس عم ایرو.»...نیبوم ما نش ،لبیمش یگنجشکک اش«شروع شد و روح من رو با خودش برد، آهنگ

:گفت

.امرزهیخدا ب-

:لب تکرار کردم ریز

.امرزهیخدا ب-

.«میآهنگ ها رو گوش بد نیو پاتال ها همون بهتر که ا ریما پ«:مبل يرو نشست

 یقیداره؟موس یچه ربط...و هشت سالمه،تازه ستینکن،من فقط ب یرو با خودت قاط ،منيکرد خودیب«:کردم اخم

 یکه باشه،من خودم از بچگ یهر سن يتو شه،حاالیشنوه جذبش م یم یقشنگ،شعر قشنگ،آدم وقت يقشنگ،صدا

.«کردم یفرهاد گوش م

 یما چ يشناختمش،آهنگ ها یاصالً نم یگدو سال یکیو  ستیمن تا ب ،واالیشناس داشت یقیموس يچون ننه بابا-

...کنم،الو یالو خواهش م!...بود؟

:دیکش قینفس عم هیدم،یخند دوباره

منتظر جواب باشه  نکهیا ؟بدونیبا چ یدون یکنند، م یم نیاکثر خواننده ها دارن به شعور شنونده توه گهید داًیجد-

.«و برو رینوشتم تا تهش بگ کساعتهیفالن شعر رو  گهیم ادیخود شاعر م یمسخره،وقت يبا شعر و آهنگ ها«:ادامه داد

:مند گفتم گله

.ستندیهمه هم بد ن-

 یتق وشیآهنگ ساز مثل دار کیکه  يشنو یم یمثالً وقت.خوبها انگشت شمارند یگفته همه بدن؟من گفتم؟ول یک-
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که  ؟منیکن یانتخاب شده،افتخار نم یخارج لمیف هی یقیموس يبرا یالملل نیآهنگ ساز ب يچهل و خرده ا نیپور از ب

کنن،دروغ  تیخونه حما یرو که چرت و پرت م یکس دیکه مردم نبا نهیحرف من ا.شهیم سیاز غرور چشمام خ

گم؟یم

تورو بشنوند؟ يمردم که حرفها ،کجانیگینه،راست م-

.میاز خودمون شروع کن دیماها با-

.مزخرفها گوش بدم نیمن غلط کردم اگه از ا-

رو  نیهم دم،همهیکه گوش نم ،منيدیتو که گوش نم«:داد به مبل و گفت هیتک. اشاره کردم ونیزیبا دست به تلو عدب

.«!شکنه؟ یکنسرت هاشون سر و دست م طیبل دنیخر يکنه و برا یم تیرو حما نایمنه که ا ۀعم گن،پسیم

تو  يحرفها.رو دوست داره یسبک کی یکس ،هریکن لیتحم ینظرت رو به کس یتون ینم ا،تویرو هیا قهیسل یقیموس-

 کیبا هزار و  نهیکه مخالف حرفهاته جلو روت بنش یکی یوقت یمن که نظرم مثل توئه قشنگ باشه،ول يممکنه برا

. میکرد یگوش م یقیموس میبا هانس نشسته بود شیچند وقت پ.ندارم یهم دل خوش کنه،منیحرفهات رو رد م لیدل

:نگفت،بعدش گفت يزیدو ساعت چ یکی.کنه یش مکانال که همش آهنگ پخ نیهم

.جان قربون دستت سر درد گرفتم ایما-

.خدا مردم از خجالت به

؟یگرفت طیاون هم بل ي؟برایشد راست یهانس چ...يحق دار-

:شدم دمغ

.ادیزور داره م ست،بهین یراض یآره ول-

؟یچ ۀآخه واس-

!گاردیباد-
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.ستیاز دست هانس ساخته ن يکار گهیفته،دیتو ب يبرا یاون جا اگه بخواد اتفاق-

.رو به مامانم بگو، که مجبورش کرده نیا ایقربون دهنت،ب-

:ساعتم نگاه کردم،شش بود به

.بخوابه دیجان،تارا با ایرو میبر گهیما د-

.برو گهیساعت د هی له،بگذاریفردا که تعط-

.بره دیاب یرفتن گه،آدمیساعت د هی ایداره؟حاال  یچه فرق-

.نجایا يموند یخب شب م-

جام که .رمیگ یمامان بمونم،عزا م ۀخون شمیبار که مجبور م هیخودم باشم، ۀکه،عادت کردم شبها خون یدون یم-

.یکن قانعش کن یخبر نگذار،سع یب ریبره،من رو از اردش یخوابم نم شهیعوض م

.رهیم ادشی گهیدو روز د.راحت باشه التیخ-

چهارم فصل

.«خدا رو شکر«:لب گفتم ریز.تو میقفل در رو باز کردم و رفت يانداختم تو دیلک

!مامان-

!جانم-

!خدا رو شکر یگیخونه م يتو میایکه م شهیچراهم-

.میستین یسرمون و محتاج کس يباال میسقف دار هیچون -

؟یچ یعنی میستین یمحتاج کس-

شما لباس بخره،  يمامان اون قدر پول داره که برا یعنی« :اسهاشاتاقش و شروع کردم به عوض کردن لب يتو بردمش
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.«قشنگت گل سر بخره يموها يشما رو ببره مک دونالد،برا

.«بچه اش نشه ةشرمند يمادر چیه دوارمیام«:موند رهیروبرو خ واریبه د چشمام

.«دخترم؟ يخور یشام م«:دمینو پا رو به سرعت قورت دادم و صورت تارا رو بوس بغض

.رمینه مامان،س-

ل؟یآج-

.«يبدون بادوم هند«:بلند گفت يو با صدا دیخند

.ارمیب لیتا برات آج ونیزیتلو يجلو ،برويپس بدو دست و صورتت رو بشو-

رفتم  لیبا ظرف آج یدم،وقتیآشپزخونه چ يبودم تو دهیرو که خر یلیاتاقم،لباس عوض کردم و بعد وسا يتو رفتم

:بلند گفتم يمبل نشستم و با صدا يرو.بود ومدهیز نتارا هنو ییرایپذ يتو

مامان؟ ییتارا،کجا-

.«کنه یمامان کارتون خوشگله رو داره پخش م ایب«:تارا ۀرو روشن کردم،کانال مورد عالق ونیزیتلو

:کاغذ داد دستم کهیت هیاتاق و  يعجله اومد تو با

.دمیتو کش يرو برا نیا-

از .رانیا ۀباز کردم،نقش اطیکاغذ تا شده رو با احت. ونیزیتلو يو نشست جلو ختیر لیذره آج هی یدست شیپ يتو

چهار زانو نشسته بود و محو .و نگاهش کردم دمیدراز کش نیزم يکنار تارا رو. فتمیکم مونده بود پس ب یخوشحال

:گفتم.کارتون بود يتماشا

شه؟یکه مامان خوشحال م یدونست یاز کجا م-

:بود گفت ونیزیه تلوطور که چشمش ب همون

.دونستم یم-
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ش؟یدیکجا کش-

.مهد کودك يتو-

؟ينقشه رو از کجا آورد-

:به پاش د،زدمیرو نشن صدام

کوچولو؟ ينقشه رو از کجا آورد-

:نگاهم کرد يدلخور با

!من شش سالمه مامان خانوم-

خانوم بزرگ؟ ياوه،نقشه رو از کجا آورد-

:دیخند

.دنیرو کش ییجا هیبچه ها  ۀهم.تو يمن هم رنگش کردم،برا دشیکرد،برام کش دایپ نیزم ةکر يخانم لوتس از تو-

:دمیخوردن،گونه اش رو بوس لیکرد به آج شروع

...؟يخور یم ریش...تارا...؟يخور یم ریش وانیل هیمامان، یمرس-

 یگزارش کل هی شهیمثل هم.گ زدمدستگاه بر داشتم و به مامان زن يبلند شدم تلفن رو از رو.دیشنینم یچیه گهید

 غامیپ دیناه يوتر،برایبعد رفتم سراغ کامپ.رهیاومدم؟چه کار کردم و غ یرفتم؟ک یکجا رفتم؟ک. بهش دادم

اون «:دیمروار يبرا غامیپ هیو » وقت تهران هده شب ب رماه،ساعتیو هفت ت ستیب ام،شنبهیم گهید ۀدو هفت«:گذاشتم

 ایب یاگه تونست.رانیا امیرسه،در هر صورت دارم م یکنم اصالً به دستت نم یه فکر مک يدیهام رو نم لیمیقدر جواب ا

.«دلم برات تنگ شده،به پدرام سالم برسون.نمتیبب شمیفرودگاه،خوشحال م

ساعت رو نگاه .خوابش برده بود ونیزیتلو يتارا جلو. ییرایاتاق پذ يرو خاموش کردم و رفتم تو وتریکامپ

 دمیپتو رو که روش کش.اتاقش يبغلش کردم و بردم تو. »کرده يباز یلیحتماً خ«:لب گفتم ریزشب، میکردم،هفت و ن
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:لبهام رو جمع کردم و گفتم.»مامان قصه« :خورد یتکون

.برو مسواك بزن يداریحاال که ب-

.«فردا صبح دو بار مسواك بزنم دمیقول م«:تا از انگشت هاش رو آورد باال سه

.«م؟یکجا بود«:دمیتخت برداشتم و کنارش دراز کش يرو از باال خنده کتاب داستانش با

.اومد ایجا که زال به دن اون

سر و صدا از اتاق اومدم  یب.تخت گذاشتم يدو سه صفحه نخونده بودم که خوابش برد،کتاب رو بستم و باال هنوز

:بودم که تلفن زنگ زد يمشغول جمع آور.رونیب

ا؟یالو،ما-

ه؟شد ی؟چییا،تویرو-

صحبت کردم،گفتم حاال که  یامروز باهاش تلفن نیره،همیگ یپسرش زن م يرفت بگم،رودابه داره برا ادمی،یچیه-

بشه؟ لوینداره اگه بارم چهل پنجاه ک بیع.پسرش یهم اضافه تر بفرستم واسه عروس ییزهایچ هی رانیا يریم يدار

.خره یم شائلیم يبرا ییزهایچ هی تریداره؟هانس هم بار نداره فقط پ یبینه،چه ع-

بهش  یکمک هیهست  تیگفتم حاال که موقع. خب خدا رو شکر،رودابه هم گناه داره،دستش کوتاهه-

.رهینم يدور يبکنم،خواهرمه،جا

.میبا هم بر يخوا یکارم،میاز صبح تا شب ب گهید ۀمن سه شنبه و چهار شنبه هفت.یگیراست م-

؟يندار يباشه،دستت درد نکنه،کار-

.نه قربانت،فعالً-

.خدا حافظ-

 یچون دورادور من رو م یبودمش ول دهیتا به حال ند نکهیبا ا.بود یرو قطع کردم،رودابه زن مهربون یگوش
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خصوصاً کتاب .گذاشت یمن و تارا م يهم برا يزیچ هیفرستاد،کنارش  یم ایرو يبرا يزیچ هیشناخت،هر موقع 

.ده کرده بودکه تارا رو تا مدتها ذوق ز ییداستانها

:لب خوندم ریز.تارا افتاد یبه نقاش زیم يرو چشمم

.شد با خود ببرد هر کجا که خواست یوطنش را همچون بنفشه ها م یکاش آدم يا-

 ۀلب تکرار کرده بودم و حاال نقش ریاومدم بارها و بارها ز یم رانیکه داشتم از ا يهمون روز قاًیشعر رو دق نیا

 ینه،نم« : کشوند،سرم رو به شدت تکون دادم یام من رو به گذشته م ندهیآ ۀو پرواز دو هفتشعر  نیا ران،تکراریا

و  یملک چیندارم، ه چیز،هیاون کشورعز يتو نکهیبا ا«:گشت ینقشه م يچشمم رو.»خوام به گذشته فکر کنم

وطنم رو لمس گردم تا  یبر م.گردم یمال منه،مال ماست،دارم بر م. پرستم یتمام خاکش رو م ی،وليزیعز

و رفتم،نا خواسته رفتم به  دمیمبل دراز کش يسوختم،رو یگونه هام،داشتم م يدست گذاشته رو.»رمیکنم،آرامش بگ

!بر باد رفته ها

پنجم فصل

 یکه دستش بود م يبرگه ا يبود و نگاهش به سرعت رو نییسرش پا.به خانم بهاران چشم دوخته بودم نگران

.«نشیخانم ب نیقبول شد«:ال آوردبا لبخند سرش رو با. دیچرخ

 یکه مقنعه اش رو جلو م یمن رو از خودش جدا کرد و در حال.رو بغل کردم دیو ناخودآگاه ناه دمیکش یکوتاه غیج

.«!گمشو تو هم«:لب گفت ریز دیکش

 يگرفته اند توکه تافل زبانشون رو  یکسان يبرا ندهیآ ۀآخر هفت. دیموفق باش«:رو داد دستم یقبول ۀبهاران برگ خانم

.«نیریگ یهمون جشن اصل مدرك تون رو م يتو.بچه ها هستند ۀن،همیایب م،حتماًیریگ یمؤسسه جشن م

.رونیب میو از مؤسسه اومد میکرد یشناختم،با عجله از خانم بهاران خدا حافظ یاز پا نم سر
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.باالخره تموم شد.چقدر خوشحالم یدون ید،نمیناه يوا-

 یهمکالس ییکالس دوم راهنما م،ازیکرد یم یمحل زندگ کی يتو نکهیام بود،عالوه بر ا یمیتنها دوست صم دیناه

.میرو گذروند یخوب یلیو دوران خ میبود

دوست  دیبا ناه یوقت.مؤسسه زبان بود نینبود هم یکیبرنامه هامون  يکه تو ییتنها جا.میوهمه جا با هم بود شهیهم

گفت  یم.نشد که کالسم رو ول کنم یالتماس کردم، مامان راض یچ ره،هریم یسیکه کالس زبان انگل دمیشدم و فهم

 یم یمن آلمان نیهم يبرا.دیهم بلد باش گهیزبان د هی ونعالوه بر ا د،بهترهیریگ یم ادی یسیمدرسه انگل يشماها تو

تر  نیه روز سنگروز ب رستانمیدب يکه درسها یطیشرا يزبان،آنهم تو يباالخره کابوس کالسها.فرانسه نایخوندم وس

.مدرکم رو گرفتم یسن شانزده سالگ يشد،تموم شد و تو یم

:اش گفت یشگیهم طنتیدست تکون داد و با ش یتاکس يبرا دیناه

م؟یکار کن یچ ا،امسالیتابستون شرع شد ما-

:خنده گفتم م،بایشد یتاکس سوار

.يحال کرد یتو که پارسال حساب-

:کرد اخم

دو  یکیچند بار تلفن و  يروز!؟یدوست شدم،اونم چ ریبا ام میبرنامه بود یسال از بس که بپار ،تابستونيغلط کرد-

...شاپ و یبار کاف

!و یچند بار مهمون-

.يخونه تون شد نیبه من چه که تو غارنش.نه یگفت ا؟خودتیدفعه نگفتم تو هم ب ؟صديسوز یتو چرا م-

:گفتم یلحن خاص با

ه؟یامسال برنامه ات چ-
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.«شم یدوست نم مانیعمراً با نر«:متوجه منظورم شده باشه گفت رانگا

.کنه ة،پسريحق دار-

؟یکن یکار م یتو چ-

 رنیمثل هر سال م نایحتماً بعدش هم مامان ا.نایا يو خاله سور نایدایسع ییشمال،با دا میریهر سال م ،مثلیچیه-

.برند یبچه ها رو هم نم ش،یک

ن؟یریچشمتون بالش بگ يجلو دیبا ادیکه تا اسمش مصحنه داره  لمیف شیمگه ک-

.برند یبار هم ما رو نم هیدونم چرا  یواقعاً نم!دونم؟ یچه م-

نداشت يبد آموز چمیهم حال داد،ه یلیم،خیما که پارسال رفت-

خونه  يتو دیاخواد با خواهر و برادرش تنها باشه،همش ب یمامان م وونه،حتماًید ستین يبه خاطر بد آموز«:زدم لبخند

.«زنهیرو م یهمه چ دیاونجا،ق رهیم يچند روز.دانشگاه هم با دانشجوهاش يبا ما سه تا سر و کله بزنه،تو

.يریبگ لیکه ساالر رو تحو یستیواسه امسالت جور کن،آدم ن یحیتفر هیبه ظر من تو هم -

 گهیموقع د رم،اونیبگ لیده که ساالر رو تحومون نی،همیدوست بشم،در ثان یکیبا  یحیکه تفر ستمیاوالً من مثل تو ن-

.من رو نداره دنیهم چشم د يطور نیهم.کشه به جونم یفحش م دیسع ییدا

.ستین يزیچ ،کميدیخب قاپ پسرش رو دزد-

.نمیب یکه من نم نینیب یم یساالر چ يتو قیدونم تو شقا یمن نم-

؟یدونست ینم!آخه کور-

:و گفت دیندخ.زدم به شونه اش یاخم مصنوع با

 ینم يزیره،چیو م ادیکه سه سال م نیشرو ای یپیو خوش ت تیساالر، با اون همه جذاب يتو یوقت.گهید يخب کور-

.يکور جهیدر نت ،ینیب
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:دیپرس دیمناهیشد یم کیبه خونه نزد.فمیک يکردن گذاشتم تو نییام رو بعد از صد بار باال پا یقبول ۀورق

م؟یبزن يدور هی میبر يایم-

.منتظرن نایبرم خونه،مامان ا دینه،با-

 ابونیسر خوش و خندون خ.شدم ادهیکردم و پ یخدا حافظ دیرو حساب کردم،از ناه هیراننده خواستم نگه داره،کرا از

 یمن رو گوشزد م تیو مغرور،انگار موفق دهیسر به فلک کش يکردم،دو طرف درخت ها یم یدار رو ط بیش

شد تا به بغل گوشم  کیصدا نزد. دشد توجهم رو جلب کر یه به لحظه بلند تر مکه لحظ یقیموس يصدا.کردند

دادم،سر  ینگاه بهش ،همون طور که به راهم ادامه م مین.سالم کرد نیضبط شرو يبا کم شدن صدا د،همزمانیرس

.اومد یکنارم م یبه اهستگ نیماش.تکون دادم

خونه؟ يریم يدار-

.تکون دادم که آره سر

م؟یبزن يدور هی میرب ياینم-

.تکون دادم که نه سر

:شد ادهیرو نگه داشت و پ نیماش.کوچه يتو دمیچیپ. بار هم که شده سوارش شو هیشد، يما عقده ا نیماش نیبابا ا-

!ایما-

:اخم برگشتم با

!سیه-

:زد لبخند

.کار دارم م،باهاتیبزن يدور هی میبر ایب نیجان شرو.حواسم نبود دیببخش

.گهید یکیکارها وقت ندارم، برو سراغ  نیرو گفتم،باور کن واسه ا یمه چمن ه-
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.دو سه ساله رفته بودم نیهم يخواستم تو یاگه م-

:دیدهنم پر از

!ینه که نرفت-

...به جان مادرم-

:رو قطع کردم حرفش

نکن، حاال  تیر هم من رو اذقد نیبه من چه،برو خوش باش،ا دم،اصالًیبس کن تو رو خدا،سه چهار بارش رو خودم د-

.هم برو آبروم رفت تومحل رفت

تافل زبانم دوباره  يآور ادی اط،بایح يقفل انداختم و رفتم تو يرو تو دیحرفش رفتم طرف خونه،کل ۀتوجه به ادام یب

 دست مقنعه ام رو کیسر و صدا کنان اومد طرفم،با  اطیمارشال از ته ح.وجودم رو گرفت يریوصف نا پذ جانیه

گفت زبون  یبهش م نایخودم اختراع کرده بودم و س هک یو با زبون دمیبه سر و گوشش کش گهیبرداشتم و با دست د

:کردم و گفتم یخنگش نگاه ۀافیآخر سر به ق.قربون صدقه اش رفتم یسگ

مامان شاگرد نداره؟ ؟مگهياز لونه ا رونیتو چرا ب-

:و گفتم دمیجوابم پارس کرد،خند در

!نداره ر،پسنطویکه ا-

به مارشال که به  دم،رویمامان و بابا رو شن ادیداد و فر يدر که شدم صدا کیطرف ساختمون،نزد دمیکنان دو خنده

 نیکاش من هم سگ بودم به خدا،ع«:دلم گفتم يتو.کج کرد يبر کیسرش رو .»طبق معمول«:من زل زده بود گفتم

«!گذره یم یما آدم ها چ يایدن يکه تو ستین الشیخ

:شد یصداها واضح و واضح تر م.رو دور زدم و از در آشپز خونه وارد خونه شدم اطیح

؟یفهم ینم ن،چرایمیمن ورشکست شدم س-
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؟یزنت رو بفروش يخوا یم يرگ،ورشکست شد یب ۀکینفهم جد و آبادته مرت-

.آخه احمق،درکم کن-

رو درك کرده باشم؟ یدرکت کرد؟خودم رو به کثافت بکشم که جنابعال شهیم يچه جور-

.یکن يبا من همکار هیفقط کاف.حاضره از چکهاش بگذره شیستا-

؟يدیم ینا مرد رو ببره،جواب بچه هات رو چ شیتو و اون ستا ختیبهمن،مرده شور ر یرتیغ یب یلیخ-

نبود،اتاق توش  یدم،کسیدر اتاق خودم باز بود،سرك کش.سر و صدا از پله ها باال رفتم یبشم ب دهید نکهیا بدون

 يرو نهیاتاق سروش هستندودر رو آهسته باز کردم،س يمطمئن شدم که بچه ها تو.بود یهم خال نایو اتاق س نایمامان

اتاق و  ۀسروش اما چمباته زده بود گوش.اون دست بهداد  یدست م نیاز ا یرو ه سیتوپ تن هیتخت نشسته بود و 

ام رو  یدر اتاق رو بستم،مقنعه و کوله پشت.دیرس یهم به گوش م هنوز نایمامان ا ادیفر يصدا.کرد یم هیآهسته گر

.نشستم نایتخت،سروش رو بغل کردم و کنار س يانداختم رو

!سالم کیعل-

:اومد گفت یکه از ته چاه م ییصدا با

.سالم-

:گفتم نایآهسته به س.بشه دهیکمتر شن نییپا يضبط رو زدم تا سر و صدا ۀشدم و دکم دوال

بچه سنکوپ نکنه؟ نیکه ا یکن يکار هی ینستتو ینم-

با .عرق کرده بود ياش بد جور یشونیپ.از سروش نداشت یهم دست کم نایخود س.دلم سوخت یرو زدم ول حرفم

:گفتم ییدلجو

افتند؟ یجان،کار هر روزشونه،مگه بار اوله که به جون هم م ناینداره س بیع-

:خون گرفته بود چشماش
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.کشم یره،به خدا من بابا رو مدفعه فرق دا نیا-

داره؟ یفرق شه،چهیدفعه هم مثل هم نیآروم باش،ا-

.یفهم یتو نم-

-دینه که شما عقل کل هست!ا!

.ایما يبچه ا یلیخ-

تو اگه .من چهار سال از تو بزرگ ترم یکنه؟نا سالمت یصحبت م يجور نیبا بزرگترش ا نا،آدمیس ییپر رو یلیخ-

.فتهیب هیبچه به گر نیتا ا ینیگوشه بنش هی يکرد یبغ نم يجور نی،اییعاقل و دانا یلیخ يکرد یفکر م

من رو  يدسته از موها هیدهنش بود و  يکه آرامش داشت شستش تو یقیمثل دقا.نداد،سروش آروم شده بود یجواب

 یمداد رنگ دسته هیو دیتا ورق سف ن،چندیزم يو گذاشتمش رو دمیگونه اش رو بوس.چرخوند یدور انگشتش م

:به سرش و گفتم دمیگذاشتم جلوش،دست کش

 یم گهیشش سالته سروش جان،سال د گهیتو د.ات گوشت اضافه آورده چارهیکه انگشت ب ياون قدرشست خورد-

 دنیکش یدهنش در آورد و مشغول نقاش يبچه ها مسخره ات کنند؟ انگشتش رو از تو يخوا یم.مدرسه يبر يخوا

قائله  -: گفتم نایبه س طنتیو با ش کردمسر و صدا در اتاق رو باز  یب.تخت يدم و انداختم رومانتوام رو در آور.شد

 یبا عجله از پله ها م. يدیکشن،تو آخراش رس یم ادیساعته دارن فر کی - : از جاش بلند شد. ستین يختم شد،خبر

.مارشال رو بدم يغذا رمیم - : که گفت نییرفت پا

 يرو.کرد یصحبت م دیسع ییبا دا یشدم،ظاهراً بابا رفته بود،چون مامان داشت تلفن ریزاز پله ها سرا نایسر س پشت

.سروصدا یب.پله نشستم نیآخر

 يندازیدعوا راه ب...اریدر ن يباز وونهینه د...دهیکارش به کجا رس کهیتو رو خدا مرت نید،ببیسع دهیجونم به لبم رس-

االن اگه سروصدا ...میباش یمنطق دیشلوغش نکن،با گمیبهت م... هبس دمیکش یخسته شدم،هر چ گهید...بشه؟ یکه چ
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 یها رو هم م د،بچهیحم شیپ میریم...فکر خوب هیآره،...مینرس میخوا یکه م يزیممکنه به اون چ میندازیراه ب

م فوقش به جهن...تونم بمونم ینم گهیامکان نداره،د...دونم ینم... تونه بچه بزرگ کنه؟  یمگه م کهیمرت نیا...برم

که  االو اون بود الم تا کام حرف نزدم،فقط به خاطر بچ ها،ح نیکرد و با ا یهرزگ یهر چ...کنم یم دیخودم رو بازخر

آره،بچه ها که ...برامون دعوت نامه بفرسته ش،قرارهیپ ۀدو هفت نیزنگ زدم،هم دیبه حم...برم دیبا دهیرس نجایبه ا

دیخودمه، نبا ریگه،تقصیشد د يجور نیا من هم یباالخره زندگ...پاس من هستند يتو

ارواح خاك آقا بزرگ ...دمیکش شیام رو به آت یخودم زندگ يخودم با دستا.خوردم یرو م کهیمرت نیاولش گول ا از

 شیشناس یکنه،م یم نهشکیبب نجایشماها رو ا ادیب ار،اگهیرو ن ينه سور...نجایا ایسر ب هی یاگه تونست...شلوغش نکن

.فعالً خدا حافظ...باشه،پس منتظرتم...نیبد ادمی زیم زیچ نیاومد نیکن یم الیحتماً خ...زبله یلیکه،خ

کرده بود که چشماش  هیتلفن نشسته بود،اون قدر گر زیکنار م.سالن يرفتم تو.رو سر جاش گذاشت یگوش مامان

 هی. »مامان؟ میریم یک«:لب گفتم ریزانوهاش،نوازشم کرد،ز يپاش نشستم و سرم رو گذاشتم رو يپف داشت،جلو

:هامدوباره شروع کرد به نوازش مو یلحظه شوکه شد و دستش از کار افتاد،ول

.مواظب باش که بابات نفهمه م،فقطیریمامان،همه مون م میریم-

.دمیقول م-

:دیلحظه سکوت شد،مامان سرم رو بلند کرد و پرس چند

؟یجواب امتحانت رو گرفت-

:دمیخند

.مؤسسه جشنه يدن،تویم گهید ۀاش رو بهم دادن،اصل مدرك رو هفت یاهآره،قبول شدم،گو-

:دیرو بوس سرم

 زم،یدرسته عز يجور نی،همیمدرکت رو گرفت یهم گذاشت يچشم رو!؟يدیدختر گلم،باالخره تموم شد،د نیآفر-
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.کنه تا آخرش بره یرو که شروع م يهر کار دیآدم با

«کار اشتباه؟ یحت«:دمیپرس غمزده

مثل .رهیجلوش رو بگ دیرفت و متوجه اشتباهش شد با یوقت یکار اشتباه،ول هیبره سراغ  دیرم،آدم نبادخت نه

.«رمیجلوش رو بگ دیزنه با یمن،ازدواجم با پدرت اشتباه بود،حاال که داره به خودم صدمه م

:دمیپرس یست،ولیدونستم سؤالم درست ن یم

د؟یش رو نگرفتزنه چرا جلو یبه ما داره صدمه م دیدید یوقت-

:زد یتلخ لبخند

.يبزرگ شد یلیتو خ-

:زانوهاش يرو گذاشتم رو سرم

.سر کار رمیکنم،م یکمکت م میبر نجایاگه از ا-

.دانشگاه يبر دیمونده،تازه، بعدش با رستانتیتو هنوز دو سال از دب!چه حرفها؟!وا-

:نشستم انویشدم و پشت پ بلند

؟یمگه امروز شاگرد نداشت-

.زنگ زدم کنسل کردم یا داشتم،ولچر-

:شد گفت یجاش که بلند م از

.بابات يصدقه سر از

.آشپزخونه يو دنبال مامان رفتم تو دمیها دست کش يکالو يحرص رو با

ه؟یمامان سوئد چه جور جائ-

گفت؟ یها م یچ ستین ادتیرفته بود  دیکه سع شیدو سال پ.خوبه گنیدم،میکه ند من
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خونه بهتره،نه؟ نیا يموندن توباشه از  یهر چ-

:چشمام کرد و گفت يتو یقیعم نگاه

.آره مامان،بهتره-

خودش رو با مارشال  نا،ساعتهایمامان ا يمعموالً بعد از دعواها.بود اطیح يهنوز تو نایاومد،س دیسع ییبعد دا کساعتی

سرش .دمشید یاشپزخونه م ةجراز پن.و بوسش کرد دیکش نایبه سر و صورت س یدست دیسع ییدا.کرد یسر گرم م

با عجله در . دیچ یناهار رو م زیداشت م زخونه،ماماناومد طرف آشپ میرو که آورد باال براش دست تکون دادم،مستق

.دمیرو بوس ییآشپزخونه رو باز کردم و صورت دا يا شهیش

!یجون جون ییسالم دا-

 یاومد ول یاز من خوشش نم ادیز يبرخالف خاله سور دیعس ییدا.دیبغلم کرد و صورتم رو بوس یلیم یبا ب شهیهم مثل

اثر  یکردم تا بلکه محبتش رو جلب کنم،ول یاستفاده م یاز هر روش.دوست داشت یلیرو خ نایدر عوض س

خاله ام، معتقد  ق،دختریهم مثل شقا دیناه.مافتاد یاز چشمش م شتریب»هایلوس باز«به قول خودش  نیبا ا یحت.نداشت

مامن اصرار . دمید یدو تا موضوع نم نیا يتو یارتباط چیمن ه یول. ساالر به منه ۀبه خاطر عالق ییدا بود که رفتار

 ییدا يکرد و با آب و تاب برا یم دایاز من پ یتیخصوص هیهر دفعه .باال ببره دیسع ییدا يداشت من رو جلو يادیز

.کرد یرو نرم نم ییروش هم دل سنگ دا نیاما ا.گفت یم

:کردگفت یرو پر م ییکه بشقاب دا یحالدر  مامان

.جان دخترم تافل زبانش رو گرفت دیسع-

:گفت یکامالً مصنوع یبا تعجب دیسع ییدا

.ا،مبارکه

:بحث رو گرفت ۀشروع به غذا خوردن کردم،مامان دنبال یلیم یب با
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دانشگاهش تموم بشه هر جا  ی،وقتگرفتن ادیمدرسه  يتو ییزایچ هیهم که  یسیاش که کامله،انگل یام زبان آلمان بچه

.دارند یکنهرو هوا برش م دایبخواد کار پ

 گهیبخت خوب هم داشته باشه،د هی یاز صد تا استاد دانشگاه بهتر، قربون قدش برم،به حق عل زنهیم انویماشاهللا پ هزار

.غم ندارم

:گفت میدیفهم یکه هم من و هم مامان م يبا طعنه ا ییدا

شه،یم دایدختر دم بخت پ یگ بزنکو شوهر؟تو سر س-

.رهیبدبخت ها رو بگ نیا ستین یکی

:دلخور شد مامن

به جاست،به  زشیبکن،هزار اهللا اکبر همه چ اینگاه به ما هیهم دلشون بخواد،  یلیه؟خیچه حرف نیجان،ا دیسع!وا-

هم  ۀاش از هم افهیو ق کلیهقد و .خونه رو نزنه نیدر ا یو پشت بندش کس میبر یمهمون هیامکان نداره  دیجان سع

.سن و ساالش سرتره

.بهمن هستند ۀهمه شون تخم و ترک نایا.داشته باشه تیجو انسان هی دیجان،آدم با نیمیس ستین یبه خوشگل-

:هول شد مامان

.جان؟از دهن افتاد دیسع يخور یچرا غذا نم-

.ماتاق يکردم و رفتم تو یکوتاه یظرف غذا رو پس زدم،عذرخواه آروم

درسته که از بابا.دیکش یم نجایبحث رو به ا دیسع ییدا شهیهم

کس  چیه باًینبود،تقر یبیعج زیبه بابا چ دیسع ییعالقه نداشتن دا!م؟یداشت یما بچه ها چه گناه یاومد ول ینم خوشش

ز سر و کول گرفتند و به خاطر حفظ منافع خودشون ا یاش که دورش رو م یموقت يجز دوستا.اومد یاز بابا خوشش نم

:گهیبه مصداق همون شعر که م.»سمگ«مامان اسمشون رو گذاشته بود. رفتند یبابا باال م
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ینیریمگسانند دور ش ینیب یدغل دوستان که م نیا

 دیشا.نبود يکدمشون خبر چیو اون اواخر که بابا ورشکست شده بوداز ه وستیپ قتیاستدال مامان به حق نکهیا کما

 انتیهزار بار شاهد بودم که به مامان خ.بود یاشیمتأسفانه آدم ع ید بابا درست نباشه ولجمله در مور نیگفتن ا

کرد که مامان جرأت  یم ییرفت و کارها یم رتمساف يبا دوستاش مجرد شهیکرد،هم یم غهیگرفت،ص یزن م.کرد

.دمیشنمواد مخدر که اون اواخر خودم از دهن مامان  دنیما بچه ها نداشت،مثل کش شیرو پ انشیب

از سنمون  شتریب نایشده بود من و س ،باعثیبد خونوادگ طیو شرا نایمامان ا یشگیهم يخوشبختانه،دعواها ای متأسفانه

 نایکردن و س یم یسخت يدعوا نایکه مامان ا ییخصوص وقتها م،بهیزد یو با هم حرف م مینشست یروزها م.میبفهم

تابستون با  التیتعط يرو برا نایاصرار داشت که س ااخر باباون او.شد یدمغ م يسه روز-طبق روال هر دفعه،دو

.ادیب نایسر س ییبال دیترس ینداشت و م ياعتماد چیبه بابا ه.امان مامان مانع شد یب يها غیج یخودش ببره شرکت،ول

ز شد که از اون همه دك و پ یم یسال کیکه البته  یکیقطعات الکترون یداشت،شرکت طراح یشرکت خصوص هی بابا

کاله «داشت،مامان اسمش رو گذاشته بود  یبده ونیلینمونده بود و شرکت حدود ششصشد ،هفتصد م یباق يزیچ

پس اون «:گفت یمامان م دیرس یکه م نجایبه ا.بست یکرده بود فلنگ رو م يگفت اگه کاله بردار یبابا م یول»يبردار

.گرفت یاال مبعد بحث ب.»يکه به چه کنم چه کنم افتاد يکرد نایقدر خرج ات

تونه  یاش رو م ینصف بده تیکه اگه بابا خونه و شرکت رو بفروشه،در نها میو حساب کرد مینشت نایبا س بارها

رو به  هامونیجمع بند ۀجینت یوقت.شد یبابا حل نم ممشکلیکه داشت یخونه و هر چ لیپرداخت کنه،با فروش وسا

.«!گهخدا بزر«:داد یجواب م دوارانهیم،امیگفت یمامان م

.«دهیرو بردار،ناه یجان،گوش ایما«:اومد نییمامان از پا يصدا

.«دیالو ناه... رو بگذار مامان،برداشتم یگوش«:رو برداشتم یگوش

؟ییسالم،کجا-
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خبرا؟ دم،چهیدراز کش-

!سرتون يرو نیزنگ زدم،چقدر اونجا سوت و کوره؟گفتم حتماًخونه رو گذاشت يطور نیهم

؟یچ ۀواس-

.گهیات د یر قبولبه خاط-

.دمیخواب یاون قدر خسته بودم که داشتم م!دلت خوشهها-

نداره از  يبرنامه ا ایگفتحاال که ما بام،مامانیعمه ز ۀراز،خونیش میریدو سه هفته م میتابستون دار ۀ،واسیراست-

.ادیباهامون ب رهیمامانش اجازه بگ

.مامانم اجازه بده نکنم دم،فکریرو ند رازیبه حالتون،من تا حاال ش خوش

.حاال تو بهش بگو-

خان هفتم رو چه کار کنم؟!تازه.گذاره یدونم نم یم یگم،ولیم-

؟یگیبابات رو م-

.گذارهیآره،عمراً نم-

.متیخور ینترس،نم-

.خورند یکنه بچه اش رو م یم الیبابام خ یدونم،ول یم-

.يقربونم بر-

!یرفت-

؟يندار يخب،فعالً کار یلیخ-

.خداحافظ.نه،از محترم خانوم تشکر کن-

.خدا حافظ-
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ام  یمیکه دوست صم دیناه یبا خبر بشه،حت یمون کس یبودم،دوست نداشتم از اوضاع بد زندگ يخود دار آدم

.بودند یمامان زمان ۀبه گفت نکهیکرد مامان و بابا عاشق و معشوقند،کما ا یم الیبود،خ

و ما مثل هر شب  ومدیبابا اونشب خونه ن.با مامان خلوت کرد،عاقبت رفت یساعتکی نکهیبعد از ا دیسع ییدا اونروز

عذر و بهانه  چیبود مثل مسواك زدن،ه یم،عادتیگذاشت شیمامان به نما يرو برا انومونیپ يها نیقبل از خواب تمر

 یامون رو ماشکال ه ایکرد  یم سیکه تدر یزمان.نبود رفتهیمامان پذ يبرا طیشرا نیبدتر يتو یهم حت يا

 هیکالو يکوچکش رو يانگشت ها.نبود یسروش هم مستثن یکرد،حت یگرفت،انگار داشت با دانشجو هاش برخورد م

رقص یها م

دمیماهت د ير،رو دمیشب نخواب دو،دو

اتاقهامون،همه وهمه  ةنظافت هر روز يبرا ،اجباریدرس يها يزیر ،برنامهیقیموس نیمختلف،تمر يبه کالس ها رفتن

شب  یکیتار يتو.از سر صدقه سر مامان بود میمون داشت یزندگ يکه تو ظیذره نظم هیما همون  یعنی.امان بودکار م

.مامان و از پشت بغلش کردم يپتو ریز دمیخز

ا؟یما يدیهنوز نخواب-

.دمیات رو شن هیگر يصدا...يبره،صدا یخوابم نم-

:بود گفتکه نگاه اشکبارش رو بهم دوخته  یطرفم و در حال دیچرخ

.نشو ریدلگ دتیسع ییاز دا-

.«رفته بود ادمیکن اصالً  ؟باوریکن یم هیگر يدار نیواسه هم«:گونه هاش يرو دمیکش دست

:خورد یبه صورتم م د،نفسهاشیام رو بوس یشونیپ

.نداره قهیات سل ییخونه اش،دا يمثل تو بره تو یساالر از خداش هم باشه که عروس خوشگل..-

:فتمزده گ خجالت
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.گمیمونه،به جون سروش راست م یم نایمن مثل س يخوام با ساالر ازدواج کنم؟ساالر برا یگفته من م یاصالً ک-

!يغصه بخور ،مبادایشیکه خوشبخت م یتو اون قدر گل-

.رمیگ یعذاب وجدان م یکن یم هیبه خاطر من گر یخورم مامان،وقت یغصه نم-

.کار کنم؟من هم مادرم یچ-

:دمیش رو بوسا گونه

.مثل شما بودن ایدن يمامانهاۀکاش هم-

!يتابستون گند د،عجبیحم شیپ میریخدا همه مون م دیام م،بهیاریچند ماه دوام ب میبتون ا،اگهیبده ما یلیاوضاع خ-

مسافرت؟ میبر يخوا یم-

.دعوتنامه ها برسه میگوش به زنگ باش دی؟بایچ گهینه،د يوا يا-

؟یچ میایب ناینگذارند من وس اگه

.کردم ازیجور نذر و ن اره،هزاریاون روز رو ن ر،خدایزبونت رو گاز بگ...يوا

.میرو خدا همه با هم بر م،تویبابا باش شیپ میخوا یما نم-

غربت کنم وگرنه بابات  ةخوام خودم رو آوار یدخترم،دلت شور نزنه،من به خاطر شماهاست که م میریهمه با هم م-

طالقم بده،بگو آخه مرد  شهینم یراض گمیبهش م یچ ،هريدیخودت که د.موندم یجا م نیداد هم یماگه طالقم رو 

 يباز قیرف یهم با دل درست برو پ م،تویکن یندگگوشه واسه خودمون ز هی میکه سرت شلوغه،بگذار ما بر تویحساب

.هات

تفاوت  یو ب سردةچهر ده،پشتیق نمنستم که بابا چرا مامان رو طال.د یخوب م.دمیآغوش مامان خواب يشب تو آن

از مامان تحمل  ریغ یزن چیمسائل مطمئن بودم که ه نیاز ا يجدا.مامان رو نداره يکه طاقت دور دمید یبابا م

بابا،تحمل داشت و دم  يهایها و دوست باز یاخم ادها،بدیها،فر تیکه در مقابل عصبان یتنها کس.بابا رو نداره يرفتارها
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.بود نیمیس زد،مامانینم

بابا برگشت  نکهیبه محض ا.که بود بدتر شد یدادگاه اومد و وضع از اون یۀاخطار نکهینشد تا ا ياز بابا خبر يروز چند

 چیه.روقدغن کرد يو خاله سور دیسع ییامونش رفت و آمد دا یب يادهایدر گرفت و بابا با فر یسخت يخونه،دعوا

.منگنه بگذاره يکار مامان رو تو نیخواست با ا یانگار م.کنه یر رو مکا نیبابا ا شهیدونستم که چرا تا دعوا م ینم

اومد و  یروز م کیسوت و کور شده بود،بابا  يخونه بد جور.دمیام بر یو من از تنها دلخوش رازیرفتنند ش نایا دیناه

 يدیام چیه يورو خاله س دیسع ییجز دا.شد يطلبکار ها به خونه مون جار لیکم کم س.شد یدوباره چند روز گم م

 چیخود مامان هم ه یده،حتیساله که از خانواده اس بر ياگفت ساله یمامان م.نداشت يخونواده ا چیبابا ه.مینداشت

قدر هم بچه نبودم که خودم  اد،اونیداره سرمون م ییاون قدر بزرگ نبودم که بفهمم چه بال.بود دهیکدومشون رو ند

ر یته دلم خوشحال بودم که د یختم،حتیر یخوردم و اشک م یمامان غصه م يانشستم پا به پ ی،میالیخ یرو بزنم به ب

.میشیو همه مون از شر اون همه استرس خالص م دیحم ییدا شیپ میریزود م ای

ششم فصل

تلفن رو  یوقت.دیگفت که رنگ از رخ مامان پر یتلفن چ يدونم پا یزنگ زد و نم يمرداد ماه بود که خاله سور لیاوا

خواست  یبود و مامان م ومدهیدو روز بود که بابا خونه ن.دیسع ییدا ۀخون میو بر میگفت حاضر بش مهیسراس قطع کرد

اصالً حواسش به  نیماش يتو.باشه دهیترس يکه بد جور بود،انگار يجور هی نیمیمامان س.میتا قبل از رفتنش اومده باش

.دو بار کم مونده بود تصادف کنه یکینبود  یرانندگ

بزرگ مامان و  ي،عموییو زن دا ییو شوهرش،دا يسور دند،خالهیکش یهمه انتظارمون رو م دیسع ییدا ۀنخو تو

 ۀعوض بچه ها هم! يچه امامزاده ا.بزرگترها دور هم جمع شده بودند و ما بچه ها رو به ساالر سپردند ۀهم.پسراش

دلم تکون بخوره  يگذاشت آب تو ینم.دخون ینوشت،شعر م یگفت دوستم داره،برام نامه م یم. حواسش به من بود
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همه .از خودش نداشت ياراده ا چیه.بود یلیپسر ذل.دوستش نداشتم یاومد،ول یخوشم م.کمتر از گل بهم بگه یو کس

 یرفت،ول یم یلیو یلیداد،دلم ق یچون و چرا به حرفام گوش م یب یدرسته که وقت.اش چشم دوخته بود به دهن من

.دمیکوب یسرش م يواش رو ت یارادگ یب شهیهم

زدم  یکه م ياونم به هر ساز.کردم،بچه بودم یکردم،قهر م یکرد،ناز م یخواستم برام م یهر کار م!بود یجالب يباز

نشست  یهم م ییدا.تونست بره دانشگاه،فکر و ذکرش من بودم ینم یگرفته بود،ول پلمیبود که د کسالید،یرقص یم

.کرده ییبچه ام رو هوا ایگفت ما یشد،م یو پا م

هم  ییدا ؟زنيانداز یم هیبق ریدانشگاه رفتن نداره چرا تقص ۀخودت عرض ۀچه مربوط؟بچ اینبود بهش بگه به ما یکی

.جن بودم و اون بسم اهللا ده،منیانگار از ما بهترون د دید ینداشت،من رو که م ییاز دا یدست کم

ادامه  يبرا دیحم ییدا شیگرفت رفت پ پلمید یبرادر هم داشت که وقت کیخواهر کوچکتر  کیعالوه بر  ساالر

بود و  ریگ رانیدلش ا د،آخهیحم ییدا شیکنه که بره سوئد پ یهر کار کرد نتونست ساالر رو راض دیسع ییل،دایتحص

رو  اطیبچه ها ح.زد یساالر داشت برام حرف م شهینشسته بودم و مثل هم اطیح يتو.شد ینم میمستق یصراط چیبه ه

خواست  یدر اصل م یول د،بودیسع ییهم مثالً سر گرم سروش و آرام،دختر دا قیشقا.سرشون يروگذاشته بودند 

دو کلمه  یکی.شوازشیساالر هول کرد و رفت پ.اومد طرف من میو مستق اطیح يمامان اومد تو.ساالر رو راحت بگذاره

.مامان اومد کنار من نشست.قیبا هم حرف زدند و ساالر رفت طرف شقا

.ایهات حرف بزنم مابا دیبا-

شده؟ يزیچ-

تا بر  یمواظب بچه ها باش دیده،بایسفارت،دعوتنامه ها رس میریچهار صبح م يو خاله سور دیسع ییمن و دا-

 ادیاگه ب. نشه دایبابات پ ۀموقع سر و کل هیجوشه که  یو سرکه م ریدلم داره مثل س. میتا ظهر فردا خونه ا گهیگردم،د

 یشک م کهوی!ها یشد اصالً نترس،مبادا هول کن داشیموقع پ هیاگه .نجایا ادیشک نکن که م میتسیکه ن نهیخونه و بب
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.ستیحالش خوب ن یبگو مامان.نهیرو بب یمامان يکنه،بگو رفتن خونه خاله سور

تونست  یشده بود،نه م ریگ نیزم يمغز ۀکرد، به خاطر سکت یم یزندگ يمادر بزرگم بود که با خاله سور یمامان

:ف بزنه نه تکون بخوره،گفتمحر

.چشم مامان شما نگران نباش،حواسم جمعِ جمعِ-

موقع از دهنشون در  هیببرند،بچه اند  ییو سروش بو نایس م،نگذاریتو شام بخور اریدورت بگردم،پاشو بچه ها رو ب-

.رهیم

.چشم-

.«گفت؟ یم یساالر چ..«شمیاومد پ قیکه مامان رفت شقا نیهمچ

.یشگیهم ي،حرف هابابا یچیه-

.مثل ساالر عاشقم بشه یکیاز خدام بود  ست؟منیساالر ن فیا،حیما یاحساس یب یلیخ-

.خودت،مال تو یارزون-

.سوخته اهیبودم،نه س دیتو رو دوست داره،کاش من هم مثل تو سف اد،یاز من خوشش نم-

.و با نمک،دلش هم بخواد ؟سبزهيکم دار یوا،تو چ-

.«ا؟یما يریکجا م«:فلنگ رو بست قیااومد و شق ساالر

:تفاوت گفتم یب

.تو میریم

:رو گرفت جلوام

!گهید مینشست نجایبشه؟ا یتو که چ میم،بریحاال نر-

:دمیخند
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؟یپدرو مادرت باهام حرف بزن يجلو یترس یه،میچ-

.فکر کن يهر جور دوست دار-

!مفکر کن يکه چه جور يمونم تو دستور بد یمنتظر م!نه پس-

:ساالر دنبالم اومد.رو صدا زدم نایبلند س يکنارش گذشتم و با صدا از

.میکم کنار هم باش هی ا،بگذاریصبر کن ما-

آخه من .چشمشون افتادم ،ازيازم متنفر کرد نارویا یی؟دايخوا یاز جون من م یتو رو خدا ولم کن ساالر،آخه تو چ-

مامان  یم،زندگیشیم مونیکن پش ؟باوریآخرش که چ.شکنه یسر من مکاسه کوزه ها داره  ۀبا تو ندارم، هم يکه کار

 یبه درد هم نم دندیتا بچه دارند،تازه فهم قبتش،سههم آخر عا نیعاشق هم بودن،ا ن،مثالًیمن رو بب يو بابا

؟!هیچ اد،قسمتیم شیپ یچ نمیبگذار بب.خورند

.ییمطمئن باش قسمت من تو-

مصرف  یب ياصالً از آدما نطور،منیخوام درس بخونم،برم دانشگاه، تو هم هم یم ست،منیزور که ن.شهیاگه باشه م-

مون چقدر  یزندگ ینیب ینم.ندارم یخوب طیمن االن شرا.کار هیاقل برو دنبال  ؟الیخون یدرس نم اد،چرایخوشم نم

آشفته است؟

 نایمامان ا یزندگ يپا هیدم کر یکردم،فکر م یاحساس مهم بودن م یزدم کل یحرفها رو م نیاون موقع که ا ادمهی

 نیخواستم ا یپر رنگ شده، همش م یلیکه مامان بچه ها رو به من سپرد احساس کردم نقشم خ یخصوصاً از وقت.منم

بودند  قیکوچکتر شقا يو شبنم خواهرها الیش.و شبنم بود الیبا ش يباز ریدرگ نایس.و اون بکشم نیموضوع رو به رخ ا

در عوض آرام که دو .شد یبا هم دعواشون م شهیآمدند،چون هم یبه حساب م نایس يبرا يبد يها يهمباز باًیکه تقر

.کرد یهاش رو با سروش قسمت م ياسباب باز ۀسروش رو داشت و هم يهوا یسال از سروش کوچکتر بود حساب

بلند  دیسع ییدا يکه صدا نیهمچ تیدر نها. نداشت یبا بچه ها تموم نایس يدعوا یشام منتظر ما بودند ول يبرا همه
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.تو میکردن و رفت میشد اونا هم مثل موش خودشون رو پشت ما بزرگ ترها قا

 يتو.سکوت با هم صحبت کنند يخواستند تو یدستور داد بچه ها بخوابن، م ییم،دایشام رو که جمع کرد يها ظرف

ب کجا بود؟بچه ها بعد از مدتها خوا یول.میدیو گوش تا گوش کنار هم دراز کش میاز اتاق ها رختخواب پهن کرد یکی

اون .نشد نییپا میاریصداشون رو ب میکرد يهر کار قیمن و شقا. ذوق و شوق داشتند یبودند و کل دهیرو د گهیهمد

سر  شتریکرد، جالبه که از همه ب ادیداد و فر یسرشون و حساب ياومد باال دیسع ییهم زدند که دا ۀسر و کل يقدر تو

.دیکش یداد م قیمن و شقا

خودتون هم  نیچهارتا بچه رو آروم کن دیندار ؟عرضهیبه جون هم که چ دیافتاد.گنده يد؟خرسهایکش یخجالت نم-

ن؟یبهشون اضافه شد

خودش  ییصدا نیکه رفت در اتاق رو باز گذاشت تا به محض کوچکتر ییه،دایگر ریزد ز قیشقا یمن برخورد ول به

.«از دهنش در اومد به من گفت یخاطر تو هر چ به«:گفت یفیضع يبا صدا قیشقا.رو برسونه

به من چه؟-

:ادامه دادم فیضع يرو گرفتم باال و با همون صدا دستهام

.رفت ییدا شیپ ندازه،آبرومیپسره ب نیا ۀشه و فکر من رو از کل دایپ یکیخدا، يا-

امان و پسراش رفتن،دوباره سر و م يسر و صدا شد، عمو.شدم یم داریب یو ه دمیخواب یم یآشفته،ه یبرد ول خوابم

زل زده بود به  یکیتار يچارچوب در نشسته بود و تو يرفتند سفارت،بار سوم،ساالر تو یداشتند م نایصدا شد،مامان ا

هم  ییزن دا.بود دهیرو دور د ییچشم دا.دمشیو باز د دمیهم از خواب پر گهیسه بار د دم،دویمن،پشت کردم و خواب

 يتو قیشقا یشدم بچه ا هنوز خواب بودن ول داریاز خواب ب یوقت.کرد ینم دارشیتوپ هم ب د،یخواب یکه م یوقت

 نیاز ا یاش ه یچاق و گوشت کلیه.کرد یمحبوبه داشت نهار آماده م ییزن دا.آشپزخونه يرختخوابش نبود،رفتم تو

بست سرش و از  یاه مکوت يروسر هیکرد  یم يآشپز یشد،وقت یم دهیخونه به اون طرف آشپزخونه کش شپزطرف آ
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آشپزخونه مثل بازار شام بهم  ادمهی یاز وقت.نبود يا قهیزن خوش سل.غذا يتو فتهیتار مو ب هیزد مبادا  یپشت گره م

شد  یکه درست نم ییتا جا.وجب خاك همه جا رو گرفته بود هیخونه شون  میرفت یوقتا که سر زده م هیبود، ختهیر

:گفت یم جانیبا ه ییدا دیکش یدستمال م ونیزیتلو يرو مامان یوقت.رو نگاه کرد ونیزیتلو

-پوشن یم یکردم طوس یم الیتا حاال خ ده؟منیسف یمل میت رهنیپ!ا.

زد که تمام  یغر م ییدا.داد ینم تیاهم يجز آشپز يزیچ چیبه ه ییاثر نداشت و زن دا ییدا يکدوم از طعنه ها چیه

!کو گوش شنوا؟ یول دهیداغ م ازیپ يجونت بو

چشمک  قیبه شقا. لب جواب سالمم رو داد ریز ییزن دا.دیچ یم زیم يصبحونه رو رو لیداشت تند تند وسا قیشقا

:زدم و آهسته گفتم

.یجا کن ییخودت رو تو دل زن دا یبتون دیادامه بده،شا!يشد زیسحرخ-

:زیو نشستم پشت م ختمیر يکرد،سه تا چا ذوق

؟ییزن دا نیخور یشما صبحونه نم-

.«خوردم ننه؟«:و ابرو نازك کرد مچش

.«ن؟یخورد یوا،ک«:زیهم نشست پشت م قیشقا

آشپزخونه،ظهر  يتو امیم دمیرو که م یحاج ۀگرفتم اذون صبح پاشم،صبحون ادی یبچگ ستم،ازیمن که مثل شماها ن-

.کارام رو کردم ۀنشده هم

دونم از  یکه نم يره داشت و طبق قرار دادبازار حج يتو ییصدا کنه،چون دا یرو حاج ییعادت داشت دا ییدا زن

يبازار ۀهم ییکجا اومده زن دا

.زد،چه مکه رفته باشند چه نرفته باشند یصدا م یرو حاج ها

 یدو سه بار م یگفت بچه که بودند سال یمامان م.بود دهیفشم،از پدرش به ارث رس يباغ کوچولو داشت تو هی یمامان
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.کرد یو باهاش عروس دشید دیسع ییکرده که دا یم یزندگهمون اطراف  ییزن دا.رفتن اونجا

هر کار کرد  یمامان.اون اطراف بوده ییروستا يکه عاشق دخترا یبودند،خصوصاً مامان یوصلت راض نیاز ا همه

خانوم  هیگرفت رفت سوئد و بعد از چند سال با  پلمیکه د نیهمچ دیحم ییرو گرفتار کنه،دا دیحم یینتوانست دا

زن  گهید دیحم ییبچه از هم جدا شدن،دا هیبا  دشو بع اوردیاز پنج سال دوام ن شتریشون ب یواج کرد،زندگازد ینیچ

مامان و  يکه برا يزیدوستانه حفظ کرد، چ یلیخودش رو با زن سابقش خ ۀرابط یکرد،ول یزندگ ينگرفت و مجرد

.بود بیعج يخاله سور

:ام رو خوردم و رفتم کمکش ییچا ةموند کرد،ته یداشت با سرعت نور برنج پاك م ییدا زن

.نیتون برس گهید يبه کارها نیبر ،شماییمن زن دا نیبد-

:رو داد دستم ینیس یلیم یب با

.کنه یم ومتیق یدندون حاج ریبره ز زهیموقع سنگ ر هیچشمات رو وا کن ننه،-

.کنم یچشم،دقت م-

:خورش ۀرفت سراغ قابلم ییدا زن

باشه تا من برم دو رکعت نماز حاجت بخونم؟ نیبه ا ق،حواستیشقا-

:مثل برق رفت سر گاز قیشقا

.دیببر فیتشر ،شماییبله زن دا-

:کرد زیچشم ر ییآشپز خونه و سالم کرد،زن دا ينرفته بود که ساالر اومد تو رونیهنوز از در ب ییدا زن

؟يعادت کرد ،تركیخواب یننه،هر روز تا لنگ ظهر م يشد زیسحر خ-

دستاش رو .به ساالر نگاه کردم یچشم ریز. رفت رونیغرغر کنان از در ب یینشست و زن دا زیتوجه،پشت م یب االرس

 یوانیل ییساالر به چا.ختیبراش ر يچا وانیل هیبا عجله  قیشقا.چانه اش گذاشته بود و نگاهش به طرف ما بود ریز
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:دیبرنجها بود که ساالر پرس هبچشمم .موند یدور نم قینکته از نظر شقا نیعادت داشت و ا

ا؟یما يدیخوب خواب-

.شدم یم داریب ینه واال،ه-

.استراحت کن ؟برويشد داریزود ب یخب واسه چ-

:طعنه گفتم به

.يدیخوب نخواب شبیکه د ؟تويشد داریتو چرا زود ب-

:من کرد من

.دمیخوب خواب... چرا،-

:نشست زیپشت م قیشقا

ساالر؟ يدادچرا امسال کنکور ن-

.درس خوندن ندارم ۀاگه قبول بشم هم حال و حوصل یدادم ول-

.هات جفتشون پارسال قبول شدن ییپسر دا-

 ییزهایچ هیفشم، میرفته بود یدو بار که دسته جمع یکی.اش بود یعشق بیهاش رق ییاز پسردا یکیقرمز شد، ساالر

من  ریاش رو تقص ییرفتار ساالر و پسر دا ییموقع هم دااون .بشه قهیبهم گفت که کم مونده بود باهاش دست به 

.افتادم هیکرد که به گر ادیانداخت و اون قدر داد و فر

:خورد يچا یلیم یبا ب ساالر

به درس و دانشگاهه؟ یشدن که شدن،به درك،مگه همه چ-

 یم قاًیو دق دیطول نکش شتریب قهینمازش دو دق شهیبر خالف هم.اومد ییشستم که زن دا یبرنج ها رو م داشتم

 قیمن و شقا.رونیاون قدر به جون ساالر غر زد که آخرش مجبور شد از آشپزخونه بره ب ییزن دا.دونستم که چرا
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با عجله .بر گشتن نایکه مامان ا میکرد یم يدازپر الیخ میداشت.اتاق يتو میو رفت میصبحونه رو جمع کرد يظرف ها

 یم فیرو تعر انیآشپزخونه بودن و داشتن با آب و تاب جر يتو ناین اراهرو،ماما يتو میخودمون رو رسوند

گفت  یم دیسع ییدا.جوابش رو بدن گهید ۀدو هفت یکیمامان مدارك رو داده بود و قرار بود .میستادیفالگوش ا.کردن

.نگاه کردم قیذوق زده به شقا.زنمیبه سفارت م يسر هیو  رمیهر روز م

.میشد یرفتن-

:دیسپر ینگران با

؟یپس ساالر چ-

.رمیمن هم م-

 ایخواستم برم به خاطر ما یتا حاال که نم«:بود،اومد جلو تر ستادهیته راهرو ا م،ساالریبرق گرفته ها بر گشت نیع

«رمیهم م ره،منیبود،حاال که داره م

:دیبهمون کرد و پرس یهنگا ظیبا غ ییدا. شینه راه پ مینه راه پس داشت.رونیآشپزخونه اومد ب ياز تو ییدا کدفعهی

ن؟یکن یکار م یچ نجایشما سه تا ا-

:رو به من گفت ییوار،دایشده بود رنگ گچ د م،ساالریبهم نگاه کرد ییتا م،سهیکه بد مینداشت یجواب

.خونه نیبر دیو سروش رو آماده کن،با نایزود باش دختر،برو س-

:دمیمامان رو شن يرفتم سراغ بچه ها،صدا.نییپابود  دهیگلو کش ریساالر نگاه کردم که سرش رو تا ز به

.نداره ینکن،اون که گناه يمهر یبچه ب نیقدر به ا نیجان،ا دیسع-

.«سر پسرت داد بکش یگیندارم،اگه راست م یبله،من گناه«:دلم گفتم تو

خونه  میکرد یمدعا دعا .میخونه،من و مامان از ترس بابا،کم مونده بود غش کن میدیظهر بود که رس يها یکینزذ

 م،جوابیبا ترس و لرز سالم کرد.کنه یدود م پیها نشسته و داره پ یراحت يرو میدیتو د میرفت ینباشه،وقت
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بلند  يکه با صدا میرفت یاز پله ها باال م میداشت.نزد یحرف یو ل نیبکشه و بپرسه کجا بود ادیفر مینداد،منتظر بود

.«خونه رو فروختم«:گفت

:موند رهیچشممون به دهنش خ.زد پله ها خشکمون يرو

.میدار یاسباب کش ن،فردایلباسهاتون رو جمع کن-

:ستادیبابا ا یو جل نییپا دیدو نایس یدست سروش رو گرفتم ول.سر بهم فهموند که بچه ها رو ببرم باال ةبا اشار مامان

؟یفقط لباس؟پس مارشال چ-

مامان بهش کادو داده بود و اونا چهار سال بود  ياز همکارها یکیدو هفته اش بود  یوقت.بود نایدر اصل سگ س مارشال

 یحت.ستیمارشال ن يبرا ییجا دیجد ۀخون يتونست فکر کنه که تو ینم نایس.با هم اخت شده بودند یکه حساب

.گرفت یفاکتور م ارشالاز فروش م میکرد یرو م زیکه با هم فکر فروش همه چ ییوقتها

.«فروختمش«:رو داد نایتفاوت جواب س یب بابا

درست از آب در اومده،چون بابا رو به مامان گفت که  نایلحظه احساس کردم که تمام محاسبات من و س کی يبرا

:م،گفتیبر یبا خودمون م یپس چ نکهیفروخته و در جواب ا لشیخونه رو با تمام وسا

.یشخص يو لباسها نیرزمیز لیوسا-

بود،نه  یختیهمون ر شهیاونجا هم.و تخته داشت ریدست مبل و چند تا ت هیبود که  تیسوئ هیخونه مون  نیرزمیز

آورد از  یاش رو به خونه م يا غهیص يکه بابا اجباراً زنها یمواقع.شد یازش کم م يزیشد،نه چ یبهش اضافه م يزیچ

.کرد یاستفاده م نیرزمیز

به  خیکوه  کیمثل  یمامان ول.خونسرد باشم ایکنم  هیگر دیکرد،من به مامان زل زده بودم تا بفهمم با هیگر نایس

من هم دست سروش رو گرفتم و .باال دیرو به زور با خودش کش نایشد و س ریاز پله ها سراز.شده بود رهیخ انواشیپ

.دنبالشون راه افتادم
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 یاشک نم یبود ول یحرکاتش عصب. يو شروع کرد به جمع آور رونیب دیچند تا چمدون از کمدها کش مامان

چقدر  انواشیدونستم که از فروختن پ یم.از دست دادن نداشت يبرا يزیچ گهیخاطر که د نیبه ا دیخت،شایر

با ما  یبچگ م،ازیئابسته بود هشبود که همه مون ب يساز.خودم هم بدتر از اون بودم.نبود يچاره ا یول هیعصبان

چمدونها  يرو تو لمیتونستم وسا یکه م ییتا جا.میبود یزود رفتن ای رید م،چونیکند یازش دل م دیباالخره با یول.بود

مورد  يکتابخونه چند تا از کتابها يدور از چشم بابا رفتم واز تو.که ازشون خاطره داشتم ییزهایتمام چ.ختمیر یم

اشتم،نوارهاعالقه ام رو برد

وCD .کنم یتونستم زندگ یبدون اونها نم.از همه مهم تر بود هام

داشتم .انگار به خودم اومدم کهوی.گرفتند یبا ارزش رو به زور ازمون م زیچ هیگار داشتند حرص زدن بودم،ان مشغول

!ارزش یب ۀلیمشت وس هیزدم؟ یحرص م یواسه چ

لب رید،زیاز درونم جوش يزیچ هیتخت نشستم، يهام خم شد و رو زانو

:گفتم

حسرت و حرص و طمع ست؟یچ یزندگ»

ینیبخوابها  شیبه خود کز برا یغرق آنچنان

.«...ستین شیب یسراب ییبه خود آ تا

 رونیاتاق ب يتا شب از تو.شد ریاشکهام سراز.دمیچمدونها رو کش پیفکر کنم ز لمیوسا یۀبه بق نکهیا بدون

 یدلتنگ.ختیر یم رونیو نفرت ب نهیاز چشماش ک.زد یکلمه هم حرف نم کیو  دیچرخ یمامان دور خودش م.ومدمین

مارشال نشسته بود  يغمزده رو به رو نایس. دیبار یآسا م لیاشکهان س.رفتم سراغش.جونم از مارشال افتاد به ییجدا

 یم نایو خودش رو به س دیکش یزوزه م.میشیازش جدا م میدونست دار یمارشال انگار م.ختیر یصدا اشک م یو ب

.دیمال
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شد  يجور نیا ،باالخرهیاره داداشند یاشکال« :دست انداختم دور شونه اش.نشستم نایرو پاك کردم و کنار س اشکهام

.«گهید

 یدلش رو خوش م یگفتم؟به چ یم یچ دید،بایبه ذهنم نرس يا گهید ۀانیدلجو ۀجمل چیفکر کردم ه یچ هر

مارشال رو براش  یخال يتونست جا یآروم هم نم یزندگ هیبه سوئد و  نده،رفتنیآ ةدربار يپرداز ایرو یکردم؟حت

.پر کنه

دوال شدم و مارشال .کرد یم شیدلم رو ر نایس ۀامان و معصومان یب يها هیگر.قابل تحمل بود ریجو برام غ نیا تحمل

 یپسر خوب«:که به شدت بغض کرده بودم گفتم یدو تا دستهام گرفتم و در حال نیبعد سرش رو ب.رو بغل کردم

.«باش،باشه؟

 يخودم رو انداختم تو.دیدو یم دنبالم ممارشال ه.دمیکرد،بلند شدم و تا ساختمون دو ینگاهم م زونیزبون آو با

 یو غمش رو با سازش قسمت م ییتنها شهیمثل هم.ساز مامان همه جا رو پر کرده بود يصدا.خونه و در رو بستم

.انداخت نیسالن طن يتو مانبغض آلود ما يصدا.همون جا،تکه به در،پاهام تا شد و نشستم.کرد

ها خسته شده یکیاز تار دلم

روم بسته شدهدرها به  ۀهم

دلم واریپشت د یشوم جغد

زنه یدر و اون در م نیا خودشو

هفتم فصل

که  یبابا در حال.کردند ونیرو با کمک دو نفر کارگر بار کام لیوسا.بر گشت ونیکام هیروز بعد بابا رفت و با  صبح

.«شد یوانت هم جا م يدادم،تو ونیپول کام يخودیب«:لب گفت ریتکوند ز یلباسهاش رو م
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 یب شهینبود و هم ياصوالً آدم حسابگر.صحبت کنه يبودم بابا در مورد پول اون جور دهیتا اون روز ند.کردم تعجب

 ایما«: نگاهم کرد نانهیشب قبلش بود غمگ يها هیگر ۀپف کرده که نشون يمامان با چشمها.کرد یخرج م هیرو

.«مارشاله شیکنم پ نا،فکریجان،برو دنبال س

 یخم شده بود و ه نایس.دمشونیخلوت د اطیح يتو تیو اونور دنبالشون گشتم و در نها نوریبودند،الونه ن يتو.رفتم

:گفت یبه مارشال م

...ایپسر خوب،ب نیگه،بخور،آفرید ایب-

نا؟یس یکن یکار م یچ-

:دمیمشکوکانه پرس.نیزم يغذا از دستش افتاد رو د،ظرفیاز جا پر وحشتزده

؟یکن یکار م یچ-

:پته افتادتته  به

.خواستم بهش غذا بدم یچیه...فقط...یچیه-

فکر  کیرفت،با  یقدم عقب م هیو  دیکش یپخش شده بود رو بو م نیزم يکه رو ییجلوتر،مارشال غذاها رفتم

:گفتم یناگهان

؟يکرد مسمومش

:شد هول

.نه به خدا،نه به خدا-

خوره؟ ینم ده؟چرایپس چرا ترس-

.«ده؟یگم چرا ترس یبهت م«:شد،شونه هاش رو گرفتم ین پا مپا به او نیاز ا یه نایس

.«راحت تره المیخ رهیگفتم اگه بم«:کرد بغض



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٧

خواستم بزرگ تر بودن خودم رو به رخش  ایکنه  یم یدونم چرا،خواستم بفهمه که کار اشتباه یگوشش،نم يتو زدم

.بکشم؟

.یزبون بسته رو بکش نیا یخواست یم یخودت رو راحت کن الیخ نکهیاحمق تو به خاطر ا-

:بلند گفتم يصدا ه،بایگر ریز زد

!بچه ننه-

سطل  يرو انداختم تو دم،غذاهایرو گرفتم و همراه خودم کش نایجمع کردم،دست س نیزم يتند غذاها رو از رو تند

گرفت، همه مون  مارشال رو ةبابا قالد میاومد رونیاومد،از در که ب یمارشال هم دنبالمون م.در بود يکه جلو یبزرگ

و  میشد نیمغموم سوار ماش.برگشت ییبعد تنها قهیبابا بردش تو و چند دق.دیکش یم م،زوزهیبهش چشم دوخت

مون، سازمون،مارشال  یتمام خاطرات بچگ.میاون خونه دفن کرد يمون رو تو یکودک يها ادوارهیو تمام  میرفت.میرفت

.مون یو دوست داشتن زیعز

فروغش رو دوخته بود  یب يمامان چشم ها. ونیکام يو بابا تو میمامان بود نیماش يه ها توما بچ.مشخص نبود مقصد

و رفته رفته به  میگذشت یاز مناطق سر سبز شمال شهر م.شد یم دهیرفت، دنبالش کش یو هر جا که م ونیبه کام

و غرق افکارش  ختیر یاشک نم گهید نایس. دز یکس حرف نم چیه.میشد یم کیمناطق شلوغ و پر رفت و آمد نزد

تو راه  یدو ساعت یکی.کرد یبه مامان نگاه م یبه من و گاه یسروش هم انگشت به دهن گاه.شده بود رهیخ رونیبه ب

.«کارون«: لب گفت ریکوچه،مامان ز هی يتو دیچیپ ونیکام.میبود

:و به کارگرها گفتو ر نییپا دیراننده پر.ترمز و هاج و واج تماشا کرد يمامان زد رو.متوقف شد ونیکام

.رد بشه یکس ستین ن،جایکن یبارها رو خال نیزود باش-

شد ما هم  ادهیمامان که پ.تونستن کنار هم از بغلش رد بشن یدو نفر هم نم یکوچه بود حت يکه تو ونیداشت،کام حق

 يکه با لباسها یناهگ یب يها ده،بچهیرنگ پر يف،درهایکث يوارهاید،دیبار یکوچه غم م واریاز در و د.میشد ادهیپ
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جمع  يکه گله،گله دم خونه ا هیهمسا يدند،زنهایلول یم نیآشغال و روغن ماش يکوچه ولو بودند و تو يمندرس تو

 یانداختند و پچ پچ م یبهمون م ینگاه یخوردند،هر از گاه یتخمه م ایکردند  یپاك م يسبز ایشده بودند،

 ریزنج یکیبودند، ستادهیدسته پسر سر کوچه ا هی.باشد دهینرا جوانگار سگ آ.بود کهیت کهیکردند،آسفالت کوچه ت

.زد یبه ما چشمک م یکیگشت، یو اونور م نوریو چشماش ا دیآدامس مس جو یکیچرخوند، یم

.«نیایبچه ها ب«:زودتر از همه خودش رو جمع و جور کرد مامان

 یهم انبار م يرو اطیبارها وسط ح.اومدند یم رفتند و یم یکه بابا و کارگرها ه میشد يمامان وارد خونه ا دنبال

توش  يا گهید زیچ چیآب ه ریش کیکه جز  يمتر ستیده،ب اطیبه زحمت از ح.میشد وارد خونه بش ینم یشد،حت

.میو وارد ساختمون شد میدو سه تا پله باال رفت م،ازینداشت گذشت

پشت بوم  هیبه باال که حموم و توالت توش بود با خورد  یهمون هال پله م ،ازیاتاق فسقل هیهال کوچک بود،بغلش  هی

خونه  واریاز در و د.داشت ينمور ۀخورد که آشپزخون یم نیزم ریچند تا پله هم به ز. کبوتر یکوچک پر از قفس خال

زرد شده  یفیاز شدت کث وارهاید.نزند ییمامان سروش رو بغل کرده بود تا دست به جا.دیبار یکثافت م

و توالت و آشپزخونه هم  اه،حمومیموکتها چرك و س.واریبودند به د دهیچسب کهیت کهیت يوارید يکاغذها.بودند

که  یمامان در حال.که بابا اومد تو و در رو بست میبود ستادهیبه مراتب بدتر از اتاق داشتند وسط هال ا یاوضاع

:و گفت نییرفت پا یکیبغلم پله ها رو دو تا  ادد یسروش رو م

بچه هات اجاره  يبرا ینتونست یکه دو تا اتاق درست و حساب يتو اون قدر بدبخت شد یعنیبهمن؟ هیچه وضع نیا-

داره  واریاز در و د.که بچه ها سکته نکنن يدیکش یم نجایبه ا یدست هیخونه؟ الاقل  ایاست  لهیطو نیا ؟آخهیکن

.باره یکثافت م

پشت بوم هم که  ه،دریا شهیساختمون هم که ش يدر ورودکنه، یم یداره؟در خونه که دست بزن تیخونه امن نیا اصالً

. ...بچه ها تنهام،اگه نیبا ا ،منیستیوقت ن چیاصالً قفل نداره،تو که ه
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پودر  رمیاالن م.نیستیکه باد نبره،چالق که ن نیکه هست،کاله تون رو سفت بچسب نهیهم«حرف مامان رو قطع کرد بابا

که خانوم  ستیخبرها ن نیهم از ا نجایا.کنم زیخونه رو تم ستمیکه ن کرتونن،نویکن زیخرم خودتون تم یم تکسیو وا

.«کن زیسه روز کارگر داشته باشن،چشمت کور تم يهفته ا

 نیپله ها نشست،آهسته سروش رو زم يمامان رو.رفت رونیبه مامان مهلت دفاع کردن بده از در ب نکهیبدون ا بعد

.نییگذاشتم و رفتم پا

مامان؟ میکار کن یحاال چ-

:سر تکون داد يناچار يرو از

.میکن زیاول تم دیبا-

 یسروش که شستش رو تند تند م یحت.میشده بود رهینامعلوم خ يجا کیمون به  م،همهیپله ها نشست يرو یکی یکی

به مامان نگاه رهینگاه خ د،بایمک

با  نایمن و س.خانه به صدا در اومد ینگ در بلبلبعد ز قهیده دق.کرده بود دایراه پ ينا شناخته ا يایکرد،انگار به دن یم

و صد البته  ییخوش آمد گو ۀبه بهان.بودند هیهمسا يزنها.مامان رفت دم در. خنده ریز میبه هم،زد ینگاه مین

که دستش رو  یدر حال.پله ها نشست يو اومد دوباره رو دبعد دست به سرشون کر قهیمامان هفت،هشت دق.یفضول

:کرد یرفت،معرف یوبرو نشونه مبه چپ و راست و ر

دست  هیهمسا.کوچه است، دوازده تا بچه داره،همه پسر نیشون سرهم یدست راست شوهرش قصابه،قصاب هیهمسا-

از  ییرو به رو یۀهمسا یمحل ول یچک ب دنیگفت به جرم کش یخودش م.هستند یشوهرش و پسراش زندان یچپ

سه .است،چهار تا بچه داره رخونهکا هیشوهرش نگهبان  ییرو به رو یۀهمسا.اند یپشت سرش بهم فهموند که قاچاقچ

.دختر هیتا پسر 

مامان رو .به مامان دیپله سر داد و چسب يسروش خودش رو رو.مامان که تموم شد برگشت طرف ما بچه ها حرف
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.«ن؟یدوستاتون خبر داد به«نایکرد به من و س

.«بگم يزیمن که روم نشد چ«:قبل از من جواب داد نایس

:گفتم.رو کرد به من مامان

.نگفتم يزیدوستام هم چ هیبق رازه،بهیکه هنوز ش دیناه-

گذاشت کنار در و بدون  یکیپالست سهیکنه دو تا ک مشیج نیس یخواست کس یکه نم یباز شد و بابا مثل مواقع در

.«!رتتیخوشا به غ«:دجمله خالصه کر کی يزد و تمام حرصش رو تو يمامان پوزخند.کلمه حرف،رفت هیگفتن 

 يموکتها نایآشپزخونه،من توالت و حموم،س يمامان رفت تو.میاجباراً مشغول شد یول میو دماغ کار کردن نداشت دل

رنگ و رو  یکم هیتا خونه  میدیتا شب ساب.آورد یم زیآب تم نایس يسروش هم تند تند برا.راه پله و اتاق خواب

دست  هیاطاق فقط همون  يآشپزخونه،چون تو يوت میلباسها رو بگذار کمد میمجور شد لیوسا دنیموقع چ.گرفت

.هال کوچکه هم که اصالً جا نبود يتو. . ونیزیتلو هیمبل جا شد با 

 يآشپزخونه که از همون موقع لقب انبار ۀرفت گوش یظرف و ظروف اضاف یۀپر شد و بق عیسر یلیخ نتهایکاب

مامان . میگرسنه بود یو حساب میناهار تخم مرغ خورده بود.میستشب بود که نش مهین ک،دویساعت حدود .گرفت

 يشتریانگار که احساس ب نایو س دبعد از شام سروش خوابش بر.درست کرد يحاضر يغذا هیآشپزخونه و  يرفت تو

.داشته باشه به زور چشمهاش رو به زور باز نگه داشته بود

و  شتریب تیدر پشت بوم،هم به خاطر امن يجلو میبود دهیرو چ رختخوابها.باال رختخواب آوردم ۀشدم و از طبق بلند

همه مون دل مرده .شام رو شسته بود يظرفها.اومد نییرختخوابها رو که پهن کردم مامان از پا.هم به خاطر کمبود جا

 یحساب تند و تند کار م نیماش کی نیذهنم ع.داد یغم م يبو.بود بهیخونه غر.میدیرختخواب دراز کش يتو

و امشب  میکجا بود شبید«:تو دلم گفتم.شب چشم انداختم، مامان هم مثل من به سقف زل زده بود یکیتار يتو.کرد

.«!مییکجا
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هشتم فصل

اون  يتو.میبر اطیح يتو میکرد یرغبت نم یحت نایمن و س.نبود ياز بابا خبر.گذشت ییتنها يهشت روز تو هفت،

خودش رفت،رفت  يدیبازخر يو خاله تماس گرفت،دنبال کارها ییبا دا.رفت رونیچند روز فقط مامان چند بار ب

جشنش بروم  يفرصت نکرده بودم برا یتمدرك زبانم رو که ح تیمدارکمون رو گرفت و در نها نایمن و س ۀمدرس

.گرفت و آورد

خونه .تتوان بلند شدن نداش یصبحها از شدت خستگ.چرا دمیفهم ید،نمیخواب یبود،مامان تا صبح نم یسخت يروزها

خاموش  قهیکه اون را هم بعد از چند دق میکرد ینوار گوش م یگاه گاه.رفت یداشت،حوصله مون سر م ینیجو غمگ

 اهیس ۀنشست و به صفح یساعتها م نایس.دسروش از قبل هم کم حرف تر شده بو.کس حوصله نداشت چیه.میکرد یم

 يو خاله سور دیسع ییدا کروزیزده شد و  دیام يکه کورسو میو ظلمت بود یکیتار يتو. شد یم رهیخ ونیزیتلو

.دلش به حالمون سوخت.يبغل خاله سور يخودم رو انداختم تو دمشونید یوقت.اومدن

.آورده نایبه روز ا ینا مسلمون چ نیبب.رهیخاله براتون بم یاله-

 تیضع دنیبا د يه سورخال.من رو خوشحال کرد یدونه،ول یخودش م لیم یب ای لیم د،بایصورتم رو بوس دیسع ییدا

مامان که شروع .داد یسر تکون م کباری قهیهم و هر چند دق يتو دیهم که اخمهاش رو کش ییدا.هیگر ریخونه زد ز

.گر گرفت شتریب يکرد به حرف زدن،خاله سور

ه هات رو بچ رتیغ یب کهیآخه بگو مرت.بود زتریخونه تم نیمارشال از ا ۀواال لون.جان يسور ینیبب يروز اول نبود-

؟یخراب شده بزن نیا واریرنگ به در و د هی یتونست ینجا؟نمیا يدیکش تیاون وضع يتو

 اره؟کهیب يرو از کدوم جهنم دره ا يبده؟پول زهرمار یرو ک یاشیپس پول ع«:داد یخودش جواب خودش رو م بعد

سر شوهراشون  يباال ریش نید،عافتن یشوهراشون به چه کنم،چه کنم م یمردم وقت يکنه؟واال زنها يخرج کثافت کار
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خوش باشه؟به  یمرد،دلم به چ يندار رتیغد آخه .زدم یداشت دم نم رتیجو غ هیبه روح پدرم اگه .مونن یم

.«هات؟یبه کثافت کار ای؟يات که ندار یمردونگ

دیکوب یم نیبچه ها زم يپرده بابا روجلو یباربودکه مامان اون طورب نیاول

.«یگیم ی،هیگیم ی،هیکن یکه ول نم گه،شمامیشده د ورشکسته«:شد یعصب نایس

:اخم کرد و رو به مامان گفت يجا خورد،خاله سور مامان

شد؟ یم یبود چ ست،اگهیسرشون ن يپدر دلسوز باال هیپسر کو ندارد نشان از پدر؟خوبه -

.«است ،بچهيسور گهیبس کن د«:کرد ظیغ ییدا

.«نیننگاه ک ونیزیتلو نیبر«:رو کرد به من بعد

:لب گفتم ریسرگرم کردن بچه ها نبود،ز يبرا یخوب ۀبهان یخوان تنها باشند ول یدونستم که م یم

.ییدا ستیوصل ن ونیزیتلو-

:يکرد به خاله سور رو

.رو پشت بوم واسه بچه ها آنتن وصل کنم،تو هم زودتر حرفهات رو بزن،وقت تنگه رمیال اله اال اهللا،من م-

:وسط دیپر مامان

جان؟ دیچرا وقت تنگه سع-

:با دلهره گفت يسور خاله

.رسه یموقع سر م هی-

:حرص خورد مامان

.تونه بکنه ینم یغلط چیرسه که برسه،به درك،ه یم-

درست  ییغذا هیاومدن  نایا ییفکر کردم حاال که دا.رفت پشت بوم نایبا س رهیحرف رو بگ یپ نکهیبدون ا ییدا
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 یاومد ول یدرسته که از ساالر خوشم نم.کنم ییهنرنما نایا ییدا يخواستم جلو یبود ولام اصالً خوب ن يکنم،آشپز

مامان زرشک پلو با مرغ  يکتاب آشپز يرواز .هستم یمصرف یفکر کنه که آدم ب دیسع ییدوست نداشتم دا

اشت آماده غذا د.کرد یم يباز نیآشپزخونه داشت ماش يسروش هم تو.میبود نخورده بود یخودمون هم مدت.پختم

:گفتم.کرد یبدرقه شون م ونیگر يمامان با چشما.رفتن یداشتن م.باال دمیدو.اومد ییدا يشد که سر و صدا یم

.پختم ن،شامیبمون-

:گفت يسور خاله

.شهیتموم نقشه ها نقش بر آب م نهیبب نجایو ما رو ا ادیاگه ب.بابات رو دارم ةقربون دستت خاله،دل لرز-

:گفتم ییبه دا رو

.دیپوس ییاز تنها ،دلمونییدا نیومده،بمونیاست که ن کهفتهی اد،االنیبه خدا نم-

.«کنه ینکرده برسه شک م يخدا م،اگهیبهتره بر«:رو کرد به خاله ییدا

بچه ها که .کرد یم يسرشام فقط با غذا باز.پکر بود يبدجور.رفت نایا ییسروش رو بغل کرد و تا دم در با دا مامان

.رفتم کنارش نشستم.پله ها نشست يو رو اطیح يتو رفت دنیخواب

شده مامان؟ يزیچ-

.«ایما میریم میما دار«:اش گفت هیگر يال به ال.کردم تا آروم بشه د،صبریترک بغضش

.«ما؟«:زدم خی

.زمیبه سرم بر یدونم چه خاک یدادن،نم زایو نایآره،فقط به من و س-

.«؟یچ م؟مایکار کن یسروش چ من و ؟پسیچ یعنی«:سرم خراب شد يرو ایدن

.«دونم ینم...دونم ینم..«:شد دتریاش شد هیگر

.«گفت؟یم یچ ییدا«:رو کنترل کردم خودم
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.به نوبت هین،بقیشماها بر ،گفتیچیه-

.کنه من و سروش رو بده به شما یمامان؟بابا عمراً قبول نم یچ یعنی یدون یم-

.بهم قول داده شماها رو بفرسته دیسع-

داده که ما رو بدزده؟ ؟قولیه قولچ-

 ،مطمئنیشناس یبابا رو که م.کرد شهینم يا گهیکار د نیاز ا ریغ گه،چونیآره د«:هاج و واج نگاهم کرد،گفتم مامان

.«دهیهم شده ما رو به شما نم يباش از سر لجباز

.«خدا يزم،ایبه سرم بر یخدا،چه خاک يا«:رو گرفت باال دستاش

ساخته  ياز بابا هر کار.بدون من و سروش یرفت،حت یم دیبا م؟مامانیکرد یکار م یچ دیبافکر،جداً  يتو رفتم

 میشد یم يزیچ هیمن و سروش هم باالخره .دیکش یانتظارش رو م يبد يموند اتفاقها یاگه مامان م دیبود،شا

 یم نایشانس رو از مامان و س نیا دیشده نبا طورهر  یول.میکرد یفرار م تاًینها ای میکرد یم یبابا رو راض ایگه،ید

.میگرفت

 کیبره،اونا فقط  نایشده بود که با س یمامان راض میشد یبلند م یم،وقتیو صحبت کرد میصبح با مامان نشست دهیسپ تا

آماده بود، فقط مونده  یهمه چ.صبح میساعت هفت و ن.داشتند به مقصد سوئد طیصبح روز بعد بل.روز فرصت داشتند

.از دستش در رفت یشد به راحت ینم هنشه وگرن دایبابا پ ۀکه سر و کل میبشبود دست به دعا 

دلش .دییبو ید،میبوس یما رو م.ختیر یکرد و اشک م یروز مامان تمام وقت داشت من و سروش رو نوازش م اون

ز خودم،قفل مواظبت از سروش،مراقبت ا.بهم سفارش کرد یکل.دیرو فهم نیشد ا یهاش کامالً م يقرار یخون بود،از ب

.گهید فارشو هزار تا س يها،خوددار هیکردن درها،رفت و آمد نکردن با همسا

 شهیم یموقع احساسات هیگفت بچه است  یدونست،مامان م ینم يزیهنوز چ نایس.دل تو دل من و مامان نبود.شد شب

خودمون رو از  میخواست یل ماص م،دریدیو خواب میجا انداخت میشام که خورد.دهیرو لو م یو اگه بابات برسه همه چ
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اومده بود و مامان داشت براش رختخواب  دم،بابایپرصبح بود که از خواب  يها یکینزد.میاون همه استرس خالص کن

خواست  یزنه،چون م یدونستم که چرا داره به جون بابا غر م یخوب م.زد یلب غر م ریحال ز نیکرد و در ع یپهن م

.ته نگاهش ترس بود یول دیرس یبه نظر مخونسرد .رفتار کنه یعیطب یلیخ

دستم رو .ببره فرودگاه نارویاومد سر کوچه تا مامان ا یساعت پنج م دیسع ییدا.به ساعت کردم چهار صبح بود نگاه

بابا اون .شد یم الیزد واو یو ساعت زنگ م میکرد یاگه فراموش م.ساعت رو زدم ۀو دکم دمیمالفه کش ریآهسته از ز

رو نگاه  گهیاز حدقه در اومده همد يبه هم و با چشما میودمن و مامان رو کرده ب.بود،بد خواب بود شب بد قلق شده

.میکرد یم

چمدون رو  نییپا رمیبا حرکت لب به مامان گفتم که م.دیدنده به اون دنده شد تا باالخره خواب نیصد دفعه از ا بابا

که مامان از  یچمدون کوچک.آشپزخونه يرفتم تو نیپاورچ نیو پاورچ رونیسر و صدا از رختخواب اومدم ب یب.ارمیب

گشاد  يرختخواب،مامان با چشما يبرگشتم تو. دم در ذاشتمقبل آماده کرده بود برداشتم و آهسته آوردم باال و گ

.آماده است زیسر بهش فهموندم که همه چ ةبهم زل زده بود با اشار

وحشتزده .دیپنج شده بود،آهسته تکونش دادم،با صدا از خواب پرطرفش،ساعت  دمیچرخ.بود نایکردن س داریب نوبت

لب غرولند  ریرختخواب غلت زد و ز يتو.شده بود داریبابا صداش دراومد،ب!سیام که ه ینیب يانگشتم رو گذاشتم رو

خم شدم و صورتش رو .گفتم که آروم باش شبا تکون لب به.نگاهم کرد يشد و با کنجکاو اریهوش نایس.کرد

 يتا صدا میمنتظر شد قهیسمت مامان،چند دق ه؟برگشتمیچ انیلبهاش رو جمع کرد و سر تکون داد که جر.مدیبوس

سر سروش خم شد و چند بار  يرون،رویاز رختخواب اومد ب واشی.دیمامان صورتم رو بوس.بابا منظم شد ينفسها

.«جون تو جون سروش«:گفتیکه به من م ی،نگاهنگاهم کرد ینگران دش،بایبوس

چمدون  ياش رو از رو يمانتو و روسر. رونیب دیهنوز مات بود،مامان دستش رو گرفت و از رختخواب کش نایس

 یتمام تنم از ترس م.دست به دعا شدم.دل تو دلم نبود،رو کردم به بابا،خواب بود.برداشت و گرفت دستش
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خدا .بود میپنج و ن.شدم رهیساعت خ هب یکیتار يو تو دمیکش یقینفس عم.رفتند دمیتق در که اومد فهم يصدا.دیلرز

.گذشت یم يزمان به کند.نکنند ریکردم که د یخدا م

 يرختخوابش و آرومش کردم،هنوز خوابش نبرده بود که با صدا يتو دمیشد،پر داریبعد سروش از خواب ب کساعتی

شد،با تته پته  یم ارتریوحشتزده نگاهش کردم،انگار لحظه به لحظه هوش. »کو؟ نیمیس«:دمیمتر پر کیبابا 

.«ییدستشو«:گفتم

رختخواب نشسته بودم و با  يتو.اطیح ين،توییطبقه باال،طبقه پا دید،دویجاش پر کهوازی د،بعدیرختخواب غلت يتو

«...نیمیس...نیمیس«:دیکش یم ادیوقفه فر یبابا ب.وحشت سروش رو که بغض کرده بود بغل گرفته بودم

.«کجاست؟کجا رفتند؟ نایس«:رو گرفتام  قهیدست  هیاتاق و با  يتو اومد

.«دونم ینم«:مردم،گفتم یاز ترس م ه،داشتمیگر ریزد ز سروش

.«کشمت یباشه وگرنه م فتادهین یفقط دعا کن اتفاق«:دیعجله لباس پوش با

افتادم به .بود دهیخواب از سرم پر.به هفت کربعیساعت ثابت موند، يکه اومد نگاهم رو اطیبسته شدن در ح يصدا

اومد و سراغ  یسروش دنبالم م.بلند شدم و تند تند رختخوابها رو جمع کردم.داشتم یبیعج ةدلشور.لتماس از خداا

شد ترس به  میساعت هفت و ن.دادن يدلدار بهکارم که تموم شد بغلش کردم و شروع کردم .گرفت یمامان رو م

دن؟یدن؟نپریپر. تمام وجودم رخنه کرده بود

 نیاز همون موقع ا د،اگهیحم ییدا شیپ رهیگذاره و م یم يروز هیاشون به بابا گفته بود که دعواه يبارها تو مامان

از در خونه که اومد تو .ساعت حدود سه بعدازظهر بود که بابا برگشت ؟یگوش بابا مونده بود چ يداستان تو

طرفم،کمرم  هجوم آورد.عقب رفتم قبو ع نیسروش رو گذاشتم زم.رونیب دیکمربندش رو از شلوارش کش

.«!دنیخدارو شکر،پر«:تو دلم گفتم.سوخت،لبخند زدم

از درد به .دیکش یم غیاتاق و ج ۀسروش خودش رو جمع کرده بود گوش.داد یزد و فحش م یزد،م یرحمانه م یب بابا
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 و یدونست یم ،تویگیگفت دروغ م یدونم کجا رفتن،م یگفتم که به خدا نم یکردم، م یم دم،التماسیچیپ یخودم م

.آورد یتنم فرو م يپشت بندش کمربند رو با تمام قوا رو

واسه من  گهیحاال د!کشمت پدر سگ یم!ایکشمت ما یم«:مبل افتاد يچقدر کتک خوردم،خسته شد و رو دمینفهم

 تیحرومزاده شکا يو سور دیاگه از اون سع ستمیمرد ن.ارمیسرتون ب ییدونم چه بال ی؟مياریدر م يباز يموز

اندازمشون  یجرم جعل امضاء م ره،بهآ!من رو جعل کردن يکدوم مجوز؟حتماً امضا دن؟بایم يفرار زن من رو.نکنم

که بچه  ادیبه روت ب ن،تفیمیس ادیرفت،د غلط کرد رفت،تف به روت ب نیمیس گهیراحت م یلیخ وزیپف ۀکیمرت.زندان

 یات رو م یزندگ یداشت نجایعفت؟ا یب یکن یاونجا چه غلط یگه،رفتید ،آرهیهرزگ یپ یو رفت يرو ول کرد

هندوستون  ادی لتیکه ورشکست شدم ف نیده؟همچیند ریخ یکم داشت یچ.به بچه هات گرم بود ،سرتيکرد

 دیبا گهیپدر مادر،د یب يور دل داداشت؟هان؟ا يبر يمستونت بود فرار نکرد کیج کیکرد؟چطور اون موقع که ج

.کنم یات م کهیت کهیت نجایبرسه ا ،پاتینیرو ببب رانیخواب ا

بابا .سروش با دلهره خودش رو چسبونده بود بهم.زد یبابا داشت با خودش حرف م.جنازه افتاده بودم کف اتاق مثل

از بابا  يبار بود که اون جور نیاول.کرد،خون مرده شده بود یکردم،تمام تنم درد م یم هیآروم گر.حرف زد یساعت مین

ام فقط دو بار خورده  یزد که اونم تو تمام زندگ یم یلیس هی تاًینها شد یم یعصبان یلیخ یوقت شهیهم.کتک خوردم

کم آروم  هی یبابا وقت.اش رو سر من در آورد یبابا گرون تموم شده که تالف يبرا یلیخ نایرفتن مامان ا دمیفهم.بودم

 یوقت.مزد یلبخند م میخالص شد یحداقل دو نفرمون از شر اون زندگ نکهیناخودآگاه از فکر ا.رونیشد از در رفت ب

داشتم که اون  يفکر يریبهش ندادم و اون قدر درگ زیچ چیاز صبحونه ه ریکه غ دمیگشنمه،فهم«:سروش به هم گفت

.طفل معصوم رو فراموش کردم

سروش داشت .ظهر رو گرم کردم و گذاشتم جلوش يکم از غذا کیبود که بابا دست از پا درازتر برگشت خونه، شب

.«یکن یاز فردا مثل تخم چشمت از سروش مواظبت م«:غذا رو قورت داد وگفت ۀبابا لقم.کرد یم يباز نهاشیبا ماش
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.«بله«:هوا دمیمتر پر هی. »گفتم؟ یچ يدیشن«:دیکش ادیخواست نگاهش کنم،فر یبود،دلم نم نییپا سرم

اون جا،با  دنیرس یوقت گهیم.دمیخواهرم رو ند کماههیمن  گهیم يپدر سوخته است،اومده کالنتر یلیخ دیسع نیا-

 رشیپدرها از ز یب.زشهیهمه چ یسر اون و خواهر ب ریز یدونم همه چ یمن که م!ولد چموش يا.خبر شده که رفتن

بودن جنازه تو رو  نجایبه گوشم برسونه که ا ادفقط ب... نگذارند نجایدر رفتن،من هم شرط کردم که پاشون رو ا

؟يدیاط،فهمیوسط ح گذارمیم

.بله-

 تیفرار از اون وضع يبرا یراه چیشد ه یبودم،اگه بابا آروم نم دهیجبهه گرفت،ترس نایا ییدر مقابل دا يبدجور بابا

 یکنه و وقت یعادت م نایگفتم بابا فقط چند روز اول داغه،بعد کم کم به نبودن مامان ا یدادم،م یم دیبه خودم ام.نبود

.ذرهگ یم رمونیاز خ میکه ما دست و پاش رو بست نهیبب

 کیبا هزار و .يریبود شروع کرد به بهانه گ دهیسروش که از روز قبل مامان رو ند.رونیروز بعد بابا از در رفت ب صبح

.بود هیهمسا ياز زنها یکی.سر ظهر بود که زنگ زدن.طرفند تونستم آرومش کنم

ستن؟یسالم،مامان ن-

.رینخ-

دلسوزانه .شونه ام يرو ختمیهامو از پشت سرم رکبود شده بود،مو يبدجور.رو دوخت به گردنم چشمهاش

.«شده؟ يزیچ«:گفت

.نه-

اومد،بابا بود؟ یم ادیداد و فر يصدا روزیوار،دیبه د وارید یۀهستم،همسا يمن احمد-

.ندادم یجواب

.نداره تیشوهرم،گفت خوب... نه،آقا رحمان ای ادیاز دستم بر م یکمک نمیبب امیخواستم ب-
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تو هم مثل  ینکن،دختر ندارم ول یستیاز دست من ساخته است رو دربا یاگه کمک«:اچاراً گفتن.سکوت کردم باز

.«مامانت رفته،از دست بابات فرار کرد؟ دمی،فهمیمون یدخترم م

 نیمن،نش شیپ ایب ینکن،خواست یداره،به هر حال دلتنگ يو بلند یگه،پستید یِزندگ«:ادامه داد دیمن رو که د سکوت

.«؟يبلد يمن هستم، آشپز یخواست یخونه،کمک يتو

.بله-

داداشهات رو برد؟ نم،مامانتیبب-

.شمهیبرادر کوچکم پ-

.نکن یبیکرد به من بگو،غر تتیاذ یکنه،اگه کس يمن باز يبچه ها شیپ شیروزا بفرست یتون یباشه دخترم،م-

و دارند بر و  ستادندیخونه ا ين رو به روعده پسر جوو هی دمیدر خونه رو ببندم د نکهیکه رفت،قبل از ا ياحمد خانوم

.کرد یکه چرا مامان اون قدر سفارش م دمیفهم یتازه م.کنند،در خونه رو بستم یبر نگاه م

نهم فصل

به هر  هیهمسا يزنها.رفت یزود م ياومد و صبحها یبابا آخر شب م.شروع شد يدیجد يچند روز بعد داستانها از

عاشقانه که  ينامه ها.کردم یم دایاز گوشه و کنار نامه پ اطیح يرفتم تو یحها که مدر،صب ياومدن جلو یم يبهانه ا

از پنجره  ایها  هیاز پشت بوم همسا. بگذارم اطیح يجرأت نداشتم پام رو تو یحت گهید.نوشتند یکوچه م يپسرها

چند نامه که فقط از  يمحتوا از.هر روز مجبور بودم نامه ها رو جمع کنم تا بابا متوجه نشه دند،یکش یم کیهاشون کش

و آمد  ،رفتیشده بودم گوشت قربون!برنده شد یکه سر من معامله است،هر ک دمیخوندمشون فهم يکنجکاو يرو

 میکه تصم دیرس ییکار به جا.رفتند یآوردند نم یبدست نم يدیاومدند و تا اطالعات جد یم.داد یها آزارم م هیهمسا

 یرو م يخاله سور ای یینداشت چون هر لحظه انتظار دا یچندان دوام میتصم نیا یگرفتم در خونه رو باز نکنم ول
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.دمیکش

گرفتم با ارگ  میتصم. بشم بهتره دهیفکر کردم اگه کمتر د.شدم يخونه حبس کردم و با سروش همباز يرو تو خودم

کار از  یاومد هم من،ول یدر م ییهم اون از تنها يجور نیرو شروع کنم،ا انویپ يها نیکه سروش داشت تمر یکوچک

 یم یتا ک.خونه نگهش دارم يتونستم تو یت،نمخواس یم يحرفها گذشته بود،سروش فقط شش سالش بود،همباز نیا

قصه  ایخوندم  یبراش شعر م یکرد؟تا ک یرو نگاه م يمحمد پسر خانم احمد يباز ينشست کنار پنجره و آتار

 يناچاراً در خونه به رو.داشت یکردم؟اون شور و حال کودک یم يباهاش گرگم با هوا باز یکردم؟تا ک یم فیتعر

.سروش باز شد

 یکه م ییگرفت،حرفها ادیتازه  يتر شد،حرفها طونیش. به همراه داشت يادیز يها بتیکوچه مص يسروش تو يباز

اب کرد و هاش رو ظرف دو سه هفته خر يتمام اسباب باز.کنه یدونستم اگه مامان از دهنش بشنوه پوست از سرش م

جنگ و  يو ترحم بلکه برا يدلسوز يها نه فقط برا هیهمسا گهیحاال د.دوستاش يهایافتاد به جون اسباب باز

شستند  یمن و جد و آبادم رو م يا قهیدق ام،دهیتونستم از پس زبونشون بر ب ینم.در خونه ياومدن جلو یم يزیخونر

.کنممجبور شدم رفت و آمد سروش رو قطع . کردند یو پهن م

که  یمن.رو بسته بود به من دشیانگار تموم ام.به من وابسته بشه شیاز پ شیخونه باعث شد ب يسروش تو موندن

 يو خاله سور دیسع ییدا د،ازیپوس یدلم داشت م.داشتم ازیگاه ن هیتک کیو  یحام کیبه  طیاون شرا يخودم هم تو

از دو سه کلمه  شیاومد خونه و ب یخواب م يبرا فقط!یچیهخبر بودم،بابا هم که  یب ناینبود، از مامان ا يخبر چیه

.زد یباهام حرف نم

آه در بساط نداشت تا .اومدن سراغ بابا یوقت م یکردند و وقت و ب دایماه بود که طلبکارها خونه رو پ وریشهر اواخر

اظب سروش باش، مو«:من گفت رون،بهیرفت ب یصبح که از در خونه م کروزی.شد يفرار جهیآرومشون کنه،در نت

.«ممکن من چند روز نتونم برگردم
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.«ترسم یم ؟منیتو رو خدا برگرد بابا،پس شبها چ«:گفتم وحشتزده

 هی دی، با یمون یمثل مادر سروش م گهید ،االنیبترس يزیاز چ دی،نبایهست یتو دختر بزرگ«:کالمش مهربون شد لحن

با  يکار یکس.چراغ رو روشن بگذار یترس یم.رس ندارههم مثل روزها، ت ؟شبهايدیحاال ترس ،ازیعمر کنارش باش

.«ها بکنم؟ هیسفارشتون رو به همسا يخوا یم.شماها نداره

«ترسم یتونم،م یجان سروش نرو بابا،من نم!ياینگذار بفهمند که خونه نم!نه«:شدم هول

.شهیرو به راه م یهمه چ گهیدو ماه د یکیگرفتم،تا  لینگران نباش،وک-

جا سر  نیهم.يآزاد دونیم ایکن،ده صبح جمعه ب ییصرفه جو«:چند تا اسکناس گذاشت کف دستم بشیج يتو از

رو بهت  گهید ۀهفت یخرج امیتا من ب سایوا يشد ادهیهم که پ ،اونجايآزاد دونیبوس سوار شو تا م ینیم يبهبود

.«بدم

؟ياینم گهید ۀهفت یعنی-

تاشون حکم جلب برام گرفتن،  شه،چندیم دایشون پ یکی ۀز سر و کلکه،هر رو ینیب یام،میممکنه تا مدتها نتونم ب-

 ای دیاگه سع.يمبادا تنهاش بگذار.يارینره که جمعه سروش رو همراه خودت ب ادتی.شون کنم یراض يجور کی دیبا

؟يدی،فهمیکن یشد در خونه رو باز نم داشونیپ يسور

.بله-

مونه؟ یخودمون م نیب!ها يموقع قرار روز جمعه رو لو ند هی،يسراغ من رو گرفت بگو ازم خبر ندار یهر ک-

.گمینم یچشم،به کس-

ظهر لباس  کینزد.داره یسر کردن چه خوف ییدونستم تنها ینم اد،چونیز یلینه خ یبودم ول دهیرفت،ترس بابا

از خونه  دیرخ يشدم برا یکه مجبور م گهید يمثل روزها.میخونه نداشت يتو یچید،هیو با سروش رفتم خر دمیپوش

کردم، مدتها  یدستم نگاه م يتو يبه اسکناسها منداشتم،مدا یبهشون توجه.عده پسر دنبالم راه افتادن هیبرم  رونیب



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٢

که  دمیفهم یکه دلم خواست و اون موقع نم ییزهایتمام چ ،یشکالت،کاکائو،بستن.نکرده بودم دیخر ریبود که با دل س

کردم و برگشتم  دیکه داشتم خر یارزش هستند، خالصه تمام پول یر برومه چقد شیکه پ یسخت یدر مقابل زندگ

.خونه

رفتم تمام در .پشت پنجره بود شهیکرد،سروش مثل هم یبه وجودم رخنه م شتریشد ترس ب یترم کیهوا تار یچ هر

 یمبل خوابش برده بود ول يساعت دوازده شب شد،سروش رو.دمیو پنجره ها رو قفل کردم و پرده ها رو کش

از ترس جرأت نداشتم برم باال و رختخواب .کردم ینگاه م واریمن از وحشت گرد شده بودند و به در و د يچشمها

آواز  ای دندیکش یکوچه سوت م يدو نفر از تو یکی. دمیشن یآشپزخونه صدا م يتو نییباال و از پا ۀمدام از طبق. ارمیب

.موند یجا با اون همه آدم فضول پنهون نموجب  هیاون  يتو يزیبودند تنهام،چ دهیخوندند،فهم یم

 یب یخت،ولیر یشد و ترسم م یم یقاط ونیزیتلو يبا صدا رونیب يسر و صدا يجور نیرو روشن کردم،ا ونیزیتلو

 یحاال م یول!همه سروصدا از کجاست نیکه ا دمیفهم یاون موقع نم.اکو شده باشند رونیب يانگار صداها.بود دهیفا

.دمشروع کردم به حرف زدن با خو.ترسم بود ةدییفهمم که اون ها زا

کشو  يبلند شدم و با دلهره از تو.دمیکردم خواب د الیاط،خیح يو خودش رو انداخت تو دیپر وارید ياز رو هیسا هی

در  يشد،آروم رفتم جلو یقلبم داشت از جا کنده م.همون بود دیکه به ذهنم رس يبرداشتم،تنها سالح سرد یچیق

 نیوزن سنگ هی.رو انداخت دور گردنم و فشار داد شنفر دستها هیدم،یکش ادی،فريا شهیدر ش يتاد رواف هیاتاق،سا

.تنم يافتاد رو

…ایما …ایما-

.«يزد یخواب حرف م يتو یداشت«:دیخند یشکمم و م يروشن شده بود،سروش نشسته بود رو دم،هوایجا پر از

زد،سروش رو  یطور،قلبم به شدت م نیچراغها هم هم.وشن بودهنوز ر ونیزیدورو برم رو نگاه کردم،تلو وحشتزده

.«دمیخدا رو شکر،خواب د«:بغل کردم و گفتم
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و با  دمیلباس پوش عیتحمل نداشتم،سر گهیدم،دیبوس یسروش رو م مهید،سراسیلرز یتنم م ه،تمامیگر ریز زدم

انگار  دیچیپ یگوش يساالر که تو يصدا.خودم رو به باجه تلفن رسوندم يچه جور دمینفهم.رونیسروش از در اومدم ب

.رو بهم دادن ایدن

…منم!...؟تویی…ساالر-

خونه  ییدا«:هیگر ریکجاست؟حالتون خوبه؟زدم ز ؟سروشيچرا تا حاال زنگ نزد ؟پسیی؟کجایخودت!ا؟یما-

.بزن ؟حرفیکن یم هیشده؟چرا گر یچ -. »هست؟

.«ادیبگو ب ییبه دا«:گفتم یبه سخت گلوم رو گرفته بود، ینیتونستم حرف بزنم،بغض سنگ ینم

بابا کجاست؟-

.ادیبگو زود ب ییرو خدا به دا ست،تویست،نین-

.دمیخب،االن بهش خبر م لهیخ-

رو جمع  اطیح يتو يرفتم خونه، تند و تند خونه رو مرتب کردم،کاغذها دیترس و ام ونیرو قطع کردم و م یگوش

در رو که باز کردم خودم رو انداختم بغل .ت بعد بود که زنگ زدندساع کیسطل، يتو ختمیر شهیکردم و مثل هم

من رو از خودش جدا کرد و هراسون اومد  ییکرد،دا یبود و ماتمزده نگاهم م ستادهیساالر پشت سرش ا.دیسع ییدا

:اطیح يتو

!سروش…سروش کو؟-

تو  ایب«:کرد ظیغ ییدا.نگاهش به من بود ساالر اما هنوز.ییبغل دا دیاومد و پر رونیخونه ب يکشان از تو ادیفر سروش

.«دند؟یحم ییدا شیچه خبر؟پ نایاز مامان ا«:دمیمشتاقانه پرس.اومد تو و در رو بست عیسر.به خودش اومد.»پسر

.«آره، اونجان«:وچشم به سروش گفت دیبه سر و صورتش کش یکالفه دست ییدا

!دنیپر خدا رو شکر،پس.باشن دهیکه به پرواز نرس دمیترس یلیخ-
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.«دندیرس ینم يکرد یساعت زودتر بابات رو خبر م کیاگه سرکار خانوم  یدند،ولیرس«:نگاهم کرد مشکوکانه

.«من؟«:دمیبرد،ناباورانه پرس ماتم

.بله،تو-

.دیبهش زده باشم،خودش فهم یبه جان سروش اگه من حرف-

.«آره،کف دستش رو بو کرده بود«:سر تکون داد ییدا

ام؟من  وانهیخدا نگفتم، خودش شک کرد،آخه مگه من د ،بهیینگفتم دا يزیبه جان مامان من چ«:ردمبغض ک دوباره

به من شک  شهیشما هم...تونستم فرارش رو به بابا لو بدم؟ یم يچه جور.بره نایکردم که با س یخودم مامان رو راض

.«ن؟یکن یفکر م يجور نیمن ا ةچرا دربار...آخه...نیدار

مگه من نبودم که به خاطر مامان اون .حق نداشت،ندونسته من رو محکوم کنه دیسع ییاتاق،دا يتو رفتم يدلخور با

خواست مس  یکرد؟دلم م یرحمانه بر خورد م یب يباهام اون طور ییبود که دا یهمه کتک خوردم؟آخه گناه من چ

تا .به خودش گرفت يدیجد يروبودم رنگ و  دهکه از بابا خور ییدرد کتکها.شدم یخالص م تیمردم و از اون وضع

اون روز  یکردم که به خاطر نجات دو نفر از افراد خانواده ام اون جور کتک خورده بودم ول یقبل از اون روز افتخار م

 يگاریس ریز«:زد شیآت يگاریمبل نشست و س ياتاق،رو ياومد تو دیسع ییدا. حق من نبود.کرد رییاحساسم تغ

.«دم کنم يچا رمیم«:آوردم يگاریس ریز ییدا يو رفتم رارو پاك کردم  ماشکها.»؟يندار

.نیخواد،بش ینم-

 ،اصالًییدا يحرفها شیتمام حواسم پ یفرش بود ول يچشمم به گلها.شروع کرد به حرف زدن ییمبل نشستم،دا يرو

.ریدلگ یلیبود،خ ریچشمهاش نگاه کنم،ازش دلگ يدوست نداشتم تو

گذاره  ینم.دنبال کارهاشون هست دیحم.یخواد نگران باش یونه،از بابت اونا نمش یپناهندگ يدنبال کارها نیمیس-

...دیفقط با...ست،ین یسخت نِ،کاریمیسروش رو بده به س یکن یبابات رو راض يجور هی دیو اما تو با...بهشون بد بگذره
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.«؟یپس من چ«:رو قطع کردم حرفش

مدت تحمل  هی یتون ی،میستیازت گذشته،بچه که ن یسال اول سروش،بچه است،تو سن و«:زد گارشیبه س یقیعم پک

 یاعصابم رو خرد کرده،چه م ره،بگویگ یرو م نیمیس ۀهمش بهان ،بگويایاز پس سروش بر نم یبه بابات بگ دی،بایکن

.«ه؟یکه منظور چ یفهم یرسم،م یاصالً بگو به درس و مشقم نم!دونم

.بله-

گرده؟ یبر م یبابات ک رون،یب میو لباساتو بپوش بربر ،حاالیکن یکار م یچ نمیخب،بب یلیخ-

.«ادیحاالها نم ،حاالییدا ادینم«:زدم لبخند

سروش رو  ییدا.رونیب میاز در رفت نایا ییو سروش رو آماده کردم،با دا دمیلباس پوش يا قهیذوق گردش ده دق از

ها داشتند  هیوع خوشحال بودم چون همساموض نیاز ا.ساالر ۀرفت،من هم شونه به شون یبغل کرده بود و جلو جلو م

تا اون روز با چشم .کنم هیتونم بهش تک یداره،م ستمفکر کردم چه خوب که ساالر دو.کردند ینگاهمون م رهیخ رهیخ

 کیو قد بلند،مثل  پیخوش ت.کرد یاخم داشت که صورتش رو جذاب تر م شهیبهش نگاه نکرده بودم،هم داریخر

.و نگاهش غم نشسته،بهم بر خورداحساس کردم ت... مرد محکم

از چشمت افتادم؟ هیختیر نیا طمیکه شرا ؟حاالیگینم يزیچرا چ-

کنار سروش  نیپشت ماش یصندل يرسوندم و رو ییبلند به دا يبگه که خودم رو با قدمها يزیباز کرد چ دهن

 دیسع ییدا. »ییخوام دا یم تزایپ«:بلند کفت يسروش با صدا.پشت فرمون،ساالر هم کنار دستش نشست ییدا.نشستم

:که نداره افتاد ییزهایچ ادیگفت،سروش  يو چشم بلند دیخند

بابا  گهیم ایداره من ندارم،ما يام رو بچه ها خراب کردن،تمام لگوهام گم شده،تازه شم، محمد آتار یکنترل نیماش»

برام  دیحم ییگندهه که دا سیلپ نیخوام،اون ماش یداره اسمش قارچ خوره،من هم م يباز هید،ینخر یخره ول یم

؟يخر ی،ميهمه شون رو برام بخر دیکوند،بایفرستاده بود،ابوالفضل ش
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 ییدا.دیخر میاول رفت نیهم يبرا میهنوز تا ناهار وقت داشت.سروش داد لیتحو گهید يچشم بلند باال هیدوباره  ییدا

 ییبا دلهره چشم به دا.خوشحالش نکرد يآتار ةکدومشون به انداز چیه یول دیخر يسروش اسباب باز يبرا یکل

ها  نیمن به بگم ا ،آخهییدا نیتو رو خدا نخر«:فت،گفتمر یمغازه به اون مغازه م نیدوخته بودم که دنبال سروش از ا

.«رو از کجا آوردم؟

 نیاگه بفهمه شما اومد«:گفتم یم.»چشمش کور بشه ده،تایاش خر ییبگو دا«:گفت یانداخت و م یبه غبغب م يباد

.«تونه بکنه ینم یغلط چیه«:گفت یم.»کشه یما من م دنید

انگار نه انگار .کرد دیخر ادیب شیمن پ يکه ممکن بود برا يبد طیتوجه به شرا یب دیسع ییدا.گفتم اثر نداشت یچ هر

.که قراره کتک هاش رو من بخورم

 ییدا یول.کنم،لباس نو داشته باشم دیخواستم مثل گذشته ها خر یو برق مغازه ها چشمم رو گرفته بود،من م زرق

 ایاشاره کرد که ما ییبه دا یواشکیساالر حرف دلم رو خوند و .توجه به من فقط چشمش به دهن سروش بود یب دیسع

.هم آدمه

.خوشت اومده تعارف نکن يزیاز چ ا؟اگهیما يخوا ینم يزیتو چ-

.خوام ینم يزی،چییدا یمرس-

؟یکن یتعارف م-

.«بخر يزیچ هیهم  ا،تویما گهیبابا راست م«:کرد مداخله ساالر

.«ترسم بابا ناراحت بشه یم«:رو به ساالر انداختم و گفتم نمیغمگ نگاه

.يخب بشه،تو هم دل دار-

.«ترسه یاصرار نکن پسرم،از پدرش م«:به طعنه گفت ییدا

به .کنم یرو در مورد سروش راض بابا يداد که چه جور ادمیمن نشست و تمام مدت  يرو به رو ییناهار دا موقع
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پرداخت صورتحساب رفت ساالر از تو  يبرا ییدا یوقت.ستین یمطمئن بودم که عمل یدادم ول یحرفهاش گوش م

.دستم يدر آورد گذاشت تو يزیچ بشیج

!شهیالزمت م-

.«خوام ینه،نم«:پولها رو گرفتم طرفش.دستم نگاه کردم،پول بود به

چون از ...مال خودته نیا یول دهیذره پول بهت م هیحتماً  ا،باباینکن ما يلجباز«:فمیک يرو گرفت و گذاشت تو پولها

.«بردار یدندگ هیدست از ...؟یکن یطرف منه قبول نم

وقت هم  چیا،هیما ينکرد یفرق چیمن ه يتو برا«:نگاهش عشق بود ينگفتم،دلم براش سوخت،هنوز هم تو یچیه

.«گمیخدا قسم که راست م ،بهیقلب من يتو یکه باش یطیهر شرا ي،تویکن ینم

 هیتونه تک یاحساس کردم م!داشتم ازیچقدر به محبت ن!داشتم اجیحرفها احت نیچقدر به ا.خواست بغلش کنم یم دلم

دونستم که دوستش  یم.لحظه از خودم بدم اومد هی... همدل هیغمخوار، هیکه محتاجش بودم، یگاهم باشه،کس

از خودم .رهیم ادمیاز  زیهمه چ گهیروز د دوشدم و  یاون طور احساسات یعاطف ازیر ندونستم که به خاط یندارم،م

.من نبود ياهایمرد رو یبود ول یساالر پسر خوب.کنم ينداشتم با احساساتش باز دم،حقیخجالت کش

...من يو سروش برا نایبا س م،تویبا هم بزرگ شد ،مایساالر،تو مثل برادرمن رونیب ایفکر من ب از

.مون ندهیم،آیخوب فکر کن يزهایبه چ ایحرفها رو تمومش کن،ب نیا گهیا،دینگو ما-

...یتونم،دوستت دارم ول یمن نم-

.کنم یم ،خواهشیبگ يزیخواد چ ینم گهیخوب بود،د یلیخ يآخر ۀجمل نیهم!سیه-

که اون حرف احمقانه از  خواستم تو سر خودم بکوبم یم.ساالر لبخند به لب داشت.میاز دور اشاره کرد که بر ییدا

.«من دوستت ندارم ساالر«:اومده بود،بلند شدم گفتم رونیدهنم ب

به  ینگاه مین ییدا.کلمه هم حرف نزد کی نیماش يتو ،ساالرییدا شیسروش رو گرفتم و تند تند رفتم پ دست
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.«گرده؟ یبر م یبهمن ک«:دیساعتش کرد و پرس

.«دیسع ییدا ادیبابا نم«:قبل از من جواب داد سروش

.«اد؟ینم«:به من نگاه کرد نهییآ يبا اخم از تو ییدا

.«ادیخونه ن یمدت هیکه رفت،گفت ممکنه  روزیسراغش،د انینه،طلبکارها هر روز م«:گفتم

؟یتا ک-

.دونم ینم-

د؟ییاون خونه تنها يشما تو ؟پسیچ یعنی-

.«؟یچ ادیسرتون ب ییاگه بال«:طرف من دیهول کرد و چرخ ساالر

.«!ما ۀخون میریم«:دور زد ییفته،دایما ب يممکن بود برا ینداشتم بدم،ساالر حق داشت،هر اتفاق یجواب چیه

.«افته،من مواظبم یبرامون نم یکشه،به خدا اتفاق یمن رو م ،بابایینه دا«:گفتم وحشتزده

 یرو چ نیمیس ؟جوابینه چخفه تون ک ادیب یکی ینصف شب اد؟اگهیاز دستت بر م يتو فقط شونزده سالته،چه کار-

...،نگویبود که امروز تماس گرفت یکردم به خاطر دلتنگ یم الیخ!بدم؟من احمق رو بگو

.کنه یم اهیروزگارم رو س ،باباییدا نیتو رو خدا برگرد-

.نشدم که مثل بابات شماها رو ول کنم به امان خدا رتیغ یهنوز اون قدر ب-

.«اون خونه يموندن شما خطرناکه،اونم تو گه،تنهایبا راست مبا«:رو گرفت ییدا حرفۀادام ساالر

کشه،اگه بفهمه با شما  یمن رو م ،باباییدا نیجان سروش بر گرد«:رو گرفتم ییدا يتوجه به ساالر خم شدم و بازو یب

.«...رونیب میاومد

 یین،دایامان بر گردجان م«:دوختم ییاشکبارم رو به دا يکمرم احساس کردم،چشما يکمربند بابا رو رو سوزش

.«...تو رو خدا...جان



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٩

خواد بکن،اصالً به من  یدلت م یبه جهنم،برو هر غلط«:انکار،اون قدر التماس کردم که دور زد ییمن اصرار و از دا از

من  ستین الشیخ نیع رتتیغ یپدر ب یدرك،وقت اد،بهیخواد سرت ب یم یی؟بگذار هر بال!چه که حرص تورو بخورم

.«اره ام؟وسط چه ک نیا

 یفهمه،شما که م یبچه است،نم ایبابا؟ خطرناکه،ما یکن یچه کار م:ییبه التماس به دا فتهینوبت ساالر بود که ب حاال

.«...اونجا تنها باشند،دور بزن فته،نگذاریممکنه ب ییچه اتفاقا یدون

.«!شو ادهیپ«:طرف من دیگوش نکرد،سر کوچه نگه داشت و چرخ ییگفت دا یهر چ ساالر

و  دیعقب رو کش درةریشد دستگ د،خمیکش رونیبه شدت دست سروش رو از دستم ب ییدا.سروش رو گرفتم دست

.در رو باز کرد

.شو ادهیگفتم پ-

؟یپس سروش چ-

.ادیبا من م-

...بابام-

.«!شو ادهیبهت گفتم پ«:دیکش ادیفر

به سرم  یچه خاک دیماتم برده بود،با ابونیار خکن.از جا کنده شد و رفت یوحشتناک يبا صدا ییدا نیشدم،ماش ادهیپ

خواستم؟هراسون خودم رو رسوندم به باجه تلفن و  یکمک م یاز ک دیاز بابا نداشتم،با یشماره تماس چیختم؟هیر یم

کنه تا سروش رو  یم یرو راض ییدا فتبهم گ.کردم فیتعر يخاله سور يرو برا انیجر هیگر ونیم

.رونیاز باجه تلفن اومدم ب.کم آرومم کرد هیخاله  يها یبرگردونه،دلگرم

اون همه  ونیاز م دیبا يچه جور.نشده بودم دهیکوچه د يتو ییوقت تنها چیتا اون رز ه.دمیحساس رس ۀبه نقط تازه

 کیبا تار.وجود سروش چقدر برام آرامش بخش بود یکه حت دمیفهم دم؟تازهیرس یشدم و به خونه م یچشم رد م
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پراکنده اطرافم خودم رو به خونه  يمتلکها هتوجه ب یو ب نییسرم رو انداختم پا.شد یتر مشدن هوا کوچه شلوغ 

.رسوندم

کارد آشپزخانه  نیو بزرگ تر نییپله ها رو با سرعترفتم پا.لباسم تمام در و پنجره ها رو کنترل کردم ضیاز تعو قبل

همش تصور .مبل نشستم يرو روشن کردم و رو نویزیتلو.تمام چراغها روشن بود.رو برداشتم و با خودم آوردم باال

 یچند بار وحشتزده به پشت سرم نگاه کردم،کس.زنهیم رداره د یکیکردم  یم الیستاده،خیپشت سر ا یکردم کس یم

 یمن نم«:زدم یبا خودم حرف م.دیچرخ یطرف و اون طرف م نیرفتم کنج اتاق نشستم،چشمهام هراسون ا.نبود

خونه  ۀگفت هم یم یمامان...یکن یم الیست،خین یکس...ن؟ییصدا از پا...بترسم؟ دیاب یچ ست،واسهین يزیترسم،چ

 يا...دونند تنهام؟ یم یعنی...پسرها اومدن...يوا...اد؟یاگه دزد ب...ترس نداره...اهللا ار،بسمیرو ن شاسم...یمیقد يها

.«ترسم ینم...نداره يباهام کار یترسم،کس یخدا،من نم

اون قدر عضالت بدنم رو منقبض .هم نگذاشتم يخود صبح پلک رو د،تایلرز یود،تمام بدنم مصورتم عرق کرده ب تمام

.کرد یکرده بودم که تمام تنم درد م

دهم فصل

زنگ در به زحمت بدن  يبا صدا.کرد یاتاق راه باز کرده بود و تنم رو داغ م ةدیکش يپرده ها يبه زحمت از ال آفتاب

موهام و رفتم طرف در يدست کردم ال.ز جا بلند شدممچاله شده ام رو باز کردم و ا

سالم دخترم،چه خبرا؟-

 ي،خبريسالم خانوم احمد«:د،گفتمیکاو یگرفته بود و سر تا پام رو م پیرو ک دشیچادر سف.بود ياحمد خانوم

.«یست،سالمتین

.دمیسروش کجاست؟امروز صداش رو نشن-
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.گرده یم رونه،بریب-

اقوام؟ ۀخون-

.بله-

.ستین يدو روزه ازشون خبر یکیبابا کجان؟-

.گردن یبر م گهیگرفتار بودن،امشب د يچند روز-

؟يخواب بود-

.بله-

؟يدیلباس مدرسه خر!نمیب...لنگ ظهره!وا-

مدرسه؟-

.شهیمدارس باز م گهید ۀگه،هفتیآره د-

 رستانیدب نجایا نیدون یدارم،شما نم لباس مدرسه«:دمی؟پرس!لبم نشست،تابستون تموم شده بود ۀگوش یتلخ لبخند

.«دخترونه کجا داره؟

دختر اکرم خانوم هم همون جا .ستیهم ن يبد ۀمدرس.و با صرفه یهست،دولت یکی یاصل ابونیخ نیسر هم-

؟يکرد یسینو ره،اسمیم

.االن از شما آدرس گرفتم نیکه هم گه،منینه د-

!ها یرسیخب بجنب،نم-

.فرصت نیچشم،در اول-

تابستون سال قبل افتاده بودم،اون سال به محض تموم شدن امتحان  ادیافتادم به فکر، يکه رفت بد جور ياحمد نومخا

البته قبلش .همون سال بود که ساالر رك و پوست کنده حرف دلش رو بهم گفت!شمال،چقدر خوش گذشت میها رفت
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هر روز از مامانهامون .میگردش کرد یکل دیبا ناه میتاز شمال بر گش ی،وقت...تابستون اون سال یهم بو برده بودم ول

تلفن،چقدر  يافتاد رو یم دیم،ناهیشد یتنها م نایدایناهۀخون یوقت.میگشت یم رونیب میرفت یو م میگرفت یاجازه م

.دمیخند یمن هم م.گذاشت یپسرها رو سر کار م

رو بگم،خجالت  قتیتونستم بهش حق یش نمبودم،راست دهینپرس دیاز ناه یاون مدت حال يشدم که تو ریخودم دلگ از

گرفتم در  میتصم.نکرده بودم که بهش زنگ بزنم دایپ یاون مدت فرصت مناسب يتو نایا ۀبر هم دم،عالوهیکش یم

.مدرسه هم با بابا صحبت کنم ةو دربار رمیفرصت باهاش تماس بگ نیاول

زود کارم  ای ریمدرسه نرم،چون د گهیگرفته بودم د مید،تصمیحم ییدا شیپ میبر میخوا یمامان گفته بود م کهیزمان از

که قرار شد سروش قبل از من بره،فکر کردم  یوقت یکاره ول کنم،ول مهیشد و مجبور بودم درسم رو ن یدرست م

سال سوم  کیاون  يتونستم تو یو من م بکشهسال طول  کیشدن بابا  یدرس بخونم بهتره،ممکن بود تا راض

.مرو تموم کن رستانیدب

اول هر سال .مامان بود شیما پ يو ادار یلیمدارك تحص شهیهم.دنبال مدارك مدرسه ام نیزم ریز يعجله رفتم تو با

سامسونت  فیک. به خودم سپرهیرو م یدونستم که بابا همه چ یداد و حاال من م یکارها رو خودش انجام م نیا ۀهم

ناچار شدم تا اومدن بابا صبر .اش باز نشد يرمزهر کار کردم قفل .دمیکش رونیمدارك رو ب نیبزرگ و سنگ

آشپزخونه  ۀرو برداشتم و گوش یکی.عکس افتاد يبه آلبوم ها وار،چشممید ۀسامسونت رو که گذاشتم گوش.کنم

.نشستم

و مشترکمون  دیجد ياز دوستها یکیو  دیمن و ناه.یاسک میمال زمستون پارسال بود که رفته بود عکسها

که همه همسن  لیفام يسه تا از دخترها و پسرها تیمامان،ساالر و دو تا از دوستهاش و در نها يها ییدا د،پسریمروار

و  يکنسل نشه بچه ها رو سپرد به خاله سور دیسع ییاز طرف دا یبرنامه اسک نکهیمامان هم به خاطر ا.میو سال بود

هم به  نیشرو ادمهی.غرق لذت شدمبهمون خوش گذشته بود  یاون چند روز که حساب يادآوریاز .همراهمون اومد
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 یخوب و ب يروزها م،چهیدیخند یبهش م دیو مروار دیچقدر با ناه.ما اومده بود تا دورادور من رو بپاد يهوا

!گذشتچه زود .بود يدردسر

 ۀدختر خال یپارت يمدرسه،گودبا يتولدم، اردو يعکسها.آشپزخونه نشستم و به عکسها نگاه کردم يتو یساعت چند

خودم  يکردم،برا زیدوش گرفتم،خونه رو تم.داشتم یمضاعف يخوش گذشته انرژ يروزها يادآوریاونروز با .مامان

تا جمعه صبر  دیا،بایدلمو زدم به در گهید.شهینم داشیپ دیسع ییمطمئن شدم که دا باًیشب شد،تقر یغذا پختم و وقت

.دادم یکردم و موضوع رو به بابا اطالع م یم

پر صالبت فرهاد  يصدا.دیچک یگونه هام م يقطرات اشک رو.بود که به آغوشش افتاده بودم دوباره ترس.بود شب

اون شب با فالکت به .دمیشن یانگار اصالً صداش رو نم.داد یبهم آرامش نم شهیبر خالف هم یول دیچیپ یخونه م يتو

.کردم یتحمل م گهیشب د کیفقط  دیبه جمعه با دنیرس يبرا.دیصبح رس

ام  یدوازده شب بود،به بد شانس دمیاز خواب پر ینشم،وقت داریتا صبح روز بعد ب نکهیا دیام دم،بهیخوابکه شد  غروب

 يزیکتاب برداشتم،چ کی.خورد یخونه داشت من رو م واریدر و د.برد یتقال کردم خوابم نم یهر چ.لعنت فرستادم

از  یبالش گذاشتم،وقت يزد و خسته سر رو دهیتا سپ دماون قدر خون.بلند بلند شروع کردم به خوندن.دمیفهم ینم

.صبح بود ازدهیشدم  داریخواب ب

بده  رتیخدا خ«:دادم تو دلم گفتم یبوس رو م ینیم یۀکرا یوقت.رونیو با عجله از در رفتم ب دمیپوش لباس

تونستم  یداد نم یمهمون روز اول خرج کرده بودم و اگه ساالر بهم پول ن يفکر یکه بابا بهم داده بود از ب یپول.»ساالر

.نشون داده بود نشیانداختن من از ماش رونیرو با ب شهم که محبت دیسع ییدا.برسونم يآزاد دونیخودم رو به م

.«تا حاال؟ يکجا بود«:دیپرس یشدم بابا اومد طرفم و عصب ادهیبوس که پ ینیم از

.سالم،خواب موندم-

سروش کو؟مگه نگفتم تنهاش نگذار؟-
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...یدونیم...زهیچ...راستش-

شده؟ یچ-

.ستیمن ن شیسروش پ-

.«ست؟ین«:دیاز سرش پر برق

.«سرش اومده؟ ییکجاست؟چه بال«:رو محکم گرفت و با پنجه هاش فشار داد دستم

التماس  یاومد سروش رو برد،هر چ دیسع ییدا«:که از درد عضالت صورتم رو جمع کرده بودم گفتم یحال در

.«...کردم

.«اونا باز نکن؟ يمگه بهت نگفتم در خونه رو رو«:درو ول کر دستم

.پشت دره ییدونستم دا یکه نم من

چند روز  یاقت،نتونستیل یب«:گفت دییسا یکه دندونهاش رو بهم م یمحکم از دستم گرفت و در حال شگونین هی

.«رو روشن کنم فتیتکل امیخونه تا ب ؟گمشویمواظبش باش

چرا همه «:لب گفتم ریانداخت ز یکه به گلوم چنگ م ینیبا بغض سنگ.دش رفتبوس و خو ینیرو هل داد طرف م من

سوخت لحن کالم  یدلم به حال خودم م.بوس شدم ینیسوار م.»؟!اندازند یرو گردن من م رهایتقص

.زمیاشک بر اریاخت یشد ب یوهمه باعث م د،همهیسع ییبابا،کتهاش،برخورد دا

شده؟ يزیچ-

.«ستین يزینه،چ«:زدم يبغلش بود کنار دستم نشسته بود لبخند محو یکوچک ۀبچ خانوم که هیبلند کردم، سر

.«؟يبا دوست پسرت دعوا کرد«:گوشم ریرو آورد ز سرش

.«نه«:تر شد قیعم لبخندم

قشنگت  يچشمها فیهستند،ح گهیمردها همه شون مثل همد«:نازك کرد و گفت ییتوجه به جوابم،چشم و ابرو یب
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 یجوون مثل تو رو گول م يبدتر،دخترها گهیکرباسن،سنشون باالتر باشه د هیون سر و ته مرگش،همه ش ست؟گورین

.«ن؟یوقت با هم دوست بود نم،چندیبب...شون یزندگ یپ رنیزنند و آخرش م

.«؟یبا ک«:چشمم بود پاك کردم ۀکه گوش یاشکةموند یباق

.آقاهه که باهاش حرفت شد گه،همونیدوست پسرت د-

.قا پدرم بوداون آ...اون؟-

.«؟یگیدروغ م يخودیخوام،چرا ب یخب بگو نم یحرف بزن يخوا ینم!وا«:گرد شد چشمهاش

.«من دروغ نگفتم یول«:لب گفتم ریرو گرفت اون طرف،ز سرش

دوباره چشم و ابرو نازك  دیبه مقصد رس یوقت.و سر تکون دادم دمیکش یقیهنوز به اون سمت بود،نفس عم نگاهش

.فکر اون خانوم مرموز ذهنم رو مشغول کرده بود نایبابا ا دنیا رست.شد ادهیکرد و پ

از بغل .با عجله رختخوابها رو پهن کردم.بود دهیبغل بابا خواب يسروش تو.اطیح يتو دمیدر پر يبود که با صدا شب

.«کوفت کنم اریب يزیچ هی«:کرد گفت یکه لباس عوض م یبابا در حال.جاش يبابا گرفتمش و گذاشتم تو

گفت که من تا اون موقع  یم ییزهایچ.آورد بد دهن شده بود یبهش فشار م یمشکالت مال یاز وقت.عوض شده بود اباب

 یاز سروش مواظبت م دیبا ایشده بودم کلفت اون خونه،.کرد یبابا ناراحتم م يها یبد خلق.بودم دهیاز دهنش نشن

.کردم یدستورات بابا رو اجرا م ایکردم 

از  ینیس.گوشم يزد تو دهیکش کیراهم سبز شد و  يرفتم که جلو یآشپزخونه باال م يا از پله هاغذ ینیبا س داشتم

بود که دست از پا خطا  يآخر ۀدفع نیا«:دستهاش گرفت نیسرم و موهام رو ب يخم شد رو.دستم افتاد

.«؟يدی،فهميکرد

 يچشمها يبا حرص رو.سوخت یت مصورتم که داش يدستم رو گذاشتم رو.منتظر جواب باشه رفت باال نکهیا بدون

تونستم  یخواست م یدلم م.دادم یدلم به بابا فحش م يتو.جمع کردم نیزم يو غذاها رو از رو دمیدست کش سمیخ
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به جونش و  فتمیکارد آشپزخونه ب بادوست داشتم همون شب .زدم یهم من م یکیکه بهم زد  يا دهیعوض اون کش

.اش کنم کهیت کهیت

رو  طیشرا دیرفتم که شروع کردم به آروم کردن خودم،با یکه آماده کرده بودم از پله ها باال م يدیجد يغذا ینیس با

 یم یکه فقط سر من خال یحرص. حرص داشت یگذروند،از همه چ یم یسخت يکردم، باالخره بابا روزها یدرك م

و خودم  نیرو گذاشتم زم ینیس.دیکش یم پینشسته بود و تند تند پ نیزم يبابا رو.جز تحمل نداشتم يچاره ا.کرد

جلوش،همون طور که  دیغذا رو کش ینیرو خاموش کرد و س پشیبه سکوت گذشت،پ يا قهیچند دق.عقب تر نشستم

.«سامسونت مدارك چنده؟ فیرمز ک«:دمیمشغول خوردن بود پرس

.«؟يخوا یم یواسه چ«:مجسمه خشکش زد نیع

.کنم یسیبرم اسم نو دیشه،بایها شروع ممدرسه  گهید ۀخوام،هفتیمدارك مدرسه ام رو م-

.«مدرسه يالزم نکرده امسال بر«:شروع به خوردن کرد دوباره

.«کنم؟ لیترك تحص یعنی؟یچ یعنی«:و واج نگاهش کردم هاج

.تو رو بدم لیفعالً آره،پول ندارم خرج تحص-

.نداره يا نهیه،هزیدولت رستانیدب-

رو چه کار کنم؟ یتراش یکه برام م گهیهزار جور خرج د!؟ی؟مانتو مقنعه چ!یو کتاب چ ،دفتریدولت ریغ ای یدولت-

...که اصالً دم؟منیشما خرج تراش يمن کجا برا-

.یکن یم يخونه بچه دار يتو یتمرگ یکه گفتم،م نیهم-

.بره کالس اول دیامسال با.مدرسه میگذار یسروش رو هم م-

دارم،سروش رو هم بفرستم مدرسه؟خرج تو رو ن!بدوش؟ یگینره تو م گمیمن م-

.مهد میگذار یاصالً سروش رو امسال هم م...نداره یکه خرج یآخه مدرسه دولت-
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!گم؟یم یچ یفهم یواقعاً نم ای یبه نفهم يخودت رو زد-

.ام برنامه دارم ندهیآ يبرا یکل.کنم بابا لیخوام ترك تحص یمن نم-

.که گفتم نیهم-

 ینم شهیهم م؟مگهیخونه چون پول ندار يتو نمیمن بنش یعنید؟یزن یحرف م نیچرا ا دیکرده ا لیشما که تحص-

.میخور یکردن از نون شب واجب تره؟خب کمتر م لیتحص نیگفت

.میکمترش کن میخوردن وجود نداره که بخوا يبرا يزیچ-

.کنم یمن هم کار م.مامان شیپ دیسروش رو بفرست-

؟يریگ یم میمن تصم يتا حاال تو جا یاز ک!چه غلطا-

تونم  یاصالً م.کنم،مدارکم هست یم دایمؤسسه زبان کار پ کی يارم،تویسر کار خرج سروش رو هم در م رمیم-

.کنم انویپ سیتدر

!؟یگیچرت م انو؟چرایبا کدو پ-

...داشته باشن،من فکر همه جا رو انویآموزشگاه که خودشون پ کی يتو رمیخب،م-

 رونیب طیاز خونه کار کنه،مح رونیتنها دخترم ب دمیضمن،من اجازه نم ست،درین یراحت نیکردن به ا دایاوالً که کار پ-

.کنه یآدم قبول نم رتی،غیکه تو چشم یهست يخطرناکه،تو دختر

.«!خونه تنها بمونه؟ يکنه که دخترتون شبها تو یقبول م رتتونیچطور غ«:هوا گفتم یب

هم » آخ« کی یومد،حتیدر ن رون،اشکمیو خون زد ب دیلبم ترک.دهنم يتو دیبرداشت و محکم کوب زیخ بابا

رو برداشتم و  ینیبرش دار،س یعنیرو سر داد طرفم، ینیبابا س.لبمۀتفاوت گذاشتم گوش ینگفتم،دستمال برداشتم و ب

 يشدم رفتم باال،بابا تو یخال یحساب یمعطل کردم و وقت یساعت مین.شد ریآشپزخونه اشکم سراز يرفتم تو

هم نداشتم که  يدم،اصراریشن یزد،صداش رو نم یلب با خودش حرف م ریبود و ز دهیرختخوابش دراز کش
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راحت  الیبعد از چند روز با خ.سرم يرختخوابم و مالفه رو انداختم رو يتو دمیخز.اومد یازش بدم م.بشنوم

.رونیتا بره ب دیشصبحونه بخوره لباس پو نکهیبدون ا اصبح زود باب.یبدون ترس و نگران.دمیخواب

.میریخونه م نیاز ا گهید ۀدو هفت یکیل،یوسا ياز امروز شروع کن جمع آور-

.«ن؟یدیم یصاحبخونه رو چ نجا،جوابیا میکه تازه اومد م؟مایریم«:دمیپرس متعجب

 دایرد من رو پ ست،طلبکارهایامن ن گهید نجایکنم،ا یاش م یراض يجور هیست،یبه تو مربوط ن گهیاونش د-

.میگم و گور بش دیداره،با یهم که دست از سرم بر نم دیکردن،سع

.میخونه و اون خونه نکن نیا ةخودمون رو آوار يخودیاد،بیطرفها نم نیا گهی،ديکرد تیشکا ییشما که از دا-

 یسروش رو برد،پس فردا چه داستان ییکرده بودم که اومد با پررو تیشکا شه،ازشیهم حل نم یکار با آژان کش-

.ادیبر م یبگ یهر چ دیاز سع.دونه یبرام درست کنه خدا م

 يریبابا،بچه است،بهانه گ شمیسروش نم فیمامان؟من حر شیسروش بره پ نیگذار یچرا نم«:گفتم یمیلحن مال با

.«خواد یکنه،مامان رو م یم

.«بکن گمیکه من م يومده،کاریها به تو ن یفضول نیا«:کرد ظیغ

 يشه،همبازیم ریکوچه درگ يکنه،با بچه ها یتونم نگهش دارم،خسته ام م یمن نم«:دمیلش دوافتادم طرف در،دنبا راه

.«ارهیبفهمه پدرم رو در م دن،مامانیم ادشیبد  يهاش حرفها

.«مامان؟کدوم مامان؟همون که ولش کرد و رفت؟«:رو برد باال صداش

.مجبور شد-

.«؟یجونش؟ک یآبج ایاشش مجبورش کرد؟داد یمجبور شد؟ک«:موهام يانداخت تو چنگ

.«نیشما مجبورش کرد«:شد،لجم گرفته بود،گفتم یداشت کنده م موهام

آخه اون آشغال !زنه یم یاحمق واسه اون کثافت چه حرص ةدختر نیبب«:گوشم يگوشه و زد تو هیرو پرت کرد  فشیک
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.«بهت گفتم داره؟...رو داره؟ تیهمه حما نیارزش ا

...که دیدون یم د،خودتونمیحرف بزن يجور نیره اش اخواد دربا یمادرمه،دلم نم-

خاله  ؟منظورميها نگاه کرد یکم تو چشم اون عوض هی؟يو برت نگاه کرد ؟دورتيچه مادر!مادر...هه هه هه!مادر-

کنن؟هان؟کدومشون؟ یم يتو دلسوز يجونت هستند ،کدومشون برا ییو دا

کدوم  چیه«:کرده بود سرش رو آورد جلو رییتاد درجه تغکه لحن کالمش صد و هش یرو ول کرد و در حال موهام

 نیا.ادیطور،من هم از اونا بدم م نیتو رو ندارن،چون از من متنفرند،من هم هم دنیکدوم چشم د چی؟هیفهم یا،میما

ه ب يفقط و فقط به فکر سروش هستند،تو دار دور،اونا زیبر دنیکه بهت م ییدرسها نینزن،ا نهیقدر سنگ اونا رو به س

.«یکن یدشمن خودت خدمت م

 د،تورویحم ییدا شیپ میبر میخوا یم،میمامان باش شیپ میخوا یبابا،ما م«:بغض گفتم دم،بایفهم یبابا رو نم يحرفها

.«میریو ترس بم ییخونه از تنها نیا ينگذار تو م،یخدا بگذار بر

پله ها نشستم،خودش هم  يم به دهن بابا روچش. »نیبنش«:اطیح ياشاره کرد به پله ها.زد یتکون داد و لبخند تلخ سر

:پام خم شد يدو زانو جلو

وقت مجبور  چیکرد ه یکار احمقانه رو نم نیا نیمیاگه س دیشا...یرو بدون ییزهایچ هیوقتشه که تو  گهید...بابا نیبب»

.«ستیتو ن یمادر واقع نیمیکه س...که... شدم بهت بگم که ینم

.«؟یچ«:دمیاومد پرس یکه از ته چاه در م ییگفت،با صدا یابا چتا بفهمم ب دیلحظه طول کش چند

 یاحساس کردم از درون خال.میازدواج کرد نیمیکه من و س يتو دو ساله بود...ایما ستیتو ن یمادر واقع نیمیس-

ستم تون ینم...ست؟یمادرم ن... که شونزده سال مادر صداش کرده بودم و مثل مادر بهش نگاه کردم یزن!نیمیشدم،س

 يتهایخاله، حما يهای،دلسوزییبد دا يرفتارها.شد یمذهنم مجسم  يباور کنم،تمام خاطرات گذشته لحظه به لحظه تو

.مامان،بغض کردم
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...که یگیدروغ م يکنم،دار ینم ،باوریگیدروغ م-

با نشونه رفتم انگشت اتهام رو سمت با یکه عقب عقب م یبلند شدم و در حال.مثل جرقه تو ذهنم زده شد يفکر

بچه  ،نهینه زن...،یمون یچون تنها م...ن،چونیمیمامان س شینرم،نرم پ رانیکه من از ا یگیدروغ م يآره،دار«:رفتم

.«!اش دروغه ،همهیگیدروغ م يدار...يا یزندگ ،نهيا

پاکت بزرگ و زرد رو انداخت وسط  کیخونه،چند لحظه بعد برگشت و  يبلند شد و با عجله رفت تو بابا

.«سند دروغمه،بازش کن بخون نمیگم،ایآره،دروغ م«:اطیح

مات مونده  اطیپاکت زرد رنگ وسط ح يچشمام رو. رونیاز در رفت ب تیبرداشت و با عصبان نیزم ياز رو فشویک

لرزون پاکت رو از  يتمام توانم رو جمع کردم و آهسته رفتم طرفش و با دستها.بشم کشیجرأت نداشتم نزد.بود

دو تا کاغذ به هم .دسته کاغذ بود هیدم،یکش رونیپاکت رو ب اتیکه داشتم محتو ی،با تمام شهامتبرداشتم نیزم يرو

.برگه ها بود ۀهم يمنگه شده رو

بود که ثابت  یآلمان ۀنام یگواه کی.شد ینفسم اضافه م یو لحظه به لحظه به تنگ دیچرخ یبرگ م نیاول يرو چشمم

 ۀدوم ترجم ۀاومده،برگ ایبه دن مارستانیدر شهر کلن آلمان در ب تیرا اشمو کال نشیفرزند بهمن ب نش،یب ایکرد ما یم

unilinikاول بود با هزار جور ۀبرگ

.گهید یقانون یو امضاء و هزار مدل گواه مهر

خواستم  یهر بار که م!دونم یخواستم باورکنم؟نم ینم ایشد  یباورم نم.رو خوندم یاصل ۀبار از اول تا آخر برگ نیچند

بود که قلبم رو  تیهر بار همون بود و هر بار فقط نام کالرا اشم یکنه ول رییکردم نوشته ها تغ یول بخونم آرزو ماز ا

.لرزوند یم

زن  يها ،طعنهيخاله سور يهایاز من، دلسوز د،تنفرشیسع ییبرخورد دا.شد یمغزم زنده م يها تو گذشته

من به اون خونواده تعلق !بوده یگناه من چ دمیفهم گهید.هندار یبچه گناه نیگفت ا یمامان که م ي،التماسهاییدا
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که نه مادر داره نه پدر،نه خواهر و  یآدم هیم،نبود یچینبودم،من ه يخونواده ا چینداشتم،من جزو اونها نبودم،جزو ه

 چیه.کس تعلق نداشتم چیشلوغ و پر رفت و آمد به ه يایدن ي،تویسادگ نیمن تنها شدم،به هم.کس چینه برادر،ه

...نداشتم زیچ

!چه کار کنم دیدونستم با یبخندم،واقعاً نم ایکنم  هیگر دیدونستم با ینم

پدرت دعوات  ؟باینشست اطیشده دخترم؟چرا وسط ح يزیخانوم،چ ایما«:به خودم اومدم يخانوم احمد يصدا با

.کرد یدر آورده بود تو و من رو تماشا م يسرش رو از ال.»گهینداره،پدره د بیشد؟ع

 يو با خودم آوردم تو دمیکرد،دستش رو کش یم يکوچه،سروش داشت با بچه ها باز يشدم و با حرص رفتم تو لندب

 يبلند طور يبود نگاه کنم در خونه رو محکم بستم و با صدا ستادهیکه پشت در ا يبه خانوم احمد نکهیخونه بدون ا

که مردم  یباز گذاشت یخونه رو واسه چ رون؟دریب يبه تو گفته بدون اجازه بر یک«:که بشنوه رو به سروش گفتم

.«است؟ لهیطو نجایتو؟مگه ا انیو ب نییپا ندازندیسرشون رو ب يطور نیهم

.«يخوام برم،جواب نداد یبهت گفتم م«:نگاهم کرد مظلومانه

؟یجواب ندادم چرا رفت یوقت-

 ةداشتم،انداز ست،دوستشیمن ن ینخواستم باور کنم که برادر ت یتونستم،نم یکرد،محکم بغلش کردم،نم بغض

 يبودمش،مثل خاله سور دهیکه مدتها بود ند یو مامان نایا ییدا ن،مثلیمیمثل مامان س.باهاشون بزرگ شده بودم.نایس

 فیقصه تعر قیمن هم مثل ساالر و شقا يبرا شهیهم یبه خودم گفتم،اونا هم من رو دوست داشتن،مامان.و بچه هاش

 يا.ام نباشه یزدم مادر واقع یحدس هم نم یو سروش دوست داشت،اون قدر که حت نایل سمامان من رو مث.کرد یم

.موند یم یسر به مهر باق شهیداستان هم نیکاش ا يدم،ایفهم یوقت نم چیکاش ه

.داشتم یاحساسات گنگ.ام بود یزندگ يروزها نیاز سخت تر یکیروز  اون

 یهمه چ!ه؟یچه شکل!ه؟یبعد دوست داشتم بدونم ک ۀشدم،لحظ یم ام متنفر یلحظه از مادر واقع کیمتضاد، احساسات
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 نیهم ۀپس واس«:زدم یلب حرف م ریها شده بودم،با خودم ز وونهیبه خودش گرفته بود،مثل د يا گهید يرنگ و رو

پس ...و اسم من شهیشروع م» س«پس بگو چرا اسم برادرام مثل مامان با ...دیو سروش سبزه هستند و من سف نایس

اسم من رو  نیهم يبوده و برا ایبوده که اسمش ما یلمیاول ف تیعاشق شخص یگفت که از جوون یمان دروغ مما

دوستشون  دیاصالً چرا با...تونم دوستشون داشته باشم؟ یم یعنی...هستند؟ ییها چه جور آدما یآلمان...ایگذاشته ما

 يزیچرا مثل احمقها تا امروز چ...داشته باشم؟مادرم من رو دوست داشت که من مردمش رو دوست  هداشته باشم؟مگ

.«...رنگ پوستم روشنه؟ نقدریکردم به بابا رفتم که ا یم الیچرا خ...دم؟ینفهم

حق داره ازم متنفر  دیکردم شا یفکر م د،بعدیسع ییدونم چرا،خصوصاً از دا یداشتم از همه متنفر باشم،نم یسع

 یلیهم متنفر باشم،خ نیمیدوست داشتم از مامان س.شدم یزده م خجالت يخاله سور يترحم ها يادآوریاز .باشه

به من  نیمیس.گذاشته بود ادگاریهاش بود که برام به  یخاطراتم گشتم فقط خوب يتو یهر چ.نشد یکردم ول یسع

رو  ام يتا زبان مادر یداد،من رو فرستاد کالس زبان آلمان یآشنا کرد،بهم درس زندگ یقیمن رو با موس.داد زیهمه چ

 شهیمن کرد،هم يبرا نیمیکارها رو س نیاۀبه دردم بخوره،هم ندهیزبان ممکنه در آ نیدونست که ا یاون م رمیبگ ادی

وقت خودش رو  چیچون ه.ها نداشته يزیاون برنامه ر يتو ینقش چیدونستم بابا ه یم.من خواست يرو برا اه نیبهتر

شک داشتم که پنهون  یحت.داشت یدور نگه م یزندگ يتهایخودش رو از مسئول شهیهم.کرد یمسائل نم نیا ریدرگ

.رسد یجور مسائل نم نیافکرش به  يبابا عمر...باشه نه بابا نیمیراز کار مامان س نینگه داشتن ا

با خودم و .گرفت یخاطرات هم برام رنگ م نیکردم که دورتر یاون قدر به گذشته ها فکر م.بود یسخت يروزها

!بد دم،چهیکش یرو به دوش م افکارمۀتنها بار هم دیبا طیاون شرا يوچه بد که تو.دمبو ریاحساسات خودم درگ

ازدهمی فصل

خودم مواخذه کردم،چه  شیبارها بابا رو پ. که ساالر بهم داده بود تموم شد یروز بعد از برگشتن سروش پول دو،سه
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پول  ةکردم، ته موند یسر م دیبا يبود چه جورداد معلوم ن ی؟اگه ساالر همون چند تا دونه اسکناس رو به من نم!يپدر

هر روز گوشه و کنار .که بود تا آخر هفته تحمل کردم یتبوس کنار گذاشتم و با هر بدبخ ینیم یۀکرا يرو برا

.کنم ریکردم که شکمش رو س یم دایسروش کوچکم پ يبرا يزیچ هیگشتم و  یآشپزخونه رو م

 يرو که مونده بود بپزم و بگذارم جلو ینیزم بیشدم دو تا سنکردم مجبور  دایپ يزیشب چون چ پنجشنبه

که تا  گهید ياحساسها یلینداشتم،مثل خ ییبود که تا اون موقع باهاش آشنا یاحساس یگرسنگ یول دیخواب.سروش

 یو ب ،ترسیینه،نفرت،تنهایحسرت،ک ثلکرد،م یداشت من رو باهاشون آشنا م یاون روزها برام ناآشنا بود و زندگ

. ...یهپنا

سروش سرش رو گذاشت  میبوس که شد ینیاومدم،سوار م رونیجمع زودتر از موعد مقرر با سروش از خونه ب صبح

.«ا،گشنمهیما«:ام نهیس يرو

.«کن زم،تحملیخرم عز یم يزیچ هیاالن برات «:کردم نوازشش

؟يخر یم یک

؟يدار م،دوستیخور یم چیبابا اومد،نگران نباش،ساندو یوقت-

.آره-

تا سه بعد از ظهر سروش رو با هر .ومدین یاد،ولیتا بابا ب میستادیگوشه ا هی.میدیرس يآزاد دونینه بود که به م ساعت

 یبم،باقیج يدست کردم تو.افتاد هیتا به گر دیچیبه خودش پ یطفلک اون قدر از گشنگ.بود سر پا نگه داشتم یکلک

سوار  یکی یکیبوسها،مسافرها  ینیبغلم و رفتم طرف م گرفتم سروش رو.برگشت نبود یۀکرا ةانداز یپولم حت ةموند

 تیپا و اون پا کردم و در نها نیا قهیچند دق.دیکش یم گاریبود و س ستادهیگوشه ا هیراننده .شدند یبوس م ینیم نیاول

.شرمزده رفتم طرفش

.سالم آقا-
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.«یسالم آبج کیعل«:رونیرو با فشار داد ب گارشیس دود

.«نوبت شماست؟«:بوس اشاره کردم ینیدست به م با

!باشه؟ يامر-

.«م؟یسوار بش میتون یقدر پول دارم،م نیمن هم«:رو گرفتم طرفش پول

به  ینگاه کوتاه.از خجالت سرخ شده بودم. دیزرد شده اش رو جو يلهایبیدستم و به سر تا پام س ينگاه به پولها مین

.«؟يپول ندار«:چشمهام کرد و گفت

.ومدین یول ارهیقرار بود پدرم برامون ب...قرار بود-

.«؟يریکجا م«:آب يرو پرت کرد تو جو گارشیس

کارون-

.سوار شو... خب یلیخ-

.«خواهر ما يجا ست،شمامیمهم ن«:به پولها رو گرفتم طرفش،لبخند زد لبخند

.نیش ،سواریشرمنده آبج-

سروش با .میبوس شد ینیو سوار م دمیسروش خر يراب یراشکیپ هیکردم،با عجله رفتم و از همون رو به رو  تشکر

 یبیمعصومش زل زده بودم،حس غر يبه چشمها.دیخند ینگاهش هم م یخورد،حت یرو م یشکالت یراشکیولع پ

!يداشتم،حس مادر

پس مامان چرا از ...خوام یمن گشنمه،مرغ م«:سروش شروع شد يها يریدوباره بهانه گ میدیبه خونه رس یوقت

 ییدا ۀام رو از خون يبابا نگذاشت آتار...م؟یخور یم چیساندو یمگه نگفت...کجاست؟ نایس...گشت؟مسافرت بر ن

.«...ایخوام ما یپول م... د؟یپس چرا برام نخر... ارمیب

 هینا چاراً .بود یخال یهم خال خچالی زرویفر.نمونده بود يزیجز چند تکه نون خشک چ.آشپزخونه يرفتم تو کالفه
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 یهاش باق يشد و رفت سراغ اسباب باز ریس یوقت.پختم و با همون چند تکه نون دادم به سروش عدس و نخود یکم

خورد،  یجور فکر که مثل خوره مغز من زو م رآشفته و هزا طیتوجه به اون شرا یسروش ب.غذاش رو خوردم ةموند

با چه  گهید ۀسر کنم؟اصالً هفتهفته  کی يچه جور ادیبابا ن ؟اگهیبا خودم گفتم،فردا چ.کرد یم يباز نیداشت ماش

