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 .ددار یقانون گردیممنوعه و پ يبردار یکپ هرگونه،  داجازه انتشار دار اینودوهشت تیاسطوره صرفاً در سا

============================================================================ 

 یب ایاز دن يها نیرنگارنگ و سرنش يها نیبه ماشو چشم دوختم  ستادمیامان بهاره اش ا یب يشالق ها ریباران، ز ریز

 خراب شوم! نیاز ا شیله شوم، ب نیاز ا شیخرد شوم، ب نیاز ا شیو ب فتمیبند کردم که مبادا ب ییخبرشان! دستم را به جا

دند. سرم را دا یزهرآلود روحم را خراش م ریشیشم کینه از آن بدتر، مثل  ای غ،ینه مثل ت ایها مثل سوهان  نیبوق ماش يصدا

 یام فرو م ینیب غهیگرفت. از ت یدادم. آب از فرق سرم راه م هیدانستم کجاست تک یکه دستم بند بود و نم ییبه همان جا

 رفت! یدانم به کجا م یکرد! از آن به بعدش را نم یمچانه ام راهش را باز  ریو تا ز دیچک

شد، اما سر چرخاندم و  شتریگردنم ب یآتش گرفت. خشک میچشمانم سوخت. گلو یاوج گرفت. دهانم گس شد. عدس همهمه

بلکه باورم شود! خواستم خاطره  نمینبود؟ خواستم تحمل کنم، خواستم به چشم بب گر،یبود د اهی. سستادیا اهیس نیکه ماش دمید

شت سرم را به همان . پدمی. کامل چرخاوردمیتا ابد در ذهنم حک شود، اما نتوانستم. درش که باز شد تاب ن اهیس نیماش نیا

ماه!  نیفرورد يلباس ها و سرما یسیاز خ ایو بغض و  هیاز گر ایکردم. حاال  یچسباندم. لرزش فکم را حس م ییگاه کذا هیتک

 . این دنیا يرو ا،یدن نیا يها یهمه زشت يدستانم را بغل گرفتم و چشم بستم. چشم بستم رو

خواهد باورش کند. همان  یکس نم چیکه ه یدردناک ی. همان تلخستیزندگ آخر ندیگو ی! همان که مانیخط ... خط پا انیپا

 چرا؟ یدان یام. م ستادهیکه من ا ییجا نیجا! درست هم نی! همنجاستینود ا قهیسوت دق

 امروز اسطوره مرد! اسطوره من، مرد من، مرد! چون

**** 

 :شاداب

 از دستم گرفت و گفت: يآهسته ا شگونین تبسم

نه من.  ،ییداره تو اجیکار احت نیکه به ا یاون تیوضع نیدونم. خب با ا یرو نم طتتیانگار من شرا یزن یف محر يجور هی -

 .شهیم دایمن پ يهم واسه  يکار هیتعارف که باهات ندارم. باالخره 

 انداختم. نییرا پا سرم

 تونم تو اون شرکت کار کنم. یکه من نم یدون ی. میستیمشکل فقط تو ن -

 را فشار داد. میگفت و بازو یظیغل اَه

 گهیشاداب؟! مامانت د یفهم یتو چرا نم ؟یفکر کن زایچ نیبه ا یتون یم نیکه باال آورد یهمه قرض و قسط نیواقعا با ا -

 ها؟ ؟یکن یم کاریتو چ ادیسرش ب ییبال یو مال یهمه فشار روح نیکشه. اگه زبونم الل به خاطر ا ینم نیاز ا شتریب

 و کشنده! يترس موذ نیبه هم خورد از اآشوب شد.  دلم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٤ 

مدرکت رو  ،یی. تو هنوز دانشجويندار يا گهیانتخاب د یکار چقدر واست عذاب آوره، ول نیدونم ا یدونم سختته. م یم -

و رفاقت  ییبه حساب آشنا نمی. تازه همیکن ینم دایجا پ چیرو هم ه يگر یمنش نیهواست. سابقه کارِتَم که صفره. به خدا هم

 .دنیارن بهت مد

 . فشار دستش را کمتر کرد.دمیکش آه

. به مامانت فکر کن، به یشیواسه خونه م یکمک خرج هیهم  یخون یوقته. هم درست رو م مهیفکر کن که ن نیبه ا -

 .یتون یو نم يجفت کفش بخر هی يخوا یساله م هیبه خودت که  ،يشاد

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 .یدون ینم ،یدون یتو درد منو نم -

 .دیدو شیدر صدا يدیاز ناام یرا رها کرد. موج دستم

فکر کن و درِ اون  یبارم که شده منطق هی. واسه يمسائل رو ندار نیفکر کردن در مورد ا طیدونم، اما تو شرا یچرا، م -

 .ریاحساست رو گل بگ

 چشمانش در پوست صورتم فرو رفت. خیم

 ؟یتون یم -

 نشست گرفتم و گفتم: یم شهیهم "او"که  یینگاهم را از جا باالخره

 تونم. یم -

 با غم!  ،ي. با دلسوزدیگونه ام کش يرا رو دستش

 من بهش بگم؟ ای یزن یخودت باهاش حرف م -

 نشستند. یاو و دوستانش م شهیکه هم ییدرخت نارون. جا ریز یچشم دوختم به صندل دوباره

و  یدرون يتمام اندام ها نمشیب یکه م یاز فاصله صد فرسخ یه وقتک یطیتوانم با او حرف بزنم در شرا یمن چطور م"

 "افتند؟ یام به لرزه م یرونیب

 نه خودت بهش بگو. -

 .دیاز ته دل کش یآه

همه  دهیلرزه روز اول به دوم نرس یکه تو دست و پات م يجور نی. انیشما قراره همکار ش ؟یازش فرار کن يخوا یم یتا ک -

 .رهیلو م یچ

کنم. چهره کوچک الغر شده اش را و  نشیگزیرا جا يچشمم پس بزنم و صورت کوچک شاد شیم چهره اش را از پکرد یسع

 و چروك خورده اش را. ریدستان مادرم. دستان پ

 دست تبسم را کنار زدم و گفتم: یکالفگ با

 که ندارم. يا گهی. به قول تو انتخاب دامیاز پسش برم -
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 کردم. شیاشارا چرخاندم و به دقت تم صورتم

 دارم؟ -

 افسوس سرش را تکان داد و زمزمه کرد: با

 نه. ،يریرو نگ یمدرك کوفت نیا ینه، تا وقت -

 لب گفتم: ریگرفتم و ز يرا خم کردم و پوست بلند شده کنار ناخنم را به باز گردنم

 دونه، یبده. برنامه کالسا رو که م حی. کامل واسش توضهیچ طمیبهش بگو که شرا -

 که خبر داره، اما دوباره بهش بگو. به هر حال ... میبازم تو بگو. از وضع مالاما  

 را قطع کرد. حرفم

 .یبهتره خودت بهش بگ -

بلند و مطمئن به  يکه با قدم ها يتعجب نگاهش کردم. چشمانش ثابت شده بود. رد نگاهش را دنبال کردم و به پسر با

 .دمیآمد رس یسمتمان م

 وحشت گفتم: با

 ! نجایا ادی... داره م ي. وانجایا ادیه مدار -

 زد و گفت: میبه پهلو يا ضربه

 نباش تو رو خدا! عیانقدر ضا ؟يدیحاال؟ مگه جن د هیخب! چ یلیخ -

 . به احترام اسطوره!اکویحرف زدن با او، بلکه به احترام د يدهانم را قورت دادم و از جا بلند شدم. نه برا آب

 یفرو بردم و آهسته سالم کردم. جوابم را با ب قهی يحد تو نی. سرم را تا آخرستادیقلبم مقابلمان ا زمان با از نفس افتادن هم

 داد و رو به تبسم گفت: يدیق

 شونن؟یا نیگفت یکه م یخانوم -

 ... یشناخت! حت یمرا نم یحت

 راحت و آرام جواب داد: تبسم

 .شیایشاداب ن ش،یایبله. خانوم ن -

 ن؟یهشون دادخوبه. اطالعات رو ب -

 نه انگار که من هم حضور داشتم. انگار

 .نیبله. همون طور که خواسته بود -

 در مورد حقوق و دستمزد چطور؟ -

او رفته  يکفش ها یقلیو ص یترك نه چندان کوچک کنار کفشم و براق یداد، چون تمام حواسم پ یتبسم چه جواب دمینشن

 نشست. نگاهش کردم. میپهلو يکردم. دوباره آرنج تبسم تو میراستم قا يو پشت پا دمیچپم را عقب کش يبود. آرام پا
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 با شماست شاداب جان. یحاتم يآقا -

از تمام  یحوصلگ یسانت اختالف قد سرم را باال گرفتم. ب ستیرا صاف کردم و به اندازه ب می. صدااکویآها! د ؟یحاتم ها؟

 .دیبار یوجناتش م

صبح هماهنگ  فتیش یبا منش نیتون یم نیاز ظهره تا هشت شب. اگه کالس داشت از سه بعد تونیعرض کردم ساعت کار -

 . حله؟نیو جابه جا بش نیکن

با آن  ،یاخم آلود شرق شهیچهره هم نیاما ا ست،یصورتش چرخاندم. تبسم معتقد بود که آن قدرها هم خاص ن يرا تو چشمانم

 صیکه هرگز نتوانستم رنگشان را تشخ ییبا چشم ها الش،یخ یبا آن نگاه همواره ب ش،یشانیپ ينا محسوس رو یشکستگ

قهوه  میو مستق دیکه فقط نور شد یآشفته و خوش حالت يبود، با موها کردهاش  رهیکه آفتاب، مردانه، ت یدهم، با پوست روشن

 رتینگش، با آن غقش يو دهان پر کنش، با ته لهجه کرد نیاما دلنش بیو غر بیکرد، با آن اسم عج یبودنشان را برمال م يا

 يجان است) گفتن ها یبه معن يدر زبان کرد انی(گ"انیگ"و تعصب خاص مردم منطقه غرب که دل دخترها را برده بود، با 

 یدانشگاه نشان م يکه در برخورد با دخترها یزدند، با حجب و متانت یم شیکه صدا ییبلند و سرخوشانه اش در جواب پسرها

همه دور  نیشباهت به افسانه ها نبود، با ا یاش که ب یبچه ها زبانزد شده بود و با داستان زندگ نیب که یداد و با مرام و معرفت

 بود! یروم انینماد خدا ده،یشاداب اسطوره ند يمن، برا يپسرها، برا انیم یدسترس بودنش حت زا

 ن؟یشد ضمیمتوجه عرا ش؟یایخانوم ن -

 زدم. پلک

 بله. حله. -

 :اکوید

 نیشد به او اعتماد کرد؟ ع یکار کنم؟ اصال م جیو گ یموجود دست و پا چلفت نیتوانستم با ا ی! چطور میدختر خنگ عجب

اوف! اگر قول نداده بودم، محال  "حله"نگاه کرد و به زور گفت  میشده فقط بر و بر به سر تا پا داریکه تازه از خواب ب یوزغ

 بارش بروم. ریبود ز

 ! انگار نه انگار!ریبوق، دو بوق، سه بوق، نه خ کیرا گرفتم.  "اریدان"بار شماره  نیچندم يبرا درآوردم و بمیرا از ج لمیموبا

 گفتم. يو اَه بلند دمیکوب نیرا بر زم میپسر پا نیا یشگیهم یالیخ یاز ب کالفه

 ؟يباز اعصاب ندار هیچ -

 گفتم: رلبیبه شهاب کردم و ز ینگاه

 زنه. یم بشیغ يبار کدوم گور هینم هر چند وقت دو ی. نمستین داشیپسره پ نیدوباره ا -

 !دیق ی. بلند، بدیخند شهاب
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نه  -و هشت  ستیب ست؟یبچه ده ساله ن هی گهیکه اون د یقبول کن يخوا یم یآخه ک ؟یشیم اریتو هنوزم نگران دان -

همشون تو کوه و کمرن.  سازن. یرو هم وسط شهر نم يسد چی. سد سازه. هستیسالشه. بعدشم اون که کارش مث من و تو ن

 من. زیجواب دادن سخته. انقدر مته به خشخاش نذار عز ایده،  یکه آنتن نم ییمناطق صعب العبور. جاها

لبانش، او با آن  يرو یشگیو پوزخند هم خزدهیتوانستم نگرانش نباشم؟ او با آن نگاه  یانگشتانم فشردم. م انیرا م یگوش

از دو ساعت  شیکه ب یمعلوم الحال يگذاشتند. او با آن دخترها ینم یدو انگشتش را خال انیم يفضا يکه لحظه ا ییگارهایس

 .هیثان کیدو ساعت و  ینه حت قه،یدق کیدو ساعت و  ینبودند. نه حت همانشیم

 شانه ام نشست. يشهاب رو دست

دو سه روز با اون بودن رو  یماه نیه هم. وگرنيکه به تفاوتاتون احترام بذار نیجز ا يندار يبا تو فرق داره. چاره ا اریدان -

 .يدیهم از دست م

 حذفم کند. شیاز زندگ یرا داشت که به راحت نیدل ا اریبا شهاب بود. دان حق

مشتاق  يچشم ها شهیمحوطه سرسبز دانشگاه چرخاندم و مثل هم يو راست نشستم و نگاهم را تو دمیکش یقیعم نفس

 تکان دادم و در دل گفتم: ينده ام گرفت. سر. خدمیرا متوجه خودم د يادیز يدخترها

 !یاالتیو خ یاحساسات يدختر بچه ها نیامان از ا -

 تماس را برقرار کردم. یمحض زنگ خوردن گوش به

 احوال خان داداش؟ -

 کردم بر خودم مسلط باشم. یتر است. چشمانم را بستم و سع ظیغل شهیلبش از هم يبودم قسم بخورم که پوزخند رو حاضر

 همراهته که من همون موقع زنگ بزنم؟ یتلفن همراهت ک نیا -

 از زهرخندش است. یناش دمیکه شن یفیضع يصدا نیبودم قسم بخورم ا حاضر

 خان داداش منم خوبم. یمرس -

 پر از استهزا و تمسخر! ال،یخ یب د،ی. القشهیهم مثل

 :دمیغر

 ؟یفهم یم شم،یمن نگرانت م اریدان -

 که خنده اش را به زور کنترل کرده است.بودم قسم بخورم  حاضر

 نشو. ،یکن یخب اشتباه م -

 توانستم زنده اش بگذارم؟ یبه جز برادرم بود م یآدم کس نیخودم فکر کردم که اگر ا با

 کردم خشمم را کنترل کنم. یبر هم فشردم و سع يشتریرا با شدت ب چشمانم

 ؟يایم یک -

 .دیاز دور به گوش رس یفیظر يصدا
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 .گهید ایب ؟ییکجا ؟یدن -

 :دمیو باز غر دمییهم سا يفکم را رو ؟ی... دن یدن

 !اریدان -

 سردتر شد.حواس پرت تر شد. فاصله دارتر شد. شیصدا

 برم. فعالً. دیزنم. االن با یسر م امیکارم که تموم شه م -

 زدم: داد

 ...  اریدان -

 تماس را قطع کرده بود. اما

 ینگران مواجه شدم. از ک اهیجفت مردمک س کیه بودند، فکم هم. آرام چشم باز کردم و با از شدت فشار درد گرفت میها پلک

 نظر گرفته؟ ریام را ز یگوش داده و حرکات عصب میو به حرف ها ستادهیا نجایا

 کردم. یحرصم را سر او خال اریاز برخورد دان یعصبان

 ن؟یستادیا نجایخانوم؟ چرا ا هیچ -

 .دیلبش لرزدر خودش جمع شد و  عیسر

 ... دی... من ... فقط ... با زهیچ -

 انقدر تند رفتار کرده بودم؟ یعنی. دیلرز یهم م شیصدا

 گفتم: يو با لحن آرام تر دمیکش میموها يتو یدست

 ش؟یایخانوم ن نیبگ نیخواست یم يزیچ -

لرزاند. سرش را مثل  یم که چانه اش را یطور بغض نیکند و هم یکردن ترك کفشش م یمخف يبرا یکه چه تالش دمید

 انداخت و گفت: نییحد پا نیتا آخر شیپ قهیچند دق نیهم

 سر کار؟ امیب یخواستم ... خواستم ... بپرسم از ک یم -

 !دهی. دختر کوچک ترسدیرس یمن م نهی. قدش به زحمت تا سستادمیبلند شدم و مقابلش ا آرام

 از فردا. -

 رد آورده بود.دلم را به د يزیکنارش رد شدم، اما چ از

 ...  شیایخانوم ن یراست -

 شد. مگر من چه کرده بودم؟ یم دهیچشمانش د يرا باال گرفت. هنوز برق ترس و اشک تو سرش

 کرد. یدار نم حهیگفتم که عزت نفسش را جر یم يطور دیبردم. با نییشدم و سرم را پا کشینزد یکم

 .دنیالزم رو انجام م ي. کارايحسابدار نی. فردا برنیکن یم افتیدر شیماه حقوقتون رو از پ کیشرکت، شما  نیطبق قوان -

 .دمیرها کردن نفس حبس شده اش را شن يکه دور شدم صدا ینگاهش دلم را آرام کرد. کم بهت
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 :شاداب

اك که آن گونه وحشتن یضربان قلبم را بشنود تمام مدت يکه مبادا صدا نیمحض دور شدنش نفسم را آزاد کردم. از ترس ا به

که او نشسته بود نشستم. حال  ییهمان جا مکت،ین يلرزند. رو یم می. حس کردم پاهادمیشده بود نفس نکش کیبه من نزد

 شد و گفت: کمیلبم آورد. تبسم نزد يکرده بودم، لبخند رو دایشرکتشان پ یقانون دوست داشتن دنیکه از شن یخوش

 رو تابلو! شتیببند اون ن -

 را گسترش دادم. لبخندم

 .رمیماهم رو بگ نیحقوق ا نیگفت فردا برم اول -

 زد. رونیتبسم از حدقه ب چشمان

 ها؟ -

 دادم. حیتوض عینکند سر یکه برداشت اشتباه نیخاطر ا به

 نخواستم، خودش گفت. گفت قانون شرکتشونه. يزیمن چ  -

 لبانش را از هم گشود. ینیچهره اش محو شد و آرام آرام لبخند کمرنگ و غمگ تعجب

 .هیعال یلیکه خ نیآها. خب ا -

 دستم گذاشت. يکردم. دستش را رو نییسرم را باال و پا یسرخوش با

 .میخر یماهه دلتو برده م هیسبزه که  یاون کتون میریفردا با هم م -

 برود؟ يگرید زیمانده بود که با چ ی. دلستمیاز آن رد شده بود نگر اکویکه د يریرا کج کردم و به مس گردنم

 و گفتم: دمیکش آه

 داغون شدن. یلیآره. کفشام خ  -

 مچم را تکان دادم. یرا بلند کردم و کم میپا

 کنه. یشلپ شلپ م رمیآب رفته توش. راه م یکل  -

 افسوس نگاهم کرد و گفت: با

 رفاقت؟ یمعن نهیمن بود؟ ا یواست راحت تر از قبول کردن پول قرض تیوضع نیتحمل ا یعنی -

 که در وجودم بود. یام محبتکردم. با تم نگاهش

 تونم پولتو پس بدم قبول نکردم. یدونستم نم ینه به خدا. فقط چون م -

 صورتم براق شد. يتو

 ؟يزود پسش بد دیگفته بودم با ایمگه من دنبالت کرده بودم؟   -

 !دیارز یجفت کفش م کیاز  شتریچقدر ب تم،یدانست غرورم، عزت نفسم، شخص یکه نم او

 بلندش کردم. مکتین يو از رو دمیرا کش دستش
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 يخواد و تو منو به جا یم یبهت گفته منش یحاتم ياَه، آقا اکو،ید یکه وقت نیقربونت برم. هم یدونم تو چقدر گل یم  -

 .ونتمیارزش داره. تا آخر عمرم مد ایدن هیواسم  ،يکرد یخودت معرف

 و گفت: دیخند يشوق کودکانه ا با

 ؟یگیراست م  -

 .میگو یکه راست م یعنی. دمیگونه اش را بوس یواشکیرا نگاه کردم و و برم  دور

 دیسبز و سف یکتان نیتریو از پشت و میستادیخانه بود. با هم ا کینزد ی. مغازه کفش فروشمیو خرم به سمت خانه رفت خندان

 انگشتم را به سمتش تکان دادم و گفتم: ی. با لودگمیزد دیرا د

 .یخودم شیموقع پ نیفردا ا -

 را نشانم داد. یخوشرنگ یکالج صورت يشاد

 ست؟یبه نظرت اون بهتر ن  -

بار  نیشدم. مردمکم را چرخاندم و ا رهیخ بایکمرنگ و ز یاو انداختم و متفکرانه به صورت يام را رو ینیرا گرفتم. سنگ شیبازو

 سبز را نشانه رفتم. یکتان

 م.رو هم دوست دار هیکتون یهوم. آره اونم قشنگه، ول -

 و گفت: دیخند

 .يپولدار شد گهیجفتشو بخر. تو که د يخوا یخب م -

 مجدد شاغل شدنم، حقوق دار شدنم، ته دلم مالش رفت. يادآوری از

 نکنه جوابم کنن؟ ام؟ینکنه از پسش برن گمیم  -

 به دستم زد و گفت: يخشونت ضربه ا با

 .یکن یم پیو دو تا نامه تا يدیچهار تا تلفن جواب م تشیبشه. نها تیفیخواد مسئول کنترل ک یگمشو بابا. انگار م  -

 شد.  دیتشد استرسم

 شه.  یسرم نم يزیچ وتریکنده. از کامپ یلیآخه من دستم خ -

 گفت:  یظیکشدار و غل "شیا"

 کم اعتماد به نفس داشته باش. هیخانوم مهندس مملکت رو. دختر  -

 یبودم تلفن انگشت دهیکه تا کنون د يتکنولوژ نیبزرگ تر یبه نفس؟ وقت انداختم. کدام مهندس؟ کدام اعتماد نییرا پا سرم

 کردم؟ یاعتماد م دیگوشه خانه بود، به کدام مهارتم با اهیس

 .دیبه گوشم رس کیتبسم از نزد يصدا
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کالس  چیکتاب تست و ه چیامکانات، بدون ه نی. تو با کم ترریانقدر استرس نداشته باش. انقدر خودت رو دست کم نگ  -

شهر با هزار تا معلم  نیا ياز پولدارها یلیکه خ ي. کاريکشور رو قبول شد يدانشگاه ها نیاز بهتر یکی یمهندس يکنکور

 ؟یکردن نگران پیچهار خط تا واسه. حاال انیاز پسش بر نم یسرخونه و کالس خصوص

 ام را خاراندم و گفتم: یشانیناخن پ با

 بشم. عیضا یحاتم يآقا يترسم جلو یآخه م  -

 کرد و گفت: يکالفه ا پوف

 کنه تام کروزه. یندونه فکر م ی. هر کتیحاتم يآقا نیاَه! تواَم با ا  -

جذاب و با ابهت من؟ اصال قابل  ياکویبا د سهیو ماستش؟ در مقا خی افهیبا آن ق ؟ییکایمعروف آمر گریکروز؟ همان باز تام

 بودند؟ سهیمقا

 خنده گفتم: با

 رسه! یاشم نماون که به گرد پ -

 نازك کرد و گفت: میبرا یچشم پشت

 شاداب! یچندش یلیخ -

 

**** 

 خانه را باز کردم و با چند قدم خودم را به پله ها رساندم. از همان دم در مقنعه را از سرم برداشتم و داد زدم: در

 سالم. من اومدم. -

 .دمیمادر را از آشپزخانه شن يصدا

 .ی. خسته نباشزمیسالم عز -

 سمتش پا تند کردم. به

از آرامش در وجودم  یموج دنشیلبخند زد. با د دنمیکند. با د یپوست م ینیزم بیموکت کف آشپزخانه نشسته بود و س يرو

 .دمی. کنارش نشستم. دستم را دور گردنش انداختم و گونه نرمش را بوسدیدو

 چه خبرا مامانم؟ -

 ند.ک یاش مخف يکرد غم صورتش را پشت خنده ظاهر یسع

 شده. دایسفت و سخت پ يمشتر هیخوب. واسه خونه  يخبرا -

 شل شد. دستم

 ؟یچ -

 انداخت و تند تند گفت: نییسرش را پا مادر
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رو نداره. با پولش  یهمه سخت نی. چند تا آجر پاره که ارزش امیخر یرو م نجای... درستون که تموم شه بهتر از اشاایا زمیعز -

 و هم ... میکش یم مونیبه سر و گوش زندگ یدست هی. هم میکن یو اجاره مر يدرست درمون تر يجا هیهم 

 را قطع کردم. حرفش

 .میکن یتو رو جور م زیهم خرج کوفت و زهرمار شوهر عز -

 در دستش خشک شد. سرش را باال گرفت و با بغض گفت: چاقو

 چه طرز حرف زدنه شاداب؟ اون پدرته! نیا -

 فتم:را با تاسف تکان دادم و گ سرم

 .نهیدرد منم از هم يهمه  -

مادرم را  يزدم. صدا رونیرمق از آشپزخانه ب یب ییرا باز کردم و با پاها میخوشم کور شد. دکمه مانتو يشوق خبرها تمام

 .دمیشن

 شاداب! -

 که بچرخم گفتم: نی. بدون ادیاشکم جوش چشمه

گردم. حاال  یهم بر نم گهیو د رمینه از سرت بگذره مخو نیفکر فروش ا یبه جون خودت اگه حت ،يبه خدا، به جون شاد -

 .نیبب

 تکرار کرد: ریمتح

 شاداب! -

 دلم زمزمه کردم: در

 شاداب مرد. -

 ي. کنارش زانو زدم و موهادمیرا باز کردم. خواهر کوچک شانزده ساله ام را غرق در خواب د ياتاق مشترك خودم و شاد در

 یکرد. چانه اش در خواب هم م یم ییصورتش خودنما ياز اشک خشک شده رو ياش را نوازش کردم. رد یلخت پرکالغ

 شد. زانیو از گردنم آو دیاز جا پر دنمیپلک باز کرد و با د اصلهزدم. بالف شیهم تب داشت. آرام صدا ی. انگار کمدیلرز

 ؟يخواهر ياومد -

 دادم. رونیب چشمان سرخش نگاه کردم و نفسم را يبودم. تو شیگفتن ها يخواهر نیا عاشق

 ؟يشام خورد ؟يدی. چرا انقدر زود خوابزمیاومدم عز -

 را به چپ و راست تکان داد. سرش

 نه. نخوردم. -

 .دمیاش را بوس گونه

 ؟یبا شکم گرسنه بخواب یخواست یم -
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 صورتش گذاشت و گفت: يرا رو دستش

 .کنه یدرد م یلیبجوم. دندونم خ يزیتونم چ یتونم فکمو باز کنم. نم ینم -

. گفته ستین یداشت. گفته بودند کار هر کس اجیاحت یبه جراح شیاز دندان ها یکیدوباره اشکش روان شد. نفسم بند رفت.  و

 !ی. چه رسد به جراحمیآمد یمتخصص هم بر نم کی تیزیاز پس و یخواهد و ما حت یبودند متخصص م

 را پاك کردم. سرش را در آغوش گرفتم و گفتم: شیها اشک

 کنه؟ یدرد ماالنم  -

 هق هق جواب داد: با

 ذره بهتر شدم. هیمامان بهم مسکن داد.  -

 .دمیرا گز لبم

 دکتر. باشه؟ میریدنبالت. م امیم ازدهی يمدرسه. تو خونه بمون. طرفا يخواد بر یفردا نم -

 و چشمان مخمورش را به صورتم دوخت. دیرا عقب کش سرش

 با کدوم پول؟ -

 .دمیخند

 نیاز دست ا گهیدنبالت. فردا د امیزود م رمیکه پولمو بگ نیبدن. هم شیماهمو از پ هیر کار. قراره حقوق س رمیاز فردا م -

 .دمی. قول میشیدندون خالص م

 پر از آرامش شد. شیبایز صورت

 ؟یگیراست م -

 در آغوشش گرفتم. محکم

 .شهیکم دست و بالمون باز م هی. میفروش یخونه رو هم نم گهیآره به خدا. د -

 . بلند و سرمست.دیلذت خند با

 مامان رو لباس عروسا سوزن بزنه؟ ستیالزم ن گهید یعنی -

 و زمزمه کردم: دمشیی. بودمشیلغزاندم. بوس شیموها نیرا ب انگشتانم

که هنوز از پس  نهی. مهم امیکن یکه دندون تو رو درستش م نهی. مهم امیفروش یکه خونه رو نم نهیدونم. فعال مهم ا ینم -

 خوب فکر کن. يزایچ نی. فعال فقط به امیدراز کن یکس شیدستمون رو پ ستین يازیو ن میایبر م مونیزندگ

 :اکوید

 و داد زدم: دمیکوب زیم يتلفن را رو یحرص گوش با

 !یخانوم سلطان -

 در اتاق را گشود و خودش را داخل انداخت. هیاز ثان يکسر در
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 جانم؟ -

 و جانم! زهرمار

 ها؟ چند بار؟ ن؟یمردك رو به من وصل نکن نیبگم تلفن ا دیچند بار با -

 کوتاه وسط اتاق رفت. هیپا زیانداخت و به سمت م رونیاش ب يبه اصطالح روسر ریاز ز شتریاش را ب یشراب يموها

 کردم از طرف اون باشه. یبا من حرف زد. فکر نم یخانوم هیدونستم.  یبه خدا من نم -

 یچسبانش، برجستگ نیکوتاه و خشکش تا کمربند شلوارش باال رفت و شلوار ج يخم شد. مانتو و ستادیعمد پشت به من ا به

وقت  يا هیمنظره چند ثان نیمن گذاشت. چشم گرفتن از ا دیرا سخاوتمندانه در معرض د شیران ها يکمر و پر یکیباسن، بار

 . ياز آن انرژ شتریبرد و ب

را  يمنظره دلچسب تر شیمانتو یدانستم اگر سرم را بلند کنم تنگ یبه طرفم آمد. م را پر از آب کرد و زیم يرو وانیمکث ل با

 :میکه نگاهش کنم بگو نیدادم بدون ا حیترج نیخواهد گذاشت. بنابرا شیبه نما

 ترشیرو ب دیکن یرو که به اتاقم وصل م ییبه بعد تلفن ها نیو از ا نیاریرو واسم ب مایصدا و س يخوام. پرونده  یآب نم -

 .دیکن توریمان

 را روانه گوشم کرد. فشیپر عشوه و ظر يصدا

 .ننیخوان شما رو بب یم ستادنیا رونیب یخانوم هیخوام. در ضمن  یچشم. بازم عذر م -

 اش زل زدم. دهیشده و کش شیبه چشمان آرا میاز هرگونه انحراف نگاه، مستق يریجلوگ يدادم و برا هیتک یصندل به

 ه؟یاسمش چ -

 گفت: يریو با لحن پر از تحق دیرا درهم کش شیها اخم

 با شما قرار داشته. گهی. مشیاین -

 کالمش کرد. مهیرا هم ضم يپوزخند و

 آشنا بود. میاسم چقدر برا نیشد. ا ریدرگ ذهنم

 باشه. یخوره آدم حساب یو سر و وضعش نم افهیردش کنم بره. به ق نیخوا یاگه م -

 در خاطرم زنده شد. روزیو مظلوم د دهیسمش که ناگهان دختر بچه ترسشنا ینم میباز کردم که بگو دهان

 داخل. ادیشناسمش. بگو ب یآها. آره. م -

راه رفتن نگاه  نیاندامش در ح يها یگفت و با هزار ادا به سمت در رفت. از پشت به قشنگ یباال انداخت و چشم يا شانه

 زدم. شینامناسبش صدا دنیاز لباس پوش یکردم و عصب

 ... یخانوم سلطان یراست -

 و با ناز گفت: دیسرخش چرخ يکفش ها یپاشنه هفت سانت يرو

 جانم؟ -
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 روشن شود. توریتکانش دادم تا مان یموس گذاشتم و کم يرا رو دستم

 من. ي. حداقل جلونیکن یآدم در موردش قضاوت م هیو سر و وضع  افهیق يبار آخرتون باشه که از رو -

 به داخل دعوتش کردم. دمیخند یکه شهاب فرستاده بود م یکه به اس ام اس مستهجن یرد. در حالبه در خو یآرام ضربه

 سالم. -

 گذاشتم و سرم را باال گرفتم. زیم يرا رو یلبخندم را جمع کردم. گوش یکم

ز گردن خواهد آرتورو ياز ذهنم گذشت که به زود يبود. لحظه ا ستادهیمقابلم ا ریرا در هم قفل کرده و سر به ز دستانش

 گرفت.

 .دییسالم. بفرما -

کشد و دوباره سرش را  شیزانوها ياش را رو یمشک يانداخت و نشست. مانتو یکرد نگاه یدستم که به مبل اشاره م به

 انداخت. نییپا

 گفتن باهاشون هماهنگ نشده. یول يکه مزاحم شما شدم. رفتم حسابدار دیببخش -

 ش کرده بودم.حواس پرت! فرامو نی! لعنت به اآخ

و معصوم. لباس  حیاما مل شیآرا ینگاهش کردم. صورت ساده و ب یچشم ریتلفن را برداشتم و تا تماس برقرار شود ز یگوش

 که ... ییو کفش ها رهیبه رنگ ت یساده تر و همگ ییها

 گذاشتم و گفتم: زیم يدادم. هر دو دستم را رو يالزم را به حسابدار دستورات

 ه؟یرشتت چ -

 که سرش را بلند کند گفت: نیا نبدو

 عمران. -

 بود. اری! هم رشته دانهوم

 ؟يسال چند -

 ترم سومم. -

 فقط نوزده سال داشت. یعنی

 ؟يبلد ییچه کارا -

 از قبل به هم فشرد. شتریرا ب شیکه زانوها دمید

 .رمیگ یم ادیزود  یول ستم،یبلد ن يادیز زیچ -

 را به اتاق فرا خواندم. یسلطان

 ؟یکن پیتا يبلد -

 آمد. یدخترك خوشم نم نیوارد شد و با اشاره سر من نشست. از طرز نگاهش به ا یسلطان
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 کنم. یم نی... تمر یذره ... ول هی -

 جواب گذاشتم. یپرسشگرانه نگاهم کرد. نگاهش را ب یسلطان

 یبازرگان يها یهم به ساختن آگه تمونیالفع شتری. بزایجور چ نیو ا شنیمیو ان زری. بنر و تهیطراح نجایکه کار ما ا یدون یم -

اما ازت انتظار دارم که دانشت  ،یمنش هیاختصاص داره. پس هر چند به عنوان  یداخل يماهواره ا يو شبکه ها ونیزیواسه تلو

 ورد، فتوشاپ و اکسل. طی. خصوصا محیکن ادیز وتریرو نسبت به کامپ

 شیشانه ها يدرست رو یو خصمانه سلطان زیرآمیمن و نگاه تحق يهاتر شد. انگار فشار حرف  دهیکردم گردنش خم احساس

 فرود آمده بود.

 پا انداخت و گفت: يرا رو شیپا یسلطان

 ؟یچ یعنی میکه ما گفت ییزایچ نیا یدون یاصال م -

 به من زد و ادامه داد: یچشمک

 به عمرت؟ يدید وتریاصال کامپ -

 .دمیرا شن شیاین فیضع يخواستم حرف بزنم صدا. تا یسلطان میمستق نیتوه نیشدم از ا مبهوت

 دانشگاهمون هست. وتریکامپ تی. تو سادمیبله. د -

 من جواب داد: يبه جا یسلطان

 ؟یروشن و خاموشش کن يبلد -

 .دمیکرد، د یاش م يخوددار يرا که برا یو تالش دمیتند و پشت سر همش را شن ينفس ها يصدا

 کردم. پیها رو واسشون تا ییسال باال يانامه ه انیتا حاال چند تا از پا -

 نیکرده ا یوقت م ینشسته؟ اصال ک یچند ساعت آنجا م يکرده بود؟ روز پیتا وتریکامپ تینامه را با استفاده از سا انیپا

 عمران؟ یدخترك ترم سوم

 مبل نشستم. يبلند شدم و کنارش رو زمیپشت م از

 ؟يریبگ ادیکه ازت خواستم رو  ییزایچ نیا وتریکامپ تیتو همون سا یبتون یکن یفکر م -

 بغض داشت، اما مصمم بود. شیخودش را جمع و جور کرد و از من فاصله گرفت. صدا یکم

 تونم. یبله م -

 آشکار گفت: یبا نفرت یسلطان

 گرفت؟ ادی یالک يجور نیفتوشاپ رو هم شهیمگه م یول د،یحاال اکسل و ورد رو شا -

 نگاهش کردم و گفتم: . با خشماوردمیطاقت ن گرید

هم که الزم  ی. هرچنیبد شیایها رو به خانوم ن لیکمدا و فا یدکی دی. لطفا کلنیمسائل دخالت کن نیتو ا ستیشما الزم ن -

 .نیبذار ارشیداشت در اخت
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 اش باال برد و گفت: یشانیتوجه به چروك شدن پ یرا ب شی. ابروهادمیرا در چشمانش د نهیک برق

 رو بدم؟ دایکل يزود نیبه هم -

 .گریام را سر برده بود د حوصله

 سر کارتون. نیببر فیبله خانوم. االنم تشر -

ثابت کردم. اسم کوچکش از خاطرم رفته بود. با انگشت  شیاین يسرعت از جا برخاست و اتاق را ترك کرد. نگاهم را رو به

 يشرکت من، تو يدانستم دلش شکسته. تو یگرفته بود. م يسبابه دست راستش ناخن انگشت شصت دست چپش را به باز

 را کم کردم. نمانیخودم را به سمتش کشدم و فاصله ب یمکه تنها گناهش فقرش بود شکسته! ک ياتاق من، دل دختر

 دختر خانوم؟ -

 را بلند کرد. چشمانش تر بود. چشمان قشنگ مظلومش. سرش

 :میخواست نوازشش کنم و بگو یم دلم

 "از تو شتریب یحت دیام. شا دهیمثل تو طعم فقر را چشنترس بچه جان. من هم "

 رو فراموش کردم. کتیمن اسم کوچ -

 انداخت و گفت: نییسرش را پا دوباره

 شاداب. -

 صورتش. يبود. مثل تک تک اجزا حیهم قشنگ و مل اسمش

 . باشه؟یکن شرفتیکه ازت خواستم پ ییزایچ يفکر کن که تو نیناراحت نشو. فقط به ا میمنش ياز حرف ها -

 .دیکش شیزانوها يرا رو شیمانتو دوباره

فتوشاپ و اکسل بلد باشم.  دیکنه، بهم نگفته بود که با دایپ یتبسم ... همون دوستم که ازش خواسته بودین واستون منش -

 کردنه. پیگفت فقط در حد تلفن جواب دادن و تا یم

 هستم؟  یگفته بود من دنبال منش دوستش

کار را  نیو به او نگفته بود که با خواهش و التماس ا دیترس یدختر م نیغرور ا يو هم به اندازه من برازدم. پس ا لبخند

 جور کرده. شیبرا

 ؟يایاز پسش برنم یکن یفکر م یعنی -

 شد. رهیبار در چشمانم خ نیاول يسرش را بلند کرد و برا تند

 وتریخونم. با کامپ یم نمیش یتما کتاب آموزش فتوشاپ رو دارن. مکتابخونه دانشگاه. ح رمیتونم. فردا م ینه ... نه ... م -

 .رمیگ یم ادیکنم. زود  یم نیهم تمر تیسا

 داشت. لبخند زدم. اجیکار احت نیمشخص بود که چقدر به ا کامال

 از خودم بپرس. ی. هر جا هم مشکل داشتیاستفاده کن یتون یهم م نجایا وتریخوبه. از کامپ -
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 ته به صورتش برگشت.آهسته آهس آرامش

 .یاالن شروع کن نیاز هم یتون یم ياگه کالس ندار -

 نیخواست برود و با اول یم دیشدم. شا مانیافتادم. از حرفم پش شیکفش ها ادیسرخ شد.  یرا گاز گرفت. صورتش کم لبش

 خودش کفش بخرد. از جا بلند شدم. يحقوقش برا

 .ستین ياجبار چی. هيالبته اگه دوست دار -

 .ستادیو با متانت بلند شد و مقابلم ا رامآ

 بشه. یجراح دیکنه. با یخوام خواهرمو ببرم دکتر. دندونش درد م یراستش م -

 اول صبح آمده بود دنبال حقوقش. نیهم يبرا پس

 . عصر برگرد.ریپولت رو بگ يباشه. برو حسابدار -

 که نگاهم کند گفت: نیا بدون

 تون باشم.اعتماد قیال دوارمیممنونم. ام -

 قلمبه و سلمبه؟  يحرف ها نیبچه و ا کیام گرفت.  خنده

 .يبر یتون یم گهیخوبه. حاال د -

 یعشوه و اطوار. کوتاه اما محکم قدم بر م يگفت و رفت. از پشت نگاهش کردم. بدون ذره ا يآهسته ا یلب خداحافظ ریز

 داشت.

 :شاداب

رحمانه نثار  یکه ب يریبلکه از شدت تحق اکو،یبه د یکینزد جانیبار نه از ه نی. ادیلرز یزدم هنوز بدنم م رونیاتاق که ب از

 کشینبود. با هزار غصه و عذاب نزد يرا نداشتم، اما چاره ا یرو در رو شدن مجدد با سلطان ییوجودم کرده بودند. واقعا توانا

 .ستادمیا زشی. کنار مدیخند یم زیر زیرتلفن دستش بود و  یشدم. گوش

 .دیببخش -

 پا و آن پا کردم. نیا ینگاهم نکرد. قلبم درد گرفته بود. کم یحت

 .دیببخش -

 گرفت. چرا؟ آخر چرا؟ یام م دهیناد عمداً

 باال بردم. یرا کم میصدا

 خانوم! دیببخش -

 گفت: يرا برگرداند و به تند شیاخم رو با

 زنم؟ یدارم حرف م ینیب یمگه نم -

 کردم که خواهر کوچکم درد دارد و منتظر من است؟ یاش م یحال دیعقب رفتم. چطور با یکم ناخودآگاه
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توجه به من با  یساعت؟! باالخره مکالمه اش تمام شد و ب مین قه،یدق ستیب قه،ی. ده دقستادمیدانم چقدر سرپا ا ینم

 کنج سالن انداختم و گفتم: يواریبه ساعت د یمشغول شد. نگاه وترشیکامپ

 ن؟یرو بهم بد دایلطفاً کل شهیبرم. م دیخانوم من عجله دارم. با -

 را برنگرداند. سرش

 اونجان. برشون دار. -

 نبود، اگر به خاطر مادرم نبود ... يو انقدر معطلم نکند؟! اگر به خاطر شاد دیدو جمله را زودتر بگو نیتوانست هم ینم یعنی

 رفتم. یبه سمت در خروج یتشکر کردم و بدون خداحافظ رلبیرا برداشتم و ز دهایکل

 لحظه صبر کن! هی -

 شدم. یتوانستم. داشتم خفه م ینم

 و منتظر ماندم. دمیچرخ

 رو بده که هر وقت الزم شد باهات هماهنگ کنم. لتیشماره موبا -

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 ندارم. لیمن موبا -

 داد. یرا زشت تر نشان م شیلبش، چهره سراسر عمل يرو هیکر پوزخند

 زدم. یحدس م -

 يانداخت. چشمم رو زیم ياش را رو ینی. سنگستادیا زشیمن، کنار م کیکرد. از جا برخاست و نزد یدر دلم غل غل م فرتن

 خشک شد. شیکفش ها

دلش  یحاتم ي. فکر نکن چون آقامیعذرشون رو خواست دهیاومدن و به دو روز نکش نجایا ادیدختر جون، امثال تو ز نیبب -

 يشرکت بعد از آقا نی. تو ایبا من طرف یدرازتر کن متیپاتو از گل يادی. زفهیرد یر داده همه چبهت کا نجایواست سوخته و ا

دونم  یخورم. خوب م یمثل تو رو نم يافراد يگول ظاهر مظلوم و ساده  الاص شونیمن نفر دومم و برخالف ا یحاتم

 یم زیدندونتون رو واسش ت يخوره چطور یم یحاتم يمثل آقا يا افهیمثل تو تا چشمتون به مرد جوون و خوش ق ییدخترا

بره  يجور نیتا آخرش هم رهفاتحت خوندست. بهت يشرکتم. پاتو کج بذار نیپاسدار منافع ا نجایاما حواست باشه من ا ن،یکن

 ؟یفهم ی. منظورم رو که ميایو ب يوار بر

 شدت گرفته. میزانوها یشگیکردم لرزش هم حس

به  دوارانهیام يکار محتاج نبودم، اگر اکنون شاد نیبه ا نقدرینداشتم! اگر ا اجیامروز احت نیپول، درست هم نیکه اگر به ا آخ

 نکرده بود ... اگر ... اگر ... دایپ يخانه مشتر يانتظارم ننشسته بود، اگر مادرم برا

و به سرعت از شرکت سوخت. پول را گرفتم  یرفتم. چشمانم م يبزنم از سالن خارج شدم و به حسابدار یکه حرف نیا بدون

. آن دمیو متعجب مردم. فقط دو رهیخ يتوجه به نگاه ها یمقصد، ب یهدف، ب ی. بدمیکه توانستم دو یی. تا آنجادمیدو رونیب
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 میزانوها يرا رو می. نفسم بند آمده بود. دست هاستمیمادر مرده ام هشدار دادند و مجبورم کردند که با يقدر که کفش ها

 يدر گوشه ا یخواست بروم و ساعت یشدند. دلم م ریسراز میو در همان لحظه اشک ها دمینفس کش دهیبر دهیگذاشتم و بر

درد محتاج من بود. با  نیاز ا یصخال يکرد و برا یمنتظرم بود. دندانش درد م يو به حال خودم زار بزنم، اما شاد نمیبنش

دادم و چشمانم را  هیاتوبوس تک لهیتوبوس شدم. سرم را به مسوار ا ختندیر یمحابا فرو م یکه ب ییدردناك و اشک ها ییپاها

وار دوستش داشتم. خردم کردند. غرورم را  وانهیکه د يبودم. آن هم مقابل مرد ختهیفرو ر یواقع يبستم. امروز به معنا

که  نیبه خاطر ا ترك داشتند! میکه کفش ها نی! فقط به خاطر ایجرم چیه یگناه، ب یرا لگدمال کردند. ب تمی. شخصدشکستن

 یحداقل آژانس رفت و آمد نم ایو  یشخص نینداشتم. با ماش شیو سرباال نبود. لوازم آرا یمد روز نبود. دماغم عمل میمانتو

خواست.  یلرزاند. دلم از همان ها م یگفتند عرش خدا را م یکه م ییهمان ها زخواست. ا یبود. دلم آه م نیکردم. گناهم هم

خواستم ... اما  یکنم. م بیتخر یمثل سلطان ییسر آدم ها يعرش خدا را بلرزانم و آسمانش را رو يخواستم ستون ها یم

 يازیکند. گفته بود ن یم اهیرا هم س انها، دل خودم دنیآه کش نیها، ا نینفر نیکارها، ا نیمادرم قدغن کرده بود. گفته بود ا

 . خدا حواسش هست. خودش حواسش هست.میما آه بکش ستین

 شدم. ادهیخفه کردم و پ نهیترمز اتوبوس آهم را در س با

در  فمیسبز ... چرا. پول را از ک ینبود، اما کتان نیتریپشت و یرساندم. کالج صورت یچند قدم خودم را به مغازه کفش فروش با

پوست انداخته  يفش هاسبزم نگاه کردم و پس از آن به ک یشمردمش. چهارصد هزار تومان. دوباره به کتان اطیآوردم و با احت

 آوردند. یدوام م "دیبا". اورندیهم دوام ب گریماه د کیتوانستند  یکفش ها م نیا طعاًرا تکان دادم. ق میپا یخودم. کم

 :اریدان

در کام خودش  انهیرا وحش زیکه همه چ یگرفتند، آتش یلحظه هم آرام نم کی یکه حت ییخون و ضجه ها غ،یخاك، ج دود،

چند  يپر صدا ي. خنده هادمیشن غیج يبودم، با آن روزنه کوچک که ... دوباره صدا ریکه در آن اس یتنگ يابرد، فض یفرو م

محکم در  ی. کسدی. تمام بدنم لرزندیآ یکه به سمت ما م دمی. ددمشانید یو ترسناك! از روزنه م کریمرد. چند مرد غول پ

تر  يهر لحظه قو شانیما شدند. صدا گاهیمخف کیردها آمدند. نزددستش را بر دهانم گذاشته بود. م یآغوشم گرفته بود. کس

 .دمیکه مرا گرفتند ... د دمیکه دستشان را دراز کردند. د دمیشد. د یم

وحشت  نیکابوس. باز ا نی! باز هم ایتخت نشستم. تمام تنم عرق کرده بود. لعنت ي. بالفاصله رودمیوحشت از خواب پر با

افتاده بود.  نیزم يرفتم. شلوارم رو رونیام را پاك کردم و از تخت ب یشانیو عرق پ دمیم کشبه گردن ی. دستیتمام نشدن

لبم  ي. آب از کناره هادمیمحابا سر کش یرا برداشتم. ب یآب معدن ي شهیو ش دمکوچک کنار اتاق را باز کر خچالی. دمشیپوش

انگشتانم  انیرا م گاریك کردم. فندکم را برداشتم و س. با پشت دست دهانم را پاختیبدن آتش گرفته ام ر يراه گرفت و رو

را بر لب  گاریو با دست راست س ردمام ک یشانیتخت نشستم. دست چپم را ستون پ يقرار دادم و روشنش کردم و دوباره رو

 بر آن زدم. یگذاشتم و پک محکم

 ؟یدن -
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 .دیچیپ کشیاش را دور اندام بار یر مشکمبل بلند شد و ربدوشامب يکه از رو دمید یکیرا ندادم. در تار جوابش

 زم؟یعز ،یدن -

 .گاریبر س گریپک د کی دوباره

 ؟يشده عشقم؟ بد خواب شد یچ -

 خاموش کردم و گفتم: يگاریجا س ينصفه را تو گاریدوختم. س شیباینشست. چشمانم را به صورت ز میپا کنار

 ؟یینجایتو چرا هنوز ا -

 .ماند رهیمستاصلش به صورتم خ نگاه

 مگه نگفته بودم برو؟ -

شهر  نیکارم در ا گریهفته د کیرا از غم چشمانش بخوانم. بلند شدم و به کنار پنجره رفتم. تا  شیبه گلو دهیبغض دو توانستم

 کردم؟ یدماغ را تحمل م يمو نیا دیگشتم، اما تا آن موقع چطور با یشد و به تهران برم یتمام م يریکو

 ؟یمرح یتو چرا انقدر ب یدن -

 .دمیخشم به سمتش چرخ با

 بود. نی! دوما از اولم شرط من همینه دن ارهیاوال هزار بار گفتم اسم من دان -

 .دمیام کوب نهیانگشت به س با

 .ادیموقع خواب کنارم باشه بدم م یکه کس نیمن از ا -

 ناله گفت: با

 .دمیمن که رو مبل خواب -

 را خفه کنم. ادمیکردم فر یسع

 ؟یینجای. پس لطفا بگو چرا هنوز ایشرط بهت اجازه دادم بمون نی. به ارمیخوابت که ببره م ی. گفتيدیق من خواباما تو اتا -

 شد. کمینزد آرام

 شب کنار تو بودن رو تجربه کنم. هیخواستم  یم -

 از شدت نفرت صورتم را جمع کردم. اریاخت یب

 ارم.اما من دوستت د ،یکن یرو درك نم زایچ نیدونم تو ا یم -

اعصابم بود. پنجره را گشودم و  ياش رو هیگر ي. صداستیجمله، با دست چهره اش را پوشاند و زار زار گر نیپشت بند ا و

 .دمیرا بلع يریخنک کو ياز هوا یکم

کل کمپ رو از رابطمون  یکنم قصد داشته باش ی! حاال زودتر لباست رو بپوش و برگرد به اتاقت. فکر نمهیخب! کاف یلیخ -

 .یبردار کنخ
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خنک، هوش و  يخواهد لباس بپوشد. هوا یمتوجه شدم که م دیکه به گوشم رس ي. از خرخردیکش نیزم يرا رو صندلش

 فشیکوچک و ظر يانداخت. شانه ها يکه بند ربدوشامبرش را باز کرد و به گوشه ا دمیو د دمیحواسم را فعال کرده بود. چرخ

را از کنار تخت برداشتم. ساعت سه  لمیداد. موبا یرا تاب م شیوهام دیوز یه مک یمیمال می. نسدیلرز یاز شدت هق هق م

شدم. بلوزش را از دستش گرفتم و دستانم  کشیاز دو ساعت. نزد شتریب ی. حتمیشدن کمپ وقت داشت داریصبح بود. هنوز تا ب

 .دمینفس کشخوشش را  يگردنش فرو بردم و بو يگود يشکمش حلقه کردم. سرم را تو يرا از پشت رو

 دوستت دارم؟ یکن یچرا باور نم اریدان -

کردم. خم شدم و بلوزش را از  شی. حال خوشم خدشه دار شد. از خودم جدازین میدستانم متوقف شد. حرکت لب ها حرکت

 برداشتم و به دستش دادم. نیزم

 به سالمت! یعنی

 

 :شاداب

آب بخورم به شرکت بازگشتم. خوشبختانه  وانیل کی یم حتکه فرصت کن نیرا به خانه رساندم و بدون ا يسه شاد ساعت

شرکت  يچه کار کنم. تو دیدانستم با ی. نمدمیهدف دور خودم چرخ یگذاشتم و ب زیم يرا رو فمیحضور نداشت. ک یسلطان

 یراحت نفس شیصدا دنی. با شندمیو چند ضربه آهسته به در کوب تمرف اکویزد. مردد به سمت اتاق د یهم که پرنده پر نم

و سالم  دمیکش یقیکرد. نفس عم کیرا تحر میکباب اشتها يخورد. بو یمبل نشسته بود و غذا م يو داخل شدم. رو دمیکش

 .نمیکردم. چون دهانش پر بود با سر جوابم را داد و اشاره کرد که بنش

 را به هم چسباندم. میزانوها شهینشستم و به عادت هم مقابلش

 گردم. یبرم گهید قهیو چند دق رمیرو بدونم. م فمیخواستم شرح وظا یحم شدم. مکه بد موقع مزا دیببخش -

انداختم و منتظر ماندم. از جعبه  نییمانع برخاستنم شد. سرم را پا شیبا حرکت ابرو د،یکش یدوغ را سر م وانیکه ل یحال در

 ر دهانش را پاك کرد.و دو دیکش رونیخوش رنگ و نگار ب يبرگ دستمال کاغذ کی زیم يرو یو صورت دیسف

 .يزود اومد -

 کردن دستانم به شدت معذب بودم گفتم: خیکه از طپش کر کننده قلبم و  یحال در

 بشه. رید دمی. ترسنجایاومدم ا میبعد از مطب دکتر مستق -

 پا انداخت. يرا رو شیداد و پا هیمبل تک به

 ؟ي. ناهار خوردیقدر وقت شناس باش نیهم شهیهم دوارمیام -

 دهانم را قورت دادم. آب

 بله. -

 نداد؟ ادتی يزیچ یخانوم سلطان -
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 تکان دادم. یرا به عالمت نف سرم

 شد. بلند

 .یکار کن یچ دیتا بهت بگم با رونیب میخب. بر یلیخ -

 نشست و گفت: زیفاصله پشت سرش راه افتادم. پشت م با

 .نجایا ایب -

 را روشن کرد و گفت: وتریشدم. کامپ کینزد یکم

 نی. اهیکاف يو جواب تلفنا رو بد یکن پینامه ها رو تا یکه بتون نیازت انتظار ندارم. هم يکه بلد يزیاز اون چ شتریفعال ب -

که  هیدکمه بنفش هم واسه وقت نی. ايدیدکمه رو فشار م نیا يریبا من تماس بگ یهر وقت خواست ؟ینیب یدکمه قرمز رو م

 .ین وصل کنخارج از شرکت رو به م يتماسا يخوا یم

خم شدم. انگار فراموش کرده بودم  یگذاشتم و کم شیصندل يحواس دستم را رو یدقت به حرکات دستانش نگاه کردم. ب با

 .اکوستیشده ام د کشینزد نیچن نیکه ا يمرد نیا

 ه؟یدکمه سبز مال چ نیا -

 .یکن یفاکس رو استارت م نیماله فاکسه. با ا نیا -

 و گفتم: ام را خاراندم یشانیپ یکم

 کنم؟ یاستارت م -

 را کنار دستم گذاشت. دسش

 .يریگ یو بعد شماره رو م یزن یدکمه رو م نیا ،يذار یم نجایکاغذ رو ا یرو فاکس کن يزیچ هی يبخوا یوقت نیبب -

 شباهت داشت به جز تلفن. يزیبود. به هر چ یبیو غر بیرا باال انداختم. چه دستگاه عج میابروها

شدم.  تمیلبش نشسته بود. تازه متوجه موقع يرو یمینگاهم به صورتش افتاد. لبخند مال ي. لحظه استادمیت او راس دمیکش آه

 هوا گفتم: یکشانده بود. هول کردم و ب یکه به من برخورد نکند خودش را به گوشه صندل نیا يبرا

 .دیببخش يوا -

 گفت: ردیرت قرمز شده من بگکه چشم از صو نیدانم چرا، اما خنده اش شدت گرفت. بدون ا ینم

 دو بار اشتباه قابل اغماضه. پس نترس. یکی. یفتیزود راه م یلینگران نباش. خ -

زد و  یتنومندش چند قدم عقب رفتم. دوباره لبخند شاداب کش کلیاز عدم اصابت با ه يریجلوگ يبعد از جا برخاست. برا و

 گفت:

شد  ی. هر وقتم دستت خالیهم آشنا ش گهید يو با واحدا يبر یتون یم یبپرس. اگه دوست داشت ایب يکرد ریهر جا گ -

 کن. نیتمر وتریو با کامپ نیبش

 گفتم: عیسر
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 چشم. -

 را تکان داد و گفت: سرش

 خوبه. -

همه  نیا جانیام گذاشتم. از ه نهیس يانداختم. دستم را رو یصندل يکه در را بست خودم را رو نیبه اتاقش برگشت. هم و

 برپا بود. یدر قلبم عروس اکویبودن با د

به دستم داد. با تعجب نگاهش کردم.  يپوش داخل آمد و جعبه ا یآب ينگذشته بود که در سالن باز شد و مرد قهیچند دق هنوز

 گفت: یحوصلگ یبا ب

 .میاریدستور دادن واستون ناهار ب یحاتم يآقا -

 

******** 

روز اول کارم دنبالم آمده بود و  يوقت ادار انیداد. در پا یزدن به من نم و مهلت حرف دیپرس یوقفه سوال م یتند و ب تبسم

 مطلع شود. زیاز همه چ هیخواست در عرض چند ثان یم

 .یستیبگو معلوم شه الل ن یچ هی. گهید حرف بزن د -

 .دمیخند

 ؟يدیمگه تو مهلت م -

 دهانش باز مانده بود. با تعجب گفت:کردم.  فیاتفاقات را مو به مو تعر هیفاکتور گرفتم و بق یسلطان از

 شد! یباورم نم یبا مرامه ول یلیبودم خ دهی. شناکویول د يا -

 مردانه اش را تجسم کردم و گفتم: چهره

کارمنداش رو داره.  يهم هوا یلیهست. خ یحواسش به همه چ یده ول یبروز نم ادیو مهربونه! ز یچقدر خاک یدون ینم -

 .دمیازش د یهمه خوب نینصفه روزه که اونجام و ا هی. تازه من هنوز رونیب ادیم ریخ يعاتو اتاقش با د رهیم یهرک

 شانه انداخت و گفت: يکوله اش را رو تبسم

هم تعصب داره چه  خیکره مر يکه رو ناموس دخترا رتهیبا غ يسالمه. از قرار از اون کردا یلیکارش هم خ طیمح گنیم -

 .یراحت رفت و آمد کن نقدریا یتون یهم نم یدولت طیتو مح یجامعه حت نیرو بدون. تو ا طیشرا نیبه کارمنداش. قدر ا دهیرس

 مکث کرد. یکم

معتادم هست. با  گنیگذره. تازه م یپشه ماده هم نم هیاز  گنیزنن. مراقبش باش. م ینم یخوب يدر مورد برادرش حرفا یول -

به هر  یتو اون شرکت رفت و آمد کنه، ول ادیکنم ز یاره. فکر نمد یکیدرولیه يکمال تاسف همکار خودمونه. ارشد سازه ها

 کن. اطیاحت شیدیحال اگه د

 .دمیخند
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 انگار خفاش شبه. یزن یدر موردش حرف م يجور هی -

 حرف بزند. ییداستان جنا کیخواهد در مورد  یآورد. انگار که م نییرا پا شیکرد و صدا زیرا ر چشمانش

از خفاش  یکنن دست کم یم فیتعر نایکه ا يزیچ نیشناسنش. ا یشناسنش. خوبم م یمون مخود يدکترا يواال بچه ها -

داداشش رو هم دوست  یحت گنی! میعشق یهچ ی! بیحس چیه یب ه،یرنگ شهیش کهیدو ت نیچشماش ع گنیشب نداشته. م

ختره از ترس آبروش صداشو در د یتجاوز کرده، ول دانشگاه ياز دخترا یکیبه  گنیکس رو دوست نداره. م چینداره. اصال ه

 .بشهیضامن دارم تو ج يچاقو هی شهیهم گنی. تازه، مبهیو غر بیعج يمواد مخدرا نیاهل ا گنی. ماوردهین

 مجسم کرد، لرزه بر اندامم انداخت. میکه تبسم برا یصحنه وحشتناک نیشب ا یکیکردم مو بر تنم راست شد. در تار حس

باهاش در افتاده ورافتاده!  یهر ک گنیآبرو. م یکرده و هزار تا دختر رو ب نیجبور به سقط جنتا حاال سه تا دختر رو م گنیم -

وقت حراست  چیرفته اما ه شیبار تا مرز اخراج از دانشکده پ نیچند گنیشده. م ریبار به جرم حمل سالح سرد دستگ هی گنیم

 ثابت کنه. هشیرو عل يزینتونسته چ

 کشد قلبم گرفت. یم طانیش نیاز دست ا یچه عذاب اکویکه د نیاز تصور ا شتریت. ببند رف یاهیهمه س نیاز ا نفسم

 .طونهیخود ش یگیکه تو م يزیچ نیا -

 ه؟یکنن چ یم ادیاستادامونم هنوز که هنوزه ازش  یکه حت يزیچ هی یدون یم ی! ولقایدق -

 استفهام نگاهش کردم. با

 ذاره. یاز خودش به جا نم یمدرك جرم چیوقت ه چیکنه، چون ه یترسناك ترش م نیداره و هم يهوش فوق العاده ا -

 زدم. شیبه بازو یمحکم ضربه

 نه؟ ای میامشب بدون کابوس بخواب يذار یتبسم. م يریدرد بگ -

 .دیخند بلند

 .اکوئهینداره. اونم مال د شتریهم ب هیکل هی ی. راستدمیخودش شن يها یرو از همکالس نای. اگمیبه خدا راست م -

 .ستادمیا اریاخت یب

 ؟یچ -

 زد. یظیغل چشمک

 بهش. دهیخودش رو م هیکنه و کل یهم معطل نم اکوی. دفتنیهاش از کار م هیبوده کل یکارشناس يدانشجو یبله. وقت -

 باال انداخت و گفت: يا شانه

 کنه. یاز قرار همچنان واسه داداشه تره هم خرد نم یول -

 بودم. جیگ هنوز

 ؟يآورد ریو از کجا گهمه خبر ر نیتو ا -

 اش زد و گفت: نهیرا باال برد و دستانش را به س شیلنگه ابرو کی
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 شماست. کیکوچ يو یتبسم ت يخبرگزار -

 

 :اکوید

 

را خاموش کردم.  وتریبه بدنم دادم. کامپ یشب! کش و قوس میرا چرخاندم و عقربه ها را نگاه کردم. ده و ن یساعت مچ صفحه

زد. خودم از شاداب خواسته بودم خاموشش نکند تا  یچشمک م یمنش زیم توریرفتم. مان رونیاتاق برا برداشتم و از  فمیک

خاموش کردنش بشوم اما  الیخ یلحظه خواستم ب کی! یلیکنم. خسته بودم، خ قلاو منت وتریرا به کامپ نتمیپر يدستورها

نگاهش کردم.  يباز بود. با کنجکاو يصفحه اروشن شد.  ورینشستم و موس را تکان دادم. مانت زیشدم. پشت م مانیپش

بود. تک تک جمالت را  زشیم يهم رو يخنداند. کاغذ یدختر راحت مرا م نیلبخند زدم. چقدر ا اریاخت یآموزش اکسل! ب

ت اما انگار فراموش کرده بود با خود ببردش. سخ ،یجاها با قرمز و مشک یبعض ،یجاها با خودکار آب یکرده بود. بعض ادداشتی

سکوت  یسلطان يهایدر مقابل بدرفتار ازشیامروز به خاطر ن یانداخت. وقت یخودم م ادیدختر مرا  نیو عزت نفس ا یکوش

به خاطر خواهرش  یحاضر نشد به غذا نخوردنش اقرار کند، وقت دهیپر يترك خورده و رنگ و رو يلب ها دبا وجو یکرد، وقت

 وتریرا با کامپ شانیها یینامه سال باال انیگفت پا یت به شرکت آمد، وقتپاره و درست سر وق يباز هم با همان کفش ها

 ادیخودم افتادم!  ادیدانشگاه فتوشاپ کار کند  ياز کتاب ها ادهآن گونه مردانه قول داد که با استف یکند، وقت یم پیتا تیسا

زدم.  یاندن شکمش، خودم را به آب و آتش مگرسنه نم يو برا دمیکش یرا به دندان م اریگربه ماده، دان کیکه مثل  ییروزها

و  "؟يغذا خورد" دیپرس یار میکه دان ییروزها ادیدرس و دانشگاه را هم زدم.  دیق سمییر يکه به خاطر غرغرها ییروزها ادی

 دمیکش یکفشم م يرو لونیکه نا ییروزها ادیکه نخورده بودم.  یدر حال "خوردم. يتو مدرسه بود یآره، وقت"گفتم  یمن م

سردتر و تلخ تر  يسرد کردستان و شب ها يشب ها ادیزده ام حس کنم.  خیانگشتان  انیتا کمتر نفوذ باران و برف را م

 تهران!

 تکان دادم و چشمم را بستم. یصندل یرا به پشت سرم

را تحمل  يریحقو ت یهرگونه سخت شیبود، مثل من! برا زتریاز خودش عز شیداشت که برا يدختر نوزده ساله هم خواهر نیا

گذشت،  یاز خودش م شیرفت، مثل من! برا یم يو کار شرافتمندانه ا تیبار هرگونه مسئول ریز شیکرد، مثل من! برا یم

 مثل من!

را زده بود.  قشیخواسته ها و عال دیاش را زده بود. ق یخوش دیرا زده بود. ق شیجوان دیدختر نوزده ساله درست مثل من ق نیا

 را زده بود. درست مثل من! شیازهاین نیتر ییابتدا دیشهر بسته بود. ق نیرنگارنگ ا يها نیرتیو يچشمش را رو

کشد که  یرا م يبودم. همان درد ستادهیا شیو چهار سال پ ستیکه من ب ستادهیا ییدختربچه معصوم، امروز همان جا نیا

به جان  شیو چهار سال پ ستیرد که من بخ یرا به جان م یتحمل کرده بودم. همان حقارت شیو چهار سال پ ستیمن ب

 برادرم. يخواهرش، من برا ي. او برادمیخر
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نداشتم اسمش را لمس کردم. بعد از چهار، پنج بوق جواب  شیصدا دنیبه شن يدیکه ام یدرآوردم و در حال بمیرا از ج لمیموبا

 بار جوابم را داد. کیداد. باالخره 

 اکو؟یبله د -

 مکالمه با برادرش بود. از جانشیتمام ه نی! اهه

 ؟یسالم داداش. خوب -

 لحظه مکث کرد. چند

 ؟یداشت يخوبم. کار -

 و دردش را تا خود قلبم منتشر کرد. دیکش ریام ت قهیشق

 خواستم حالت رو بپرسم. یفقط م -

 .دیرس یگرفته تر، سردتر و خسته تر به نظر م شهیاز هم شیصدا

 رسه. یبد زود م ي. خبرایخواد انقدر نگران من باش ینم -

 .چندیپ یکردم معده و روده ام در هم م احساس

 باشه داداش. منتظرتم. مراقب خودت باش. -

 ساده قطع کرد. یخداحافظ کی یحت ،یحرف چیه بدون

 

 :شاداب

 سالم. من اومدم. -

اما برخاست و به سمتم آمد.  يجوابم را داد. شاد يمادرم گذاشته بود. مادر به سرد يپا يبود و سرش را رو دهیدراز کش يشاد

 را از دستم گرفت. فمیو ک دیگونه ام را بوس

 ؟يدرد ندار گهیدندونت خوبه؟ د -

 را تکان داد. سرش

 خوبه. گهیکرد. االن د یهمون اولش درد م -

 گفت: نیبلند شد و به آشپزخانه رفت و در همان ح مادر

 .ارمیدست و روت رو بشور تا واست شام ب -

 یمادر همچنان درهم بود. علتش را م يبه صورتم زدم و برگشتم. اخم ها یو آب دمیپوش یو بلوز شلوار راحت اتاق رفتم به

 :دمیدانستم اما پرس

 تپلم؟ یچرا بداخالق -

 مقابلم گذاشت.  يسبز یکتلت را با نان و کم ظرف
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 .میزن یشامت رو بخور بعدا حرف م -

 که در دهانم بگذارم گفتم: نیدرست کردم و قبل از ا یمانیپر و پ ي لقمه

 ن؟یشما خورد -

 مشغول شد. یرا زد و با لباس عروس نکشیع مادر

 آره. راحت باش. -

 در دهانم چپاندم و گفتم:  يسبز يمقدار

 ؟یهست یکردم عصبان دایکه بهت نگفتم کار پ نیبه خاطر ا -

 خشونت سوزن را در لباس فرو کرد و گفت: با

 نجای. منم که ایکن ی. خودت اجرا ميریگ یم می. خودت تصميبزرگ تر ندار ،يرگ شد. بزي. خودسر شدگهیبله د -

 .زمیمترسک سر جال

 به لقمه ام زدم و گفتم:  یبزرگ گاز

 یرفت. صبحم که م ادمی. اصال ختیاعصابم به هم ر يدیکش شیبحث خونه رو پ یخواستم بهت بگم، ول یم روزید -

 کنم. دارتیب ومدیدلم ن يخواستم برم خواب بود

 پرت کرد و گفت: يلباس را به گوشه ا مادر

همه جون کندم که شما درس  نی. اختمیر یتو سرم م یخاک هیسر کار؟ من که هنوز نمردم. باالخره  يبه تو گفته بر یک -

که  نین ابدو ،یکه به من بگ نیبدون ا ؟یزن یرو م یهمه چ دیق یراحت نی. اون وقت تو به همنیبرس ییجا هیو به  نیبخون

 ؟يریاجازه بگ

اما شکسته اش پر از غصه بود، پر از درد،  بایو چهار زانو مقابلش نشستم. صورت ز دمیغذا را کنار زدم. خودم را جلو کش ظرف

 یبه نظر م دهیدستش گذاشتم. انگشتانش از بس که سوزن در دست گرفته بودند خم يمادرانه. دستم را رو يها یپر از نگران

 بر پوست زبرشان زدم و گفتم: يا آمدند. بوسه

حسرت خانوم مهندس شدن رو  شهیتو رو به آرزوت نرسونم. مگه م شهیدرسمو زدم؟ مگه م دیگفته ق یقربونت برم من. ک -

کرده.  دایکارو تبسم واسم پ نیهمه زحمتت ببندم؟ به خدا حواسم هست. ا نیچشم رو ا شهیبه دل تو و خودم بذارم؟ مگه م

و بنر  زری. تهیشرکت طراح هی. گفته هر وقت کالس نداشتم برم اونجا. دمونهدانشگاه خو يشرکتم از بچه ها سییوقته. ر مهین

 هی. هیلیچهارصد تومنه، اما خب واسه ما خ ی. ماهستین ادی. پولشم هنوز زیغاتیتبل يلبوردهایب ای مایسازن واسه صدا و س یم

 ی. منم کمتر عذاب مادیبه تو فشار م رکمت يجور نیکنه. ا یم نیرو تام يکتاب و دفتر منو شاد نهی. حداقل هزهیکمک خرج

 کشم.

 را از چشمش برداشت و گفت: نکیع مادر
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رو بذار  اینگران نیبچسب به درست. ا یمنو خوشحال کن ياما اگه واقعا دوست دار زم،یدونم عز ی. میدونم به فکر من یم -

 که من مردم. یواسه وقت

 ه چشمم آورد. با بغض گفتم:فکرش هم اشک ب یحت

 مامان! -

 لبم گذاشت. يرا رو دستش

چه  يریکه تو م یینجایدونم ا ی. جامعه گرگه. آخه من چه منیمن شما دو نفر یزندگ يدخترم، گلم، نفسم! همه  زم،یعز -

 يو شغاال ریش نیواسه ا یغل و غش! طعمه خوب ی! معصوم، بییبچه آهو هیتو مثه  ه؟یهدفشون چ ن؟ی. آدماش کهییجور جا

. بذار نیبس که پاک ن،ی. بس که ساده ارهیدل من هزار راه م ن،یگرد یو بر م گاهمدرسه و دانش نیری. به خدا تا شما ميدرنده ا

به  دمیکنم و جامو م ی. اون وقت من خودمو بازنشست میکم تجربه کسب کن هی ،یبش یدرست تموم شه، واسه خودت کس

 .یبه درست فکر کن دیتو. اما االن تو فقط با

 . قطره اشکم پوستش را تر کرد.دمیدستش را بوس دوباره

 يشرکتمون از اون کردا سییکنن هم زن، هم مرد. ر یعالمه آدم اونجا کار م هی. نیبب ای. خودت بستین يبد يبه خدا جا -

مدت  نی. تو ادستیکش یسخت ست. دهید ایدن گنی. منمشیب یکه تو دانشگاه م مهیسال و ن هیشناسمش.  یمتعصبه. من م

 هم تو کارش موفقه. یلیکنه. خ ینه. اصال سرش رو بلند نمیو مت نیسنگ یلی. خدمیحرکت سبک ازش ند هیهنوز 

 را نوازش کرد و گفت: میموها مادر

 دانشجوئه؟ یگ یمگه نم -

 جواب دادم: بالفاصله

 نیشه. از ا الیخ یه خاطر کار مجبور شده درس رو بب گنیو سه چهار سالشه. م ی. سستیسنش کم ن یآره دانشجوئه، ول -

هم  یلی. پخته ست، عاقله! خدهیرس نجایشبه پولدار شدن. با زحمت به ا هیکه  ستین یی. از اوناستیدرد ن یب يبچه پولدارا

 .شهیراحت م التیخ شینیبب يایبار ب هیمحجوبه. اگه خودت 

 را تار تار از هم جدا کرد. میموها مادر

 !تی. نگرانم! نگران خودت. نگران درست، نگران سالمتشهینم یشاداب. راض ستین یاضدلم ر -

 شدم و گفتم: رهیخ نشیغمگ شهیچشمان هم يتو

نوبت  گهی. االن دیکش یجورمو م ينوزده ساله که دار نی. نوزده سالمه! ببستمیبچه ن گهیمامان جونم! قربونت برم. من د -

ذارم به درسم  یکنن؟ به خدا نم یخونن هم کار م یکه هم درس م ییرم. مگه کمن آدمااز رو دوشت بردا يبار هیمنه که 

زنه، چون  یبه درسم ضربه م شتریب ادیاز دستم برنم يکار چیفشار روته و من ه نقدریا نمیب یم یلطمه وارد شه. برعکس وقت

 شیآرتوروز گردنت، پ شی. پشهیتر م فیعچشمات که روز به روز داره ض شیتوئه. پ شیتونم تمرکز کنم. همش فکرم پ ینم

 سییر ،یحاتم يآقا نی. ارهی. درسم بهتر تو سرم مشهیشه. ذهنم باز م یکار کنم دلم خوش م یوقت یدرد مفاصلت! ول
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ذاره از درسم عقب  ی. گفته نمدهیم ادمیدونه، هوامو داره. گفته کار  یم طمویچون شرا م،یهست یشرکتمون، چون هم دانشگاه

. قول ادینم شیپ یمشکل چیه دمیداره. نه فقط واسه من، واسه همه.قول م ریدست خ یلی. خهیمرد خوب یلیبه خدا خ بمونم.

 .دمیم

 صورتم گذاشت و گفت: يزد. دستش را رو یموج م ینگاهش کردم. در نگاهش هم چنان دو دل ملتمسانه

  ؟يدی. قول میعقب بکش عیطره سردرست، شرافتت و احساست در خ يهر جا که حس کرد يقول بد دیپس با -

 بود که احساسم در خطر است. دهیچقدر خوب فهم مادرم

 ذوق صورتش را بوسه باران کردم و گفتم: با

 .دمی. قول مدمیقول م -

 

**** 

 دهیبرف لغز يشده بود. رو ریدرگ اکوید دنیکه از روز اول د یو به احساس دمیشیکه به خواب روم به قولم اند نیقبل از ا شب،

و  دیکمرم را در بر گرفت و مرا در آغوش کش یکه ناگهان دست دمیصورتم د یکیرا در نزد نیبودم. درست مقابل دانشگاه. زم

 آرام گفت:

 بستن. قدم هات رو محکم تر بردار دختر خانوم. خیبرف ها  -

از همان  شیهرگز ب یگرم و خواستن ياو آن صد دیهم نکش هیبه چند ثان یبودن در آن پناهگاه عضالن دیکرد. شا میبعد رها و

مطبوع و آن قدرت ناب بود. در  یو همه جا جستجوگر آن داغ شهیجمله با من حرف نزد، اما از آن پس چشمان من هم کی

به صورت مبهوت و گر گرفته ام  یشدم به خودم بقبوالنم آن روز، آن مرد حت ربود که مجبو بهیکه چشمان او آن قدر غر یحال

 نکرده بود! نگاه هم

 

 

 :اریدان

. شب ها سرد و ریکو نیداشت ا یمزخرف يانداختم. عجب آب و هوا يمحض ورود به اتاق بلوزم را در آوردم و گوشه ا به

وان گذاشتم و پلکم را بستم. به  یلبه پشت يسرد کردم و در آن فرو رفتم. سرم را رو مهیروزها خود جهنم. وان را پر از آب ن

 يزدیمهندس ا يبعد صدا قهیشدم، اما چند دق الشیخ یب جهیباشد. در نت هتاانم در زدند. حدس زدم ممحض گرم شدن چشم

و در را باز کردم.  دمیچیبه دور خودم پ يآمدم. حوله ا رونینثارش کردم و از وان ب یکیلب فحش رک ری. زدیبه گوشم رس

 .دمیاس پوش! مهتا هم کنارش بود. به حمام برگشتم و جهت حفظ ظاهر لبیلعنت

 مبل جا داد و گفت: يگردش را تو کلیه يزدیا مهندس

 .یونیپا درم میمهندس اومد -
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 نگاهش کردم. یحرف چیرا در هم فرو بردم و بدون ه میها اخم

 . بنده خداها زن و بچه دارن.يکه امروز اخراجشون کرد يدو تا کارگر نیا هیقض -

 مقابلشان گذاشتم. زیم يرو وانیو پارچش را با دو عدد ل ختمیخودم شربت ر يبه مهتا نداشت. برا یراحت شد. پس ربط المیخ

خانوم مهندس عز و جز کردن. حقم دارن به  شیپ یواسشون. کل ادهیز یلیخ هیتنب نیا یکردن، قبول. ول یاشتباه هیحاال  -

 خدا!

 کردم گفتم: یکه شربتم را مزه م یرا به نشانه پوزخند کج کردم و در حال لبم

که  يکم التماس رو گند هی. با زاستیچ نیواسه هم ستیزن ن يجا ستیجاها کار زن ن نجوریجور کارا، ا نیگم ا یم یوقت -

 يایکنه. شما هم م یپرستانه شما سواستفاده م فیشما و از احساسات لط شیپ ادیخانوم م نیذارن. بعدشم ا یزدن سرپوش م

 غلطه! یدرسته چ یچ یگیو بهم م يبر یسوال م ریرو که گرفتم ز یمیمن و تصم شیپ

 .دمیاز شربتم را نوش گرید یدو با چشمان گرد شده نگاهم کردند. کم هر

 .انیمن نم يسر پروژه ها گهیمن همونه. اون دو تا کارگر د میتصم -

 با قهر و غضب گفت: مهتا

 فت و قطعش کرد.گر میرحمانه در موردش تصم یطور ب نیکه بشه ا ستین يزیمهندس! نون آدما چ يآقا -

 را باال انداختم و با استهزا گفتم: مینمودن خنده ام نکردم. ابروها یمخف يبرا یتالش چیه

دو تا کارگر، به خاطر  نیخانوم مهندس. اگه به خاطر اشتباه ا نینیرو هم بب تونینیکم اون ورتر ب هیجدا؟ جون آدما چطور؟  -

 يسد بشکنه و اون حجم آب به خونه ها نیا نیدار فیو خواب ناز تشرکه شما ت یشب هیگذاشتن چند تا آجر  شیپس و پ

تونه جوابگو باشه؟ اون دل  یاون وجدان حساستون م اد؟یبه بار م يا جعهچه فا نیدون یدور و برش برسه، م ییروستا

 اد؟یکنار ب هیقض نیتونه با ا یم متونیرح

 .دمیکوب زیم يشربت را رو وانیل

واسه نون اون دو نفر  يفکر هی گه،یکار د هی گه،یراه د هیاز  نیناراحت یلی. شما هم اگه ختهیر اولواز نظر من جون آدما د -

 باشن. قیکارشون رو درست انجام بدن و دق هیعبرت تا بق هیما شنیدو نفر م نینداره. ا یتیچون واسه من اهم ن،یبکن

 تکان داد و گفت: يسر يزدیا مهندس

 ... یالبته حق با شماست، ول -

 به ساعتم انداختم و حرفش را قطع کردم. ینگاه

 استراحت کنم؟ نیدیاجازه م -

 دمیرا شن يزدیمهندس ا يرفتند. صدا رونیکوتاه از اتاق ب یعذرخواه کیهر دو سرخ شد. به سرعت از جا برخاستند و با  رنگ

 گفت: یکه به آرام

 ه؟یک گهید نیا -
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 .دمیشربتم را سر کش ماندهیو باق دمیخند

 

 :شاداب

. دندیبه سمت ما چرخ تیحاضر در سا يگفتم که کل بچه ها ی. چنان آخدیدستش محکم بر سرم کوب يبا کتاب تو تبسم

 لب گفتم: ریگذاشتم و ز دهیمحل ضرب د يشرمزده از نگاه خندان پسرها دستم را رو

 ؟ي! مگه مرض دارینینب تیاز جوون ریخ یدستت بشکنه! اله یاله -

 سرم را عقب بردم و گفتم: عیباال برد. سرکتاب را  دوباره

 چته؟ هاپو گازت گرفته؟ -

 گفت: تیعصبان با

خانواده گذشتم اومدم  میمثل تنظ یو مهم یاتی. از کالس حدمیم حیصفحه رو واست توض هی نیساعته دارم ا هیزهرمار!  -

 .یکن یم ریس يکدوم گور ستیمعلوم ن یتو اون کله پوکت فرو کنم، ول يزیچ هینشستم وردل تو که مثال 

 آورد و گفت: کیسرش را نزد یکم

 ؟يبد یفتوشاپ کوفت نیو حواست رو به ا رونیب يایمادر مرده ب ياکویخواهشا از فکر پر و پاچه اون د شهیم -

 و گفتم: دمیکوب شیکردم االن است که از چشمانم خون بجهد. با خشم به بازو احساس

 داشته باش. تینزاکت! شعور داشته باش. ترب یب ،ایح یب ت،یشخص یادب، ب یدرد! ب -

 و گفت: دیخند انهیموذ

تونه زانو  یتونه ساق پا باشه. م یپا باشه. م يتونه انگشتا یتونه کف پا باشه. م یپر و پاچه م ؟یشیم یچرا عصبان ه؟یچ -

 تونه رون باشه ... یباشه. م

 دهانش گذاشتم و گفتم: يرا رودهد. دستم  یهمچنان ادامه م رمیرا نگ شیاگر جلو دمید

 ببند لطفا! -

 از دخترها معترض شد. یکیبار  نیزدم. ا غیاز کف دستم گرفت. دوباره ج یمحکم گاز

 .نیکن تیچه خبرتونه خانوم؟ رعا -

 کردم و گفتم: یسرخ شده عذرخواه يگونه ها با

 .یخدا لعنتت کنه تبسم. آبرو واسمون نذاشت -

 فت:گ یالیخ یزد و با ب یچشمک

 .يکرد یناجور مردم فکر نم يبه جاها یتو اگه آبرو داشت -

 و گفتم: دمیکوب شیپا يبودم، هم خنده ام گرفته بود. با مشت رو یعصبان هم

 خود پندارد. شیکافر همه را به ک -
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 لب گفت: ریکنان ز يآ يآ

 یقد رعناش فکر م ای داشیش يماچش ایخوش حالتش  يبه موها یآره جون خودت. اگه فکرت منحرف نبود و مثال داشت -

 رو نشناسه. شیکه مشتر ی. کور شه اون بقاليشد ینم دیسرخ و سف ياون جور يکرد

 :دمیغر

 تبســـم! -

 گفت: يلبخند گل و گشاد با

 گر؟یجـــــون جـــــــــ -

 داد زد:از همان دور  تیبه آسمان رفت. مسئول سا ادشی. فردمیکوب شیبار محکم تر به پا نیشد. ا چندشم

 خانوما اونجا چه خبره؟ -

 به ما بود جواب داد: کیهم نزد یلیکه خ ییمردانه آشنا يصدا

 کنن. یم نیداوود جان. دارن فتوشاپ تمر ستین يزیچ -

 وا رفتم. یصندل يجا رو همان

 

 :شاداب

 یم چسبانده بودم اما به طرز محسوسرا به ه میاز کار افتاده بودند. زانوها میتوانستم سرم را بچرخانم؟ تمام رفلکس ها یم مگر

زبانم  ریز قایکرد. قلبم را دق یتبسم عمق فاجعه را مشخص م دهیرنگ پر افهی. قنمی. الزم نبود صاحب صدا را ببدندیلرز یم

 به حال صورتم. يهم فرار کرده بود وا نماز دستا یکردم. خون حت یحس م

 ن؟یریبگ ادیفتوشاپ  نیخوا یم يجور نیا شیایخانوم ن -

بود از جا برخاستم و با تته پته سالم کردم. جرات نداشتم در  یو جان کندن یزد. به هر بدبخت میبه پهلو يسقلمه ا تبسم

 چشمانش نگاه کنم.

 .نیسرتون گذاشت يرو رو تیفتوشاپ کل سا يکه به هوا نمیب یسالم. م کیعل -

 کند. تبسم نگاه کردم. رسما مرده بود. به زور تالش کرد درستش به

 می... گفت می... بعد نرفت میداشت یعنی...  مینبود می... تنظ میباش میکه تنظ نینه ا یعنی. میبود می... ما تنظ زهیراستش چ -

 حالش خوب نبود، نشد! یعنیشده ...  زیچ یعنیبود ...  زیشد. شاداب چ زیکه چ میکن نیفتوشاپ تمر

 زدم و در دل گفتم: شیبه پا يا ضربه

 شدم. زیکنه من چ یحرف زدنت. حاال واقعا فکر م نیبا ا یبود؟ خفه ش زیتبسم! شاداب چ يریبم يا -

از اخم در صورتش  ياثر چینگاهش کردم. ه یرچشمی. زدینماند. بلند خند یمخف اکویگفت. حرکتم از چشم د يآخ خفه ا تبسم

 ه وجودم بازگشت.بود. آهسته آهسته آرامش ب دهیرا نشن مانی.حرف هادمیکش ینبود. نفس راحت
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خباثت!  ینوع طنت،یش یبودم. نوع دهیبود که تا به حال ند يزیبه جلو برداشت. با تعجب نگاهش کردم. در چشمانش چ یقدم

 یکردم تمام تنم قلب شده و م یگرفت. حس م یشدت م شتریخودم را به تبسم چسباندم. لبخند مرموز گوشه لبش هر لحظه ب

 یدستان ما ثابت شد و بعد به صورتمان برگشت. نم يرو يلحظه ا انش. چشمشین به پهلوزند. تبسم به کمرم چنگ زد م

 که خنده اش اوج گرفت. شمرده و آرام گفت: دیما چه د افهیدانم در ق

فتوشاپتون  نی. به تمرنیخانواده ندار میبه تنظ يازی. ننیمیخانوما. شما کامال تنظ نینباش نیکه نرفت یاصال نگران کالس -

 .نیمه بدادا

 عیلرزد. تبسم به خودش آمد. سر یرفت. با دهان باز به تبسم نگاه کردم. دهان او از من بازتر بود. احساس کردم لبم م و

 و گفت: دیرا جلو کش یصندل

 .یفتی. االن منیبش ای. بایب ایب -

 و منگ نشستم و آرام گفتم: جیگ

 م؟یمیما تنظ یچ یعنیبود؟!  یتبسم! منظورش از اون حرف چ -

 زل زد. وارینشست و به د یصندل يهم رو تبسم

 .مهیبود که خونوادمون تنظ نیفکر کنم منظورش ا -

 گذاشتم. میگلو يرا رو دستم

 .نیمیگفت خودتون تنظ مه؟یخونوادمون تنظ یچ یعنی -

 بر نداشت. وارینگاهش را از د تبسم

 .میکن مینو تنظخونوادمو میتون یخودمون م ندهیبود که در آ نینه! منظورش ا -

 در چشمم حلقه زد. اشک

 ؟يچه جور -

 حرکت گفت: یمات و ب همچنان

 با دقت به مسائل پر و پاچه. -

 را گاز گرفتم. لبم

 ده؟یحرفامونو شن یعنی -

 را نداد. جوابم

 تبسم با تواَم. -

 را برگرداند و گفت: شیرو

 م؟یترمو حذف کن نیا هینظرت چ -

 .دمیبر سر خودم کوب یدست دو
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 :اکوید

دو تا دختر واقعا سرحالم آورده بودند.  نیا ار،یبا دان یجر و بحث اساس کی. بعد از دمیخند یآمدم همچنان م رونیکه ب تیسا از

آورد و نتوانستم اسمش را  نییرا پا شیلحظه تبسم صدا کی يکه برا فیبچه نوزده ساله مظلوم، عاشق هم بود. ح نیپس ا

وا رفته شان دوباره  يها افهیحرف ها و تجسم ق يادآوریر خوش قد و باال و خوش پر و پاچه! از پس نیا ستیک نمیبفهمم و بب

 ساده و چشم و گوش بسته نبودند. مخصوصا آن تبسم مارمولک! دیرس یخنده ام گرفت. آنقدرها هم که به نظر م

 .میدیخندان شما رو د افهیبارم ما ق هیخدا رو شکر  -

 شهاب دست دادم. با

 ؟يشد دایداداش؟ کم پ ییاکج -

 را تکان دادم. سرم

 .ادیز یلیگرفتار شرکتم، خ -

 به پشتم زد و گفت: يا ضربه

 کار و بارت گرفته. یخدا رو شکر حساب یول -

 .مینشست یکالس خال کی يها یصندل يرو

 آره. خوبه، شکر! تو چه خبر؟ -

 و گفت: دیخند

 ؟ی. امشبو که هستیسالمت -

 .را تنگ کردم چشمانم

 امشب؟ مگه چه خبره؟ -

 و حال! فی. شب جمعه و کنایا اریباغ مه میخونم. قراره بر یهفته ست دارم تو گوشت م هیول حافظه!  يا -

 .یشگیهم ي! برنامه ها

 .يایبارم ن نیاگه ا يخر یلیدخترا هم هستن. به خدا خ -

 و گفتم: دمیکش میبه موها یدست

 ؟يبازم دختر فرار -

 گفت: ظیکرد و با غ اخم

هزار  يشد روز یمنف دزمونیماه بعدشم که جواب ا شیتا ش میکرد یغلط هیبار  هیکجا بوده.  يبرو بابا ضدحال. دختر فرار -

اونجا. اتاق  اریبا خودت ب ریرو بگ یکی. تو هم دست انی. بچه ها با پارتنراشون ممیو تاوانش رو پس داد میو زنده شد میبار مرد

 فراهمه. ی! همه چیعالمت یدنینوش ،یچادر عال ،یخال
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 زدم. پوزخند

 ارم؟یو با خودم ب رمیرو بگ یکیدست  -

 گفت: جانیه با

 .میکن ی. اونجا با هم مچتون مانیم نگلی. چند تا از دخترا هم سستیمهم ن ادیز ينکرد دایرو پ یحاال اگه کس -

 گفتم: به شانه اش زدم و یبرد خنده ام گرفت. دست یکه به کار م یاصطالحات از

 .نیخوش باش نینه داداش. من وقتش رو ندارم. شما بر -

 اش انداخت و گفت: ینیب يرو ینیچ

ت  هی. فکر کنم اونم همراه با کلتیهمه مثبت بودن؟ اصال من شک دارم به مرد نیاز ا يخسته نشد ؟یباش هیبار پا هیشد  -

 . اریبه دان يداد

 به پشت سرش زدم و گفتم: یمحکم ضربه

 هی. ادی. خوشم نمستمین يادیز يغلطا نیمن اهل ا گم،ی. صدبار گفتم بازم مشهیگم پررو تر م ینم یچیمن ه یهر چخفه!  -

رفتار کنم و  وونیح هی نیمثل اون احمق با دو تا دختر ع امی. حاال خودم پاشم برمیکلنجار م اریبا دان هیقض نیعمره دارم سر ا

 .اریتو و دان یارزون زاستیچ نیا هب ياگه مرد ؟یچیبه ه یچیبعدشم ه

 در هم گره زد و گفت: شتریرا ب شیابروها

 هی ننیتو رو بب کلیکه قد و ه نی. همچایسر ب هیخوان.  یکجا بوده؟ مگه قراره به زور باشه؟ اون دخترا خودشون م وونیح -

ردستانه؟ نه برادر من! دوره اون مثل ک نجایا ایعهد بوقه؟  ي. فکر کردرهیم ادتیشعارا  نیکه اصال ا شنیم زونتیآو يجور

 نمیباره. هم هی یماه يها یروابط و خوشگذرون نیدختر و پسرا به هم یتنها دلخوش ،مملکت ما طیشرا نیحرفا گذشته. با ا

دروغه.  میاگه وعده ازدواجم بد یاون قدر عاقل شدن که بفهمن ما پسرا حت گهی. دخترا هم دمیکن یکه دق م مینداشته باش

 یو دروغ ياغفال و نامرد چیه نیبراخودش. بنا یس رهیم یهر ک میبهش برس یدونن وقت یو م میهست یدنبال چ دونن یم

 ه؟یکجاش غلط اضاف نی. ابرنیاونا هم لذت م میکن یم فی. به همون اندازه که ما کستیهم در کار ن

 فشردمش.شانه اش گذاشتم و دوستانه  يکردم و از جا برخاستم. دستم را رو یآرام خنده

 يو کثافت کار يبند و بار یواسه ب یمناسب هیمملکت توج طیباشه داداش. مشکل تفاوت در طرز فکرمونه. از نظر من شرا -

نسخه رو  نیتونم ا یپسر. قطعا واسه اونا نم هی یحت ایدختر داشته باشم  هیکنم که خودم  یکه فکر م یی. من به فرداستین

 يدست پسرا چهیاجازه بدم ناموسم باز یبه راحت یمملکت و نداشتن سرگرم طیابودن شر تونم به بهانه خراب ی. نمچمیبپ

کنم که خودم  حتشیدرست نص ایکنم  تشیتونم درست ترب یم یطیمردم باشه و هر شب دست به دست شه. پس در شرا

 بد نگاه نکنه. سمبه نامو یکس ندهیکه در آ دیام نیکنم، به ا یبد نگاه نم یکرده باشم. من به ناموس کس یدرست زندگ

 توجه ادامه دادم: یاما ب دم،یبود به عقا میمستق نیتوه شخندشین
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 یجور فکر م هی یو از نظر شما مسخره! به هر حال هر کس دستی. مشکل از اعتقادات منه که کهنه و پوسنیشما راحت باش -

 یاما مجبورش نم گم،یبه برادرم. نظرمو م یکنم، حت لیتحم یرو به کس دمیکنه. من عادت ندارم عقا یم یجور زندگ هیکنه، 

. االنم رمی. منم راه خودمو منیدرسته، ادامه بد دیکن ی. شما هم همون طور که فکر مدهیعکس م جهیدونم نت یکنم چون م

 .نمتیب یبرگردم شرکت. بعدا م دیبا ياگه اجازه بد

 داد بلند شد و گفت: یکه با افسوس سرش را تکان م یحال در

 !يو چهار سال خودت رو کنترل کرد ی. موندم چطور سيریکاش حداقل زن بگ یول ،یباشه. هرطور راحت -

 آمدم. رونیلبخند دادم و از کالس ب کیرا با  جوابش

رحمانه تمام احساساتم را سرکوب کرده بود. او  یچطور ب اریسال ها دغدغه به سامان رساندن دان نیدانست که تمام ا یچه م او

ساعت کار در شبانه روز  ستیدانست ب یکند. او چه م یبشر را نابود م کی الیدانست غصه نان شب چگونه تمام ام یچه م

برادر کوچک تر  کی تیو فشار مسئول یکس یدانست درد ب یبه ...! او چه م دهیکشد چه رس یرا هم م اتیعشق به ح زهیغر

کند! آن وقت  یاش م یخال ستیکه مربوط به زندگ يزیاز هر چ شکند و یبچه ده ساله را در هم م کی يچگونه شانه ها

و زدن مخ  لیموبا یورژن گوش نیآخر دنیو خر نیکه تمام دغدغه اش عوض کردن سال به سال ماش یشهاب، کس

 زد. یو مشکالت جوانان م يبد مملکت و ناچار طیمن دم از شرا يمثل خودش بود، برا ییدخترها

بود.  یاما آن گوشه دنج مورد عالقه ام خال شه،یشرکت رفتم. شلوغ بود مثل هم يرستوران رو به رورا پارك کردم و به  نیماش

زن جوان و  کیگروه پسر و دختر، چند تا پسر،  کینظر گرفتم. دو مرد مسن،  ریکردم و مردم را ز لنتیام را سا ینشستم. گوش

 نییو سرم را پا دمیکس به جز من! دستم را به صورتم کش چیکس تنها نبود! ه چی! همفرزند کوچکش، سه دختر دانشجو. هو

چرا؟ چرا  یشهاب دلم را به درد آورده بود. فکرم را مشغول کرده بود که راست يخواستم قبول کنم، اما حرف ها یانداختم. نم

خوب و  تیم، حاال که موقعام؟ حاال که پول داشت ندهسن تنها ما نیچرا تا ا م؟یقدر تنها نی! چرا استمیآدم ها ن هیمن مثل بق

 م؟یکند. چرا باز تنها یهم از من نم يادیمستقل شده و  اریداشتم. حاال که دان اتیرفاه

در دلم تکان خورد. دلم بچه خواست. بچه  يزینشسته بودند نگاه کردم. چ کمیکه نزد يرا باال گرفتم و به مادر و فرزند سرم

 یو مهربان يریپذ تیبه مسئول یخودم باشد و زن خواست. زن يل خودم باشد. براکه ما ي. بچه اییبایو ز یکوچک نیبه هم يا

 دیق یعشق ب نیفرزندش داده بود. با هم يکوچک برا يحواسش را به گرفتن لقمه ها منشسته بود و تما میکه رو به رو نیهم

روشن  يپر کردن بسترم، برا يط براکه نورش تمام رستوران را تحت الشعاع قرار داده بود. دلم زن خواست. نه فق یو شرط

 يخواستم برا یم یکند اما زن یام م فهکال یسلطان يجاذبه ها یدانستم که به تازگ یروحم! م فیتلط يکردن خانه ام. برا

 يکه عشقش، خدا بیزن نج کیمن باشد.  يفقط مال من باشد. برا شییبایکه ز یخودم، نه مشترك با تمام مردان تهران. زن

مردتر، قرص  ياز آن از هر مرد رونیمثل مادرم! مثل زنان کردستان که در خانه زن بودند و ب یمردش باشد. زن شنیزم يرو

بلد  يبلد باشد. دلبر یکه زنانگ یزنانه! زن يپر از ظرافت ها با،یز ف،یخودم! لط يبرا یخواستم. عروسک یتر! زن م محکمتر، 

 من. يمن. فقط برا يباشد، اما فقط برا
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 ن؟ی. غذاتون رو انتخاب کردیجناب حاتم نیاومد خوش -

 به منو انداختم و گفتم: یبود. نگاه ستادهیمنتظرم ا يو با لبخند مودبانه ا نهیرا از بچه گرفتم. گارسون دست به س نگاهم

 .ستیشدم. گرسنم ن مونینه. ممنون. پش -

 خم شد و گفت: یکم

 .نیلیهر طور ما -

 زدم. رونیو از رستوران ب را برداشتم لمیپول و موبا فیک

شهره، در  يتک، در وفادار يزبانزد! در خانه دار ییبایبلند که در ز يقد د،یسف یروشن، پوست يخواست با موها یم یزن دلم

که بتواند مرا  یکه نتوانم از وجودش دل بکنم. زن یباشد. زن ازپامیباالتر از د یمقدس و در آرامش بخش مینجابت فراتر از مر

روزگار  نیکه در ا یروزم شود. زن یو دلخوش ردیکه خواب شب را از چشمم بگ یکند. زن مقرار یکه ب یخودش کند. زن دلتنگ

 شده بود. ابینه، اما کم ابیاگر چه نا

را  یسر تکان دادم. در دفترم را گشودم و جواب سالم سلطان شیبرخاست. برا میپا يساختمان شرکت شدم. نگهبان جلو وارد

پشت سرم آمد. حوصله اش را نداشتم. از گوشه چشم  یرا روشن کردم. سلطان وترینشستم و کامپ زمیادم. پشت مبه زور د

 پر از ناز و تمنا! شهیمثل هم شیست و مرتب و البته بدن نما و صدا يهاکامل و لباس  شیبا آرا شهینگاهش کردم. مثل هم

 خدمتتون؟ ارنیبگم ب ای نیغذا خورد -

 لطفا! يجان چافن هینه. فقط  -

نقش  یآمد گاه یبازگشت. بدش نم کیتکه ک کیو  يچا يمحتو ینیبا س قهیگفت و رفت. بعد از چند دق يکشدار چشم

 .ستادیکند. وسط اتاق ا يرا هم باز یآبدارچ

 ن؟ینیش یم نجایا -

بود. با تعجب نگاهش کردم  ستادهیبه دست ا ینیمبل نشستم. هنوز س يبخورم. رفتم و رو يزیکارم چ زینداشتم پشت م عادت

 و گفتم:

 .زیم يرو شیدیممنون. بذار -

 انداختم. نییبازش رها شدند. سرم را پا يافتاد. موها نییشانه اش سر خورد و پا يشد. شالش از رو خم

 ؟یحاتم يآقا -

 بود. ستادهیخم ا هنوز

 بله؟ -

 ن؟یندار اجیاحت يا گهید زیچ -
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 کریدر و پ ینازك و ب يمانتو نیا ری! زیاش ثابت ماند. لعنت نهیباز و خط س قهی يا نگاهم رونه، ام میرا باال گرفتم که بگو سرم

که پر از وسوسه و  یچشمانش نگاه کردم. چشمان يهم فشار دادم. تو يرا رو میبود. دندان ها دهیتاپ هم نپوش کی یحت

 و گفتم: دمیتوانستم در هم کش یم که ییرا تا آنجا میدعوت بود. اخم ها

 .دیببر فیتشر دیتون یخانوم. م ریخ -

 .ستادیزد و راست ا يلبخند

 پس با اجازتون. -

کردن حس  داریدر ب تشیشهاب و موفق هی یلب فحش ریشد. ز شتریب تمیسره سوخت. عصبان کی. زبانم دمیداغ را سرکش يچا

 تلفن را برداشتم. یو گوش دمیکوب ینیس يخفته ام دادم. فنجان را تو يها

 به اتاق من. ادیب یخانوم صالح نیبگ -

 يکه زن حدودا پنجاه ساله ا ی. خانوم صالحدمی. در که زدند از جا پردمییهم سا يضرب گرفتم و دندان رو زیم يآمدنش رو تا

 بود داخل شد.

 ن؟یداشت يبا من امر -

 که به نشستن دعوتش کنم، بدون مقدمه گفتم: نیا بدون

 .نیبکش یزحمت هیشرکت  نیا شکسوتیخوام به عنوان پ یم -

 متانت به صورتم نگاه کرد و گفت: با

 کنم. در خدمتم. یخواهش م -

 پاك کنم. میکردم اثر خشم را از صدا یسع

و اگه تکرار  ستیطرز پوشش مناسب شرکت من ن نیباشن. ا دنشونیمراقب رفتار و لباس پوش شتریب نیبگ یبه خانوم سلطان -

 .کنم یبرخورد م يا گهیبشه طور د

 رنگ به رنگ شد و گفت: چارهیب زن

 ست؟ین يا گهیبله. چشم. حتما! امر د -

 کرد. یآمد. بدون حرف و سوال اضافه کارش را م یخصلتش خوشم م نیا از

 نه ممنونم. -

 تیثیدادم ح یهمه تجربه اجازه نم نیسن و سال و ا نیکردم و به کارم مشغول شدم. قطعا با ا يرا که بست پوف کالفه ا در

 خدشه دار شود. یمثل سلطان یزن لهیام به وس يو کار یاخالق

 

 :شاداب

 را مقابل دهانم گرفت و گفت: سیساند ین تبسم
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 ؟يعاشقش شد يجور نیداره که تو ا یشرِك چ نیآخه ا ؟يآورد ریرو گ سیجرج غمبریهمه پ نیا نیتوام ب -

 رفتم و گفتم: يغره ا چشم

افتضاح چطور  نی. همش چشمم تو چشمشه. آخه االن با اشمیکنم. منش یکار م من تو شرکتش ؟یزن یچرا حرف مفت م -

 برم شرکت؟

 را در دهان خودش گذاشت و گفت: ین

استرس پر و پاچش رو داشته  دیبه بعد همش با نیرو بگو. از ا اکویقسمت ماجرا فکر نکرده بودم. د نی. به اایگیراست م -

 کنه. مشیازت قا دیبا یه گهید ياردونه تو بهش نظر د یکه م نیباشه. نه ا

 ام گرفته بود. با ناله گفتم: هیتبسم گر یالیخ یهمه ب نیا از

 کارو از دست بدم. نیتونم ا یمن نم زم؟یتو سرم بر یباش! بگو چه خاک يکم جد هیتبسم جون مامانت  -

 تعجب نگاهم کرد و گفت: با

 یزنن و اظهار نظر م یو مناطق ممنوعه ما حرف م نییر مورد باال و پاد دهیورپر يپسرا نیهمه ا نیا ؟يوا! چرا از دست بد -

 .میکفر که نکرد میگفت يزیچ هیجنگ زده و خاك بر سر اونا  هیبارم ما در مورد ناح هیگزه. حاال  یکنن و ککشونم نم

 بکوبم. داد زدم: واریخواست سر خودم و تبسم را همزمان به د یم دلم

 تبسم! -

 را در دستش مچاله کرد و گفت: سیساند پوکه يخونسرد با

 .یزن یم غیج یبه حال وقت يرو اعصاب آدمه. وا ركیرجیج نیع شیجور نیاَه! داد نزن. صدات هم  -

از  یدوشم انداختم و بدون خداحافظ يرا رو فمیکردم. ک یم يفکر کیخودم  دیشد. با یگرم نم یدوست ما آب نی! از اریخ نه

 . دستم را گرفت و هن هن کنان گفت:دیالم دوزدم. دنب رونیدانشگاه ب

که. اصال بهش فکر نکن! انگار نه انگار!  ومدهین نیکه افتاده. آسمون به زم هیخب اتفاق ؟یشیچرا ناراحت م ؟يریکجا م -

وگرنه اون قدر خوش اخالق و  میزن یدر مورد اون حرف م دهیرفتار کن. بعدشم من مطمئنم نفهم یعیو طب يکامال عاد

 دون نبود.خن

 .دیدر دلم تاب ينور

 ؟یگیراست م -

 فوت کرد. رونیرا محکم به ب نفسش

 يزنه اون جور یداره در مورد پر و پاچت حرف م یکی يذره اون مخ آکبندت رو به کار بنداز. اگه خودت بشنو هیآره بابا.  -

 ؟یکن یجنتلمنانه رفتار م

 به فکر فرو رفتم. یکم

 .ستیواسشون مهم ن زایچ نی. استنیآخه پسرا که مثل ما ن -
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 به خودش گرفت و گفت: يمتفکر افهیق

 نیاز گل نازك تر بهش بگو. بب يحساسن. جرات دار یلیخ شونیمنطقه جنگ نیرو ا ییگفته؟ اتفاقاً به طور کامال استثنا یک -

 کنن. یکارت م یچ

 .دمیخند یاوج غم و افسردگ در

 .رهیگ یخندم م نمشیتبسم! من بب يوا -

 را گرد کرد و گفت: انشچشم

 ش؟ینی. مگه قراره ببيغلط کرد -

 ام شدت گرفت. خنده

 منحرف. گمیرو م اکویگمشو. د -

 گفت و ادامه داد: یآهان

دو  نیشکمشون. اگه به ا ریوجب ز هیواسشون مهمه. شکمشون و  زی. به قول مامانم مردا فقط دو چهیجور نیخالصه آره، ا -

که  ستین یتهرون يپسر سوسوال نیدور گردنت. تازه اونم مرد کرد مثل ا ندازنیکنن کراوات، م یشلوارتو م یتا چپ نگاه کن

پر و پاچه مورد بحث مال خودش بوده وگرنه همون جا از سر  دهینفهم اکویباش د مئنمط نی. بنابراشهیوارد عمل م می... مستق

 کرد. یم زونمونیآو تیدر سا

 و گفتم: دمیکش یآه

 نی. ببرمیبگ ادیسرم قول داده بودم فتوشاپ  ریکنه. خ یدر موردم م يدونه چه فکر یمن که رفته. خدا م يوبه هر حال آبر -

 برم شرکت و تو چشماش نگاه کنم؟ ییزدم! حاال با چه رو يچه گند

 انداخت و گفت: میبازو ریرا ز دستش

خاطره رو تو  نیشناسم ا یمن که تو رو م یول ه،ریم ادشیاون  یقرمز نکن شینیب یو هر بار م یاگه تو خودت رو کنترل کن -

 دونم. ی. میکن یم يذهنش ابد

 را با خشونت پس زدم و گفتم: دستش

 .یسر توئه! شرف واسه من نذاشت ریفتنه ها همش ز نیکنه. خوبه که ا یم حتیداره منو نص یک نیبب -

 آن جا کرد و با آرامش گفت: ریرا گرفت و دوباره دستش را ز میبازو

بود؟ آها ...  ی. اسمش چمیخوشگلش حرف بزن قیدفعه در مورد پر و پاچه اون رف نیا ایب گمیاتفاقا تازه خوشم اومده. م -

 .میاریب رتیکم سر غ هیروش  نیشه، بلکه اونو به ا یبلند نم يکه بخار اکوید نیشهاب. از ا

 .دمیشیام اند یتآمدم. به ناچار سکوت کردم و به بدخ یدختر که بر نم نیپس زبان ا از

 سرم را رو به آسمان کردم و گفتم: دمیدر شرکت که رس به

 .نمیرو نب اکویکمک کن من امروز اصال د ایخدا -
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 یمشغول بحث بود. آهسته سالم کردم. صالح یمواجه شدم که با خانم صالح یسلطان یکه شدم با صورت قرمز و عصب وارد

 که به شدت کنترلش کرده بود گفت: ییبا صدا دنمیمحض دبه  یجوابم را داد، اما سلطان یبا مهربان

شه  یعرقشون نم يکارن، که از بو یکدوم بوته عمل اومدن و چ ریز ستیکه معلوم ن هیمشت گدا گشنه دهات هی اقتشیل -

 جذب کنم. يبودن واسش مشتر انیکنم با مرتب بودن، به روز بودن، خوش ب یم یکه سع ینه من ،یبش کشونینزد

 دادم؟ من؟  یعرق م يبوته عمل آمده بودم؟ من بو ریمن ز ؟یگفت؟ گدا گشنه دهات یتنم رفت. مرا م از حس

 معذب نگاهم کرد و گفت: یصالح خانوم

 ؟يدخترم. از دانشگاه اومد یخسته نباش -

 شی! دستم هم پکردم، شرافتمندانه یخواندم. کار هم م ینبودم. درس م یبود. من گدا گشنه دهات دهیچسب نیبه زم میپاها

گرفتم.  ینداشتم، اما هر روز صبح دوش م يداشت؟ جرم بود؟ عطر فرانسو یبیبودن چه ع یدراز نبود. اصال مگر دهات یکس

 یپدرم معتاد بود، ول دیبودم. شا امدهیبوته هم به عمل ن ریداشتم. ز یم هشاننگ زیتم شهیهم نو نبودند، اما هم میلباس ها

 !دیارز یاش به تمام ملکه ها و پرنسس ها م دهیگند يتار مو کی. دیارز یپرنسس ممادرم به صد تا ملکه و 

 .دمیرا شن یسلطان يصدا

مظلوم شکمشون باال اومد و اسم  يها افهیق نیبا هم یو رفتن، وقت دنیدار و ندارش رو باال کش نایفردا پس فردا که هم -

 دونه. یمث منو م یکیشرکت را لکه دار کردن، قدر 

 . من دزد بودم؟ من خراب بودم؟ من؟!دندیکوب یلیهزاران دست همزمان با هم بر صورتم س رانگا

 گفت: یبه سمت من آمد و به آرام یصالح خانم

 .گهیم يزیچ هی يجور نیهم ه،ی. عصبانستی. با شما ننیبش ایچرا ماتت برده دخترم؟ ب -

 ه.قدر نی. حد و اندازش همقیهر چه ال قیاصال راست گفتن خال -

 به من نگاه کرد. ریبا تحق و

 مشتم فشار دادم و آرام گفتم: يرا تو فمی. بند کفتمیکردم االن است که ب یم احساس

 . هم پدر دارم، هم مادر.ومدمیبوته هم عمل ن ریمن نه دزدم، نه خالفکار، نه خراب، نه گدا گشنه! ز -

 کرده بود گفت: اهیرا س رشانیز ملیچشمان گشاد شده که ر با

 بله؟ -

 تمیرسد به خاطر فقر به شخص یاز راه م یدادم هر کس یاجازه م دیکردند. نبا یرا باال بردم. به جهنم که اخراجم م میصدا

 کند. نیتوه

 شرکت؟ نیتو ا امیداشتم ب یاجیخواستم خراب باشم، چه احت یکنم، م يخواستم دزد یاگه م -

 گفت: متیدستم را گرفت و با مال یصالح خانوم

 اداب جان!ش -
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 و گفتم: دمیکش رونیمقنعه ب ریرا از ز میاز موها يا دسته

 دم؟یعرق م يبو فم؟ی! من کثیخانوم صالح نیبب -

 را نشانش دادم. لباسم

 دن؟یبو م فه؟یلباسام کث -

 کرد در آغوشم بکشد. اشکم را پاك کردم و ادامه دادم: یسع

 دستم کج بوده؟ پامو کج گذاشتم؟ دن؟ید ییخطا دن؟ید یاز من حرکت نجامیده روز که ا نیتو ا -

 از جا بلند شد و گفت: یسلطان

 هم در آورده!  یواه واه! چه زبون -

 تند شد. یصالح

 داره؟ یطفل معصوم چه گناه نیبسه سحر! ا -

 به هر سه نفرمان نگاه کرد و گفت: قیعم يآمد. با اخم ها رونیب اکویاتاق باز شد و د در

 چه خبرتونه؟ -

 کرد. یدست شیپ یسلطان

 راه انداخته. ییباز یچه کول نیبب ایدونم واال. ب ینم -

 به صورتم نگاه کرد و گفت: اکوید

 ش؟یایخانوم ن هیچ انیجر -

 نگفتم. یچیانداختم و ه نییرا پا سرم

 با شما هستم خانوم. -

 شد و گفت: اکوید کینزد یلطانزد؟ من فقط از خودم دفاع کرده بودم. س ی. چرا سر من داد مدیخوردم. تنم لرز تکان

 جور آدما جنبه ندارن. نی. بهت گفتم اادیمن در م يتو رو يچه جور نیماه نشده اومده بب هیهنوز  -

 را فشرد و گفت: میبازو یاشکبار نگاهش کردم. صالح يچشم ها با

 نداره. يریشاداب تقص -

 نگاهش نکرد. تنها گفت: یحت اکوید اما

 تو اتاق من. ایب -

که فاتحانه نگاهم  یلرزان از مقابل سلطان ي. با قدم ها"برو" یعنینگاه کردم. چشمانش را باز و بسته کرد.  یعجز به صالح با

 کرد گذشتم و وارد اتاق شدم. یم

 اون درو ببند. -

 انداختم. نییرا در هم قفل کردم و سرم را پا میرا بستم. دست ها در
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 .نیبش ایب -

اش نگاه کنم.  یو در چشمان عصب رمیتوانستم سرم را باال بگ ینشستم. نم شیکردم و رو به رو کف دستم صورتم را خشک با

شدم. انگشتانم را خم کردم. حاال که مقابل  رهیکوتاه و از ته گرفته ام خ يگذاشتم و به ناخن ها يزانوها يرا رو میدست ها

 ینداشتم. سلطان يجلب مشتر يبرا یتیجذاب چی. من هدیگو یراست م یسلطان دیاتاقش نشسته بودم فکر کردم شا يتو اکوید

آمد تا  یها م يبه چشم مشتر شتریب یلیکرد، خ یم باترشانیرنگارنگ ز يبلند و خوش فرم که با الك ها يبا آن ناخن ها

 رنگ و لعاب. یساده و ب افهیق نیمن. با ا

 ه؟یچ انیخب حاال بگو جر -

هم فشار  يرا رو میرا به هم چسباندم و لب ها میجا خوردم. زانوها شیصدا دنیشنخودم غرق بودم که با  يایقدر در دن آن

 ام افتاد. دهیانگشت خم ياشک از گونه ام سر خورد و رو يدادم. قطره ا

 شاداب؟ -

 به،یاو غر ياسم با صدا نیمتفاوت بود؟ چرا انقدر ا گرانیشدم. با من بود؟ گفت شاداب؟ پس چرا انقدر شاداب گفتنش با د داغ

 اما قشنگ تر بود؟

 شاداب خانوم با شمام. -

قدرت  يرو میاشک ها دمیترس ی. مدمیخانم، بگو شاداب، بدون خانم. فقط بگو شاداب! دوباره دستم را به صورتم کش نگو

 را برداشت و به سمتم گرفت. زیم يرو يام اثر بگذارد. جعبه دستمال کاغذ ییشنوا

 اشکاتو پاك کن. ایب -

 لب گفتم: ری. چون عالوه بر چشمانم دماغم هم به کار افتاده بود. زدیبه فکرش رسخوب که  چه

 ممنون. -

 شده. یمن نگاه کن و بگو چ يخب حاال تو چشما -

 توانستم. یچشمانش نگاه کنم؟ نم يتو

 شاداب خانوم من منتظرما. -

در  شیپ قهیاز خشم چند دق يکه اثر دمیهمف یکردم، ول يبه چشمانش خوددار میسرم را باال گرفتم. از نگاه مستق آرام

 کار متنفر بودم. نیکنم. از ا ییخواستم بدگو یگفتم؟ نم یم دیراحت شد، اما چه با المیخ ی. کمستیصورتش ن

 را به صورتم دوخته بود. آرام لب زدم: چشمانش

 .ادیاز من خوششون نم یکنم خانوم سلطان یفکر م -

 وزنش درست کرد. يبرا یگاه هیتک شیپاها يد دستش روجلو خم شد و با قرار دادن ساع به

 چرا؟ -

 .دمیفهم یدختر را نم نیا یهمه دشمن نیا لیدهانم را قورت دادم. واقعاً چرا؟ من دل آب
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 دونم چرا منو دوست ندارن. ینم یندارم، ول شونیدونم. به خدا من کار ینم -

اما  م،یبگو اکوید يرا برا شیاست تک تک حرف ها و زخم زبان هاخو یغصه ام گرفت. دلم م تمیهمه مظلوم نیهم از ا خودم

 شد. یم ییبدگو

 !هیدونم اون کار بد چ یخودم نم یکردم که ناراحت شدن، ول يکار هی دمیشا -

 .دیخودش را به سمت من کش شتریب

 .نمتیشاداب! بب -

 لحن خوش آهنگ را نداشت. نیا. قلبم طاقت شیایخانم ن ایشاداب. همان شاداب خانم بهتر بود  دینگو کاش

 به من نگاه کن دختر جان. -

 صورتش نگاه کردم، اما به چشمانش نه. به

 .یگفت یتونم حدس بزنم که اون حرفا رو در جواب چ یو م دمیمن حرفات رو شن -

! از کینزد یلیبلند شد و کنار من نشست. خ شیرا گرفت و اشک در چشمم خانه کرد. از جا میدوباره بغض گلو شیادآوری با

 .دمید یم میاهایکه در رو ییها کیهمان نزد

 تیتنگ دست نیروز ا هیبا تالش و همت  یتون ی! تو مهیبودنت خجالت نکش. خجالت مال فقر فرهنگ ریوقت بابت فق چیه -

 برسه که ... ییخدا به داد اونا یول ،یرو حل کن

 ند و بعد لبخند زد.ما رهیبه چهره ام خ یرا قطع کرد. نگاهش کردم. کم حرفش

 گم؟یم یچ یفهم یم -

. دستش را دیداد تمرکز کنم، اما سرم را به عالمت مثبت تکان دادم. بلندتر خند یفاصله کم اجازه نم نیا یعنیبودم.  دهینفهم

 زدم. آتش گرفتم. مردم! خیدستم گذاشت.  يرو

 . باشه؟یول بده عوض نشدوست دارم. ق یکه هست يجور نیکه من تو رو هم نهیخوبه! آخرش ا -

 جور که بودم دوستم داشت؟ نیکرد؟! دوستم داشت؟ هم یمرد با من چه م نیا ایخدا

 شاداب؟ يدیقول م -

. در دمیکش رونیدستش ب ریسوخت. آرام دستم را از ز یبزند. تمام تنم م رونیب نهیکردم االن است که قلبم از س یم احساس

 به قول. دهیدادم، چه رس یمخواست  یلحظه اگر جانم را هم م نیا

 .دمیقول م -

 دستم را گرفت. دوباره

 .دمیبلندتر بگو. من نشن -

 .دمیام د یکیرا در نزد لیرفتم. به خدا قسم عزرائ یاز حال م داشتم

 .دمیقول م -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٤٦ 

 داد و دستم را رها کرد. رونیرا ب نفسش

 دختر خوب! نیآفر -

 د؟یرس یقلبم به گوشش نم يصدا یعنی. دیکشبدنش را  یدو دستش را پشت سرش گذاشت و کم هر

 کنم بتونم کار کنم. یسر کارمون. هرچند که من انقدر گشنمه که فکر نم میبهتره بر -

و به دستش دادم. با  دمیکش رونیرا ب یکیکوله ام را باز کردم و پالست پیز عیمن گرسنه بود. سر ياکویاش بود. د گشنه

 محبت نگاهم کرد و گفت:

 ؟هیچ نیا -

 گفتم: آرام

 .نیشما بخور ستی. مامانم واسم گرفته. من گشنم نهیو سبز ریدو لقمه نون و پن -

 را خودش برداشت. یکیلقمه را به دست من داد و  کیرا باز کرد.  کیهمان لبخند مرموز و قشنگش پالست با

 .میبا هم بخور ایپس ب -

 کرد و گفت: یفینه، اما اخم ظر میبگو خواستم

 چسبه بهم. ینم یی. تنهاگهیبخور د -

مشترك  يغذا نی. اولدمیشیاند یمشترکمان م يغذا نیخوردم تا به او بچسبد. او مشغول شد، اما من به اول یم دیپس با خب

 به لقمه اش زد و به من گفت: ی. نگاهش کردم. گاز بزرگاکویمن و او، من و د

 .یش میبخور. بخور تا تنظ -

 .دیو او قاه قاه خند دیخون بدنم به صورتم دو تریتمام پنج ل روانه ام کرد. یظیچشمک غل و

 

 :اکوید

صدا  نیپروژه سنگ نیکرد. ا ی. سرم درد مدمشانیگرفتم و با انگشت شصت و سبابه مال وتریخسته ام را از صفحه کامپ چشمان

 کیامروزم همان  يتنها غذا خواست. گرسنه هم بودم. یفنجان سکافه داغ داغ م کیبود. دلم  دهینفس همه را بر مایو س

از جا بلند شدم و از  عیبود؟ سر امدهین یخداحافظ يرفته؟ چطور برا یعنیکجا بود؟  یشاداب بود. شاداب؟ راست ریلقمه نان و پپن

 .نیدختر بچه کوچک را بب نیرفتم. آخ! ا رونیاتاق ب

 دارشیب امدیبود، اما دلم ن میت نگاه کردم. نه و نبود. به ساع دهیکتاب و دفترش گذاشته و خواب يرفتم. سرش را رو کشینزد

را  انیمخصوص مشتر یچوب یخودم بردارم. صندل يآرامش را برا نیاز ا یخواستم کم یکنم. چهره اش غرق آرامش بود. م

دستش  کیبود.  ختهیصورتش ر يزده و تو رونیمقنعه ب ریاش از ز یمشک ختل يبرداشتم و کنارش گذاشتم و نشستم. موها

داشت.  یقشنگ ي. مژه هادیکش یصدا نفس م یگونه اش و آرام و ب يرا رو گرشیگذاشته بود و دست د شیکتاب ها يرا رو

قشنگش فاصله افتاده بود  يلب ها نیشود. ب داریب دمی! دلم خواست لمسشان کنم، اما ترسشیآرا يذره ا ی! بدون حتاهیس اهیس
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 د،یرا کنار زدم. پلکش لرز شیموها اطیشد. دستم را جلو بردم و با احت یم نییو آهسته باال و پا کیتمیکوچش ر يو شانه ها

 خوابش برده بود. قیقدر عم نیا یناراحت طیشرا نیچقدر خسته بود که با همچ نینشد. بب داریاما ب

را  شانیرف هاحرصم گرفته بود. ح تشیهمه مظلوم نیسرش داد زده بودم. از ا یشده بودم. حت یامروز از دستش عصبان چقدر

زد، نه آن طور مظلومانه، نه  یم یگوش سلطان يتو یکرد. حت یخواست محکم تر از خودش دفاع م یبودم. دلم م دهیهمه شن

روز مدرسه اش که بچه  نیاول ادیافتادم.  اریدان ادی دمیاش را شن هیگر يصدا یوقتآن طور آرام و مودبانه. امروز پشت در اتاق 

من فقط  دنیبود و تا رس ستادهیگوشه ا کیفقط  اریکهنه مسخره اش کرده بودند و دان يو لباس ها يها به خاطر لهجه کرد

صورت  يانگشتانم رو يهفته جا کیکه تا  دمیگوشش کوب يتو يرا زدم. طور اریبار دان نیاول يکرده بود. آن روز برا هیگر

اجازه بدهد اصالتش را مسخره کنند. حق ندارد به خاطر  نگرایکرد. سرش داد زدم. گفتم حق ندارد به د یم ییخودنما دشیسف

 نیصورت ا يرا امروز تو یلیخواستم همان س یخور بزرگ شود. حق ندارد که از حقش دفاع نکند. م يبودنش تو سر ریفق

ر ملعبه قد نیبه خرج ندهد. ا يقدر متانت و صبور نیدست بردارد. ا یسادگ نیاز ا یبزرگ شود. کم ی. بلکه کمبزنمدختر 

و مضطرب در گوشه مبل جمع شد  دهینشست و آن طور ترس میرو به رو ینشود، اما نتوانستم. وقت یمثل سلطان يدست افراد

دختر صفا و  نیآمد از ا فمیآمد. ح فمیکه ...! ح ي. خواهر سه ساله اختاندا انیدا ادیپر از اشکش مرا  ينتوانستم. چشم ها

تماسِ دست کامال  کیشدند و از  یم دیمرد سرخ و سف کیصد دخترها هنوز در برابر . مگر چند دررمیاش را بگ یسادگ

 یو دم بر نم دندیجنگ یخانواده شان م يغل و غش، اما مردانه برا یگرفتند؟ چند درصدشان مثل شاداب ب یدوستانه گُر م

گناه  تی؟ گله کنند و آن طور با معصومکنند تیشدند، اما حاضر نبودند شکا یشدند، خرد م یم ریآوردند؟ چند درصدشان تحق

کرده بودم، اما  ارشیرا داشت و من فقط هش يزیظلم ست نهیزم ارینبود. دان اریگرفتند؟ نه! شاداب دان یرا به گردن خودشان م

دختر ذاتاً  نیکرد. ا یبود، باز هم فرق نم یاگر ثروتمند و غن یرا نداشت، حت یکنون تیاگر موقع یمظلوم بود. حت تاًدختر ذا نیا

 نیتوانم ا یدانستم چطور م ی...! امروز واقعاً درمانده شده بودم. نم انی... دا انمی. داانیمظلوم و ساده و پاك بود. درست مثل دا

. بدتر دمید یرا نم شیگلو نیمحو کردن بغض سنگ ییکوچکش را مرهم بگذارم. در خودم توانا دلبچه سرمازده را آرام کنم و 

کردم، اما  یو نوازشش م دمیکش یبود. پدرانه در آغوشش م يگریهر دختر د دیبود. شا دهیکه از خود من هم ترس نیاز همه ا

نوازش دوستانه، برادرانه،  کیآورد. هنوز بچه تر از آن بود که فرق  یرا تاب نم ییتماس ها نیدختر بچه معصوم چن نیا

دختر واقعا بچه است. آرام کردنش به  نینه، ا دم،یآورده بودم، اما بعد ددهد. کم  صیتشخ گرید يزهایپدرانه، دلسوزانه را از چ

صورت  يرو اشد خنده ر یبچه ها م يو اسباب باز يشدن در باز کیکودك است. همان طور که با شر کیآرام کردن  یراحت

ا ذوق به غذا خوردنم نگاه ساده اش دلش را به دست آورده بودم. آن چنان ب يشدن در غذا میآورد. من هم با سه انشانیگر

 من فراموشش شده است. ادیو فر یبه کل سلطان دمیکرد که فهم یم

خودش هم بود. چشمانم  يدرس ها سیدست نو ينگاه کردم. به جز فتوشاپ جزوه ها زیم يرو يپخش و پال يکتاب ها به

شکننده بود. کاش  یلیبود. خ فیضع یلیکوچک بود. خ یلیخ یهمه سخت نیتحمل ا يدختر برا نیهم فشار دادم. ا يرا رو

که  يخورد. طور یکه به درسش لطمه نم يشد. طور یهمه خسته نم نیکه ا يکمکش کنم. طور يگریتوانستم طور د یم
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 يبرادرش! ا ای ندیتوانستم به او بقبوالنم که مرا مثل پدرش بب ینشست. کاش م یکوچکش نم يشانه ها يهمه فشار رو نیا

را حس  ترحماما تبسم هشدار داده بود. گفته بود اگر  رم،یبال و پرش را بگ ریاش را قبول کنم و ز یستگذاشت سرپر یکاش م

 یچهار صد هزار تومان را از سفره خانواده اش قطع کنم. نم نیخواستم ا یرود و من نم یزند و م یرا م زیهمه چ دیکند ق

 خواستم. یبسپارم. نم یلعنت تهران نیا يبزرگ شده را به دست گرگ ها انیدا نیخواستم ا

و آرام  ستادمیسرش ا يگذاشتم. رو شیرا سر جا یشده بود. بلند شدم و صندل رشیبه ساعتم نگاه کردم. حتما د دوباره

 زدم. شیصدا

 شاداب! -

را تکان  نشان نداد. دوباره و سه باره اسمش را خواندم، اما فقط سرش را جا به جا کرد. به ناچار شانه اش یعکس العمل چیه

را به خاطر آورد. ناگهان برخاست و با وحشت  تشیتا موقع دیطول کش ی. با تعجب نگاهم کرد. کمدیو از خواب پر دیدادم. ترس

 گفت:

 ! خوابم برده بود.يوا -

 زدم و گفتم: يهم شرمزده ست و هم نگران. لبخند دهیحال د نیاو را در ا سشییکه ر نیدانستم از ا یم

 شده. ریرو جمع کن. د لتیسانداره. و یبیع -

 نگاه کرد. يواریرا چرخاند و به ساعت د سرش

 ... مامانم! يوا -

 گشتم گفتم: یکه به اتاقم بر م یحال در

 رسونمت. یمن م -

 

******** 

 فرمان نشستم و گفتم: پشت

 کمربندت رو ببند. -

 بود. نیریدختر ش نیمام حرکات اکرد و بستش. ت شیدایو با نگاه دنبال کمربند گشت. پ دیبه عقب چرخ یکم

 خب کجا برم؟ -

 خجالت گفت: با

 شرمندم. مزاحمتون شدم. -

 زدم و گفتم: يلبخند

 آدرسو بگو دختر جون. -

 انگشتانش در هم متوجه شدم که استرس دارد. آرام گفتم: چشیزدم و راه افتادم. از پ استارت
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 بدم؟ حیواسه مامانت توض امیخودم ب يخوا ینگران نباش. م -

 را نگاه کرد و گفت: رونیپنجره ب از

 . نگرانه!ستادهیدونم االن دم در خونه ا یکنه. فقط م ینه. حرف خودمو باور م -

 که حواسش را پرت کنم گفتم: نیا يحد به دخترش اعتماد داشت. برا نیمادر تا ا کیخوب که  چه

 ه؟یاسم خواهرت چ -

 .يشاد -

 ؟يخواهر رو دار هی نیهم -

 بله. -

 خواست بدانم. ینه اما دلم م ایاست  حیصح دنشیدانستم پرس ینم

 کنه؟ یکار م یمامانت چ -

 .دهیرو انجام م اشیمنجوق کار شتریدوزه. ب یلباس عروس م -

 پدرت چطور؟ -

 نگاهم کرد. زیت

 زنده ست؟ -

 ت. آهسته گفت:نداش شانیرنگ يها و چراغ ها ابانیزدن خ دید يبرا یلیتما گریانداخت. د نییرا پا سرش

 بله زنده ست. -

 مشخص بود که دوست ندارد در موردش حرف بزند. کامال

 کارست؟ یخب چ -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 . معتاده.کاریب -

 زده بودم. حدس

 کنه؟ یم یبا شما زندگ -

 گردنش فرو برد. يتو شتریرا ب سرش

 .نمشیب یآره! اما من نم -

 بدانم. شتریاش ب یاما دوست داشتم از زندگ دم،یفهم ی. مدیکش یبود. خجالت م تیاذ

 چطور؟ -

 داد و گفت: رونیرا محکم ب بازدمش
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 يبرم تو یرو م يمن شاد رونیب ادیاگه بخواد ب ای. ادینم رونیب میما خونه ا یدرش بسته ست. وقت شهیاتاقه که هم هیتو  -

 .نمشیاتاق. دوست ندارم بب

 دختر. نیدردش کم بود ا کی نیهم

 ا؟چر -

 :میزد. مجبورم کرد که بگو یموج م يکرد. در چشمانش دلخور نگاهم

 نگو. یدر موردش حرف بزن ياگه دوست ندار -

 و گفت: دیکش یآه

 .نمیخوام چهره االنش رو بب ی. نمادیب ادمیکه دوست داشتم  يخواد بابامو همون جور یدلم م -

 کاستم. نیاز سرعت ماش یکم

 ه؟مگه چند ساله که معتاد شد -

 چسباند و گفت: نیماش شهیاش را به ش یشانیپ

 ده سال. -

 کردم. او ادامه داد: سکوت

 یاطینداشت. مامانم خ يبهتر بود. بابام برقکار بود. درآمد بد یلیخ طمونیشرا یول م،یپولدار نبود یلی. خادیم ادمیقبلش رو  -

 میبار همه با هم رفت نی. واسه اولمیدیخونه رو خر نیا یوقت آورد. یبه خودش فشار نم نقدریکمتر از االن. ا یلیخ یکرد، ول یم

 کیبود. به  مونیخوش يروزها نیاون موقع پنج سالش بود، من هشت سالم. اون شب آخر ياد. شمیرستوران. جشن گرفت

از اون اتاق  هگی. بابا هم ددیرو به دوش کش یتنه خرج زندگ هینابود شد. از اون به بعد مامانم  مونیکل زندگ دهیسال نکش

 .نیهم مش،ینیبب می. ما هم نخواستومدین رونیب

 ییایکه به دروغ متوسل نشده بود دن نیرا گفته بود، هم زیکه صادقانه همه چ نیدهد، اما هم حیتوض نیاز ا شترینداشت ب قصد

 عوض کردن جو گفتم: يبراکردم.  یم ياش کنجکاو یدر مورد زندگ دی. نبادیلرز یکرد، اما چانه اش م ینم هی. گردیارز یم

 اوضاع فتوشاپ چطوره؟ -

 گفت: آرام

 سخته! یلی. خستیخوب ن ادیز -

را  وتریمباحث کامپ نیاز سخت تر یکیکتاب،  يآن هم از رو وتر،یبود که با آن حجم درس خودش و بدون کامپ يادیز توقع

 .اموزدیب

 . خوبه؟میکن یم نیتمرکه سر هردومون خلوت تره با هم  تیساعت آخر کار کیاز فردا  -

 تعجب نگاهم کرد و گفت: با

 آخه ... -
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 زهیجا هی یخوام مسلط بش یکه م يدر عرض ده روز اون جور یبه نفع منه. اگه بتون يریبگ ادیآخه نداره. هرچه زودتر  -

 . قبوله؟يمن دار شیپ

 گفت: يو با شاد دیخند

 قبوله. -

 دختر را خوشحال کرد. نیشد ا یراحت م چقدر

 به کوچه دادم و گفتم: يا ارهاش

 جاست؟ نیهم -

 به دور و برش کرد و گفت: ینگاه

 .میدیا چه زود رس -

 داخل کوچه بروم اما مانع شد. خواستم

 فضولن. یلیهامون خ هیشم بهتره. همسا ادهیپ نجایا -

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 داخل. يمونم تا بر یم نجایباشه. پس من ا -

در  يزیماند. چ رهیدر چشمانم خ هیبار چند ثان نیاول ي. برادیدرخش یم شیبایدر چشمان ز یم کرد. برقنگاه قدرشناسانه

 . با لبخند گفتم:دمیفهم ینگاهش بود که نم

 مامانت نگرانته ها. -

 و پا به فرار گذاشت. دیپر رونیب نیکرد. از ماش یانداخت. خداحافظ نییتمام صورتش سرخ شد. سرش را پا ناگهان

 

 :اریدان

فندك  گریکردم و با دست د لشیدستم را حا کیگذاشتم.  میلب ها نیرا ب ییکایبرگ آمر گاریمبل انداختم. س يرا رو خودم

 .ینیو سپس خروج دود از ب قیپک عم کیزدم و روشنش کردم. 

 .یواست تنگ شده بود دن یلیدلمون خ -

و خوش تراش دوست دخترِ دوستم که در آغوش  دیسف يپاها يرا رو را با دو انگشتم گرفتم و از لبم جدا کردم. نگاهم گاریس

را  شیدسته مبل نشسته و پا يداد چرخاندم. رو یدوست پسر احمقش فرو رفته بود و رسما به دوست دوست پسرش خط م

که با  دیدن سع. به دستش نگاه کردم که دور گرنمیرا هم بب رشیلباس ز متوانست یم یدقت حت یپا انداخته بود. با کم يرو

هم تنگ اسمش بگذارم  رتیغ یب کیاحمق ساده! خواستم  يزد انداخته بود. نتوانستم پوزخند نزنم. پسره  یحرف م لشیموبا

 خرج کردن ندارد. رتیدختر ارزش غ نیا دمیاما د

 .نجایا متیبا التماس بکشون دیجون. با یشده دن نیت سنگ هیسا -
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 شکل؟! کیبه  یداشتند که اسم مرا مخفف کنند؟ آن هم همگ يرها چه اصراردخت نی. ادمیرا درهم کش میها اخم

 .يد یجواب نم میزن یهم که به اون ماسماسکت زنگ م یهر چ -

 گفتم: یحوصلگ یاعصابم بود. با ب يرو دیبلند سع يخنده ها يصدا

 پاشو برو تو اتاق عربده بکش. سرم رفت. -

دادم و به  هیو به تراس رفت. در را هم پشت سرش بست. پشت سرم را به مبل تکفرستاد  میبرا یهوا بوس يزد و تو یچشمک

 شدم. رهیسقف خ

 نی. واال خسته شدم از امیگه مهمون دار یکنه؟ نم ی. مگه حاال اون تلفن رو تموم منهیکارش هم شهیهم ؟یدن ینیب یم -

 .شیمالحظگ یب

 ؟يزن دار ای يدر چه؟ مهمان دار یمالحظگ یباش خسته شده بود؟  یمالحظگ یلبم تکان خورد. از ب گوشه

 يپرزها نیتر ییعطر تنش به انتها يپا انداخت. بو يدسته مبل من نشست و دوباره پا رو يشدنش را حس کردم. رو کینزد

 .دیالله گوشم کش ي. انگشتش را باال آورد و رودیام چسب ینیب

 چه خبر؟ تیاز اون دوست دختر بارب -

 اد:با تمسخر ادامه د و

 مهتا! -

 شده اش گردنم را خراش داد. کوریمان يو با ناخن ها دیکش نییرا آرام پا دستش

 کنه؟ یتو رو تحمل م یکم حرف نیچطور ا -

مقابلم  شیقلوه ا یصورت ينشست. از گوشه چشم نگاهش کردم لب ها یگونه ام م يآورد. نفس داغش رو نییرا پا سرش

 بودند.

 و گفت: دیکش میگلو یبرجستگ يانگشتش را همزمان رو چهار

 ،یکمیانقدر نزد یوقت نمت،یب یم یوقت یتونه تحملت کنه، ول ینم يدختر چیکنم که ه یفکر م نیبه ا یشیدور م یوقت -

تو وجودت هست که سنگ  ییآهن ربا هیبدبخت حق داره.  يفهمم اون مهتا یتازه م ،یکن یبا اخم نگام م يجور نیا یوقت

 دختر! هیبه  دهیه رسکنه، چ یرو هم جذب م

را  شیتوانستم رطوبت لب ها یشد. گرمم شده بود. کم کم م یتر م کیهم گذاشتم. نفسش هر لحظه نزد يرا رو چشمانم

 .دمیحس کنم. زمزمه مستانه اش را شن

 خوامت! یچقدر م يدیفهم یکاش م  -

گذاشتم. چشمان مخمورش حالم را به  شیالب ه ي. چشم باز کردم. سرم را عقب بردم و کف دستم را رودمیکش یقیعم نفس

 هم زد. از شدت نفرت صورتم را جمع کردم و گفتم:

 اد؟یظرف غذا بخورم بدم م هینفر تو  هیکه با  نیمن از ا يدیتو هنوز نفهم -
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 و گفت: ستادیگذاشتم. به سرعت مقابلم ا زیم يرا باز کردم و نقشه ها را رو فمیخورد. بلند شدم. ک جا

 با توئه. کیکوچ يمالقات ها نیهم دیزنم. به خدا اگه تا االنم با اون موندم به ام یبه هم م دیتم با سعمن که گف -

 شدم و گفتم: رهیخ نایچشمان ت يهنوز مشغول بود. انگشت اشاره ام را باال آوردم. تو دیبه بالکن انداختم. سع ینگاه

 .دیمثه سع ییهالو هی. اونم پس مونده ادیبدم م از پس مونده غذا ،یاشتراک ياز غذا شتریو البته ... ب -

 یکنترل و حفظ مردها. آه يزن ها در تالش برا یشگیو اشک در چشمش جمع شد. اَه! ترفند مزخرف و هم دیلرز لبش

 زدم. رونیاز خانه ب شیگفتن ها اریتوجه به دان ی. کتم را برداشتم و بدمیکش

 

 :اکوید

خسته بودم اما  یلیمبل نشستم و ماهواره را روشن کردم. خ ي. روختمیکاسه ر يرا تو اتشیرا باز کردم و محتو پسیچ پاکت

در دهانم گذاشتم و همان طور که به  پسیدراز بکشم. چند تکه چ یمبل کم يدادم همان جا رو یم حیآمد. ترج یخوابم نم

با  ارینشستم. دان میباز شدن در سرجا يبا صدا دهینکش هیکه به ثان بستمدادم چشمانم را  یپخش شده گوش م کیموز يصدا

خودش  يکه برا نیلبم نشست. با وجود ا يلبخند بر رو اریاخت یغذا داخل شد. ب يحاو کیپالست کیکوچکش و  یساك دست

 آورد گفت: یش را در میکه کفش ها یگذارند. در حال یجا م نیتهرانش را هم يگرفته بود اما هنوز شب ها یخانه مستقل

 داداش!سالم خان  -

 کرد. یبودم که سالمش م یمن تنها کس هنوز

 .ستادیحرکت و اعتراض ا ی. بدمشیرا گرفتم و در آغوش کش شیو به سمتش رفتم. هر دو دستش بند بود. شانه ها برخاستم

 .رمشیتوانستم در آغوش بگ یبودم که م یمن تنها کس هنوز

 .دمشیخوشرنگ و خوشحالتش گذاشتم و بوس يموها يرا رو میها لب

 توانستم ببوسمش. یبودم که م یمن تنها کس هنوز

 .يخوش اومد -

گذاشت و به آشپزخانه رفت. ساکش را برداشتم و به اتاقش بردم.  ییرایلبخند فقط سرش را تکان داد. ساك را گوشه پذ بدون

 گذاشته. زیم يسلفون غذاها را باز کرده و رو دمیکه آمدم د رونیب

 گرفت. یغذا م شیه برابودم ک یمن تنها کس هنوز

 رفتم و گفتم: جلو

 ؟يدیرس یک -

 ظرفم گذاشت. يو چنگال مرا تو قاشق

 کرد. یقاشق و چنگال آماده م شیبودم که برا یمن تنها کس هنوز

 هست. یچند ساعت هی -
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 .دیآ یخوشش نم دنیدانستم از سوال پرس یاما م ؟يرا کجا بود "چند ساعت" نیداشتم بپرسم ا دوست

و دست و صورتش را شسته بود. به اندامش نگاه  دهیپوش یو مشک دیو شلوار سف شرتیت کیکه برگشت  یرفت و وقت اتاق به

 ییخرما يهم از من بلندتر بود. موها یدو سانت یکی یو االن حت دیرس یقدش به زحمت تا کمربند من م یزمان کیکردم. 

جزء  نیکرد که همچنان ورزش سنگ یاش ثابت م دهیعضالت ورزداشت.  شیته ر یطرفه باال زده بود و کم کیاش را  رهیت

 زد. یبودنش م دهیبر ورز دییو با فاصله اش، مهر تا قیعم ياش است و نفس ها یزندگ نفکیال

 چه خبر؟ -

 بداند. میخواست از خبرها یشدم و م یبودم که مخاطب سوالش م یمن تنها کس هنوز

و در  دمیرا بر کیشلیاز ش يبهانه بودن با او حرف زدن با او و لمس وجودش تکه ا که غذا خورده بودم. فقط به نیوجود ا با

 دهانم گذاشتم.

 !نیشرکت و دانشگاه، هم شهیمثل هم ستین يخبر -

 من غذا نخورده بود تا با من بخورد.  اری. داندیخورد. دلم لرز یمن او با اشتها م برخالف

 اما دوستم داشت! ز،یناچ دیکم، شا دیبودم که شا یهنوز من تنها کس پس

 تو چه خبر؟ کرمان خوب بود؟ -

 گفت: ردیکه سرش را باال بگ نیا بدون

 آره! -

 کجاست؟ تیپروژه بعد -

 مونم. یم نجایا يده روز هیکرج.  -

 داد، هرچند اندك، هر چند مختصر، هرچند ناقص! یم حیتوض میبودم که در مورد برنامه اش برا یمن تنها کس هنوز

کرد. اخم کردم  یم نییگذاشته بود و شبکه ها را باال و پا زیم يرا رو شیبردم. پاها رونیب وهیدم کردم و همراه م يچا شیبرا

 و گفتم:

 !اریدان -

برداشت و با پوست و بدون نمک گاز  ياریانداخت. کنارش نشستم. خ نییرا پا شیپاها یتیگوشه چشم نگاهم کرد و با نارضا از

 :دمیآوردم. مردد پرس یواژه کم م اریحرف زدن با دان يه برازد. چقدر بد بود ک

 .یمون یجا م نیده روز رو که هم نیا -

 بشقاب انداخت و بلند شد و گفت: يرا تو اریخ ته

 بر خالف شئونات شما انجام بدم. يکه بخوام کار نیآره. مگر ا -

را سوزاند. ظرف ها را جمع کردم و به دنبالش رفتم.  میوو گل نهیآنقدر داغ بود که س دمیکه کش یبه اتاق خوابش رفت. آه و

 زدم و گفتم: هیتک واری. به ددیکش یم گاریبود و س دهیتخت دراز کش يرا در آورده و رو راهنشیپ
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 .يکرد یخودت رحم م هیکاش حداقل به ر يا -

بودم  ستادهیکه من ا یسمت نیتر ییکه زحمت چرخاندن گردنش را به خودش بدهد کره چشمش را به انتها نیبدون ا باز

سرش گذاشته بود. من هر دو دستم  ریدستش را ز کی. دمیزد. سرم را تکان دادم و کنارش دراز کش يگرداند و پوزخند صدادار

 سرم گذاشتم. ریرا ز

 ؟یهنوز زن نگرفت -

 و گفتم: دمیخند

 ؟يچند روز که تو نبود نیتو ا -

 سرش برد. ریدوباره دستش را زو  دیکش شیموها يبار پنجه اش را تو چند

 ؟يهم آشنا نشد یبا کس -

 شدم و گفتم: رهیاتاقش خ یسقف آب به

 نه! اما به فکرش هستم. -

 گفت: یحس خاص چیه بدون

 کنم. یهست. بگو بهت معرف ادیمن دختر تو دست و بالم ز يخوا یچه خوب! اگه م ؟يجد -

 فتم:گ یندادم و به شوخ تیپر از استهزا بود. اهم شیصدا

 آدم خاصم. هیخودت. من دنبال  شکشیتو دست و بال تو پ ياون دخترا -

 به صفحه اش کرد و جواب نداد. یروشن و خاموش شد. نگاه لشیموبا

 نجابت؟! ای يخانه دار ،یخاص از چه لحاظ؟ خوشگل -

 .دیرا کش نجابت

 تموم باشه. یخوام همه چ یهمه لحاظ. م -

 و گفت:را در فضا فوت کرد  گارشیس دود

 .ستین يزیچ نیپس نگرد، چون همچ -

 :دمیکه مسخره بود، اما پرس يخواستم بحث کنم. با وجود ینسبت به دخترها دارد. نم يدیدانستم چه د یم

 ؟یتو چ -

 بود. نی. آن قدر که به سرفه افتاد. جوابم همدیخند بلند

 زن گرفتن خنده داره؟ -

 کرد و گفت: خاموش یپاتخت يرو يگاریرسیز يرا تو گاریس

 بدم و خوشبخت بشم؟ لیسالم و صالح تشک یزندگ هیبشه؟  یچ رمیزن بگ -

 دادم و گفتم: رونیسوزانم را ب نفس
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 . خودت، جسمت، روحت، قلبت!یجا موندگار ش هی ،يریجا آروم بگ هی ،یجا مستقر ش هیکه  نینه. به خاطر ا -

 گفت: . صورتش کنار سرم بود. چشمانش را بست ودیپهلو چرخ به

 دلت خوشه ها! -

 آمد. تند گفتم: یطرز حرف زدنش خوشم نم نیا از

 !اریدان -

 زدم. خینگاه برادرم  يماه، از سرد بهشتیخورم که در ارد یرا گشود. قسم م چشمانش

له و در دل نا دمیصورتم کش يدستم را رو ی. با کالفگدیحس نگاهم کرد و دوباره چشمش را بست و خواب چیه یب هیثان چند

 کردم:

 کار کنم پسر؟ یمن با تو چ -

 نگاهش کردم، به چهره ساکت و آرامش. و

 توانستم کنارش بخوابم. یم تیبودم که بدون محدود یمن تنها کس هنوز

 من در رابطه با تنها برادرم بود. یهنوزها، هنوز، تنها دلخوش نیا و

برخاستم و به او که  عیجا خوابم برده بود، کنار برادرم. سر همان شبی. ددمیاز خواب پر اریدان یصبح با حرکت ناگهان کینزد

 ینبود بپرسم. م يازیعرق بود. ن سیشدم. تمام تنش خ کشیسرش را در مشت گرفته بود نگاه کردم. پتو را کنار زدم و نزد

 آب بردم. نگرفت. شانه اش را فشردم و گفتم: شی. برادهیدانستم باز هم کابوس د

 بخور خوبه واست. -

 يرا رو شی. خودش را به لبه تخت کشاند و پاهادیرا از دستم گرفت و آب را سر کش وانیل یحال یرا رها کرد و با ب شیموها

 فرو برد. شیموها نیگذاشت و دوباره انگشتانش را ب نیزم

 تم و گفتم:آورد. کنارش نشس یکم م ژنیجور مواقع اکس نیدانستم در ا یها را کنار زدم و پنجره را گشودم. م پرده

 بازم همون کابوس؟ -

نکرد. درد و دل نکرد.  فینگفت. تعر میوقت برا چی. هندیب یدانستم چه م یدانستم. نم یرا نم شیرا تکان داد. محتوا سرش

لرزش داشت. دلم  یهم وحشتناك! به دستش نگاه کردم که هنوز کم یلی. خندیب یدانستم کابوس م یحرف نزد. فقط و فقط م

خواست هنوز آن  یدوازده ساله. دلم م -ده  یحت ایهفت ساله بود  -شش ه. مثل همان موقع کرمیر آغوشش بگخواست د یم

گونه  نیکه ا نیرا به وجود دردمندش القا کنم، اما ا تیبفشارم و حس امن نهیس يتوانستم سرش را تو یقدر کوچک بود که م

 محبت مرا. یرفت، حتیپذ یداشت و بدتر از آن محبت نمسال سن  یس کیخسته و درهم شکسته کنارم نشسته بود، نزد

توانستم کمکش کنم کالفه تر. دستم را دراز کردم و از پاکت  یکه نم نیاش کالفه بودم و از ا یدرد گرفته بود. از آشفتگ سرم

و سپس به  ردیگگر ب یدو لبم گذاشتم و با فندك روشنش کردم. چند پک زدم تا حساب نیو ب دمیکش رونیب يگاریس زیم يرو

 گرفتمش. اریسمت دان
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 کنه، بکش. ی. اگه آرومت مایب -

 شد و زمزمه کرد: رهیاش خ یرا مقابل صورتش گرفت. به گداختگ گاریداد و س رونیرا منقطع ب نفسش

 .يپس تو هم بلد -

 زدم و گفتم: يپوزخند

 بکشه؟ گاریکه بلد نباشه س هیکدوم مرد -

 .یته شهیمثل هم یکرد، با چشمان نگاهم

 ؟یکش یم -

 را به سمتش چرخاندم و گفتم: سرم

 شم. یآروم نم زایچ نینه. من با ا -

 شد و گفت: رهیخ گاریبه س دوباره

 ؟یشیآروم م یپس با چ -

 کمرش گذاشتم و گفتم: يرا رو دستم

 آرومم. یتو ازم دور نباش یوقت -

 زد. فقط گفت:و کشدارش، اما ن ظیداشتم پوزخند بزند، آن هم از نوع غل انتظار

 ؟یشیآروم م یبا چ ستمین نجایمن ا یوقت -

 شدم و گفتم: رهیکمرنگ آسمان خ یروشن به

 !یچیکنه، ه یآرومم نم یچیاون موقع ه -

 گفت: رلبیپک! برخاست و ز کی یرا خاموش کرد. بدون حت گاریس

 .رمیدوش بگ رمیم -

 

 :شاداب

 دم:کر فیتعر شیاز حضور تبسم در محل کارم، برا خوشحال

دوست دارم. قرار شد بهم  یکه هست يجور نیدستمو گرفت. گفت تو رو هم یداد. حت یم میدلدار يچه جور یدون ینم -

 .میخورد رمی. تازه با هم نون و پنمیتو راه با هم حرف زد یبده. تا خونه رسوندم. کل ادیفتوشاپ 

 ادامه دادم: جانیدستانم فشردم و با ه انیتبسم را م دستان

همه بهم  نیداره ا یلیخوشش اومده وگرنه چه دل می. از سادگنهیب ی. داره منو مامیدارم به چشمش م واشی واشیار انگ -

 یحرف م یکنه. اصال وقت یرفتار م یبا سلطان يچطور ینیبب دیهوامو داشته باشه؟ با نقدریمحبت کنه؟ انقدر بهم توجه کنه؟ ا
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. با من مهربونه، ستین يجور نیترسن، اما با من ا یاحترام ازش م نیر عد همهکنه.  یلحظه هم اخماشو باز نم هیزنه 

 هست مگه نه؟ يزیچ هینرمه. حتما  مه،یمال

 هست. يزیچ کیکه هست.  دیخواستم او هم بگو یخواستم. م یرا م دشییالتماس نگاهش کردم. تا با

 را گرد کرد و گفت: چشمانش

 !یبچه ش يبزرگ تره. تو جازده به سرت؟ بابا اون پونزده سال از تو  -

 گفتم: ي. تبسم ضد حال! دستش را پس زدم و با دلخوردیشور و شوقم خواب تمام

 دو ماه! یکیباشه؟ تازه پونزده سالم نه، چهارده سال و  شیدوم اکویکه د شهیپدر م یپونزده سالگ يکدوم مرد -

 و گفت: دیکش یآه

 ری. هر حرکت اونو به دلخواه خودت تفساکویشده د تی. زندگاکویده د. فکرت شاکوی. همه حرفت شده ديتو رسما خل شد -

 نیکنه. دوره ا یفکر نم ییایشاداب. مثل من و تو رو ستیساله ن جدهیاون پسر ه ی. وليذار یو به حساب عشق م یکن یم

تره؟ ازدواج  کیچهمه ازش کو نیکه ا شهیم ی. آخه چطور عاشق کسرهحرفاش گذشته. اون االن عقلش به احساسش غلبه دا

 .ستین يکه عروسک باز

 به تو تبسم! لعنت! زمزمه کردم: لعنت

سال از  ستیسال ب ستیهمه مرد هست که ب نی! اوریمثل گالم تو گال اس،ی هیبه خدا! شوم، نحس، آ يجغد نیخفه! ع -

 اختالف ما شده خار تو چشم تو؟ يچهارده سال و خرده ا نیزناشون بزرگ ترن، حاال ا

 بود. یطنتیاز هر ش يو عار يکامال جد شهیشد. نگاهش برخالف هم رهیدر چشمانم خ میرا گرفت و مستق میبازو

 ؟یکن یفکر م اکویشاداب. تو واقعا به ازدواج با د نمتیبب -

شد به  یکنند. مگر م یکه دوست دارند فکر م يکردم. تمام دخترها به ازدواج با پسر یکردم؟ خب فکر م یشدم. فکر م مات

که مرا رساند، مثل زن  م،یکه با هم غذا خورد م،یفکر کرد؟ خصوصاً بعد از آن شب که با هم بود يگرید زیاز ازدواج به چ ریغ

هزارم  کی اکوینبود که بخواهد مانعمان شود. اگر د ادیما آن قدرها هم ز یبود. اختالف سن نیبدب یلیو شوهرها! نه! تبسم خ

 دارد، داشت. خودم حسش کرده بودم. ی. اگر داشته باشد ... ولستین یمانع چیعشق من را داشته باشد، ه

که با چشم  میکنم و از خجالتش در آ ی. خواستم تالفدمیوارد کرد از جا پر میکه تبسم با پاشنه کفشش به پا یضربه دردناک با

بود و نگاهمان  ستادهیدورتر از ما ا یکه کم دمیرا د یاشاره اش را گرفتم و با مرد جوان ریرقصانش مواجه شدم. مس يو ابرو

 :گفتم یکرد، هول شدم. با دستپاچگ یم

 ن؟یداشت يامر دییبفرما -

را  فشیو چشمانش ... چشمانش ... آشنا بود. تعر یاز هر حس و روح يقدم جلو آمد. چقدر قدش بلند بود و صورتش عار چند

مرد با خودش سرما را هم به  نی. اختیبود. استرس به جانم ر. همان ها که تبسم گفته یرنگ شهیبودم. مثل دو تکه ش دهیشن

 زد و گفت: لدر چشمانم ز میسالن آورده بود. مستق نیا
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 نم؟یتونم برادرمو بب یهستم. م یحاتم -

 نیلبش نشست، اما چشمانش همچنان ع يرو يطور. از حرکت شتابزده و هراسان ما پوزخند نیبلند شدم. تبسم هم هم عیسر

 و سهمناك بودند. تند و پشت سر هم گفتم: یانتها، خال یبدو گودال 

 .دیی. بفرمانیخوش اومد یلیبله بله. خ -

تبسم را  يماند. صدا رهیخ اکویبه در اتاق د مانیصورت ما دو نفر گرداند و بعد رفت. چشمان هردو نیلحظه نگاهش را ب چند

 .دمیشن

 شاداب؟ -

 هوم؟ -

 همون خفاش شبه بود؟ نیا -

 فکر کنم.آره  -

 شب بود. يقنار هیشب شتریکه ب نیا -

 ام گرفت. خنده

 شاداب؟ -

 ه؟یچ -

 بود؟ يجور نیچرا ا گمیم -

 دونم. ینم -

 ؟يدیتو نترس -

 ذره! هینه.  -

 شاداب؟ -

 بله؟ -

 دختر تجاوز کرده؟ هیبه  گنیهمونه که م نیا -

 را تکان دادم. سرم

 .گهیآره د -

 ش تجاوز کرده؟بوده که به يدختره چطور یعنی -

 .میکردم. هنوز هر دو سرپا بود نگاهش

 بوده؟ يچطور یچ یعنی -

 بهش تجاوز کرده؟ نیداشته که ا یچه مشخصات یعنی -

 دونم؟! یمن چه م -
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 حسرت گفت: با

 خوش به حالش! -

 ؟یخوش به حال ک -

 .گهیهمون دختره د -

 ؟یواسه چ -

 کرد. نگاهم

 ه باشه.شانس داشت دیتو تجاوزم با یآدم حت -

 تعجب گفتم: با

 ها؟! -

 رها کرد و گفت: یصندل يرا رو خودش

 وجود نداره که به منم تجاوز کنه؟ یراه چیبه نظر تو ه -

 غمزده و حسرت بارش،کنترل خنده را از دستم خارج کرد. چهره

 

 :اریدان

من از جا  دنیداد. با د یتاق مزن حاضر در ا کیبا سه مرد و  دشیشد يریخبر از درگ اکویو برافروخته د یعصبان چهره

 برخاست و رو به آنها گفت:

 تونم ادامه بدم. ینم يجور نیبحث تموم شه. من ا نیکنم بهتره ا یفکر م -

 صلح طلبانه گفت: نشان،یسه مرد همزمان بلند شدند و مسن تر هر

 .میرس یبه تفاهم م میزن یحرف م ن؟یش یم یمهندس چرا انقدر زود عصبان يآقا -

 تمام. مرد اصرار کرد: یعنیدستش را باال برد،  واکید

 ... یحاتم يآقا -

 .دمیزن را شن يگردد، که صدا یتالش نکن. برادر من از حرفش بر نم خودیب میبگو خواستم

 نظرتون عوض شه؟ میباش دواریام میتون یم -

 نشست و گفت: زشیپشت م یتفاوت یبا ب اکوی. ددمیدل خند در

 . خدانگهدار. ریخ -

 را باز کرد و گفت: شیرفتند. بعد از رفتن آن ها اخم ها رونیچهار نفر با افسوس سر تکان دادند و از اتاق ب هر

 ورا؟ نیاز ا -

 روشن کردم. يگاریاتاقش را گشودم و س پنجره



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٦١ 

 اومدم. يطور نی. همیچیه -

 را مرتب کرد و گفت: زشیرو م يکاغذها

 .میزن یشام توپ م هی میریم. با هم مرو ببند لیفا نی. بذار ايکرد یکار خوب -

 شدم و گفتم: رهیاش خ یشانیپ يزخم کمرنگ رو به

 دتن؟یجد يها یدو تا دختر منش نیا -

 گفت: یحواس پرت با

 کدوم دو تا؟ -

 بودند. رونیکه ب نایهم -

 چشمش گرفت و با دقت نگاهش کرد. ياز کاغذها را جلو یکی

 احتماال دوستش بوده، تبسم. یکی. اون هیه. همون که چشم و ابرو مشکآره تازه اومد ؟یگیآها! شاداب رو م -

شود که  یمیآنقدر صم يبا دختر اکویآمد د ینم ادمیبود؟! و البته ...  یچه اسم گرید نیباال رفت. شاداب؟! ا میابروها اریاخت یب

 بزند. شیبه اسم کوچک صدا

 ؟يرو رد کرد هیپس اون قبل -

 گذاشت و گفت: فشیک يتو اطیود با احتکه در دستش ب يکاغذ همان

 نه هستش. ؟یسلطان -

 .یبه عنوان منش دهیتوانستم تحمل کنم، چه رس یرختخواب هم نم يتو یزن را به مدت دو ساعت،حت نیکردم. من ا اخم

 .فهیکه همه فن حر یکیبرخالف اون  اد،یتجربه به نظر م یساده و ب یلیخ يکه آورد نیا -

 گفت:را بست و  فشیک قفل

 رو اعصابمه! یلیبشه. خ یسلطان نیگزیخوام کم کم جا ی. کم سن و ساله، اما باهوشه. مهیآره! دختر خوب -

 دختر شده بود. نیا دنیعجب! باالخره متوجه لنگ چه

 هگید دیجد يروین هیکه رو کارا مسلط شه و ازش مطمئن شم  نیباشه، اما هم نجایتونه تمام وقت ا یالبته دانشجوئه. نم -

 رو با ... اشتباه گرفته. نجایاحمق ا يکنم. دختره  یو ردش م دمیرو م یو حق و حقوق سلطان مهی. بارمیم

 فرستادم و گفتم: میها هیرا به عمق ر گاریس دود

 اد؟یبر م نجایاز پس جمع و جور کردن ا یکن یرسه. فکر م یدست و پا به نظر م یپخمه و ب يادیهم ز یکی نیا -

 فرو کرد و گفت: بشیج يورا ت شیها دست

من  يواسش قائلم. مثل خودمونه. گذشته  یداره. فقط کم تجربه ست. من احترام خاص یینگو. اتفاقا هوش باال يجور نیا -

 .ادیازش خوشت م شیبشناس شتریو توئه. ب

 انداختم و گفتم: زیم يخورده رو مین يفنجان چا يرا تو گارمیس ته
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 اد؟یمثل خودمون خوشم م ییمن از آدما یکن یچرا فکر م -

 را خاموش کرد و گفت: وترشینگاهم کرد و جوابم را نداد. کامپ سرزنشگرانه

داره دانشگاهش رو  ی. با هزار مشکل و بدبختیکمکش کن یگاه یاگه تونست ستیخونه. بد ن یهم رشته توئه. عمران م -

 دن داشته باشه.واسه درس خون یکنم جون یفکر نم نجای. با وجود کار ادهیادامه م

 چندش آور! یحس انسان دوست نی! از اآخ

 را خاموش کردم و گفتم: چراغ

 خوندم. یم يریعمران دب يداشتم به جا سیبه تدر ياگه عالقه ا -

و به محض خروج با  میداد سکوت کند. شانه به شانه هم از اتاق خارج شد حیاما ترج دم،یرا در چشمانش د يو دلخور رنجش

 يگذاشته و چشمانش را لوچ کرده بود و زبانش را برا شیگوش ها يکه انگشتان شستش را تو یبسم در حالچهره مضحک ت

 . میداد مواجه شد یدوستش تکان م

را  شیدست ها عیکه شاداب گفت به خودش آمد و سر یرلبیز يما شوکه شد. چند لحظه در همان حالت ماند و با وا دنید از

حلقه زدن اشک را در چشمانش حس کردم. هر دو از جا بلند شدند و شرم زده  یگرفت و حتانداخت، اما صورتش رنگ خون 

 با طعنه گفت: اکویسالم کردند. د

 گذره خانوما؟ یخوش م -

 و به زحمت گفت: چاندیدستانش را در هم پ دخترك

 خب؟ نیزن یچرا در نم -

 بود. به زحمت خنده اش را کنترل کرده اکویشاداب چهار تا شد. د چشمان

 خانوم؟ میزد یدر کجا رو م -

 انداخت و گفت: نییسرش را پا دختر

 ! یبسم الله ،یاله ای ،یاوهون هی ،یاهن هیدونم؟!  یچه م -

 چارهیو خنده ام را فرو خوردم. دختر ب دمید دیتبسم کوب يرا که شاداب به زعم خودش، دور از چشم ما به پهلو یمحکم ضربه

 گفت: طنتیبا ش اکوی. دامدیدر ن شیاما صدا از درد لبش را گاز گرفت،

 خانوم. برنیبه کار م گهیجا د هیاهن و اوهون رو واسه ورود به  -

 گفت: یافتاده بودند. شاداب با دستپاچگ ریگ يبد تله ا يدو سرخ شدند. تو هر

 .میکرد یکم شوخ هی می. خسته شده بودمیکه با هم فتوشاپ کار کن نجایمهندس! تبسم اومده ا يآقا دیببخش -

 زد و گفت: یشدت گرفت. چشمک اکوید خنده

 فتوشاپ؟ آره؟ -

 . یگرفته بود، تبسم به لبه صندل زیکردم االن است که هر دو از حال بروند. شاداب دستش را به لبه م احساس
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ندانست. با همان  زیرا جاکردنشان  تیاذ شتریب اکویچرخاندم. د یرا دور انگشتم م نیماش چییبه احواالت با مزه شان سو رهیخ

 را به دست شاداب داد و گفت: يلبش پرونده ا يرو قیلبخند عم

 .نینره که در سالن رو قفل کن ادتونی. موقع رفتن هم نیبهش بد نویاومد ا اضیف ي. اگه آقارمیمن دارم م -

 نگاه کرد و آرام گفت: اکویسرش را باال گرفت و به د شاداب

 حتما. -

 را در دستم متوقف کرد. چیینگاهش، چرخش سو یفتگیچشم و ش برق

 بود! اکویدختر عاشق د نیا

 

***** 

 زدم و گفتم: استارت

 .یجوش یم شتریعوض شده. با دخترا ب تیخوبه انگار روح -

 گفت: دیخند یکه هنوز م یحال در

 یهم دارن. حد و حدود م ینگقش يایحجب و ح طنتیش نی. در عنیبا نمک و جالب يبچن، اما بچه ها یلیخ ناینه بابا. ا -

 شده. ابینا یلیکه خ یی. از اون دسته گوهراشهیشناسن. نجابت و شرافت سرشون م

 گفتم: رلبیرا گرفتم و ز مشیمستق طعنه

 . دانشجوئن. دو تا دختر بالغ و کاملن.ستنیبچه ن یکن یاما به نظرم اون قدرا هم که فکر م -

 ت:گف الیخ یداد و ب نییپنجره را پا شهیش

ان. تخس و  زهیم زهیهفت ساله و ر شیش ي. از نظر من مثل دختر بچه هاگمیبا سن و سال خودم م سهیخب من در مقا -

 !طونیش

 دختر نگرفته بود. نیاز احساسات ا یچیه ادیز یاصال در باغ نبود و به صرف اختالف سن پس

 م؟یخوبه. حاال کجا بر -

 به ساعتش کرد و گفت: ینگاه

 شام دو نفره دبش تنگ شده. هیدلم واسه  برو دربند. -

 ها اشاره کردم و گفتم: نیماش ادیحوصله به حجم ز یب

 م؟یکشه برس یچقدر طول م یدون یم ک؟یتراف نیبا ا -

 را باال انداخت و گفت: شیابروها

 ؟يکار دار ییداره؟ جا یبیچه ع -

 و گفتم: دمیکش یقیذراندم. نفس عمآمد شب را با مهتا باشم. صورت منتظرش را از نظر گ یبدم نم خب،
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 خودم باشم. يخوام امشبو خونه  ی. ممیبخور يزیچ هیتر  کینزد يجا هی دمیم حیترج -

 .دمیفکش را د انقباض

 چرا؟ -

 نگاهش کردم و گفتم: یچشم ریز

 ؟یدون ینم -

 چانه اش ضربان گرفت و با خشم گفت: يرو رگ

 .اریدان ادیخوشم نم تیطرز زندگ نیمن از ا -

 .دمیچیزدم و پ راهنما

 .ادیتو خوشت ب ستیمنه. قرار ن یزندگ -

 حرص گفت: با

 بدبخت. يریگ یهزار تا درد و مرض م -

 .ینگران باش ستیتو الزم ن -

 را مشت کرد و گفت: دستش

 کارم؟ یچ نجایپس من ا شه؟یمگه م -

 !یشگیهم یبحث لعنت نی! ااَه

 نه کمتر. شتری! نه بیبرادرم -

 را چرخاند و تند گفت: شیکه آتشش زدم. رو دمی. آتشش زده بودم. فهمدمیاش را ند نهیحظه حرکت قفسه سچند ل يبرا

 نه کمتر؟  شترینه ب -

 سرم را تکان دادم. يخونسرد با

 زد. داد

 نه کمتر؟ شتریهمه سال فقط برادرت بودم؟ نه ب نیفقط برادرت بودم؟ تو ا ار؟یمن فقط برادرتم دان -

 شدم و گفتم: رهینگه داشتم. در چشمانش خ یرا در گوشه خلوت نیاشکردم و م یپوف

شه که منم اون نقش ها رو  ینم لیدل یکن يمن باز یرو هم تو زندگ يا گهید ينقش ها یخواست شهیکه تو هم نیا -

 باشم. رفتهیپذ

 آمد و آهسته گفت: نییپا شیگلگون شد، اما صدا صورتش

 .یهست یصفت یه برفته بود تو چ ادمیحق با توئه.  -

 زدم. پوزخند

 صفتم.  یکنم که ب یباشه. من قبول م -
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 باال بردم. یرا کم میصدا

 .یستیاما تو هم قبول کن که قهرمان ن -

 شد. ادهیپ نیاش از شدت خشم سرخ شده بود، از ماش یشانیکه پ یاش را به صورتم دوخت و درحال یعصب نگاه

 گفتم: یبدخلق با

 کجا؟ -

 و گفت: دیچارچوب در کوب دستش را به کف

 گمشو برو. -

 زدم: شیشدم و صدا ادهیرفت. پ و

 تا خونه برسونمت. ایحداقل ب -

 :دیلباسم را در مشتش گرفت و غر قهیشد.  کیو به من نزد دیچرخ شیپاشنه پا يرو

 چشمام گمشو. ياز جلو نییپا ارمیتا نزدم اون فکتو ب -

 ماند و بعد پشتش را به من کرد و دور شد. رهیشده در چشمم خ دیکل يها گره کرده و دندان يبا ابروها هیثان چند

 

 :شاداب

 دوشش انداخت و گفت: يرا رو فشیک تبسم

 اگه ولمون کرد. م،یخان داد اکوید نیجلو ا یسوت هیبار ما  هیحاال  -

 اخم گفتم: با

 من برم توش.دهن باز کنه و  نیخواست زم ی. امروز دلم میدادن یسوت يبار؟ تو خدا هی -

 نازك کرد و گفت: یچشم پشت

 شه؟یم دایمن سر و کلش پ يها يکار نیریجن بو داده، درست موقع ش نیکه عشق تو ع هیمن چ ریوا تقص -

 گرفتم و گفتم: شیاز بازو یشگونیحرص ن با

تو آبرو واسه من  تو سالن در بزن، اهن و اوهون کن. يایب يخوا یم یوقت یگیشرکت م سییبه ر ؟یاون چرت و پرتا چ -

 مثال محل کارمه. نجایآخه؟ ا یگذاشت

 و گفت: دیدستم کوب يمشت رو با

کشوره.  ریمحل کارم انگار معاون اول وز گهیم ی. همچگمیدوست داشته باشم م ی. هر چستیمن که ن سیی. رینکن وحش -

 آوردم. ری. تازه اونم من واست گستین شتریب یشرکت زپرت هیحاال خوبه 

 غر غر زنان ادامه داد: دیمال یرا م شیکه بازو یحال در
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 ره،ی. مرغ عشق مادیم يقنار ره،یکردم. بلبل م دایواست کار پ ییچه جا نی. ببيدار فیخدا رو شکر گربه صفتم که تشر -

 فروش رد شم. ياسمال آقا سبز دهیورقلمب ياز جلو چشما دیسه بار با ي. اون وقت خود بدبختم روزادی یم يقمر

و بد قواره محله شان که چشمش  زیفروش ه يشناختم. سبز یآقا را م لینکند. اسماع دایرا جمع کردم که خنده ام نمود پ لبم

 تبسم را گرفته بود. يبدجور

جا نرسه.  چیکسم نباشه، صداتم به ه چی. هارهیب رتیو تنها گ نجایرفتم خفاش شبه برگرده ا نجایکه من از ا نی... همشاایا -

 اون بره تو اتاق و حسرت تجاوز رو به دلت بذاره. یکار تمومه، ول گهید یو فکر کن يندچشماتو بب

 . چپ چپ نگاهم کرد و گفت:رمیخنده ام را بگ ينتوانستم جلو گرید

فکر  اکویو به پر و پاچه د نجایا نیبش نقدریخنده. من رفتم. توام ا یکنه بعد هرهرم م یخواد بار من م یدلش م یدرد! هر چ -

 .ین تا بترشک

تا  یساعت میانداختم. هنوز ن يواریبه ساعت د یرفت. با خنده نگاه رونیتکان داد و از سالن ب یرا به نشانه خداحافظ دستش

حل کردن شدم که در باز شد. فکر کردم تبسم  نیرا در آوردم و مشغول تمر يوقت مانده بود. جزوه محاسبات عدد انیپا

توجه به من به اتاقش رفت و در  یمتعجبم کرد. برخاستم و سالم کردم، اما ب اکویدوخته و قرمز چهره برافر دنیبرگشته، اما د

کردم تمرکزم را به درس بدهم، اما با  یآمد، اما جرات نکردم به اتاقش بروم. سع یخوب نم ادی. حالش به نظر زدیرا به هم کوب

به اتاقش رفتم. در زدم.  یمعمول به بهانه خداحافظ زمانزودتر از  قهیتوانستم. ده دق یبودم نم دهید اکویکه از د یآن حال خراب

جلو  اطیگذاشته بود. قلبم فشرده شد. با احت زیم يجواب نداد. در را باز کردم. چراغ ها خاموش بودند. نشسته بود و سرش را رو

و لبش خشک خشک  دهیبه شدت پربار رنگش  نیزدم. سرش را بلند کرد. ا شیبرق را لمس کردم و مردد صدا دیرفتم و کل

فشرد.  یقلبش را در مشت م کینزد يا هیدستش ثابت ماند. ناح يدور چشمش خانه کرده بود. نگاهم رو یاهیبود. حلقه س

 بود. با وحشت گفتم: زیم يمختلف دارو هم رو یچند نوع قوط

 ست؟یحالتون خوب ن -

 زد و گفت: هیتک یصندل یبه پشت یحال یب با

 ؟ياریآب واسم ب وانیل هی شهیم -

را  وانیداد. ل یرا فشار م هیآب بازگشتم. هنوز همان ناح یوانیو با ل دمیکرد. هراسان به آشپزخانه دو یم دادیب شیدر صدا درد

 به دستش دادم و گفتم:

 کنه؟ یقلبتون درد م ؟یحاتم يشده آقا یچ -

 گفت: یفیضع يو با صدا دیدر دهانش انداخت و آب را سر کش یقرص

 نه معدمه. -

 را گم کرده بودم. میچشمانش را بست. محکم، پر از درد! دست و پا و

 دکتر. نیبر دیبا نجا؟یا ادیاز بچه ها ب یکیبگم  نیخوا یم -
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 را تکان داد و گفت: سرش

 .هیعصب ست،ین یمهم زیبفهمه. توام برو. چ یخوام کس ینه. نم -

. نمیگونه درمانده بب نیرا ا اکویرا بست. من عادت نداشتم د میراه گلو بغض ؟یبال را سرش آورده بود؟ چه کس نیا یکس چه

 و استوار بود. يقو شهیمرد من هم

 .میریمن ببرمتون دکتر. با هم م نیخب بذار -

 لبش نشست و گفت: يرو یکمرنگ لبخند

 نشده. رتی. برو تا دشهی. خوب مهیدرد عصب هیگفتم که ...  -

 کنم. دایکمک پ يبرا یبلکه راه دمیچرخ یم؟ مستاصل دور خودم متوانست یرفتم؟ مگر م یم چطور

 شاداب؟ -

 رفتم و با التماس گفتم: کیباز بود. نزد مهین شیها پلک

 دکتر؟ میبر -

 اش عرق کرده بود. به زحمت گفت: یشانیپ

 شده؟ کیهوا تار ینیب یگم برو خونه؟ نم یمگه نم -

 لمسش کنم. یتوانستم حت ی. مرد من، درد داشت و نمختیو راز گوشه چشمم فر یرغم تمام تالشم، اشک یعل

 به برادرتون خبر بدم. نیحداقل اجازه بد -

 زد و گفت: يپوزخند

 خوام نگرانش کنم. یاون االن سرش شلوغه. نم -

 تلفن را برداشتم و شماره خانه را گرفتم. مادر جواب داد. ی! گوش؟یچه کس د؟یرس یبه دادش م دیبا یچه کس پس

 سالم مامان. -

 هنوز؟ يومدی. نیسالم گلم. خسته نباش -

 نلرزد. میکه صدا دمیکش یقیعم نفس

 .یوقت نگران نش هی. امیم ریکم د هینه. زنگ زدم بگم  -

 مادر بالفاصله نگران شد. يصدا اما

 شده؟ یچرا؟ چ -

 گذاشته بود. زیم يکردم که دوباره سرش را رو اکویبه د ینگاه

 .مارستانیبرمشون ب ی. من مستین نجایکسم ا چی. هستیخوب نحالش  یحاتم يآقا -

 معترض شد. مادر

 ؟يبر يخوا یوقت شب کجا م نیدختر؟ ا يکاره ا یتو چ -
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 گذاشتم. یدهانه گوش يو دستم را رو دمیچرخ

 ام؟یتنها ولش کنم ب ي. من چطورچهیپ یحالش بده. داره از درد به خودش م گمیمامان جون م -

 يباهاش بر یپاش يخوا یکه تو م هیدونم اون مرد ک یدنبالش. آخه من چه م انیبه کس و کارش بخب زنگ بزن  -

 مارستان؟یب

 گفتم: ملتمسانه

 زود برگردم.  دمیخونه. قول م امی. حالش که بهتر شه با آژانس مستیحرفا ن نی! االن وقت ا؟یمامان -

 مکث کرد و گفت: یکم

 .امیمنم م ؟يریم مارستانیکدوم ب -

 توانم قانعش کنم. ینم يگریشکل د چیدانستم که به ه یم

 .خوبه؟دمیزنم بهت خبر م یزنگ م میدیکه رس نیبه محض ا یدونم، ول ینم -

 و گفت: دیکش یآه

 هم به من زنگ بزن. يخب. شاداب مراقب باش. فور یلیخ -

 کردم. سیسرو يا گرفتم و تقاضابوق آزاد، شماره آژانس ر دنیقطع تماس گذاشتم و به محض شن یشاس يرا رو دستم

 گوشش بردم و گفتم: کیرفتم و سرم را نزد کنارش

 .مارستانیب میریم ادیم نیاالن ماش ن؟یبلند ش نیتون یم ؟یحاتم يآقا -

 که سرش را بلند کند جواب داد: نیا بدون

 خواد دختر جان، من خوبم! ینم مارستانیگفتم که ب -

وجود تمام تنم به  نینبود، اما با ا یبه تماس بدن يازیشده بود و ن دهیکه با بلوز پوش ییجا گرفتم. شیبازو ریلرزانم را ز دست

باز هم خشک شده بودند و آن حلقه  شیکرد و سرش را باال گرفت. لب ها يتکانش دهم. ناله ا یکردم کم یرعشه افتاد. سع

 کردم. دوباره تکرار کردم: یچانه ام را حس م کرد. لرزش واضح ریروحم را تسخ امپر رنگ تر. وحشت تم اهیزشت س يها

 .ستیتو رو خدا! حالتون خوب ن نیبلند ش -

 فروغش را به صورتم دوخت و گفت: یب چشمان

 ؟یکن یم هیگر يدار -

 شدت گرفتند. میحرف اشک ها نیا دنیمحض شن به

 گذاشت و بلند شد و گفت: زیم يرا رو دستش

 ره؟یبم يدرد نیبه خاطر همچ یگندگ نیبه ا يمرد یترس یمعده درد ساده ست. م هیدختر خوب!  -

 را گاز گرفتم که زار نزنم. از تصور مرگش، خودم مردم. لبم

 خودم و او را برداشتم و گفتم: فیک عیسر
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 .نیبد هیبه من تک -

 و گفت: دیآن حالش خند با

 .یوزن منو تحمل کن یکه بتون یاون قدر هرکولخواد دخترجان. نه من اون قدر حالم خرابه که نتونم راه برم، نه تو  ینم -

نخورد دستش را گرفتم و هر بار با لبخند آرامش  نیکه زم نیرفت. چند بار از ترس ا دهیخم نیماش يحالش خراب بود. تا پا اما

 بخشش گفت:

 نترس. من خوبم. -

 را بستم و رو به راننده گفتم: نیماش در

 .. حالش بدهنیبر عیآقا تو رو خدا سر -

 یشانیپ يدرآوردم و رو یرا باز کردم. دستمال فمیشدم. ک رهیرنگش خ ینشسته بر صورت ب يبا چشمان اشکبار به عرق ها و

مرد.  یداشت م اکویهق هقم بلند نشود، اما مگر قابل کنترل بود؟ د ي. لبم را محکم تر گاز گرفتم. که حداقل صدادمیاش کش

 مرد. یممرد. اسطوره ام داشت  یمرد من داشت م

 شتریب هیهزار تومان بود. دعا کردم کرا یام س ییرا گشودم. دارا فمیرا پاك کردم و ک میاشک ها عیسر ستاد،یکه ا نیماش

 نشود. آرام گفتم:

 آقا؟ شهیچقدر م -

 پونزده تومن. -

شلوارش دو  بیج يوشد. نگاهش کردم. از ت اکویدست د ری. تا خواستم پول را پرداخت کنم، مچ دستم اسدمیکش یراحت نفس

 در آورد و به دستم داد. گفتم: یاسکناس ده هزار تومان

 همرام هست.  -

 زد و گفت: یفیضع لبخند

 .رشیدونم. بگ یم -

 !تمیحال و روز هنوز هم حواسش بود. هم به من و هم به موقع نیا با

از حال رفت. با بسته شدن  بایتقر دیشتخت دراز ک يکه رو نی. باز هم اجازه نداد کمکش کنم، اما به محض امیشد ادهیپ

 به پرستار گفتم: هیچشمانش روح از تنم پرواز کرد. با گر

 شد؟ چش شده؟ یچ -

 :دیکه مسن تر بود از من پرس یکیاش کردند.  نهیرا نداد. دو تا دکتر داخل آمدند و معا جوابم

 افتاده؟ یچه اتفاق -

داد. آب دهانم  یوحشتناك اجازه نم زاتیآن همه سرنگ و آمپول و تجه ندیشد. د یخواستم بر خودم مسلط باشم، اما نم یم

 را قورت دادم و گفتم:
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 بد بود. یلیحالش خ یول ه،یگفت عصب یکنه. م یمعده ش درد م -

نشستم.  میزانوها يبود. پشت در رو دهیفا یکردند. التماس کردم اجازه بدهند که بمانم، اما ب رونیاشاره سر دکتر مرا از اتاق ب با

 .دمیو در دل نال ختمی. اشک ردمیمن آمده بود؟ پوست لبم را جو ياکویبر سر د ییچه بال

! کمکش کن خدا! رمیم ی. به خودت قسم، مرمیم ی. من مفتهیواسش ب ی! نکنه اتفاقادیسرش ب ییخدا جون، خدا ... نکنه بال -

 یکه گاه نیکه سالم باشه، هم نیکه باشه، هم نیخودش رو. فقط کمکش کن خوب شه. هم یخوام، حت یازت نم یچیمن ه

 خوام. خدا!  ینم يشتریب زیواسه من بسه. چ نمشیبب

 زد و گفت: يمن لبخند دنیآمدند. خانم دکتر مسن تر با د رونی. دکترها بدمیفنر از جا پر نیاتاق باز شد. ع در

 تره دخترم. میتو که وضعت وخ -

 :دمیپرس دهیبر دهیباشند. بر دهیسرش کش يرا رو دیملحفه سف دمیترس یاتاق را نگاه کنم. م ينداشتم تو جرات

 زنده ست؟ -

 گفت: یو با مهربان دیخند دکتر

 ره؟یبم دیمعلومه که زنده ست. چرا با -

 راحت تر شد. میبرا دنیآزاد کردند، چون نفس کش طیاز هوا در مح يتانکر انگار

 شده؟ يجور نیپس چشه؟ چرا ا -

 شانه ام گذاشت و گفت: يدستش را رو دکتر

 ؟یشما خواهرش -

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 . تو شرکت حالش بد شده.شمینه. منش -

 دقت نگاهم کرد و گفت: با

 نه؟ ایمعده داشته  يزیسابقه خونر یدون ینم -

 را پاك کردم و گفتم: صورتم

 .هیگفت عصب ینه! فقط م -

 را تنگ کرد و گفت: چشمانش

 شه. يبستر دیبا یول م،یرو انجام داد هیتو دستگاه گوارشش رخ داده. ما اقدامات اول يدیشد يزینرخو ادیبه نظر م -

 ؟يبر سرم شد. بستر خاك

 به حال زار من لبخند زد و گفت: دکتر

 اومده. اگه شماره شیاتفاق پ نینکردن و ا تیسابقه زخم معده داشتن. رعا شونی. احتماال استین یمهم زینترس دخترم. چ -

 و کارا رو انجام بده. رشیصورت خودت برو پذ نیا ری. در غنجایا انیکه ب ریتماس بگ ياز اقوامشون دار يا
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 کردم. شانه ام را محکم تر فشرد و گفت: نییرا باال و پا سرم

م و سال حیصح گهیتا دو سه روز د دمی. بهت قول میخودت رو باخت يجور نینشده که ا يزیکمم مقاوم تر باش. چ هی -

 .يریگ یم لشیتحو

 رفتم و شماره خانه را گرفتم. یخالء فضا را فرا گرفت. به سمت تلفن عموم دوباره

 

********* 

 درآورد و به دستم داد. فشیزرد را از ک یسرش مرتب کرد و پاکت ياش را رو یچادر مشک مادر

 به حساب. زیپرداخت بر شیرو گرفتم. برو به عنوان پ يسه تا لباس آخر نیمادر. امروز دستمزد ا ایب -

 اشاره کردم و گفتم: اکویچرم د فیک به

 ست؟یپول ن فشیتو ک یعنی -

 و گفت: دیلبش را به دندان گز مادر

 م؟یو رو کن ریرو ز فشیبه خاطر پول ک ادیافتاده. خدا رو خوش م مارستانیرو تخت ب چارهیدختر. پسر ب یزن یم ییچه حرفا -

 کرد و گفت:بعد از پنجره اتاق نگاهش  و

 مادر نداره؟ ی. مطمئنرمیبم یاله -

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 برادر رو داره که فکر کنم مسبب حال و روز االنش اونه، چون تا لحظه آخر با هم بودن! هیفقط همون  -

 با افسوس گفت: مادر

 نیچه با روح و روانشون کردن که ا نیجوونا اومده. بب نیچه به روز اعصاب ا نیهم هست. تو رو خدا بب يدیچه جوون رش -

 کنه. یجسمشون رو داغون م يجور

 و گفتم: اکویدوختم به صورت غرق خواب د چشم

 شه؟یبه نظرت خوب م -

 و گفت: دیکش میبه بازو یدست

 و برگرد. زی...! برو زودتر پول رو به حساب برشاایا -

 . رو به مادر گفتم:میشت اجازه دادند ما بمانوجود ندا يگرید ضیدو تخته بود و خوشبختانه چون مر اتاقش

 تنهاست. يشما برو خونه. شاد -

 نشست و گفت: یصندل يرو

 داره واسمون. تی. مسئوليکرد یم دایبرادرش رو پ يجور هیکاش  یبذارم. ول نجایتو رو ا شهینه مادر جون. مگه م -

 م:شد زل زدم و گفت یم قیکه قطره قطره در جانِ جانم تزر یسرم به
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 کنم؟ داشیپ يازش ندارم. چطور ي. احتماال تو شرکت جا مونده. منم که شماره استیهمراش ن لشیموبا -

 و گفت: دیهم مال يرا رو دستش

 . میو بر میبچه رو تنها بذار نیا ادیام، هم دلم نم يهم نگران شاد -

 کردم. اصرار

 به خدا. ادینم شیپ یامنه. مشکل طشی. محمارستانهیب نجای. ایشما برو مامان -

 جا برخاست و گفت: از

 کنه. یچه م نمیبزنم بب يزنگ به شاد هیشه. برم  ینم زم،ینه عز -

تر نشان  دهیصورتش را رنگ پر مارستان،یب یکنار تختش نشستم. لباس آب یصندل يکردم و رو زانیآو یرا به چوب رخت فمیک

حم بود نگاه کردم. انگشتم را جلو بردم که لمسش کنم و دوباره ر یسرنگ زمخت و ب يرایداد. به رگ متورم دستش که پذ یم

وقت فراموشم نشده  چیکه نه، چون ه يادآوریکرد.  يادآوری میرا برا غوششآ یاش، گرم نهیس ي. پهنادمیدستم را پس کش

را که فقط  یفسن يگرما افراگمش،یمرور کرد و حرکت آرام و منظم عضالت د میآغوشش را برا یاش، گرم نهیس يبود. پهنا

 بودمش! دهیبار چش کی

در  کیو تار اهیس يپر از نقطه ها ي. مرددمیشیاند اریبار به دان نیرا از ذهنم به عقب راندم و ا االتیحسرت چشم بستم و خ با

حظه ل کیزد.  یم دییها مهر تا ثیکه بر تمام آن حرف و حد بیعج يتلخ و وحشتناك و البته رفتار عاتیاش. پر از شا یزندگ

 یبکشاند. از آدم ب يقدر ناجوانمردانه از برادرش بگذرد و او را تا مرز نابود نیتوانست ا یکه م ینفرت در دلم قل زد. از کس

 ینبود، بلکه با تمام توانش سوهان بر روح و جسمش م یاز خود گذشتگ ياسطوره  نیکه نه تنها قدردان زحمات ا یوجدان

 !یحاتم اریرت از داننفرت قل زد. نف اریاخت ی. بدیکش

 

 :اریدان

 کیزد نگاه کردم. پشتش به من بود. با  یحرف م لشیبا موبا ستادهیدراز کردم و لم دادم و به مهتا که ا زیم يرا رو میپاها

اش را آزادانه و  یخوشرنگ فندق يافتاد. موها یم شیبازو يشل بود و مرتب رو شیاز بندها یکیدو بنده کوتاه که  راهنیپ

داد چرخاندم.  یتر نشان م دهیکه قدش را کش يپاشنه دار یصندل مشک يرا رو مانمبود. چش ختهیر شیشانه ها يرو دیق یب

بار در  نیاول يداد. برا یرا گرفتم. نه! جواب نم اکویبار سوم شماره د يام را برداشتم و برا یاش گوش یخسته از مکالمه طوالن

جواب  یکرد. تماس مرا ب ینم هیکرد. تنب یقهر نم اکویشده بود. د ریداد. فکرم درگ یجوابم را نم اکویام د یتمام طول زندگ

زد. خودش  یبعد از دعوا خودش زنگ م شهیشد. هم یم مانی. بار اول نبود که دعوامیاگر دعوا کرده بود یگذاشت، حت ینم

مرا  قهیطور  نر رنگش برگشته بود، امروز که آشده بود، امروز که آن طو یکرد، اما امروز ... امروز که آن قدر عصبان یم یآشت

 آتشش زده بودم، امروز تماس نگرفت. امروز تماس مرا هم جواب نداد. يگریاز هر وقت د شتریو هلم داد، امروز که ب دیچسب
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نه ام و مالحت حواس مردا ییبایدستش و آن همه ز ي. با جام سرخ رنگ تودیکش رونیب الیوزن مهتا مرا از فکر و خ ینیسنگ

 را نوازش کرد و گفت: می. بازودیحرف نگاهش کردم. خند یو ب دمیرا به خروش آورد. گردن برنزه و برهنه اش را بوس

 طرفت. امین گهیخواستم د یم ،يکرد عمیجلو چشم مهندس ضا يکه اون جور اتیبعد از اون همه بداخالق -

 گفت: یو با سرمست دینوش جامش را اتیاز محتو یآزادش را دور گردنم انداخت و کم دست

 شه ازت گذشت. ی. نمياما متاسفانه مهره مار دار ،يدرسته که اخالق ندار یول -

که  ییداد. بو یم یخوب يبه خودم چسباندمش. بو شتریرا از دستش گرفتم و ب وانیحرکت بند لباسش را دنبال کرد. ل چشمانم

کرد. چشمم را بستم  یم يریام جلو گ يخبر یو ب یه ذهنم از مستدر گوش يفکر موذ کیتوانست هوش از سرم ببرد، اما  یم

 فرو بردم. شیموها نیو سرم را ب

 "کرد. ینم هیکرد، تنب یقهر نم اکوید"

 وقفه دستانش حرارت تنم را باال برد. یب حرکت

 "شد. صورتش قرمز بود. ادهیوسط راه پ"

 .دمیتر کش نییلباس مهتا را گرفتم و پا بند

 "را! اریداد. تماس مرا. دان یاب نمتلفنش را جو"

 کردم. کیرا از عقب بردم و جام را به لبم نزد سرم

 "نکند ... نکند ... نکند!"