؟يبرم آزاد یپول

از  مهیرختخوابش نبود،سراس يسروش تو.صبح بود ازدهیشدم  داریب یصبح بود که خوابم برد،وقت يهایکینزد

 يخانوم احمد يکوچه،داشت با پسرها يرفتم تو ستین دمیکه د یاومدم،همه جا رو گشتم و وقت رونیرختخواب ب

.رونیدر خونه شون آورد ب يسرش رو از ال يخانوم احمد.کرد،صداش زدم یم يباز

ومدن؟یجان بابا هنوز ن ایما-

.رینخ-

 هیچادر  ریچادر به سر اومد طرفم،از ز يبود که خانوم احمد دهیخونه،هنوز سروش به در خونه مون نرس يتو رفت

ناهارش  يبرا يزیچ هی ریل معصوم،بگمرد،گناه داره طف یم یبچه داشت از گشنگ نیدخترم،ا ایب«:داد دستم کیپالست

.«درست کن

خواستم قبول نکنم،داشتم از .چشمم به سروش که سرش رو چسبونده بود به پاهام هیبود و  کیچشمم به پالست هی

رو از خانوم  سهی؟کیسروش چ یتوانستم تحمل کنم ول یمن م دینداشت،شا یسروش که گناه یمردم ول یخجالت م

.تشکر کردم یندگگرفتم و با شرم ياحمد

 یکن یبازم اگه فکر م.یجوش یبا ما نم ادینکن،خودت ز یبیغر گمیمن که م!هم مثل دختر من ست،تویتشکر الزم ن-

.از دستم ساخته است بگو يکار

گفتم که  یجوشم،کاش م یگفتم که چرا باهاش نم یم يکاش به خانوم احمد.تو میتشکر کردم و با سروش اومد بازم

 شیتونم پ یاز خجالت نم یزنن که حت یم ییو چه حرفها سنینو یبرام م يعاشقانه ا يچه نامه ها دو تا پسرهاش
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به خواهرش نظر  يکدوم برادر.هستند ادرهامپس اونام بر یگفتم که اگر تو مادرم یکاش م.خودم تکرارشون کنم

.رو تحمل کنم يو اون همه ترحم و دلسوز رمیرو ازش بگ سهیشدم اون ک یکاش مجبور نم يداره؟ا

 يتو چه جور.قدر خودت رو کوچک نکن نیسروش جان،تو رو خدا ا«:سروش رو بغل کردم و گفتم.ام گرفت هیگر

.«گم یم یچ ؟بفهميکه گشنه ا یو بگ هیهمساۀخون يبر یتونست

 هی!ش بکننگاه به قد هی؟یگیم یدونه که تو چ یگناه چه م یب ۀبچ نیا!ینفهم یلیبه خودم گفتم خ.بغض نگاهم کرد با

!نگاه به سن و سالش بکن

بر  یمعلوم نبود که بابا ک.شون کنم يبند رهیآشپزخونه،مجبور بودم ج يداده بود بردم تو يکه خانوم احمد یلیوسا

.نمشیبب شمیموفق م یک ایگرده  یم

 یآدم تا وقت چرا.لب خدا رو شکر کردم ریز دیچیخونه پ يبرنج که تو يبو.کردم یم ییتونستم صرفه جو یتا م دیبا

که نعمت وجودشون رو  شهیم يما اون قدر عاد يبرا زهایچ یدونه؟چرا وجود بعض یرو داره قدرش رو نم يزیچ

!م؟یکن یفراموش م

خندون شروع به خوردن .بشقابش رو پر کردم و گذاشتم جلوش.غذا ذوق زده کنارم نشست سید دنیبا د سروش

.کرد

!ا؟یما-

.جونم-

.يخواد ببردش شهر باز یفت داداشش مگ لیامروز اسماع-

!ا،چه خوب-

م؟یریما نم-

.میریچرا،هر موقع بابا اومد م-
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!يبره شهر باز یمن رو هم م یبهم گفت اگه بهش تلفن کن لیداداش اسماع-

.«!ل؟یداداش اسماع«:دمیاز کار افتاد،متعجب پرس فکرم

.گنده داره لیآره،همون که سب-

بهت گفت؟ یچ-

!يبرن شهر باز یمنم با خودشون م یاگه زن بزن ،گفتیکن یت بهت بگم که بهش تلفنگف-

.«کوچه حرف نزن،باشه؟ يبا پسرها گهید«:معصوم سروش گفتم يتو چشمها رهیخ

.من حرف نزدم،خودش بهم گفت-

.برمت یم اد،خودمیدلم،صبر کن بابا ب زیدروغ گفت عز-

بابا برام  یگرده؟مگه نگفت یمامان زود بر م ینگفت ؟مگهيخر یم چیاندوبرام س ینگفت ،مگهیگ یتو هم دروغ م-

.یخره؟همش دروغ گفت یم يآتار

خواست دروغ  یدلم نم... یعنی...من دروغ نگفتم سروش جان«:گفتم يا انهیبا لحن دلجو.دمیخودم خجالت کش از

.«گهیخب،نشد د یافته،ول یاتفاقها م نیکردم حتماً ا یبگم،فکر م

؟یچ يبازشهر -

.میکه بر دمیقول م ارهیاگه بابا پول ب... حتماً-

!ها يقول داد-

هر جور بود سر .موند یخونه م يسروش اکثراً تو.عادت کرده بودم ییبه تنها گهیهفته هم هر جور بود گذشت،د اون

دوست نداشتم .يلندب ،بااليباز نیم،ماشیکرد یم يبا هم گرگم به هوا باز.کوچه رو نکنه يکردم تا هوا یگرمش م

.کنند يباز فشیبا احساسات لط ایو  فتهیکه نداره ب ییزهایچ ادیاز خونه  رونیروابط ب يتو

اومدن  یمأمور م یب ایشد با مأمور  یم ادتریبابا که روز به روز تعداد شون ز ياز طلبکارها يکسریروز  هر
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.دهیکش یکیبار يکارش به جاها دمیفهم یم دم،ید یاونا رو که م.سراغش

قرض کنم،چون به اومدن بابا  ینداشتم و دوست هم نداشتم از کس یپول چیه.يآزاد دونیهفته نتونستم برم م آخر

پول قرض  یکه از کس دمید یخودم نم يعالوه بر اون تو.مطمئن نبودم و ممکن بود نتونم پولشون رو برگردونم

اش کنم  یعصب خودیبهانه دستش بدم و ب ادیمبابا  ینداشتم وقت ل،دوستیوسا يکم کم شروع کردم به جمع آور.کنم

 یچ يبرا!برسم؟ یخوام به چ یدونستم م ینم.خودش رو برام از دست داده بود يمعنا یزندگ.و باز هم کتک بخورم

؟يا زهیچه انگ ؟بایبه چه هدف دنیرس يکنم؟برا یم یزندگ یچ يبرا!زنده ام؟

دوازدهم فصل

 یاالن بر م«:دمیاش رو بوس یشونیپ... خورد که زنگ زدند یو با ولع مسرخ شده ر يها ینیزم بیس سروش

.«يریبخور دل درد نگ واشیگردم،

.«ییسالم دا«:جا خوردم دیسع ییدا دنید از

سالم،بابات خونه هست؟ کیعل-

.تو دییست،بفرماینه ن-

بغل  دیکشان اومد و پر ادیروش فرس.بلند سروش رو صدا زد يو با صدا اطیح ياومد تو ییدا.در کنار رفتم يجلو از

.دیسع ییدا

.«؟يریتماس بگ هی یتون ینم«:رو کرد به من ییدا

.پول نداشتم... من-

شه؟ینم دایپ يدوزار هیخونه  نیتو ا یعنی-

.«درست کنم يتو تا براتون چا دییبفرما«:در خونه رو بستم.»!يدوزار هی یحت«:لب زمزمه کردم ریز
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گرده؟ یبر م یک.،اومدم با بهمن صحبت کنموقت ندارم ادینه،ز-

.ومدهیکه ن شهیم يدونم،ده روز ینم-

!ستیآدم بشو ن کهیمرت نیال اله اال اهللا،ا-

 ییبرو دا«:پول درآورد و داد بهش بشیج يو از تو نیگذاشتش زم ییگفت،دا يزیچ هی ییدر گوش دا سروش

.«جان،برو بخر

رفت و در خونه رو .»باش ابونیمواظب خ«:رفت گفتم یم رونیدر که ب د،ازیپقا ییبا عجله پول رو از دست دا سروش

.«حالتون خوبه؟«:زد شیآت گاریس ییدا.دیمحکم به هم کوب

ها؟ ؟بچهییدا د؟زنیممنونم،شماها خوب-

.خوبن ،همهيا-

...یمامان-

.رو شکر ست،خدایاون هم بد ن-

.«؟یکه بهت گفتم بهش گفت ییزهای؟چيردراجع به سروش با بهمن صحبت ک«:پله ها يرو نشست

.بله،گفتم-

!جه؟یخب،نت-

.کرد گهیفکر د هی دیم،بایاصرار نکن شه،بهترهینم ی،راضيداد ادیشما بهم  دی،فهمیچیه-

.«کن يریروز بهانه گ ،هرییدا یتالشت رو بکن دیبا«:صداش مهربون شد لحن

.دمشیند گهیکه سروش رو برگردوند د يروز يفردا رم؟ازیکه بهانه بگ نمیب یهر روز؟من هر روز بابا رو م-

ره؟یگ یمگه نم.رهیگ یمادرش رو م ۀتونم،بگو بهان ینم ،بگویبگ دیبا شیدیهر موقع د-

کنه دروغ  یم الیزنم خ یهم تا من حرف م نیهم يگه،براینم یچیبابا خونه است ه یوقت یره،ولیگ یچرا،بهانه م-
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.گمیم

بچه عقب  نیرفتن ا یهر چ.ستین ریتأث یتو هم ب يحرفها یدارم ول ییبرنامه ها هیمن  اال،حییکن دا یبازم سع-

.به خودت فکر کن! افته ها یکار تو هم عقب م فتهیب

.«...نیمیکه مامان س... دونم که یبرم،م ستیدونم که اصالً قرار ن یمن م«:زدم یتلخ لبخند

من «:رو جمع کردم رومیچشمهام رو بستم و تمام ن.دیچرخ یدهنم نم يجمله اصالً تو نیانگار ا.برام سخت بود گفتنش

.«ستیمن ن یمادر واقع نیمیدونم که مامان س یم

.«؟یگفت یچ«:مات و مبهوت زل زده بود به دهنم ییباز کردم،دا چشم

.«اونجا نیمن رو بفرست نیخوا یهم نم ست،شمایمن ن یمادر واقع نیمیمامان س... دونم یگفتم که م-

بهت گفت؟بهمن؟ یک-

.بله،بابا گفت-

با اون  یینداشتم که دا ادیتا به اون روز . »!يدیپس باالخره فهم«:موهاش يو دست کرد ال دیکش یقینفس عم ییدا

مسئله  نیا دیاز همون اول هم گفتم نبا«:زد و ادامه داد یلحن آروم و پر عطوفت باهام صحبت کرده باشه،لبخند کمرنگ

حق با  دیدونم واال،شا یات اثر بگذاره،نم هیروح يتو ممکنهگفت  یگوشش بدهکار نبود،م نیمیکنن،س یرو از تو مخف

.«خودش دوست داشت،درسته؟ يتورو مثل بچه ها نیمیجان؟س ییداره دا یبود،حاال چه فرق نیمیس

بابا بمونم،من  شیپشد که  ینم یخودش،اگه مثل اونا دوستم داشت راض ينه مثل بچه ها یدرسته،دوستم داشت،ول-

.برد یرو هم با خودش م

مگه سروش رو برد؟-

...من یبرد،ول یتونست،وگرنه م ینم-

فقط .یباش ششیاگه بتونه از خداشه که تو هم پ نیمیداستان ها نکن،س نیا ریخودت رو درگ خودی،بیینداره دا یبیع-
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به  ادیو سروش ز نایمن،بابات ممکنه در مورد سدر ض.کشه یاش رو اون جا جمع و جور کنه طول م یزندگ یکم هیتا 

رو بده  ارتیکه بهمن بتونه راحت اخت یستین نیمیس ۀچتو ب.کنه یفرق م هیدر مورد تو قض یول رهیسخت نگ نیمیس

!ه؟یکه منظورم چ یفهم یم.نیمیدست س

.فهمم یبله،م-

رو  دنشیهمون که چشم د.ییهستم دا ایماخواستم بگم من همون .داد یآزارم م یینگاه متفاوت دا یکالم و حت لحن

راحت شده باشه  الشیماجرا خ دنیانگار که بعد از شن دیسع ییدا یول.یدونست یمشکالت م ۀو مسبب هم ینداشت

.«ازتون بپرسم؟ یسئوال هیتونم  یم« :کنارش نشستم.کرده بود رییرفتارش صد و هشتاد درجه تغ

.جان ییحتماً،بپرس دا-

با هم ازدواج کردن؟ يچه جورمامان و بابا -

- !گه؟ید نهیمیمنظورت س-

.کردم دییبا سر حرفش رو تا یسئوالش جا خوردم ول از

مرد  هیمحل ما، يکرد که بهمن اومد تو یم لیتحص یقیدانشکده موس نیمیس.ما بود یۀداستانش مفصله،بهمن همسا-

 یکس نم چیبه عقل ه.فتهیاتفاق ب نیکرد ا یکس فکرش رو هم نم چیه.دو ساله داشت یکیدختر  هیمجرد که 

خودت رو !نکن میچقدر گفت.پا عاشق و معشوق شده بودند هیو بهمن  نیمیاز ماجرا با خبر شدند که س یهمه وقت.دیرس

 هیاش و  یلیجز مدرك تحص م،پدرتینبود یکدوممون راض چیه.یشیم مونیازدواج غلطه،پش نیبدبخت نکن، ا

 نیمیس.نور ینور عل يتو هم شده بود.يخونواده نداشت که بفرسته خواستگار هی یحت.نداشت یچیه یشرکت فسقل

 فیبهمن در عوض همه فن حر ی؟ولیچ یعنیخونواده  لیازدواج و تشک دیفهم یم هچ.تجربه و جوون بود یدختر ب هی

 نیهمچ هی دست دنیدختر پاك و معصوم شون رو م يکدوم خونواده ا.بچه هیرو داشت با  یزندگ هی ۀتجرب.بود

هر آدم .ودنب ییزناشو یاون اصالً اهل زندگ ینبود ول یتو وجود داشت حرف یجو مردونگ هیاگه بهمن  ؟الاقلیآدم
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داد  یاون شرکت هم که روز به روز گسترشش م.ستیمرد خانواده دوست ن نیا دیفهم یدش،مید یهم که م يخر

 هیتو  میپامون رو کرد نیهم يبرا.ستیبشو ن یزندگ ین،زندگیدونستم ا یاز اولش هم م.آقا بود حیفقط محض تفر

گفت اال و بال  یپا داشت،م هیمرغش . کرد،دو سه روز لب به غذا نزد یخودش رو زندان نیمیس!کفش که نه

 میگفت.آبرمون تو محل رفته میدید.میاز اصفهان تماس گرفتند که ما ازدواج کرد.آخرش هم با هم فرار کردند!بهمن

.برگردن

تو رو هم  يماجرا.اون ما رو م،نهینیبابات رو بب میهمون شد که نه ما چشم داشت یول.میگرفت یعروس د،براشونبرگشتن

رو پنهون  يا هیقض نیهمچ شهیمگه م یول.که اون خواست میرو کرد يما هم کار.مینگه دار یخواست که مخف نیمیس

تو هم بد نشد  يبرا.هست ییخبرها هیشد که  یم رتیفردا دستگ ،فردا،پسيدیفهم یهم نم ؟امروزینگه داشت؟تا ک

 شیآلمان پ يبر یتون یات،م یسر زندگ يریو م یکن یشوهر خوب م هی،ییهزار ماشااهللا خوش بر و رو.ییدا

.یمنظورم رو بفهم دوارمیام.ییدا ستیتو ن ۀکیبگم که اون ت دیبا...  یساالر نشست دیاگه به ام... اگه... مادرت

انگار من پسرش رو !طور نیساالر رودر رو باهام صحبت کنه،اون هم ا ةدربار ییحاال نشده بود دا د،تایاز سرم پر برق

رو به خودش برگردونم و  ییحرف دا یول.دمیخجالت کش ایشدم  یدونم عصبان یسرخ شده بودم،نم.اغفال کرده بودم

:آهسته گفتم

ره؟یگ یر خونواده دارش مپس يخونواده رو برا یدختر ب هی یفهمم،کدوم آدم عاقل یبله م-

خونواده  یگفته تو ب ی،کییدا ستین نیمنظورم ا«:از کوره در رفت،مات نگاهم کرد ییلحن کالمم نرم بود دا نکهیا با

.«؟يا

 چیخونواده ام،ه یدختر ب هیمن .دیاز من هم متنفر باش دیحق دار اد،پسیاز پدر من بدتون م ،شماییدا نهیهم تیواقع-

 یمن ک ؟یجان؟برم بهش بگم چ ییمادرم؟کدوم مادر دا شیبرم پ دیخوا یازم م يه جوررو ندارم،چ یکس

دو ساله اش رو ول کرده و رفته،چه جور  ۀکه بچ يرماد دیکن یکنه؟فکر م یاز کجا بدونم که قبولم م دیهستم؟اصالً با
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من باشند؟ یلتماس کنم که حامو اون ا نیبه ا دیبا ؟چرایچ يالتماسش کنم که نگهم داره؟آخه برا نیخوا یه؟میآدم

و پفک رو بغل گرفته  پسیو چ یعالمه بستن کیبغضم رو قورت دادم و رفتم طرف در،سروش بود که .در اومد يصدا

 ختیرو ر دهاشیخر ۀو هم اطیح يبا عجله اومد تو.لبخند زدم و گونه هام رو پاك کردم دنشیناخودآگاه از د.بود

پفکها رو  نیا.ایمال ما یکی نیا.مال من یسه تا بستن نیا«:کرد میشروع به تقسپله،بعد با انصاف خاص خودش  يرو

.«مال من هیا،بقیما یکیدم،یشکالتها هم خر نیا ا،ازیمال ما پسهیچ نیخورم،ا یمن م

خودش به شما هم  پسیاز چ ایما«:کنه شکشیخود پ يها یاز خوردن ومدیباز هم دلش ن یول ییافتاد به دا نگاهش

.«دیسع ییدا دهیم

 ییدا.درست کردم يآشپزخونه و چا يرفتم تو. شروع به خوردن کرد ییبغل دا يتو د،سروشیصورتش رو بوس ییدا

مطمئن بودم که  باًیتقر. کرد ينداره تا شب منتظر بابا موند و با سروش باز يادیبر خالف اونکه گفته بود فرصت ز

خونه نداشتم که به عنوان  يتو یچیه.شدم یم نگران شترید بش یتر م کیهوا تار یهر چ.نهیبابا رو بب شهیموفق نم

بود و  دهیسروش بهش چسب.موعد شام برسه عزم رفتن کرد نکهیخوشبختانه قبل از ا.دیسع ییدا يشام بگذارم جلو

.گذاشت بره ینم

 ییدا نکهیبا ا.با بودبا.اومد دیکل يکردم که صدا یو سروش رو تماشا م ییبودم و کلنجار رفتن دا ستادهیپله ها ا يباال

رو داشتم که مچش رو گرفته  یو حکم آدم دمیترس نشیدیاز د یخواد باهاش صحبت کنه ول یگفته بود م دیسع

.نگذاشت ییدا یکنه ول دادیداد و ب اومد دیرو د دیسع ییبابا تا دا.با تته پته سالم کردم.باشند

.باهات صحبت کنم بهمن دیبا-

.«کنم یخبر م سیوگرنه پل رونیب دیببر فیبا شما ندارم،تشر یحرف چیمن ه«:صداش رو برد باال بابا

توش  یخوب ست،پولین يبد ۀمعامل«:و گفت نییو رفت طرف بابا،صداش رو آورد پا نیسروش رو گذاشت زم ییدا

.«یداره،بهتره به حرفهام گوش کن



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٤

 یاتاق ول يتو میدست سروش رو گرفتم و رفت خونه، يچند لحظه مکث کرد و بعد با اشاره بهم فهموند که برم تو بابا

:دمیشن یصداشون رو م

.باهات اتمام حجت کنم بهمن نجایاومدم ا-

!دییبفرما-

به مادرش؟ يتا سروش رو بد يخوا یبرم،چقدر پول م هیحاش خودیحوصله چونه زدن ندارم،وقت هم ندارم که ب-

...يپدر شه؟کدومیخودش رو بفروشه؟مگه م ۀبابا بچ یعنیبود؟ يشنهادیچه پ نیسکوت کرد،من شوکه شدم،ا بابا

!سرم يبابا مثل پتک خورد تو جواب

!ونیلیپنج م-

چقدر پوله؟ یدون یمگه من سر گنج نشستم؟م!ونیلیپنج م-

.ستیهم توش ن یحرف ،يبد ونیلیپنج م دیبا يخوا یرو م ست،بچهیبه تو مربوط ن گهیاونش د-

خواست برم و  یدلم م.خورد یحالم داشت به هم م.کرد یخودش حساب کتاب م شیپسکوت کرد،حتماً داشت  ییدا

 ةعاطفه داشت دربار یاحساس و ب یچنان ب.اومد یازش بدم م شتریگذشت ب یم یصورت بابا،هر چ يتو ندازمیتف ب

 یقدر ب نیآخه آدم ا.سر راه آورده زکرد سروش رو ا یم الیدونست،خ ینم یکیزد که اگه  یفروش بچه اش حرف م

عاطفه؟

.نیمیبه س يدیحضانت بچه رو م یمحضر،همون جا که پول رو گرفت يتو یدم،ولیباشه،پول رو م-

؟یقبوله،ک-

.برم یامروز م نیسروش رو از هم یکنم،ول یخبرت م گهیتا دو سه روز د-

.يریگ یبچه رو م يهر موقع پول رو داد!خودیب-

تار مو  کیاگه .کنم پول رو زود جور کنم یم یمن سع.ادیسرش ن ییبچه ات بال سر يباال نیپس ال اقل چند روز بنش-
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.کشمت بهمن یم یعل ياز سر سروش کم بشه به وال

.«!رونیب«:در خونه رو باز کرد بابا

 یشد من رو از بابا م یم دایهم پ یکیکاش «:حسرت خوردم.و اومد تو دیرفت و بابا محکم درو به هم کوب ییدا

.«!دیخر

.«!م؟یدار یشام چ«:دیپرس دمیکش یاون چند روز چ يسؤال کنه تو نکهیبدون ا بابا

.«کردم که حاال شام درست کنم؟ یم دیخر دیشام؟با کدوم پول با«:پوزخند زدم ناخودآگاه

و  دیکشش قینفس عم هیبابا .»!قدر پررو شدم؟ نیتا حاال ا یمن از ک«:خودم فکر کردم شیلحظه ساکت شد،پ کی

:گفت

شد؟ یکه بهت داده بودم چ یپول پس

 یجنس برامون نم کهیچهار تا ت ياگه خانوم احمد.موقع تموم شد ن،همونیداده بود شیپ ۀاون پول رو که سه هفت-

.میمرد یم یآورد از گشنگ

.«؟يخانوم احمد«:کرد اخم

.مون هیهمسا-

؟يکرد ییاحمق از مردم گدا-

 یخوردن يسر هیبرامون  دیگشنه بود،فهم ؟سروشيا ییبه خدا،چه گدا نه«:برداشت طرفم،خودم رو جمع کردم زیخ

.«آورد

.«رمیم یم یبخر،دارم از گشنگ یکوفت هیپاشو برو «:و چند تا اسکناس انداخت جلوم بشیکرد تو ج دست

 روشن ونیزیتلو يبابا داشت مثل گذشته ها رو به رو میبرگشت ید،وقتیخر میرو برداشتم و با سروش رفت پولها

موقع شام . آشپزخونه تا غذا درست کنم يتو نییاتاق و من هم با عجله رفتم پا يخوند،سروش رفت تو یروزنامه م
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معصوم هول داشت مبادا غذا رو از جلوش  طفل.خفه بشه دمیترس یخورد که هر آن م یسروش چنان با حرص و ولع م

!به فروش بچه اش دیکرد؟شا یفکر م یبه چ.دفکر بو يخورد و سخت تو یغذا م نهیبابا اما با طمأن.بر دارند

رفتم  يچا ینیس هیکارم تموم شد با  یوقت. داد يکه دستور چا دمیبابا رو شن يشستم صدا یشام رو که م يظرفها

همون طور که .گذاشتم و از باال رختخواب آوردم پهن کردم زیم يرو رو ینیس.مبل خوابش برده بود يسروش رو.باال

.«؟يآزاد دونیم نیومدین شیپ ۀچرا دو جمع«:دمیمشغول بودم پرس

چون مطمئن بودم اگر بابا اومده بود و مارو . زدم یدست هی ی،وليآزاد دونیقبلش خودم هم نرفته بودم م ۀهفت نکهیا با

.«نتونستم«:روزنامه بود گفت يسرش تو.بود دهیرو پرس لشیبود حتماً ازم دل دهیند

.«میاز ظهر منتظرتون شد من و سروش تا سه بعد«:گرفت حرصم

.«!نه؟ ای یکن یم گه،بسینتونستم د«:اش رو دوخت بهم یعصب يچشمها

نگاهش ثابت  یروزنامه،ول يچشمهاش رو. بابا نشستم يرختخواب خوابوندم و رو به رو يسروش رو تو.ندادم ادامه

.بود

.«د؟یکار رو بکن نیا ادیدلتون م يچه جور«:دمیزدم و پرس ایبه در دل

.«کدوم کار؟.. «:برداشت زیم يرو از رو پشیگوشه و پ هیرو پرت کرد  نامهروز

.بده ییکه قراره دا یپول.منظورم سروشه-

پول  نیالاقل ا.مادرش شیفرستم پ یبچه رو م نیاول و آخرش که ا«:پیپ يتو ختیو توتون ر دیکش قینفس عم هی

.«خودم يمثل اون وقتا... هه... ادیبه چشمش ن ونیلیهم اون قدر داره که پنج م دیزنم،سع یم یزخم هیرو به 

بابا نبودم که  طیشرا يمن تو.درباره اش قضاوت کرده بودم يدلم براش سوخت،از خودم بدم اومد که اون جور کهوی

!کشه یم یبفهمم چ

ن؟یکرد دایخونه پ-
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.ستین يصاحبخونه اش هم آدم بد.خوابه است هی ۀخون هیآره،-

ن؟ید یم یونه رو چصاحبخ نیجواب ا-

تا چند روز . میبر نجایاز ا دیست،بایمهم ن.داره یکم بر م هیکه بهش داده بودم  شیباهاش صحبت کردم،از پول پ-

؟يرو جمع کرد لیوسا.میکن یم یاسباب کش گهید

.کنم یمونده که دو سه روز آخر جمعشون م زیم زیچ يسر هیباً،یتقر-

به پبپش زد و  یقیپک عم.زیم يکه بهم داده بود برداشتم و گذاشتم رو رو یکشو پاکت يشدم و از تو بلند

.«ش؟یخوند«:دیپرس

.«بله«:نشستم دوباره

.خواستم بهت بگم،مجبور شدم ینم-

.دونم یم-

.مادرته گهید یکی نیمیس ينداره،جا یناراحت-

 هیجور نیه باشم چه نباشم اچ یعنی... ستمیمن ناراحت ن«:و گفتم دمیدلم خند يکه زد تو یربط یحرف ب از

.«هست؟هر دو تاشون من رو گذاشتند و رفتند نشونیب یمادر خودم،چه فرق ای نیمیس.گهید

؟!منه ریتقص دیهم نبود،نتونستن با من بسازند،شا نیمینبود،س يمادرت زن بد-

ن؟یباهاش آشنا شد يچه جور-

اونجا با مادرت آشنا  دیپام رس.رمیبگ هیندم تا تونستم بورسدرس خو یکل.تو آلمان ییتو دوران دانشجو... با مادرت؟-

با اون همه جنگ و ... ياومد ایبعدش هم تو به دن... مون ییچند ماه بعد از آشنا دیشا... میزود ازدواج کرد یلیشدم،خ

 ران،قبولیا میایببعد از درسم گفتم ... میو بچه دار هم شد میکه با هم ازدواج کرد بهیم،عجیدعوا که از روز اول داشت

.نکرد،من هم تورو برداشتم و اومدم
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.«خوشگل بود؟«:دمیپرس نانهیغمگ

...بلند ،قدیآب يپرپشت بلوند،چشمها ي،موهایلیخ«:و بهم زل زد دیخند

درست شکل خودت ... براش بکنم يشد که حاضر بودم هر کار یم یاون قدر خواستن دیخند یم ینداشت،وقت نقص

.«افتم یکالرا م ادی تنمیب یبود،هر وقت م

.«نشد؟ يدنبالم؟ازش خبر ومدین گهیچرا د«:لبخند به لب داشتم ناخودآگاه

ام  یرانیا يها ياز هم دانشکده ا یکیازش خبر نداشتم تا چند سال بعدش که  گهیاز اون د ومد،بعدیدونم چرا ن ینم-

.و بهم گفت که کالرا ازدواج کرده دمید رانیا يرو تو

.فکر تنها گذاشت ایدن هیو من رو با  دیرو خاموش کرد و کنار سروش خواب پشیپ.نگفتم يزیهم چ کرد،من سکوت

زدهمیس فصل

 مکتیمن هم دوست داشتم مثل هر سال برم و پشت ن.گرفته بود يسال با شروع شدن مدارس دلم بد جور اون

 یهمکالس شیبه اهدافم تالش کنم، پ دنیرس يبرا ایدن يآدمها ۀدوست داشتم مثل هم. و درس بخونم نمیمدرسه بنش

دونستم که همه شون درست بر عکس من تو شور و حال  یم.خبر بودم یازشون کامالً ب گهیباشم که د ممیقد يها

خونه نشستم و  يکه من تمام مدت تو یتابستون.رو گذروندن یهستند و حتماً تابستون خوب یلیتحص دیآغاز سال جد

 دنیکه بعد از فهم یسخت ییکه از طرف بابا صادر شد و تنها لیبا حکم ترك تحص.ون بودمم یرفتن زندگ نیشاهد از ب

ام شده بود سروش  یتنها دلخوش.از دست دادن نداشتم يبرا يزیچ گهیدست داده بود،د مبه نیمیموضوع مامان س

.رفت شمیاز پ ییکه او هم چند روز بعد از صحبت بابا و دا

دو ماه بود مثل مادرش شده بودم و دل کندن ازش برام حکم مرگ رو  کیه بود که نزدمن با گذشت وندیتنها پ سروش

صورت  يرو یبغلم کرد،با مهربون دیسع ییدا.ام رو با خودش برد یرفت و تمام خاطرات کودک.رفت یداشت،ول
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سراغم  ادینم گهیرو داشت که د نیاحکم  حتهاشینص.خواست مواظب خودم باشم یو ازم م دیکش یدست م سمیخ

 نیمیمامان س يرو برا زیاون نامه همه چ يتو.مامان پست کنه يو خواستم تا برا ییپاکت نامه دادم دست دا کیو

.نوشته بودم و به خاطر تمام محبت هاش ازش تشکر کردم

از سروش برام قابل تحمل  يدور.چشمم خون هیچشمم اشک بود و  هیاون مدت  يتو.ومدیدو هفته خونه ن بابا

تاب  یکار ب نیدونستم که ا یم یقشنگش رو بشنوم ول يو صدا رمیتماس بگ ییدا ۀگرفتم با خون میند بار تصمچ.نبود

 یوقت یحت.دمیترس یرون بگذارم،چون تنها بودم و میاصالً جرأت نداشتم پام رو از در خونه ب نکهیکنه،ضمن ا یترم م

بابا هم که خودش .طلبکارها ایها بودند، هیهمسا ایاشت،با من کار ند یکس.کردم یزد باز نم یزنگ در خونه رو م یکس

.داشت دیکل

کردم به  یهر روز آرزو م.دمیکش یهر روز انتظار برگشتن بابا رو م.رفته بود نیخود از ب يروز جمعه به خود يقرارها

غافل از .میند برگذاشت یکه راحتم نم ییفضول و پسرها يها هیخونه برگرده و هر چه زودتر از اون محل با اون همسا

!است دهیام کش یزندگ يبرا ییسرنوشت چه نقشه ها نکهیا

چشمهام  ریبودم که ز دهیکرده بودم و ترس هیاون قدر گر.پوست و استخوان شده بودم یبابا برگشت از گشنگ یوقت

 يم خبرخندون شهیهم ياز اون چشمها گهید.کردم یوحشت م دمید یم نهییآ يخودم رو تو یگود افتاده بود،وقت

شده  زونیآو نییرو به پا یشگیبغض هم شت،ازتبسم ندا شهیلبهام برخالف هم.نبود،غم بود که توش لونه کرده بود

چه !خوردم؟ یچ!اون مدت چه کار کردم؟ يتو دیاصالً نپرس.ومئیبه چشم بابا ن يظاهر راتییتغ نیکدوم از ا چیه.بود

تهران  ۀنقط نیتر ییانتها دیجد ۀخون.میوز بعد از اون خونه رفتدو ر!سر کردم؟ يشبها رو چه جور!سرم اومده؟ ییبال

شلوغ و پر رفت و آمد که اکثر کوچه پس کوچه هاش  ۀمحل کی.بودم دهیاسمش رو تا اون روز نشن یتبود که ح

 تا بچه از سر و کول هم باال ستیهر کوچه بالغ بر ب يتو.داشتند یمیکهنه و قد يخونه هاساختار.آسفالت هم نداشت

.رفتند یم
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با دهن باز به اطرافم نگاه .شد و رفت پشت وانت ادهیبابا هم بالفاصله پ.شدم ادهیکه نگه داشت با ترس و لرز پ نیماش

رد  نیکوچه ها ماش يم،تویبر ادهیپ دیبه بعد رو با نجایا ا،ازیما ایب«:چمدون داد دستم هیکردم که بابا  یم

.«میرو با دست ببر لیوسا میمجبور.شهینم

 يو متعاقبش صدا دیسوت کش یکی.کرد راه افتادم یحمل م یبزرگ رو به سخت ۀبابا که خودش هم دو تا جعب دنبال

.«شد لیمحله تکم!وال بابا يا«.»اومده ن،نعمتیبچه ها تماشا کن«.»يا کهیچه ت!کن ریاونجا رو س«:چند تا پسر اومد

چمدون رو از دستم گرفت،وحشتزده  یکی.شده بود برسم ازم دور یلیکردم تا به بابا که خ ادیقدمهام رو ز سرعت

آب دهنم رو قورت دادم و برگشتم سمت بابا که .»!خانوم خوشگله ارمیمن م«:پسر جوون بود هیدم،یخودم رو عقب کش

.«میکن یکمک م«:رو برد باال و رو به بابا گفت اشپسر جوون صد.کرد یبوده و از دور مارو تماشا م ستادهیحاال ا

 یها رو م لهیدارند با کمک راننده وس گهید يسه چهار تا دمیسمت وانت و د دمیچرخ.سر تکون داد که باشه بابا

از دو .گفت خودم رو به بابا رسوندم یلب چرت و پرت م ریبود و ز ستادهیکه کنارم ا يتوجه به پسر یب.نییگذارند پا

در و  یفیدو طبقه که از شدت کث ةآپارتمان غمزد کی.میدیآپارتمان کوچک رس کیو به  میتو در تو رد شد ۀتا کوچ

 یعنیانداختم که  نییاز خجالت بابا سرم رو پا.روش نوشته بودند راهیداشت و هزار جور فحش و بد و ب اهیس يوارهاید

!ها نوشته اند یچ نجایا دمیمن ند

داشتند در  یسع یلیکه خ يریپ زن و شوهر. نشست یاول خود صاحبخونه م ۀم،طبقیدوم رو ما اجاره کرده بود ۀطبق

و شوهرش پشت  يرزادیخانوم ش.بود دایشون کامالً پ يتناقض رفتار یبرخورد اول مهربون و با عطوفت جلوه کندد ول

.زد یحرف م کبندی يرزادیو خانوم ش دمیشک یبه همه جا سرك م يمن با کنجکاو.بند من وارد خونه شدند

فاطمه و .کردند یم یزندگ یش،متأهل بود و با زن و بچه اش همون حوالآقا محمود،پسر بزرگ.تا بچه داشت هفت

شهرستان سلماس  ياونا هم تو.بچه داشتند نیدو ج هی يرزادیزهرا خانوم ازدواج کرده بودند و به قول خانوم ش

شرور  یلیمادرش خ ۀساله که طبق گفت شیج،شو پن ستیپسر ب هی.مراد فرزند چهارم خانواده بود.کردند یم یزندگ
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کس  چیبرند و ه یمحل همه ازشون حساب م يگفت تو یم يرزادیکوچکتر ش،خانوم ش ثم،برادریدرست مثل م.بود

اون قدر .خوندند یدرس م رستانیهر دو سال اول دب.يدو قلو بودند و ته تغار نتیو ز میمر.نداره شیاز دستشون آسا

.شون بدم صیتشخ گهیهمد تا بتونم از دیماه طول کش نیباً چندیشباهت داشتند که تقر

 ینبود ول یو خونگرم میآدم مال.کرد یاز صبح تا شب کار م یداشت ول يادیسن ز نکهیبا ا.معمار بود يرزادیش يآقا

.دیرس یمثل فرشته ها به نظر م يرزادیبا خانوم ش سهیدر مقا

گشتم،صبح  یبر م ییداشتم از نونوا.دمیرو د ثمیبار مراد و م نیاول يبرا دیجد ۀسه روز بعد از نقل مکان به خون دو

 یو دارند با چند تا دختر صحبت م ستادندیکوچه ا يدو تا پسر تو میدیبودم که د دهیخودمون نرس ۀهنوز به کوچ.بود

شون  یکینگذشته بود که متوجه شدم  قهیهنوز دو سه دق.گذشتم نتفاوت از کنارشو یو ب نییسرم رو انداختم پا.کنند

تا حاال !...؟یمحل نیمال ا...؟!کجا خانوم خوشگله«:گفت یلب متلک م ریو ز دیکش یسوت م آهستهاد،یداره دنبالم م

.«...زبونت رو موش خورده؟...؟يدیجواب نم یچ ۀواس...بودمت دهیند

به خونه که .ول کن نبود یبه سرعت قدمهام اضافه کردم ول.دیرس یگند عرقش از اون فاصله هم به مشامم م يبو

 يفرفر يموها.لبش بود ۀگوش يلبخند مرموز.جلوم دیچیپ ارمیدر ب بمیج يرو از تو دیکل نکهیاز اقبل  میدیرس

 ۀمردون رهنیپ هیشدند،با  یجا م شلوارش يهم تو گهیبود که سه نفر د دهیپوش یمشک يا لهیشلوار پ هیداشت،

 ینگاهم م صانهیحر.ادد یدست به اون دست م نیچرخوند و از ا یهم دستش بود که مدام م ریزنج هی.قرمز

.«کنار دیلطفاً بر«:و گفتم نییسرم رو انداختم پا.ارمیدوست داشتم با ناخن هام چشمهاش رو از کاسه در ب.کرد

!گر؟یج يکار دار یخونه چ نیا يتو-

داره؟ یبه شما ربط-

؟ینتیو ز میمر قیرف-

نه-
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؟يننه مون کار دار نجا؟بایا ياومد یچ ۀپس واس-

.«؟يشما آقا مراد«:دمیادم باال و پرسابرو د هی

.«!میچاکر«:زد یهیکر لبخند

تونم برم تو؟ یم م،حاالیهست دتونیما مستأجر جد-

 یعنبر آورد،قدمتون رو تخم چشم حاج يبه به،گل آمد و بو«:دیخودش رو کنار کش یلیم یبا ب.زد یبرق چشماش

.«ات،بفرما

.«؟یرو از کجا شناخت ات یحاج«:دیدر آوردم،پرس دیکل بمیج يتو از

.«!م؟یکن احتیتا بشه شومارو س میقرار بگذار هی«:دیانداختم به در،پرس دیکل.ندادم جواب

پشت سر من اومده  دمیفهم.اومد یم نییمراد از پا يصدا دمیپله ها رس يبه باال یوقت.خونه و در رو بستم يتو رفتم

.تو

.مرادت اومده شواز،آقیپ ایب!بتیمص!بتیمص-

هفته کدوم  هیمعلوم هست .يکه اومد يخبر مرگت اومد!بتیزهرمارو مص«:دیکش ادیخونه فر ياز تو يرزادیش مخانو

.«مرده کجاست؟باز افتاده حبس؟ لیذل ثمیم ؟پسيبود یقبرستون

 نین ابه مرور زما یبا هم صحبت کنند ول يمادر و پسر اون جور هیبودم  دهیتا به اونروز ند.پله ها ماتم برده بود يباال

اومد فحش  یو پسرهاش در م يرزادیکه از دهن خانوم ش يزیاون خونه تنها چ يتو.شد يرفتارها هم برام عاد

 یاومد م یاز دهنشون در م یو پدرشون هر چ متدربدون مراعات .گذاشتند یسنگ تموم م گهیپسرها که د.بود

.صحبت کرده بود ثمیمراد و م ةارحق دادم که روز اول اون طور درب يرزادیدلم به خانوم ش يتو.گفتند

کتابم بود که بابا  يسرم تو.غوغا شد نییپا ۀکردم که طبق یخوند و من هم داشتم مطالعه م یبابا روزنامه م اونشب

.«چه خبره؟ نییپا نیمعلوم هست ا«:دیپرس
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.دمشونیاند،امروز د يرزادیخانوم ش يگمونم پسرا-

کجا؟-

.برگشته اند بند دلش پاره شد دیمفه یکوچه،طفلک مادره وقت يتو-

!به پا کنن ییدونسته که قراره چه بلوا یحتماً م-

.«رمیمن دارم م«:گفت دیپوش یکه لباس م یبلند شد و در حال بابا

.«امکان نداره بتونم تنها بمونم گهیخونه د نیا يباز کجا؟تو«:دمیاز جا پر وحشتزده

.تو باشم شیان پتونم مثل سگ نگهب یا،نمیمن گرفتارم ما-

.«؟يگرد یبر م یک«:دنبالش دمیرو برداشت و رفت طرف در،دو فشیک

.کشو برات پول گذاشتم يمواظب خودت باش،تو.با خداست-

عضالت صورتش رو جمع .رونیترسم برم ب یم نیستیشما ن ین،وقتیکرد یم دیکاش قبل از رفتن خودتون خر-

.«با تو چه کار دارن؟ دما،مریما اریدر ن يتورو خدا لوس باز«:کرد

.«کنم نرو یترسم بابا، خواهش م یمن م«:ذهنم بود يهمش تو يرزادیخانوم ش يپسرها ۀافیق

سفارش کنم  يخوا یبرو سراغشون،م یداشت یمشکل.نهییخجالت بکش دختر،خدا رو شکر صاحبخونه طبقه پا-

تو بخوابن؟ شیدخترها ش رو بفرسته شبها پ

.من تنهامخواد بفه ینه،دلم نم-

.«دخترهاش رو بفرسته باال نیآره بابا،بگ«:دیبه ذهنم رس يدر خونه رو باز کرد،فکر بابا

اومد  یهنوز سر و صدا م نییاز پا.شهیم یتا بفهمم چ ستادمیهمون جا کنار در ا.شد ریتکون داد و از پله ها سراز سر

.کرد یکه بابا صحبت م دمیشن یم در خونه رو باز کرد،صداش رو يرزادیش يآقا.آروم تر از قبل یول

.خونه امیتونم ب یدو شب نم یکیباال تنهاست،من  ۀدختر ما طبق نینکه،ایغرض از مزاحمت ا يرزادیش يآقا-
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اومده؟ شیپ یمشکل-

باال  نیخواستم خواهش کنم شبها دختر خانومهاتون رو بفرست.شهیکوچکه که حل م يگرفتار هیست،ین یر،مشکلیخ-

.گهیهم تنها نباشه،باال خره هم سن و سال هم هستن د تا دختر من

ره؟یدختر شما مدرسه نم رن،مگهیبچه ها مدرسه م ینداره،ول يرادیا-

ما  ۀتونن صبح از خون یکنه،م ینم جادیا یشما هم مشکل يمدرسه رفتن دختر ختنومها.نه،درسش تموم شده-

!ستین یز نظر شما مشکلدختر من شبها تنها نباشه،البته اگر ا نکهیبرن،غرض ا

.فرستمشون یکنم،رو چشمم،م یخواهش م-

 نکهیاز ا.خونه و به کتاب خوندن مشغول شدم يرفتم تو.دیهم خواب نییپا يتشکر کرد و رفت،سر و صداها بابا

ز ا المیباال باشن خ يرزادیخانوم ش يدخترها یفکر کردم وقت.داشتم یبابا رو قبول کرده بودم احساس خوب شنهادیپ

.خودم بوجود آوردم يرو برا یکار چه مشکالت نیبا ا نکهیبابت پسرهاش راحته،غافل از ا

.«سالم«:شب بود که در خونه رو زدند میده و ن ساعت

د؟ییسالم،شما تنها-

.نتیشب ز هی امیشب من م هیبله،-

 یبه همه جا نگاه م ينجکاوبا ک.در کنار رفتم و وارد شد يجلو مه،ازیمر ستادهیکه رو به روم وا یکس دمیفهم

.«قشنگ شده یلیخ نجایا«:کرد

.«کنم یفکر نم يجور نیجداً،خودم ا«:شدم خوشحال

.«چرا،قشنگ شده«:تفاوت گفت یب

.«بخوابم؟ دیمن کجا با«:از مبلها نشست یکی يرو

حرف بزنم  یکم هیم دختر همسن و سال خود هیتوقع داشتم اون شب بعد از مدتها با .اش جا خوردم یسئوال ناگهان از
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مالفه «:رختخوابش رو پهن کردم و گفتم عیسر.که ازش خواسته شده انجام بده يخواست کار یفقط م میانگار مر یول

.«شستم زه،تازهیها تم

.ممنونم-

هنوز هاج و واج بودم که سرش رو آورد .لحاف ریرختخواب و رفت ز يمبل خودش رو سر داد تو يرو از

.«بره ینورافکن خوابم نم نیبا ا ؟منیو خاموش کنچراغ ر شهیم«:رونیب

.«بله،حتماً«:گفتم دستپاچه

 میاومد،تصم یخوابم نم.دمیرختخواب خز يعجله رختخواب خودم رو پهن کردم و بعد از خاموش کردن چراغ تو با

بد خواب  میسر و صدا کنم و مر دمیترس یم.شدم مونیپش عیسر یو دوباره کتاب بخونم ول یگرفتم برم اتاق بغل

.بشه

 یاز وقت!دیدلم گفتم خوش به حالش،چه زود خواب يتو.منظم نفسهاش بلند شد ينگذشته بود که صدا قهیده دق هنوز

 یتا صبح به خودم م ییاز ترس و تنها ایباشم، دهیخواب الیشب بدون فکرو خ هینداشتم که  ادیرفته بود  نیمیمامان س

.زدم یغلت م یدو ساعت یکی هک دیرس یه مغزم مجوراجور ب ياون قدر فکرها ای دمیچیپ

که برات  یی،فردایخواب یفردا م دیبه ام!خوش به حالت«:گفتم یفیضع يخواب بود،با صدا م،غرقیکردم به مر رو

هم بگذارم و منتظر فردا باشم؟جداًسرنوشت من  يچشم رو يدیچه ام ؟بهیمن چ یول... ندهیآ ه،درس،یدیشروع جد

در از  يبا صدا!تونستم بخونمش یم واقعاًکاش  يوا.»...تونستم بخونمش ینوشته؟کاش م یچ من یشونیپ يه؟رویچ

.بلند شدم و با ترس و لرز رفتم پشت در.بود دهیکنار دستم خواب میمر.بود شیهنوز گرگ و م دم،هوایخواب پر

...ه؟یک... ه؟یک-

 یآشپزخونه کارد بزرگ يرفتم از تو.باره در زدندشدم که دو یاالتیکردم حتماً خ یکس جواب نداد،داشتم فکر م چیه

.برداشتم و برگشتم
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...ه؟یک...ه؟یک-

.«ه؟یک«:رختخوابش نشست يشد و تو داریاز خواب ب میمر

.دونم ینم-

تا من رو .مراد بود.در رو باز کردم يکردم و ال دایجرأت پ یکه کم.»!هیک نیخب در رو باز کن بب«:خونسرد گفت چنان

.«ریصبح شوما به خ!خوشگل خانوما کیسام عل«:زد لبخند دید

.«؟یسر صبح نیخوا یم یچ«:گفتم يلحن تند با

.شد ریخواب نمونه،مدرسه اش د میآبج ؟خواستمیکن یچرا ترش م-

.«با تو کار دارند«:میخونه رو بستم و رو کردم به مر در

لب  ریچشمم به ساعت افتاد،پنج صبح بود،ز.نمبلند شد و اومد طرف در،من هم رفتم تا رختخوابها رو جمع ک میمر

پشتش به  میمر.در يکردم که نگاهم افتاد به جلو یداشتم پتو تا م.»مدرسه؟ رهیپنج صبح م یکدوم آدم احمق«:گفتم

خودم رو .کرد یبود تو و من رو برانداز م آوردهمراد سرش رو  یزد ول یمن بود و داشت آهسته با مراد حرف م

.در رو بست میبود که مر واریام به د هیتک.نداشت ایپسره اصالً شرم و ح نیا.نشم دهیعقب تا د دمیکش

.رمیمن دارم م-

؟يخور یصبحونه نم-

.حاضر بشم نییبرم پا دیبا.ینه مرس-

دوره؟ یلیتازه ساعت پنج صبحه،مگه راه مدرسه ات خ-

.خورم یصبحونه م نییپا رمیشدم م داریاست،حاال که ب قهیدق شینه اتفاقاً،پنج ش-

.شمیپ يکه اومد ،ممنونمیباشه،هر جور راحت-

ه؟یچ ،اسمتیراست... کنم یخواهش م-
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.ایما-

.«!ایما«:تکون داد و با تعجب تکرار کرد سر

 نیخواستم ا یکرده بودم،اگه از بابا نم یاشتباه بزرگ.دمیشدم و دراز کش مونیرفت از جمع کردن رختخوابها پش یوقت

وقت  یدونه تنهام،وقت و ب یحدس زدم حاال که م.شد یمراد به خونه باز نم يبده پا يرزادیش يو به آقار شنهادیپ

تازه .در اومد يچون هنوز دو ساعت نگذشته بود که باز صدا دبو یباال،و حدس درست ادیو م نییاندازه پا یسرش رو م

.بود با نون تازه شتر،مرادیجرأت ببار با  نیا.در رو باز کردم يبلند شدم و ال.برد یداشت خوابم م

.حاال از تنور در اومده نیهم... تازه است ةتاز!بفرما-

.«از تو نون تازه خواستم؟ یک ؟منيخوا یم یچ نجایا«:شدم و ادب رو فراموش کردم یعصب

!،بفرمامینون تازه کوفت کن نییو ما اون پا یکه شوما باال باش میستیمرام ن یما اون قدر ب ی،ولینخواست-

.خوام یمن نون نم یول يرزادیش يدستتون درد نکنه آقا-

مطمئن باشم  نکهیدر رو باز نکنم مگر ا گهیگرفتم د میتصم.کرده بودم ریگ ییجا دم،بدیخونه رو محکم به هم کوب در

رختخواب  يارسه تقاض یاومد باال،توقع داشتم مثل خواهرش تا از راه م نتیشب بود که ز.از مراد پشت دره ریغ یکس

.«؟يخور یم يچا«:دمیشد،پرس رهیمبل نشست و به من خ يرو یکنه ول

.ترسم خواب از سرم بپره ی،مینه،مرس-

رختخوابت رو پهن کنم؟ يخوا یم-

اد؟یشما خوابتون م-

؟یتو چ ینه،ول... من؟-

خوابش  یوقت م،اونیم،بر عکس مرعادت ندارم شبها زود بخواب م،منیبمون داریب میتون یم ادیاگه خوابتون نم«:دیخند

 یفکر م گهیجور د هیمن  یشه،ولیگذره بد عنق م یتونه خودش رو کنترل کنه،از وقت خوابش که م یاصالً نم رهیگ یم
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.از دست بدم دنیوقتم رو با خواب نکهیلحظه هام استفاده کنم نه ا ۀدوست دارم از هم.کنم

.«ه؟ینظر شما چ.ستین دنیکه فقط درس خوندن و خوردن و خواب یزندگ

.هیفکر کنم حرفت منطق یول... دونم ینم-

شما درستون تموم شده،نه؟-

.نه-

ن؟یریپس چرا مدرسه نم-

.«تونم یچون نم«:دوست نداشتم دروغ بگم یرو بگم ول تیخواست واقع ینم دلم

...یعنی-

.کنم لیآره،مجبور شدم ترك تحص-

...یول!کنم ها یخوام فضول ینم-

.«یبه خاطر مشکالت مال«:دونستم مشتاق دونستنه،گفتم یم یرو ادامه نداد ول فشحر

.متأسفم-

.نداره،باهاش کنار اومدم يرادیا-

؟یراحت نیبه هم-

چقدر هم  ،هريروز هیباالخره قبول کردم،مطمئنم که  یسخت بود ول یلی،خیکن یکه تو فکر م یراحت نینه به هم-

.دمیدور،باز درسم رو ادامه م

 دیخواد با یکه م يزیبه چ دنیرس يبرا ن،آدمیمبارزه کن نیتونست یم.رو قبول ندارم نیمن ا یول!آ نیبخش یم-

.مبارزه کنه

هم  یهر چ.یسنگ بزرگ رو جا به جا کن هی یتون یانگشت نم کیبا  ینداشتم که مبارزه کنم،وقت ییرویمبارزه؟ن-
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.يبه همکار ای يدار اجیاحت یاضاف يرویبه ن ایاست، دهیفا یب ،یتون ینم یتالش کن

!یچه مثال جالب-

مثال  نیا میباش گهیهمد ۀو پشتوان میکمک کن گهیخواست به همد یکه ازمون م یزمان.گفت یمادرم م شهیرو هم نیا-

.میکمک کن گهیتو همه کار به همد شهیکه هم میگرفت ادیما هم .زد یرو م

ن؟یچند تا خواهر و برادر-

.برادر دارم که کوچک تر از خودم هستند دو تا-

مادرتون فوت کرده؟-

نه-

جدا شدن؟... حتماً... ؟یپس چ-

بله-

درستون رو ادامه  نیتونست یم دیشا نیموند یمادرتون م شیاگه پ نیکن یفکر نم یول!کنم ها یم یفضول نیبخش یم-

ن؟یبد

.پدرم شیو پ نجامیحاال که ا یول!... دیشا-

آدم رو به حرف .میبا هم حرف زد یاون شب کل.بود یخونگرم م،دختریبر خالف مر.اومد ینظرم دختر خوب به نتیز

.«...یندارم ول یقصد فضول اصالً«ای»!کنم ها یم یفضول دیبخش یم«:گفت یگرچه سر هر جمله م.کرد یم قیزدن تشو

درس و دانشگاه  ةردن باشه ساعتها دربارصحبت ک ۀکه تشن یمثل آدم.اوصاف از مصاحبت اون لذت بردم نیتمام ا با

.بود یخوب ةهم انصافاً شنوند نتیز.میحرف زد رهیو انتخاب رشته و غ

ام  ییکنکور و انتخاب رشته هوا جانیهام،شور و ه یمدرسه و همکالس ادیدوباره .دمیاز شب قبل خواب رتریشب د اون

 میتصم.زده بمیغ کهویتادن که بدونن کجام و چرا همه به صرافت اف یلیدونستم با شروع سال تحص یم.کرده بود
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خبر گذاشتم و  یب کمرتبهیاز دستم دلخور شده که  یحتماً حساب.رمیتماس بگ دیگرفتم روز بعد هر طور شده با ناه

.رفتم

اومد فرصت سر خاروندن رو  شیکه متعاقبش پ يخونه و پشت بندش فرار مامان و هزار جور گرفتار یناگهان فروش

 یو منصرف م دمیکش یخجالت م رمیتماس بگ دیگرفتم با ناه میاون مدت هر بار تصم يتو.م گرفته بودهم از

که مجبور شدم ترك  میقدر بدبخت و ندار شد م؟اونیگفتم در عرض دو سه ماه سقوط کرد یگفتم؟م یم یشدم،چ

گرفتم که باهاش  یقطع میماز خواب تص د،قبلیکش یپر م دیناه يحرفها دلم داشت برا نیکنم؟با تمام ا لیتحص

.رمیتماس بگ

روز  يادآوریبا  یدم،ولیاولش وحشتزده از خواب پر.در اومد يبود که صدا شیمثل روز قبل هوا گرگ و م درست

.«شده؟ یچ«:شد داریاز خواب ب يبا دلخور.کردم داریرو ب نتیقبل ز

.دنبالت ،اومدنیچیه-

.«پنج صبح؟«:نگاه کرد يواریساعت د به

.«رمیخب، من م یلیخ«:بلند شد نتیز.در اومد يهام رو انداختم باال،باز صدا شونه

؟يخور یصبحونه نم-

.نییپا رمیگه،مینه د-

.يکه اومد یبه سالمت،مرس-

.«کنم،خوش گذشت یخواهش م«:زد لبخند

.طور نیبه من هم هم-

دارم،خواب  یباال؟من ساعت کوک ادین گهید یاز برادرت خواهش کن شهیم!نتیز«:گفتم رونیاز در بره ب نکهیاز ا قبل

.«میمون ینم
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.«گمیباشه،م«:لحظه متفکرانه نگاهم کرد و بعد گفت چند

کنه،خدا  دایخواست ادامه پ یم یسماجت مراد تا ک.دمیکه رفت بلند شدم در خونه رو قفل کردم و دوباره خواب نتیز

.عالم بود

چهاردهم فصل

به  نکهیبا ا.دمیترس یازش م یلیخ یدونم چرا،ول ینم.نرفتم رونیبا مراد از خونه ب ییارویدو سه روز از ترس رو تا

در .اومد دنبال خواهرش  یهر روز صبح م.کرد دایماجرا ادامه پ نیا یسفارش کرده بودم به مراد تذکر بده ول نتیز

 یاز پشت در حرف م یکم هیکنم  یدر خونه رو براش باز نم دید یم یاومد دم در وقت یم یواه يطول روز به بهانه ها

.رفت یزد و عاقبت م

اگه  گهیاومدن بابا معلوم نبود،از طرف د یاز طرف.کنم ییتونم صرفه جو یکه م ییکردم تا جا یشدم،سع نینش خونه

خونه راحت  يتو.ببره هیدر و همسا يو امکان داشت آبروم رو جلو دمید یگذاشتم مراد رو م یم رونیپام رو از در ب

نوار گوش  ایخوندم  یکتاب م ایتمام روز .صاحبخونه ،نهها هیبه کارم نداشت،نه همسا يکس جز مراد کار چیه.بودم

.کردم یتا اومدنش صبر م دیرو هم بابا وصل نکرده بود و با ونیتلوز.دادم یم

خونه رو براش  در دید یسماجت وقت یشد که مراد بعد از کل یم یکربعی.دیروز بعد بود که مجبور شدم برم خر چند

 دیتو مثل غروب خورش«:اومد ینوارش م يصدا نییپا ۀو حاال از طبق نییکنم دست از پا درازتر رفته بود پا یباز نم

 کیو  نییرفت پا یشد،م یاز در خونه مون رانده م نکهیبعد از ا.کار هر روزش بودد باًیتقر.»...سرد یگاه یگرم یگاه

.کرد یقول خودش عاشقانه برام پخش م به يها یقیبلند موس يبا صدا یساعت

دنبالم  رونیب رمیمطمئن بود که اگه بفهمه دارم م باضیتقر.نییرفتم پا یکیفرصت استفاده کردم و پله ها رو دو تا  از

.«!یآبج کیسام عل«:اومد ثمیم يهنوز در خونه رو باز نکرده بودم که صدا.افته یراه م
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لب سالم کردم و با عجله  ریز.کرد یبود و با لبخند نگاهم م ستادهینه شون ادر خو يبرق گرفته ها برگشتم،جلو مثل

صد قدم .راحت شد المیخ ومدیو مراد دنبالم ن دمیکوچه رس چیبه پ یوقت.دمیتمام کوچه رو دو.رونیاز خونه رفتم ب

.دمیمونده به سوپر مارکت صداش رو شن

؟يکرد نمیچن وقته خونه نش یدون ی؟ميباال خره در اومد!خانوم خانوما ریاوقور به خ-

.اومد یهمراهم م یقدم کیبه فاصله .توجه به حرفهاش به راهم ادامه دادم یب

محل پر از گرگه،مگه  نیابون،ایتو کوچه خ فتهیراه ب یلعبت نینداره همچ تیخوب.یگفت یبه غلومت م یداشت دیخر-

محل  يبچه ها... ؟یبارش کن يخوا یکه م ستیشنگ نق ياز اون دستا فید؟حیخر يآق مراد مرده بود که شوما اومد

 یراه افتاده تو محل که چ ییآق مراد تنها ۀکیت گنینمحاال ... سهم آق مراده یکی نیگفتم ا!رو غالف کردن رهایشمش

.«...ما باش يبشه؟دست کم به فکر آبرو

رو  دمیتوجه بهش خر یب دینداشتم،با يچاره ا گهید.مغازه منتظر موند رونیب.میدیقدر گفت و گفت تا باالخره رس اون

 يرفتم تو میکه تموم شد مستق دیخر... ی،بقالی،قصابیینونوا.هر جا رفتم دنبالم اومد.گشتم خونه یکردم و بر م یم

.«...دیناه..الو«:شدمذوق زده  دیچیپ یگوش يکه تو دیناه يصدا.باجه تلفن

بله،شما؟-

؟یمعرفت نشناخت یب-

.«؟ییتو ایما«:دیپرس جانزدهیه

.آره،خودمم-

زد؟ بتیغ کدفعهیچقدر منتظر تماست بودم؟کجا  یدون یچقدر دنبالت گشتم؟م یدون ی؟مییتو؟کجا يچطور-

.نشد یول رمیخواستم باهات تماس بگ یبه خدا م.یمفصله ناه انشیجر-

؟یتلفن بزن هی یتونست یمرده شور ت ببرند،نم-



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٣

د؟یچطورن؟پدرت؟مهش نایا ،مامانيتو چطور.ودمگرفتار ب یلیباور کن خ.نه به خدا-

د؟یخونه رو فروخت دمیهمه خوبن،من هم خوبم،تو از خودت بگو،شن-

.راستش بابا ورشکست شد.آره-

دفعه؟ هیشد  یتورو قرآن؟آخه چرا؟چ-

.میدیفهم یشد که همه مون تا مدتها حال خودمون رو نم کهوی نیم،همچیخودمون هم شوکه شد-

ن؟ییجاحاال ک-

.دورو برها نیهم-

.رمیکارت کنه،الاقل شماره بده باهات تماس بگ یبگم خدا چ-

د؟یبچه ها چطورن؟مروار.زنم یبهت زنگ م م،خودمیفعالض تلفن ندار-

.گرفت یسراغت رو م نیشرو... یپدرامه،راست ریدرگ شهیهم که مثل هم دیاون ها هم خوبن،مروار-

!حرف آدمها رو بزن بابا-

.کایرفته آمر گنیست،مین داشیوقته پ یلیخ-

؟!چه غلطا!وا؟-

.بره ردت،بعدیخواست بگ یم دیکارت داشت شا یدونم چ یگرفت،نم یسراغ تو رو م یآره،اون اواخر ه-

.«!گمشو«:دمیخند

!يشد-

...ر،ناظمهایملمها چطورند؟مد-

- .«؟يکرد دایپ دیتو چطور؟دوست جد ۀمثل گذشته است،مدرس یهمه خوبند،همه چ-

.«؟يشنو یصدام رو م ایما!... الو؟!... الو؟«:بعد از چند لحظه گفت دیناه.قفل شد دهنم
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.دیبرم ناه دیبا گهیمن د.شنوم یآره آره،م-

.برات تنگ شده نمت،دلمیبب يایروز ب هیکاش -

.امیطور،حتماً م نیمن هم هم-

.رازیش میریم شهیهم ياحتماالً برا ا،مایما ایزودتر ب-

وسط سال؟-

.کنه یزندگ رازیکرده بره  ده،هوسیبابا مغازه ها رو اجاره داده،خونه رو هم داره اجاره م-

شد؟ یراض يخانوم چه جور ؟محترمیگیراست م-

 شیشناس یزنه،م یرو حرف بابا هم که حرف نم... د؟تازهینال یاز تهران م شهیهم ستین ادتیاونکه از خداشه،-

.رنیبگ میمادر و پدر محترمه تصم یچشم،هر چ میبگ دیهم با دیکه،من و مهش

.نمتیب یم امیروز م هی.رمیگ یباشه،باهات تماس م!؟يشد یپس تو هم رفتن-

.سالم برسون نایجون ا نیمیقربونت برم به س-

.قربانت،تو هم سالم برسون،خداحافظ-

.خداحافظ-

هر .رو از دستم گرفت و راه افتاد طرف خونه کهایبه هم زدن پالست چشم کی ياومدم مراد تو رونیباجه تلفن که ب از

دادم که از در  یتا خونه به خودم فحش م.برده دنبالش راه افتادم کیمن هم مثل .رو بهم پس نداد دهایکار کردم خر

 یم یکیگرفتم،کاش  یرو ازش م دهایکه بود خر یبیکاش به هر ترت.موندم یخونه م يکاش تو.اومدم رونیخونه ب

نکنم؟چه  دیشد خر ینرم؟ مگه م رونیشد از خونه ب یمگه م یدهنش که حساب کار خودش رو بکنه،ول يزدم تو

تونستم دهن به دهنش بگذارم؟به خودم گفتم فوقش  یم يبجنگم؟ چه جور یغول نیتونستم با همچ یم يجور

ازش فاصله  شتریدو سه قدم ب جهینت در.کنه یپسر صاحبخونه است داره بهم کمک م چونکنن  یم الیها خ هیهمسا
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.میکنه ما با هم هست الیخ یدوست نداشتم کس.گرفتم

رو نداد و خودش برد  لمیپله ها هر چه اصرار کردم باز هم وسا يپا.رو بهم دادن ایانگار دن میدیدر خونه که رس به

.«ام بود فهی،وظيدار اریاخت«:و گفت دیتشکر کردم خند.باال ۀطبق

کن،خدا  یبه ما سگ محل«:گفت نییبره پا نکهیاز ا ک،قبلیپالست يکاغذ درآورد و گذاشت تو کهیت هی بشیج يتو از

.«به خود من بگو،نوکرتم هستم یداشت دیخوام،من بعد اگه خر یبه سر شاهده که خاطر تو م

که  رمیرم،بمیمن بم یاله،ی،الهیاله«:نوازش بلند شد يو بالفاصله صدا نییرفت پا ادیاز دهنم در ب یحرف نکهیاز ا قبل

.«...رمیبگ ،دستاتوییایب دیشا

 یدلم نم.مبل نشستم يرو.سالن يو برگشتم تو دمیآشپزخونه چ يرو تو لیوسا.زیم يمراد رو گذاشتم رو ۀنام

:کنجکاو شدم یخواست نامه رو بخونم،ول

 یدل ما،از وقت ره،مثلیط ینم،آبیب یات رو م یآب يفشب تا صبح کابوس اون چشما/ات شدم وونهی،ديکرد خرابم»

 یخونه رو که برام وا نم شم،دریم داریتو ب دنیروز به عشق د ،هرییدل وامونده مردن،فقط تو نیا يهمه تو دمتید

 یخونه م يقشنگت که تو يام شده اون صدا یلخوشد ۀهم.دمیپات گو م يبه صدا نمیش ینم،میماهتو بب يتا رو یکن

 یعل يبه وال هیگر ریز یزن یم یالکردار وقت... خدا،آخر سر هم ،ازیکن ینه گله مزمو ،ازیزن یخودت حرف م چه،بایپ

برام ارزش  ایدن هیتو کنم،به جون خودت که  یخوام مردت بشم،قالم ی،میختیترکه،شب و روزم رو به هم ر یدلم م

محل تو چنگ آق  هیشدم  رتیاس.یکنم که بهم افتخار کن یم يکار.شمیپاك پاك م.کشم یخط م یداره دور همه چ

.«ستیمرادن و آق مراد تو چنگ تو فقط بگو آره،اگه بگذارم آب تو دلت تکون بخوره مرد ن

کردم  یم الیوقتا که خ یلیخ دمیفهم.بودم یحال از خوند نامه عصب نیاش خنده ام گرفته بو و در ع ییامال يغلطها از

عالوه بر اون دلم به حالش سوخت و ترسم ازش .دارهنظر  ریمن رو ز يتنهام مراد پشت در خونه نشسته و رفتارها

هارت و  يخودیعاشق ساده دل که فقط ب هی.اون فقط عاشق بود.نداره ياحساس کردم وجودش برام خطر.ختیر
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.کرد یپورت م

اصالً انتظار نداشت .درو باز کردم عیسر شهیدر اومد بر خالف هم يکه صدا نیهمچ.دو ساعت بعد اومد دم خونه یکی

.«بله؟«:دمیپرس يبا لحن سرد.بود ینگاه به دستاش کردم که خال هی.افتاد به تته پته چون

...زهیچ... خواستم بگم... يزیچ... راستش-

.«جور نکردم يبونه ا چیه نیهم ،واسِیکردم در رو وا کن یفکر نم یراست«:دیخند کهوی

دست از سر من بردار «:و نامه رو گرفتم طرفش ام رو حفظ کردم یحالت سرد و رسم یهم خنده ام گرفته بود ول من

.«کنم یآقا مراد،خواهش م

.«ش،نه؟ینخوند«:گفت دستپاچه

.چرا،خوندم-

.يکرد یجوابم نم یختیر نیا يخونده بود ،اگهیگیدروغ م-

.به آرامش دارم اجیست،احتیمن درست ن یروح اوضاع

خوام خودم  یم زم،منیبخوام آرامش شوما رو بهم براگه من  یعل یبه مرتض«:شد و باد به غبغب انداخت یرتیغ

.«يخونه و خون دل بخور ۀگوش یآرومت کنم،خوش ندارم کز کن

دو  یکیآدم  شهیآخه مگه م.يا ،سادهیهست یتو پسر خوب.رمیگ یکنه،عذاب وجدان م یناراحتم م شتریتو ب يکارها-

عاشق بشه؟ يهفته ا

.کن عیمارو ضا یحاال که شده،شومام ه-

.ستمیتو ن ۀآقا مراد، من وصل یشیم مونیپش گهیدو روز د!کنم یم فیمن که دارم ازت تعر-

؟!قدر سه س نیات ا یحاج یعنی-

.ندارم یکه،من اوضاع درست ست،گفتمین نیمنظورم ا-
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.کنم یصبر م-

.سرمه يتو يا گهید ییزهایچ م،منیخور یبه درد هم نم گم،مایم یچ یستیاصالً متوجه ن-

.«!بود قتیرف يکرد یباهاش دل قلوه رد و بدل م فونیلیت يکه امروز تو یاون!پس بگو«:نگاهم کرد ظیغ با

.«ریات رو بگ ا،نامهی،بیکن یاشتباه م«:نامه رو گرفتم طرفش دوباره

؟يدار گهشین يخوا ینم-

.نه-

تا آخر شب نه از .پشت در نشست یدونم تا ک ینم.در خونه رو بستم.رفتن نداشت الیخ اینامه رو گرفت،گو لیم یب

که دستش بود  يرفت طرف ضبط و نوار میاومد باال،مستق نتیشب که ز.عاشقانه اش يشد نه از آهنگ ها يمراد خبر

ور  نیهمون طور که از ا.مبل نشستم و با خنده نگاهش کردم يرو دن،یشروع کرد به رقص.بود يشاد یقیگذاشت،موس

.«منه،دست بزن ی عروسمثالً«:رفت گفت یاتاق به اونور م

.«!تو يدار یچه دل خوش«:کردم به دست زدن و با خنده گفتم شروع

.«پاشو،پاشو«:طرفم و دستم رو گرفت اومد

.«؟!یسرحال نت؟چقدریتو چته ز«:شدم بلند

.«باالخره امروز باهام حرف زد«:با خنده گفت دیرقص یطور که م همون

.«؟یگیراست م«:مدیاون رو نگه داشتم و پرس یخوشحال با

.آره،باالخره حرف زد-

.«!شده یچ نمیبب ریآروم بگ قهیدق هی«:شونه هاش رو گرفتم.دیو چرخ دیکش رونیرو  دستش

 یموضوع رو باالخره بعد از کل نیطرفه،ا کیعشق  کیسالها بود که به برادر دوستش عالقه مند شده بود، نتیز

خواست براش دعا کنم تا پسره زبونش باز بشه،و  یوهر دفعه ازم م کرده بود فیبرام تعر ششیپ ۀهفت ینیمقدمه چ
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.اتفاق افتاده بود نیاون شب باالخره ا

 گهید ۀهفت نا،آخریا نینسر ۀخون میامروز بعد از مدرسه رفت«:میمبل نشست يدستم رو گرفت و رو جانزدهیه نتیز

.«ته دنبالش راه افتادممن هم از خدا خواس.کنه یگفت نادر کمکمون م نیم،نسریامتحان دار

شد؟ یچ میمر-

.اونم اومد-

!خب،بعد-

 هی یواشکیآخر سر هم !کرد چقدر نگاهم کرد یبرامون مسئله حل م یوقت یبدون ،اگهيوا... م،یگه،رفتید یچیه-

.دفترم نوشت يتو يزیچ

؟یچ-

.نوشت بهم زنگ بزن-

تو رو خدا؟-

.«!گه؟ید یزن یزنگ م«:دیم پرساز یدزدک میکرد یم یخداحافظ یآره،وقت-

؟یگفت یتو چ-

.دمیخند-

؟يبهش زنگ زد-

.«کشند یبفهمن من رو م ثمیزدم؟اگه مراد و م یم دیبا يچه جور.اش محو شد خنده

.بزن رونیخب از ب-

؟یو بهشون بگه چ نهیبب یکیاگه -

؟یرو نداشت يروز نیهمچ يهمه مدت آرزو نیا ؟مگهیچ یباالخره ک-
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زنگ بزنم؟ يچه جور یشتم،ولدا-

!گه؟ینم يزیکه بهشون چ مینم،مریگه،ببیبکن د شیکار هی باالخره

.دهنش قرصه ینه بابا،مثل ماست وا رفته است ول-

 يبا دلخور.مراد در زد بحثمون قطع شد یاون قدر ذوق زده بود که تا خود صبح حرف زد،وقت نتیشب ز اون

.«باال ادیبگو نهزار بار بهت گفتم به مراد «:گفتم

.«دهیچند بار بگم؟بهش گفتم،گوش نم«:طور که م رفت طرف در گفت همون

چقدر  نت،حاالیبا خودم گفتم خوش به حال ز.دمیرختخواب انداختم و دراز کش یبا خوشحال.کرد و رفت یحافظ خدا

.بگذره یو خوش یبه خوب یهمه چ دوارمیخوشحاله،ام

.چند نوار کاست دستشه دمیدر رو که باز کردم د.کرد دارمیو از خواب ب از ظهر بود که مراد اومد باال بعد

ه؟یچ نایا-

.یباهاشون حال کن دیگفتم شا-

باال؟ این گهیخوام،مگه نگفتم د ینم-

.خواد مبارزه کنه یکه م يزیچ يبرا دیآدم با!ه؟یچ یدون یم ی،ولیگفت-

 نتیز نکهیخوبه،مثل ا«:کردم و گفتم یتلخ ةخند!نتیز... ؟یک دم؟ازیجمله رو از کجا شن نیمن ا ایزد،خدا خشکم

.«هیمعلم خوب

گرفت و با  یحق به جانب ۀافیخودش رو جمع و جور کرد و ق عیسر یکه دستش رو شده باشه هول کرد ول یکس مثل

.«م؟یرو قرقره کن نتیز يکه حرفها میبچه ا نقدریما ا یعنی:گفت يقلدر

کنه که ارزشش  یمبارزه م يزیآقا مراد،آدم واسه چ ياشتباه کرد یگرفت ادی یهر کس دونم واال،به هر حال از ینم-

.رو داشته باشه
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.يما ارزش دار ۀشوما واس-

!من ،نهیرس یبهش م یمبارزه کن که مطمئن باش يزیچ ست،واسهین نیمنظورم ا-

«؟!يدیخدار و چه د«:زد لبخند

.«که زن تو بشم ستمیاون قدرها هم احمق ن«:ش کردم و گفتمبه سر تا پا ینگاه.اش حرصم گرفت ییپر رو از

دهن به  یمجبورم با چه آدم!ده؟یکارم به کجا کش نیبب«:به خودم گفتم!احمق ةپسر.دمیخونه رو محکم به هم کوب در

.«نه تنها دست از سرم برنداشت بلکه پرروتر هم شد.برخورد کنم نشد متیخواستم باهاش با مال یهر چ!دهن بشم

که مراد از  یدون یتو م!نتیز«:گفتم دمیرختخواب دراز کش ياومد و تو یوقت.باال صبر کردم ادیب نتیشب بعد که ز ات

.«اد؟یمن خوشش م

.«!ناقال يباال،ا ادیم یدونستم،پس بگو چرا ه ینه،نم«:گفت ناباورانه

.«گفته؟ يزیکن،چ فیخب،تعر«:که مثالً مشتاق شده بود گفت یدر حال بعد

 روزید نیهم.رهیگ یم ادیرو از تو  زهایچ یلیداره خ نت،اونیدروغ نگو ز«:گفتم یتخواب نشستم و به آرومرخ يرو

.«یگیم شهیحرف توئه،تو هم نیا.خواد مبارزه کنه یکه م يزیبه چ دنیرس يبرا دیگفت آدم با یاومده بود باال و م

.«شده؟ یآره من بهش گفتم،حاال مگه چ«:کرد اخم

خونه  يتو نکهیبا ا.رهیو م ادیم ینجاست،هیو چهار ساعته حواسش ا ستینت،بیکنه ز یم تمیمراد اذ«:گفتم ملتمسانه

.«کنم ینم تیدو تا چشم مواظب منه،احساس امن دمیلرزه که دو تا گوش و شا یتنهام همش دست و دلم م

از خدات باشه  دیه،بایواقعمرد  هی ؟مراديخوا یات م یاز زندگ یشما رو گرفته؟تو چ تیمراد امن«:جاش نشست يتو

.«!خانوم ندازهیبهشون ب ینگاه مین هیکه مراد عاشقت شده،همه انگشت به دهن موند تا مراد 

از «:با آرامش گفتم.چقدر زود رنگ عوض کرد.قبل باشه يشبها یدوست داشتن نتیهمون ز نتیکردم که ز ینم باور

.«که انگشت به دهن موندن ییهمونها یه،ارزونیمرد واقع هیمراد به قول تو  ست،اگهیخدام ن
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انگشت  يداداشم تو محل رو هر دختر!نخواه،تحفه ینخواست«:که صداش رو باال برده بود گفت یشد و در حال بلند

ما افه  ؟واسهيملکه ا يبرو رو دار زهیر هی التیبه خ!زردنبو؟ يکرد الیخ یدن،چیبگذاره با سالم و صلوات بهش م

.«ادینم رتیمراد گ ازبدبخت،بهتر .نن که از تو خوشش اومدهتو سر مراد ک ؟خاكيایم

دلش  یبغض کردم،هر چ.مهلت نداد از خودم دفاع کنم یو واج مونده بودم،حت رون،هاجیرو گفت و از در رفت ب نیا

 یچه ارزش یزندگ گهید.خواستم بترکم یاون قدر بغض داشتم که م.خواست بهم گفت و من فقط تماشا کردم

برداشتم  زیخ!دور و برم يهم از آدمها نیا!تگرف ینم ياون از بابام که سه هفته بود ازم خبر!ام یز زندگداشت؟اون ا

هزار تا فکر با هم به .مچ دستم يکاردو گذاشتم رو.دیلرز یتمام تنم م.رو برداشتم يخور وهیکارد م زیم يو از رو

کنن  یم یکه خودکش ییگفت اونا یم شهیهم دیسع ییدا... ؟يجواب پس بد يخوا یم يچه جور«:مغزم هجوم آورد

 ادیدهنم و فر يبالش رو گرفتم جلو.ا زدستم افتاد دم،کاردیترس.»...؟يشد لیقدر ذل نیا.دهستن فیبدبخت و ضع

تا صبح به درگاه خدا التماس کردم .ام يام،به در به در یپناه یبه ب.ام یبه بدبخت.ختمیو اشک ر دمیکش ادیدم،فریکش

!نبود جز تحمل يچاره ا یدارم،ولرو ن یکشش اون زندگ گهید.توان ندارم گهیاحساس کردم د.کنه که خودش راحتم

ام  یزندگ يرو شهیهولناك مراد هم یۀسا یدم،ولیخواب یشبها تنها م.ومدندیباال ن يرزادیش ياون شب به بعد دخترا از

 میتصم.زد یپشت در و آروم حرف م اومد یشب م مهیبود که ن دهیرس ییشبها،کارش به جا یحت.کرد یم ینیسنگ

شب و روزم رو .خورد یخونه داشت من رو م واریدر و د.کنم فیرو براش تعر انیگرفتم به محض برگشتن بابا جر

گذاشتم کابوس  یچشم رو هم م یوقت.دمیترس یخودم هم م یۀاز سا یبود،حت دهیگم کرده بودم،خواب از چشمهام پر

.دمیپر یاز خواب م ادیو با فر دمید یم

 یلیخ!روز مبادا يمونده بود که اون را هم گذاشته بودم برا یکم هیاز پولم فقط .ومدیگذشت و بابا ن گههمید ۀهفت دو

 يکارها.کردم یپخته سر م ینیزم بیس کیشد که کل روزو با  یروزها م یبعض.دمیچیپ یبه خودم م یوقتها از گشنگ

باالخره .بگم يرزادیرو به خانوم ش انیگرفتم جر میشدم تصم دیام ان بابا ناز اومد یوقت.مراد هم شده بود قوز باال قوز
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.دیفهم یحال من رو م دیاونم مادر بود،شا

.نییرفت با عجله رفت پا رونیمراد از در ب یدم،وقتیکش کیپشت پنجره کش یروز چند ساعت اون

.يرزادیسالم خانوم ش-

.«ومد؟ی،بابات نسالم کیعل«:جواب داد یشگیهمون لحن سرد هم با

.مودهینه هنوز ن-

اجاره رو بده؟ ادیسر برج هم گذشت،پس کس م-

.گرده یروزها برم نیهم-

شد؟ رفهمیندارم،ش یشوخ یشکیکنه،من سر اجاره خونه با ه هیبده حساب مارو تصف غامیبهش پ-

.ارهیاجاره رو براتون ب گمیخونه م ادیکه ب نیازش آدرس ندارم،هم یبله،ول-

در رفته؟ ؟نکنهيآدرس ندار-

.«ادیروزها م نینه،چرا در بره؟حتماً هم«:خوردم جا

؟يدیکوچه است،شن يات تو هیاثاث ياریکنم،پول ن یصبر م گهید ۀهفت هی-

.بله-

؟یکار داشت یخب،چ-

...مراد... راستش... یچیه-

؟یمراد چ-

.«!هکرم از خود درخت«:شدم که گفت یم مونیاز گفتنش پش داشتم

.«باهاش ندارم يکه کار ه؟منیمنظورتون چ«:گفتم ناباورانه

 يگذار یم یواسه چ.دهیعاضقونه سر نم ۀتا صبح برات نغم ،شبيزیاگه تو کرم نر!داستیکامالًپ!آره جون عمه ات-
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خونه ات؟ها؟ يتو ادیب

م به دامنتون خانوم دست.زدم یکردم نه حرف يخدا من نه کار ومده،بهیوقت تو ن چیخونه؟ه يتو..«:زدم خی

.«...نیکن حتشیمن هم دخترتون هستم،نص نیترسم،فکر کن یخونه تنهام،م يتو ،منيرزادیش

 یکن یم یچه غلط ستیمثل تو داشته باشم،معلوم ن يدختر من؟من گه خوردم اگه دختر هرزه ا..«:رو برد باال صداش

 ياش،از صدقه سر یگرده سر خونه زندگ یه برمک ینیب یدست از ناز و عشوه بردار خودت م.که پسره گرفتار شده

 یکن یبچه علم م هیشناسم،پس فردا هم  یم وبخانوم بچه ام شب و روز نداره،من جماعت شماها رو خ يکرشمه ها

چه  نیبب.خبر گول ظاهر تورو خورده یمن خرم؟اون مراد خاك تو سر هم از همه جا ب التیخ.یکه مراد رو بدبخت کن

سخت در  یکثافت خونه باز کن نجایا یتون یم ياگه فکر کرد.بابات هم ولت کردن و رفتن که ننه يکرد یغلط

 يکه مرغا ارمیسرت ب ییبال نیهمچ يبخور يادیاگه گه ز.نگفتم یچیخودم بهت ه يحاالم به خاطر آبرو ،تایاشتباه

.«آسمون به حالت زار بزنن

رو گردن من  رهایتقص ۀرحمانه هم یب يرزادیوم شرفتم باالفخان انیگر يبا چشمها.نتونستم تحمل کنم گهید

دختر شانزده، هفده  هیمن به کدوم گناه محکوم بودم؟.دمیشن یمردم و اون حرفها رو نم یخواست م یدلم م.انداخت

!ه؟مرتکب شده باشه که مستحق اون همه عذاب باش یساله ممکنه چه گناه

نفر به در  کی يپاها نیسنگ يشد،صدا دهیخونه به راه پله کش ياز تو ادیداد و فر.غوغا شد نییپا ۀبود که طبق شب

:دیکش یم ادیمراد بود که فر.به در خورد یمحکم يو بعد ضربه ها دیخونه مون رس

.«...ایما... وا کن گمیبهت م... در رو وا کن... ایما»

و داد خانوم  غیج يصدا.هر آن در خونه رو بشکنه دمیترس یبود که م یرو چسبوندم به در،اون قدر عصب خودم

.«گفتم حقش بود یهر چ!ول کن کثافت هرزه رو... «:اومد یم نییاز پا يرزادیش

تار مو از سرش کم شده باشه  هیاگه  یعل یمرتض ؟بهیبه تو گفته دخالت کن یک!يتو گه خورد«:دینعره کش مراد
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.«زنم یدارت م

؟یستیزن وا م ریمن پ يتو رو تهیعفر هیبه خاطر !پسر بزرگ کردنم نیخاك تو سر من با ا-

.در رو وا کن گمیبهت م... ایما... ببند دهنتو-

.«!کشمت یبت،میکشمت مص یم.خودشو کشته نیبه امام حس«:نییرفت پا یکه با عجله م دمیمراد رو شن يپا يصدا

گور به گور  تنیز يا!واسه من درست کرده يا یچه زندگ طهیسل ةدختر نیبب!به درك!کشته که کشته،به جهنم-

؟يریزبونت رو بگ يجلو يمرد یشده،م

باشه که  ومدهیسرش ن ییبرو دعا کن بال«:گفت یاومد و م یکه پله ها رو باال م یدر حال.مراد اومد يپا يصدا دوباره

.«کنم یم اهیروزگارت رو س

و از در خونه دور  دمیکش نیزم يانداخت به در،وحشتزده خودم رو رو دیمراد کل.نشستم نیزم يبه در رو هیتک

.«؟یخوب... ؟یتو خوب... «:پام نشست يبرداشت و دو زانو جلو زیخ.در باز شد و مراد چشمش افتاد به من.شدم

مراد هنوز ناباورانه چشم به من .عقب تر دمیبا تقال خودم رو کش.اومد یترس چشمهام داشت از حدقه در م از

.در ظاهر شد يجلو يرزادیداشت،خانوم ش

راحت شد؟ التینمرده؟خ يدید؟يدید-

.«!يکن چه به روزش آورد گاین... نییگمشو پا.. «:دیکش ادیچشم انداخت به فرش و فر مراد

گرم بزنه دختر،آبروم  نیخدا به زم یاله.. «:کرد یم نیرفت من رو نفر یم نییکه از پله ها پا یدر حال يرزادیش خانوم

.«...ياش کرد ییهواکه پسره رو  ینینب ریرفت،خ هیتو در و همسا

اتاق تنها  يمن و مراد تو.کنم یترس کم مونده بود قالب ته د،ازیو با لگد محکم در خونه رو به هم کوب دیچرخ مراد

 یصدات م یچرا وقت!یتو که من رو کشت«:داد هیمراد به در تک... اومد ینفسهام به شماره افتاده بود،صدام در نم!میبود

کار خودش رو  رزنیبگه،دو ساعت خونه نبودم پ يزیبهت چ یسگذارم ک ینم گهیاه،دیروم س...؟يزدم جواب نداد
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.«...رمیبم ی،نه؟الهيکرد هیگر یلیخ... ؟يکار کرد یبا خودت چ نیبب... کرد

به خاطر ندونم !کشم از دست توئه یم یکه هر چ ریر،بمیبم«:دمیکش ادیرو به هم فشار دادم و با حرص فر دندونهام

رو  ،روزگارميریهم بم دیکشه،آره،با یو من رو به کثافت م گهیخواد بهم م یدلش م یهر چ یهر ک توئه که يکار

.«نمیرو بب ختتیخوام ر ینم گهیگمشو،د...رونیب ،گمشويکرد اهیس

 مونیپش یخواستم در رو قفل کنم ول.پا به پا شد و باالخره رفت قهیدو دق یکیمراد .هیگر ریبلند زدم ز يصدا با

!داشتن دیداشت؟آقا خودشون کل یرقشدم،چه ف

رو هم که آرامش داشتم  یباال رو داره همون چند ساعت دیمراد کل دمیفهم یاز وقت.شد شتریاون شب به بعد ترسم ب از

 دمیخواب یم ییباشم و به در خونه چشم بدوزم،فقط وقتها اریهوش شهیاز دست دادم و مجبور بودم هم دمیخواب یو م

 یو هراسون به گوشه کنار خونه چشم م دمیپر یاز جا م زدهبعد وحشت یشدم و ساعت یم هوشیب یگاز خست باًیکه تقر

.انداختم تا مطمئن بشم تنهام

 یکرد،ازم م یم هیپشت در نشسته بود و گر.شد دایمراد پ ۀشب بعد از اون ماجرا بود که دوباره سر و کل يها مهین

دادم و  هیخونه به در تک يتو ادیمبادا ب نکهیوحشتزده از ا!دارمیب که دهیدونستم از کجا فهم ینم.خواست ببخشمش

مراد انگار صد تا جون  یخسته شده بودم ول گهید.کنم زصبح شده بود که مجبور شدم در خونه رو با دهیسپ.نشستم

.بلند شد دیمن رو که د.داشت

.بکنه تتیاذ رزنیگذارم پ ینم گهیخدا به سر شاهده د.خودم بود که اون اتفاق افتاد تیشرمنده ام،خر-

تو رو خدا دست از سر من «:پاهاش و با بغض گفتم ينشستم و دستهام رو گذاشتم رو نیزم يرو ملتمسانه

.«ام رو بکنم یبگذار زندگ یپرست یکه م ییکنم،تو رو به همون خدا یبردار،التماس م

باال،بگذار نفس بکشم،راحت  این گهیخاطر من د ؟بهيدوستم دار یگیمگه نم«:گفتم.بلندم کرد نیزم يشد و از رو خم

 یخودم رو م يادامه بد يجور نیام،اگه هم یزندگ يکنم بختک افتاده رو یم الیخ... خودم کم بود؟ ۀغم و غص.باشم
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.«شوهر کنم خوام ینم ست،منیزور که ن...کنم، یکار رو م نیکشم،باور کن ا

 وونهیبه درگاه خدا التماس کردم که کمکم کنه،داشتم د.دعا کردم خونه و ساعتها ياومدم تو.رفت یحرف چیه یب مراد

 دایبشه و از اون وضع نجات پ يمعجزه ا کیالتماس کردم که .نداشتم يفاصله ا یوونگیواقعاً تا مرز د.شدم یم

داشتم؟ تیمگه من چقدر ظرف.کنم

پانزدهم فصل

اصالً مهم  یول.حبوبات هم نداشتم که بخورم یحت گهید.ام کالً تموم شده بود یروز پر التهاب گذشت،مواد خوراک چند

تونستم ساعتها در کمال آرامش فکر کنم و  یم.فکرم باز شده بود.اومد سراغم یمراد نم گهیبود که د نیمهم ا.نبود

 اون قدر غصه.نگرانش بودم یلیخ.بود که از بابا خبر نداشتم میماه و ن کیحدوداً .ادیداره سرم م ییبفهمم چه بال

خانوم  ياون شب به بعد هر روز صدا ياز دعوا.شناختم ینم دمید یم نهییآ يخودم رو تو یخورده بودم که وقت

دونستم  یم.گرفتم برم دنبال کار میتصم.کرد یم يادآوریخونه رو  هیکرا هیکه با طعنه و کنا دمیشن یرو م يرزادیش

 دیخونه رو بدم بع هیتونستم کرا یاگه نم.حرفها گذشته بود نیکار از ا یول ارهیاگه بابا برگرده و بفهمه پدرم رو در م

.کوچه و آواره ام کنه يتو زهیمون رو بر هیاسباب اثاث يرزادینبود که خانوم ش

کمتر .رفتم رونیزود از در ب یلیمدارکم رو برداشتم و صبح خ.با سامسونت کلنجار رفتمتا باالخره باز شد یشب کل اون

روزنامه  ۀدک کیاول از همه از .بوس کنم ینیاتوبوس و م هیم که مجبور بودم صرف کرااز هزار تومن پول داشت

مسافتها .یقیکردم و چند تا آموزشگاه موس دایروزنامه دو سه تا مؤسسه زبان پ ياز تو.دمیروزنامه خر کی یفروش

از وقتم رو از  یمین باًیس تقربه خاطر استفاده از اتوبو.کنم یط ادهیرو پ رهایاز مس یمیدور بود،مجبور شدم ن یلیخ

 یهمه شون بهم م.کدوم قبولم نکردند چیه.کار کنم يدست دادم و فقط تونستم به دو سه جا سر بزنم و تقاضا

شب .کنم یکردند مسخره شون م یم الیخ د،یرس یهم نم پلمیبه د التمیداتم،ضامن نداشتم،تحص یسن کم.دندیخند
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آورد  رونیشد ب یسرش رو از پنجره آشپزخونه که به کوچه باز م يرزادیوم شخونه،خان دمیبود که خسته و کوفته رس

 دیپله ها نشسته بود،تا من رو د يرو رادخونه،م يتوجه به حرفش اومدم تو یب.»خوب بود؟ یکاسب«:و آهسته گفت

.«؟يکجا بود«:بلند شد و با اخم و تخم گفت

با دستم مراد رو کنار زدم و آهسته از .حرف زدن نداشتم اون قدر بهم فشار آورده بود که توان یو گرسنگ یخستگ

.پله ها باال رفتم

.«؟ي؟کريتا حاال کجا بود گمیم«:دیدو دنبالم

.رمیم یم یولم کن،دارم از خستگ-

.«؟يبود يکدوم گور گمیبهت م«:گفت يبلندتر يرو گرفت و با صدا جلوم

من  يدستم رو گرفت،رو.سر و کله زدن با اون رو نداشتم ۀحوصلانداختم به در،اصالً حال و  دیکنارش رد شدم و کل از

.«!تا حاال؟ يبود یکدوم قبرستون!نمیبنال بب«:رو چرخوند طرف خودش

 ؟گوريدار یوسط؟چرا دست از سرم برنم نیا یگیم یتو چ«:و با حرص گفتم دمیکش رونیرو با تقال از دستش ب دستم

.«زنه؟ یخونه رو بهم م هیکه هر روز سرکوفت کرا يشنو ینممادر تو  يمرگم رفته بودم دنبال کار،صدا

مگه من مردم؟!دنبال کار یرفت يکرد جایتو ب-

 زیاز همه چ يخوا یکه م یمن یوص لیمگه تو وک ،یکن یبا من صحبت م يطور نیا یکن یم خودیتو ب«:آخر میبه س زدم

.«؟يتو چه کارها ؟اصالًياریسر در ب

شد؟ رفهمیشوما منم،ش لیکآقات برگرده و یتا وقت-

؟!سمت رو به شما داده نیا یک نیبه من هم بگ شهیاون وقت م-

.ستمین رتیغ یکار رو بکنه،خودم که ب نیا یکس ستیالزم ن-

دونست  یچون م.بودم یکه واسم درست کرده بود عصب يا یاتاقم و در رو بستم،از دست مراد و زندگ يتو رفتم
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.خواد بگه یدلش م یهر چ ایخواد باهام رفتار کنه  یاد هر جور دلش مد یتنهام،به خودش اجازه م

که  یبا پول کم.رفتم رونیصبح روز بعد زودتر از قبل از خونه ب جهیتا صبح خوابم نبرد،در نت یشب از گشنگ اون

مراد .دمیسغروب بود که ر.سر بزنم و آخر سر دست از پا درازتر برگردم خونه گهید يداشتم فقط تونستم به دو جا

:زد یاز روز قبل حرف م متریبار مال نیدنبالم اومد،ا.جواب سالمش رو بدم رفتم باال نکهیبدون ا.پشت در نشسته بود

.اومدم یو گرنه دنبالت م یرفت یک دمینفهم... نه؟ يخسته ا... با توأم... دم؟یکه من نفهم یرفت یک-

 هیمراد بود با .گشتم که در زدند یشکم پر کن م زیچ هیدنبال آشپزخونه  يداشتم تو.اتاق و در رو بستم يتو رفتم

.غذا ینیس

.«جون رش،نوشیبگ«:زد لبخند

ه؟یچ گهید نیا-

.رهیات در م ی،بخور،خستگيخسته ا-

رو  ینیدستم ناخودآگاه جلو رفت و س دمیبشقاب رو که د اتیرفت،محتو یمعده ام مالش م یقبول نکنم ول خواستم

.«نکنه دستت درد«:گرفتم

تو؟ امیب-

.«که محبتت گل کرد؟ یخواست یمجوز ورود م«:رو دوباره گرفتم روبروش ینیس

.«!کاره ةست،دربارین یشگیهم يحرفها«:رو با کف دست هل داد طرفم ینیس

کار؟-

تو؟ امیب يگذار یآره،م-

در خونه رو باز گذاشتم  ينه،الیبنش مبل يتونه رو یدر کنار رفتم،با دست اشاره کردم که م ياز جلو یترس و دو دل با

 يگاریس ریز.روشن کرد گاریمبل نشست و س يرو.زد يزیمراد دور نموند و لبخند تمسخرآم نیب زینگاه ت ریکه از ز



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٩

.مشغول خوردن شدم ،و»کنم یحرف بزن،گوش م«:مبل نشستم يآوردم و رو به روش رو

.واسه من کار کن ای،بيگرد یتو که دنبال کار م-

!يخونه ا يکه همش تو ؟تويگه تو چه کاره ام-

.نداره جار بزنم یلزوم.رمیبرم م دیاون موقع که با-

؟يچه کار-

.گمیاول قبول کن بعد بهت م-

؟يکرد یقبول م يتو بود... تونم قبول کنم یبکنم که نم دیبا يتا ندونم چه کار-

.پولش خوبه-

کار هست؟ یچ-

.ستین یکار سخت-

.بکنم دیکار با یچ گمیم ؟بهتيریره مچرا طف-

.یزبل باش زهیر هی دیکارش آسونه،پولش هم خوبه،فقط با-

.«کار یچ یآخرش هم نگفت!بابا يا«:شدم کالفه

!هآ يداد ریگ!حمل و نقل يها هیتو ما يزیچ هی-

.«ندارم نامهیگواه«:کردم یتلخ ةخند

.يالزم ندار-

خواد؟ ینم نامهیکه گواه هیچه جور حمل و نقل-

نه؟ ای یهست.نداشته باش يبه اونش کار گهید-

ه؟یقانون-
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!قانون یبگ یتا به چ-

نه؟ ای هیقانون گمی؟میزن یرك حرف نم ،چرایگیم یفهمم چ ینم-

!تو فرض کن هست-

.خوام مطمئن باشم یخوام فرض کنم،م ینم-

هیآره بابا،قانون-

مطمئن؟-

؟يدیچقدر پول م-

.دمیتا،پول رفت و اومدت هم م یس يایو ب يرهر بار ب-

؟یتا چ یس-

!گهید يهزار-

.«ام؟یبرم و ب دیچند بار با یخوبه،ماه«:زدم لبخند

.شتریوقتها ب یحداقل دو بار،بعض-

رو  یخب،چ«:مونه،گفتم یخودم م يبرا يزیچ هیخونه رو بدم،هم  هیتونم کرا یهم م دمی،دیحساب سر انگشت هی با

.«ببرم؟کجا  دیبا

؟يا هیدم،پایهست که آدرسش رو بهت م یکارگاه نقاش هی.يسهرورد يبر یفه،میک هی-

؟یچ-

؟ی؟موافقیهست یعنیبابا، یچیه-

دونستم مراد  یکه م ییاز اونجا یول.کنم دایکار خوب پ هیکه  یحداقل تا زمان.نداشت يکردم،امتحانش ضرر سکوت

.که کارش خالف باشه دمیشرخره ترس



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥١

.«ست؟یاز کجا بدونم که کارش خالف ن«:مدیپرس

.دمیم ست،قولیگفتم که ن-

مردونه؟-

.مردونه-

هست؟ یچ فیک يتو-

.يریگ یرو م ،پولتيبر یرو م فی؟کيکار دار یتو به اون چ-

ه؟یچ فیک يبدونم تو دیچرا نبا-

.ستیتخت،خالف ن التیگم،خیاگه الزم شد خودم بهت م-

.«یگیکه دروغ م گهیم ،چشمهاتیگیدروغ م يدار«:گاه کردم و گفتمچشمهاش ن يلحظه تو چند

.«گنیدارند دروغ م گم،چشمهامیخودم دارم راس م«:دیخند

!فتم؟یدردسر ب يمن تو یستیتو که حاضر ن-

.تخت،گفتم که التیشم،خینه،نم-

؟یبرم،ک یخب،م یلیخ-

.فردا صبح-

.«دمیبهت م یبرگشت یرو وقت هیپونزده تاس،بق«:زیم يبسته پول گذاشت رو هی بشیج يشد و از تو بلند

.«دستت درد نکنه«:آشپزخونه ظرف غذام رو شستم و آوردم دادم بهش يتو رفتم

.نوش جان!میچاکر-

ساعت چند برم؟ دیصبح با-

.ارمیموقع برو،فردا آدرس رو هم برات م ارم،همونیرو برات م فیهشت صبح ک-
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.«؟يریخودت چرا نم دنیقدر خوب پول م نیا یوقت!یراست«:دمیبه خاطرم رس يرفت فکر یم رونیدر که ب از

؟یخواست یمگه تو کار نم-

؟يدیکار خودت رو به من م يتو دار یعنی-

!ها هیما نیهم يتو يزیچ هی-

.«ممنونم«:وجدان گرفتم عذاب

.ادیل شوما به رحم ببلکه د میپات بگذار يجلو ،راهيقبول ندار یشوما که ما رو به غلوم!میچاکر-

.برو رم،خودتیمن فردا نم ،اصالًینظر من رو عوض کن یتون یکارها م نینکن با ا الیمن اصالً دل ندارم مراد،خ-

.کار مال من نبود،من کار خودم رو دارم، دروغ گفتم نیآقا من غلط کردم،اصالً ا-

.«؟یفردا،هشت صبح،خواب نمون«:رونیدر رفت ب از

.مونم ینه،خواب نم-

مطمئن بودم اگه .من نبود ياهایاون مرد رو یسوخت،ول یدلم به حالش م.رفت و من رو با افکارم تنها گذاشت مراد

 هیخودم  الیمن به خ.اون رو يفهمه،نه من حرفها یمن رو م ياون حرفها م،نهیساعت با هم حرف بزن کیو  مینیبنش

بند دلم پاره بشه،به وجودش  دنشیکه با د یده،کسب ادیم به يزیچ هیکه  یخواستم،کس یمرد با فرهنگ و مؤدب م

کدومشون رو  کیمراد  گه،کهید زیچ کیافتخار کنم،تن صداش بهم آرامش بده،راه رفتنش با وقار باشه و هزار و 

 چیه.نشست یبه دلم نم یکردم که داره،ول یمن فکر م ایداشت، یقلب مهربون.دیرس یبه نظر نم يآدم بد.نداشت

 یقربون صدقه هاش،از همه شون بدم م.راه رفتنش،حرف زدنش،محبتهاش.دوست نداشتم روحرکاتش کدوم از 

با مراد فکر کنه چه برسه به  یلحظه زندگ کیحاضر نبود به  یمثل من که حت یعاشق کس.مراد عاشق بود یول.اومد

!عمر کی

کاغذ  کهیت هیداد دستم با  نیسنگ فیک کیمراد اومد حاضر و آماده بودم، یوقت.شدم داریساعت هفت از خواب ب صبح
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.که آدرس رو روش نوشته بود

تو رو  رون،مشخصاتیب ادیم ازدهیکه اسمش شاپوره سر ساعت  اروی هیسا،یکارگاه وا يرو به رو يدیرس یوقت-

با حرف نزن، ارویکلمه با اون  کینه،یتو رو نب یمواظب باش کس.رو بهش بده و برگرد فیطرفت،ک ادیداره،خودش م

؟يدیحرف نزن،فهم یشگیه

سالم هم نکنم؟ یعنیقدر خشک؟ نیچرا ا یآره،ول-

چنده؟ ییلویسالم ک!یآخر ادب نکهینه بابا،تو مثل ا-

؟یچ-

.هیادب یب يخودش انتها ارویادب مدب شو؟، الیخ یبابا،ب یچیه-

.باشه-

.نتدزد یموقع م هی،یرو سوار نش ینیمواظب باش،فقط حواست باشه هر ماش-

.دزده یمن رو نم ینترس،کس-

 یبرگشت یوقت.رونیاز در بزن ب گهیساعت د مین... ترسه یم یات از چ یحاج یفهم یم یبه خودت بکن گاهین هی-

!ها ينر گهید يسراغت،جا امیخودم م

.گردم یباشه،زود بر م-

ساعت  مین.ش رو زدم،قفل بودو دکمه ها نیزم يرو خوابوندم رو فیک.کرد یداشت خفه ام م يکنجکاو.رفت مراد

 زیگفت اگه چ یوجودم م يتو یحس هی.ستین فیک يتو یمهم زیبه خودم قبولوندم که چ.باز نشد یکلنجار رفتم ول

به تو چه که توش .خودم کنار اومدم با دن؟باالخرهیهزار تومن پول م یحمل و نقلش س يبرا يچطور ستین یمهم

رو  يرزادیخانوم ش يها هیو کنا شین یستیمجبور ن گهی،دیخواب یا گشنه نمکه شبه نهیمهم ا.يریگ یرو م ه؟پولشیچ

.یتحمل کن
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به  یوقت.بودم يدربست گرفتم و دو سه ساعت بعد سهرورد هی یاصل ابونیسر خ.رونیرو برداشتم و از در رفتم ب فیک

 یدر آهن هیکارگاه .دمستایدرختبزرگ ا هیکنار  ابونیاون طرف خ.هم گذشته بود ازدهیساعت از  دمیکارگاه رس

.در پارك شده بود يرنگ هم درست جلو دیسف نیماش هیکوچک داشت،

اومد و دور و برش رو نگاه کرد،چشمش که  رونیالغر و جاافتاده از در ب يآقا هیچند لحظه هم نگذشته بود که  هنوز

.«من شاپورم«:اومد طرفم میبه من افتاد مستق

در خدمت «:گرفت گفت یرو م فیکه ک یبه سر تا پام نگاه کرد و در حال زشیرو گرفتم طرفش،با نگاه ه فیک

.«!میباش

قرار و هراسون،من  یمراد سر کوچه بود،ب دمیرس یوقت.و برگشتم خونه دمینگاهش کنم راهم رو کش نکهیا بدون

بودم که در  اوردهیام رو در ن يهنوز مانتو و روسر.برم خونه یو اشاره کرد بدون حرف دیکش قینفس عم هی دیروکه د

.زد

شد؟ یچ-

.رو دادم بهش فی،کیچیه-

گه؟یخودش بود د-

.بود اهیهم س یلیالغر که خ ةمرد جاافتاد هیمن شاپورم، گه،گفتیآره د-

.«!يدیخودشه،دمت گرم،مشقت رو خوب کش«:دیخند

.«فت و اومدر یۀپولت،با کرا یۀهم بق نیا،ایب«:پول درآورد بشیج ياز تو.خودآگاه لبخند زدم نا

برم؟ دیبا یدوباره ک-

.کنم یروزها،خبرت م نیهم-

.سایوا قهیدق هی-
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اش  هیها رو بده به مادرت،بگو بق نیا،ایب«:و پنج تا برداشتم و آوردم دم در ستیخونه،از کل پولها ب يعجله رفتم تو با

.«دمیرو بعداً بهش م

.«دمیو بهش مر هیخودم کرا یاگه قابل بدون«:نییرو انداخت پا سرش

.«؟يباز شروع کرد«:کردم اخم

.ستیگذارم بفهمه مال تو ن یجون شوما نم-

.هی یخودش کل يکه برام کار جور کرد نیالزم نکرده،ببر بهش بده،هم-

هنوز به .خونه نداشتم يتو یچید،هیرفتم خر یم دیبا.شدم مونیلباسم پش ضیاز تعو.پولها رو گرفت و رفت لیم یب

.«کجا؟«:بودم که مراد اومد دهیسر کوچه نرس

.«دیخر«:گفتم يسرد با

.امیمن هم م-

.آبرو دارم هیدر و همسا ي،تویفتینداره دنبال من راه ب یام؟معنیرو من هم م یچ یچ-

.ارمیکنم برات م یم دیاصالً تو برو خونه،خودم خر... يگذارم تنها بر یمحل پر از گرگه،نم نیکه گفتم،ا نیهم-

با  یکاف ةمادرش به انداز.محل يتو فتمیتونستمباهاش راه ب ینم.مجبور شدم یمنت مراد برم ول ریم زنداشت دوست

پول در آوردم و  بمیج ياز تو.کنم دشینداشت خودم هم تشد یلزوم گهیبرد،د یآبروم رو م ادهاشیو فر غیج

.خونه شدم یگذاشتم ف دست مراد و راه

خونه رو .پاکت رو ازش گرفتم و در رو بستم یتشکر خشک و خال هیبا کردم که در زد، یخونه رو مرتب م داشتم

شد  یروزها م.به بابا فکر کردم يموقع آشپز.گرم نخورده بودم يمدتها بود غذا.خودم غذا پختم يمرتب کردم و برا

اگه .رهخبر بگذا یهمه وقت من رو ب نیسابقه نداشت ا.سرش اومده باشه ییبال دمیترس ینداشتم و م يکه ازش خبر

 يام باز یزندگ يتو یکردم؟درسته که وجودش نقش خاص یکار م یچ دیفرار کرده بود،با ایسرش اومده بود، ییبال
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 یاحساس هی یفکر کنم ول یخواست منف یام داشتم دلم نم یزندگ يکه تو یتنها کس.باال خره پدرم بود یکرد ول ینم

.من رو گذاشته و در رفته هگفت ک یبهم م

.«کیسام عل«:غذا ینیس هیشد با  دایمراد پ ۀبودم که دوباره سر و کل افکارم غرق

ه؟یچ نایسالم،ا کیعل-

.غذا آوردم،خوشمزه است-

؟یکن رمینمک گ يخوا یم-

.ينه به جون تو،فقط خواستم تو هم بخور-

از  ه،اونمیکار ۀرابط هی من و تو فقط ۀرابط.مراد یفراموش کن دیرو نبا يزیچ هیمن غذا پختم، یدستت درد نکنه ول-

برام  ایباال  يایوقت ب یکه وقت و ب شهینم لیدل نیا یبه خاطر کار ازت ممنونم ول.ستمیچشم و رو ن یمن ب... اجبار يرو

.میبا هم ندار یحرف چیه ،ماياریغذا ب

!گه؟یهمه حرفهات سر جاشه د یعنی-

.آره-

 نیا دینبا.زبانم رو در آوردم و مشغول شدم يبعد از ناهار کتابها.در خونه رو بستم و رفتم سراغ غذا.رفت يدلخور با

رو  زهایچ یلیاون مدت خ يشدم که تو یخوندم متوجه م یم یوقت.انداخت یعقب م زیآشفته من رو از همه چ یزندگ

.فراموش کردم

 رستانیدب يموند کتابهافکر کردم اگه پول اضافه برام .نمیخودم بچ يدرست برا ۀبرنام هیگرفتم  میهمون روز تصم از

 شهیکه هم يبخونم،رشته ا یو برم دانشگاه عکاس رمیبگ پلمیتونستم د یکم کم م.رو بخرم و متفرقه امتحان بدم

.آرزوش رو داشتم

سرم رو از پنجره کردم .ظهر بود و تازه از حموم در اومده بودم یروز بعد که زنگ در خونه رو زدند،حوال چند
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حدس زدم اشتباه .بود ستادهیدر ا يجلو پیو فوق العاده خوش ت ریپ باًیتقر يآقا هیشه؟تونست با یم یک.رونیب

.«د؟ییبفرما«:دمیپرس.اومده

.«نش؟یب ایخانوم ما«:دیرو گرفت باال و من رو د سرش

.«خودم هستم،شما؟«:گفتم متعجب

.دیاگه ممکنه در رو باز کن.پدرتون لیهستم خانوم،وک یمعصوم-

.«تو دییسالم،بفرما«:و در رو باز کردم نییها رفتم پااز پله  مهیسراس

ستم؟یسالم دخترم،مزاحم ن-

.کنم یباال خواهش م دیید،بفرمایدار اریاخت-

 يرو به آقا يو با حالت بد رونیاومد تو،هنوز در رو نبسته بودم که مراد از در خونه شون اومد ب یمعصوم يآقا

.«ش؟یفرما«:گفت یمعصوم

.«؟یهستم قربان،جنابعال یبنده معصوم«:به من کرد و رو به مراد گفت یگاهن یمعصوم يآقا

.«ش؟ی،فرمایمنه لوت ۀخون نجایا«:اومد جلو يبا قلدر مراد

.«چه طرز برخورده؟ نیاز طرف پدرم اومده،ا شونیا«:گفتم يا یلحن خشک و عصب با

 یباال خواهش م ییبفرما«:اشاره کردم یمعصوم يبا دست به آقا.دیدو به من نگاه کردند و مراد خودش رو کنار کش هر

.«کنم

.«باال؟ شیبر یم«:دیبازوم رو گرفت آهسته پرس ظیشدم با غ یپله ها باال رفت،از کنار مراد که رد م از

ارم؟یب يکار کنم؟وسط کوچه براش چا یپس چ-

.امیمن هم م-

.بکش گه،خجالتیکن د ؟بسیمن کن یگزند یبه تو اجازه داده که خودت رو قاط ی،کیکن یم خودیتو ب-
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.اندازم سرم یچارقد م رمیباال من هم م دیببر فیو آقا تشر گه،شومایآره د-

.«ادیآره،برو سر کن،گمونم بهت م«:دمیکش رونیرو به زور از دستش ب دستم

جا  نیمن هم ادیم شیپ یاگه براتون مشکل«:دیکش یپشت در انتظارم رو م یمعصوم يآقا.حرص از پله ها باال رفتم با

.«رمیزنم و م یحرفهام رو م

 یرفت و آمد ها رو کنترل م.آقا پسر صاحبخونه است نیداخل،ا دیاریب فی؟تشرینه،چه مشکل«:گفتم دستپاچه

.«گهیهستند د يجور نیاز صاحبخونه ها ا یبعض.کنه

.«بله،متأسفانه«:رو تکون داد سرش

.دم کردم و آوردم يمن چا مبل نشست و يرو یمعصوم يخونه،آقا يتو میرفت

.«خوبه؟ ن؟حالشیخب،پدرم کجاست؟ازش خبر دار«:نشستم روبروش و گفتم اقیاشت با

.«ندارم یخوب يمتأ سفانه خبرها«:برداشت يو چا دیکش یقیعم نفس

.«سرش اومده ییبال«:دلم پاره شد بند

 يست،روین یمنت.بهتره بگم که بودم یتبه عبار.هستم نشیب يآقا لیمن وک.نیکن ینه،نه اون طور که شما فکر م-

 میکه ما با فروش شرکت و خونه فقط تونست نهیا قتیحق.ستادمیداشتم تا آخرش هم ا شونیکه اب ا یحساب رفاقت

طلبکارها که سه نفر  یباق.باالست ینه،مبلغ بده ای دیدونم اطالع دار یم،نمیپدرتون رو کم کن ياز بار قرضها یمین

بازداشت  نشیب ياالن سه هفته است که آقا.رو گرفتن شونیحکم جلب ا.مدت به ما وقت بدن هینشدند  یهستند راض

.هستند

.«باز داشت؟واقعاً بابا رو گرفتن؟«:دمیپرس ناباورانه

 یاصل يو جا شهیم لیتشک شونیدادگاه ا ندهیموقتاً بازداشت هستند،ماه آ نیهم ينشده،برا لیبله،هنوز دادگاه تشک-

.کنند یمشون رو مشخص 
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بره زندان؟ دیبا یعی-

.کرد شهینم يا گهیمتأسفم،کار د-

کرد؟ یطلبکارها رو راض يجور هی شهینم-

.ندادند تیرضا يجور چیم،هیکرد میکه تونست يما هر کار-

زندان بمونه؟ دیچه مدت با-

بکنه ممکنه پدرتون  یقدامهم توپش پره،اگه ا یباالست و حساب یلیاز طلبکارها مبلغ چکش خ یکیست،یمعلوم ن-

.رونیب ادیوقت نتونن ب چیه

شه؟یمگه م-

.گهیرو م نیا رون،قانونیب انیتونن ب یتا پول رو ندن نم یعنیرن،یگ یاالدا م ومی-

.«؟ییتنها نیبا ا هیمن چ فیگه؟تکلیم یمن چ ةکار کنم؟قانون دربار یمن چ ؟پسیچ یعنی... «:کرد بغض

به مورد  میرس یمشخص بشه،بعداً م شونیا فیاول تکل نیصبر کن.میدر مورد شما کرد ییمن و پدرتون به فکرها-

.شما

.نمشیبب دیمن با-

رو به شما اطالع  انیو جر امیمن خواستن که ب ست،ازیاصالً مناسب ن شونیا یدخترم،اوضاع روح شهیفعالً نم-

تا حکم دادگاه معلوم بشه،اون موقع  دیصبر کن یکم گفتن.حاال نه یول نندیدارند که شما رو بب لیبدم،خودشون هم تما

.شونیمالقات ا میریدنبالتون و با هم م امیمن خودم م

چه کار  دیبا.افتاد یگونه هام م يرو یکی یکیچشم دوخته بودم و قطرات اشک  یمعصوم يو مبهوت به دهن آقا مات

 یم یچ يرزادیخانوم ش ۀاجاره خون فیدم؟تکلمون یمنتظر اومدن بابا م یکردم؟تا ک یم یزندگ يکردم؟چه جور یم

.نداشتم یکدوم از سئوالهام جواب چیه يبرا... ؟یچ دآور یسرم م ییتونستم مراد رو سر بدوانم؟اگه بال یم یشد؟تا ک
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تون  ندهیفکر آ دید،باینکن تیافتاد،بهتره خودتون رو اذ یزود م ای ریاتفاق د نیا«:دلسوزانه گفت یمعصوم يآقا

.«دیباش

؟یمعصوم يآقا ندهیکدوم آ-

 دایکار پ هیبهتره .براتون بکنم يکار هیتا  دیکن یتنها زندگ یمدت هیتا  دیکن یسع دیسر کار،شما با نیبر نیتون یم-

ن؟یبدتر از ا گهینگرفتم،د پلمیجاها سر زدم،سنم کمه،ضامن ندارم،هنوز د یلیبه خ.دهیو اگه کار بهم نم دیکن

.کنم یم دایمن براتون کار پ دیهبخوا د،اگهیصبور باش-

.«ن؟یتون یم«:لبخند زدم هیگر ونیم

.کردم دایکار خوب براتون پ هی دیشا.دارم ادیمن آشنا ز.خدا که بتونم دیبه ام.کنم یتالشم رو م-

.کنم یتا عمر دارم فراموش نم دیکار رو بکن نیممنونم،اگه ا-

داره؟ یقکنم،شما هم مثل دختر خود من،چه فر یخواهش م-

فکر .دیکارت دفتر منه،با من در تماس باش نیا«:زیم يکارت در آورد و گذاشت رو هی بشیج ياز تو یمعصوم يآقا

منظورم .دفتر بهتره،ممکنه رفت و آمد من براتون دردسر درست کنه نیاریب فیاگه شما تشر ندهیآ ۀکنم دفع

درسته؟.صاحبخونه است

.رمیگ یماس مبله،حق با شماست،حتماً باهاتون ت-

 یم.هر چه اصرار کردم پولها رو برنداشت.زیم يدرآورد و گذاشت رو بشیپول از ج يبلند شد و مقدار یمعصوم يآقا

تعجب  دنشیمراد پشت دره،هر دومون از د دمیدر خونه رو که باز کردم د.محبت کنه یخواست به نوع

 یمعصوم يتا دم در،با آقا دتوجه به مرا یب.کرد یخون و با حرص نگاهمون م ۀچشمهاش شده بود کاس.میکرد

 يرو یهر چ.شد یپر رو م يادیداشت ز گهید.اتاق و در رو بستم يرفتم تو.ستادهیهنوز ا دمیبرگشتم،د یرفتم،وقت

.شدن آقا هم اضافه شده بود یرتیداشتم،غ یخودم کم بدبخت.دادم دست بردار نبود یخوش بهش نشون م
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به من اعتماد به نفس  یوجود کمرنگش هم به نوع.پکر شدم یلیشدن بابا خ یاز زندان یانتظارش رو داشتم،ول نکهیا با

.داد یم

از بابت  المیرفتم و خ یکنه از اون خونه م دایتونست برام کار پ یاگه م.کرد دوارمیام یکم یمعصوم يآقا يحرفها

خانوم  یکنم وقت ینیب شیتونستم پ ینم.نگه داشتم یبابا رو از همه مخف یۀقض.شد یمراد و خانواده اش راحت م

کار هر روزم شد دعا کردن که .دهیاز خودش نشون م يچه رفتار شهیشدن بابا خبردار م یاز موضوع زندان يرزادیش

.تنها نمونم نیاز ا شتریبشن و ب یبابا راض يطلبکارها

 يآهنگ ها يفقط صدا.ومدی نمدت اصالً باال اونیبود چون تو یاز دستم عصبان یلیسه روز گذشت،مراد انگار خ دو

.«...گفتن يما برا میندار یحرف... دم اومد و وقت رفتن دهیسپ«:دیرس یغمناکش هر روز به گوش م

.«ه؟یک«:از پشت در پرسدم.خوندم که در زد یبود،داشتم کتاب م شب

.وا کن،کار دارم،منم مراد-

.«سراغ شاپور يبر دیفردا هم با«:داد که ناراحته ینشون م ياش طور افهیدر رو باز کردم،ق يال

ساعت چند؟-

؟يگم کرد ای يآدرس رو دار.اونجا باش ازدهیقبل، ۀمثل دفع-

.دارم-

.دمیپولت رو م ی،برگشتيبد لمیتحو ياریب دیده،بایساك بهت م هی-

.باشه-

تورو کردم  من ضمانت«:چشمهام، محکم گفت يتو رهیدر رو ببندم که با کف دست نگهش داشت و خ خواستم

.«يحواست باشه که کارت رو خوب انجام بد.نداره یشوخ یشکیکنم با ه یکه من براش کار م یا،کسیما

.دلم شور افتاد یتکون دادم که حواسم جمعه،ول سر
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و منتظر  ستادمیکنار همون درخت ا یکارگاه نقاش يو رو به رو يرفتم سهرورد شیپ ۀروز بعد زودتر از دفع صبح

 ادهیجوون ازش پ يآقا هیکارگاه پارك کرد و  يرنگ جلو دیسف نیمونده بود که همون ماش ازدهیبه  قهیچند دق.شدم

ده .و مشکوکانه نگاهم کرد دیبشه من رو د رگاهخواست وارد کا یم یوقت یکردم ول یخودم رو پشت درخت مخف.شد

.کلمه حرف کیکارگاه،بدون  يبا عجله ساك رو داد و برگشت تو.هراسون بود یلیخ.بعد شاپور اومد قهیدق

خوشبختانه اون .مشکوك بودم داًیکردم شد یکه حمل م ییزهایهنوز نسبت به چ.گرفتم و برگشتم طرف خونه نیماش

ساك پر  يتو.شدم خکوبیم دمیکه د يزیساك رو باز کردم و از پ پیز اطیبا احت.روز ساك دستم بود و رمز نداشت

هراسون .تمام بدنم عرق کرد کهویافتاد که  وجودمبه  یچنان ترس.دمیرو کش پیز با عجله.نفسم بند اومد.از پول بود

بند بند .دمیترس یاز راننده هم م یدنبال من هستند،حت نهایماش ۀکردم هم یاحسااس م.کردم یبه همه جا نگاه م

.دمیبه خونه رس يچه جور دمیکه اصالً نفهم يد،طوریلرز یوجودم م

.«مراد؟ هیچ نایا«:رو دادم دستش د،ساكیکش یم رو مپله ها انتظار يباال مراد

.«؟يدیتوش رو د«:گرد شد چشماش

همه پول مال توئه؟ نیآره،ا-

.يدید یساك رو م ينباس تو... یکم هیهمه اش نه،-

دم؟ید یم دیچرا؟چرا نبا-

.يکرد ،عرقيلرز یم يکن،دار گایترسوندت،ن ۀخب واس-

.همه پول از کجا آورده نیشاپور ا!نمیبب.برسم نجایول به اهمه پ نیجونم در اومد تا با ا-

.«ستیپولها که مال شاپور ن«:دیخند

ه؟یپس مال ک-

!ای يداد ریگ-
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.«چرا پنجاه تومن؟«:تعجب کردم.بهم داد يساك پنجاه تا هزار يتو از

.کارت خوب بود-

.«میب شدحسا یبه مادرت،ب ا،بدهیب«:تا شمردم و دادم بهش یپولها س يتو از

 یوقت ی،ول»کنم یکار رو نم نیا گهید«:با خودم گفتم.زیم ياتاق نشستم و دستمزدم رو گذاشتم رو يتو.رفت مراد

 یگرفتم و مشکالت یکار م نیکه از ا يدستمزد يادآوریاومد سراغم؛با  دیجد تیمامور کیده،دوازده روز بعد مراد با 

.ره رفتماومد،دوبا یم شیپ میپول برا نیکه در نبود هم

 دمیکردم گذشته بود که دوباره باهاش تماس گرفتم و فهم یصحبت م یتلفن دیکه با ناه يبار نیاز آخر کماهی باًیتقر

از .دلخور شدم ينرفته بودم بدجور دنشیکرده بودم و قبل از رفتنش به د يسهل انگار نکهیاز ا.از اون خونه رفته اند

امانت دار خوب قبول نکرد و قرار شد از  کیمثل  یولبه من بده تماسش رو  ةمستأجرشون خواستم که شمار

تماس  دیسع ییدا ۀزدم و با خون ایکلنجار رفتن باخودم دل به در یهمون روز بعد از کل.رهیخودشون اجازه بگ

.دیکش یسروش پر م يدلم داشت برا.گرفتم

.رو برداشت یگوش ییدا زن

!الو؟-

.ایما ،منمییالو سالم زن دا-

.«سالم،حال شما؟ کیعل«:به سر وگردنش داد يابروش رفت باال و قر هیتونستم تصور کنم که  یم

ن؟یخبر دار نایخوبن؟از مامان ا یید؟دایچطور ،شماییخوبم زن دا-

.سروشه يکارها ست،دنبالیهم بد ن یزنگ زد،حالشون خوبه حاج شیهفته پ هیجان  نیمیقربونت ننه،همه خوبن،س-

وز نرفته؟مگر سروش هن-
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.در و اون در زد نیپدرش در اومد بس که ا ینه ننه،حاج-

دنش؟ید امیتونم ب یم... تونم یم-

.«ردش کنن یمجبور بشن قاچاق دیه،شایسروش رو برده اروم ینه،حاج«:شد هول

شه؟یم ؟مگهيهفت ساله رو؟چه جور ۀبچ هی-

.دنبالش ادیخان م دیاون ور هم حم ازه،یبردش تا ترک یاحتماالً م یننه،حاج شهیمعلومه که نم-

رو داشته باشم؟ نیمیمامان س ةتونم شمار یم-

.واال من که ندارم-

خواستم  ید،میجان،سالم من رو به همه برسون ییباشه زن دا«:گفتم یلیم یبا ب.ادامه ندادم یول گهیدونستم دروغ م یم

.«باشم دهیپرس یحال

؟يندار يقربونت،کار-

.«،خداحافظینه،مرس«:گفتم یفیضع يصدا با

.در پناه خدا-

 دینپرس یحت.باهام حرف زد که دلم شکست یاون قدر سرد و رسم ییزن دا.دلم يغم عالم افتاد رو.رو قطع کرد تلفن

ناراحت رفتم ! کنم؟ یدارم چه کار م تیوضع نیا يگذره؟بابا ت؟و من تو یم يام چه جور یکنم؟زندگ یچه کار م

.غم بغل گرفته بودم يکرده بودم و زانو کزاتاق  ۀقدر دلم گرفته بود که تمام وقت گوش اون روز،اون.خونه

نداشتن که از حالم  يعالقه ا یاونا حت.به اون ها داشته باشم يدیام چیتونم ه یبه من نشون داد که نم ییزن دا برخورد

رو که به  يدواریام فیظر ۀرشت نیآخر.برم دنشونیازم بخوان به د ای انیب دنمیبه د نکهیبا خبر باشن،چه برسه به ا

نه چندان  يتماس گرفتم و رفتار ياون روز با خاله سور يکه فردا مپاره کرد یوصل بود،زمان نیمیمامان س ةخامواد

براش  یهر چ.میکن یو حاال چه کار م میکه کجا رفت دیو پرس دهیشکر داره که حالم رو پرس يباز جا.گرم باهام داشت
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 یخشک و خال فتعار هی یحت.»...شهیغصه نخور درست م!... رمیبم یاله!... یآخ«:گفت یگفتم فقط م یهام م یاز بدبخت

 یچه م ای »نجایا ایب«باز هم نگفت .ومدهیگفتم که دو ماهه خونه ن یبهش نگفتم بابا زندانه،ول.دنشونینکرد که برم د

.ل گرفتمهم گ دیام ۀروزن نیبود که آخر نی،ا»!دنتید امیمن م«دونم 

مراد  يگرفتم و برا یازش ساك م ایبردم  یم فیبراش ک ایاون مدت چند بار رفتم سراغ شاپور، يماه گذشت تو کی

حال  نیو در ع دیچیپ یبه پر وپام نم ادیمراد ز.بسته بود يرزادیدادم و دهن خانوم ش یخونه رو م هیکرا.آوردم یم

 دایپ يدر تماس بودم،هنوز نتونسته بود برام کار شیب اکم یمعصوم يبا آقا.آوردم یخودم در م یخرج يهم برا یپول

بدون کار و منبع درآمد  یبرم ول يرزادیش ۀخواستم هر چه زودتر از خون یموضوع ناراحت بودم،چون م نیاز ا.کنه

.بند نبود ییدستم به جا

ونه و منتقل شده به حصارك سال زندان بم نیتماس گرفتم و بهم گفت که بابا مجبوره چند یکه با معصوم يروز

کردم از  یاحساس م.کنم یوقت فراموش نم چیاون روز رو ه.گشتم یشاپور بر م شیکرج،ظهر بود و داشتم از پ

 یاحساس م ایآدم دن نیتر هپنا یخودم رو ب.وجودم رو گرفت يبد ییاحساس تنها.سقوط کرده ام يبلند

 يروین هی یول دنشیبابا از من خواسته بود برم د.راه رفتم ابونیخ يناباورانه تلفن رو قطع کردم و ساعتها تو.کردم

رو که  يخواست پدر یدلم نم.شده یو بهم ثابت بشه که زندان نمشیخواستم اون جا بب ینم.گرفت یجلوم رو م یبیعج

.نمیزندان بب يها لهیوجود داشت،پشت م رشرفتا يتو یغرور خاص شهیهم

و مراد سر کوچه انتظارم رو شده بود کیخونه هوا تار دمیرس یوقت

و ساك از دستم افتاد،با عجله  نیزم يپرت شدم رو.به صورتم زد یمحکم یلیس دمیکه بهش رس نیهمچ.دیکش یم

نتونستم تحمل  گهیکه از مراد خوردم،د یمحکم یلیبا س.پر بود يدلم بدجور.ساك رو چک کرد اتیخم شد و محتو

بعد پشت در اتاقم بود و التماس  ۀقیدق ده.طرف خونه دمیهلش دادم و دو خم شد بلندم کنه که.هیگر ریکنم و زدم ز

.کرد یم
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کردم  الیخب خ... ا... يکرد ریآخه ال مصب د... به چاك يکردم زد الیخ... گه خوردم... در رو واکن... ایما... ایما-

کردم و  یپول رو از کجا جور م همه نیا... دادم؟ یم یرو چ هیجواب بق ياومد یاگه نم... باال يدیپولها رو کش

.ایما... گمیوا کن م... نشده يزیحاال که چ... در رو وا کن ال کردار... بستم؟ یدهنشون رو م

از اون شب به بعد تا مدتها در آپارتمانم رو .اتاق خواب و خودم رو حبس کردم يرفتم تو.دینرس جهیبه نت التماسهاش

روبرو شدن با  یتماس گرفتم و گفتم که فعالً آمادگ یمعصوم يبا آقا.هم نرفتممراد باز نکردم و سراغ شاپور  يبه رو

.استرس خالص بشم نیاز شدت ا یکم هیمونه تا  یمگفت منتظر .اصرار نکرد ادیاونم ز.بابا رو ندارم

 اشوارهیداشت حالم از در و د گهیبودم که د دهیکوچک دور خودم چرخ ۀاون خون ياون قدر تو.بود یسخت يروزها

 یاز صبح تا شب آلبوم نگاه م.خونده بودم که همه شون رو از حفظ بودم يتکرار ياون قدر کتاب ها.خورد یبه هم م

 یمصرف و ب یآدم ب هیبودم؟ یمن چ.داشتم یپوچ ساحسا.زدم یم انویتصوراتم پ يتو ایخوندم  یزبان م ایکردم و 

چه !بگذرونه تیرو با موفق یتا امتحان اله دیکش یزجر م.فقط زنده بود.دیکش ینفس م خودیکه ب یکس.هدف

 ینم دایکس پ چیه.و بلندم کنه رهیمن رو بگ ۀو خست فیشد که دست ضع ینم دایآدم با خدا هم پ هی ی؟حتیامتحان

 یهام استفاده کنم و زندگ ییتونستم از توانا یستم،میخودم با يپا يتونستم رو یکار خوب به من بده،م هیشد که 

خواستم؟ یم یمگه من چ.ونمخودم رو بچرخ

خوب و با  يآدمها ۀانگار هم.نشد دایکس پ چیافسوس،افسوس که ه... بده، دونیخواستم که به من م یرو م یکس

.دید یکس من رو نم چیگرفته بود و ه یرنگ اهیس ۀخدا،خواب بودند،انگار دور من رو هال

رو گرفت،دوباره رفتم  شمیآسا ةته موند ادهاشیرو ف غیبا ج يرزدایهفته از سر برج گذشت و خانوم ش کی یوقت

 ریگذاشت،ز شیطالش رو به نما يداد و دندونها لمیتحو يدادم لبخند يرزادیرو به خانوم ش هیکرا یوقت.سراغ شاپور

.«!ياریرو از کجا م لهاپو نیدونم ا یکه مثالً نم تیزنم به خر یخودم رو م«:لب گفت

 دیخر ۀحوصل.نکردم یاش توجه انهیخونه و به لبخند موذ يرفتم تو.خورد یاش داشت حالم به هم م يکج فکر از
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 نیاز ا ییجورها هی.ام لج کنم یهوس کردم با خودم و زندگ یخوردن نداشتم ول يبرا يزیچ نکهیبا ا.کردن نداشتم

 هیشد  یرم؟میشد بم یم یعنی.بودم یالغر و زردم راض ۀافیق دنیدادم و از د یم اضتیبه خودم ر.بردم یکار لذت م

 نیببرند؟ا رونیخونه ب يو چند روز بعد جنازه ام رو از تو رمیبگ هیشد سوء تغذ ینشم؟م داریب گهیشب بخوابم و د

رقم خورده  ياون جور دم؟سرنوشتمیجنگ یبا خودم م یچ يبرا.و از رو رفتم دیطول نکش شتریاعتصاب غذا دو روز ب

لبخند  یبه سخت.چهره اش روح نداشت يشده بودم که اصالً تو یمتحرک ةمثل مرد.کردم ید باهاش مبارزه میبود و با

رو  دنیبخندم تا خند.خاطرات خوب بخندم يادآوریکردم با  یم ینشستم و سع یم نهییآ يساعتها جلو.زدم یم

 یم و دمیکش یم رونیکمد ب ياز تو ودمب دهیها خر یمهمون يام رو که برا یمیقد يروزها لباسها یبعض.فراموش نکنم

 يو طور یکردم که رفتم مهمون یتصور م.کردم یم شیآرا یکم هیداشتم و  یابروم بر م ریچند تار مو از ز.دمیپوش

 یساعتها اشک م.هیگر ریزدم ز یگرفت و م یخودم حرصم م يها يباز وونهیوقتها از د یکردم که گاه یم ينقش باز

!ساخت یم بیجانور غر کیاز صورتم  ختهیربه هم  شیو آرا ختمیر

شانزدهم فصل

شدم و باز انتظار  مونیپش یگرفتم برگردم ول مینبود،چند بار تصم ياز شاپور خبر یدوازده شد ول ساعت

دو به شک بودم که .اون هوا باز هم انتظار بکشم يصالح نبود تو گهید.دیوز یم يزمستون بود و باد سرد لیاوا.دمیکش

خودم رو پشت  عیسر.شدند ادهیپ نیگاه نگه داشت و دو تا آقا از ماشدر کار يرنگ جلو دیسف نیدوباره همون ماش

کن  یسع«:گفت یمراد بود،که م يبه خاطر سفارشها دیشا.بودم دهیدونم چرا اون قدر ترس یکردم،نم یدرخت مخف

.«!ینش دهید چوقتیه

؟يمنتظر شاپور-

پرپشت و گره  ير جوون و قد بلند که ابروهاپس هیبودمش، دهیبود که چند بار د ییهمون آقا.دمیاز جا پر وحشتزده
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مچ دستم رو  انهیقدم به عقب گذاشتم،وحش هیکرد که ناخودآگاه  یبا اخم نگاهم م نیهمچ.داشت يشده ا

.«؟يکجا؟گفتم منتظر شاپور«:گرفت

م،راه کارت کن یدونم چ یم«:طرف کارگاه دیمن رو کش.ارمیب رونیرفتم که دستم رو از دستش ب یکلنجار م هراسون

.«فتیب

تونستم از دستش فرار  یکردم نم یتقال م یهر چ.افتادم هیبه گر دیکش یکه انتظارم رو م یترس اتفاق نامعلوم از

کرد،دلش به حالم سوخت  یبود و هاج و واج تماشا م ستادهیکه همراهش بود همون طور دم در کارگاه ا یکیاون .کنم

.«برزو؟ یکن یکار م یچ«:دیکه پرس

.کنند یمردم رو بدبخت م يآشغالها جوون ها نیارم،همیسرش ب ییدونم چه بال یف نزن،متو حر-

تورو خدا «هم اومدن تو و برزو در رو قفل کرد،زبونم باز شد و افتادم به دست و پاش اط،خودشونیح يداد تو هلم

.«بگذار برم،تو رو خدا

خفه شو «:خونسرد خم شد طرفم و گفت خودش یدوستش هم در اومد،ول يپرتم کرد که صدا يچنان لگد با

.«ادیآشغال،صدات در ن

.«بره وردست همکارش دیهم با نیس،ایمواظب باش تا زنگ بزنم پل یعل«:کرد به دوستش رو

تو رو «:یعل يافتادم به دست و پا يو زار هیبا گر.دیکه اومد چهار ستون بدنم لرز سیافتاد طرف ساختمون،اسم پل راه

 یم ن،خواهشیکه دوست دار یبرم،جون هر کس دینکردم،تو رو خدا بگذار يکه کار ن،منیخدا به من رحم کن

زنگ  سیبه پل دیرو به خدا نگذار ن،آقا،شمایکنخبر  سیپل نیخوا یکنم،مگه من چه کار کردم که م یکنم،التماس م

.«نکردم يبزنه،به خدا من کار

.«صبر کن قهیدق هی!برزو«:دیکش ادیفر.ختمیر یاشک م يکرد،مثل ابر بهار ینگاهم م کنجکاوانه

که  ختمیر یدو زانو نشسته بودم و با صدا اشک م اطیکف ح يهمون جور.ساختمون دنبال برزو يعجله رفت تو با
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.«در بره ؟ممکنهیعل يشد وونهید«:اطیح يبرزو با عجله برگشت تو

 نیا ادیدختر اصالً بهش نم نیا ه،آخهیچ انیجر نمیصبر کن بب قهیدق هی«:گفت یدنبالش اومد و با لحن مهربون یعل

.«کاره باشه

 تیبه حماقت تو اهم ،منینداره عل یبه من ربط... شاپوره، دمش،همدستید نجایدفعه ا اد؟هزاریبهش ب دیا،مگه با-

.دمینم

 انیجر مینیکنه،بگذار بب یصبر کن برزو،فرار که نم«:بازوش رو گرفت یساختمون که عل يخواست بره تو دوباره

.«رینبود تماس بگ یدختره منطق يحرفها ه،اگریچ

جور  نیکنه،امثال ا یکه محبت نم ییالقبا کیداره،آدم به هر  يمحبت کردن هم حد ،آخهیعل يشد وونهیبه خدا د-

 نیمظلومش نکن،هم ۀافیبه ق ؟نگاهیسوزون یدل م یچ ۀواس يدار.اصالً ارزش محبت کردن ندارند یعوض يآدمها

.کردند یبدل م.رد  نیروئه زیهمه چ یور به التماس افتاده،با اون شاپور بط نیخانوم که ا

.«ن؟یهروئ«:فرستادم رونیب نهینفسم رو از س یبه سخت.زد خشکم

استفاده  يخودیاز هنرت ب فهیم،حییهایباز نینکن،ما خودمون ختم ا يباز لمیبسه بابا،واسه ما ف«:پوزخند زد برزو

.«اریدر ب سهایپل يادا اصولها رو جلو نی،ایکن

قبول کردنش واقعاً برام سخت .اون چند ماه قاچاق کرده باشم يکردم تو یبه گلوم چنگ زد،باور نم ینیسنگ بغض

خدا «:گفتم هیگر ونیم دیچرخ یم یبرزو و عل نیکه نگاهم ب یدر حال!ختیمراد نامرد باالخره زهرش رو بهم ر.بود

.«دونستم یبه خدا نم... الل بشم اگه دروغ بگم... دونستم اونا یمبه مرگ سروش من ن... دونستم یشاهده من نم

 يتونستم تو یهر چ.ذهنم زنده شده بود يتو زیهمه چ یمراد ب ۀافیق.صحبت کنم شتریام اجازه نداد ب هیو هق گر هق

 يو ناچار یپول یاز بام،از حماقتم، ییاز تنها.تمام از من سوء استفاده کرده بود يگفتم،با نامرد راهیبهش بد و ب المیخ

به خودم .خودم بود ریهمش تقص.دیکوب یام م نهیس يسر خودم آورده بودم؟از ترس قلبم به شدت تو ییچه بال.ام
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 دیتو معتاد شدن؟با يمدت چند نفر به خاطر ندونم کار نیا يتو یدون یکن بدبخت،م هیآره،گر«:فرستادم یلعنت م

 تعمر پش کیکه به خاطر حماقتت  یحقته،محکوم ادیسرت ب ییهر بال.يریمب دی،بایزار بزن دیبا ،اصالًیکن هیهم گر

 دمیسر بلند کردم و د مهی؟سراسیزدند چ یزنگ م سیاگه اون ها به پل.رعشه به اندامم افتاد.»!یباش یزندان يها لهیم

 کهیت کهیمت مراد،تکش یم«:لب گفتم ریز دمیرز یکه از وحشت م یدر حال.کنند یدورتر با هم بگو مگو م يتو فاصله ا

.«تکشم یم.يخرابم کرد ،خونهيکنم،بدبختم کرد یات م

چون و چرا راه  یبلند شدم و ب.رو خبر نکنند سیبکنم که پل يحاضر بودم هر کار.»ایب«:از دور بهم اشاره کرد یعل

 یصندل يرو یاز عل تیبه تبع.و اخمو پشت سرم یرفت طرف ساختمون، منم دنبالش،برزو هم عصب.افتادم

نگاهم برگشت .»خب؟«:و گفت دیمالدستهاش رو با حرص به هم .نشست یمن کنار عل يبرزو هم رو به رو.نشستم

.«هیچ انیجر نمیکن بب فیتعر«:زانوهاش يکرد،خم شد رو ینگاهم م یجور خاص هیکه خونسرد بود و  یعل يرو

که به محض باز کردن  ینیبغض سنگ ونیکردم؟م یاز کجا شروع م دیگفتم؟با یم دیبا یچ.رو پاك کردم اشکهام

 اجیبه پولش احت... فقط... هیقانون ریکار غ نیدونستم ا یمن نم دیباور کن«:دهنم دوباره گلوم رو فشرد گفتم

چون مجبور بودم،آخه ... فقط چون... کردم یدونستم کارش خالفه نم یبه جان سروشم اگه م... نیداشتم،هم

 نیاگه ا... کوچه يتو زهیر یرو م لمونیخونه رو ندم وسا هیکرد که اگه کرا دمیصاحبخونه تهد.رو ندارم یکس.تنهام

خدا ... نداره ه،خطریکار رو بهم داد،پسر صاحبخونه،گفت کارش قانون نیا شنهادیشدم،مراد پ یکرد آواره م یکار رو م

 رمیگ یور مکه از شاپ ییساکها يدونستم تو یم ه،فقطیچ فهایک يدونستم تو ینم سروششاهده،به جان 

 هیکرا... نشد یداشتم،خواستم ادامه ندم،ول يحس بد... بهم نگفت یول دمیهزار دفعه از مراد پرس.نیپوله،هم

 یمن برم،به خدا من ب دیکنم بگذار یغلط کردم،اشتباه کردم، خواهش م... داشتم اجیبهش احت... خونه،خرج خودم

.«...کنم یدونستم دارم چه کار م یگناهم،نم

 یحرف بزنم ول بهیدو تا آدم غر شیهام پ یدوست نداشتم از بدبخت.مردم یداشتم از خجالت م.م شدت گرفتا هیگر



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧١

.بزنم يام به هر در يآزاد يمن بود، مجبور بودم برا یاون جا بن بست زندگ

 سیر به پلبگذا.دوونه یما رو سر م ،دارهیعل گهیداره دروغ م«:برزو کالفه شد.و سر تکون داد دیکش یقینفس عم یعل

.«رو بکنم هیزنگ بزنم و قال قض

.«دیاز خود مراد بپرس دییایب دیتون یگفتم راست بود،م یچ گم،هریبه خدا دروغ نم«:گفتم وحشتزده

.«ه؟یبچه باز گه،مگهیداره چرت م«:گفت یزد و رو به عل پوزخند

.«؟یچرا از خونواده ات کمک نخواست«:دیتوجه به برزو رو به من پرس یب یعل

.«کس چیکس رو ندارم،ه چیه«:نییانداختم پا سرکو

.«؟یعل يبته عمل اومده؟تو چرا ساده شد ریاز ز یعنیده،یم مونیداره باز«:دیخند برزو

 ای گمیخواست از نگاهم بخونه که راست م یزل زده بود به چشمهام،انگار م.دیشن ینم زیچ چیانگار ه یعل

.«کنند یم یو تا برادر دارم که با مادرم زندگپدر و مادرم از هم جدا شدن،د«:گفتم.دروغ

.«کجاست؟ ؟پدرتیستیاونا ن شیتو چرا پ«:دیلب پرس ریبود،ز گهید يایدن کی يتو انگار

بودند،اونا از  ینا تن... ام بود،برادرهام هم  ينا مادر«:برام سخت بود آهسته گفتم نکهیتوجه به سوال آخرش با ا یب

.«دمشیوقت ند چیه.شناسم یهم نمام  یرفتند،مادر واقع رانیا

و پدرت؟-

دلم آرزو  يخبر ندارم و تو هیلب جواب دادم که از پدرم مدت ریشدم،ز یداشتم له م یاون نگاهها و فشار روح ریز

.زودتر تموم بشه ییبازجو نیکردم ا

.یخواست یکمک م لیاز فام-

ام هم بعد از رفتن  ينامادر ةخانواد.دمیکدومشون رو ند چیبا خانواده اش قطع رابطه کرده،تا حاال ه شیپدرم سالها پ-

تونستم ازشون کمک بخوام؟ یم يچه جور.یاحوالپرس يبرا یحت.ومدندیسراغم ن گهید رانیاونا از ا



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٢

کردند و از اون  یحرفهام رو باور م ایبعد  ۀتا چند لحظ.ندادم تیاهم یکرد که دلم رو شکوند،ول یتلخ ةخند برزو

در هر صورت از دست نگاهها و خنده .لرزوند یفکرش هم چهار ستون بدنم رو م یحت... ایکردم، یم دایمهلکه نجات پ

.کردم یم دایپ نجات یعل زیبرانگ ریتحق يبرزو و از سوالها زیتمسخر آم يها

.«؟ینرفت گهیکار د هیچرا دنبال «:دیخونسرد پرس یعل

.جا قبولم نکردند چیهم که داشتم ه یسن کم ت،باالینه ضامن داشتم نه تحص.بهم کار نداد یرفتم،کس-

چند سالته؟-

.هفده سال-

؟يدرس رو ول کرد-

.مجبور شدم-

 یلحظات سخت.رهیتماس بگ سیبرزو هنوز اصرار داشت که با پل.شد رهیخ نیدستهاش گرفت و به زم ونیرو م سرش

 یکه به نظرم قرن قهیبعد از چند دق.ش به مننگاه ایبود، نییسرش پا ایبه برزو نداشت، یتوجه یعل.بر من گذشت

.«سیپل لیتحو مشیبد ادیگناهه برزو،خدا رو خوش نم یدختر ب نیا«:گذشت رو به برزو گفت

شده  شیآت ياسفند رو نیبرزو ع.شد،خواستم بلند بشم و دستاش رو ببوسم ختهیبدنم گر گرفته ام ر يسرد رو آب

.نییباال و پا دیپر یبود،م

؟يغازش رو باور کرد هیصد تا  يکرد،چطور حرفها ییدختره فقط داستان سرا نی؟ایعل يشد وونهید-

 نیذره خوش ب هیتو هم بهتره .من حرفهاش رو باور کردم.از نگاهش خوند شهیبرزو،صداقت رو م یکن یاشتباه م-

.یباش

بره؟ میبگذار یعنی-

 یچه م ای يدین بده،بگو چند بار از دهن شاپور شنمراد رو بهشو نیاسم و مشخصات ا.زنگ بزن سینه،اول به پل-
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.يکرد دایپ یکارگاه اصل يدونم،بگو آدرسش رو از تو

!کنند؟ یاونام حرف من رو باور م-

.کنند یباور م-

!گهیکنند د یخب اون ها هم باور م.حرفهاش راسته یگیمگه نم.اونجا میبر یخب،خود دختره رو م-

رو  ؟خدایبنده خدا پاپوش درست کنند که جرم خودشون سبک تر بشه چ نیا يشاپور برا ایاز کجا معلوم؟اگه مراد -

زندان  ياش رو تو یچند سال از زندگ يخوا یم.دختر فقط هفده سالشه نیا.دردسر يتو مشیندازیب ادیخوش نم

 دیماها با.میبگذار دینبا میگرفت ادی زیتا چ ارچه شهیاشتباه؟من و تو که ادعامون م هیبگذرونه؟اون هم به خاطر 

.برزو گمیم یبفهم چ.میبد ادشونیو راه و چاه رو  میریدستشون رو بگ

؟یاگه اون ها دختره رو لو بدن چ-

.شهیخدا بخواد همون م یمطمئن باش هر چ.اش با خداست هیبق گهیم،دیکن یخودمون رو م یما سع-

دو تا احمق بودم  نیا شیو بگه که من پ فتهیب ریدختره فردا پس فردا گ نیاگه ا.یگیم یچ يدار یفهم یا،نم-

.دینداد لشیچرا تحو گنیم.افته یم ریمن و تو هم گ ي؟پایچ

.«گمیبه خدا نم«:کردم ملتمسانه گفتم یکه گونه هام رو پاك م یحال در

.«يدیرو لو م یهمه چ يتا چک بخور ،دویگیدروغ م يد دار«:برداشت طرفم زیخ برزو

.بزنم یاگه از شماها حرف رهیسروش بم یگم،الهیبه جان سروشم نم-

.آورده ریجمعش کن بابا،سروشم،سروشم،خر گ-

.«پات رو بکش کنار رم،تویگ یرو به گردن م یبرزو جان،اگه گفت من خودم همه چ گهینم«:رو کرد به برزو یعل

 شیالً به من چه؟من تو آتبکن،اص يخوا یم یبه درك،هر غلط«:رونیاز در کارگاه رفت ب یقرار و عصب یب برزو

.«سوزم یحماقت تو نم
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.«سیاسم و آدرس مراد رو بنو«:خودکار داد دستم هیکاغذ و  کهیت هی زیم يبلند شد،از رو یعل

.«برم؟ نیدیاجازه م«:مراد رو نوشتم و دادم دستش مشخصات

.صبر کن قهیدق هی-

 يهستم،امروز صبح با آقا يغفار یسالم قربان،عل... ؟يالو،سرگرد کالر«:تلفن رو برداشت و شماره گرفت زیم يرو از

آخه معموالً ... کنم مال شاپوره ،فکریکارگاه اصل يم،تویکرد دایآدرس پ هیما ... بله،بله...میبود دهینشاط خدمت رس

.. .نداره،فقط نوشته باقر آباد قیآدرس دق... يرزادیمراد ش... لطفاً دیکن ادداشتیبله،... کرد یهمون جا کار م

.«فعالً خداحافظ... کنم یبله،خواهش م

.«؟یچه کار کن يخوا یحاال م«:نشست زیم يرو يبر کیدستگاه گذاشت و  يرو رو یگوش

.«دونم ینم«:اش کردم و گفتم یبه صورت روحان ینگاه مین

... نم،اگه بتونمممنو د،واقعاًیمحبت کرد یلیشما به من خ«:صورتم پاك کردم و بلند شدم ياشکهام رو از رو ةموند ته

.«کنم یاش رو داشته باشم محبت شما رو جبران م ییروز توانا هیاگه  یعنی

.یاشتباه نکن گهیباشه د ست،حواستین يازین-

چشم-

!یچه کار کن يخوا یم ینگفت-

.دونم ینم... گفتم که-

؟يواقعاً از پدرت خبر ندار-

...نه-

تونم بگم  ینم یعنیخوام، ینم یول... دونم یم.. «:لب ادامه دادم ریز و دمینگاه صادق و مهربانش خجالت کش ریز

.«کجاست
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.یباشه،هر جور راحت-

.رفتم سراغش یوگرنه م ستیاز دستش ساخته ن يکار دیباور کن-

.«تونم برم؟ یحاال م«:پا و اون پا کردم و گفتم نیچند لحظه ا.تکون داد سر

 یم گاریتند و تند س اطیح يبرزو داشت تو.اومدم رونیعجله از ساختمون ب کردم و با یکرد که آره،خداحافظ اشاره

شدم و برگشتم  مونیپش یانداختم و رفتم طرف در،ول رینگاهش کنم سر به ز نکهیبدون ا.زد یو قدم م دیکش

.«و گفتمر قتیمن حق یول دیرو باور نکرد رفهامدونم که ح یم«:گفتم.کنه یمتر اخم نگاهم م هیداره با  دمیطرفش،د

خطر .شدم یو راه دمیکش یقینفس عم.رفتم رونیلب تشکر کردم و از در ب ریز.العملش سکوت بود و سکوت عکس

خودم  يبود سراغش با دستها ومدهین سیبا خودم عهد کردم که اگه پل.حاال نوبت مراد بود.گوشم رد شده بود خیاز ب

.خفه اش کنم

...خانوم... خانوم-

.«رسونمت یمن م«:عجله خودش رو به من رسوندبود،با  یبرگشتم،عل

رو راحت کنم  الشونیخ نکهیا يآب بده،برا یو سر و گوش ادیحتماً برزو فرستاده بودش تا ب.زدم یحدسش رو م دیبا

که چند متر باالتر از کارگاه پارك  میرنگ شد ينقره ا يمدل باال نیماش کیسوار .راه افتادم یقبول کردم و دنبال عل

.دشده بو

.«د؟یآدرس رو که دار«:دمیکه کرد پرس حرکت

.«بله،دارم«:داشبورد يکاغذ درآورد و گذاشت رو بشیج يتو از

 هیتونه بهت  ی؟نميریازش کمک بگ یتون یه؟نمیسروش ک نیا«:چشمش به من هیبود و  ابونیچشمش به خ هی

.«سرپناه بده؟

.«سروش فقط شش سالشه،برادر کوچک ترمه«:زدم یتلخ لبخند
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.«...ينامزد... يکردم دوست پسر الیخ يکرد یسروش سروش م نیهمچ«:دیخند

.«قسمم جان سروشه نیزه،آخریعز یلیبرام خ«:زدم لبخند

وجودش بود  یخاص يروین هی.انداختم ینگاه کوتاه بهش م هی یسکوت هر از چند گاه يتو.سر تکون داد یآروم به

 یحال پر ابهت بود که ناخودآگاه جذبم م نیآروم و در عاون قدر .چشم بدوزم ابونیتونستم به خ یکه نم

مثل قرص مسکن به من آرامش  داشتن ص. گرفت یاحساس اوج م نیکه در حقم کرده بود،ا یخصوصاً با لطف.کرد

 يشاپور چه جور«: دمیپرس نیهم ياستفاده رو ببرم،برا تینعمت نها نیاز ا میرس یدوست داشتم تا به خونه م.داد یم

.«لو رفت؟

.کارگاه و بردنش،بعد مارو خبر کردند ختندیصبح زود ر یدونم ول یاش رو نم يشاپور؟چه جور-

کرد؟ یم یکارگاه زندگ يتو-

.کارگر برزو بود.اومد یزود م ياکثراً صبحها یشبها آره ول یبعض-

د؟یبرادر د،شمایمنظورم شما و اون آقا هست... شماها-

.«یمیصم یلیخ یولم،یتا دوست باً،دویتقر«:دیخند

کنه؟ یحاال دوستتون بدون کارگرش چه کار م-

...جمع و جور کردن و آماده کردن خاك و يبرا.واقعاً الزمه اره،چونیم گهید یکی-

خاك؟-

؟يدیکارگاه ند يهمه تابلو و مجسمه رو تو گه،اونید يمجسمه ساز يبرا-

.دمیند زیچ چیبودم که ه دهینه،راستش اون قدر ترس-

.«؟يکرد یچه کار خطرناک یدون یم چیه«:شد يجد

.کنم در جا سکته کرده بودم یدونستم دارم چه کار م یمن اگه م یبله،ول-



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٧

!؟یهم داشت يکه به قول خودت نسبت بهش احساس بد یبزن يدست به کار يشد یراض يفهمم،چه جور یمن نم-

اون جمالت رو تکرارش برام حکم مرگ داشت دوباره  خواست یرو گفته بودم،چرا دلش م یمن که همه چ.گرفت دل

... خونواده یگاه و حت هیبدون تک... و من استیدن هیکردم  یاحساس م... واقعاًتنهام... من«:لب گفتم ریارم؟زیبه زبون ب

 هادشنیکه به من پ يتنها کار... دیچرخ یم يجور هی دیبا مام ه یخواست،عالوه بر اون زندگ یصاحبخونه پولش رو م

.«...يدونستم که تو ینم دیباور کن... بود نیشد هم

.«کنم یباور م«:رو قطع کرد و آهسته گفت حرفم

 ی؟م!بودم ونی؟چقدر بهش مد!مرد آرامبخش بود نیچقدر وجود ا.دادم هیتک یصندل یو به پشت دمیکش یقیعم نفس

که به  یم در مقابل اون همه مردونگکرد یاحساس م.دونستم که به خاطر محبت هاش تمام عمرم رو بهش بدهکارم

گرفت که خودم رو دستبند به دست  یم تقو یاحساس زمان نیجبران ندارم و ا ییتوانا يجور چیخرج داده بود ه

.کردم یزندان تصور م يها لهیپشت م ای سیپل ةادار يتو

؟یشاپور من رو لو بدن چ ایاگه مراد -

.«؟یحرفهام رو باور نکنند چ سهایاگه پل«:دمیدهنم رو قورت دادم و پرس چند بارآب.دونم یانداخت باال که نم ابرو

.افته ینم یاتفاق چیه یاگر واقعاً گناهکار نباش.به خدا باشه دتیام-

کنند؟ یزندان سر م يها لهیگناه هستند و حاال پشت م یکه ب ستندیمگه هزاران نفر ن یول-

.برسند که حاال اونجا هستند يزیچ هیبه  ای رندیبگ ادی يزیچ هی دیحتماً با-

زندان؟ فتمیب ؟مجبورمیچ رمیبگ ادی يزیچ هیاگه خدا بخواد من هم -

که تو  يتوشه،کار یحکمت هیبه نفع خودته و حتماً  ادیب شیپ یباش،مطمئناً هر چ ینگران نباش،به خواست خدا راض-

 یتونست ینم گهید يآورد یسر خودت م ییاگه بال.بودبچگانه  تینهایب یخوام ول یالبته معذرت م... تینها یب يکرد

 ادیاتفاق افتاد تا  نینشده،ا يزیهم خدا رو شکر چ حاال.خودت بود يندونم کار ریتقص.خواست يجور نیخدا ا یبگ
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.«شهیکوچه رد نم نیا ياز تو نیماش«:میدیفکر حرفهاش بودم که رس يتو. یچشمهات رو باز کن یکم هی يریبگ

.«د؟یایتا دم در ب دیخوا یم.رفت ادهیپ دیکه با کهیبار ۀدو تا کوچ یکیله،ب«:زدم لبخند

.نه-

.هم ممنون رم،بازیپس من م... خب،-

.«!نیبب«:شد و گفت ادهیپ عیاو هم سر.شدم ادهیدل کندم و پ یسخت به

بله؟-

.ایرو بردار و ب لتیوسا-

.«کجا؟«:کردم تعجب

.کنم یم فیراه برات تعر يا،تویب

.کنم ینم ام،قبولیب دیکنم،تا ندونم کجا با یاشتباه نم گهیبار د نیا-

.«برمت سرِ کار یم... آره،حق با توست«!نیریو چه ش دیخند

کار؟-

؟یازش مواظبت کن یتون یدارم،م ریمادر بزرگ پ هی-

.«تونم یمعلومه که م«:دیصورتم خند تمام

 یلیخ نجایچون راه خونه تا ا!نداره یاگه اشکال ،البتهیبمون ششیپشبها هم  دیا،بایرو بردار و ب لتیپس برو وسا-

.تونم هر شب برگردونمت یدوره،نم

داشتم از .تشکر کنم يدونستم چه جور یبدم،نم یچه جواب تیو انسان يدونستم در مقابل اون همه بزرگوار ینم

 دنیبعد شروع کردم دو.موندم رهیش خو با دهن باز به صورت خندون ستادمیآوردم چند لحظه ا یبال در م یخوشحال

.«منتظرم... ایزود ب«:گفت يبلند يبا صدا.به طرف خونه
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زودتر با وجودت  ،کاشیگذاشت یم اهمیو س کیتار يایزودتر پا به دن ؟کاشیعل يتو کجا بود.خونه پرواز کردم تا

 یو بشه و ورق برگرده؟اگه مرو به اون ر نیام از ا یشبه زندگ کیشد  یمگه م.يداد یم یآشت یمن رو با زندگ

رفتم  یوجود داره خودم م يفرشته ا نیهمچ مبود دهیبار د نیاول يکه چند ماه قبلش برا یکارگاه يدونستم تو

تونستن  یرنگ نبود و م اهیس ۀخوب هنوز وجود داشتند،من فراموش نشده بودم،دور من هال يپس آدمها.سراغش

!نندیمن رو بب

.«د؟یداشت فیسالم، کجا تشر کیعل«:در ظاهر شد يجلو يرزادیانوم شکه به در انداختم خ دیکل

.رونیب-

 يا گهیاومدن و نبوده،وگرنه اوضاع خونه طور د ایومدن،یهنوز دنبال مراد ن دمیفهم.ها رو با عجله رفتم باال پله

در هر صورت !کرده بودبود که شاپور لو رفته و خودش رو گم و گور  دهیهم تا اون موقع به گوش مراد رس دیشا.بود

.مهم نبود گهید یعنیمن مهم نبود، يبرا

مورد عالقه ام رو  يها CDچند تا کتاب و چند تا از.ولباسهام روجمع کردم دمیکش رونیچمدون ب هیعجله  با

 خچالی يتو یکم هیاز شب قبل کوکو درست کرده بودم که .نطوریزبانم هم هم يوکتابها ازمیمدارك مورد ن.برداشتم

خانوم .اومدم رونیکردم و از خونه ب وضلباس ع.فمیک يدرست کردم و گذاشتم تو چیدو تا ساندو.ونده بودم

.«سر برجه گهید ۀهفت ،دويرو نداد هینصف کرا ؟هنوزيریکجا؟مسافرت م«:پله ها بود نیهنوز پائ يرزادیش

 یزود بر م«:خورد گذاشتم کف دستش یحالم به هم م دنشونیاز د گهیپولم بود و د ةموند یتا اسکناس که باق چند

.«گردم

.«زود برگرد«:چشمهاش برق زد دیرو که د پولها

 نیاز ماش دیمن رو که د یعل.زدم ینفس نفس م دمیرس یاون قدر عجله کردم که وقت یبود ول نیچمدون سنگ نکهیا با

.«!يزود اومد«:شد و چمدون رو از دستم گرفت ادهیپ
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.«میبر«:ام گفتم دهیبر دهیبر ينفسها يبه ال ال

کم مونده  یاز خوشحال.به من کرد و راه افتاد یبا لبخند نگاه یعل.میعقب گذاشت،سوار شد یصندل يرو رو چمدون

 یم.ازتون تشکر کنم دیبا یدونم با چه زبون ینم د،منیهست یشما واقعاً مرد بزرگ«:نفسم جا اومد گفتم یرم،وقتیبود بم

.«بران کنمهمه محبت رو ج نیترسم نتونم ا

 يادیراستش مادر بزرگم کار ز... انجام بدم يبتونم برات کار دوارمینکردم،ام يکه هنوز کار ،منيلطف دار«:زد لبخند

 ادیسنش ز.شده ریگ نیکه زم شهیم یچند سال.یرو براش پر کن ییتنها نیا یتون یتنهاست و تو م یلینداره،فقط خ

فرشته است،حتماً ازش خوشت ... هیزن مهربون.کارهاش برسه هب یینه تنهاتو ینم گهیدو بار سکته کرده و د یول ستین

کردنش  زها،حمومیجور چ نیو ا یلباسهاش رو عوض کن.یباهاش حرف بزن دیبا ،فقطيانجام بد دینبا یسخت اد،کاریم

 یرو م خونه ياحمد رضا باغبونه و بهجت کارها.کنند یخونه مون کار م يبا بهجته،بهجت خانوم و احمد رضا تو

 هیبا .دو اتاقه است تیسوئ کیاصل  ه،دریاش پشت ساختمون اصل گم،خونهیمادربزرگم رو م... يمامان پر ۀخون.کنه

بود،از حاال مال  یهم تا حاال خال یکیاون  ه،یاز اتاقها مال مامان پر یکی.کنه یازش استفاده نم یآشپزخونه که کس

!يآخرم،ته تغار ۀبچ... خواهرم،البته من هم هستم امادر و سه تکنند، یم یزندگ یساختمون اصل يهم تو هیبق.تو

. «!ستمیلوس ن ادیالبته ز«:خنده ادامه داد با

سر  يبه مامان پر ادیتونن ز یگرفتارند،نم یکم هی نایمامان ا«:محو شد یعل يلبها ياز رو دم،لبخندیهم خند من

تنهاست،از صبح  یلیخ يمامان پر یم ازش غافل نشم ولروز ه کیکنم  یم یالبته سع.رمیدرگ یبزنن،من هم که حساب

تو خوبه که  يما،هم برا شیپ يایکاره که ب نیبهتر نیا دمیفهم دمیتو رو د یکشه،وقت یاون خونه دراز م يتا شب تو

ه؟یچ اد،نظرتیدر م ییکه از تنها يمامان پر يهم برا يگرد یدنبال کار م

 یاز اتفاقها نم یلیخ!بودم چقدر خوب بود دهیگه من شما رو چند ماه زودتر دکردم ا یداشتم فکر م... ه،ممنونمیعال-

.افتاد
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!یمثالً مقاومت خودت رو بسنج ای يریبگ ادی يزیچ هیاتفاقها برات الزم بود تا  نیا دینشده،شا يزیحاال هم چ-

.راحت کنم یگرفتم خودم رو از زندگ میبار تصم ستم،چندیمقاوم ن ادیز-

... مقاومند خانومِ یلیها خ ،آدميآورد یتا حاال دووم نم یبا اون همه مشکالت که گفت يمقاوم نبود ،اگهينکرد یول-

ه؟یاسمت چ یراست

.ایما-

.«؟یچ یعنیچه قشنگ،... ا؟یما«:کرد اخم

.دونم ینم-

.«اسمش رو ندونه؟ یآدم معن شهیجالبه،مگه م«:دیخند

 یرانیدونم که اسمم ا یفقط م.ستمیخودم مطمئن ن یمام وطن،ول شهیاش م یگفت معن یام م ينامادر یعنی... مادرم-

.ستین

.ته یمادرت؟منظورم مادر اصل شیپ يریچرا نم... یراست!به به،چه پر معنا!مام وطن-

.دونم کجاست ینم دمش،اصالًیبهتون گفتم که تا حاال ند-

.خب از پدرت بپرس-

.که پدرم ازش خبر داشته باشه ستین رانیه،ایراستش مادرم آلمان... دونه یاونم نم-

که  ادیاتفاقاً بهت هم م!ستین یرانیاسمت ا نیهم ۀپس واس«:متعجب نگاهم کرد و بعد لبخند زنان گفت يا هیثان چند

.«یستین یها چشم و ابرو مشک یبرخالف شرق.یدو رگه باش

.گهیهستم د دمش،حتماًیمادرم هستم،من که ند هیشب گهیپدرم م-

؟یکن داشیپ يجور هی یتون ینم-

بعدش .اومدم ایآلمان باهاش ازدواج کرده و بعدش من به دن يتو شیسال پ ستیکنم؟پدرم ب داشیپ ينه،چه جور-
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 یبه اون بزرگ يکشور يتونم تو یم يجور ده،چهیهمه سال مادرم رو ند نیا يهم تو ران،خودشیهم با من برگشته ا

نم؟ک دایاسم مادرم رو پ کی ياز رو

!تو يدار یچه سرنوشت جالب-

!سردرگم نیجالب نه،بهتره بگ-

.در گم بهتره ،سریگیراست م-

.«د؟یشما ناهار خورد«:رو باز کردم فمینخورده ام،در ک يزیافتاد که از صبح چ ادمیکردم، یگرسنگ احساس

«میبخور يزیچ هیدارم  یه مجا نگ هیواقعاً شرمنده ام،اصالً حواسم نبود،االن !اوه«:دیبرق از سرش پر کهوی .

.«دیخوشمزه است،امتحان کن«:گرفتم طرفش یکیدر آوردم و  فیک يرو از تو چهایساندو

.«هست؟ یبه به،چ«:نگاه کرد و لبخند زد چیبه ساندو متعجب

؟يدار ،دوستینیزم بیکوکو س-

بله،چرا که نه؟-

. «دست پختت هم که خوبه«:به خوردن کردبود شروع  یرو گرفت و همون طور که مشغول رانندگ چیساندو

 یوقت.اجبار يگرفتم،اون هم از رو ادیچند مدل غذا رو تازه  نیست،همیاصالً دست پختم خوب ن د،اتفاقاًیاشتباه نکن-

.پختم یوقت غذا نم چیمادرم بود،ه

؟!يهم بود یپس نازك نارنج-

.هم بودم دیدونم،شا ینم... ای... نبودم ینه،اتفاقاً نازك نارنج-

ه؟یشغل پدرت چ-

.رو از دست داد یورشکست شد و همه چ یداشت ول که،شرکتیمهندس الکترون-

چرا؟
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.خورد نیزم يکه بود بدجور یهر چ یول.دونم ینم-

تون رو جمع کنه؟ ینتونست زندگ يجور چیه-

.«نبودم نجایتونست که من االن ا یاگه م«:زدم یتلخ لبخند

.تکون دادسرش رو  یناراحت با

دو سه تا بوق زد و  یتوقف کرد،عل یبزرگ یلیسبز رنگ و خ یدر آهن يجلو نیم،ماشیدیشده بود که رس کیتار هوا

.«آقا احمد رضاست؟ نیا«:دمیبا خنده پرس.در رو باز کرد ییچند لحظه بعد آقا

.آره،خودشه-

با .رفت تو با سر بهش سالم کرد یکه م یلدر حا یعل.شد رهیخ یو با تعجب به من و عل ستادیرضا کنار در ا احمد

با  يکه نما یباغ از هر دو طرف تا ساختمون اصل ةوارید.بود زهیکه پر از سنگ ر میشد یوارد باغ بزرگ نیماش

 دایپ یخاص ةکه با فاصله روشن بودند جلو ییچراغهابا  ریمس نیوتمام ا.اهیداشت پر بود از درخت و گل و گ یشکوه

... من يخدا«:شدم ادهیبا عجله پ.پارك شد گهید يمدل باال نیکنار چند تا ماش اهیپر از گ یطاق ریز نیماش.کرده بود

.«قشنگه یلیخ نجایا

 شهیگل لُخت هستند،بهار که م يبوته ها ۀنجا،همیا يومدین یهمه اش کار احمد رضاست،فصل خوب«:شد ادهیهم پ یعل

.«!هیدنیباغ د نیا

دنبالش .ام کرد ییاون رو ازم گرفت و به سمت ساختمون راهنما یبا مهربون یم،علعقب برداشت یرو از صندل چمدون

.«یباهاشون آشنا بش دینا،بایمامان ا شیپ میریاول م«:گفت.راه افتادم

 یبزرگ و قشنگ يمجسمه ها نییدو طرف پله ها از باال و پا.خورد یساختمون م یپهن و بلند به در اصل يها پل

که  پیخانوم جا افتاده و خوش ت هی.از اتاقها رو باز کرد یکیدر .راه افتاد و من هم دنبالش یداخل ساختمان عل.داشت

 دهیپوش یمرتب يهمه لباسها.خوردند یغذا م م،داشتندیشد یبود با سه تا خواهرهاش که بعداً به هم معرف یمادر عل
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خواهرها به .شدند خکوبیهمه شون م بودم ستادهیو من که پشت سرش ا یعل دنیبا د.کامل داشتند شیبودند و آرا

.زدند یمصنوع يلبخندها بیترت

!جان یسالم عل-

!دلم زیعز یخسته نباش-

 ستادهیمن هنوز دم در ا.دیرفت سمت مادرش و صورتش رو بوس میسالم کرد و مستق یعل!قربونت برم يکرد رید-

اومد طرف من و رو  یعل.خوشحال نشدند چیه نمدیانگار از د.جواب دادند یلیم یبا ب یکی یکیبودم،سالم کردم که 

مرجان خواهر «:کرد یدونه دونه بهم معرف ااز همون ج.»يمامان پر دیجد است،پرستاریاسمش ما«:کرد به مادرش

.«یاشرف جون صداش کن یتون یو مارال خواهر کوچکم،اون خانوم هم مادرم هستند،م... نویم... بزرگم

.«!من رو خانوم صدا کن،عادت ندارم خدمه خونه اشرف صدام کنند«:گفتجون اخم کرد و رو به من  اشرف

.«بله خانوم،چشم«:خاطر با عجله به مادرش جواب داد نیبه هم.لبخندش محو شد،احساس کردم معذب شد یعل

.«کرد،ناراحت نشو یمامان شوخ«:زد يلبخند عذرخواهانه ا یعل

.«کنه یرو م يمامان پر يجان،بهجت که کارها ید علنبو دیبه پرستار جد ازین«:گفت متیبا مال مرجان

هم خوبه  ایما ينه؟برا ایباشه باهاش صحبت کنه  دیبا یکید،یاون خونه پوس يتو يبهجت سرش شلوغه،مامان پر-

.اون هم تنهاست

.«؟يکرد داشیخب،از کجا پ«:بود نویبار نوبت م نیا

.از دوستهام یکی قیاز طر-

.«منتظر من يپر گه،مامانید میبر«:و ختم کنه رو کرد به منقائله ر نکهیا يبرا بعد

سالن بود  ياز در پشت ساختمون که انتها.راه افتادم یدنبال عل.کدوم شون جواب ندادند چیکردم که ه یخداحافظ

دست به ساختمون  هیبا  یعل.که دو تا ساختمون مجزا از هم سمت چپ و راستش بود میشد ینسبتاً بزرگ اطیوارد ح
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«؟ینیبب يخوا یمنه،م یۀاون جا آتل«:اشاره کرد یست راستد

.«بله،اگه امکان داره«:گفتم مشتاقانه

 ادینشو،ز ریدلگ نایاز برخورد مامان ا«:گفت تیمن و من کرد و در نها یکم یم،علیراه افتاد هیهم به سمت آتل با

من بهت گفتم  یچ ،هریکن یگوش نمکس  چیخونه به حرف ه نیا يحواست باشه که تو ستند،ین یمعاشرت يآدمها

اشه؟به خود من بگو،ب ایگرفت ب يرادیبهت ا یهمون کار رو بکن،اگه کس

.چشم-

باز  دمید یکه م يزیدهنم از چ.شد،برق رو زد و وارد شد ینم دهید يزیبود و چ کیرو باز کرد،همه جا تار هیآتل در

گرد با چند  زیم کیوسط سالن .و مجسمه بود ینقاش يهابزرگ که توش پر از تابلو یلیخ یلیسالن خ کی.مونده بود

ها  هیها بود و کنار سه پا هیاز پا یکی يکاره که رو مهین يتابلو هی،ینقاش هیسالن چند تا سه پا ۀگوش هی،یتا صندل

نفسم به  دنشیبود که با د یمشک يانویپ هیسالن  گهید ۀگوش.کوچک که روش پر از رنگ و قلم مو بود يزهایم

 یبود و مشتاقانه به حرکاتم نگاه م ستادهیهمون طور کنار در ا یعل.شدم دهیه افتاد و ناخودآگاه به سمتش کششمار

.دمیها کش هیکالو يرو باز کردم و دستم رو آهسته رو انویپ رد،درک

؟!رهینگ نش؟رطوبتیگذاشت نجایچرا ا-

.شنوه یم يزنم فقط مامان پر یم نجایا ی،وقتنکنه تیرو اذ یکه صداش کس نجایا ست،آوردمشیمرطوب ن نجاینه،ا-

!و من-

!و تو-

خوشم  شتریب تاریاز گ لیاوا«:بود برداشت هیسه پا يرو که رو تاریگ هی انویرو کنار در گذاشت و اومد از کنار پ چمدون

.«!هیآخه سلطنت... رمیبگ ادی انویپ یمجبورم کردند از بچگ یاومد،ول یم

که  یهر چ یگرفتم،ول ادیاز استادم  یواشکیزدن رو  تاریگ«:رو گذاشت سر جاش تاریزد و گ يمعنادار لبخند
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خودشون دوست  مهایقد... تاریتا گ ادیخوشم م انویاز پ شتریخودم هم ب دمیرفت،د نیاجبارها از ب یوقت یعنیگذشت،

بره تا هفت  یو مضبطش ر يهم صدا یکیره،یگ یم گرنیم یکیاد،یاز صداش بدش م یکی رم،حاالیبگ ادیداشتند 

و ... مجبوره صداش رو تحمل کنه يفقط مامان پر گهید نجا،حاالیمن هم آوردمش ا... رو نشنوه انویپ يآسمون که صدا

.«!به بعد تو نیاز ا

.«شمیعکس،خوشحال هم م شم،بریمن اصالً از صداش ناراحت نم«:زدم لبخند

 یرفتم طرفش،تابلو فوقالعاده زنده به نظر م.مرد بود کی ریتصو.وصل شده بود واریسالن به د يبزرگ انتها يتابلو هی

.«پدرمه،چهار ساله فوت کرده«:زد یمرد با آدم حرف م ةحالت چهر یحت.دیرس

.متأسفم-

.«دیمادرتون هست هیشب شتریشما ب«:بعد به پدرش،گفتم یاول به عل نگاهم

.گنیرو م نیآره،همه هم-

اون قدر هنرمندانه که آدم .کارها فوقالعاده بودند.و مشتاقانه نگاه کردم تادمسیتک تک تابلوها و مجسمه ها ا يجلو

ها نشسته بود و  یاز صندل یکی يرو.گشتم یسالن دنبال عل يکارها تموم شد با چشم تو يتماشا یوقت.شد یمسحور م

.«ادیخوشت ب رقد نیکردم ا یفکر نم«:کرد،گفت یلبخند به لب نگاهم م

.نقص نداره ن،کارهاتونیم،شما واقعاً هنرمندعاشق هنر ه،منیعال-

.حتماً نقص داره ینگاه کن قیچرا،اگه دق-

ن؟یشما هنر خوند.نظر من فوقالعاده اند دم،بهیند يزیمن که چ-

.خوندم یبله،نقاش-

!دیکن یهم م سیحتماً تدر-

کارگاه  يمجسمه ها رو تو یم ولکش یم نجایتابلوها رو ا.کنم یهم م یخصوص سیبا،تدریز يهنرها ةبله،دانشکد-
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.میفروش یو م میساز یم،میکش یم.کنه ینم سیدانشگاه تدر يتو یاون هم هنر خونده ول.میساز یبرزو م

ست؟یسخت ن-

؟یچ-

!يفروش کار هنر-

از  یسؤال رو کمتر کس نی،ايکرد یسؤال نیچه جالب که همچ... م،یکم کم بهش عادت کرد یچرا،اتفاقاً سخته،ول-

.دهین پرسم

؟!ادهیحتماً سنتون ز-

رسم؟ یبه نظر م ریچطور؟پ«:دیخند-

.ادهیسنتون ز د،حتماًیاستاد دانشگاه هست یوقت ینه،ول-

فوق  عیبعدش هم سر.رفتم دانشگاه میمستق پلمیبعد از د.دانشگاه رو تازه شروع کردم يتو سیست،تدرین ادینه،ز-

و نه  ستیب.کنم سیمدرکها قبول کردند تدر نیبا هم.گرفتم یمدرک هیجا هم اون .ایتالیسه سال هم رفتم ا سانس،دویل

؟ ادیسالمه،بهم نم

.«!فرهاد... من يخدا«:نقطه ثابت موند و لبخندم پهن شد کی يرو نگاهم

.«ش؟یشناس یم«:که بهش چشم دوخته بودم ییسمت تابلو برگشت

 نجایتابلو رو ا نیچرا ا... دم،آهنگ هاش،شعرهاشفرها يشناسم،من عاشق صدا یمعلومه که م«:سمت تابلو رفتم

.«د؟یگذاشت

پس کجا بگذارم؟-

 اد،منیاونجا،هم قشنگ تره،هم زودتر به چشم م«: رو نشون دادم انویپ يبه سالن کردم و با دست باال ینگاه اجمال هی

.«!نیدیخودش کش نیعپشت در باشه، فهین،حیدیهنرمندانه کش یلیدم،خیتابلو رو ند نیگشتم ا نجایهمه ا نیا
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؟يدیمگه خودش رو د-

.که مثل عکسهاش شده نهینه،منظورم ا-

مادربزرگ  شیپ میبهتره بر دیکن یفکر نم یسخته ول نجایدل کندن از ا نکهیبا ا«:و گفتم دمیکش یقینفس عم.زد لبخند

.«تون؟

.میچرا،بهتره بر-

.«؟يریبگ ادی ینقاش يدوست دار«:يان پرسمت ساختمون مام میو رفت میاومد رونیب هیهم از آتل با

.«ادیز یلیخ«:گفتم اقیاشت با

.دمیم ادیبهت -

.«دیهست یباشم،شما واقعاً آدم با محبت دهیرس زیهمه چ نیروزه به ا هی شهیباورم نم«:سر تکون دادم ناباورانه

.خدا کنه باشم-

.«د؟یکن یانکار م د،چرایدون یهم م د،خودتونینکن تیاذ«:گفتم طنتیش با

.نظر لطف توست،کاش همه مثل تو فکر کنند نیا-

.کنند یهمه مثل من فکر م دیکه شما دار یبا قلب مهربون دیمطمئن باش-

.«طور باشه نیا دوارمیام«:رو باز کرد يورود در

 ونیزیتلو کیدست مبل ساده داشت با  هیسالنش فقط  يبود که تو ینقل ۀخون هی يمامان پر تیسوئ.میهم وارد شد با

دو تا اتاق کنار سالن بود که در .توش نبود يزیچ نتیآشپزخونه اُپن بود و جز چند تا کاب.کنه یکار نم دمیکه بعداً فهم

 یجوگندم يبود که موها يریچاق و پ ،خانوميمامان پر.شدم تاقوارد ا یدنبال عل.اش باز بود و چراغش روشن یکی

.«دیچشمم به در خشک!مادر ياومد« :ذوق زده شد یعل دنید با.بود دهیدراز کش یتخت بزرگ يرو.داشت

.«؟یخوب«:دیرو بوس يکنار تخت نشست و صورت مامان پر یعل
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؟يخوبم پسرم،تو چطور-

.من هم خوبم-

 ،پرستاريمامان پر استیاسمش ما«:گفت یعل.صورت من ثابت موند يگرفت و رو ینگاهش رو از عل يپر مامان

.«هیخوب دت،دختریجد

. «کنار من ایزم،بیعز ایب«:سالم کردم،گفت.لبخند زد يپر مانما

.«خوشگله« :گفت یتخت نشستم،چند لحظه نگاهم کرد و ور به عل ۀجلو و لب رفتم

.«!خوشگله یلیآره،خ«:دیخند یعل

 ایا،ميمامان پر یستیتنها ن گهید«:کرد یرو نوازش م يناخودآگاه نگاهش کردم که داشت صورت مامان پر.دیلرز دلم

.«زنه یدلم براتون شور نم گهیمونه،د یم شتیپ

.«!یش ریپسرم،پ ینیبب ریخ یاله«:شد سیچشماش خ يپر مامان

.«؟یلباس عوض کن يخوا ینم«:و رو به من گفت دیرو بوس يدوباره صورت مامان پر یعل

چمدونم رو از وسط هال .ومدما رونیکردم و از اتاق ب یکوتاه یتنها باشه،معذرت خواه يخواد،با مامان پر یم دمیفهم

و  یاتاق ساده که جز تخت چوب کی.از اون روز به بعد مال من بود یعل ۀکه طبق گفت یاتاق بغل يبرداشتم و رفتم تو

 یعوض کردم و دست دم،لباسیکمد چ يرو تو لمیوسا.نداشت يزیچ يواریو چند تا کمد د یکمد کوچک با پاتخت کی

برداشتم وموهام رو شونه  دم،برسیفهم یوشحال بودم که حال خودم رو نمقدر خ دم،اونیبه سر و صورتم کش

.بار خودم رو نگاه کردم و چند بار از ته دل لبخند زدم نیآخر يکوچک برا ۀنییآ يتو.زدم

من ثابت  يوارد اتاق که شدم حرفش قطع شد و نگاهش رو.زد ینشسته بود و حرف م يمامان پر شیهنوز پ یعل

.«نیمن بنش شیپ ایدخترم،ب ایب«:بخند زدل يمامان پر.موند

که هنوز داشت من رو مات  یرو کرد به عل. »زنه یبرق م دیمثل خورش«:و گفت دینشستم،دست به موهام کش کنارش
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.«یآب يروشن داشت و چشما يخواهرم مه لقاست،اون هم موها يها یجوون نیع«:کرد ینگاه م

.«دخترم،چند سالته؟ یبخت بش دیتو سف دوارمید،امبخت ش اهیس«:و ادامه داد دیپر حسرت کش یآه

.هفده سال-

.زمیعز یش ریهزار ماشاهللا،پ-

.«ا؟یما يخوا ینم يزیچ«:دیپرس يجد یلیبا عجله از جاش بلند شد و خ یعل

.«ینه،مرس«:يشدم و دنبالش راه افتادم به طرف در ورود بلند

.از امروز کار توست یدادم ول یتا امروز شام رو خودم بهش مخورم،البته  یم يمن اکثراً شام رو با مامان پر-

.چشم-

.رو حاضر کن يگردم،تا اون موقع حتماً بهجت شام رو آورده،مامان پر یکنم و برم یمن لباس عوض م-

.چشم-

!سوختم یگونه هام،داشتم م يرو دمیبه وجودم نشست،دست کش بیحس تازه و غر کی.رفت رونیدر ب از

لبخند به لب داشت و مشتاقانه نگاهم .که از نگاه اول به دلم نشست،نگاهش آشنا بود یرزنی،پيمامان پر شیپ برگشتم

تخت  دم،کناریکش رونیرو ب یصندل.هم بود یصندل کیکوچک و  زیم هیاز تختخواب  ریاتاقش غ يتو.کرد یم

.«لباسهاتون رو عوض کنم؟ دیدوست دار«:گذاشتم و نشستم

.بهجت برام عوض کرد زم،امروزینه عز-

.«صداتون کنم؟ يتونم مامان پر یم«:نهیتخت بنش يکردم رو کمکش

داره؟ یخودم،چه فرق يآره دخترم،تو هم مثل نوه ها-

مادربزرگ مهربون دارم که  هیمن هم «:موهاش يرو دمیبود برداشتم کش یپاتخت يکه رو یکوچک ۀزدم،شون لبخند

.«درست مثل شماست



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩١

مادر و پدرت کجان؟... ارهخدا برات نگه د-

.جدا شدند... مادر و پدرم-

.«؟یک«:رو گرفت و مغمومانه نگاهم کرد دستم

.شیچند ماه پ... نیهم-

.دل کوچکت يبرا رمیبم یاله-

.خدا نکنه-

جند سالته؟ یگفت-

.بله-

؟يشد رزنیمن پ ریکه اس يریمگه مدرسه نم-

که اگه به  دیدون ینم د،شماینجات من هست ۀفرشت ،شمايشما نشدم مامان پر ریمن اس«:لبهام محو شد ياز رو لبخند

.«دیحرف رو نزن نیا گهیکنم د یخواهش م.خاطر شما نبود من االن کجا بودم

.«کردم لیتحص رم،تركیمن مدرسه نم«:دمیشدم و گونه اش رو بوس خم

.«چرا مادر؟«:کرد اخم

... چون«:دمیپر مهرش رو بوس يبند دلم پاره شد،ناخودآگاه دستها يرمادر،اون هم از دهن مامان پ ۀکلم دنیشن از

.«...يمشکالت ماد... چون نتونستم

.«ارهیهمه بال سر مردم م نیپول بسوزه که ا رم،پدریبم یاله«:و گفت دیآه کش دلسوزانه

 يکه بهش کردم رفت تو یتوجه به سالم گرم یغذا،ب ینیرفتم،بهجت بود با س رونیدر بلند شدم و از اتاق ب يصدا با

 یداشتم از تعجب شاخ در م.رونیرفت ب یو بدون حرف زیم يرو گذاشت رو ینیس.و من هم دنبالش ياتاق مامان پر

. «!چه بد عنق بود«:گفتم زیآم طنتیهم سالم نکرد،اخم کردم و ش يبه مامان پر یبهجت حت.آوردم
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.«!نهیهم شهیهم ،بهجتریآخر زمون شده مادر،به دل نگ ةدور«:دیخند يپر مامان

 یاش رو عوض م هیروح دیعطوفتش،من با ياش،برا یمهربون يبرا.سوخت يمعصوم مامان پر يچشمها يبرا دلم

.کردم یادا م یرو به عل نمید دیکردم،با

 رفت ناباورانه رونیاز در ب یکه وقت یکس... یتونستم در مقابل محبت هاش انجام بدم همون بود، عل یکه م يکار تنها

.از وجودم رو با خودش برد یمیاحساس کردم ن

 يبرنج،دو کاسه ماست،دو کاسه خورش، دو تا بشقاب و قاشق و چنگال،داشتم غذا سید هیدم،یچ زیم يرو رو غذاها

ظرف غذاش رو پر کردم و دادم .نشست يخوشحال و خندان کنار مامان پر.اومد یکه عل دمیکش یرو م يمامان پر

.«ا؟یپس بشقاب تو کو ما«:دیکرد و پرس زیبه م ینگاه یعل.شدم يغذا دادن به مامان پرخودم هم مشغول .دستش

.خورم یم يبشقاب مامان پر يتو من

 هیشد  یچ«:دوختم ينگاه متعجبم رو به مامان پر.رفت رونیو ب زیم يشد،ظرف غذاش رو گذاشت رو بلند

.«زدم؟ يدفعه؟حرف بد

.بهجترفت سراغ  ی؟عليحرف بد زم،چهینه عز-

.افته یدهن م شه،ازیسرد م ؟غذاتونیچ يبهجت برا-

 يبرا نیبدونه که بعد از ا دیگرده، باالخره بهجت با یهم زود بر م یخورم،عل یغذام رو م زم،منینداره عز يرادیا-

.تو هم بشقاب بگذاره

به چشم  نکهیغرور از ا.داداحساس غرور به من  یتوجه به نوع نیا یکرد،شرمنده شدم ول یکه عل يکه از کار درسته

.کنه یکارگر ساده نگاهم نم کی ایمستخدم  کی

هم  نیا«:دیو خند زیم يظرف غذام رو گذاشت رو.برگشت یهنوز دو سه تا قاشق غذا نخورده بود که عل يپر مامان

.«مال تو
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.به زحمت شما نبودم یدستتون درد نکنه،راض-

؟یکنم،چه زحمت یخواهش م-

موقع از  هیکشه، یمدت طول م هیتا بهجت به وجود تو عادت کنه «:شت و مشغول غذا خوردن شدرو بردا بشقابش

.«؟یکارش دلخور نش

.گفتم لیخورم با کمال م یم يبشقاب مامان پر يگفتم تو یدلخور نشدم،وقت نینه،باور کن-

.«!يپرخوره مامان  یهم م یدهن«:گفت يرو به مامان پر زیآم طنتیجو رو عوض کنه،ش خواست

لب به  گهیخورش بزنه،د ياش رو تو یقاشق دهن یکی ،اگهیبرعکس عل«:لبخند به من رو نگاه کرد و گفت يپر مامان

.«بوده يجور نیا یاز بچگ.زنه یاون غذا نم

بچه رو مثل دختر بچه  نیقدر ا نیگفت ا یم شهیپدر جون هم ادتونهین؟ینداد ادمیمگه شما خودتون «:اخم کرد یعل

.«شمینم ضیوقت مر چیه يجور نیداره؟ا یمگه چه اشکال ار؟تازهیبار ن ینارنجها نازك 

 يپسر ةتنها نو یبود،آخه عل یجونش دور از حاال باشه عاشق عل گه،پدریراست م«:رو کرد به من يپر مامان

 یکه هر وقت مگلم  يآقا یعل نیهم... پسر یکیدختر دارم و  ةچهار تا نه تا نو نیماست،چهار تا پسر دارم که از ا

.«اندازه یار،پدرش،میاسفند ادیمن رو  نمشیب

.«قربونتون برم یاله«:دیرو بوس ياش بلند شد و صورت مامان پر یبا ظرف خال یعل

به اتاقم رفتم،تا هم من راحت  یکوتاه یو با عذر خواه دمیخودم رو کش يدم،غذایچ ینیس يشدم،ظرفها رو تو بلند

 یلذت بردن از غذا مجال يفکرم اون قدر مشغول بود که برا یپلو نخورده بودم،ول یالمدتها بود باق.باشم هم اونا

 نیکردم آخرش به ا یام رو دنبال م يفکر ریهر مس.ذشتگ یاون روز تند و تند از ذهنم م يتمام اتفاق ها.نداشتم

شد لحظه به لحظه خطوط  یجمله باعث م نیتکرار ا.»!اومد؟ یسرم م یینبود چه با یاگه عل!يوا«:دمیرس یجمله م

گرفته و پر  يو قد بلندش،صدا دهیکه با فکر کردن به اندام ورز یکس.ذهنم پررنگ تر بشه يچهره اش تو
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تمام وجودم رو  یگرفت و حرارت خاص یشون و پوست گندمگونش کم کم ضربان قلبم شدت میپر يصالبتش،موها

 يجواب صدا يدیبا ناام.»؟نترسيدیترس یاز چ ا؟ازیاتو چت شده م«:انداختم ریخجالت زده سر به ز.کرد یگرم م

.«...احساس نینترسم؟ا يچه جور«:درونم رو دادم

ام پوزخند  یدرون يصدا.»کنم نیخوام به خودم تلق یشه؟نمیمگه م«.»چرا؟«.»ستیدرست ن یول.آره«،»قشنگه،نه؟»

حرفش روقطع .»...،مگهيدیسرعت که د نیبه هم«.»سرعت؟ نیبه ا«:دمیترس.»حرفها گذشته نیاز ا ؟کاریکن نیتلق«:زد

خودشه «.»بزرگش کنم يخودیب دیفتاده،نباین یکرده،وگرنه اتفاق یاون فقط با محبت هاش من رو احساسات«:کردم

نکن با  یاشتباه نکن،سع«.»یکن هیعمر بهش تک کی یتون یلرزه،همون که م یدست و دلت م دنشیکه با د ا،همونیما

 یتون یك نم هیکمتره؟گناه تو چ هیات از بق یآخه چرا؟مگه تو چ«.»کجا؟من کجا؟ یعل،یحرفها من رو خام کن نیا

 یدهن کج.»يدوز یو م يبر یم يخودیخودت ب يبرا يمن عاشق شدم؟خنده داره، دار گفته یک«.»؟یعاشق بش

 یتون ی،ميدار ،احساسيعوضش دل دار... پول؟خانواده؟ ؟يندار یچ«.»ندارم زیچ چیمن ه!... یعشق و عاشق«:کردم

من  يست،برایبهش دل ببندم،اون سهم من ن يخودیخوام ب ی،نميا وونهیتو د«.»یها خوشبختش کن نیبا ا

.«چشم و دلت دنبالشه؟ ینیب یمگه نم... کن ،نگاهیخودت عمل کن يبه حرفها یتونست یکاش م«.»ادهیز

تونم بگم  یبود که به جرأت م یکس شیپ اریاخت یمونده بود و دلم ب رهیخ ياتاق مامان پر واریکردم،چشمم به د نگاه

.دمیشن یاتاقم م وارینفسهاش رو از پشت د يصدا یحت گاهیگاه و ب

.«خواد ظرفها رو ببره یبهجت م... ؟يغذات رو خورد... خانوم ایما... ایما«:آهسته به در خورد يا ضربه

به .رونیدست نخورده مونده بود بردم ب رششتیهوا و با عجله ظرف غذام رو که نصف ب دمیمتر پر هی یعل يصدا با

 ستین يا گهیامر د«:و گفت ینیس يدر اتاق رو باز کردم بهجت ظرف رو از دستم گرفت و گذاشت تو نکهیمحض ا

.«آقا؟

بهجت رو بدرقه کرد و نگاهش  یبا نگاه چند قدم.»نه،دستت درد نکنه«:داد هیبه چهار چوب در تک نهیدست به س یعل
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.«!ينخورد يزیتو که چ«:من يبرگشت رو

.«گرسنه نبودم،ممنونم ادیز«:گفتم یلبخند مصنوع هیو  فیضع يصدا با

؟یکن یم یبیغر-

.بودم ریس دینه،باور کن-

.«؟يخوا ینم يزی؟چيندار ي،کاریخب،هر جور راحت یلیخ«:و رفت طرف در دیکش قینفس عم هی

.هست زیچ ،همهینه،مرس-

.«بتونم جبران کنم دوارمیممنونم، ام زیآقا،بابت همه چ یعل«:گفتم نرویاز در بره ب نکهیاز ا قبل

.«!یخوب بخواب«:زد و سر تکون داد لبخند

.طور نیهم هم ،شمایمرس-

لحظه احساس کردم از  کینشد،در  یکردم نگذارم ول یاز وجودم رو با خودش برد،سع یمیکه رفت دوباره ن یعل

 یدستهام رو مخف دیم رو که گونه هام رو گل انداخته بود و لرزش شدتونستم حرارت بدن ینم.شدم یدرون خال

 يشب تو يها مهیتا ن.به اتاقم پناه بردم مخودم ه.رو کردم که بخوابه يمامان پر يزود کارها یلیخ نیهم يکنم،برا

 ییپا گذاشتم،جا یهست يسازش به ماورا ينگاه کردم و با نوا یعل یۀآتل يکنار پنجره نشستم و به نور کم سو یکیتار

تخت دراز  يهم بگذارم رو يتا صبح پلک رو نکهیهم خاموش شد بدون ا هیچراغ آتل یوقت.که فقط آرامش بود

اون موقع هم ... نم؟یرو بب یروز عل هیتونستم  یهم م ختیر یمون بهم نم یاگه زندگ«:زدم رفو با خودم ح دمیکش

گذاشت تا  یبرنامه م هیحتماً ... ناراحت؟ ایشد  یخوشحال م دیفهم یرو م هیاگه مامان قض... باختم؟ یدل م يجور نیا

حتماً عاشق سروش  یعل... یمن و عل یتفاوت سن ربه خاط... دیخند یحتماً به انتخابم م دیناه...نهیبب کیرو از نزد یعل

 یزندگ دیشا... دکر یفرق م زیاون موقع همه چ... مثل قبل بود زیکاش همه چ... هاش یزبون نیریشد،به خاطر ش یم

.«؟...!اومد یهم با نگاه اول از من خوشش م ینبود عل نیام ا
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از  یصبحها چه ساعت يدونستم مامان پر ینم قاًیبود،دق میساعت پنج و ن.رفتم رونیزده بود که از در اتاق ب دهیسپ

هنوز با .و منتظر باشم نمیشاتاقم بن يدادم تو حیترج.تونستم اون وقت روز بخوابم ینم نیهم يبرا شهیم داریخواب ب

آرومم  دیو شا دیتونست اون جور که با یزد نم یموج م نهاون خو يکه تو یآرامش یحت.کردم یم یبیاون خونه غر

.کنه

و همه جا  شهیرو که هم یقاب عکس خونوادگ هی لمیوسا ياومدم هوا کامالً روشن شده بود،از تو رونیاز افکارم ب یوقت

بابا،رفتن مامان و بچه ها،فقر و  یسردرگم بودم،ورشکستگ.گذاشتم یپاتخت يبرداشتم و روگذاشتم  یچشمم م يجلو

لحظه فکرم رو  کیاون خونه  يحضور تو تیو در نها یشدن عل دایمراد،پ يها تیها و آزار اذ ،نقشهیخونه به دوش

نه؟ ای شهیم کابوس تموم نیا شه؟باالخرهیم یکردم که آخرش چ یفکر م نیهمش به ا.گذاشت یآزاد نم

.«ریسالم،صبح به خ«:بود یرفتم،عل رونیدر به خودم اومدم و با عجله ب يصدا با

.«؟يزیسحرخ ایکردم  دارتیسالم،ب«:زد یقیلبخند عم دنمیحال بود،با د سر

.بودم داریب-

.«؟یخوب بخواب ینتونست«:دیبهم کرد و پرس یقیدق نگاه

.ادینه ز... راستش-

.یکن یکم کم عادت م.شب اولت بوده حتماض چون... چرا؟-

. ...ساز يکارگاه روشن بود و صدا ن،چراغیبود داریوقت ب ریشما هم تا د-

.«خوابه؟ يمامان پر... شهیجمع م شتریسکوت حواسم ب يکنم،تو یآره،معموالً شبها کار م«:لبخند زد دوباره

.فکر کنم... دونم ینم-

کردم به خودم مسلط باشم  یسع یدونستم،هر چ یرو نم لشیم،خودم هم دلبود ،دستپاچهياتاق مامان پر يتو رفت

.«برم دیبا ؟منيندار يکار... شد داریهم ب يمامان پر«:اومد رونیب يدر اتاق مامان پر یچند لحظه بعد عل.نشد
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.نه،به سالمت-

.«؟یهول ا؟چرایشده ما يزیچ«:دینگاه به سر تا پام کرد و پرس هی

.ترسم یم...ستشرا... نشده يزیچ-

؟یاز چ-

بابت «:لبخند زد و کمکم کرد یبگم،عل یاومده بود چ رونیکه از دهنم ب يمن درآورد ۀاون جمل ۀدونستم در ادام ینم

.«؟ینگران روزید

.فتهیب یترسم اتفاق یبله،م-

.افته ینم یاتفاق یباش ریتقص یاگه واقعاً ب-

.«...که من دیکن یم الین خشما هم مثل دوستتو یعنیاگه؟«:دمیپرس دلخور

اگه  ،ضمناً،منینگران خودیموضوع با هم صحبت کردم،ب نیا ةنبود،قبالً دربار نیمنظورم ا«:حرفم تموم بشه نگذاشت

.«نجایآوردمت ا یکردم نم یحرفهات رو باور نم

د؟یمونیحاال پش... حاال-

.«خوبه؟ ا؟حالتیما یگیم یچ«:کرد تعجب

.«یاستراحت کن ،بهترهينه،ظاهراً تب دار«:گفت طنتیو با ش ام یشونیپ يگذاشت رو دست

گردم،شما شامتون رو  یبر م ریباش،من شب د يمواظب مامان پر«:لحن حرف زدنش خنده ام گرفت،رفت طرف در از

.«دیبخور

.«ر؟یچرا د«:دمیپرس ناخودآگاه

.«کار دارم«:گفت یفیضع ياخم کردو با صدا متعجب

عجب  گهیخودش م شیگفتم حاال پ.خونه ادیم رید یداشت که عل یمن چه ارتباط دم،بهیکش که کردم خجالت یسؤال از
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.«دیاز دهنم پر... عادت يخوام،از رو یمعذرت م«:لب گفتم ریز رمیفکر رو بگ نیا يجلو نکهیا ي،برایدختر فضول

.خداحافظ... نداره یاشکال-

 هیاجازه دارم «:و گفتم دمیدستپاچه دنبالش دو.حرف بزنمباهاش  شتریبره،دوست داشتم ب يخواستم به اون زود ینم

.«نداره؟ یبه خونه بدم،اشکال راتییتغ یکم

.«بکن يخوا یم ينه،هر کار«:کرد گفت یکه دور و برش رو نگاه م یطرفم و در حال برگشت

.«؟یخواستم چ يزیاگه چ«:دمیرون،پرسیرو از در گذاشت ب پاش

رو برات  دشیکل گمیبه بهجت م.خرت و پرت هم توش هست يکسریه،یانبار هیبغل  نیا،همیما نیبب«:شد کالفه

 يا گهیسؤال د... کن،شب که اومدم بده تا بخرم ستیهم کم بود ل یاز اون جا بردار،هر چ یخواست یچ اره،هریب

.«ست؟ین

.ینه،مرس-

.پس خداحافظ-

.به سالمت-

ام،ناخودآگاه لبهام به خنده باز  یشونیپ يدست گذاشتم رو.دمیکش قینفس عم هیرفت،در خونه رو بستم و  باالخره

 رونیبود و از پنجره به ب دهیکش ،درازياتاق مامان پر يرفتم تو يریوصف ناپذ يبا انرژ.شد و قلبم ابراز وجود کرد

.«ن؟یدیسالم،خوب خواب«:کرد ینگاه م

 یم یشه،وقتیباورت نم... دمیوب خوابخ یلیماهت دخترم،آره مادر، خ يسالم به رو«:طرف من و لبخند زد برگشت

.«آرامش داشتم دهیخواب یاتاق بغل ينفر تو هیدونستم که 

گونه اش رو .براش سوخت يدلم بدجور.گذشته داشتم برام زنده شد يشبها يکه تو یو ترس ییتنها یتلخ کهوی

.«بمونم شتونیپ شهیهم دمیم ،قوليگذارم مامان پر یمن تنها تون نم«:و گفتم دمیبوس



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٩

.دخترم یش ریپ-

چرخ دارش نشوندم و بردمش  یصندل يرو رو يمامان پر.خوب شروع کردم یلیام رو خ يروز کار نیاول

 یم یانجام دادم ول یگر چه کارهاش رو به سخت.و صورتش رو شستم و کمک کردم مسواك بزنه ،دستییدستشو

اش رو خودش  یخصش يتونه کارها یه مک ییخودش هم دوست داشت تا جا.تونست از عضالت بدنش استفاده کنه

من  ةدیسخت گرفته بود،به عق يادیدر مورد مادربزرگش ز یعل.شد یمانع م یخودش،عل ۀکه به گفت يانجام بده،کار

.کنه دایتونست قدرت گذشته اش رو پ یکرد م یهاش استفاده م ییاز توانا يمامان پر یهم وقت

.«م؟یکار کن یحاال چ«:بود نشستم دهیکه دراز کش يمامان پر يروبروصبحونه رو برد، يبهجت ظرفها نکهیاز ا بعد

.حرف بزن مادر-

که  هیبعد،نظرتون چ يخاطرات باشه برا«:نکردم،ناچار گفتم دایباشه پ ندیکه خوشا يزیذهنم گشتم چ يتو یچ هر

.«!براتون کتاب بخونم؟

.يحوصله اش رو دار خوبه،اگه

.«خ؟ی؟تاریخیتار ؟رمانین،فلسفیدوست دار یچ نیدن شما ندارم،حاال بگجز سرگرم کر يمن کار«:زدم لبخند

.خوبه یخیهمون رمان تار-

مامان !نفس کیبهجت ناهار آورد خوندم، یکتاب قطور برداشتم و برگشتم،تا وقت کیاتاقم  يعجله رفتم و از تو با

 یموقع ناهار ازش خواستم سع.ارمیم نخود يرو به رو یشد خستگ یموضوع باعث م نیکرد و ا یبا عالقه گوش م يپر

 نیا یول میداد یزمان از دست م یکل يطور نیا نکهیا ،بااستقبال کرد شنهادمیرو بخوره،اتفاقاً از پ شیکنه خودش غذا

.کرد یخوشحالش م یلیکار خ

رش ذوق زده اون قدر از حضور من در کنا يکردم،مامان پر فیام تعر یاز ناهار کنار نشستم و از خاطرات بچگ بعد

 میکرد یم نایکه با س ییاز دعواها.دوست داشتم فقط بخنده.بود که نخواستم با گفتن خاطرات بد ناراحتش کنم
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 م،ازیدیخند یخاطره بهش م نیا يادآوریمدتها با  اخورد و ت زیبرفها ل يهمکاراش رو يکه مامان جلو يگفتم،از روز

بود متوجه سر و صدا نشده بود و کم مونده  دهیمغازه خواب يردش توشاگ نکهیبا ا.گفتم که دزد زد دیسع ییدا ةمغاز

 یاون قدر سرد بود که وقت م،هوایچالوس موند ةجاد ياومد و ما تو ینیکه برف سنگ ياز روز.ورشکست بشه ییبود دا

از .دیخند یم يگفتم و مامان پر یم.بسته بود خی نایس ینیشدند آب ب ادهیبستن به چرخها پ ریزنج يبرا نایو س ییدا

 ینگفتم که ساالر عاشق نبود،اگه عاشق بود م یکه تو دلش داشت،ول یساالر هم گفتم،از عشق به قول خودش سوزان

.سر بزنه و کمکم کنه بیاز عالم غ بهیرغ هیاون جهنم بمونم تا  يگذاشت که من تو یاومد دنبالم،نم

 نی،عیکرد نه خداحافظ ینه سالم م.بود یدنیبرخوردش د.رو بهم داد يانبار دیبود که بهجت شام رو آورد و کل غروب

هوا نتونستم  یکیبه هر حال به خاطر تار.اومد یمتأسفانه اصالً ازش خوشم نم.کرد یعمل م فشیفقط به وظا نیماش کی

.و موکول کردم به فردا يانبار يبرم تو

با تعجب .خوندم که در زدند یکتاب م يمامان پر يشام رو برده بود،داشتم برا يبود که بهجت ظرفها یساعت مین

 رونیاز اتاق ب یوقت.کاره نبود نیاومد تو،بهجت هم که ا یبود که م یبود؟اگر عل یک یعنی.کردم يبه مامان پر ینگاه

.«د؟ییبفرما«:دمیمتعجب پرس.در رو باز کرده و سرش رو آورده تو يخانو ال هی دمیرفتم د

.«!يمامان پر ،پرستاریباش ایما دیسالم،تو با«:زد و اومد تو لبخند

.«بله،شما؟«:زدم لبخن

.«!کوچولو ،چهیآخ«:دیکه دستش بود داد دستم و لپم رو کش یگل دسته

رفت طرف اتاق مامان  یاش رو داد دستم،همون طور که م يو روسر کشیفوقالعاده ش ید،بارونیلبهام ماس يرو لبخند

.«!زمیگلدون عز يگلها رو بگذار تو«:گفت يپر

 میکرد و کنارش نشست،ن یاحوالپرس يبا سر و صدا با مامان پر.کردم و دنبالش راه افتادم زونیلباهاش رو آو عجبمت

.«!چه نازه«:گفت ياشاره به من رو به مامان پر
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.«ده؟یگلها رو آتوسا جون زحمت کش«:دیکرد و رو به من پرس دییبا لبخند حرفش رو تا يپر مامان

.«میگلدون ندار یدن،ولیزحمت کش شونیبله، ا«: دونستم اسم آورنده اش آتوساست یال مگلها نگاه کردم که حا به

.«تا بهت نشون بدم ایاشت،ب بهیغر نجایا ،هنوزیآخ«:خندان بلند شد ـآتوسا

نداشت  يادیز شیآرا.زد یم نیمیکه مامان س يعطرش آشنا بود،عطر يطرف آشپزخونه،بو دیرو گرفت و کش دستم

از  یکیدر .اهیدرشت و س يو چشمها یمشک يبلند و الك زده،موها يناخنها.داشت یصورت قشنگ حال نیبا ا یول

.«آوردم يمامان پر يبرا خودمهم گلدون، نیا،ایب«: درآورد يا شهیگلدون ش هیرو باز کرد و  نتهایکاب

 رهیو به گلها خ ختیگلدون ر يآب تو یکم هیآب رو باز کرد و  ریگلدون،ش يرو از دستم گرفت و گذاشت تو گلها

.«!گلهاست نیعاشق ا یعل«:لب گفت ریشد و ز

 یعل ۀمورد عالق يبود که گلها یدختر ک نیا.ستادمیوسط هال ا ،متعجبياتاق مامان پر يرو با خودش برد تو گلدون

« آواره و بدبخت،نگاهش پر از ترحم بود،پر از  ۀکرد؟مثل بچ یرفتار م يشناخت؟چرا با من اون جور یرو م

.«رمیبم یو اله »طفلک«،»یخآ

 ییحرفها.زد یبند حرف م کینشسته بود و  يگوشه نشستم،آتوسا کنار تخت مامان پر هیاتاق و به گوشه  يتو رفتم

گفت  یم یعل! چه خبره؟ نجایا نمیبب دیست،بایگفتم به من مربوط ن گهیامروز د«:دمیفهم زهایچ یلیکه از ال به الش خ

 انیجر یام،وقتیکه نگذاشت ب شبید.شونهیپر ياز بابت مامان پر المیخ.شهیباورم نم نمینبتا خودم  ه،گفتمیدختر خوب

 دمشیدانشگاه د يفردا،امروز تو دنتون،نگذاشت،گفتید امیتونستم ب یم یکرد آخر شب بود ول فیرو برام تعر

مهم نبود،  یداشتم،ولهم کار  یا،کلین يخوا یا،میب يخوا ی،ميمامان پر دنید رمیگفتم من امشب هر طور شده م

.«ن؟یهست یچطوره؟راض الخب؟ حا

.هیآره،دختر خوب-

.«ادیبه نظر م يصاف و ساده ا ۀبچ«:نگاه به من گفت مین آتوسا
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.«خب دختر جون،خونواده ات کجان؟«:کرد به من رو

هم کرده آتوسا سر يبرا یدونستم چه داستان یکه نم یبهش نگفته،رو حساب انیاز اصل جر يزیچ یعل دمیفهم

سرشون اومده که اون  ییحتماً بال... یآخ«:شد يپر از دلسوز ياش به طرز چندش آور افهیق.نتونستم جوابش رو بدم

.«؟!يبغض کرد يطور

که به من نسبت  يبغض کرده بودم که خودم خبر نداشتم؟از احساس من درآورد یشدم،من ک قیبه خودم دق ناباورانه

.«...بخند... آره دختر جون«:ب لبخندم گفتدر جوا.داده بود خنده ام گرفت

دست  شهینم دایخم پ یکیختن،یر ابونیخ يتو يجور نیهم هایادن،طفلکیجور بچه ها ز نیا«:يکرد به مامان پر رو

 یبچه ها چه گناه نیخورند،آخه بگو ا یم ازیشناسم که شبها نون و پ یمن چند تا خونواده رو م دیکن ره،باوریبگ نارویا

هم از اون  اره،پدرهیکنه تا پول در ب یم يهر کار رهیطرف م هی زا ان؟مادرهیم ایخونواده ها به دن نیا يتو دارند که

 ،حتماًیاله رمیبم.شنیوسط ولو م نیکنه،بچه ها هم ا ریکنه تا شکم زن و بچه اش رو س یطرف هزار جور قاچاق م

 یابی شهیخونواده رو ر نیمشکالت ا دیبا.و استخونهپوست ... دیگرم نخورده،نگاه کن يلقمه غذا هیمدتها بوده که 

.«...کرد

 یو نشناخته به اون ها افترا م دهیدونست که داشت ند یم یمن چ ةاز خونواد دم،اونیشن یحرفهاش رو نم گهید

 ادیکه به بچه هاش ادب  ی؟زنیقیموس ةبود و استاد دانشکد لکردهیکه تحص یکرد؟زن یم يزد؟مادر من کثافت کار

جاذبه داشت که نظر همه رو به خودش  درنشست اون ق یم یهر جمع يکه تو یستاد؟کسیعمر پشتشون ا هیو  داد

 یکه بود قاچاقچ يپدرم هر کاره ا.آورد یباال نم یبود؟اگه بود که اون همه بده یپدر من قاچاقچ!جلب بکنه؟

اون قدر حرصم گرفته بود که !تر بودندخانوم هم متشخص  نیمعصومم که با اون سن و سال کم از هم يبرادرها.نبود

داشت  شیتونستم تحمل کنم،لحن کالمش که مثل مار ن یتهوع آورش رو نم ينم،نگاههاگوشش بز يخواستم تو یم

رفتار مشابه  کی یباشه؟حت یتونست دوست دختر عل یم يخصلت چه جور نیخانوم با ا نیا.نتونستم تحمل کنم
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فکم درد  کهاون قدر دندون هام رو به هم فشار دادم .اتاقم يسته رفتم توبلند شدم و آه.شد ینم دهید نشونیب

تونست  ینم.هم بدم اومد يمامان پر يها دنیاز لب گز یحت.از دهنم در اومد به آتوسا گفتم یدلم هر چ يتو.گرفت

 نمیختم که بنشاون قدر بدب یعنیکنم؟ یچه کار م نجایلحظه فکر کردم من ا هیدهن گشاد دختره رو ببنده؟ يجور هی

سر و پا گفته بود که اون به  یب ةدختر نیبه ا یبدم اومد،چ یعل زنگم؟ا یچیرو گوش بدم؟اون وقت ه فیاراج نیو ا

خواستم بدونم اگه من هنوز هم خونواده ام رو داشتم،باز  یم!رسه بگه؟ یبه دهنش م یداد هر چ یخودش اجازه م

بزنه؟ ییحرفها نیکرد همچ یجرأت م

شروع کردم به راه .خودم ۀرو جمع کنم و برگردم خون لمیبودم که کم مونده بود همون شبونه وسا یعصبقدر  اون

!دادم یآتوسا رو م يجواب تهمت ها دیالاقل با.گرفتم یدرست م میتصم کیرفتن،

ظب مامان موا!خانوم پرستار رمیمن دارم م«:جواب بدم آتوسا سرش رو آورد تو نکهیبه در خورد و قبل از ا يا ضربه

خانوم «منظورش از گفتن .آتوسا رفت.لبخند کج و معوج زدم هیناخودآگاه حفظ آبرو کردم و .»!ما باش يپر

 کیخواست بهم بفهمونه که جز  یم دیشا.اون خونه گوشزد کنه يام رو تو فهیخواست وظ یم دیبود؟شا ی،چ»پرستار

!ستمین يا گهید زیسر پناه اون جاست چ هیکه فقط محض داشتن » کوچولو«پرستار 

 یدر حال.»د؟یبخواب دیخوا یم«:و گفتم ياتاق مامان پر يتو رون،رفتمیب امیتا از اون حالت ب دمیکش قیبار نفس عم چند

مامان .»ستیمهم ن«:زدم وگفتم یلبخند تلخ.»ریآتوسا رو به دل نگ يحرفها«:کردم گفت یخواب آماده اش م يکه برا

 یرو جمع م لمیرو داشتم وسا یتاکس یۀاگه فقط پول کرا.ستمهال نش يتو الیو خ با هزار جور فکر دیکه خواب يپر

.کرد یآرومم نم يفکر چیبودم،ه یعصب يبدجور.رفتم یکردم و م

سالم  یفیضع ياومد تو،بلند شدم و با صدا یبه در خورد و عل يآهسته ا ۀدونم چقدر گذشته بود که ضرب ینم

بله،فکر کنم «:کردم و گفتم يبه در اتاق مامان پر ینگاه.»ده؟یخواب«:دیرسسر و صدا جواب داد،پ یکردم،اونم ب

.«دنیکه خواب شهیم یکساعتی
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.«شده؟ يزیچ«:دیبهم انداخت و پرس یمتعجب نگاه یعل.زده ام به لبخند باز نشد خیکار کردم صورت  هر

نه،چطور مگه؟-

!...يانگار پکر-

.ستین یمهم زینه،چ-

!به من بگو،من رو دوست خودت بدون یناراحت يزیچ اگه از!ایما نیبب-

 ادیو اونم ب يآتوسا خانوم بد لیداستان تحو يکسریآره،درد و دل کنم تا باز !دوست«:دلم بهش پوزخند زدم تو

.«!کنه رمیتحق

 وباره،ديمامان پر شیبا عجله رفت پ یعل.»!؟ياومد... جان یعل«:اومد يمامان پر ينداده بودم که صدا یجواب هنوز

شد و من  یمغزم تکرار م يبار تو نیصدم يآتوسا برا يحرفها!بود؟ داریهنوز ب يمبل نشستم،چطور مامان پر يرو

.دادم یدلم جواب طعنه هاش رو م يبار تو نیصدم يهم بار

نجا؟یآتوسا اومده بود ا-

 یعنیداره،یهنوز ب... يمامان پر«:پاهاش خم شد و ادامه داد ينگاه کردم که درست رو به روم نشسته بود،رو یعل به

.«!آتوسا ناراحتت کرده گهینتونسته بخوابه،م

چشم،به دل ... نیبگ يزیخواد چ ینم«:بزنه که گفتم یدهنش رو پر کرد حرف.سکوت کرده بودم یجواب شد،ول منتظر

.«رمیگ ینم

.«ن؟یبگ دیخواست یرو نم نیمگه هم«:شدم و گفتم رهیبه صورت متعجبش خ دوباره

 يمردم خودخور يبه خاطر حرفها دیداره، نبا يطرز فکر هی یخواستم بگم که هر آدم یقبلش م یرسته،ولد-

...حرفها نیخوام بگم که ا یم ،منیکن

.«!ها کرم ییگو اوهی نیرفته مدتها که من ز«:لب گفتم ریقدر ناراحت بودم که حرفش رو قطع کردم و ز اون
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.«من برم بخوابم يارند يکار خوام،اگهیمعذرت م«:شدم بلند

 یاحساس م ،منيگذارم بر ینم یچرا ناراحت قاًیکه دق یتا بهم نگ«:مبل نشوند يرو گرفت و من رو دوباره رو دستم

دادم  یاجازه م دیدوست منه،نبا ،آتوسايحق دار ست،البتهین يروزیاون نگاه د ،نگاهتیکنم تو از دست من هم ناراحت

.«گذاشتم یاگه بودم نم کننبودم،باور  نجایکه امن  یطور صحبت کنه،ول نیباهات ا

.«!گهیبرخورد کرد د يکه اون طور دیبهش گفت يزیچ هیحتماً شما «:گفتم ینگم،ول خواستم

 ،گفتميگرد یدنبال کار م دمیو فهم دمیکارگاه برزو د يتو رو تو ینگفتم،من فقط گفتم اتفاق يزیمن؟باور کن من چ-

...دلم براش سوخت و

.ادیبدم م يداشتم،از دلسوز يا گهید ریز محبت شما تعبمن ا-

.«گمیکن راست م ا،باورینبود ما يفقط دلسوز«:شد کالفه

!خواهانه؟ ریبود؟امر خ یچس چ-

آدمها  ۀم،همیوجود نداره،که من و تو برابر یچیمن و تو ه نیگفت ب یکه به من م ی،حسینه،فقط حس نوع دوست-

به  نجایهم ا ،مایکن یزندگ ياومد که اون طور فمی،حیجوون یلیها نبود،تو هنوز خ نیاز ا ریکن غ ن،باوریبرابرند،هم

با طرز برخوردش شعور  یکه ناراحت نشو،هر آدم نهیا ظورمن... آتوسا رو يکنم حرفها یم م،خواهشیداشت اجیتو احت

 یگفته،ول يدلسوز يا رو از رواون حرفه ۀدونم که هم یم ه،منیالبته دختر خوب... آتوسا هم دهیخودش رو نشون م

.کنم یجوره،من باهاش صحبت م هی یخب،لحن حرف زدن هر کس

.کنم فراموشش کنم یم ینداره،سع يرادید،ایکار رو نکن نیکنم ا ینه،خواهش م-

.«شمیمن هم ناراحت م یهست يجور نیا یلطفاً بخند،وقت... پس«:شد خوشحال

.«کن،چطور بود؟ فیتعر«:مبل کمر راست کرد و گفت يرو رهد،دوبایهم خند یزدم،عل يبر هیلبخند  هی

؟یچ-
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.روز اول کار-

.یشما خال يخوب بود،جا-

دنش؟ید ومدین يا گهیکس د اد،امروزیدر م ییاز تنها يدونستم با وجود تو،مامان پر یما،م يدوستان به جا-

.نه-

.«؟ينکرد دایپ يزیچ«:دیبه دور و برش کرد و پرس یتأسف سر تکون داد،نگاه يرو از

.«رمیشده بود،فردا صبح م کیرو آورد هوا تار دیبهجت خانوم کل یوقت«:منظورش شدم متوجه

.«ن؟یریشما نم«:بلند شدم.»يدیهم خوب نخواب شبیبخواب،د ریباشه،فردا برو،حاال هم برو بگ«:زد لبخن

.«!؟یکن رونمیب يخوا یم«:گفت طنتیش با

.«دمینه،فقط پرس«:زدم لبخند

بگذار،صبح به احمد  يانبار ۀگوش هی يکرد دایپ يزیفردا چ ،اگهیراست... فعالً نشستم،تو برو بخواب، رم،حاالیچرا،م-

.یتون یکمکت،دست تنها نم ادیکه ب گمیرضا م

.ریباشه،ممنونم،شب به خ-

.ریشب به خ-

کرده بودم  دایپ یسبت به علکه ن یاون حس خوب دم،دوبارهیو دراز کش دمیاتاقم،لباس خواب پوش يتو رفتم

 يجلو یدونستم دوست دختر داره،ول یحاال م نکهیبا ا.دوباره برگشت یچند ساعت از دست داده بودمش ول.برگشت

.احساسم رو نگرفتم

که از  یحس.گذاشتم یعنوان نم چیاحساس بود که به ه کیفقط  نیا.و دوستش نداشتم یعل يبرا يکه خطر من

فکر کردن به .خواد باشه،فقط خوشبخت و سالم باشه یکه م یو با هر کس ایدن يهر جا ی،علداد ادیهمون موقع بهم 

 .ممکن و دور از ذهن ریاتفاق غ کیخنده دار بود، یمشترك با عل ةندیآ
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هفدهم فصل

 ،بهجتياتاق مامان پر يرفتم تو یدوش گرفتم و لباس عوض کردم،وقت.شدم داریروز بعد سر حال از خواب ب صبح

نگاهش جستجوگرانه.کردم دارشیب متیبا مال.هنوزخواب بود يمامان پر یونه رو آورده بود ولصبح

هم  يزود به مامان پر یلیخ یخوشحال نیمن خوشحال بودم و ا ینه،ول ایخواست از درونم بفهمه که هنوز ناراحتم  یم

.کرد تیسرا

 يساعت بعد احمد رضا رو بفرسته انبار میصبحونه برگشت ازش خواستم که ن يبردن ظرفها يبهجت برا یوقت

که  يانبار يرفتم تو.بود يمامان پر ۀکه درست پشت خون يانبار يرفتم تو.بهم کرد و رفت یبا تمسخر نگاه.کمکم

 یچهار نفره،سه تا صندل ينهار خور زیم هی.کردم دایسالم و قشنگ پ ۀلیوس یکل.بود يمامان پر ۀدرست پشت خون

.گهید يزهایچ یو کل نهییدرست کنم،آ يمن بعد خودم چا نکهیا يبرا يو کتر يور،قور،آباژيزیقشنگ، روم یچوب

رو ببرم،بردنش کار  لیمجبور شدم خودم وسا.نشد يگوشه گذاشتم و منتظر شدم،از احمد رضا خبر هیرو  لیوسا

رو به زحمت  يپر د،مامانیساعت هم طول نکش کی لیوسا دنیچ.شدم تیاذ یکم هی زیحمل م ينبود،فقط برا یسخت

.هال ياش نشوندم و آوردمش تو یصندل يرو

خوشگل شد؟-

.یلیجان،خ ایآره ما-

.راحت تره يجور نیم،ایخور یغذا م زیبه بعد دور م نیاز ا دیاگه موافق باش-

.آره دخترم،من هم موافقم-

شما،خانوم خونه  يهم جا نیا«:باز کردم يچرخ دار مامان پر یصندل يجا برا هیها رو کنار زدم و  یتا از صندل سه

.«نهینش یم زیم يباال
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رو از  نیخونه تعجب کرد،ا دنیاز د.که بهجت ناهار آورد میزد یبا هم حرف م مید،داشتیبلند خند يصدا با

بهجت « :رفت که گفتم یم رونیگذاشت و داشت از در ب زیم يغذا رو رو ینیس یحرف چیه یب یچشمهاش خوندم،ول

.«کمک ادیب یاحمد آقا گفت که به یمرس!خانوم

حرف «:گفتم يبه مامان پر رون،رویشدم،از در رفت ب مونیکه زدم پش یبهم کرد که به سرعت از حرف یتلخ نگاه

.«زدم؟ یزشت

نه-

.کردم يزدم،کار بد یبهش طعنه م دیچرا،نبا-

.«نکنخودت رو ناراحت  خودی،بينکرد يبد زم،کارینه عز«:موهام يرو دیدست کش يپر مامان

 یگرفتم وقت میبه غذا خوردن،عذاب وجدان داشتم،تصم میشروع کرد يو با مامان پر دمیچ زیم يظرفها رو رو مغموم

 یهنوز غذا تموم نشده بود که عل.ارمیاز دلش در ب يجور هیکنم و  یازش عذرخواه ادیبردن ظرفها م يبهجت برا

.«!ایما«:جا خورد تیوضع وا يتو ما دنیبه در زد و وارد شد،با د یکوتاه ۀطبق عادت ضرب

.«بله،سالم«:داشت که من رو ترسوند،هراسون گفتم يتند لحن

 یچ ۀتوست،پس من واس ۀفیوظ يدادن به مامان پر ست،غذایخوب ن يمامان پر يبرا ادیز ه؟نشستنیچه وضع نیا-

نجا؟یتورو آوردم ا

نکن،من دوست  يتند ایجان،با ما ینه عل«:گفت يپرشدم،مامان  ریتعجب کنم دلگ نکهیاز ا شتریلحن حرف زدنش ب از

.«تونم خودم انجام بدم یام رو تا م یشخص يدارم کارها

.شما سخته يکردن برا نجاست؟حرکتیا ایپس چرا ما-

رو خودم  نم،غذامیبنش شتریبگذار ب.رختخواب يتو فتمیگوشت ب کهیت کیخوام مثل  یگفته سخته مادر؟نم یک-

استفاده  دیبدنم با يها چهیبار چقدر گفت که از ماه نیآخر نیهم اتیرفته دکتر ب ادتی.حت ترمرا يجور نیبخورم،ا
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.به خودم بدم یزحمت هیبگذار خودم  رم،الاقلیرو که نم یوتراپیزیکنم؟جلسات ف

.«ادیجان،اصالً بهت نم یاخم نکن عل«:دیخند يکرد،مامان پر ینگاه م يبه مامان پر یهنوز با نگران یعل

رو براتون بفرسته  یکس هی یوتراپیزیف يخواهش کنم برا اتیبهتره از دکتر ب«:باز شد و نشست یعل يها اخم

.«يبه مطب بر یشینم یخونه،شما که راض

کرده  ریگلوم گ يتو زهیبر رونیتلنگر بود تا ب کیکه منتظر  یهم رفته بود و بغض ينوبت من بود که اخمهام تو حاال

.«غذات رو بخور دخترم«:دستم يت رودست گذاش يمامان پر.بود

.«نداشت يفقط نگرانه،منظور بد یعل«:ادامه داد يپر د،مامانیام لرز چونه

کوتاه قبل  یعذرخواه کیکه با بهجت داشتم شرمنده بودم که با  یبه خاطر رفتار زشت ایشکست  یدون دلم از عل ینم

من «:اومد یهال م ياز تو یعل يصدا.شد ریبستم اشکم سراز در اتاق رو که.اتاقم يرفتم تو زهیاشکم فرو بر نکهیاز ا

.«!نگفتم يزیکه چ

.«ارمیغذات رو بخور،خودم از دلش در م ست،تویبچه است،دل نازکه،مهم ن«:داشت جو رو آروم کنه یسع يپر مامان

...اونه وگرنه ۀفیشما وظ يناراحت شد؟من فقط گفتم کارها یچ ۀنزدم،واس یآخه من که حرف-

؟يمنت سرش بگذار يکه بهش داد يبه خاطر کار يخوایجان؟م  یعل یگرنه چو-

.کار رو کردم نیبا تمام وجودم ا ؟منيمنت کدومه مامان پر-

دو  نیا يجان،تو یمنه عل ةمثل نو ایگه،مایدختر معصوم م نیبه ا يزیچ هیرسه  یاز راه م یدونم چرا هر ک یمن نم-

.یحرف بزن يجور نیگناه ا یدختر ب نیباا ستیبه من محبت کرده،حقش ن شتریخودم هم ب ياز نوه ها یروزه حت

.نزدم يمن که حرف بد!بابا يا-

 ایلحن حرف زدنت اصالً خوب نبود،تو حداقل ده،دوازده سال از ما یول یناراحتش کن یخواست یدونم مادر،تو نم یم-

.شکنه یدختر دل نازکه،زود م ،اونيبزرگ تر
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اتاق جواب  يبه زحمت از تو.گلوم رو گرفته بود يبدجور یدو سه بار صدام زد،بغض لعنت يمان پرسکوت کرد،ما یعل

 یبعد ضربه به در خورد،عل قهیچند دق.اومد یکردم اشکم بند نم یتونستم،هر کار م ینم یام،ولیدادم که االن م

. انگار حالش گرفته شد دنمیاز د.از کردمبا عجله اشکهام رو پاك کردم و در رو ب.»در رو باز کن کارت دارم!ایما«:بود

.«خواستم ناراحتت کنم یکن نم ا،باوریخوام ما یمعذرت م«:مظلومانه گفت

با شماست،  د،حقیتو رو خدا شرمنده ام نکن«:شد و با بغض گفتم ریشدم،دوباره اشکم سراز یاز خجالت آب م داشتم

.«از من بود ریتقص

 یهمه چ گهیراحت تر باشه،حاال د يجور نیهم ا يکردم مامان پر یا من فکر نمنه اتفاقاً،کار تو قشنگ بود،منته-

.تموم شد،اشکهات رو پاك کن

 يخودینگفتم،چرا ب يزیمن که چ!تو؟ یچه دل نازک«:دیخند یشد،عل سیدوباره خ یگونه هام ول يرو دمیکش دست

.«؟یکن یم هیگر

.«ادیم شه،خودشینم ینکنم،ول هیخوام گر یبه خدا م«:دمیگونه هام دست کش يرو دوباره

.«برو صورتت رو بشور«:چشمهام نگاه کرد و دوباره لبخند زد يلحظه تو چند

 يرو رو يمامان پر یبرگشتم،عل یو صورتم را شستم،وقت ییدستشو يتو د،رفتمیدر کنار کش يرو ازجلو خودش

چشمهاش رو نگاه «:رد و با لبخند گفتنگاهم ک.گذاشت یم ینیس يناهار رو تو يتخت خوابونده بود و داشت ظرفها

.«!ایشده مثل غروب در!کن قرمزه

.«ا؟یچرا غروب در«:دمیخند

.دیقرمز غروب خورش يبا رگه ها ییایدر يچشمها-

.«د؟ینیب یم يرو هنر زیهمه چ شهیشما هم«:صورتم پهن شد يرو لبخند

.«!شهینه،هم«:گفت یلحن خاص با
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.«نیبنش«:عقب دیکش یصندل هیکردند، یدلم آب م يد توزد قن یحرف م يجور يبا من ا یوقت

کرد و به  یبه عل ینگاه مشکوک.خونه يبزنه بهجت اومد تو یحرف نکهیهم رو به روم نشست،قبل از ا نشستم،خودش

که زدم  یاز حرف«:رفت که گفتم یم رونیغذا رو برداشت،داشت از در ب ینیقرمز من،سالم کرد و وس يچشمها

.«بهجت خانومخوام  یمعذرت م

.«ستین يمسئله ا:لب گفت ریکرد و ز یبه عل ینگاه

 يکمکم،خبر يصبح به بهجت خانوم سپردم که احمد آقا رو بفرسته انبار«:کنجکاوانه نگاهم کرد،گفتم یرفت عل یوقت

.«کمک،حرفم زشت بود،فکر کنم ناراحتش کردم يکه احمد آقا رو فرستاد ینشد،من هم سر ناهار بهش گفتم مرس

؟يرو خودت آورد لهیهمه وس نیا یعنی-

.سخت نبود ادیبله،ز-

.«!بهیکمکت، عج ادیمن صبح به احمد رضا گفتم ب یول«:کرد اخم

!رفته؟ ادشی دمیحتماً کار داشته،شا-

.«!نداشت یفقط سابقه فرامو ش«:گفت یشوخ به

.«!؟یکن یم هیگر يخودیب ستین فی،حمیدیشما رو هم د ةچه عجب،ما خند«:نگاهم کرد و گفت اقیبا اشت.دمیخند

.خوام یمعذرت م-

.کنم هیبگو تا ته يخوا یم يا گهید زیم،چیمعذرت ندار-

دو تا  یکیوار،یخوام که بزنم به د ینداشته باشه،دو سه تا تابلو م یاگه اشکال«:و گفتم دمیاش با صدا خند یشوخ از

 یکردن خونه،آخه م زیتم يشستشو برا لیهم وسا یکم هی،ياچ يبرا یاستکان و نعلبک...هال نیتزئ يمجسمه هم برا

 هیکه حوصله مون سر نره،  دیکن ریرو هم تعم زونیتلو نیا هکنم،اگه ممکن زیرو تم نجایبه بعد خودم ا نیخوام از ا

.«...میبزن نجایپرده هم اگه باشه که به پنجره ا
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.نهمو ینم ادمی زیهمه چ نیصبر کن بابا،دونه دونه،من که ا-

.«چشم،اول از همه چند تا تابلو و مجسمه،البته اگر امکانش هست«:زدم لبخند

.بردار یهر کدوم رو خواست هیآتل میباشه،بر-

.«تونم بدارم؟ یجداً؟هر کدوم رو خواستم م«:گفتم جانزدهیه

!ه؟یآتل يتو ایباشه  نجایداره که ا یخب آره،چه فرق-

.«اد؟یم هیاز شما به آتل ریهم غ یکس«:دمی،پرسهیطرف آتل میو با هم رفت میشد بلند

.دیتماشا و بازد يبار انیهم م ییوقتها هیان،یوقتها دوستهام م یروزها شاگرد دارم،بعض یآره،بعض-

!هم هست واقعاً ییتماشا-

.«یستیکردم ن ،فکریسالم عل«:آتوسا سالم کرد میوارد شد نکهیبه محض ا.زد لبخند

.«؟ياومد یک«:دست دادرفت طرفش و باهاش  یعل

.ییحتماً اون جا ،گفتميمامان پر شیپ امیب ،خواستميکه نبود نجای،ايحاال،احمد رضا گفت خونه ا نیهم-

.آره،اونجا بودم-

.قدر دنبالت نگرده نیکه آدم ا يریگ یهم نم لیموبا هی-

.«!سالم خانم کوچولو«:رو کرد به من بعد

.«ه؟سالم،حالتون چطور«:زدم يمحو لخند

.«؟!چه با نمکه!یآخ«:گفت یکرد و رو به عل زیرو ر چشماش

.«انتخاب کن«:و رو به من گفت دیهم خند یعل

و درشت هم برداشتم و در  زیتا مجسمه ر ،چندياتاق مامان پر يهال،دو تا هم برا يتا منظره انتخاب کردم برا دو

روم  یدم،ولیهم د شیپ ۀرو دفع نیا«:گفتم یو به عل مستادیبود ا يدیسف ۀاز تابلوها که روش مالف یکی يجلو تینها
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.«نمش؟یتونم بب یم... نینشد ازتون خواهش کنم که نشونم بد

.«!هیعال«:گفتم جانزدهی،هیعیو طب بایبود، فوق العاده ز يو مامان پر یعل ریتصو.جلو مالفه رو برداشت اومد

.یکم صبر کن هی دیبا يخوا یهنوز خشک نشده،اگه م-

!محشره ياتاق مامان پر يتابلو برا نیکنم،ا یر مصب-

!؟يخوا یرونم یکیپس اون -

.اتاق خودم يگذارمش تو ینداشته باشه م يرادیاگه ا.خوام یچرا،اونم م-

.برش دار ي؟اگه دوست دار!يرادینه چه ا-

.«برم یگردم همه رو م یبر مکن االن خودم  ا،صبریما نهیقابها سنگ«:تا از تابلوها رودستش گرفت و رفت طرف در دو

.«!يتنت کرد یچه لباس خوشگل«:کرد ینگاه م میکه رفت بررگشتم سمت آتوسا که با لبخند به سر تا پا یعل

.«!نداره یقابل« : ام نگاه کردم و لبخند زدم یو بلوز نازك آب نیشلوار ج به

.«بهت داده اند؟ یعل يلباسها رو خواهرها نیا«:زد يمعنادار لبخند

.«!نه«:کردم تعجب

 ینم گهیلباس دارم که د يسر هیهم  ،منیگرفت یتنت بود،حتماً از کس یقشنگ رهنیهم پ شیپ ۀآخه دفع-

.دمیتو،همه رو از اروپا خر يبرا ارمیپوشمشون، م

بهم نداده آتوسا  یلباسها رو کس«:رمیزبونم رو بگ ينتونستم جلو گهیاز حرفهاش حرصم گرفت و د دوباره

 يتو یبا زحمت خودش و پدرم،من از بچگ ،بلکهينه با پول به قول شما کثافت کار ده،البتهیدرم برام خرخانوم،ما

نبودم،از  نجایشد،من االن ا ینم ورشکستولو نبودم،مادرم استاد دانشگاه بود و پدرم شرکت داشت،اگه  ابونیخ

.«ندارم یاجیمن بهشون احت یشما هم ممنونم ول يها يدلسوز

 يمجسمه برداشتم و از جلو کیزد و بدنم گر گرفته بود با عجله  یکه زده بودم قلبم به شدت م يتند يحرفها از
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گفتم که  ا،یا،ما«:رو به رو شدم،تعجب کرد یرفتم باعل رونیاز در که ب.متعجب آتوسا و دهن بازش دور شدم يچشمها

.«تو دست نزن

.«نه،من هم کمکت کنم؟«:لبخند زدم عجوالنه

بعد  قهیچند دق.تونم آرامشم رو حفظ کنم یکه م ییکردم تا جا یسع.رد شدم و خودم رو به خونه رسوندمکنارش  از

برنگشتم و منتظر  هیبه آتل گهید.بهش نزده یاز حالتش معلوم بود که آتوسا حرف.برگشت گهید يبا دو تا تابلو یعل

هم همراهش  خیبسته م هیچکش و  کیآورد  همجسمه رو ک نیاره،آخریها رو ب لهیخودش وس یموندم تا عل

.«م؟یوصلشون کن دیخب،کجا با«:بود

.کنم یآقا،آتوسا خانم تنها هستند،من خودم تابلوها رو وصل م یعل دیببر فیشما تشر-

.کنم یآتوسا رفت خونه،کمکت م-

 هی.شده بود یندیکارمون تموم شد خونه واقعاً د یم،وقتیدیو مجسمه ها رو چ میکمک هم تابلوها رو وصل کرد به

.«گرفت ییرنگ و رو هی،یآخ«:و گفتم دمیکش یقینفس عم

.«کنم هیتا ته سیرو بنو زهایچ یۀخب،بق«:کرد یبا لبخند نگاهم م یعل

که  یوقت.نوشتم و دادم دستش میخونه الزم داشت يرو که تو ییزهایاتاقم کاغذ و خودکار برداشتم و تمام چ يتو از

رفتم و به مامان  یم نییاتاق باال و پا يتو.خوشحال شد یونه رو بهش نشون دادم،کلرو آوردم و خ يرفت مامان پر

شام اومد تو،پشت  ینیدفعه در خونه باز شد و بهجت با س کی.دمیخونه کش يبرا ییگفتم که چه نقشه ها یم يپر

.«؟ی،خوبيسالم مامان پر«:نویسرش هم م

.«چه خبره؟ نجایا«:دیپرس ينداد و دوباره از مامان پرسالمم رو  د،جوابیرو بوس يمامان پر ۀشد و گون خم

.جان نویم يخبر چیه-

.«ه؟یچ نایا«:با دست به دور و برش اشاره کرد نویم
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.بهش اجازه داد یآورده،عل ایما-

.«!اتاقت يتو يبر یتون یم«:نگاهش رو اداخت به من نویم

.«بوده نجایدختره ا نیباز ا دمیشن«:حوصله بود یب نویم.اومد یصداشون م یاتاق و در رو بستم ول يتو رفتم

؟آتوسا؟یک-

!تهیآره،همون عفر-

.ستین يدختر بد.زنه یبار بهم سر م هیوقت  اد،چندیمادر،خدا رو خوش نم ،نگويوا-

!خونه راه بده؟ يآشغالها رو تو نیتونه ا یم يچه جور یدونم عل یغلط کرده،من نم-

!شنوه ها؟ یم ادیم یموقع عل هیجان؟ نویچه طرز حرف زدنه م نیا-

.شهینم داشونیدارم که بترسم؟در ضمن شاگرد دارند،حاال حاالها پ يخب بشنوه،مگه ازش خورده برده ا-

.میدور هم شام بخور نیمادر،بنش ایب-

.،گرفتارميبرم مامان پر دیبا-

مادرت چطوره؟مرجان؟مارال؟-

.میشد يگرفتار مهمون باز یترگل و محموده، حساب هیعروس هگیسرمون شلوغه،دو ماه د یخوبن،حساب-

.يبه شاد شهیهم شاهللایا-

ن؟یندار يخب،کار یلیخ-

.نه دخترم،برو به سالمت-

.«؟يخانوم،راه گم کرد نویبه به،م«:اومد یعل يصدا

.«بزنمسر  يجان،اومدم به مامان پر یقربونت برم عل«:کرد رییصد و هشتاد درجه تغ نویکالم م لحن

!چه عجب؟-
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.سرمون شلوغه یکه فدات شم،حساب یدون یگه،میشرمنده د... هه-

!انمیبله،در جر-

.يمامان پر دنیآتوسا خانم اومده بود د دمیشن-

مگه؟ رزو،چطوریآره،د-

.بد شد آخه يطور نی،ایساختمون اصل يخب چرا دعوتش نکرد-

.من خوشحال بشه يدوستا دنیاز د ادین زکنم ماما یاومد من نبودم،تازه،فکر نم یوقت-

.قربونت برم زندیدوستهات هم عز يزیخودت عز!جان؟ یعل یزن یوا،چه حرفها م-

.«کجاست؟ ایما«:دیپرس ياز مامان پر یعل

.تو اتاقشه پسرم-

د؟یندار ي،کاريمامان پر امیم ریمن امشب د-

.شیپ رینه مادر،خ-

اتاقم  يمن هم رفتم تو دیخواب یو بعد باز هم براش کتاب خوندم،وقت میشام خورد يکه رفتند با مامان پر نویو م یعل

.گرده یبر نم یدونستم که اون شب عل یچون م دمیو خواب

و در  رمیتماس بگ یمعصوم يگرفتم با آقا میتصم.دلم براش تنگ شده بود.با فکر بابا.شدم داریب يبا احساس بد صبح

و گذاشته وسط هال،خودش  دهیخر لهیوس یکل یعل دمیاومدم د رونیاز اتاق ب یوقت.فرصت برم مالقات بابا نیاول

بعد از صبحونه هم .دمیها رو چ لهیخودم رو کردم و وس يعجله کارها ده،بایخواب دمیسر زدم و د يبه مامان پر.نبود

م بکنم،البته بهجت هم اون خونه رو خود يدوست داشتم کارها یکاره بهجته ول نیدونستم ا یکردم،م زیخونه رو تم

.دیرس یبه نظر م یوضع راض نیا دنیبا د

شاگرد  یه،علیرو برد حموم،من هم از فرصت استفاده کردهم و راه افتادم طرف آتل ياز ظهر،بهجت مامان پر قبل
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 يتو یمیمال یقیموس.دنیکش یشون رو گذاشته بودند وسط سالن و م ینقاش يها هیداشت،چند تا دختر و پسر که پا

خوشحال  دنمیاز د یعل.چوب در زدم چهاربه  يلبخند زدم وآهسته ضربه ا.قشنگش بود ۀصحن.شد یسالت پخش م

.شد و اومد طرف در

شده؟ يزیر،چیصبح به خ-

.تلفن بزنم هیو رونیحمومه برم ب ينداره تا مامان پر يرادیسالم،نه،اگه ا-

.«ا،بزنیب«:مبرداشت و داد دست زیم يرو از رو میس یشد و تلفن ب خم

رفت  یبفهمه،عل يزیبودن بابا چ یزنگ بزنم،دوست نداشتم از زندان یعل يخواستم جلو میتلفن رو گرفتم،ن لیم یب

رو بلند  یقیموس يبه من انداخت،انگار متوجه شد که معذبم چون صدا یسمت شاگردهاش،هنوز مردد بودم که نگاه

.«رونیب يبر یتون ی،مراحت باش«:تر کرد و با لب و دهن بهم اشاره کرد

تا  نیهم يبرم،برا رونیب هیاز در آتل دمیکش یدرآوردم و شماره گرفتم،خجالت م ببمیرو از ج یمعصوم يآقا کارت

.نییشدم و صدام رو آوردم پا کینزد يتونستم به در ورود یکه م ییجا

!دییبفرما یمعصوم يدفتر وکالت آقا-

صحبت کنم؟ یمعصوم ينم با آقاتو یهستم،م نشیب ایسالم خانوم،من ما-

بله؟... لطفاً یچند لحظه گوش-

.هستم نشیب.یمعصوم يسالم آقا-

سالم خانوم،حال شما؟-

د؟یممنونم،شما خوب-

 دیاومدم در خونه تون،صاحبخونه گفت ظاهراً رفت شیروز پ ست،چندیازتون ن يد؟خبرییبه لطف شما خوبم،کجا-

!سفر
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.خوابم یجا م نیخانوم مسن،شبها هم هم کیکردم،مراقبت از  دایکار خوب پ هینه،راستش -

د؟یهست ی،راضیخب،به سالمت-

.مالقات بابا میو بر میبرنامه بگذار هی شهیخواستم اگه م... یلیبله،خ-

...نیدنبالتون،روز مالقاته،آدرس بد امیهفته چهارشنبه خوبه؟م نیچشم،هم-

کرج؟ میبر دینبا ،مگهيآزاد دونیم امیم... آدرس؟-

.کرج ین؟خروجیباش دونینه صبح م نیتون ی،مياونور میبر دیچرا،با-

.بله،حتماً،سر ساعت اونجا هستم-

.دیبردار دینره،چادر هم با ادتونیشناسنامه  یراست-

.ندارم-

.کنم یم هیباشه،من براتون ته-

.پس تا چهارشنبه.دیکش یممنون،زحمت م یلیخ-

.نه صبح،خداحافظ-

.خداحافظ-

خوشحال بودم،هم از .رونیکه دورادور حواسش به من بود با سر تشکر کردم و رفتم ب یرو قطع کردم و از عل تلفن

برگشتم  یوقت.حافظه در آوردم يکردم و تلفن رو از رو یخودم زرنگ الیبه خ نکهیو هم از ا رمیبابا م دنیبه د نکهیا

بعد از ناهار ناخوداگاه زبونم باز شد و تمام .پوشونه یم باسده و داره لرو از حموم اور يبهجت مامان گر دمیخونه د

از  ریبود غ زیکه شامل همه چ ید،داستانیکه تا شب طول کش یداستان.کردم فیتعر يمامان پر يام رو برا یزندگ

 یم دعااونم براش  .زنه تا پول طلبکارها رو جور کنه یدر و اون در م نیگفتم داره ا يبه مامان پر.شدن بابا یزندون

 ياحمد رضا که مشغول بود،من ومامان پر.کنه ریرو تعم ونیزیآقا رو فرستاد تا تلو ،احمدیدو سه روز بعد عل.کرد
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 يبود که تو ییدختر روستا هی يمامان پر.کرد فیداستان گذشته اش رو برام تعر يو مامان گر میاتاق نشست يتو

بلند و  يبا موها بایدختر ز هی.دختر کدخدا بود.کرد یم یندگو شهر شده زاطراف تهران که حاال جز ياز دهاتها یکی

از همون نگاه .نهیب یرو م يده،مامان پر رگاهیتعم يتو رهیو م شهیجاده خراب م يشوهرش تو نیماش یوقت.یمشک

دك و  یلبوده،با ک ،تاجريآقا نصرت اهللا،شوهر مامان پر.شنیم گهیدل نه صد دل عاشق همد کیاول به قول خودش 

 يتهران و تو ادیم.شهیم يعرو يکنه و مامان پر یچون و چرا قبول م یب ،کدخدايمامان پر يخواستگار رهیم یوقتپز،

که آقا نصرت زنده بوده آب  یپنجاه و دو سال یط.شهیروستاشون بوده ساکن م ةخودش انداز ۀکه طبق گفت یباغ بزرگ

.بردند یفرمان م زشوده و همه اخوره،خانوم خونه ب یتکون نم يدل مامان پر يتو

.فرنگ رنیکنن و قبل از انقالب م یتا پسر داشته که هر چهار تا ازدواج م چهار

 یبر م راثیارث و م يها برا ره،بچهیم یکن و م یبوده سکته م ینصرت اهللا خان که اون طرف شهیانقالب م یوقت

مامان  یول شنیم ریهمه دلگ.کرده بود يو به نام مامان پرنصرت اهللا خان قبل از مرگ تمام اموالش ر یول رانیگردند ا

کنه  یم یکه حاال توش زندگ يبخشه و قط سه دانگ از خونه ا یتمام ملک و امالك رو دونه دونه به پسراش م يپر

خونه ساکن  نیهم يپسر بزرگش که تو ار،یاز اسفند ریگردن فرنگ غ یپسرها بر م ۀداره،هم یخودش نگه م يبرا

.داره یسرش نگه م يمادرش رو رو و شهیم

 ینقلۀخون نیا يتو ادیو م شهیعوض م یطبقه ساختمون اصل نیاز آخر يمامان پر يکنه جا یهم فوت م اریاسفند یوقت

 یاون قدر قلب بزرگ يمامان پر یول.وفا هستند ینوه ها همه ب یخودش پسرها،عروسها و حت ۀبه گفت.اطیپشت ح

!است یکنه عل یبراش پر م رو اریاسفند يکه جا ینبود،تنها کس کدوم ناراحت چیداشت که از ه

 رونیو از اتاق ب دمیصورتش رو بوس یبا ناراحت.دیکه حرفهاش رو زد اون قدر کنارش نشستم که خواب يپر مامان

ده کر دایپ يانبار يکه چند روز قبل از تو یتخت نشستم و کتاب يرو.اتاقم يهال رد شدم و رفتم تو ياز تو.اومدم

.«د؟ییبفرما«:آهسته گفتم.به در خورد يضربه ا.يرمامان پ شیصفحه ها بود و فکرم پ يچشمم رو.بودم گرفتم دستم
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 یشما ک«:گفتم.اتاق و در رو بست ياومد تو.»!نیبنش«:لب سالم کردم،اشاره کرد ریبا عجله بلند شدم و ز.بود یعل

.«دم؟یکه من نفهم نیاومد

.دادم یگوش م يمامان پر يبودم و به حرفهاهال نشسته  يوقته،تو یلیخ-

.جداً؟من اصالً متوجه نشدم-

!يچون محو حرفهاش شده بود-

.بود یبله،واقعاً داستان جالب-

.«دینیبنش دییبفرما«:اشاره کردم ینشستم و به عل تختۀگوش

.«هیکتاب جالب«:نشست و به کتابم اشاره کرد تختۀلب

 ينجایخودم رو خوندم،تا ا يکتابها ۀخوابم،آخه هم یکه نم ییشبها يکردم،برا اشدیپ يانبار ياز تو«:زدم لبخند

.«ن؟یکتاب رو خوند نیداستان که جالب بوده،شما هم ا

.«کشند؟ یکه آخرش پسره رو م ستین یآره بابا،مگه همون«:اخم کرد متفکرانه

.«!دست شما درد نکنه«:تتخ يو کتاب رو انداختم رو دمیسرش،خند يخواست کتاب رو بزنم تو یم دلم

گفتم؟ یآخرش رو م دیشد؟نبا یا،چ-

رو برداشت و  نایعکس مامان ا یپا تخت يشد و از رو د،خمیخند یخنده ام گرفت،خودش هم م طنتشیاز ش-

.«خونواده ات هستند؟«:دیپرس

.و سروش برادرهام،اون هم منم نایبله،مادرم،پدرم،س-

.همه رو شناختم جز تو-

صورتت هست  يتو یغم هی،یستیطور ن نیا ،حااليکن،چقدر سرحال بود گم،نگاهیم يباور کن جد«:داد ادامهدم،یخند

.«کجاست؟ نجایا... که
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...اون لونه د؟کنارینیب یخونه مون،اونجا رو م اطیح-

ونواده ام خ ةانداز دیباور کن!چقدرخوشگله؟ دینیب ینا،میمارشاله،سگ س«:عکس رو نشون دادم يتو يدست نقطه ا با

.«دلم براش تنگ شده

حاال کجاست؟-

.دشیخر دیجد ۀست،صاحبخونین گهید-

کجا رفتند؟ نایمادرت ا-

.دمیحم ییدا شیسوئد،پ-

؟یخب تو چرا باهاشون نرفت-

 ییخاله و دا یدند،حتیهم از من بر هیرفت بق یمن بود،وقت يخانوم نامادر نیتونستم،قبالً که بهتون گفته بودم،ا ینم-

.ام

کجاست؟ یبگ يخوا یهنوز نم... پدرت-

.«نه،اگه ممکنه«:انداختم ریسر به ز شرمنده

.یخب،هر طور راحت یلیخ-

.«دونم یداره؟من که آخرش رو م يا دهیچه فا گهید«:تخت برداشت و داد دستم،لبخند زدم و گفتم يرو از رو کتاب

.«کتاب رو نخوندم نیدروغ گفتم،من اصالً ا:دیخند

.«و برگردم؟ رونیسر برم ب هیتونم پس فردا صبح  یمن م«:زنان تا کنار در بدرقه اش کردم خندلب

.«کجا؟«:کرد تعجب

.پدرم دنید-

.برمت یباشه،من م-
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.تنها برم دیبا... شهیآخه نم-

.«؟يباشه،تنها برو،پول دار«:لحظه سکوت کرد و بعدش گفت چند

.«ه؟یکاف«:س درآورد و داد بهمچند تا اسکنا بشیج ينگفتم،از تو يزیچ

.ممنون.هم هست ادیز-

گه؟ید يگرد یبرم... زود برگرد، یمواظب خودت باش،اگه رفت-

.«فهمم یمنظورتون رو نم«:کردم تعجب

...یعنی... يو بر يدفعه بگذار هیکه نکنه  نهیمنظورم ا-

.«گردم ینه،نه،حتماً برم«:شدم هول

.ریشب به خ-

چند لحظه .دمیچراغ رو خاموش کردم و دراز کش.اتاق کوچک من جا گذاشت ينفس هاش رو توعطر  یرفت ول یعل

 شتریکه لحظه به لحظه ب یو عشق عل يمامان پر يکوچک من پر شده بود از محبت ها يایدن.بلند شد انویپ يبعد صدا

گذروندم که هر  یرو م ییروزها.کردم یم شاز خودم پنهون یوقتها حت یکه گاه یعشق.دواند یم شهیوجودم ر يتو

در  ایدادم  یسازش گوش م يبه نوا ایستادم،یا یشبها کنار پنجره م یشدم و بعض یم داریب یعل داریروزش به شوق د

.دوختم یاش چشم م هیآتل يپوچ به نور کم سو يانتظار

کرد،بزرگ  یکه به من م یغیدر یب ياستوارش،با محبتها يقامت بلند و قدمها ش،بایرایو گ اهیس ياون چشمها ،بایعل

 یالیخ ةندیبستم وآ دیکه بهش ام یکس.آرزوش رو داشتم شهیکه هم یگاه هیتک.ام رو پر کرده بود یخالء زندگ نیتر

حداقل،لذت  یگرفت،ول یشکل م میاهایرو يکه فقط تو تهگنگ و ناشناخ يا ندهیذهنم ساختم،آ يام رو در کنارش تو

 نیدر اعماق ا شتریو ب شتریگذشت دل من ب یکه م يا هیبود که هر ثان نیا.مگرفت یاش رو از خودم نم ياپردازیرو

 .عشق مملو بشه نیکه از ا ییخواد بره،بره تا جا یرفت و من احساسم رو آزاد گذاشتم تا هر کجا که م یعشق فرو م
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جدهمیه فصل

هنوز نه نشده  دمیرس يآزاد دونیه مب یاومدم و وقت رونیبود که از در خونه ب کیروز چهار شنبه هنوز هوا تار صبح

رد  تیجمع ياز ال.در زندان غلغله بود يجلو.میسوار شدم و راه افتاد.معطل شدم که باالخره اومد یساعت مین.بود

 یوارد سالن بزرگ یمعصوم يبعد ما رو فرستادند تو،دنبال آقا قهیمدارك رو داد دفتر و چند دق یمعصوم يم،آقایشد

و  شهیراهرو که پر از ش کی يسالن بودند،فرستادند تو يکه تو يا گهید ما رو به همراه کسان دبع قهیشدم و چند دق

جا  دیتا بابا اومد و تا من رو د دیطول کش یساعت میستادم،نیها ا شهیاز ش یکیپشت  یمعصوم يبا اشاره آقا.تلفن بود

و  یجوگندم يو شکسته شده باشه،موها ریاون چند ماهه اون قدر پ يشد که تو یطور،باورم نم نیمن هم هم.خورد

صورت شادابش هم مثل خودش ورشکسته .کوتاه شده بود یبود به طرز وحشتناک زیمرتب و تم شهیقشنگش که هم

.شده بود

مالقاتم،فکر  یکردم تو اومده باش یفکر نم ا؟یما یخوب«:شهیش يرو دیاش گرفت،با بغض سالم کردم،دست کش هیگر

.«ا اومدهتنه یمعصوم يکردم آقا

.«من رو آوردند یمعصوم يآقا«:دست به پشت سرم اشاره کردم با

 ریقدر د نیبابا؟چرا ا ییکجا«:بود سالم کرد و دوباره چشم دوخت به من ستادیکه دورتر ا یمعصوم يبا سر به آقا بابا

.«؟ياومد

.نداشتم ام،طاقتیتونستم ب ینم-

گفت رفته  یمعصوم يمردم،آقا یم یاز نگران شته؟داشتمیپ ی؟کییجاک ،االنیگیم یفهمم چ ینکن بابا جان،م هیگر-

بابا؟ يمسافرت،کجا رفته بود يبود

هنوز  لمونیوسا یکنم ول یم یکنم،همون جا هم زندگ یمواظبت م ریخانوم پ هیکردم،از  دایکار پ هیمسافرت نبودم،-
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.هیرزادیش ۀخون

.ا برداررو ول کن،فقط برو تمام مدارك رو از اونج لیوسا-

.برداشتم-

بابا؟بهت سخت  یکجاست؟تهرانه؟راحت یکه هست یینجایا.ستین یاونجا،محله خوب يخواد بر ینم گهیخب پس د-

گذره؟ ینم

؟یکن یشما چه کار م.تهران،دروس يجا تو نیخوبه،هم ینه،راحتم،همه چ-

سراغت؟ ومدین ی؟کسیچ گه،تویکنم د یم یهم هستم،زندگ ،منیچیه-

؟يزنگ زد ؟بهشونيرد؟سویسع

.دنمید ومدنین یبار زدم ول هی-

.يبر دیبا ا،تویما شهینم يجور نیا-

برم؟کجا؟-

.آلمان.مادرت شیپیبر یتون یم يکه دار یصحبت کردم،با توجه به مدارک یمعصوم يبا آقا-

؟یچ يبرم آلمان؟آخه برا-

مجبور بشم تا آخر  دیام،شایتو در ب نیتونم از ا یندم نم هام رو یبده یتا وقت ،منیسرپناه بمون یب یتون ینم نجایا-

.يکالرا،اونجا الاقل مادرت رو دار شیپ يبر دیبمونم،تو با نجایعمر ا

.کدوم مادر؟اون که من رو ول کرد و رفت-

ران؟ینبود که بخواد بره،مگه بهت نگفتم که من تو رو آوردم ا نجایاصالً ا ،اونيخبر ندار یچیتو از ه-

تونست؟ ین،نمیاریتونست نگذاره که شما من رو ب یتونست؟م یران،نمیا ادیتونست ب یم-

از ما  یآدرس چیآوردمت،اون ه یواشکیدم،یمن تو رو ازش دزد«:تا به چشمهام نگاه نکنه نییرو انداخت پا سرش



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٢٥

م و در حق تو از همه کرد يبد یلیدر حق شماها خ ا،منیما يحق دار یبهم بگ یدنبالت،هر چ نجایا ادینداشت که ب

زن  دم،اونیدونم دارم تقاص کارهام رو پس م ی،مهم نبودم،به کالرا ظلم کردم ینبودم،همسر خوب یخوب شتر،پدریب

 یم.رمیبگ یرانیزن ا هیو  رانیا امیمن ساخت،به سرم زده بود که ب يها يبه خاطر تو با تمام بد.عاشق تو بود ه،یخوب

 مهبفه نکهیبدون ا نیهم يبه مادرت،برا دهیام کنم و کالرا رو طالق بدم قانون تو رو مقانون اقد قیدونستم اگه از طر

!آوردمت،خدا از من بگذره

تهمت بهش  کیهزار و  يخودیمادرم اشتباه کرده بودم؟ب ةاون همه مدت دربار یعنیبابا برام قابل فهم نبود، يحرفها

 عاًیسر یذهنم برجسته شد ول ينام مقدس مادر تو دفعهکیخواسته،دوستم داشته، یزده بودم؟پس مادرم من رو م

.«کنم؟ داشیپ یکشور به اون گندگ کی يوت شهیکنم بابا؟مگه م داشیپ يچه جور«:به دلمچنگ انداخت أسی

.شهیکنه ثبت م یم یکه زندگ يمنطقه ا يشهردار ياسمش تو یقانونه که هر کس ،اونجایتون یآره،م-

.ه سال حتماً از اون منطقه رفتهچهارده پونزد نیا يتو یول-

روند  نیاگه ا.اگر هم رفته باشه مجبوره که ثبت کنه به کجا نقل مکان کرده ست،چونیمهم ن یممکنه رفته باشه ول-

.یکن یم داشیپ ،حتماًيرو ادامه بد

.قانون عوض شده باشه نیا دیشا-

رفتنت  يقبول کرده که تمام کارها یمعصوم يه،آقاقانون وجود دار نیهنوز ا.دنبال کارهات هست یمعصوم ينه،آقا-

.رهیرو به عهده بگ

برم؟ یعنی-

.ایآره،برو،برو ما-

؟یشما چ یول-

.بمونم،تو خودت رو نجات بده نجایحاالحاالها ا دیبه من فکر نکن،من با-
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.«تونم برم ینم... نه ... ازش دل بکنم؟ يجور ؟چهیچ یپس عل«:دلم گفتم تو

 یلیکه حاال خ نهیفکر کنم بابا،منظورم ا دیبا«:گفتم یهمون موقع رفته بودم آلمان و به بابا نم کاش يا یول

.اش روندارم یزوده،آمادگ

 شتریگذره من ب یچت شده؟هر روز که م ا؟تویما یگیم ی؟چيامتحان بد يخوا یخواد که،مگه م ینم یآمادگ-

.اینکن ما يکنم لجباز یم اد،خواهشیسرت ب ییبال ییتنها شم،ممکنهیدلواپس م

خوام  ینم.موضوع فکر کنم نیا ةدربار یکم هیکنم،اجازه بده  یبه من فرصت بده بابا،من فعالً جام خوبه،دارم کار م-

.رمیبگ میعجوالنه تصم

.مادرته ؟اونیچ یعنی ؟عجوالنهیگیم یچ-

؟!اگه قبولم نکنه-

که اون بشه؟ها؟ شهیم ریاز بچه اش س يکدوم مادر-

قبول  یبرم ول دنشیکردم و بهش قول دادم زود به زود به د یاز بابا خداحافظ هیمالقات تموم شد،با گر توق

.«باز بشه ییجاها نیخواد پات به همچ یدلم نم«:گفت یم.نکرد،دوستنداشت

قدر عوض  اون مدت کوتاه اون يتو يچه جور.داد یبابا آزارم م يحرفها.راه افتادم یمعصوم يبرده دنبال آقا هی مثل

کرد فکرش  یم يهمه مون باز یزندان نرم؟چطور اون موقع که با زندگ يخواست به مالقاتش تو یشده بود که ازم م

د؟یرس ینم زهایچ نیبه ا

راحت  یلیتونست خ یکه بابا بهش داده بود م یرفتنم رو برام گفت،مدارک طیشرا یمعصوم يآقا میبرس نیبه ماش تا

 یموقت م میها يمدت تو هیزبان نداشتم،به محض ورودم به آلمان  ره،مشکلیرار بگمورد قبول سفارت آلمان ق

که  یمیخودم،تصم میآماده بود،فقط مونده بود تصم یهمه چ.کنند دایموندم تا مادرم رو بنا به درخواست خودم برام پ

. ...که یشد؟عل یم یچ یداد،دوست نداشتم برم،پس عل یم رییام رو تغ یزندگ
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بود که  ستادهیا يعمداً طور ایدونم لو رفته بود  یکرد،نم یداده بود و من رو نگاه م هیتک نشیبود،به ماش یعلبرد، ماتم

!نمشیمن بب

.«نش؟یشده خانوم ب يزیچ«:طرفم ستادم،برگشتیا يهمون طور دید یوقت یمعصوم يآقا

.«دیببر فیتشر ،شمایچیه«:تته پته گفتم با

خونه؟ نیبر نیخوا یم يپس شما چه جور-

.«رمیکنم،با خودش م یاونا کار م ۀخون يمن تو... اون آقا«:کردم و گفتم یکوتاه به عل ةاشار هی

اش رو  هیهم تک یعل.سر تکون داد یعل ياز همون فاصله برا یبرگشت،فاصله دور بود ول یبه سمت عل یمعصوم يآقا

با .یادر رو دادم دستش و رفتم طرف علچ.تشکر کردم یمعصوم ياز آقا.برداشت و با سر سالم کرد نیاز ماش

 یعل نکهیاز ا یناراحت!؟یاز ناراحت هم دیشا!از خجالت؟ دیشا.بغض کردم يخودیب.کرد یغمبار نگاهم م يچشمها

 یوجودم بود که از عل يتو یکی گهیسر سوزن هم به من اعتماد نداشت؟از طرف د ةبه انداز یعنیکرده بود، بمیتعق

خونه  يتو ينبوده که بتونه بهت اعتماد کنه،تو دار يشما طور ییآشنا طیحق داره،شرا یگفت عل یکرد،م یم تیحما

لب سالم  ریبغضم رو قورت دادم و ز دمیرس ی؟وقتیحرفهات صادق يبفهمه که چقدر تو دی،نبایکن یم یشون زندگ

از نگاه کردن به .درو باز کرد،سوار شدم خودش هم سوار شد و حرکت کر نیدر ماش.جوابمو داد یکردم،همون شکل

 نییصدا قطرات اشک پا یب یول زمیبردم که اشک نر یگوشت دستم فرو م يناخن هام رو تو.دمیکش یاو خجالت م

کردم،زندانه که زندانه،قتل که  یبعد خودم رو آروم م!اومد یکه پدرم زندانه،کاش دنبالم نم دیفهم یاومد،کاش نم یم

کنه؟ یم يمن چه فکر ةدربار یلحاال ع... خجالت بکشم؟ دینکرده،چرا با

.«!ایمن فقط نگرانت بودم ما«:افکارم غرق بودم که سکوت رو شکست يتو

.«دونم یم:لب گفتم ریتکون دادم و ز سر

.«اشکهات رو پاك کن«:و گرفت طرفم رونیب دیکش يبرگ دستمال کاغذ کیداشبورد  ریشد و از ز خم
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.«پدرت حالش خوب بود؟«:دیم،پرسرو از او گرفتم و صورتم رو پاك کرد دستمال

.بله-

؟...اون آقا-

.پدرم هستند لیوک-

؟یدون یم بهیچرا خودت رو با من غر م؟تویایتا با هم ب یداشت به من بگ يرادیخب،چه ا-

.«؟یزن یخاال چرا حرف نم«:به چشمهام،ادامه داد دمیکردم و دوباره دستمال کش سکوت

بگم؟ یچ-

.واز پدرت بگ... از-

.«نو شروع کن،حرکت کن ،ازیخب،بهتره گذشته رو فراموش کن یلیخ«:دیفهم یشدم،عل یاز خجالت آب م داشتم

.تالش کنم یچ يبرا دیدونم با یاصالً نم-

آدم  کیکه پدرت کرده خودت رو سرزنش نکن،تو  يسر در گم،به خاطر کار یزندگ یعنیهدف  یب یزندگ-

که اهدافت بزرگ باشند،از  ستیبساز،هدف بساز،اصالً مهم ن ندهیخودت آ يبرابا افکار و کردار مجزا،  ییمجزا

که درباره اش صحبت کرده  ینقاش نیاونا،مثل تمر نیپا افتاده تر شیو پ نیکوچک شروع کن،از ساده تر يهدفها

که  نی،همیهست يبد طیشرا يتو االن تو.یبرس يزیبه چ ای یرو دنبال کن يزیحتماً چ دیتو نبا!ه؟یچ یدون یم... میبود

 یهدف فعل نیکار و بزرگتر نیدر واقع بهتر يگذشته ها بگذار يو گذشته رو برا يبه خودت بد یتکون هی یکن یسع

.یکه شروع کن نهیاز کجا،مهم ا ستیرو دوباره شروع کن،مهم ن یتوست،زندگ

.شدن ایکه داشتم برام مثل رو یقشنگ يهدفها ۀهم-

هدف  کیآدم به  یوقت ست،مسلماًیدر توانت ن گهیکه د يریگ یم ییها میتصم ا،حتماًیام انیچون اعماق وجودت نم-

از اهداف کوچک شروع .افته یرسه و از صرافتش م یم يبه بن بست فکر یفکر کنه بعد از مدت کوتاه ییایرو
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؟!نه ای گمیم یچ یشیدونم متوجه م ینم... تا هیکنه هم روح رییات تغ یکه هم باعث بشه زندگ یکن،تحوالت کوچک

.فهمم یبله،م-

 ا،هریکنم ما یکنم،من کمکت م ینکن، خواهش م هیقدر هم گر نیحاال هم اخمهات رو باز کن،ا«:زد یکمرنگ لبخند

.«گمیم يکنم،باور کن جد یبرات م ادیاز دستم بر ب يکار

.دیبه من محبت کرد یکاف ةممنونم،شما به انداز-

يایحال وهوا در م نیکارگاه برزو؟از ا میسر بر هی یموافق... نه،هنوز کار دارم-

.نیشما بگ یچشم،هر چ-

 هیگر گهیخواست مطمئن بشه که د یفکر کنم م.کرد ینگاهم م گاهیفقط گاه و ب.نزد یحرف گهید میتا به تهران برس-

 یاالن بر م نیبنش قهیدق هی«:رو نگه داشت نیکارگاه ماش يها یکینزد.دونم یستم،نمیناراحت ن گهیمثالً د ای؟!کنم ینم

.«گردم

کاش «:کردم یخودم فکر م شیمدام پ.بدنم رو آزاد کردم ةو عضالت جمع شد دمیکش قینفس عم هیشد  ادهیپ یوقت

از ذهن  ؟اگهیچ يکنه،مامان پر یبه من ترحم م شتریکه پدرم نزدانه،حاال حتماً ب دیفهم یاومد،کاش نم یدنبالم نم

 یعل نکهیدروغ نگفته بودم،بهتره قبل از ا رم،کاشیم یخجالت م ،ازيوا!ه و بهش دروغ گفتمبشنوه که پدرم زندان یعل

اون  ادیو  نهیکارگاه برزو؟اگه دوباره من رو بب میریم میدار یچ ۀکنم،حاال واس فیبگه خودم براش تعر يزیبهش چ

.«دفاع کنه؟ازم  یبگذارم عل ایاندازه،بهش جواب بدم  یحتماً بهم متلک م... فتهیاتفاق ب

.«رمیم یم ینون داغ، کباب داغ،دارم از گشنگ«: پام يخوشبو گذاشت رو کیپاکت پالست کیسوار شد و  یعل

.«منتظرتون بمونم؟ ایتو  امیب«:دمیم،پرسیدیرس یزدم،حرکت کرد،وقت یکمرنگ لبخند

.«!شو خودت رو لوس نکن ادهیپ«:دیخند

به من  ستادم،همهیا یکنارش م شهیکه هم یدرخت یاط،حتیکارگاه،اون حداشتم،اون  يشدم،حال بد ادهیزدم و پ لبخند
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 یدوست نداشتم با برزو رو به رو بشم ول.تو میخودش در رو باز کرد و رفت دیبا کل یکردند،عل یم یدهن کج

.«خانوم؟ ایطرف ها ما نیعجب ا ن،چهیمدبه به،خوش او«:گرم باهام برخورد کرد یلیبرخالف انتظارم خ.شدم

.«ن؟یممنونم،شما خوب«:دمیاز برخوردش خوشم اومد و خند ودآگاهناخ

.تو دییچرا دم در؟بفرما م،حاالیشما،ما هم خوب یبه خوب-

 ۀکه دفع ییهمون کذا يدفتر رو يمن هم تو.آشپزخونه يغذا رو از دستم گرفت و با برزو رفتند تو کیپالست یعل

کوچک، کوزه و ظرف و  يبود از مجسمه ها نم،پریت همه جا رو بببار تونستم با دل درس نیا.قبل نشسته بودم،نشستم

در واقع اون .هم انبار شده بود يرو قهیب سل یچ مهه.اصالً مرتب نبود یول.قشنگ ياز تابلوها ،پریگل يمجسمه ها

که  یلو در حا نییدفتر صداش رو آورد پا يغذا اومد تو ینیبرزو با س.يبهش بد یشد نظم خاص یبود که نم ادیقدر ز

برات نقشه !ها یگوش نکن یعل يبه حرفها«:از حدقه در اومده گفت يکرد با چشمها یمدام در آشگزخونه رو نگاه م

.«دهیکش

.«؟یچ یعنی«:دمیپرس يآهسته ا يترس افتاد به دلم،با صدا ناخودآگاه

ظاهرش  حت،گولیمن به تو نص ،ازینیب یحاال م«:گفت فیضع يبه در آشپزخونه کرد و دوباره با صدا ینگاه

.«رونخور

شده بودم،سر تکون داد و با خنده به برزو  رهیهاج و واج بهش خ.و نوشابه اومد يو سبز ریبا ظرف ماست و موس یعل

.«ش؟یترسون یم يخودیبه خدا،آخه چرا ب یضیتو مر«:گفت

.شناسه یور فقط خدا م گم؟تویا،مگه دروغ م-

 وونهید نیا،ایکرد ما یشوخ«:ماتم کرد وگفت افهیبه ق یو نشست،نگاهو کنار برز زیم يظرفها رو گذاشت رو یعل

.«است

.«شهیبخور،سرد م«:دیبرزو نگاه کردم،خند به
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 نیتو ا«:برزو يبا آرنج زد به بازو یعل.داشتم یهنوز احساس گنگ.منتظر من موند یعل یشروع کرد ول خودش

.«قدر ساده است که حرفت رو باور کرد خدا اون ةآخه؟نگاه کن،بند يبه ارث برد یرو از ک سمیساد

 شهیخانوم،دست بجنبون،غذا تموم م ایما میبه جان ننه مون دروغ گفت!ها میکرد یغلط هیبابا، يا«:با دهن پر گفت برزو

.«بستم یمذهب خال ن،بهیبه د!ها

.«بگذار هیو مذهب؟از خودت ما نیحاال چرا به د«:لقمه گرفت یعل

.به مرگ خودم-

 یغذا خوردن حرف م يال به ال یبرزو و عل.گرفته بود طرفم با لبخند گرفتم و تشکر کردم یه علک يا لقمه

.«شهیبهادر ناراحت م يایاگه ن یمنتظرند،به جان عل نایمامان ا!نره ها ادتیرو  یمهمون.یعل یراست«:زدند

ره؟یگ یم یبهادر مهمون ۀواس راهیراه و ب يوسواس چه جور نهمهیمامان تو با ا!من موندم-

.رو هم دعوت کردم ،آتوسایراست. هستند يکه،پنجاه شصت نفر يایگه،میدردونه شه د زیباالخره عز-

.امیباشه،من هم م-

.«؟يایتو هم م«:رو کرد به من برزو

.«تولد داداش تحفه شه«:نگاه کردم،گفت یعل به

.«ننشیدوست دارن بب نایمامان ا ر،ایرو هم ب ایما«:یخنده ام گرفت،برزو رو کرد به عل یلحن شوخ عل از

.ارمشیباشه،اگه خودش بخواد م-

.«؟یچ يپس مامان پر«:دمیمن نگاه کرد،پرس به

!شهیشب که هزار شب نم هیخوابه، حاال  یدو ساعت بعدش م یکی يپر م،مامانیریم میساعت هشت و ن-

.«شمیچشم،من هم مزاحم م«:ذوق کردم و با لبخند گفتم یفکر مهمون از

.«دیکن یکنم،سرافرازمون م یخواهش م!آداب؟ يچه مباد«:دیخند برزو
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که  یداشتم به خاطر اون لحظات خوب است،دوستیکردم رو یم الیبود که خ یقدر جو قشنگ م،اونیدیخند ییتا سه

نم خواستم کمکش ک یظرفها رو جمع کرد،هر چ ییتنها یبعد از غذا،عل.برام بوجود آورده اند،دستهاشون رو ببوسم

.«!ها يدیپر آتوسابه  یحساب«:روشن کرد گاریآشپزخونه برزو س يرفت تو یوقت.نگذاشت

.«آقا ناراحت شدن؟ یعل«:محو شد لبخندم

.کرد فیمن تعر يدونه،آتوسا فقط برا ینه بابا،نم-

.زد که مجبور شدم جوابش رو بدم ییحرفها.نداشتم نیقصد توه-

.«ا؟یگفته ما یآتوسا چ«:رونیآشپزخونه آورد ب يسرش رو از تو یعل

خودش جوابش  ایگفته ما ینگران نباش،هر چ ،تویچی؟ه!بابا يدار يزیت يعجب گوشها«:کردم،برزو کمکم کرد هول

.«رو داده

.«؟!ایگفته ما یچ گمیم«:نشیشلوار ج بیج يو دستاش رو کرد تو رونیآشپزخونه اومد ب يبا همون اخم از تو یعل

...دیدون یم... نگفت یخاص زیچدر واقع ... ،فقطیچیه-

به تو نگم،حاال اگه زنگ  يزیبابا اونم از من خواست چ!ها میکرد یعجب غلط«:سراغ تلفن،برزو صداش در اومد رفت

.«!هی یبرزو چه آدم دهن لق نیا گهیم یبزن

.«مکن یبود تموم شد،خواهش م یچ ن،هریتو رو خدا زنگ نزن«:گرفتم یشدم و تلفن رو از دست عل بلند

 انیجر نمیصبر کن بب«:رو دوباره ازم گرفت یاخم به صورت داشت،گوش د،هنوزیصورتم چرخ ياجزا يرو نگاهش

.«که من خبر ندارم هیچ

.«زنگ بزنه دیتو رو خدا نگذار«:لم داد و شماره گرفت،رو کردم به برزو زیم يرو يبر کی

.«انیبا هم کنار ب يدونن چه جور یخودشون م ناین،ایبنش ایال،بیخ یب«:ابرو انداخت باال و آهسته گفت برزو

.چشم دوختم ینشستم و به دهن عل یصندل يرو
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... آتوسا خونه است؟... ممنون خوبن،سالم دارن خدمتتون... د؟یحال شما؟خوب... هستم یسالم خانوم کشاورز،عل... الو-

.ممنونم... بله اگه ممکنه

الو ... «:یطرف گوش دیدوباره سرش چرخ م،یکرد ینگاهش م مین داشتبه من و برزو کرد که هر دوتامو ینگاه مین

آره،کارت داشتم ... خونه رمیم ،دارميایخواد ب ینم... برزو هستم شیپ... کار داشتم... نه امروز نرفتم... ؟یخوب... سالم

خوب ... خب... خب... نمخوام بدو یبگو م... ست؟یکه مهم ن یچ یعنی... گهیکه برزو م نیهم... ه؟یچ ایتو و ما انیجر

 یچ یعنینداشتم  يمنظور... گهید يریجواب بگ يهم همون جور دیبا یگیم يتو اون جور ین،وقتیهم یعنی... گفته

... ؟نداشتم، مگه بار اولته يمنظور یگیآخرش هم م یکن یم يخوا یم يکار ،هریگیم يخوا یم یتو هر چ... آتوسا؟

... میمشکل رو با هم داشت نیا شهیما هم... قبلش افتاده بود،خوبه برزو شاهدههمه اتفاق  ست،اونین ایما انیفقط جر

آتوسا  نیگه،ببیآره د... تو هم معلومه فیخب پس تکل... نه؟ ای شه،گفتمیمشکالت حل نشه نم نیهزار بار گفتم تا ا

.«...بعداً گفتم... میکن یولش کن،بعداً صحبت م یچیه... جان

:هم دنبالم اومد اط،برزویح يند شدم و رفتم تومعذبه،بل یکردم عل احساس

.«ست؟ین سردت»

.دمینه،لباس گرم پوش-

.«د؟یاز شاپور خبر دار«:دمیپرس.مشغول کار بود اطیبرزو افتاد که ته ح دیبه کارگر جد نگاهم

.ازش ندارم يخبر گهیزندانه،د-

.«م؟یشنا شدبا هم آ يدونن که ماها چه جور یهمه م«:دمیزدم و پرس ایبه در دل

خونه شون دلشوره به دلم افتاد که  میجشن تولد برادرش بر يکه قرار شد برا یاز وقت.برزو بودند ةخونواد منظورم

.«دنبال کار نجایا ياومده بود میشد،گفت یاتفاق میبه همه گفت:رو راحت کرد المیدونند، برزو خ یم یمن چ ةدربار

.کنم یرو فراموش نم محبت هاتون دیشرمنده ام،باور کن.. من-
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 يمحبت ها رو پا ۀهم.دادم یم لتینکردم،اگه به من بود همون روز اول تحو يکه کار ؟منيانداز یمتلک م.. «:دیخند

.«سیبنو یعل

.«د؟یشما هنوز هم باورم ندار«:زدم لبخند

بچسب که داره دمار از رو  یحرفها رو ول کن،عل نیا... کم کم باورم شده گهیروز داغ بودم،حاال د گه،ونیچرا د-

.ارهیروزگار آتوسا در م

.بفهمه دیگذاشت یم دینبا-

.بشناسه بهتره شتریدوستهاش رو ب یهر چ د،آدمیفهم یم دیچرا،اتفاقاً با-

وقته با هم دوست هستند؟ یلیخ-

.سال کیهم  دیشه،شایم یهفت هشت ماه-

.خدا کنه به خاطر من خرفشون نشه!یآخ-

رابطه  نیا يفهمم چه جور یاصالً دو تا فاز جدا هستند،من نم.به خاطر تو چه خودشون شه،چهیم حرفشون شهیهم-

!همه وقت دووم آورده؟ نیا

 یصبوره،چند وقت یلی،خیالبته فقط به خاطر عل«:برزو انگار حرف دلم رو خوند که گفت.»یبه خاطر عل«:دلم گفتم تو

.«انیها اصالً بهم نم نیا یول ستین يدختر بد ده،آتوسایکه خودش هم بر شهیم

.«تلفنشون تموم شد؟ دیکن یفکر م«:ذوق کردم ناخواسته

.تو میسردته نه؟بر-

 یچ«:بود،برزو سکوت رو شکست نییو سرش پا زیم يدستهاش رو گذاشته بود رو یعل.میهم وارد ساختمون شد با

.«؟یشد عل

.«خوره برزو یجمله بهم م نیاحالم از «:بود صداش رو برد باال نییطور که سرش پا همون
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من؟ ۀاز جمل-

.شنوم یمن رو روشن کن،االن نه ماهه که دارم م فیتکل گهیجمله که م نینه بابا توئم،از ا-

مارستان؟یب میبر!یگرفت مانیخب پس درد زا-

.«یباش يجد ی،کیکن یشوخ دیبا یک یفهم یتو اصالً نم«:برگشت تیبا عصبان یعل

!يبزا يخوا ی،گفتم حتماً منه ماهه گهیا،م-

.«غصه نخور دم،توییزا«:زد یلبخند تلخ یعل

؟یعیان شاءاهللا،طب یبه سالمت-

 گنیم کمیسالم عل یگیکه م نیهمچ.هستند نیاز اول تا آخرشون هم یعنیبرزو، نندیهمه شون هم«:شد يجد یعل

«...دونم دختر جماعت یما رو روشن کن،من نم فیتکل

لبخند .ستادمیکه ا دیانگار تازه متوجه من شد، برگشت طرف چهار چوب در و د یرو ساکت کرد،عل یبا اشاره عل برزو

:زدم

.نیبد شم،ادامهیحق با شماست،من ناراحت نم-

.«نداشتم يمنظور«:موهاش يکرد ال دست

.دیباش رون،راحتیب رمینداره،اصالً من م يرادیا-

.خونه میبر دیبا گهینه،نه،بمون،د-

.«برزو؟ يندار يکار«:برداشت زیم يرو از رو نیشما چییسو

شد؟ یآتوسا چ-

:دیکنه به برزو نگاه کرد و پرس یکه به شاگرد خنگش نگاه م يمثل استاد یعل

.«شه؟یم یرسه چ یم نجایرابطه ها به ا یوقت شهیهم»
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.دو تا دوست خوب نیشیم نیبعد از ا یچیه-

.دو تا دوست خوب مین،شدیآفر-

به خاطر من رابطه تون به «:دمیکشت،پرس یطرف خونه،عذاب وجدان داشت من رو م میو راه افتاد میکرد یخداحافظ

.«شد؟ لیدو تا دوست خوب تبد

 فیکم کار به تکل م،کمیاز اولش هم قرار بود دو تا دوست خوب باش.نه،به خاطر تو نبود«:دیزود منظورم رو فهم یلیخ

جور روابط  نیا ۀاصالً حوصل د،منیرس نندیخوان تو رو بب یم نایه مون و مامانم اخون يایخونه تون ب امیروشن کردن و ب

.رو ندارم

ره؟یرلبطه شکل بگ هی دیبا يپس چه جور-

.مدل خنده داره نیبهتر از ا رهیشکل بگ يهر جور-

.دهیرس یقشنگ يمدل به قول شما خنده دار شکل گرفته به جاها نیاز روابط که با هم یلیخ یول-

.رسهیقشنگ هم م ينقاط مشترك وجود داشته باشه به جاها یآره،وقت-

اره؟یسال دووم م کی ينقاط مشترك وجود نداشته باشه چه جور یوقت-

.«!با تحمل.. «:زدم لبخند

.امتحان کنه گهید يتونست شانس خودش رو جا یسال م کی نیا يخب تو-

.کرد دایکش پ نجایداشت که تا ا ینقاط مثبت-

د؟ینکرد یمورد رو چشم پوش نیچرا به خاطر نقاط مثبتش ا-

.کار رو کردم نیبار ا نینمونده بود،چند یچشم پوش يبرا ییجا-

ناراحت شد،نه؟ یلیخ-

.انتظارش رو داشت یآره خب،ول-



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٧

د؟یستیشما ناراحت ن-

.«؟!دیکن یدوباره آشت دیحاال شا«:کرد،گفتم سکوت

.کنم یفکر نم-

...که به خاطر من ستمین ین راضبه خدا م-

.نبود یاصل لیدل یبود ول لشیاز دال یکیکه بهت زده بود  یگفتم که به خاطر تو نبود،حرف-

.باشه مونیپش دیشا-

خواست  ینگرفته بود که بخواد خراب بشه،هر دفعه تا م یما اصالً شکل خاص ۀا،رابطیکنم تمومش کن ما یخواهش م-

.اومد یم شیپ یمشکل هیره،یشکل بگ

...گهیسوال د هیفقط -

.بپرس-

.فیدختره، با احساسات ظر هی ن،اونیراحت تمومش کرد یلیو بعد خ نیکرد دوارشیچرا ام-

 یخودشون قصه م يبرا عیدخترها سر.گمیم یچ یفهم ی،ميدختر هیهم  ا،خودتینکردم ما دوارشیمن اصالً ام-

 شیپ یچ نمیهر دفعه گفتم بگذار بب.مدت بهش نگفتم نیکل ا ينده هم توکن دواریام ۀجمل هیباور کن من  یسازند ول

خودت رو  خودیافتاد،ب یافتاد فردا م ین اتفاق امروز نمیاگه ا م،یهم شناخت م،حاالیبشناس شتریرو ب گهیهمد اد،بگذاریم

.رابطه از اول هم اشکال داشت نیسرزنش نکن، ا

...یول-

.«له استجم نیآخر دیباور کن«:د،گفتمیخند

بگو-

.رو از نگاهش خوندم نیاون شما رو دوست داشت،من ا-
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.«!یبخون یتون ینم زیچی چیاز نگاه آدمها ه ا،تویما يمردود شد«:شد و گفت رهیخ ابانیبه خ.رو خورد لبخندش

سه وا يخودیکه ب ییگفت،جزو همونها یبودم که م ییذهنم رو مشغول کرد،من هم جزو همون دخترها یعل يحرفها

تفاوت من با  یکنند،ول یم يزیکه دوست دارند برنامه ر یرو در کنار کس ندهیآ يخودیب. سازند یخودشون قصه م

که  ییایبود،دن یالیساختم که خ ییایدن ياختم،توس اهامیرو يساختم، برا اهامیرو يرو تو ندهیبود که من آ نیا هیبق

زدند،همه عاشق  یتهمت نم گهیگفتند،به همد یوغ نمنبود،آدمها به هم در يخبر ییتوش از م و غصه و تنها

 یبودند که نشون م يزینبود،همه همون چ يرو دوست داشتن،رابطه ها ظاهر گهی،همدیبودند،عاشق زندگ

.وقت هم وجود نخواهد داشت چیدونستم ه یکه تا به اون روز وجود نداشت و م ییایدادن،دن

شد،به  یکرد،باورم نم هیکردم،گر فیشدن بابا رو تعر یزندان یۀم قضتنها شد يبا مامان پر نکهیشب به محض ا اون

قربون صدقه اش رفتم تا آروم  یکل.ستاره هم ندارم هیآسمون  يکردم تو یم الیکه خ یکرد،من هیخاطر من گر

 اشکبار و صورت ي،چشمها»شهیبزرگه،درست م دادل تنگت،خ يبرا رمیبم یاله«:گفت یم کباری قهیپنج دق ره،هریبگ

.آورد یمعصومش دلم رو به درد م

کرد و  یحفظ ظاهر م يالبته مامان پر.میهر دو گرفته بود.ما جا خورد دنید شمون،ازیاومد پ یعل یشب وقت آخر

کرد جو رو عوض کنه  یسع یخبل یعل.موفق نبود یداشته باشه ول يعاد يکرد ظاهر یم یسع یگفت،حت ینم يزیچ

رو خراب  يمامان پر یۀفکر خودم باشم،عذاب وجدان داشتم که روح نکهیاز ا شتریمن ب.دینرس ییتالشهاش به جا یول

.کردم

نشستم و  ونیزیتلو يهال رو به رو يمشغول حرف زدن شدند،تنهاشون گذاشتم و اومدم تو يو مامان پر یعل یوقت

خونه و تمام  يتو ختیر سیلحظه پل کیدر .لمیفکرم به همه جا بود جز ف.ها دوختم شهیتفاوتم رو به هنر پ ینگاه ب

 یکردند و پدر کتک م یم هیها گر خواست،بچه یکشان بچه هاش رو م ادیکرد،مادر فر ریها رو دستگ شهیهنرپ

 ینشون نم یعکس العمل چیکردند و ه یصحنه رو تماشا م نیرحمانه ا یسها،بیپل.شد ریناخودآگاه اشکم سراز.خورد
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.دادند

؟یکن یم هیگر يچرا دار گهیتو د-

به  ینگاه میست،نین یچیسر تکون دادم که ه.کرد یروبه روم نشسته بود و با لبخند نگاهم م یرو آوردم باال،عل سرم

.«نیقشنگه ها،حتماً بب یلیخ لمهیف نیا،ا«:گفت ونیزیتلو

جداً؟قشنگه؟-

.شنیبمباران کشته م يهمه شون تو لمیآره،آخر ف-

.«کنم یحرفتون رو باور نم گهیبار د نیا«:زدم یرو پاك کردم ولبخند کمرنگ صورتم

.«کنم یاگه نمردند،من اسمم رو عوض م«:از جا بلند شد خندون

.«صداتون کنم؟ یاز فردا چ«:دمیطرف در،پرس رفت

.«!بوق«:انداخت باال ابرو

کننده  دواریام ي؟به حرفها!داشتم اجیلبام،چقدر به وجودش احت يچشمم به در بود و لبخند رو يا قهیدق رفت،چند

 دمیکش رونیرو ب یمیقد ياتاقم،عکسها يرو خاموش کردم و رفتم تو ونیزیتلو.شد یبه بغض تلخ لیلبخندم تبد!اش

بار مرورشون  نیهزارم يو برا دمیکش رونیرو ب یمیقد ياتاقم،عکسها يرو خموش کردم و رفتم تو ونیزیو تلو

 ةماتمزد ۀافیق.تنگ شده بود زیهمه چ ي،برایمیقد اطینا،سروش،حیخونه مون،مامان،س يدلم برا.کردم،دلم گرفته بود

 یلذت م گهی؟چقدر از وجود همد!میشد،چقدر خوشخت بود یچشمم دور نم يلحظه از جلو کیزندان  يبابا تو

 يتو.دادم یها رو فشار م هیگرفتم و کالو یهوا نتها رو با او م يکرد،رو یرو افسرده تر م نم یساز عل ي؟صدا!میبرد

 ریز نایکرد،س یداشت،رو به روم نشسته بود و با دقت گوش م سیکه موقع تدر یشگیبا اخم هم نیمیان سمام المیخ

.دیمک یو سروش شستش رو م دیخند یم یرکیز

نماز  يبرا دیسع ییموقع دا نیا شهیدونستم هم یساعت پنج بود و م.طاقت از دست دادم گهیزده بود که د دهیسپ
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قاطع رفتم طرف  میتصم کیفکر کنم با  يا گهید زیبه چ نکهیبدون ا.رونیب رهیو بعدش از خونه م شهیم داریب

 يبه چشما.در رو باز کرد یلحظه بعد عل دم،چنددر ز.اومد یساز م کباری قهیهنوز روشن بود و چند دق ه،چراغشیآتل

.«ا؟یشده ما یچ«:دیلب پرس ریشد و ز رهیاشکبارم خ

.«تلفن بزنم؟ هیتونم  یم«:بود گفتم ینطوال یۀکه به خاطر گر يگرفته ا يصدا با

.«شده؟ یچ«:دستگاه برداشتم و داد دستم يتلفن رو از رو.تکون داد که آره،رفتم تو سر

.«بله؟«:رو برداشت یزنگ کوتاه خودش گوش کیبا .رو گرفتم ییدا ةشمار.»یچیه«:بغض گفتم با

.دیسع ییسالم دا-

.«؟ییا؟تویما«:دیپرس متعجب

.موقع تماس گرفتم یکه ب دیبخش یبله،م-

وقت صبح؟ نیشده ا یبودم،چ داریب-

؟یخوبن؟چه ها؟مامان نایا ییزن دا-

.همه خوبن-

سروش رفت؟... خواستم بپرسم-

.مادرشه شیبله،رفت،پ-

و سروش؟ نایمامان خوبه،س-

؟يزنگ زد نیگفتم که،همه خوبن،واسه هم-

شماره شون رو  نیتون یم یعی... زنگ زدم،اجازه دارم نیله،واسه همب«:دوباره بغض کردم زشیلحن تمسخر آم از

.«رم؟یتا باهاشون تماس بگ نیبد

بهمنه،بهش بگو  لمیهام همه ف يزار هیگر نیا رون،یب میدیکش هایباز نیپامون رو از ا گهیخانوم،شرمنده،ما د اینه ما-
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 ینفس راحت بکشند،نم هیاونا  ،بگذاريدیرو د نیمیس يدیبگو پشت گوشت رو د.شون رو بکنند یبگذار اونا زندگ

.خودم خواهرم رو بدبخت کنم يخوام دوباره با دستها

.«گمیراست م نیخودم دلم براشون تنگ شده،باور کن ،منییدا ستین نجایبه خدا بابا ا«:گفتم هیگر ونیم

.رسونم یشما رو م ،سالمییباشه دا-

ن؟یهم-

.ره بدمتونم شما یکه،نم ن،گفتمیبله،هم-

 یچقدر ب دیسع ییصورتم رو با دستا پوشاندم،آخه دا.یصندل يرو قطع کردم و نشستم رو یگوش یخداحافظ بدون

که لحظه به لحظه  یاشکبار و بغض يچشمها د،بایحالم رو نپرس یکرد؟حت یرفتار م ينطوری؟چرا با من ا!رحم بود

.کرد ینگاهم م یو با ناراحت ودنشسته ب نگاه کردم،رو به روم یآورد به عل یبه گلوم فشار م شتریب

:لب گفتم ریز

مغموم من نگاه»

عبث یفراز حسرت از

کشد یم ریبه تصو یرا در آستان زندگ رزوید

هاتیه و

در تالش بلند پروازم که

پر بلند مرغان

شکستن را طعم

...من يطمع بلند پرواز در

هاتیه و
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.«روزیسراب د از

 يدونست برا یگشت،خودش هم نم یم انویو من و پ نینگاه متعجبش ب.»اجازه دارم؟«:ه کردماشار انویشدم و به پ بلند

 انویمسخ شده پشت پ.تونم بکنم یبخوام،م يگنگ سر بهم فهمون که هر کار ةبا اشار یده،ولیبهم اجازه م يچه کار

ام مهم نبود که از اون غصه رها ب نیجز ا زیچ چیبزنم،ه اهکردم ممکنه اشتب ینم ه،فکریکردم نتها چ یفکر نم.نشستم

با .که بلد بودم نواختم یآهنگ نیتر نیغمگ!چقدر دلم براشون تنگ شده بود.دمیها کش هیکالو يبشم،دستم رو رو

 ادتهیدخترت هم به درد تو دچار شد؟ ینیکه بب یین،کجایمیمامان س«.ختیر یاشکم م يقطره ها هیفشار هر کالو

 دنیاز شن یکه حت يده،روزیاون روز رس دم؟حاالیخند یکن چقدر م میبا ساز تقسو غمت رو  ییتنها یگفت یم یوقت

 یم ياز دست رفت،باشه،بازم صبور یکه برام داشت ییتنها شدم،اون آرزو يکه تنها يشما محرومم،روز يصدا

طاقت  گهیباشم،به خدا د باشم،صبور يکه قو یخواست یازم م شهیکنم،فقط به خاطر تو،چون هم یکنم،بازم تحمل م

.«!نبود؟ یعل دم،اگهیبر یسر پناه رو هم نداشتم واقعاً م نیجنگم،اگه هم یم یمونم و با زندگ یم یندارم،ول

اشکهام رو پاك کردم و گله مند .به تماشا نشسته بود یبا لبخند کمرنگ یو برگشتم،عل دمیرو عقب کش دستم

 نیبا ا ؟چرايجور نیاشون تنگ شده بود،آخه چرا افقط دلم بر... من فقط خواستم حالشون رو بپرسم،فقط«:گفتم

کنند،به  يجور نیا دیم،نبایکرد یهم زندگ اکه ب يعمر هیبه اونا کردم؟الاقل به احترام اون  يلحن؟مگه من چه بد

.«...میکه داشت یخوب يخاطر روزها

 يها همش باز نیا،ایما یتحمل کن دینکن،با هیگه،گریبسه د«:لب گفت ریلبخندش محو شده بود،ز گهید حاال

.«روزگاره

خونواده  نیهمچ زه؟انگاریبه هم بر زیهمه چ ییکهوی شهیمگه م.شدم ستم،خستهین یخوب گریباز ؟منيهمه باز نیا-

ن صداش هم محرومم،فاموش  دیعمر مادر صدا زدم و حاال از شن هیرو که  یتونم زن یاصالً وجود نداشته،مگه م يا

فهمه عاطفه  یدل نداره؟اصالً م دیسع ییدا م،مگهیپدر کیمن هستند،ما از  يادرهابر ؟اونایو سروش چ نایکنم؟س
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.دونه ینم دیدونه،باور کن یخدا نم سند؟بهینو یم يدونه محبت رو چه جور یم ؟یچ یعنی

.«ا؟یما یکش یم یتو چ«:رو تکون داد سرش

.ستین یکه اسمش زندگ نیکشم،ا یکشم،به خدا دارم زجر م یزجر م-

بهت قول  م،منیگذار یسروش،من که بهت گفتم، ما تنهات نم ا،جانینکن ما هیگر گهیرو به همون خدا دتو -

.دادم،قول مردونه

 لیعمر فام کیکه  د،اونایا بهیغر د،شماهایآخه فکر کن یمردم،ول یمن اگه شماها رو نداشتم م«:پاك کردم صورتم

.«بودند،من از اونا انتظار دارم

محبت  یاگه به کس ی،حتیکن یم یراحت تر زندگ يجور نیا،ایات انتظار نداشته باش ما یزندگ يتو یکس چیاز ه-

.رفتیپذ دیه،بایجور نینه،ایا یانتظار نداشته باش جبران کنه،زندگ یکن یم

.کاش بتونم-

.میکنیما کمکت م یعنی... ،منیتون یم-

.«ممنونم«:زدم یتلخ لبخند

.«شوکه شدم متدید یدفعه؟وقت هیشد  یچ:کرد اخم

تنها  یکرد،وقت یم تمیهم اذ نایبودم،فکر مامان ا یحال هیبابا برگشتم  شیکه از پ یاز وقت روزیدونم،د یخودم هم نم-

.دفعه طاقتم طاق شد هیاومد،نشستم و گوش دادم، یساز شما م يصدا میشد

؟یبزن انویپ یتون یم یخوب نیکه به ا یچرا از همون اول به من نگفت-

.«شمینم د،ناراحتیریاشتباه شاگردتون رو بگ«:اش لبخند زدم يبلند نظر از

.«؟یگرفت ادیکجا  نم،ازیب یکردم دارم خواب م الیشد،خ یاصالً باورم نم گم،منیم يباور کن جد«:دیخند

.بود یقیموس ةمادرم استاد دانشکد-
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جداً؟-

.داد ادیبله،اون بهم -

؟یپس چرا زودتر نگفت-

.نداشت که بگم یلیهم دل دیشا ایومد،ین شیدونم،حرفش پ ینم... خب-

م؟یشد یمتوجه م یما ک يشد یاگه امشب دلتنگ نم-

وقتا  یدلتنگم،فقط بعض شهیست،همین يتازه ا زیمن چ يبرا یدلتنگ گه،چونیچند روز د دیشا«:رو خوردم لبخندم

.«شهیم ادیشدتش ز

.«خودمون وجود دارند که مثل تو هستند؟ رانیا نیچند نفر هم یعنی«:لب گفت ریشد و ز رهیخ ینامعلوم ۀنقط به

.دیکه فکرش رو بکن يزیاز اون چ شتری،بیلیخ-

...يجور هیشد  یکاش م-

.«د؟یبه همه شون محبت کن دیخوا یشما م«:خنده حرفش رو قطع کردم با

.«تونم؟ یبه نظر تو م«:کرد نگاهم

که  ییکارها نید،همیکن یمحبت م دیتون یکه م ییجا د،تایمهربون یلیخ ست،شماین يرادیبه شما ا ینه،امکان نداره،ول-

چشماشون ظاهر  يو اون التماس کردم؟کم جلو نیکم به ا دیکن یم الیها نکردند،خ یلیخ دیشما در قبال من کرد

.نمتونم محبت هاتون رو جبران ک یکه نم گمیم شهیهم هم نیهم يد،برایفقط شما دستم رو گرفت یشدم؟ول

.«کجا؟هنوز باهات کار دارم«:بلند بشم که گفت خواستم

کار؟ یچ-

.دوباره برام بزن-

.«بزنم؟ یچ«:انویطرف پ دمیچرخ
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.ندازهیخوب ب ةخاطر هی ادیکه تو رو  يزیچ هی-

ون بده،هم ادمونیشد تا  چارهیکه مامان ب یرو زدم،همون ادیفر ياز آهنگ ها یکی تیلحظه فکر کردم و در نها چند

شد،سروش با تعجب  یاز خنده قرمز م نایزدم،س یمن م.خورد یو مامان حرص م میدیخند یفقط م نشیکه موقع تمر

.خواست کله مون رو بکنه یدر اون لحظات م مانما.میشد یمنفجر م ییکرد و آخر سر سه تا یبه ما دو تا نگاه م

خب،حاال حالت «:دیخند یم ،اونمیطرف عل مدیتمام صورتم خنده است،چرخ دمیآهنگ تموم شد با تعجب د یوقت

.«خوب شد

.«نجا؟یا نشیآورد یک«:فرهاد اشاره کردم يبه تابلو.»بله،ممنونم«:رو گرفتم باال سرم

.نما داره شتریب انویپ يباال یگفت شه،خودتیم يهفته ا کی-

!دمشیاومدم تو ند یبازم وقت!چه جالب... بله،-

.«ختمیامروز اعصاب شما رو به هم ر خوام،منیمعذرت م.. «:شدم بلند

؟یبگ یبه ک یحرفها رو به من نگ نیرو مثل دوست خودت بدون،ا ا،منیحرف رو نزن ما نیاصالً ا-

کنم،تو استراحت  یرو م يمامان پر يبرو بخواب،من خودم کارها«:شرمنده شدم،دنبالم اومد ياون همه بزرگوار از

.«کن

...نه،من خودم-

.من هستم.یم که تو بهتره استراحت کنتعارف نکن،گفت-

ن؟یرینم رونیمگه شما امروز ب-

؟!استاد ةالبته با اجاز... نه،تا ظهر خونه ام،بعد از ظهر هم شاگرد دارم-

.«هآ رمیگ یموقع به دل م هیاصالً جنبه ندارم، د،منینکن یتو رو خداشوخ«:زدم لبخند

.«!ریخب به دل بگ«:گفت یلحن شوخ با
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.«دمیخب،بهتون اجازه م اریبس«:گفتم یم باال و با لحن خاصداد ابرو

.«!ممنونم استاد«:دیصدا خند با

!نشون بدن يعمل بدم تا بتونن خود يتونم به شاگردام آزاد یتا م دیکنم،با یخواهش م-

.شماست ياز بزرگوار نیبله،ا-

!ریشب به خ-

.ریصبح به خ-

.ریبله،اصالً حواسم نبود،صبح به خ-

...سایوا قهیدق هی-

کنه،اون  یگوش کن،آرومت م یقیموس یکم هی«:ضبط کوچولو برام آورد و داد دستم هیاز کمدها  یکی يو از تو رفت

.«؟يطرف نوار دار

.بله،دارم،ممنون-

.«بود؟ یاز ک يکه خوند ياون شعر!ایما«:گذاشتم صدا کرد رونیب هیرو که از در آتل پام

.«رسه یبه ذهنم م ییزهایچ هی طیاز شرا یبعض يوقتا،تو یضاز خودم،بع«:زدم لبخند

فرهادم رو گذاشتم  ياز نوارها یکیو  دمیاتاقم دراز کش يتو.دور شدم یعل ةرینگاه خ يتشکر کردم و از جلو دوباره

از  و رمیخودم رو بگ يتونم جلو یم ایو آ!چقدر مهربونه؟!چقدر دوستش دارم؟ نکهیفکر کردم،به ا یضبط،به عل يتو

خواست و من  ینم نیاز ا شتریب يزیاون چ.بود وبدوست خ کیخودش فقط  ۀطبق گفت ینزنم؟عل یعشقم بهش حرف

.کردم یبا ارزش رو حفظ م گاهیجا نیهم دیبا

بود که با  يولذت بخش تر،لحظه ا.کرد رونیام رو از تنم ب یکه تمام خستگ یخواب لذت بخش.خوابم برد یک دمینفهم

.«؟یش داریب يخوا ینم... ا؟یما... ا؟یما.. «:شدم داریب باز خوا یعل يصدا
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.«دارمیسالمفب«:موهام يتخت نشستم و دست کردم ال يعجله رو با

تو؟ امیتونم ب یم-

.«دییبله،بفرما«:باال دمیرو کش مالفه

.«تونم بلند شم یخوام که نم یمعذرت م«:اتاق،به خودم اشاره کردم و گفتم يدر رو باز کرد و اومد تو ییخوشرو با

؟يدیراحت باش،خوب خواب-

بله،ساعت چنده؟-

.دو بعد از ظهر-

.«دو؟«:دیاز سرم پر برق

.میآره،ما ناهارمون رو هم خورد-

.امیم ،شرمنده،االنيوا-

 یداشت،اخم هیبود و به در تک ستادهیا يهمون طور یعل یتا لباس عوض کنم ول رونیبود که برو ب نیحرفم ا یمعن

.«؟يهم دار یمیتو دوست صم«:و گفت کرد

.«بله،چطور مگه؟«:ربطش تعجب کردم یسوال ب از

کجاست؟-

.رازیش-

د؟یکرد یبا هم صحبت م يچه جور-

.فهمم یمنظورتون رو نم-

؟»شما« یگفتیبهش م-

.نه-
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؟»شما«یگیپس چرا به من م-

.«دیچون شما از من بزرگ تر«:زدم لبخند

؟یبزرگ تر از خودت نداشت يتا حاال دوستها-

.چرا... خب-

؟»شما« یگفت یبه اونام م-

...ینه،ول-

.میهست یبا هم رسم یلیکنم خ یم الیخ یکن یکه صحبت م يجور نی،ا»تو«پس به من هم بگو-

سخته یکم هی... آخه-

!کن نیتمر-

چشم-

.چشم نه،باشه-

.کنم یم نیباشه،تمر-

.«؟يدیگوش م یه؟چیها چ نیا«:ار برداشتچند نو زیم يشد و از رو خم

.مورد عالقه ام يخواننده ها ،ازیقیموس-

مثالً؟-

و  يایب یتون یتا من لباس عوض کنم اون موقع م يبر رونیب قهیدق هیتو اگه ... شما«:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

.«ینوارها رو کنترل کن

لباس عوض کردم و تخت رو مرتب کردم،در  عیسر.و بسترفت و در ر رونیگفت از اتاق ب يزنان چشم بلند لبخند

.«تو يایب یتون یحاال م«:ستادهیا دمیاتاق رو که باز کردم د
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من هم دست  یکن یها رو بررس CDتا نوارها و«:گفتم.تخت نشست ۀاتاق و لب يبه سر تا پام انداخت و اومد تو ینگاه

.«شورم یو صورت م

اش نشونده بود و  یصندل ياون رو رو ی،عليمامان پر شیرو شستم و رفتم پ اومدم،دست و صورتم رونیاتاق ب از

برگشتم  یکردم،وقت یازش عذرخواه بتمیو به خاطر غ دمیصورتش رو بوس.کرد ینگاه م ونیزیهال داشت تلو يتو

.«؟يدیرو د زیهمه چ«:دمیپرس.زد یم رقضبط گذاشته بود و داشت کتاب و ياز نوارها رو تو یکی یاتاق عل يتو

.«؟يدار ،بازمیخون یم یخوب يکتابها... آره«:بلند کرد سر

.«؟يریقرض بگ يخوا ینجاست،میهمه اش ا«:اشاره به کتابها گفتم ایکمد رو باز کردم و  در

هفتاد و هفت پشتم  يبرا یتخصص ينه،قربانت،من اون قدر گرفتارم که وقت سر خاروندن ندارم، همون کتابها«:دیخند

.«!هیکاف

.«بهت نوار قرض بدم؟ يخوا یم«:گفتم طنتیمد رو بستم و با شک در

.«سرکار خانوم،از همه شون دارم ریخ«:دیانداخت باال و خند ابرو

 یداشت يکار ،اگهيمامان پر شیپ رمیمن م«:بود که گفتم نیکنه،ا یرو نگاه م واریرفتن نداره و داره در و د الیخ دمید

.«صدام کن

سابقه «:نشستم يگذاشته بودمد برداشتم و کنار مامان پر زیم يف ناهارم رو که برام روتکون داد که باشه،ظر سر

.«يبخوابم مامان پر نهمهینداشت ا

.گفت تا صبح چراغ اتاقت روشن بود یم ی،علينداره مادر،خسته بود بیع-

ما رفت و من و  شیاز پ یغذام تمام شده بود که عل.سر تکون دادم يمامان پر يخوشحال شدم و برا یعل يرازدار از

 .رو تنها گذاشت يمامان پر
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نوزدهم فصل

 هیخونه، يدر بزنه اومد تو نکهیشب مرجان بدون ا کیگذشت که  یم يمامان پر ۀخون يسه هفته از اقامتم تو باًیتقر

 ياریب نارویبه تو اجازه داده ا یخونه چه خبره؟ک نیا يمعلوم هست تو چیه«:گفت ینگاه به دور و برش کرد و عصب

.«نجا؟یا

 یهست یچرا عصبان«:داشت مرجان رو آروم کنه ینگاه کردم که سع يصحبتش با من بود،با دلهره به مامان پر يرو

.«آورده یعل ةبا اجاز ایها رو ما لهیوس نین،ایبنش ایدلم،ب زیعز ایمرجان؟ب

 يکه به کارها ؟بهجتیکه چ نجایه آورده ادختره رو ورداشت نیخود ا ارم،سریپسره سر در نم نیمن اصالً از کار ا-

م؟یخواست یخور اضافه م د،نونیرس یشما م

حرف نزن مرجان،اون  يجور نیا«:دمیشن یاتاقم،صداشون رو م يکردم و رفتم تو یعذرخواه يمامان پر ةاشار با

.«داره؟ بچه است یطفل معصوم چه گناه

 دهیآدم که ند يمامان پر نجا،آخهیاومده ا يکدوم جهنم دره ااز  ستین ،معلوميما شده بچه باز یگه،زندگید نیهم-

خونه،از کجا معلوم که دستش کج نباشه؟ نیاونم ا.خونه اش يتو ارهیرو نم یو نشناخته کس

قضاوت  يجور نیمردم ا ةدربار ستیآشنا شده،خوب ن ایبرزو با ما قیگفت از طر یم ی؟علیزن یم یاوا،چه حرف-

.یکن

 نیا ،موندنيدونم مامان پر یمن نم!خانوم باشه؟ نیهست که معرف ا يچه آش دهن سوز حاال برزو خودش-

از شما بخوام باهاش حرف  ره،اومدمیگوشش نم يتو گمیم یبه عل یچ ست،هریخونه صالح ن نیا يدختره تو

.دختره رو دست به سر کنه يجور هی نید،بگیبزن

 یبه کار کس يکه کار م؟اونیکن رونشیب يخودیب ؟چرایا رو بزنحرفه نیمن که ا دنید يهمه مدت اومد نیبعد از ا-