 "زنگ زد. دیباشم. شا اریبهتر است هوش"گذاشتم.  زیم يرا رو وانیشدم و ل خم

 شدم. رهینه اش ختخت انداختمش و به لبخند اغواگرا يرا در آغوش گرفتم و به اتاق خواب بردم. رو مهتا

 "سه ساعت است که زنگ نزده. کیاما االن نزد"

 دستانم گرفتم. نیسرم را ب یو عصب کالفه

 ؟یشده دن یچ -

 کردم: زمزمه

 افتاده، مطمئنم! یاتفاق هی -

 تخت بلند شد و گفت: يرو از

 ؟یواسه ک ؟یچه اتفاق ؟یگیم یچ -

 زدم. رونیکه جوابش را بدهم از خانه ب نیا بدون

 

 :کواید
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و منگ سرم را چرخاندم و طعم خون  جیاتاق نا آشنا بود. گ يچشم باز کردم. فضا دیخورش ياشعه ها نیاول دنیبا تاب همزمان

 لبخند زد و آرام گفت: میبه رو یپوش یحس کردم. آب دهانم را قورت دادم. زن مشک میرا در گلو

 پسرم؟ يبهتر -

آوردم.  ادیاتفاقات را به  يچهره شاداب، همه  صیبود افتاد. با تشخ خوابش برده يتخت کنار يکه رو يبه دختر چشمم

 .دمیزن را شن يدوباره صدا

 پرستار رو صدا کنم؟ يخوا یم ؟یخوب -

 کردم لبخند بزنم. یسع

 نه خوبم. ممنون. -

 شکمش جمع کرده بود. يرا تو شیبه شاداب نگاه کردم. پاها دوباره

 ن؟یشما مادر شاداب هست -

 گفت: یمهربان با

 .ي. خدا رو شکر که بهترمینگرانت شد یلیآره پسرم. خ -

 زحمت گفتم: به

 تشکر کنم. يدونم چه جور یباعث دردسر شدم. نم -

 :دیخند

 حرفو مادر جان! شما هم مثل پسر من. نینزن ا -

کمک  يکه برا یشحد و اندازه اش، تال یب ینگران شبش،ید يخواست از شاداب غرق خواب چشم بردارم. اشک ها ینم دلم

 دختر کوچک کرده بود. نیاز محبت به ا زیکرد، همه و همه قلبم را لبر یبه من م

 .شهیخوشحال م یلیخ نیشد داریشاداب بدونه ب -

 گفتم: رلبیز

 از حال برم و رو دستش بمونم. دمیترس یاز خودم نگران اون بودم. همش م شتریترسوندمش. ب یلیخ -

 نشست و گفت: یصندل يرو

که دست و پاش رو گم نکرده و تونسته شما رو  نیهم دل نازکه و البته ترسو. هم یلی. خهیو حساس یشاداب دختره احساسات -

 تعجب داره. يجا یبرسونه کل نجایتا ا

 زن آرام بود! درست مثل شاداب! نی. چقدر ادیباز هم خند و

 .کردم تشیاذ يجور نیبله. خودمم متوجه شدم. واقعا متاسفم که ا -

 شد. نگاهش حرف داشت. قیصورتم دق يتو
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 المیو خ نمیاتفاق باعث شد که منم شما رو بب نیکرد. خدا رو شکر ا یکارو م نیا دیرو انجام داده. با شیانسان فهیشاداب وظ -

 کارش راحت شه. طیاز مح

 به دخترش کرد و ادامه داد: ینگاه

خوب نباشه  دی! شاییایرو یلیخ ،یاحساسات یلیساده، خ یلیبستن. خ هر دو تا دختر من ساده و چشم و گوش ن،یدون یآخه م -

اما  ،يبد ادشونیکم گرگ بودن رو هم  هیالزم بشه  دی. شاياریصاف و معصوم بار ب يجور نیبچه رو ا هیجامعه  نیکه تو ا

و  یآوردم. دور از هر زشتخودم، بچه هامو سالم بار  یمداوم و تموم نشدن يها سو استر دنیعذاب کش متیمن نتونستم. به ق

کنه همه مثل خودش خوبن. همه  ی. فکر مکهیبچه دو ساله کوچ هینوزده سالش باشه، اما دلش مث  دی. شاداب من شایفیکث

 چیشده که ه یشده، وارد اجتماع گکه به ظاهر بزر نیکنه. از ا ینگرانم م نمیغل و غشن! هم یب بن،یمثل خودش پاکن، نج

 ترسم. یدور و برش م ينداره، از روباه و شغال ها اتشیبا روح یتیسنخ

زمانه خراب، ترس  نیدر ا يجواهر نیطور. داشتن همچ نیرا هم هم مشیرمستقیغ يها هیکردم. کنا یاش را درك م ینگران

چشم بد به  یکه کس نیرا راحت کند. از ا الشیخ یمن بخواهد کم یجسمان طیشرا نیدر ا یکردم که حت یهم داشت. درك م

 کند. یدرباره اش نم يفکر بد یدر موردش ندارد، کس يقصد بد یدختر ندارد، کس نیا

 جا به جا شدم و گفتم: ی. کمدیچیدرد در تمام اعضا و جوارحم پ دمیکه کش یقینفس عم با

 هستن، اما یمعصوم يبره ها نیهمچ نیدر کم يادیز يمملکت کم شدن و گرگ ها نیحق با شماست. امثال شاداب تو ا -

احترام قائلم.  شیمونه. من واسه همه چ یدختر خودم م یحت ایو  کمیمن مث خواهر کوچ يراحت باشه. شاداب برا التونیخ

که در برابر شما و خواهرش داره و واسه  يمردانه ا تیکه تو درس خوندن داشته و داره، واسه احساس مسئول يواسه پشتکار

خواهر داشتم که متاسفانه فوت کرده، اما از روز اول  هیمن امنه. منم  شیکه جاش پ دمینجابت و شرافتش! بهتون قول م

 .دمیشاداب شما رو به همون چشم د

 و گفت: دیکش یکه آرامش به صورتش بازگشت. نفس راحت دیدانم در چشمم چه د یو موشکافانه بود، اما نم قیدق نگاهش

 یمنطقه شما ناموس و ناموس پرست يره. خدا رو شکر که هنوز تو یانتظار نم يا گهید زیچ نیمملکتمون به جز ا ياز کردا -

 حرمت داره.

 زدم و گفتم: يشدت گرفته بود. به زور لبخند دردم

 ن؟یاز برادرم خبر ندار -

 و گفت: دیچادرش را جلو کش یکم

 ن؟یبزن االن بهش زنگ نیخوا ینکرد. م دایرو پ لتونی. شادابم موبامیازش نداشت يشماره ا چینه واال. ه -

بدخوابش کنم.  نیاز ا شتریخواستم ب ینداشت. نم یبچه خواب راحت نیهم ا يطور نیهنوز کامل روشن نشده بود. هم هوا

 و گفتم: دمیکش یآه

 .رمیگ یتماس م گهینه! چند ساعت د -
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 :اریدان

 کردم! شیدایهشت صبح پ ساعت

شب را هم خارج از خانه خودش  کی یحت اکوی. دامدید، اما نبرگرد دیشب منتظرش ماندم شا مهیخانه اش نبود. تا دو ن رفتم

 يجا مانده بود و از آن بدتر قرص ها زیم يکه رو لشیموبا دنیآنجا باشد، اما با د دیبود. به شرکت رفتم. گفتم شا دهینخواب

اطراف خانه و  يهاها و درمانگاه  مارستانیکه حدسم درست بوده. تک تک ب دمیفهممعده اش که همه پخش و پال بودند، 

خواستم دهانش را ببوسم. به  یشماره اتاقش را گفت م فتیپرستار عنق ش یکردم. وقت شیدایشرکت را گشتم و باالخره پ

که درد دارد. به هر دو  دیفهم شد یم شیدو ابرو انیو از پشت پنجره نگاهش کردم. خواب بود. از اخم م دمیسمت اتاقش دو

آن  يدادم و دهانم را رو هیبود. تنها بود! خواستم در را باز کنم، اما نتوانستم. ساعدم را به در تک دستش سرم زده بودند و تنها

 ماندم. رهیگذاشتم و همان جا پشت در به چهره اش خ

که بدون  یاز خودش دوست داشت چه کرده بودم؟ با تنها کس شتریمرا ب ایدن نیکه در ا یچه کرده بودم؟ با تنها کس من

 يکه بارها و بارها بدون لحظه ا یرا داشت چه کرده بودم؟ با تنها کس میو همه جوره هوا شهیو شرط هم دیق یب چشمداشت،

که لقمه دهان خودش را  یبود، چه کرده بودم؟ من چه کرده بودم؟ با کس همن کرد میدرنگ جانش را کف دستش گرفته و تقد

من  لیکه به خاطر ادامه تحص یپوشاند، با کس یش را بر من مکه رخت و لباس تن خود یگذاشت. با کس یدر دهان من م

ل زد و واکس زد و بار جا یکه ب یمن شد. با کس يو سپر بال ستادیکه در مقابل همه ا یدرس خواندن خودش را زد. با کس دیق

 یزندگ يها یمه خوشو عمرش را به خاطر من فدا کرد و از ه یکه تمام جوان یداشته باشم. با کس شیبه جا کرد تا من آسا

 چه کرده بودم؟ "مردتر"از هر چه مرد  نیمرد، با ا نیگذشت. من با ا دیترد يا هیاش بدون ثان

دو نفره، با من،  يغذا کینگرانش بود.  شهیکه خالصانه دوستش داشت و هم یدو نفره! با کس يغذا کیچه خواسته بود؟  مگر

دو  يغذا کی يشکل ممکن شکستم. چه گفته بود؟ دلش برا نیرا به بدتر ! من چه کرده بودم؟ دلشارشیبا برادرش، با دان

نشان  اقتیکس به اندازه او ل چیبود. به خدا قهرمان بود. ه یول "یستین رمانتو قه"نفره تنگ شده بود. من چه گفته بودم؟ 

 !تسیکس به اندازه او قهرمان ن چیدانست که ه یکس به اندازه من نم چیرا نداشت. ه یپهلوان

دانستم همان شب  یمشکل معده و روده شده است. م ریدرگ یدانستم از بچگ یدارد. من م یعصب تیدانستم که کول یم من

کرد. درد داشت. خودش درد  یگرفت و آرامم م یو او نه برادرانه، بلکه پدرانه مرا در آغوش م دمیلرز یکه از کابوس م ییها

 نیکدام از ا چیکند و من در ه یم يزیبار سوم است که معده اش خونر نیکه ا منستدا یآورد و م یداشت، اما خم به ابرو نم

بود؟ چطور او در تمام مشکالت من  شهیشد. پس چرا او هم یم يبستر مارستانیتنها در ب شهیدفعات کنارش نبودم و او هم

آماده شد؟  هیکل وندیپ يبرا مناز خورد؟ چطور او زودتر  یکرد که آب هم در دلم تکان نم یحلشان م يحضور داشت و طور

 چی. که او هست. که هست، اما من هستمیداد که تنها ن یم نانیقدرتمندش به من اطم يبا لبخندش و دست ها شهیچطور هم

 وقت! چیوقت نبودم. ه
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من  دنیبا دتخت نشستم. آرام پلک باز کرد و بالفاصله  يدستش را تکان داد. در را باز کردم و داخل شدم. کنارش رو یکم

 لبخند زد.

 "کرد. ینم هیوقت تنب چیکرد. ه یوقت قهر نم چیه"

 خبرت کرد؟ یک ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا -

 گفتن نداشتم. يبرا یحرف

 ؟ی! خوبار؟یدان -

 هم او نگران من بود. باز

 اش بود ثابت شد و گفتم: يکارگر يروزها ادگاریاش که  یشانیپ یشکستگ يچشمم رو اریاخت یب

 ؟يچرا خبرم نکرد ؟يرا بهم زنگ نزدچ -

 ! نهیک ياخم! بدون ذره ا ي. بدون ذره ادیخند

 خواستم بهت بگم. شاداب زنگ زد؟ ینبود. اصال نم یمهم زیچ -

 و بچه سال؟ ریسر به ز یهمان منش شاداب؟

 نه! -

 ؟يدیپس چطور فهم -

 آورم. یام را به زبان نم یدانست که نگران یو م که دنبالش گشته ام دیگرفت. فهم يگریرا ندادم. لبخندش شکل د جوابش

 .شمیاالن خوبم. امروز و فردا مرخص م -

 نیتوجه به ا یسالم کرد و ب رلبیو بعد ز ستادیا شیمن چند لحظه سرجا دنیبه در خورد و شاداب داخل آمد. با د يا ضربه

 شد و گفت: اکوید کینه نزد ایدهم  یجوابش را م ایکه آ

 ن؟یبهتر شد ن؟یداریا ب -

 سرش را تکان داد و گفت: اکوید

 به تو و مامانت زحمت دادم. یحساب شبیخوبم. د -

 دو نفر کنارش بودند. نیا شبید پس

. منم رفتم داروهاتون رو گرفتم. يشاد شیرفت خونه پ یم دی. مامان بامیکه تنهاتون گذاشته بود دی! ببخشهیحرفا چ نینه. ا -

کردم.  یم هیته رونیاز ب دیکردن که با زیخاص تجو ییسرم غذا هی نی. واسه همنیبخور يزیچ نیتون یفعال نم گنیآخه م

 کنن. یم قیواستون تزر انیاالن م

 با محبت نگاهش کرد و گفت: اکوید

 هست. اریکم استراحت کن. دان هیبرو خونه  گهی... جبران کنم. حاال دشاایممنون خانوم. ا -

 ت:به من انداخت و گف ینگاه مردد
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 وقت. هی نیآخه تنها نمون -

 من شک داشت. به او نه! به خودم پوزخند زدم. يدختر هم به برادر نیا یحت

 .نجاستیکه برادرم ا ینیب ینگران نباش. م -

 ام اعتقاد داشت. يبه برادر اکوید فقط

 تخت برداشت و گفت: يکوله اش را از رو فیک

 زنم. یسر م مایباشه. من ساعت ده کالس دارم، اما بازم م -

 من گذاشت و گفت: يپا يدستش را رو اکویکرد و رفت. به محض خروج او از اتاق د یخداحافظ اکویتوجه به من از د یب باز

 از کجا آوردن. مارستانویچقدر خرج کردن. بنده خداها دستشون تنگه. موندم پول ب شبید نی. ببرشیبرو پذ اریدان -

 مرد برادر مرده! کیخت کرده بودند. مثل ها پردا بهیرا غر مارستانشیب پول

 

 :شاداب

 .شهی. خوب مگهیزخم معدست د هیکنه انگار سرطان ترموستات داره. بابا  یضجه موره م یاَه! شاداب! چندش! همچ -

 اوج غصه خنده ام گرفت. در

 سواد! یپروستات! ب -

 گفت: یالیخ یب با

 کنه. یر م. مهم همون ترموستاتشه که مث بنز کایحاال هرچ -

 و گفتم: دمیکش یآه

 خفاش شبه اونجا بود. نگرانشم! ارویاون  گمی. میادب و منحرف یچقدر تو ب -

 انداخت و گفت: فشیرا داخل ک جزوه

 تونه تجاوز کنه. یخب باشه. به اون که نم -

 بعد گفت: یسکوت کرد و به فکر فرو رفت و کم ناگهان

 .شهیکه م دمیبتونه ها. من شن دمیالبته شا -

 گفتم: یعصبان

 تبسم! -

 را گرد کرد و گفت: چشمانش

 ؟یاز برادرش نگرانش شتریب یبگ يخوا یم ه؟یها؟ چ -

 :دمیتمام وجود خروش با
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ساعت  میآورده، چون هنوز ن اکویبال رو سر د نیا بیعجا نیهم شبمی. انگار نه انگار! تازه مطمئنم دشیدید یم دیمعلومه! با -

 یدکتر م ؟یبا اون وضع افتضاح و داغون برگشت. اگه دوباره بحثشون بشه چ اکویرفته بودن که د رونینشده بود که با هم ب

 واسش سمه. تیگفت عصبان

 برد گفت: یم رونیکه مرا از کالس ب یو در حال دیرا چسب میمانتو نیاش را در آغوش گرفت. آست کوله

 ی. تو چانیبا هم کنار ب دیبا يدونن چه جور یا برادرن خودشونم م. واسه من کاسه داغ تر از آش شده. اون دو تمینیب نیبش -

 وسط؟ نیا يکاره ا

 را از دستش نجات دادم و گفتم: نمیآست

 ؟یکن یچرا منو درك نم -

 گفت: یآورد و با حواس پرت رونیب بشیاش را از ج یگوش عیزنگ اس ام اس سر يصدا دنیشن با

 کنم. ی. درکت مزمیکنم عز یدرکت م -

 گفتم: تهآهس

 .نمشیدرب و داغون بب يمن طاقت ندارم اون جور -

 غر زد: رلبیانداخت و ز فشیک يرا تو یگوش

 .هیغاتیاونم تبل ادیبار واسمون اس ام اس م هی یسال -

 زدم: داد

 زنم کودن. یدارم با تو حرف م -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

دلم  دیفهم یاحساسات تو رو م نیسر سوزن از ا هی اکوئهیون دچرت و پرته. اگه ا ست،یحرف ن یگیکه تو م ییزایچ نیا -

 سوخت. ینم

 گفت: تیو با جد ستادیا میو رو در رو دیچرخ کامل

 ست؟ین "حواسش"هست که اون اصال  "حواست"خانوم شاداب  -

 صورتم بکوبند؟ يموضوع را تو نیتمام کائنات اصرار داشتند ا چرا

 گفتم: یناراحت با

 ت، اما مگه دست خودمه؟بله! حواسم هس -

 افسوس سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: با

 .یاز دست رفت گهیواقعا متاسفم واست. تو د -

**** 
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 یم لمیرا دراز کرده بود و با هم ف شیپاها يتخت کنار يرو اریرفتم. دان مارستانیبه ب يفور ياز ظهر به بهانه چند امضا بعد

 لبخند زد و گفت: دنمینگاه کردم و داخل شدم. آهسته سالم کردم. با د اکوید ي. با لذت به چهره جددندید

 اومده. یک نیبب اریبه به! دان -

 گفت: ردیبگ ونیزیکه چشم از تلو نیبدون ا اریدان

 خوشحال؟ يچطور -

 ادب! چه زود هم پسرخاله شد. یمن بود؟ به من گفت خوشحال؟ مردك ب با

 گفتم: ظیغ با

 اسم من شادابه. -

 زد و گفت: يبار طنتیش لبخند

 .گهیکنه؟ همونه د یم یچه فرق -

 و گفت: دیخند اکوید

 . چه خبر؟نمیبب نجایا ایسر به سرش نذار. ب -

 نشستم و گفتم: یصندل يرو

 ن؟یبهتر -

 شناختم گفت: یکه م یلحن نیتر نیدلنش با

 ؟پرستار مهربون و دلسوز مثل تو داشته باشم و خوب نباشم هی شهیمگه م -

 ی. حواسش بود به خدا! بستیگفت حواسش ن یمانده بود از دست رفت. آن وقت تبسم م میهم که برا یذره دل کی همان

 و پوزخند کش آمده اش کردم و گفتم: اریبه دان ینگاه اریاخت

 پرونده ها رو آوردم واسه امضا. نیخدا رو شکر. ا -

 از دستم گرفت و گفت: يخودکار

 .شمی. فردا مرخص ميایب نایبه خاطر ا نجایالزم نبود تا ا -

 هوا گفتم: یب

 نه. به خاطر خودتون اومدم. -

 ز؟ینفرت انگ یلعنت نیا دیخند یرفت. به چه م رونیتکان داد و از اتاق ب يبا خنده سر اریدان

 خنده کجا و آن خنده کجا؟ نیاما ا د،یهم خند اکوید

 من. یحوصلگ یتو در بره هم ب یکه هم خستگ زیودم و خودت برواسه خ يچا هیممنونم خانوم کوچولو.حاال پاشو  -

 گفتم: آرام

 .نیبخور يزیچ نیتون یآخه شما که نم -
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 جذابش! يو لبخندها قیعم ينگاه ها ریشدم ز یکرد. دست پاچه م یطور نگاهم نم نیزد. کاش ا یطور لبخند نم نیا کاش

 نداره. نترس! یمشکل عاتیما -

 زد و گفت: یبردم. چشمک شی. قند براختمیخودم هم ر يو به دستش دادم. برا ختمیر يچا زیم يفالسک رو از

 شه؟یمحسوب م عاتیقندم جزء ما یمطمئن -

 کرد گفت: یم یکه به دقت پرونده ها را بررس یگفتم و قندان را کنار گذاشتم. درحال یرلبیز دیبناگوشم سرخ شد. ببخش تا

 ؟یتو چرا برنداشت -

 گفتم: آرام

 خورم. یتلخ م منم -

 .دمیعمرم را نوش يچا نیتر نیریبردارم، ش شیدست از تماشا یبه اندازه پلک زدن یکه حت نیبدون ا و

 "باشد، باشد! دیکه با یاگر کس"شد.  "مست" "توان  یهم م يچا یبا فنجان"داند که  یچه م یکس و

 

 :اکوید

 شاداب خنده بر لبم آورد. فیظر ياره دفتر را گرفتم. صدادر آوردم و شم بمیرا از ج لمیشرکت پارك کردم و موبا مقابل

 .دییشرکت نما. بفرما -

 ام کردم و گفتم: یبه ساعت مچ ینگاه

 که بد جا پارك کردم. نییمنم شاداب. دم شرکتم. بپر پا -

 گفت: یسوال چیلحظه مکث کرد و بدون ه چند

 چشم. -

 نیبه خرج داده. کنار ماش يادینفس نفس زدنش معلوم بود که عجله ز خودش را رساند. از صورت قرمز و قهیاز پنج دق کمتر

تعلل سوار شد و آرام سالم کرد. جوابش  یباز کردم. با کم شیو در را برا دمیرا کش رهیمنتظر و متعجب! خم شدم. دستگ ستاد،یا

 :دیو مظلوم پرس ریسر به ز طورراه افتادم. همان  عیرا دادم و سر

 شده؟ يزیچ -

 بلند کردم و گفتم: یبط را اندکض يصدا

 خوام برسونمت. ینه. م -

 نگاهم کرد و گفت: يا لحظه

 رفتم. یخودم م ن؟یکش یشما چرا زحمت م -

 گفت: يتر فیضع يو با صدا چاندیو جواب ندادم. بند کوله اش را دور دستش پ دمیخند

 حالتون بهتره؟ ن؟یخور یقرصاتون رو به موقع م -
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 کرد. یم انیسوال ساده را هم با شرم ب نیا یبود. حت نیریتر شدخ نیخدا! چقدر ا يا

 .شمیخوبم. بهترم م -

 خانه گفت: کیو لبخند زدم. نزد دمیش را به زحمت شن "خدا را شکر"

 .شمیم ادهیپ نجایمن ا -

 .دمیکردم و به سمتش چرخ ترمز

 داخل؟ امیب یکن یدعوتم نم یعنی -

قرارش داده ام. با آرامش لبخند زدم و  يبد تیدانستم در موقع ی. مدیپر شیاز رودرجه گرد شد و رنگ  نیتا آخر چشمانش

 گفتم:

 مونم. ینم ادیز -

 به خودش آمد و گفت: عیسر

 .میشیهم خوشحال م یلی. خنیینه، نه! بفرما -

اش لبخند زدم و  گفت و زودتر از من وارد خانه شد. به حرکات شتابزده یکوتاه دیو درست دم در ترمز کردم. ببخش دمیچیپ

 ییو خوشرو ی. شاداب و مادرش به استقبالم آمدند. سالم کردم. با مهرباندمیچ اطیکردم و داخل ح ادهیپ نیجعبه ها را از ماش

 جواب داد و گفت:

 .دییپسرم. بفرما يخوش اومد یلیخ -

و  زیمحقر، اما تم يتا حد دیه و شاکوچک و ساد يکه به دور و برم نگاه کنم کفشم را کندم و داخل شدم. خانه ا نیا بدون

 هیتک یکه تعارفم کردند نشستم و به پشت یمکان نیکردم چشمانم را نچرخانم که مبادا احساس شرم کنند و در اول یمرتب. سع

 دادم.

 ؟يحالت چطوره پسرم؟ بهتر شد -

 را باال گرفتم و گفتم: سرم

 به لطف شما بهترم. -

 يبه ظرافت صدا ییاز کنار گوشم سالم کرد. صدا ییزدم آشپزخانه باشد رفت. صدا یم که حدس یگفت و به اتاق یالحمدلله

 نیو مت ریکه درست مثل خواهرش سر به ز دمیرا د ینقش زیشاداب. سرم را چرخاندم و دختر چهارده پانزده ساله کوچک و ر

لخت و شبرنگش صورتش را  ياز موها يبود اما باز هم دسته ا دهیچیپ نشاش را محکم دور گرد یبود. شال صورت ستادهیا

 . با محبت گفتم:دیچیقاب گرفته بود. دلم در هم پ

 نه؟ نیخانوم باش يشاد دیسالم. شما با -

 گفت: معصومانه

 ن؟یشناس یمنو م -
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 به شاداب کردم و گفتم: ینگاه

 هم دوستت داره. یلیکنه. خ یم فیازت تعر یلیشناسم. شاداب خ یبله که م -

 یو دستش را گرفت و کنار خودش نشاند. ب دیبه خنده باز شد. شاداب هم خند شیو لب ها دیجه شیباین زدر چشما یبرق

 شد و گفتم: دهیکش یو فرسوده به در بسته اتاق یفکستن یاطیکنار اتاق و چرخ خ ينگاهم از لباس عروس ها اریاخت

 خانوم؟ يشاد یکالس چندم -

 .رستانیاول دب -

 نه؟ ایت خوبه توام مثل خواهرت درس -

 شوق کودکانه گفت: با

 خوام دندون پزشک بشم. یمن م یآره، ول -

 .دمیخند

 .رمیاز حاال واسه اون دندون عقل نهفتم نوبت بگ دی. پس باهیعال یلیخ -

حس  یرغم همه مشکالتشان هرکدام به نوع یخانواده آرام بودند. عل نیا ي. با متانت، با آرامش! چقدر همه اعضادیهم خند او

 کردند. یآرامش را به وجود مخاطبشان القا م

و  دیآمد. شاداب از جا پر رونیاز آشپزخانه ب يچا ینیرا به دندان گرفته بود با س دشیکه چادر نماز سف یخانواده در حال مادر

 داشتم گفتم: یو براق را بر م زیکه فنجان تم نیا نی. حدیرا از دست مادرش قاپ ینیس

 ش؟یایمن خانوم ن يا زحمتاب نیکن یکار م یچ -

 گفت: دیمال یکه زانوانش را م یو در حال نشست

 .نمتیب یو سالمت م حیحالت هستم. خدا رو شکر که صح يایاز شاداب جو شهیکدوم زحمت پسرم؟ هم -

 گفتم: اریاخت ی. بدمیند یکردم و تفاوت چندان سهیزن را با مادرم مقا نیا دهیچهره درد کش يا لحظه

 .نمهیاز د یکیقسمت کوچ ي... بتونم جبران کنم. االنم غرض از مزاحمت اداشاایمادر جان. اممنونم  -

 .ادیو دارو بود. بدون کم و ز مارستانیب نهیهز يدر آوردم و مقابلش نهادم. حاو بمیاز ج یپاکت

 دم.که تازه مرخص ش نیدون یشد. م ریاگه د دی. ببخشنیپرداخت کرد مارستانیکه بابت ب یپول نیا -

 و گفت: دیرا درهم کش شیابروها

 .رمیرو که در راه خدا دادم پس نگ یهنوز اون قدر پاهام قوت دارن که پول یپسرم؟ درسته دستم تنگه ول هیکار یچ نیا -

 شد. یمثل شاداب متولد م يدختر دیبا ،یعزت نفس نیبا چن ي. از مادردمیکش یقیعم نفس

 اجازه بده مادر و خواهراش خرج دوا و درمونش رو بدن؟ رتشیکه غ هیوم پسراجر کارتون محفوظه مادر جون، اما کد -

 چند بار تکرار کرد: شیایحرف ساده به دلشان نشسته بود. خانم ن کیشد. چقدر  یهر سه نفرشان چراغان چشمان

 .یپسرم. زنده باش یزنده باش -
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 کنم؟ میتقد نیدی. اجازه مدمیناقابل واستون خر يکادو هم چند تا یکم و کاسته، اما واسه قدردان یب مارستانیپول ب نیا -

 شیایدست خانم ن يرا جلو یاطیداخل آوردم. جعبه چرخ خ یکی یکیرفتم و بسته ها را  اطیاعتراض ندادم. به ح مهلت

 گذاشتم و گفتم:

 .غتونیدر یشما و محبت مادرانه ب يبرا نیا -

 لب تاپ را به شاداب دادم. جعبه

 بدم. زهیبهش جا رهیبگ ادیاب خانوم که بهش قول داده بودم اگه فتوشاپ واسه شاد نمیا -

 زدم و ادامه دادم: یچشمک

 .دمیم شیپ شیش رو پ زهیبودم جا یخوب تالش کرده و از دستش راض یلیمدت خ نینگرفته، اما چون تو ا ادیالبته هنوز  -

 دادم و گفتم: يبود به شاد يرا هم که پر از انواع و اقسام لوازم نوشتار يسورمه ا ي کوله

 مون. ندهیابزار کار خانوم دکتر آ نمیا -

 شاداب معترضانه گفت: مادر

 پسرم؟ ما ... هیکارا چ نیا -

 گفتم: تیرا باال بردم و حرفش را قطع کردم و با جد دستم

 يجور نی. استین یدردانو ق يریقابل اندازه گ یچ چیبا ه نیکه شما واسه من کرد ي. کارشمیدلخور م نیاگه قبول نکن -

 از زحمتاتون رو جبران کردم. یکنم کم یحداقل احساس م

 کرد. یکارو م نیما بود هم يجا گهید یهر ک م؟یکار کرد یآخه مگه ما چ -

حرف ها گذشته و  نیدانست دوره ا یخبر نداشت. انگار نم رونیب يای! انگار مادر شاداب هم مثل دخترانش ساده بود و از دننه

 گذرند. یبندند و م یاز ترس عواقبش چشم م ندیرا در حال جان دادن بب یاگر انسان یمملکتم حت يروزها نیا مردم

 و گفتم: دمیکش یآه

 کارو بکنه؟ نیتونه ا یم ی. به نظر شما هر کسنیمادر و خواهرمو واسم زنده کرد ادیشما  -

 زد و گفت: يا تمندانهیرضا لبخند

 ت کنه پسرم.خدا مادر و خواهرت رو رحم -

 ... عذاب وجدان! ایو  دیچنگ انداخت. بغض بود شا میدر گلو يزیچ

 

 :شاداب

 ؟يبغ کرد يجور نیشاداب؟ چرا ا هیچ -

 بود نگاه کردم و گفتم: دشیجد فیک یمشغول بازرس یکه با خوشحال يشاد به

 .میکرد یقبول م دینبا -
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 گفت: یبا کالفگ مادر

 .یکن یتکرار م نویهم يسر دار هیاز دست تو. از سر شب  -

 برداشتم و گفتم: واریام را از د هیتک تیعصبان با

تومن پول بابتش داده.  600 -700که کمِ کم  هیشاد لیو وسا فیهمون ک نشیچقدره؟ ارزون تر نایهمه ا متیق یدون یم -

 ست؟ین ادیچرخ و لپ تاپ که بماند. به نظرت واسه تشکر ز نیا

 ها را از سوزن رد کرد و گفت: لهیرنگ را برداشت و منجوق ها و مل يلباس پسته ارا به چشم زد.  نکشیع مادر

که  يدیرو بغل زده و آورده. د ینیسنگ نیبلند شده اومده. با اون حالش چرخ به ا نجایکردم مادر جون؟ تا ا یکار م یچ -

ود. تو عمل انجام شده قرار گرفتم. وگرنه بردار و ببر. زشت ب يدیخر یگفتم هرچ یم ينخواستم قبول کنم، اما نشد. چه جور

 بار دومم باشه؟ نیبار صدقه قبول کردم که ا چند. تا حاال یشناس یخودت که منو بهتر م

 نگاهم کرد. نکشیع يبه سمتم خم شد و از باال یرا برگرداندم. مادر کم میاخم رو با

 يخوا یمردونه هم بلدم. م رهنیگردن ببافم؟ پ واسش شال يخوا ی. ممیکن یجبران م يجور هینشده.  يزیحاال هم چ -

 واسش بدوزم؟

 و با حرص گفتم: بلند

 نا؟یواسه جبران ا رهنیشال گردن و پ -

 و لپ تاپ که کنار هم گذاشته بودم اشاره کردم. یاطیبا دست به چرخ خ و

 انداخت و آهسته گفت: ریو سرش را به ز دیمن لب برچ ياز تند مادر

 کار کنم؟ یقدره مادر جون! تو بگو چ نیسعم همخب منم و ینه، ول -

و کنارش نشستم. دستم را  دمیخز نیزم يدستان لرزان و سر فروافکنده اش نگاه کردم و قلبم گرفت. از خودم بدم آمد. رو به

 دستش گذاشتم و گفتم: يرو

 لحظه کنترلم رو از دست دادم. هی. غلط کردم داد زدم. یمامان دیببخش -

 گفت: ردیسرش را باال بگ که نیا بدون

اون  یپسر حرف بزنم. وقت نیامشب نتونستم رو حرف ا ی! ولنیکن یزندگ يکنم که شما با سربلند یهمه جون م نیمن ا -

بزنم. بعدشم حتما که  نشیدست رد به س شیاحوال ضیبا اون مر ومدیتو چشمام زل زد حس کردم واقعا پسرمه. دلم ن يجور

ذارم که  یواست غذا م شتریذره ب هیبه بعد  نی. اصال از اشییتوانا اندازهبه  ی. هر کمیسش جبران کنوا یمال قیاز طر دینبا

بخوره  یخونگ يمدت غذا هیحال و روز افتاده.  نیرستورانا رو خورده معدش به ا يآت و آشغاال نی. از بس از ايسهم اونم بد

 ؟يجور نی. خوبه اشهیحالشم بهتر م

 اش گفتم: یآغوشش فرو رفتم و به خاطر دلخوش يپلکش را گرفتم. تو رینم زرا برداشتم و  نکشیع

 خوبه. یلیخ يجور نی. ایآره مامان -
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 و گفت: دیکش میموها يرو یدست

. اون موقع خودت شهیدست و بالمون باز م ،یمهندس بش ،يریتازه نگاه به حال و روز االنمون نکن. تو که مدرکت رو بگ -

 پسر رو بده. نیا یمهربونجواب  یخواست يهرجور

 و گفت: دیرا بوس میکردم. موها نییاش باال و پا نهیس يرا تو سرم

 ؟يخور یغصه نم گهید -

 و گفتم: دمیچسب فشیتر به تن نح محکم

 بخورم؟ ویتو رو دارم غصه چ یوقت -

 جلو آمد و گفت: شیزانوها يهم رو يشاد

 ؟یپس من چ -

رغم  ی. آرامش به وجودم برگشت. علدیرا بوس مانیم در آغوش گرفت و به نوبت موهادست چپش را دراز کرد و او را ه مادر

هر چه تمام تر کنارمان نشست و بدون  متیبار به خانه ما آمد. با صم نیاول يبرا اکویبود. د يشب فوق العاده ا میها يدلخور

 یو غرق خوش دمیو غش و سر زنده اش فهم غل یب يرا از خنده ها نیلذت برد. ا مانیزندگ یاز سادگ یتعجب و ترحم چیه

به اندازه همان رابطه خواهر و  زیچ چیدر مادر حساس و نگران من. قطعا ه نانیاعتماد و اطم جادیجهت ا شیبودم از هوش باال

 کرد. یمادرم را راحت نم الیکه گفته بود خ يبرادر

 !گریکنند د یشکل شروع م نیجا و به هم نیهرحال اکثر مردها از هم به

 

 :اریدان

 حوصله و خسته دکمه اتصال تماس را زدم و گفتم: یب

 بله؟ -

 .دیچیاعصاب خردکن مهتا در گوشم پ یو گاه ریز يصدا

 .نیرو جواب داد تونیگوش نیچه عجب آقا! باالخره ا -

 بودم. زاریب يجمله تکرار نیاز ا چقدر

 مهتا من االن وقت ندارم. کارت رو بگو. -

 گفت: تیعصبان با

 شبا؟ تو رختخواب؟ ؟يواسه من وقت دار یپس تو ک -

 کردم و گفتم: یپوف

 .شمیم الیخ یهمونم ب یناراحت یلیخ -

 را با فاصله نگه داشتم. لیگوشم آزرده شد. موبا غشیج يصدا از
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 ؟يخور یکه از ور دل اون برادرت جم نم يخونواده دوست شد نقدریتا حاال ا یاصال از ک ؟يذار یسر من منت م -

جواب  يشد. به سرد یکه مربوط به شخص خودم م يزیکال هر چ ایدر مورد خانواده ام حرف بزند  یآمد کس ینم خوشم

 دادم:

 . الزمه بازم تکرار کنم؟امیبار گفتم فرصت داشته باشم م هی. ستیبه تو مربوط ن نشیا -

 فوت کرد و گفت: یگوش يرا تو حرصش

 تمومه. یکه همه چ نیا ای يایامشب م ای. ستین میحرفا حال نیمن ا -

 کرد مرا. یم دی! تهدهه

 تمومه. یباشه. همه چ -

 .دیکش غیج

 !اریدان -

 یبیاز شش ماه رابطه داشت، چون به طرز عج شتریب دینبا یزن چی. مهتا ثابت کرد که با هدمیکش یکردم و نفس راحت قطع

 شوند. یمتوقع و طلبکار م

کتاب و  ينشسته و سرش را تو زشی. آخر وقت بود و شرکت خلوت. شاداب پشت مشدم اکویبه اتاق د یسالن منته وارد

و با دست  دیمال یاش را م یشانیگرفتار شده. با دست چپش پ یدرهمش معلوم بود که حساب يدفترش فرو برده بود. از اخم ها

خارج  شیاز گلو "اَه"و  "نچ"انند م یبار هم اصوات کی. هر چند لحظه دز یکرد و خط م یم ادداشتی ییزهایراست تند تند چ

نگاهم را  ینی. سنگدمیصورت مساله دردش را فهم دنی. به محض ددمیدفترش سرك کش يشد. چند قدم جلوتر رفتم و رو یم

 از جا برخاست و گفت: عیمن سر دنیحس کرد و سرش را باال گرفت. با د

 .نیسالم. خوش اومد -

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 ست؟ین ششیپ یکس -

 را از صورتم گرفت و گفت: نگاهش

 .دیینه. بفرما -

 نگاهش کنم گفتم: ایکه برگردم  نیچه شد که بدون ا دمیسمت اتاق رفتم، اما خودم هم نفهم به

 .شهیانتگرال نوع دو حل م هیاون مساله با  -

 عکس العملش نشدم و در اتاق را گشودم. منتظر

 گفت:لبخند زد و  دنمیبا د شهیمثل هم اکوید

 ؟يریم يدار -

 پا و آن پا کردم و گفتم: نیا یکم
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 مونم. حوصله رفت و آمد ندارم. یدو هفته رو کرج م نیآره. ا -

 شانه ام گذاشت و گفت: يشد و به طرفم آمد. دستش را رو بلند

 خبر نذار. ی. فقط منو بیباشه. هرطور راحت -

 را باز و بسته کردم. چشمم

 هتل گرفتن واستون؟ -

 را دور اتاق چرخاندم و گفتم: نگاهم

 آره. -

 ام را فشار داد و گفت: شانه

 باشه. پس برو. خدا به همرات. -

حرف عقبگرد کردم و به سمت در رفتم، اما قبل از  یکرد، اما ب یشد روبوس یشد در آغوش گرفت. م یشد دست داد. م یم

 داد و گفت: اکویدر دست داشت به د که يریش وانیبه در خورد و شاداب داخل آمد. ل يخروج من ضربه ا

 .نشینخور ریوقت قرصتونه. فقط با ش -

 و گفت: دیخند اکویرا به حالت استفهام باال بردم. د میتشکر کرد. به محض بسته شدن در، ابروها اکوید

 وانیل هی یور شبدستگاه گوارشم خوبه. به ز نیتسک يگرم برا رعسلیدختر گفته که ش نیبه ا يکاریدونم کدوم دکتر ب ینم -

بار هم  هی یحجم کار و درسش حت نیمدت با ا نیکه تو ا بهیدونه. عج یداروهام رو از خودمم بهتر م می. تازهیر یتو حلقم م

 نرفته! ادشی

 زدم و گفتم: پوزخند

 البد عاشقته. -

 و گفت: دیخند بلندتر

 !دیشا -

شدند،  یم رهیخ یکه گاه یرچشمیز ي. نگاه هادید یدختر نم نیواضح را در چشمان ا اقیاشت نیا اکویبود که د بیعج میبرا

 اش. یسالمت يبرا یهمه توجه و نگران نیا اکو،یاش در مقابل د یشدن ها و دستپاچگ دیسرخ و سف

 ام را باال انداختم و گفتم: شانه

 من رفتم. خداحافظ. -

 زد: می. فقط سر تکان دادم، اما او صدادمیند یبه خداحافظ يازیزدم. شاداب مجددا بلند شد. ن رونیاز اتاق ب و

 ؟یحاتم يآقا -

 بودم گفت: دهیکه تا آن روز شن ییصدا نیانداخت و با آرام تر نییو از گوشه چشم نگاهش کردم. سرش را پا ستادمیا

 ممنون. یلیبه انتگرال جواب داد. خ -
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 فرق داشت. هیدختر با بق نیلبخند زدم. جنس ا ندیکه نب يرا ندادم، اما طور جوابش

 

 :شاداب

 کرد گفتم: یرا پاره م شیخنده به تبسم که جزوه ها با

 .شنیالزمت م ؟یارشد شرکت کن يخوا ی! تو مگه نموونهید -

 حرص گفت: با

برم  گهیعمرا د رمیرو که بگ یزپرت سانسیل نیکار؟ به خدا ا یخوام چ ی. ارشد مدمیو استادش خند کیمن به گور استات -

کنم. بعدش  یم دایاس پ یب ياسپرت و ترمز ا نگیو جنتلمن و پولدار و ر پیشوهر خوشگل و خوش ت هی طرف کتاب. اول

 مزخرفات کنم؟ نیا ری. مگه مغز خر خوردم دوباره خودمو اسزایچ نیو از ا یباف یو قال يو گلدوز يکالس آشپز رمیم

ماه بودم  ریت يامتحان آخر نیعاشق ا التیاز تحص یدر هر مقطع شهی. همدمیدانشگاه نشستم و با لذت نفس کش مکتین يرو

 .رشیوصف ناپذ یو راحت يو احساس آزاد

 و گفتم: اکویمحبوب د مکتیزدم به ن زل

 .يمهندسه برد یهرچ يپربارت آبرو يبرنامه ها نیبا ا -

 هم نشست و گفت: تبسم

 ایبشو سرپرست فالن کارگاه  ایب گنیمچه خبره؟ بهت  یبش لیاالن فارغ التحص يبرو بابا. مهندس مهندس! فکر کرد -

مدرك  هیکه  نجایفقط اومدن ا ینیب یکه تو دانشگاه م یینایا يکار کو خنگ خدا؟ همه  م؟یمسئول پروژه فالن طرح عظ

! البته ترم اول نیهم نوی. همنیپزش رو بدن که فردا مردم بهشون نگن عرضه درس خوندن نداشت لیو تو فام رنیبگ یمهندس

 .هیدست ک ایفهمن دن یکم که بگذره م هیاما  ست،ین شونید تو کله شونه و حالو دوم با

 اعتماد به نفس کامل گفتم: با

خوام تا ابد هشتم گرو نهم باشه. تا  ی. نمنهیواسه درس خوندن هم تمیکه شده اصال ن يکنم. هرجور یم دایمن کار پ یول -

 ...يهم که شاد یکنم تا وقت یکار م و در کنارش دمیکه بتونم درسم رو ادامه م ییاون جا

نشستم. حواسش به من نبود. شهاب  خیرفت و س ادمی. حرفم دمیرا همراه دوستانش د اکویحرف زدن سرم را چرخاندم و د نیح

 گریپروژه اش آمده و د لیتحو يدانستم امروز برا یزدند. م یحرف م گریدستش را دور گردنش انداخته بود و با چند نفر د

 دانشگاه. نیا ياکویبدون د يتصور روزها ازدانشگاه تمام شده. دلم گرفت  نیدر اکارش 

 چرا نطقت بند رفت؟ ؟یکش یبوقلمون گردن م نیع هیچ -

 گروه پسرها لحن صحبتش عوض شد. دنینگاهم را دنبال کرد. با د ریجلو آورد و مس یرا کم سرش

 مرداي شکم گنده با لنگ باز نشستم؟ نیع نهیب یچشم کورت نم ؟یگ یاوا! شهاب جونه؟ چرا زودتر نم -

 بودم. اکویکمرنگ د ي. من همچنان محو لبخندهادیبه مقنعه اش کش یخودش را جمع و جور کرد و دست یکم
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. زمیکارت رو بهش بگو. پاشو عز می. پاشو برایکارش دار یفکر کنم صبح گفت ؟یبه عشقت بگ يزیچ يخوا یتو نم گمیم -

 پاشو خوشگلم.

 و حواس پرت گفتم: جیگ

 من؟ -

شهاب خان به جمال من روشن شه و ترموستاتش استارت بزنه  نیاونجا. بلکه چشم ا میبر يبهانه ا هینه پس من! پاشو به  -

 برسم. یینوا هیو منم به 

- ... 

 تو هپروت. یشاداب درد گرفته با توام. باز که رفت -

 گفتم: رلبیز

 .نمشیب یتو دانشگاه نم گهید -

 را چالند و گفت: میتمام قدرتش گوشت بازو با

 بگم که شهاب جون از دستم رفت. یگوشته. من چ خیمرگ! خوبه از صبح تا شب ب -

 گرفتم و گفتم: اکویزور نگاهم را از د به

 اد؟یتو واقعا از شهاب خوشت م -

 و گفت: دیکش یسوزان آه

واسه اون  شمیدستش. هالك م زلیواسه اون ساعت د دمی. جون مدشیسف يواسه او آزرا رمیم یم یاز خودش نه، ول -

 مارکش. يلباسا

 و گفت: دیسمتم چرخ به

 ده؟یگاو م يبو میشیاز کنارش که رد م ياصال دقت کرد -

 پهن شد و با حسرت گفت: مکتین يو رو دیرا با تعجب باال بردم. دوباره آه کش میابروها

 از بس که چرم کفشش اصله. -

 گفت: تیبود. با جد جهینت یصدا ماندن خنده ام ب یب يتالشم برا تمام

بگم که ترم سومم تموم شد و هنوز  ی. من بدبخت چي. تو که ماشاا... دور و برت پره از طاووس و قناريبخند دمیزهرمار! با -

 نکردم. دایکالغ نر هم پ هی

 :دیآمده باشد پرس ادشی يزیدفعه انگار چ کیام شدت گرفت.  خنده

 ردك چه خبر؟از کُ یراست -

 همان کرد کوچک. ایکردك  اریکرد بزرگ بود دان اکویبود. د اریدان منظورش
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بودم اشک در چشمم جمع شده بود. ناگهان صاف و مرتب  دهیکنم. از بس خند يزیدهانم گرفتم که کمتر آبرور يرا جلو دستم

 نشست و گفت:

 .میند یبشر سوت نیبارم که شده جلو ا هیه واسه آدم رفتار کن ک نیطرف. جون مادرت ع نیا انیآخ آخ دارن م -

 دنیشن یحت ایشدنش،  کیبا نزد دنش،یو ضربان قلبم اوج گرفت. هنوز و همچنان با د دیلحظه خنده در دهانم ماس کی در

م، اما کرد. نگاهم را به آسفالت کف دانشگاه دوخته بود یشد و پمپاژ خونش را صد برابر م یم وانهیشدنش قلبم د کیخبر نزد

و  ستادیاز من ا تی. تبسم هم به تبعستادمی. آب دهانم را قورت دادم و اگرفتمچند جفت کفش آهسته سرم را باال  دنیبا د

 را داد و به من گفت: مانی. جواب هر دومیسالم کرد

 امتحان چطور بود؟ -

 آمد. ینگاه کردنش مشکل داشتم. زبانم بند م رهیو خ میطور مستق نیبا ا شهیهم

 بد نبود. -

 گه؟یتموم شد د -

 بود. شیبله آخر -

 شرکت؟ يایصبحا رو هم ب یتون یپس از فردا م -

 گفتم: متعجبانه

 ؟یپس خانوم سلطان -

 در حالت صورتش بدهد گفت: يرییکه تغ نیا بدون

 ؟یتون یم -

 به تبسم کردم و گفتم: ینگاه اریاخت یب

 تونم. یبله م -

 کرد و گفت: بشیج يرا تو دستش

 خوبه. پس ساعت نه اونجا باش. -

 گفت: میکه فقط من و تبسم بشنو يآرام طور ییآورد و با صدا کیگفتم. سرش را نزد يآهسته ا چشم

 .نی. توجه همه رو جلب کرده بودنیبلند نخند نقدرمیا -

 تبسم به خودم آمدم رفته بود. غیکه با ج یآتش شد. وقت کپارچهی تنم

منقرض شده؟  ناسوریگفته نسل دا یادبِ خاك بر سرِ فضول! ک یاصال؟ مگه مفتش محله؟ ب چه نیگفت؟ ها؟ به ا یچ نیا -

 ... نیکار نکنم. اون وقت ا یکار کنم چ یگه چ یبابامم به من نم نه؟یرو بب یشرِك از خود راض نیا ادیکجاست ب

زن مورد  يبودم که مردها فقط رو را بغل کردم. کجا خوانده مینشستم و بازوها مکتین يتبسم رو يتوجه به غرغرها یب

 دارند؟ رتیغ شانیعالقه و مهم زندگ
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******* 

که در آغوش  يو باز مرا برد به روز دیچیخواننده در فضا پ ي. صدادمیتشکم دراز کش يرا داخل ضبط هل دادم و رو کاست

توانستم حسرتش را در دلم  یم، اما نمکه تکرار مجددش را از خدا بخواه نیاز ا دمیکش یجا خوش کرده بودم. خجالت م اکوید

 یاز صورت خودم هم بهتر م یکردم. چهره اش را حت یم يخودم صحنه را بازساز يمدفون سازم. پس بارها و بارها برا

و از  فتدیب رشیبه تصو ی. با عشق، با دقت، که مبادا خشدمیچ یرا کنار هم م یپازل دوست داشتن نیشناختم. جزء به جزء ا

 بکاهد. شیاه تیجذاب

 خواند. ی. خواننده مدمیو غلت دمیکش آه

بودنم  ریوقت به خاطر فق چیکه هستم دوست دارد. گفت ه يجور نیافتادم که دستم را گرفت و گفت مرا هم يروز ادی

 !ییایرنگ و ر چیرا دارد. گفت دوستم دارد. خانه مان هم آمد. بدون کبر، بدون غرور، بدون ه میخجالت نکشم. گفت هوا

بود که  ادشی. دیلپ تاپ خر میندارم. برا وتریبود که من کامپ ادشی. دیچرخ خر شیکند. برا یم یاطیبود که مادر خ ادشی

 .دیدفتر و کتاب خر شیمحصل است. برا يشاد

که  يوزبردم. از ر یغذا م شی. من برامیخورد یو عاشقانه! تصور کردم. باز هم ساختم. با هم غذا م نیخواند. غمگ یم خواننده

دانستم. ذره ذره عشقم، قلبم را، وجودم را  یدانست، اما من که م یپختم. او نم یغذا م شیمادر مجوز داده بود، خودم برا

که نکند دستپخت مرا دوست  دمیکش یم یکرد چه استرس یکه شروع به خوردن م یوقتداند  یکردم. خدا م یغذا م یچاشن

 نداشته باشد.

 مومن ... شهیهم اورید. خوان یبا سوز م خواننده

 یبا سلطان دمیوقت ند چیچسبد. ه ینم ییتو هم با من بخور تنها دیگو یهم م شهیدوست داشته. هم شهیدوست داشته. هم اما

 هم بخورد. فقط با من، فقط من.  يچا وانیل کی

 خواند و من ساختم. خواننده

 دیداشت به چهره خسته اش خسته نباش یخسته نباشد. چه لذت را داشتن که گرسنه نباشد، تشنه نباشد، شیداشت هوا یلذت چه

 گفتن.

 .دمیکش آه

را  شیتوانستم شانه ها یکه م یشد. وقت یخودم م يکه او برا یشد. وقت یهم م شتریلذت اگر در خانه اش بودم ب نیا حتما

...  اکویکنم. د شیصدا اکویدلهره دتوانستم بدون ترس و  یکه م یبگذارم و آرامش کنم. وقت میپا يماساژ دهم. سرش را رو

 .یشدم خانم حاتم یو من م یخال ياکویشد د ی. او متداش ی! چه اسم خوش آهنگاکوی... د اکوید

 .دیلرز قلبم
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هم. در دل همه  يمادرم. مادر چقدر دوستش داشت، شاد یشد پسر واقع ی! خانم او! ماکویخانم د ،ی! خانم حاتمیحاتم خانم

 نگذاشته بود. يگریفرد د يبرا ییدر دل من که جاجا باز کرده بود. 

 غلت زدم. در باز شد و مادر داخل آمد. باز

 مادر جون؟ يداریب -

 و گفتم: دمیگرفته بود. خودم را کنار کش دلم

 ؟یخواب یم شمیپ -

 م و گفتم:شکمش گذاشت ي. او رو به سقف من رو به او. دستم را رودیزد و لنگان جلو آمد و کنارم دراز کش يلبخند

 سوال بپرسم؟ هی! یمامان -

 دستم را نوازش کرد و گفت: مادر

 .زمیدو تا بپرس عز -

 را به شانه اش چسباندم و گفتم: سرم

 ن؟یازدواج کرد یشما چند سالگ -

 داد و گفت: رونیرا ب نفسش

 .یسالگ ستیب -

 .يسوال بعد دنیپرس يدل کردم برا دل

 ؟یبابا رو دوست داشت -

 لبخند پهلو شکسته! هیشب يزیکج شد. چ لبش

 منم گفتم چشم. ه،یآقام گفت سالمه، کار ،ي. اومد خواستگارزمیحرفا نبود عز نیاون موقع که ا -

 عشق بزرگ و سوزان ازدواج کرد؟! کیشد بدون  یسخت تر گرفت. چطور م دلم

 ؟يبعدشم بهش عالقه مند نشد یعنی -

 .دیکش آه

 یبداخالق یگاه دیگاهم بود. شا هیسرم بود. تک هیشوهرش. سا شهیم شیاجش همه زندگزن بعد از ازدو هینشد.  شهیمگه م -

 يخوا یزن ناقصه، اجاقش کوره. نم نیبچه دار نشدنم موند. عالم و آدم گفتن ا يکرد، اما دوستم داشت. پونزده سال به پا یم

زن  ،یکیکلوم بود، نه! خدا  هیما حرفش اسم و رسمت با خودت خاك نشه، ا اقلکه حد ریبگ گهید یکیحداقل  يطالقش بد

بچه ت رو  يکنم تا تو صدا یذارم. تحمل م یم گریمن نسوز. گفتم دندون رو ج ي! خودمم ازش خواستم. گفتم به پایکی

! فکر کن من سرطان یکن یمردم رو بلغور م يحرفا یطوط نیع یگفت خجالت بکش زن. واسه چ یاما هر بار م ،يبشنو

 .نمیگفتم خدا منو بکشه و اون روز رو نب یزدم تو صورتمو م یمنم م ؟یکن یولم مداشته باشم، تو 

 اش شکل گرفت. خنده
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 هیهمسا ياز زن ها یکیروز که  هیشد. آخرش  یحامله م. اصال بعد از اون همه سال باورم نم دمیتا تو سه ماهت شد نفهم -

 کار کرد. یآقات چ ی. اگه بدونهیدردم چ دیزردم فهم يخونمون بود، از حال خراب و رنگ و رو

 :دمیپرس اقی. با اشتدیبه دندان گز لب

 کن واسم. فیکار کرد؟ تعر یچ -

 بود، مثل نو عروس ها. نیاش شرمگ خنده

 یخدا م ی. ولرهیم جی. سرم گيگفتم نکن آقا مهد یو م دمیخند یچرخوند و من م یدست انداخت دور کمرم و چرخوندم. م -

 قت لذت اون چرخ و فلک رو تجربه نکردم.و چیه گهیدونه که د

 شکست. شیدر صدا غم

اومد  یم يگرفت. به هر بهونه ا یسر کار طاقتش نم گهی. اصال ددشیعشق و ام مونش،یو ا نی. ديشب و روزش تو بود -

 .ي. بعدش هم که شادمونیزندگ یچلچراغ خونمون، روشن يخونه. شد

 هم شکست. بغضش

 انداخت. مونیبه زندگ شیآت يجور نیکه ا ينامرد قیخدا نسازه واسه اون نارف -

 سر خورد و از گوشه چشمش افتاد. اشکش

 و گفتم: دمیام گرفت. صورتش را بوس غصه

 .رهیگ یم م هینکن. منم گر هیقربونت برم. تو رو خدا گر -

 اشک لبخند زد و گفت: انیم

 ما هم بزرگه. ي. تو غصه نخور. خداینه عمرم! تو قوت پاهام -

 اش گذاشتم و گفتم: نهیس يرا رو رمس

حال و  نیمواد اون ما رو به ا نهیوضعمون بهتر بود. هز یلیاالن خ يشد یاگه جدا م دیشا ؟يهمه سال تحمل کرد نیچرا ا -

 روز انداخته.

 گفت: یمحکم و قاطع شیه

منو تحمل کرد، حاال نوبت منه. دور. پونزده سال اون درد  شیکه هر وقت پاره شد بنداز ستین رهنیکه کفش و پ یزندگ -

 ؟یکن یولم م رمیدرده، مرضه، مثل سرطان. گفت اگه سرطان بگ ادی. اعتمیکمکش کن دیباشه بازم پدر شماست. ما با یهرچ

کردم.  دایپ دیدکتر جد هی. دوارمیکه زنده م به خوب شدنش ام يتا روز گمیم نمگفتم نه. سر عقد بله گفتم تا آخرشم هستم. اال

 دونم. ی. من مشهیاون. بابات خوب م شیبرمش پ یبدم م لیرو که تحو دیجد يباسال نیا

 !میهم بود هی. شبيو خوش باور یهم فشردم. چقدر من و مادرم در ساده دل يرا رو چشمانم

 

 :اکوید
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و دخترانه اش  فیبه اندام ظر یصدا داخل شد. نگاه ینرم و ب شهیدستم گذاشتم و شاداب را صدا زدم. مثل هم يرا جلو میتقو

 کردم و گفتم:

 .ریباهام تماس بگ یداشت ی. اگه مشکلستمین يدو روز یکی. ارهیکرج. فردا تولد دان رمیمن امشب م -

 :دیتعلل کرد و بعد پرس یبرود، اما کم رونیگفت و خواست از اتاق ب یچشم

 ن؟یریگ یواسش جشن تولد م -

 !اری! دان؟یک ي. جشن تولد آن هم برادمیخند بلند

 .ادیکارا خوشش نم نینه بابا. از ا -

 :دیهر چه تمام تر پرس یسادگ با

 ن؟یمگه تا حاال امتحان کرد اد؟یکه خوشش نم نیدون یاز کجا م -

جمع و جور سر و تهش  يکادو کیو  کیتبر کیداده بودم با  حیدردناکش ترج ياز ترس برخورد سرد و پوزخندها شهی. همنه

 .اورمیرا هم ب

 ی. تو نمبهیکم عج هی اریکنه. دان یماه بعد باز م کی رمیگ یهم که واسش م ییهمون کادوها یکردم، ولامتحان ن -

 .شیشناس

 کرد: زمزمه

رو  خشونیذره  هیکم تفاوت بتونه  هی دیکنم شا یفکر م یول دم،یرو هم خودم فهم ییزایچ هی. دمیشن ییزایچ هیدونم.  یم -

 آب کنه.

 شد. ریکرده بود. ذهنم درگ تیدختر هم سرا نیبه ا اریوجود دان يسرما پس

 .هیت چ دهیو بگو ا نیبش -

 نگاهم کند گفت: میکه مستق نیگذاشت و بدون ا شیپا يو دستانش را در هم گره کرد و رو نشست

کنه.  یترمش اضافه م انیبتونه حلشون کنه سه نمره به پا یمسئله داد و گفت هر ک هیاستادمون به هر نفر  شیچند وقت پ -

داشتم اما از پس حل کردنش بر  اجیتو طول ترم به نمره ش احت میطرفم به خاطر کم کار هی. از دهیچیسخت بود و پ یلیخ

مسئله  ریدرگ نقدری. آخر وقت من انجایاومدن ا یحاتم يآقا میداد یم لیتحو روجواب سوال  دیکه فرداش با یاومدم. شب ینم

 دیکنن و بهم گفتن که چطور با یدارن دفترم رو نگاه م دمیحظه که سرم رو بلند کردم دل هیبودم که متوجه اومدنشون نشدم. 

مثل آب خوردن حل شد و من  یحاتم يبا راه حل آقا یو ترسناك بود، ول بیغر بیعج یلیحلش کنم. صورت مسئله خ

کالس تونسته بودن جواب سواالشون تو اون  گهیو البته به جز من فقط دو نفر د رمیدرس وحشتناك بگ هیتونستم سه نمره از 

 برادرتون هستم. ونیمد نویسه نمره چهار نمره به ما داد و من ا يخاطر استاد به جا نیکنن و به هم دایرو پ

 به شاداب کمک کرده بود؟ اریکردم االن است که شاخ درآورم. دان احساس
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 يآدم منزو یلیکه برادر شما خ ییشکر کنم. از اونجاکه بتونم ازشون ت ادیب شیفرصت پ هیدوست داشتم  یلیخ نیواسه هم -

 .میخوشحالش کن میبتون یچند تا کاغذ رنگ هیتولد و  کیک هیبا  دیهستند، فکر کردم شا ینیو غمگ

 نشستم و گفتم: شیمبل رو در رو يجا برخاستم و رو از

رو  تیروح نیخوبه. من واقعا ا یلیخ یجبران کن یتون یکه م یمحبت آدما رو به هر شکل يدوست دار نقدریکه ا نیا -

شه  یشناسمش نه تنها خوشحال نم یکه م ییتا اون جا یعنیترسم.  یم اریاز عکس العمل دان تشیواقع یکنم، ول یم نیتحس

 .رهیگ یبلکه حال جفتمون رو م

 دهد. یرا محکم تکان م سرش

بعد  یبودم. حت دهیشن یوحشتناک يزایچ یلیآخه خکردم.  یفکر رو در موردشون م نی. راستش منم همستین يجور نینه. ا -

 ... نیشد ضیو بعدش شما مر نیرفت رونیکه با هم ب یاز اون شب

 ادامه دهد. دیکش یلحظه مکث کرد. انگار خجالت م چند

که  یمدت نیتو ا دمید یازشون بدم اومد، اما وقت ییجورا هیبوده.  شونیوحشتناك ا يماریکردم عامل اون ب یچون فکر م -

 یلیدونم به چه دل یکه نم یوقت ایدادن اما نگرانتون بودن  یکه نشون نم ياز کنارتون تکون نخوردن و با وجود نیبود ضیمر

که پشت سرشونه تا چه حد درسته، اما  یعاتیدونم شا یکه زود قضاوت کردم. نم دمیاون قدر راحت به من کمک کردن، فهم

 !ستین گنیهم که م يدونم به اون بد یم

 :دمیپرس يکنجکاو با

 ؟يدیشن یچ اریدر مورد دان -

 در گردنش فرو برد و گفت: شتریرا ب سرش

 در موردش حرف نزنم. نیاجازه بد -

 و گفتم: دمیخودم را جلو کش یکم

 .گنیم یخوام بدونم پشت سر برادر من چ یشم. فقط م یبگو شاداب. من ناراحت نم -

 در سر انگشتانش وجود نداشت. یخون گریه درا در هم فشرده بود ک شیقدر دست ها آن

 تنها برادرش رو. یکس رو دوست نداره حت چیه گنیکه م نهیا نشیبدتر -

 شد. رهیسرش را بلند کرد و در چشمانم خ عیسر

 .نیزیعز یلیدروغه. اتفاقا شما واسش خ دمیکه البته فهم -

 را تکان دادم. سرم

 ... همش رو بگو. گهید -

 .دیبار یم شیرواز سر و  یشرمندگ

 .گنیرو م نایبودن ا شیدکترا که همکالس ي. بچه هاستیمن ن يحرفا نایبه خدا ا -
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 قرار و کالفه گفتم: یب

 گن؟یم یچ گهیدونم. بگو د یباشه شاداب. م -

... به  گنیرفته. م شیاز دانشگاه پ یشده. چند بارم تا مرز اخراج ریبارم دستگ هیسالح سرد داره.  گنیم یول شهیم بتشونیغ -

 دختر ... هیشده ... به  زیدختر هم .... چ هی

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 تجاوز کرده؟ ؟یدختر چ هیبه  -

 سرخ شد. به زحمت گفت: رنگش

 بله. -

 من! يخدا

 گه؟یخب د -

 را به هم فشرد و گفت: شیزانوها

 .نیهم -

 حکم گفتم:. با تستین نیکه فقط هم دمینشستن و صورت درهمش فهم لیاستا از

 .یخجالت بکش ستیش رو هم بگو. الزم ن هیشاداب! بق -

 من و من گفت: با

 گفتم. یبه شما م دیحرفا دروغه. اصال نبا نیدونم ا یمن م -

 داد زدم: اریاخت یب

 شاداب! -

 . تند و پشت سر هم گفت:دیتکان خورد. ترس کلشیه کل

 کنن. نیچند تا دختر رو هم مجبور کرده سقط جن گنیم -

 دهانش گذاشت و گفت: يبرده باشد، دستش را رو یحرفش پ یانگار که تازه به معن بعد

 !دی! ببخشيوا -

 شدم. رهیخ دمید یکه نم ییدادم و به جا هیشل شد. تک میو پا دست

 همش دروغه. دمیبعد که شناختمش فهم ی. اولش باور کردم، ولخودهیحرفا ب نیدونم ا یمن م یحاتم يبه خدا، آقا -

 گفتم: یحال یب با

 دروغه؟ یگیکه م شیشناس یتو مگه چقدر م -

 گفت: تیلحظه نگاهم کرد و بعد با قاطع چند

 بد باشه. نقدریتونه ا ینم نیکه شما بزرگش کرد یشناسم، اما مطمئنم برادر شما، کس ینم ادیرو ز شونیا -
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 از شدت درد! ایدانم از حرف شاداب بود  یاراده قهقهه زدم. نم یب

********** 

که از جنگ فقط اسمش را  ییمرام گرفت. آن ها یب يها یتهران نی. چقدر دلم از استادمیبه شاداب و رو به پنجره ا پشت

به  نانیدر جهنم جنگ سوخت، اما غرب نش رانیداد. تمام ا دیشه رانیبودند. تمام ا دهیرا د شیها لمیو از خون و آتش ف دهیشن

 یدانند چه بر سر کردستان مظلوم آمد. فقط آن ها م یکه در متن ماجرا بودند م یط کسانخاکستر شدند و فق یواقع يمعنا

 کردستان آمد. يدانند چه بر سر روح و روان بچه ها

ها مجبور بودن با  یو عراق بود، اما مردم کردستان عالوه بر عراق رانیتمام مردم کشور جنگ ا يو عراق برا رانیجنگ ا -

فقط درد عراق رو داشتن، اما جنگ کردستان از دو سال قبلش  هیهم بجنگن. بق ستیلب و تروراستقالل ط يگروهک ها

از اقوام و آشناهامون با سر  ی. هر روز صبح کلمیسر رو بالش بذار آرامشنبود که با  یگروهک ها شب نیشروع شده بود. با ا

و رعب و وحشت بود.  يسوز شیو آت يگذار نیاوج م گهیما که د يمرز کیشهر کوچ يشدن. خصوصا تو یم دایپ دهیبر

کشتن و زن ها رو با مو  یبود. مردا رو م ی. حکومت نظاممیفرار کن میتونست ینداشتن. نم تیمرزها رو بسته بودن. راه ها امن

سالح و  یتازه اول فاجعه بود. جنگ که شروع شد حزب کومله و دموکرات هر چ نیبردن. ا یو م دنیکش یم نیزم يرو

 و به خصوص کردستان استفاده کردن. رانیمردم ا هیداشتن،که کمم نبود، عل زاتیتجه

را  شانیکه هرگز خاموش یشدند و آتش یکه قطع نم ییادهایفر يشدند، مو به مو و ذره به ذره. صدا یزنده م میروزها برا آن

 .دمیند

 یدموکرات ها. بابام م ایکشته بودن  ایعراق ایرو  هی. بقمیزنده مونده بود مییاز کل خانواده فقط ما و دا بایده سالم بود. تقر -

کمد  هی. میافتیبرداره که شب راه ب يضرور لهیوس کهیشبونه گذشت. به مادرم گفت چند ت شهیاز راه ها م یکیاز  دهیگفت شن

کرد. اون  یم يم کنارم بازه اریکردم. دان یم یکرد. من داشتم اونو خال یم يرو اونجا نگهدار اسنادکه مامان طالها و  میداشت

شده بود.  عیبود. اون سال حصبه شا دهیگوشه خواب هیو ناخوش احوال بود  ضیسه ساله هم که مر انیموقع چهار سالش بود. دا

 حصبه رو نداشت. میگرفته، اما عال مه انیگفت دا یزد و م یاز بچه ها مردن. مامان زار م یلیخ

 ام سوخت. با دست مشتش کردم. معده

 يدفعه صدا هیمامان هم مشغول جمع کردن لباسا از رو بند رخت.  اط،یبودن. بابا تو آلونک گوشه ح اطیمامان و بابا تو ح -

تنشون  یبعث يبودن. از لباسا یهم دنبالم اومد. عراق اریپشت پنجره. دان دمی. دوییو چند گلوله هوا دمیرو شن اطیشکستن در ح

کنن.  کیکه انگار فرماندهشون بود نذاشت شل شونیکی. اسلحه رو به طرفش گرفتن، اما دز غیکه مامان ج دمیشناختمشون. د

برداره، اما  یکلنگ یلیب هی. نگران ناموسش بود. خم شد که یبا دست خال ستادیمامانم ا يو جلو رونیب دیبابا از آلونک پر

زد و با وحشت  یم غیبردن. مادر ج یزدن و لذت م یم ری! گرفتنش به رگبار. ترینه سه ت ر،ینه دو ت ر،یت هیمهلتش ندادن. نه 

بغل زدم و  ریرو ز انیرو انداختم تو کمد. دا اریکنان دان هیبودن. حرف مادر رو خوندم. گر دهیکرد. ما رو ند یبه پنجره نگاه م

برادرش سوپرمنه،  ردک یگفت داداش برو کمکشون. برو بکششون. خب بچه بود. فکر م یکرد. م یالتماس م اریرفتم داخل. دان
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بود. خودم مهم نبودم. به خدا مهم نبودم، اما با همه  میاما من حال اد،یبرب یتونه از پس پنج شش تا مسلح وحش یقهرمانه! م

 یلیشد، خ کیمادرم نزد يادهایفر ي. صداانیو دا اریشدن دان یرفتنم از اونجا برابره با سالخ رونیبودم که ب دهیفهم میبچگ

. ادیکه صداشون در ن نی. از ترس اانیدستمو رو دهن دا هی. اریدستمو گذاشتم رو دهن دان هیبودنش تو اتاق.  دهر. آوکینزد

کرد و از  یم هیگر اریبه قطر چهار پنج سانت وجود داشت. دان یسوراخ هینشسته بود  اریکه دان ییجا قایاون کمد تنگ، دق يتو

 یمادرم هق هق اونم قطع شد. نم يکنه. همراه با ضجه ها یهق هق نم گهید دمیددفعه  هیزل زده بود.  رونیاون سوراخ به ب

 هیخواست  یتنش به رعشه افتاده. دلم م يجور نیهست مربوط به مادرمه که ا یدونستم هرچ یاما م نه،یب یم یدونستم چ

 اما ... رم،یچشماش رو بگ يداشتم تا بتونم جلو گهیدست د

 دم.حس کر میرا در گلو دیاس هجوم

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 هیلحظه به لحظه!  ات،یی. با تمام جزدیپنج مرد رو به مادرم د انهیچهار ساله عالوه بر صحنه مرگ پدرم، تجاوز وحش اریدان -

و نگام کرد. با نگاهش التماسم  دیاومد.چرخ یکه داشت از حدقه در م دمید یکمد چشماشو م یکیتارتکون خورد. تو  دمیآن د

کم عقبش  هیکه  نیواسه ا ییجا یتونستم بکنم؟ دوباره چشمش رو به اون سوراخ دوخت. حت یکار م یکرد، اما من چ یم

که مادرمو سر  دیچهارساله د اریشد. دان لیخرخر تبدو ناله به  غیمادرم از ج يوجود نداشت. صدا نهیبب يزیبکشم و نذارم چ

 .دنیگوسفند سر بر هی نیچشمش مادرم رو ع ي. جلودنیبر

 ام آتش گرفته بود. نهیدادم. س هیرا بستم و سرم را به پنجره تک چشمم

دن. هر دو رو بغل کمد ش کیکه نزد دمیقدم هاشون فهم يکمد چسبوند. از صدا وارهیخودش را به د اریخونه رو گشتن. دان کل

دونستم کارمون  یکنن. م یرو م ریکل خونه رو ز متیکردن غن دایدونستم که به خاطر پ یکردم و به خودم چسبوندم. م

! يبود. وا نشیبود. سرش رو س دهیخونش غلت يمادرم! تو ي. وادنیکش رونیتمومه. در کمد رو باز کردن. هر سه نفرمون رو ب

 ! ي... وا يلباس تنش نبود. وا

 نشست. میبازو يکه چند لحظه در هوا ماند و سپس رو یشاداب را در کنارم حس کردم و دست حضور

کار کنن، اما حس  یخوان چ یدونستم م ی. نمدمینگاه سربازا رو د یفینداشتم، اما کث یبچه شهر ما بود. سن نیباتریز اریدان

حرکت  هیرو فرستادم پشتم و خودم سنگرش شدم، اما با  اریبود. دان بغلم انی. دادترهیاز کشتن ما پل یحت تشونیکرده بودم که ن

 افتضاح گفت: یارسبه زبان ف شونیکیکنارم زدن. 

 خوب نگاه کن بچه. -

 هی نیع اریرفت سمت شلوارش. دان شونیکیکه جنازه مادرم بود. دست  ییو بردنش وسط اتاق. اون جا دنیرو کش اریدان دست

و هجوم بردم به سمتشون. با قنداق تفنگش زد تو شکمم،  نیرو گذاشتم رو زم انیکرد. دا ینم هیگر یبود. حت سادهیمجسمه وا
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بار اسلحه رو به سمتم گرفت. تو  نیبود! دوباره بلند شدم. دوباره زدن. دوباره بلند شدم. دوباره زدن. آخر میمگه من درد حال یول

. صورتش قرمز و تبدار بود. فکر کردم که دمیرو د انیکرد. دا ینگام نم نگاه کردم. اریخواد بزنه. به دان یکه م دمیچشماش د

 کنن؟ یکار م یرو چ نایا رمیمن بم

 ! آخ

کردم  یزدم. جرات نم مهیرو گرفتم و رو هردوشون خ اریشد. دست دان يری. درگختنیر نییها پا شهیاومد. ش ریت يصدا -

. اون وقت بود که تونستم بچه ها رو رها کنم. بلند دمیشن موییدا يخره صداسرمو بلند کنم. اون قدر تو اون حالت موندم تا باال

کرد. مات و مبهوت! به زور صداش زدم، اما  یکه مبهوت به جنازه مادرم نگاه م دمیمو دیی. داستمیتونستم راست با یشدم. نم

وضع مادرم داخل  دنیکه همراش بودن با د يوجدانا! چند تا مرد یشرفا، ب یناموسا! ب ی. بدیانگار. زانو زد و نال دیشن ینم

اما اون روز همه  زه،یکنه. اصوال مرد کرد محال بود که اشک بر هیگر يبودم مرد دهیعزا گرفتن. ند رونی. اونا هم بومدنین

 رایرو جنازه مادرم. من دان دنیکش يچادر هیکنان  ونی. چند تا زن اومدن و شختنیکه تو اون خونه بودن اشک ر ییمردا

بدون  رد،ک یاما فقط نگاه م ار،یکردم. دان یو نگاه م ختمیر یکردم. اشک م یرو بغل کرده بودم و فقط نگاهشون م انیودا

 اشک.

 ي. برداشتم و باال انداختم. صدادمیتار قرص را د يبه سمتم دراز شد. با چشم ها یتحمل بود. دست رقابلیمعده ام غ درد

 خوبم، چون خوب نبودم. سال ها بود که خوب نبودم. میانستم بگوتو یاما نم دم،یشن ینگرانش را م

 :شاداب

شود و معده ام  یتر م سیکه صورتم هر لحظه خ دمیفهم یرا درك کنم. فقط م تمیتر از آن بودم که بتوانم موقع شانیپر

را هضم نکرده بودم.  شیانداشتم. هنوز حرف ه طیاز شرا یسوزد. هنوز درك درست یکشد و م یم ریت اکویهمزمان با معده د

 نیهمه درد، ا نیهمه زجر، ا نی. ادیگنج ی! در باورم نمیهمه پست نیا لت،همه رذا نیا ،يگر یهمه وحش نیشد ا یباورم نم

چشمم به مادرم تجاوز  يگذاشتم. جلو اریدان يتصور کردم. خودم را به جا يهمه عذاب! چطور تحمل کرده بودند؟ لحظه ا

 !ه؟! چطور همان جا سنکوپ نکرده. چطور نمرده! چطور دوام آورديببرند. وا ! سرش رايکنند. وا

شد، اما اصرار داشت ادامه دهد. حالش خوش نبود. روانش خراب بود جسمش خراب تر!  یتر م فیهر لحظه ضع اکوید يصدا

 التماسش کردم که حرف نزند، اما ادامه داد:

حواست به خواهر و برادرت  دیو با ي. گفت تو بزرگ شدستیموندن ن يجا گهید نجایداد. گفت ا مونیفرار مییهمون شب دا -

 .یباش يقو دیرو که هنوز فرار نکردن نجات بدم. تو با یبمونم و مردم دی. باامیتونم همراهتون ب یباشه. من نم

 !یه

جاتون امنه. حواست باشه سر و  هگید نیکوه رو رد کن نیکوه رو نشونم داد و گفت اگه ا هیراه سنگالخ.  هیبردمون سر راه،  -

تونم بهت بگم  یکرد. نم مونیکم آب و غذا بهمون داد و راه هیدن.  یمهلتتون نم نیبش دهی. دنیای. به چشم ننیصدا نکن

 دهیاما فا م،یکرد یم زشیاز ظهر شدت گرفته بود. با برگا تم انی. اسهال دامیکرد یاون راه رو ط یو با چه هراس يچطور
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خواستم باور کنم که  یساعت از پا انداخت. نم شیبود که بچه رو در عرض پنج ش یدونم وبا بود، حصبه بود، چ ینداشت. نم

 ينه. فقط با دستا اریکردم، اما دان یم هی. من گرمبا ه اریمنو دان م،یکشه! اما واقعا مرده بود. خاکش کرد ینفس نم گهید انمیدا

 نگفت تا سه ماه بعدش. یچیگفت و ه یمن یچیو ه انیرو دا ختیر یخاك م کشیکوچ

 جدا کرد و گفت: یرا از لبه صندل سرش

 بود؟ یکه بعد از سه ماه به زبون آورد چ يجمله ا نیاول یدون یم -

 .هی. تلخ تر از هرچه گردیخند

 .یرو کشت انی. تو دای. تو مامانو کشتی. تو بابا رو کشتیتو کشت -

 را چنگ زد. شیموها

کرده و  یم تشیو حما ستادهیا یم یابونیخ يمزاحما يجلو شهیکه هم يبدم که اون برادر حیواسش توضکردم  یسع یلیخ -

 ینداشت. نم دهیو تفنگ بجنگه و خونوادش رو نجات بده. اما فا ریبا مسلسل و ت ،یتونسته با دست خال یقهرمانش بوده نم

. مینیپاره شدن پدر و مادرمون رو بب کهیبهتر بود تا ت میمرد یاگه م فتگ یدو سال بعدش بهم گفت ترسو. م یکی. رفتیپذ

فقط به نجات دادن  طیدونست که من تو اون شرا یکه ما رو هم بکشن. نم یذاشت یم دی. بامیمرد یم دیگفت ما هم با یم

منو  میتصموقت  چیه ارینه خودم! دان دم،یترس یکردم نه خودم. واسه جون اونا م یکه واسم مونده بود فکر م یتنها کسان

 نیمن ا مونیو ا نیبهم اعتقاد نداره، اما د گهیدونستم د یچشمش شکستم. م شیپ گهیدونستم د یوقت! م چیدرك نکرد. ه

 تن دادم تا ... يکه واسم مونده بود. به همه کار یداشتم. تنها کس ایدن نیکه تو ا یبچه بود. تنها کس

 واژگون شد. یکه صندل عیر سررا قطع کرد. با خشونت از جا برخاست. آن قد حرفش

تو بغل پدر و مادرتون تو خونه  اد؟یم ادتونیرو  گتونیسن رسوندم. شماها چهارسال نیبچه رو به ا نیمن از جونم گذشتم تا ا -

پدر و مادر  ایباشه  یکه پرورشگاه نهیا ه؟یبچه چهار ساله تصور کرد چ هیواسه  شهیکه م یطیشرا نیگرم و نرم. اصال بدتر

مرد!  دیکش یکه هنوز نفس م یدر حال یمن، تو سن چهارسالگ اریکنه، اما دان ییراه گدا چهاربذارنش سر  اینداشته باشه  یخوب

کنه، تو ذهنشون حک  یم تیروحشون رو اذ ییچون روابط زناشو نیاتاق خواب بچه ها رو از پدر و مادرشون جدا کن گنیم

 نیاز ا یدرک چیکه ه يچشم بچه ا يجلو ار،یچشم دان يقت پنج مرد جلوکنه. اون و یم جادیا یمشکل روح یو کل شهیم

 يروانکاو چیتونه بخوابه. ه یو پنج ساله که نم ستیمن ب اریبه مادرم تجاوز کردن. دان یروابط نداشت، به نوبت و دسته جمع

 تونن شلوارشون رو باال یکه نم یتهران يها یبچه قرت نینتونسته آرومش کنه. اون وقت ا ییدارو چینتونسته کمکش کنه. ه

لحظه به لحظه  يزنن؟ من بزرگش کردم. تو یپشت سرش حرف م رشونه،یمارك لباس ز شیبکشن و افتخارشون نما

. اصال با گارشهیدود س قیبزنه از طر گرانیتونه به د یکه م یبیبچه تنها آس نیشناسمش. ا یبودم. بهتر از خود خدا م شیزندگ

کنه. اون قدر سرده، اون قدر احساسش داغونه که  یالم تا کام باز نم یسال باهاش حرف نزن هیه قهره. اگ رونیب طیمح

 رو نداره. گرانیزدن به د بیحوصله آس

 باالتر رفت. شیصدا
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داره تجاوز  یاجیآخه چه احت ؟يدیقد و باالش رو ند ؟يدی. نشنرنیاراده کنه صد تا دختر از سر و کولش باال م اریتجاوز؟ دان -

فرد مرموز  شهیمنبع خبر مردم. م شهیجوشه، م ینم یده و با کس یمحل نم یچون به کس ره،یکنه؟ چون سرده، چون گوشه گ

 چسبونن. یبچه م نیانگه به ا یحتما خالفکارن، هرچ رموزکه همه افراد م ییجامعه و از اون جا

 گفتم االن است که سکته کند. یم

دلرحم باشه، واسش  یلیکه خ نیداره. نه ا یحشره کشم نگه نم یتو خونش حت اریبه جرم حمل سالح سرد؟ دان يریدستگ -

کشه  یمرده که فقط نفس م هی ؟یفهم یمرده متحرکه شاداب، م هیمن  اریجونش! دان یخودش. حت یحت ،یچی. هستیمهم ن

 کشه. یو عذاب م نهیب یو با هر نفس کابوس م

 گو، نکن اما باز داد زد:غلط کردم، ن میخواستم بگو یجلو رفتم. م یکم

راحت  نقدریچرا ا ن؟یقضاوت کن نیدون ینم شیاز زندگ یچیکه ه یراحت در مورد کس نقدریا نیدیچطور به خودتون اجازه م -

آدما رو  تیراحت شخص نقدریچطور ا ن؟یزن یو مشکل دارن حرف م یبدبخت یکل شونیکه هر کدوم تو زندگ یپشت سر مردم

 نیاز بهتر یکیارشدش رو گرفت. تو  يمن با معدل نوزده و خرده ا اریوم اخراج؟ کدوم تخلف؟ دانکد ن؟یبر یسوال م ریز

 ن؟یدیدانشگاه ها! هوش و نبوغش رو ند نیاز بهتر یکیرشته ها، از 

 مبل افتادم. ي. روستمینتوانستم سرپا با گرید

 اریکه اونا دنبالش بودن. اونا خواستن. گفتم دان دمید ارتباط داشته، اما من به چشم خودم يادیز يآره قبول دارم. با دخترا -

که دخترا احمقن و  نیشدن نه. ا میزندگ زونیمدت نه، آو ینکن. گفت من از روز اول بهشون گفتم. ازدواج نه! رابطه طوالن

گم  یداره. نمبه برادر من ن یبسازن ربط یعاشق مجنون و مرد زندگ هی اریمثل دان یدمتونن از آ یکنن م یهمشون فکر م

 نقدریکنه. اگه دخترا خراب شدن و ا یرو اغفال نم يزنه. دختر یرو گول نم یکارش درسته، اما حداقل صداقت داره. کس

کنن  یکنن. غلط م یم ییبدگو سرشکنن که از حرص دلشون پشت  یم جای. پس بستین اریدان ریتقص دن،یراحت بهش پا م

 زنن! یبچه حرف م نیپشت سر ا

مرد  نیدر دل ا یچه کرده بودم؟ چه آتش دهیحرف نسنج نیپنهان کردم. من با ا میدست ها نیان صورتم را بهق کن هق

 کرده بودم. ییبدگو یبودم. از چه کس دهیرا نمک پاش یروشن کرده بودم. چه زخم

 :اکوید

در خودش  ده،یجه سرمازده و ترسجو کیکه شاداب، مثل  دمیبه خودم آمدم د یچقدر داد زدم. فقط وقت ای قهیدانم چند دق ینم

کرده  یموقع جنگ وجود نداشته چه گناه یدختربچه که حت نیکند. ناگهان تمام خشمم فرو نشست. ا یم هیجمع شده و گر

 بود؟

 یداد. به زور چند قلپ آب خوردم و دست یهمان دوران بود عذابم م ادگاریکه  يمبل نشستم. درد معده ا يرو حالیو ب خسته

کردم. منتظر  ینم دایاش پ يدلدار يبرا یحرف چیبود که ه دیاش شد هی. نگاهش کردم. آن قدر گردمیملتهبم کشبه صورت 

 و بعد گفتم: ردیهق هقش آرام گ یماندم تا کم
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 شاداب؟ -

اش شدت گرفت. دلم سوخت. روح  هیصورتش برداشت و نگاهم کرد. تا چشمش به من افتاد دوباره گر يرا از رو شیها دست

زخم چند  نیچطور ا دمیکردم، اما خودم هم نفهم یطور آزرده اش م نیا دیهمه خشونت را نداشت. نبا نیدختر تحمل ا نیا

 دامان شاداب را گرفت. آرام گفتم: شیها رکشدفعه سرباز کرد و ت کیهمه مدت  نیساله بعد از ا

 .گهیشاداب خانوم بسه د -

 کشی. برخاستم و نزدختندیر یتر از قبل فرو م عیسر شیکستند و اشک هاش یم دشیجد يانگار با هر کلمه من بغض ها اما

 کوچکش زانو زدم و گفتم: يرفتم. کنار پاها

 .نیشاداب منو بب -

 چانه اش گذاشتم و گفتم: ریکرد. دستم را ز شتریکرد. چشم ها و دماغ قرمز شده اش عذاب وجدانم را ب ینگاهم فرار م از

 ؟يدیاز من ترس ؟یکن یم هیگر يجور نیا یآخه واسه چ -

 نه. یعنیرا تکان داد،  سرش

 ؟یپس چ -

 گفت: دیلرز یکه چانه اش هنوز م یحال در

 خواستم ... یزدم. من ... نم يبد یلیمن حرف خ -

 زدم و بلند شدم. يلبخند

نبودن. من  اریدان ایمن  يوقت جا چیرو درك نکنن، چون ه زایچ نیتو حق دارن که ا ي. همسن و ساالیستینه. مقصر تو ن -

کشه.  یم يچه زجر میدون یزنه، چون فقط من و خدا م یم شمیآت اریاما حرف ناحق در مورد دان ستم،یواسه خودم ناراحت ن

 يجور نیکه ا نیذاشتم کشته بشه تا ا یبهتر بود م دی. شامیمرد یبود ما هم م هترب دیحق با اونه. شا دیکنم شا یفکر م یگاه

اما من  گه،یم یدر موردش چ یکه ک ستیاصال براش مهم ن اریگذشته و خوشبختانه دان گهی. به هرحال درهیمهزار بار ب يروز

 .يدرعشق برا يرو هم بذار به پا تمیبردارم. عصبان تشیتونم دست از حما یهنوزم نم

 .دیغلت یگونه اش م يخورد و رو یاز چشمش سر م یقطره اشک یرا باال گرفت. هنوز گاه سرش

 که دردش رو کمتر کنه؟ يزیچ هی ست؟یواسه کمک کردن ن یراه چیه ینعی -

 را مجسم کردم و گفتم: اریزده دان خی چشمان

. اون حسه تو یبهش تلنگر بزن يباشه که بخوا یحس هی دیبا یدون یانجام دادم. م دهیبه ذهنم رس یدونم. من که هرچ ینم -

 .گهید ستین اریدان

 د و گفت:را پاك کر شی. اشک هابرخاست

 هیهست.  يزیچ هی یعنی نایکنه. ا ینباشه. اون شما رو دوست داره. به من کمک م یچیشه که ه ی. نمستین يجور نینه ا -

 بشه. داریب دیو با دهیکه خواب يزیچ هیکه سرکوب شده.  يزیچ
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 !یدختر بچه احساسات نیبلد بود ا ییحرف ها چه

 ؟یکن داریاحساسات خفته رو ب نیا یجشن تولد بتون هیبا  یکن یواقعا فکر م -

 گفت: دیکش یکه دماغش را باال م یحال در

 کنم. یم مویسع نیدونم! اما اگه اجازه بد ینم -

 زدم و گفتم: يدلش را بشکنم. پس لبخند نیاز ا شتریب "ست دهیفا یب"خواست با گفتن  ینم دلم

 یهم الزم داشت يزیکاراش با خودته. چ هیکشونم تهران. بق یرو م اری. من واسه آخر هفته دانیکن یکار م یچ نمیباشه. بب -

 بگو.

 و گفت: دیذوق خند با

 ممنونم! يوا -

 نشستم و گفتم: زمیداشتم. پشت م ییبه تنها ازیبودم. ن خسته

 .شهیم ریخونه. د يبهتره بر گهیمن ممنونم. االنم د -

اش فرو رفته بود. با نگاه  یره داخل شد. دوباره در قالب خجالتبعد دوبا هیرفت، اما چند ثان رونیمحسوس از اتاق ب جانیه با

 قفل شده درهم. زانیآو يو دست ها نیبر زم رهیخ

 ؟يخوا یم يزیچ -

 مکث کرد و بعد گفت: یکم

 ن؟یستیشما از دست من ناراحت ن -

 کردم گفتم: یاس مکه نسبت به او در دلم احس یبود. با تمام محبت یو دوست داشتن نیریدختر ش نیکه چقدر ا آخ

 نه دختر خوب. دلخور چرا؟ -

 کنه؟ یمعدتون درد نم -

 نه. خوبم. نگران نباش. -

 گذاشت. زیم يکه در مشتش نهفته بود رو يکرد و کاغذ يبا انگشتانش باز یکم

 .نیریتلفن خونمونه. اگه حالتون خوب نبود تماس بگ نیا -

 و محکم بکشم. رمیخواست لپش را بگ یم دلم

 .ی. مرسباشه -

 رفت. رونیکرد و از در ب یخداحافظ ينشست. سرسر شیلب ها يباز شد و لبخند رو صورتش

 را دوست داشتم. تشیو معصوم یسادگ نیو سر تکان دادم. چقدر ا دمیخند

 

 :شاداب
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 گفت: ختیر یو اشک م دیکوب یم شیپا يکه رو یدر حال مادر

و پست  یجنگ. خدا لعنت کنه اون صدام جان نیا یباعث و بان نهینب رین. خدو تا جوو نیواسه ا رمیبم ی. الهرمیمن بم یاله -

 ! یاله رمیکشور. بم نیبه سر مردممون آورد. چه کرد با ا ییفطرت رو. چه بال

 بغض گفتم: با

االنه که گفتم  ی. ميدیرو ند اکوی. دیزن یرباط حرف م هیبا  ي. انگار دارستیتو نگاهش ن یحس چی. هینیرو بب اریدان دیبا -

 .دیلرز یم يچه جور یدون یشده بود. نم یچه حال یدون یروح از تنش بره. نم

 و گفت: دیلبش را گز مادر

تجاوزه که  يبارون کنن. مادرت رو سر ببرن. از همه بدتر اون صحنه ها ریجلو چشمت پدرت رو ت ه؟یکم درد یکن یفکر م -

 اکویتر از اون د چارهیمونه. ب یواسش نم یاحساس گهیپسر! معلومه که د اون چارهیذاره کمرشون راست شه. ب یتا آخر عمر نم

 نیگفت. کو همچ نیپسر آفر نیبه ا دیبرادرش رو. واقعا با تیهم مسئول اشتهپدر و مادر و خواهرش رو د بتیکه هم مص

 یه، پدر به ناموسش رحم نمکن یبرادر به برادر رحم نم گهیزمونه که د نیتو ا شه؟یم دایپ یجور آدم نیا گهیمگه د ؟يمرد

 دل بزرگش! نیبه گذشتش! مرحبا به ا نی! آفررتشی. احسنت به غاستیمثل رو ییآدما نیکنه، وجود همچ

 اسطوره بود. کیمن، در چشم همه  ياکویرفت. د یمادر غنج م يها فیاز تعر دلم

 .يبپز کیتو خونش ک ای یکن نییمرد جوون رو تز هیخونه  يشه که بر ینم ؟یکار کن یچ يخوا یحاال تو م -

 آمد. یهم از مواضعش کوتاه نم غمبری. مادر در مقابل پسر پدیخواب بادم

 .ستیکه کل روز رو خونه ن اکویبرم. تبسمم هست. تازه د یرو هم با خودم م يشاد -

 فکر کرد و گفت: یکم

 .رهیدلم هزار راه م نیشه. تا شما برگرد ینه، نم -

 و از آن مهم تر، خوشحال کردنش بگذرم. با التماس گفتم: اکویخانه د ندیتوانستم از شانس د ینم

رو  اکویکنه. تازه مگه د یشادش نم اریبه اندازه خوشحال کردن دان یچیبه خدا ه م؟یلطفش رو جبران کن میخواست یمگه نم -

 باشه؟ يآدم بد ادیحرف نداره. آخه بهش م تیآدم شناس یگ ینم شهیمگه هم ؟يدیند

 و گفت: دیکش آه مادر

 تونم اعتماد کنم. یانقدر زمونش بد شده که به چشم خودمم نم یول اد،ینه. بهش نم -

 کرده باشد گفت: یانداختم. مادر انگار که کشف مهم نییحسرت سرم را پا با

 ن؟یریگ یخب چرا تو شرکت جشن نم -

 گفتم: یناراحت با

 ش آهنگ تولدت مبارك بخونه تو شرکت؟با اون همه جبروت اکویحرفاست؟ د نیا يآخه شرکت جا -

 را گرفتم: دستانش
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 . ها؟ایاصال خودتم ب -

 کرد. اخم

 خوره آخه؟ یم ایجور مهمون نی! سن و سال من به اامیدختر. من کجا ب یزن یم ییچه حرفا -

 زده گفتم: جانیه

 که مهمونا برسن برگرد. خوبه؟ نی. قبل از امیخودمون ست،ین یتو روز که کس -

 گفت: تیا تکان داد و با قاطعر سرش

 تونم. یکار دارم. نم یمن کل -

 کنم. هیبود گر کینزد

 مامان! تو رو خدا!  -

 :ختیهم از دامانش آو يشاد

 گذره. یخونه. به خدا خوش م نیتو ا میدی. پوسگهیاجازه بده د ؟یمامان -

 اال برد و گفت:غرق خواهشمان نگاه کرد. انگشت اشاره اش را ب يمستاصل به صورت ها مادر

. نیخونه باش دیو شماره تبسم رو بهم بده. تا قبل از ساعت ده هم با لشیو شماره تلفن خونش، شماره موبا قیآدرس دق -

 .نیریم ییکه بدون من جا شهیوگرنه بار آخرتون م

 و گفت: ستادیهلهله کنان خودش را در آغوشم انداخت، اما ناگهان ا يشاد

 م؟یبپوش ی. چمیما که لباس ندار یول -

 اش گفت: یبا همان لحن شاک مادر

 نیبا ا نمی. ببرمیاندازه ت رو بگ ایبپوش. تو هم ب دهیکه شاداب واست خر ینیدوزم. با اون شلوار ج یم کیتون هیواسه تو  -

 نه. ایسرهم کنم  يزیچ هیتونم  یکه دارم م ییپارچه ها

و به خاطر  يکند، اما او با بزرگوار یبر مادرم متحمل م يادیز نهیشش متر پارچه هم هز -پنج  نیدانستم که هم یم

 گذشت کرد. شهیمثل هم ،يمن و شاد یخوشحال

 

*********** 

 و ماست رو بخندونم؟ خیاون کردك  امیکه ب رکمیس مونیو اون شرك و کردك! مگه من م یدلقک خودت -

 گفتم: یچاپلوس با

 ؟يایبه خاطر منم نم یعنی -

 انداخت و گفت: اش ینیبر ب ینیچ

 ؟یهست یمهم تیشخص یلیمثال تو خ -
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 چشمانش نگاه کردم و و مظلومانه گفتم: يتو

 تبسم؟ -

 را برگرداند و گفت: شیرو

 .يایعشوه ن اکویواسه د يجور نیوقت ا هی. یشیبل م یپت يسگ آقا هیشب یکن یم يجور نیرو که ا افتی. قشیا -

 را حفظ کردم. تمیخاطر منافعم مظلوم به

 تبسم جونم؟! -

 تفاوت گفت: یب

اونم به  اکو،یاز نمک وجود من واسه روشن کردن ترموستات د يخوا یدونم م ینم يمن خرم؟ فکر کرد يزهرمار. فکر کرد -

هم محل سگ به تو نده. به من چه؟ حاال باز  اکویکردك نخنده. د نیا اهیخوام صد سال س یم ؟ینفع خودت سوء استفاده کن

 .يزیچ هیود اگه شهاب جون ب

 گفتم: جانیه با

 کنه، دوستشه به هرحال. یخب حتما دعوتش م -

 و لوچه اش را کج کرد و گفت: لب

. خاك بر سر هر روز با وهیاکت نیخرابه مال ا اکویترموستات د یخوام. هرچ یشهاب رو نم نمیب یکنم م ینه. حاال که فکر م -

بهتر از اون شهاب  یرقصه ها، ول یم يبندر بشیخودمون شپش تو ج نیته عآقاست. الب ره،یجون بهتره، سر به ز نی. افشهیکی

 چندشه. پِیپولدارِ خوشت

 زد. با عجله گفتم: یماندم تا خود صبح حرف م یساکت م اگر

 حتما. ادشی. مشهیمیصم يخب اونم از دوستا -

 را باال برد و گفت: شیلنگه ابرو کی

 خوام همونه، آره؟ یمن م یهرچ رهی. حاال که کارت گیمنحرف یادب یب یگفت یدم مز یحرف م نیقبال تا از ا ه؟یجور نیا ا -

 و دستم را دور گردنش انداختم. دمیخند

 ،یبا نمک ،ینیریتو ماشاا... ش یماسه، ول ی. پشه تو دهنمون میشناس یرو که م يکنم. آخه منو شاد یبه خدا جبران م -

 .یکنرو باز  اریدان خی یتون یم ،یمجلس گرم کن

 و گفت: دیرا عقب کش خودش

ترموستاتش رو روشن کنم! آخه بدبخت، اون  ي. نکنه توقع داريخوا یم یچ نمیبنال بب قیبکش کنار سبکسرِ نادان. دق -

 کجاشو باز کنم؟ خیتو کار تجاوزه.  شمیجور نیهم

 گرفت. حرصم

 نه؟ ای يایال خبر مرگت مبوده. واسش حرف درآوردن. حا عهیتبسم! صد بار گفتم اون حرفا شا يوا -
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 نگاهم کرد و گفت: یکم

 رسه؟ یم یبه من چ -

 گفتم: یخوشحال با

 .ينر رونیب یدست خال دمی. قول مایتو ب -

 ناز نگاهش را از من گرفت و گفت: با

ه که تاز ییسبزا یکتون یبا اون کت و دامن زرشک يخوا ینکنه م ؟یکن یکار م ی. حاال کفشو چشهیم یچ نمیبذار بب -

 .یبپوش يدیخر

 خنده و گفت: ریناگهان زد ز بعد

 شاداب. یشیبا حال م یلیفکر کن. خ يوا -

 و گفتم: دمیکوب شیبر بازو یمشت

داره. اصال به خاطر  ينخود يکوچولو يبا پاشنه ها یصندل همون رنگ هیاز دوستام  یکی. تیترب یخودت رو مسخره کن ب -

 انتخاب کردم. یاون رنگ پارچمو زرشک

 به هوا رفت: غشیج

 بوقم؟ نجای. خودم ايتو غلط کرد -

 زدم و گفتم: چشمک

 ؟یصندل قرمز بپوش هیآب رهنیبا اون پ يخوا ینکنه م -

 و گفت: دیکوب میحرص بر بازو با

 تف به اون ذات خرابت شاداب. -

 و گفت: دی. تبسم بر پشت دستش کوبمیبود اکویساعت هشت صبح دم در آپارتمان د راس

. آخه گاگول، میبرس ریکه مبادا د ابونیتو خ می) منو کشته شاداب خانوم. از پنج صبح ول شدtime table( بلتیت میتا نیا -

 پنج ساعت راه بود؟ ها؟ نجایاس از خونه ما تا ا یپ یبر اساس کدوم ج

 ی. تازه با کلمیه بودشش صبح حرکت کرد دنیرس ریگفته بود ساعت نه. از ترس د اکویرا خاراندم. حق با تبسم بود. د سرم

 .میبود دهیساعت زود رس کیاتوبوس و مترو باز هم  یمعطل

 م؟یزیتو سرمون بر یچه خاک قایاالن دق -

 گفتم: یکالفگ با

 .ریزبون به دهن بگ قهیدق هی. یزن یاَه تبسم! چقدر غر م -

 کرد. آنجا ماندنمان درست نبود. یمجتمع چپ چپ نگاهمان م نگهبان

 باال. می. برمیسیوا نجایدستمون زشته ا لیبار و بند نی. با اگهید ستین يچاره ا -
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 را باال انداخت و گفت: شیشانه ها تبسم

 ندارم. ی. حوصله نعش کشیخودت رو بکش ینزن يمثبت هجده مواجه شد يخودت. اگه با صحنه ها يعواقبش پا -

 گفتم: ظی. با غرفتمیپذ یرا نم هیقض نیهم ا یبه شوخ یحت اکویمورد د در

 .ستیحرفا ن نیاهل ا اکویخفه. د -

 آسانسور جا کرد و گفت: يرا تو خودش

 خط ها نباشه. نیمرد به من نشون بده که تو ا هیآره جون خودت.  -

 تپش کر کننده قلبم. نیبحث کردن نداشتم. آن هم با ا حوصله

 ریو زنگ را به صدا در آوردم. با تاخ دمیمال میوعرق کرده ام را به مانت يگذاشتم و دست ها نیزم يدستم را رو يها کیپالست

آشفته و چشمان خواب آلود در چارچوب قرار گرفت.  يموها ،یو گرمکن مشک دیسف یبا رکاب اکویدر باز شد و د يا قهیچند دق

 :فت. با تعجب گمیهرسه با هم سالم کرد

 ن؟ییشما -

 .نمیاز آرنجش را لخت بب شتریب . عادت نداشتممیانداخته بود نییسه نفرمان سرمان را پا هر

 من کنان گفتم: من

 .میدیزود رس یلی. انگار خدیببخش -

 مقابل در کنار رفت و گفت: از

 .نیی. بفرمانینه. خوش اومد -

 کرد. یم ی. تبسم بلبل زبانمیرا در آورد مانیخانه اش مفروش بود. کفش ها کف

. البته ساعت از هشتم رد شده. االن میبرس ریباشه و د کینکنه تراف میتگف ی. شرمنده ها، ولمیکرد دارتونیانگار از خواب ب -

 .ستیوقت خواب ن گهیکه د

 و گفت: دیخند اکویتبسم زدم. د يبه پا یآرام ضربه

 .امیمنم االن م نیبودم. خواب موندم. آشپزخونه اونجاست. شما راحت باش داریب روقتیتا د شبیآره حق با شماست. د -

 . تبسم گفت:میکانتر گذاشت يرا رو دهایخر

خوابن. انجام عمل  یم ریشبا د لیمردا به سه دل یاصل کل هیبوده؟ اصال طبق  داریب یوقت واسه چ ریگفتم؟ تا د يدید -

جناب شرك همسن  نیکه ا یی. از اونجايمطالعه در مورد عمل خاك بر سر ،يمشاهده عمل خاك بر سر ،يخاك بر سر

نه، حاال  یگیبوده. م يخاك بر سر فیو قطعا مشغول انجام فعل کث هر از مطالعه و مشاهده گذشتکا گهیپدربزرگ مرحوم منه د

 دلت خواست بگو. یهر چ م،ینکرد دایپ يزیچ ،یبادکنک ،یبالن هی. اگه میگرد یتو اتاقش رو م میریرفت م یبذار وقت

 و مردم. دمیرا از پشت سرمان شن اکوید يصدا

 سر کوچه داشته باشه. يکنم سوپر یفکر م ن؟یدیشده؟ بادکنک نخر یچ -
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 و گفت: دیاز جا پر تبسم

 .نیبد يخبر هیتو رو خدا قبلش  ن؟یشیداخل ما م يجور نیقلبم! بابا شما چرا ا يوا -

 و گفت: دیبلند خند اکوید

 نشدم خانومِ تبسم خانوم. شما حواستون نبود. یمن داخل کس -

 .يریحرف زدنت. بم نیبا ا يریتبسم. بم يریبم

 وحشتناکش.  یشک از دست رفته بود با آن سوت ی. تبسم هم که بنمشیدادم اصال نچرخم و نب حیکه ترج من

 لبش بود. يکه ادامه نداد، اما هنوز لبخند رو دیکنم حال خراب ما را فهم فکر

 ن؟یصبحونه خورد -

 گفت: دیما دو نفر را د عیکه سکوت ضا يشاد

 بله. دستتون درد نکنه. -

 کیاش را با  ینگاهش کردم. رکاب یرچشمیدادم ز ینشان م دیخر يها سهیکه خودم را مشغول ک یآشپزخانه شد. درحال وارد

 شرت ساده عوض کرده بود. یت

 ره. ینم نییاز گلوم پا یی. تنهانیکمم با من بخور هی نیینجایحاال که ا -

 امروز بس بود. ي. برادمیکوب شیخواست حرف بزند محکم به پا تبسم

درست  هی. ساالد الومیپخت یخانگ ینیریاما خودمان ش م،یرا که سفارش داده بود کی. کمیوقفه کار کرد یساعت چهار ب تا

نظافت را بر عهده داشت.  فهیهم وظ ي. شادمیکرد نیی. سالن را تزمیدیو چ میبود، شست دهیخر اکویکه د ییها وهی. ممیکرد

حرصش گرفته بود  اکویبکشم، چون از بس از دست د رونیمختلف ب ياز اتاق ها را مجبور بودم مرتب تبسم نیب نیالبته در ا

 کردن بالن و بادکنک گناهکار بودنش را ثابت کند. دایخواست با پ یکه به قول خودش م

اش.  یگکل زند یبازرس يوجودم تمنا بود برا ياما همه  رم،یام را بگ يکنجکاو يرا کردم که امانتدار باشم و جلو میسع تمام

 ش،ی. ظرف هانمیرا بب شی. عکس هامیرا ببو شیبگردم. کمدها را باز کنم. عطرها یکی یکیخواست اتاق ها را  یدلم م

 داد. یاجازه نم تمیربخانه اش، همه و همه! اما وجدان و ت لیوسا

 داد زد: یبهداشت سیاز سرو تبسم

 نداره. یرانیا ییدستشو نجایشاداب ا -

 هم داد زدم: من

 ؟یچ که -

 تونم خب. ینم نایکار کنم؟ رو ا یحاال من چ -

 .دمیغش خند غش

 .گهیروش د نیبش ؟یتون ینم یچ یعنی -
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 بکنم. يکار شهیکنم رو مبلم. روم نم یشه بابا. احساس م ینم -

 دلش گذاشته بود. من از او بدتر. يکه دستش را رو يشاد

رو  زم؟یتو سرم بر یحاال که گرفته من چه خاک بسم؟ی شهیهممن  یدون یمگه تو نم ؟يخند یم یشاداب. به چ یخفه ش -

 تونم زور بزنم. ینم نیا

 خنده گفتم: انیم

 .رهیتبسم، د اریانقدر ادا در ن -

 سکوت کرد و گفت: یکم

 ن؟یرو ا شهیراه آب داره. م هی نجایا -

 و گفتم: ستادمی. پشت در ادیاز چشمم پر برق

 ؟یمردم رو به گند بکش یزندگ يخوا ی. منمیبب رونیب ایب -

 زد: یداد م همچنان

 سر بچه اومده. االنه که شونه هاشم متولد شه. رون؟یب امیچطور ب -

 دور شدم. سیدهانم گرفتم و از سرو يکه گفته بود عقم گرفت. دستم را جلو يزیتصور چ از

 زنم. یبا تو سر و کله م یهمه کار دارم سر چ نیبا ا نیتبسم. بب یبترک -

 آمد و گفت: رونیخوش و خرم ب قهیچند دق از بعد

 نهیتوالت آ يبه آدم نبرده. آخه بگو آدم عاقل رو به رو شونیچیدو تا برادر ه نیچرا ا دمیتازه فهم گمی. حالم بد بودا. مشیآخ -

کردم. خب  یم فیواسه خودم ک دمید یم زیگرفت. چ یخندم م یه دم،ید یمن خودمو م یکنه؟ حاال ه ینصب م يقد

 .شهیمدت آدم خل م هیلومه که بعد مع

 تکان دادم و گفتم: يسر

 .نی. حاال ببيمنو نبرد ي. اگه امشب آبرویستیتو آدم بشو ن -

 نازك کرد و گفت: یچشم پشت

رم  نهیکه ما سه تا لولو رو بب نی. االنه که کردك از راه برسه. هممیحاضر ش میبر نی. زود باشادمیدلتم بخواد. از سرتونم ز -

 .رهیکنه و در م یم

دو نفره، با رو  یتخت چوب کی. کی. اتاقش ساده بود اما شدمی. با ولع گوشه به گوشه اش را بلعمیرفت اکویاتاق خواب د به

خودش.  دید يزده بود، درست تو واریرا به د اریاز دان یهمرنگش. عکس بزرگ يها یتوالت و پا تخت زیو م يکرم قهوه ا یتخت

به پهلوم زد و  يشد. تبسم سقلمه ا یم بشینص اکویکه از د يحد یو ب قیعم شقع نیکردم. به ا به او حسادت يلحظه ا

 گفت:

 ها؟ ده،یخونه بدا باشه که شبا اجاره شون م نیاز ا نجایکه همه اتاقا تخت دو نفره دارن. نکنه ا هیدونم حکمتش چ ینم -
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 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 ؟يریم یم یتو اگه حرف نزن -

 توجه به من گفت: یب

 ؟یقراره عروس بش نجایقراره اتاق خوابتون باشه؟ ا نجایشاداب، ا گمایم -

 گفتم: یاما با خشم ساختگ دم،یشیاند یبود که از لحظه ورود به آن م يزیچ قایدق نیا

 تبسم. ساکت شو و به کارت برس. یادب یب یلیخ -

و با لذت به خودم  دمی. منهم لباسم را پوشدیرا پوش شیس هاکه براي شستن دست و رویش رفته بود، برگشت و لبا يشاد

 خورد. تبسم با افسوس گفت: یبلند که از پشت چاك م یکت کوتاه با دامن ماکس کینگاه کردم. کار مادرم حرف نداشت. 

ورش رو روشن موت يخوا یبا کجات م قای. من موندم که دقستین دایخالم از بدنت پ هی اکوید يقربون خدا برم. محض رضا -

 ؟یکن

 .دمیخند

واسه خودت  يشد يگریج هی. یهست فمیمر فی. ظرادایبهت م یلیدلبر خ یبا اون تاپ مشک ره،یت یرنگ زرشک نیا یول -

 .شهیدرست م یرژگونه هم بزن هیناقال. باب دندون کردا. 

 و گفتم: دمیرا پوش ینازك مشک جوراب

 خوام. ینم شینه. آرا -

 طور دوستم دارد. نیگفته بود هم اکوید

 .ای. بیزنم که خودتم نفهم یم يجور هیبه جان خودت راه نداره.  -

 .دیبه پوستم داد و خودش سوت کش ییاما ماهرانه رنگ و رو فیخف

 . محشر! يشد یچ نیبب -

صورتش  يشدم و تا خواستم ابراز احساسات کنم زنگ در به صدا در آمد. همزمان تبسم تو رهیخودم خ ریبه تصو تیرضا با

 .دیکوب

 ! اومدن. من هنوز حاضر نشدم.يوا -

 سرم انداختم و گفتم: ياضطراب شالم را رو با

 بدو. زود باش. -

 به سمت در رفتم. و

 :اکوید
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را  دیکه کل نینداشتم، اما قبل از ا طانیبه سالم بودن آن سه دختر شر و ش يدیدرآوردم که در را باز کنم. ام بمیرا از ج دیکل

 ریقفل شده و سر به ز يدر باز شد. سرم را باال گرفتم و ...جا خوردم. اول فکر کردم اشتباه آمده ام، اما آن دست هاکنم  دایپ

 خود شاداب است. با تعجب گفتم: ح،یدختر خوش پوش و مل نیافتاده مطمئنم کرد که ا

 شاداب؟ -

 سالم کرد و گفت: آرام

 .نیخوش اومد -

 د.انگشتانم خشک شده بو انیم دیکل

 ؟یخودت -

 شرم لبخند زد و جواب نداد. با

 را برانداز کردم و گفتم: شیسر تا پا نیخانه شدم. با تحس داخل

 .يعوض شد یلی! خادیچقدر بهت م -

 گفت: آهسته

 ممنون. یلیخ -

 یآب راهنیبودند. تبسم هم در آن پ ستادهیکنار هم ا ي. با شادرمیتبسم وادارم کرد چشم از او بگ یمصلحت يسرفه ها يصدا

 و البته بزرگ تر. دیرس یاز قبل به نظر م باتریز یلیخ یآسمان

چسبانده بودند.  واریبزرگ هم به د "تولدت مبارك" کی. یبه اطراف خانه کردم. سالن پر بود از بادکنک و کاغذ رنگ ینگاه

 داد: حی. شاداب توضدیرس یهم از آشپزخانه به مشام م یخوش يبو

نگاه  هی نی. اگه دوست دارخچالهیتو  میرو هم گرفت کیکردن راحت تر بشه. ک ییرایکه پذ میاب گذاشتبشق يها رو تو وهیم -

آماده ست. شربت  میختیباگت ر ي. ساالدا رو تومیدرست کرد هیو ساالد الو یپفک ینیری. به عنوان عصرانه هم شنیبهش بنداز

 .میآماده کن عیکم و کسره که سر يزیچ نینک ی. اگه فکر مناتهییکه تز نمیپرتقال و آلبالو هم هست. ا

به آشپزخانه مرتب و  یاجمال یسه دختر بود. از دور نگاه نیا يها ییبهتر از تصورات من در مورد توانا یلیخ زیواقع همه چ در

 انداختم و گفتم: زیتم

 ن؟یکارا رو شما کرد نیهمه ا -

 گفت: يدیق یبا ب تبسم

 کارا کمکمون کرد. شبردیتو پ یلین که اومده بود جلو چشمم، خکه نه. پدربزرگ مرحوم م ییتنها -

 سرزنشگرانه گفت: شاداب

 تبسم! -

 ام گرفت و گفتم: خنده
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 ... تولد شما جبران کنم.شاای. انی. خسته شدنیحق دار -

 به شاداب گفتم: رو

 شه. دای. االنه که سر و کله بچه ها پامیو م رمیگ یدوش م هی عیمن سر -

 نشست گفت: یمبل م يکه رو یسر تکان داد، اما تبسم در حالتنها  شاداب

 .نیخبرمون کن نیالزم داشت يزی. چدییبفرما -

 جالب بود. با خنده گفتم: میشدن شاداب برا دیاز جمله تبسم سرخ و سف شتریب

 چشم. حتما. -

 گذشتم و گفتم: يکنار شاد از

 دکتر کوچولو. يچه خوشگل شد -

 گفت: رلبیانداخت و ز ریو شد و سر به زهم مثل خواهرش قرمز  او

 ممنون. -

 يزیهر چ یوحشت داشتم. نه به خاطر خودم، من آمادگ اریرغم ظاهر آرامم، درونم غوغا بود. به شدت از عکس العمل دان یعل

 دهیکه کش یحساب یکه داشتند و زحمت ب یسه نفر نگران بودم. به خاطر شوق و ذوق نیا يداشتم، اما برا اریرا از طرف دان

دوش  عی. سرستیاستاد خراب کردن حال خوش آدم ها ن اریکس مثل دان چیه هدانستم ک یکه فقط من م یبودند. در حال

را مرتب  میو موها ستادمیا نهیتر. مقابل آ رهیبه همان رنگ منتها ت يبا شلوار یمردانه سرب راهنیپ کی دم،یگرفتم و لباس پوش

 اتشیمحتو دنید يبرا یلیمه باز بود. تماین پشیافتاد. ز یرنگ یصورت شیلوازم آرا فیم به ککردم. خواستم عطر بزنم که چشم

 داشت. یمن حس خوب زیم ينداشتم، اما وجودش رو

 دمیترس یخرج کرده بودم، اما باز م يآمدنش انرژ يداند چقدر برا یرا گرفتم. فقط خدا م اریرا برداشتم و شماره دان لمیموبا

 .دیچیپ یخسته اش در گوش يصدا ی. بعد از چند بوق متوالدیایشود و ن مانیپش

 بله؟ -

 هنوز؟ يدینرس -

 .دمیو کشدارش را شن قیعم نفس

 .کمینزد -

 باشه. منتظرتم. -

 چه خبره؟ یبگ يخوا یهنوز نم -

 را مجبور به آمدن بکنم. ارینبود که به خاطرش دان يزیبودم. نگران تر شدم. جشن تولد چ نگران

 .نیهم م،یخوام پنجشنبه، جمعه رو با هم باش ی. مستین يخبر -

 کرد و گفت: يکالفه ا پوف
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 اونجام. گهیساعت د مین -

. با دیخند یم يخورد و شاد یرفتم. طبق معمول شاداب و تبسم در حال سر و کله زدن بودند. شاداب حرص م رونیاتاق ب از

 نیکه زنگ به صدا آمد. شهاب و افش اندازمیب کیبه ک یو نگاهمن هر سه سکوت کردند. خواستم به آشپزخانه بروم  دنید

 سراغ ضبط رفت و گفت: لهبودند. با سر و صدا داخل آمدند. شهاب بالفاص

 يزایتوپ آوردم. البته چ زیچ هیشه با خودم  ینم دایپ اریبه درد بخور دور و بر تو و دان يد یدونستم س یکه م ییاز اون جا -

 شدم. الیخ یب یستیکه تو اهل حال ن ییاز اون جا یولهم داشتما،  يتوپ تر

 رفتم و با ابرو به دخترها اشاره کردم و به آشپزخانه رفتم. دنبالم آمد و گفت: يغره ا چشم

 یتو دست و بالت نبود خودمو خبر م يزی. بابا چيچشم بازار رو کور کرد ياالنم که آورد ،ياوردین ياوردیتو هم که دختر ن -

 چا؟یبقچه پ نیما رو چه به ا . آخهيکرد

 شدم و گفتم: رهیچشمانش خ يتو

 .میاریرو در ب کیک نیکمک که ا ایخفه شو و ب ای رونیدر اون دهنت رو و برو ب ریگل بگ ای -

 گفتم: رلبیآن حک شده بود نگاه کردم و ز يکه رو اریدرآوردم و به عکس دان خچالیرا به زحمت از  کیشدم و ک خم

 ؟یروز رو خوش اخالق باش هی نیا اگه شهیم یچ -

با صورت  اریرا نگاه کردم. دان رونیکانتر ب يو از فضا ستادمیهمهمه بچه ها قطع شد و سکوت خانه را گرفت. راست ا يصدا

 بود. ستادهیسالن ا انیو اصالح نشده م دهیتک

گذاشتم و از  زیم يرا رو کین چرخاند. کرا دنبال م ارشیگفتند. چشمان هوش کیجلو رفتند. دست دادند و تبر نیو افش شهاب

را گرفتم و در  شینظرم گرفته بود. دستم را دراز کردم. منتظر نماندم. بازو ریکرده ز نیرفتم. مثل گربه کم رونیآشپزخانه ب

 گفت: رام. عضالتش منقبض بود. آدمشیآغوش کش

 چه خبره؟ نجایا -

 به پشتش زدم و گفتم: يدوستانه ا ضربه

 ست جشن تولد گرفتند.بچه ها وا -

 بودند اشاره کردم. ستادهیبودن جو عقب ا يرعادیکه به خاطر غ يبه شاداب و تبسم و شاد و

 کرد و گفت: زیرا ر چشمانش

 تولد؟ -

 زد و گفت: يکردم. پوزخند دییسر تا با

 مبارك باشه. -

 به اتاق رفت. یحرف چید و بدون هو تولدت مبارك کر ناتییبه تز ی. نگاهختیدر وجودم ر يدینا ام شیصدا يسرد از
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. رو به ادیز یلیشده بودند. دلم گرفت، خ رهیخ اریرفتن دان ریکردند. آن سه دختر که با رنجش واضح به مس یبه هم نگاه م همه

 بچه ها گفتم:

 گردم. یاالن بر م نیکن ییرایخوام. از خودتون پذ یمن واقعا معذرت م -

که به زحمت  یکرد. در حال یرا روشن م گارشیبود و داشت س دهیتخت دراز کش يشدم. روکه در بزنم وارد اتاقش  نیا بدون

 نگه داشته بودم گفتم: نییرا پا میصدا

 تشکرته؟ ي. به جادنیبه خاطر تو زحمت کش یدخترا کل نیا ار؟یبود دان يچه برخورد نیا -

 گفت: یتفاوت یزد و با ب گاریبه س یپک

 ر تو بوده.به خاطر من نبوده، به خاط -

 گفتم: یعصب

 تولد منه؟ -

 را برگرداند و گفت: شیرو

 شدن تو رو. برو ولم کن. ينه حوصله بحث دارم، نه حوصله بستر -

 گفتم: متیمال با

 کردن تا تو رو خوشحال کنن. یچه تالش یدون ی. آبروم رو نبر. نماریبه خاطر من دان -

 زد و گفت: يبار پوزخند صدادار نیا

 .شهیو زحمتشون جبران م هیواسه اونا کاف یجمع باش يکه تو تو نیره. هم ینبودن من آبروت نمنترس. با  -

 کردم. مقصر من بودم، من! یخبط را م نیا دیشد. نبا یرام نم اریبود. دان دهیفا یدادم. بحث کردن ب هیتک واریافسوس به د با

 :اریدان

شد  ی. باورم نمدمیتخت کوب يرا از تن کندم و با خشم رو راهنمیشدم. پاز جا بلند  یزدم و خسته و عصب گاریآخر را به س پک

و رفت و آمد متنفرم، مرا تا تهران بکشاند. آن  یدانست چقدر از رانندگ یکه م یطیجشن مسخره و در شرا کیبه خاطر  اکوید

 .یهمه خستگ نیتهران، با ا یشلوغ نیحجم کارم، با ا نیهم با ا

به همان حالت ماندم و بعد به  هیآب تا مغزم نفوذ کرد. چند ثان يگرفتم. سرد رشیکردم و سرم را زرا باز  ییآب دستشو ریش

کرد. دستانم  سیام را خ نهیو پشت سرم راه گرفت و گردن و س قهیو شق یشانیشدم. آب از پ رهیخ نهیخودم در آ سیخ ریتصو

 "چشم" يکه مردم عاد یشگیهم اهیبه دو گودال ژرف و سبه خودم نگاه کردم.  تر قیگذاشتم و دق ییرا دو طرف لبه روشو

 یب يآب را گرفتم. از نفس ها یسیاز خ یو کم دمیاصالح نشده ام کش شی. دست راستم را باال آوردم و به ته ردنشینام یم

دم. بهتر کر میبخار ترس يرو ینظمرا محو کرد. با نوك انگشتانم خطوط نام رمینشست و تصو نهیآ يرو یجانم بخار کمرنگ

 .میایب رونیکوچک اتاقم ب سیخورد وادارم کرد از سرو یکه به در م یآرام ياما ضربه ها رم،یدوش بگ دمید
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برگرداند.  يکرد جشن را به حالت عاد یم یکه سع دمیشن یرا از سالن م اکوید يهمهمه بود. با وجود بعد مسافت صدا رونیب

جماعت دست از  نی. چرا ادیضربه دوباره به گوشم رس ي. صدادمیم و به گردنم کشبراداشت يخواستم در را باز نکنم. حوله ا یم

 زدم: ادد تیداشتند. با عصبان یسر من بر نم

 بله؟ -

بست  شیدر دستش بود. در را با پا يبزرگ تر يکاغذ سهیو ک یبزرگ ینیو شاداب داخل شد. س دیپاشنه چرخ يآهسته رو در

 گفت: دمیشن یکه به زور م ییو با صدا

 سالم. -

 حوصله گفتم: یبودم. تند و ب زاریگرفته بود ب شیدر پ اکویجلب توجه د يکه برا يروش مسخره ا نیا از

 ؟يخوا یم یچ -

را  ینیکنار زد و س اطیرا با احت یپاتخت يآمد. آباژور رو کمیلحظه سرجاش خشک شد، اما دوباره قدم برداشت و نزد چند

 کرد و گفت: نشیجانش

 .نیگرسنه باش دیها رو خودم پختم. گفتم شا ینیریش نیا -

 نگاه کردم. ینیس اتیانداختم و به محتو يرا کنار حوله

 .وهیم یو کم ریش وانیل کیبا  ینیریظرف ش کی

ادامه  دیدزد یتنه من م مین یکه به طرز محسوس نگاهش را از برهنگ یکنم. در حال یام را سر او خال یآمد دق دل ینم بدم

 داد:

 .نشیخودتون ببر نیدوست داشته باش دیهم هست، اما گفتم شا کیک -

 کردم. یخنده ام گرفت، اما فقط نگاهش م تیشدت عصبان از

 آورد و گفت: رونیشده را ب چیتخت نشست. دو تا جعبه کادوپ يرا از دور مچش آزاد کرد و با فاصله از من رو سهیک بند

 .يرو هم شاد نیا ده،یرو تبسم واستون خر نیا -

 تخت گذاشت. يمنتظر ماند و بعد بسته ها را رو یدست دراز شده اش نگاه کردم. کم به

 منه. يکادو نمیا -

و روشن را  رهیت يبا چهارخانه ها يمردانه سورمه ا راهنیرا باز کرد. پ شیگذاشت و با دقت چسب ها شیپا يرا رو یکی نیا

 و به سمتم گرفت: دیکش رونیب دیسف يکادو انیاز م

 اندازه باشه. دوارمیخودم واستون دوختم. ام -

 دوخته بود؟ خودش

 گفت: ریرا از دستش گرفتم. آرام و سر به ز راهنیشدم و پ میبار آن قدر دستش را دراز نگه داشت تا تسل نیا

 کم و ناقابله!  یلیکه خ دیببخش -
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 و گفت: دیکش یندادم. آه جواب

 .دی. ببخشمیاما انگار ناخواسته باعثش شد م،یتتون کنناراح میخواست ی. نممیریم میدار گهیما د -

 گذاشتم و گفتم: گرید يرا هم کنار کادوها راهنیبه سمت در رفت. پ یحرف چیه یبلند شد و ب و

 صبر کن. -

ار را از نظر گذراندم. با مانتو و شلو شیگاه تنم کردم. سر تا پا هیتخت گذاشتم و تک يو رو دمیرا عقب کش می. دست هادیچرخ

 نظر گرفته بودم گفتم: ریکه به دقت تک تک حاالتش را ز ی. در حالدیرس یبچه سال تر به نظر م یلیخ

 .یمرد رو جلب کن هیتوجه  يبخوا میمستق ریغ يحرفا گذشته که با محبتا نیدوره ا -

 .دمیفهمباره صورت و نگاه مبهوتش  کی يدیرا از سف نیو نفسش بند رفته. ا ستادهینداشتم که قلبش ا شک

 نی! همه اشتریکنه، نه ب یدختربچه کوچولو و مهربون نگاه م هی. در واقع به تو به چشم ستیاصال تو باغ احساس تو ن اکوید -

 ی. میبدتر از اون مثل دخترش یحت ایخواهر  نیع اکویواسه د تشی. نهاگهید زیذاره نه چ یم تیکارا رو هم به حساب مهربون

تا حاال چند تا  فتهیتو دام ب يجور نیکه به تو حس پدرانه داره. گذشته از اون اگه قرار بود ا یکیاون قدر واسش کوچ ؟یفهم

روش  نی. پس مطمئن باش اگه قرار بود اشیکرده تو دلش جا باز کنه و نه آخر یکه سع یهست ينفر نیبچه داشت. تو نه اول

 آدمت رو. ایکن  عوضراهت رو  ایکنم  یم هیتوص جهیجواب بده تا االن جواب داده بود. در نت

بندد. لبش را محکم  یدختر رخت م نیاز تن ا شتریب یاتیح میشود عال یکه از دهان من خارج م يکه با هر کلمه ا دمید یم

 خالص را زدم. ریفشرد. ت یگاز گرفته بود و دستانش را در هم م

دونن  ینذار. عالم و آدم م هیلطفا از من ما ،یالش کنت يخوا یکه بازم م يو پشتکار دار ینیبه هرحال اگه اون قدر خوشب -

 ؟يدیمنو وسط نکش. فهم يپا گهید دمی. پس بهت هشدار مادیخوشم نم ایمسخره باز نیکه از ا

 باشد. اصال شک داشتم که زنده باشد. دهیداشتم فهم شک

دانستم بغض  یم یبود. حت دهیپر. رنگ صورتش به شدت دندیلرز یم شیشانه ها یجلو آمد. چانه اش، دستانش و حت یکم

هم با وجود ارتعاش  شیلرزش، صدا يحرکت بود. بدون ذره ا یو ب میشد. مردمکش مستق رهیچشمانم خ يتو یکرده اما وقت

 محسوس قاطع و محکم بود.

...  شونیبه ا ... شونیکار رو کردم. البته درسته که به ا نیمن به خاطر برادرتون ا نیباعث شده که فکر کن یدونم چ ینم -

 عالقه دارم، اما ...

 کرد. یاما مقاومت م نم،یتوانستم شبنم اشک را در پشت پلکش بب یهم جلوتر آمد. م باز

 نیبرگزار نشده. من واقعا دوست داشتم خوشحالتون کنم. بدون توجه به ا نیکن یکه شما فکر م یلیجشن به اون دل نیاما ا -

بد  طی. تو شرانیخواستم خوشحالتون کنم، چون با حل اون مساله خوشحالم کرد یرم. مبهش دا یچه حس ای هیکه برادرتون ک

 لهیو نقشه و ح يزیبرنامه ر چی. ههینداشت طرف مقابلم ک یکنم. واسم فرق ان. من فقط خواستم جبرنیکمکم کرد میلیتحص

 . اگه بلد بودم ...ستمیکارا رو بلد ن نیهم در کار نبود. اصال من ا يا
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 .زدیشکست، اما باز اجازه نداد اشکش فرو بر شیصدا در بغض

اما به جون مادرم تموم تالشم واسه شاد  ن،یکن یفکر م یکه در مورد من چ ستینشه. مهم ن ایکه باورتون بشه  ستیمهم ن -

 يجور هیشده خواستم هر طور  یکردم، چون ... چون... م يکار بودن، اما من پافشار نیمخالف ا یحاتم يکردن شما بود. آقا

 از شما تشکر کنم.

 را به طرف در دراز کرد. دستش

ابروتون رو باز کنه.  نیهمه گره ب نیگره از ا هیتا بلکه بتونه  نجا،یا ادیالتماسش کردم که ب یکل نینیب یتبسم که م نیهم -

 ه.رو عوض کن تونیکم روح هیبتونه  دی. گفتم شاطونهیش یلیاون خ یول ستم،ین یآخه من آدم شوخ

 گفتم: رلبیلبش را گاز گرفت. محکم! ز دوباره

 من اون مساله رو به خاطر کمک کردن به تو حل کردم؟ يچرا فکر کرد -

 را به شدت تکان داد و گفت: سرش

 یدر موردم قضاوت م رحمانهیب يطور نیکه ا ستی. االنم واسم مهم ننیبود که کمکم کرد نیمهم نبود. مهم ا تتونین -

 . یغرض چیبدون ه ،يپشت پرده ا چیمن خوشحال کردن شما بود. بدون ه تیکه ن هنی. مهم انیکن

 با درد، با رنج، با غم. ،يدیلحظه نگاهم کرد. با نا ام چند

افته.  یاتفاق نم گهید نیشدم. مطمئن باش تونیباعث دلخور يجور نیتکرار نشه. واقعا متاسفم که ا گهید دمیقول م یول -

 ...  نیاز حس من نگفت يزیون دارم. اگه تا االن به برادرتون چخواهش ازت هیفقط ... 

 و ادامه داد: دیکش یقیرا رو به سقف گرفت و نفس عم سرش

 بشکنه. نیاز ا شتریغرورم ب نی. اجازه ندنیبه بعدم نگ نیاز ا -

روح آرام  کید و مثل در چشمم فرو رفت. من سکوت کردم و او عقبگرد کر يزیکه در نگاهش بود، مثل خنجر ت يدیشد درد

 که انگار هرگز نبوده. يرفت. طور رونیاز اتاق ب صدایو ب

 :شاداب

آن طرف  ینداشت. کم دیسمت د نیبه ا یشود. خوشبختانه از سالن دور بودم و کس ریرا که بستم. اجازه دادم اشکم سراز در

 یرا به حساب ب شیخواست حرف ها یرده بود. دلم مرسما مرا نابود ک اریدادم. دان هیتک وارینشستم و به د میزانوها يتر رو

بود. آن قدر  یواقع یاحساسش واقع یسردتر و ب ي. نگاه سرد و تلخش با آن صداشد یبگذارم، اما نم تشیعصبان ایو  یرحم

 با من صحبت نکرده بود. حیطور صادقانه و صر نیا اریکس به اندازه دان چیکه مطمئن بودم تا آن روز ه

دانست و  یهم م دیشا ایبودند اال خودش و  دهیداشتم و همه فهم اکویکه در برابر د یهمه ضعف نیآمد. از ا یم مخودم بد از

و خوش سر و زبان دور و  بایزد. حق هم داشت. من کجا و او کجا؟ در برابر دختران خوش پوش و ز یم دنیخودش را به نفهم

 یکنارش م یکسر شانش هم بودم وقت دیآمدم. اصال شا یبه چشم نماصال  پاچهدست  شهیظاهر ساده و هم نیبرش من با ا

 !دیرفتم. شا یراه م اینشستم 
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قابل وصف نبود. قلبم از تصور حس  دمیکش یکه م یگرفتم و برخاستم. عذاب واریرا با پشت دستم پاك کردم. دست به د اشکم

خواست از آن  یغصه وحشتناك. دلم م نیا ینید از سنگکر یدرد گرفته بود. کتفم هم درد م اکویاز سر ترحم د دیساده و شا

را پاك  رچشممیز یسیکرد. چند بار خ یهمه حس بد کم م نیاز ا یکه کم ییجا نهاخانه بروم و به آغوش مادرم پناه ببرم. ت

هم نگران نبود.  دیشا ایشد  خیمن م يرو اکویکه هنوز بغض داشتم به سالن برگشتم. بالفاصله نگاه نگران د يکردم و با وجود

 رفت و ضربانم اوج گرفت. بندنفسم  يآمد. باز هم به شکل کامال احمقانه ا کمیباز هم تصورات احمقانه! نزد

 ؟یشاداب خوب -

 قینشدن اشکم به کار گرفتم. از نگاه کردن به دور دست ها گرفته، تا نفس عم ریدوباره سراز يکه بلد بودم برا یراه هر

 از رانم. گرفتن شگونیو ن دنیکش

 .میما بر نیبله. اگه اجازه بد -

 بروم اما با دست راهم را بست. يبه سمت تبسم و شاد خواستم

 زده؟ یحرف اریدان ؟يکرد هی. چرا چشمات انقدر قرمزه؟ گرنمیبب سایوا -

با  شیدعوا ندیطاقت د گریدرست کرده بودم د شیکه برا يهمه دردسر نیکه در صورتش نشسته بود نگرانم کرد. با ا یاخم

 گفتم: عیرا نداشتم. سر اریدان

 به خاطر گرماست. دیکنم فشارم افتاده. شا ینکردم. فقط فکر م هینه. من گر -

 را تنگ کرد. چشمانش

 روشنه دختر خوب! لتیگرما؟ سه تا اسپ -

 کردم؟ یاز دستش فرار م دیبا چطور

 .گهید شهیهمه لباس تنمه گرمم م نیمن گرممه. خب ا یآره، ول -

 گفت: سرزنشگرانه

 شاداب! -

 چشمش نگاه کردم و گفتم: ي. تواوردمیحالت خاص تلفظش تاب ن نیشاداب گفتنش را با ا نیا

 .شهیبرم؟ مامانم نگران م نیاجازه بد شهیم -

 را باال انداخت و گفت: شیابروها

 ساعت هنوز هفت نشده. -

 ! ي! وايوا

 وهیهم سرش را با م يزد. شاد یحرف م نینشسته بود و با افش نیودب و متنگاه کردم. تبسم که م يبه تبسم و شاد مستاصل

 خوردن گرم کرده بود.
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 نیکس حق نداره به مهمون خونه من توه چی. هاریسراغ دان رمیجمع م نیاالن، وسط هم نیشده وگرنه هم یبه من بگو چ -

 برنجوندش. ایکنه 

 گفتم: ملتمسانه

 نجایا گهیخوان شرکت کنن د ینم یبود. خب وقت شونیده. هدف من جشن گرفتن واسه اکرده، نه رنجون نیبه خدا نه توه -

 .هیمعن یموندنم ب

 را انداخت و سرش را به عالمت افسوس تکان داد. دوباره نگاهم را به دور دست دوختم و گفتم: دستش

و مجلستون مردونه بشه  میاگه ما بر مدیگردن خودتون. شا فتهیم شییرایو ساالد آماده ست. فقط زحمت پذ وهیو م ینیریش -

 .انیب رونیهم از اتاق ب اریآقا دان

 و گفت: دیکش یآه

شناسم، اما واقعا  یرو بهتر از تو م اریده. من دان یکارا جواب نم نیخوام شاداب. بهت گفته بودم ا یمن واقعا معذرت م -

 شرمنده ت شدم.

 زدم و گفتم: يزور لبخند به

 .ومدیاز دستم بر ن نیاز ا شتریکه ب دیل من تمام تالشم رو کردم. ببخشدشمنتون. به هر حا -

 رفتم و گفتم: يجوابش نشدم. به سمت تبسم و شاد منتظر

 بچه ها. میبر -

 گفت: یبا ناراحت نیافش

 زوده. یلیهنوز که خ -

 گوشم گفت: ریاکتفا کردم. تبسم بلند شد و ز یلبخند کمرنگ به

 بمونه شاداب. تازه ترموستاتش رو روشن کرده بودم. کوای... داغت به دل دشاایا -

و تبسم هم  يکردم و به سمت در رفتم. شاد یگرفتم. خداحافظ يرا از دست شاد فمینگفتم. ک یچیحال نگاهش کردم و ه یب

 .دمیرا شن اریدان يکرد. در را که باز کردم صدا یمغموم و گرفته نگاهمان م اکویپشت سرم آمدند. د

 تولدمو فوت نکردم. يخوشحال؟ من هنوز شمعا يریکجا م -

 که گوشه لبش خانه کرده بود. يچهارخانه و لبخند مرموز يسورمه ا راهنی. با پدمیرا د اریبرگشتم و دان جیو گ ریمتح

اش فرو برده بود و بدون پلک  یمشک نیشلوار ج بیج يرا تو شینگاهش کردم. چهار انگشت دست ها شتریشد. ب ینم باورم

 یدر تنش نشسته بود. نم يدوخته بودم کامال اندازه اش بود و به شکل برازنده ا شیکه برا یراهنیکرد. پ ین نگاهم مزد

 .دیچیدر سالن پ شیکردم که باز صدا گاهتوانستم. مستاصل به تبسم ن یخواستم بمانم. نم

 .گهید ارشیخودم بِبرم؟ برو ب کمویک دیبا یمگه نگفت -
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بودم، اما حاال ... هنوز هم دوست  دهیصحنه دو نیا دنید يمصر به ماندن. تمام هفته را برا یکیبود و  آماده رفتن میپا کی

 کردم؟ یبا حال خراب خودم چه م یاش شوم ول يداشتم باعث شاد

ر جشن شرکت خواست د یآمده بود و م رونیبود. از اتاقش ب دهیمرا پوش ییاهدا راهنیکرد. پ یم زیرا آنال عیتند و تند وقا مغزم

زدم. به  یسوختم و دم نم یکردم. م یتحمل م دیمانند بود. پس با یاش ب یزندگ خیکه قطعا در تار يببرد. کار کیکند و ک

 يرا به دست شاد فمیگذشتم. دوباره ک یاز خودم و احساسم م دی. بايمرد نیخنده کوچک بر لب چن کی یخاطر نشاندن حت

 دادم و گفتم:

 .ارمیرو م کیمنم ک نینیشماست. بش گاهیجااون مبل سه نفره  -

 اکوینگاه مشکوك و پرسشگر د نیو به آشپزخانه رفتم و در همان ح دمیکش یبه جمع بازگشتند. آه یو تبسم با خوشحال يشاد

 اوج گرفته و کیموز يبردم. صدا ییرایو به پذ دمیچ کیک يرا رو زیر ي. شمع هادمید اریخودم و دان نیرا در حال گردش ب

هم با شهاب و  اکویبودند. د کیتو ج کیهمچنان ج نیبود. تبسم و افش تهسرش گذاش يخانه را رو شیشهاب با خنده ها

تنها  شانیمبل گذاشته بود و در جواب حرف ها يدسته ها يرا رو شیدست ها اریزد و دان یحرف م يشاد یو گاه اریدان

شاد  شهیلبخند بزنم. مثل هم شهیکردم مثل هم یبلند شد. سع سوت و کف همه يمن صدا دنیداد. با د یسرش را تکان م

 شود. یسرش نم تیکه شکسته باشد منطق و موقع یباشم، اما قلب

 به جلو خم شد و گفت: یکم اریگذاشتم. دان زیم يرا رو کیک

 ؟یعکس منو از کجا کش رفت ؟يهوم. چه کرد -

 جواب دادم: آرام

 گرفتم. یحاتم ياز آقا -

 . زمزمه کرد:شخندین ایکنار لبش خنده بود  یدانستم آن کج یکرد و چند لحظه به چشمانم زل زد. نمرا بلند  سرش

 به تو. نیآفر -

 آورد و گفت: نیدورب اکویزدم و شمع ها را روشن کردم. د فندك

 .نیلباساتون رو عوض کن نیدخترا زود بر -

 نگاه کرد و گفت:با اخم به من  اکویبه سمت اتاق رفتند. د عیسر يو شاد تبسم

 .گهیبرو د -

 گفتم: آهسته

 من راحتم. -

 تر شد. با چند قدم خودش را به من رساند و گفت: ظیغل شیها اخم

 ارمیماجرا رو در ب نیا يکنم فعال وادارم نکن ته و تو یخواهش م یفهمم تو چت شده، ول یمن که آخرش م   -
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به  یعکس العمل چیزهرخندش تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود. بدون ه یتلخنگاه و  ی. برندگنمیرا بب ارینبود دان يازین اصال

لباس  عی. سراورمیب ادیاز خانه اش را به  یقسمت چیه گریخواستم د یعذاب آور بود. نم میآن اتاق هم برا یاتاق رفتم. حت

سر  يمقدمه رو یو ب دیکش رونیبل برا از پشت م يقرمز ینشسته بود. تبسم کاله بوق اریکنار دان اکویو برگشتم. د دمیپوش

 گذاشت و گفت: اریدان

 شه. ینم نیتولد بدون ا -

گذاشت.  زیم ي. شک نداشتم. دستش را باال برد و کاله را برداشت و رورفتیپذ یرا نم یکی نیشدم. ا رهیخ اریوحشت به دان با

 گفت: زانیتبسم با لب و لوچه آو

 رو ... تی. تربنیقم که ندار. حاال ذوهیزیذره ذوقم خوب چ هیواه.  -

مرد چقدر  نیدانست ا یپرده تبسم، حرفش را قطع کردم. تبسم که نم یب يها ینسبت به شوخ اریترس عکس العمل دان از

 باشد. رحمیتواند ترسناك و ب یم

 .نی. شمعا رو فوت کنرمیخوام عکس بگ یم -

شمع ها را فوت کرد و با همه عکس  دیبار یم شیاز سر و رو یگحوصل یکه ب یدر حال اری. داندمیقاپ اکویرا از دست د نیدورب

 گفت: اکویمرحله د نیگرفت. در آخر

 .رمیازتون عکس بگ نیجشنه. برو بش يحاال نوبت مجر -

 شد! کاش! یجشن تمام م نیزودتر ا کاش

 گفت: یکه م دمیرا شن رایآهسته دان يکرد و من نجوا میصورتمان تنظ يرا رو نیدورب اکوینشستم. د اریکنار دان معذب

 خوره. یاز عمران به دردت م شتریرو ادامه بده. ب یاطیخ -

 باال انداخت و گفت: يسرم را چرخاندم و نگاهش کردم. شانه ا متعجب

مساله هاش رو  نیتون یکه نه م ی. در حالنیکن یعمران رو انتخاب م یدونم شما دخترا با چه اعتماد به نفس یواال من نم -

 .نیبا کارگر و عمله بنا سر و کله بزن نیتون ینه م ن،یبکش ینقشه درست و حساب هی نیتون ینه م ،نیحل کن

خواستم بروم هرچه زودتر. دلم مادرم را  ی. فقط مگریکس د چیخواستم جواب بدهم. نه جواب او نه ه یرا ندادم. نم جوابش

 خواست. یم

 شد. دهیک بر سرم کوبتبسم مثل پت شنهادیعکس گرفته شد اما پ یک دمینفهم

 .رمیازتون بگ ییعکس سه تا هی نینیبش نیحاال شما هم بر -

 .اکویدو برادر بودم و بعد از آن فقط من و د نیبه خودم آمدم ب تا

 

 :اکوید
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 یم دینخورم از کوچه و پس کوچه به سمت خانه راندم. با کیکه به تراف نیپدال گاز فشار دادم و به خاطر ا يرا رو میپا

 جیخورده باشد، گ گریبا همد ازپامیکه چند تا د یبر سر شاداب آورده بود که تمام طول جشن مثل کس ییچه بال اریدان دمیفهم

را جلو فرستاد و خودش با تبسم عقب نشست. حوصله نداشت. چند بار به  يشاد نهم خواستم برسانمشا یو پرت بود. وقت

پرنده  نیخانه ترمز کرده بودم ع يجلو یبار هم به من نگاه نکرد. وقت کی یو تبسم تشر زد که کمتر حرف بزنند و حت يشاد

و  یدلمردگ نیها را، ا نیا يهمه  ننماند که تشکرم را بشنود و م یگشوده بودند بال زد و حت شیکه در قفس را به رو يا

 کردم. یم هیبشر تسو نیامشب حسابم را با ا دیو بدون ترد دمید یم اریرا از چشم دان یناگهان يانتها یرنجش ب

که چشم از سقف  نیداد. بدون ا یو به خواننده محبوبش گوش م دیکش یم گاریس شهیبود و مثل هم دهیتختش دراز کش يرو

 گفت: ردیبگ

 .يزود اومد -

 دانم چرا، اما در اتاقش را بستم و با تحکم گفتم: ینم

 به من نگاه کن. -

 خاموش کرد و گفت: يگاریجا س ينصفه اش را تو گاریبه شدت در هم فرو رفت. س شیها اخم

 .یدعوا کن يخوا یاوف! از گاردت معلومه که م -

 .ستادیمن ا يشد و رو به رو بلند

 شه؟یخوام بخوابم. م یکنم. م یمزخرف رو تحمل م یمهمون هیاما من خستم. حوصله ندارم. چند ساعته که دارم  -

فشار  میرا باز کردم. انگار به گلو راهنمیپ يدکمه ها گریرا گرفتم و با دست د شیخواست از کنارم بگذرد که با حرص بازو و

 آوردند.  یم

بود دست از  ختهیبه هم ر يکه اون جور یبه شاداب گفت یاما تا ندونم چ اد،یمنم حوصله ندارم، منم خستم، منم خوابم م -

 دارم. یسرت بر نم

 را شانه کرد و گفت: شیانگشتان دستش موها با

 ؟يبهش دار یدختر انقدر واست مهمه؟ حس خاص نیا لیچرا؟ به چه دل -

 ینیب يرو ینیبه شاداب نداشتم. چ یحس نیشد و من همچ یخالصه م زیچ کیحس خاص به جنس مخالف در  ارینظر دان از

 ام انداختم و گفتم:

 یکاف نی. همدیر من و تو زحمت کشبه خاط یدلخور شم؟ کل شیداشته باشم که از ناراحت یبهش حس خاص دیمگه حتما با -

 واسه نگه داشتن حرمتش؟ واسه نشکستن دلش؟ واسه دلخور نکردنش؟ ستین

 آرامش گفت: با

رو نشونش دادم. نترس حرفام مثل  قیحقا يسر هیکردم و  نیمن بهش احساس د یکه گفت یلیدال نیبه هم قایآها. دق -

 چوب معلم بود. درد داشت، اما واسش الزم بود.
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 گفت؟ چه کرده بود با شاداب؟ یتکان خوردند. چه م میها خکشا

 ؟یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب -

 کرد.  یاش شکنجه ام م یالیخ یب نیبا ا یو سرش را تکان داد. گاه دیخند

 من و شاداب. نیرازه ب هی نیا یمتاسفم، ول -

 :دمیآدمخوار به مغزم هجوم آوردند. غر يبد مثل قوم مورچه ها افکار

 ؟يکرد ی! بگو چه غلطاریدان -

 تفاوت گفت: یب

 از شاداب بپرس. -

زده؟ دست رد  اریبه دان یشده؟ حرف اریدان ریاو هم اس یعنیشاداب هم،  یعنیممکن بود؟  یعنی. دندیجو یها مغزم را م مورچه

تعهد!  یازدواج، ب یب یبطه و دوست! رااریدان یشگیهم يبدتر! نکند ... نکند ... همان حرف ها یحت دیشا ایاش خورده؟  نهیبه س

 خدا! يوا

 . نگفته بودم؟ستیبهت هشدار داده بودم که شاداب از اوناش ن اریدان -

 برداشت و گفت:  يدیجد گاریس زشیم ي. از رودیلحظه نگاهم کرد. بعد بلند خند چند

 از کدوماش؟ -

 :دمیاش را چسب قهیو  دمیجا پر از

 ؟یفهم ی. میکن يبا احساسش، با جسمش، با شرافتش باز يداربچه ست احمق. حق ن هیاون فقط  -

 را محکم گرفت و از خودش دور کرد و گفت: دستانم

 دختر خانوم ناز و تو دل برو بود. هی دمیکه من امروز د يزیچ نیا یبچه؟ ول -

 باال بردم. دیگرفتم، آتش! دستم را به نشانه تهد آتش

 .زمیر ی. به روح مامان خونت رو ماریدان زمیر یهش خورده خونت رو مخدا اگه بفهمم انگشتت ب يبه خداوند -

 .دیخند بلندتر

 یقلب تیبا رضا فتهیب یکنم. اگه اتفاق ی! من که مجبورش نمهیمثل بق یکی نمیا ه؟ی. پس دردت چيبهش ندار یتو که حس -

 خودشه.