؟يدیمدت تو اصالً صداش رو شن نیا ينداره،تو
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...وروجک نیترسم،ا یم نیمنم از هم-

دختره قاپش رو بدزده  نیاش خر هست،اگه ا يجور نیکه هم ؟اونیچ یجلد عل ياگه بره تو«:نییرو آورد پا صداش

.«؟یچ

به  يدختر سرش تو الك خودشه،اصالً کار نی؟ا!مرجان یزن یم یچه حرف«:نییش رو آورد پاهم تن صدا يپر مامان

.«...ستین يبد فته،دختریب یاتفاق هینداره،تازه به فرض هم که  یکار عل

 یتا آسمون فرق م نیدو تا زم نیا تیموقع د؟یستیاصالً متوجه ن نکهیا ؟مثليمامان پر نیگیم یچ«:گرگرفت مرجان

.«؟!نمیفتنه بب نیچنگ ا يتنها برادرم رو تو نیشینم یه راضکنه،شما ک

 ست،هنوزیشنوه،درست ن یموقع م هی،ینکش ادیهم بهتره فر دم،تویند ایام مظلوم تر از ما یزندگ يمن که تا حاال تو-

به کار هم  يدوتا سرشون به کار خودشون گرمه،کار نی،ایکن یبزرگش م يدار يخودیفتاده،بین یکه اتفاق

؟یو دوخت يدیخودت بر ۀنشده واس يزیارند،هنوز چند

 یدختره رو کم م نیمن هر طور شده شر ا یگرفت ول شهیرو که نم یعل يکنم،جلو یدونم،احساس خطر م یمن نم-

!کنم

 رونشیخونه ب نیاز ا ادیسر پناهه،خدا رو خوش نم یطفلک ب نیحرف رو نزن مرجان،ا نیا اریارواح خاك اسفند-

آروم  نجا،تویآورده اش ا یحس انسان دوست يپسر فقط از رو اد؟اونیخوشش ب ایاز ما یاز کجا معلوم عل اصالً.میکن

 یطور،عل نیهم هم د،منیحساس هست یعل يدونم شماها چقدر رو ینکن،من م تیخودت رو اذ يخودیباش مادر،ب

 يزیکن چ ه،باوری یعل یوم خوشبختآرز نیافتم،من هم بزرگ تر یپسرهام م ادی نمشیب یم یمنه،وقت يپسر ةتنها نو

 گم،قولیشد به خدا خودم بهت م يخبر ،اگهيندازیدهنشون ن يتخم لق رو تو نیخودت ا ست،بهترهیدو تا ن نیا نیب

.دمیم

دیاد،بایدختره خوشتون م نیتونم رو حرف شما حساب کنم،شما از ا ینم-
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!کرد دیواقعه قبل از وقوع باعالج !ست؟ین نشونیب يزیچ نیگیدست به کار بشم،مگه نم خودم

خواستم،به  ینم يزیچ یمن که از عشق عل.نمیزم يآدم رو نیاحساس کردم بدبختر.رو گفت و رفت نیا مرجان

 يدونستم که تو یاده،میاز سرم هم ز یدونستم عل یمن که خودم م.بودم یراض دنیهر روزش و انتظار کش دنید

وجود خودم بود و  يبود که تو یالً برام مهم نبود، مهم عشق و احساساص زهایچ نیست،ایعشق من ن يبرا ییقلبش جا

.گذاشتم یمن بهشون احترام م

محبتش مسخ  ي؟اگه از گرما!نمیام رو بب یزندگ دیتونستم ام ینم گهیاگه د!کردن؟ یم رونیمن رو از اون خونه ب اگه

.بود يجد یلیخ ؟لحنیکرد چ یود عمل مکه زده ب یاومد؟اگه واقعاً مرجان به حرف یسرم م ییشدم،چه بال ینم

!کردند؟ یجدا م يمن رو از مامان پر دم،اگهیترس

پاهاش،موهامو نوازش کرد  ينشستم و سرم رو گذاشتم رو نیزم يرو.فکر بود يسخت تو يهال،مامان پر يتو رفتم

و  یپست یحمل کن،زندگت... دلم زیعز!... يداشته باشه،مبادا غصه بخور يباهات کار یگذارم کس یمن نم«:و گفت

اونم ... نگفت یچیرو ببند و انگار کن که مرجان ه اتچشمه... يدیکه نشن یانگار کن دیرو با زهایچ یلیخ... داره يبلند

... کنه، یرفتار نم لشیباب م یاحساس کنه کس يروز هیخاص خودش رو داره،براش مرگه اگه  نیخواهره،نگرانه،قوان

.«بزنه،غصه نخور یبیبهت آس یگذاره کس ینم يدختر گلم،مامان پر. ..ریبگ دهینشن یتو که خانوم

آواره شدن و  ؟ازیشدم چ یمحروم م یعل دنیروز از د هیوجودم ،اگه  يبود و ترس تو يمامان پر يپاها يرو سرم

... یعل يربا دو یداده بود،ول ادیبهم  یام،زندگیتونستم باهاش کنار ب یم.دمیترس ینم گهید یعنیدم،یترس ینم یگشنگ

!وقت،هرگز چیه

 میتصم.همراهش برم دیکارم داره و با یصبحونه اومد بهمگفت که مادر عل لیبردن وسا يبهجت برا یروز بعد وقت دو

تونستم با  یم دیام رو بکنم، شا یو بگذارند زندگ رونیب انیب الیباهاشون برخورد کنم که از فکر و خ يگرفتم جور

سالم «:آشپزخونه منتظرم بود يتو یمادر عل.رفتم هجتبود که دنبال ب نی؟ا!ارمیدلشون رو به دست ب يحرف شنو
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.«خانوم

؟يدی،فهمیکن یآشپزخونه و به بهجت کمک م يتو یمون یم،میمهمون دار ؟امشبياومد-

.بله خانوم-

غذا،دستمال ها،آماده کردن  وهیچون و چرا شروع کردم به کار،شستن م یب!؟یچ ينکردم بپرسم پس مامان پر جرأت

وقتم رو گرفت،پر بود از  یکه کل ییرایسالن پذ يریگردگ تیشام و در نها زیم دنیدسر،چ نییظرفها،تز دنیکش

.کرده بود دایپ یخاص ة،جلویکه با دو دست مبل سلطنت یکیش مت،سالنیگرون ق يو ظرفها قهیعت

زانو  ریتا ز یمشک رهنیپ کی،مثل بهجت،بهم حکم کرد لباس کار بپوشم يورود مهمون ها که شد مرجان با تند وقت

وارد سالن  یلبخند مصنوع کیبلند،به امر مرجان موهام رو از پشت سر بستم و با  ينهایداشت و آست پیک ۀقیکه 

 ینیتعارف کردم و بعدش با س يچا.دك و پز یو کل یآنچنان يگوش تا گوش سالن مهمون نشسته بود،با لباسها.شدم

کس  چیهمه شون سرگرم صحبت بودند و ه.کردم ییرایوست گرفته بودم و آماده بود پذکه از قبل پ ییها وهیم

.کردند یتشکر هم نم ییرایاز پذ یکرد،حت یبه من نم ییاعتنا نیکوچک تر

مسن نشسته  يآقا کیکنار  یمادر عل.کرد یتجارت و بازار کار صحت م ةکنار دو تا خانوم نشسته بود و دربار مرجان

مرجان بهم .کردند یجوون بودند و براشون ناز م ياز مردها یجمع نیو مارال هم ب نویم.ن پچ پچ بودبود و حرفهاشو

 مایا نیکم داشتم ا رون،کمیاشاره،برو ب هی،ياشاره،چا هیوه،یاشاره،م هیحکم کرده بود که مدام چشمم به دهنش باشه،

.اومد یگرفتم که عل یم ادیو اشاره ها رو 

مرجان  ةتونم نگاهش نکنم،با اشار یکه م ییکردم تا جا یم یبودم و سع ستادهیگوشه ا هیشدند،به احترامش بلند  همه

دونم  یگفت و نم يزیگوش مرجان چ ریز.من دهنش باز موند دنید ،ازیرو برداشتم و بردم طرف عل وهیآب م ینیس

ردم،عوض جواب سالمم شدم و آهسته سالم ک مام خ ینشست،با لبخند مصنوع ظیجواب داد که با غ یمرجان چ

.«خورم ینم«:گفت
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مرتکب شده بودم؟ یچه گناه خت،منیدلم ر.هم بود ياخمهاش تو.نگاهم کرد که گونه هام گل انداخت يبد طرز

چاق  يحال و هوا بودم که آقا نیهم يتو.رو بپرسم یعل یکردم زودتر از اون جمع خالص بشم و علت ناراحت یم آرزو

طبق  یوقت.معلوم بود از اون کله گنده هاست.بهش احترام گذاشتند یهمه کل.سالن شد به اسم مالئک وارد يریو پ

.«ش؟یتازه آورد«:بهم کرد و رو به مرجان گفت يا صانهیتعارف کردم نگاه حر يدستور مرجان بهش چا

.«بله،تازه اومده«:هول کرد مرجان

.«!يکرد یخبرم م نجایا شیاریب نکهیکاش قبل از ا«:به سر تا پام کرد وگفت یبا ولع،نگاه مالئک

هنوز  ستادم،مالئکیا يبه زور بخندم گوشه ا یتونستم حت ینم گهیو من که د رونیاز در رفت ب یدند،علیخند همه

.«میبهش ندار یاجیاحت ادیز نش،اتفاقاًیببر نیتون ین نیاگه شما الزمش دار«:چشمش به من بود،مرجان گفت

زد که انگار  یمن حرف م ةدربار نیکشانده بود اونجا که سرم معامله کنه؟همچ من رو ستاد،مرجانیا یداشت م قلبم

مال  میعمره سرش دعوا دار هیکه  نیزم کهیاون ت«:زد شخندیمالئک ن.کنه یو فروش م دیداره کاسه بشقاب خر

.«!فهیخونه ح نیا ۀاد،واسیبرم،به کار من م یرو م نیتو،عوضش ا

 کیاونا من با  يبرا یعنیتموم نشده بود؟ یگفتند؟مگه زمان برده فروش یم یچ کردم،اون جا چه خبر بود؟اونا تب

گفت،مرجان از در رفت  يزیسالن و در گوش مرجان چ ياومد تو ؟بهجتیراحت نیشدم؟به هم یم سهیمقا نیزم کهیت

کارت  ایب«:دیکش ادیفر باًیتقر یباز شد و عل الندر س.مالئک به من ةهمه مشغول حرف زدن بودند و نگاه هرز.رونیب

.«دارم

با حرص مچ دستم رو گرفت و من رو دنبال خودش  یعل یعجله رفتم طرف در،چشمهام نم اشک داشت که وقت با

.شد يجار دیکش

.«نکن،بگذار کارش رو بکنه يزیجان،آبرور یعل«:جلوش رو گرفت مرجان

!کشم ینار وگرنه داد ممرجان،صد دفعه هم بهت گفتم،برو ک ستین نیا ایما ؟کاريکارش؟چه کار-
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.مالئک اون رو ببره م،بگذاریندار یاجیدختره احت نیبه ا ،مایبدم؟دست بردار عل یجواب مالئک رو چ-

.«!مرجان یفیکث یلیخ«:با حرص دندونهاش رو بهم فشار داد یعل

مردم،تند تند  یم آورد که داشتم از درد یاون قدر به مچ دستم فشار م.دیداد کنار و من رو دنبال خودش کش هلش

 يحق ندار«: خونه يپرتم کرد تو باًیرو باز کرد و تقر يمامان پر ۀدر خون.دمیدو یدنبالش م باًیرفت و من تقر یراه م

.«؟يدیرون،فهمیب يبگذار نجایپات رو از ا

 ونیزیتلو يرو به رو يو رفت مامان پر دیمحکم در رو بهم کوب.»بله«:گفتم ختمیر یکه تند و تند اشک م یحال در

مامان .هیگر ریبلند زدم ز ينشستم و با صدا نیزم يدو زانو رو.کرد یصحنه رو تماشا م نینشسته بود و هاج و واج ا

رو به من برسونه،دلم براش سوخت،خودم رو  دشکرد خو یم یداد و سع یاش رو تکون م یبه زحمت صندل يپر

.«چه خبره؟ رونیشده؟اون ب یچ«:پاهاش،نگران بود يو سرم رو گذاشتم رو دمیکش نیزم يرو

 یکلفت شده بودم ناراحت نبودم، از دست مرجان دلم گرفته بود که م نکهیاز ا.داد یمجال حرف زدن بهم نم هیگر

اون که .با من رفتار کرد يدلم شکسته بود که اون طور یشده از شر من خالص بشه،از عل یمتیخواست به هر ق

دستشون شده بودم؟ ۀچیود که بازب یشناخت،گناه من چ یخواهرش رو م

تخت نشستم و زانوهام رو جمع  يرو.رمیخواست آروم بگ یم.اتاقم يگفت برم تو دیکه حال و روزم رو د يپر مامان

به چه  نیبب!به روزت اومده؟ یچ نیا،ببیسوزه ما یدلم برات م«:پاهام و به خودم گفتم يکردم،سرم روگذاشتم رو

 یکی یکیداد؟کجاست بابا که خواستگارها رو  یهمه م يکه پز دخترش رو جلو نیمیس کجاست مامان!؟يافتاد یفالکت

 يکنند و جا یمعامله م نیزم کهیت هیدخترشون رو با  نندیزن پادشاه بشه؟کجا هستد تا بب دیبا ایرد کنه و بگه ما

 یساده و ب یزندگ کی حسرت دیبا یبود؟تا ک یچه زندگ نیآخه ا.»ستاده؟یسرش ا يمثل مالئک باال يویپادشاه د

؟یخوردم؟تا ک یدردسر رو م

.«تو؟ امیتونم ب یم«:اومد یبود که عل دهیاشکم خشک ۀچشم
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 رهیپاهام و به پنجره خ يجواب بدم دوباره سرم رو گذاشتم رو نکهیبود،بدون ا ستادهیدر ا يرو آوردم باال،جلو سرم

شدم، سکوت کرده  رهیبار به کمدها خ نیو ا کنارم نشست،دوست نداشتم نگاهش کنم،سرم رو برگردوندم.شدم

.«رمیم نجایفردا صبح از ا من«:نگاهش کنم گفتم نکهیبگه،بدون ا دیبا یدونست چ یبود،انگار نم

 يراه؟تویاز طعنه و بد و ب ایرنج ببرم  ییو تنها یپول یداره که از ب یچه فرق!گهیتلخه تلخه د یزندگ«:نداد،گفتم یجواب

 یدادم و دهن صاحبخونه بسته م یخونه رو م هیکرا یوقت.به کارم نداره يکار یدونستم کس یمخودمون الاقل  ۀخون

اون جا .بکشم رونیرو از آب ب ممیگل ییتنها دیتنهام و با ونستمد یالاقل م.بکنه خی ينبود من رو سنگ رو یکس.شد

به من  یکاف ةبه انداز ستم،توینشناس ننمک ! بکنه يجور نیببندم و آخر سر باهام ا دیندارم که بهش ام یالاقل دوست

.«دهیخوشحالم کنه عذابم م نکهیاز ا شتریمحبت ها داره ب نیا ی،وليمحبت کرد

.«!یکنه عل یم تیوجود من همه رو اذ«:ن،گفتمییکردم که سرش رو انداخته بود پا نگاهش

رو  یعشق عل دیبا.رفتم یاون خونه م از دیدرست بود،من با ممینکردم،تصم هیگر گهید.رونیشد و از اتاق رفت ب بلند

صاحبخونه و هزار جور  یۀکردن وجود داشت و کرا دایکار پ يکه برا یبه مشکالت.رفتم یکشتم و م یوجودم م يتو

.رفتم یم دیکردم،باالخره خدا بزرگ بود،با یفکر نم گهید يگرفتار

رو  ییکذا يلباسها.شب هم گذشته مهین از دمی،ديمامان پر شیخالص شدم و خواستم برم پ الیاز فکر و خ یوقت

اتاقم غرق فکر بودم و از  يبودم که اون همه وقت تو یاز دست خودم عصبان.دمیخودم رو پوش يدرآوردم و لباسها

 يدر اتاق مامان پر.چراغها خاموش بود.رون رفتمیبا عجله از اتاق ب.کرد یسرم به شدت درد م.غافل شدم يمامان پر

.است یدونستم کار عل یده،میکه خواب دمید رو آهسته باز کزد و

.«!ایما نیبنش ایب«:اومد یعل ياتاق رو که بستم صدا در

آباژور رو زد و هال روشن  دیکل یمعلوم نبود، عل يزی،چیکیتار يو چشم انداختم تو دمیمتر پر کی وحشتزده

 یحرف م یه روش نشستم،به سخترو ب.کرد که قلبم فشره شد ینگاه م يطور.ينهار خور زینشسته بود پشت م.شد
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:زد

... خوامیمعذرت م... داشتم يکنه،رفتار بد ینم هیکارم رو توج یزشت... که بگم یهر چ یعنی... بگم دیبا یدونم چ ینم-

از من گوش  ریکس غ چیمگه من بهت نگفته بودم که به حرف ه... کن ،ولشیچیه... کهیکه اون مرت یدون یآخه تو نم

نگفته بودم؟... هان؟...نکن؟

به  نکهیمن رو نداره،چه برسه به ا دنیچشم د یهم کس يجور نی،هميدیخودت که د ی،وليچرا،گفته بود-

.حرفهاشون هم گوش نکنم

 يدیاجازه م ؟چرایکن یاز حق خودت دفاع نم ؟چرایکن یگوش م گنیم یهر چ ا،چرایما هیجور نیاونا اخالقشون ا-

هر جور خواست باهات برخورد کنه؟ دلش خواست بهت بگه و یهر چ یهر ک

.«؟ينکرد ،مگهيتو هم هر جور دلت خواست با من رفتار کرد!يکار رو کرد نیتو هم هم«:گفتم ناخواسته

باور کن !تیاون وضع يتو نم،اونمیشدم،اصالً انتظار نداشتم تو ور اون جا بب یآره،حق با توست،من عصب«:شد کالفه

تو  ی،ناسالمتيتکون بخور يمامان پر شیاز پ دیبه تو رو نداشتم،تو نبا یاحترام یدست خودم نبود،من اصالً قصد ب

.«...نه یهست يپرستار مامان پر

خاطر محبت هات  ،بهیخودم رو گرفتم عل میمن تصم«:گفتم.»!نه کلفت خونه«:دلم جمله اش رو کامل کردم يتو

.«همه مون بهتره يبرا يجور نیا.برم دیمن با یممنونم،ول

.«تونم ولت کنم به امان خدا یگذارم،نم یمن نم!ایما يخور یتکون نم نجایتو از ا«:دش يجد

.«رو فراموش کن متی،تصمیکن یمواظبت م يو از مامان پر یمون یم نجایتو ا«:جاش بلند شد از

 باشه،من«:گرفتم يدیجد میکه زد تصم دهیکرد،سپ یام م یهم همراه ینشستم و فکر کردم،ساز عل رفت،ساعتها

.«!یتو بگ یچ ،هريغفور يآقا یمونم عل یجا م نیهم

 یم ياتاق مامان پر ياز تو یعل يصدا.شده بود،دوش گرفتم دتریشدم سر دردم شد داریب یدم،وقتیخواب یساعت چند
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از وقت صبحونه . کنم دایخوردن پ يبرا يزیچ هیآشپزخونه تا  يرفتم تو.اتاق و سالم کردم يسرم رو کردم تو.اومد

.نخوردم يزیروز قبل چ حافتاد که از صب ادمی.شد ینم دایاونجا پ يزیبود و چگذشته 

؟يگرد یم يزیدنبال چ-

.«خوردن ۀواس يزیچ هی«:رو بستم نتیبود وسط هال،در کاب ستادهینگاه کردم که ا یعل به

.رونیب میریلباس بپوش م-

کجا؟-

.میبخور يزیچ هی-

.«کنم یتا ناهار صبر م یممنون،ول«:گفتم يرفتم طرف اتاق مامان پر یکه م یو در حال رونیآشپزخونه اومدم ب از

.«؟یهنوز هم از من ناراحت«:رو گرفت و من رو چرخوند طرف خودش دستم

 رونیدستم رو از دستش ب دم،آهستهیاش رو نفهم یخودم هم معن یتکون دادم که حت يو سر نییانداختم پا چشم

.«رونیب میگفتم لباس بپوش بر«:زدم که اومد یموهام رو شونه م یالک اتاقم،داشتم يو رفتم تو دمیکش

.«کنم یناهار صبر م ،تایمن هم که گفتم مرس«:کردم به پنجره رو

.لباس بپوش گمیکو تا ناهار؟م ا،حاالیلج نکن ما-

.«دستوره؟«:دمیطرفش و آهسته پرس برگشتم

.آره،دستوره-

در  يکه تا اون لحظه جلو یرو سرم کردم و دنبال عل دم،شالمیو پالتو پوش تخت يشونه رو انداختم رو یلیم یب با

.«میگرد یما زود بر م«:ياتاق مامان پر يسرش رو کرد تو یعل.بود راه افتادم ستادهیا

.دیدر پناه خدا،مواظب خودتون باش-

که  دمید یچشم م ۀاز گوش یبود ول ابونیچشمم به خ.میو راه افتاد میشد نیرفتم،سوار ماش یسکوت دنبال عل يتو
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.«م؟یکجا بر يدوست دار«: کنه ینگاهم م گاهیگاه و ب

.کنه ینم یفرق-

.«؟يخور یم یچ«:مینشست زیم کیتو و پشت  میرفت.شاپ نگه داشت یکاف کی يجلو

.نداره یفرق-

.«کردم یکارش،من که معذرت خواه یتموم شد رفت پ شبیتو رو خدا،د ایبس کن ما«:شد کالفه

.نگفتم يزیمن که چ-

.کنه یداره اعصابم رو خرد م یگینم يزیکه چ نیهم-

.بگم؟بگو تا بگم دیبا یچ-

.میمون رو بکن یتمومش کن،بگذار زندگ ی،ولیدونم چ ینم-

تو رو گرفتم؟ یزندگ يمن جلو-

؟ینگرفت!رفتارت رو نگاه کن-

 یکیتار ينبود که تو یام رو ازش داشتم؟مگه همون ینبود که تمام زندگ یهمون یلحظه به خودم اومدم،مگه عل هی

تر  میدادم اون طور باهاش برخورد کنم؟لحن کالمم مال یدستم رو گرفت و پشت و پناهم شد؟چطور به خودم اجازه م

.«کنم یرو فراموش م زیچهمه  گهیدو روز د یکیناراحتم، یکم هیمن رو ببخش،هنوز «:شد

؟یدو روز چ یکی نیا-

کنم؟ يباز لمیف يدوست دار-

.یکن يباز لمیخوام ف یآره،م-

.«ا،خوبه؟یب«:زدم یلبخند کامالً مصنوع هی

.ینه،واقع یالک-
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؟يدیهم د یواقع لمیتو ف-

.دمیآره،د-

بهم فشار  زهایچ یلیمدت خ نیهال خودم باشم، ا يدو روز تو یکی ،بگذارینکن عل تمیاذ«:گفتم ملتمسانه

.«رهیم ادمی یهمه چ گهیکن چند روز د شب،باوریسر هم داستان د د،آخریسع ییانا،دیآورده،بابا،مامان ا

 ،جانیفتیکم مونده بود پس ب شبیا؟دیما یکن یم هیخوره گر یم یبه توق یتو چرا تقّ«:داد کیقهوه و ک سفارش

.«نکن هیقدر گر نیسروش ا

خونه  يتو ندازدتیتت رو محکم فشار بده و بدس گهینفر د هیمعامله کنه و  نینفر تو ور با زم هیاگه «:کردم تعجب

.«؟یکن ینم هیگر

کنم؟ هیگر دینه،چرا با-

.«يپسر هیتو  ،چونيحق دار«:دمیخند ناخودآگاه

.«کردم ینم هیاگه دختر هم بودم گر«:زنان شروع به خوردن کرد لبخند

.زد یمن بود زار م يجا گهید یک ،هریگیرو م نیا یستیحاال که ن-

.زدم یمن اگه بودم زارنم باور کن-

.بگو گهید زیچ هیست؟ین يا گهیخب بابا،بحث د یلیخ-

.یکالس نقاش ایب-

؟يدار ه،وقتیاتفاقاً فکر خوب... آره-

.تو آره يبرا-

!مخصوص دربار و هزار دك و پز گه،پرستاریآره د-

.«؟يایم«:دیخند
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.امیآره م-

از امشب؟-

حاال چرا شب؟-

!تا آدم شب زنده دار م،دویجغد چون من و تو-

.«خنگم یلیمن خ!از حاال بگم ها یول... باشه،از امشب«:دمیخند

!معلومه-

.«دست شما درد نکنه«:خنده ام گرفت شتریاش ب یشوخ از

کردم یشوخ-

!؟یبگ يجد یخواست ینه پس،م-

.«!چه با حال«:کرد یقیعم خنده

؟یچ-

 گهید ،حاال»نیاریب فیکنم،تشر یشما،خواهش م« یگفت ی چقدر عوض شده،قبالً متا حاال شیرابطه مون از چند روز پ-

.یکن یهم م یشوخ

...یشیهستم،اگ ناراحت م يجور نیمن با دوستهام ا م؟خبیدو تا دوست یمگه نگفت-

.نه،اتفاقاً دوست دارم،قشنگه-

.«؟یعل هیآرزوت چ نیبزرگ تر«:خوردن شدم مشغول

باشم؟ يدیبتونم آدم مف نکهیا... آرزو؟... آرزو؟-

!يدیپس به آرزوت رس-

.«؟یتو چ«:دیصدا خند با
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.کنم یدرد سر زندگ یروز ب هیکه  نهیآرزوم ا... من؟-

بود؟ یاتفاقها آرزوت چ نیقبل از ا-

.درس بخونم،تا هر جا که بتونم نکهیا-

؟یقی؟موسیبخون یخواست یم یچ-

.ینه،عکاس-

.«رمیهم نتونستم بگ پلمید یحت«:دمزدم و ادامه دا پوزخند

.متفرقه امتحان بده-

.کنم یکار رو م نیآرامش داشته باشم حتماً ا یکم کیاگه -

.«مدرسه ام تنگ شده يدوستها يدلم برا«:یدادم به صندل هیرو خوردم و تک کمیک ۀتک نیآخر

.دنشونیخب،برو د-

عشق  کی ریخودش بود،درگ یزندگ ریدرگ شترینبودم،آخه ب یمیهم اون جورها صم دیبا مروار.رازیرفته ش دیناه-

خب بعدش؟... سالم... ؟یبرم بگم چ... مدرسه هم يبچه ها یۀسوزان،بق

؟یگیم یچ یچ دیبا ناه-

.«نداره یاوه،اون قدر براش حرف دارم که تموم«:لبخند زدم ناخودآگاه

راز؟یش میبر يخوا یم-

.رهیردم آدرس وتلفنش رو برام بگآدرسش رو ندارم،به مستأجرشون سپ-

.رازیش میریاگه گرفت م-

؟!ادیتونه ب یکه نم يپر ؟مامانییسه تا-

.یینه،دو تا ییسه تا-
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شه؟یمگه م!وا-

چرا نشه؟-

؟یچ يپس مامان پر-

.دست بهجت مشونیسپر یم-

!؟يچه امامزاده -

.که در نبود ما ازش مواظبت کنه میاریرو م یکیخب -

؟یزو چبر-

.ادیم ه،حتماًیاونکه نخود-

م؟یبا هم دار یچه نسبت میگیم رهیبگ تهیاگه کم-

.کار کنم یدونم چ یبه اونش فکر نکن،من م گهیتو د-

.«؟!يپس خبره ا«:گفتم زیآم طنتیش

.«هستند؟ یدو تا ک نیا گهیبدم؟نم یرو چ دیناه يجواب بابا«:دمید،پرسیخند

.میایما جلو نم... خب-

.«میتنهاست، پاشو بر يمامان پر!ها میباف یداستان م میو دار نجایا میچه نشست«:دمیخند

.میریحاال م-

!يدل گنده ا یلیخ-

بده؟-

!نیهمچ-

ا؟یبپرسم ما يزیچ هی-



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٤

.بپرس-

ات بوده؟ یزندگ يتو یکس... تا حاال-

اوه،اگه ... ییو دا نا،بابام،خالهیآره،مامانم ا«:چپ و با خنده گفتم یعل ۀخودم رو زدم به کوچ یول دمیرو فهم منظورش

.«شهیم ونیکام هیبخوام بشمرم 

«؟یکن یمسخره م«:دیخند

نه،چرا مسخره کنم؟-

.«ایپرسم ما یم يدارم جد«:رو خورد لبخندش

؟یپرس یم یچ ۀواس-

.يکنجکاو يرو ،ازيطور نیهم.دوست دارم بدونم-

.نبوده ینه،کس-

؟یس رو دوست نداشتک چیتا حاال ه یعنی-

.«چرا،داشتم و دارم«:خودش افتادم ادی

؟یک-

.تونم بگم ینم گهیرو د نیا-

سراغش؟ ینرفت يتنها شد یچرا وقت-

.«من نرفتم سراغش،اون خودش اومد و حاال هم روبروم نشسته«:دلم دادم يسوالش رو تو جواب

.«نمش؟یتونم بب یم«:دیپرس

.«رو؟ یک«:کردم تعجب

.يو هنوزم دار یدوستش داشت یگیه مهمون ک-
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.رینگ يجد ادیکردم،ز یشوخ-

.زنم یحرف م يمن دارم جد یول-

بشه؟ یکه چ شینیبب يخوا یم-

.خوام باهاش آشنا بشم یم ،فقطیچیه-

.«رهیگه،دید میبر«:دمیکش قینفس عم هی

؟يریچرا طفره م-

.خوام درباره اش صحبت کنم یرم،نمیطفره نم-

نداره؟دوستت -

.دونم ینم-

؟يدیوقت ازش پرس چیه-

.نه-

بود؟ لی؟فاميباهاش آشنا شد شیچند سال پ-

.«میلطفاً بر«:شدم بلند

دوباره سر حرف رو باز  نیماش يتو م،یخونه شد یرو حساب کرد و با هم راه کیشد،پول قهوه ها و ک بلند

.«؟يناراحت شد«:کرد

؟یاز چ-

.از سوالهام-

!نیهمچ-

.شد یپرسم،تازه داشت حالت خوب م ینم گهید-
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.سوالها نپرس نیاز ا گهیکنم د یخواهش م.اول هم نبوده ،ازیعل ستیمن ن یزندگ يکس تو چیه-

.فقط کنجکاو بودم-

.درباره اش حرف نزن،لطفاً گهی،دیحاال که جواب سوالت رو گرفت.دونم یم-

.پرسم ینم يزیباشه،چ-

اش  هیروح یکل.میو چرخوند رونیب میچرخ دارش برد یرو با صندل يمن مامان پر شنهادیخونه،به پ میبرگشت یوقت

.«میبر«:رو کرد به من ید،علیخواب يمامان پر یخونه،وقت میو برگشت میشام خورد رونیهمون شب ب.عوض شد

کجا؟-

رفت؟ ادتی يزود نیا گه،بهیکالس د-

دوست داشتم از لحظه  یکردم،ول یخسته بودم و مدام دهن دره م یلیخ نکهیا بیه،عجیراه افتادم طرف آتل دنبالش

.«بزنم؟ يزیچ هی«:انویرفتم طرف پ دایواله و ش کیبه محض ورودم مثل .لذت رو ببرم تیبودن نها یبا عل يها

.رو آماده کنم لیبزن تا من وسا-

 ن،چشمهامیریخاطرات تلخ و ش ،بهیمیقد ۀگردوند،به خون یمن رو به عقب بر م شهیمثل هم انویپ يکردم،صدا شروع

 یعل دمیقطعه تموم شد و چشم باز کردم د یوقت.و سروش نایخوب گذشته فکر کردم،به س يرو بستم و به روزها

.«شده؟ يزیچ«:دمیلب پرس ریت،زمنه،ضربان قلبم باال رف يدو زانو خم شده و محو تماشا يکنارم رو

.ينبود انجینه،صورتت بامزه شده بود،انگار اصالً ا-

.«گهینبودم د«:جو رو عوض کنم،با خنده گفتم خواستم

؟يکجا بود-

!باغ يم م م،تو-

دن؟یکش یم یمادر و پدرت از دست زبون تو چ-
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!زجر-

کردند؟ یکار م یچ-

!تحمل-

 يزیچ هی ایب«:دفعه بلند شد هیبه چشمهام نگاه کرد، رهیهمون طور خ يکمرنگ و کمرنگ تر شد،چند لحظه ا لبخندش

.«نشونت بدم

خشک شد «:دمیپرس اقیبا اشت.بود دیسف ۀکه روش مالف ستادیتابلو ا کی يرو به رو.شدم و دنبالش را افتادم بلند

.«باالخره؟

.«!چشمهات رو ببند«:توجه به سوال گفت یب

.«!چه لوس؟«:ستادمیا نهیبه س دست

.گهیببند د-

.«حاال باز کن«:رو بستم،گفت چشمهام

 یباورم نم.رمیچشم بگ ریلحظه از اون تصو کی یتونستم حت یباز شدند،نم گهیاز همد یکم ۀو لبهام به فاصل چشمهام

.«منم... نیا«:ختمیر یکه اشک م یخود خود من،در حال.من بود ریدهنم،تصو يشد،دستم رو گرفتم جلو

.«اد؟یم ،خوشتییآره،تو«:زد لبخند

.«منه نهین،عیا«:بند اومده بود،گفتم جانی،زبونم از هموضوع برام سخت بود نیندادم،باور ا یجواب

.یخب آره،چون خودت-

.یآخه رو چه حساب-

.ینکن هیگر گهید نکهیرو حساب ا-

؟يدیکش یرو ک نیتو ا-
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.«شبیاتمامش د نجا،یا يبود که اومد یشروعش همون شب«:لبهاش محو شد ياز رو لبخند

 یعنیکنند، میکه از وسط دو ن یبیشده بودم،درست شکل خودم بود، مثل س نگاه کنم،محو تابلو یتونستم به عل ینم

 ینقاش ریبار بود که تصو نیبکشه؟اول ریبه تصو یشده بود که تونسته بود من رو به اون خوب قیاون قدر به من دق یعل

انگار که .قرمز ياچشمهام رگه ه يپر از اشک بود،تو شمهامتابلو،سر کج کرده بودم و چ يدم،توید یخودم رو م ةشد

 دایتابلو پ ياش تو قهیرنگ تنم بود که فقط  یبود و لباس آب ختهیدورم ر شهیکرده باشم،موهام مثل هم هیگر یلیخ

.بود

.«مال منه؟«:دمیپرس اقیاشت با

.ینگاهش کن یتون یم يمونه،هر وقت اومد یجا م نیسرکار خانوم،هم ریخ-

؟يدیمن نکش يآخه چرا؟مگه برا-

.کردم خودیگفتم ب دم؟اگهیتو کش يفتم برامن گ-

.« ...که دمیمن اجازه نم ست،اصالًیقبول ن يجور نیا«:گفتم دلخور

.«؟یکه چ يدیاجازه نم«:کرد اخم

.«که تابلو ور با خودم ببرم«:دمیخند

.«تو بکنم؟ میتقد یدو دست دم،حاالیبراش زحمت کش یدرسته،کل نین،ایآفر«:دیهم خند خودش

.«تو يباشه برا انیگر يایما نینخواستم،من که خودم خودم رو دارم،ا«:فتمگ طنتیش با

اش رو داد دست  یکیدو تا روپوش برداشت و  یصندل يرفت و از رو یمعطل یبه سرعت از لبهاش محو شد،ب لبخند

 هیه بود و خودش وصل کرد ینقاش یۀکنار سه پا هیسه پا هیدم،یرفتارش عجوالنه شده بود،روپوش رو پوش.»بپوش«:من

.«!نیبنش«:اشاره کرد یهم گذاشته بود روش،به صندل دیبوم سف

 ةدربار یدم،کلیشن یگفت نم یم یهر چ س،یشروع کرد به تدر.بوم خودش نشست يهم روبرو نشستم،خودش
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بودم،محو صداش شده بودم و  گهیعالم د هی يمن تو یشون حرف شد،ول بیترک ةرنگها و نحو ه،شناختیاول یطراح

!دیکه با يزیاز اون چ ریکردم غ یفکر م زیهمه چ راش،بهیگ نگاه

.خب،شروع کن-

.«رو شروع کنم؟ یچ«:دمینگاهش کردم و پرس ریو متح مات

گفتم؟ یچ يمگه گوش نکرد-

 ینگاه کردم و دوباره به عل یدست من؟به بوم خال ياومده بود تو یک نیدستم نگاه کردم،اصالً ا يتعجب به قلم مو با

.«رو بکش نهیگه،زمیبکش د:تکه گف

؟یچ ۀنیزم-

اصالً  نکهیفردا شب،مثل ا يبخواب،باشه برا ریکن،برو بگ ،ولشیچیه«:و سکوت کرد،بعدش گفت دیکش یقیعم نفس

.«ستیحواست سر جاش ن

.«ریشب به خ!گهیبرو د«: متعجب نگاهم کرد.نشسته بودم يمو رو از دستم گرفت،همون طور قلم

!یخوام عل یمعذرت م-

.ينداره،برو بخواب،خسته ا يرادیا-

.ریشب به خ-

اگه  یحت.بمونم یعل شیپ شهیهم يگرفتم برا میفراموش کردم و تصم یرفتن به آلمان رو به کل هیهمون شب قض از

 دنیو از انتظار کش نمشیبود که کنارش باشم و هر روز ب نیشد،اصالً مهم نبود،مهم ا یکرد و بچه دار م یازدواج م

.ببرم لذت

در تماس بودم و  یمعصوم يکماکان با آقا.آورد یشد و گذشته کمتر بهم فشار م یروز به روز برام قشنگ تر م یزندگ

 یم ینقاش نیتمر یبا عل یکساعتیهر شب  باًیگرم بود و تقر يبابا، روزها سرم به مامان پر يکارها انیدر جر
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که از عهده اش بر  دمید یرفتم م یم شیپ یهر چ یلو شمیموفق م ینقاش يکردم که تو یفکر م شهیهم.کردم

 .رسم ینم يرشته به استاد نیا يتو چوقتیمطمئن شدم که ه ینقاش جزء بشم ول کیتونستم  یام،مینم

ستمیب فصل

 ختهیدخترونه درست کرده و ر یلیموهام رو خ.برام آورده بود نگاه کردم یام که عل يقد ۀنییآ يبار تو نیآخر يبرا

 ۀکه پاشن ییمامان دوخته بودم تنم کرده بودم،با کفش ها ییپسر دا یعروس يرنگم رو که برا یآب رهنیورم،پبودم د

پالتوام رو  جانزدهیبود،ه یداشت و به نظرم کاف یمیمال شیآسمون،صورتم آرا ينرم تو نایمتوسط داشت تا به قول س

.اومدم رونیرو دست گرفتم و از اتاق ب فمیبرداشتم و شال و ک

.«!؟يمادر چه ناز شد... يوا«:دیکش یکوتاه غیج دنمینشسته بود،با د ونیزیتلو ياش جلو یصندل يرو يپر مامان

ست؟یباز ن ادی؟زيمامان پر ،خوبهيجد-

.هیدورت بگردم،عال یاله-

بود  یرفگفتن ح ةکه تازه از در اومده بود تو سالم کردم،دهنش رو که آماد یو به عل دمیرو بوس يمامان پر صورت

.«ام؟یلباس ب نیتونم با ا ی؟میخوبه عل«:دمیبست و به سر تا پام نگاه کرد،پرس

.«جان؟خوبه،نه؟ یهان عل«:پشت من سوال کرد يپر مامان

.«امیتونم ب ینم ا،منیشرمنده ما«:به خودش اومد و لبخند زد یعل

.«!پسرم يدیچرا؟تو که خودت هم لباس پوش ؟آخهیچ«:شد زونیآو يمن و مامان پر ۀافیق

خانوم شش جفت  نیمواظبت از ا ي،برايجفت چشم دارم مامان پر کیمن فقط «:و گفت يرو کرد به مامان پر یعل

.«!چشم هم کمه

.«ستادیوا،مادر،قلبم ا«:اخم کرد يپر دم،مامانیخند من
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.«پس لطفاً من رو برسون«:دمیو پالتو پوش زیم يو شالم رو گذاشتم رو فیک

.«!يهم از دست رفت مامان پر ایما«:کرد يبلند ةخند

راه  نگیبه طرف پارک اطیکنار ح م،ازیاومد رونیو از در ب میدیرو بوس يرو سرم انداختم،مامان پر شالم

.«؟يدیکادو خر«:دمیم،پرسیافتاد

.آره-

داره من هم گل بخرم؟ بیهنوز مونده،ع يکه اون دفعه بهم داد ییاز پوال-

.دمیگل هم خر-

.امیب یکه دست خال شهی؟نمیپس من چ-

.دمیکادوها رو از طرف جفتمون م-

.«!ها يشد پیخوش ت«:گفتم زیآم طنتیم،شیو راه افتاد میشد نیشدم،تشکر کردم،سوار ماش شرمنده

.«؟یگیراست م«:دیخند

.شمیادکلنت خفه م يآره،دارم از بو-

.«کردم یشوخ!خوره یچه بهش بر م«:دمیصدا خند ن،باییپا دیرو کش شهیش

.«بازش کن«:شده داد دستم چیکادو پ ۀجعب کیداشبورد  يشد و از تو خم

.زدم خیرو بکش باال که  شهیاول ش-

.«باز کنه دیچرا من باز کنم،متولد با«:و منتظر شد،گفتم دیرو باال کش شهیش

.مال توست-

من؟مگه من تولدم امروزه و خودم خبر ندارم؟-

.امشب الزمت بشه يبرا دینه بابا،گفتم شا-
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درد نکنه،اتفاقاً الزم  ،دستتيوا«:رمیکم مونده بود بم یاز خوشحال.عطر بود شهیش کیکادو رو باز کردم، کنجکاوانه

.«داشتم

.«!نگفتم«:انداخت باال ابرو

ترسم  یحاال م«:گفتم فم،خندونیک يرو گذاشتم تو شهیبود زدم و ش دهیخر میبرا یکه عل ییزده عطر خوش بو ذوق

.«!یعطر من خفه بش يو از بوت

!شم یعطر تو خفه نم يمن از بو-

گفت که لبخندم محو  يچنان محکم و جد یشد ول یم یگفت ته دلم خال یم يا گهیجمله رو با لحن د نیاگر ا دیشا

.«خوش بوست یلیخ ،یمرس«:لب گفتم ریشد و ز

.ادیتلخ خوشم م يآره،من از بوها-

بهادر  يخودش هم کادو.پشت گلها رو برداشت و داد دستم یصندل م،ازیشد ادهیو پ کوچه پارك کرد يرو تو نیماش

جواب بده در باز  یکس نکهیزنگ زد و بدون ا یم،علیستادیا یدر آهن کی يجلو.رو دستش گرفت و حرکت کرد

به در .ده کردکه فضا رو پر کرده ود من رو ذوق ز يشاد یقیموس يم،صدایشد ینسبتاً بزرگ اطیوارد ح یدنبال عل.شد

خوش آمد گفت و گلها و .کرد کیبا ما سالم عل ییبرزو با خوشرو.رونیبرزو و بهادر با هم اومدن ب میدیکه رس يورود

.کادو رو گرفت

به دل  یسبزه بود ول يادیو قد بلند که ز پیپسر خوش ت کیرو بغل کرد چشمش به من افتاد، یکه عل نیهمچ بهادر

 یمن رو معرف ه؟برزویک نیا یعنیبه من اشاره کرد که  یحرف چیه یشد ب که جدا ینشست،از بغل عل یم

.«ادیکه گفته بودم امشب م ا،بهتیما«:کرد

.«سالم،تولدتون مبارك«:رو جلو بردم دستم

«نیاومد ،خوشیسالم،مرس«:و دستم رو فشار داد دیخند .



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٣

 یاول وارد سالن کوچک.خونه يکرد تو برزو تعارفمون.نگاهش فرار کنم ریاز ز ریتا ز نییرو انداختم پا سرم

بود،پالتو و شالم رو دادم دستش و برگشتم  ستادهیبه بهادر کردم که منتظر ا ینگاه.»به من نیپالتوتون رو بد:میشد

که برگشت طرف من،رفتم جلو و باهاشون  نگاهها.کرد یم یاحوالپرس یمسن يکه داشت با خانوم و آقا یطرف عل

از نگاه اول به دلم نشست،مادر برزو  یبود که از شدت با نمک یپدر برزو،مرد چاق و قد کوتاهنشاط ، يدست دادم، آقا

.بغلم کرد و بهم خوشامد گفت یداشت و الغر اندام بود،با مهربون ياما قد بلند

مشغول صحبت کردن  يو عده ا دندیرقص یوسط سالن م يادیز ةسوزن انداختن نبود،عد يجا ییرایپذ سالن

 هیسالن و با  ۀگیکردم،رفت طرف د بشیبا نگاه تعق.»گردم یاالن بر م«:نشوند و گفت یصندل يمن رو رو یبودند،عل

 کیسالم عل یخودمون یلیخ یعل بود،باآتوسا هم .کرد کیگروه از مهمون ها که حتماً دوستاش بودند سالم و عل

من  يسالن گشت و رو يت که نگاه آتوسا توگف یبهش چ یدونم عل یافتاده،نم شونیب یکرد،انگار نه انگار که اتفاق

.«سالم«:بلند شدم.لبخند زد و اومد طرفم.ثابت موند

.ياومد يسالم،حالت خوبه؟خوب کرد-

ممنونم-

.شتیپ امیکن،دوباره م ییرایباش،از خودت پذ ن،راحتین،بنشیبنش-

.یچشم،مرس-

 دهیپسر رو کجا د نیمن ا.موند رهینفر خ کی يگشت که رو یمهمون ها م يچشمم تو.رفت و دوباره نشستم آتوسا

مون،هزار دفعه  یمیقد ۀمحل ياز پسرها یکیشناختمش،... گشت و باالخره یبودم؟خاطراتم به سرعت به عقب بر م

 یدختر سبزه و کوتاه قد م کیبا  داشتحاال .کرد تشیبا سارا دوست بود و چقدر هم اذ یمدت هیبودمش، دهید

.دیرقص

.دییبفرما-
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 وانیل کیزدم و  د،لبخندیکش یم ادیفر باًیتقر یشربت،به خاطر شلوغ ینیس کیرو آوردم باال،بهادر بود با  مسر

.«ممنون«:برداشتم

ن؟یالزم ندار يا گهید زیچ-

.ینه،مرس-

د؟یرقص ینم-

.«نه فعالً«:پهن شد لبخندم

!باشه،پس با اجاز تون-

.کنم یخواهش م-

سر  عیکرد و انگار منتظر نگاهم بود،چون سر یبار اون هم من رو نگاه م نیگاه کردم،ادوباره به همون پسر ن.رفت

 يا قهیکنارم ماند،چند دق وهیم یشدستیپ کیمادر برزو با .تکون داد که سالم،سر تکون دادم و نگاهم رو ازش گرفتم

 دیو افتخار داد دیما لطف دارو ش میدیشن ادیف شما رو زیما تعر«:حرفهامون پر بود از تعارف ۀکنارم نشست و هم

.«رهیو غ دیاومد

.گشت یرفت نگاهم دنبال عل یوقت

؟يگم کرد يزیچ-

.«؟یینجایتو ا«:قلبم يکنار دستم نشسته بود،دستم رو گذاشتم رو یصندل يرو یوحشتزدهبرگشتم،عل

.«؟یگشت یم یآره،دنبال چ«:دیخند

.دنبال تو-

.بودم نجایمن که ا-

آتوسا کو؟ ،پسيداوم یک دمینفهم-
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.«!دوستم نداشت يدید«:گوشم ریرو آورد ز سرش

.«با دوست پسرش اومده«:نگاهش کردم،ادامه داد متعجب

.«مرگ من؟«:باز موند دهنم

.«؟يخور یمرگ خودت رو قسم م يخودیچرا ب«:دیخند

سرعت؟ نیا شه؟بهیآخه مگه م-

وسط  نیظاهراً من ا یاد،ولیگفت ازش بدم م یسا مخواست باهاش دوست بشه،آتو یم شیوقت پ یلیسامان از خ-

.بودم یاضاف

.«...که مطمئناً یاون قدر خوب ،تویناراحت نشو عل«:گفتم.براش سوخت دلم

 يادیز ست،منیآتوسا ن ریشه،تقصیم يجور نیدونستم ا یستم،میمن ناراحت ن«:دیخند یحرفم رو خوردم،عل یۀبق

.«خشکم

.«!يخند یو م یکن یم یکه همش شوخ ؟تویگفته تو خشک یک«:کردم تعجب

.«گذره بچه ها؟ یخوش م«:اومدن برزو حرفمون قطع شد،دو زانو روبرومون خم شد با

!هیعال-

.خوبه،ممنون یلیبله،خ-

.«رازیش میبر میخوا یرفت بهت بگم،م ادمی،یراست«:برزو ۀزد به شون یعل

.«یو شما و عل ،منییبله،سه تا«:به من نگاه کرد،گفتم برزو

!ه،من،شمام؟ی ی،علیا،چطور عل-

.«نباش یقدر رسم نیا،ایما گهیراست م«:رو کرد به من یدم،علیخند

خوبه؟.»تو«گمیچشم،به هر دوتاتون م-
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.«ن؟یرقص ینم«:به طرف من دراز شد یدست

هر  یعنید که سرش رو تکون دا یمحسوس ریطرز غ ،بهیعل يرو دیبالفاصله چرخ م،نگاهمیبه بهادر نگاه کرد ییتا سه

.«فعالً نه،ممنون«:به بهادر گفتم ،رویطور راحت

.«!دینیکه همش بنش شهینم د،یتعارف نکن«:رفت یلجوجانه به سمت من بود و عقب نم دستش

.کنم،باشه بعداً یتعارف نم-

.«خودتونه ۀخون نجاین،ایراحت باش«:رو گرفت و بلندم کرد دستم

 یکس رو نم چیمعذب بودم،من اونجا ه.زدند یبرزو که به هم لبخند م و ینگاهم برگشت به طرف عل خجالتزده

توجه  زیچ چیکردم خونسرد باشم و به ه یسع.دادم یعمل رو از دست م اریکرد که اخت یشناختم،بهادر چنان نگاهم م

خم  سرش رو یکردم و نشستم،برزو رفت،عل یآهنگ تموم شد از بهادر عذرخواه نکهیبه محض ا.شد ینم ینکنم ول

.«...خوشگل!خوب بودها«:کرد طرفم

.«مردم یاز خجالت م ،داشتمینگو عل یچیتو رو خدا ه«:رو قطع کردم حرفش

؟یچ يبرا-

.«؟یرقص یخودت چرا نم«:شربتم رو برداشتم و لبخند زدم وانیادامه بحث رو نداشتم،ل ۀحوصل

.«رقصم یرقصم؟م یچرا نم:رو جمع کرد لبهاش

 نیا«:لبخند زنان کنارم نشست و گفت.دمیخند نهیدوباره بنش ؟تایقدر خودمون نیمردم،ا یم شد،داشتم از خنده بلند

.«دم؟یقدر مضحک رقص

.«یقدر راحت باش نیکردم ا یفکر نم ،فقطیرقص یمردونه و قشنگ م یلینه،اتفاقاً خ«:خنده گفتم ونیم

نگاه  يهستند؟به من چه که چه جور یکآدمها  نیگذره،به من چه که ا یسخت تر م يریسخت بگ یرو هر چ یزندگ-

 دیکنم،درسته،آدم با یکه من اون طور که دوست دارم زندگ نهیبگن؟مهم ا یممکنه فردا درباره ام چ ایکنند  یم
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؟يکرد یم یکار خالف ؟مگهيدیکش یخجالت م یچ ۀمورد واس نیدر ا یکنه،ول تیرو رعا یمسائل اخالق

.شناختم یآدمها رو نم نینه،آخه ا-

کنه؟ یرو بشناسه تا راحت زندگ ایتمام مردم دن دیآدم با ،مگهیخب نشناس-

.نه... خب-

 نیو ا گنیم یو چ ادیم شیپ یمسائل نکن که چ نیا ریقدر خودت رو درگ نیا،ایکن ما یراحت زندگ!یراحت نیبه هم-

!زهایجور چ

.«در با شما کار دارند يخانوم،جلو ایما«:برزو سر خم کرد پدر

.«ا؟یبا ما«:از من تعجب کرد شتریب یعل

.در يبله،جلو-

 يرو دمی،دیتونست با من کار داشته باشه؟ نگاهم برگشت طرف عل یم یبود؟ک یک یعنیاز جا بلند شدم، متعجب

.«نجامیمن ا«:به پشتم ست،زدیاش ن یصندل

 یو حرف م دیکش یم گاریبا چند نفر س يدر ورود يداشت جلو اد،برزویراحت شد که داره همراهم م المیخ

.«واقعاً با من کار دارند؟« :دمیپرس.زد

.«کار داره ایبا ما یکینشاط گفت دم در  يآقا«:گفت ینگاه کرد،عل یبه عل متعجب

 رونیب یدم،وقتیرس يکردم و به در ورود یرو ط اطیبا عجله ح.و همراهمون اومد نیرو انداخت زم گارشیهم س برزو

 یبودم صحبت م دهید یمهمون يداده بود و داشت با همون پسره که تو هیتک نشیبه ماش نیشرو.رفتم دهنم باز موند

.«سالم«:اخم کرد و اومد جلو دیمن رو که د.کرد

.«همه مدت؟ نیا ییتو کجا«:گره خورد شتریسالمش سکوت بود و نگاه متعجب من،ابروهاش ب جواب

.«؟یچ«:هم يام رفت تو افهیق
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؟يداد یم يزیچ یغامیپ هی دیزد؟نبا بتیکجا غ گمیم-

.«چقدر دنبالت گشتم؟ یدون یم«:بزنم صداش رو برد باال یحرف نکهیاش حرصم گرفت،قبل از ا ییپر رو از

و  نیبرگشتم طرف شرو.کرد یخونسرد تماشا م یلیبود و خ ستادهینگاه کردم که پشت سرم ا یبه عل متعجب

.«؟يخوا یم یچ نجایا ؟اصالًیگیم یتو چ«:گفتم

.مدم دنبال تواو-

به قول خودت  ایدنبالم  يکه اومد میبا هم دار یدنبال من؟مگه من و تو چه نسبت«:دمیزدم و پرس يزیتمسخرآم لبخند

.«یسال تموم من رو سر کار گذاشت ؟سهيدار ییا، چه رو«:شد یعصب.»؟یدنبالم گشت

 يا گهیخوام باهات دوست بشم حرف د یهر دفعه گفتم نم نکهیاز ا ریخودت؟من غ ایمن تو رو سر کار گذاشتم -

؟یرو ثابت کن یکه چ نجایا ياومد يزدم؟پا شد

.«یرفت یخبر گذاشت یب«:صداش آروم شد تن

م؟یبود لیم؟فامیبا هم داشت یکردم؟نسبت یخبرت م دیبا یچه حساب يرو-

.تمومش کن،من تموم تهرون رو متر به متر دنبات گشتم گهیا،دیبردار ما ياز لجباز دست

.يبر یتون یهم م ،حاالیگشت يخودیب-

.میبا هم صحبت کن مینیروز بنش هیآدرست رو بده،-

.«من ازدواج کردم«:نیو بعد شرو دیچرخ یخواستم بگم،نگاهم اول به سمت برزو و عل یکه م یخاطر دروغ به

.«!؟یگیدروغ م«:برد ماتش

دارم بگم؟ ینه،چه دروغ-

حاال کجاست؟... حاال-

؟یک-
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شوهرت-

.«سالن يتو...  يتو«:من کنان گفتم من

.خوام مطمئن بشم یاد،میبهش بگو ب-

و اومد  دیرس ادمیگفتند؟چرا سکوت کرده بودند؟برزو به فر ینم يزیچرا چ.کردم یبه برزو و عل یپر التماس نگاه

.«دیببر فیآقا،شما هم لطفاً تشر گهیخانوم راست م نیا«:و گفت نیطرف شرو

شد،با حرص گاز داد و  نیسوار ماش.»!یمعرفت یب یلیخ«:دیلب غر ریبهم انداخت و ز ياه نفرت بارنگ نیشرو

خوند که با تته پته  یدونم از نگاهم چ ینم.رو خبر کرده بود نیطرف اون پسره که شرو دینگاهم چرخ.رفت

 ایا،بینداره ما یبیع«:شونه ام يبرزو آهسته زد رو.خونه يبعد با عجله رفت تو.»من فقط خواستم خوشحالش کنم«:گفت

.«تو میبر

.شد يجور نیمن واقعاً شرمنده ام که ا-

.«میتو عادت کرد يکارها نیبه ا ا،مایما الیخ یب«:گفت یو با لحن شوخ دیخند

 ياینم... «:برزو خودش رو جمع و جور کرد.کرد یبه من نگاه م رهیخ رهیکه خ ینه عل دمیاش نه من خند یشوخ از

.«یستیدر با يجلو یتون یلباس که نم نیبا اتو؟ میبر

 ینگاهش چ يبود؟تو یک اروی نیکه ا دیپرس یزد؟چرا ازم نم یبود،چرا حرف نم یعل شیحواسم پ تمام

؟يبود؟خشم؟نفرت؟دلسوز

ام رو از  دم،پالتویلرز یو برزو قبل از من وارد خونه شدند،هوا اون قدر سرد بود که داشتم م یخونه،عل يتو میرفت

دل و دماغ نداشتم  گهیخراب شده بود،د یراحت نیشبم به هم.هوا بخورم یتا کم اطیح يانم نشاط گرفتم و اومدم توخ

.سالن يبرگردم تو

؟یینجایا-
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.«امیاالن م«:بود،گفتم یعل

.«تو میبر ایهوا سرده،ب«:شد رهیو به رو به روم خ ستادیا کنارم

.ستیرد نس ادیذره هوا بخورم،ز هیمونم  یتو برو،م-

.«؟یبگ يزیچ يخوا ینم«:ستادیمن ا يبه رو رو

بگم؟ دیبا یچ-

.«،بزنیخواد حرف بزن یدونم،فقط اگه دلت م ینم«:باال انداخت شونه

.تو بپرس بگم-

؟یچرا بهش دروغ گفت-

.مجبور شدم-

.یگذاشت یم مبه عالقه اش احترا دیکه با هم داشت یخوب يظاهراً دوستت داشت،الاقل به خاطر روزها-

 نیصحبت من و شرو يبرسه؟حتماً از محتوا یخواست به چ یم.داد یم لیخودم رو به خودم تحو يحرفها داشت

.«...و بعد يکرد دوارشیچرا ام«:داد د،ادامهیرو که د م،سکوتمینداشت يبود که ما با هم گذشته ا دهیفهم

.«!که نکرده محکوم کنند يآدم رو به کارچقدر بده که «:زدم و گفتم یلبخند تلخ.رو ادامه نداد حرفش

 دیایب«:بهادر دستم رو گرفت.کردم و وارد سالن شدم زونیخونه،پالتوام رو آو يرفتم تو.سکوت فقط نگاهم کرد يتو

.«!وسط

.«اگه ممکنه... نمیخوام بنش یم-

 یاونو م«:م کنارم نشستنشستم برزو ه نکهیبه محض ا!د؟یدستش رو پس کش عینگاهم که سر ایکالمم تند بود  لحن

.«ا؟یما ینیب

کدوم؟-



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨١

.مونه یبادمجون م هیهمون دختره که شب-

.«کدوم؟«:کردم یسالن جستجو م ينگاه تو با

.دهیپوش یهمون که کنار مادرم نشسته و لباس مشک-

بادمجونه؟ هیکجاش شب چارهیاون ب!خب،خب،وا-

.کم دقت کن هیست؟ین-

 يجور نیکه درباره اش ا يبا اون بنده خدا دار يا یچه پدر کشتگ یثان ست،دریبادمجون ن هیاوالً که شب«:زدم لبخند

.«؟یگیم

.داره ،اونیچیمن ه-

چرا؟-

.اش جواب رد دادم يآخه به خواستگار-

.«؟یگیم یچ«:دمیصدا خند با

.ادیم ار،دارهیصداش رو در ن-

نتونستم ازش چشم  هیداشت که تا چند ثان ییبایق العاده زفو يپوش چشمها اهیاز برزو بلند شدم،خانوم س تیتبع به

.بردارم

.نجانبیا ةندیهمسر آ.شراره خانوم هستند شونیجان،ا ایما-

.«دیخوشبخت بش دواریخوشوقتم،ام«:شراره دست دادم با

که واقعاً  نمیب یم نمتون،حاالیدوست داشتم بب یلیکرد،خ یرو م فتونیتعر یلیشما باشه،برزو خ يبرا شاهللایممنونم،ا-

.دیهم هست یفیتعر

.لطفتونه ،نظریمرس-



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٢

.مینیشام رو بچ زیبرم کمک کنم تا م دیبا.شم یمزاحمتون نم ادیلطفاً،من ز دینیبنش دییبفرما-

اد؟یاز دست من بر م یکمک-

.دییکنم بفرما ینه،خواهش م-

کرد،همون طور که با  یخودآگاه نگاهم با بهادر تالقنا.گم شدند تیجمع ينشستم،برزو و شراره رفتند و ال به ال دوباره

و  نیینکردم،سرم رو انداختم پا داشیپ یگشتم ول یدنبال عل.کرد نگاهش به من بود یچند تا از دوستاش صحبت م

 ،تینیری،شيوه،چاید؟مینخورد يزیچرا چ«:نشست نارمخودم رو با ناخن هام سر گرم کردم که بهادر اومد و ک

.«!نقالت

.ادهی،حاال فرصت زچشم-

د؟یکن یم لیشما تحص-

.«گهینه د«:من و من کردم و گفتم یکم

!د؟ییپس دانشجو-

.ستمینه،ن-

د؟یکن یکار م یچ-

...من پرستار-

.«دیکن یکار م لیکردم در کنار تحص یم الیخ یدونم،ول یبله،م«:رو قطع کرد حرفم

.نه-

چند سالتونه؟-

.هجده،هفده-

.لمهسا ستیمن ب-
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!ا،چه جالب-

هستم،سال  یقیموس يمن دانشجو«:گفت.و هم خودم خنده ام گرفت دیکه زدم هم اون خند يحرف مسخره ا از

.«دوم

.خوبه یلین،خیآفر-

کار،آخه خودش  نیا يخودش به هنر هم من رو،هم برزو رو آورد تو ۀبه خاطر عالق ست،پدرمینه،اتفاقاً اصالً خوب ن-

.آهنگسازه

.دونستم ی؟نمجداً-

.«دیهست بایز یلیخ... شما«:باالخره گفت یداشت،ول دیخواست بزنه ترد یکه م یحرف يتو

.ممنونم،نظر لطفتونه-

.شهیشوکه م دنتونیلحظه از د کیآدم  گم،اصالًیکنم،واقعاً م یاغراق نم-

.«دیلطف دار«:يتکرار ۀجمل دوباره

تونستم ازتون چشم  یاول نم ۀکه لحظ دیخانم،حتماً خودتون هم متوجه شد ایما دیدون یم... دمیشما رو د یوقت... من-

.بردارم

که کنار شراره و  دمیرو د یعل.کنم دایپ يگشت تا به راه فرار یسالن م ينگاهم تو.نگاهش کنم دمیکش یم خجالت

 يزیکمکاز نگاهم چ يملتمسانه نگاهش کردم و تقاضا.نگاهش به من و بهادر بود یزد ول یبرزو بود و داشت حرف م

 يچشمهاتون،وا يوا«:زد یحرف م زیکری ادربه.گم شد تیجمع يگفت و ال به ال يزینخوند چون رو به برزو چ

 یقیموس يلحظه صدا کیدر .کردم ینم داشیپ یبار با نگاه دنبال آتوسا گشتم ول نی،ا»...قد و قامتتون ينگاهتون،وا

نشستند و من  یکی یکیسالن بودند  يکه تو ییبچه ها.ود آوردسالن بوج يسکوت محض تو انویپ يقطع شد و صدا

گذاره،نگاهم کرد  یها م هیکالو يهنرمندش رو رو ينشسته و دستها انویسالن پشت پ يکه انتها نمیرو بب یتونستم عل



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٤

.«دهن بهادر رو بستم يجور نیا،ایما دمیحرف دلت رو شن«:از نگاهش خوندم.و لبخند زد

رو که خوند  تیب نیو اول دیچیسالن پ يگرمش تو يصدا یوقت.و جواب لبخندش رو دادم سر ازش تشکر کردم با

شروع کرده  یول. »ياریکم م ،نفسیبخون یتون یرو نم ؟باالهاينت شروع کرد نیچرا از ا«:دلم گفتم يناخودآگاه تو

.بود

...غربت چشماتو نداره ،طاقتیبیو غر چ،تنهایه-

انگار تمام وجودش حنجره شده .خوند... ینم،ولیاش رو نب یو بستم تا شرمندگچشمهام ر دیاوج که رس ۀلحظ به

بار اون چشمهاش رو بسته  نیا یناخودآگاه لبخند شدم و چشم باز کردم ول.لرزه یبود،احساس کردم سالن داره م

د لحظه قشنگم رو که چن یجز عل دمید یسالن نم يرو تو زیچ چیکس و ه چیه.من رو مسخ کرد باشیز يصدا.بود

تمام  ةدوستش دارم،انداز شهیاز هم شتریاحساس کردم ب.دیبخش یکرد وبا نگاهش به من گرما م یبار چشم باز م کی

.«!بودند کیبا من شر يشاد نیا يکاش خونواده ام هم تو«:مرگبار به دلم چنگ زد یحسرت.ام یوجودم،تمام زندگ

حرکت سر،جواش رو با اشاره  کیکرد و  انویشاره به پا کیلبخند به لب  یم،علیکه تموم شد همه دست زد آهنگ

گوشش  ریز یزد عل یبود و دست م ستادهیا ینشاط ذوق زده کنار عل يآقا.»نمیبنش انویخوام پشت پ ینه،نم«:دادم که

گفته بودم  یمن که به عل یول ادیداره م یچ ۀسدونستم وا یاومد طرف من، م جانزدهینشاط ه يگفت که آقا يزیچ

؟!ام بزنمخو ینم

دستم رو گرفت و با  دیکه رس نیهم.گشتم يعذرخواهانه ا ۀنشاط بهمبرسه دنبال جمل يکوتاه تا آقا ۀاون فاصل يتو

 ونیزده ام م خیدست . »دیما بکن يبرا ییهنرنما هی.میهنوز تا شام وقت دار«:گفت دندیشن یکه همه م يبلند يصدا

.«گهیه فرصت دیکنم، یش منه،خواه:دیدو یم تیجمع نیدستش بود و نگاهم ب

.دیکن ضیو ما رو مستف دیاریب فیکنم،تشر یاستدعا م-

.بعد از شام چشم-
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.دیاریب فیفرصت هست،تشر ارندیگفتم که،تا شام رو ب-

.«کشم یراستش خجالت م«:گفتم یفیضع يصدا با

.«شناسه یدخترم؟هنر خجالت نم یچ ۀخجالت واس«:و گفت دیبلند خند يهمون صدا با

 ستادهیا یبرزو کنجکاوانه کنار عل.دیخند یتفاوت م یکردم که ب یبه عل يدنبالش راه افتادم،نگاه سرزنش بار ناچار

گرفتم و به  ینشستم،نگاه سردم رو از عل انویپشت پ.از اونا همه دست زدند تیزدند به تبع یبود و هر دو دست م

.«بزنم؟ یچ«:نشاط لبخند زدم يآقا

.«کیکالس«:رو برد باال دستهاش

.«مشکله یلیخ«:هول کرد یعل

.«ایراحت بزن ما زیچ هی«:کرد به من رو

لحظه از همه  کیفکرم رو در .»آبروت رو ببرم؟ ؟کهیهست ینگران چ گهینجا،دیا يدیحاال که من رو کش«:دلم گفتم تو

 نیروش تمر یلیه بود و خداد ادمیهمون اواخر  نیمیکه مامان س یکیقطعات کالس نیباتریاز ز یکیرها کردم و  زیچ

جز دفتر نت  زیچ چیتمام مدت به ه.لج کرده بودم یبه عمد انتخابش کردم،آخه با عل یبود ول یسخت ۀقطع.داشتم زدم

.فتادیاتفاق ن نینت رو اشتباه بزنم و خوشبختانه ا کی یکردم،دوست نداشتم حت یام فکر نم یالیخ

زد سرش رو آورد  یدست م تیجمع یۀکه با بق یر برزو در حاللبهام نشست،پد يآهنگ تموم شد لبخند رو یوقت

.«بود ید،عالیبوس دیدستها رو با نیا«:و گفت نییپا

.دیبه من لطف دار د،شمایشرمنده امنکن-

.«!؟يو بروز نداد يکاره هم بود نیا«:خندون گفت برزو

 يکردند و به اتاق غذا خور یترك م مادر برزو همه رو به صرف شام دعوت کرد،مهمون ها کم کم سالن رو.دمیخند

.«!نقص یا،بیبود ما یعال«:ستادیکنارم ا یرفتند،عل یم
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که نگاهش رو از  دمیاونا آتوسا رو د يال به ال.رفتند یم رونیکردم که از در ب یتوجه به حرفش به مهمون ها نگاه م یب

.«کنم؟ يزیموقع آبرور هی ینگفت«:یبرگشتم طرف عل.دیمن دزد

.بود یلعا یول-

.«آره،چون باهان لج کرده بودم«:دمیخند

با من؟-

کنم  یدنبالم،من هم لج م یفرست ینشاط رو م يخوام بزنم،اون وقت آقا یکنم که نم یبهت اشاره م یگه،وقتیآره د-

.گهید

.يپس خوب شد لج کرد-

.«!ها يتو هم خوب خوند«:گفتم زیآم طنتیش

.آهنگ رو-

!روهم آهنگ رو هم نگاهم -

.«گفت؟ یبهت م یچ«:رو خورد لبخندش

.گنیپسرها م ۀکه هم زهایچ نیاز هم-

.«شام؟ دیارینم فیچرا تشر«:نشاط حرفمون قطع شد يآقا يصدا با

.«کم خلوت بشه حتماً هی دیچشم،اجازه بد«:گفتم

.«کارتون فوق العاده بود«:جلوتر اومد

.نظر لطفتونه-

.ه کنمضبط ازتون استفاد يتونم برا یم-

.«کنم در اون حد باشم یفکر نم«:گفتم ناباورانه
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بوده؟ یک د؟استادتونیکار کرد انویبپرسم چند سال پ شهیگم،میم يد،جدیهست-

.گرفتم ادیحدوداً دوازده سال،از مادرم -

نوازنده هستند؟ شونیبه به،ا-

.بله-

.رو مالقات کنم شونیهم که شده ا کباریپس الزم شد -

.جوراجور اومد يبرزو با دو بشقاب غذاها.خوش و بش کرد و رفت یبا عل ینشاط کم يلبخند بود،آقا فقط جواب

.مخصوص يمهمون ها يمخصوص،برا-

 یعل.میو مشغول غذا خوردن شد میگوشه نشست هیبرزو هم رفت، یوقت.میو بشقابها رو گرفت میکرد تشکر

.«ا؟یبود ما یاون پسره ک«:دیپرس

.«م؟یبا هم داشت یخوب يروزها ؟همونکهیک«:طعنه گفتم با

.باش يجد-

...يبه خاطر روزها یام،مگه خودت نگفت يجد-

.«هیطور نیکردم واقعاً ا یبودم،فکر م یگفتم،عصبان يزیچ هیحاال من «:رو قطع کرد حرفم

؟يمتوجه شد يجور نیاز حرفهامون ا یعنی-

.بود یطرف ک نمیحرف بزن بب ا،قشنگیما چونیبحث رو نپ-

 ۀمحل ياز پسرها.بعدش مطمئن شدم که مزاحمه یفکر کردم مزاحمه ول دمشیکه د يبار نیاول.چکسیدر واقع ه-

کردم دست از يداد،هر کار یم لمیچرت و پرت تحو يسر کی دید یمون بود،هر دفعه من رو م یمیقد

خوب با هم  يبودم،نه روزهاکننده بهش زده  دواریام يحرفها م،نهیبا هم دوست بود ن،نهیبرنداشت،هم سرم

 هیدونم  یکا،نمیبودم رفته آمر دهیشن دیاز ناه!بد ایکه بخواد خوب باشه  میبا هم نداشت يروز چیواقع ه م،دریداشت
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.شد داشیپ نجایا يدفعه چه جور

شناخت؟ یاون پسره که خبرش کرده بود تو رو از کجا م-

.مونه یمیقد يها ياز هم محله ا یکیاون هم -

.«ره؟یگ یکه برزو داره زن م یدونست یتو م«:دمیبه شراره افتاد و پرس ممچش

.زن؟نه-

.دمتونیبا هم د ؟خودميدیتو شراره رو ند یعنیوا،-

.«گفته قراره برزو با شراره ازدواج کنه؟ یک«:دیخند

.خودش گفت-

.ستیهنوز معلوم ن یشده ول ییحرفها هیحاال -

.زدند یمطمئن حرف م یلیاونا که خ-

 يمن تا با چشمها.خوره یهر بار هم به هم م.دمیمطمئن رو از دهن برزو شن يصحبت ها نیمن تا حاال صد بار ا-

.کنم یبه حرفهاش اعتماد نم نمیعقد نب ةسفر يخودم برزو رو پا

مزاجه؟ یانقدر دمدم یعنی-

!نیهمچ-

صورتش  د،بهیکار رو کرده بود خند نیم که عمداً اه دم،خودشیاومد خند رونیب یکالم خودم که از دهن عل کهیت از

چقدر !یعل یتو چقدر خوب«:تو دلم تکرار کردم نیهم يبرا.جمله ها اصالً درست نبود نیتکرار ا.شدم رهیخ

ممنون،تا عمر دارم محبت  زیخاطر همه چ ،بهيو پشت و پناهم شد یهست نکهیاز ا یز،مرسیاز همه چ یمرس!یماه

.«نمک یهات رو فراموش نم

ا؟یشده ما يزیچ-
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.«یچینه،ه... هان؟:خودم اومدم به

گفت  یم يزیچ هی یهر از چندگاه.دمیخند یلیاون شب از دست برزو خ.جشن شروع شد ۀاز شام دوباره برنام بعد

 یاومد سراغم و خواست که بلند بشوم ول گهیبهادر چند بار د.حرفش لبخند به لب داشتم يادآوریاز  قهیکه تا چند دق

.ام نشستم یصندل يقبول نکردم و سفت و محکم رو

کردم و  یآشنا شده بودم خداحافظ یمهمون يکه تو یعزم رفتن کرد،با تمام کسان یعل يو چا کیاز خوردن ک بعد

همراهش  رهیم دنشونیبه د ینشاط قول دادم که هر موقع عل يآقا يدر مقابل اصرارها.به هال رفتم یهمراه عل

 دهیبه وسط کوچه نرس.رفتم رونیگفتم و از در ب کیبه بهادر تبر گهیبار د کیکوچه و من  يتند تورف یبرزو و عل.برم

.«نم؟یشما رو بب یبعد ک ۀدفع«:و گفت نییصداش رو آورد پا.طرفم دیبودم که صدام کرد و دو

.«دنتونید امیآقا م یهر موقع فرصت بشه با عل«:جواب دادم میمستق ریغ یمنظورش شدم ول متوجه

م؟یبگذار يقرار هین،یریباهام تماس بگ نیتون یکه م نهیا ست،منظورمین نیمنظورم ا-

.«تونم ینه، نم«:انداختم و گفتم یکه طرفم گرفته بود نگاه کوتاه یکاغذ کوچک به

...ایومده،یچرا؟از من خوشتون ن-

.من اصالً فرصت ندارم یول ستیحرفها ن نینه،موضوع ا-

...و میبا هم آشنا بش شتریخوام ب یندارم،م يظور بدمن ؟منیچ يآخه برا-

.با اجازه.من واقعاً فرصتش رو ندارم یمتأسفم،ول-

که پشت رل  یرسوندم و سوار شدم،برزو که تا اون موقع خک شده بود و با عل نیچند قدم بلند خودم رو به ماش با

بوق کوتاه غائله رو ختم کرد و  کیهم با  ی،علکرد یو خداحافظ نیزد،با دست زد به سقف ماش ینشسته بود حرف م

.میخونه شد یراه

.ستین يبهادر پسر بد-
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.«دونم یم«:تعجب کردم و گفتم!مقدمه شروع کرد؟ یب چه

؟يکم باهاش مدارا نکرد کیپس چرا -

.«؟يدیشن يزیتو چ«:دمیده،پرسیکردم حرفهامون رو شن احساس

.هیچ انیجر دیفهم یهم بود م گهیکس د د،هریبود ستادهیاون طور که شماها وسط کوچه ا ینه،ول-

.ومدیمن ازش خوشم ن یشک ندارم ول هیکه پسره خوب نیدر ا-

چرا؟-

داشته باشه؟ یلیدل دیحتماً با ،مگهيطور نیهم-

.ادیبدش نم یاز کس لیدل یآدم که ب-

نظرم  نند،بهینش یبه دلم نم يجور هی!ادهایبدم ب نه که یعنیاد،یها از همون نگاه اول بدم م یام،از بعض يجور نیمن ا-

.بچه است يادیبهادر ز

مگه خودت چند سالته؟-

گرفتم  ادی ییزهایچ ،ناخواستهیعوض شدم عل یلیچند ماه خ نیا يتو یول ستین ادیدرسته،سنم ز... من؟«:کردم هول

 ینم گهیعوض شده، مثالً د دمیتارها و عقااز رف یلیگرفتم،خ ینم ادیهم  گهینرمال تا ده سال د یزندگ يتو دیکه شا

.«ان مرادیساده به همه اعتماد کنم،خصوصاً بعد از جر یلیتونم خ

.«خب،خوش گذشت؟«:خواست بحث رو عوض کنه

.«تو خوش گذشت؟ ؟بهیدر کل فوالعاده بود،تو چ یداشت ول تیدو تا پاراز یکی نکهیبا ا«:لبخند زدم

.«آره«:لبخند بزنه گفت نکهیا بدون

ساعت چنده؟... یخدا رو شکر،راست-

يو خرده ا کی-
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!چه زود گذشت؟!يک؟وای-

.«؟يخسته ا«:دیدادم و چشمهام رو بستم،پرس هیتک یرو به صندل سرم

.«؟یچ ،تویلیخ«:چشمهام رو باز کنم گفتم نکهیا بدون

.ستمینه،خسته ن-

؟یکار کن هیآتل يتا صبح تو يخوا یامشب هم م یعنی-

.کنه ینکنم،مغزم اصالً کار نمفکر -

چرا؟-

!دونم؟ یچه م-

 یقیگوش به موس.لبهاش يرو يبود و لبخند محو ابانیصورتش نگاه کردم،نگاهش به خ بیخطوط خوش ترک به

.شد یسپردم که از ضبط پخش م یمیمال

...خواب کوتاه کیمثل ... مثل کوه بلند... صدا یب يبا صدا-

.«؟يدیآهنگ رو گوش م نیا شهیتو چرا هم«:دمیپرس

.دمیفرهاد گوش م يآهنگ ها ۀاز هم شتریآهنگ رو ب نیدم،ایگوش نم شهیهم-

.دمیآهنگ رو شن نیتو نشستم ا نیماش يمن هر موقع تو-

.صداش آرامش بخشه-

 ۀنگاهم حک کنم،کاش لحظه به لحظ يتو رو تو ریشد تصو یتو،مثل لبخندهات،کاش م يمثل صدا«:دلم گفتم يتو

.«باشه زیام از وجود تو لبر یندگز

و در  نیهمون ماش يهمون لحظه،تو يکاش زمان،تو يا.شدم رهیخ ابونیخ يانتها یگرفتم و به خطوط ب یاز عل چشم

 .ام برسم یزندگ يبعد يشدم به فصلها یموند کاش مجبور نم یام ثابت م یکنار معبود زندگ
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کمیو  ستیب فصل

کرد و نگاهش رو  یصحبت نم ادیفکره،ز يتو یحساب دمیما اومد و د شیشام پ يبرا یلشب بعد از تولد بود که ع چند

خواب آماده اش  يروزنامه خوندم و برا يمامان پر يکم برا هی.رفت یحرف چیه یبعد از شام ب.دیدزد یاز من م

کم  کی رونیب میبر«:از جام بلند شدم گفت نکهیابرگشت به محض  یکه عل دمید یم ونیزیهال تلو يداشتم تو.کردم

.«م؟یقدم بزن

 رونیاز خونه ب یو با عل دمیقبول کردم،لباس گرم پوش یباره ول یدونستم که داره برف م یسرد بود و م یلیخ هوا

چند .رفتم یرفت دنبالش م یسکوت هر جا که م يتو.نگفت یگه،ولیم يزیفکر کردم چ میوارد کوچه که شد.میاومد

.«م؟یگرم بخور یدنینوش هی«:دیم،پرسیستادیشاپ ا یکاف کی يو جلو میتا کوچه پس کوچه رو رد کرد

.«افتاده؟ یاتفاق«:دمیطاقتم طاق شد،پرس.کاکائو داد ریو سفارش ش مینشست زیپشت م.کردم دییسر حرفش رو تا با

.فتهیتو ب يبرا دیشا یمن نه،ول يبرا-

.«من؟ يچرا برا«:ختیر دلم

.ستین یترسناک زینترس،چ-

؟یه علشد یچ-

.«تو باهام صحبت کرد ةامروز برزو دربار«:داد هیاش تک یو به صندل دیکش قینفس عم هی

کردم؟ يمن؟من کار-

.کرده يبهادر ازت خواستگار... است گهید زینه،موضوع چ-

.«حرف خنده داشت؟ نیا يکجا«:بود يجد یعل یدم،ولیخند ناخواسته

.«همه جاش یخوام ول یمعذرت م«:و گفتمتونستم جمع کردم  یکه م ییرو تا جا لبهام
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باور کن  یول یدونم اونا دوستهات هستند و ممکنه روشون حساس باش ی،میمن رو ببخش عل«:لبخندم پهن شد دوباره

.«رمیخنده ام رو بگ يتونم جلو ینم

.«ایباش ما يجد«:کرد اخم

برزو خواسته که باهات صحبت «:اخمهاش رو باز کرد.شدم يام قطع شد و مثل خودش جد دم،خندهیکش خجالت

عاشقت ... بهادر نکهیهستند،مثل ا یبا همه شون صحبت کرده،همه شون راض یمهمون يبهادر فردا... گفت یکنم،م

.«شده

نگاهم کرد که  يطور ینشد،عل یول رمیکردم جلوش رو بگ یبه لبهام،سع دیاز اعماق وجودم باال اومد ورس خنده

خب خنده «:خنده گفتم ونیم.دید یداشت م ینه،ولیدهنم تا خنده ام رو نب يجلو رو گذاشتم دم،دستمیخجالت کش

تو .قرار گرفته ریزده شد که بگم تحت تاث یاصما افتاد،نه حرف خ نیب یشبه عاشق شده؟نه اتفاق خاص هی!گهیداره د

.«؟يدیخند ینم يبود

.«ه؟ینظرت چ«:دیپرس يجد یلیتوجه به سوالم خ یب

؟یعل یبداخالق قدر نیچرا امشب ا-

.ستیکه ن یونه،شوخیات در م ندهی؟مسئله آ!يخند یم يخودیفهمم تو چرا ب ینم ستم،فقطیبد اخالق ن-

.رو قبول ندارم يزیچ نیمحضه،من همچ یشوخ هیچرا اتفاقاً،-

...یعنی-

.گفت نه ایآره،به برزو بگو ما-

؟یمطمئن-

.کامالً-

؟یفکر کن شتریب يخوا ینم-
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.نه-

 کیاش هم که خودت از نزد ه،خونوادهیپسر خوب ،بهادریکم فکر کن هی ،بهترهيخوا یاگر نظر من رو م یول-

...یاز هر نظر که فکرش رو بکن یعنیهستند،  یخوب ي،آدمهايدید

زد،خرفش رو قطع  یحرف نم ير.وقت اون ج چیگذره،ه یم یدونست تو دل من چ یناراحتم کرد،اگه م حرفهاش

.«؟يقدر اصرار دار نیتو چرا ا«:مدیکردم و پرس

.«یفقط خواستم فکرهات رو خوب بکن.ندارم يمن؟نه،من اصرار.. «:شد هول

.است یپس لطفاً بحث رو ادامه نده،به برزو بگو جوابم منف-

هادر ب... مورد ،دریما بمون شیپ یتون یمعلوم بشه م فتیکه تکل یبگم تا زمان دیبا ینگران کارت هست ا،اگهیما نیبب-

سر  یعنیطور،اون پسر ارزشش رو داره، خونواده داره، نیازدواج هم هم ةکنم،دربار یکه بتونم کمکت م ییهم تا جا

 ،هریمن حساب کن تیحما يرو یتون یباز هم م یبش وادههم وارد اون خون یپدر و مادرش بزرگ شده،وقت ةسفر

 يکنم کار به اون جاها بکشه،اون ها آدمها ینم گر چه،اصالً فکر.دربست در خدمت هستم یداشت یموقع،هر مشکل

.یبکش یگذارند سخت یهستند،نم یمهربون

ازدواج  نیبه ا یچرا عل.داد یکه در حد پرستش دوستش داشتم زجرم م یاون حرفها اون هم از دهن کس دنیشن

خوام ازدواج  ینم با بهادر یعنیخوام ازدواج کنم، یمن نم«:دوخته بود،گفتم زیکرد؟نگاهم رو به م یاصرار م

...!؟یکن یقدر اصرار م نیا رادونم تو چ یرو همون شب هم بهت گفتم،من واقعاً نم لشیدل... کنم،چون

.«...اون خونه يبه وجودم تو گهیکه اگه د نهیمنظورم ا... اون خونه يوجور من تو... دیشا

 ياگر هم تو ؟منیکن یم یبا هم قاط رو یچرا همه چ ،تویبگ يزیخواد چ ینم گهیخب،د یلیخ«:رو قطع کرد حرفم

.«!نی،هميدار یستیکردم با من رودربا الیبود که خ نیا يمسئله اصرار داشتم فقط برا نیا

.گفتم یستیرودربا ینه،باور کن حرفم رو ب-
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.«وارمدیمن هم ام«:سر تکون دادم.ادیمسئله کنار ب نیبهادر بتونه با ا دوارمیکنم،ام یباشه،فردا با برزو صحبت م-

شبه به وجود اومده  کیهم  یخودم به عل ۀدرسته که عالق.کنه یزود فراموش م یلیرو خ هیقض نیبودم بهادر ا مطمئن

 یاز زمان وارد زندگ يهر برهه ا يتو یعل.من فرق داشت طیشرا نکهیضمن ا.اول عالقه بود،کم کم عشق شد یبود،ول

 گهیبا من کرد هر دختر د یکه عل يپناه،کار یبودم و ب هاتن داًیکمبود داشتم هم شد یمن شد که من،هم از نظر عاطف

.داد یقرار م ریسن و سال من بود تحت تاث يرو هم که تو يا

من رو پر نور کرد و به اون معنا  دیام یشبه چراغ کم نور و رو به خاموش کیکه  یمن بود،کس یسوپرمن زندگ یعل

.دیبخش

خونه که  يهایکینزد.زدم یفکر بود و من خلوتش رو به هم نم يتو یم،علیخونه شد یو راه میاومد رونی ایهم از تر با

.«مسافرت رمیدارم م گهید ۀهفت ،منیراست«:گفت میدیرس

.«مسافرت؟«:سرعت قدمهام کم شد ناخودآگاه

.«يمسافرت کار هیآره،«:بود خونسرد

کجا؟-

.نروژ-

چه مدت؟-

.تا ده روز کهفتهی-

.«!ه روز؟د«:پر کن گفتم دهن

هر روزه اش  داریکه به د یاش رو تحمل کنم؟در صورت يتونستم دور یم يدلم آشوب شد،چه جور.تکون داد سر

.«ارم؟یبرات ب يخوا ینم يزیچ«:دیلبخند به لب پرس.عادت کرده بودم

.«ینه،مرس«:لب گفتم ریاش دلم شکست،ز یتفاوت یب از
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صبح روز بعد .داشتم و نتونستم خوب بخوابم ياون شب حال بد.گفت و رفت یکوتاه ریبه خ م،شبیدیخون هرس به

سفارش کرده  یاصرار کرد و گفت عل یقبول نکردم،ول.است یبسته پول به من داد و گفت از طرف عل هی يمامان پر

ر تمام زج ۀهفت کی.خواستم یبهشت رو هم نم یقبول کردمبدون عل یلیم یبا ب.روز مبادا يباشه برا شمیحتماً پولها پ

کردم من  یشد احساس م یم کیهر روز که به پروازش نزد.زد یپرفتار کارهاش بود و کمتر به ما سر م یعل.دمیکش

گذشته و  ادیدوباره .کردم یم یدلتنگ يخودیحوصله وکسل شده بودم،ب یب.تر کردند کیدار نزد ۀقدم به چوب کیرو 

خلوت کرد و  يبا مامان پر یبل از رفتن دو سه ساعتشب ق یعل.رفته ام به ذهنم هجوم آورده بود ستاز د ةخونواد

.باشم يسفارش کرد که مواظب خودم و مامان پر یبره کل نکهیبعدش قبل از ا

اون جمع از  د،انگاریبار یبود،بارئن م ینبودن عل دیکه به ذهنم رس يزیاولبن چ دم،یاز خواب پر یبیبا حال عج صبح

.بود رتریام دلگ یزندگ يجمعه ها ۀهم

بودم که مرجان و مارال سرزده اومدن  ومدهین رونیهنوز از رختخواب ب.وجودم کمه يتو يزیچ هیکردم  یم حساسا

اومدم و  رونیآوردم،از رختخواب ب یم يداشتم از تعجب شاخ د.ختندیتوجه به من کمدم رو به هم ر یاتاقم و ب يتو

.«د؟یگرد یم يزیشده؟دنبال چ يزیخانوم؟چ«:دمیژاکتم رو پوش

.«شناسنامه ات کو؟«:به گوشم زد یمخکم یلیهوا س یبرگشت و ب مرجان

.«؟یچ يشناسنامه برا«:گونه ام يرو گذاشتم رو دستم

.«کردم داشیناهاش،پیا«:دیکش غیج مارال

اولش کرد،رو کرد به من که مات مات نگاهش  ۀبه صفح یو نگاه کوتاه دیکش رونیشناسنامه ام رو از دستش ب مرجان

.«االنه که عاقد برسه نیگمشو لباسهات رو عوض کن،هم«:و گفتکردم  یم

.«عاقد؟«:دمیپرس یسخت به
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دست رو دست  یچ ه،هریادیسرت هم ز ،ازیشیآره،خبر مرگت زن احمدرضا م«:چشماش پر از نفرت بود يتو

لش راه بهش؟دنبا یخودت رو بچسبون يخوا ی؟میکه چ یکارگاه عل يتو يریتا صبح م ،شبيپرروتر شد میگذاشت

.«ینعش من رد بش ياز رو ،مگهيخوند ؟کوریور و اون ور که خرش کن نیا یافت یم

 یکشمت،م یوگرنه م یکن یو همه رو راحت م یگیبله م هیعاقد که اومد «:دیدستش و کش يرو گرفت تو موهام

 ای یمن و من کن يوااگه بخ.بشن یندارند که ضامن جنابعال فیهود هم تشر نیرو شکر راب ابون،خدایخ ياندازمت تو

کنم،  یرو عوض کن،عاقد که اومد خبرت م لباستگذارم،گمشو  یبه جان تنها برادرم زنده ات نم ياریادا اصول در ب

.«گفتم؟ یچ يدیفهم

که  يمامان پر يناله ها ياشکبار فقط نگاهش کردم،موهام رو ول کرد ورفت،مارال هم دنبالش،صدا يچشمها با

 یکردم؟چه خاک یچه کار م دیموهام،با يچنگ انداختم ال.ا رو پر کرده بود،مستأصل بودمزد فض یمرجان رو صدا م

مامان  دیتو رو خدا کمکم کن«:گرفتمرو  ختم،دستهاشیر یم ،اشکيسراغ مامان پر ختم؟رفتمیر یسرم م يتو

.«نیکار کنم آخه؟دستم به دامنتون،نجاتم بد یزم؟چیبه سرم بر یخاک ،چهيپر

.کنند یتو رو بدبخت م نایکن،ا فرارا،یفرار کن ما-

.مرجانه شیشناسنامه ام پ-

.نشده برو،زود باش رید ا،تاین نجایبرنگشته ا یعل ا،تایما ر،برویازش بگ ایبرگشت ب یعل یشناسنامه برو،وقت بدون

رفته،دستم  یعلرو ندارم،برزو هم که با  یکه کس ؟منيپناه ببرم مامان پر یکجا برم؟به ک«:گفتم هیهق و هق گر ونیم

.«ستیبند ن ییبه جا

پناه  یعل یۀاومدم و به آتل رونیبگه،با عجله از خونه ب يزیتونست چ ینم گهیافتاد،د هیبلند به گر يبا صدا يپر مامان

به سرم شد؟حاال چه کار  یچه خاک يدی؟دییجان کجا یعل«:ختمینشستم و با صدا اشک ر وارید ۀته سالن گوش.بردم

پناه  یکوچه؟به ک ندازهیبدم تا مرجان من رو ب یبا احمد رضا ازدواج کنم؟جواب عاقد رو منف کنم؟برم؟بمونم و
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 یم يجور ؟چهیبرگشت به روم بسته بشه چ يبرم و تمام راهها ؟اگهیچ یوجود نداشته باش یببرم؟اگه راه برگشت

بود که بمونم و زن  نیونه بهتر از ارفتم،فرار کردن از اون خ یم دیبا عجله بلند شدم،با.»نم؟یتونم دوباره تورو بب

.نگاه کنم یعل يچشمها يعمر نتونم تو هیاحمدرضا بشم و 

؟ییا؟تویما-

کرد،  ینگاهم م یبود و با حالت خاص ستادهیچهارچوب در ا يبود که تو یعل.يطرف در ورود دمیچرخ وحشتزده

.«...یعل«: گفتم یفیضع يصدا نم،بایب یکردم دارم خواب م الیخ

.«؟یکن یم هیگر... بده، پروازم یلیهوا خ«:سالن گفت ياومد تو یکه م یالح در

شده  یچ«:دیچرخ یصورتم م يطرفش،دستهاش رو گرفتم تا باورم بشه که خودشه،هراسون نگاهش رو دمیدو

.«افتاده؟ ی؟اتفاقيمامان پر... بده ؟چوابیکن یم هیگر يدار ؟چرایخیچرا  ا؟تویما

.«چس شده؟د حرف بزن پس«:دیسر گفتم نه،پرس با

.«...مرجان خانوم«:گفتم هیهق و هق گر ونیم

.«شده؟ یزده؟باز چ یمرجان حرف«:دیپرس تیحرفم رو ادامه بدم،با عصبان نتونستم

 یسالن کس يتو.برد یرو گرفت و با عجله من رو به طرف ساختمون اصل د،دستمینشن یاز من جواب دیپرس یچ هر

ما ظرف  دنیبا د م،بهجتیدیکس نبود،به آشپزخونه رس چیبست،ه یکرد و م یباز م یکی یکیدر اتاقها رو  ینبود،عل

چرا  گهیچه خبره بهجت خانوم؟شما د نجایا«:دیپرس یعل. کرد یم هیاز دستش افتاد و شکست،اونم داشت گر وهیم

.«؟یکن یم هیگر

.«چه خبره؟ نجایا گمیم«:دیکش ادیشد وفر یعصبان یعل.نگفت يزیچ بهجت

مرجان رنگش .برد یرفت با خودش م یمن هم هر جا که م.هال يتو دیسرك کش یعل.راه پله ها اومد يپا از تو يصدا

.«نروژ؟ ینرفت ؟مگهیینجایتو که ا«:اومد گفت یم نییکه پله ها رو تند تند پا یشده بود و در حال واریمثل گچ د
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د؟کنن یم هیپروازم کنسل شد،چه خبره مرجان؟چرا همه دارند گر-

کنه؟ یم هیگر یک-

خانوم رو  نیا«:کرد و گفت یخونسرد باشه،اخم یلیکرد خ یم یمرجان سع. »ا،بهجتیما«:به من گفت ینگاه مین یعل

.«؟يباره که تعجب کرد نیاول شه،مگهیبهجت حتماً با احمد رضا حرفش شده،مثل هم یدونم ول ینم

خانوم عاقد «:ن رو بتز کرد و تا چشمش به مرجان افتاد گفتبزنه احمدرضا با عجله در سال یحرف یعل نکهیاز ا قبل

.«اومد

.«؟یبه سالمت نیسالم آقا،سالم،برگشت«:هوا دیمرتبه پر کی یعل دنیاز دهنش در اومده بود که با د حرف

.«عاقد؟«:منگ بود،رو به مرجان گفت یعل

 یتونه زندگ یدختره م نیشن،ایچه دار نمکنم،احمد رضا و بهجت که ب یخواستم بهش خوب«:ابرو داد باال هی مرجان

.«شون رو عوض کنه

 نیا یخواست یم... یخواست یتو م یعنیشنوم مرجان؟ یم یچ«:دیناباورانه پرس.دستش ول شد و دست من افتاد یعل

.«اره؟آره؟یبراش بچه ب ؟کهیاحمدرضا عقد کن يرو برا چارهیدختر ب

.«آره؟«:دیکش ادیفر یجواب نداد،عل مرجان

بود و سرش رو انداخته بود  ستادهیسالن ا ۀگوش هینگاه به احمدرضا کرد  هی یم،علیدیمتر پر هیاز صداش  همه

 یچه غلط يدار ينکرد که؟فکریمرت یکش یتو خجالت نم«:دیکش ادیاش رو گرفت فر قهیبرد طرفش و  ن،هجومییپا

.«چشمم ياز جلو ؟نامرد،گمشویکن یم

گردنش زده بود  يبود که تمام رگها ید سراغ مرجان،اون قدر عصبحرص احمدرضا رو پرت کرد و اوم با

 فتیدختر بدبخت بکن، ح نینگاه به ا هی«:با دست به من اشاره کرد.»مرجان؟ يکرد یچه کار م یداشت«:رونیب

.«دلت اومد؟ يجور ؟چهیبختش کن اهیس یخواست ومد؟چراین
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حاال «:گفت دیکش یم رونیژاکتش ب بیناسنامه ام رو از جکه ش یبه خودش گرفت و در حال یحق به جانب ۀافیق مرجان

.«هم شناسنامه اش نیا،اینشده،ب يزیکه چ

.«نمتیخوام بب یچشمم،نم يگمشو از جلو«:دیصورت مرجان کوب يشناسنامه رو با حرص گرفت و محکم تو یعل

رو بگو که  ،منیعل ادیب به روت ؟تفیکن یخواهر بزرگت دست بلند م يرو تهیعفر کیبه خاطر «:بغض کرد مرجان

.«...بهت محبت کنم،خواستم ،خواستمیگدازاده بش نیا ریدلم به حال تو سوخت،نخواستم اس

قدر آدم نفهم و  نیکردم ا ینم ،فکرياز چشمم افتاد يبرو که بدجور.خوام صدات رو بشنوم ینم گهیبس کن،د-

.یکن يآدم باز هی یکه با زندگ یباش یفیکث

دستم رو گرفت و همراه خودش  ن،آهستهییرو کرد به من،سرم رو انداختم پا یه ها رو باال رفت،علتند تند پل مرجان

 یبودم چ ومدهیاگه ن« :چشمام يرو باز کرد و من رو فرستاد تو،دستم رو ول کرد و زل زد تو يمامان پر ۀبرد،در خون

.«ا؟یما

کرد،نگران  یم هیداشت گر ،هنوزيان پربا عجله رفتم سراغ مام.کردم،آروم در خونه رو بست و رفت بغض

.«!؟یشده مادر؟تو که هنوز نرفت یچ«:دیپرس

.«يبزگشته مامان پر یعل«:دمیکنارش نشستم و دستهاش رو بوس ختمیر یکه آروم آروم اشک م یحال در

.شکرت ایشکرت،خدا یاله... ا؟یما یگیتو رو خدا راست م-

 يسرم رو.میکرد هیصدا گر یو ب فته،آهستهیکه قرار بود ب یوحشت اتفاقموندم و ساعتها هر دو از  يمامان پر کنار

بهش زل  یبا نگران ياومد و کنار تخت نشست،مامان پر.بود شونیبلند شدم،پر.اومد یبود که عل يمامان پر ۀشان

.«اومد یطفل معصوم م نیبه سر ا یچ دمعلوم نبو ياومد یخدا رسوندت مادر،خدا رسوندت،اگه نم«:زد

که  یکس!نجات من ۀدادم،دوست داشتم راحت باشه،فرشت هیهال تک واریاومدم و به د رونیبغض کرد،از اتاق ب یعل

 یب يها تیکه اگه نبود،اگه محبت هاش و حما یخطر بزرگ نجات داده بود،کس کیبار من رو از  نیدوم يبرا
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.آورد یسرم م ییخبر چه بال یخدا بمعلوم نبود اون مراد از  ایبودم، دهیزندون خواب ۀنبود،حتماً گوش غشیدر

.«دورت بگردم،بگذار دلت سبک بشه یاله ،یشیم یکن پسرم،خال هیگر«:دمیرو شن يمامان پر فیضع يصدا

.«!ترکم یدارم م ،يترکم مامان پر یدارم م«:دلم رو به درد آورد یبغض آلود عل يصدا

چرا  گهیبود،د اهیام س یمن بودم،من که زندگ یدبختمردم،باعث اون همه ب یام گرفت،داشتم از غصه م هیگر دوباره

 یم وونهیاعصابم،داشتم د يشد رو یم دهیسوهان کش ،مثلیعل هیگر يکردم؟صدا یاون ها رو خراب م یداشتم زندگ

کرد،من باعث اون همه عذاب وجدان بودم که  ندخواهر بزرگش دست بل يستاد،رویهمه ا يرو يبه خاطر من،تو.شدم

...بگم که يزیاتاق و چ يکرد،خواستم برم تو یاغون مرو د یداشت عل

.دوستش دارم یلی،خيدوستش دارم مامان پر-

 یم یداشتم چ.شدم رهیام و با دهن باز به رو به رو خ نهیس يکردم قلبم از کار افتاد،دست گذاشتم رو احساس

تا آسمون بود؟ مگه  نیفاوت ما از زمت نکهینه ا ؟مگهیعل.امکان داشت يزیچ نیمگه همچ!دمیاشتباه شن دم؟حتماًیشن

 یعنیمن، يخدا... یبا عل... نیزم يقرار بود رو گهید یعنیآسمونها ساخته بودم؟ يتو یرو با عل اهامیکاخ رو نکهینه ا

ممکن بود؟

.«دونم یدونم مادر،م یم«:اومد يمامان پر يصدا

.دیکار کنم؟شما رو به خدا کمکم کن یچ-

؟يخوا یکه حاال م یکمک خواست یاز کس يشد یبهش عالقه مند م یداشت یسرم؟مگه وقتپ یچ یعنیکار کنم  یچ-

بتونم خوشبختش کنم؟ دیکن یفکر م-

.تونه خوشبخت کنه یکه پاکه و عاشق،سنگ رو هم م ی،قلبیتون یمعلومه که م-

سرپناهم  نکهیا عوضنجا،یا يرو آورد ،منیعل يصورتم بگه نامرد يتو ندازهیتف ب ؟اگهیاگه خودش نخواد چ-

 ینم نیکن نمش،باوریندارم نب ،طاقتيمامان پر رمیم یم ره،منیم نجاینباشه از ا یراض ؟اگهیچ یبهم نظر داشت یباش
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.کنم یتونم بدون اون زندگ

ازش بپرسم؟ يخوا یخونم،م یتوست،من از چشمهاش م شیپسرم،دل اون هم پ یکن یاشتباه م-

...آخه ...فعالً نه... ينه مامان پر-

رو به رو بشم،داشتم  یبا عل دمیکش یخجالت م. مثل مجسمه خشکم زده بود.بلند من رو صدا زد يبا صدا يپر مامان

.«بله؟«:ستادمیدر ا يو جلو دمیکش یقینفس عم.سوختم یاز حرارت م

.«دخترم نیبنش ایب«:يدست مامان پر يو دستش تو نییکرد،سرش پا ینگاه نم یعل

دست  يدستم رو گرفت و گذاشت رو.به من کرد و لبخند زد یقینگاه عم يامان پرتخت نشستم،م کنار

.«نیخوشبخت بش«:یعل

 رونیاز اتاق ب یو عل مینگاه کرد گهیچند لحظه هاج و واج به همد.میهر دو جا خورد يمامان پر یکار ناگهان از

 یبال در م ،داشتميه از غم،از شادن یبود ول سیکنم،چشمهام خ فیاون لحظه توص يتونم احساسم رو تو یرفت،نم

بکشم  ادیتونستم فر یکنم،م یام مخف نهیس يمجبور نبودم عشقش رو تو گهیمال من شده بود،د اهامیآوردم،مرد رو

وجودم .دستهام داشتم يرو تو یدوست داشتم عالم و آدم بفهمند که من خوشبختم،چون خوشبخت.که دوستش دارم

.داشت یکه تا آخر عمر،من رو سر پا نگه م يدیداشتم،ام دیام ام ندهیآ يداشتم،برا گاه هیتک گهیمملو از عشق بود،د

دوتاتون  د،هریهر دوتاتون ماه«:رو فشار داد و گفت د،دستمیخند یچشمهاش هم م یخوشحال بود،حت يپر مامان

ت کن،مطمئن باش رو راح الشیشکه،برو خ يبرو مادر،برو سراغش،هنوز تو... د،یش یم د،خوشبختیدار یپاک يدلها

.«کشه،تامل نکن یانتظارت رو م

رو به هم  یکه من و عل ییبود،دستها یکهمتعلق به قلب بزرگ ییدم،دستهایرو بوس يمامان پر يشدم و دستها خم

.یعل شیکرد،محکم و استوار رفتم پ يلرزانم رو قو ينگاهش قرصم کرد و حرارت وجودش پاها.داد وندیپ

.انیگر يایما يو زل زده بود به تابلو يها،پشت به د ر ورود یاز صندل یکی يسته بود رونش یباز بود،عل هیآتل در
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به عشقم اعتراف  يبگم،چه جور یدونستم بهش چ یمن بود،نم یعشق زندگ نیو آخر نیاول یزدم،عل ینفس م نفس

بهم پشت کرد و به تابلو دوباره .جا خورد دنمیطرفم،از د دیدر رو که بستم چرخ.کنم؟به خدا توکل کردم و رفتم تو

.«خواد بگو یدلت م یچ ا،هریمن آماده ام ما«:شد رهیخ

.«بگم؟ یچ«:دمیپرس یفیضع يصدا با

خرم،حقمه،بگو و خودت رو  یبه جون و دل م یبگ یمعرفت،هر چ یسرم،بهم بگو نامرد،بگو ب يفحشم بده،بزن تو-

و دلم  نجامیا یبگذار وقت. هر رئزه ات دلخوش باشم دنینرو،بگذار به د نجایتو رو به جان سروش از ا یکن،ول یخال

 ادیقشنگت پر بکشه و ب يایرو شهیهم مثلوقت  ،اونیراحت باشه که هست المیتوست خ شیاون اتاق پ يتو

حرف بزن ... خوام ینم يزیچ نیاز ا ریبوم بکشمش،از عشقش بنوازم،خدا شاهده که غ يکنم و رو نجا،نگاهشیا

.یمون یبگو که م... ایما

قسمم عوض  نیکه باالتر ،مدتهاستیمن رو به جان سروش قسم نده عل گهید«:پاهاش خم شدم يرفتم و جلو آهسته

 يمنه، چه جور دیام ۀخون نجایتو بهتر؟ا شیکجا برم،از پ ؟منيشده،من رو به جان خودت قسم بده،اصالً چرا قسم بد

.«تونم تنهات بگذارم؟ یم

کنه،اون موقع  هیگر دیپشت و پناه من،که نبا... چشمها نیا«:گونه هاش يرو دمیکش کرد،دست ینگاه م ریو متح مات

.«کنم یگاه محکم خودم شک م هیبه تک

 یبگ دیبا ،تویبگم عل يزیبه تو چ دیمن نبا«:کرد،نگاهم رو ازش گرفتم یصورتم حرکت م يناباورانه رو اجزا نگاهش

.«...ام،اون از یاز زندگ هه،اونایکه پرونده ام س یمن!که آخه تو کجا و من کجا؟

وقت نتونست احساسم  چیه یگیکه م ییزهایحرف نزن،به خدا قسم چ يجور نیا،اینگو ما«:لبهام يگذاشت رو دست

 ایکه به تمام دن يقلب مهربون دار هی،یمثل فرشته ها پاك و معصوم اه؟تویس ةرو نسبت بهت عوض کنه،کدوم پروند

 رونیو!... دمتید يداریب يتو یوقت یبشه،ول بمینص يفرشته ا نیکه همچ دمید یمخواب هم ن يتو یمن حت.ارزه یم
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از خودم هم فرار  یدم،حتیترس یکشتم،م یخودم م يشد،احساسم رو تو یخواستم قبول کنم،باورم نم یا،نمیشدم ما

.«...کردم یم

.«خندون هم مال من باشه يایما خواد یدلم م یرو دارم،ول انیگر يایدرسته که من ما«:دست سرم رو آورد باال با

.«هستم مال تو یهر چ... یعل ستمین زیچ چیمن ه«:زدم لبخند

.«دوستت دارم«:رو بغل گرفت سرم

.«من هم دوستت دارم«:لبهام از هم باز شد یامن به سخت گاهیاون جا يتو

.«رو داشتم ییایدر يچشما نیا يآروز:کرد یمشتاقانه نگاهم م یدم،علیتلفن سرم رو عقب کش يصدا با

.«من جاش رو با تو عوض کرده یزندگ دیچند وقته خورش«:گفت یشد،به آرام یقطع نم يتلفن لحظه ا يصدا

.«...ات دنت،حرفهات،عالقهیکنه،نگاهت،ظاهرت،لباس پوش یم وونهیآدم رو د زتیهمه چ«:ادامه داد و

دستگاه  يرو از رو یتلفن خودش رو هم کالفه کرد،بلند شد و با عجله گوش يبار صدا نیا

.«؟ییسالم،تو...بله؟«:برداشت

.. «:زانو خم شد و بهم زل زد يپاهام رو يبار اون جلو نیاش نشستم،ا یصندل ياومد طرف من،بلند شدم و رو دوباره

 یلیخ.. .نه،کار دارم برزو... باشه باشه... فردا صبح... نه،امروز نه... ؟یک... میآره بر... ها؟ ... دمینه نخواب... ها؟

.«خب،خداحافظ

.«ایما شهیباورم نم«:زیم يرو قطع کرد و گذاشت رو تلفن

 يجور نیروز ا هیکه  دمید یخواب هم نم يتو یباورش بشه منم،حت دیکه نبا یاون کس«:انداختم ریسر به ز خجالتزده

 یاحساس م... يداد رو نجات ،منيمن شد یگاه زندگ هیتو تنها تک.دی،محبت،عشق،اميبه من داد زیبشه،تو همه چ

.کنه یم زمیقلبم جا بدم،داره لبر يعشق رو تو نیتونم ا یکنم نم

کارگاه برزو،جرقه اش اونجا  اطیح يکرده،از همون نگاه اول، تو زیوقته که لبر یلیمن رو خ«:جلو خم شد به
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ها  هیکالو يرو یقشنگت که وقت يهات،عالقه ات به هنر،احساساتت،آخر سر هم دستها تت،محبتیبود،بعدش معصوم

بهادر رو  شنهادیپ ی،وقتیداشته باش يبهتر ةندیآ یتونست یتو م رم،یتو پ ۀکردم واس یام کرد،فکر م وونهید،دیرقص یم

 یوقت ،امروزیحرفت بمون يکردم رو یبود آرزو م یجوابت منف یباشه،وقت یکردم جوابت منف یگفتم،آرزو م یبهت م

 دمید یوقت. یپشت اطیشدم مثل برق اومدم ح ادهیکه پ یاومدم خونه،از تاکس یبا چه شوق یدون یپروازم کنسل شد نم

 يا... کردم یداشتم دق م.بود سیخ شهیقشنگت که مثل هم ياون چشمها... ،بعدشیینجایبازه حدس زدم ا هیدر آتل

افتاد  یم یاون اتفاق لعنت ا؟اگهیما یبودم چ ومدهیاگه ن... يوا... يوا... یکن یم هیگر يکه اون جور نمیو نب رمیکاش بم

.«احمدرضا رو ایکشتم  یخودم رو م ای

رو  نیتونه مالک من باشه،ا یاز تو نم ریکس غ چیکردم،ه یفرار م ،منیافتاد عل ینم یاتفاق چیهم ه ياومد یاگه نم-

.يشدم تا برگرد یگم و گور م ییجا هیرفتم و  یمدتهاست که با خودم عهد کردم،م

.يکه بر يرو ندار ییاآخه کجا؟تو که ج-

.کس جز تو به من نرسه چیکه دست ه ییرفتم،جا یم ییجا هیباالخره -

به خدا التماس کردم،که تو رو از دست ... شب تولد ،همونياون شب مثل ستاره ها شده بود«:شد رهیمن خ به

.«اضطراب بودم يام بود،همش تو یشب زندگ نیندم،دروغ گفتم که بهم خوش گذشت، بدتر

.حرفها رو از زبونت بشنوم نیوقت ا چیکردم ه ینم ؟فکریعل یچرا زودتر بهم نگفت-

.کردم یتعلل نم يدینشون م یعکس العمل نیدونستم همچ یباور کن اگه م-

!آقا؟-

تعجب کرده  تیاون وضع يما تو دنیاونم از د.بود م،بهجتیشد رهیخ يمثل صاعقه زده ها به در ورود ییتا دو

.«بله؟«:اخم کرد دنشیبا د یعل ارهیخودش ن يکرد به رو یم یسع یبود،ول

.مادرتون با شما کار دارند-



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٦

.بله آقا. امیبهش بگو االن م-

.«د؟یاریب فیلحظه تشر هی شهیخوام آقا،م یمعذرت م«:و دوباره برگشت رونیاز در رفت ب بهجت

 یلبخند زنان بلند شدم و صندل.دمیگنج یم نمپوست خود يتو یرفت،از خوشحال رونیب هیبلند شد و از در آتل یعل

تمام وجودم رو پر کرده  يشعر.شدم یدستهام رو پشت کمرم قالب کردم و منتظر عل.رو مرتب کردم زیدور م يها

.«...محکم تر از آهن... سقف پا بر جا هی... وزنر یسقف ب هی... سقفم کیتو فکر «:کردم یبود و آهسته زمزمه اش م

 گمیم... از تو و از خواستن تو... گمیاز شب و ستاره م... سقف با تو از گل نیا ریز«:سالن يقدم زدن توکردم به  شروع

.«...گمیو دوباره م

شعر رو  یۀدر ظاهر شد و بق يجلو ریسر به ز یعل.»... سقفمون افسوس و افسوس«:دمیرس يکم به در ورود کم

بود  دهیاومده بود تشکر کنه،ترس«:داد دمیدلم ازش پرس يرو که تو یلبخند زد و جواب سوال دنمیبا د.خوردم

 يدونست داستان از جا یراه انداختم،نم اهمه سر و صد نیبه خاطر اون ا شتریکرد ب یم الیخ چارهیب...شوهرش رو 

.«خوره یآب م يا گهید

مادرت؟ شیپ يرینم-

...ای یمون یم نجایا رم،تویچرا م-

.يمامان پر شیپ رمیم-

.«گردم یزود بر م«:دستم رو گرفت یبونمهر با

اتاق  يبا عجله رفتم تو.بود زیم ينهار رو ینیس.شدم يمامان پر ۀخون یکه رفت راه یوقت.تکون دادم که باشه سر

.«جان؟ ایشد ما یچ«:دیدم،پرسیکه بهم افتاد خجالت کش ،چشمشيمامان پر

.«شد ریکه د دیببخش«:لب گفتم ریزدم و ز لبخند

.«خدا رو شکر«:ال و چشمهاش رو بستگرفت با سر
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 يساعت گذشت و خبر مین.میشد یمنتظر عل زیهال و دور م يتو میهم اومد ته،بایبنش یصندل يکردم رو کمکش

روزنامه ورق  يخودیمن هم ب.نشست ونیزیتلو يجلو يو مامان پر میناهارمون رو خورد يمامان پر ۀنشد،به خواست

رو  لتیبلند شو وسا ایما«:از در اومد تو یکه عل ومدینهار ن لیبردن وسا يهجت برافکر بودم که چرا ب يزدم و تو یم

.«جمع کن

.«جان؟ یکجا عل«:دیبا تعجب پرس يمن مامان پر عوض

.«يبر نجایچند روز از ا دیبا«:من بودم یصحبت عل يرو

.«برم؟«:يمامان پر ينگاهم برگشت رو ناخودآگاه

.«ینباش نجایم بهتره اآره،تا من برگرد«:ادامه داد یعل

.«شده پسرم؟ يزی؟چیقدر هول نیجان؟تو چرا ا یکجا بره عل«:خواست جو رو آروم کنه یم متیبا مال يپر مامان

صبح زود پرواز  م،منیعجله کن دیا،بایپاشو ما... به کارش نداره يکار یست،کسین یبرمش کارگاه برزو،اونجا کس یم-

.«راحت تره المیخ یدارم،اونجا باش

؟یچ يپس مامان پر-

.«گذاشتم یباور کن مجبورم وگرنه تنهاتون نم«:دوخت ينگاه مهربونش رو به مامان پر یعل

 رم،اگهیگ نیمن هم راحت تره،من که زم الیخ يجور نیدونم پسرم،حق با توست،ا یم«:سر تکون داد يپر مامان

.«کنم تیتونم ازش حما ینم ادیدختر ب نیسر ا ییبال

 لیساك کوچک آورد که وسا هیبرام  یعل.اتاقم و لباس عوض کردم يتو ،رفتمیو عل يمنتظر مامان پر ينگاهها ریز

احمد  ةزد رتیح يکردم و در مقابل چشمها یخداحافظ يآماده که شدم از مامان پر.چند روزه ام رو بردارم يضرور

.از اون جا رفتم یکرد،با عل یباغ کار م يرضا که تو

.یبزرگه ممکنه شبها بترس یلیجان،اونجا خ ایهت سخت بگذره ماهفته ب کیممکنه -
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.ترسم یوقته که از تنها موندن نم یلینداره،خ یبیع-

.«دیبه ذهنم نرس يا گهیبه جان خودت فکر د«:زد یتلخ لبخند

.خودم هم اونجا راحت ترم تیوضع نیدونم،نگران نباش،با ا یم-

 ایاومد  یموقع کس هیاون جا رو نداره،اگه  دیکس هم کل چیرفته شهرش،هبرزو هم  م،کارگریستیمن و برزو که ن-

.تلفن کن سیافتاد به پل ینکرده اتفاق يخدا

.باشه-

 یوقت.نیکرد و گذاشت صندوق عقب ماش دیشد،دو تا پاکت پر خر ادهیسوپر مارکت پارك کرد و پ کی يجلو

تختخواب کوچک و  هیکه توش  یآشپزخونه و اتاق کوچک يرو گذاشت تو لیوسا یکارگاه نبود،عل يتو م،برزویدیرس

 یدفتر،صداش رو به سخت يرفت تو یتخت نشستم،عل يساکم رو گذاشتم گوشه اتاق و رو.نشونم داد.بود يبخار کی

 زیم يرو يبر کی.دفتر يکردم و برگشتم تو زانیام رو آو يپالتو و روسر.زد یحرف م یتلفن دم،داشتیشن یم

... کرد شهیکار م یچ نمیبب میو برگرد میدونم،حاال بر ینم... بهتره نجایا.نه،نه... آره،... نجایا آوردمش«:نشسته بود

.«باشه،فعالً خداحافظ... اوهوم... اطیح يگذارم تو یرو م نیماش... نجا دنبالمیا ایچمدونم همراهمه،ب

.«برزو بود«:رو قطع کرد و نگاهش به من افتاد تلفن

نجام؟یکه من ا یگفت-

.يراحت تر نجایگفت ببرمت خونه شون،گفتم ا یآره،م-

.بهتره نجایآره،ا-

.«؟یکن ینگاه م نیچرا همچ«:دمیخند.کنارم نشست و به صورتم زل زد اومد

.هفته کی ۀرم،واسیبگ يخوام انرژ یم-

!يرو هم همراه خودت ببر يمنبع انرژ یتون یم ياگه بخوا-
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.کردم یکار رو م نیا لیتونستم با کمال م یاگه م-

.«ست؟یگشنه ا ت ن«:رو جمع و جور کردم خودم

؟يمگه تو گشنه ا-

؟يخورد... دمیشا ای... يتو نهار نخورد ینه،ول-

.رونیب میبر يخوا یم.ستیگشنه ام ن ینه،نخوردم،ول-

.میبر-

 يجلو ستیگفت گشنه ن یم نکهیا برخالف یعل.میاومد رونیاز کارگاه ب یام رو برداشتم و با عل يپالتو و روسر دوباره

.میدیخند یم يخودیو ب میهر دو خوشحال بود.داد تزایرستوران نگه داشت و سفارش پ کی

.اینشونت بدم ما ایدن ۀخواد به هم یدلم م-

 رانیا نایکاش مامان ا«:هم يام رفت تو افهیق.»...خواست یمنم دلم م«:دمیو خند زیم يام رو گذاشتم رو نوشابه

.«شدند یخوشحال م دنتیتماً از دودند،ح

.«کنند؟ یم يجور نیچرا باهات ا«:شد يجد

.کنه دایرو پ نیمیرد مامان س يجور هیترسه که بابا  یم دیسع ییدا-

.رسه یکه دستش به اون ها نم يجور چیشه؟هیم یخب،مگه چ-

.تونه با حرف مامان برگردونه یم... آخه بابا،زبونش-

را از رفتن منصرفش نکرد؟طوره پس چ نیاگه ا-

.کنم یم فیرو برات تعر زیهمه چ يبخوا ره،اگهیدونست که داره م ینم-

.حتماً یشیاگه ناراحت نم-

.«خورد؟ ینم یکه دهن یستین یمگه تو همون«:تعجب کردم.ام رو برداشت و خورد نوشابه
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.«که میمن و تو ندار گهید«:زد و گفت يمعنادار لبخند

.«یخوشبختم عل یلیمن خ«:شدم و گفتم رهیخ اهشیس يمهالحظه به چش چند

.«؟یشینم مونیپش«:گفت طنتیش با

.شمینم-

.ستمین یکن یم الیاون جورها هم که تو خ م،منینیب یحاال م-

.وقته که شناختمت یلی،خیهست-

.پدرت دنید میروز با هم بر هیدوست دارم -

ت؟یاون وضع يتو... آخه-

.که نکشته ؟آدمیتیچه وضع-

 شش،مجبورمینرم زندان پ ادیکه بابا ازم خواست ز یبابا،از وقت لیتماس گرفتم،وک یمعصوم يبا آقا شیچند روز پ-

.بپرسم یمعصوم يحالش رو از آقا

 یم لشیخب،وک...دنش،ید میریروزها با هم م نیهم یست،ولیتو ن يبرا یمناسب طیمح ا،زندانیپدرت حق داره ما-

گفت؟

.ستیخوب ن ادیحالش زگفت  یم-

؟یچ يبرا-

.گفت افسرده شده یم-

رو  الشیخ دیدنش،باید میبر دیشه،بایآدم حال و روزش عوض م عتاًیطب طیاون مح يباالخره تو«:دیکش قینفس عم هی

.«از بابت تو راحت کنم

.«؟یبگ یبهش چ يخوا یم«:دمیزده پرس خجالت
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.نمیکنار خودم بب یلباس عروس يخوام بگم اجازه دارم عروسک شما رو تو یم-

؟یاگه قبول نکنه چ-

.«کنم یاش م یراض«:زد چشمک

تمام مدت با دقت به حرفهام گوش کرد و در .کاست. کم  یکردم،ب فیتعر یعل يشب تمام گذشته ام رو برا اون

.ه تکرار بشهتلخم دوبار ۀوقت تنهام نگذاره و اجازه نده گذشت چیکنارم بمونه،ه شهیبهم قول داد هم تینها

 یعل.عالمه مجله و کتاب آورده بود تا حوصله ام سر نره کی ،برامیگذشته بود که برزو اومد دنبال عل مهیاز ن شب

وجود نداشت و  يسرگرم کننده ا زیچ چیکارگاه واقعاً ه يتو.تشکر کرد یکار برزو خوشحال شد و کل نیاز ا یلیخ

 نیبا حضور برزو صورت گرفت به خاطر هم یو عل نه چندان گرم من یخداحافظ.تونست مشغولم کنه یاون مجالت م

.نبره ییتا برزو بو میکرد تیهر دو رعا

.کارگاه رو به من داد و برزو سفارش کرد تلفنها رو جواب ندم دیکل یعل

از عشق .ماتاق نشستم و به فکر فرو رفت يوارید يکنار بخار.و برزو رفتند،تمام درها و پنجره ها رو بستم یعل یوقت

 یشدم و تب م یمدام رنگ به رنگ م.ام رو دگرگون کرده بود یاحساس قشنگ حال درون نیبودم و ا زیلبر یعل

.پتو ریو رفتم ز دمیوسرو ب یقشنگ عل يایبار رو نیصدم يبرا.زد دهیباالخره سپ.کردم

و دوم ستیب فصل

 یشد ضربان قلبم رو باال م یم دهیدفتر شن يتوکه از  ییقدمها يصدا.دمیوحشتزده از خواب پر يدر ورود يصدا با

 رونیگرفتم از اتاق ب میتصم.اومدم و با عجله لباس خوابم رو عوض کردم رونیسر و صدا از رختخواب ب یب.برد

دو به !اونجا رو نداره دیکل یگفته بود کس یعل یول!نجا؟کار اومده بود او يبرزو بود و برا ياز همکارها یکی دینرم،شا

 المیبهادر خ دنیبعد با د یول دمیکش یکوتاه غیبه در خورد و بالفاصله در اتاق باز شد،ج يم که تک ضربه اشک بود
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.«!د؟ییسالم،شما«: راحت شد و لبخند زدم

.که ترسوندمتون دیخانوم،ببخش ایسالم ما-

.نجایا ادیب یکردم کس یکنم،فقط فکر نم ینه،خواهش م-

.من اومدم به شما سر به زنم-

به من؟-

به زور .امروز يگذاشتم برا... خب یام،ولیب شبیهمون د نجا،خواستمیشما رو آورده ا یبرزو گفت که عل شبیبله،د-

.«دم کنم يتا براتون چا دینیبنش... پس«:زدم و گفتم يلبخند

شه؟یزحمتتون نم-

.دیینه،بفرما-

که دستش  يدفتر و روبروش نشستم،مجله ا يتم تورف يچا ینیبعد با س قهیدفتر نشست و من هم چند دق يتو بهادر

.«!خوردن داره ییچا نیا«:رو برداشت يها انداخت و استکان چا یاز صندل یکی يبود رو

.«خانواده خوب هستند؟«:زدم و بحث رو عوض کردم لبخند

.گذره یبهتون سخت م نجایاصرار داشتند که ببرمتون اونجا،ا یلی،خیخوبن،مرس-

.راحتم نجایا یممنونم،ول-

خودتون؟ ۀخون دیخوام بدونم که چرا نرفت یم یول... پرسم یکه م دیبخش یم-

.« ...چون... خب«:لب گفتم ریسرگرم کردم و ز يرو با استکان چا خودم

.«میست،بگذریمهم ن«:رو قطع کرد حرفم

.«من باهاتون صحبت کرد؟ ةدربار یعل«:نییرو آورد پا صداش

دادم،مگه برزو بهتون نگفت؟بله،من هم جواب رو -
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.کنم حرف خودتون باشه یفکر نم یگفت ول ییزهایچ هی-

.چرا،حرف خودمه-

د؟یشما مخالف ازدواج با من هست یعنی-

.«دیازدواج کن دیکه بخوا ادیاصالً بهتون نم«:دمیخند

چطور؟-

.کمه یلیآخه سن و سالتون خ-

.سالمه ستیمن ب-

.کنه شصت سالتونه یم الیندونه خ یکیسال، ستیب نیگیدهن پر کن م نیهمچ-

ازدواج مناسبه؟ يشصت ساله سن و سالشون برا يفقط آدمها یعنی-

.میبحث رو عوض کن نیاصالً بهتره ا... سال ستیبه نظر من ب یست،ولین نینه،منظورم ا-

تونه؟یزندگ يتو يا گهیکس د-

.«بله«:نداشت دروغ بگم یلیدل

.«؟یک«:کرد رییتغصداش به وضوح  تن

.«!یکی:گفتم یبودنش خنده ام گرفت و به شوخ یستیرودربا یب از

.خواستم اسمش رو بدونم یفقط م... من-

.بهتون بکنه یکنم کمک یفکر نم-

شناسمش؟ یکه من م نهیآشناست؟منظورم ا-

هول و وال  يتو!نه ایدرسته  یمن وعل ۀدونستم که عنوان کردن رابط یبدم،نم یدونستم چه جواب یقفل شد،نم دهنم

... ن؟یدیرس یآره خودمم،ک... جان یبه،سالم عل... بله؟.. «:رو برداشت؟ یگوش عیبودم که تلفن زنگ زد و بهادر سر
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برزو بهم ... بودم بهش سر بزنم نجاست،اومدهیآره ا... نه،شما بهش سالم برشون... کجاست؟ ،برزویخب به سالمت

.«یوشگ... باشه باشه... گفته بود

.«خواد با شما صحبت کنه یم«:کرد به من رو

.«الو؟«:رو از بهادر گرفتم یشدم و گوش بلند

.کوچولو ۀسالم فرشت-

.«؟یخوب«:زدم لبخند

کنه؟ یکار م یخوبم،بهادر اونجا چ-

.« ...آها«:بود گفتم ستادهیبه بهادر کردم که هنوز ا ینگاه مین

.«تاده؟سیا ؟اونجایحرف بزن یتون ینم«:دیخند

.آره-

که نکرد؟ تتیاذ-

.خوبه یهمه چ.نه،نه-

.رهیو بعدش م نهیش یکم م هی.ستین يبد ۀنگران نباش،گفتم که بچ-

ن؟یدیرس یراحت باشه،ک التیدونم،خ یم-

؟يدیدو ساعته،تو خوب خواب-

.ادینه ز-

.دمکر یداشتم به تو فکر م مایهواپ يدونستم عروسکم،من هم تمام وقت تو یم-

.نطوریمن هم هم-

.رمیگ یقربونت برم،مواظب خودت باش،من دوباره شب تماس م-
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.باشه،ممنون-

؟يندار يکار-

.دینه،مواظب خودتون باش-

.طور،خداحاقظ نیتو هم هم-

.خداحافظ-

شد و  کرد،از جاش بلند یطرف بهادر که حاال نشسته بود و کنجکاوانه نگاهم م دمیرو قطع کردم و چرخ تلفن

.«ه؟ی یعل يکه دوستش دار یکس:دیپرس

.«نیخوشبخت بش دوارمیام« :که ادامه داد دینگفتم،سکوتم رو د يزینگاهش کردم و چ متعجب

 یبودم و به حرفش فکر م ستادهیا يچند لحظه همون جور.از جانب من باشه رفت یمنتظر حرف نکهیا بدون

 یاز خودش نشون م يا گهیاون بود رفتار د يجا يا گهیگه کس دا دیشا.برخورد کرد هیقض نیکردم،چقدر راحت با ا

.هیفکر کردم که بهادر واقعاً پسر خوب!داد

رو  انیجر.میزد یبا هم حرف م یگرفت و کل یهر شب تماس م یعل.نگذاشتم رونیاون هفته پام رو از کارگاه ب يتو

شده داستان از شاپور و قاچاق و  یرش نمچون باو.دهیگفت برزو ساعتها خند یکرده بود و م فیبرزو تعر يبرا

!دل به من ببازه یبه اون جا برسه که عل نیهروئ

گرفته و گرم  يصدا نیا دنیوقت از شن چیدونستم ه یم.بود یبرام دلگرم ییاون مدت تنها يتو یعل يصدا دنیشن

.کرد یم دوارمیام یزد،همه همه به زندگ یصداش موج م يکه تو یهاش،صداقتیلحن کالمش، مهربون.شمینم ریس

کردم و  یکردند،هزار مدل خودم رو سرگرم م یحرکت م يساعت به کند يعقربه ها.نصف شب بود میدو و ن ساعت

هفته بود  کی.داشتم يگذشته،دلشوره و اضطراب بد قهیکه فقط چند دق دمید یکردم،م یدوباره به ساعت نگاه م یوقت

در رسوندم و  يکه اومد با عجله خودم رو جلو اطیدر ح يصدا.کردم یمدق  دنشید يبودم و داشتم برا دهیرو ند یعل
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.«تنگ شده بود یلیدلم برات خ«:دیام رو بوس یشونیپ.جا گرفتم یبار در آغوش پر مهر عل نیاول يبرا

برزو کجاست؟ نطور،پسیمن هم هم-

.من رو گذاشت وخودش رفت-

.«کن،خوش گذشت؟ فیخب،تعر«:دستهاش رو گرفتم مشتاقانه

؟يکن،چه کارها کرد فیتعر م،تویگشتن نداشت يبرا یفرصت ادیبود،ز يسفر کار-

گفت  الشونیخ یمستأجر ب یتماس گرفتم ول نایا دیناه ۀخون ،بایراست... نکردم،همش مطالعه و یخاص ،کاریچیه-

.من رو بهشون بده غامیفراموش کرده پ

خونه؟ میبر... رهیگ ینداره،باالخره م بیع-

.امیرو جمع کردم،صبر کن االن م لمی،من وساآره-

دادم و نگاه مشتاقم به  هیتک یصندل یبه پشت م،یخونه شد یراه یاتاق،ساکم رو برداشتم و با عل يعجله برگشتم تو با

.«تنگ شده يمامان پر يدلم برا یحساب«:بود،گفتم یعل

.مشینیبب میتون یکه خوابه،صبح م نطور،االنیمن هم هم-

.کنم تا صبح خوابم ببره یفکر نممن که -

م؟یبچرخ ابونهایخ يتا صبح تو يخوا یم-

؟یستیتو خسته ن-

.«!کنارم نشسته،نه يمنبع انرژ یوقت«:زد يمرموز لبخند

باز بود نگه  یمن اون وقت شب تصادف الیکه به خ یفروش یبستن کی يگذشت و جلو ابونیبا سرعت از چند خ یعل

.«؟یقکه مواف یبا بستن«:داشت

!چرا که نه؟-
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 شهیهم نجایا«:گفت میرو روشن کرد و مشغول خوردن شد ين،بخاریماش يگرفت و آورد تو یشد و دو تا بستن ادهیپ

.«يبازه،شبانه روز

.يکرد دایرو پ نجایا یکردم اتفاق یم الیجداً؟من خ-

هاش فوق العاده خوشمزه است،نه؟ یبستن.دونستم که بازه ینه،م-

.درد نکنه آره،دستت-

شدم و  ادهیپ.تونستم راحت باشم یکرد که نم ینگاهم م نینشست،همچ يبر کیاش رو خورد و  یاز من بستن زودتر

 یم«:دیصورتم زل زد و بعدش پرس يلحظه تو ن،چندیماش يسطل زباله انداختم و برگشتم تو يام رو تو یبستن یۀبق

.«ا؟یازت بپرسم ما يزیچ هیتونم 

.«؟يمن فکرهات رو کرد ةدربار«:گفت.آرهتکون دادم که  سر

.«کردم؟ یبهش فکر م دیبود که با یخاص زیکنم،چ یبه تو فکر م شهیخب،من هم«:کردم تعجب

.مونه ندهیآ ةمنظورم دربار-

.«مونم یکنارت م يکه تو بخوا یتا زمان«:زدم لبخند

همه  نکهیبه خاطر ا«:ورد و دستم کردآ رونیرو از توش ب یفیکوچک در آورد،انگشتر ظر ۀجعب کی بشیج يتو از

.«یبدونند تو مال من

 بایز نیبود که چند تا نگ یفیظر ۀبه انگشتر نگاه کردم،حلق جانزدهید،هیزده ام رو باال برد و بوس خی يدستا

.«درست اندازه است«:خندون گفتم.داشت

 یول میتا با هم انتخاب کن یباشداشتم خودت هم  دمش،دوستینروژ خر اد،ازیدونستم که خوشت م یم«:زد لبخند

.«میخر یم یکه دوست داشت یازدواج هر چ ياون قدر ذوق زده بودم که نتونستم تا برگشتنم صبر کنم،حاال برا

 یکیکنارم بگذارم و  يحلقه رو که تو دستم کرد نیتونم ا یم يچه جور«:به حلقه بود که با تمام وجودم گفتم نگاهم
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.«کنم یدارم از خودم جداش نم بخرم؟باور کن تا عمر گهید

با من موند تا به قلبم ثابت  شهیو هم شهیکه هم يوندیپ ۀنشون.وقت از خودم دور نکردم چیرو ه یعل یۀنگفتم،هد دروغ

.در وجودم داره شهیر یکنم که عشق عل

رو از دست نداد  شانیهم بن أسیو  يدینا ام يآرزوهام،تو يها رونهیو يام،تو یزندگ بیفراز و نش يکه تو يا شهیر

.و تنها همراه من شد

 ید،علیبوس یخوشحال شد و مدام سر و صورتمون رو م یلیخ دنمونیاز د يخونه،مامان پر میبود که برگشت صبح

من و مامان .کرد یم فیزد و خاطره تعر یحرف م زیکری یبود،عل یاون روز،روز خوب.آورده بود یسوغات یبرامون کل

.میکرد یاظهار تأسف م ای میدیخند یم ایش حرفها ریهم تحت تأث يپر

 !و چه زود گذشت؟... بود یچه لحظات خوب

و سوم ستیب فصل

دونستم  یم.میرسماً نامزد بش التیتعط يخواست با خانواده اش صحبت کنه تا تو یم یمونده بود،عل دیهفته به ع دو

 ستیجلودارش ن زیچ چیدونستم ه یم.داد یش مبه من آرام یلحن قاطع عل یکنند ول یکه اون ها به شدت مخالفت م

بود که  یوجودش موهبت.بود یمرد واقع کی یداشتم،عل یاحساس خوب.نشونه یم یو باالخره حرفش ره به کرس

.تونم شکر گزارش باشم ینم يجور چیکردم ه یاحساس م

.«!ابون؟یخ يتو میراه افتاد یچ ۀواس ینگفت«:دیبود که پرس ابونیچشمش به خ یعل

.«خوب درام ةدیا هیمن «:طرفش دمیزنان چرخ بخندل

؟یچ-

.رو عوض کنم يمامان پر يخوام حال و هوا یده،میع گهیچند روز د-
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؟يدار یمیچه تصم ه،حاالیعال-

به سر و صورتش  یدست هیشده،اگه  دیموهاش سف ۀهم شگاه؟طفلکیبرند آرا یرو نم يچرا خواهرهات مامان پر-

خودم فکر کردم حاال که خواهرهات سرشون  شیپ.گذاره یاش هم اثر م هیتو روح تازهشه،یجوون م یبکشه کل

م؟یکار رو بکن نیداره که ما ا يرادیتونن،ا یشلوغه و نم

.«خوبه بکن یکن یکه فکر م ينداره،هر کار یبینه،ع«:کرد و گفت يفکر

 شهیمون،مامانم هم یمیقد ۀخون کیکنه،نزد یکار م شگاهیآرا هی يخانوم،تو نیسراغ نسر میگفتم خوبه که امروز بر-

.رو اصالح کنه يخونه و مامان پر ادیتا ب رمیوقت بگ هیخوام ازش  یرفت اونجا،م یم

.بهش بگو ادیخب اگه م-

ش؟یاریب يبر یتون یاگه به ما وقت داد م-

.دنبالش میایم يخوا یکه م يهمون روز ؟خبیچ ۀوقت واس یآره،ول-

.میریاز حاال وقت بگ دیسرشون شلوغه،با یلشه،کیکه م دیدم ع-

مگه دکتره؟-

 شگرهایهم سر آرا نیهم يبرا.شگاهیآرا رنیخانومها م ۀهم شهیکه م دیع ؟دمیکن یچرا سوژه م!وا«:شدم یعصبان مثالً

ر خانوم از صد تا دکت کی يرفتن برا شگاهیکه بدبختها وقت سرخاروندن هم ندارند،آرا شهیروزها م هیشه،یشلوغ م

.«!آقا یهم واجب تره عل

.«کجا برم؟ دیخانوم محترم،حاال با نیشما بگ یطور،باشه،هر چ نیاوه،که ا«:دیخند

.سعادت آباد-

که توش هزار تا خاطره  یمیقد يابونهایخ يتو یعل نیماش یم،وقتیخونه سابق مون بود يها یکیبعد نزد کربعی

ام  ؟مدرسهيدیاونجا رو د«:دمیکش غیج میمدرسه که رد شد يجلونفسهام به شماره افتاده بود،از  دیچرخ یداشتم م
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.«بود

.«دوستهات تنگ شده،نه؟ يدلت برا«:نگاه کرد و سر تکون داد نهییآ يکه اشاره کرده بودم از تو ییلبخند به جا با

.یلیآره،خ-

دنشون؟ید يریدفعه نم هیچرا -

...نداشتم دم،دوستیکش یخجالت م لیاوا-

.«اون تابلو گندهه نگه دار يابون،جلویخ نیا يتو چیبپ«:دامه دادمبا عجله ا و

شلوغ  ادیشگاه،زیآرا يبا ذوق و شوق رفتم تو.داشتم يادیز جانیمحله مون و کوچه پس کوچه هاش ه دنید از

 يدرو گرفت،گفتم که رفتن سوئد و من و بابا هم به زو نیمیسراغ مامان س.شناخت دیخانوم تا من رو د نینسر.نبود

خانوم گفتم که پرستار  نیبه نسر.بدم حیتوض يزینداشت که براش چ یلیدل ینداشتم دروغ بگم ول م،دوستیریم

با من از .شد دیهفته قبل از ع کی يقرارمون برا.به سر و صورتش بکشه یدست هیو  ادیخوام ب یشدم و م يریخانوم پ

شد و با  ادهیپ نیما از ماش دنیبا د یعل.دنبالش ادیم یلگفته بودم که ع نه،آخهیرو بب یتا عل رونیاومد ب شگاهیآرا

.«؟يشوهر کرد«:دیکرد و با خنده ازم پرس یعل يبه سر تا پا یخانوم نگاه نینسر.کرد کیسالم عل ومخان نینسر

.«خدا دیبه ام گهیتا چند وقت د«:دیخند یبگم،عل یدونستم چ ینم

بچگانه  یلیحرکت کرد خ یکه عل نیم،همچیشد نیاشو سوار م میکرد یگفت،خداحافظ کیخانوم تبر نینسر

.«من رو شناخت؟ يدید«:دمیپرس

.«مگه قرار بود نشناسه؟«:متعجب ابرو گره زد یعل

!بهت دروغ گفتم یکن الیموقع خ هی دیگفتم شا-

.«!وونهید«:دیخند

.«!سایوا«:د،گفتمیچیکوچه پ ياز تو نیماش
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.«شده؟ یچ«:کرد هول

!یعل سایوا هقیدق هیتو رو خدا -

.«!اونجا کوچه مونه«:کوچه اشاره کردم و غمزده گفتم کیپارك کرد،با دست به  ابونیخ ۀگوش

.«خب؟«:زد لبخند

مارشال؟ دنید میبر میتون یم-

مارشال؟-

.بابا خونه رو فروخت،مارشال هم همون جا موند یقبالً که گفته بودم،وقت!نایسگ س-

م؟یبگ یچ میخب،حاال بر-

.«نمشیدوست دارم بب میاومد نجایحاال که تا ا«:گفتم مانهمعصو

.«کدوم خونه است؟!زبونت نیامان از دست تو با ا«:کوچه يتو دیچیو پ دیکش یقیعم نفس

که داره با  دمید یرو م نایکوچه س يآسا به مغزم هجوم آورده بود گم شد،تو لیخاطرات گذشته که س ونیم سوالش

مامانو  نیمکه،ماش یآب نبات م يسه چرخه اش نشسته و همزمان با سوار يرو که روکنه،سروش  یم يمارشال باز

روز خوب  کی يبرا یخستگ نیو در ع میردگ یرو که از مدرسه بر م دیو ناه نگ،خودمیپارک يجلو چهیپ یکه م

پر از  ،توشیلخونه بزرگ شدم ع نیا يمن تو«:اشاره کردم یرنگ يرفت و به در قهوه ا اریاخت یدستم ب!میآماده ا

.«خاطرات خوب و بده

اختر  ۀخون یکی نه،اونیش یم ییدکتر شمسا ه،اونجایسرهنگ تقو ۀاونجا خون«:دونه به درها اشاره کردم دونه

.«گمیدر سبز رنگ رو م ؟همونینیب یرو م یکی ه،اونیذهن ةعقب افتاد ناست،طفلکیسمانه ا ۀخون یکی نیخانمه،ا

 یم یزندگ نجایاز شوهرش طالق گرفت با پسرهاش ا یجون بود،وقت حهیمل ۀخون«:تملب گف ریتکون داد که آره،ز سر

چرا؟دو سال بعد پسر  دیکس نفهم چیکرد،ه یبود که خود کش عیصنا یمهندس يدکترا يکرد،پسر بزرگه دانشجو
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 نیدومسه ماه از فوت  اورد،دوین اقتط... جون حهیبود،مل یسال سوم پزشک يتصادف مرد،دانشجو يهم تو یدوم

دونم هنوز  ینم... بود یخونه خال نیکرد،از اون به بعد ا زیروز،روز مادر،خودش رو حلق آو هیپسرش گذشته بود که 

.«نه ای هیهم خال

.«؟ياول تو بر شهیم«:دمینگاه به در خونه مون پرس میکرد،ن یسکوت فقط نگاهم م يتو یعل

چرا من؟-

نکنه مرده باشه؟... وقت هیترسم  یم-

مارشال  يصدا.تعلل زنگ در رو زد یبعد از کم.شد ادهید،پینداشت،فقط نگاهم کرد،نگاه ملتمسانه ام رو که د یابجو

اومد دم در و در  ییچند لحظه بعد آقا.گفت يزیپشت اف اف چ یعل.شدم ادهیپ نیاز ماش جانزدهیمتعاقبش ه.بلند شد

بند پارس  کیمارشال پشت در بود و .آروم نگه داره ورفت سگ ر یمشغول حرف زدن بود،کلنجار م یکه با عل یحال

 رونیمارشال رو گرفت،سر مارشال که از در ب ةاون آقا خم شد و قالد.کرد، انگار وجود من رو احساس کرده بود یم

بود که با عجله خودم رو  يزیدادن چ حیهنوز مشغول توض یعل.کرد یم کهیت کهیداشت خودش رو ت.شد وونهیاومده د

 دم،کدومیخند یدلم م ينشم،خطرناکه،تو کیداد که نزد یصاحبخونه رو به من بلند بلند اخطار م.وندمرسبهشون 

خطر؟

من بود و  يجا نایکردم س یآرزو م.تمام صورتم خنده بود یکردند،از خوشحال یبودند و تماشا م ستادهیو اون آقا ا یعل

اش رو نشون  یمختلف مهربون يشد و به شکل هاپاهاش بلند  يبلند که شدم مارشال هم رو.دید یمارشال رو م

.زد یبود و نفس نفس م رونیکردم باهاش حرف بزنم،زبون درازش ب یمثل قبل سع.دادیم

.«دست بده ه،بهشونی یآقا اسمش عل نیا«:به مارشال گفتم د،رویخند ینگاه کردم که م یعل به

 یعل.شد رهیرو بو کرد،دستش رو باال آورد و بهش خ یعل یکم هین،یشونه هام برداشت و افتاد زم يرو از رو دستهاش

.«!کردم بلد باشه؟ یفکر نم«:اون آقا مشتاقانه گفت.آورد یداشت از تعجب شاخ در م
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.«هم بلده گهید يزهایچ یلیخ«:زنان گفتم لبخند

 یکل.چشمش يدستش رو گذاشت رو هینشست و  نیزم يرو.کردم به مارشال و ازش خواستم خجالت بکشه رو

سفارشش رو کردم و  یوقت رفتن حساب.کرد یبا اون آقا صحبت م یسرگرم مارشال بودم و عل یساعت میم،نیدیخند

و چشمهام  یدادم به صندل هیتک.دبرام پارس کر میچیکوچه بپ ياز تو یتا وقت.نکنند يخواهش کردم باهاش بدرفتار

.مهم سکوت کرده بود و اجازه داد از افکارم لذت ببر یرو بستم،عل

***

شوکه  دمشید یوقت.لی،آجینیریوه،شیکردم،لباس نو، م دیبراش خر یکل.میبابا رفت دنیبه د یروز بعد با عل دو

انگار اصالً من رو  دم،بابایخجالت کش یعل يکه داشت از رو يبا سر و وضع آشفته ا.به شدت افسرده شده بود.شدم

زبونش که باز شد اصالً .ستیکردم پدرم ن ساسلحظه اح کیکرد که  یتفاوت نگاهم م یسرد و ب نیشناخت،همچ ینم

 دنتیاز د ،مادرتيچرا تا حاال اقدام نکرد ،پسيبر دیبا«:زد يتکرار يفقط حرفها!ه؟یآقا که همراهته ک نیا دینپرس

.«...کنم یدق م نجایدارم ا شه،منیخوشحال م

کرد  یرو نگاه م نییبود،اکثراً پا ینگاهم به علو  ستادمیسالن ا ۀمن رو گرفت،گوش يجا یکردم و عل یبابا خداحافظ از

و  اوردمیطاقت ن گهیکرد،د یم هیگر نم،داشتیگفت،خم شدم تا عکس العمل بابا رو بب یم یگوش يتو ییزهایچ هیو 

کلمه هم حرف  کیراه برگشت  يام رو خراب کرد که تو هیوحبابا اون قدر ر تیوضع دنید.رونیاز در سالن اومدم ب

دستم رو که گرفت نگاهش .نگه داشت ابونیکه کنار خ میخونه بود يها یکیساکت بود،نزد هم ینزدم،عل

.«!کوچولو ۀکمتر غصه بخور فرشت«:به لب داشت یکردم،لبخند کمرنگ

.«بد بود یلیحالش خ«:کردم بغض

.«م؟یکم قدم بزن هی يخوا یم«:شد رهیخ ابونیو به خ دیکش قینفس عم هی

.«وضع؟ نیه با اآخ«:گونه ام يرو دیکش دست
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.«تا حالت بهتر بشه مینیبنش ایتر نیا يتو یشو کم ادهیحداقل پ«:ندادم،گفت یجواب

.«بخور«: فنجون قهوه رو سر داد جلوتر یبعد عل قهیشدم،چند دق ادهیپ نیماش از

.«کرد؟ هیچرا گر«:کردم و گفتم نگاهش

.شد یرو بهش گفتم احساسات انیجر یوقت-

بود؟ یخوشحالاش از  هیگر یعنی-

.آره،باور کن آره-

.يایخواستم تو ب ینم نیهم ۀ؟واسيدیسر و وضعش رو د-

ناراحت بود به  یکم هی يدید گه،اگهیداشت؟باالخره اون جا زندانه د یسر و وضعش چه اشکال ا،مگهیبس کن ما-

.نیکرد،هم یم تشیفکر تو اذ نکهیخاطر ا

 دنشید میبعد که بر ۀخوره،دفع یتو رو نم ۀغص گهیکردم،باور کن د رو راحت الشیمن خ«:زد و ادامه داد لبخند

.«اش عوض شده هیکه چقدر روح ینیب یخودت م

.«؟یگیراست م«:گفتم ملتمسانه

.«راحت باشه التیدلم،خ زیآره عز«:دیخند روزمندانهیپ یعل

***

 يبرا یام عوض بشه،کل هیتا روح رونیب برد یمدام من رو م یعل.داشتم يبد یۀدوروز بعد از مالقات بابا روح یکی تا

رفته  یعل يمحبت ها.کرد تا خوشحالم کنه یم يطفلک هر کار.ن،سنبل،شاهنامهیهفت س ةکرد،سفر یم دیخر دیع

.کرد یرفته حالم رو بهتر م

شد  یکلنجار رفتم تا باالخره راض يبا مامان پر یاز صبح زود کل.خانوم رو آورد نینسر ید،علیهفته مونده به ع کی

 يمامان پر يخانوم داشت موها نینسر.کشم یعروس و نوه هام خجالت م يگفت از رو یم.رهیخانوم رو بپذ نینسر
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 ینگذشته بود که مرجان در خونه رو باز کرد و عصب نشاز رفت قهیکرد که بهجت غذا آورد و هنوز ده دق یرو کوتاه م

.«چه خبره؟ نجایا«:اومد تو

 دنیخانوم زحمت کش نیا«:گفت یمیبا لحن مال ينگاه کردم که ماتش برده بود،مامان پرخانوم  نیدلهره به نسر با

.«زمیمن رو کوتاه کنند عز ياومدن تا موها

به من  یخانوم نگاه نینسر.یگفت یبه خود من م یموهات رو کوتاه کن یخواست یبهش اجازه داده؟شما م یخود،کیب-

 یاز مرجان م يبودم مستأصل که چه کار کنم،بد جور ه؟موندهیک نیا یعنیهم که  يتو دیکرد و اخمهاش رو کش

.«آقا اجازه گرفتم مرجان خانوم یمن از عل«:لب گفتم ریدم،زیترس

اجازه گرفتم؟پس من  یاز عل یگیو م یکن یدلت بخواد م يهر کار!با هفت جد و آبادت يتو غلط کرد«:دیکش ادیفر

.«پول علف خرسه؟ ؟مگهیکن دیهمه خر نیاجازه داده که ا به تو یخونه چه کاره ام؟ اصالً ک نیا يتو

رو  فتونیتشر دیتون یم«:خانوم گرفت نیرو از دست نسر یچیکرد،اومد جلو و ق یاشاره م نیهفت س ةدست به سفر با

.«دیببر

.«جان بدو که مرجان آبرومون رو برد یعل«:هیاومدم و رفتم آتل رونیعجله از در خونه ب با

.«شده؟ یچ«:و روپوشش رو در آورد نیتربانت يمو رو گذاشت تو قلم عیسر یعل

.کنه یم رونیخانوم رو ب نیداره نسر-

.«تا برگردم نیجا بنش نیست،نترس،همین یچیه«:دستهاش گرفت نیرو ب صورتم

 ریبه خ یکردم که همه چ یرفتم و خدا خدا م یتند تند راه م.نمیقرارتر از اون بودم که بنش یمن ب یرفت،ول

.«خانوم رفت؟ نیشد؟نسر یچ«:طرفش دمیبرگشت،دو یبعد عل ۀقیبگذره،چند دق

 یخانوم داره کارش رو م نیخونه، نگران نباش،نسر يدلم،مرجان برگشت تو زینه عز«:گفت یشگیهمون لبخند هم با

.«کنه
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.آبرومون رفت-

!گهینداره،مرجان د یبیع-

 یچه گناه يکرده؟مامان پر یچه گناه چارهیاون زن ب یول ستیم نبگه مه یمن هر چ ،بهیعل شهیکه نم يجور نیا-

کرده؟

رو با مرجان  فمیامشب تکل نیهم ،منيمامان پر شیکار کنم،تو برو پ یدونم چ یتو غصه نخور،م«:محو شد لبخندش

.«کنم یم کسرهی

.«؟یرو بهشون بگ زیهمه چ يخوا یم یعنی«:دمیپرس مضطرب

تند  يرو با رفتارها فمیخوام تکل یامشب م یآماده شون کردم،ول باًیتقر یعنیگفتم، ییزهایچ هیراجع به خودمون -

.مرجان روشن کنم

 یخودت رو کنترل کن که عصب یبگو ول یبگ يخوا یم زیچ نداز،هریجان،تو رو خدا دعوا راه ن یمواظب باش عل-

.ینش

.تنهاست يپر شم،برو،مامانیزم،نمیعز شمینم-

 یشد حت یروم نم قتیکنم،در حق یخانوم عذرخواه نیاز نسر يجور هیگرفتم  میخونه بشم تصموارد  نکهیاز ا قبل

به روم  يزیحرفها بود که چ نیالبته اون خودش با شعورتر از ا.یچشمهاش نگاه کنم چه برسه به عذرخواه يتو

خواستم کمکش کنم که .کرد یم خرده موها رو جمع تداش.افتاده یخونه انگار نه انگار که اتفاق يرفتم تو یوقت.ارهیب

 یتوهم بود،سع یلیخ يمامان پر.زده بود خی باًیکه تقر ییغذا میو دور هم غذا خورد دمیناهار رو چ زیم.نگذاشت

رو  زیبا نگاه ازش خواستم که آروم باشه و همه چ.کامالً معلوم بود که دلش شکسته یول میداشت ما متوجه نش

.فراموش کنه
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کردم نتونم از  یبود،فکر نم یکار سخت.رو رنگ کرد و من حمومش کردم يمامان پر يخانوم موها نیاز نهار نسر بعد

کارم تموم  یوقت.کمک کنم يتقاضا نیکار رو کردم،دوست نداشتم از بهجت خبرچ نیو هر طور بود ا امیپسش بر ب

با .شوکه شد دیرو د يمامان پر یقتو یعل.تا ببردش خونه یکردم و رفتم دنبال عل ییرایخانوم پذ نیکم از نسر هیشد 

.خانوم تشکر کرد نیاز نسر یو کل دیرو بوس يمامان پر ۀگون یمهربون

.«!ها نیخوشگل شد« :بخوابه کنار تختش نشستم و گفتم يمامان پر نکهیشب قبل از ا اون

.«دستت درد نکنه«:زد لبخند

.«رهیگ یدلم م يجور نید،ایخدا ناراحت نباشتو رو «:و گفتم دمیرو از چشماش خوندم،صورتش رو بوس یناراحت

.«ه،نه؟یخنده دار ياینه،دنیب یمحبت م شتریها ب بهیرفتارها عادت کردم،آدم از غر نیبه ا گهید«:دیخند یتلخ به

سه تا پسر گردن کلفت دارم که االن «:شد سیکه دوباره شروع به حرف زدن کرد چشمهاش خ نیکردم،همچ سکوت

.«وفاست یب یلیزمونه خ نیدند،ایحالم رو نپرس یتلفن یماهه حت شیش

... یه... ؟ینیشدن پروانه ات رو بب لیکه خار و ذل یینصرت اهللا خان کجا... یه«:موند رهیروبرو خ واریبه د نگاهش

.«رمیم یکن،دارم ذره ذره م ر،راحتمینصرت اهللا خان دست من هم بگ

طاقت ندارم نصرت،من و  گهید«:برداشت یز کنار پاتختعکس شوهرش رو ا یرو برگردوند و به سخت سشیخ صورت

کم  یچ يمن از مادر ،يشما شاهد بود... وفا باشند؟ یکه ب میداد ادیبهشون  م؟مایداد ادیبه بچه هامون  نارویشما ا

. ..نصرت اهللا؟ میمگه ما عاشق نبود!...اون ها هزار دفعه مردم و زنده شدم ۀغص نیبا کوچکتر شهیگذاشتم؟من که هم

.«از ما بود؟ یم؟کوتاهیبد ادیبهشون عشق و دوست داشتن رو  میمگه ما نخواست

دلتنگم «:گفت دهیبر دهینگذاشت ادامه بده،عکس رو گذاشت سر جاش و بر يمامان پر یۀهق و هق گر يصدا

 يان پرمام يطاقتم رو از دست دادم و همپا گهید.»نصرت،خسته ام،شما رو به موال وساطت کن زودتر راحتم کنند

 نیمادر ا هیحق  یعنی!چارهیزن ب.دیترک یدلم داشت م.صدقه اش رفتم دمش،قربونیکردم،نوازشش کردم،بوس هیگر
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هستند؟چرا محبت و عاطفه  يجور نیآخه چرا آدمها ا!خالص بشه؟ یکه از زندگ فتهیروز به التماس ب هیبود؟که 

که سر پا باشند پدر  یپدر و مادر تا وقت یعنیبفهمند؟رو از دست بدن تا ارزشش رو  يزیچ دیبا شه؟حتماًیسرشون نم

 یراحت نیبه هم غشونیدر یب يها ستند؟محبتیپدر و مادر ن گهیگوشه افتادند د هی وشدند  ریپ یو مادرند؟وقت

شه؟یفراموش م

و به  نشستم يهمون طور.دیکرد که باالخره آروم گرفت و خواب هینشستم،اون قدر گر يکنار مامان پر یلیشب خ اون

لب  ریو نوازشش کردم،ز دمیخواب هم صورتش غم داشت،دستهاش رو بوس يتو یشدم،حت رهیمعصومش خ ةچهر

.«کنهتونست من رو ازت جدا  یمن دخترت بودم،اون موقع فقط مرگ م یکاشک«:گفتم

 يد،موهایب پرهراسون از خوا يمامان پر. شدم داریب یشب بود که با تکون دست مهیدم،نیو خواب دمیدراز کش کنارش

.«د؟یدید یخواب م«:کنارش نشستم.دستش بود يبافته شده ام تو

کم آروم گرفت دوباره سوالم  هی یبا عجله رفتم براش آب قند آوردم، وقت.شده بود دیو واج نگاهم کرد،لباش سف هاج

از حدقه در  يزشت با چشما رزنیپ هیدم،یطناب چسب کیبه  يبلند يتو دمیآره،خواب د«:رو تکرار کردم، گفت

.«خواست من رو از طناب جدا کند یاومده م

من .اون قدر نشستم تا دوباره خوابش برد. »دیدیچون دلتون گرفته بود خواب بد د ست،حتماًین يزیچ«:کردم بغلش

خوب «:دیلبخند زدم،پرس.شدم داریب يمامان پر يصبح با نوازشها.دمیو کنارش خواب دمیهم دوباره دراز کش

.«؟يدیخواب

.کنار شما بودم ،چونیلیخ-

.یبخواب نجایهر شب ا یتون یم ياگه دوست دار-

 یکه نم گهیچند نفر د نجا،بایا.برادر و مادر خدا بامرزم اومدند دمیخواب د«:محو شد و ادامه دد لبخندش

.«دیخند یکرد و م یاهللا هم بود،نگاهم م م،نصرتیزد یقدم م اطیح يشناختمشون،مادر دستم رو گرفته بود و تو
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دوباره .رفت یحرف چیه یو ب زیصبحونه رو گذاشت رو م ینیاومدم،بهجت طبق عادت س نییدر از تخت پا يصدا با

.«دیگفت یخب،م«:نشستم يبرگشتم و کنار مامان پر

.«...گفتم که نصرت یم ،داشتمیچیه«:نهیتخت بنش يکردم رو کمک

نش رو به شدت جمع کرد،وحشتزده شونه هاش رو تکون بسته شد و عضالت بد مهین يمامان پر يلحظه چشمها کی

.«...يمامان پر... يمامان پر«:دادم

سنگ سفت شده بود،دندونهاش به هم قفل  د،مثلیکش یشده بود،دستها و پاهاش رو م دیصورتش مثل گچ سف رنگ

.«...يمامان پر... يمامان پر«:دمیکش ادیکرد،فر یبود و گلوش خر خر م

.«...یعل... یعل«:دمیکش یم ادیو فر دمیدو یاومدم،م رونیاز خونه ب هراسون

به در برسم  نکهیقبل از ا.»...یعل... کمک«:یطرف ساختمون اصل دمینبود،دو یرو باز کردم،کس هیدر آتل مهیسراس

.«...دیبدو... دیکمک کن... يمامان پر«:گمیم یچ دمیفهم ینم رونیمرجان وبهجت اومدن ب

بدو احمد رضا رو «:سرش،رو کرد به بهجت يباال دیزودتر از همه رس م،مرجانیدیدو يپرمامان  ۀبه طرف خون همه

.«صدا کن،زنگ بزن اورژانس

لحظه غلغله شد،همه  کیدر .دیکش یکرد و عضالتش رو م یهنوز خر خر م يمامان پر.رفت رونیهراسون ب بهجت

.«شد؟ یاورژانس چ نیپس ا«:دیکش یم ادیمرجان فر.و مارال نویاومدند،احمد رضا، اشرف جون،م

.«زنگ زدم خانوم«:رضا هم هول بود احمد

.بدو.يدکتر احمد ۀمرده شورت رو ببردت،برو در خون-

 هیانداخت،من گر یو صورتش رو چنگ م دیکش یم غیج نویکردند،م یور و اون ور نگاه م نیو مارال نگران به ا مرجان

.«کن دایرو پ یعل يجور هی ،برويریبم لیماتت برده؟ذل«:جتاشرف جون رو کرد به به.تاب بودم یکردم و ب یم

آوردند،دکتر  نییتخت پا يرو از رو يو مامان پر دندیاحمدرضا و دکتر هراسون رس.رفت رونیبا عجله از در ب بهجت
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.«دیقاشق بد هی«:گفت

کرد دهنش باز کار  ،هريمامان پر يدندون ها يقاشق دادم دستش،انداخت ال هیصبحونه  ینیس ياز تو عیسر

مارال من رو از اتاق هل .دیکوب یاش م نهیکرد و با دو تا دستاش که مشت کرده بود به س يور هیرو  يمامان پر.نشد

 يد،باالیبس کن«:دیکش ادیدکتر فر.شد یم ندترلحظه به لحظه بل ادهاشونیو فر غیج يصدا.و در رو بست رونیداد ب

.«زنند ینم غیکه ج يسکته ا ضیسر مر

 یم الیدونست خ ینم کیزد که  یسر و صورتش م يو تو ختیر یاشک م نیهمچ نویم.اومدند رونیو مارال ب نویم

تو رو به !يمامان پر«:زدم یدلم حرف م يفته،توین یاتفاق چیکردم که ه یبه خدا التماس م.بود يدلسوز ةکرد چه نو

خدا،نجاتش  يبگردم،االن نه،ا شه؟دورتیم یچ یدارم،پس عل اجیاالن نه،من بهت احت يکه دوست دار یجان هر کس

.«...بده

به  د،نگاهمیکش غیاتاق ج ياز تو یکیشناختم، یکدوم رو نم چیکه ه ییآدمها.خونه پر از آدم شد قهیعرض چند دق در

 و خونه رو دندیکش یم غینوه ها ج.گفت،به هق هق افتادم تیاومد و رو به مارال تسل رونیدکتر از اتاق ب.موند رهیدر خ

.«شد آقا؟تموم کرد؟ یچ«:رفت طرف دکتر ییآقا هی.سرشون گرفته بودند يرو

.یقلب ۀبله،سکت-

!رسه ها یاورژانس م د؟االنیشما مطمئن-

.ربع اول قلب از کار افتاد هیتموم کرده آقا،همون -

...دیاگه دم و دستگاه داشت دیشا-

.موند یکرد زنده نم یم يسکته ا نیهمچ هم ICUيخانوم اگه تو نیساله پزشک قلبم آقا،ا یمن س-

 نیزم يرو يرو همون طور يمامان پر.اتاق يبود رفتم تو دهیطول کش یاورژانس که اومدنشون کل دنیبا رس همزمان

.«جواز فوت يبرا انیب یاز پزشک قانون دیم،بایگیم تیتموم کرده،تسل«:کردند نهیمعا
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 یم هیتخت و گر ۀبودم،نشسته بود لب ستادهیگوشه ا هیرجان از ترس م.رو رو به قبله خوابوندند يپر مامان

؟مگهیتخت نشست يچرا رو«:رو کرد به مرجان یرفتند مادر عل رونیاورژانس که از در ب يپزشکها.کرد

.«خودش رو خراب کرده؟ ینیب ینم

 نیمرجان هم هم.ترف رونیپر نفرتم کرد و ب يبه چشمها یتفاوت ینگاه ب.خواستم خفه اش کنم یشدت انزجار م از

اتاق تنها يتو!بود؟ دهیچقدر آروم خواب.دوختم يرو به مامان پر ونمیدر رو که بستند،نگاه گر.طور

من همون  يبرا یول دمیشونه اش،صورت سردش رو بوس ينشستم و سرم رو گذاشتم رو يکنار مامان پر بودم

دم،همونیکرد بوس یم من رو نوازش شهیپر مهرش رو که هم يرو داشت،دستها یشگیهم يگرما

آروم شونه هاش رو .افتادم هیاش گذاشتم و با صدا به گر نهیس يسرم رو رو.کرد یرو برام تداع یشگیهم حرارت

شما چه کار کنم؟تو رو خدا پاشو،مامان  یشو،آخه چرا حاال؟من ب داریپاشو، ب يمامان پر«:دادم یتکون م

دارم،مامان  اجیمن هنوز بهت احت.بده رویم با نگاهت به من نشو،باز هم من رو بغل کن،باز ه داریزم،بی،عزيپر

.«...يپر

.«اتاقت يگمشو تو«:بلند کرد يمامان پر يمن رو از رو انهیاتاق و وحش ياومد تو مرجان

اتاقم و در رو  يرفتم تو.رفتم رونیرو نگاه کردم و از اتاق ب يبار صورت مامان پر نیآخر يداد طرف در،برا هلم

دوباره به هق و هق  یعل يکرد،با صدا یلحظه ولم نم کیگوشه کز کردم،بغض،اشک،ناله، هیهام خم شد و بستم،زانو

.تر نیاش بلند شد و کوه غمم سنگ هیگر يافتادم،چند لحظه بعد صدا

 ونیال اله اال اهللا که بلند شد گر يقرن بود،صدا کیمن  يبرا یدو سه ساعت،ول دید؟شایسر و صداها طول کش چقدر

 گهیبار د هیتونستم  یکاش م.بود دیسف ۀبردند،دورش مالف یدست م يرو رو زمیعز يدر رو باز کردم،مامان پر يال

.دوستش دارم یلیگفتم که خ یبار به او م نیآخر يگذاشتم تا صبح بخوابه،کاش برا یشب قبلش نم نمش،کاشیبب

سکون بود و سکوت،هوا  د،خونهیشکم خشکا ۀکردم که چشم هیتختم نشستم،اون قدر گر ياتاق رو بستم و رو در
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.شده بود کیتار

ام  هیافتاد دوباره گر يو مامان پر یعل يتختش نشستم،نگاهم که به تابلو يو رو ياتاق مامان پر يتو رفتم

قلبم فشرده  دنشیبا د.اومد یبود که عل نییسرم پا.خوندم هیدلم مرث يبغلم و تو يگرفت،زانوهام رو جمع کردم تو

.انداخت یم هیمن رو به گر شتریب اهیماتمزده و لباس س ۀافیون قبا ا.شد

:گفتم هیگر ونیبغلش کردم و م.شد رهیبهم خ ونیگر ينشست و با چشمها کنارم

.«یدوستش داشتم عل یلیخ»

 اهیس کهیت کهیتمام بدنش ت... ده،یگفت قلبش ترک یدق کرد،دکتر م«:گفت یاش فشار داد و به سخت نهیرو به س من

.«بود زمیچه کار کنم؟عز... ایما رمیم یدارم م... ه بودشد

 یصبور باش عل«:کردم یرو نوازش م یو عل ختمیر ینداشتم،اشک م يافتاد،من هم حال و روز بهتر هیصدا به گر با

.طاقت تر بودم یخودم ب یگفتم،ول یم.»کن نه،تحملیجان،خدا گل چ

 يرفت،تو یلیم یبا ب.میو ناله کرد میختیر م،اشکیهم حرف زدنشست،با  شمیکه بهجت دنبالش آمد،پ یتا وقت یعل

 يخاکسپار يهفته برا کیقرار شده بود .حضور داشته باشه یعل ستیبا یآدم جمع شده بود و م یکل یساختمون اصل

 يخاکسپار يبرا يهفته ا کیتونن  یکه م ییها بچهبود که  بیبرام عج.رانیا انیب يمامان پر يصبر کنند تا بچه ها

!بهش تلفن نزده بودند؟ یچطور شش ماه بود که حت انیب رانیمادرشون به ا

نکردم،دوست  ،قبولیفرستاده بودش تا من رو ببره به ساختمون اصل یشم،علیصبح بود که برزو اومد پ يدمها دم

.تمنداش یمصنوع يها ونیها و ش هیگر دنیبه د يعالقه ا چیبمونم،ه ياتاق مامان پر يداشتم همون جا تو

مهربون  یلیخ«:الیخ ينقطه دوخت و رفت تو هیپکر بود،نگاهش رو به  يآتش زد،بدجور گاریکنارم نشست و س برزو

بغلم کرد که از همون لحظه احساس کردم مثل مادربزرگ خودم  نیپونزده سالم بود،همچ دمشیکه د يبار نیبود،اول

 یبا عالقه نگاه م يمون رو طور یدست ي،کارهايساز کالس مجسمه میداد تا بر یبهمون پول م یواشکیدوستش دارم،
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 یلیمن خ.بود شیسه ماه پ دمشیکه د يبار نیآخر... خندوند، یزد،مارو م یحرف م م،برامونیشد یم قیکرد که تشو

 يمعنا داشت،معنا یلیمن خ يبرا يپر دنش،مامانیاومدم د یزودتر م ا،کاشیعاطفه ام ما یب یلیاحمقم،خ

...گشت یکاش زمان به عقب بر م... مت،مقاویستادگیعشق،ا

کار تا  نیدونم که به خاطر ا یاومدم،م یم دنش،کاشید امیخواستم ب یم شیپ ۀبه روح مادر خوبم هفت.هفته کی فقط

.«بخشم یعمر دارم خودم رو نم

.شدم رهیو دوباره به تابلو خ دمیکش یقینفس عم.رو با دستهاش پوشاند صورتش

 نیا يتو.ماه به خاك سپرده شد،کنار شوهرش نیاومدند و دوم فرورد یکی یکیبچه هاش .فتما ر شیاز پ يپر مامان

مراسم بود که نخواستم  ریاون قدر درگ یعل.مرجان نگذاشت ،چونيخاکسپار يبرا یومدم،حتین رونیمدت از خونه ب

و  یکه جز عل یی،جاییهاسکوت و تن يکردم،تو رااج ییتمام مراسم رو خودم به تنها.کنه یدگیمشکل هم رس نیبه ا

.دیکس رو به خودش ند چیآورد ه یزدند و بهجت که برام غذا م یبرزو،که گه گاه به من سر م

 يو گلها ختمیر یوقفه اشک م یکه ب یزمان یوقت، حت چیه.من رو برد سر خاك ی،عليروز بعد از مراسم خاکسپار دو

کابوس تلخ و  هی.کابوس بود کیمثل .دهیاون جا خواب يپر نکردم که مامان دم،باوریپاش یخاك م يپر پر شده رو رو

.نبودم رفتنشیوحشتناك که حاضر به پذ

 یول.برگشتند يمامان پر يپراکنده شدند و بچه ها کیاقوام دور و نزد.شد يمراسم هفتم به بعد کم کم اوضاع عاد از

عالوه .افتادم یم هیبه گر يخاطره ا نیتر کوچک يادآوریداشت و با  یدردم تازگ.نکرده بود رییتغ زیچ چیمن ه يبرا

اون خونه نگه  يتونست من رو تو یم یچه ضرورت يدر نبود مامان پر.بودم تمیها نگران وضع نیا ۀبر هم

سر و صداها صبر  دنیکنند و اگه تا خواب یم امیکردنم ق رونیب يبرا یعل ةزود خونواد ای ریداره؟مطمئن بودم د

.بود يمراسم مامان پر يبرگزار يبد اون موقع و گرفتار طیکردند،به استدالل من،شرا
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و چهارم ستیب فصل

که در انتظارم بود فکر  یگنگ ةندیاتاقم نشسته بودم و طبق عادت به آ يتو.ماه نیفرورد ستمیپنجشنبه بود،ب غروب

.بلند شده بود باًیکه تقر یشیو ر اهیبا لباس س.اومد یکردم که عل یم

.یساختمون اصل میلباس عوض کن برجان،لطفاً  ایما-

.«شده؟ يزیچرا؟چ«:شدم متعجب

.«صحبت کنم نایبا مامان ا خوامیم زم،فقطیعز ستی يزیچ«:زد لبخند

.«ت؟یوضع نیا ياالن؟تو«:گفتم وحشتزده

.صبر کرد شهینم گهیآره،وقتشه،د-

...يمامان پر... آخه یول-

چقدر  يکه مامان پر یدون یندونه تو م یهر ک.میتا سال صبر کن میکه بتون ستین يما طور طیجان،شرا ایما نیبب-

بدم،من کارم  یخواد بهانه دست کس یدلم نم.میمون رو زودتر معلوم کن فیتکل میمجبور یبوده،ول زیمن عز يبرا

 یمهر دفعه که ن.ایروز هم اون سر دن هیطرف تر، ناو لومتریروز پونصد ک هینجا،یروز ا هیسفرم، يمشکله،همش تو

ازدواج  میخوا یبچگانه است،ما که باالخره م یلیخ یهمه چ يکار،جدا نیاصالً ا.کنم یجا مخف هیتونم تو رو 

.من هم راحت تره الیموقع خ م،اونیصحبت کن يو باهاشون جد مینیالاقل بنش م،بگذاریکن

ها؟... میبر شیکم کم پ دیفته،بایموضوع دعوا راه ب نیسر ا ،ممکنهیعل ستیاونا اصالً مناسب ن طیشرا یول-

.میبر ایجنگ اول به از صلح آخر،ب-

راه  یبه طرف ساختمون اصل یبه خدا توکل کردم و همراه عل.تخت برداشتم وتنم کردم يژاکتم رو از رو دیترد با

.افتادم

 زیچ چیکه نشون دادن تو ه یگفتند،هر عکس العمل یچ گم،هریها رو م یخودم گفتن ا،منیتو فقط سکوت کن ما-
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نگو،خب؟

م؟ینشن،اون موقع چه کار کن ینگرانم،اگه راض یلیمن خ یول.باشه-

.کنم یشون م ینداشته باش،اگه منم راض يتو کار-

رو خبر  هیهمون جا نشستم تا بق یعل ۀطبق گفت.ونیزیاتاق تلو يمن رو برد تو.تو میرو باز کرد و رفت يورود در

که برخالف انتظارم  یادر و خواهرهاش اومدند بلند شدم و سالم کردم،سالمم یخودش زودتر از همه برگشت،وقت.کنه

سرم رو انداخته .خونواده اش نشست يبه رو ونشستم خودش هم کنار من ر یبا فشار دست عل یوقت.جواب داشت

.زد،همه سکوت کرده بودند یحرف م یعل.کردم یو مدام دعا م نییبودم پا

و  نویشما،مرجان،م تیرضا.مامان رمیام گرفتم ازتون اجازه بگ یزندگ يکه تو یرگبز میتصم ةخوام امشب دربار یم-

 ایما... نبوده يحد جد نیتا ا یول میموضوع مفصل صحبت کرد نیا ةدو بار دربار یکیمهمه، قبالً هم  یلیمارال برام خ

همسر من رو خودتون  دیآرزو داشت شهیکه شما هم دارمقبول  شم،یدونم که کنارش خوشبخت م یه،میدختر خوب

بابا که  يعشق و عالقه طبق گفته ها... دیانیاتفاق افتاد،خودتون که در جر کدفعهیا،یبا ما ییآشنا... ید،ولیانتخاب کن

 ظشحف يزنده ا یتا وقت یتون یم يو از دستش ند شیاگه درست بشناس.ادیبوجود م کباری شهیهم ادیم ادتونیحتماً 

 طیشرا يحرفها تو نیگفتن ا دیشا... ،یرسینم يآخر عمر هم بدو ،تاينارش بگذرو از ک شینشناس یوقت ی،ولیکن

که هنوز  دینیب یاش،اگه م یتونه بره سراغ زندگ یتنهاست،م ایما يدر نبود مامان پر... یدور از ادب باشه ول یفعل

.هیقت شما و بقبا مواف یکنم،البته،ازدواج دواجخوام باهاش از یمنه که مونده،من م ۀبه خواست نجاستیا

 یمن حرف«:سکوت رو شکست یمادر عل.رمیجرأت نداشتم سرم رو باال بگ.سالن حاك شد يتو يمرگبار سکوت

متعجب سر باال.»ندارم

توست،تو تنها پسر  یمن خوشبخت يآرزو.. «:بود یصحبت با عل يمغموم اشرف جون نگاه کردم،رو ةو به چهر آوردم

اومد فکرهام رو کردم،آخرش هم به  شیبحثها پ نیکه ا یهمون موقع رم،ازیبگ میکه من برات تصم یستین ،بچهیمن
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...نبودم یمادر خوب التیبه خ دیشا... دیشا.دل تو خوش باشه من هم خوشم يکه هر جور دمیرس جهینت نیا

مامان؟ هیچه حرف نیا-

 هیباشه  یهر چ ینکردم،ول يمادر شماها يبرا دیمن اون جور که با دیپسرم،شا میهم که تعارف ندار گم،بایم يجد-

اونا هم .میحرفهامون رو با هم زد ۀهم يمن و خواهرهات قبل از فوت مامان پر.مادرم،آرزوم سعادت بچه هامه

که به خودمون  یخودم انتخاب کنم،کس وام ر ندهیخواست عروس آ یاگر چه من دلم م.شدند یباالخره راض

طور  نیداره،ا افهیق هینداشته باشه  یدختر هر چ نینداره،ا يرادیا یم،ولیرایچهار تا آدم درش ب يجلو میبخوره،بتون

مرجان؟ ستین

 یول یشیم مونیپش گهیدونم سه روز د یحاال م نیگر چه از هم«:گفت یبه من کرد و رو به عل ینگاه پر نفرت مرجان

خودت تجربه  میگذاشت ینداره،ول یمازدواج سرانجا نیکه ا میدون یم م،همهیحق با مامانه،ما قبالً حرفهامون رو زد

منظورم ... خانوم نیا ی،وليخوا یبشه که تو م يجورو همون  ادیما درست از آب در ن ینیب شیکنه پ ،خدایکن

در  مینیواقعاً بب ،اگهییتنها برادر ما ،تویعل میما تو رو دوست دار!... شده یطینظر من عاشق خوب شرا است،بهیما

حاال سر  نیکنم ازمون نخواه که از هم یخواهش م م،فقطیخونواده مون قبولش کن يتو میتون ی،میکنارش خوشبخت

.«میریتا پاش رو طال بگ

تا حاال چند بار  د،مگهیالبته حق دار.دیقلب پاکش رو نشناخت.دیکن یاشتباه م ایهمه تون در مورد ما«:لبخند زد یعل

زود خودتون هم عاشقش  ای ریدونم که د یم مرجان،ماز شما ندار یتوقع نیهمچ د؟منیباهاش حرف زد ای نشیدید

 یخودم براش بکنم،در مقابل عشق دیکه من با هیکار نین،ایریندارم که شماها سر تا پاش رو طال بگ يازیمن ن.نیش یم

.زمیرو به پاش بر میکه به من داده حاضرم زندگ

.«هیمن کاف يبرا نیخودم تجربه کنم،هم دیهم ممنونم که گذاشت ن،حاالیشماها بود،هم تیمن فقط رضا ۀخواست

!میم،عزاداریریبگ یعروس میتون یکه نم تیاسن وضع يتو«:رو به اشرف جون گفت نویم
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.کردم يعمر آبرودار هیبدم؟ یمردم رو چ م؟جوابیریبگ یعروس میخوا یگفته حاال م یک-

.«بعد از سال مادربزرگت يراسم باشه براجشن و م د،یعقد کن یخصوص گهیدو ماه د یکی«:و ادامه داد یکرد به عل رو

 رونیو از در ب دندیصورتم رو بوس یکی یکی یعل يخواهرها.کم مونده بود پرواز کنم یموافقت کردند،از خوشحال همه

که  یکه بهش دارم، به خاطر احترام يپسر رو دارم،فقط به خاطر اعتماد کی نیمن هم«:ستادیروبروم ا یمادر عل.رفتند

.«بشم مونینکن که پش يموافقت کردم،کار براش قائلم

.«دیخوا یباشم که شما م يزیکنم همون چ یم یچشم،سع«:گفتم شرمزده

 ۀدوستت دارم فرشت«:چونه ام و به چشمهام زل زد ریدست انداخت ز یعل.لبخند کمرنگ اکتفا کرد و رفت کی به

بود درآورد و انداخت  زونیبهش آو يشده ا يطال که پالك کنده کار ریزنج کی بشیج ياز تو.لبخند زدم.»کوچولو

.«شد ریامسالت بود،ببخش که د يدیع«:گردنم

صورتم گرفت و  يرو رو به رو ستاد،پالكیو درست پشت سرم ا دیچرخ.تشکر کنم يچه جور ایبگم  یدونستم چ ینم

گذاشتم که عکس خودم رو «:،گفتيطرف عکس مامان پر هیطرف عکس خودشون بود  هیپالك و  يباز کرد،تو

خوستم عکس خودت رو  یم... طرف هم نیشم،ایلحظه ازت جدا نم کیهمراهت هستم و  امتیق امیتا ق یبدون

.«يهمراهت باشه خوشحال تر شهیخودم فکر کردم اگه عکسش هم شیرفت،پ يمامان پر یوقت یبگذارم،ول

.«گذارم یوقت تنهات نم چیباش من هم ه ،مطمئنیممنونم عل«:طرفش برگشتم

تارا که  میگذار یشکل مادرش،اسمش رو م ا،درستیخواد ما یدختر م هیدلم «:م،گفتیهم به طرف خونه راه افتاد اب

.«مون یزندگ ةبشه ستار

.«جان یشرم کن عل«:دمیکش خجالت

.«بچه ام حرف بزنم؟ ةچرا؟حق ندارم دربار«:دیخند



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٨

.«شدن،نه؟ یراض نایان اخدا رو شکر که مام«:شد ياش به خنده افتادم،جد يبلند پرواز از

.یکه نشدن،فقط اجازه دادن خودت تجربه کن یراض یآره،البته راض-

!ینیریش ۀچه تجرب-

.«اونجا؟ میریم یچ ۀواس«:دمیه،پرسیطرف آتل دیرو گرفت و کش دستم

.دیبازد يبرا انیم دیکارت درام،فردا صبح چند نفر از اسات-

؟یچ دیبازد-

.مینیخوام با هم بچ یدارم که م دیکار جد يسر هیتابلوها،مجسمه ها،-

؟يمدت کار هم کرد نیا يمگه تو-

.مشونیبا هم آورد روزیکارگاه برزو بودند،د يهستند،تو يمال قبل از فوت مامان پر اد،اکثرشونینه ز-

مثل مجسمه  يزیچبود و  يبلند یۀپا يافتاد که رو يدیسف ۀرو که روشن کرد نگاهم اول از همه با پارچ هیآتل چراغ

.«ه؟یچ نیا«:دمیوسط سالن بود،پرس رش،درستیز

.نیرو بب هیکارهام،اول بق یسوگل-

پارچه  يگذاشت رو به رو یصندل هیم،یدیسالن چ ينشونم داد و با هم اون ها رو تو یکی یکیها و تابلوها رو  مجسمه

.«نیجا بنش نیهم«:و گفت

.«!گهیون بده دمزه،خب نش یب«:دمیادا درآوردم و خند براش

.«نیبنش گمیم نیهم ،واسهياریسرش ب ییبال هی یترسم هول کن یم«:دیخند

 دیسف ۀنگاه به مجسم مین.که چشمش به من بود آهسته برش داشت ینشستم،رفت کنار پارچه و در حال نهیبه س دست

.«قشنگه یلیخ«:بود،لبخند زدم يبلند یۀپا يکه رو ییبایو ز

.« ...نیا... نیا«:خندم محو شدشدم و لب رهیمجسمه خ به
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.«یتو هست«:دیمجسمه دست کش يرو

.«واقعاً؟«:کردم گفتم یکه مجسمه رو با دقت نگاه م یبلند شدم و در حال ناباورانه

.آره،واقعاً-

.«ه؟یچ انیجر.يساز یم ای یکش یمن رو م ای«:زدم لبخند

.«ییایمدل دن نیباتریمن ز يتو برا«:بخنده گفت نکهیا بدون

.نظر رو داشته باشند نیکننده ها هم هم دیبازد دوارمیام-

گونه رو که در آوردم خودم هم ماتم  يها یا،برجستگیما نیبب«:دیمجسمه دست کش يشد و با وسواس رو خم

بهت دست  عیحس بد هی یکن یبه ابروها و حالت چشمها نگاه م ین،وقتیرو بب نجایا!کار شده؟ قیچقدر دق نیبرد،بب

.«کنه یو تو رو نگاه م ستادهیا نجاینگار خود نمونه اا.»دهیم

.«!گهیکنه د یو داره نگاهت م ستادهیا نجایخود نمونه ا نه؟خبیاز ا ریمگه غ«:زنان گفتم لبخند

انگار واقعاً رشته رشته اند و خودت اون ها رو !زنم،حالت موها رو نگاه کن یحرف م يدارم جد«:دیبلند کرد و خند سر

.«!هیعیچقدر طب نیگل سر که به موها وصل شده،بب نیا ای،یبافت

.کنند فیاز کارت تعر هیکن،بگذار بق فیکمتر از خودت تعر-

وقت  چیباز موند،ه د،دهنشیکار رو د یوقت شه،برزویخودم هم باورم نم گم،آخریم یمن چ یفهم ینم ا،تویما يوا-

فهمم  یرند،نمیبگ رادیتونن ا یکارم نم نیاز ا نجایا ياریب نداشتم، باور کن هزار تا کارشناس هم یملموس نیبه ا يکار

 یشه؟وقتیباورت م.کردم یم ریس گهید يجا هیمجسمه، نیا يپا تمنشس یکه م ییمرتبه چطور شد،اصالً انگار وقتها هی

فردا هم قرار گذاشت که  نیروش بگذاره،واسه هم رادیا هیو روش کرد نتونست  ریز یهر چ دیکار رو د یاستاد رزاق

.«...تو فقط به دختره نگاه کن... دیبازد انیب گهید دیبا چند تا از اسات

کدوم دختره؟-
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.«!همون دختر که از شاپره قشنگ تره«:بلند کرد و به صورت خندونم زل زد سر

من  تو به گوش ةخند«:برداشت و با خنده شرو ع به خوندن کرد هیسه پا يرو از رو تارشیشد و گ دم،خمیصدا خند با

.«...نگاه تو به چشمم عاشقانه است... ترانه است

به شعر آب دوغ «:رو دوباره سر جاش گذاشت و بغلم کرد تارشیدم،گیخند یبلند م يخوند و من با صدا یم یعل

.«وصف حال من بود قاًیبخند،دق ياریخ

؟ياز خودت درآورد-

.تو انداخت ادیرو  دم،منیبرزو شن نینه بابا،تو ماش-

.«اندازه؟ یمن نم ادیتورو  یچ«:دمیپرس زیآم طنتیش

.«یچیباور کن ه... یچیه«: دیرقص یصورتم م ياجزا يکرد،نگاهش رو یکه فکر م یحال در

!؟یافت یمن نم ادی یکن یفکر م »یچیه«به  یپس وقت-

!نیریش يایرو کی ،مثلیتو هست »یچیه«همون  يچرا،بازم تو-

به شونه هاش  هیو با تک یدر کنار عل يا ندهیآ. داشت قتیحق گهیفکر کردم که د ندهیآ دم،بهیشب تا صبح نخواب اون

خودش جا  يرو تو ایدن شیگرفت و تمام آسا یکه تمام غصه هام رو ازم م یدوباره رو داشت،مأمن یکه حکم زندگ

چرا «:اخم کرد یعل.پاره شدنداره،بند دلم  یگفتند مالقات منبه  یم،وقتیبابا رفت دنیبه د یدو روز بعد با عل.داده بود

.«نداره؟

.نیایب گهید ۀهفت ه،دویزندان بستر يبهدار يتو-

.«؟یچ يبرا يبهدار«:دمیپرس هراسون

.هیدونم که بستر یدونم خواهر من،فقط م ینم-

.«نمش؟یبب يبهدار يتو شهینم«:رو کرد به مرد.دوختم ینگرانم رو به عل نگاه



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤١

.بشه تا مرخص دیصبر کن دیممنوعه،با-

.«کرد شهیچه کار م نمیجا باش تا بب نیهم«:گوشم گفت ریسر خم کرد و ز یعل

زندان  يرفت تو یکه از در اصل یزمان.اتاق به اون اتاق نگاه کردم نیاز ا یو نگران به رفت و آمد عل ستادمیگوشه ا هی

 هیاون هم .مالقات دادند ةتو اجاز به ا،فقطیمونم ما یمنتظر م رونیمن ب«.ساعت بعد که برگشت میتا ن دمشیند گهید

.«ربع

 یاز چند تا در بزرگ و آهن.بود،رفتم ستادهیسرباز که منتظرم ا هیورود رو ازش گرفتم و دنبال  ۀتکون دادم و برگ سر

سرباز مجوز .شد ادیز میناخودآگاه سرعت قدمها دمیرو د يبهدار يتابلو یوقت.میدیرس یبزرگ ۀو به محوط میرد شد

.«باباته؟«:دیبود پرس یو چاق مسنکه مرد  ،دکتريگرفت و داد دست پزشک بهدارورودم رو 

بله،حالش چطوره؟-

.ستیخوب ن-

 ياز هم بند یکی دیشا.بهش قرص رسونده یدونم ک یکرده،نم یخودکش شیچند روز پ«:افتادم دنبالش،گفت راه

.«هاش

.«يربع وقت دار هیفقط «:اتاق رو باز کرد در

 ينگاهش بهم افتاد اخم کرد و با صدا یوقت.بود یاز تخت بابا خال ریتختها غ ۀان وارد اتاق شدم،هملرز يقدمها با

.«؟یتو هنوز نرفت«:دیپرس یفیضع

.«بابا؟ يکار رو کرد نیچرا ا«:و کنارش نشستم دمیرو بوس صورتش

.«؟يبه من فکر نکرد«:اش نهیس يکردم و سرم رو گذاشتم رو بغلش

.«کنم بابا یم یمن دارم عروس«:خودش نشون نداد،سر بلند کردم و لبخند زدماز  یعکس العمل چیه

.«مادرت شیپ ا،برویبرو ما«:لب گفت ریز
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.مالقاتت،باهات حرف زد میرفته؟اومد ادتیشه؟یم یچ یپس عل-

.شونهیاز بابت تو پر المیخ-

بابا؟ يقرص خورد یچ يپس برا-

.ادیاز دستم بر نم يکار-

 یکنارمه،نم یجام خوبه،راحتم،عل ش،منیدیکه د ،خودتیکنم،با عل ینگران من نباش،من دارم ازدواج متو رو خدا -

؟يخور یغصه م یچ يبرا گهیگذاره به من سخت بگذره، د

زودتر  یکن یم يتو هم باشم،هر کار یخوام شاهد بدبخت یرو از دست دادم،نم میمن بدبختم،زندگ«:افتاد هیگر به

.«بکن،فقط زودتر

 الیخواد به خاطر من فکر و خ یکن من آرامش دارم،نم شه،باوریتموم م یتحمل کن،فقط چند ماه،همه چ گهیکم د هی-

.میبابا،مثل گذشته،مثل اون روزها که همه دور هم بود یباش يخواد قو یدلم م!يبه روز خودت آورد یچ نی،ببیکن

.«ام رو باختم یمن باختم، زندگوقت با شماها نبودم، چیمن ه«:گفت دهیبر دهیبر هیگر ونیم

.«کنم یصبور باش بابا،خواهش م شه،یدرست م زیهمه چ«:و بغلش کردم دمیکردم،صورتش رو بوس بغض

سکوت رو  یعل میدیبه تهران که رس.میشد یسکوت راه يتو.بود ستادهیمنتظرم ا یاومدم عل رونیدر زندان که ب از

:شکست

.«لش؟یسراغ وک میبر يخوا یم»

ساعت بعد  کیدرآوردم و دادم دستش،حدوداً  فمیک يرو از تو یمعصوم ين دادم که آره،کارت آقاتکو سر

.«رمیتنها م ،خودمیتو منتظر بمون عل«:رو پارك کرد گفتم نیماش یم،وقتیدیرس

چرا تنها؟-

.کنم اگه خودم باهاش صحبت کنم بهتره یگردم،فکر م یو زود برم رمیم يجور نیهم-
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بود،اسم و  کیبزرگ و فوق العاده ش يجا هی یمعصوم يساختمون،دفتر آقا يشدم و رفتم تو دهاینگفت،پ يزیچ

من رو فرستاد  یاومدن و منش رونیساعت بعد چند نفر از دفتر ب مین.سالن نشستم يگفتم و تو یمشخصاتم رو به منش

:تو

طرف ها؟ نیعجب از ا نش،چهیسالم خانوم ب-

.«امروز رفته بودم مالقات پدرم«:به دهنم دوخته بود،گفتمکردم و نشستم،منتظر،چشم  سالم

ا؟خب حالشون چطور بود؟-

د؟یخوب نبود،مگه شما خبر ندار-

 نشیب يآقا ياومد برا یکه از دستم بر م يخبر ندارم خانوم،در واقع من هر کار شونیوقته از ا یلیمن خ-

دوستانه  ۀاواخر که کارم فقط جنب نیخصوصاً ا.انجام دادمرو بدون حق الوکاله  د،همهیکردم،خودتون که اطالع دار

.گرفته بود

.«بده یلیحالش خ«:گفتم ملتمسانه

 کیواقعاً گرفتارم، ان،منیکنار ب طیشرا نیبا ا دیبا شونیکرد،ا شهینم یاقدام چیه دیمتأسفم،باور کن«:تکون داد سر

وقت بگذارم،اون هم بدون حق الوکاله،تازه اگر هم حق  هم نشیب يآقا يتونم برا یکاره دارم، نم مهیعالمه پرونده ن

 لیوک هیبرداشت من برداشتم،اصالً من نه، شونیا يشد برا یکه م یمچون هر قد ادیاز دستم بر نم يکار رمیالوکاله بگ

.«دیشنو یرو م نیهم نیجا بر گه،هرید

.سراغشون رمیم ن،خودمیآدرس طلبکارها رو بد-

 یلیشرکت واردات و صادرات خ هیشون  یکیره،یو م ادیدو بار م یکی یرانه،سالیخارج از ا شون یکی«:کرد یتلخ ةخند

 گهیهفت هشت ماه د نیاز طلبکارها رو هم اگه بخوا گهینفر،دو تا د هیبزرگه که طرف حسابش سه نفر هستند نه 

.«د؟یپرونده بکن نیبه ا نیونت یم یچه کمک ومد،شماینبر  يکار لمیاز من که وک.دیریاز حاال وقت بگ دیبا دینیبب



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤٤

.«شد؟ منظورم رفتنتونه؟ یکار خودتون چ«:دیپرس.لب تشکر کردم ریبلند شدم و ز ناچار

.«ندارم که بعنوان حق الوکاله بهتون بدم یمن پول«:زدم یتلخ لبخند

.«میکن یبا هم حساب م يجور هینداره،بعداً  يرادیا«:تکون داد سر

.نیممکنه مدارکم رو بد ،اگهیعصومم يمن قصد رفتن ندارم آقا-

 نیهم ه،اگهیخوب طیشرا يشما االن تو ةپروند یخودتونه،ول لیم«:طرف پرونده ها دیبلند شد و چرخ زشیپشت م از

.«شهیکارتون درست م گهیدو ماه د یکیتا  فتمیدنبالش ب يامروز به طور جد

.«دارید دیخودم،به ام يبابا،هم برا يممنونم،هم برااز لطفتون «:رو که به طرفم گرفته بود از دستش گرفتم پرونده

 تیدردسرم،وضع یب ۀکردم،گذشت یفکر م یمشغول بود،در آن واحد به همه چ ياومدم،فکرم بدجور رونیدر ب از

.«...پرونده ام،طلبکارها،همه و همه يریگیپ يبرا یمعصوم يبابا،اصرار آقا یفعل

رو  یمعصوم ۀحق الوکال ای میریبابا بگ يبرا گهید لیوک هیداد  شنهادیکردم،پ فیتعر یعل يرو برا انیراه جر يتو

در .کرد شهینم يکار چیه گهیهم گفته بود که د یخود معصوم.مخالفت کردم.کنه يریگیتا دوباره پرونده رو پ میبد

 نیسنگ ۀنیدر مقابل پدر من نداشت که هز يا فهیچ وظیمن بسوزه،اون ه یزندگ شیبه آت یخواستم عل یحال نم نیع

.حق الوکاله ش رو بپردازه

 ینیدو شب بعد بود که س.خورد یمن م شیمثل گذشته اکثراً شام رو پ یعل یفوت کرده بود ول يمامان پر نکهیا با

.«یسالم،خسته نباش«:خوشحال شدم دنشیخونه،از د يشام رو خودش آورد تو

.مردم یکه از گشنگ ایماهت،ب يسالم به رو-

.«...من«:بابا بود گفت شیکردم و فکرم پ یم يکه با غذام باز يجور نیرو به روش نشستم همو  دمیرو چ زیم

 کی يش،برایک رمیفردا دارم م«:چند لحظه من و من کرد و باالخره گفت.حرفش شدم یۀکردم و منتظر بق نگاهش

.«کنفرانس



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤٥

.«چند روز؟«:دمیلب پرس ریز.شد یتداعذهنم  ياومده بود تو شیاش پ یسفر قبل يکه تو یلحظه ماتم برد،اتفاق چند

سه روز-

؟يپس چرا زودتر بهم نگفته بود-

.حالت اصالً خوب نبود یبگم،ول ،خواستمینداشت یخوب یۀدو سه روزه روح نیا-

.«کجا برم؟ دیبار با نیا«:زدم یتلخ لبخند

.شهینم يباش طور انند،مطمئنیکه در جر نایجا،مامان ا چیه-

.یاعتماد ندارم عل میزندگ يتو يزیچ چیبه ه گهید-

من؟ یحت-

.باوره نیا يوجود تو تنها استثنا-

.«حرفم رو قبول کن يمن رو باور دار فته،اگهین یاتفاق چیکه ه دمیبهت قول م«:خم کرد و قاطعانه گفت سر

دم که اگه در نبود فکر کر یاون شب کل. به گفته هاش اعتماد نداشتم یسر سوزن یکردم،ول دییسر حرفش رو تأ با

.دمید،خوابینرس ییکلنجار رفتن فکرم به جا یبعد از کل یوقت!چه کار کنم؟ ادیسرم ب ییقراره بال یعل

حادثه بودم،بهجت  کیرفته و هر لحظه منتظر  یدونستم که عل یم.شدم داریزده بود که هراسون از خواب ب دهیسپ

 یرو م یراحت نشد و انتظار اتفاق شوم المیآرومش هم خ ةرچه دنیبا د یطبق عادت برام صبحونه آورد و رفت،حت

.دمیکش

حرفهاشون رو از  یعل ةنکرد مطمئن شدم که خونواد دمیتهد يخطر چیه یوقت ی،ولیروز گذشت،گر چه به سخت سه

ازم خواست  یشگیاومد و با لحن سرد هم دنمیبه د ،مرجانیکه چند روز بعداز بازگشت عل یزمان.قلب زدن میصم

.شداز همه جهت راحت  المیحضور داشته باشم خ يمراسم چهلم مامان پر يتو

 يدعوتمرجان و لبخندها یشدم ول یمعرف ،یعل ةندیهمسر آ ،نهيمراسم چهلم به عنوان پرستار مامان پر يچه تو گر
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از سر  ی،وقتاون قدر از کار مرجان خوشحال شد که چند بار ازش تشکر کرد یعل.مادرش دلم رو گرم کرد گاهیگاه و ب

به خاطر  يغفور ةاز خانواد ينشستم و مثل عضو اجمع صاحب عزاه ياشرف جون تو ۀبنا به خواست میخاك برگشت

.حضور مهمون ها تشکر کردم

 م،ذوقیبابا بر دنیقرار بود همون روز به د.دنمیاومد د ییکادو ۀبست کیبا  یروز بعد از مراسم چهلم بود که عل چند

.«مال منه؟ نیر،ایسالم،صبح به خ«:تش گرفتمزده بسته رو از دس

.«!عروسکمه ر،آره،مالیصبح تو هم به خ:تکون داد سر

.«به چه مناسبت؟«:دمیکردم پرس یکادو رو باز م یحال در

.«دستت درد نکنه«:بود،لبخند زنان گفتم بایز یلیسبز رنگ خ رهنیپ کی

عروس  گهیدختر خانوم گل که قراره چند وقت د کی يبراکه گذشت، ار،چهلمیرو از تنت در ب اهیلباس س نیبرو ا-

.بپوشه اهیس ستیبشه خوب ن

.«خواستم تا سال صبر کنم یم«:هم يام رفت تو افهیق

.عوض کن نمت،برویبب اهیجان،دوست ندارم هر روز با لباس س اینه ما-

؟یپس تو چ-

...من؟... من؟-

.یرو هم بزن شهاتیر دیتازه،با ،یکار رو بکن نیهم دیم باتو ه ارمیرو در ب اهمیاگه قراره من لباس س-

.«امروز نیباشه،هم«:لبخند زد یاز مکث کوتاه بعد

بار به خاطر  نیبابا رو ا.میکه برگشت با هم به سمت کرج راه افتاد یرفت،من هم لباس عوض کردم و وقت یعل

نداشت و  جهینت یعل يها یقبل دوندگ ۀفعبود،برخالف د ییکرده بودند و تحت نظر دارو يبستر دیشد یافسردگ

دار  ایگفت دن یم شهیهم یمامان.شد یم يبابا هم برام عاد تیخونه،کم کم وضع میناچار برگشت.مالقات نگرفتم ةاجاز
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بودم و  دهیکه من فقط چند نمونه اش رو د یده،گناهانیکردم بابا داره تقاص گناهاش رو پس م یاحساس م!مکافاته

 تیکردن با احساساتش،اذ ينه،بازیمیکشه به خاطر مامان س یکه م یدونستم نصف عذاب یحرف بود،ماش در حد  هیبق

خالص  يرو برا یینها میکه باعث شده بود مامان تصم یموضوع تیگرفتنش و در نها دهی،نادیشگیهم يو آزارها

!رهیبگ یشدن از اون زندگ

و پنجم ستیب فصل

قائله رو  نیخواستند هر چه زودتر ا یم یعل ةخونواد.ازدواجمون شروع شد يماه کم کم زمزمه ها بهشتیارد اواسط

هر چه  لشیدل.بده انیداشته باشه که اطراف یجواب دیاون خونه با يگفت در قبال حضور من تو یختم کنند،مادرش م

.میدیرس یشد و به هم م یما زودتر معلوم م فیبود که تکل نیکه بود مهم نبود،مهم ا

تموم دنبالش بود  کماهیکه برزو  ییزایو.جور شد ایتالیرفتن به ا يو برزو برا یعل يزایو دار بود که و ریهمون گ يتو

 یاز رفتن صرف نظر م ینداشت،مطمئناً عل یاتیح ۀجنب ایتالیا يتو شگاهیاون نما ياگه برگزار.و باالخره گرفت

.میشعقد ب یبعد به طور خصوص ۀکرد،چون قرار شده بود هفت

 یاون ها مخالفت کردند،مخالفت یول میا خونواده اش صحبت کرد که اگه بشه مراسم رو قبل از سفرش انجام بدب یعل

قبول  یکنند،عل یصبر م یگفتند که دو هفته تا برگشتن عل يخونسرد و عاد یلیکرد،خ یکه دوباره ته دل من رو خال

جز توکل به خدا  يچاره ا یپنهون شده،ول يا نهیک یمصنوع يکردم پشت اون خنده ها یمن احساس م یکرد ول

.کنه تیرو واگذار کردم به خودش و خواستم پناهم باشه و ازم حما زیهمه چ.نداشتم

گذاشت،به ضبط اشاره کردم و  یمیمال یقیموس یعل.میو حرف زد مینشست هیآتل يتا اومدن برزو تو یسفر عل شب

.«!بودم دهیحاال نشن ده؟تایجد«:گفتم

اد؟ی،از صداش خوشت م leonard cohenاز دوستام گرفتم، یکیاز  روزیه،دیمی،قدنه اتفاقاً-
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.«قشنگه یلیخ«:زدم لبخند

تا حاال صد بار  روزیشد،از د یسفر بعد از عقد درست م نیکاش ا«:دیلب نال ریبا سکوت نگاهم کرد و سپس ز یلحظات

.«گرفتم برنامه رو کنسل کنم میتصم

مهمه؟ یلیخ یگیمگه نم-

.بگذارم و برم طیشرا نیا يدر صد هم امکان نداشت تو کیمهمه وگرنه  یلی،خیچرا،از بد شانس-

.دو هفته تموم شده يهم بگذار يجان،چشم رو ینداره عل يرادیا-

.«نم؟یکنار خودم بب یعروس دیلباس سف يمن تو رو تو يروز هی شهیم یعنی«:به من کرد و گفت یحسرت نگاه با

.«خودت باش ا،مواظبیدوستت دارم ما یلیخ«: دیرو بوس م،صورتمیستادیموم شد و ما از حرکت ازدم،آهنگ ت لبخند

 يکه با صدا دمید یم یقشنگ يایرو دم،داشتمیاتاقم و نگران خواب يرفت،من هم برگشتم تو یصبح بود که عل کینزد

گمشو «:گرفته در رو باز کرد خون يکه با چشمها امیب رونیاز رختخواب ب دم،خواستمیمرجان از خواب پر ادیفر

.«جمع کن لتویوسا

 ختیحرص در کمدم رو باز کرد و لباسهام رو ر گه،بایم یچ دمیفهم یحرکت نداشتم،ماتم برده بود،نم توان

.«رونیخونه گمشو ب نیجمعشون کن کثافت هرزه،از ا گمیم«:رونیب

.«گم؟یم یچ يشنو ینم«:گوشم يزد تو شدم،به طرفم هجوم آورد و رهیو ناباورانه بهش خ ستادمیا یسخت به

.«رمیمن نم«:لب گفتم ریز

تو «:و التماس گفتم هیگر د،بایکوب یسر و صورتم م يرحمانه تو ینشستم،مرجان ب نیزم يگرفت،افتاد به جونم،رو گر

.«دیمرجان خانوم، آخه کجا برم؟به من رحم کن دیرو خدا نزن

.«؟یبش زیو صاحب همه چ يایروزه ب هیشهر هرته؟ يکرد الیخ،ییرو،هرجا فتیببند دهن کث«:دیکش یم ادیفر

انگار قدرتش صد برابر من  یانداختم،ول یچنگ م دیرس یکه دستم م زیبه هر چ.دیرو گرفت و به سمت در کش دستم
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که  د،آخیترک یدلم داشت م.نداشت یزد و به من توجه یاون احمدرضا رو صدا م یکردم ولم کند ول یالتماس م.بود

.«...خدا يکمکم کن،ا داخ يا«:کردم یخدا التماس م ه،بهیهق هق گر ونیمردم،م یتم مداش

جان  یعل«:دمیچسب يناهار خور زیم يها هیپا دم،بهیکش رونیقدرتم رو جمع کردم و دستم رو از دستش ب تمام

.«...ی؟علییکجا

.«ارین فتیبون کثخفه شو،اسم برادر منو به ز«:دیکوب يناهار خور زیسرم رو محکم به م مرجان

شانه اش  يرو یاحمد رضا بود که من رو مثل گوشت قربون.بلند کرد نیزم يمرد من رو از رو کیقدرتمند  دستان

 ؟بهیبه ک یکردم،ول یخواستم،التماس م یم دم،کمکیکش یم غیج.اثر نداشت یزدمش ول یانداخت،با مشت و لگد م

دند؟یشن یرو م مها و التماسها الهت،نیبودند و با رضا ستادهیا اطیح يکه تو یکسان

تو رو خدا ولم کن،بگذار برگردم،به من «:کردم یبرد،التماس م یم اطیرضا دوون دوون من رو به طرف در ح احمد

.«رحم کن

.«ولم کن«:و به سر و صورتش زدم دمیکش غیج

 نیکه خونسرد ا دمید یم رو یعل ةاشک خونواد ةپرد ونیتونستم از دستش خالص بشم،م یکردم نم یتقال م یچ هر

تونستم باال  یکه م ییداشت خودش رو به ما برسونه،صدامو تا جا یکنند، مرجان با عجله سع یصحنه رو تماشا م

من رحم  د؟بهیخودتون نگفت د؟مگهیقول نداد یلکنند، مگه به ع رونیمن رو ب دیتو رو خدا نگذار... خانوم«:بردم

.«...من رو ببرن،خانوم دینگذار یکنم،ول یتون رو م يزیکنم،کن یم يزیکنم،کن یم نیبخوا يکار د،هریکن

 یرو بست،با مشت و لگد به در م اطیکوچه،تا به خودم بجنبم در ح يرضا در رو باز کرد و من رو گذاشت تو احمد

.«!خدا يمن کجا برم؟کجا برم؟ا د،آخهیرو خدا باز کن د،تویباز کن«:دمیکوب

تو،به من  امیب دیتو رو خدا بگذار«:کوچه،افتادم به پاهاش يانداخت تو يانتو و روسرم کیدر باز شد و مرجان  يال

.«دیبه من رحم کن یرو به جان عل د،شمایرحم کن
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 یکه م یجان عل ،بهیکن یگورت رو گم م نجایاز ا«:دیلگد من رو پرت کرد کنار،هجوم آورد طرفم و موهام رو کش با

 مونیکنم که از زن بودنت پش یم يکار هیشکنم، یبشه قلم پاهات رو م داتیطرفها پ نینباشه اگه ا اشیخوام دن

از  گهید يور و اون ور بر نیبار که باهاش ا همه،چهاراش رو بکنه،اون خره،نف یزندگ یعل نجا،بگذاریاز ا ،گمشویبش

 هیننگ مونه که  ماها؟يغفور لیرو چه به فام ،تويخونواده ا یآشغال ب هی اره،تویدرت ب یکس يتونه جلو یخجالت نم

 ییبال گمیبه احمدرضا م نمتیطرفها بب نیا گهیبار د هیاگر  ،چونیحماقت نکن دوارمیمون بشه،ام لیمثل تو فام ینکبت

.«يریعمر سرت رو باال بگ هی یکه از خجالتت نتون ارهیسرت ب

آخه من کجا «:کردم یتماس مو ال دمینال یها رو گفت و رفت تو،کشان کشان خودم رو به در چسباندم،هنوز م نیا

.«دیرو به خدا باز کن رم،شمایم یم یبدون عل د،منیبرم؟باز کن

شدند و متعجب  یکوچه رد م يدر خونه رو باز نکرد،مردم تک و توك از تو یکردم و ضجه زدم کس هیگر یچ هر

تمام دستم  دمیاك کردم و دبه سرم،اشکهام رو پ دمیرو کش يکردند بلند شدم، مانتو رو تنم کردم و روسر ینگاهم م

نکنم و فکر چاره باشم  هیخواستم گر.کردم یم يرکا هی دیبا.صورتم رو پاك کردم يخونها رهنمیپ ۀبا گوش.شد یخون

پناه  یکس هیبه  یتا اومدن عل نکهینداشتم جز ا يچاره ا.ختمیر یاشک م يدست خودم نبود،مثل ابر بهار یول

؟یببرم،منتها به ک

کارگر برزو  دیکه به ذهنم رس یکس نیاول. باجه تلفن رسوندم کید تا سکه گرفتم و خودم رو به رهگذر چن کی از

ناخواسته با دفتر . شد ینم یکردم متمرکز بشم ول یومد،سعین ادمیکردم شماره  يهر کار یرو برداشتم ول یبود،گوش

.تکاس گرفتم یمعصوم يآقا

.خانوم،رفتن مسافرت ستندین شونیا-

ن؟یرو بهم بد لشونیموبا ةمارممکنه ش-

.کار رو ندارم نیمتأسفم،اجازه ا-
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گردند؟ یبر م یک-

.ندهیآ ۀهفت-

باهاشون دارم،اگه ممکنه  یکه کار واجب دیهستم،بهشون بگ نشیب ایما د،منیریکنم باهاشون تماس بگ یخواهش م-

.زودتر برگردند

 وسانهیرو مأ یگوش.من به هم بزنند غامیرو به خاطر پبرنامه سفرشون  شونیکنم ا یفکر نم یول.بله،حتماً-

 یعل يصدا.برنداشت یکس یصد تا بوق خورد ول.اومد ادمیبرزو  ةبه مغزم فشار آوردم و باالخره شمار یگذاشتم،کم

.«خونواده اش شیبرزو، اون بند خدا رو هم مرخص کن بره شهرستان پ ستسمیما که دو هفته ن«:گوشم زنگ زد يتو

 یگوش.»امکان نداره«:دادم تیجوابش رو با قاطع. »!يرزادیخانوم ش«:مغزم گفت يتو یکیرو گذاشتم، یگوش هوسانیمأ

.«...لطفاً پس از ستم،یدر حال حاضر منزل ن«:تماس گرفتم يام با خاله سور یقلب لیرو برداشتم و برخالف م

تونستم برم و از اون ها کمک  یرو داشتم،م برزو ۀکاش آدرس خون يکه ا دیارتباط رو قطع کردم،به فکرم رس دوباره

خواستم با اون سرو وضع آشفته  یموند،م یم ادمیشدم،به فرض هم که آدرس خونه شون  مونیپش عیسر یبخوام،ول

بغضم  دیچیپ یگوش يساالر که تو يتلفن،صدا يکف دستم نگاه کردم و انداختمش تو ۀسک نیبرم اون جا؟به آخر

 یلیم یب د،بایسع ییدا ۀرفتم خون یم دینداشتم،با يا گهید ةرو قطع کردم،چار یگوش.مبزن یگرفت و نتونستم حرف

 یوقت د،ینرس ییبگم،فکرم به جا یچ دمیرس یکه وقت دمیکش یدربست گرفتم،تمام طول راه داشتم نقشه م یتاکس

.شدم و از راننده خواستم منتظر باشه ادهیترمز کرد پ دیسع ییدا ۀدر خون يجلو نیماش

ف رو ساالر جواب داد فاه؟یک«:ا».

.«شما؟«:دیتته پته سالم کردم،کنجکاوانه پرس با

دم در؟ يایلحظهم هیا،یمن هستم ساالر،ما-

.«اومدم سایسا،وایوا... ا؟یما«:شد جانزدهیوضوح ه به
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به  ن،نگاهمییکه دشاتم دهنش باز موند،سرم رو انداختم پا یدر رو باز کرد،از سر و وضع مهیلحظه بعد سراس چند

.«تو؟ امیتونم ب یم«:بپوشونمشون يجور هیکردم  یسع.برهنه ام افتاد يپاها

.«ا؟یما هیچه وضع نیا«:سرش رو تکون داد که آره و همزمان گفت ناباورانه

.کنم یم فیبعداً تعر-

 يتو.برگشت عیسز خونه و يتو دیدو.زود متوجه منظورم شد یلیکه داشتم خ یاشاره کردم،با اوضاع یسر به تاکس با

.«خونه هستند؟ نایا ییدا«:دمیاط،پرسیح يرو حساب کرد و برگشت تو نیماش هیستادم،کرایا اطیح

کفشهات کو؟از دست آقا بهمن فرار  ه؟پسیتمام لباسهات خاک ا؟چرایما تهیچه وضع نیا... تو ایست،بین ینه،کس-

؟يکرد

تورو با  ستین ر،خوبیدوش بگ هی ومدنین نایتا مامان ا ایتو،ب ایب«:دلش به حالم سوخت.نداشتم،سکوت کردم يجوا

.«نندیبب تیوضع نیا

...افتادم یگذشته م ادیانداختم  یساالر راه افتادم،چشم به هر گوشه که م دنبال

.«دیافتادم و بغضم ترک یعل ادیدوباره ... و سروش،آرامش نای،سیخوب بچگ يروزها

داد  زیتم ۀحول هی.نگفت يزیچ یشد،ول یعصب دیطرفم و اشکهام رو د برگشت یوقت.در حموم رو باز کرد ساالر

.«کنه یم ر،آرومتیبرو دوش بگ«:دستم

برخورد  زیکه با م ییکرد و جا یسرم به شدت درد م.شدم ینکردم و خال يریاشکم جلوگ ختنیاز ر گهیدوش د ریز

بود  دهیام رو دستمال کش يساالر مانتو و روسراومدم  رونیاز حموم ب یوقت.ورم کرده بود یکرده بود به طرز وحشتناک

.«!؟يدیباز که همون لباسها رو پوش«:کرد،گفت یم زونیو داشت آو

.«نداشتم يا گهید زیچ«:لب گفتم ریز

 يساالر تو.حموم و لباس عوض کردم يدوباره برگشتم تو.لباس گل وگشاد برام آورد هی ییو از اتاق زن دا رفت
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.«نیبنش ایب«:زیم يگذاشت رو يچا وانیل کیآشپزخونه بود،

.«!شده؟ یکن چ فیخب،تعر«:و رو به روم نشست ختیر يخودش هم چا ينشستم،برا

.«خوبن؟ نایمامان ا«:رو عوض کردم بحث

همه ... یپرس یربط م یسوال ب هی ياز جواب دادن طفره بر يخوا یموقع م ا،هریما يبود نیخدا هم شهیهم«:زد لبخند

عمو  شیخونه گرفتند و از پ شیپ کماهی نیکنه،هم یهم اونجا کار م نیمیس رن،عمهیمدرسه مو سروش  نایخوبن،س

؟يراحت شد؟باالخره دانشگاه قبول شد التیخ.رفتند دیحم

.بهمن بودم يآره،ترم اولم،ورود-

.«؟یمبارکه،چ«:زدم يور هیلبخند  هی

؟یحرف بزن يخوا یا؟نمیبه سرت اومده ما یچ... تهران... یسیزبان انگل یمترجم-

.«؟یاستراحت کن يخوا یم«:داد دستم يبرگ دستمال کاغذ هی.بزنم یکه حرف دیچرخ یزبونم نم.بغض کردم دوباره

پتو،ساالر از  ریز دمیو خز دمیتخت دراز کش يرو یحرف چیه یب.»آرام«اتاق  يسر اشاره کردم که آره،من رو برد تو با

و به سقف چشم  دمیچرخ!ا عکس آرام افتاد،چقدر بزرگ شده بود؟چشمم به ق.رفت و در رو بست رونیاتاق ب

چه خبره؟حتماً سوت و  يمامان پر ۀخون يتو ناال«:اشکم شروع به جوشش کرد ۀچشم.»؟یعل ییتو االن کجا«:دوختم

 تا حاال زنگ یکه سر من آوردند جشن گرفته اند،حتماً عل ییجمع شدن و به خاطر بال یساختمون اصل يکوره،همه تو

مثالً رفتم  ایسراغ من رو گرفته؟حتماً گرفته،مرجان هم بهانه آورده که خوابم، ده،اصالًیزده و گفته که به سالمت رس

مرجان چه  گمیکنم،نه،نم یم فیرو براش تعر زیبرگرده همه چ یعل یوقت!کردخ؟ رونیگفته که من رو ب دمیرون،شایب

.«کردند؟ رونیمن رو ب یچ ۀواس بگم؟بگم یبهم زده، باالخره خواهرشه،پس چ ییحرفها

و پالك  دمیزد،صورتش رو بوس یطرف پالك داشت بهم لبخند م هی یعل.انداختم به گردنم و پالکم رو باز کردم دست

رو نگه داشتم  اد،انگشتمیدوباره داره خون م دمیو د دمیلبم سوخت،دست کش ۀگوش دم،یبه پهلو چرخ.رو بستم
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.دمشیروش،چشمم افتاد به حلقه ام،بوس

.«اومده؟ یا؟کیما«:شدم اریهوش دیسع ییدا يصدا با

 یگفتن نداشتم،ساالر با حرص حرف م يبرا یآخه حرف.رو زدم به خواب،دوست نداشتم باهاش رو به رو بشم خودم

.«حاال نرو،بگذار استراحت کنه،حالش اصالً خوب نبود«:زد

فکر کنم از دست آقا بهمن فرار «:اومد یساال م يدوباره صدابست، هیآهسته در اتاق رو باز کرد و بعد از چند ثان ییدا

کتکش  يپا برهنه بود،تمام صورتش خون مرده است،بد جور!واسه اش درست کرده بود يا افهیچه ق یکرده،اگه بدون

.«زده

.«تو سرم کنم؟ یحاال چه خاک«:دینال یم شهیکه مثل هم دمیرو شن ییزن دا يصدا

.«!ه؟یچ انیجر نمیبشه بب داریبگذار،صبر کن بجگر  يدندون رو«:گفت ییدا

نداده بود؟حاال واسه )ماتومیاولت(ماتوم یقبالً اومت یحاج ؟مگهيدر رو باز کرد یتو اصالً واسه چ«:به ساالر دیپر ییدا زن

.«ست؟یمستانه منتظرت ن ؟مگهيجور یمن رو م يستادیا یچ

.دارم يمنتظره که منتظره،من امروز کار مهم تر-

نشده داره واسه  دایدختره پ نیا ۀهنوز سر و کل!؟یحاج يدید«:دونم یپشت دستش،نم ایزد به صورتش  ییدا زن

.«رهیگ یم افهیمستانه ق

.«!کنم؟ یم یچه غلط نمیآروم باش زن،بگذار بب«:باال برد یصداش رو کم ییدا

اون مستانه صحت  ۀبا نن ستم،رفتمیپسره ن نیکه انتر و منتر ا شه،منیم يزیمن شاهده آبرور يخدا«:دیباز نال ییدا زن

 ریخ میرو به اون رو شد،داشت نیدختره اومد از ا نیا ن،بازیاش رو بب افهی؟قیچ رشیبزنه ز يمارموذ نیکردم،اگه ا

.«!ها میآورد یسرمون عروس م

.منه ۀدختر عم ایمامان؟ما یگیم یچ-
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.يزیچ هیبود باز  نیمیس ۀباباشه،اگه بچ ۀدختر لنگ نیا!کدوم دخترعمه ننه جون؟-

.«نشده يزیکه چ ره،هنوزیفکرم آروم بگ قهیدق هیبگذار !نه؟ ای يبر یخانوم صدات رو م«:کالفه شد دیسع ییدا

گور  يتو یشیچه آت یوجب مین نیا نیقصه سر دراز داره حاج آقا،حاال از من گفتن،بب نیرو نشده؟ا یچ ینشده؟چ-

. ...کنه یروشن م یکیمن 

 يا«:ختمیر یبه سرم و اشک م دمیکوب یبالش با مشت م ياز رو.نشنوم نیاز ا شتریبالش تا ب ریردم زرو ک سرم

برات  ییسر پناه باعث چه خفتها هینداشتن  نیبب!زنند یحرف م يمردم درباره ات چه جور نیآواره،بب يبدبخت،ا

 ی،حتيها کمک بخوا نیاگه از ا یلیذل یلی،خیبختبد یلی،خیخونه بمون نیا يتو گهید ۀلحظ هیاگه  یاحمق یلیخ!شده؟

اگه شده

.«یرو تحمل کن ییارزش زن دا یو ب دهینسنج يکه حرفها نهیبهتر از ا یبخواب ابونیخ يرو تو شب

شدم و  نا،بلندیا ییاتاق دا ایآشپزخونه بودند  يتو ایشده بود، فیو صداها ضع رون،سریبالش آوردم ب ریاز ز سرمو

دونستم که قلکش  یدم،میکش رونیقلک آرام رو برداشتم و با کلنجار چند اسکناس از توش ب اتاق، يچشم انداختم تو

بود،انگشت  ستادهیطرف در،آرام کنار در اتاق ساالر ا فتماومدم و ر رونیآهسته از اتاق ب.پر از پوله شهیمثل هم

 ییزن دا يها ییاز دمپا یکیتنم، دمیبرداشتم و کش یچوب لباس يلباسم رو از رو!شیه یعنیام که  ینیب يگذاشتم رو

.«رفت ایما دیبابا سع!دیبابا سع«:آرام بلند شد يرفتم،هنوز در رو نبسته بودم که صدا رونیرو پام کردم و از در ب

 نیماش هی يو جلو یاصل ابونیبه خ دمیدم،رسیدو یتمام طول کوچه رو با تمام قدرتم م.رفتم رونیب اطیو از ح دمیدو

.«دربست«:رو گرفتم

کجا برم خانوم؟-

.«برو آقا،برو«:نیماش يتو دمیپر

آخه کجا؟-
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.گمیشما برو،بهت م-

دور  نینه،ماشیگرفتم که من رو نب نییرسوند،سرم رو پا ابونیکه خودش رو به خ دمیرو د دیسع ییراه افتاد،دا نیماش

.«؟یکن یاز دست بابات فرار م«:به من کرد و گفت ینگاه نهییآ يشد،راننده از تو

.«گذره یمهمون ما باش،بد نم ياگه مکان ندار«:زد يندادم،لبخند چندش آور یجواب

آقا «:رو گرفتم و سوار شدم یتاکس هی يبار جلو نیدم،ایو دو نییپا دمیپر نیاز ماش.ستادیچراغ قرمز ا پشت

.«!دربست

کجا خانوم؟-

باقرآباد-

.«شه؟یاش چقدر م هیکرا یدون یباقرآباد؟م«:دیصوت کش سرش

.پولها رو ازم گرفت و حرکت کرد یلیم یپولها،با ب يگذاشتم رو گهیتا اسکناس د دو

محکم رفتم طرف  يبا قدمها ینداشتم که کارم اشتباهه ول دیشدم ترد ادهیکه پ نیماش م،ازیدیبود که رس غروب

چرخوند، من رو که  یم ریو زنجبود دم در  ستادهیدم،ایکوچه مراد رو د يتو دمیچیپ یوقت.خونه،تنها راهم همون بود

.«آزادت کردن؟ ؟باالخرهياومد«:که شدم گفت کیکرد،نزد یو تا بهش برسم،هاج و واج نگاهم م دیرنگش پر دید

گرم که  ،دمتیهست یلوت یلیخ«:صورتش،لبخند زد و ادامه داد يتو ندازمیخواستم تف ب یم.خورد یازش بهم م حالم

نتونستند  یچیدو هفته بازداشت بودم،ه... ادر به خطا رد همه مون رو داد،آشغالشاپور م ،اونيات رو لو نداد یحاج

.«نگهداشتندت؟ها؟همه مدت  نیا یچ ؟واسهیکنند،آزادم کردند،تو چ دایازم پ

در رو باز «:گفتم يبند نبود،ا لحن تند ییدستم به جا گهیکردم د یکار رو م نیاگه ا یصورتش،ول يزدم تو یم دیبا

.«کن

.«اریرو ب دتیندارم،برو کل دیکل«:در خونه رو باز کرد و دنالم اومد تو،گفتم هدستپاچ
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.«تا حاال؟ يبود يخبر مرگت کدوم گور«:در ظاهر شد يجلو يرزادیخونه،چند لحظه بعد خانوم ش يتو رفت

.سالم-

؟یکه چ نجایا يکاره اومد کی ؟حاالينداد هیچند وقته کرا یدون یسالم و زهرمار،سالم و حناق،م-

.دمیعقب افتاده رو بهتون م يها هیروزها کرا نیهم.گرفتار بودم-

.و من هم باور کردم یآره جون عمه ات،تو گفت-

.«!ده؟یتازه از راه رس ینیب یر،نمیزبون به حلقوم بگ!بتیمص ید وا مون«:به مادرش دیاومد و پر مراد

اعتنا به مادرش بهم اشاره کرد  یمراد ب!باس بده؟ یآقا رو ک يخونه نده خرج کثافت کار هیاگه کرا!خفه شو یکیتو -

انداخت به  دیمراد کل.گفت یم راهیبد و ب ییهنوز داشت اون پا يرزادیکه همراهش برم،از پله ها باال رفتم،خانوم ش

 پس«:دمیپرس ینکردم و عصب رویخونه ب يسرمو از تو تها،خونه نبود جز موک يتو یچیبود،ه یدر،رفتم تو،خال

.«؟يرزادیکو خانوم ش لمونیوسا

.«شون دارم؟ همه رو فروختم گهیتا حاال ن یخواست یخبرت م«:ها رو تند تند اومد باال پله

.«میعقب افتاده ندار یۀحساب،کرا یپس حساب ب«:و گفتم دمییحرص دندون هام رو بهم سا از

.«شه؟یدر مچوق مگه چق کهیحساب؟چار تا ت یرو حساب ب یچ یچ«:رو برد باال صداش

.ات بوده هیاز کرا شتریمطمئناً ب یهر چقدر فروخت-

.«گهید یرو گرفت هیکر یگه،فروختیننه،راس م گهید نییبرو پا«:دیداد کش مراد

 یرو م هیکرا يایآدم م ۀبچ نیسر برج ع م،یکن یم یخونه رو خال میدار گهیماه د«:رو کرد به من يرزادیش خانوم

.«برو یخواست ي،هر جهنم دره اکف دستم و به سالمت يگذار

 ینم دایهم پ یصندل هی یبه خونه انداختم،حت ینگاه اجمال هی.و با حرص در خونه رو بستم دمیرو از دست مراد قاپ دیکل

رفته  نکهیکردم،از ا یتحمل م یتا برگشتن عل دیبه در،زانوهام خم شد و نشستم،با هیهمون جا تک.نمیشد که روش بنش
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 یمغزم داشت م.خودمون ۀاومدم خون یم دیناراحت بودم،از اولش هم با یلیخ نایا دیسع ییدا ۀبودم خون

سوخت،تمام تنم به خاطر  یکرده ودم چشمهام م هیگرفت،از بس گر یلحظه به لحظه شدت م د،سردردمیترک

 يتواعتنا رفتم  یب یکردم ول یم یشده بود،احساس گشنگ کیهوا تار.کرد یکه خورده بودم درد م ییکتکها

.دمیو خواب دمیپهن کردم،دراز کش نیزم ياتاق،مانتوام رو درآوردم و رو

 یخال یخال نتهاینکردم،کاب دایپ یچیآشپزخونه،ه يتو دم،رفتمیصبح بود که از شدت ضعف از خواب پر کینزد

 يخوا یحاال م«:گوشه کز کردم،به خودم گفتم هیدوباره رفتم و .تونستم آب خوردم یآب رو باز کردم و تا م ریبود،ش

... زودتر برگرده یکاش عل... با هزار تومن پول؟... ؟یکن یزندگ يجور نیا يخوا یتموم م ۀهفت ا؟دویما یکار کن یچ

زنم  یهر روز زنگ م گهید ۀکنم،از هفت یخب تلفن م... بفهمم که برگشته؟ دیفرض هم که برگرده،من از کجا با

 هیتونم  یزودتر از مسافرت برگرده،م یمعصوم يکاش الاقل آقا يا... دند،گر یکارگاه برزو،باالخره اون ها با هم برم

زودتر  یکاش عل... رهیسراغ بابا نم گهیاون که د... ؟یکنه چ فیبابا تعر ياگه برا... یمعصوم يآقا شیآخر برم پ ۀهفت

 یم يم،مرجان چه جورتحمل کن دیشه،بایدرست م زیهمه چ.ندازمیرو ب یبه کس شمیمجبور نم گهیبرگرده،اون موقع د

صبور باش ... کنه یمن آورده اند پوست از سرشون م سر ییبفهمه که چه بال یاگه عل... رو بده؟ یخواد جواب عل

.«...بزرگه ا،خدایما

.«کجا؟«:پله ها بود نییرفتم،مراد پا رونیخونه ب دم،ازیشد،بلند شدم و لباس پوش ادیکوچه که ز يتو يو صداها سر

.«بهت گفتم کجا؟«:نارش رد شدم،اومد جلوم رو گرفتتفاوت از ک یب

به تو چه؟-

؟یتنها گز کن ابونیکوچه و خ يصد دفعه نگفتم خوش ندارم تو-

.«گمشو«:دادم کنار هلش

 یم ییخدا یکردم،ول ي،نامردیباش یازم شک يحق دار« :شروع کرد.دنبالم اومد،اصالً برام مهم نبود.رفتم رونیدر ب از
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.«؟يافتاده بود یبه خنس ادتهیاد،یب رتیگ يپله ا خواستم پول و

که قسم  يکار خالف؟تو نبود يام تو يندازیاز خواستم که ب که،منیدهنت رو ببند مرت«:و رو کردم بهش ستادمیا

.«ه؟یکارش قانون يخورد

!بود یخب قانون-

.رف تو گوش کردمخر رو بگو که به ح ؟منيآورد ریگ ه،هالویقانون نیآره جون خودت،قاچاق هروئ-

.«؟يدیپر«:دستم اشاره کرد ۀحلق به

به روزت  یچ نیبشکنه دستشون،ب یاله... زندون کتکت زدند؟ يتو«:دنبالم اومد.زدم و به راهم ادامه دادم پوزخند

.«...یفتیب ریخواستم گ ینم یعل يبود،به وال رمنیتقص.يحق دار یبگ یچ ره،هریمرادت بم یآوردن المروتها،اله

 یامکانات م نیبا کمتر دیهم نداشتم،با خچالی خونهیر،تویپن یکم هیو  دمیکردم،چند تا نون خر یفهاش اعتنا نمحر به

مثالً .بود ستادهیپشت در ا.خونه،رفتم تو و در رو بستم دمیرس یوقت.اومد یزد و دنبالم م یبند حرف م کیمراد .ساختم

کردم دارم چلو  یخوردم که احساس م ییهش،با چنان اشتهاب دمیمال رینون کندم و پن کهیت هی.کرد یم یعذرخواه

.خورم یکباب م

غروب .دنمید ادیتماس گرفتم،برگشته بود،گفت م یمعصوم ياز سر کوچه با دفتر آقا.گذشت یهفته به سخت کی

،از تأسف تکون داد ينگاه به راه پله ها کرد و سرش رو از رو هیخونه  يتو ادیخواست ب یم یهمون روز اومد،وقت

در خونه رو .گفت یم راهیلب بد و ب ریبود وز ستادهیپله ها ا نییمراد پا.رونیدر که کنار رفت سرم رو کردم ب يجلو

.بستم

کو؟ لتونیوسا نش؟پسیچه خبره خانوم ب نجایا-

.رو فروخته گم،همهیصاحبخونه رو م... يرزادیخانوم ش-

شما؟ ةفروخته؟بدون اجاز-
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.«ستینشستن ن يبرا خوام،جایمعذرت م«:تفاوت به سوالش گفتم یب

.نداره يرادیا-

 تیاصالً امن نجایخونه بمونم،ا نیا يتونم تو ینم ،منیمعصوم يآقا«:گفتم نیهم يبرم برا هیخواست حاش یننم دلم

.«نداره

د؟یکرد یمگه شما کار نم یدونم ول یبله،م-

ن؟یدهفته به من جا ب کی دیتون یکارم رو از دست دادم،شما م-

.«نشه شتریب دمیهفته،قول م کیفقط «:و من کرد،گفتم من

.خودم ۀتونم ببرمتون خون یکنم،عروس دارم،داماد دارم،نوه دارم،نم یم یآخه،من تنها زندگ یمتوجهم،ول-

.«خوابم یدفتر م يتو«:گفتم ملتمسانه

گن؟یم یاونجا محل کار منه،مردم چ-

.«مونم یجا م نیصورت ممنونم،همباشه،در هر «:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

!مثل شما یدختر جوون ياونم برا!ستیکه امن ن نجایآخر ا یول-

کرد،در  یم یاظهار نگران گهیتونه بهم سر پناه بده،از طرف د یگفت که نم یطرف م هیحرفش خنده ام گرفت،از  از

.«نیمواظبم،ممنون که اومد«:خونه رو باز کردم

.ن رو درست کنمرفتن تو ۀتونم برنام یم-

.کنم یم يفکر هی،یمرس-

دست «:پولها رو برداشتم و گذاشتم کف دستش یطاقچه،عصب يچند اسکناس در آورد و گذاشت رو بشیج يتو از

.«سر پناه خواستم هیشما درد نکنه،پول نخواستم،فقط 

.«شرمنده ام«:نییرو انداخت پا سرش
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.دشمنتون شرمنده-

.«!گذرونم یم يجور هی«:با خودم گفتم.تومن پول داشتم صدیس بم،هنوزیج يتودست کردم .رفت یمعصوم يآقا

و ششم ستیب فصل

شده  فی،ضعیعل یو دلتنگ یاز فشار گشنگ.بود گذشت،شده بودم پوست و استخون یهم با هر بدبخت گهید ۀهفت کی

هنوز برنگشته بودند  یگرفتم،ولاون دو هفته دو بار با کارگاه تماس  يتو.چشمم خون هیچشمم اشک بود و  هی. بودم

صداش  یوقت.رو برداشت یکه قرار بود برسند،برزو گوش يباالخره دو روز بعد از موعد.داد یجواب نم یچون کس

.«؟یالو؟برزو خودت«:رو بهم داده اند ایانگار دن دیچیپ یگوش يتو

بله،شما؟-

باالخره؟ دیبرگشت ا،شمایمن هم ما-

.«؟ییمعلوم هست کجاسالم،تو «:گرفته بود صداش

مون،  یمیقد ۀدنبالم،من برگشتم خون ادیبگو ب یکنم،به عل یم فیرو براتون تعر یکجاست؟بعداً همه چ یعل-

اونجاست؟... اونجاست؟

نه،-

.پس زودتر بهش خبر بده-

.«؟يشنو یصدامو م... برزو؟... الو؟«:کرد،متعجب گفتم سکوت

.شنوم یآره،م-

شده؟ یچ-

.ایما نمتیبب دیبا-
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.«افتاده؟ یاتفاق«:دمیترس

نجا؟یا يایب یتون یم-

.ندارم یپول چیواقعاً ه... من-

.دنبالت امیباشه،آدرس بده ب-

نشده برزو؟ يزیچ یمطمئن-

.میکن یحاال با هم صحبت م-

.«اونجا امیسا،میباقرآباد،سر جاده وا ایب«:دلهره گفتم با

.اونجام گهید میدو ساعت و ن... حدوداً-

.باشه،منتظرتم-

 يچرا برزو اون جور«:زدم یشور افتاده بود،با خودم حرف م يدلم بدجور.رو قطع کردم و رفتم خونه یگوش هراسون

دست به  يجور هیسراغم؟نکنه به برزو گفته که  ادیخواد ب ینم گهید یافتاده؟نکنه عل یچه اتفاق یعنیزد؟ یحرف م

.«سرم کنه؟

فرصت بودم تا دور از چشم مراد از  هیبرزو،منتظر  يحرفها ةعالوه بر دلشور.اب،جون کندمدو ساعت از اضطر یکی

 نییاز پله ها پا نیپاورچ نیپاورچ.اومد یخونه م ياون قدر لفتش دادم تا اومد خونه،صداش از تو.برم رونیخونه ب

 یکیزود  ای ریچون د.حال شدمخوش.منتظر بود نیماش يبرزو تو.دمیرو بستم تا سر جاده دو يدر ورود یوقت.رفتم

.«برو،برو«:کرد،با عجله سوار شدم یمراد رو خبر م

.«سالم«:طرفش دمیلبخند زدم و چرخ.حرکت کرد نیماش

.«شده برزو؟ يزیچ«:دمیپرس... اهیس ده،لباسینداد،صورتش غمزده بود و نتراش جواب

 شتریحالتش من رو ب.روند یم یسرعت وحشتاک بگه،چشم دوخته به جاده و با یدونست چ یقرار بود،نم یکه ب انگار
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 یدارم از دلشوره م«:لب گفتم ریز.شد یم شتریکه لحظه به لحظه ب يمردم،دلهره ا یداشتم از دلهره م.کرد ینگران م

.«گوب يزیچ هیشده؟تو رو خدا  یحرف بزن،چ یبرزو،جان عل رمیم

.گمیم... صبر کن... گمیم... ایما گمیم-

کنار جاده نگه .دیکوب یام م نهیس يمضطرب به صورتش چشم دوخته بودم و قلبم به شدت تو.دروشن کر گاریس هی

... ایگفتنش برام سخته ما«:من و من باالخره حرف زد یطرفم و بعد از کل دیرون،چرخیرو انداخت ب گارشیداشت و س

.«میتصادف کرد ایتالیا يتو شیپ ۀما هفت... کنم خودت رو کنترل کن،ما یخواهش م

.«تصادف؟:گفتم ناباورانه

...یدون یم... خوب نبود ادیحالش ز یعل... یآره،عل-

.«شده؟ یحرف بزن،چ ؟یچ یعل«:هراسون شونه هاش رو گرفتم.اومد یباال م یبه سخت نفسهم

.«متأسفم... ایمتأسفم ما... بعدش... کما بود يدو روز تو«:به گلوش افتاده بود گفت کهویکه  ینینفس سنگ ونیم

... یکه عل شهیبرزو،مگه م یگیدروغ م«:شد،گفتم رهینگاه کردم و لبخند زدم،هاج و واج به من خ ونشیصورت گر به

.«کنم ینداره،من باور نم ؟امکانیراحت نیبه هم

باورم ... ،نه؟یگیدروغ م... کنم برزو یباور نم«:به اشکهاش،بغض کردم رهیاش شدت گرفت،چند لحظه خ هیگر

.«شهینم

 یگونه هام م ياشکهام دونه دونه رو!خدا يا... يکس،فقط دو ماه بعد از مامان پر چیا،هیکنه ما یباور نم کس چیه-

سر به  يخوا یبگو که دروغه برزو،تو رو خدا بگو که م«:افتاد،بازوهاش رو گرفتم و به شدت تکون دادم،ملتمسانه گفتم

.«يسرم بگذار

 مارستانیآمبوالنس گذاشتم و تا ب يجونش رو تو مهیجسم ن ا،خودمیما ستیدروغ ن«:گفت هیگر يو ال به ال دینال

 مارستانیب فته،بهیب یکردم که براش اتفاق یفکرش رو نم م،اصالًیزد یراه همش با هم حرف م يتو... همراهش رفتم
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خانواده  دیبا يدونستم چه جور یمردم،نم یاز غصه م شتمدا... رفت،... کما بود و  يشد،دو روز تو هوشیب میدیکه رس

.«همه مون سخته يبرا... شنیم وونهیدارند د ا،همهیخونه شون غلغله است ما... اش رو خبر کنم،

.«خدا نه ينه،ا... یکنم نگو که عل ینگو برزو،خواهش م«:افتادم هیبلند به گر يصدا با

 يجانم،چه جور یعل«:زدم یرو صدا م یعل هیگر ونیدم،مینال یدم،میچیپ یزانوهام،به خودم م يرو گذاشتم رو سرم

من بدون تو چه کار  دم،آخهیشن یحرفها رو نم نیمردم و ا یکاش م يرفتم،ا یتو م يکاش من به جا يا... ممکنه؟

 دیکردم که با یمن به درگاهت چه کار کردم؟چه گناه... نمیرو نب یبدبخت نیخدا من رو بکش تا ا يا... خدا يکنم؟ا

کردم خدا؟چرا  یچه گناه ؟منيدیچرا از روز اول بهم بخش يریرو ازم بگ یعل یخواست یهمه عذاب بکشم؟اگه م نیا

کجاست اون ... ؟یرس یبه دادم نم ؟چرايریدفعه ازم بگ هیرو لمس کنم و  یخوشبخت یخواست ؟چرايداد دیبهم ام

 ،چهیفترو گر ،نفسمیرو گرفت دمیام... زم؟یسرم بر يتو یات؟حاال من چه خاک یبخشندگ ت؟کجاسترحم و مروت

گلم،کجاست اون قامتت که مثل  یمعصومم،عل یجان،عل یآخ عل... ؟یچ ا؟بهیمحکومم خدا یچ ارم؟بهیطاقت ب يجور

 چیه ینگفت م؟مگهیبا هم شهیهم یمگه نگفت... ؟یمن چ ؟پسیقشنگت؟رفت يبود؟کجاست چشمها ستادهیکوه پشتم ا

 ؟مگهییکجا... یگذاشت ،تنهامیعل ي،نامردیعل یفتدروغ گ... ؟یکن یخوشبختم م ینگفت ؟مگهيگذار یوقت تنهام نم

ترکه خدا،کمکم کن تاب  یقلبم داره م... شد؟ یچ ؟پسيبخند شهیدوست دارم هم ینگفت ؟مگهینیب یاشکهام رو نم

 گهیبسه،د گهیشدم،بهم رحم کن،د رونیخونه خراب شدم،و... دم؟یپس م ارمرو د یتاوان چ... بده،صبر ارم،صبرمیب

تحمل کنم؟بکش راحتم  دیبا یزجر بکشم؟تا ک یعذاب بکشم؟تا ک یداره؟تا ک تیقلب من چقدر ظرفتونم،مگه  ینم

.«...رنجم نده گهیبسه،خالصم کن،د گهید... کن

کرد،و به مو یم هیمن گر يهم پا به پا ختم،برزویر یو اشک م دمینال یم

.«نکن يجور نیت ابا خود... ایخدا بهت صبر بده ما«:انداخت،دستام رو گرفت یچنگ م هاش

.ششیرو خدا منو ببر پ نمش،تویبب دیبار،با نیآخر يبرزو،برا نمشیخوام بب یم-
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خودش ... ایما اوردنشیهنوز ن«:کنه یتا بتونه رانندگ دیکش یروشن کرد و راه افتاد،مدام به صورتش دست م نویماش

ندارند ازشون دور  اردش،طاقتیکه بخواهرش رفته  یسرش اومد همون جا خاکش کنند،ول ییازم خواست اگه بال

.«باشه

 زمیشدم،عز چارهیب... آخ... تونم فراموشش کنم؟ یم نمش؟مگهینب گهید شهیمگه من طاقت دارم برزو؟مگه م-

.«پناه شدم برزو یرفت،ب دمیرفت،ام

.یکش یخودت رو م يا،داریما اریطاقت ب-

 یم یرو بدون عل یزندگ نیا گهیو خالص بشم،من د رمیرم،بمیاز غمش بم ؟بگذاريجور ارم؟چهیطاقت ب يچه جور-

.«خوام چه کار؟

و  نیکوچه غلغله بود،پر از ماش يتو.که نفسم بند اومده بود دمیکردم و نال هیاون قدر گر میبرس نایا یعل ۀبه خون تا

 يشدم و رفتم تو ادهیپ نیاز ماش مهیسراس.خواستم باور کنم ینم»... درگذشت جوان ناکام«:اهیس يآدم،پارچه ها

 یامان اشک م یب.ناخودآگاه سرعت قدمهام کم شد.بود اطیح يتو یعل ۀحجل.قرآن فضا رو پر کرده بود يصدا.اطیح

.ختمیر

حجله که  نیا يجان؟رو یعل یکن یچه کار م نجایا«:دمیو نال نینشستم،چنگ انداختم به زم نیزم يخم شد و رو پاهام

رو  یاز تو کس ریمنم که غ نی،ايشد یپناه نم یگذاشتند،تو که بعد از من ب یم عکس من رو دیبا نجایست،ایتو ن يجا

.«رسمش بود؟ نیا... معرفت ی؟بیغصه هام،حاال رفت کیشر ،یعل يگاهم بود هیتک... منم که بدبختم نیندارم،ا

... مینیرو بب ختتیر میخوا ینم گهیبرو که د... کثافت رونیگمشو ب«:شد یلحظه به لحظه بلندتر م ادیو فر غیج يصدا

برو ... آشغال يمرد یم یعل يجا دیبا ر،تویبرو بم... رو از ما گرفت ینحس تو عل ،قدمیرو از ما گرفت یتو عل

.«...حرومزاده شوگمشو،مراسم با شکوه برادرمون رو با وجودت نجس نکن، گم

پوشها  اهیس.داشت نگهشون داره یبرزو سع دند،یکش یم ادیساختمون فر يدر ورود يبودند که جلو یعل يخواهرها
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و به  نیماش يکردم،برزو تو یم هینشسته بودم و گر يکردند،پاهام توان حرکت نداشت،همون جور یمتعجب نگاه م

هق هق اون ها رو ول کرد و اومد با سرعت من رو از

ملتمسانه نگاهش .دروشن کر گاریبرزو کنارم نشست و س.و به هق و هق افتادم نیماش يبرد،نشستم تو رونیب اطیح

کنم؟به خدا؟به  تیشکا دیبا یبرزو؟به ک هیریچه تقد نیشرکت کنم؟ا یمراسم عل يمن حق ندارم تو یعنی«:کردم

.«؟یخودش که تنهام گذاشت؟به ک ؟بهیعل ةخونواد

مرد  و ر،زنیکه جوون و پ ییآدمها يشناور بود،رو اهیس يپارچه ها يخونه،نگاهم رو يشد و رفت تو ادهیپ نیماش از

عمر !یراحت نیمن رفت؟به هم یباور کنم؟عل دیبا یعنیبه پاهام چنگ انداختم،.خونه يرفتند تو یکردند و م یم هیگر

قدر کوتاه بود؟ نیمن ا یخوشبخت

کجا برزو؟کجا «:دمیهراسون پرس.شد و حرکت کرد ،سواریصندل يدر عقب رو باز کرد و چمدونم رو انداخت رو برزو

.«؟يریم يدار

.«بس نبود؟ يدیشن یچ ؟هريحرف بشنو شتریب يخوا ی؟میبمونم که چ نجایا«:ده بودش یعصب

.«نرو برزو،تو رو خدا نرو،بگذار بمونم«:التماس گفتم با

کنه،اون ها االن  یرو عوض نم يزیچ نجایباش،بودن تو ا یکنم منطق یم ا،خواهشیکافبه ما«:شد انهیکالمش دلجو لحن

کم از  هی ؟بگذاریبگ یاون وسط چ يخوا یکار کنند،تو م یفهمند چ یز دست دادن،نمداغدارند،تنها برادرشون رو ا

.«بکن یخواست يوقت هر کار فتند،اونیتب و تاب ب

اون خونه  يتو يزیچ گهیمن د... ستیاز دست من ساخته ن يکار گهید... کار کنم؟ یچ«:گفتم دهیبر دهیبر هیگر ونیم

.«ندارم

گلوم  يکوه تو هی.نشدم یکردم خال هیهر چه گر یزم،ولیخواستم اشک بر یکه م ییساکت شد و گذاشت تا جا برزو

.همون نگاه معصوم ،بایشگیکردم،با همون لبخند هم یرو مجسم م یهمش صورت عل.کرد یبود و داشت خفه ام م
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پارك قدم  يتو یمک هی«:شده، برزو رو کرد به من کیهوا تار دمیبلند کردم،با تعجب د ستاد،سریا ابونیکنار خ نیماش

.«یشیبهتر م يبخور ست،هوایاصالً خوب ن م؟حالتیبزن

.«يزد،و ورد کالمش تو بود یحرفت رو م ا،همشیدوستت داشت ما یلیخ«:میشدم و با هم راه افتاد ادهیپ

نبود،ناله  اریاشکم اخت زشینشستم و صورتم رو با دستهام پوشاندم،ر مکتین نیاول يتوان حرکت نداشت،رو پاهام

 ةخونواد میتماس گرفت یدو روز اول هر چ یکی«:اعصابم کنترل نداشتم،برزو کنارم نشست ينبود،اصالً رو ياریهام اخت

نیبود که باالخره گفتن از ا کهفتهی.گذاشتند با تو صحبت کنه،کم کم دلش شور افتاد یآوردند و نم یبهانه م یعل

 هیکرا نیماش یعل... من هم باور نکردم یحت یخودش رفته،ول يگفتند خودش با پاها یباور نکرد،م یعل...رفته، خونه

اون قدر  یعل... نشد دایپ میکرد يکار م،هریبه هزار جا سر زد میزودتر برگرد نکهیا يط،برایدنبال بل میکرد رفت

 یومش ۀچه لحظ... هم تصادف شد نیبه خاطر هم... هم نیهمواسه ... اومد یخونش در نم يزد یبود که کارد م یعصب

راه تا به  يتو...زد یقشنگ حرف م یبود ول یدم،خونیکش رونیرو ب یخودم عل... رونیپرت شدم ب نیمن از ماش... بود

خواد زنده  یگفت م یگرده،همش م یبر نم گهیدونست د یفقط سفارش تو رو کرد،انگار خودش م میبرس مارستانیب

تو رو  يکشه،طاقت اشکها یعذاب م یعل ا،روحینکن ما يجور نیبا خودت ا... نه،یتو رو بب گهیبار د هیو فقط  نهبمو

.«نداره،تحمل کن

 میخلوت شده بودند راه افتاد ابونهایکم آروم شدم خ هی ید،وقتیکش یم گاریکرد و س یم هیمن گر يپا به پا برزو

.«؟یکار کن یچ يخوا یحاال م«:دیبرزو پرس میکه کرد ن،حرکتیطرف ماش

.«دونم ینم«:لب گفتم ری،و ز»چه کار کنم؟ دیعاً باواق«:خودم فکر کردم شیپ

؟يریکجا م-

.دونم ینم-

.کرد يفکر هی دیشه،بایکه نم يجور نیا-
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.رمیگ یم یمیتصم هیگردم خونه، یبرم ،فعالًیدون یمن رو م طیتو که شرا-

.بهم زنگ بزن ا،حتماًیخبر نگذار ما یمن رو ب-

.«ام؟یدر همراهت ب يتا جلو يخوا یم«:ه ترمز کردسر جاد نیماش.تکون دادم که باشه سر

.بهتره نهیتو رو نب ینه،کس-

.«لتهیا،وسایب«:شد و چمدونم رو داد دستم ادهیپ

.«رو عذاب نده ا،خودتیصبور باش ما«:رو از دستش گرفتم،آهسته گفت چمدون

 کیروح،مثل  یانسان ب کی مثلدم،ید یرو نم زیچ چیکس و ه چیتکون دادم و راه افتادم طرف خونه،انگار ه سر

ها رو باال رفتم و در خونه رو محکم به هم  گه،پلهیم یچ دمیشن ینم.دیکش یپله ها انتظارم رو م يمراد رو.جنازه

 ریواقعاً رفت؟دوباره اشکم سراز یعل یعنیچشمم، يرو گرفتم جلو یو عکس عل دمیاتاق دراز کش يتو.دمیکوب

يشد،کالفه رو

 ياون دستها گهیدم؟دید یرو نم یعل گهید یعنی.دمیکش یم نیزم يدستهام رو با فشار رو.مدینشستم و نال نیزم

 یقشنگش من رو صدا نم يبا صدا گهیداد؟د ینم رویبه من ن راشیکرد؟ اون نگاه گ یمهربونش من رو نوازش نم

بکشم  ادیاون قدر فربکشم، ادیخواست فر یتاب بودم،دلم م یداشتم،ب یبیحس غر!کوچولو ۀفرشت!گلم!جان ایزد؟ما

کردم،گله  هیحرف زدم،گر یبا عل د؟بازمیشن یخدا که صدام رو نم وار؟بایزدم؟با د یحرف م یبا ک دیبا.بشم یکه خال

.دمیکردم،عکسش رو بوس

بود و لبخند  ستادهیروبروم ا یبه وحشت افتادم،عل دمید یکه م يزیچشم باز کردم از چ یوقت.خوابم برد یدونم ک ینم

بار کنار  نینبود،برگشتم،ا یخورد،کس واریبلند شدم و رفتم طرفش،دستم به د مهیسراس.یشگیمون لبخند همزد،ه یم

نشستم و به صورتش  نیزم يفرار کرد،درمونده رو مشتاقم يبود،دوباره رفتم طرفش،بازم از دستها ستادهیپنجره ا

.شد یاومد و قلبم فشرده م یم نییپا یکی یکیزل زدم،قطرات اشکم 
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اتاق  ۀنشست گوش یم.همراهم بود شهیقشنگش هم يایرو یرفته بود،ول شکیاز پ یعل.بود هیسه روز کارم فقط گر دو

 دمیشن یم یکه وقت ییکردم تا فراموشش نکنم، صدا یمغزم تکرار م يصدبار صداش رو تو يروز. کرد یو نگاهم م

 وندیکه پ يبه گردنم موند و انگشتر ییطال بقااون  يتو شهیهم شیبایز ریتصو یرفت ول یعل.شد یبند دلم پاره م

که  یبردم،قلب ینم ادیام رو از  یکه با نگاه کردن به اون ها تعهد قلب ییزهایومد،چیعشقمون بود هرگز از دستم در ن

بال و پر خودش  رینجات اومد و من رو ز ۀفرشت کیکوران حوادث مثل  يکه تو یکس.تعلق داشت یفقط و فقط به عل

 یعل ادیکه اگه  یقلب.که تا ابد مالک قلبم شد یکس.داد که عاشق باشم ادمیکه بهم عشق داد و  یگرفت،کس

 .دیتپ ینبود،هرگز نم

و هفتم ستیب فصل

 بیو ج ختمیر رونیساکم رو ب اتیعجله محتو دم،بایاز خواب پر مهیسراس یشب بود که از کابوس وحشتناک مهین

 نیداده بود چشمهام پر از اشک شد و ا هیبار بهم هد نیآخر يبرا یکه عل یقشنگ رهنیپ دنیبا د.لباسهام رو گشتم

اون قدر پول بود .و به کف دستم نگاه کردم منشست نیزم يساك رو گشتم رو ۀهم یوقت.بار مصمم تر جستجو کردم

.که بتونم برم و برگردم

کردم حکم مرگ  یکه من م يبود و کار هوا روشن نشده.رفتم رونیاز در ب نیپاورچ نیو پاورچ دمیعجله لباس پوش با

نور  کی یزد، گاه یپرنده پر نم.خودم رو به جاده رسوندم... ناامن ۀخلوت،اون منطق يابونهایشب،خ مهیداشت،ن

 شتریگذاشته بودم ب بمیج يتو اطیکه محض احت ینسوهان ناخ يشد و فشار دستم من رو یم انیجاده نما يتو فیضع

.شد یم

.«؟یآبج يریکج م«:ترمز کرد پام يجلو يسوار کی

ناخودآگاه قلبم  دنشیاز د.کلفت کنار راننده نشسته بود لیچاق و سب يآقا کی.انداختم نیماش يبه تو ینگاه دیترد با
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که بچه  يخانوم چادر کیزد با  یمثل دانشجوها بود و چرت م پشینشسته بود که ت یعقب پسر جوون یصندل.ختیر

 نمیبب!ایرو ب شیرپیت ؟الاقليزبون نر«:دیپرس حوصله یراننده ب.خانوم دلم قرص شداون  دنیبا د.بغل گرفته بود

.«نه؟ ای يمسافر

.«کجاست؟ رتونیبله،شما مس«:تکون دادم سر

؟ییایتا آخر خط،م-

بود که اون خانوم  بیمردم،برام عج یترس داشتم م د،ازیچرخ یچشمهام مدام م.کردم و سوار شدم دییرو تا حرفش

خواب  مهیبغلش ن يزد که تو یبا دست به پشت بچه اش م یکرد و هر از گاه یرو تماشا م رونیسرد بخون یلیخ

.جسمم رو به تاراج ببرند ادهافکارم اجازه د لیراحت شد و به س المیخ باًیکه زد تقر دهیسپ.بود

ما بسته  یعاطف وندیکه پ ییاول هم در جا.شرکت کنم یمراسم عل يبرم و تو دیبا نکهیبه ا.کردم یفکر م عادگاهیم به

از مراسم  یتونست ؟چطوریو اون جا نرفت یخونه نشست يچطور تو سه روز تمام تو«:دمیپرس یاز خودم م.شده بود

.«؟ینیو کنج خونه بنش یات غاف بش یموجود زندگ نیزتریعز

که يبر يخوا یم ای یخواست یم«:وجودم به مبارزه برخاست گرید مهین

.«بشه؟ یچ

 یبرو بابا،اگه آدم بودم همون روز اون جا م«... »!خب؟«... »!منه یتمام زندگ یعل«:اش حرصم گرفت یکج دهن از

که آدمها چه  يدیکه باز هم خواهرهاش آبروت رو ببرند؟اون دفعه ند«...»رفتم یفرداش م دیموندم،اگه نه،الاقل با

ون قدر فحشم بدن تا خسته بشن،عوضش ا گذارمگه مهمه؟ب«:بغض کردم.»کردند؟ ینگاهت م اطیح يتو یختیر

جواب  دیبا ترد.»؟ياعتقاد دار یگیکه م ییها نیبه ا«...»بودم یروزها کنار عل نیکه ا رهیگ یروحم آرامش م

فرض هم که باشه،اون جسم  ست،بهین نجایا یجسم عل.بوده ادیمراسم  کیمراسم فقط  ،اونيندار«...»آره... خب«:داد
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کنجکاوانه .دوم سکوت کرد ۀمین.»...جدا شده و يماد يایدن نیروح بزرگه که حاال از ااون  ست،مهمین يزیچ گهید

 يایدن نیاز ا یول.دونه یکس نم چیه یعنیدونم،  ینم قاًیدق«:لبهاش رو به نشونه شک جمع کرد.»کجاست؟«:دمیپرس

من «:ام پر از اشک شدچشمه.»خندد یو اشک و آه ها م يماد يها یوابستگ نیجدا شده و حاال داره به ا يظاهر

همراهت  شهیاون هم دوستت داشت،هنوز هم داره،اگر نداشت هم«:به خودش گرفت یلحن مهربون.»دوستش داشتم

 هیمنظورم جائ... اون باال یول... قشنگ تو نباشه ياهایرو يبرا ییجا نیزم يرو دیا،شایخواد ما ینبود،اون از تو تحمل م

.«...که

:زمزمه کردم لب ریو ز دمیکش یقیعم نفس

با او خواهم بود يروز»

تن هامان يماورا يروز

شرمانه بر بازوان او بوسه خواهم زد یب

.«پاشد ینور م دمیبار خورش دگر

.بار جوانه خواهم زد دگر

.«اد؟یصدا م... الو... ؟یشنف یآبجب،م«:دیکش ادیفر راننده

.بله،بله-

.میدیتومن،رس صدیس شهیم-

 یعل ۀبه خون یوقت.شدم ادهیرو حساب کردم و پ هیاه کردم،هوا کامالً روشن شده بود،با عجله کرابه اطرافم نگ متعجب

شد و سرعت  انیگذاشته بودند نما يدر ورود يکه جلو يدیجد ۀو حجل اهیس يپارچه ها.ظهر شده بود دمیرس نایا

.من کم يقدمها

درگذشت جوان «.شد يگونه هام جار يگرمم رو يگوشه پنهان کردم و اشکها هیخودم رو  دمیخونه رس یصد قدم به
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.«...یناکام،عل

بار به عکسش نگاه کردم،چه  نیا.دمیکش یصورتم دست م يشدند و من با عجله رو یچشمم شناور م شیپ جمالت

:دیاز درونم جوش!زد یلبخند م نیریش

هاتیه»

بر من و کوله بار من هاتیه

...نیسنگ... کوله بار من امروز که

را رزوید یپوچ يها هانیتاز

کند یم نظاره

هاتیه

من نیجب ةچه بر سفر... فردا،

تبلور است؟ در

من آرزوها را و

کنم یخوشه م هودهیب

من دیام ۀحجل که

غنچه بود هنوز... نداشت گل

افسوس

تازه را يها غنچه

حجله گاه درد و فراق در

کرد باغبان عمر هرس
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گاه من هیتک... من چیشکست صالبت ه... شکست

.«از من و کوله بار من هاتیه

به  یوقت.خاطرات عشق ما بود نیتر نیریو ش نیکه سرشار از بهتر يو خونه ا یوداع کردم،با عل دیشکسته،ناام یقلب با

.میرفته بود یکه چند بار با عل ییاینشسته بودم،تر ایتو تر یشگیهم یخودم اومدم پشت صندل

خانوم؟ نیدار لیم یچ-

.«تلفن بزنم؟ هیتونم  یم«:دمیسلب پر ریز

.بله،حتماً-

تلفن رو .اون جاست گهیساعت د میبرزو گفت تا ن.رو برداشتم و شماره گرفتم شخوان،تلفنیشدم و از پشت پ بلند

.«مونم یفعالً منتظر م«:منتظر گارسون جواب دادم يقطع کردم و به چشمها

بعد از چند ماه  شه؟دوبارهیم یچ فمیچه کار کنم؟تکل دیاال باح«:دمینشستم،دلسوزانه از خودم پرس زیپشت م دوباره

رو يرزادیکار التماس کنم؟جواب ش يبرا یاز کجا شروع کنم؟به ک دیبار با نیا.اول ۀبرگشتم سر خون

 ایازش ندارم،قد بلند؟کوتاه؟مهربون  يتصور چیکه ه يمادر دنیبرم به د!بهتر باشه که برم؟ دیبدم؟شا یچ

شه؟یمن دراز م يبه سو ییواقعاً دستها ایو جالب؟آ قیعم يآدم با باورها هی ای نیو دهن ب یآدم سطح هیخشک؟

.«اومدم دنبالت یم یگفت یم«:روبروم نشست ینسبتاً بلند و لباس مشک شیبا ر برزو

.«اومدم دنبالت یم يزد یسالم،بهم زنگ م«:زد يمحو لبخند

!تمهس نجایدونم چطور شد که حاال ا یخودم هم نم-

 یبگم که هر روزم رو با عل یمن چ.طوره نیهمه مون هم يا،برایدونم برات سخته ما یباور کن م«:رو خورد لبخندش

تحمل  دی؟بایباالخره که چ یم؟ولیچند سال همکار بود یدون یم؟میچند سال با هم دوست بود یدون یگذروندم؟م یم

.«...کرد و ریمن رو ز نیامروز ماش نیو هم میداوم خوابه،اصالً یهمه م ۀکه در خون هیشتر نیا... نیم،ایکن
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.«؟يخور یم یچ«:دینگاه به گارسون ازم پرس میرو قطع کرد و ن حرفش

 یبرزو دوباره سوالش رو تکرار کرد،با ب.زد یمونده بود که درست پشت سر برزو به روم لبخند م رهیخ یبه عل نگاهم

.«خورم ینم يزیمن چ«: گرفتم یچشم از عل یلیم

.«ایخوام کارگاه رو بفروشم ما یم«:توجه به حرف من سفارش غذا داد یب

.«چرا؟«:دیمن پرس ينفر از درونم به جا هی

.تونم اون جا کار کنم ینم گهید-

برزو؟هنوز که سر جاشه،نه؟ شهیم یچ یعل یۀآتل لیوسا-

 هیموافقت کرد آتل ایتالیا يتو یعل يسپارکه مرجان با خاک یبه اون ها دست بزنه؟خصوصاً از وقت ادیدلش م یآره،ک-

!هی یعل ادگاریتنها 

.«؟یگفت یچ«:زنگ زد مغزم

 يهفته زنگ زده که برا کیاز  اره،بعدیرو ب یهمه راه پا شده رفته اون جا که عل نیاحمق ا ةبابا،دختر یچیه-

 يسر هی.میکار رو بکن نیهم دیاخودش خواسته هر جا فوت کرد خاکش کنند ب یعل یوقت گهینجا،میا نیایب يخاکسپار

 یهم مادر و خواهرهاش،با هر کس انیا شن،ازیهم از دور و بر جمع م گهید يلهایاون جا دارند،فام لیدوست و فام

.رهیبگ زایبتونه و

است اون جا خاك  گهیکشور د هی میرو که مق یاجازه رو دارند که کس نیاصالً مگه طبق قانون ا«:دمیپرس ناباورانه

.«کنند؟

!گهیدونم،حتماً دارند د ینم-

؟يرینم ؟تویتو چ-

 ياز دوستها یکی ۀبا دعوتنام.رمیبگ زایاست،من هم به صد نفر رو انداختم تا تونستم و ندهیآ ۀهفت يچرا،خاکسپار-
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.کردم یدوندگ یکل... دادند زایهفته به من و هیسفارت فکس کرده بود  يشون که برا ییایتالیا

.«...کاش من هم يا... کاش يا«:با حسرت گفتم-

به خوردن  يکدوم مون عالقه ا چیه یو رفت ول زیم يگارسون غذاها رو گذاشت رو.دلسوزانه نگاهم کرد برزو

.کردم یفکر م یعل يتوجه به حرفهاش به خاکسپار یدادن و من ب يبرزو شروع کرد به دلدار.مینداشت

خونه  کیبرزو من رو تا نزد.میشد نیجعبه بود سوار ماش يال تودست نخورده مون که حا يساعت بعد با غذاها مین

 یوقت.ارمیکار جور کنه تا بتونم از اون خونه برم و خرج خودم رو در ب هیفرصت برام  نیرسوند،بهم قول داد که در اول

الاقل من  کاش!کارگاهش بمونم يشدن کار،تو دایکرد تا پ یم شنهادیکاش پ«:دلم گفتم يشد تو یبرزو دور م نیماش

شدن کار صبر کنم،پول دارم  دایچند مدت که مجورم تا پ نیا يکه برا دیپرس یکاش ازم م!برد خونه شون یرو م

.«!داد یجعبه از اون غذاها رو به من م هیموند و  یم ادشیکاش الاقل !انهی

تفاوت گذشتم و  یراد،بربط م یب يخون گرفته و سوالها يچشمها يو از جلو دمینون خر کی.خونه شدم یراه مغموم

 !شده بود یام دچار تالطم وحشتناک یزندگ.خونه يرفتم تو

و هشتم ستیب فصل

وصل  يزیچ هیخواستم به  یم.جا بند نبود چیکه دستم به ه يخالء،طور کی يتو یداشتم،مثل سرگردون يبد احساس

 یکیتار هیسکوت بود و سکون،.نبوداونجا  يزیچ چیه یسرش،تا قلبم سبک بشه،ول زمیبشم و غم و غصه هام رو بر

کردم  یبه فردا فکر م یتحمل وزن خودم هم نداشتم،وقت یداغ بودم، حت.کرد یم ینیقلبم سنگ يرو يزیچ.مطلق

 یم یسرنوشت چ نیتا کجا ادامه داشت و آخر ا يباز نیا.کرد یم يبا من باز یچرا زندگ.گرفت یدلم م شتریب

فقط شاد  دیکه با ییام بود؟روزها یزندگ يروزها نیبهتر نکهیبود؟مگه نه ا سالم جدهیمن فقط ه نکهیشد؟مگه نه ا

... بود؟ یخوب چ يکردم؟سهم من از اون روزها یپس من اون جا چه کار م!و شکل داد ختآمو دیبا!بود و لذت برد
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!؟ییتنها!... رنج؟!... ؟یسردرگم

.«!کیلسام ع«:غذا ینیس هیخونه رو باز کردم،مراد پشت در بود،با  در

که من عزادارم؟چرا آدمها  دیفهم یکس نم چیخوشحال بود؟چرا ه یچ د؟ازیخند یم یشناختمش،به چ ینم انگار

رو دو روز قبل به خاك سپرده بودند و حاال مراد با لب خندون رو به  یکردند؟عل یشون رو م یداشتند راحت زندگ

!بود ستادهیمن ا يرو

ات جواب نداره؟ یسالم حاج-

.«؟يخوا یم یچ«:دمیلب پرس ریم اومدم و زخود به

؟يریگ یچته؟چرا مث سگ پاچه م-

.«!پوست و استخون يخونه،شد يتو یبرات غذا آوردم،همش نشست«:در رو ببندم،نگذاشت خواستم

.خورم ینم-

.يرینکن،غذا رو بزن قوت بگ يجان جدت لذت لجباز-

جواب لبخندش رو دادم  یحال یبا ب.زد یاق نشسته بود و لبخند مات ۀگوش یعل.غذا رو گرفتم و در خونه رو بستم ظرف

 ندهیفکر آ گهیو از طرف د یطرف غم عل کیاز .داشتم يفکر يریدرگ یچند روز بود که حساب.نشستم نیزم يو رو

 ا،یالتیا رهیم يخاکسپار يداره برا دمیگرفتم و فهم ماسخودم باهاش ت.بود ومدهیاون مدت اصالً سراغم ن يبرزو تو.ام

.کرد یم شتریتکرارش دردم رو ب.فکر کشنده رو تکرار کنم نیدوست نداشتم ا... قشنگم رو یچهار روز قبلش عل

:شدم و گفتم رهیخ ییقاب طلبا يکهتو یعل به

!ریتصو کی»

یرنگ یپر از احساس و ب ییایدن و

خواستن همه
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عشق... یدگیشور همه

الیصد افسوس و واو و

استو سرد  زیدرد انگ چه

تیها یدگیهمه شور ریتصو که

.«بدل گردد یدلتنگ به

و مشغول خوردن  دمیظرف غذا رو جلو کش یلیم یبا ب.و پالك رو بستم دمیچشمهام نم داشت،دست کش يرو

 يرو. کرد ینیتمام بدنم سست شد و معده ام سنگ.گرفتم يبد ۀجینخورده بودم که سر گ شتریهنوز چند قاشق ب.شدم

 یوقت.دونستم که مرده یخواب هم م يتو.مون بود یعروس ۀحجل.دمیرو د یخواب عل.و خوابم برد دمیدراز کش نیزم

 یم شتیپ شهیدلم، هم زیعز... ایکنم ما یوقت ترکت نم چیه«:و گفت دیخند.»!يتو زنده ا«:دمیکش غیج دمشید

.دمی،خودم رو به آغوشش سپردم و از ته دل خند»مونم،تا ابد

 یخواستم بلند شم ول.بودم غرق لذت شدم دهیکه د یقشنگ يایاز رو.ز لبخند به لب داشتمچشم باز کردم هنو یوقت

 هیتمام لباسم خون بود و مراد .نفسم بند اومد دمید یکه م يزینشستم و از چ یبه سخت.کرد یبدنم به شدت درد م

چه  نجایتو؟ا ياومد يجور ؟چهیکن یچه کار م نجایا وت« :دمیهراسون پرس دیکش یم گاریبود و س ستادهیاتاق ا ۀگوش

.«خبره؟

بهت ... ؟يکار کرد یتو با من چ«:تمام تنم ضعف کرد یخواستم برم طرفش ول.لبخند مرموز کیسکوت بود و  جوابش

.«حرومزاده؟ يکار کرد یچ گمیم

.«!یخالف شرع نکردم،زن عقد کرده ام هست«:انداخت رونیاز پنجره ب يرو در کمال خونسرد گارشیس

عقدت  روزید«:نیزم يبرگه انداخت رو کیشناسنامه ام رو با .ومدیازم در ن ییصدا چیه یخورد ول یتکون لبهام

.«بابات ۀکردم،اونم اجازه نوم
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 یبه سخت.افتاده بود رد و بدل شد نیزم يکه رو يمراد و برگه ا نینگاهم ب ریلحظه مات و متح چند

.«و کرده؟کار ر نیمن ا ةبدون اجاز یعقد؟کدوم احمق«:دمیپرس

 ینم لیتو رو تحو یکس گهید هیآقا جونت راض یزنه،وقتیهمه جا حرف اول رو م له،پولیت هیما«:کرد یتلخ ةخند

.«رهیگ

دنیبرداشتم،با د نیزم يتوانم رو جمع کردم و شناسنامه رو از رو تمام

.شدم هوشیرفت و ب جیمراد سرم گ اسم

چشمم زنده  يجلو یمثل برق همه چ.دیپاش یو به صورتم آب م سرم نشسته بود يبه هوش اومدم مراد باال یوقت

.«کنم یم تیازت شکا.کشمت مراد یم«:وحشتزده خودم رو ازش دور کردم.شد

.«آقاتو دارم ة؟اجازیترسون یکن،بچه م تیکایش«:تفاوت شونه باال انداخت یب

.«؟يکرد داشیپ يسراغ بابام؟چه جور یرفت یتو ک«:کردم بغض

.شد یراحت راض یلیگفتم خواستگارم،بعد رفتم زندون سراغ آقات،خ... له،یهمون وک.گرفتمم ینشون واریاز همون -

.«هیکار نامرد نیبه تو کردم؟ ا يمن چه بد ؟مگهيکار رو کرد نیآخه چرا ا«:افتادم هیگر به

کنم،گفتم  یهمه التماست کردم کم بود؟گفتم خوشبختت م ؟اونيکرد يچه بد«:صورتش يتو دیدفعه خون دو کی

بهم محل ... ؟يکار کرد یتو چ ی،وليکرد رونمیو یعل یگفتم به مرتض.خوام مردت بشم یخوام،م یخاطرت رو م

کارت کرده بودم که باهام  یچ... ادته؟ی؟یشیروز مال من م هیگفتم  ادتهیجوابش، نمیا،ایب... يکرد کمی،کوچینگذاشت

.«؟ها؟يتا کرد یختیاون ر

تونستم باهات ازدواج  یم يمن چه جور ،یانگل هینامرد،تو  يکرد یتو با من قاچاق م«:دمیکش ادیفر هیگر ونیم

بهم ثابت شد که  يهم که کرد یفیکار کث نیخوره،ازت متنفرم،با ا ینشئه، حالم ازت به هم م ای يخمار ای شهیکنم؟هم

.«مراد یپست یلی؟خیفهم ی،میهست یآدم پست یلیخ
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... گم،یم یمروت بفهم چ یآخه ب.من دوستت دارم المصب... سراغ خالف، رمیرگم نمبه روح آقا بز«:به التماس افتاد

که کار از کار گذشته،من و  ا،حاالیکار آبرومند،مرگ من کوتاه ب هیدنبال کار، رمی،میبکش یگذارم سخت یخدا شاهده نم

.«میتو زن و شوهر

 ارم،اصالًیناخن هام چشمهات رو از کاسه در م نیدستت به من بخوره با هم گهید ۀدفع هیکثافت،اگه  يتو غلط کرد-

تو؟ ياومد يمن؟چه جور ۀخون يتو ياومد یتو به چه جرأت

...یکن یشناسنامه ات روبلند کردم؟پس فکر م یختیچه ر یکن یپس فکر م.دارم دیدست بردار زن،من خودم شاکل-

چقدر !چقدر آسون عنوان عوض کردم؟.خورد یاولش بود که محکم به سرم م ۀجمل دم،فقطیشن یحرفهاش رو نم یۀبق

...گذشتم و يقابل تصور از دوران دختر ریتلخ و غ

ختتیخوام ر ینم رون،گمشویگمشو ب«:دمیکش یم ادیهق هق افتادم،فر به

.«نم،گمشویبب رو

من «:تو گلوم شکست ،صدایعل ادگاریخون آلودم چنگ انداختم، به  رهنیتلخ و سوزناکم به پ یۀگر ونیرفت،م مراد

.«من رو ببخش... یرو ببخش عل

 یشونیکه به پ یشد،ننگ یآب هم شسته نم یکه با پاک یشستم،ننگ یننگ رو م يو لکه ها ختمیر یدوش اشک م ریز

که مراد  يو کار یداشتم با مرگ عل ندهیآ يکه برا ییاهایتمام رو.دیام رو به کثافت کش ندهیام مهر و موم شد و تمام آ

.ستادیمن ا شخندیتر کرد و تا ابد به ر نیشد،کوه دردم رو سنگ لیکرد به کابوس تبد

رو به  تنامهیاون رضا یچه حساب يدونم رو یام آبروم بود که ازم گرفتند،از همه متنفر شدم،از بابام که نم ییدارا تنها

و همه داشت حالم به هم  مراد،از مادرش،از همه ،ازیعل ةخونواد ومد،ازیبار به سراغم ن کی یمراد داد،از برزو که حت

دادگاه من محکوم بودند و جرم  يهمه تو.دونستم یام مقصر م یبختبد يشد،همه رو تو یازشون چندشم م.خورد یم

از  گهید یمنطق ریغ لیهر دل ایخودش  الیخ یبابام به خاطر راحت.بود شتریو برزو از همه ب یمعصوم يبابا،آقا
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 ینم... به خاطر ترس از بچه هاش من رو ول کرد به امان خدا و برزو یمعصوم يگذشت، آقا یسرنوشت من به راحت

.تفاوت گذشت یاز کنار من ب یدونم به چه خاطر،ول

کمک  یکیکه شروع شده بود از  يدیداستان جد يرا دیباالخره با.یمعصوم يرفتم سراغ آقا يبعد از سر ناچار روز

دفترش شلوغ  شیپ ۀبرخالف دفع.کنم یط ادهیاز راه رو پ یمین مجبور شدم باًیکه داشتم تقر یبا پول کم.گرفتم یم

.شدم ییراهنما یمعصوم يبه اتاق آقا هبعد بود ک میگفتم و درست دو ساعت و ن یاسم رو به منش.بود

باز  ای نیاقدام کن نیخوا یرفتنتون م يبرا نش،حتماًیمتأسفم خانوم ب«:که سالم کردم و نشستم نطقش گل کرد نیهمچ

کرده،رفتن شما مستلزم  رمیدرگ یدارم که حساب دیجد ةگرفتارم،چند تا پروند یلیخ قتاًیحق! ونه؟یپدرتون درممسئله 

.«...دیباور کن... گهید لیوک هی شیپ نید،بریتمداوم،شما که پرونده رو از من گرف يریگیزمانه و پ

مهلت نداد که  یگذاشت،حت یم منت معلناً داشت سر.اومدم ونیتشکر کوتاه قطع کردم از دفتر ب کیرو با  حرفش

 شیپ يذره ا یدونم چرا حت یابون،نمیخ يهدف راه افتادم تو یب.کمکم ازمندیسرم اومده و به شدت ن ییبگم چه بال

همون لحظات هم حاضر  يتو یپناه بودم،حت یب مآد هی یعنی... دختر هیدادم،من  یحق نم یمعصوم يخودم به آقا

بودم قسم بخورم که

 یم هیجون و دل ما ،ازییسردرگم و تنها يآدمها نیکمک به همچ يو امثال اون بودم برا یمعصوم يآقا يجا اگه

.گذاشتم

خواست  یم یهر چ.کردم یجز التماس کردن فکر نم يزیچ چیهوا رفتم تو،به ه یدفتر وکالت افتاد و ب کیبه  چشمم

 شتریب قهیده دق.دیکش یدر کنار مراد انتظارم رو م که یشوم ةندیاز چنگال مراد بود و آ ییبشه مهم نبود،مهم رها

نشسته بود،به روم لبخند  زیپشت م پیجوون و خوش ت يآقا کی.کرد مییبه دفتر راهنما یمنتظر نشدم و منش

.«اد؟یاز دست من برم یخانوم،چه کمک دییبفرما«:زد

بود شروع کردم به حرف زدن،همه  روم شیبا فکر کردن به آنچه پ تیمن و من کردم و در نها ینشستم،کم غمزده
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 زشیم يبرگه از کشو هیبا دقت به حرفهام گوش کرد و .کمک کردم يتقاضا تیکم وکاست گفتم و در نها یرو ب زیچ

به  دیوکالت نامه هم با هید،یاریبرام ب دیبا ركمدا يسر هی!که آسان نشود ستین ید،مشکلیاصالً نگران نباش:درآورد

.«سمینو یحاال م نیکه هم دیمن بد

.«میکن یدر مورد حق الوکاله هم بعداً صحبت م«:گفت.شد یباورم نم.زدم لبخند

 یکه من پول دیحرفهام متوجه شد يحتماً از ال به ال یخوام،ول یمعذرت م«:شرمزده گفتم.لبهام محو شد ياز رو لبخند

.«ماومد ادهیراه رو امروز پ نینصف ا دیپرداخت حق الوکاله ندارم،باور کن يبرا

 دم،فقطیکه اصالً پول رو نم ستین نیمنظورم ا«: بود من رو ترسوند دهیلبهاش ماس يکه رو يمتعجب و لبخند ۀافیق

 د،منیکنم کمکم کن یخواهش م... طول بکشه یکم هیممکنه  امیاز پس مخارجش برب ییچون مجبورم خودم به تنها

.«کردم ریگ یطیبد شرا يواقعاً تو

.«متأسفم«:نییو سرش رو انداخت پا زیم يرو گذاشت رو خودکارش

با عجله پالك گردنم و انگشترم رو گذاشتم  ینبود ول ندمیکه در همون لحظه گرفتم اصالً خوشا یمیرفتم،تصم وا

.«منه ییها تنها دارا نیا«:زیمیرو

.«!یدفتر وکالته خانوم،نه طال فروش نجایا«:به طالها گفت ینگاه مین

.«کنم هیتا پولش رو ته دیداشته باش نارویا.کنم یتماس مبهتون ال«:گفتم ملتمسانه

نگاهش کردم و طالها رو از  وسانهیمأ شهینم ستمیس نیبا ا یخواد کمکتون کنم ول یخوام،واقعاً دلم م یمعذرت م-

بهتون التماس د،منیکرد دینامرده سف یهر چ يشما رو«:زدم و گفتم یلبخند تلخ.برداشتم زیم يرو

جواب خدا رو  نیخوا یم يچه جور زم،شمایناچ ةبند هیمن که ... داره ازیکه واقعاً به کمک ن یکس عنوان کردم،به

.«ن؟یبد

 ةمرد کیسرنوشت شدم و به شکل  میتسل!رو باختم يمن باز.اومدم رونیمنتظر جواب باشم از در ب نکهیا بدون
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دختر  هی گهیست،دیاز دستم ساخته ن يرکا گهیدم رو قانع کردم که د.خ.سپردم یمتحرك خودم رو به تالطم زندگ

خونه حبس کردم و  يتمام خودم رو تو تههف کیبرام نمونده بود که به خاطرش بجنگم، يزیپاك و معصوم نبودم،چ

.به مراد جواب مثبت دادم تیدر نها

 يرزادیوم شخان.کنند مراد بهشون گفت که با من ازدواج کرده هیخواستند خونه رو تخل یم يرزادیش ةخونواد یوقت

عقل پسرش رو زائل کرده و خودش  ییدختر هرجا هیداد که  یو زمان فحش م نیبه زم!راه انداخت بماند یچه قشقرق

 یزندگ.برام معنا نداشت يزیدم،چیشن ینم يزیچ رمن انگا یاز دهنش دراومد بهم گفت،ول یهر چ.رو بهش چسبونده

.و راحت بشم رمیکه زودتر بم يدیکردم به ام یم

 کیمثل  ،درستیبزن و بکوب ،نهیدو تا دونه اتاق همخونه شدم،نه جشن يمراد تو ن،بایورام میم،رفتیاون خونه رفت از

مجبور نشم از دستم جداش کنم  نکهیبود که به خاطر ا یعل ۀازدواجمون همون حلق ۀحلق. زن رفتم خونه اش وهیب

که  دیوقت نفهم چیمراد ه نکهیا ،بایعکس عل يرو شتمذارو گ يعکس مامان پر!مادرمه و برام شگون داره یۀگفتم هد

 ره،ازیرو ازم بگ زمیعز یروز بفهمه و عل هی دمیترس یهم وجود داشته باشه،ول یاون پالك ممکنه قاب عکس ياصالً تو

اون فقط با جسمم .مراد یو شدم زندون دمیبود،بر زیچ چیکه ه زیکس بود و از همه چ چیهمه کس که در واقع ه

 یراض نیبه هم یزدم ول یکلمه هم باهاش حرف نم کیتا مدتها .بود يا گهید يکرد،روح و قلب من جا یم یزندگ

.بود دهیخواست رس یکه م يزیخواست،به چ یبود،اون احساس قل من رو نم

!من و مراد شروع شد یجهنم یبود که زندگ يجور نیا

و نهم ستیب فصل

غاصب  کیو ... و مراد ثمیبه چشم م... برده بودم کی... يرزادیش يآقابه چشم خانوم و ... بودم، فیزن کث کی من

!به چشم دوقلوها... بودم
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اومده مراد  شیپ يداشتند،بعد از ماجرا يادیز ينقشه ها میاونها ساکن شد يکه ما تو ییاتاقها يدوقلوها برا ظاهراً

.مادرشون در اومد يره صداو داد کردند که باالخ غیاتاقها دست گذاشت و خواهراش اونقدر ج يرو

پله ها  يرو به رو.ما بود ياتاقها دیرس یم اطیکه به ح ییخورد،کنار پله ها یم اطیبه ح یدالون کوچک يدر ورود از

هم  ییآشپزخونه و دستشو.توش ساکن شدند يرزادیش ةکه خانواد گهید يبود و سه تا اتاق تو در تو یکوچک اطیح

 یدو سه بار موفق به انجامش م یکه جمعاً ماه يکار.میرفت یسر کوچه م ۀبه گرماب دیاحمام ب يبرا.بود نیزم ریز يتو

.داد یحمام رفتن بهم نم ةاجاز یکس نکهیا ایدر حال شستن و پختن بودم، ایشدم،چون 

ت کرد که انگار کلف یم یاز همون روز اول به اصطالح گربه رو دم حجله کشت،اون قدر بهم امر و نه يرزادیش خانوم

 يریاون قدر درگ.کردم یرفتم و اوامرش رو اطاعت م یور به اون ور م نیچون چرا مثل روح از ا یآورده،من هم ب

.موند ینم یباق يرزادیش نومدهن به دهن گذاشتن با خا يبرا یمجال گهیداشتم که د يفکر

 یسع يرزادیش يآقا.دندیخند یمانداختند و تو دلشون به حماقتم  یکارهاشون رو به گردن من م یرکیرزیقلوها ز دو

کرد که احساس گناه  ینگاهم م يافتاد طور ینگاهش بهم م یتونه باهام همکالم نشه و وقت یکه م ییکرد تا جا یم

سر و پا و  یدختر ب کیبرخوردش به من بفهمونه که  زخواست با طر یخاطر کار نکرده؟چرا م ؟بهیچه گناه یکنم،ول

 یم یلیمن رو طف يجور هیکرد؟چرا همه شون  یمحکومم م دهید؟به کدوم خالف نادبو دهید یبوالهوسم؟ از من چ

 دایو بهتر از داش مراد پ يآخرش کم آورد يدید«:لب گفت ریز میبار که تنها شد نیاول ثمیدونستند؟چرا م

.«!؟ينکرد

 یاز ک دیبا گهیکنه،د ام قبول یینفر طاقت داشت که من رو با رسوا هیحق داشت،من واقعاً کم آوردم،کاش  گمونم

 ایام زدند،آ نهیدردسر بودم،دست رد به س یپاك و ب يکه دختر یزمان نیمیمامان س ةکردم؟خونواد یکمک م يتمنا

اطرافش کامالً من رو از ذهنش پاك  يریبرزو که درگ ایکردند؟ یاومدند؟کمکم م یتازه ام کنار م بتیواقعاً با مص

به دیبا دیکرد؟شا
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يمحروم موندم، تو دنشیدور از د يکه تا سالها ی؟کس!ردمب یپناه م دیناه

شدم مدت یمجبور م رمیخواستم ازش کمک بگ یروزها اگر هم م اون

نه چندان  ياطرافم که خاطره ا يهمه آدمها ایکردند؟اونا، یقبولم م ایمستأجرشون پناهنده بشم،آ ۀبه خون یکوتاه

؟!شون داشتم ياریخوب از هم

 ی،ولیلخیهر چند آشفته و .چون خونواده داشت.که من کم آوردم و مراد برد،چون مرد بود بود نیا قتیآره،حق

گفتند و تمام  یم راهیکردند،هر چند در ظاهر بد و ب یم تشیبه وجودش وصل بودند و حما یکه به نوع یکسان.داشت

در ... هم نداشتم يشفته اآ ةخونواد نیک همچی یمن حت.خونواده اش بودند یدند،ولیکوب یسرش م يمدت من رو تو

.نداشتم یچیواقع ه

زنان  نهیبچه هاشون سر زنان و س یلیمراد بعد از تعط يگذشته بود که خواهرها دیخونه جد يهفته اقامت مون تو دو

!نندیرو بب دیتا عروس جد نیاومدن ورام

.دنشونید ياینداره ن تیهام اومدن،خوب یساعته آبج می،نیشستیتو که هنوز ن-

.«توام؟ ؟بايشنو یصدامو م!... ارو؟ی«:اومد جلو.صدا نشسته بودم،نگاه ماتم به پنجره قفل شده بود یب

.«میپاشو،لباس بپوش بر«:زد يچشم از پنجره گرفتم و نگاهش کردم،لبخند چندش آور يسرد به

مراد شروع .دمش رهیروحم خ یب ةو به چهر نهییآ يزحمت خودم رو تکون دادم و لباس عوض کردم،نشستم جلو به

.«؟يفرشته رو از کجا آورد نیآق مراد ا گنیم.افتند یپس م دنتیاالن هم از د«:کرد به شونه زدن موهام

 یبوئم؟اون جا چه کار م یمن ک.چشمهام جمع شد يگفت،اشک تو یبه من م یعل شهیکه هم» فرشته«اسم  دنیشن با

دنبال  اهامیرو يمن که تو... کردم؟ یعمر تحملش م کی دیاکه ب يمن بود؟خونه ا ۀاون جا واقعاً خون یعنی... کردم؟

شد؟ یچحاال ... بشم، یخودم کس يخواستم برا یم!بودم يا گهید زیچ

.«؟یکن ینم شیآرا«:دیخم شد و گونه ام رو بوس مراد
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 بیع«:افتادم طرف در،مراد دنبالم اومد،دستم رو گرفت دم،راهیگونه ام دست کش يجا بلند شدم و با حرص رو از

.«یهم خوشگل یختیر نینداره،هم

 نکهیبا مراد رو نداشتم،به محض ا یکیزیتحمل تماس ف.ام سپردم گهیو به دست د دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

 یکرد و اگه م یم يادیبه تنم ز یاون قسمت از بدنم به طرز وحشتناک دیبوس یصورتم رو م ایگرفت  یدستم رو م

.از جسمم پاك بشه تماساون  ةادواریتا  دمیکش یا حرص دست مناچار ب.مشیبرد یتونستم م

.لب سالم کردم ریمراد با شوهر و بچه هاشون،ز يخواهرها.گوش تا گوش آدم نشسته دمید میاتاق که شد وارد

!به به،عروس خانوم-

!يتو،قدم رنجه کرد ،بفرمايخوش اومد-

صورتم نقش  يرو یبار بود که لبخند کمرنگ نیروزها اول بعد از دیدند،شایبلند شدند و صورتم رو بوس خوهرهاش

.«شهیمرده رو،پررو م لیذل دیول کن«:شد زونیآو نییبه سرعت لبهام رو به پا يرزادیخانوم ش يبا صدا یبست ول

.«!زن،نگذار دهن وا کنم ریزبون به دهن بگ«:بهش دیطبق عادت پر مراد

چارقدش کو خاك تو «:داد گفت یبا چشم و ابرو دامادهاش رو نشون م که یرو کرد به مراد و در حال يرزادیش خانوم

.«شه؟یسر؟محرم نامحرم سرش نم

 یکردند و خواهرها سع یباهام احوالپرس یدامادها نگاه به قال.و من رو کنار خودش نشوند دیکش یقینفس عم مراد

 دیچرا مارو خبر نکرد«:دیازم پرس دیسر یبه نظر م یفاطمه خانوم که زن مهربون. داشتند مادرشون رو آروم کنند

.«سر و صدا؟ یعروس خانوم؟چه ب

.«نفهمه یکس میخواست« :به مراد نگاه کردم که دستپاچه شد و در جواب گفت یچشم ریز

.«نفهمه؟ يزیچ یچرا داداش؟چرا کس«:خانوم گفت زهرا

 دندیهمه شن یداش رو نشنوه،ولص یخواست کس یکه مثالً م یچشم و ابرو نازك کرد و در حال يرزادیش خانوم
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.«!بوده یدختره چ نیا انیچرا رو نپرس مادر، بهت که گفتم جر«:گفت

 یحاال ک«:گذاشت جلوم يفاطمه خانوم چا.نگفت و سرگرم صحبت با دامادها شد يزیچ یجواب مراد بودم ول منتظر

.«ن؟یریبگ یعروس نیخوا یم

دنبک دست  هیمثل عروسم شوکته که باش دار التی؟خیچ یعروس«:صداش رو برد باال يرزادیش خانوم

 يتو ارهیقاشق ور نداشت ب هیتحفه  نیداشت،ا زیسر تا اون سر جه نیمحمود آقا ا ۀکه اومد تو خون رم؟شوکتیبگ

که عقد کردند،مگه  شهیماه م هیکنند، یم یدو هفته است دارند با هم زندگ نایگذشته،ا نایا ،ازیمراد کوفت نیا ۀخون

.«هیادیمراد آسمون جل از سرش هم ز نیهم!تهیعفر نیواسه ا م،اونمیریبگ یکه عروس مانةرمردم مسخ

!ادیمامان،خدا رو خوش نم نینگ يجور نیا-

 نجایالاقل خودم رو ا رم،بگذاریتونم باال بگ یمردم که آبروم رفت،سرم رو نم يبگم آخه؟جلو یبه شما نگم به ک-

.کنم یخال

لب  ریز.دیخودش رو زده بود به نشن ای دیشن یمادرش را نم يواقعاً حرفها ایکردم که به مراد نگاه  یچشم ریز

خانوم  يقبا شی؟به تر!واه،واه،واه،چه پر افاده«:بلند بلند گفت يرزادیخانوم ش.رونیکردم و از اتاق اومدم ب یعذرخواه

.«برخورد

.«؟يتو باز کار خودت رو کرد«:به مادرش دیپر مراد

.«؟يریم ا؟کجایشد ما یچ«:دنبالم دیدو

.«میبر ایزشته،اونا اونور نشستن،ب«:خونه،دنبالم اومد يتو رفتم

 یم گه،بونهیاست د ا،ننهیغلط کرد بابا،کوتاه ب«:سرم يو مالفه انداختم روم،نشست باال دمیدراز کش نیزم يرو

.«میرتم،پاشو برشده،بهش زور اومده،نوک یختیر نیکه ا ره،حاالیخواسته خودش واسم زن بگ یره،میگ

روبروم نشسته بود و لبخند  یمالفه رو کنار زدم،عل.رفت رونیسرم،بلند شد و غرغر کنان از در ب يرو دمیرو کش مالفه
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.کردم هیو با صدا گر دمیدوباره مالفه رو باال کش.دیباز خند.»اهم؟یس یزندگ ؟بهيخند یم یبه چ«:زد،بغض کردم یم

آشپزخونه شوم  يتو میختیشب شد، همه مون ر قه،نصفیپاشو عت«:دمیپراز خواب  يرزادیخانوم ش يصدا با

.«خودت رو جمع کن ده،پاشویوقت شازده خانوم گرفته خواب م،اونیبپز

 هی يرزادیکردند،خانوم ش یداشتند غذا درست م نتیو ز میآشپزخونه،مر يحوصله بلند شدم و دنبالش رفتم تو یب

 يرزادیخانوم ش. آشپزخونه نشستم به برنج پاك کردن ۀبرداشتم و گوش ینیس هی.»!پاکش کن«:تشت برنج داد دستم

 یچشم ریدوبار ز یکی میمر.رونیآشپزخونه رفت ب ازکم به دو قلوها که مشغول پچ پچ بودند غر زد، کی نکهیبعد از ا

.«!ها باشه نسوزه ینیزم بیس نیحواست به ا!يهو«:نگاهم کرد و باالخره گفت

خواد بگن،باالخره  یدلشون م یجان،صبور باش،بگذار هر چ اینداره ما بیع«:خودم گفتم رون،بهیآشپزخونه رفت ب از

از  یدون یکه م ،تویهست يخواد صبر و تحملت رو بسنجه،تو که قو یم ه،خدایهم امتحان اله نیکن ا گه،فکرید هیزندگ

؟یبه چ دنیرس يحمل؟صبر براصبر و ت ؟کدومیزن یخودت رو گول م« :مغزم جواب داد يتو یکی.»يایپسش بر م

 شهینم يگه،کاریبود د نیباالخره سرنوشت من هم ا«:با آرامش جوابش رو دادم.»؟یگذاشت زندگ شهیرو م نیا اسم

کجا برم؟با چه «...»تو ساخته نشده يبرا یزندگ نی،اياریکن،بگذار برو،دووم نم شه؟فراریچرا نم«:شد یعصب.»کرد

پاش . اگه شده به دست  یکمک بخواه،حت یسراغ مادرت،دوباره از معصوم ،برويا هویزن ب هیفکر کن «...»برم؟ ییرو

تازه کار احمق کوچک  لیاون وک يبدتر که خودم رو جلو نیکه تونستم کردم،از ا يکار ،هريدیتو که د«...»یفتیب

 ۀم مدرك؟مراد همکدو ندازم،بایرو ب یجوابم رو داد؟اصالً به فرض هم که دوباره به معصوم يچه جور يدیکردم؟د

.«و رمزش رو عوض کرد تیسامسون يتو ختیرمدارکم رو 

 یرو بردار و فرار کن ول تیسامسون یبگ يخوا یدونم،حتماً م یدونم،م یم«:بگه به سعت گفتم يزیچ نکهیاز ا قبل

اد از نظر بکنم،مر يتونم کار یبدون مدرك که نم.به ذهنم برسه گم گورش کرد يفکر نیهمچ نکهیکه قبل از ا يدید

 یتونست؟تو هم م يچه جور نیمیپس مامان س«...»متونم از کشور خارج بش یشوهر منه،بدون اجازه اش نم یقانون
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پشتوانه  هی نیمیس د،مامانیسع ییدا یگیم يخودت دار«...»کرد دیسع ییکه دا ي،کاریمراد رو جعل کن يامضا یتون

خاك تو سرت کنند،آره «...»بسوزم و بسازم دیست،بایچاره ن راه نیرو دارم؟نه،ا یداشت،من چه کس دیسع ییمثل دا

محکوم  یکنند و به همه چ اد،بارتیاز دهنشون در م یخبر هر چ یمشت آدم از خدا ب هیکه  نهیهم اقتتیبدبخت،ل

.«ها باشه ینیزم بیحواست به س... جا خبرت برنج پاك کن نیهم نی،بنشیبش

آشپزخونه  يهم تو نتیشد،ز یم اهیها داشت س ینیزم بیسر گاز،س دمیپراومدم و  رونیمثل برق از فکر ب کدفعهی

 بیخم شدم و تند تند س.نیتابه افتاد زم یگاز برداشتم،همزمان با سوزش دستم ماه يتابه رو از رو یهوا ماه ینبود،ب

شاءاهللا ،غذا رو ان  يریبم لیذل يا«...شد دایسر و کله اش پ يرزادیجمع کردم،خانوم ش نیزم يها رو از رو ینیزم

.«؟يسوزوند

.«!گه نخور گهیدستت به اون دستت م نیخاك تو سرت،ا«:دیسرم کوب يشد محکم تو یکنارم که رد م از

.«شد ریخالل کن،بجنب د ایب«:ظرف و داد دستم يتو ختیر ینیزم بیتا دونه س چند

بودم که سوزش دستم رو فراموش کردم،فقط به احترام یقدر عصبان اون

داده بودند در هر ادمی نکهیسکوت کردم،فقط به خاطر ا دشیفس يمو

داشتم تیاحترام بزرگ ترم رو نگه دارم،وگرنه از شدت عصبان یطیشرا

و قابلمه رو  گیها،د ینیزم بیتند تند برنج پاك کردم و رفتم سراغ س.سوخت یو گلوم از شدت بغض م دمیترک یم

.کنم یخالحرصم رو  يجور هیخواستم  یدم،میکوب یبهم م

 فیتشر دیتون یم«:آشپزخونه به طعنه گفتم ياومد تو نتیز یوقت.نشد يخبر يبشر یبن چیدو ساعت از ه یکی تا

مثل اجل معلق جلو  يرزادیش رون،خانومیاز آشپزخونه اومدم ب.دیخند رکانهیابرو داد باال و ز هی.»نمونده يد،کاریببر

.«کجا؟!ياوهو«:روم سبز شد

.اتاقم يتو رمیغذا آماده است،م-
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وضع تو رو  نیسرت،اگه محمودآقا با ا ندازیهم ب یکوفت هیاتاق دست بوس، ياومدن،بروتو نایآقا ا خود،محمودیب-

.افته یپس م نهیبب

 يفکرم جا یسرشون،ول يرو گذاشته بودند رو اطینگاهم به بچه ها بود که ح.آشپزخونه يرو گفت و رفت تو نیا

 نهیپله ها رو که باال رفتم س.راه افتادم طرف اتاق مهمون جهینت دم،درید یبلوز و شلوارم نم يتو يرادیا چیه.بود گهید

صورت .گرفت سالم کرد یکه چشم ازم نم یو در حال فتادمن به تته پته ا دنیبا د.دراومدم یپسر جوون ۀنیبه س

.«د؟یزن عمو مراد هست... شما«:داشت،ناخودآگاه لبخند زدم و سالم کردم گفت یمعصوم

.«محمود آقا رم،پسریمن ام«:مشتاقانه گفت.ندادم یهم و جواب يام رفت تو افهیق

حالت خوبه؟-

.نندیدوست دارند شما رو بب یلیخ نایا ،خوبم،مامانیمرس-

.دنشونید رمیدارم م-

ت سرش رو که به من انداخ ینگاه نیمحمود آقا با کوچک تر.به در زدم و وارد شدم يضربه ا.دیرو کنار کش خودش

داشت،کنار فاطمه خانوم  یشوکت خانوم ازم چشم بر نم یسالم کرد ول یسرد و رسم یلیگرفت و خ نییپا

نگذشته بود که  يا قهیهنوز چند دق.تگف کیام رو تبر یو بدبخت دیکوتاه حالم رو پرس ۀچند جمل يشوکت تو.نشستم

«!پاشو مامان کارت داره«:اومد دنبالم میمر

زدم و رفتم  یحوصله لبخند کوتاه یکنه،ب یلب حوض نشسته و مات و مبهوت نگاهم م ریام دمیم دکه شد اطیح وارد

شام  يدستور فرمودند که ظرفها يرزادیاعتنا نکردم،خانوم ش.من پوزخند شد ةدوبار دنیاز د نتیز.آشپزخونه يتو

.«ست؟ین يا گهیامر د«:دمیرسپ يرزادیکارم که تموم شد از خانوم ش.مشغول شدم.رو حاضر کنم

سرش رو .ندادم یجواب.»کارت تموم شد؟« :دیپرس ختیر یکاسه ها ماست م يبود و تو نییطور که سرش پا همون

.«نیببر فیتشر نیتون یر،میخ«:بلند کرد و چشمش به ظرفها افتاد
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کنه که مدام  یم یاون اتاق چه غلط يمارمولک تو نیا ستیمعلوم ن«:لب غر زد ریانداخت و ز نییسرش رو پا دوباره

.«؟!خواد در بره یم

خانوم  نیخوا یکمک نم«:دیبلند پرس ياعتنا به من با صدا یب.در آشپزخونه با شوکت خانوم رو به رو شدم يجلو

.«بزرگ؟

شوکت خانوم جان؟برو مادر،برو قربون  هی یشیچه فرما نیخدا مرگم بده،ا«:هراسون اومد جلو يرزادیش خانوم

.«کنند یقدمت،بچه ها کارها رو م

.«!نیکمک بخوا دیگفتم شا«:به سر و گردنش داد يبرام نازك کرد و قر ییچشم و ابرو شوکت

کنه،برو عروس گلم،بچه  یتو چشمهام نگاه نم گهیبدم اون وقت؟احترام خانوم د یقربونت برم،جواب مادرت رو چ-

.ادیها رو ببر سر سفره،االن غذا م

اتاقم،در ور محکم به  ياز کنارش رد شدم و رفتم تو یبه آروم فتهیشوکت بهم ب زیدوباره نگاه تمسخر آم نکهیاز ا قبل

خودم رو  يجور هی دیمردم، با یداشتم م تیاز عصبان.»!بدبخت«:لب گفتم ریز.گوشم يزدم تو یلیس هیو  دمیهم کوب

شد،به  یراکنده محواسم همش پ یلغتها بود ول يرو شممکتاب درآوردم،چ هیکردم،رفتم سراغ کمدم و  یسرگرم م

 یچ يهمه فکر کرد نیفکر نکن،ا يا گهید زیرو نگاه کن،بخون،بخون احمق،به چ نجایا«:موهام چنگ انداختم

...  ست؟یازت ساخته ن يا گهیکار د چی؟هیکن هیگر يتو فقط بلد!زیاشک نر!... شد؟بخون،تو رو خدا بهشون فکر نکن

.«کنم یخواهش م... کنم یب تمرکز کن، خواهش مکتا يجلوه نده،رو لیرو خوار و ذل تقدر خود نیا

؟یکن یم نیهمچ ا؟چرایما-

قفل  يدندانها ونیبود،از م فیموجود کث نیسر ا ریهام ز یبدبخت ۀبود،هم ستادهیمراد نگاه کردم که وسط اتاق ا به

ییالب يدیوقت د هیخدا کنترل اعصابم رو ندارم، رون،بهیگمشو مراد،گمشو ب«:گفتم یشده ام به سخت

.«!آوردم ها سرت
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.«!که يمن دست به تو بزنم مرد ؟ياریسر من بال ب يخوا یتو؟تو م«:زد و صداش رو برد باال پوزخند

.«ستیدست از سرم بردار، حالم اصالً خوب ن رون،برویبرو ب«:بردم طرفش و هلش دادم هجوم

اتاق،احساس کردم دوست دارم  به صورتم زد،پرت شدم وسط یمحکم یلیام شدت گرفته بود،برگشت و س هیگر

با تمام قوا من  دم،اونمیکش یانداختم،موهاش رو م یبلند شدم و افتادم به جونش،چنگ م انهیاش کنم،وحش کهیت کهیت

.خورد یمشت و لگد بود که به سر و پهلوم م.زد یرو م

.«شد؟ رفهمیکشمت،ش یدوم مدفعه حساب کار اومد دستت،بار  نیا«:افتادم،چنگ انداخت به موهام نیزم يرو ناتوان

 یدهنم،تا م يرفت،مالفه رو مچاله کردم و گرفتم جلو رونیمنتظر جواب بمونه نفس نفس زنان از در ب نکهیا بدون

خودت رو «: مغزم گفت يتو یکی.زدم یم ادیدادم و فر یمالفه فشار م يهام رو تو دم،ناخنیکش غیتونستم ج

.«!نشده،پاشو ریتا د ،بجنبیشیراحت م!بکش

 گهیتو،د شیپ امی،میعل شتیپ امیم«: دنبال قرص گشتم،چشمم افتاد به حلقه ام  لمیوسا يشدم و تند تند از ال بلند

 ينکن،چه جور یهست نکهیکار رو نکن،خودت رو بدبخت تر از ا نیا،اینه ما«:برداشتم ومیدو تا بسته وال.»طاقت ندارم

 یعل يحرفها ادیه؟یصبر و تحمل واسه چ اد؟پسیسرت م ییچه بال یدون ی؟ميحماقتت رو بد نیجواب ا يخوا یم

.«ول کن... خدا توکل کن،ول کن قرصها رو ار،بهیب ده،طاقتیم رویخدا بهت ن!فتیب

و .رو برداشتم يگردنبندم رو باز کردم و عکس مامان پر.»...جان یعل... آخ«:دمیو نال نیرو پرت کردم زم قرصها

 یتماشام م يو دار یینجایدون که االن ا ی،ميگذار یدونم که تنهام نم یم. ..بمون شمیپ«:دمیرو بوس یعکس عل

.«رو خدا ترکم نکن ارم،توینم ،طاقتیعل رمیم یبده،من بدون تو م رویبهم ن شهیوجودت مثل هم ،بگذاریکن

.«تو؟ امیتونم ب یم! خانوم ایما«:فاطمه خانوم مثل برق گرفته ها من رو از جا پروند يصدا

و صورتم رو پاك کردم و در اتاق رو باز  دمیبه موهام کش یرو برگردوندم سر جاش،دست يعکس مامان پرعجله  با

.«زم؟یشده عز يزیچ«:دیخون گرفته ام کرد و پرس يبه چشمها یکردم،نگاه
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.«ستین يزینه،چ«:زدم یلبخند مصنوع هی

.«افتاده؟ یصورتت قرمزه،اتفاق«:نگاهم کرد مشکوکانه

.ستین يزیچ نه،نه،گفتم که-

.رو انداخته اند م،سفرهیشام بخور میبر ایزم،بیعز ایب-

.دیببر فیاشتها ندارم،شما تشر.ممنون-

.«گهیم يزیچ هیرزنه،یمامان ناراحت نشو،پ ياز حرفها«:رو گرفت دستم

که  یغضدادم،ب یمحبت دستش رو فشار کوتاه زم،بایبغلش و ساعتها اشک بر يتو ندازمیخواست خودم رو ب یم دلم

.«دیاشتها ندارم،ممنونم که به فکر من بود ستم،فقطیناراحت ن«:دوباره راه گلوم رو گرفته بود قورت دادم و گفتم

.استراحت کن زم،برویباشه عز-

کرده بود رها  ریکه مغزم رو تسخ یافکار مسموم ۀاز هم قهیدادم و تا چند دق هیخانوم که رفت به در اتاق تک فاطمه

 دنیبر لب داشت که با د یغذا،لبخند کمرنگ ینیس هیبود،با  ریدرنگ در رو باز کردم،ام یدر ب ير با صدابا نیبودم،ا

.«د؟یکرد هیشما گر... ارمیب براتونرو داد که  نیعمه فاطمه ا«:قرمزم محو شد يچشمها

.الً اشتها ندارممن اص یجان،ول ریام يدیزحمت کش... خسته ام یکم هینکردم،فقط  هینه،گر... از غذا یمرس-

!دندونه ریعمه گفت بهتون بگم اشتها ز-

.«ممنون«:رو گرفتم ینیس

.«تو؟ يایب يخوا یم«:دمیپرس دمیپا به پا شدنش رو د یوقت

.«ارمیپس برم غذام رو ب«:دیخند

ظرف  با ریام.کم اتاق رو مرتب کردم و نشستم هین،یزم يرو گذاشتم رو ینیاتاق رو نبستم،س اط،دریح يتو دیدو

من نشست و با هم مشغول غذا خوردن  يکرد،لبخند زنان رو به رو ینگاه م واریکنجکاوانه به در و د.غذاش اومد
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 یراست«:دمیخودم پرس دند،ازیرس یهم به نظر م سالهمسن و  باًیتقر.انداخت یم نایس ادیدونم چرا من رو  ینم.میشد

هم االن صداش دو رگه شده و کم کم داره صورتش سبز  نایباشه پس حتماً س نایچند سالشه؟ اگه همسن س ریام

دمید.رو بپرسم ریسرمو باال آوردم تا سن ام.شهیم

.«!زن عمو نیخوشگل یلیشما خ«:بگم گفت يزیچ نکهیکنه،قبل از ا ینگاهم م داره

.«نهیب یقشنک م ،چشماتیمرس«:زدم لبخند

.«ه؟ن،نیشما عمو رو دوست ندار«:دیلبخند بزنه پرس نکهیا بدون

.«نه،ندارم«:لب گفتم ریخونده بود؟ز يزیاز نگاهم چ ایکردم،از ماجرا خبر داشت  تعجب

ن؟یکرد یپس چرا باهاش عروس-

.مجبور شدم-

که ختنوم بزرگ  ییزهایچ«:دیمادرش دوباره پرس يتوجه به صدا یب ریام یرو صدا زد ول ریام ادیخانوم با فر شوکت

.«درسته؟ گهیشما م ةدربار

بره  رونیاز ر ب نکهیناچار از جا بلند شد و قبل از ا.شد یتر م کیمادرش لحظه به لحظه نزد يندادم،صدا یجواب

.«کنم درست باشه یفکر نم«:گفت

.«ر؟یتو چند سالته ام«:لبخند زدم یسخت به

.چهارده سال-

.«!یینایپس همسن س«:لب گفتم ریرفت،ز رونیدر ب از

گذاشتم  ینیس يفراموش کردنه،ظرفها رو تو يدارو برا نیخوندم که خواب بهتر ییجا هیافتاد  ادمی.دلم گرفت دوباره

ولم «:عقب دمیکه ازش خورده بودم افتادم و خودم رو کش ییکتکها ادیکرد، دارمینصف شب بود که مراد ب.دمیو خواب

.دهنم و اومد جلو يتو دیمحکم کوب.»کن
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 یحاضر کن،کل ییلنگ ظهره انتر خانوم،پاشو ناشتا«:شدم داریب باز خوا يرزادیخانوم ش يبود که با غرغر ها صبح

.«!کنم يتونم مهمون دار یو تنها که نم خته،تکیکار سرم ر

راحت  الیخانومها با خ یان،ولیکمک م يهم حتماً برا نتیو ز میآشپزخونه،فکر کردم مر يشدم و رفتم تو بلند

.کردند یاستراحت م تموم شدن امتحان هاشون ۀبودند و به بهان دهیخواب

چند روز بعد که .نرفت یول رهیم نیروال بعد از رفتن مهمون ها از ب نیکردم،فکر کردم ا یصبح تا شب کار م از

که همه هنوز چشمشون به دست  دمیو خونواد هاشون برگشتند سلماس،در کمال تعجب د يرزادیخانوم ش يدخترها

.ممنه که بهشون شام و نهار بدم و رفت و روب کن

شبها که .شگت یول م ابونهایخ يکردن کار، تا شب تو دایپ ۀو بعدش هم به بهان دیخواب یتا لنگ ظهر م شهیهم مراد

 یبود که حال خودش رو نم دهیاون قدر کش ایپاهاش بند نبود  ياون قدر خورده بود که رو ایگشت خونه  یبرم

دادم،وجودش به شدت آزارم  یبهش نم یتیاهم چیرد،هک یموضوع اصالً من رو ناراحت نم نیو ا.اون معتاد بود.دیفهم

همون قدر که در طول شبانه روز .گذاشت یسر به سرم نم ادیگرم بود و ز يزیچ هیداد،همون بهتر که سرش به  یم

کار کنم  يرزادیخانوم ش يحاضر بودم تمام روز رو برا.بود یهفت پشتم کاف يمجبور بودم چند ساعت تملش کنم برا

ام رو  ینامرد به خاطر دل خودش زندگ نینشوند،هم اهمیمراد بود که به روز س نینم،همیرو نب رادم تخیر یول

.سوزوند و خاکستر کرد

پاك  يخروار سبز کی.گفت یخواست بهم م یم يچاریکرد و هر ل یاز نبودن مراد سوء استفاده م يرزادیش خانوم

چشم  یهمه کس نیبا ا.دمیکش یشستم،لباسهاشون رو آب م یم کردم،مالفه یم زیپختم، خونه رو تم یکردم،غذا م یم

سر کوچه و با خودش هم  یحمام عموم رفتم یم يرزادیبار با اسکورت خانوم ش کی يمن رو نداشت،هفته ا دنید

اومد خانوم  یزنگ در م يصدا نکهیاجازه نداشتم در رو باز کنم،به محض ا یاون خونه من حت يتو.گشتم یبرم

ناراحتم کنه من رو به خنده  نکهیاز ا شتریحرکات بچه گانه ب نیا!تو از جات تکون نخور یعنیکرد، یهم منگا يرزادیش
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.انداخت یم