همه وقاحت را باور نداشتم.  نی. ادمیورتش کوبص يرگ گردنم را حس کردم. دستم را باال بردم و با تمام قدرت تو زشیخ

 بود؟ دهیبه کجا رس اریدان

دماغش  يتر شد. دستش را رو ظیبه همان حالت ماند. لبخندش رفته رفته غل هیمن کج شد و چند ثان یلیاز ضرب س سرش

 و گفت: دیکش

 .یبهش فکر کن يخوا یتره نم کیاز تو کوچ یلی. فقط چون خيپس دوسش دار -
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 م:زد داد

 یمردونگ ته؟یدختر به من اعتماد کرده و دخترش رو سپرده دست من. تو اعتماد حال نی. مادر ايمرده برد یهرچ يخفه! آبرو -

 ته؟یدختر تو خونه من، تو شرکت من امانته. امانت حال نیا ته؟یحال

 گفت: يگردنش را ماساژ داد و با خونسرد یکم

 عاشق منه، نه من بهش نظر دارم.خب بابا. مطمئن باش نه اون دختر  یلیخ -

 را کم کردم و گفتم: نمانیب فاصله

 که الزم بود بدونه؟ یبهش گفت یپس چ -

 داد: نهیشد و جوابم را شمرده و با طمان رهیچشمانم خ يفوت کرد. تو رونیگفت. نفسش را پر صدا به ب يکالفه ا "اَه"

 ؟یبدون يدوست دار یلیخ -

کردم. در نگاهش  نییسردتر و تلخ تر بود. سرم را باال و پا شهیاز هم شیگم شدم. صدا چشمانش اهیو س قیعم يژرفا در

 را روشن کرد و گفت: گاریافسوس! اهرم فندك را فشار داد و با آتشش س ینبود. حت یچیه

 .يالزم بود بدونه که تو دوستش ندار -

 

 :شاداب

 :دیپرس یردنش حلقه کردم. با نگرانو دستانم را محکم دور گ دمیمادر در آغوشش خز دنیمحض د به

 قلب مامان؟ يشد یشده نفس مامان؟ چ یچ -

که دلم درد دارد.  دیکنم، اما او مادر بود. فهم يریشدن اشکم جلوگ ریمن فقط محکم تر بغلش کردم و زور زدم که از سراز اما

 و بارها و بارها گفت: دیکش میموها يدستش را رو

. مامانت هنوز زنده ست. مامانت هنوز هواتو داره. یناراحت باش نمی. نبيغصه بخور نمی. نبجامنی. من ایمامان نجامیمن ا -

 کوه پشتته. نیمامانت ع

 .ختمیآرامش مثل سد شکن بغضم را شکست. قطره قطره اشک ر نیدر ع شیها حرف

 بهت گفتن؟ يزیدلت رو شکونده؟ چ یکرده؟ کس تتیاذ یکس -

 هق هق گفتم: نیاش فشردم و ب نهیرا به س سرم

 نه! -

 .يشده آخه؟ تو که وقت رفتن خوب بود یپس چ -

 .دمی. فقط ترسیچیه -

 هول گفت: با

 ؟یاز ک ؟یاز چ -
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 را نگفتم، اما دروغ هم نبود. راستش

 دو تا برادر. نیروز تو رو از دست بدم، مثل ا هیکه منم  نیاز ا -

 خودش خبر داشت. ام به ی. باور کرد، چون از عمق وابستگدیکش یراحت نفس

 آخه؟ یکن یکه م هیچه فکر نیدست خداست گل من. ا یمرگ و زندگ -

 و گفتم: دمیرا بو کش تنش

 بمونم. تو رو خدا!  نجایبذار ا -

 دردناکم نشست. یشانیپ يگرمش رو بوسه

 حداقل پاشو لباساتو عوض کن. -

را از دور گردنم باز کردم و  يام دردم را بفهمد. فقط روسر افهیاز ق دمیترس یمادرم جدا کنم. م نهیخواستم صورتم را از س ینم

 گفتم:

 باشم. نجایخوام ا ینه. خوبه! فقط م -

 ی. ميسر شاد ریدستش ز کیسر من بود و  ریدست مادر ز کیما آمد.  شیبرق را خاموش کرد و پ ي. شادمیدیهم دراز کش با

 داد و من ...! یدر در سکوت گوش مگفت و ما یاز جشن م شیبرا يزنند. شاد یکه حرف م دمیشن

 نیکردم. نه از ا یرا خفه م میو ناله ها ختمیر یصدا اشک م یکه در کل عمرم تجربه کرده بودم، ب یحال نیبا خراب تر من

 نیوار دوستش دارم. درد ا وانهیمن هنوز هم د دمید یکه م نیهم درد داشت اما نه به اندازه ا نیدوستم نداشت، ا اکویکه د

توانستم به خودم بقبوالنم که  یاند، اما نم يهمه از سر دلسوز شیها یها و نگران محبتتوانستم قبول کنم که  یبود. م شتریب

را  اکویکردن عشق د رونی. برفتیپذ یکردم. نم یمدفون شوند. به قلبم رجوع م نهیدر س دیام به او با یمحبت و عشق واقع

از آنجا دور شود. اصال  یداد قدم ینم جازهبود و ا دهیحصار کش اکویور وجود دد شیها ی. با تک تک رگ و پرفتیپذ ینم

کردنش داشته باشم؟ مگر دست خودم  رونیب يداشتم که االن برا ياریمهرش به دلم نشست اخت یدست من نبود. مگر وقت

د؟ مگر دست من بود که کر یقلب عاشقم را مجنون م شیداد؟ مگر دست من بود که صدا یبود که نفسش به وجودم جان م

چک  یداشتم؟ از همان روز اول قلبم خواستش، ب یداشتم؟ چه کنترل ياریانداخت؟ من چه اخت یرا به لرزه م محضورش اندام

عاشق شدن از من اجازه گرفت که حاال  يقلب در به در برا نیپرسش و پاسخ! مگر آن روز که در آغوشش بودم ا یو چانه، ب

 من فارغ شود؟ لیبه م

 کار من نبود. اکوی! دوست نداشتن دنه

 پاره شد. يدیجد بغض

دوست نداشتنش  نیو ا دمشید یکردم؟ چگونه هر روز م یزهر کشنده را چگونه در خونم تحمل م نیاو دوستم نداشت. ا اما

 شی. براخواست یمرا دوست نداشت. مرا نم اکویکردم؟ د یم یهمه غم زندگ نیکردم؟ چطور با ا یم کتهیرا به خودم د

معترف بودم که حق هم داشت. او  يدیخواست و با نام ی. باالتر متخواس یخواست. برتر م یکوچک بودم. کم بودم. بهتر م
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 ایبدون لمس  اط،یشد، با احترام، با احت یاز دور پرستش م دیکه با یونانیالهه  کیبود.  یافتنیمن همان اسطوره دست ن يبرا

 آن روزها بود. بتیمص نیساله شده من، بزرگ تر ستیب کوچک تازه بقل يبرا نیو ا دنیبدون د یحت

 :اریدان

 گاریبود. به اتاق برگشتم و س دهیفا یفروکش کند، اما ب تمیاز خشم و عصبان یبلکه کم دمیمشت آب به صورتم پاش چند

تخت  يمنعکس شده بود. رو شهیدر ش اکوید ری. تصوستادمیگذاشته بودم برداشتم و کنار پنجره ا يگاریس ریکه در ز یروشن

! اگر آن افکار مزخرف و وحشتناك را نسبت به من و شاداب نداشت محال بود یشده بود. لعنت رهیخ شینشسته و به رو به رو

بودم، مجبور شدم رازش را فاش  دهیام د یکه در کل زندگ یو صادق لهیپ لهیش یتنها دختر ب يحرف بزنم، اما به خاطر آبرو

 نیذهنش ساخته بود. برادر که ا درکه از من  ییوالیکه نسبت به من داشت. از ه یبیگرفته بود. از طرز تفکر عجکنم. حرصم 

 "من بود! يگاریس ریآدم ها ز نیا يایدن". ختمیر رونیرا از پنجره ب گارمی! خاکستر سگانهیبه حال ب يباشد وا

 ار؟یدان یتو مطمئن -

 ام را حفظ کردم. يظاهر يخونسرد

 ؟یچ از -

 از احساس شاداب؟ -

 .دیپرس یهفت هشت ساعت در کنارش بود آن وقت احساسش را از من م ي! روزهه

 آره! -

 خودش گفت؟ -

 زدم. پوزخند

 .يدیواسم که خودت نفهم بهیبگه. تابلوئه! عج ستیالزم ن -

 را چنگ زد و گفت: شیشد و چند قدم به سمت در رفت و برگشت. با هر دو دست موها بلند

با من رفتار کرده بود.  يجور نیهم دمشیکه د یذاشتم، چون از روز اول یبودنش م یمن همه حاالتش رو به حساب خجالت -

م خطور نکرده  لهیبه مخ يزیچ نیوقت شک نکردم. اصال همچ چیخاطر ه نی. به هميفرار شهیبا صورت گر گرفته و نگاه هم

دادم  یوجه احتمال نم چیرو دوست داره اما به ه یکیبودم  دهیفهم ختهیرچطور ممکنه؟ جسته گ یاختالف سن نیبود. آخه با ا

 یاتفاق نیفکر کرده؟ چطور همچ یدختر چ نیو دو، سه ساله رو تصور کرده بودم. آخه ا ستیپسر ب هی تشیخودم باشم. نها

 افتاده؟

 پر از دود کردم و گفتم: قیپک عم کیرا با  میها هیر

 نهیگز نیشاداب واست بهتر يکه تو دار یخاص و تعصبات يهم خوبه. با اخالقا یلیبه نظر من خشده؟ اتفاقا  یحاال مگه چ -

 ؟يخوا یم یچ گهیقدرم که عاشقته. د نیکه خوبه. ا افشمیو بساز. ق دهیکش یو مهربونه، هم سخت بیست. هم نج

 زده گفت: رتیح
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درسته که  ؟یزن یم یحرف نیچرا همچ گهیاغه. تو داون بچه ست و کله ش د ؟یگیم یچ یفهم یم ار؟یتو حالت خوبه دان -

من  یخاص شاداب گذشته. وقت يها یها و بچگ طنتیمن بچه دوست دارم، اما نه به عنوان همسرم. سن و سال من از ش

. چطور شهیاول عمرم تموم شده و اون هنوز تو اوج جوون مهین من یعنیسالشه.  شیو پنج، ش ستیچهل سالم بشه اون تازه ب

. اگه قرار باشه ازدواج کنم میشی. خسته مشهیخسته م گهیاما چند سال د نه،یب یبکنم؟ اون االنِ منو م یتیجنا نیتونم همچ یم

باشه.  دهی. سرد و گرم چشهکه پخته شده باش یبا پنج سال اختالف سن. کس تشی. نهادمیم حیخودم ترج یرو تو رده سن یکی

خوام تو سالگرد ازدواجم پدر شده باشم.  یروز ازدواج کنم، م هی! بعدشم، اگه یاحساساتدختر بچه  هیعقلش کامل شده باشه، نه 

 دختر نوزده ساله؟ هیداشت؟ از  یتوقع نیهمچ شهیبه نظرت از شاداب م

 انداختم و گفتم: رونیرا از پنجره ب گاریبه شاداب نداشت. س یحس چی. انگار واقعا هنه

 ؟یکار کن یچ يخوا یحاال م -

 دستانش گرفت. نیتخت نشست و سرش را ب يرو دوباره

برخورد تند و بد  هیتونم با  یطرفم نم هیکنه، از  يپرداز ایواسه خودش رو نیاز ا شتریخواد ب یطرف دلم نم هیدونم. از  ینم -

 دلش رو، غرورش رو بشکنم.

 نشستم. کنارش

کنم الزم باشه تو  ی. فکر نمدمیرزوهاش رو کشبهت نگم. خودم زحمت خراب کردن کاخ آ یچیاتفاقاً از منم خواست ه -

 گفتم. ینم يدر موردم فکر نکرده بود ي. اصال اگه اون جوریکن تشیاذ نیاز ا شتریب

 را باال برد. شیصدا

خون منو به جوش  يو اون جور یآدم حرف بزن نیع یتونست یشدم. نم وونهیکه د یگفت يطور هیدونستم؟  یمن چه م -

 ؟يارین

 گفتم: یتفاوت یخوردم، اما با ب دل افسوس در

 مثل شاداب؟ ییکنم. وگرنه منو چه به دخترا دارشیهست ب يزیخواستم اگه چ یخواستم از احساس تو مطمئن شم. م یم -

 گفت: رلبیو از جا برخاست و ز دیکش یآه

قرار  یطیمنو تو چه شرا نیبکنن. ب یخودشون نم شیکه پ ییدخترا. با دو کلمه حرف و دو تا لبخند چه فکرا نیامان از ا -

 داده.

 برود گفتم: رونیکه از در ب نیاز ا قبل

 . من بهش قول دادم.یدون ی. نذار بفهمه که ماکوید اریبه روش ن یچیه -

 را نچرخانده برگشت و گفت: رهیحواس سرش را تکان داد، اما هنوز دستگ یب

 رون؟یب يایکرد ب تیچطور راض ؟ياصال چطور با شاداب حرف زد ؟یچرا نگرانش ار؟یحرفا دان نی. تو رو چه به انمیبب سایوا -

 و گفتم: دمیتخت دراز کش يرو
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 .هیتو فکر کن معجزه اله -

 را به خودم دادم. اکویختم مکالمه چشمانم را بستم و جواب سوال د يبه معنا و

را  يگفته بود کار ،یو باور نکردن بیجو صداقت ع تیخودش، با معصوم يدر اوج غم و غصه ها یبار بود که کس نیامروز اول"

 يبار بود که من بدون ذره ا نیبر آن زد و اول دییمن انجام داده و با ماندن و نرفتنش مهر تا یفقط و فقط به خاطر خوشحال

 ".منفر را باور کرده بود کیحرف  دیترد

 :اکوید

آمد، نه  یزود بود، اما نه خوابم م یلیزدم. هنوز خ رونیو از خانه ب دمیکردم خودم هم لباس پوش یرا راه اریشنبه که دان صبح

کنم. به  يرو ادهیپ یدادم کم حیرفتم. ترج ابانیشرکت گذاشتم و به خ نگیرا در پارک نیانجام دادن داشتم. ماش يبرا يکار

 بود. يدریزنگ خورد. مهندس ح لمیپاك را استنشاق کردم. موبا يو هوا دمیچیشرکت پ کینزد یفرع

 شنوم. یشما رو م يکه اول صبح صدا هیه! جناب مهندس! چه سعادتبه ب -

 و گفت: دیخند ریپ مهندس

 ؟یواسه منم سعادته پسرم. خوب -

فرستد و اصرار کرد که  یکرده و به شرکت م دایکه دنبالش بودم را پ يماهر ستیو خبر داد گراف میحال و احوال کرد یکم

بود.  میبه ساعتم انداختم. هشت و ن یرو کردن دارد. نگاه يبرا یجالب يزهاین چبروم، چو دارشیفرصت به د نیحتما در اول

که دستانش را بغل  دمیآمدم و درست در چند قدم جلوتر شاداب را د رونیب یکردم و از فرع یخداحافظ يدریبا مهندس ح

دختر  نیبا ا دیدانستم چطور با یدم. نماراده اخم کر یرفت. ب یعجله به سمت شرکت م یکرده بود و با سر فروافتاده، آرام و ب

زن  کیاش شدم. تا به حال هرگز به او به چشم  رهی. از پشت سر خندیبب بینه وابسته شود و نه آس نیاز ا شتریرفتار کنم که ب

چشمم اندام و قد متوسطش به  یکیو مهربان بود، اما االن بار یدختر کوچک دوست داشتن کی میبرا شهینگاه نکرده بودم. هم

 یمثبت فراوان ي! خصلت هاشیصدا یصورت گرفته تا دست و پا و حت ي. از اجزازشیبود، همه چ فیآمد. در کل ظر یم

 .رمیکردن را از او بگ یانصاف نبودم که فرصت جوان یرا خوشبخت کند، اما من آن قدر ب يتوانست هر مرد یم کهداشت 

 و در دلم گفتم: دمیکش آه

 دختر؟ کار کنم یمن با تو چ -

و آسمان  نیزم انیو م دیلغز يپوست موز يرو شیبزنم پا شیتا خواستم صدا یشدم ول کشیرا تند کردم. نزد میقدم ها یکم

در آغوشم جا خوش کرد، اما اندام دخترانه و لرزانش خاطره  يرا گرفتم و چطور شیچطور دست بردم و بازو دمیمعلق شد. نفهم

و لمس کرده بودم. چند لحظه در چشمان  دهیهم د گرید يصحنه را جا نیکه ا اررد. انگمحو و آشنا را در ذهنم زنده ک يا

شد برداشتم.  یم نییاش که به شدت باال و پا نهیس يدستم را از رو تم،یموقع يادآوریشدم و به محض  رهیاش خ دهیترس

هم سالم کرد. حال من هم  رر پشت سانداخت و سه با نیی. سرش را پادییگرا یبه سرخ هیاز ثان ياش در کسر دهیرنگ پر
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 یکه به من عالقه داشت به شدت کالفه شده بودم. با بدخلق ياز او نداشت. از لمس نقطه ممنوعه بدن دختر یدست کم

 گفتم:

جدول  نیخورد لبه ا ی! اگه سرت مینیب یرو نم یو پوست موز به اون گندگ يریسر به ز نقدرمیحواست کجاست؟ خوبه ا -

 شد خانوم. یم یمغزت متالش

 صیتوانستم حالت صورتش را درست تشخ ی. آن قدر سرش را در گردنش فرو برده بود که نمدمید یواضح دستش را م لرزش

 دهم.

 .دیببخش -

 کرد. اوف! یم یخوردنش از من عذرخواه نیزم بابت

 سوخت. انگشتانم را مشت کردم و گفتم: یدستم م کف

 نشد؟ تیزیچ -

کرد. از  رهیاش خ یبرجستگ يحرکت نگاهم را رو نیو با ا دیاش کش نهیس ينعه اش رفت و آن را رواو هم به سمت مق دست

 و در دل گفتم: دمیهم مال يرا رو میشدت غضب دندان ها

 !اریلعنت به تو دان -

 کرد. شتریآرامش حرص دلم را ب يصدا

 نه. خوبم. -

 همان غضب و حرص گفتم: با

 گه قرارمون هشت نبود؟. ميایسر کار م ریچقدرم که د -

 بود. دهیاز من ند يبرخورد نیلحظه مظلومانه نگاهم کرد. تا به حال همچ چند

 خوام. یاومد. معذرت م ریاتوبوس د -

 یحرف چیشود. بدون ه یم یاز چه ناش يقرار یو ب تیهمه عصبان نیدانستم ا یدلم سوخت. خودم هم نم تشیمظلوم يبرا

 نشدم و دکمه آسانسور را فشار دادم. دنشیمنتظر رس یل شرکت رفتم. حتکردم و جلوتر از او داخ شیرها

 نبود. "بچه"دختر  نیگفت. ا یراست م اریرا بستم تا از التهابم بکاهم. دان چشمانم

 :شاداب

که نداشتم. او که از حالم خبر داشت، او  تیکس به اندازه خدا شکا چیشدم. از ه رهیرفتنش خ ریزده و درمانده به مس حسرت

گونه  نیرا که ا یبر خودم مسلط شوم، پس چرا دوباره تجربه بودن در آغوش یتا بتوانم کم دمیدو روز چه کش نیدر ا دید یم

گذاشت فراموش کنم  یچرا نم ندازم؟یدندان لق را بکنم و دور ب نیداد ا یچرا اجازه نم ؟ام کرده بود در دامانم گذاشت چارهیب

کرد؟  یسوزاند و هر دم شعله اش را فروزان تر م یطرفه م کی اقیاست؟ چرا مرا در آتش اشت بر دلم مانده يزیکه داغ چه چ
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 یآغوش گرم و مردانه را در سرم م نیا يوداخودم معترف بودم، پس چرا دوباره س يپرداز الیو خ يمن که به خوش باور

 انداخت؟

صبر نکرد  یبودمش. حت دهیقدر بداخالق و تلخ ند نیوقت ا چیه رم؟یتاخ ای یبود؟ به خاطر حواس پرت یهمه عصبان نیچرا ا او

و  یچون من کوچک بودم، چه از لحاظ سن دی. شامیشو دهیکارش با هم د طیخواست در مح یکه همراهش بروم. احتماال نم

 چه از لحاظ ...!

 ابانیکف خ يواقعا با سنگ هارا روشن کردم. آن قدر بدنم کوفته بود که انگار  وتریگذاشتم و کامپ زمیکمد م يرا تو فمیک

هجده چرخ تصادف  یلیتر کیبا  اکو،یمحکم و تپنده د نهیس يکرد که انگار به جا یبرخورد کرده بودم و آن قدر سرم درد م

 کرده بودم.

د و من بارها به اتاقش رفت و آمد. تلفن بارها زنگ خور یآمدند و رفتند. آبدارچ شیآمدند و رفتند. کارمندها شیرجوع ها ارباب

 دیساعت قبل از غذا با کیوقت ناهارش بود و او  گریساعت د کی. دیتا به دوازده رس دیو چرخ دیوصل کردم. ساعت چرخ

و باز  "به تو چه"نشستم. دو بار تا آبدارخانه رفتم و برگشتم. صد بار به خودم گفتم  بازخورد. سه بار بلند شدم و  یقرصش را م

 وانیل کی شیبرا "او مرا دوست ندارد، من که دوستش دارم."که  دمیرس جهینت نیم و در آخر به ابه ساعت نگاه کرد یبا نگران

 آب خنک بردم و وارد اتاقش شدم.

که سرش را بلند  نیزد. بدون ا یرا ورق م یداده بود و آلبوم هیاش را به کف دستش تک یشانیگذاشته و پ زیم يرا رو آرنجش

 :دیکند پرس

 ؟يخوا یم يزیچ -

 گذاشتم و گفتم: زیم يرا رو وانیل

 قرصتون. -

 باشه. ممنون. -

. آلبوم را تا آخر ورق زد و بعد قرص را از دهیکه قرص را خورده و آبش را تا ته نوش نمیماندم تا به چشم خودم بب یم شهیهم

 درآورد و گفت: زشیم يکشو

معطلش نکن.  دیکه رس نی. به محض اهیدریهندس ح. از طرف منمیکه طرحاش رو بب نجایا ادیقراره ب دیجد ستیگراف هی -

 لنگه. يکارمون بدجور

 گفتم: رلبیز

 چشم. -

 یدانم چطور انقدر خاص تلفظش م یزد. با همان کشش الف دوم اسمم که نم میبروم. صدا رونیرا برداشتم که از اتاق ب وانیل

 کرد.

 شاداب! -
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 هش.نه به رنگ نگا ش،یکردم فکر نکنم. نه به زنگ صدا یسع

 .یازت ممنونم واقعا سنگ تموم گذاشت اریبابت تولد دان -

 من و احساسم سنگ تمام گذاشته بود. يهم برا او

 .يرو خوشحال کرد اری. دانيدیرس یخواست یهم که م يا جهیو البته به نت -

 اطراف دهانم لبخند زدن را از خاطر برده بودند. عضالت

 لطفت رو جبران کنم. روز هیبتونم  دوارمیو البته منو. ام -

 و گفتم: دمیکش میابرو يدستم را رو اریاخت یب

 کنم. یخواهش م -

را منتظر  يتوانست خارج شود. به سالن برگشتم و مرد کوتاه قد یمتورمم م یصوت يتارها انیبود که از م يتنها جمله ا نیا

 . بالفاصله به سمتم آمد و گفت:دمید

 نم؟یمهندس رو بب يتونم آقا یاومدم. م يدریمن از طرف مهندس ح -

 و گفتم: دمیکش یآه

 بهشون خبر بدم. نیبله. منظرتونن. اجازه بد -

 حوصله ام دادم. یرا به اسطوره بداخالق و ب دیجد ستیگراف دنیرا برداشتم و خبر رس یگوش و

 :اکوید

همه  نیهمه سال و ا نیا گذشت ادر عجب بودم که ب يدریکردم. از مهندس ح ینگاه م میرو شیپ يبه طرح ها یلیم یب با

کرده بود. تمام  یماهر به شرکتم معرف ستیو ساده را به عنوان گراف یطراح معمول کیام داشت  قهیکه از من و سل یشناخت

 ینبود که من م یکه بد باشد، اما آن نی! نه اغیو رو کردم، اما در ریز بارزنکته مثبت و  کیکردن  دایپ يرزومه اش را برا

 گفتم: یحیتوض چیم. پرونده را بستم و بدون هخواست

 .میریگ ی. در صورت لزوم تماس منیبد یممنون. شمارتونو به منش -

 گفت: يدیکنم از طرز نگاهم جوابم را خوانده بود، چون با ناام یم فکر

 ن؟ینیاونم بب نیخوا یهم هست. م گهیآلبوم د هی -

 تکان دادم و گفتم: يسر

 بود. یفکا نی. همستین يازین -

 .دمیشوخ و سرحالش را شن يبزنم صدا یکه حرف نیرا گرفتم و قبل از ا يدریرفتن مرد شماره مهندس ح رونیاز ب بعد

 نه؟ ،يدینپسند -

 .دمیخند

 سر کار مهندس؟ مونیگذاشت   -
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 ؟یکن يدور رتیپدر پ نیاز ا يخوا یم یتا ک نمیخوام بب ی. منجایا يایب یکنه که بلند ش ریکارت گ نقدریخوام ا ی. مقایدق -

 گفتم: یشرمندگ با

 به خدا گرفتارم. یخجالت زده هستم، ول یخودم به اندازه کاف ن؟یکن یم میچوب کار -

ماه، گرفتار دو ماه! االن چهار  هیروز، گرفتار دو روز، گرفتار  هیگرفتار  ؟یمال یم رهیسرم ش دمیسف يموها نیگرفتار؟ با ا -

 ه؟یپسر جان! به خاطر گرفتار يساله که تو به من سر نزد

 ام را خاراندم و گفتم: یشانیپ

 کنم. یقبول م نیهم که صالح بدون یهی. هر تنبکترهیحق با شماست. گردن منم از مو بار -

 دوباره شاد شد. شیصدا

 برادر.واسه شما دو تا  یخونه ما. بابا مردم از دلتنگ ایو ب ریرو بگ اری! امشب دست دانيزیچ هیشد  نیآها. ا -

 بحث کردن با او را نداشتم. يانرژ گریبود، د اریاگر دان یحت

 رسم. یخودم خدمت م یاز پروژه هاشه، ول یکی. سر ستین نجایا اریدان -

 االنشم به خونت تشنه س! نیکه مادر جونت هم ینکن ری. دمیپس من و حاج خانوم واسه شام منتظرت -

 من! ينم کمتر از مادر نبوده برالفظ مادر دلم گرفت و البته که حاج خا از

 قبل از شما خونه باشم. دمیمن مخلص مادر جونم هستم. قول م -

همه به گردنم حق داشتند منتظر  نیرا که ا رزنیو پ رمردیپ نیتوانستم ا ینم نیاز ا شترینداشتم. ب يگریانگار چاره د خب

 رونیرا جمع و جور کردم و از اتاق ب لمی. ساعت چهار وساخودم یو کم لطف يبگذارم و البته شرمنده بودم به خاطر کم کار

که  نیو الغرتر شده و چقدر از ا دهیدو روز رنگ پر نیظرف ا دیرس یمشغول بود. به نظرم م وترشیرفتم. شاداب با کامپ

 از جا بلند شد و گفت: دیمتاسف بودم. مرا که د میبود اریاتفاق من و دان نیمسبب ا

 ن؟یبر یم فیتشر -

و  يریکه نجابت و سر به ز نینبود. در ا یمنبع آرامش بود، شک میدختر را دوست داشتم و وجودش برا نیکه من ا نیا در

 یکرد، شک یشد و مردش را خوشبخت م یم یکه قطعا زن زندگ نینبود. در ا یخواستم شک یپوششش همان بود که من م

کردن را از او  یآمد فرصت جوان یحرف ها. دلم نم نیا يبود برا کوچک یلیشد. خ یم فیمن، نه با من. ح ينبود! اما نه برا

. رمیبگ يرا به باز مانیهردو ندهیکنم و آ سکیتوانستم ر یدر سن او اعتماد کنم. نم يتوانستم به احساس دختر یو نم رمیبگ

 یگر بودن، حس جان دهفاکرد. حس سواست یتوانستم. اصال فکر کردن به شاداب حس گناه را در من زنده م یشد. نم ینم

بود که من  یرا به غارت برده بودند. نه! نه او زن یرانینه ساله و ده ساله ا يکه دخترها ییها یبودن! عراق یبودن، حس عراق

 ند؟ینب بیکردم که آس یم مشیرا چگونه تفهم نیکه حق او باشد، اما ا يخواستم و نه من مرد یم

 .ریتماس بگ لمیاومد با موبا شیپ یخاص . کاررمیمهمونم. زودتر م ییآره. جا -

 دختر شده بودم. نیدر ا یکردم. ناخواسته باعث چه رنج یو خداحافظ دمیکش یتکان داد. آه دنیرا به نشانه فهم سرش
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گره کرده و قلب درهم شکسته ترکش کرده  يبا مشت ها شیهمان بود که چهار سال پ يدریرنگ حاج رضا ح یاقوتی خانه

زن و مرد مهربان و سالخورده!  نیا يدلخور متیبه ق یحت نمش،یچهار سال نخواستم برگردم و بب نیه در تمام اک یبودم. همان

. درخت میآن روزها یبود، تنها دلخوش میخانه آمال و آرزوها نجایا یزماننگاهش کردم.  شهیماندم و از پشت ش نیماش يتو

حاج خانم نگران شکست کمرشان و از دست  شهیکه هم ییمان هاکوچه شاخ و برگ داده بودند. ه يهنوز هم تا تو شیها

درخت ها  نیهنوز کمر ا اردانست. از قر یدرخت ها م یدگیو خم یپرپشت نیخانه را به ا ییبایرفتن بارشان بود و حاج رضا ز

 کردند. یم نیخانه و کوچه را تام ییباینشکسته بود و همچنان ز

 نجای. همان طور که رفتم و رفتم. دلم اشیرم را هم نگاه نکنم، درست مثل چهارسال پخواست برگردم. بروم و پشت س یم دلم

کنم. نه وقتش را  يادآوری شیخواستم برا یرها شده بود. نم یاقوتی يوارهاید نیا دیوقت بود که از ق یلیخواست. خ یرا نم

 کردم؟ یکرد چه م یم ینیکه بر گردنم سنگ ینیهمه د نیداشتم و نه حوصله و نه توانش را، اما با ا

! یزنگ فشردم در باز شد. لعنت يکه انگشتم را رو نیشدم. به محض ا ادهیعقب برداشتم و پ یشده را از صندل چیکادوپ يتابلو

 بود. شیچهارسال پ يگل ها هم همان بو يبو یحت

طور  نیآن روزها هم هم قایودم. دقکه بچه ب ییو همسرش به استقبالم آمدند. هر دو در آغوشم گرفتند. مثل آن روزها مهندس

 نهیو مهندس سرم را در س دندیفشردنم. خم شدم که دستشان را ببوسم. هر دو پس کش یبازوانشان م انیپدرانه و مادرانه، م

 اش گرفت و گفت:

 پسر! یمعرفت یب یلیخ -

 گفتم؟ حق داشت. یم چه

و  دیسف يانویمانده بودند و پ شانیها در جا قهیرده ها. فقط عتخانه را عوض کرده بودند، هم مبل ها و هم پ لیوسا خوشبختانه

 .ییرایگوشه پذ ییطال

 رنگش را پاك کرد و گفت: یشده از چشمان درشت آب ختهیخانم با نوك انگشتش اشک ر حاج

چطور  ؟يدی. چطور از من برارهیبه تو و دان دمیمن ام یدونست یمن پسر ندارم. تو که م یدونست یرسمش؟ تو که م نهیا -

 ؟یتنهام گذاشت

 دادم و گفتم: دیبند آمده بود. تابلو را به دست خدمتکار جوان و جد زبانم

 و بعدشم ... نینبود رانیسال اول رو که شما ا هیاون  -

 حرف را عوض کرد. يدریزن و شوهر رد و بدل شد. مهندس ح نیب ینگاه

 کنه؟ یکار م یبگو. چ اریاز دان -

 خانه گرفتم و گفتم: واریرا از در و د نگاهم

 مهندس معروف و کاربلد شده واسه خودش. هیارشدش رو گرفته.  -

 :دیمحتاطانه پرس مهندس
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 خاص؟ يبا همون اخالقا -

 خنده بر لبم نشاند. اریاخت یب اریاحساس دان یب شهیهم افهیق تجسم

 بدتر از قبل. یلیاوه! خ -

 شانه ام گذاشت و گفت: يرا رو دستش

 .ادیز یلیخ نمش،یخواد بب یمدلم  یلیخ -

 به حاج خانم کردم و گفتم: رو

 یزنگ هیباز مهندس  ن؟یشما چرا با بچه هاتون قهر کرد ن؟یشما چرا به ما سر نزد م،یبود یمعرفت یبد و ب يحاال ما پسرا -

 .نیکرد غیاومد، شما که همونم از ما در یزد، شرکتمون م یبه ما م

 دوخت و گفت: متاسفش را به چشمانم یآب نگاه

 . رو نداشتم.زمیزنگ زدن نداشتم عز يرو -

 را گاز گرفتم و گفتم: لبم

 .نیدار اریبه گردن من و دان ي. شما حق مادرمیشما هست يمحبتا ونیحرف رو حاج خانوم. ما تا ابد مد نیا نینگ -

 زد و گفت: شیزانو يدست رو با

 .اوردمیه جا نب ينکردم. حق مادر يآره. مادرتون بودم، اما مادر -

 کاش برنگشته بودم! يبودم! ا امدهیکاش ن يا

 کرد جو را عوض کند. یباز هم سع مهندس

 .یشیتاز م کهی يدار واشی واشی دمیاز کار و بار شرکت چه خبر؟ شن -

 انداختم و گفتم: نییرا پا سرم

 م؟یشما برس ي. کو تا به پامیدی. همچنان در محضرتون درس پس مینه حاج -

 به کمرم زد و گفت: يت ضربه امحب با

 رسه. یبه گوشم م تاتیخبر موفق یکنم وقت یچقدر افتخار م یدون ینکن پسر جان. آمارت رو دارم و نم یشکسته نفس -

 که خدمتکار به سمتم گرفته بود برداشتم. يا ینیجواب محبتش فقط لبخند زدم و شربت را از س در

 خواد شرکت بزنه؟ ینم اریدان -

 شربتم چرخاندم و گفتم: وانیل يتورا  قاشق

 .ادینشستنم خوشش نم زیجا بمونه. از پشت م هیتونه  یکه، نم نشیشناس ینه. م -

 کشه؟ یم گاریهنوز س -

 !شهیاز هم شتریافتضاح! ب -

 نکرده؟ ریگ ییهنوزم دلش جا -
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 لبخند تلخ بود. کیهمراه با  اریدان يادآوریبار  نیا

 کنه؟ ریگ ییمگه دل داره که جا -

 خانم زمزمه کرد: حاج

 واستون. رمیواسش. بم رمیبم -

 و گفتم: دمیاز شربت نوش یکم

 باشه، درسته؟ یرستانیدب دیاالن با گهیچه خبر؟ از شوهرش؟ بچه ش د یاز کت -

 مهندس برق زد و گفت: چشمان

 شد. بشونیناز نص يدو قلو هیبچه نه، بچه ها. پارسال  -

 گفتم: یخوشحال با

 ! واقعا دلم واسشون تنگ شده.یچقدر عال ن؟یگیم يجد -

 واسه من چطور؟ -

اجازه از من  یب میگردنم صدا دادند. لب ها ي. چنان سرم را چرخاندم که مهره هافتادیشربت از دستم ن وانیبود که ل ییخدا

 نامش را خواندند.

 ا؟یمیک -

 و جلو آمد. دیخند

 آره خودمم. -

 را به سمتم دراز کرد. دستش

 !سالم -

 به دست برخاستم و نگاهش کردم. وانیل

 !یبور و چشمان آب يموها د،یبلند، پوست سف قد

 برگشته بود. ایمیک

 گذاشتم و گفتم: زیم يرا رو وانیشدم و بعد نشستم. ل رهیدستش خ دهیو کش دیلحظه به انگشتان سف چند

 .يخوش اومد  -

 نشست و گفت: میلبخند گشاده اش رو به رو . با هماندیطول نکش شتریهم رفتن چهره اش چند لحظه ب در

 ؟یخوب  -

باال تنه اش را به  یبیکوتاه دلفر نیخوش پوش، خوش رو، خوش صحبت! بلوز زرد چسبان و آست شهیکردم. مثل هم نگاهش

 را. شیاعصاب خرد کن پاها یخوش تراش شیزانو يتا رو دیو دامن سف دیکش یرخ م

 ؟ی. تو خوبیمرس  -
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 .اینکرد رییتغاوهوم. اصال   -

 کف سالن دوختم و گفتم: دیبا سنگ سف ختهیسرخ آم يرا به رگه ها چشمانم

 طور. نیتوام هم  -

 با شوق گفت: مهندس

 ! یمهد طراح ا،یتالی. مدرك گرفته از ایخواست یکه م يماهر ستیگراف نمیا  -

 زدم. پوزخند

 کردم، در ادامه حرف شوهرش گفت: یم شیطور صدا نیخانم که البته هرگز حج نرفته بود و من ا حاج

 .رهیگ یاومده مرتب سراغت رو م یباور کن از وقت  -

 حرفش را قطع کرد. مهندس

 .دیپرس یاونجا هم که بود همش حالت رو م  -

 به حرف آمد. ایمیبار ک نیا

 .يداد یتماسام رو که جواب نم  -

طلبد، نه من که  یاش را م يو خونسرد یمالحظگ یو ب یراستو رك و  اریدان طیشرا نیگرفتار شده بودم. ا يچه مخمصه ا در

 مجبور بودم به احترام مهندس و زنش سکوت کنم.

 گفتم: رمیکه سرم را باال بگ نیا بدون

 .يکردم برگرد یفکر نم  -

 جواب داد: عیسر

 گردم. یمن که گفته بودم بر م یول  -

 گفت: انهیب ندادم. مهندس دلجوپرت کردم و جوا رونیو حرص زده ام را به ب یعصب بازدم

 گشت. یبر م دیبود. با نجایدلش ا  -

وقت  چیخانه عذاب آور را ترك کنم. مستخدم اعالم کرد که شام حاضر است. ه نیلحظه، ا نیتوانستم در هم ی! کاش ماوف

 حد خوشحالم نکرده بود. نیخبر تا ا نیا

 وشش زد و ظرف ساالد را به طرفم گرفت و گفت:مواجش را پشت گ ينشست. چپ چپ نگاهش کردم. موها کنارم

 کم بخند. دلم گرفت به خدا! هی. ییهنوزم همون قدر اخمو  -

 داشت. نیتحس يهمه تسلط به اعصاب و رفتار از نظر خودم جا نیا

 گفت: مهندس

فوق  گهی. حاال که دیاشت. البته قبل از رفتنش هم قبولش دنهیش یبه دلت م ایمیدونم کار ک یکه از تو دارم م یبا شناخت  -

 العاده شده.
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 گفتم: يسرد به

 ن؟یکن یچرا خودتون از وجودش استفاده نم  -

 حرکت ماند. مهندس هم چند لحظه سکوت کرد و گفت: یدر هوا ب ایمیکه دست ک دمیگوشه چشم د از

 ره. یجوب نم هیامثال شما آبم تو  . بایمیبه اصول قد دیو مق رمردمی. من پنیدار دیجد يها دهیا ی. کلنیشما دو تا جوون  -

 زدم و گفتم: يلبخند

 رو که الزم داشتم استخدام کردم. ییرویمن ن یول ست،ین یشک ایمیبودن کار ک یدر عال  -

 اخم کرد و گفت: مهندس

 .يبود ریتو که تا امروز ظهر درگ ؟یک  -

 مرغ به دهانم گذاشتم و جواب دادم: يا تکه

 ردن که از معرفش مطمئنم.ک ینفر رو بهم معرف هی  -

 و گفت: ختیبشقابم ر يبرنج تو ایمیک

 .دمیجد يخوام. فقط دنبال تجربه ها یمن که حقوق نم  -

 را زده بود. زیهمه چ دیق دیجد يتجربه ها نی! به خاطر همهه

 تمام کردن بحث گفتم: يبرا

 .ندازمیبه آلبومت م ینگاه هیباشه. حاال بعدا   -

 گفت: یخوشحال با

 شرکت. چطوره؟ امیپس من فردا م  -

 بعد از اتمام شام برخاستم و گفتم: قهیرا تکان دادم. چند دق سرم

 .گهیبا اجازتون من برم د  -

 خونم معترضانه گفت: حاج

 کجا؟ تازه سر شبه.  -

 گفتم: یچشمانش نگاه کردم و به آرام يآشنا یآب در

 .شمیمزاحمتون م یدرست و حساب گهیفرصت د هی... تو شاایهم خستم. ا یلیکم کار دارم و خ هی  -

 رو به پدر و مادرش گفت: ایمیکردم. ک یخداحافظ

 کنم. یم شیمن تا دم در همراه  -

 رونیرا گرفت. با خشم دستم را ب می. بازوستادمیزد. نا میو صدا دیهم فشردم و از جلو رفتم. پشت سرم دو يرا رو میها دندان

 و گفتم: دمیکش

 ؟يخوا یم یچ  -
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 را به صورتم دوخت و گفت: شیبایز یشد و چشمان آسمان کمیبزرگ و پر درخت نزد اطیح زیوهم انگ یکیتار در

 دلم واست تنگ شده.  -

 گفتم: یو به تلخ دمی. عضالتم را منقبض کردم و عقب کشافتیگسترش  میتنش به تک تک سلول ها يگرما

 شده. رید یواسه دلتنگ  -

 و گفت: گذاشت میبازو يرا رو دستش

 ! من به خاطر تو برگشتم.اکوید  -

 و گفتم: دمیخند

 ؟يجد  -

 پوستم لغزاند و گفت: يرا رو انگشتانش

 ؟یقسم بخورم که باور کن یبه چ  -

 خشونت دستش را پس زدم و گفتم: با

 .یرفت یاگه خاطر من واست مهم بود نم  -

 ام گذاشت و گفت: نهیس يدستانش را رو کف

احساسات بد و مخرب، احساس عقب  یزن افسرده بودم با کل هیاالن  م،یکرد یاگه اون موقع ازدواج مرفتم،  یاگه نم  -

که  ی. کسیبهش افتخار کن یکه بتون یحرف! کس یتجربه، با کل یزن کاملم با کل هی! اما االن که اومدم یدرماندگ ،یماندگ

بر  یکه وقت یو کسل کننده سر نبره. زن یالک يو با حرفاکه حوصلت ر یکی. هکن تیکه بتونه راض یبتونه سربلندت کنه. کس

کردن داشته باشه. شونه به شونت کار کنه و باعث  فیماجرا واسه تعر یکل يو خونه دار يخونه به جز آشپز يگرد یم

 يعوج روتا خط کج و م چهارکردن  ادهیهنرش پ تیتجربه و ساده که نها یدختر ب هیبودم؟  یبشه، اما اون موقع چ شرفتتیپ

کنه  يکه فقط بشوره و بپزه و بچه دار یخواستم تو اون مقطع در جا بزنم به خاطر هر دو مون. آخه زن یبود. من نم یبوم نقاش

 .يشد ی! زده ميشد یمدت ازم خسته م هیداره؟ به خدا بعد از  یتیچه جذاب

 را گرفتم و گفتم: شیدست ها مچ

 یاز من گذشته و نم یکه به راحت یبه زن دمیم حشینداشته باشه، اما ترج تیجذابکه فقط بشوره و بسابه واسم  یزن دیشا  -

 کرده. یچه غلط ییکشور اروپا هیدونم چهار سال تو 

 راهم شد و گفت: سد

 یدونستم چه تعصبات یکه م نیبکنم؟ گذشته از ا یتونستم اشتباه یبه خدا دست از پا خطا نکردم. اصال با وجود تو مگه م  -

 !اکویاومد. من دوست دارم د یبه جز تو به چشمم نم یکس ،يدار

 کردم و گفتم: شیبه سر تا پا ینگاه

 ؟يبود ياونجا چطور ،یهست يجور نیا رانی! تو ا؟يگرد یم يطور نیدارم و ا یچه تعصبات یدون یم  -
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 گفت: ملتمسانه

 ... ياز همه واسم محرم ترچون  ،یی. االنم چون تودمیپوش ی. به خدا بد نمدمیعکسام هست. نشونت م  -

 را باال بردم. میرا قطع کردم و صدا حرفش

 حرفا کشکه. نیا گهی. منم عواقبش رو بهت گفتم. االن دي. تو انتخابت رو کردایمیک گهیبسه د  -

 بود کنار زد و گفت: ختهیصورتش ر يرا که تو شیموها

 .ياون فرصت رو بهم بد دیخودم. تو باخوام واسه اثبات  یفرصت م هیشم. فقط  ینم دیمن ناام یول  -

پدال گاز فشردم و به سمت کرج  يرا رو میبودم که پا ختهیافسوس سرم را تکان دادم و از خانه خارج شدم. آن قدر به هم ر با

 رفتم.

 داشتم. اجیاحت "اش یاحساس یب"و  اریدان به

 

 اریدان

وحشتناکش از  یاز سد و ضربه روان یقسمت بیطرف، تخر کیکارگرها  نیبرد. دعوا و تشنج ب یخوابم نم یشدت خستگ از

. دمیاز جا پر یزن غیج يهم فشار دادم تا خوابم ببرد. ناگهان با صدا يو چشمانم را رو دمیتخت غلت ي. توگریطرف د کی

وشم به گ يبچه ا یرو به خاموش هیگر يکردم، اما همه جا سکوت محض بود. دوباره چشم بستم. صدا زیرا ت میگوش ها

 !یلعنت يتکرار شونده  يصداها نیشناختم و هم بچه و هم ا یچشم باز نکردم. هم زن را م گری. ددیرس

داشتم، درست  اکویپاسخ از د یرا روشن کردم. سه تماس ب نشیگذاشته بودم برداشتم و اسکر زیم يرا که برعکس رو لمیموبا

 بوق جواب داد و بالفاصله گفت: نیفتم. با اولوقت شب؟ شماره اش را گر نیقبل. تعجب کردم. ا قهیچند دق

 ار؟یدان ییکجا  -

 شدم و گفتم: زیخ مین

 باشم؟ کرج. دیکجا با -

 دونم بابا. کدوم هتل؟ یم -

 نشستم. کامل

 ؟یکرج -

 .امیآره آدرس رو بگو دارم م -

 دهیقرمزتر. فهم يقرمز و چشم ها یشانیدر اتاقم بود، با پ اکویبعد د قهیدق ستیباال انداختم و آدرس دادم و درست ب يا شانه

دادم سکوت کنم تا خودش به حرف  حیترج نیکشانده. بنابرا نجایتا ا یبودم اوضاع آن قدر خراب هست که او را نصفه شب

 يخسته و دردناکم را رو يخواست پاها ینشستم. دلم م شیگرفت و خورد. رو به رو رفح یآب به دستش دادم. ب یوانی. لدیایب
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لبه  يکرد. به صورت گرفته اش زل زدم و منتظر ماندم. دستش را رو یعصبان نیاز ا شتریرا ب اکویشد د یبگذارم، اما نم زیم

 و گفت: دیکش وانیل

 بودم. يدریامشب خونه مهندس ح -

 . با انگشت شست و اشاره الله گوشم را خاراندم و گفتم:دمی! فهمآخ

 برگشته؟ ایمیک -

 رونیرا گرفتم و ب یکیبه زرورقش زدم و سر  يبرداشتم و ضربه ا زیم يرا از رو گاریکرد. پاکت س نییسرش را باال و پا فقط

 گذاشتم. میلب ها نیو ب دمیکش

 خب؟ -

 به خاطر من برگشته. گهیم -

 هه! دختر زرنگ! هه

 ؟يتو هم باور کرد -

 نه! -

 ؟يشد ییدوباره هوا -

 نه! -

 انگشتانم گرفتم و گفتم: انیا مر گاریکنم. س یکردم پوزخندم را مخف یسع

 ؟یینجایپس چرا ا -

 خورد. نگاهم کرد و گفت: جا

 .ختیاعصابم به هم ر -

 را تکاندم و گفتم: گاریاز خاکستر س یکم

 نجا؟یا ياومد يپا شد ینصفه شب ختیچون اعصابت بهم ر -

 :دیاش را ماساژ داد و نال یشانیکف دست پ با

 ! اریدان -

 گفتم: يتند به

 .یدون ینظر منو در مورد اون دختر متو  -

 لب گفت: ریز

 خوره. درسته؟ یبه درد من نم یتمومه ول یهمه چ -

 گفتم: تیقاطع با

 کرده. رتیکه بازم درگ بهی. عجي. چوبش رو هم خوردياز روز اول بهت گفتم. قبول نکرد نوی. اقایدق -
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 گفت: تیعصبان با

 نکرده. رمیدرگ -

 .دمیبه صورتش پاشرا واضح و آشکار  پوزخندم

 اما منو نه. ،یخودت رو گول بزن یبتون دیشا -

 فرو برد و گفت: بشیج يرا تو شیطور نشسته، دست ها همان

 همه سال! نیتونم قبولش کنم. اونم بعد از ا ینم گهیباشه. قبول! هنوز دوستش دارم. هنوز واسم مهمه، اما د -

بود!  دیبع اکویزد و رفت از د زیهمه چ ریهفته قبل از عقدشان ز کیکه  یکسدختر،  نیدوباره ا رشیگفت. پذ یرا راست م نیا

 شناختم ... یکه من م یاما آن مار خوش خط و خال

 .ییواسه ازدواجش تو نهیگز نیبهتر رانیا يکنه. تو یکه ولت نم یدون یاما م -

 :دیغر نیچانه اش متورم شد. خشمگ يرو رگ

 ران؟یا يتو هیمنظورت چ -

 تم واکنشش را حدس زنم اما جواب دادم:توانس یم

 ،یو شلوغ طنتیو تمدن، با اون همه ش يبه آزاد لیبا اون همه م ،يو لوند ییبایبا اون همه ز يدختر یکن یتو که فکر نم -

 آسه اومده و آسه رفته. ها؟ ایتالیمثل ا يکشور هیچهار سال تو 

 و گفتم:در چشمانش آتش روشن کردند. دستم را باال بردم  انگار

خواد محدود  یکه نم نیهفته مونده به عقد، به خاطر ا هیکه  یکس میکن یفکر م يطور نیطورم بوده. اصال ا نیکه ا رمیگ -

هم تو  ینیکیساحل کوچولو و ب هی یمونه و حت یکه بهش پشت پا زده وفادار م ی. چهار سال به کسرهیکنه و م یبشه ول م

 ؟یبار بهت نارو زده اعتماد کن هیکه  یبه کس ینتو یود موج نیکارش نبوده، اما بازم، با ا

 گفت: يقرار یب با

 تونم. ینه نم -

 و برنده گفتم: زیسمتش خم شدم. زمزمه وار اما ت به

 .يخوا یکه تو م ستین یاون تاشیبا همه جذاب ایمی. کاکویخط قرمز بکش د هیپس دورش رو  -

 اکوید

که من دنبال  یاز همان دفعات بود. وقت یکی ایمیک یبودم. بارها و بارها! رفتن ناگهان دهیرس صالیبه اوج است یدر زندگ بارها

 يرا تو میو ناخن ها دمیرا بر تنش د یدر شمال تهران لباس عروس یمزون معروف يکه شب قبلش تو یباغ و تاالر بودم، وقت

و چهار  ستیخانه را در عرض ب یسر بزند، وقت از من یخبط ییبایدر اثر آن همه ز اداپوشت و گوشت دستم فرو بردم که مب

 ییگردنبند اهدا یوقت دم،یبه دستش حلقه انداختم و حلقه اش را پوش یوقت دمش،یاو چ قهیکردم و دوباره طبق سل هیساعت تخل
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 یفکر مکه  یگرفتم و در آغوش فشردمش، وقت بشبوسه را از ل نیاول تیمحرم غهیکه بعد از ص یوقت دم،یگردنش د يام را تو

 کرد و رفت! میرها ایمیشده، ک دنمیبه سر آمده و نوبت به آرامش رس يو در به در یو خستگ ییکردم دوران تنها

. با ناز و رمیرا بگ شیکردم جلو یتوانستم، سع یکه م يا لهیشناختم، به هر وس یکه م یکه بلد بودم، به هر روش یهر زبان به

 ياهایخواست برود و دن یکه داشتم! اما جواب نداد. م يزی، با عشق و احساس، با هر چنوازش، با اخم و دعوا، با حرف و منطق

! ينه شوهر دار ،يخواست، نه خانه دار یتر از من! دلش تجربه م جانیبهتر از من، پر ه ،از من دتریرا کشف کند. جد دیجد

 يریخواست با در خانه نشستن مبتال به پ یخراب شود. نم مانیاندامش به خاطر زا یو پنج سالگ ستیخواست در سن ب ینم

از  شتریگفت دوستم دارد اما نه ب ی. مباشدشبانه  يها یهمانیخواست تمام دغدغه اش خوب برگزار کردن م یزودرس شود. نم

 شوم. یمانع رشدش م بمیو غر بیاش تا جوان است استفاده کند و من با تعصبات عج یخواهد از جوان یگفت م یخودش. م

 قائله را ختم کرد. نیاس ام اس ا کیبا  اریچه در چنته داشتم خرج نگه داشتنش کردم، اما همان موقع هم دان هر من

 "دو دل! يگریماند و د یدل م یب یکیشرط دل دادن دل گرفتن است وگرنه "

شود و  یتو زن نم يبرادختر  نیهم گفته بود ا يمن بود. قبل از نامزد ییو جدا يدر کل مدت نامزد اریتنها واکنش دان نیا

 در ازدواج برادرش! اری! تمام نقش داننیبودم، هم دهیاش خند ینیمن به بدب

کردم  یگوناگون از سر گذرانده بودم که فکر م يها بتیشوم و نه او دو دل. آن قدر مص دلیرا پس گرفتم که نه من ب دلم

بود  دهیام را طراوت بخش یکه زندگ یت. خالء حضور کسفرق داش یکی نیکنم، اما انگار رنگ ا یرا هم رد م نیباالخره ا

همه مدت  نی. بعد از امیها تیو مسئول اریکه تنها باشم و نگران دان نی. من سال ها عادت کرده بودم به اادیز یلیکرد، خ تمیاذ

سال  ستیعد از بکرد. ب یمحبت م بایکرد. ز یشده بود که با لطافت محبت م دایپ یگذشت کس یکه از مرگ خانواده ام م

شکل  نیتر فیدارم و به آن ها به ظر ییازهایآورده بود که من هم آدمم و ن ادمیکرده بودم که نگرانم باشد.  دایرا پ یکس

بودم و حاال  دهیو لذتش را چش ستیچ ندیگو یاز عشق که م یقلب ناش يطپش ها نیبودم ا دهیممکن جواب داده بود. فهم

زائد رو به رو  یاز چرب يشتریبا حجم ب یکن شیاگر رها ندیگو یکه م یمیته بود. درست مثل رژبا رفتنش دوباره خالء برگش

که قبال هم بودند، اما به  ییرو به رو شدم. دردها یتمام نشدن ياز دردها یلیبا س ایمی. من هم با رها کردن کيشو یم

باشد.  دیبا یکس یو ب ییاست. غم و تنها دهایو سفها  اهیس نیهم یکردم زندگ یحضورشان، به وجودشان عادت داشتم. فکر م

اش را نشان داد و تشنه مرا لب  یقشنگ و شاد و رنگ يآن رو ،یزندگ يروآن  ایمیکم است، اما ک يزیچ کیاصال اگر نباشد 

 چشمه رها کرد.

غم بغل  يوقت زانوبرگردم. من وقت غصه خوردن نداشتم.  یبرهه کوتاه عمرم را فراموش کنم و به زندگ نیکردم ا یسع

شکستم و  یگاهش م هی. اگر من، تنها تگریخودش اس یعنکبوت يدر تارها شهیمثل هم اریگرفتن نداشتم. شرکت نوپا بود و دان

خودم استفاده  نیتسک يبرا اریاتاق قدم زدم. از روش دان يتا صبح تو ایمیشد؟ شب رفتن ک یاو چه م فیتکل ختم،یر یفرو م

مرتب سر  شهیو بعد، صبح روز بعدش دوش گرفتم و مثل هم ختمیام ر هیحلق و ر يرا تو گاریس یالمتو يکردم و پاکت ها

 کارم حاضر شدم.
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شد و شمع روشن کردم و شعر گفتم،  يو خنده از لبم فرار ختمیدر فراغش ماه ها اشک ر میگو یکردم؟ نکردم. نم فراموش

را به نداشته  ایمیکردند. ک یبدترش هم خمش نم یو زلزله ها و حتطوفان ها  نیساخته بود که ا ياز من فوالد ینه! زندگ

کند. آن  یکار نم گریکه د يشد. مثل بافت فاسد شده ا اهیاز قلبم س يگوشه ا ااضافه کردم و با نبودنش کنار آمدم، ام میها

 نیتعفنش ا يبو يروز نیاش بند نخورد. جوش نخورد، خوب نشد. ماند تا در چن ینزد و کار نکرد. شکستگ گریتکه هم د

 در وجودم پخش شود و عذابم بدهد. ماند تا عذابم بدهد. نیچن

کرد. لبخند زدم.  یبه لب، هوشمندانه و متفکر نگاهم م گاریگذاشته بود و س زیم يرا رو شیپاها اریرا باز کردم. دان چشمم

دارد و من چقدر خوشبخت بودم که در عوض  یذتاز جانب او چه ل یو دلواپس یفهمد که نگران یرا بشناسد م اریکه دان یکس

 تمیدر سکوت و تنها با نگاه حما یشد و حت یاش برادرم بود. نگرانم م يو سرد یرا داشتم که با همه تلخ اریتمام عمرم، دان

 کرد. یم

 نگاه کردم و گفتم: کشیو تار کیبار يبه جلو خم شدم و به چشم ها یکم

 تنگ شده؟ یدلم واسه چ یدون یم -

 نداد. فقط نگاه کرد. جواب

 .يکرد یو محکم بغلم م يرسوند یکه قدت تا کمر من بود و دستات رو به زور دور شکمم م ییواسه اون وقت ها -

 کرد. یم تیلبش نقش پوزخند نداشت کفا يکه خط رو نینداشتم به درخواستم پاسخ مثبت بدهد. هم انتظار

 فشار داد و گفت: يگاریجاس يرا تو گاریس

 بهت بزنن. يو انگ همجنس باز یش کیبه من نزد يادیکه ز نیام داداش. بترس از ا یمن آدم بد نام -

 پشت سرش خبر داشت. عاتی. پس از همه شادمیخند دمیکش یکه م يپنهان کردن زجر يبرا

 :شاداب

 را در دستم جا به جا کردم و گفتم: یگوش

 حوصله ندارم تبسم. سر به سرم نذار. -

 که. ستمیعالف ن يزن متاهل و هزار سودا. مثل شما مجردا هی. يزیچ هی یچرا؟ حاال من و بگ گهیتو د بابا! يا -

 کرده بود. با چشم عقربه ها را دنبال کردم و گفتم: رید اکویامروز د چقدر

الم. اون وقت توئه. پسره سر جمع دو تا اس ام اس بهت داده و والس تیحکا ره؟یجو نگ یول رهیآدمو سگ بگ گنیم يدینش -

 !؟يخر یم یسمونیواسه بچه ت س يتو دار

 زد و گفت: قهقهه

 ؟يکوچه ا کیکه هنوز اندر خم  یگیم یما دو سه تا اس ام اس رد و بدل شده. تو چ نیخفه. حداقل ب گهیتو د -

 و گفتم: دمیخط کش زیم يزده بود. با ناخن رو شتریخبر از همه جا به زخمم ن یفشرده شد. تبسم ب دلم

 .یوجود داره و نه خم ينه کوچه ا گهید -
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 شده؟ یچرا؟ مگه چ -

 فشردم. زیم يرا محکم تر رو ناخنم

 نشده. يزی. چیچیه -

 يبا منو دار یهمه سال که افتخار دوست نیدونم ا ی. نميترموستات ساده رو ندار هیخاك تو سرت که عرضه روشن کردن  -

 .یشیم فیرد ذارمیوره فشرده واست مد هی. حاال غصه نخور. خودم ینگرفت ادیچطور 

 حال گفتم: یتبسم را هم نداشتم. کسل و ب يها یحوصله شوخ یحت

 ؟يندار يبه حال خودت بکن. کار يفکر هیالزم نکرده. تو  -

 لحظه سکوت کرد و گفت: چند

 .شتیپ امی. عصر مشهیم تیزیچ هینه انگار واقعا  -

 قطع کردن هرچه زودتر تماس گفتم: يبرا

 . فعال.رهیبخواد تماس بگ اکویشه. ممکنه دبا -

منحرف کردن  يرا در آوردم و برا ریکوچک ماست موس یو قوط یسرکه نمک پسیگذاشته بودم چ زیم يکه رو یلونینا يتو از

رت دهانم را قو اتیمحتو عی. سردیبعد از راه رس قهیکجاست. اما چند دق اکویفکر کردم که د نیمشغول شدم و به ا رمیذهن درگ

 و گفت: د. جواب سالمم را آرام داستادمیدادم و ا

 چه خبر؟ -

 ها را به دستش دادم. غامیتماس و پ ستیل

 اکویدو روز د نیچشمانش سرخ بود. چقدر صورتش درهم و خسته بود. چقدر خط اخمش گودتر شده بود. چقدر در ا چقدر

 عوض شده بود.

 ؟يو ماست دوست دار پسیتوام چ -

 گفتم: رلبیز خودم آمدم و به

 بله. -

 را تکان داد و گفت: سرش

 طور. نیمنم هم -

 بودم برداشتم و به سمتش گرفتم: دهیخر يشاد يرا که برا ییشدم و آن ها خم

 .هیاضاف نای. انییبفرما -

 و گفت: دیاما به هر حال خند ،يپر انرژ شهی. نه مثل همدیخند

 ؟يخر یکه چند تا چند تا م يانقدر دوست دار یعنی -

 خواست تا ابد به خنده اش نگاه کنم. به زور نگاهم را از صورتش جدا کردم و گفتم: یم دلم
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 بودم. دهیخر ي. واسه شادستیمال خودم ن -

 به من؟ شیدیپس چرا م -

 سرم را بلند کردم. لبخندش جمع شده بود و چشمانش مهربان. يا لحظه

 خرم. یبرم خونه سر راه واسش م یوقت -

 را از دستم گرفت و گفت: ونلینا باالخره

 قسمت من بوده. نایباشه. پس ا -

 کردم: زمزمه

 .نیفقط واسه معدتون بده. مراقب باش -

 شد و گفت: یکه دور م یحال در

 کرده بود. يزیمعدم خونر گهیوگرنه تا حاال صد بار د ی. قرصم رو نخوردم. شانس آوردم تو هستیخوب شد گفت -

 که او دوستش نداشت؟ یبودن نیاز ا دهی. چه فادیلبم لرز به اتاقش رفت. از شدت غم و

فوق  ياز خلقت خدا با ناز و منت داخل آمد. به محض ورودش بو يبار شاهکار نیننشسته دوباره در سالن باز شد و ا هنوز

 سش بودم.که همجن یمن یبرد. حت یم یهوش از سر هر آدم ییبایکه در کنار آن همه ز يفضا را پر کرد. بو يالعاده ا

قدش را  يبلند ،یپاشنه دار مشک ينگاهش کردم. با کفش ها ریمبهوت و متح دیکاو یکه با دقت سالن را م نیا نیح

 کیجذابش را مثل  کلیه یکوتاه یاندام ياش بود و مانتو دهیپر و کش يپاها تیف شیکرده بود. شلوار پارچه ا رتریچشمگ

 یروشن و حالت دارش انداخته بود، هارمون يموها يکه رو یشرنگخو یآسمان یدر بر گرفته بود. شال آب ینقاش يتابلو

 کرد.  یرا برجسته تر م شیگونه ها یعیطب يلبانش، قرمز میمال یبا رنگ چشمانش داشت و صورت يمحشر

 آمده بود! ایبه دن ییبایز نشیزن به منظور نشان دادن اوج قدرت خداوند در آفر نیشک ا یب

 دارن؟ فیتشر یتم. مهندس حاتمبا شما هس زمیعز -

ناگهان با وحشت تمام چشمانش را بست.  د،یکوب یم واریوار خودش را به در و د وانهید اکوید دنیکه تا کنون از شوق د یقلب

 ند؟یرا بب اکویخواست د یزن م نینشست. ا يرا بغل کرد و در گوشه ا شیزانوها

 ن؟یدار یبله. وقت قبل -

 ام زد. دهیآخر را به قلب ترس ریت شیدندان ها یدست کیو  يدی. سفدیخند

 اومده. ایمیفقط بهش بگو ک -

 شناخت؟ یاو را م اکوی. دنیترسناك تر از ا ینه، حت ایشناخت؟  یرا م اکوید یعنی ا؟یمیک

که  یاندک يرویرا برداشتم و با ن یانگشتانم را منقبض کردم تا قدرت دستانم حفظ شوند. گوش يبه قلم ها یمنته يها تاندون

 گرفتم دکمه صفر را فشار دادم. یم فیضع دیام کیاز 

 بله؟ -
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 کرد. یعطرش سالن را خنک م يداشت بو یکه بر م یبه سمت در رفت. با هر قدم یکم ایمیک

 .ننیخوان شما رو بب یاومدن و م ایمیخانوم به اسم ک هی -

 م آوار کرد.را بر سر ایاش دن يجان گرفت، اما جمله بعد یکم دمیسکوتش ام با

 رو وصل کن. یرو راه بده و نه تلفن ینه کس نجاستیکه ا یبفرستش داخل و تا زمان -

 به او. دهیچه رس دمیکه گفتم را خودم هم نشن یچشم

 داخل خانوم. نییبفرما -

 آراست و گفت: ییبایو گشاده اش را با لبخند ز نیریش چهره

 .زمیعز یمرس -

 نجایکردم که از ا یالتماسش م یتوانستم حت یتوانستم مانع ورودش شوم. اگر م یت مخواس یپشت نگاهش کردم. دلم م از

 برود و پشت سرش را هم نگاه نکند، اما رفت و در را پشت سرش بست و مرا شکست.

 آمد. یم اکویهمه به د نیزن ا نیبود که ا یدرد وحشتناک چه

 

 :اکوید

ها و  تیبود اما االن جذاب بایاش پخته تر شده بود. آن موقع فقط ز ییبایزاش جا افتاده تر و  افهیق شیبه چهار سال پ نسبت

 کرد. یترش م بیدلفر نیهر حرکتش کرده بود و هم یزنانه را هم چاشن يظرافت ها

 کارت گل کرده. یچقدر شرکتت خوشگله! معلومه حساب -

 و گفتم: دمشانیمال یسوخت. کم یم شبید یخواب یاز ب چشمانم

 ؟يآوردآلبومت رو  -

 اش انداخت و گفت: یشانیدر پ ینیچ

 ارم؟یواست مسکن ب يخوا یکنه؟ م یسرت درد م -

 و گفتم: دمیکش میبه موها یدست

 آلبومت رو بده به من و برو. -

کنم با  تشیکه اذ نیا يمثل قبل سرخ بودند. آن روزها برا شیدادم و نگاهش کردم. گونه ها هیتک ی. به صندلستادیا زمیم کنار

 گفتم: یم ماخ

 ؟يخودت رو رنگ کرد دابیباز با سرخاب سف -

 گفت: یگرفت و م یو بعد انگشتانم را مقابل چشمانم م دیکش یصورتش م يگرفت و رو یاو با اعتراض دستم را م و

 کو؟ سرخاب کجا بوده؟ -

 گرفتمش. یو در آغوش م دمیخند یم یمن با سرخوش و
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 ام نشست و کالفه ترم کرد. ینیعطرش با قدرت هر چه تمام تر در ب ياما بو که به اعصابم مسلط شوم، دمیکش قیعم نفس

 ... آلبوم! ایمیک -

 گذاشتم. یسر به سرش م شیآب يها لهیحرکت مداوم ت نیبابت ا شهیگرفتند. هم یلحظه هم آرام نم کی شیها مردمک

 انقدر چشمات رو نچرخون. یکن ینگاه م رهینفر خ هیبه  یوقت -

 گفت: یکرد و م یبازوانم جا م نیگربه ملوس خودش را ببچه  کی مثل

 .نهیمگه دست منه؟ مدلش هم -

 زد. یبعد غر م و

 هیشوهر من رو هر قسمت بدنم  رن،یمردم مرتب قربون صدقه زنشون م ي. بداخالق! شوهرايریگ یم رادیمن ا یبه همه چ -

 ذاره. یم یبیع

 قسمت به قسمت بدنش هستم. وانهیدانست تا چه حد د یداشت غر بزند. او که نم حق

 زدم و گفتم: نهیکرد، ساکت و آرام. دستانم را به س ینگاهم م هنوز

 بده، اگرم نه که خدا نگهدار. يکار دارما. اگه آلبومت رو آورد یمن کل -

 اش را کمتر کرد و گفت: فاصله

 کرداست؟ يرسم مهمون نواز نیا -

 داشت! ییرو عجب

 مهمون معذورم. رشیمن از پذ طیمح نیا يخونه م. تو ییرایلن پذمحل کارمه نه سا نجایا -

 برق زدند. شیآب يها لهیت

 ؟یکن یم ياونجا مهمون نواز ؟يخونه ت خوش اخالق تر امیاگه ب یعنی -

 زدم و گفتم: پوزخند

 خونه م؟ يایب يخوا یم -

 جواب داد: عیسر

 آره. ياگه رام بد -

 را تکان دادم. سرم

 مرد مجرد و تنها واست راحت شده. هیونه چقدر رفتن به خ -

 چهره خندانش به اخم نشست. باالخره

 .گهی. انقدر بدجنس نباش دیش یوقتم نم چی. هیستین بهیتو واسه من غر -

 برداشتم و گفتم: یام را از صندل هیشد. تک نیینفسم باال و پا ینیام از سنگ نهیس
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 يتایدونم عصبان یدارن. نم اریکه به گردن من و دان یبزرگ نیپدر و مادرته و د به احترام یینجایدختر جان، اگه االن ا نیبب -

 .يو بر زیم نیرو ا يرو بذار تیکنم اون آلبوم لعنت یم هینه، اما به هر حال بهت توص ایمونده  ادتیمنو 

 و گفت: دیکش یپوشاندند. آه اهیس يچشمانش را ابرها آسمان

 .يصال عوض نشددنده! ا هیهنوزم غد و لجباز و  -

 نتوانستم حرص و خشمم را کنترل کنم. داد زدم: گرید

من  يدی. حاال که فهمیتحملش کن یتون ینم ی. همون که گفتيهمونم که از دستش فرار کرد ؟ینیب یبله. عوض نشدم. م -

 بردار. میو دست از سر زندگ يکه بود یینکردم، پس برو همون جا رییتغ

 گفت: یناراحت با

 روزمم بدون فکر تو نگذشته. هی یگفته از دست تو فرار کردم؟ به خدا حت یتونم تحملت کنم؟ ک یفتم نمگ یمن ک -

 و گفتم: دمیکوب زیم ي. مشتم را رواورمیرا از کاسه در ب شیبایز يخواست آن چشمان دروغگو یم دلم

و هر  یمق؟ که هر وقت دلت خواست ولش کناح هی ای ؟یبا بچه طرف يدم دارم؟ فکر کرد ای. گوشام درازه گهیاَه! بس کن د -

 سراغش؟ يبر دیکش لتیوقت م

 دستانش گرفت و گفت: انیرا م مشتم

شدم، اما روم  یم وونهی! داشتم دیاول دلم تنگ شده بود. واسه تو، مامان و بابام، کت يشدم. همون ماه ها مونیبه خدا پش -

 هیکردم و به خاطر  یچه اشتباه دمیرفتم تازه فهم یمنتظرمه، اما وقت اتفاقات جالب یکردم اونجا کل یشد برگردم. فکر م ینم

 از دست دادم. امویسراب دن

 که داشتم دستش را گرفتم و به عقب هلش دادم. یبکشم، نذاشت. با تمام خشم رونیمشتم را ب خواستم

 .دمید نیزم يرا با فرق شکافته رو ایمیو به خودم که آمدم ک دمیچه شد. دادش را شن دمینفهم

 با هراس در را باز کرد و گفت: شاداب

 شد؟ یچ -

 يروسر یکه آب یخون دنیو تکان دهنده بود، اما با د عیشوك سر کیمثل  زیاول نتوانستم تکان بخورم. همه چ هیچند ثان تا

 يو روخورد. سرش را بلند کردم  یگونه اش سر م ي. چشمانش باز بود و اشک رودمیکرد به سمتش دو یاش را محو م

 گذاشتم و گفتم: یمحل شکستگ يرا رو تمخارج شد. دس شیاز گلو یفیگذاشتم. ناله ضع میزانو

 ؟یخوب ا؟یمیک -

 کردم و گفتم: شیجدا نیانداختم و از زم شیپا ری. دستم را زختیزد و باز اشک ر پلک

 . نترس!ستین یچی. همارستانیبرمت ب ینترس. االن م -

 ام فشردم و به شاداب گفتم: نهی. سرش را به سختیر میبازو ياز خونش رو سیو خ ییطال ياز سرش افتاد و موها يروسر

 باشه تا من برگردم. نجایحواست به ا -
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 عبور کند. از کنارش گذشتم و گفتم: انشیخواست از م یبود که انگار م دهیچسب واریبه د چنان

 .شهیفقط سرش شکسته. خوب م -

 و گفت: دیورفتم. دنبالم د رونیاز اتاق ب و

 .امیهمراتون ب نیاجازه بد -

 دستم جا به جا کردم و گفتم: يرا رو ایمیک

 در رو باز کن. نیا ایخواد. ب ینه. نم -

 یصندل يرا رو ایمیبرخورد نکردم. ک یآسانسور نباشد و خوشبختانه چون سر ظهر بود با کس يتو یکردم کس یخدا م خدا

 راندم. مارستانیتوانستم به سمت ب یکه م یسرعت تیخواباندم و با نها نیعقب ماش

 :دمیاز پانسمان از سرش عکس گرفتند. دکتر مرا به اتاقش خواست. با استرس پرس بعد

 هست؟ یشد دکتر؟ مشکل یچ -

 نگاهم کرد و گفت: نکشیع ياز باال دکتر

 ن؟یخانوم دار نیبا ا یشما چه نسبت -

 داشتم؟ ینسبت چه

 سابقم. دختر همکارمه و البته نامزد -

 اتفاق افتاد؟ نیچطور ا -

 داشت. یکه دست از سر من بر نم اهیبخت س نیبه ا لعنت

 مبل. يفلز هیافتاد. سرش خورد به پا يکه اون جور زیکرد به م ریکنم پاشنه کفشش گ یمن هولش دادم. فکر م -

 گفت: تیبا جد دکتر

 ؟یعواقبشم هست يپا ،یکن یبا صراحت اعتراف م يطور نیا -

 را در مشت فشردم و گفتم: میزانو

 حالش چطوره؟ نینبودم. فقط بهم بگ نجایخواستم از عواقبش فرار کنم ا یاگه م -

 گذاشت و گفت: زیم يرا رو عکس

 شیپ یدونم مشکل یم دیتحت نظر باشه، اما بع دیو چهار ساعت با ستی. البته بستین يمغز يزیاز خونر يخوشبختانه اثر -

بلکه  مارستانیب انیکه زودتر ب نیری. شما هم لطفا با خانوادش تماس بگمیگزارش بد یانتظام يروینبه  می. ما مجبورادیب

 بدن. تیرضا

زدم؟ جواب  یزنگ م يدریبه مهندس ح ییکرد. با چه رو ینم ییتقاضا نیاالن برو زندان، اما همچ نیگفت هم یکاش م يا

 دادم؟ یخانمش را چه م
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کرد.  یم تمیاذ شتریاش ب دهی. رنگ پرستادمیسرش ا يبود. رو دهین زده بودند و راحت خوابمسک شیرفتم. برا ایمیاتاق ک به

که  یبال را من بر سرش آورده باشم. در حال نیشد ا ی. باورم نمنمیرقصانش را بب يها لهیکنم و ت دارشیخواست ب یدلم م

چه گفتم و  ستین ادمیکردم.  فیرا تعر انیو جررا گرفتم  يدریشماره مهندس ح ،کردم یرا نوازش م شیگندمزار مواج موها

 شدم. رهیخ ایمینشستم و به چهره زرد شده ک یصندل يانداختم و رو راهنمیپ بیج يرا تو یچه جوابم را داد. گوش ستین ادمی

 ی! تا میتمام نشدن يدردسرها نیاز ا ،یبا خودم. تمام وجودم را سکوت گرفته بود. از خستگ یگفتن نداشتم، حت يبرا یحرف

ام را که همان  یتکه پازل زندگ نیخواستم آخر یشد. تا م یاز آسمان نازل م يدیجد بتینفس راحت بکشم، مص کیخواستم 

 رتیدر ح يهمه صبور نیخودم از ا یکرد. گاه یرا خراب م زیدوباره همه چ و دیوز یم یبگذارم، طوفان شیآرامش بود سرجا

 !یهمه پوست کلفت نیهمه طاقت، از ا نیماندم. از ا یم

 :دیباز کرد و نال یبرگشتم. چشمانش را کم یواقع يایبه دن ایمیدست ک يتکان ها با

 ! اکوید -

 و گفتم: برخاستم

 ؟يخوا یم يزیچ ؟ی. خوبنجامیمن ا -

 خشکش را به هم زد و گفت: يها لب

 خوام. یآب م -

زخمش  يکردم. صورتش از درد جمع شد. دستش را روسرش گذاشتم و آرام بلندش  ری. دستم را زختمیر وانیل يآب تو یکم

آب بنوشد و دوباره  یرا بر لبش گذاشتم و کمکش کردم تا کم وانیگذاشت و گردنش را به سمت دست من خم کرد. ل

 خواباندمش و گفتم:

 شد. یچ دمی. اصال نفهمایمیمن واقعا متاسفم ک -

 بورش را بر هم زد و گفت: يها مژه

 کرد. ریخودم گ ياتو نبود. پ ریتقص -

 ؟يدرد ندار ؟ياالن بهتر -

 به رقص درآمدند. شیهم مردمک ها باز

 نه! ،یباش شمیتا تو پ -

 دادم و گفتم: رونشیحبس کردم و بعد از چند لحظه با شدت ب نهیس يرا بستم. نفسم را تو چشمم

جنگ  نی. حوصله اایمیخستم ک یلیمن خ. به خدا يدیادامه ش م ي. هنوزم داريکرد يجفتمون باز یبا زندگ يچطور نیبب -

 .ستیاگه جمع بشه بازم قابل شرب ن یشده حت ختهیکه ر یجا تموش کن. آب نیرو ندارم. از هم يخودیب ياعصابا

 دستم گذاشت و گفت: يرا رو دستش
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گمشده  کهینم اون تبتو دیبتونم خودمو بهت اثبات کنم. شا دیخوام. شا یفرصت ازت م هیکنم. فقط  يبا اعصابت باز ومدمین -

 . من بد کردم، قبوله. تو بد نکن.ستمیبد ن یکن یکه فکر م يبتونم ثابت کنم اون قدر دیپازل رو سر جاش بذارم. شا

 .ندیزد. او که نمانده بود تا حال و روز مرا بعد از رفتنش بب یراحت از گذشت و بازگشت حرف م چقدر

. هر دو به سمت دخترشان هجوم بردند و ستادمیو ا دمیکش رونیدستش ب ریز و حاج خانم دستم را از يدریورود مهندس ح با

 کردند: یمرتب تکرار م

 کرده؟ یک ؟یشده؟ خوب یچ -

 گذاشتم و گفتم: يدریشانه مهندس ح يرا رو دستم

 مهندس. حالش خوبه. نینگران نباش -

 در نگاهش مشهود بود، اما تنها گفت: يو دلخور رنجش

 دادم. تو هم برو امضا کن. تیمنتظره. من رضا نرویافسر نگهبان ب -

 انداختم و گفتم: نییسرم را پا یشرمندگ با

 نبود به خدا! ي. عمدینبود حاج يعمد -

 و گفت: دیکش یآه

 .نمیبب سیخوام دور و برت پل یدونم. برو اون برگه رو امضا کن پسر جان. نم یم -

 :اریدان

. با دیلنگ یکار م يجا کی یعنیو جواب تماس مرا هم نداده بود و جواب ندادن به من بودم. از صبح زنگ نزده  خبریب اکوید از

 بود. دهینخواب شبیهم د اکویگذاشت و د یشک آن دختر راحتش نم ینگرانش شدم، چون ب شتریب ایمیوجود ک

 يه بود و با خودکار رواش مقابل شرکت پارك کردم و وارد سالن شدم. شاداب تنها نشست يکار میقبل از تمام شدن تا یکم

که انتظار  نیا یعنیشد.  دی. به محض ورودم چشمان نگرانش را به من دوخت و بالفاصله نگاهش ناامدیکش یکاغذ خط م

 کرد. ممرا نداشت. سست و کرخت از جا برخاست و سال دنید

 رفتم. اکویا دادم و به سمت اتاق د. وقت کنکاش در احواالت او را نداشتم. جوابش ردیرس یتر از قبل به نظر م فیضع چقدر

 .ستنین یحاتم يآقا -

 ساعتم نگاه کردم و گفتم: به

 کجاست؟ -

 جلوتر رفتم. کاغذ پر بود از خطوط درهم و نا مفهموم. ی. کمدیکش یخودکار دستش بود و هنوز خط م هنوز

 .مارستانیبردنش ب یحاتم يخورد و سرش شکست. آقا نیشد که زم یدونم چ ی. نمنجایاومد ا یخانوم هی -

 .دندیبه هم چسب اریاخت یب میابروها

 ؟یچ -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ١٥٤ 

 بود. نییپا سرش

 .نی. نگران نباشومدهین شیپ یتماس گرفتن و گفتن مشکل -

 زن دست بلند کند. يرو اکویخورده؟ محال بود د نیبوده، اما چطور زم ایمینداشتم آن زن ک شک

 ؟یشناخت یخانومه رو م -

 را تکان داد و گفت: سرش

 بود. ایمیدونم اسمش ک یفقط م -

 نبود. اکویمار کار د نیسر ا دنیو بر ردیم ینم ی! مار تا سرش را قطع نکنیلعنت

 زد: میبروم که صدا رونیاز در ب خواستم

 !اریآقا دان -

 زد. در جواب، تنها نگاهش کردم. مردد و خجالت زده گفت: میبود. به اسم کوچک صدا جالب

 خانوم ... نیا -

 کردم و گفتم: بمیج يخر حرفش را خواندم. دستم را توآ تا

 بوده. اکوینامزد سابق د -

 لبش را گاز گرفت که گفتم االن است که خون فواره بزند. يطور

 و البته عشق سابقش! -

 .دیرس یبه گوش م گریانگار از کرات د شیصدا

 .دمیفهم -

چه  نیحرکت بود. ا یاش ب نهی. سدمید یاش را نم ینفسشدم. حرکات ت کشی. نزددمیترس شیصدا یجان یو ب یگرفتگ از

 کرد؟ یطور گرفتار و زبون م نیبود که آدم ها را ا يدرد

 خانومِ شاداب؟ -

 بود. شیروزها نیا ياسم برا نی! بدترشاداب

 من برم. يندار يا گهیاگه سوال د -

 را بلند کرد و گفت: سرش

 .نیدون یکه راز منو م یو به جز تبسم، تنها کس نیدینده جوابم رو مدونم رك و پوست ک یکه م نیهست یشما تنها کس -

 گرفتم و گفتم: زیرا به لبه م دستم

 خب؟ -

 زد. یدو دو م شیها چشم

 هنوزم دوستش داره؟ -
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 اش کردم و گفتم: یرا آماده هرگونه سقوط احتمال خودم

 آره. گمیم ینه. از من بپرس گهیم یاز خودش بپرس -

 زنان استفاده نکرد. یشگی. از حربه همختیشد، اما اشک نر دیسف شیانکرد. لب ه سقوط

 ممنونم. -

 ام گرفت. خنده

 ؟یممنون یاز چ -

 شد و گفت: رهیچشمانم خ يتو

 .نیکه باهام صادق نیاز ا -

 برداشتم و گفتم: زیم يرا از رو دستم

 باشه. ممنون باش. -

 قدم به سمت در رفتم و گفتم: چند

 دنبالت. ادیب یکیزنگ بزن  وقت. هی یغش نکن -

 همه حماقت و حقارتش.  نیشده. حرصم گرفت از ا رهیرو به رو خ واریبه د رنگیکه سرپا و ب دمیو د دمینداد. چرخ جواب

 رسونمت. ی. من ممیبر ایب -

 که پلک بزند گفت: نیا بدون

 .رمی. خودم میمرس -

 داشتند. یوشآدم ها چه دل خ نیرفتم. ا رونیگفتم و از در ب یجهنم به

 

 :شاداب

دلم  يآشنا، اما نا به هنگام. حداقل دو هفته به زمانش مانده بود. دستم را رو يدلم حس کردم. درد ریرا ز یوحشتناک درد

 رونی. به زور بشهیو دردناك تر از هم دتریشد یلیبود. آن هم خ اریدان يرفتم. بازتاب شوك حرف ها ییگذاشتم و به دستشو

ها  یولخرج نی. ارمیتوانستم آژانس بگ یرا چک کردم. نم اتشیرا برداشتم و محتو فمیتم قدم از قدم بردارم. کتوانس یآمدم. نم

لرزان در را قفل کردم و با هر قدم  ياستفاده کنم. با دست ها یاتوبوس از تاکس يتوانستم به جا یم دیمال من نبود، اما شا

وضع تا  نیتوانم با ا یکه نم دمیرس جهینت نیبه ا ابانیخهمزمان با ورودم به  بودند. رهیتنم ت يخدا را شکر گفتم که لباس ها

راه افتادم. کوله  اطیگرفتم و با احت واریکردم. دستم را به د یم هیرا ته ازمیمورد ن لیرفتم و وسا یم يبه سوپر دیخانه بروم. با

که از  یکم کنم، اما ترس مکرد یکه حس م يو فشارکار از درد  نیخواستم با ا یام را به شدت مشت کرده بودم. انگار م

همه  نیا نی. از شانس بد غلغله بود. چطور بدمیرس يکرد. باالخره به سوپر یتر م میمردم داشتم حالم را وخ انیدر م يزیآبرور

 طور اقالم را به مادرم واگذار کرده بودم. نیا دیخر شهیکردم؟ آن هم من که هم یم انیمرد درخواستم را ب
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گذارم، با سر فرو افکنده خواسته ام را به مغازه دار  ینم يسوپر نیرا در ا میهرگز پا گریکه د دیام نیزدم و به ا ایرا به در دلم

 نهیو محکم به س دمیگرفتم هزار بار مردم و زنده شدم. پول را حساب کردم و چرخ لیرا تحو یمشک لونیکه نا یگفتم و تا وقت

 خشکم کرد. شیو رفتم، اما صدا "دیببخش"و گفتم  دمیکش عقب عیبرخورد کردم. سر يمرد

 صبر کن شاداب! -

 بدتر؟ نیاز ا بتیحس کردم. مص میگلو يمعده ام را تو دیاس یو سوزندگ یترش

 داد. یعذابم م شتریب کشیثابت شد. نگاه تار دشیخر يبسته ها يو چشمم رو دمیچرخ

 .امیرو حساب کنم م نایبذار پول ا -

 کردم؟ یافتضاح چه م نیبه کنار، با ا اکوینبود. واقعا نبود. مشکل خودم به کنار، د خوب حالم

 بلند و محکمش بر اضطرابم افزود. ياز تهوعم بکاهد. قدم ها یآزاد کم يتا بلکه هوا ستادمیدر ا کنار

 .میبر -

 گشتم. یبه شرکت بر م دیرفتم؟ من با یم کجا

 .گهید ایچرا ماتت برده؟ ب -

 سوزاندند. یام را م یداخل يام نقل مکان کرده بودند و تمام بافت ها يو مر يمعده و روده ام به نا یترشح غدد

 .گهید فتیچقدر بار دستمه؟ راه ب ینیب ینم -

 توانستم زبان چوب شده ام را تکان بدهم. باالخره

 .رمی. من خودم منییشما بفرما -

 و زمزمه کرد: دیرا گرفت و کش میمانتو گرشیگرفت و با دست د دست کیها را در  لونیگفت و تمام نا يبلند "نچ"

 رو کم داشتم. دنیناز تو رو کش نیهم -

 را در هم قفل کردم و گفتم: میتنم فعال شدند. پاها يکه به تنم دادم تمام آالرم ها يتکان تند با

 .رمیآقا؟ گفتم که خودم م نیکن یکار م یچ -

 خونسرد بود. شیاما صدا دیدرخش ی. چشمانش مبرگشت

 برسونمت. ییجا هیتا  میبر ای. بيدار يزنه که چه درد یداد م یوضع تابلوت؟ از صد فرسخ نیبا ا يبر يخوا یکجا م -

 حس کردم. پوست صورتم که رسما سوخت. آهسته گفتم: میخدا را در تک تک اندام ها جهنم

 برگردم شرکت. کار دارم. دیمن با -

 کرده بودم انداخت و گفت: مشیپشتم قا بایکه تقر یلونیبه نا ینگاه

 منتظرتم. نیخب. تو ماش یلیخ-

 نیتر یاز خدا مرگ نخواسته بودم، اما امروز خواستم. برمال شدن شخص دندیکه دوستان مدرسه پدر معتادم را د يروز یحت

 برد. غمایهرچه توان در تنم مانده بود به  ،يمرد ترسناك و حرفه ا نیمساله ام، آن هم در برابر ا
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 :اریدان

فرمان  يرو یدختر باشم. با بدخلق کی يشدن هورمون ها نییکه عالف باال و پا نیبودم جز ا دهید یطیرا در هر شرا خودم

 فیتشر ختهیو بهم ر یدختر خجالت نیا یک نمیکردم که بب یبار به در شرکت نگاه م کیضرب گرفته بودم و هر چند لحظه 

 شود. یفرما م

 حوصله گفتم: ی. بندی. در عقب را باز کرد که بنشدیاه رساز ر باالخره

 .نیجلو بش ای. باههیکه نوکر باباته رنگ پوستش س یاون -

و در را  دیباال کش نیبلند ماش یاز شاس یو به آرام اطیرا شکر که چموش و لجباز نبود. بدون حرف اطاعت کرد و با احت خدا

 قدر خجالت داشت؟ نیا کیولوژیزیو ف یعیمسئله طب کیمز بود. نگاهش کردم. هنوز صورتش قر یرچشمیبست. ز

 کجاست؟ رتیمس -

 گم شد. نیاستارت ماش يزمزمه کرد که در صدا يزیچ

 بلندتر حرف بزن خب. ؟یگیم یچ -

دختر  نیمسخره حرصم گرفت، اما به هر حال ا يحس دلسوز نیا يراه بود. از خودم برا یرا تکرار کرد. تا آنجا کل حرفش

شناخت پشت  یکه نم یشناختم فرق داشت و به خاطر خوشحال کردن آدم یکه م ییکه جنسش با آن ها يداب بود. دخترشا

 نشست. یم یاطیچرخ خ

قدر درد داشت؟ دستم را دراز کردم تا در داشبورد را دراز کنم. خودش را  نیا یعنیگرفت.  یهر چرخش فرمان لبش را گاز م با

 نیرا هم از فاصله ب یآب معدن يدر آوردم و به دستش دادم. بطر ی. مسکندیترس یدختر از من م نی. پوزخند زدم. ادیعقب کش

 برداشتم و به سمتش گرفتم و گفتم: یدو صندل

 باشه. دیاحتماال واسه تو هم مف ده،یبخور. واسه سر درد که خوب جواب م ریبگ -

 کرد. و آهسته تشکر دیصورتش کش يمقنعه اش را رو ی. کمدیلرز دستش

 .يقرص رو بدون آب بخور یتون ی. مهیالبته آبش دهن -

 گفت: یبه همان آهستگ باز

 کنه. یم ریبدون آب تو گلوم گ -

دوختم اما حواسم بود. قرص  ابانیآمد. به ظاهر چشم به خ یآب را نداشتم. بهتر بود با همان کنار م دنیکنار زدن و خر حوصله

که من  ي. به طور نامحسوس طورختیدهانش ر يدو ينگه داشت و آب را تو شیادور از لب ه یرا کم يرا خورد و بطر

 . خدا را شکر که من دختر نبودم.دیکش یشکمش م يدستش را رو نمینب

 .یرو بخوابون که راحت تر باش یصندل يخوا یاگه م -

 گفت: تیمظلوم با

 .ستمیبلد ن -
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فرمان و نگاهم به  يکه دست چپم رو یبندم را باز کردم. در حال لبخند زدم. حس و حال آدرس دادن نداشتم. کمر اریاخت یب

. دیکش یبود و نفس هم نم دهیچسب یاش را فشار دادم. تمام مدت به صندل یتنش خم شدم و دکمه کنار صندل يجاده بود، رو

 همه وحشتناك باشد. نیتواند ا یبودم که تماس با بدن من م دهیهه هه! تا حاال نفهم

 راحت تر نشست و گفت: یصندلعقب رفتن  با

 . باعث دردسرتون شدم.دیببخش -

 را ندادم. جوابش

 .شمیم ادهی. هر جا که شد من پنیخودتون رو دور نکن ریمس -

 توجه به حرفش مردمکم را در حدقه چرخاندم و گفتم: یب

 .يدونه که تو دوستش دار یم اکوید -

 و گفت: دیفشفشه از جا پرحرف من مثل  نیجم خوردن نداشت با ا يکه نا يدختر

 از کجا؟ ؟یچ -

 من بهش گفتم. -

 آمد داد زد: یکه در نم ییصدا با

 .نی. من بهتون اعتماد کردم. شما غرور منو شکستنیچــــــرا؟ شما به من قول داد -

 را باال بردم که ساکت شود. دستم

 به گردنم نباشه. ینیو د یبدونبود که آبروت بره. االنم بهت گفتم که  نیشکست بهتر از ا یغرورت م -

 ضربه آخر از پا درش آورد. نیرها کرد. ا یصندل ياز نهادش بر آمد و خودش را رو آه

 

 :اریدان

نزار بود، هم  یلیکرد. حالش خ یرا نگاه م رونیزده بود و ب شهیخورد. سرش را به ش یشد. تکان هم نم یطوالن سکوتش

قدر خوددار باشد.  نیخورد ا یبود. به ظاهر و رفتارش نم بیعج مینکردن برا هیرمقاومتش در گ نی. فقط ایو هم روح یجسم

 گفتم: میخانه شان که شد کینزد

 خوشحال؟ يزنده ا -

 را پارك کردم و گفتم: نینداد. ماش جواب

 ؟يدیگوش م -

 دهد گفت: يرییکه در حالت نشستنش تغ نیا بدون

 .لهیامروزم تکم تیرفواسه بعد. ظ نشیمونده بذار يا گهید زیاگه چ -

 فرمان گذاشتم و گفتم: يهر دو دستم را رو کف
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 .ادیبشنوم و راحت شم. از شکنجه شدن خوشم نم يدفعه ا هیخبر بد هست  یهرچ دمیم حیمن برخالف تو ترج -

 کنترل شده گذاشت. يتر نیا يرا رو هیشد اسم گر یبودند اما نم سیگردنش را چرخاند. چشمانش خ یکم

 .ارمیاز حرفاتون رو طاقت م گهیدونم چند کلمه د ی. نمستمین يجور نیامن  یول -

 را تکان دادم و گفتم: سرم

و شمع  کیچهارخونه و اون ک راهنیاما به خاطر اون پ ،يفحش بد ای یکن هیزار زار گر یتون ی. مياریطاقت ب دیاما با -

چون  هیگم علتش چ یمن و تو شک کرده بود. نم نیوع ببه رابطه نامشر اکویکه د نیرو بهت بگم. اول ا يزیچ هیمجبورم 

 که ... نیرو بهش بگم. دوم ا تیمجبور شدم اصل واقع رهیدامنت رو نگ یتتهم نیکه همچ نیمفصله و من به خاطر ا انشیجر

 کمرم را به سمتش کج کردم. یکم

داره. همون طور که بهت گفتم تو  یحس چه یبه ک اکویدونم د یاما م ،يدار یبه چه کس یتو چه حس ستیواسه من مهم ن -

 کنه. یکمرنگ ترت م نمیاز ا ایمیو البته وجود ک يبچه ا هیاز نظر اون 

 پر از آب شد. چشمانش

 هیبازم به تو به عنوان  اره،یرو به دست ب اکویموفق نشه دوباره دل د ایمیاگه ک ی. حتيدیخودت رو زجر م يخودیب يدار -

 .کنه یازدواج فکر نم نهیگز

 داد. با بغض گفت: یرنگ م رییمرتب تغ صورتش

 ن؟یمنو بچزون يطور نیکه ا نیدار يچه اصرار -

 بلند!  دم،یخند

که  يزیو به چ یرقابت کن يخوا یخوام بهت بگم اگه م یبه حال من داره؟ فقط م یآخه دختر خانوم، چزوندون تو چه نفع -

 .يایدر ب پوسته مظلوم و بچه گونه نیاز ا دیبا یبرس يخوا یم

 تلخ تر از من! یاش تلخ بود. حت خنده

واسه عرضه کردن داشته باشه. من  يزیکه چ شهیمسابقه م نیوارد زم ی. کسستیدر کار ن یرقابت یتون، ول هیاز توص یمرس -

 االن بازندم. نیاز هم

 کرد. به صورتش زل زدم و گفتم: یم کیتحر يسابقه ا یمرا به شکل ب يدختر حس دلسوز نیا

 فاقد اونه. ایمیداشته باشه که ک ییچه فاکتورها دیزن با هیدونم که  یمرد م هی. من به عنوان ستین یکه خوشگل یهمه چ -

 .دیهم خند باز

خانوم  ایمینبودن ک ایبه بودن  یربط نیکه اون برگرده بازم دوستم نداشت. ا نی. قبل از ااریآقا دان ستین ایمیمشکل من ک -

 نداره.

 ش وادار به سکوتم کرد.ا یمنطق حرف
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حساب  یجبران شد. ب یبابت لطف امرزتون. همه چ ی! مرسنمی. متاسفانه همنمیندارم. هم يپوسته ا چیدر ضمن، من ه -

 .میشد

دختر هر بار تمام معادالت  نیگذاشتم و نگاهش کردم. ا میدست ها يبود. چانه ام را رو اطیو با احت نیسنگ شیرفت. قدم ها و

 نیکه از او انتظار نداشتم. ا یبا منطق دم،ید یکه در حد او نم ییکه توقع نداشتم، با حرف ها ییزد. با رفتارها یمرا به هم م

دختر بچه نبود. اصال  نیآمد. ا یهمان طور که بود کنار م زیکرد و با همه چ یتوهماتش م نیگزیازود ج یلیرا خ اتیدختر واقع

 بچه نبود.

 

 :شاداب

 يو دارو و آب گرم و چا اهیمادر، هنوز درد داشتم. چون منشا دردم به گ يها یدرمان اهی. با وجود گمدیرختخوابم چرخ يتو

که نامزد به اصطالح سابقش را آن طور به  یرفت. وقت یچشمم نم شیلحظه از پ کی یحت اکویداد. چهره د ینبات جواب نم

 یگفت. وقت یکه به من دختر کوچولو م یوقت شیه هاکرد و خند یبا ارزش حملش م يکاال کیخودش چسبانده بود و مثل 

 کرد. یمحبت م

. برق هال را خاموش کردم و دیسبز و سف يلباس ها انیبود. م دهیرفتم. مادر کنار چرخش خواب رونیرا کنار زدم و از اتاق ب پتو

ه بودم؟ ده سال! ده سال ناقابل پدر نگذاشت نجایرا ا میکورمال کورمال به سمت اتاق در بسته و ممنوعه رفتم. چند سال بود پا

دخمه کوچکش را  یکیکنیپ فیرا چرخاندم و داخل شدم. نور ضع رهیداشتم و نداشتم. دستگ ر. ده سال پددمشیداشتم و ند

زد.  یچمباتمه زده و چرت م يبدهم. گوشه ا صیو از دست رفته اش را تشخ فینح کلیتا ه دیروشن کرده بود. طول کش

شد نشستم.  یاو م ياتاق که درست رو به رو گری. کنج ددیکش یافتاد و دوباره به زور خودش را باال م یگردنش م يسرش تو

چهره  نیمثل روز واضح بود، اما االن، االن که ا شیپ قهیچند دق نی. تا هماورمیب ادیرا به  شیکردم صورت آن وقت ها یسع

 زدم. شیمرد پدرم بود. صدا نیانگار از اول همبست.  ینقش نم ریآن تصو گرید دمید یو شکسته را م اهیس

 بابا؟ -

 را دراز کردم. میخودش غرق بود. پاها ی. در نشئگدیشن یرا هم نم میصدا

 بابا؟ -

 کرد. یطور از دخترش استقبال م نیگفت. بعد از ده سال ا یتند و خشن ي "ها"

 بابا؟ -

 مکث گفت: یچرخاند. بعد از کم مرتبه سرش را باال گرفت و چشمان مخمورش را دور اتاق نیا

 بابا؟ ییشاداب؟ تو -

 از بابا گفتنش محروم بودم؟ ش،یوقت بود که از صدا چند

 آره بابا منم. -
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 نا استوار کنارم آمد. ياز جا برخاست و با کمر تا شده و قدم ها یگرفت و به سخت واریرا به د دستش

 نجا؟یا يشده بابا جون؟ چرا اومد یچ -

 دم و سرم را به موکت نخ نما رساندم.پهلو خم ش از

 .دیکش میموها يبسته اش را رو نهیپ يها دست

 کنه بابا جون؟ یدرد م تییجا -

 کرد. یکرد. چشمم درد م یدرد م میکرد. گلو یکرد. قلبم درد م یم درد

 کردم. یپوست سرم هم حس م يرو یدستانش را حت يزبر

 مامانت رو صدا بزنم؟ يخوا یم -

 م:بغض گفت با

 خوام. ینه. نم -

 شده؟ یچ یگ ینم -

 . اشکم روان شد. اصال از سر شب قطع نشده بود.دیقطع شد. بغضم ترک نفسم

 حواست به من نبود بابا. حواست نبود. -

 دونم نفسم. ی. مزمیدونم عز یم -

. يو مشکالتشون خبر ندار . از بچه هاتيخبر ندار رونیب يای. از دنیاتاق نیا ي. تو که همش تویدون ینه نم ؟یدون یم -

کرده که باعث  جادیخالء بزرگ رو تو وجود من ا نیهمه کمبود بشم. نبودن تو ا نیبابا. نبودن تو باعث شد من دچار ا ينبود

 و بپرستم. نمیرو خدا بب یکه من هر مرد سالم ي. تو باعث شدبزنمواسه پر کردنش چنگ  یبه هر طناب شهیم

 ياش گذاشتم. بو یاستخوان يزانو يچرت بود. گونه ام را رو يشد. سرم را بلند کردم. تو یم فیدستانش آرام آرام ضع حرکت

 .دیچیدماغم پ يشلوارش تو اكیدود و تر

بود، محکم بود، مقتدر بود  يکه قو يبرخورد ساده با مرد هیمن انقدر راحت با  ،يکرد یم ياگه تو واسم مرد ،ياگه تو بود -

 .یحال و روز من نیعذاب بکشم. تو باعث ا يجور نیشدم که االن ا یعاشق نم

 کرد. یخرخر م شیگلو

آغوش مردونه و مطمئن رو نداشتم. اگه تو  هیانقدر عقده  ،يکرد یاگه تو منو بغل م ،ينشوند یاگه تو منو رو زانوهات م -

باختم و هزار فکر و  یخودمو نم هبیمرد غر هیمن از تماس دست  ،يبرد یور و اون ور م نیو منو با خودت ا یگرفت یدستمو م

 نبودم. گهیگاه د هیتک هیدر به در  يجور نیا يشد یم همگا هیکردم. اگه تو تک ینم یالک الیخ

 .گرید دمیشن یرا خودم هم نم مینجواها



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ١٦٢ 

کنه. دو تا  یرو اشتباه تو خراب م شونی. دو تا دختر که کل زندگياما تو حواست نبود بابا. حواست نبود که دو تا دختر دار -

که به خاطر تو،  یکنم. در حال دایپ نیگزیکنه. حاال من از کجا واسه تو جا یم شونیخوان و نبودن تو خال یدختر که قهرمان م

 بگم که بفهمه و به حالم دل بسوزونه؟ یبه نفسم کشته شده. دردمو به ک دهم بودنت و هم نبودنت، اعتما

 خورد و گفت: یرا بغل کردم. تکان شیر زانوهاکردم. محکم ت یشدن شلوارش را حس م سیخ

 ؟یبخواب ير یدختر بابا؟ چرا نم یینجایهنوز ا -

 گفتم: بلندتر

دلت واسمون  گهیچرا د ؟یما رو بزن دیق یچرا حواست به دخترات نبود بابا؟ چرا دلت به حال دخترات نسوخت؟ چطور تونست -

که  هیجرممون چ م؟یدار یآخه ما بچه ها چه گناه ؟يدوستمون ندار گهیچرا د م؟یستیواست مهم ن گهیشه؟ چرا د یتنگ نم

بودن و  يقو دیبا یک رم؟یبگ ادی دیبا یرو از ک یمن راه و رسم زندگ ن؟یکن یو به امون خدا ولمون م نیاریم ایما رو به دن

 بابا؟ یمحافظت کنه؟ ک يقراره از من و شاد یبده؟ ک ادیمحکم بودن رو بهم 

 تکرار کرد: باز

 دونم حق با توئه. یدونم. م یم -

 بردم؟ یکه م شی. من دردم را پدیفهم یرا نم میدرصد حرف ها کی یدانست. حت ینم یچیدر واقع ه اما

. مادرم در خواب ناله دیرفتنم را هم نفهم رونیب ی. بلند شدم. حتدیبخش یکرد. فقط به رنجم شدت م یاتاق هم آرامم نم آن

برگردد. درست مثل من که از غصه  شیمرد به سو نیداشت که ا دیهنوز ام ی! ولیپا، از فشار زندگ از درد ،یکرد از خستگ یم

 داشتم. دیهنوز به مردم ام یول دمیچیپ یبه خودم م

 گفتم: رلبیو ز دمیتنش کش يرا رو پتو

 .یمامان ههیچقدر سرنوشت من و تو شب -

 :اکوید

بر شدت سر دردم افزوده بود. انگار در چشمانم نمک و فلفل، باهم،  ستانماریب يدر راهرو دهیچیپ نیو کرئول نیبتاد يبو

 نیا يو انتها ظیتلخ و غل يفنجان چا کیخواست به همراه  یوان پر از آب داغ م کیسوختند. دلم  یبودند بس که م دهیپاش

 یاست که وقت قیقدر عمگفتند آن  یکه م ییکودك! از همان خواب ها کیجشن کوچک تک نفره. خواب شبانه آرام، مثل 

 يکه من هرگز تجربه نکرده بودم. از همان ها که از نظر من فقط تو ییروز. از همان ها ایشب است  یدان ینم يشو یم داریب

 نداشت. یکتاب ها بود و وجود خارج

 .یستیرو پاهات بند ن یخونه پسر؟ از خستگ ير یچرا نم -

 يرا جلو کسیم یکاف وانی. لدمیسرد باال کش يفلز مکتین يندس تنم را رورا باز کردم و به احترام مه میپلک ها عیسر

 صورتم گرفت و گفت:

 نداره. ی. موندن تو ضرورتمیینجایکه حالش خوبه، من و مادرشم ا ایمیک -
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م هر نگاه کردم. نگفتم که من از طع دیمنقوش بر تن کاغذ سف يقهوه ا يرا از دستش گرفتم و به برگ ها وانیل یشرمندگ با

 !زارمیشود ب ختهیبار مصرف ر کیکه در ظرف  یعیما

 .یشه تو چشمات نگاه کنم حاج یبه خدا روم نم -

 و گفت: دیرا بلع وانیمتصاعد شده از ل بخار

 گذشت. ری. خدا رو شکر که به خادیم شی. پگهیاتفاقه د -

 و گفتم: دمیاز قهوه بدمزه و بدبو را چش یادب کم تیرعا جهت

 شد. یدونم چ یهنوزم نم -

 و گفت: دیخند مهندس

 شکنه. یهزار بار، سر که سهله گردنم م يکفش نردبون پام کنم، روز يدختر باشم و به جا نیا يواال من به جا -

به حرف آمد لحنش هم  یکرد. وقت یاش معذب ترم م یهمه گذشت و چشم پوش نیبزرگوار بود و ا یلیمرد. خ نیبود ا بزرگوار

 .ششیاز خنده چند لحظه پ ياثر چیستانه و هم مردانه. بدون هپدرانه بود هم دو

. یبهش اعتماد نکن گهید ي. حق داریرو نبخش ایمیک ي. حق داردمیمرد حق رو به تو م هیباشم به عنوان  یاگه بخوام منطق -

 یکار رو م نیهم تو بودم ياگه منم جا دی. شايکه هلش بد یباش یاون قدر عصبان يحق دار ی. حتشینخوا گهید يحق دار

 یتونستم واسه عذرخواه ینم یکه حت يرو هم شرمنده کرد بود. طور منتا مدت ها خود  ایمیعجوالنه ک میکردم. تصم

 باهات حرف بزنم. ای نمتیبب

 کردم. یرنگ نگاه م رهیت عیسکوت به کف نشسته بر ما در

به جنگ خود  یحت ،يدوز یو آسمون رو به هم م نی. زمستین تیمنطق حال گهیکنه. د یفرق م هیقض یپدر باش یاما وقت -

 يته تغار ایمی. منم پدرم و کیرو واسه همه لحظاتش فراهم کن ی. تا آرامش و خوشبختینیتا دل بچت رو شاد بب يریخدا م

تر  تیمسئول یتر و ب طونیش هیکه از بق یکی نینگرانش بودم. خصوصا ا لدشاز روز تو يکرده و دردونه م. مثل هر پدر زیعز

که  يتونه دخترم رو اون جور ینفر هست که م هی دمیتو به خونه م باز شد آروم شدم، چون د يکه پا یبود، اما همون روز اول

 خوام خوشبخت کنه. یمن م

 بکشم اما درد معده ام اجازه نداد. قینفس عم خواستم

کنم نه تنها دختر من بلکه هر  یاما من فکر م ،يبد ایمیبه ک گهیفرصت د هیباشه که ازت بخوام  یخودخواه یلیخ دیشا -

. هم از رفتنش و مونهیکه انقدر پش ایمیمثل ک یفرصت واسه جبران اشتباهش داشته باشه. خصوصا کس هیحق داره که  یآدم

 .مونهیواقعا پش ایمی. کاکوید گمیبه عنوان پدرش م نویهم از ترك کردن تو! ا

 .جا به جا شدم یسوخت. کم یمعده ام م سر

که برگشته خاطرخواهاش امان از من و  يچند روز نیکه رو دست من بمونه. تو هم ستین يکه اون دختر یدون یخودت م -

دختر بنده. تو  نیبسپارم. نفسم به نفس ا یتخس و ناز پروردم رو به دست هر کس يتونم ته تغار یمادرش گرفتن، اما من نم
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 هیدختر سرتق و سر به هوا  نیاز ا یتون یتونه آرومم کنه. فقط تو م یتو م مثل يقبرم بذارنم باز دل نگرونشم. فقط وجود مرد

 .رمیم یذارم و م یراحت سرمو م الیتو رو سرش باشه من با خ هی. اگه سايبساز یزن زندگ

 ام گذاشتم و گفتم: نهیقفسه س يرا رو دستم

اما  ست،ین یشک چیه ایمیبودن ک یخوب و خواستن ي. تویجاز سر ما کم نکنه حا گهیت رو تا هزار سال د هی... خدا ساشاایا -

شه، چون  یکار رو کرده بودم. اگه اون موقع نشد، االنم نم نیا شیبسازم چهار سال پ یتونستم ازش زن زندگ یاگه من م

 داد. رشییبشه تغ یو نه سالگ ستیکه تو سن ب هیدختر ایمیک نهواسه من مونده  ينه حال و حوصله ا گهید

 گفت: متیگذاشت و با مال میپا يو دستش را رو دیچرخ کامل

که رفت عوض شد.  یاول يعوض شده. از همون ماه ها ایمیاما ک ،یکه بهش اعتماد نکن عهیعی. طبیکه باورش نکن هیعیطب -

به  رو از دست داده. به خاطر من پسرم، يکرده، چه گوهر یدونه چه غلط یاسم تو ورد زبونش بود. خودش خوب م شهیهم

 فرصت بهش بده. هیخاطر من 

 دستش گذاشتم. در چشمانش زل زدم و گفتم: يرا رو دستم

که  یبه جز شما و حاج خانوم. به همون شدت ،یداشته باشه حاج ینفر وجود نداره که به گردنم حق هی یحت ایدن نیتو کل ا -

و پدرانه تون رو فراموش کنم. اگه  غیدر یگربه باشم که سال ها محبت ب دیبا یلی. خنیزد شما بلندم کرد نمیجنگ زم

جا  نیموندم. به شرافتم قسم، اگه االن، هم یم سوادیکارگر ب هیرفت و خودم تا آخر عمر  یاز دستم م اریشما نبود دان يتایحما

 یاشم. مب ایمیتونم با ک ینم گهید يکه به گردنم دار ینیهمه د نیبه خاطر ا ،یخاطر حاج نی. به همرمیم یم ر،یبم نیبگ

دونم شاهرگ قلبته. پس به خاطر خودش از من دور نگهش  یخار به پاش بره. م يدونم طاقت ندار یم زه،یدونم واست عز

کنه. من خودمو  یرو خراب م شیزندگ ياعتماد یب نیتونم و هم یتونم بهش اعتماد کنم، چون نم یدار. دروغه اگه بگم باز م

کنم. به قول خودش لچک  یآدم محرومش م هی یعیطب يتای. از همه فعالزمیر یم شهی. خونش رو تو شیشناسم حاج یم

 خیکه تار نیدفعه به خاطر ا نیرو داره، چون ا دیو سف اهیس سمانیواسم حکم ر ایمیم، چون ک دهیمار گز چونکنم،  یپوشش م

 رو به هم بزنه. میزندگ گهیبار د هیتونم اجازه بدم  ی. چون نمرمیگ یذارم و نفسش رو م یگلوش م يتکرار نشه، دستم رو رو

 فرو افتادند. شیها شانه

بدون  ایمیکنم. ممکنه ک يدخترت باز ندهیده با آ یکنم. اجازه نم انتیده بهت خ یاجازه نم نید نی. همیحاج ونمیبهت مد -

 هیکه بتونه با  ستین یحق داشت. اون آدم نمیب یکنم م ی. االن که فکر مشهیمن خوشبخت نشه، اما با من قطعا بدبخت م

اما خون پدرم، محکم تر از هر  دم،یساله رنگ کردستان رو به چشم ند هارو چ ستیکنه. درسته که ب یکرد متعصب زندگ

 هیچه  يسلول چهار متر هی! چه ی. زندان،زندانه حاجشهیم ریتو خونه من اس ایمیکنه. ک یمنو به اون قوم متصل م يریزنج

 گهید یاحساس میتصم هیبا  ندهکه رفته و درس خونده و به قول خودش تجربه کسب کرده، اجازه . حاال يقصر چهار هزار متر

 که داره رو از دست بده. یهرچ

 انداخت. دستش را محکم فشردم. نییرا هم پا سرش
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 ،یاشته باشوصلت اصرار د نیاز جونمم گذشتم. اگه هنوز به ا زامیبه خاطر عز میام که تو زندگ یجون، من آدم یحاج نیبب -

رو به خاطر خودم نگرفتم. به  میتصم نیا اری! اما به جون دانهیچشم. امر، امر حاج گمیذارم و م یعقلم م يپا رو ،یزمیچون عز

 ي. شما اون روارمیب ایمیبال رو سر ک نیخوام ا ی. من نمنهیب یرو زن م بیآس نیشتریب اشتباهازدواج  هیخاطر دختر خودته. تو 

 ،یحاج میرس یکنه. ما با هم به بن بست م دیساواك رو سف يترسم خونه من بشه شکنجه گاهش و رو ی. ميدیرو ند اکوید

. باورم ی. باور کن حاجمیساخته نشد گهیهمد سهوا م،یهنوزم داشته باش دیو شا میکه به هم داشت يرغم عالقه ا یچون عل

 کن.

 گذاشت و گفت: میبازو يورا باال آورد و ر گرشی. دست ددیبار پشت سر هم آه کش چند

. ي. پسرم شديکردم. تو منو حاجت روا کرد دایتو رو پ یحسرت پسر داشتن، پشت داشتن، وارث داشتن به دلم بود تا وقت -

راحت به دستت بسپرم، اما اون قدر قبولت دارم، اون قدر  الیستون خونه م و خونوادم رو با خ ی. بشیآرزوم بود دامادمم باش

 شه. یشه، خب حتما نم ینم یگیواسم سنده. اگه م که حرفت يمرد

 و گفتم: دمیو لکه دارش را بوس ریشدم و دست پ خم

کنم تا  یرو م تینوکر ي! تا هر وقت بخوایتاج سرم ،یپدرم ،ی. بزرگميجونمو دار اری. اختیمن تا آخر عمر نوکرتم حاج -

 !یهمه جوره حاج امت،یخود ق

 اش را. یو دلتنگ يدیرا حس کنم و اوج ناام فشینح يتوانستم لرزش شانه ها ی. مدمیدر آغوشم گرفت و بوس محکم

 

 :شاداب

 الیخ یشد. ب یکه به سالخ خانه برده م يبود. مثل گوسفند نیسنگ میپاها شهیآن شرکت را دوست نداشتم. برخالف هم گرید

خورده بودم  رمیکه به خاطر تاخ يبعد از تشر زود بود اما من یلیکردم. هنوز خ یعجله ط یو ب یکی یکیآسانسور، پله ها را 

رنگم کمرنگ تر  شهیپاگرد خودم را نگاه کردم. امروز از هم نیآخر نهیرساندم. در آ یخودم را به شرکت م یقبل از آبدارچ یحت

ن خواست مجبور نبودم آ یدرست همرنگ هاله دور چشمم بود. دلم م اهینمود. مقنعه س یرنگ تر م یام ب یو دخترانگ

خواست گوشه  ینداشت. دلم م دوستمدانست دوستش دارم و آگاهانه  یرو به رو شوم که م يرا فشار دهم و با مرد رهیدستگ

احساسم! اما مهر  تم،یغرورم، شخص يبرا تیکردم. امن یم تیماندم اما در عوض احساس امن یهمان خانه دود گرفته م

رود. کفش نو، مانتو و شلوار نو  یو کفش نو به مدرسه م فیبا لباس و ک گفته بود که امسال یبا خوشحال يبود. شاد کینزد

در جواب  ست؟ین یدولت نجایمگر ا میگفت یگرفتند به اسم کمک به مدرسه. م یثبت نام هم پول م يخواست. تازه برا یپول م

پدر هم  اكیتر اورم؟یبه او فشار بتوانستم باز  یگرفت. چطور م یزدند. مادر هم به اعتبار من کمتر سفارش م یفقط پوزخند م

گران  یلیخ اكیتر"بودم  دهیها فهم یچرا، اما تازگ دمیداشت. هرگز نپرس ادیاعت يگرید زیگفت کاش به چ یبود. مادر م

 "است.



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ١٦٦ 

ن مرتب م زیداخل رفتم. م عیسر "رفته در را قفل کنم؟ ادمی روزینکند د" دمیانداختم که در را باز کنم، اما قفل نبود. ترس دیکل

 اریدان يراحت شد. زودتر از من آمده. خواستم عقبگرد کنم اما صدا المی. خدمیرا شن شیرفتم. صدا اکویبود. به سمت اتاق د

 دادم، خشم! صیتشخ شیرا در صدا یبار حس نیاول يمانع شد. برا

 ؟يتا صبح رو سر اون دختره بود شبید یعنی -

 دادم، کالفه! صیرا هم تشخ اکوید يصدا حس

 خونه بخوابم؟ امیب یمن سرشو شکستم. انتظار داشت گمیم -

 ".ياتاق راهش ند نی. انتظار داشتم کال تو ارینخ"اریدان

 "مالحظه باشم. یادب و ب یتونم مثل تو ب یمن نم" اکوید

 "فقط به خاطر ادب و مالحظه تو دختره تا تو حلقت جلو اومده؟ یعنیجدا؟  "اریدان

 "؟یاول صبح یگیم یچ ! بسه.اریاَه دان" اکوید

 ". استارتشم زده.تیخواد دوباره گند بزنه تو زندگ یدختره م نی. استیحواست ن گمیم" اریدان

 "تو نگران نباش. خودم مواظبم." اکوید

 هیدنبال سر  یفتیبچه و م یگیمثل شاداب م يدختر عاقل و با شعور هیصفره. به  تیمتاسفانه نگرانم، چون آدم شناس" اریدان

 ".ایمیمثل ک يا تهیعفر

 را باالتر برد. شیصدا اکوید

 فرق داره. شیشاداب رو وسط نکش. اون قض يپا -

داره که شاداب بهترش رو  یچ ایمیخواد. ک یجون؟ مرد زنو واسه آرامشش م يبال ای يخوا یداره؟ زن م یچه فرق" اریدان

 "نداشته باشه؟

 "!؟یزن یم نهیه سدونم تو چرا انقدر سنگ شاداب رو ب یمن نم" اکوید

عهد  يزنم که اون اخالقا یم نهی. من سنگ تو رو به سستیزنم چون اصال واسم مهم ن ینم نهیمن سنگ اونو به س" اریدان

 "تونه تحمل کنه. یمثل شاداب م یکیشاه وز وزکت رو فقط 

 يکه خاله باز یش مناسبه. زندگواس شتریهمسن تو ب يمرد هی. کهیکوچ یلیاما شاداب واسه من خ ت،یاز نگران یمرس" اکوید

 ".ستین

 زانوانم زلزله برپا شده بود. از نوع خانمان برافکنش! در

سراغش.  يفردا دوباره برگرد ،یو ولش کن يرو نخوا یکیکه امروز  ستین يخاله باز ی. زندگنهیحرف منم هم قایدق" اریدان

باعث  نیاز ا شتریکه ب یون دختر رو ازت دور کنه. هر کسکه ا ی. هر کسایمیبه جز ک یرو شاداب ندارم. هر کس يمن اصرار

 "و عذابمون نشه. یبدبخت
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. يانقدر حرص بخور ستیتموم شد و رفت. تو هم الزم ن ایمیباشم؟ ک ایمیگفته قراره بازم با ک یمن، برادر من! ک زیعز" اکوید

 ".ستیمنم بهتر از تو نباور کن حال  یول ،يازش ندار یدونم دل خوش ی. مادیدونم ازش خوشت نم یم

 مشت کردم. وارید يگفت. دستم را رو ياوف بلند اریدان

برادر  هیم رو به عنوان  فهیکنم نه تنها وظ یاز کوپنمم حرف زدم. فکر م شتریشه، اما من حرفامو زدم. ب یباورم نم" اریدان

کنم به  یم شنهادیخودته. به هر حال بازم پ ش با هیبق گهیرو هم جبران کردم. د شیچهار سال پ يانجام دادم؛ بلکه کم کار

 ".يخوا یمکه تو  هیشاداب فکر کن. اون همون

 .دمیرا شن اکویخنده کوتاه د يصدا

 ؟یکن یاگه انقدر به دلت نشسته چرا خودت بهش فکر نم -

 .دمیرا شن اریپوزخند دان يصدا

 دارم. يا گهید يارهایمن واسه انتخاب زن مع -

 حفظ تعادلم! يکردم برا یم یخوردند. چه تالش یبه هم م دهیما دمثل دندان سر میپاها

 .یپرون یرو م اتیمشتر یمثل پشه کش برق افهیو ق ختیر نیکرج. تو هم برو خونه. با ا رمیمن م -

 می. در باز شد. من همان جا پشت در بودم. لررزش، مثل سرطان به تک تک اندام هادمی. من باز هم لرزدیباز هم خند اکوید

 .دندیلرز یپوستم م ری. عضالت زدیلرز ی. مغزم مدیلرز ی. قلبم مدیلرز ی. پلکم مدیلرز یدوانده بود. دستم م شهیر

 ؟یکن یچه کار م نجایشاداب؟ تو ا -

 ار؟یدان ایبود  اکوید

 ؟یشاداب خوب -

 بود. اکویرا مطمئنم د یکی نیا

 شاداب؟ -

 ینم صیرا گرفت. چشمانم صورتش را تشخ میبازو ی. دستدیلرز یبانم هم مو اکو شد. ز دیچیشاداب هزار بار در سالن پ نیا

. خدا را به مدد خواستم دمیهستند. دستم را کش اکویانگشتان متعلق به د نیکه ا دمیدر نسوجم فهم دهیچیپ يدادند، اما از گرما

 را گرفته بشکنم. دمید يکه جلو يوارید نیخواستم ا یدم، محکم. می. چشمانم را مالدمیو دستم را کش

 شده؟ یشاداب چ -

 . فقط دو برادر مرا به حراج گذاشته بودند.یچیشده بود؟ ه چه

کشوها را باز کردم و  یکی یکیرفتم.  زیکردم و به زور به سمت م دیهم کل يرا رو مینبودند. دندان ها ارمیهنوز در اخت میزانوها

از ضخامتش  یتا کم دمیمال یشکست. چشمم را م ینم یلعنت واری. دختمیکوله ام ر يداشتم تو یهر چه که در آن شرکت لعنت

 برگردم. نجایکه مجبورم کند دوباره به ا ارمجا بگذ يزیخواستم چ یکم شود. نم

 شده؟ یچ یگ یشاداب! چرا نم -
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 ها! وانهیرا به شدت تکان دادم. مثل د سرم

 ؟یزن یچرا حرف نم زمیشاداب! عز -

 کلفت هم کاربرد دارد. لیمرد سب کی يبرا یکالمش است و حت هیتک "زمیعز" نیا دمیاحمق بودم که نفهم چقدر

شده حلقه کردم  نیرمقم را دور کوله سنگ یاتاق نمانده بود. دستان ب نیاز شاداب در ا ياثر چینمانده بود. ه يزینبود. چ يزیچ

 .مردمیشک امروز م یزدم. وگرنه ب یحرفم را م دی. بادمی. چرخاوردمی! تاب ندهیو رفتم. باز گفت شاداب! با همان الف کش

گره خورده. نتوانستم وزن کوله را تحمل کنم. از  يبا ابروها يگریو د ریبا چهره متح یکیبودند.  ستادهیبرادر در کنار هم ا دو

و  نیزم ياز شاداب رو يتکه ا چیخواستم ه یخم شدم و برش داشتم. نم عیافتاد. سر نیزم يدستانم سر خورد و رو انیم

 خورده باشد. نیزم

متاستاز نداده باشد،  میکاش سرطانِ لرزش، به صدا يخشک بود، اما چند بار بزاق نداشته ام را فرو دادم. دعا کردم که ا دهانم

 نگرفت. میاما دعا

سرطان  نیلعنت به ا .دمیلبم کش ي! زبانم را روشهیتر از هم ينگاه کردم. جد اکوی. به دشهینگاه کردم. اخموتر از هم اریدان به

 لرزش!

 .گمی. راستش رو مستمیگفته راست گفته. منم دروغگو ن یبرادرتون هر چ -

 سخت تر بود. لیراستش از مالقات عزرائ گفتن

 شرکت. نیتو ا امیکه ب نیوقت قبل از ا یلیدرسته. من به شما عالقه داشتم. از خ -

 . اکویچشمان مستاصل د يها. جلو نیچشم ا ي. نکند سکته کنم؟ جلودیکش یم ریام ت نهیچپ س سمت

 وقت به شما نگفتم. چیه یول -

 کرد. یکرده بود. انگار به سن تئاتر نگاه م بشیدستش را در ج اریدان

 نکردم. یی. گدادمیکه دارم جنگ يزی. واسه هر چستمیچون من گدا ن -

 .اوردیقلبم تاب ب کاش

 اما بلدم.هم که نداشتم چشم بستم. سخته!  يزیهر چ يرو -

 بغضم نترکد. کاش

 بندم. یشما هم چشم م يرو -

 دادم. قورتش

 کنم. نه پول رو، نه عشق رو. ینم ییبندم، چون من گدا یسخته! اما م -

 گم شد. ییانتها یو ب قیباز سر خورد. محکم تر گرفتمش. قلبم هم سر خورد و در چاه عم کوله

 .نیکرد حی. ممنون که انقدر راحت با احساس و عاطفه من تفرنیردک شکشیپ گهیممنون که انقدر راحت منو به همد -

 به شماره افتاد. نفسم
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دست شما  ياگه عاشق باشم، بازم اسباب باز یاگه کم باشم، حت یاگه بچه باشم، حت ی. حتستمین ياما من اسباب باز -

 .ستمین

را برگرداندم و  میوشش چند قدم فاصله داشتم، اما رو. تا آغدیپهنش چرخ نهیس يجلو آمد. دستش را دراز کرد. چشمم رو اکوید

 دادم. ییفرار کردم و همزمان به اشک فروخورده ام اجازه خودنما

 : اکوید

 شاداب نشست و گفت: زیرا روشن کرد و پشت م گارشی. سدمیچرخ اریفندك زدن دان يصدا با

 .میزد ياوه اوه چه گند -

 برداشتم و برگشتم. زیم يام را از رو یا عجله به اتاق رفتم و گوشقدر خونسرد باشد؟ ب نیتوانست ا یم چطور

 ؟يریکجا م -

 دنبال شاداب. -

 نداره. دهینرو. فا -

 ؟یچ ادیسرش ب ییاگه بال د؟یلرز یچطور م يدیکار؟ ند یخوام چ یش رو م دهیفا -

 فرو کرد و گفت: شیموها نیرا ب انگشتانش

 . ولش کن بذار تنها باشه.شهیم تیاذ شتریدنبالش ب ي. تو برادیسرش نم یی. بالنیبش ایب -

 نیاول يشناخت. رو یبود. او دخترها را بهتر م اریحق با دان دیخواست بروم، اما شا ینگاه کردم. دلم م یبه در خروج مردد

 نشستم و گفتم: دمیکه د یصندل

 داغونش کرد؟ يطور نیحرفامون انقدر بد بود که ا یعنیشد؟  يجور نیچرا ا -

 گفت: یالیخ یب با

 .گهیدونم؟ حتما بوده د یچه م -

 شد؟ یم غیاز من در شیلحظه آسا کیبکوبم. چرا  واریخواست سرم را به د یم دلم

 شد. یچه افتضاح نیبب یول نه،ینب بیدختر آس نیهمه تالش کردم غرور ا نیا -

 و قرار از جانم رفته بود. آرام

 وابسته بود. نجایبه درآمد ا شونیداشت. زندگ اجیکار احت نیحاال غرورش به جهنم، به ا -

 حال و روزش وحشت تمام وجودم را گرفت. يادآوریباز با  و

 وقت؟ هی ادیسرش ن ییبال -

 دو دستم گرفتم و گفتم: نیسرم را ب صالیاست تیدر نها و

 تحمل کنم؟ دیبا گهیسال دچند  ست؟یبس ن یعنیبه درگاه خدا کردم آخه؟  یمن چه گناه ار؟یدان شهیم يجور نیچرا ا -
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 میکرد. رو به رو کیشامه ام را تحر اریدان گاریتلخ عطر و س يو بو دمیسنگ کف را شن يرو یصندل هیشدن پا دهیکش يصدا

 يزد. دستش را رو یاش افسوس موج م یخال شهینشسته و زانوانش مماس زانوان من بود. سرم را بلند کردم. در چشمان هم

 گذاشت و گفت: میپا

 .ادیحالت جا م یکم دراز بکش هی. يدیکم استراحت کن. چهل و هشت ساعته که نخواب هیبرو خونه  -

 شده بود. فیدستانم پنهان کردم. اعصابم به شدت ضع نیسرم را ب دوباره

 ینکنم که غرور کس يکنه. کار ریرو تحق ینگم که کس يزیبشه. چ ینزنم که باعث رنجش کس یحواسم بوده حرف شهیهم -

بهش ثابت کنم که منظورم اون  ي! با حرفام کشتمش. حاال چه جورنیکار کردم. بب یچ نیخدشه دار بشه، اما امروز ... بب

 گند رو جمع کنم؟ نیا يکه چقدر واسم مهم و با ارزشه؟ چه جور مونمبهش بفه يکنه نبوده؟ چه جور یکه اون فکر م يزیچ

 کردم. یام حس م یشانیپ يخم شد. نفسش را رو شتریب اریهم کرده بود. دان چند روزه بدترش نیا یبد بود. فشار روح حالم

 نجایبذار بره. ا يدوستش ندار یواسه شاداب بهتره. وقت يجور نیباور کن ا یول ،ینداشت يدونم تو منظور ی! من منیبب -

 داد. یموندن فقط عذابش م

 ود.ب گریهمد يسرم را باال آوردم. چشمانمان درست در راستا یکم

 ی. فقط نمهیبه چشمم دوست داشتن زشی. چقدر همه چزهیچقدر واسم عز یدون یگفتم دوستش ندارم؟ تو که م یمن ک -

کردم. نه  یلحظه هم صبر نم هیرو خراب کنم. به خدا اگه شش هفت سال بزرگ تر بود  ندشیتونم آ یتونم خودخواه باشم. نم

بار تجربه ش کردم واسه  هی. ستمین نمیو آتش ییایعشق رو هیدنبال  لو ساسن  نیبا ا گهیکه عاشقش باشم، نه، اما د نیا

کنم. با همه وجود به نجابت و صداقتش اعتماد دارم.  یکنم. روش حساب م یم نیهفت پشتم بسه. من واقعا شاداب رو تحس

ورم؟ چند تا دختر هست که قسم بخ شونیبه پاک نانیبا اطم يجور نیاصال مگه چند تا دختر دور و بر من هست که بتونم ا

 اشکاشم آرومم کنه؟ یو خالصانه نگرانم باشه و هوامو داشته باشه؟ چند تا دختر هست که حت ایر یب يجور نیا

 از فشار.  ،یاز ناراحت ،یخش دار شده بود از خستگ میصدا

 ی. اون تازه نوجوونشمیم یانسالیم. من دارم وارد ستی. سهم من نستیدختر حق من ن نیتونم. ا ی. نماریتونم دان ینم یول -

 یتونم فقط به خودم فکر کنم. نم یتونم انقدر پست و نامرد باشم. نم یرو پشت سر گذاشته. به خدا ظلمه. اشتباهه! من نم

 شه. یتونم. نم

 نشست. میشانه ها يرو اریدو دست دان هر

. بعدا درستش میزن یستمون نداده. بعدا در موردش حرف مخونه. پاشو تا دوباره معدت کار د میشه. پاشو بر یباشه. باشه. نم -

 . پاشو.میکن یم

دانستم که  یبودم. م دهیآتشفشان را در چشمانش ند نیبودم. هرگز ا دهیطور ند نیکردم؟ هرگز شاداب را ا یدرستش م چطور

و صفا و  یجود مهربانبا و شش،یآال یدانستم که چقدر مغرور است. با وجود قلب صاف و ب یچقدر عزت نفس دارد. م

 دم؟یبخش یاش را نابود کرده بودم. چطور خودم را م یروح هیسرماتمام  ،یرحم یباز هم مغرور بود و من با ب تشیصمم
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 : اریدان

دانستم دردش فقط  یکلمه هم حرف نزد. م کی یمحبوبش را روشن کرد و تمام طول راه چشمانش را بست و حت آهنگ

 وقت بود که خسته بود. یلیخسته بود. خ اکوی. دستمی. فقط من نستین ایمی. فقط کستیشاداب ن

 جان نمی دونی چه دلتنگم  برادر

 جان نمی دونی چه غمگینم  برادر

 دونی نمی دونی برادر جان  نمی

 کدوم طلسم و نفرینم  گرفتار

 .میبرگشتن نداشت يو نا میستان بود. سال ها بود که دلتنگ کردمینداشت نی. سرزممی. خاك نداشتمیها بود که خانه نداشت سال

 دونی چه سخته در به در بودن  نمی

 طوفان همیشه در سفر بودن  مث

 جان برادر جان نمی دونی  برادر

 تلخه وارث درد پدر بودن چه

 تنگه برادر جان، برادر جان دلم تنگه  دلم

 .گریطور د کیبود و شمالش  طور عذابش داده کیماند. جنوبش  بهیبود و غر بهیغر شهیهم شیشهر برا نیا

 تنگه از این روزهاي بی امید  دلم

 این شب گردي هاي خسته و مایوس  از

 این تکرار بیهوده دلم تنگه  از

 یک غم و یک درد و یک کابوس  همیشه

 تنگه برادر جان  دلم

 جان  برادر

 تنگه  دلم

نشان بودن قبر  یاز من از ب شتریانداخته بود. ب شیاز پا انیااز من داغ د شتریپدر و مادرمان تنگ بود. ب ياز من برا شتریب دلش

پشت  یمرد ب کیروحش را شکنجه کرده بود. خدا نکند  يو در به در یخانه به دوش نیاز من ا شتریسوخت. ب یخانوادهمان م

همه تنها بماند. خدا  نیا يدبرادر! خدا نکند مر یپناه، ب یخواهر، ب یکس، ب یمادر، ب یب عشق، یپدر، ب یقهرمان، ب یبماند. ب

 نکند.

 خوش نیست  دلم

 برادر جان  غمگینم

 این تکرار بی رویا و بی لبخند  از
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 تنهایی غمگینی که غیر از من  چه

 خوشبخت و عاشق  همه

 و خرسند عاشق

 یخودش. گاه از دست رفته و بدتر از ياش من بودم. برادر ینداشت. همه زندگ ایدن نیدر ا یدل خوش چیخوش نبود. ه دلش

کند؟ چه مانده که به  یجنگد و تحمل م یانقدر محکم م يا زهیبه چه انگ ،يدیواقعا به چه ام اکویماندم که د یم ریمتح

 دارد؟ چه مانده؟ از خودش چه مانده؟ از من چه مانده؟ از ما چه مانده؟ ینمو دست از مبارزه بر  ندینش یخاطرش از پا نم

 و گفت: ستادیبه در ا دهینرسحرف به سمت اتاقش رفت.  یب

 اس ام اس بده. هیکرج  يدیتو برو به کارت برس. من خوبم! فقط هر موقع رس -

 بود؟ یبه جز خودش م یبه فکر هر کس دیبا یکرد؟ تا ک یم شیرها یو نگران تیمسئول نیا یهم نگران من بود. ک باز

 .میزن یمبا هم حرف  يکه شد داریکم بخواب. ب هیمونم.  یم نجایمن ا -

 را تکان داد و گفت: سرش

 کن. دایمطمئن و امن واسه شاداب پ يجا هی. نینش کاریباشه. پس ب -

 مقتدر و مردانه او بود؟ يشهر سراغ داشتم شانه ها نیکه در ا یمطمئن و امن يکه تنها جا اکویدانست د یم چه

 تو نگران شاداب نباش. اون با من. فقط بخواب. -

 !قیو عم اهیمن شده بود. دو گودال س هیشمانش شبکرد. چقدر چ نگاهم

 ار؟یدان -

 ندادم، اما چند قدم به سمتش برداشتم. لبخندش جان نداشت. جواب

 نشدم. مونیکه نجاتت دادم پش نیوقت از ا چیه -

 هم فشردم و گفتم: يچشمانم را محکم رو اریاخت یب

 صدام کن. یالزم داشت يزیچ -

 فردا دل خوشم  به

 با فردا طلوع خوب خوشبختی من باشه که  شاید

 و با رنج تنهایی من سر کن شاید فردا روز عاشق شدن باشه  شب

 تنگه برادر جان  دلم

 جان دلم تنگه برادر

 :شاداب
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 توتهیمادر، ب يو پرسش و پاسخ ها تیروشن و دلبازش بدون محدود ياتاق ها انیتوانستم م یبود که م ییتبسم تنها جا خانه

خسته و تاول زده ام  يکه زنگ زدم توان از پاها نیخودم را تا آنجا کشانده بودم اما به محض ا یدانم با چه قدرت یکنم. نم

 .دیچیکوچه پ يتو میخاله مر يشدم. صدا زانیسرپا ماندن از لوله گاز کنار در آو يرفت و برا

 بله؟  -

 را صاف کردم و گفتم: میصدا

 منم خاله. شاداب!  -

 نمانده بود. چیبودنش ه "من"که از  یاداببودم. ش شاداب

 تو.  ای. بزمیعز يخوش اومد -

کوله  نیکرد. کاش ا یانداخت و کمکم م یبغلم م ریز یآمد دست یباز کردن در م يکه برا یکس دینداشتند! شا فونیآ کاش

بود! کاش امروز به آن شرکت  جانیآورد! کاش راه رفتن انقدر سخت نبود! کاش مادرم ا یفشا نم فمینح يقدر به شانه ها نیا

 میکرد! کاش هوا انقدر گرم نبود! کاش دندان ها یزق زق نم نقدریا میکف پاها کاشنبود!  اهینرفته بودم! کاش روزم انقدر س

تنگ  نقدریا میمانتو قهیبه نام عرق وجود نداشت! کاش مجبور نبودم مقنعه بپوشم! کاش  يزی! کاش چدندیلرز یاز سرما نم

 انقدر دردناك نبود! کاش ... دنیکاش نفس کش نبود!

  ؟يشد یشکل نیخاك بر سرم شاداب. تو چرا ا -

 کس سوال نپرسد! چیسوال نپرسد! کاش ه میخاله مر کاش

 . دمیسرخوش تبسم را شن يصدا

 به به شاداب خانوم. خوش ... -

 . دیکرد و سپس به سمتم دو مکث

 ؟يشد ی! شاداب چيوا يا -

 آمد.  یفقط خوابم م نشده بود. یچیه

. تبسم مقنعه را از سرم برداشت و دکمه نمیمبل بنش يرا گرفتند و کمک کردند تا رو میبازو کی ریو مادرش هر کدام ز تبسم

 گفت: یرا باز کرد و مرتب م میمانتو يها

و  ختیچه ر نی! ایهال رمیمزاحمت شده؟ فشارت افتاده؟ بم یسرت اومده؟ کس ییشده؟ چه بال یشاداب؟ شاداب جونم؟ چ -

 کرده؟  تتیاذ یآخه ک ه؟یا افهیق

چسبناك از کنار لبم  عیرا به لبم چسباند. ما وانیسرم گذاشت و ل ریو گالب آورد. دستش را ز دمشکیشربت ب میبرا میمر خاله

 .دمیاش را شن یعصب يبدم اضافه کرد. صدا يرا هم به حس ها یو حس تلخ لوچ ختیگردنم ر يراه گرفت و رو

 از حال رفته؟  ینیب یدختر. مگه نم ریزبون به دهن بگ قهیدق هی -

 توانستم حرف بزنم. ی. نمدیچرخ یاما زبانم نم دم،یفهم ی. مدمیشن یرا م زیحال نرفته بودم. همه چ از
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 صورت و گردنم را پاك کردند.  سیکردند شربت را تا ته بنوشم و با دستمال خ مجبورم

 مارستان؟یب مشینبرچقدر بدنش سرده مامان.  -

 گرما زده شده.  دمی. فشارش افتاده. شاستین شیزیچ -

 زده نبودم. دل زده بودم. گرما

 کم دراز بکشه بهتره.  هیتو اتاقت.  مشیکمک کن ببر -

دم و با دیکش یام م یشانیپ يبالش گذاشت. مادرش دستمال نمدار را رو میپا ریرا درآورد و ز میکردند. تبسم جوراب ها درازم

پلک نزدم. چشم  یاش کرده بودم، حت یط ادهیکه ساعت ها پ یخواست چشمانم را ببندم. تمام طول راه، راه یزد. دلم نم یم

 میکردند و دستان بزرگشان را دور گلو یبه سمتم حمله م والهایگشت. ه یبر م کابوسبه اندازه پلک زدن،  یبستم حت یکه م

 "شیه شیه"و  میآوردند، اما در مقابل دستان نوازشگر و مهربان خاله مر یرا بند م گذاشتند و با تمام قدرت راه نفسم یم

 اکویصحنه اش با د نیمرگ! هر چه بود اول ای یهوشیب ایدانم خواب بود  یشدم. نم میمادرانه اش کم آوردم و تسل يگفتن ها

 .شیرایگ يشروع شد و صدا

 تر خانوم.بستن. قدم هات رو محکم تر بردار دخ خیبرف ها  -

 :شاداب

 توتهیمادر، ب يو پرسش و پاسخ ها تیروشن و دلبازش بدون محدود ياتاق ها انیتوانستم م یبود که م ییتبسم تنها جا خانه

خسته و تاول زده ام  يکه زنگ زدم توان از پاها نیخودم را تا آنجا کشانده بودم اما به محض ا یدانم با چه قدرت یکنم. نم

 .دیچیکوچه پ يتو میخاله مر يشدم. صدا زانیماندن از لوله گاز کنار در آوسرپا  يرفت و برا

 بله؟  -

 را صاف کردم و گفتم: میصدا

 منم خاله. شاداب!  -

 نمانده بود. چیبودنش ه "من"که از  یبودم. شاداب شاداب

 تو.  ای. بزمیعز يخوش اومد -

کوله  نیکرد. کاش ا یانداخت و کمکم م یبغلم م ریز ید دستآم یباز کردن در م يکه برا یکس دینداشتند! شا فونیآ کاش

بود! کاش امروز به آن شرکت  نجایآورد! کاش راه رفتن انقدر سخت نبود! کاش مادرم ا یفشا نم فمینح يقدر به شانه ها نیا

 مینبود! کاش دندان ها کرد! کاش هوا انقدر گرم یزق زق نم نقدریا میکف پاها کاشنبود!  اهینرفته بودم! کاش روزم انقدر س

تنگ  نقدریا میمانتو قهیبه نام عرق وجود نداشت! کاش مجبور نبودم مقنعه بپوشم! کاش  يزی! کاش چدندیلرز یاز سرما نم

 انقدر دردناك نبود! کاش ... دنینبود! کاش نفس کش

  ؟يشد یشکل نیخاك بر سرم شاداب. تو چرا ا -

 سوال نپرسد! کس چیسوال نپرسد! کاش ه میخاله مر کاش
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 . دمیسرخوش تبسم را شن يصدا

 به به شاداب خانوم. خوش ... -

 . دیکرد و سپس به سمتم دو مکث

 ؟يشد ی! شاداب چيوا يا -

 آمد.  ینشده بود. فقط خوابم م یچیه

اشت و دکمه . تبسم مقنعه را از سرم بردنمیمبل بنش يرا گرفتند و کمک کردند تا رو میبازو کی ریو مادرش هر کدام ز تبسم

 گفت: یرا باز کرد و مرتب م میمانتو يها

و  ختیچه ر نی! ایاله رمیمزاحمت شده؟ فشارت افتاده؟ بم یسرت اومده؟ کس ییشده؟ چه بال یشاداب؟ شاداب جونم؟ چ -

 کرده؟  تتیاذ یآخه ک ه؟یا افهیق

چسبناك از کنار لبم  عیرا به لبم چسباند. ما وانیسرم گذاشت و ل ریو گالب آورد. دستش را ز دمشکیشربت ب میبرا میمر خاله

 .دمیاش را شن یعصب يبدم اضافه کرد. صدا يرا هم به حس ها یو حس تلخ لوچ ختیگردنم ر يراه گرفت و رو

 از حال رفته؟  ینیب یدختر. مگه نم ریزبون به دهن بگ قهیدق هی -

 توانستم حرف بزنم. ی. نمدیچرخ یم نماما زبان دم،یفهم ی. مدمیشن یرا م زیحال نرفته بودم. همه چ از

 صورت و گردنم را پاك کردند.  سیکردند شربت را تا ته بنوشم و با دستمال خ مجبورم

 مارستان؟یب مشیچقدر بدنش سرده مامان. نبر -

 گرما زده شده.  دمی. فشارش افتاده. شاستین شیزیچ -

 زده نبودم. دل زده بودم. گرما

 کم دراز بکشه بهتره.  هی. تو اتاقت مشیکمک کن ببر -

و بادم  دیکش یام م یشانیپ يبالش گذاشت. مادرش دستمال نمدار را رو میپا ریرا درآورد و ز میکردند. تبسم جوراب ها درازم

پلک نزدم. چشم  یاش کرده بودم، حت یط ادهیکه ساعت ها پ یخواست چشمانم را ببندم. تمام طول راه، راه یزد. دلم نم یم

 میکردند و دستان بزرگشان را دور گلو یبه سمتم حمله م والهایگشت. ه یبر م کابوسبه اندازه پلک زدن،  یتم حتبس یکه م

 "شیه شیه"و  میآوردند، اما در مقابل دستان نوازشگر و مهربان خاله مر یگذاشتند و با تمام قدرت راه نفسم را بند م یم

 اکویصحنه اش با د نیمرگ! هر چه بود اول ای یهوشیب ایدانم خواب بود  یمشدم. ن میمادرانه اش کم آوردم و تسل يگفتن ها

 .شیرایگ يشروع شد و صدا

 بستن. قدم هات رو محکم تر بردار دختر خانوم. خیبرف ها  -

به  میپر صدا يها هیآرام شدم و گر یکه کم نی. عصر، بعد از ادیمن و تبسم دراز کش نیچراغ ها را خاموش کرد و ب میمر خاله

 دی. شامیکه هرگز نتوانسته بودم به مادرم بگو ییزهایگفتم. همه چ شیرا برا زیشدند. همه چ لیصدا تبد یو ب زیر ياشک ها

متعصبانه و  چیبازش بود که با ه دیبه خاطر منطق فوق العاده و د دیتر از مادر. شا جوان یلیجوان تر بود، خ میچون خاله مر
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 يها فیبه خاطر تعر دی. شادید یهزاران دختر مثل من م رستانشانیمشاور بود و در دب چون دیکرد. شا یخشک برخورد نم

 میو درشت مادرم بود که خاله مر زیر التبه خاطر مشک دیشا ایدانست و  یدوست خودش م نیتبسم بود که مادرش را بهتر

 یکردم و حرف م یاز مادر خودم درد دل م با مادر تبسم راحت تر شهیآن ها را نداشت و فکرش آزادتر بود. به هرحال من هم

و  یرانیکرد اما به فرهنگ ا ینم طینبود. افراط و تفر یداشت. سنت زهوشیو ت قیدق یبود که چشمان یزدم. سنگ صبورم زن

 شکل بار آورده بود. نیرا هم به هم شیگذاشت و بچه ها یاحترام م یمذهب اعتقادات

حرف زده بودم او سکوت کرده  شیکه من برا ی. تمام مدتمیسه با هم به سقف زل زدو هر  میدیخواب نیزم يسه با هم رو هر

خوردن هم اصرار نکرد.  وهیم يبا تشر او را از من دور کرده بود. برا خت،یر یکه تبسم به زور غذا در حلقم م یوقت یبود. حت

 . نیکرد، هم یفشرد و نوازش م یدست م کیزده مرا با  خی. هنوز هم ساکت بود. فقط انگشتان یچینگفت، ه یچیه

 خاله؟ -

 جون خاله؟  -

 ؟یسرزنشم کن يخوا ینم ؟یبگ یچیه يخوا ینم ؟یحرف بزن يخوا ینم -

 زد.  ی. لبخند مدمید یکیرا در تار شیدندان ها يدیسف

 زم؟یسرزنش چرا عز -

 کردم.  یرا حس م شانینیورم کرده بود. سنگ میها پلک

و نه واسه  ادیب شیممکنه پ يکه واسه هر دختر هیمشکل نیکه سرزنشت کنم چون ا نیواسه ا خوام حرف بزنم، اما نه یم -

 . يرو ندار دنیشن حتینص یآمادگ یکنم چون تو االن از نظر ذهن حتتیکه نص نیا

 کردم.  یم ییو تنها یسرپناه یاحساس ب بیام را به شانه اش چسباندم. عج یشانیپ

ممنوعه و  دمیمرد که شا هیبه  اشییتنها يتو اهاش،یرو هی يتو ش،یزندگ يوقت تو چیکه ه که بتونه ادعا کنه هیکدوم زن -

 شن؟یها م شهیورزشکارا، هنرمندها و هنرپ ستا،یرو که عاشق فوتبال يهمه دختر نیا ینیب یدور از دسترس بوده فکر نکرده؟ نم

خودشون تا کجاها که  ياهایرو ين، اما با همون مرد توقاره باهاشون فاصله داشته باش هیبه اندازه  دیکه شا ییعاشق مردها

کردن. درست مثل قصه ها. در  یزندگ یو خوش یعمر به خوب کیرن. آخر همشم ازدواجه و بچه دار شدن و  ینم شیپ

 ونیزیتلو قیرو از طر بایه زن زیفکر کنن؟  یبدن و بهشون حت ییزنا نیهمچ هیکه دل به  یشناس یعوضش چند تا پسر رو م

 دنشیمرد محبوبشون واسه د شهیهنرپ هیدخترا واسه  نیکنن و تموم. بب یکم به به و چه چه م هیو  ننیب یم ابونیتو خ ای

جا  هیکه پسرا به خاطرش سر و دست بشکنن و ساعت ها  يدیزن رو د شهیتا حاال کدوم هنرپ یکشن، ول یصف م يچطور

 چرا؟  یدون یواسشون تکون بده؟ م یتدس هیرد شه و  ادیمنتظر بمونن بلکه اون خانوم ب

 کردم: زمزمه

 . میچون ما دخترا احمق -
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دارن و  ياپردازیواسه رو ي. به خاطر ساختار متفاوت مغز پسر و دختره. دخترها ذهن خالق ترستیبه خاطر حماقت ن ناینه. ا -

 نیبا عروسکاش تمر ینگرن. دختر از بچگ یدن و کل یهدر نم ایو رو الیاما پسرا وقتشون رو واسه خ ستن،یآل دهیبه شدت ا

و جشن گرفتن و مرکز توجه بودن  دنیپوش یبا عروس شدن و لباس عروس دیسازه که با یم یزندگ هیکنه.  یمادر بودن م

تفکر  نیپدر داشته باشه. مادر داشته باشه. بچه داشته باشه و با هم دیتموم با یعاشقانه آروم و همه چ یزندگ نیشروع بشه و ا

 ینه. الگوش پدرشه. دوست داره وقت رپدر واسه عروسکاشه. اما پس هیناخودآگاهش دنبال  يتو شهیو هم شهیهم بزرگ م

سال بعد از بلوغش هم به  يخانواده تا سال ها لیو تشک رهیبگ ادی یبشه. کار کنه. پولدار بشه. رانندگ يبزرگ شد مثل اون قو

. عشقشون حرف زدن در مورد تجارت و ننیکنه. همه پسرا عاشق ماش یرشد م تفکر هم نیکنه. با هم ینم دایذهنش راه پ

. چرا؟ چون دهیم لیدخترا رو تشک یبحث زندگ نیمهم تر دیو خر شیاما لباس و آرا زاست،یطور چ نیو ا يساز مونساخت

کنه ظاهر اونه. اما  یکه توجهش رو جلب م يزیچ نیطلبه و اول ییبایدونه که پدر عروسک هاش ز یم یدختر به صورت ذات

 يکار ،یواسشون اهداف درس شهیکنن وجود داره. هم یفکر م یکه دخترا در موردش چ نیاز ا يپسر مسائل مهم تر هیواسه 

و  هیاز زندگ یاما واسه پسرا تنها بخش هیداره. واسه دخترا عشق همه زندگ ینسبت به عشق و عاشق يشتریب تیاولو یحیو تفر

پسرها با اطالع  بتهشکست خورده و افسرده باشن و پسرها ککشونم نگزه و ال شهیاعث شده دخترها همتفاوت هاست که ب نیا

خودشون بلد  یبه اهداف جسم دنیدختر رو واسه رس هیسوء استفاده کردن از احساسات  یکه به خوب استیقضا نینسبت به ا

کنن واسه خونوادشون  یکه فکر م يو با پدر دنیود وا مدونن دخترها با دو تا جمله عاشقانه و وعده ازدواج ز یشدن. خوب م

اشتباه و  يکارا یلیخانواده ممکنه تن به خ ییکانون کذا نیسازن و به خاطر از دست ندادن ا یم یقشنگ يایکردن دن دایپ

 نابودگر بدن.

خواستم  یله حرف نزند. نمکه مبادا خا دیایدر ن میکردم صدا یم ی. سعدیچک یخاله م يشانه ها يقطره قطره رو میها اشک

 . دمیترس یم والیسکوت باشد. از بازگشت ه

کنن، اما باز  ی. درسته که با باال رفتن سن عاقالنه تر و محتاطانه تر رفتار مستین یخصلت دخترا مال سن و سال خاص نیا -

رد. خداوند زن رو پر از احساس قرار داد و متاسفانه ازشون سوء استفاده ک ریاحساساتشون رو تحت تاث شهیم یهم به راحت

سال رنج بچه  يو سال ها يتونه نه ماه باردار یرو نداشته باشه نم یاحساس تیظرف نیا یکنه. اگه زن يکه بتونه مادر دهیآفر

تونه کنترلش کنه جز خود  یکس نم چیمهار داشته باشه و ه دیحد و اندازه با یعشق ب نیاحساسات، ا نیرو تحمل کنه. اما ا

 م؟یشیدرست عاشق م م؟یشیم یروح نابمون رو لکه دار کنه و بره. احساسات نیا رسهیهرکس که از راه م میاجازه بد دینباما. 

اگه  يتو هر رابطه ا ،ياشتباهه. هر دختر نینه! ا م؟یو حساب شده فکر کن یمنطق میتون ینم گهید میشیعاشق م یدرست! وقت

از پدر و  رو يزیچ هیتو  یوقت نه،یا صشمیراه تشخ نیاشتباه. ساده تر ایش درسته فهمه که کار یبه اعماق قلبش رجوع کنه، م

دونن و  یکه خودشون رو عالمه دهر م نهیما ا يکارت اشتباهه. استثنا هم نداره. مشکل جوونا یعنی ،یکن یم یمادرت مخف

فهمن که  یمادر بشن، پدر بشن، تازه م خودشون یاما وقت ده،یو افکارشون رو امل و کهنه و پوس یمیپدر و مادرشون رو قد

رو  شونیاز بچه ش وجود نداره. پس محاله بدشون رو بخوان. محاله ناراحت زتریعز يموجود چیه ایدن نیا يتو یواسه هر انسان
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ز ا یلیخ دیبلد نباشن درست رفتار کنن. شا ایلیخ دیلحظه دردش رو داشته باشن. شا هیقطره اشکش،  هیبخوان. محاله طاقت 

بد  یشه کس یبچشه. نم ،یهر انسان نِیزتریقانون استثنا نداره. عز نیاشتباه کنن، اما ا تشونیحرکات و ترب يپدر و مادرا هم تو

 شه، اما کو گوش شنوا؟ یرو بخواد. محال ممکنه. نم نشیزتریعز

 تازه کرد و ادامه داد:  ینفس

ما!  یبا فرهنگ خاص و سنت ران،یبسته ا طیمح يه. خصوصا توکه دختر جماعت اگه حواسش نباشه به فنا رفت نیخالصه ا -

. جنس ی. خودت رو بشناسی. مطالعه کنیحواست رو جمع کن دیتونه به دادت برسه. پس با یخدا هم نم يدیاگه لغز رانیتو ا

 یلی. خيارین وقت کم هیتا  ،ی. تفاوت ها رو درك کنیاونو بفهم يازهای. نیخودت رو بفهم يازهای. نیمخالفت رو بشناس

حال و روز االن توئه.  نیزنه هم یرابطه اشتباه به دختر م هیکه  یبیآس نینه. کم تر اشونمیلیخ شن،یاشتباهات هستن جبران م

دختر  هیاما  شه،یبعد از دو روز حالشون خوب م یشکست عشق نیبزرگ تر برسه. پسرا تو بدتر يها بیخدا به داد آس گهید

 تباه بشه. ندشینا به جا رو بخوره و آ یدلبستگ هیممکنه تا آخر عمرش چوب 

 زانوانش گذاشت و رو به من گفت: يتشک نشست. دست من و تبسم را رو يو تو برخاست

 فیبهت رحم کرده که اهل سوء استفاده نبوده. با تعر یلیدونم خدا خ ی. فقط مهیندارم که اون مرد ک نیبه ا يو اما تو، کار -

از زن سهل  م،یطرف از زن تسل نیبدون، مرد جماعت از زمان حضرت آدم به ا نویاما ا ه،یآدم خوبمعلومه  يکه کرد ییها

هم نداره. زن اگر غرور نداشته باشه،  ییکایو امر یرانی. ارهیکنه و م یازش رو برطرف مین یزن نیبوده. با همچ زاریالوصول ب

نداره و تا آخر عمرش تو  یچیروحش ارزش قائل نباشه، همستقل نداشته باشه، اگه واسه جسم و  تیاگر عزت نفس و شخص

رو  خیزنه. برو تار یو رام کنه قدرت زنانگ ریمرد رو اس هیتونه  یکه م يزیو دستمال هزار دسته. تنها چ یلیخور و طف يسر

ش بند بود، اگه به قول خودت نفست به نفس یکس، حت چی. به خاطر هریبگ ادیو  نیقدرتمند رو بب يبخون. رفتار زن ها

 هیارزش زن بودنته.  ته،ی. منظورم کرامت انسانستین یالک يو لج باز يرو خرد نکن. منظورم غرور کاذب و بچه باز تتیشخص

آدم تو صف  یکه به جز تو کل ی. نه واسه کسیو قانون یو رسم یشرع ته،یکه مرد زندگ یاما واسه کس ،يایکوتاه ب دیبا ییجاها

 . يایکه به قول خودت، اصال به چشمش نم اکویمثل د یکس ایخواد  یم شیاز زندگ یدونه چ یکه هنوز نم یکس ایداره 

 نشست. میموها يرو میکل اتاق را در برگرفت. دست خاله مر میها يها ينتوانستم خودم را کنترل کنم و صدا باز

 نویاما ا ره،یم یمئنه که از شدت غصه مکنه محاله جون سالم به در ببره. مط یکه فکر م ادیم یهر آدم یتو زندگ ییروزا -

که  نهیکنه. مهم ا یرو حل م زینه عزا و غمش، زمان همه چ ش،یو شاد ی. نه خوشستین داریپا شیچیه ایدن نیبدون دخترم ا

 يروزیشکست نخوره قدر پ شیکه تو زندگ یشتر از جا بلند شه و از نو شروع کنه. کسیبا قدرت ب یخوردن نیآدم بعد از هر زم

. من حال خرابت رو درك یو بردن کاپ قهرمان يباز يبشه واسه راند بعد یکه درس نیدونه. شکست خوبه به شرط ا یرو نم

. ينشد بهیجوانمردانه غر يو باز یخالقا يچون هنوز با ارزش ها ،یبره توئ یرو م يباز نیکه ا یدونم اون یکنم، اما م یم

 يها ییبایبا ز ،یرانیا لیزن اص کی. چون هنوز مثل یدفاع کن تتیثیو از ح يذارکه الزمه پا رو دلت ب ییاون جا يچون بلد
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رو،  شیکه شاداب رو نداره. نجابتش رو، خانوم هی. حسرت مال اون کسيغصه بخور دی. تو نبايریجنگ م دونیدرونت به م

 .زمیرو! حسرت مال اونه عز شیکرنگیرو، هوش و استعدادش رو، صداقت و  شیدوست ادهخانو

 : اریدان

دختر الغر اندام و سر  دنیاما با د اد،یبه چشمم ب ییکردم تا مگر نام آشنا یراندم و با دقت به اسم کوچه ها نگاه م یم آهسته

 "وقت صبح؟ نیآمد ا یاز کجا م"کرد، کارم راحت شد.  یم تیبه جلو هدا شیرا با نوك پا یکه سنگ کوچک يریبه ز

 رد،یکه سرش را باال بگ نی. بدون استادمیا شیرفتم و رو به رو کشیم و از سمت مقابل نزدشد ادهیرا پارك کردم و پ نیماش

بود.  دهیکش نییرا پا شیآمد. شانه ها یبه نظر م نیسنگ یلیهمراه با سنگش مرا دور زد و به راهش ادامه داد. کوله اش خ

 "بعد از شرکت خانه نرفته؟ روزید یعنی"

چقدر "به وضوح جا خورد.  دنمیکفشم ماند و آرام آرام باال آمد. از د يگذاشتم. نگاهش رو سنگش يرا رو میرفتم و پا جلو

وحشتناك  يدر کنار قرمز شیپلک ها ریز یاهیو س يو چهار ساعت گذشته. گود ستیب نیدر ظرف هم "الغر شده بود!

 نیاز ا شتریدختر ب نیشوم تا ا از قالب خشکم خارج یکردم کم یکرده بود. سع جادیا يچشمانش منظره رقت بار يدیسف

 و دلزده نشود. دهیترس

 ؟ياحوال خوشحال خانوم فرار -

کرد. جواب  یسالم م یطیخصلتش را دوست داشتم. تحت هر شرا نیلب سالم کرد. ا ریلغزانش تر شد. ز یکردم عدس حس

 دادم.

 سالم. -

 خواست. یته باشند تکه سنگش را مکه عروسکش را گرف يزد. مثل بچه ا یکفشم دو دو م يمصرانه رو نگاهش

 وقت صبح؟ نیا يکجا بود -

 رفتند. یم نییکه بر دوش داشتند، باال و پا ینیکوچکش با وجود بار سنگ يها شانه

 خونه. رمی. االنم دارم منایخونه تبسم ا -

 "! يبخواد. شما چه کاره ا نداره. هر جا که دلم یبه تو ربط"گفت  یهم نم يدخترها در اوج دلخور هیداد. مثل بق یم حیتوض

 داد. یدلخور بود. دلشکسته بود، اما رفتار چندش آور و لوس از خودش نشان نم

 !2آها. خوشحال شماره  -

 زدم و گفتم: یخسته اش پرسشگر بود. چشمک نگاه

 !گهید شهیم نیاسم اونم هم یمعن -

که  دیفهم یحساب سراگشت کیجات دهد، اما با خواست سنگش را ن یکرد. انگار م کینوك کفشش را به کفش من نزد یکم

 کرد و گفت: میقا گرید يرا پشت پا شی. پادیکش ی. آهدیآ یاز عهده من بر نم

 آره. با اجازتون. -
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از گذشتن از خط  ار،یبه دستش دست بزنم. من، دان دمی. خواستم متوقفش کنم، اما ترسرمیبرود. خواستم دستش را بگ خواست

 شدند. یطرف کیو شانه اش  فی! بند کوله اش را گرفتم. کدمیدختر ترس کینشگر قرمزها و نگاه سرز

 صبر کن. -

 برگرداند. دور و برش را نگاه کرد و گفت: شیرنگ را به جا یرا باال انداخت و بند پهن ارتش شیبازو

 .شهیواسم بد م نهیبب یکی. نیبر نجایکنم از ا یخواهش م -

 .گهید يجا هی میریشو. م نیسوار ماش ایب يه دوست نداراما تو اگ ست،یمن مهم ن يبرا -

 گفت: يتند به

 .ستمیناراحت ن یراحت باشه. من از کس التونیخ نیاومد یاگه واسه عذرخواه -

 را درهم کرد. شیکج شد. پوزخندم اخم ها یکم لبم

 م؟یجا حرف بزن نیهم ای یشیکنم. حاال سوار م یدرصد فکر کن من از تو عذرخواه هی -

 و گفت: دیلبش کش يکالمم چشمانش را گرد کرد. زبانش را رو صراحت

 م؟یدر چه مورد حرف بزن -

 را بغل کردم و گفتم: دستانم

 .یرو گرفت متیپس تصم -

 رفت. هول گفت: ابانیبه سنگ زدم که تا وسط خ یرا بلند کردم و ضربه محکم میپا

 .میبر .ارنیحرف در م ننیب یها م هینه. همسا نجاینه نه. ا -

 رفت. در دل گفتم: نیخودش جلوتر از من راه افتاد و به سمت ماش و

 "کوچولو. ستمین اریکه دان امیبرن یوجب میاگه من از پس تو ن" -

با دهان باز نگاهم کرد و بعد از  یعقب انداختم. کم یصندل يرا زدم و از پشت کوله را از دوشش جدا کردم و رو موتیر دکمه

 شان با عجله سوار شد. کوچه طیشرا یبررس

 :شاداب

 لیدل یهم ب دی. شادمیترس یم لیدل یاز استرسم کاست. از چشمانش ب یچشمش گذاشت و کم يرا رو یآفتاب رهیت نکیع

 یحرکت اما گرسنه ترسناك بود. وقت یتمساح آرام و ب کی يمرداب ژرف خطرناك، مثل نفس ها کینبود. نگاهش مثل 

 توانستم حرف بزنم. یر مراحت ت دمید یچشمانش را نم

  ن؟یزودتر حرفاتون رو بگ شهیم -

 را باال انداخت. شیابروها

 شه!  ینچ. نم -

 .شهیخوام برم خونه. مامانم نگران م ی. مستیخوب ن ادیمن حالم ز -
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  رون؟یب يو از شرکت اومد يدونه قهر کرد یمامانت م -

 .دمیکه کش يآن درد اورین ادمیفکر نکنم.  روزیبه د بگذار

 دونه.  ینه نم -

 شه. یو نگران نم يکنه سرکار یپس االن فکر م -

دهم.  رییها را تغ چهیدر ریمس یکردم کم یکرد. سع یم تیرا اذ میها نوسینشست س یصورتم م يتو میکه مستق يکولر باد

 و گفت:  دیکش نییها را پا شهیدست برد و کولر را خاموش کرد و ش

  ؟یچ گهید -

دو برادر  نیبودم ا دهیساعد باال زده بود. هرگز ند يرنگش را تا رو یخاک راهنیرخش نگاه کردم. پ یو به نم را چرخاندم سرم

ساعت صفحه  کیتفاوت که  نی. با ايو شلوار پارچه ا راهنیپ شهی. همنیشلوار ج یحت ایبپوشند  شرتیت رونیب طیدر مح

هم در  لیبست. موبا یوقت ساعت نم چیمان را هم نداشت. هه اریدان یول دکر یم ییخودنما اکویمچ د يرو یدرشت مشک

 نداشت؟ یعنیوقت.  چیبودم، ه دهیدستش ند

 بخورمت؟  یترس ینم -

 . منظورش چه بود؟ختیر قلبم

 . دمیبه در چسب اریاخت ی. بدمید اهیبزرگ س نکینگاهم کرد. به خدا قسم که برق چشمش را از پشت آن ع کوتاه

 ه؟یمنظورتون چ -

 داد.  یعذابم م دششخنین

 ؟یستیعمران ن يتو مگه دانشجو -

 داشتم.  یاز صورتش بر نم چشم

 هستم. -

 داشت.  نیچ شیابرو نیاما ب د،یخند یم لبش

 خورم. یبرم و گوشتشون رو خام خام م یتو نخم برن، سر م ادیرو که ز ییکه من آدما يدیپس حتما شن -

 بودم.  دهیمورد را نشن کی نیا

 .مدینه. نشن -

 کرد.  نییرا باال و پا سرش

 .یکن اطیبهتره احت يدیحاال که شن یخوبه، ول -

 نشستم و گفتم:  صاف

 ترسم. یاما من از شما نم ن؟یکن دمیکه تهد رونیب نیمنو آورد -

 گفتم مثل ...  یم دروغ
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 ام شد. رهیخ میزد و مستق شیموها يرا رو نکشیبار کوتاه نبود. ع نیا نگاهش

  ؟یرست یواقعا نم -

 دادم. یجواب م يشتریب تیگذاشت با قاطع یچشمش م يرا رو نکشیع اگر

 نه.  -

 پوزخند. یتمسخر، ب یدفعه خنده اش خالص بود. ب نی. به جان خودم ادیخند

 دماغم جلو آورد و گفت:  کیرا تا نزد دستش

 شو. ادهیآدم دروغگو. حاال پ ينجایا -

 و برم را نگاه کردم. بازار تهران؟  دور

 نجا؟یا -

 را داخل آن گذاشت.  نکشیرا باز کرد و ع داشبوردش

 .نییآره. بپر پا -

  ن؟یحرف بزن نیخوا یم نجایا -

 درهم رفته بود. شیطور که خم بود سرش را باال گرفت. باز اخم ها همان

 شو بابا.  ادهی. پیزن یو انقدر حرف م يخورد یخوبه شکست عشق -

 بدهد؟! ياش را باخته بود دلدار هیهمه روح نیکه ا یست به آدمتوان یم اریبهتر از دان یکس چه

 مغازه نگاه کردم و گفتم: فیکث واریجگر خام دلم را به هم زد. با اکراه به در و د يبو

 گه؟یکجاست د نجایا -

 و گفت: دیکش رونیچرم پاره شده را ب هیبا رو يفلز یصندل

 .نیبش حرف نداره. نجایا گرینکن. ج ياون جور افتویق -

دوازده  تیبا وسعت نها يشهر را انتخاب کرده بود. مغازه ا یجگرک نیتر یو بهداشت نیخوش نماتر ن،یشک با کالس تر بدون

 .فیشکسته و کث يزهایپر مگس و م ییمتر و فضا

 و گفتم: ستادمیلنگه پا ا کی. همان طور نمیآن ها بنش يرو ایها دست بزنم  یخواست به صندل ینم دلم

 .نی. شما راحت باشستمیرسنه نمن گ -

 بر تن داشت اشاره داد و گفت: یخون يدور گردنش انداخته بود و لباس ها یسیشاگرد مغازه که لنگ خ به

 .ستمایخوش اخالق ن شهی. من هماریشاداب. انقدر ادا در ن نیبش -

نقش و  زیو نشستم. پسر ر دمیکش رونیرا ب یکرد. با نوك دست صندل یرا ثابت م شیصورتش ادعا يخاموش تو اهچالیس دو

 جوان جلو آمد و سفارش گرفت.

 آبدار باشه لطفا. گرشیدل، با دو تا نوشابه. ج خیدو س گر،یج خیده س -
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 کردم؟ یجا چه کار م نیکه از آن خون بچکد عقم گرفت. من ا يتصور جگر از

 نهیبود و دست به س دهیکش زیم ریرا ز شیپاهاکرد.  یبه من نگاه هم نم ینگفت. حت یچیآماده شدن غذا سکوت کرد و ه تا

نداشت. پوست گندمگونش  اکویبه د يادیشباهت ز يبراندازش کردم. از لحاظ ظاهر یچشم ریشده بود. ز رهیخ رونیبه ب

و اندامش الغرتر، اما قطعا  دیرس یطور. قدش بلندتر به نظر م نیهم زینتر بود. رنگ موها و چشمانش  رهیت اکوینسبت به د

 نوشته شده بود. شانیشانیپ يکه برادرند. انگار تو دیفهم یم دید یدو نفر را با هم م نیهرکس ا

 را کنار زد و گفت: شیو نان رو دیرا جلو کش ینیس

 بخور. گریج يکه منو بخور نیا يمشغول شو. به جا -

 دم. من و من کنان گفتم:قدر تابلو بو نیکه کنار لبش بود شرمم شد. از خودم حرصم گرفت که ا يتبسم محو از

 ترسم. یکم حساسه. م هی. در واقع معدم ستمیمن گرسنه ن -

 خودش گرفت و گفت: يبرا یبزرگ لقمه

 ؟یمسموم ش یترس یم -

 بخورم. يزیفضا چ نیتوانستم در ا یاش شود، اما واقعا نم يبزنم که باعث دلخور ینداشتم حرف دوست

 .ستیار نسازگ یینه. به خاطر معدمه. با هر غذا -

 به لقمه اش زد و گفت: يگاز

 نجایشهر مسموم شدم، اما از ا يرستورانا نیمعروف تر ي. از غذاشمینکن. من سال هاست که مشتر نجایا وارینگاه به در و د -

 یآلودگ یهر چ شینده. آت تیاهم فشونمیمونه. به دست و بال کث یتازه ست. نم گرشیبازار و پر تردده، ج کینه. چون نزد

 .ارهیکم سرحالت ب هیتونه  یم گریزردت فقط ج يرنگ و رو نیو با ا يداد تکه تو از دس یسوزونه. با خون یباشه م

که  يزیدو برادر عادتشان بود که هر چ نیپروا و راحت بود. اصال ا یمرد ب نی. چقدر ادیجمله آخرش از جگر خودم خون چک با

 .اورندیب میشد به رو یباعث خجالتم م

 را باال انداخت و گفت: شیاز حد صورت من. ابرو شیب یپوزخند داشت. احتماال از سرخ شیبلندکرد. لب ها را سرش

 .گهید بخور د -

 یگفت. خوشمزه بود. ب یبود. لقمه اول را مزه کردم. راست م شیمرد، تن دادن به خواسته ها نیاز دست ا یراه خالص تنها

بدجور  اریدان طنتیدستم و نگاه پر از ش يجلو یمتعدد خال يها خیبه خودم آمده س یوقتلقمه دوم بردم و  يدستم را برا اریاخت

 بودم. دهیرها شده بود و نفهم میدانستم و چقدر راحت ذهنم از غصه ها یکرد. چقدر گرسنه بودم و خودم نم یم ییخودنما

 .ارنیبگم بازم ب ينشد ریاگه س -

 مثل او. يشده بود، از زبان آدم سرد انیب اریانکه از زبان د نیبود. ا يجور کیحرفش  نیا

 خوشمزه بود. یلینه. ممنون. خ -

 را تکان داد و گفت: سرش
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 .یکه به من اعتماد کن يریگ یم ادیبه بعد  نیخوبه. از ا -

 آورده بودم. مانیقبل تر به صداقت وحشتناك و عذاب آور او ا یلیبه بعد؟ من از خ نیا از

 .میکار دار ی. هنوز کلمیپاشو بر -

 گذرد. یدانستم در سرش چه م یکاش م يا

 م؟یزن یحرف م یک -

 .شیها ییها و زورگو یمحل یب نیگرفت از ا یرفت. چقدر زورم م رونیتوجه به من پول غذا را حساب کرد و از مغازه ب یب

 .ستمین کاری! با شمام. من که باریآقا دان -

 صورتم آورد و گفت: کیصدا دادند. سرش را نزد شیپا ریز يها زهی. به شدت! آن قدر که سنگردیچرخ

رو ندارم. کشته  یغرغرا و تحمل ناز و نوز جنابعال دنیهم به شن يعالقه ا چیو در ضمن ه ستمین کاریمنم ب يادآوریمحض  -

ساکت باش و بذار اما به وقتش. تا اون موقع لطفا  م،یزن یپس م م؛یزن ی. گفتم حرف مستمیمرده چشم و ابرو و قد و باالتم ن

 به کارم برسم.