خونه وجود نداره،تا  يتو ییایانگار اصالً ما.دید یانگار اصالً من رو نم.بود هیرفتارش با من سردتر از بق يرزادیش يآقا

 یدوباره راه يدیدو قلوها با آوردن تجد.شد یو باهام هم کال م نمگرفت  یم دهیتونست من رو ناد یکه م ییجا

سر  رندیازم اجازه بگ کباری یحت نکهیبدون ا.رفت یبه تاراج م یکی یکیمن بود که  يوسط لباسها نیمدرسه شدند و ا

ارزش  یعل يها يادگاریاز  ریکدوم از لباسهام غ چیه.داشتند یرو دوست داشتند برم یرفتند و هر لباس یکمدم م

 تیدر نها یدم،ولیجنگ یشدم و براشون م یمینم،عصبیتن اونها بب يرو تو یعل يایبرام مثل مرگ بود که هدا.نداشتند

لباس در مقابل  کهیچند ت.رنگ شد یموضوع هم برام ب نیکم کم ا.خورد خودم بودم یآورد و کتک م یکه کم م یکس

؟تونست داشته باشه یم یتیباخته ام چه اهم یزندگ

رفت و هر  یخواست م یاومد،هر وقت م یخواست م یهر کس م.ما رفته رفته شکل کاروانسرا به خودش گرفت اتاق

 يبار اعتراضها دنیجرأت اعتراض داشت؟چند یک.برد یداشت و با خودش م یخواست بر م یهم که م يزیچ

تر  يشد روز به روز جر یعث مکه با ییکتها.کتک مفصلب بخورم يرزادیخانوم ش ایکوچک من باعث شد از مراد 

بشم و

 ایو  اطیاومد وسط ح یم ثمیزد م یخواهرهاش کتکم م ایمادر  يرحرفهایمراد تحت تأث یوقت.کنم یهم جواب باهاشون

دمت گرم مراد،زن جماعت !داره یکن چه قدرت ری؟س!داداش رو یکن یگفت،حال م یته دل،م د،ازیخند یبلند م يصدا

.«!سرور همه است یخونه ک نیا يتو دبگذار همه بفهمن!ناز شستت ست،بزنین نیاز ا شتریب اقتشونیل

 !طرفم يبدو يکردم با چه آدمها یمن فکر م و

ام یس فصل

خدا بدنم به خاطر کار  شهیهم.به غذا نداشتم ییدم،اشتهایکش یشده بودم،هفته تا هفته به موهام شونه نم ریخودم س از
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 یحال و سست شده بودم،دوست داشتم پرواز کنم ول یوفته بود،دستهام نا نداشت،بخوردم ک یکه م ییکتکها ای ادیز

.نداشتم يپرداز ایرو يبرا یقتو یخوش باشم ول اهامیدوست داشتم با رو.نداشتم یرمق

افتادم  نکهیشد،تا ا یام روز به روز بدتر م یکردم با خودم حرف بزنم،حال مزاج یرغبت نم یاومد،حت یخودم بدم م از

 يخواستم بزنم تو یم.»يحامله ا«:که گفت يرزادیو دلهره،خانوم ش جه،اضطرابیه حالت تهوع، استفراغ،سرگب

.شدم یمردم و مادر بچه اش م یمگه م!مراد ؟ازیخواستم،اونم از ک یدهنش،من بچه نم

ه هزار بار مردم و هفت کیاون  يتو.من رو ببره دکتر يرزادیبده و خانوم ش جهیتا التماسهام نت دیهفته طول کش کی

ور اون  نیمراد رو ا ۀنه ماه تمام بچ نکهیکنم،فکر ا یکشم،اون رو سقط م یگفتم اگه حامله باشم بچه رو م.زنده شدم

اسمم رو  یمنش یوقت.مطب دکتر میرفت يرزادیخانوم ش باو  میرو گرفت شیآزما ۀجینت.داد یور ببرم عذابم م

داشته  فیجا تشر نیهم رند،شمایپذ یدکتر همراه نم يآقا«:گفت عیسر یشمن یهم بلند شد ول يرزادیخوند،خانوم ش

.«کنند یالزم باشه خودشون صداتون م د،اگهیباش

 ادیب رونیبود حرف ب يخوش برخورد رمردینشست و من رفتم تو،تا از دهن دکتر که پ يبا دلخور يرزادیش خانوم

.جون کندم

.است یمنف شیمتأسفم،جواب آزما-

.«!خدا رو شکر«:و ناخودآگاه گفتم دمیکش یقیم خنده شد،نفس عمصورت تمام

.«د؟یخواست یچرا؟مگه بچه نم«:دیخند

.«نه،اصالً«:گفتم نگران

.«دکتر؟خبر مرگش حامله است؟ يشد آقا یچ«:در بزنه اومد تو نکهیبدون ا يرزادیش خانوم

منتظر  دیمن بهشون گفتم که با«:ر گفتاومد تو و رو به دکت دیتوپ یم يرزادیکه به خانوم ش یدر حال یمنش

.«نبود شونیخوام،مطب شلوغه،حواسم به ا یبمونن،معذرت م
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 دیببر فیاست خانوم،شما هم لطفاً تشر یمنف شیجواب آزما«:گفت يرزادیسر تکون داد و رو به خانوم ش دکتر

.«رونیب

بچه اش«:ور و اون ور کرد و گفت نیسرش رو ا يرزادیش خانوم

مراد من رو پرورش بده،مراد واسه  ۀبچ کمشیبدبخت جون نداره که تو اون ش نیدونستم،ا یولش هم ما شه،ازینم

.«ماشاهللا هیخودش پهلوون

حرصش گرفته بود با  يرزادیدکتر که انگار از حرف خانوم ش ين،آقاییخجالت سرخ شدم و سرم رو انداختم پا از

 شونیا شیتونن بچه دار بشن،منتها فعالً جواب آزما یدارند،من يرادیو ا بیع چیخانوم ه نیا«:گفت يبلندتر يصدا

.«کنم نهیمعا ور مارمیخوام ب یلطفاً،من م رونیب دیببر فیهم تشر ه،شمایمنف

دکتر سکوت کرده بود،انگار او هم مثل .رفت رونیب یچشم و ابرو نازك کرد و همراه منش يبا دلخور يرزادیش خانوم

.«مادرشوهرتونه؟«:چند لحظه گفت بگه، بعد از یدونست چ یمن نم

بله-

د؟یکن یمصرف م د،قرصیبچه نخوا دیاوضاع حق دار نیبا ا-

نه-

...سر کوچه ۀداروخان نیهم سم،ازینو یبراتون م-

.«کنند یدونم اگه بفهمند مخالفت م یگذارند بخورم،م ینم«:رو قطع کردم حرفش

 نهیمعا يهر دفعه برا«:شوها دو بسته قرص برداشت و گرفت طرفماز ک یکی يلحظه نگاهم کرد و بلند شد،از تو چند

.«دمیبهتون م نیاومد

.«دکتر امیاجازه بدن ب گهیکنم د یفکر نم«:گرفتم گفتم یکه قرص ها رو از دستش م یحال در

.«...دیحداقل با شه؟شمایمگه م«:دیپرس متعجب
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کوچک هم به  یقوط هیقرص برداشت و داد دستم،بار پنج،شش بسته  نیکشو،ا يدست کرد تو.حرفش رو خورد یۀبق

.«دیکن مشونیقا دیتون یشه،میحجمش کمتر م يجور نی،ایقوط نیا يتو دیزیهمه قرثها رو بر«:من داد

مصرف قرصها  ةکردم،دکتر با صبر و حوصله نحو یلباسم مخف يرو تو یرو که دکتر گفت کردم و قوط يعجله کار با

.«نشم مونیکه کردم پش ياز کار دوارمیام«:گفت تیرو بهم داد و در نها

.نداره گهید یقربان کیبه  اجیاحت یزندگ نیا دیباش د،مطمئنیلطف کرد یلیشما به من خ-

.«حرفتون درست باشه دوارمیام«:لب گفت ریو ز دیکش قینفس عم هی

يرزادیبا خانوم ش.رونیاز دکتر تشکر کردم و اومدم ب گهیبار د کی

 ۀ،حوصلیستیخدا رو شکر که حامله ن«:زنه یحرفها رو داره از حرصش م نیدونستم که که ا یم.میخونه شد یراه

.«نداشتم يدار ضیمر

 هی یاگه ننه بابا داشت ،حاالیکن اریگوشه و و هی یفتیب یخواست یم«:ادمه داد.»؟!چقدر هم که تو به فکر من«:دلم گفتم تو

که ولت کردند  یهست يدونستند چه تحفه ا یبود،حتماً خودشون من نیا تتیکه وضع یچه،اگه ننه بابا داشت ،گريزیچ

.«و رفتند

که  دمید یخودم نم ياگه با خودم با چشمها«: ادامه داد.»؟یکن یکه محکومم م يدید یمگه تو از من چ«:دلم گفتم يتو

.«شد یباورم نم يایو م يریم یه

.«؟یکن یقضاوت م يجور نیومدم،چرا اا یرفتم و م یکجا م یدون یشما که نم«:گفتم یفیضع يصدا با

.«؟يداد یم هیکرا يآورد یاون همه پول رو از کجا م!خفه شو«:بهم دیپر

.از مراد بپرس-

 یکاسب ؟حتماًیچ يکه نبود یهفت ماه شی؟اون ش!یرفت یم يدونه کدوم جهنم دره ا یآره،خبر مرگت مراد م-

خاك ... يکرد یو تلکه اش م يآورده بود ریرو گ یدوم بدبختک ستیشد،معلوم ن ینم داتیطرفها پ نیخوب بود که ا
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.«اش يبرم خواستگار گذارآفتاب،هزار بار گفتم ب ۀخانوم پنج يدختر زر... سر مراد يعالم تو

.«یرفت یکاش م«:دلم گفتم يتو

 ،خواهري؟مهريریبود واسه خودش،اصالً چرا راه دور م یتو نبود که،خانوم خت،مثلیر یاز هر تنگشتش هنر م-

!؟یکلیچه ه!؟يچه قد!يمهر هیو  لهیفام هیهزار ماشاهللا،!شیدیشوکت خانم،خبرت که د

گنده اش چهار تا پله رو باال  کلیانگار شارون استونه، با اون ه یکن یم فیتعر نیدمش،همچیخوب د«:دلم گفتم تو

.«اومده بود نفس کم آورد

 ۀکه هم ریمراد ش ،اونيجادوش کرد.يکرد اهیبچه ام رو س یسر توئه،زندگ ریآرزوش به دلم موند،همه اش هم ز-

 ونیگشت گشت م!دهیخاك تو گورش،بدبخت زن ند!خانوم شده بود موش شیپ دندیترس یاهل محل ازش م

...رو انتخاب کرد سیجرج غمبرهایپ

کر کردم،چه خوب ف ریبه ام.رهیبهانه بگ زیحرفهاش رو نداشتم،گذاشتم تو حال خودش باشه و از همه چ ۀحوصل گهید

بود و در  يتو سن بد نکهیخونواده اش به خاطر ا.شد یو چه بد که هر بار از طرف همه مواخذه م دنمیاومد د یکه م

دونستند یمعاشرت مناسب نم يحال من رو برا نیع

 ةم اندازتا احساس کن دیطول کش یزمان کوتاه.اومد یهر بار مصرانه م ریام یو آمدش رو ممنوع کرده بودند،ول رفت

گفت،از درسها  یبرام از مدرسه و دوستاش م یاومد کل یبود،هر دفعه که م یپسر خوب و مهربون.دوستش دارم نایس

 ادمی؟!کرد یاش کنم و چه خوب به حرفهام گوش م ییتونم راهنما یکه م ییکردم تا جا یم یو معلمهاش،من هم سع

دونستم  یخواست و نم یم يزیچ هیگرفته تر بودم، انگار دلم  شهیاز هم ن،منیکه اومده بود ورام يبار نیاومد آخر

رو گفت انگار دلم آروم  نیا یوقت.بابا برم دنیکرد به د شنهادیچه معصومانه حرف دلم رو خوند و بهم پ ریام ه،ویچ

با  ید،ولبه شدت من رو رنجونده بو تنامهیبابا به خاطر اون رضا نکهیگرده،با ا یم یدلم دنبال چ دمیانگار فهم.شد

ام اون  یاوضاع جسم ریبا ام دارمید نیبعد از آخر.کردم هیخودم توج شیخرابش کم کم عملش رو پ یۀروح يادآوری
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مالقات بابا  ةفرصت با مراد دربار نیگرفتم در اول میمتص.خواسته رو عنوان کنم نیقدر بد شده بود که فرصت نشد ا

.صحبت کنم

.«خوام آقا یواقعاً معذرت م... اوه«:ردم بهشاومد و خو رونیمغازه ب کیاز  ییآقا

.من بود رید،تقصیببخش دیکنم،شما با یخواهش م-

 یکه چ ارویبغل  يتو يمن خرم؟خودت رو پرت کرد التیچشم در اومده،خ«:دیدستم رو کش يرزادیش خانوم

.«؟یکن ینم ایبشه؟ح

.اومد رونیاز مغازه ب یکه ناگهان يدی؟ديرزادیخانوم ش یگیم یشما چ-

بغلش؟ يچرا خودت رو ول داد رون،تویاومد ب کهوی ارویآره جون عمه ات،-

.«!به خدا یضیتو مر«:دلم گفتم تو

شوهرت  لیبهتره،سالم تحو میکوچه بر يتو ،ازيا دهیببرمت،در ابونیکنم از وسط خ ینم نونیاطم«:کوچه يتو دیچیپ

.«!بدم شانس آوردم

 هیخلوت با  ۀکوچ کی يتو دم،داشتیرو د نتیکه ز میدو تا کوچه رد شد یکیز زدم و دنبالش راه افتادم،ا پوزخند

 یحواسشون به ما نبود،خواستم دهن باز کنم و به مادرش بگم ول دمش،اصالًیاز ته کوچه د.کرد یپسر صحبت م

.«به من چه؟«:گفتم

 يدو تا پا داشت دو پا نتینت،زیبه جون ز دیکش یفحش م يرزادیکار از کار گذشته بود و خانوم ش دنیمارو د یوقت

،يگور به گور سای؟وایکن یم یچه غلط نجایا«:دیکش یم غیج يرزادیخانوم ش.هم قر کرد و رفت گهید

.«کنم،فقط دستم بهت برسه یات م کهیت کهیت

.«؟یکار داشت یجونم مرگ شده،با دختر من چ«:شد یکرد طرف پسره که داشت تند تند از کنارمون رد م حمله

کار  یپسر مردم چ ر،بایدخترت رو بگ يجلو« :گفت يبلند يدر رفت و با صدا يرزادیدست خانوم ش ریاز ز پسره
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.«؟يدار

.«!يرزادیخانوم ش ریبگ لیتحو!چوب خدا صدا نداره«:دلم گفتم يحرفش خنده ام گرفت،تو از

 سیگ نیرو با ا فمیول تکلخونه،بگذار ا میگمشو بر!يرو آب بخند«:شده بود،برگشت طرف من شیاسفند رو آت نیع

.«رسم یروشن کنم،بعدش حساب تو رو م دهیبر

 یلب حوض نشسته بود و استکان آب م میکشه،مر یرو م نتیانتظار ز یدونستم چه سرنوشت یخونه،م میدیرس

.«ولد چموش؟ نیکجاست ا« :دیپرس يرزادیش د،خانومیکش

تفاوت تر از اون  یاون ب یاد،ولیاز خواهرش در م يارکردم حتماً به طرفد یجواب نده،فکر م میکردم مر یم فکر

.«!نیرزمیز يتو«:کردم یبود که فکرش رو م يزیچ

داد و  یفحش م.بود در رو باز کرد و رفت تو یرسوند،با هر بدبخت نیرزمیدوون دوون خودش رو به ز يرزادیش خانوم

.رو بشنوم نتیز يناله ها يو صدا مستیدوست داشتم ساعتها همون جا با.شد یدلم داشت خنک م.زد یکتکش م

؟يستادیا نجایا يندار يا گهیتو کار د-

 گاریرختخواب بود و داشت س ياتاقمون، مراد هنوز تو يرفتم تو.زدم يا روزمندانهیکردم و لبخند پ مینگاه به مر هی

 یم ادی،جونم در منکش گاریرختخواب س يصد دفعه بهت گفتم تو«:کردم گفتم یکه لباس عوض م یدر حال.دیکش یم

.«اطیوسط ح زهیرو بر هابهانه است مالفه  ،منتظریشناس یشورمشون،خودت که مادرتو م

.«نت؟یچه خبره باز؟چرا افتاده به جون ز«:دیاعتنا به حرفم پرس یب

.«!دهیازش د يزیچ هیحتماً «:طعنه گفتم به

مثالً؟-

.یاز خودش بپرس يبر یتون یم!دونم؟ یچه م-

.ش،بگذار اون قدر کتک بخوره تا جونش در برهگور بابا-
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پنجره ها رو باز کردم تا .کمد جا دادم يخرت و پرت ها يلباسم درآوردم و ال يقرصها رو از تو نهیکه نب يجور هی

.بردم یلذت م رونیب يسر و صدا دنیبر اون از شن رون،عالوهیببره ب گاریدود س

شد؟ یدکتر چ-

.«خوام رختخوابها رو جمع کنم یپاشو م... شت،ین يابون نزن،خبربه دلت ص«:گفتم یخوشحال با

.«؟يخوا یاز جونمون م یبابا،چ میبگذار بخواب«:زد غلت

.«م؟یدار ینهار چ«:دیبرداشتم و گذاشتم لبه پنجره،پرس نیزم يرو از رو يگاریس ریز

.واست پخته يزیچ هیدونم؟حتماً آبجب جانت  یچه م-

.«؟!خوادها یدلت کتک م نکهیمث ا«:شد زیخ مین

.«پوستم کلفت شده«:زدم لبخند

.«به سر و وضعت بکش یدست هیا؟یما هیا افهیو ق ختیچه ر نیا«:که گفت رونیاز در برم ب خواستم

.«!خودم رو خوشگل کنم؟ واسه تو؟ یکو دل خوش آقا مراد؟واسه ک«:زدم پوزخند

.شوهرتم یناسالمت-

.حاال ،نهيکرد یرو م نجاهاشیفکر ا دیبا يعقدم کرد ینو پنها یکه رفت ياون روز!شوهر-

!ها رمیبه خودت شوهرت برس،از دستت م یکم هی؟حاال که کار از کار گذشته،!یهست يا نهیچقدر ک گهیبابا تو د-

.که حاال به خاطر از دست دادنت بترسم ارمیوقت نخواستم به دستت ب چیبرو،ه یهر جا خواست!به درك-

من گردن  ریتقص.نبود یباق متیدو قورت و ن ،حااليدیکش یات زحمت م یسه به دست آوردن حاجآره،اگه وا-

.تو کردم میاست که خودم رو مفت و مسلم تسل کستهیش

.باز،معتاد،نامرد قی،رفی،قاچاقچيکه حاال از بر و رو افتاد يبود يچه جواهر!نگو جگرم کباب شد... يوا-

 یسر صبح!ادیبگذار باد ب ،برويبرو بابا حال دار« :دیحوصله چرخ یب.کرد یطل نمنداشت وگرنه مع يکتک کار ۀحوصل
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.«خلق مون رو تنگ نکن

 ریزد،ز ینشسته بود و نفس نفس م نیزم ریز يپله ها يرو يرزادیخانوم ش.بود دهیو صداها خواب اط،سریح يتو رفتم

يرفتم تو.کرده بودرو پر  اطیح نتیز یۀگر يصدا.شد ینم دهیگفت که شن یم ییزهایلب چ

.ختیر یم يداشت چا می،مر آشپزخونه

.«ه؟یناهار چ«:گفت

.«؟یمگه غذا نپخت«:کردم تعجب

!يچه کاره ا نجاینرفته که تو ا ادمی ر،هنوزیخ-

.«شدن یمثل تو جلوم خم و راست م ییآدم ها يروز هینرفته که  ادمیمن هم هنوز «:طعنه گفتم با

.«!یشیخم و راست م يحاال که تو دار«:زد پوزخند

 ینگاه به گاز خال میآشپزخونه،ن ياومد تو يرزادیخانوم ش.کردم یپشت سر بهش دهن کج رون،ازیب رفت

.«!نکبت؟ يناهار نپخته ا«:دیپرس

.«ومدهیمردها در ن يبپز تا صدا يزیچ هیدست بجنبون،«:ندادم،هراسون گفت جواب

 يدمش،تویند نیرزمیز ينت،تویمن رو فرستاد دنبال ز يرزادیشخانوم  دمیسفره رو که چ.کردم به غذا پختن شروع

اتاق،همه دور  ياومدم تو.افته یراه م یقشقرق هیمطمئن شدم که  ستین دمید یاتاقش هم نبود،همه جا رو گشتم،وقت

.«شد؟ یچ«:دیخوردند،مراد پرس یتا دور سفره نشسته بودند و غذا م

!ستین-

؟!تو اتاقشه دیشا-

.ستینبود،همه جا رو گشتم،ن اون جا هم-

.«؟یچ یعنی«:دیپر شیاز جا ثمیم
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.«بدم؟ یجواب باباش رو چ«:زد تو صورتش يرزادیش خانوم

 ییاهویخونسر به ه یلیدونه کتلت برداشتم و گاز زدم، رفتم کنار پنجره و خ هی.رفتند رونیاتاق ب يهراسون از تو همه

.بود نگاه کردم اطیح يکه تو

 !ار کرده بودواقعاً فر نتیز

کمیو  یس فصل

انگار آب شده و رفته بود  یپا گذاشتند ول ریرو ز نیورام ثمیتا شب مراد و م.واقعاً فرار کرده بود نتیبله،ز

باخبر شده بود مدام  انیکه تازه از جر يرزادیش يآقا.شده بود که دست از پا درازتر برگشتند کیهوا تار.نیرزمیز

دارم  یعنیشد که  یم يور هیگرفت و  یقلبش رو م کباری قهیچند دق.داد یزمان فحش مو  نیکرد و به زم یناله م

!کنم یسکته م

رگ  نتیبا فرار ز کهیرزادیخانوم ش یرتیغ يپسرها یاتاقش حبس کرده بود ول يمثل موش خودش رو تو میمر

بود،جانانه  ریتقص یب داًین شدداستا نیا يمن تو ةدیرو که به عق میگردنشون باد کرده بود، آرامش نداشتند و مر

.کنند دایبتونن پسره رو پ بلکهتا  ابونیخ يهمراه پسرها،راه افتادن تو يرزادیخانوم ش.کتک زدند

اون  یعنی«:بود نتیز شیفکرم پ.پختم تا سرگرم بشم يزیبه چ یخوره ول یشام نم یدونستم که اون شب کس یم

...ود؟نادر؟همون که مدتها دوستش داشت وب نتیهمون برادر دوست ز دمشیپسره که امروز د

 یباقرآباد رو مثل خونواده اش م یتمام اهال يرزادیشناختش،خانوم ش یحتماً م يرزادیاون بود خانوم ش نه،اگه

که اون همه کتک خورد و  بیدونه،عج یم میحتماً مر... بود؟ یپس پسره ک... کرده بود یسالها اون جا زندگ.شناخت

از دست مراد برام آرزو شده  یخالص.بود یخودم برام کاف يها يمن خودم گرفتار.»الً به من چه؟اص!... نزد یحرف

 ینم ،کهیکیاز  ایکردم، یم دایپ يراه چاره ا هی دیبا.رمیمدارکم رو از مراد بگ یتونم به راحت یدونستم که نم یبود،م
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 داینکبت بار نجات پ یکنه تا از اون زندگ دوباره دعا کردم،از خدا خواستم کمکم.گرفتم یبود،کمک م یدونستم ک

.کنم

 ينشسته بودم تو.و پسرهاش برنگشته بودند يرزادیهنوز خانوم ش یوقت بود که غذا حاضر شده بود ول یلیخ

رو برداشته  اطیخُرخُرش تمام ح يرزادیش ياتاقش نشسته بود و آقا یاهیس يتو میخوردم، مر یم يآشپزخونه و چا

 يدارو برا نیکنه که خواب بهتر یفکر م ناو هم مثل م ای دهیخواب یالیخ یکه از سر ب دمیسپر یاز خودم م.بود

در رو که باز کردم آقا محمود .بود بهیداشتند،پس غر دیکل نایا يرزادیش دم،خانومیمتر پر هیزنگ  يبا صدا.هیفراموش

داده  ادی بهمونیذوق کردم،ول ریام دنیبا د.سالم کردند و اومدند تو نیسرسنگ شهیمثل هم.دمیو خونواده اش رو د

.میکرد یم يو ما هم نقش مون رو خوب باز میتفاوت باش یخودشون نسبت به هم ب يلوبودند که ج

.«مادرکو؟«:دیمحمود پرس آقا

.خونه هستند يرزادیش يتو،آقا نیببر فیتشر رون،شمایرفتن ب-

قدر خونه سوت و کوره؟ نیمراد کجاست؟بچه ها؟چرا ا-

.شهیم داشونیپ گهیرفتند،االن د رونیمه به-

 يبار نیو آخر نیاول.نزنم یبا نگاه به من فهموند که حرف يرزادیش يو بردم،آقا ختمیر يخونه،من هم چا يتو رفتند

 يسکوت چا يتو جهیدر نت.فهیضع یلیبودم که آقا محمود اعصابش خ دهیشن.زد ینگاهش التماس موج م يبود که تو

.«شوکت خانوم يبابا،قدم رنجه کرد نیومدخوش ا«:هول بود يرزادیش يآقا.گوشه نشستم هیتعارف کردم و 

رو کردم .به من کرد يگذاشتند،نگاه پر افاده ا یمن احترامش م يجلو يرزادیش ةکه خونواد ییوقتها ۀمثل هم شوکت

.«کجان اهل خونه؟«:پرسده بود يرزادیش يبه آقا محمود که مشکوکانه از آقا

.انیم گهیطرف،االن د هیپسرم،هر کدوم  روننیهمه ب-

دوقلوها کجان؟-
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.اتاقش يهم تو میهمراه مادرته،مر نتیز-

.«اومدن نایرو صدا کن،بگو محمود آقا ا میپاشو برو مر«:رو کرد به من يرزادیش يآقا

.«بات صدات کردپاشو،آقا محمود اومده،با«:کرد،گفتم یم هیگوشه و گر هیکرده بود  م،بغیاتاق مر يتو رفتم

چه خبره،مواظب  نجایدونن ا یاول برو صورتت رو بشور،نم«:بره گفتم رونیاز در ب نکهیجاش بلند شد،قبل از ا از

.«دهنت باش

.«آقا محمود؟غذا آماده است نیشام خورد« :اتاق و گفتم يتو برگشتم

.انیهمه ب میمون یمنتظر م-

.«برسند یاونا ک ستین علومار،میشام رو ب«:رو کرد به من يرزادیش يآقا

.«!هیجور هی نجایبابا؟امشب ا هیخبر«:آقا محمود سرشار از تعجب بود يشدم،صدا ریپله ها سراز از

باشه؟ دیبا ينه بابا جان،چه خبر-

آقا محمود  گهیدو ساعت د یست،وقتین يخبر چیه!آره جون خودت«:لب گفتم ریآشپزخونه و ز يزنان رفتم تو لبخند

.«!؟یبخواب يریبگ یتون یباز هم م نمیاون وقت بب!چه خبره نجایا گمیبهت م دیو فهمر زیهمه چ

زن عمو؟ يخوا یکمک نم-

:تمام صورتم خنده شد،صورتش رو با دو تا دستم گرفتم ریام دنید با

.«ادیبدم نم یکمکم کن چرا،اگه»

تکون نخورد که مبادا جوجه هاش  شوکت خانوم طبق عادت از جاش.دمیشام رو چ ةزود سفر یلیخ ریکمک ام با

از ترس  میمر.سرزنش بار مادرش کمکم کرد يکرد بلکه با غرولند و نگاهها ینه تنها خودش کمک نم!پراکنده بشن

.کرد تا ذهن آقا محمود رو منحرف کنه یم فیمختلف تعر يهم تند تند ماجراها يرزادیش يبود و آقا دهیرنگش پر

آقا محمود همه  دنیهمراهشون نبود،با د نتیز. اومدن نایا يرزادیکردم که خانوم ش یشام رو جمع م يظرفها داشتم
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نگذشته بود که  قهیپنج دق.دونستم االنه که آشوب به پا بشه یآشپزخونه،م يخودم رو انداختم تو.شون رو صاعقه زد

 دهیترس يبدجور راستش من هم.زد یو صورتش م رس يتو يرزادیخانوم ش.آقا محمود بلند شد يادهایفر يصدا

راه  اطیح يخون گرفته داره تو يبا چشمها ریام دمیاتاقم که د يرفتم تو یتند تند ظرفها رو شستم و داشتم م.بودم

.«زن عمو؟ یدونست یرو م انیشما جر«:دیپرس یعصب دیرو که د ره،منیم

.دونستم یبله،م-

.«؟ینگفت يزیپس چرا چ«:کرد اخم

 یچ دونمیم«:شد گفت یو درشت م زیشده بود و چشمهاش ر رهینقطه خ کیه به ک یجوابم نموند،در حال منتظر

.«کارشون کنم

 یگیم یچ«:گفتم يشونه اش و جد يدست گذاشتم رو.»کنم یخواهش م اینه،خدا ریام گهینه،د«:خودم گفتم دم،بایترس

کنه  حتشینص نکهیا يرش به جاماد يدید یکرده باشه،اگه م یکار خالف نتیبه فرض که ز. تو انتظار نداشتم ر؟ازیام

.«يزد ینم وحرف ر نیزد ا یکتکش م يراه درست رو نشونش بده چه جور ای

.«کرد یفرار م دینبا«:دیلرز یم صداش

خواد که باهاش راحت  ینفر رو م هیسن و سال  نیا يتو ینگرفته بود،هر جوون ادی يا گهید زیچ نیاز ا ریغ-

 نتیز یوقت.آدم ةخود آدم باشه،جزو خونواد ۀخون ينفر تو کیبهتر که اون  جهره،یبگ ییباشه،درد دل کنه،راهنما

.نهک يکار نیکه همچ هیعیبزنه طب یبدبخت حرف دلش رو نتونه به کس

کنم تو نفر چهارم  یم ر،خواهشیاالن سه نفر به خونش تشنه اند ام«:رفت که گفتم یگرانه پله ها رو باال م پرخاش

.«!نباش

بود و تو دلم يرزادیخانوم ش يادهایگوشم فر يکرد،تو بدرقه اش نگاهم

يخواست برادرکوچولو ینه،دلم نم.کردم یدعا م ریام يتند تند برا داشتم
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دیگرفت،با یم ادی زهایچ یلیخ دیها بشه،اون با يباز نیا یقاط من

.یو منطق نیشد،واقع ب یم

داشتند  ثمیمحمود،مراد و م ستادم،آقایکنار پنجره ا یکیتار ياتاقم و تو يرفتم تو عیاومد،سر رونیمحمود از اتاق ب آقا

 يرزادیخانوم ش.برم یحوض سرش رو م نیبرسه لب هم نتیکه دستم به ز دیکش ینعره م ثمی،ميرفتند کالنتر یم

 نیگرده،آبرمون رفت،ا یمحمود،هر جا باشه برم ایب وتاهک«:کرد یپسرهاش و التماس م يخودش رو انداخته بود جلو

.«تو محمود میبر ایبردار مراد،ب ثم،دستینکش م ادیفرقدر 

 هیدر و همسا يتو يخوا یم يجور ؟چهیچ ادیامشب ن شتر؟اگهیب نیاز ا يزیآبرور«:محمود صداش رو باالتر برد آقا

.«ن؟یگذاشته زم یبوده؟سرش رو کدوم جهنم يدخترم کدوم گور یگی؟میسر بلند کن

برو کنار «:شل شده بود گفت یصداش به خاطر مصرف نکردن مواد،کم که یمادرش رو کنار زد و در حال مراد

.«شکونم یبشه، خودم جفت قلم پاهاش رو واسه ات م داشیصبر کن پ!بتیمص

اومدن و  ریشوکت و ام.افتاد هیبلند به گر يو با صدا اطینشست وسط ح يرزادیرفتند،خانوم ش رونیاز در ب پسرها

حرفها رو  نیمن ا.شد یمغزم تکرار م يزده بودم تو ریکه به ام یینشستم،حرفها گوشه هیخونه،ماتم زده  يبردنش تو

.شمیگرفته بودم؟احساس کردم دارم بزرگ م ادیاز کجا 

بود،تازه  یرو آوردند خونه،اون قدر کتکش زده بودند که تمام سر و صورتش خون خال نتیصبح بود که ز يها دمدمه

کردند، فقط خانوم  یبودند و تماشا م ستادهیا ردش،همهیشت و لگد بگم رینوبت پدرش بود که ز دندیرس یوقت

.اتاقش يو برد تو دیکش رونیپدرش ب يدست و پا ریرو از ز نتیز یبود که به سخت يرزادیش

ساعت بعد بود که اومد،با عجله  کی.ادیکردند،منتظر موندم تا مراد ب داشیپ يدونستم چه خبر شده و چه جور ینم

.«د مراد؟کجا بود؟ش یچ«:دمیپرس

.«پسره آورده بودش اون جا يبود،بابا يکالنتر يتو«:روشن کرد گاریرفت،نشست و س یداشت از حال م یخستگ از
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پسره؟ شیرفته بود پ نتیز-

داشت و برد  ه،ورشیچ انیرفته بود خونه بهش گفتند جر یهم وقت اروی ياونا،بابا ۀآره،کثافت،رفته بود خون-

.بدن لشیتحو ارندیب دهیترس یرزه اسم و آدرسش رو نداده بود،مه ة،دختريکالنتر

.دندیپرس یخب از پسره م-

!زنه مادر به خطا یم م،زریتازه با هم دوست شد ست،گفتهیپسره گفته بود خونه مون رو بلد ن-

د؟یچه کار کن نیخوا یحاال م-

 دیکه راه انداخته با يزیآبرور نیا نجا،بایا مشیرایم یسراغ پسره،با پس گردن میریخب معلومه،هوا که روشن شد م-

.ردشیبگ

؟یاگه نخواد چ-

 ةاگه نشونمش سر سفر ستمیآسمون به حالش زار بزنند،مرد ن يکه مرغا ارمیسرش م ییبال یعل يگه خورده،به وال-

!ینیب یعقد،حاال م

 يجور نیا نیخوا یبرده که م ییآبرو هم گفته که تازه با هم دوست شده اند، چه اورده،خودشیکه سرش ن ییبال-

د؟یکن

نت؟یسراغ ز ادیم يکدوم خر گهیم،دیشد هیدر و همسا يانگشت نما-

؟!نخواد شوهر کنه نتیاصالً ز دیشا-

مثل  ساشیخونه تا گ يتو نهیش یاون قدر م ای شهیم ارویزن  ایغلط کرده با هفت جد و آبادش،مگه دست اونه؟-

.بشه دیدندوناش سف

.«هزار تا کار دارم ن،صبحیمرگم رو بگذارم زم ۀجا بنداز کپ«:رو خاموش کرد رشگایس

فکر  دیکش یرو م نتیکه انتظار ز یدو ساعت به سرنوشت شوم یکیو من هم تا  دیپهن کردم،مراد خواب رختخواب
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.کردم

 يرزادید که خانوم شبو بیعج.عادت نداشتم تا اون موقع از روز بخوابم.شدم داریظهر بود که از خواب ب کینزد

پنجره  ۀلب یعل. جام کش و قوس اومدم يرختخواب نبود،از فرصت استفاده کردم و تو يبود سراغم،مراد تو ومدهین

.«آقا ریصبح به خ«:کرد،لبخند زدم ینشسته بود و نگاهم م

خونه  نیا يتو یگجن هی شهیهم ست،کاشین يرو شکر که از مادر فوالد زره خبر دم،خدایخوب خواب«:زد،گفتم لبخند

.«باشه تا همه من رو فراموش کنند

تنگ  یلیصدات خ يدلم برا... دلم... یکاش باهام حرف بزن«:لب گفتم رید،زیخند یکرد و م یطور نگاه م همون

.«!شده

زن عمو مامان گفت «:ریرختخواب نشستم،مسعود بود،برادر کوچک ام ياتاق به شدت باز شد و من وحشتزده تو در

.«ات کنمصد امیب

.سالم آقا مسعود کیعل-

.« ...امیسالم،مامان گفت ب«:حوصله گفت یب

.«امیم ،چشم،االنیبار گفت هیرو  نیا«:رو قطع کردم حرفش

.«شما چند سالته؟!مسعود جان«:که گفتم رونیاز در بره ب خواست

!نه سال زن عمو-

.یهست یبه به،پس پسر بزرگ-

.«آره«:دیخند

.یاول در بزن دیبا يریهر جا م که یبدون دیبا پس

چشم زن عمو-
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.امیپسر خوب،حاال برو،من هم االن م نیآفر-

که نشون بده  یبود،نه ظرف ینه کس.نبود يخبر چیآشپزخونه،ه يکه رفت رختخوابها رو جمع کرد و رفتم تو مسعود

مثل من  یکیشسته باشند،تا  امکان نداره ظرفها رو خودشون«:خودم گفتم شیپ.اون خونه صبحونه خورده يتو یکس

نشسته بود و ناله  نیزم يرو يرزادیاتاق،خانوم ش يفکرم رو پس ردم،رفتم تو یۀبق.»... کنه یم یخونه زندگ نیا يتو

.«کجان؟ هیشده؟پس بق يزیسالم،چ«:نگران گفتم.دیمال یکرد،شوکت کنارش نشسته بود و دست و پاش رو م یم

.«برنگشتندهنوز «:خانم مضطرب جواب داد شوکت

شما  يپس بچه ها«:دمیپرس.چشه؟سرش رو تکون داد و نچ نچ کرد يرزادیخانوم ش دمیچشم و ابرو پرس ةاشار با

.«کجان؟

.«!بگذرون ریبه خ ایخدا.گرفتند یآشفته بازار دست و پام رو م نیا ياالن بردشون خونه،تو نیهم ریام-

 يغرق خون بود،وحشتزده برگشتم تو نتی،رختخواب زکدوم نبودند چیاتاق دو قلوها،ه يشدم،رفتم تو گنگ

.«کجاست؟ نتیشده شوکت خانوم،ز یچ«:اتاق

.«؟يدینفهم گه،مگهید مارستانیبردنش ب«:نگاهم کرد و گفت متعجب

.«سرش اومده؟ ییبال دم،چهینه،نفهم«:گفتم یو واج نگاهش کردم و به سخت هاج

.«خبرمون کرد میمر شیدو ساعت پ نیبود،هم دستش رو زده ؟رگيدیشد،چطور نفهم امتیق نجایا-

.«ره؟یکس نتونست جلوش رو بگ چیخدا مرگم بده،آخه چرا؟ه«:لبم رو گاز گرفتم و گفتم ۀگوش

کار رو کرده خدا داند  نیا یک نتیبود، حاال ز دهیخبرمون کرد خودش هم تازه فهم میمر یخانوم؟وقت يکار يکجا-

!و بس

خانوم  يگلو يتو ختیر یشوکت خانوم به زور آب قند رو م.آب قند آوردم وانیل هیآشپزخونه  يرفتم از تو زود

کدومشون نبودم، چیبه مرگ ه یراض ینداشتم ول یکدومشون دل خوش چیکه از ه ،درستهيرزادیش
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به خاطر من  دیبود که با یاگه اون اتفاق تقاص یول.رهیگ یدونستم که خودش تقاص م یکردم به خدا و م یم واگذار

.بود ادیز یلیخ... دادند یم

دختره  نیا«:شروع کرد دیکه من رو د نیهمچ.آروم گرفت و چشم باز کرد یآب قند رو که خورد کم يرزادیش خانوم

نکرده بود؟خدا به سر شاهده  یغلط نیحرفها؟چرا تا حاال همچ نیمن رو چه به ا نتیشومه شوکت جان، بدقدمه،ز

 یم... داد،ااا ادشیمارمولک  نیا اترارویت نیا ۀجلدش،هم يرفت تو دهیرورپ نیدختره است،ا نیسر ا ریهمش ز

.«دهینگو داره بچه ام رو درس م!کنه یپچ پچ م نتیدر گوش ز یه دمید

پچ پچ کردم خانوم  نتیبا ز یمن ک«:شکست، گفتم یداشت کاسه کوزه ها رو سر من م يخودیجوش اومد،ب خونم

.«ن؟یاریاز خودتون حرف در م ؟چرايرزادیش

بچه ام  يتو نبود یکارها بلد نبود،چرا تا وقت نیمعصوم من از ا نتید،زیچشم سف ةدختر!خفه شو«:رو برد باال صداش

بختش  اهیپاش که مثل خودت س ریز ینشست ،تويداد ادشی؟تو ... يکه اومد نیدفتر کتاباش بود و همچ يسرش تو

.«سر توئه ریدونم که همش ز یمن م ،آرهیکن

من .همون بهتر که اون بال سرشون اومد.بود ومدهین يبه اون جماعت دلسوز.اومدم رونیدم و با حرص از اتاق بش بلند

شکسته به چهار  یحوصله نداشتم به خودم بتوپم،با قلب یحت.اتاقم نشستم يتو!سوزوندم یخر رو بگو که داشتم دل م

.شدم رهیچوب در خ

 ۀو نال ادیو فر يرزادیخانوم ش غیج يبعد صدا قهید و چند دقدر اوم يساعت نگذشته بود که صدا مین هنوز

خونه «: شونه ام يسرش رو گذاشت رو ختیر یکه به شدت اشک م یمراد در اتاق رو باز کرد و در حال.انیاطراف

«رفت نتیز!ایما میخراب شد

و دوم یس فصل
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ختم  نتیساده به مرگ ز ياون ماجرا کرد که آخر یفکر م یفقط شانزده سالش بود،ک نتیکردنش سخت بود،ز باور

اون  ای!اون قدر عاشق شده بود که به خاطرش از جونش بگذره؟ یعنی!کرد یخودکش نتیچرا ز دیکس نفهم چیبشه؟ه

!اره؟یشد و کتک خورد که نتونست طاقت ب ریقدر توسط مادر و برادرهاش تحق

و  غیاون قدر ج يرزادیکردند خانوم ش یخاك مرو  نتیز یو عزا گرفت،وقت یاهیجهنم شد،همه جا رو رنگ س خونه

قطره اشک  هی یشد و حت یم رهینقطه خ کیبه  ریمات و متح.شوکه شده بود میمر.مارستانیکرد که بردنش ب ادیفر

 یشد و پسره رو راه یسره،چاقوکشرفت سراغ پ نتیز يخاکسپار يشد و فردا وونهید ثمیخت،میر یهم نم

.دندیخونه،گرفتنش و براش دو سال حبس بر ندختیهمون روز ر.کرد مارستانیب

کردند و همه اش تحت  ینم رمیاگر مردم با نگاههاشون تحق دیکردم،شا یکارگر کار م کیمثل  نتیمراسم ز يتو

اون .موند یاون همه کار به تنم نم یدونستند خستگ یمقصر نم نتیمرگ ز يمن رو تو يرزادیخانوم ش يحرفها ریتأث

 یکرد که حت یم تمیاذ دمیشن یکه م گاهیو ب گاه يطعنه ها ایاومدند، یمراسم م يکه برا یردمنگاه م ینیقدر سنگ

.«گذاشتند یوجب جا هم راحتم نم هیاون  يتو!ام،گرچهیب رونیآشپزخونه ب ياومد از تو یعارم م

ناله  يتاقم که صداا يرفتم تو یگذشته بود،بعد از مراسم آشپزخونه رو مرتب کردم و داشتم م نتیروز از مرگ ز سه

 یاومد به من م یاز دهنش در م یهر چ.شد یم دهیشن اطیح يبلند شد،صداش به وضوح از تو يرزادیخانوم ش ادیو فر

.کردند یم يباهاش همدرد دندبوم یدونم ک یدو نفر هم که نم یکی.کرد یم نمیگفت و نفر

 یرحمانه به من افترا م یب يرزادیخانوم ش. نمک فیتوص یکس يرو که اون شب داشتم برا یوقت نتونستم احساس چیه

 ینم.سرم خراب شد يرو ایدن یول دمیفقط چند جمله از حرفهاش رو شن دیشا.کرد یم ریزد و خونواده ام رو تحق

.اون قدر که دلم سبک بشه.ختمیر شکپناه بردم و ا یکیبه تار!طاقتم طاق شده بود؟ گهید دیشا!دونم

اون  يکرد خصوصاً تو یپدرم،قبول نم شیاتاق با التماس ازش خواستم که من رو ببره پ يمراد اومد تو یشب وقت اون

که دلش به دمیام بوس یباطن لیقدر التماس کردم و سر و صورتش رو برخالف م ط،اونیشرا
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.بابا دنید میدونستم که روز مالقاته بر یاومد و قرار شد دو روز بعد که چهارشنبه بود و م رحم

.«دخترش هستم نش،منیبهمن ب... بهمن«: ستادمیدفتردار زندان ا يشتم اون روزا؟لبخند زنان جلودا یحال چه

چه  نیگفت«:لحظه نگاهش ثابت موند و بعد سرش رو آورد باال د،چندیچرخ یدفتر بزرگش م يتند تند تو چشمش

.«ن؟یباهاشون دار ینسبت

.نشیب ایدخترش هستم،ما-

صورتش دست  يبهش انداخت،رو ينگاه سرسر هیبود گذاشتم جلوش،برداشت و  ام رو که مراد داده شناسنامه

 يشده؟فرستادنش جا يزیچ«:شد یم شتریرفتارهاش لحظه به لحظه دلشوره ام ب نیبا ا.دییهاش رو جو لیو سب دیکش

.«گه؟ید

...کهبار اولشون نبود  نیا... م،البتهیکه شما رو مطلع کن مینداشت یآدرس چیمتأسفم خانم،ما ه-

شده؟چرا درست  یآخه چ«:دمیاومده باشه پرس رونیمن ب يکه شک داشتم از گلو ییکند،با صدا یداشت جون م انگار

.«ن؟یدیجواب نم

 یخودکش شیپدرتون دو ماه پ یعنیشون،یا ست،ین ادیداد و فر يکه جا نجایخانوم،ا دیآروم باش«:جاش بلند شد از

.«اومد یاز دست ما برنم يگم،کاریم تیکرد،بار اولش هم نبود،تسل

.«مرده؟ یعنیمرده؟«:بودم به بلوزش چنگ انداختم دهیکه شن یاز حرف وحشتزده

 یچرا داد م«:دیشده بود من رو عقب کش داشیدونم از کجا پ یکه نم یخانوم هیاکراه داشت بهم دست بزنه، یحت

.«تونستن کردند يگفت؟هر کار یآقا چ نیا يدینشن ؟مگهیزن

 ينشستم،صدا نیزم يافتاده بودم ور هیبلند به گر يکه با صدا یم رو ازش جدا کردم و در حالزحمت خود به

.«!وسط جمعش کنه نیاز ا ادیب یکیبگو ... همراه داره؟... ه؟یخانوم ک نیهمراه ا«:گوشمه يزن هنوز تو يادهایفر

 مهیخراب و ن یۀبه روح یسخت ۀبمرگ بابا ضر.شد دهیکرد بر یگذشته ام وصل م یکه من رو به زندگ يبند نیآخر
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 هیاز پدرم .به مراد اتفاق افتاده بود تنامهیهفته بعد از داد رضا کیکه طبق اسناد و مدارك زندان فقط  یمرگ.خوبم زد

قرار  یسرخاکش ب.نداشت یاش برام طعم تلخ يادآوری گهیخاطره که د يایکرج و دن يموند،تو یسنگ باق کهیت

رنگ غم شهیآخر هم يکه روزها باشیز يرتش و چشمهاپرقد يدستا يادآوریبودم،

.آورد یدلم رو به درد م داشت

گفتم که  یو بهش م دمشید یبار م نیآخر يکاش برا!کس؟ ی؟چه تنها و ب!رفت پدرم ایاز دن بیغر چه

.دید یو سروش رو م نایس گهیبار د کیکاش حداقل !دمشیبخش

.ختمیر ینشستم و اشک م یگذشات ساعتها همون جا م یمراد خمار نبود و من رو به حال خودم م اگه

آشپزخونه تا  يمادرش با کتک من رو فرستاد تو يمراد به خاطر غرغرها د؟چرایحال من رو نفهم یاون شب کس چرا

 یی؟چرا آدمها!رحم یقدر سنگدل و ب نیا دند؟آدمید یامانم رو نم یب يها هیکدومشون گر چیشام بپزم؟آخه چرا ه

خونه با من  اونیتونست تو ینم ریاز ام ریکس غ چیه یعنینبرده بودند؟ تیاز انسان ییفته بودند که بودورم رو گر

چه !خورد؟ یمن غصه م يشده به تملق پا به پا ینشست و حت یم دیپانزده شانزده ساله با ۀبچ هیکنه؟فقط  يهمدرد

 یاش زخم قهیکه هر لحظه و هر دق ییزهاتونم اون روزها رو فراموش کنم؟رو یتونم ببخشمشون؟ چطور م یم يجور

.ذهنم ثبت کرد يتو یخودش رو به تلخ ةو خاطر تبه دلم گذشا

بدون زن عمو،االن «:ییآشپزخونه اومد پا يهراشون از پله ها ریروز ام هیهفته از مرگ بابا گذشته بود که  کی فقط

.«ستیکس حواسش به شما ن چیوقتشه،همه سرشون گرمه،ه

.«؟یمطمئن«:شعله پخش کن يو گذاشتم روبرنج ر ۀقابلم

.آره،بدو،زود باش-

.«سراغم؟ ادیب یکیاگه بفهمن؟اگه «:دمیپرس وحشتزده

.«من حواسم هست،برو،بدو،فقط زود برگرد«:داد طرف پله ها هلم
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مدم از خونه او دیلرز یکه چهار ستون بدنم از ترس م یو در حال دمیپوش ياتاق،مانتو و روسر يرفتم تو هراسون

.درآوردم و پرسون پرسون خودم رو رسوندم بمیبهم داده بود از ج ریکه ام یآدرس.رونیب

خودش تک و تنها،البته .بشه یامکان نداشت عمل ریبدون کمک ام یاز طرف من بود،ول لیوک کیکردن  دایپ شنهادیپ

که با مراد رفته  ينامه ام رو از روزشناس.کرد دایپ نیورام يتو لیوک هیداده بودم،گشت و  ادیکه من بهش  ییزهایبا چ

.ببره لیوک يراتا ب ریزندان هنوز داشتم و داده بودم دست ام میبود

 یدلم نم یول گهینم يزیچ یمطمئن بودم به کس نکهیکردم،با ا فیاجبار براش تعر يازدواجم با مراد رو از رو انیجر

.خواست نظرش رو نسبت به مراد عوض کنم،اما مجبور شدم

فرصت رو  دیباشه نبا رونیب يایمن با دن ۀشده بود تا واسط دایپ یکیممکن بود،حاال که  ریآمدن از اون خونه غ نرویب

ها بهش  یلیرفته،با سن و سال کمس که داشت حتماً خ لیسراغ چند تا وک ریدونه که ام یخدا م.دادم یاز دست م

داد که  یم ينکرد،هر روز به من دلدار یرو خال وندیاون م یفرض کرده اند، ول ییگو اوهیو حرفهاش رو  دنیخند

قبول کرده  یدونست،حت یرو م انیجر ۀکرده بود هم دایکه پ یلیوک.کار رو کرد نیکنه و ا یم دایرو پ یکیباالخره 

 نامهوکالت يامضا يداشت که اونم برا اجیمن احت دنیبار به د کیفقط  ره،اونیازم بگ یبود که تمام حق الوکاله رو قسط

.بود

 یفوق العاده خونگرم و مهربون رمردیپ یتوکل يآقا.من رو فرستاد تو قهیگفتم کمتر از چند دق یرو که به منش اسمم

.«زیاز همه چ یحالتون چطوره؟مرس«:نمیب ینجاتم رو م ۀداشتم،انگار دارم فرشت یچشم ازش بر نم.بود

.نشیخانوم ب دینیبنش دیییبفرما-

.دیانیزود برگردم،شما که در جر دیمکان نداره،باخوام،اصالً ا یمعذرت م-

.کنم یخواهش م دییشما،بفرما يکردم،فقط مونده امضا میبله،بله،من وکالتنامه رو تنظ-

به چشمهام هم اعتماد  یحت گهیبود که د نیا قتشیرو از دستش گرفتم و تند تند شروع به خوندن کردم،حق برگه
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محبت  يروز هیام،یبهشماست،از خجالتتون در م دمیام ۀهم گهید«:گفتم یتوکل يابرگه رو امضا کردم و به آق.نداشتم

.«کنم یتون رو جبران م

.کنم یبتونم م يهر کار ینکردم،ول يبه خدا باشه دخترم،من که هنوز کار دتونیام-

مثل برق .افتاد مراد رعشه به اندامم دنیبا د دمیبه سر کوچه که رس.خونه شدم یتشکر کردم و ا عجله راه دوباره

.«؟يبود یکدوم قبرستون«:گوشم يخودش رو رسوند به من و زد تو

.« ...سر کوچه نیجا،هم چیبه خدا ه... رفته بودم«:تته پته گفتم با

خبر «:دیکش یم ادیفر يرزادیطرف خونه،در رو که بست افتاد به جونم،خانوم ش دیبازوم چنگ انداخت و من رو کش به

 گهیکه د نی؟ایخودت گرفت ۀبود واس يا کهیخراب چه ت ۀکیزن نیخاك تو سرت مراد،ا... بود؟ يمرگش کدوم گور

 نیخونه ات بهتر از ا يتو ياریب يورش دار ابونیخ ياز تو یره،وقتیدر م یمونه،ه یکش تنبون م ست،مثلیآدم بشو ن

.«بکش م،خجالتیدختر،ما عزادار ادیکه،تف به روت ب شهینم

خودش رو  ریام.کردم یو ناله م دمیچیپ یاز در به خودم م.شد یم شتریشدت ضرباتش ب دینش یها رو که م نیا مراد

.«؟يخوا یاز جونش م یگه،چیول کن د«:دیلرز یدو رگه اش م يرسوند به ما و مراد رو هل داد عقب،صدا

.«؟یگیم یچ گهیگمشو کنار جوجه،تو د«:گوشش زد يمحکم تو یلیس هی مراد

.«نداشته باش،برو يکار ر،تویبس کن ام«:دمیکش غی،من جمراد رو گرفت ۀقی ریام

 یکن یکار م یچ«:دیکش ادیمتر اخم فر هیپله ها و با  يدهنش باز موند بود،محمود آقا اومد باال ریاز حرکت ام مراد

.«کن یبکش،به تو چه؟ زود باش از عموت عذرخواه ر؟خجالتیام

 دیمن با«:زنه یاز مراد داره حرف م ریغ یداد که با کس یشون ملحن کالمش ن ینگاه گستاخش به مراد بود ول ریام

.«نامرد؟ نیا ایخجالت بکشم،

 فیدادم که داستان رو براش تعر یدلم به خودم فحش م يو تو دمیفهم یحرفش رو م یدونه که فقط من معن یم خدا



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤١٨

.کردم

صورتش  يبار محکم تر تو نیو ا دیچون نعره کش.به مراد گرون اومد رینامرد اون هم از دهن ام ۀکلم دنیشن

بگذار دو بار  ؟یچ یعنی يمرد یدون یسبز شده احمق،تو چه م لهاتی؟تو تازه سب!گهیم یچ وزیپف ۀکیمرت نیبب«:دیکوب

.«جوجه خروسو جمع کن نیا ایحمود،بم ایب... ما شاخ و شونه بکش، ۀچشمات دودو بزنه اون وقت واس

که قلبم درد  دیکوب ریام ۀنیمحمود آقا چنان محکم به تخت س.اتاق يف پله هاطر دیرو کش ریخانوم به زور ام شوکت

.«!دیتو رو خدا اون رو نزن«:دمیکش غیج هیگر ونیناخودآگاه م.گرفت

 ادیب دیبا یکیخفه شو، گهید یکیتو «:اتاق خودمون يتا تو دیکش نیزم يموهام و من رو رو يدست کرد ال مراد

.«يریزنمت که بم یاون قدر م ینگ ،اگهيکجا بودبگو  االیضمانت تو رو بکنه،

من کجا رو دارم برم؟... جا چیبه خدا ه-

نا .دمیکش یم غیج يو با هر ضربه ا اوردمیطاقت ن گهیچشماش رو گرفته بود،اون قدر کتکم زد که د يجلو خون

 گه،رفتهیبسه د«:اومد تو يزادریخانوم ش نکهیمراد ول کن نبود تا ا یکرد ول یبدنم درد م ۀنداشتم تکون بخورم،هم

.«لیوک شیبود پ

.«اروی نیا شیرفته پ ایب«: کاغذ داد دست مراد کهیت هیشدم، رهیخ يرزادیبه دهن خانوم ش وحشتزده

 يکدوم گور يخوا یبدبخت،م... آره؟... ؟يریاز من طالق بگ یخواست یم«:دنیبا عجله شروع کرد به لباس پوش مراد

.«ستیجات ن یقبرستون چیکه ه ؟تويبر

 نیزنم بعد تورو،اگه پات رو از ا یم شیرو آت کهیاون مرت ار،اولیپنبه رو از گوشت در ب نیا«:صورتم يشد رو خم

جنازه ... ؟یشوهر کن يبر يریطالق بگ يخوا یم... ؟یچ التیرم،خیگیرو م ،نفستینیب یروز خوش نم يخونه بگذار

.«شد؟ تیزنم،حال یم شتیکنم،آت یات م

.«؟يدیخوره،فهم یجم نم نجایاز ا نیا«:ه مادرشکرد ب رو
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!جمع التیخ-

.ختمیجمع کردم و از ته دل اشک ر نیزم يخودم رو رو رونیهم از در رفت ب يرزادیکه رفت خانوم ش مراد

آشفته  يموها يرو دیبلند کرد و نشوند،دست کش نیزم يجونم رو از رو مهیجسم ن.اتاق يسر و صدا اومد تو یب ریام

.«ر؟چرا؟یام یچرا بهشون گفت«:دمیپف کرده بود به زحمت باز کردم و نال هیشمام رو که از شدت گرام،چ

 یموفق م میما داشت«:دستاش رو گرفتم.هات رو بشنوم غیج يو صدا نمیتونستم بنش یکشتت،نم یعمو داشت م-

.«يرو خراب کرد یهمه چ ر،تویام میشد

...یشد که رفت یوگرنه همه باورشون م يگفتم که کجا بود یم دیخواست بهت گفت،با یبزرگ هر چ خانوم

.«میرو باخت یشد؟همه چ یباورشون بشه،حاال چ یگذاشت یم«:گفتم.حرفش رو خورد یۀبق

.میکن یم یدوباره سع-

.«ریام يزد ینم یکاش حرف!خدا يا... کرد،دستمون رو شد يامکانن داره بشه کار گهیدوباره؟د«:زدم یتلخ لبخند

.نباش م،نگرانیکن یشده م يحرفم هستم، هر کار يگذارم زن عمو،بهت قول دادم،مگه نه؟رو یتنهات نم من-

داشت که  یترسناک ۀافیروز بعد هم که اومد اون قدر ق.ومدیمراد اون شب خونه ن.رونیرو گفت و از در رفت ب نیا

!آورده ییچه بال چارهیب رمردیجرأت نکردم ازش بپرسم سر پ

خانوم .کلمه هم باهام حرف نزد کی یممنوع شد،مراد تا چند روز حت يبار به طور جد نیما ا ۀبه خون ریامو آمد  رفت

 یآدم خونه خراب کن نگاه م کیهمه شون من رو به چشم .با طعنه هاش جونم رو به لبم رسونده بود يرزادیش

رو  یتوکل يد اون روز رفته و تمام دفتر آقاکه مرا گفتکوتاه به من  ۀچند تا جمل يتو ریبود که ام نتیچهلم ز.کردند

بازداشتگاه  يشب تو هیهم  نیهم يبرا. رو کتک زده چارهیب رمردیسر هم مدارك من رو گرفته و پ خته،آخریبه هم ر

.«اومده رونیب یتوکل يآقا تیو روز بعد با رضا دهیخواب

عذاب وجدان !شر درست کنه نیاز ا شتریش بخود يمراد رو بخره و برا ۀنیحتماً حوصله نداشته ک!چارهیب رمردیپ
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 نیدعا کردم و از خدا خواستم که مراد ا یاون روز کل.رو گرفته یتوکل يو آقا ریمن دامن ام یداشتم که دردسر زندگ

.شر درست نکنه گهیداستان رو فراموش کنه و د

و سوم یس فصل

خودم  يتو شیاز پ شیافتاده بود،باعث شد بکه  يپدرم و اتفاق آخر نت،فوتیخونه،به خاطر مرگ ز يجو طیشرا

از کار روزانه هم  ینداشتم،خستگ یبه خودش گرفته،حال و روز خوب یکردم سرم حالت دوران یاحساس م.فرو برم

.کرد یام رو بدتر م یاوضاع مزاج

ت و رف.تموم شد و خواهرهاش برگشتند سلماس نتیخودش رو نشون داد که چهلم ز یرنگ واقع یزمان زیچ همه

باال رفته  اکشیاون روزها مصرف تر يمراد انگار تو.به همه فشار آورد شتریخونه بود ب يکه تو یآمدها کم شد و غم

 يآقا.کرد یو ساعتها ناله م دیکش یدراز م وابرختخ ياکثراً تو يرزادیخانوم ش.حوصله و کسل بود یهمه اش ب.بود

.شد یروز به روز بدتر م میو حال مر شده بود رتریاون مدت،انگار ده سال پ يتو يرزادیش

برخالف گذشته که مجبور به چرخاندن خونه .گرفتم يدیجد میکه روشون بود فکر کردم تصم يبه فشار یوقت

 يکردم چشمم رو به رفتارهاشون ببندم و فقط مثل آدمها یسع.دونستم که کمکشون کنم یخودم م ۀفیوظ گهیبودم،د

 یحت.دمیرس یکردم و به سر و وضع خونه م یرو م يرزادیخانوم ش يب کارهاقل میاز صم.نگاهشون کنم دهیداغد

مراد عزادار بود،درست مثل خودم که عزادار پدرم بودم و  یدوستش نداشتم ول.کرد یاز مراد هم ناراحتم نم ییدلجو

ند،کمتر سر به کرد يمن باز يکنم که اونا برا يرو باز یاونا همون نقش يخواستم برا ینم.کس مرهم غمم نشد چیه

.کنه هیپاهام بگذاره و گر يدادم هر چقدر دوست داره سرش رو رو یم جازهگذاشتم و ا یسر مراد م

 رونیهنوز از حالت شوك ب میگذشته بود،مر نتیاز فوت ز یمدت نکهینگران کننده شد که با ا یخونه زمان اوضاع

که  يزیبرخالف اون چ میو مر نتیکرد که ز یرو نم کس فکرش چیه.بود و متعاقباً نتونسته بود بره مدرسه ومدهین
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.دداشته باشن یکینزد یقلب ۀقدر رابط نیدادند ا ینشون م شهیهم

اون روز .روانپزشک شیرو ببرند پ میداد و تونستم مراد رو قانع کنم که با آقا محمود مر جهیمن نت يتالشها باالخره

باشه تمام  يبستر شگاهیآسا يتو یمجبوره مدت میگفتند که مر برگشتند خونه و یآقا محمود و مراد دست خال یوقت

دونست و  یمقصر م نتیمرگ ز يکه هنوز هم من رو تو يرزادیخانوم ش.اتهام به سمت من نشونه رفت يانگشت ها

لیوک یۀسر قض

رو هم گردن من انداخت و گفت میشدن مر يازم داشت،بستر يدل پر هم

.سرشون آوردمهمه بال  نیا یقبل ۀبا برنام که

داشتم خودم رو قانع کنم که  ،دوستیالیخ یو خودم رو بزنم به ب رمیبگ دهیدوست داشتم حرفهاش رو نشن یلیخ

شد،به هر  یرفتارش با من روز به روز بدتر م.نتونستم ینه،ولیبب تیاون وضع يبچه هاش رو تو اوردهیمادره طاقت ن

 یمراد هم ب.رهیهاش رو از من بگ یانتقام تمام بدبخت واستخ یتک،انگار مبا ک ایبا حرف  ایافتاد به جونم، یم يبهانه ا

.کردم یخوردم و تحمل م یحوصله تر از اون بود که دهن به دهن مادرش بگذاره،خون دل م

.«؟ییکجا ایما... ا؟یما«:روز مراد سر و صدا کنان اومد خونه هیماه بعد بود که  چند

.«سالم،چه خبرته؟«:بود گفتم ستادهیا اطیو به مراد که وسط حآشپزخونه رو اومدم باال  يها پله

.«کارت دارم ایب«:و با اشاره گفت نییبود،صداش رو آورد پا خوشحال

 هیمراد .اتاق،دهنم باز موند ياومد که اون طور خوش اخالق باشه،با عجله برنج رو آبکش کردم و رفتم تو یم شیپ کم

داشتم و  یبر م نیدونه دونه لباسها رو از زم اقیکه با اشت یدر حال.وسط اتاق بود ختهیبود و ر دهیعالمه لباس خر

.«؟يکجا آورد ه؟ازیچ نایا«:کردم گفتم یبرانداز م

!واسه خانوم خوشگل خودم دمیخودم خر-

.«دروغ نگو،تو پولت کجا بود؟«:خنده گفتم با
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!کردم توپ دایکار پ-

؟يچه کار-

.ته باشبه اونش کار نداش گهیتو د-

.«قاچاق؟«:کردم و گفتم زیرو ر چشمهام

!نه به جان تو-

.يخور یجون من رو قسم م یدروغک شهیهم ،تویگیچاخان م-

.ستیخالف ن زتیبه جان عز گمیا،م-

.«که هست بدتر بشه ینیمون از ا یپولها برکت نداره مراد،نگذار زندگ نیا«:نیزم ختمیرو دوباره ر لباسها

 یمصب خوب پول م،الیبا هم بچرخون ایکرده، گفت ب هیکوچولو کرا ۀدک هیبازار تهرون  ياز رفقام تو یکیبااب جان -

.توش داره

شش؟یپ يریچند روزه که م-

.دو سه روز،تازه شروع کردم-

؟یکن دیهمه خر نیا یدو سه روز اون قدر بهت پول داده که تونست يمراد؟برا یگیچرا دروغ م-

خدا «:و گفتم دمیکش یقینفس عم.ایما گمیدروغ نم نتیارواح خاك ز مت،بهینصف ق دمیخر یاز عمده فروش-

.«یراست بگ دوارمیداند،ام

.کنم احتیتنت س يها رو بپوش تو نیا ریشو،بگ الیخ یب-

 گهیماه د هی«:ذوق کردم و گفتم یلیبابت لباسها خ ینبود ول قهیاصالً خوش سل دم،مرادیدونه دونه لباسها رو پوش-

.«درد نکنه مراد، اصالً لباس نداشتم ده،دستتیع

.میخر یم یخواست یبرمت بازار،هر چ یم دیع ۀست،واسین يدیکه ع نایا،ا-
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دستت؟ ادیپول م ؟دوبارهیگیتو رو دا راست م-

.آره،گفتم که پولش خوبه-

.«يات رو ندار یحاج يهواکه  ییخانوم خانوما، شوما میما به فکر شوما هست«:دیجلو،بغلم کرد و بوس اومد

.«!بت؟یمص یدر بزن یستیبابا،بلد ن يا«:هوا دیمتر پر هیاتاق،مراد  يسر زده اومد تو يرزادیخانوم ش.دمیخند

 ؟پرروتریکه چ يبغلش کرد!سرت مراد يخاك عالم تو«:نییهوا باال برد و آورد پا يدستش رو تو يرزادیش خانوم

.«بشه؟

.ا،زنمه-

...جونم مرگ شده نینشونده،هم اهیکثافت ما رو به روز س نیهمل،یبدبخت زن ذل-

بدبخت؟از صبح تا  نیکار کرده ا ی،چیکن یول نم گمیبهت نم یچیه یدست ور دار زن،ه«:مادرش رو قطع کرد حرف

.«کنه یواست خدمت م زیکن نیشب که ع

...بکنه،گور مرگش دیکور با اوردم،چشمشیکه عروس ن خودیشه،ب فهیوظ-

.«ه؟یچ نایا«:رو برداشت یکیحرفش رو خورد،خم شد و  یۀبه لباسها افتاد و بق چشمش

.«ه؟یدم،حرفیزنم خر ۀواس«:دیلباس رو از دستش قاپ مراد

پولهات رو  يخودیلباس نداشت که ب ،مگهیکن دیخر تهیعفر نیخواد واسه ا یتو بده،نم یخرج ایب يتو اگه پول دار-

اومدم از شوما اجازه  یبابا به تو چه ننه؟باس م«:شد یعصبان گهیمراد د!بدبخت يدیخر یخودت م ؟واسهيحروم کرد

گرفتم؟دست وردار،برو به کارت برس،بگذار ما یم

.«!ما شو الیخ یساعت ب م،چندیبا زنمون اختالط کن چارکلوم

 یچ ۀواس«:اومد طرفمقفل چرخوند و  يرو تو دیمراد کل.رونیزد از در رفت ب یکه هنوز غر م یدر حال يرزادیش خانوم

؟یکن یدر رو قفل نم
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 يتو یچه غلط گهیگذاره،م یمادرت نم«:گلوم بود قورت دادم و گفتم يتو يرزادیخانوم ش يکه به خاطر حرفها یبغض

.«در قفل باشه يخوا یکه م یکن یاتاق م

.«هدلش خواست بهت بگه،جوابش رو بد یبهش گوش نده،نگذار هر چ«:و بغلم کرد دیرو بوس صورتم

 یجهت به همه چ یو ب خودیجوابش هم بدم،ب نکهیکنه،چه برسه به ا یتن و بدنم رو کبود م یاش کل يجور نیهم-

بود که به خاطرش اون همه  یلباسها چ نیفوت کرده بدتر شده،مثالً ا نتیز یاز وقت ،يدیکه د ده،خودتیم ریگ

کرد؟ رمیتحق

باهاش  يجور هیبه خودم ظلم شده، دمیتو خر ۀلباس واس کهیتا ت کنه چار یم الیگه،خینداره،مادر شوهره د بیع-

.ایکنار ب

.«مراد میبر نجایاز ا ایب«:به خود گرفتم و گفتم يحالش خوب بود،حالت معصومانه ا مراد

کجا؟-

 تستم،خودیراحت ن نجایاصالً ا ؟منيکرد دایکار خوب پ هی یگینم م،مگهیواسه خودمون اجاره کن یآلونک هی میبر-

.شهیم دایپ یکی ۀسر و کل میدو تا کلمه با هم حرف بزن میایم ،يدیاالن د نیکه هم

.کنم یباشه،حاال بعداً بهش فکر م-

به مراد  شتریکردم ب یسع.فکر مثل خوره افتاد به جونم نیاز همون روز ا یخواست بحث رو کش بده ول ینم مراد

رفتارم رو که عوض . رونیکردم من رو از اون جهنم ببره ب یاش م یراض دیکه بود با يمحبت کنم،با هر ترفند زنانه ا

 گهیدهنش،د يرفت تو یزد م یبهم حرف م یک کنه،هرزد تا خوشحالم  یم يدست به هر کار.شد وونهیکردم مراد د

 کار رو نیخب از اول ا«:فرستادم یبه خودم لعنت م.بگه يزیکرد بهم چ یجرأت نم یخونه بود کس يکه تو ییوقتها

خوش  يو بهش رو يآورد یروز اول دل مراد رو به دست م ؟اگهیکه چ يدیهمه زجر کش نیا!بدبخت يکرد یم

.«يدیکش یاون همه عذاب نم يداد ینشون م
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 یاگه م.رو درآورد يرزادیچشم خانوم ش دیکه بارم خر ییگذاشت،النگوها هیاون سال مراد از جون و دل برام ما دیع

دل مراد رو به دست نکهیفقط به خاطر ا یاومد،ول یاز النگو بدم م.دکر یتونست،مرا درو خفه م

 یم تمیسال گذشته اذ دیع يادآوریاون روزها اصالً دل و دماغ نداشتم و  نکهیبا ا.به به و چه چه کردم یکل ارمیب

 یودم مگذاشت، با خ یلحظه آرومم نم هی یشدم،فکر عل یم رتریدلگ میشد یم کینزد لیبه سال تحو یهر چ.کرد

با  یاز زندگ ییاهایکم نداشتم،چه رو زیچ چیه منبود و انگار که  یکرد،عل یفرق م تمیچقدر وضع شیسال پ«:گفتم

کردم که دست سرنوشت  یمراد باشم؟ فکر م ۀخون يتو دیکردم که امسال ع یفکر م چیحاال کجام؟ه! داشتم یعل

و  کهیچقدر به آدمها نزد یخوشبخت.»عمر عزادارم کنه؟ هیو  رهیو پدرم رو در عرض چند ماه ازم بگ ی،عليمامان پر

؟!نیغمگ یو به همون راحت شهی؟چقدر راحت دل آدم شاد م!قدردورحال چ نیدر ع

 نیاومد و از نظر من اول یبه حساب م نتیز دیع نینبود،از نظر اون ها اول دیاز ع يخبر يرزادیش ۀسال تو خون اون

 نکهیهم برگشته بود خونه و با ا میم،مریکرد ییرایاز مهمون ها با خرما و حلوا پذ ینیریو ش وهیم يبه جا.زانمیعز دیع

.ودندهمه از اومدنش خوشحال ب یحالش هنوز بد بود ول

.بهم داد یانگشتر خبر خوش کی دنیبود که مراد با خر دیماه بعد از ع کی

.قشنگه مراد،دستت درد نکنه یلی،خيوا-

.شهیدلم رضا نم مزیرو به پات بر ایاگه دن-

!شیدیگرون خر یلیحتماً خ-

.ور دلم که باهات حرف دارم نیبنش ایسرت،ب يفدا-

.«کردم دایخونه پ«:دم،گفتینشستم و صورتش رو بوس کنارش

.«تو رو خدا؟«:بغلش دمیپر یخوشحال از

.تهرون يتو ینقل ۀخون هیآره،-
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تهران؟ میگرد یبر م یعنیتهران؟-

 ۀخورن،واس یم رانیکه ناهار رو ا نایخر پوله،از ا رزنیپ هی ام،مالیتونم راحت برو و ب یبازاره،م هکیآره،خونه نزد-

.ور تهرون هیفرنگستون،ال مصب چند تا خونه داره هر کدوم  رنیشام م

خونه چقدره؟ یۀکرا-

.میآدم بکش میفکرش رو نکن،واسه خاطر شوما ما حاضر-

...با ارزشه،فقط یلیمن خ يبرا یچرخون یرو م یسر کار و زندگ يریکه م نیمراد؟هم هیحرفها چ نیا-

؟یفقط چ-

نیبا خودت ا شه،چرایخوب م یلیکنار خ يرو بگذار اكیتر یاگه بتون-

.فهی،حیهنوز جوون ؟تویکن یم يجور

.میبند یخوشت اومد قرار داد م ن،اگهیبرمت خونه رو بب یفردا م-

.«باشه خوبه،برو قرار داد ببند یچ ت،هرسین دنیالزم به د«:لب گفتم ریز

 یموضوع باهاش صحبت کرده بودم،ول نیا ةکه دربار شیاز جواب دادن طفره رفت،مثل دفعات پ رکانهیز یلیخ مراد

مراد اگه .کنم درستش کنم یکنم،بهتره سع یکردم حاال که قراره باهاش زندگ یفکر م.شدم یموفق م دیباالخره با

 یمطالعه م یکرد،کم یکردنش رو عوض م حبتص د،طرزیرس یبه ظاهر خودش م یکم هیذاشت،گ یرو کنار م ادیاعت

بود،محبت  یقلباً آدم مهربون.شد یکردن باهاش راحت م یگه،زندگید يزهایچ یلیخ... کرد تا اطالعاتش باال بره و

من حاضر  یاطر خوشحالانصافاً به خ.اومد یداشتم ده قدم جلو م یقدم که طرفش برم کیکرد، یهاش من رو رام م

خالص  يرزادیکردم تا اول از همه از شر خانوم ش یاستفاده م ییطال يفرصتها نیاز ا دیبکنه و من با يبود هر کار

 یم ینیبه پا کرد که حتم داشتم مراد عقب نش يما با خبر شد چنان الم شنگه ا میاز تصم یوقت ره،ینم ادمی چیه.بشم

اون !بود یچه روز خوب.میکرد یکش ابماه قرارداد بست و اسب کیظرف .پا داشت هیخوشبختانه مرغ مراد  یکنه،ول
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مراد صبحها از .دمیدیخونه چ يها رو تو لهیوس ادیز اقیبا اشت.اومد یچشمم کاخ م ،بهيچهل متر ۀخواب کیآپارتمان 

 ينشستم پا یم ایدم خون یم دم،کتابیرس یکه تنها بودم،به خونه م ییگشت،وقتها یرفت و غروب برم یم رونیدر ب

و من  مینداشت ونیزیخودمون تلو نایا يرزادیخانوم ش ۀخون يتو.سال ازش محروم بودم کیکه  یحیون،تفریزیتلو

 نیاول دیجد ۀخون يتو یاصل فرصتش رو هم نداشتم،ول نم،دریبنش نایا يرزادیخانوم ش ونیزیتلو ياجازه نداشتم پا

.بود ونیزیتلو دمیدیکه خر يزیچ

 یانداختند و مراد م یآشوب تازه راه م هیاومدن  یاومدن،هر بار هم که م یما م ۀکم به خون یلیخ نایا يرزادیش خانوم

 یم یزود عصبان یلیکه بهم داشت خ يادیمحبت ز نیدر ع.شده بود يانگار کتک زدن من براش عاد.افتاد به جونم

دو بار،اون  یماه باًیکه تقر یاون خونه تنها کس يوت.به رفتارهاش عادت کرده بودم.داد یشد و کنترلش رو از دست م

 یمراد زود م دنیو از ترس سر رس دیپرس یحالم رو م يا قهیاومد،پنج دق یم.بود ریاومد ام یخونمون م ،بهیهم دزدک

 يسودخوب ما ح ۀهم به رابط دیشا.داد باهاش هم کالم بشم یبود و اجازه نم نیسر سنگ ریمراد هنوز هم با ام.رفت

 !دونه؟ یچه م یکس!کرد یم

و چهارم یس فصل

 يهفته ا کیو  میمستقر شده بود دیجد ۀخون يبود که تو کماهی باًیتقر.به خونه اومد شهیاز هم رتریروز مراد د اون

.بود دهیبود که روابط من و مراد به دعوا نکش

سالم «:رفتم طرف در دیقفل چرخ يه توک دیبط بود،کل يبرام آورده بود تو ریکه ام يکردم،نوار یشام درست م داشتم

.«؟یمون یمنتظر شام م ای يخور یم ي،چایخسته نباش

.«ییاول چا«:ولو کرد نیزم يو کوفته خودش رو رو خسته

.«گرفت ا؟دلمیما یگذاشت هیچ نیا«:گفت يبلند يآشپزخونه،با صدا يتو رفتم
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اد؟یفرهاده،خوشت نم-

.«ه؟یک گهیفرهاد د«:هم يکرد تورو گذاشتم جلوش،اخمهاش رو  يچا استکان

.«ش؟یشناسیچطور نم!وا؟«:کردم تعجب

؟ينوارش رو از کجا آورد-

.«هیاز دختر همسا«:دیناخودآگاه از دهنم پر یتونستم بگم داشتم،ول یم

.«؟يکرد یم یچه غلط هیهمسا ۀچشمم روشن،خون«:دیهم کش يتو شتریرو ب اخمهاش

.«ازش قرض گرفتم دهیداره گوش م دمیرفتم به خدا،فقط شنخونه شون ن يتو«:تته پته افتادم به

.«رونیب یاز خونه رفت يکرد يادیتو غلط ز«:شد طرفم زیخ میگشاد ن يچشمها با

که برامون ... ها؟... ست؟ین ادتیشله زرد شون رو بدم، ۀرفته بودم کاس«:رو جمع کردم و دستم رو سپر صورتم خودم

.«آورده بودند

.«شد؟ تیاست،حال بهیساختمون پر از مرد غر نیاول و آخرت باشه،ابار«:گرد کرد عقب

.رمینم گهیچشم،د-

.اریحاال برو شام رو ب-

 يآشپزخونه و انداخت رو يآشپزخونه،مراد نوار رو عوض کرد و کاست رو آورد تو يعجله رفتم تو با

.«گوش بده يباهاش حال نکردم،هر وقت تنها بود«:نتیکاب

.«انیزود باش شامت رو بخور؛سفره رو جمع کن،رفقام دارند م:تانداختم،گف سفره

.«رفقات؟«:دمیاخالقها نداشت،پرس نیا از

.میدار وهیآره،م-

.کم یلیخ-
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.جور خرت و پرت ها هم بگذار کنارش نیو خرما و از ا یینداره،چا بیع-

اتاق،تا  يبرو تو«:اومد مراد حکم کردزنگ در که  يبا عجله ظرفها رو جمع کردم و نشستم،صدا میرو که خورد شام

.«این رونیهم نگفتم ب یوقت

...يپس چا-

!آ ياین رونیب.نیاتاق بنش يفقط تو زم،تویر یخودم م-

.دوستاش سه نفر هستند دمیاتاق و در رو بستم،از سر و صداها فهم يتو رفتم

!یقشنگ ینقل ۀبابا دمت گرم حاج مراد،چه خون-

.کن که جنسش توپه شیا منقلت رو آتآق... فهیرد یلیخ-

.بعد میتازه کن ییبابا صبرکن هاشم،بگذار عرقمون خشک بشه،گلو-

.میحال مون رو کن ،بگذاریآقا ول اریتو کار ما نه ن-

 یبه مراد بگم،ول ادیاز دهنم در م یو هر چ رونیدوست داشتم برم ب.من چه خبره ۀخون يمشخص بود که تو کامالً

شدم تا صبح از درد به خودم  یخوردم و مجبور م یفصل کتک م هی دیشا ای.رفت یخودم م يفقط آبروبود؟ یاثرش چ

رو  یگفتم که خونه حرمت داره،آدم دست هر کس یمبهش  دیزدم،با یبا مراد حرف م میشد یتنها م یوقت دیبا.چمیبپ

!یکش اكیتر ؟واسهیچ ۀخونه اش،اون هم واس يتو ارهیب رهیگ ینم

 یدادند و م یبزنه نشسته بودند،نوار گوش م دهیتا سپ!رفتند؟ یمگه م یکز کردم و منتظر شدم،ولاتاق  ۀگوش

 شتریاومد که چندشم شد،گوشهام رو گرفتم تا ب یاز دهنشون در م کیزشت و رک ياون قدر حرفها.دندیکش

 يدیهنوز نخواب«:نشئه بود يجوربد دم،مراداوم رونیاز اتاق ب تیرفتند با عصبان رونیکه باالخره از در ب یوقت.نشنوم

.«خانوم خوشگله؟چه بهتر

.«خونه؟ يتو يهات رو آورد يکه کثافت کار دهیرس ییبه جا ؟کارتیکش یمراد؟خجالت نم هیچه بساط نیا-
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.«!يولمون کن بابا حال دار«:حوصله گفت یب

تا يکه به زنت اجازه ند نهیبه ا رتیگفته غ یک.واقعاً خجالت آوره مراد-

 رتیخونه ات،غ يتو يارین يکثافت کار ۀرو واس یکه کس نهیبه ا رتیگفته غلط کرده،غ یبره؟هر ک هیهمسا ۀخون در

 فیاتاق و تا صبح اراج ۀگوش نهیبنش دیزن بدبختت که با ۀ،واسیخونه ات ارزش قائل بش میحر ۀکه واس نهیبه ا

...،تویدوستهات رو بشنوه ارزش قائل بش

.ال مصب دیپر دمیشک یچ ا،هریخفه شو ما-

.«گمیم یچ یهمون بهتر که از سرت بپره تا بفهم!جهنم د،بهیکه پر دیپر«"ام گرفت هیگر

.«رو جمع کن نجایخفه شو،دهنت رو ببند،گمشو ا گمیم«:دیصورتم کوب يشد و محکم تو بلند

.«زنم ینم زیچ چیه هنداره،دست ب یربط چیبه من ه«:کردم لجوجانه گفتم یلبم رو پاك م ۀکه خون گوش یحال در

بود  ختهیبه هوش اومدم خونه هنوز بهم ر یوقت. و افتاد به جونم،اون قدر کتکم زد که از حال رفتم اوردیطاقت ن گهید

 واریهال به د ۀگوش.کرد یراحت خرخر م الیاتاق خواب و با خ يمراد رفته بود تو.و من هنوز وسط اتاق افتاده بودم

.منقل يستر تودادم و زل زدم به خاک هیتک

.«؟يرو جمع نکرد نایهنوز ا«:هال يشد و اومد تو داریساعت بعد،مراد ب کی

.«حال و حوصله ندارم یجمع کن جان جدت،سر صبح«:نگاهش کردم،کالفه بود يسرد به

خوشحال و خندون  دیاومد و خونه رو د رونیاز حموم ب یبلند شدم و خونه رو جمع کردم،وقت یلیم یحموم،با ب رفت

.«م؟یدار یحاج خانوم ناهار چ«: آشپزخونه ياومد تو

.«!کوفت«:لب گفتم رینگاهش کنم ز نکهیا بدون

.«میبخور اریب!دمت گرم«:خنده گفت با

 نیخانوم طال؟آدم دلش واسه ا یکن یم هیچقدر گر«:اومد جلوتر و از پشت بغلم کرد.خنده بغض کردم يجا به
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 یزن گل يبشکنه دست مراد که رو یو کتکت بزنم؟اله ارمیکه جوش ب یکن یم يسوزه،چرا کار یم نوایب يچشمها

.«شهیمثل تو بلند م

.«کن گامیجون من ن... ایکن ما گامین«:ن،گفتییتقال من رو برگردوند طرف خودش،سرم رو انداختم پا با

زنمت،به  ینم گهیدمن نوکرتم،گه خوردم،معاف کن،بار آخرم بود،«:چونه ام و سرم رو بلند کرد ریرو گرفت ز دستش

.«زنمت ینم نتیارواح خاك ز

خب بابا،حرف  یلیخ... ؟يدیهنوز نبخش ه؟یچ گهید«:که نگذاشت امیاز دستش در ب د،خواستمیرو بوس صورتم

.«خونه ارمیرفقام رو ن گهید دمیبزن،قول م

 شیپ انیکه م ییآدمها نیاست،یکارها ن نیا يخونه جا يتو گمیخونه،من م اریرفقات رو ن گمیمن نم«:گفتم يدلخور با

 یآدمها اعتماد کن نیبه ا یتون یم يجور ،چهيرفت و آمد ندارند مراد،تو زن جوون دار تیاصالً صالح یکش اكیتو تر

.«خونه؟ يتو شونیاریو ب

.مونن یمن به رفقام مثل تخم چشمم اعتماد دارم،مثل داداشام م-

قدر مطمئن درباره اش حرف  نیا دینبا يرفاقت کرد یکیاگه صد سال هم با  یفقط استدالل توست،حت نیا-

 هیاگه  ،ینیب یخواب هم نم يکنند که تو یکار م هیدفعه  هی،یمشخص کن يحد و مرز هیهمه شون  ۀواس دی،بایبزن

کدومشون  کیدارم؟اگه  یتیچه امن تاقاون ا يوقت من بدبخت تو ؟اونیچ یکه از حال رفت يدیموقع اون قدر کش

...انیب

.«مرام ها ندارند نیاصالً از ا«:رو قطع کرد محرف

.«؟يکار رو نکرد نیمثل خودت،نه؟مگه خودت هم هم«:زدم پوزخند

.«من عقدت کرده بودم.گمیم گرمیبار د هیدفعه گفتم  ا،هزاری یستیبابا توئم ول کن ن«:گرد شد چشماش

؟يمن عقدم کرد ۀبودم؟مگه با خواست یداره؟مگه من راض یچه فرق-



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٢

 یصبر م امتیق امیمن دوستت داشتم نفهم، هنوزم دوستت دارم،اگه تا ق«:دیحرص بغلم کرد و سرم رو محکم بوس با

 ایکشتمت، یم يشد یسرم نکوب،تو اگه مال من نم يرو تو نیقدر ا نیمجبور شدم ال مصب،ا ،يشد یکردم زنم نم

.«کس چیه ایمن 

فقط  دیچشما با نیا«:گفت دیبار یکه از چشمهاش خشم م یصورتش و در حال يرو با حرص گرفت رو به رو صورتم

هر ... فقط مال من گم؟یم یچ شهیم تیا،حالیما یفقط منو بغل کنه وتو فقط مال من دیدستا با نیکنه، ا گاهیمن رو ن

.«برم یم ره،نفسشویتو رو ازم بگ دمینم اجازه یشکیبه ه ارم،حاالمیبود که به دستت ب نیا ۀکردم واس يکار

فرصت رو از  نیبهتر دیحال با نیآرومش کنم و در ع د،خواستمیلرز یم تیبودم،داشت از عصبان دهیترس يورج بد

تو که .گمیرو م نیخب مراد جانفمن هم که هم«:گفتم یصورتش و با لحن مهربون يرو دمیدادم،دست کش یدست نم

کنم بفهم که  یکنه،خواهش م یکه خبر نم تفاقخونه،ا ياریجور دوستهات رو ب نیا دینبا يقدر دوست دار نیزنت رو ا

که یهم نگذاشتم،تا وقت ياون اتاق چشم رو يمن تا صبح از ترس تو گم،یم یچ

 شیاز خونه،برو پ رونیبرو ب یبکن يخوا یالاقل به من رحم کن،هر کار م.دمیلرز یهات رفتند داشتم م مهمون

.«مراد کنمیاونارو به خونه باز نکن،خواهش م يقهات،پایرف

.« ...رهیتو رو از من بگ یکیاگه  نجا،یا ارمشونینم گهیا،دیکنم ما ینم گهید«:نگاهم کرد و گفت ینگران با

.«نشده يزیمراد؟هنوز که چ یکن یچرا بغض م«:دلم سوخت،گفتم.حرفش رو ادامه بده و بغض کرد نتونست

!؟یروز تو نباش هی ا،اگهیما ارهیفکرش هم حرصم رو در م یحت-

دوست ندارم،مگه از  ؟منیکش یم اكیچرا تر. مونم یکنارت م شهیهم یباش یهستم مراد،اگه مرد خوب شهیمن هم-

بهت  يزیچ لیمن اوا ؟یکن یبه حرفت عمل نم ؟چرایکش یکه دور کار خالف رو خط م يهمون روز اول قسم نخورد

به  شتریب یکم هیندارم، يزیخونه چ نیاز تو ا ریحاال دارم،من که غ یول.م رو دوست نداشتم یگفتم چون زندگ ینم

 هیکنند،بگذار  یم کتیتحر شتریکن،اونا ب يخالف کارت دور يرو بگذار کنار،از دوستها اكیمون باش،تر یفکر زندگ



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٣

.میکن یعمر با آرامش زندگ هی م،بگذاریسالم داشته باش یزندگ

.«بابا بشم خوام یا،میخوام ما یمن بچه م«:مقدمه گفت یلحظه سکوت کرد و بعد ب چند

اون  شهیسالم بزرگ م طیمح هی يکه بچه مون تو میمطمئن شد ی،وقتیتو ثابت کن یمردونگ دیاول با ینداره،ول بیع-

.یشیوقت تو هم بابا م

.تونم یکه م دمیکنم،بهت نشون م یمادرم تر ك م دم،مرگیقول م-

.دوارمی،امیکه بتون دوارمیام-

بگو  یواه يبه بهانه ها گهید.مهربون شد یکرد و به طرز وحشتناک ریید درجه تغاون روز رفتار مراد صد و هشتا از

باالخره اون .خوشحال شدم یلیخ. رفت ینم اكیاش معلوم بود سراغ تر افهیانداخت واون طور که از ق یمگو راه نم

.ساختمش یم يجور هی دیمن شده بود و با بینص یزندگ

به  یو زندگ دیاز دو هفته طول نکش شتریام ب یام دل بستم،اما خوشحال یندگبه ز شیاز پ شیرفتار مراد ب رییتغ با

 یروز نشئه اومد خونه،وقت هیکرد،بعد از دو هفته، یقرص مصرف م ادیترك اعت يکه برا يروال قبل برگشت،مراد

رده نک دم،متوقفیخر یم یام رو که دزدک يرضد باردا ياز ته دل خدا رو شکر کردم که مصرف قرصها دمشید

.بودم

مشتر ك با مراد همون مدت کوتاه رو آرامش داشتم یدر طول زندگ دیشا

ام  یبا گذشتن اون دو هفته،دوباره زندگ یدوست دارم،ول میکه داشت یکردم مراد رو با تمام تفاوت یاحساس م و

که  يکه اون مغازه ا دمیزود فهم یلیخ.کرد یم تمیشده بود و مدام اذ شتریشد،چون مصرف مراد از قبل هم ب یجهنم

ما بودند و از  ۀهر شب دوستهاش خون باًیدره،تقرچرخونه در واقع پاتوق رد و بدل کردن مواد مخ یبا دوستش م

.کنند یکار م يکله گنده ا يها یقاچاقچ يبودم که برا دهیحرفهاشون فهم

ه به هفته پام رو از در خونه هفت.از خونه نشستن خسته شده بودم.شد یم شتریمراد روز به روز ب يها يریگ سخت
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خودم شده  ۀخون یزندون.داد من رو ببره سر خاك پدرم یبه خودش زحمت نم یمراد حت.گذاشتم ینم رونیب

.آقا یو خوش شیبودم،کارم شده بود رفت و روب خونه و فراهم کردن بساط ع

حرفها و طعنه ها  نیتمام ا یول.کردند یهم محکومم م يعالوه بر اتهامات گذشته به اجاق کور يرزادیش خونواده

.ام بسوزه یزندگ شیبه آت گهیگناه د یانسان ب هیگذاشتم  یم دینبا.نکرد جادیخلل ا میتصم يتو يلحظه ا

 یم يسلماس بخونه،اون جور يرو تو رستانیرفت که دو سال آخر دب یاون م.به سلماس تنهاتر شدم ریرفتن ام با

.تفاده کنهاس یبوم یۀکنکور از سهم يتونست برا

اش آرومم  ینشست و با همون بچگ یدرد دلم م يکه پا یبود،تنها کس موندهیبود که برام باق ییتنها گوش شنوا ریام

.رو برام پر کرده بود نایس یخال يکه جا یکس.کرد یم

تمام .دمکر یاز همون روز اول م دیکه با يمادرم،کار شیدوست داشتم فرار کنم و برم پ.رفتنش تحملم کمتر شد با

جز سوختن و  يچاره ا جهیدر نت.داره یمغازه نگه م يمراد بود و مطمئن بودم اون ها رو تو شیاسناد و مدارکم پ

 یس يام مثل زنها افهیق.ام رو گرفته بود یو شاداب وتمشترك با مراد تمام طرا یزندگ میدو سال و ن.ساختن نداشتم

 !محال يگذروندم،در انتظار معجزه ا یزها رو مرو يخودیحوصله بودم،ب یو ب یساله شده بود،عصب

و پنجم یس فصل

 نیهم اد،بهیسابقه نداشت خونه ن.خبر بودم یسه روز بود که از مراد ب.من امضاء شد يبود که حکم آزاد زییپا لیاوا

رشنبه بود و خوب به خاطر دارم که غروب چها!که به زندانبانش عادت کرده باشه يا یمثل زندان.نگران شه بودم لیدل

که آماده  يجمله ا نیادمه،اولیدعوا آماده کردم،قشنگ  يازنگ در خودم رو بر يبا صدا.دیبار یبه شدت بارون م

که پشت در بودند تمام  سیچند پل دنیبا د یول. »!دیآورد فیچه عجب باالخره تشر«:بود نیکرده بودم به مراد بگم ا

.ختیمحاسباتم بهم ر
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؟يرزادیش يمنزل آقا-

.«افتاده؟ یبله،اتفاق«:لب گفتم ریضربان قلبم باال رفت و ز ناخودآگاه

.«د؟یدیخونه،اجازه م یحکم بازرس«:صورتم گرفت يرو به رو يا برگه

دستش بود  یکه حکم بازرس ییرو به آقا.تو،مطمئن بودم که مراد دست گل به آب داده انیتا ب دمیرو کنار کش خودم

.«افتاده آقا؟ یاتفاق«:دمیکرد پرس یو رفت و آمد سربازهاش رو نگاه مبود  ستادهیگوشه ا هیو حاال 

همسرتون هستند؟ يرزادیش يمبارزه با مواد مخدر،آقا ةهستم،از ادار انپوریبنده سروان آر-

بله-

نش،درسته؟یب ایخانوم ما-

.«بله«:گفتم متعجب

.«میهمسرتون برداشت ةبه شماست،از مغاز تو هست که متعلق نیمدارك ا يسر هی«:رو داد دستم یساه رنگ فیک

 يکارها انیدر جر يتا چه حد نش،شمایخانوم ب«:دیبه خودش گرفت و پرس یبیعج ۀافیرو کنار پام گذاشت،ق فیک

.«د؟یشوهرتون بود

.شمیمتوجه منظورتون نم-

 Overمواد مخدر، یۀرو یفوت کردن،به علت مصرف ب شیهمسر شما دو روز پ.بهتون بدم يخبر بد دیمتأسفانه با-

Dose میکرد دایخونه پ هی يتو یمیت اتیعمل کی ي،جسدشون رو تو.

گذره،هنوز نتونستم  یسالها از اون روز م نکهیلبخند زدم،چرا؟با ا... گه،بعدشیم یتا بفهمم چ دیلحظه طول کش چند

 ییتمام سالها یبه تلخ.داشت یتلخدارم که لبخندم طعم  نانیاطم یخبر لبخند زدم،ول نیا دنیبفهمم که چرا بعد از شن

.مراد،سوزوندم و خاکستر کردم ۀخون يکه تو

از یعیداد که باند وس یم حیتوض.زد یحرف م کبندی انپوریآر سروان
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خواست خودم رو کنترل کنم و آروم  یجون مراد بوده، ازم م یاز آنها جسم ب یکیکردند که  ریها رو دستگ یقاچاقچ

 ،شوهرتیکن هیگر دیبا ا،یکن ما هیگر«:بکشه ادیوجودم فر يتو یکیکه باعث شد  یآرامش من آروم بودم، یول.باشم

چه کار  يخوا یم ،حااليخبر ندار ،خودتيشد چارهی؟بيخالص شد«... »تازه خالص شدم«:جواب دادم دیبا ترد.»مرده

با  یام خراب شد،زندگ یزندگ يرو بود که يمراد آوار!... هه!... سر؟ هیسا«... »سرت باشه یۀبود که سا یکی ؟الاقلیکن

مرگش  يبرا دیزد تازه است،چرا با یکه به بدنم م یداغ يها خیزخم س يجا ؟هنوزیداشت جز رنج و بدبخت یاون چ

تونم برم  یپرنده،م کیآزادم،مثل  گهید ،االنیچینگذاشت،ه یبرام باق يزیبد چ ةباشم؟از خودش جز خاطر ادارعز

بهم  دیدونم،با ینم... «... »شه؟یم یمراد چ يمراسم عزادار ؟پسيو بر یول کن يجور نیهم يخوا یم«... »مادرم شیپ

اگه مراد .يبر يزود نیبه ا یتون ینم نیهم ه؟واسهسوزه،ن یدلت براش م«... »دونم ینم زیچ چیه ،هنوزيفرصت بد

 ادتیداشتم؟ یطیفته که چه شرار ادتیصد بار؟واقعاً «... »مادرت شیپ يات نبود تا حاال صد بار رفته بود یزندگ يتو

کمکم  يبشر یبن چیرفته که همون موقع هم ه ادتی... ؟يدیچرا جواب نم... رو انداختم؟ ییرفته که به چه آدمها

...؟نکرد

 شنیکردم،تمام لوک یگشت، اون موقع عوضش م یبه عقب برم یینمایس لمیف کیام مثل  یکاش زندگ!تنهام چقدر

 زیچ هیو  یرو عوض کن يزیکه چ یحق انتخاب داشت ؟مگهيچه جور«:دیبه من خندصدا .»کردم یهاش رو عوض م

... ایبود ما نیتو هم ریتقد... پات بود؟ يجلو يا گهیراه د يکرد یکه ط یراه نیاز هم ریغ ؟مگهيجاش بگذار گهید

.«!موش نکنوقت فرا چیه نویا.به تو گذشت خواست خدا بود یچ ،هريریبگ میکن درست تصم یحاال آرو باش،سع

کرد،با پشت  یبود و نگاهم م ستادهیهمون طور ا انپوریآر يبود،آقا سیخودم که اومدم تمام صورتم از اشک خ به

.«م؟یریبگ لشیتحو دیاز کجا با«:دمیدست اشکهام رو پاك کردم و پرس

به فردا صبح موکولش  من بهتره ةدیبه عق یاالن ببرمتون اونجا،ول نیتونم هم یم دیبخواه ،اگهیقانون یاز پزشک-

.بهشت زهرا دیبر کراستی دیتون یم ياون جور د،چونیکن



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٧

.«بله،ممنونم«:تکون دادم سر

.میکن یرفع زحمت م گم،مایم تیبه هر حال مجدداً تسل-

ازتون بکنم؟ یخواهش هیتونم  یم-

.حتماً-

.میتلفن ندار ن؟مایشوهرم اطالع بد ةممکنه به خانواد-

.کنم یکار رو م نیبله،حتماً ا-

.«دمیامشب بهشون اطالع م نیهم«:آقا محمود رو گفتم و نوشت ةدرآورد،شمار بشیو قلم از ج کاغذ

.ممنونم-

تا  نییپا ۀرو بردم طبق هیدرآوردم و بق فیرو از کردم،مدارك مراد رو از ک فیشد در ک یخونه خال نکهیمحض ا به

.به امانت بگذارم هیزن همسا شیپ

خانوم  يموقع مزاحم شدم،مهر یب دیبخش یسالم،م«:ر زنگ زدم تا باالخره شوهرش در رو باز کردچهار با سه

.«هستند؟

خونه،چند لحظه  يبه سر تا پام کرد و رفت تو یبودمش نگاه مشکوک دهیکه د يبود،مثل هر دو سه بار یبد دل مرد

.«شده؟ يزیسالم،چ«:خانوم اومد دم در يبعد مهر

شما باشه؟ شیپ يچند روز فیک نیا شهیموقع مزاحم شدم،م یشرمنده ام که ب-

که  نیکاغذه،همچ يسر هیرو باز کردم تا بدونه که توش فقط  فیکرد،با سرعت در ک فیبه ک زیآم دیترد ینگاه

.«دارم یآره حتماً،برات نگهش م«:راخت شد گفت الشیخ

.«ده؟یچرا رنگت پر«:دیرو از دستم گرفت و پرس فیک

.وت کردف... شوهرم-
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.«!مراد فوت کرد؟آخه چرا؟اون بنده خدا که سالم بود ؟آقایچ«:بکشه غیمونده بود ج کم

اصالً  نید،بگیبش فیاز من اومد منکر ک ریغ یکس د،هریباش فیک نیمواظب ا«:گشتم باال یزود برم دینداشتم،با فرصت

.کنم یخواهش م ست،یمن ن شیپ

.دنبالش يایدارم تا ب یخودم نگهش م شیجمع باشه،پ لتایخ... خدا ةبند... یخدا مرگم بده اله-

.«گمیم تیتسل«:رفتم که گفت یتند از پله ها باال م تند

بغلم و  يآقا محمود بود و شوکت خانوم که خودش رو انداخت تو.خونه،زنگ در رو زدند يکردم به جمع آور شروع

.هنوز مات بودم یول ه،یگر ریزد ز يها يها

دهیهمه رس باًیتقر گهید میگرفتن جنازه بر لیتحو يصبح بشه و برا تا

کردند،من  یم هیسوزن انداختن نبود،همه گر يخونه جا.کردند یم یمراد که سلماس زندگ ياز خواهرها ریغ بودند

تونستم  یکرده بود که نم يخونه اش تلف کردم؟اون قدر به من بد يکه تو يعمر يبرا ایمراد؟  يطور،برا نیهم هم

اگر اون  یخوشحال بشه؟حت یکیکه از مرگ  شهیدا میپ ایدن نیا يتو یبودم،کدوم آدم یول... باشم نیغمگاز مرگش 

.اش باشه یآدم قاتل زندگ

.«اش کجاست؟ هیبق«:آورد یاز دستم در م دیخر یبرام م گاهیکه مراد گاه و ب ییتند تند طالها يرزادیش خانوم

.«مادرمه يادگاری«:دمیکه دستم رو پس کش ارهیقه ام رو هم دربدست به اتاق خواب اشاره کردم،خواست حل با

.«!زن عزادار طال به گل و گردنش باشه ستیخوب ن«:لب گفت ریشد و ز بلند

اون !رو که همه کردند هینکرد،گر هیاصالً گر گمینم.مرده بود و مادرش انگار نه انگار که پسرش رو از دست داده مراد

 یاتاق بود،م يکردن طالها تو دایپ ۀبه بهن یساعت میمن نگذاره،ن ۀواس يزیبود که چ فکر نیاز پسرش،به ا شتریب

.مینداشت یخاص زیما چ یشناختمش،ول یداره،م یرو برم یمتیق يزهایدونستم که داره تمام چ

فتند گرفتن جسد مراد ر لیتحو يکه چند ماه بود از زندان آزاد شده بود،برا ثمیمحمود و پدر مراد همراه م آقا
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خودش رو  دیکه مراد رو د نیهمچ يرزادیساختمون خودمون،خانوم ش ياز همه آوردنش جلو ،اولیقانون یپزشک

روند تا بهشت زهرا ادامه  نیکنه،ا رومشلشکر آدم هم نتونست آ هیزد به سر و صورتش، یانداخت وسط کوچه و م

 ییروین هی یدونم چرا،ول ینم نمش،یبار بب نیآخر يجسد مراد رو گذاشتند کنار قبر،رفتم جلو تا برا یوقت.کرد دایپ

.«دیستیبه هم محرم ن گهیدست نزن زن داداش،حاال که مرده د«:محمود آقا دستم رو پس زد.برد یمن رو جلو م

.«!میاز اول هم نبود«:دمیدلم بهش خند يتو

دلم  يدم،تویشن یرو نم ادهایو فر غیج يصدا گهیصورتش رو کنار زدند د يقبر گذشاتند و رو يمراد رو تو یوقت

تموم من رو  میدو سال و ن... ؟يدیس یخواستیکه م  يزیبه اون چ... ؟ییواقعاً تو نیا! مراد«:باهاش حرف زدم

 نیبهتر... ؟یمتر جا بخواب هی يو آخرش تو یکن يام باز یمن کجا بودم؟ارزشش رو داشت که با زندگ ی،ولیداشت

الاقل  ؟کاشيدیم یشدم،جواب خدا رو چ وهیب یسالگ ستیسن ب يکردم،تو يزندون سپر يام رو تو یزندگ يسالها

یسرم م یۀسا ،کاشيکرد یم یمردونگ

تونستم یکاش م ي،ایگذاشت یخوب م ةبا رفتنت برام خاطر ،کاشيشد

که اون خاطرات خوب و کوتاه مدت هم  ياون قدر آزارم داد یول.فتمیمحبت هات ب ادیکم  یبه گذشته فکر م یوقت

 يتونم،دلم رو بد جور ینم یخوام ببخشمت،ول یکوتاهه،م ایکنم،دستت از دن نتیخوام نفر یگ باختند،نمرن

... مشترکمون یکنم،الاقل به خاطر چند سال زندگ یام رو م یکنم ببخشمت،باور کن تمام سع یم یسع... ،یشکست

.«!امتیق به دارید!يکه با من چه کرد یبفهم يحاال که از بند تن رها شد دوارمیام

سنگ تموم گذشات و  يرزادیخانوم ش گهیاون مدت د يتو.برگزار شد يرزادیش ۀخون يسوم و هفتم مراد تو مراسم

 ۀرفتم خون یشد و م یزود مراسم تموم م ای ریدادم د ینم یتیاهم.گفت یمردم بهم م ياومد جلو یبه دهنش م یهر چ

.دمیکش یام نقشه م ندهیآ يبرا دیبا.خودم

کجا؟کدوم «:بلند شد اطیاز ته ح دیرزایخانوم ش يرفتن شدم،صدا ةو آماد دمیاسم هفتم بود که لباس پوشمر يفردا
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.«؟يبر يخوا یم يگور

.خونه رمیم-

.یکن یاش رو م يعزادار نجایا یتمرگ یمرگت م ا،خبریاون دن يمرده؟شوهرت رو که فرستاد لیکدوم خونه ذل-

.گردم یچهلم برم يهفتم که تموم شد،برا-

هات؟ يسراغ کثافت کار يبر يخوا ی؟ميپاره کرد ری؟زنجیتا چهلم صبر کن يچته؟طاقت ندار-

.«خداحافظ«:لب گفتم ریطرف در و ز رفتم

.«کجا زن داداش؟«:رو گرفت نمیآست ۀمحمود لب آقا

.وقته سر نزدم،کار دارم یلیخونه آقا محمود،خ رمیم-

.نیخونه رو پس بد دیارم،بایم کنم و یتون رو جمع م لیوسا رمیمن م-

.«کنم یم یاون خونه زندگ يهنوز دارم تو م؟منیپس بد دیچرا با«:دمیپرس هراسون

.اون خونه ول کنم يتونم ناموس داداشمو تک وتنها تو ی،نمیکن یم یزندگ نجایمن بعد ا گهیشما د-

 یحاال چ!م دست بزنم چون که نامحرمه؟شوهر ةحق ندارم به جناز یکدوم ناموس آقا محمود؟شما مگه خودت نگفت-

شد که دوباره شدم ناموسش؟

.«یمون یم نجایکه گفتم،ا نیبه دو نکن زن داداش،هم یکیبا من «:شد یعصب

یاومدم تا آخر عمر خودم رو نم یشدم و کوتاه م یدوباره خر م اگر

.«ندارم یوص لیخدا رو شکر وک گهیرم،دیگ یم میخودم تصم یزندگ يخودم برا ر،منیخ«:دمیبخش

پوستم کلفت شده محمود آقا،اون قدر از دست برادر «:گوشم،با حرص نگاهش کردم و گفتم يمحکم زد تو یلیس هی

خواد کتکم  یهر چقدر دلت م ایب شم،حاالیبچگانه رام نم یلیس نیاش کتک خوردم که با ا دهیند ریو مادر خ زتونیعز

... بمونم نجایا گهید ۀلحظ هیاگه  ستمیزن ن.يدار همنگ نجایا یتون یبدون نم یکن،ول یات رو خال یبزن و دق و دل
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فقط  د؟منیکن یم یعقده هاتون رو سرش خال دیافتاده که دار رتونیپناه گ یدختر تنها و ب هید؟یفکر کرد یشماها چ

 یرفتار م يرپناه چه جو یآدم ب هیبا  ینگرفت ادیهنوز  یکن یم دیمو سف يشما بزرگ ترم،دار ریچهار سال از ام

بار شد که پشت من  ،کدومیخودت عقل کل الیکه به خ ییها رو به شما بگم،شما نیا دیباعث خجالت منه که با.دکنن

و نمور واسه تون  اهیس ۀاون آشپزخون يمرده بود و مجبور بودم تو د؟پدرمیبار برام دل سوزاند هی ؟کدومتونيایدر ب

من رو به هر  نکهیا د؟جزیگفت تیبار به من تسل کیمد؟از دهنتون در او زیمحبت آم ۀکلم هیکدومتون  کی.غذا بپزم

که داره دونه  ییهمه بال نیگذره؟ نه،ا یخدا ازتون م دیکرد دم؟فکریاز شماها د ید،چیمتهم کرد دیکه خواست یکثافت

به داغ  يجور نیامادر محترم شما که  نیکس رو ندارم،خدا رو که دارم،ا چیچوب گناهاتونه،اگه ه ادیدونه سرتون م

به  ییکه چه تهمتها ادیب ادشیچند بار افتاد به جونم،بهتره  یکه با اون ترکه لعنت ادیب ادشیبچه هاش نشسته بهتره 

بار هم  کی د؟کدومتونیکلفت جلوتون خم و راست شدم،کدومتون قدر دونست هی نیالل شدم و دم نزدم، ع... من زد،

 يچه جور دیبار شد بپرس هی... کدوم چیه... ؟یفهم یم... کدوم چید؟هیدیسرم کش يمحبت دست رو يکه شده از رو

همون برادر ... سرم آورد؟ ییکه چه بال يدیبار تزش پرس هی يبا مراد ازدواج کردم؟شما که برادر بزرگش بود

دختر  نیاخونه اش،آره، يآورد تو يعقدم کرد و من رو با خوار یواشکیزد  یم یو مردونگ يکه دم از مرد زتونیعز

 یاز جونم م یچ گهیحاال د... زن داداشتون شد يجور نینداره ا یفرق یابونیخ يبراتون با دخترها که یفیکث

راختم  گهید،دیام رو ازم گرفت یزندگ يروزها نیست؟بهتریبس ن دمیکش یام،هر چ یزندگ یبرم پ نین؟بگذاریخوا

.«ن؟یخوا یم ماز یچ گهیخوشه،دکه دلم  ییام رو کنم،برم اون جا یزندگ دید،بگذاریبگذار

بود،در سیکردند،صورتم از اشک خ یبودند و نگاه م ستادهیشون ا همه

ریبودم که ام دهیبه سر کوچه نرس رون،هنوزیرو باز کردم و رفتم ب خونه

.«ریام نمتینب گهید دیشا«:دوان خودش رو بهم رسوند،گفتم دوان

.«اومدم نیهم ۀواس«:زد لبخند
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خونواده ات بهت افتخار  یکن یازدواج م یجان،خوب درس بخون،بگذار وقت ریاظب خودت باش اممو«:کردم بغلش

.«کنند

.زن عمو دمیقول م-

.«ممنون زیهستم،به خاطر همه چ ادتیبه  شهیهم:دمیسرش دست کش يرو

آرزوش  شهیهم که ییهمون جا نین،بریاینم نجایا گهیدونم که د ید،میخودتون باش شه،مواظبیدلم براتون تنگ م-

.دیرو داشت

سبکبال بودم،آزاد و رها،انگار دلم سبک شده بود،دوست داشتم  ةپرند کیو راه افتادم،مثل  دمیاش رو بوس یشونیپ

 .داشتم،به آرامش ییبه تنها اجیخودم،احت يکه فقط خودم باشم و خدا ییبرم جا

و ششم یس فصل

.رو برداشت یگوش ییآقا هیرفتم و از سر کوچه بهش زنگ زدم،خانوم گ يروز بعد تلفن صاحبخونه رو از مهر چند

صحبت کنم؟ رزادیتونم با خانوم پ یر،میسالم آقا،روزتون به خ-

شما؟-

.،مستأجرشونيرزادیش يهستم،همسر آقا نشیمن ب-

.گمیم تیبابت همسرتون متأسفم،بهتون تسل.هستم خانوم رزادیاوه،بله،من شهرام پ-

صحبت کنم؟ رزادیبا خانوم پ تونمیممنونم،م-

؟يدر چه رابطه ا-

.در رابطه با خونه-

تونم بکنم؟ یم یمنه،چه کمک ۀفیکارها وظ نیآپارتمانها و مستأجرها صحبت کنند،ا ةندارند دربار یلیمادرم تما-
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.راحت ترم يخدمت برسم؟اون جور يتونم حضور یم-

ظهر،خوبه؟ امروز بعد از نیاون جا،هم امیبله،حتماً،من م-

.شهیزحمتتون م-

.اول هم کار داشتم ۀطبق يبا واحدها ست،اتفاقاًین یر،زحمتینخ-

.نمتونیب یپس بعد از ظهر م-

.بله،فعالً خداحافظ-

.خداحافظ-

خونه به انتظار  يبرداشتم و تو فیک يخانوم،قرارداد خونه رو از تو يرو قطع کردم و رفتم سراغ مهر تلفن

که طرز صحبت کردنش و مدل لباس  پیخوش ت یلیساله و خ کیو  یس يآقا کید که اومد غروب بو.نشستم

.«د؟یدار لیم يچا«:دمیانداخت پرس یعل ادیمن رو  دنشیپوش

.زود برم دینه،ممنون،با-

.«د؟ینینش ینم« :خاطر به فرش اشاره کردم نیتعارف کردن نداشتم،به هم يبرا یمبل

.«خدمتم د،درییبه،بفرماجا خو نیمتشکرم،هم«:زد لبخند

خواستم  یهمسرم فوت کردند،من م دیدون یطور که م رزاد،همونیپ يآقا دینیبب... خواستم یم«:من کنان گفتم من

.«دیخواهش کنم که قرارداد خونه رو از شوهرم به اسم من منتقل کن

.«نداره یاشکال چیه«:گفت بالفاصله

.«رزادیپ ياشکال کوچک وجود داره آقا هیچرا،«:صورتم نشستم و گفتم يزودگذر رو يلبخند

؟یچه اشکال-

حاال  یرو پرداخت کنم، تا قبل از فوت همسرم،خانه دار بودم ول هینکردم که بتونم کرا دایپ یمن هنوز کار مشخص-
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.کنم دایدو ماه اول با پرداخت اجاره مشکل پ یکیدنبال کار بگردم و ممکنه  دیطور شده با نیکه ا

دو  یکید،یخبر یب رونیب يایشما ظاهراً از دن ،يرزادیخانوم ش ستیدو ماه ن یکی«:ابرو باال داد هیو  دیکش یقیعم نفس

و در  دیاطرافتون رو پرداخت کن يکشد تا قرض و قوله ها یدو ماه طول م یکید،یکن دایکشه تا شما کار پ یماه طول م

.«...تینها

 دیتنها ام نیرزاد،ایپ يکنم آقا یخواهش م.کنم دایدر اسرع وقت کار پ که دمیمن به شما قول م«:رو قطع کردم حرفش

.«منه

.کنم مادرم موافق باشند یمتأسفم خانوم،فکر نم-

.خودم باهاشون صحبت کنم نیاجازه بد-

.دنینشون نم يادار يبه صحبت ها يبهتون که گفتم،معموالً عالقه ا-

.خودم رو امتحان کنم شانس دیکنم بگذار یم د،خواهشیازشون بپرس-

.«خب اریبس«:گفت تیفکر کرد و در نها يا هیثان چند

خب،خدا ... سالم مامان جان،حالتون چطوره؟... الو افراجان،مامان لطفاً«:درآورد و شماره گرفت بشیرو از ج لشیموبا

خوان  یم شونیا... گمیم بله بله،چشم... هستم مامان جان،بهتون که گفته بودم يرزادیش يرو شکر،من االن منزل آقا

.«بله بله،چشم در اسرع وقت،فعالً خداحافظ... مشکل سر اجاره خونه است... در رابطه با خونه و... با شما صحبت کنند

.«يرزادیگفتند خانوم ش تیمامان تسل«:شد رهیمنتظرم خ يرو قطع کرد و به چشمها یگوش

.ممنونم-

.مادرم شیبرمتون پ یم دیلباس بپوش-

که توجهم رو  يزیچ نیرو برام باز کرد و نشستم،اول نیدر ماش.رفتم رونیو همراهش از در ب دمیعجله لباس پوش با

ممکنه «:دمیحرکت کرد پرس نیماش یوقت.رو پر کرده بود نیماش يبود که فضا يادکلن مست کننده ا يجلب کرد بو
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.«د؟ینگه دار یگلفروش کیدم 

.«؟يربه چه منظو«:بود ابونیبه خ نگاهش

.مادرتون برم دنیبه د یخوام دست خال ینم-

.شماست لیخب،هر طور م اریبس-

.«کار رو کنم؟ نیمن ا نیدیاجازه م«:نگه داشت یگل فروش نیاول يجلو

.«گردم یبرم د،زودیلطف کرد یکاف ةبه انداز ،شماینه مرس«:از تشکر زدم و گفتم یحاک يلبخند

مادرم حتماً !قه؟یچه خوش سل!به به«:گفت رکانهیز ن،شهرامیماش يو برگشتم تو دمیخر ییبایز یشدم،دسته گل ادهیپ

.«ادیخوشش م

.«دوارمیام«:زدم لبخند

اگر  ای میخونه بود ایسوار نشده بودم،اصوالً  یکس یشخص نیماش يشدم،سالها بود که تو رهیخ ابونیسکوت به خ يتو

بهم داد و  یشد حس قشنگ یپخش م نیکه از ضبط ماش یمیمال یقیموس يصدا.بود یبا تاکس میرفت یم ییهم جا

وقت از ذهنم پاك نشد بلکه لحظه به  چیه اتشکه نه خودش و نه خاطر یکس.پرواز کنم یتونستم به خاطراتم با عل

.ذهنم پررنگ تر کرد يلحظه نقش خودش رو تو

د؟یبگ يزیچ دیخوا ینم-

.«بله؟«:اومدم و به شهرام نگاه کردم رونیفکر ب از

تا خونه  دیدار میراهه،نکنه تصم یکل هیتا محمود.رهیحوصله مون سر م يجور نید؟ایبگ يزیچ دیخوا ینم دمیپرس-

د؟یسکوت کن

.«بگم یچ دیدونم با ینم«:زدم يلبخند محو-

؟يرزادیاجازه دارم بپرسم چند سالتونه خانوم ش-
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.کیو  ستیست،بیب-

.«جداً؟«:گفت ناباورانه

اد؟یبهم م شتریچطور مگه؟ب-

.دیقدر جوون باش نیا ادیفقط بهتون نم.نداشتم يبد د،منظورینه،نه اشتباه نکن-

.«د؟یچند ساله که ازدواج کرد«:دیشدم،دوباره پرس رهینداشتم که بدم به رو به رو خ یجواب چون

.میحدوداً دو سال و ن-

...یول-

 هیو آدم  ادیم شیپ یطیوقتها شرا یگاه«:خاطر گفتم نیبه هم.بگه یخواد چ یم دمیفهم یرو ادامه نداد ول حرفش

.«گنجه یباور خودش هم نم يتو یکنه که بعدها حت یم ییکارها

که قبالً  يخودتون،االن شما از کار يکه طبق گفته ها نهیمنظورم ا... کنجکاو شدم یکم هیندارم،فقط  یمن قصد فضول-

!دیمونیازدواجه،پش د،منظورمیکرد

.دونم ینم-

د؟یجواب بد دیدوست ندار ای دیدون ینم-

.و رو کنم ریگذشته رو ز يندارم خاکروبه ها یلیگفت تما شهیم باًیبله،تقر-

د؟یکن یم هشیقدر بد بوده که به خاکروبه تشب نیا یعنی-

.کار رو بکنند نیامروز مجبورند ا يایدن ياکثر خانومها تو-

!از خودشونه رادیا دیشا-

اشتباهها رو  ۀدوست دارند هم شهیهم ونیچرا آقا«:شدم رهیجا به جا کردم و بهش خ یصندل يرو رو خودم ناخودآگاه

.«ندازند؟یگردن زنها ب ينحو کیبه 
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گفتم؟ نویمن ا-

.بود نیمنظورتون هم ینه کامالً،ول-

!دیظاهراً شما بهتر از من منظورم رو متوجه شد-

 يبا اشتباهها یزندگ ياجازه دارم که بپرسم شما تو«:دمیپرس نیهم يم،برانشد ریکه بهم انداخت اصالً دلگ یمتلک از

.«د؟یندازیرو گردن خانومتون ب رهایتقص دیکن یم یهم سع د؟شمایکن یبرخورد م يخودتون چه جور

.کنم ینم یجسات نیابداً،بنده چن-

 يمن تو نینداره،راستش رو بخوا ينظر نیبرخورد کردم که چن يخدا رو شکر،بعد از سالها دوباره با مرد«:زدم لبخند

.«همراه هیهمدل نگاه کنه، کیکه به همسرش بعنوان  دمیرو د يام کمتر مرد یزندگ

.دیکن یفکر م یستیفمن يادیشما ز-

که  نهینظرم ا یگناهها گردن مردها،ول ۀمثالً هم ایزبونم الل خدا باشن، دیکه زنها با گمیاصالً نم ست،منیطور ن نینه،ا-

به عنوان مثال اگه .طرف مقابل يبرن سراغ اشکالها نند،بعداًیخودشون رو بب ياز اول همه اشکالها دیزن،چه مرد،با چه

 شه؟یم یرتیکنه غ یبگو بخند م بهیمرد غر هیزنش با  یوقت ره،چطوریبگ گهیزن د هیکه  دهیبه خودش اجازه م يمرد

مثالً از نظر  ایزن و مرد با هم تفاوت دارند  یکیزیر فتقابل وجود داشته باشه،درسته که از نظ دیبا گمیمن م

.ر پا له کردیز ایگرفت  دهیخانمها،اون ها رو ناد ادیز تیبه خاطر حساس دینبا ییروابط زناشو يتو ی،ولیاحساس

!دیرو با همسرتون تجربه کرد یسخت یظاهراً شما زندگ-

 يشهرام با لحن پوزش خواهانه ا.شدم رهیگلها خ سکوت به يشد،تو یول.ختم بشه نجاینداشتم بحث به ا دوست

.«خوام یجسارت کردم معذرت م ،اگهيرزادینداشتم خانوم ش يمنظور بد«:گفت

.« ...کنم،فقط ینه،نه،خواهش م«:فوق العاده مؤدبش من رو خجالتزده کرد لحن

.«دیلیطور شما ما م،هریکن ینداره،درباره اش صحبت نم يرادیا«:رو قطع کرد حرفم
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.در خونه هم اون ساکت بود و هم من يبعد تا جلو و

آخر  دیبگ دویجاست،از طرف من به مادرم سالم برسون نیهم«:متوقف کد و رو به من گفت یبزرگ یدرب اهن يجلو

.«دنشونید امیشب م

.بله،چشم-

.«يزادریاز مصاحبت شما لذت بردم خانوم ش«:گفت يبلندتر يخم شد و با صدا یصندل يکه شدم رو ادهیپ

.«خواهش بکنم؟ هیممکنه ازتون ... نطوریهم هم ،منیمرس«:زدم و گفتم لبخند

.کنم یاستدعا م-

.دیصدا کن نشیمن رو ب نش،لطفاًیب ایاست،مایاسم من ما-

.«!نشیچشم،خداحافظ خانوم ب«:زد يمعنادار لبخند

.خداحافظ-

مطمئن شدم که  باًیخونه تقر دنیه در باز شد،با دبپرس يزیازم چ یکس نکهیرفت،زنگ در رو زدم و بدون ا شهرام

بزرگ و اون همه دك و پز حتماً  ۀاون خون رزاده،بایکه متعلق به خانوم پ ستین یما تنها ساختمون یساختمان مسکون

 لیتبد نیقیحدس بود و کم کم به  کیفقط  نیموقع ا اونالبته .کردم یبود که فکر م يزیملک و امالکش ده برابر چ

.شد

.«دییبفرما«:گل رو دادم دستش د،دستهیکش یانتظارم رو م یخانوم دمیکه رس يدر ورود يجلو

.تو،خانوم منتظر شما هستند دیاریب فیکنم تشر یممنونم،خواهش م-

بود که از همون نگاه اول  یزن مسن و چاق رزادیتراس بزرگ،خانوم پ کی يرو میو رفت میدو تا سالن رد شد یکی از

خوش برخورد و  یلیکرد،خ یموضوع عذرخواه نیسرش گذاشته،از جاش بلند نشد و بابت ا سیگ کاله دمیفهم

.نمیکرد و تعارف کرد بنش یباهام احوالپرس انهیعام
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فوت دمیشن یوقت یبودم ول دهیهمسرتون رو ند زم،منیعز گمیم تیتسل-

.متأسف شدم یلیشدن خ فوت

.ممنونم-

د؟یکه بچه ندار نهیا ؟منظورمدییاون خونه تنها يحاال شما تو-

.«ر،تنهامینخ«:دلم گفتم يرو تو)خوشبختانه اش)

رو که بهش داشتم به تنها پسرم  یهمسرم رو از دست دادم الاقل تونستم تمام عشق یاوه،واقعاً متأسفم،من وقت-

.دیبده که شما بچه ندار یلیخ نیبدم،ا

قبول  لیبا کمال م دیبا من صحبت کن دیخواه یگفت که م تلفن يشهرام پا یوقت«:جوابش فقط لبخند زدم،گفت در

.«شوهرم فوت کرد پسرم فقط نه سالش بود یوقت.دیمن رو دار شیسال پ یس طیشرا قاًیکردم،شما االن دق

من و «:ادامه داد رزادیخانوم پ.»!ادیو نه سالشه؟ اصالً بهش نم یس رزادیشهرام پ یعنی«:زدم نیخودم تخم شیپ متعجب

... ارم،تویتونستم دووم ب یاش نبود،نم ندهیخاص و عام،اگه شهرام و فکر آ م،زبانزدیبود گهیاشق همدشوهرم ع

.« ...منظورم شماست

.«دیراحت باش«:عجله گفتم با

.«د؟یتو شوهرت هم عاشق هم بود«:زد ینیریش لبخند

.«مینه،نبود«:نشست،گفتم یدوست نداشتم دروغ بگم،راحت بودنش به دلم م.اش خنده ام گرفت یسوال ناگهان از

.« ...ای يبدون عشق ازدواج کرد!چقدر بد؟«:هم ياش رفت تو افهیق

.از اول دوستش نداشتم-

؟يپس چرا باهاش ازدواج کرد-

.طور بود نیقسمتم ا... خب-
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و حرفت  يستادیا یخونواده ات م يرو يتو دیبا ینه،من اصالً به قسمت اعتقاد ندارم،اگه شوهرت رو دوست نداشت-

ست؟یعمر خون دل خوردنه،ن هیاز  ،بهتریمرد ازدواج کن نیبا ا يخوا یکه نم یگفت یم تیبا قاطع دی،بايزد یرو م

البته کامالً مشخص بود که زن خوش .کرد یداشت من رو وارد بحث م رکانهیز یلیبدم،خ یدونستم جوابش رو چ ینم

مجبور  دیتو نبودم،شا يدونم،من که جا ینم«:گفت دیوتم رو که دزنه، سک ینم یفضول يحرفها رو از رو نیو ا هیمشرب

.«!يشد

.بله،واقعاً مجبور شدم-

هیاسمت چ«:دیپرس یبه طرفم خم شد و با لحن فوق العاده مهربون یکم

.«دخترم؟

ایما-

از دست من ساخته است؟ یجان،چه کمک ایما-

 یمدت هیتا  دین خواهش کنم که قرار داد خونه رو به نام من کنداشتم ازتو میتصم نجایا امیب نکهیاز ا قتش،قبلیحق-

...یهمون خونه باشم،ول يتو

.باش زم؟بگو،راحتیعز یچ یول-

.اون خونه اصالً آرامش ندارم يراستش من تو-

.کنه؟من مستأجر بد ندارم یم تتیاذ یکس-

خوام اگه  یهمسرم مشکل دارم،م ةا خانوادکنه،فقط چون من ب ینم تمیساختمون اذ یاز اهال یدونم،کس یبله،م-

.نیرو بهم اجاره بد گهید يجا هی ستین یبراتون زحمت

واقعاً در حقم لطف  دیکن یبهم معرف گهیآپارتمان د هی دیاگه بتون«:بالفاصله گفتم یکرد،از ترس جواب منف سکوت

.«دیکرد
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دخترم؟ ياجاره بهم بد یتون یچقدر م-

.«دنبال کار رمیفردا م ،ازیچیعالً هف قتشیحق:زدم یتلخ لبخند

سوء تفاهم نشه،من اصالً  ،البتهیبمون یتون یهمون خونه هم نم ي،توياجاره بد یتون یو نم يندار یشغل یخب وقت-

؟یچه کار کن يخوا یخوام بدونم باالخره م یم یارم،ولیبهت فشار نم

ندارم،از تمام خانواده ام فقط پدرم مونده  ایدن نیا يکس رو تو چیه یعنیرزاد،یندارم خانوم پ يپشتوانه ا چیمن ه-

مدرك  هیام  ییتنها دارا.خاطر هم نتونستم درسم رو تموم کنم نیمن تنهام،به هم.فوت کرد شیبود که چند سال پ

ما ش ةکنم و شرمند دایپ يکار هیخودم  يبتونم برا قیطر نیاز ا دیشا ،فقطیقیبا موس ییمقدار آشنا هیو  هیزبان آلمان

رفتم دنبال کار،منتها چون سنم کم بود و ضامن هم نداشتم قبولم نکردند،باور  یلیخ شیالبته چند سال پ.هم نباشم

.شمیهر طور شده موفق م دیکن

.«!؟یبا شوهرت ازدواج کن يخاطر مجبور شد نیپس به هم«:زد و گفت یتلخ لبخند

 يبشم،دوست دارم رو پا يخوام مجبور به انجام کار ینم گهیدکنه، یبار فرق م نیا یبود،ول نیهم لشیدل باًیبله،تقر-

.ستمیخودم با

 یقیهست که آموزشگاه موس یدوست خونوادگ هی!اول از همه در مورد کار«:لحظه سکوت کرد و بعد گفت چند

.«ات کنم یتونم بهش معرف یداره،م

.«جداً«:گفتم ناباورانه

.رمیاهاش تماس بگامشب ب نیتونم هم یم يبخوا زم،اگهیآره عز-

؟!ازتون تشکر کنم یدونم با چه زبون یه،نمیعال-

.کنم یتو رو درك م تیموقع ست،منیبه تشکر ن يازین-

.«اریافرا،تلفن ب«:بلند گفت يصدا با
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 نیا یکنند،ول دایآپارتمان پ کیتونم به چند جا بسپارم که برات  یو اما در مورد خونه،م«:دوباره رو کرد به من بعد

شون صد و  نیدارند،کوچک تر ییآپارتمانهام متراژ باال ۀهم ینقل ياز اون آپارتمانها ریکشه،من غ یطول م یلیخ

.«هاشون هم باالست هیکرا جهینت ،دریکن یم یزندگ وشکه ت يسه برابر اون خونه ا باًیتقر یعنیمتره، ستیب

.«؟یزن یم یچ«:دیت پرسگرف یکه شماره م یدر حال رزادیتلفن رو آورد و رفت،خانوم پ افرا

.انویپ-

؟ي؟مبتدیهست يدر چه حد-

.«شتریب یکم هینه،«:زدم لبخند

جان چطوره؟بچه  دایو... حالت خوبه؟.آره،گوهرم... خان سالم رجیا... الو«:رو تکون داد و با تلفن صحبت کرد سرش

 یخانوم هی... ،يبه من لطف دار شهیهم تو... خواهش داشتم هیخان  رجیممنون،ا... قربانت،سالم من رو برسون... ها؟

تو موسسه ات  يکار هیخواستم ازت خواهش کنم  یآره،م)... به من چشمک زد(زنه،در حد باال یم انویهست که پ

فقط ... فرستمش اونجا یفردا م زمیباشه عز... دهیخب،باشه،امتحان م... کار کنه؟ یچ یعنی... یبراش دست و پا کن

 یپس م... آره،همه هستند... نره ها ادتونیچشم،چشم،راستس برنامه پنج شنبه شب !... هیحواست باشه که سفارش

.«نمتون،خداحافظیب

.«رهیگ یاونجا،ازت امتحان م يبر دیفردا صبح با«:رو قطع کرد و رو به من گفت تلفن

.«!يفقط حواست باشه که آبروم رو نبر«:و ادامه داد دیخند

.«دیم،واقعاً محبت کردکن یام رو م یتمام سع«:دمیخند

!نکردم که یتلفن زدم،کار شاق هیکه فقط  يدیحرف رو نزن،د نینه،ا-

.بشه دایجا پ هیمونم تا  یممنونم،در مورد خونه هم همون جا م-

.«؟يشوهرت مشکل دار ةبا خونواد یگینه،نه،مگه نم«:رو گشاد کرد چشمهاش
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.چرا-

یکی يتو یتون یبشه م دایپ ییجا هی ،تایاونجا بمون یتون یخب پس نم-

رو فردا برات  دشیشهرام کل گمیه،میکه خال شهیم یشون چند ماه یکی ،اتفاقاًیکه گفتم بمون ییهمون آپارتمانها از

کار و بارت  فیدارم تا تکل یبر م یکه توش نشست يخونه ا نیهم شیمورد اجاره هم نگران نباش،از پول پ اره،دریب

.معلوم بشه

.پول رو ازتون بخواد نیممکنه برادر شوهرم ا یممنونم،ول-

چطوره؟. عقب افتاده داشته یۀکه شوهرت چند ماه کرا گمیفکرش رو نکن،بهش م-

.«کنم یدارم به خاطر دل خودم کمکت م زم؟منیعز هیچه کار نیا«:شدم دستش رو ببوسم که نگذشات بلند

.دیکن یدر حق من م یکه چه لطف بزرگ دیدون یآخه شما نم-

؟یکن یم یاسباب کش ینم،کیمعذبم،بگو بب يجور نیتعارف نکن،من ا گهیکنم د یخواهش م-

.دیهر موقع شما بگ-

 يروز با شهرام برا هی دینره که قبلش با ادتیفقط .برو یفرستم،هر موقع دوست داشت یرو برات م دیفردا که کل-

...یراست.محضر يبر يدیو بستن قرارداد جد یفسخ قرارداد قبل

.«افرا،شهرام اومده؟«:دیبلند پرس يکرد به در و با صدا رو

.«دنتونید انیم روقتینه،به من گفتند که بهتون بگم شب د«:عجله گفتم با

.«؟یمون یمن م شیپ نم،شامیبگو بب شه،حاالیمثل هم«:کرد يصدادار ةخند

.کنم ینه،رفع زحمت م-

.بمون شمیپ يندار يخورم،اگه کار یم مشا ییمعموالً تنها شم،منیم ؟خوشحالیچه زحمت-

.شمیشرمنده م شتریب يجور نیکه ندارم،فقط ا يکار-
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 ایدن هیتفاوت که من اون موقع  نیخودم،با ا شیسال پ یدرست مثل س ییزن تنها هیدخترم؟تو  یشیم یچ ةشرمند-

مادرت به رحمت خدا  نم،یبگو بب.يسرم گذاشته بود،تو همون جا رو هم ندار يسقف که شوهرم باال هیدشاتم و  لیفام

رفته؟

.هیست،آلمانین یرانیاصالً ا یعنیست،ین رانینه،مادرم ا-

«.!؟یزدم، حتماً به مادرت رفت یحدس م دیست،بایها ن یرانیا هیات هم اصالً شب افهیق:دیخند متعجب

.رانیکوچک بودم که با پدرم اومدم ا یلیدمش،خیدونم،تا حاال ند ینم-

.مثل خودت ،درستيدار ییبایکه مادر ز داستیپ-

.دیشما لطف دار-

 یشناخت چی،هیهم دشاته باش ییبایز رتیس دوارمیام ،يدار یقشنگ ستم،صورتیکنم،اصالً اهل تظاهر ن یاغراق نم-

.گمیرو م نیحساب ا نیازت ندارم،رو هم

.متوجهم-

.کن فیودت تعربرام از خ یکم هی؟يدیرس نجایشد که به ا یا؟چیچند سالته ما-

شناخت،اون  یسالها بود من رو م ،انگاریمیصم یلیحال خ نیکرد و در ع یپرده صحبت م یرك و ب یلیخ رزادیپ خانوم

 يکردم و همدرد فیام تعر یاز زندگ ییزهایچ هیکردم،سر بسته  دایهمزبان پ هیشب بعد از سالها احساس کردم 

 یلیم،خیشد یکاش زودتر با هم آشنا شده م«:فتو با عطوفت گ دیکش یبعد از شام آه پر حسرت.کرد یاش آرومم م

.«يدیعذاب کش

.«دمیرس ینم نجایکرد به ا یکمکم م ينفر رو داشتم که ذره ا هیدرسته،اگه «:سر تکون دادم دلمرده

 یکه هر جور دلت خواست زندگ یکن یم دایپ ییموقع توانا ،اونیکم همت کن هی هینشده،فقط کاف يزیحاال هم چ-

!آقا باال سر ،بدونیکن
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 یکه تا آخر عمر فراموش نم دیبه من کرد یمحبت رزاد،شمایممنونم خانوم پ«:خم شدم و بغلش کردم یصندل يرو

.«کنم

که ندارم ازت  يمثل دختر یو با من رو راست باش یاگه صداقت داشته باش«:دستهاش گرفت و گفت نیرو ب صورتم

.«دمیکنم،قول م یم تیحما

.دیاومد پاك کرد و صورتم رو بوس یم نییکه ناخواسته از چشمهام پا ییااشمه بعد

تا  رزادیکردم که از مصاحبت با خانوم پ یفکر نم چیپر به خونه برگشتم،ه یو دستان یشرمندگ ایدن کیشب با  اون

خوب  یلیباعث شده بود که خ رزادیخانوم پ ۀمشکالت گذشت.حد لذت ببرم و مسئله کار و خونه هم حل بشه نیا

 یم دنشیبه د شتریو ب میتر شد یمیبعدها که با هم صم نینکنه،عالوه بر ا غیبهم در یکمک چیدرکم کنه و از ه

از هم  ةسرپرست، هزاران خونواد یب ۀکه مورد لطفش قرار گرفته ام بلکه هزاران بچ ستمیکه تنها من ن دمید یرفتم،م

داشت که  یاون قدر قلب بزرگ رزادیپ شن،خانومیم رابیش سو هزاران دختر و پسر دم بخت از محبت ها دهیپاش

.تونست توش جا بده یمحبت همه رو م

بزرگ و یلیموسسه خ کی.که بهم داده رفتم یاون روز به آدرس يفردا

 یبه خودم مسلط م دیبا.کردم دنیکه ناخواسته جو اون جا من رو گرفت و از ترس شروع به لرز يک،طوریش

.رفتم دفتر موسسه میمستق.دادم یسم رو از دست متنها شان دیشدم،نبا

.نمیکاردان رو بب يهستم،خواستم آقا نشیب ایسالم خانوم،ما-

د؟یدار یوقت قبل-

.اومدم رزادیاز طرف خانوم پ!هستند انیدر جر شونیا یر،ولیخ-

.«بله حتماً... اومدن ادرزیاز طرف خانوم پ گنیهستند،م نجایا نشیکاردان،خانوم ب يآقا«:تلفن رو برداشت یگوش

جا افتاده و قد کوتاه  يآقا هی.کاردان باز شد يمنتظر به صورتش چشم دوخته بودم که در اتاق آقا.رو گذاشت یگوش
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.«دیاریب فیخوشوقتم خانم،لطفاً تشر«:مشتاقانه جلو اومد و باهام دست داد.دهیو صورت کامالً تراش ندیب يبا موها

چند سال «:راه رفتن شروع کرد به سوال کردن نیح م،دریشد یبزرگ يم و وارد راهرورفت رونیاز دفتر ب همراهش

.«د؟یکار کرد

حدوداً دوازده سال-

کدوم موسسه؟با کدوم استاد؟ يکه تو نهیا ه،کجا؟منظورمیعال-

.بودند یقیموس ةاستاد دانشکد شونیگرفتم،ا ادیاز مادرم -

.«نشکده؟کدوم دا«:و کنجکاوانه نگاهم کرد ستادیا

.دانشگاه تهران-

فشون؟یاسم شر-

.يعطار نیمیس-

د؟یهست ياوه،شما دختر خانوم دکتر عطار-

.«د؟یشناس یرو م شونیبله،ا«:رو شناخته بود ذوق کردم نیمیمامان س نکهیا از

.نداشم يکه ازشون خبر شهیخوب بودند،مدتها م دیاز اسات یکی شونیخانوم،ا يدار اریاخت-

.رفتند انریاز ا-

.طور نیکه ا-

دختر استاد  ست،شماین یکار درست«:و گفت ستادیا انوهایاز پ یکی م،کناریاز اتاقها رو باز کرد و با هم وارد شد یکی در

روال  نیمتأسفم،ا یول.رمیخوام ازتون امتحان بگ یاون وقت من م.دیگرفت ادی شونیو ساز زدن رو از ا دیهست يعطار

.«کار ماست

.وجهمبله،مت-
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خوام یمعذرت م:نشستم انویکه داشتم پشت پ يدیدلهره و اضطراب شد با

.«سه ساله که دست به ساز نزدم باًیتمرکز کنم،تقر دیکاردان،اگه ممکنه چند لحظه به من فرصت بد يآقا

.کنم یصبر م د،منیراحت باش-

کوتاه و پر اشکال  یلیخ ۀچند قطع نکهیااز  دم،بعدیها دست کش هیکالو يجا به جا کردم و رو یصندل يرو رو خودم

کاردان نگاه  يزدم و متعاقبش به آقا ییبایز یکوتاه ول ۀاون موقع قطع. زدم احساس کردم تمرکز رو به دست آوردم

 نه،حلیکه مشخصه به خاطر نداشتن تمر دیاشکال داشت يسر هیخوب بود،البته «:کرد یکردم که متفکرانه نگاهم م

.«فتر مند میبر شه،بهترهیم

کاردان بهم  يآقا.داشتم ییبایز تینها ینشستم و به طرف خونه حرکت کردم احساس ب یتاکس يتو یروز وقت اون

دو  يده سال، هفته ا ریز يموسسه شروع کنم،آموزش بچهه ا يکارم رو تو ندهیآ ۀتونم از هفت یگفت که م

.داشتبرام ارزش  یلیخ ینبود ول ادیگرفتم گر چه ز یکه م یحقوق.روز

خانوم؟امروز مادرشوهرت  ایما يکجا بود«:پله ها صدام کرد نییخانوم از پا يقفل چرخوندم مهر يرو که تو دیکل

.«نجایاومده بود ا

.«خواست؟ یم ی؟چيرزادیخانوم ش«:نییعجله پله ها رو رفتم پا با

 هیهمسا ۀست پشت سرت گفت،همتون یاه انداخت، هر چ ییچه غوغا یاگه بدون.هات رو بار وانت کرد ورفت لهیوس-

.«رونیبودند ب ختهیها ر

 ادیگفت که کم مونده بود آقامون ب ییزهایتونم نگهش دارم،مادر شوهرت چ ینم گهید«:رو داد دستم یامانت فیک

گذاره  یکار رو نکرد،شرمنده،آقامون نم نیالتماسش کردم که ا یلیرو بهش بده،به مرگ بچه هام خ فیو ک رونیب

.«به اون روشده رو نیاز ا دهیتا حرف شن گه،چهاریت هم کالم بشم،مرده دباها گهید

.دیلطف کرد یلیخ فیخانوم،بابت ک يدستتون درد نکنه مهر-
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موکتها رو هم  یحت يرزادینبود،خانوم ش زیچ چیخونه ه يافته،تو یاتفاق م نیزود ا ای ریدونستم که د یباال؛م اومدم

و بلند  ختمیر یکه مونده بود م یتنها چمدون يبود تو ختهیباسهام رو که وسط اتاق رل.کنده بود و با خودش برده بود

 نیبا ا ؟حااليبچه گانه ات بردار يکارها نیدست از ا يخوا یم یآخه ک«:زدم یغر م يرزادیبلند به جون خانوم ش

 ياز موها.يریم یهم م احمق ياومد ایاحمق به دن.بمونم نجایتونم ا یساعت هم نم کی یحت يکه ازم برد ییآبرو

یک گهیخجالت بکش،آخه د دتیسف

.«!لب گوره بدبخت ؟پاتی؟کيایبه خودت ب يخوا یم

سر کار،خواستم دوباره تشکر کنم،رو  رمیم ندهیآ ۀاز هفت:زنگ زدم رزادیاومدم و به خانوم پ رونیاز خونه ب یعصب

.«بهم لطف کردند یلیحساب حرف شما خ

گرفته است،اگه  نجا؟صداتیا يایامروز هم ب يخوا یم.رو شکر که مشکلت حل شد زم،خدایکنم عز یخواهش م-

.من،تعارف نکن شیپ ایب یکن یم یاحساس دلتنگ

.داشتم گهیخواهش د هی یخواد،ول یدلم م یلیبه خدا خ-

؟بگویچ-

ها آبروم رو  هیساهم يسر و صدا را ه انداخته،جلو ینجا،کلیکاردان بودم،مادرشوهرم اومده ا يآقا شیصبح که پ-

.باهام حرف بزنه گهیکه د دهیگفت شوهرش اجازه نم یم ینییپا یۀبرده،همسا

.یکن تیثیح ةاعاد یتون یم ؟یکن تیازشون شکا يخوا ی؟م!شنیم دایپ ییعجب آدمها!من يخدا-

ن خونه رو برام او دیآقا شهرام کل یکه وقت رمیازتون اجازه بگ ن،خواستمینمشون،همینب گهینه،فقط آرزومه که د-

.امشب برم اونجا نیاوردن از هم

امشب؟ نیهم-

 يمحضر برا میریشما م ۀاونجا،فردا،پس فردا هم طبق گفت رمیبشه،امشب م داشونیترسم فردا دوباره پ یبله،م-
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.خونه يکارها

.کمکت کنه یاسباب کش يسپرم که تو ینداره،پس من به شهرام م يرادیزم،ایباشه عز-

.مادرشوهرم همه رو امروز برده.چمدون ندارم کیجز  یچیه یونه،ولنظر لطفت-

؟یکن یزندگ يچه جور يخوا یپس حاال م!خانوم؟ نیا هیآدم ؟عجبیچ یعنی-

.کنم یم هیرو کم کم ته ازمیمورد ن لیعادت کردم،وسا یکنم،من به سخت یم يکار هیباال خره -

الزم بود  یکنم تعارف نکن،هر چ یکنه،فقط خواهش م هیته یداشتالزم  يزیکنم که اگه چ یمن به شهرام سفارش م-

بگو،باشه؟

.زنم یسرم خلوت بشه بهتون سر م نکهیچشم،ممنونم،به محض ا-

.دخترم،برو به سالمت شمیخوشحال م-

.خداحافظ-

 دیمن با«:مهم،ناخودآگاه گفت يتو دیاخمهاش رو کش دیرو که د دم،منیخانوم رو د يدر ساختمون شوهر مهر يجلو

.«فیاز شما تشکر کنم،بابت ک

 يدر هر صورت از طرف من از مهر«:زدم و گفتم یبه رفت که از صد تا فحش بدتر بود،لبخند تلخ يچشم غره ا چنان

.«رمیم نجایمن دارم از ا د،یکن یخانوم هم خداحافظ

 ۀکنه،حوصل یم یخونواده زندگ نجاید،ایساختمون نباش نیا يهمون بهتر که امثال شماها تو«:گفت يلحن تند با

.«میندار يو کثافت کار يریدرگ

 یهم بکن يکار ادند،هریز ایدن يتو نیدهن ب يجور آدمها نیگفتم؟ا یم یبهش چ دیو رفتم باال،با دمیتمسخر خند به

طرف خوان به  یم یزنند و هر چ یتهمت م یکنند،به راحت یشنوند و بالفاصله استدالل م یم يزیچ هیشن،یقانع نم

 یبعض یول.فراموش کنم دمیام شن یزندگ يورو که ت يدردآور يجمله ها نیکردم ا یسع یلیخ.گنیمقابل م
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تونن راحت  یم يجور آدمها چه جور نیا دمیاز خودم پرس شهیهم!شکنه یدل ادم رو م يحرفهاست که بد جور

فهمند که دارند  یخودشون م ایآ یده،ولیمو سزاشون رو  نهیب یم نه؟حتماًیب یرو نم زهایچ نیخدا ا یعنیکنند؟ یزندگ

وار  رهیکه دا ییسوالها... دن؟یباز هم به کارهاشون ادامه م ای رندیگ یدرس عبرت م این؟آش یمجازات م یچ يبرا

.نکردم دایبراشون پ یچرخه و هنوز هم که هنوز جواب درست یمغزم م يتو

کنم و بگم که همون شبونه  فیرو براش تعر انیسته جرخودم رو آماده کرده بودم تا سرب.بود که شهرام اومد شب

.«د؟یا نش،آمادهیسالم خانوم ب«:در رو باز کردم گفت نکهیبه محض ا یول.روم یم

تو؟ دیارینم فیسالم،بله،تشر-

.«کار دارم ییجا م،منیبر گه،زودترینه د«:خونه رو کامالً باز کردم،خم شد و از کنار در چمدونم رو برداشت در

.«که شما رو به زحمت انداختم دیببخش«:شدم یونه رو قفل کردم و همراهش راهخ در

.ستین یکنم،زحمت یخواهش م-

هم  یکیمال من بود، دیکل نیا«:خونه رو گرفتم طرفش دیم،کلیصندوق عقب و سوار شد يرو گذشات تو چمدون

.«!دونم کجاست یشوهرم داشت که نم

.«کنم ینداره،قفلها رو عوض م يرادیا«:رو ازم گرفت و حرکت کرد دیکل دسته

.«امروز برادرشوهرتون تماس گرفته بودند«:بهم انداخت و گفت ینگاه مین

در  يرزادیش ةاز خونواد یحتماً اونم هر چ!کرد یتر از روز قبل باهام برخورد م یشهرام رسم نیهم يزدم،پس برا خی

پشت و  چیاون موقع ه ؟یگرداند چ یرو نسبت به من برم اگر نظر مادرش.نگران شدم.کرده بود ده،باوریمورد من شن

.«خواست؟ یم یچ نیبگ شهیم«:پرسدم یلرزون يموند،با صدا یبرام نم یپناه

.خونه شیدر مورد پول پ-

د؟یگفت یشما چ-
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.بگم،حل شد یمادرم از قبل بهم سفارش کرده بود که چ-

.«هم بهتون گفته،نه؟ يا گهید يزهایحتماً چ... دیدم که شافکر کر... من«:زدم یو لبخند کمرنگ دمیکش یقیعم نفس

.ستمین ینیآدم دهن ب د،منینگران نباش-

.«؟!پس گفته«:لبهام محو شد ياز رو لبخند

.«کنم یکه من براش تره هم خرد نم ییگفت،حرفها ییزهایچ هی«:کرد اخم

ندارم که  یلیتما چینش،هیم دارم خانوم با یزندگ يتو يمهم تر يمن کارها«:بهم کرد و گفت يزیتحکم آم نگاه

 يحرفها نیبه نظر من ا یهمسرتون رو ندارم،ول ةالبته قصد جسارت به خونواد. حرفها مشغول کنم نیفکرم رو با ا

.«مرد کیبه  سهچه بر ستیخانوم هم ن کیبه خاطر اسمش برازنده  یحت یخاله زنک

.«ممنونم«:بهش کردم و گفتم يزیتشکرآم نگاه

...دیهم بهتره فراموش کن ه،شمایجور نیمن ا ه؟خصلتیچ ایکر برتش-

.خان رجیا شیپ دیبر دیخوا یگفتند که م شبیشد؟مادرم د یچ ،کارتونیراست

.کارم رو شروع کنم ندهیآ ۀبله،امروز صبح رفتم،قرار شد از هفت-

.دیدار يقو ةزیانگ گنی،مکردند یم فیاز شما تعر یلیکه خ د،مامانیموفق باش دوارمیام.یا،به سالمت-

.نظر لطفشونه-

آپارتمان ... ساختمون يتو میساختمون سه طبقه پارك کرد،چمدون ور از صندوق عقب برداشت و رفت کی يجلو

 دیبا ترد.دوم بود ۀکه قرار بود من توش ساکن بشم طبق يهر طبقه دو واحد داشت و واحد د،یرس یبه نظر م يزیتم

شد که خانوم یشدم و باورم نم پشت سر شهرام وارد خونه

سالن  کیهال بزرگ داشت و  کیخونه .ساده بهم اجاره داده باشه طیبزرگ و دلباز رو با اون شرا ۀاون خون رزادیپ

.داشت دید ییرایاپن بود و به هال و پذ ۀآشپزخون. ریو نور گ بایز ییرایپذ
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.بود کیوالت و حموم فوق العاده شت سیداشتند و سرو رونیبه ب ییبایز یلیخ ةخوابها منظر اتاق

خوشتون اومده  دوارمینش،امیخب خانوم ب«:رو داد دستم دیخونه رو نشونم داد کل يهمه جا نکهیبعد از ا شهرام

.«باشه

.هیبله،واقعاً عال-

.من در خدمتتون هستم-

!شمیمتوجه منظورتون نم-

.ش کردندسفار د،مامانیداشته باش اجیکه ممکنه احت یلیبابت وسا-

.کنم یم هیهمه رو ته يبه زود د،خودمیلطف دار رزادینه،شما و خانوم پ يوا-

.«م؟یشام بخور رونیب میبر دیموافق... د،یهر طور راحت«:انداخت باال ابرو

.وقت شما رو گرفتم،حتماً خونواده تون االن منتظرند یکاف ةنه،ممنون،به انداز-

 یاومد م شیپ یمشکل ای دیداشت يمنه،اگه هر موقع کار یشخص ةشمار نیا«:درآورد و داد بهم بشیکارت از ج کی

.«دیریبا خودم تماس بگ میمستق دیتون

.بله،حتماً-

محضر،ساعت نه خوبه؟ میدنبالتون که بر امیمن فردا صبح م-

.بله-

 يرو سپر يا دو هفته یکیتونستم  یکه داشتم م یشهرام رفت شروع کردم به نظافت خونه،با پول کم یوقت

.بکشم یکاردان پول هر جلسه کالس رو همون موقع بهم بده تا مجبور نباشم سخت يبودم آقا دواریام.کنم

 شیبزرگ،پ ۀبقچ هیکنجکاوانه رفتم طرف در، شهرام بود،با لباس اسپرت و .خودم بودم که زنگ زدند يحال و هوا تو

.«وض کرد؟لباس ع يزود نیکجا رفت که به ا نیا« :خودم فکر کردم
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.نشیبراتون رختخواب آوردم خانوم ب-

.دستتون ددر نکنه-

خواستم کمکش .کوچک برگشت خچالی کیبار با  نیراه پله ها،ا يرو گذشات وسط هال و دوباره برگشت تو بقچه

.«دیفردا صبح روشنش کن«:آشپزخونه گذاشت و گفت ۀرو گوش خچالی.نگذاشت یکنم ول

د؟یها رو از کجا آورد نیاشما  یواقعاً ممنونم،ول-

شده  جیگ یشه،کمیها رو از باال آوردم،گفتم حتماً الزمتون م نیشما ا يجاست،واحد باال نیراستش من خونه ام هم-

.«...خچالیبدون  دیتون یخودتون که نم یول د،یلطف کرد یلیخ«:بودم

.ستیما ن يکوچولو جوابگو نیکه ا ادهیزهست،اون قدر رفت و آمد  خچالیبالاستفاده بود،باال بازم  خچالی نیا-

از طرف من از همسرتون هم تشکر«:زدم و دنبالش تا دم در رفتم لبخند

.«دیکن

.«نشیمن ازدواج نکردم خانوم ب«:طرفم دیو چرخ رونیدر رفت ب از

.«د؟یکن یم یکه باال زندگ دیمگه شما نگفت«:کردم تعجب

اعصاب مامان سر و  يبرا.میشیجا دور هم جمع م نیان،همیم دنمینم به دکه دوستا ییمنه،وقتها يخونه مجرد نجایا-

.ستیاصالً خوب ن يادیز يصدا

ست؟ین ادتونی... و دیگذار یکه به همسرتون احترام م دیگفت نیماش يتو روزید نیهم... شما یول-

.«گفتم،چطور؟ یکه چ ادمهیچرا،کامالً «:دیخند

.دیآخه شما که ازدواج نکرد-

اش صحبت کنه؟ ندهیهمسر آ ةتونه دربار یکه ازدواج نکرده نم یکس مگه-

.«حق با شماست،من اشتباه متوجه شده بودم«:دمیمکث خن یاز کم بعد
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.ریفعالً شب به خ... نجامیمن اکثراً ا دیداشت ياگه کار-

.ریممنونم،شب شما هم به خ-

قبالً ازدواج کرده و  دیشا... را تا حاال ازدواج نکرده؟چ«:ذهنم نقش بست يکه در رو بستم هزار تا سوال تو نیهمچ

خونه  يرو تو یهستم؟چطور مادر به اون مهربون نجایا شتریچرا گفت ب!... زنش مرده؟ دمیشا!... زنش رو طالق داده؟

.«!بهیعج!؟...گذاره و  یتنها م یبه اون بزرگ يا

 دنیدوست داشتم اون روز به د.زود تموم شد یلیکارها خمحضر، میثبت قرارداد خونه،رفت يبعد همراه شهرام برا روز

يمادرش بره،برا دنیخواست به د یبرم،خوشبختانه خود شهرام هم م رزادیخانوم پ

حاال .قبول نکردم یول میرستوران و نهار بخور میدو بار گفت که بر یکیراه  يتو.من رو هم همراه خودش برد نیهم

.رمیموجود دعوتش رو بپذ يجو طیدونستم با شرا یح نمازدواج نکرده اصالً صال دمیکه فهم

.خونه شدم ینشستم و بعد راه رزادیخانوم پ شیروز تا غروب پ اون

 یدشات م.پوش بود که ظاهراً بچه هاش رو تازه از مدرسه آورده بود کیخانوم جوون و ش کیام  ییرو به رو یۀهمسا

 دیشما مستأجر جد«:دیکه به در انداختم پرس دیکل.م جواب دادگر یلیسالم کردم،خ.خونه که متوجه من شد يرفت تو

.«د؟یهست

.«بله«:گفتم ییخوشرو با

.«نامیمن م«:جلو و باهام دست داد اومد

.تون خوشوقتم ییآشنا است،ازیاسم من هم ما-

.نشد ییسر و صدا چین؟هیاومد ینطور،کیهم هم ،منیمرس-

.اومدم روزید نیهم-

د؟یییتنها-
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بله-

.دیتعارف نکن دیخواست یکمک.شبها خونه ام یصبح تا غروب سر کارم ول د،منیبه من بگ دیتون یم دیداشت ياگر کار-

.رسم یبود حتماً خدمت م يکار د،چشم،اگهیدار ،لطفیمرس-

ل کنند که سال تا سا یم یتنها زندگ رمردیو پ رزنیپ هی نییپا ۀه،طبقیساختمون آروم نجاین،ایاومد ییخوب جا-

سر و صدان،دو تا دختر دانشجو دارند که هر دو شهرستان  ینان،بیمهمون ندارند،اون طرف هم اقدس خانوم ا

اجاره  رزادیواحد هم خانوم پ یکیاون .رندپسر دو ماهه دا هیعروس داماد جوانند که  هیباال هم  ۀهستند،طبق

من هستند،دو تا پسر  يساختمون وروجکها نیا يفتنه ها نجا،تنهایا ارهیوقتا دوستاش رو م یگاه ده،پسرشینم

موقع از سر و  هیسرشون،خدا کنه  يگذارند رو یگردند خونه رو م یبرم یوقت یصبح تا شب مدرسه اند ول طون،ازیش

.نینش تیصداشون اذ

ها رو اون  دیتون یموقع حوصله شون سر رفت م هیدوست دارم،اگه  یلیمن بچه ها رو خ شم،اتفاقاًینم تینه،اصالً اذ-

.دیکن یم یاستراحت هیشما هم ... امیدر م ییمن هم از تنها يمن،اون جور شیپ دیبفرست

مگه شما سر کار !یوار،راستیخوام سرم رو بکوبم به د یدو تا م نیوقتها از دست ا یقربون دستتون،به خدا بعض-

ن؟یرینم

،کنم یم سیتدر انویپ یقیآموزشگاه موس کی يدو روز تو يچرا،هفته ا-

.ده سال ریز يبچه ها يبرا

د؟یکن ینم سیخونه تدر يفرستادمشون اون جا،تو یم رن،وگرنهیکه بچه ها مدرسه م فی؟حیعال ،چهيوا-

کنم،اگه دوست  یم یزبان آلمان سیتدر یخونه ساز ندارم ول يراستش نه،فعالً تو«:فکر مثل برق از ذهنم گذشت هی

.«من شیپ دشونیبفرست دیتون یم دیداشت

خوره؟ یبه چه دردشون م یآلمان.بود یسیالاقل انگل ؟کاشیآلمان«:هم ياش رفت تو افهیق
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بهتر  رند،همونیگ یم ادی یسیمدرسه انگل يبچه ها که به هر حال تو«:رو مثل بلبل تکرار کردم نیمیمامان س يحرفها

.«گهیزبان د هیاز مدرسه برن دنبال  رونیکه ب

.کنم یم امشب با شوهرم صحبت!نیگیراست م-

.«دیخواست به من اطالع بد یکس د،اگهیهام بسپار يبه دوروبر دیتون یباشه،م«:زدم لبخند

.ادیبرم شام درست کنم،االن شوهرم از سرکار م دیبا گه،منیخب د... حتماً-

.وقت تون رو گرفتم-

.نیکردم،به هر حال خوش اومد ینه تو رو خدا،خودم پرچونگ-

.ظممنونم،فعالً خداحاف-

.به سالمت-

و هفتم یس فصل

زود  یلیخ.ام،مثل مادرشون ییتنها يبرا یخوب يام شدند و عالوه بر اون دوستها یخصوص يو مهرسام شاگردها مهداد

فوق  نایم.کردم یم سیبه بچه هاش تدر لیگذشتم و با کمال م سیحق التدر ریکه از خ يجور شد، طور نایرابطه ام با م

 گهیکه د یمیقد يزهایچ.آورد لهیوس یبود که برام کل دیجد ۀخون يدوم اقامتم تو ۀهفت.شتالعاده به من لطف دا

به اصرار من رو  ایزد  یهر موقع خونه بودم بهم سر م.داشتم اجیبهشون احت داًیمن شد یکرد ول یازشون استفاده نم

 ینگاهش معذب بودم و سع ریز شهیبود که متأسفانه هم یمهربون نا،مردیم ،همسريعماد یعل.برد یخودش م ۀبه خون

.کنم ریرو به محبت تعب رهیو خ قیعم يکردم اون نگاهها یم

دوست داشت از روند  داًیزدم،شد یدو سه بار بهش سر م يو صد البته دل خودم،هفته ا رزادیخانوم پ ۀخواست طبق

که از  یبودند کسان شهیهم.اش شدم رخواهانهیهمون رفت و آمدها بود که متوجه روح خ يتو.کارهام باخبر بشه
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.رفتند یم رونیباومدن و با دست پر از خونه اش  یم دنشیمختلف به د یۀریمراکز خ

رو از دست  یخوشبخت نیو ا رمیبه من لبخند زده بود که حاضر بودم بم یبعد از مرگ مراد با چنان سرعت یزندگ

به اون جهنم  يلحظه ا يم حاضر نشدم برامراسم چهلم مراد ه يبرا یکردم که حت یم ياحساس آزاد يندم،طور

گفتم که  رزادیبه خانوم پ یوقت.شده بود مام ک یبود که شرش از زندگ یبا مراد کابوس یاز نظر من زندگ.برگردم

حق با .»مار؟ ۀلون يکنه تو یدستش رو م یکدوم آدم عاقل«:و گفت دینرم،خند نیمراسم به ورام يگرفتم برا میتصم

بود؟ یشدن ایآ ینداشته،ول یانگار اصالً وجود خارج.کردم یه رو فراموش مگذشت دیاون بود،با

از ترس .نشستم یخواست م یرفتم سر خاك بابا و تا هر وقت دلم م یوقتها م یبودم،بعض یام راض یزندگ از

 یکاف برام یبرم،ول يبودم فقط تونستم دو بار سر خاك مامان پر رانیکه ا یزمان ،تایعل ةبا خونواد ییارویرو

.هام گفتم یساعتها باهاش حرف زدم و از دلتنگ.بود

 یب يام رو هم با محبت ها و بوسه ها یعاطف يازهایبودم،دوازده تا شاگرد کوچولو داشتم که ن یکارم هم راض از

کرد که فکر کنم به خاطر  یکاردان هر هفته پول جلسات رو باهام حساب م يآقا.کردند یجبران م غشونیدر

کاردان  يکردم و با ضمانت آقا دایهم کار پ انموسسه زب کی يبود که تو کماهی باًیتقر.بود رزادیخانوم پ يسفارشها

دو روز يهفته ا

.شدم سیاونجا مشغول تدر هم

 ونیزیتلو کیخونه  ياون ماه تونستم برا يتو.داشت یروزها رو در پ نیماه ورودم به اون آپارتمان،بهتر نیدوم

برام  رزادیخانوم پ ۀخط تلفن،که به خواست کیعالوه بر اون،.زود وصل شد یلیخ نایشوهر م کوچک بخرم که به همت

.وصل کردند و صد برابر خوشحالم کرد

که زنگ زدم خانوم  ينفر نیکه شهرام از طرف مادرش برام آورده بود با سرعت وصل کردم و به اول یمیس یب تلفن

.بود رزادیپ
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.رزادیسالم خانوم پ-

وصل شد؟ زم،تلفنیعزسالم -

.امروز اومدند وصل کردند،خواستم از بابت دستگاه هم تشکر کنم نیبله،هم-

کدوم دستگاه؟-

.دیدستگاه تلفن که برام فرستاد نیهم-

.«ستیدلم،کار من ن زیاون از طرف خود شرکت مخابراته عز«:کرد يصدا دار ةخند

...تلفنو نیا یول-

 يا یسرطان يمالقات بچه ها میخوام پنجشنبه صبح با هم بر ینجا؟میا يایهفته م ،آخرنمیبگو بب«:رو قطع کرد حرفم

.«یخوام تنها نباش یا،میگفت،افرا هم هست،تو هم ب یدکتر خادم م شیپ ۀکه هفت

.پنجشنبه فقط دو ساعت سر کارم،از ده صبح به بعد وقتم آزاده چشم،اتفاقاً

.خودت رو به من برسون عیپس بعدش سر-

.چشم،حتماً-

؟يندار يفعالً کار-

.دینه،مواظب خودتون باش-

.طور نیهم هم زم،تویعز یمرس-

با عجله پله ها رو دو .دونستم که باالست یو م دمیشن یشهرام رو م يپا يصدا.جعبه گذاشتم يرو به سرعت تو تلفن

.«تونم قبول کنم ینم یونم،ولممن«:بسته رو گرفتم طرفش.تعجب کرد دنمیرفتم باال و زنگ زدم، از د یکیتا 

.«چرا؟«:دیپرس متعجب

.چون از طرف مادرتون نبود-



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٦٩

.دیدار اجیکه به هر حال بهش احت نهیمهم ا!مادرم؟ ایداره؟من  یچه فرق... خب-

.دیرو نگفت قتیشما به من حق یول-

منظور گفتم که از طرف  یب یعنی... نیهم ينم،برایب یخودم و مادرم نم نیب یفرق چیه نش،منیخانوم ب دینیبب-

.مادرمه

.«رو قبول کنم نیتونم ا یشما هستم،نم يمحبت ها ونیمد یکاف ةبه انداز رزاد،منیپ يممنونم آقا«:گفتم مصرانه

.صلح يکوچکه برا يکادو کیفقط  نید،ایحرفها بردار نیدست از ا-

.«مگه من با شما جنگ دارم؟«:دمیپرس متعجب

.طوره نیظاهراً که ا-

د؟یفکر رو کرد نیا یچه حساب يرو... فهمم ینم... نه،-

.اون روز،بعد از محضر يبار هم فردا هی،یبار روز اسباب کش هید،یشما دوباره دعوت من رو رد کرد-

جنگ؟ یعنیشا  یها معن نیا-

.نهیاستدالل من ا-

...قبول نکردم چون رزاد،منیپ يآقا دیشما اشتباه متوجه شد-

؟یچون چ-

.امیتونستم باهاتون ب یخب چون نم-

چرا؟-

...اگه بخوام راحت صحبت کنم-

!نشیخانوم ب دیراحت صحبت کن-

.کار رو بکنم نیکه ا دمید ینم یچون لزوم-
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داشته باشه؟ یالزام دیبا يمگه هر کار-

.از نظر من،بله ید،ولیمنظورم روو بد متوجه نش-

.ردمدعوت دوستانه ازتون ک هیمن فق -

.دعوت رو رد کنم نیمجبور شدم ا یلیمن هم به دال-

رو بدونم؟ لیدال نیمن هم ا شهیم-

د؟یدون ینم یعنی-

.دیرفتیدعوت ساده رو نپذ هیتونم بفهمم که چرا شما  ینم دینه،باور کن-

حکم شروع  شما يدعوت ساده برا هی ۀشد که رد کردن دوستان یدعوت ساده،چ هی دیگ یم دیخودتون هم دار-

جنگ رو داشته؟

.نشیمنظور رو نداشتم خانوم ب نیمن ا-

به شما  نکهیمن بدون ا«:گفتم.چوندیپ یداشت بحث رو م يخودیدم،بیفهم یحرفهاش رو نم یشده بودم،معن جیگ-

دعوت نیاز ا م،ممکنهیبا هم ندار ینسبت چیمن و شما ه... دیدون یدعوت رو رد کردم،م نیجسارت کنم ا

.«بشه گهید يارهیتعب

خوردند؟ یرستوران و غذا م رنیکه با هم نسبت دارند م یمگه فقط کسان-

 ارم،بهترهیبحث کردن با شما کم م يمن تو رزاد،یپ يخوام آقا یمعذرت م«:لب گفتم ریو واج نگاهش کردم و ز هاج

.«نییبرم پا

که حتماً شما هم مثل من  یتداللاس ينش،رویچهل سالمه خانوم ب کینزد د،منیلحظه صبر کن هی«:زد لبخند

 د،مثلیکن یبهش فکر م دیکه حتماً االن دار يدوستانه باهاتون داشته باشم،البته نه به منظور ۀرابط هی د،خواستمییتنها

راستش .هیمن نعمت بزرگ يمثل شما برا یخوب دوستکنند،داشتن  یم فیتعر یلیدو تا دوست خوب،مامان از شما خ
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مادر  ینداره درد دل کنم،وقت یتوجه یزندگ اتیاز آدمها به ماد یلیکه برخالف خ یبا کس یهگاه گا ادیمن بدم نم

 نیداره،ا يرینظ یب تیبره حتماً اون خانوم شخص یساله لذت م ستیخانوم ب هیبا  یمن از هم صحبت ۀشصت و سه سال

.«ست؟یطور ن

مثل  یخانوم محترم ستین د،خوبیه خودتون ببربسته رو همرا نیا«:بودم،منتظر جواب من نشد و ادامه داد مستأصل

.«همصحبت دارم کیبه  اجیفقط احت د،منیمن فکر کن شنهادیپ يرو پس بده، در ضمن،رو هیهد کیشما 

با  نایم دمید دمیچیپاگرد که پ دم،ازیبسته شدن در آپارتمان رو شن يصدا.نییکردم و اومدم پا یلب خداحافظ ریز

.«؟يچرا دعوتش رو قبول نکرد«:دیپرس یفیضع يصدا ستاده،بایدر خونه ام ا يگرد و لب خندون جلو يچشمها

تو،در رو که  میکرد، در خونه رو باز کردم و رفت یبود و اظهار نظر هم م دهیحرفهامون رو شن یام گرفت،دزدک خنده

.«؟يشد وونهیا؟دیما يچرا دعوتش رو قبول نکرد«:دیبستم دوباره پرس

دعوت ساده و پشت  هیکردن  ،قولیشناس یتو که مردم رو م.جان نایشت سرم حرف هست مپ یکاف ةمن به انداز-

.باطل الیبندش هزار جور فکر و خ

طرف چقدر پولداره؟ یدون یم!داره یانگار عقلت پاره سنگ ور م یول!خوام ها یمعذرت م-

خب داره که داره،به من چه؟-

.تردیگ یم یمخ پسره رو بزن یبتون وونه،اگهید-

.«!یچه اصطالح جالب«:دمیخند

.«!گهیسالشه، جوونن د جدهیگرفتم،ه ادیاون  گه،ازیم شهیبرادرم هم«:دیخند خودش

.«؟یگینم یچیپس چرا ه«:حوصله گفت یلحظه سکوت کرد و بعدش ب چند

.«بگم؟ یچ:دمیخنده پرس با

.ردتین بگخرش ک گمیم!تو کنه یرو حال يزیچ هیگاو بخوره تا  هی دیآدم با... يوا-
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 يشنهادیثالثاً،اون که هنوز پ.اصالً قصد ازدواج مجدد ندارم اً،منیثان.مگه خل شدم؟اوالً که شوهر من تازه فوت کرده-

.میغذا بخور مینداده،فقط گفته بر

.برو تا آخرش ریبگ یعنی میغذا بخور میبر-

.منظور گفت یکنم واقعاً ب ،فکریکن یاشتباه م-

از  ریاگه غ دهیلرزه،حتماً د یدست و دلشون م نندیب یزن ترگل ورگل م هیکه  نی،همچینشناخت تو هنوز مردها رو-

.کرد یانتخاب م گهیراه د هی ،وگرنهيپر یبگه از دستش م نیا

.یگیم یفهمم تو چ یواال من نم-

.خواد هر طور شده بقاپه یدستش،م يخوشگل اومده جلو ةویب هی دهید ؟طرفیفهم یچرا نم-

به  دهیاش رو،هزار تا دختر آفتاب مهتاب ند افهیو ق ختیکار داره؟اون که هم پولش رو داره هم ر نیبه ا یلزوم چه-

.کنند یبراش غش م يظاهر اتیخصوص نیخاطر هم

 رنیو م انیرو که م ییو دخترا یخانوم سرك بکش نایجان،اگه دوبار مثل م ایما ایبا ما نساز ویاومد!گهید نه د-

.یزن یحرف رو نم نیوقت ا ،اونینیبب

!نایام م وهیمن ب-

!چه بهتر-

و  نجایا مینگفته،اون وقت ما نشست یچیخدا هنوز ه ةبند م،اونیبهتره تمومش کن... وونهید«:خنده زدم به شونه اش با

.«میباف یم سمونیآسمون و ر میدار

اون روز بعد از  يرو آماده کردم و فردااون شب مدارکم .از ذهنم پاك شد یشهرام به کل يرفت ماجرا نایم یوقت

ازم گرفتند و  یبررس يخوشبختانه مدارکم رو برا.دیتا بعد از ظهر طول کش باًیکارم تقر.آموزشگاه،رفتم سفارت آلمان

نداشته یاگر مدارك اشکال یمتأسفانه گفتند که حت



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٧٣

.برم رانیکشه تا بتونم از ا یکارم طول م یچند ماه باشه

که  یطیبا شرا.کردم یرو با خودم روشن م فمیتکل دیبا!بد ای دم،خوبید یمادرم رو م دیبودم،با یاضر میتصم نیا از

 چیگذشاتند،و من چون به ه یخواستم،مردم نم یاگه خودم هم م یحت.مجرد بمونم رانیا يتونستم تو یداشتم نم

.رفتم یتر م عیسر دیبه ازدواج نداشتم با میعنوان تصم

رو گرفتم و رفتم  مارستانیاز افرا آدرس ب.مازستانیرفته ب رزادیخانوم پ دمیبود که فهم هدیاز راه رس زمستون

جا  دمشید مارستانیتخت ب يرو یوقت یگذشت ول یبودمش فقط ده روز م دهیکه د يبار نیاز آخر.مالقاتش

.بود انیکامالً از چهره اش نما يماریآثار ب.خوردم

اش رو حفظ  یجانیچشم باز کرد،هنوز حالت شوخ و ه دم،آهستهیرو بوسپاش و صورتش  يگل رو گذاشتم رو دسته

.«؟يدیجان؟چرا زحمت کش ایما ییاوه،تو«:کرده بود

.کاردان يآقا ینگفت،حت يزیبه من چ یاومدم مالقاتتون،آخه کس ریام بود،شرمنده که د فهیکنم،وظیخواهش م-

شده،هر دفعه که  يهمه عاد يبرا گهیمن د يشدن ها يدونه،بستر یبدبخت هم نم رجیندونه،ا یخودم خواستم کس-

.تونم مردم رو زا به راه کنم ینم

.دیمون یتنها م يجور نیآخه ا-

.دنمید ادیکه بهم سر بزنند،شهرام هم هر روز م ینه فدات شم،هستند کسان-

د؟یهست يچند روزه که بستر-

.شهیم يچهار پنج روز-

.گذاشتم یتنهاتون نم دمیهمف یاگه زودتر م.خدا مرگم بده-

.يلطف کرد یکل يحاال هم که اومد نیاره،همیخدا اون روز رو ن-

چطوره؟ د،حالتونیاز خودتون برام بگ یکم هی-
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.ام یروزها رفتن نیدونم که هم یخودم م یمونم،ول یزنده م گنیدکترها م-

.رو بشنوه حرفها نیا ارهیکه آدم طاقت نم دیخدا نکنه،شما اون قدر مهربون-

.رهیگ یهم مثل من سرطان م یکیسکته،  یکیکنه، یتصادف م یکیهمه هست، ۀجان،واس ایمرگ حقه ما-

.«!سرطان؟«:گفتم ناباورانه

.«کبد زم،سرطانیآره عز«:زد لبخند

 ينتونستم جلو.»آخه چرا؟... یسرطان يمالقات بچه ها... رزادیخانوم پ سیکاله گ«:مغزم تکرار شد يها تو گذشته

افاقه  یکردم،ول یدرمان یمیجلسه ش نیچند«:داد و گفت یبه دستم فشار کوچک رزادیپ رم،خانومیاشکهام رو بگ

با زور باهشا  یتون ینم گهیاجلت سر برسه د یوقتجان، ایبره ما دیبا یاضافه است،آدم رفتن گهیکارها د نینکرد،ا

.«خدا يام به رضا یهم خودت رو ناراحت نکن دخترم،من راض ،تویبجنگ

.«نش؟یخانوم ب دیینجایسالم،شما هم ا«:شهرام صورتم رو گاك کردم يصدا با

.سالم،بله تازه امروز متوجه شدم-

امروز حالتون «:دیگلدون گذاشت و صورت مادرش رو بوس يمادرش آورده بود تو يکه برا ییبایشاخه گل ز شهرام

.«نیگفت بهتر یچطوره؟دکتر خوش منش م

.رو باور نکن،من رو ببر خونه شهرام،به خدا خسته شدم زم،حرفهاشیعز گهیدروغ م-

.دیدار یدرمان یمیش ۀدوباره جلس د،فردایتحمل کن گهیچند روز د دیمامان،فقط با میریم-

 دهیفا یکارها ب نیخدا ا رم،بهیخودم بم ۀخون يخوام تو ین،میعذابم ند نیاز ا شتریب«:بغض کرد رزادیپ خانوم

.«خوشحال کرد؟ شهیچند نفر رو م يدیمن م یدرمان یمیش يبرا هودهیکه ب یزبون یب يپولها نیا با یدون یاست،م

کم هم به فکر من  هید؟یخسته نشد دیهمه سال به همه کمک کرد نیا!مامان گهید دیبس کن«:شد یعصب شهرام

.«کنه زینبود که براتون تجو ضیبود دکترتون مر دهیفا یب یدرمان یمیش د،اگهیباش
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خودم رو  یزندگ ؟منیبفهم يخوا یکنم، چرا نم یاست پسرم،من مرگ رو احساس م دهیفا یمن شاهده که ب يخدا-

اومدم  رونیاز اتاق ب.رفت یمثل کارد به قلبم فرو م رزادیخانوم پ يحرفها.شون لذت ببرند یاز زندگ هیکردم،بگذار بق

که آدمها رو از  هیچ یمرگ لعنت نیآخه ا«:فحش بدم انزمو  نیدوست داشتم به زم.بشن ریو اجازه دادم اشکهام سراز

رو  زانشونیعز يتونن دور یکه نم ییاونا ؟یچ هیبق ید،ولیشا رهیم یکه م یکس ي؟برايکنه؟آرامش ابد یهم دور م

از خود  ریتقص دیشا... برسه؟ ينفر به آرامش ابد هیهستند؟تا  دنیها چرا محکوم به عذاب کش ؟اونیتحمل کنند چ

فکر  یبندند که حت یرو ندارند،اون قدر به هم دل م گهیکه طاقت مرگ همد شنیقدر به هم وابسته م ت،اوناسآدمه

کردن به

 کینزد يبرا یم،حتیمرگ باش يرایهر لحظه پذ دیآره،اشتباه از خود ماست،با... ده،یعذابشون م زانشونیمرگ عز به

 یعنی... سخته یلیخ... سخته یلیخ یم،ولیایکنار ب هیضق نیراحت تر با ا دیشا يمون، اون جور یافراد زندگ نیتر

.«؟...که میاش رو دار ییتوانا

ست؟یشما حالتون خوب ن-

.«چرا،چرا،خوبم«: اومدم و اسکهام رو پاك کردم و گفتم رونیشهرام از فکر ب يصدا با

تا خونه برسونم تون؟ نیخوا یوقت مالقات تمومه،م-

.بمونم نجایامشب ا خوام یاگه بشه م یعنی... نه-

.سرکار دیبر دیفردا با یول-

.رمیجا م نیهم ست،ازیمهم ن-

 يکه شب تو دنیبه افرا هم اجازه نم یوقت حت چیکنم مامان قبول کنند،ه یفکر نم یلطف شماست ول تینها نیا-

.بمونه مارستانیب

مادرتون انجام  يتونم در قبال محبتت ها یکه م هیکار نینجا،کمتریآقا شهرام،موندن من ا دینیبب«گفتم ملتمسانه
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بمونم،  دیبا ینباشند،ول یخوان مزاحم کس یخاطره که از نظر خودشون م نیمخالفند،صرفاً به ا شونیبدم،اگه ا

.«دیحق من بکن درلطف رو  نیا دیمشورت کن شونیبا ا نکهیکنم بدون ا یخواهش م

!شرط کیبه  ،منتهاستین یحرف دیقدر اصرار دار نیخب،حاال که ا اریبس-

.«به درد دل دارم اجیواقعاً احت م،منیبا هم صحبت کن یساعت کی«:زد و گفت يلبخند محو!تکون دادم که بگو سر

 مارستانیاز ب ییبعد دو تا.موندنم رو انجام داد و برام کارت همراه گرفت يبه سرعت کارها.عجله موافقت کردم با

.میشاپ نشست یکاف کی يو تو میاومد رونیب

د؟یدار لیم یچ-

.،ممنونیچیه-

.حرف دارم یکل شه،منیکه نم يجور نیا-

.خورم یم یخب،بستن یلیخ-

.«؟!زمستون يسرما يتو یبستن«:دیخند-

.«اجازه دارم؟«:درآورد بشیاز ج گاریس هیدو تا کافه گالسه داد و  سفارش

.بله،حتماً-

.«د؟یکش یشما نم«:رو روشن کرد گاریس

.«ستمین يگارینه،س«:رو گرفته بود طرفم،گفتم گاریدم که پاکت سکر نگاهش

.ستیخوب ن هیر ياصالً برا!چه خوب-

د؟یکش یضرر داره چرا م دیدون یشما که م-

.کشم یدونم ضرر داره م یچون م-

.«؟!دیپس با خودتون دشمن«:حرفش خنده ام گرفت از
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.گفت شهیم-

چرا؟-

.ستمین یچون از خودم راض-

.دیباش یتا از خودتون راض دیکن يکار هی بخ

.نشد یخواستم،ول-

.دیدیحتماً براش زحمت نکش-

.نداشت يا دهیفا یول دمیچرا،اتفاقاً زحمت هم کش-

باشه  یممکنه آدم از خودش ناراض شم،چطوریاصالً متوجه حرفهاتون نم رزاد،منیپ يآقا دیکن یشما واضح صحبت نم-

نرسه؟ يا جهیکارش کجاست به نتدونه اشکال  یم یو وقت

دونم اشکال کارم کجاست؟ یمن گفتم که م-

.دمیطور فهم نیاز حرفهاتون ا-

.«دیدیدرسته،درست فهم«:دیخند

و به خود آدم  دیبکش رونیب يزیچ هیحرف آدم  ياز تو دیخوا یم د،همشیهست يجور هیشما «:ام گرفت خنده

.«دیبرگردون

د؟یمتوجه شد نطوریشما ا-

.«دیاریسوال از توش درم هیزنه  یم یطور بود،آدم هر حرف نیحاال هم ا نیهم!دینیبب«:شد شتریام ب خنده

.و رفت زیم يگارسون کافه گالسه ها رو گذاشت رو.دیخند

صداتون کنم؟ ایتونم ما یم!... نشیخانوم ب-

.«دیبله،هر طور راحت«:گفتم دیترد با
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!ا؟یما دیتون دار ندهیآ يبرا يتونم بپرسم چه برنامه ا یم-

.«نه من دیظاهراً قرار بود شما صحبت کن«:سکوت گفتم ياز لحظه ا بعد

.شروع کنم نجایخوام از ا ینداشته باشه م يرادیاگه ا-

.«مادرم شیخوام برم پ یکه من م نهیا قتیحق... خب اریبس«:ناچاراً گفتم-

آلمان؟-

.«د؟یانیظاهراً شما هم در جر«:خوردم جا

خونواده  ۀد،همییکه تنها نهیدونم ا یکه من از شما م يزیهستند،تنها چ يآدم تودار د،مامانینگران نباش«:زد لبخند

آلمان؟ شما که هنوز  دیبر دیتونم بپرسم که چرا م خوا یم... دیخانوم دو رگه هست کیو  دیتون رو از دست داد

.«؟!شهدر انتظارتون نبا یروشن ندهیآ دید،شایدیمادرتون رو ند

از مادرم رو به  یذهنم شکل خاص يتونم تو یکه نم نینمش،ایخوام برم،دوست دارم بب یخاطر م نیبه هم قاًیدق-

.کنه یم تمیبکشم،اذ ریتصو

.«د؟ییکه کامالً تنها دیکه اگه اون جا به بن بست برس دیدون یم چیه-

.رزادیپ يهم تنهام آقا نجایمن ا-

.کنه یا همه همزبون شما هستند،فرق مآدمه نید،ایکن یاشتباه م-

 یلیام خ یزندگ يمتأسفانه من تو.فهمه،نداره یکه زبونت رو نم بهیغر کیبا  یفرق چیکه همدل نباشه ه یهم زبون-

.هیجور نیا دمید نیهم يخوب برخورد داشتم،برا يکم با آدمها

.«دیبا من ازدواج کن«:خم شد زیم يگالسه اش رو کنار زد و رو کافه

کرد که تا چند لحظه مغزم قفل کرده بود،نگاه مشتاقش  انیجمله رو ب نیمقدمه ا یب نیباز موند،شهرام همچ دهنم

 يحتهایوقت به نص چیخوام،ه یم یچ یاز زندگ دمینفهم چوقتیمن ه«:ادامه داد.دیرقص یچشمهام م نیکنجکاوانه ب
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خوام طبق  یحاال م.ازم گذشته بود یبود و سن دهش ریصداقت حرفهاش رو متوجه شدم که د یمادرم گوش نکردم،زمان

گفت  یم شهیمادرم هم.اون ازدواج کنم،همون طور که اون دوست داره،با عشق،درست مثل خودش و پدرم ۀخواست

 نیدونم که گوشتون از ا یم.احساس رو کردم نیا دمیکه شما رو د يو من از روز ادیخودش م يروز هیجفت آدم 

.«!ایمامان عاشق شماست ما... دیخواد صداقت رو از نگاهم بخون یدلم م یحرفها پره،ول

.«تونم ینم... من«:تکون دادم یرو به سخت لبهام

.خورم یکنم،قسم م یمن خوشبختتون م... چرا؟-

من قصد ازدواج ندارم،اصالً،به «:دمیسردم گذاشت،رعشه به اندامم افتاد و دستم رو پس کش يدستها يرو رو دستاش

.«وجه چیه

هست  یکیفته،یب ياگه قراره اتفاق بد يمادرتون ببرم آلمان،اون جور دنید يخورم که شما رو برا یقسم م... چرا؟-

.نداره يادیفرصت ز ا،مامانیما دیقبول کن... که پشتتون باشه

شما فقط به خاطر«:آوردم یپرده به زبون م یب دیرس یبه ذهنم م یچ هر

.«د،درسته؟ید یمرو  شنهادیپ نیا دیدار مادرتون

 میدو ماه فرصت داره،تصم یکیگفت که اون فقط  یابداً،من به شما عالقه مند شدم،منتها اگه پزشک مامان امروز نم-

.ازدواج با شما صبرکنم يبرا یداشتم کم

.«...گهیدو ماه د یکی«:لب گفتم ریز

داشتم اول از همه،ازتون  میزدواج با شما تصمدر مورد ا... گهیدو ماه د یکیبله،فقط «:داد و گفت هیاش تک یصندل به

امروز دکتر برنامه ام  يحرفها یشه،ولیموشکاف تر م رهیسنش باال م یوقت د،آدمیدون یکنم بعد،حتماً م دایشناخت پ

مامان رو  طیا،شرایکنم ما یخواهش م... بودم امرزو انجام دادم هکه به چند ماه بعد موکول کرد يخت،کاریرو به هم ر

 یقدر دوست و آشنا دارم که م گه،اونید یکیتونستم برم سراغ  یکردم م یمن اگه فقط به مادرم فکر م د،یکندرك 
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من به  ثلاومدم سراغ شما،چون مامان هم م یرو تموم کنم،ول زیو بعد از چند ماه همه چ رمیبگ یماهه عروس هیتونم 

...عالقه داره،چون داًیشما شد

.«ندارم یشناخت چیخوام اشتباه کنم،من از شما ه ینم رزادیپ يونم قبول کنم آقات یمن نم«:رو قطع کردم حرفش

کنار من  دیتون یکه م دیاز بابت من راحته،هر موقع احساس کرد التونیخ دیکه احساس کن یزمان م،تایکن یم غهیص-

.میکن یم یعروس دیخوشبخت باش

.«رفته که چقدر بهت محبت کرد؟ ادتی؟يدیرو ند نوایب رزنیاون پ ا،مگهیقبول کن ما«:صدا به سرم افتاد دوباره

داره  رزادیخانوم پ«...»یدونیمادرم،تو که م شیخوام برم پ یخوام ازدواج کنم،م یمن نم«:جواب صدا رو دادم مستأصل

 تونم به خاطر محبت هاش با سرنوشت خودم یشه،نمیآخه نم«... »یخوشحالش کن یتون یکه م هیراه ا،تنهایما رهیم یم

 يگذار یبود م يو اگه مرد بد یکن یم غهیمدت ص هی،يدیرو از دست نم يزیکه چ ؟تويکدوم باز« ... »کنم يباز

 دیترد«:شهرام که تا اون لحظه سکوت کرده بود گفت.نداشتم که به صدا بدم یبار جواب نیا.»ات یسراغ زندگ يریم

.«دیشیمن مونیبندم که پش یام شرط م یسر تمام زندگ د،منینداشته باش

.«فکر کنم دید،بایچند روز به من فرصت بد«:نگاهش کردم متفکرانه

.«د؟یزن یچرا حرف نم«:دیشهرام پرس.کردم یراه سکوت کرده بودم و به رو به رو نگاه م يتو

.«بگم؟ دیبا یچ«:دمیپرس. بهش کردم  ینگاه مین

.دمیجواب مدر کمال صداقت به همه شون  د،منیبپرس دیدار یهر سوال دیتون یم-

الزم باشه  ،اگهینگرفتم،در ثان یمیاعتماد ندارم،اوالً که من هنوز تصم دیکه شما بگ يزیمن به چ«:مراد افتادم،گفتم ادی

.«از شما بپرسم نکهیکار رو بکنم،نه ا نیخودم ا دمیم حیبدونم،ترج يزیچ

ممکنه دروغ بگم؟ دیکن یفکر م-

.باًمطمئنمیکنم،تقر یفکر نم-
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گم؟یکه دروغ م دیاز کجا مطمئن.تون خوشم اومد ییگواز رك -

خودش رو بگه؟ یمنف اتیرابطه،خصوص کیاز همون شروع  ادیم یکدوم آدم-

!گمیمن م-

 یهستم،ول یمعاشرت باًیهستم، درسته که تقر یمن آدم خشک«:زد و گفت یمیلبخند مال.نگاهش کردم مشکوکانه

از خاله  یول ستمین ریسخت گ ادیام ز ندهیشخص کنم،در مورد همسر آم يروابطم محدوده ا ۀهم يتو دمیم حیترج

.«دمیداخالق شما ن يرو تو تیخصوص نیا اد،خوشبختانهیخوشم نم چیه يزنک باز

.دیشناس یهنوز من رو نم د،شمایزود قضاوت نکن-

بگم،شما از تمام  کیمنزل چه محل کار،جا داره بهتون تبر يچه تو.نظر دارم ریچرا،من مدتهاست که شما رو ز-

.دیاومد رونیمن موفق ب يشهایآزما

.«د؟یخند یم یبه چ«:دیکه کرده بود خنده ام گرفت،پرس يا هودهیکار ب از

 یکه با شما ازدواج م ستمیهنوز ده درصد هم مطمئن ن د،منیبرس جهیبه نت دیخوا یم عیسر یلیشما خ نکهیبه ا-

.دیکه کرد یقاتیو از تحق دیکن یتون صحبت م یاخالق اتیاز خصوص دیکنم،اون وقت شما دار

.کنه یکمکتون م يریگ میتصم يمسائل تو نیدونستن ا.دیخواستم که بدون... باالخره،-

.«سر کار دیبر نجایبراتون سخته که از ا لهیدنبالتون،بدون وس امیفردا صبح م«:ستادیا مارستانیب يجلو

.رمیممنونم،خودم م-

.دیمون یامان مم شیکه امشب پ یمرس-

کنارش .تعجب کرد و هزاران بار تشکر دنمیاز د رزادیپ مارستان،خانومیب يکردم و رفتم تو یتکون دادم،خداحافظ سر

گرده،یبر م یروز سالم به زندگ هیو  شهیدادم که حالش خوب م يدواریبهش ام ینشستم و کل

.ممکن بود ریشهرام غ يکه طبق گفته ها يزیچ
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تونستم به  ینم گهینه،د.شدم رهیخ یقاب گردنم رو باز کردم و ساعتها به عل دیخواب رزادیم پخانو یشب وقت اون

 یهمراهم بود و گوشه و کنار م شهیاش هم هیام،برام عادت شده بود،سا یزندگ يتو یکنم،وجود عل انتیعشقم خ

که باشه  یمراد هر چ:تمگف یبه خودم م.دممشترك با مراد،دچار عذاب وجدان شده بو یزندگ يبارها تو.دمشید

عذاب وجدان همراهم  نیوقتها ا یگاه.»فکر کنم؟ يا گهیکه هنوز به مرد د دمیشوهرمه،من چطور به خودم اجازه م

.گذاشت یبود و راحتم نم

روح و قلب من متعلق .عذاب وجدان رو تحمل کنم نیخواست ا یدلم نم گهید... ینبود،ول یچند که مراد مرد زندگ هر

 !فکر کنم يا گهید زیعشق به چ نیاز ا ریتونستم غ ینم گهیمالک تمام وجود من بود،د ید،علبو یبه عل

و هشتم یس فصل

شب گذشته حال  یخواب یخسته بودم و به خاطر ب یلیخ نکهیبه سر کار رسوندم و با ا یبعد خودم رو به سخت روز

که  دمیاومدم شهرام رو د رونیاز آموزشگاه ب یبعد از ظهر وقت.کردم ينداشتم،هر طور بود روزم رو سپر يمساعد

.ستادهیمنتظر ا

.خاطر اومدم دنبالتون نیهم د،بهیفکر کردم که حتماً خسته ا-

.دیدیزحمت کش-

.«مونم یامشب هم اون جا م مارستان،یب دیاگه ممکنه بر«:حرکت کرد گفتم ینشستم و وقت نیماش يتو

.مامان امروز مرخص شدند-

جداً؟-

برم  یاش رو نداشتند،شما رو م یروح یموکول شد،آمادگ ندهیآ ۀامروزشون به هفت یدرمان یمیش ۀه،جلسبل-

.دیاستراحت کن د،بهترهیرس یخسته به نظ م یلیخونه،خ
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.ممنونم-

.«اجازه دارم باهاتون در تماس باشم؟« :دیدر خونه نگه داشت پرس يجلو یوقت.کرد یسکوت رانندگ يبعد تو و

د؟یمن رو دار ةرمگه شما-

.بله،دارم-

.«د؟ییشما گهینم يزیو چ زنهیکه هر روز زنگ م ینکنه اون«:گفتم طنتیش با

مثل بچه  نکهیحرفم رو بزنم،نه ا رمیگ یتماس م ییجا یوقت دمیم حیخانوم،من زبون دارم،ترج ریخ«:گفت يجد یلیخ

.«ها سکوت کنم

.«دارم یلفنخوام،آخه مزاحم ت یمعذرت م«:و گفتم دمیکش خجالت

.تونم بدم تلفن رو کنترل کنند یم دیبخوا ست،اگهین یبیعج زیچ-

.کار رو کردم،فعالً خداحافظ نیخودم ا دیممنونم،شا-

که نشسته  دمیرو د یخونه،عل يرفتم تو یوقت.دور شد يادیو با سرعت ز ومدیساختمون ن يانتظارم،شهرام تو برخالف

اول خودم حق  ۀدفع... نه، گهیبار د نیا... راحت باشه، التیکنم،خ یقبول نم«:گفتم یکنه،با نگران یو با لبخند نگاهم م

.«حاال که دارم یانتخاب نداشتم،ول

قبول  یعنی«:اتاق،معصومانه نگاهش کردم و گفتم يام رو درآوردم و لباس عوض کردم،اومده بود تو يو روسر مانتو

:درست کردم،نگاهم افتاد به چشمهاش يچاآشپزخونه و  يرفتم تو.»نه،امکان نداره... کنم؟

مادرش با خودش  يبه خاطر محبت ها يخوا ینگاهم نکن،تو که نم يجور ،اونیعل ستمیمعرفت ن یخدا ب به»

خوام دوباره  یکنم،نم یتو زندگ ادینگه دارم،دوست دارم با  یتونم تو ور مخف ینم گهید... ؟يخوا یکنم،م یعروس

.«شه؟یمگه م... ؟يشد وونهیبگم؟د ؟بهشیچ... رهیتو رو ازم بگ یکس

.«ياومد ریا؟دیما يکجا بود«:بود نایزنگ در بلند شد،با عجله در رو باز کردم،م يصدا
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.تو ایب-

.«؟!يکجا بود ینگفت«:تو و در رو بست اومد

؟يمگه امروز سر کار نبود-

مشهد،آخه  میبر نایبردارم و با مادرم ا بچه ها رو يگرفتم،قراره دو سه روز ینه،راستش امروز و فردا رو مرخص-

.لهیپنجشنبه هم تعط

ا،چه خبره؟-

نه؟ ای يتا حاال کجا بود شبیاز د یگیوفاته،باالخره م-

.بودم،امروزهم سرکار مارستانیب-

؟یواسه چ مارستانیب-

.شده بود يبستر رزادیخانوم پ-

؟یگیتو رو خدا؟راست م-

.آره،طفلک سرطان داره-

،نه؟يهم نداره،فکر کنم شصت و خورده ا یطفلک،سن... ياو-

.حدودهاست نیآره،هم-

.يبود مارستانیب شبیگل کرده بود،چون د رزادیمحبت پسر پ نیپس واسه هم-

.«؟یچ یعنی«:کردم تعجب

.«گفت یم یچ نمیکن بب فیحاال تعر!کلک دمتونیخودم د«:دیخند طنتیش با

.«؟یبکنه و تو نفهم یغلط هیساختمون  نیا يآدم تو شهیم«:و گفتم دمیخند

؟!گفت یم یبهت چ نمینه واال،بگو بب-
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.کرد يبابا،ازم خواستگار یچیه-

.«پس باالخره کار خودش رو کرد!؟يدید«:خنده ریو غش غش زد ز دیکش یاز خوشحال یغیج

.یآره،همون شد که تو گفت-

؟ها؟يداد یجوابش رو چ... خب-

.ر کنمفک دیبا ،گفتمیچیه-

.«؟ياز دست بد يخوا یرو م یخوب نیبه ا ؟فرصتيشد وونهید ؟مگهیچ یعنی«:اش محو شد و اخم کرد خنده

راستش از  یخوام ازدواج کنم،ول ی،نم یمن اصالً،گذشته از همه چ.شهرام ندارم يرو یشناخت چیمن ه... نایم نیبب-

که،اون  یدون یآخه م... پسرشه دودل شدم یخوشبخت بده و تنها آرزوش یلیحالش خ رزادیخانوم پ دمیکه فهم یوقت

تا ازش .کنم یم غهیص یمدت هیحساب هم،اگه به پسرش جواب مثبت بدم تا  نیهم يمحبت کرده،رو یلیبهم خ

.رمیبار ازدواج نم ریمطمئن نشم ز

.فته بودمتو بودم تا حاال صد بار بهش بله گ يمن اگه جا... یباش یمنطق یتون یچه خوب م!خوش به حالت-

.یهست یات راض یکه از زندگ ؟تویگیرو م نیچرا ا گهیتو د-

بهش جواب  يخوا یم یحاال ک... شدم یم رزادیچون و چرا عروس پ یتو بودم ب ياگه جا یام،ول یآره خب،راض-

؟يبد

.فکر کنم یکم هیدونم،بهتره اول  ینم-

کنم و بگم  یخواستم ازت خداحافظ.میزود پرواز دار برم،صبح دیبا گهید ،منیموفق باش دوارمیدر هر صورت ام-

.لهیبچه ها هم تعط ۀکالس جمع

.خب،خوش بگذره یلیخ-

غرق افکارم بودم که .شهرام مشغول کردم شنهادیگوشه نشستم و فکرم رو با پ هیرفت،ت اشب  نایو م میکرد یروبوس
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.باز هم سکوت.»بله؟«:رو برداشتم یگوش.تلفن زنگ زد

؟یزن یمچرا حرف ن-

.«!کار رو نکن نیا«:گفت یفیضع ينفر با صدا کی

.«د؟یهست یشما؟شما ک«:دمیپرس متعجب

.«ازدواج نکن کهیکار رو نکن،با اون مرت نیا«:زد یحرف م یمرد بود،به سخت کی يواضح تر شد،صدا صدا

د؟یکن ینم یخودتون رو معرف د؟چرایهست یشما ک... که؟یکدوم مرت-

.يعماد ی،علام یمن عل... من-

.«کجاست؟ ناید؟میزن یکجا زنگ م د؟ازیهست ،شمايعماد يآقا«:گفتم وحشتزده

.من فرصت بده ا،بهیکنم ازدواج نکن ما یخواهش م-

.«د؟یگیم یچ دیشما دار« : انداخت،گفتم یبه قلبم چنگ م یکیاز تعجب باز مونده بود،انگار  دهنم

 رزادیکنم،با پسر پ یبه من فرصت بده،خوشبختت م... از زبونت بشنوم، اسمم رو ،بگذاریبگو عل... به من نگو شما-

.ازدواج نکن

.«!ستیفهمم،گمونم شما حالتون خوب ن ینم... من«:گفتم یسخت به

.شدم یروان یازدواج کن رزادیبا پسر پ يخوا یم دمیشن یآره،وقت-

 نیا دیتون یم يمنه،چه جور یمیدوست صم ناید،میشما زن دار... د؟ییواقعاً شما نیا... يعماد يآقا شهیباورم نم-

شده،نه؟ یاشتباه... دیکن یم یشوخ د؟حتماًیحرفها رو بزن

.گهید يجا هیبرمت  یکنم و م یببره،عقدت م ییموضوع بو نیاز ا نایگذارم م یبه خدا نم-

.«ست؟یاونا براتون مهم ن د،سرنوشتیعاشق شماست،شما دو تا بچه دار نایم«:شدم یعصب

. ...شدم،باور کن رورویز کهویشده، یفهمم چ یخودم هم نم-
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اگه از همون ... ؟!یزن یزنگ م نجایکه هر روز ا ییبشنوم،پس تو يزیخوام چ ینم گهید... نگو یچیه«:دمیکش ادیفر

...گفتم یم نایرو به م زیدونستم همه چ یاول م

زنگ  نجایا گهید ۀدفع هیاته، خجالت بکش،اگه نشده،اون زن بدبخت عاشق توست،مادر بچه ه ریهنوز هم د البته

.«خورم یکنم،قسم م یرو خبر م سیپل یبزن

 يزیده؟چیرنگت پر ا؟چرایچته ما«:دیباز کرد متعجب پرس نا،دروکهیرو قطع کردم و با عجله رفتم سراغ م یگوش

.«شده؟

شوهرت خونه است؟-

.وله بخرهبچه ها هله ه يرفت برا شیساعت پ مین نینه،چطور مگه؟هم-

 دیاومد،گفتم شا یو صدا م ،سریچیه«:گفتم نیهم ياش رو از هم بپاشم،برا یبه حالش سوخت،نخواستم زندگ دلم

.«افتاده باشه یاتفاق

 ۀصدا از طبق دیما همه حالمون خوبه،شا.يشد یاالتیخ ست،حتماًین يزیچ!خهیچقدر  نیبب«:و دستهام رو گرفت دیخند

.«؟!باال بوده

.«زنه یدلم شور م نا،منیکنم مسافرت نرو م یخواهش م«:مگفت ملتمسانه

دو روزه واسه ات افتاده  یکی نیا يهمه اتفاق که تو نیا ،بايدلهره دار يخودیدلم،ب زیعز ستین يزیچ-

شت؟یپ امیب يخوا ی،میکنم استراحت کن هی ه،بهترهیعیطب

.استراحت کنم دی،باینه،نه،بمون خونه ات،فکر کنم تو درست بگ-

شد،مگه نه  یباورم نم... نا؟یترس برم داشته بود،شوهر م.انگار دچار کابوس شده بودم.خونه و در رو بستم يتو اومدم

شوهرش چه  دیفهم یبدبخت،اگه م ينایطفلک م... شده بود؟ یپس چ... اونا با عشق ازدواج کرده بودند؟ نکهیا

تونستم باهاش روبرو بشم؟حالم ازش بهم  یم يچه جور گهید... شد یتلفن به من گفته حتماً داغون م يپا ییزهایچ
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!؟ياونهم چه عالقه ا!کرد؟ یو خوش برخورد چه چندش آور به من ابراز عالقه م تیخورد،اون مرد با شخص یم

رفتم  یم دیکه زد بلند شدم و رفتم حموم،با دهیسپ.و تا خود صبح به پنجره چشم دوختم دمیشاخه تلفن رو کش دو

نبود،آهسته در خونه رو بستم و قفل  يراه پله ها خبر يتو.در خونه رو باز کردم دیآماده شدم و با تردکم کم .سرکار

صبر کن «:گفت.دمیمتر از جا پر هیستاده،یخونه شون ا درچهارچوب  يکه تو دمیرو د نایبرگشتم شوهر م یکردم،وقت

.«باهات حرف بزنم دیرسونمت،با یم

.«برم یوگرنه آبروت رو متمومش کن «:گفتم یفیضع يصدا با

اون روز زمان به .بکشم یکه نشستم تونستم نفس راحت یتاکس يتو.دمیاومدم و تا سرکوچه دو نییعجله از پله ها پا با

امن من شده  گاهیکه تا اون روز تنها جا يخونه ا.کرد به خونه برگردم یگذشت و مجبورم م یم شهینظرم تندتر از هم

 ادتیرفتم ع.برگشتند،برم خونه نایا نایم یکنم و وقت فرار يدوست داشتم دو سه روز.مدیترس یبود و حاال ازش م

هم و  يتو دمیاخمهام رو کش دمیبه دم در رس.ندارم که برگردم نیجز ا يچاره ا دمیکه شد د رزاد،غروبیخانوم پ

 نایم ۀبه در خون یص نگاهبا حر.در خونمه يقشنگ جلو یلیسبد گل خ هی دمیمحکم و استوار از پله ها رفتم باال،د

 نیهمچ.روم سبز شدند يباال جلو ۀطبق يها هینه که همسا ایدو به شک بودم زنگ در رو بزنم .و رفتم جلو کردم

 یبودم و به سبد گل نگاه کردند که هول کردم و نتونستم درست و حساب نایم ۀدر خون يمشکوکانه به من که جلو

.کنم یاحوالپرس

 امیپ ۀدکم.دمیکه داشتم در رو بهم کوب یخونه و با تمام حرص يم سبد گل رو کنار زدم و رفتم توکه رفتند با پا یوقت

...بازم سکوت... سکوت... سکوت... «:کردم گوش دادم یکه لباس عوض م یرو زدم و در حال ریگ

... د،ممنونمیریمن تماس بگخب،زنگ زدم حالتون رو بپرسم،لطفاً با  اریبس... د؟یستیخانوم،شهرام هستم،منزل ن ایالو،ما

.«دوباره سکوت

.که شهرام بهم داده بود شماره رو گرفتم یکارت يرو برداشتم،از رو یآب خوردم و گوش وانیل کی
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بله؟-

.هستم ایسالم آقا شهرام،ما-

.وقته منتظرتونم یلید؟خییسالم،شما-

.خونه دمیتازه رس-

د؟یدیرو د هیهد-

.«از طرف شما بود؟دسته گل «:دمیتعجب پرس با

باشه؟ گهید یکیمگه قرار بود از طرف ... بله،قابل شما رو نداشت-

.آورده،در هر صورت ممنون ینفر اشتباه هینه،نه،فکر کردم -

.خوشتون اومده باشه دوارمیکنم،ام یخواهش م-

 یقشنگه،ول یلیخ«:خونه يتوزدم رفتم و دسته گل رو از دم در برداشتم و آوردم  یحرف م یکه باهاش تلفن یحال در

.«د؟یکار رو کرد نیممکنه بدونم به چه مناسبت ا

.ارادت ،عرضيطور نیهم-

.شهیدردسر م د،برامیکار رو نکن نیا گهیلطفاً د یممنونم،ول-

؟يچه دردسر-

!ها هیهمسا-

؟!ربط داشته باشه یکنم به کس یفکر نم-

.بهم نگاه کنند يجور هیهستم همه  نجایکه ا یمدت کوتاه نیدوست ندارم ا.ظاهراً که به همه مربوطه-

کار رو کرده؟ نیا یمگه کس-

حالشون  یاونجا بودم ول شیدو ساعت پ یکیحالشون چطوره؟البته تا  رزادیپ م،خانومیبگذر«:بحث رو عوض کردم-
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.«اصالً خوب نبود

 ییداروها گهید دن،انگاریخواب.بده یلیهنوز هم خحالشون .دیبود نجایبهم گفتند که ا.مامان هستم شیبله،من االن پ-

که دوست  يآخر رو هر جور يروزها نیبگذارم ا دیبا.کنند یاند،اصالً آرومشون نم دهیفا یکنند هم ب یکه مصرف م

.کنند یدارند زندگ

.متأسفم-

د؟یگرفت میتصم د؟باالخرهیکار کرد یشما چ-

.امیکنار ب هیقض نیا اتونم ب یکنم نم یم يهنوز نه،راستش هر کار-

؟!شنیچقدر خوشحال م دیکن یکه م يبا کار نکهیا د؟بهیبه مادر هم فکر کرد-

 ید،وقتیکن یکار رو م نیرسم،شما به خاطر دل مادرتون ا یم جهینت نیکنم به ا یبه مادرتون فکر م یاتفاقاً وقت-

.ستین یزندگ ۀادام يبرا ینینباشه تضم شونیا

شما تمام ... خودم هستم،گفتم که یاصل لیدل یول رهیتأث یوسط ب نیمادرم ا یکه خوشحال گمیمد،نیکن یاشتباه م-

چه بهتر که ... تصوراتم بوده يتو شهیکه هم دیهست یهمون کس د،درستیختیبه هم ر ندهیآ يمحاسبات من رو برا

.وصلت موافق هستند نیمامان هم صد در صد با ا

 ینکته توجه م نیحتماً به ا د،مادرتونیکه شما هنوز ازدواج نکرد یزنم،در صورت وهیب هی د؟منیقدر مطمئن نیاز کجا ا-

.کنند

نوزده سال از شما بزرگ ترم؟اگه قراره  باًیو نه سالمه و تقر یبگم که س یمن چ ید،ولیدرسته،شما قبالً ازدواج کرد-

 داًیمادرم شد.ستیحرفها ن نیدر ضمن،اصالً ا... هم براشون مهمه، نیمادرم مهم باشه،پس ا يبرا دیکه شما گفت يزیچ

.شنیخوشحال م شتریاز خود من هم ب یحت دیاگه جواب مثبت بد دیمطمئن باش.به شما عالقه مند هستند

.شهیم يریگ میوجود داره که مانع از تصم ییزهایمن چ یزندگ يفکر کنم،تو شتریب دیاجازه بد-
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من هم بدونم؟ ؟ممکنهییزهایچه چ-

.ستیبه گفتنش ن یتونم بگم،چون لزوم یأسفانه نمنه،مت-

؟!دیکه هنوز به فکر شوهر مرحومتون هست دیبگ دیخوا ینکنه م-

د؟یکرد يفکر نیچرا همچ-

.دستتونه يازدواجتون تو ۀچند وقته شوهرتون فوت کرده هنوز حلق نکهیآخه با ا-

.«درست حدس زدم؟«:دیکردم،پرس سکوت

.نه-

.تا خودم رو بکشم کنار دیاگه هست بگ... ونه؟یدر م يا گهیمرد د يپا-

.دیندار يبرم،کار دیبا گهیخوام،من د یمعذرت م-

.میبهتره موضوع رو عوض کن... ناراحتتون کردم؟-

.استراحت کنم یکم هیخوام  یم دیوجود نداره آقا شهرام،اگه اجازه بد يا گهیموضوع د-

.ت تون رو گرفتمخوام که وق یمعذرت م.کنم یخواهش م-

.د،خداحافظیدار اریاخت-

.د،خداحافظیمواظب خودتون باش-

.«بله؟«:رو برداشتم یتلفن بلند شد و فوراً گوش يصدا.رو قطع کردم و چشمام رو بستم تلفن

.باهات حرف بزنم دیا،بایقطع نکن ما قهیدق هی-

 یحال و روز خوب یلیخواد؟خ یاز جون من م یچ هگید نیا«:لب گفتم ریتلفن رو قطع کردم و ز عیبود،سر نایم شوهر

 یکه م ییصدام رو تا جا.شوکه شدم نایشوهر م دنیزنگ در بلند شد،از د يصدا.»هم شده قوز باالقوز یکی نیدارم ا

 یبگذار زندگ.يبکش،تو زن و بچه دار ؟خجالتيخوا یم یچ«:که دشاتم گفتم یآوردم و با تمام حرص نییتونستم پا
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.«ام رو کنم

 نایگذارم م ینم گمیم یبگذار باهات حرف بزنم،وقت گمیم ا؟بهتیما هیها چ يبچه باز نیا«:گفت یلحن حق به جانب با

.«؟یهست یفهمه، تو نگران چ یواقعاً نم یعنیبفهمه 

 هیقض یخورم اگه تمومش نکن یقسم م... دهنتو ببند«:پرخاشگرانه گفتم.آوردم یاون همه وقاحت داشتم شاخ درم از

.«گمیبگم،خدا شاهده بهش م نایبه مرو 

و  دمیکش زیخونه رو بستم،تلفن رو از پر يقفلها دم،تمامیکیتر یبودم که داشتم م یاون قدر عصبان.خونه رو بستم در

 يصحنه ها.»!...آرامش!... آرامش«:لب گفتم ریز.باشم و عضالتم رو رها کنم لکسیکردم ر یسع.گوشه بغ کردم هی

.«شه؟یکابوس ها تموم نم نیچرا ا!؟یکپس !آرامش؟«:نم نقش بست،پوزخند زدمذه يچند لحظه قبل تو

نگذاشتم و تلفن رو هم  رونیپام رو از در ب شتریب نانیاطم يخونه،برا ينشستم تو.بود لیاون روز همه جا تعط يفردا

برگشتم به .فکر يضبط و رفتم تو ينوار گذاشتم تو.کنم يسپر يخبر یب يدادم کل روز رو تو حیترج.وصل نکردم

...گذشته ام

طرف  دمیچرخ!... رو اشتباه اومدم؟ یراه زندگ دیشا... کردم و نکردم؟ یم دیکار با یکار من اشتباه بوده؟چ يکجا

چند  يها و تجربه ها یتمام سخت يانگار رد پا... کردم؟ یطور احساس م نیخودم ا ایشکسته شده بودم  نه،واقعاًییآ

افتاد من  یاتفاقها نم نیاگه ا«:دمیلب نال ریز.دست داده بودم زچقدر زود طراوتم رو ا.ه بودصورتم موند يرو ریسال اخ

 یعنیچقدر آرزو داشتم که درس بخونم،.یعکاس يدانشجو شده بودم،دانشجو ؟حتماًیتیچه وضع ياالن کجا بودم؟تو

يتو دنش،حتماًیشد برم د یم مکنم،کاش رو دایرو پ دیتونستم ناه یاالن کجا هستند؟ کاش م ممیقد يها یهمکالس

هنوز با پدرام دوسته؟باالخره تونستند ازدواج کنند؟ازدواج  ؟یچ دیمروار. بود یاش موفق بوده،دختر درسخون یزندگ

روح  یب... خسته ام... شد ینم يجور نیام ا یکاش زندگ... خوش به حالشون!... خوشبختند یلیکرده اند حتماً خ

.«!شدم
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:دیچیشم پگو يفرهاد تو يصدا

تموم قصه ها يپاها يجا

غربت تو تموم لحظه ها رنگ

یصورتت تا بدون يرو مونده

!ازت مونده به جا یامروز چ حاال

و نهم یس فصل

شدم و  داریدوشنبه صبح زود از خواب ب.فرهاد نیدلنش يو صدا یهم به روال پنجشنبه گذشت،من بودم و عل جمعه

.رفتم سفارت

؟یوم رحمانشد خان یجواب من چ-

بشه اول از  ياگه خبر دیباش د،مطمئنیصبر کن دیه،بایشما در حال بررس نش؟مداركیخانوم ب دیشما چقدر عجله دار-

.میدیهمه به خودتو اطالع م

صبر کنم؟ دیبا یطول بکشه؟تا ک گهیچقدر د دیکن یفکر م-

 لیکشه،چرا وک یچقدر طول م ستیمعلوم ن چی،هبشه یاش ط یقانون يکارها دیبا.بره یقبالً هم به شما گفتم،زمان م-

.افته یکارتون زودتر راه م يجور د؟اونیریگ ینم

.خودم دنبالش باشم دمیم حیترج-

.دیهم صبر کن گهیمدت د هی دیوصف مجبور نیخب،با ا یلیخ-

 رانیر از ات عیاومده بود، دوست داشتم هر چه سر شیکه پ یبا اوضاع.اومدم و رفتم سرکار رونیسفارت ب از

ذوق زده .بود نایهنوز لباس عوض نکرده بودم که در زدند،م.خونه دمیغروب بود که خسته و کوفته رس.برم
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.«؟یبرگشت یسالم،تو ک«:گفتم

.«ا؟یبود ما نیمن ا يجواب محبت ها«:کرد بغض

.«ه؟یچ نا؟منظورتیشده م یچ«:کردم تعجب

به تو کردم؟ يا يمگه من چه بد ؟یرو از هم بپاشام  یزندگ يخوا یم ؟چرايخوا یم یمن چ یاز زندگ-

.«؟یگیم یه؟چیچ انیجر«:دمیو واج پرس هاج

دونم،خوبه الاقل  یرو م زیخودت رو به اون راه نزن،من همه چ«:کرد گفت یم هیکه گر یرو برد باال و در حال صداش

 یم ،خوابيا شوهرم گرم گرفته بودب یختیکه نبودم چه ر يچند روز.گفتند یاگه بهم نم م،یدار یخوب يها هیهمسا

؟يشد یموندم و سر کار هووم م

که خودش  رمیخواستم دستش رو بگ.بدم حیبرات توض ،بگذاریکن یبه تو گفته؟باور کن اشتباه م یرو ک زهایچ نیا-

 ینداشت ،چشميمن نظر دار یکه به زندگ دمیفهم یم دیهمون روز اول با ،ازیدست به من نزن عوض«:عقب دیرو کش

دنبال شوهر  ،چشمتیخواست یرو نم رزادیپ رهم پس نیشد، واسه هم یات م يمن حسود ،بهینیمن رو بب یخوشبخت

.«منه

به من يحق ندار نا،تویم یکن یبه خدا اشتباه م«:پر از اشک شد چشمام

.«تو رو به هم بزنم؟ یتونم زندگ یم يجور ،چهیدوست من ،تویبزن تهمت

 ؟فکريبه بچه هام فکر کرد... تو واسه من رنگ نداره يحنا گهیار،دیدر ن يباز بمینه غردهنت رو ببند واسه من ن-

مظلومم نگاه  ۀافیبه ق.رونیمن بکش ب یپات رو از زندگ... اد؟یسرشون م ییچه بال يریاگر شوهرم رو ازم بگ يکرد

بره،فقط  نییخوش از گلوت پاگذارم آب  یکشمت،نم یم دابه خ يدیدوروبر شوهرم پلک گهیبار د هینکن،اگه بفهمم 

.«!کنم یکارت م یگفتم که چ... یباد به گوشم برسونه که دست از سرش ورنداشت

.«یکن یخدا اشتباه م نا،بهیم یکن یاشتباه م«: گفتم يبغض آلود بلند يخونه و محکم در رو بست،با صدا يتو رفت
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تمام .اومد یم اریاخت یاشکهام ب.موهام چنگ زدمو با حرص به  نیزم يخونه رو بستم،زانوهام خم شد،نشستم رو در

 يجور هیاش بودم،کاش  یمن که نگران زندگ فیح... تونست اون حرفها رو به من بزنه؟ يچه جور نایتنم داغ بود،م

اعصابم .دلم رو شکسته یلیکه با حرفهاش خ دیفهم ینبود و م نیکنه،کاش اون قدر دهن ب یکه اشتباه م دیفهم یم

.«بله؟«:دیچیپ یگوش يشهرام تو يرو برداشتم و شماره گرفتم،صدا یا عجله گوشب.داغون بود

 دیقبلش با رزاد،فقطیپ يتون موافقم آقا شنهادیمن با پ«:نگه دارم گفتم یکردم بغضم رو مخف یم یکه سع یحال در

.«نمیشما رو بب

.«وندنبالت امیم... حتماً... بله... بله..«:دیلرز یم جانیبه وضوح از ه صداش

 شه،آرومیدرست م زیجان،همه چ اینگران نباش ما«:دلسوز به خودم آرامش دادم يرو قطع کردم و مثل مادر تلفن

.«یگناه یدونه تو ب یخواد فکر کنه،مهم خداست که م یهر جور دلش م نایم زم،بگذاریباش عز

ف اف رو برداشتم و به شهرام گفتم زنگ در آپارتمان بلند شد،ا يصدا.دمیشدم و صورتم رو شستم و لباس پوش بلند

داده  هیتک نیشاخه گل رز به دست به ماش کیشهرام با .رفتم رونیرو برداشتم و از خونه ب فمیک.نییپا امیکه االن م

باشه تشکر  دهیکه شک دارم شن ییزدم و با صدا یزورک ندلبخ هیو گل رو گرفت طرفم، ستادیا دیبود،من رو که د

.میز کرد،سوار شدم و حرکت کردرو با نیدر ماش.کردم

 يسکوت کرده بودم و نگاه ثابتم رو.دیکرد رمیغافلگ یبگم،شما حساب یچ دیدونم با یدارم که نم جانیاون قدر ه-

کنم، جواب مثبت شما  یقبول م دیکه بگذار یمن امشب دربست در خدمت شمام،هر شرط«:شاخه گل بود،ادامه داد

 یمن آدم خونواده دوست.دیش ینم مونید پشیکه گرفت یمیاز تصم دیکن ،باورهیمن و مامان افتخار بزرگ يبرا

.«دیبکش یگذارم سخت یهستم،نم

 يزیچ گهیبه مقصد د دنیتا رس ستمیحاضر به شکستن سکوتم ن دید یهم وقت تیحرف زد،در نها یکل شهرام

لب  ریرو گذاشت رو به روم، زغذا  يمنو.تو میو رفت میشد ادهیپ.نگه داشت کیش یلیرستوران خ هی يجلو.نگفت
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.«من اصالً اشتها ندارم«:گفتم

سفارش  يزیچ هیکنم  یم د،خواهشیشیم مونیپش ره،بعداًینظ یرستوران ب نیا يچطور ممکنه؟غذاها«:خنده گفت با

.«دیبد

.«خورم یمن هم همون رو م دیشما بخور یهر چ«:رو بستم و کنار زدم منو

.«خب،من سراپا گوشم«:روشن کرد و گفت گاریس هیا داد،شد و به گارسون سفارش غذ خوشحال

 غهیص یعنی.دیکه خودتون گفت یبا همون شرط یکنم ول یشما رو قبول م شنهادیمن پ«:رو منظم کردم و گفتم افکارم

 ۀمورد گذشت د،دریبدون دیقبل از اون دو سه تا نکته وجود داره که با.کنم دایکه از شما شناخت پ یتا زمان میکن یم

.«منه

.«بوده گذشته، مهم از حاال به بعده یچ ست،هریمن مهم ن يشما اصالً برا ۀگذشت«:عجله گفت با

ازش  دیو شما با شهیوقت از من جدا نم چیبا منه، ه شهیزنم که هم یحرف م ياز گذشته ا«:زدم و گفتم یتلخ لبخند

.«دیاطالع داشته باش

.«دهیبه من رس زانمیاز عز یکیها از  نیا«:گفتم. دست پالك گردنم و حلقه ام رو نشون دادم  با

.«از عشقتون؟«:دینگاهم کرد و پرس کنجکاوانه

.« ...یبوده ول زیبرام عز یلیکه خ دهیبه من رس یبله،از کس«:سر تکون دادم و گفتم آهسته

کرده؟ انتیبهتون خ... ؟یچ یول-

«...تصادف کرد و سفانهم،متأیدیما اصالً به هم نرس... نه«:بهش زل زدم مهاجمانه

.«متأسفم،چند وقته؟«:رو ازش گرفتم،گفت نگاهم

.وقته،قبل از ازدواجم اولم یلیخ-

.«و حاال؟«:زد و گفت گارشیبه س یقیعم پک
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.ها رو از خودم دور کنم يادگاری نیتونم ا یمن نم دیها رو گفتم که بدون نیا-

.کنم یزندگ هیا گهیهنوز عاشق مرد د فکر که همسرم نیعمر با ا هیتونم  یمن نم یول-

 یبرام باق يشک و شبهه ا چیه يکه از عشق شما به خودم مطمئن بشم و جا یدونم،حق با شماست،من زمان یم-

 یرو به گذشته م ادشیو  ارمیها رو در م نیکنم،ا یکه با ازدواج دائم موافقت م یدرست همون موقع یعنینمونه،

.سپارم

.«با شماست يریگ میتصم گهیبود،حاال د نیحرف من هم«:دادم و گفتم هیام تک یلفکر،به صند يتو رفت

کرد،سرم رو انداختم  یم يباز گارشیو رفت،شهرام هنوز ساکت بود و با پاکت س زیم يغذاها رو گذاشت رو گارسون

.«ستین یباشه،حرف«:بزنم که گفت یحرف هیو دهنم رو باز کردم  نییپا

.«خوره،درسته؟ یفعالً به درد شما نم نیپس ا«:درآورد بشیاز ج یقوط هیزد و  یگکردم،لبخند کمرن نگاهش

دست  دیندازیب دیتون یالاقل م«:مظلومانه گفت. انیبرل يها نیبود پر از نگ بایانگشتر فوق العاده ز کیجعبه  يتو

.«راستتون

.«ظاهراً گشاده«:گفت تطنیدستم رو جلو بردم حلقه رو دستم کرد و با ش دیزدم و با ترد یکج لبخند

.«ادینه ز«:دستم جا به جا کردم و گفتم يرو تو انگشتر

.درستش کنند دمیم-

.چاق شدم دیست،شاینه،مهم ن-

.«!ارهیخدا اون روز رو ن«:رو انداخت باال ابروهاش

 میگذار یمراسم رو م«:و با اشتها شروع به خوردن کرد دیغذاش رو جلو کش د،بشقابیبه حرف خودش خند خودش

.«د؟یشب جمعه،موافق يبرا

.«زوده؟ یلیخ دیکن یپس فردا؟فکر نم«:دمیپرس متعجب
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.هم هست رینه،تازه د-

.«دیشما بگ یخب،هر چ یلیخ«:افتادم و گفتم رزادیخانوم پ يماریب ادی

.دیخر میریفردا صبح م-

.فردا سر کار باشم دیمن با یول-

.دیریبگ یمرخص-

.دادم یو سه روز قبل بهشون اطالع مد دیبا شه،حداقلینم-

د؟یسرکار هست یخب،تا ک یلیخ-

.تا ساعت دو-

؟یقیآموزشگاه موس-

.نه،موسسه زبان-

.دنبالتون امیباشه،م-

 یرو م جانیزد و بر خالف من اون قدر خوشحال بود که ه یحر م زیکریشهرام .سکوت مشغول غذا خوردن شدم در

. دراومده بود  یرفتارش به سرعت از اون حالت خشک و رسم.کرد یم یو شوخ دیخند یمرتب م.شد از نگاهش خوند

شهرام .هم يام رفت تو افهیدوباره ق نایم يادآوریبا  میدیبه خونه رس یوقت.کرد تیموضوع کم کم به من هم سرا نیا

.«میریخونه م نیاز ا گهید ۀهفت«:گفت یبا خوشحال

کجا؟-

.مادرم شیما،پ ۀخون يایم-

!نداشته باشه؟ يرادیالبته اگه ا... جا بمونم نیمن دوست دارم هم یول-

.«برمت سر کار،چطوره؟ یدنبالت، خودم م امیم ،صبحیهر جور راحت«:لحظه سکوت کرد و بعدش گفت چند
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.«خوبه،پس فعالً خداحافظ«:زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

.یخداحافظ خوب بخواب-

شدم  داریساعت ب يصبح با صدا یوقت.جام غلت زدم يرختخواب و ساعتها تو يتورفتم  يشب با افکار جوراجور اون

زنگ در که اومد با عجله لباس خوابم رو عوض کردم و رفتم دم در،شهرام بود،مثل شب  يکسل بودم، صدا يبدجور

.«ریسالم،صبح سرکار بخ خ«:قبل صورتش خندون بود

هاش راحت نبودم و رفتارم محتاطانه بود،به زور بهش لبخند زدم و با ادیرو داشت،ز بهیغر کیشهرام برام حکم  هنوز

.«؟يتو هنوز حاضر نشد«:دیپرس. جواب سالمش رو دادم

.«پوشم یتو،االن لباس م اینه،ب-

 يبرگشتم تو یوقت.رو برداشتم فمیو ک دمیام رو پوش ياتاق و با عجله مانتو و روسر يرفتم تو.خونه يتو آمد

.«؟يخور یم یخب،صبحونه چ«:ره،گفتمیور م لشینشسته و داره با موبا یندلص کی يرو دمیسالن،د

 نجایا يچه جور«:نگاه به دوروبرش کرد و گفت هیپالتوش، بیج يو تلفن رو گذاشت تو دیدوباره خند دنمید با

.«دست مبل هی یحت ،يندار یچیه>یکن یم یزندگ

.«ن؟یمز يرو ای نمیمبل بنش يداره که رو یچه فرق«:زدم لبخند

.«!جالبه«:هاش رو انداخت باال شونه

؟!يخور یم یصبحونه چ ینگفت-

؟یموافق.رونیرو ببرم ب زمیخانوم عز دمیم حیترج من

.«میبر«:زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

 نکهیا ستند،بدونیدونستنم که با من ن یراه پله ها بودند،سالم کردند،م يو شوهرش تو نایم.میاومد رونیهم از در ب با

کرد  یم یشدم،شهرام هم که داشت باهاشون احوالپرس رینگاهشون کنم در خونه رو قفل کردم و از پله ها سراز
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.«؟یشناس یرو نم يعماد ةمگه خونواد«:دیپرس میکه شد نیسوار ماش.کرد و دنبالم راه افتاد یعذرخواه

.«چرا«:گفتم خونسرد

.«؟ينکرد یپس چرا باهاشون احوالپرس«:کرد تعجب

.میندار ،رابطهيجور نیمه-

به مادرت «:دمیپرس.بحث رو ادامه نداد و حرکت کرد یاصالً متوجه منظورم نشده ول دمیاش فهم افهیاز ق نکهیا با

.«؟یگفت

.بشه زیخوام فردا شب که همه اومدن سورپرا ینه،م-

م؟یاونجاست؟چند تا مهمون دار یمگه فردا ک-

چند تا از دوستان خودم،بعد از عقد مامان حتماً  ةشه،بعالویخوشحال م دنشونیاز دکه مادرم  ییهمه هستند،تمام اونا-

رو دعوت  یفردا شب کس ۀواس يخوا ینم ؟تویتو چ... میکن یاون موقع همه رو دعوت م ره،یگ یمفصل م یعروس هی

؟یکن

.«رو ندارم یکس«:گفتم يدیذهنم شروع به جستجو کردم،بعد از چند لحظه با ناام يتو

 لیاون قدر فک و فام یبش رزادینگران نباش،از فردا شب که جزو خاندان پ«:گفت یناراحت شدم به شوخ دید یتوق

دورش خلوت تر باشه بهتره،نه؟ یهر چ ،آدميرو ندار یبهتر که کس ره،همونیم جیکه سرت گ یکن یم دایپ

رو داشته باشه که  یکی دیکت ما باممل يزن حداقل تو هی یبهتر باشه ول يجور نیشما مردها،ا يبرا دینه،شا-

.شهیسخت م یلیخ یکنه وگرنه زندگ تشیحما

.خانوما مشکله ي،برایگیفکر کنم تو راست م... آره-

.«نه سر کالس باشم دیساعت چنده؟من با«:م،گفتمیشد ادهیشاپ نگه داشت و پ یکاف هی يجلو

.«میرس ینگران نباش،م.مهیتازه هفت و ن«: گفتبود،بعد ساعتش رو نگاه کرد و  یبه دستهام کرد که خال ینگاه
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در  يبه من گفت که درست بعد از کالس جلو.از نه گذشته بود قهیکرد،چند دق ادهیموسسه پ يمن رو جلو یوقت

با .زد،سوار شدم یاپیچند تا بوق پ.دیشده بودم که رس دیناام گهید.نشد يازش خبر میتا ساعت سه و ن یمنتظرمه،ول

.«؟يناراحت شد«:ردنگاهم ک ینگران

؟یچ يبرا-

.کردم رید نکهیواسه ا-

.«يموند کیتراف يتو ست،حتماًیمهم ن«:زدم لبخند

.«یعذرخواه يکادو«:جعبه درآورد و داد دستم هی نیداشبورد ماش د،ازیخند

.«!ادیخوشت م یلیکردن خ دیاز خر نکهیمثل ا«:خنده گفتم با

.تو آره يبرا-

چشمهام بخونه که خوشم  يخواست از تو یکرد،م یکنجکاوانه نگاهم م.قشنگ بود یلیعت خسا هیرو باز کردم، کادو

.«قشنگه یلیممنون خ«: نه،گفتم ایاومده 

.«قابل تو رو نداره، خوشحالم که خوشت اومد«:جعبه درآوردم و دستم کردم،گفت يرو از تو ساعت

.«م؟یاول کجا بر«:دمیافتاد،پرس راه

.رمیم یم یاز گشنگ م،دارمیخور یناهار م-

 یندارم به خرجش نم اجیاحت يزیگفتم من به چ یم یهر چ.خان میکر میبعد رفت مویها ناهار خورد یکینزد همون

بعد از اون دو .هم از طرف مادرش که سر عقد بهم کادو بده یکیو  دیطال به انتخاب خودش برام خر سیسرو هی.رفت

 دهیفا یمن ب ياصرارها.دیخر یم عینگاه کنم،سر قهیدو دق يزیچ هیود به ب یکاف م،فقطیگشت ابونهایخ يتو یسه ساعت

 يو ساده ا دیسف رهنیپ دمیخودم خر ۀقیکه به سل يزیبود، شهرام دوست داشت اون روز سنگ تموم بگذاره،تنها چ

 یعنی«:دیچیمغزم پ يتو یعل يبه خودم نگاه کردم قلبم فشرده شد،صدا نهییآ يتو یوقت.مراسم بپوشم يبود که برا
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نگاهش کردم  نهییآ ياز تو.شهرام اومد کنار دستم.»!نم؟یکنار خودم بب یعروس دیلباس سف يتو رو تو يوزر هی شهیم

.«لباس عروسه شهرام؟ نیا«:کرد یبراندازم م جانزدهیکه داشت ه

.«؟یبپوش یلباس عروس يخوا یمگه؟م ه،چطورینه،فکر کنم لباس نامزد«:لبهاش رو جمع کرد متفکرانه

.«خوبه نینه،نه،هم:عجله گفتم با

.،بخريلباس عروس بخر يخوا یاگه م!به پولش فکر نکن ها-

.خوبه،دستت درد نکنه نینه،گفتم که،هم-

چهلم فصل

.«کارم درسته؟ یعنی»

 هنوز رزادیخانوم،خانوم پ دیعجله کن«:عجله دستم رو گرفت و برد طرف پله ها د،بایکش رونیمن رو ار فکر ب افرا

.«میرسند،وقت ندار یخواب هستند،االن مهمون ها م

 يبود و با چشمها ستادهیپله ها ا نییرفتم،برگشتم و به شهرام نگاه کردم که با لبخند،پا یکه از پله ها باال م یحال در

رو با عجله کارش .دیکش یانتظارم رو م یاتاق بزرگ يکه شهرام آورده بود تو يشگریآرا. کرد ینگران بدرقه ام م

با کمک افرا لباس .به صورتم زل زد تیتموم شد و با رضا شساز و آواز بلند شده بود که کار يصدا.شروع کرد

که  ییبایاون قدر ز«:زد و گفت یقیبه استقبالم اومد،لبخند عم ییبایشهرام با دسته گل ز.رفتم نییو از پله ها پا دمیپوش

.«ترسم نگاهت کنم یم

با ورود ما سکوت شد و مهمون ها که از قبل .میش حلقه کرد و با هم به سالن رفتزدم،دستم رو دور دست لبخند

که هاج و واج ما رو  دیچرخ رزادیصحنه رو داشتند دست زدند و نگاهه به سمت خانوم پ نیروبرو شدن با ا یآمادگ

نه که مراسم رو به هم فکر کردم اال.دیلرز یتمام تنم از ترس م.بکشه ادینگران بودم،منتظر بودم فر.کرد یتماشا م
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باالخره «:دیصورتم رو بوس. با عجله رفتم طرفش و بغلش کردم.بغض کرد و دستهاش رو بارم باز کرد یول... زهیبر

.«!يخانوم فرار يعروس خودم شد

.«انتخابم چطوره مامان جان؟:دیصورت مادرش رو بوس دم،شهرامیخند

.نیبش ریهم پ يبه پا دوارمیپسرم،ام هیعال-

 یاون جمع م يبود که تو یکاردان تنها کس يآقا.کرد و باهاشون دست دادم یدونه دونه مهمونا رو بهم معرف رامشه

جور  هیبهم دست داد، يعاقد که اومد احساس بد.کرد یخوشبخت يگفت و برام آرزو کیبهم تبر مانهیصم.شناختم

.«ده؟یرنگت پر ا؟چرایام هیچ«: دیلب پرس ریکه کنارم نشسته بود و ز ،شهرامیترس و دو دل

.«!ترسم یم«:جواب دادم ،و»ده؟یکه رنگم پر يدیهمه رنگ و روغن تو از کجا فهم نیا ریز«:کردم فکر

.«ستین يزینباش،چ ه،نگرانیعیطب«:دیخند

.«دو هزار سکه؟«:دمیاز شهرام پرس یفیضع يرو گفت دهنم از تعجب باز موند،با صدا هیمهر زانیکه م عاقد

.عشقم اثبات يبرا-

.«؟یاست،اگه با عقد دائم موافقت نکنم چ غهیص هیفقط  نیا یول-

ام رو ببخشم،دو  یاز محبتت بهره مند بشم حاضرم تمام زندگ يکه به من اجازه داد یسال کی نیا يست،برایمهم ن-

.ستین يزیهزار تا سکه که چ

نگاه کردم و جواب مثبت  رزادینه به خانوم پ ایبه ازدواج هستم  لیکه ما دیبار از من پرس نیسوم يعاقد برا یوقت

و  لیهمه رو ساکت کرد و رو به وک ختیر یصدا اشک م یکه ب رزادیگفتند،خانوم پ کیهمه دست زدند و تبر.دادم

جان لطفاً فردا  ریمن به عروس قشنگم،ام یۀدکنه ه یم یتوش زندگ ایکه ما یاون آپارتمان«:محضردارش گفت

.«کنم هیخودم سند رو به عروسم هد يخواد خودم با دستا یرو بده، دلم م بشیترت

.«ستیکار الزم ن نیا یممنونم، ول«:تشکر کردم رزادیخانوم پ د،ازیخند یشهرام نگاه کردم که م به
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شروع شد،خانوم  يجشن و شاد. مال توست یزندگ نیا ۀ،هميما شد ةاز خونواد یجزئ گهیدلم؟تو د زیچرا عز-

 دیمن هنوز ترد یره،ولیگ یما م يبرا یبزرگ یعروس گهیدو ماه د یکیگفت که تا  یم مدام به همه رزادیپ

.شد یتر م گو شهرام لحظه به لحظه کمرن رزادیخانوم پ يشاد دنیکه با د يدیترد.داشتم

 يرو من،شهرامیسالن نش يرد شدم و رفتم تو تیجمع يبه زحمت از ال.شهرام شدم بتیدو ساعت بعد متوجه غ یکی

.«نیبنش ایا،بیب«:دیخند دنمیکرد،با د یرو م رویورقه رو ز يسر هیها نشسته بود و  یزاحت

.«رندیگ یسالن؟مهمون ها سراغت رو م يتو يایب يخوا ینم«:نشستم کنارش

.«خودت باشه شیپ«:نامه رو به دستم داد غهیبرگه ها ص يال از

.«تو شینه،بمونه پ«:تکون دادم و گفتم سر

وقت دارم که عشقم رو بهت ثابت  کسالی«: رو گرفت و بلندم کرد ف،دستامیک يو گذاشت تو رو جمع کرد ورقها

.«کنم

به  شهیم یعنی«:پهنش گذاشتم و فکر کردم يشونه ها يوجودم رو گرفت سر رو یبیزدم و همراه آن حس غر لبخند

.«د؟یگرفت و به اوج رس رویاز وجودش ن شهیکرد؟م هیشونه ها تک نیا

خودشون  يهال و هوا يدادند،همه تو یگوش م یمیمال یقیمهمون ها داشتند به موس میبرگشت ییراین پذبه سال یوقت

کنار خانوم . میتموم شد و ما نشست کیموز.دیچرخ یسالن م يبه دنبال ما تو رزادینگاه اشکبار خانوم پ یبودند ول

.شدم ریودم هم غافلگخ ید،حتیکه شهرام سفارش داده بود رس یکیبعد از شام ک.نشستم رزادیپ

رو به  رزادیشد خانوم پ یخونه خال یوقت. تا ساعت سه اون جا بودند و کم کم رفتند باًیبود،مهمون ها تقر یخوب شب

همراهت  يزیگفت چ یاتاق،آخه م يبگذاره تو یافرا گفتم برات لباس راحت زم،بهیبرو لباس عوض کن عز«:من گفت

.«ياوردین

.«خونه میگرد یپوشم بر م یلباس م یممنون،ول«:و گفتم محبت به او لبخند زدم با
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.«ماه عسل دیفردا بر دیبا نجاست،شمایتو ا ۀدخترم؟خون یچ یعنی«:هم يرفت تو اخمهاش

ماه عسل؟-

.گهیآره د-

.«شه؟یم یکارم چ فیپس تکل«:دمیبه شهرام پرس رو

.«با من رجیا«:شهرام جواب داد يبه جا رزادیپ خانوم

.رد نکردم یمرخص ؟هنوزیه چموسس یول-

.«شمال میریرد کن،بعد م یموسسه مرخص میریشنبه صبح،اول م میگذار ینداره،م يرادیا«:مداخله کرد شهرام

؟یاگه قبول نکنند چ-

.کنم یشون م یمن راض-

.میبر یماه عسل رو بعد از عروس میتون یآخه م یول-

.«گمیجان،به جان شهرام راست م ایام رهیم نیمزه اش از ب«:دیلب ورچ رزادیپ خانوم

.«نیشما بگ یباشه،هر چ«:نگاهشون کردم مستأصل

جا  نیاتاق خواب،هم ادهیز نجایکه ا يزیچ ن،یبر ییخواد جا یامشب هم نم«:گفت يبت دلخور رزادیپ خانوم

.«دارم تا صبح باهاتون حرف بزنم د،دوستیبمون

.«چشم،پس من برم لباس عوض کنم«:دمیخند

.یسرحال بش ریدوش هم بگ هیزم،یعز باشه-

.«باشه تیعاف«:به در خورد و شهرام اومد تو يکردم که ضربه ا یموهام رو خشک م داشتم

.یمرس-

.«حموم رمیم«:دیشد سرم رو بوس خم
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...میخواست ینم ؟مگهیپس مادرت چ-

.دیمامان خسته بود خواب-

کاردان صحبت کرد و گفت  يهم با آقا رزادیگرفتم،خانوم پ یصموسسه و ده روز مرخ میروز شنبه با شهرام رفت صبح

.میشمال شد یبعد از ظهر همون روز من و شهرام راه. سر کار رمینم يچند روز

شهرام؟ يخسته شد-

؟يندار نامهیتو گواه...میرس یم گهینه،االن د-

نه-

؟یچرا تا حاال نگرفت-

.«؟يخند یشد؟چرا م یچ«:دیت،پرسام با مراد افتادم و خنده ام گرف یزندگ ادی

.ومدین شیپ طشیوقت شرا چیه ،راستشيطور نی،همیچیه-

.گذاشت یشوهرت نم-

.«م؟یمگه قرار نبود درباره اش حرف نزن«:گفتم يدلخور با

.فرستمت کالس یدم،میم ادی یخوام،خودم بهت رانندگ یخب،باشه،معذرت م یلیخ-

.سم رو تموم کنمدوست دارم اول از همه در ی،ولیمرس-

.دانشگاه يبر یتون یم ،اصالًیبخون یتون ینداره،درست را هم م يرادیا-

.«؟یگیراست م«:گفتم جانزدهیه

.«دروغ بگم؟ دیبا«:دیخند

!يحرف زد يجور نیباز که تو ا-

.«خوبه؟.زنم یمن اصالً حرف نم«:دهنش يرو گذاشت جلو دستش
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.«!خوبه یلیآره،خ«:دمیخند

.«؟يدار یمشکل يعماد ةتو با خونواد«:دیپرس کدفعهیشد،بعد  رهیو بهجاده خ دیصدا خند با

.«چطور مگه؟«:؟گفتم!مقدمه یقدر ب نیسوالش جا خوردم،ا از

.یداشته باش يباهاشون مسئله ا دیبود،فکر کردم شا يجور هیآخه اونروز رفتارت -

.ستین یخاص زیچ-

.خب بگو منم بدونم... هست يزیچ هیپس -

.کرد به شوهرش نظر دارم یم الیخ نایم...یچیه-

.«جان من؟«:خنده ریبلند زد ز يصدا با

افتاده بود به کله  الیفکر و خ يخودیب... دونم یچه م ای... اش رو از هم بپاشم یخوام زندگ یکرد م یم الیآره،خ-

.فراموش کرد دینکته رو نبا نیا!داشت ها یالبته منبع موثق.اش

؟یچه منبع-

ها هیهمسا-

.«رو کرد؟ الیخ نیها ا هیجداً رو حساب حرف همسا«:هم ياش رفت تو افهیق

که مسافرت  یدو بار وقت یکی.بکشم رونیاش ب یدم در خونه مون و گفت پام رو از زندگ ،اومدیراحت نیآره،به هم-

.ها پرش کرده بودند هیبرگشته بود همسا یکردم،ظاهراً وقت کیبود با شوهرش سالم عل

.ربط هم نبوده یب نیازدواج با من همچ يتو برا یناگهان میپس تصم!عجب-

.ندارم ياش نظر یرو راحت کنم که به زندگ نایم الیآره،خواستم خ يراستش رو بخوا-

؟ياصالً به خودم فکر نکرد یعنی؟یپس من چ-

.هنوز مطمئن نبودم یفکر کردم،ول یلیچرا،به تو خ-
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؟یمطمئن ؟حاالیحاال چ-

.نه کامالً یاز قبل،ول شتریب-

.زحمت بکشم یکل دیپس با-

.باًیتقر-

و با صفا  بایکه فوق العاده ز الیبه سمت و میکرد و رفت دیخر یشهرام کم میدیبه کالردشت که رس.دمیخند ییتا دو

کرد کوه و  یکار م تا چشم.داشت يرینظ یب ينما الیتراس و.از برف بودند دهیاواخر زمستون بود و کوه ها پوش.بود

 یو دهات اطراف رو م میزد یجنگل قدم م يتو م،روزهایو واقعاً لذت برد میهفته اونجا بود کی.جنگل بود

 ریو ش ،ماستیکرد،تخم مرغ محل یم دیاز اون ها خر یکردند و شهرام کل یدوره مون م ییروستا يم،زنهایگشت

 یشد برم یغروب که م.داد ادی يشهرام به من اسب سوار م،ویدکر هیها اسب کرا ییدو بار هم از روستا یکی... تازه

ساعتها برام  اقیبود،با اشت یشهرام مرد فوق العاده مهربون.میزد یو حرف م مینشست یم نهیشوم ارخونه،کن میگشت

 یۀروح.داد یم حیبا حوصله و دقت توض دمیپرس یکه م یهر سوال.اطالعات داشت زیزد،در مورد همه چ یحرف م

.رو به من هم انتقال بدهد يشاد نیکرد ا یداشت و همه اش تالش م يشاد

گشتم اون قدر نظرم نسبت به  یکه بر م یاز تنم در رفت و زمان یسه سال سخت یهفته انگار خستگ کیاون  يتو

.میبه عقد دائمش درآ يگرفت به زود میشهرام عوض شده بود که مطمئن مطمئن شدم ازدواجم اشتباه نبوده و تصم

 يچاق شد«:خوشحال شد و با طعنه به شهرام گفت دنمونیاز د یکل رزادیخونه،خانوم پ میدیبود که رس غروب

.«شمال بهت ساخته يمادر،انگار آب و هوا

!ينخور ادیپزه که دلت نم یخوشمزه م يقدر غذاها ا،اونیامان از دست پخت ما-

 يگذاشت من آشپز یپخت،نم یهمه اش خودش غذا م«:ادرزیرو کردم به خانوم پ.»؟یگیچرا دروغ م«:خنده گفتم با

.«کنم
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.«رسمه؟ ایدن يکنه؟ کجا یم يآخه مادر من،نو عروس آشپز«:رو کرد به مادرش شهرام

.«دیشاد باش شهیکه هم یدورتون بگردم،اله یاله«:دلسوزانه لبخند زد رزادیپ خانوم

.«رو جمع کن لتیوسا ره،برویجان، د ایما گهید میبر«:گفت دم،شهرامیرو بوس رزادیخانوم پ صورت

.«دیا دهیکجا؟شما که تازه از راه رس«:گفت يبا دلخور رزادیپ خانوم

 یسر خونه زندگ میبر دیمامان جان،با گهینه،د«:گفت یکرد بلند شم به شوخ یکه به من اشاره م یدر حال شهرام

.«مون

ست؟ین نجایا تونی؟مگه خونه زندگ!وا-

!است گهید يجا هیبختمون  ۀخون یول.نجاستیبعله،معلومه که ا-

 یخداحافظ يرو که برا رزادیباال جمع کردم و برگشتم، صورت خانوم پ ۀرو از طبق لمیزود وسا یلیدم،خیخند ییتا سه

نگاه ماتمزده ام رو دوختم بهش و .»!فرصت ندارم ادیجان،ز ایکن ما هینوه هد هیبه من «:گوشم گفت ریز دمیبوس

.میخونه شد یو راه دیاز همه جا دستم رو کش خبر یشهرام ب

در  يوارد ساختمون شدم و رفتم باال،جلو.»ارمیرو خودم م لیتو برو باال من وسا«:شدم شهرام گفت ادهیکه پ نیماش از

 يزیچ.به در انداختم دیخوشحال شدم و خندون کل یول هیدونستم کار ک یبزرگ بود،نم یلیخونه ام دو تا سبد گل خ

از .شده بود دهیچ رینظ یب يا قهیبود که با سل کیش يله هایخونه پر از وس يتو.دیگنج یباورم نم يتو دمید یکه م

در اتاق خواب رو باز کردم،پر  جانزدهیه. شد یم دهیگل بود که تا اتاق خواب کش يپر از گلبرگ ها يدر ورود يجلو

 ۀآشپزخون سیدم،سرویهمه جا سرك کش.شیتوالت،لوازم آرا زیتخت خواب،م د،یجد یۀاز گل بود،پر از وس

 یتو ک«:شهرام رو گرفتم يسالن و دستها يتو دمیدر که اومد دو يصدا.رینظ یب یبهداشت سیبا،سرویز ياقشنگ،مبله

.«؟يکارارو کرد نیا

.«من؟«:هم دهنش باز مونده بود،متعجب گفت خودش



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥١٠

.«ست؟یپس کار تو ن«:خوردم جا

.نه،من که همش با تو بودم-

.«تونه باشه؟ یم یپس کار ک«:هم و متفکرانه گفتم يرو کردم تو اماخمه

.«ینیج«:ابرو باال داد و لبهاش رو جمع کرد هی

.«ه؟یک گهید ینی؟جینیج-

.«!غول چراغ جادو«:دیخند

.«!شهرام يا وونهیتو د«:و بغلش کردم دمیبلند خند يصدا با

؟يدیصد البته،تازه فهم-

؟يردکارها رو ک نیا يچه جور-

.ستیکه کار من ن ا؟گفتمیما يشنو یمن رو م يصدا-

کارها رو کرده؟ نیا یک ینیخب،ج یلیخ-

اد؟یاش چطوره؟خوشت م قهیاز قبل بهش سفارش کرده بودم،سل-

.واقعاً قشنگه یبگم،همه چ یچ دیدونم با ینم ه،اصالًیعال-

رفته؟ ادتی،یشینم مونیمنه که بهت گفته بودم پش-

.ادمهی نه،هنوز-

.«خدا رو شکر«:رو گرفت هوا و به سقف نگاه کرد دستهاش

شام عاشقانه و عارفانه  هی یتون یم دتیظرف و ظروف جد رزاد،بایخب خانوم پ«:چونه ام ریگذاشت ز دم،دستیخند

.«رستوران؟ میبر دیبا ای يبه ما بد

.یکن دیخر دیکنم،فقط قبلش با یدرست م يزیچ هینه،االن -
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.خانوم پره زریفر خچالیهم کرده، دیخر جان ینیج-

.هم آماده است رزادیشام خانوم پ یو لباس عوض کن يریدوش بگ هیپستا -

 ینه بابا،حساب«:سالن يشهرام اومد تو.و شمع روشن کردم دمیچ یقشنگ زیم.رفت و من هم غذا درست کردم شهرام

.«!عاشقانه شد

؟یمگه خودت نگفت-

قبول  نیا ،البتهینیزم بیو س ينبه به، مرغ سوخار:دیدستهاش رو به هم مال جانزدهیز،هیم يغذا رو گذاشتم رو ظرف

.«نه ای يوارد نمیبب يبپز يروز برام قرمه سبز هی دیبا!ها ستین

اگه نباشم؟-

.پزم یم ست،خودمیمهم ن-

.«ات خوبه؟ يقدر آشپز نیا يتو چه جور«:دمیرو پر کردم و گذاشتم جلوش و پرس بشقابش

.کردم یچون اکثراً تنها زندگ-

کنه؟ ينبود که برات آشپز یکس یعنی-

.«؟یزبونم حرف بکش ریاز ز يخوا یم«:نگاهم کرد طنتیش با

.«!نیهمچ«:دمیخند

.یکار رو کن نیا یتون یمن دهنم قرصه،با گاز انبر هم نم-

.یگیم ست،باالخرهیبه گاز انبر ن يازین-

.ن نبودهم یزندگ يتو یخاص زیرو؟چ یچ-

!خدا داند-

 ایشده ما يزیچ«:کردم، متوجه شد و سرش آورد باال یسکوت نگاهش م يتو.و مشغول غذا خوردن شد دیخند
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.«جان؟

.«یخوب یلیتو خ... شهرام یمرس«:کردم بغض

.«؟یکن یم هیچرا گر«:ام دو زانو نشست،اشکهام رو پاك کرد و گفت یصندل يرو کنار زد و اومد جلو بشقابش

که  ی،کسیمهربون.که من نداشتم یهست یتو همون« :گفتم رمیاشکهام رو بگ يتونستم جلو یم یکه به سخت یحال در

.«کنم هیتونم بهش اعتماد کنم،تک یم

 .«نکن هیدلم،گر زینکن عز هیگر«:اش و موهام رو نوازش کرد نهیس يرو گذاشت رو سرم

کمیچهل و  فصل

من و شهرام  دنیرو از د جانشینتونست ه یکرد ول یسع یلیخ.رهینم ادمی دمیاجم درو بعد از ازدو نایکه م يبار نیاول

.موضوع من رو مغرور کرد نینگرفت و ا لشیتحو ادیهم ز م،شهرامیبا هم سالم کرد نینگه داره،سر سنگ یمخف

خونگرم و زود  يشهرام آدمها يدوستها.میرفت یم یو به مهمون میگشت یام مونده بودمدام م یکه از مرخص يروز چند

برام  يدیجد ۀمن بود و هر روز برنام شیشهرام اکثراً پ.بردم یبودند که از بودن با اون ها لذت م یجوش

رابطه ام با .کرد ینم جادیروند ا نیا يتو يرییتغمن هم  يکار ۀبرنام یحت... ،رستورانی،مهمونيرو ادهیدشات،کوه،پ

.کنه یکه نداشته ام رو برام پر م يمادر يکردم داره جا یم احساس مشد و کم ک یروز به رزو بهتر م رزادیخانوم پ

که دکتر ها  يداشت،طور يبد یلیحال خ.بمارستان شد یراه رزادیسه ماه از ازدواجمون گذشته بود که خانوم پ باًیتقر

شت و من تمام دا يبد یلیخ یروح طیشهرام شرا.کردند و گفتند که هر لحظه ممکنه تموم کنه دیکامالً ازش قطع ام

از  یکی نکهیمغموم و گرفته بود،تا ا یلیده بود،اون خیفا یمن ب يتالشها یکردم،ول یآرامشش م يکوششم رو برا

از ملک و امالك بره  يسر کیفروش  ياز جنوب باهاش تماس گرفت و مجبور شد برا رزادیخانوم پ يوکال

.خوزستان
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شد  یو شب که م رزادیخانوم پ دنیرفتم د یال مادرش،هر روز مح يایاول مدام با من در تماس بود و جو ۀهفت کی

از  يکه خواستم خبر یقیداشتم از هر طر یبیعج ةدلشور.تماسها قطع شد کدفعهی یدادم،ول یگزارشها رو به شهرام م

 دنیشن اش رو با هیکه داشت حتماً روح يبد تیوضع تم،بانداد موضوع رو از مادرش پنهان نگه داش يا جهینت رمیاو بگ

تخت افتاده بود و  يادمه،رویکه رفتم مالقاتش خوب  يبار نیآخر.داد یاز دست م یشدن شهرام به کل دیخبر نا پد

: و دم و دستگاه هم به بدنش وصل بود،آهسته کنار تختش نشستم و گفتم میتا س د،هزاریکش ینفس م یبه سخت

.«چطوره مامان؟ لتونامروز حا«

.«ومد؟یبد،شهرام ن یلید دخترم،خب«:زحمت لبخند زده گفت به

.دینباش ده،نگرانیکم کارش طول کش هیگفت  یگرده،م یروزها برم نیاد،همیم-

.نمشیآخراشه،کاش بتونم دوباره بب گهیا،دیندارم ما یفرصت-

زرگ روزهاست که مامان ب نیهم...دیزنده بمون دیبا د،شمایحرفها رو نزن نیگرده مامان،تو رو خدا ا یشهرام برم-

.نیبش

.«؟یگیآره؟راست م«:دیکه چشمانش پر از اشک شده بود پرس ینگاهم کرد و در حال اقیاشت با

.«رو گرفتم شیجواب آزما روزیبله،د«:دمیخند

وروجک من چند وقتشه؟-

.میو ن کماهی-

 گهیکم د هی دمش،کاشید یخواست م یدلم م... ر؟یقدر د نیچرا ا«:گفت ینیاش شدت گرفت و با بغض سنگ هیگر

.«فرصت داشتم

به نوه تون فکر ... ن؟یگفته که شما فرصت ندار یست،کیمامان،براتون خوب ن دینکن هیگر«:هم بغض کردم من

.«د؟یو براش قصه بگ دیخواد بغلش کن ینم د،دلتونیکن
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.« ...کاش!تونستم یکاش م«:حسرت گفت با

اتاق  يا قهیبه دق.و پرستار رو صدا زدم دمیکش ادید،فربوق ممتد دستگاه بلند ش يصدا.نگاهم ثابت موند يرو نگاهش

کردم و  یبه رفت و آمد دکترها و پرستارها نگاه م ریمات و متح.کرد رونمیاز اتاق ب یکی. پر از دکتر و پرستار شد

زانوهام .گفت تیاومد و به من تسل رونیلحظه بود،دکترش ب کی یبه کوتاه.ختیر یصورتم م ياشکهام دونه دونه رو

 کی یحت نکهیا نه،بدونیبار پسرش رو بب نیآخر يبرا نکهیرفت،بدون ا رزادیخانوم پ.نشستم نیزم يخم شد و رو

 چیکمک به همه،از جمله من،از ه يکه سرشار از مهر و عطوفت بود و برا یروز طعم مادر بزرگ بودن رو بچشه،زن

 یبحران يبود که تو ینجات ۀکنم،فرشت ینمکه تا آخر عمرم هم محبت هاش رو فراموش  یکس.کرد ینم غیرد یکمک

تا غروب نشده تمام بخش از اقوام و دوستان خانوم .بلندم کرد نیزم يو از رو دیام از راه رس یفصل زندگ نیتر

سه روز پر تالطم .تا شهرام برگرده میردست نگه دا يمراسم خاکسپار يبرا يچند روز میگرفت میتصم.پر شد رزادیپ

از شهرام  يکردند ممکنه خبر یکه فکر م ییشدند و به هر جا جیبس لیفام ۀهم.شهرام برنگشت یو دلهره گذشت ول

.رو به خاك سپردند رزادیموند و بدون حضور شهرام خانوم پ جهینت یتالشها ب ۀهم یسر زدند ول رندیبگ

اومد سراغ  یاز همه م اول دیرس یاز راه م یهر کس.داد من صاحب عزا هستم ینشون م يبا من طور انیاطراف برخورد

 ياول باردار يطر،اوضاع ماهها هیشهرام داشتم  يکه از دور یو فشار روح رزادیفوت خانوم پ. گفت یم تیمن و تسل

رو  طیاجبار اون مح يوقتها از رو یلیخ.زد یرو به هم م لمحلوا حا يو حالت تهوع داشتم،بو جهیطرف مدام سر گ هیام 

.کردم یتحمل م

بود  انیکه در جر یتنها کس.نگفتم يزیکدومشون چ چیبه ه یام حدس زده بودند که باردارم ول یروح ياز حالتها همه

زد،در  یم ینگذاشت،حرف منطق یمراسم هفتم که تموم شد خواستم برگردم خونه،ول.افرا بود دیرس یبه من م یلیو خ

هر روز .برام باشه یتونست کمک بزرگ یرا منداشتم و اف مه یحال خوب نکهیموندم، ضمن ا یاونجا م دیشهرام با ابیغ

کار هر روزم شده .نیزم ریگلوله برف آب شده بود و رفته بود ز هی نیع.شدم ینگران شهرام م شتریگذشت ب یکه م
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.شدم نیاز کارم استعفا دادم و خونه نش.شدم یم وونهیکردن و غصه خوردن،داشتم د هیبود گر

شهرام به  ادیکردم  یبه هر گوشه که نگاه م.خودم ۀاز غم،برگشتم خون يله بارکه تموم شد با کو رزادیخانوم پ چهلم

دال  يخبر چیبود ه نیداشت ا یکه من رو سر پا نگه م يدیخبر؟تنها ام یکجا بود؟چرا ب یعنی. انداخت یدلم چنگ م

ت؟گرف یچرا تماس نم یول.مطمئن بودم که هر جا که هست زنده است.بود دهیبر فوتش به دستم نرس

گرفتم برم  میتصم ختنیدادم،بعد از ساعتها اشک ر ینوار گوش م.گذشته بود رزادیدو هفته از چهلم خانوم پ باًیتقر

متوجه صدا شدم که تلفن  یکردم که تلفن زنگ زد و وقت یآروم بشم، داشتم موهام رو خشک م یدوش و کم ریز

.«؟يخانومم خونه ا... ا؟ی؟ما...الو«:ریگ امیپ يرفته بود رو

رو هوا خشک  یبه گوش دهیدستم نرس دیچیدستگاه پ يشهرام دوباره تو يصدا یسمت تلفن،وقت دمیعجله دو با

.«تونم حرفهام رو بزنم یبهتره، راحت تر م يجور نیا... خب«:شد

 دونم ینم!... ا؟یما یدون یم«:شدم،صداش مثل گذشته محکم و جسورانه نبود رهینشستم و به دستگاه خ یصندل يرو

من ... کنم یم یخوشبخت يبرات آرزو شهیکه هم یاون قدر خوب... یهست یخوب یلیتو زن خ... از کجا شروع کنم دیبا

گفتنش برام ... در واقع... کردن ندارم یمن اصالً ارزش زندگ یول... یچند ماه واقعاً از با تو بودن ذت بردم ول نیا يتو

.«...یدون یم... نمکردم نتونم حرفهام رو راحت بز یسخته،فکر نم

مونده بود و  رهیداشتم،چشمم به دستگاه خ ياضطراب بد.قطع شد ریگ امیقدر من و من کرد که وقت تموم شد و پ اون

رو  یتا دوباهر ارتباط برقرار شد،گوش دیطول کش قهیچند دق.»...زنگ بزن،دوباره زنگ بزن«:گفتم یلب م ریز

تمام  قتشیحق... در حق تو بد کردم ا،منیما نیبب... گفتم یداشتم م«:دیچیخونه پ يشهرام تو يبرنداشتم،دوباره صدا

که مورد  یداد که ازدواج کرده باشم، اونم با عشق،با کس یرو به من م هیارث یمامان فقط در صورت... ماجرا نقشه بود

 نیو بهتر نیکرد،اول یرو بذل و بخش م زینداشتم،وگرنه مامان همه چ يادیمن هم فرصت ز... خودش هم باشه دییتأ
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ضمن  ،دریدختر رو نداشت هیو مشکالت  يبار ازدواج کرده بود کیآخه ... يکه سر راهم قرار گرفت تو بود یکس

کرده باشم،ما فقط چند  يخواستم در حقت بد یبه خدا نم... که بعداً برام مشکل ساز بشه یرو نداشت ی،کسيتنها بود

که  ییو طالها ينشده،تو اون آپارتمان رو دار يزیچ همحاال ... میبرد یت ممون لذ یو از زندگ میبا هم بود یصباح

 ا،خواهشیما ستمین ییزناشو یمن اهل زندگ... یات رو بچرخون یزندگ یتون یتو هم بد نشد،م يهمش مال خودته،برا

 یهست یزن واقع هی تو... رونیبه نامم شد برشون داشتم و زدم ب یهمه چ یستم،وقتین رانیکنم دنبال من نگرد، ا یم

.«خداحافظ... یبا عشق از دست رفته ات خوش باش دوارمیا،امیام

فرهاد رو اون طور  يدلم خواست که صدا.اومد یم رونیاز دهنم ب یکردم،نفسهام به سخت یو واج به تلفن نگاه م هاج

 يتو هم از ما نبود/عاشق رها باشدمثل هر  دیپنداشتم دستان نا اهل تو با یساده دل بودم که م«: کوبنده و بلند بشنوم

«...بار بتیمص لیس يآوار،ا يا... اری

چهل و دوم فصل

 نکهیکنه بدون ا یم ادیهر روز تعداد آدمها رو ز نکهیخوشحال بود؟از ا یشدم،از چ رهیپر فروغ دکتر خ يچشمها به

 يروز... بخورم دکتر؟ دیبا یچ«:ردم؟ک ینم یوراج شهیمثل هم نکهیاز ا ایاد؟یسرشون م ییچه بالها ندهیبدونه در آ

مغزش اثر مثبت  يرو ییکدوم مواد غذا... شنوه؟ یم بخونمبراش داستان ... بچه خوبه؟ يبرا يرو ادهیچند ساعت پ

.«گذاره؟ یم

.«خوام بچه رو سقط کنم؟ یم«:سکوت رو شکستم باالخره

.«موجوده تیوضع نیبهتر يچرا؟بچه تو«:گرد شد و دهنش باز چشمهاش

.سقطش کنم دیبا-

.«ستیساخته ن يبچه نبض داره، از دست من کار نیمتأسفم،ا«:لحظه سکوت کرد و بعد محکم گفت چند
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.«گهید يجا هی رمیباشه،م«:شدم بلند

.«کنه،قتل نفسه ینم يبراتون کار یکس دیهر جا که بر تیوضع نیبا ا-

بودم و حاال  غهیدکتر،من ص يبچه پدر نداره آقا نیا... ؟هیاومد بگم پدرش ک ایبه دن یوقت!... قتل نفس«:زدم پوزخند

.«بچه کجاست نیدونم پدر ا یهم نم

 دیتون ینامه هم م غهیبا ص ید،حتیعقدتون اقدام کن يشاهدها قیطر ره،ازیبچه شناسنامه بگ ياون آقا موظفه برا یول-

.دیریبچه تون شناسنامه بگ يبرا

که  ادیکمک کنم،عارم م يخوام تقاضا یهم نم یکس چیخودش بود،از ه شینامه پ غهیص«:نشستم یصندل يرو مغموم

.«دیبچه رو سقط کن نیداشته باشه،شما رو به خدا ا يپدر نیبچه ام همچ

کنم،نه تنها  یکار رو نم نیچهارده هفته است، نبض داره،من ا کیبچه نزد نیامکان نداره،ا يزیچ نیمتأسفم،همچ-

 ینیتضم چیکه اون موقع ه دیکار رو کن نیا یقانون ریغ ییجا هی نکهیکنه،مگر ا یشما نم يکار رو برا نیکس ا چیمن،ه

.ستیسالمت خودتون هم ن يبرا

 يروز کامل تو کی.بود جهینت یکه مراجعه کردم ب يچند روز گذشت و به هر دکتر.اومدم رونیاز مطب ب وسیمأ

 دیگرفتم،با لیوک هیاومدم،طالهام رو فروختم و  رونیدر ب صبح زود از.رمیرو بگ یینها میخونه نشستم تا باالخره تصم

 يبرا زیباهام تماس گرفت و گفت که همه چ لمیکه وک دیطول کش کماهیکمتر از .شدم یخارج م رانیاز ا عتریسر

.برم رانیبخرم و از ا طیتونستم هر موقع که دوست داشتم بل یم.داد لمیمدارکم رو آورد و تحو.رفتن آماده است

 گهیرو،که د لمیوسا دیجد ۀفروختمش،صاحبخون یاصل متیزود کمتر از ق یلیفروش و خ يرو گذاشتم برا هخون

 طیرفتم بل.کنم یکار م یدونستم با اون پول چ یاز قبل م.خونه گذاشت يرو یپول هیو  دینداشتم،خر یاجیبهشون احت

همه رو  رزادیو به خاطر خانوم پ رخوارگاهیش ردمرو ب هیبق.به ارز کردم که همراهم باشه لیمقدار تبد هیو  دمیخر

؟ساعتها کنارشون !داشتم اون روز یچه حال.سرپرست بودند یکه مثل خود من ب ییبه بچه ها دمیبخش
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.ختمیکردم و اشک ر ينشستم،باهاشون باز

 یکردم،ولو دل  ،درديمامان پر شیکردم،بعد رفتم بهشت زهرا پ یازش خداحافظ شهیهم يسر خاك بابا و برا رفتم

بعد رفتم سراغ افرا تا ازش .کنم یو قسم خوردم که فراموشش نم دمیبار بوس نیسنگ قبرش رو چند.ختمیاشک نر

.خونه فروخته شده بود و افرا هم نبود یکنم ول یخداحافظ

کردم با  یمام دو تا چمدون بود رفتم فرودگاه،فکر  هیکه تمام سرما یاز خاطرات تلخ،در حال يروز بعد با کوله بار دو

شدم  یتر م کیبه لحظه پرواز نزد یهر چ یجدا شدن از خاك وطنم برام راحت باشه،ول دمیکه کش یاون همه سخت

بلند شد و  نیاز زم مایهواپ یوقت یگردم ول یبرنم رانیکردم که هرگز به ا یآخر فکر م يروزها.گرفت یدلم م شتریب

 یبرم يروز هیگردم،باالخره  یلب گفتم که بر م ریکردم ز یم نمینگاهها رو به سرزم نیاشکبار آخر یبا چشمان

.گردم

کاش  يا«:کردم یدلم زمزمه م يتو ختمیر یصدا اشک م یکه ب یتمام مدت پرواز چشمهام رو بسته بودم و در حال در

.«شد با خود ببرد هر کجا که خواست یرا همچون بنفشه ها م ،وطنشیآدم

 هایتلخ ۀرو شروع کنم و هم يدیجد یگرفتم زندگ مینشست تصم نیرانکفورت به زمفرودگاه ف يتو مایکه هواپ یزمان

هتل  يشب تو کی.کردم یمعرف سیگرفتم،خودم رو به پل لیکه چمدونهام رو تحو یزمان.رو به دست باد بسپارم

 يه بتونم براک یاتاق دادند تا زمان کیبهم  تموق میها کی يبردند و تو يا گهیموندم و روز بعد من رو به شهر د

.کنند دایفرم پر کردم و تقاضا دادم که مادرم رو برام پ کیاز همون جا .کنم دایخودم خونه پ

پر بود از روسها .هر طبقه دوازده تا اتاق داشت يدو طبقه بود که تو یمیهتل قد کیکه توش مستقر شده بودم  یمیها

سوم از آلمان  شیاالصل بودندو اجدادشون زمان را یموماً آلماناز روسها که ع ریغ تیاز هر مل... ها و یرانیو عربها و ا

.اومدند یکشور آلمان به حساب م ةپناهند یخاص لیبه دال هیخارج شده بودند،بق

بود که از  یعیرو ترك کرده بودم طب رانیهم که من ا یتیداشتم و با وضع يبد یلیخ یروح طیروزها شرا اون
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حمام و توالت  کیکه  يهمون اتاق ده دوازده متر يام خالصه شده بود تو یام زندگتم.باشم زاریمعاشرت با آدم ها ب

.گذاشته بودند خچالی هیگاز و  هیکوچکش  يراهرو يداشت و تو

 يتو نکهینداشتم،با ا یرفتم دکتر تا از اوضاع بچه ام با خبر بشم، خوشبختانه از لحاظ زبان مشکل یبار م کی يا هفته

ماه از  کی.مشکل هم حل شد نیزود ا یلیخ یول دمیفهم یشون رو نم یوجود داشت که اصالً معن ییمحاوره کلمه ها

 يهر روز تو.نکرده اند خودم افتادم دنبال کارم دایبرام پ وهنوز مادرم ر دمید یگذشت که وقت یورودم به آلمان م

.ندازندیکردم تا هر چه زودتر کارم رو راه ب یو تالش م دمیکش یادارات مختلف سرك م

 ياگه اون مارد.دونستم یام رو م یزندگ فیزودتر تکل دینم،بایداشتم،دوست داشتم زودتر مادرم رو بب یبیعج حس

خودم  يببرم و برا دهامیتونستم از تمام ام یاون موقع م.ام یرفتم دنبال زندگ یکردم م ینبود که فکرش رو م

که  یساعتها با کودک.زود به او مأنوس شدم یلیخکه  يچه اشامل خودم و ب يبدم،خونواده ا لیتشک یکوچک ةخونواد

کنم  یفرق م دمیام د یزندگ يکه خودم تو ییآدمها ۀدادم که با هم یم دیبه او ام.کردم یشکم داشتم صحبت م يتو

 چیدونستم که ه یگفتم و م یوقت از پدرش براش نم چیه.گذارم یرا تنها نم ط،اویشرا نیبدتر يتو یوقت،حت چیو ه

.قت نخواهم گفتو

 لومتریکمتر از صد ک يفاصله ا یعنیکرد، یم یدوسلدولف زندگ.کردم دایماهه حامله بودم که آدرس مادرم رو پ شش

بودم تنم کردم و  دهیبا مادرم خر ییارویرو يکه روز قبل برا ییبایلباس ز.بود يزییروز سرد پا کی.ام یتا محل زندگ

 یوقت.راه رو گم کنم دمیترس یداشتم که م جانیقدر ه اون.گرفتم یتاکس دمیخونه که رس يها یکیبه نزد.شدم یراه

شد  یاز سر و وضع خونه و اون باغ کوچولو م.اومد یم رونیام ب نهیس يشدم قلبم داشت از تو ادهیدر خونه پ يجلو

باغ گذاشتم  يوقدم که ت.رو فشار دادم رهینرده ها تو بردم و دستگ يدستم رو از ال.داره یخوب یکه زندگ دیفهم

.چشمهام پر از اشک شد اخواستهن
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 مارستانمیب ۀبرگ.بگم و از کجا شروع کنم ذیبا یدونستم چ ینم.تونستم در بزنم یبودم و نم ستادهیا يدر ورود يجلو

در رو  یدر بزنم خانوم نکهیقبل از ا.دخترشه ستادهیکه روبروش ا یکرد کس یکه به مادرم ثابت م يبرگه ا.دستم بود

.«د؟یکار دار یبا ک... دییدمتون،سالم،بفرمایآشپزخونه د ةاز پنجر«:کرد باز

تونستم ازش چشم  ی،نمیآب یو چشمان ییکوتاه طال يده،موهایقد بلند،الغر و کش.همون نگاه اول مادرم رو شناختم از

 یفیضع يبا صدا.خودم رو داشت،نگاهش پرسشگرانه به من دوخته شده بود لیبردارم،درست شکل و شما

.«د؟یهست تیشما خانوم کالرا اشم«:دمیپرس

د؟یداشت يشوهرمه،کار لیمولر،مولر اسم فام تیاشم زم،کالرایبله عز-

.« ...ایما... هستم نشیب ایمن ما... من«:شدم رهیدهنم رو قورت دادم و به لبخندش خ آب

دختر ... ا؟یما«:کرد دنیشروع به لرز جانیافتاده باشه از ه يزیچ ادیهم و انگار که ناگهان  يرو کرد تو اخمهاش

.«نش؟یب ایما... من؟

.«بله،دختر شما«:به لبخند باز شد لبهام

... ؟يتو باالخره اومد... من يخدا... من يخدا«:گفت یلب م ریافتاد،مدام ز هیو به گر دیمن رو به آغوش کش صانهیحر

.«مادرت؟ دنید يدلم،باالخره اومد زیعز

آغوش پر مهرش .داد دیدستاش به من ام یگرم.افتادم هیسپردم و با تمام وجودم به گررو به آغوش گرمش  خودم

به ... نه اون قدر کم... نه،... ام ببوسمش، یخستگ يتمام سالها ةخواست به انداز یتمام غصه ها رو از من گرفت، دلم م

.ام یزندگ يروزها امتم ةکه از او دور بودم،به انداز ییتمام سالها ةانداز

 یکه ازم چشم برنم یخبر اومدنم رو داد،در حال یکیمبل نشوند،تلفن زد به  يخونه و رو يعجله من رو برد تو اب

 يتونست حرف بزنه،خم شدم و سرم رو رو یتلفن رو قطع کرد و اومد کنارم نشست،نم.کرد یم هیداشت و مدام گر

من  يچقدر از دور دمیفهم یکه تازه م یمادرم،کس.دواون وجود پر مهر جا گرفته ب يتو ایدن ۀپاهاش گذاشتم،انگار هم
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دستهام مجاله شد و  يکم کم تو مارستانیب ۀبرگ.دیبوس یکرد و سر و صورتم رو م یموهام رو نوازش م.دهیرنج کش

.«جان؟ ایما ياومد ریقدر د نیچرا ا«:دیمامان سرم رو بلند کرد و مغمونانه پرس.گوشه افتاد هی

.ییدونستم که مادرم تو یامان،کاش زودتر ماومدم م یکاش زودتر م-

مهم ... دمیرنج کش یلیات خ ياز دور... تو رو ازم گرفت یرحم یدونم،اون با ب یگذاشت نه؟م یپدرت نم-

.دلم زیمن،عز شی،پیینجایکه حاال تو ا نهیا ست،مهمین

.«؟يآورد هیبرام هد«:لبخند به شکمم اشاره کرد با

.«پدرش کجاست؟«:دیسر جواب مثبت دادم،پرس با

.«چند وقتشه؟«:دیست،پرسیلب گفتم که ن ریز

شش ماه-

.«شم؟یمادربزرگ م گهیسه ماه د یعنی!من يخدا«:دیخند

 دینا ام دنتیداشتم از د گهید... يخوب کرد... ياومد يخوب کرد«:لبخندش محو شد.لبخند سر تکون دادم که آره با

.«شدم یم

.«رمیبگ يکم ازت انرژ هیخسته،بگذار  یلیخسته ام مامان،خ«:کردم بغلش

در از جا  يبغلش بودم و با صدا يتو یمدت.افتاد هیآغوشش فشرد و دوباره با صدا به گر يمن رو تو یگرم به

کرد و من رو  یم هیبود،گر ستادهیما ا يرو به رو گهیکه حاال د ییبلند شد و دست انداخت گردن آقا دم،مامانیپر

.«؟!زنه یحرف م یخوب آلمان رچقد یاگه بدون... شکل خودمه... تر،یپنگاهش کن «:داد ینشون م

دخترم،خوش  يخوش اومد«:دیاکتفا نکرد و من رو در آغوش کش نیبه هم یشدم و با اون آقا دست دادم،ول بلند

.«ياومد

که کنار خودش نشوند  از مامان مشتاق بود،من رو شتریب تریپ.کردم که با اون استقبال گرم رو به رو بشم یفکر نم اصالً



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٢٢

جور سوال  کینه و هزار و  ایقصد برگشتن دارم  ایاومدم و آ یک نکهیام بگم،از پدرم،از ا یو ازم خواست از زندگ

 هیگر ایدونست بخنده  ینم.ششیشد که برگشتم پ یبود،انگار هنوز باورش نم دهیبازوم رو چسب صانهیمامان حر.گهید

.کنه

از  یبا شهرام،حت ییازدواجم با مراد،آشنا رستانم،یام، دب یبچگ ن،دورانیمیبا،مامان سگفتم،مو به مو،از با براشون

و مامان هم که  دیبا عطوفت دستم رو بوس تریحرفهام تموم شد پ یکه به مامان داشتم،وقت یضیضد و نق ياحساسها

 شیدلم،پ زیعز یینجایا ا،حاالیتموم شد ما یچ همه گهید«:تونست اشکهاش رو کنترل کنه بغلم کرد ینم گهید

لحظه هم  هی یحت میگذار ینم تریفکر کن،به بچه ات،من و پ دتیجد یزندگ ،بهیرو فراموش کن زیما،بهتره همه چ

.«یتنها بمون

.«که با وجود تو کامل شد میبود مهینصفه ن ةخونواد هی گه،مایمادرت راست م«:لبخند زد تریپ

بشم،اگه با  ریشد که لحظه به لحظه از پدرم دلگ یار اون ها باعث مرفت.دمیانداختم گردنش و صورتش رو بوس دست

.دمید ینم دم،رنجیکش ینم یکرد اون همه سال سخت یکرد و من رو از مادرم جدا نم ینم يمن اون طور باز یزندگ

ام  یدگزن يروز تو کی یاز اون لحظه به بعد حت.تموم شد گهی،و واقعاً د»تموم شد گهید«:داشت قتیمامان حق حرف

رو  لمیو وسا میها میرفت تریهمون روز با مامان و پ.انیو محبت اطراف يبود خنده بود و شاد یچ دم،هرینکش یسخت

.کردم شروعرو  يدیجد یخودشون با اون ها زندگ ۀجمع کردم و به خواست

که پونزده سال  ایپسر هفده ساله بود و ما هیهانس که اون موقع .برادر دارم کیخواهر و  کی تریمامان و پ از

خوشحال  تینها یگذاشته ب ایدخترش رو هم ما نیکه به من داشته اسم دوم یمامان به خاطر عشق نکهیاز ا.دشات

.شده نمیو محبوب تر نیزتریعز عتکه به سر دمید یبود و م يمهر یکه سالها محکوم به ب يشدم،مادر

رفت،با  نیام از ب یزمان ممکن حالت افسردگ نیتاه تراون قدر راحت بودم که در کو.ام آغاز شد یزندگ دیجد فصل

.بردم ادیشان را از  یتلخ یوقت فراموش نکردم ول چیخاطرات گذشته رو ه نکهیا
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 دمیکه فهم يدخترم،از همون روز يخودم،چه برا يبرا دند،چهیخر لهیوس یو مامان در عرض چند روز برام کل تریپ

تخت و کمد .باشه یمن و عل یزندگ ةستار کروزیکه قرار بود  ییتارا.ممن دختره تارا صداش کرد يهمدم کوچولو

 یمن و مامان م ایقشنگ که هر روز  يجور لباس و اسباب باز کیاتاق من قرار گرفت،با هزار و  يکوچولو تو يتارا

 ۀتکون بخورم،هم داد از جام یام استراحت مطلق بودم، مامان اجازه نم يآخر باردار يو بچه ها،ماهها تریپ ای میدیخر

همه  یشم،ولیم داریاز خواب ب يهستم و به زود ینیریش يایرو يکردم تو یاحساس م.کرد یکارهام رو خودش م

 .پر مهرم ةخودم بودم،کنار مادرم،کنار خونواد ۀخون يمن تو.بود یواقع زیچ

چهل و سوم فصل

گذاشت و با  ایقشنگم پا به دن يسمس،تارایکر التیزمستون،درست ده روز مونده به تعت لیروز سرد اوا کی يتو

شهرام بشه،دوست  هیکه شب دمیترس یهمش م ادیب ایبه دن نکهیتا قبل از ا.دیبه من بخش ياز شاد ییایاومدنش دن

به  شتریب یکه تارا به شهرام هم شباهت داشت ول ندازه،درستهیاون ب ادیرو بزرگ کنم که مدام من رو  ينداشتم بچه ا

.گرفت يشتریب يشباهت رنگ و رو نیبزرگ تر شد ا ید و هر چخودم رفته بو

 یهر چ یدر حقم کرده بود ول یگرفتم شهرام رو ببخشم،درسته که اون ظلم بزرگ میام،تصم یزندگ ياومدن تارا تو با

.گرفتم یبه دل م نهیاز او ک دیکه بود پدر بچه ام بود و نبا

:موضوع رو به مامان گفتم نیروز صبح ا هی

.مامان ستمین ریاز پدر تارا دلگ گهین دم-

.«ران؟یا يبرگرد يخوا یم یعنی«:دیپرس وحشتزده

.«دمیگفتم که پدرش رو بخش رم،فقطینم یینه،من جا«:کردم بغلش

.«؟يتارا رو بهش بد يخوا یم یعنی«:نگران بود هنوز
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. نیبه دل نداشته باشم،هم نهیزش ککردم ا ینه مامان جان،من فقط گفتم که چون اون پدر بچه ام است سع«:دمیخند

 یخوام تارا رو بهش بدم،اون اصالً از وجود تارا خبر نداره،به فرض هم که خبردار شده باشه من انکار م یاصالً نم

کنم ازش متنفر  یفقط چون پدرشه تونستم خودم رو راض.تارا باشه ۀشناسنام ياسمش تو ستمیحاضر ن یحت.کنم

.«نباشم

.«!والسالم،نامه تمام«:ادمادامه د یفارس به

.«؟ی،چیچ«:با خنده اخم کرد مامان

.«شد ن،تمومیهم یعنی،یچیه«:دمیخند

.«ا؟یما يدار یمیچه تصم«:لبخندش رو خورد مامان

.«دارم؟ یمیکه چه تصم یچ یعنی«:نشستم یصندل يرو

.«؟یبخون ؟درسیودت باشبه فکر خ يخوا یکه نم نهیمنظورم ا«:و رو به روم نشست ختیقهوه برام ر وانیل هی

؟یتارا چ یخواد،ول یدلم م یلیچرا،اتفاقاً خ-

.و دو سالته ستیفقط ب ،تویات استفاده کن یو از جوون یمونه،تو بهتره درس بخون یمن م شیتو نگران تارا نباش،پ-

در توان شما گهیکوچولو د ۀبچ هیاز  ينگهدار یدرسته مامان،ول-

.ستین

.«رسم؟من فقط چهل و سه سالمه یبه نظر م ریقدر پ نیا یعنی«:برخورد بهش

هم  یلی،خییایمامان بزرگ دن نیشما جوون تر«:گفتم يا انهینوك انگشتم صورتش رو نوازش کردم و با لحن دلجو با

.«یبرا سخته که از نو شروع کن گهی،ديبود که شما بچه هات رو بزرگ کرد نیمن منظورم ا ،یخوشگل و سرحال

 کیو  ستیکنم ب یبمونه،فکر م شمیجان،من از لذت بزرگ کردن تو محروم بودم، اگه تارا پ اینه ما«:تگف مغمونانه

.«نمیآرزو داشتم دانشگاه رفتن تو رو بب شهیهم ،منیدرس بخون دیبغلمه،تو با يخودم تو يکوچولو يایسالمه و ما
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 دیسه سال طول کش.دادم یفرصت رو از دست م دیدخترم نداشتم نبا ياز نظر نگهدار یبا مامان بود،حاال که مشکل حق

.بدم لیکرد ادامه تحص یم قمیبود و مدام تشو یدندانپزشک ۀموقع هانس سال اول رشت رم،اونیبگ پلمیتا د

ورودم به دانشگاه از مامان و  ،بایوکالت رو شروع کرد و من عکاس ایرفتم دانشگاه،منتها ما ایبا خواهرم ما همزمان

بود و  دهیتارا زحمت کش يبرا یلیاون مدت خ يمامان تو.رمیخودم خونه بگ يکه اجازه بدن برا خواهش کردم تریپ

 ياز آپارتمانها یکی تریپ.باالخره موافقت کردند یبود ول یکردن شون کار سخت یراض.شرمنده اش بودم یمن حساب

.کردم یکرد و اسباب کش یدانشگاهم بود خال کیدو خوابه اش رو که نزد

سرسبز و ساکت که  طیمح هیکه خودم دوست داشتم، يساختمون نوساز خارج از شهر،درست همون جور هی ام خونه

.و مطالعه کنم نمیتراس بنش يبشم و بتونم ساعتها در سکوت مطلق رو داریپرنده ها ب يصبحها با صدا

 يبرا ییشنهادهایو بارها پدانشگاه بارها  طیمح يدانشگاه شدم،تو یرو مهد کودك ثبت نام کردم و خودم راه تارا

خوش کردم  یعل يایدلم رو به رو.کردم یسرم به سنگ خورده بود و همه رو رد م گهید یازدواج داشتم ول ای یدوست

.که ازش دارم ییادگارهایو 

شرکت وادرات و  هی تریپ.خواستم که برم شرکتش سرکار تریدانشگاه و درسهام عادت کردم،از پ طیکه به مح یکم

سرم سرم شلوغ شده و اکثراً مامان از  گهید.دو سه روز مشغول کار شدم يهفته ا.بزرگ و معروف داره یلیخ صادرات

 يایکنم و جو دایرو پ نیمیهر جور شده مامان س فتمگر میتارا دو سه ساله بود که تصم ادمهی.کنه یتارا مواظبت م

حرفهام رو دال بر فوت بابا باور نکردند  يله سورخا یو حت دیسع ییبار هم دا نیکه ا یدلم شکست وقت.حالشون بشم

ه یسابق نبودم که به گر يایمن ما یول.انگار وجود نداشته اند رم،اصالًیسراغشون رو نگ گهیو مصرانه از من خواستند د

ا مطمئن سر بره سر خاك بابا ت هیبگذاره و  هیخواستم که از وقت گرانبهاش ما ییقاطعانه از دا.کنم هیو عجز و ال فتمیب

گردم فقط به خاطر  یم نیمیقدر دنبال مامان س نیا نهیب یشماره تلفنم رو بهش دادم و خصمانه گفتم که اگه م.بشه

وقت باهام تماس  چیه یسر خاك بابا،حتماً رفته،ول رهیبودم که م نداشتم مطمئ ییکه از دا یبا شناخت.برادرهامه
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.رو بده نیمیمامان س ةنگرفت تا شمار

 ۀبره،رابط یرنج م یذهن تیپسر بزرگ داره،که از معلول هی ایآشنا شدم،رو ایم رو شروع کرده بودم که با روکار تازه

.منه یاز لحظات زندگ یلیهمدم خ ایرو.کرد کیرو هم به هم نزد ایمن و رو ریام با اردش یعاطف

کرده،متأسفانه پدرش فوت کرده و اون هنوز ازدواج ن.کردم دایرو پ دیناه نترنتیا قیدوم دانشگاه بودم که از طر سال

کنه و از  یم یآپارتمان دو طبقه با مادر و خواهرش زندگ کی يتو دیدوباره به تهران برگشته اند،ناه رازیها از ش

.هیراض داستیاش اون طور که از صداش پ یزندگ

 يبرا رمیبگ میشد که تصمباعث  گهیاز طرف د رانیا دنید يبرا تریپ دیشد ۀطرف و عالق هیاز  دیناه ياصرارها

که مامان به شدت نگرانه،هانس رو  ییاز اون جا یول میبر تریاول قرار بود من و پ.رانیبرم ا کماهیتابستون، التیتعط

 رانیکه چهار ساله ا زشیو عز یمیدوست قد دنیبا د تریداره که پ دهیمامان عق.کنه یکرد که ما رو همراه یراض

.ادیسرم ب ییکنه و ممکنه بال یرو فراموش م ،منیحیو تفر یخیتار يجاها نیکنه و همچ یم یزندگ

دونم  ینم.شد یبه اومدن نم یوجه راض چیبه ه نیهم يها نداره،برا یرانینسبت به ا یخوب دیمتأسفانه اصالً د هانس

؟!من ةدرموند ينگاهها ایمامان باعث شد قبول کنه  ياصرارها

وجودم رو  یبیلذت گنگ و عج یتلخ دارم،ول ةکه توش آن همه خاطر يشورگردم به ک یم رم،بریحاال من دارم م و

که مردان و  ارهیم ادمیکه مدام  یجور لذت هی!... رانیا!...هنیم...دونم؟ یچه م ای... یجور حس وطن پرست هیگرفته،

هزاران عاشق ... هزاران دانشمند... قهرمان هزاران.خاك کشور من رشد کردند و بزرگ شده اند يتو یزنان بزرگ

.زنم یبوسه م نیسرزم نیو من به خاك ا!... يافسانه ا

چهل و چهارم فصل

تارا رو از  ینقاش گهیدست پشت گردنم رو فشار دادم و با دست د هیمبل جا به جا کردم،با  يزحمت خودم رو رو به
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 يواریبه طرف ساعت د... م؟یو ن شیش... ساعت ثابت موند ينگاهم رو.زیم يام برداشتم و گذاشتم رو نهیس يرو

.«دمیشد و من هنوز نخواب م،صبحیشش و ن... بله«:زدم یو لبخند تلخ دمیشد چرخ یم دهیراهرو که به زحمت د

با .دمیافکارم رو خاموش کردم و خواب دین،کلیاتاقم،بدنم کرخت بود و سرم سنگ يبلند شدم و رفتم تو یسخت به

هنوز منگ بودم،خواستم بلند شم که تارا در اتاق رو باز .کنار زدم یلیم یا بمالفه رو ب دم،یزنگ در از خواب پر يصدا

.«اومده ییسالم مامان خانوم،دا«:کرد

بود و با  دهیکنارم دراز کش یعل.طرف پنجره دمیو چرخ دمیجواب فقط سر تکون دادم،تارا رفت،دوباره دراز کش در

.هم گذاشتم يشم روزدم و چ يلبخند محو.کرد ینگاهم م یشگیهمون لبخند هم

؟یشینم داریجان ب ایما-

.«شمیم داریمن هم ب يتا تو صبحونه بخور«:اومدم و گفتم یدر آورده بود تو،کش و قوس يسرش رو از ال هانس

.بعدازظهره میدو ن م،ساعتیمن و تارا ناهار هم پخت... صبحونه؟-

.«م؟یدو و ن«:ابروم رفت باال هی ناخودآگاه

 یم یچه خر و پف یبدون ،اگهيآره،من که اومدم خواب بود«:توالتم نشست زیم یصندل يرو اتاق و يتو اومد

.«میکن دارتیب ومدیدلمون ن!يکرد

.«کنم یمن اصالً خر و پف نم!دروغگو يا«:کردم زیرو ر چشمهام

.«؟يدیخواب یک شبید ،مگهيخسته بود یلیرفت،حتماً خ یم نییکارتونها سقف خونه ات باال و پا نیمثل ا«:دیخند

... برد یخوابم نم... بودم داریرو ب شبیتمام د!يدیخواب یبپرس صبح ک«:دمیبالش کردم و خند يتو يبر کیرو  سرم

.«م؟یدار یناهار چ

.نمیچ یرو م زیم يایهانس،تا تو ب ییمخصوص دا ،غذایاسپاگت-

بود به  دهیچسب ید که با چند تا پونز رنگتارا خور ینگاه دنبالش کردم و رد نگاهم به نقاش رون،بایشد و رفت ب بلند
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 هیشب شتریتارا ب یلبخند زدم،نقاش.»حتماً کار هانسه«:با خودم گفتم.دیکش یکه برام م ییها ینقاش ۀبقس وار،بغلید

سرخاك  رمیحتماً م رانیبرم ا یوقت«:کردم دم،فکریکش قیعمنفس  هیچشمهام رو بستم و !خرس شده بود تا گربه

 يتارا خودش رو انداخته بود تو.نفسم گرفت.»...بهم یباشه اون مادربزرگ تاراست و کل یاالخره هر چب رزاد،یخانوم پ

.«!سالم مامان خواب آلود«:بغلم

.«ماه نشسته يسالم به رو«:بود ثابت موند،لبخند زدم دهیلبش ماس ۀکه گوش یتخم مرغ ةزرد يرو نگاهم

.«صورتم رو شستم به خدا«: کرد گفت یم يباز که با گردنبندم یهم در حال يرو کرد تو اخمهاش

.«جون یمن و عل«:گفت يکشدار يو با صدا دیخند عیسر شهیگردنبندم رو باز کرد و مثل هم قاب

اومدم و رفتم طرف در نییو گذاشتمش اونور تخت،از تخت پا دمیرو بوس صورتش

؟یعکس من نگذاشت شیچرا عکس بابا رو پ... مامان -

 یلبخند تلخ.داد یچانه اش و خونسرد پاهاش رو تکون م ریش کردم که دستهاش رو گذاشته بود زخوردم،نگاه جا

 دینه؟با ایدرسته  نهیکردم،اگه تارا عکس پدرش رو بب یروانشناس صحبت م هیکاش با .ییزدم و رفتم طرف دستشو

باور کرد؟... یول ستیپدرشه، بهش گفتم که ن یکرد عل یم الیبهش بگم؟تا مدتها خ

جوابم  یکی.»روانشناس هی شیپ رمیم رانیرفتم ا یوقت«:دهنم،با خودم گفتم يصورتم رو شستم و مسواك رو کردم تو

حرفش رو قطع . »...با فرهنگ دیبا.شهیبزرگ م نجایجا برو،تارا داره ا نیهم ران؟خبیحاال چرا ا«:رو داد

فرهنگ  نیهم ي؟تويات رو قبول ندار يمادر ةدامگه خونو«: حرفم رو قطع کرد.»...نجایبا فرهنگ ا خوامینم«:کردم

چرا «... »پدرشه یکنه که عل الیگذاشتم خ یکاش از م يا... رم،یبرگشتم م رانیاز ا یباشه،وقت«... »گهیبزرگ شده اند د

شش  گهید ،یگیراست م»«تارا بده؟ یۀروح يچقدر برا یدون ی؟میبشه چ دایشهرام پ ۀسر و کل يروز هیدروغ؟اگه 

.«اش کنم یرو حال ییزهایچ هیکم کم  دیشه،بایبزرگ م رهاسالشه،د

زدم  رینشستم و کفگ زیافتادم،هانس و تارا مشغول غذا خوردن بودند،پشت م مایروشیبمب ه ادیآشپزخونه، يتو رفتم
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رون؟یب يزینبود که بر نتهایکاب يتو يا گهید زیچ«:نگاه به هانس گفتم میو ن یماکاران ریز

.«بود درآوردم یهر چنه،«:گفت يجد یلیخ

گفت چون تارا بچه است  یم شهیسکوت محض خورده شد، مامان هم يو مشغول شدم،ناهار طبق معمول تو دمیخند

 نیکه ا میهمه مون محکوم بود جهیگلوش،در نت يو ممکنه غذا بپره تو شهیم جانزدهیسر غذا حرف بزنه ه یوقت

 شیاجبار بود،کم کم عادت شد،پ لیفقط اوا نیالبته ا.رگ بشهکه تارا بز یتا زمان میکن تیرو رعا یلیسکوت تحم

.«خوره یخوره و چقدر م یم یفهمه چ یقشنگ م ست،آدمیاتفاقاً بد هم ن«:خودم گفتم

 يرفت تو گاریدود س.رو سر دادم جلوش يگاریس ریورشن کرد،ز گاریاتاقش،هانس س يتشکر کرد و رفت تو تارا

.«خوشمزه بود یلیدستت درد نکنه،خ«:ظرفها و گفتم يه جمع آورشروع کردم ب.دماغم،اشتهام کور شد

سر صبح «:هوا رقصوندم يدستم رو تو.رونیرو با فشار داد ب گاریدود س.کنم یخواهش م یعنیتکون داد که  سرشو

.«؟یکش یم گاریس رهیگ ینفست نم

صبحه؟ یعنی،یش داریتو هر موقع از خواب ب-

.«ها کو؟ طیبل«:دیشدم،پرس يو مشغول جمع آور ییظرفشو نیماش يتو دمیتوجه به حرفش ظرفها رو چ یب

.«يناهار خور زیم يرو«:و گفتم زیم يور دمینمدار کش دستمال

 یبودم و ظرف و ظروف رو به هم م یعصب يخودیب.رونیرو خاموش کرد و از آشپزخونه رفت ب گارشیس

مرتبه  هی ا؟یما يشد وونهید«:زدم رون،غریحرص دادم ب و نفسم رو با نتیدادم به کاب هیکارهام تموم شد،تک.دمیکوب

و  رانیخدا کنه هانس دوباره بحث ا«:ینیس يبرداشتم و گذاشتم تو وانیل نتیکاب ياز تو.قهوه دم کردم.»چت شد؟

نس ها.ییرایاتاق پذ يها رو پر کردم و رفتم تو وانیل.»نکشه، اصالً حال و حوصله ندارم،الاقل امروز نه شیرو پ یرانیا

.«چه خبرا؟«:دادم هیو به مبل تک زیم يرو گذشاتم رو ینیس.رفت یم نییرو باال و پا ونیزیتلو يداشت کانالها

یچیه-
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خنده ام .»!ستیدستت سبز ن:افتادم ایرو ادینصف برگهاش زرد شده بود،.به گلدون پشت پنجره افتاد نگاهم

 ةقهو«:لبم رفت باال و فکر کردم ۀپ خورد،گوشقل هیهانس قهوه برداشت و .آخرش بود ایگرفت،اصطالحات رو

باشه اگه مهمون ها  ادمی«:کردم لبم،فکرقهوه ام رو برداشتم و بردم طرف  وانیل.»خوره؟ یم يتلخ،چه جور اه،اونمیس

 يشد باز اخمهات رفت تو یچ«:دمیطرف هانس و پرس دمیچرخ.»زرد گلدون رو جدا کنم يبرگها انیخواستند ب

.«!هم؟

.«من اخم نکردم:و دوباره کنترل رو برداشت ینیس يگذاشت تورو  وانیل

.«يخوشگل تر یاگه اخم نکن«:به خودم گرفتم يمعصومانه ا ۀافیق

.«خدا رو شکر«:لب گفتم ریلبخند کج زد،ز هی

؟یکه چ-

.گرفتنت رو نداشتم افهیق ۀاصالً حوصل ،امروزيدیکه خند-

.اش پر رنگ شد خنده

.ستیمن ن SpongeBobمامان خانوم کارتون-

.«کارتونهاته یۀبق یقاط ییجا هیلولو که نخورده مامان، حتماً :،گفتمییرایپذ يبود تو ستادهیدست به کمر ا تارا

.«گشتم،نبود«:به جانب گفت حق

.«مشکل شماست،نه من گهید نیا«:شدم يکردم و جد یاخم مچهین

.«ده مامانگم ش«:اش رو مظلوم کرد و دستاش از کمرش افتاد افهیق

.«بگرد ،خوبیکه گم کن ينبرد ییجا«:کردم به پنجره رو

که با بزرگ ترش حق به جانب حرف  رهیبگ ادی دیاد،بایپررو خوشم نم ۀاز بچ چیه«:ینیس يرو گذاشتم تو وانیرفت،ل

 رانیا«:لب با تمسخر گفت ریز ،هانسيناهار خور زیطرف م دمیهانس برداشتم و چرخ يها رو از جلو طیبل.»نزنه
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.«!ریا

نگاهش  نه،خونسردیلم دادم،نگاهم کرد تا عکس العملم رو بب ز،دوبارهیم يها رو گذاشتم رو طیشدم و بل زیخ مین

نگاهم افتاد به تارا که . »؟یمبارزه کن يندار ۀه؟حوصلیچ«:کرد زیلبم، چشمهاش رو ر ۀلبخند گذاشتم گوش هیکردم و 

.«یکن یکه اشتباه م یفهم یخودت م گهید ۀدو هفت ست،تایه نبه مبارز يازین«:طرفم،گفتم دیدو یداشت م

 چیا،هیکنم ما یمن اشتباه نم«:هانس جوش آورد دم،یهوا رقصوند و از دور برام ماچ فرستاد،خند يکارتون رو تو تارا

.«نترنت؟یا يتو یرفت

،گمونم بهش بزنه يگفتم موهاش رو چتر یم ایکاش به رو«:رفت طرف اتاقش،چشمم هنوز بهش بود تارا

.«؟یگفت یچ«:برگشتم طرف هانس.»ادیب

پخش  ARDکه یرانیا يلمهایگذره؟ف یم یچ ایدن يتو یدون ی؟ميدیتو اصالً اخبار گوش م گمیم«:حوصله بود یب

.«؟يدیرو د کنهیم

؟یقضاوت کن یتون یم يچه جور يدیتا خودت به چشم خودت ند-

.چه خبره ایدن يکه تو نمیب یارتباطاته،دارم م يایدن ایستم،دنیکور که ن-

 فیجا کث ستند،همهین يقشر از مردمه،همه که اون طور هیمال  شهیپخش م یآلمان يکه از کانالها ییلمهایف-

.کنند یگنده اش م يخودیکارگردانها ب نیاز ا یست،بعضین

کار رو کنند؟ نیا دیچرا با-

مردم  ادی لمهایف نیخوان با ا یهم م دیشا ایلم،یف شتریبفروش !... دونم؟ یچه م«:انداختم باال و اخم کردم شونه

با  رانیا يمردم تو یکن یم الیخ... هانس؟ يکرد الیخ یتو چ... دورو برشون هست چارهیب ریفق یلیکه خ ندازندیب

.«رن؟یو اونور م نوریا يگار

.«!دمیرا هم د کهاتونیر،ترافیخ«:طعنه گفت با
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.«؟يشده بود یعصبان کشیپارسال چقدر از تراف ستین ادتیکه،یتراف خب فرانسه هم همش«:دمیخند خونسرد

 يلمهایست،فین ست،فقرین یفیفقط که کث!ا؟یما هیچ یدون یم«:هم قالب کرد يشد طرفم و دستهاش رو تو خم

.«...ها ؟جوونیکنند چ یکه پخش م يمستند

 چیکه ه گمیبهت م ؟منیزن ینم نهیسنداره،مگه تو سنگ خودت رو به  يکس با تو کار چیه«:رو قطع کردم حرفش

.«شهیکس اون جا مزاحمت نم

تره؟ نیچرا؟مگه من خونم رنگ-

.یهست یآره،چون خارج-

تو رو پس  طیفردا بل نیباشم،هم تریبا پ دمیم حیهانس،من ترج ياینداره ب یاصالً لزوم«:زد،بهم برخورد پوزخند

.«دمیم

 شائلیکه به م شه،چشمشیکارهاش م ریاون جا درگ ؟بابایچ ارهیسرت ب ییاون جا بال یکی ؟اگهیگیم یا،چ«:کرد اخم

.«؟یبشه چ داشونیکردند پ یم تتیکه اذ ییاز همونا یکی ره،اگهیم ادشیتو رو  فتهیب

.«نه؟ ای يایب يخوا یباالخره موضع خودت رو مشخص کن،م«:حوصله گفتم یب!يریدرگ ۀبچ عجب

.«امیآره،م«:قهوه اش رو خورد ۀجرع نیآخر

.«میبر گهیپرواز د هیبا  میتونست یالاقل م«:جا بلند شدم،با عجله گفت از

.«؟یچ ۀواس«:خودم رو حفظ کردم يخونسرد یروند خسته شده بودم ول نیاز ا گهید

.میکن يباز میخوا یجونمون که نم با

وسط با جون تو  نیاد،ایو م رهیم ریا رانیسه چهار بار پرواز ا يهفته ا«:رفتم طرف آشپزخونه گفتم یکه م یحال در

.«بشه؟ يخواد باز یم یکی

بلوزم  ۀاتاق خواب،لباس چرکها رو برداشتم و چشمم افتاد به حلقه ام،با گوش يو رفتم تو دمیقهوه رو آب کش يوانهایل
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ۀکلم.»پرداخت کنند دمیم رانیرفتم ا یوقت«:لب گفتم ریروش،به نظرم کدر شده بود،ز دمیکش

به خودم .»!پرداخت کردن گنیچرا به برق انداختن طال م دمیوقت نفهم چیتر گفتم،ه ظیغل یلیرو خ پرداخت

 یرو م زیهمه چ یدون یاز کجا م«:دمیبه خودم پر.»دونست یرو م زیهمه چ دم،اونیپرس یکاش از شهرام م«:گفتم

چرا !جداً!آره ها«.. .»آورد یدر م خودشگفت،از  یهم دروغ م دیاطالعات کم،شا ،بايدونست؟تو اون موقع بچه بود

کاش مهمون ها زنگ «:دمیکش یتخت رو مرتب کردم و رو تخت ۀمالف.»کردم؟ یموضوع فکر نم نیهمون مو قع ها به ا

مرتب  شهیگفت شلخته،چرا؟من که هم یبه من م شهیهم يرزادیخانوم ش«:تخت ۀنشستم لب.»انیبزنند و بگن که نم

...!ها یهست یبه تو چه که کجان؟عجب آدم«:شدت سرم رو تکون دادم به.»کجا هستند؟ هااالن اون  یراست... بودم

.«!يسر من رو بخور يخوا یو تا دو سه هفته م يخاطرات گذشته رو مرور کرد باز

به خودم .»نم؟یشهرام رو بب رزادیسر خاك خانوم پ رمیم یممکنه وقت یعنی.توالت رو مرتب کردم زیدشم و م بلند

آره،اصالً دوست ندارم «... »وسط هفته برو سر خاك... کجاست؟ یعنی... ستین رانیرام که انه بابا،شه«:دادم يدلدار

اخم .»یکن داشیاون پ قیاز طر یتون یم نا،حتماًیسراغ م وکرده باشه،بر رییتغ دیچرا؟شا«... »باهاش رو به رو بشم

نرفته؟عجب  ادتیهنوز «... »پررو ة؟دختریچ گهید!... نای،میشهرام مختومه است،در ثان ةاوالً که پروند... ؟یچ«:کردم

 يهالباس. شو،هفت،هشت سال گذشته الیخ ی؟بیفقط چ«... »... ستم،فقطین يا نهیک«... »!تو یهست يتوز نهیآدم ک

 ایب«:کرد ینگاه م ونیزیداشت به تلو جانیهانس با ه ،ییرایاتاق پذ يحموم،برگشتم تو يچرك رو برداشتم و بردم تو

.«خونه یم یرانیره اکنم دا ا،فکریما

...هیرانیآره،ا«:نشستم و ذوق کردم کنارش

.باحاله کشیآره،موز-

 یچ«:فکرم يتو دیهانس پر»...خوب یقیشد که چهار تا موس دایچهار تا آدم پ ایخدا رو شکر،به قول رو«:دلم گفتم تو

.«گه؟یم
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.«کرده انتیدختره بهش خ زها،حتماًیجور چ نیاصالً حال و حوصله تو رو ندارم،برو،از ا گهی،میچیه«:خنده گفتم با

.«!یرتیغ«:اش گفت یافتضاح فارس ۀلهج با

.«شترهیاستعدادش از تو ب ایخنگ،ما يداداش کوچولو«:دمیهاش رو کش لپ

.«چون عالقه داره«:اصرار خودش رو ازم دور کرد با

!مهمون نوازند یلی،خیکن یم دایه پمهربون و خونگرمش،حتماً عالق ياون آدمها ،باینیرو بب رانیا یهم وقت تو

.«!دیتو شا يالبته برا«:دلم گفتم تو

.«!میکن فیو تعر نمیبب«:گفت یفارس به

 ۀافیو اون ق کلیبا دقت نگاهش کردم،با اون قد و ه.اومد یکار خوشش نم نیاز ا چیدم،هیتقال صورتش رو بوس با

تند  د،تندیطبق معمول تارا زودتر از من رس.تلفن بلند شد يصدا.کرد یم دایخاطرخواه پ یکل رانیا يجذابش حتماً تو

.«یمام«:رو داد دستم ید،گوشیچیپ یمشد،داشت به خودش  یپا به اون پا م نیزد و از ا یحرف م

.«سالم مامان«:رو باال بردم یچشمم دور شد، گوش يبرق از جلو نیع.»ییبدو برو دستشو«:به پشتش زدم

.«؟يردک یکار م یجون،چ ایسالم ما-

.میهانس نشسته بود ،بایچیه-

ا،مگه اون جاست؟-

.«آره،صبح اومد«:مبل نشستم يو رو ییرایطرف پذ رفتم

ه؟یهنوزم عصبان-

 لشیتحو یوقت رهیگ یم افهیکم ق هیکه، شیشناس ینه،اتفاقاً سر حاله،م«:دیخند یهانس نگاه کردم که داشت م به

.«گرده به حالت اول یدوباره بر م يرینگ

 یگوش يون،تویزیسرش رو چرخوند طرف تلو.»با تو بود؟ یک«:رو بردم کنارو بهش گفتم یاخم کرد،گوش هانس
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.«نجا؟یا نیایشما چه خبر مامان؟فردا ناهار م«:گفتم

.میکاریآره،اتفاقاً ب-

.باشه،پس تا فردا خداحافظ-

.خداحافظ-

چشمم افتاد به تارا که تا .»بله؟«:طرف راهرو دیاهم چرختلفن بلند شد،دکمه رو زدم و ناخودآگاه نگ يصدا دوباره

.«خانوم؟ ایالو؟ما«:گفت یگوش يتو یخانوم هیو چشمک زدم، دمیبهش خند.بود دهینصف راه دو

.«بله،شما؟«:گفتم یگوش ياتاقش،تو يبرگشت تو تارا

.یژامک هستم،توسل-

.«؟حالتون چطوره«:گفتم یمصنوع ةخند هیهم،با  يام رفت تو افهیق

خوبند؟ د؟خانوادهیممنون،شما خوب-

خوبن،به لطفتون،امروز خوش گذشت؟-

.یشما خال يبود،جا یعال-

.«شد؟ یفردا چ ۀبرنام«:دمیپرس یلیم یب با

.میرس یفردا ظهر خدمت م میستیتماس گرفتم که بگم اگه مزاحم ن-

.«منتظرتونم د،پسیکنم،مراحم هست یخواهش م«:رفتم وا

.دیندازیمولر رو به زحمت ن يآقا م،لطفاًیایم یما با تاکس-

.دیکن ادداشتیآدرس رو  د،پسیهر طور راحت-

 دایخدا کنه راننده بتونه راه رو پ!هم سخته ها یزبان آلمان نیا«:گفتم و نوشت،با خنده گفت یرو با بدبخت آدرس

.«اگه درست نوشته باشم یعنیکنه،
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.دیریاومد تماس بگ شیپ یاگه مشکل-

د؟یندار يبله،حتماً،فعالً کار-

.نه،خداحافظ-

 .خداحافظ-

چهل و پنجم فصل

.البرز يخم شدم جلو.»نیخوش اومد یلیخ«:ییرایپذ يبه دست رفتم تو يچا ینیس

.مشیدید یممنونم،کاش دخترتونم هم بود م-

.«کنه يدوستم با بچه هاش باز ۀرفته خون«:برداشت،لبخند زدم و گفتم يچا

.تعارف کردم يبه آرمان چا!). و جوراب؟ یکفش تابستون(است کردم چشمم افتاد به پاهاشکه ر کمر

.دیدار یقشنگ ۀخون-

.ممنونم-

.ژامک خم شدم يجلو!)؟یو کراوات نارنج یکت و شلوار آب(؟!ربط یب چه

.زحمت يتو دیافتاد یحساب-

!؟یکنم،چه زحمت یخواهش م-

که از  ینگرفت ادیبه توچه؟هنوز «:دمیمبل و به خودم توپ ينشستم رو!).تر بود نیسنگ دیپوش یتاپ رو هم نم نیهم)

.«د؟یکن یم یتنها زندگ«:فکرم يتو دیالبرز پر. »...و  يرینگ رادیمردم ا

.«بله،با دخترم«:پاهام مرتب کردم يرو رو دامنم

.«نیایدر م ییهاروزها از تن نیخدا هم دیبه ام«:من و البرز چرخوند نینگاه مرموزش رو ب آرمان
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.«دخترتون؟ ای دیزن یخودتون م«:دیبگم که ژامک پرس يزیجمع کردم چ نفس