 نبود. به خدا نبود! ایدن نیا يآدم تو نیاز ا زتریانگ نفرت

 :اریدان

 

بچه  کیشد از  یطور ساکت م نیا یحق داشت. وقت اکویزد. د یداده بود و حرف نم هیکرده و مغموم تنه اش را به در تک بغ

ام را رها کرده بودم  یشدم. کار و زندگ يباز نیا یفرستادم که قاط . در دل به خودم لعنتدیرس یدو ساله هم بچه تر به نظر م

 دختر دهم. نیتا جگر به خورد ا

غذا خوردنش  يهم بد نگذشته بود. تماشا ادیافتاده بود. لبخند زدم. با او ز شیکردم. با لجاجت به جان دکمه مانتو نگاهش

 ینم زیبار هم با دستمال دهانش را تم کی هیه اش. هر چند ثانجالب بود. نه نگران پاك شدن رژلبش بود نه ژست عشوه گران

را بفهمم.  میداد مزه و طعم غذا یکرد و اجازه م یمخم را له نم گرید يزد و مثل دخترها یغذا خوردن حرف نم نیکرد. ح

 يصبحانه ها نیبهتراز  یکیتوانستم حداقل به خودم اعتراف کنم که  ی. ميگریخورد، مثل هر آدم د یغذا م ایر یراحت و ب

 دو نفره را تجربه کرده بودم. 

خواست حرف  یسکوت شکسته شود. دلم م نیخواست ا یبار دلم م نیدر جمع. اما ا یدادم، حت یم حیسکوت را ترج شهیهم

ر مظلوم طو نیدادم غر بزند و سوال بپرسد تا ا یم حیکه صبحانه را زهرمارش کرده بودم عذاب وجدان داشتم. ترج نیبزند. از ا

 برود. ورساده اش  يو با دکمه مانتو ندیو آرام بنش

 خوشحال؟  -

 دور دکمه اش حلقه کرد. شتریرا ب انگشتش

 بله؟  -
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 یبود و جواب م رفتهیکه خوشحال را به عنوان اسمش پذ نیاز همه ا باتریکرد و ز یکرد. لج نم یبود. قهر نم اکوید هیشب چقدر

 داد.

 . من نخ و سوزن ندارما. شهیشلوارت معلوم م پیز شی. اگه بکنهیبد يجا يداد ریکه بهش گ ياون دکمه ا -

 اما حاضر بودم قسم بخورم که فحش داده. دم،یگفت که من نشن يزیچ رلبیدستش را از دکمه جدا کرد و ز عیسر

 خوشحال؟  -

 ه؟یچ -

 بود.  یعصبان یعنی "بله" يبه جا "هیچ"

 نه؟ ایخوبه  اکوید یپرس ینم -

 و بعد جواب داد:  دیچند لحظه نفسش بر يبرا

 حتما خوبه که شما رو فرستاده سراغ من. -

 خنده ام را گرفتم.  يزور جلو به

 اون منو فرستاده؟ یدون یاز کجا م -

 . گهید نی. حتما به درخواست اون اومدنیزاریمن ب يشما که از چشم و ابرو قد و باال -

 نتوانستم نخندم. گرید

 ق چشم و ابرو و قد و باالته؟ اون عاش یعنی -

 نگاهم کرد. دهیو رنج دلخور

 نبود.  نیمنظورم ا -

 بود؟ یپس منظورت چ -

 منگنه گذاشته بودمش. گناه داشت.  ينفسش را فوت کرد و جواب نداد. تو یکالفگ با

دلمم به حال تو نسوخته.  رو که دوست ندارم انجام بدم. يتونه منو مجبور کنه کار ینم یمنو نفرستاده و البته کس یکس -

 . ومدمیدادنت هم ن يواسه دلدار

 دکمه اش را مچاله کرد. دوباره

  ؟یپس چ -

 ام واضح باشد. یتفاوت یو ب ردیهست بم میدر صدا یکردم اگر حس یسع

 رشته م دفاع کنم.  تیثیخوام از ح یم -

 تعجب گفت: با

  ؟یچ یعنی -

 .يبد صیرو از ماسه تشخ مانیس ی. بهتره حداقل بتونيرشته شد نیوارد ا یحاال که اشتباه یعنی -
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 شده. از دور ساختمان بلند شرکت را نشانش دادم و گفتم:  جیمشخص بود گ کامال

 داشته باشه. شرفتیپ يبخوره و جا ندتیباش که به درد آ یمنش ییجا یبش یاونجا شرکت ماست. اگه قراره منش -

 ن چرخاند. اجازه فکر کردن را از ذهنش گرفتم. من و ساختما نیدهان باز نگاهش را ب با

 ابونم،یچون همش تو بر و ب فته،ینم نجایبار هم گذرم به ا هی ی. ماهیدارم و نه سهم یام. نه پست یمنم اونجا کارمند معمول -

 ،ياغ دارسر يبهتر ي. اگر هم که جايکنم. البته اگه دوست دار تیتونم معرف یخوان. م یم یدونم چند تا منش یاما م

 .ستین ياصرار

 خم شد.  شیها شانه

 کنم. دایتونم کار پ یمن خودم م -

 زدم.  استارت

 .یباشه. هر طور راحت -

 اصرار کنم. تند گفت:  شتریفشرد نگاه کرد. احتماال انتظار داشت ب یکه پدال گاز را م میپا به

 .ادیو ترحم خوشم نم يمن از دلسوز یممنون از لطفتون، ول یلیالبته خ -

 . دیایکه به چشمش ب ظیزدم. آن قدر غل پوزخند

 ه؟یمشکل تو چ یدون یم -

 سرش را تکان داد. دور زدم و گفتم:  فقط

 .يذار یرو به حساب ترحم م یهمه چ ،ینیب یدر خودت نم ینکته مثبت چی! چون هنییاعتماد به نفس پا -

 . سکوت کرد. دیخواب بادش

 ه؟یچ یدون یت م گهیمشکل د -

 گردنش فرو برده بود. آرام گفت:  يرا تو سرش

 نه. -

 کنم گفتم:  یکردم تندتر رانندگ یم یکه سع یحال در

که  ستمین یکه من آدم يدیفهم یم يکرد یکوچولو م قیتحق هیحداقل  ای يکرد ی. اگه باور میکن یرو باور نم عاتیشا -

 دل بسوزونم. یواسه کس

 . دمیتور کوب را به یگوشه چشم نگاهش کردم و پنالت از

 .نتییپا يویک ياعتماد به نفس و آ نی. با ایبکش دكی ياون اسم مهندس که تو بخوا فیح جهیدر نت -

 

 :اکوید
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حال  دنینامربوط به او به مهندس بود و پرس یخاموشش! تنها تماس تلفن یو گوش اریخبر از دان یروز در خانه ماندم. ب تمام

 یعاطفه و ب یبرادر ب نیکجا بود ا ار؟یبود. کجا بود دان دهیشناختم زنگ زدم، اما نرس یم که در کرج یی! به هرجانیهم ا،یمیک

 رحم من؟ کجا بود خدا؟!

 زیکه لبر ی. مثل جامختهیاز کجا به جانم ر یهمه خستگ نیدانستم ا ی. نمدمیتختم دراز کش ياز سال ها تمام روز را رو بعد

 یزندگ يو برا ردیبگ ادیزنده بودن را  یکردم که کم یکردم؟ چه کار م یچه م ارینبا دا دیشده بود. من با زیشود، صبرم سرر

چطور  ؟یکردم؟ به چه زبان یم یشدن را حالج زیعز کیدوست داشتن و نگران  یمعن شیزنده ها ارزش قائل شود؟ چطور برا

من  دیچشم من نبوده. شا يکمد جلو یآن سوراخ لعنت دیدادم که شا یم حیتوض شیگفتم؟ چطور برا یم میاز ترس ها شیبرا

 کیتوانم  یترسم، چون نم یترسم. م یم نوزام و ه دهیام و ترس دهیدرد کش شیباشم، اما من هم پا به پا دهیرا ند زهایچ یلیخ

 د؟یفهم ینم اریتوانستم. چرا دان یتوانم. نم یاز جانم را در خاك بگذارم. نم يتکه ا گریبار د

مانده  رونیما از خاك ب يگر یکه به خاطر ناش انیچشمم بود و دست کوچک دا شیر و مادرم پروز بدن غرق خون پد تمام

 نیا اریچشمم بود و دان شیپ اریدان ياز آن صحنه ها برا یکی دنیهمه سال وحشت د نیا يبود. تمام روزِ امروز و تمام روزها

 .دیفهم یبرادرِ برادر مرده من نم

را از شدت درد و خشم بر  می. دندان هادمیاش را از پشت در اتاقم شن یزنگ گوش يفتم و صدابار هزارم شماره اش را گر يبرا

ساتن ستون  یروتخت يرا دو طرفم رو میکفپوش اتاق گذاشتم و دست ها يرا رو میتخت نشستم. پاها يو رو دمییهم سا

 .دیچیبود در اتاق پ اریمنحصر به حضور دانو عطرش که  گاریاز س یتلخ بیرکت يشد. بو دایکردم. در را باز کرد و قامتش پ

 شرکت؟ یچرا نرفت ؟یینجایا -

 حوصله تر! از نگاهش سردتر! از تمام عمر او خسته تر! یب شیاز عطر او تلخ تر بودم. از صدا من

 ؟یکن تیذره احساس مسئول هی يخوا یم یک -

 هوا، هوا را شکافت. یبلندم ب يصدا

 ؟یکن تیذره احساس مسئول هی يخوا یم ی! کاریخدا دان يمحض رضا -

 انداخت و گفت: انیچند لحظه! نور را در اتاق به جر يبرق رفته بود خشک شد، اما فقط برا زیکه به سمت پر دستش

 شده؟ یباز چ -

 باز؟ باز؟ باز؟

 مرا از پا درآورده بود. اریخاموش دان یگوش نیاسترس ا میشد. در کنار تمام دردها ینباشم. داد نزنم، اما نم یکردم عصبان یسع

و  ییدونم کجا یکه نم یطیدر شرا یفهم یچرا نم شم؟یمونم نگران م یخبر م یازت ب یکه من وقت یفهم یتو چرا نم -

 ها؟ ست؟یو واست مهم ن یفهم یم ای ؟یفهم یکنم؟ نم یخاموشه هزار تا فکر م تیگوش

 .اریبر صورت دان سرش را تکان داد. دستانم را مشت کردم که مشت نشود الیخ یب
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جون تو تنم  گهیرو ندارم. بفهم که د شیرو ندارم. تحمل چند وقت پ شیاعصاب چند سال پ گهی. بفهم که من داریبفهم دان -

موهام روز به روز داره  دیسف يتارها نیلرزه. بب یم یدستام گاه گهید نی. ببستیسابق ن یکمرم به راست گهید نینمونده. بب

 خسته ست. بفهم که تنهاست. اکوی! بفهم که داریدان نی. ببشهیم شتریب

 خم شد. میافتاد. شانه ها نییشکست. سرم پا میصدا

از دست دادن تنها  یِترسِ لعنت نیترسم. بفهم که ا یتنهاتر شدن، م نیخسته شدم. بفهم که از ا ییتنها نیبفهم که از ا -

 نکن. تیو انقدر منو اذتونه خودمو بکشه. بفهم  یمونده از خونوادم، م یعضو باق

 نشست. آخ خدا!  یبرادرم، جانم م هیکه در ر يدود ریزشت و زمخت فندك. باز نگاه کردن به مس ي. باز هم صداگاریهم س باز

 ستیکه ن یجنگ تن به تنم، با تن ریدرگ

 ستیکه ن یخورم از دشمن یشکست م دارم

 ا باز کرد. انگار نه انگار. به خدا انگار نه انگار!ر راهنشیپ يگرفت و با دست دکمه ها شیرا با لب ها گاریس

 سپر شده ست دنیکه محض در يا نهیس با

 ستیکه ن یمنیدهم به خنجر اهر یم دل

و پر درد  دهیکردم. خم یحس م میزد. طعم خون را در گلو یوضع معده ام را داد م یهم خراب مقینداشتم و نفس ع نفس

خودم داخلش گذاشتم. لباس  يو شلوار برا راهنیو دو دست پ دمیکش رونیرا ب یکوچک اهیبرخاستم و کمد را باز کردم. ساك س

اما آمد و با لحن  دیایزدم. انتظار نداشتم دنبالم ب رونینگاهش کنم از اتاق ب یتکه ح نیو مسواکم را هم برداشتم و بدون ا ریز

 :دیخونسردش پرس

 قهر؟ خونه بابات؟ يریم يدار -

 توام ییِنهاشکل سومِ تبِ ت من

 !ستیکه ن یکن خطوط مرا خواندن ریتصو

 او پوزخند زدم. يبار من به جا نیا

 خونه بابا. رمیآره. دارم م -

که  دمید یآمد! جلو رفتم. هنوز آن قدر در خودم قدرت م رونیآن شعله سوزان از وسط چشمانش ب ایبود  گاریدانم آتش س ینم

 چه. یعنیبدهم برادر بزرگ تر  ادشیستم توان یبچه چموش را رام کنم. هنوز م نیا

 تونم مواظبت باشم. نگرانت باشم. ینم نیاز ا شتریب گهید -

 معده ورم کرده ام گذاشتم. يرا گرفتم و رو دستش

 تونم. ینم گهی. دنیبب -

 و خاموش شد.کند پر از نور شد و بعد سوخت  یکه اتصال ینگاهم هر چه بود مثل برق از تنش رد شد. چشمانش مثل المپ در
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دستانم گرفتم. هنوز آن قدر دستانم  نی. مچ پهنش را بختیفرش ر يسوخت. آن قدر سوخت که خاکسترش رو یهم م گاریس

دوانده باشد استوار  نیهزار ساله در زم شهیکه ر یهلش دادم، اما مثل تنه درخت ی. کمردیبزرگ بود که کامل مچش را در برگ

از من حساب  دیبودم، برادر بزرگ ترش و با اکویکردنش گذشته بود، اما هنوز من د هیتنب ماند. وقت کتک زدن و شیبر سرجا

 برد. یبرد. به وقتش خوب حساب م یدانستم که م یبرد و م یم

 زجرکش نشم. يجور نی. بلکه ايمرد انیکنم به خودم بقبولونم که همون روزا تو هم با بابا و مامان و دا یم یسع -

 شدند. رهینشستند و به من خ شانیدر جا اهیس يه شد رانیدخمه و دو

 مردم. انی. واسه تو، منم همون موقع با بابا و مامان و دایبه خودت بقبولون يزیچ ستیتو هم که الزم ن -

 رفتم. و

 بود. ارینجات دان يراه برا نیآخر نیا چون

 :اریدان

 کرد، از خانه رفته بود. یکه قهر نم ییاکویدبدتر!  ینداشت و حت یآخر زده بود. شوخ میبار به س نی! ایلعنت

گرفتم. قطعا با  شیرا بستم. منتظر آسانسور نشدم و راه پله ها را در پ راهنمیپ يدکمه ها عیدو لبم گذاشتم و سر نیرا ب گاریس

ختم. همزمان کوچه اندا يکند. نفس زنان خودم را تو یگذاشتم رانندگ یتوانست و نم یوضع خراب اعصاب و معده اش نم نیا

 نیماش ریباال آمد. وسط راهش، در مس یتند سنگ مهین بِیاز ش دیسف يتارایو و دیچرخ هپاشن يرو نگیبا ورود من در پارک

 نیتا انتها سوخته را به زم گاریرا به من دوخت. س شیفرمان گذاشت و چشم ها يرا رو شی. ترمز کرد. دست هاستادمیا

 راننده را گشودم و گفتم: سمت. نفس گرفته ام را تازه کردم و در دمشییت ساآسفال يانداختم و با کف کفشم رو

 کنم. یم یبرو اون ور. من رانندگ -

 یپشت فرمان نشستم و ب میها یشد. با وجود تمام خستگ ادهیحرف پ یرا در تمام صورتم چرخاند و ب هشیعاقل اندر سف نگاه

 :دمیداشبورد گذاشت. پرس يرش را روگاز گذاشتم. س يرا رو میرا بپرسم پا ریآنکه مس

 ؟يدرد دار -

 بود. ظیاما لحنش پر از غ دمیاش را ند چهره

 .اریدست از سرم بردار دان -

 زدم. لبخند

 ایخوب باشم  اد،ین ای ادی. خوشت بيکرد یروزاشم فکر م نیبه ا دیبا ،ياون همه واسه نجات دادن من دست و پا زد یوقت -

 و نفس بکشم. ینفس بکش یخان داداش. تا وقت شتمیر خیمن ب ،ینکن ای یبد، تظاهر کن

 زد. انگشتش را به سمتم گرفت و گفت: یم یرگیاش از شدت هجوم خون به ت یشانیرا بلند کرد. پ سرش

 تونم خفه ت کنم. پس خفه شو و حرف نزن. یاالن م نیام که هم یاون قدر از دستت عصبان -

 کرد. یاش م یعصب شتریمن ب يو لبخندها يتهابش کاسته شود؟ انگار خونسردال نیاز ا یکردم که کم یم دیبا چه
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که من  یقبول کن يخوا یم ی! بابا کيری! بهونه گی. بداخالقي. اعصاب نداريدیم ریگ یلیخ ای. تازگيشد رینه. انگار واقعا پ -

 نیچرا منو هم ستم؟یلحظه دادن ن که من آدم گزارش لحظه به یقبول کن يخوا یم یک اد؟یسرم نم ییبادمجون بمم و بال

اومده بود. من  شیو چهار سال پ ستیب ادیسرم ب ییاگه قرار بود بال ؟یترس یم یاز چ ؟یکن یکه هستم قبول نم يجور

 ؟يدینفهم نوی! هنوز ایزندگ نیمحکومم به ا

 اد زد:تمام عضالت صورتم در هم شد. د اریاخت ینشست که ب میرحمانه بر بازو یمحکمش چنان ب مشت

 بزن به چاك! ایخفه شو  ای -

 و گفتم: دمیرا مال میبازو یکم

 . فقط بگو خونه بابا از کدوم طرفه؟شمیباشه بابا. خفه م -

 پر شراره اش را از من گرفت و گفت: چشمان

 کردستان! -

 ریو با تح دمیترمز کوب يوچرا، اما با تمام وجود ر دمیارسال کرد. خودم هم نفهم میرا به پاها ستیبالفاصله فرمان ا مغزم

 گفتم:

 کجا؟ -

 من به جلو پرتاب شد و با خشم گفت: یترمز ناگهان از

 چه طرز ترمز کردنه؟ نی! اوانهید -

 دردناکم را ماساژ دادم و شمرده گفتم: گردن

 بود؟ یمنظورت از کردستان چ -

 طعنه گفت: با

خوام برم اونجا. منظورم  یفاصله داره. م نجایاز ا لومترمید ک. حدود پونصد ششصرانهیا یغرب ياز استان ها یکیکردستان  -

 .نهیا

 نبود. آهسته گفتم: یخوب ینبود. اصال شوخ یخوب یشوخ

 .میزن یکم استراحت کن. بعد حرف م هیخونه.  میبرگرد ای. بستیتو حالت خوش ن -

 را باز کرد و گفت: کمربندش

 .نییبرو پا -

 خدا!  يرا بستم. ا چشمانم

 .ستیمن و تو ن يکار؟ کردستان جا یاونجا چ يبر يخوا ی. میهست یاالن عصبان واکید -

 و گفت: دیرا کش رهیدستگ

 . برگرد خونه.يایاز تو دعوت نکرد که ب یکس -
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 نبود، اما محال بود به آن شهر برگردم. ادمی يادیز زیرفتم. هرچند چ یکه نم البته

فرو بردم.  میموها انیبار م کیبار به کمر زدم و  کیرا نگاه کردم. دستانم را اش  دهیآهسته و کمر خم يشدم و قدم ها ادهیپ

 :دمیبار آخر نال يبرا

 .یرس ی. به اونجا نمياری. دووم نمستی. تو حالت خوش ننییپا ایب طونی! از خر شاکوید -

توانم  یدانستم که نم یم .دمیکوب یم نیرا بر زم میپاها يقرار ینگاهم کرد و در سکوت پشت فرمان نشست. با ب گذرا

 .ستمیمتوقفش کنم. با سر فرو افتاده به دور شدنش نگر

 رفت، برگشت ندارد. نیزد که ا یدر سرم داد م ییصدا

 : اکوید

شدنش  کی. ترمز کردم و با لبخند به نزدندیرفتن مرا بب اوردی. همان طور که او طاقت ننمیرا بب دنشیدو اوردمین طاقت

زدم،  یم رونیغذا از خانه ب یپول، کم یکم يمن به هوا یمن همان بچه چهار ساله بود که صبحا وقت ي. هنوز براستمینگر

. از دیترس یکرد. م یگرفت و با چشمان خاموشش التماسم م یزد. تنها لباسم را م یکرد. حرف نم ینم هی. گردیدو یدنبالم م

 يرا راه انداختم. باز يباز نیکه از برادرم داشتم ا یشناخت نیهمو من با  دیترس یم شهی. همدیترس یکه بروم و برنگردم م نیا

 . دمیخودم از آن چشم پوش رسخودم، به خاطر ت یشد، اما به خاطر ناتوان یشروع م شیسال ها پ دیکه با يا

هب و صورت ملت دنیگذاشت. از د شیزانوها يرا رو شیخم شد و دست ها نیماش کیزنان خودش را به من رساند و نزد نفس

در مرکز ضربان مغزم بود و هر اخم و رنج او قلب مرا از  اریدان يقلبم تنگ شدند، چون جا ياش رگ ها ختهیبه هم ر يموها

 اش گذاشتم و گفتم: هشان يشدم و دستم را رو ادهیانداخت. پ یکار م

 .ستیحالم خوش ن ادی. من زنیتو بش -

بار سکوت کرد. مثل اکثر دوران  نینگفت. ا یچی. التماس داشت، اما هکرد. نگاهش درد داشت. غصه داشت. زجر داشت نگاهم

 دهیشد، ناد یم دیام لحظه به لحظه تشد یرا که به خاطر اضطراب درون يکردم درد یرا خواباندم و سع یاش! صندل یزندگ

 :دمیعوض کردن جو پرس ي. برارمیبگ

 از شاداب چه خبر؟ -

 آن بود. يدستش رو کیکرد انگار، چون مرتب  یدرد م گردنش

 خوبه. -

 ش؟یدید ؟یچ یعنیخوبه  -

 آره. -

 آورد. یاز خشم مجدد من به زبان م يریتک کلمات را هم به خاطر جلوگ نیخواست حرف بزند. هم ینم

 ؟يکرد يواسه کارش فکر ش؟یدیکجا د -

 را جلو برد و ضبط را روشن کرد. دستش
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 آره. -

 را بستم. بچه تخس و چموش من قهر کرده بود. زحمت لبخندم را فرو خوردم و چشمانم به

 

**** 

کردستان شروع شده بود. ضربان قلبم  یکوهستان يجاده چشم باز کردم. جاده ها دیشد يصبح به خاطر دست اندازها کینزد

 فتم:را مرتب کردم و گ میشده بود. با انگشتانم موها رهینگاه کردم که با صورت درهم به جلو خ اریاوج گرفت. به دان

 رونم. یمن م ،يبزن کنار. تو خسته شد -

شدند. تمام  یدرخت ها آشنا و آشناتر م یرا با من عوض کرد. کم کم مناطق، سنگ ها، کوه ها و حت شیو جا ستادیحرف ا یب

 گفتم: یکرد. مرتب به خودم م یحالم را خراب تر م اریچهره مسخ شده دان دنی. ددیلرز یام م یدرون ياندام ها

 .میاری. نکنه دووم نارهی. نکنه دووم نارمیه اشتباه کرده باشم. نکنه دووم ننکن -

 ششانیلهجه و نوع گو دنیو شن دمیو از مردم پرس ستادمیدر خاطرم نبودند. چند جا ا ادیز رهای. مسمیرا پشت سر گذاشت سنندج

شد و از هر  یتر م يقو هیمعده ام هر ثان يدارهاو خودم خوراندم. هش اریو به زور به دان دمیخر کیو ک ریحالم را بدتر کرد. ش

 ماندم. یاستوار م میپاها يرو دیروز را با کی نی. همکردم یکه بلد بودم سرکوبش م یراه

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

نگاه  اریبه دان یرچشمیشد. فرمان را فشار دادم و ز انیخود پرورش داده بود نما یما را در دامنه پشت يروستا که یکوه باالخره

آمد  یقفل شده بودند. به نظر نم نهیس يرو يدیکه با الق یسرد و دستان یبود. با نگاه رهیکردم. هنوز و همچنان به جلو خ

شد.  انی. روستا نمامی. کوه را دور زدمیخاك کرده بود یکینزد نیدر هم ییرا جا انیبود. دا ادمیآمده باشد، اما من  ادشی يزیچ

کنم.  یاز آن رانندگ شتریتوانستم ب یحس شده بودند. نم یب می. پاهادیتپ یقلبم را هم به عهده گرفته بود و م فهیمعده ام وظ

تر شده بود. دوست داشتم دستش را  قیتر و دق قیمع اری. نگاه دانمیشد ادهیرو نبودن روستا پ نینگه داشتم و به بهانه ماش

به  گریاز هر وقت د شتریب ار،یکردم، اما مقاومت کردم. امروز، دان یکه در جود خودم حس م یبه خاطر ضعف شتری. برمیبگ

 داشت. اجیبرادرش احت

ترکش ها و  يته بود و هنوز جاجنگ به طور کامل رخت برنبس يشده بودند اما هنوز رنگ و بو يچند اکثر خانه ها بازساز هر

 و اشتباه مرا به خانه مان رساند. دیترد يبدون ذره ا یشد. خاطرات بچگ یم دهید وارهایاز د یبعض يگلوله ها رو

 متروکه و مخروبه مان! خانه

 .میگو ینم چی. از حال خودم هرهیخ شتریو ب شتریشود و نگاهش ب یم دیسف شتریو ب شتریب اریکه رنگ دان دمید یم
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هرز بلند شده. در  يپر بود از علف ها اطمانی. حدمیرا دنبال خودم کش اریزنگ زده را باز کردم و دان یفشار در آهن یکم با

مادر. فکم قفل کرده بود. چند بار پلک  یاطیچرخ خ زیم ایسماور  ریز زیشد. مثل م یم دهید لمانیاز وسا ییایگوشه و کنار بقا

 شد؟ یمگر م اام م،یایبه خودم ب یزدم تا کم

مرگ آور رو به  ينشستم و به فضا میزانوها يرو ينتوانستم ادامه بدهم. گوشه ا گری. ددیچرخ یمبهوت دور خودش م اریدان

 نگاه کردم. میرو

 خونمون بود؟ نجایا -

 ... خدا

 !یبار نه با لحن پرسش نیرا چنگ زد و دوباره تکرار کرد اما ا شی. سرش را گرفت. موهادیچرخ

 خونمون بود. آره، خونمون!  نجایا -

 را فشار داد. شیها قهیشق

 .یبپوش نایاز ا دی. بايگفت مرد شد یبود. م دهیخر یبابا واسم لباس محل -

 آورد؟ یاش را به خاطر م یچهارسالگ يبود. کدام بچه ا ادشی اریبود. دان ادشی

 !دیسف رهنیبا پ اه،یبود. با شال دور کمر س يرنگش قهوه ا -

 اش را چنگ زد. نهیکه پنجه اش قفسه س مدید

 اکو؟ید ادتهی. میدوچرخه هم داشت -

 شد. یباز نم میام بند رفته بود و راه گلو یبود. بهتر از او، اما زبان لعنت ادمی

 .میزد یدور م نجای. ايکرد ی. منو ترك خودت سوار مینه. من نداشتم، تو داشت -

 ش را به سمت پنجره گرفت و گفت:. دستستادیا اطیح انیو م دیچرخ دوباره

 ادته؟ی. میمن و تو پشت اون پنجره بود -

 بود. ادمی

 ادته؟یبابا رو کشتن.  -

 بود. ادمی

 زانو نشست. يشد. رو خم

 ادته؟یجا افتاد.  نیهم -

 بود. ادمی

 .دیکش شیلب ها يرا رو زبانش

 ادته؟ی. ادیز یلیبود. خ ادیدو تا، هزار تا؟ ز ،یکیبهش زدن؟  ریچند تا ت -

 بود. ادمی
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را  دهیپوس یکرد عبور کرد و در چوب یوصل م یرا به ساختمان داخل اطیکه ح یبلند از دو پله کوتاه ي. با قدم هادیجا پر از

 میتک به تک ناخن ها دنیآن اتاق کوچک از کش دنیگذاشتم. د یم شیتنها دیگرفتم و بلند شدم. نبا واریگشود. دستم را به د

به تا شدن داشتند، اما لرزش  يدیشد لیم می. زانوهانمیاتاق بب انیمادر را در م انیعر نازهتوانستم ج ی. هنوز مدردناك تر بود

کمد  نیکه همه غارت شده بودند، چرا ا لهیآن همه وس انیخدا! از م يکرد. ا یم يریاز سقوط من جلوگ اریوحشتناك اندام دان

 ؟کرد یم یه ما دهن کجکه بود ب ییدرست همان جا نجایا دیبا یلعنت

 وجودش! ي هیمثل بق دیلرز یم اریدان يصدا

 .میکمد بود يتو -

 را محکم به چپ و راست تکان داد. سرش

 سوراخ داشت. هی. کمده دمید یمن م -

 .دمینااستوار جلو رفت. در دل نال يقدم ها با

 خدا کمکش کن. خدا کمکم کن. -

 همون سوراخه. نینگاه کن. ا -

 .دمینال

 دا به دادمون برس! خ -

 .دینال

 .دنشیکش یسرش م يبا موها -

 را عق زدم. مگر بشکند. بغضم

 .دمید -

 کردم؟ یکرد چه م ی. اگر سنکوپ مدیلرز یم

 وسط. نیانداختنش ا -

 را چنگ زدم. راهنمیرا چنگ زد. پ کمد

 .دمید -

 شد. رهی. به من خدیچرخ

 زد. یم غیکه ج دمیکه لباساش رو پاره کردن. د دمید -

 نفس بده. نفس بده. ایخدا

 هفت تا؟ ایتا؟  شی. چند نفر بودن؟ شدمید -

 کردم. یشکمم را حس م یداخل يشدن اندام ها سیخ

 جلو آمد. انگار مرده بود. یکم
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 کارش کردن. یچ دمی. ددمیمن د ،یدو تا دو تا، دسته جمع ،یکی یکی. دمی. من ديدیتو ند -

 خمره شراب صد ساله خورده باشد. کیکه  يمرد نیخورد. ع یتلو م تلو

 .يکرد یتو شونه م یکه گاه یی. همون موهادنیچیپ یموهاش رو دور دستاشون م -

 داد و چشمانش را بست. هیتک واریراستش را به د شانه

 که چاقو در آوردن. دمی. داکوید دمیمن د -

 که مادرم بود. یرا دراز کرد. به سمت دستش

 .اکوید دمی. ددمیچشم من. د يجلو -

را گرفتم و محکم  شیاما از ترس مرگ او جان گرفتم. به سمتش رفتم. شانه ها مردم،یشد. داشتم م یم فیضع شیصدا

 تکانش دادم و التماس کردم:

 کن داداش. هی. گرزمیکن عز هی. گراریکن دان هیگر -

 خون گرفته و نابود شده اش را. يرا باز کرد. چشم ها شیها چشم

 چشم من و تو، هم بهش تجاوز کردن، هم کشتنش. يا پسرش، جلوچشم دو ت يجلو -

 را محکم فشار دادم و التماس کردم: شیدر ذهنش ثبت شده بود؟ بازو قیطور کامل و دق نیچطور تمام آن روز، ا ایخدا

 کن. هی. تو رو به روح مامان گراریکن دان هیگر -

طور. دستم را محکم پس زد و با تمام قدرتش هلم داد. به  نیفکش هم هم يرو يزد. رگ ها رونیاش ب یشانیپ يها رگ

 .دیچیخوردم و درد در همه وجودم پ وارید

 !رتیغ یب -

 در مغزم فرو رفت. یمار سم کی شین يهمچون دندان ها ادشیفر

 ترسو! -

- ... 

 بزدل! -

- ... 

 ناموس! یب -

 شده بود. وانهیگرفت. د شیمشت ها انیرا م راهنمیپ قهی

 ؟ینیناموس شدن ناموست رو بب یو ب ینیاون کمد بش يتو الیخ یب ینستچطور تو -

 اش دل و روده خرابم را خراب تر کرد. از شدت درد جمع شدم. يقو مشت

 ؟ینیشدن سرش رو بب دهیو بر ینیبش یچطور تونست -

 کردم. یزد و من دفاع نم یزد. لگد م یمحابا مشت م یب
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 نیعمر با ا هیبهتر نبود تا  میمردیکشتن. بهتر نبود؟ م یما رو هم م تشین برم؟ نهام یچرا نذاشت ؟یکمکش کن یچرا نرفت -

 م؟یکن یننگ و عذاب زندگ

 ضربات کشنده اش لب باز کردم: ریز

 تونستم. یخواستم. نم یکشتن. من نم یرو هم م انیکشتن. دا یتو رو هم م -

 .اریدان نیبود ا بهیشمانش نگاه کنم. چقدر غرام را گرفت و مجبورم کرد در چ قهی. دوباره ستادیتقال ا از

 به نظر تو من زنده م؟ ؟یتونست ؟یمنو چ ؟يرو زنده نگه دار انیدا یشد؟ تونست یخب چ -

 رحمانه!  یب د،یدهانم باال آمده بود فرو دادم. تکانم داد. شد يکه تا تو یخون

کنه، نتونه بخوابه، نتونه عاشق  هیکه نتونه بخنده، نتونه گر یبه من نگاه کن! من زنده م؟ آره؟ به نظر تو من زنده م؟ آدم -

 شه، نتونه بدون درد نفس بکشه زنده ست؟

 .دیلرز یم شیکرد و از من فاصله گرفت. دست ها میرها

 زممیپنوتینتونستن ه یکه دکترا حت يدیتونم بخوابم؟ ند یکه نم ینیب ینم ؟ینیب ینم مویزندگ ؟ينجاتم داد یکن یفکر م -

مونم.  ی. کنارشون نمامی. باهاشون کنار نمادیمنو! از آدما خوشم نم نی! ببهیهم از من فرار یخواب مصنوع یحت یعنی؟ کنن

 نهیب یرو م ییصحنه ها نیکه همچ يبچه ا يچرا فکر نکرد ه؟یزندگ ،ییتنها مهه نیا ه؟یزندگ نیجوشم. ا یباهاشون نم

 چرا؟ ؟يتالش کرد هودهیهمه ب نیکمد کشتنش، ا نیمد مرد، تو همک نیهم يکه تو یشه؟ چرا واسه کس یآدم نم گهید

 مناجات کردم. میخدا با

 کنه. بهم قدرت بده خدا. قدرت بده. یقد راست نم گهید اریدان رمیخونه بم نیکمکم کن خدا. اگه منم تو ا -

 عرش خدا را هم لرزاند. ادشیفر يصدا

که ببرن  دنیدستمو کش یبودم. چرا وقت میبودم. تسل یمن که راض اد؟یکنار ببا زنده ها  يمرده رو مجبور کرد هیچرا؟ چرا  -

 بودم. یآخه چرا؟ من که به مرگم راض ؟يکه منو نجات بد يکتک خورد ؟یکه منو هم مثل مامان سر ببرن، خودتو جلو انداخت

 زد. یندم. با خودش حرف منشست. من هم از خدا خواسته نشستم و خودم را به سمتش کشا نیزم يتا شد. رو شیزانوها

بود که  يچه کار نیزدم. آخه ا خیکنم  ی. تو وجودم سرده. حس منمیب یشنوم. خواب اون مردا رو م یم غیج يهمش صدا -

 ؟يبود که با جفتمون کرد يچه کار ؟يبا من کرد

 بوسه زدم. شیفرو افتاده اش را در آغوش گرفتم و بر موها سر

 . رمیم یشه. نم یاما نم رم،یامروز دلم خواسته که بم نین موقع تا هم. از همورمیخواد بم یدلم م -

 مرا جستجو کرد. محکم تر به خودم فشردمش و گفتم: راهنیپ يدیمردانه اش بچگانه و با ناام يها دست

 کار کنم؟ یمن چ يریاگه تو بم -

 ته برادرم.از دست رف هیو روح يدیهمه ناام نی. از ادی. بغضم ترکدیلرز یم دیمثل ب تنش
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. نگاهش به خودم و تو رو. دمی. من نگاه مامان رو ديدیکه تو ند دمیرو د يزی. منم چدمیکه من ند يدید زایچ یلیتو خ -

. میخواست ما زنده بمون ی. میخواست تو زنده بمون یکه تو لحظه آخر داد زد خواهر و برادرت رو نجات بده. مامان م ینگاه

شما کردم. نه به خاطر خودم، به خاطر  یاما همه تالشم رو واسه حفظ زندگ دم،اونو نجات بتونم  یدونستم که نم یمن م

 یکنم. نم دشونیخواستم ناام یدونستم از من انتظار دارن. توقع دارن. نم ی. مننیب یدونستم ما رو م یمامان، به خاطر بابا. م

 هم در عذاب باشن. ایخواستم تو اون دن

 حلقه کردم. شینه هارا محکم تر دور شا دستم

 نی. نتونستم از ناموس مامان حفاظت کنم، اما واسه ادیخر ینم رتیاما به کشتن دادن تو، واسه من غ رت،یغ یباشه. من ب -

 دنینفس داشته باشم واسه نفس کش یجنگم. تا وقت ی. هنوزم مدمیکه تونستم جنگ یینکنن تا اون جا يکه به تو دست دراز

پدر  هیکه  یفهم یو اون موقع م یشیروز پدر م هی. یشیروز عاشق م هی. یشیروز خوب م هیدونم  یجنگم، چون م یتو م

به  يکه برگرد يجنگم. تا روز یرو فدا کنه تا بچه ش سالم بمونه. من م نیکره زم يرو يحاضره جون خودش و تموم آدما

 رو داره. دنیهر چقدر هم سخت، بازم قشنگه و ارزش جنگ یزندگ نیکه ا ینیو بب یزندگ

 انیکرد. م یم هیو چهار سال گر ستیکرد. بعد از ب یم هیشد. سرش را بلند کردم. گر یم نییآغوشم باال و پا انیم شیها شانه

 .دمیاشک خند

از  ي. چطور توقع داریمیزندگ لی. دلیمن اتی. تو شاهرگ حینی. واسه من بهتریاالنشم خوب نی. هاریدان یشیتو خوب م -

بگذرم؟  میزندگ یکه از زندگ ياز من بخوا یتون یزنده بودنم بگذرم؟ چطور م زهیاز تنها انگ يچطور توقع دارنفسم بگذرم؟ 

 چطور؟

و کامل در  دمیگرم اشکش را بوس ي. خم شدم و قطره هادیکش میاشک ها ریمس يلرزانش را باال آورد و رو سرانگشتان

 آغوشش گرفتم.

 .ستیگر يها يرا دور گردنم انداخت و ها شیدرانه دست هاو چهار سال، برادرم، برا ستیاز ب بعد

 

 :شاداب

 دستانش را به سمت آسمان برد و گفت: تبسم

همه حواست جمعه، تو که در و تخته رو خوب جفت  نیتو که ا ،یهمه باهوش نیآخه خدا جون قربون مصلحتت برم، تو که ا -

درسته؟  نیتو دامن من؟ خودت بگو ا یشترمرغ گاگول رو گذاشت نیاز دستت در رفت و ا هویچطور شد که  ؛یکن یو جور م

 ه؟ییخدا نیانصافه؟ ا نیا

 را به سمت من کرد و گفت: شیرو بعد

نه که همه منتظرن شما افتخار  خته،یآخه؟ نه که کار ر یخانوم، پرنسس خانوم، مادموازل خانوم! تو چرا انقدر خنگ زابتیال -

 والیسر اون کردك ه ییدونم چه بال ی! من که نمیاالن دو دل باش يپول بدن، حق دار بهت یونیلیو م یبش شونیمنش نیبد
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بهت بده. حاال تو  یحال هیاحتماال خدا زده پس کله ش، دلش خواسته  ،یروشن کن ویترموستات کس یاومده. تو که عمرا بتون

 .کارم از دستت بره نیشه و ا مونیتا پش ایب یانقدر ناز کن، انقدر عشوه خرک

را فشرد و بعد از  لشیموبا دیصفحه کل يو با دکمه ها دیکش رونیخودش داشت از دست من ب يرا رو اریکه شماره دان یکارت

 گفتم: یگوشش گذاشت. با ناراحت يرا رو یچک کردن دوباره شماره، گوش

 ده؟یجواب من و تو رو م ده، ی. جواب برادرش رو نمستیخودت رو خسته نکن. اون اصال اهل تلفن جواب دادن ن خودیب -

 اونم بعد از چهار روز.

 به ساعتش کرد و گفت: ینگاه تبسم

 ... سالم! جهی. در نتینه وقت تجاوزه نه آدم کش یوقتش آزاد باشه، چون اول صبح دیطبق محاسبات من االن با -

ن انداخت. دوست داشتم خفه اش کنم. بغل م يرا تو یسالم کرد و گوش گری. سه بار ددمیتبسم من هم از جا پر دنیاز جا پر با

سرد  يو آرام سالم کردم. صدا دمیکش میباشد؟! پشت دستم را به مانتو دهیها را شن نیا اریدختر. اگر دان نیالهه گند زدن بود ا

 .دیچیپ یدر گوش اریدان

 بله؟ -

 به تبسم کردم و گفتم: یپر خشم نگاه

 شادابم. -

 دونم. یم -

 کرد. یمخاطبش سخت م يزدن را برابشر حرف  نی! چقدر ايوا

 مزاحمتون شدم. بابت ... بابت کار تماس گرفتم. دیببخش -

 شده. مانیپش ایشده  رید دیداشتم بگو انتظار

 تونم شاداب. یامروز نم -

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 خوام. خداحافظ. یباشه اشکال نداره. معذرت م -

 لحظه مکث کرد و بعد گفت: چند

 داب؟شا -

 .یبیطور عج کیبود.  يطور کی شیصدا

 بله؟ -

 ... گنی. مستیحالش خوب ن اکوید -

 هم مکث کرد. باز

 .شینیبب يبخوا دیگفتم شا -
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 و به زور گفتم: دمیچسب یرا دو دست یبود. گوش "گنیم"ناباورم هنوز منتظر ادامه آن کلمه شوم  يها گوش

 شده؟ یچ -

 بلند و پر سوز بود. آهش

 .مارستانیب ایب یستاگه خوا -

 قطع کرد. و

**** 

را نشانم دادند. مات مانده به  اریتا باالخره دان دمیپرس اکویاز د دمیکردم. به هرکس که رس یکیرا ده تا  مارستانیب يها پله

 یخواستم جلو بروم. نم ی. نمنیفقط زخم معده داشت، هم اکویچرا؟ د ژه؟یکند شد. مراقبت و می. قدم ها I.C.U شهیش

 اکوید نمیخواستم برگردم شرکت. بب ی. مندیگو یچه م قایدق "گنیم"که  ییخواستم بفهمم آن ها یبشنوم. نم يزیخواستم چ

 . ایمیبا ک یبداخالق، حت یآنجاست. حت

  ؟ياومد -

 نیود؟ اخوش پوش ب شهیهم اریپوشاند از آن دان یچهره اش را م یعیرطبیغ يدینامرتب که سف يها شیر نیبود؟ ا اریدان نیا

 یو ب اهیس ياز گودال ها وسینگاه پر درد و ما نیآمد؟ ا رونیب اریزده دان خیشکسته و مغلوب شده از حنجره سرد و  يصدا

 گرفت؟ ینشات م اریروح دان

 خواستم بدانم.  یخواستم بپرسم. نم یداد. دلم آشوب بود. نم یشوم م یخواستم بپرسم. دلم گواه ینم

 شده؟ یچ -

. به زور خودم را به پنجره ستادمیا میپنجه ها ي. رودیرس یزل زد. جلو رفتم. قدم به آن پنجره گرد کوچک نم شهیبه ش دوباره

هوا  یآشوب ترش کرد. ب یاهیمعلوم نبود. دلم آشوب بود. آن همه سکوت و س کیسالن دراز و تار کیجز  يزیرساندم، اما چ

 .دمیرا کش نشیآست

 شده.  یچ نی. بگنیتو رو خدا حرف بزن -

 .کیپوولمیشوك ه گنیم -

 که وحشتناك بود.  اسمش

 شه؟یخوب م ؟یچ یعنی -

 زد؟  یپلک هم نم یکه حت دید یداشت؟ چه م یترسناك بر نم يراهرو نیچشم از ا چرا

 .نیکنم. حرف بزن یخدا! دارم سکته م يمحض رضا -

شد. تو اون شهر  هوشیب میبرس مارستانیکه به ب نیز اداشته، از نوع نادرش. اون قدر که تا قبل ا یگسترده داخل يزیخونر -

به خاطر از  که،یپوولمیهم نداشتن. اعزامش کردن سنندج. گفتن شوك ه یدرست و حساب مارستانیب هی یامکانات نداشتن. حت

گروه اما کم بود. هه هه! انتقال خونشم خون نداشت. از  ن،یدارم بهش بد یدست دادن خون. گفتم من خون دارم. هر چ
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دارن  هیکل هیکه  ییشوك واسه اونا نیا گنیحالش بده. م گنیشد. م يکم داشت. اعزامش کردن تهران. بستر شیخون

 هم کامل کنترل نشده.  شیزیخونر چ،یره ه یخطرناك تره. فشار خونش که باال نم

 کیدر  یکیرشان آمده بود که دو نفر؟ چه بر س نی. کدام شهر؟ کدام سنندج؟ کجا بودند ادمیفهم ینم چیه شیحرف ها از

 مرده متحرك! کی يگریمرگ بود و د یقدم

 جلو آمد و گفت: دیاز کنارمان عبور کرد. مرا که د يپرستار

  ؟یشناس یآقا رو م نیا -

 توانستم سرم را تکان بدهم. چشمانم را باز و بسته کردم. ینم یحت

کم استراحت  هی نیکن شیراض يجور هی. ادیسرش ب ییمکنه بال. مستی. حالش خوش نستادهیا نجایجور ا نیدو روزه که هم -

 بخوره.  يزیچ هیکنه، 

 کنند. یرا درك نم اریمثل من و دان یدکترها و پرستارها هرگز حال کس نیدانستم که ا یحرف، چون م یپلک زدم، ب باز

دادم.  هیتک واریتوانم خارج بود. به د از بتیمص نیچند روزه به کنار، تحمل ا نیا يرفتند. غم و غصه ها یم یاهیس چشمانم

گفت اگر  یخط بود، اما مادرم م انیپا ژهی. در نظر من مراقبت ويدینور ام نی. بدون کوچک تریکیذهنم پر بود از ظلمت و تار

 شده. دیاست که از لطف خدا ناام طانیش طچون فق ،یطانیفرزند ش يشو دیناام

! اکوید ینگاه کردم. تنها شخص ارزشمند در زندگ اریرا چرخاندم و به دان میودم روزده ب واریطور که پشت سرم را به د همان

که هرگز در  يزیباشم. چ يکردم قو یرفت. سع یقطعا به کما م دید یهمه آشفته م نیشد و برادرش را ا یم داریب اکویاگر د

 نبودم. یزندگ

 ن؟یایخواهش کنم با من ب شهیم -

 زد! یپلک هم نم یلعنت

 کجا؟ -

 .نیبخور يزیچ هیو  نیکم دراز بکش هیکه بشه  ییجا هی -

 را تکان داد. سرش

 .ستیگرسنه م ن -

 توجهش را جلب کنم. یکه بلد بودم تا کم ی. تنها راهدمیرا کش نشیآست باز

 .شنیناراحت م یلیخ ننیحال بب نیو شما رو تو ا انیبه هوش ب یحاتم يکنم. اگه آقا یخواهش م -

 .ستادیره دستش را از در جدا کرد و راست او باالخ دیکش آه

 .نمشیبب دنیگفتن ساعت دو اجازه م -

 نگاه کردم. دوازده بود. مارستانیشده از سقف ب ختهیساعت گرد آو به

 .میپس هنوز دو ساعت وقت دار -
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 کرد و گفت: نگاهم

 د؟یدراز کش شهیکجا م -

 را قورت دادم و گفتم: بغضم

 نمازخونه. -

و نوشابه گرفتم و برگشتم.  چیساندو شیه حرفم گوش داد و دنبالم آمد. او به نمازخانه رفت و من به بوفه. برابود که ب بیعج

چشمش گذاشته بود. کنارش  يو دستش را رو دهیآنجا نبود و من توانستم وارد شوم. دراز کش یکس اریخوشبختانه به جز دان

 نشستم و گفتم:

 .نی. بعد بخوابنیبخور نویاول ا -

 شد و گفت: رهیدستم خ يتو چیکرد و به ساندو تیاش هدا یشانیچشمانش به پ يرا از رو اعدشس

 ممنونم. -

 رنگ غوطه ور کردم. اهیس عیرا داخل ما یکوچک یو ن دمینوشابه را کش يرا به دستش دادم و زبانه فلز چیساندو

 گذاشتم و گفتم: شیز و تازه زد. نوشابه را کنار پابه باگت درا یگاز کوچک یلیم یکشاند و با ب واریرا به سه کنج د خودش

 حرفاست. نیتر از ا يقو یلیمن مطمئنم. اون خ شه،یخوب م یحاتم يآقا -

 گوشه چشم نگاهم کرد و گفت: از

 آره. -

 را در هم قفل کردم و گفتم: دستانم

 .نیباش يبه اندازه اون قو دیشما هم با -

 است. شیلش خوب است و هم هوش و حواسش سرجاکه زد به من فهماند که هم حا يپوزخند

 آره. -

آدم ها  يبه سوال ها يبد يرا بسته بود دل دل کردم. تجربه نشان داده بود که جواب ها میکه راه گلو یسوال دنیپرس يبرا

 دهد اما نتوانستم خودم را کنترل کنم. یم

 شد؟ يجور نیبپرسم چرا ا شهیم -

 زد و گفت: چیبه ساندو يگرید گاز

 .شهیآره م -

تفاوت نوشابه اش را  یآورد. پرسشگر نگاهش کردم. ب یهم حرصم را در م یبود. در اوج ناراحت یسکوت کرد. عجب آدم و

 و گفتم: دمییهم سا ي. دندانم را رودینوش

 شد؟ یخب چ -

 باز کرد و گفت: یرا کم چیدور ساندو کاغذ
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 جهیتو شکمش. نت دمیکه تونستم با مشت کوب یینبود. منم تا اونجاخوب  ادی. از شب قبلش حالش زامونیخونه بچگ میرفت -

 .ینیب یشد که م نیش ا

 خونسرد بود. شیکه فکش منقبض شد اما هنوز صدا دمیگرد شدند. د ریاز تح چشمانم

 تو شکمش؟ چرا؟ نیبا مشت زد -

 و گفت: دیگردنش کش يرا رو دستش

 دلم. ریزده بود ز یخوش -

 کردم. یشک خفه اش م ی. آن وقت بمینابرابر نبود یقدرت بدن کاش انقدر از لحاظ يا

 ؟یچ یعنی -

 چشم در چشمم دوخت و گفت: میو مستق زیت

 کم دراز بکشم. هی. حداقل بذار يغذامو کوفتم کرد نکهیا یعنی -

 چشمش گذاشت. يو دوباره دستانش را رو دیتوجه به من بدنش را کش یاش عقب رفتم. ب يتند از

 طشیبه خاطر شرا ایاست و  يبشر محتاج دلدار نیکردم ا ی. من چه ساده بودم که فکر مدمیرا پوش میها یکتانو  برخاستم

 نرم تر شده! یکم

 شاداب؟ -

 آن که نگاهش کنم گفتم: یرا گره زدم و ب میکفش ها بند

 بله؟ -

 .یمرس چیبابت ساندو -

 کرد. یاضطراب وحشتناکم را درك م نیا یتشکر کم يبه جا کاش

 نوش جون. -

 شاداب؟ -

 بله؟ -

 .يکه اومد یمرس -

 کرد. ینگاهم نم یبرد. سرم را بلند کردم. دستش رو چشمانش بود و حت ماتم

 حد دوست بدارد؟ نیمرد را تا ا نیتوانست ا یچطور م اکوید

 : اریدان

دم و وارد اتاق شدم. هر دو عوض کر يو سورمه ا دیسف يها ییرا با دمپا می. کفشهادمیبدرنگ و بدبو را پوش يها لباس

و  يفلز يها رهیرا در آورده بودند و انواع و اقسام گ راهنشیرحم کبود بود. پ یقطور و ب يسوزن ها يدستش از زور جفا

ها  نیاش رد شده بود دلم را به درد آورد. ا ینیکه از ب یشلنگ شتریاش کار گذاشته بودند. از همه ب نهیقفسه س يرو یکیپالست
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زحمتکشش گذاشتم. سرش را چرخاند.  يدست ها يکرده بودند. کنارش نشستم و دستم را رو شتریکار عذابش را ب نیکه با ا

سالم ساده هم باز  کیبه  یلب ها حت نیچشمانش را باز کرد و لبخند زد. دوست داشتم جواب لبخندش را بدهم، اما نشد. ا

 و دردناك بود. یاش زخم یوتص ریبه شدت خش داشت. انگار که تمام مس شینشدند. صدا

 ه؟یا افهیو ق ختیچه ر نیا -

 من هم خش داشت، اما نه از زخم گلو، از زخم دلم. يصدا

 .يدیخودت رو ند افهیو ق ختیر -

 .دیخند

 مثال. ضمیمن مر -

 قطورش را فشار دادم و گفتم: ساعد

 .ضمیمنم برادر مر -

 کردم و سپس آهسته گفتم: مکث

 مثال! -

 جانش گرفت و گفت: یانگشتان ب انیام را م پنجه

 . نگران نباش.شمیخوب م -

 مشتش گذاشتم. يرا از آرنج خم کردم و چانه ام را رو دستش

 .يشد یزودتر خوب م يداد یت رو به من نم هیاگه اون کل -

 و قشنگند؟ نیانقدر دلنش شیبودم که خنده ها دهی. چرا هرگز نفهمدیخند باز

 . مطمئن باش.شمیم هم خوب هیکل هی نیبا هم -

 نبودم. دکتر دم از بحران زده بود. مطمئن

 ام ستون ساختم. یشانیپ يساعدش برا يبار از بلند نیهر دو دست دستش را گرفتم و ا با

 ؟ي. چرا از خودت دفاع نکردستمیبه حال خودم ن یدونست یتو که م ؟یزدمت جلومو نگرفت یم یچرا وقت -

 کرد. ینشست. نفسش خس خس م سرم يباال آمد و رو گرشید دست

. مگه یکم سبک ش هیتا  يکرد یم یخال يجور هیخشمت رو  دیکرد. با یو چهار ساله سر باز م ستیعقده ب نیا دیچون با -

 رم؟یفرصت رو ازت بگ نیتونستم ا یم

حوصله نگاهم کرد  یته و بشانه ام را تکان داد. سر بلند کردم. پرستار مرد خس یکردند. کس یاز شدت فشار درد م میها آرواره

 و گفت:

 .نیرو تنها بذار ضیوقت مالقات تمومه. لطفا مر -
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باز، اما  مهیکردم. لبانش هرچند خشک، اما هنوز لبخند داشت. چشمانش هرچند ن اکویرا به زور تکان دادم و رو به د گردنم

 هنوز عشق داشت. دستش را محکم فشار دادم و گفتم:

طول بکشه من  امتمیتا ق ژهیمراقبت و نیاگه ا یشم. حت یدور نم نجایلحظه هم از ا هیاتاق.  نیپشت در هم نجام،یمن ا -

 . باشه؟رونیب ایرو ول کن و ب یاتاق لعنت نیمونم. پس به خاطر منم که شده زودتر از ا یم نجایا

 و گفت: دیصورتم کش يرا رو انگشتانش

 باشه داداش. -

 بگذارم. شیخواستم تنها یخواستم بروم. نم یباز تذکر داد، اما من نم پرستار

 ومدمیشنوم. اگه ن ی. فقط صدا بزن. من ميبه در ورود دهیهست چسب مکتین هیشنوم.  یم یجام. اگه صدا بزن نیمن هم -

 .امیشناسنم. زود م یبه پرستارا بگو. همه م

 تر شد. ظیغل لبخندش

 باشه داداش. -

دستش را رها کردم و چند قدم عقب رفتم. چشمش به من بود. دلش با من بود. چند  تذکرش را تکرار کرد. تیبا عصبان پرستار

 ظاهر شد و گفت: میو با سرعت از اتاق خارج شدم. شاداب جلو دمیاش را بوس یشانیقدم عقب رفته را برگشتم. خم شدم و پ

 حالش چطوره؟ -

 را ندادم و به سمت اتاق دکتر پا تند کردم. جوابش

**** 

 نیخطرناکن. مشکل برادر تو هم از ا یلیمزمن اگه حاد بشن خ يرجان! بذار رك و پوست کنده بهت بگم دردهاپس نیبب -

. دستگاه عهیوس یلیبرادرت خ يزی. خونرشهیم میکمتر از ده درصدشون انقدر اوضاعشون وخ یگوارش مارانیب نیدسته ست. از ب

تا  ،يسابقه کار نیفاجعه. من با ا یعنیبزنه  رونیسمت هاش خون بارگان بدنه. اگه قرار باشه از همه ق نیتر لیگوارش طو

وجود داشته و کنترل نشده.  یمشکل از بچگ نیبرادر شماست. متاسفانه از قرار ا شیکیکه  دمید يجور نیاالن فقط سه مورد ا

 .دهیکش نجایکار به ا جهیدر نت

 ک خشک بود. اما خش دم،یکش شیشده. دستم را رو سیام خ یشانیکردم پ یم حس

 با قنداق تفنگ زدن تو شکمش. چند بار، محکم! از همون موقع شروع شد.  ایده ساله بود عراق یوقت -

 با افسوس سر تکان داد و گفت: دکتر

از اون باشه. به هر حال در اثر  یناش يها بیتونه از همون ضربه ها و آس یاما شروعش م هیعصب شتریمشکل ب نیالبته ا -

 نجاینشده و به خاطر عدم درمان کار به ا میبعدش ترم یعصب يفشارها لیشده که به دل جادیا ییزخم ها هی اون ضربه ها

 . دهیرس

 "سال ها. چقدر کور بودم. نیچقدر کور بودم در تمام ا"
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 هست؟  یکار کرد؟ راه یچ دیخب االن با -

 داد. هیزد و تک نهیدستانش را به س دکتر

و  رانیا يتو یدرمان وهیش نیباال بود که ا شیجراح سکیاما از بس ر م،یکرد یم یرو جراح یرانمایب نیقبال همچ تشیواقع -

کنه.  یدن عمل م یرو که به دارو جواب نم ییضایطور مر نیباال ا نانیکشور هست که با اطم هیمنسوخ شد. فقط  ایالبته دن

تونم  ی. من خودم اونجا درس خوندم و مدهیانجام م عمل رو نیشناسم که ا یم سداال يتو مارستانیب هی. کاستیاونم امر

  ش؟یببر یتون یکنن. م یم یدگیبهش رس شتریبشه ب یمعرف یکنم. البته اگه به عنوان مجروح جنگ تونیمعرف

 گفتم: نانینشستم و با اطم یصندل لبه

 .نیسیشما فقط اون نامه رو بنو -

که  ي. دنبال هر دکتر و پرستاردمیکه شاداب را د رمیرا بگ "001"کد معروف را در آوردم تا  لمیآمدم. موبا رونیاتاق دکتر ب از

از من نداشت. در عجب بودم از  یاش دست کم ی. آشفتگدیپرس یرا م اکویو حال د دیدو یآمدند، م یم رونیب I.C.Uاز 

 نهیگنج نیمت داشتن او خودش را از نع دیپوش یچشم م ییدایو ش یفتگیش همه نیا يدختر، رو نیکه به خاطر ا اکوید

 کرد. یمحروم م

 . آرام گفتم:دیلرز یبود و دستانش م سیخ سیشدم. صورتش خ کشیگذاشتم و نزد بمیج يرا تو لمیموبا

 .نیبش ایشاداب ب -

 مکتیرا گرفتم و تا ن شیسوخت. بازو شیرفته بود. دلم برا شیزد. قرار از مردمک ها یم يدیبه سف شیلب ها رنگ

 . با التماس نگاهم کرد و گفت:ندیش کردم بنشکشاندمش و مجبور

 ده؟ یکس جوابم رو نم چیچرا ه ن؟یگ یافتاده که به من نم یشده، درسته؟ اتفاق يزیچ -

 آرامش کنم گفتم: یکه کم نیا يبرا

 تو بسازم. ياشکا نیسد واسه ا هیشد  یکه دستم خال نیباشه به محض ا ادمی -

 د و نگاه پر آبش را به صورتم دوخت.ش زانیآو نمیمثل بچه ها از آست باز

 شه؟یحالش خوبه؟ خوب م یحاتم ي. آقانی! بهم بگاریتو رو خدا آقا دان -

 ؟"یحاتم يآقا" اکویبودم و د "اریآقا دان"بود که من  چطور

 . االنم خوبه.شهیآره. خوب م -

 نمش؟یذارن بب یم ن؟یبه هوش بود؟ باهاش حرف زد -

 م و گفتم:را از دستش نجات داد نمیآست

 .شینیبب یتون یکنن به بخش. اون وقت م ی. فردا منتقلش ممیبه هوش بود. حرف هم زد -

 يذره ا ایسوال اضافه  کی یرا بدون حت میآرام تر شد. جالب بود که حرف ها دنشیاما نفسش کش افت،یشدت  شیها اشک

 کرد. یباور م دیترد
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 گفت؟ یدکتر چ -

 در هم قالب کردم و پشت سرم گذاشتم.. دستانم را دیپرس یسوال م چقدر

 .کایبره امر دی. باستیامکان درمان کاملش ن نجایگفت ا -

به چهره اش بازگشت. با چشمان گشاد شده اش به چشمان من زل زد، اما تا خواست حرف بزند انگشت اشاره ام را به  وحشت

 سمتش گرفتم و گفتم:

 ؟يدیگم. فهم یبهت نم یچیه يزیاشک بر گهیره دقط هیو داد و آبغوره گرفتن ممنوع. اگه  غیج -

 نگاهش کردم و گفتم: یرچشمیرا گاز گرفت و سکوت کرد. ز لبش

باشه و  اکوینگران د يجور نیشناسم که ا یرو نم یدارم، چون به جز تو کس اجی! حاال گوش کن. من به کمکت احتنیآفر -

 یاعزامش رو درست کنم. نم يکه من بتونم کارا یبمون نجایا صبح تا ظهر رو تو فتیخوام ش یبتونم بهش اعتماد کنم. م

 ؟یبمون یتون ی. ميواسش بخر يا لهیوس ای. دارو شهالزم ب ایبخواد  يزیخوام تنها بمونه. ممکنه چ

 مکث گفت: يلحظه ا بدون

 تونم. یآره. م -

 دلسوزتر و مسئول تر هم بود. یحت دیبا بودن من نداشت. شا یفرق اکویدختر در کنار د نیراحت شد. بودن ا المیخ

 .ایخوبه. پس االن برو خونه. فردا صبح ب -

 را پاك کرد و گفت: شیاشک ها -

 .شهیهم خراب م یحاتم يآقا هیروح ن،یباش ختهیبه هم ر يجور نیشما ا ی. وقتنیو برگرد نیریدوش بگ هی نینه. شما بر -

 نیزم يآدم رو نیو قابل اعتمادتر نیتر یشکست منطق ینه اش موقت ها که پوسته مظلومانه و بچگا یبا او بود. بعض حق

 شد. یم

 ؟يخوا ینم يزی. تو چرمیباشه م -

 را تکان داد و گفت: سرش

 .نیهم نباش نجای. نگران انینه! بر -

 لبم گذاشتم و گفتم: يگذاشتم. خواست اعتراض کند انگشتم را رو فشیک يرا درآوردم و تو بمیج يموجود تمام

 . واسه برادرمه.ستیواسه تو ن. سیه -

زدم و به محض نشستن  رونیب مارستانیزانوانم گذاشتم و برخاستم. از ب يانداخت. دستانم را رو نیینگفت و سرش را پا يزیچ

 کردم. يریرا شماره گ "001"پشت فرمان کد 

 بار جانمان را نجات داده بود. کیکه قبال  یگرفتم. با کس یتماس م دیبا

 : شاداب
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. به سمتش رفتم و دمیرا دم اطالعات مشغول صحبت با پرستار د اریرساندم. دان مارستانیساعت هشت صبح خودم را به ب راس

 سالم کردم. چشمانش چقدر سرخ بودند.

 . منتقلش کردن به بخش.ایسالم. ب -

 هم ضربان گرفت و هم مچاله شد. شانه به شانه اش راه افتادم. اکوید دنیاز تصور د قلبم

 حالش بهتره؟ -

 حوصله جواب داد: یب

 .یگرفتم واسش که تو هم راحت باش یآره. اتاق خصوص -

 زدم. بیرا باز کرد و قبل از من داخل شد. مقنعه ام را مرتب کردم و به خودم نه در

 به حالت! ي. وایکن هیبه حالت شاداب اگه گر يوا -

و الغر شده، بغض خفه  دهیبا آن صورت تک ب،یو غر بیعج ياحال و روزش، با آن همه سرم و دستگاه ه دنیبه محض د اما

 ام کرد.

 آورد و گفت: نییرا پا شیصدا اریدان

باشه تا منم راحت بتونم  شتیپ اکوید لیموبا نیا ایزنگ بزن. ب یداشت يفعالً خوابه. من زودتر برم که زودترم برگردم. کار -

 کاغذ نوشتم. نیا کارت بانکمه. رمزشم رو نمیباهات در تماس باشم. ا

 گفتم: آرام

 باشه. -

 انداخت و گفت: اکویبه د ینگاه

 ام؟یتا ب یمون یم -

 زنده است. اکوید يکه با نفس ها ستین یدانست که او تنها کس یم اریکاش دان يا

 خورم. یتکون نم نجای. من از انینگران نباش -

 گردنش را ماساژ داد و گفت: یکم

 شد زنگ بزن. یممنون. هر چ -

 رفت. و

 نیآوردم. کاش زبان ا یکرد نگاه کردم. کاش سر در م یم توریرا مان اکویکه قلب د یگذاشتم و به دستگاه زیم يرا رو فمیک

 ماریجسم ب کی ریکه روح بزرگش اس يگفتند. اسطوره ا ی. کاش به من از حال اسطوره ام مدمیفهم یخطوط کج و معوج را م

 برد. یم غمایقطره به  ها هم قطرشده بود و همراه با خودش جان مر

 یتا حداقل م يپرستار ایخوانده بودم و  یعمران پزشک يکاش به جا ينشستم. آرزو کردم که ا یصندل يو رو دمیکش آه

 یکه کند م یشدن به ساعت رهیآمد؟ نشستن و خ یکمک کنم، اما االن چه از دستم بر م شیدردها نیدر تسک یتوانستم کم
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که  يشکسته ا یشانیبودند. نشستن و زل زدن به پ رتریهم دلگ دانکه از زن یاتاق يوارهایزدن به د گذشت. نشستن و زل

 مجوز لمسش را هم نداشتم. یحت

. باز سر خودم داد زدم دندیفروغش تمام اتاق را جستجو کردند تا به من رس ی. چشمان بدمیمن از جا پر دیکه چرخ سرش

 "نه. هینه شاداب، گر هیگر"

 ؟یکن یکار م یچ نجایا ؟ییب؟ توشادا -

 رد؟یرا در دست بگ شیاشک ها اریبتواند اخت یتوانسته بغضش را کنترل کند؟ هرگز شده کس یحاال کس تا

 کنم، لرزش چانه ام را کجا ببرم؟ یچشمانم مخف ياشکم را در پستو رمیگ

 حالتون چطوره؟ -

 زد. یهم لبخند م طیشرا نیمرد در بدتر نیزد. ا لبخند

 خوب!  یلیوبم، خخ -

 اش را بلند کرد. یو زخم اهیرا، دست س دستش

 تر. کینزد ایب نجا،یا ایب -

چه  اریاخت یتند و ب يقدم ها نینشود، با ا دهیکه آن قدر فکم را فشار دهم که لرزش چانه ام د رمیگ زم،یکه اشک نر رمیگ

 کنم؟

 .يکردم با من قهر کرد یفکر م -

به  شیکوبد و صدا یوار م وانهیکه د یقلب نیبا ا ن،یزم يشدن رو خیبه م ستادن،یبه توقف، به ازانوانم را مجبور کنم  رمیگ

 رسد چه کنم؟ یعرش خدا هم م

 .يفکر کردم دلت رو شکستم. فکر کردم دلخور -

که  ینفس نیدهانش زدم و نگذاشتم نطق بزند، مشتش کردم و از ضربان انداختمش، با ا يقلبم را هم خفه کردم، تو رمیگ

 چه کنم؟ دیآ یباال نم گریرود و د یمرد م نیا يبرا

 .نجایا ایشاداب. ب ایب -

 یخواهد، نخواهد! من او را م یمرد را دوست دارم. مرا نم نیهر چه هست باشد، من ا ست؟یوانگیاست؟ حماقت است؟ د اشتباه

زد و  ینم شهیسنگ بر ت یکیشد  یت؟ اگر متوان از زبان عقل گف یمگر با دل م رد؟یپذ یخواهم. مگر دوست داشتن منطق م

 نهاد. ینم ابانیسر به ب یکی

 .نمتینتونم بب گهیهمش نگران بودم که د -

 من است. يشب ها و روزها یهمان نگران نی. امیمشترك شد زیچ کیرا شکر! باالخره در  خدا

! اریدونم. اما ناخواسته بود، به جون دان یدونم. دلت رو شکستم، م یحرف زدم، م دهیبهت بدهکارم. نسنج یعذرخواه هیمن  -

 نداشتم. يقصد نیهمچ
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 . نتوانستم در چشمانش نگاه کنم.شی. چشم دوختم به بازوستادمیبه تختش ا دهیرفتم. چسب جلو

 ؟يحاال بگو با من قهر -

 نه! یعنیرا به چپ و راست تکان دادم،  سرم

 ؟یستیدلخور ن -

 نه! یعنیرا تکان دادم،  سرم

 ؟يدیخشمنو ب -

 آره! یعنیکردم،  نییخارج شد. سرم را باال و پا ارمینشد. نتوانستم. اشکم از اخت گرید

 ؟یکن یخب پس چرا نگام نم -

 !یلعنت يها چهیماه نیشدند ا یگردنم گذاشته بودند. منقبض نم يرو ینیکوه دماوند را با آن عظمت و سنگ انگار

 ؟یکن یم هی. گرنمتیشاداب؟ بب -

چرا به من فرصت  ؟يچرا دوستم ندار" میخواست بگو یرا بلند کردم و صورت خسته اش را از نظر گذراندم. دلم مزور سرم  به

 دلم گفت، اما زبانم فرمان مغز را اجرا کرد. "؟یکن یهمه احساس را باور نم نیچرا ا ؟یده یکردن نم یعاشق

 خوشحالم که حالتون بهتره. یلیخ -

 و گفت: دیکش یآه

 کجاست؟ اریم اسباب زحمتت شدم. دان. بازیمرس -

 التهابم بخوابد. یتا کم دمیام باال کش ینیهوا در اتاق بود از طرق ب هرچه

 .نینگفتن. فقط گفتن کار دارن، هم يزیبه من چ -

 بود، مثل برق نگاهش. فیضع شیصدا

 نداره؟ ویبه جز من کس اریکه دان یدون یشاداب؟ م -

 دونم. یم -

 کشه؟ یهنوزم م ده،یکش یچه عذابکه  یدون یم نمیا -

 دونم. یم -

 اما جانسوز! ق،ی. نه چندان عمدیکش آه

 ندارم که برادرمو بهش بسپرم. ویاما جز تو کس ست،ین یکار هر کس اریدونم که کنار اومدن با دان یم نویمنم ا -

 .دمینال

 . تو رو خدا! نینگ -

 دستم گذاشت و گفت: يرا رو دستش
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 گهیهمون جور که به من م ،یانتظار ندارم. به مادرتم بگو گاه يشتریب زی. چنیبهش سر بزن، هم یگوش کن. فقط گاه -

 هینگاه پدرانه،  هیمحبت مادرانه،  هیسوزه. حسرت  یکلمه م نیپسرم، به اونم بگه. نگاه به ظاهر سردش نکن. تو حسرت ا

 عشق خواهرانه! اگه من نبودم ...

 داد حرف بزنم.التماس نگاهش کردم. اجازه ن با

هست که  یکیرو هم جهنم کنه. اگه بدونم  امیکن. نذار غصه تنهاتر شدنش اون دن يخواهر اریاگه من نبودم، واسه دان -

. رمیگ ی. آروم مشهیراحت م المیمثل تو که انقدر پاك و مهربون باشه، خ یبهش سر بزنه، کس یحالش رو بپرسه، گاه یگاه

 باشه شاداب؟

 ضجه زدم: الشیآرام شدن خ يتنها برا تنها،

 باشه. -

 فشرد. شتریرا ب دستم

 اریبرادر رو داره. من دان هی نیهم ایکه از دار دن يمرد یکس یاما بذار به حساب ب ست،یو معقول ن یسخته. خواسته م منطق -

رو با  میزندگ هیموم سرماتونم ت یکه م یهست یخوامش و تو تنها کس یم شتریرسوندم. از خودم ب نجایرو با چنگ و دندون تا ا

 ؟یکن یراحت به دستش بسپرم. درکم م الیخ

 کردم. یرا درك نم یهمه از خودگذشتگ نیکردم. نه، ا یم درك

 شاداب! نگام کن.  -

 .نتوانستم

 رو بهت بگم. نایوقت نشه ا گهیترسم د ینگام کن. م -

 ؟يخدا! مرا چه فرض کرده ا يا

 .گهیقول د هیخوام.  یهم ازت م گهید زیچ هیوش بده. نکن! فقط خوب گ هی! گرنیآها. آفر -

 جگرم را همراه با بغضم فرو دادم. خون

. یچه از نظر جسم یمرد سالم، چه از نظر روح هیبا  ی. زندگناستیخوشبخت. حق تو بهتر یلیخ ،یقول بده خوشبخت ش -

کنه. پا  یکه پا به پات جوون يپاك کنه. مردعمرت رو از خاطرت  يها یشاده. اون قدر شاد که تموم سخت یزندگ هیحق تو 

! قدر خودت یکرنگیهمه  نیهمه نجابت، ا نیهمه خلوص، ا نیا اقتی. لباشهتو رو داشته  اقتیکه ل يکنه. مرد یبه پات زندگ

 خوشبخت شو. باشه؟ يجور نیبمون و هم يجور نیشده. هم ابیکمه. کم شده. نا یلیرو بدون. مثل تو خ

 . نشستم.ستمیبا میپاها ينتوانستم رو گرید

 بگو شاداب. قول بده. -

 رحمانه! یگرفت. چقدر ب یاز خودش را م ریبه غ یرحمانه از من قول بودن با کس یب چقدر

 زمزمه کردم: دیکه ترک یساعدش گذاشتم و همزمان با بغض يام را رو یشانیپ
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 باشه. -

 .مقنعه ام شد بیبود که نص ینوازش اکو،یتمام سهم من از د و

 یرا به من م اریکه دان یکردم و چشم دوختم به راه هیکردم و گر هیکردم و گر هیغروب بود که آمد. پشت پنجره گر کینزد

 یبود که دروغ نم یداد، چون او تنها کس یجواب م میآمد و به سوال ها یم دیخواستم. با یاز او نم شتریکس را ب چیرساند. ه

شدم که  یمطمئن م رد،یم ینم اکویگفت د ی. فقط به او اعتماد داشتم. اگر میسک و آرام کردن یدلخوش يبرا یگفت. حت

کرد و او تنها  یاگر مسخره ام م یحت م،یبگو شیتوانستم برا یاز دلم م یبود که به راحت یو اگر ... و او تنها کس ردیم ینم

 زد. یاگر تشر م یهمه درد راحتم کند حت نیتوانست از ا یبود که م یکس

. به دیبار یکه به آن زل زده بودم. خسته و هالك هم آمد. از چشمانش خون م یغروب بود که آمد. از همان راه کینزد

در  دشیخر يها کیچهره آشفته و حرکات شتابزده ام پالست دنی. از ددمیمحض ورودش به سمتش رفتم. رفتن که نه دو

نفسش را  دیاو را د نهیکه حرکات منظم قفسه س نی. همنگاه کرد اکویچشمانش را چرخاند و به د عیدستش خشک شد. سر

 داد و گفت:  رونیب

 شده باز؟ یچ -

 کرد و گفت:  ی. پوفدمیرا کش نشیآست

 شاداب؟ -

وقفه تا محوطه رفتم.  یگذاشت و همراهم آمد. ب زیم يها را رو کیتکان بخورد. پالست یبلکه کم دمشیتمام قدرت کش با

 در آمد.  شیآنجا صدا

 شده. یچ نمیالمصبو. حرف بزن بب رهنیپ نین اول ک -

اش، به  یرا گرفتم. به سخت نشی. دوباره آسترمیقدر سرم را باال بگ نیقدم بلندتر بود تا مجبور نبودم ا ی. کاش کمدمیچرخ

 فرو برد و گفت:  شیموها يداشتم. دست آزادش را تو اجیاش احت یرحم یبه ب یاش، حت یالیخ یاش، به ب يسرد

 آره؟ ،یکن یم هیگر يمن رفتم دار یوقتاز  -

آن ها بفهمم  دنیخواستم با د یگشتم. م یم یو خال اهیس يآن چاله ها ،یشگیهم ينگاهش کردم. دنبال آن خونسرد فقط

 شود.  یخوبست، که خوب م اکویکه د

 ؟یما بش نیآست نیا الیخ یب شهیم -

 : آتش زد و گفت يگاریانداختم. س ریکردم و سر به ز شیرها

 شده؟ یچ یبگ يخوا ینم -

 توانستم.  یخواستم. نم یم

 مگه نه؟ ره،یبم نیذار ینم -

 . دمید گارشیرا به واسطه نور قرمز س پوزخندش
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 خدا؟ ایمن دکترم  -

 تمام رو به آسمان کردم و گفتم:  صالیبودنش باز هم انتظار نداشتم. با است اریجواب را نداشتم. با وجود دان نیا انتظار

 کار کنم؟  یپس من چ ا،یاخد -

 زد و گفت: گارشیبه س یکردم. پک محکم ینگاهش را حس م ینیسنگ

  ؟یکن یکار م یچ ادیهم از دستت برنم يکار چیحالت بده و ه یلیخ یوقت -

 نشستم و گفتم: مارستانیشده ب يگلکار دانیجدول م لبه

 کنم.  یدعا م -

 نشست و گفت: کنارم

 کارو بکن.  نیاالنم هم ،یشیآروم م يجور نیخب اگه ا -

 :دمیداد. پرس یمجالم نم اشک

  ن؟یکن یکار م یبده چ یلیحالتون خ یوقت ؟یشما چ -

 له کرد و گفت: شیپا ریرا ز گاریو بلند! س بی. عجدیخند

 وجود نداره.  یراه حل هیشگیکه هم یحالم بده. واسه مشکل شهیمن هم -

 گفت. جوابش دهانم را بست. یم راست

 کنم.  ی. به خدا دارم دق منیبد ادیبه منم  ؟يچطور ن؟یانقدر خونسرد باش نیتون یم چطور -

 را تکان داد و گفت: سرش

شود و  یواسه من نم شهیهم ،یمنه، اما نه گاه یزندگ تیحکا "شود؟ یشود که نم یشود که نم ینم یگاه" گنیم يدیشن -

 . نهیهم من یکه زندگ رفتمیعادت کردم. پذ گهیشود. انگار د ینم

 را گرفتم: نشیکردم. انقدر که بند بند بدنم به لرزه افتاد. آست وحشت

  کا؟یامر نشیبر ینم ن؟یبکن يکار نیخوا ینم یعنی ن؟یرفتیپذ ویچ ؟یچ یعنی -

 را دنبال کرد و گفت: میاشک ها ریمس شیرا چرخاند. با مردمک ها صورتش

 . يشد واکیهمه عاشق د نیا يکه چطور یوقت بهم نگفت چیه -

 :دمیحرف ها بود؟ نال نیچه وقت ا االن

 ! اریآقا دان -

 و به دستم داد. دیکش رونیب یشلوارش فرو برد و دستمال بیج يرا تو دستش

 . اشکات رو پاك کن. ایب -

 .دمیصورتم کش يهق کنان دستمال را رو هق

 شاداب.  نیمنو بب -
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 رساند و گفت: مترین را به کمتر از واحد سانتچشمان تارم نگاهش کردم. به جلو خم شد. فاصله ما با

کنم که  یندارم، اگه الزم شه دکترا رو مجبور م شتریمعده و روده که ب هیکنم.  یمن همه تالشم رو واسه نجات جونش م -

م در مورد دون یبرمش. م یم ادهیپ کایو تا خود امر رمیگ یو نجاتش بدن. اگه الزم شه کولش م اکویبزنن به د وندیرو پ نایهم

و به  یاز همه آدما جداست. شک نکن هرچقدر دوستش داشته باش اکویاما بحث د ،یکن ی. درستم فکر میکن یفکر م یمن چ

 یآدما، حت ی. مرگ و زندگستمیهم بدون که من خدا ن نویا یول ،یرس یمن نم يبازم به پا یخاطر از دست دادنش بترس

از اراده من خارجه. پس  شهیم یش چ جهیکه نت نیکنم، اما ا یالشم رو بکنم و متونم ت ی. من فقط مستیبرادرم، دست من ن

شدن  زونیکردن و آو هیاز گر شتریحاضر، دعا کردن ب طیکنم در شرا یآدمم مثل تو. فکر م هیرو به من نبند، چون منم  دتیام

 به من جواب بده. 

! اما خودیب ينه دلدار ،ینه قول الک هوده،یبود. نه حرف ب نیهم اریکالمش! دان یبند رفت از صداقت و صراحت و راست اشکم

که  نیرود، هم ینم شیکار پ هیکه گفت با گر نیکند، هم یکه گفت تالشش را م نیچهار کلمه حرفش آرامم کرد. هم نیهم

 :دمیدانم چرا اما پرس یگفت دعا کنم! نم

  ن؟یشما به دعا کردن اعتقاد دار -

 و گفت: دیکش عقب

بتونه  اتیو معنو اتیماد نیا بیترک دیبرو، منم به روش خودم. شا شی. تو به روش خودت پيکه تو اعتقاد دار نهیمهم ا -

 رو نجات بده.  اکوید

 لب زمزمه کرد: ریز و

  دفعه قرعه به نام ما افتاد. نیا دیشود. تو دعا کن. شا ینگفته قرعه به نام تو م یاجابت است، گاه یهزار دوره دعا ب یگاه -

 ری. هر بار غختیر یام را به هم م یتمام تصورات ذهن یکرد. هربار به شکل یشگفت زده ام م دمشید یبار، هربار که م هر

 شد. یتر از قبل م ینیب شیقابل پ

بعد  یرفت. کم مارستانیگفت و بعد به داخل ب يزیگذاشت. از پشت نگاهش کردم. به نگهبان دم در چ میو تنها برخاست

 زد:  مینگهبان صدا

 ن؟یخانوم شما آژانس خواست -

همراهم بود کنار سرش گذاشتم  شهیکه هم یرا برداشتم. قرآن فمیبرگشتم و ک اکویبه اتاق د عی. سردمیخودم آمدم و از جا پر به

 يلحظه اشدم با چشم دنبالش گشتم و درست  نیکه سوار ماش ینبود. تا وقت اریاش نشاندم. دان یشانیو با نگاه هزار بوسه بر پ

 . دمشیحرکت کرد د نیکه ماش

 .دیکش یم گاریبود و س ستادهیا يوارید کنار

 

 اریدان
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دود فرو دادم.  ختند،یر یکه فرو نم ییو به جبران اشک ها دمیکش گاریتوانستم بکشم، س یکه نم ییادهایجبران تمام فر به

بپرسم چرا  ی. دوست داشتم از کسدیچرخ یسرم موحشت آور مرگ دوباره دور  يوالیبرگشته بود. ه شتریکابوس با قدرت ب

بر  ایدن نیرا مستحق بود؟ ا یعقوبت وحشتناک نیگناه؟ کدام گناهم چن نیدامنفر آدم؟ به ک کی يهمه بال فقط برا نیمن؟ ا

 یحت یکیسوزد و  یم یدر همان کودک یکیشود که  یچرخد؟ با کدام عدالت اداره م یاستوار است؟ چگونه م یچه اساس

سوخته بود و از االن به  مگذراند؟ تا االنم در عذاب از دست دادن خانواده ا یمحض م یاش را هم در خوشبخت ینیران جندو

اندام  يزیکه هر بار خونر نیبه خاطر من بود؟ مگر نه ا شیها تیکه تمام عصب نی. مگر نه ااکویبعدم در عذاب وجدان کشتن د

کرد روده  یمتر جابجا م نیبوکس را چند سهیکه ک ییکه با مشت ها نید؟ مگر نه امن بو دنیاش از درد درد کش یداخل يها

 را نشانه گرفته بودم؟ مارشیب يها

بودم  ایدن نیعضو ا نیتر یرفت و من که خنث یم دیکه قهرمان عصر خودش بود با ییاکوی. داکوی! مرگ حق من بود، نه دآخ

را به دست من  ایدن نیروز ا کیکرد؟ کاش فقط  یداشت؟ خدا آن باال چه موجود  نیماندم. هه هه! مسخره تر از ا یم دیبا

مهلت دهنده  يخدا نیا قیآدم ها ال نینبود. ا یو مهربان يهمه صبور نیا قیآدم ها ال نیا يایروز! دن کیداد. فقط  یم

 کیمتجاوز، از  کیقاتل، از  کیگذشتم. از  یهم نم یخاط کیرحم! از  یشدم ظالم و ب یم یینبودند. اگر من خدا بودم، خدا

 . با درد، با درد، با درد!رندیکردم تا با زجر بم یم زانیزورگو! همه را از پا آو

 بخوابند، بدون کابوس، بدون وحشت! میدادم بنده ها یکردم. اجازه م یرا ممنوع م دنیشدم خواب د یخدا م اگر

و درد  اورندیب ادیرا به  يخاطره بد چی. آن قدر کوتاه که نتوانند هدادم یخدا بودم به انسان ها فقط حافظه کوتاه مدت م اگر

 بکشند.

 خیکه تمام حواس و احساساتش از دست برود و  يرا بکُشد طور گرمیروح بنده د يبنده ا چیدادم ه یخدا بودم اجازه نم اگر

 بزند.

همه  نیدادم ا یو اجازه نم دمیکش یظلوم مکردم و دست نوازش بر سر م یخدا بودم ظالم را در همان لحظه ظلم سنگ م اگر

 کند. یکس یو ب ییاحساس تنها

هر  يطور. برا نیاندازه. غصه ها را هم هم کیهمه به  يکردم. برا یم میتقس يها را به نسبت مساو يخدا بودم، شاد اگر

 کردم. یطور ناعادالنه به حال خود رها نم نیرا ا ایگذاشتم و دن یحد و مرز م يزیچ

شکستم. ظالم بودم، اما نه  یدلش را نم یگرفتم. هر بار به شکل ینم کیبه  کیبنده ام را  کی يها ییدا بودم، تمام داراخ اگر

 گرفتم. یتاوان ظلم ظالم را از مظلوم نم رحمانهیگونه ب نیکردم در برابر ظلم! ا یدر حق مظلوم. ظلم م

 !فیکنم، ح یم یخال میها هین رکرد اهیکه خدا نشدم و تمام خشمم را با س فی! حفی! حآه

 ییرفتم. هنوز چند قدم برنداشته بودم که چهره آشنا اکویسطل زباله انداختم و به سمت اتاق د يتا ته سوخته را تو گاریس

 ییبایو به ز دیرس یدر اوج شتاب هم پر عشوه به نظر م یکه حت یتوجهم را جلب کرد. دقت کردم به قد بلندش، به راه رفتن

 !ایمیکرد. ک یم رهیفاصله هم چشم را خ نیاز هماش که 
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اش گذاشت و  نهیس يو جا خورد. دستش را رو دیسد راهش شدم. ترس يورود يرا تند کردم و درست مقابل پله ها میها قدم

 گفت:

 بود سکته کنم. کینزد ؟ییتو اریدان يوا -

نداشت.  یتیجذاب چیاما هنوز هم به چشم من ه دیرس یبه نظر م باتریز شینگاه کردم. هرچند از پنج سال پ شیسر تا پا به

 دور از چشم همه بردم و گفتم: يدستش را گرفتم و با خودم به نقطه ا

 ؟یکن یکار م یچ نجایا -

 شده؟ ی. چنجاستیا اکویرفتم شرکت. گفتن د -

 فرو بردم و گفتم: بمیج يرا تو دستانم

 که شده، به تو چه؟ یهر چ -

 گفت: یمصنوع يا حفظ کند. با لبخنداش ر يکرد خونسرد یسع

 .رمیمیم یبرو کنار دارم از نگران ؟يریگ ی! تو هنوزم پاچه ماریدان يوا -

 شدم و گفتم: رهیچشمانش خ يتو

 و ... یسگ خودت -

 کنم. نیبه پدر و مادرش توه امدین دلم

 خودت! حرف دهنت رو بفهم و زود بزن به چاك. -

 .دیاما عقب نکش دم،یانش درا در چشم نی. ادیخشونتم ترس از

 . به تو چه اصال؟نمیرو بب اکویخوام د یبرو کنار م ؟یکن یم یچرا همچ -

 و گفتم: ستادمیاش ا نهیبه س نهیعقب نرفت. من جلو رفتم. س او

 . دست از سر برادر من بردار.يکه بود ي. برگرد به همون خراب شده اياومد ریپنج سال د -

 نگه داشتم. شیلب ها يمتریلیم را باال بردم و در چند مرا باز کرد. کف دست دهانش

دونستم  یکه م يتوئه. اون موقع با وجود شیبه خاطر غلط پنج سال پ اکویاز مشکالت االن د يحرف نزن. بخش عمده ا -

 .یکن يدم بازم با احساساتش باز یبسه. اجازه نم گهیسکوت کردم، اما د یستیزن بشو ن اکویتو واسه د

 .دیلرز شیشن چشمانش کدر شد. لب هارو یعدس

 من ... -

 .دیو از ترس کتک خوردن سرش را عقب کش دیکه ترس يرا باالتر بردم. طور دستم

نبود هم مهم  ایبود  یمنطق لتی. دالستیهم مهم ن یو چرا برگشت یشد و چرا رفت یکه چ نی. ایستیواسه من مهم ن "تو" -

 يندار ای يدار ی. االن حسستیهم مهم ن يندار ای ي. واسش نقشه دارستیم مهم نه يندار ای يرو دوست دار اکوی. دستین

 ش،ی. تو پنج سال پستیهم مهم ن ينشد ای يشد یزن زندگ ،ينکرد ای يدکر رییتغ ،ينشد ای يشد مونی. پشستیهم مهم ن
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کردن  شرفتیهم واسه پ يبهتر ي. راه هایمرد کُرد رو شکست هی تیشکل ممکن دل برادرم رو، غرور و شخص نیبه بدتر

 و حاال ...! يرو انتخاب کرد نشیوجود داشت. تو بدتر

 نبود. نمانیب يفاصله ا گریجلو رفتم. د باز

رو  نشیبدتر ،يو برگرد ياگه بر ای ياالن نر نیبلدم، اما اگه هم اکویواسه دور کردن تو از د يادیز يو حاال منم راه ها -

 کنم. یانتخاب م

 خواست بشکند و فرار کند. یبود، اما نم دهیسآورده بود. تر کم

 ؟یهست یک ي. فکر کردیبکن یتون ینم یغلط چی. هیبرو کنار روان -

 زدم و گفتم: پوزخند

 هیروز  هیواسه از دست دادن نداره. بترس که  یچیکه ه یآدم روان هی! بترس از ی. روانیکه تو گفت یهستم؟ همون یک -

 .ارهیسرت ب یقشیکه ال ییخفتت کنه و بال ییجا

 ام زدم و ادامه دادم: یشانیبه پ یفروغم، وحشت زده اش کرده. ضربه آرام یچشمان ب یاهیکه س دمید یدانستم، م یم

روشم در مورد  يدیشه. حتما شن ینم میهم حال زایچ نیو ا تی. ادب و شخصستمیکه جنتلمن ن یدون ی. میشناس یمنو م -

به نامزد سابق برادرم رحم کنم.  یاون قدر معرفت ندارم که بخوام حت یدون یم نمی. اهیچرو اعصابم  رنیم يادیکه ز ییزن ها

 دیتهد یمونم و الک یکه زدم م یحرف يکه پا یدون یم نمیترسم. ا یو اعدامم نم انو دادگاه و زند سیکه از پل یدون یم نمیا

 یمرگت رو از خدا طلب م ینیبعد که منو بب يسر مدیوگرنه بهت قول م ،يبردار اکویکنم. پس به نفعته دست از سر د ینم

 .یکن

 شکست. هم خودش هم بغضش. باالخره

 ی. نممونمی. به خودشم گفتم پشنمشیمن فقط اومدم بب ؟یانقدر بد با من رفتار کن یتون ینشو. چطور م وونهید اریدان -

 شه. به خدا من دوستش دارم. به خاطر پدرم ... يجور نیخواستم ا

 حرفش را قطع کردم و گفتم: یصلگحو یب با

. اون ستمیا یاون هم م يکنه. هر چند اگه الزم شه تو رو یصد هزار با تو فرق م یپدرت رو وسط نکش که تومن يپا -

تونه منجر به مرگش بشه. پس تا قبل  یم گهیاسترس د ای جانیه هیحاده.  اکوید طیدوست داشتنت رو هم بذار در کوزه. شرا

و دوستش  یگیبرنگرد. اگه راست م گهیدمت رو بذار رو کولت و برو. برو و د ،ذره ادب و احترامم ته بکشه هی نیکه هم نیاز ا

 دست از سرش بردار. برو. يدار

 شد و گفت: زانیاز دو طرف بدنش آو دستانش

 ؟یرحم باش یانقدر ب یتون یتو چطور م -

 گفتم: یتفاوت یب با

 رفته؟ ادتی. ينداره که. تو هم بلد يکار -
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. دیمن هم ته کش يعقبگرد کرد و رفت. با رفتنش تمام انرژ یحرف چیه یرا به صورتم دوخت و ب سشیبراق و خ چشمان

. چند دمیکش نیزم يرا رو میرفتم. خواب بود. پاها اکویهر لحظه تنگ تر. به اتاق د وارهایشد و د یم شتریفشارها هر لحظه ب

 شدم و زمزمه کردم. رهیخ رونیو به ظلمت ب ستادمیا رهپشت پنجشب بود که خواب به چشمم راه نداشت؟ 

 ژنده خود را؟ يقبا زمیاویب رهیشب ت نیا يبه کجا -

 :شاداب

دو برادر در کنار  نیآرامش ا دنیدر را باز کردم. هر دو خواب بودند. د صدای. آرام و بدمیزودتر از ساعت معمول رس یکم صبح

در خواب  یحت اکوینه چندان مشابه شان را نظاره کردم. صورت د يو چهره ها ستادمیتخت ادو  نیهم لبخند بر لبم نشاند. ب

 در خواب هم اخمو. یحت اریهم آرام بود و صورت دان

 يمهر کیاول صبح نزد ياش گذاشته بود. هوا یشانیپ يبود و دستش را رو دهیتخت دراز کش يپتو نداشت. با کفش رو اریدان

که ناگهان مچ  دمیکش شیتختش گذاشته بود برداشتم و آهسته رو نییبخورد. پتو را که گلوله کرده و پاسرما  دمیسرد بود. ترس

شد. از فشار دستش در آغوشش پرتاب شدم و سرم محکم به استخوان ترقوه اش  زیخ میو به سرعت ن دیهوا قاپ يدستم را تو

کردم تکان  یبودم، اما سع جی. گدمیاز ترس بر خودم لرز بود که نیضربان قلبش آن قدر کوبنده و خشمگ يبرخورد کرد. صدا

و  دیدم رونی. نفسش را با شدت به باشتشانه ام گذ ياش را رو یشانیپ هوایشل کرد و ب یبخورم. از تکان من پنجه اش را کم

 گفت:

  ؟يشد ری. مگه از جونت سوونهید ياوف! دختره  -

 به عقب هلم داد. بایبعد تقر و

 اکویبه د ینگاه می. ندیاش کش ختهیبه هم ر يبه موها یاش شدم. دست رهیخ ریو متح دمیچ دردناکم را مالم ییمحض رها به

 باال آورد و گفت:  دیکرد و انگشتش را به نشانه تهد

 ؟يدی. فهمایکه من خوابم دور و برم ن یوقت موقع چیوقت، ه چیوقت، ه چیه گهید -

رفت.  رونیو از اتاق ب دیپر نییپتو را کنار زد و از تخت پا ظیکردن سرم بود. با غ نییکه توانستم بدهم باال و پا یجواب تنها

 بود. بیآدم عج نیشوك بودم. چقدر ا يهنوز تو

 شاداب؟ -

جلو رفتم و  ی. کممیایبه نظر ب يکردم عاد یبه خودم آمدم و نگاه مبهوتم را از در گرفتم. سع اکویو خسته د فیضع يصدا از

 گفتم: 

 حالتون چطوره؟ سالم. -

 کرد و گفت:  زیرا ر چشمانش

 ؟یمال یچرا مچت رو م ده؟یشده؟ چرا ماتت برده؟ چرا رنگت پر یچ -

 زور لبخند زدم و گفتم:  به
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 شما؟ نی. خوبستین يزیچ -

 را پاره کرد!  میدایاش بند دل ش یشاک يصدا

 شاداب! -

 میآوردم. تسل یکرد، کم م یطور خوش آهنگ ادا م نیا االف شاداب ر یزد، وقت یم میطور قشنگ و محکم صدا نیا یوقت

 زدم و گفتم:  هیتک اریشدم. به تخت دان یم

 شدن. یو عصبان دنیدفعه از خواب پر هیخواب بودن، خواستم پتو رو بکشم روشون  اریآقا دان -

 یکم "تر است. زیغم انگ هیگر از"گفتند  یبود که م یی. خنده اش شاد نبود. از همان هایجان اما طوالن یب دیخند اکوید

 تخت جا به جا کرد و گفت:  يخودش را رو

 .یکه سالم يپس شانس آورد -

 شد و ادامه داد:  دهیچیو درهم پ ظیغل یبه اخم لیخنده اش تبد هیاز ثان يبعد در کسر و

 يبوده. امروزم طرفا داریبچند وقته همش  نیبشه. ا کشینزد ایباشه  کشینزد یخوابه کس یوقت ادی. خوشش نمریبه دل نگ -

 واکنش نشون بده. دتریباعث شده شد نی. همدیخواب شیپنج و ش

 و گفتم:  دمیکش یآه

 .ستمیناراحت ن -

 تر نگاهم کرد و گفت:  قیدق

 ؟يدیترس -

 را گفتم:  راستش

 .شنیوقتا واقعا ترسناك م یآره. بعض -

 پر از محبت و عشق بود.  لبخندش

که دوستش نداشته باشه. المصب  دمینفر رو هم ند هیاخالقاش هنوز  نی. با وجود استیا خطرناك نقبول دارم. ترسناکه ام -

 مهره مار داره.

که از  ییبود. بعد از آن با وجود تمام عذاب ها دهیبه چند ساعت هم نرس اریو نفرت من از دان نهیدرست بود. عمر ک حرفش

 ودم. بحث را عوض کردم. نشده ب زاریبودم، هرگز از او ب دهیکش شیحرف ها

 حالتون چطوره؟ دردتون کمتر شده؟ نینگفت -

 کرد و گفت:  مهیو نصفه و ن زانیآو يبه سرم ها یافسوس نگاه با

 .شمیخوب م میاگه ولم کنن و بذارن برم سراغ کار و زندگ -

 نم؟یکارش بب طیاو را سالم در مح گریبار د کیشد من  یشد؟ م یم یعنی

  ارم؟یواستون ب نیالزم ندار يزی. چنیعجله نکنگذره.  یم نمیا -
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 را بست و گفت: چشمانش

 نه. ممنون. واقعا متاسفم که باعث زحمتت شدم.  -

تا زودتر  دیایها را شمردم و به صبح التماس کردم که ب هیدانست تمام شب ثان یزد؟ او که نم یاز کدام زحمت حرف م زحمت؟

 يبرا اقمیو با وجود تمام اشت ستییایمن دن يهم برا یخشک و خال يپرستار نیدانست هم ی. او که نمنمشیبتوانم بب

 بهبودش، دوست نداشتم تمام شود.

به  ومدنی. اگه تا االن نانیپرسن. عصر هم واسه مالقات م یهم احوالتون رو مرتب م يحرفا رو. مامان و شاد نیا نینگ -

 خوان مزاحم استراحتتون بشن.  یکه نم نهیخاطر ا

 زد و تنها گفت: يندلبخ

 لطف دارن. -

نمود جلو آمد و سالم  یم دیکه از او بع ییایدر باز شد و دسته گل کوچک تبسم قبل از خودش داخل آمد. با حجب و ح گوشه

 گفت: اکوی. دمیکرد. هر دو جوابش را داد

 تبسم خانوم؟  يدیچرا زحمت کش -

 رفتم و گفتم: يهم چشم غره ا من

  ؟یاته کله صبحاالن چه وقت مالق -

 گذاشت و گفت: زیم يرا رو گل

کردم تا از دست  يرو باز گیم گینقش م یآخر برسونم. کل داریشاداب وق زد گفتم خودمو زودتر به د نیبابا از بس ا -

 شما که خدا رو شکر حالتون خوبه.  ینگهبان و پرستار در رفتم، ول

 و گفتم: دمین کشخط و نشا شیرا گاز گرفتم و با چشم و ابرو برا لبم

 ه؟یچه طرز احوال پرس نیتبسم. ا ریزبونت رو گاز بگ -

 نشست و گفت: یصندل يرو یالیخ یب با

 تو رو تحمل کردم. ينایف نیچند روز ف نیمردم از بس تو ا گم؟یمگه دروغ م -

 با خنده گفت: اکویدختر. د نیشعور و ادراك در وجود ا ياز ذره ا غیدر

 .میبه زحمتتون نبود یاض. ردیبه هر حال ببخش -

 پا انداخت و گفت: يپا رو تبسم

 حاال که اومدم. اصل حالتون چطوره؟ -

. نیبود و نگاهش همچنان خشمگ سیخ سیخ شیداخل شد. موها اریبه در خورد و دان يخواست جواب بدهد ضربه ا اکوید تا

 و در همان حال گفت: دیکش شیه موهاتوجه به او به سمت کمد رفت و حوله را برداشت و ب یاما ب دیتبسم را د

 به به، خوشحال و خندان! -
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 به من و در آخر گفت: یو نگاه اکویبه د یکرد و نگاه اریبه دان ینگاه تبسم

 نکنه با منه؟ ه؟یخندان ک ،ییخوشحال که تو -

 گفت: اریسرم را تکان دادم. تبسم تند گردنش را چرخاند و رو به دان نامحسوس

 ندان؟خ نیگیبه من م -

 در چهره اش نشان دهد جواب داد: یانعطاف نیکه کوچک تر نیبدون ا اریدان

 ؟یستیمگه ن -

 دارد. یست که در زندگ یدرست و حساب زیاسمش خبر داشتم. معتقد بود تنها چ يتبسم رو تیحساس از

 ار؟یمنم به شما بگم خاو ادیخوشتون م ن؟یشما دار هیچه عادت زشت نیمعلومه که نه. ا -

 صبح شوم! نیآن هم در ا ار،یبا دان یکنم. شوخ هیخواست گر یطرف دلم م کیطرف خنده ام گرفته بود، از  کی از

را شانه زد و به  شیموها نهیآ يجلو اریآرامم کرد. من هم به خنده ام اجازه رها شدن دادم، اما دان یکم اکویقاه قاه د خنده

 گفت: يسرد

 ؟یبا نمک یلیکه خ یدونست یم -

 نازك کرد و گفت: یپشت چشم تبسم

 .دمیکردم فهم سهینه االن که خودمو با شما مقا -

و عابر بانکش را به دست من داد و  اکوید یگوش ارینمک. با نگاه التماسش کردم که ادامه ندهد. دان یگفت ب اری! به دانيوا

 گفت:

 کنم. یم هیکه االن حوصله ندارم. به وقتش باهات تسو فیح -

 گوشم آورد و گفت: کیرفت. تبسم سرش را نزد رونیگفت و از در ب یمآرا خداحافظ

 آخ جون! فکر کنم بساط تجاوز جور شد. -

هم با لبخند نگاهمان کرد و  اکویاز دستم خارج کرد. د اریمضحک تبسم اخت افهیتالش کردم خودم را کنترل کنم، اما ق یلیخ

 نگفت. چیه

 

 : اریدان

پشت در  يکه چشم انتظارش بودم نشست. مثل داماد ییمایو هواپ دیکه منتظرش بودم رس یخیبعد از ده روز، تار باالخره

شهر  يها ی. نه آدرس گل فروشدمیاما نخر دم،یخر یگل م دی. به نظرم بايورود تیقدم زدم و چشم دوختم به ترانز شگاه،یآرا

کردم و  رونیخرج دادن را بلد بودم. گل را از ذهنم ببه  قهیو نه جدا کردن و سل ددانستم، نه هرگز به چشمم آمده بودن یرا م

رد  ".دیدر امان دیکوه را که رد کن نیا"که گفت  يمرد يخاطره ها انیرا به کنکاش وا داشتم. کنکاش م دارمیب شهیذهن هم

از جنگ نتوانسته  رفته. گفتند بعد رانیاز ا ندکرد. گفت شیدایدوست پ کی قیاز طر اکوی. سال ها بعد دمشیدیند گریو د میکرد



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٢٢١ 

 يریگوشه گ دند،یجنگ رانیخاك ا يکه خالصانه و برا ییداد تحمل کند. گفتند مثل همه آن ها یجان م شیرا که برا يکشور

 را انتخاب کرده و رفته.

ها بعد ". خدا را شکر!دیخدا را شکر، خدا را شکر زنده ا"کرد  ینتوانست حرف بزند. فقط تکرار م میکه صحبت کرد یاول بار

آمدند، اما او هرگز. گفت من  رانیمرتب در تماس بود. دختر و پسرش بارها و بارها به ا اکوی. من که نه، با دمیحرف زد شتریب

گفت  یدانم چه م یبود. الگو و سرمشقش! نم اکویمن، او هم نبود. مرده بود، اما مراد د ي. براامدیدر آن کشور ندارم و ن ییجا

مکالماتشان در چه مورد است. مهم نبود.  دمیوقت نپرس چیداد. ه یگوش فرا م یفتگیرد و با شک یفقط سکوت م اکویکه د

 بازگردد. رانیهمه سال وادارش کرد به ا نیبعد از ا خرهکه باال اکویمرد به د نیمرد و عشق ا نیبود به ا اکویمهم فقط ارادت د

داشت، به مادرم. شناختمش و چشمانم  میبه زن کابوس ها که یسرم، از شباهت يمبهم تو ری. شناختمش. نه از تصاودمشید

 يآمد و ا ادمی. دیجدا کرد و در آغوش کش اکویآمد که مرا از د ادمیشد.  نیسر خورد و نقش زم وارید يآمد که رو ادمیسوخت. 

 آمد! ینم ادمیکاش که هرگز 

به  یوقت رغبت چیبود. برخالف من که ه دهیعکسم را دآن همه آدم. البته  نیو جلو رفتم. او هم شناخت از ب دمیرا مال میگلو

 کردم؟ یبود اگر رد م یادب یصورتش را کنار زد و آغوشش را گشود. ب ينداشتم. چمدانش را رها کرد. ماسک رو دنشید

 .يبابات شد هیچقدر شب -

 که مرده بودند. يافرادرا داشت. زنده کردن  يبد نیا لیبود که بر زبان آورد. فام يزیجمله نفرت انگ نیاول نیا

 .نیخوش اومد -

 آوردم. یتر مرا به خودش فشرد. داشتم نفس کم م محکم

 معرفتت به اون نرفته بچه. یول -

 دوم. زی! جمله نفرت انگاَه

تعارف؟ خوش آمد  ؟یگفتند؟ احوالپرس یطور موقع ها چه م نیو چمدانش را برداشتم. ا دمیکش رونیبازوانش ب انیرا از م خودم

 اصال مهم بود؟ ؟ییگو

 جا دادم، سوار شده بود. نیصندوق ماش يسکوت نگاهم کرد و کنارم قدم برداشت. تا چمدان را تو در

 چطوره؟ اکویوضع د -

 زدم و گفتم: استارت

 .ستیخوب ن -

 دهانش گذاشت. ادامه دادم: يرا رو ماسکش

 کت و کارش رو ول کنه و بره.. لجبازتر از اونه که شرنیخارجش کن رانیاز ا نیتون یفقط شما م -

 .دیرس یاز پشت ماسک خفه تر به نظر م شیصدا

 .مشیبر ی. مفهیرد ینگران نباش. همه چ -
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 ياشک را از مژه ها یسیشود و دور از من خ یچشمش تر م یکردم گاه یها. حس م ابانیلب بست و چشم دوخت به خ و

 ود؟نکردم از حسم مطمئن شوم. مهم ب ی. سعردیگ یکم پشتش م

 عوض شده. یچقدر همه چ -

 دادم؟ یجواب م دی. چه بادیلرز یم شیصدا

 طوره. نیبله. حتما هم -

 را چرخاند. صورتش

 .نمتیب ی. خوشحالم که سالم ماریدان نمتیب یخوشحالم که م -

 اما نگرفتم. رم،یفاکتور بگ میمرد از پوزخندها نیکرد که حداقل در برابر ا یحکم م ادب

 ممنون. -

 .دیخند

 حد. نیدونستم تا ا ینم یگفته بود ارتباط برقرار کردن باهات سخته، ول اکوید -

 دم؟یخند یم دیهم با من

 درسته. -

 خرابه که خونت به جوش اومده. یلیاوضاع خ دمیفهم ،يتو زنگ زد یوقت -

 زد. یبه من م یرتیغ یو ب يبخار یراحت انگ ب چقدر

 طوره. نیهم -

 .دیخند باز

 ؟یکن یم ییکه انقدر صرفه جو ادیب شیقحط یترس یم ایسخته؟  یلیحرف زدن خ -

 گرفتم و گفتم: میدندان ها نیرا از داخل ب لبم

 سخته. -

 یثابت، مات و ب يبا چشم ها قهیدق نیافتضاح تر بودم، چون چند یلیکه در تصوراتش بود خ يزیآمد از آن چ ینظر م به

 .اوردیبر زبان ن يگرید کلمه چیه مارستانیحرف نگاهم کرد و تا خود ب

 :اکوید

گرفت.  یفاصله م مارمیکرد و از تن ب ی. روحم زودتر و راحت تر جسمم را رها مدمید یخواب م شهیاز هم شتریروزها ب نیا

و به ساحل خرم رودها و  شیکردستان، به دامنه سرسبز کوه ها يبایز عتیرفت به دوردست ها. به طب یگرفت و م یفاصله م

نبود. سراسر  ختهیآتش و خون و بمب و تجاوز نبود، از خانه سوخته و فرور ازاز جنگ نبود،  میربارش. خواب هاپ يچشمه ها

 مردانه و پر غرور پدرم. يبلند و شاد مادرم. همرنگ نگاه ها يها راهنیهمرنگ پ ،یصورت ،یرنگ بود. سبز، آب
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اش را.  یگرفت نه کل زندگ یبل! سکوت تنها خوابش را در بر مو ز طانیهنوز بچه بود. سالم و شاداب، ش اریدان میخواب ها در

رو و  بای. مادر قربان صدقه پسر زدیخند یزد و از ته دل م ینشست و تند تند رکاب م یسه چرخه کوچک قرمزش م يرو

اخته و هم بود. با آن صورت گل اند انیداد. دا یاحساسش را نشان م امتم ظ،یلبخند غل کیرفت و پدر با  یم نشیریش

 کرد. یم دیکه تول یکوفتشان و صداها قشنگ یکه بر هم م یکوچک يخندانش و دست ها

کردم.  یماندم. فرار نم ینداشت. م ییمعنا نداشت. وحشت جا یرگیو ت یاهیبود. س یسراسر خوشبخت میروزها نیا يها خواب

 شدم. ینم واریکردم. د یم هیکردم. تک ینم هی. گردمیخند یم

بود.  چیه اریداشتند. غم داشتند. درد جسمم در برابر درد تنها ماندن دان ینبودند. درد داشتند. نگران بایز میها يداریب... اما  اما

. حاضر نمیطور درهم شکسته و خراب و تنها نب نیتحمل کنم اما برادرم را ا گریبار د کیام را  یحاضر بودم تمام مصائب زندگ

نه  نم،یرا بب يو خونسرد یتفاوت یسنش را مرور کنم، اما دوباره در چهره اش همان ب نیا ات یاز چهارسالگ گریبار د کیبودم 

همان خواب دو سه ساعته هم از چشمانش  دمید یم یجنگ هم کباب تر بود. وقت ياز روزها یو فشار را. دلم حت ینگران نیا

و به  ستدیا یتمام شب پشت پنجره م دمید یم یقتاه تر شده. وینورتر و س یب شهیچشمانش از هم دمید یم یشده. وقت يفرار

خواست و از طرف  یرا م میطرف آرامش خواب ها کیشده بود. از  ریگرفتم. روحم اس یماند، آتش م یم رهیشب خ یکیتار

 بود.  اریبه جان دان ریزنج گرید

وار  وانهیکه د یعشق ي. براتخیر یکه به زعم خودش دور از چشم من م ییاشک ها يشاداب هم هالك بود. برا يبرا دلم

که در چشمش  یکه داشت. ترس يحال بد يسوخت برا یکرد. دلم م یو غرور قشنگ خودش نثارم م ایاما با همان حجب و ح

آرامش کنم.  یو کم رمیتوانستم در آغوشش بگ یخواند. دوست داشتم م یکه لرزان و ملتمس دعا م ییزد و صدا یدو دو م

 یخواست م یو اضطراب. دلم م یهمه آشفتگ نیا يبرا ی. تنها محبت بود و نگرانيا زهیغر داشت و نه یحسم نه هوس

طور با خودت  نیزند. انقدر خودت را عذاب نده. ا یهنوز قلبم م ن،یبب" میام بگذرام و بگو نهیس يتوانستم سر کوچکش را رو

سوزاندم.  یکار تا آخر عمرش را م نیدارد، اما با ا زایآرامش در آغوش من ن نیدانستم او هم به ا یشد. م یاما نم "بد نکن.

شدن  کیکرد. نزد ینم دایشد و نجات پ یعشق من در خاطرش حک م یتوانست فراموش کند و بگذرد. تا ابد تلخ ینم گرید

 نینامرد ا میبهتر بگو ایکار و  نیاش را مسموم کند و بسوزاند و من مرد ا یتا روز آخر زندگ تتوانس یبود که م یبه من سم

 کار نبودم.

و شاداب را نداشتم. اما  اریحال بد دان دنیفشردم، چون طاقت د یهم م يرا رو میاگر خواب هم نبودم پلک ها یروزها حت نیا

 يبا موها يواضح شد. مرد میبرا ریتا تصو دیطول کش یام نشست چشمم را باز کردم. کم یشانیپ يکه رو ییبا دست ناآشنا

از صورتش  یمی! پلک زدم. ماسک ناریزنده و هوش یلرزان و تبدار و چشمان ییدست ها مار،یزرد و ب یصورتو کم پشت،  دیسپ

مرد "که گفت  نیکند، اما هم دایصورت پ نیچشم ها و ا نیا نیب یتوانست ارتباط یرا پوشانده بود. مغز مسکن گرفته ام نم

 شدم. زیخ میاثر آرامبخش ها دود شد و ن "بزرگ

 من برگشته بود. اسطوره
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 و گفتم: دمیچرخ اریبه سمت دان ریرا گرفت. با تغ اقیاشت يقدر در آغوشش ماندم تا آرام آرام حواسم به کار افتاد و خشم جا آن

 ؟یچرا به من نگفت ؟يکارو کرد نیچرا ا -

 در آورد و گفت: بشیرا از ج یرنگ اهیس يصورتش برداشت. اسپر يماسک را از رو ییدا

 کار درست رو کرده. اریپسرجان، آروم! دانآروم  -

 گفتم: یشرمندگ با

 ؟يهمه راه رو اومد نیواست قدغنه. آخه چطور ا یی. سفر و جا به جایشیم يبستر انیروز در م هی. یضیشما خودت مر -

 را استنشاق کرد. چند لحظه نفسش را حبس کرد و بعد گفت: ياسپر

 اومدم. یم دیاومدم ببرمت. با -

 ببرد؟

 کجا؟ ن؟یمنو ببر -

 گرفت و نشست: یو لرزانش را به صندل ریکرد. دستان پ اریبه دان ینگاه ییدا

 و والسالم! میریگ یم طیبل هیرو مرتب کردم. فقط  یهمه چ اریتونن درمانت کنن. با کمک دان ی! اونجا بهتر مکایآمر -

 شدم. رهیخ اری. به داندمیخند ياوج ناباور در

! میدیکه واسشون انقدر زحمت کش ییزایاونجا؟ کار من، کار تو، چ میو بر میرو ول کن یهمه چ ار؟یدان يدش وونهید کا؟یآمر -

 زده به سرت؟

 و گفت: ستادیا گرمیتخت را دور زد و سمت د اریدان

کم اونجا هم  يها نهیمونم و حواسم هست. هم به کار خودم هم به شرکت تو. به هر حال هز ینگران اونا نباش. من م -

 بشه. نیتام دیو با ستین

 ! با ناله گفتم:شهیاز هم دتری. شددیکش ریام ت معده

 ول کنم و برم؟ نجایتونم تو رو ا یبدتر. مگه من م گهید -

 .رایهنوز مقتدر بود و گ یدگیو تک یضیبا آن همه مر ییدا يصدا

 عمر از دستت بده. هیکه واسه  نهیبهتر از اتنها بمونه  نجایسالشه. در ضمن دو سه سال ا یس کی. نزدستیبچه ن اریدان -

 گفتم: ادیشدم و با فر زیخ مین دوباره

 دو سه سال؟ -

 درهم گره خورد. ییدا يها اخم

واسه درمان  يادیمزمن زمان ز يگفت دردها یبله. دو سه سال. دکتر م ؟یکن یچرا مثل بچه ها رفتار م اکو؟یچه خبرته د -

 شه. یروز و دو روز درست نم هیجذام درونت رو خورده، با  نیو چهارساله ع ستیکه ب ي. دردگهیبرن. راستم م یم
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 تخت رها کردم و گفتم: يرا رو خودم

 نه. اری. حداقل بدون دانامیتونم. محاله ب یمن نم -

 فرو کرد و گفت: بشیج يرا تو شیدست ها اریدان

به  دیاما با م،یو بر میرو بفروش میدار یهرچ میتون ی. ميدارهم ن مهیب یباالست. تو که اونجا حت کایآمر یدرمان يها نهیهز -

 یدونم که نم یهم م کایآمر ؟یکن يباز کارگر یتون یم ؟یرو از نو شروع کن زیدوباره همه چ یتون ی. تو ممیهم فکر کن ندهیآ

 وقت ... اونجا و  نیهم يگرد ی. بر میمون

 جلو آمد. یکم

 یاما نشد. نه آدم مطمئن ام،یشد فکر کردم تا منم بتونم ب یکه م یراحته. به هر راه . فکر نکن واسه مناکویباش د یمنطق -

. اجهیها رو پرداخت کرد. به درآمد منم احت نهیهز شهیکه تنها با درآمد اونجا م نیشناسم که شرکت تو رو بچرخونه، نه ا یرو م

 .ستیبردار ن یسال، اونم به دالره! شوخ ها به مدت حداقل دو نهیپرداخت هز حث. بستیروز و دو روز ن هیحرف 

 همه فشار تنها رها کنم!  نیرا با ا اریتوانستم دان یشد. من چطور م ی. نمنه

داره که  یچ کایکرده. آمر شرفتیپ یکل رانی. اشمیمونم و خوب م یجا م نی. من همستیکارا ن نیکدوم از ا چیبه ه يازین -

 .شمیم تیاذ شتری. بنجاستیکرم ابدتره. همش ف امینداره؟ اونجا ب نجایا

 چند تک سرفه خشن زد و گفت: ییدوخت. دا ییکرد و نگاه مستاصلش را به دا یپوف اریدان

 ما رو تنها بذار پسرم. قهیچند دق -

 رفت. به محض خروجش گفتم: رونیتکان داد و ب يسر اریدان

 ا؟یاون سر دن امیولش کنم و ب يچطور انتظار دار ؟يدیمگه ند ؟یدون یواست نگفتم؟ مگه نم اریدان طیمگه از شرا ییدا -

 به انجامش. دهیکنه. چه رس یم وونمیاصال فکرشم د

 و گفت: دیکش یآه ییدا

 بدتره. يکرد فیکه تو تعر يزیدونم. از اون چ یآره. م -

گه. اگه من نباشم  یو هم نمچهار کلمه ر نیهمه سال به اندازه امروز حرف نزده. اگه من نباشم هم نیروز خوبشه. ا نیتازه ا -

... 

 دستم گذاشت و گفت: يدستش را رو ییدا

ده؟ خب  یتلفناشم جواب نم یشه؟ حت ینم داشیو ماه به ماه پ رهیم یگفت ی. مگه نمیروز کال نباش هیفکر کن که  نیبه ا -

بار  نیبهت سر بزنه. بذار ا ادیب تونه یهم م نترنت،یچند ماه چند سال ازت دوره. اونجا هم تلفن هست، هم ا يفرض کن به جا

هم که دارم واسه شما و بچه  یهمون یندارم ول يادیز زی. درسته که چستین یمالکنه. بحث  تیکم احساس مسئول هیاون 

خار به پاش بره. حاال نوبت اونه. بذار  ی. نذاشتشیدیعمر به دوش کش هیتلنگر داره.  هیبه  ازین اریکنم دان یهامه، اما احساس م

به جامعه برش گردونه. بذار اون قدر  ،یبه زندگ رادر،نسبت به ب تیرو بدونه. قدر تو رو بدونه. بذار احساس مسئول تیقدر عاف
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بودن و جبران کردن رو حس کنه. بهش فرصت بده  دیبودن، مق دینکنه. بذار مف دایپ دنیفرصت کابوس د گهیخسته بشه که د

آدم  هیهاش  ههاش، با همه غص یبزرگ شده. با همه تلخ اریکه دان یقبول کن دی. تو باهاش رو ثابت کنه ییتا به خودش توانا

واسش  یتونست يسن هرکار نیکنه. تا ا یآشت یبچشه بلکه بتونه با زندگ یواقع ياستقالل رو به معنا نیمستقله. بذار طعم ا

که حواست بهش نباشه، فقط بهش بال و پر بده  نینه ا ،يکه تنهاش بذار نی. نه ای. به نظرم حاال وقتشه که رهاش کنيکرد

هاش رو کشف کنه و انقدر راحت از کنارشون نگذره. بذار  یی. داشته هاشو، توانانهیرو از اون باالها بب ماشرو، آد ایتا بپره، تا دن

درسته پدر و . بذار بفهمه که هیحفظ کار و سرما ،یزندگ يها نهیهز نیتام زش،یاسترس بکشه. استرس از دست دادن عز

 يها هیادامه بده و مبارزه کنه. فرصت شناختن سرما اطرشبه خ دیهست که با یمادرش مردن، بد هم مردن، اما هنوز کس

 .ریرو ازش نگ شیزندگ

 من هم سوخت. يهم سرفه! آن قدر خشک که گلو باز

هم وجود داره و  يبدتر هی شهیکه هم . بذار بدون تو بودن رو تجربه کنه و بفهمهيدیو نازش رو کش يدیعمر بهش چسب هی -

کردم بهت  داتونیکه پ شمیچهار سال پ نویبشه. ا داریخواب ب نیاز ا دیبا اریبه خاطر داشته هاش شاکر باشه. دان دیهر لحظه با

 دیخودت باو  اریبار به خاطر دان نیاما ا ،يبه شوك داره، به تلنگر. گوش نداد ازیشه. گفتم ن یدرست نم يجور نیگفتم. گفتم ا

 .يریبپذ

 چشمم گذاشتم. يرا رو دستم

 ؟یاگه بدتر شد چ ؟یاگه جواب نداد چ -

 دستم را فشار داد و گفت: ییدا

فهمه.  یتو برخورد اول م یهر آدم نوینداره. ا یفرق چیمرده ه هیبا  اریدان شه؟یبدتر هم م نی. از ااکویخودت به من بگو د -

 ؟هست ست،ین یکه رنگ یاهیباالتر از س

 کردم: زمزمه

 .ارمیتونم. دووم نم ی. نمیی. نفسم به نفسش بسته ست داارمیمنم بدون اون طاقت نم -

 کرد. یم ییرزمنده از جان گذشته در انگشتانش خودنما کیمرد کرد،  کیقدرت  هنوز

 .یبتون دی. بایتون یم -

 سوختند. یسوختند. بد م یم چشمانم

به خاطر  گهیبار د هی. يرو خوب بلد دنی. تو که جنگیتحمل کن دیرو هم از دست نده با که تو نیبه خاطر ا ار،یبه خاطر دان -

 نی. ایبه جفتتون کمک کن دیو اون سالمت روحش رو. با ياریسالمت جسمت رو به دست ب دیبجنگ و برگرد. تو با اریدان

 !فتهی. وظاکویتوئه د فهیوظ

 .یو تمام نشدن رینفس گ فیوظا نیز ادانست که چقدر خسته ام ا یدانستم و فقط خدا م یم
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 : اریدان

دور گردنش  یمیسرد نشده بود اما شال ضخ یلیکه لنگان و سرفه زنان آمد و کنارم نشست. هنوز هوا خ دمیگوشه چشم د از

 را خاموش کردم. گارمیاش س یبد تنفس طیبر تنش بود. به خاطر شرا يتر میو کت ضخ دهیچیپ

 ؟یکش یم گاریس یاز ک -

 کنند. نقش بزرگ تر، عاقل تر!  فایخواهند نقش واعظ را ا یم شهی! از همان ها که همفاو

 وقته. یلیخ -

 کتش را بست و با حسرت گفت: يها دکمه

 خوش به حالت. -

 کند. با اخم نگاهش کردم. یکردم مسخره ام م فکر

 کمه. يزیچ هیکنم  ی. همش فکر مبکشم. هنوزم که هنوزه عادت نکردم گاریتونم س ینم گهیوقته که د یلیمن خ -

 دادم سکوت کنم. حیبه نفع او! ترج یکی

 ت. افهیو ق ختی! هم قد و قواره ت. هم ریهشیشب بیفکر کردم بابات زنده شده. عج دمت،ید یوقت -

 توجه به موضوع بحث گفتم: یرا بغل کردم و ب میها دست

 شد؟ یراض -

 د؟یکش یم و خشک بودند. چطور نفس قیعم شیسرفه ها چقدر

 کردم. شیفقط بابت توئه، اما راض شینگران -

 کرد. زشیدر درونم ر یکوه انگار

 .طیدنبال بل رمیخوبه. پس م -

 گذاشت و گفت: میزانو يرا رو دستش

 کنه؟ ینم تتیاذ ییتنها یمطمئن -

 . مطمئن نبودم.نه

 آره مطمئنم! -

 شد. رهیرا تکان داد و به دور دست خ سرش

خاندان  هیاز برادرم. مادرت تک دختر  یکیاز من،  یکیخورد.  یحساب یلیمامانت دو تا س يت اومد خواستگارکه بابا یموقع -

 نیشد همچ یاصل و نسب. اصال باورمون نم یما ب دگاهیپسر آس و پاس و از د هیو تبار و بابات  لیا هی یبود و نور چشم

 کس! یکنه. اونم انقدر ساده، اونم تنها و ب يدا... خواستگاردل کدخدا عب راغداشته باشه که بخواد از چشم و چ یجرات

 کرد. ینم ریس ایدن نینور گرفته بود. انگار در ا نگاهش
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ما بلند نکرده  يهم دست رو یتو دوران بچگ یکه حت ي. اونم از پدرمیخورد یلیهم من، هم برادرم دو تا س ،یلیس هیبابت  -

 هیو  نیحرومزاده شد يجور نیبه شما دو تا دادم که ا یمن چه مال حروم"زد  ید مزده بود و دا رونیگردنش ب يبود. رگ ها

هم  ریو فق یهمه باز بوده. غن يعمره در خونه من به رو هی د؟یرون یمن م خونهاز در  شیکس یآدم رو به خاطر فقر و ب

ارزه به وجود  یامثال اون پسر م يتار مو هی. نیرو که به جهنم، آخرت منو سوزوند ایکارتون دن نینداشته، اما شما دو تا با ا

 "باباش. تخودشه نه ثرو يسر سفرشه از زور بازو یشما دو تا مفت خور که اگه نون خال

 .اوردیاش را باال ب هیر دمیترس یهم سرفه پشت سرفه. م باز

 یحرکت سر رد م هیاستگار رو با ما رو که صدها خو يو کدبانو بایبرگ برنده ش شد و خواهر ز یو همون زور بازو و مردونگ -

 و محقر خودش. کیخودش کرد و برد به خونه کوچ فتهیکرد، ش

 .دیخند

دو سال از ترس  یکیافکنمون بود. تا  فیحر يپهن و بازوها ي. همه افتخارمون به شانه هامی. چقدر بچه بودریبخ ادشی -

 دمیشدم. تازه فهم دشیرور رو گرفت، به خاطر خودش مرغ يبابام حرمت بابات رو نگه داشتم، اما بعد از اون که عقل جا

گذاشته بودم دووم  غولهیکه اسمش رو ب ياون خونه ا يتونه تو یم چطورناز و نعمت بزرگ شده  يعمر تو هیکه  يخواهر

 گل شکفته تر بشه. نیو صورتش روز به روز ع ارهیب

 !یلیخواستم بشنوم. لعنت به روابط فام یخواستم بدانم. نم ینم

 یده شاه هیاومد کار و بار پدرتم رونق گرفت. تا اون موقع اجازه نداد بود  ایکه به دن نیبود واسشون. هم ریمنشا خ اکوید -

که داشتن  ی. خواهرمم به همونمیاریشد اسم پول رو جلوش ب ی. اصال اون قدر عزت نفس داشت که رومون نممیکمکش کن

 لیروزم همون اوا هیببره.  ياز ندار یتو درد دل هاش با مادرم اسم یتح ایکنه  تیشکا دمیوقت ند چیبود. ه یراض

 یبه شدت معترض شد. گفت نان آور زندگ میخواهرمون بذار بیتو ج یپول هی یواشکی میازدواجشون که من و برادرم خواست

کارتون نه تنها  نیبا ا ماش .میمون یگرسنه م گهینداشته باشه با همد م،یخور ی. داشته باشه مگهیکس د چیمن محمده نه ه

کنم و تا  یعوض نم ایدن نیا ییشوهرم رو با تموم مال و دارا ي. من سربلندنیشکن یبلکه غرور شوهر منو م نیکن یلطف نم

 .ازمین یب زیاونو دارم از همه چ

 ! کاش بس کند!آخ

 یزدن طال م یم ی. دست به هرچختیر یون مبراش واریو برکت از در و د رینور بود. خ ینور عل گهید ياومد ایتو که به دن -

محمد رو  یحسرت زندگ يخودشون از خونه تون، کعبه آمال ساخته بود. هر پسر يشد. هم وجود شما، هم توکل و بلندنظر

. خدا قشنگ ياون همه بچه آباد نیب يتو که زبانزد همه بود. تک بود ییبایروژان رو. ز یحسرت زندگ يخورد، هر دختر یم

 وجود تو گذاشته بود. يکرده بود و تو نیا رو از وجود پدر و مادرت گلچه نیتر

 بزنم. ادیخواستم فر یدادم. نم یرا فشار م میها دندان
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 میخواست ی. ممیزن و بچه هامون رو از شهر دور کن میگرفت میاومد، منو پدرت تصم نییکه پا تیجنگ که باال گرفت، من -

زد. اون روز  یوقت رو حرف پدرت حرف نم چینبود اما ه ی. مادرت راضمیون دوباره برگردو خودم میامن بذار يجا هیشما رو 

 دنبالتون و ... امیخونه خودم که تموم شد ب يقرار بود کارها

 مرد. نیرا مشت کردم و مشتم را در مشت گرفتم که مبادا مشت شود بر دهان ا دستم

 که خبر آوردن به خونتون حمله شده. -

 .دیلرز شیرسا يباالخره صدا دیکه رس نجایا

 ! رید یلی. خدمیرس رید -

 گذاشت. میزانو يو دستش را رو دیکش آه

 ییهم مردند. پدرم،مادرم،برادرم، عموهام، پسرعموهام، دا هیبعدش که بق يشدم. از همون روز و روزها يگاریاز اون موقع س -

 ام،یهم شهر قام،یو بزرگ، دوست هام، رف کیشون، عمه هام از کوچهام، خاله هام و خانواده ها ییهام، پسردا ییهام، دختر دا

 نیشکل، ناجوانمردانه تر نیتر انهیشکل، وحش نیجون دادند و رفتند. به بدتر یلعنت يچشما نیا يهم وطنام، همه مردند. جلو

 شکل!

 را فشار داد. میزانو

گرفتن خونه ها،  شیمردم، منظره آت ادیفر يکنن. صدا یمو درد هم ولم ن یضیتو اوج مر یکه حت هییاز همه بدتر کابوس ها -

 خوابم. یو چهار ساله که نم ستیمنم مثل تو ب ،یشده و ...! ه دهیبر يبچه ها، سرها هیگر

 رفت. نیصورتش نگاه کردم. مشتم باز شد. انقباض عضالتم از ب به

واسمون عوض شده بود، رنگ  زایچ یلی. خمینبود یعیآدم طب هی میکدوم از ماها که زنده موند چیجنگ تموم شد، ه یوقت -

مرگ جبروتش  ی. وقتیچ یعنیو مرگ  یزندگ میبود دهیچون تازه فهم دم،یخند یقبل از جنگمون م يدئولوژیباخته بود. به ا

. یشیپروا م ی. بیوجود نداره که ازش بترس يزیچ گهی. دیشیتفاوت م ی. بيخند یم یبه همه چ گهیرو واست از دست بده د

مونده بود استقالل و  یکه برامون باق ی. تنها دلخوشمی. پوست انداختمی. عوض شدمیکرد رییبود. تغ نیواسه ماها هم هم

 نیکرد. ا یم ییباالها خودنما باالکه پرچم سه رنگمون هنوز اون  نی. امیدید یتو خاکمون نم بهیکه غر نیبود. ا رانیا يآزاد

ها، اون از دست دادن ها  يزیتمام اون خونر نایکرد. هم یبهش اهانت نم یبود و کس یرسمملکتمون فا جیو را یکه زبان رسم

 متیحفظ شده. به ق گهید یرانیها زن ا ونیلیاز دست رفتن ناموس من و تو، ناموس م متیبه ق میگفت یکرد. م یم هیرو توج

 دنیاز هم پاش متیکنن. به ق یم لیو تحص شنیبزرگ م تیو امن يدر آزاد گهید يمن و تو، بچه ها لیفام يمردن بچه ها

 دیکه شه ییبود آرمان من، آرمان ما، آرمان اونا نیمونن. ا یاستوار و برقرار م گهید یرانیخانواده من و تو، هزاران خانواده ا

که  يکشور شدن! درسته بعدها از اسممون، از حرکتمون، سوء استفاده ها شد و نبازکه جا ییشدن، اونا ریکه اس ییشدن. اونا

با  ییامثال وطن پرستا يجا گهیگذرونده بود دوست و برادرمون شد. اون قدر که د غیما رو از دم ت يو به عمد جوونا انهیوحش

رو داده بود  زشیکه واسش همه چ یو خاک دو تحمل نکر اوردیمثل من طاقت ن یکیتفکرات متعصبانه ما نبود. اون قدر که 
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سکوت  ایشدند  ریکناره گرفتند و گوشه گ زیاز همه چ ایه موندن سوختند و ساختند و دم نزدند هم ک ییترك کرد و رفت. اونا

. بد هم میرفت و چشم دوختند. متاسفانه فراموش شد یشد و از دست م یفنا م یکی یکیکه  یکردند و با افسوس به اهداف

 دهیاشتباه د زیاشتباه برداشت شد. همه چ زی. همه چمیدید یانصاف ی. بمیدیشن نیسرمون توه ي. به اندازه موهامیشد فراموش

. نهیرو به کاممون تلخ کرد. سخت کرد. زهر کرد. نسل جوون به ما بدب ایجنگ دن ياز اون روزها شتریب یلیخ نیشد و ا

رو  تینه واقعدونن  یم يادیز زیاون موقع اصال نبودن. نه چ دیشا ایبچه بودن  نایاقبولمون نداره. کنارمون زده. حقم دارن. 

 یو استقالل تیامن نیدونستن واسه ا یکاش م يکه ا نهیندارم. فقط آرزوم ا یکه هست بهشون نشون دادن. توقع ياون طور

شده.  دهیداغد ییپرپر شده. چه دل ها ییشده. چه گل ها ختهیر ییکه دارن، چه خون ها یآرامش و عزت نیکه دارن، واسه ا

 کردن. ینم شکششیپ گرانیدونستن و انقدر راحت به د یم شتریاك رو بآب و خ نیکه قدر ا نهیآرزوم ا

 .دمیشن یاش را م نهیتنگ بود. خس خس س نفسش

اگه بازم مجبور شم مرگ  نم،یسر خواهرم رو بب یو ب انیها اگه بازم جنگ بشه، اگه بازم قرار باشه جسد عر نیاما با همه ا -

مشت خاك  کی متی. همه رو به قرمیپذ یکنم. باز هم همه رو م یتحمل م خانوادم رو تحمل کنم، يدونه به دونه اعضا

قطع  خیرو که به کشورم تجاوز کنه از ب يا بهیهر غر يقطره خونم پا نیتا آخر شم،جون داشته با یکنم و تا وقت یفدا م رانیا

 گذره. ینم تشیاز هو یرتیباغ چیو ه تشهیهو یکنم، چون وطن واسه هر آدم یم

 بودند. رایو در صورتم نگاه کرد. چقدر چشمانش نافذ و گ دیشانه ام گذاشت. چرخ ياال آورد و رورا ب دستش

 م،یبره. اکثرمون سکوت کرد یلذت نم زایچ نیاز بازگو کردن ا يرزمنده ا چی. مطمئنم هارمیباره که به زبون م نیرو اول نایا -

جنگ! اما  یقربان هی. یکه تو هم از خودمون نهیرو به تو گفتم واسه ا نایرسه، اما اگه ا ینم ییکه صدامون به جا میدیچون فهم

. منم مثل یستین ،یی. فکر نکن تنهاگهید يکشور هم تو کشورا نی! مثل تو فراوونه. هم تو اشیرنه آخ ،یشیباور کن نه اول

 کنم. ینکش، چون درکت مگم  یشه، اما بهت نم یدرست نم یچیه دنیکش گاریکنم. با س یفهمم. درکت م یتوام. حالتو م

که نگفت فراموش کن.  یکند. کس یداشتم درکم م مانیکه ا یقاطع و مطمئن و زنده از کس ینگاهش شده بودم. نگاه محو

هنوز  یشده ام را. شعار نداد. نگفت زندگ رانیکه درك کرد احساس و یام. کس يکه حق داد به نابود یکن. بگذر. کس یزندگ

را  یکه زندگ ی. کسابیرا در ندهیکن. نگفت گذشته ها گذشته، آ یها زندگ دهمرده ها شو و با زن الیخ یدارد. نگفت ب انیجر

که  یچه. کس يبرا دنیکش گاریچه، س یعنی دنیچه، نخواب یعنیکابوس  دیفهم یکه م ی. کسدیاز نگاه من د د،یمثل من د

ات رحم کن. نگفت  هیز همدرد بودن گفت. نگفت به ردرد مشترك گفت. ا کینگفت. از  یزندگ يها ییباینکرد. از ز حتینص

چون مثل من بود، از  د،یکن. درك کرد. زنده نبودنم، مردنم را درك کرد. فهم یبه خاطر بازمانده ها تالش کن. نگفت زندگ

شده بود، چون سبک  شانینینصف شده بودند. انگار سنگ میرا انسجام داد. انگار دردها شانمیخاطر، خاطر پر نیمن بود و به هم

مرد را اسطوره گذاشته  نینام ا اکویکه چرا د دمیبدتر از خودم! آرام گرفتم و فهم یحت دیشا ایبودم و  افتهیخودم  لرا مث یکس

 بود!
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 شاداب

را شانه  شیتخت نشسته بود و موها يرو اکویدادم. د اریو به دست دان ختمیکمد را درون ساك ر يتو لیبغض و غصه وسا با

 خواستم کمکش کنم اما اجازه نداد و گفت: زد. یم

 تونم.  یخودم م -

رفت. امروز  یرفت. عشق ممنوعم م یرفت. اسطوره ام م یو حسرت وار به توانستنش نگاه کردم. امروز مرد من م نشستم

 نیهم مه،ینصفه و ن يلبخندها نیهم ،یواشکی ينگاه کردن ها نیدادم. هم یاز دور را هم از دست م يها دنید نیهم

شود؟  یخوب م ایکه آ یو افسوس و نگران ییتنها ییایو دن دممان یدادم و خودم م یکوچک، همه را از دست م يمحبت ها

بر الف اسمم؟  هیشاداب؟ با همان تک دیبگو گریبار د کی نمش؟یبب گریبار د کیممکن است  ایگردد؟ آ یاگر خوب شود بر م

 شود؟ یم

 شاداب؟  -

 باشد. سیکه مبادا خ دمیکش رچشممیبه ز یدست

 بله؟  -

 که؟ يرو که بهت زدم فراموش نکرد ییحرفا -

از احساسش به  يعشق سهم من نبود؟ ذره ا نیاز ا يشد. چرا ذره ا یام م ي. حسوداریبود، فقط دان اریاش دان یزندگ تمام

 ! نتوانستم. نخواست. فیمن، اما ح يبرا یبود با خروار خروار خوشبخت يمساو ار،یدان

 .ادمهی. نینگران نباش -

 را بست و گفت:  راهنشیپ يها دکمه

 .نمتیگردم تنها نب یبر م یوقت دوارمیام -

 دار خارج شود قلبم را نشانه گرفت. سکوت کردم.  نیتفنگ دورب کیکه از  يریمثل ت منظورش

 کرد، گفت:  ینگاهمان م رچشمیکه تا آن لحظه از ز اریدان

 فرودگاه. میریخونه و بعد م میرسون یسر راه تو رو م -

 . رندیرا از من بگ اکویلحظات آخر بودن با د نیدادم ا یشکستن غرورم اجازه نم یحت ،یمتیبه هر ق نه،

 فردگاه. امیمنم ب نیاجازه بد شهیاگه م -

 . دیبه گوش رس اریدان يدهان باز کرد اما صدا اکویرد و بدل شد. د اکویو د اریدان نیب ینگاه

 .میبزن بر باشه. پس -

بار  نیکه ا يبا لبخند اریکرد و دان یسره سفارش م کی اکویاش جلو. تا فرودگاه د ییو دا اریو دان میعقب نشست اکویو د من

گرداندم  یسرم را هم که بر م یاش نشوم، اما حت رهیخ ادیکردم ز یم یداد. سع یواقعا لبخند بود نه پوزخند، فقط سر تکان م

آمدند. دلم  یخواست ساعت ها کش م یشدند. دلم م یمردم م يزرد و خموده  رتو محو صو نددیچرخ یم میمردمک ها
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گفتند فرودگاه  یتر کند. م یرا طوالن ریکه راهمان را دورتر کند. مس يزیخواست. راه بندان، ساخت و ساز، هر چ یم کیتراف

پرواز چند ساعت مانده، اما زودتر از خواب  قتگفتند تا و یبود. م يتر از آزاد کینزد یامام خارج از شهر است. دور است، اما حت

 دم صبح گذشت و مسافر مرا برد. 

من. تمام  يخواندم، اما نه برا یرا از چشمانش م نیما! دلش به رفتن رضا نبود. ا يرو در رو ییکنار هم، او و دا اریو دان من

 ب،یآرام و عج ییدا نیا ،ییخونسرد بود و دا شهیاما مثل هم ارینبود. با برادرش! من هم که انگار نبودم. دا اریدان یحواسش پ

 بهت و سکوت را شکست.  اریدان يکم حرف و تماشاگر. صدا دمشیکه د يچند روز نیمثل ا

 . یستیسر پا با یتون ی. نمگهیبرو د -

قدر احساس  نیهرگز ا ،یمال يا. آخ که با تمام فقر و نداشتن هدیرا در آغوش کش اریحرف دستش را باز کرد و دان یب اکوید

 کمبود نکرده بودم.

 یبود. انگار هزاران تن فشار را تحمل م رونیگردنش ب يبرادرش حلقه کرد. رگ ها يدستش را باال برد و دور شانه ها ناریدا

که در  يکرد. درد یرا نوازش م شیگذاشته بود و موها اریدستش را پشت سر دان کیچشمانش را بسته بود و  اکویکرد. د

 .بود یجسمان يزد فراتر از دردها یصورتش موج م

 نیا یو وابستگ یکس یشده بودند. غصه خودم را فراموش کردم. دلم از ب یکیآغوش هم حل شده بودند. گم شده بودند.  در

زن  ي. صدااکوید ارِیدان يو هم برا اریدان ياکوید يخودم، هم برا ياکوید ي. هم براختمیر یدو برادر مچاله شده بود. اشک م

 اکویشانه د يباال آمد و رو ییفرانکفورت اعالم کرد. دست دا نیاخطار را به مسافر نیو آخر دیچیبار چندم در سالن پ يبرا

 .ختیر یکه به خاطر غرور مردانه شان فرو نم یزد. از اشک یچرا. چشمان هر دو برق م اریاما دان د،یعقب نکش اکوینشست. د

 گرفته و خسته گفت: ییاش گذاشت و با صدا یشانیپ يدستش را رو اریدان

 . شهیم ری. داره دگهیبرو د -

 نرفت. اکوید اما

 کن. برو.  تیحداقل رعا ،ی. حاال که نذاشتمتیاریبا تخت ب دیگفت با یدکتر م يدیبده واست. مگه نشن ستادنیا -

 را گرفت. اکوید يبار بازو نیا ییدا دست

 . رهیپسرم، د میبر -

 آورد. یشد. معلوم بود که درد فشار م یهر لحظه خم تر م قامتش

 شاداب؟  -

 بودم که جواب بدهم. ینفس تر از آن یو ب دهیبود. بر ارینگاهش به دان هنوز

 شاداب!  -

 در اسم من نبود. یالف لعنت نیا کاش

 بله؟  -
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 گرفت و به من داد. اریچشمانش را از دان باالخره

 . یکن یم هیگر يباز که تو دار -

 زده باشم گفتم: یکه حرف نیا يبرا

 . نیبرگرد یو با سالمت نیبر دوارمیام -

شد.  ینم یقدر خواستن نیشد، ا ینم یقدر دوست داشتن نیزد. کاش مثل برادرش اخمو بود. آن وقت ا یزد. کاش نم لبخند

 شد. ینم یقدر فراموش نشدن نیا

 رو بشنوم.  تاتیخبر موفق شمیخوشحال م. ریبا من تماس بگ یباش. گاه یلیمراقب خودت خ -

 را بشنوم. نگفت. تیشود. نگفت دوست دارم صدا یدلم تنگ م نگفت

 نره.  ادتی. یبهش عمل کن دیکه با يهم به من داد یقول هی -

 شدم. یاز او خوشبخت م ریبه غ یبا کس دیبود. با ادمی

 ور گفتم: رحم نبود. به ز یطور ب نیدم رفتن ا نیشدت گرفت. کاش ا اشکم

 باشه. -

 جان گرفت.  لبخندش

 .می. بدهکارشدهیزحمتمونو کش یلی. هواشو داشته باش. خاریما باشه دان يدختر کوچولو نیتو هم حواست به ا -

 . نیکرد. بدهکار بود، هم یم نیمرا به برادرش بسپرد، احساس د یکه از نگران نیکه نگرانم باشد، نه ا نیا نه

 .نیتا جا نموند گهید نی. برنباش یچیتو نگران ه -

شانه من گذاشت و دوستانه آن را فشرد و رفت. در  يدستش را رو اکویرا در آغوش گرفتند. د اریهر دو نفر دان گریبار د کی

 بود.  اریدان ریلحظه تمام احساسش، تمام حواسش درگ نیکه تا آخر یحال

معده اش جا خوش کرده  يکه رو یداشت و دست یاش بر م ییکه آهسته و با کمک دا ییپشت نگاهش کردم. به قدم ها از

 .دمیرا شن اریدان يگم شد. صدا تیجمع انیگذشت و در م تیبود. آن قدر نگاهش کردم تا از سالن ترانز

 .نیبش نجایا ایب ستیاگه حالت خوب ن -

 سکوت کردم. قهیدق کی میاهایو به احترام مرگ رو ستادمیخوش نبود، اما ا حالم

 قابل درك شده بود. میبرا اریندا چقدر

شود که بخش عاطفه مغز از کار  یهر چه احساس است بسوزاند و چطور م شهیتواند ر یاتفاق م کیچطور  دمیفهم یم تازه

. محال است ياز جا بلند شو گریکه محال است د یکن یحادثه تلخ، حس م کیبا  یکشد. گاه ینفس نم گریافتد و د یم

کشند. رنگ  یها همه ته م ی. قشنگندیبب بایقدر ز نیرا ا يگریبتپد. محال است چشمت د گرید یکس يقلبت بتپد. برا گرید

 .ستینباشد حتما خاکستر اهیکه اگر س ییایو دن یمان یشوند و تو م یها تمام م

  ؟یزل بزن شهیش نیتا موقع برگشتنش به ا يخوا یم -
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 .ختینر یزدم. اشک پلک

 مگه نه؟  شه؟یخوب م -

 .گهید میده. بر ینم رییرو تغ يزیموندن ما چ نجایدونم ا یدونم. فقط م ینم -

 ؟ "آره" دیکلمه بگو کیمن  یدلخوش يشد فقط برا ینم

 یاش بود. تنها کس یتنها فرد ارزشمند زندگ اکویرغم ظاهر خونسرد و آرامش، درون او هم آشوب است. د یدانستم که عل یم

 مسلط بود. شیشناختم بر خودش و حرکات و حرف ها یکه م یاز تمام کسان شتریب یلیخ یلیکه دوست داشت، اما خ

 ! نیرفت یکاش شما هم باهاش م يا -

 خشن بود. شیصدا

  ؟یبودا. چرا زودتر نگفت دهیآره. به فکر خودم نرس -

 یب طیشرا نیر اسفارشش را کرده بود، وگرنه د اکویکه د فیزهرمار بود. ح یبه تلخ شهینگاهش کردم. طعمش هم يدلخور با

 دادم. یشک مثل خودش تلخ جواب م

 برم؟  ای يایمن وقت ندارما. م -

 دوشم انداختم و جلوتر از او راه افتادم. با دو قدم بلند خودش را به من رساند و گفت: يحرص کوله ام رو با

  ؟یکن یم شیدلتو سوزونده سر من خال گهید یکیچه خبرته بابا؟  -

 يرو یحرف چیه یسرش بکوبم. ب يرا با تمام قدرت تو فمیخواست ک ید گوشه لبش نگاه کردم. دلم مگوشه چشم به پوزخن از

 دوختم. رونیب ينشستم و چشمم را به فضا یصندل

 شاداب؟  -

 را ندادم. حوصله نداشتم. جوابش

 خوشحال؟ -

 سفارش کرده بود.  اکوی! دیلعنت

 بله؟ -

 . دیدانم چرا خند ینم

 ؟یج زهرمار نباشلطفا مثل بر شهیم -

 جواب دادم:  تند

 برقصم واستون؟ يکار کنم؟ بندر یچ نیانتظار دار -

 کرد و گفت:  میبه سر تا پا ییپروا یب نگاه

 .شهی. دلمون وا مستیآره. بدم ن -
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کار که  نی! از ترس اایح یتنگ شده بود. مردك ب دمیشن یرا م شیزد و به زور صدا یکه حرف نم یآن موقع يدلم برا چقدر

 نرسد سکوت کردم.  کیبار يبه جا

 خوشحال؟ -

 فهماندم که حوصله ندارم؟  یم دیخدا! چطور با آخ

 بلــــــــه؟ -

 . دندیمن باال رفتند و چشمانش درخش دهیاز بله بلند و کش شیشد، چون ابروها یم فوریاز حرص خوردنم ک انگار

 گرده. نگران نباش. یو بر م شهیعشقت خوب م -

 زد و گفت:  یبه سمتم کج کرد. چشمک یبار مثل آدم حرف زده بود. سرش را کم کیعجب!  چه

 قاپشو ندزدن. ییکایآمر يایدو سال چشم رنگ نیالبته اگه تو ا -

 گفتم:  تینبرده بود. با عصبان تیاز آدم ییبشر بو نیرا پس گرفتم. ا حرفم

 که سالم برگرده. نهیواسه من مهم ا -

 د.و سرش را تکان دا دیخند

 آره جون خودت. -

 و گفتم:  دمیکوله ام کوب يمشت رو با

 شه؟یم دتونیعا یچ ن؟یمنو حرص بد نیخوا یمثال م ؟یحاال که چ -

 لبش بود گفت:  ياز لبخند رو يکه هنوز رد یو در حال دیکش یقیعم نفس

تونن حرصت  یهمه م ،یکشگذره خجالت ب یکه تو دلت م يزیو بابت اون چ یبا خودت و احساست صادق نباش یتا وقت -

 بدن.

 تمام کردن بحث گفتم:  يبرا

به قول شما  ایبرنگرده  گهیاگه د یواسم مهم تره، حت شیکنم. سالمت ينداره نقش باز ی. لزومنیشما که از دل من خبر دار -

 متاهل برگرده.

 یام م یدانم چرا حرکاتش عصب یشده بود. نم زتریو نگاهش تمسخرآم شتریسرش ب يبود باور نکرده، چون تکان ها معلوم

 کرد. معترضانه گفتم: 

 تونم؟ یتونم مجبورش کنم دوستم داشته باشه؟ م یمن که نم ن؟یکن یم نیچرا همچ ه؟یچ -

را  یکوچک آب معدن يداشبورد بطر يرا متوقف کرد. از تو نیبه سمتم انداخت. راهنما زد و ماش ینگاه میجمع شد. ن صورتش

 ه اش را گشود و گفت: در آورد. در پلمپ شد

 آب بخور. نیکم از ا هی ایب -
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کردم، اما افسارم  یاز عکس العملش وحشت م يگرید تی. در هر موقعختیلباسش ر ياز آب رو یرا پس زدم. کم دستش

 بلوزش کرد و دوباره گفت:  يبه لکه رو یبود. نگاه ختهیبود. بدجور هم گس ختهیگس

 .یکم آروم ش هیکرده. بخور آب بخور شاداب. مخت داغ  نیاز ا -

پرت شد. سرفه زدم.  میگذاشت. مقاومت کردم. آب در گلو میلب ها يرا رو يدستم را باال بردم اما مچم را گرفت و بطر دوباره

زدم. شوکه شدم. با کف دست صورتم را پاك کردم و چشمانم را  خی. دیو به صورت من پاش ختیدستش ر يآب تو یکم

 . دمیمال

 ؟يبهتر -

 . پوف کالفه اش حالم را بدتر کرد. ختیصورتم درهم آم یسیبا خ می. اشک هادیلرز میها شانه

 ؟يچته تو؟ از حرف من ناراحت شد -

 نبود.  نیا فقط

 ؟یدونست یدختر. م يتو افسرده ا -

 افسرده نباشم؟ چطور؟  چطور

 و کالفه تر از قبل گفت: دیرا به سمت صورتم جلو آورد و پس کش دستش

  ه؟یدردت چ نمی. حداقل حرف بزن ببفتهیکه اگه انگشتمم بهت بخوره اسالم به خطر م نهیا شیبختبد -

 کردم: زمزمه

 . ستیحالم خوب ن -

 من گذاشت و گفت: یپشت صندل يرا رو دستش

  اکو؟یبه خاطر د -

 دستانم پنهان کردم و گفتم: نیرا ب صورتم

 . لشهیاز دال یکیاون  -

 ام حس کردم. یکیتنش را در نزد يگرما

  م؟یحرف بزن يخوا یم م؟یکم قدم بزن هی میش ادهیپ يخوا یم -

 ؟یهمه مهربان نیو ا اریدان

 ببرمت خونه؟  يخوا یم -

 خواستم. ی! خانه را نمنه

 راحتت کنم؟  یزندگ نیجا بکشمت و از ا نیهم يخوا یم -

در  ياز ترحم و دلسوز يرد چیه یو بهتر از آن ب! يتمسخر چیه یزد، ب یاشک نگاهش کردم. لبخند م يقطره ها انیم از

 شناخت. یبه نام ترحم را نم يزیو حقارت نکرد، چون او چ يشد حرف زد و احساس خوار یمرد م نیچشمانش. با ا



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٢٣٧ 

 

 :اریدان

برد. نه  یاز حد توانش رنج م شیب يزیبودمش. معلوم بود از چ دهیطور ند نیبود. تا کنون ا بیو عج کیستریه حرکاتش

همه  نیا يکردم. برا یکمکش م يطور دیدختر واقعا در عذاب بود و با نیدادن بلد بودم و نه حالش را داشتم، اما ا يدلدار

 بود. فیضع یلیفشار خ

 دمید یشد. م ادهیشدم. در سمت شاگرد را باز کردم. او هم پ ادهیو پ دمیام را پوش زهییبردم. کت پا نییرا از شانه جاده پا نیماش

 :دمیادل ندارد. آهسته پرسکه تع

 ست؟یسردت ن -

را بغل کردم و  می. دست هاستادمینشست. کنارش ا یکیدر همان نزد یتخته سنگ يتکان داد و رو یرا به عالمت نف سرش

 گفتم:

اما اگه فکر  ،یکنم که حرف بزن یبهت اصرار نم نمیکنه. واسه هم یده. حالمو خوب نم یواسه من که حرف زدن جواب نم -

 بگو. ادیاز دست من برم یکمک یکن یم

 و گفت: دیکش یآه

 یحت ای! بعضدیجد يرنگ به رنگ، مدها يها يروسر د،یجد يها نیپوت د،یجد يتنوعه. پالتوها هی ایزمستون واسه بعض -

قط ف ادیکنن برف ب یعاشق برفن. دعا م ایلیکنن. خ یعطرشون و رنگ موهاشون رو هم بر اساس فصل سرد و گرم انتخاب م

و  رنیبگ گوریشال گرم دور گردنش بذارن. ف هیسرش بذارن.  یپشم هکال هیدرست کردنن که  یکه عاشق آدم برف نیواسه ا

. بازم دنیدو ی. بازم دنبال نفتدنیبازم لرز یعنیعکس بندازن و خاطره بسازن، اما واسه امثال ما زمستان فقط وحشته. واسه ما 

واسه  یتورم و گرون نیا ریثرو داشتن. تا یآدم برف یحسرت همون کاله پشم یعنیما . واسه دنیجوراب پوش يرو کیپالست

چند صد  نیبار ماش هی یکه ماه نیا يبه جا ای رنیپنج بار در سال چهار بار م ي. مثال به جاشونهیخارج يسفرا يرو ایبعض

از اقالم  یکیهر بار کم شدن  یعنیاسه ما کنن، اما و یکار رو م نیبار ا هیرو عوض کنن دو ماه  شونیاردیلیو م یونیلیم

گور پدر سن رشد، گور پدر استخونا! گوشت گرونه؟  م،یگور پدر کلس م،یخر یگرونه؟ خب نم اتیغذامون. لبن فرهاز س يضرور

 وهی. ممیخور یم ای. به جاش نخود و لوبستیگرونه؟ بازم مهم ن یکنه. مرغ و ماه ی. همون کارو ممیخر یم اینداره سو یبیع

 نداره. به جاش ... یبیگرونه؟ ع

 پاك کرد. شیمانتو نیرا با آست اشکش

کرد با کدوم  یطرف ناله م هیاز  ره،یم یداره م يزد که وا یم غیطرف ج هیبازم بابام اور دوز کرده بود. مامانم از  شبید -

 مارستان؟یپول ببرمش ب

 اش شدت گرفت. هیگر
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مرد. هممون  ي. من مردم. مامانم مرد. شادمیدراز کرد ییبار دست گدا نیها. واسه اول هیدم خونه همسا میبار رفت نیواسه اول -

 هیاز  م،یتا نفس بکش م،یتا راحت ش رهیخواست بم یطرف دلم م هی. از میفکر رو زنده نگه دار یمعتاد و ب يبابا هیتا  میمرد

 طرفم ...

 را باال گرفت و با چشمان معصومش نگاهم کرد. سرش

 دوستش دارم! ست،یطرفم، بابامه. دوستش دارم. دست خودم ن هیاز  -

 رهیذخ نیکند، هم حرف بزند و هم هیخواست گر یتُنُک نشستم. نفسش تنگ بود. هم م يچمن ها يتهوع داشتم. رو احساس

 کرد. یرا تمام م ژنشیاکس

هم  يا گهید زیو نداشتن، چ يه جز نداردلم رو روشن کرده بود. شبا ب ينور هی یهمه بدبخت نیدو سال بود که وسط ا یکی -

 زیچ هیکرد.  یم نییداد. ضربان قلبم رو باال و پا یبهم م یبیحس عج هیکه قشنگ بود.  يزیبود که بهش فکر کنم. چ

کرد.  ی. فکرم رو از مشکالتم منحرف ممیشده بود واسه زندگ زهیانگ هیداد.  یها رو تحت الشعاع قرار م یکه همه تلخ نیریش

 عاشقش شدم؟ يچطور نیوند یم

 را به چپ و راست تکان دادم. سرم

شناختم  یکه م يبودم. تنها مرد دهیند يرو انقدر قو يمرد چیخوردم و دستم رو گرفت. تا حاال ه زیل یروز زمستون هیتو  -

 نیه داشتم که به هم. اون قدر کمبود داشتم، اون قدر عقددیدلم لرز نیافتاد. واسه هم یوزش باد پس م هیپدرم بود که با 

من  زیهمه چ یراحت نی. حواسش به من نبود، اما به همدید یجا. اون اصال منو نم همه. چشمم دنبالش بود، دیدلم لرز یراحت

 شناختمش ... یم شتریب یاما هر چ ست،یدونستم مال من ن یدونستم دوره، م یشد. م

 و ادامه داد: دیکش ینفس مهیگرفت. ن شیصدا

 رفت. میدگاونم از زن -

 من! يخدا

 شتریطاقت ندارم هر لحظه ب گهیسخت تر هم شده. د میواسم سخت بود. با از دست دادن دلخوش طیشرا نیتحمل کردن ا -

. من نمیرو بب هیدر و همسا شیتونم خرد شدنمون پ ی. نمنمیخواهرم رو بب ییاگزما يتونم دستا ی. نمنمیآب شدن مادرم رو بب

 یخواد خفم کنه. حس م یتو گلومه و م يزیچ هیکنم  یبده. احساس م یلیتونم. حالم خ یکم آوردم. نم. اریخسته شدم آقا دان

تونم تمرکز کنم. مغزمم  یتونم درس بخونم. نم یکنه. نم یکنه. همه جام درد م یرو قلبم نشسته. قلبم درد م يزیچ هیکنم 

 کار کنم؟ ی؟ چکار کنم که خوب شم یخواد منفجر شه. چ یکنه. انگار م یدرد م

 بودم، سر خود دوا نمودم! بی. من اگر طبدیپرس یم یهه! از چه کس هه

 نیمثل او چقدر سخت بوده و ا يدختر مغرور يها برا نیدانستم اعتراف به همه ا یبود. م دهیچیهق هقش در دشت پ يصدا

 !زیبود، لبر زیداد.. کاسه صبرش لبر ینشان م دیکش یرا که م یاوج عذاب
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 اکویاز دست دادن د يبلد نبودم. اگر از غصه  نشیتسک يبرا يگریتوانست، چون راه د یکند. تا آنجا که م هیادم گرد اجازه

 ياهرم بود جهت تحمل فشارها کیفقط  اکویدختر د نیا يکردم، اما برا یتحملش نم يکرد لحظه ا یم يطور زار نیا

 .ددختر فراتر از عشق بو نیاش. درد ا یو روح یجسم

 

 : ابشاد

و ته مانده  ختهیر رهیدا يرو بهیغر کی يام را برا یبه آب داده ام. تمام زندگ یکه چه دسته گل دمیکه شدم تازه فهم آرام

غرور و عزت نفسم را بر باد داده بودم. اما با وجود عذاب وجدان از اشتباهم، آن ته ته دلم آرام گرفته بود. انگار از حجم آن 

 کاشته بودند. یتفاوت یب شیابه ج کاسته و انیپا یاندوه ب

. از چهره ستینگر یرا دور زانوانش حلقه کرده بود و به دوردست م شیمتورمم نگاهش کردم. دست ها يگوشه چشم ها از

 انگار نه انگار! خته،یهمه مدت درد و دل کرده و اشک ر نیا یشد. انگار نه انگار که کس یخوانده نم یحس چیاش همچنان ه

را به  میبودنش، انقدر راحت حرف ها اریدان نیبود، به خاطر هم نیبود و اصال چون هم نیهم اریهم نداشتم. دان یعچند توق هر

بود.  انیشد عر یم اری! با دانیپوشش چیه یب ،ینقاب چیه یتوانستم خودم باشم. ب یکس به جز او نم چیزبان آورده بودم. با ه

از  ر،یخصلت کم نظ نیو ا یبزن یلیصورتت به خودت س ینبود به خاطر سرخ يزای. نیکن ينبود باز يازی. نیهمان که هست

 کرد. یم زشیتمام آدم ها متما

 را برگرداند و گفت: شینگاه کرد و دوباره رو سمیبه صورت خ هینگاهم باعث شد که سرش را بچرخاند. چند ثان ینیسنگ

 یفکر م شهیکم آروم تر شدم. هم هیاز من عذاب بکشه  شتریب یهست که به اندازه من و حت یکس دمیکه فهم یاز وقت -

شنوم.  یوحشتناك رو م ي. فقط منم که اون صداهانمیب یتونم راحت بخوابم. فقط منم که کابوس م یکردم فقط منم که نم

تم، اما بودم. گله داش یبودم. شاک یعصبان یلیخ نمیکنم. واسه هم یمفقط منم که با اون اشباح ترسناك دست و پنجه نرم 

کشم،  یم یکنه چ یگفت درك م یاونم مثل منه، وقت دمید یاز حالتاش واسم گفت، وقت یکرد، وقت فیواسم تعر مییدا یوقت

حالم بهتر شد. تا قبل از اون حال  ستم؛ین یآدم چیه هیکنه که چرا شب یکشم، درك م یم گاریکنه که چرا انقدر س یدرك م

ساختمون پنجاه طبقه رو باال بره،  هیدوشش گذاشتن و مجبورش کردن که  يونه رو روخ هی لیرو داشتم که کل وسا يکارگر

. هنوز سخته، هنوز طاقت فرساست، اما نسبت به قبل بهتره، مهییدا يشونه ها يکنم نصف اون بار رو یاما االن احساس م

 يرو دنیکش کیرو، پالست یدنبال نفت دنیتو سرما رو، دو دنیکنم. لرز یگم که درکت م یمن به تو م مقابل تحمل تره! االن

رو منم تجربه کردم. باز تو  نایا يدست کفش و لباس نو رو. همه  هیسر سفره رو، حسرت  زایچ یلیجوراب رو، نبودن خ

و  اکویهست. من اونا رو هم نداشتم. من بودم و د زم. پدرت هرچند معتاد، اما بايمادر خوب دار هی. حداقل يخوشبخت تر

کرد چشمام  یفکر م اکویبود. د اهیواسم س یدادم. همه چ ینم صیتشخ گهیرو از همد یرنگ چیسال ه يسال ها. یاهیس

 ورنگ ها ر دیاز مغز که با یبردم دکتر، اما مشکل من چشم نبود. اون قسمت یبود م يهر جور يمشکل داره. با همون ندار

 هیکردم  یاحساس م دمیخواب یم یکرد. وقت یمخابره م اهیرو س زیشده بود و همه چ اهیبده، س غامیکنه و به چشم پ کیتفک
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 یگرم هیپا،  يصدا هیخوابم، چون  یتنها م شهیهم نیخوان منو بکشن. واسه هم یو م شنیم کیشبح دارن بهم نزد يسر

 کنه.  یتر م آشفتهمگس خواب آشفته م رو  هیبال زدن  یحت اینفس 

 و گفت: دیگردنش کش ياش دستش را رو شهیعادت هم به

نبودم،  يکه بهش اعتماد داشتم و از حضورش فرار یبود. تنها کس اکویوقت خواب، د یکه کنارش آروم بودم حت یتنها کس -

پدرمه، مادرمه، خواهر و برادرمه، دوستمه،  اکویبرادر واسه برادرشه. د هیواسه من متفاوت از جنس  اکویبود. جنس د اکوید

 دکترمه.

 زد و ادامه داد: یلخکرد. پوزخند ت سکوت

به خاطر من کتک خورد و  یبوکسمه. از همون بچگ سهیکه پر از خشمم به خاطر آروم کردن من ک یدر موقع لزوم وقت یحت -

 االن. نیتا هم دیعذاب کش

 و از جا برخاست. خاك شلوارش را تکاند و گفت: دیکش یآه

تمام خانوادم  گهیبار د کیو من  يفقط عشقت رو از دست دادکنم. هرچند تو  یهم درکت م اکویپس واسه از دست دادن د -

 رو.

را آزاد  گریشلوارش فرو کرده و چهار انگشت د بیج يرا باال گرفتم و نگاهش کردم. انگشت شست هر دو دستش را تو سرم

چند  ؟یهست یم تو کنداشتم. دوست داشتم بپرس اریرا از دان دنشیکه هرگز انتظار شن ییبودم. از حرف ها جیگذاشته بود. گ

و شگفت زده  ریطور غافلگ نیهر بار مرا ا یتوان یچطور م ؟یقبلت باش يسر زهر بار متفاوت ا یتوان یچطور م ؟يچهره دار

 کدام است؟ یاصل اریدان ؟یهمه تضاد تو کدام نیا نیکدام است؟ ب ست؟یتو چ یواقع تیشخص ؟یکن

 گفت: تیبا جدمن کرد و  ریگذرا به چشمان پرسشگر و متح ینگاه

 هی میزندگ يها یسراغمون. اون وقت مجبورم عقدت کنم. تصور کن. کل بدبخت ادیم تهیکم مینیبش نجایا گهیکم د هیاگه  -

 طرف. هی زونهیخدا آب دماغش آو ي شهیدختر زِر زِرو که هم هیطرف، تحمل 

 رفت. نشیکه منتظر من بماند به سمت ماش نیبدون ا و

 د؟کدام بو یواقع اریدان

 و گفت: دیپوست ساعدم کش يمچ دستم را چرخاند و انگشتانش را رو تبسم

  ؟یشناس یرو م یکشکول نیشاداب تو شمس الد -

 فکر کردم. یکم

 شناسم.  ینه. نم -

 کرد گفت: یو بمش را نگاه م ریدستم را چرخاند و همان طور که با دقت ز دوباره

  ؟یشناس ینم ویکشکول نیشمس الد ؟یشناس ینم -

 شناسم خب. چطور مگه؟ ینم -
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 . ینشونیتو پشم الد نه،ی. اون شمس الدالتونهیبابا از فام -

 و گفتم: دمیکش رونیبا خشم دستم را ب هینگرفتم، اما بعد از چند ثان اول

 ادب! دلتم بخواد.  یگمشو اون ور. ب -

 را جمع کرد و گفت: دهانش

 یخرس قطب ادیانقدر دست و پات مو داره؟ دختر انقدر چرکول؟ آدمو  یکش یدلم بخواد مثال؟ پشم؟ تو خجالت نم ی! چشیا -

 . اَه! ي. حالمو به هم زديندازیم

 حوصله گفتم: یب

 آخه؟  نهیب یمنو م يدست و پا یدلت خوشه ها. ک -

 زد. واریرا به د شیو پاها دیدراز کش نیزم يرو

فقط اون حسابه؟ دل و روده ما  ؟یکم به خودت برس هیکه تو شرك باشه  دیحتما با م؟یستی. ما آدم نيمن، مامانت، شاد -

درسته که شرك رفته، اما کردك که هستش. اومد و  ،یچیاصال ما ه م؟یزن یعق م متینیب یکه هر بار م ستیبدبخت مهم ن

. شهیم زاریبتجاوزه  یپوکه بچه. از هر چ یکه دلش م نهیرو بب نایا نه،گل کرد و خواست بهت تجاوز ک شیاریخاو ياون خو

 يکار هی یتون یم نی. ببزادهیآدم هیحرکتش شب هی نیهم ؟يریبچه بگ نیرو هم از ا حیذره تفر هی نیا ادیآخه خدا رو خوش م

گل  شتریب تشیزده به سرش. روان ست،یکه شرکم ن یطیشرا نیاونم تو ا ؟یجا بترکون هیرو  نامشیکل ترموستات و د یکن

  ؟يرفک یکرده. آخه تو چرا انقدر ب

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 وقت.  هیکن که کار دستت نده  نیبه حال ترموستات آقا افش يفکر هیتو نگران ترموستات اون نباش.  -

 و گفت: دیکش یآه

 ؟يدیشن شی! اصال پنبه و آتزمیه تر،یه اتور،یکه، ماشاا... اسب بخاره. منم که راد ستی. ترموستات نیاله رمی. بمیگفت يآ -

 . نی. حاال ببمی. اگه آخرش ما نسوختشیآت نینبه، افشمن پ

 و گفتم: دمیدراز کش کنارش

  ه؟یحاال حرف حساب مادرش چ -

 حرص جواب داد: با

نرفته، سنش کمه. خدا  يکار نداره، سرباز نیافش گهیکه بزنه. م ستیزنه که! اصال حرف حساب بلد ن یحرف حساب نم -

 حرف حسابه؟  نایا یلیوک

 .دمیکه در دلم انباشته شده بود خند یموجود غ با

  ه؟یپس چ ستیحرف حساب ن نیاگه ا -

 از رانم گرفت و گفت: یشگونین
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طفل معصوم  نیداشتن که ا یهمه چ شونیحرف مفت؟ مگه همه از اول زندگ ایحرف حسابه  نیپشمک؟ ا یگیم یتو چ -

از مادر شده واسه من. من  زتریعز هیدا شه،یمردم بدبخت مشه. دختر  ینه نم گهیقبوله. اون م یهمه چ گمیداشته باشه. من م

  نم؟یبب ویک دیدلم بخواد بدبخت شم با

 گفتم: دمیمال یکه ران دردناکم را م یو در حال دمیدستش کوب يمشت رو با

  ؟یکن یمامان خودت رو چه م ن؛یکرد یاونو راض رمی. گیوحش -

 کرد. يباز شیهاچشمش گرفت و با تار يرا جلو شیاز موها يا دسته

به  دهیشناسه چه رس ینم تیکه مثال آدم شم. کال منو به آدم يفرسته سرباز ینوبره. به اون باشه منو هم م گهیاون که د -

 دختر دم بخت. 