.«جفتمون«:بود،گفتم انویبه سمت پ انگشتش

.ستین ریوقت د چیرو شروع کنه ه يکار هیهزار بار به آرمان گفتم اگه آدم بخواد  ،منمیچه کار خوب-

.«ستیبد ن چمیره،هیگ یم ادی انویبا دخترش پخانوم داره  ایما!؟ینیب یم«:کرد به آرمان رو

.«د؟یبرامون بزن دیتون یم... البته«:زد يا یمعن یلبخند ب آرمان

.«باشه بعداً یچرا که نه،ول«:گفتم

.«به غذا بزنم يسر هیمن  دیکن ییرایکم از خودتون پذ هیتا شما «:شدم بلند

.«ومدن؟ین نایمان اپس چرا ما«:برنج رو کم کردم ریآشپزخونه و ز يتو رفتم

د؟یدار يگاریس ریز-

.«اون جاست«:اشاره کردم و لبخند زدم زیبود،به م ستادهیچهار چوب در ا يطرف در،البرز تو برگشتم

رو بکشم؟ گارمیو س نمیجا بنش نیتونم هم یم-

.کنم یبله،خواهش م-

.«د؟یکش یشما نم«:دیروشن کرد و پرس گاریو س زیپشت م نشست

.ستمین يرگاینه،س-

کم  هیممکنه «:که گفت ییرایپذ يخواستم برم تو.در قابلمه ها رو دونه دونه برداشتم و گذاشتم سر جاش یالک

.«رو بکشم گارمیتا من س... د؟ینیبنش

.«دیکن فیکم از خودتون تعر هی«:نشستم،گفت زیپشت م یلبخند مصنوع هیو  یلیم یب با

.«دیکن فیکردن باشه،شما تعر فیکه قابل تعر ستین یخاص زیچ«:چشمام،خونسرد گفتم يزده بود تو زل

خواهر هم  هیدش،یشناس یبرادر دارم،آرمان،که م هیاول خونواده ام،فقط  ۀو سه سالمه،بچ یمن س«:شروع کرد يفور
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.«مینکرد داشیپ میگشت یچ ارت،هریز میمشهد،رفته بود يبچه بود گم شد،تو یداشتم که وقت

؟!چه جالب-

د؟یق گرفتشما طال-

.«فوت کردن ر،شوهرمیخ... «:؟!مقدمه یب چه

.«یمتأسفم،ک«:گارشیانداخت به س چشم

.قبل از تولد دخترم-

آلمان؟ يوحشتناکه،تو-

.رانینه،ا-

!آلمان؟ نیبعد با مادرتون اومد-

 یالباومد،خصوصاً که نسبت به البرز احساس ج یاصالً خوشم نم گرانید یخصوص یزندگ يتو يکنجکاو از

.«بود یرانیا ه،پدرمیمادرم آلمان«:گفتم.نداشتم

.«دیزدم که دو رگه باش یحدس م«:زد لبخند

.«مهمونا تنهان«:رو خاموش کرد،بلند شدم گارشیس

.«گذره یها بهشون بد نم د،اونینیبنش«:گفت حانهیوق

 یزدم و در خونه رو باز کردم،عصباف اف رو  ۀبودند،دکم نایمامان ا.راهرو يزنگ در بلند شد،با عجله رفتم تو يصدا

مامان زودتر از بابا . »!گهید شهیهم م يجور نیکنم ا یو نشناخته مهمون دعوت م دهیند یوقت! مزخرف ۀکیمرت«:بودم

.«مهمون هات اومدند؟«:دیرس

د؟یاومد ریبله،چقدر د-

.«بند اومد نفسم،یخونه رو عوض کن دیبا«:باال دینفس نفس زنان پشت سرش رس تریخونه،پ يتو اومد
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.«باال يایب یتون یطبقه رو نم ،سهيشد ریپ یگه،حسابیخوبه د«:گفتم یو به شوخ دمیخند

 یم م،دلمیکردم و نشست یمامان رو معرف.کرد یسالن،نگاهم اول از همه به البرز افتاد که مشتاقانه نگاهم م يتو میرفت

و غذا  دمیناهار رو چ زیرد ژامک و آرمان خالص بشم،ممو یب يالبرز و سوالها يزودتر از شر نگاهها یخواست هر چ

.سکوت صرف شد يتو

د؟یخوا یکمک نم-

.«د؟یدیممنونم،شما چرا زحمت کش« :رو از ژامک گرفتم ظرفها

.کنم یخواهش م-

.و کمر راست کردم دمیچ نیماش يرو تو رون،ظرفهایب رفت

نم؟یتونم بنش یم-

.«د؟یبکش گاریس دیخوا یکنم،م یخواهش م«:برگشتم یلبخند مصنوع هیا البرزه،ب دمیبرگردم فهم نکهیا بدون

.بله-

 ياومد تو ،مامانینیس يتو دمیبرداشتم و چ نتیکاب يفنجونها رو از تو.اشاره کردم و نشست زیدست به م با

.«ومد؟یچرا امروز ن ایرو«:آشپزخونه

.خونه بمونه بهتره د،گفتایحالش خوب نبود،اتفاقاً بهش گفته بودم که ب ادیز ریاردش-

بفرستم اون جا دنبال تارا؟ تریپ يخوا یم-

.«نه،فعالً زوده«:کاسه و دادم دستش يتو ختمیر لیآج نتیکاب يتو از

ازدواج  هیمن هم مثل شما «:دوباره شروع کرد ،البرزيچا ختنیشروع کردم به ر.رونیبه دست رفت ب لیآج کاسه

.«داشتم

.«جداً؟«:ب کردمطرفش و مثالً تعج برگشتم
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.ازداوج نا موفق هیبله،-

که مادرم انتخاب  يبا دختر شیهفت سال پ«:صاف کرد و ادامه دا نهیالبرز س!شده بود یجالب يمشغول شدم،باز دوباره

.«کرده بود عقد کردم،سالم نبود،مشکل داشت

 يگفتند،آبروم تو ینه،همه م!ها ارمیر بحرف د فیبخوام از خودم تعر نکهینه ا«:ادامه دا.»!یفیکث یلیخ«:دلم گفتم يتو

.«رفته بود لیفام

...حساب حرف مردم يرو اید؟یدید يزیشما خودتون هم چ-

!زهایچ ندیمردم نگو یزکیتا نباشد چ-

د؟یاریدر م زهایازش چ دیکه دار دیدیرو خودتون با چشم خودتون د یزکیهمون چ-

 دیمن بود يکه هنوزم با هم رابطه دارن،طالقش دادم،شما جا دمینداشت،ش یقبل از من با پسر عموش عشق و عاشق-

د؟یکرد یکار رو نم نیا

 گرانید يمدت همسرم بوده جلو هیکه  یوقت در مورد کس چیشما بودم ه يمن اگه جا«:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

.«کردم یصحبت نم يجور نیا

.«حرفم تموم نشده د،هنوزینصبر ک«:اتاق،گفت يرو برداشتم که برم تو ینیس.نداد یجواب

.شهیسرد م-

.«دینیکم بنش هیبره،لطفاً  یژامک م«:رو صدا زد و رو به من گفت ژامک

رو ازم  ینیبه البرز کرد و با لبخند س یرد و بدل بشه نگاه یحرف نیکوچکتر نکهیآشپزخونه و بدون ا ياومد تو ژامک

و به البرز چشم  یصندل يخونسرد نشستم رو.»!شده يزیمه راز قبل برنا زیپس همه چ«:با خودم گفتم.»گرفت و رفت

.«دوختم

که برام درست کرده بود تا  يبد یبا فشار روح... منظورم نامزدمه... زنم«:پا انداخت يو پا را رو یداد به صندل هیتک
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 يجور هیوان خ یزدند،عادتشونه،همش م یسرکوفتم م یلیخونواده ام خ... دیدون ینداشتم، آخه م یمدتها حال خوب

.«یستین یچیکنند و بگن که ه ریآدم رو تحق

به خودم زحمت دادم تا  یلیبود،خ يبد طیمح«: ادامه داد»!داره یاش نگه م یحرمت امامزاده رو متول«:دلم گفتم تو

من هم کم  یکرد فشار روح یو برخالف نظر خونواده با ژامک عروس کدفعهیآرمان  یتونستم سرپا بمونم،وقت

... يروز هیکردم که  یفکرش را هم نم قتو چیشد طرف آرمان،من ه ریطعنه ها و سرکوفتها سراز گهیدشد،چون 

.«...دمیشما رو د یکه از وقت نهیمنظورم ا

.«دیادامه ند گهیلطفاً د ،يارشاد يحرفها رو از حفظم آقا نیمن ا«:رو قطع کردم حرفش

...تا بتونم نیبد یصتفر هیاگه ... گفتم یم گهیجور د هیبهتر بود  دیشا-

.«!میبا هم فرق دار یلیمن و شما خ«:حرفش رو قطع کردم دوباره

.«؟!میبا هم نزد یکه هنوز حرف خاص ؟مایچه فرق«:شدم،اون هم بلند شد بلند

 چیه... کنم ینم فیام رو براش تعر یتمام زندگ نمیب یباره که م نیاول ينفر رو برا هی یمن وقت«:زدم یلبخند عصب هی

.«میمن و شما با هم فرق دار... کنم یصحبت نم دیکه شما محبت کرد يجور نیقت در مورد خونواده ام او

ضبط رو روشن کردم و .ییرایپذ يلبخند محافظه کارانه،رفتم تو هیق،ینفس عم هی.اومدم رونیآشپزخونه ب از

 یکرد و مامان ال به الش بلند م یم فیرآرمان و ژامک تع يبرا یسیخاطره رو به انگل هی يادیز جانیبا ه تریپ.نشستم

که  يکنه،چا ينگاه پرشگر آرمان و ژامک دور زکرد ا یم یاتاق و کنار ژامک نشست،سع يالبرز اومد تو.دیخند

.«میکن یرفع زحمت م«:خورد از جا بلند شد

.«!چه با عجله؟«:هاج و واج نگاهش کرد ژامک

.«!دیداشت فیحاال تشر«:البرز جواب بده با عطوفت گفتم نکهیاز ا قبل

 فیخدا تهران که تشر دیممنونم،به ام«:به من کرد و گفت ینگاه میالبرز ن.خودمون بود)دیببر فیلطفاً تشر(همان که
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.«میدر خدمتتون هست دیآورد

طول  قهیها کمتر از دو دق یرانیا یمیکه بر خالف سنت قد یو آرمان هم بلند شدند،بعد از خداحافظ ژامک

.«!يارشاد يآقا امتیبه ق دارید«:لب گفتم ریدر خونه رو که بستم ز.د،رفتندیکش

.«دنبال تارا رمیم«:برداشت چییسو تریپ

.«زود برگرد«:کنار گذاشته بودم دادم دستش ایرو يکه برا ییغذا ظرف

.«مرتبه چش شد؟ کیپسره «:دیمامان نشستم،پرس شیاتاق و پ يتو رفتم

.«تگار بود،گفتم نه،بهش برخوردخواس... دونم؟ یچه م«:گفتم کالفه

.«اومد یم ینظر پسر خوب ؟بهيچرا رد کرد گهیرو د نیا«:گشاد شد چشمهاش

.بود،چهار تا کلمه حرف زد از چشمم افتاد ینظر پسر خوب گه،بهیهمون د-

.«از همون روز اول هم به دلم ننشست يراستش رو بخوا«:پسته مغز کردم و گذاشتم دهنم هی

با خلق و  شه،توینم يجور نیدخترم،ا نیبب«:کنم يخوام بحث جد یم یعنیگرفت که  يا افهیاخت رو پا و قپا اند مامان

 یحرف ادیز شهیها بهت م یرانیاز ا ریکه از طرف غ ییشنهادهایپ يکه من رو ینیب یم ،اگهيبزرگ شد یرانیا يخو

 یرفت یحاال وقت... ،يراحت تر یرانیمرد ا کیتو با  سلماًکه م نهیهم ۀواس يریبگ میگذارم خودت تصم یزنم و م ینم

.«نظرت عوض شد دیکنه،شا نشیو سبک سنگ رونیپسره دو سه بار برو ب نیبا ا رانیا

ه؟یچه اصرار-

بچه در  نینه؟ا ایکنه  يتارا پدر يخونه ات باشه که برا يتو یکی دیبا ،باالخرهيندار یا،سنیما يایدر ب ییاز تنها دیبا-

.کنه یم دایمشکل پ ندهیآ

 چیپسره ه نیآخه،از ا ستیخودم که ن اد،دستیب شیپ يگذارم براش مسئله ا یشما نگران تارا نباش مامان،نم-

.ومدیخوشم ن
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کنم  یکم دارم بهت شک م اد؟کمیخوشت م یتو از ک«:خورم،غر زد یدارم حرص م یعنیرو جمع کرد  لبهاش

.«!؟يمشکل دار ا،نکنهیما

 چیبدون همدم ه یجان،زندگ ایمرد باشهما هیزن  کیکنار  دیبا شهیهم«:اد و مهربون شدد افهیق رییسرعت تغ به

مرد  کی يقو يتارا به دستها یول یکمبود رو احساس نکن نیکه تو ا ست،ممکنهیتارا هم خوب ن ينداره،برا ییمعنا

.«انینما اتشاجیو احت شهیگه بزرگ میکنه،االن بچه است،دو روز د تشیدراه که مثل پدر حما اجیاحت

باهاش  زهیر هیشد که  دایپ یکیچشم مامان جان،به جان خودت اگه «:که ناراحت نشه بحث رو جمع کردم يجور هی

.«کنم یتفاهم داشتم رد نم

ات  یکه تمام زندگ شهینم یدم،ولیبهت حق م ،واقعاًینداشت یخوب يدخترم،تجربه ها يحق دار«:پر از غم شد نگاهش

.«...گمیم شهی،همیعده تباه کن هی يررو به خاطر ندونم کا

کنارش نشسته،به زور لبخند رو کنترل  یسر درد و دلش باز شده بود،چشمم به مامان بود که احساس کردم عل مامان

 یچ«:مامان حرفش رو قطع کرد.نتونستم خودم رو کنترل کنم گهیو د افتادم»پرداخت«ادی یعل یچشمه دنیکرئم،ب د

.«شد؟

.«شمام شیکه پ ،خوشحالمیچیه«:ور کردمرو جمع و ج خودم

ندارم،فقط مرد  یمشکل چینگران من نباش مامان جان،من ه«:شدم و دست انداختم دور شونه هاش کینزد بهش

.«کنم ینم دایدلخواهم رو پ

.«نبوده يمرد بد ادمیز یکن یم فیسراغتون،اون جور که تعر ادیکنم کاش الاقل پدر تارا ب یوقتها فکر م یگاه-

.«کرد يمشت پول با سرنوشت من باز هینبوده؟به خاطر  يمرد بد«:دمیرو عقب کش خودم

.يدونسته تو حامله ا یاون که نم-

.«کرد؟ ياز بچه اش خبر نداشت،من آدم نبودم که باهام اون جور!از شما توقع ندارم مامان«:زدم یتلخ لبخند
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.کم پول برات بگذاره هیباز اون قدر مرد بود که -

کنه،اون پولها رو هم از  یآدم رو جبران نم یو اخالق یعاطف يها يموقع بدهکار چیپول ه«:دادم مبل و دلخور گفتم لم

.«دیکش یفروخت و پولش رو باال م یمادرش داشتم،مطمئن باش اگه به خودش بود همون آپارتمان رو هم م

خدا نخواست که بهش ... اشق شدم مامان،ام ع یزندگ يبار تو هینمن :طرف مامان و دستش رو گرفتم دمیچرخ

همون  ویبار هم خودم انتخاب کردم،ت هیمشترك شدم، یبار محکوم به زندگ هی... توش بوده یحتماً صالح... برسم

.«شماها و تارا آرامش دارم کنارام مامان،در  یخوام تکرار بشه،من االن راض ینم گهید.شون شکست بود

خاطرت مونده،به  يمردم تو بیگذشته فکر نکن، فقط ع يها یقدر به تلخ نیا«:اش نهیس يرو گذاشت رو سرم

.«کنه یات رو عوض م هیخوب فکر کن،روح يزهایچ

 ست،بلکهین هایدرمان بد هایخوب الیخ«:بود ایرو یۀپشت جلد مجموعه آثار فرهاد افتادم که هد ۀنوشت ادیبه  ناخودآگاه

«دیافزا یآنها م یصد چندان بر زشت

هل و ششمچ فصل

کردم به مامان و  دم،رویبار صورت تارا رو بوس نیآخر يغلغله بود،با پشت دست اشکهام رو پاك کردم و برا فرودگاه

.«کنه هیگر ادیتو رو خدا نگذار ز«:گفتم

.«رهیگ یکم که بگذره آروم م هیراحت باشه، التیخ«:دیرو بوس صورتم

دختر «:به من چسبونده بود که بند دلم پاره شد،در گوشش گفتم چنان خودش رو یبگذارم ول نیتارا رو زم خواستم

 يدختره چقدر کوچولوئه،شما که بزرگ شد نیا گهیخودش م شیپ یگردم،االن مام یباش مامان جان،زود برم یخوب

.«بسه گهی؟دیکن یم هیچرا گر

.«شهیدلم برات تنگ م«:بغض گفت با
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 دین،باییپا ایخوب ب يمونه تا من برگردم، حاال مثل دخترا یم شتیپ یزم،مامیعز شهیمن هم دلم برات تنگ م-

.ارمیب یعالمه سوغات هیبرات  دمیبرم،قول م

سالن  يرفتم تو تریالزم رو کردم و همراه هانس و پ يبار سفارشها نیصدم يبرا.نییازم جدا شد و اومد پا یلیم یب با

رفت  تریپ. شد یم شتریکردم اضطرابم ب یکه رجوع م از ذهنم یدونم چرا،به هر قسمت یانتظار،اضطراب داشتم، نم

.«چطوره؟«:درآوردم و سر کردم فمیام رو از ک يرون،روسریب امیخواستم از فکر ب.بخره یدنیبرامون نوش

.«!يشد ختیر یب یلیخ«:نگاه کوچولو به صورتم انداخت هی هانس

 یدلت هم بخواد،کل!خودت رو راحت کن الیکنم خ یم يبگو حسود«:و گفتم رونیب ختمیدسته از موهام رو ر هی

.«خوشگل شدم

نشستم و دست انداختم دور گردنش و سرم رو گذاشتم  د،کنارشیرس یتر از من به نظر م د،گرفتهیام نخند یشوخ از

چشمهام رو بستم،هانس دستم رو .»يچقدر خوشحالم که تو همراهمون اومد«:دلم بهش گفتم يشونه اش،تو يرو

.«ا؟یما یلخوشحا«:فشار داد

.«ترسم یم شتریب«:طور که چشمهام بسته بود گفتم همون

.«خورم ینترس،من از کنارت تکون نم«:دیرو بوس سرم

که هر  ارویبه  دهیچسب نیکشند،همچ یتو رو خدا،خجالت هم نم گاهین«:توجهم رو جلب کرد یرانیخانوم ا کی يصدا

.«!کنه االنه که از دستش بقاپن یم الیندونه خ یک

ما نشسته يچشم باز کردم،دو تا خانوم چهل،پنجاه ساله رو به رو هستهآ

لبخند زدند و سر تکون دادند که سالم،لبخند  یینگاهشون که به من افتاد دو تا.کردند یو سر تا پام رو تماشا م بودند

زدم و دوباره چشمهام رو

.بستم
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ارواح سرش مانتو تنش کرده؟-

 ییجفت دمپا هی!نیتو رو خدا کفشهاشو بب... زهیشانزه ل رهیکنه داره م یم الیه،خدینه خانوم،کت و شلوار پوش-

!ایلب در رخیکنه داره م یم الیده،خیپوش

.تیجمع يکنه و بره ال شیکم مونده آرا!نیاش رو بب افهی؟قیگیدوست پسرش رو چرا نم-

.«ه شون کم مو هستندها هم یخارج نیفکر نکنم ابرو برداشته باشه،ا«:گفت يبا دلخور یکی اون

.«ابروش ریخط انداخته ز هیقشنگ معلومه،نگاه کن، قشنگ !نه خواهر من«:اصرار داشت یکی اون

موقع بلند  هیتخته شون کمه، هیها  نی؟ايدیند ونیزیتلو يفهمه ها،مگه تو یموقع م هینگاش نکن، ياوا،اون جور-

!ها ارهیسرمون م ییافته به جونمون و بال مال یم شهیم

 یرو ق ایخدا مرگم بده،شرم رو خورده اند،ح«:شد یجانیاز زنها ه یکیسرم، يسرش رو گذاشت رو هانس

بنداز،دست  گاین هی.گهید دنیما م يجوون ها ادی زیم زیچ انیم اهایح یب نیواال،هم هیزیخجالت هم خوب چ.کردند

.«!داره ییجا هی يکنه،اخه بگو هر کار یدختره رو ول نم

.«؟!زن و شوهر باشند دیشا«:ر دلش به رحم اومدانگا یکی اون

تا حاال چهار  د،منیرو ند زهایچ نیکنند،شما بار اولت بود ا یم یتازه با چهار تا بچه عروس نایزن و شوهر کدومه؟ا-

!اند یکیسفره  ونهاشونیبار اومدم و رفتم،باور کن االنم تو فکر سگ و گربه هاشونن،آخه با ح

شه؟یچندششون نم يرچه جو!خدا به دور-

.ستیخودشون ن گه،دستید فنیخوابه،کث یتو رختخوابشون م رهیسگه نصف شب م!؟يکار يکجا-

 نیا«:ها رو داد دستمون،زنها انگار دست بردار نبودند وهیهانس برداشتم،آب م ۀشون يسرم رو از رو تریپ يصدا با

.«!درازه ه؟چقدریک گهید

.شون باشه یکی يفکر کنم بابا-
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خونه،بعدش هم  يمونند تو یم یسالگ جدهیمنت سر ننه باباهه بگذارند تا ه یلیها که ننه بابا ندارند،همه شون خ نیا-

.بهشون بزنند يسر هیبشه وقت کنند و برن  یمکه،ک یحاج یخداحافظ،رفت حاج

:اون زنها بود شیمن تمام حواسم پ یشروع کردن به حرف زدن ول تریو پ هانس

!رسند یخوشون هم م چه به گاهین-

!نگیدانس رهیدختره رو بچسب،انگار داره م ياون رو ول کن،الکها-

 شیهفتاد قلم خودش رو آرا!خوشگله ها ینکن الیخ«:کمرنگ،ادامه دادند یبه ناخونهام نگاه کردم،صورت یچشم ریز

.«دندیمال چقدر شهیکنند که معلوم نم یم میخودشون رو گر نیکار کنند،همچ یبلدند چ نایکرده،ا

؟!داره یخوشگل يچه موها یول-

.کنند یشون مش م ست،همهیشون ن یعیطب يکدوم موها چیه!؟يچقدر ساده ا-

.روشنه هیسا نیباشه،همچ یعینه بابا،فکر کنم طب!وا-

.روشنه بدون که مش کردند هیسا ینیب یکه م ییخودشون فقط بلونده،اونا ينه به جان شما،همه اش رنگه،موها-

.«جان،پرواز رو اعالم کردند ایما میبهتره بر«:دستم رو گرفت تریپ

.« !Hello»:لبخند زدند ییدو تا.شدم و دوباره نگاهم به زنها افتاد بلند

همه ... یکشور شما،عال«:گفت یبه سخت رهیو م ادیگفت چند ساله م یکه م یدادم،اون یسالمشون رو به آلمان جواب

.«آدما، مهربون... ،قشنگیچ

.«!بود دایهاتون کامالً پ دیو تمج فیاز تعر«:گفتم یتشکر کرد،لبخند زدم و به فارس تریپ

 نهییآ هی یکیخودتون  يبهتره اول برا«: بهشون گفتم يدست هانس رو گرفتم و با خونسرد.خشک شدند ییتا دو

.«!دیبخر

زل زده بودند به من،از  يا همون طوراون ه یکرد،ول یگرم باهاشون خداحافظ یلیخبر خ یاز جا ب تریافتادم،پ راه
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.«!دیفهم یم یخاك به سرم،فارس!خدا مرگم بده،آبرمون رفت«:زدند به صورتهاشون م،یکنارشون که رد شد

.«!بشه هموطن من گانهیتن من،نباشه گر که ب يرو ران،سرمیران،ایا«:دلم خوندم يتو یتلخ به

به خودم  نم،بعدیهمش به هانس بود تا عکس العملش رو ببگرم از ما استقبال کردند،نگاهم  یلیخ مهماندارها

تا زمان پرواز چشمهام رو .»دلت شور نزنه خودیاد،بیاد،میخوشش ب رانیاگه قرار باشه که از ا ؟یحاال چرا نگران«:دمیتوپ

.«م؟یردگ یبرم یعنی«:دمیپرس تریرو به پ یشد با نگران ندبل نیزم يکه از رو مایبستم و به تارا فکر کردم،هواپ

 رانیمال ا«:کرد،گفت یطرف هانس که داشت بروشور مطالعه م دمیزد و سرش رو تکون داد،چرخ لبخند

.«بهم داد ه،مهمانداریگرد

 لمیخودش محو ف دمیبگم که نگاه کنه،د تریباز کردم به پ ،دهنیرونیگذاشتند،دختر ا لمیشدم،بعد از شام ف خوشحال

.«؟ینیب ینم لمیف«:بروشور رو ازش گرفتمکرد، یشده،هانس هنوز داشت مطالعه م

.فهمم ینم يزیمن که چ-

.«!ینیرو هم بب نایا ستین ،بدینیب یرو م لمهایداره،تو که اون ف سینو ریز«:رو براش وصل کردم هدفون

 و تارا لبخند یپالك گردنم رو باز کردم و به عل.داد هیتک یگوشش و به صندل يهدفون رو گذاشت رو یحوصلگ یب با

.شدم رهیها خ شهیهنر پ يلبها يصدا یپالك رو بستم و به حرکت ب.»دوستتون دارم«:دلم گفتم يزدم،تو

***

.میرس یم گهید قهیدق ا،دهیشو ما داریب-

.«دمیمهماندار رو شن يتر،صدایخواب نبودم پ«:رو باز کردم و گفتم چشمهام

.«کن،ده و ربعه میساعتت رو تنظ«:دستش رو چرخوند مچ

نه، دوست دارم به وقت آلمان باشه تا هر لحظه بدونم «:گفتم يادیربع به هشت بود،با لذت ز کیاعتم نگاه کردم،س به

.«خوابه یم گهیربع د هی... تارا کجاست
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بود،کمر راست کردم با دست به موهاش حالت  ختهیموهاش بهم ر.داد یفشار کوچک یرو گرفت و با مهربون دستم

.«هتل میگذارند بر یه که نمگفت دیناه«:دادم و گفتم

.«هانس مخالفت کنه؟ یکن یفکر م«:یلم دادم به صندل دوباره

.«میدوست تو بمون ۀماه خون کی میتون یما که نم«:دست برد به گره کراواتش.دونم ینم یعنیابروش رفت باال، هی

خونه شون دو طبقه «:گفتمحاصلش،دست بردم جلو،کراواتش رو آورد جلوتر، یب يبه دستش بود و به تقال نگاهم

گفت  یه،میدو ماهه که خال یکیطبقه هم قبالً اجاره داده بودند که ظاهراً  هینند،ینش یطبقه رو که خودشون م هیاست،

.«ما آماده کردند ياونجا رو برا

.«معذبه گمونم هانس اونجا!... البته من بهش قول صد در صد ندادم ها«:و دوباره لم دادم دمیکراواتش دست کش يرو

یمحترم،تا لحظات نیمسافر«:دیچیپ مایهواپ يمهماندار تو يصدا

.«...گرید

.«میدیشو،رس داریب... «:هانس يگذاشتم رو بازو دست

.«دم؟یچقدر خواب«:موهاش يشد و دست کرد ال داریاز خواب ب کسل

.نبودم ایدن نیا يدونم،من اصالً تو ینم-

.یستین ایدن نیا يوقت تو چیتو ه-

.«!گهید يفرشته ا«:دیکردم،خند یاخم مصنوع هی

 یکیشده بود، دهیکش مایهواپ يتا جلو فیبه رد فیبود که رد ییدادم،چشمم به کله ها هیو تک دمیکش یقینفس عم با

 رونیچشم ازش گرفتم و مثل هانس به ب!چندشم شد،پر از شوره... یکیپرپشت، يبا موها یکی،يبا روسر یکیطاس،

کاش هوا آلوده «:خودم فکر کردم شید،پیدرخش یاز اون باال م نیکه مثل نگ يشهر... ون تهرانآسم... شدم رهیخ

 یشهر اون همه بدبخت نیهم يتو يروز هیمن  یعنی... کنه یم دایغر زدن پ ۀواس دیجد ۀبهان هینباشه وگرنه هانس 
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 يزخم رو هی یکه هر کدوم به نوع ییاون ها... ؟یعوض شده،آدمها چ زهایچ یلیچند سال خ نیا يحتماً تو... دم؟یکش

کاش الاقل شهرام ... افتاد یوقت اون اتفاقها نم چیکاش ه... زنده بود یکاش عل... هم عوض شدند؟ گذاشتندام  یزندگ

مراد حتماً ... سر خاکش رمیبود،حتماً م يزن ناز امرزد،چهیخدا مادرش رو ب... گذاشت، یکرد و تنهام نم یم یمردونگ

فاتحه  يکه برا بهیغر هی دیشا... رفته سر خاك بابا؟ یدم،ککه نبو یچند سال نیا يتو... تا کفن پوسونده تا حاال هفت

ام مثل  یزندگ ۀکاش هم... باشد دهیکنه خدا هم بخش دم،خدایمراد رو بخش... رفته باشه اون جا گهید یکیخوندن 

 میرفت یم نایا يخاله سور دم،بایفهم یماز دور و بر ن يزیچ چیکه ه یدردسر بود، دوران یب یبچگ يروزها

 دیناه... باشه یاش راض یخدا کنه از زندگ... گردوند یرو م قیشد و من و شقا یمردمون م رون،مسافرت،ساالریب

.«!شدم؟ یکردم خوشبخت م یم یاگه باهاش عروس یعنی... ؟!زد یچقدر به خاطرش سرکوفتم م

«!فقط به توست ار،توکلمیب شیصالحه همون رو پ یبگذرون،هر چ ریه خب ایخدا«:دعا کردم.نشست نیزم يرو مایهواپ

چهل و هفتم فصل

 یشلوغ يتو دیگرفت شا یداشتم که اگه هانس دستمرو نم جانیو هانس رو فراموش کرده بودم،اون قدره تریپ

اشون رو دوست بردم،لبخنده یآدما لذت م يصدا دنیازشن!نگران بود؟ ایبود  دهیدونم ترس یکردم،نم یگمشون م

 تریشاخه گل رو دادند،پ هی یکی ونبهم میشد کیکه نزد يا شهیبه در ش... نشست یداشتم،نگاههاشون به دلم م

!احساس غرور کردم... تشکر کرد،هانس لبخند زد و دستش از دستم جدا شد

!ا؟یما-

با عکسات  یکل!دیناه يشد تو چقد عوض« :رد شدم و سفت بغلش کردم تیجمع يبود،با عجله از ال برگشتم،خودش

.«يفرق دار

و پسرها رو  یرشته ام پنبه کن یهر چ نجایا يتو؟اومد ایمن عوض شدم «:گفت طنتیرو از خودش جدا کرد و با ش من
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.«!؟يبدزد

.«!تو؟ یچقد ر آب رفت«:کرد تیاش به من هم سرا یشوخ طبع دم،حسیخند

.«بودم دیمن از اولش هم رش!گمشو«:کرد اخم

رفته؟ ادتیجون خودت، يبود ،رعناينبود دیرش-

بسکتبال  میت يتو ایور خدا ب ا،تویما«:اداش رو در آوردم یطرف و اون طرف تکون دادم و با لحن خاص نیبه ا سرمو

.«میگل بزن میتون ینم میما،آخه همه مون کوتوله ا

.«؟يکردگفتم،تو چرا باور  يزیچ هیجوون بودم و جاهل،... ادته؟یهنوز «:خنده ریز زد

کرد محال بود  یاش نم یمعرف د،اگهیهم اومده بود،خواهر ناه دیو دوباره بغلش کردم،مهش دمیرو بوس صورتش

 یکه فتوکپ دیمحترم خانوم بود،مادرش،درست برعکس ناه هیشب شتریداشت،ب بایو ز یکامالً شرق ۀافیق هیبشناسمش،

جلو جلو  دیدست تو دست ناه ن،یطرف ماش میفتادو راه ا کردم یو هانس رو بهشون معرف تریپ.بود امرزشیپدر خدا ب

.«برات تنگ شده بود یلیدلم خ« :م،گفتمیرفت یم

از  ن،بعدیرزمیز دیدفعه همه تون آب شد هی ،یاز ما بپرس یحال هی ي،نکرديبود رانیهمه سال ا نیا!يغلط کرد-

دم و دستگاه رو اختراع کرده  نیکه ا یک کردم،باز خدا پدر مادر هر یم داتیپ نترنتیا يتو دیشش هفت سال با

.من رو که از عزا درآورد امرزه،واهللایب

منم  یرفتن سوئد،زندگ نایبابا ورشکسته شد مامان ا نکهیدفعه که بهت گفتم،بعد از ا د،صدیبه خدا شرمنده ام ناه-

.اومدم سراغت یآشوب شد،وگرنه به خدا م

دخترش  نه،مثلیتورو بب گهیبار د هیدوست داشت  یلیخ یگرفت،طفل یسراغ تون رو م یلیها خ يآخر نیبابام ا-

!گهید يبود

.بود یمرد خوب.که فوت کرده یگفت یناراحت شدم وقت یلیامرزدش،خیخدا ب-
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!گهید استیدن... امرزهیخدا پدر تورو هم ب-

.«؟!هیا کهیداداشت عجب ت... رونیب میایگله ب ياز حال و هوا«:کرد زیرو ر چشماش

.«آره،چشمم کف پاش«:دمیندخ

.«!يبر یبه کار م یی؟اصطالحات فضا!؟چه غلطا!وا«:کرد اخم

.چشم نخوره یعنیگه،یم شهیهم ایرو-

.باشه یآدم جالب دیبا ایرو نیفکر کنم ا-

.بامزه است یلیآره،خ-

.نهیریش یلیشرف خ یتارا چطوره؟ب یراست-

.دهکه من قربونش برم،دلم براش تنگ ش یآره،اله-

.«!خودت رو لوس نکن گهیخوبه خوبه،د«:به پهلوم زد

.گمیوقت بهت م ،اونیچقدر دلم براش تنگ شده،صبر کن بچه دار بش یبدون گم،اگهیراست م دیبه جان ناه-

.کن دایرو پ يتو اول بگرد اصل کار-

تا حاال؟ يچرا شوهر نکرد-

.«!کن،رو چشمم دایکو؟تو پ«:نیماش هیطرف  دیچیپ

رو  ریدختره رو ز یزرنگ شدن،تا زندگ یلیپسرها خ دمیشن«:گفتم.ستادیدوق عقب رو باز کرد و کنار من اصن در

.«رندیگ ینکنند زن نم

سوار کردند که  گهیکلک د کیگذاشتند اجرا و هزار و  هیکه عقد کردند مهر نیحق دارند واال،اون قدر دخترها همچ-

.زونندیپسرها از زن گرفتن گر

.«!اومده دستشون یپس پسرها هم گوش«:فتمو گ دمیخند
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.«؟يریگ یم ادی یاز ک نارویتو ا«:کرد يبا مزه ا ةخند

.«!ارتباطاته يایدن ایدن«:شد گفتم یم کیکه داشت نزد تریبه پ نگاهم

 دمیپام و چرخ يبهم داده بود گذاشتم رو دیکه مهش یدسته گل.میصندوق عقب و سوار شد میرو گذاشت چمدونها

. «نداره؟ نا،اشکالیا دیناه ۀخون میریامشب م«:سطرف هان

.«اند یخوب ينداره،اتفاقاً دخترا یبینه،ع«:جواب داد تریرو چرخوند طرف پنجره و عوضش پ سرش

.«!یبابا زبان آلمان«:گفت طنتیحرکت کرد و با ش دیناه

.«!گهید مینیما ا«:دمیخند

ییاز اونا یکینشناختم،انگار تو هم  دمتیدو تا د نیا نیفرودگاه ب يتو یوقت یلیخدا وک-

مگه اونا چشونه؟-

!ها یبابا خارج-

.«...نیتر یمیاز قد یکی ه،یآزاد دونیم نجایا«:طرف هانس دمیچرخ ،دوبارهيآزاد دونیم میدیرس

 یتوسط ک!ساخته شده؟ یک.داد حیرو توض يآزاد دونیم ۀخچیتمام تار قهیدق کیحرفم رو قطع کرد و ظرف  تریپ

.«!جون؟ دیحوصله ات سر نره مهش«:نگاه کردم و گفتم دیخندون به مهش.رهیوغ!شده؟ يبازساز یک!ه شده؟ساخت

 یوقت یول میکه همه مون انسان نهیفهمم،منظورم ا یاز حرفهاتون نم یچیکنم،اصالً،اتفاقاً برام جالبه که ه یخواهش م-

.«میارینم سر در گهیاز احساسات همد یکنه حت یزبان،ما رو از هم جدا م

.«جون االن چند سالته؟ دیمهش«:دمیپرس. »!میدرست بود،ما خنگ بود یهمون اول«:دلم گفتم يزدم و تو لبخند

.سال کیو  ستیب-

.یخون یگفت درس م یم دیبه به،ناه-

.خونم،تهران یبله،تئاتر م-
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.یموفق باش!نمتیهم بب ونیزیتلو يروزها ممکنه تو نیپس هم-

رو به .»؟!هیهوا چقدر عال«:باز کرد دیسر حرف رو با مهش یسیبه انگل ترید،پیطرف ناه دمیچرخ.ردو تشکر ک دیخند

.«،نه؟یکن یکار نم گهید یگفت«:گفتم دیناه

.خونه ام ينه بابا،هفت،هشت ماه هست که تو-

چرا؟-

.نداشت یجالب طیمح-

.گهید يجا هی یرفت یخب م-

 ست،گفتمیهم که اکثراً خونه ن دیکنه،مهش یم تشیاذ ادیاش ز یقلب يماریاخر باو نیحوصله اش رو نداشتم،مامان ا-

.ادیمون در م یو مغازه ها خرج نییطبقه پا ةخدارو شکر از اجار.مامان باشم بهتره شیپ

.«ابونیخ يتو ختهیر کانهیپ یحاال امشب هر چ«:گفتم ابونیبه خ چشمم

.«میو پژو دار دیلت بخواد پراسازند،عوضش تا د ینم گهیجمعش کردند،د«:دیخند

.داره يا افهیق هیبهتر،الاقل -

.«شده؟ یچ«:نگاه بهم گفت میو گندمگون،ن زهیم زهیشدم،خوشگل شده بود،ر قیدق دیصورت ناه به

.يکردم خوشگل شد یفکر م ،داشتمیچیه-

خانوم  يزد یو ابرو،بهش دست م لیبا اون همه سب رستانیبود بابا؟دوران دب یچ!... گهید میدیبه خومون رس«:دیخند

به مش غضنفر بگم ... ادیدر ب لهاتیتا سب ینیشیهفته خونه م کی!؟يزیخانوم عز«:ادا درآورد.»بهمون دیپر یم یصانع

.«هیخال شهیکه هم زهیشمام بر يابرو يپا زهیر یم گلدونهایاز اون کودها که پا

.«؟!مونده ادتیچه خوب «:دمیبلند خند ياون صحنه ها با صدا يادآوری با

بره؟ ادمی يخوا یکرد،م شهیش يخونم رو تو-
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؟!ها میبود طونیاش چقدر ش ییخدا-

م؟یبدمون فکر کن يکارها يکم رو هیکتابخونه تا  يفرستادنمون تو ادتهی!ریبخ ادشی-

چه  دیمروار از!بود؟ ییچه روزها... رونیکه انداختنمون ب میکتابخونه سر و صدا کرد يآره،اون قدر تو«:دمیخند

.«خبر؟

.«،خوبهیچیه«:لبهاش محو شد ياز رو لبخند

.«؟ياز ساالر خبر دار«:دیخند دوباره

.صحبت کردم،گفت ازدواج کرده يبا خاله سور شیچند سال پ نیبار هم هیآره،-

تورو خدا؟-

.دو تا بچه داره-

مرگ من؟-

.پسر داره هیهم ازدواج کرده،اونم  قیشقا-

.دمیکاره بگو همه رفتند فقط من ترش کیگه،ید یچیه... ا؟-

.«!نیهمچ«:دمیخند

.«؟يساالر نبود که از دستش داد فیح«:رو جمع کرد لبهاش

 یعروس ایو پدرام چطورند؟هنوز نامزدن  دیمروار... نه بابا،از اولم دلم باهاش نبود«:دستم چرخوندم يمو تو حلقه

.«کردن؟

.«ه؟یخبر«:دیبه حلقه ام اشاره کرد و پرس.»!؟یحاال کو تا عروسنامزدند،«:خنده اش قطع شد دوباره

.هیادگارینه بابا،-

؟یاز ک-



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٥٦

.کنم یم فیحاال بعداً برات تعر-

!کاه ریآب ز يا-

خدا «:گفتم دیرو به ناه.هستند دیو هانس مشغول صحبت کردن با مهش تریکه پ میدیبه پشت سرم انداختم و د ینگاه

.«رفت یدو تا حوصله شون سر م نیوگرنه ا نیبلد یسیگلرو شکر که شماها ان

اند،رابطه ات باهاشون چطوره؟ یخوب يآدما-

.کنند یبه من محبت م ،واقعاًیخوب،عال یلیخ-

 یو سروش چطورند؟باالخره تونست نایس... ؟يدیجون مادرت نبود و نفهم نیمیشوکم،چطور س يمن که هنوز هم تو-

؟يریازشون بگ يخبر

.هیبرام کاف نیادشونم،همیبه  شهیشدم،هم الیخ یب گهید... آخرش هم شماره بهم ندادند نایا ییدانه،-

.«!دارندیب ا،همهینگاه کن ما«:شلوغ،هانس دهنش باز مونده بود يمحله ها يتو میدیچیاتوبان پ از

.«شهر زنده است!که همه رأس ساعت هشت برن خونه،نگاه کن ستیآلمان ن نجایپس؟ا يکرد الیخ یچ«:دمیخند

.ونانی ه،مثلیجور هیبافت شهر -

.«!ونانیقشنگ تر از «:سرم رو باال گرفتم مغرورانه

***

.ام گرفت هیشده بود،بغلش که کردم ناخودآگاه گر ریخانم پ محترم

.يدخترم،صفا آورد يخوش اومد-

.«ماشاهللا هزار« :شیآت يتو ختینگاه به سر تا پام کرد و اسفند ر هی دمیرو بوس صورتش

اش کردم،محترم خانوم دست انداخت گردنش و سرش رو  یسالم کرد،معرف یجلو اومد و به فارس هانس

.«يپسرم،قدم رنجه کرد يخوش اومد«:دیبوس
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و  تریبرخورد پ.لب تشکر کرد و رفت طرف چمدونها ریز.رنگ لبو شد دیکش یکه خجالت م ییمثل وقتها هانس

ول کن هم  ،یزد و محترم خانوم به فارس یحرف م یسیبه انگل تریاز خنده،پ میودبود،مرده ب یدنیمحترم خانوم د

.مندفه یرو م گهیهمد يکردند که انگار حرفها یم کیسالم عل نینبودند،همچ

 يزیکل سفرمون برنامه ر يما آماده کرده بودند کامالً مشخص بود که برا يخونه رو برا نایا دیجور که ناه اون

 یدم،وقتیبا مامان تماس گرفتم و حال تارا رو پرس میدیرس نکهیبه محض ا.تریهم پ یکین و هانس،اتاق م هی.کردند

 م،حدوداًیکرد یصحبت م يو از هر در میهمه دور هم بود یدو سه ساعت.راحت شد المیخ دهیبهانه خواب یگفت که ب

خه، چون مثل بچه ها طاقت نداشت شهر بچر يخواست تو تریخانوم رفت باال،پ د،محترمیسه صبح بود که هانس خواب

!بتیبه غ میهم نشست دیمن و ناه.رو برداشت و همراهش رفت نیماش چیسو دیتا صبح تحمل کنه،مهش

خوشگله،دستت درد نکنه «:ستادیا نهییآ يلباسها رو گرفت جلوش و رو به رو ۀبار دونه دون نیپنجاهم يبرا دیناه

.«دمیعمراً بهش نم سبزه رو رهنیکرده،اون پ خودیب دیا،مهشیما

نشست کنارم و چشم و ابرو .دیچمدون رو کش پیبار ز نیپننجاهم يچمدون و برا يتو ختیها رو دوباره ر یسوغات

.«!خانوم دیشرمنده مون کرد«:نازك کرد

 میکرد یم يرو باز ییبا ادا و اصول نقش خانومها یدو ساعت یکی میدیرس یکه به هم م مایقد.بود حمونیکار تفر نیا

:کردم و مثل خودش ادا در آوردم يبلند ةاون روزها خند ادیبه .گذارند یکه واسه هم کالس م

.«!گهیاروپاست د زم،سوغاتیکنم عز یم خواهش»

.«!سال شش ماه فرنگستونم د،هریانیکه در جر اد،خودتونیبه چشم من نم زهایچ نیالبته اصالً ا«:کرد عشوه

وقته که  یلیمعرفت خ یفرودگاه،ب ادیهم ب دیکردم مروار یفکر م«:،گفتمیستد شیپ يخوشه گذاشتم تو هیو  دمیخند

.«دهیهام رو نم لیمیجواب ا

 ؟بایشیم یختیر نیا شهیم دیچرا حرف مروار د؟یتو چته ناه«:حبه انگور گذاشتم دهنم هیهم، يرفت تو دیناه ۀافیق
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.«هم حرفتون شده؟

.«میزن یش حرف محاال باشه فردا درباره ا«:پر از اشک شد چشماش

.«د؟یشده ناه یچ«:زیم يرو گذاشتم رو یدست شیدهن باز پ با

.«بابا،بحث رو عوض کن یچیه«:پاکش کرد عیگونه اش و با دست سر يرو دیقطره اشک چک هی

.«افتاده؟ یاتفاق«:دمیرو گرفتم و پرس دستهاش

.«سکته کرد!ایما مرد... دیمروار«:گفت ینینتونست خودش رو کنترل کنه،با بغض سنگ گهید

.«؟یچ«:زد خیتنم  تمام

.شیچهار ماه پ باًیتقر-

؟ینگفت يزیپس چرا به من چ... چهار ماه؟-

؟!ایسر دن ؟اونيبشه؟تو هم غصه بخور یگفتم که چ یم-

تو سن ... آخه چرا؟... سکته کرد؟... نبود شیزیاون که چ«:ذهنم نقش بست،ناباورانه بغض کردم يتو دیمروار صورت

.«نداشت یمشکل... شه؟یمگه م... ؟یو هشت سالگ ستیب

.«ده؟یکش یپدرام،چ یطفل«:دمیشد و نال ریسراز ن،اشکهامییرو انداخت پا سرش

.«سر اون نامرده ریش ز ،همهیعوض ۀکیمرت رهیبره بم«:شد براق

.ه عقد کردندگفت که باالخر یکرد، م یم فیهمش از پدرام تعر دیمروار... اونا که... د؟یناه یگیم یچ-

 دیاون همه سگ دو زد مروار زیهمه چ یب ةبودند، پسر یکه،خونواده ها ناراض یدون یآره،عقد کردند،منتها خودت م-

.کرد غهیرو به اون رو شد،دو سه ماه بعد از عقد رفت زن ص نیدفعه از ا هیبعد  ارهیرو به دست ب

.«کرد اورد،دقینطاقت  دیشن یبدبخت هم وقت دیمروار«:اش شدت گرفت هیگر

.«ممکنه؟ يزیچ نیمگه همچ!من يخدا«:دادم هیسرم رو به مبل تک ناباورانه
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 ایگفت  یو م دیپر یم نییمردند،پدرام نبود که باال و پا یاون ها که واسه هم م«:کرد،گفتم یداشت خفه ام م بغض

.«!دفعه؟ هیشد  یکس؟پس چ چیه ای دیمروار

.گذره،مطمئنم یخدا ازش نم-

.«شد؟ یخانوم چ يزر«:نگاه کردم که شناور بود،گفتم دیناه يچشمها يتو

خودت با ... تصور کن.اولش بود ۀبچ دیکه، مروار یدون یچاره،میکنه ب یداره دق م«:گفت هیگر يال به ال یسخت به

 یلیهم خ زیهمه چ یاون پدرام ب... شده ریچند ماهه ده سال پ نیا ي،تویدست خودت دسته گلت رو خاك کن

... صورتش يانداختم تو یبودم تف م دیمروار رپدر و ماد يخدا اگه من جا د،بهیمراسم مروار يبود تو حه،اومدهیوق

دیالبته،تا چهلم مروار

 دیمروار یلیبرده بودند،آخه اون اواخر خ ییبوها هیدفعه رو شد،همه  هیدونست، یزن گرفتن پدرام رو نم یۀقض یکس

 يتونست فکر کنه که ممکنه پدرام زن گرفته باشه،اونم رو ینم نیس به اک چیه یول... کرد، یم تیرو اذ

.«امرزهیخدا ب.بود یچه دختر گل... شیشناخت یکه م د،خودتیمروار

به دو تا چشمهاش هم  گهید ،آدمیهم آخر و عاقبت عشق و عاشق نیا!... ایب... «:دمیگونه هام و نال يرو دمیکش دست

.«!هیبه حال بق يوا گهیشدند،د نیعشقشون همه جا رو گرفته بود ا ةن دو تا که آوازاو... تونه اعتماد کنه، ینم

خاطرات گذشته  م،ازیحرف زد دیمروار ةو دربار مینشست دیتونستم باور کنم،تا خود صبح با ناه یسخت بود،نم برام

صبح ... آوردند دیکه سر مروار ییهاگفت که در نبود من افتاده بود،از بال یم ییاز اتفاقها دیناه م،یکرد هیو گر میگفت

نسبت  الیخ یکنارم نشسته بود و ب یدم،علیتخت و دراز کش يرفتم رو الیرفت باال،با هزار جور فکر و خ دیبود که ناه

 دمیدر فهم يصورتم و به هق هق افتادم، ساعت هفت صبح بود که با صدا يرو دمیزد،مالفه کش یبه اشکهام،لبخند م

 .دمیهم گذاشتم و خواب يروبرگشته،چشم  تریپ
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چهل و هشتم فصل

.«؟يزیر یبرام م ریش وانیل هیجون  دیناه«:گفتم يگرفته ا يصدا با

بود  یتو هم غصه نخور مادر،هر چ امرزدش،یخدا ب«:بلند شد،محترم خانوم سر تکون داد و گفت زیپشت م از

.«گذشت

 نیشما اومد یدونم که سخته،ول یجون،م ایما گهین راست مماما«:گرفت و گذاشت جلوم دیرو از ناه ریش وانیل دیمهش

.«دیمسافرت،ال اقل به پدر و برادرتون فکر کن

.«ه؟یامروز چ ۀبرنام«:خورد يقلپ چا هیزدم،هانس  یو لبخند کمرنگ تریدست پ يرو گذشاتم رو دستم

.«سر خاك دوستت؟ يامروز بر يخوا یم«:رو به من گفت تریپ

هفته  کیدنبالم، ادیشائل،میم ۀخون رمیباش،من م ایتو همراه ما«:م،رو کرد به هانس و گفتسر جواب مثبت داد با

.«میگرد یم میریبعدش م میمون یتهران م

.«م؟یمون یم نجایامروز هم ا«:دیازم پرس هانس

.«هتل رمینداشته باشه ما م یاگه اشکال«:دیکردم با ناه رو

.«گذره؟ یبهتون بد م«:ادبزنه که مادرش مهلت ند یجمع کردم حرف نفس

.«میمزاحم شما نباش میخوا یه؟میچه حرف نینه محترم خانوم،ا«:گفتم

 یکل دیهتل؟من رو مهش نیو شماها بر میخودتونه،ما تهران باش ۀخون>جان ایما یچه زحمت«:نشست یصندل يرو دیناه

.«میکرد يزیبراتون برنامه ر

.«معذبه یهانس کم یشماها باشم،ول شیخوام که پ یراستش من از خدا م«:زدم لبخند

.«د؟یستیارحت ن نجایشما ا«:دیپرس یسیرو کرد به هانس و به انگل دیمهش
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.«خوبه،چطور مگه؟... چرا«:هول شد،صورتش گل انداخت و گفت هانس

.نیهتل راحت تر يکه شما تو گنیجون م ایآخه ما-

.«یعال... خوبه نجاینه،ا«:گفت یلبخند زد و به فارس هانس

.«!مث مامان... مختغم خانوم مهربون«:محترم خانوم اشاره کرد و ادامه داد به

خب «:رو به من گفت دید،مهشیخانوم دوباره دست انداخت گردن هانس و سرش رو بوس م،محترمیدیخند همه

.«ستین یمشکل گه،پسید

.«میمون یجا م نیهم«:نگاه کردم و گفتم تریپ به

تنش بود،من  اهیخانوم هنوز س ينا،زریا دیمروار ۀخون میغذا پخت شد،ما چهار تا رفترفت،محترم خانوم مشغول  تریپ

 يرو دیاسم مروار. بهشت زهرا میرفت یغروب بود که دسته جمع.ختیداغ دلش تازه شد و ساعتها اشک ر دیرو که د

که تمام  یکس!ان؟جیبا اون همه شور و ه!د؟یوارمر.شد یباورم نم یول دمید یحک شده بود،م يدیتخته سنگ سف

!هاش کالفه بودند یطونیمدرسه از ش

 نجایتو خودت ا«:دمیهنوز نشسته بودند،غمزده پرس هیبازوم رو گرفت،صورتم رو پاك کردم و بلند شدم،بق ریز دیناه

.«د؟یناه شیدید

.شد یمنم مثل تو باورم نم دمش،وگرنهیآره،د-

 یب يایعجب دن«:لب گفتم ریفاتحه خوندم و ز.تر بود اون طرف یکه کم دیسر خاك پدر ناه میزنان رفت قدم

.«امان از دست آدمها!ه؟یوفائ

.مونه یجواب نم یب یچیا،هیما دنیآدمها تقاص کارهاشون رو م-

به دوروبرم  ینگاه.بردم یخودم به کار م يدلدار يبرا شهیجمالت رو هم نیامثال ا نکهیحرفش شک داشتم،با ا به

.«رزاد؟یسر خاك خانوم پ میبر يایم... رو دوست ندارم بهشت زهرا«:کردم و گفتم
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جلو،سنگ  میمطمئن شدم رفت ینباشه،وقت یکه کس دمیاز دور سرك کش میدیرس یم،وقتیشد یشد و با هم راه بلند

.«!شهرام رفته خارج؟ یمگه نگفت«:تعجب کرد دیپر پر، ناه يبود،با گلها زیقبرش تم

.«داشت که هزار نفر دوستش داشتند یپاکاون قدر قلب «:زانوهام خم شدم يرو

.«کوچولو هم اخالقش به مامانش نرفته؟ هیکه شهرام  هیچه جور«:گفت دیم،ناهیخوند فاتحه

کرد فکر نکنم به پدرش  یم فیاز شوهرش تعر رزادیر که خانوم پ.اون ج... دونم؟ یچه م«:نییپا دمیلبم رو کش ۀگوش

.«هم رفته باشه

.«يهاست،بعدش مامان پر یکینزد نیسر خاك مراد،هم میاول بر«:م،گفتمیفت و راه افتاددستم رو گر ریز دیناه

!شناختمش؟ یه؟میک گهید يمامان پر-

.مفصله یلیکنم،داستانش خ یم فیحاال بعداً برات تعر... مهربون بود که رزنیپ هیبرات نگفتم، يزینه،ازش چ-

؟یتون یدست اونا هم م ،ازيدر بر یست شهرام تونستاز د... سر خاك مراد؟ يبر يخوایکه م  یمطمئن-

تونن بکنند؟ یکار م یآره بابا،مگه چ-

 یکار م یچ نجایا«:بود،گفتم م،هانسیبرگشت ییاومد نظرمون رو جلب کرد،دو تا یکه از پشت م ییمنظم قدمها يصدا

.«؟یکن

خوان برگردند،منتظر شما هستند،هوا داره  یها م ونا،ایزود باش ما!... دیگفتن تنها نباش«:کرد يخنده ا مین دیبه ناه رو

.«سر خاك پدرت؟ يبر يخوا ینم شه،مگهیم کیتار

.«کرده،نه؟ بمونیتعق... گه؟یم یچ«:با خنده زد به پهلوم دیناه

نبود،سنگ قبرش انگار ماهها بود که شسته نشده بود،دلم  یخاك مراد هم کس م،سریتر راه افتاد عیزدم و سر لبخند

.کردم و سنگ قبرش رو شستم دایپ یقوط هیلش سوخت،به حا

.«امرزهیخدا ب«:بلند شد دیناه
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.«!دوارمیام«:لب گفتم ریو ز دمیکش یقیعم نفس

با .کنم یچشم پوش ياومد از مامان پر یدلم نم یکرج سر خاك بابا ول میرفت یم دیشد،با یم کیداشت کامالً تار هوا

از همون . وقت بود که منتظرمون بودند یلیخ دیمروار ةم،خونوادیبرگشتو  میسر خاکش،فاتحه خوند میعجله رفت

.میکرج شد یو راه میکرد یبهشت زهرا ازشون خداحافظ

 باًیکه تک و توك سر قبرها گذاشته بودند تقر ییاون قبرستون کوچک با فانوسها یبود ول کیهوا تار میدیرس یوقت

کنار سنگ .»من اومدم بابا«:لب گفتم ریشد،بغض کردم و ز ادیم زسرعت قدمها اریاخت یب میوارد که شد.روشن بود

سنگ رو شست و هانس گلها رو روش پخش  دیاهن.»،نه؟يتنها بود یلیخ«:دمیاسمش دست کش يقبرش نشستم و رو

.دلم با بابا حرف زدم يدادم و تو هیکرد، سرم رو به ابزوش تک

.«هم از روز اول سفرت نیا«:بود دیکه سکوت رو شکست ناه ينفر نیزد،اول یحرف نم یبرگشتن تا تهران کس موقع

.«اد؟یم یگفت ک ایخواهر ور«:دمیکردم،پرس یذهنم رو منحرف م دیبا.رونیب امیداشتم از اون حال و هوا ب دوست

.پس فردا،سه شنبه-

.دربند میرفت یم یکاش امشب دسته جمع-

.میریخب م-

ه؟یهنوز همون جور-

.نگ تر شده،ساختنشقش یلینه بابا،خ-

سمت  میبر دیاول با یبهمون خوش بگذره،ول یلیکنم خ م،فکریریحتماً م... میرو ند شیخنده داره،من آخرش هم ک-

دوست دارند  یگذره ول یوقته که از زلزله م یلیخ نکهیقرار گذاشته که اول از همه برن اونجا،با ا شائلیبا م تریکرمان،پ

رو؟ ؟بميدیو تا حاال کرمان رو دت... بکنند یکمک هیاگه بشه 

...باهاتون اومدم،البته دیشا... دمینه،ند-
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 یۀروح ينداره،فکر کنم برا یشماها که لطف ن،بدونیایتون م ،همهيایمعلومه که م... د؟یشا«:رو قطع کردم حرفش

.«محترم خانوم هم بد نباشه

...که با هم نیهمه راه اومد نیکه،شماها ا شهینم-

 .میریکه گفتم،همه با هم م نیرفش رو نزن،هماصالً ح-

چهل و نهم فصل

.«دوتاست رودابه جون نیهم«:رو گذاشتم وسط اتاق چمدونها

.«دیدیدستتون درد نکنه،زحمت کش«:زیم يرو گذاشت رو يچا استکان

.ام بود فهیوظ-

.«بودم دارتونیمشتاق د یلیخ«:نشستم،گفت کنارش

.پسرتونه یعروس گهیند وقت دچ دمیشن... د،یشما لطف دار-

.«گه؟ید دیاریم فیتشر نده،یبله،ان شااهللا،ماه آ«:دمیفهم یاش رو خوب م یزد که معن یتلخ لبخند

.امیباشم حتماً م رانیاگه تا اون موقع ا-

پسرش عزا گرفته،از سر و وضع خودش و  یعروس يداره و برا يبد يدونستم که وضع ماد یبه حالش سوخت،م دلم

 یم دیشرکت کنم،شا یعروس يتو ایکنم و عوض رو دیرو تمد زامیبود،فکر کردم اگه بشه و دایرش هم کامالً پوشوه

.«میکن یرفع زحمت م نیاگه اجازه بد«:شدخم  يموسو يآقا.کم از محبت هاش رو جبران کنم هی يتونستم اون جور

.«؟قدر زود نیچرا ا دیداشت فیحاال تشر«:زودتر از من جواب داد دیناه

.«میشیخوشحال م د،یاریب فیتو رو خدا منزل ما تشر«:بلند شد عانهیجون مط رودابه

.«رسم یحتماً خدمت م میبرگرد یوقت یول میستیدو هفته تهران ن یکیحتماً،«:زدم لبخند
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.«د؟یدار لهیوس«:دمیپرس رون،یچمدونها رو برد ب يموسو يم،آقایدر همراهشون رفت يجلو تا

.«قراضه دارم یتاکس هیبله،«:زد لبخند

 يبرداشتم،تو ییرویاتاق دو تا صد او يکنه با عجله رفتم تو یو محترم خانوم خداحافظ دیرودابه با ناه دم،تایخند

.«!رودابه جون؟« : راهرو يبست،در رو باز کردم و رفتم تو یداشت در رو م دیدستم جمع کردم و برگشتم دم در،ناه

.«پسرتون یعروس يا،برایاز طرف من و رو«:رو گذاشتم کف دستشجلو و آهسته پولها  برگشت،رفتم

.«نیهم د،فقطیبرامون دعا کن«:بزنه که گفتم یبه دستش کرد و خواست حرف ینگاه مین

.«چند تا بچه داره؟«:گفت يبلند يبا صدا دیو رفت،در آپارتمان رو که بستم ناه دیرو بوس صورتم

.پنج تا-

خرجشون رو  يداشته باشند،چه جور ياومد پول و پله ا یبهشون نم!یاله رمیبم«:ینیس يرو گذاشت تو فنجونها

.«دن؟یم

.یبه سخت-

!؟ياریپنج تا بچه ب يمگه مجبور يبد یخرج یتون ینم یآخه بگو وقت«:زد یداشت با خودش حرف م انگار

.«؟يجان با تارا حرف زد ایما«:ییرایپذ يخانوم اومد تو محترم

.زنگ زدن نیبودبله،شما که باال -

.«یگوش... یگوش... ا، سالم... ه؟یک«:زنگ در بلند شد،محترم خانوم اف اف رو برداشت يصدا

.«ا،پدرتهیهول شدم مادر،ب«:گفتن خودش خنده ش گرفته بود)ی،گوشیگوش(کرد به من،خودش هم از  رو

حاال !... ن؟یباالخره اومد!مولر؟ ياچه عجب آق«:گفتم یاف اف رو گرفتم،با لحن شوخ یخنده رفتم طرفش و گوش با

.«؟ییایچرا باال نم

.اریدم در،هانس رو هم ب نییپا ایب-
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همه جا  ییتنها ؟مایدل بکن شائلیاز م يخوا ینم ه؟یچ انی،جريایخونه نم يهم که تو ،حاالیستیسه چهار روزه که ن-

.«دم در ایحاال هم ب... خوش گذشت یلیم خراحت،به ما ه التیخ«:حرفم رو قطع کرد... که نهیبه ا م،لطفشیرو گشت

.در يرفتم جلو.»گردم یاالن بر م«:کرد گفتم یکه داشت نگاهم م دیاف رو گذاشتم و رو به ناه اف

.خانوم ایسالم ما-

سالم «:زدم و دستم رو جلو بردم یلبخند مصنوع هیبود  تادهیا تریشد؟رو به البرز که کنار پ داشیاز کجا پ گهید نیا

.«ورا؟ نی،ايارشاد يآقا

.دیآورد فیمولر با شرکت تماس گرفتند و اطالع دادند که تشر يبود که امروز آقا يافتخار-

.«تو؟ نیارینم فیشما تشر«:دمیرو پس کش دستم

.شام در خدمتتون باشم نیاگه افتخار بد-

ما هم  گهیفرصت د هی ين،تویبر نیتون یراستش برادرم حمومه،منم با دوستهام هستم،شما م«:بهانه گشتم دنبال

.«میایم

.نیایبا دوستهاتون ب نیتون یخب م-

.«ادیخوشم م یلیپسره خ نیمن از ا«:د،گفتیخند یچشماش هم م ینگاه کردم که حت تریبه پ مردد

.«!بلد باشه ها یممکنه آلمان«:گفتم یلبخند مصنوع هی با

.«گفتم؟ یخب بلد باشه،مگه چ«:رو جمع کرد لبهاش

.«يمن رو امضا کرد یبدبخت ،سندیچیه«:طرف در،گفتم دمیچرخ یکه م یلحا در

؟یچ ۀواس-

.«کارم زاره گهیباشه که ازش خوشت اومده د دهیاگه فهم«:گفتم يبلند يبه در آپارتمان با صدا دهینرس

.«پاشو حاضر شو دیناه«:خونه يتو رفتم
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.«کجا؟«:دهنش بود به زحمت قورت داد يکه تو يزیچ

مون رو شام دعوت  ،همهيهمراهشه،البرز ارشاد تریپ يها ياز مشتر یکی«:ام رو برداشتم يمانتو و روسر یلیم یب با

.«رونیکرده ب

.«جان ایمن باال شام پختم ما«:دیآشپزخونه سرك کش يخانوم از تو محترم

 يبرا میگذار یغذا رو متو، ادیموقع ممکنه ب هیاگه بهش بگم که شام حاضره  یدستتون درد نکنه محترم خانوم ول-

.دیفردا ناهار،تو رو خدا حاضر ش

ام؟یکجا ب گهیمن د-

.«گهید نیایشما هم ب«:سرم يرو انداختم رو شالم

رو برداشت و  دیمن و مهش دیتنهاست،شا ادیاز حموم م مونم،پسرمینه مادر،من خونه م «:رو بست و باز کرد چشمهاش

.«میهم دار ،شاميرو ادهیبرد پ

طرف  دمیچرخ.ادیمونه و همراهمون نم یرو گفتم،گفت که خونه م انیپت در حموم به هانس جر ازدم،یخند

.«کجا رفت؟«:دمیبود،رو به محترم خانوم پرس یخال د،جاشیناه

.رفت باال حاضر بشه-

.«!يدینمال یچیوا،تو که ه«:و گفت نییپله ها منتظر شدم،تند تند اومد پا يپا

.خوبه يجور نیهم-

.«طرف جوونه؟«:ده گفتز ذوق

.و دو،سه یآره،س-

اد؟یکاره است؟چرا ازش بدت م یچ!ول يا-

.دراه یخاص ياد،اخالقهایخوشم هم نم نیهمچ یاد،ولیداره،ازش بدم نم یالملل نیشرکت ب-
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گه؟یمجرده د-

.«آره«:خنده در ور باز کردم با

.«!عمو؟ یینجایشما هم ا«:بغلش کردمگل از گلم شکفت و  شائلیم دنید رون،بایب میزد و رفت چشمک

.«م؟یمنتظرش بمون یتا ک دیومد؟بایپس چرا هانس ن«:دیرو بوس صورتم

.دیدونست که شما هم هست یاد،نمیحمومه،گفت نم-

خب «:البرز سر حرف رو باز کرد.میو راه افتاد میالبرز شد نیشد،ما هم با اصرار سوار ماش شائلیم نیسوار ماش تریپ

.«؟گذره یخوش م

.«خانوم و آقا آرمان چطورند؟ ست،ژامکیبد ن«:گفتم ابونیبه خ چشم

.خوب،سالم دارند خدمتتون-

.سالمت باشند-

.«خوشحالم یلیتون خ ییاز آشنا«:کرد و گفت دیبه ناه ینگاه نهییآ از

.«طور نیممنونم،من هم هم«:تر شده بود فیظر دیناه ينظرم صدا به

.«د؟یکن لیشام رو کجا م دیدار دوست«:دیرو به من پرس البرز

.نداره،هر جا که شد یفرق-

!برد ییهر جا شهیمثل شما رو که نم یمتشخص يخانومها-

لحن حرف زدنش  یاعصابم،حت يرفت تو یشدم،البرز م رهیخ ابونیحوصله به خ ینازك کردم و ب ییو ابرو چشم

کردم  یاون روز فکر نم يخوشحال شدم،بعد از ماجرا یلیمولر باهام تماس گرفتند خ يآقا یوقت«:گفت.داد یآزارم م

.«چطوره؟ ،دخترتونینمتون،راستیبب گهید

.«یخوبه،مرس«:دیبه روش خند شهیجنبه است که نم یب ياز اون آدمها دمیرو سرد و کوتاه دادم چون فهم جوابش
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!حتماً دلتون براش تنگ شده؟-

.عتاًیبله،طب-

دن؟یدامه مدر چه حاله؟هنوز ا انویکالس پ-

.«ا؟یما یمگه اونجا کالس گذاشت«:دیبالفاصله پرس دیناه

.«نه«:طرفش دمیچرخ

.«یمیقد ۀمحل میروز بر هیکاش «:رو عوض کردم بحث

.«برمتون یم دیاگه دوست داشته باش«:جواب داد دیقبل از ناه البرز

.«میریم ییخودمون دو تا حاًیترج م،یشیمزاحم شما نم«:زدم یو اجباراً لبخند کمرنگ ابونیطرف خ دمیچرخ

د؟یوقته که با هم دوست یلیخ-

.«ییاز دوم راهنما«:جواب داد دیمن ناه عوض

.«هستند شیمال دو سال پ تاًیدوستهام نها نیتر یمیقد اد؟منیاوه،چه ز«:دیخند البرز

.«شه؟یجداً؟مگه م«:ذوق کرد دیناه

 يرهایدو تا از مد یکیندارم، يادیاالنشم دوست ز نیگم،همیم يجد دیباور کن«:بهش نگاه کرد نهییآ ياز تو البرز

 یبا دوستهاش رابطه داشته باشه که من نم دیبا د،آدمیدون یآخه م... میکن یکه با هم کار م گهید يشرکتها

.«کارم هستم ریدرگ يادیتونم،ز

.«!د؟یتا حاال ازدواج نکرد نیهم يپس برا«:گفت یبه شوخ دیناه

.«باًیبله،تقر«:ورتش رو گرفتالبرز تمام ص لبخند

.«!ذوق دارند یعروس يملت چقدر برا«:دلم گفتم يتو

توجه به حرفهاشون سرم رو به  ی،بيهسته ا يسرگرم شدند،از جوون ها گرفته تا دانشگاه و تورم و انرژ دیو ناه البرز
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تولد  يرفت ازش بپرسم که برا مادیآخ،... دهیاالن خوشگل مامان خواب«:دادم و به تارا فکر کردم هیتک یصندل یپشت

چند روز بهانه شون رو  نیا يتو یعنی... مامان، ۀببرم خون رفت ادمیکتاب داستان هاش رو !... کادو برد یدوستش چ

.«...کنم یبهش سفارش م اردشون،فردایو بره ب فتهیب ادشیکاش مامان خودش ... نگرفته؟

 يآخر بود،تو ۀرستوران طبق.تو میرو گرفتم و همه با هم رفت تریپ م،دستیشد ادهیپ.برج پارك کرد کی يجلو البرز

.«؟يخند یم یبه چ«:گوشم ریسرشو آورد ز تریپ.آسانسور ناخودآگاه خنده ام گرفت

روزنامه ها نوشته بودند کج شده؟ يتو ادتهیافتادم، الدیبرج م ادی،یچیه-

.اونجا،سالم بود میرفت شائلیاتفاقاً با م-

.«!زنده خواد ماند؟ زایبرادر دوم برج پ ایآر«:نوشتن ایتالیا يگفت روزنامه ها یاخبار م. ..خدا رو شکر-

.دیخند

 یصندل دیمن و ناه يالبرز برا.»!رند؟یم یم یمردم دارن از گشنگ گنیمگه نم«:دلم گفتم يتو.شلوغ بود رستوران

 تریمنو رو از البرز گرفت،پ.»؟يخور یم یچتو «:دمیپرس دیاز ناه.غذا رو گرفت روبروم يم،منویو نشست دیکش رونیب

من «:و گفت شائلیرو کرد به م.چهیپلو با ماه یباقال يدست گذاشتم رو.»کدومش خوشمزه تره؟«:خم شد طرف من

.«دمیو دو رو سفارش م یس ةشمار

چاق  لویکبودم دوازده  رانیمدت که ا نیا يتو! نیهمه شون خوشمزه است،بب«:شکمش يبا دو تا دست زد رو شائلیم

.«شدم

.«د؟یدار لیم یشما چ«:رو کرد به من زمون،البرزیسفارش گرفتن اومد سر م يگارسون برا.میدیخند

سه «:البرز رو کرد به گارسون.»یدو پرس سلطان«:و به البرز گفت دیخند دیناه.»يتو بخور یهر چ«:گفتم دیبه ناه رو

.«!یپرس سلطان

.«چطوره؟«:دمیپرس دیگوش ناه ریسفارش غذا بدن ز هیبق تا
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.«!با مزه است«:کرد يزیر ةخند

.«!یکن یکار م یچ نمیبب«:به پهلوش زدم

.«توئه شیفعالً که آقا هوش و حواسش پ... من؟«:تر نییرو آورد پا صداش

.خواد بهمون خوش بگذره یفقط م ینه بابا،طفل-

 یشون رو نم یسیانگل ۀقلنبه سلنب ياکردند نصف واژه ه يادار يرو داشتم،تا اتمام غذا فقط بحثها انتظارش

 دنیاز مردها مشتاق شن شتریاون ب نکهیمثل ا یسرگرم کنم ول دیتونم حداقل خودمو با ناه یکردم م دم،فکریفهم

!بوده یالملل نیمادرزاد تاجر ب گاروقتها هم اظهار نظر، که ان یکرد و گاه یبود،چنان با دقت گوش م

 میکش یرو م متیق کمرتبهیرقبا از پا در اومدن  یۀبق ین،وقتییپا میاریرو م متهایالً قمعمو«:داشت يلبخند مرموز البرز

چون ما جنسها رو از خارج از کشور  م،البتهیکه ما بخوا یمتیکنند،با هر ق دیاز ما خر شنیهمه مجبور م جهیباال،در نت

.«جور کاالهاست نیا ۀتشن م،بازاریهم دار گهید تیمز هی میکن یوارد م

.«!مردم بدبخت«:لب گفتم ریز

.«د؟یگفت يزیشما چ«:طرف من دیچرخ

و مردم  دیکن یاوصاف شما سود م نیبله،گفتم با ا«:جواب دادم یسیدادم و مثل خودش به انگل هیام تک یصندل به

.«دنیضرر م چارهیب

!نیهم یعنیخب تجارت -

!پول يفدا ن،مردمیهم یعنیبله،تجارت -

.«از تجارته یهم نوع نیحق دارند،ا يرشادا يآقا«:دخالت کرد تریپ

.«؟یکن یطور تجارت م نیتو هم هم«:دمیپرس نگران

.شکل نینه به ا-
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هوا  یکم هیتراس  يرو رمیخوام،من م یمعذرت م«:بلند شدم زیاز پشت م!بود)شکل نیبه هم(منظورش قاًیدق که

.«بخورم

.«ام؟یمن هم ب يخوا یم«:گفت دیناه

.گردم یبر م ودن،زینه،نه،تو بنش-

 ینم.اومد یم Ronan Keatingيصدا.دو نفره نشستم و به شهر تهران زل زدم زیم کیتراس و پشت  يتو رفتم

چشمهام .ختیر یاعصابم رو به م يتجار يبحث ها شهیهم!... ؟يگرید يجا ایخونه  هی!رستوران؟ يدونم از کجا؟از تو

.بهم آرامش بده یقیرو بستم و اجازه دادم که موس

!خوام خانوم یمعذرت م-

.«د؟یبا من بود«:دمیپرس!)دم؟یمرد رو کجا د نیمن ا يخدا(شدم، قیرو باز کردم و به صورتش دق چشمهام

.«ا؟یما«:زد لبخند

.«؟یخودت... برزو«:بلند شدم یجرقه زد و خندون از صندل ذهنم

.«؟یکن یکار م یچ نجایا«:رو جلو آورد دستش

.«شهیباورم نم«:گفتم انزدهجیرو فشار دادم و ه دستش

اشاره  یبا دست به صندل! چقدر دنبالت گشتم؟ یزد؟اگه بدون بتیکجا غ کمرتبهی!يشد لیسه ةستار

خوشحالم  یلیخ«:قلبم يگذاشتم رو م،دستیکرد ینگاه م گهیبه همد م،ناباورانهینشست ییدو تا.»نین،بنشیبنش«:کردم

.«نمتیب یکه م

.شده بودم دیکردنت ناام دایاز پ بود که نطور،مدتهایمن هم هم-

.«رفته ادمی یانگار همه چ دمتیحاال که د یبودم ول ریازت دلگ یلیخ«:گفتم زیآم طنتی،شیاخم مصنوع هی با

.«يحق دار«:و سر تکون داد زیانداخت به م چشم
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.«ينبود ینکیتو که ع«:داشتم ذوق

.گهید میشد-

.«نجا؟یا ياومد ییتنها«:دمیدور و برم نگاه کردم و پرس به

که  نجایشون امروز بچه دار شد،آوردمون ا یکینه،با چند تا از همکارهام اومدم،«:اون طرف تر اشاره کرد زیچند تا م به

کردم  یحتماً شباهته،اصالً فکر نم نم،گفتمیب یکردم خواب م یم الیخ... آوردم که اومدم یچه شانس... بده ینیریمثالً ش

.«ينکرد رییتع چی،هينشد وضع نمت،اصالًیبب نجایکه بعد از نه سال ا

.شدم ریپ یکل!دروغ نگو-

.«!؟یکن یم یشوخ«:دیصدا خند با

.«د؟یدار لیم یچ«:زیاومد کنار م گارسون

.«يخور یم یچ«:نگاهم کرد برزو

.هوا بخورم یکم هیتراس که  ياالن شام خوردم،اومده بودم رو نیممنون،هم یچیه-

.«!میخور یممنونم آقا،دو پرس هوا م«:ونرو کرد به گارس خندون

از نگاه کردن .یعل ادیانداخت،یخوب م يروزها ادیزده بودم،برزو من رو  جانیه.و گارسون رفت دمیخند ییتا سه

.«خانوم؟ ایاجازه دارم ما«:دمیمتر پر هیالبرز  يبا صدا.شدم ینم ریبهش س

.«ممیهستند،از دوستان قد نشاط... برزو يآقا شونیا... بله،بله،حتماً«:شدم بلند

.«پدرم يادار يهستند،از همکارها يهم آقا البرز ارشاد شونیا«:به برزو گفتم رو

.«پدرت؟«:با تعجب اخم کرد برزو

حتماً اومده بود «:دلم گفتم يخنده دار شده بود،تو یلیاش خ افهیالبرز بود که ق شیحواسم پ شترینشدم ب متوجه

.«د؟یارینم فیم،تشریریم میدار«: رو به من گفت.»؟!بشکه گاریس
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.«؟یبا پدرم آشنا بش يخوا یبرزو گفتم م به

.حتماً-

 یم میدار گهیما د«:بهش گفتم تیکردم و در نها یرفتن بودند،برزو رو به همه معرف ةآماد م،همهیسالن شد وارد

.«نمتیدوباره بب شمیم م،خوشحالیر

.رسونمت یخودم م م،بعدشیقهوه با هم بخور هی يندار یخاص ۀاگه برنام-

.«رسونه یخونه؟برزو من رو م امیب گهیساعت د هیتونم  یم«:تریکردم به پ رو

مطمئنه؟ يبر يخوا یکه م ییجا-

.«خونه امیو بعدش م میخور یقهوه م هیجا  نیرم،همینم ییجا«:دمیخند

همراهت باشه؟ دیناه يخوا یم-

.ستین يجمع باشه،آدم بد التینه،خ-

همراهته؟ لتیموبا-

.آره-

برزو نگاهش .با حرص به سر تا پام نگاه کرد و عاقبت رفتند د،البرزیبارم چشم و ابرو نازك کزد و خند یواشکی دیناه

از .به گارسون سفارش قهوه داد و نشست.و نشستم دیکش رونیدو نفره رو ب زیم هی یمهربون بود،مثل گذشته ها،صندل

لب ریز.ن کرددر آورد و روش گاریس بشیج يتو

«!یخال یمیقد يدوستها يجا... يجا«:گفت

.«هیآره،واقعاً جاش خال«:و گفتم دمیحلقه ام دست کش يرو زیم ریز از

.«بگم تیبهت تسل دیاز بابت پدرت متأسفم،با«:زد و گفت گارشیبه س یقیبود،پک عم يزیناراحت چ انگار

.«که فوت کرده؟ یدون یتو از کجا م ی،ولیمرس«:کردم تعجب
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.جاها دنبالت گشتم یلیخ... گفتم که-

.«؟یکن دایبابامو پ یتونست یم يآخه چه جور«:دمیمکث کردم و بعدش بازم متعجب پرس یکم

...پدرمه یآقا که گفت نیا... بهم گفته بود ییزهایچ هی یعل-

.شوهر مادرمه-

.«؟یکن یکارها م یاز خودت بگو،چ«:تکون داد و گفت سر

.«کنم یم ی،زندگیچیه«:دادم هیام تک یو به صندل دمیکش قینفس عم هی

.«ازدواج کرده؟ یآلمان هیمادرت با  يچه جور«:دیو رفت،پرس زیم يقهوه ها رو گذاشت رو گارسون

.هیام هم آلمان یمادر واقع-

.«دونستم یجداً؟ نم«:رو سر داد باال نکشیتعجب نگاهم کرد و با نوك انگشت ع با

.دیدونست یکدومتون نم چیه يان پرو مام یاز عل ریغ-

 ؟نگرانیناراحت يزیتو از چ«:گفتم نیهم يبتونم کمکش کنم،برا دیگفتم شا.باشه يزیبود،انگار که نگران چ کالفه

.«؟یهست يزیچ

از اون  ا،بعدیکن ما فیکم تعر هی... ستین يزینه، چ«:اش جا به جا کرد ینیب يرو رو نکشیبا نوك انگشت ع دوباره

.«؟يکار کرد ی؟چیجا رفتک انیجر

... مجبور شدم با مراد ازدواج کنم، یکمتر از ده روز بعد از مرگ عل... یچیه«:فنجون قهوه ام يتو ختمیو شکر ر ریش

.«!که؟ شیشناخت یم

شدم  یچراش رو نپرس،اگه مجبور نم!... هیهمون قاچاقچ«:فنجون و به طعنه گفتم ينداد،قاشق رو چرخوندم تو جواب

.«بودم یمن عاشق عل... یدون یکردم،خودت که م یرو نمکار  نیا

.«بعدش؟«:سرش رو با تأسف تکون داد.»هنوز هم هستم«:دلم گفتم يرو کنار گذاشتم و تو قاشق
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.مراد مرد میبعد از دو سال و ن-

.«زجر میدو سال ون«:جلوش دیرو کش فنجون

.یسخت میآره،دو سال و ن-

.«کنه یکردم خوشبختم م یم الیازدواج کردم که خ یکیمدت با  هیبعد از «:کردم يفنجونم باز با

کرد؟-

کوتاه  غامیپ هیزد،بعدش  بشیدفعه غ هی... میبود غهیچند ماه ص ره،فقطینه،با من ازدواج کرد تا از مادرش ارث بگ-

.بچه رفتم آلمان هیام رو جمع کردم و با  یزندگ... که دنبالم نگرد

.«؟يبچه دار«:شد زیخ مین

.«اسمش تاراست،شش سالشه«:زدم لبخند

نجاست؟یا-

 غهینداشتم که ثابت کنم ص یمدرک چیچون بعد از پدرش ه... مادرم شینه،آلمانه،پ«:لبام محو شد ياز رو لبخند

.«رمیفکرم که هر طور شده براش بگ يتو اد،البتهیتونه ب ینداره، نم یرانیا ۀشناسنام.بودم

؟!یکن یم یپس آلمان زندگ-

.اومدم شیچهار پنج روز پ نیران،همیا امیباره که م نیمدت اول نیهفت ساله،بعد از ا باًیآره،تقر-

.«میگشت یدنبالت م نجایو ما ا يتو اون جا بود«:زد یتکون داد و لبخند تلخ سر

.«ما؟«:شدم قیدق

یعل ةآره،من و خونواد-

.«؟یچ ۀواس گهیاونا د«:کردم تعجب

.دنبالت میسال از رفتنت نگذشته بود که افتاد کی مونند،هنوزیپش-
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 یمراد بودم و مادرش حساب ۀخون يسال بعد از اون ماجرا من تو هیدن،یزحمت کش!... سال کی«:تمسخر لبخند زدم به

.«کرد یم ییرایازم پذ

.«ایکردم ما یکوتاه یلیمن در حق تو خ«:انداخت نییسرش رو پا شرمنده

.«فراموشش کن«:زدم یتلخ لبخند

؟يکرد ؟ازدواجیکن یکار م یچ ا،اونجایبازم بگو ما-

کنم،درس خوندم و رفتم  یم یبا دخترم زندگ ه،االنیهفتاد و هفت پشتم کاف يهمون دو تا تجربه برا!نه گهید«:دمیخند

 شیکنم، پ یدر کنارش کار هم م!... ارمیاگه شانس ب شه،البتهیتموم م گهیسال د هیخونم، یم یدانشگاه،عکاس

.«داره وتریواردات و صادرات لوازم کامپ تر،شرکتیپ

!؟يدار یخوب یخدا رو شکر،پس زندگ-

.ام،آرامش دارم یراض یلیآره،خ-

.«برزو،دوستهات«:لب گفتم ریشدند،ز کیتا مرد بهمون نزد چند

تاشون با دهن کرد،هر سه  یبلند شد،من هم بلند شدم،برزو دوستهاش رو به من معرف یرو باال آورد و از صندل سرش

دوباره .برزو دست به سرشون کرد و رفتند.نییو سرم رو انداختم پا دمیکردند،خجالت کش یباز نگاهم م

.«برزو؟ یکن یکجا کار م«:م،گفتمینشست

 يهنرها ةکنم هم دانشکد یهم اون جا کار م دم،یخر گهید یکیاون کارگاه رو که همون موقع ها فروختم،عوضش -

.کنم یم سیتدر بایز

.چه خوب!ا؟-

.«ا؟یما ییتو االن کجا«:دیچیپ یگوش ينگرانش تو يرو برداشتم،هانس ود گه صدا یزنگ زد،گوش تلفنم

 يشده هانس؟من هنوز تو یچ«:کرد گفتم ینگاه به برزو که داشت نگاهم م میور جمع و جور کردم و ن خودم
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.«رستورانم

خونه؟ یبرنگشت هیچرا با بق-

.هیآدم خوب... بهت نگفت؟ تریهستم،پ ممیقد يتهااز دوس یکیمن با -

راحت برگشته  الیخ ارو،بایت ورو داده دست  ست،ین الشیخ نیهم که ع ،بابایگیم یچ يکه دار یفهم یتو نم-

اومدم  یچ ۀبود؟پس من واس نیا ؟قرارمونيهمراهت باشه اونجا موند یکی نکهیخونه،اصالً تو چرا بدون ا

بدم؟ یمامان رو چ ران؟جوابیا

.هینگران نباش،گفتم که آدم خوب-

االن  ،منيات رو به باد داد یهم زندگ نیواسه هم ،ینیب یتو بوده؟تو همه رو خوب م یآدم خوب اصالً توس زندگ-

.اونجا امیم

اونجا  گهیربع د هیگردم خونه،تا  یاالن برم نیکنم خودت رو کنترل کن،من هم یصبر کن هانس،خواهش م-

.دمیهستم،قول م

.اونجا امیخونه باش وگرنه من م گهیربع د هیخب،تا  یلیخ-

.«برزو؟ میممکنه بر«:فمیک يرو قطع کردم و انداختم تو یگوش

شده؟ يزیچ-

.خونه میکنم زودتر بر یبرادرم بود،نگران شده،خواهش م-

.«راه خونه دوره؟«:دیدست از گارسون صورتحساب خواست و رو به من پرس ةاشار با

.میخونه ا گهیربع د هی یهاست،اگه عجله کن یکینزد نینه،اتفاقاً هم-

.«تونم باهات صحبت کنم یکردم امشب م یفکر م«:آسانسور گفت يم،تویرو پرداخت کرد و بلند شد صورتحساب

.«گهیروز د هیفرصت هست  گه،حاالینشد د«:زدم لبخند
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.جبران کنم دیا،بایما ونمیبه تو مد یلیمن خ-

 يمن اون طور ریتقد ستم،حتماًین يفهمم،اصوالً اهل گله گذار یبرزو،من تو رو م ستین يازین«:م مهربون شدا افهیق

.«گهیبوده د

و  یزجر بکش میدو سال و ن يکردم محکوم نبود ینم ياگه من باهات اون جور«:م،گفتیشد ادهیو پ ستادیا آسانسور

.«...از راه برسه یکیبعدش هم 

.«گذشت برزو،فراموش کن«:رو قطع کردم حرفش

.«نمت؟یتونم باز هم بب یفردا م«:دیرو گفتم و حرکت کرد،پرس م،آدرسیشد نیماش سوار

و  رونیب میبا بچه ها بر میتون ینبود م يبرنامه ا م،اگهیبا هم در تماس م،حاالیداشته باش يفکر نکنم برنامه ا... فردا؟-

م،چطوره؟یدور بزن هی

.نمتیبار تنها بب هی دیبا یخوبه،ول یلیخ-

.«چطور؟«:ابروم رفت باال هی ناخودآگاه

.«خوام باهات حرف بزنم یم... یچیه«:شد هول

.«؟ةدربار«:شدم يجد

.نهیخواد تو رو بب یدلش م یلیمن به کنار،مرجان خ يحرفها... ایما یدون یم-

.«!عجب«:زدم پوزخند

 داتیرو به اون رو شدند،اگه بهشون بگم که پ نیاز ا وکهیطورند، نیفقط اون،همه شون هم مونه،نهیمثل سگ پش-

.دنتید انیامشب م نیکردم هم

.«نمشونیخواد بب یپس لطفاً بهشون نگو،اصالً دلم نم«:گفتم يسرد به

.کنند یخوان ازتون عذر خواه یفقط م اونا
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طرف من بهشون بگو ست،ازین یلفظ یبه عذرخواه يازیدمشون،نیمن بخش-

.نندیشده کابوس شبونه،بگذار تو رو ببتو  يها هیگر-

.تونم یاصرار نکن برزو،اصالً نم-

حرف ... ؟!شده یعل يمدافع خواهرها لیحاال چرا برزو وک«:دلم گفتم ينگفت،تو يزیچ گهیو د دیکش یقیعم نفس

خدا ... گفتم؟ یالک ای دمشونیواقعاً بخش ایآ.متوجه اشتباهشون شدند یعل يخدا رو شکر که خواهرها... ه؟یخودش چ

.«باشمشون دهیکنه واقعاً بخش

و محترم  دیراخت شد و با مهش الشیهانس خ.و رفت میام کرد،شماره تلفن ها رو رد و بدل کرد ادهیدر پ يجلو برزو

و  وهیظرف م هی د،بایناه شیلباس عوض کردم و رفتم باال پ.رفت شائلیهم دوباره همراه م تریپ.يرو ادهیخانوم رفتند پ

.«خوش گذشت؟«:ییرایپذ ياومد تو يچادو تا 

.یشما خال يجا-

.«بود؟ یطرف ک«:دیپرس جانزدهیه

.«یآشنا شدم به اسم عل يپسر هیبا  شیمن حدوداً ده سال پ«:زدم و گفتم نشست،لبخند

.«از اونه يادگاری«:اشاره به حلقه ام کردم هی

.«!خب،خب«:حرفم بود هیمنتظر بق مشتاقانه

 گهید یدوستش بود،بعد از عل نیتر یمیصم ،يدیکه امشب د نیبرزو،هم... تأسفانه تصادف کردم«:تلخ شد لبخندم

!... است؟ دهیچیآدمها چقدر پ ریتقد...!!!... که البرز ما رو برد یرستوران ياونم تو... همه سال نیبعد از ا... دمشیند

.«خواست که البرز ما رو امشب ببره اون جا یحتماً خدا م

.«بود؟خوشگل بود؟ یچه شکل«:دیپرس غمزده

؟یعل... ؟یک-
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.«ناهاشیا«:رو سر دادم کنارش و پالك گردنم رو باز کردم خودم

.«!یچه چشم ابرو مشک... یآخ... چه نازه... رمیبم یاله«:لبهاش رو جمع کرد و گفت ياز غم و شاد یحالت با

.«؟يغصه خورد یلیخ.. «:از عکس گرفت چشم

.«شدم یم وونهیآره،داشتم د«:شدم رهیخ یعل يم و به چشمهارو از دستش گرفت پالك

.«شد يجور هیدوباره قلبم  دمیامروز که برزو رو د«:برداشتم ياستکان چا هیرو بستم و  پالك

!؟يدوباره عاشق شد یعنی-

.«میبود یاون روزها افتادم که با عل ادیدوباره .وونهینه د«:خنده ام رو گرفتم يزحمت جلو به

.«!آها«:ست و باز کردب چشم

.«دیترک یالبرز داشت م«:طرفم خم شد زیآم طنتیش

چطور مگه؟-

.«د؟یشناخت یآقا رو م نیشما ا«:دیراه ازم پرس يم،تویبرگشت یوقت-

؟یگفت یتو چ-

.«نمتون؟یتونم فردا هم بب یم«:گفت کهویبودمش بعد  دهیتا حاال ند.گفتم،نه-

خب؟-

.دارم گفتم نه،گفتم فردا کار-

.یرفت یخب م!چرا خنگ خدا؟-

.«رو گفت نیا ارهیتو کم ن يجلو نکهیبرو بابا،طرف واسه ا«:گفت دلخور

!ازت خوشش اومده دیاز کجا معلوم؟شا-

.ستین یآدم خوب یگیتو که م-
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.به دل تو نشست دی؟شايدیرو چه د ومده،خدایکه من ازش خوشم ن ست،گفتمین یمن نگفتم آدم خوب-

.«برم؟ یگیم یعنی«:داد هیو تک دیکش یقیعم نفس

به کار مردم نداشته باش،چند بار  ياصالً به نظر من کار... ازش خوششون اومده یلیو مامان که خ تریبه نظر من آره،پ-

!بود یمرد زندگ دیشا... کن نیکن،سبک سنگ نییپا نش،باالیبرو،بب

؟یدون یم یتو ازش چ-

.ومدیقد کرده و جدا شده،راستش پشت سر زنش حرف زد من خوشم نبار ع هیدونم که  یمن فقط م-

زنه واقعاً بد بوده؟ دیخب شا-

 یکرد و خصوص یشناخت،داشت درد دل م یگفت،اون که من رو نم یازش بد م دیاگه بد بوده نبا یبه نظر من حت-

...يزهایچ نیتر

!لش گرفته بوده خبخدا د ا،بندهیما یزن یربط حرف م یچه ب!وا«:رو قطع کرد حرفم

.«نه؟ ای رونیب يریباهاش م ،حاالیخود دان«:رو جمع کردم بحث

.ریتماس بگ یشماره اش رو داد،گفت هر موقع وقت داشت-

.یخب،به سالمت-

.«؟یکن یکار م یتو با برزو چ«:دیز،پرسیم يسره خوردم و استکان رو گذاشتم رو هیرو  يچا

کارش کنم؟ یقراره چ-

.هیم خوببه نظر آد-

مگه؟ ه،چطوریآره،پسر خوب-

.«زن داره؟«:زد چشمک

.«دونم،باور کن اصالً فرصت نشد ازش بپرسم ینم«:دمیخند
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با اون ... مونه یاست، مثل پرفسورها م افهیخوش ق... میبکن يفکر هی دینداشت با ،اگهیچیاگه داشت که ه-

کاره است؟ ینم،چیبب... هم خوبه پشیت!... نکشیع

.و مجسمه سازنقاش -

.يهنر ةتو هم کشته و مرد!ول يا-

.«!اصالً فکرش رو نکن«:صورتش زل زدم يتو ناباورانه

؟یا،واسه چ-

؟!یزن یم یچه حرف... اش بودم یمیعمر عاشق دوست صم هی گمیمن دارم م-

 یزندگ يتو ییکه برزواالنش  نیچشمهامه،هم يجلو یهمه اش عل... شمیم وونهیاگه بخوام با برزو ازدواج کنم د من

برادر برزو هم ... دیناه شهی،نميوا... شهیم الیام واو یبا وجود برزو زندگ گهیکنم،د یفکر م یهر روز به عل ستیام ن

...خواستگارم بود

از اخالقهاشون  یلیبوده حتماً خ یعل یمیبرزو دوست صم یجان،اتفاقاً وقت ایچرت و پرت نگو ما«:دیحرفم پر وسط

.«است هگیهمد هیشب

.دمیام ند یتو زندگ یمن آدم مثل عل!نه اتفاقاً-

نزد؟ یخودش بهت حرف... ه؟ینظر برزو چ-

.«صحبت کنه یخواد باهام خصوص ینگفت،فقط گفت م يزینه،چ«:گفتم متفکرانه

د؟یمگه امروز تنها نبود!ول يا-

.نشد،هانس زنگ زد مجبور شدم زود برگردم خونه-

؟!ازدواج بده شنهادیبهت پخواسته  یم دیخب شا-

.نزنه یحرف نیخدا کنه همچ... یعنی... ستین یفکر نکنم،اون جور آدم-
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چرا خب؟-

.بمونه ير.ج نیمون هم یدوست دارم دوست-

.نده شنهادیخدا کنه پ یگیم ردت،یبگ ارویبرو تو کار  گمیبدوش،م یگینره م گمیگه،مید يخر-

.«میکن یم يروده دراز میدار نجایا مینشست ممکنه زن داشته باشه،ما«:شدم بلند

البرز تو هم رو  شیپ رمیم م،منیخونه رو دودره کن ییفردا دو تا گمیمن م«:عجله بلند شد و دنبالم اومد طرف پله ها با

.«سراغ برزو

گذاشتم  توالت برداشتم و زیم يرو از رو د،عکسیخند یاتاق خواب و چشمم به تارا افتاد که وسط گلها م يتو رفتم

ماشاهللا اون قدر  ،يبرم سر خاك مامان پر گهیبار د هیتونم با برزو  یست،مین يآره،اتفاقاً فکر بد«:نهییکنار قاب آ

.«نمیسر خاکش بنش قهینشد ده دق قتبهشت زهرا دارم که اون روز اصالً و يکشته مرده تو

؟یکه قرار بود داستانش رو برام بگ يهمون مامان پر-

.بود یبزرگ علآره،مادر -

.«!ول يا«:زد ینیریتخت و لبخند ش يرو انداخت رو خودش

رو همراهم ندارم که بهت نشون  يمتأسفانه عکس مامان پر«:دمیتخت برداشتم و خند يخوابم رو از رو لباس

عکس کوچک ازش داشتم که بزرگ  هی... باره یعکس هم محبت از نگاهش م يتو یحت... شیدید یبدم،آخ،اگه م

.«...کنه یم الیاتاق تارا،آخه خ واریو زدم به د کردم

دلم  يتو.دمیو دراز کش دمیو حرف من نصفه موند،لباس خواب پوش ییرایطرف پذ دیدو دیتلفن ناه يصدا با

 هی.»برزو« :رو داد دستم،با لب و دهن گفت یاتاق و گوش يبا عجله اومد تو.»!میچقدر با هم فرق دار دیمن و ناه«:گفتم

!مینگاه کردم،دوازده و ن يواریم باال و به ساعت دابرو داد

بله؟-
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؟يکه نبود ا،خوابیسالم ما-

؟یبودم،خوب داریسالم،نه،ب-

.وقت مزاحم شدم ریکه د دیببخش-

افتاده؟ یم،اتفاقیبود داریکنم،گفتم که ب یخواهش م-

... خونه،بهاره دمیبعد،تازه رس... دمیامشب رو خواب د ای یواقعاً خودت نمیاول از همه زنگ زدم بب... راستش-

.رمیاالن با تو تماس بگ نیکردم اون قدر خوشحال شد که وادارم کرد هم فیامشب رو براش تعر انیجر یزنم،وقت

رفته بود ازت  ادمی گم،اصالًیم کی؟تبر!يازدواج کرد«:آوردم گفتم یشکلک در م دیناه يکه برا یزدم و در حال لبخند

.«چطوره؟بپرسم،خب،خانومت 

خواد باهات  یخوبه،اتفاقاً م«:کرد یربط یب ةبرزو خند.کرد یزده بود و همون طور وا رفته به دهنم نگاه م خی دیناه

.«صحبت کنه

.شمیحتماً،خوشحال م-

...یگوش-

.جان ایسالم ما-

.«سلم بهاره خانوم،حالتون چطوره؟«:مهربون بود و به دلم نشست صداش

.شما رو داشتم دنید يمن آرزو!ردایممنونم،مشتاق د-

.نمتونیبب شمیهم خوشحال م د،منیلطف دار-

خوشحال شدم،من دورادور وصف شما  ایدن هی دهیامشب برزو برگشت خونه و گفت که شما رو د یخدا شاهده وقت-

.میفردا ناهار در خدمتتون باش نیهست،اگه افتخار بد شهیهم رتونیخ دم،ذکریشن ادیرو ز

.شمیاز ماست،حتماً مزاحمتون م د،خدمتیدار اریاخت-
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.فرستم دنبالتون یپس برزو رو م-

 امیهمون طرف م م،ازیکار دار ییرسونه، اتفاقاً ما فردا صبح جا یمن رو م ن،دوستمینه،نه،شما آدرس بد«:شدم هول

.«منزل شما

؟!که بده يجور نیآخه ا-

.رسونه یداره من رو م لهیوس دیشم،ناهینه،مزاحم برزو نم-

.دیکن اداشتیپس آدرس رو -

.«چهارراه فاصله است هیتا بوستان نهم فکر کنم  کهینزد نجایبه ا یلیخ«:رو گفت و حفظ کردم و گفتم آدرس

.هاست یکینزد نیگفت که منزل دوستتون هم یبله،برزو هم م-

.رسم یباشه،من فردا خدمت م-

.دارید دیبه ام-

.خدا حافظ-

.«!جان دیشما به گل نشست ناه ةپروژ«:دیبغل ناه يرو انداختم تو یکردم و گوشرو قطع  تلفن

.«!بود یچه زن مهربون«:مالفه ریبه لب رفتم ز لبخند

.«ه؟یگندت بزنند،حاال برنامه چ«:جاش بلند شد از

با هم از در  دیشتکه گذا ،قراريریگ یو با البرز تماس م یشیم داریگل از خواب ب يصبح زود مثل دخترها ،شمایچیه-

 يایهم م یبرگشتن. البرز شیپ يریبرزو،خودت هم م ۀهم خون ،بعدشیگل فروش يبر یرو م رون،منیب میریم

.خونه میایاگه نه هم که م م،یچرخ یم ییدوتا میریم میدنبالم،اگه حل داشت

باشه؟ يامر-

.خوام بخوابم ی،ميبر یتون یست،مین يامر گهیر،دیخ-
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.«!یخواب یهمش متو هم که «:زد غر

ماتشون برد،طرف زن  دندیبرزو من رو که د يپس بگو چرا دوستها«:لب گفتم ریبرق رو زد و رفت،با لبخند ز دیکل

ممکنه فردا بهادر  یعنی... گفت یم يبرزو اون جور ةحق داشت که دربار یعل... چرا برزو شراره رو نگرفت؟!... داره

 .دمیذهنم مرور کردم و خوشحال و خندون خواب يتو روبار آدرس  هیفته؟اون هم زن گر یعنی... هم اونجا باشه؟

پنجاهم فصل

خانوم تپل مپل و سبزه رو بود که با  کی. کردم یشکالت رو دادم دست برزو و با بهاره روبوس ۀگل و جعب دسته

 هیچشمهام، يزد تو یم کرد دوباره زل یهر بار که بغلم م.گفت یازم استقبال کرد و تند تند خوش آمد م ییخوشرو

.بود بیرفتارش برام عج.لبخند کوتاه،دوباره بغل

 يتو میدست راست رفت يهال بزرگ بود که از دو طرف پله داشت،رو به رو آشپزخونه بود،از پله ها هیتو، میرفت

مان از چوب شده بود، مبل دهیچ قهیخونه با سل.به اتاق خوابها راه داره یدسته چپ يزدم که پله ها ،حدسییرایپذ

کارگاه  يشون رو قبالً تو ییو مجسمه که چند تا لوتاب نیچند.دست بافت بود ،گمونمیسنت يبامبوس بود با روکشها

.به سالن داده بودند یقشنگ يبودم نما دهیبرزو د

 دارتونیدمشتاق ... دیقدم رنجه کرد!... يافتخار ،چهيوا... جان ایما دینیبنش دییتو رو خدا بفرما«:هول بود بهاره

.«...دییبفرما... دییبفرما... بودم

 یچه خانوم ماه«:طرف برزو دمیبا نگاه بدرقه اش کردم و چرخ.آشپزخونه يتو دیکردم و نشستم،بهاره دو تشکر

.«؟!يدار

.«ممنونم«:دیخند

!سالم خاله-
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.«دخترته؟«:دمیبا مزه،با خنده سالم کردم،رو به برزو پرس يدختر کوچولو هیطرف پله ها، برگشتم

.«ه؟یاسم شما چ«:و گفتم دمیپام،صورتش رو بوس يجلو دیتکون داد که آره،دخترك رس سر

-ناز یک.

سالته؟ ،چندیبه به،چه اسم قشنگ-

.رمیپنج سال،مهد کودك هم م-

.«کنار من نیبنش ایدختر گلم،ب نیآفر«:ام گرفت خنده

خدا مرگم بده،چرا لباسهاتون رو در «:اتاق يربت اومد توش ینیرو گرفتم و کنار خودم نشوندم،بهاره با س دستش

.«د؟یاوردین

.«پس پرناز کو؟« :لبخند زنان رو به برزو گفت.شدم،مانتو و شالمو دادم دستش بلند

.«د؟یدو تا دختر دار«:دمیخند

.«هیکم خجالت هیبله،کوچولوست «:تعارف کرد شربت

.«يدیزحمت کش«:و گفتم زیم يشربتم رو گذاشتم رو وانیفت،لبلند شد،مانتو و شالم رو بهاره گرفت و ر برزو

!یقشنگ يگلها ،چهيدیکنم،شما زحمت کش یخواهش م-

.«آشپزخونه است يشکالت آورده،تو ایخاله ما«:ناز یکرد به ک رو

 یار مزل زده بود که انگ نیبهاره کنارم نشست،همچ.دیدلم براش پر کش.تارا افتادم ادیناز مثل برق رفت و من  یک

برزو  هیشب شتریناز ب یک«:خاطر گفتم نینگاهش معذب بودم و دستپاچه،به هم ریکنه، ز دایاز ظاهرم پ يزیخواست چ

.«است

.«گنیرو م نیبله،بله،همه هم«:خودش اومد به

.«دیدختر دار هیگفت  یبرزو م«:گذاشت توش وهیبرداشت و چند تا م یدست شیپ هی
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.بله،اسمش تاراست،شش سالشه-

.ادیهزار ماشاهللا،اصالً بهتون نم-

.ممنونم-

.«رسم یاالن خدمت م«:شد بلند

شدم و رفتم طرف  ن،بلندییپا دمیلبم رو کش ۀابروم دادم باال و گوش هیرفت،متعجب از رفتارش  رونیعجله از اتاق ب با

.بودمش دهیاز تابلو ها که قبالً د یکی

؟ادتهیدمش،یبرگشتم کش شیاز ک نکهیبعد از ا-

دست بردم جلو که پرناز رو .اومد نییکه پرناز بغلش بود از پله ها پا یطرف پله ها،برزو در حال دمیزنان چرخ لبخند

.«ادمهیآره،«:بغل کنم

:دمیکرد،پرس یبیغر بچه

چند سالشه؟-

.میدو سال و ن-

.با مزه است یلیخ-

.«به باباش رفته«:به پرناز گفت رو

.«!به مامانش رفته باشه یکی نیکنم ا یاتفاقاً من فکر م«:دمیخند

.«؟!خبر ا،چهیکن ما فیتعر«:م،گفتینشست

شده باشه؟ ییچه خبرها يخوا یتا حاال م شبیاز د-

 يادیرو نداشتم که ازش  یدر مورد ادمها کس -؟ينکرد رانیاز ا يادیهمه سال  نیات بگو،چطور ا یاز زندگ-

.افته یکه م ییباشه؟خصوصاً اتفاقها بهیم با وطنش غرآد شهیچطور م... رانیدر مورد ا یبکنم،ول
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؟ییمثالً چه اتفاقها-

که در  ییکنند، دانشجوها،فقر،زلزله زده ها،داستان ها یذهنم رو مشغول م یکدوم به نوع ،هریاجتماع ای یاسیس-

...که فعال هستند ییگروهها گن،یم یمورد دب

؟يحرف کدومشون رو قبول دار-

خصلت آدمهاست که  نینظر من ا نم،بهیرو با چشم خودم بب زیهمه چ دمیم حیکدوم،من ترج چیه يواراستش رو بخ-

.گذرند یم یمسائل به راحت يسر هیکنند و از سرِ  یگنده م يادیرو ز ییزهایچ هی

.«يعوض شد ییخ«:زد يمحو لبخند

.«...کنم یأسفانه فکر مکه بتونه عوض کنه، مت شهیعوض م ینه اتفاقاً،آدم«:مکث گفتم یاز کم بعد

 هیجان،کاش  ایما نیخوش اومد یلیخ«:حرفم رو خوردم یاتاق و من باق يبا سر و صدا اومد تو بهاره

.«میکشت یپاتون م يجلو يزی،چي،گوسفنديگاو

:رو به برزو گفتم. »قدر تعارف نکن نیبه خدا من راحتم بهاره،ا«:زدم و تو دلم گفتم لبخند

د؟یدچند ساله ازدواج کر-

:جواب داد بهاره

.هشت سال-

.«دور پدرمه یلیخ يلهایبهاره از فام«:ادامه داد برزو

 نجایدونند ا ینم نایمرجان خانوم ا»:بهاره کنار برزو نشست و گفت.کردم یخوشبخت يگفتم و براشون آرزو کیتبر

.«دنتونیاومدند د یوگرنه حتماً م دیهست

.«؟يدار هنوز باهاشون ارتباط«:دمیبرزو پرس از

.احواله ضیمر شهیهم.استخون گرفته یپوک ش،مادرشیکما ب-
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.خدا شفا بده-

...آقا مالئک... شوهرش... جاست نیمارال هم یول کایرفته آمر نویو مارال هم ازدواج کردن،م نویم-

.«با مالئک ازدواج کرده؟«:دهن باز حرفش رو قطع کردم با

.«ش؟یشناس یم«:کرد تعجب

.«شون رو دارم ییبله،افتخار آشنا«:ردمک یتلخ ةخند

.پولداره يادیز-

.«ازدواج رو داشت يارهایتمام مع... ن،خونهیدونم،پول،ماش یم«:طعنه گفتم به

.«سنش باالست«:زد يدار یمعن لبخند

مارال مهمه؟ يبرا یکن یفکر م-

تومن پول  ونهایلیکا،میافرت اروپا و آمردو سه بار مس یه،سالیراض یلیاش خ یشد،از زندگ یاگه مهم بود که زنش نم-

.ارهیدر م افهیو ق ختیر هیهر روز خودش رو به ... مونه،ده جور کلفت و نوکر یکه براش مثل پول خرد م

... خواست ینم یاز زندگ يا گهید زیشناسمش چ یکه من م ییمطمئن باش از نظر خودش خوشبخته،تا اون جا-

...گذاشت که یاگه بود حتماً نم... یعل چارهیب

.«خونواده ات چطورند برزو؟«:رو ادامه ندادم و بحثم رو عوض کردم حرفم

مونه و راه  یکنه،مامان هنوز هم خونه اش مثل دسته گل م یکار نم گهیبازنشسته شده و د باًیهمه خوبن،بابا که تقر-

جدا  نایاز مامان ا یازدواج نکرده ول گرفت،هنوز سانسیبهادر هم درسش رو تموم کرد،فوق ل ره،یگ یم یبه راه مهمون

 یلیخ!چقدر خوشحال شد؟ یکردم،اگه بدون داتیدادم که پ خبرماست،صبح بهش  يها یکیشده،اتفاقاً خونه اش نزد

.نهیخواد تو رو بب یدلش م

 نیها و باهات حرف دارم ها هم نمتیخوام تنها بب یهمه م نیپس ا... آها«:دلم گفتم يبرام روشن شد،تو هیقض
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.«!ونهیبهادر در م یۀبود،قض

دوره و  نیا يبهادر حق داره که تا حاال زن نگرفته،تو«:که پوست کنده بود داد دستم ییها وهیم یدست شیپ بهاره

.«زرنگ شدن یلیتونه اعتماد کنه،دخترها خ یزمونه آدم به دو تا چشمهاش هم نم

 یه،چطور اون موقع ها که مردها دو تا دو تا زن مچرخ به نفع دخترها بچرخ نیکم هم ا هی دیبگذار«:زدم لبخند

کم به  د،کمینگران نباش!... گفت که مردها زرنگند؟ ینم یکردند کس یو کبود م اهیتن و بدن زنهاشون رو س ایگرفتند 

.«که تعادل برقرار بشه میرس یم ییجا هی

.«نبه؟خانوم ها هم سر وگوششون بج یگیشما م یعنی«:دیباز پرس يبا چشمها بهاره

 کیکه اگه  نهیا ست،منظورمین نینه،نه،منظورم ا« :منظورم رو اشتباه متوجه شده بود هول شدم نکهیدونم چرا از ا ینم

 ۀمرد از رابط هیاگه  دیطوره،مطمئن باش نیاش گرم باشه پس مرد هم هم یبعد از ازدواج سرش به زندگ دیزن با

 یخوره،خودتون که م یصد درجه بدتر به زن لطمه م مه دیشا ایخوره همون قدر هم  یضربه م گهید یکیزنش با 

خسته  یزندگ ۀاز ادام يکه اگه زن و مرد نهیکنم قشنگ تر ا یمن فکر م... هستند یخانوم ها چقدر احساسات دیدون

مشکل  نیبا هم ا... بگن گهیبه همد يو پوچ،بهتره قبل از هر کار چیسر ه يجور نینه هم یمنطق لیشدند،البته با دال

.«رو حل کنند

:که ناراحت نشم گفت يزد و طور یلبخند تلخ بهاره

.دیکن یفکر م ییاروپا يادیشما ز یدا،ولیببخش-

شما درست  دیشا«:فکرم رو درد آورده بودم و آخرش نتونسته بودم متوجهش کنم ناراحت دشم يخودیب نکهیا از

.«من قابل قبوله ي،برایرانیا ،چهییچه اروپا اد،حاالیبه نظر م یفکر درست ین،ولیبگ

.«نمیچ یرو م زیم«:اومد یبحث خوشش نم ۀاز ادام انگار

خوشحال شدم و بهش .»!شمیدارم عروس م«:گفت یزنگ زد،ذوق زده بود و مدام م دیود که ناه میچهار و ن ساعت
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.«رمیم گهیبا اجازه تون من د«:با لبخند تلفن رو قطع کردم و بلند شدم.گفتم کیتبر

.«کجا؟«:هول شد بهاره

.«چقدر زود؟«:از جاش بلند شد عیسر برزو

.دنتونید امیرسه،بازم م یم گهید کربعیتا  دیناه یبمونم ول شتریخواد ب یدلم م یلیخ دیباور کن-

.«...جان، ما هنوز ایما دیبمون شتریب«:طرف صحبتش من بودم یرو کرد به برزو ول بهاره

.«ایت حرف بزنم ماباها دیبا«:حرفش رو قطع کرد برزو

.«د؟یکن یم نیچرا شماها همچ... ه؟یچ انیجر.. «:لبخند زدم متعجب

... نشو یکنم عصبان یخواهش م... ایما نیبب... بهت بگم کهویخوام  ینم... هیچ یدون یم... راستش.. «:و من کرد من

.«...يالبته حق دار

.«نشم یعصبان یبرزو؟از چ هیچ«:ختیبهم ر اعصابم

.«!زنده است یعل«:من ثابت موند يرو کهویمن و بهاره گشتو  نیدش بمرد نگاه

.«...یعل... ؟یچ«:دمیشن یزد،فکر کردم اشتباه خشکم

...زنده است،راستش یآره،عل-

.«؟یکن یدل دل م گه،چرایبهش بگو د«:شد یعصب بهاره

.«زنده است؟«:به بهاره نگاه کردم ناباورانه

.«زنده است یآره،عل«:تو دستم رو گرف دیکش یقیعم نفس

.«؟...یمگه تو نگفت... اون که«:گفتم یفیضع يبرزو نگاه کردم،تمام تنم داغ شده بود،با صدا به

.«به خدا مجبور شدم بهت دروغ بگم... ایشرمنده ام ما... «:رو ازم گرفت نگاهش

من و تو ... که دمیخودم د من... دروغ؟«: دمشید یشد،درست نم یکه لحظه به لحظه کلفت تر م یاشک ةپرد ونیم
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.«...اون مراسم يمگه اون جا،تو... که میدیخودمون د

انگار داشت .باالخره حرف زد يبگه؟بعد از سکوت مرگبار یدونست چ ینم ای دیکش ینگاه کردن به من خجالت م از

... کار رو بکنم نیم کرد امرجان مجبور... کما بود يفقط هشت ماه تو یول... ایواقعاً تصادف کرد ما یعل«:کند یجون م

کار رو بکنم  نیخواستم ا یبه خدا نم!... نویم... شه؟یباورت م... دبهم زنگ زد و التماسم کر نویم... بودم نویمن عاشق م

.«...به خدا... کورم کرده بود نویعشق م یا،ولیما

خواست خفه اش  یت برزو،دلم مصور يو با تمام قوا زدم تو دمیکش رونیشد،دستم رو از دست بهاره ب یچ دمینفهم

 کیشده بود که  يآوار ایام نگذاشت،دن هیبهش بگم،منتها هق و هق گر ادیاز دهنم در م یکنم،دوست داشتم هر چ

کنارم نشست و شونه هام رو  دم،بهارهمبل ولو ش ينداشتم،رو ستادنیقدرت ا یسرم خراب شد،حت يدفعه رو

.«باش زم،آرومیآروم باش عز«:دیمال

 یکه عل یدر حال!... یاون همه آوارگ!... ؟یبکشم،اون همه بدبخت ادیخواست فر یدلم م!... من؟ یعل... ونستمت ینم

... د،نه؟یکن یم یشوخ«:نگران به بهاره نگاه کردم... زنده بود؟ یواقعاً عل یعنیختم،یر یبلند اشک م يبا صدا!زنده بوده

.«امکان نداره يزیچ نیهمچ

:گفت قاطعانه

.است ،زندهیزم،علینه عز-

.«کنم یباور نم نمشیتا نب«:عجله بلند شدم با

:نشاند گفت یم یمبل يکه دوباره من رو رو یشد و در حال بلند

.کم صبر داشته باش هی-

دوست داشتم که باور کنم، دوست داشتم احساس کنم که دوباره  یکردم،ول یاومد،بور نم یبند نم اشکم

 ایخدا«:مغزم غوغا بود يبهاره از کنارم تکون نخورد،تو.زنگ در بلند شد يد،صدایرزل یخوشبختم،بند بند وجودم م
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من واقعاً  یعل یعنی... خودم... دمیعزاش رو د ۀآخه چطور ممکنه؟من خودم حجل... کنم یالتماست م... خواب نباشه

ازم  گهیده است دزن گنیکه م ا،حاالیبودند؟خدا یپوش ک اهیس يپس اون آدمها... زنده است؟نفس مس کشه؟

 یپر از مهرش رو م يباز صدا یعنیکه من قربونش برم، یاله... هیکاف گهیخوش باشم،د اهاشیبا رو رش،نگذارینگ

.«خدا شکرت يا... نمش؟یبب اهرکه دوب شهیم یعنی... شنوم؟

 ییهام از سرِ دردهادونستم اشک یشروع کردم به راه رفتن،نم جانیقرار بودم،بلند شدم و با ه ینم،بیتونستم بنش ینم

 رمیبم یاله«:من رو به خودم آورد دیناه!زنده است؟ نکهیا یخوشحال ایبودم  دهیکش یاست که با وجود زنده بودن عل

.«؟یکن یم هیچرا گر... ایما

:ام گفتم هیهق و هق گر ونیکردم و م بغلش

.زنده است ید،علیزنده است ناه-

.«؟یچ«:من رو از خودش جدا کرد وحشتزده

:من جواب داد يبه جا بهاره

.جان دروغ گفته بودند ایخانوم،به ما دیناه گهیراست م-

:دیانگار که تازه متوجه حضور بهاره شده باشه سالم کرد،بعد همون طور که هاج و واج مونده بود پرس دیناه

که زنده است؟ دیدون یشما از کجا م-

.که مرده گنیطفلک م نیکما بوده،همون موقع به ا يوفقط چند ماه ت ینمش،علیب یبار م هیچند وقت -

.«!تو رو قرآن؟«:من رو نگاه کرد دیناه

.«سراغش میبر... ؟یهست یپس معطل چ«:لبخند زدم و سر تکون دادم،زد به شونه ام هیگر ونیم

.«کنه؟ یم یخونواده اش زندگ شیهنوز پ... بهاره جون،به خدا طاقت ندارم میبر«:کردم به بهاره رو

.«!نگاه به خودت بکن هیشه،یکه نم يجور نیآخه ا«:من انداخت يدرمونده اش رو به سر تا پا نگاه
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.«قرمز شده يبدجور ا،چشمهاتیما گهیراست م«:دیصورتم دست کش يرو دیناه

.«افتم یخدا دارم پس م د،بهیناه هیخوشحال یۀگر«:شد سیصورتم خ دوباره

.«ارمیب يزی،چی،شربتییتا براتون چا دینیبنش دییمرگم بده،بفرما خدا«:گفت دیدستپاچه رو به ناه بهاره

اگه ... شهیباورم نم... يوا«:رو بغل کردم دیتشکر کرد و بهاره با همون عجله رفت سمت آشپزخونه،دوباره ناه دیناه

 دمیسرت کشچقدر ح... کردم یزندگ اهاشیچقدر با رو... دمیچقدر خوابش رو د یاگه بدون... چقدر خوشحالم یبدون

گرمش،نگاه  يپر ابهتش رو بشنوم،نفسها يرم،صداشونه هاش بگذا يسر رو گهیبار د هیگه،یبار د هیکه فقط 

.«شمیم وونهید د،دارمیناه يوا... مهربونش

.«!ایخدا چقدر دوستت داره ما«:خودش هم اشک جمع شده بود من رو کنار خودش نشوند يچشمها يکه تو یحال در

تو رو خدا «:بلند شدم.زیم يشربت رو گذاشت رو ینیبهاره س.که زده بود فکر کنم یتونستم به حرفورود بهاره ن با

.«طاقت ندارم گهیبهاره جون،دستم به دامن تون،جون بچه هات،د میبر

.«یکم آروم بش هیبخور «:شربت داد دستم وانیل هی

.«میبر«:ینیس يرو برگردوندم تو یلخا وانینفس خوردم،ل کیرو از دستش گرفتم،تند تند هم زدم و  وانیل

شناختم،آخه با برزو قطع رابطه کرده  یرو نم یعل م،منیازدواج کرد یمن و برزو وقت«:لبهاش محو شد ياز رو لبخند

 یکردن شما از اون خونه به عل رونیبعد از ب ایکرد،گو فیشما رو برام تعر انیبود،برزو عذاب وجدان داشت،جر

و اون قدر هول داشته که کارهاش رو بکنه و زود  هکن یاون بنده خدا هم باور نم.یرفت و یکه خودت گذاشت گنیم

 یکردند وقت یم الیخ مارستان،همهیب ۀافته گوش یهفت،هشت ماه م.کما يتو رهیکنه و م یکه تصادف م رانیرگرده ا

افته دنبالت، اون روزها  یمران،یگرده ا یبرم یعل یوقت یکنه،ول یرو فراموش م زیحالش خوب بشه و برگرده همه چ

تا .شده یمرده و زنده م یصد بار م يبهت گفته اند روز یکنه و بفهمه که چه دروغ داتیپ یعل نکهیبرزو از ترس ا

 یهم وقت یکنه،عل یم فیرو براش تعر زیو خودش همه چ ارهیبرزو رو از پا در م یعل يها يقرار یکم کم ب نکهیا
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. دنشیسال از ازدواج من و برزو گذشته بود که خودم رفتم د کی.رهیو م زنهیرو م همه دیفهمه ق یرو م انیاصل جر

که  يبا کر.کدوم شون رو ببخشم،حق داشت چیتونم ه یگفت نم یمونه،میداشت،بهش گفتم برزو پش يدرد يدل پر

 یختس یلیگفت که شما هم خ یم شبیبه هم،برزو د ختندیجفت تون رو ر یاون ها در حق شما کردند، زندگ

رابطه شون اصالً مثل دو تا دوست  یول دیشد برزو رو ببخشه، ظاهراً بخش یراض یرفتم و اومدم تا عل یکل.يدیکش

... جوره، یلیآخه با بچه ها خ شش،یخواد که اون ها رو ببرم پ یبچه ها از من م دنید ياد،براینم نجایوقت ا چیست،هین

 یبه مادرش م يسر هیو  رهیم یشناس فهیبار،اون هم از سر وظ هی ندراه،چند وقت یچندان ۀبا خونواده اش هم رابط

خوان طلب  یاز شما هم م!چه سود؟ یشدند،ول مونیآوردند پش یسر عل ییچه بال دندید یزنه،درسته که اون ها وقت

.«...برسند یمغفرت کنند تا دوباره به عل

«گردم یاالن برم«:داد دستم يذبرگ دستمال کاغ هیشد و  د،خمیمتر پر هیزنگ در،بهاره  يصدا با

:دمیفکر بود اشکهام رو پاك کردم و پرس يکه سخت تو دیبه ناه رو

پس برزو کجاست؟-

.دمشیند گهیهم اومدم باال، د ست،منیو گفت حالت خوب ن نییاومد پا دمیرس یوقت-

بود و با دهن باز به من نگاه  ستادهیاخانوم جوون پشت بهاره  هیپله ها ثابت موند،هراسون برگشتم، يبه باال دیناه نگاه

دستش رو  د،بهارهیصورتم چرخ يلب جواب داد و نگاه کنجکاوش رو ریزدم و سالم کردم،ز یلبخند کمرنگ.کرد یم

.«...سارا«:گرفت و آورد طرف من

.«یهمسر عل... سارا«:ادامه داد یبهاره به سخت.اون خانوم هم منتقل شد يمن به چشمها ياز چشمها اشک

 يها دم،واکنشید یرو جز سارا نم زیچ چیکس و ه چیزد،انگار ه ینم گهیانگار قلبم د.»!؟یهمسر عل«:برد ماتم

دونم متعلق به  ینکردند،دو تا دست که نم دایابراز پ يبرا یکدوم فرصت چیه یرفتند، ول یمغزم رژه م يتو یمختلف

شده بود،قطرات اشک  رهیلجبازانه به سارا خ نگاهم یمبل نشوند،چند بار خواستم پلک بزنم ول يبود من رو رو یک
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کردم به  دم؟رویشن ینم يزیمن چ ایسکوت بود .گونه هام افتاد و به من قدرت پلک زدن داد يرو یکی یکی

.کرد یم هیخورد،نگاه بهاره پر از غم بود،سارا گر یتکون م دیناه يلبها... د،نه،یناه

تمام تالشم منجر به  یول.»ه؟یچ انیجر«: نگاهش کردم،خواستم بپرسم رو چسباند به گوشم،متعجب يزیچ هی دیناه

.«؟یگینم یچیپس چرا ه... مامان... مامان... الو«:تارا بود يدم،صدایبخورند،باالخره شن یفیشد که لبهام تکون خف نیا

.«دلم،نفس مامان زیقربونت برم دخترم،دلم برات تنگ شده، عز یاله«:گلوم شکست يتو بغض

.«؟یکن یم هیگر يدار«:هم بغض کرد تارا

.«کنم؟ یم هیگفته که من گر ینه دخترم،ک«:بود یبزرگ دروغ

.«جان؟ ایما... الو؟«:رو از تارا گرفت یگوش مامان

.«سالم مامان«:زد یم واریبه در و د نهیس يتو دلم

و صورتم رو با  دیدم به ناهرو دا یاد؟گوشیصدا بد م ؟يداد یزدم جواب نم یصدات م یچرا هر چ!زم؟یشده عز یچ-

چه به موقع زنگ  ست،ین يزیچ«:داد یم حیمامان توض يبا عجله و دست و پا شکسته برا دیدستهام پوشاندم،ناه

بهاره به زور .»میزن یشد،خودمون زنگ م آرام ایما یوقت د،یبراتون تنگ شده،خوب شد تماس گرفت ایما د،دلیزد

 ینم«...»ا؟یچته ما«:شروع شد یجنگ درون.قطره خوردم و دستش رو پس زدملبم،چند  يآب قند رو گذاشت رو وانیل

که  ،اونیستیخودت رو جمع کن،بچه که ن«...»گهیزن گرفته د اد،خبیخوشم نم هایلوس باز نیاز ا چیدونم،خودم هم ه

.«برنده من هستم هگیدفعه د نیآره،الاقل ا«...»ییتو يباز نیا ةمنتظر تو بمونه،مطمئن باش برند ابدتونسته تا  ینم

کرد،لبخند  یمن رو نگاه م انیگر ينگاهم افتاد به سارا که با چشمها.نگاه کردم که سر جاش نبود،و بهاره هم دیناه به

.«خوام یمعذرت م«:زدم و خودم رو جمع و جور کردم یتلخ

.دیکنم،حق دار یخواهش م-

.«...صدا نیهم گه؟بایصدا براش از عشق م نیزنه؟با هم یحرف م یصدا با عل نیبا هم«:داشت یقشنگ يصدا
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رو به شما بگن  انیقرار شد که اول بچه ها جر نیهم يبرا.دیکه شما شوکه بش میخواست ینم«:ختیرو به هم ر افکارم

.«نداشت،در هر حال متأسفم ياثر چیظاهراً ه یبعداً من خدمت برسم، ول

:گفت.صورتم پاك کردم ياشکهام رو از رو ةموند یقسرم هم تکون نخورد،با یحت.نشد یبزنم،ول یحرف خواستم

.باهاتون حرف بزنم دینیرو بب یعل نکهیخواستم قبل از ا یم-

بهش  اریاخت یگونه هاش چال افتاد،ب يلبخند زد، رو.نهیلبهام بنش يرو يختم شد که لبخند محو نیتالشم به ا تمام

:ام شد،گفت يحسود

.دینکرد یشما اصالً فرق-

.«...مگه شما«:فتملب گ ریز

:رو قطع کرد حرفم

.کنم یم یساله که دارم باهاتون زندگ کیبودم، دهیبله،د-

چه ... دوستش داره؟ یعل یعنیشه،یکنه خوشگل م یم هیگر یسارا هم وقت«:کردم د،فکریاشکش جوش ۀچشم دوباره

به خودشون  یالت تهاجمناخن هام ح اریاخت یب.»!یقشنگ يچه چشما... ؟اگه دوستش نداشت که باهاش!یحرف

.نمکردم خودم رو کنترل ک یسع.ارمیخواستم چشمهاش رو از کاسه در ب یگرفتند،م

استاد  کیاز بچه ها بود، یلیمورد توجه خ یعل... از هنرجوهاش بودم... آشنا شدم یبا عل شیشش هفت سال پ-

هر  يدونستند که عاشقه،تو یهمه م... ها آرزوش رو داشتند یلیخ... حال جوون و خوشگل نیع ،دریخشک و رسم

 ةدییکه دوست داره زا يشده و دختر وونهیدگفتند  یعده م کیشما بود،  ریاز تصو ییپا ،ردیهر نقش يتو ای یدرس

بود که بهش دل  يمرد نیو آخر نیاول یعل... گذاشتند یگفتند چقدر وفاداره و به عشقش احترام م یعده م هیذهنشه،

 یفکرش زندگ... که توجه نداشتم درس بود، يزیکردم،سر کالسهاش به تنها چ یم يشمارلحظه  دنشید يبستم،برا

 چیه یعل يکالسها یکردم،قبول کرد،ول یکالس خصوص يازش تقاضا نمشیبب شتریب نکهیا يخت،برایام رو به هم ر
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دانشکده  يکالسهااز  ریکه غ نینداشت،هم تیاصالً برام اهم یول.مینبودند،حداقل پنج،شش نفر بود یکدوم خصوص

...ارزش داشت یلیبرام خ نمشیدوبار بب يتونستم هفته ا یم

 هیآتل يتو!بودم چقدره دهیکارهاش د يبار تو نیکه چند يریعمق عالقه اش به تصو دمیفهم یخصوص يکالسها يتو

م شد با اصرار ازش دانشکده تمو يکالسها نکهیبعد از ا... دمید یانداختم شما رو م یکارگاه به هر طرف که چشم م ای

شد و  یم شتریروز به روز عالقه ام به او ب... کنه، باال خره قبول کرد ادیام رو ز یخواستم که تعداد جلسات خصوص

 یتوجه نیاون کوچک تر یول زمیام رو به پاش بر یخونه،حاضر بودم زندگ یرو از نگاهم م نیکردم که ا یاحساس م

 حرفبچه ها برن،بعد  ۀروز کارم رو اون قدر طول دادم که هم هی... يا گهیدختر د چیکرد،نه به من،نه به ه یبه من نم

برادر  کیمثل .تونستم،التماسش کردم،قبول نکرد ینم... نرم اونجا گهیدلم رو به او گفتم،لبخند زد و ازم خواست که د

من رو بعنوان  گهیطعاً داصرار کنم ق شتریدونستم اگه ب یکرد،گفت بهتره فراموشش کنم،م حتمینص ینشست و کل

اجازه بده که کالسهام  یکنم ول یگفتم که فراموشش م هشبه دروغ ب نیخاطر هم ره،بهیپذ یهم نم یشاگرد خصوص

.رو برم

تا  دمیزحمت کش یلیبهش محبت کردم،بهش اعتماد کردم، باهاش درد دل کردم،خ کسالی... قبول کرد یلیم یب با

 یینگفتم،روزها يزیکردم و چ يهار سال تموم در مقابل عالقه اش به شما صبورچ... رابطه مون کم کم شکل گرفت،

نقطه  کیکردم،نگاههاش رو که به  تحملزد  یسکوت بهش زل م يشما و ساعتها تو ریتصو ينشست پا یرو که م

ن تحمل کردم،چو یرفت،همه روبا بدبخت یخودش م يتو یو گاه دیخند یم یکه گاه رشیشد،رفتار متغ یم رهیخ

 یروز بهش گفتم که اگه با من ازدواج نکنه خودم رو م هی... داشتم اجیام احت یزندگ يدوستش داشتم،به وجودش تو

بگذار تا  ،الاقليبا او ازدواج کنم،بهش گفتم تو که خوشبخت نشد طیشرا نیبا هم رمحاض د،گفتمیخند یکشم،بهم م

لحظه  کی یتونم حت یگفت من نم یتونم، م یفت نمگ یم.رو در کنارت احساس کنم یشدن عشقت من خوشبخت دایپ

 یکیرو به  ایما گاهیجا يام،گفت چه جور یکنم،گفتم راض یرو از خودم دور کنم،هر لحظه بهش فکر م ایما ریتصو
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 یشما برگشت یخوردم که وقت رم،قسمیگ یرو نم یکس يکه من جا است،گفتمیما يمن فقط جا ۀببخشم؟خون گهید

خبر با  یقبول کردم،خونواده ام هم از همه جا ب.عروس من بشه ایآرزوم بود که ما رمیگ ینم یبرم،گفت عروس

 زیکه فقط خودش اومده بود همه چ يروز خواستگار... ختیرو به هم ر زیهمه چ یعل یازدواجمون موافقت کردند ول

 دایرو پ ایخوام بعداً که ما ینمبدونند،گفت  دیکار نبود،گفت که با نیبه ا یبهش گفتم که لزوم یرو به پدرم گفت،وقت

دو  دم،یگبا خونواده ام جن کماهی... با لبخند از خونه مون رفت یعل.خونواده ام مخالفت کردند.باشم یکس ونیکردم مد

 يبرا یل.مون همون محضر بود، یجشن عروس... یشد و فرستاد دنبال عل یکردم تا باالخره پدرم راض یبار خودکش

از ما دو  ریکه غ يشدم،خونه ا یعل ۀخون یراه ریخ يبا دعا ینبودند ول ی، پدر و مادرم راضارزش داشت ییایمن دن

... تونم یکه واقعاً نم دمیسقف،د هی ریز میرفت یوقت یکردم تحملش راحته ول یم الیخ... هم داشت گهیعضو د کینفر 

وجود  دیوجود تحمل کردم،گفتم شا نیبا ا... ذهنش نشسته يتو گهینفر د هیکنم که  یزندگ يتونم با مرد یواقعاً نم

 کی فیتکل سطو نیبرگرده و من برم،ا ایاگه ما گهیخواد،م ینم یعل... یکنه ول یزندگ بندیرو پا یبچه بتونه عل هی

شه؟یم یگناه چ یموجود ب

التماس .. .دیبه من رحم کن یدونم،ول یشه،میخوشحال م دنتونیاز د«:پاهام دو زانو نشست و دستهام رو گرفت يجلو

... کنم یالتماس م... دیمن رو خراب نکن ينو پا یکنم زندگ یخواهش م... دمیند زیچ چیه یمن از عشق عل... کنم یم

من ... دمیقسمتون م یبه جان عل... دمیمهربون قسمتون م قلبقلبتون مهربونه،به همون  گهی،ميشما فرشته ا گهیم یعل

... کنم یالتماستون م... سرم باشه ياش باال هیسا دیبگذار... رو دوست دارم یمن عل... پدرم؟ ۀبرگردم خون ییبا چه رو

شما رو به جان  ،یشما رو به جان عل... کنم یخواهش م... رمیم یم یبدون عل... بدم؟ یآخه من جواب پدرم رو چ

.«کنم یخواهش م... دیام رو خراب نکن یکه زندگ دمیدخترتون قسم م

خواست که اون طور  یخدا م دیکرد،دهنم قفل شده بود،شا هیبلند گر يو با صدا دستهام يرو گذاشت رو سرش

 یبودم،حت دم،منگیکش رونیسرش ب ریبه مقابلم،دستهام رو از ز رهیخ... و به حرفهاش گوش بدم نمیخونسرد بنش
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 يتو یحت کس چیشد،ه یخونده نم زیچ چیخدا گله کنم،انگار ذهنم صاف صاف بود،ه شیحوصله نداشتم از بختم پ

:گفتم یفیضع يزد،با صدا میمغزم باهام حرف ن

االن کجاست؟-

.«خر نداره يزیخونه است،هنوز از چ«:نگاهم کرد دیپاهام برداشت و نا ام يرو از رو سرش

رو صدا  دیشدم و ناه د،بلندیگنج یتصور خودم هم نم يتو یاون لحظه حت يگرفتم که تو یمیزدم و تصم لبخند

.«شهیدرست م زیهمه چ.نگران نباش«:سارا يشونه ها يرو زدم،دست گذاشتم

رفتم طرف در از بهاره به  یکه م یاتاق، در حال يو بهاره غمزده اومدند تو دید،ناهیسردم بوس يرو با لبها صورتش

برداشتم و  یجا لباس يلباسم رو از رو.رهیرو بگ یخواست مکه آدرس عل دیتشکر کردم و از ناه زیخاطر همه چ

.«کنه یاحساس گناه م یکاف ةبه انداز خودشجان،اون  ایبرزو رو ببخش ما«:بهاره دستهام رو گرفت.دمیپوش

 یضجه هام،بدبخت ادیامانم افتادم، یب يها هیگر ادیگرفت، یذهنم جون م يتو شتریگذشته لحظه به لحظه ب خاطرات

.«تونم بهاره جون یبه خدا نم«:هام

.«به دخترت ببخش«:گفت ملتمسانه

 ایآ یسر تکون دادم که باشه ول.»!کنند یاش سوءاستفاده م يآدم بچه داره همه از مهر مادر یوقت«:دلم گفتم يوت

؟!تونستم یواقعاً م

کمیپنجاه و  فصل

تو رو تو آسمان من»

صبحگاهان يژاله ها انیم در

زمان در بامدادان هر
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.کردم جستجو

گفتار قشنگت را ادی

ببه دم،هر روز و هر ش دم

نفس،در هر دم و هر بازدم با

.و رو کردم ریروح و قلبم ز با

دمید یگل هر

گذر کردم یهر گلستان ای

بستم چشم

.تو را من آروز کردم نیریدش ای

ینیاما در زم نکیا

ینینازن ينگار با

؟ینیب یعشق را نم مرگ

تو را همچون گذشته من

نشسته یدر قاب زنده

سرد و خسته یقلب يرو

.«...همراه کردمخودم  با

 يفکر يریدرگ چیه یروحم ب.شدن نداشتم ادهیتوان پ یپارك کرده بود،ول یعل ۀخون يجلو دیبود که ناه يا قهیدق ده

م  یبگو که چ... حرفت رو بزن... ناله نکن«:با ره دلم گفتم دنیکند،چند انیخواست طغ یو م دیچیپ یبه خودش م

.يرقرا یجوابش سکوت بود و ب ی،ول»...يخوای
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.«؟يفرهاد دار«:دمیپرس دیرو فشار دادم و از ناه نیپخش ماش ۀدکم.کردم یآرومش م دیبا

- CD شماره شش.

امروز چند ... يخاکستر ۀچهارشنب«:لب گفتم ریآهنگ شروع شد،ز.داد هیو تک دمیآورد جلو،خودم رو عقب کش دست

.«د؟یشنبه است ناه

.چهارشنبه-

 یفصل جون سخت/من دنیفصل پوس/ما یعصر خوشبخت/من ۀعصر چارشنب«:نییپاشدم،فرهاد صداش رو آورد  منتظر

حلقه و گردنبندم رو در آوردم .»وقتشه گهید«:دلم گفتم يد،تویرقص یقفل م ينگاه کردم که داشت تو چییبه سو.»...ما

.«گردم یبرم د،زودیجا بمون ناه نیهم«:داشبورد يو گذاشتم رو

.12،پالك  Aستم،شاخهیبطبقه «:گفت گهیبار د هیرو  آدرس

 کراستی.رو هل دادم و رفتم تو يا شهیش ،دریبه نگهبان دمیبرج رد شدم و رس ۀشدم،از محوط ادهیلرزان پ یقلب با

.رفتم طرف آسانسور

د؟یبر یم فیخانم کجا؟کجا تشر-

نگهبان رو کرد به اون عده دختر و پسر با سر و صدا اومدن تو، هیبزنم که  یبود،دهن باز کردم حرف برگشتم،نگهبان

.«کجا؟ ونیخانم کجا؟آقا«:ها

.«يهفتم،علو«:بلند گفت ياز پسرها با صدا یکی

.رو خبر کنند یراحت شد،دوست نداشتم قبل از ورودم عل المیسر تکون داد،خ نگهبان

د؟یبر یم فیخانوم شما کجا تشر-

از پسرها ه  یکیگشت، یکردند و نگهبان،م یم مدو تا از پسرها که کنجکاوانه نگاه یکی نیب دم،نگاهمیمتر پر هی

.«با ماست آقا«:دیرس ادمیفر
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 زندیکه امشب نر دمینم ینیتضم چیه د،منیسرتون نگذار يخونه رو رو یباشه،به سالمت،ول«:سر تکون داد نگهبان

.«نجایا

.«ندا بده هیات اگه اومدن،جون زن و بچه «:از پسرها ملتمسانه به نگهبان گفت یکیم،یآسانسور باز شد و سوار شد در

.«؟ییتایشمام مهمون ب«:طرف من دیآسانسور بسته شد و چرخ در

.«نه«:زور لبخند زدم به

هم  گهید یمهمون هیپس امشب «:بود و موهاش رو به باال ژل زده بود گفت پیخوش ت یلیاز پسرها که خ گهید یکی

.«!هست نجایا

.«رمینم ینه،من مهمون«:گفتم

.«چندم رو بزنم؟«:دیا پرساز دختره یکی

.ستمیب

داشت رو کرد به  يبلند يکه موها یکیو  ستادنیشدند،دو تا پسر ها دم در ا ادهیزود پ یلیخ ستاد،دخترهایا آسانسور

.«دیاریب فیشما هم تشر میشیخوشحال م«:من

.«ممنونم،خوش بگذره«:زدم لبخند

.هنیبرجها هم نیا یهوامون رو داره،خوب د،نگهبانینترس-

.کار دارم ییمن جا یممنونم،ول-

.«د؟یریگ یمنه،با من تماس م ةشمار«:درآورد بشیکارت از ج هی

.«رمیگ ینه،تماس نم«:ام گرفت،حدس زدم حداکثر هجده سالش باشه،گفتم خنده

.«؟یزن یبه من زنگ م ؟یبه من چ«:رو به باال داشت خوشحال شد يکه موها یکی اون

.«خوام،من عجله دارم یمعذرت م«:هم ياخمهام رفت تو!دارم یحال دونستند من چه یاگه م آخ
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از آخر هفته  گهیها د ؟جوونیچهارشنبه و مهمون«: دلم گفتم يشدند و در بسته شد،تو ادهیاز آسانسور پ يدلخور با

.«ترسند یم

سرم مرتب  يم رو روشال.کردم هیبود که چند ساعت گر دایفروغم،کامالً پ یب يافتاد و به چشمها نهییبه آ نگاهم

نفسهام به شماره .گرفتم شیرو پ Aيگنگ راهرو یبا نگاه.زد یدهنم م يقلبم داشت تو.ستادیکردم،آسانسور ا

زدم و دوباره بغض کردم،دست  یتلخ د،لبخندروش نوشته شده بو یبودم که اسم عل ستادهیا يافتاده بود،پشت در

.زدم هیکنار در تک واریکمه زنگ رو فشار دادم و به دگونه ام،د يرو دیدر،اشکم چک ةریدستگ يرو دمیکش

 واریبدن سستم رو از د.در باز شد... ،سارا، مراد دیچشمم نقش بست،تارا،برزو،بهاره،ناه يهزاران نفر جلو ریتصو

اهم بود و با دهن باز نگ ستادهیمن ا يکه رو به رو یصدا شد،کس یام هق و هق ب هیگر ستادم،یدر ا يگرفتم و رو به رو

.ام یمن بود،نفس من،عمرم،زندگ یکرد عل یم

 یول... خواستم صبر کنم،خواستم تحمل کنم.به عقب برداشت یدر جدا شد و آهسته قدم ةریاز دستگ دستش

دلم رو  ةمردونه اش عقد يبه شونه ها هینتونستم،با دو قدم بلند خودم رو به آغوشش انداختم و اجازه دادم که با تک

.«ایما... یخودمم عل«:دادم ومن رو از خودش جدا کرد،جواب نگاه پرسشگرش ر یمبه آرو.کنم یخال

.«...ایخدا... شهیباورم نم... ؟یباالخره برگشت... من ۀفرشت... من يایما«:کرد بغلم

... معصومم يایما«:دیبسته شد،موهام رو نوازش کرد و سرم رو بوس يبلند يدست در خونه رو هل داد،در با صدا با

.«...؟يکرد دایتنهات رو پ یعل يچه جور... دلم زیعز

چقدر آرزو داشتم که به شونه !گرمش رو بشنوم يصدا گهیبار د کیوجودش مستم کرد،چقدر آرزو داشتم که  عطر

حاال !... دل خوش کرده بودم نشیریش يایچقدر به رو!کنم یکنم و بغض چند ساله ام رو خال هیمردونه اش تک يها

.فاصله نیبا کمترمن بود، شیپ یعل

.«ییبایهنوز هم ز«:صورتم جستجو کرد يدو تا دستهاش گرفت و با نگاه اشکبارش تو نیرو ب صورتم



ساناز فرجی -غوغاي همیشه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٠٧

اش  نهیس يبه شماره افتاده بود،ابهتش زبونم رو بند آورد،سرم رو گذاشت رو دم،نفسهامیشور اشکهاش رو چش طعم

... تو مردم يمن از دور... ا؟یما يهمه سال کجا بود نیا«:رددوباره من رو از خودش جدا ک د،یامان موهام رو بوس یو ب

.«...بخشم یوقت خونواده ام رو نم چیه

.«رو به من گفت زیاون همه چ... دمیبرزو رو د شبید«:زدم یگونه هام،لبخند تلخ يرو دیکش دست

.شدم یم دیداشتم ناام گهید... همه جا رو دنبالت گشتم... ا؟یما يکجا بود-

.سال اومدم مسافرت نیمادرم،بعد از چند شیکنم،پ یم یزندگ ،آلمانیعل ستمین رانیمن ا-

 یتونست يچه جور... کردم اونجا بود یکه فکر نم ییبه تنها جا«:شد و گفت رهیچشمهام خ يلحظه معصومانه تو چند

.«؟يبر

.کنم یم فیداستانش مفصله،باشه بعداً برات تعر-

.«خوام صدات رو بشنوم یم... حاال بگو نیهم... چرا بعداً؟«:صورتش يرو دیعجله دست کش با

.یعل ستین دیاصالً خوشا يبشنو يخوا یکه م ییزهایچ-

.«سرت اومده ییهمه سال چه بال نیبدونم ا دیزم،بایبگو عز«:رو گرفت دستهام

 فیتعر... ایتظرم مامن من«:پام خم شد يمبل نشوند و خودش دو زانو جلو يو من رو رو دیکردم،دستم رو کش سکوت

.«کن

مجبور شدم برم ... رو نداشتم که برم ییجا ،یدون یخودت که م... کردند رونمیکه خواهرهات از اون خونه ب یوقت

. ...مراد... مون یمیقد ۀخون

.«ستیتلخ ن يداستان ها نیبه تکرار ا ی،لزومیولش کن عل«:شدم کالفه

رفتم زندان ... سرت اومده ییکه بدونم چه بال دمیهمه سال انتظار کش نیا. ..ایبدونم ما دیمن با«:خواست قانعم کنه یم

... انبار کاه يسوزن تو هیهم که وکالت رو ول کرده بود و شده بود  لشیمتأسفانه فوت کرده بود،وک یسراغ پدرت،ول
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همه اش ... سرت اومد ییچه بال رتیغ یکه بدونم در نبود من ب نهحق م نیا،ایبگو ما... نکردم داشیگشتم پ یهر چ

.«رفتم یشکست و نم یکاش قلم پاهام م يا... من بود ةخونواد ریمن بود،تقص ریتقص

.«یحرف نزن عل يجور نیتو رو خدا ا«:رو آوردم باال سرم

.«يدیکش یبه من بگو چ... گفتن هات برم یقربون عل یاله«:زد لبخند

... خونه و يعقدم کرد،بدون اجازه اومد تو یپدرم پنهون ۀتنامیرضامراد نامرد با ... ؟یبدون يخوا یم یچ«:بغض گفتم با

.«نگذار خجالت بکشم ،یکنم تمومش کن عل یخواهش م

.«بود تموم شد یهر چ... کوچولو ۀنکن فرشت هیگر«:تر و سرم رو آورد باال کینزد اومد

.«؟يبود نیورام«:دیلب پرس ریلحظه سکوت کرد تا آروم بشم،بعد ز چند

.«؟یدون یتو از کجا م«:هش چشم دوختمب متعجب

رو  نیآدرس ورام یمیقد يها هیخدا ازش نگذره،اومدم دنبالت،از همسا«:کرد یتلخ ةو خند دیکش یقیعم نفس

.«يکرد ستیکه خودت رو سر به ن دهیوقته ازت خبر نداره،گفت شن یلیگرفتم،صاحبخونه گفت که خ

 ریخ... يزنده ا دمیفهم یاگه م... ایخدا يوا... دروغ گفت«:دت گرفتام ش هیگرفتم،آه از نهادم در اومد و گر شیآت

.«يرزادیش ینینب

.«!،نه؟يدیکش یسخت یلیخ«:رو گرفت دستهام

رو تحمل  يو جمع کردم،هزار جور خفت و خوار دمیرو چ اکشیکتک خوردم،بساط تر میدو سال و ن«:گفتم هیگر ونیم

 یب یام کرد،وقت غهیص يشد و با زبون باز داشیپ گهیخبر د یاز خدا ب هیمراد مرد  یکردم،هزار جور زخم زبون،وقت

ذره پول که برام گذاشته  هیکرده،آخر سر هم با  جمادرش باهام ازدوا هیبه خاطر ارث دمیخبر گذاشت و رفت فهم

.«ماردم شیبود،رفتم آلمان پ

.«شمیلحظه هم ازت جدا نم کی یحت گهید... فراموشش کن... ایتموم شد ما گهید«:نگاهم کرد نانهیغمگ
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.«من بچه دارم... یعل شهینم«:رو از خودم جدا کردم و گفتم یدادم،عل یزبونم دستور تلخ به

.«بچه؟«:زد خشکش

.«...شوهر؟«:دیپرس یفیضع يرو بستم و باز کردم که آره،دستش شل شد و افتاد،با صدا چشمهام

کرد  یاش بود،دست م ینگاهم به رفتار عصب.به قدم زدن کرد اتاق شروع يکردم،کالفه از جاش بلند شد و تو سکوت

.«يریگ یطالق م«:ستادیا کهوید،یکش یموهاش و تند تند نفس م يال

.«شهینم:تکون دادم سر

.«؟یرو بگ نیکه هم يهمه سال اومد نیبعد از ا... ا؟یما یگیم یچ«:صورتم خم شد يرو

.دمتید یم دیبا... يزنده ا دمیفهم یوقت-

.«؟یفهم ی،ميریطالق بگ دیبا«:رو برد باال صداش

.«دوستش دارم«:لب گفتم ریز

.«از من؟ شتریب«:رو دوخته بود به من سشیخ يبرد،کمرش تا شد و رو به روم نشست،چشمها ماتش

از من  شتریب گمیبهت م... اینگاهم کن ما« :بزنم،ناباورانه گفت یگذاشت حرف یگلوم بود نم يکه تو ینیسنگ بغض

.«؟يش داردوست

. ...یول... نه-

هم  يو تو برا ه،منیکاف دمیکش یکنم،هر چ یتونم بدون تو زندگ ینم گهید ر،منیطالق بگ گمینداره،بهت م یول-

.هم يبرا ا،فقطیما میساخته شد

.رانیا ارمیتونم تارا رو ب یمن نم-

تارا؟-

.«تو اسمش رو تارا گذاشتم ادیدخترم،به «:زدم یتلخ لبخند
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.«!ایدن يکنه کجا یم یفرق م،چهیکه ما با هم باش نهیمهم ا... اونجا امیخب من م«:زد ندلبخ

.«تونم ی،نمیعل شهینم«:لبهام محو شد ياز رو لبخند

.«...که به خاطرش زهیاون قدر برات عز کهیاون مرت یعنی«:بلد گفت يصدا با

.«خواهن شه،ازمیونم،نمیام رو بهش مد یتمام زندگ«:رو قطع کردم حرفش

دلت  ياگه تو... من کجاست؟ گاهیپس جا!... ؟یتون ینم!... ن؟یهم«:گفت دیکش یم ادیکه فر یبلند شد و در حال دوباره

.«؟يو بر ینمک به زخمم بپاش ياومد... سراغم؟ يچرا اومد ستیمن ن يبرا ییجا

.«...یکن یتو اشتباه م«:گفتم یسخت به

 یم يعمر به خاطر تو خواب خوش نداشتم،چه جور هیدم،یکش یبدبخت من«:حرفم رو خوردم یۀبلندش بق يصدا با

 يرو برا زیهمه چ شهیهم ،توينبود يجور نیتو که ا... ا؟یبه سرت اومده ما یچ... ؟یکن يبا احساسات من باز یتون

.«کنم ینم اورب... من يخدا... به خاطر من یتون یچطور نم ،حاالیخواست یمن م

.«یداد نکش عل«:دمیشده بود دست کش دیاش که تک و توك سف قهیشق يموها يرو هیشدم و با گر بلند

بعد از ... ،یتو مال من... من ۀخون يتو يایب دیتو با ،يگذارم بر ینم... ایما يگذارم بر یبه خدا نم«:نگاهم کرد یعصب

.«...تونم یم يسال چه جور نهمهیا

وجودم  ةذره ذر دیدادم،با یحس کنم،به حرفهاش گوش نم تونم وجودش رو یباره که م نیآخر يدونستم که برا یم

.شد یم رابیازش س

.«متأسفم... شهیباور کن نم... یعل شهینم«:دمیخودم رو عقب کش یلیم یب با

.«برو... پاهات له نکن ریغرورم رو ز نیاز ا شتریب... پس برو:دیکش ادیرو پس زد و فر دستم

.«من رو ببخش«:گفتم ینیانگشت به در اشاره کرد،با بغض سنگ با

 ریقشنگش شناور بود،ز يکرد،چشمها یلرزان رفتم طرف در،برگشتم،ملتمسانه نگاهم م يازم برگرفت،با پاها چشم
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.«فراموش کن که دوستت داشتم... رونیب یدر رفت نیاگه از ا«:لبگفت

.«؟یکن رونیاز خونه ات بهمسرت رو به خاطر من  يحاضر... ؟یکن یکار م یتو با تعهدت چ«:دمیپرس ناخواسته

من  یزندگ طیشرا... رهید یلیخ... یعل شهینم« :خوندم که گفتم یدونم از نگاهش چ یشد،نم رهیبه من خ ریو متح مات

.«و تو فرق کرده

داده بود و  هیتک نیبه در ماش دیختم،ناهیبلند اشک ر يطبقه رو از پله ها اومدم و با صدا ستیاومدم،تمام ب رونیدر ب از

سر  ییچه بال... ش؟یدید... شد؟ یچ«:دیهراسون پرس.دمیبغلش و نال يخودم رو انداختم تو د،یکش ینتظارم رو ما

.«؟يشد نیچرا همچ... ؟يخودت آورد

کنم خودشه،به جون تارا بهش  یم یباهاش زندگ شهیکه من هم ید،اونیمن بهش دروغ نگفتم ناه«:گفتم هیگر ونیم

.«همسر خوب بهش وفادار موندم؟ کیتونستم،مثل  یکه من از وقت نهیاز ا ریمگه غ... دروغ نگفتم

.«ا؟یما يکار کرد یتو چ«:از خودش جدا کرد منو

.رو بچشه یسارا طعم خوشبخت د،بگذاریعادت دارم ناه اشیمن به رو-

.حق توست یعل... وونه؟ید يکار رو کرد نیآخه چرا ا-

 یسهم من از عل... ؟یفهم یرو م نید،ایزن داره ناه یندارم،عل یحق چیه یزندگ نیا يتو ست،منینه،اون حق من ن-

من اجازه ندارم حق سارا رو ازش ... دیناه.از من گرفتند یزندگ ياز حق ها رو تو یلیخ... الهیخ... توهمه... استیرو

.اونا زن و شوهرند... رمیبگ

 گمیم شهیمن هم... دیناه یدون یم«:دادم و گفتم هیتک یاشکهام رو پاك کردم،به ماش ةموند یو باق دمیکش یقیعم نفس

 هی دیبا ای رمیبگ ادیازش  يزیچ هیخواسته که  یحتماً خدا م... توش بوده یصالح هیافته حتماً  یکه برام م یهر اتفاق

من ... یعل يایو به رو... ام عادت کرده بودم یمن به زندگ... مرده بود نم الیبه خ یعل... کنم فایا یکی يرو برا ینقش

 نیا يماجراها فقط برا نیهمه ا دنیشدن برزو و فهم دایپ... رمیبگ یرو بکشم تا درس زندگ هایمحکوم بودم اون سخت
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اش  یزندگ يرو تو ایامن م... اش وجود نداره یزندگ يتو ییایما چیه گهیحاال د... دیکش یبود که سارا داشت زجر م

... پاهام له کنم و ازش بگذرم ریرو ز ،سارایتونستم با خودخواه ینم.. .از من ساخته بود شکست یکه عل یبت... کشتم

داشتم که هنوز هم اون  ییبا آدمها یکردم،چه فرق یکار رو م نیاگه من هم هم.عمر همه با من کردند کیکه  يکار

.«دونم؟ یم قصرگذشته ام م يها یتلخ يها رو تو

.«خونه امیخودم م... تنها باشم... قدم بزنم دیبا. ..دیبرم ناه دیمن با«:دمیبه صورتم دست کش کالفه

که با من همگام  ییقدمها يرو بود و گوشم به صدا ادهیچشمم به سنگفرش پ.هدف راه افتادم یشب،ب یکیتار يتو

  !یشگیبود،با همون لبخند هم یشد،سرم رو آوردم باال،عل

  

  انیپا
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