 زنگ در از جا بلند شدم و گفتم: يصدا دنیشن با

 باش.  یکم منطق هیهنوز.  نیجفتتون بچه ا ن؟یدار يبابا. حاال چه عجله ا گنیراست م -

 شد و گفت: زیخ مین

 . يواسه من درس منطق بد يخوا یخاك تو سر من که تو م ي. اارهیاسم منطق رو م ی. نگاه کمینیب نیشیب -

سرم انداختم و  يدانستم. چادرم را رو یم یرا بهتر از هر کس نیشناخت و من ا یگفت. عشق کور بود. منطق نم یم راست

 گفتم:

  ؟یکن یم یکی نیافشرو با  اکویتو د زمیعز -

 گفت: يخونسرد با

 البته که نه، شرك کجا و ...  -

 حرفش را تمام کند و با خنده گفتم: نذاشتم

 خر شرك کجا؟  -

 رونیدر را گشودم و سرم را خم کردم و ب ردیکه گارد پرتاب بگ نیرا از پا در آورد. قبل از ا شییرا گرد کرد. دمپا چشمانش

 . دیبه گوشم رس يآخ مردانه ا ياز بغل گوشم رد شد و متعاقب عبورش صدا کشان رینف یی. دمپادمیپر

 : دمیدر دل نال ستمیکه راست با نیآن قدر آشنا بود که بدون ا صدا

 من چرا انقدر بدشانسم؟ ایخدا -

 گوشم نجوا کرد: ریز تبسم

. دشیچسب یدو دست يچه جور نی. درست زدم وسط ترموستاتش. سرتو بلند کن ببمیخاك بر سرم شاداب. بدبخت شد -

 میدار؟ بدبخت شد يترموستات چندش سرمون بره باال هیکرد به خاطر  یفکرشو م یزن کامله. ک هیش برابر  هید گنیم

 .میشاداب. بدبخت شد

 شکمش بود نگاه کردم و گفتم: يکه رو اریدست دان به
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 که. دستش رو دلشه. دهیرو نچسب یینه بابا. جا -

 کرد: زمزمه

. دمیاصابت رو د قیترموستاتم؟ من خودم نقطه دق يزن بگه آ هیچشم سه تا دختر و  يتو؟ جلو يچه انتظار دار قایدق -

تو  یاالن من چه خاک ؟يشد اون سر واموندت رو ندزد ی. نمدیناکس که برق از همه جاش پر ییزد دمپا یکف گرگ نیهمچ

ساعت  هی ابونیتو خ يسطل آشغاال نیچسبم به ا یم رمیودم. مب ردهنک يرینشونه گ قیدق يجور نیتو عمرم ا زم؟یسرم بر

 تو رو خدا؟ ینیب یور اون ور. شانسو م نیافته ا یآشغال کوچولو بندازم داخلشون باز م هیکه  رمیگ یکنم. نشونه م یم میتنظ

اما لرزش شانه  ند،یرا نب دنمیام فرو بردم که خند قهی يتو شتریکه افتاده بود، خنده ام شدت گرفت. سرم را ب یتجسم اتفاق از

 .دمیمادر را شن يشد. صدا یکنترل نم میها

 کنن. یم طنتی. شگهی. بچه ن دنیخودتون ببخش يبه هرحال به بزرگوار -

 کردم. مادر باز گفت: ینگاهش را حس م یرگیساکت بود، اما خ اریدان

 ارم؟یآب گرم ب سهیواستون ک نیخوا ینشده؟ م تونیطور نیمطمئن -

 لب گفت: ریو ز دیخند زیر متبس

 خاله؟ يبذار يخوا یآب گرمو کجا م سهیخاك بر سرم! آخه ک -

 همچنان ساکت بود. اری. داندیایگفتم االن است خون ب یقدر لبم را گاز گرفته بودم که م آن

رو  تونیخراب کار نیای. بنیستی. شما دو تا هم اونجا ناي. شوکه شدارمینبات ب يواست چا نیپسرم. بش ینیش یچرا نم -

 .نیدرست کن

 . باز هم گفت:دیلرز یاز خنده م ییبه شکل تابلو تبسم

آخه؟ شاداب، جون مادرت برو خاله  میدرستش کن يننه مون؟ چه جور ایقربونت برم خاله جون. بابامون ترموستات کار بوده  -

 رو جمع کن. بر بادمون داد.

 تکرار کرد: تیده درد گرفته بودند. مادر با عصبانعضالت دل و روده ام از شدت انقباض و خن تمام

 .ننیبش اریتعارف کن آقا دان ؟یکن یکار م یاون گوشه چ يسادیشاداب با توام. وا -

 آمد؟ یخنده بند م نیجلو رفتم. مگر ا یسرم مرتب کردم و کم يخودش به سمت آشپزخانه رفت. چادرم را رو و

 .نیی. بفرمانیمدخوش او یلی. خدی... ببخش زهیمن ... چ -

 انعطاف. یخشک بود و ب شیصدا

 ؟یحرف بزن یتون یخنده ت تموم شد؟ م -

 گفتم: آرام

 .دینبود به خدا. ببخش يعمد -

 و گفت: دیگردنش کش يرا رو دستش
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 . با تو و مامانت حرف دارم.نیبش ایخب. ب یلیخ -

 را تکان دادم. انگشتش را به سمت تبسم گرفت و گفت: سرم

 .شهیم نیواست به صورت حسابت باشه خندان خانوم. داره سنگشما هم ح -

 گفت: دیخند یکه هنوز م یدرحال تبسم

 کنم. یم هیفروشم تسو یم ارامویکم از خاو هینداره.  یبیع -

 به تبسم رفتم و گفتم: يغره ا چشم

 .يآبرومون رو برد یبسه تبسم. امروز به اندازه کاف -

 زد و گفت: یخنده چشمک انیم

 صدات بزنم. کتینکن با اسم کوچ يکار هی ؟یکشکول يز تو حرف زدبا -

 گفتم: اریچادر پنهان کردم و رو به دان ریدختر. با استرس دستانم را ز نیلشکر بود ا کی فیتنه حر کی

 رسم. ی. منم االن خدمت منییشما بفرما -

 با خود به آشپزخانه بردم. دمیدست تبسم را کش و

 کنار زد و رو به مادرم گفت: اتشیبه محتو ینگاه مین یرا بدون حت يچا ینیس

 خبر دارم که همسرتون معتاده. -

 مادر به من پر از سرزنش بود. نگاه

 کشه. یکنه و کارش به دکتر و درمانگاه م یدونم که مرتب اور دوز م یم نمیا -

 .دیرا گز نشییلب پا مادر

 کنه. یبهتون وارد م يارچه فش يو معنو ياز لحاظ ماد هیقض نیدونم که ا یم -

 دستانش مشت کرد. يمعذب و درهم، چادرش را تو مادر

 اما ... ن،یواسه درمانش رو کرد نیدر چنته داشت یدونم که تا حاال هرچ یم نمیا -

 ماند و بعد ادامه داد: يشاد يرو هیچند ثان يبرا اریدان نگاه

 .نیجواب نگرفت -

 .میانداخته بود نییسه سرمان را پا هر

 مشکل از کجاست؟ نیدون یم -

 گفت: یبا ناراحت مادر

 پسرم. نهیوسعم هم -

 خودش را جا به جا کرد و گفت: نیزم يرو یکم
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 یکنه. مشکل عمده اکثر معتادا وابستگ یم ریروح رو درگ ،یجسم یاز وابستگ شتریب ادیاعت ست،یشما ن ینه. مشکل وسع مال -

مونه.  یم یباق ماریهمچنان مسموم و ب هیاما اون که اصل کار ن،یکن یم ییزدا به مواد مخدره. شما فقط جسم رو سم یروان

. واسه نیهم درمان کن يدو تا رو در راستا نیا دی. شما بادهیمغز مرتب ارور م وننداره، چ یترك کردنش ارزش نمیواسه هم

 ... نمیهم

 ما چرخاند و گفت: ریمتح يچهره ها نیرا ب نگاهش

 بار جواب داد. نیا دی. شامیبر شیشناسم پ یکه من م یم با روش من و با ارگانبار هی نیاجازه بد -

 گفت: دوارانهیشتاب زده و ام مادر

 که جواب بده؟ یهم وجود داره؟ راه يراه بهتر یعنیپسرم؟  یگیراست م -

 و گفت: دیکش ششیبه ته ر یدست

 ودش و شما داره.به خ ینه، بستگ ایکه جواب بده  نیوجود داره اما ا يراه بهتر -

 بود گفت: دهیدو شیکه در صدا یبیعج یمادر دوباره خم شد و با خستگ کمر

 آخه؟ میبکن میتون یکار م یخودش رو که آب برده. ما هم چ -

 از جا برخاست و گفت: اریدان

 نه؟ ای نیتام بد اریتکه بهم اخ نیاعتماد دار اریکه بدونم اون قدر به منِ دان نهی. فعال مهم انیشما نگران بعدش نباش -

 کردم و گفتم: اریرو به دان دیترد يدوخت. بدون ذره ا يچشمان نگرانش را به من و شاد مادر

 شه؟یشه، م یبدتر که نم نیمن اعتماد دارم. از ا -

 را باال انداخت و گفت: شیشانه ها اریدان

 .ستیجود داره. خصوصا پدر تو که سنشم کم نترك، و نیاحتمال سنکوپ ح شهیهم نیسنگ يادهایبه هر حال در مورد اعت -

 شناخت. یرا نم اریپرده دان یبود. به هر حال او که اخالق رك و ب دهی. رنگش پردیبا دست به صورتش کوب مادر

 هم بلند شدم و گفتم: من

 مونه؟ یزنده م گهیچقدر د ؟یاگه ترك نکنه چ -

 .از چشمانش گذشت ياز لبان و برق درخشنده ا يمحو لبخند

 .ارهیهم دووم ب گهیکارش رو بسازه. ممکنه ده سال د يممکنه اور دوز بعد -

 مادرم زانو زدم و گفتم: کنار

 مامان، آخرش مردنه. نه فقط واسه بابا، واسه همه آخرش مردنه. مهم نوع مرگه. نیبب -

 نگاه کردم. اریرا چرخاندم و به دان سرم

 گه؟یدکتر داره د نشیبر یکه م ییاون جا -

 تکان داد. به مادر گفتم: دییتا يرا به معنا رشس
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 م،یکنه. ما که تموم راه ها رو امتحان کرد یکه تو خونه اور دوز م هیدکتر کنارش باشه احتمال مردنش کمتر از موقع یوقت -

راه  نیآخر نیاکنه. بذار اگه  یبه بعدم نم نی. اگه تا االن سنکوپ نکرده از امشیبست یکه ترك کنه، حت مشیبارها خوابوند

 گهی. اگه مگهیرو همون طور که هست م زیدونم همه چ یاعتماد دارم، چون م اریآقا دان ه. من بمیواسه نجاتشه؛ امتحانش کن

 هست، حتما هست. يراه بهتر

 گفت: اریرا پاك کرد و رو به دان شیبا پر چادر اشک ها مادر

دو تا بچه برادرم داشتن مثل  نیاگه ا دیو سالم برگردونه. شا حیبهت صح ... برادرت روشاایمادر. خدا ا ینیبب تیاز جوون ریخ -

 باشه. یتونم دعات کنم پسرم. خدا ازت راض یکردن. من فقط م یرو در حقشون تموم نم يشما دو تا برادر

 و گفت: دیکش یقینفس عم اریدان

 مش.بر یم امی. فردا منیبذار يضرور لیباشه. واسه سه ماه واسش لباس و وسا -

. تبسم هم آمد. بند دمیرفت. دنبالش دو رونیاز در ب میکه منتظر بماند بدرقه اش کن نیساده، بدون ا یخداحافظ کیبا  و

 را باال داد و با پوزخند گفت: شیصورت تبسم برد. ابرو کیسرش را نزد ی. کمستادیکفشش را بست و راست ا

 خوشحال نباش خندان کوچولو!  داینبود. گل نشد. ز يازیمحض اطالع، پرتابت سه امت -

 مرد! هیکه تبسم به مدت چند ثان دمیزدم و د خی من

 یکیبغل زدم و پله ها را دو تا  ری. چادرم را زدمیبسته شدن در، از آن حالت بد انجماد درآمدم و با کف دست بر سر تبسم کوب با

 زدم. شیبود که صدا نیزم يرو شیپا کیرساندم. هنوز  اریکردم و با سرعت هرچه تمام تر خودم را به دان

 . نیصبر کن -

 گفت: نیگذاشت و در همان ح نیرا هم داخل ماش گرشید يکرد و پا میبه سر تا پا ینگاه

 چادر سر کردنت.  نیسوار شو. با ا ایب -

کرده  ریل سرم گچادر هم به گ ییام تا زانو مشخص شده بود و لبه باال یاز حرفش به خودم نگاه کردم. شلوار ورزش متعجب

به جلو  یرنگ را رها کردم تا شلوارم را بپوشاند و کم رهیبود. شرمزده پارچه گلدار ت فتادهین میشانه ها يبود که کامل از رو

 :دمیپرسکشاندمش و سوار شدم. استارت زد. 

 کجا؟  -

 ارن؟یها حرف در م هیهمسا یگ یمگه نم -

 و گفت:  ستادیدورتر از کوچه ا یدنده عقب رفت. کم و

 خب بگو. -

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 جبران کنم.  دمیاما قول م نیکن یکار رو م نیدونم چرا ا یخواستم تشکر کنم. نم یم -

 زد. یدر نگاهش موج م ياریدان طنتیش یتمسخر، نوع یاستهزا، نوع یرا به من دوخت. نوع اهشیس چشمان
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  ؟یجبران کن يخوا یم يچه جور -

 خودم را جمع کردم و گفتم: ی. کمدمیکالمش ترس يربو دا از

 کنم و ...  یبشه جور م یش هر چ نهیهز -

 .دیبه باال جه شیابرو يتا کی

 و ...؟  -

 و گفتم: دمیدر چسب به

 . دمیانجام م ادیاز دستم برب یکه هرجا کمک نیو ا -

 کرد و گفت: میر سکوت تماشاد هیگفت و سرش را با خنده تکان داد. چند ثان يا دهیهه بلند و کش هه

  ؟يکز کرد يجور نیکه ا يدیترس یحاال از چ -

 را محکم تر گرفتم و گفتم: چادرم

 .دمینترس -

 فرمان گذاشت. يداد و هر دو دستش را رو هیاش تک یو به صندل دیکش یقیعم نفس

کامال به جاست، چون دلم واست  تیانبهت بگم نگر دیترحم باشه با يکار من از رو نیکه ا یدختر جون، اگه نگران نیبب -

 خوام کمکت کنم.  یسوخته و م

 را از در کندم و خواستم جوابش را بدهم. فرصت نداد. خودم

از پس مشکالتت بر  یتون یدور و برت م يو بدون کمک آدم ها ییتنها یکن یگوش کن و انقدر حرف نزن. اگه فکر م -

دستش  یشکل هیبه  ،يجور هی ،ییجا هینفر باشه که  هی دیبا یهر آدم یتو زندگ .یکامال در اشتباه ،یکن یو سالم زندگ يایب

مرکز  هی یآدم، معرف هیحرفه. کشف استعداد  هی. آموزش ستین یها مال کهمه کم شهیبلندش کنه. هم نیو از زم رهیرو بگ

 دیبه ما کمک کرد. شا ایمیه پدر کتونه کمک کنه. همون طور ک یحرف، م هی یحت یو گاه يدونم بازپرور یچه م ایمشاوره 

کرد و راحت  یو مردونگ دید یطراح يرو تو اکویاما اون استعداد د م،یدو تا کارگر ساده بود اکویاگه اون نبود هنوز من و د

 یلیخ يتو عزت نفس دار نکهی. امینبود ینیب یکه م یینجایاالن ا ارهیدر ب يخواست غد باز یم اکویازش نگذشت. اگه د

. کم يادامه بد یتون ینم یرو پس بزن شهیکه به سمتت دراز م یهر دست کمک ي. واقعا خوبه، اما اگه بخواگمیم يجد خوبه.

توقع کمکش کنه. اگه امروز  یچشمداشت و ب یمرد جوون، ب هیشانس رو نداره که  نیا يبدون که هر دختر نمی. اياریم

سر خم  گهیمرد د هی يخواسته ها يجلو یساده خواهرت مجبور ش یسرماخوردگ هیفردا به خاطر  دیشا يایمن در ب يجلو

 هیو هر شب مهمون خونه  ستنیا یم ابونیکه کنار خ ییادختر نیجامعه ماست. اکثر ا تیواقع نیا يچه نخوا ي. چه بخوایکن

هست،  یتن فروشهزار تا راه به جز  یگیدونم االن تو دلت م ی. محتاجن، محتاج! مستین حشونیو تفر یمردن، از سر خوش

شرافتش!  بهبه تنش،  دهیگذره چه رس یکه از جونشم م شهیآدم درمونده م هیانقدر  یحرفا شعاره. گاه نیا گمیاما من بهت م

ازت توقع  يبار دستت رو رد نکنن و به دادت برسن، اما از دفعات بعد هیها  هیهمسا دی. شایخوام تو به اونجا برس یمن نم
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و  یالک یبلندش کنن. پس انقدر گردن کش نیو از زم رنیرو بگ یخدا دست کس يکه محض رضا ییدارن. کم شدن آدما

 يروز هی. یکن یکه فکر م هیزیکمتر از اون چ یلیو توان آدما خ ینیب یکه م هیزیچ نرحم تر از او یشهر ب نینکن. ا يخودیب

 . یرس یمن م يمادرتم نتونه کار کنه به حرفا گهیکه د

 شیمن بودند. دست ها یشگیهم يها یهمان نگران شیانداختم. حرف ها نییر هم قالب کردم و سرم را پارا د میها انگشت

از بدنش هم  یمرد حت نیکه تنش کوره آتش بود، ا اکویو خم شد. برخالف د دیفرمان برداشت و به سمت من چرخ يرا از رو

 شد.  یسرما متصاعد م

 نه؟ ایکمکت کنم  يخوا یپرسم، م یکه ازت م هیبار آخر نیا -

 يفقر بدجور وینبود. د یراه گریخودم هستم، اما د میتوانم. بگو یخودم م مینه. بگو میتوانستم بگو یخواست هنوز م یم دلم

پول فراهم  دیپدرم چطور با ياور دوز بعد يها نهیهز يدانستم برا یسقف ترك خورده خانه مان چنبره زده بود و واقعا نم يرو

 کنم. 

 کنان گفتم:و من  من

  ن؟یبه من کمک کن نیخوا یشما چرا م -

نبود نگاه کردم.  ییفضا يها اهچالیشباهت به س یکه ب یتر آمده بود. سرم را بلند کردم و در چشمان کیشد. نزد شتریب سرما

 گرفته بود. يگوشه لبش را به باز يلبخند مرموز

. فقط دلم واست یستیمن جور ن قهیچون با سل ستمیو بدنت هم ن. دنبال تن ینه خداپرست ه،یگفتم که، نه حس انسان دوست -

 ! نیسوخته. هم

 شد. یم زینفرت انگ اریدان نیچقدر ا یگرفتم. گاه گر

به  شیبذار یتون یم یبه خاطر دل خودت بود و نه به خاطر ما، ول اکوید یضیمدت مر نیو البته، هرچند که کمکت تو ا -

 نوع جبران.  هیحساب 

 را گرفت. میگلو بغضم

  ؟ياریواسم ادا در ب يخوا یهر بار م ای ؟یشد شاداب؟ هست یچ -

 لرزش داشت، اما گفتم: یکم میصدا

 هستم.  -

 صورتم فوت کرد و گفت: يرا تو نفسش

 يبر ایشرکت خودمون  يبرگرد ای ،ي. در مورد کارتم دو راه دارمیمورد ندار نیدر ا یبحث چیبه بعد ه نیاز ا گهیخوبه. پس د -

  ؟يخوا ی. کدومش رو میاون شرکت مهندس

 کندم و از سوزشش لبم را گاز گرفتم. یرحم یبلند شده کنار ناخنم را ب پوست

 . نییشرکت خودتون. آخه دست تنها امیم -
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 و گفت: دیچادرم را جلو کش یرا باال آورد و کم دستش

 نباش؟ ها؟  يزیچند بار بگم به فکر جبران چ -

 . تند گفتم:دمیترس یم تشیعصبان از

 بکنم.  یکمک هی. گفتم نیآخه کار خودتونم هست. تنها هم که هست -

 برودت فضا کاسته شد. خط گوشه لبش رنگ پوزخند نداشت. از

 . يرو بکن که دوست دار ي. کاریخواد نگران من باش یتو نم -

 دست بزرگش که کنار سرم ستون شده بود نگاه کردم و گفتم: به

 م بهتر باشه.  ندهیواسه آ هیکه اون شرکت مهندسکنم  یخب فکر م -

 در عذاب بودم. رهینگاه خ نیو ا یکیهمه نزد نیرفت؟ از ا یعقب نم یکم چرا

 . یخودت رو ثابت کن یکه بتون یبه نظر منم اونجا واست بهتره. به شرط -

 گفتم: آرام

 ممنونم.  -

 شاداب؟ -

 شدند.  یم یو خالمن مرتب پر  يجنبه  یچشمان ب نیدانم چرا ا ینم

 بله؟ -

 . ریسرت رو باال بگ -

 آمد. یخورد و در نم یراه گره م انهیدر م نفسم

 . اریدر ن يخورمت بابا. انقدر امل باز ینم -

 از هم باز شده بودند. شیدر هم ابروها شهی. خطوط همدمیتشرش سرم را بلند کردم و دماغم را باال کش از

 ییدختر جوون. با وجود اروپا هیهمکار بودم اونم مهندس عمران بود و مثل تو  يخانوم فرانسو هیاز پروژه هامون با  یکیتو  -

روز  هی یدون یکرد و با وجود زن بودنش فوق العاده مسلط به کار و کارگرا بود. م یو خانمانه رفتار م بانهیهم نج یلیبودنش خ

 گفت؟  یبه من چ

 دستانش محصور شده بودم. انیکرد. م کیگرفت و بهم نزدرا عقب انداختم. هر دو لبه چادرم را  سرم

 یبه خودشون م نهیآ يچند ساعت جلو ي. اونم کمبود اعتماد به نفس. روززهیچ هیفقط و فقط  یرانیا يگفت مشکل زنا یم -

 شونیصد کمرسن اما فقط در یم یعلم يپرسن خوبم؟ به مدارج باال یبازم از صد نفر م رونیخوان برن ب یم یرسن، اما وقت

دارن اما اگه موقع پارك کردن  یرانندگ نامهیکنن. گواه یجلسه مهم و مردونه دست و پاشون رو گم نم هیموقع حرف زدن تو 

 يمردا لهیبه وس یرانیا ياعتماد به نفس زنا خیکنن. در طول تار یبازن و خراب م یچند نفر نگاهشون کنن، خودشون رو م
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 نیا يزن ها نیو باهوش تر نیباتریاز ز تیکه در واقع یدولت هاشون کشته شده. در حال یجامعه شون، خانواده شون و حت

 هستند.  ایدن

 را رها کرد و دوباره دستش را کنار سرم گذاشت. چادرم

رشته ها درس  نیاز بهتر یکیکشور و  يدانشگاه ها نیاز بهتر یکیتو  يدار یامکانات چی. بدون هیحرف نیتو مصداق بارز ا -

و تا  ي. قبول نداريکه ممکنه صد تا پسر با هزار برابر امکانات تو نتونن انجام بدن، اما خودت رو باور ندار ي. کاریخون یم

 ! ینیهم ،ینیکه ا یوقت

 لحظه مکث کرد و باالخره عقب رفت. کمربندش را بست و گفت: چند

 کن. نگران پدرت هم نباش.  یفردا برو شرکت. خودت رو معرف -

 شدن گفتم: ادهیدر را باز کردم، اما قبل از پ یبا خوشحال دهیرا د يکه تازه رنگ آزاد يریه اسپرند مثل

  ن؟یخبر دار یحاتم ياز آقا -

 درهم شد. شیها اخم

 کنن.  یعملش م گهیهفته د -

 االن خوبه؟ -

 زد و گفت:  دیپشت سرش را د نهیآ از

 . خسته م.گهیخوبه. برو د -

متناقضش  يرفتارها نیمرد با ا نیشک ا یکرد، ب یام نم وانهید اکویاز د يو دور يمادر، فقر و گرفتار يماریپدر، ب ادیاعت اگر

 آورد. یمرا از پا در م

 

 : اریدان

منتظرم  یالب يبردم. تو نگیرا به پارک نیماش اکو،یاز حضور مهتا مقابل خانه د یانداختم و عصبان رونیرا از پنجره ب گارمیس

آرام سالم کرد. به خاطر حضور نگهبان سکوت کردم و دکمه آسانسور را زدم. دنبالم آمد.  دنمیمحض د بود و به ستادهیا

دانستم چرا آمده،  یکرده بود. م باتریصورتش را ز ش،یلب ها يرو نیرژ سرخ و آتش باهمراه  دشیجد میو مال یشراب تیالیها

 نبود. شیجا اکو،یخانه د نجا،یاما ا

 مبل انداختم و گفتم: يدستم را رو يتو ياغذهاو ک فیرا زدم و ک برق

 نجا؟یا يایبهت گفته ب یک -

 را از پشت دور کمرم حلقه کرد و گفت: دستش

 .اوردمیطاقت ن گهیاما من د ست،ین تیحال زایچ نیدلم بهم گفت. تو که ا -

 ام نشست و کالفه ترم کرد. دستانش را از هم گشودم و گفتم: ینیعطرش در ب يبو
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 .ایدور و برا ن نی. صد بار بهت گفتم ااکوئهیخونه د نجایا -

 شدم. رهیکرده اش خ شیو در چشمان آرا دمیچرخ

 .ستیآبرو ن یبرادرم که مثل من ب -

 ام چسباند. نهیدستش را حلقه کمرم کرد و چانه اش را به س دوباره

 یب ایدرسته که از دستت دلخورم، اما من مثل بعض .یتنها بمون طیشرا نیتو ا ومدی. دلم نکایرفته آمر دمی. شنستیکه ن اکوید -

 گرفت. شیآت گرمیج نی. اصال اينبود یدونستم بعد از من با کس ی. خصوصا که مستمیمرام ن

 و گفتم: دمی. لپش را کشدمیخند

 ها؟ ستم؟ین یاز عشق توئه که با کس يحتما با خودت فکر کرد -

 کرد و تمام تنش مماس بدنم شد. اخم

 دلت واسم تنگ نشده بود؟ یعنی ار؟یدان ینقدر ضد حالتو چرا ا -

 کردم و گفتم: شیشد. از خودم جدا گرمم

 .میتمومش کرده بود میداشت گهیکه با هم د یبحث نیکنم تو آخر یفکر م -

افشاند. گردنش را کج کرد و  یدر فضا م یخوش يلخت و اتو کرده اش بو يشانه اش افتاد. موها يسر خورد و رو شالش

 ت:گف

 هی زونیکه آو ستین یشم، وگرنه مهتا کس التیخ یذاره ب یهست که نم تیاخالق زهرمار نیتو ا یدونم چ ینشد خب. نم -

 پسر شه.

 زدم و گفتم: يشخندین

 آره. کامال مشخصه. -

 درشتش را خمار کرد و با ناز گفت: چشمان

 .یتنها بمون یتون ینم طیشرا نی. تو اگهید ای! کوتاه بیدن -

 مت آشپزخانه رفتم و گفتم:س به

 من تنهام؟ یدون یتو از کجا م -

 از دور آمد. شیصدا

 آمارتو دارم بچه پر رو. -

 شور را هم کنارشان گذاشتم و با ولع مشغول شدم. اریگذاشتم. نان و خ زیم يو رو دمیکش رونیب خچالیآماده را از  هیالو ساالد

 شام. دییبفرما -
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کمرش را به کانتر  نه،یبر تن داشت و دست به س یکوتاه یپ قرمز چسبان و شلوارك مشکگوشه چشم نگاهش کردم. تا از

 دیکش شیرا پ میرو به رو ی. صندلدمیدهانم را با حرص جو يو جوابش را ندادم و لقمه تو دمیکش یقیداده بود. نفس عم هیتک

 :فتمبه لباسش کردم و گ يو نشست. با ابرو اشاره ا

 .يمجهز اومد -

 زد و گفت: یحیکرد. لبخند مل یم کیمواجش اعصابم را تحر يرکت گردن و موهاهر ح با

 .يریگ یبه خودت سخت م ،یابراز احساسات کن یتون یدونم دل تو هم تنگه، اما چون مث آدم نم یکه م نیواسه ا -

 زهرم شد. ظرف غذا را به عقب هل دادم و گفتم: شامم

 هم ندارم.خوام بخوابم. حوصله  یمن خستم مهتا. م -

 زد و گفت: یچشمک

 کنم. یرو بسپار دست من. درستش م تیخستگ -

توانستم به خانه  یشده بودند، اما نم داریخفته ام ب ينشست. چشمانم را بستم. حس ها میپا يرا به عقب راند و رو زیم یکم

 کنم. انتیپاك مانده بود خ شهیکه هم اکوید

 گردنم فرو برد و گفت: يرا تو سرش

. اونم تو رو یشناس یهم قبولت دارم. پدرم رو هم که م يجور نیباهات باشم. هم شهیخوام هم ی. میوست دارم دنمن د -

 م؟یکن یرو رسم یهمه چ يذار یهم نداره. چرا نم یشناسه. حرف یم

 هه! چشمانم را باز کردم و گفتم: هه

 رو؟ یبغل خواب م؟یکن یرو رسم یچ -

 گفت: تیعصبان با

 ؟يخوا یم نیواسه هم منو فقط یعنی -

 و گفتم: دمیام را مال قهیشق

 گه؟ید زیهر چ ایباشه  نیخوام که واسه ا یگفتم تو رو م یمن ک -

 از خشم، از حرص. د،یدرخش یکرده م نیمثل گربه کم چشمانش

 ؟يبهتر از من سراغ دار -

 چشمم آمد. شیو مظلومش پ سیخ شهیهم يگذار شاداب و چشم ها يلحظه ا يبرا

 ر؟ آره سراغ دارم.بهت -

 نتوانست خودش را کنترل کند. بلند شد و گفت: گرید

 کرده تره؟ اصل و نصب دار تره؟ لیکجاست؟ خوشگل تره؟ پولدارتره؟ تحص ه؟یک -

 گفتم: يگذاشتم و با خونسرد خچالی يساالد را برداشتم و تو ظرف
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 کدوم. چیه -

 زد: داد

 داره که من ندارم؟ یاون چ ؟يخوا یو نم ینیب یاه نمهمه خاطرخو نیداره که منو با ا یچ ؟یپس چ -

 را پشت گوشش زدم و با لبخند گفتم: شیو موها ستادمیا مقابلش

 نجابت. -

 سرخ شد. شیکرد. آتش گرفت. صورتش مثل رنگ لب ها داغ

 حرفا؟ نیتا حاال نجابت واست مهم شده؟ تو رو چه به ا ی! از کدهینشن يزایجدا؟ به حق چ -

 کرد. یدرد مسرم  چقدر

 داره که من ندارم؛ جوابت رو دادم. یچ ینبردم. گفت تیاز اهم یمهم؟ من اسم -

 زد: داد

 ب؟ینانج یگیخانواده، م نیبا ا الت،یسطح تحص نیبه من با ا نه؟یمن خرابم؟ منظورت ا بم؟یمن نانج -

 .نشستم

 آبرو داره. اکوی. دنییپا اریصدات رو ب -

 داد زد: باز

تو  ي. چطور اون موقع که منو کشونديآبروتر یکه خودت از همه ب یدر حال یزن ی. دم از نجابت ميکه ندار اون داره، تو -

 یپشت سرت چ يکنن آزاده؟ خبر دار یبود؟ نجابت فقط واسه زنه؟ مردا هر غلط يحرفا امل باز نیرختخواب نجابت و ا

بگو که  يزیچ هی ؟یکن یواسه من نجابت نجابت م نجایا ینشست الحا ؟یهست یوونیتو چشم همه چه ح یدون یم گن؟یم

 بگو که بهت نخندن. يزیچ هی. ادیبهت ب

 يو رو دمیکش رونیکردم، اما نگذاشت. دستش را گرفتم و از آشپزخانه ب یکردم آرامشم را حفظ کنم. چقدر سع یسع چقدر

 :دمیمبل پرتش کردم و غر

که تو رو به زور کشونده باشه تو رختخواب. تو که زودتر  يذات اون مرد . تف بهریو خفه خون بگ نییپا اریگفتم صدات رو ب -

که اغفالشون  دهیآفتاب مهتاب ند يچرا مثل دخترا ؟يبودم که انقدر جوش آورد شی. بعدشم، مگه من اولياز من آماده بود

ز تو. جنس امثال خودم و تو آبروتر ا یب یکیبه قول خودت من ختم روزگارم،  ؟ینک اهیمنو س يخوا یم ؟یزن یکردن حرف م

خوامت. اگه  یم ینکن. از اول گفتم واسه چ يخورده رو باز بیفر ي. نقش دختراایشناسم. پس واسه من ادا ن یرو خوب م

و اصل و  التیو تحص یشگل. خويهفت شب تو تخت من نبود ينداشتت واست مهم بود هفته ا تیانقدر اون غرور و شخص

 ؟یکن یانقدر راحت حراجشون م یتخوره وق ینصب به چه درد م

 و هلم داد و گفت: برخاست



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٢٥٤ 

تو همون بقچه  اقتیپدر و مادر رو چه به درك اصل و نصب؟ ل یبته و ب یب يتو ؟ینیرو چه به کالس شهر نش یدهات يتو -

 مثل من. یکینه  قهیعهد عت يبو گندو يچایپ

 واریرا گرفتم و به د شی. گلودمیکه خودم هم ترس چشمانم را گرفت. بد هم گرفت. خطرناك شدم. آن قدر يجلو خون

 شده ام گفتم: دیکل يدندان ها انیو بعد کبود شد. از م دیجدا شد. رنگش پر نیاز زم شی. پاهادمشیکوب

 ه؟یارزه به صد تا لجن متعفن مثل تو. هنر پدر تو چ یم ایاون دهات يتار مو هی. یآشغال عوض اریاسم پدر و مادر من رو ن -

 یهر شب پارت ه؟یمثل پدر من. هنر مادرت چ رتیبا غ هی. اونم از صدقه سر آبکش شدن یکیبرداره بذاره رو سر اون  نویا کاله

 ییچشم و روها یمثل مادر من. اونا مردن و جون دادن که امثال ب یزن ریش هیشدن  یقربون متیدادن. اونم به ق یرفتن و پارت

 اصل و نصب؟ مرده شور خودت و اصل و نصبت!  يذار یرو م زایچ نیم ا. اسنیمثل تو و پدر و مادرت خوش باش

 .شتریو ب شتریب شیگلو يشد و فشار دست من رو یدستم کم و کمتر م يزده بود. فشار دستش رو رونیاز حدقه ب چشمانش

که به لطف پول  نیکالس؟ ا یعنیبته؟  یعنی نیا ؟يسرت دوست پسر عوض کرد يکه به اندازه موها ییتو ؟يتو بته دار -

جامعه داره  نیکه تو ا یکیاون وقت  ؟ینیشهر نش یعنی هیو تمام هنرت عشوه گر یگرفت ییاروپا يبابات مدرکت رو از کشورا

کل  اتیکثافت کار يکه بو ییبو گندو؟ بو گندو تو چِیبقچه پ شهیمونه م یمکنه و پاك  یخونه و کار م یمرد درس م هیمث 

 شهر رو برداشته. نیا

و سرفه زد. انگشتم را به سمتش  دینفس کش صانهیو حر دیغلط نیزم يکردم. رو شیشد رها انیچشمانش که نما يدیسف

 نشانه گرفتم.

اون جسم و روح  اقتیشده باشه ل یکه کل عمرش با امثال تو ط یمنم، نه اون دختر! کس قهیکه ناال یبرخالف تصورت، اون -

. االنم پاشو تا اون رونیکه کارم تموم شد از اتاقم بندازمتون ب نیمثل توئه، که بعد از ا ییمن دخترا اقتیپاك و بکر رو نداره. ل

پاره  کهیجا ت نیشکنم و هم یخونه و صاحبش رو م نیخونه گورت رو گم کن، وگرنه حرمت ا نیاز ا ومدهیباال ن میوونیح يرو

 کنم. یت م

 پرت کردم و داد زدم: مبل بود برداشتم و به طرفش يو شلوارش را که رو مانتو

 .رونی. نعشت رو ببر باالیگمشو.  -

 میبه تکرار مجدد حرف ها يازیدانستم آن قدر ترسناکم که ن یرا در آغوش گرفت. م شیو مانتو دیکش نیزم يرا رو خودش

 .دمیرا شن يبسته شدن در ورود يبعد هم صدا قهیو چند دق دمی. به اتاق رفتم و در را به هم کوبستین

 

 : کواید

 شد. یرنگ تر و ملول تر م یکه رو ز به روز ب ییلبخند زدم. به رو ییدا يحال و خسته به رو یزور، ب به

 مرد بزرگ. يچه خوب شد که اومد -

 و نشست. دیخند
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 پسر. منم ساکن چند تا اتاق اون ور ترم. ستمیازت دور ن ادیز -

 دادم و گفتم: رونیآه ب کیدانستم. تمام دردم را با  یم

 .ییگرفته دا یلیدلم خ -

 داد و گفت: نییرا پا ماسکش

 .يدرد خالص شد نیموقع فکر کن که از شر ا نیدونم، اما به فردا ا یم -

 و شفاف نگاه کردم و گفتم: زیتم يها شهیاز ش رونیب يفضا به

 کنه. یم رترمیاتفاقا فکر کردن به فردا دلگ -

 دستم حس کردم. يرا رو دستش

 ؟یترس یم -

 . پر تمسخر! ترس؟ من؟مدیخند

 .دمیترس یکاش م يا -

 ؟یپس چ -

 امشبم متفاوت بود. يسوز آه ها چقدر

رنگ و لعاب بهش بزنن و  یجهان سوم. هرچ يباشه چه تو ایکشور دن نیتر شرفتهی. چه تو پییدا مارستانهیب مارستانیب -

 یخوش اخالق و صبورانه برخورد کنن، بازم فرقداخلش بذارن و پرسنلش  دئویو و ونیزیاتاقاش رو بزرگ درست کنن و تلو

وطنم بود. پرستارا و پزشکا با همه  رانی. حداقل اارهیآدم فشار م لببه ق واراشی. دمارستانهیب مارستانیکنه. ب ینم

 گرفت. یدلم نم يجور نیکردم. ا یاحساس غربت نم يجور نیزدن. ا یحرف م یفارس اشون،یبداخالق

 دستم را فشار داد. فقط

 نه،یکنن؟ آخرش که هم یزنن و جون م یحرص م يجور نیا ایدن نیا یِ. موندم آدما به خاطر چییدا هیمزخرف یچه زندگ -

گفتن، دوال شدن تا کمر جلو کارفرما،  یکیرو زدن، دروغ به اون  یکی نیا رآبیز ،یخستگ ،یمردن! از صبح تا شب دوندگ

بدبخت.  يکردن. کاله گذاشتن سر آدما یجماعت رو خال بیگردن کلفت تر. ج ،آدم باالتر، پولدارتر ییو تملق گو يپاچه خوار

 ؟ییدا نهیا ینه؟ زندگ ایبهمون برسه  ایکه آ يمتر قبر هیواسه اون  ؟ییدا یواسه چ

 تنگ بود. میگلو راه

که  نیبل از ااومدن. کاش ق یم ایرو دوست داشتن به دن نیکه زم یی. کاش فقط اونامیکاش حداقل قدرت انتخاب داشت -

 یزندگ يخوا یم ؟یتجربه کن يخوا یم ؟يبر يخوا یگفتن م ی. مدنیپرس یسوال از خودمون م هیشد  ینطفه ما بسته م

 ظلمه. ،یهمه عذاب بکش نیو ا ي. نخواییجهنم. ظلمه دا نیتو ا نداختنمونیم يجور نیبعد اگه جوابمون مثبت بود ا ؟یکن

 م گذاشت و گفت:. بالش را پشت سرنمیکرد که بنش کمک

 بگو پسر. نذار بغض خفه ت کنه. -
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 .اریو پوزخند زدم، به روش دان دمیرا مال چشمانم

 هی یوقته که راه نفسم بسته شده، اما حت یلیو چهار پنج ساله که خفه شدم. خ ستیوقته که خفه م کرده. ب یلیبغض خ -

کس رو  چیمنو داشت، اما من ه اری. داناریتنهاتر از دان ی. حتییسنگم نبود که صبور باشه و من واسش حرف بزنم. تنها بودم دا

 .ییدا هیرد. بد دییدا هیدرد بد یینداشتم. تنها

 را. شیها هیتکه تکه شدن ر يداد. بو یخون م يبو شیها سرفه

از  دنینش نیکتک خوردن و توه ،یپول یب ،یفرار، خونه به دوش بت،یاز آخرش. اون همه سگ دو زدن، اون همه مص نمیا -

 شد. چی. هییبود دا چیهمش ه ،يو در به در یو چهار ساعته، گرسنگ ستیکه زور داشت، پول داشت. کار ب یهر ک

 تخت نشست و گفت: يرو یی. چهره ام در هم شد. دادندیام قلبم با هم زوزه کش معده

امشب بگذره  هیل تموم شه. بذار عم نیاز غصه رو دلته، اما بذار ا یدونم کوه یپسر جان. م ستیاسترس واست خوب ن -

 امشب بگذره. هی. بذار میزن یحرف م

 روح. یو نافذ و ب قیبود، عم اریچشمان دان هیچشمانش نگاه کردم. چقدر شب در

گاهش از  هینفهمه. ندونه که تک نه،ینب اریکردم که دان ي. خودخوردمیدرون خودم رو جو انهیهمه سال مثل مور نی. ایینه دا -

عمر به  هیکنه.  یپناه یاحساس ب نیاز ا شتریبشکنه. ب نیاز ا شتریپوشاله. که مبادا بترسه. باوراش ب ست،ی. کوه ندهیپوس هیپا

تونم بذار  یکرد. اما االن ... حداقل االن که م دیبا یهست داداش. هنوز زندگ قی. هنوز شقانگهقش یگفتم زندگ اریخاطر دان

 يبود دهیکاش نرس ي. امیمرد یم دی. ما هم باارهی. بهش نگو، اما حق با دانستی. قشنگ نییدا ستیقشنگ ن یبگم. زندگ

 ! يکاش نجاتمون نداده بود ي! اییدا

 کردم. یرا حس م میشدن مژه ها تر

 ش،ییسرگردون تنها ار،ی. سرگردون دانشهیروحم آرامش نداره. سرگردون م رمیاالن مردنم از موندنم بدتره، چون اگه بم -

 !شیخواب یسرگردون ب ش،یلومسرگردون مظ

 .دیچک اشکم

. با همون هیکرد واقع هی اریدونم که دان یاحساسه، اما فقط من م یعاطفه ست، ب یب ه،یسنگه، وحش اریکنن دان یهمه فکر م -

 یبا همون باورا، با همون شجاعت و جسارت، با همون رشادت! اما با خودش، با من، با همه لج کرده! آخه تو که م رت،یغ

درد  ایتو بگو، تجاوز عراق ،يدیتو که کش ،یدون ی. تو که ممیبه کنار ما از دست مردم خودمون دل خون تر ایعراق ،ییدا یدون

 کدومش؟ ا؟یرانیا یتفاوت یب ایداشت 

 و گفت: دیام را بوس یشانیجلو آمد و پ ییدا

تن  يسرم رو ران،یا گمیهزار بار م يه شدم. روزمنم خفه شدم. هم خفه شدم، هم روند ن،ی. ببيکه خفه شد یستیفقط تو ن -

 شونیجنگ نیچطور با مجروح نایا نمیب یهموطنمه. م گانهیتنمه و ب يشود هموطن من! اما سرم رو گانهیمن، نباشد گر که ب

 ی. مرهیگ یم شیآت گرمیکنم با کشور خودمون ج یم سهیمقا یو وقت میستین ییکایکه آمر ییبا ما یکنن. حت یبرخورد م
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مردم  یکردم که با خانواده م، با همرزمام م یدلم تنگه، اونجا دلم خونه. منم آرزو م نجایطاقت دارم، نه اونجا. ا نجایسوزم. نه ا

که بهمون وابستن. به خاطر  یبه خاطر کسان ون،. نه به خاطر خودممیبمون دیکردم، اما ما با یبودن رو تحمل نم نیو رنج ا

تو اتاق  يبر هیروح نیبا ا ياما حق ندار ،يدیدونم بر ی. ميدونم خسته ا ی. ممیدوستشون دار که دوستمون دارن، یکسان

جنگ  ماکنم.  یم دایپ زهیانگ فتهیلرزه. درد دارم، اما چشمم که به بچه هام م یهمه وجودم از سرفه هام م ن،یعمل. منو بب

 م،یکردن بمون هیکه به ما تک ییبه خاطر اونا دیبا م،یو بلدر یو چون از خودگذشتگ میوقته که از خودمون گذشت یلیها خ دهید

 یتون یبه نقطه آغاز. نم يرو ببر اریکن دان یباشه، اما سع ،ي. کار تو هنوز تموم نشده. خودت تموم شدمیادامه بد م،یبجنگ

 ار،یدان ی، به عروسقشنگ ي. فکر کن به روزهاستیشدن تو مرامت ن میتسل ،یبچه جنگ ،يکرد تو. ي.حق نداريتنهاش بذار

تنهاش  يکه تنها بمونه. االن حق ندار ستی. االن وقتش نشیاز ته دلش، به خوشبخت يبه بچه دار شدنش، به خنده ها

که تو  ی. تا وقتنی. منم هستم، ببيبر دی. نبایبمون دی. بایمقاومت کن دیکشه. با ی. نمارهیتاب نم نیاز ا شتریب اری. دانيبذار

نفس  شتریشده واسه چهار روز ب يا زهیتو انگ یضی. اصال به عشق خوب شدن توئه که سر پام. مرماریدووم م یخوب ش

 دی. تو بایو نفس همه رو قطع کن يچشم ببند يبه تو بنده. حق ندار ایلی. نفس خرینگ رتیپ ییرو از دا زهیانگ نی. ادنیکش

اگه تو  دم،ی. بهت قول ميدیزوده واسه نا ام یلیز ختونه واست قشنگ بشه. هنو یم ی. هنوز زندگی. هنوز جوونیتحمل کن

. چشمت رو ببند و میگردون یبر م یرو به زندگ اری. با هم دانمیگرد ی. با هم بر ممیشیجنگم. با هم خوب م یمنم م ،یبجنگ

 رو تصور کن و بگو باشه. اریدان

 گفت: ید و م. همان که دستش را دور کمرم حلقه کرده بودمیرا د اریرا بستم. دان چشمم

 "کنن. یرم. بچه ها مسخرم م یمدرسه نم"

 "بره. یبخواب. خوابم نم شمیپ"

 "خوان منو بکشن. یترسم. م یم"

 ".میگشنمه. غذا ندار"

 "کردن. خیسردمه. دستام "

 "کنن. یکنن. دعوام م یم تمیاذ"

 "مدرسه. تنهام نذار. ایباهام ب"

 "بمون. نرو. نجاینرو. ا"

 باشه. -

 

 :شاداب

 داد زد: متبس

 .ستاین شیحال یشوخ ونیقل ین نیا ؟یکن یرو دو در م يکه درس سه واحد يشد وونهیکنه ها. آخه مگه د یخره، حذفت م -
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 را تند کردم و گفتم: میو از دستش نجات دادم. قدم ها دمیام را کش کوله

 خودمو برسونم. دی. بامشینیقراره قبل از عمل با وب کم بب -

 حرص گفت: با

 از؟یته پ ای يازی. تو سر پنهیخواد داداشش رو بب یم -

رفت خودم را به شرکت  یکه از مترو و اتوبوس انتظار م یسرعت تیزدم و با نها رونیرا ندادم و با عجله از دانشگاه ب جوابش

شت. مقنعه ام برگ يصبر کردم تا نفسم به حال عاد ی. کمدیرس یبه گوش نم ينقطه ا چیرساندم. همه رفته بودند و صدا از ه

 .دیچیپ اریدان يرا مرتب کردم و در زدم. صدا

 رو ببند. يدر ورود -

تا  دیطول کش یاز دود فرو رفته بود. کم یاجازه وارد شدم. اتاق در حجم وحشتناک یبار ب نیرا بستم و دوباره برگشتم. ا در

اما جرات  "همه جا رو مه گرفته؟ يجور نیکه ا دهیکش گاریچقدر س"بود. با خودم فکر کردم  ستادهیکنم. رو به پنجره ا شیدایپ

 .اورمینکردم سوالم را به زبان ب

 سالم. -

 ترسناك و بداخالقش. يآن رو یعنی نینداد و ا جواب

 گفتم: اطیام به خس خس افتاد. کنارش رفتم و با احت نهیتنگ شد و س نفسم

 پر دوده. ن؟یکش ینفس م نجایا يچه جور -

آن  ياش زده و آرنج دست راستش را رو نهیپنجره را گشودم. دست چپش را به س دمشییپا یم یچشم ریکه ز یحال در

دو سه روزه، خبر از اوج کسالت  شیزد و ر یذوق م يرخ هم تو میاز ن یچشمانش حت ی. سرخدیکش یم گاریگذاشته بود و س

خورد باال زده بود.  یتا م راهنشیکه پ ییآنجا را تا شیها نیباز بود و آست نهیتا س راهنشیپ قهیداد.  یاش م یحوصلگ یو ب

 یعنی. دمیپرس یحالش را هم نم یسفارش کرده بود مراقبش باشم و من حت اکویسوخت. د رونشیدرون و ب یآشفتگ يدلم برا

گفتم و  یالله سمگرفت. در دل ب یکردن را از من م یشدن و مهربان کیکه دورش بود جسارت نزد يدژ محکم و خار دار

قدم جلو  کی. دیداد. دستم نرس ینظر داشت اما سرش را حرکت نم ریم را جلو بردم. مردمکش تکان خورد. حرکاتم را زدست

مقاومت نکرد. نفس حبس شده ام را  يدو لبش را گرفتم. در کمال ناباور نیب گاریرفتم و دوباره دست دراز کردم و کمر س

 دادم و گفتم: رونیب

 .نیکن یدا. چرا به خودتون رحم نمبده به خ تونیواسه سالمت -

وزن و فشار دست و  ینی. سنگدیکه ناگهان از پشت دستم را قاپ دمیکش رونیرا ب اکوید زیم ریز ينداد. سطل زباله  جواب

از خنده  ینتوانستم اعتراض کنم. بداخالق بود، اما آثار کمرنگ یدهانم فرستاد. حت يباره اش قلبم را از جا کند و تو کیحرکت 

 شد. یم دهیدر صورتش د

 تو سطل پر از کاغذ خانم مهنــــــدس؟! يندازیروشن رو م گاریس ؟یبزن شمونیآت يخوا یم -
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و  دمیشود و مرا ببلعد. با خجالت عقب کش داریپد میپا ریز یو پر تمسخر گفت که آرزو کردم چاه دهیمهندس را کش يطور

 گفتم:

 . حواسم پرته.دیببخش -

 نبود. یحس چید. مهربان و آرام هم نه. هنبود. خشن نبو تند

 جمع کن اون حواس المصب رو. -

 کرد و گفت: نمانیبه فاصله ب یسطل انداخت و بعد نگاه يخاموش کرد و تو يا شهیش زیم يرا رو گاریس

 ده. یبودن بهم دست نم والیکس به اندازه تو، احساس ه چیبا ه -

 را گرفتم. در کمال صداقت گفتم: منظورش

 خب. نیترسون یدمو مآ -

 نشست. هر دو دستش را پشت گردنش قالب کرد، سرش را به عقب برد و چشمانش را بست و گفت: یصندل يرو

 آخه؟ یترس یم یندارم. از چ تیصد بار گفتم کار -

 رفع و رجوع حرفم گفتم: يبرا

 .دمینه از اون لحاظ نترس -

 چشمش را باز کرد و گفت: کی

 ؟يدیاز کدوم لحاظ نترس -

مرد زبانم را قفل  نیگرفتم در مقابل ا ینم ادیدندانم آمد، با هم گاز گرفتم. چرا  ریچه پوست و گوشت درون دهانم بود و ز هر

 و بند کنم؟

 و گفتم: دمیکش شیرا پ يا یدور کردم و صندل طانشینگاه ش ررسیرا از ت خودم

 رو خط؟ ومدنیهنوز ن -

 رتم کرد و گفت:به صو يزیو ت یکوتاه اما پر معن نگاه

 نه! -

بود.  ریبهار متغ يآورد. مثل هوا رونیب بشیاز ج يگرید گاریدر هم رفت. س شیو دوباره اخم ها دیکش توریمان يرا رو انگشتش

 کرده بودم گفتم: دایقبلش پ يکه از نرمش سر یبا جرات

 .گهید نینکش گاریقرار شد س -

 داد. رونیپک زد و دودش را حلقه حلقه ب گاریا فشرد و محکم به سرا بلند کرد و دکمه آتشش ر شیفندك نقره ا کاور

 .نیاریسر خودتون م ییبال هیبه خدا بده، خطرناکه.  -

 اش زد و گفت: یصندل یرا به پشت سرش

 ؟يهم دار يا گهیکردن، هنر د هیو گر یتو به جز وراج -
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 گفتم: یادب و گستاخ بود. با ناراحت یخوردم. چقدر ب جا

 مهنـــدس؟ يآقا نیدار يا گهید یر؟ به جز تو ذوق مردم زدن سرگرمشما چطو -

 ادا کردم. دهیرا مثل خودش کش مهندس

 زد و گفت: يلبخند

 آره. ترسوندن تو. -

 آن وسط برق زد. يزیدانم. اما چ ینم گار؟یآتش س ایبود  چشمانش

 

 :اریدان

. مثل ختیو پوسته سردم، شکست و فرو ر يامش ظاهرو کنترلم، آر يمحض برقرار شدن ارتباط، دلم، قلبم، خونسرد به

کوه، مثل  شهیمحکم، مثل هم شهیبود. مثل هم يترس از نگاهش، از چشمانش فرار شهیلبخند بر لب داشت. مثل هم شهیهم

 گفت سالم. جواب ندادم. نتوانستم که جواب بدهم، اما شاداب سرش را جلو برد و گفت: اکوید شهیهم

 ره؟ سالم. حالتون چطو -

 تر رفتار کرد. یمنطق یاز من مدع شییادعا یدختر با همه ب نیا

 برادرم جان گرفت.  يلب ها يرو لبخند

 شاداب؟ یخوب -

 را در مشت مچاله کرده بود.  شیدستان کوچکش رفت. مانتو یپ نگاهم

 ن؟یبله، خوبم. شما چطور -

 . دمیزد، پر میکه به پا يضربه ا از

 منم خوبم. -

 کلمه از دهان من.  کی یدهانم، پ یمن بود، پ یرمقش پ یب خسته و چشمان

 ؟یخوب ار،یداداش دان -

 یشگیهم همانیفکم فاصله بندازم. بعد از بازگشت به کردستان بغض م ياستخوان ها نیب دمیترس یحرف بزنم. م دمیترس یم

 وقفه آسمان چشمانم.  یشده بود و اشک باران ب میگلو

 صدات رو بشنوم؟ يذار ینم ؟یزن یحرف نم -

 به چشم و ابرو آمدنش رفتم و گفتم:  يکرد؟ چشم غره ا یاحساس کردم. چطور جرات م میپا يرا رو يضربه ا باز

 ؟یخوب -

 . دیخند ی. چقدر قشنگ مدیخند

 .هیال. محشره پسر. جات خگولیعالمه دکتر و پرستار ژ هیو  پیخوشت ییدا هیجهانخوار در کنار  يکایمعلومه که خوبم. آمر -
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 میگلو ریکه در مس یبود. محض عقب راندن سنگ يداد، فقط محض دلدار ینم یشوخ يبو شیها ینداشت. شوخ يا دهیفا

صخره را از راه تنفسم جا به جا  نیدرست شود و ا یالبینشسته بود، آب دهانم را جمع کردم و همه را با هم قورت دادم. مگر س

 کند. 

 مرتبه؟ یهمه چ فه؟یداداش؟ اوضاعت رد یتو خوب -

 داشت؟  یمگر معن نیشد؟ بهتر از ا یهم مگر م نیاز ا بهتر

 خوبه. نگران نباش. یخوبم. همه چ -

 نیدورب شهیش يعاشقش شود. انگشتش را رو لیدل یقشنگ بود. شاداب حق داشت که ب دنشیقشنگ بود. خند لبخندش

 او هم صخره داشت.  . انگاردیرا مال شیخواست لمسم کند و بعد گلو ی. انگار مدیکش

 برم. فقط ... دیبا گهید -

... نه! کاش عمل نکند. دهان باز کردم که  دارید نیا دیکرد شا یماند. اگر عمل م یزنده م شتریکرد چند روز ب یعمل نم اگر

را که نه،  میها . روش شاداب را امتحان کردم. شلوارم را با تمام قدرت فشردم. لبدینرو، اما مغزم فرمان نداد و زبانم نچرخ

 قلبم را گاز گرفتم. 

 ی. میستین یاتفاق چیکه بشه فراموش نکن که تو مقصر ه یاما هرچ شه،یم یدونم چ ی. نمرمیداداش، من دارم م ار،یدان -

 گم؟یم یچ یفهم

  اکو؟یگفت د یمگر قرار بود چه بشود؟ چه م ؟یاتفاق چه

شده. خودم سهل  یوقته که بحران یلیحال و روز من خ گم؟یم یچ يدی. گوش میستیمسببش تو ن فته،یکه ب یهر اتفاق -

 کردم. خودم مقصرم. يانگار

 را چنگ زدم.  میجوابگو نبود. موها شلوار

 به حرفام؟ يدی! گوش ماریدان -

 کردند  یم شیر شیبا چنگک درونم را ر انگار

 ن باهاتم. باشه؟باشم، چه نباشم. م ایدن نیذارم. چه تو ا یتنهات نم فتهیب یهر اتفاق -

 کند؟  یکه برگردد و با زنده ها زندگ یکرد من به روح اعتقاد دارم؟ آن هم روح یگفت؟ واقعا فکر م یم چه

 . قول بده که اگه ...شتهیهر جا باشم، حواسم بهت هست داداش. هر جا باشم دلم پ -

 يزیکه شاداب و هرچ دی. آن قدر شددمیکوب زیم يداد. دستم را با ضرب رو ینداشت. چنگ و مشت هم جواب نم دهیهم فا مو

 . دندیپر شانیبود از جا زیم يکه رو

 خوام. ینم -

 از کنار صخره باز کردم و ادامه دادم:  کیکرد. به زور راه بار سکوت
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 یهاگه مرده باشن بازم حواسشون به بچه هاشون هست.  یمامان باباها حت يکه مامان بابا. همه  يعمر تو گوشم خوند هی -

 یشد. م یمراقبته. نترس! اوالش باورم م انیباش. بابا حواسش هست. نگران نباش. دا ی. پسر خوبنهیب یمامان تو رو م یگفت

که مرده  یتموم شدن. کس یعنیحرفا همش کشکه. مردن  نیدروغه. ا دمیفهم واشی واشیبگه راسته، اما  اکوید یگفتم هر چ

واسه ما زنده ها  یوقت گهیت و برزخم راست باشه، اون قدر سر مرده ها شلوغه که داگه روح و جهنم و بهش یمرده. حت گهید

 ندارن.

 جا به جا شد. نفسم رفت. سرسختانه مبارزه کردم.  صخره

که  ییاونا شکشیو مخلفاتش پ ای. اون دنایدن نیتو هم ،يبرگرد دی. بایبمون دیاگه واست مهمم، با ،یپس اگه نگرانم -

 ؟یفهم یمزخرف رو قبول دارم. م یزندگ نیممعتقدن. من فقط ه

 همه فاصله.  نیبا ا ن،یدورب قیاز طر یبود. واضح، حت دیمروار یاشک برادرم به درشت يها دانه

 واست نبودم، اما ... یوقت برادر خوب چیدونم ه یمن منتظرتم. م -

 انداختم.  نییشکست. نتوانستم در چشمانش نگاه کنم. سرم را پا میصدا

 ... یدون ی... خودت خوب م اما -

 که دوستت دارم، اما نشد، نتوانستم.  ،یبودنم دیکه تنها ام ،یمن یکه همه زندگ یدان یم میبگو خواستم

 . پس برگرد.امیدنبالت م ي. به رفتن فکر نکن، چون هر جا بريبرگرد دیتو با -

 او هم شکست.  يصدا

 ... اریدان -

 گرفتم. بود، اما دستم را باال  نییپا سرم

 نیهم يپا يکه از عمل برگرد یخورم تا وقت یاما قسم م ستم،یکنارت ن تیزندگ یبحران طیشرا يمتاسفم که بازم تو -

 مرد و مردونه! دم،یجا منتظرتم. قول م نیهم وتر،یکامپ

 کنم.  هیبه حال خودم و روزگارم گر يها يپروا ها یخواست تنها باشم و ب یاعصابم بود. دلم م يهق شاداب رو هق

 شاداب؟ -

 کرد گفت:  یرا پاك م شیکه اشک ها یو در حال دیکش شیاش را پ یصندل

 بله؟ -

 دستت امانته. مراقب جفتتون باش.  اریفقط به تو اعتماد دارم. دان -

 به ضجه شد. لیاش تبد هیگر

 ! اریدان -

- ... 

 پسر.  ریسرت رو باال بگ -
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 سرافکنده بود. شیها يکسرکه از سب يسخت بود. باال گرفتن سر چقدر

اش با اشک قشنگ ترش هم کرده بود. دوباره  ی. لبخندش قشنگ بود. همزمانمیرمستقیچشمانش زل زدم هر چند غ به

 و گفت: دیلنز کش يانگشتش را رو

 کنم.  یبه داشتنت افتخار م -

 جمله مسخره را گفت و ... رفت. نیا

 

 : شاداب

بود، اما اتفاق افتاد. همان شب، درست در  بیعج ردیجانم را بگ شتریبرادرش ب یس سالمترا فراموش کنم و استر اکویکه د نیا

 يبود، من فراموشش کردم و تمام همت و اعتقاداتم را برا زیبا مرگ گالو یجراح غیت ریکه عشق و روح و نفسم، ز يلحظه ا

خراب تر از  یزد، اما حالش خراب بود. حت یرف هم نمکرد. ح ینم یتاب یو ب هیبود. گر پاسر ارینجات برادرش به کار بردم. دان

درون چشمش همه متورم و پرخون بودند. رگ  یرگی. عروق مودمید یچشمانش را نم يدی! سفاکوی. خطرناك تر از داکوید

دوز که پدرم اور  ییزده و نبض دار بودند. مثل وقت ها رونیب دمید یاز بدنش که من م يدستانش، گردنش و هر نقطه ا يها

. حضورش را حس کردم و دمید اریدان یکیزد. آن شب مرگ را در نزد یکه مرگ در اطرافش پرسه م ییکرد، مثل وقت ها یم

و امکانات،  زاتیبا تمام تجه یمارستانیاش، ب ییرا داشت که مراقبش باشند. دکترها، پرستارها، دا یکسان اکوی. ددمیترس

 یم شی! اگر من تنهاشانیکس، خسته، پر یتنها بود. ب اریچه؟ دان اریها، اما دان نسبت به جان آدم تیحساس تیبا نها يکشور

 تیکس اهم چیشد. ه یکس با خبر نم چی. هدیفهم یکس نم چیکرد ه یهمه فشار سکته م نیجا از شدت ا نیگذاشتم و هم

 یبود و امشب، حس م دهیبر یاز زندگ شیوقت پ یلیاز خ اریتر! دان دهیب دیبود، آس اکویتر از د دهیزجر کش اریداد. دان ینم

 و رها شدن. معلق شدن. کینخ بار کی دنیبر يرفتن. برا يکردم آماده است برا

 يمرده ا کیبا  یفرق چیجسم متحرك ه نیطور و ا نی. از مرده هم همدمیترس یتجربه بودم. بچه سال، ترسو! از مرگ م یب

 بود نداشت. دهیکه سال ها در گور خواب

مقنعه  ریرا به ز میکه اطرافم را گرفته بود. موها یوحشتناک يکه مسلط شوم بر خودم و ترسم و فضا دمیکش قیمنفس ع چند

 یحت ایکه سکوتش را و  یزدم. حرف یم یحرف دینبودم، اما با یخوب يدهنده  يوقت دلدار چیشدم. ه کشیام سر دادم و نزد

 تم:بغضش را بشکند و از خطر سنکوپ نجاتش دهد. آرام گف

 .نیواسش دعا کن دنیکش گاریس يبه جا -

 .دمیرا کش راهنشیکرد. پ شتریام را ب ینگران نینزد. از گوشه چشم نگاهم نکرد و هم پوزخند

 .نیکم آروم باش هی. نیکن یخودتون رو نابود م نی! داراریآقا دان -

 و سوزاننده بود؟ ظیکه دودش انقدر غل دیکش یم يگاریس چه
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 هیدر حال حاضر اون تنها کس ن؟یش یدست خداست؟ پس چرا دست به دامن خدا نم یمرگ و زندگ نیتمگه خودتون نگف -

 تونه کمکش کنه. یکه م

 را شکر! پوزخند زد. خدا

 ؟يدوست دار یلیبابا مامانت رو خ -

 بود؟ یچه سوال نیرها کردم. ا شیتعجب دستم را از بازو با

 خب معلومه که دوستشون دارم. -

 چطور؟ خواهرت رو -

 .مهیزندگ يهمه  -

 .دیرس یبه نظر م ری. چقدر شکسته و پدیچرخ

. فکر نکن که زنی. بگو که چقدر واست مهمن. بگو که چقدر باارزش و عزيپس بهشون بگو. بگو که چقدر دوستشون دار -

بودن رو با  زیرو، عزمهم بودن  نیدارن که بشنون. ا اجی. نه! آدما احتستیبه تکرارش ن يازیدونن و ن یاونا خودشون م

از اون بدتر با  ایو ندونسته  یو از دستت برن، اگه نگ یاگه نگ ،یگوششون بشنون. با تموم وجودشون حس کنن. اگه نگ

 هیپر از کابوس و پر از درد.  یزندگ هیحسرت،  ایدن هیافسوس،  ایدن هیو  یمون یاون وقت تو م رن،یبم یو دلشکستگ يدلخور

 شه. یشه، نابود نم یشه، کنده نم یوت که با سال ها اشک هم درمون نمتو گل نهیش یم یبغض

 .شهیبود مثل هم یاما چششمانش خشک و خال د،یلرز یاش م چانه

 یچون نم ،یرو نچش نایکن که هرگز طعم ا یزندگ يطور شهیحسرت، افسوس، عذاب وجدان. آخ! وحشتناکن شاداب. هم -

ذارن  ی. نمیذارن زنده باش ینم گهیکنن. د یدفن م اهیقبر س هیدزدن و تو  یت رو مروح و روان و طروات یبا چه قدرت یدون

 .یباش یذارن معمول ی. نمیکن یزندگ

را  شیپاها یلغزاند و نشست. شکل فرود آمدنش اوج ناتوان وارید ي. کمرش را رودیرس واریعقب رفت. تا به سه کنج د عقب

 داد. ینشان م

 "شادابِ بابا"واسه ترك، بهت گفت  میببرش میخواست یدرسته معتاده، اما پدره. اون روز که م .يخوش به حالت که پدر دار -

بابا دارم. که هنوز  یگیکه هست، که هنوز م نهیمهم ا ه،یچه جور ستی. مهم نيشد که تو بابا دار میچقدر حسود یدون ینم

با  ،یروح ضیچه مر ،یباش یجسم ضیچه مر که ی. کسيبابا. خوش به حالت! خوش به حالت که مادر دار یگیم یگاه

 ی. نمیدون ی. قدر نمیدون ینم ،يکنه، چون دار یآرومت م ده،یشفات م قشیو عم یکالم يدستاش، با نوازشاش، با محبتا

قابل تحمله. قابل  يماد قر. فيدار یچه ثروت یدون یمامان، مادر، مامان! تو نم یداره. بگ یگفتن کلمه مامان چه لذت یفهم

 ... آخ!  یله، اما فقر عاطفح

 .ختیر یم نیزم يسوخت. خاکسترش رو یم گاریزد و چشمش را بست. س واریرا به د سرش
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عمرم  يدونستم تو همون چهار سال به اندازه تموم ساال یکم سن و سال بودم که اون دو نفر رو از دست دادم. اگه م یلیخ -

هزار با با همون زبون  يروز دمیدونستم انقدر زود از دستشون م یداشتم، اگه مگفتم مامان، باباف مامان، بابا. اگه فرصت  یم

خدا،  یگیاجل، تو م یگیگفتم دوستتون دارم. دوستتون دارم. دوستتون دارم، اما مهلت ندادن. تو م یو بچگانه م م مهینصفه و ن

 ونم تلنبار کردن.عمر حسرت رو تو ج هیمهلتشون ندادن. مهلتم ندادن و  وونایآدما، ح گمیمن م

 شد. یم دتریلحظه به لحظه سف رنگش

مونه.  یم شهیکنه. فکر کردم حداقل اون واسه هم ینم دیرو تهد اکوید يخطر گهیفکر کردم جنگ تموم شده. فکر کردم د -

 هم ... اکویشد د یکردم. باورم نم یبه از دست دادنش فکر نم یمونه. حت یم شمیپ

 .دیوبک واریبه د یرا به آرام سرش

دفعه آدما  نی. بگم چقدر دوستش دارم. بگم چقدر بهش وابسته م. ازهیبگم چقدر واسم مهم و عز اکویفرصت داشتم به د -

دونستم  یواقعا نم دمیدفعه من کم گذاشتم. من قدر ندونستم. من حماقت کردم. شا نینداشتن، ا یگناه وونایمقصر نبودن، ح

 دونستم.  یکردم. نم یفکر نم نبودنشون به چ ه،یوحشتناک ي عهیکه نبودنش چه ضا

 رمقش را. یتبدار و ب يرا باز کرد. چشم ها چشمش

عالمت. بهت زنگ  یمقدمه، ب یخبر، ب ی. هر لحظه بادیب زاتیاما تو بدون، تو قدر بدون. مرگ هر لحظه ممکنه سراغ عز -

 زه،یچ هی يکه دوست دار یبره. درد از دست دادن کس یرو با خودش م زتیعز يو در اوج ناباور ادی. میزنه که آماده ش ینم

 هیعیمسئله طب هی یست. اول گهید زیچ هی اتیمحبت یهات، از ب يهات، از بدرفتار یهات، از بداخالق يعذاب وجدان از کم کار

مان از ! ایاز دوم ياما وا شه،ی. تحملش راحت میکن ی. فراموش نه، عادت میکن ی. بهش عادت مادیم شیو واسه همه پ

 !رهیگ یکردن رو هم ازت م هیتوان گر ی! امان از عذاب وجدان که حتیدوم

خواستم دست  ینشستم کنارش. دستم را باال بردم. م نیزم يچشمش را بست. دلم آتش بود. کباب بود. خون بود. رو دوباره

 دهد. با بغض گفتم: امیالت را قشیو عم یعفون يتوانست زخم ها ینم یحرکت چیزده اش را لمس کنم، اما نشد. ه خی

 کار کنم؟ یکار کنم که حالتون بهتر شه؟ چ یمن چ -

 گذاشت و گفت: شیلب ها نیرا ب گاریس

 دعا کن. -

 .ستادمیخاك به نماز ا ي. به آبدارخانه رفتم. وضو گرفتم و برگشتم و وسط اتاق، روبرخاستم

 

 :اریدان

 يرساندم و بالفاصله تماس را برقرار کردم. صدا زیخودم را به م زانیخ دلم را آشوب کرد. وحشت زده و افتان و لیموبا زنگ

 .دیبه گوشم رس ریبا تاخ ییدا فیضع

 جان؟  اریدان -
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 را فشردم. زیم لبه

 . ییدا -

 صخره. نیبه ا لعنت

 . ینیما رو بب یتون یم یرو روشن کن وترتی. االن اگه کامپمیوصل ش يمرکز نیاجازه دادن به دورب -

کرده بود و در  همانیو خانواده اش را م ییکه دا ییها یها، با صندل مارستانیتمام ب يمثل راهرو ییبکم را زدم. راهروو دکمه

 "Operating room"که با رنگ قرمز نوشته بود  يدیبزرگ و سبز و سف

 نزدن؟  ینشده. حرف يهنوز خبر -

لحظه به لحظه  انیکه در جر میرو وصل کرد نیدورب یگراندونستم ن یچون م ومده،ین رونیاز اتاق عمل ب ینه هنوز. کس -

 .یباش

 پدرش برد و گفت:  یگوش کیام، دستش را تکان داد و سرش را نزد ییپسر دا شاهو،

 .می. هواشو دارمیینجاینگران نباش بداخالق. ما ا -

 ام، لبخند زد و گفت:  ییدختر دا ن،ینشم

 .شهی. خوب مبودن نی. دکترا به عملش خوشبارینترس دان -

 را ماساژ دادم و گفتم:  میگلو یبرآمدگ

 رو بشنوم. یخوام همه چ ی. منیلپ تاپ رو باال ببر يصدا -

 گفت:  شاهو

 .میحرف بزن قیطر نیتا از ا نی. تماس رو قطع کنشهیاطاعت م -

 پرت کردم و گفتم:  زیم يرا رو یگوش

 کنن؟ یکار م یدارن چ د؟یچرا انقدر طول کش -

 و گفت:  دیخند شاهو

 کشه. یکنن طول م سیساعته تموم شه. تا اون دل و روده داغون رو راست و ر مین ستیکه ن نیسزار -

 افتاده؟  یذارن. پس کو؟ نکنه اتفاق یروند عمل م انیرو در جر ضیاونجا همراه مر یگفت یدن؟ مگه نم ینم يخبر چیچرا ه -

 .دمید ییشتاب زده اش را به دا نگاه

 پسر. ستی. گزارش فوتبال که نقهیبه دق قهینه دق یول دن،یگفتم خبر م ؟یه اتفاقنه بابا. چ -

اندام ها؟ من همه  یتمام عروق؟ فلج یاحساس پارگ ؟یشانیداشت؟ داغ شدن مغز؟ گر گرفتن پ یچه عالئم يمغز سکته

 عالئمش را داشتم.

  ن؟یریبگ يخبر هیشه خودتون  ینم -
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و فرزندانش به سمت پرستار، من هم از جا  ییآمد. همزمان با هجوم دا رونیسبزپوش ب یزن از پاسخ او در اتاق باز شد و قبل

 دوختم. توریو همه تنم را چشم کردم و به مان چاندمیرا تا آخر پ کریاسپ چی. پدمیپر

 "Whats up" شاهو

 شاهو زد و گفت: يبه بازو يعجله داشت. ماسکش را انداخت و ضربه ا زن

- cool down . 

 من خارج شد. داد زدم: دیتند از معرض د يا قدم هاب و

  ؟يدیبره؟ چرا نپرس یبود؟ چرا گذاشت یچ نیمنظورش از آروم باش -

 .دمیشن یرا م ییدا ياما من صدا د،یشن یمن را نم يآورده بود و صدا رونیاش را از گوش ب يشاهو هندزفر اما

 ! بیامام غر ای -

دهانش گذاشته؟ فقط  يدستش را رو نیچه؟ چرا شاهو مات مانده؟ چرا نشم یعنیرف ها ح نیبود؟ ا یچه کس گرید بیغر امام

 داد. ینم يبد یرا گفت. آرام بودن که معن نی. همدیگفت آرام باش

 . کف دستانش را بهم چسباند و گفت: دمید یراهش را بست. من با آن فاصله التماس را در چشمانش م ییبرگشت. دا زن

- Please. 

 آن ها چرخاند و گفت:  نیش را بنگاه زن

- SO sorry ... We are missing him 

 : دیزانو زد و نال ییدا

 ! یعل ای -

 زد:  ادیو فر دیکوب واریمشتش را به د شاهو

 نه. -

 : دیکش غیج نینشم

 خدا! -

بود که  نیظورش امن دی. شادیببخش یعنی یدهد. گاه یتاسف نم يمعنا شهیکه هم sorryرا باال آوردم. چه شد؟  دستم

بوده که  نیمنظورش ا دیدهد. شا یاز دست دادن نم يکه معنا شهیهم missing ایوقت ندارم. ها  دیبرو کنار. ببخش دیببخش

کرد. صخره را  ینگاه م توریو دهان باز به مان دی. شاداب با صورت سفمدلش تنگ شده. دلش تنگ شده حتما. سرم را چرخاند

 قورت دادم و گفتم: 

 شه؟یم یچ یبه فارس sorryاداب ... ش -

 . دیچرخاندن مردمکش هزاران قطره اشک با هم چک با

 ها ترجمه بلد نبودند. نی! انه
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 . مطمئنم. شهیم نیا شیدلم تنگ شده. معن یعنی؟ I miss you گنیم يدینشن -

 نشست. زیو همان جا کنار م دیدستانش صورتش را پوش با

 . دیشن یرا نم میصداکس  چیرا صدا زدم، اما ه شاهو

 دهیطبقه دو نیرا تا آخر الدیبرج م يرا جلو بردم و اتاق سبز را لمس کردم. چرا نفسم منقطع شده بود؟ انگار تمام پله ها دستم

 باشم.

 . اکوید -

 کس جواب نداد. چینداد. ه جواب

 داداش.  -

 .اکوید يرا بغل کردم به جا توریمان

همه دلشون واسه خنده هات تنگه،  ای. بگهید رونیب ایمنتظرم. منم دلم تنگ شده. ب منجایحواست هست؟ من ا ؟ینیب یم -

 ایمرد. ب رونیب ای. بياون تو بود ی. بسه هرچمیهمه منتظر االی. اونم دلش تنگته. زود باش داداش. هیپرستار خارج نیا یحت

 ای. بستی. اونجا حق تو نستیتو ن ي. اونجا جاایفقط ب و بزن تو گوشم. رونیب ایکن. ب دادیو داد و ب رونیب ایو بخند. ب رونیب

. خودم نوکرتم تا ابد، رونیب ایبشم. ب تیغلط بکنم عذابت بدم. غلط کنم تنهات بذارم. غلط کنم باعث نگران گهی. من درونیب

 . ایب ط. فقي. هرجور تو بخوایتو بگ ی. هر چیش تیذارم اذ ینم گهیدربست. د

 خشونت هلش دادم. . بادیرا کش میبازو یکس

تونه  یم لیشناسن. مگه عزرائ یتو رو نم نای. ايفهمم. تو نمرد ینم missingو  sorry. ستین میحرف ها حال نیمن ا -

 چرا؟  ره؟یتو رو از من بگ دیو به درد نخور چرا با خودیهمه آدم ب نیتونه انقدر ظالم باشه؟ ا یمگه خدا م ره؟یجون تو رو بگ

 نی. باز که استادمیرا رها کردم و راست ا توری. ماندیکش یکرد و دستم را م یدر کنار گوشم التماس م یانیو گر فیظر يصدا

 و گفتم: دمیکش شیاشک ها يکرد. انگشتم را رو یم هیدختر گر

که خوب  یوقت دیتو. اصال شا شیمن، پ شیگرده خونه پ ی. برمشهیحالش خوب م اکوید ؟یکن یم هیشاداب؟ چرا گر هیچ -

خوبه،  گهی. حاال که دیش وهیب یبود تو جوون نیا شی. آخه همه نگرانتیخواستگار ادیب ستین ضیکه مطمئن شه مر ی، وقتشه

. آخه ياریبچه ب هیزود واسش  دی. فقط باشهیدرست م ی. همه چيدار تشدرد نداره. توام که دوس گهید ست،ین ضیمر گهید

 ی. آخه داداشم خونواده شلوغ دوست داره. نگران درستم نباش. من کمکت مادیو دو تا هم نه، ز یکیداداشم عاشق بچه ست. 

 ی. داداشم بابا، من عمو. منم با شماها زندگی. فکر کن. تو مامان شیکه تو هم به درست برس میریگ یکنم. واسشون پرستار م

 هی یذارم، حت یتنهاش نم گهیده دبرگر ی. وقتشهیخبر بمونه نگران م یمنو نداره. ازم ب يکنم. آخه داداشم طاقت دور یم

 داداشم؟  کیکنم نزد ینداره؟ ها؟ منم با شما زندگ ی. از نظر تو که اشکالقهیدق
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که سرم به سمت مخالف پرت شد. قلبم نزد. آن قدر نزد تا مردم و دوباره  نیصورتم نشست. آن قدر سنگ يتو یسخت یلیس

با  بتیفروافتادند و مص میسرد گذاشتم. شانه ها کییموزا يستانم را روبرگشتم نشستم. کف د ایدن نیبه ا یزنده شدم و وقت

 مانده نفسم را قطع کرد. هقدرت هرچه تمام تر صخره به صخره افزود و ت

 

 افتاده در کارم گره

 خود کرده گرفتارم به

 جز در خود فرو رفتن به

 رو دارم؟ شیپ یراه چه

 

 فصل اول انیپا

   

 

 ماه بعد پنج

 :شاداب

 پوك تو. يشعور تو اون کله  ياز ذره ا غیدر -

 کوله گذاشتم و گفتم: يرا تو میها کتاب

 مزاحم. یسرخر، ب یب ن،یکنن. خودتون دو تا بر ینم یکه لشکرکش دنیآخه خنگ خدا، واسه حلقه و طال و لباس خواب خر -

 پا انداخت و گفت: يرو پا

 بخرم. ریلباس ز پسره برم نیبا ا ي. آخه من چطورنهیواسه هم يخر گمیم -

 .دمیخند

دونم. اون وقت االن  یرو م قشیمنم مشخصات دق گهیکه د يحرفا. از بس ترموستات ترموستات کرد نیوا! تو رو چه به ا -

 ؟یکش یشده پسره؟ ازش خجالت م

 و گفت: دیرا جلو کش خودش

غلط اضافه  هی. بعدشم حاال من ایح یب يدختره  یمشخصات ترموستات شوهر منو بدون یکن یکه تو غلط م نیاولش ا -

 تا حاال انگشتمونم به هم نخورده. یدون یکردم، تو که م

 و گفتم: دمیرا کش لپش

 .یشروع کن ریلباس خواب و لباس ز نی. چه بهتر که از همیخجالتا رو بزن نیا دیق دیباالخره که با ؟یآخرش که چ -

 زدم و ادامه دادم: یچشمک

 اون باشه. قهیبا سل زایچ نیکه ا نهیاصال اصلش ا -
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 گرفت و گفت: میاز بازو یشگونیگلگون شد. ن صورتش

گذاشته روت. فکر نکن  یچشم و گوشت باز شده ها. اثر منف یلیخ یچرخ یکردکه م نیکه با ا ی. از موقعتیترب یکوفت! ب -

 .ستیمن حواسم ن

 لبخند از جا بلند شدم و گفتم: با

 .ششیپ رمیشما االنم دارم ماز  ییجا هیجهت اطالع و سوزوندن  -

 حرص گفت: با

رسمش شاداب خانوم؟ حاال اون کردك اوزون برُن از من واجب تر  نهی. امینوشت يادگاری یک واریعمر رو د هی نیما رو بب -

 .ينامرد یلیخ نه؟یا یدوست يبه اون؟ معنا یبچسب يبر یمنو رها کن میمرحله زندگ نیتو حساس تر يخوا یشده؟ م

 اش زدم و گفتم: ینیبه ب يا ضربه

جا  ریکه اون ز نیریبلند بگ هیتو قسمت حساسش حضور داشته باشم. فقط تخت پا دمیقول م یول ست،یاالن که حساس ن -

 تو. یدارم واسه اون مرحله حساس زندگ ییشم. آخ که چه برنامه ها

 کرد و گفت: زیرا ر چشمانش

رو که  ی. سر برادر اولزونیمثل تو نگردم، آو یی. مامانم گفته با دخترانمتینب گهیشاداب. گمشو برو د يادب شد یب یلیخ -

 قی. رفيخالف نکشوند ي. برو تا منو هم به انحراف و راه هاهیهمون اَره ماه اقتتیاصال ل ه؟یکی نیحاال نوبت ا ؛يخورد

 ناباب! دوست نااهل! 

 تکان دادم و گفتم: شیرا برا دستم

 حواست به خودت باشه. یبگذره. اتاق پرو که رفتباشه. پس من رفتم. خوش  -

 .دمیشن یکالس م يرا از تو شیصدا

 ! یاله يریبم يصبر کن. ا ؟يری. شاداب کجا مینیب ی. حاال مشهیمعرفت! نوبت تو هم م یوفا، ب یزهرمار! نامرد، ب -

 بود خواندم. دهیرس اریدان را که از طرف یامکیدرآوردم و دوباره پ بیاما محبوبم را از ج متیارزان ق لیموبا

 رسم. یم گهید قهیتا ده دق -

خاص  يتک بوق ها يدانشگاه قدم زدم تا صدا يمقابل در ورود ینشده بود. کم قهیرا نگاه کردم. هنوز ده دق یگوش ساعت

 عیسر. دیآ یدانستم از فس فس کردن بدش م یفاصله. م یسه بوق کوتاه، اما ب شهیخودش توجهم را جلب کرد. مثل هم

 رساندم و سوار شدم. نیخودم را به ماش

 ن؟یسالم. خوب -

 سالم. -

 ساده حرکت کرد. یاحوال پرس کی یبدون حت و

 چه خبر؟ -
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 ذوق گفتم: با

کوچولو ازش گرفتن، اما در کل خوششون اومده بود. شماره حساب خواستن که پولم رو  يرادایا هیطرحم رو قبول کردن.  -

 طرح بود شماره حساب خودتون رو دادم. يشما پا کنن. منم چون اسم زیوار

 .دمیرا به هم کوب دستانم

 چقدر خوشحالم. نیدون ینم يوا -

 زد و گفت: يمحو لبخند

 آره معلومه. احساس مهندس بودن بهت دست داده. -

 و رنگ همچنان زردش نگاه کردم و گفتم: دهیبه صورت تک یاخم ساختگ با

. مثل دمیزحمت کش یلی. خودمم خگهید نیانصاف نباش یازتون ممنونم، اما ب یلیمنم خ ن،یکمکم کرد یلیدرسته که شما خ -

 .نیدیدراز گوش ازم کار کش وونیعدد ح هی

 خورد. نیاما کنار چشمانش چ افت،یگسترش ن لبخندش

آبروم  یخواست یم اون کار بود. يشد. در ضمن اسم من پا یدرست نم ایراحت نیبه ا يبود دهیکه تو کش یاون طرح افتضاح -

 شه؟یم ي. حاال پولش چقدرشیبه موقع برسون یبازم خوبه که تونست ؟يرو ببر

 جواب دادم: يدلخور با

 دونم. روم نشد بپرسم. ینم -

 کامل و بدون خساست. د،یبار خند نیا

شه. گرگ  یمحرف ها سرش ن نیو ا دمیبچه جون؟ بازار روم نشد و خجالت کش یکار کن يخوا یم يجور نیبه به. ا -

 کنن. یپاره پاره ت م ،ینباش

 کردم. يباز میانداختم و با دکمه مانتو نیی. سرم را پامیبرخوردها م،یرفتارها م،ی. کارهازمیگرفت از همه چ یم رادیاز من ا چقدر

 .نیکم بهم مهلت بد هیخب.  رمیگ یم ادی -

 شیچند ماه پ ارِیکمتر از دان یلیروزها خ نیا ارِیداشت. دانرا  ایمیمن حکم ک يکه برا ابیکم ي. از آن خنده هادیهم خند باز

 .دیخند یم

اما در عوض همه  اد،یبهت فشار م ،یشی. درسته خسته ميجلوتر اتیاز همکالس یاالنشم کل نی. همیخواد قهر کن یحاال نم -

آهن  ریسال درس خوندن بازم فرق ت که بعد از چهار هی. نه مثل بقيکار بلد یکل یبش لیفارغ التحص ی. وقتهیتجربه کار نایا

 دونن.  یو چهار رو نم ستیهجده و ب

 .دیگوشت شد و به تنم چسب شیاز گلم شکفت. حرف ها گل

 خوره. یکارا نم نیهرچند که هنوزم معتقدم دختر جماعت به درد ا -

 آمدم. یان رك و تلخش بر نمنداشت. از پس زب دهیعوض شود؟ اعتراض کردن هم فا اریشد. مگر امکان داشت دان یخال بادم
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 از شرکت چه خبر؟ -

 گرفتم ... ادیاتوکد رو  یخوبه. از وقت -

 کردم. مکث

 ی. کلدنیرو به من م کیکوچ يکارا يسر هی. ستمین یمنش گهیکردم. د یپله ترق هی نیداد ادیکه اتوکد رو بهم  یاز وقت -

 کردم. دایپ زهیانگ

 را تکان داد. سرش

 !کیشد؟ استات یخوبه. امتحانت چ -

 و مورب به سمت او نشستم. دمیفراموش شد. از جا پر میها يدلخور تمام

 یکنه، ول یم تی. واقعا اذرهیسخت گ یلیخ یدکتر محب نیافتادن. ا شیترم پ ي. نصف بچه هاکینه، اُفتات کی! استاتيوا -

 .شهیم ی. مطمئنم نمره مون عالمیاد. من و تبسم خوب دنیبود که باهام کار کرد ییحدستون درست بود. سواال همونا

 دانستم. یبودم و خودم نم اریدان ونیرا مد میروزها نیا يها تیناگهان سکوت کردم. چقدر موفق و

 شده بود. شتریب شیگردنش گذاشت و ماساژ داد. بعد از آن اتفاق دردها يرا رو دستش

 م؟یبه خاطر درس به خودت استرس وارد نکن. حاال کجا برانقدر  گهیپاس کرد. پس د شهیرو هم م کیکه اُفتات يدیخوبه. د -

 گذاشت. یمختلف من لقمه بر دهان م يخورد. ماه ها بود که به اجبار من و با ترفندها یدانستم اگر مجبورش نکنم غذا نم یم

 گشنمه. -

 ها. یکرد، از همان گوشه چشم نگاهم

 شه؟یگشنه ت م ینیب یتو چرا تا منو م -

 نداختم و گفتم:ا نییرا پا سرم

 کنم اصال. یکار کنم خب؟ از صبح دانشگاه بودم. تازه شم خودم حساب م یچ -

 را باال انداخت و گفت: شیابروها

 بابا پولدار! -

 را بغل کردم و گفتم: دستانم

 .شمیپولدارم م میبزن یعنیطرحا بزنم،  نیاز ا گهیدو سه تا د ؟یپس چ -

 ؟ياخو یم یاون که البته. حاال غذا چ -

 فکر کردم و گفتم: یکم

 اونجا. میبر م،یبار با هم رفت هیبود  هیگریاون ج -

 افتاد. نیهم گوشه چشمش چ باز

 گه؟ید شیفرما -
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 گفتم: ییپر رو با

 .نیفعال هم -

 و گفت: دیکش یآه

 .میپس بزن بر -

کاپشن او را هم باال بدهم.  قهیتا  ستادمینوك پا ا يو رو دمیچیهوا هنوز استخوان سوز بود. کاپشنم را دور خودم پ يسرما

 عقب رفت و گفت:

 بچه؟ یکن یکار م یچ -

 و گفتم: ستادمیپا ا يداد. دوباره رو یکرد. جواب معکوس م ینیعقب نش دینبا اریگرفته بودم که در مقابل دان ادی

 بهتر شده. تونیتازه سرماخوردگ -

 را که درست کردم گفتم: قهی

 تونیشونیپ دیکنه. بعدشم مگه دکتر نگفت با یعود م تونیضیگرم بود. باد بهتون بخوره مر نیاش. تو منیرو هم ببند پشیز -

 آخه؟ نیپوش ی. چرا کاله نمنیرو گرم نگه دار

 فرو برد و گفت: بشیج يمن دستش را تو یتوجه به نگران یب

 .ابونیتو خ امیمونده کاله بپوشم و ب نمیهم -

 راه افتادم. کنارش

 ؟یسالمت ایمهم تره  یپیت خوش ه؟یمگه چ -

 درآمد. شیبردم که صدا پشیرا نداد. دستم را به سمت ز جوابم

 نکن دخترجون. زشته!  -

 در عروقش دارد. يرفت طرف حسابم خون کُرد یم ادمی یگاه

 .نشیپس خودتون ببند -

 کاپشنم بسته باشه؟ ایکت  يجلو ادیمن خوشم نم یدون یهنوز نم -

 گفتم: تیشدم. با عصبان ینم وانهیمرد د نیا يلجبازهمه  نی! چطور از ايوا

 دونم و شما. ی. اون وقت من منیش ضیبه حالتون اگه بازم مر يوا یباشه، ول -

 .یقبل اریزد، مثل دان پوزخند

 کوچولو؟ یکار کن یچ يخوا یمثال م -

 زده گفتم: حرص

 .واریکوبم تو د یسر خودمو م -

 و گفت: دیدش کشمقنعه ام را گرفت و به سمت خو درز
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 شم. ضیکنم که مر یپس تمام تالشم رو م -

 ام را مرتب کردم و گفتم: ختهیبه هم ر مقنعه

 منه که نگران شمام. ریواقعا که. تقص -

 را تند کرد و گفت: شیها قدم

 توئه. ریآره. منم موافقم. تقص -

 یشد خدا را شکر م یکه از زبانش خارج م ياهر کلمه  يشدم، اما در واقع برا یم یخوردم و عصب یدر ظاهر حرص م دیشا

 کردم.

 چند تا سفارش بدم؟ -

 ن؟یخور یشما چند تا م -

 .ستیمن گشنه م ن -

 در ذهنم حساب کردم و گفتم: عیسر

 .خیگشنمه. هشت س یلیمن خ یول -

 .امیمنم م نیباشه. برو بش -

برخورد نداشته باشد. از دور نگاهش کردم. چقدر الغر  زیا منشستم و دستانم را باال گرفتم که ب فیکث يها یصندل ياکراه رو با

 غم، خنده بر صورتم نشاندم. يو با آمدنش به جا دمیکش يشده بود. آه پر درد

 گه؟ید يخورد ینوشابه م -

 و گفتم: دمیشکمم کش يرا رو دستم

 .امیتا من دستامو بشورم و ب نیباش فمیآره. مواظب ک -

دانم چرا  یکه نم ی. بغضندیبغض خانه کرده در چشمانم را بب دمیترس یدست بهانه بود. م چپ چپ نگاهم کرد. شستن فقط

 ییچانه اش زده بود و با انگشتش خط ها ریدستش را ز اریگذاشته بودند. دان زیم يکه برگشتم غذا را رو یشد. وقت یخوب نم

 .دیکش یم لشیصفحه موبا يرو

 ن؟یچرا شروع نکرد -

 وام.خ یتو بخور. من نم -

 . لقمه اول را در دهانم گذاشتم و لقمه دوم را به سمتش گرفتم.میایکردم با اشتها و مشتاق به نظر ب یسع

 سر سد؟ نیر ینم گهید -

 را از دستم گرفت. لقمه

 فعال نه. -

 او بود. يسوم هم برا لقمه



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٢٧٥ 

 ره؟یم شیاز شرکت خودتون چه خبر؟ کارا خوب پ -

 آره. خوبه. -

 او بود. يچهارم هم برا لقمه

 گرفت. یسراغتون رو م یمهندس سهراب روزید -

 دونم. به خودمم زنگ زد. یم -

 که شک نکند لقمه پنجم را خودم خوردم. نیا يبرا

 ن؟یایخب؟ نم -

 باال. امیسر م هیتو رو که برسونم  -

 دستش چپاندم. يششم را هم تو لقمه

خودم باهاش  ایخونه. شماره خودتون رو بدم  يزیواسه تم ادید اون ببه بع نیاون خانومه هم که گفتم آشناست قرار شد از ا -

 هماهنگ کنم؟

 شد. یاندك ها هم شاد م نیبا هم نمیقلپ از نوشابه ام خورد. قلب غمگ چند

 کارا رو ندارم. نیخودت هماهنگ کن. من حوصله ا -

 هفتم ... لقمه

 من. يتو گلو یختیخورم شاداب. همه رو ر ینم -

 ن؟یهست یاز بابام راض یکنم. راست یخواهش م ،یکی نیهم -

 و گفت: دیرا جو لقمه

 شرکت سپردم حواسشون بهش باشه. يآره. تو -

 هشتم. لقمه

 خوابه. یش عوض شده. شبا انقدر خسته ست که فقط م هیروح یکنه کل یم يدوباره برقکار یبده. از وقت رتونیخدا خ -

 ره؟یرو مرتب م شیجلسات روان درمان -

 سال جوون تر شدن هر دوشون. ستی. انگار برهیه. مامانمم همراش مآر -

 کنه. یم دشی. خطر هنوزم تهدنیخوبه، اما بازم مراقبش باش -

 نهم ... لقمه

خره و ازش  یم يزیواسه خونه چ یکنه. وقت یبودن م دیدونم. حواسمون هست، اما خودشم عوض شده. احساس مف یم -

 زنه. یم یچشماش چه برق نیدون ینم م،یگ یم دیگرده و بهش خسته نباش یر ماز کار ب یوقت م،یکن یتشکر م

 خوبه. -

 دهم ... لقمه
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 همه لطف شما رو جبران کنم؟ نیتونم ا یم يمن چطور -

 داد و دستانش را از هم گشود و گفت: هیتک یصندل یپشت به

 .هیکاف يرو به خورد من ند گرایج نیا هیکه بق نیهم -

 و گفتم: دمیخند

 چسبه. ینم ییآخه تنها -

 شد و گفت: رهیچشمانم خ در

 رو نشناسه شاداب خانوم. شیکه مشتر یکور شه اون بقال -

 دانست و سکوت کرده بود. یم

و مادرم، تا شرکت و اتفاقات  يتا شاد ن،یام کرد. متکلم وحده بودم. از درس و دانشگاه گرفته تا تبسم و افش یشرکت همراه تا

 ییربط گفتم و او تنها سر تکان داد. با لبخندها یبا ربط و ب زیعذاب آورش، از هر چ يتا آب و هوا و سرما لوس و مسخره اش،

 آمدند. یگشتم به چشم نم یکه اگر با وسواس دنبالشان نم

 اومد و آرام گفت:  رونیب یاتاق مهندس سهراب از

 چقدر از کارت مونده؟ -

 م: مقابلم انداختم و گفت وتریبه کامپ ینگاه

 .یساعت مین هی -

 را روشن کرد و گفت:  لشیموبا صفحه

 .نیتو ماش رمیرو ندارم. م نجایحوصله ا -

 بود.  شیروزها نیحس ا نیبارزتر یخستگ

 .رمی. من خودم منیخونه استراحت کن نیشما بر -

 گفت:  دیمال یکه عضالت گردنش را م یحال در

 .ایزودتر جمع و جورش کن و ب -

جواب نداد. زنگ زدم، جواب  ".نیکشه. بر یکارم طول م"دادم  امیبودم. پ رشیساعت بعد درگ کینشد. تا جمع و جور  اما

 شدم.  ینداد. نگران شدم. نرم افزار را بستم و وارد اتاق مهندس سهراب

 هی نیردمنتقل کردم. هر وقت فرصت ک ستمتونیانجام دادم و نقشه رو به س نیرو که گفته بود یمهندس اصالحات يآقا -

 .نیبهش بنداز ینگاه

 شده بود گفت:  بیها عج یکه تازگ يبا لبخند مهندس

 کنم. یم ی. االن بررسنیبش ایب -

 و گفتم:  دمیمقنعه ام را جلو کش یکم
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 شده. رمیآخه ... د -

 اشاره کرد و گفت:  تورشیمان به

 رسونمت. ی. خودم ممینیبب نویا ایب -

 . مرد معذب بودم نیدر برابر ا چقدر

 منتظرمن. نییآخه پا -

 و گفت:  دیرا در هم کش شیها اخم

 ؟یک -

 گفتن سخت بود.  دروغ

 از دوستام. یکی -

 نگاهم کرد و گفت:  یکم

 آها! باشه. پس برو. -

کردم و خودم را  یرا هم از دست ندادم. منتظر آسانسور هم نماندم. پله ها را با عجله ط هیثان کی یخروج از آن اتاق حت يبرا

جواب  نیاز ا یداد؟ خاطره خوب یرا جواب نم لشیپارك شده بود. پس چرا موبا گریسمت د اریدان نیرساندم. ماش ابانیبه خ

سرزنشگر مردم و سوت چند تا  يبود و نگاه ها یکیکه همان نزد یتوجه به پل یو ب مرا مشت کرد فمیندادن ها نداشتم. ک

خدا! چه  ای. ختیدادم. قلبم ر صیحرکتش را تشخ ی. اندام بدمیدو نیتا ماشو  دمیپر ابانیوسط خ لیگارد ر يپسر، از رو

کردم و جلو رفتم. سرم  هیتخل میلب ها يتر شوم. تمام استرسم را با فشار رو کیکردم نزد یسرش آمده بود؟ جرات نم ییبال

. دمیکش یشود نفس راحت یم نییپا باال و دمید یشدم و وقت رهیاش خ نهی. به قفسه سدمید یزدم. صورتش را نم شهیرا به ش

 قفل را هم نزده بود. آهسته سوار شدم و از آن آهسته تر در را بستم. یرا دور زدم. حت نیماش

 نی. ادیکش ینفس م کیتمیداده و دستانش را بغل کرده بود و منظم و ر هیتک یبسته بود. سرش را به صندل خی نیماش يفضا

همه صبر.  نیو ا ییهمه تنها نیهمه فشار، ا نیشدت بغض، از شدت اعتراض، اعتراض به ا بار لبم را از شدت غصه فشردم. از

 همه تحمل!  نیا

نشده بود  داریاالن هم که ب نیکه بترسد و از خواب بپرد. تا هم دمیرا بچرخانم، اما ترس چییدستم را جلو بردم تا سو اطیاحت با

 کجا؟ قیخواب عم نیا و اکج اریخسته بود وگرنه دان یلیتعجب داشت. خ يجا

 ! اریآقا دان -

 و گفت: دیصورتش کش يپلکش را گشود و سرش را بلند کرد. کف دستش را رو عیسر

 ساعت چنده؟  -

 هشت. -

 فرو برد و گفت:  شیموها يرا تو انگشتانش
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 ؟ياومد ریچرا انقدر د -

 چند بار اس ام اس دادم و زنگ زدم؟ نیدون ی. مدیکارم طول کش دیببخش -

 ساعت چنده؟  یکردم. گفت لنتیرو سا میگوش -

 غم، لبخند زدم. هنوز خواب بود. با

 هشت.  -

 زد و گفت: استارت

  ست؟یتو تا هفت ن يکار میمگه تا -

 .شهیمحسوب م يبمونم اضافه کار شتریکشه مجبورم بمونم. هرچقدرم ب یکارم طول م یخب گاه -

 گفت:  يتند به

خونه ده  ینصفه شب. تا تو با مترو و اتوبوس برس یعنی. ساعت هشت زمستون دمیمه بهت تذکر مبار چند نیا ؟یمتیبه چه ق -

 یبه دادت م یانداخت. ک یکه عرب ن ییو ببرن جا نیماش هیبندازنت تو  یناامن نیبا ا کر،یدر و پ یشهر ب نیشده. اونم تو ا

 رسه؟

 آرام کردنش گفتم:  يمسئله بود. برا نیهم ختیانگ یروزها واکنش تندش را بر م نیکه ا يزیچ تنها

 . شهیم يجور نیوقتا ا ی. بعضستیکه ن شهیهم -

 اوج گرفت. تشیعصبان

 روز در هفته؟  شیش یعنیوقتا  یبعض نیا -

 آرامش جواب دادم: با

 ندم اخراجم کنن.  لیخوان به موقع تحو یرو که ازم م ییترسم اگه کارا یرسم. م یندارم. نم يبه خدا چاره ا -

 کرد و گفت: یپوف

 مونه؟  یبه جز تو م یکس -

 گذاشتم و گفتم: يبخار چهیدر يرا رو دستانم

 ! یآره. مهندس سهراب -

 به وضوح سخت شد و گفت: صورتش

 عجب!  -

 کنم. یکنه که منو برسونه. خودم قبول نم یاصرار م یبنده خدا کل شه،یم رید ی. تازه وقتهیآدم خوب یلیخ -

 فرمان زد و گفت:  يهسته رومشت چند ضربه آ با

 آها. -

 سکوت کرد. و
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 عوض کردن بحث گفتم:  يبرا

 ن؟یسر به ما بزن هیتا  میدعوتتون کن دیمامان و بابا دلشون تنگ شده واستون. حتما با -

 گفت:  يسرد به

 .امیم -

 و گفتم:  دمیرا کش نشیآست

 . به خدا حواسم هست.گهید نیبداخالق نش -

 نگفت.  يزیو چداد  رونیرا ب نفسش

 فردا جمعه ست. یراست -

 دونم.  یم -

 ن؟یریم -

 آره.  -

 گفتم: ملتمسانه

  ام؟یمنم ب -

 نه. -

 چرا؟  -

 چون حوصله آه و ناله ندارم. -

 را گرفتم.  نشیآست دوباره

 .ادیصدام در ن دمیقول م -

 فرو برد و گفت:  شیموها يرا تو دستش

 دنبالت. امیم یشگیباشه. سر ساعت هم -

 گفتم:  یخوشحال با

 .ی. مرسيوا -

 جواب ابراز احساساتم گفت:  در

 ؟یش ینم ادهیپ -

 شدن گفتم:  ادهیگرفته بودم نرنجم. در را باز کردم، اما قبل از پ ادی. گریبود د اریدان

 سرده. یلی. دوباره هوس بالکن نزنه به سرتون. هوا خنیتو خونه بکش نیبکش گاریس نیاگه خواست -

 ه ام را کج کرد و گفت: مقنع درز

 .ریمادربزرگ. شب به خ گهیبرو د -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٢٨٠ 

 را تکان دادم و گفتم:  دستم

 .ریشبتون به خ -

 خشن و بداخالق بود. شیها کیکنده شدن الست يماند تا وارد خانه شوم و بعد رفت. چقدر صدا منتظر

 : اریدان

 

 :دمیکه در را بست زبر لب غر شاداب

 نامرده. یتف به ذات هرچ -

 گذاشتم. کریاسپ يرا رو یکردم و گوش دایپ میتماس ها ستیل يرا تو دیسع سما

 ق؟یجان دلم رف -

 ؟ییکجا -

 خونه. چطور مگه؟ دمیاالن رس -

 اونجا. امیدارم م -

 کردم و تخته گاز خودم را به خانه اش رساندم. قطع

 ه؟یچ انی. جريون شدخونه. مهرب يایشرکت، شب م يایآقا آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ عصر م -

 بود. زیم يو نوشش رو شیبه دور و بر کردم. بساط ع ینگاه

 ؟ییتنها -

 با آذر به هم زدم. شهیم یچند ماه هیآره بابا.  -

 داد. حیچرا. خودش توض دمینپرس

م، تخت زد. اون همه خرجش کردم و آخرش مچش رو با محسن گرفتم، تو خونه خود یم کیت قامیدختره خرابه! با همه رف -

 خودم.

 و گفت: دیرا تا ته نوش السشیگ

و شاخ  ارنیدم در م يذار یبه الالشون م یذره ل هیفهمم کار تو درست بود. دختر جماعت رو چه به محبت؟ تا  یتازه م -

 نیتر تیو کم ظرف نیجنبه تر یگربه واست دم تکون بدن. ب نیدنبالت بدون و ع شهیتا هم یسگ محلشون کن دی. باشنیم

و زود داره، اما سوخت و سوز  ری. درنیذارن و م یمدل باالتر قالت م نیشما هیگوشه اسکناس و  هی. با ننیزم يجودات رومو

 ؟ینیش ی. چرا نمدمیرس جهینت نیبه ا ریکه من د فی. دمت گرمه. حشونیشناس یتو خوب م شیینداره. خدا

 کردم طوفان درونم را کنترل کنم. یو سع نشستم

 . از اصل حالت واسم بگو.میامروز که فقط در مورد کار حرف زد تو چه خبر؟ -

 زانوانم گذاشتم و گفتم: يشدم و ساعدم را رو خم
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 .ییپس تنها -

 پر کرد و به سمتم گرفت و با خنده گفت: یالسیگ

 ؟يخوب تو دست و بالت دار سیک ؟یپرس یآره بابا. چرا م -

 گذاشتم. زیم يرا گرفتم و رو وانیل

 ؟ينداد يسوار شنهادیپ یبه کس ؟ينظر ندار ریرو ز یکس ؟یچ نه. خودت -

 شد. دستانش را باال برد و گفت: رشیدستگ زیام همه چ یو عصب مینگاه مستق از

 نداشتم. يبه خدا منظور یبهت گفته، ول یدونم شاداب چ ی... نم نیبب ار،یدان -

 هوا تکان دادم. ياشاره ام را تو انگشت

 .یداشته باش ينسبت به اون منظور یکن یبه من نگفته و ثالثا تو غلط م یچیاون ه ای. ثانشیاینوم ناوال شاداب نه و خا -

 گفت: يلحن چندش آور با

 . دوست دختر دوستمون مثل دوست دختر خودمونه.میهست ی. ما لوتقینترس رف -

که چشم از  یرا باال زدم و در حال راهنمیپ نی. برخاستم و کاپشنم را درآوردم. آستدیمزه اش خند یب یبلند به شوخ يبا صدا و

 داشتم به سمتش رفتم. خنده اش جمع شد. بلند شد و گفت: یچشمش بر نم

 ؟یشیم یرتیکردم باهات. چرا غ یشوخ ق؟یچته رف -

 رفتم. عقب رفت. جلو

. فقط یپرس یش رو مو احوال یدونم چشم تو رو گرفته. حواسم هست که چقدر مواظبش یبابا. م ستمیانقدرا هم نامرد ن -

 که برسونمش. اونم تا حاال قبول نکرده. دمیم شنهادیبه خاطر خودش بهش پ شهیم رشیوقتا که د یبعض

سر و گردن از من کوتاه تر بود.  کی. ستادمیاش ا نهیبه س نهیسد راهش شد. س واریقدر جلو رفتم و آن قدر عقب رفت تا د آن

کرد جو را دوستانه  یمن و از اعصاب نداشته ام خبر داشت. سع يحرفه ا یه ورزشچون از رشت دم،ید یترس را در چشمانش م

 کند.

 پیتر ای لتونه؟یشه. فام یمهتا هم نم کهیکه انگش کوچ نیدختره قلمبه شده؟ ا نیواسه ا رتتیشده رگ غ یحاال چ -

تخت،  التیخ یول ،یحساس باش یدر رو کسبودم انق دهی. تا حاال نديکرد یواسم باز م شتریب دیازدواجه؟ ها؟ خب مسئله رو با

 منم بخوام ... یعنی. ستیاونم که اصال تو باغ ن

 .دمیرا بر شیدهانش گذاشتم و صدا يرا رو دستم

 شمیم یعصبان یکه به خاطرش حرص بخورم، اما وقت ستیواسم مهم ن یچیچون ه شم،یم یکه من کم عصبان یدون یم -

 .زمیر یمهم باشه به خاطرش خون هم م واسم يزیچون اگه چ شم،یم یبد عصبان

 اش زدم. نهیرا برداشتم و با انگشت به س دستم
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که به  یچون کارت رو قبول داشتم. فکر کردم اون قدر مرد هست ،يبد ادی يریگیدختر ماه نیخوام به ا یبهت گفتم م -

نخ که چه عرض کنم، طناب دادن تو به من  ي. همون طور که نصف دوست دخترایکه من روش حساسم بد نگاه نکن يدختر

وقت نگهش  ری. گفتم فقط کار. گفتم تا دستیفرق داره. گفتم از اوناش ن هیدختر با بق نیو من نگاهشونم نکردم. بهت گفتم ا

بهانه  ی. گفتم با بهانه و بیکن ینم جایب يری. گفتم سختگياریمونه. گفتم بهش فشار نم ی. گفتم با تو تنها نميدار ینم

. گفتم فقط کار یش ینم شیخانوادگ ی. وارد زندگیش ینم شیسوزه. راننده شخص ی. گفتم دلت واسش نمیزن یمصداش ن

 نگفتم؟ ای. گفتم يدیم ادشی يتو چنته دار ی. هر چيدیم ادشی

 را گرفت و گفت: انگشتم

در موردش کرد؟ اون  يبدفکر  شهیدختر نکردم؟ اصال مگه م نیدر مورد ا يمن فکر بد یقسم بخورم که باور کن یبه چ -

کنم  یکنه چپ نگاهش کنه. من مجبورش نم یجرات نم يمرد چیبه سفارش نداره. خودش اون قدر محجوبه که ه يازین

رو  راداشی. من فقط اادیاتاق من م يتو یزنم. خودش گاه ینم مبده. صداش لیکه کارا رو به موقع تحو دهیبمونه. خودش مق

 یگم نسبت بهش ب ی. نرم و آروم که نترسه. بهش استرس وارد نشه. نمیکه تو گفت ين طورکنم. اونم همو یبهش گوشزد م

 یلی. درسته خدمکه تو رفتار و کارش داره، اما به شرفم قسم تا حاال بد نگاهش نکر یتیتفاوتم، ازش خوشم اومده. از جد

نارو بزنم. حرفم رو باور  ونشم،یکه دارم و ندارمو مد یاالنمو هرچ تیکه موقع یبه کس قم،یانقدر که به رف گهیآشغالم، اما نه د

 .قیکن رف

 را رها کردم و گفتم: نمیسنگ نفس

 .ارمیسرت م ییکه چه بال یدون ی. دعا کن که بهم ثابت شه حرفات راسته، وگرنه خودت خوب مدیحواسم بهت هست سع -

 مبل برداشتم. يرا از رو کاپشنم

چرا خودت به  ؟یکن یم تشیسفت و سخت حما يجور نیا يبفهمه که دار يخوا ینمچرا انقدر واست مهمه؟ چرا  ینگفت -

چون  ،يبگو. فقط نگو که عاشق شد ار؟یچرا دان ؟يدیم شنهادیخودت رو به اون پ يچرا طرح ها ؟یکن یکاراش نظارت نم

 شه. یباورم نم

 بوتم انداختم و گفتم: يشلوارم را که باال رفته بود رو يدمپا

 .يوقت سرت رو به باد ند هیبه کار خودت باشه که تو حواست  -

 از شاداب را خواندم. دهیزدم و اس ام اس رس رونیاز خانه ب و

 نره. ادتونیشام  ،یراست -

 لب گفتم: ریزدم و ز لبخند

 مادر بزرگ. -

چشمانم را  ين جلولرزد خو یو م ستادهیا يبرگ و بار یکنار درخت ب دمید ی. وقتدمیزودتر از موعد مقرر رس قهیدق چند

 سرما!  نیزد. در ا یها پر نم ابانیدختر. ساعت شش صبح روز جمعه که پرنده در خ نیبود ا فکریگرفت. چقدر ب
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 .دمید یکتک خوردن را در وجودش م لیبه شدت پتانس یگاه

 ت:گذاشت و گف يبخار چهیدر يرساند و سوار شد. بالفاصله دستانش را رو نیدوان خودش را به ماش دوان

 زدم. خی يسالم. وا -

 همه سرخ بود؟ نیچرا ا شیداشت. چشم ها هیقرمزش توج يو لپ ها ینیب

 سالم کردما. -

 بداخالقم را به صورتش دوختم و گفتم: نگاه

 .یکن یم دمیشکل ممکن ناام نیبه بدتر يکم بزرگ شد هیکنم  یهر بار که احساس م -

 و خشونت لحنم خشکش زد.  تیجد از

 ر کردم؟کا یمگه چ -

 شنیکه رد م یینایو ماش يو بلرز یسیوا ابونیگوشه خ دیحتما با رون؟یب يایزنم ب یبرسم زنگ م یمگه نگفته بودم وقت -

 واست بوق بزنن؟

 انداخت. نییگذاشت و سرش را پا شیپا يرا رو شیها دست

 .نیو منو نبر نیش یعصبان يبشه و مثل اون سر رید دمیآخه ترس -

 نیآخر يرا رو يگرفتم. بخار یشد آرام م یانداخت و مظلوم م یم ریگونه سر به ز نیا یم که بودم، وقته تیاوج عصبان در

 درجه گذاشتم و گفتم:

 .ستیخبرا ن نیاز ا گهیدفعه هم بار آخره. د نیا -

 کوله اش را فشرد و گفت: بند

 معطل نشدم به خدا. تازه اومده بودم. ادیز -

 اش، به خاطر خودش بود. ییام از سر به هوا یفروکش کرده بود. نگران خشمم

 اما من گفته بودم تو خونه بمون تا برسم، نگفته بودم؟ -

 نشده.  يزی. حاال که چدیخب ببخش -

 "؟یتا حرف گوش کن ادیسرت ب ییبال هیبشه و  يزیچ هی دیحتما با"و در دل گفتم  دمیکش یآه

 ن؟یدیبخش -

 رونیرا ب کیرا باز کرد و پالست فشیک پیاش بود. ز قهی يحد تو نی. سرش تا آخرگوشه چشم نگاهش کردم و جواب ندادم از

 گردنش بدهد گفت: تیدر موقع يرییکه تغ نیآورد و بدون ا

 واسه شماست. نیا -

 .ستادمیا يداخلش بود. راهنما زدم و گوشه ا یچیکادوپ يرا از دستش گرفتم. بسته  کیپالست یبدخلق با

 ه؟یچ نیا -
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 سرش را بلند کند. نداشت قصد

 بمونم خوابم ببره. يتو خونه و کنار بخار گهیذره د هیاگه  دمیتموم کنم. ترس نویموندم که ا داریتا صبح ب شبید -

لبخند زدم. شال  اریاخت یب اتشیمحتو دنیرا پاره کردم و از د یمانده بود؟ کاغذ رنگ داریتا صبح ب شبیباال رفتند. د میابروها

 و گفتم: دمی. درز مقنعه اش را کشیو طوس یو مشک دینگ سفبه ر یپشم یگردن

 کارا آخه؟ نیمادربزرگ کوچولو! تو رو چه به ا -

 نگاهم کرد و گفت: اطیاحت با

 ن؟یدوستش دار -

 و گفتم: دمیزده اش مال خی ینیرا به ب شال

 .یبمون داریالزم نبود تا صبح ب یآره! قشنگه! ول -

 باد سرد بهش بخوره بدتره. یچکنه. هر یآخه گردنتون درد م -

 را بشنوم. شیاستخوان ها يفشارش بدهم که صدا يخواست طور یدلم م یگاه

 ؟یبافت ییخودت تنها -

 رو خودم بافتم. شترشینه. مامانمم کمک کرد، اما ب -

 که گردنت بشکنه. االنه ؟یکن ی. حاال چرا سرت رو بلند نمنهیواسه هم یکارا موفق تر از عمران نیتو ا گمیبهت م یوقت -

 هرچه تمام تر گفت: یسادگ با

 ؟یآشت -

 کرد. یراحت م میدختر لبخند زدن را برا نیلحظه فکر کردم. مواخذه سختم فراموشم شده بود. لبخند زدم. چقدر ا چند

 ! یآره کوچولو. آشت -

 و گفت: دیاز جا پر یخوشحال با

 ن؟یبر یبازم منو با خودتون م یعنیآخ جون!  -

 شده مقنعه اش را با نگاه دنبال کردم و گفتم: کج درز

 .رمیگ یم میمورد بعدا تصم نیدر ا -

 آمد و شال را دور گردنم انداخت و گفت: جلو

بهتون  یلیمطمئنم خ دمید نترنتیا يمدل خوشگل تو هیببندم.  نویا نی. خب؟ حاال صبر کننایریخوب بگ يمایباشه. تصم -

 آها. ن،ی. تکون نخورادیم

و  نهیک یقدر ب نیآدم ا کیشد دل  یراحت نگاهش کنم. چطور م الیتوانستم با خ یه تمام حواسش به گردنم بود. مک حاال

محبت کند؟  غیدر یگونه ب نیتوانست ا یکرد؟ چطور م یشد قهر نم یو ناراحت م دیرنج یکه م يصاف باشد؟ چرا با وجود

 نبودم؟بلد  نچرا او دوست داشتن تمام کائنات را بلد بود و م
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 .رهیگ یکمتر درد م گهی. گردنتون رو هم کامل پوشوند. دنیچه خوب شد يتموم شد. وا -

که به شالم زده بود نگاه کردم و  يا انهیبه خودم و گره ناش نهیآ يزد. تو یبرق م یقرمز و خمار از خوابش از خوشحال چشمان

 گفتم:

 شد. رید گهید میآره خوبه. بر -

 داد و گفت: هیاش تک یصندل یبه پشت تیرضا با

 بافتم. یواستون م نویست هم نیدیپوش یاگه کاله هم م -

 شل کردم و گفتم: یشال را کم گره

 .هیکاف نیهم -

 و گفت: دیکش یکوتاه غیو تعادلش را به هم زد. ج دیخواب یبه طور ناگهان یصندل ی. پشتدمیاش را کش یصندل اهرم

 و دهنم.قلبم اومد ت ن؟یکن یم نی. چرا همچيوا -

 او گذاشتم و گفتم: یصندل يخودم را در آوردم و رو یصندل يپشت گردن ِنصب شده رو بالشتک

 .میکن یم دارتیب میدیکم بخواب. رس هی -

 کرد مقاومت کند. یسع

 که. ادیخوابم نم -

 گاز را فشردم و گفتم: پدال

 در بره. شونیچشمات رو ببند تا خستگ -

 بالشتک گذاشت و گفت: يدر هم شکست. سرش را رو مقاومتش را يدلچسب بخار يگرما

 بندم. یفقط چشمامو م دارما،یباشه. ب -

که به عمد در  یضبط را کم کردم و با سرعت يشد. صدا یو طوالن قیعم شینفس ها دهینکش قهیرا تکان دادم. به دق سرم

 حد نگاهش داشته بودم به سمت مقصد راندم. نیکمتر

 

 :شاداب

را  اری. دانیمرد اخمو و قهر با خنده و شادمان نیتوان انقدر خوش بود و خوش گذراند؟ با ا یم اریرد که با دانک یباور م یکس چه

که  یچقدر قابل اعتماد است. الزم نبود نگران باش يدیفهم ی. آهسته آهسته، نرم نرمک. آن وقت میشناخت یذره ذره م دیبا

 ي. تودمیخواب یشناختم. کنارش راحت م یبود که م يمرد نیبا مالحظه تر رایدان عاتیشا مامو او پسر. برخالف ت يتو دختر

را به  یآرامش و خوشبخت اریترساندم. دان یروزها نبودنش م نیآن که از بودنش بترسم. برعکس، ا یشرکتش، ب يتو نش،یماش

داده بود.  هیاد به نفس را به من هداز اعتم ییایدن دکر یم يکه بر زبان جار ییخانواده ام برگردانده بود. بر خالف حرف ها

 چیکرد که انگار ه یرفتار م يهم طور شهیاز مقابل راهم برداشته بود و هم ه،یو در سا یکی یکیبزرگم کرده بود. مشکالت را 
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 یداد خودم باشم. تا وقت یبه من فرصت م اریقدر خوب و آرام بوده است. دان نیا شهیهم زیو همه چ فتادهین یاتفاق مهم

 یخطر م یداد و آسمان پروازم را امن و ب یکردم، به من بال و پر م یرا جلب نم یشد و توجه کس یشکسته نم شینجارهاه

بروزشان نداشتم. خودش  يبرا یجا مانده بود و هرگز وقت یکه در دوران کودک ییها طنتیکنم. ش طنتیداد ش یکرد. اجازه م

گرفته  يبه باز رتشیکه غ ییکرد. تا جا یام م یهمراه فیظر ياخم ها با یکوچک و گاه يبا لبخندها یدر سکوت و گاه

 شی. الزم نبود به هزار شکل آرادیپوش یداشت. شلوار قرمز و سبز چسبان نم یابرو بر نم ریگرفت. ز یمرا نم يشد جلو ینم

 يعاشقانه و ژست ها يارهاانداخت. اطو یگرفت. دستش را دور شانه ام نم ینه زن. دستم را نم د،ید یکنم. مرا انسان م

از هرکس در  شتریدر کارش نبود. اما با او ب یواشکی يو بوسه ها یرگوشیز ينجواها ک،یمجنون وار نداشت. اس ام اس رمانت

شاپ و رستوران و پارك در نظرش مسخره  یمورد عالقه اش خاص و جالب بودند. کاف يگذشت. مکان ها یخوش م ایدن نیا

کرد، کنارش  یکه به شدت ترسناکش م ییها تیبا وجود عصبان ش،یها یها و بدخلق يبا وجود سرد ش،یبود. با وجود تشرها

 شیسرجا زیهمه چ اریشد. با دان یدرست م زیهمه چ اریبود. با دان یمعن یبود ترس معنا نداشت. مشکل ب اریدان یآرام بودم. وقت

عقب  یو سخت یپول یکرد. ب یت نداشتم. درس و امتحان نگرانم نممزاحمت ها وحش از. دمیترس ینم یکیاز تار اریبود. با دان

شاداب شده بودم، نه فقط اسماً! شاداب  اریها. با دان یگرفته بود مثل همه زندگ یام رنگ زندگ یزندگ اریرانده شده بود. با دان

داد که چگونه از  ادمیع شدم. با رفتارش شجا اری. با داندشده بو یآفتاب اریام با وجود دان يابر يکردم. روزها یم یبودم. جوان

داد که مشکالتم را از  ادمیکنند رفتار کنم.  یم رمیکه تحق یداد چگونه با کسان ادمی شیخودم و غرورم دفاع کنم. با برخوردها

ض شد. عو زیهمه چ اریانعوض شدم. با د اریرا کشف کرد و پرورششان داد. با دان میحل کنم. استعدادها هیبه جز گر یراه

 کنم عوضم کرد. آرامم کرد. شادابم کرد. هیکه توانستم از ته دل به وجودش تک یبودن کس نیهم

 رسه. یبه دادت نم یکس ادیو مغزت در ب نیزم ياگه بخور -

 رفتم دستانم را باز کردم و گفتم: یطور که عقب عقب م همان

 .ستیکوه، اما انگار نصف مردم تهران عقل تو کلشون ن میایسوز و سرما م نیکه تو ا میکردم فقط من و شما خل یفکر م -

 .دمیبا لذت دور خودم چرخ و

 کنم، اما صبح فقط مونده بود لگد بزنه بهم. دارشیسفارش کرد ب یهم اومده بود. کل يکاش شاد -

 .دمیخند و

 .نجایا ای. بگهیشاداب بسه د -

که از  ییاز پسرها یجدل نبود. به گروه يبرا ییجا گرید یعنیشد  یزنگ دار و هشدار دهنده م نیچن نیا شیصدا یوقت

او هماهنگ کردم. هنوز سر  يرا با قدم ها میانداختم و کنارش رفتم و قدم ها ریآمدند نگاه کردم و سر به ز یمقابل ما م

 وجود گفتم: نیبا ا داد. یاجازه نم یشلوغ نیبا وجود ا اریدان يخط قرمزها ماخواست بدوم، ا یشروع نشده بود. دلم م ییباال

 شه؟یم زه،یتم یلیخواد. هوا خ یم دنیدلم دو -

 شانه انداخته بود. يفرو برده و شالش را ساده رو شیپالتو بیج يرا تو شیها دست
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 نه. نجایا -

وقت  چیهم کرد. عاشق دوچرخه بودم، اما ه يشد در دامنه کوه دوچرخه سوار یدادند. م یم هیجا دوچرخه هم کرا همان

 که سوار بودند نگاه کردم و گفتم: ییخودم داشته باشم. با حسرت به آن ها يبرا یکینستم نتوا

 شه؟ یدوچرخه هم نم -

 .امدیلبخند بر لبش آورد اما دلش به رحم ن میو حسرت درون صدا التماس

 شه. ینه نم -

را  اریدان يخوردم. بازو يو سکندر کرد ریگ یبه سنگ میحرکتشان را نگاه کردم. پا ری. سرم را چرخاندم و مسمیکرد عبور

 و با چشمان بداخالقش نگاهم کرد. ستادی. ادمیچسب

 ؟یکن يدوچرخه سوار يو بلند یهمه پست نیبا ا يخوا یچطور م يصاف راه بر نیرو زم یستیبلد ن یآخه وقت -

 و گفتم: دمیو نگاهم را دزد دمیکش خجالت

 دوست دارم خب! -

 کرد و گفت: یپوف

 شناسنامه ت رو نگاه کن. فکر کنم اشتباه شده. گهیبار د هیسالته؟  ستیب یتو مطمئن -

 نهفته در چشمانم گفتم: طنتینگاهش کردم و با ش یرچشمیز

 آره مطمئنم. -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 اما من شک دارم. -

 به کوه داد و گفت: يبعد اشاره ا و

 دیتا آخرش با ای نیاالن برگرد تو ماش نیهم ای. میتونم ندار ینم يآ خسته شدم و ي. غر زدن و آشهیداره شروع م ییسرباال -

 .يایب

 ام را جلو دادم و گفتم: نهیس

 .امیتا آخرش م -

 .دیخند یم یعنیها  نیچ نیکنار چشمش قوت قلبم بودند. ا يها نیچ

 :اریدان

 

 يدانستم فضا یکرد. م ید، اما اعتراض نمزد و صورتش گل انداخته بو یباال آمد. به شدت نفس نفس م میسماجت پا به پا با

 یاش محروم نشود تحمل م یدوست داشتن يجمعه ها نیکه بهانه به دست من ندهد و از ا نیا يرا دوست دارد و برا نجایا

 من بود اما يرایسال ها پذ ریمس نیکنم. به هرحال من ورزشکار بودم و ا تشیاذ نیاز ا شتریب امدیزند. دلم ن یکند و دم نم
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را عوض کردم و  رشیبا دست مس میدیکه رس يبعد ستگاهیراه فراتر از طاقتش بود. به ا نیا فیو ضع فیدختر نح نیا يبرا

 گفتم:

 .میکم استراحت کن هی نجایا ایب -

 آورد. یآمد، اما کم نم یدر نم نفسش

 .میومدین ی. هنوز که راهنیوا! چه زود خسته شد -

 شد کج کردم و گفتم: یکه م ییمقنعه اش را تا جا درز

 .امیتا ب نیبش یروتو برم بچه. بدو برو رو اون صندل -

 حرص مقنعه اش را درست کرد و گفت: با

 ن؟یکه شما به مقنعه من دار هیچه عالقه ا نیا -

 و گفتم: دمیخند

 .یسالم واسم نذاشت رهنیپ هی. يمن دار يلباسا نیکه تو به آست هیهمون عالقه ا -

 کرد. اخم

 .نید یوقت به حرفام گوش نم چیکنم، چون ه یکارو م نیکه توجهتون رو جلب کنم ا نیسه امن وا -

 اش زد و گفت: ینیب يو دستش را رو ستادیو دور ا دیرا به سمت مقنعه اش بردم. سرش را دزد دستم

 دماغ سوخته. -

 دست دادم و گفتم: دری. با عمو حدیدو یبه سمت صندل یبا سرخوش و

 شته داغ.دو کاسه آش ر -

 محوطه چرخاند و گفت: يرا تو چشمش

 . واست خوشحالم پسرم.یو کنار گذاشت يدیرو بوس ییهمه سال تو هم تنها نیباالخره بعد از ا -

مانده  رهیخ دمید یکه نم ییو نگاهش به جا دیمال یرا به هم م شیسر چرخاندم و شاداب را جستجو کردم. دست ها اریاخت یب

 بود.

 .نیخوشبخت ش دوارمیو خانوم! ام نی. سنگادینظر م به یدختر خوب -

 کاسه ها را گرفتم و گفتم: رمرد؟یپ نیکرده بود ا ي. چه فکردمیدل خند در

 .یمرس -

تخت نشسته بودند. در واقع در آغوش هم  يرو ینگاه شاداب را دنبال کردم. دختر و پسر جوان ریمحض خروج از دکه مس به

 دستش گذاشتم و گفتم: يوفرو رفته بودند. کاسه را جل

 ؟يدوست دار ياون جور -

 خورد. تکان
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 ؟یچ -

 قدر غم در صورتش نشسته بود؟ نیا چرا

 سر به زوج عاشق اشاره دادم و گفتم: با

 تو نخشون. یرفت يبدجور -

 . نشستم و گفتم:دمیکش یبود که من م ییآشنا بود. از همان ها آهش

 خواد؟ یم يرابطه اون جور هیدلت  -

تر بود. پوزخند  اهیعمق فاجعه. پوزخند شاداب از تمام پوزخندها س یعنیزد  یشاداب پوزخند م یزد. دلم به درد آمد. وقت ندپوزخ

 .شیایدن يانتها یعنیاو 

 يکرد برا یم ینزند. چه تالش یاش حرف یو دلتنگ اکویکرد که از د یم ینداد و با قاشق آشش را به هم زد. چه تالش جواب

 .اوردمیغمش. سکوتش را تاب نپنهان کردن 

 ؟يخوند یم یبلبل یچت شد مادر بزرگ؟ تا االن که داشت -

 کرد. یرا محکم م شیداشت سد مقابل اشک ها یعنیگرفت  یرا که گاز م لبش

 دلت تنگ شده؟ -

 زشیزه رخواست اجا یآمده بود و نم شیاشک تا پشت پلک ها یعنیکرد.  یگرفت و به آسمان نگاه م یرا که باال م سرش

 بدهد. خودم را با آش مشغول کردم تا راحت باشد.

 عکسم ازش ندارم. هی یکه سهله، حت يجور نیا يخاطره  -

 گرفت. میگلو راه

 .ستیجا بند ن چیدستم به ه شه،یدلم که تنگ م -

 بعد انگار که به خودش آمده باشد گفت: و

 نه. سرما. دستتون درد نک نیمن عاشق آش رشته ام. خصوصا تو ا -

عوض شده بود. مرگ  زیپنج ماه. بزرگ شده بود. صبور، خوددار! من هم عوض شده بودم. همه چ نیکرده بود در ا رییتغ چقدر

 داد. رییرا تغ زیهمه چ اکویداد. مرگ د رییما را تغ يهر دو اکوید

 ن؟یای. منیایکه م نیماهه. قول بد نیآخر هم ن؟یایواسه عقد تبسم م یراست -

 کاسه گذاشته بودم برداشتم و به دهان بردم. يه تورا ک یقاشق

 نه. -

 چرا؟ من تنها برم؟ -

 باشم؟ يریکه هر جا م گاردتمیمگه من باد -

 زدم؟ یذوقش م يرحمانه تو یقدر ب نیبود. من چرا ا ادیز یبه اندازه کاف غمش
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 شماست. شی. همه حواسم پستیفکرم راحت ن نیستین ی. وقتنیدوست دارم شما هم باش یکه نه، ول گاردیباد -

 خواستم. یبحث را ادامه دهم. سکوت م نیخواستم ا ینم

 راه مونده. یکه مد نظرمه کل یی. تا جامیآشت رو بخور بر -

 يای. هرکدام در دنمیقله در سکوت رفت کیکس هم نگاه نکرد. شور و شوقش فروکش کرد. تا نزد چینزد. به ه یحرف گرید

 زبانش باز شد. میدیکه رس یطه آزاد و خلوت. به محومیخودمان غرق بود

 چقدر قشنگه. يوا -

 زد. یدست چشمم را م کی يدیاز برف بود. سف دهیپوش میپا ریز نی. زمستادمیا یتخت سنگ يرو

 ن؟یبود اوردهین نجایمحشره. چرا منو تا حاال ا -

 آزرد. یام را م یشانیسرد پ باد

 خلوته. شهیهم نی. واسه همادیباال ب نجایا اتونه ت یم یخلوتگاه منه. کمتر کس نجایا -

 خواد داد بزنم. یپاهامه. دلم م ری. انگار تهران با اون عظمتش زهییایرو یلیخ -

 آمدم و گفتم: نییتخته سنگ پا از

 خب بزن. -

 را بغل کرد و گفت: شیها دست

 شد. یکاش م -

 نشستم و گفتم: یسنگ يتر از او رو عقب

 داد بزن. یتون یکه م یی. تا اونجاستین یکه کس نجایچرا نشه. ا -

 تعجب نگاهم کرد و گفت: با

 بگم؟ یچ -

 را باال انداختم و گفتم: میها شانه

 .يدوست دار یهرچ -

 برق زد از اشک!  چشمانش

 ن؟یگیراست م -

 کردم و گفتم: نییرا باال و پا سرم

 آره. راحت باش. -

 را با دستانش پوشاند و با تمام وجود گفت: شیهاجمله بود. جلو رفت. گوش  کی نیمنتظر هم انگار

 !يآ -
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و به سمت من آمد.  دیرا تکرار کرد و بعد دو ادشیفر گریلرزد. سه بار د یم شیصدا يتو يکردم کوه از حجم غصه  احساس

سه در  آوردم و عکس رونیب میپالتو بیپولم را از ج فی. کستیگر يها يگذاشت و ها میزانو ياش را رو یشانینشست و پ

گردنش بردم و چانه اش را گرفتم. سرش را باال آورد و با  ریخ زده ام را زی. دست دمیکش رونیب شیرا از پستوها اکویچهار د

 هق هق گفت:

 !دیتو رو خدا! ببخش دیببخش -

 چشمانش گرفتم و گفتم: يرا جلو عکس

 .ایب -

 شد. مات

 .رشیبگ -

. عکس ردیرا از دستم بگ یمیو قد قهیمجمسمه عت کیگرانبها،  يا شهیجام ش کینوزاد تازه متولد شده،  کیخواست  یم انگار

 میقلبش گذاشت و دوباره به زانو يبه عکس ماند و بعد دستش را مشت کرد و رو رهیرا کف دستش گذاشتم. چند لحظه خ

را گرفتم.  ممیاما باالخره تصم خواستم انجام دهم مردد بودم، یکه م يکار ماش جگرم را پاره کرد. در انجا هیمتوسل شد. گر

 را نوازش کردم. اهشیسرش گذاشتم و مقنعه س يدستم را رو

 

 : شاداب

چهار ماه  نیدانم. اما قلبم آن حصار سخت دورش را شکست و آزاد شد. ا ینم اد،یفر ای اریدان ایشد. خدا معجزه کرد  معجزه

 اریشدم و خودم خبر نداشتم، اما دان یتحمل! داشتم خفه م ال،یفکر و خ ،ي. خودخوردمیماه اول عذاب کش کیاز  شتریآخر ب

 پنج ماه گذشته آرامم کرد.  نیا مامت یتداع متیو نجاتم داد. به ق دیفهم

. چقدر داشتن دمینشستم. مشتم را باز کردم و عکس را با نگاه بلع خیبرف و  يبرداشتم و همان جا رو شیپا يرا از رو سرم

خودم  يتوانستم او را برا یتمام شده بود. حاال م اکویتنها نبودم. انگار نبود د گریرده بود. انگار دعکس حالم را خوب ک نیا

راحت  الیخجالت، با خ یتوانستم وقت خواب ب یهم بود. دانشگاه، شرکت، خانه. م اکویداشته باشم. هر جا که بودم د

 نیداد، با هم یکنم و او گوش م فیحرف بزنم. تعر شیراتوانستم ب یرا، صورتش را. حاال م شیببوسمش. چشمانش را، موها

. دیخند یگرفتم و م یم غوشش. در آدیخند یو او م دمشیبوس ی. مدیخند یزدم و او م یعکسش. من حرف م يلبخند تو

 گرید بود. ییایمن دن يعکس برا نی. همتیدر واقع ا،یو رو الیخوردم، چون داشتمش. نه تنها در خ یغصه نبودنش را نم گرید

 .شهیهم يمال من بود، برا شهیهم ي. براردیتوانست او را از من بگ ینم یکس

 .ستیپاشو. نشستن رو برف خوب ن -

 شد. یسردم نبود. سردم نم گرید من

 .يروزمون رو خراب کرد یپاشو. به اندازه کاف گمیم -
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 نگاهش کردم و گفتم: شرمزده

 .نیچم شد. ببخش ییهویدونم  ینم -

 لوارش را تکاند و گفت:شد و ش بلند

 .گهید مینبود. حاال بلند شو بر ییهوی -

 گذاشتم و گفتم: فمیک بیج يتو اطی. عکس را با احتبرخاستم

 ممنون. -

 خوش به حالت. -

 .دمیرا نفهم منظورش

 ؟یواسه چ -

 کرد و گفت: بشیج يرا تو دستش

 .می. بریچیه -

 گفتم: میدیکه رس نیماش به

 خار شما و فقط به خاطر شما فسنجون درست کرده. قول دادم با خودم ببرمتون خونه.مامانم امروز به افت -

 فرمان نشست و گفت: پشت

 خوام برم خونه خودم. ی. مادی. خوابم مگهیوقت د هیباشه  -

 تو اتاق من. ن،یاصال همون جا بخواب ای. نیو بعد بر نیخب ناهارتون رو بخور -

 جواب داد: یحوصلگ یب با

 .گهیوقت د هیه، گفتم ک -

 .چاندمیانگشتانم را در هم پ یناراحت با

 بود. داریب روقتیتا د شبی. ددهیتدارك د یمامان به خاطر شما کل -

 رفت. یرفت که نم یدکتر م دیبود. با دهیفا یرا ماساژ داد. شال هم ب گردنش

 آزادمه. مونم، چون تنها روز ی. من جمعه ها رو خونه منیدیپرس یقبلش از من م دیبا -

 شد. ینداشت. نظرش عوض نم يا دهیفا

 .نیاریب نجایمنو با خودتون ا گهیکنم د یفکر نم -

 به من نبود. حواسش

 .ارمینم گهیآره. د -

 .ابدی نیتسک یآمد که کم ی. حق داشت. کوه مدمیکش آه

 ن؟یچه خبر؟ باهاش حرف زد ییاز دا -
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 آره. همه خوبن به جز خودش. -

 گفتم: يدلسوز با

 کشه. یم يبنده خدا چه زجر -

 آره. -

 مثل اون. یسخته. خصوصا واسه آدم یلیبودن. غربت خ رانیکاش حداقل ا -

 و گفت: دیرا کش بدنش

که  رانینبود از ا شیماریدلش شکسته که رفته، اما اگه به خاطر ب گهیوجود نداشت. خودش م شیماریامکان کنترل ب نجایا -

 ذاشت. ینم رونیشده هم ب کسانیخاك  با يپاش رو از اون روستا ،یچیه

از  دیشه. با کشونینزد ادیز دیکنه که نبا ی. آدم احساس مسهیقد هیبگم. مثل  يدونم چطور ی! نمنیجور هی ییدا نیدون یم -

زنن طرفشون رو  یحرف م یتو نگاهشونه. وقت یبیو ضعفشون، قدرت عج یضی. با وجود مریو پرستششون کن شونینیدور بب

 هی. هی. بودنشون حس خوبنمشونیبب گهیبار د هیخواد  یدلم م یلی. خیشیم زمیپنوتی. انگار هیشیکنن. انگار الل م یمسخ م

 یرو نجات داده، بدنم م یرانینفره جون چند تا ا هیتنه و  هیآدم  نیکنم که ا یفکر م نیبه ا یجور آرامشه. وقت هی ته،یجور امن

 . معلومه که چقدر خاصه.ستین یعیانسان طب هیلرزه. معلومه که 

 داد و گفت: نییپا یسمت خودش را کم شهیش

 .یکن يادآوریخاطره بده واسه من  یهر چ يتو امروز اراده کرد -

 زده بودم. یداخل لبم را گاز گرفتم. اوف! چه گند بزرگ از

 زده گفتم: خجالت

 .دینداشتم. ببخش يمنظور -

 تالشم را کردم. نی. آخرستادیا اکوچه م کینگفت. نزد يزیرا تکان داد و چ سرش

 . به خاطر من!گهید نیایب -

 به گردن کج شده ام کرد و گفت: ینگاه

 اما نه به خاطر تو. به خاطر فسنجون! ام،یم -

 .ییهمه تنها نیا يبود برا فیح اری. دانیبا خوشحال دم،یخند

 ماه قبل؛ پنج

 : شاداب

 

که  یدرد کس ایگفتند از دست رفته و  یکه م یبا کدام درد بسازم. درد کسدانستم  یمن هم سقوط کردم. نم اریسقوط دان با

زدم. جواب  شیداد. صدا یرا هم نشان نم دنیاز نفس کش یعالمت یزده بود و حت مهیخ نیزم يرفت. رو یداشت از دست م
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 زیم يت پاچه به پارچ روو دس جیکرده بود؟ مرده بود؟ رفته بود؟ گ نکوپنداد. تکانش دادم. تکان نخورد. وحشت کردم. س

 . نشستم و محکم تکانش دادم.دیلرز شیکردم. شانه ها یسرش خال يرا رو اتشیهجوم بردم و تمام محتو

 .نیبگ يزیچ هی. نی... تو رو خدا حرف بزن اریآقا دان -

 .دمیفهم یحرفش را نم يآمد. معنا یشاهو م يصدا

 ! ) کرده. سه بارArrestارست ( گهی! منیامام حس ای -

 کرد. یو رو م ریکه مثل زلزله اتاق را ز ییها غیکه نه، ج هیگر ن،ینشم هیگر يصدا و

 تو رو خدا!  نیکن هی. گرنیبگ يزیچ هی...  اریآقا دان -

 اما او هم زانو زده بود. اورده،یو خم به ابرو ن ستادهیمقتدر، با آن نگاه نافذش ا نمیبود که بب ییبه دا دمیام تنها

 زدم. اریدان نهیمشت به س با

 بگو. يزیچ هیکن. حرف بزن.  هیگر -

 اریبه دان یشباهت چیه شیوضعش را رقت بار تر کرده بود. مثل افراد جن زده نگاهم کرد. صدا سشیخ يو موها صورت

 نداشت.

 آخرشم بهش نگفتم.  -

کندم.  یهوا جان م يذره ا يرارا گرفته بودم و ب میام گرفته بود. گلو یتنفس يرا از اندام ها دنیمهلت نفس کش هیگر

زل زد به  اریندادم. دان صیکلمه اش را هم تشخ کی ی. آن قدر تند که حتیسیگفت. به انگل يزیآمد و چ رونیب يپرستار

 یشد و ناگهان به سرخ یعیآرام آرام طب دشی. رنگ سفدیصورتش کش يو رو آورد. دستش را باال اری. من زل زدم به دانتوریمان

 آمد. صورتش غرق اشک بود. یم ییدا يا. صددییگرا

 ... اریدان -

را برداشت و به شماره نگاه کرد.  یگرفت و بلند شد. گوش زیرفت. دستش را به م یزنگ خورد. نگاهش به سمت گوش لشیموبا

 شد! وانهیزدند و د رونیفکش ب يرو يرگ ها

 زد: ادیو فر دیکوب واریرا با تمام قدرت به د یگوش

 نگفتم. -

 .دیکوب نیرا برداشت و به زم توریمان

 من کشتمش. -

 خرد کرد. زیم شهیش يرا هم از جا کند و همه را رو زیپر یو حت دیچیتلفن را دور دستش پ میس

 .یلعنت -

 زد و واژگونش کرد. وتریکامپ سیلگد به ک با

 لعنت به من!  -
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 بار، هزار بار. کیشکسته زد. نه  شهیش يرا رو مشتش

 !یندگز نیلعنت به ا -

دستش بود شکست و پاره کرد و  يکه جلو يزیکوله من و هرچ یکتابخانه، پرونده ها، لپ تاپ، حت يتو يکتاب ها گلدان،

 زد. ادیو فر دیدر

قالب  ادشیخوردند و با هر فر یهم م ياز شدت ترس رو میاتاق کز کرده و دستانم را حفاظ سرم کرده بودم. دندان ها گوشه

 کردم. یم یته

ترك خوردن  يدو جداره بود، نشکست. اما من صدا شهی. شدیکوب شهیو نابودش را در ش یپنجره رفت. مشت زخم سمت به

 تشیکردم. ن یم يکار دیکرده بود. دوباره و دوباره! با نیرا رنگ شهی. دوباره مشت زد. خونش شدمیدستش را شن ياستخوان ها

 شدم. زانیآو شینمانده بود به سمتش رفتم و از بازوکه  ینمو بر اندامم راست کرد. با توا تشیو عاقبت ن

 .نیدیکه بدتر برادرتون رو عذاب م يجور نی. انیبسه. تو رو خدا بس کن -

تنه او و پنجره جا دادم و  نی. درد تا نخاعم نفوذ کرد، اما عقب ننشستم. برگشتم. خودم را بدیام کوب نهیآرنجش به قفسه س با

 یاو کجا؟ کمرم به عقب تا شد. حس م يرویمن کجا و ن يرویگرفتم، اما ن ندیاید تا دوباره فرود برا که مشت شده بودن یدستان

 زدم: غیشوم. ج میبشکنند و از وسط دو ن شیکردم االن است که تمام مهره ها

 ! يآ -

 کرد.را گرفت و پرتم  میچسباندم. بازو نیرا به زم میکرد کنارم بزند. پاها یدستش را برداشت و سع فشار

 .نجایگمشو از ا -

 توانستم گم شوم! یشد گم شوم! کاش م یم کاش

 .نیکن یم یخودکش نی... دار اری. آقا داننیایبه خودتون ب -

 راهرو داد زدم: ي. تودمیدو رونی. از اتاق بشهیو با مشت به ش دیکوب وارینوك کفشش به د با

 کمک کنه. یکیکمک!  -

 ریزنج وانهی. مستاصل به اتاق برگشتم و هق هق کنان به داوردیخودش ن يبه رو دیمرا شن یکمک خواه یاگر کس یحت اما

 :دمیشدم. نال رهیخ میرو به رو ختهیگس

 خدا! به دادم برس. -

 ي. شوکرافتمیخواستم  یرا که م يزیو چ دمیکش رونیرا ب اکوید زیم يدر ذهنم زده شد. کشو ي. جرقه ادیخدا به دادم رس و

از عرق بود. چشمم را  سی. ستون فقراتم خدیلرز یداده بود. روشنش کردم. دستم م ادمیوه استفاده اش را جا و نح اکویکه د

 .دمیکش ادیفر ار،یداناز درد  یناش ادیبستم و همزمان با فر

 زد. چند ضربه آرام به صورتش زدم و گفتم: یبود اما م فیقلبش گذاشتم. ضع ينشستم. سرم را رو کنارش

 ن؟یخوب ار،یآقا دان ار،یآقا دان -
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بکنم.  دیدانستم چه با ی. نمدمیباال بود. بلند شدم و دور خودم چرخ یبدنش به شکل وحشتناک يآرام بودند، اما دما شیها نفس

 شد. با خودم تکرار کردم: یخواستم تمرکز کنم اما نم ی. مدمیرا مال میها قهیشق

 م. زنگ بزنم آمبوالنس.زنگ بزن دیکار کنم؟ با یچ دیکار کنم؟ االن با یچ -

 .دمیچرخ

 زنگ بزنم؟ ی؟ نه اون که صد و دهه. اصال آمبوالنس که شماره نداره. به ک110آمبوالنس چنده؟  -

 .دمیچرخ

 کار کنه. شماره خونه چند بود؟ آها ... تلفن ... یچ دیدونه با یزنگ بزنم خونه. مامان بلده. اون م -

رفتم. تمام پله ها  رونیکبوتر نامه بر هم. از ساختمان ب کیاز  غینمانده بود. در یباق یطارتبا لهیوس چیاما ه دم،یو دو دمیچرخ

کردم. وارد شدم. خلوت بود. مرد از  دایباز پ يسوپر کیراه رفتم.  ابانیخ ي! توکیتار یلیشده بود، خ کی. هوا تاردمیرا دو

 من جا خورد. دنید

 خانوم. نییبفرما -

 خواستم؟ یچه م را باز و بسته کردم. چشمم

 مزاحمتون شده؟ یخانوم! حالتون خوبه؟ کس -

 .اورمیب ادیکردم به  ی. پلکم را محکم فشار دادم. سعدیچرخ یخشک بود. زبانم نم دهانم

 تلفن بزنم؟ هی شهیتلفن ... م -

 را به سمتم گرفت و گفت: ارشیس یبه سرعت گوش مرد

 .نییبله بله. بفرما -

 بود که آن را هم تبسم جواب داد. ادمیشماره  کیدکمه ها فشردم. فقط  يکردند. دستانم را رو یها از ذهنم فرار م شماره

 بله؟ -

 .دیترک بغضم

 تبسم! -

 زد: غیج

 .شهیم وونهیساعت چنده؟ مامانت داره د یدون یم ؟یهست يشاداب! معلومه کدوم گور -

 داد!  یامان م هیگر کاش

 .ایتبسم ... ب -

 ؟یکن یم هیچرا گر ؟ییشده شاداب؟ کجا یچ -

 کرد. ینگاهم م یرچشمیفروشنده ز مرد

 . تو رو خدا! نیای. زود باکویشرکتم. شرکت د -
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 شده؟ یچ ؟یکن یکار م یشرکت؟ اون جا چ -

 ام شدت گرفت. هیگر

 .ایب -

 . می. اومدای. نترسمی. االن اومدمیباشه باشه. اومد -

که در خواب  یبود. مثل کسان هوشیهنوز ب اریدانم که به شرکت برگشتم. دان ی. فقط مستین ادمینه.  ایرا به مرد دادم  تلفن

گذاشتم و خون  میپا يرا برداشتم و نشستم. سرش را رو هیاول يرا پر آب کردم. جعبه کمک ها يروند. کاسه ا یراه م

کرده بود. با پنس چند نفوذ  شیتا عمق بافت ها شهیش يبود. خرده ها دهصورتش را پاك کردم. دست آش و الشش ورم کر

 بود که به هوشش آورد. دیرا درآوردم. خواستم دستش را بچرخانم اما آن قدر دردش شد یسطح يها شهیتکه از ش

قرمزش  يچشم ها يکردم رو سیرا خ ی. دستمالختندیر یاش م یشانیپ يقطره قطره رو میکرد و چشم گشود. اشک ها ناله

 گرفت و گفت:. با دست چپ، مچ دست راستش را دمیکش

 آخ! -

 شود. وانهیکه باز د نیاز ا دم؛یترس یاش را به آرنج چپش داد. م هیرا بلند کرد و تک سرش

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

صورت من زوم  يکه درست کرده بود. چشمان تبدارش را چرخاند و رو يا انهرینشست. به دور و برش نگاه کرد. به و کامل

 ی. با وجود حال خراب و ذهن گنگم، مثل پلنگ آماده حمله بودم. نمدیرس هیاول يآمد و به جعبه کمک ها نییکرد و بعد پا

مثل مردها کلفت و  میداشت. صدا خراش میبزند. گلو بیمن آس ياکویامانت د بهبه خودش،  نیاز ا شتریتوانستم اجازه بدهم ب

 خشن شده بود.

 ! اریآقا دان -

 برد. یطرف و آن طرف م نیخورد. فقط مردمکش را ا یزد. تکان نم یکرد. حرف نم یرا رها نم مچش

 کنم. ی. دارم دق منیبگ يزیچ هی -

 نگ خون بود.زشت و بد ر ياش پر از لکه ها یطوس راهنیبرخورد کرد. پ واریعقب رفت تا کمرش به د عقب

 .نینی. با من، با خودتون، ببنیکار کرد یچ نینیبب -

 دراز شده اش گذاشت. يبازو يرا جمع کرد و سرش را رو زانوانش

 .رمیمی. به خدا دارم منیکه بدونم خوب نیحداقل حرف بزن -

 کلمه هم نگفت. کیانصاف  یحرف نزد. ب اما

 .شهیمکمک. حالتون خوب  انیزنگ زدم به تبسم. االن م -
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 اتاق حس کردم. يداد آن قدر سوزان بود که حرارتش را از آن سو رونیکه ب ینفس

 ابونایواستون؟ االن خ ارمیب نیخوا یببندم به گردنتون که دردش کمتر شه؟ آب م نیخوا یکنه؟ م یدرد م یلیدستتون خ -

 .شهیوم ممسکن که بدن دردتون آر هیاز دستتون.  میریعکس بگ دیرسن. با یخلوته. زود م

خروش مجدد او بود.  شیکه انتها ی. سکوتدمیترس یزدم که سکوت نباشد. از سکوت م یبه جواب نداشتم. فقط حرف م يدیام

کدام رنگ به صورت نداشتند.  چیدر مثل فنر از جا در رفتم. تبسم و پدرش و مادر من آمده بودند. ه يصدا دنیبه محض شن

را  اریدان گریدهانم گذاشتم و با دست د يدستم را رو کی. رمیال راحت بمیستم با ختوان یم گریقوت قلبم شد. د دنشانید

 نشان دادم و خودم در آغوش تبسم از حال رفتم.

 

 :اریدان

 دست مادر شاداب گرفتم و گفتم: يرا جلو دستم

 جا ندارم. گهیممنون. د -

 .ينخورد يزیشما که چ شه؟یمگه م -

 نکند. ریدرونش سرازرا  ریرا برداشتم که کفگ بشقابم

 شدم. ریبود. س یکاف -

 گفت: پدرش

 غذات؟ نهی. ايمهندس؟ شما ماشاا... ورزشکار يشد ریس یبابا! با چ يا -

 آمد. حوصله تعارف را نداشتم. یم خوابم

 خوشمزه بود. یلیبازم ممنون. خ -

 گرفت. میظرف ساالد را جلو يشاد

 ص شما.. خودم درست کردم مخصونیساالد بخور نیاز ا -

 یکه حت يانداخت. خواهر یخواهرم م ادیچشمان روشنش مرا  تیدختر در دلم نشسته بود. معصوم نیمهر ا یبیشکل عج به

 اش در ذهن نداشتم. افهیاز ق یدرست ریتصو

 واسم. زیکم بر هیباشه.  -

 بود. ایکار دن نیدو خواهر راحت تر نی. خوشحال کردن ادیخند

 .نیدوست ندار دونستم ی. مختمیسس هم نر -

 .دمیپاش شیرا سخاوتمندانه به رو لبخندم

 ؟یچ موی. آبليکرد یکار خوب -

 کرد گفت: یم یبشقابم خال يکه نصف ظرف را تو یحال در
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 .زمیر یاگه کم بود بازم م نیعالمه. بخور هی -

 بشقابم فرو برده و گفتم: يسبز و قرمزها يرا تو چنگال

 !یمرس -

 زدم و گفتم: یشد. هنوز قورت نداده چشمک رهیبه دهانم خ اقیاشت با

 .يشد يحرفه ا ی! حسابهیاوم! عال -

 برق زد. چشمانش

 ن؟یگیراست م -

 را تکان دادم. سرم

 ذره نمکش کمه. هیآره. فقط  -

 نمکپاش را به دستم داد و گفت: بالفاصله

 .نییبفرما -

 .یکوچک شده شاداب بود، از صفا و سادگ نسخه

 رسمش؟ نهیپسرم. ا یزن یم چقدر کم به ما سر -

هفته تمام بر  کیکه  یکنم. زن یدر چشمانم را مخف دهیزن حسرت و افسوس خواب نیتوانستم هنگام نگاه کردن به ا ینم

 یزنده کرد و اجازه داد دوباره طعم محبت گریبار د کیرا  يعشق مادر میکه برا ینشست و مرحم دل پاره پاره ام شد. زن نمیبال

 فرشته گونه. یروشن و صورت يبود. با قد بلند و موها يگریکننده زن د یکه تداع یاز نوع مادرانه را بچشم. زن

 شه. یگرفتارم. فرصت نم یلیخ -

 بشقابم گذاشت و گفت: يتو گیته د يا تکه

 ؟يواسه سر زدن به مادرتم وقت ندار یعنی -

باال و  یکم و کاست، ب یزد، ب یم کنواختیم. مدت ها بود که قلبم شناخت یتند را نم يطپش ها نیبه طپش افتاد. ا قلبم

 انداختم و گفتم: نییشود. سرم را پا انیحال در صورتم نما رییتغ نیاثرات ا دمی. ترسنییپا

 بله. حق با شماست. -

 غر زد: يشاد

 سفارش کردما. یخوبه کل ن؟یچرا امروز منو نبرد -

 م:را به سمت شاداب گرفتم و گفت چنگال

 از خواهرت بپرس. -

 !بیما نبود. جسمش حاضر و روحش غا شیخواهرش پ اما

 :دیمادر شاداب پرس مادر،
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 که شاداب بافته خوشت اومد؟ یاز شال گردن یراست -

 کرد. یم يباز شیکردم. با غذا نگاهش

 آره قشنگ بود. -

 ؟یکن ینم يریگیکنه. چرا پ یگردنت درد م گهیشاداب م -

 .شهیخوب م .ستین یمهم زیچ -

 آمد. رونیب يبافته ا مهین يسورمه ا يگرفت و بلند شد. به اتاق رفت و با کاموا شیرا سر زانو دستش

 ؟يبافم. رنگش رو دوست دار یم وریپل هیمنم دارم واست  -

 اش بود. یحواس یشاداب و ب شیپ حواسم

 . ممنون.ستیکار ن نیبه ا يازین -

 ام گرفت و گفت: نهیس ياز آن را جلو نزایآو یو بافتن لیزانو زد. م کنارم

 نه. ایدرسته  نمیبب رمیبذار اندازه بگ -

 بود. فیاعتراض شاداب ضع يصدا

 مامان جون صبر کن غذاشون رو بخورن بعد. -

 حواسش بود. پس

 آخ شرمنده! اصال حواسم نبود. -

 تا راحت به کارش برسد و گفتم: دمیچرخ

 .نیی. بفرماستین يمساله ا -

 ناش؟یسر آست ایش  قهیکار کنم؟ مثال  دمیداخلش طرح سف يدار دوست -

 کارا رو ندارم. نیا قهیدونم. من سل ینم -

 ساده؟ ایقشنگ تره  يمادر؟ اون جور یگیم یشاداب؟ تو چ -

 گوشه چشم نگاهش کردم. از

 شه قشنگ تره. یقاط دیبا رنگ سف -

 مادر که تمام شد رو به پدر شاداب کردم و گفتم: کار

 اوضاع کار و بار چطوره؟ -

 گفت: محجوبانه

 خوبه. یلیبه لطف شما. خدا رو شکر. خ -

 را تکان دادم. سرم

 تونستم محبتتون رو جبران کنم. یبود که م یراه هیکاش  -
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 ؟يندار یبزرگ تر بهت بده. با کار خارج از شهر که مشکل يکارا واشی واشیبه مهندس سپردم  -

 جواب داد: یخوشحال با

 .رمی! هرجا کار باشه می. چه مشکلنه -

 بود. دهیشاداب تمام تمرکزم را دزد سکوت

 خوبه! -

 به مادر کردم و گفتم: رو

 . ممنون بابت ناهار.رمیم گهیمن د -

 شاداب به حرف آمد. باالخره

 اومد؟ یکجا؟ واستون تو اتاق رختخواب انداختم. مگه خوابتون نم -

 و کله کوچکش را بشکافم و مغزش را بخوانم. ماوریب رشیتنها گ ییخواست جا یم دلم

 برم خونه. دمیم حیترج -

 گفت: مادر

 یکم بخواب. بعدش کل هیبمون.  شمونیامروز رو پ ؟يبر يخوا یحاال هم م يهمه وقت اومد نیبعد از ا ؟يریآخه کجا م -

 باهات. میحرف دار

 از آرامش بود. ییایم. اتاق ساده اش دنکرد. تجربه اش را داشت یم تمیدر اتاق شاداب اذ دنیخواب وسوسه

 التماس کرد. يشاد

 خوام نشونتون بدم. ی. مدمیدارم ازتون. تازه چند تا طرحم کش یسوال درس ی. من کلگهید نی! بموناریتو رو خدا آقا دان -

 از خواهرش! ناوردیرا طرح گذاشته بود. احتماال به خاطر کم ن شیها یاسم نقاش یرستانیام گرفت. دختربچه دب خنده

 باشه. ممنون. -

 يرو يزیو تم دیپهن بود و مالفه سف يبه بخار کیوسط اتاق نزد یشدم. شاداب هم بلند شد و همراهم آمد. رختخواب بلند

 شده بود. دهیتشکش کش

 .زهینو و تم ده،یمال بابامه، هنوز نپوش ،یشلوار راحت نمی. انییبفرما -

 پوشاند. یم را میتا قوزك پا تایپدرش نها شلوار

 . راحتم.ستین يازین -

 .دیرا باز کردم. نگاهش را دزد راهنمیپ ییرا در آوردم و دو دکمه باال ورمیپل

 با اجازه. ن،یصدام بزن نیداشت اجیاحت يزیچ -

 شاداب؟ -

 کرد نگاهم نکند. یسع
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 بله؟ -

 تو امروز چت شده؟ -

 و گفت: دیکش یآه

 .نیینجای. فقط خوشحالم که ایچیه -

 رو شدن دستش. ایمن  راهنیدانم از چه! دو دکمه باز شده پ ی. نمختیرگ و

 شهیشدم. خسته بودم، اما مثل هم رهیام گذاشتم و به سقف خ یشانیپ ي. ساعدم را رودمیرا کامل درآوردم و دراز کش راهنمیپ

جسمم به ارمغان آورد.  يرا برا يخبر یهم نتوانست رخوت و ب يمطبوع بخار يگرما یبود. حت يخواب از چشمانم فرار

 چشمانم را بستم و برگشتم به پنج ماه قبل.

**** 

 میدانم چه برا یبود؟ نم يمردم؟ چرا مرگ از من فرار ی. چطور نمدیگنج یدر باورم نم یهمه جان سخت نیزنده بودم. ا هنوز

شوم و  داریچشم باز کنم و از خواب ب خواست یشده بود. دلم م زانیاز پلکم آو یلوگرمیکرده بودند که مثل وزنه صد ک قیتزر

آب و لبخند اعجاب آورش کنارم  وانیل کیبا  اکوید نمیام کابوس بوده. دوست داشتم از خواب بپرم و بب دهیکه هرچه د نمیبب

 يام راه گرفته اند و رو قهیشق يکردم قطرات آب از رو یاحساس م ".يدیداداش. خواب د ستین یچیه" دیگو ینشسته و م

آب گوشه چشمم  يشد. قطره ا ینم ته. باز هم زور زدم. خواستم دستم را مشت کنم، اما نشد. دستم بسزندیر یم مگردن

 یدادم. گردنم درد م ینم صیرا تشخ زیچ چیبود. ه کیبه همم را باز کنم. فضا تار دهیچسب ي. باالخره توانستم پلک هاختیر

 لرزند. لب زدم: یم میها چهیکردم تار به تار ماه یتوانستم تکانش بدهم. سردم بود. حس م یکرد. نم

 .اکوید -

 خواب بود. زیشد. از ته دل لبخند زدم. پس همه چ کینزد عیکه سر دمیرا د یکس

 ن؟یشد داریب ار؟یآقا دان -

 یشد. جسم مرطوب سیاما بانداژ دستم خ دم،یام کش یشانیپ يرا باال آوردم و رو نمیلبم خشک شد. دست سنگ يرو لبخند

چشمم گذاشتم و  يرا رو سیخ يآمد و اتاق روشن شد. همان دست بانداژ "یتق" يام را اشغال کرده بود. صدا یشانیپ يفضا

 گفتم:

 خاموشش کن. -

 .یاهیس دوباره

 قطرات آب. دنیو دوباره چک دمیغوطه ور شدنش در آب و سپس چالندنش را شن يرا برداشت. صدا حوله

 کجاست؟ نجایا -

 پر از بغض.  ه،یک بود، پر از گرپر از اش صدا

 شاداب؟ ن؟یشناس یخونه ما. منو م -
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 داشت. قتیمن! حق يداشت. خدا قتیحق پس

 اش را خشک کرد. یسیو خ دیصورت و گردنم کش يرا رو یدستمال

 اد؟یم ادتونیمنو  ن؟یبهتر -

 اشت.د یزنده نگاه م ات،یرا با جزئ زیهمه چ شهیمن هم یحافظه لعنت نیآمد. ا یم ادمی

 کرد؟ ی. چرا انقدر درد مدمیگردنم کش يسالمم را رو دست

 ذارم روش. یکنم م یکنه؟ االن حوله داغ م یگردنتون درد م -

 .زمیخواست برخ ی. دلم منمیخواست بنش یرا هم حس کردم. دلم م دیحوله جد یبعد داغ یکم

 کمکتون کنم. نیاجازه بد ن؟ینیبش نیخوا یم -

 خواست وزن مرا تحمل کند؟ یچطور م فشینح کلیه نیدختر با ا نیرا گرفت. ا میبازو ریز

 بالش رو بذارم پشتتون. آها ... االن خوب شد. نیصبر کن -

 بدهم. صیتوانستم چشمان متورم و ملتهب شاداب را تشخ یعادت کرده بود. آن قدر که م یکیدادم. چشمم به تار هیتک

 .نینزد یچیبه ه . سه روزه لبنیبخور ارمیب يزیچ هی نیبذار -

 آمد؟ خواست بلند شود. مچش را گرفتم و گفتم: ینم ادمی يزیروز؟ کدام سه روز؟ چرا چ سه

 سه روز؟ ؟یگیم یچ -

 .دیلرز یرا گاز گرفت. چانه اش م لبش

 ست؟ین ادتونیخونه.  متونیاریب می. مجبور شدمینگهتون دار مارستانیتو ب میحالتون خوش نبود. نتونست -

 سوخت. یام م نهینبود. س ادمیاستثنا  را یکی نیا

 شد؟ یبعد چ -

 کنه. یم تتونیزیخونه و ادیدکتر م هی. نیگفت یم ونی. همش هذنیتب داشت -

 دکتر بود. دستم را باال بردم و گفتم: نیکار هم میپلک ها ینیسنگ نیا پس

 شکسته؟ -

 .دیام کش یشانیرا در آب زد و به پ حوله

 شد. یتموم استخوناش خرد م نیبوکسور نبود نه ترك خورده. گفتن اگه -

 چرا انقدر سرده؟ -

 .ارمیم یاضاف يسردتونه؟ االن واستون پتو -

 برود. رونیشد که از اتاق ب بلند

 شاداب؟ -

 .برگشت
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 بله؟ -

 سه روز؟ یگفت -

 آره. -

 .دمیکش آه

 مرده؟ اکویسه روزه که د یعنی -

 زدم. واریش را حفظ کرد. پشت سرم را به دتعادل واریتنش را رعشه گرفت. با کمک د تمام

 سه روزه که مرده. -

 زدم. واریرا بلند کردم و دوباره به د سرم

 سه روزه. -

 و دوباره. دوباره

 ســــــــه روز! -

 هم. باز

 دستانش گرفت و گفت: نیگذاشت. سرم را ب نیزم يرا رو شیو زانوها آمد

 .نینه. تو رو خدا آروم باش -

بکشم. با ضرب به  رونیدستانش ب نیکردم سرم را از ب یشد. سع یدردم کم م يطور نیکرد. ا یقط سرم درد مبودم. ف آرام

 :دیاش چسباند و نال نهیبازوانش را دور گردنم حلقه کرد و سرم را به س "نــــــــــه!"خوردم. با درد گفت  وارید

 مامان! -

 داخل آمد و با هول گفت: یباز شد. زن در

 مان؟ما هیچ -

 . زار زد:دمیشن یکرد. طپش پر و کوبنده قلبش را م یسرم را رها نم شاداب

 .ستیحالش خوب ن -

 صورتم گذاشت و گفت: يکنارش زد و نشست. دستش را رو زن

 .شهیگوله آت هی -

 کرد و گفت: واریخاص! سر رها شده ام را عقب بردم. به سرعت دستش را حائل من و د يبو کیداد.  یبو م دستش

 آروم پسرم، آروم!  -

 کردند؟ ینم میرها چرا

 کنه. ی. سرم درد منیولم کن -

 .اریمسکن ب هیشاداب  -
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 رفت. رونیو از اتاق ب دیدو

 .یشیدراز بکش پسرم. االن خوب م -

 کردم. یسر را منفجر م نیا دیشدم. با یخواستم. با قرص خوب نم ینم

 .یبهتر ش دمیم. قول دمی. دراز بکش. من سرت رو ماساژ منیبب -

 کرد به اطاعت. یآشنا. مجابم م يبو کیخاص،  يبو کیداد.  یبو م دستش

 . حاال چشمات رو ببند.نیآفر -

 انیبود. انگار خون متوقف شده در عروقم دوباره به جر ی. حس خوبمیها قهیشق يحرکت کرد، رو میموها نیب ی. دستبستم

. دمیام گذاشتم و بو کش ینیب يخاص. با دست سالمم دستش را گرفتم و رو يبو دستانش بود، آن يافتاده بودند. بهتر از آن بو

 خاص.  يبو کیخاص بود،  يبو

 ه؟یچ يبو نیا -

قرص سفت و تلخ. دستش را  کیداد. آب خوردم. همراه با  یگردنم گذاشت و سرم را بلند کرد. لباسش هم بو م ریرا ز دستش

خوشرنگش در باد  ي. موهادیخند یم را باز کردم. هوا روشن شده بود. صورتش مچنگ زدم. چشم راهنشیآهسته برداشت. به پ

 گفت: وخورد. با چشمان مهربانش نگاهم کرد  یتکان م

 ! جانِ مامان! عمرِ مامان! پسر خوشگل مامان!اریدان -

 .دمیبو بود. خند همان

 مامان! -

 کرد. دایاو هم وسعت پ خنده

 مامان! یجانــــــم؟ همه زندگ -

 صدا بود. همان زنگ خوش آهنگ. همان

 . خستمه!ادیخوابم م -

 .نجامیبخواب مامان. بخواب. من ا -

. درد رفت. غم رفت. مرگ و وحشت دمیرا نفس کش شیگذاشتم و بو شیپا يخواند. سرم را رو ییالال يبه زبان کرد یکس

 بود. آمد، چون مادرم برگشته ییراحت آمد. روز و روشنا الیرفت. آرامش آمد. خ

 

 : شاداب

 کردم و گفتم: يبه شاد رو

 صدات. نیبا ا یکن یم دارشیتر. چه خبرته؟ االن ب واشیکم  هی -

 اشاره اش را به دندان گرفت و گفت: انگشت
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 . نجاستینبود که ا ادمی! اصال يوا -

 و دفترش را جمع کرد و ادامه داد: کتاب

 شه. فردا هم که امتحان دارم. یته درس بخونم. حفظم نمآهس يتونم با صدا یاتاق. آخه نم یکیبرم تو اون  -

 رفت گفت: یکه به سمت اتاق م یدر حال و

 متنفـــرم! یاز درس حفظ کردن -

 دستم غلطاندمش و گفتم: يمن آمد. برش داشتم و تو ياز دست مادر رها شد. قل خورد و تا کنار پا يدیمروار

 سر پاست. يدونم چطور یچشماش سرخه. اصال نم یخوابیاز شدت ب شهیخدا کنه خوابش ببره. هم -

 کرد و گفت: نییباال و پا یرا کم نکشیع مادرم

تا حاال؟ واال به خدا  دهینکش مارستانیبچه گذشته؟ موندم چطور کارش به ت نیبه ا یچ یدون یراحته مادر؟ م يفکر کرد -

همه  نیانسان بتونه ا هی شهیباورش م یکنه. ک یراست م یمو به تن هر آدم دهیکه کش ییمقاومت. تصور زجرا نیداره ا نیآفر

 رو تحمل کنه؟ بتیمص

 .دپوشیبرگ و بار و سف یب اطینگاه کردم. به ح اطیبه ح دیمروار زیسوراخ ر از

 نیاما دووم آورد. چون از ا ده،یعقلش رو از دست م ایکنه  یم یخودکش ای رهیم یم ایآره. بعد از اون اتفاق مطمئن بودم  -

 بود. دهیترشم رو هم دبد

 .دیآه کش مادر

دونم  یاومد. نم یم نجایا شتری. کاش حداقل بشییواسه تنها رمی. بمشیمادر یواسه ب رمیبچه. بم نیواسه دل ا یاله رمیبم -

داره. ن یفرق چیخدا با شما دو تا واسم ه يقدر سرده. به خداوند نی. چرا ارهیقدر گوشه گ نیکنه! چرا ا یم يقدر دور نیچرا ا

دستمون رو گرفت و  میشد یغرق م میداشت گهیکه د یدرست وقت ده؟یدادمون رس هکم ب ده؟یمگه کم زحمتمون رو کش

رو  يرو داره. خونه ا يتو و شاد يهمه هوا نیواسش جور کرد. ا یخوب نینجاتمون داد. پدرت رو اون به ما برگردوند. کار به ا

که  يهمه جوونمرد نیپسر با ا نیا فیکرد. حقا که برادر همون مرده. ح يازسازتنه ب هیشد  یسرمون خراب م يکه داشت رو

 بلد بودم! یواسش کرد! کاش راه يکار هیشد  یخودش بپوسه. کاش م يو انزوا ییتو تنها يجور نیا

 مادرم گذاشتم و گفتم: لیوسا يرا تو دیمروار

 هیزنه  یخوابه و باهامون حرف م یم ایخوره  یم يناهار هیخونمون  ادیکه م نیجوشه. هم یاالن خوبه مامان. با ما م -

که  یاول ي. روزایکن یکه االن کنارمونه خدا رو شکر م ینی. اون وقت به خاطر همینیبب هیرفتارش رو با بق دیمعجزه ست. با

 یاالن کلشدم.  یکرد قبض روح م ینگام م یشد باهاش حرف زد. وقت ی. اصال نمدمیترس یازش م یبودمش مث چ دهید

 .ستیاون آدم سابق ن گهیعوض شده. د شییزایچ هیافتاده، اما  یچه اتفاق قایتونم بگم دق یکرده. نم رییتغ یلیعوض شده. خ

 کرد و گفت: ینچ نچ مادرم
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 که بهش شک داشته باشم، نه به خدا! نیبره. نه ا نجایبه خدا اگه دو تا دختر جوون تو خونه نداشتم محال بود بذارم از ا -

. فقط شما شیکنه واسه مردونگ یحرکت نابجا. آدم حض م هیزشت، نه  یشوخ هینگاه بد، نه  هیاندازه چشمام قبولش دارم. نه 

 یدرست يغذا هیکنه. حداقل شب به شب  یطفلک که همش داره کار م نی. وگرنه ادهیو لباس پوش يبا روسر نیشیمعذب م

کنه.  یآدم خوف م ییبره. تو تنها یدارم اگه تنها نباشه راحت تر خوابش م. من شک ندیخواب یم یراحت يجا هیخورد و  یم

. استی. خونه شم که اون سر دنبهتونه بخوا یکه نم نهیسراغش. هم ادیبده م يخاطره  یهرچ بته،یمص یدرده، هرچ یهر چ

 پسر، کباب! نیلم کبابه واسه ا! مادر، دیتونم هر روز برم بهش سر بزنم و واسش غذا ببرم. ه یپا دردم که نم نیمنم با ا

در هول و وال  شهیکه به خاطرش هم یام بود. قسمت بزرگ یاز زندگ یقسمت اریجا برخاستم. دل نگرانش شده بودم. دان از

 نیرختخواب و سرش را ب انیاست. نشسته م داریکه ب دمیسرم انداختم و آهسته گوشه در را باز کردم. د يبودم. شالم را رو

 زد: میقصد برگشت کردم که صدا عیربر تن نداشت. س راهنیته بود. پدستانش گرف

 تو شاداب. ایب -

 در را باز کردم. يال شتریب یلباس تنش نبود. من گر گرفته بودم. کم او

 آخه ... -

 گفت: یرا برداشت و با بدخلق راهنشیرا دراز کرد و پ دستش

 بابا! توام. ایب -

 را بست و بعد وارد شدم. شیها تا تمام دکمه ستادمیدم در ا همان

 ن؟یدیخوب خواب -

 فرو برد و گفت: شیموها يده انگشتش را تو هر

 نه. خوابم نبرد. -

 م؟یما سر و صدا کرد ایچرا؟ جاتون راحت نبود  -

 کنار زد و بلند شد. شیپا يرا از رو پتو

 کدوم. چیه -

 جلو رفتم. پتو را از دستش گرفتم و گفتم: عیسر

 .نیکم خوش اخالق ش هیبهتون که  دمیتازه دم م يچا هیکنم. االنم  یمن جمع م -

 و با همان خلق تنگش گفت: دیشالم چرخ يرو نگاهش

 مادر بزرگ. یمرس -

 .دمیخند

 مادربزرگاست آخه؟ هیمن کجام شب -

 شل کرد و گفت: یرا کم کمربندش
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 شدن تو رو ندارم. دیصله سرخ و سفبذارم تو شلوارم. حو رهنمویخوام پ ی. مرونیهمه جات. االنم برو ب -

 در هم گوشه لبش تکان خورد و گفت: يحرفش سرخم کردم. با همان اخم ها نیهم

 .ياز اون ور بوم افتاد گهیتو د -

 :دیرفتم. مادر پرس رونیو تشک را با هم بغل زدم و از اتاق ب پتو

 شده؟ داریب -

 رفتم. یگفتم و به سرعت به اتاق بغل يا "بله" نیهم ي. برادیایانقالب درونم به چشم ب دمیترس

 زد. یبود. با مادر حرف م سیخ شیبردم. صورتش را شسته و موها يچا شیبرا

 نمره چشماتون باالتر رفته. گهیشاداب م ن؟یاریچرا انقدر به خودتون فشار م ن؟یریمگه قرار نبود کمتر سفارش بگ -

 با محبت گفت: مادرم

 .ضمیمرعادت کردم پسرم. کار نکنم  -

 ن؟یگ یهست چرا به من نم ینبود. اگه هنوز مشکل نیقرار ما ا یول -

 گفت: يرو به من کرد و به تند و

 دونم؟ یهست که من نم یها شاداب؟ مشکل -

 و وسواس گونه بود. بینسبت به او عج شیاو مادرم است. واکنش ها يخانه برا نیعضو ا نیدانستم مهم تر یم

 کار کنم؟ یچ نیگیده. م یاما گوش نم ه،یمن و بابا کاف. درآمد ستین ینه مشکل -

 را نصفه خورد و گفت: شیچا

 برم. یرو با خودم م یاطینداره. من چرخ خ دهیفا يجور نیا -

 شتاب زده گفت: مادرم

از صبح تا سه تا که  نی. ارهیحوصله م سر م یکرده، ول ازمونین ی. اول خدا و بعد لطف تو بستین اجینه. به خدا از سر احت -

 خوبه؟ رم،ینگ شتریسفارش ب هی يهفته ا دمی. باشه، قول ميکاریکنم از ب ی. تنهام. دق مستنیشب خونه ن

 شدند. یاش باز نم یلعنت يها اخم

. در نیدیسوزن زدن چشماتون رو از دست م نی. با اشهیوضع نشستن درد پاتون بدتر م نیبه هر حال از من گفتن بود. با ا -

 .ستین يخبر یاطیاز چرخ خ گهیبدتر شده باشه د تتونیوضع نیریکه دکتر م يسر نیاگه ا جهینت

ام برسد. لبخند و برق چشمانش گواه حال  دهیرفت. خدا به داد مادر پسر ند ینادر اما دلچسب قنج م يمحبت ها نیمن از ا دل

 خوبش بود.

 نگران من نباش مادر. راحت باشه. من حواسم به خودم هست. تو دل التیچشم پسرم. چشم. خ -

 و کاپشنش را برداشت و گفت: دیرا پوش ورشیرا باز کرد. پل شیاخم ها یآخر مادر کم جمله

 .تونییرای. ممنون از پذرمیم گهیمن د -
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 گفت: يبا دلخور يو پدر را صدا زدم. شاد يشاد

 هنوز. دنیدارم. طرحام رو هم ند یسوال درس یمن کل -

 گفت:و  دیکفش را باال کش پاشنه

 ادداشتیرو واست  راداشی. اارهیسواالت رو از شاداب بپرس. اگه بلد نبود به من زنگ بزن. طرحات رو هم بده شاداب واسم ب -

 . خوبه؟یکنم تا برطرفشون کن یم

 نبود، اما گفت: یراض يشاد

 .نیموند یم شتریکاش ب یباشه. ول -

 اخم هم نداشت. گرینزد، اما د لبخند

 .امیبازم م -

 رفتم. نیماش يو من تا پا میاش کرد یو پدر تا دم در همراه من

 در گذاشت و گفت: ییلبه باال يرا باز کرد، اما قبل از سوار شدن دستش را رو نیماش در

 ینم کیتو چ کیچ هیسهراب نیبا ا ادمی. زیکن ی. ساعت هفت کار رو تموم میمون یشرکت نم روقتیبه بعد تا د نیاز ا -

فرستم  یرو م یکی ای امیخودم م ای یزن یبه من زنگ م دیاومد که کارت طول کش شیپ یمشکل هی ،یوقت هی. اگرم یش

 ؟يدیفهم ،یش ینم یسهراب نیسوار ماش يشرکت موند واگه تا خود صبحم ت یحت یطیشرا چیدنبالت، اما تحت ه

 د و گفت:دا نییرا پا نیماش شهیباز کردم تا بپرسم چرا، اما مهلت نداد. سوار شد. ش دهان

 شده. رمیکه گفتم. االنم برو تو خونه. د نیچرا و اما و اگه نداره. هم -

 عقب رفتم و گفتم: یکم

 .نی. مراقب خودتونم باشنیکن یباشه. آروم رانندگ -

 داشت. منتظر ماند تا در خانه را ببندم و بعد رفت. نیبود، اما گوشه چشمش چ يجد صورتش

که  یی. جادمیرفتم تا به پله ها رس شیپ اطیآبان ماه. دستانم را بغل زدم و آرام آرام در ح يدبود، اما نه به سر يسرد زمستان

 باران وحشتناك و شالق وار نشسته بود.  ریز اریدان شیپنج ماه پ

 کردم. مادر صدا زد: اطیبرداشتم و قصد ح ییپتو

 تو کجا؟ -

 و گفتم: دمیچیام را دور خودم پ یبزرگ و بافتن شنل

 تونم تحمل کنم. ی. نمششیپ رمیم -

 بر لب راند و گفت: یال اله اال الله مادر

 بره. یداخل. با اون تب وحشتناکش، زبونم الل جون سالم به در نم ادیکن ب شیراض -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٣١٠ 

پله صامت و  يچانه اش ستون کرده و رو ریشدم. دستانش را ز اطیو داخل ح دمیرا پوش میها ییسرم را تکان دادم. دمپا فقط

دادن هم نداشتم،  يبرا ییگفتن نداشتم. تسال يبرا یدوشش انداختم و کنارش نشستم. حرف يرکت نشسته بود. پتو را روح یب

عوض شده  میبرا فیجنگ. تمام تعار يغم، معنا يمعنا ،ییتنها يمعنا ،یبدبخت ي. معنادمیفهم یرنج را م يچون تازه معنا

خوشبخت بودم.  یعنیتوانستم به آغوشش پناه ببرم  یداشتم که م يمادرکه  نیداد. هم یعذابم نم یپول یب گریبودند. د

 یحت يزیچ نیدر مورد همچ دیکش یم اریکه دان يدر برابر درد دمیکش یمضحک شده بود. خجالت م میبرا یشکست عشق

 نییبه پا دیبا یزندگبودم در  دهیشکر دارد. فهم يجا یزندگ شهیهم وجود دارد. هم يبدتر شهیبودم هم دهیفکر کنم. تازه فهم

نفس مرا  اکویشد. از دست دادن د یراحت م شیها یو سخت نیریش یدست خودم نگاه کنم نه آن باال باالها. آن وقت زندگ

 دگاهیها و د تیاولو اکویبودم. مرگ د نیزم يآدم رو نیغم تر یو ب نیمن خوشبخت تر اریبا دان سهیدر مقا اهم گرفته بود، ام

شده مادرم. فقط از هر  فیضع يچشم ها ایخوردم و  یغصه نم يو کفش نداشته شاد فیک يبرا گرید. ددا رییرا تغ میها

عشق  يکم است. برا یلیدوست داشتن خ يبودم فرصتم برا دهیمکردم. فه یابراز عشق به خانواده ام استفاده م يبرا یفرصت

زود  ای ریدانستم که باالخره، د یملموس شده بود. م میرابودم. مرگ و از دست دادن ب دهیرا به چشم د ایدن یرحم یب دنیورز

 يزیبه اندازه پش یزندگ بودم دهیلحظه از زمانم را از دست بدهم. فهم کی یحت دیافتد و نبا یاتفاق م زانمیعز ایخودم و  يبرا

 دهیخته بود. فهمچشمم رنگ با شی. مشکالت پدنیمدام حسرت خوردن، مدام آه کش ختن،یارزش ندارد. ارزش مدام اشک ر

کند و با چند قطره  یرا تحمل م يزیو هر چ استیدن نیموجود ا نیسخت جان تر ،يریضعف و فناپذ نیبودم انسان در ع

او نبودم و از جنگ  يکردم که جا یکردم. شکر م یخدا را شکر م دمید یرا که م اری. دانردیم یدل شکسته نم کیاشک و 

داشتم،  زهیکردم که هنوز انگ یندارد. شکر م ییمن جا ياو در خواب ها يکه کابوس ها کردم یدانستم. شکر م ینم زیچ چیه

 یمداومم عقم م يها يده بود، از خودم و ناشکریکه چگونه به آخر خط رس دمید یاو را م یداشتم. وقت دیشوق داشتم، ام

 شد. یام چندشمم م یام، از کم تحمل یطاقت یگرفت. از ضعفم، از ب

شود.  یگذرد و تمام نم یهم نم قهیپنج دق چ،یپنج روز که ه یعمر! گاه کی یعنیپنج روز  ی. گاهیلیخ یعنیز پنج رو یگاه

 ای. پنج روز با تمام دنمیو در سکوت به هم زل زد میگوشه خانه نشست اریپنج روز از همان پنج روزها بود. پنج روز من و دان نیا

 ی. هر شب فکر میتا بفهم یداشته باش یپنج روزها در زندگ نیاز ا دیت، نه، بانکن کم اس ر. فکمیدیو از همه بر میقهر کرد

. رختخوابم را دم اتاقش پهن کرده دمیخواب یو نم دمیخواب یم اریشب آخر است. هر شب با وحشت از دست دادن دان نیکردم ا

 یرا هم م شینفس ها تمیر يو کند يتند ی. حتدمیشن یچسباندم. فکر نکن نم یشدم. گوشم را به در م یم داریبودم. ب

 میهمه را قا میهرچه طناب داشت م،یهرچه قرص داشت م،ی. هر چه چاقو داشتیتا حال مرا بفهم یتجربه کرده باش دی. بادمیفهم

از  نیاز ا شتریب دمیترس یرا پاره کند. م اتشینخ نازك ح دمیترس ی. میخودکش يایمرگ! فوب يایداشتم، فوب ایکرده بودم. فوب

عشق نافرجامم بود، نه!  يادگاریکه  نیبود، نه به خاطر ا اکویکه امانت د نیاز دستم برود. نه به خاطر ا دمیترس یدستم برود. م

را داشتم که  ي. حس مادردمیبودم. خودم کشتمش و خودم نفس در دهانش دم دهیرا به چشم د اریمن مردن و زنده شدن دان

زدم مثل  ینگه داشتنش دست و پا م يو ترحم نبود. برا يام از سر دلسوز یرانشد. نگ یم ربچه اش مقابل چشمش پرپ
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دانستم که  ی. می. از سر انسان دوستفهیبلکه از سر وظ ،يزند. نه از سر دلسوز یدست و پا م ضشینجات مر يکه برا يدکتر

 یند تا شاداب و شاداب ها راحت زندگباخته بود گرا در جن زشانیکه همه چ یو کسان یها از کس اریو دان اریمراقبت از دان

 من است. نید يادا يمن است. افتخار من است. تنها راه برا فهیکنند، وظ

 یبه مراقبت داشت. سکوتش طوالن يازیبود و نه ن یکردم. نه در فکر خودکش یبود که فکر م يزیمقاوم تر از آن چ اریدان یول

شد، به  یکه جان به لب م یگذاشت. گاه یصبورانه بحران را پشت سر مکرد.  یشد، اما صبورانه تحمل م یتر م یو طوالن

گرفت  یآرام م ر،یپس از خوردن ش رخواریکودك ش کی نیکرد که ع یدانم چه حس م ی. نمدشییبو یبرد. م یمادرم پناه م

ام  چارهیاش ب يصبوراش چشممان را به اشک و خون نشانده بود.  یکس یو ب تیزد. مظلوم یآتشمان م اری. داندیخواب یو م

 بیطور مظلوم و غر نین ببرد اما ایرا بشکند و از ب زیشود و همه چ وانهیکاش باز د يکردم ا یکرده بود. آن قدر که آرزو م

جان  اریبار، اما حال دان کی ونشیبار است و ش کیمرا از پا در آورده بود. مرگ  اکویاز مرگ د شتریب ارینباشد. حال خراب دان

 و لحظه به لحظه بود. یشگیدادن هم

را از جلو به هم آوردم. آب از سر و صورت و  شیدوشش انداختمش و لبه ها يخورد. دوباره رو زیشانه اش ل ياز رو پتو

 شد. التماسش کردم: یشده بود و از تنش حرارت متصاعد م رنگیاز سرما ب شی. لب هادیچک یم شیموها

 داخل. میبر نیای. بنیکن یپهلو م نهیبد هست. س یاندازه کاف کنم. حالتون به ی! خواهش ماریآقا دان -

 را گرفتم: شیشنلم آب موها با

. هم خودتون رو هم منو. تو رو نیکن یشه. فقط خودتون رو نابود م یعوض نم یچیشه. ه یدرست نم یچیکارا ه نیبا ا -

 داخل. میبر نیپاش ن،یپرست یکه م یخدا! تو رو به هرچ

به هم  میبود. دندان ها دهیبه تنم چسب میزانو زدم. لباس ها شیپا يتر رفتم و جلو نییپله از او پا کی! یلعنت داد یرا نم جوابم

 شده بودند. یخورد. اشک و باران با هم قاط یم

مهم  رم؟یم یبشه منم م تونیزیکه اگه شما چ نیفکر کرد نیبه ا ن؟یدقم بد نیخوا یآره؟ م ن؟یمنو سکته بد نیخوا یم -

 واستون؟ تسین

شکل ممکن  نیحال تر یشد؟ چند لحظه با ب یچشمانش خوب م رهیچاه ت یسرخ نیا ینگاهش را حرکت داد. ک باالخره

 و گفت: دیچیسرش برداشت و دور من پ يکرد و بعد دستش را باال برد و شنل را از رو میتماشا

 .يلرز یم يدار -

 گرفت. یم يشتریهر لحظه حجم ب میالنه کرده در گلو اندوه

 .امیبرو. منم م -

 شدت سرم را تکان دادم و گفتم: به

 مونم. یجا م نیمنم هم ای م،یریبا هم م ایرم.  ینه، نم -

 صورتش را با کف دست پاك کرد و گفت: آب
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 خوبه. بارون رو دوست دارم. نجایا -

 زدم و با داد گفتم: شیزانو يمشت رو با

 چرا؟ ن؟یکن یم تیچرا انقدر منو اذ ن؟یرحم یآخه چرا انقدر ب. نیشیتر م ضیمر ن؟یفهم ی. منیشیم ضیمر -

 و گفت: دیکش یآه

 شم. پاشو برو داخل. پاشو. ینم نیتر از ا ضیمر -

 پله نشستم و گفتم: يرو

 مونم. یجا م نیباشه. پس منم هم -

ت سرش راه افتادم. دستش را برخاستم و پش عیاز جا بلند شد. من هم سر یحرف چیه یبود. ب یدفعه اش از سر کالفگ نیا آه

 زنگ در بلند شد. برگشت و نگاهم کرد. تند گفتم: يگذاشت صدا رهیدستگ يکه رو

 کنم. یمن باز م -

 گفت: جانیخودشان را داخل انداختند. تبسم با ه نیدوان دوان به سمت در رفتم. به محض باز شدن لنگه در تبسم و افش و

 شاداب! -

دست مرد مبهوت  يرا تو لیموبا ی. گوشدیدو اریمهلت نداد. به سمت دان نینشستم. افش هجومشان شوکه شدم و عقب از

 مقابلش گذاشت و گفت:

 !اکوید ار،یدان -

 

 :اریدان

 يرا رو میمبل لم دادم و پاها يرا گرفتم. تا تماس وصل شود رو ییروشن کردم و شماره دا يگاریبه خانه س دنیمحض رس به

 گذاشتم. زیم

 ؟ییجان دا -

 سالم. -

 ؟یسالم پسر. خوب -

 دادم و گفتم: رونیام ب ینیرا از ب گاریس دود

 ن؟یخوبم. شما خوب -

 زد: سرفه

 .رمیباهات تماس بگ میخواست ی. اتفاقا ممیهمه خوب -

 شده؟ يزیچطور مگه چ -

 نه. فقط دلمون واست تنگ شده. -
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 .دمیکش یراحت نفس

 ن؟یکرد افتیرو که فرستادم در یپول -

 .ياریانقدر به خودت فشار ب ستیبار هزارم، الزم ن ياما برا آره، -

 تکاندم. يگاریجا س يرا تو گاریشدم و خاکستر س خم

 باشه، از هر لحاظ! نیبهتر زیخوام همه چ یم -

 طور هم هست پسر جان. من که هنوز نمردم. نیهم -

 و گفتم: دمیرا مال گردنم

 ممنون. حالش چطوره؟ -

 .دیخند ییدا

 بهش. دمیرو م یهندستون کرده. گوش ادی يبدجور لشیاتفاقا ف !یعال -

 کار متنفر بود. نیبرداشتم. از ا زیم ياراده پاهام را از رو یب

 سالم داداش. -

 بود؟ یکاف "صدا نیا دنینعمت هنوز شن" يتنم را گوش کردم. چند بار شکر کردن برا تمام

 ؟یسالم. خوب -

 ؟یخوب ؟ي. تو چطوریمرس -

 کرد. یو بغضم را علم م یعذاب آن پنج روز را تداع شیام نبود. صدا یتفاوت یزدم از ب یها اگر سرد حرف مروز نیا

 خوبم. -

 مرتبه؟ یچه خبر؟ همه چ -

 شکرت! ،يدار یاگر وجود خارج ،یاگر هست ا،یخدا

 خوبه، مرتب. یهمه چ -

 اوضاع احوالت چطوره؟ گردنت؟ خوابت؟ خوراکت؟ ؟یخودت چ -

 آن پنج روز را ببر و برنگردان. ،يدار یاگر وجود خارج ،یهست اگر ایخدا

 ره؟یم شیخوبِ خوب! نگران من نباش. تو بگو. درمان چطور پ -

 اش. یازپامید ي. از همان خنده هادیخند

دکترا. بخورم المصبا. باز صد رحمت به  یچیذارن ه یپرس چلوکباب. نم هیان، اما من نه. دلم لک زده واسه  یکه راض نایا -

 نیاومدم خونه هشت جفت چشم رو دهن من زوم شده. واسه آب خوردنمم از ا یبودم وضعم بهتر بود. از موقع يبستر یوقت

 پسر. هی. خالصه بد اوضاعرنیگ یاحساس اجازه م یب يدکترا

 و گفتم: دمیقاب عکس کنار مبل کش يرا رو انگشتم
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 .گهید یکن تیرعا دیحتما الزمه. با -

 . جون داداش اومدم اونجا تو هوامو داشته باش.یمرخص امیدارم م نمیشورش رو در آوردن. واسه هم نایانه بابا.  -

 و گفتم: دمیچه گفت، اما ناگهان از جا پر دمینفهم اول

 ؟یک ؟یگیم يجد ؟یچ -

 .امیهفته ب نیآره. فکر کنم تا آخر ا -

 .دیکوب یم نهیبه س قلبم

 اد؟یب شیپ ینکنه مشکل دن؟یازه مبهت اج ست؟یواست بد ن شه؟یمگه م -

 . خدا ...دیخند

 نرم. مارستانیتونم ب یتا سه هفته م ییو دارو ییغذا میرژ تینه. با دکتر حرف زدم. به شرط رعا -

 کردم. یتند ط ي. عرض اتاق را با قدم هادیکش یم ریت گردنم

 نکن لطفا. یوونگی. دادیب شیپ یبگذره. نکنه مشکل گهیکم د هیکارو نکن. بذار  نی! اسکهینه. ر -

خواد  یکلفته. دلم م یلیپوستش خ یعنیمشت بندازه و هر پنج بار شکستش بده،  لیکه پنج بار با عزرائ ینترس پسر. کس -

 رو با تو باشم. دیع

 گفتم: عیسر

 اونجا. امی. خب؟ من مامیباشه. من م -

 .دمید یقشنگش را از پشت تلفن هم م يلبخندها

 .ارمیدارم وگرنه دووم نم یاساس يقوا دیتجد هیبه  ازیواسه خونمون تنگ شده. ن ران،یباشم. دلم واسه ا رانیخوام ا یم -

آن  يزدم و سرم را رو واریبار دومم باشد؟ دستم را به د نیکنم که ا مانشیگرفت پش یکه م یماتیتوانسته بودم از تصم یک

 گذاشتم.

 ؟یگرفت طیبل -

 .رمیگ ینه. فردا م -

 اد؟یم هم ییدا -

 تحت نظر باشه. دیبا یی. داامینه! تنها م -

 رمق گفتم: یو ب آهسته

 بهم خبر بده. یگرفت طیکه بل نیباشه. پس به محض ا -

 باشه داداش حتما. مواظب خودت باش. -

مم ماهشان هم به چش یستاره ها و حت نیشدم. قبال ا رهیخ یکمرنگ زمستان يمبل پرت کردم و به ستاره ها يرا رو یگوش

 دستم چپاند و گفت: يرا تو یآمد و گوش نیعوض شد. پنج ماه قبل بود که افش زهایچ یلیآمدند، اما از پنج ماه قبل خ ینم
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 !اکوی! داریدان -

 

 ماه قبل؛ پنج

 : اریدان

 نگاه کردم و گفتم: نیشدم و بعد به افش رهیدستم خ يتو یو متعجب به گوش جیگ

 ؟یچ -

 گوشم گذاشت و گفت: يا گرفت و روگفت. دستم ر ينچ بلند نیافش

 .اکوئهیحرف بزن. د -

اش چسباندم و با  نهیرا محکم به تخت س یآوردم و گوش نییکردم. دستم را پا یرا درك نم فیکث یشوخ نی. ادمیفهم ینم

 گفتم: تیعصبان

 بزن به چاك! -

 را گرفت. میبازو نیافش

 ست؟ین تیپشت خطه. حال اکوید گمیبزن به چاك. م ویچ یچ -

را دم گوشم گذاشت.  یهوا؟ گوش نیباران، با ا نیا ریکند؟ آن هم ز یبا من شوخ يزیچ نیکرد سر همچ یجرأت م چطور

 دستش را پس زدم.

 الو بگو. هی يپشت خطه. باور ندار اکوید گمیم ؟ییکجا اریدان -

 ود.داده ب هیتک واریزانو نشسته و به د يکنم. رو دایرا چرخاندم تا شاداب را پ سرم

بگو تا  يزیچ هیحرف بزنه. زود باش  ادیدن ز یزنده ست. پشت خطه. بهش اجازه نم اکویبا توام. چرا ماتت برده؟ د اریدان -

 قطع نشده.

را تکان داد و دوباره  می. بازودمیفهم ینم يزیاصوات نامفهموم چ یبه جز مشت نیافش يام را به در زدم. از حرف ها شانه

 شت.گوشم گذا يرا رو یگوش

 . فقط بگو الو.اریدان گمیبه جون مادرم راست م -

 توانستم. ینم گرینشنوم. د یجواب چیو ه میتوانستم الو بگو یگفتم. نم یهم نم مردمی. منگفتم

 !اریدان -

 کردم. زیتلفن آمد. گوش ت يتکان خورد. صدا از تو میها شاخک

 !اریالو؟ دان -

 .دیلرز زانوانم

 داداش! -
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 ام را حس کردم. يده و بازگشتشان به مرمع اتیمحتو خروش

 ؟يشنو یالو؟ صدامو م -

 کند. يرحمانه با من باز یطور ب نیکه انقدر پست بود که ا یکیاو؟  هیشب یکی ایبود؟  خودش

 اونجاست؟ اریالو ... دان ن؟یافش -

 .دمیرا چسب یخواست دستش را عقب ببرد. با هر دو دست گوش نیافش

 .ری. دوباره بگادینم ییصدا چی. ه! انگار قطع شدهییدا -

خواست  ینداشت. م هیاو باشد. شب هیتوانست شب یکس نم چیبود، اما خودش بود. ه ضیبود. مر فی... نه ...خودش بود. ضع نه

 .ختمیحنجره ام ر يخواست باز هم برود. تمام توانم را تو یقطع کند. م

 الو ... -

 !اریدان -

 ه بود، اما خودش بود.آمد. ته چا یاز ته چاه م شیصدا

 منم، منم داداش. ار،یدان -

 .دمیفهم ی. مدیکش یحرف زدن درد م يبرا

 .اکویمنم ... د ؟یهست اریدان -

 بود؟ اکویکه آمد برق از تنم رد شد. د اسمش

 بگو. منم! خودمم! حرف بزن. يزیچ هی! اریدان -

 قطره بزاق هم در دهانم وجود نداشت. کی یحت

 ؟ییتو -

 بود؟ حالیقدر ب نیا چرا

 آره داداش خودمم. -

 با من کرده بودند؟ يکار نیبود؟ زنده بود و من ؟! چطور چن زنده

 ؟یخودت -

 ... نی... افش نیافش ؟یخوب اریمعلومه که خودمم. دان -

 کردم: زمزمه

 ؟یخودت -

حرف  نیسوخت. افش یم میسر تا پاسوختم. از  یرفت. انگار آتشم زده بودند. م یم جی. سرم گدیرا از دستم قاپ یگوش نیافش

 زد. یم

 ... حتما!  میریگ یبله، خوبه، شوکه شده. بهتر شه تماس م -
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 .دمیتبسم را شن يصدا

 ول کن اون تلفن رو. هردوشون از دست رفتن. نیافش -

 .دمیضجه مادر را هم شن يصدا

 کرده آخه؟ یبچه چه گناه نی! کمکش کن. ابیامام غر ای -

 گفت: نیافش

 برم. یرو م اری. من داننیاریشاداب رو ب شما -

 دستم را دور گردن خودش انداخت و گفت: نیافش

 مقاومت کن پسر. مقاومت کن. -

 . تبسم داد زد:دیچرخ یم زیهمه چ ا؟یدن ای دمیچرخ یم من

 تونم بلندش کنم. یکمک من. نم ادیب یکی -

 شده بودم. فیم داشت. چقدر ضعمحکم نگه نیشاداب! آخ! خواستم برگردم تا کمکش کنم. افش آخ

 ؟یدرك کن یتون یم ؟یفهم یزنده ست، م اکوی. دیخوشحال باش دیتو االن با -

 کردم. یرا درك نم یزندگ نیا زیچ چیتوانستم. ه ی! نمنه

 ؟يدیگوش م اریدان -

 لب گفتم: ریشاداب را گرفته بودند. ز يبازو ریرا نگاه کردم. تبسم و مادر ز اطیح يرا چرخاندم و تو سرم

 .نیافش -

 جانم! جانم بگو. -

 نمرده. اکوید -

 .دندیلرز شیها شانه

 منو کشتن. یول -

 مالحظه زار زد. یمن گذاشت و ب نهیسر بر س نیافش

 

 ماه قبل؛ پنج

 : شاداب

که در  پنج روز نی. مثل تمام انمیب یکردم خواب م یشد. فکر م ی. باورم نمستمیگر یو وسط خنده م دمیخند یم هیگر انیم

دادم و درد  یلبم فشار م يرو میگرفتم. دندان ها یم شگونین میحضور داشت و زنده بود. از دست و پا اکوید میتمام خواب ها

 دهیسیخ يو کمکم کرد لباس ها ختی. تبسم به زور چند قطره آب در دهانم رتگرف یام شدت م یکردم خوش یرا که حس م

 و گفت: دیچیپ میدور موها يام را عوض کنم. حوله ا
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 . شهیاالن گرمت م -

 و گفتم: دمینفس کش یسرخوش با

 . ستیمن که سردم ن -

 و گفت: دیرا باال کش شرتمیسو پیز

 . نیبش يبخار نیکم کنار ا هی ایخوره؟ ب یمنه که به هم م يدندونا يصدا نیپس ا -

 را از دستش نجات دادم و گفتم:  خودم

 .اریدان شیخوام برم پ ینه. م -

 افتاده بود. کنارش نشستم و گفتم:  شیبا حوله به جان موها نیهم لباسش را عوض کرده و افش او

  ن؟یخوب -

 گفت: ادیزد. با فر یدر چشمانش موج م یکه خوب نبود. خشم و کالفگ نگاهش

 رو بده من. تیلعنت لیولم کن. اون موبا نیاَه افش -

 حوله را کنار انداخت و گفت: نیافش

 . میریگ ی. بعد تماس میکم آروم ش هی. بذار یهست یاالن عصبان -

 زد. یم رونیچشمانش آتش ب از

تو  بیرو تا ترت تیکنم. بده اون گوش یخراب م هییکایدکتر و پرستار آمر یسر هرچ يرو، رو مارستانیآروم شم؟ من اون ب -

 رو هم ندادم. 

 نشست و گفت:  نیگشتم. افش یدنبال سوراخ موش م دیبود که با ییآن وقت ها از

 ي. بچه هاي. خونه هم که نبوديرو که پوکوند لتی. موباينابود کرد یداشت یارتباط لهیوس یکه تو هرچ هیاونا چ ریتقص -

دادن؟ تازه  یبهت خبر م دیبا يممنوع المالقات. چه جور ایبوده  هوشیب ایهم که  اکویشرکت هم که ازت خبر نداشتن. د

 یتو سکته م ی. اون بنده خدا هم داشت از نگرانتییمن و شهاب رو داده به دا هکه فورا شمار تونسته حرف بزنه اکویامروز د

 کرد.

زدند. هرچه زمان  یم رونیب يگریپس از د یکیگردنش و دستانش  يها رگیمو یاش سرخ شده بود. رگ ها و حت یشانیپ

 گرفت. یاوج م شتریشد خشمش ب یتر م لیاش تکم ياریگذشت و هوش یم

 که حرف زد گفت مرده و دستگاه ها رو ازش جدا کردن. يبار نیاحمق گفت مرده. آخر کهیزن اون -

 بودم.  دهیپنج روزش را لحظه به لحظه د نیکه ا ی. مندمیفهم یرا من م شیصدا ارتعاش

 ؟یرو دادن؟ به چه حق يخبر نیمطمئن نبودن همچ یچرا وقت -

 گذاشت.  اریدان يپا يدستش را رو نیافش

 بوده گذشته. ی. هرچیخوشحال باش دیاالن با ی. حق با توئه، ولباشه -
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 اش مچاله کرد.  يقو يمشت ها يرا گرفت و تو نیافش قهی

 به من گذشت؟ یچ یدون یراحت گذشته باشه، اما من ... من ... تو م دیواسه تو شا -

 کرد و گفت:  يگریانجیم مادرم

به  یدونم چ یم یبهت گذشته. بهتر از هرکس یدونم چ یمن م ؟يدیبچس یرو واسه چ یطفل نیا قهیآروم باش پسرم.  -

که برادرت  یخدا رو شکر کن دیاما با ،يشد تیاذ یلیشه. درسته خ یعوض نم يزیکردن که چ دادیبا داد و ب یسرت اومد، ول

 ؟ي. قبول ندارهارز یم ایخبر خوب به تموم اون سخت نیزنده ست. ا

 و گفت:  را رها کرد نیشل شد. افش دستش

 .ریاون شماره رو. بگ ریبگ -

 در آورد. به خودم جرات دادم و گفتم:  بشیرا از ج لیاطاعت کرد و موبا نیافش

 م؟یکه ما هم بشنو کریرو اسپ نشیبذار شهیم -

 را تکان داد و گفت:  سرش

 باشه. -

 پاسخ داد:  یجوان يدو بوق صدا یکیگذاشت. بعد از  نیزم يرا رو یگوش

 جان. نیالو، افش -

 جواب داد:  اریدان

 منم شاهو! -

 گفت:  تیجوان چند لحظه مکث کرد و بعد با عصبان مرد

 به تو بگم؟ ی! من چاریدان -

 تر کرد.  يرا جر اریدان ادشیفر

 یدون یبود؟ م نیا نیگفت یکه م ماریو احترام به همراه ب ماریبود؟ حقوق ب نیا نیگفت یکه م کایآمر کایبگم؟ آمر یمن چ -

 مرگ رفتم و برگشتم؟ يچند روز چند بار تا پا نیتو ا یدون یکار کرد؟ م یبا من چ مارشونیاحترام به همراه ب نیا

 عقب ننشست.  شاهو

به هر  م؟یدیکش یچند روز ما چ نیتو ا یدون یتو م ؟یتماس نگرفت هیچرا  ؟يرو چرا خاموش کرد تی. گوشیمقصر خودت -

 .رانیا امیگرفتم که ب یم طیاشتم بلد گهی. دمیکن داتیکه پ میزد يدر

 را بلند کرد و مقابل دهانش گرفت و گفت:  یبا حرص گوش اریدان

 ی. انتظار داشتمیدستگاه رو ازش جدا کرد گهیمرده. م گهیهم بدهکار شدم. اون پرستار انسان دوستتون م يزیچ هیعجبا!  -

 شن؟یتا مرده زنده مکار کنم؟ منتظر بمونم بلکه معجزه شه؟ مگه در سال چند  یچ

 آمد.  ییدا يصدا



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٣٢٠ 

 ! پسرم.اریدان -

 داد و با عجز گفت:  رونیبرد و نفسش را ب شیموها يرا تو دستش

 !ییدا -

 پر صالبت و محکم بود.  شهیمثل هم ییدا

 .گهید دکنترل نشده کار دستمون دا يتایعصبان نی. همیبه خودت مسلط باش دیاما با ،يدونم تحت فشار یآروم باش پسر. م -

 زد.  ینیخشمگ پوزخند

 اتفاقات منم، نه؟ نیهه هه. مقصر همه ا -

 با آرامش جواب داد:  ییدا

. دکتر دیطول کش قهیپنج دق شیکرد، پنج بار! که آخر یقلب ستیپنج بار ا اکویدست به دست هم داد. د ینه پسرم. همه چ -

 یبه ذهن دکتر م یچ فته،یم یچه اتفاق شه،یم یدونم چ یاما نم ده،یکنه. پرستار هم به ما خبر م یعمل رو تموم شده اعالم م

 یو با همون شوك قلبش بر م دهیبهش م گهیشوك د هیداره و  یدوباره بر م تهگذاش نیرو که زم یرسه که دستگاه شوک

کدومش  چیه ه. من فقط سه تا شماره ازت داشتم که بمینکرد داتیجا پ چیاما ه م،یگرده. ما بالفاصله باهات تماس گرفت

 ه؟ی. خودت قضاوت کن. مقصر کيداد یجواب نم

 برگشتند.  یعیبه حالت طب شیرفتند و رگ ها نیکه انقباض عضالتش از ب دمید

 ؟یهست یهنوز عصبان ای یبا برادرت حرف بزن يخوا یم نمیحاال بگو بب -

 و گفت:  دیگردنش کش يرا چرخاند و به من نگاه کرد. دستش را رو سرش

 خوام. ی.. مآره . -

 را برداشت و به اتاق رفت. انگار نه انگار که من هم ... یانصاف گوش یب و

 :اریدان

 

گرفتم. هرگز به صداقت و نجابتش  شیرا خاموش کردم و راه شرکت را در پ نیشدم. ماش مانیشاداب را گرفتم و پش شماره

شاداب سوءاستفاده کند. ساعت را نگاه کردم.  یعاطف از خالء دمیترس یشناختم. م یرا خوب م قمیشک نکرده بودم، اما رف

صورت متفکر و نگاه غرق شده  دنینرم وارد سالن شدم و از د يو با قدم ها ههنوز هفت نشده بود، اما شرکت خلوت بود. آهست

 و گفتم: دمیکش ینفس راحت تورشیدر مان

 ؟يزل زد يجور نیا یبه چ -

 خند زد و گفت:من لب دنیرو برگرداند و با د بالفاصله

 ن؟یاومد یا سالم! ک -

 کردم و گفتم: دیبه در بسته اتاق سع ینگاه
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 االن! -

 شد و گفت: بلند

 ن؟یکار دار یبا مهندس سهراب -

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 نه. اومدم دنبال تو. -

 باال رفتند. شیابروها

 .نیریدرگ یلیامروز خ نیدنبال من؟ گفته بود -

 یمنحصر به فرد و لخت یآمد. رنگ مشک یخوشم نم ختیر یاش م یشانیپ يهرچند ناخواسته، تو ش،یکه موها نیا از

 چشم بود. يبه تو يقشنگش بدجور

 .میآره! کارت دارم. جمع کن بر -

 زدم و سرم را داخل بردم. او هم مشغول کارش بود. دیبه در اتاق سع يجوابش نماندم. ضربه ا منتظر

 .میریم میسالم. ما دار -

 باز از حضورم استقبال کرد. يبا رو شمانیدو شب پ يرغم دعوا یعل

 .میبزن ییچا هی نیبش ایعجله؟ ب نیکجا با ا -

 .دمیرا شن وترشیخاموش شدن کامپ يبه حرکات شاداب بود. صدا حواسم

 .میبر دی. بامینه. عجله دار -

من و در  انیدختر داشتم. شاداب از فاصله م نیر اجمع بستن ها و اثبات تسلطم ب نیبه ا يدانستم چه اصرار یهم نم خودم

 داد و گفت: دیرا به دست سع یعبور کرد. پوشه زرد رنگ

 مرخص شم. نیندار يامروزم. اگه با من امر يکارها لیگزارش و فا نیا -

خونسرد به نظر  و يکرد عاد یشدم. از نگاه موشکافانه من معذب بود، اما سع رهیخ دیدقت به فرم نگاه و شکل رفتار سع به

 .دیایب

 .نیممنون. خسته نباش -

 پسر است. نیبه کفش ا یگیبودم قسم بخورم که ر حاضر

 .گهیشاداب زود باش د -

 گفت: نیماش يزد. به محض نشستن تو رونینگاهم کرد و از اتاق ب يدلخور با

 .ستین یمن و مهندس سهراب نیب يزیاما چ ن،یکن یفکر م یدونم چ ینم -

 گرد کردم.را  چشمانم
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 یخودت و مهنــــدس سهراب نیب يزیچ هینه که  یهم باشه. من تو رو فرستادم اون جا کار کن يزیچ هینه تو رو خدا!  -

 .یدرست کن

 شد. قرمز

 کار کردم؟ یمگه من چ ن؟یهست یچرا انقدر عصبان -

 و گفتم: دمیبودم؟ چند نفس کوتاه کش یقدر عصبان نیا زیاز چه چ واقعا

 .ادیطرز حرف زدن خوشم نم نیاما از ا ستم،ین یعصبان -

 بود. دهیرنج يکرد و ادامه نداد، اما بدجور سکوت

 به خاطر خودته. گمیم ی. من هرچیخواد اخم کن یحاال نم -

 سر فروافکنده گفت: با

 کنم. یم تیروابطم حد و حدود و مرزها رو رعا يمن تو -

 کردم و گفتم: بهتر از خودش. مقنعه اش را کج یدانستم. حت یم

 کنن. ینم تیرعا هیکه بق نجاستیمشکل ا -

 ... یآخه مهندس سهراب یول -

 .دمیرا بر حرفش

 .نجامیا يا گهید زیرو گفتم. واسه چ یمورد حرف بزنم. گفتن نیخوام در ا ینم گهید -

 و گفت: دیکش یآه

 بد؟ ایخوبه  ؟یچ -

 .نمیبب اکویخبر آمدن د دنیصورتش را موقع شن يترمز کنم و تک تک اجزا ابانیخواست همان وسط خ یم دلم

 بد! دیخوب، شا دیدونم. شا ینم -

 شد، چون باالخره سرش را باال گرفت. کیاش تحر يکنجکاو حس

 .گهید نیخب؟ بگ هیچ -

 سبز بودند. رمیمس يخواستم تمام چراغ ها یم کیبود. امروز که تراف بیعج

 شده؟ ی. چگهید نیبگ ار،یآقا دان -

 شدم. نگاهش کردم و گفتم: یهرگونه تصادف احتمال الیخ یشده بود. ب دهیه سمت اخبار بد کشب فکرش

 گرده. یداره بر م اکوید -

 و در آخر اخم کرد. دیمات شد. بعد خند اول

کند! عکس العملش  هیگر ایناراحت، بخندد  ایدانست خوشحال باشد  یکه نم نی. ادمیفهم یحالش را م یو خراب یدرگم سر

 ناخودآگاه و اخم خودآگاه. اقیهمان بهت، همان اشت ر،یان بود که انتظار داشتم. همان تحهم
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 اکویحال د يآورد. چهار ماه بود که به جا یرا بر زبان نم اکوی. چهار ماه بود که اسم ددیجنگ یماه بود که با خودش م چهار

کردم. چهار ماه بود که در مکالمات  یم حیتشر شیارا بر اکویحال د ییحال دا يو من به جا دیپرس یام را م ییحال دا

 گرفت. یاگر حضور داشت، دور م یشد و حت یک نمیشر اکو،یام با د يریتصو ریو غ يریتصو

مثل  ش،ی. مثل تمام همجنس هااوردیسکوت کرد، اما باالخره تاب ن يریتصو يبار اول و دوم و سوم و دهم تماس ها یط

 ! ایدن نیا يتمام دخترها

 بپرسم؟ یسوال هی شهیم اریقا دانآ -

کوتاهش، بند کردنش  ي. ور رفتنش با گوشه ناخن هادمید یکند. فکر مغشوشش را م یم يکه روزهاست خودخور دمید یم

چگونه شور و  دمید ی. روزها بود که منتظر به حرف آمدنش بودم، چون مبشیعج يسکوت کردن ها ش،یمانتو يبه دکمه ها

تجربه نبودم، اما شاداب ساده  یشود. ساده نبودم. بچه نبودم. ب یخاموش م نینشم دنیبا د اکو،یا دحرف زدن ب يشوقش برا

 کرد.  یکتاب شعر هم راحت تر م کیخواندن احساساتش را از خواندن  نینبود و هم دهیچیتجربه بود. پ یبود. بچه بود. ب

 بپرس. -

 کنه؟  یخونه هم کار م یهم درس م نیمگه نگفت گم،یخانوم رو م نیتون، نشم ییدختر دا -

 دوبل زدم و گفتم: ریبه همبرگر با پن یلیم یب گاز

 آره. چطور مگه؟  -

که چقدر  دمید یبودم. م دهیکه تا کنون د ییاز تمام دخترها شتریداشت. ب یداشت، عزت نفس ينبود، اما غرور دهیچیپ شاداب

 سخت بود. شیمورد برا نیحرف زدن در ا

 بود واسم.  بیخرده عج هیهستن،  یحاتم يآقا شیپ شونیا شهیکه هم نی... نه ا زهیآخه ... چ -

را در آن ها  میگشتم و دندان ها چمیو کشدار داخل ساندو دیسف يرهایبودم. با نگاه دنبال پن دهیرا من هم فهم "بیعج" نیا

 فرو بردم و گفتم:

 .ستین بینه عج -

. اما به هر ردیجواب تمام سواالتش را بگ دنیشد. دوست داشت بدون پرس رهیانم خبا التماس به ده صال،یبا است ،يدیناام با

 آزار دهنده خودم. يبودم. با خصلت ها اریحال من هم دان

 : دیپرس يکم جان تر يمن و من کرد و بعد با صدا یکم

 چطور؟ -

 و گفتم:  دمیمچاله شده در مشتم را اطراف دهانم کش يکاغذ دستمال

 دوستش داره. -

 کرد:  هیتوج عیگرد شد. سر شیباز ماند و چشم ها دهانش

 !هیعیپسر عمشونه، طب یحاتم يخب اون که البته. آقا -
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 . برخالف او من خونسرد بودم. ردیخواست بپذ یزدم. نم پوزخند

 دوست داشتنا. یکیدوست داشتنا، از اون  نینه از ا -

بدهم، چون به  يکنم. بلد نبودم دلدار ینیبلد نبودم مقدمه چ .دیپر شیلب ها یشد. رنگ صورت دیصورتش سف یگندم رنگ

 ! يبا خونسرد رحمانه،یکند. ادامه دادم. ب یرا مخف قتیحق یو زشت یتوانست تلخ ینم یداتیو تمه اتیعمل چینظرم ه

 چیه ایمیه جز کنه. چون اون موقع چشمش ب اکویاما د دم،یرو باخت، من فهم نشیدل و د دیرو د اکویکه د یهمون بار اول -

 .دید یکس رو نم

 زدم:  هیکنا و

 کنه. یعمل م فیضع یلیجور مسائل خ نیداداش من تو ا رندهیکال گ -

 اما باز گفتم:  دم،یشدند را هم د یمحابا در کاسه چشمش جمع م یکه ب ییها اشک

داره  یحرف قدر قدرت نیهمچ دیهم که د نیبود. نشم ایمیمتوجه ک اکویخالصه اون موقع تمام عشق و احساس و توجه د -

 نگفت. یچیو ه دیکنار کش

 انداخت و چنگال را با تمام قدرت در ظرف ساالد مقابلش فرو برد و گفت:  نییرا پا سرش

 رو به شما گفت؟ نایخودش ا -

 . ختیرا برانگ نمیکرد تحس یحفظ غرورش م يکه برا یتالش

 .دمیهمم. همون طور که از روز اول حال تو را فهمف یالزم نبود بگه. من حال آدما رو از چشماشون م -

 بود.  دهیبر دهیبر قشیعم نفس

 االن ... یعنیخب ...  -

 ماندم.  یاز صراحت خودم در عجب م یگاه

 یسختشون رو فراموش نم يروزا قیدونم که مردا هرگز رف یم نویپرسم، اما ا یو نم دمی. نپرسهیبه چ یدونم االن چ ینم -

 کنن.

 کردم.  یاش خال یشانیرا وسط پ خالص ریت

 باشه. تیزن باشه و اون زن، دختر اسطوره زندگ هی قیباشه و اون رف يماریب يسخت روزها يبه خصوص اگه اون روزا -

را بر زبان  اکویهرگز نام د شیها یها و حسرت ها و نگران یاما از آن روز به بعد با تمام دلتنگ ت،ی. در اوج مظلومدیچک اشکش

 .اوردین

 :شاداب

 

 و گفت: دیکش میلب ها يرا رو یرژ گلبه تبسم

 بارم ازش استفاده نکردم.  هی. هنوز مهیعروس يدای. مال خریکوفتت بشه اله يا -
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 و از رنگش کاستم و گفتم: دمیلبم کش يرا رو انگشتم

 . ادیچقدر بهم م نی. ببگهینشو د سیخس -

 نازك کرد و گفت: یچشم پشت

 . یکم قابل تحمل ش هی شیهم از خودت بکن. مگه با آرا یماچ هی يغل کن. وقت کردکم خودتو ب هی! شیا -

 به شکمش زدم و گفتم: یآرام ضربه

 نه؟  ای يرو هم آورد دتیخفه! اون شال جد -

 ساکش کرد و گفت: يرا تو دستش

 . شیگریج یبله! لباس خوابم آوردم، از نوع زرشک -

 ودم را برانداز کردم.خ نهیآ يسرم انداختم و تو يرا رو شال

 کار؟  یخوام چ یلباس خواب م -

 لب خواندم. ریو ز دمیبعد چرخ و

 گرده.  یعشق داره بر م نیگرده، بهش بگ یدنبال خبر م یهر کس -

 دستانش را به کمر زد و گفت:  تبسم

 . میبچه ت باش یسمونیسبه فکر  دی. فکر کنم بانشهیاستقبال، لباس خواب که کمتر يریم يکه تو دار يجور نیواال ا -

 ام انداختم و گفتم: ینیب يرو ینیچ

 شه.  یگرم نم یانگار از اونم آب یکم تو رو آدم کنه، ول هیبود که  نیبه افش دمیام -

 شال را مرتب کرد و گفت:  يها لبه

استقبال  هیالن واسه . اشییدختر دا شکشیتمومه، پ ارم،یرو نم اکویاسم د گهیمن د یگفت یم روزیمگه؟ تا د گمیدروغ م -

قسم حضرت عباس  ایشد؟ دم خروس رو باور کنم  یپس چ ؟ی. مگه قرار نبود فراموشش کنیکن یخودکشون م يساده دار

 رو؟

 گفتم:  ضیخوشم را خراب کرد. شال را برداشتم و با غ حال

با هم مراودات  یهر حال ما االن کل دونه. بعدشم، به یم يزیچ هیحتما  ایب گهیبهم م اریدان یرم. وقت یمن که سر خود نم -

 دارم برم استقبالش. فهی. وظستین يآدم عاد هیکه  اکوی. دمیدار یخانوادگ

 تر بود.  یاز من عصبان تبسم

 ،يدیکش رونیقبر ب يبرادرش رو از تو گه؟ید ستیتو تموم نشد؟ بس ن فهیوظ نیآخه. ا یشناس فهیبابا مراودات! چقدر تو وظ -

و خسته بشه. قبلشم که همش  ییکه نره دستشو رشیز يذار یلگنم م هی. اجازه بده اریخوراکت شده دان پنج ماهه خواب و

داره  اکوید ي! واششیبرم پ دیبا هیبستر اکوید يشد! وا رید اکویناهار د ي! واردقرصش رو نخو اکوید ي. وايخودش بود ریدرگ
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 شتریمگس ماده ب هیچندش تو. پسره به  تیاحساس مسئول نیاز ا استفراغمون گرفت گهی! جمعش کن بابا. درمیمنم بم رهیمیم

 . اکویو د اریو کل زندگت شده دان یبست یاون وقت تو چشمت رو همه چ ده؛یاز تو محل م

 کردند؟ مگر من چه کرده بودم؟ یرحمانه با دل من تا م یطور ب نیام گرفت. چرا مردم ا هیگر

 ادامه داد:  يحن آرام تررا گرفت و با ل میکرد. بازو یپوف تبسم

 یاگه تو رو م اکویبسه شاداب. خودت رو گول نزن. د گهید یول ن،یباشه. دستت درد نکنه. اجرت با امام حس ،يتا االن کرد -

تو به  یهمه از خودگذشتگ نیخواست ا یگرفت. اگه تو رو م یسراغت رو م یکه طرفش نرفت یچهار ماه نیخواست تو ا

 نیتو ا یدارم. عاقبت خوش ين دو تا برادر رو. به خدا من احساس بدی. ول کن اتیبچسب به زندگاومد. بسه!  یچشمش م

 ان. يجور هی. هر دوشون نمیب یماجرا نم

 . جلو آمد. دمیکش رونیرا با خشونت ب میبازو

 کنه. یبهت فکرم نم یکه حت ی. اونم به خاطر کسیشیچشمام آب م يجلو يمن نگرانتم شاداب. دار -

 غض داد زدم: ب با

خواد.  یدونم اون منو واسه ازدواج نم یچه منو بخواد و چه نخواد من دوستش دارم. آره م اکوی. تمومش کن. دگهیبسه د -

واسه من  ایتا آخر دن اکویکنه. د یاز احترامم نسبت به اون کم نم هیقض نیا یکنم، ول یبه ازدواج باهاش فکر نم گهیمنم د

 دو تا رو بفهم. نیرو خدا فرق ا . توزهیمحترمه، واسم عز

 و گفت:  دیاش کوب یشانیمشت به پ با

شناسم؟ فرق  ینم یهمه سال دوست نیمن تو رو بعد از ا یعنی. یکن یرو هم خر فرض م هیبق يشاداب، تو خودت خر يوا -

 یعنیاحترام  ؟یمال یم رهیسر خودت ش يدار يچه جور نمیب ینم يفهمم؟ فکر کرد یاحترام و عشق احمقانه ت رو نم نیب

 ضیکه خودت مر نیا یعنیبشنوه؟ احترام  ایقلبت رو حافظ از اون دن يرنگ از رخسارت بپره و صدا ادیاسمش م یکه وقت نیا

 مرد محترمت سالم بمونه؟ ادگاریکه  نیا متیبه ق یش

 صورتش پرت کردم و گفتم:  يبود. شال را تو یانصاف یب گرید نیگرفت. ا حرصم

 اکویکردم د یدوست منه. اون موقع که فکر م نیبهتر اریرو دوست دارم. دان اریفرق داره؟ من دان اریدان هیبگم قضچند بار  -

 .گهیکس د چیکنم به خاطر خودشه، نه ه یم اریواسه دان يمواظبش بودم؟ من هر کار یاون موقع به خاطر ک ؟یمرده چ

 برداشت و گفت:  نیزم يرا باال برد. خم شد و شالش را از رو شیابروها

. مقصر من هالوام که جوش تو رو گهیهمد شکشیدوستت پ نیحرف آخرت بود؟ باشه. تو و بهتر نیا گه؟ید هیجور نیآها، ا -

. به یکن یخودت رو سبک م يشکنه. به درك اگه دار یبکن. به درك اگه غرورت م يدوست دار یزنم. برو هر غلط یم

 . به درك!يبر یسوال م ریرو ز تتیشخص يدرك اگه دار

نگاه کردم. دستم را باال بردم و با  نهیخودم در آ ریو به تصو دمیکه از گوشه پلکم ضربان گرفت. چرخ دیرا چنان به هم کوب در

 رفتم. رونیو از اتاق ب دمیسرم کش يخشونت به جان لب و گونه ام افتادم. مقنعه ام را رو
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 وار شدم.و س دمیرا مال میچشم ها یآمده بود. کم اریدان

 سالم. -

 دانستم چقدر منتظرش بوده، آرام و خونسرد بود. یکه م يروز نیدر چن ،يروز نیدر همچ یحت

 سالم! -

 نداشتم. کمربندم را بستم. یاحوال پرس حوصله

 ؟یخوب -

 ن؟یممنونم. شما خوب -

 نه؟ ای یخوب ؟یچ یعنیممنونم  -

 بله خوبم. -

 را روشن کرد و گفت: نیماش

 گه. با تبسم دعوات شده؟ ینم نویت که ا افهیق یول -

 کردم. تعجب

 ن؟یدیشما از کجا فهم -

 باال انداخت و گفت: يا شانه

 بود، مثل تو. یختیر نیهم قایاومد. اونم دق رونیتو، اون از خونه ب يپا شیپ -

 و گفتم: دمیکش یآه

 کم بحثمون شد. هیآره،  -

 زد. لبخند

 نه. ایموهات سر جاشه  نمیبب -

 گذاشت! یجان به سرم کرده بود. کاش راحتم م یو ناراحت ساستر

 آره سر جاشه. -

 که حوصله ندارم. بحث را عوض کرد. دیفهم

 ؟يدوستش دار نیعقبه. بب یرو صندل يکه سفارش داد یدسته گل -

 رفت. یتبسم را قبول نداشتم اما هر کلمه اش مثل سوزن در قلبم فرو م يکور شده بود. حرف ها ذوقم

 به گل کردم و گفتم: ینگاه مین

 دستتون درد نکنه. -

 پاسخ تشکرم گفت: يجا به

 ؟ياسترس دار -
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 و گفتم: دمیچیرا در هم پ میها انگشت

 اومدم. یم دیکنم من نبا یکم. فکر م هی -

 را تنگ کرد. چشمانش

 چرا؟ -

 گفتم؟ یم چطور

 .نیبهتر بود تنها باش دی. شانینیخب، به هر حال بعد از مدت ها قراره برادرتون رو بب -

 ها. ابی. از همان بلندها، از همان کمدیخند

 چشم تو نشه؟ يکه جلو میکار کن یچ میخوا ی. مثال ممیانگار زن و شوهر میتنها باش یگیم يجور هی -

 فرم بود. سرحال بود، بر عکس من. يرو امروز

 که ... نهینه منظورم ا -

 را قطع کرد. حرفم

 بوده، درسته؟ اکویسر د بحث امروزت با تبسم -

 خواند. یرا م زی. همه چدیفهم یرا م زیچ همه

 آره. -

 شد. يجد

 .يایکنم. من به خاطر خودت گفتم ب یمجبورت نم يایب ياگه دوست ندار -

 یبودم دارد م دهیشن ی. دوست نداشتم؟ از وقتاکویدوباره د دنیبار د کی يرفت. فقط برا ینداشتم؟ جانم داشت در م دوست

 بود. دوست نداشتم؟ ختهیخواب از چشمم گر دیآ

 گفتم: عیشود و برم گرداند. سر مانیپش دمیترس

 .نینه. فقط گفتم نکنه شما معذب ش -

 نگفت. یچیبه سمتم پرتاب کرد و ه هشیعاقل اندر سف يآن نگاه ها از

 غر زد. اری. داندمیاشت کشکه انعطاف د ییتوانستم پنجه ام را بلند کردم و گردنم را تا آنجا یکه م ییآنجا تا

 .گهید سایآروم وا قهیدق هیشاداب.  يخور یچقدر وول م -

 دهانم بود. يتو قلبم

 نشسته. مایوقته که هواپ یاالن کل اد؟یپس چرا نم -

 .ستمیبا میکف پاها يو مجبورم کرد رو دیکش نییرا رو به پا کاپشنم

 کم صبر داشته باش. هیکشه.  یطول م -

 طرف. کی قهیپنج دق نیطرف، ا کیپنج ماه  نیمام انداشتم. ت صبر؟
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 ن؟ینیب ینم يزیشما که قدتون بلنده چ -

 نه! -

 .دمیکوب نینوك کفشم را به زم يقرار یدادم و با ب گرمیدستم عرق کرده بود. دسته گل را به دست د کف

 اوناهاش، اومدش. -

شدم و  زانیآو اریدان نیکنده شد. از آست شیره کرد و از جانگهدارنده اش را پا يتمام عروق و رباط ها یبه طور رسم قلبم

 .دمیخودم را باال کش

 کو؟ -

 دستش را دراز کرد. اریدن

 ... یاوناهاش! ول -

زنانه  فیظر يدست ها يچشمانم رو زیخواهم برسم، اما قبل از هر چ یکه م يزی. تا به چدمیرا با ولع بلع شیانگشت ها ریمس

 شود. حیاشتباه تصح نیا دیحلقه شده بود، قفل کرد. پلک زدم. شا ییآشنا يکه دور بازو يا

 هم که هستن. نایا ییدا یول ام،یگفته بود تنها م -

 کردم. میقا اری. مغزم فرمان داد. به سرعت خودم را پشت داندیبهتر از خودم. چرخ یشناختمش حت یکه خوب م یکس

 شاداب؟ یکن یکار م یچ -

 تم:را به دستش دادم و گف گل

 منم اومدم. نی. نگنینگ یچیه -

 کرد. اخم

 ه؟یمنظورت چ -

 بود. کیبود بشکنم. نزد کینزد

 کنم! یبودم. خواهش م نجایبدونن منم ا نیتو رو خدا! نذار -

 گرفت. يشتریحجم ب اخمش

 ؟یچ یعنی -

 کنم. یبودند مخف ستادهیکه ا یمردم انیکردم خودم را در م یسع

 کنم! یهش م. خواننیخوام منو بب ینم -

 بودم. ختهیکه دوباره سرش را بچرخاند، من گر نیکرد، اما تا قبل از ا يا شهیبه آن طرف سالن ش ینگاه

دهانم گذاشتم و زل زدم به در  يسنگر گرفتم و سر چهار انگشت دست راستم را تو یپشت ستون د،یلرز یکه تمامش م یبدن با

 دیداد. باالخره ق یدست تکان م شهیآن طرف ش يآدم ها يبرا یکرد و گاه یماطرافش را نگاه  یگاه اری. دانتیترانز یخروج

 .گرفتکردن مرا زد و برادرش را در آغوش  دایپ
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شده  کوری. ستون را بغل گرفته بودم و با حسرت به انگشتان مانستین ادمی يادیز زیچون چ م،یگو ینم يزیچ قیآن دقا از

 يکه لحظه ا ي. من بودم و نگاه گرسنه امیگو ینم يزیچ قیکردم. از آن دقا یمبازوان اسطوره ام نگاه  ينشسته رو فیظر

قربان صدقه قد و  فیضع يکه با صدا یکرد. من بودم و دل یرا ترك نم ممرد يصورت الغر شده اما همچنان خندان و قو

که پوست سرما زده  ییهااشک  يمن بودم و شور "خفه شو. خفه شو. خفه شو!"گفت  یکه مرتب م يرفت و مغز یم شیباال

بود و عشق و  خندهچون در جمع آن ها  م،یگو ینم يزیگشت. چ یرفت و باز نم یکه م یسوزاند. من بودم و نفس یام را م

من نبودند.  شیپ نجایکدام آن ها ا چیچون تمام من آنجا بود و ه م،یگو ینم يزیمن اشک بود و آه و درد! چ ییبوسه و در تنها

 دل شکسته و خسته ام حرف زدم. ينگ سرد ستون گذاشتم و براس يدهانم را رو

 وفا؟ یب ياومد ؟ياومد -

 داد. یمجالم نم اشک

 .يخند ی. خوشحالم که هنوز میی. خوشحالم که هنوز سرپای. خوشحالم که خوبيخوش اومد -

 ها! وانهیمثل د دم،یخند

ام  یکی. یمواظبش ،یخودت هست گهیبا شاداب تموم شده. دفکر کنم کارت  گهی. دلتیو سالم تحو حی. صحارتیدان نمیا ایب -

 کار؟ یچ يخوا یکار؟ شاداب بدبخت رو م یچ يخوا یشادب رو م گهیهست که مواظب خودت باشه. د

نداشتم. هر چه در توانم بود به  ییآن ها جا يایهم پشت سرش را نگاه نکرد. من در دن اریدان یگرفتند. حت شیرفتن را در پ راه

 نداشتم. ییکس جا چیه يایخودم باز کنم، اما نشد. من در دن يبرا ییرفتم تا جاکار گ

 از خدا نخواستم. اما ... کاش ... يزیچ نی. من که به جز ایباشه. برو. برو خوشبخت باش -

 را گاز گرفتم. سرم را به ستون زدم و چشمم را بستم. لبم

 خوام! ینم يزیچ ایخوام. خدا ینم يزیچ نیاز ا شتری. بهیواسم کاف یکه خوب نیهم ،یکه سالم نی. کاش نه! همیچینه، ه -

 .دمشانیند گریسوخت. سر که بلند کردم د یسوخت. هر چه داشتم م یسوخت. چشمم م یم پوستم

 انداختم و رفتم. هم از فرودگاه و هم از ... نییرا پاك کردم و بند کوله ام را در دست گرفتم و سرم را پا میها اشک

  شیشهر بخت خو نیدر ا میموده اآز ما

 شیورطه رخت خو نیاز ا دیبا دیکش رونیب

 

 :اریدان

کرد.  یم تمیاذ شتریمجبور بودم بخندم ب یو کالفگ تیکه در اوج عصبان نیکردند. ا یام نم یهمراه میله بود. پاها اعصابم

 یبودم، اما درکش م نیاش خشمگ ین ناگهانشد بیعادت به تظاهر نداشتم، اما به خاطر شاداب مجبور به تحمل بودم. از غ

 یکار را م نیاو بودم هم ياگر من هم جا دیچشم من و برادرم خوار شود. شا شیپ نیاز ا شتریدادم نخواهد ب یکردم. حق م

 یاجازه م دیخبر داشتم، نبا اکویکردم. من که از احساس د یم بشیبه آمدن ترغ دیبودم. نبا یکردم. از دست خودم هم عصبان
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 نیو مرا در چن ستیگفت که تنها ن یبه من م دیمسخره اش! با زیسورپرا نیبودم. با ا یهم عصبان اکوی. از دست ددیایدادم ب

 داد. یقرار نم یافتضاح تیموقع

. سواالت ستیدانستم که خوب ن یو م دمشیکه خوب است. اما ند نمی. ببنمشیطور نامحسوس سرم را چرخاندم بلکه بب به

توانستم شاداب را رها کنم، آن هم تنها،  یرا گرفتم. نم میتصم تیجواب دادم و در نها يسرسر يها "بله و نه"با را  اکوید

در  یتینه. امن ایراه رفتن دارد  يبرا ینه. جان ایبازگشت دارد  يدانستم پول برا یکه نم یخارج شهر. در حال لومترهایک نجا،یا

 نبود! نینبود. مرام من هم ا نیه با خودم کلنجار رفتم نشد. حق شاداب اشد. هر چ ینه. نم ایدارد  ابانیب نیا

 دادم و گفتم: اکویرا به دست د چییسو میدیکه رس نیماش به

 ؟یبرون یتون یم -

 کرد. تعجب

 ؟ینیش یچرا خودت نم -

 !زاریبودم، ب زاریدروغ گفتن ب از

واسه استقبالشون باشم. ارزش نداره تا  دیرسن. با یم گهیساعت د هیکه تا  میدار یبمونم. چند تا مهمون خارج نجایا دیمن با -

 رسونم. یمنم خودم رو م نیو برگردم. شما بر امیخونه ب

 شانه ام زد و گفت: يرو ی. دستدیخند ییدا

 رو هم واسه استقبال فرستادن. یچه آدم خوش اخالق -

 زور لبخند زدم و گفتم: به

 قط کار واسشون مهمه.ندارن. ف ياونا به اخالق من کار -

 گفت: طنتیبا ش نینشم

 خانومم همراهشون هست؟ -

 بودم. یشاک یکه حساب یکی نیدست ا از

 آره. -

 به دستش کردم و گفتم: يچشم اشاره ا با

 .ناشینه از ا یول -

 که ناراحت شود جواب داد: نیبدون ا نیاخم کرد، اما نشم اکوید

 ش رو از دست بده.ترسم تعادل یداداشت تازه سرپا شده. م -

 را باال انداختم و با پوزخند گفتم: میابرو

 برعکس باشه. هیکه قض ادیداداش من، به نظر م يرو یکه تو وزنت رو انداخت يطور نیا -

 داد و گفت: يبا چشم و ابرو اشاره ا اکویانداخت. د نییکرد و سرش را پا يسرفه ا ییدا
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 کنم. یم یدگبرو به کارت برس. من خودم رانن ار،یدان -

 دلخورش کرده بودم. دهیفرو بردم. هنوز از راه نرس میموها يرا تو دستم

 .امی. منم منیباشه بر -

داد. هجوم  یرا با دقت جستجو کردم و بعد به سالن رفتم. شماره اش را گرفتم. جواب نم یرونیبرگشتم. محوطه ب عیسر و

شد. دوباره شماره اش را گرفتم. باز جواب  یهمه آدم گم م نیا انیم فشی. او با آن اندام ظرابمشیداد ب یاجازه نم تیجمع

را ترك  یکردم در خروج ی. جرات نمدمینکوبم. دور خودم چرخ واریرا به در و د ینداد. به زور خودم را کنترل کردم که گوش

 گفتم:بلند  مهین يبار با صدا نی. دوباره زنگ زدم و انمشیبرود و من نب رونیب دمیترس یکنم. م

 .یجواب بده لعنت -

 از کنار گوشم گفت: يدختر

 .دمایجواب م یبه من زنگ بزن -

 را برگرداندم. میکه جوابش را بدهم رو نیکردم و بدون ا يزیآم ریسرش نگاه تحق يوحشتناك صورت و گنبد رو میگر به

 واه چه بداخالق. باز کن اون اخما رو زشتت کرده. -

 چرخاندم گفتم: یکه چشمم را در سالن م یآوردن فکش را نداشتم. در حال نییحوصله پاافسوس خوردم که وقت و  چقدر

 حواله کنه. گهید يجا تویبرو خانوم. برو خدا روز -

 گفت: یعشوه حال به هم زن با

 .میجا حواله ش کن نیخب بذار هم -

 ده اند.عوض کر تیجنس سینوام نیرا در بر گرفته. مزاحم ایدن یمن! چه کثافت يخدا اوف،

 اشاره ام را به سمتش گرفتم و گفتم: انگشت

 .ادیجا ب یکنم که حالت اساس یصورتت م يچک حواله اون چاله چوله ها هی يروز يوگرنه به جا نجایگمشو از ا -

 ترش کرد و گفت: رو

 .قیهرچه ال قیبرو بابا. فکر کرده نوبرش رو آورده. خال -

بوق  نیکردم و دوباره شماره شاداب را گرفتم. با اول یداد دور شد. پوف یه اش را تکان متن نییکه با هر قدم تمام پا یدر حال و

نفس  دنشیشاداب بود. گردنم را با تمام قدرت در جهت مخالف چرخاندم و با د لی. زنگ موبادمیرا شن يقهقهه بچه ا يصدا

 گرفته ام را رها کردم.

زد. من با  یم ادیرا فر یشکستگ کلشی. تمام هدیکش یرا دنبال خودش م کاپشنش فرو برده بود و کوله اش قهی يرا تو سرش

را  شیزدم. انگار نه انگار! بازو شی. محل ندادم و جلو رفتم. صدادیکش ریچه کرده بودم؟ گردنم ت یدختر ساده و احساسات نیا

 گرفتم. انگار برق از بدنش رد کردند. خشک شد.

 ؟یی. معلوم هست کجانمیصبر کن بب -
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 جواب داد: تیکرد. با معصوم ینم هیگر گریاشک بر صورتش مانده بود اما د رد

 کنم. ینم دایرو پ یگم شده بودم. در خروج -

 .دیدختر لرز کی يدلم برا یبار در زندگ نیاول ي. برادیلرز دلم

 چشمانش گشاد شد. هراسان گفت: یعدس ناگهان

 تو رو خدا! نیولم کن. ننیب یاالن منو م ن؟یکجان؟ مگه نرفته بود هیبق -

 را؟ دهیگنجشک سرما زده و ترس نیکردم ا یآرامش م دیبا چطور

 اونا رفتن. نترس! -

 .دییو پشت سر مرا هم پا دیو بر خودش را نگاه کرد. سرك کش دور

 ن؟یرفتن؟ پس شما چرا نرفت -

 دست دست کردن مرتکب اشتباه شوم. شتریب یبا کم دمیزد. ترس یسرخش آتشم م چشمان

 ولت کنم؟ نجایا ینکنه انتظار داشت -

 مقنعه داد و گفت: ریرا ز شیموها

 من؟ شیپ نیایب نیخوا یم نیگفت نجام؟یمن ا نیبهشون گفت -

 احساسات خروشانم از روش خشونت استفاده کردم. يسرپوش گذاشتن رو يبرا

 نه؟ ای میبر يای. نگفتم. مرینخ -

 را به چپ و راست تکان داد و گفت: سرش

 خوام تنها باشم. ی. من منیکنم بر ی. خواهش منه -

 و گفتم: دمیرا کش شیبازو

 مثال؟ یکه چ -

 نکرد. التماس کرد. مقاومت

 خوام تنها باشم. یخوام قدم بزنم. م یتو رو خدا! م -

 .دی. در خودش جمع شد و لرزمیرفت رونیسالن ب از

 یول ،یخودت رو بکش یتون یم ی. حتیقدم بزن یتون یم یتهران هرجا خواست میبرگشت ی. وقتستیقدم زدن ن يجا نجایا -

 .ستیجاش ن نجایا

 و گفت: دیرفتم. دنبالم دو یرانیتاکس ستگاهیسمت ا به

 !اری. تو رو خدا آقا داننی. فقط شما بررمیو م رمیگ یم یجا تاکس نیزنم. بعدش از هم یمحوطه قدم م نیتو هم -

 پولم را در آوردم و گفتم: فیک

 .میگرد یبا همم بر م میهم اومدنه. با  -
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 کرد. بغض

 !نید یچرا به حرفم گوش نم -

 اش را از دستش گرفتم و گفتم: کوله

 ؟یکن یدك م یمنو واسه چ یهست یعصبان گهید یکیاز  -

 و سوار شد. دیکش یآه دیند یانعطاف چیرا باز کردم و منتظر ماندم سوار شود. ملتمسانه نگاهم کرد اما چون ه یتاکس در

 کنارش نشستم گفتم:

 مگه بهت نگفته بودم؟ ؟یدونست یمگه قبال نم ؟یچ یعنیاداها  نیاالن ا -

ام نکردم  یزندگ یبحران طیکه من در شرا يزد. کار یحرف م دیخواستم در خودش فرو رود. با یحرف زدن نداشت، اما نم ينا

 و ...

 !نیخواد هم یم یی. فقط دلم تنهاارمیادا در نم -

 ام نکردم و ... یزندگ یبحران طیکه من در شرا يکرد. کار یم هیکرد؟ کاش گر ینم هیگر چرا

 ها؟ یحاتم ختیر دنیند ای يخوا یم ییتنها -

 .دیآه کش باز

 .هیکه حال هر دوتون خوبه واسه من کاف نیهم -

 کرد؟ یرا فراموش م نیا یو مردانگ ينقش را داشت. کدام مرد نیشتریحال خوب شاداب ب نیا در

 ؟یختیپس چرا انقدر به هم ر ؟يجد -

 .دمید یم نهیآ يکه هر روز صبح تو ییآشنا. مثل همان ها قیدو چاله عم اه،ی. دو حفره سدمیکرد. جا خوردم. دو حفره د نگاهم

 یط ماز شما و برادرتون راحته فق المی. حاال که خدمیخستمه. انگار صد ساله که نخواب یلی. خادیمن حالم خوبه فقط خوابم م -

 خوام بخوابم.

 زد و چشمانش را بست. شهیاش را به ش یشانیپ و

 سرش را بلند کرد و گفت: میدیتهران که رس به

 . نایخوام برم خونه تبسم ا ی. مشمیم ادهیپ يمن آزاد -

 را چک کردم و گفتم: یگوش ساعت

 . متیرسون یآدرس بده م -

 گفت: تیقاطع با

 ه. تهران گهید نجای. ارمینه. خودم م -

شود. از نگاه کردن به  ادهیشدم تا او پ ادهیداشت تنها باشد. اصرار نکردم، اما نگران بودم. راننده نگه داشت. پ ازیواقعا ن انگار

 کرد. فقط گفت: یچشمانم اجتناب م



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٣٣٥ 

 خداحافظ.  -

 را گرفتم. فشیروح از کنارم گذشت. دست دراز کردم و بند ک مثل

 شاداب؟  -

 کرد. یرا هم آب م خینفسش  یداغکشنده،  يآن سرما در

 بله؟  -

 خونه بهم خبر بده. يدیرس -

 سرش را تکان داد و رفت.  فقط

 نشسته بودند. سالم کردم و گفتم: ییرایپذ يتو نیو نشم ییاندختم و وارد خانه شدم. دا دیکل

 کو؟  اکوید -

 از قبل بود. دتریاش شد نهیماسکش را برداشت. خس خس س ییدا

 . دهیبود. خوابخسته شده  -

 شیرو ییکه پتو نیو وارد شدم. با لباس و بدون ا دمیکش نییرا آهسته پا رهیرا در آوردم و به سمت اتاق رفتم. دستگ کتم

شد که نمرده، که هست، که همچنان هست.  یو نگاهش کردم. هنوز بعد از پنج ماه باورم نم ستادمیبود. ا دهیبکشد دراز کش

کردم، اما دلم تنگ بود. دلم  ینم دارشیبهتر بود ب دیکرد. شا یم يبرابر ایدن يها یا تمام سختداشت که ب یوجودش آرامش

 تنگ بود. ایدن نیگاهم در ا هیتنها تک يبرا

شد. چشمانش مست خواب بودند، اما لبخند زد. چطور  داریرفتن تشک ب نییمن و پا ینیرفتم و لبه تخت نشستم. از سنگ جلو

 کند؟ یچراغان نیچن نیشب را اتوانست  یلبخند م کی

  ؟ياومد -

 بودنش را باور کنم. یخواستم واقع یبه لمس صورتش داشتم. م يدیشد لیم

 کردم؟  دارتیآره. ب -

 گذاشت و گفت: میپا يرا رو دستش

 نه. منتظرت بودم.  -

 جا باز کرد و گفت: میخواهم. برا یچه م دیاندك کنارش نگاه کردم. فهم يفضا به

 . ایب -

 دانستم. یبرادرم را نم ي. چقدر احمق بودم که قدر بودن هادمیکش رازد

 . میو به سقف زل زد میگذاشت نهیس يو رو میرا قالب کرد مانیدست ها یدو به عادت بچگ هر

 کن واسم.  فیتعر -

 کردن بلد نبودم. فیگفتم؟ من تعر یم چه
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  ؟یاز چ -

 . از خودت، از کار و بار، از شاداب.یاز همه چ -

 ! شاداب

 بگم؟ یچ -

درس داره، کار داره.  یگیپرسم همش م یم یتماسم با من نگرفته. هر چ هی یاالن چند ماهه که حت ار؟یشاداب کجاست دان -

 واسش افتاده؟  یاتفاق ؟یگ یشده که به من نم يزینکنه چ

 !شاداب

 شد؟  یچ. پس ادیم ی. اصال خودت گفتادیکردم حداقل امروز واسه استقبال ب یفکر م -

 شده بود؟ مرده بود. چه

 خبرم؟  یهست که من ازش ب يزیچ ار؟یدان -

 دهانم را گرفتم. ي! اما جلويخبر یهست. از عشق شاداب ب میبگو خواستم

 کار و درسه.  رینه. حالش خوبه. درگ -

 ؟یمطمئن -

 اش!  يبودم، اما نه از خوب بودنش، از نابود مطمئن

 راحت. التیآره خوبه. خ -

  ام؟یتونم از خجالتش در ب یم يتشکر کنم. به نظرت چطور دی. بانمشیبب دی. بانمشیخواد بب یا کنه. دلم مخد -

 امروز از خجالتش در آمده بود. نیپوشاند. خبر نداشت که هم یپوزخندم را م یکیرا شکر که تار خدا

 دونم. ینم -

  ش؟ینیب یتو مرتب م -

 آره.  -

 .نیپس باالخره با هم کنار اومد -

 کرد.  یم يآمد. در مقابل همه صبور یآمد. با همه راه م یمن نبود. شاداب با همه کنار م هنر

 آره.  -

 دم؟یشن یکردم، صداش رو م یتماشا م میکه مرده بودم و تالش دکترها رو واسه نجات زندگ یتو اون لحظات شهیباورت م -

که  ییگفت خدا ... خدا ... خدا ... هر خدا یاما اون همش م ،یتگف ینم یچی. تو هدمیشن یاون رو م ي. صدادمید یتو رو م

 شیدونم چطور برگشتم، اما مطمئنم حرف شاداب اون باال پ یکرد. نم یم رت کیقدم به جسمم نزد هیگفت من رو  یاون م

 نفوذ داره، مطمئنم! يخدا بدجور

 خدا نفوذ دارد؟  شیدل شکسته اش چه؟ آن هم پ میبگو خواستم
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 الیبابت خ يدونم چطور یرو ازمون گرفت در عوضش شاداب رو بهمون داد. نم انیاگه خدا دا گمیم گم،یم ییبه دا شهیهم -

به تو خبر  غشیدر یو قلب مهربون و محبت ب يداد ازش تشکر کنم. اگه از دلسوز یکه حضورش در کنار تو، به من م یراحت

 .ارمینداشتم محال بود دووم ب

 نشانده بود.  اهشیطور به خاك س نیر دادم. همان قلب مهربان اهم فشا يرا رو چشمانم

 سراغش. حقشه که دستش رو ببوسم.  رمیفردا م نیفرصت، اصال هم نیتو اول -

 تمام پوست و گوشتش را کبود کرده بود.  شیکه اثر گاز دندان ها ییدست ها همان

 ؟یپدر و مادرش هم کم نذاشتن. موافق يکرد یم فیخونشون. اون جور که تو تعر میبهتر باشه بر دیشا -

 عذابش دهد.  نیاز ا شتریخواستم ب یشود. نم کیخواستم به شاداب نزد یبرادرم بود. جانم بود، اما نم اکوینبودم. د موافق

 خوبه! -

 . دیخند

 .هیکلمه ا هیهنوزم جوابات  یول ،يکردم عوض شد یفکر م -

 گفتم: سرم گذاشتم و  ریقالب شده ام را ز يها دست

 ان؟یهم م نیو نشم ییدا یچرا نگفت -

 . دیو به پهلو خواب دیچرخ

 .میکن زتیسورپرا میخواست یم -

 . دیبار پوزخندم را د نیکنم ا فکر

 واسه من؟ زهیانگ جانیه نقدریا نایا ییدا دنیبه نظرت د یعنی -

 زد و گفت:  میبه بازو يا ضربه

 چرا!من  يخبر نامزد دنیاونا نه، اما شن دنید -

 دفعه بار سوم بود. نیدو بار بر سرم آوار شده بود. ا ایکنون دن تا

 

 :شاداب

درست کردم واست.  شلیسوپ ورم نیغذا بخور. بب نیکم از ا هی ای! بزمی. دورت بگردم. عزیقربون اون شکل ماهت برم اله -

 .ادیحالت جا م ریدوش بگ هیبرو  . اصال حموم گرمهخهیبره. هنوز دستات  رونیلرز از جونت ب نیکم بخور که ا هی

ببندم. شکر کردم.  مینداشته ها يشکر کنم و چشم رو میگرفته بودم که خدا را فقط به خاطر داشته ها ادیگرفته بودم.  ادی من

 یو غصه م ختیر یمن اشک م يکه به جا یآورد. دوست ینم میاش را به رو يدلخور یکه حت یبه خاطر داشتن تبسم. دوست

 .دمیصورتش کش يام بود. دستم را باال آوردم و رو یدلتنگ يکه تنها پناه روزها یوستخورد. د

 تبسم؟  يدیمنو بخش -
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 دستم گذاشت. يرا رو دستش

  ؟یخودت رو بکش يخوا یم ؟یکن یم یحالل خواه يدار ؟یزن یحرف م يجور نیببخشم؟ چرا ا ویچ -

 !ندینش یر لبت مگذرد ب یم هیکارت از گر ی. از همان ها که وقتدمیخند

 مگه خلم؟  ه؟یچ یخودکش وونهینه د -

 اشک را از صورتش گرفت و گفت: یسیخ

 . يفکر کردم مرد دمتیبا اون حال و روز د یدونم. وقت یچه م -

 شانه اش گذاشتم و گفتم: يرا رو سرم

 اومدم.  ادهیپ نجایتا ا يسردم شده بود. از آزاد یلینه بابا. من پوستم کلفته. فقط خ -

 را نوازش کرد. میموها

  ؟یواقعا خوب یعنی -

 کردم. یشنا م یحس یخال و ب یدانستم. در نوع یبد، نم ایدانم چه بودم! خوب  ینم

 دونم همون طور که من حق دارم دوستش داشته باشم اونم حق داره منو نخواد.  یآره! خوبم. چون م -

 کردم. یاشک تبسم را احساس م يها دنیچک

 خاك بر سر!  اقتهیل یبس که ب -

 لبش گذاشتم. يرا بلند کردم و انگشتم را رو سرم

من از  یول ،ینیب یرو م شیجنبه از زندگ هی! تو فقط یزندگ نیزن، بهتر نیها رو داره. بهتر نیبهتر اقتیل اکوی. نگو. دشیه -

 اکویدونم امثال د یفقط من مکنه.  یخواد زندگ یکنه و خودش م یکه خودش انتخاب م یخبر دارم. حقشه با کس شیهمه چ

از منه. حاال  شتریچقدر ب یدونم سهمش از خوشبخت یبهش بدهکاره. من م ایدن نیا ردونم چقد یکمه. من م ایدن نیچقدر تو ا

بودنش دلخوشم. بسمه!  نی. من به همایلیوزنه واسه خ هینعمته.  هیکه باشه. وجودش  نهیتونم بکنم ا یکه م يتنها کار

دارم و ندارم رو بدم تا اون  یکردم مرده. حاضر بودم هر چ یکار؟ اون موقع که مرده بود فکر م یخوام چ یرو م شترشیب

دونم  ی. مرمیم یدونم که نم یم گهی. دستین يزیچ گهید نایکه اون روزا رو تحمل کردم و دووم آوردم ا یبرگرده. واسه من

 . شهیکه باالخره حالم خوب م

 صورتم را پاك کرد. يرو غلتان يانگشت اشک ها با

 . ونتهیدونست چقدر مد ی. اون که ميدونست تو دوستش دار یکار رو بکنه. اون که م نیاون حق نداشت با تو ا یول -

 را به شدت تکان دادم. سرم

و  هدیرو د يزایچه چ یدون یکنار اومده؟ م يبا چه درد یدون یرو پشت سر گذاشته؟ م ییچه روزا یدون ینداره. م یبیع -

 .نهیرو بب یقشنگ زندگ يکمم رو هیهست که بتونه آرومش کنه. بذار آروم شه. بذار  یتحمل کرده؟ اگه حاال کس

 تبسم فرو بردم.  نهیس يحرف ها. درد داشت. سرم را تو نیداشت گفتن ا درد
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. من چطور ستمیبلد ن يدارو بچه  يو خونه دار ياز شوهردار يزیدونم. چ یاز مردا نم يزیحق داره منو نخواد. من که چ -

 ياون بودم با دختر يدم؟ منم جا ینم صیکه هنوز دست چپ و راستم رو از هم تشخ یتونم بهش آرامش بدم در حال یم

داره واسه  یشاداب چ دن؟یبلده به جز نال یکردن؟ چ هیداره به جز گر يکردم. شاداب چه هنر یمثل شاداب ازدواج نم

 داره؟ یخواستن؟ چ

 دو رگه شده بود.  شیدر آغوشم گرفت. صدا محکم تبسم

صد بار  نی. تا حاال افشیدون ینکن. تو نم يجور نیبا خودت نکن. ا يجور نی. ایتو بگ ی. هرچزمیباشه شاداب. باشه عز -

تموم، بازم واسه تو  یهرچقدرم خوب، هرچقدرم پاك، هرچقدرم همه چ اکویخواد. د یم اقتیبهم گفته که با شاداب بودن ل

رو ندونه، واسه  يگوهر نیکه قدر همچ یراحت بگذره کس شهیذات مثل ش نیاز ا ،یهمه مهربون نیکه بتونه از ا یمه. کسک

 تو کمه!

 شد.  یشد، نم یحرف ها مرهمم نم نیزدم. ا هق

 گهی. دهشیدرست م یهمه چ یدو تا برادر رو خط بکش نی. اگه دور اشهیگذره. به قول خودت تموم م یاما به قول خودت م -

زنن بپرسن  یزنگم نم هی یحت ن،ی. ببيدو نفر رو خورد نیغصه ا ی. بسه هر چیختیدو نفر ر نیاشک به خاطر ا یبسه هر چ

 .يزنده ا ای يمرد

 شکمم جمع کردم و گفتم:  يرا تو میپاها

ارم. دانشگاه رو تهران رو دوست ند گهیشد برم تبسم. د ینباشه. کاش م یکه کس ییجا هیشد چند روز برم  یکاش م -

شهرستان  هیرفتم  یگرفتم م یم ینبود انتقال نایشد برم! اگه به خاطر مامان ا یدوست ندارم. شرکت رو دوست ندارم. کاش م

 ! دش یکس بهم نرسه. کاش م چیکه دست ه ییدور. جا

 . دیرا بوس میشد و موها خم

. فقط من و تو و مامان ستین یچکینه مامان بزرگم. هرودهن خو میریکرد. سه چهار روز با هم م شیکار هیبشه  دیشا -

 ؟يخوا یبزرگ، خوبه؟ م

 يرو یتیبار مسئول گرینبودم. د یکس یضیو مر یینگران ناهار و شام و تنها گری. دایدن نیدر ا يزیاز هر چ شتریخواستم، ب یم

نه، چون  ایدر کار باشد  ینبود که برگشتن رفتم. مهم نبود کجا، مهم یم دیکرد. فقط خودم بود و خودم. با ینم ینیدوشم سنگ

 دانستم. یم

 زند یوقفه م یب ینبض زندگ نیا

 کند با من بدون من! ینم یفرق

 

 :اریدان
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خودم را جمع و جور کردم  اریاخت یبردم. ب یپ ییخشن به حضور دا يو از سرفه ها دمیباز و بسته شدن در بالکن را شن يصدا

 ن شده زدم و دورش انداختم.تازه روش گاریبه س یو پک محکم

 توئه. گاریآلوده تر از س یلیتهران خ يراحت باش پسر جون. هوا -

 شد؟ گفتم: یهوا گرم نم نیبغلم فرو بردم. چرا ا ریرا ز دستانم

 سرده! یلیداخل. خ نیبهتره بر -

 دهانش زد. يکتش را باال داد و ماسکش را رو يها لبه

 رون؟یب يایسرد ب يهوا نیا يباعث شده که تو یخب؟ چ -

 .دیوز یهم م يسرد باد

 !گاریس -

 اش مثل خودم بود. یگوشه چشم نگاه

 که از وقت اومدن ما مثل خوره به جونت افتاده؟ يزیاون چ ای گار؟یس -

 اش هم مثل خودم بود. ییرك گو انگار

 هر دوش. -

 را تکان داد. سرش

 ست؟ین نیو نشم اکویاون خوره رابطه د -

 اش هم مثل خودم بود. یانو ذهن خو يزیت

 .ستیارتباط هم ن یاما ب ست،ین نیا هیاصل قض -

 اد؟یاز دست من برم یکمک -

 داشت. سیکردم. وجودش مثل آهنربا مغناط نگاهش

 نه! -

 هم نگاهم کرد. چشمانش هم مثل خودم بود، سرد و سخت. او

 بگو. ینیب یازدواج م نیتو ا یاگه اشکال -

 فرستادم و گفتم: میها هیزده را به ر خی يکرد. هوا یا سخت محرف زدن ر مشیمستق نگاه

 نشه؟ یحرف بزنم که عصب اکویبا د يبه نظرتون چطور -

 لبش هم مثل خودم بود. يرا برداشت. پوزخند رو ماسکش

 حرف زدن بدون دعوا؟ ه؟یانقدر کار سخت یعنی -

 آشفته ام را چنگ زدم و گفتم: يموها

 .دمیپرس یاگه سخت نبود از شما نم -
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 گذاشت و گفت: میبازو يرا رو دستش

فقط به خاطر  میریرو بپذ رانیاومدنش به ا سکیر می. اگه قبول کردستیروزه که مرخص شده. هنوزم خوب ن ستیب اکوید -

 یهست که فکر م يزیشدن واسش از تحت نظر نبودن خطرناك تره. پس اگه چ یعصب یعنیبود که اعصابش آروم باشه.  نیا

 کنه بهش نگو. یم تشیذا یکن

 لعنت کنم. طیشرا نیرا به خاطر ا یچه کس دیدانستم با ینم قایدق

 کار کنم؟ یپس چ -

 تمام عالم را در خود داشتند. ياریچشمان سرد و سخت هوش همان

 انقدر مهمه؟ یعنی -

 را باز و بسته کردم. چشمم

 مهمه! -

 ش؟یمهم تر از سالمت یعنی -

 اما شاداب! نه،

 نه. -

 شه؟یکه هست حل م یاون مشکل اد؟یم شیپ طیشرا يتو يرییتغ یاگه االن باهاش حرف بزن -

 آمد؟ یم شیپ اکویدر رابطه شاداب و د يرییگفتم تغ یکردم. اگر م فکر

 شه. ینه. حل نم -

 را تنگ کرد. چشمش

 داره؟ یخب پس گفتنش چه ارزش -

 را نگاه کردم. ابانیدادم و خم شدم و خ هیحصار تک يرا به نرده ها شکمم

 .رهیگ یوجدانم آروم م -

 يکه متفکرانه به صورتم زل زده. ماسکش را رو دمیکه فکر کردم رفته. سرم را برگرداندم و د یکرد. آن قدر طوالن سکوت

 صورتش گذاشت. شانه ام را فشرد و گفت:

 ازش گذشت.که بشه راحت  ستین يزیمهمه. وجدان چ یلیخ یعنیپس بگو. اگه وجدانت ناراحته،  -

اما  دم،یپرس یم دیآدم. نبا کی یباالتر از زندگ یبود. وجدان حت بیمرد عج نیبار من متفکرانه نگاهش کردم. چقدر ا نیا

 .دمیپرس

 ؟یداشته باشه چ نینشم ندهیبا آ میبحث رابطه مستق نیاگه ا -

 شانه ام برداشت. ماسکش را زد و گفت: ي. دستش را از رودیخند

 .دیآ یم شیست که پ يزیآن چ در ریخ شهیهم -
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 . چند بار سرفه زد و گفت:رمیتوانستم چشم از جاذبه نگاهش بگ ینم

 شه. یگرفتن حال وجدانت خوب نم هیداخل. با ذات الر ایب -

 چند کلمه حرف زدن حالم را خوب و دلم را مطمئن نکرده بود نیهرگز به اندازه ا يگفت. سکوت و خودخور یم راست

از او نداشتم. کالفه بودم چون امشب اس ام اس نداده  يوقت بود و هنوز خبر ریتم و شماره شاداب را گرفتم. داتاق را بس در

شام "اس ام اس نداده بود که  "ن؟یرو چک کرد اتورهایراد"اس ام اس نداده بود که  ".نینکش گاریسرما س يتو"بود که 

 .شیفقدان اس ام اس ها نیاس ام اس نداده بود و ا ".نیپنجره رو باز نذار"اس ام اس نداده بود که  "ن؟یخورد

 .دیچیپ یگوش ياما آهسته تبسم تو یشاک يبوق صدا نیدوم با

 بلــه؟ -

 را اصال نداشتم. یکی نی! حوصله ااَه

 رو بده به شاداب. یگوش -

 ادبتون رو؟ ایگربه سالمتون رو خورده  -

 تخت نشستم و گفتم: يرو

 رو بده به شاداب. ینزدم که سالمت کنم. گوش واسه حرف زدن با تو زنگ -

 شاداب خوابه. -

 کن! دارشیب -

 کنم. ینم -

 باال رفت. یکم شی! صدااوف

 .نیدار یاز جونش؟ چرا دست از سرش بر نم نیخوا یم یچ -

 کردم. یزدم و زبانش را کوتاه م یدختر را تا حد مرگ کتک م نیروز ا کی قطعا

 که گفتم بکن. رو ينداره. کار یبه تو ربط -

 ن؟یزهرش کن دیساعت خواب رو هم با هی. مشیگفتم خوابه. به زور آرامبخش خوابوند -

 را فشار دادم. یگردن او، رو تخت يجا به

 .االیسرك نکش.  ستیهم که به تو مربوط ن يکن. تو کار دارشیمنم گفتم ب -

 داد. یخفه اش اعصابم را خراش م يها غیج

 مثال؟ یکار کن یچ ياخو یکنم. م ینم داریب -

 ! صبر.ایخدا

 ؟يدم خونتون. دوست دار امیم شمیاالن بلند م نیمثال هم -

 گفت: يهه بلند هه
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 .یستیخونه ما رو بلد ن -

 داشت. ییرو عجب

 ؟یامتحان کن يخوا یم -

 مکث کرد و گفت: یکم

 واسم مهم تره. ینکن. در حال حاضر آرامش شاداب از همه چ دیتهد -

 از آن طرف خط گفت: يودخواب آل يصدا

 تبسم؟ هیک -

 هول شد و گفت: تبسم

 کس. مزاحمه. چیه -

 جواب نداد. سه باره گرفتم. یدوباره شماره را گرفتم. کس یقطع کرد. با کالفگ و

 سالم. -

 .یشگیآرام، آن متانت هم يآرام گرفت. با آن صدا قلبم

 ؟یسالم. خوب -

 ن؟یوقت شب تماس گرفت نیشده که ا يزیچ ن؟یبله ممنون. شما خوب -

 شده بود؟ نه. فقط اس ام اس نداده بود. يزیچ

 .يبهم خبر بد يدیرس یقرار بود وقت -

 شدم. ی. عصبدمیغرغر تبسم را شن يصدا

 دختره رو نشنوم. نیکه قد قد ا ییجا هیشاداب برو  -

 .دیچیپ یگوش ينگفت و بعد زوزه باد تو يزیلحظه چ چند

 .نییبفرما -

 ؟یاطیتو ح -

 آره. -

 بود. بیخودم هم عج يحرف برا نیا گفتن

 .يتنت هست؟ سرما نخور يزیچ -

 بود، چون تنها گفت: بیاو هم عج يبرا انگار

 آره. -

 را بشنوم. شیخواستم صدا ی. فقط ممیبگو دیدانستم چه با یحرف زدن کم آورده بودم. نم يتو

 ؟يخب؟ چرا خبر نداد -
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 رفت. ادمی. دیببخش -

 رفت. ینم ادشیشاداب  شد. ینم باورم

 . خوبه؟میزن یو حرف م مینیش یم ییجا هی میریدنبالت. م امیفردا م -

 .دیکش آه

 . ممنون.ستین يازینه ن -

 .میحرف بزن دی. باینگفتم که تشکر کن -

 !اریآقا دان -

 شکست. شیصدا

 تنها باشم. نیکنم بذار یخواهش م -

 ام را به تاج تخت زدم. یشانیپ

 خوام چند روز با خودم خلوت کنم. یکنار اومدم. فقط خستم. م هیقض نیوقته که با ا یلیالم خوبه. خح نیباور کن -

 روز؟ چند

 .شهی. حالم بهترم مرمیمسافرت برم. امتحان پس فردا رو که بدم م هی دمیشا -

 خواست برود؟ یم

 . باشه؟ستمیقهر کردن رو بلد ن . اصالستمیدلخور باشم؟ قهرم ن شهی. اصال مگه مستمیکس هم دلخور ن چیاز ه -

 خواست برود؟ چند روز؟ یم

 ؟يریکجا م -

 رودهن. -

 چند روز؟ -

 سه چهار روز. -

 .دمیکش یو طوس یلحاف مشک يرا رو ناخنم

 .نمتیخوام بب یمن فردا م ،يبر يخوا یباشه. تو پس فردا م -

 بغض داشت. شیصدا

 .نمتونیخوام بب یاما من نم -

 شدم. یعصبان

 اکوام؟یوسط؟ چون برادر د نیا هیگناه من چ چرا؟ -

در دلم  "مرا نخواستنش"که  یغم نیکه از رفتنش داشتم، از ا يحس بد نیسابقه جا خوردم. از ا یعکس العمل ب نیاز ا خودم

 نشانده بود.
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 کند. یم هیکردم گر احساس

 خواد. یکس رو نم چیه دنی. دلم دنیستینه. مشکل شما ن -

 تبسم آمد. يصدا

 .یزن یم خیتو. االن  ایشاداب. ب -

 هم فشار دادم و گفتم: يرا رو میها دندان

 .میزن یباشه. فعال برو بخواب. فردا حرف م -

 را فوت کرد و گفت: نفسش

 خداحافظ. -

م از تخت پرت کردم و کف دستان ينقطه ا يرا رو ی. گوشدمیگرفته بود. دراز کش يدهانم گذاشتم. حالم بدجور يرا رو لمیموبا

 چشمانم گذاشتم. يرا رو

 ؟يداریب -

 بود. اکوید

 آره. -

 .یزن یحرف م یتلفن يفکر کردم دار -

 بود. وقتش

 آره با شاداب. -

 .ستیبا شاداب؟ پس اون قدرا هم خارج از دسترس ن -

 را برداشتم و گفتم: دستم

 کنه، نه! داشیکه بخواد پ یواسه کس -

 .نشست

 ره؟پس مشکل منم، درسته؟ از من دلخو -

 مخم را به تفکر واداشت. يقشر خاکستر گریطرف، غرور شاداب از طرف د کی اکوید یسالمت

 خواد باهات در تماس باشه. ینم گهی. فقط دستیدلخور ن -

 کرد. اخم

 ن؟یبه خاطر نشم -

 .دمیدانست. گردنم را مال یم پس

 .نیخور ینم گهیکه به درد همد دهیخبر نداره. فقط فهم تینه. اون که از نامزد -

 را باال برد و گفت: شیابروها
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 د؟یرس جهینت نیبه ا يدفعه ا هیواقعا؟ چطور  -

 را پشت کمرم هل دادم و نشستم. بالش

 واست مناسبه. نیکه نشم يدیرس جهیبه نت يدفعه ا هیهمون طور که تو  -

 زد. لبخند

 ؟یدون ی. واقعا در مورد شاداب منو مقصر مییکه دلخوره تو یاون ادیبه نظر م -

 نه، نبود. اما شاداب ...! مقصر؟

 به دله. ست،یکه به زور ن ینه. عاشق -

 لبخند زد. باز

داشتم  ایمیکه به ک يدنبال اون حس تند ی. هر چستمیچون ن ،یکن یاشتباه م نم؟یمن عاشق نشم یکن یفکر م ؟یعاشق -

. هیدونم که دختر خوب یم نویه من گذشته، اما او داغ واس دیشد يکنم. انگار دوران اون احساس ها ینم داشیگردم، پ یم

کنه.  یفهمه و درك م ی. فرهنگ منو مدهینرس نجایبه ا یو به راحت دهیکش یو آوارگ ی. مثل خودمون بدختهییدست پرورده دا

داد  شنهادیپ ییابچه دوسته، خانواده دوسته، دلسوزه! د به،یرو، تعصباتم رو، اعتقاداتم رو. نج میماری. برفتیمنو پذ طیهمه شرا

خانه و کاشانه نرم بعد از  هیبه  ازیکردم. ن یم ازیکه احساس ن نیواسه ا زا،یچ نیو ا یسیمنم قبول کردم. نه به خاطر رودروا

 ه،یدختر مهربون نی. نشمییهمه تنها نیهمسر بعد از ا هیبه  ازی. نیهمدم یهمه ب نیهمدم بعد از ا هیبه  ازی. نیهمه آوارگ نیا

 هیازدواج.  اسهمالکه و نیمن مهمتر طیتو شرا يواسه مرد نایو ا دهیبهم م یو ساده. کنارش آرومم. حس خوب لهیپ لهیش یب

 یخواستم عقدم تو کشور خودم و کنار برادرم باشه. فکر نم ی. ممیریبگ نجایکه جشن عقد رو ا میو اومد میساده خوند تیمحرم

 .یقدر تلخ برخورد کن نیکردم ا

 جواب ندادم.کردم و  یپوف

وقت فراتر از حس  چیاما حسم نسبت به اون ه ز،یعز یلیخ یلیبوده. خ زیواسم عز شهیکه هم یدون یشاداب هم خودت م -

به ازدواج باهاش فکر  یشد بخوام حت ی. شرمم مهی! اما خواهر برادرهیقو یلیخ ست،ین یبرادر به خواهرش نرفت. حس کم هی

که دنبالشه  یآل دهیفهمه که اون آدم ا یه کم بزرگ تر بشه، با تجربه تر بشه می ید سال وقتدونم که اونم بعد از چن یکنم. م

که بتونه بهش  يکنه. خال مرد تشیکه حما يکه شاداب رو به سمت من کشوند خال پدرش بود. خال مرد يزیمن نبودم. چ

بال و پر داد که ...! باور کن، به شرافتم قسم، تو  اهاشیشد، اما اون قدر به رو یم یکنه. احساس شاداب از کمبوداش ناش هیتک

استفاده کردم تا بدون  یاز هر فرصت دمیاحساسش رو فهم ینداشتم. از وقت ینقش چیمن ه یبادکنک توخال نیبزرگ شدن ا

 .ستیمن ن ریاتفاق تقص نیا اری! باور کن دانمیمستق ریو غ میرنجوندنش اشتباهش رو گوشزد کنم. مستق

 شناختم، اما شاداب ...!  یم یرا بهتر از هرکس اکویددانستم.  یم

 فرو بردم و گفتم: میموها يرا تو دستم
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 حیآدم بزرگ باهاش حرف بزن و واسش توض هیلطفا مثل  شیدینداره، اما اگه د دنتیبه د يدونم اون عالقه ا یباشه. م -

 !يشاداب بهش بدهکار دنیبده. تو دو تا گوش واسه شن

 چشمش گذاشت. ياطاعت رو يدستش را به معنا زد و یگرم لبخند

 

 :شاداب

 افتضاح دادم. یلی. خرمیگ ی/. هم نم25 -

 زد گفت: یکه تند تند جزوه را ورق م یدر حال تبسم

 به استاد بدهکار شدم. میزیچ هیمن که فکر کنم  -

 رفت و تهوع داشتم. یم جیسرم گ شبید يها هیو گر یخواب یب از

 زم؟یتو سرم بر یترمه چه خاک انیامتحان فردا رو بگو نصف نمره پابه جهنم،  نیحاال ا -

 کرد و گفت: ینچ نچ تبسم

شکممون رو روون کرد. تو  يچه جور نیمسهل؟ بب ایبود  یالمصب شکست عشق نیاشتباه جواب دادم. شاداب ا نمی! ايوا -

 مروت. ینکرده بودم. همشم وسط ورقه امتحان ب زیچ يجور نیعمرم ا

 .اوردیتوانست خنده بر لبم ب یتبسم م یطیراهر ش در

 خوردم، تو چته؟ یمن شکست عشق -

. به جان خودم دست از پا خطا کنه از ترموستات و کاربورات و دمیکش ینقشه م نیتا صبح داشتم واسه افش شبیمن چمه؟ د -

. خاك بر شمیوارد عمل م مینم. مستقفقط زر بز ارهیسرم ب ییهر بال یهرک ستمیکنم. من که مثه تو ن یم دشیانژکتور ناام

 نکنه. هغلط اضاف گهیتا د رمیگ یرو نشونه م شیسر

 پرت کرده بود افتادم. اریدان يکه برا ییدمپا ادی

 .يآورد اریکه سر دان ییآره مثل اون بال -

 را به عالمت چندش جمع کرد و گفت: صورتش

نبود. ترموستاتش رو گُل فرض کرده.  يازیپرتابت سه امت گهیم تیشخص یادب ب یاون. ب ي! خاك بر سرِ خاك بر سرشیا -

 ازش متنفرم! شیا

 "وسط؟ نیا هیگناه من چ"پسربچه دو ساله هم مظلومانه تر گفته بود  کیاز  تیدر اوج عصبان شبیحالم را گرفت. د اریدان ادی

 برن گم شن؟ یکن یرو شوت نم نایمنتظرته. شاداب چرا ا رغضبیم نیخبر مرگشم ع -

 نگاه تبسم را دنبال کردم و گفتم: ریسرعت مس به

 کوش؟ -

 را دراز کرد و گفت: دستش
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 .فتهینعش کش م ادیبا اون رنگ مزخرفش. آدم  ست؟یمال اون ن اههیس نیاوناها. مگه اون ماش -

 داند. یام را م یبود. فراموش کرده بودم که برنامه لحظه به لحظه زنگ اریگفت. دان یم راست

 .اهایبودم ن بهش گفته -

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: تبسم

 بدتر بوده گاگول. يکه از صد تا حرف خاك بر سر یبهش گفت یگیبه من م يکه االن دار یلحن نیاگه با ا -

 پرت بود. حواسم

 گفتم مگه؟ يچه جور -

 که با هر دوستش بر سرم کوفت برق از چشمم پراند. يا ضربه

 .نمتینب گهیچشمام د ي! گمشو از جلومونیزاده خر است نه م انسان ياوم! واقعا تو ثابت کرد -

 آمد اشاره دادم و گفتم: یکه از دور م نیافش به

 نده. ریقدر به من گ نی. برو و اارهیم فیتو هم داره تشر سیک -

 را گرد کرد و گفت: چشمانش

 تو شده؟ ها؟ سیک ارهیخاو نیتا حاال ا ی! از ک"تو هم سیک" هیمنظورت چ -

 گفتم: یالفگک با

 منتظره. نی. افشگهی. برو ديکرد وونمیتبسم؟ د یگیم ی! چيوا -

 .دیرا کش دستم

 گفتم. یک نیها. بب ارهیسرت م ییبال هیکنه و  یپاره م ریروز زنج هیرو. آخرش  یروان نی. ولش کن امیبر ایتو هم ب -

 ندم.پس ینم اریطرز صحبت را در مورد دان نیرا در هم گره زدم. ا میابروها

زنم واسه رودهن  یخونه خودمون. شب زنگ م رمی. از اون طرفم مگهیم یچ نمیاومده بذار برم بب نجایگناه داره. تا ا -

 . خب؟ فعال.میهماهنگ کن

 کردم و سوار شدم و گفتم: یرا ط ابانیعرض خ عیبود. سر زاریاز انتظار ب اریاجازه حرف زدن به او ندادم. دان گرید

 سالم. -

 سالم. -

 قدر وحشتناك بود؟ نیمرگ ا یعنی. نفسم قبل از قلبم رفت. دمیرا با داس و چشمان آتشبارش در مقابل خودم د لیعزرائ

 انداختم. من طاقتش را نداشتم. یم رونیکردم و خودم را ب یرا باز م نیدر ماش دمیترس یجرات داشتم، اگر نم اگر

 معرفت؟  یاحوال شاداب خانوم ب -

 نداشتم. دیام ام چارهی. به تاب آوردن قلب بنمیسرم را بچرخانم و صاحب صدا را بب جرات نداشتم یحت

  ؟یخوب -
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 را خواباندم تا بتوانم نفس بکشم. یصندل یزدم و کم نییرا پا شهیبود. به سوراخ سمبه اش وارد بودم. ش اریدان نیماش

  ؟يقهر ؟یزن یشاداب؟ حرف نم -

 قدر تابلو! نیا ع،یقدر ضا نیشد. ا ینم طور که نیدهانم را قورت دادم. ا آب

  ن؟یممنون. شما خوب -

 تر نکن. چارهیب نیمرا از ا ارتی. در دل التماس کردم نخند، نخند. تو را به جان داندیکش ری. تمام وجودم تدیخند

 . يفکر کردم قهر -

 خودش بود.... خدا!  يرباط سرم را چرخاندم. گردنم مثل رباط روغن نخورده صدا داد. وا مثل

 . شوکه شدم. ارهیقهر چرا؟ فکر کردم آقا دان -

 شده بود. ریجنگ لمیمثل دختر جن زده ف میصدا

 که نداره؟  ی. اشکالدمیاما من آدرس گرفتم و خدمت رس اد،یخواست ب یم اریدان -

 کرد. یمسخره م ،يکرد، نه؟ آر یم مسخره

 کنم.  یخواهش م -

 گند زدم؟ ایگفتم؟درست گفتم  یرا م نیا دیسوال با نیکنم؟ درجواب ا یم خواهش

 وفا.  یکن خانوم ب فیخب چه خبر؟ تعر -

اش  یشده بودند، اما لبخند لعنت دیاش سف قهیکنار شق يسرم را چرخاندم و نگاهش کردم. موها يشتریب اطیبار با احت نیا

 نهیس يشد. مقنعه ام را رو یزدن وحش انیدر م کی يرا درك کرد. از شوك در آمد و به جا تیهمان بود. انگار تازه قلبم موقع

 بلند طپشم را کم کند. يداپارچه نازك ص نیکه ا دی. شادمیام کش

 . شهیمثل هم ست،ین يخبر -

 م؟یکم حرف بزن هیو  میبخور يزیچ هی يوقت دار -

 . رمیخودم بگکوچک را از  یدلخوش نیشود، اما نتوانستم ا یدانستم مال من نم ی. مستیدانستم مال من ن یم

 بله.  -

. نه مکانش، نه زیچ چیه ست،ین ادمی زشیچ چیتوانم. ه یشک نم یکنم، ب دایاگر بخواهم برگردم و آن رستوران را پ امروز

 يکه برا ییدارم و موها ادیرا به  يکه خوردم. از آن روز فقط دو چشم خندان قهوه ا ییغذا ینه حت ونش،یاسمش، نه دکوراس

 خوردم.  یان غصه منشستنش يدیبه سپ

 ؟يمامانت چطوره؟ بابات؟ شاد -

 دادم.  یزدنش را از دست م دیکرد من لذت د ینگاهم م میطور مستق نیا یزد؟ وقت یحرف م چرا

 رسونن. یهمه خوبن. سالم م -

 . خوش آمد نگفتم. دمیافتاد حالش را نپرس ادمی تازه
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 ؟يندار یمشکل گهید ن؟یشما خوب ،یراست -

  ؟یکن یبکش، چرا شکنجه م یبکش یخواه یم ای. خدادیخند

 شما. يها یاز احوال پرس -

 داشت. داشت؟ نه نداشت.  حق

 .دمیپرس یم اریحالتون رو از آقا دان شهیهم -

 به جلو خم شد.  یگذاشت و کم زیم يرا رو دستش

 چرا اون؟ ار؟یاز دان -

 گفتم؟  یم چه

 شاداب؟ -

 آمد.  یم رونیاو ب يخاص از گلوطور  نیالف اسمم که ا نیلعنت به ا آخ

 .گهید دیدرس و امتحانم. ببخش ریهمش درگ -

 ؟یکش یزد. خدا نم یم ادیرا فر يناباور نگاهش

 زد.  یزنگ م اری. هر بار که داندمیپرس یاما من واقعا حالت رو م ،یگیتو دروغ م -

 نگفته بود، هرگز. اریحال مرا؟ دان د؟یپرس یم

تو  لینه، استفاده از موبا ای یدون یدونم م یبودم. نم يبستر شیروز پ ستیب نیم، اما تا همخواستم ازت تشکر کن یم -

که بتونم باهات  يداشتم، نه شماره ا یممنوعه. به خاطر اختالل در عملکرد دستگاهاشون. منم نه گوش کایآمر يمارستانایب

 شد.  رید نمی. واسه همدمیبخوا یم شترینبود و ب اعدمس ادیحالمم ز ن،یاز ا ي. جدارمیتماس بگ

 نبوده. المیخ یب دمیکه فهم نیکوتاه. هم حیتوض نیراحت شد با هم دنینفس کش چقدر

 شاداب؟  -

 خـــدا؟

 تو رو داشته باشه؟  اقتیازت تشکر کنم. خودت بگو. چطور تشکر کنم که ل دیبا يدونم چه جور یواقعا نم -

کردم  ی. فکر مدمیکردم و سر کش یخال وانیل يرا تو یآب معدن يرد. بطرک یم تیبودنش کفا نیخواستم. هم یتشکر نم من

 . ستیآب یاز ب میگلو یخشک

 نکردم.  يمن کار -

 .يگذر یبنده ات م يتفاوت از دعا یچقدر ب یزد. آخ خدا! گاه لبخند

رو به  اریدستم رفته بود. تو دان از اریدان يآورد. اگه تو نبود یاون چند روز رو دووم نم اریدان ياگه تو نبود ؟ينکرد يکار -

  ؟ينکرد يکار یگی. بعد ميبرگردوند یزندگ

 کرد. یرا تر نم میبود. گلو یتقلب آبش
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دونم چطور تموم  یبهت آورده. م يدونم خواسته من چه فشار ی. میقرار گرفت یسخت طیدونم به خاطر من تو چه شرا یم -

حرف  شتریشدنش رو، ب ریپذ تی. آروم شدنش رو، مسئولنمیب یرو م اریبت دانمث راتیی. تغيکرد اریو وقتت رو وقف دان یزندگ

 نیوقت کنار من نداشت. ا چیآرامش رو ه نی. ادی. تا خود صبح حواسم بهش بود. کابوس نددیمن خواب شیپ شبیزدنش رو. د

دونم راه اومدن،  ینم یکن یم. فکر اتیر یبا اون قلب پاك و محبت ب ت،یبا مهربون ت،ی. با صبوريآرامش رو تو بهش داد

 ینم ؟يدست و پنجه نرم کرد یدونم تو به خاطر درخواست من با چه سنگ یچقدر سخته؟ نم اریکنار اومدن، تحمل کردن دان

کنم  یفکر م یهر چ نمیدونم. واسه هم یرو م نایدونم. من همه ا یتونه عذاب آور و آزار دهنده باشه؟ م یچقدر م اریدونم دان

رو  يو فداکار یاز خودگذشتگ نیتونه ا یم یرسه. واقعا چ یبه ذهنم نم يزیتونم بکنم چ یکار م یجبران لطفت چکه واسه 

  نه؟جبران ک

را راحت  الشیگذاشت حرف بزنم و خ یکرد و نم یرا باز کردم. داشت خفه ام م میمقنعه ام بردم و دکمه اول مانتو ریرا ز دستم

 و گفتم: دمیکش یجان یو ب یکنم. نفس سطح

رو که واستون افتاده بود  یاتفاق ی. حتنیکردم شما بود یکه فکر نم يزی. اون روزا به تنها چنیبه من ندار ینید چیشما ه -

کردم واسه شخص آقا  يرفت. من هرکار یانسان داشت از دست م هی ه،یانسان، مهم نبود ک هیفراموش کرده بودم، چون 

 ذاشتم. بعدشم ...  یتنهاش نم مباز نیستخوا یاگه شما نم یبوده. حت اریدان

 شناخت. یبرادرش هم به اندازه من آن سنگ را نم ی. حترفتمیپذ یرا نم اریدر مورد دان یانصاف یب

کم بداخالق باشه،  هی دی. شاونمیخودم و خونوادم رو بهش مد ی. من زندگستین نیگیکه م يزیچ نیاصال ا اریبعدشم آقا دان -

 ! هیانصاف ینه اصال! ب تحمل؟ رقابلیاما غ

 زد. یتکان داد. چشمانش برق م تیرا با رضا سرش

که  یکه به خاطر خود خودش هواش رو داره. کس یشده. کس رییهمه تغ نینگاه متفاوت تو باعث ا نیخب پس احتماال هم -

 یر با وجود تو داره باور م. انگاستیکه باهاش صادقه و دنبال منافع خودش ن یکنه. کس یقضاوت نم عاتیظاهر و شا ياز رو

  ست؟ین يکار نمیکمه؟ ا نمی. استنیکنه که همه آدما بد ن

 و بمش خبر داشتم. ریاز آب خوردن هم راحت تر بود، چون از ز اریزدن در مورد دان حرف

که  یشب حسرت خورد. اون یکرد. کل يخودخور یهست به خاطر شماست. بعد از رفتنتون کل يریی. اگه تغنیکن یاشتباه م -

 ... 

 آن شب و برنگردد. برود

که هست فقط به  یهر تالش ،یتیهر فعال ،يرییکه اون اتفاق افتاد مرد و با زنده شدن شما دوباره زنده شد. هر تغ یاون شب -

 . نیهست اریآقا دان یزندگ لیخاطر شماست. شما دل

 "من! یزندگ لیدل نیهمچن"و  میرا گاز گرفتم که نگو زبانم
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 یب شهیکه هم ياز مرد تیکنم، اما حما یطور مقابلش سخنران نیشد بتوانم ا ید کلمه نفسم را گرفت. باورم نمچن نیهم

 گرفت، به جانم توان داد.  یرحمانه مورد قضاوت قرار م

 گفت: یرا باال برد و به شوخ دستانش

 به خدا!  اری. خوش به حال دانمیتسل -

 يرا جمع کرد باز دستانش را رو زیکه م شخدمتینم، کوفت گواراتر از آن بود. پآخر غذا سکوت کرد. غذا که چه عرض ک تا

 گذاشت و گفت: زیم

 یکه م یشدن رو از شاداب یهمه بزرگ شدن و منطق نی. ايمنو شگفت زده کرد يتو هم بدجور اریعالوه بر دان تشیواقع -

 . ير کردشناختم انتظار نداشتم، اما خوشحالم، چون حرف زدن رو واسم راحت ت

 .دیایقفل کردم که لرزشش به چشم ن زیم ری. من برخالف او دستانم را زختیر قلبم

شه از  یداد. باورت نم یزبان درس م میمعلم داشت هی رستانیمدارس شبانه درس خوندم. تو دوران دب يکه من تو یدون یم -

برگشته بود. قد و قامتش، حالت موهاش،  ایبام از اون دنپدرم بود. اصال انگار با هی. بس که شبدیقلبم لرز دمشیکه د یروز اول

 صداش!  یرنگ چشماش، حت

 زد. یمحزون لبخند

و صداش رو بشنوم.  نمیکه برم سر کالسش بش نیکردم. به عشق ا یدوشنبه به عشق اون از صبح تا شب کار م يروزها -

درست  شیشدم. به نظرم همه چ دشیفتن داشت. مرحرف واسه گ یبود. به جز زبان کل ادیحرف هاش رو بشنوم. مطالعاتش ز

کردم مثل اون لباس بپوشم.  یبود. سع دمییمورد تا دشیعقابود. همه حرفاش صحت داشت. همه  نیبهتر شیبود. همه چ

 هی ،ینیزم يخدا هیخونه رو بخونم. واسم بت بود.  یکه اون م ییموهام رو مثل اون درست کنم. مثل اون حرف بزنم. کتابا

 شکنه.  یوقت نم چی. هارهیوقت کم نم چیکنه. ه یوقت خطا نم چیکه ه یقهرمان! کس هیوره، اسط

 حواس!  ی. بدیخند

بودم، اما  دهیرس دنیسپر کردم. انگار به مرحله پرست نهیخرجش کردم. چقدر واسش س یالک يکردم. چقدر تعصبا دیچقدر تقل -

  دم؟یازش د یچرا؟ چ یدون یشد. م کهی. افتاد و هزار تیبت گچ هیشب شکست. مثل  هی... 

 تکان دادم. یرا به عالمت نف سرم

 و انگشت اشاره ش تا ته تو دماغشه.  ستادهیپشت ساختمون مدرسه ا دمید -

 بلندتر. د،یخند باز

بکنه،  يکار نیشد الگو و اسطوره من همچ یخراب شد. باورم نم امیبه سرم اومد. دن یچ یدون یشاداب. نم یدون ینم -

که االن که بهش فکر  ییشکستش. خطا کیکوچ يخطا هی نی! همیحرکت دور از فرهنگ و ادب نی. همچیکار زشت نیهمچ

. اما اون یهرچ ای نش،یبب یکرده کس یفکر نم دیبوده، شا تیاذ عاون موق دیاونم آدم بود، شا گمی. مرهیگ یکنم خندم م یم

به  یکی یکیها و نقص هاش  بیاز چشمم افتاد تازه ع یمم افتاد و وقتکرده بود. از چش تیموقع انگار قتل کرده بود. جنا
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 دمیاشتباهه. فهم دشیعقااز  یلی. خهیاز حرف هاش انحراف یلی. خهیاز تفکراتش خشک و افراط یلی! نه! خدمیچشمم اومد. فهم

که  يزیبول داشتم. من اون چذهن خودم ساخته و شکل داده بودم رو ق يکه تو يزیمن او آدم رو دوست نداشتم، بلکه اون چ

 رو!  یو واقع یقینه اون معلم زبان حق دم؛یپرست ینقص و معصوم رو م یبود، اون انسان ب التمیساخته تخ

 و ادامه داد: دیکش یچه بود؟ آه شیحرف ها نیا یمعن

فقط  زایجور چ نیو بت و ا اسطوره دمیفهم یوقت ست،ین ایدن نیمال ا ییآل گرا دهیگرفتم ا ادی یسنم باال رفت، وقت یوقت -

که بهم داده بود، به خاطر  ي. به خاطر حس بددمشیبخش ر،یاشتباه،خطا، گناه و الغ یعنیانسان  دمیفهم یافسانه ست، وقت

کرد. اونم  یآدم بود مثل خودم. اونم اشتباه م هیمقصر اون نبوده. اونم  دمیفهم نچو دمش،یکه خراب کرده بود بخش ییایدن

 مثل من. درست مثل من!  کرد، یخطا م

 .دمی. نگاهم را دزداوردمیشد. تاب ن رهیچشمانم خ يتو

. گهید زیهرچ ای یکنم که دل بکن زاریتو رو از خودم ب ایکنم  هیرو توج يزیگم که چ یمن از حس تو خبر دارم شاداب. نم -

. عاشق اون یواقع تیشخص هیعاشق اما نه  ،ي. عاشق شديندازیخودم م ياون روزا ادیخوام بگم تو منو  ینه! فقط م

. به شتریخشک ب يبا تعصبات و اخالقا گه،ید ي. مثل همه مرداادابمردم ش هی. منم یکه خودت واسه من ساخت یتیشخص

زد مال تو  یکه عقلم داد م یمنطق و انتخاب کس يبود. چشم بستن رو ایمیانتخاب ک نشیسرم خطا کردم. بدتر ياندازه موها

کرد. اون تجربه به من نشون داد که واسه ازدواج، مهم تر از عشق تناسبه. عشق کور مثل حس منه  یش م و دلم خفه ستین

شکنه. تازه  یچشمت م يخطا، طرف مقابلت جلو نیتر کیبخوابه با کوچ هیمدت که بگذره و تب و تاب اول هیبه معلمم. بعد از 

کنه، از همه  یکردم با همه فرق م یکه فکر م یم؟ کسداد یکه من عاشقش بودم؟ جونمو واسش م یبود کس نیا یگیم

 يشه بر یشب مسواك نزنه نم هی. دهیگند م يآدماست. دو روز حموم نره بو هیکه مثل بق نمیابود؟  نیبهتره، خاص تره! ا

د گر نیزم نیکه مال هم نمیکه پوست و گوشت و استخونه. ا نمی. اگهیم ادیاز دهنش م یطرفش. خلقش که تنگ شه هرچ

 یاون وقته که از اول م يریعقل کمک بگ ازاحساس  ي. اما اگه به جاشهیخراب م ات،یدن ات،یخودمونه. اون موقع است که رو

 بیغر بیتوقعات عج گهینقطه ضعف و قوت. د یمثل خودت با کل قایدق یکی. یکن یمثل خودت ازدواج م یکیبا  يدار یدون

 . فتهیکت از چشمت نمحر هی. با یکن ی. اشتباه کنه هنگ نميندار

 گردنم فرو رفته بود. ي. سرم تودمیلرز یم داشتم

 ،يحد هیتا  يقابل قبوله. اختالف اقتصاد يحد هیکه متناسب نباشه محکوم به شکسته. اختالف فرهنگ تا  یازدواج -

به دست آوردم.  ایمیکتجربه رو با  نی. من ارهیو از دست م شهیم زیاز حدش بگذره سر ر يزی. هرچيحد هیتا  یاختالف سن

حواسم  گهید نیشد. واسه هم زیاما نشد. از حدش گذشت و سرر ،کنم که از دستش ندم کیکردم خودم رو بهش نزد یسع

ترسم. در مورد تو،  یهم م دیو سف اهیس سمانیاز ر گهینکنم. د تیبشه جنا میکه قراره وارد زندگ یهست که در حق خودم و زن

. يزتریعز اری. به جان دانيزتریهم واسه من عز انیاز دا یاز خودم نگرانتم. تو حت شتریمادرم قسم، بخدا، به روح  يبه خداوند

که  یهست يچون با مرد ،یشیکردن محروم م یخونه من از جوون يدونم. تو تو یهامو م يریشناسم. سختگ یمن خودم رو م
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رو بزنه و روزنامه  نکشیخونه ع ادیواد. شب به شب بخ یآرامش م طنتیشر و شور و ش يرو پشت سر گذاشته و به جا یجوون

شر و شور از سرش افتاده باشه و بودن با من واسش کسل  نیازدواج کنم که مثل خودم ا یبا زن دیبا نه،یبب ونیزیبخونه و تلو

ازدواج با من از  .یشیمهندس م ي. دارییکه خودش هنوز بچه باشه. تو دانشجو نیکنه نه ا يکه بتونه مادر یکننده نباشه. زن

زنم در  یو چهار ساعت زندگ ستیخوام ب یو نه شاغل. م خوام یکنه، چون من نه زن دانشجو م یمحرومت م زایچ یلیخ

 یبعد، وقت ياما سال ها ،یدرس و دانشگاه رو به خاطر من بزن دیکه ق یتو االن قبول کن دیخودم و بچه هام باشه. شا اریاخت

کردن رو  یو جوون نکه فرصت تجربه کرد ی. از کسیشیاز من متنفر م ،یکن یم سهیمقا اتیکالسخودت رو با دوستات، با هم

 ست،ین یخواست یکه م یاون تی. زندگستمین يکرد یکه فکر م یکه من اون یفهم ی. اون وقت میشیازت گرفت متنفر م

 ! ینه همه زندگ هیاز زندگ یچون ازدواج قسمت

 کردم. یحس نم یچیمرده بودم. ه را برآورده کرده بود. میدعا خدا

هم  نیاز نشم یباال سر تو حت ياون خدا یگانگیزنم، اما به  یحرف رو م نیبه خاطر دل تو ا ای دمیشعار م یفکر کن دیشا -

. یفیتونم حروم کنم. تو ح یدورش کنم، اما به تو نه. تو رو نم زایچ یلیتونم به اون زور بگم و از خ یچون م ،يواسم مهم تر

دونم  ی. چون میت رو خراب کن ندهیذارم آ یکنه، نم تتیاز من اذ ییاگه جدا یحت یمتیو به هر ق یفیمثل من ح ياسه مردو

 ذاره.  یرو به دلت م زایچ یلیکنه و ازدواج با من حسرت خ یم رییتغ اراتیسنت که باالتر بره مع

 زد. میصدا

 شاداب؟  -

 کردم؟ ینم هیشک خشک بود. چطور گر. خدمیصورتم کش يرا باال آوردم و رو دستم

که  ی. من اون بتمهیوقته که حال یلیخ ست،ین میدر عذابم! فکر نکن حال یکش یو م يدیکه به خاطر من کش يبابت آزار -

که اهل  یدون یدرست باشه، م یاگه شناختت از من به اندازه سر سوزن ،یقبولم داشته باش ياما اگه ذره ا ستم،ین یکن یفکر م

کردن  تیبشه. باور کن اذ يجور نیخواستم ا یحس مقصر باشم، اما باور کن نم نیاتو به وجود اومدن  دی. شاستمین يدنامر

گفتم،  یرو م نایزودتر ا دیبا دیالزمه ازت عذر بخوام. شا دیتونم انجام بدم. شا یم ایدن نیا يکه من تو هیکار نیتر فیتو سخ

اما به خدا قسم همون طور که دلم  ،ینیمنو بب ينخوا گهید دمیازه نداد. بهت حق ممن اج يسهل انگار دمیشا ای طیاما شرا

 ياجازه بد يدیو به حرفم رس يکه بزرگ تر شد یروز وقت هی. کاش شهیواسه تو هم تنگ م شهیتنگ م اریو دان انیواسه دا

 داره و چقدر آرزومندشم.  یتخواهر چه لذ هیداشتن  یدون یکنم، چون تو نم تتیبرادر کنارت باشم و حما هیمثل 

. نه مکانش، زیچ چیه ست،ین ادمی زشیچ چیتوانم! ه یشک نم یکنم ب دایامروز اگر بخواهم برگردم و آن رستوران را پ امروز،

که  ییدارم و موها ادیرا به  يکه خوردم. از آن روز فقط دو چشم خندان قهوه ا ییغذا ینه حت ونش،ینه اسمش، نه دکوراس

 که شکست تا من نشکنم. يخوردم و اسطوره ا ینشستنشان غصه م يدیسپبه  يبرا

 

 :اریدان
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با  اکویام بود. د یزندگ زینفرت انگ يها نهیزدم. انتظار هم جزو آن گز رجهیش یگوش يرو اکو،یمحض چشمک زدن اسم د به

 آرامش سالم کرد.

 سالم. -

 را بشنوم. جهیدادم بدون سوال نت یم حیباز شده ام را بستم. ترج دهان

 ؟ییکجا ؟یخوب -

 ؟ییشرکتم. تو کجا -

 ؟يایم یخونه. ک رمیدارم م -

 دونم. فعال کار دارم. ینم -

 .نمتیب یآها باشه. پس م -

 یکه گاه ییشد که او هم برادر من است. با خصلت ها یفراموشم م یدهد؟ گاه حیخواست توض یخواست قطع کند؟ نم یم

 شد. یبه شدت مشابه م

 شد؟ یشاداب چ یتآره. راس -

 دور و گرفته شد. شیصدا

 آدم بزرگ. کیو مثل  حی. رك و صريگفتم گفتم. همون طور که تو خواسته بود یم دیرو که با ییزایچ -

 شک! یرا کشته بود. ب شاداب

 گفت؟ کجاست االن؟ یخب؟ اون چ -

 باشه. خواد تنها یکلمه. هرچقدرم اصرار کردم که برسونمش گفت م هی ینگفت حت یچیه -

 کرد. یتنها بودن التماس م يذره ا يروزها برا نیا چقدر

 حالش خوب بود؟ -

 .دیخند

 .ایدیحال منو نپرس يجور نیوقت ا چیه -

 جواب گذاشتم. یاش را ب هیکنا

 محکم برخورد کنه. يجور نیاومد. اصال توقع نداشتم ا یبه نظر خوب م -

 کرد. یخوب بود، اگر محکم بود، فرار نم اگر

 ؟یزن یسر به شرکت نم هیوبه. خ -

 ؟يای. تو نمرونیرو ببرم ب نیو نشم ییخوام دا یچرا! اما امروز نه. م -

 نه. خوش بگذره. -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٣٥٦ 

سخت شده بود.  مینقطه هم برا کیگذاشتن  یکنم، اما حت مینقشه ترس يرا قطع کردم. خواستم چند خط آخر را رو یگوش

 را گرفته بود و ... شیترم عزا يکه از ابتدا یتحانرا داشت. ام انترمشیم نیشاداب فردا مهم تر

انداختم و کاپشنم را  رونیرا از پنجره ب گاریس نیرفت. با غروب آفتاب آخر یکیو راه رفتم تا هوا رو به تار دمیکش گاریقدر س آن

نگذاشته  میتنها میرغم تمام پس زدن ها یبگذارم، چون او عل شیتوانستم تنها ینم شیرغم تمام پس زدن ها ی. علدمیپوش

 بود.

 گفت: یدر را باز کرد و با خوشحال يشاد

 .نی! خوش اومداریآقا دان يوا -

 زدم و گفتم: يزور لبخند به

 کوچولو. شاداب خونه ست؟ یمرس -

 شد. لیاش زا یخوشحال

 .ادینم رونمیاومده رفته تو اتاق. ب یدونم چشه. از وقت ینم یآره، ول -

اش درهم بود، اما با  افهیآمد سالم دادم. ق یکردم و به مادر که لنگ لنگان به استقبالم م یرا ط طایمصمم طول ح يقدم ها با

 گفت: ییخوشرو

 .ي. چشمم رو روشن کرديسالم پسرم. خوش اومد -

 و گفت: دیکش یشدم. مادر آه رهیو به در بسته اتاق شاداب خ ستادمیهال ا انیلب تشکر کردم. م ریز

 ختر چشه؟د نیا یدون یتو م -

 گفتم؟ یم دیبا چه

 کنه. یمغزش اتصال يمای. استرس امتحان باعث شده سستین شیزیچ -

 اما مادر باور نکرد. د،یسرخوشانه خند يشاد

 خواد امتحان بده؟ یبه خاطر امتحانه؟ مگه بار اولشه که م یعنی -

 توان دروغ گفت. یا نمآورد که به مادره یم ادمیمادر نداشتم، اما همان خاطرات کوتاه  يادیز مدت

 .شهیمن باهاش حرف بزنم. خوب م نیاجازه بد -

 با چشمان نگرانش نگاهم کرد و گفت: مادر

 کلمه هم نخونده. هیاومده  یسر درس و مشقش. از وقت نهیکن بش يکار هیبده.  رتیخدا خ -

 دیوارد شدم. چراغ خاموش بود. طول کش که منتظر اجازه اش شوم نیکوتاه گذشتم. چند ضربه به در زدم و بدون ا يراهرو از

 برق را زدم. دیرا پوشانده بود. کل شیلختش شانه ها یمشک يگذاشته و موها شیزانو يکنم. سرش را رو شیدایتا پ

 . چراغ رو هم خاموش کن.يشاد رونیبرو ب -
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که از کمر در ساقه  ییموج ها دنید دانستم، اما یاش را م یو لخت یبلند باشند. براق نقدریا شیکردم موها یوقت فکر نم چیه

 نشست متعجبم کرد. یم شیموها

 شد. یعاشقانه تر م يکرد یشمع روشن م هی -

صورت بدون  ینیتوانستم فکرم از دلنش یبرخاست. چرا نم عی. سردمیشانه اش فهم دیشد یرا از تکان ناگهان نی. ادیترس

 اش منحرف کنم؟ يروسر

 ن؟یکن یچه کار م نجایشما ا -

سرش انداخت و با  يبرداشت و رو یکنار اتاق شال یچوب لباس يگفت و از رو يبلند ينگاه کردم. وا شیبه سرتاپا طنتیش با

 گفت: یناراحت

 دختر؟ هیتو اتاق  نیریم يجور نیهم شهیهم -

 کنترل شده گفتم: يروانم را شاد کرده بود. با خنده ا شیقرمزش با آن کش دور مچ پا گرمکن

 رو از دست بدم؟ يصحنه ا نیهمچ دنیلذت د ستین فیآره. ح -

 خودش نگاه کرد. صورتش همرنگ شلوارش شد. به

 تا لباسم رو عوض کنم. رونیب نی! تو رو خدا بريوا -

 را باال انداختم و گفتم: میدادم. ابروها هیتک وارید به

 .يشکست خورده ا يعاشقا هیشب شتریب يجور نینه. ا -

 شد. یمسرخ  شتریبه لحظه ب لحظه

 .ستی. لباسم مناسب نرونهی. موهام همه بيجور نیتو رو خدا. زشته ا اریآقا دان -

 کردم و سرم را تکان دادم. ینچ نچ

 پسر کشت؟ پیت نیاونم با ا فتم؟یمن به گناه ب یزشته؟ نگران یچ -

 نا فرمانش را کنار زد و گفت: يحرص موها با

 تا داد نزدم. گهید نیاز دست شما. بر -

ساده و راحت  اریبا شاداب بس دنیرفتم. تا حاال گفته بودم خند رونیکردم خنده ام را پنهان کنم از اتاق ب یم یکه سع یحال در

 است؟

 خوابش التماسم کرد. مهیتا چرتش پاره شود. با چشمان مخمور و ن دمیاش را کش يروسر

 کشه. یمغزم نم گهید -

 به بدنم دادم و گفتم: یو قوس کش

 به دست و صورتت بزن تا خواب از سرت بپره. یآب هیو پاشو بر -

 .دیرا مال چشمانش
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 خونم. یم شمیم داریش رو صبح زود ب هیبق -

 از او خسته تر بودم. من

 .ستین ياز خواب خبر یرو حل نکن نایا ی. تا وقتيحل نکرده دار نیتمر یبلند شو شاداب. هنوز کل -

 دستش زدم. يرو ي. با خودکار ضربه ادیخواب یو م دیکش یز مکتاب ها درا يکردم همان جا رو یم شیرها

 آخ!  -

 شدم. تند

 ستم؟یمگه با تو ن -

 .گهیحل کردم. بلدم د نیتونم. هزار تا تمر ینم گهیخوام. د ینم -

 را حفظ کردم. تمیآمد لپش را بکشم، اما جد ینم بدم

مخ،  يست. تو هم که به جا گهیعالمه درس د هی ازین شی. پیفتیترم عقب م هی یدرس رو پاس نکن نیدختره خنگ! اگه ا -

 کاسه. نیآشه و هم نیبازم هم یهم حل کن گهیگچ تو جمجمه ت گذاشتن. هزار تا د

قدم  یرفت. من هم بلند شدم و کم ییپرتاب کرد و با اخم برخاست و به سمت دستشو میبرا يدوستانه ا ریخصمانه و غ نگاه

خوش و مخصوص را هم با خودش  يداخل آمد و آن بو وهیم یو کم يچا ینیس کیود. مادر با درد گرفته ب میزدم. کمر و پا

 آورد.

 پسرم. یخسته نباش -

 و مرتبشان کردم. دمیکش میبه موها یدست

 ممنون. -

 در بره. تیکم خستگ هیبخور بلکه  ياستکان چا هی ایب -

 نشستم. شیبه رو رو

 خوابش گرفته. يرم، اما شاداب بدجورهم عادت دا يداری. به شب بستمیخسته ن -

 دستم گذاشت. يرا جلو وهیم ظرف

 یم وونهید یشد. داشتم از نگران یم یامتحانش چ نیآخر و عاقبت ا يبود ومدهیدونم اگه ن یخوابه. نم یآخه شبا زود م -

 شدم.

 آمد. یدهان گذاشتم. از قند درشت خوشم نم يرا شکستم و تو یاز قند مکعب يا تکه

 بشه. دی به نظرت وضعش چطوره؟ نکنه تجدحاال -

 !دیزدم. تجد لبخند

 .شهیکم حواسش رو جمع کنه نمره ش خوب م هی. نینگران نباش -

 و گفت: دیکش یآه مادر
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از  یترسم کس ی. مهیکجاست. دلم هزار تا راه رفته تا االن. دختره، جوونه، احساسات ستیحواسشه که معلوم ن نیمشکل هم -

 يچشه؟ پا يگه. تو خبر ندار ینم یچیبسوزه. به منم که ه ندشیترسم با چهار تا دروغ خام بشه و آ یه. مراه به درش کن

 وسطه؟ پسر مسر؟ یکس

 که گول بزند و با دروغ خام کند. ينبود. پسر انیکرد در م یاز آن نوع که مادر فکر م يپسر چیه يپا قطعا

 .ستیخبرا ن نیراحت باشه. از ا التونینه. خ -

 زد. یدر چشمانش موج م یراننگ

 ؟یمطمئن -

 خوردم و گفتم: میقلپ از چا چند

 مطمئنم. -

 و گفت: دیکش یراحت نفس

 .شهیتخت م المیخ ستین یمشکل یخدا رو شکر. تو که بگ -

 مادرانه را حس کنم. يخواست تا دوباره سر بر دامنش بگذارم و آن بو یبهانه م کیداشت مادر داشتن. دلم  یلذت چه

 بشقابم گذاشت و گفت: يپوست گرفته را تو ینگنار

 صدام بزن. یداشت ي. تو آشپزخونم. اگه کاردارمیمن ب -

 و گفت: دی. دستانش را به هم مالدیچک یهم آب م شیبا خروج او شاداب آمد. از مژه ها همزمان

 !يبه به چا -

 زدم و گفتم: هیتک وارید به

 .میزود بخور تا شروع کن -

 .دیزد و به اندازه چند قطره نوش شیا شهیش يرا به دهانه  شیدور استکان حلقه کرد و لب هادو دستش را  هر

 ه؟یواسه رفتن قطع متیتصم -

 را از فرش نگرفت. نگاهش

 آره. -

 شه؟یعوض م يزیکار چ نیبا ا یکن یفکر م -

 کرد. نییرا باال و پا سرش

 حال و هوام. -

 نداره؟ نجایداره که ا یرو عوض کنه؟ چتونه حال و هوات  یداره که م یاونجا چ -

 .هیکه از همه دورم کاف نیدونم. هم ینم -

 ؟یهمه رو بزن دیق يخوا ینفر م هیاز  يبه خاطر دلخور یعنیاز همه؟  -
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 یاس ام اس فرستادم. نم کیبود. قطع کردم و جوابش را  اکویام زنگ خورد. د یرا باال آورد و نگاهم کرد. گوش چشمانش

 کردم و کتاب را ورق زدم و گفتم: لنتیرا سا یبماند. گوش اکوید ریدرگ نیاز ا شین شاداب بخواستم ذه

 .يسر مبحث بعد میبر -

 زدم. شیغوطه ور بود. صدا االتشینداد. سرم را بلند کردم. در خ جواب

 ؟ییشاداب کجا -

 زد. پلک

 جا. نیها؟ هم -

 اش زد و گفت:چانه  ریگذاشت و خم شد. دستانش را ز نیرا زم استکان

 .يمبحث بعد -

 ساعت حرف زدم و مسئله حل کردم. میبه ن کیدادم. نزد حیتوض

 ؟یگرفت ادی -

 نداد. جواب

 گرفت. حرصم

 ؟یگرفت ادیشاداب؟ با توام.  -

 چانه اش رها شد. ریاز ز دستش

 گرفتم. ادیآره. آره.  -

 کردم خشمم را مهار کنم. یسع

 حل کن. نویپس ا -

 رونیمغزش فرو رفته باشد. خودکار را از دستش ب يکلمه که تو کی یاز حت غیم گرفت و به کاغذ زل زد. دررا از دست خودکار

و  ندیرا در صورتم بب تی. آنقدر نگاهش کردم تا عصباندمشیحرکت به طرف خودم کش کی. بازوانش را گرفتم و با دمیکش

 اش زدم و گفتم: یشانیرفتند با انگشت اشاره به پ يگشاد کردند و رو به ركرا د تیکه مردمک چشمانش موقع یبترسد و وقت

چه  ،یچه نکن یشهر فرار بکن نیچه از ا ،یچه نش یترم مشروط بش نیچه ا ،يچه نخوا يدختر خانوم، چه تو بخوا نیبب -

و  ریو بپذر تیواقع ایشه.  ینم جادیا اکویو احساس د میتصم يتو يرییتغ يچه ند فیدق بد ایلوس باز نیمادرت رو با ا

 .يریتا بم نییکن پا تبرو از پشت بوم خودت رو پر ای ایباهاش کنار ب

 .دیچشمش جمع شد. لبش لرز يتو اشک

 .ادیخوابم م یلیمن ... فقط خ -

فشار را به دستش دادم و  نیداد. آخر یکار دستم م اهشیاطراف مردمک س يدهایمروار نیرا از داخل گاز گرفتم. آخر ا لبم

 گفتم:
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 . درست، بدون غلط.یکن یچند تا مسئله رو حل م نیکشم ا یم گاریس هیمن تا  -

 چانه اش هم شروع شد. لرزش

 باشه. -

. به دمیسه تا کش گاریس کی يرفتم. به جا اطیبه عقب راندن جلوتر بکشمش، اما ولش کردم و به ح يخواست به جا یم دلم

دانستم و  یکه علتش را نم یتر شدم. خشم یآرام شدن، عصبان يماندم و به جا اطیدر ح قهیچهل و پنج دق قهیده دق يجا

اشتباه کوچکش منفجر  کیو به اتاق برگشتم. آماده بودم تا با  دمیکوب وارید هرا ب گاریس نیکرد. آخر یام م یعصب شتریب نیهم

 قیبود و آرام و عمشکمش جمع کرده  يرا تو شیگذاشته بود و پاها شیبرگه ها يکه سرش را رو يدختر دنیشوم، اما د

 آتش سوزانم. يبود رو یآب دیکش ینفس م

چند قطره اشک  يغلط! جا یدستش درآوردم. همه را حل کرده بود. ب ریرا آهسته از ز نشیزانو زدم. کاغذ حل تمر کنارش

بردم.  نیی. سرم را پادمیگونه اش کش ي. پشت دستم را رواوردمیطاقت ن گریکرد. د یم ییکاغذ خودنما يخشک شده هم رو

 کیتر رفتم، اما درست در  نییوجدانم گذاشتم. پا بینه يو پا رو بستمدواند. چشمم را  شهیوسوسه لمس پوستش در جانم ر

از مادر خانه را ترك  یو بدون خداحافظ دمیپر رونیاز اتاق ب زیخ کیصورتش متوقف شدم و به خودم آمدم و با  يمتر یلیم

 :زدمت زدم و پدال گاز را تا انتها فشردم و با تمام وجود داد کردم. پشت فرمان نشستم و استار

 چه مرگته؟ ار؟یتو چه مرگته دان -

 دهیبه د د،یرس یبه گوش جماعت م نیکفششان با زم شیسا يو صدا دندیکش یم نیزم يرا رو شانیکه پا یبه مردان شهیهم

که  ییمحکمش بود. قدم ها يکوبش قدم ها يشد صدا یم دهیشن دیمرد با کیکردم. به نظرم آن چه که از  ینگاه م ریتحق

کند  یم دایوزن پ لیف کیهر پا قد  یشود. وقت یاما نم یخواه یم یهکه گا دمیرا به حرکت وادارد، اما آن شب فهم نیزم

و با  محکم یتوان یبدنت، نم يپردازد به جز فرمان دادن به اعضا یم يمغزت به هرکار ی. وقتیکنترلش کن یتوان ینم گرید

 !یتوان یشود. نم ینم ست،ی. زور که نيصالبت قدم بردار

و سکوت به اتاقم  اطیاحت تیساده را هم نداشتم. در نها یسالم و احوال پرس کیها همه خاموش بودند. بهتر! حوصله  چراغ

رفت. از  یم کنار نمچشمان ياز جلو يشاداب لحظه ا ریتخت پرت کردم. تصو يناراحت خودم را رو يرفتم و با همان لباس ها

 . دمیلرز دمبود مرتکب شوم بر خو کیکه نزد یتصور خبط

 ؟يباالخره اومد -

 که چراغ را روشن کند جلو آمد.  نی! نه! بدون ااوف

 ؟يبود نایتا االن خونه شاداب ا -

 کرد، وحشتناك!  یدرد م سرم

 آره. -

 چرا؟  -
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 کند؟ ریین تغبار مردن و زنده شد کیبا  اکویانتظار داشتم د واقعا

 کردم.  یکم جمع و جورش م هی دیش. با هیتو روح يفردا امتحان داره. تو هم که امروز گند زده بود -

 ار؟یدان ی. خودتدهیو نشن دهیند يزایجل الخالق! به حق چ -

 دم. کر یام جدا م قهیرا هم از  اکویدست د دیبودم با قهیکه با خودم دست به  یطیشد؟ در شرا یم نیاز ا بدتر

 آره. خودمم. -

 چشمم بلندش کرد. نور چشمم را زد.  ي. چراغ را روشن کرد و دوباره نشست. ساعدم را گرفت و از روبرخاست

 ه؟یخبر نمت،یبب -

  ؟یگفت نصفه شب یم چه

 ؟يچه خبر -

 زد.  چشمک

 ؟ينکنه عاشق شد -

 حرفش را خودم ندادم.  یفرصت حالج یحت

 ار منم بخوابم.زده به سرت ها. برو بخواب بذ -

 و گفت:  دیام کوب نهیبه س یمشت

 .يحرفا نبود نیآخه تو اهل ا -

 خواستم وارد عمق کلماتش شوم.  ینم

 رو درست کردم. یجنابعال ي. خرابکارستمیاالنم ن -

 که دوستش نداشتم.  دمید یم يزیرا باال برد. در چشمانش چ شیابروها

 تا حاال؟ یواقعا؟ از ک -

 کرد.  یداد ول نم یکه م ریلت مادرانه داشت. گخص یهم کم اکوید

 تو خط شکستن دل دخترا. يکه تو افتاد یاز وقت -

 . دیخند بلند

 .ادیتوام که بدت نم -

 به جوش آمد.  رتمیدانم چرا غ ینم

 .مایزن یدر مورد شاداب حرف م میدار -

 اش جمع شد و بعد لبخند زد.  خنده

 دونم. منظور؟ یم -

 فه تر هم شدم. بودم. کال کالفه
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 .ستیمن ن یتو زندگ انیکه م ییکه شاداب از اون دخترا نهیمنظورم ا -

 کرد.  کیرا بار چشمانش

 دونم. یم نمیا -

 دعوا کنم؟  یکیخواست با  یدلم م چرا

 پس در مورد رابطه من و اون فکر اشتباه نکن. -

 توانست در مباحثه شکستم دهد.  یکه م یبود. تنها کس زرنگ

 کنه؟ یفکر م یدر موردت چ یاشتباه فکر کنم. مگه واست مهمه ک رمیچرا رگ گردنت قلمبه شده؟ گ حاال -

 حواس گفتم:  یشدم. ب ریپهن کرده بود اس میکه برا یدام يتو

 در مورد من نه، اما در مورد اون چرا. -

دوست را داشت و  کیداب فقط نقش همه دچار سوء تفاهم شده بود؟ شا نیکه خراب کردم. چطور ا دمینگاهش فهم یرگیخ از

 تیمحروم ي زهیکه از غر یام بود. احساس یو حذف شدن زن ها از زندگ یو خستگ ادیاز کار ز یاشتباه امشب من هم ناش

 . شتریشد، نه ب یم یناش دهید

 و پشتم را به او کردم و گفتم: دمیچرخ

 که عاشق برادرم بوده.  بشم یدرصد فکر کن من عاشق کس هیذهنت خرابه برادر من. فقط  -

شده  ی. نقطه سرطاندمیکرده بود افتاد و بوق آزاد مغزم را شن ریناخودآگاهم گ يکه تو یناگهان پرده ها کنار رفت. سکه کج و

 آشکار شد. میبرا میروزها نیخلق تنگ ا لیکردم و دل دایذهنم را پ

 !اریبرادر من بود. برادر دان اکویبود و د اکویعاشق د شاداب

 

 :شاداب

شد. به اخم  یبود و جدا نم دهیام چسب ییایبو يبه پرزها اریعطر دان يبو شبی. از ددمیام کش ینیب ياشاره ام را رو انگشت

 شد نگاه کردم و گفتم: یم کیدرهم تبسم که نزد يها

  ؟يکار کرد یچ -

 همان اخم ها جواب داد: با

 یعنیبدم.  شنهادیبرن رشته عمران رو پ یرنج م بوستیاز مشکل  که یچاپ کنم و به تمام کسان ISIمقاله  هیخوام  یم -

  ؟يکار کرد یدر حد بنز. تو چ دهیجواب م

 سوخت. یم یخواب یاز ب چشمانم

 من بد ندادم.  -

 گرفت و گفت: میاز بازو یدردناک شگونین
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 گفتم بد نبود.  یناز و ادا م نیبود با هم میارشد و شاگرد اول دانشگاه، استاد خصوص کی. منم اگه رتبه گهیبله د -

 آوردم و گفتم: ادیرا به  اریو چشمان ترسناك دان یرا درآورد. نگاه عصب میرا کج کرد و ادا دهنش

 ول نکرد.  اوردیمو در ن هیرو. تا گر یاستاد خصوص نینکنه ا ابونمیگرگ ب بیخدا نص -

 نازك کرد و گفت: یپشت چشم شهیعادت هم به

 زادیترموستات آدم يرو به جا لویام دب یکه هست. ترموستات ب ستیکه هست. با سواد ن ستین پیت از خداتم باشه. خوش -

ام بکنه، نوش جونش. گوشت بشه بچسبه  يتجاوز هیوسط  نیا رمیحاال گ ؟يخوا یم یچ گهیروش سوار نکردن که کردن. د

 ومده،ی. حالت بده، عشقت رفته نگهیقتم درو بکشم. خراب رفا رتمن حاضرم جو یهم ناراحت یلیبه تنش. حقشه اصال. خ

 یلیدونم خ یکنم. درسش رو که داد بفرستش سراغ من. م یرو من پرداخت م سشیتدر نهی. هزيت خرابه، گناه دار هیروح

شاداب  هیست. ین يکنه، اما چاره ا یطردم م نیدونم افش یکنم، م یدونم ممکنه اون قدر افسرده شم که خودکش یسخته، م

. فقط قول بده درست رو خوب یبرس ییجا هیخرم تا تو به  یتنه به جون م هی استیدن نیتجاوز تو ا یندارم. هر چ رشتیکه ب

 شاد بشه. ایتا حداقل روح مادر مرده من تو اون دن یبخون

 و گفتم:  دمیکمرش کوب يکوله تو با

 ادی نمیب یرو م اری. من هر بار دانيندار ایح ارزنم ادب و هی. ماشاا... اندازه یزن یبسه! سرم رفت. چقدر حرف م يوا -

 .فتمیتو م يترموستات و چرت و پرتا

 را سد کرد و دستانش را به کمرش زد و گفت: راهم

 من، آره؟  يفقطم به خاطر چرت و پرتا ؟یفتیترموستات م ادی ینیب یرو م اریا؟ دان -

 طرز نگاهش خنده ام گرفت. از

 .نی. حاال ببدهیطالقت م نیسر دو ماه افشتبسم. به خدا  یادب یب یلیخ -

 باال انداخت و گفت:  يا شانه

 دمیپرس یازش م یهر سوال شبیتر و پولدارتر. د پیخوش ت یکیاز اون  یکیشوهر. خدا رو شکر  ادهیکه ز يزیبه جهنم! چ -

 یدلم م ".ستمی. بلد نزمیدونم عز ینم"گفت  یزد و مث گوسفند م یلبخند احمقانه م هیکرد و مث گاو  یمث بز نگام م

گردن  شیو بدبخت يرکاریکه تعم فی. حادیبزنم تا حالش جا ب دیکه نبا ییابزنم به اون ج يازیلگد سه امت هیخواست مث خر 

 خودمه. وگرنه ...

 تبسم؟  -

 .میدیهر دو چرخ نیافش يصدا با

 جلو رفت و گفت:  يوج خونسرداز انفجار خنده ام لبم را محکم گاز گرفتم، اما تبسم در ا يریجلوگ يبرا
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به خاطر من  ؟يایامروز دانشگاه نم ی. مگه تو نگفتزاتیسورپرا نیبه قربون ا يتبسم گفتنات. آ نیبه قربون ا يجـــونم؟ آ -

 نیافش یکیگفتم خدا  یکردم. م یم فیاون دل مهربونت! اتفاقا االن داشتم واسه شاداب تعر گریدلت تنگ شد؟ ج ؟ياومد

 به نفسش بنده. مگه نه شاداب؟ . جونم یکی

دو وجود داشت مرا هم  نیا نیکه ب یبود. آرامش و عشق میروزها نیا يدردها نیتسک ن،یافش خبریو از خود ب فتهیش يها نگاه

حضورش در  يو روزها اکوید ریبود. به زور تصو ایدن یزندگ نیاش سزاوار عاشقانه تر نهیآ نیکرد. تبسم با آن قلب ع یآرام م

 :تمشگاه را از ذهنم کنار زدم و گفدان

 بشنو و باور نکن.  -

 و رو به تبسم گفت: دیخند نیافش

 آره؟  -

 نثار من کرد و گفت: یشیانداخت. ا نیافش يبازو ریدستش را ز تبسم

چشممون  تا حسودا می. برزمیعز می. برنهیما رو بب یگوش نده. چشم نداره خوشبخت دهیبدبخت ترش يِعقده ا نیتو به حرف ا -

 نزدن. 

 دست تبسم گذاشت و گفت: يدستش را رو نیافش

  م؟یکجا بر -

 و گفت: دیمال نیافش يمثل گربه صورتش را به بازو تبسم

 عشقم.  یهر جا تو دوست داشته باش -

د و که از من عبور کردند سرش را چرخان يرا برگرداند و لحظه ا شیکرد، اما تبسم رو یمست شده از من خداحافظ نِیافش

 آورد و گفت: رونیزبانش را تا انتها از حلقش ب

هم  ارهیسرکه ت کل عالم رو برداشته. دور و بر اون دان يکه بو ریدوش بگ هیجون. برو خونه  یترش نمتیب یساعت پنج م -

  ؟يدیخونه، حموم. فهم می. مستقعشیضا پیکج و کوله و اون ت کلیلوچش و اون ه يها. با اون چشما ينر

از  يدانشگاه رفتم. خبر یسرم را تکان دادم. شکست دادن زبان تبسم کار من نبود. آهسته و خرامان به سمت در خروج خنده با

کالمش از  يبوق جواب نداد. سرما نیامتحان را بپرسد. شماره اش را گرفتم. تا آخر جهیکردم حداقل نت ینبود. فکر م اریدان

 بود. شتریب شهیهم

 بله؟  -

 سالم. -

 . سالم -

 قسمتش بود، شروع کردنش. نیهم اریقسمت حرف زدن با دان نیسخت تر شهیهم

 حالتون خوبه؟  -
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 خوبم. کارت رو بگو. -

 اش.  يکرد از سرد خی میها دست

 که نداشتم فقط خواستم تشکر کنم. يکار -

  گه؟ی. کار ديتشکرت رو کرد -

 گرفت. یشده برجکم را نشانه ماش کم  یو سخت یاز خشک یکردم کم یشدم. هر موقع فکر م کنفت

 مزاحم شدم.  دی. ببخشیچیه -

 گفت: تنها

 . یستین -

کاپشنم گذاشتم.  بیج يرا تو یو گوش دمیکش ینه از سفرم، نه از حالم. آه د،یقطع کرد. نه از امتحانم پرس یبدون خداحافظ و

 !نیهم یعنی اری. دانگریبود د اریدان

 

 :اکوید

و  دیدم ع يلذت بخش بود. حال و هوا میسرما برا يسوزها نیزمستان و آخر يروزها نیو آخراسفند  يروزها نیآخر شهیهم

 شود. يکه تکرار نیشد بدون ا یکه هر سال تکرار م یجنب و جوش

و  میکه به تقو نیافتاد اما هم یماه فصل سرد، به لرز م نیآخر يرا بغل کردم. هنوز بدن ها از دست و پا زدن ها میها دست

تالش  نیمثل آخر ،يوتریکامپ يها يآخر غول بزرگ باز ي. اسفند مثل نفس هايزد یپوزخند م ،يکرد یرش فکر مروزشما

بود و  یاسفند هم مثل تمام اسفندها رفتن نیبود. ا یهمان ها رفتن مثلزنده ماندن و شکست نخوردن، درست  يبرا شیها

 .یها آمدن نیمثل تمام فرورد نیفرورد

 شانه ام گذاشت.  يرا گرفت و سرش را رو میاحساس کردم. بازورا  نیدست نشم لغزش

 .مایتازه دم دار يداخل؟ چا يایب يخوا ینم -

 زدم و گفتم:  شیبه موها يا بوسه

بود،  بهیواسم غر شهیکردم تهران هم یم یزندگ نجایا یمردم دل بکنم. تا وقت نیشهر، از ا نیآسمون، از ا نیتونم از ا ینم -

شمال و جنوب و  گهیمن شده است. د يسرا رانیا يهمه جا یواقع يرو تجربه کردم، به معنا کایآمر یاز وقت غربت بود، اما

 وطن، هموطن! یگیترك نداره. تهران و کردستان نداره. فقط م وشرق و غرب نداره. فارس و کرد و لر 

 و گفت:  دیزد و نگاهم کرد و خند میاش را به بازو چانه

. دوره درمانت که تموم شه یتا آخر عمرت اونجا بمون ستی. قرارم نياونجا نبود شتریماه ب شیر جمع پنج شاوه! حاال خوبه س -

 وطن و هم وطنت. شیپ يگرد یبر م

 نکردم.  غیدر میها هیآلوده تهران را از ر يآورد، اما هوا یجوارحم را به درد م قیعم يهم نفس ها هنوز
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 دونم، اما بازم سخته. یآره م -

 . دیرا کش دستم

 ها. شهیکهنه م مونییچا میبر ایبهش فکر نکن. ب -

 گذاشت و کنارم نشست.  میرا جلو ییلب طال کیاش کردم. استکان کمر بار یصورت مهربانش لبخند زدم و همراه به

 .میحرف زد یبا بابا کل شبید -

 نبود.  اریاز دان يخبر شهیام را چک کردم. مثل هم یگوش

 در چه مورد؟ -

 را پشت گوشش زد و گفت:  شیموها

 در مورد تو. -

 را برداشتم و گفتم:  استکان

 خب؟ -

خوبه، اما انگار برعکس شده. انگار  تیت و واسه سالمت هیکنه. واسه روح یحالت رو بهتر م رانیاومدنت به ا میکرد یفکر م -

 . میکرد یاشتباه م

 :دمیاما پرس د،یگو یخواهد م یدانستم چه م یم

 چطور؟  -

. یستیحواست پرته. با ما ن یاگه تو جمع ای یکن یم يریگوشه گ ای ي. همش تو فکریاالن چند روزه که همش تو خودت -

جواب  یبه شوخ ایپرسم  یهم که ازت م ی. هر چينه نظر ،ینه شوق ،یعقدمونه، اما انگار نه انگار. نه ذوق گهیمثال چند روز د

 سرباال. ای يدیم

 طور بودم؟ نیا واقعا

و به  يخوا یاگه واقعا نم ه،یجور نی. اگه ايکرد ریگ یسیکه واسه ازدواج با من تو رو در وا نیبه بابا گفتم مثل ا شبید -

 خاطر بابا ... 

 و گفتم: دمشیرا به دست راستم دادم و دست چپم را دور گردنش حلقه کردم و به سمت خودم کش استکان

 دختر؟  یزن یم هیحرفا چ نی. اشیه -

 حس کردم. شیام افتاد. بغض را در صدا نهیس يور سرش

 آخه اصال ...  -

 ندادم حرفش را تمام کند. اجازه

 . یفکر کن يجور نیدم ا ینگو. بهت اجازه نم یچیه -

 تنه اش جمع کرد. دستش را دور کمرم انداخت و گفت: ریرا باال آورد و ز شیپاها
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 الیفکر و خ یدون یکنه؟ مگه نم یم تتیاذ يجور نیداره ا یچ ؟یاکتقدر س نیچرا ا ؟یزن یپس چته؟ چرا باهام حرف نم -

 کار کنم؟  یمن چ فتهیواست ب یو استرس واست سمه؟ اگه دوباره اتفاق

 را نوازش کردم و گفتم: شی. بازودمیخوش طعم و خوشرنگ را نوش ياز چا یکم

 . ارهیمنو از پا درمآخرش  الیفکر و خ نیمشغوله و ا یلی. حق با توئه. فکرم خیگیراست م -

 در آغوشم جا داد و گفت: شتریرا ب خودش

 ؟یکن یفکر م یبه چ گهیکنارته. حالشم که خوبه. د شته،ی. االن که پيبود ارینگران دان شهیهم ؟یمشغول ک ؟یمشغول چ -

 ! اریدان آخ

 گذاشتم و گفتم: زیم يشدم و او را هم با خودم خم کردم و استکان را رو خم

 ! اریدان -

 را بلند کرد و گفت: سرش

  ار؟یبازم دان -

 و گفتم: دمیام کش یشانیبه پ یدست

 . دهیپسر منو دق م نی. آخرش غصه ااریآره دان -

 .یو اخالق سردش عادت کرده باش اتیبه روح دیبا گهی. تو دارهیکه همون دان اریشده؟ دان یآخه چرا؟ مگه چ -

 را تکان دادم و گفتم:  سرم

 هم عوض شده. یلیعوض شده. خ ست،ین اریهمون دان اری. داننهیمن هماتفاقا مشکل  -

 و گفت: دیچرخ کامل

 . نمیب ینم اریتو رفتار و اخالق دان يرییتغ چیحرف بزن که منم بفهمم. من که ه يجور هیبابا.  يا -

 و گفتم: دمیکش آه

دونم. دهن باز کنه تا  یم یطیهر شرا يوشناسم. عکس العمالش را ت یشکل پلک زدنش رو هم م یاما من حت د،یتو شا -

 ینفس م يخوابش آرومه چه جور یدونم وقت یخونم. حرکات دستش، سرش، گردنش، همه رو از برم. م یآخر حرفاش رو م

کنه. من همه  یکار م یچ قرارهیب ی. وقتشهیم یست چه شکل فهکال یدونم وقت یکابوس هاشم بلدم. م يرو تو تمشیکشه. ر

 حال و روز آخرش رو.  نیشناختم، به جز ا یبهتر بگم م یعنیشناسم.  یرو م حاالت برادرم

 گفت: يکنجکاو با

 مگه؟  هیحال و روز آخرش چه جور -

 دادم. هیرا به تاج مبل تک سرم

کس  چیکه به چشم ه ییزایتا چ یرو بشناس اریاون قدر خوب دان دی. بایحسش کن دیکه با هیزیچ هیدونم چطور بگم.  ینم -

کنه اونم  یرو چک م شیگوش اریدان نمیب یم یمسخره باشه، اما وقت دیبزرگ و پررنگ جلوه کنه. از نظر تو شا يجور نیا ادینم
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 ياری. دانشمیم ریمات و متح رهیگ یجبهه م شه،یم یعصب ره،یاز کوره در م نمیب یم یوقت. ارمیبارها و بارها از تعجب شاخ درم

که ماه به ماه  ياری. داندهیواکنش نشون م زایچ یلینداشت حاال نسبت به خ یتیش اهمشد واس یو رو م ریز ایکه اگه دن

که سال به سال  ياریشه چشم انتظاره. دانیکنه و هم یذاشت حاال از خودش دورش نم یور و اون ور جا م نیرو ا لشیموبا

 گهینفر د هیخودش رو هم نداشت، حاال واسه که حوصله  ياری. دانرهیگ ینفر خبر م هیحاال مرتب از حال  دیپرس یحال منو نم

 یعنیاما از نظر من  ه،یو عاد یعیهمه طب نایدونم که واسه تو ا یذاره. از خوابش، کارشف اعصابش. م یم هیما زشیاز همه چ

 . لیزلزله، آتشفشان، س

 لبش نشست. يآهسته آهسته باز شد و خنده رو نینشم صورت

 شق شده؟ عا ونه؟یدختر در م هی يپا یعنی -

 را گاز گرفتم و گفتم: لبم

 آره.  -

 و گفت: دیرا به هم کوب دستانش

  ؟یشناس ی. دختره رو مهیعال یلیکه خ نیا ؟یپس چرا عزا گرفت -

 را بستم و گفتم: چشمانم

 کنم بشناسم.  یفکر م -

 آرام شد. شیصدا

  ؟یناراحت نیواسه ا ست؟ین یدختر خوب -

 گفتم:هم فشار دادم و  يرا رو چشمانم

 شادابه.  -

 زد. غیج

 همون شاداب معروف؟  يوا -

 را تکان دادم. سرم

  ن؟یبهتر از ا ی. چیکن یم فیازش تعر یلیتو که خ -

 کنم؟ حینداشت تشر اریاز دان یشناخت چیکه ه یکس يرا برا میها یتوانستم نگران یم چطور

رو  اریدان يهمه هوا نیهمه مدت با هم بودن. ا نیا ار؟یسه دانبهتر از شادابه وا یک ؟يدار هیقض نیبا ا یتو چه مشکل اکو؟ید -

 دیتو االن با ؟یهست یاصال نگران چ ؟یدونه ست؟ خب پس چرا نگران هی یگ یفرشته ست؟ مگه نم هی یگ یداشته. مگه نم

فوق  نای. اشهید م. پابنرهیگ یهم سر و سامون م اریرو خوشبخت کنه. باالخره دان اریتونه دان یچون اون م ،یخوشحال باش

  ست؟یالعاده ن

 شدم و گفتم: رهیخ شیبایچشمان شاد و ز به
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 رو.  اریدان یرو خوشبخت کنه، حت يتونه هر مرد یچون شاداب م ست،ین اریمن به خاطر دان ینگران -

 :دیتعجب پرس با

  ه؟یواسه چ تیپس نگران -

 ام را فشار دادم و گفتم: ینیب غهیت

 شادابم!  واسه شادابه. من نگران -

 کرد. اخم

  ه؟یمنظورت چ -

 نشستم و گفتم: راست

 نهیکنم گز یبرادرمه، اما فکر نم اریدروغ نگفتم! درسته که دان اری. اگه بگم به اندازه داننینشم زهیعز یلیشاداب واسه من خ -

کردم، اما از  یاتفاق استقبال م نیشناختم، اگه انقدر دوستش نداشتم با سر از ا یواسه شاداب باشه. اگه شاداب رو نم یمناسب

 . شهیمو به تنم راست م ارهیبه سرش ب اریبا دان یگکه ممکنه زند ییتصور بال

 شده بود. جیگ

 ! یگیم یفهمم چ یمن اصال نم -

 دستش گذاشتم و گفتم: يرا رو دستم

با ضربات مشت و  یبش کشیکه خوابه نزد ینخوابه و اگه وقت شتیکه شبا پ یکن یزندگ يبا مرد ي. حاضريدختر هیتو  -

 یکن یزندگ يبا مرد يتو رو تختش راه بده؟ حاضر ازشیکنه و فقط واسه ن رونتیکه از اتاق ب يکاراته ازت استقبال کنه؟ مرد

 يو تو یبمون خبریازش ب شهیدادن در مورد محل کارش و ساعت رفت و آمدش نداشته باشه؟ هم حیبه توض ياعتقاد چیکه ه

 ؟ینیازش نب یمحبت چیبار هم بهت نگه دوستت داره و ه هی دیکه شا یکن یزندگ يبا مرد يحاضر ؟یبزندست و پا  ینگران

 یزندگ يبا مرد يهمسر. حاضر هیدوست، نه  هینه  ک،یشر هینگاه کنه نه  یحیتفر لهیوس هیکه به زن فقط به چشم  يمرد

دو تا دست  يشبانه روزش از تعداد انگشتا هیجمالت  که تعداد يبه تو اعتماد نداشته باشه؟ مرد یکس حت چیکه به ه یکن

رو  یو شلوغ یهمونیکه حوصله نداره به حرفات گوش بده. حوصله نداره سفر بره. حوصله جشن و م يکنه؟ مرد یتجاوز نم

که  يمرد ده؟یم حیتو ترج یحت گرانیرو به بودن با د ییتنها شهیو هم زونهیکه که از آدما گر یاشب يبا مرد ينداره؟ حاضر

که از بچه ها متنفره؟ از صداشون، از  یکن یزندگ يبا مرد یتون یحرف زدن فقط کتک بزنه؟ تو م يبه جا تیعصبان يتو

  ن؟ینشم یکن یزندگ یتون یم يمرد نیبا همچ ؟یتون یم زاره؟یو دادشون ب غیشون از ج هیگر

 بازش را بست و گفت: مهیآهسته آهسته دهان ن نینشم

 بود؟  اریمشخصات دان یتکه گف یینایا -

 انداختم و گفتم: نییافسوس سرم را پا با

 آره.  -
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 مبل رها کردم. يها ساخته بودند. خودم را رو یکه عراق ياریدان يبه درد آمده بود. برا قلبم

که  شده یدونم چ یعمره که تحمل کردم، چون برادرمه. چون از خون خودمه. چون م هی. من ارهیهمه مشخصات دان نایا -

دختر،  هیهم که باشه بازم دوستش دارم. اما  نیزم يآدم رو نیکنم. چون دوستش دارم. بدتر یشده. چون درکش م يجور نیا

 يمرد نیتونه با همچ یم ي. کدوم دختریچیاصال شاداب ه ؟یآرزو چ ایدن هیدختر با  هی ،ییایدختر رو هیدختر حساس،  هی

تونه تحمل کنه؟ اصال به  یم يکدوم دختر ره؟یپذ یرو از شوهرش م یتفاوت یب و يهمه سرد نیا يکنه؟ کدوم دختر یزندگ

  شه؟یم يزیچ نینظر تو همچ

 مقابلم زانو زد و گفت: نینشم

رو عوض کنه.  زایچ یلیرو درست کنه. خ زایچ یلیتونه خ ی. عشق مشهیباشه م اریبشه. اگه اون دختر هم عاشق دان دیشا -

 رو دوست داره؟  اریاونم دان ؟يو از شاداب خبر دارعاشق هم باشن. ت هیفقط کاف

 عاشق من است؟ ست،ین اریگفتم که شاداب عاشق دان یبود. چطور م نیزد. درد من هم غیام ج معده

 

 :شاداب

 فرو رفته بود تکان دادم و گفتم: یکرس ریتبسم را که تا گردن ز يشانه ها محکم

 .میبخواب فهی. حمیینجایکه ا هیمروز روز آخر. اگهی. پاشو دیخواب یتبسم. چقدر م یبترک -

 و پشتش را به من کرد و گفت: دیچرخ

از بس  يکرد سمینکرده. سرو دیبازد زهیشانزه ل ابونیو هنوز از خ سیروز آخره انگار اومده پار گهیم یاَه ولم کن بابا. همچ -

 .يوجب شهر منو چرخوند هی نیتو ا

 تکانش دادم. دوباره

 .يدیخواب یم عوض شه، بعد گرفت هیکه روح نجایا ي. مثال منو آوردرهیگ یخونه دلم م . توگهیپاشو د -

 حرص دستم را پس زد و گفت: با

. برو اون ور يتو که از صد تا آدم سرخوش هم سرحال تره. اصال به درك که افسرده ا تیشخص یب هیتو روح اون روح يا -

 .مایکرد يریبذار من بکپم. عجب گ

سحر  کیکه شب قبل تا نزد یطیبکشم. آن هم در شرا رونیمحبوبش ب یکرس ریتوانستم تبسم را از ز یعمرا م نداشت. دهیفا

 گرفتم. يآشفته اش را به باز يفرو بردم و تار موها یکرس ریرا ز میحرف زده بود. به ناچار پاها لشیبا موبا

 تبسم؟ -

 کوفت. -

 ؟یشیعروس م گهیواقعا هفت هشت روز د یعنی گمیم -

 آره. م،یشما اجازه بده ما به کارمون برس یمرغ زیچ هیروح نیاگه ا -
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 ره؟یم ادتیمنو  ی! بعدش عروس بشتیترب یب -

 چسبم بهت. یپس نه. مث االن م -

 در دلم آوار شد. ایکند غم دن یم یدانستم شوخ یکه م نیوجود ا با

 ؟یگیراست م -

 به روح و روان دوستش داره. یدگینسبت به رس يمهم تر فیعروس وظا هی ه؟یدروغم چ -

 ؟یفیمثال چه وظا -

 تونم بگم. ی. نمستیست. در حد تو ن جدهیمثبت ه -

 اش زدم و گفتم: قهیشق يرو یآرام مشت

 ؟یکن یواقعا منو فراموش م یعنی. يشعوریب یلیخ -

 زنم. یبهت م یزنگ هیحاال فراموش فراموش که نه، هر وقت فرصت کنم  -

 نمت؟یب ینم گهید یعنیزنگ؟  هیفقط  -

. یکن دایدوست مجرد واسه خودت پ هی. تو هم بهتره میبا امثال خودمون بگرد دیمتفاوته. با مونی. ما متاهال زندگگهینه د -

 .زهی. جشهی. چشم و گوشت باز میزن شوهر دار باش هینداره با  تیخوب

خواستم او را هم از دست بدهم.  یا هم نداشتم. نمتبسم ر يها یجنبه شوخ ینازك بودم. دل نازك تر هم شده بودم. حت دل

 روان شد. تبسم تقال کرد. اریاخت یب میو محکم از پشت بغلش کردم. اشک ها دمیدراز کش

 ؟یکن یم هی. گرنمتیبب ستایشاداب؟ وا -

 پنهان کردم. شیموها انیرا م صورتم

 کردم بابا. یشوخ ؟يشاداب؟ خل شد -

 گرفتند. یشد. تبسم را هم از من م ینبود. تبسم از من دور م یشوخ

 ؟یکن یم هیگر يدار یانبرات رو شل کن تا من بچرخم. تو اصال واسه چ نیشاداب جونم، ا -

 کاستم. برگشت و دستانش را دور گردنم حلقه کرد. میفشار دست ها از

 بغلم. ایبود. ب شتری. قبلنا جنبه ت بهیت قهوه ا هینه انگار واقعا روح -

 .میایبه نظر ب چارهیقدر ب نیبلرزند و ا میشانه هاخواستم  ینم

 ؟يمن ناراحت شد ياز حرفا ؟یکن یم نیشاداب؟ چرا همچ -

 خواستم. یبدهم. نم نیخواستم او را به افش یتمام قدرت به خودم چسباندمش. نم با

 .شهیدلم تنگ م -

 او را هم حس کردم. یصوت يتارها لرزش
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تو رو با صد تا  يتار مو هی. من ستمیکه سهله زن اوباما هم که بشم ول کن تو ن نیشمگه قراره کجا برم خنگ خدا؟ اف -

 هیکه وبال گردنمه. کنه ا هیگفتم شاداب پشت قباله منه. دست شکسته ا نمیکنم. به افش یعوض نم یو خارج یرانیترموستات ا

و دو تا دندون  یکنار اومده. حرف مفتم بزنه هر ستلخ  قتیحق نیکنه. اونم با ا ینمو تا آخر عمر ولم  دهیکه به تنبونم چسب

 ؟يفکر کرد یتو دهنش. چ زمیر یکرم خورده ش رو م

 به ظاهر طنزش دلم را گرم کرد. تبسم تنها دوست من بود. يها حرف

خدا  شباهتت به غاز کم کنه. نیذره از ا هیکه  یبپوش دیبا یواسه جشن من چ نیآب غوره گرفتن فکر کن بب ياالنم به جا -

ها، اما واسه خدا  بهیدونم عج ی. مادیبشه که از تو خوشش ب دایپ یترموستات سرگردان هیتو اون مراسم  دیشا ؟يدیرو چه د

 .شهینداره. اراده کنه معجزه م يکار

 از همه سوا کرده بود. گران،یمنحصر به فردش در خنداندن د ییتوانا نیام گرفت. تبسم را ا خنده

 ؟يدیخند -

 تکان دادم. یه عالمت نفرا ب سرم

دارم  یکار و بدبخت ی. من بدبخت رو بگو که کلشهیروانت شاد م ادی. اصال اسم شوهر که ميدیخند میدیدروغ نگو. خودم د -

 .ارمیدر ب يواسه خانوم دلقک باز نمیبش دیاون وقت با

 تبسم؟ -

 ها؟ -

 هم دعوته؟ اکوید -

 و گفت: دیکمر خواب يو رو دیکش یآه

 گفتم دعوتشون نکن قبول نکرد. ی. هر چگهید نهیافش یمیل تاسف بله. دوست صمدر کما -

 ادش؟یم یعنی -

 اد؟ین شهی. مگه مادیحتما م -

 !امیشد من ن یکاش م يا -

! منو به دیذارم. دختره چش سف یحرف رو تکرار کن. به خدا مو رو سرت نم نیا گهیبار د هی ي. جرات داریکن یتو غلط م -

 فروشه. یابل مق یشرك ب هی

 کاش. يباشه بابا. گفتم ا -

 .یبهش فکر کن یحت ي. تو حق ندارستی. همونشم مجاز نیگفت يغلط کرد -

 صورتش را چرخاند و گفت: بعد

جوجه خروس  هیمن  یعنیشرشون رو از سرمون کم کردن.  ی. خدا بخواد انگار خونوادگستین ياز اون کردکه خبر ،یراست -

 .فتهیکدومشون ن چیچشمم به ه گهیکنم که د ینذر م
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 نداشتم. اریاز دان يخبر چیچند روزه ه نیگفت. ا یرا روشن کردم. تبسم راست م لمیموبا صفحه

. ستیشده باشه؟ آخه اصال مواظب خودش ن ضیاس ام اس هم بهش ندادم. نکنه باز مر هی یمعرفتم. حت یمنه. ب ریتقص -

 کنه. یخدا درد م شهی. گردنشم که همرهیگ یکنه سر درد م یتو سرما عود م تشینوزیس

 و گفت: دیام کوب یشانیپ يدستش را رو کف

 .یکنم گورشون رو گم کردن، تو نگرانشون ی. من خدا رو شکر متتهیاز شدت خر یکش یم یهر چ -

 آمدم و گفتم: رونیب یکرس ریز از

 به تو فروخته آخه؟ يتر زمیچه ه اریدان -

 انداخت و گفت: نیاش را چ ینیب

کنه  یرفتار م يجور هی. پر توقع رهیگ یسگ پاچه م نیکار؟ از خود متشکر، مغرور، اخالق افتضاح، ع یخوام چ یم زمیه -

 هیدم دست يهمون دخترا اقتشیدور و بر تو بپلکه. ل ادیهم که داره زورم م یانگار همه نوکر و کلفتشن. با اون گذشته درخشان

 نه تو.

 جا برخاستم و گفتم: از

 که برادرشه. یاون ی. همتون، حتنیکن یبد قضاوت م اریمورد دان در -

 

 :اریدان

به  ییدا یعنی"فرو بردم.  میموها يکل ساختمان را برداشته بود. انگشتانم را تو نینشم يخنده ها ي. صداستادمیدر ا پشت

 یقهقهه م نیشام نشسته بودند. نشم زیانداختم و وارد شدم. هر سه پشت م دیکل "قدر بلند نخندد؟ نینداده بود ا ادیدخترش 

. با سر سالم دیبود که مرا د ينفر نیاول اکویشد گفت که لبخند بر لب داشت. د یم فاقهم، با ار یی. دادیخند یم اکویزد. د

 ."خوبم"شان تنها گفتم یکردم و در جواب احوال پرس

 غرق خنده اش گفت: يبا همان صدا نینشم

 . يدیت داره. به موقع رسکه مادر زنت دوست ایبدو ب -

را  میکرد. به اتاق رفتم. لباسم را عوض کردم و دست و رو کیرا تحر میخوش مرغ سرخ شده اشتها ينبودم، اما بو گرسنه

 و گفت: دیغذا کش میبرا نینشستم. نشم اکویشستم و برگشتم و کنار د

  ؟یچطور شده که امشب زود برگشت -

 و رو کردم و گفتم: ریکلم زکردن گل  دایپ يرا برا یترش کاسه

 برگردم.  یاگه ناراحت -

 گفت: نیندادم. نشم یتیسکوت را حس کردم، اما اهم ینیسنگ

 نوشابه؟  ای يخور یواه چه بداخالق! آب م -
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 دارم. یخودم دست دارم هر چه بخواهم بر م میبگو خواستم

 نوشابه.  -

 انداخت و گفت: وانیل يتو یمکعب خیقطه  چند

 . میدیخر ایچ یامروزمون رو بهت نشون بدم. اگه بدون يدایداز بعد از شام خربن ادمی -

 يرفت نگاه کردم و کاسه را از جلو یم یکه به سمت ظرف ترش اکویبه چنگال د یچشم ریز ن،ینشم يتوجه به حرف ها یب

 و گفت: دی. خنددمیدستش قاپ

 خواد خب.  یبدجنس. دلم م يا -

 فرو بردم و گفتم: گوشت مرغ يخودم را تو چنگال

 کنن؟  یکار م یچ زیم نیا يرو یدونم نوشابه و ترش یدلت بخواد. من نم دمیبا -

 شدم. رهیخ نینشم به

  ؟یمراقبش يجور نینداره؟ ا ییغذا زیپره اکویمگه د -

 آهسته گفت: اکوید

 ! اریدان -

 جواب دادم: تند

حوصله  گهیبه حال خوردنش واسه معده نابود تو. من د يوا کنه یمعده سالم منو داغون م یترش نیا يسرکه  يبو ه؟یچ -

 بفهم.  نویمردن و زنده شدنت رو ندارم. خواهشا ا

 گفت: نیفقط با اخم نگاهم کرد اما نشم اکوید

. گفت میگفت واسه تو بخر دید اکوید ش،یطرف تجر می. امروز رفته بودزیآوردم سر م يتو اومد یو نوشابه رو وقت یترش -

 . میدی. به خاطر تو خريردوست دا

 جواب دادم: اکویبه د نینشم يکردم. به جا یمن زوم شده بود اجتناب م يکه متفکرانه رو یینگاه کردن به چشمان دا از

 . یخورم. تو بهتره به فکر خودت باش یخرم و م یکه دلم بخواد م یمن هرچ -

 .دمیرا شن ییاد يشدت گرفت. دهان باز کرد که حرف بزند، اما صدا اکوید اخم

خونه  نیبودنشون تو ا یحت یول ره،یم یو نوشابه نم یبدون ترش اریدور. دان زیبردار و بر زیرو از رو م نای. انینشم گهیراست م -

 خطرناکه.  اکویواسه د

 و پارچ نوشابه را به آشپزخانه برد. یگفت و ترش یلب ریچشم ز نینشم

 کرد و گفت:  اکویرو به د ییدا

 .یستی. بچه که نگهیکن د تیاتو هم رع -
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کور شد. به زور چند لقمه  میاشتها اکویمتفاوت. از اخم و سکوت د يریگ جهیبرخورد و نت کی. باز هم دیدهانم نچرخ يتو لقمه

گذاشتم.  میلب ها نیرا ب گاری. سدمیکش رونیگرمکنم ب بیرا از ج گاریو س تیرا به سمت بالکن ترك کردم. کبر زیخوردم و م

 بمیج يتو یکنم که گوش کشینزد گاری. شعله اش فروزان شد. خواستم به سدمیکش شبدنه زبر جعبه ا يرا رو تیبرچوب ک

مردد بودم. حرص زده آتش را به توتون  ینگاه کردن به گوش ایو  گاریروشن کردن س نی. دستم در هوا معلق ماند. بدیلرز

کردم. باز  یخال گاریخشمم را سر س وار،ید هب لیموبا دنیکوب ي. به جایاتغیام را نگاه کردم. اس ام اس تبل یرساندم و بعد گوش

که خواندن نداشت. دوباره و  یعتیو جوك و دکتر شر يو کار یغاتیمحلش ندادم. اس ام اس تبل گری. ددیسمت راستم لرز بیج

کنم  هکه به صفحه اش نگا نیبدون ا بردم و بمیج يحوصله دستم را تو یبار لرزشش ممتد بود. ب نی. نه انگار ادیدوباره لرز

 و گفتم:  دمیخط سبز کش يانگشتم را رو

 بله؟ -

 سالم.  -

را با انگشت شست و  گاری! س"خوشحال"اسم گشتم.  کیرا مقابل صورتم نگه داشتم و دنبال  یرا تنگ کردم. گوش چشمانم

 سبابه ام گرفتم و گفتم:

 سالم.  -

 ار؟یآقا دان نیخوب -

 بر گرداند؟  یجمله پرسش کی نیچند روزم را با هم نیا يشده  دهیصدا که تمام آرامش دز نیدر ا خدا! چه بود آخ

 خوبم. -

 : دمیاما نگفتم. تنها سوال مهم را پرس "؟ییکجا" میاما نگفتم. خواستم بگو "؟یخوب" میبگو خواستم

 ؟یبرگشت -

 . میگرد ینه هنوز. فردا بر م -

 .دنمیخالص بود آن قدر که راحت شد نفس کش نژیپر دود تهران اکس يهوا انگار

  ن؟یاز خودتون بد يخبر هی دیاگه من حالتون رو نپرسم شما نبا یعنیخوبه؟  یحالتون چطوره؟ همه چ -

 خواستم، اما تلخ شدم. یزده بود حال مرا بپرسد؟ واقعا؟ نم زنگ

 زنگ بزنم؟  یواسه چ گهید ؟يمگه تو از دست ما فرار نکرد -

 رد.و من ک من

  ن؟یگفتم. شما چرا به دل گرفت يزیچ هیاون موقع ناراحت بودم  -

 گاز گرفته تصور کنم. عادتش بود. یرا که از ناراحت یتوانستم لب یم

  ؟يفرار نکرد یعنی -

 فرار از شما؟ نه اصال! -
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 کرد.  یموضعش را شفاف م دیبا

 اکو؟یمن و د ؟یک یعنیشما  -

 لحظه مکث کرد.  چند

 ا.نه فقط شم -

 را به خودم اعتراف کردم.  نیکردنش تنگ شده بود. ا تیاذ يزدم. دلم برا لبخند

 .گهید اکویمن و د یعنیشما دوم شخص جمعه.  -

 هم عادتش بود.  نیاز لباسش تصور کنم. ا يکردنش را با گوشه ا يتوانستم باز یم

 مفرد. ينه، شما يوا -

 . رمیرا بگ دنمیخند يرا پک زدم که جلو گاریس

 تو، نه شما. شهیخب اون م -

 آره همون.  -

 کدوم؟ -

 را هم اعتراف کردم.  نیحرص خوردنش هم تنگ شده بود. ا يبرا دلم

 گرفته؟ تونیشوخ اریآقا دان يوا -

 گفتم:  تی. با جدندیتوانست چشمان خندان مرا بب یکه نم او

 نه منظورت رو از شما درست بگو. -

 تته پته افتاد و گفت:  به

 ورم همون توئه.منظ -

 گفتم:  شمرده

 .ییمنظورم تو یبگ دیبا -

 کرد و گفت:  یپوف

 .ییمنظورم تو -

 دختر کار من نبود.  نی. بغل نکردن و فشار ندادن انمشیها نب يزود نیکردم به ا دعا

 کدوم منظورت؟  -

 :دینال مستاصل

 ! اریآقا دان -

 خندم. فشار خنده را به نرده منتقل کردم و گفتم: یتم بفهمد که مخواس یرا به دندان گرفتم و دستم را به نرده. نم لبم

  ؟یجمله رو درست بگ هی یتون ینم یعنی -
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 خوابش هم تنگ شده بود. يآرام تو ينفس ها ي. دلم برادمیرا شن قشیعم نفس

 من ... از ... تو ... فرار نکردم.  -

 تند گفت: بعد

 . دایالبته ببخش -

 دختر مرا کشته بود! نی. ادب ادمیکنترل کنم. بلند خندنتوانستم خودم را  گرید

  ن؟یخند یم یبه چ -

 بود. قیدلخور بود. خنده ام را جمع کردم، اما لبخندم هنوز عم شیصدا

  ن؟یگرد یبر م یبا چ ؟یچیه -

 دنبالمون. ادیافشن م -

 چند شنبه بود؟  فردا

 .یرس یآها پس به صبح جمعه م -

 توانستم تصور کنم.  یمانش را هم ماز ذوقِ چش یشدن ناش گرد

 ن؟یگ یراست م يوا -

  "آره." یبده تیهر شب مرا از صدا هیاگر سهم میبگو خواستم

 .ریخوام بخوابم. شب بخ یآره. االنم م یباش یاگه دختر خوب -

 بمیج يرا تو یگوشنبود.  ياعتبار چیروزها به زبان و دستان من ه نیکه منتظر جواب شوم تماس را قطع کردم. ا نیا بدون

 را نگاه کردم.  میپا ریبالکن گذاشتم و خم شدم و شهر ز ينرده ها يانداختم. هر دو ساعدم را رو

 "آمد و خالص! یشد. نفسم باال نم یتنگ م میدلم، گلو يکاش به جا"

را خاموش نکردم  نیود. ماشنب دایاز آثارش پ ي. شهر هنوز خواب بود و احتماال شاداب هم، چون اثردمیاز ساعت مقرر رس رترید

در  انیمثل موشک از م ده،ینکش قهیروشن کردم و گوشه لبم گذاشتم و به در خانه شان زل زدم. به دق يگاریتا گرم بماند. س

 نگاه کرد و گفت: نیماش تالیجیآمد. به محض سوار شدن به ساعت د نیاشو دوان دوان به سمت م دیپر رونیب

 کردم.  ریخاك بر سرم. د -

 اشاره دادم و گفتم: شیباز مانتو يدکمه ها به

  ه؟یچه وضع نیا -

 گفت: شیبستن دکمه ها نیبه من نگاه کرد. چشمانش خواب خواب بودند. ح باالخره

 سالم.  یوقت خونه ما بود نذاشت بخوابم. راست ریتا د شبیست. د دهیتبسم ورپر نیا ریخواب موندم. همش تقص -

 و گفتم: ختمیر رونیاز پنجره برا از درز ب گاریس خاکستر

 کمربندت رو ببند.  -
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 مقنعه اش را مرتب کرد و گفت: نهیآ يزد و تو نییرا پا ریآفتابگ

 بندم حاال.  یم -

دوست داشتم. کاپشنش را  شتریکرد و من وول خوردنش را ب ینشدم. کمربند جنب و جوشش را قطع م یشاک ادیمخالفتش ز از

 د:پا انداخت و ادامه دا يرو

  گار؟یو س یاول صبح -

کرد. تا خواستم ذهنش  یم نیخودش سبک و سنگ شیرا پ يزینشست و نگاهم کرد. انگار داشت چ یندادم. لبه صندل جواب

اش خنده ام گرفت و از خنده خودم متعجب  ی. از چابکدیکش رونیانگشتانم ب نیرا از ب گاریرا بخوانم به سمتم هجوم آورد و س

 یاز خشم و بداخالق گریشده بود و د کیهمه به من نزد نیکند؟ چطور ا یوخدادم با من ش یاب اجازه مشدم. چطور به شاد

 ایاز فرستنده بود  رادیکرد؟ ا یبود و اخم و تخمم دورش نم ختهیدختر ر نیا شیچطور کرك و پرم پ د؟یترس ینم میها

 اضافه؟به ضخامت پوست شاداب  ایجبروت من کم شده بود  تیاز خاص رنده؟یگ

 سوزم.  یکارش کنم؟ االن م یچ نویحاال ا -

 کرد. یاش نگاه م ندهیبه خاکستر فزا یدستش گرفته بود و با نگران يرا تو گاریس انهیناش

 دونم. مشکل خودته.  ینم -

 آورد و گفتم: میپا کیرا نزد دستش

 مشکل شما. شهیاگه رو شلوارتون بتکونمش اون وقت م -

 که نگاهش کنم گفتم: نیداشت. بدون ا ییرو عجب

 . نیکار رو بکن و عواقبش رو بب نیا -

 و گفت: دیخند

 اثر ندارد.  گریتوپ، تانک، فشفشه د -

 رنگ باخته بود. داتمیتهد يگفت. حنا یدل قهقهه زدم. راست م در

 ها.  زهیر یاالن م اریآقا دان -

 س؟خانوم مهنــــــد رونیب شیکه از پنجره بنداز هیکار سخت یلیخ -

 جواب داد:  عیسر

 مهنــــــــدس. ي. رفتگرا گناه دارن آقاشهیم فیکث ابونیخ -

 را زدم و گفتم:  نیماش يگاری! دکمه جا سيخامه ا ینیریش نیسوخت ا یرفتگرها هم م يبرا یحت دلش

 ؟يخاموشش کن. بلد نجایا -

 دقت داخلش را نگاه کرد و گفت:  با

 آره بلدم. آخ سوختم.از کجا دراومد؟  نیا چه جالب. ا -
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 گفتم:  تیرا برداشتم و خاموشش کردم و با عصبان گاریترمز گذاشتم و س يرا رو میپا عیرا انداخت. سر گاریمتعاقب آخش س و

 ؟یکن یدخالت م ستیکه به تو مربوط ن يآخه چرا تو کار -

 دم و گفتم: پارك کر ابانیرا کنار خ نیو لبش را گاز گرفته بود. ماش دهیرا محکم چسب دستش

 دستت رو. نمیبده بب -

. ناله دمیالتهاب پوستش کش يچشمش حلقه زده بود. انگشتم را رو يکتک خورده دستش را جلو آورد. اشک تو يبچه ها مثل

 . سرم را تکان دادم و گفتم: دیکرد و دستش را عقب کش يا

 وقت صبح؟ نیکنم ا دای. حاال داروخونه از کجا پگهید نهیهم یآخر و عاقبت فضول -

 را مشت کرد و گفت:  انگشتانش

 دندون باشه بهتره. ریخوام. اگه خم یدارو نم -

 تعجب گفتم:  با

 دندون؟ ریخم -

 زنه. یتاول نم گهیخوابه هم د یزنه. هم سوزشش م یدندون م ریسوزه خم یآره. مامان هر وقت دستش م -

 و گفت:  دیمال یمحل سوختگ يرو اطی. با احتدمیدندان خر ریخم شیبرا يسوپر نیاول از

 سوزه.  یم يآ يآ -

 و گفتم: دمیمقنعه اش را کش درز

 . یسرك نکش یتو هر سوراخ گهیکه د يریگ یم ادینداره. در عوض  بیع -

 گفت: یناراحت با

 . چه خبره آخه؟ گاریشب س گار،یظهر س گارفیصبح س گار؟یس نیا هی. چگهیشماست د ریتقص -

 گفتم: را باال دادم و میابرو

  رم؟یاجازه بگ یاز جنابعال دیبا دنمیکش گاریبه تو چه؟ واسه س -

 کوله اش را باز کرد و گفت: پیز

 . نیبخور نیدود از ا يخواستم به جا یآورده بودم. م ریواستون نون و پن -

پر از موج و  ی. آبداشت انیاش نگاه کردم. در دلم انگار آب جر یدندان ریرا به سمتم گرفت. به دست خم یلقمه بزرگ و

 يشدم. به تک تک اجزا رهیاو زدم و به صورتش خ یفرمان گذاشتم و دست راستم را به صندل يخروشان! ساعد چپم را رو

شناختم  یکه م ییکه او را نسبت به تمام دخترها ریچشمگ یژگیو کیخاص،  زیچ هیگشتم.  ینکته م کیصورتش. دنبال 

 نیتفاوت بارز در ا کیکردم. دلم  یدخترها نگاه م هی. همان طور که بقيمشتر کیکردم، نگاه  داریخر کی دیبرتر کند. به د

که اعصاب  يزی. چکند هیدختر توج نیا دنیرا نسبت به در آغوش گرفتن و بوس اقمیکه اشت يزیخواست. چ یصورت و اندام م

وسواس  یاست، اما نبود. ب نیبه خاطر هم اقیو اشت یکالفگ نیاست. ا نی. آها، همدیبدهد و بگو نیام را تسک یو عصب ریدرگ
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 سهیقابل مقا ییباینکردم. شاداب از لحاظ ز دایخواستم پ یرا که م يزیگرفتم، اما چ نیی. دست پايرینگاه کردم، بدون سختگ

د؟ مگر تا آسمان. پس درد من چه بو نیمن متفاوت بود، زم يداشت، اما با مالك ها ینینبود. چهره دلنش من يبا معشوقه ها

طور  نیام بود که ا یدختر زندگ نیدادم؟ مگر شاداب اول یدست و نگاهم را از کف م اریگونه اخت نیپسر تازه بالغ بودم که ا

جسم از  نینبودم؟ مگر ا اریها به کنار، مگر من دان نیاصال همه ا م؟شد یم وانهیو از نبودنش د تابیب شیصدا دنیشن يبرا

و  بیعج يطپش ها نیبودم. پس ا دهیاز قلبم نشن ییو آهسته صدا کیتمیضربان ر کیال به جز س ينبود؟ سال ها اریآن دان

توانستم به بغل  یم طورکردم چ ینگاه هم نم یدوستانم حت يو نامنظم از کجا آمده بودند؟ من که به دوست دخترها بیغر

 توانستم؟ یباشم؟ چطور م رتیغ یقدر ب نیتوانستم ا یکه عاشق برادرم بود فکر کنم؟ چطور م يکردن دختر

 من خشک شدا.  لیدست عل نی. اگهید نیریلقمه رو بگ ن؟یکن ینگام م يجور نیبا شمام. چرا ا ن؟یکوش ار؟یالو؟ آقا دان -

 را ماساژ دادم و گفتم: گردنم

 خودت بخور. من صبحونه خوردم. -

 

 :شاداب

 را لگد کردم و گفتم: یسنگ

 وقت ندارم. شترمیهفته ب هیکار کنم.  یچ دیدونم با ین دوست ندارم. هنوز نمکت و شلوار، اما م گهیتبسم م -

 به موضوع مورد بحث کامال آشکار بود. لشیتما عدم

و پارچه بخرم که مامانم واسم  رمیبگ میزودتر تصم دیرفت. با يشه طرف لباس حاضر یهم که وحشتناکه. اصال نم متایق -

 بدوزه.

 بود. دهیگذشته و به قفل رس از اخم و گره شیابروها کار

 ؟يشنهادیپ ن؟یندار يشما نظر -

 را مرتب کرد و گفت: شیباال زده پالتو ي قهی

 نه. -

 و دوباره اش چه بود. یدانستم علت سکوت ناگهان ینم

 اد؟یبهم م یبه نظرتون چه رنگ ؟یدر مورد رنگ چ -

 گوشه چشم نگاهم کرد و گفت: از

 دونم. ینم -

 و مقابلش عقب عقب راه رفتم. دمیاز من. چرخ شتریب یاز قبل، حت شتریب ی. حتحوصله یبود، ب پکر

نازم داره. تا کمر  یلیدنباله خ هیراسته.  یلیگشاده نه خ یلیساتن بلنده. دامنش نه خ رهنیپ هی دمید نترنتیا يمدل تو هی -

. به مامانم که نشونش دادم گهیخب بازه د یول ا،یلینه خ یعنیش بازه.  قهیخرده  هیکلوشه.  نشمی. آستشهیچسبه بعدش آزاد م
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دامنشم  يخوشرنگ. رو یلیخ ییطال هیبود.  ییکه مدلش خراب نشه. رنگشم طال يورتونه جمع و جورش کنه ط یگفت م

 ... نشمیآست يدرشت کار شده بود. رو يبا سنگا

 را قطع کرد. حرفم

 ؟یدو دل یواسه چ يدیخب اگه انقدر پسند -

 گفتم: فکر کردم و یکم

 .ادیبهم ن ییترسم طال یآخه م -

 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

 و؟یک يحتما همون رنگ باشه آ دیحاال با -

 ام را خاراندم و گفتم: کله

 اومد. یم یلیآخه اون رنگ به اون مدل خ -

 رفت و گفت: يچشم غره ا یبداخالق با

 .گهیبپوش دانتخاب کن و  يزیچ هی. یستیدلت خوشه ها. خوبه که تو عروس ن -

دستم مشغول کردم. خب حق داشت. مردها  یبرگشتم و خودم را با سوختگ میمستق ریاش گرفت. به مس یو تلخ ياز تند دلم

داد. اصال  یمسائل تبسم نظر م نیتر یدر مورد جزئ نینداشتند. حوصله اش را سر برده بودم. البته افش يعالقه ا زهایچ نیبه ا

فرق  ایکه با تمام دن اریمثل دان یکی. آن هم ستندیهمه که مثل هم ن یشد، ول یذوق مرگ م دیپرس یتبسم نظرش را م یوقت

 نیخواستم از ا یدانستم اما، من فقط م یها را م نیداشته باشد؟ ا تیاهم شیداشت. تازه مگر نامزدم بود که لباس من برا

گفت  یبپرسم. آخر تبسم م باسمل يد را برامر کیکه خب من هم دوست داشتم مثل تبسم نظر  نیخارجش کنم و ا یکسل

 شناختم. پدرم هم که تهران نبود و ... یرا نم يمرد اریخوب است. من هم که به جز دان شانیساز ریمردها قدرت تجسم و تصو

 ؟ياالن مثال قهر -

 لبخند زدم و گفتم: یزورک

 ؟ینه! قهر واسه چ -

 نبود. یزد، اما مال او زورک یهم لبخند م او

 ست؟یها خوبه. گشنه ت نآ -

 را. مییخواستم و تنها یخواست برگردم. اتاقم را م یبودم، اما دلم م گشنه

 خونه؟ میبر شهینه م -

 .يپس قهر -

 شکستند قهر کنم. یکه دلم را م یتوانستم مثل تمام آدم ها، با کسان یمن هم م کاش

 .دمیخوب نخواب شبمینه به خدا. فقط خسته شدم. د -
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 .يکرد یم یبلبل زبون یکه داشت شیپ قهیچند دق نیتا هم -

 داشت. یبود و باز هم انتظار بلبل زبان دهیبلبل را از ته چ زبان

 حرف بزنم. دیدونم در چه مورد با ینم گهی. دنیشما دوست ندار گمیم یخب من هر چ -

 شد. عیوس ی. خنده که نه، لبخندش کمدیخند

 .يگفتم قهر يدید -

 هم داشت؟ به دوچرخه سوارها نگاه کردم و گفتم: يا دهیفا رایکل کردن با دان کل

 .ادیمن از قهر کردن خوشم نم -

 که حرفم را باور کند ادامه دادم: نیا يبرا و

 .گهید نیایم یشما هم واسه عروس -

 را کج کرد و گفت: رشیمس

 نه. -

 بلند گفتم: يو با صدا ستادمیا

 ن؟یریم يچرا از اون ور -

 داد: جواب

 .گهید ایب ؟يدوست ندار يدوچرخه سوار مگه -

 مدت چند لحظه خشک شدم و بعد بال در آوردم و داد زدم: به

 ن؟یگیراست م -

 گرفت و گفت: لیتحو ياز متصد يزد. دوچرخه ا ینور آفتاب برق م ریاش ز رهیت چشمان

 .یچند مرده حالج نمیسوار شو بب ایب -

 ه داشت. آرام سوار شدم.ام را گرفت و دسته دوچرخه را محکم نگ کوله

 پدال. يو پاهات رو بذار رو نجایدستات رو بذار ا -

 گذاشتم. نیزم يبلند کردم و دوباره رو یرا کم میپاها

 هی. یکن میچرخا تقس يرو يوزنت رو به صورت مساو دی. بایکن تعادلت رو حفظ کن ینترس. من گرفتمت. تو فقط سع -

 . آها.شه شتریکمم به جلو خم شو تا تسلط ب

 گفتم: جانیرا کنار دستش جا دادم و با ه دستم

 وقت. هی نیولم نکن -

 دوشش انداخت و گفت: يمرا رو کوله

 حاال پا بزن، آروم!  -
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 نگهم داشت و گفت: یبه سخت اریدور، دوچرخه کج شد. دان نیاول با

 سمت من. ایکم ب هیهمه وزنت رو ننداز اون طرف.  -

 دم.حبس شده ام را رها کر نفسم

 حاال دوباره. -

 هم نشد. باز

 دستت رو بردار. -

 ؟یچ -

 دارم. تو فقط پا بزن. یبردار من فرمان رو نگه م -

 .فتمینه. م يوا -

 . دستت رو بردار.یفتینم -

 را هم گرفت و گفت: گریرا برداشتم و راست نشستم. دسته سمت د دستانم

 برو. -

 راحت پدال را چرخاندم و گفتم: لایشد. با خ یو کج نم دیلرز ینم گرید دوچرخه

 داره. یفیچه ک يوا -

 فرمان. يحاال دست راستت رو بذار رو -

 کنترلش کرد. اریمنحرف شد، اما دان ی. دوچرخه کمگذاشتم

 .نجای. حاال دست چپت رو هم بذار انیادامه بده. آها ... آفر يجور نیخوبه. هم -

 زدم: غیو ج گذاشتم

 .نایدستتون رو برندار -

 ام کرد و بعد گفت: یهمراه یبیبه جاده صاف و بدون سراش دنیرس ات

 ؟يخوام ولت کنم. آماده ا ی. االنم میرون یم ي. خودت دارنجاستیا یدکیمن دستم  نیبب -

 و گفتم: دمیها را محکم چسب دسته

 آره. -

 ... دو ... سه. کیخب. با شمارش من،  یلیخ -

 .دمیرا شن شیگذاشتم. صدا ینم نیرا زم میپا گریشدم، اما د یه چپ و راست منحرف مب یو محتاطانه پا زدم. هنوز کم آهسته

 دور نشو. دور بزن و برگرد. ادیز -

 کردم. یکردم پشت فرمان بنز نشسته ام از بس که احساس غرور م یرا چرخاندم. احساس م فرمان

 و داد زدم: دمیرس اریدان به
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 چطوره؟ -

 .دیخند یچشمانش م ش،یلب ها يو برده بود و به جاشلوارش فر بیج يرا تو دستانش

 .ستیبدك ن -

 شوم. ادهیخواست پ ینم دلم

 بزنم؟ گهیدور د هی شهیم -

 را تکان داد و گفت: سرش

 آره برو. فقط حواست رو جمع کن. -

به غبغب انداختم  يداز کنارمان رد شدند. پسر فرمان را آزاد گذاشته و دستانش را پشت سرش قفل کرده بود. با يو دختر پسر

 و گفتم:

 تونم برونم. یهم م یدست هی. تازه گهیبلدم د -

 گفت: بلند

 .ایشینکن دختر. کله پا م -

 سرم سقوط کرده بود. يبودم و دوچرخه هم رو نی. تا به خودم آمدم نقش زمهیپا نشدم، اما فقط به مدت چند ثان کله

تلخ عطرش  يتنه ام را حس کردم. کنارم زانو زد. بو يرو ینیدن سنگشباهت داشت. کم ش دنیبه دو اریدان يکفش ها يصدا

 زد. میرا گرفت و بلندم کرد. چشمانم را باز نکردم. صدا میام نشست. بازو ینیب يتو

 شاداب؟ -

- ... 

 ؟یشاداب؟ با توام. خوب -

 داد. یاجازه م یخنده نابهنگام و لعنت نیگل کرده بود. البته اگر ا طنتمیش

 شاداب؟ -

 چشمم را باز کردم و گفتم: کی. اوردیاضطراب داشت. دلم تاب ن شیصدا

 بلد بودم؟ نیدید -

 لحظه با بهت نگاهم کرد و بعد گفت: چند

 خل و چل!  يتف به اون ذات خرابت دختره  -

که  یالبرد. من هم برخاستم و در ح ستیتکان داد و بلند شد و دوچرخه را به سمت پ ي. با افسوس سردمیته دل خند از

تا او حساب کرد و برگشت. آمدنش را  ستادمیرا تکاندم و دوان دوان پشت سرش رفتم. دور ا میلباس ها دمیخند یهمچنان م

با تمام  ش،یها یبا تمام بداخالق اری. دانیدلتنگ یحت ،یافسردگ یبود، حت اندهدر دلم نم ياز دلخور ياثر چیخوب نگاه کردم. ه
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متخصص پرت کردن حواس من از تمام اتفاقات بد و پاك کردن ذهنم از تمام  شیها یحوصلگ یبا تمام ب ش،یها یکم حرف

 .دیارز یدر مورد مدل و رنگ لباس م قیبه صد تا نظر کارشناسانه و دق نیخاطرات بد بود و ا

 نگاهم کرد و گفت: نهیآ ياز تو تبسم

 جفت پاهاتو قلم کردم. گفته باشم! تنمیبب نی. امشب دور و ور افشي. تو که از من خوشگل تر شدیبترک -

 و گفتم: دمیبه دامن لباسم کش یدست

 کمرنگ تر کنم. شمویکم آرا هیمردم بچرخم. کاش  نیب يجور نیشه ا ی. روم نمادیکرده تبسم. خوشم نم رییتغ افمیق یلیخ -

 سرش را خم کرد و گفت: شگریبا فشار دست آرا تبسم

شب  هی نیتو رو خدا بذار ا ؟يکرد شیاالن مثال دلت خوشه آرا ؟یرنگش کنهست که کم یکمرنگش کنم؟ چ ویچ یچ -

 باشه. زادیآدم هیشب افتیق

 سرم انداختم و سر شانه ام را مرتب کردم. يهمرنگ و همجنس لباس را رو شال

رو انتخاب  ییرنگ طال نیقشنگ تر شده. خوب شد هم شمیلباست از نمونه اصل شییمامانت شاهکار کرده. خدا گمایم یول -

 .ادیکه قدرت رو ندونستن در م یی. امشب چشم اوناي. فوق العاده شدادیبهت م یلیخ يکرد

 و ادامه داد: دیکوب نهیرا به س دستش

 ... به حق پنج تن.شاایا -

 بار چندم تذکر داد: يبرا شگریآرا

 ها. شهیخراب م شتونی. آرانیخانوم انقدر تکون نخور -

اضطراب و دلشوره  نیشدند و ا یدست ها گرم نم نیروشن شد. از صبح ا میدستانم برا یزدگ خیجمله آخر تبسم، علت  با

که  یاز آتش خبریکردم؟ تبسم ب یم دیو نامزدش از توان اندك من خارج بود، اما چه با اکویکردند. مواجه شدن با د ینم میرها

 .دز یوقفه حرف م یدر دلم روشن کرده بود ب

 یتموم شه؟ به خدا هفتاد و دو ساعته که نتونستم بخوابم. همش احساس م یو خوش ریامشب به خ شهیم یعنیشاداب  يوا -

خونه  يهم درس بخونم هم به کارا ي. استرس بعدشم دارم. آخه من چطورشهیخراب م یافته و همه چ یم یاتفاق هیکنم 

شوهر  ی. تازه خونواده نه چندان گرامیباشنگران شکم شوهرتم  ،یشداشته با یبدبخت ،یبرسم؟ فکر کن امتحان داشته باش

بود من کردم؟ االن چه وقت شوهر  یچه غلط نی. اصال اشمیم وونهیدرست شب امتحان خراب شن تو خونه ت. من رسما د

 يباشه؟ وا ازاگه اخالقش عوض شه؟ دست بزن داشته باشه؟ خانوم ب ؟یچ دهینباشه که نشون م ینیا نیکردن بود؟ اگه افش

 هی. ادیکنم تا جونش در ب یم انتیمنم بهش خ ؟یکشم. البته چرا خودکش یمن خودمو م ؟یکنه چ انتیه بهم خشاداب اگ

بهم بگه باال  یبه کنار، مادر شوهر و خواهر شوهر رو بگو. من هر ک نایکنم اون بره خودش رو بکشه. تازه همه ا یم يکار

خواهر شوهر تو  يمن تو دست مادر شوهر باشه. موها يز موهاکنم. فکر کنم هر رو یمبارش  چاریچشمت ابروئه صد تا ل

 جهنم، بدتر باشه. يواسش بسازم از روزگار ابن ملجم تو يروزگار هی. رهیاگه طرف اونا رو بگ نیبه حال افش يدست من. وا
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 تبسم. يها یبه دوران افتاده بود. هم از درد خودم و هم از پرحرف سرم

مردا. به دم  نی. واه واه از ایمون یمشترك تا آخر عمرت مجرد م یزندگ نیا هیبتیچه مص یبدون. اگه ایشوهر کن یتو خر نش -

که تو  شونمیو بداخالق یدنبالشون راه بره و ادعاشون رو جمع کنه. خستگ دیبا یکی. يدیبو م ایپشت سرم ن گنیخودشونم م

. خدا يامضا کرد تیروز زندگ نیرو تا آخر خودیوجود بم هیاز  دنیسند ناز کش یعنی یخونه و واسه زن بدبختشونه. شوهر کن

هفته دراز به دراز  هیرو دستشون تا  فتهیخراش ب هیرسه.  یصد تا بچه نق نقو به گرد پاشون نم یعنی يشن. وا ضینکنه مر

هرانه و خوا حتی. از من به تو نصيشنو یم یچ هی گمیم یچ هی. خالصه که يبد سیبهشون سرو دیبا یگوشه و ه هی فتنیم

 دنییبذار از زا ست،ین یچیکه گفتم ه یینایبچسب. تازه ا یرو دو دست تیکن و آزاد رونیعاجزانه که فکر ازدواج رو از سرت ب

 واست بگم.

 نشستم و گفتم: یصندل ي. روستمینتوانستم با گرید

شه  یفکت باز نم گهیسر سفره عقد دکه  یزن یزبونت استراحت بده تو رو خدا. انقدر حرف م نیامروز رو به ا هیتبسم!  يآ -

 بنال. سرم رفت به خدا. يجور نیبگذره بعد ا تی. بذار دو روز از عروسیبله رو بگ

 گفت: شگریو رو به آرا دیکش یآه تبسم

درد دل  نیخواهرمه. من واسه ا ه؟یدوست منه. دوست چ نیبهتر شونیشده؟ مثال ا ییایچه دن نینیب یخانوم؟ م نینیب یم -

 نیکنم که مث من بدبخت نشه، که تو ا یم حتشیسرم دارم نص ریخ ده؟یجوابم رو م يچطور نینیب یبکنم؟ م یاسه کنکنم و

 رو نجات بده. شیکه زندگ فته،یفالکت ن

**** 

 یرا از چشم من مخف اکویشلوغ، اما آن همه ازدحام هم نتوانست د یلیهلهله و کل بلند شد. باغ شلوغ بود، خ يورود ما صدا با

و خود را  دمیخز میایکه به چشم ن يو من از گوشه و کنار، طور دید یکردم. پشتش به من بود. مرا نم شیداینگاه پ کیند. با ک

لباس.  ضیمرتب کردن موها، تعو ش،یآرا دیبود از زن ها و دختران رنگارنگ. همه مشغول تجد پربه خانه باغ رساندم. آنجا هم 

ام  یرا در آوردم و از زن کنار دست میکه بتوانم با خودم اتمام حجت کنم. مانتو يگوشه ا چیوجود نداشت. ه یگوشه خلوت چیه

 :دمیپرس

 کجاست؟ ییدستشو دیببخش -

و  دیو به چهره جد ستادمیا نهیآنجا نبود. مقابل آ یشدم. خوشبختانه کس یبهداشت سیبغل زدم و وارد سرو ریدامنم را ز دنباله

 ام نشسته بود. با دست پاکشان کردم و به خودم گفتم: یشانیپ يعرق رو ياام نگاه کردم. دانه ه بهیغر

اگه حسرت رو  ،یش رهیبه خدا شاداب، به خدا اگه دستت بلرزه، اگه صدات بلرزه، اگه اشک تو چشمت جمع شه، اگه بهش خ -

کشمت. به خدا  یم کنی خراب بازم امشب اگه شاداب، خدا به …کنه که دلش واست بسوزه، اگه  ياگه کار نه،یتو صورتت بب

خواد  یکه تو رو نم یباش. عزت نفس داشته باش. انقدر دنبال کس هداشت تیکم غرور داشته باش. شخص هیکشمت!  یم

 نکن.  کیموس موس نکن. انقدر خودت رو کوچ
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 اشاره ام را به عالمت هشدار تکان دادم.  انگشتم

اما امشب  ،یخواد بکن یدلت م یهر غلط یتون یم ش،یدیند گهید یوقت امشب تموم شد، یبسه. وقت ؟یفهم یبسه. م گهید -

به چشم  نیاز ا شتریب ي. حق نداریش کیکوچ نیاز ا شتریب ي. حق نداریتابلو باش ي. حق نداریباش زیترحم برانگ يحق ندار

 .يشاداب، حق ندار ي. حق نداریبش دهیبچه د هی

 انگشتم را تکان دادم. دوباره

 ؟يدیفهم -

ام  یشانیعرق را از پ يمستاصل و هراسان. با خشونت دانه ها نهیآ يزد قاطع و مصمم بود، اما شاداب تو یکه حرف م یابشاد

مخصوصشان نشسته  گاهیدر جا نیو از خانه باغ خارج شدم. تبسم و افش دمیو پشت سر هم کش قیزدودم و چند نفس عم

دستش را دراز کرد و دستم  دنمیخنده ام گرفت. به سمتش رفتم. به محض د سمتب يو وقار و لبخند خانمانه  ینیبودند. از سنگ

 کرد لبخندش را حفظ کند نجوا کرد: یم یکه سع یرا گرفت و در حال

 زد؟ بتیکجا غ هوی ؟يدار فیتشر يمعلوم هست کدوم گور -

 و گفتم: دمیاش را مال شانه

 ؟یدور و برا. تو خوب نیهم -

 نم از استرسه.زنه. فکر ک یم چینه! دلم پ -

 و گفتم: دمیخند

 تو شکمت. چقدر گفتم نخور؟ يزیر یکه از صبح م هی. مال اون آلوچه ها و لواشکارینه خ -

. عروس کجاست؟ مستراح. اونم هنوز از رهیبرم دست به آب؟ آبرومم م يلباس چه جور نیتو سرم؟ با ا زمیبر یحاال چه خاک -

 .دهیراه نرس

 آدم نبود. هیتبسم شب زیچ چیخودم. ه یحرص م خنده ام گرفته بود، هم هم

 کار کنم؟ یمن چ یگیحاال م -

 جا به جا شد و گفت: یصندل يرو یکم

 نشده. ینشدن و صورتشون تاول ییایمیبکن تا مهمونا ش يفکر هیدونم.  یمن چه م -

 خنده و گفتم: ریز زدم

 انقدر وضع خرابه؟ یعنی. یاله يریبم -

 گفت: تیبانرا بلند کرد و با عص سرش

 ؟يروز نیتو همچ ،يمسئله ا نیدارم؟ اونم در مورد همچ یمن با تو شوخ -

 لحظه فکر کردم و گفتم: چند

 کنه. یکمتر جلب توجه م نیبرو. هر دوتون نباش نیبا افش ست،ین يچاره ا -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٣٨٩ 

 را گرد کرد و گفت: چشمانش

باشه؟  مونیاد معده از پشت در مستراح در روز عروسدلنواز ب يصدا دنیخاطره مشترکش با من شن نیاول يخوا یعمرا! م -

 صد سال!

 خورد. یلبش تکان نم يبود که از رو يتوانستم خنده ام را کنترل کنم. بدتر از همه آن لبخند احمقانه ا ینم گرید

 .یتحمل کن ي. مجبورستین يپس چاره ا -

 شده اش گفت: دیکل يدندان ها يال به ال از

 شده؟ يچشمام قهوه ا يدیسف ینیب یحالم بده. نم گمی. مایهست يعجب خر -

 سرش را جلو آورد و گفت: نی. افشدمیترک رسما

 .میما هم بخند نیبگ ن؟یکن یدر گوش هم پچ پچ م یشما دو تا چ -

 جواب داد. تبسم

 یحساس نم. تو اادیفاضالب م يشده که همش بو یپاط یعطرا قاط يبابا. از بس مردم به خودشون عطر زدن و بو یچیه -

 ؟یکن

 و گفت: دیبو کش یکم نیافش

 که هوا خوبه. نجاینه. ا -

 به من کرد و گفت: ينگاه پر درد تبسم

 .یو شوکه نش یرو داشته باش شی. گفتم بهت گفته باشم که آمادگدهیپس هنوز بوش به تو نرس -

 بلند گفتم: يصدابردم و با  نییگاز زدن. سرم را پا يخواست برا یتکه سنگ م کیشدت خنده دلم  از

 .فتهیترسم اگه دستشون بزنم تورت ب یسرت شل شدن. م يچند تا از سنجاقا -

 را باال داد و گفت: شیلنگه ابرو کی

 کار کنم؟ یحاال چ ؟یگیراست م واي … زچی …سنجاق سرم؟ آها  -

 گفت: نیافش

 .نمیب ینم يزیکو؟ کجاست؟ من که چ -

 :گفتم

 تو خونه باغ درستش کنم. می. آروم پاشو برفتهیم ایطرفه. سرت رو نچرخون نیا -

 زد و گفت: يا تمندانهیلبخند رضا تبسم

 .میباشه باشه بر -

 برخاست و گفت: نیافش

 .امیمنم م -
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 و گفتم: دمیدست تبسم را کش عیسر

 .میگرد ی. ما زود بر منیمهمونا باش شی. شما پستینه درست ن -

 ریزدن افتاد. در مس چیتا دل من هم به پ دمیبس که آن قدر خند نیرفتنش هم ییتبسم و دستشو يادا و اطوارها فیتوص در

 مقابلمان سبز شد و گفت: میبرگشت خاله مر

 .رنیگ یدختر؟ مهمونا سراغت رو م ییکجا -

 خوش اخالق شده بود جواب داد: یکه حساب تبسم

کار کنم  یکجاست. چ نمیبب امیرانش شدم گفتم ب. نگهییبند تو دستشو هیمرده اسهال شده  لیشاداب ذل نیگالب به روت ا -

 که جلو چشمش باشه و قدر بدونه؟ هیک یهم به فکرشم، ول میتو روز عروس یحت گه،ید

 گفت: یبا نگران خاله

 دکتر؟ میبر يخوا یم ؟يشده؟ نکنه مسموم شد یمادر، چ رمیبم -

 به تبسم رفتم و گفتم: يغره ا چشم

 ؟يدیمنو ند ينای. مامان استین يزینه خاله چ -

 دستش را دراز کرد و گفت: خاله

 چرا خاله جون، اونجا نشستن. -

تبسم را  يرفت. بازو جیسرم گ دمیو مادر را مشغول گفتگو با او د دمیرس اکوید زیرفتم. تا به م شیدستش را گرفتم و پ ریمس

 کمرم گذاشت و گفت: ي. تبسم دستش را رودمیچسب

 مادر من؟ دنیم يجور نیآخه خبر بد رو ا -

 رو به من ادامه داد: و

 .نیخودم بش شیجا پ نیاون ور. هم يبر ستیتوام ول کن. اصال الزم ن -

 هم عرق کرده بودم. آهسته گفتم: باز

 باهاشون رو در رو شم. دیباالخره با ؟یآخرش که چ -

 به شانه ام زد و گفت: يضربه ا تبسم

 ارزه.  یها م منگاهیتو به صد تا از اون نش يتار مو هی. به خدا ریلطفا سرت رو باال بگ یباشه، ول -

 لب غر زد: ریز و

 است دختره نچسب! عیاسمشم مثه خودش ضا -

 و گفتم: دمیبه صورت ملتهبم کش یدست

 .امیو زود م دمیم یسالم هی. منم نیافش شیبرو پ گهیتو د -

 ام؟یمنم باهات ب يخوا یم -
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 زدم و گفتم: شیبه رو یمطمئن لبخند

 .ستمیشل ن یکن ینه بابا! اون قدرا هم که فکر م -

که  ییدامنم را باال گرفتم و با قدم ها یکه گفته بودم پوزخند زد. آب دهانم را قورت دادم. کم یکردم قلبم به دروغ احساس

 به سمتشان رفتم و زمزمه کردم: دیایکردم محکم به نظر ب یم یسع

 دور آخره! نیدلم، ا نیمحکم بش -

. دیکنم. تمام نگاه ها به سمتم چرخ میقا میادهایخواستم استرسم را پشت فر یبلندم، خودم هم جا خوردم. انگار مسالم  از

 دستش را دور گردنم انداخت و با ذوق گفت: يشاد

 !يچه خوشگل شد يخواهر يوا -

نباشد. دستم را به  اکویگاهم به دکردم ن یم یو آرام کنارش زدم. همه به احترامم بلند شده بودند. سع دمیرا بوس يشاد گونه

 گفتم: يدراز کردم و با لبخند کش آمده ا نیسمت نشم

 شاداب هستم. -

بودم، اما نبودم. نه از او، نه  یاز او متنفر م دیچهره اش را دوست داشتم. بر اساس داستان ها با یداشت. سادگ یحیمل صورت

 نشست. یهم به دل م شی. صداایمیاز ک یحت

 ن؟ییس شاداب خانوم معروف شمابه به! پ -

 رفت. یم ختنشیفرو ر میکه هر آن ب ینقاب بودم. نقاب کی! من نبودم. من نه شاداب بودم، نه معروف. من تنها نه

 خوشبختم. تونییاز آشنا -

 فشرد و گفت: یرا به گرم دستم

 .وننمتیخواست بب ی. واقعا دلم مدمیشن یلیخ اکویرو از د فتونیطور. تعر نیمنم هم -

 دلم! نیراند. محکم بش یاسم اسطوره من را بر زبان م دیق یراحت و ب چقدر

 لطف دارن. یحاتم يممنون! آقا -

 زشیبدون ر ،یبدون دو دو زدن، بدون فرار کردن، بدون لرزش مردمک. بدون لرزش عدس م،ینگاه مستق کیبود. وقت  وقتش

 اشک.

 کسالت برطرف شده؟ ن؟یشما خوب -

مثل برق  يدانم. اما حس داشت. قو یترحم. نم دی... شا دیشا ن،یتحس دیمحبت، شا دیمن پر از حس بود. شا او برخالف نگاه

 . مثل برق صاعقه.يفشار قو

 ممنون. خوبم. -

کرد؟  یروزگار لج م ایهم. شانس من بود  يرو در رو اکوی. من و دمیبود. همه نشست امدهیگشتم. نبود. ن اریدنبال دان ز،یم دور

 .دمیمادر را شن يصدا
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 یاتفاق بد رو م هیکه داشت هر لحظه انتظار  يپسر رو خدا دوباره به ما برگردوند. با اون حال و روز نیکه ا نیخالصه ا -

 .نی. بازم خدا رو شکر که اون روزا گذشت و هر دوتون سالمتمیدیکش

 گذاشت و گفت: زیم يآرنجش را رو اکوید

 ادیز میدائ یکردم. متاسفانه حال جسم یتشکر م يو حضور دمیرس یزودتر خدمت م دین بام تشیاول خدا بعد هم شما. واقع -

 دنیواسه د يادیچون اونم اصرار و عالقه ز م،یداشته باشه مزاحمتون بش يبهتر طیشب که شرا هی می. منتظر بودستیجالب ن

 شما داره.

 و گفت: دیکش یآه مادر

که نکردم اما اگرم کرده باشم واسه بچه خودم کردم. خدا خودش شاهده که  يکار مونه. یواسه من مثل پسر خودم م اریدان -

 یاز دستم بر م نیاز ا شتریکاش ب يکنم. ا یو بعد توبه م شمیم یبه خدا شاک یحت یپسر خواب ندارم. گاه نیشبا از غصه ا

 خدا، شکر.و غمش کنم. شکر به حکمت  ییهمه تنها نیاواسه  يکار هیتونستم  یکاش م ياومد. ا

 یشگیوفا با متانت هم یشد. اسطوره ب یم یعصب دینبا اکویبحث را تمام کند؟ د نیدادم که ا یبه مادر هشدار م دیبا چطور

 اش جواب داد:

مشکل رو حل کنم و نه اون خواست، اما بازم واسه  نی. نه من تونستم ابونمیکه سال هاست باهاش دست به گر هیدرد نیا -

 منه. یتموم زندگ اریکرم. دانبودنش خدا رو شا

 :دیآمد. مادر آه کش یبود. نفسم در نم نیسنگ هوا

جوره قابل جبران  چیپسر در حق من و بچه هام کرده ه نیکه ا يا یبه خاطر وجودش شکر کرد. مردونگ دیواقعا هم با -

 .فیپسر! به خدا ح نیاز ا فیت؟ حهس ایدن نیتو ا اریمثل دان یسوزه. مگه چند تا مرد واقع یکه دلم م نهی. از همستین

 ! مادر دست بردار نبود.ریخ نه

 ؟یشاداب جون چرا انقدر ساکت -

 رهیخ میاندام رو به رو کیبه دختر بار میوادارم کرد سر بلند کنم. به چشمانم اجازه انحراف ندادم و مستق نینشم فیلط يصدا

 شدم.

 کنم. یشما استفاده م يدارم از صحبت ها -

 متوجه من شد. واکید حواس

 خب شاداب خانوم چه خبر؟ از درس؟ کار و بار؟ -

 کردم. یقلبم حس م یرگ و پ يرا رو رهایشمش زیدر دلم برپا شده بود. نوك ت يکارزار عجب

 خوبه. ممنون. یهمه چ -

 :دمیتابلو نباشد پرس يادیجمله ام ز یکه کوتاه نیا يبرا و

 کجا موندن؟ اریآقا دان -
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 جواب داد: اکویرد و بدل شد. د نیو نشم اکوید نیب یعیسر نگاه

 .ستیو سر و صدا ن یاهل شلوغ ش؟یشناس ی. مگه نمادیاون نم -

گفت.  یهرگز دروغ نم اریو دان دیآ یبه من قول داده بود. آن قدر اصرار کردم تا کالفه شد و قبول کرد. گفت م اریدان اما

 مه حرف او گفت:کرد و در ادا کینزد اکویخودش را به د یکم نینشم

 .ادیما هم ن یکه واسه عروس ستین دیشناسم بع یکه من م ياریدان نیواال از ا -

را از چشم غره اش به  نیمعذب شد. ا اکویکند فرو رفت. د یبطن چپم، آنجا که خون را پمپاژ م يدرست تو رهایاز شمش یکی

 یرا حت اریباغ را. من دان يت سرم را نگاه کردم. در ورودداشت؟ برگشتم و پش یچه گناه چارهیاما آن دختر ب دم،یفهم نینشم

 آمد؟ یدهم، اما نبود. چرا نم صیتوانستم تشخ یهم م یکیدر تار

 گذاشت و گفت: اکوید يبازو يدستش را رو نینشم

 ادیهمون مهمرا دامونینبوده. نه واسه خر شمونیسر جمع ده ساعت هم پ میرانیمدت که ما ا نیتو ا زم؟یعز گمیمگه دروغ م -

 برادرشه. یعروس گهیکنه. انگار نه انگار چند روز د ینگاهشون م ینه حت

 یبود که ناخودآگاه دستم را به سمتش بردم. از حرکت ناگهان یو واقع دیچشمم را ناکار کرد. آن قدر دردش شد يبعد ریشمش

 ام مادر نگران شد.

 شد مادر؟ یچ -

 سالم بود. می. خدا رو شکر که هنوز گلودمیرا مال چشمم

 افتاده تو چشمم. يزیچ هیفکر کنم  ،یچیه -

 گفت: يبود. شاد یاشک احتمال يبرا یخوب بهانه

 .نمیبب ایب -

 شدم و گفتم: بلند

 نه. بشورمش بهتره. -

کردن نبودم.  يجنگ نبودم. من آدم نقش باز دانیم نیبرنگردم. من مرد ا یخواستم بروم و تا آخر عروس یبلند شدم. م عیسر

 هیکردم. من اگر چند ثان یم هیگر دیخفه نشدن با ياحساساتم نبودم. من برا يو سرپوش گذاشتن رو يکار یمن آدم مخف

 شدم. یدادم. من شاداب بودم. عوض نم یماندم ته مانده غرورم را هم از دست م یم نجایا شتریب

 ام؟یمنم باهات ب يخوا یم -

 کنم. انیتوانم بدون بغض ب یرا م گریدانستم چند کلمه د یشد. نم یم کینزد میبه گلو شتریهر لحظه ب کاریپ رهیدا

 .ستین یمهم زینه بابا. چ -

من  يکه تا ابد به رو یکردند. از آن آغوش یم دیکه به خاطرش خر يگریکه دور شوم از آن جهنم، از آن چند روز د دمیچرخ

روزگار لجباز!  نیشانس و ا نیواژگون شد. لعنت به ا یچوب یصندل کرد و ریبسته مانده بود. رفتم که بروم، اما دنباله دامنم گ
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 یصندل هیپا ریزور زدم که دامنم را از ز یدست کیبلند شد.  شیاز جا اکوینمانده بود. د یقشدن اشکم با ریبه سراز يزیچ گرید

 گفتم: يدیشد. با ناام شتریآزاد کنم. سوزش چشمم ب

 نه؟یانقدر سنگ یصندل نیچرا ا -

 گفت: يشاد

 بذار کمکت کنم. -

 گوشم گفت: ریز يسرد و گرفته ا يرا برداشت و صدا یآمد و صندل نییپا يشده ا یچیدست باندپ يدست شاد يبه جا اما

 از توئه. ست،ین یاز صندل رادیا -

 آمده بود.سخت  يحد خوشحال نشده بودم. مرد روزها نیتا ا گاریس کیبرق  دنیوقت از د چیذوق سرم را برگرداندم. ه با

که او تحمل  یبتیتوانست از مص ینم زیچ چیترسناك نبود. ه زیچ چیسخت آمده بود و با او ه ي. مرد روزهادمیترس ینم گرید

 ستاده،یاو با تمام گذشته تلخش هنوز ا دمید یکه م نیکرد. هم یآرامم م نیکرده و از سر گذرانده بود ترسناك تر باشد و هم

 یشد که من هم م یگذرند. باورم م یمن هم باالخره م يروزها نیشد که ا یم باورمشد.  یحت مرا المیهنوز محکم است، خ

کنند.  تمیداد اذ یاجازه نم گرانیتوانست اشک مرا در آورد اما به د یم اریشدن اشکم هم نبودم. دان رینگران سراز گریتوانم. د

مراقبم بود. مواظبم بود  اریکند. دان تیتوانست مرا اذ ینم زیچ چیهاو بود  یکرد مرا آزار دهد. وقت یجرات نم یاو بود کس یوقت

 در برابر برادرش. یحت

 شده؟ یچشمت چ -

 چشمم خوب شده بود. دستم را برداشتم و گفتم: سوزش

 افتاده توش. يزیدونم. فکر کنم چ ینم -

 که به دروغم زد هم نتوانست حس خوبم را خراب کند. يپوزخند یحت

 نم؟یبب -

 نشوند گفت: گرانیکه د يچشمم را نگاه کرد و آهسته طور يو سرش را جلو آورد و تو شد خم

 خار شده رفته تو چشمت. جنس خارشم ماده ست. یکیآره. انگار  -

 بعد محکم فوت کرد و گفت: و

 بوده در اومده. يزیاگرم چ -

 پا و آن پا کردم و گفتم: نیا ی. کمنشست

 به تبسم بزنم. يسر هیمن برم  -

 و گفت: دیکش رونیرا ب يکنار یگذاشت و با دست سالمش صندل زیرا لبه م گاریس اریاند

 .گهیبگم د کی. مجبورم تبرمیریبعدا با هم م نیبش ایفعال ب -

 داد. یاجازه م اکوینگاه گنگ و مات د نیآرام شده بودم. اگر ا یفروکش کرده بود. کم یکم بغضم
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 گوش دادم. يو شاد نینشم یو به جوابش در احوال پرس نشستم

 خوبم. -

 طرز صحبتش با مادر متفاوت بود. اما

 درد پاتون بهتره؟ ن؟یممنون. شما خوب -

 واضح نگاهش کرد و گفت: یبا محبت مادر

 .شمیبهم سر بزنه بهترم م شتریمن خوبم. اگه پسرم ب -

 :دیپرس اکوی. ددیدو یگذاشته بود، م شیپا يکه رو یدست یسرش را تکان داد. حواس من پ فقط

 .میایو با هم ب یتا تو هم برس میموند یوگرنه منتظر م ؛يایکردم ب یفکر نم -

 از بانداژ را مشت کرده بود. درد داشت؟ رونینداد. انگشتان ب جواب

 ار؟یآقا دان -

 نکرد. نگاهم

 هوم؟ -

 شده؟ یدستتون چ -

 بشقاب خاموش کرد و گفت: يتو اریخ يپوست کنده شده  يرا رو گارشیس

 .ستین یمهم زیچ -

 گفت؟ یپانسمان سفت و سخت چه م نیمهم نبود پس ا اگر

 ن؟یسرش آورد یی. باز چه بالنیبار داغونش کرد هیهمون دستتونه که  -

 هم گفت: نینشم

 شده؟ کدوم دستت؟ یچ -

 باغ چرخاند و گفت: يرا تو چشمش

 .دهید بیبابا. تو باشگاه آس ستین یچیه -

 .نمیرا بب عهیتا وسعت ضا دمیکتش را باال کش نیآست

 ن؟یمبارزه کرد یتو باشگاه؟ با کس -

 حوصله جواب داد: یب

 بوکس. سهیآره، با ک -

 آورد. یاش حرصم را در م یالیخ یب نیبود. چقدر ا الیخ یاش ب ینسبت به سالمت چقدر

 .دید بیآس ينکنه شکسته باشه. آخه اون دفعه هم بدجور ن؟یبه دکتر نشون داد -

 بشقاب مرا برداشت و گفت: يتو پرتقال
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 نشکسته. -

 گفتم: ظیرا از دستش گرفتم و با چاقو به جان پوست کلفتش افتادم و با غ پرتقال

به سرش اومده که هنوز بعد از ده دوازده سال درد  یچ ستیآخه بوکس و کاراته هم شد ورزش؟ اون از گردنتون که معلوم ن -

 .نیستیول کن ن نیاریسرش ن ییالب هیاز دستتون که تا  نمیکنه، ا یم

را از خاطر برده بودم. او هم انگار  زیدور م گریانگشتان خم شده اش به درد آمده بود که وجود چهار آدم د دنیقدر دلم از د آن

 نادرش زد و گفت: يبرده بود چون از آن لبخندها ادیاز 

 منبر مادر بزرگ؟ يرو یباز تو رفت -

نگاه  هیبه بق یچشم ریدهند. ز یجا ساکت شد. احساس کردم همه دارند به مکالمات ما گوش م دفعه همه کیدانم چرا  ینم

بود که به  ينفر نیزد و او اول یزل زده بود. مادر هم لبخند م اریبه دهان دان نیانداخته بود. نشم نییسرش را پا اکویکردم. د

 حرف آمد.

 .ستین تیپسرم. اصال حواست به سالمت گهیشاداب راست م -

 بر دهانش گذاشت و گفت: يتکه ا اریپرتقال را از هم جدا کردم و بشقاب را به سمتش هل دادم. دان يها پره

 شه. ینم میچی. من هنینگران نباش -

 تر گفت: بیو غر بیو نگاه عج بیو غر بیبا لبخند عج نینشم

 .یمون یما تنها نم یراحته که بعد از عروس المونیخ. حداقل هیعال شهینگرانت م اکویشده که به اندازه د دایپ یکیکه  نیهم -

 زد و گفت: یبعد چشمک و

 ما. یقبل از عروس دمیشا ایو  -

توجه به لب  یب نیچه بود؟ نشم يبرا اکوید ی. منظورش چه بود؟ آن نگاه تند و عصبدمیتلخ و گس شد. درست نفهم دهانم

 رو به مادرم کرد و گفت: اکوید دهیگز

 گم؟ یدرست نم -

 . دستش را رو به آسمان برد و گفت:دیفهم یرا نم هیهم مثل من ساده بود. گوشه و کنا مادرم

 .نمیرو بب شیمن که از خدامه عروس -

 و گفت: دیاش را جلو کش یصندل یکم نینشم ند؟یرا بب یچه کس یبود عروس شیخدا از

 ناسه و مطمئن.باشه که ش یوقتشه. چه بهتر با کس گهی. دنهیما هم هم يبه خدا آرزو -

 هم جواب داد: مادر

 ن؟یسر دار ریرو ز یکس -

 گرفت. اریرا به سمت دان سرش

 .نمیفردا برم در خونشون بس بش نیهست که به دلت نشسته بگو هم یآره پسرم؟ اگه کس -
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دوستش داشت؟  اریبود که دان یبرود؟ کس يخواستگار اریسر داشت؟ دان ریرا ز یکس اریدان ار؟یدان یبر سر چه بود؟ عروس بحث

دانستم؟ دلخور و  یدانست و من نم یم نیبودم؟ چرا به من نگفته بود؟ نشم دهیپس چطور من خبر نداشتم؟ چطور من نفهم

 قفل شده بود. نینشم يخورد، اما چشمانش رو یپرتقال م يناباور نگاهش کردم. با خونسرد

 کرد و گفت: يدار دست چپش باز نیبا انگشتر نگ نینشم

 یعنیمدته که ما ...  هی. دمیبه خودم اجازه دخالت م نیهستم. واسه هم اریمن مثل خواهر بزرگ دان تشیواقع ن،یدون یمخب  -

 که ... میمتوجه شد اکویمن و د

 حرفش را قطع کرد و گفت: اکوید

 . بذار واسه بعد.ستیحرفا ن نیجان االن وقت ا نینشم -

 داد با دست چپ مچ دست راستش را ماساژ داد و گفت: هیتک یلبشقاب را کنار زد. کمرش را به صند اریدان

 خانوم مارپل. نیکشف کرده ا یچ نمینه بذار حرفش رو بزنه. بذار بب -

 و با چشمان بسته گفت: دیکش شیبه موها یدست اکوید

 .میزن یبعدا حرف م -

 انداخت؟ یدانم چرا دلم را به شور م یبود و نه بلند، اما نم نینه خشمگ اریدان يصدا

 .ستین يا بهیکه غر نجایبعدا چرا؟ ا -

متوجه  نیکرد. نشم یسرخش دستش را رو م یشانیکرد آرام باشد، اما پ یآمد. تالش م یخونش در نم يزد یم اکویبه د کارد

د. ز یقناس م يوسط بدجور نیا يزیچ کیبود.  دهیرس اکویبه د نیاز نشم اری. نگاه نافذ داندیشد و پس کش میاوضاع وخ

 ام را به عقب هل دادم و گفتم: یکنم. با فشار زانو صندل وررا از آنجا د اریدان دیگفت با یناخودآگاهم م

 ک؟یواسه تبر میبر نیاینم اریآقا دان -

 سرخ را نداشت. یشانینگاه قصد کنده شدن از آن پ نی. انه

 !اریآقا دان -

 .ردیکرد کنترل اوضاع را در دست بگ یسع مادر

هست به  یاگه کس دمیو ازدواجه. منم پرس ينزد. بحث خواستگار يخانوم که حرف بد نیبچه ها. نشم نیاحت شدچرا نار -

 نداره. يدلخور گهیکه د نیعنوان مادرتون اقدام کنم. ا

 را پر از هوا کرد و گفت: شیها هیبا تمام قدرت ر اریدان

زنم وراج و دهن لق و فضول و نخود هر  هی. کافستمین يصبورنه خانوم! ازدواج کجا بوده؟ من رو چه به ازدواج؟ من آدم  -

 آش باشه، در اون صورت ...

 کرد ادامه داد: ینگاه م اکویکه به د یشد و درحال بلند

 بر و بر نگاش کنم. نمیش ینم -
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 چپش را مشت کرد و گفت: دست

 کنم. یم ادهیهمون جا وسط جمع فکش رو پ -

را گرفتم و از آنجا دورش  اریدان يبازو ط،یتوجه به شرا یکه ب دمیهجوم آورد ترس اکویت دکه ناگهان به صور یقدر از خون آن

 کردم.

 

 :اریدان

 صورتم گرفته بود نگاه کردم و گفتم: يکه شاداب جلو یبار مصرف کی وانیل به

 .ستیتشنه م ن -

 کرد. اصرار

 .شهی. اعصابتون آروم منیبخور -

 به صورت مضطرب شاداب انداختم و گفتم: ینشسته بودم. نگاه یکتمین يطرف باغ، دورتر از همه رو آن

 نداره. یاعصابم مشکل -

 . وضع اعصاب او خراب تر بود.دیرا تا ته سر کش وانینشست و ل کنارم

 ؟يدیچته؟ چرا انقدر ترس -

 حلقه کرد و زمزمه کرد: وانیرا دور ل دستانش

 هم با اون حالش ... یحاتم ي. آقانیبود یبانعص یلیگفتم االنه که دعوا بشه. آخه هر دوتون خ -

کس دل  چیه يکه به جز خودش برا رمیجا حال او را هم چنان بگ نیتوانستم هم یاش بود. م "یحاتم يآقا"نگران  پس

 نسوزاند.

 دستتونم داغون شه. یکیو اون  ادیفرود ب ییجا هیطرفم نگران شما بودم. گفتم االنه که مشتتون  هیاز  -

 دادم. صداقت حرفش به دلم نشست و باورش کردم. رونیب را نفسم

 ن؟یچرا از کوره در رفت هو؟یشد  یچ -

 یتر از قبل! هرچند که من صورت ب یشده بود. خواستن بایکرده بودم که نگاهش کنم. نگاهش کردم. ز دایپ یفرصت باالخره

 دادم. یم حیرنگ و لعابش را ترج

 ز کوره در رفتن؟خوره که ا یم ییمن به آدما افهیق -

 چشمش کنار زد و گفت: يرا از رو شیموها

 آروم. یو ک نیهست یعصبان یدونم ک یشناسم. م یظاهرتون نه، اما من شما رو خوب م -

 رفت نگاه کردم و گفتم: یور م وانیدستانش که با لبه ل به

 به تو. نیآفر -
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 ن؟یش یسوال بپرسم ناراحت نم هی -

 حرف، در سکوت. یب ند،یخواست فقط کنارم بنش یم حرف زدن نداشتم. دلم حوصله

 دونم. ممکنه بشم. ینم -

 نپرسم؟ یعنی -

 .اورمیکردم موج قشنگشان را به خاطر ن یآمد. سع یم رونیخورد و ب یسر م يروسر ریمرتب از ز شیموها

 نه نپرس. ش،یکه قراره من برم خواستگار هیاگه در مورد اون دختر -

 نگاهم کرد. چشمان گرد و متعجب با

 ن؟یدیاز کجا فهم -

 رفتنش را قلم کردم. يخورده را لمس کند، اما پا زیدوباره ل يبلند شد که برود و موها میپا ياز رو دستم

 پرسن. یسوال رو م نیتموم دخترا هم یو بعد از اون جور بحث يکه تو دختر ییاز اونجا -

چشمانم  یآمده بود فرو دادم و حت میاو تا پشت لب ها يکودکانه  يخنده را که از  ي. لبخنددینگاهم کرد و بعد خند هیثان چند

 محروم کردم. دنشیرا هم از د

 غصه م شد. یلیمن خ یول -

 ؟یاز چ -

 .نیکه به من نگفت نیاز ا -

 و؟یچ -

را درآورد و  شیرا باز کرد و کفش ها شیدور مچ پا يدامنش را باال زد. بندها یگذاشت. خم شد و کم مکتین يرا رو وانیل

 گذاشت و گفت: يگوشه ا

 .نیکه عاشق شد نیا -

 لب گفت: رینشست و ز مکتین يرا باال آورد و چهار زانو رو شیپاها

 کفشا. نی. مردم با اشیآخ -

 خواست سر به سرش بگذارم، چون شکل اعتراض کردنش را دوست داشتم. یم دلم

 رو به تو بگم؟ یهمه چ دیمگه من با -

 که سرش را بلند کند گفت: نیکرد خشک شد. بدون ا یامنش را مرتب مکه داشت د یدست

 پس راسته؟ -

 به کمرم دادم و گفتم: یکشش

 مهمه؟ -

 .دیرس یبه نظر م يشد و سرش را بلند کرد. کامال جد الیخ یرا ب دامنش
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 فیرو واستون تعر یهمه چ گم؟ مگه یرو به شما نم ی. مگه من همه چنیگفت یبه من م دیمعلومه که مهمه. معلومه که با -

مسائل مربوط به من  یعنی ست؟یبگم چون واستون مهم ن دیبگم؟ نبا دیمنم نبا یعنیکنم؟ مو به مو، کلمه به کلمه؟  ینم

 ست؟یواستون مهم ن

 يم توبودم. آن قدر نگاهم کرد تا باالخره غ ریدادم، چون در مورد جوابش هنوز با خودم درگ یسوال را نم نیبود پاسخ ا بهتر

 .شیگلو يچشمانش نشست و آه تو

 .یو دهن لق یبه حساب وراج نیذار یم گمیم ی. پس منم هرچستیپس واستون مهم ن -

 نبود! نیاما ا "زنم. یحرف نم گهیباشه. منم د"بود  نیاش ا يکه از دخترها داشتم جمله بعد یبا شناخت عتایطب

چون بعد از تبسم شما تنها  گم،یاما من بازم م ن،یفکر کن نیخوا یم ي. در مورد منم هر جورنینداره. شما نگ یبیباشه. ع -

 .نیاگه دوست نداشته باش یخواد باهاتون حرف بزنم. حت یکه دلم م یتونم راحت از هر چ یکه م نیهست یکس

 داد؟ ینشان م یگرفتمش چه عکس العمل یچند لحظه در آغوش م يفکر کردم. اگر فقط برا یکم

 که، زوره. ستین ی. دل بخواهنیبگ دیم باتازه شم، شما ه -

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :نشست و گفت نهیو دست به س دیکامل چرخ فتدیب مکتین ياز رو ایمشخص شود و  شیکه مبادا پا اریتالش و زحمت بس با

 ه؟یخب، حاال اون دختره ک -

زدند و طرز نشستنش مقاوتم را در برابر لبخند شکست. از خنده من  یبرق م يکه از شدت کنجکاو یتخس و چشمان صورت

 جرات گرفت و گفت:

 . من منتظرم.گهید نیبگ -

 و گفتم: دمیاش کش یشانیپ ياش را تو يروسر

 با فضوال ندارما. یمن رابطه خوب -

 :خنده گفت با

 دونما. یم -

 نبود. برخاستم و گفتم: زیآنجا نشستن جا نیاز ا شتریب

 .میکفشات رو بپوش بر -

 کفش فرو برد و گفت: يکوچکش را تو يپاها عیسر

 .نینگفت -
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 یدختر تا مرا به خطا وا نم نیو دستانش را به کمر زد. ا ستادیرا برگرداندم. آمد و مقابلم ا میکردم و رو بمیج يرا تو دستم

 کرد. یداشت ول نم

 گم. یکس نم چی. به هگهید نیبگ -

 کردم و گفتم: شیبه سر تا پا یداده بود. نگاه يریگ عجب

 لباست قشنگ شده. -

 را باز کرد و گفت: شیدست ها یخوشحال با

 خوشگل شدم؟ ن؟یگیراست م -

 عروس و داماد رفتم و جواب دادم: گاهیسمت جا به

 تو رو نگفتم. لباست رو گفتم. -

 و گفت: ستادیا

 ن؟یدونست ی. منیبدجنس یلیخ -

 سوال احمقانه منحرف کنم. نی. فعال توانسته بودم ذهنش را از ادمیکش یراحت نفس

 :اکوید

 

نشود، اما خوابش سبک تر از آن  داریکردم آرامشم را حفظ کنم تا ب یسع یلیکرد. خ یوجدانم را آزرده م ییدا يسرفه ها تک

جگر گذاشتم و  يکردن خشمم داشتم دندان رو یخال يبرا يادیز لیکه تما ینشکند. در حال نیشمن يبود که با هق هق ها

 گفتم:

 کنم. هیقض نیا ریخواستم شما رو درگ یشدم. من نم تونیکردم، هم باعث ناراحت دارتونی. هم بییمن شرمندم دا -

 شرمنده بودم. نیش را درك کنم و بابت همتوانستم آشوب درون یدخترش را نداشته. م يدانستم هرگز طاقت اشک ها یم

 را پاك کرد و گفت: شیبا دستمال اشک ها نینشم

 . مقصر منم، اما بابا به خدا ...ستیتو ن ریتقص -

 هیارزش قائل نبود. گر يزیاش پش یسالمت يبرا اریساکت باش. نفسش تنگ بود. او هم مثل دان یعنیدستش را باال آورد  ییدا

 زد: میصدا ییکردم. دا یم يلحظه شمار اریآمدن دان ي. براستادمیلند شدم و پشت پنجره اشدت گرفت. ب نینشم

 و انقدر حرص نخور. نیبش ایب -

 را خطاب داد: نینشم یینخورم؟ ممکن بود؟ دا حرص

 چیکه ه یموضوع ي. به نظرت رفتار امشبت مناسب سنت بوده؟ دخالت تویازت خواستم مناسب سنت رفتار کن شهیهم -

 درست بوده؟ خودت بگو. درست بوده؟ ار،یمثل دان یبه تو نداره، اونم در مورد آدم یبطر

 و گفت: دیدماغش را باال کش نینشم
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 دیمطرح کنه. فکر کردم شا یموضوع رو با کس نیکه بخواد ا ستین یآدم ارینداشتم. احساس کردم دان يبه خدا منظور بد -

شناسم، اما  یرو خوب نم اریرو نداشتم. البته من دان يبرخورد نی انتظار همچکار رو واسش راحت تر کنم. اصال يجور نیا

 کردم. یدخالت م دیمن نبا اکویقبول دارم اشتباه کردم. با وجود د

 به من کرد. رو

 بود. ریخ تمیخوام. باور کن ن یبازم معذرت م -

 مواخذه اش کرده بودم. ریدر تمام طول مس یاندازه کاف به

 نکن. پاشو صورتت رو بشور. هیگر گهیباشه. د -

آورد  نییرا پا شیصدا ییخونم باال رفت و آماده حمله شدم. دا نیقفل آمد. آدرنال يتو دیکل دنیچرخ يبلند شد صدا نینشم تا

 و گفت:

 آروم باش. -

 گرفته گفتم: شیا در پراه اتاقش ر دمید یمبل زدم. جواب سالمش را ندادم. وقت يانداختم و با انگشت چند ضربه رو ریبه ز سر

 صبر کن. کارت دارم. -

ساعدش تا زد و  يرا باز کرد و پارچه تا رو نشیسر آست يمبل انداخت. دکمه ها ي. کتش را در آورد و روستادیجا ا همان

 گفت:

 م؟یشه فردا دعوا کن ینم -

 را کنترل کردم و گفتم: میصدا يبلند ییحرمت دا به

 نه. -

 باز کرد و گفت: آرامش بانداژ دستش را با

 باشه. من آمادم. -

 گفتم؟ یم دیبا چه

 ؟یچ یعنی یدون یم ؟یفهم یرو م یکیو کوچ یبزرگ ؟یدون یاحترام و حرمت رو م یتو معن -

 انداخت و مشتش را باز و بسه کرد و گفت: يبانداژ را هم کنار الیخ یو ب خونسرد

 ؟يدرس اخالق بد ای یدعوا کن يخوا یم -

 زدم و گفتم:را چنگ  میموها

 ياون طور بهیچشم چند نفر غر يبا من، با برادر بزرگت، با زن برادرت، جلو یبده. چطور تونست حیبابت رفتار امشبت توض -

 ؟يکرد ریخودت رو تحق ییزن منو، دختر دا یبه چه حق ؟يبودن متهم کرد ینیزم بیمنو به س یبه چه حق ؟یحرف بزن

 بود. لیمتما نیبه سمت نشم شتریجلو آمد. ب یکم
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خانوم اجازه  نیکه به ا یببره. همون حق بهیمنو جلو چشم همون چند نفر غر يآبرو دهیکه به زن تو اجازه م یبه همون حق -

 .دهیرو م شونیا يروده دراز يکه به تو اجازه سکوت جلو ی. به همون حقدهیمن رو م یزندگ يتو دنیدخالت و سرك کش

 اش زدم و گفتم: نهی. انگشتم را به سستادمیا شیر روتمام شد. بلند شدم و رو د تحملم

به  یاحترام یب نیتر کیبه بعد کوچ نیاز ا یگرفتم، ول دهیند یگفت یمواظب حرف زدنت با زن من باش. تا حاال هر چ ک،ی -

و اگه تو مهلت اشتباه کرد. خودش هم قبول داره. منم متوجه شده بودم  نی. دو، نشمدمیشکل ممکن جواب م نیاون رو به بدتر

 کردم. یبحث رو قطع م ستمدون یکه خودم صالح م یبه شکل يداد یم

 را گرفت و گفت: انگشتم

 یدهن خودت و اون رو بکش. فکر م پیکم ز هی ینگران حرمت و احترام خودت و زنت یلیدو سه نکن. خ کیواسه من  -

 .شونیکف دست ا یکه صاف گذاشت یعالجناب التیدونم اون مزخرفات از کجا آب خورده بود؟ از تخ ینم یکن

 هوا تکان داد. يعقب رفت و دستش را تو عقب

 ای رمیخوام زن بگ یکه م نیندارم، ا ایدارم  یحس گهیهرکس د ایکه به شاداب  نیا ستم،ین ایکه من عاشق هستم  نیا -

و  ینیبش شمیخونه دور م نیتا از ا ادینم . خوشمگهیکس د چیبه خودم مربوطه. به خودم، نه به تو، نه به زنت، نه به ه رم،ینگ

خودت به کارش ببر. زنت از من بزرگ  یتو زندگ ،يتخصص دار یلیخ ته،یحال یلیخ ،يبلد یلی. خیکن ریاحساسات منو تفس

بعد از  نیبده که اول خودش حرمت خودش رو نگه داره. حرمت خودتون رو نگه دار ادشیحرمتش نگه داشته باشه؟  دیتره؟ با

 .نیانتظار داشته باش انگرید

 معده ام داد زدم: يتوجه به هشدارها یشد. ب یآدم نم اریبلند شد. دان میاز گوش ها دود

 ار؟یحواست به حرف زدنت هست دان -

 با استرس گفت: نینشم

 تو رو خدا بسه. اکو،ید -

 شد. یشد، نم یعوض نم اریدان

طرز  ؟ینیب ی. حرف زدنش رو مدنیشاهکار رو ند نیان نموندن و اخدا رو شکر که بابا و مام ؟ینیب یم ؟ییدا ینیب یم -

 نی. اهیشگی. همون عذاب همهیهمون سوهان روح لعنت یفکر کردم عوض شده. فکر کردم آدم شده، ول ؟ینیب یفکرش رو م

 شه. یکشه و عوض نم ی. منو مییشه دا یپسر عوض نم

 برداشت و گفت:چشمانش گذاشت و  يکرد. کف دستانش را رو یپوف اریدان

 باشه. بسه. تمومش کن. -

زد، اما  ی. گفتم واسه برادرم مهمم. از مردنم مرده. دلم واسه صداش پر مرانیاومدم ا یبا چه ذوق و شوق ؟ییدا ینیب یم -

 کنه. یواسش نم یفرق چیدروغ بود. بود و نبود من ه میدیشن یهمونه. هر چ اریدان ،ییدا نیبب

 باال برد و گفت: میدستش را به عالمت تسلجلو آمد. هر دو  اریدان
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خوام، خوبه؟  یمعذرت م ییخوام. دا یمن ازت عذر م نیخوام. نشم یمن معذرت م شه؟یدرست م ی. با معذرت خواهدیببخش -

 بازم بگم؟ ایبسه؟ 

 بود. شتریکردم. قبل ترها تحملم ب یم يریاش جا خوردم. چقدر احساس پ یعذر خواه از

 .دیخوام. ببخش یمعذرت م گمیم ن،یبب اکو،ید -

 فرو افتاد و گفتم: میها شانه

اونجا راه  يکار هیخونه و شرکت رو بفروش. با پولش  نی. توام اکایآمر میگرد ی. بر مانین ییبگو شاهو و زن دا ییدا -

 تو رو زحمت ندم. گهیکه د ندازمیم

 بهت گفت: با

 اکو؟ید -

 کردم. یاز او فکر هم نم ییشب جدا کیبه  یشده بودم. قبل ترها حت ریپ

 ؟ياریقرصامو ب یکن یلطف م نینشم -

آورم. راهم را سد کرد. نگاهش نکردم. ناگهان  یدانستم نگاهش را تاب نم یکه نگاهش کنم از کنارش گذشتم. م نیا بدون

 دستش را دور گردنم انداخت و بغلم کرد و گفت:

 ؟یاگه بگم غلط کردم چ -

 بود؟ اریبهانه از آن دان یو ب لیدل یآغوش ب نیبود؟ ا اریدان نیمن شد. ا بیبار نص نیا رتیو ح بهت

 و نجوا گونه گفت: آهسته

 بوسم فقط تو غصه نخور. یم یرو که بگ یدست هر کس -

 حرف ها؟ نیو ا اریباشد؟ دان اریدان نیشد ا ی. مگر مدمید یبود. امکان نداشت. خواب م محال

 داداش؟ -

شد جسم را حس  یخواب م يکمرش گذاشتم. حسش کردم. تو يامکان نداشت. دستم را رو نیریش يایرو نیبود. ا خواب

 کرد؟

 ؟يدیبخش -

خواستم با تمام  یرا هم باال آوردم. م گرمینداشت؟ دست د ياعتقاد چیه یکه به عذرخواه ياریمغرور؟ دان اریبود؟ دان اریدان نیا

 شد؟ یحس م شیته ر يخواب زبر يتو .دیرا فهم ششیته ر يوجود حسش کنم. الله گوشم زبر

 دکتر؟ میبر يخوا یم ؟یخوب -

 گفتند. برادرم از مردن من مرده بود. ینداشتم، چون مطمئن شدم که راست م یتیشکا چیرفتم ه یم ایحاال، از دن نیهم اگر

 

 :اریدان
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شکمش قفل کرده بود. از جا به  يروو دستانش را  دهیکردم، اما آرام دراز کش ینگاهش م گاریبودم. با هر پک به س نگرانش

 خواستم حرف بزنم تا حرف بزند، تا مطمئن شوم خوب است. یجا شدنم تخت صدا داد. م

 .يرو در آورد نینشده اشک نشم یچیهنوز ه -

 گفت: ردیکه چشم از سقف بگ نیا بدون

حق با  هیقض نیتند رفتم. استثنا در مورد اکنه. منم  یکار رو م نیکنه و ا یازت عذرخواه دیکارش اشتباه بود. بهش گفتم با -

 .الشیخ یب گه،ی. به هرحال گذشت دیکن هیبعدا گال یتونست یبچگانه بود، اما خب ... م یلیخ نیتوئه. حرکت نشم

 سرم گذاشتم و گفتم: ریرا خاموش کردم و هر دو دستم را ز گاریس

 يطور نیشه که تو ا یندارم، اما باورم نم یتوقع نیاز نشم گذره. من یسر تو م يکه تو هیزیاون چ نینشم يبدتر از حرفا -

 .یدر مورد من فکر کن

 را چرخاند و گفت: سرش

 ؟يبه شاداب ندار یحس چیکنم؟ تو ه یاشتباه م یبگ يخوا یم یعنی -

 :میبگو خواستم

 نه ندارم. -

 اجازه نداد. اما

دونم  یدروغ نگو. نه به من، نه به خودت. م یبگ يخوا یاما اگه م ،یموضوع حرف بزن نیدر مورد ا یستیمجبور ن نیبب -

تا  ،يدینرس یقطع جهینت هیکه به  یتا وقت نمی. واسه همیباورش کن یباشه. خودتم نتون بیعج هیقض نیواسه خودتم ا دیشا

 . فقط ...یمطرحش کن ستیالزم ن ،يومدیکنار ن تیبا واقع یتتا وق ،يبا دلت و احساست روراست نبود یوقت

 داد تا به من مسلط باشد. هیبالش گذاشت و صورتش را به آن تک يرا رو نجشآر

کنم. به  یم تتیموضوع از نظر من درست نباشه، اما حما نیاگه ا یمن باهاتم. حت یطیکه در هر شرا یدون یفقط خودت م -

 .يکه بخوا یهر شکل

 کند؟ با خنده گفتم: یم تیرا حما يزیچه چ اکو؟یگفت د یم چه

 خوام با شاداب ازدواج کنم؟ یمن م یکن یواقعا فکر م ؟يشد نهووید -

 را باال انداخت و گفت: شیابروها

 .یکن ی. به شاداب فکر میکن ینه. به ازدواج فکر نم -

 اشتباه وحشتناك خارجش کنم. نیکردم از ا یبدهم. سع حیتوض شیکردم برا یسخت شده بود. سع شیحرف ها دنیفهم چقدر

 هی. اونم به خاطر ایدن نیا يبا تموم آدما دیشا ایفرق داره  ایدن نیا يبول دارم شاداب واسه من با تموم دخترا... خب ق نیبب -

 .یدون یکه خودت بهتر م لیدال يسر

 و گفت: دیآمد. کامل به پهلو خواب یافتاده بود خوشم نم شیلب ها يکه رو یآمد. از آن خط یطرز نگاهش خوشم نم از
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 قا؟یدق لیکدوم دال -

 اتهام دردناك نجات دهم. نیو پا زدم که خودم را از ا دست

 بگم؟ يشاداب با همه فرق داره. چه جور -

 ؟یچه فرق -

 چشمم آمد. شیچهره اش پ يلحظه ا يدادم. برا یم حیتوض دیچطور با ؟یفرق چه

نداره. همه  تینها شی. مهربونکنه یتونن مهربون باشن، اما جنس شاداب فرق م یاز آدما م یلیخ یدون یخب مهربونه. م -

 يبچه خوشگل و با نمک. خب من تو هیزشت گرفته تا  یقورباغه لجن هیکنه. از  یبا عشق نگاه م زیرو دوست داره. به همه چ

کردم شعاره، اما  یفکر م ستمیرو بلد ن نهیگفت من قهر و ک یکه خودش م لیکه بلد نباشه قهر کنه. اوا دمیرو ند یعمرم کس

 بخشه. یراحت آدما رو م یلی. خرهیبه دل بگ نهیک ستیمتنفر باشه. بلد ن ستیاداب بلد ننبود. ش

 دادن سخت نبود. حیحرف زدن و توض گرید

اگه  ی. حتشیبخندون یتون یکنه م یم هیو گر زهیر یکه داره اشک م یطیدر شرا یخوشحال کردنش مثل آب خوردنه. حت -

خنده. مثل بچه ها دلش صافه. مثل بچه  یرو خوشحال کنه م گرانیکه د نیطر ابه خا گران،یبه خاطر دل د ادیخنده ش ن

. ستی. غم و غصه تو دلش موندگار نشهیفراموششون م یهمه چ قهیقبعد از دو د یخورن، ول یکه از مادرشون کتک م ییها

 .دهیم حیرو به خودش ترج گرانید شهیده، چون هم یاگرم باشه بروز نم یحت

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (کتابخانه ي مجازي نودهشتیااین کتاب توسط 

 

بر  يدییشده بود. انگار هر جمله من مهر تا یلبش منحن ينگاه کردم. خط رو اکویخودم آمدم. چقدر حرف زده بودم. به د به

 و گفتم: دمیکش یقیزدم. نفس عم یحرف آخر را م دیافکارش بود. با

هم خودش هم  نیشد. واسه هم یم یدونم اگه اونا نبودن چ یکمکم کردن. نم یلیشاداب و خونوادش خ ،يتو نبود یوقت -

. به خاطر ستیعوض شدن و سر به راه شدن من ن لشیرفتارم با شاداب متفاوته دل ینیب یواسم مهمن. اگه م یلیخونوادش خ

تو که  یکنه. حت یرفتار نم هیآدما رفتار کنم، چون اون با من مثل بق هیتونم مثل بق ین نم. با اوهیکه اون آدم متفاوت نهیا

 یبار هم باهام قهر نکرده. حت هیو گند من، تا حاال  یاخالق سگ نیاما اون دختر با وجود هم ،یرنج یاز من م یبرادرم

در  یاز لحاظ مال شهیکه هم نیا ودگاه کنم؟ با وجدخترا ن هیتونم به چشم بق یچطور م يدختر نیکنه. به همچ یاعتراضم نم

 ... ینداره، اما از پاک ییکشه. ادعا یتره. جانماز آب نم ریشناسم چشم و دل س یکه م ییبوده اما از تموم ثروتمندا قهیمض

را وسعت  اکویکه لحظه به لحظه لبخند د نیداشت؟ جز ا یتیها چه اهم نیزدم؟ گفتن ا ی! چرا من امشب انقدر حرف مپوف

 کرد؟ یو مطمئن ترش م دیبخش یم

 .یگفت یخب، م -
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 دانست. یعشق و احترام را نم نیفرق ب اکویحرف بزنم. د نیاز ا شتریغلط کنم ب من

 فرق داره. یلیخ یکن یکه تو فکر م يزیبا اون چ نی. من واسه شاداب احترام قائلم. اگهید نیهم -

 .دیخند

 جالبه. یلیخ نمیهم -

 بحث را ادامه دهم. نیستم اخوا ینم گرید

 جالبه؟ شیچ -

 زد و گفت: یچشمک

 .یاحترام قائل باش یبود واسه کس ومدهین شیتا حاال پ -

 . پشتم را کردم و جواب ندادم.گریبود د بس

 .یکن فیتعر یبود از کس ومدهین شیاز اون مهم تر، تا حاال پ -

 کرده بودم. یهم فشار دادم. عجب غلط يرا رو چشمانم

 .يهمه حرف نزده بود نیو نه سال عمرت ا ستیازه از اونم مهم تر، تو کل بت -

 گفت. یرا راست م نیلبخند زدم. ا یرپوستیز

 .يلطمه بخور هیقض نیباشه. نگران بودم از ا یراحت شد، چون به نظرم شاداب رفتن المی. خیاما خوب شد گفت -

 ندادم و گفتم: رییرا تغ تمیاما موقع نم،یخواست برگردم و صورتش را بب یحد باز شدند. دلم م نیاجازه از من تا آخر یب چشمانم

 ؟یچ یعنی -

 و گفت: دیکش يا ازهیخم اکوید

. سرش دمی. من پسره رو از دور دیکرده بود اساس لهیبرده. مادرش پ يرو بدجور ییبنده خدا هیاز قرار تو مراسم امشب دل  -

 .دیارز یبه تنش م

 ان گرفت.ام ضرب یشانیپ يرو رگ

 خب؟ -

 شد. فیضع اکوید يصدا

 کنن. نییتع يرو واسه خواستگار یوقت هی. قرار شد مادر شاداب باهاش حرف بزنه و گهید نیهم -

 ؟يخواستگار

 بود؟ یمادر شاداب راض یعنی -

 و گفت: دیکش ازهیباز هم خم اکوید

 خوشش اومده بود. یلیپسره و خونوادش خ تیآره فکر کنم. از موقع -

 ام را قورت دادم و گفتم: يبعد لسوا
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 آها، خوبه. -

 خواب بود. بایتقر اکوید

 شاداب رو داره. اقتیبه نظرم پسره ل دمیکه شن ییزایآره خوبه. با چ -

 گفتن نمانده بود. يبرا یرا به بسته شدن واداشتم. حرف چشمم

 یهمان سوراخ بود. کس ایخ، کوچک شده بود. دنسورا کی چه،یدر کیبه اندازه  ایسوختن. دن يدود، بو يآمد. بو یخون م يبو

چهار  یقیموس نیتر کیهارمون شیکه صدا یاز خودم آشنا بودم. کس شتریتنش ب يکه با بو یشناختم. کس یکه خوب م

دهانم را  يجلو یخواستم به کمکش بروم، اما دست ی. تقال کردم. مداد یمرد، جان م نیچند نیتنه سنگ ریام بود. ز یسالگ

بلند نشد.  گریافتاد و د اطیح يبودم که تو دهیکردم پدرم از راه برسد. د یداد نفس بکشم. دعا م یاجازه نم یبود و حت گرفته

. پدر بلند نشد و من به امدیآن روز ن یول د،یرس یبه موقع م شهیبود که هم یشناختم. پدرم قهرمان یاما من که مرگ را نم

هرزه  يخنده ها يصدا ،یو هارمون یقیموس يکه سرش را ببرند، مرد! از آن پس به جا نیکه مادرم، قبل از ا دمیچشم خودم د

 را گرفتند و چاقو را. شیاما موها د،یکن شیآن جماعت همدم هر روز و شبم شد. خواستم داد بزنم که مرده، رها فیو کث

رنگ خون گرفت.  زیهمه چ "نه"ز هم داد زدم نبود. با دنمیمزاحم نفس کش یدست گریباز شده بود. د میراه گلو "نه"زدم  ادیفر

 یم کیداشت نزد ی. کسدمیرا شن ییپا ي. صدادمید ینم گریاما د نم،یخواستم پشت آن پرده قرمز را بب یسرم را تکان دادم. م

 محافظت از خودم باال يمشخص شد. گارد گرفتم. نفسش را حس کردم و دستم را برا یمنظا يشد. پرده کنار رفت. چکمه ها

 را گرفت. میتر از من بود. بازو يبردم، اما او قو

 .ینیب یخواب م يشو. دار داریمنم پسرم. ب ار،یدان ار،یدان -

 يمحصور بودم. تمام تنم عرق کرده بود. تو ییدستان دا انیام بلند شد و توانستم چشمانم را باز کنم. م نهیس ياز رو بختک

 شد. ینم افتیقطره بزاق هم  کی یدهانم حت

 آب بخور. نیکم از ا هی ایب -

 چیآرام گرفت. به پنجره نگاه کردم. ه می. نفس نفس زدن هادمینفس تا آخر همه را نوش کیرا گرفتم و  وانیدستان لرزان ل با

 کرد. یدرز نم میضخ يپرده ها نیاز ب ينور

 ساعت چنده؟ -

 ام را کنار زد و گفت: یشانیبه پ دهیچسب يموها

 ده. -

 .دمیکرد. به زحمت خودم را باال کش ید و دستم درد مخشک بو گردنم

 کار دارم امروز. یچطور خواب موندم؟ کل -

 و گفت: دیکش میبازو يرا رو دستش

 .يدیخواب رید شبیحتما د -
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 .اورمیب ادیکردم به  یسع شب؟ید

 آره. فکر کنم. -

 پاسخ. همه از شاداب. یپنجاه و هفت تماس ببرداشتم.  زیم يام را از رو یشاداب منتظرم بود. گوش يشاداب! وا شب؟ید

 ؟یقرار داشت -

 افسوس گفتم: با

 آره هشت صبح. -

 شد و گفت: بلند

 بخور و برو سر کارت. يزیچ هیبه دست و صورتت بزن و  یآب هینداره. پاشو  یبیع -

 بوق جواب داد: نیشماره شاداب را گرفتم. با اول ییرفتن دا رونیمحض ب به

 ! اریآقا دان -

 ام گذاشتم و گفتم: یشانیپ يدرد کابوس را از تنم زدود. دستم را رو ش،یصدا يتو بغض

 .يستادینگو که هنوز سر کوچه منتظر من ا -

 نداد. جواب

 ؟ییشاداب کجا -

 سرتون اومده. ییفکر کردم بال -

 ؟ییکجا گمیبهت م -

 دم خونتون. امیب خواستم یاتوبوسم. م ستگاهی. االن تو انیومدیرفتم شرکتتون گفتن ن -

 شده. ریکردم اشکش سراز احساس

 خواب موندم. -

 کوتاه بود. شیها نفس

 .دمیاز صداتون فهم -

 کردم و گفتم: زانیرا از تخت آو میپاها

 ؟يمعطل شد یلیخ -

 ... آخه تا حاال سابقه نداشته. دمیترس شتری. بستیاونش مهم ن -

 .دیپر کشلرزد  یدانستم دارد م یکه م يچانه ا يبرا دلم

 تو هنوز باورت نشده که من بادمجون بمم دختر خوب؟ -

 کنم. یاز ترس سکته م نیاریسرم ب ییبال نیهمچ گهیبار د هی. ستمیاما من ن -

 توانستند؟ یچطور م رد؟یخواست شاداب را از من بگ یم یکس چه
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 نجا؟یا يایم ؟یکن یکار م یباشه مادر بزرگ. حاال چ -

 .دیکش آه

که امروز قرار بود به مهندس  یبرم شرکت. فقط اون طرح دیخونه. ساعت سه هم که با رمیون تو تنم نمونده. م. جگهینه د -

 ... مینشون بد یبهرام

 دسته مبل برداشتم و گفتم: يام را از رو حوله

 زنم. تو برو خونه. ینگران اون نباش. من باهاش حرف م -

 ن؟یندار يباشه. شما کار -

 دم و گفتم:حمام را باز کر در

 نه. خداحافظ. -

 ار؟یآقا دان -

 هنوز هم نگران بود. شیصدا

 بله؟ -

 مطمئن باشم؟ گه؟یحالتون خوبه د -

 تو، نه، خوب نبودم. يصدا دنیتا قبل از شن میبگو خواستم

 آره خوبم. -

 مرا هم آرام کرد. دیکه کش یراحت نفس

 .نیخدا رو شکر. مراقب خودتون باش -

 التهاب را فرو بنشاند. نیتوانست ا یداختم و وارد حمام شدم. فقط آب سرد متخت ان يرا رو یگوش

**** 

 زد و گفت: يمن لبخند دنیصبحانه نشسته بود. با د زیپشت م ییدا

 نه. ای يپسند یم نیبخور بب ایدم کردم. ب يتو، چا يبه خاطر گل رو -

 کانتر گذاشتم و گفتم: يرا رو نیماش چییسو

 کجاست؟ اکوید -

 صبح زود. رون،یرفتن ب نیا نشمب -

 .ختمیر يچا مانیهردو يبرا

 ؟يبهتر -

 کردم و گفتم: میرا از وسط دو ن يقند

 عادت کردم. گهید -
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 .دمیترس یم دمید یکه خودم را آنجا م نی. از ادمیترس ینگاه کردن به چشمانش م از

 ه؟یشگیهم یعنی -

 اومد. یوقت بود سراغم نم یلینه. خ -

 بوده. اکویبا د شبتید ير بگو مگوبه خاط دیشا -

 . به خاطر آن نبود.نه

 .دیآره، شا -

 خوام. یعذر م نیمن به خاطر رفتار نشم -

 دهانم گذاشتم و گفتم: يگردو تو يا تکه

 .ستیمهم ن گهید -

 زد. سرفه

 نگرانتن. اکوینداشته. هم اون، هم د يمطمئنم قصد بد یول -

 بحث خسته شده بودم. نیا از

 م.دون یم -

 امروز به هر دوشون گفتم. نویکس حق دخالت نداره. ا چیمال توئه و ه یزندگ نیاما ا -

 ممنونم. -

 بهت بگم. دیکه به نظرم با یحرف هیمونه.  یم زیچ هیفقط  -

 چشمانش نگاه کنم، اما نتوانستم. يخواستم تو ینم

 .دمیگوش م -

 .شهیبود، مثل هممن هم به درد آمد، اما نگاهش نافذ  يگلو شیسرفه ها از

 نیاز ا شتریب گهیاجباره، چون د هی میکه هنوز دار ییزایواسه چ دنیجنگ میرو از دست داد زایچ یلیکه خ ییواسه من و تو -

. ارنیاز چنگمون در ب میرو که دوست دار ییاونا گرانید میو اجازه داد مینشست یبسمونه. بسه هر چ گهیچون د م،یکش ینم

 از دستت بره. یمنطق ریغ لیاجازه نده به خاطر تعصبات کور و دال مهمه،که واست  ،يش دارهست که دوست یاگه کس

دهانم را  يو او هم درست خود خال را نشانه گرفته بود. به زحمت لقمه تو دمیگرفت. منظورش را از تعصب کور فهم نفسم

 قورت دادم و گفتم:

 ه؟یمنظورتون چ -

 زد و گفت: يلبخند

 یمثل پروانه دورش م اکوید یضیدختره، شاداب، همونه که موقع مر نی. اگه امیفهم یرو خوب م گهیهمدمن و تو منظور  -

 فهمم و هم تو منظور منو. یپس هم من منظور تو رو م د،یچرخ
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 !بیمرد عج نیبه جز ا میایتوانستم برب یاز پس هرکس م من

 شانه ام گذاشت. يو دستش را رو ستادیشد. کنارم ا بلند

 گفتم ازدواج اونا از نظر ما غلط و اشتباه محض بود؟ یم ادتهیکردم؟  فیپدر و مادرت رو واست تعر یقصه زندگ هادتی -

 بود. ادمی

اونو تصرف کرد، همه غلط  یاز راهش وارد شد. از راه قلب مادرت و وقت نمیدونست. باهوش بود. واسه هم یم نویپدرت هم ا -

 درست شد. ایدن يها

 تم و گفتم:را باال گرف سرم

 رو دوست داره. اکویاما شاداب، د -

 ام را فشرد و گفت: شانه

که  نیبه شرط ا یغلط رو درست کن هی یتون ی. ميکن. تو پسر همون پدر دای. مهم راهشه. راهش رو پستیمهم ن نشیا -

 .یرو واسه خودت حل کن هیقض نیو ا يزیاول اون تعصبات احمقانه رو دور بر

 شد؟ یم مگر

 شه؟یچطور؟ مگه مآخه  -

 کردند؟ یطور جذبم م نیچشم ها چه داشتند که ا نیکرد. ا اخم

هم  يزیدو نفر که چ نیا نی. بشهیبرادر خودش م يکنه. پدر بچه  یبا زن سابق برادرش ازدواج م رهیشه؟ طرف م یچرا نم -

 خودت حروم نکن. يحالل خدا رو با فتوا يخودینبوده. ب

 را به شدت تکان دادم. سرم

 .ستمیتونم ازدواج کنم. من آدم ازدواج ن ی. من نمستیتونم. فقط مشکل اون ن یمن نم -

 .دیخند

 .یشیآدم ازدواج هم م ،یفکر کن گهیمرد د هیلحظه به بودنش کنار  هیاگه  -

 آورد و گفت: نییمرد رو بود. سرش را پا نیا شیدستم پ چقدر

انکار  نیدست و پا زدنا و ا نیا نمی. واسه همیمن ی. جوونی. تو خود منمیهم هیشب یلیکه من و تو خ يدیرو فهم نیخودتم ا -

که چقدر  ستیکه ارزشش رو داره بجنگ. مهم ن یبردار پسرم. واسه کس يفهمم. دست از لجباز یکردنا رو بهتر از خودت م

. مهم یرو تجربه نکن یسح نیهرگز همچ گهیکه ممکنه د ییافتاده، مهم تو یتدر گذشته چه اتفاقا ستیطول بکشه، مهم ن

از  يرو که دوست دار یکس يبار اجازه ند نیکه ا نهینتپه. مهم ا يجور نیا یوقت واسه کس چیه گهیاون قلبه که ممکنه د

 دتیسوراخ مرگ احساسات جد هی يو از تو ینیداخل کمد بش دیبار نبا نی! اییایخولی. نه آدما، نه تعصبات مالارنیچنگت در ب

 .يدفعه خودت رو نجات بد نیو ا یحصارا رو بشکن نیا دی. باینیرو بب

 دستانم گرفتم و گفتم: انیرا م سرم
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 تونم که مجبورش کنم منو دوست داشته باشه. یکارش کنم؟ نم یاونو چ -

 به کمرم زد و گفت: يا ضربه

 نیرو دوست نداشت و ا یکس شهیکنه. مگه م یاالنشم دوستت داره. فقط اونم مثل تو داره انکار م نیهم یپرس یاز من م -

از عشقه. عالقه  یناش یشه پسر جون. نگران یهمه باهاش وقت گذروند؟ نم نیرو دوست نداشت و ا یهمه نگرانش بود؟ کس

 .شهیست که باعث اضطراب م

 چشمانش نگاه کردم. يدانست؟ باز تو یاطالعات را از کجا داشت؟ از کجا م نیا

 ن؟یدون یرو از کجا م نایشما ا -

 شده بود، اما امان از اقتدارش. ادیاش ز نهیخس س سخ

 خوابه. یسرباز تا آخر عمرش با چشم باز م هی. ستمیاما خرفت ن ضم،یو مر ریدرسته پ -

را از  اری! دانرانیخرابم کرده بود، و یی. دادمید یخوردم. نم یزدم. تلو تلو م یم جیکه تا خرخره الکل خورده باشد گ یکس مثل

کرده بود. مرا با بعد  ریکتاب مرا خوانده و تفس کی یکرده بود. به راحت یکرده بود. ذهنم را ته میو رو ریه بود. زدر آورد شهیر

که باورشان نداشتم  یبه احساست يتازه ا چهیرو در رو کرده بود. در رحمانهیشناختم، ب یهم نم ودمکه خ تمیاز شخص يدیجد

بود،  دهیفا یاصرار بر انکار ب گرینگذاشته بود. د یباق میبرا يزیراه گر ییار کنم. داتوانستم فر ینم گریباز کرده بود و حاال د

 فرار کنم. اریتوانستم از دان یتعارف و من نم یو ب پرده یرك و ب اریبود. همان دان اریهمان دان ییچون دا

به آنجا  ریدانستم از کدام مس ینم یکه حت یاش را. پارک یدانستم و نه نشان یکه نه اسمش را م ینشستم. پارک یپارک يتو

 لیرد قلبم دل ياز ذهنم برا ياز مغزم حاضر به اقرار نبود. هنوز گوشه ا یام. نشستم و به ناکجا آباد زل زدم. هنوز قسمت دهیرس

 یتر م انیهر لحظه عر تی. واقعدیرس یجدالشان مسخره به نظر م گرینابرابر بودند که د فیردو ح نیآورد، اما آن قدر ا یم

توانستم  یبه درونم قدم گذاشته بود. چطور م ،يظاهر يایمن، نه دن يایمن را شکسته بود. به دن ییشد. شاداب پوسته تنها

 یسانت 185بردم. من با  یآرامش به شاداب پناه م يا رهقط يگرفتم انکار کنم! ماه ها بود که برا یرا که از وجودش م یآرامش

 کیآرام شدن به  يبرا ر،یشکست ناپذ یکلفت تر، با غرور و اعتماد به نفس ییکلفت و بازوها یوزن، گردن لویک 84متر قد، 

از من بود.  یموضوع وجود نداشت. شاداب بخش نیاز ا ختنیگر يبرا یراه فرع چیه گریداشتم و د ازین ییلویک 47-8دختر 

ام  یدر زندگ یکردم؟ هرگز کس یرا چه م نیاگذاشتند.  یم يسر ناسازگار گرید يشد تمام اعضا یدور م یکه وقت یبخش

که به  دمیفهم یطور. تازه م نیقداست را هم هم ي. معنادمیرا با شاداب فهم یدلتنگ يدلتنگ شوم. اصال معنا شینبود که برا

 قیمثل مادر من شوند. شاداب ال يتوانند مادر یکه م ییهم وجود دارد. هنوز هم هستند دخترها يگرید سهیجز مادرم قد

مثل خودش، درست مثل خودش. شاداب  ییبچه ها تیترب يزن برا نیتر قیتجربه لذت مادر شدن بود. ال يزن برا نیتر

 دایپ یگاهیام جا یهرگز در زندگ امثل مهت یانیرو بایچرا ز دمیفهم یعوض کرده بود. حاال م میرا هم برا ییبایز فیتعر

چرا شاداب از روز اول به دلم  دمیفهم یقرار دهد. حاال م ریورت را تحت تاثتواند ص یچگونه م رتیس دمیفهم ینکردند. حاال م
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کند ذات پاك و  یمرد جاودانه م کیزن را در قلب  کیکه  يزیچ دمیفهم یماندگار شد. حاال م مینشست و در روز و شب ها

 زنانه. يها يگر لهیو ح ياست، نه لوند دشیروح سف

کنم. مثل پدرم! اما من مثل  دایراهش را پ دیگفته بود با ییکه ...! دا یده بود و شادابش انیکه ع یحاال من بودم و احساس و

دوستت دارم  کیکه  یکنم در حال دایتوانستم به قلب شاداب راه پ یکس نبودم. شاداب هم مثل مادر نبود. من چطور م چیه

دست مجنون را از پشت  شیها یر تمام مردانگعاطفه بود. در کنا يایپدر من دن د؟ش ینم يهم بر زبانم جار یخشک و خال

اما از  دمیفهم یرا نم شانیکه معنا ییزمزمه ها یعاشقانه اش حک شده بود. حت يبست. در ذهن چهار ساله ام نگاه ها یم

چه؟  میزده. حرف ها خیدو دره  اهچال،یکردم، اما در چشم من چه بود؟ دو گودال، دو س یم تیلحن و آهنگشان احساس امن

شد؟ آن  یوسط چه م نیزد؟ حق شاداب ا یگفت؟ از کدام حق حرف م یچه م ییو برنده. اخالقم چه؟ هه هه! دا زیمه ته

که  رمیداشتم، گ یدور نگه م ایدن يکه من شاداب را از تمام مردها رمیآورد؟ گ یو نازك چگونه کنار من دوام م فیروح لط

 خدا!  يا د؟یرس یداب با من چه بود؟ شاداب با من به کجا مشا ندهیکردم، اما آ یاو کوتاه م ازدست همه را 

 خت،یفرو ر یسالگ یکه در سن س ياریبود، اما دان اریدان ییانداختم. دا نییبردم و سرم را پا بیج يرا تو میشدم. دست ها بلند

شد  یثابت م DNA شیبا آزماتنها  هیقض نیمرد و برنگشت. من پسر همان پدر بودم، اما ا یکه در چهار سالگ اریدان نینه ا

که دروازه اش سال ها  یکرده بود، محبت. راه داینداشتم. پدر راه ورود به قلب مادرم را پ دبا آن مر يگرید یاشتراک چیچون ه

 ییاز من داشت؟ دا يبود چه انتظار اریکه خودش دان ییاز من داشت؟ دا يچه انتظار ییمن بسته شده بود. دا يبه رو شیپ

را  یخوشبخت کردن کس ییتوانا اریدان نیا نسپرد. چو یسپردش؟ نه! نم یم اریدان نیدختر داشت به دست ا اگر خودش

 کرد. یم ییام خودنما یشانیپ يخطر رو ریمن مثل آژ اهیخوشبخت بود و بخت س دیخوشبخت کردن با ينداشت. چون برا

حال خراب و سرنوشت خراب تر  نیدانستم از ا یرخت زدم. نمنشستم و سرم را به تنه د یقدرت نداشتند. لبه جدول گرید میپاها

که شاداب حل شدن تمام  ییهمان خدا ند؟یب یرا م زیگفتند در آسمان است و همه چ یکه م ییشوم. به خدا یشاک دیبه که با

گستاخ  نیچن نیصبرش آدم ها را ا نیگفتند صبور است و هم یکه م ییخدا نگذاشت؟ هما یمشکالتش را به حساب او م

چشمم  شیتوانست مرا دوباره چهار ساله کند و آن سوراخ را از پ یهم داشت؟ م يا دهیکردم؟ فا یم تیکرده؟ به او شکا

ام را،  یعمرم را، جوان ستتوان یدر جا سنگ کند؟ م تیتوانست مرا چهار ساله کند و آن مردها را هنگام جنا یبردارد؟ م

بود. به  دهیفا یهم ب تیگشت. شکا یشده بر نم ختهیتوانست. آب ر یرگرداند؟ نه! نماحساساتم را، خانواده ام را به من ب

 آن کائنات گفتم: يابر بود و پرستاره. پوزخند زدم. به تمام کائنات و به خدا ینگاه کردم. ب اهیآسمان س

 رسمش نبود. نیا -

گوشم  يرا رو یچشمانم را بستم و گوش چشمم کج و معوج شد. شی. خطوط اسمش پ"خوشحال"زنگ خورد و نوشت  لمیموبا

 بود. هیپر گال شیگذاشتم. صدا

 .اریالو؟ آقا دان -
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نتوانسته  یکنم. حت یمیلحنش را صم ینتوانسته بودم کم یکنم. حت يباز شیدوست را برا کینتوانسته بودم نقش  یحت من

 قبل از اسمم را پاك کنم. يآقا نیبودم ا

 بگو شاداب. -

 ن؟ید یرو جواب نم لتونیچراموبا ن؟یون منو کردشما امروز قصد ج -

 .رمیتوانستم جان خودم را هم بگ ینم یکس را نکرده بودم. من حت چیقصد جان ه من

 کارت رو بگو. -

 شد. یشاک

 ي... خدا ایشده؟  يطور یحاتم يآقا ن؟یگ یشده که به من نم يزی. چنیهست يجور هیمن نگرانتونم. از صبح  ؟یچ یعنی -

 تون؟یی.. دانکرده .

 ؟يآورد ادمیرا دوباره به  میمهم تر که نداشته ها نیچه از ا میبگو خواستم

 .فتادهین ینه، همه خوبن. اتفاق -

 کرد و گفت: مکث

 ؟یمهندس بهرام شیپ میدنبالم؟ بر نیایفردا م -

 ام را آزرده کرده بود. یشانیزمخت درخت پوست پ تنه

 کنم. یخبرت منه! فردا نه. هر وقت فرصت شه خودم  -

 هستا. تونیزیچ هیشما  -

 بود. دلتنگش بودم. يزیچ کی

 گفتم که، خوبم. -

 شتون؟یپ امیشرکت؟ ب نیریفردا صبح م -

 رسمش نبود! نی! اخــــــدا

 ؟يندار يخستم. کار یلی. االنم خستیدونم. برنامم معلوم ن ینم -

 .نیندارم. فقط مراقب خودتون باش يکار -

 روح. یجسم ب نیاخواست  ینم مراقبت

 هستم. خداحافظ. -

 شکمم جمع کردم و گفتم: يرا تو میو پاها دمیچیبهاره ام را دور خودم پ کاپشن

 "رسمش نبود. نیا" -

 :شاداب
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باال رفتن دکمه  يرساندم. به جا اکویمانده، خودم را به شرکت د دیوحشتناك سه شب به ع کیبا وجود تراف ،یهزار بدبخت با

 شیشرکت را در پ یراحت شد راه ساختمان اصل المیخ یمطمئن شوم و وقت اریدان نیخواستم از بودن ماش ی. مرا زدم نگیپارک

 به من انداخت و گفت: یبود. سالم کردم. نگاه کوتاه شستهسابق من ن زیپشت م يدیجد یگرفتم. منش

 شتون؟یفرما -

 نگاه کردم و گفتم: سییدر بسته اتاق ر به

 نم؟یرو بب یحاتم مهندس يتونم آقا یم -

 تر بود. قیدق یبار دومش کم نگاه

 .رنیپذ یرو نم یمهندس بعد از ساعت چهار کس يآقا -

 نگاه کردم. پنج بود. وارید يساعت گرد رو به

 قبول کردن. دیشا نیحاال شما بهشون خبر بد -

 به تمسخر بود. ختهیبار سومش آم نگاه

 .نیاریب فیفردا تشر نیتون ی. ملهی. االنم شرکت تعطقائل نشدن ییبه جز برادرشون استثنا شونیا -

 یبودم که برگردم. ب امدهیهمه راه را ن نیداده بود بحث کند، اما من ا ماتومیاولت اریکه دان يدادم نخواهد سر مساله ا یم حق

زد.  اریبه اتاق دان ياو آهسته پشت سرش رفتم. ضربه  نیانداخت و از جا بلند شد. پاورچ فشیک يرا تو لشیتوجه به من موبا

 در را باز کرد و گفت: يال یکم

 تونم برم؟ یمهندس من م يآقا -

 .دمیرا شن شیاما صدا دم،یرا ند خودش

 برو. -

 بلند گفتم: يو با صدا دمیکش سرك

 داخل؟ امیتونم ب یمن م -

 برگشت و گفت: تیبا عصبان یمنش

 له؟یمگه نگفتم شرکت تعط ن؟یینجایشما که هنوز ا -

 .یداشت و نه حس يریینه تغ اریدان يصدا

 .يبر یتون یخانوم. شما م ستین یمشکل -

 ینقشه کش زیجواب دادم و وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم. پشت م روزمندانهیپ يرا با لبخند یخصمانه منش نگاه

و از آن به بعد  اکویشرکت د يکرد. دلم سوخت. تا ساعت چهار کارها یرا رسم م ینشسته بود و با مداد و خط کش خطوط

 داشت؟ ییآدم چقدر توانا کیخودش. مگر  يکارها

 سالم. -
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 درهم سرش را عقب برد و نقشه را از دور نگاه کرد. ياخم ها با

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا -

 کرد. یم یاحوال پرس يطور نیرا نداده بود، ا میهفته که جواب تلفن ها کیاز  بعد

 م.کن یاومدم عذرخواه -

 .ینگاه گوشه چشم کیاز  غیدر

 ؟یبابت چ -

 را باال انداختم و گفتم: میها شانه

 .نیکه باعث شده شما با من قهر کن یدونم. بابت هر چ ینم -

بود و  دهیپوش يو برخاست. سر تا پا قهوه ا دیرا پشت سرش گذاشت و کمرش را کش شیدل از نقشه کند. دست ها باالخره

 و گفت: ستادیبرازنده اش است. با فاصله از من ا يم که چقدر رنگ قهوه اآن با خودم فکر کرد کی

 عالمه کار عقب افتاده. هیسرم شلوغه. آخر ساله و  -

 میکرد؟ با چشمانم مواخذه اش کردم، اما با لب ها یوادار به دروغ گفتن م زیرك را چه چ شهیهم اریگفت؟ دان یدروغ م چرا

 زدم و گفتم: يلبخند

و باعث شده که شما  هیدونم چ یکه نم يزی. فقط اومدم به خاطر چنیکن هیتوج ای نیبد حیرو واسم توض يزیه چک ومدمین -

 !نیکنم. هم یعذرخواه نیجواب تلفن هام رو هم ند یحت

 کرد. یم تیاش راحت شده بود کفا یاز سالمت المیکه خ نینداشتم. هم ینزد. من هم حرف یو حرف دیبه گردنش کش یدست

 آخر سالتون شدم. با اجازه تون. يمزاحم کارا دیشببخ -

حرص.  ایبغض بود  ایرا بسته بود.  میراه گلو يزیداد نگاهم کرد و باز هم ساکت ماند. چ یطور که گردنش را ماساژ م همان

 بند کوله ام را مشت کردم و به سمت در رفتم.

 رسونمت. یکارم تموم شه م نیبش قهیچند دق -

 را باز کردم. در

 .نی. آخر ساله، به کارتون برسرمینه ممنون. خودم م -

 بود. یهم عصب دیبازدارنده و شا شیصدا

 .نیبش ایشاداب! ب -

 را حس کردم. می. لرزش لب هادمیچرخ

 نمیو شما رو بب امیگرفتم که ب ی. دو ساعت مرخصاوردمیطاقت ن گهیمن د یبرگردم شرکت. آخه اونجا هم آخر ساله، ول دیبا -

 شب گرفتار شدم. ازدهیاالنشم تا  نیکارام طول بکشه بمونم. هم یتا وقت یمرخص نیا يدادم به ازاو قول 

 اما به خنده. د،یاو هم لرز يها لب
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 شب نگه داره. ازدهیکنه تو رو تا  یغلط م یسهراب -

دلم  یعنی. دمیترس یم تشی. اما از عصبانیاز شدت سرخوردگ ،ياز شدت دلخور ،یخواست. از شدت ناراحت یسماجت م دلم

 آمد. ینم

 شده بود. میمال یکم لحنش

 تمرکز کنم. يو بذار یکه ساکت باش نی. به شرط اشهیکارم تموم م گهیساعت د می. تا ننیبش ایب -

رفت. مداد را برداشت و  زشیو بغض خفه شده و صورت بغ کرده. او هم پشت م دهیبه هم چسب ي. با کمر صاف، پاهانشستم

 کشیرها کردم و نزد يرا گوشه ا فمیکرد. ک کیرا تحر اقمیو اشت يدستش کنجکاو عی. حرکت استادانه و سردینقشه کش يرو

 کاغذ نگاه کردم و با حسرت گفتم: يشده رو ادهیپ يها يکار زهیبردم و با دقت به ر نییرفتم. سرم را پا

 تند بشه؟ يجور نیدست منم ا يروز هی شهیم یعنی -

 نیطور قهقهه بزند. آن قدر ا نیا اریشد دان یقلبم گذاشتم. باورم نم يو دستم را رو دمیاش دو متر پرانفجار خنده  يصدا از

 یلیتعجب را گرفت. خ يجا یشادمان واشی واشیرا بپرسم.  لشینتوانستم دل یداشت که حت یبود و تازگ بیعج میخنده برا

 نیشکل خنده اش را تا به حال تجربه نکرده بودم. ا نیدستم، اما ا کیاندازه انگشتان  هب دیبودم. شا دهیرا د دنشیکم بلند خند

بود. باالخره آرام گرفت. با  دهیرا ند يصحنه ا نیهم همچ اکوید یوقفه! حاضر بودم قسم بخورم که حت یطور از ته دل و ب

 شد گفتم: یکه جمع نم يلبخند

 گفتم؟ یمگه من چ ن؟یخند یم يجور نیا یبه چ -

 تکان داد.را چند بار  سرش

 .یچیه -

 که سوخته بود، سوزانده بودنش! ي. قهوه اشیبود، هم رنگ لباس ها رهیت ينبود. چاله نبود. قهوه ا اهیس چشمانش

 ن؟یدیخند ی. به چگهید نیبگ -

 . نقشه را جمع کرد و گفت:دیرا کاو میهمان چشمان سوخته سرا پا با

 .میبه کارمون برس يعمرا تو بذار -

 زند. ینقشه از خواب شبش م نیدانستم به خاطر تمام کردن ا یفتم. موجدان گر عذاب

 زنم. یحرف نم گهی. ددیببخش -

 چرمش گذاشت و گفت: يادار فیک يرا تو کاغذ

 و تمرکزه. شیمخل آسا نجایکال حضورت ا -

 ادب! یب

 .نیخواستم برم خودتون اجازه نداد یخب من که م -

 :و چراغ را خاموش کرد و گفت وتریکامپ
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 نکن. ي. انقدرم زبون درازرونیبرو ب ایب -

 رفتم. گردنم را کج کردم و گفتم: رونیاز او از شرکت ب قبل

 ن؟یزن یحرف م یبا مهندس سهراب -

 داد و گفت: لمیاش تحو یدوست داشتن يها یآن گوشه چشم از

 .یکن یو کارت رو تموم م ینمو یشرکت م يناهارت رو هم تو می. تايریامروز فردا از صبح م يبه جا گمیآره. م -

 زدم: داد

 .دمینخر يدیکس ع چی. هنوز واسه هدیخوام برم خر یکه بدتره. من فردا صبح با تبسم قرار دارم. م يجور نیا ؟یچ -

 تفاوت و خونسرد جواب داد: یب

 .گهید نهیترك کردن محل کار هم مهیجر -

 بودم. دهینقشه کش دیر دم عبازا يتو دنیچرخ يبرا یرحم بود. کل یام شد. چقدر ب غصه

شماست.  ری. همش تقصامیب نجایبکوبم و تا ا یشلوغ نیهمه راه رو تو ا نیمن نگران شما بودم وگرنه مرض که نداشتم ا -

 اصال ...

 .دمیرا کش راهنشیتا خورده پ نیآست

 ها؟ ن؟یداد یمنو نم يجواب تلفنا ی. شما واسه چنمیبب نیصبر کن -

 وا کرد و گفت:را پر از ه شیها هیر

 ؟يدروغ بشنو يدوست دار -

 را رها کردم. نشیآست

 معلومه که نه! -

 را جلو آورد و درز مقنعه ام را کج کرد و گفت: دستش

 پس علتش رو نپرس. -

 قانع کننده تر؟ مقنعه ام را درست کردم و گفتم: نیاز ا جواب

 ن؟یاز دست من دلخور بود نیحداقل بگ -

 دهد. یهم فشار م يرا رو شیکردم دندان ها احساس

 شد. ینه. به تو مربوط نم -

 کنارم گذشت. راهش را بستم و دستانم را باز کردم. از

هفته است که دارم اخبار دروغ به  هیانصافه؟  نیا ن؟یکن یم تیشه منو اذ یکه به من مربوط نم یپس چرا بابت مشکل -

 نیشد پس گناه من ا یازتون نداشتم. اگه به من مربوط نم يرخب چیکه ه یخوبه، خوبه. در حال گمی. همش مدمیمادرم م

 بود؟ یوسط چ
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شد.  یمحسوب م ایرنگ دن نیسوخته روشن تر يقهوه ا اریمثل دان یکس ينبودند. برا رهینبودند. ت اهیامروز س چشمانش

 ای شهیتلخ بود، مثل هم شیهازدند، اما حرف  یو نافذ هم نبودند. دو دو م میو مستق رهیچشمانش امروز ثابت هم نبودند. خ

 بدتر. یحت

 ؟یانقدر نگران من ی. واسه چستمیتنها ن گهیمن که د -

بودن، مزاحم بودن. دستانم را  زانی. دلم گرفت، شکست. احساس سربار بودن کردم. آودیبه مشامم نرس یخوب يسوالش بو از

 انداختم و مثل خودش پوزخند زدم. حرف من هم تلخ بود انگار. نییپا

 !میکردم دوست یچون فکر م -

 قفل کرد و گفت: شیموها ياش را تو پنجه

 دوست؟ -

 را هم قبول نداشت؟ نیا

 م؟یستین -

 و گفت: دیکش شیبازدم محکم، دست از موها کی با

 خونه شما شب شده. میسوار شو تا برس -

دادم، اما  یم حیلوکس ترج نیرا به آن ماشاتوبوس ها و متروها  نیانداختم و سوار شدم. هر چند که شلوغ تر نییرا پا سرم

 :دمیاز خودم پرس ریجدل نکردم و سوار شدم و تمام طول مس

 دو برادر کجاست؟ کجا بوده؟ نیا یمن در زندگ يجا -

 :دمیام تنها سر تکان داد به جواب رس یدر پاسخ خداحافظ یوقت و

 جا! چیه -

 

 : اریدان

. شانیهر دو يپا يرو لیظرف آج کیبا  دندید یم لمی. فدیکش رونیب اکویآغوش دخودش را از  نیورود من به خانه، نشم با

 گفت: اکویشد. جوابش را دادم. د یآهسته سالم کرد. بعد از آن دعوا کمتر با من دمخور م نینشم

 ؟يشام خورد -

 دادم به اتاقم بروم و خلوتشان را به هم نزنم. یم حیبودم، اما ترج نخورده

 کجاست؟ ییخوام دراز بکشم. دا ی. مستمیگشنه ن -

 .دهیخوب نبود خواب ادیحالش ز -

 کیرا با  میحلقه شد. لباس ها نیکه دور کمر نشم دمیرا د اکویرا تکان دادم و به اتاق رفتم، اما از گوشه چشم دست د سرم

رها  مهیرا هم از ن گاریآتش زدم. س يگارینداشت. بلند شدم و س دهیتخت نشستم. نشستن فا يدست گرمکن عوض کردم و رو
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 وریدرا يرا انتخاب کردم و تو یکیکه داشتم  ییها لمیف نیو از ب دمیکش رونیب را زیم يکردم و عرض اتاق را متر کردم. کشو

گذشت.  یبود که نم ییشد. امشب از آن شب ها ی. نه نمچیه گریو د دمیو کارگردان را فهم گرهایلپ تاپم گذاشتم. اسم باز

 ده؟یکلمه هم از حال و روزم نپرس کی یتهفته ح کی نیچرا سکوت کرده؟ چرا در ا ییو فکر کردم که دا ستادمیپشت پنجره ا

 نبود؟ اریمگر او دان

 یپرسم و بر م ی. فقط حالش را مدهیفقط دراز کش دیباشد. شا داریب دیگفته بود خواب است. شا اکویرفتم. د رونیاتاق ب از

 ي. برگشتم. اما هنوز در را نبسته صدادهیداد که خواب یبود و شواهد نشان م کیدم. اتاق تاردر را باز کر اطیگردم. با احت

 .دمیرا شن فشیضع

 تو پسر. ایب -

 . داخل شدم و گفتم:دندیرا به من بخش ایدن انگار

 کردم؟ دارتونیب -

 شد و گفت: زیخ مین

 . چراغ رو روشن کن.ستیمهم ن -

 داد. یماش خبر از حال خرابش  نهیخس س خس

 نه فقط اومده بودم حالتون رو بپرسم. -

 روم. ینم یسراغ کس یدانست من به خاطر احوال پرس ی. حس کردم مدمیرا ند لبخندش

 چراغ رو روشن کن پسر جون. -

 سرخ بودند. شیبرق را لمس کردم. چشم ها دیکل

 .ستی. حالتون خوب ننیبش يبستر دیشما با -

 گفت: کنار زد و شیپا يرا از رو پتو

 .يحرفا رو ول کن. برو سر اصل کار نیا -

 آمد. یداشتم، اما گفتنم نم حرف

 .نیبهتره استراحت کن ستین يزیچ -

 کردم. عقبگرد

 .گمینگو، من م یچی. تو هنجایا نیبش ایب -

 گذاشت و گفت: میپا يدوختم. دستش را رو نیبود. لبه تختش نشستم و چشم به زم يمعامله بهتر نیا

 ؟نشد، نه -

 .ستیدانستم منظورش چ یم

 نه نشد. -
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 و بعد گفت: دیدهانش گذاشت و چند بار نفس کش يرا رو ژنشیاکس ماسک

 .ياریهفته رو هم دووم ب هی نیکردم هم یمنتظرت بودم. فکر نم نایزودتر از ا -

 را باال گرفتم. سرم

هفته  هیاما نتونستم. امروز که بعد از  ندش،یکردم. به خاطر خودش، به خاطر آ یسع یلیبا خودم کلنجار رفتم. خ یلیخ -

 ... يامروز که اون جور دمش،ید

 گرفت. نفسم

 نتونستم. -

 ش؟یدیامروز د -

 آره اومد شرکت. آخه ... -

 .اوردیو طاقت ن يکرد يهفته ازش دور هینگرانت شده بود.  -

 بدهم. حیرا توض زیخوب بود که الزم نبود همه چ چقدر

 آره. -

 . درسته؟یتو پرش حساب يتو هم زد -

 کردم. نییرا باال و پا سرم

 چرا؟ -

 . چون ...شهیبا من خراب م شیخورم. چون زندگ یچون من به درد شاداب نم -

 را قطع کرد. حرفم

 خوره. یکه بگه اون به درد تو نم لیدل هیکه به خودت مربوط بشه.  یلی. دلاریب گهید لیدل هی -

 رد؟کردم. شاداب به درد من نخو فکر

 . از منه.ستیمشکل از اون ن -

 رساند و گفت: ژنیاکس شیها هیاز طرق ماسک به ر دوباره

 يسر هی. تو از طرف خودت به يرو ندار يکار نی. اصال حق همچيریبگ میاون تصم يبه جا ستیپسرم، تو قرار ن نیبب -

 .يکه باشه تو حق دخالت ندار ی. هرچیمنف ایجوابش مثبته  ای. باالخره يفرصت رو بد نیبه اون هم ا دی. بايدیرس جینتا

 دادم و گفتم: رونیرا باد کردم و نفسم را ب میها لپ

 .هیخب االن معلومه که جوابش چ -

 .دیخند

 کی. اون واسه تفکنیدار اجیشما به زمان احت ي. هر دویازدواج کن یتون ی. االن تو هم نمفتهیب یاتفاق ستیاالن قرار ن -

 و تو واسه اثبات احساست به اون. اکویو داحساسش نسبت به تو 
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 .دمیترس یبه دلم ننشست. من از زمان م حرفش

 داده. یدونم جواب اون خواستگارش رو چ یحاالشم نم نیهم ؟یمدت ازدواج کنه چ نیاگه تو ا -

 چه بود؟ ياش برا خنده

 امشب مرغ از قفس بپره. نیهم ستین دیبع يکه تو دار یاخالق نیبا ا -

 من خوش بود؟ زیگفت. دل شاداب به چه چ یم راست

 و من ... یدختر عاطف هی. اون نهیمشکل منم هم -

 !دیکردم، خسته و ناام نگاهش

 تونم باشم. ی. نمستمی. نییدا ستمیمن مثل بابام ن -

 و گفت: دیکش میبه موها یدست

 .نیمن بش يو رو به رو اریرو ب یبرو اون صندل -

 رونده اش به عمق چشمم فرو رفت. کردم. با آن نگاه فرو اطاعت

کن. قرار  دای. نگفتم مثل اون باش. گفتم مثل اون راهش رو پی. گفتم پسر اونیجون، من نگفتم تو مثل بابات ییدا نیبب -

نه. دخترا ممکنه شعر عاشقونه رو  ،یپنجره اتاق اون دختر شعر عاشقونه بخون ریو هر شب ز يریدستت بگ تاریگ هی ستین

دونه با  ی. شاداب تو رو شناخته. مدنیم حیترج شهیمرد عاشق پ هیرو به  اعتمادمرد محکم و قابل  هیته باشن اما دوست داش

که بهت اعتماد داره و  دهیکرده و پسند دایمثبتت رو پ اتی. خصوصادیکه باهات راه م رفتهیتفاوت رو پذ نی. ايفرق دار هیبق

نرم  دی. بایصبور باش دی. فقط بایبشکن روشاخ غول  ستی. قرار نستیحشتناك نو یکن یاون قدر که فکر م زیچ چیکنارته. ه

دخترا. با  هیدختره، مثل بق هینتونه حذفت کنه. اون  یشکل چیبه ه گهیکه د یمحکم کن شیزندگ يپاتو تو ينرم اون قدر جا

و سوز  ختو زود داره اما سو ری. دعتهین طبقانو نیاگه نخواد. ا یحت شه،ی. وابسته مشهیبا محبت درست، رام م ت،یتوجه، با حما

که جنس  نهیبه خاطر ا يسرد و خشن موند يجور نیسن ا نی. اگه تا ایمون ینم يجور نی. تو هم ایشینداره. تو هم عوض م

 یو نم یحد ارتباط داشت نی. تو با زن ها فقط در همستین یکیزی. زن که فقط رابطه فینداشت ،يمحبت زنونه رو درك نکرد

که  ی. زنبی. زن خوب، زن خونه، زن درست، زن نجیشناس یکه تو م ییکه زن واسه مرد منبع آرامشه. نه اون زنا یوند

عمرت  کیکه شر یاز وجودت بشه. زن یکه قسمت ینباشه. زن يو لحظه ا یکه ساعت ی. زنتهیفقط مال خودت و زندگ یبدون

 ینم يمرد چی. هیکن یم رییتغ همروز تنگت. اون وقته که تو  اوری ت،یماریکه مونس و همدمت بشه. پرستار روز ب یبشه. زن

با توجهت، با  ياریحتما به زبون ب ستی. الزم نیکن یتفاوت باشه. تو هم ناخودآگاه محبت م یزن ب هیتونه در مقابل محبت 

 .ی. واسش ارزش قائليکه دوستش دار يدیبهش نشون م گهیاحترامت، با هزار راه د

. با زبان دیکش یم رونیقلبم را از جانم ب نیو سنگ اهیچشمانش تمام فلزات س يشد. انگار با آهن ربا یکم باز منفسم کم  راه

 لبم را تر کردم و گفتم:

 کار کنم؟ یچ دیاالن با -
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 سختش گفت: ينفس زدن ها انیوحشتناك بود. م شیها سرفه

 ی. همونیستیکه ن يرو نشون بد يزینکن چ ی. سعنهیش یبه دل نم یو ساختگ یکه خودت باش. آدم مصنوع نیاول ا -

کنه و تو  یانتخابت م یهم واسه اون بهتره. اگه قراره انتخابت کنه، با آگاه ،يهم خودت راحتر ي. اون طوریباش که هست

شه  ینم لیدل یکه خودت باش نیزنن. دوم ا یبهت نم يدغلکار و ییو برچسب دروغگو یش یاون نم ماتیمسئول تصم گهید

 نیچند سال طول بکشه تا ا ستیمرد زن باز رو تحمل کنه. معلوم ن هیتونه  ینم يدختر چی. هیرو ترك نکن زایچ يسر هی

خبر نداره، مهم  وکه اون از احساس ت ستی. مهم نیستیبا يکه دوست دار یکس يو پا یمرد باش دیرابطه به سرانجام برسه. با

. اگه انتظار یدخترا رو از خونه ت قطع کن هیبق يو پا یت داشتنت وفادار بمونبه دوس دیو با يدوستش دار یدون یکه م ییتو

 یحرمت اون رو هم حفظ کن دیشه و در کنارش با یطرفه نم هی. یفقط واسه اون باش دیاون فقط واسه تو باشه، تو هم با يدار

 ؟یکه گفتم رو هست یینای. اینکن يو بهش دست دراز يدار نگهو حد و حدودت رو 

 انداختم و گفتم: ری...! سر به ز ییبابت گذشته ام خجالت زده نشده بودم، اما دا یکنون مقابل کس تا

 .ستمیالنفس و نامرد ن فیضع نیکن یاون قدرا هم که فکر م -

 را فشرد. میزانو

دوست رو  هیا نقش تو اون روز دی. بااکوئهید ی. اونم عروسيپشت سر بذار دیبحران رو با هیکه تو  نیخوبه! و اما سوم ا -

 بیکه رق نیدونم سخته. خصوصا ا ی. مشهیخراب م یهمه چ یخودت رو کنترل کن یو نتون یبش یرتی. غیکن يواسش باز

 .یتون ی. ميدسخت ترا رو هم تحمل کر نیبرادرته، اما تو از ا

 :دمیشانه ام برداشته اند. دل دل کردم و پرس يکوه را از رو کیکردم  یم احساس

 ... اگه ... نایوجود همه ا اگه با -

 چانه ام گذاشت و سرم را بلند کرد و گفت: ریرا ز دستش

رو باهاش بگذرون و اجازه  يشتری. وقت بمیراه دار یلی. فعال تا اون اگه ها خمیکن یم دایبعدا راه چاره پ يبعد يواسه اگه ها -

 بده بفهمه که واست مهمه.

که  نینداشتند، اما هم یده بود. ماسک را به دستش دادم. دستانش قدرت چندانسخت ش شیبرا یواقع يبه معنا دنیکش نفس

 صورتش بگذارد گفت: يکه ماسک را رو نیدادند. قبل از ا یم یو زندگ ییبودند به من احساس توانا میزانو يرو

 برو. من تا آخرش باهاتم. -

 سقف نگاه کردم. آخرش کجا بود؟ به

 شیتنش مرتب کردم. با چشمانش لبخند زد. نتوانستم جوابش را بدهم. راه خروج را در پ ي. خم شدم و پتو را رودیکش دراز

 زد و گفت: یبگذارم برگشتم. ماسک را برداشت. چشمک رونیرا از در ب میکه پا نیگرفتم. قبل از ا

 من و تو.  نیمونه. ب یخودمون م نیب یهمه چ -

 شد. یمرد، زبانم خسته نم نیا با



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٤٢٥ 

 .اریامروزت رو از دلش در ب يزن و خرابکارزنگ ب ،یراست -

گوشم  يکه تو فشیظر يو شماره شاداب را گرفتم. صدا ستادمیتوانستم لبخند بزنم. به اتاقم برگشتم. مقابل پنجره ا باالخره

 چشمانم را بستم. دیچیپ

 سالم. -

 کرد. یم یدست شیسالم پ يهم که بود باز برا دلخور

 احوال خوشحال خانوم؟ -

 .دیکش آه

 ن؟یممنون. شما خوب -

 .دیپرس یهم که بود باز حالم را م دلخور

 ؟يکرد یکار م یخوبم. چه خبر؟ چ -

 زدم. قرار فردا رو کنسل کردم. ی. داشتم با تبسم حرف میچیه -

 آورد. یدر نم يزد. بچه باز یحرف نم مهیهم که بود نصف و ن دلخور

 ؟یکنسل واسه چ -

 ز صبح برم شرکت؟ا دیفردا با نیخب مگه نگفت -

 نبود. ادمیکه جا داشتند باال رفتند.  ییتا جا میابروها

 .يبر دیآها، آره با -

 .دید یمهم بود؟ چه خوب که لبخند مرا نم شیقدر برا نیا دیخر یعنی. دیآه کش دوباره

 برمت. یم یاستدنبالت و هرجا که خو امیخودم م ،یو کارت رو تا پنج تموم کن یباش یاما به جاش اگه دختر خوب -

 فراموش کرد. هیو غمش را در عرض چند ثان ی. باز تمام ناراحتدمیچشمانش را از پشت تلفن هم د برق

 ن؟یگیراست م -

 بغل کردن ساده را گرفته بودم. کیاجازه  ییاز دا کاش

 آره. -

 آخه ... یول -

 ؟یآخه چ -

 م اعصابتون خرد شه.ترس ی. مادیخوشتون ب يو پاساژگرد دیکنم شما از خر یفکر نم -

 خنک زدم و گفتم: شهیداغم را به ش یشانیپ

 بار رو بتونم تحمل کنم. هی نیاما فکر کنم ا اد،یآره. خوشم نم -

 ذوق تکرار کرد: با



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٤٢٦ 

 ن؟یگیراست م -

 کرد! یو دل صافش مرا شرمنده نم يقدر با بزرگوار نیتوانستم نرنجانمش! کاش ا یم کاش

 م؟یستیمگه ما دوست ن -

 .دیخند

 .میهست -

 داشت. دی. نه ترددیمن نه فکر کرد. نه ترس مثل

 دنبالت. امیپس پنج م -

 شه؟یم یآخر سالتون چ يکارا -

 هم بود. طانیخودش ش يجا به

 برو بچه. به خودت متلک بنداز. -

 کند. نهیمحجوبانه اش دلم را از س خنده

 متلک گفت. دمیبداخالق با يبه آدما -

 خودم داشته باشم؟ يم تا او را کنارم و براکرد یتحمل م دیبا چقدر

 بشن ... یمحترمانه رفتار کرد، چون اگه عصبان دیبداخالق با يبا آدما -

 .دیرا بر حرفم

 توپ تانک فشفشه ... -

گفت. آرامش با  یراست م یی. داشینه به حرف ها ش،یگوش دادم. فقط به صدا شیسر خوردم و نشستم و به صدا وارید يرو

 مثل شاداب! یکرد. با زن یم دایپزن معنا 

 

 :شاداب

 دیو خر تیو جمع یدانستم چقدر از شلوغ یداشت. م يکه تحمل و صبر فوق العاده ا ي! مردیحاتم اریاز دان يدیجد چهره

 یو گاه دیخند ی. خوش اخالق نبود. نمنمیانزجار را درونش بب نیدانستم، اما اصال نتوانستم ا یکردن متنفر است. خوب هم م

 کی یمغازه به مغازه آمد و حت م،یخواست خفه اش کنم. اما بردبارانه پا به پا یم لمکرد که د یام را استهزا م قهیآن چنان سل

رغم  یکه عل يمرد که هرچند اخمو، اما مراقبم بود. مرد کیداشتم. حس وجود  ینگذاشت. احساس خوب میلحظه هم تنها

تا از او دور  دیکش یهوا دستم را م یب یکه گاه یکرد. دست یعبور نم يدر چین از هگذاشت و قبل از م یاحترام م م،یباورها

 بهیشد تا از تنه مردان غر یکه سپرم م يا نهیس ایکند  تمینشست تا حما یکمرم م يکه با فاصله رو ییبازو اینشوم و 

 زیماند. از شامه ت یدور نم زشیمان تاز چش زیچ چیکه ه يمرد. مرد کیبا  دیبود. تجربه خر یمحفوظ بمانم. تجربه قشنگ

 يکه چشم رو يرنگ. جالب بود. بودن با مرد یلیف يمانتو کی يام رو فتهیگرفته، تا نگاه ش یکیذرت مکز يبرا امشده 
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داد و جالب تر بود  یبست و تمام حواسش را به من م یرنگ به رنگ م يدخترها گوشیشده و اغوا گر و باز شیچشمان آرا

 یها وقت نیشده بود و تمام ا يتوقع و مرزبند یاش با من ب یههمرا یشهرت داشت ول یکه به تنوع طلب يمردداشتن توجه 

 شناختمش. یکه انقدر خوب م یمن يبرا یشدند. حت یتر هم م بیعج دندیکش یم دكیرا با خودشان  اریاسم دان

 شه. برو بپوشش.  یمعجزه نم نیتریو نیبا زل زدن به ا -

 به خوردشان برود. یو قارچ حساب ریها را به هم زدم تا طعم پنقاشق ذرت  با

 خوام. الزم ندارم.  ینه نم -

 یلیکاپشن و خ کیو  فیک کیکفش و  کیشلوار و  کیمانتو و  کیالزم داشتم. تمام سال را با  زهایچ یلیداشتم. خ الزم

 ی. مشیکتاب ها ش،یکالس ها يکردم، برا یز مپول پس اندا يکنکور شاد يبرا دیگذرانده بودم، اما با گرید يها "کی"

 !ی. دندان پزشکداشترا  شیرا قبول شود. همان که آرزو نیخواستم بهتر

 پر از وسوسه بود. شیصورتم آورد. صدا کیرا نزد سرش

 که ضرر نداره. داره؟  دنشیپوش -

آن  دنیخوشمزه اش به لذت پوش اتیه محتودهنم فرو بردم و همراه با لذت بردن از طعم فوق العاد يپر از ذرت را تو قاشق

 که ضرر نداشت، داشت؟ دنشیشک سرسام آور بود اما پوش یب متشیفوق العاده هم فکر کردم. ق يمانتو

کردم و سرم را  یکه وقت م ی! گاه"ممنوع یورود با خوراک"چسبانده بودند  شهیش يکرد تا ذرتم را تا ته خوردم. آخر رو صبر

 یطیشرا نیکه لبخندش تازه باشد، نه، انتظارش را در چن نی. نه ادمید یلبانش م يرا رو ید محو و کمرنگگرفتم لبخن یباال م

لبخند بزند. با دهان پر سرم را  یپوست ریطور ز نیغر زدن ا يدختر شود و به جا کی دنگونه عالف ذرت خور نینداشتم که ا

 باال انداخت و گفت:  ییبروا "؟يخند یچه شده؟ به چه م"که  یمعن نیتکان دادم به ا

 درسته؟ ،يناهار نخورده بود -

 رفته بود که خودش وقت ناهارم را به حراج گذاشته. با دستمال دور دهانم را پاك کردم و گفتم:  ادشی

 خوردم. فریچرا، و -

 کرد.  یمن یدر مال عام شوخ اریشد. دان مانیبه سمت مقنعه ام آمد. درزش را نشانه گرفته بود، اما پش دستش

 کوچولو؟  ینگفت یچیچرا ه -

 و گفتم:  اوردمین شیخاطر به رو نیجبران کرده بود. به هم یهمراه نیاش را با ا يریسختگ

 واجب تر بود. دیآخه خر -

 و ادامه دادم:  دمیدستانم کش يسطل زباله انداختم. دستمال را رو يرا تو یخال ظرف

  م؟یبر -

 کرد. یمخوف را به انسان القا نم يها اهچالیکه حس س یرنگ نیرا دوست داشتم. اچشمانش  رهیرنگ نه چندان ت نیا

 را برداشتم و گفتم:  یمختلف مدل مورد نظرم رنگ مشک يرنگ ها نیب از
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 خوبه؟ نیا -

 اش را لمس کرد و گفت:  پارچه

 .يفکر کردم اون رنگ رو دوست دار ؟یچرا مشک -

 و رو کردم و گفتم:  ریمانتو را ز یکم

 تره. نیسنگ یتو چشمه. مشک یلیآخه خ یآره، ول -

 رگال برداشت و گفت:  يرا از رو یلیرا دراز کرد و رنگ ف دستش

. بعدشم مگه تو چند سالته نهیهم مت یلیرنگ خ نیکه ا نیدختر جون. دوم ا ستیبودن به رنگ لباس ن نیکه سنگ نیاول ا -

 مادر بزرگ؟ یپوش یم یکه همش مشک

 و گفتم:  دمیو را از دستش قاپکردم. مانت ذوق

 .نایستیکردا ن هیشما اصال شب -

 و گفت:  دیخند

 نه؟یهم زتیانقدر حرف نزن وروجک. سا -

 : دمیبود. بلند پرس ستادهیا یکیآن نزد يا فروشنده

 شه؟یاندازه من م نیآقا ا -

 به اندام من کرد و گفت:  یجوان جلو آمد. نگاه پسر

 .زتونهیسا نی! ای.. شما هم که باربنه خانوم، بزرگه. ماشاا. -

 گوش من گفت:  ریو ز دیبا اخم مانتو را از دستش کش اریدان

 ؟یدون یخودت رو هم نم زیتو سا یعنی -

 تعجب گفتم:  با

 شده مگه؟ یچ -

 را تکان داد و گفت:  سرش

 .نیمهندس مملکت رو بب -

 ام انداختم و گفتم:  ینیب يرو ینیاتاق پرو چ دم

 !نیکه کُرد نیزن یداد م ی. از صد فرسخرمیگ یپس م حرفم رو -

 و با تحکم گفت:  يهلم داد و جد آهسته

 پس حواست رو جمع کن. -

را  فمیک يمن دوخته بودنش. موجود يتنم نشسته بود که انگار برا ي. آن قدر قشنگ رواورمیخواست مانتو را در ب ینم دلم

 را صدا زدم.  اریدل بکنم. در را باز کردم و دان یاز آن رنگ و مدل دوست داشتنتوانستم  ی. صالح نبود، اما واقعا نمدمیسنج
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 خوبه؟ -

 عقب رفتم.  یو کم دمیاو صد برابر موشکافانه تر از پسرك فروشنده بود. آن قدر که خجالت کش نگاه

 خوبه. -

. دست به یمتیبه هر ق دمشیخر یکرد م یم دییمشکل پسند هم تا اری. حاال که داندمیدر را بستم و لباس خودم را پوش عیسر

 زدم و گفتم:  يبود. لبخند گل و گشاد ستادهیو منتظر ا نهیس

 شد. بیتصو -

 به سمت صندوق رفتم. دنبالم آمد و گفت:  جانیه یبا کل و

 .میمن حساب کردم بر -

 شد و گفتم:  معترض

 کنم. یشه. خودم پرداخت م ینه نم -

 داخت و گفت: ام ان یشاک افهیبه ق یچشم گوشه

 و من نخرم؟ يبخر يدیمن از تو کمترم؟ تو واسه من ع یعنی -

 خراب شد.  زمیبود. سورپرا يضربه بدتر یکی نیا

 دم؟یخر يدیگفته من واسه شما ع یاصال ک ن؟یدون یشما از کجا م -

 گرفت و گفت:  طنتی. رنگ شاهیبودند و نه س يکه قهوه ا چشمانش

 ؟یگرفت یک رو واسه یچییپس اون جا سو -

نکردم و با اعتماد  ینیبود. عقب نش دنی. آخر مشغول ذرت خردهیند ی! فکر کردم رفتنم را به آن مغازه عروسک فروشبدجنس

 به نفس جواب دادم: 

 .دهیخر نی. آخه تازه ماشنیواسه افش -

 زد و گفت:  یچشمک

 فت؟یتو ک شیانداخت یواشکیچرا  ؟ينش ندادتو اون مغازه؟ چرا به من نشو یرفت یآره؟ پس چرا دزدک ن،یواسه افش -

 گفتم:  نی. دستم رو بود. شکست خورده و غمگدیخواب بادم

 .نشینی. قرار نبود شما ببنیبد یلیخ -

 . دیخند

 به اون در. نی. اي. اصال خودت انتخابش کرديدیمنو د يتو هم کادو -

 شد. حالم گرفته شده بود.  یدر نم نه

 ه؟یچییا سوج نیدیحاال از کجا فهم -

 دستش داد و گفت:  کیرا به  دیخر يها بسته
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 .رمیسرمو بذارم و بم دیاگه من نتونم تو رو کنترل کنم که با ،یوجب میآخه ن -

 نزده بود.  يخبریمن هم خودش را به ب یدلخوش يبرا یگرفت. حت حرصم

 .هیدونم چه شکل یکه نم نهیاخم نکن. مهم ا يحاال اون جور -

 دیو کمتر در معرض د دهیرس ابانیغصه ام شد. حاال که به خ شتریداند. ب یرا هم م متشیق یبخورم که حتبودم قسم  حاضر

 نگذاشت.  بینص یدرز مقنعه ام را ب میبود

 .شیدیکه تو خر نهیو مهم تر ا -

 نیبود. با هم صورتش مهربان میتوانستم بگو یم یدر صورتش نبود. حت یاز شوخ يرا باال گرفتم و نگاهش کردم. اثر سرم

 ! اریاز زبان دان یحرف نیدود شد و به هوا رفت. کم نبود چن میجمله تمام غصه ها کی

 ن؟یگیم يجد -

 و گفت:  ستادیگذاشت. راست ا نیماش يرا تو دیخر يها بسته

 مامانت به اندازه منم شام داشته باشه؟ یکن یفکر م -

  دند؟ید یرا در وجودش نم یهمه خوب نیاحساس؟ چطور ا یب بد، بداخالق، ندیمرد بگو نیتوانستند به ا یم چطور

 نداره؟ -

از محبت را  ینور کمرنگ شیکه از اعماق خو یکه جاذبه داشتند، چشمان یبودند، چشمان يکه قهوه ا یگرفتن از چشمان چشم

 تکاندم و گفتم:  میشده کتش را با سرانگشت ها یخاک قهیکردند سخت بود.  یساطع م

 تو خونه ما محفوظه. شهیمسهم شما ه -

 يرو یشود؟ فاصله اش را با من کمتر کرد. خطوط نامرئ یروشن تر چه م يهم نبودند. از قهوه ا يقهوه ا یحت چشمانش

 کرد.  یم ییخودنما شتریب ایدن يلبخندها نیلبش از بزرگ تر

 شاداب؟ -

 . نمشیتا بتوانم بب رمیبودم سرم را باال بگ مجبور

 بله؟ -

 وقت رنگ نکن. باشه؟  چیو هموهات ر -

 بود. زمزمه کردم: رونیمقنعه ب ریکه از ز يتار نیبردم. چند میدستم را به سمت موها ناخودآگاه

 موهام؟  -

 برد و گفت: بشیج يرا تو دستانش

 آره.  -

 چرا؟ -

 . دیکش يبلند نفس
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 نپرس. فقط بگو باشه. لشویدل -

 شده بودم؟  داغ

 دارم.آخه ... رنگشون رو دوست ن -

 لب گفت:  ریو ز دیلغز میموها يرو مردمکش

 من دوست دارم. یول -

 : دمیاما چون باور نکردم پرس دم،یشن

 ؟یچ -

 و گفت:  دیرا مال گردنش

 .يکه امروز پدر صاحبمون رو در آورد می. بزن بریچیه -

 تکان نخوردم. داغ شده بودم! میرا دور زد و سوار شد از جا نیاو ماش تا

 

 : اریدان

 گردنم گذاشتم. يدادم. چشمانم را بستم و هر دو دستم را رو هیتک یپشت به

 مادر جون؟ ير یدکتر نم هیکنه؟ آخه چرا  یبازم گردنت درد م -

 مادرانه اش لبخند زدم و گفتم: ینگران به

 . فقط خستم.ستین يزیچ -

 آمد و گفت: رونیب يبعد با حوله ا قهیآشپزخانه رفت و چند دق به

 وله واست داغ کردم.ح ایب -

 نشست. کنارم

 قا؟یکنه دق یکجاش درد م -

 دست نقطه دردناك را نشانش دادم. حوله را همان جا گذاشت و گفت: با

 .یشیاالن بهتر م -

 کردم و گفتم: تشکر

 از پدر شاداب چه خبر؟ -

 گفت: دیمال یرا م شیکه زانو یحال در

 گرده. یپسرم. امشب بر م ستمیخبر ن یب -

 و گفتم: دمییته اتاق شاداب را پابس در
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 نینیبب نیتو دست و بالش باشه. چک کرد یخوام پول ی. نمزنیبه بچه ها سپرده بودم که حقوقش رو به حساب شما بر -

 نه؟ ای ختنیر

 و گفت: دیرا جلو کش وهیم ظرف

. یدو تا دختر کم نکنه به حق عل نیخونه و ا نیت رو از سر ا هی. خدا سایاله ینیبب ریآره مادر. شاداب چک کرده بود. خ -

 فقط ...

 .دیکش یخجالت م دیشا ایمردد بود و  "فقطش"گفتن  يبرا

 ؟یفقط چ -

 و من کرد. من

شه. خب ...  ضیزبونم الل اگه مر ای ؟یدلش بخواد چ يزیچ هیاگه  ست؟یپول نداشته باشه سخت ن یچیکه ه نیا گمیم -

 م جلو چشم زن و بچه ش بشکنه.خوا ی. غرور داره. نمگهیمرده د یدون یم

 شاداب از کجا آمده؟! یهمه خصلت خوب و مهربان نیکردم که ا یبا خودم فکر م یبود و آن وقت من گاه میزن رو به رو نیا

که اراده ش بشکنه. در ضمن  نهیعامل وسوسه کننده ست. غرورش بشکنه بهتر از ا هیواسه خودش بهتره. پول  يطور نیا -

 .نیبشه پزشک کمپ هستش. شما نگران نباش ضمی. اگه مردنیبهش م اجشیبه اندازه احت

 تر کرد. قیکنار لبش را عم زیر ينگرانش آرام گرفتند و خنده چروك ها چشمان

 . بده حوله رو داغ کنم دوباره.ستین یحرف یدون یصالح م يجور نیاگه شما ا -

 کردم و گفتم: شتریگردنم ب يانگشتانم را رو فشار

 به هنوز. ممنون.نه خو -

 .رمیپوست بگ وهیپس بذار واست م -

 رونیبا سر و صدا از اتاق ب يگرفتم، هم او. شاداب و شاد یبه ظاهر کوچک هم من آرام م يمحبت ها نیدادم. با ا اجازه

 بود و داد زد: دهیشاداب را پوش يمانتو يآمدند. شاد

 قشنگ تره. یلین خ. از مال مدهیخر یخوشگل يشاداب چه مانتو نیمامان بب -

 لبش را گاز گرفت و گفت: مادر

 ها. دهیمانتو واسه خودش خر هیسال  هیبگو مبارك باشه دختر. بچه م بعد از  ؟يا وا شاد -

 زد و گفت: يدور شاد یچرخ شاداب

 . بعدشم من که گفتم مال تو. اصال به تن تو قشنگ تره!دنیزحمتش رو کش اری. آقا داندمیمن نخر -

برگشت و دستانش را دور گردن خواهرش  يگذشت. شاد یم زانشیکه دوست داشت به خاطر عز ییزهایت از چراح چقدر

 حلقه کرد و گفت:

 کردم. یم یجونم. مبارکت باشه. داشتم شوخ ینه آج -
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 زدم: شیاش، پر از مناعت طبع و قانع. صدا یهم مثل آن ها بود. با تمام بچگ يشاد

 .نجایا ایب يشاد -

 گوشش گفتم: يدهانم آورد. آهسته تو کیدستم سرش را نزداشاره  با

 قشنگ تره. نمیتو از ا يدیع -

 گفت: جانیشهر را روشن کرد. با ه کیشد  یبرق چشمانش م با

 واقعا؟ -

 باز و بسته کردم. شاداب معترض شد: دییتا يرا به معنا چشمانم

 .میما هم بشنو نیدر گوش هم؟ بلند بگ نیگیم ی. چنمیبب نیسیوا -

 بر زبان راند و گفت: یو ال اله اال اله دیخند مادر

 وقت شوهرشه. یکیو اون  شهیسال بعد دانشجو م شونیکیبچه هان. انگار نه انگار  نیتو رو خدا؟ ع ینیب یم -

 غر زد: شاداب

 ا مامان!  -

 جواب داد: يبه تند مادر

 .نجاستیا اریمامان. اصال چه خوب که آقا دان یمامان ب -

 به من کرد. رو

آقا. همه  لکرده،یخوب، تحص تیتو رو خدا شما باهاش حرف بزن. خواستگار داره مث دسته گل، خونواده دار، کار خوب، موقع -

کفش که  هیدختره پاشو کرده تو  نیبگم کمه، اما ا ی. درس خوندن شاداب، کار کردنش. خالصه هر چرفتنیما رو پذ طیشرا

. به حرف من که ستین شهیخوب هم تیبهش بگو که موقع ؟يزیچ نیشه همچیگو پسرم. مخوام شوهر کنم. شما ب یمن نم

 دیبا یدونم چ ینم گهیسر کار گذاشتم. د ستین نجایکه پدرش ا نیخدا رو به بهانه ا يبنده ها نیده. تا االن ا یگوش نم

 بهشون بگم.

به خواستگارش جواب مثبت داده کمتر آتش  دمیشن یم سوختم. اگر یاز ظاهر خونسردم راحت بود، اما از درون داشتم م المیخ

حرارت درونم را لحظه به لحظه باالتر  نیبود و ا اکویخواست ازدواج کند، چون هنوز ... هنوز دلش با د یگرفتم. شاداب نم یم

 يبتوانم خشم تو که نیا يرفت. برا یور م یانداخته بود و با گل قال نییسرش را پا خمبرد. به شاداب نگاه کردم. با ا یم

 پوست کنده زدم و گفتم: اریبه خ يرا کنترل کنم گاز میصدا

 کلمه، نه! هیجوابشون مشخصه.  -

 با تعجب گفت: مادر

 خوشتون اومد. دی. شانینی. پسره رو ببانیجلسه ب هی نیآخه چرا؟ بابا بذار -

 گرفتن خودم! تا سرکوبشان کنم و بدون غرض حرف بزنم. بدون در نظر دمیاحساساتم جنگ با
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اون باال  دیبا سانس،یمدرك ل هیبه درسش فکر کنه. اونم نه گرفتن  دیبچه ست. االن فقط با یلیشاداب واسه ازدواج هنوز خ -

 ازدواج داره. يبرا يبهتر يها تیبشه واسه خودش. مطمئنا اون موقع موقع ی. کسارهیتو اجتماع در ب ي. سرنهیباالها رو بب

 یکرد را نم یفکر م اکویکه هنوز هم به د نی. ادمیخط و نشان کش شیو تو دلم برا دمیرا شن نفس راحت شاداب يصدا

 توانستم تحمل کنم. مادر گفت:

 گهیجور د هیرو  زیحرفا بود؟ شماها همه چ نیاز ا یحتما. جوونا عوض شدن. زمان ما ک نیدون یبگم مادر. شما بهتر م یچ -

 .ومدیجان سفره رو بنداز مادر. باباتم که ن يهمون بشه. شاد رهیخ یهر چبگم؟!  ی. چنیریگ ی. سخت منینیب یم

 از رفتنشان مطمئن شد به سمت من خم شد و گفت: یکرد و وقت بشانیبه آشپزخانه رفتند. شاداب با نگاه تعق يهمراه شاد به

 کنم به خدا. یطلب شما. جبران م یکی -

حالش را  يفرصت ممکن طور نی. بدون شک در اولدیقدر خوشحال بود که نفهمدادم، اما آن  زینگاه تلخ و ت کیرا با  جوابش

 یماجرا م نیا یاز روش خودم را هم قاط یکم دیکارساز نبود. با ییبه تنها ییادب شود. روش دا شهیهم يگرفتم که برا یم

 کردم.

و صورتش را بوسه باران  ختندیز گردنش آو. هر دو دختر اوهیپر از م ییبا دست ها د،یکه پدر شاداب از راه رس میشام بود سر

 را از دستش گرفت و با محبت گفت: وهیم يکردند. مادر هم جلو رفت و پاکت ها

 .ی. خسته نباشيخوش اومد -

 مرد غرق غرور و افتخار بود. چشمان

 خانوم. پات چطوره؟ یمرس -

 دوباره شکل گرفته بود. شانیمادر گل انداخت. انگار بعد از مدت ها رابطه عاطف يکه لپ ها دمید

 کشم. یشامت رو م يخوبم. تا دست و روت رو بشور -

 و در آغوشش گرفتم و گفتم: دمیپس کش عیرفتم و دستم را دراز کنم. خم شد که دستم را ببوسد، سر جلو

 کنن. یدخترات دارن نگات م ه؟یکارا چ نیا -

 گوشم زمزمه کرد: ریز

 .ونتمیمد زمویزن و بچه مو، حس خوب خودمو، پاك موندنمو، همه چ ی. خوشحالونتمیرو مد میبه موال. زندگ يمرد یلیخ -

 را فشردم و گفتم: شیبازو

 ؟يها رو از کجا آورد وهیم نیپول ا -

 گفت: يچشمانم نگاه کرد و با سربلند يتو

 خونه. امین یدادن پس انداز کردم که دست خال یهر چ -

خطا  گریپدر، د نیمرد، ا نیدانستم ا یدر آغوش گرفتن فرزندانش را. فقط م پدر را درك کنم. حس کیتوانستم حس  ینم

که هم پدر داشت و هم مادر.  يخانه ا ،یخانه واقع ،یخانواده، خانواده واقع کینشستم و نگاه کردم. به  يکند. گوشه ا ینم
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بزند و  هیش آورد تا کمرش را به آن تکپدرش بال يکه بدون پول هم خوشبخت بودند. نگاه کردم به شاداب که برا يخانواده ا

که پدر  دمید یزد و م یشد و بوسه بر دستان پدرش م یخم م یکه گاه دمیرا ماساژ داد. د شیبعد کنارش نشست و دست ها

 ياش را جلو یامتحان يها هکردم که تمام برگ ینگاه م يبوسد. به شاد یکند و عاشقانه دخترش را م یسرش را بغل م

گفته بودند  شیکه معلم ها نیکرد. از ا یم فیداد و پشت سر هم تعر ینشان م یکی یکیرا  شیبود و نمره ها ختهیدستش ر

. به دیبوس یانداخت و او را هم م یرا در گردن دختر کوچک تر م گرشیشود و پدر دست د یدارد. دانشگاه قبول م یخوب ندهیآ

آمد به جمع سه نفره آن ها  یم رونیهم که شده ب هیچند ثان يبرا گرفت. یآشپزخانه طاقتش نم يکه تو کردم یمادر نگاه م

کرد و  یبرد و شکر م یهر دو دستش را به سمت آسمان م یگرفت و گاه ینم اشک را از چشمانش م یشد. گاه یم رهیخ

 گشت. یدوباره به آشپزخانه بر م

خانواده  کیتوانستم  یبود که بعد از سال ها م گرفتم. چقدر خوب یآرامش، آرامش م نیآرام بودم. چقدر از ا نجایا چقدر

که  يموضوع مورد بحثشان بود. خانه ا نیتر تیترك دار خانه شان کم اهم يوارهایکه د یواقع ي. خانواده انمیخوشبخت را بب

 دمیفهم یمشده بود. حاال  دهیاز من دزد گریخانه د کی يکه سال ها قبل تو یتیامنکرد.  یم قیتزر میرا به سلول ها تیامن

حرف  نجایدانستم چرا ا یحس خفقان و سکوت ندارم. حاال م نجایچرا ا دمیفهم ی. حاال مستین ياز کابوس خبر نجایچرا ا

راست  یی. از دست رفته بودم، اما دابودم! من که سوخته نی. درد من نداشتن خانواده بود، همستیسخت ن میبرا دنیزدن و خند

 .یرانیا ي. به زنده ماندن خانواده هارانیبه زنده ماندن ا دیارز یگفت. مرگ کردستان م یم

 

 :شاداب

 و گفت: دیکفش را باال کش يبود. پاشنه ها دهیفا یماندنش ب ياصرارمان برا تمام

 .تونییرایممنون بابت پذ -

 دستش را به چارچوب در زد و گفت: مادر

 .يموند یخونه خودته پسرم. کاش م نجایا -

 رفتم. اطیدست مادر عبور کردم و به ح ریانداختم. از زسرم  يرا رو چادرم

 .ریممنون. شبتون به خ -

 و گفتم: ستادمیا کنارش

 کنم. یم تونیهمراه نیماش يمن تا پا -

 اش زد و رو به پدر و مادر گفت: یشانیبه پ يآمده باشد ضربه ا ادشی يزیرا تکان داد و بعد ناگهان انگار که چ سرش

 بره. ادمیبود  کی. اومده بودم کارت دعوت بهتون بدم که نزداکوئهید یروسع دیسوم ع ،یراست -

 دیو سف کیبغل کتش برد و کارت بار بیج ي. دستش را تودمیدستم از چادر رها شد. حرکت تند چشمش را د يلحظه ا يبرا

 را درآورد و به من داد. به من؟ یرنگ
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 .میرس یم ... خوشبخت شن. حتما خدمتشاای. ایبه به به سالمت -

 اکو؟ید یعروس م؟یدیرس یگفت مادر؟ کجا خدمت م یم چه

 فعال. می. منتظرتونیمرس -

 یآن مراسم شرکت کنم؟ چرا مرا مقابل خانواده ام قرار م يتوانم تو یدانست من نم یکار چه بود؟ مگر نم نیاز ا اریدان منظور

 يرا گرفتم. بغض تو نشیخروج از در طلبکارانه آستانداختم و پشت سرش رفتم. به محض  يبغل شاد يداد؟ کارت را تو

 :دمیرا عقب راندم و پرس میگلو

 ن؟یبود که کرد يچه کار نیا -

 به من. یکرد و نگاه نشیبه آست ی. نگاهبرگشت

 ؟يچه کار -

 لرزد. یکردم گوشه لبم م حس

 کارت دعوت. نیهم -

 بود. یاز هر احساس ی. صورتش سخت و خالدیدستش را کش محکم

 کردم؟ یدعوت م دیمنظور؟ نبا -

 رحم باشد. یقدر ب نیشد ا ینم باورم

 بگم؟ یچ نایبه مامان ا ارم؟یب یلیچه دل ومدنمیتونم تو اون مراسم شرکت کنم. واسه ن یمن نم نیدون یشما که م -

 اش انداخت. مثل تمسخر، مثل استهزا، مثل نفرت. ینیب يرو ینیچ

 ؟يایب ینتو یدونم. چرا نم ینم یچینه من ه -

 گفتم؟ یاش گرفته بود؟ سکوت کردم. چه م یشوخ

و انگشت اشاره اش را  دی. چرخستادیراه ا مهیرفت، اما در ن نیرا برگرداند و به سمت ماش شیلحظه صبر کرد و با اخم رو چند

 هوا تکان داد و گفت: يتو

ذارمت  یکنم و م یم داتیپ یسنگم باش ریبرمت. ز یمن به زور م يای! خودتم ني. مجبوریکن یاون مراسم شرکت م يتو -

 . خونه که نه، تا خود حجله.یکن یبه عروس و داماد. آخر شبم تا خونه بدرقه شون م یصندل نیتر کینزد يرو

 بدتر؟ نی. شکنجه از ااوردیسرم ب ییبال نیشد بخواهد همچ یباز مانده بود. باورم نم دهانم

اگه  یمادر ما. مطمئنم حت شهی. مادر تو ممی. تو و مامانت. ما که مادر ندارنیبر یم یفردا صبحشم واسشون صبحونه عروس -

 . چطوره؟میگیم کیمشترکشون رو تبر یروز زندگ نیو اول میریدنبالتون. با هم م امی. خودم مدهیمنم ازش نخوام انجام م

 کردم و قورت دادم. دایدر دهانم پ یخشک بود. به زور آب میگلو

 با توام، چطوره؟ -

 . تمام قدرتم را جمع کردم و به زحمت گفتم:دمیلبم کش يرا رو زبانم
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 چرا؟ -

 "؟یهست یهمه عصبان نیچرا ا"بود  نیمنظورم از چرا ا شتریب

 ساز! عهیشا اریبودم. همان دان دهیبود که وصفش را شن یترسناک اریهمان دان نی. ادمیترس یم اریدان نیآمد. عقب رفتم. از ا جلو

و  ینیزنش بب يکه عشق رو تو چشما نی. واسه ایمرد زن دار خواستگارات رو رد نکن هی دیبه ام گهیکه د نیاچرا؟ واسه  -

 نیکه خسته شدم از ا نیدور. واسه ا يو بنداز یدندون لق رو بکن نیکه ا نی. واسه ایشرمت بشه که بهش فکر کن گهید

از  یتون یکه نم یکه انقدر بدبخت نی. از اادیهمه ضعفت بدم م نی. از اارمحوصله تب و لرزت رو ند گهیاحساس مسخره تو. د

 خوره. یحالم به هم م یکه دوستت نداره دل بکن یکس

 زدم؟ یبود؟ حالش را به هم م زاریاز من ب اریخم شد. دان زانوانم

ازدواج  گهیزن د هیا رو دوست داره. ب گهیزن د هیتعلق داره.  گهیزن د هیکه اون به  ینیب یاونجا به چشم خودت م يایم -

 يریبگ ادی. یانقدر تو بروز احساست تابلو نباش يریبگ ادی دی. شايعشق احمقانه ت بردار نیدست از ا دیکنه. اون وقت شا یم

 که واست تب کنه. يریبم یواسه کس

 یش از من به هم مگفت حال یکه م نیبود. ا اکوید یاز عروس شتریب یلیخ اریدان يدادم. شوك حرف ها هیتک يآجر وارید به

 تعارف نداشت. یکه با کس اریرا نشان نداده بود؟ دان نیخورد. چرا تا به حال نگفته بود؟ چرا با رفتارش ا

 هم در جانم نمانده بود. ختنیتوان گر یتر آمد. حت کینزد

 تلخه؟ قتیحق ؟يمرد ؟یچرا بند رفت ه؟یچ -

 وارید يع شدم. مچاله شدم. گم شدم. دستانش را دو طرف سرم رواش جم هیسا ریرا پوشش داد. ز فمیبلندش اندام نح قد

تند و داغ بود.  شی. االن است که مرا بکشد. نفس هارمیقطع شد. حس کردم االن است که بم دنمینفس کش يگذاشت. هوا

 سوزاند. یپوست صورتم را م

 ادیاما تا اسمش م ه،یواسم کافکه سالمته  نیهم یگیم یکنم، ه یبهش فکر نم گهید یگیم یتمومه، ه یگیم یه -

 یتمومش م یک ست؟ی. بس نیکن یضعف م يشنو ی. تا صداش رو میکن یرنگ عوض م ادیم شی. تا حرفش پيریمیم

و دست بردار. دست بردار  نیو بب ایخب ب ؟هم هست شتریب ینیکه به چشم خودت شب ازدواجش رو بب نیاز ا یعنی ؟یکن

 شاداب. دست بردار.

 باال برد. یرا کم شیشد؟ صدا یرد نم یکس از آن کوچه لعنت چیتوانستم. چرا ه یبودم. نم دهیفس بکشم. ترستوانستم ن ینم

 ؟يد یچرا جواب نم ؟یزن یچرا حرف نم -

 ام گذاشتم. نهیس يرا رو دستم

 .نمیبب ریسرت رو باال بگ ستم؟یشاداب؟ مگه با تو ن -

 کرد؟ ینم میجمله رها نیخورد. چرا غم ا یاز من به هم م حالش
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چشمانش نگاه کنم. کمبود  يقدرت نداشتم سرم را عقب بکشم. مجبورم کرد تو یاش گرفت. حت يانگشتان قو انیرا م فکم

 کرد. یهوا داشت خفه ام م

 شاداب؟ -

اومتم مق مشیصدا زدن مال نیتوانستم اشکم را کنترل کنم، اما ا یبودم م دهیکه ترس یکردم، اما نشد. تا وقت یسع یلی. خنشد

را دنبال کرد. از چشم  میاشک ها ریشدند. با نگاهش مس ریقطره قطره سراز می. سد چشمانم شکست و اشک هادیرا درهم کوب

 و گفت: دیکش یقیخودش بود. نفس عم دستکه  ییگونه و سپس چانه ام، جا يتا رو

 کنه. یم يا هیچه گر نی. ببابوی میباز به اسب شاه گفت -

 برد و گفت: بشیج يرا تو شیه گرفت. دست هافاصل یکرد و کم ولم

 ؟يدیاز من ترس ای اکو؟ید یعروس ه؟یاشکا واسه چ نیاالن ا -

 خواستم. یتوانستم حرف بزنم. نم ینم

 شه دو کلمه باهات حرف زد. یخوب بود. نم یلیخ شهیم ریدونستم تو چرا انقدر زود اشکت سراز یاگه من م -

 زنم. آن وقت اسمش را گذاشته بود حرف زدن. یه بود حالش را به هم مسر حد مرگ ترسانده بودم. گفت تا

 .يزرد کرد يجور نیکه ا ستمیبرو داخل. االنه که نگرانت بشن. اشکاتم پاك کن. آدمخور ن -

 .دمشیکش نیزم يشدم و رو الشیخ یجدا کردم. چادر از سرم افتاده بود. ب واریو بدنم را از د دمیصورتم کش يرا رو دستم

 شاداب؟ -

 اما برنگشتم. نگاهش نکردم. ستادمیا

 .رمیگ یروشن باشه. باهات تماس م تیگوش -

 ندادم. در را باز کردم. جواب

 ندارم. یدم خونه. شوخ امیشاداب! خاموش باشه م -

 من! ینداشت، حت یکس شوخ چیبود. با ه نیشک نداشتم هم اریکه در رابطه با دان يزیتنها چ به

 

 :اریدان

هم  نیشد تندتر از ا ینبودم. الزم م مانیاش کبابم کرده بود، اما پش دهیمظلومانه و صورت ترس يته بود. اشک هاسوخ دلم

باالتر از محله آن ها پارك کردم و  ابانیداشت و شاداب از حدش خارج شده بود. چند خ يحد يزیکردم. هرچ یبرخورد م

گرفته و لرزانش محاسباتم را به هم زد. به  يشد، اما صدا یآرام م دیربع با کیشماره اش را گرفتم. طبق محاسباتم بعد از 

 که در جواب دادن به خرج داده بود خنده ام گرفت. یسرعت

 ؟یکن یم هیگر يتو هنوز دار -

 امشب ترسانده بودمش. یکردم آرام باشم. به اندازه کاف ینزد. سع حرف



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٤٣٩ 

 ؟یکردن و جواب ندادن حرف بزن هیگر يبه جا شهیم -

 .دمیدماغش را شن دنیباال کش يداص

 تونم. ینم -

 فرو رفتم. یصندل يرا باز کردم و تو کمربندم

 ؟یتون یچرا نم -

- ... 

 کارت کردم؟ ی. بابا مگه چهیشاداب خانوم؟ بسه گر -

 .دیچیپ یگوش يباد تو زوزه

 االن؟ ییکجا -

 .اطیتو ح -

 کردم؟ یآرامش م دیچطور با توانستم آرامش کنم؟ اصال یدستم نبود چطور م يجلو یوقت

 ؟یت رو بگ هیگر لیدل يخوا ینم -

 نا نداشت. شیزد. صدا هق

 زنم. یحالش رو به هم م ای زارهیبهم نگفته بود ازم ب یتا حاال کس -

 کرد؟ یم هیگر نیخنده ام را نشنود. به خاطر ا يدهانم گرفتم تا صدا يرا جلو دستم

من که به جز با خبر بودن از  زونتونم؟یزنن که انگار آو یحرف م يجور هیچرا  ؟نیمگه من مجبورتون کردم که تحملم کن -

 یزنگ هم نم گهیپرسم. د یحالتون رو هم نم گهیکنم. د یکنه تموم م یم تتونیاگه اذ نمینخواستم. هم يا گهید زیحالتون چ

 زنم.

 بود. دهیبار واقعا رنج نی! انه

 يکار دارم به آقا یرو خراب کنم. من چ شیخوام زندگ یم ایبرادرتونم  یاحم زندگانگار مز نیکن یباهام رفتار م يطور هی -

در  يجور نیکه ا نیدیاز من د یچ ست،یحرکت ناشا هیربط،  یحرف ب هیتماس،  هی ن؟ینیب یاصال منو دور و برش م ؟یحاتم

رو بدزدم؟ هنوز منو  گهینفر د هیمرد  ام که بخوام یام که به مرد متاهل چشم بدوزم؟ آدم یمن آدم ن؟یکن یمورد من فکر م

دارم به خودم مربوطه. اگه  یگذره و چه حس یم یدلم چ يکه تو نیبرادرتون رو زدم، اما ا دیوقته که ق یلیمن خ ن؟ینشناخت

 دارم؟ یحاتم يآقا ایواسه شما  ينه به شما. من چه خطر شهیهست به خودم وارد م یبیآس

 کند. یرا. سکوت کردم و اجازه دادم خودش را خال زیبود، همه چرا اشتباه برداشت کرده  زیچ همه

کردم شما هم بودن با  ی. من فکر منیو پشت سرتون رو هم نگاه نکن نیخوره بر یحالتون از من به هم م یلیاالنم اگه خ -

. من عادت ندارم خودم کردم ینم تتونیلحظه هم اذ هیدونستم  ی. به خدا اگه ممیدونستم مزاحمتون ی. نمنیما رو دوست دار

 به ... دهیقدر دوستش داشتم به خاطر غرورم گذشتم. چه رس ونکنم. از برادرتون که ا لیتحم یرو به کس
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 قابل تحمل بود. با تمام وجود داد زدم: ریتکه آخر حرفش غ نیچسباندم. ا آمپر

 .گهیبسه. حرف نزن د -

را از صورتم دور کردم و  یفرمان گذاشتم. گوش يرم را روهم قطع شد. س دنشینفس کش يصدا چ،یاش که ه هیگر يصدا

خواست خونسرد باشم. آرام باشم؟ مگر خودش مرد نبود؟ مگر  یچطور از من م ییگشودم. دا میها هیهوا را به سمت ر ریش

 ... نی... ا نیمرد سخت است ا کی يدانست چقدر برا ینم

 ... اریآقا دان ن؟یالو هست ار؟یآقا دان -

 من بحران زده. يمرحله را بحران گذاشته بود. بحران پشت بحران برا نیاسم ا ییود که دانب بیعج

 ار؟یآقا دان -

کنم، تا خودم  رونیرا از سرش ب اکویگفتن ها را درست کنم. تا فکر د اریآقا دان نیقدر صبور نبودم تا بتوانم ا نیشد. من ا ینم

بردم. محال  یگرفتم و به خانه خودم م یدستش را م رانیاز ا اکویرفتن د بود؟ به محض يدلش جا کنم. اصال چه کار يرا تو

شد  یاثبات خودم. آن وقت مجبور م يفرصت داشتم برا یبدهند. آن وقت کل یجواب منف شتندکه به من دا ینیبود به خاطر د

من آدم حرف زدن نبودم. توانستم لمسش کنم سخت بود.  ینم یطور که حت نیسخت بود. ا يطور نیدوستم داشته باشد. ا

 خودم کنم؟ وجهلمس عالقه شاداب را مت یحرف و ب یتوانستم ب یحرف زدن را دوست نداشتم. چطور م

 ن؟ییکجا ن؟ی. خوبنیجواب بد اریآقا دان -

 را فشار دادم و گفتم: بشیکرده بود. س تیهم سرا میگردنم به گلو درد

 هستم. -

 نه؟ ای نیپارك کرد ن؟ین. پشت فرمونیفکر کردم تصادف کرد يوا -

 اعصاب مرا زده بود و ... شهیر شیبه کل فراموشش شده بود. با حرف ها هیگر

 .نینباش یزنم. فقط عصبان یحرف نم گهیخوبه؟ منم د نیشما بگ ی. هر چدیاصال ببخش -

 گذشت. یام از وسط جهنم م یزندگ يچه بدبخت بودم که تمام راه ها من

 ار؟یآقا دان -

 چشمانم را پوشاندم و گفتم: يدست رو با

از  شتریخواد تو ب ینه نگران خودم. فقط دلم نم اکوامیزنم به خاطر خودته. من نه نگران د یم یدختر جون اگه حرف نیبب -

اگه  ؟یزن یحالمو به هم م ای زارمیکه من از تو ب نهیبه خاطر ا نای. به نظر تو ایکن تیاحساس اشتباه خودت رو اذ هیبابت  نیا

 ؟یدون ینم نویندارم. هنوز ا یسیرودروا یگفتم. من با کس یبهت م دمبود که اول همه خو يزیچ نیمچه

 !میگلو آخ

بودنت سوء  یهمه احساسات نیخوام از ا ی. من نمستنین اکویباشه همه مثل د ادتیخوبه، اما  یلیخ یکه انقدر مهربون نیا -

 یم يتو چطور طیشرا نیواسه نامردا. با ا ازهیامت هیاز حدت  شیبودن ب شکننده نی. ایشناس یاستفاده بشه. تو مردا رو نم
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رو به رو شو.  اتیتر با واقع یکم منطق هیکم مقاومتت رو ببر باال.  هیکه  نهیتموم حرف من ا ؟ياریجامعه دووم ب نیتو ا يخوا

 .نیانقدر حساس نباش، هم

 جواب داد: آرام

 باشه. -

 توانستم کش دهم. ینم نیاز ا شیزدم. امشب را ب استارت

 که دست از سرت بردارم. درسته؟ نهیباشه واسه ا نیا -

 و گفت: دیکش یآه

 یوقت ی. من حتستیکار کنم. دست خودم ن یبره، اما چ یبودن رنج نم یهمه احساسات نیکس به اندازه خودم از ا چیه -

 تونم. یکردم، اما نم یسع یلیه خدا خشه. ب یبده، اما درست نم یلیدونم خ یکنم. م یم هیخوشحالم بازم گر

 را جا زدم و گفتم: دنده

 واست. هیخوب نیتمر اکوید ینداره. عروس یبیع -

 :دینال

 نه. یکی نیقبوله. ا نیبگ یکنم. هر چ یخواهش م -

 .میایقدر از دستش شکار بودم که محال بود کوتاه ب آن

 م؟یتسیمگه ما دوست ن ؟یبرادر من نباش یتو عروس شهیمگه م -

 کرد. التماس

 .نیتو رو خدا! انقدر بدجنس نباش -

 داد. یجواب نم ییدا روش

 .ياز کوپنت رو اعصاب من قدم زد شتری. امشب بگهیبرو بخواب د -

 ترسناکتون. افهیبا اون ق نیبود منو سکته بد کیکار کردم؟ شما نزد یمن؟ من چ -

 کار مادرها بود. نیخواست. من راهش را بلد نبودم. ا ین مکرد يخواست. مادر یمادر م طیشرا نیمادر داشتم. ا کاش

 .یشیم یو دختر حرف گوش کن یخون یتوپ تانک فشفشه نم يِواسه من کُر گهیدر عوض د -

 کرد. یجمله خال کی يرا تو حرصش

 !نیبد یلیخ -

 مادر و تنها رها کرده بودند. یبودند که مرا ب ییمعصومانه اش لبخند زدم. من بد بودم، اما بدتر از من آن ها یسادگ به

 

 :شاداب

 آوردم و گفتم: نییرا پا میگذاشتم و صدا یدهانه گوش يرا رو دستم
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 بهم نرسه. اریکه دست دان ییدونم. هر جا ینم -

 کرد. یماندن مکالمه ام خنث یمخف يتبسم تمام زحمات مرا برا ادیفر

رفتم.  یتو بودم نم يمنم جا شه؟یهم م یرفتن زورک یوسکاره ست اصال؟ مگه عر ی. اون چیسمیغلط کرده مردك ساد -

 خودش بره. نیرم. افش یخونه ما، منم نم ایآها، ب ؟يبر يخوا یبارون کجا م نیفقط تو ا

 را بستم و گفتم: میمانتو يصورت و شانه ام نگه داشتم و دکمه ها نیرا ب یگوش

 کنم. تو نگران نباش. یم يفکر هی. امینه! اونجا نم -

 د.ز غر

برادرشه نا  یسرش شلوغه. عروس ی. مگه شهر هرته که به زور متوسل شه؟ بعدشم اون االن کلیترس یم يخودیبابا تو ب -

 . مطمئن باش کال تو رو فراموش کرده.یسالمت

 سرم انداختم و کاپشنم را بغل زدم و گفتم: يرفت. با عجله شالم را رو یداشت از دست م زمان

 ؟يندار ي. کارگهی. برم دچونمیرو هم بپ نایمامان ا يجور هی دی. باستیفقط اون ن -

 :دیسر و وضع من چشمانشان گرد شد. مادر پرس دنیو مادر حاضر و آماده نشسته بودند. با د يشاد

 کجا؟ -

 مقنعه راندم و گفتم: ریرا به ز میموها

 برم اونجا؟ دیاومده. با شیپ یمشکل هیاز شرکت زنگ زدن. انگار  -

 شه؟یم یچ یعروس ؟یچه مشکل ل؟یبعدازظهر روز تعطاالن؟  -

 داد. یمادر کار دستم م يصبر کنم. سواالت رگبار دیدانستم نبا یم

 . خداحافظ.یچیاگرم نه که ه ام،یم دمیهم اگه رس یشده. واسه عروس یچ نمیبب رمیمنم دارم م -

 يماه وحشتناك بود. کاله کاپشنم را رو نی. باران فرورددهانش را باز کرد. امان ندادم و به سرعت باد از خانه خارج شدم مادر

سه روز را در وحشت گذرانده بودم. وحشت شرکت در  نیکند. تمام ا میدایپ اریترسم دان ی. مدمیدو ابانیسرم گذاشتم و تا سر خ

س و داماد گرفتن با عرو يادگاری. وحشت عکس اکوید یعروس يبرا دنیزدن و کل کش ت. وحشت دساکوید یمراسم عروس

که گفته  ییبه تمام کارها اریدانستم دان ی! ماکوید یعروس کیک م،یدر گلو یعروس کیکردن ک ری. وحشت گاکوید یدر عروس

 .اکوید یعروس يزوج خوشبخت فردا کی يکند. فکر کن! صبحانه بردن برا یبود مجبورم م

مرد به اصرار، مرا به جشن  کیکه  ي، امروز روزصبح وصال شیامروز، امروز که قرار است شبش شب زفاف باشد و فردا و

سوم  نیامروز، هم ش،یایاست و من، و من، و من، شاداب ن نیسوم فرورد ر،یو دلگ یروز باران نیخواند. امروز ا یگرفتنش فرا م

ذره  یکه حت نیباشم، نه ا یکه ناراض نیباشم، نه ا یکه شاک نیبارم. نه ا یشوم و م یآسمان م يتو يهمرنگ ابرها نیفرورد

تا خدا او را به  دمیاش کردم. من او را به خدا بخش یرا نذر سالمت اکویازدواج حسادت کنم، نه! من د نیدر ته دلم به ا يا

 يکه مدت ها برا یها شرکت در مراسم نیا همهاما با  اکو،یداشتن د يبرا اقمیبرادرش ببخشد. من گذشته بودم از تمام اشت
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من  يکه به جا يدیلباس سف دنیاما د دم،یکش یکردم، آه نم یسخت بود. حسادت نم دمیچ یرا م خودم صحنه به صحنه اش

دامادش رو بود. چطور  يکه دست دلم برا یآوردم. سخت بود. نشستن در مجلس ینشسته بود را تاب نم گریزن د کیبر تن 

 شد؟ یشد، نم یهم معذب ممسخره بود، نبود؟ او  م؟یبگو کینگاه کنم و تبر شیدر چشم ها نستمتوا یم

 مرا سوار کند. سوار شدم و آدرس را گفتم. يشد که از سر دلسوز دایپ يعبور یتاکس کی باالخره

شاداب تمام نشود، آن وقت  نیمن، ا نیشب اگر صبح شود و اگر ا نیشود. امروز اگر شب شود و ا یتمام م زیهمه چ امروز

کت و شلوارها  نیخوش دوخت تر يرایکند. قامت مردانه اش پذ یم يم دامادشود. امروز اسطوره من حما یتمام م زیهمه چ

من، مرد من، اسطوره من بله  ياکوی. امروز که دردیگ یتعهد در بر م جنساز  ياش را حلقه ا يشود و دستان بزرگ و قو یم

که  یشود. امشب، سند آغوش یاسطوره م یشود، ب یقهرمان م یشود و شاداب ب یمن پاك م تیمالک میم د،یرا به عاقد بگو

 شود و من ... یزده م گرید یمن بود، به نام زن يآرزوها نهیمن، کعبه آمال من، مد يآرزو تینها

از کنار  ابانیخ يکه هر روز تو ییمرد مثل همان ها کی. یحاتم اکویشود به نام د یمتولد م يو مرد ردیم یاسطوره م امروز

از نامشان به جا مانده. امروز من با  يادیکه مردند و فقط  ییاسطوره ها ی. مثل تمامردیم یکنند. امروز اسطوره م یمن عبور م

سپارم. نه  یرا به زنش، به محرمش، به همسرش م یحاتم اکویکنم و د یقلبم دفن م ستانگور يدست خودم اسطوره ام را تو

که حسادت  نیسوزد. نه ا یام م نهیس انیقلبم مکنم. انگار  یدلم حس م يرا تو يزیکه حسادت کنم، نه، فقط سوختن چ نیا

 عشق شدن است. یآرزو شدن است. از ب یاسطوره شدن است. از ب یاز ب ست،یسوزش از حسادت ن نیکنم، ا

 گفت: راننده

 جاست؟ نی. هممیدیخانوم رس -

 يسلخ رفتند. من هم کفش هاحرف به م یو ب عیو مط ستادندیحس، اما ا یسر بودند، کرخت، ب میکردم. درست بود. پاها نگاه

 یاش را فرا م یمسلخ قربان شهینباشم، اما هم نجایباشم. فرار کرده بودم که ا نجایکردم و رفتم. قرار نبود ا یرا همراه سمیخ

 که ... يبرج سنگر گرفتم و زل زدم به خانه ا کی يورود واریبودم؟ پشت د سیخ نیچن نیمن از اشک ا ایخواند. باران بود 

از  کیموز يوزنم را تحمل نداشتم. صدا گریدانم! اما آن قدر بود که د یساعت؟ دو ساعت؟ نم کیمنتظر شدم؟  چقدر

که  قیتر. آن قدر حساس و دق قیشد و چشم و گوش من هر لحظه حساس تر و دق یساختمان رو به رو هر لحظه بلندتر م

 .نمیگرفتم تا خوب بب واریم. دستم را به لبه دص دادیباالتر تشخ ابانیعروس را از چند خ نیماش يبوق ها يصدا

 .دیسرخ و سف يشده با گل ها يگلکار اهیس نیماش کی دمید و

 .ستادیکه ا دمید و

 شد. ادهیکه راننده پ دمید و

 که در را باز کرد. دمید و

 شد. ادهیپ يمرد دمید و

 .دیخند یکه م دمید و
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 .دیجلو دو لمبرداریکه ف دمید و

 را دور زد. نیل عروس را گرفت و ماشکه دسته گ دمید و

 عروسش باز کرد. يکه با همان لبخند معروفش در را برا دمید و

 شدن کمک کرد. ادهیپ يکه خم شد و به عروس برا دمید و

 را محکم گرفت. شیکه عروس بازو دمید و

 گوسفند آوردند. دمید و

 .ندیبداماد پنهان کرد تا خون ن نهیس يکه عروس صورتش را تو دمید و

 که داماد کمر عروس را نوازش کرد. دمید و

 خون گذشتند. يکه با هم از رو دمید و

 که وارد آپارتمان شدند. دمید و

 ... دمید و

 .نمیب ینم زیچ چیه گرید که

 خوبه مال تو!  يآرزو یهرچ -

 شد. تمام

 

 :اریدان

خواست از آن فضا  یدلم م یکنم. حت دایجات پگوشم بگذارم تا از آن همه سر و صدا ن يرا رو میخواست دست ها یم دلم

شد در سکوت و آرامش و بدون  ینم یعنیچه بود؟  يو داد برا غیهمه ج نیبروم تا مغز سرسام گرفته ام را آرام کنم. ا رونیب

 ...اما  نم،یکه شاداب را بب دیام نیبرگشتم. به ا عی. سردمیرا شن بالکنباز و بسته شدن در  يجشن گرفت؟ صدا اهویه

 جون؟ ییدا يستادیا نجایچرا ا -

 کردم و گفتم: یپوف

 مشکل دارم. یمن با شلوغ -

 .ستادیو شانه به شانه ام ا آمد

 شاداب؟ ومدنیبا ن ای یبا شلوغ -

 فرو بردم. میموها يام را تو پنجه

 هر دو. -

 ؟یباهاش تماس گرفت -

 که قصد رفتن نداشتند نگاه کردم. يا رهیت يابرها به
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 ار.هزار ب -

 و ادامه دادم: دمیفشردن موها، سرم را به عقب کش با

 ده. یهوا آواره شده. معلومه که جواب نم نیام هست. از ترس من فرار کرده. از ترس من تو ا یعیده. طب یجواب نم -

 شدم. رهیخ ییمتفکر دا مرخیو به ن ستادمیا کج

 یتو دلش بود به من م یآورد. هر چ یبه من پناه م طیشرا نیتو بدتر شهی. بدجورم خراب کردم. شاداب همییخراب کردم دا -

شده. تنها  دیکنه، ازم ناام یکارش کردم که حاال داره ازم فرار م یچ نی. ببختیر یمن م شیاشک داشت پ یگفت. هر چ

 بشم دورش کردم. کاش ... کیکه بهش نزد ییست. به جایباهام راحت ن گهیپناهگاهش رو خراب کردم. د

 .دمیچرخ ابانید حرف زدن نداشت. دوباره رو به خقص ییدا

چند روز رو هم تحمل کرده بودم. حاال کجا دنبالش بگردم؟ کجا برم؟ االن  نی! کاش اییکاش به حرفت گوش داده بودم دا -

 هوا کجا رفته؟ نیکجاست؟ تو ا

 از صد بار مواخذه بدتر بود. ییگردنم فرو بردم. سکوت دا ينرده ها گذاشتم و خم شدم و سرم را تو يرا رو آرنجم

 ختنیتونم اشک ر یم يدارم. چه جور رتیسرم غ ریمردم. خ یاما نتونستم. ناسالمت ،ییشه دا يجور نیخواستم ا ینم -

 به خدا سخته. ،یی! سخته دااکوید ؟یتحمل کنم؟ اونم ک گهیمرد د هیشاداب رو واسه 

به نکوهشش، لب فرو  یحت ای دشییداشتم، به تا اجیاو احت يحرف ها به یاز هر کس شتریکه ب یطیزد. در شرا یحرف نم نه،

 بسته بود.

 دهی. تا حاال ندختیر یاشک م یلعنت يابرا نی. مثل ادیلرز یتونست نفس بکشه. فقط م ینم یبود که حت دهیاون قدر ترس -

 زدم که ... سرش داد يزنگ زدم بهش که مثال آرومش کنم. طور یوقت یوحشت کنه. حت يجور نیبودم ا

 بدهم سرم را چرخاندم و گفتم: تمیدر موقع يرییکه تغ نیزد؟ بدون ا یحرف نم چرا

 ؟ییدا نیزن یچرا حرف نم -

شانه ام گذاشت و  يسرزنش! دستش را رو یبود. حت یخال یگرفت و به من داد. چشمانش از هر حس ابانیرا از خ نگاهش

 گفت:

 داره نه چنگ و دندون نشون دادن. اجیاحت يکجاست. اون دختر االن به دلدار یدون یهمون بهتر که نم طیشرا نیبا ا -

 بود؟ نیتمام حرفش هم ن؟یشد. هم دیناام دمیام

زده گردنت فقط کار رو از  رونیرگ ب نیاما ا ،یکن داشیکردم پ یکمکت م یخودت رو کنترل کن یتون یدونستم م یاگه م -

 کنه. یکه هست خراب تر م ینیا

 دانست شاداب کجاست؟ یم ییاست کردم. دارا ر کمرم

 ن؟یشما ازش خبر دار -

 به چشمانم زل زد. يکرد و با خونسرد نییرا باال و پا سرش
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 ن؟یگ ینم یچیپس چرا ه -

 لبش را گاز گرفت. گوشه

 که توسط تو قبض روح بشه. نیبارون سرما بخوره تا ا ریاون دختر ز دمیم حیچون ترج -

 کردم. یرا بازرس ابانیو بم خ ریدوباره خم شدم و تمام زباران بود؟  ریز شاداب

 ؟ییکجاست دا -

 مورد را هم به خاطر نداشتم. کی یام چند بار التماس کرده بودم؟ حت یطول زندگ در

 کنم. یخواهش م -

 و کوتاه اومد. دیبود حالم را فهم اریلجوج بودند، اما چون دان چشمانش

 يخوا یامروز وقتشه. م ،یدرستش کن يخوا یکه برخورد امروزت سرنوشت سازه. م گمیم نمیاما ا گمریالیباشه. بهت م -

 .یخود دان گهیبازم امروز وقتشه. د ،یخرابش کن

 را دراز کرد. دستش

 شده. یاون ساختمون مخف يجلو اومده  واریدو تا آپارتمان اون ورتر، رو به رو، پشت د -

 دم؟ید ینم يزیچ توانستم تا شدم. پس چرا من یکه م ییجا تا

 اونه؟ نیاز کجا مطمئن ش؟ینیب یکو؟ شما از کجا م -

 باال انداخت و گفت: يا شانه

 ایپاد  یخاص رو م يخونه  هیکشه و  یسرك م یواشکی یکنه و گاه یم میگوشه خودش رو قا هیهوا  نیکه تو ا یکس -

 عاشق! ایدزده 

 .دیزده نگاهش کردم. خند رتیح

 سربازم. هینرفته که، من  ادتی -

 اما ... دم،یعجله به سمت در دو با

 کار کنم؟ یرو چ اکوید -

 سرفه خشک زد و گفت: نیچند

 داره. اجیبهت احت اکویاز د شتریاون با من. شاداب ب -

خدا خدا کردم که نرود. نرفته بود. پشت  ابانیبه خ دنی. تا رسدمیپر نییپا انیدر م یکیآسانسور شدم و پله ها را  الیخ یب

داد. آه از نهادم بلند  یصدا م شیو دندان ها دیچک یم شیرا بغل زده بود. آب از سر و رو شینشسته و زانوها نیزم يرو وار،ید

نشان  یاما عکس العمل د،یزدند. به زور پله ها را باال رفتم. مرا د یم غیشاداب بود؟ شاداب من؟ انگار به بند بند تنم ت نیشد. ا

 گفت: دهیبر دهیو بر دیرط وحشت گشاد شدند. کنارش زانو زدم. به زور تنه اش را عقب کشنداد. تنها چشمانش از ف

 .رمیم یتونم. م ی. نمنیبسه. تو رو خدا منو داخل نبر یشد، ول نیکه خواست ی. هموندمیاومدم. د -
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چشمم باز کرد.  شیرا پزده اش  خیدختر چه کرده بودم؟ مشتش را جلو آورد. انگشتان  نیچه کرده بودم؟ من با روح ا من

 .دمیرا کف دستش د اکوید دهیسیعکس خ

 به زنش. نیمن باشه. بد شیپ ستیدرست ن گهیعکسش. د نمیا -

نتوانستم طاقت  گریآمد. د نییلبش پا يدستش گذاشتم و مشتش را بستم. مثل بچه بغض کرده. گوشه ها يرا رو دستم

. دی. مقاومت نکرد. فقط بغضش ترکدمیاش را در آغوش کش دهیو سرما د فیگذاشتم و جسم نح نیزم ي. زانوانم را رواورمیب

 زار زد: يخفه ا يکرده باشد، با صدا دایکه مادرش را پ يا دهیترس يکتم را چنگ زد و مانند جوجه 

 !اریآقا دان -

ام دور کردم و به  نهیبازوانم نگهش داشتم تا هق هقش آرام گرفت و از لرزش بدنش کاسته شد. سرش را از س انیقدر م آن

 شدم و گفتم: رهیچشمان سرخ و تبدارش خ

 .میپاشو بر -

 عضالتش را حس کردم. عقب رفت. انقباض

 تو اون خونه؟ نیمنو ببر نیخوا یکجا؟ م -

 را پاك کردم و گفتم: شیکف دست اشک ها با

 دورت کنم. نجایخوام از ا یبرمت. اتفاقا م ینه. اونجا نم -

 شد. شل

 ن؟یگیراست م -

 و گفتم: دمیچیرا درآوردم و دورش پ کتم

 اونجاست. نی. ماشنگیداخل پارک میآره. پاشو با هم بر -

 را به شدت تکان داد. سرش

 .امینه اونجا نم -

 نکردم. اصرار

 جا بمون تا برگردم. نیباشه. پس هم -

 داد. به من اعتماد داشت؟ هیتک وارید به

 شاداب؟ -

 را گرفتم. شینکرد. بازو نگاهم

 . باشه؟یکه گرم ش ییخوام ببرمت جا یکنم. االنم م یمجبور نم يکار چیشاداب؟ من تو رو به ه -

 لب گفت: ریز

 باشه. -
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 جا بمون تا برگردم. باشه؟ نیهم -

 را بغل کرد و گفت: شیزانو

 باشه. -

را برداشتم  اکوید نیماش چییسوطور سرعت عمل به خرج نداده بودم. از داخل آپارتمان  نیزمان فرارمان از کردستان هم ا یحت

 آمد و گفت: شیزدم. پ شیزد. صدا یبود و با دوستانش حرف م ستادهیو با چشم دنبالش گشتم. کنار ستون ا

 ؟يبارون بود ریز ه؟یچه سر و وضع نیا -

 کردم؟ یم هیرفتنم را توج دیدادن نداشتم، اما چگونه با حیتوض وقت

 برم. دیاومده که با شیواسه من پ يکار هیاما  ،یشیدونم ناراحت م ی. منیبب -

 در هم رفت. شیها اخم

 ؟يمنو تنها بذار یشب نیتو همچ شهیمگه م ؟يچه کار ؟یچ یعنی -

 هیتوج يکس را نداشت. زبانم برا چیشاداب ه یرا داشت. زنش را داشت. دوستانش را داشت، ول ییدا اکویشد، اما د ی. نمنه

 .دمیرا از پشت سر شن شید. صداام ش یناج یی. دادیچرخ یکردن نم

 . بجنب پسر. معطل نکن.یینجایتو که هنوز ا اریدان -

 گفت: یبلند و عصب اکوید

 شده؟ یکجا بره؟ چ ؟یچ یعنی -

 محکم و مقتدر گفت: ییدا

 .دمیم حیتوض اکوی. من واسه داریتو برو دان -

شاداب  شیزدم. پ یام بوسه م ییروز بر دستان دا کیرا ببوسم، اما قطعا  یمدت عمرم هرگز دلم نخواسته بود دست کس یط

 نیآخر يرا روشن کردم و رو يشود. بخار نیسانت هم تکان نخورده بود. کمکش کردم سوار ماش کی یحت شیبرگشتم. از جا

 شدت سرما قرمز شده بودند. ازاش، صورتش، همه  ینیدرجه گذاشتمش. انگشتانش، ب

 .یگرم ش تا يبخار چهیدستات رو بذار رو در -

 هنوز بسته بود. آهسته گفت: مشتش

 زده. خیپاهام  -

 شدند. یکردم خرد نم یکه به آن ها وارد م ياز شدت فشار میبود که دندان ها ییخدا

 .یشیلباسا خالص م نیاز شر ا یکم تحمل کن هی. میرس یاالن م -

 ن کردم و گفتم:را روش جیهم سردتر بود. پک رونی. خانه من از بمیرو یکجا م دینپرس یحت

 .نجایا ایب -

 دست گرمکن در آوردم و گفتم: کیسرم آمد. به اتاق بردمش. از کمد  پشت
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 آب شه. ختیتا  ری. برو دوش بگزیحوله تم نمیحموم اونجاست. ا -

 و به حمام بردم. دمیگنگ بود. دستش را گرفتم و کش نگاهش

 شه. خب؟ یکس هم مزاحمت نم چیه ،یکن یجا عوض م نیلباسات رو هم ،یکن یدر رو قفل م ن،یبب -

 و گفت: دیپلک متورمش کش يرا رو دستش

 .یمرس -

 یهم داشت ي. کاریشلواره رو اندازت کن نیا يجور هیتخت که  يذارم رو یم زایجور چ نیو ا رهیواست چند تا سنجاق و گ -

 زنگ رو بزن. خب؟

 دوشش برداشت و به دستم داد و گفت: يرا از رو کتم

 خب. -

 ریبود، اما ش یکه خال خچالیرفتم.  رونینبود. ب يدوش گرفتن، اما چاره ا کیبه اندازه  یبگذارم. حت شیخواست تنها ینم لمد

 وانیقاشق از پودرش را خودم خوردم و چند قاشق به ل کی. آب که جوش آمد افتمیاز کمدها  یکی يخشک محبوبم را تو

که  یدور سرش و گرمکن ي. با حوله ادیطول نکش ادیو منتظر نشستم. انتظارم ز مدبر رونیاضافه کردم و هم زدم و با قندان ب

 کاناپه زدم و گفتم: يآمد. با دست رو رونیرا باال زده بود ب شیها و پاچه ها نیآست

 .نیبش ایب -

 انداختم و گفتم: شیشانه ها يکه آماده کرده بودم رو ییو نشست. پتو آمد

 ؟يبهتر -

 و گفت: دیاش کش یشانیپ يرا تو حوله

 ممنون. -

 دهانش گذاشتم. يرا تو يرا به دستش دادم و با دست خودم قند ریش وانیل

 بخور. واست خوبه. -

 حلقه کرد و گفت: وانیرا دور ل انگشتانش

 .نیخور یسرما م ن؟یچرا لباساتون رو عوض نکرد -

 شد. یاش کم نم یاز مهربان یطیشرا چیه تحت

 از تو راحت بشه. مالیکنم. بذار خ یعوض م -

 زد و گفت: وانیبه ل یلب

 .سهیخ سیخ ن،یلباستون رو عوض کن نیمن خوبم. بر -

 را هم نصفه کنارش گذاشته. ریمبل جمع کرده و ش يرا رو شیکه پاها دمیبرگشتم د یوقت

 ؟يچرا نخورد -
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 جواب داد: یسادگ به

 .ادیخشک خوشم نم ریاز طعم ش -

 ارش جا شوم.جمع و جور شد تا من هم کن یکم

 ؟یکم دراز بکش هی يخوا یم -

 شرمنده شدم. یبرادرتونه مثال. حساب ی. عروسنیباش نجایا دینه. من بهتره برم خونمون. شما هم نبا -

 گشت. یهوش و حواسش داشت بر م واشی واشی

جا  نی. شب رو همیمونشه که تنها ب یبرگردن. نم یمامان بابات ک ستی. معلوم نير یجا نم چیسر و وضع ه نیتو با ا -

 .ییکنم که به مادرت بگن شب خونه اونا ی. با تبسمم هماهنگ میهست

 و من کرد. من

 .ستیشه که، درست ن ینم -

 .ستیدانستم دردش چ یم

 . خوبه؟نجایا انیو تبسم ب نیافش گمیم یترس یاگه از بودن تو خونه من م -

 جواب داد. عیسر

 نبود. نینه به خدا. منظورم ا -

 زدم و گفتم: ندلبخ

 خوبه؟ -

 انداخت و گفت: نییرا پا سرش

 آره. -

 ترسش ارزشش را هزار برابر کرد. هزار برابر. نیا

 در اتاق رو هم قفل کن. یزنم. خودت با تبسم صحبت کن. بعدشم برو دراز بکش. اگه خواست یباشه االن زنگ م -

 را گاز گرفت و خجوالنه گفت: لبش

 .اریآقا دان من به شما اعتماد دارم -

 را گرفتم و گفتم: نیافش شماره

 دونم. یم -

 تخت نشست. يتا پتو را کنار زد و رو ستادمیا يا گوشه

 یبرادرتون رو خراب کردم. خواهش م یتا آخر عمرم عذاب وجدان دارم که عروس يجور نیآخه ا ن؟یخواهش کنم بر شهیم -

 .نیشرمنده م نکن نیاز ا شتریکنم. به خدا من خوبم. ب

 توالت گذاشته بود نگاه کردم و گفتم: زیم يکه رو اکویعکس سه در چهار د به
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 .رمیتو راهن. اونا که برسن من م نیتبسم و افش -

 و گفت: دیکش یراحت نفس

 کردم. تتونیاذ یلیشد. خ يجور نیکه ا دیببخش -

 دادم. هیتک واریقفل کردم و به د نهیس يرا رو دستانم

 ار؟یآقا دان -

 بله؟ -

 .دیرا دزد شمانشچ

 شه؟یخواد از شهر دور باشم، مث شما. م یقبول شم؟ منم دلم م کیدرولیواسه ارشد مث شما ه نیکمکم کن شهیم -

 .دیطلب یوجودم دوباره در آغوش گرفتنش را م تمام

 .شهیم -

 بود. یچیبود، اما بهتر از ه نیغمگ لبخندش

 ار؟یآقا دان -

 بله؟ -

 ن؟یخشمنو به خاطر امشب بب شهیم -

 و تبسم از راه برسند. نیزودتر افش کاش

 .شهیآره، م ،یاز من فرار نکن گهیکه د یبه شرط -

 اش وسعت گرفت. خنده

 ندارم. يا گهیکنم. من که به جز شما دوست د ینم -

 ! ایاجازه نده خبط کنم. خدا ایخدا

 ار؟یآقا دان -

 بله؟ -

 تونم جبران کنم؟ یم يمن چه جور -

 گفتم:فکر کردم و  یکم

 .شهیشکل جبران م هیفقط به  -

 نگاهم کرد و گفت: اقیاشت با

 قبوله. نیبگ یهر چ -

 فوت کردم و گفتم: رونیرا به ب نفسم

 ؟یهر چ -
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 فکر جواب داد: بدون

 .یهر چ -

 .دمیخند

 خواسته پسرا رو قبول کنن. ممکنه خطرناك باشه ها. دهیدخترا بدون فکر و نشن ستیخوب ن -

 .یر چند مصنوعه د،یهم خند او

 .نیپسرا فرق دار هیشما با بق -

 را باال دادم. می. ابروهادید یم غمبریبود که از گذشته من خبر داشت و مرا پسر پ خوب

 بگم؟ ؟یمطمئن -

چشمم نگاه کرد و بدون  ياش، مطمئن و راسخ تو یپناه یلحظه اعتراف کردم که عاشقم. همان لحظه که با وجود ب همان

 و مکث جواب داد: دیترد يذره ا

 باشه قبوله. ی. هر چنیمطمئنم بگ -

 قدم جلو رفتم و گفتم: چند

 که ... نهیخب شرطش ا -

 نه تکان خورد. انگار واقعا به من اعتماد داشت. د،یترس نه

 ه؟یشرطش چ -

 م:کردم و گفت یرا پشتم مخف می. او اعتماد داشت اما من به خودم مطمئن نبودم. دست هاستادمیوسط ا همان

 .اریآقا دان یبه من نگ گهیکه د نهیشرطش ا -

 

 سوم فصل

 سال و هشت ماه بعد  کی

 : اریدان

 زل زدم و گفتم: نشیو خشمگ یبه چشمان عصب يخونسرد با

 نه.  -

 را برداشت و گفت: فشیک

 . رمیشرکت م نیپس من از ا -

 کردم و گفتم: يگردانم باز یبا صندل یکم

ترم اول ارشد رو که از قضا دخترم هست بفرسته سر سد، برو، به  يدانشجو هیهست که  ییجا یکن یباشه. اگه فکر م -

 سالمت. 
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 و گفت: دیکوب نیزم يرا رو شیپا

 گن.  ی. حداقل بهم دروغ نمستیسر سد هم نفرستن مهم ن -

 را به طرف در گرفتم و گفتم: دستم

 . یهر طور راحت -

 را گرفت. شیجا ياز چشمش رفت و ناباور خشم

  ار؟یدان -

 .دیلرز یگفتنش دلم م اریهمه مدت از دان نیهم بعد از ا هنوز

 برم؟  یگیم یعنی -

 برداشتم و گفتم: یشکالت زیم يظرف رو از

 . یگیگم، خودت م یمن نم -

 مانم. یکه زده ام م یدانست که سر حرف ی. منشست

 ؟يانتخاب کردم. چرا اون موقع کمکم کرد کیرولدیارشدم رو ه شیکار گرا نی. اصال من به عشق ايتو به من قول داد -

  ؟ینگفت یچیچرا اون موقع ه ؟يچرا اون موقع مخالفت نکرد

 دهانم چرخاندم. يرا تو شکالت

خوره، اما بهت قول دادم هر جا خودم رفتم ببرمت. هر جا خودم  یبه دردت نم شیگرا نیگفتم. همون موقع هم گفتم که ا -

با  جهی. در نتستیپروژه مال من ن نیدم و هر وقت خودم بخوام. االنم سر قولم هستم، اما اب صیباشم، هر جا خودم تشخ

 کنم.  یرفتنت موافقت نم

 را در هم قفل کرد. انگشتانش

 . يدیاونجا تازه بهم خبر م یرس یم یفهمم. وقت یکه من اصال نم يریم يجور هی. دمیخودت رو هم د يپروژه ها -

مشکالتش را حل کند، اما هنوز هم در  ختنیکرد بدون اشک ر یم یظر گرفتم. مدت ها بود که سعن ریدقت حرکاتش را ز با

 سخت مجبور بود بغضش را تند و تند قورت دهد. طیشرا

کنم. انگار از  ییخواد من کار اجرا یدلت نم ییجورا هی. يکنم تو با مستقل بودن من مشکل دار یاحساس م تشیواقع -

شه که منم بتونم نظارت کنم. خط بدم، کنترل  ی. باورت نمشهیخالصه م يدفتر يکارا نین تو همم شرفتیپ تینظرت نها

. يد یاما تو بهم فرصت نم رم،یگ یم ادیباشم  طشیدو بار که تو شرا نم،یبدو بار که ب یاالن نتونم، ول دیکنم. خب درسته. شا

 . یشناس ینم تی. استقاللم رو به رسميد یپر و بال نم

تا تمام حواسش  دمیکوب زیم يمن جوجه تازه از تخم در آمده. مشتم را رو يکرد برا یم ی. چه استقالل استقاللدمیخنددل  در

 جمع من شود.
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 ه؟یاونجا چه جور طیشرا یدون یبدتر از صد تا سرباز خونه؟ تو اصال م یطیمح هی يداره به رفتن تو یاستقالل تو چه ربط -

که  حیتفر یخسته و ب يمناطق. دور از تمدن و شهر. سر و کله زدن با کارگرا نیور ترصعب العب يتو يکارگر طیمح هی

 يسرما ایآفتاب  غیت ریناامن. کار کردن ز یو حت کریدر و پ یکمپ ب يتو دنی. خوابستندین یصالح و درست يآدما اشونمیبعض

 یتونم کارگرا رو کنترل کنم. وقت یم یه سخت. بارمیدووم م طیتو اون شرا یکه مردم به سخت یصفر. آخه دختر جون من ریز

. میش یم قهیافته. دست به  یم خطرما هم به  تیامن یحت یشن. گاه یکنن تا چند نفر رو لت و پار نکنن آروم نم یشورش م

شون جمع میتون ینم یوجود گاه نیبازداشتگاه. بازم با ا شونیمید ی. ممیکن یم هی. تنبمیکن ی. اخراج ممیکن یم يکتک کار

 طرفشون زنه.  ننیکه بب يبه حال روز ي. وامیکن

 گفت: جانیآمد و با ه جلو

. سر و کله زدن شمیم ارتیکنم. دست یبه کار کارگرا ندارم. به تو کمک م ي. منم کارستین یکه مشکل یتو باش یخب وقت -

 با کارگرا مال خودت. 

 گفتم: تیرا در هم کردم و با جد میاخم ها د؟یفهم ینم چرا

 ؟یکن یکار م یشبا رو چ -

 کرده باشد با ذوق جواب داد.  یکه کشف مهم انگار

 که باز نشه. رشیدستگ ریذارم ز یهم م یصندل هیکنم.  یخب اون کانکسا قفل دارن حتما. درش رو قفل م -

 شد؟  یدختر بزرگ م نیا یک

 تونم؟ یمن نم اره،یتونه دووم ب یبود؟ مهتا؟ چطور اون م یاسمش چ ست؟یبعدشم، مگه دختر مهندس بزرگمهر ن -

 نداشتم.  ي. چاره اریخ نه

 .نیمنو بب -

 اش را به صورتم دوخت. شمرده و محکم گفتم:  جانزدهیو ه گوشیباز چشمان

! کی نیره، ا یکنه که پدرش حضور داشته باشه. تنها نم یشرکت م ییپروژه ها يهمون مهتا تو ایدختر مهندس بزرگمهر  -

کنه،  یهتل اقامت م يشهره و تو کیکه نزد رهیم ییدو! مهتا جاها نیچپ نگاه کنه، ا مانکاریه به دختر پکن یجرات نم یکس

 چهار! نمیا ،هتل هم با پدرش هم اتاقه يتو یسه! حت نیا

 از نگاهش رفت.  دیام برق

 که هتل داشته باشه. نیببر ییخب منم جا -

 تم: مبل زدم و گف یو پشتم را به پشت دمیرا مال گردنم

 .میندار يپروژه ا نیفعال همچ -

 زد.  یصورتش التماس موج م در

 ست؟ین یراه چیه یعنی -
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 فکر کردم و گفتم:  یکم

 راه. هیفقط  -

 . دمیخورم اوج گرفتن ضربان قلبش را شن یم قسم

 ؟یچ -

 را از کالمم زدودم و گفتم:  طنتیزحمت رنگ ش به

 . تو کانکس من.یخودم باش شیشبا رو هم پ -

 تنش تکان خورد. با چشمان از حدقه در آمده گفت:  تمام

 بله؟ -

 کردم و گفتم:  یزور خنده ام را مخف به

 یهم تو به مراد دلت م شهیمن راحت م الیتومنه. در عوض هم خ ونیلیم هی. خرجش میکن یجور م یعقدنامه قالب هی -

 .یرس

 بازش را بست و گفت:  دهان

 .گهید یکن یم یشوخ -

 را باال انداختم و گفتم:  میابروها

 نه. -

 .دیخند یزورک

 ! یمونده. عقدنامه قالب نمیهم -

 زدم و گفتم: یچشمک

 . هیش واقع هی. بقهیبودنشه؟ نترس بابا فقط عقدنامه ش الک یمشکلت با قالب -

 زد:  غیصورتش رنگ خون گرفت. ج تمام

 !اریدان -

 در آوردم و گفتم:  بمیج ياز تو يگاریآرامش س با

 مقدسم؟ حیمس ایام؟  ینیزم بیس ایمن از اون کارگرا کمترم؟  يفکر کرد ه؟یها؟ چ -

 را چنگ زد و با حرص گفت:  فشی. کدیجا پر از

. چرا بهونه يریبگ ادیکار  ادیخوره. بگو خوشم نم ی. بگو از نظر من زن به درد عمران نميذارم بر یکلمه بگو نه. بگو نم هی -

 ؟ياریم

 زدم و گفتم:  ارگیبه س یقیعم پک

 . تنها راه حل موجوده.ستیبهونه ن -
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 و گفت:  ستادیدر ا کینزد

 راه حلت بخوره تو سر ... -

 را فوت کرد و با بغض ادامه داد:  نفسش

 تو سر من. -

الص خ شیاز اصرارها ی. حداقل تا مدتدمیکش یرفت. با رفتنش به خنده ام اجازه رها شدن دادم و نفس راحت رونیاز اتاق ب و

 شده بودم.

 نیاما مهم ا د،یرس یم ریبا تاخ شیلبخند زدم. صدا ییدا فیضع يو به خنده ها دمیرا پشت سرم گذاشتم. کمرم را کش دستم

 گفت: دیخند یزد و م یکه سرفه م ی. در حالدیرس یم شیبود که هنوز صدا

 .ایشرمانه کال خودت رو خالص کرد یب شنهادیپ نیبا ا -

 گذاشتم و گفتم: زیم يرا رو میراحت پاها الیخ با

 سراغم. ادیم دیراه حل جد هیبا  گهینه بابا. دو روز د -

 شد. يجد

 .یسیپاش وا دیو با يتو قول داد ؟یآخرش که چ -

 را بستم. چشمانم

 کردم و خودمم توش موندم. یغلط هیآره  -

 .یکن یم مالیحقش رو پا يپسر خوب. دار يذار یمته به خشخاش م يدار -

 .يداریب يبار تو نیشد، ا دهیکش يبسته پرده قرمز يپلک ها پشت

و  طیبشه. اونجا پر از مرده. همه هم تحت فشار و شرا یطیمح نیتونم اجازه بدم شاداب وارد همچ ی. نمییتونم دا ینم -

 سخت. مثل ...

 دهانم را قورت دادم. آب

 مثل سربازا. همونا ... -

 هم سکوت کرد. یی. دادیرنکرد و ب ياریادامه دادن  يبرا نفسم

نفر بد نگاهش  هی یکنم. اگه حت یکه دوست دارم خطر نم یکس يناموسم، رو يرو گهی. دییکنم دا ینم سکیر گهیمن د -

رو که به شاداب نظر داشته  ی. خون هر کسختمیو نر ختمیر یم دیکه با یی. به جبران همه خون هازمیر یکنه خونش رو م

 .زمیر یباشه م

 هسته باز کردم. رگ مچم از شدت فشار گرفته بود.را آ مشتم

حواسم به شاداب باشه.  ایکار کنم  دیبا ایشه که.  یبدم. نم کیشب تا صبح پشت در اتاقش کش دیاونجا با ادیاگه بخواد ب -

 تونم. ینم
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کنه. اون  یم دایخره که پدن، اما باال یاالن بهش کار نم ؟یو اونجا مشغول به کار شه چ گهیشرکت د هیخب اگه واقعا بره  -

 ؟یکار کن یچ يخوا یموقع م

 زد. رونیگردنم ب رگ

 مگه از رو جنازه من رد بشه. -

 باال رفت. ییدا يهشدار صدا زانیم

مانعش  يخوا یبا کدوم مجوز و قانون م ؟یشوهرش ؟یبرادرش ؟ی؟پدرشيریجلوش رو بگ يکه بخوا يآخه تو چه کاره ا -

 ؟یبش

 کند. یبزرگ هم مرا درك نم اریدان یتکردم ح یاحساس م یگاه

 ؟ییکار کنم دا یچ یگیم -

شه و  یگم نم یو نه شاداب مادر تو. نم نیعراق يجنگ تموم شده. نه اون کارگرا سربازا طیکه باور کن که شرا نیاول ا -

. هینی. جرم سنگدهیبع یلیخ ،یکه تو مراقبش باش یطیاونم با شرا ،یکمپ دولت هیزن اونم تو  هیمحاله، اما تجاوز کردن به 

چشم  هیو همه رو به  یباش نیشه تو انقدر بدب ینم لیدل نیخراب شده، اما ا رانیا تیامن تیدونم وضع یمجازاتش اعدامه. م

داخلش. نه اون قدر بهش پر و بال بده که بپره نه اون  يو اون دختر رو بنداز یقفس درست کن هیشه که  ی. در ضمن نمینیبب

 یبه دو سال از عروس کیجون نزد بابا ؟یکن یکن که خفه شه. بعدشم پسر خوب، تو چرا انقدر دست دست م قدر محدودش

. نی. دو ساله که لحظه به لحظش رو با هم بوداوردهیاسمش رو هم ن یدو ساله که به قول خودت حت کیگذشته. نزد اکوید

 ها. دهیمرغ از قفس پر ینیب یو م يایوقت به خودت م هی ؟یگ یبهش نم یچیچرا ه ؟یکن ی. چرا اقدام نمنیکنار هم بود

 کردم و گفتم: یشلوارم طراح يرا رو یناخن خطوط با

 موضوع رو نداره. نیا رشیپذ یهنوز زوده. هنوز آمادگ -

 یبفهم یتو هنوز نتونست یعنیکنه؟  یم نییتع یبودن رو چ ریبگذره تا وقتش بشه؟ زود و د دیبا گهیعجبا. چند سال د -

 نه؟ ایداب دوستت داره شا

 درهم را رها کردم و بلند گفتم: خطوط

کنه.  یگربه هم ضعف م هیذاره، واسه عطسه  یم هیمن از جونش ما یکه واسه سرماخوردگ ينه. نتونستم، چون همون جور -

 شق بذارم.تونم به حساب ع یکدوم از رفتاراش رو نم چیه نمیشاداب همه رو دوست داره. استثنا هم نداره. واسه هم

 گفت: دهیبر دهیکه به سرفه افتاد. بر دیقهقهه زد. آن قدر شد ییدا

 انقدر سخته؟ یعنیسوال ساده ست پسرم.  هیراه حلش  -

 از مرگ کشنده تر بود. ار،یدان يمن، برا يبرا دنیبود. ترس نه شن سخت

 فکر هم نکرده. يزیچ نیدونم به همچ یچون م ،ییسخته دا -

 که فکر کنه. يکردچون تو وادارش ن -
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 دیاز سکوتم وخامت حالم را فهم ییهم از دست برود. دا مهیرابطه نصفه و ن نیهم دمیترس ی. مدمیترس یتوانستم. م ینم من

 گفت: متیخاطر با مال نیبه هم

کن. خودت رو راحت  الیبگو و خ ؟يکشش بد يخوا یم ی. تا کیمساله رو مطرح کن نیا دیباالخره که با زم،یپسرم، عز -

 یدو سال نتونست نیبار. بذار رك بهت بگم، اگه تو ا هی ونمیبار ش هی. مرگ ياون ور ای يور نیا ایرو معلوم کن.  فتیتکل

رو بکن  هی. پس قال قضیتون ینم نمیبعد از ا ،یکن ریفکرش رو درگ ،یکن نفوذتو روحش  ،یشاداب رو به خودت عالقه مند کن

 رو روشن کن. یو همه چ

 دادم. هیام را به کف دستم تک یشانیگذاشتم و پ میزانو ينجم را روشدم. آر خم

 یاضتیر یزندگ نیمن مرد ا ،ییتحت فشارم. بذار منم رك بگم دا ییتنها نیوضع خسته شدم. از ا نیخودمم از ا تشیواقع -

 هم ندارم. يغمبریو پ یپاک ي. ادعاستمین

 .ییمثل دا يبودن آن هم با مرد پرده یمورد. راحت نبود ب نینبود حرف زدن در ا راحت

بزنم که دستم به  بیبه خودم نه دیبا یکنه. ه یم تمیادامه دادن با شاداب داره اذ يجور نیبگم، اما ا يدونم چه جور ینم -

 خطا نره. چشمم هرز نره.

 .یشتابزدگ یقضاوت، ب یتوانست حرفم را بفهمد. ب یبود که م ییام نشست، اما فقط دا یشانیپ يرو عرق

. ستین زایچ نینبود. هنوزم به خاطر ا یجسم يازهای. استارت عالقه من به شاداب به خاطر نییدا یدون یخودت خوب م -

 دور و برم رو زدم. اما خب ... يهمه دخترا دیاون قدر واسم ارزشمند بوده که ق

 را صاف کردم. میگرفت. گلو میصدا

 ي. هر مردگمیم یچ یدون ی. ميشما خودتم مرد ،ییدا ی. ولیکه گفت ي. همون جورییمن حرمت شاداب رو نگه داشتم دا -

 و ... یقسط يجور نیخواد، نه ا یزن مورد عالقش رو تمام و کمال م

 کنم. هیکردم توج یکرد. سع یبدترش هم م ییزد. حرف نزدن دا یم رونیصورتم حرارت ب از

و بدبخت بودم  فیخودم بودم، اگه انقدر ضع الیو ام ازهاینبال ناگه من د ییاما دا ،یکن یفکر م یبه چ يدونم االن دار یم -

 ... یسابقم، ول یگشتم به زندگ یزدم و بر م یشاداب رو م دیکه نتونم تحمل کنم ق

 راه نفسم باز شد. دمیرا شن شیکه صدا نیبه حرف آمد. هم ییدا باالخره

 .یخجالت زده بش يجور نیا ای ياریو منطق ب لیانقدر دل یعیمسئله طب هیواسه  ستیالزم ن -

 گردنم را پاك کردم. يراه گرفته رو عرق

 ی. مشیخوا یساعت و دو ساعت نم هی. واسه هیدختر درست و واقع نیراحت شد که احساست به ا المیخ ییجورا هیتازه  -

 .هیمثل تو عال یدر مورد آدم نیواسه ابد مال خودت بشه و ا يخوا

 ده ادامه داد:اعتراض کنم، اما با خن خواستم
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بشه، اما  یمثل تو بتونه پابند کس يبند و بار یکردم آدم ب یوقت فکر نم چی. درسته؟ من همیمن و تو که با هم تعارف ندار -

رگ هات  يبه خاطر خون پدرته که تو نایو همه ا یشناس ی. حرمت عشق رو ميرو بلد ي. وفاداریتون یکه م يتو ثابت کرد

 جوشه. به هرحال ... یم

 لحظه مکث و سپس ... چند

 . مگه نه؟یصبر کن یتون یدو هفته رو که م یکیبه هرحال به نظرم وقتشه.  -

 چه بود؟ منظورش

 ه؟یوقت چ -

 عمق نداشت. قشیعم نفس

 شاداب خانوم شما. نیوقت مالقات با ا -

 قدر شوکه شدم که نتوانستم حرف بزنم. اما او آرام بود. آن

وارد  يبهتره. هم به غرور شاهانه شما لطمه ا میطور نیباال بزنم. البته ا نیخودم آست دیگرم بشه. با یاز تو آب ادیبه نظر نم -

 .دهیم تیبزرگ تر به مسئله رسم هیکه وجود  نیشه، هم ا ینم

 آمد؟ به خاطر من؟ یم ییدا

 حالت. نیاما ... شما ... با ا -

 کند. یکردم سرفه اش را سرکوب م احساس

 دم. ینم لیتو اجرا نکنم جون به عزرائ یتو مراسم عروس یحساب يرقص کرد هی. من تا نترس مرد بزرگ -

جسمم را ترك کرد و  ثیروح خب کیمثل  یشد. نگران ریبه قلبم سراز گرید ياهایو تمام دن ایآن دن یحت ا،یآرامش دن تمام

 کرد. یدرستش م ییود. چون دامعجزه بلد ب ییزدا بود. چون دا يدیپل ییبود. چون دا ریجن گ ییرفت. چون دا

 

 : شاداب

 قهیشده باشد. هر چند دق یراض اریشد دان یدهانم بود. باورم نم يتو جانی. قلبم از شدت همیستادیمسافر ا رشیکانتر پذ مقابل

تم و شناسنامه را از دس طیخواند؟ بل يزیشد از صورت او چ یشود، اما مگر م مانیپش دمیترس یکردم. م یبار نگاهش م کی

خواست حرف بزنم تا فرصت فکر  ی. دلم ممیگرفت. کنار هم نشست لیپرواز را تحو يهاداد و کارت  لیگرفت و چمدان را تحو

 .رمیشدن را از ذهنش بگ مانیکردن و پش

 دوره؟ یلیخ -

 پا انداخت. يمن گذاشت و پا رو یصندل یپشت يرا دراز کرد و رو دستش

 راهه. یاز مرکز استان تا اونجا سه ساعت -

 .دمیچیرا درهم پ انگشتانم
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 م؟یتو کانکس بخواب دیبا یعنیچه جالب.  -

 اش اصال دوستانه نبود. یگوشه چشم نگاه

 .یفهم یم يدیرس یرو وقت شیجالب -

 من دوستانه بود. لبخند

 .ارمی. مطمئن باش دووم مادهیمن تحملم ز -

 لب گفت: ریز

 اما من نه. د،یتو شا -

 .دمیش کشبه سمت یام را کم تنه

 نکنم. مونتیپش دمیقول م -

 جواب داد. یحوصلگ یب با

 طور باشه. نیبه نفعته که هم -

 بداخالق اما جذابش. شهیرخ هم میشدم. ن رهیرخ عبوسش خ میو به ن دمیچرخ

 ؟ی. چرا انقدر نگرانادینم شیپ یمشکل یتو باش یوقت -

 را شانه زد و گفت: شیدست آزادش موها با

 .یدنبال جنابعال فتمیرو ول کنم و ب میکار و زندگ دی. باگهید نیهم -

 گفتم: طنتیش با

 وگرنه من بلدم از خودم مراقبت کنم. يدوست دار يجور نیخودت ا -

 را برگرداند و گفت: سرش

م کن یاز همون باال پرتت م میو آسمونم که باش نیوسط زم یکن يکار تمومه. زبون دراز میفکر نکن چون کارت پرواز گرفت -

 .نییپا

 و گفتم: دمیخند

 اد؟یدلت م -

 صورتم چرخاند و گفت: يلحظه چشمانش را تو چند

 واسه کشتنت دارم. يادیز يها زهیآره اتفاقا انگ -

 گفتم: ییرا بغل زدم و با پررو دستانم

 مثال؟ -

 زد و گفت: يپوزخند

 .یرو اعصابم يمدته که بدجور هیسد  نیا هیکه سر قض نیا شیکی -
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 م.ننشست عقب

 ش؟یدوم -

 را تنگ کرد و گفت: چشمانش

 .لهیتعط رندتیگ اکویکه تو هم بدتر از د نهیا شیدوم -

 جواب دادم: اورمیکه کم ن نیا ياما برا دم،یرا نفهم منظورش

 از فرستنده باشه. رادیا دیشا -

 تم کشفشان کنم.توانس یکه فقط من م ییام خنده اش گرفت. لبخند هم زد، اما از آن لبخندها یحاضر جواب از

 .گمیباشه بهش م -

 ؟یبه ک -

 شد. طانیش نگاهش

 به فرستنده. -

 بشه؟ یکه چ -

 که امواجش رو ... -

 حرفش را قطع کرد. یفیظر يصدا

 !یمهندس حاتم يبه به آقا -

م. مهندس بزرگمهر بود. سالم کرد يبایپرت شدم. صاحب صدا دختر ز رونیب يایگشت و گذار در عمق چشمانش به دن از

 بود. اریجواب نداد. نگاهش به دست دان

 .میکردم همسفر بش یاما فکر نم ت،یسا نی. البته بابا گفته بود قراره بریچه تصادف جالب -

 دستش را بردارد با تمسخر گفت: ایدر حالت نشستنش بدهد  يرییکه تغ نیبدون ا اریدان

 تصادف؟ هه هه! آره جالب بود. -

 را دوست نداشتم؟ اریداندختر به  نیطرز نگاه ا چرا

 خوبه واسه ما. ي. اونجا پر از خاطره هارمشیگ یم کیمن به فال ن -

خواست  ینگاه کردم. دلم م اریتوانست باشد جز ...؟ به دان یدختر چه م نیبا ا اریاشتراك دان ار؟یخاطره مشترك با دان خاطره؟

 احساس. یو ب رهیت يباشد. همان گودال ها اهیچشمانش س

 سرش را تکان داد و گفت: رایدان

 چه بدش. کشیمن به فال اعتقاد ندارم چه ن -

کرد.  يخوش بو بود. لحن حرف زدنش را هم دوست نداشتم. صلح طلبانه بود. خنده ا يادیعطرش را دوست نداشتم. ز يبو

 را هم دوست نداشتم. دلبرانه بود. دنشیخند
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 ؟یکن ینم ی. خانوم رو معرفیتو بگ یباشه. هر چ -

 مهم شده بود. میمراسم معارفه برا نیزل زدم. چقدر ا اریدهان دان به

 .شیایمهندس ن -

 دار! یبود و معن زیرآمیرا باال برد. نگاهش به خودم را هم دوست نداشتم. تحق شیابرو دختر

 بودن. ارتقا گرفتن؟ دیسع یمنش شونیا ادیم ادمیکه  ییتا اونجا ش؟یایمهندس ن -

 خودم جواب دادم. اریدان ياما سرم را استوار و برافراشته نگه داشتم و به جادستانم عرق کرد،  کف

 .کمیدرولیارشد ه يزمان گذشته. من االن دانشجو یلیخ ادیم ادتونیکه شما  ییاز اون جا -

کرده و مش  يبه موها یشانه ام را فشرد. مهتا دست یلحظه کوتاه يبرا اریکنم، اما احساس کردم دست دان یاشتباه م دیشا

 و گفت: دیو بندش کش دیق یب

 آها. -

مشغول شدم. برخالف  لمیعقب رفتم و چشم از آن ها گرفتم و با موبا ینجوا کرد. کم رگوششینشست و ز اریدان گریسمت د و

 گفتم: اریشماره پرواز برخاستم و به دان دنیقبل گذشت زمان کند و مالل آور شده بود. به محض شن قهیچند دق

 م؟یبر -

 :دیبالفاصله پرس هتام

 چنده؟ تونیشماره صندل -

 لپ تاپش را برداشت و گفت: فیک اریدان

 دوره. فعال. یلیاز تو خ -

 يرا که تو یرفت سوال یکرد. وقت یام به چشم غاصب نگاه م ینگذاشت. به من و صندل مانیتنها مینشد ریکه جاگ یزمان تا

 .دمیکرده بود پرس ریگ میگلو

 ن؟یکار کردشما قبال با هم  -

 پاسخ داد: يرا بست و با خونسرد کمربندش

 کنم. یکار؟ نه. من با زنا کار نم -

 دست دست کردم و گفتم: یکم

 .نیشناس یرو م گهیوقته همد یلیخ ادیبه نظر م یول -

 را به دقت نگاه کرد و گفت: مایهواپ یمنیا کارت

 آره. -

 جواب دادنت. نیبا ا اری! خدا لعنتت نکند دانآخ

 ش؟یشناس یپدرش م قیآها. از طر -
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 لبش نبود. کارت را به محفظه اش برگرداند و گفت: يرو يخورد، اما لبخند نیکه گوشه چشمش چ دمید

 نه. -

 پوستم نشست. ينبود. نفسش رو زیجا دنیپرس نیاز ا شیرا مشت کردم. ب دستم

 .یمهتا دوست دخترم بوده، به مدت طوالن -

 :دیقلبم را احاطه کرد و فشرد. از دهانم پر ینامرئ يکردم هاله ا احساس

 هنوزم هست؟ -

 بودند. درز مقنعه ام را کج کرد و گفت: يقهوه ا يِقهوه ا چشمانش

 خانوم کوچولو. ستین یکار خوب یفضول -

 کردم گفتم: یکه مقنعه ام را مرتب م یانداختم و در حال نییو سرم را پا دمی. لبم را گزدمیکش خجالت

 .دیببخش -

 چه بود؟ يبغض برا نیا

چمدانم را  اری. دانمیدیرس تیو خسته کننده که مهتا به کامم زهرش کرده بود به سا یراه طوالن کیبعد از  رهنگامیو د شب

 کانکس کوچک اما جمع و جور و مرتب گذاشت و گفت: يتو

بزن. من  غیج ای واریبکوب به د با مشت يدیهم شن یعیطب ریو غ بیعج يمال منه. در رو قفل کن. هر صدا یکانکس بغل -

 .امیم عیسر

 کرد نگاه کردم و گفتم: یم ییام خودنما یگوش يخطوط آنتن رو يکه به جا یزشت No Service به

 ده. یآنتن نم ممیگوش -

 زد و گفت: یمهربان لبخند

 وجود نداره. یارتباط لهیوس چیاون ور تر ه لومتریآنتن صفره. تا چند ک نجایآره ا -

 .دمیکش آه

 ؟یستیگشنه ن -

 تخت نشستم و گفتم: يرو

 شدم. ریس چهینه. با همون ساندو -

 و گفت: دیکش يا ازهیکمرش را به عقب خم کرد و خم یکم

 ؟يبر يخوا ینم ؟یچ ییدستشو -

 رفتم. یداشتم قطعا با او نم ازیهم ن اگر

 .ینه. مرس -

 را ماساژ داد و گفت: گردنش
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 من. شیپ يایب یتون یحوصله ت سر رفت م یی. اگه تنهادارمی. فعال هم برمیباشه. پس من م -

 را درآوردم و به دستش دادم و گفتم: زیو تم دیسف يشدم و چمدانم را باز کردم. ملحفه ها خم

 رو هم بکش روت بعد از پتو استفاده کن. یکیرو بنداز رو تشکت،  یکیواسه تو هم مالفه آوردم.  -

 :و گفت دیپارچه ها کش يرو یدست

 داره ها. یرو بر نم ایسوسول باز نیا نجایباشه، اما ا -

 را به کمر زدم و گفتم: دستانم

 ... یبهداشته بابا. راست ه؟یچ يسوسول باز -

 آوردم. رونیرا هم ب لیآج پاکت

 بخور که سرگرمت کنه. نایاز ا یکار کن يخوا یکم تنقالته. م هی نمیا -

 بارش بلند بود. نیا خنده

 .یواسم بست لیهمه بار و بند نیرم ا یکه نم يام مادر بزرگ. سرباز یانکس بغلک نیمن هم -

 درهم بود. میاخم ها لیدل ینداشتم. ب دنیحوصله خند من

 .رونیب امیحال ندارم واسه چهار دونه پسته چادر چاقچور کنم و ب -

 شد. کمینزد یکم

 خواد. یدلم م يکه بدجورکن  فشیرو رد يچرا. اون کتر ییواسه پسته نه، اما واسه چا -

 کرد، اما مگر جرات اعتراض داشتم؟ یدرد م میخواست دراز بکشم. پاها یم دلم

 واست. ارمیباشه. آماده شه م -

را باز  میمقنعه و جورابم را درآوردم و موها عیو سر دمیرا تکان داد و رفت. پرده نصب شده مقابل پنجره کوچک را کش سرش

خودم را درآوردم و  یمسافرت يتشک انداختم. با اکراه پتو را برداشتم و پتو ي. ملحفه ها را رودمیرا پوش میکردم. صندل ها

را  يرا زدم و کتر یافتادم. فندك گاز برق يو قور يرنگ و رو رفته را شستم و بعد به جان کتر نکیپهن کردم. با وسواس س

 نیخط. احساس غربت داشتم. اول کی یاز حت غیچک کردم، اما درام را  یدوباره گوش يدی. با نا امدمیگذاشتم و دراز کش شیرو

مادر،  يحاال دلم تنگ شده بود برا نیاما از هم م،یگوتوانستم ب یکه نم اریشدم. به دان یهمه دور م نیبار بود که از مادرم ا

 یرا از من دور م اریبود، چون دانهم شده  شتریبا حضور مهتا ب یحس دلتنگ نیاتاقم. ا يخانه، برا يبرا ،يشاد يپدر، برا يبرا

گر. از مدت ها قبل ینبود؟ بود د یگفت دوست دخترش بوده. دوست دختر مهم تر از دوست معمول یبرد. م یکرد. توجهش را م

 یلیخ نجایتر باشد. اما من چه؟ من ا یمیبود با او صم یعیشناخت. طب یقبل تر از من مهتا را م یلیبا هم در ارتباط بودند. خ

 کنم. میتقس یرا با کس ارینبود که بتوانم دان ییجا نجایشناختم. ا یرا نم ینها بودم. به جز او کست

 ینی. شستمشان. ساریدان يخودم هم برا يهم به همراهم آورده بودم. هم برا وانیدم کردم. ل يجوش آمد. برخاستم و چا آب

 يرو ی. شالختمیظرف ر يشکالت تو یقند کم يتم و به جاها را درونش گذاش وانیآب را برداشتم و ل ریپشت ش یکیپالست
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. دمیمهتا را شن يباال رفتم، اما تا خواستم در بزنم صدا اریاز دو پله کانکس دان اطیانداختم و اتاقک را ترك کردم. با احت میموها

بود و مهتا نشسته.  ستادهیا رای. داندمییو از گوشه پنجره داخل را پا دمیگردنم را کش ی. کمزیت میدستم خشک شد و گوش ها

نداشتم. راه آمده را  یدرست نبود. حق جاسوس اندنم. آنجا مختیر ینیس يتو يو چا دیلرز ی! دستم کمبایحجاب و البته ز یب

بفهمد کارم تمام است، اما واقعا دلم  اریدانستم اگر دان یاتاقک خودم گذاشتم و به سمت سد رفتم. م يرا تو ینیبرگشتم. س

 خواست. یبود، مادرم را م گرفته

خودش را به در  یکه به شکل ترسناک یخشمناك آب پر قدرت يشاخ و دم با صدا یغول ب کیشب سد وحشتناك بود.  چهره

اطراف  نیبه ا ی. مچاله شدم و فکر کردم که اگر گذر نااهلدیوز یم یبودن منطقه باد خنک ری. با وجود گرمسدیکوب یم واریو د

که داد بزنم  نی. قبل از ادمیرا پشت سرم د يا هیشدم. خواستم بلند شوم که سا مانی. پشدیآ یبه سرم م ییبخورد چه بال

 آرام بود. شیاو را کم داشتم. برخالف نگاهش صدا یبرق چشمان عصب یکیآن هراس و تار يرا شناختم. تو اریدان

 ؟یکن یم یچه غلط نجایا -

 .دیطلب یسوراخ موش م کیشکل حرف زدن  نیا

 بخورم. ییهوا هی... اومدم  زهیچ -

 .يکرد جایب یلیتو خ -

 اوج گرفت. شیزد. صدا یحرف م يطور نیبار بود با من ا نیبهت نگاهش کردم. اول با

 گمیم یوقت یفهم یکشه؟ نم یرسه؟ شعورت نم یبدم؟ عقلت نم حیرو واست صد بار توض يزیهر چ دیکه با يمگه بچه ا -

 نداره؟ تیامن نجایا

 را چنگ زدم. میپا ریتوانستم بلند شوم. خاك زن یحت

تا  ادیسرت ب ییبال هی دیها؟ حتما با ؟یکار کن یچ یخواست یپشت سرت ظاهر شده بود م گهید یکیمن  ياگه به جا -

 ؟يریبگ يهشدارام رو جد

 نبود. ارمیدر اخت زبانم

 آخه ... حوصله م سر رفته بود. -

 رزاند.سد را ل يها هیپا ادشیکردم فر احساس

. تازه هنوز شب نیبب لمیدونم با لپ تاپت ف ی. چه میبکش ینقاش نیبش رهیخانوم. حوصله ت سر م يومدیکه ن يشهرباز -

 ؟ینکن مونمیپش یخواست یم يجور نیرو بهت نگفته بودم؟ مگه باهات اتمام حجت نکردم؟ ا نایاوله. مگه من همه ا

 کرد. ریاشکم را سراز یکس یب ییساس تنهاو اح یو افسردگ یشکست. دلتنگ میگلو يتو قلبم

 شه. یتکرار نم گهی. ددیببخش -

 مظلومانه ام هم آرامش نکرد. یعذرخواه یحت
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 یاومد؟ م یبه سرم م ییچه بال یدون یم ،ییدونستم کجا یبودم، اگه نم ومدهیبودمت، اگه دنبالت ن دهیاگه از پنجره ند -

 ؟یدون

. با پشت دمیترس یبودم. م زاریبلند ب ياست، اما من از صدا تیاست، از احساس مسئول یاز نگران دادشیدانستم داد و ب یم

 دست اشکم را زدودم و تکرار کردم.

 .دیببخش -

 گفت: قیو نشست و بعد از چند نفس عم دیتمام صورتش کش يدستش را رو کف

 نجانیکه ا یینایاز ا یلیمرد با مرد! خ ؟یشی. منظورم رو متوجه مرنیور م گهیکه با همد دمیرو د ییتپه من مردا نیهم يرو -

و  اكیاز کانکسا بساط مشروب و تر یلیبلکه آدم بشن. تو خ نجای. اون قدر بد و به درد نخور بودن که فرستادنشون انیدیتبع

 یچ یدون ی. مفتهیچشمشون به تو ب هی. کافشونهیبهداشت سیسرو کیهم نزد نجای. ااستهم برپ گهیهزار کوفت و زهرمار د

 شه؟یم

 تند و کالفه شد. نفسش

 کنم؟ حیواست تشر دیهم با نویا ای شهیم یچ یدون یم -

 . نگاهش کردم و گفتم:دیبخش یم يکرد و به دهانم طعم شور ینفوذ م میاز گوشه لب ها میها اشک

 .دیببخش -

 کرد و گفت: یشد و پوف رهیخ سمیصورت خ به

 خب. اشکاتو پاك کن. یلیخ -

 را. رغضبیم اریدان نیخواست، نه ا یمادرم را م دلم

 . ممکنم هست ...فتهین یاتفاق چیو ه یباش نجایبه خاطر خودته. ممکنه دو سال ا گمیم يزیمن اگه چ -

 :دیشالم را گرفت و کش پر

 يمن چا. مگه قرار نبود واسه نمیبب سای. اصال واستمین یعصبان گهی. دنینکن. تموم شد. منو بب هی. گرگهیدختره بسه د یه -

 ؟ياریب

 شد. یم لیمتما نییلبم از شدت بغض به پا يگوشه ها هنوز

 برگشتم. یآوردم، اما مهمون داشت -

 شدم. دهیگرفتمش و خودم هم به سمتش کش فتدیکه از سرم ن نیا ي. برادیشال را کش دوباره

 ش؟یو به خاطر مهتا به من نداد يآورد يتو چا ه؟یمهمون کدوم خر -

 .دمیشرا باال ک دماغم

 نخواستم مزاحم بشم. -

 شاداب؟ -
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 فاصله گرفتم. یو کم دمیکش رونیرا از دستش ب شال

 ؟یناراحت يزیتو از چ -

 .اوردمی. دروغ نگفتم، اما همه راست را هم به زبان نادیز یلیبودم، خ ناراحت

 دلم واسه خونه تنگ شده. -

 بود. رانهیو مچ گ بی. نگاهش عجدیداشتم بخندد، اما نخند انتظار

 ن؟یفقط هم -

 ارزش شدن خودم را ندارد. یارزش دروغ گفتن و ب زیچ چیداده بود که روراست باشم و صادق. گفته بود ه ادمی خودش

 .ستین نینه! فقط هم -

 ه؟یپس چ -

 و گفتم: دمینداشتم. کم جان نفس کش ییراز مگو چیه اریبا دان من

 .شهیم م غصه يو بر یکه ازدواج کن ياز فکر کردن به روز -

 خنده. ریز زد

 ؟یچ -

 من به خودش خبر نداشت؟ یاز عمق وابستگ یعنینگاهش کردم.  دلخور

 .گمیم ينخند جد -

 ؟یگذاشت ابونیکه من ازدواج کنم و برم سر به ب يتو از غصه روز یعنی -

 کردم. نییسرم را باال و پا صادقانه

 ؟یزده به سرت نصفه شب -

 م.را به چپ و راست تکان داد سرم

 ره؟یخواسته زن بگ یحاال ک -

 و گفتم: دمیکش یآه

 .فتهیاتفاق م نیباالخره که ا -

 جالب شد. شیموضوع برا انگار

 ؟یناراحت شی. تو از چفتهیخب ب -

 او دور شدن از من مهم نبود؟ يبرا یعنی

که تو هم مثل تبسم سرت گرم  نیا. از ارهیبشم زنت چشمامو در م کتیکه اگه نزد نیاز ا نمت،یتونم بب ینم گهیکه د نیاز ا -

 و ... یکه تو تنها دوست من هست نی. از ایکن یو منو فراموش م شهیم تیزندگ

 خورد. یآمد دماغش به دماغ من م یمتر جلوتر م یسانت کی اگر
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 ش؟ هیخب؟ بق -

 را برگرداندم و گفتم: میرو

 .گهید نیهم -

 ؟یکن یم هیو گر ینیش یگوشه م هیخونه و  يرو به رو يایمنم م یواسه عروس یعنی -

کردم.  یرا با وجود او تاب آوردم، اما رفتن او تحمل نم اکویکرده بود بدم آمد. من رفتن د سهیمقا اکویکه خودش را با د نیا از

 ام بود. یتمام ابعاد زندگ اریفقط عشق بود، اما دان اکوید

 ؟يخور یم تو غصه نماگه من شوهر کن یعنیزنم.  یحرف م ي. دارم جدیبدجنس یلیخ -

 به خودش گرفت و گفت: يمتفکر افهیق

 خورم. ینه. غصه نم -

 ام شد. چشمک زد و ادامه داد: غصه

 خورم. یشوهرت رو م -

 يبه تماشا هیکه زده بود خنده ام گرفت. چند ثان یفراموشم شد و از تصور حرف میها یکالم و نگاهش تمام دلتنگ طنتیش از

 فت:نشست و بعد گ میخنده ها

 .میش داریزود ب دی. صبح بامیحداقل کپه مرگمونو بذار يکه بهمون نداد یی. چامیپاشو بر -

 گفت: ی. موقع خداحافظمیکنار کانکس شانه به شانه رفت تا

 ؟یمن بخواب شیپ يایب يخوا یکه؟ م یترس ینم -

 ام فرستادم و گفتم: هینقاط ر نیتر ییخنک را به انتها يهوا

 زنم. یمشت م دمیگه ترسترسم. ا ینه. نم -

 زد و گفت: يلبخند

 .تیتو سا یفتیخبرم کن. خودت راه ن یالزم داشت يزیباشه. چ -

چشمم گذاشتم و  يرا نداشتم. دستم را رو شیادهایطاقت فر گریبروم. د ییاطالع او جا یمردم هم محال بود ب یاگر م من

 گفتم:

 چشم پسرم. -

 .ریبرو. شب بخ گهی. حاال دنیآفر -

 .دمیرا از پشت سرم شن شی. صداتمرف

 نره. ادتیقفل در  -

 "دهد؟ یدر کانکسش را به مهتا هم م دنیخواب شنهادیپ یعنی"تخت نشستم و فکر کردم  يرا قفل کردم و رو در
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 : اریدان

خاموش  ينشستم و به چراغ ها شیپله ها يکردم و فندك زدم. حوصله کانکس خودم را نداشتم. رو گارمیس بانیرا سا دستم

بودم  دهیگذاشت. فهم یکرد. تحت فشارم م یم تمیبود. وجود شاداب اذ ينگاه کردم. خواب از چشمم فرار گرید ياتاقک ها

از  یحضور مهتا متوجه شده بودم. بغض کردنش را به خاطر استرس ناش هکند. بغ کردنش را از لحظ یکه به مهتا حسادت م

اندن و رفتن من. همه را حس کرده بودم، اما تا خواستم لب باز کنم تا خواستم آرام ترسش از تنها م یحت ایکم شدن توجه من 

همسر  يها تیبود. از حساس دهحرف ز يگریاز ازدواجش با مرد د یکرده بود. به راحت سهیو مطمئنش کنم مرا با تبسم مقا

کرد، چون شاداب هرگز  یکرد. واقعا فکر نم یتر با من فکر نم قیاو اصال به رابطه عم یعنیها  نیبود و ا دهیمن ترس ندهیآ

 اش را پنهان کند. حداقل از من! یتوانست احساسات واقع ینم

 .يچه عجب! باالخره دل کند -

 لب گفتم: ریبود. ز ستادهیچهارچوب درِ کانکس من ا يو تو دهیچیدور خودش پ یرا باال گرفتم. مهتا شنل سرم

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا -

 ار من نشست.پله کن يرو

 بودم. شتیکه انگار نه انگار من پ ی. انقدر با عجله رفتيمنتظرت بودم برگرد -

 زدم و گفتم: گاریبه س یمحکم پک

 خب حاال که برگشتم. حرفت رو بزن و برو. -

 گذاشت. میبازو يرا رو دستش

 .ابونیب نیکجا برم؟ من به خاطر تو اومدم تو ا -

 .ندیپوزخندم را واضح و کامل بب هه! به خاطر من! اجازه دادم هه

 به سرت افتاده؟ ایمیقد يدلت رو زده که هوا دتیدوست پسر جد ه؟یچ -

 .دیرس یکرد و به گوشت و عصبم م ینفوذ م راهنمیدستش از پ يگرما

 .یتکش یمنو م یداشت ادته؟یبرخوردت  نیتو رو واسه من پر کنه، اما آخر يتونه جا ینم یکس چیکه ه یدون یخودتم م -

 صورتش شدم. خیرا چرخاندم و م سرم

 که نکشتمت. نیاز ا شمیم مونیپش يکرد يا یاضاف يچه غلطا ادیم ادمی یوقت -

 و گفت: دیرا خز نمانیفاصله ب متیمال با

اما  ،یاز دهنت اومد به پدر و مادر من گفت یزدم. هر چند که توام هر چ یاون حرفا رو م دیحق با توئه. من اشتباه کردم. نبا -

 گهی. ديشکل ممکن جواب داد نیگفتم تو هم به بدتر يزیچ هیکنن. من  یکه حلوا پخش نم تیگذشته ها گذشته. تو عصبان

 .دهیرس یکنم وقت آشت یفکر م

 و سر تکان دادم و گفتم: دمیخند
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ونم. کاش حداقل گرد یمن صد تا مثل تو و پدرت رو لب تشنه از چشمه بر م ؟ینیب یتو دو تا گوش دراز رو سر من م -

به اهدافش  دنیداشت که از تو واسه رس رتی. کاش پدرت اون قدر غنیزد یو حرفتون رو رك و راست م نیصداقت داشت

تونه درست کنه.  یزده با صد تا دختر مثل تو نم انیرو که تو سد دار يکرد. به هرحال از قول من بهش بگو گند یاستفاده نم

 نیکه به خاطرت چشمم رو همچ يم خودت رو خسته نکن. اون قدر واسه من ارزش ندارکنم. تو ه یمن گزارشش رو رد م

 ببندم. یبزرگ انتیخ

قدر راحت ناموسشان را به حراج  نیکه ا یمردان رشیله کردم. چقدر سخت بود پذ نیزم يرا رو گاریشدم و با حرص س بلند

 شد. رهیو به چشمانم خ ستادیگذاشتند. برخاست و مقابلم ا یم

 نشیاما مهم تر ،یگیباشه که تو م ینیهم نجایاومدنم به ا لیاز دال یکی دی. شارهی. بدجورم گرهیبابام گ يآره. حق با توئه. پا -

خواستم. من به بابا گفتم که  یبود که م يموضوع همون بهونه ا نیتو. ا شیبهونه بودم واسه برگشتن پ هی. من دنبال ستین

 فقط و فقط به خاطر خودته.  نجامیاگه من ا نمی. خودشم قبول داشت. واسه هميایکوتاه ب هیقض نیمحاله سر ا

 آمد. جلو

 . من واقعا دلم واست تنگ شده.ستیدر کار ن یکلک چیه ،یباور کن دن -

. دیبه گوشم رس یسقوط جسم يام چسباند. تا آمدم از خودم دورش کنم صدا نهیرا دور کمرم انداخت و سرش را به س دستش

 .دمی. بالفاصله مهتا را به عقب راندم و به سمتش دودمید نیعقب برگشتم و شاداب را نقش زم به عیسر

 شد؟ یشاداب؟ چ -

 که نگاهم کند جواب داد: نیو بدون ا دیرا مال شیزانو زدم. قوزك پا کنارش

 خورد. چی. پام پیچیه -

 را جلو بردم. دستم

 .نمیبذار بب -

 را عقب برد. شیپا

 .ستین یمهم زیچ -

 کرد؟ ینگاهم نم چرا

 رون؟یب ياومد یدوباره واسه چ -

 افتاده بر خاك اشاره کرد و گفت: ینیس به

 .يبخور يچا ستیامشب قسمتت ن -

 :دیپرس نیو خشمگ یعصب مهتا

 ؟یفضول ای ياومده بود ییواسه چا -
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انکس گرفت و بلند شد. خواستم کمکش ک هیرا فرو داد. دستش را به پا مشی. دم حجهشیاو نگاه کرد. از نوع عاقل اندر سف به

 کنم. دستم را پس زد.

 تونم. یخودم م -

توجه به من به کانکسش رفت. پشت سرش رفتم،  یرا برداشت و ب یو خاک یخال يو استکان ها ینیزد. خم شد و س یم لنگ

 را چنگ زدم. میو موها ختمیانگشتانم ر ياما در را بست و قفل کرد. هر چه قدرت داشتم تو

 .رهیم ادشی شهینشده که. بزرگ م يزیبابا. چ هیچ -

را فشردم تا آخش  شیو آن قدر بازو ستادمیشوند. رخ به رخش ا داریخواستم کارگرها ب یزدن داشتم، اما نم ادیبه فر یمبرم ازین

 درآمد.

 کنم. یم شد خبرت یکن و انقدر دور و بر من نپلک. فعال تختم با بهتر از تو پره. هر وقت خال یلطف هی -

 غی. جچاندمی. مچش را گرفتم و پاوردیصورتم فرود ب ي. دست آزادش را باال برد که تودیدرخش یببر زخم کیمثل  چشمانش

 زد و از شدت درد خم شد. من هم خم شدم و کنار گوشش گفتم: یآرام

 یخودم گردنت رو م يبا دستاخورم که  یقسم م یدختر بد حرف بزن نیبا ا گهیبار د هیمهتا.  ستیدر کار ن يبعد يسر -

 چشمم گم شو. يشکنم. حاال از جلو

 گفت: دیمال یکه مچش را م یدادم. چند عقب عقب رفت و در حال هولش

 !یوحش ،یروان اقت،یل یب ی. عوضيمشکل دار ،یضیمر ،يماریتو ب -

 و دوان دوان دور شد. دیقدر گفت تا بغضش ترک آن

 

 :شاداب

شلوارم را باال  يبود. دمپا دهیامانم را بر میو ملتهب بود. بدتر از آن پا دهیکردم. پوستم خراش کف دستم را پاك يها زهیسنگر

راه  لیدل یب یبود که با بغض میداشت. بدتر از آن گلو يسرناسازگار يماساژش دادم. بدتر از آن قلبم بود که بدجور یزدم و کم

بدتر از آن چشمم بود که  "به تو چه، به تو چه، به تو چه! "کرد  یار مآن مغزم بود که مرتب تکر ازنفسش بند آمده بود. بدتر 

کرد. بدتر از آن احساسم بود  یمرتب صحنه ها را تکرار م نمایشد. بدتر از آن حافظه ام بود که مثل پرده س یم یپر و خال یه

 داشت. یاحساس غم مبهم اسمداشت. احس يداشت. احساسم احساس بد یکه احساس سرخوردگ

 رو.  یدر کوفت نیشاداب باز کن ا -

آورده بودم.  ادیرا به  یواقع اریبدم آمده بود. انگار تازه دان لیدل یبدم آمده بود. ب اریخواستم باز کنم. از دان یکردم. نم ینم باز

تمام  يان را توخونخوار چنگالش يها یگذشته ام در مورد او از قبر سر بلند کرده بودند و مثل زامب يانگار تمام دانسته ها

 بردند. یاعضا و جوارحم فرو م

 بزنم بشکنمش؟  ای یکن یشاداب با توام. در رو باز م -
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 آمد. یآمد. از همه مردها بدم م یآمد. از برادرش هم بدم م یبدم م اریخواست باز کنم. از دان یکردم. دلم نم ینم باز

 شاداب!  -

 یکرد؟ آن هم دوست دختر سابقش را؟ مگر زندگ یرا بغل م يدختر ارینداشت، داشت؟ به من چه که دان یبه من ربط اما

که آن قدر  ییاکویرا بغل کرده بود. د ایمیهم ک اکویداشت؟ د یآدم ها به من چه ربط یشخص یخودش نبود؟ زندگ یشخص

 ... گریکه د اریبود. دان یمعتقد به اصول اخالق

را خبر کند. لنگ لنگان رفتم و در را باز کردم. چشمانش  تیاست که کل سا به در از جا پراندم. گفتم االن اریمحکم دان ضربه

 و داغ!  نیاژدها بود. آتش يمثل نفس ها شیاجازه من داخل شد. نفس ها یزد. ب یاش م یشانیدو کاسه خون بود و رگ پ

 ؟یکن یچرا در رو باز نم ه؟یچ ایمسخره باز نیا -

گفت به تو چه. خب راست  یم ؟يگفتم چرا مهتا را بغل کرد یداشتم بدهم؟ م ی. چه جوابگریبود د يداشت. مسخره باز حق

 گفت. به من چه؟  یهم م

مردم  يحرفا الیخ ی. من مثل تو بشهیبد م یلیخ نهیبب نجایتو رو ا یخوام بخوابم. نصفه شبه مثال. بعدشم اگه کس یم -

 .ستمین

 پروا نبودم. یب را خوب گفته بودم. مگر نه؟ راست گفتم. من مثل او نیا

 .دیرس یخسته به نظر م چقدر

 نکرده؟  يمتلک که نبود خدا یکه گفت ینیاالن ا -

 سوزانم نگاه کردم. يتخت نشستم و به کف دست ها يبود. رو تیمتلک نبود، واقع متلک؟

 با خودت.  يکار کرد یچ نمیبده بب -

 دستش ناراحت بودم. ! ازیلیدل چیه یخواست باشد. ب ی. دلم نمندیخواست بب ینم دلم

 . شهی. خوب مکهیچند تا خراش کوچ -

و از نگاه  دیکش یکنترل رفتارش م يکه برا یقیعم يداشتم. او هم داشت. از نفس ها ينشست. فاصله گرفتم. حس بد شمیپ

 .دمیکه به فاصله مان کرد فهم يدلخور

  ؟یپات چ -

 .شهیاونم خوب م -

 ه. داشته باش ی. نکنه مشکلنمشیبذار بب -

 گفتم: ظیغ با

  ؟يمگه تو دکتر -

 .اوردیخودش ن يبرد، اما به رو ماتش

  ؟يتکون بد یتون یبدم. انگشتات رو م صیتونم تشخ یم دمید زایچ نیانقدر از ا یول ستم،یدکتر ن -
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 توانستم. یم

 آره.  -

 .دمیرا باال کش مینشست. دستش را که به سمت شلوارم برد پا میپا يجلو

 . ستمیبرو. من مهتا ن نجایزن و از ابه من دست ن -

گفتم گفته بودم. سرش را بلند کرد. آتش چشمش  یم دیرا که نبا يزیبود. چ دهیفا یدهانم گذاشتم، اما ب يدستم را رو عیسر

 به جسمش بازگشت. اریدان یخاموش شد و روح واقع شیصدا یسرد شد. نگران

 بود؟  یمنظورت چ -

 به حرف زدن من نبود. پس سکوت کردم. يازیبود. ن مدهیرا فه منظورم

 خوام بخورمت؟  یمگه م ؟يریعقب م یچته ه ستم؟یمثل مهتا ن ستمیمن مثل تو ن یگیم یه هیمنظورت چ -

 سرخ بودند.  يسرد تیدر نها چشمانش

 تو دلته بگو. یرك و پوست کنده هر چ ؟یزن یحرف م هیچرا با کنا -

 م: گذاشتم و گفت نیزم يدردناکم را رو يپا

 نداشتم. يمنظور -

 زد و بلند شد.  يزهرخند

 يادآوریخوبه که  یلیوقت. درسته؟ خوبه. خ هیدرازتر نکنم  ممیبود که پامو از گل يادآوریفقط بابت  ؟ینداشت يمنظور -

که من  یکنم. بذار بگم تا بدون یندارم. پنهونشم نم ییکه هستم ابا يزیهستم. اما من از چ یو من ک یهست یکه تو ک يکرد

 ؟یچ یعنی یدون یتهش رفتم. تهش م ات يادیز ينه فقط با مهتا بلکه با دخترا

 را گاز گرفتم.  لبم

گفتم  ادیم ادتی گن؟یام که مردم م یباور کن؟ بهت گفتم من همون يشنو یرو که در مورد من م یعاتیگفتم شا ادیم ادتی -

 نه؟ ای ادیم ادتیام؟  یمن آدم خطرناک

 آمد.  یم ادمی

افتاده که تنها بودن با  ادتیهمه مدت  نیشده که بعد از ا ی. حاال چیترس یاز من نم ی. گفتيبهم اعتماد دار یتو گفت یول -

که من دخترا رو فقط به خاطر  ارم؟یمن خطرناکه؟ که اگه به قوزك پات دست بزنم ممنکه حالم خراب شه و هزار تا بال سرت ب

آها.  ؟يدیترس یبهتر بگم واست مهم نبود؟ چرا تا امشب از من نم اینبود؟  ادتی زایچ نیخوام؟ چرا تا امشب ا یم زیچ هی

همه از دم پاك و مطهرن. آره؟ اما  يکرد یبشن؟ فکر م دایهم پ یفیکث يآدما نیهمچ يکرد یباورت نشده بود؟ فکر نم

 شاداب خانوم. نهیا تیواقع

که من  هییغلطا نیاز کوچک تر یکی ي. دختربازنهیا یه بگم داشتبهتر ای ياز چشمات بهش اعتماد دار شتریکه ب ياریدان

 یآدم ب هی. ارمیدونه بود و تموم شد. من دان هی اکویشه. د ینم دایپ زایچ نی. دور و بر من از اهیو نجابت از من فرار یکردم. پاک
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واسم که  ستیوابم. اصال هم مهم نخ یم نجایتو کانکست. دلم بخواد ا امیعشقم بکشه م قت! هر والیخ یآبرو. خونسرد و ب

 یلیاگه خ یحرف پشت سرته، ول ی. کلیسوال ریز یکل يایور و اون ور م نیکه با من ا نیکنه. بنده خدا هم یفکر م یچ یک

گناه  یو ب زهیپاستور یفردا برگرد تهران. پشت سرتم نگاه نکن. برو و بچسب به اون زندگ نیهم یترس یاز تنها بودن با من م

اما  ،يباور کرد ریکنه. درسته د یم فیبره. وجودت رو کث یم تیکنه. برکت رو از زندگ یرو نجس م تی. وجود من زندگخودت

 .ادیدارم که نبود تو به چشمم نم یخودت رو نجات بده. مطمئن باش من اون قدر سرگرم يحاال که باور کرد

 داد.  ینم تیاهم زیچ چیکه به ه اریگران تمام شده بود؟ دان شیهمه برا نیگفته بودم که ا چه

 يموهات حالم بد شد مهتا هست. با تو کار دنیخفه کردن خودت پات رو ببند. نترس اگه با د ياالنم با اون شالت به جا -

 ندارم.

 بود؟  نیقدر سنگ نیخشک بود و گس. چه گفته بودم که مجازاتش ا دهانم

 نداشتم. يمن منظور اریدان -

 هم داشت. پوزخند پررنگش تلخ هم بود.  سرد و سرخش درد نگاه

 تهران. يگرد یفردا بر م -

 را!  تیخواستم، نه سا ینه سد را م اریدان یرفتم. ب یگشتم. م ینداشت. بر م دهیفا بحث

 رفت. اکویکه د یاز وقت شتریشدم. ب یتخت پرت کرد و رفت. خال يرا رو يپماد

 جهنم است. اریدان یب تهران

 و به سقف زل زدم.  دمیصفحات جزوه ام نوشتم و به پشت خواب از یکی يرا رو نیا

. دیآ یزند. که نم یمطمئن شده بودم که زنگ نم گریکوچک تر از قفس بود. د اریدان یب تختیجهنم بود. پا اریدان یب تهران

و  دمیپر یز جا ما یزنگ و اس ام اس ياول با هر صدا ي. روزهاستیمهم ن شیراست گفته و نبودن من برا شهیکه مثل هم

 نیگذاشت. به هم میرفت و تنها اریگرفتم. دان یام م یقبل چشم از صفحه گوش ازتر  دیشد و هر بار ناام یضربان قلبم تند م

ها بدون  نیکرد. همه ا تمیگرفت و روانه سالن ترانز طیبل می. چمدانم را گرفت. تا مرکز استان و فرودگاه همراهم آمد. برایراحت

 ! انگار هرگز نبوده. انگار هرگز نبوده ام.چی. واقعا هچی! بعد از آن هم هچینگاه، ه مهین کی یه، بدون حتکلم کی یحت

شده بودند و امان از  میگلو یدائم همانیکه م ییخفه و بغض ها يها هی. امان از گرمیبد شده بود، اما امان از شب ها میروزها

کرد. عذاب  یم تمیعذاب وجدان اذ ار،یاز نداشتن دان شتری. بختندیر یم قطره قطره دندیخواب یهمه م یکه وقت ییاشک ها

 یمن شکسته بود، اما فقط خدا م ياعتماد یاز ب اریرا با حرفم شکسته بودم. دان ارینکه شکسته بودم. من دل دا یوجدان دل

 یآن صحنه رفته بود خودم را سرزنش م از زورِ، از زورِ ... از زور غصه بود و حاال که زمان گذشته و غم میدانست که حرف ها

اش باورش کرده بودم.  یزندگ اتیواقع ای عاتیشا تمامرا با تمام گذشته اش قبول داشتم. من که برخالف  اریکردم. من که دان

 ؟شیحسادت بچگانه خراب کرده بودم؟ به خاطر کدام خطا کیرا به خاطر  زیاو که باور کردن مرا باور کرده بود، چرا همه چ

 شکست. اصال او که بود ... یمرا نم میهرچه بود حر اریدان
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 . ستین اریدانستم دان ی. مدمیاز جا نپر لیزنگ موبا يبا صدا گرید

 تبسم؟ هیچ -

 چه طرز جواب دادنه؟  نی. اخمکیزهرمار!  -

 ام گذاشتم. یشانیپ يرا رو دستم

 . دییجونم عشقم؟ بفرما -

 و گفت: دیکش يبلند نیه

 ؟یبا من -

 حوصله جواب دادم:  یب

 تبسم حال ندارما. سر به سرم نذار. -

 . دمیرا شن شیاز خشم دندنان ها یناش شیسا يصدا

 از خبر مرگش نشد؟ ي. خبرنینکردم! حاال بب فیدو تا برادر کث نیاگه آخرش من دستمو به خون آلوده ا -

 به قلبم فرو کردند.  شترین انگار

 اد؟یه. چطور دلت مخاله جغد یزبونت الل بشه اله -

  ؟یمنت کش ير یچرا نم رهیجونت واسش در م يجور نیتو که ا -

 زدم. غلت

 تونم.  ینم -

 چرا؟ -

 . ستیچون گفت بود و نبودم واسش مهم ن دیدونم. شا ینم -

 .ينبود يا نهیگفته. تو که ک يزیچ هیبوده  یبابا. عصبان يا -

 نبود. بحث را عوض کردم.  نهیخاطر ک به

 خوبه؟ نیافش -

 . رگاهیرو برده تعم دشوی. طبق معمول پراستیآره بد ن -

 .دمیخند

 باز خراب شده؟  -

. اونجا يایب هوی. يرو دعوت کنه. بعد مثال تو خبر ندار اریبگم افشن دان يخوا یشاداب م گمیخرابه. م شهیکه هم نیباز؟ ا -

اونم دنبالت  یی. بعد تو بدونیو آواز بخون نیدورش بچرخ ییرایوسط پذ میذار یدرختم واستون م هی ن؟یکن یآشت نینیهمو بب

 معلوم شه. یهم اندک رایم ریمواج بشه. اون ز یبخوره همچ ادکه ب ایدامن بپوش دی. فقط باادیب

 را قطع کردم.  حرفش
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 تبسم؟ يباز توهم زد -

 . نمیب یپنچر م يجور نیتو رو ا یترکه وقت یکار کنم؟ دلم م یچ یگیخب م -

 افتاد. یاتفاق م نیبهتره. باالخره که ا يجور نی. اصال اشمیخوب م یچیه -

 و گفت:  دیکش یآه

 نی. ايوابستش بود یلیتو خ یول ن،یبا هم نداشت یتیسنخ چیاومد. شما دو تا ه یخوشم نم یدوست نیاز ا ادیراستش منم ز -

 ... ییهوی يجور

 بود.  شتریآه من ب سوز

 آره. حق با توئه. -

 . ستیکه سخت تر ن اکوی. از دیفراموشش کن یونت یتو م -

 تر بود. به خدا سخت تر بود. سخت

 . رمیگ یدارم. خودم باهات تماس م ی. تبسم پشت خطالیخ یب -

 بالش بردم و ... ریادامه دهم. سرم را ز نیاز ا شیتوانستم ب ینداشتم. فقط نم یخط پشت

 :اریدان

دسته اش انداختم. به  يگذاشتم و کتم را رو واریدم و وارد شدم. چمدانم را کنار دقفل چرخان يرا تو دیو خسته کل خوابالود

 شدم. خواب واجب تر بود. مانیداشتم. تا آشپزخانه هم رفتم، اما پش اجیپررنگ احت ياستکان چا کیشدت به 

 کنم. یمن دم م نیتو برو بش -

 ه دل لبخند زدم.از ت ییدا دنیبرگشتم و با د عیهم تعجب کردم. سر دم،یترس هم

 !ییدا -

 را زد و گفت: سازیچا دکمه

 پسر؟ یکن یمهمون دعوت م يجور نیا -

 دادم و گفتم: هیتک زیتحمل وزنم را نداشتند. به م میپاها

 ن؟یچرا خبر نداد -

 انداخت و گفت: وانیداخل ل یبگ یت

 .يداد یخاموش بود. تلفن خونه رو هم جواب نم تیدادم؟ گوش یخبر م يچه جور -

 داخل؟ نیاومد يچه جور ن؟یاومد یآره سر سد بودم. ک -

 گرفتم. دیکل اکوی. از دروزید -

 گذاشت. زیم يو رو ختیر وانیل يجوش را تو آب

 حالتون چطوره؟ -
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 را از هم گشود و گفت: دستانش

 .ستیآدم ن هیشب مونمیاحوال پرس -

 ل قبل الغرتر شده.و فکر کردم که چقدر نسبت به دو سا دمشیو در آغوش کش دمیخند

 چه خبر؟ -

 .ستیدانستم دنبال چه خبر یم

 چطوره؟ اکویفقط کار. د شهی. مثل همیچیه -

 شد. قیصورتم دق به

 فقط کار نبود. شهیهم -

 انداختم. ریرا به ز سرم

 شده؟ یچ -

 بخوابم. یمورد کم نیتوانستم قبل از حرف زدن در ا یم کاش

 .میزن یب. بعدا حرف مبرو بخوا یستیخب. اگه گشنه ن یلیخ -

 نگرانم کرد. ییسرفه دا يآمدم. صدا رونیبه تنم زدم و ب یاتاق رفتم. نتوانستم بدون دوش گرفتن به تخت بروم. آب به

 ن؟یخوب -

 سرخ شده بود. صورتش

 خوبم. -

 کردم دراز بکشد. کمکش

 ن؟یداروهاتون رو خورد -

 آره. تو برو. -

 تخت نشستم. لبه

 .نیشمونم تا بهتر  یم -

 نگفت. یچیگذاشت و ه میپا يرا رو دستش

 ؟ییدا -

 جانم؟ -

 .نیاین نجایهمه راه رو تا ا نیگفتم که ا یبهتون م دی. باهیمنتف هیاون قض -

 .یاما نگفت -

 چشمانش نگاه کنم. يتوانستم تو ینم

 .دیفراموش کردم. ببخش -
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 داد. میبه پا یفیضع فشار

 پسر خوب. يفراموش نکرد -

 .شد زیخ مین

 منو. نیبب -

 . چشمک زد.دمشید

 . درسته؟دتمیام نیمن آخر -

 کردم. انکار

 خوره. یتموم شده. شاداب به درد من نم هی. اون قضیینه دا -

 کرد. یبود معذبم م ریکه از چشمانش سراز یهوش

 ه؟یچ انی. جريخورد یتو به درد شاداب نم شیچند وقت پ نیچه جالب! تا هم -

 کرد و گفت: یحلقش خال يرا تو ياسپر ياز آئروسل ها یکردم. کم فیتعر شیرا برا انیجر

 ه؟یمشکلت چ قایاالن دق -

 بود. دهیاز سرم پر خواب

و فواصل  مایمدت همه حر نیتونم بسازم. تو ا ینم ياعتماد یب نیمن با ا یکه شاداب بهم اعتماد نداره. حقم داره، ول نیا -

 انجام ندادم که ... یحرکت نیتر کیکوچ م؟یرو حفظ کردم. مگه کم با هم تنها بود

 دوباره آتش گرفتم. شیحرف ها يادآوری از

 یرغم آگاه یدوست داشتم که عل نینکردم. شاداب رو واسه ا شیوقتم مخف چیکنم، اما ه یمن به گذشته م افتخار نم ییدا -

 میج نی. از سادیو متلک خوشم نم هیو کنابازم بهم اعتماد داشت. چشم بسته و کامل! من از گوشه  م،یکاملش نسبت به زندگ

 دمیم حیعمر بخوام بابت گذشته م جواب بدم و متهم بشم، ترج هی. اگه قرار باشه ادیخوشم نم يری. از مچ گادیشدن خوشم نم

بازم از خودمه. من  ست،یمشکل از شاداب ن ؟ییدا هیچ یدون یچاه نندازم. در واقع م نیاحساسم رو بزنم و خودم رو تو ا دیق

 کنم هم طرف مقابلم رو. یبدبخت م ودموخورم. هم خ ی. به درد ازدواج نمستمیبرگشتم سر خونه اولم. من آدم ازدواج ن

و بعد با انگشتانم  ختمیرا به هم ر سمیخ يترم کرد. با کف دست موها یکه بودم عصب يزیاز چ ییگوشه لب دا لبخند

 مرتبشان کردم.

 ت داغ کرده.مخ يبرو بخواب پسرم. خسته ا -

 بود! بیو غر بیعج ییدا يبودم، اما خونسرد يذاتا آدم خونسرد من

 ؟يکرد یکار م یمن، چ ي. شما خودت رو بذار به جاییمخم داغ نکرده دا -

 . وقت خنده بود؟دیخند
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ن فکر بدو يدیتصور کن. قول م گمیرو که م ییزایچ نیلحظه ا هیخودت باش و  يتو باشم. تو جا يمن جا ستیالزم ن -

 ؟يرك جوابم رو بد شهیکردن و مثل هم

 فوت کردم. رونیبه ب ینیب قیرا محکم از طر نفسم

 آره. -

 ي. شاداب رو تو بغل مردرونیب ياینصفه شب از کانکست م ،یتی. فکر کن تو سایکن يخوام قشنگ صحنه ساز یخوبه. م -

. ي. کامال بهش اعتماد داريو از گذشته شاداب خبر دار! تاکویهم بهش داشته. مثال د یاحساس هیکه از قضا قبال  ینیب یم

مرد  هیکه دختر مورد عالقت تو بغل  ینیب یفقط م يندار یاطالع چیبغل کردن هم ه نی. از علت اشیشناس یخوب م یلیخ

 ه؟یست. عکس العملت چ گهید

 بست. خیخون در عروقم  دن،یجوش يجا به

 کشمش. یم -

 به خودم آمدم. ییختم. من بودم؟ از خنده داکلمه را گفت نشنا نیکه ا ییصدا

 .يکه هنوز زنده ا يآورد یپس چه شانس -

 کرد؟ یبا من چه م ییبودم. دا جیگ

اونا حق  م؟یزنمون رو واسه خودمون بخوا میفقط ما حق دار م؟یدار رتیخوبه؟ فقط ما مردا غ هیمرگ فقط واسه همسا ه؟یچ -

 ندارن؟

 زد و گفت: میبه بازو يخاندم. ضربه اصورتش چر يسرگردانم را تو نگاه

که دوست  يمرد انتیدر برابر خ یهر زن یعیبوده. عکس العمل طب ینبوده؛ از ناراحت ياعتماد یجون، حرف شاداب از ب ییدا -

 اما به رفته،یرو لمس کرده، لمسش کنه. درسته که شاداب گذشته ت رو پذ گهیزن د هیکه  ییده دستا ی. اجازه نمنهیداره هم

 يزیچ نیو همچ رونیب ادیم هویکه نداره.  بیعلم غ ده؟یدونه دختره به تو چسب یمکه گذشته، گذشته باشه. اون چه  یشرط

 يبه جا ؟یکن ینتونسته تعادلش رو حفظ کنه. اون وقت تو اونو متهم م یچقدر بهش فشار اومده که حت نی. ببنهیب یرو م

 ؟یکن یهم م يبه تمام باوراش. قلدر يگند زد ؟یکن یدادن از خودت دورش م حیتوض

 که دوستش دارد؟ شاداب دوستم داشت؟ يمرد انتیبودم. عکس العمل هر زن به خ ییدا ییجمالت ابتدا ریهنوز درگ من

 شاداب منو ... یکن یفکر م یعنی -

 کنم. لیجمله ام را تکم نگذاشت

 ؟یکش یبازم اون زن رو م ؟ینیب یم یحالت نیو همچرو ت بهیزن و مرد غر هیو  رونیب يایحاال تصور کن. از کانکس م -

 بود. نه! واضح

 نی. اگه شاداب دوستت نداشت انقدر بابت امیدیکه واسمون مهمن عکس العمل نشون م ییما فقط نسبت به رفتار کسا -

 شد. ینم تیموضوع اذ
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 اك شد.خورد فروکش کرد. فشار پنجه اش دردن یکه ده روز مثل جذام تمام وجودم را م یخشم

 م. دهیجون. باهات هم عق ییکه افتاده، من طرف توام دا ییحرفا و با توجه به اتفاقا نیبا وجود تموم ا -

 نگاهش کردم، اما چشمانش اصال مهربان نبودند. قدرشناسانه

 دختر شو. نیا الیخ یکنم. ب ینم دییرو تا یاشتباه چیازدواج اشتباهه و من ه نیبه نظر منم ا -

 بودم شاداب دوستم دارد؟ حاال؟ دهیاال که فهمرفتم. ح وا

 

 :شاداب

 برگشته بود. اریدان

 يپشت در بسته، همزمان با ضربان ها واریور د نیکرد و من ا یاحوال پرس یکردم. با مهندس سهراب خیو  دمیرا شن شیصدا

 آمد؟ یبه اتاق من م اینجم. آرا بس شیشدن قدم ها کیخواستم دور و نزد یمالحظه قلبم سرا پا گوش شدم. م یو ب یوحش

کردم سرم را به کار گرم  یحس و لرزان شده بود. سع یبرود. دستانم ب نیباعث نشد که انقباض تنم از ب امدنشی. اما نامدین

شد از  یشرکت خارج م نیاز ا اریاتاق راه رفتم. تا دان يشدم. چند قدم تو یکنم، اما آن قدر سرد بودم که با کار هم گرم نم

 و جواب دادم: دمیکش میکنترل لرزش صدا يبرا یقیدر فضا پخش شد. نفس عم لمیوباآرام م يمردم. نوا یت دلهره مشد

 بله؟ -

 سالم. -

 گفتن آماده کردم. "اشتباهه رینه خ" يشناختم. خودم را برا ینم

 د؟ییبفرما -

 ؟یشناس یهستم. م یلیاسماع -

 ن؟یکار دار ینه. با ک -

 م.با شما شاداب خانو -

 صدا آشنا بود. نیجرقه زد. ا رمیدرگ حافظه

 شما؟ -

 .اریدان ییهستم. دا یلیگفتم که، اسماع -

 سرم حس کردم. يدو شاخ را رو شیرو

 ؟یشناخت -

 را به هم چسباندم. با من چه کار داشت! میو پاها نشستم

 بله. -

 کردم؟ یم یاحوال پرس دیبا
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 شه؟یخوام باهات حرف بزنم. م یم -

 ؟"در چه مورد"جرات نکردم بپرسم  یحت دم؟یترس یمرد م نیبودم؟ چرا از ا دهیدر ترسق نیا چرا

 .گمیکه م یآدرس نیبه ا ایب یتون یاگه م -

 را صاف کردم. میصدا

 االن؟ -

 .یتون یآره. البته اگه م -

 و استرس دست به دست هم داده بودند و ... يرفتم. کنجکاو یتوانستم هم م یاگر نم یحت

 رو بگم؟آدرس  -

 کردم. ادداشتی

 خبردار بشه. دینبا اری. دانهیمالقات خصوص هی نیمنتظرتم. فقط ا -

به مقنعه  یرفتم. قبل از گشودن در دست یرا دستم گرفتم و به اتاق سهراب یگفتم و تماس را قطع کردم. برگه مرخص یچشم

 بر لب راندم و وارد شدم. یو بسم اله دمیام کش

. آهسته سالم کردم. به محض امدهیدلم گرفت و باور کردم که نبود من واقعا به چشمش ن اریب دانل يرو يخنده  دنید از

 گفتم: یو رو به مهندس سهراب دمیدر هم رفت. نگاهم را دزد شیمن اخم ها دنید

 خوام برم. یم نیاومده. اگه اجازه بد شیواسم پ يکار هی. من دیببخش -

 برگه را امضا کرد و گفت: یشد. مهندس سهراب یم بدنم سوزن سوزن اریدان زینگاه ت از

 خدانگهدار. -

 آمدم و نفس خفه شده ام را آزاد نمودم. رونیاز اتاق ب ارینگاه به دان مین کی یلب تشکر کردم و بدون حت ریز

تم. بلند شد. با به سمتش رف نهیکردم و با طمان شیدایبود. چشم گرداندم و پ ییو دنج محل مالقتم با دا یسنت يخانه ا سفره

 گفتم: یشرمندگ

 تو رو خدا. نییبفرما -

اما جذبه چشمانش همان بود.  د،یرس یتر به نظر م فیتر، خسته تر و نح ضیبودمش مر دهیکه د يبار نی. از آخرمینشست

اهت که شب یگذاشت. چشمان ینم یباق يبار یذره باردار و ب چیه يبرا يزیراه گر چیکه ه يقو یسیمغناط دانیهمان م

 همان قدر نافذ. ،یخال درداشت. همان قدر سرد، همان ق اریبه چشمان دان یبیعج

 دخترم؟ یخوب -

 ام کاست. یدلم را گرم کرد و از نگران یگفتنش کم "دخترم"

 ن؟یممنون. شما چطور -

 را دور گردنش محکم کرد. شالش
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 خوبم. -

 و تعارف.داد نه تشکر  یم "خوبم"را با  یجواب احوال پرس اریدان مثل

 ؟يخور یم یچ -

 رفت؟ یم نییگلو پا نیاز ا يزیچ مگر

 کم آب. هیفقط  -

 من هم آب. يسفارش داد و برا يخودش چا يبرا

 درسته؟ ،یرو بدون يدفعه ا هیمالقات  نیعلت ا يخب حتما کنجکاو -

 را در هم قفل کردم. انگشتانم

 بله. -

 .دیرس یاب مکرد و به اعص ینگاهش از پوست و گوشت نفوذ م اشعه

 ؟يندار يخودت نظر -

 کرده بودم، اما گفتم: الیکه زنگ زده بود هزار جور فکر و خ يلحظه ا از

 نه متاسفانه. -

 بود. اریناباورش هم مثل دان پوزخند

 سر اصل مطلب. میخب پس بهتره بر -

 آورد. یتاب نم و ترسناك را رهینگاه خ نیآورد. ا یضربات را تاب نم نیآورد. ا یقلب من تاب نم نیا

 ؟يرو دوست دار اکویهنوز د -

ماده  نیبرگرداندن ا ي. همه رفلکس ها براختیر يدر نا يمر يقفل شد و آب دهانم به جا میگلو یصورت کامال ناگهان به

 آب را از دستش وانیاشک به چشمم آوردند. ل دیشد يشدند و به تقال افتادند. سرفه ها جیهوا، بس ياز درون مجرا یاضاف

 گرفتم. آرامو به زحمت چند قلپ خوردم و باالخره  دمیقاپ

 ؟يبهتر شد -

 بود؟ یک بیموجود عج نیصورت خونسردش نگاه کردم. ا به

 ممنون. بهترم. -

 ؟يرو دوست دار اکویکنم. هنوز د یخوبه. پس دوباره تکرار م -

 .دیپرس یز من مرا ا ایسوال دن نیتر بیبود، عج اکویکه همسر د يپدر دختر اکو،یزن د پدر

 شم. یمنظورتون رو متوجه نم -

 زد. لبخند
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. آروم باش و جواب يا گهیبد د زیهر چ ایسرزنشت کنم  ایبازخواستت کنم  ایکنم  تتیکه اذ نجایا ومدمیدخترم من ن نیبب -

 ؟يرو دوست دار اکوی. باشه؟ تو هنوز دیبدون نگران ه،یسواالم رو رك بگو، بدون حاش

 داشتم؟ دوست

 برادر. هیله، اما مثل ب -

 تمام تالش مرا به استهزا گرفته بود. لبخندش

 برادر بودن واسه من. هی. بعد از اون فقط گمیالبته بعد از ازدواجشون رو م -

 !اریجلو آمد. صد رحمت به دان یکم

 ست؟ین يخبر ياز اون حس عاشقانه قو گهید یعنی -

 بشنود. قلبم رجوع کردم، اما صبر نکرد تا جوابم را به

 ؟یش یخوشحال نم رانیگرده ا یو بر م شهیاگه بهت بگم داره از دختر من جدا م یعنی -

 .دیاز سرم پر برق

 ؟يدیخواد باهات ازدواج کنه جواب رد م یو م یهست يکه تو واسش همسر مناسب تر دهیرس جهینت نیاگه بگم به ا -

 نزد. گریبرداشت و د اتیح يدست از تالش برا قلبم

 ؟يدینشون م یکنم چه عکس العمل يخواستگار اکویکه تو رو واسه د نجامیمن ا یبدوناگه  -

 که نشسته بودم حس سقوط داشتم. نیوجود ا با

 ه؟یگرده شاداب خانوم. نظرت چ یداره بر م اکوید -

 نظر نداشتم. من مرده بودم. آدم مرده را چه به نظر دادن؟ نظر؟

سکوت،  یطوالن یقیو بعد از دقا دیرا نوش شیمن ساخته بود، قلپ قلپ چا يه براک یتوجه به برزخ یکمال آرامش و ب در

 گفت: 

 ه؟ینظرت چ ؟یخب؟ نگفت -

 دختر و ازدواج مجدد دامادش حرف بزند؟  یشدن زندگ یقدر راحت در مورد متالش نیتوانست ا یم چطور

اومده.  شیپ تشیزوت نبود؟ فکر کن االن موقعمگه ازدواج با اون آر ؟یرو دوست نداشت اکویمگه د ؟یگ ینم یچیچرا ه -

 ه؟یجوابت چ

مرد را خوب  نیاش هدف داشت. من ا یچشم ریو ز میداشت. از هر حرفش، از هر چرخش مردمکش، از هر نگاه مستق هدف

 دستم گلوله کردم و گفتم:  يرا تو میبود. مانتو گرید ياریشناختم. او دان یم

جا موند. من از  یسالگ ستیتو همون ب یحاتم ياما احساس من به آقا ن،یدار يمنظورحرفا چه  نیدونم از گفتن ا ینم -

 ي. احساس من به آقادمیتونستم قبول کنم، اما حاال به حرفشون رس یاون موقع نم دینبودم. شا شونیاولش هم مناسب ا

 ... نیبود. بنابرا میزندگ يدااز کمبو یناش دیکه شا یحس هی. امحس سراسر احتر هیاسطوره وار بوده و هست.  یحاتم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٤٨٤ 

 خودم را جمع و جور کردم.  عیشکست، اما سر میصدا در گلو يلحظه ا يبرا

لحظه هم به خودم  کی یدخترتون ندارم. از اولم نداشتم. بعد از ازدواجشون حت یواسه زندگ يخطر چیمن ه نیمطمئن باش -

 فکر کنم. یحاتم ياجازه ندادم در مورد آقا

 و گفت:  دیکش ششیبه ته ر یدست

باهاش ازدواج  ياگه اون بخواد حاضر ؟يرو دوست دار اکوی. هنوز ددمیسوال پرس هیدخترم حرف نزدم.  یمن در مورد زندگ -

 ؟یکن

 بودم؟  حاضر

 دو سال نظرش عوض شده باشه. نیبه چشم خواهر به من نگاه کردن. محاله تو ا شهیهم یحاتم يآقا -

 تند شد.  یکم

 ؟یکن یباهاش ازدواج م ؟يرو دوست دار اکویرو ول کن. حس خودت رو بگو. د واکیدخترم، د -

 ! امان! ایخدا

 دوستشون دارم. -

 برق زد.  چشمانش

 خب؟ -

 را مرور کردم. اکوید يها حرف

 اما ازدواج نه. -

 نبود. تیاز عصبان یناش اخمش

 چرا؟  -

 نداشتم. يدیترد چیگفتن حرفم ه يبرا

رو  یکی میتا آخر عمرم، تو زندگ شه،یخوام هم یخوام اسطوره بمونه. م یاسطوره ست و من م هیواسه من  یحاتم يآقا -

خوام بتم  یشکنن. من نم یاشتباه م هیواسم الگو باشه، سند باشه. خودشون گفتن همه بت ها با  زشیداشته باشم که همه چ

 بشکنه.

 .دمیچشمم کش رینم ز يبود. انگشتم را رو يفکر نگاهش

 یحاتم ي. من االن خوشحالم. خوشبختم. آقایواقع ی. واقعنمیکه هست بب يرو اون جور ایکردم دن یسع یحاتم ياز آقابعد  -

خونم، هم درآمد دارم،  یرو به دست آوردم که جبران نداشته هام رو بکنه. هم درس م گهید يزایچ یلیرو ندارم، اما به جاش خ

 هم ... 

 "را دارم. اریهم دان"میبگو خواستم
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کردم با صداقت نظرش را جلب  یهم فشار دادم. سع يرا رو میشناختم. دندان ها یچشمان ناباور را م نینشده بود. من ا قانع

 کنم.

اگه اشتباه باشه. اما  یتونه عشق اولش رو فراموش کنه، حت ینم یآدم چیبهشون ندارم دروغه. ه یحس چیه گهیاگه بگم د -

سنم  یلیشدن. خب اون موقع خ یبودن، احساسات ییایاشتباه دارم. حق به خطا رفتن، حق روحق  ایدن نیمنم مثل همه مردم ا

 . امیکنار ب اتیگرفتم با واقع ادیبودم، اما االن  یاالتیخ یلیکمتر بود. خ

 به سرش داد و گفت: ینامحسوس تکان

و  زیکه اون قدر واست عز ییاکویچرا با دکه منو قانع کنه.  اریب لیدل هیهمه واسه قانع کردن خودته.  یکه گفت یینایا -

و اون استناد نکن.  نیبه حرف ا ؟یاون اسطوره رو واسه خود خودت داشته باش يخوا یچرا نم ؟یکن یمحترمه ازدواج نم

  ه؟یچ اکویواسه جواب رد به د لتیرو بزن. دل دتشکستن بت و احتماالت رو فراموش کن. حرف خو

 ادامه داد:  یم! انگار حال خرابم را درك کرد، چون با مهربانکرده بود ریگ يچه مخصمه ا يتو

 نیتو، فقط به ا یو دشمن خون اکوامیکه من پدر زن د يفکر عذاب بد نیکه همش خودت رو با ا نیا يدخترم، به جا نیبب -

 اهات،یمون مرد رورو تجسم کن. فکر کن رو به روت نشسته. ه اکوی. ديرو دار اکویازدواج با د تیفکر کن که االن موقع

. یدرست و حساب لیدل هی ،یمنطق لیدل هی. اریواسه جواب ردت ب لیدل هیتو.  ينشسته، رو به رو نجایآرزوهات ا تیهمون نها

شه اسطوره  یکه باعث م يزیتونه بهش غلبه کنه. چ ینم دتیعالقه سابق و شد یکه اون قدر بزرگ و مهمه که حت يزیچ

 ؟ياریبهونه م يفقط دار ای ؟يدار یلیدل نین، همچ. فکر کیت رو از خودت برون

 کردم.  فکر

 دارم. لیدل -

 کاست اما از عشقم چرا.  یکه از احترامم نم یلیفکر کنم. دل اکویداد دوباره به د یکه هرگز اجازه نم یلی. دلداشتم

 شنوم. یم -

نجاتم از آن محکمه  يتنش سخت بود اما برا. گفاریرك بود مثل دان دیمرد هم با نیچشمان مشتاقش نگاه کردم. با ا يتو

 محکم گفتم: 

 باشه. یحاتم ياگه اون مرد آقا یبار منو پس زده ازدواج کنم. حت کیکه  يتونم با مرد یمن نم -

 زد و گفت:  هیو تک دیکش یشد. نفس راحت یقیلبخندش حق باالخره

 نیدو تا برادر رو از ا نیا شهیو با خودم ببرم و واسه هم رمیرو هم بگ اریتونم دست دان یراحت م الیبا خ گهیخوبه. پس د -

 خاك و خاطرات تلخش جدا کنم.

 .دمیرا شن لیعزرائ يقدم ها يخورم صدا یقسم م شه؟یهم يرا ببرد؟ برا اریخوردن گوشه لبم را حس کردم. دان ترك
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زنگ زده بود. به اسمش لبخند  اریآوردم. دان ونریب فمیک بیرا از ج لمیخسته ام را دراز کردم. موبا ينشستم و پاها یجدول لبه

قهر نبودم. دلخور  گریرا داشت. د ایحروف دن نیو نامتعارف آمده بود و حاال آشناتر بیکه روز اول به نظرم عج یزدم. اسم

 مهم بود. میبود که بود و نبودش برا نینداشت. مهم ا تیاهم شیبرا دمنبودم. مهم نبود که بودم و نبو

حاال تنگ تر هم شده  نیخواستم قهر باشم. دلِ تنگم از هم یگرفتند نم یخواست برود. حاال که او را هم از من م یمکه  حاال

 يمنتش، برا یمداوم و ب يبودن ها ياش، برا یشگیهم يها ییرك گو ياش، برا یگوشه چشم ينگاه ها يبود. برا

 .رتشیاز سر غ يچک کردن ها يبارش. برا طنتیش يگفتن ها "خوشحال"

 یبودم. حت یشهر هم راض نیآسمان ا ریز دنشیکه به نفس کش ی. از منرندیخواستند او را هم از من بگ یخواست برود. م یم

را هم از  نیکرد و حاال هم یدانستم هست و آرامم م یاگر بداخالق بود، اما بود. م یاگر قهر بود، حت یحت دمش،ید یاگر نم

 یبود که نم نیاش ا نانهیرا هم رد کرد. خوشب یبوق جواب نداد و سوم نیو دوم نیاولم. با گرفتند. دکمه تماس را زد یمن م

 خواست حرف بزند. یاش نم نانهیتوانست حرف بزند. بدب

گفت؟  ی. چقدر از نگاهش سردم شده بود. تبسم چه مدمیشیاند دمشیکه د یو به روز اول دمیکش یصفحه گوش يرا رو دستم

شب است. دستم را  يکه قنار نیشانس داشته باشد. گفته بود ا دیتجاوز هم با ي. گفته بود آدم تودمیخفاش شب! با بغض خند

دوختم.  شیکه برا یرهنیم مسئله حل کرد. تشکر کردم. جواب نداد. هق زدم. پیافتادم که برا يروز ادیدهانم گرفتم.  يجلو

 اریرا بغل کرد و برد و دان ایمیک اکویافتادم که د يروز ادید. از من گرفته بو یدادم. آن شب چه حال بیترت شیکه برا يتولد

شهر برد و خوشمزه  يجگر نیتر فیبه کث راکه م يروز ادیداده بود.  حیبه حال خراب مرا به بودن کنار برادرش ترج یدگیرس

 ادی. میزد یکنار هم چرت م نمارستایب يها مکتین يبود و ما رو يبستر اکویکه د ییروزها ادیرا به من داد.  ایجگر دن نیتر

مردانه  وو ا ختمیر رهیدا يام را رو یتمام زندگ شیو من برا میستادیکه ا ییرفت. جاده کنار فرودگاه! آن جا اکویکه د یوقت

که  يمرد. شوکر اکویکه د يروز ادیام را از هم گشود.  یزندگ يگره ها یکی یکیمن بست و  یکمر به حل مشکالت زندگ

. ختمیکه کنارش ر ییکه در آغوش گرفتم. اشک ها يآوردم. سر رونیکه تکه تکه از دستش ب ییها شهیش به تنش زدم.

 يگذاشتم و او برا یم شیسر به زانو ی. من از شدت دلتنگمیرفت یهم کوه م اکه ب ییروزها ادی. میختیکه با هم ر ییاشک ها

و او تنها برادرش را تنها گذاشت و به داد من از  نیرگشت، با نشمب اکویکه د يروز ادیداد.  یم هیرا هد اکویآرام شدنم عکس د

افتادم که مجبورم کرد درس  یشب ادی ه؟یچگناه من  يمشکل دار اکویگفت تو با د تیکه با مظلوم یشب ادی. دیدست رفته رس

که مثل  یو آغوش اکوید یروز عروس ادیبه ارمغان آورده بود.  مینمره عمرم را برا نیو بهتر ادیو فر تیبخوانم. با زور و عصبان

دورم  نکه به خاطر گرم کردن م یآرام کردن. کت تیدادن آمده بود به ن تیامن يکه برا یاز سر تصادف نبود. آغوش اکوید

 یب میکه به خاطر من درست کرد. اشک ها یخشک بدطعم ریکه به خاطر سرما نخوردن من آماده شد. ش یشد. حمام دهیچیپ

 ییساعت ها ادیگرم کرده بود؟ فقط من! مطمئن بودم. فقط من!  ریچند نفر ش يدر تمام عمرش برا اری. دانندختیر یمحابا م

چند  يهمه صبور بود؟ برا نیچند نفر ا يبرا اریگذاشت. دان یگرفتنم وقت م ادیکار  يبرا دنم،یطرح کش يارشدم، برا يکه برا

 تش،یاز مسئول یناش يادهایفر ادیاش،  ینگران ادیافتادم.  تیسا ادیکس!  چیکس، به خدا ه چیزد؟ ه ینفر از وقت خودش م
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خواست مطمئن شود خوبم. مهتا را هر  یپماد آورد. م میام از شدت فشار درد گرفته بود. برا نهیس رتش،یزده غ رونیرگ ب ادی

برد؟ من چه کرده بودم؟ از اتاقم  ید مچند نفر پما يشد؟ برا یچند نفر نگران م يبرا اریمن آمد. دان شیچه که بود رها کرد و پ

دستانم  بارا پس زده بودم. دلش را شکسته بودم. صورتم را  تگرشیحما شهیکردم. گفتم به من دست نزن. دست هم رونشیب

؟ رحم باشند یقدر ب نیتوانستند ا یچطور م رند؟یخواستند او را از من بگ یکردم؟ چطور م یم دیچه با اریپوشاندم. من بدون دان

 آورد؟ یکرد؟ چطور طاقت م یچه م اریدان یشاداب ب

خواستم  یکنم. نم یم هیخواستم بفهمد گر یرا پاك کردم. نم می. اشک هامیمثل چانه ام، مثل دست ها د،یام لرز یگوش

 ... نیاز ا شتریخواستم ب یکنم. نم تشیاذ نیاز ا شتریب

 سالم. -

 ود.پشت تلفنش هم تنگ شده ب ينفس ها يبرا یحت دلم

 سالم. -

تر بودند. پرحرف ها را  یخوش اخالق ها را دوست ندارم. بداخالق ها دوست داشتن گریبود. با خود فکر کردم که د بداخالق

 هم دوست نداشتم. کم حرف ها قابل اعتمادتر بودند.

 ؟یخوب -

 ؟یی. کجايخوبم. زنگ زدم جواب نداد -

 بودم؟ کجا

 پارك. نشستم لبه جدول. هی -

 تنها؟ -

 نکنند. تمیکه تنها نباشم. مزاحمم نشوند. اذ نی. اشیسوال بود برا نیمهم تر نیا

 آره. -

 پارك؟ اونم تنها؟ يکه بر یگرفت یمرخص -

 آمد؟ یبردند؟ چطور دلشان م یرا م اریدان

 ار؟یدان -

 بود. یمحکمش از کالفگ فوت

 ه؟یچ -

 ه؟یگریاز همون ج م؟یبخور گریج میبر يایم -

 کرد.لحظه مکث  چند

 ؟یشاداب خوب -

 شد. ی. دلم تنگ شده بود. دلم تنگ تر هم منبودم
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 ؟يایآره. م -

 نگران شد. شیصدا

 اومدم. -

 کردم؟ یچه م اریدان یگاه به جهنم، ب هیکردم؟ تک یگاه چه م هیتک یبردند، ب یرا که م اریگرفتند، دان یرا که م اریدان

 

 :اریدان

کرده بود. لبخندش هم غم داشت. سالمش اما مثل  هیکرده. بد هم گر هیه گرزد ک یداد م شیچشمان و گونه ها یسرخ

 اش کردم و پدال گاز را فشردم و گفتم: یخاک يبه مانتو یبود. نگاه نیآرام و مت شهیهم

  ه؟یچه سر و وضع نیا -

 سخت بود. جان کندم تا گفتم: دنشیلباسش را تکاند و جواب نداد. پرس خاك

 کرده؟  تتیاذ ی... کس یکس ه؟یوضع چه سر و نیا دمیپرس -

 جواب داد: ردیآن که سرش را باال بگ یب

 آره.  -

 فرمان فرو بردم. فکم ققل شد. يرا تو ناخنم

  ؟یک -

 با بغض همراه بود. نفسش

 تو!  -

 اعصاب معما حل کردن نداشتم. من؟

 شده.  یچ نمیدرست حرف بزن بب ؟یچ یعنی -

 ه صورتم دوخت و گفت:و معصومش را ب سیو خ یمشک چشمان

 دلم واست تنگ شده بود.  -

 دی. باستادمیا يسخت شد. راهنما زدم و گوشه ا ی. رانندگزدیبا تمام عظمتش فرو بر یقلبم را حس کردم. انگار کوه زشیر

 ندارد. يگرید لیاش دل هیشدم گر یاول مطمئن م

  ن؟یفقط هم -

 .یکمرو و خجالت شهیگرفت شاداب هم یاز صورتم نم چشم

  دم؟ینه صدات رو شن دمت،یچقدره نه د یدون یکمه؟ م -

 اش گذاشتم. یرا پشت صندل دستم

 هم نداشتم.  یراه ارتباط چیبودم دختر خوب. ه تیخب من سا -
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 ها از دستش بروند. هیثان دیترس ینگاهم نکرده بود. انگار م رهیهمه خ نیوقت ا چیه

 . يومدیمن ن شیشرکت پ يامروزم که اومد -

 انداخت. نییسرش را پا الخرهبا

 باهام.  يقهر بود -

و  دمیکش شیموها ختهیر رونیچند تار ب يتوانستم. انگشتم را رو ینم گریهمه طاقت و صبر. د نیخسته شده بودم از ا گرید

 گفتم:

 بودم، اما قهر نه.  یعصبان -

 را که باال آورد. انگشت کوچکم با پوست صورتش در تماس قرار گرفت. سرش

  ؟یستین گهیاالن د -

 گذاشتم. یصندل يدستم را مشت کردم و دوباره رو شیچشمش را پاك کنم، اما به جا ریز یسیداشتم خ دوست

 . ستمینه ن -

نبود و در  یشگیاما امشب ... شاداب، شاداب هم دم،یفهم یاش را م ی. خوشحالدیخند یکنان از ته دل م یبعد از آشت شهیهم

 و اکتفا کرد.تبسم مح کیجواب من به 

 . ستیفکر کردم واقعا بود و نبودم واست مهم ن -

او بود.  يرایشب پذ کیکه تنها  یوارد کانکسش شود. وارد کانکس یکه آنجا بودم اجازه ندادم کس ينداشت تمام ده روز خبر

 دادم. یکار دست خودم م میماند یاستارت زدم. آنجا م

  ار؟یدان -

 ه؟یچ -

  ست؟یمهم ن -

 کردم؟ یم میتفه دیش را چطور بابودن مهم

  ؟یگفتم. تو چرا به دل گرفت يزیچ هی تیحاال من تو عصبان -

 مهمه؟ یعنی -

 کرد.  یول نم دیکش یزبان مرا نم ریتا ز امشب

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 گفت:  يتند به

 اسه تو هم مهمه؟واسه من مهمه، و مونیخوام بدونم اون قدر که دوست یکنم جوابم رو بده. م یخواهش م -

 دختر آورده بود. مطمئن بودم.  نیسر ا ییبال کینفر  کی

 شاداب؟ يشک دار -
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 نه؟  ایهستم  تیزندگ ياصال تو تم؟یزندگ يخوام بدونم من کجا ی. میخوام خودت بهم بگ یم -

 یرا نم یدوست نیا گریگفتم که د یم دیگفتم؟ چطور با یم دیقدر طلبکار؟ من چه با نیا ؟يقدر جد نیشاداب بود؟ ا نیا

 خواهم. یخواهم که او را به عنوان دوست نم ینم یدوست گریخواهم. که د

بهم بگو. باور کن  يو بر يروشن کنم. اگه قراره منو بذار یهمه وابستگ نیخودم رو با ا فیبدونم و تکل دیبدونم. با دیمن با -

. ییاز خونواده ما يرو داشته باشم. تو عضو شین. بذار آمادگازم پنهان نک یگرفتم، ول ادیتحملش رو دارم. تحمل کردن رو 

اگه حواست بهش نباشه ممکنه دوباره برگرده  ؟یکنه، مامانمم. تازه بابام چ یدق م ي. شاديتنهامون بذار ییهوی يحق ندار

 طرف مواد. 

 .دیگو یچه م دمیفهم ینم

 شاداب؟ کجا بذارم و برم؟ حالت خوبه؟  یگیم یچ -

ها به خاطر مهتا  نیهمه ا یعنی. ستین يعاد طیکردم شرا یکند. احساس م یم ینیدلش سنگ يرو يزیردم چک یم احساس

 خواهم با او ازدواج کنم و بروم؟ یکرد م یبود؟ فکر م

که  يهمه خاطره خوب و بد نی. به خاطر امیهمه مدت که با هم دوست نیقبلش بگو. به خاطر ا يبر يخوا یحداقل اگه م -

خوام  یخوام مانع رفتنت بشم. فقط م ی. من نمینرو. نذار همش با استرس بخوابم که نکنه فردا نباش يدفعه ا هی. میربا هم دا

 . ير ینم یمطمئن شم بدون خداحافظ

توانست باشد.  ینفر م کیتنها  یشانیهمه پر نیبه صورت خودکار در هم رفت. مسبب ا میتکان خورد و اخم ها میها شاخک

 طور دگرگون کند! نیتوانست حال آدم ها را ا یمنفر  کیتنها 

 توقف کردم و گفتم:  یجگرک مقابل

 بهت گفته؟ يزیچ یشاداب؟ کس -

 سرش را تکان داد.  فقط

 ؟يدید ویک ؟یبود؟ کجا رفت یامروزت بابت چ یمرخص -

 . دلم گرفته بود نتونستم تو شرکت بمونم. دمیکسو ند چیه -

 .دیگو یدروغ م دمیفهم دیه دزدک یکه گاز گرفت و نگاه یلب از

 . میدیشو رس ادهیخب. پ یلیخ -

 را باز کرد و گفت: کمربندش

  ؟یبگ یچیه يخوا ینم -

 اش دلم سوخت. یآشفتگ يبرا

 نرم. خوبه؟  ییجا یبدون خداحافظ دمیقول م -

 تو نگاهش شد. يتمام حس ها نیگزیجا وحشت
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  ؟يبر يخوا یواقعا م یعنی -

 شکل محال بود. نیرفتم. ادامه دادن به ا یگرفت م ینمازدواج سر  نیا اگر

 . دمی. خبرش رو بهت مشهیمشخص م گهیتا دو سه روز د -

 عقب برداشتم و در دل گفتم: یرفت. کتم را از صندل رونیب نینگاهم کرد. کاسه چشمش پر آب شد و از ماش یکم

 .ییطلبت دا کی -

 

 : شاداب

 ؟يخور ینم. چرا گریج نمیا گر؟یج یمگه نگفت -

 گذاشته بودند؟ میبرا ییمانده بود؟ اشتها میبرا ییاشتها

 شدم. خودت بخور. ریمن س -

 بود. الیخ یدستش زد. چقدر خونسرد و راحت و ب يبه لقمه تو يگاز

 شد. ریس شهیهم م گریدونستم با نگاه کردن به ج ینم -

 ریپذ بیآس قمیاحساسات رق نیدادم. چقدر با ا یدل م شدم. چقدر راحت یچه احمق و ساده بودم. چقدر راحت وابسته م من

 شده بودم.

 ؟يکار کرد یده روزه که من نبودم چ نی. انمیکن بب فیخب تعر -

 کردم و گفتم: زیر زیدستم را ر يجلو نان

 .شهی. درس، کار، مثل همیچیه -

 و گفت: دیاش را سر کش نوشابه

 ؟ينکرد دایشوهر پ -

 و گفتم: ختمیر چشمم يچه رنجش داشتم تو هر

 ده تا. ،یکیچرا! اونم نه  -

 را باال داد و گفت: شیابروها

 بود؟ یده تا چ نی. مالکت واسه انتخاب ايشد وی. اکتنیهوم. آفر -

 حرص گفتم: با

 تو نباشن. هیکه شب نیا -

 که همه برگشتند و نگاهمان کردند. دیقدر بلند خند آن

 ه؟یو بارشون چ نه خوشم اومد. مالکت کامال درسته. کار -
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چقدر  دید یخواهم؟ چرا نم یکه رفتنش را نم دیفهم یاحساس بود. چرا نم یعاطفه بود. چقدر ب یبدجنس بود. چقدر ب چقدر

 حالم بد است؟

 کنم! داتی. البته اگه پنیو بب ایفرستم. خودت ب یواست دعوت نامه م -

 دستش را کنار زد و گفت: يجلو ظرف

 .میکم قدم بزن هی میچقدر خوردم. بر يوا -

 ام بود؟ هیپر کنا يحواسش به من و حرف ها اصال

 اگر اشتها نداشت و او ... ی. حتزدیگرسنه برخ يزیبرخاستم و فکر کردم من هرگز اجازه ندادم از سر م یحرف چیه یب

 ه؟یاخما چ نیعلت ا یبگ شهیم -

 کردم و گفتم: که از کنارمان خندان و دست در دست هم رد شدند نگاه يزن و مرد به

 .یچیه -

 به تنه ام زد و گفت: یآرام و نامحسوس ي تنه

 يافتخار نیوقت همچ چیه گهی. ممکنه ديریبگ ابونیبار دستم رو تو خ هی نیتونم اجازه بدم واسه هم یم ياگه دوست دار -

 نشه. بتینص

 باشد. زانشیآو یشده بود. روشنفکر شده بود. قبل ترها دوست نداشت کس بخشنده

 .ششونیپ يریم يکه دار ییخوام. نگهش دار واسه اونا ینه نم -

 اجازه از من تلخ شده بودند و بودار. یروزها ب نیمن که ا يگزنده بود. مثل حرف ها نگاهش

 دست به متلکت خوب شده ها. ایتازگ -

 توان دعوا نداشتم. گری. ددمیکش آه

 .نمتیبب نیبش نجایا ایب -

 هم برود.خوا یکه نم ندیتا بب نشستم

 منو نگاه کن. -

 شد. یجزء جزء صورتش تنگ م يکردم. دلم برا نگاهش

 ؟یناراحت یاز چ یگ یتو دلته؟ چرا نم یچ یگ یچرا نم -

 برود. اریخواستم دان یشد؟ من نم یبودم؟ واضح تر هم مگر م گفته

 آره؟ ؟یبه خاطر رفتن من ناراحت -

 گذاشتم و گفتم: میپاها يدستانم را رو کف

 کنم. ینداره. عادت م یبیع -

 ؟یکن یعادت م یبه چ -
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 برد؟ یکرد؟ چرا از عذاب دادن من لذت م یم تمیاذ چرا

 به نبودنت. -

 .یتر از هر وقت میآرام شد، مال شیصدا

 به من نگاه کن. -

 ند؟یرا بب سمیداشت که چشمان خ ياصرار چه

 شاداب با توام. تو چشمام نگاه کن. -

 کند؟ ییچشمانش خودنما يقدر رنگ قهوه ا نیا دیامشب با نیامشب، هم چرا

 يکنه، اما تنها راه ممکن باشه، حاضر تتیاذ دیسختت باشه، شا دیکه شا یراه هیباشه واسه نرفتن من،  یراه هیاگه  -

 ؟يرو به جون بخر شیبه خاطر من سخت يحاضر ؟یامتحانش کن

 ار؟یدان نرفتن يبرا یشد. راه شیدو دو زدن مردمک ها ریدرگ چشمانم

 ؟يبه خاطر من اون راه رو بر يحاضر -

 آورد. میلب ها کیباز کردم. دستش را نزد دهان

 نه، فکر کن. زود جواب نده. -

 و گفتم: دمیکش نییرا گرفتم و دستش را پا راهنشیتا خورده پ نیآست آرام

 حاضرم. -

 .دمینش را دشناختمش درخشش چشما یکه م یبار از زمان نیاول ي. برادندیدرخش چشمانش

 ؟یمطمئن -

 نبود. راههیراهش سخت بود، اما ب دی. شادیکش ینم راههیاعتماد داشتم. مرا به ب اریقلبم رجوع کردم. من به دان به

 آره. -

 چشمانم فرو برد. يکرد و تو خیرا در دست گرفت و نگاه نافذش را م میشد و بازوها کمیدور و برمان نزد يتوجه به آدم ها یب

 نایسر راهت باشه. با وجود ا يادیز يممکنه چاله چوله ها اد،یممکنه بهت فشار ب ،یممکنه ناراحت ش ،یش تیاذممکنه  -

 ؟يحاضر

 نرود. اریکه دان نیا يراه است برا کیدانستم  یزند. فقط م یو از چه حرف م دیگو یدانستم چه م ینم

 ؟یستیخب مگه تو ن -

 را زد و گفت: ایلبخند دن نیتر مهربان

 هستم. -

 . من هم لبخند زدم و گفتم:دمیترس ینم يجاده ا چیکه بود از ه اریگرفتم. دان آرام

 حاضرم. -
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 :دمیدستش را برداشت، اما نگاهش را نه! پرس فشار

 ... دیحاال بگو با -

 لبم گذاشت و گفت: ياشاره اش را رو انگشت

 .یکن یل بده که بهم اعتماد م. فقط قومیزن ینگو. االن نه. بعدا در موردش حرف م یچی. هشیه -

. دستانم را بغل زدم و به تهران ایمسکن دن نیآرامش بخش تر اریقول بود و نگاه گرم و خاص دان نیاز ته دلم محکم تر خنده

کرد. هر چند بدون لبخند،  ینگاهش کردم. او هم به تهران نگاه م یچشم ریقفس نبود. ز گرید اریکه با دان ینگاه کردم. تهران

 خواستم. یمترها را هم نم یسانت نیکمتر کردم. هم یکم راا او هم آرام بود. فاصله مان ام

 د؟یایتوانست کش ب یلبخند تا کجا م نیگذاشت پشت من. ا مکتین يرا رو دستش

 شود. یتو مرا حبس م یوا... که شهر ب -

 

 :اریدان

 و گفت: دیبلند خند ییدا

 و لو داد. اوردیپس طاقت ن -

 و گفتم: دمیمال سمیخ يموها يرا رو حوله

با  یبا چه جرات یعراق يخوره. من موندم سربازا یاون حال خراب از کجا آب م دمیمن فهم یول اورد،یاز شما ن ینه. اسم -

 کرد. یداشت سکته م چارهی. دختر بدنیجنگ یشما م

 زد و گفت: یچشمک ییدا

 .يو رو نکرده بود یهست ي. استادياون برد طیراش نیاستفاده رو از بدتر نی. بهتريندار یتو هم دست کم -

 نشستم و گفتم: شیرا دور گردنم انداختم. رو به رو حوله

 ن؟یازدواج رو قبول ندار نیا نیمگه نگفت ن؟یباهاش حرف بزن نیگرفت میشد که تصم یچ -

 را ماساژ داد و گفت: شیانگشت شست و اشاره گلو با

خودم طالقش  دمیقول م یکن یبهش ظلم م يدار نمینه قبول ندارم. اگه بب ،یکن تیذطفل معصوم رو ا نیاگه قرار باشه ا -

 .رمیرو بگ

 صورتم را پاك کردم و گفتم: یسیخ

 ن؟یوستیشما هم به انجمن طرفداران شاداب پ -

 شد و گفت: رهیخ ینقطه نامعلوم به

 نگرانشم. -

 ذارم.بگ شیرا رو میخواست پاها ینگاه کردم. دلم م زیحسرت به م با
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 کنم تو چشمش. یداغ که نم خیس ؟ییدا ینگران چ -

 پوزخند زد. ییدا

 نیا رانیبه ا اکویدونم به محض اومدن د یهر چند که م ؟یهست یآل دهیتو چشمش، شوهر ا یداغ نکن خیکه س نیهم یعنی -

 .یکن یکار رو هم م

 کرد. یم تیبود که خودم را هم اذ يزیچ نیا

 ؟يکنار اومد هیقض نیتو واقعا با ا اریدان -

 بودم. کنارش گذاشته بودم. امدهین کنار

 کنم بهش فکر نکنم. یم ی. سعییدونم دا ینم -

تو خونه خودت،  ياریشاداب رو ب يخوا ی. االن کله ت داغه. فقط میکن یکه فقط صورت مسئله رو پاك م يجور نیخب ا -

 شه؟یتو ش يزیدختر رو بر نیخون ا يخوا ی. اون موقع مرانیا ادیباالخره م اکوید ؟یاما بعدش چ

 که دوست دارم دست بکشم؟ یمسائل از کس نیبه خاطر ا دیکرد. مگر خودش نگفته بود نبا لیحال خوشم را زا ییدا

 کنن. ینم انتیدو نفر بهم خ نیاعتماد دارم. به شاداب هم. حداقل مطمئنم ا اکویاما من به د ،ییدونم سخته دا یم -

 ؟یکن یکار م یدرون خودت رو چ يکنه، اما اون حس موذ ینم انتیبهت خ اکوی. معلومه که دییدا ستین انتیبحث خ -

 اکوینشونه بودم که اونو به د هیرو تحت فشار گذاشتم. فقط دنبال  چارهیشکل ممکن اون دختر ب نیمن امروز به بدتر ن،یبب

بار  هیباشه که  يبا مرد ستیرو تخت کرد. گفت حاضر ن المیبهونه آورد به دلم ننشست، اما جمله آخرش خ یوصل کنه. هر چ

 یآدم نیاز دست داده باشه. اول اکویشه که تمام حسش رو به د یباعث نم نایاز ته دلش گفت، اما ا نویپسش زده. حس کردم ا

تند قلب. به  ياطپش ه نیاول تجربهتجربه رو دارن.  نیا شونیمونه. همه تو زندگ یلرزونه تا ابد تو ذهنت م یکه دلت رو م

خودش رو داره. مشکل  يخودش رو داره. مالك ها يحال و هوا یگرفت. به هر حال هر سن و سال رادیشه ا یهم نم یکس

که ازت سراغ دارم و با اون دختر مظلوم  یتند قلب زنت واسه برادرت بوده. با اخالق يطپش ها نیکه در مورد تو اول نجاستیا

 انم!نگر دم،یامروز د هک یو عاطف

 .ختی. رسما به هم رختیبه هم ر اعصابم

 ... یمگه خودت نگفت ییدا -

 .دیحرفم پر انیم

. ياز دست بد يرو که دوست دار یباعث شه کس یمبادا اون تعصبات الک گمیگفتم. االنم حرفم همونه. م یدونم چ یمن م -

. یمتهم کن تاتیپاکدامن رو به خاطر حساس دختر هی. مبادا باعث شه يشکنجه بد يرو که دوست دار یمبادا باعث شه کس

 یوقت به دور بازو و کلفت هی. یوقت از صبر و سکوت اون دختر سوءاستفاده نکن هی گمی. میکه حواست رو جمع کن گمیم

. چون اون رهیمنم گ ي. چون پارهی. چون وجدانم درگنهی. حرفم ایظلم نکن تیهمه مظلوم نیوقت به ا هی. یگردنت متوسل نش
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اتمام حجته  گمیکه م یینایاتونم اجازه بدم خواهر زاده من بدبختش کنه.  ی. نمزهیکشور واسم عز نیا ير مث تموم دخترادخت

 .اریدان

 من هم بود، اما ... يها ینگران ییدا يها ینگران

 .ییمن شاداب رو دوست دارم دا -

 گفت: یتعارف چیه بدون

 شهیش نیدختر ع نینداره، اما ا تیتحملش نها ه،یمرده، قو اکوی. تازه ديورداما پدرش رو در آ ،یرو هم دوست داشت اکوید -

 .یدون یرو بهتر از من م نایرو نداره. حتما خودت ا یمحبت یو ب یتوجه یو ب یشکننده ست. طاقت درشت

 دم و گفتم:بود. بلند ش اری. که خودش دانییدا یزدم و سکوت کردم. چقدر تصور همه از من وحشتناك بود، حت يشخندین

قبول  ایراحت نیدونم به ا یم دمی. بعهیمن چ شنهادیدونه راه حل و پ یباشه. هنوز نم یجواب شاداب چ ستیفعال که معلوم ن -

 کنه.

 شانه ام گذاشت و گفت: ي. دستش را روبرخاست

 کردن من با تو. قبوله؟ دیجواب مثبت گرفتن از اون با من. رو سف -

 قدر نگران بود؟ نیدانست که ا یچه م ییدا

 

 :شاداب

شدم. لرزش بود،  یآب نم سیطور خ نیکرد. ا یهمه عرق نم نیطور نبودم. به خاطر اضطراب، کف دستانم ا نیترها ا قبل

 شدت نه! نیکف دست، آن هم به ا يعرق ها نیبود، بغض بود اما ا هیگر

االن که رو به  نیتا هم ندیخواهد مرا بب یاش م ییگفته بود دا اری. از صبح که داندمیرا محکم به پوست دستانم کش دستمال

 نیکرد ا یزد و راحتم م یعرق کردن ها شده بود. کاش حداقل زودتر حرفش را م نینشسته بودم تمام آب بدنم حرام ا شیرو

 مرد مخوف. نی... ا

 :دیدهانش برداشت و پرس يچشمان منتظر نگاهش کردم. حرفم را خواند و ماسک را از رو با

 ؟یدون یقدر از جنگ مچ -

 مشتم گلوله کردم و جواب دادم: يرا داشتم به جز جنگ. دستمال را تو يزیخوردم. انتظار هر چ جا

 دونستم. ینم ادیرو بشناسم ز اریو دا... آقا دان یحاتم يکه آقا نیتا قبل از ا -

 کرد و گفت: يکش ماسکش باز با

 کنم؟ فیکم واست تعر هیمنم  يحوصله دار -

 گفتم: عیسر

 .نیدار اریکنم. اخت یخواهش م -
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 حرف زدن در مورد جنگ بود؟ يمالقات برا نیا یعنی

بعد از جنگ بگم که هنوزم ادامه داره. خوب گوش  يخوام از روزا یگذشته. م گهیجنگ که نه. اون روزا د يالبته از روزا -

 ؟يدیم

 بله. گوشم با شماست. -

 و گفت: دیانگشت شست و اشاره چشمانش را مال با

 موج انفجار؟ ه؟یچ یکه موج یدون یشد. م یبود اتفاقا. موج یمن تهران ياز رفقا یکی -

 کردم. دییسر تا با

کس و کار ول کرد  یدوست ما رو ب نیماه بعد زنش طالق گرفت. بچه هاشم با خودش برد و ا هیبرگشت خونه حدود  یوقت -

 رانیا ی. من تا وقتیروان شگاهیآسا هیگرفتن بذارنش تو  میتصم لیفام يعضاا هینبودن. بق اتیح دیو رفت. پدر و مادرشم در ق

 زدم. یرفتم بهش سر م یبودم م

 خونسردش. شهیهم ياش در هم فرو رفت، چهره  چهره

 نیذار یقدر حالش بده که نم نیا یعنی دمیبار از دکترش پرس هی. دیفهم ینم یچیزدن که ه یاون قدر بهش آرام بخش م -

 به من کرد و گفت: یهینگاه عاقل اندر سف هیبمونه؟ اونم  داریب هقیدو دق

و چهار ساعته رو  ستیپرستار ب هی ؟يدار يچه انتظار رویهمه کمبود ن نیو ا ضیهمه مر نیبا ا یدولت شگاهیآسا هیاز  -

 کنم؟ وونهید هینگهبان 

 شد. یاش کم کم قرمز م یشانی. پدیدهانش کش يرا رو دستش

 همون جا ... ،یعل يبکشم. وگرنه به وال ریشمش یرونیا هیتونستم رو  یکه نم فیح -

 را خورد. حرفش

به  وونهید نیگفتم ا یبود و سنگ. مثال اگه م یآهن خینداشتم. اگرم داشتم مثل م یگفتم؟ حرف یم یجوابش رو ندادم. چ -

 يخونه خودت در آرامش بود يقع که تو توگفتم اون مو یهم داشت؟ اگه م يا دهیشده فا يجور نیخاطر تو و زن و بچه ت ا

زد. متحول  یج یکرد اما تانک دشمن را با آر پ ریوسط موج انفجار گ وونهید نیرگبار خمپاره بود، ا ریز رانیو غرب و جنوب ا

 ونیزیتلو يکردن و تو فقط تو یآوار م اینظام ریرو سر غ يکوچه نُه متر يرو تو يگفتم موشک دوازده متر یشد؟ اگه م یم

 هیاومد؟ نه! فقط  یرتش به جوش میغ يدیشن یو شکست دشمن رو م یآنچنان يها تیو موفق یدر پ یپ يها يروزیاخبار پ

 یم ایکه خوزستانم مال عراق رمیخواست نره. مگه مجبورش کرده بودن؟ گ یگفت م یم گهید يایلیزد و مثل خ یپوزخند م

 . مرد. بهتر بگم راحت شد.اوردیدووم ن ادیز وونهید يبنده خدا . اونمیاوف! بگذر م؟یداد یاز دست م یشد، ما چ

چند لحظه  يآورد. سرفه برا یکه در کالمش نشسته بود دل مرا هم به درد م يدرد یول دم،یفهم یچند منظورش را نم هر

 اما مقاومت کرد و ادامه داد. دیامانش را بر
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شما؟ مدل،  نیگیم یها. چ شهیهم داشت. مثل هنرپ ییچه قد و باال اومد جبهه جوون بود و مجرد. یاز رفقا وقت گهید یکی -

دونه چقدر  یکم. خدا م یلیتونست سرش رو تکون بده. اونم خ یفلج بود. فقط م نییبرگشت از گردن به پا یمانکن! اما وقت

و سرم منفجر شد. بمب ت نیع شیخاك شده بود حسرت خوردم، اما خبر عروس يمردانه که اون جور تیواسه اون همه جذاب

هم کدبانو و با کماالت  یلیداره. اتفاقا خانومش خ تینه بابا انگار واقع دمیشد؟ رفتم سراغش. د یتونستم باور کنم. مگه م ینم

. خانومش ی! خوب زرنگدیمج والیا فتم. سر به سرش گذاشتم. گبایو البته ز ینقص جسمان چیبود و از همه مهم تر بدون ه

 بالفاصله گفت: نذاشت جواب بده و

 کنم با من ازدواج کنه. شیمن زرنگ تر بودم که تونستم راض -

. انگار دمیبال یم میرینفله کردم، به زور بازو و قدرت نشونه گ یکه تونستم عراق ییادعا داشتم که تا اون جا یبگم؟ کل دروغ

 يکرد. بدجور چمیپ لهیفت يزد. بدجور نیزممنو  يکل افتخار اون جنگ به نام من بود، اما اون دختر کم سن و سال، بدجور

 ي. مردیچ یعنیجنگ  دمی! تازه فهمیچ یعنی يفداکار ،ی. از خود گذشتگیچ یعنی رتیغ دمی. تازه فهمدیدماغمو به خاك مال

 جنگ رو اول از همه با خودم شروع دیبا دمیخودمم، نفسم، غرورم. تازه فهم یدشمن اصل دمی. تازه فهمیچ یعنی یو مردونگ

 د!یبرسم، شا یطور زن نیبه مقام ا دیکنم. خودمو نفله کنم. خودمو خاك کنم. شا

 فرو افتادند. شیشانه ها

عشق،  يرویبود، اما ن وونههیبدتر از اون د یلیهنوز زنده ست حالش خ یوحشتناك جسم طیبا وجود اون شرا قمیرف نیا -

 ،یکس یدق داد. غصه ب يمهر یرو غصه ب وونهیکه اون د یحال . دردهیم یزندگ زهیبهش انگ یقدرشناس يرویعاطفه، ن يروین

 .يغصه سربار ،ییغصه تنها

 گرفته من؟ شهیهم يگلو يبغض بود تو نیمرد مقتدر؟ ا نیچشمان ا ينم اشک بود تو نیا

ون کاش ا ي. ادهید بیآس یشکل هیخانوادش، به  يکه تو جنگ بوده چه خودش، چه اعضا یدخترم؟ هر کس هیچ یدون یم -

تونه ما رو  ینم ی. هر کسشهی. زود خسته مشهینازك شده. روحمون زود لکه م یلیبود. ماها دلمون خ یفقط جسم بیآس

. اگه شهی. بعدش تموم مارهیدووم م یمدت هی. ترحم هم تا ینگمجروح ج هیبودن و موندن با  ستین یتحمل کنه کار هرکس

 تونه باهامون بمونه. یخواد، نمما رو واقعا و از ته دل، به خاطر خودمون ن یکس

 و گفتم: زدیرا از کنار چشمم زدودم و اجازه ندادم فرو بر یسرعت قطره اشک به

 .ونهیخاك به شما و امثال شما مد نی. ذره ذره انینگ يجور نیتو رو خدا! ا نینگ -

 آه سرش را تکان داد و حرفم را قطع کرد. با

با  دیتا آخر عمرش با گه،یچه دختر من باشه چه هرکس د اکوی. زن دنیرو بب اریانو د اکویدخترم. تو د میتعارف که ندار -

 راحته؟ اریکردن با دان ی. به نظرت زندگشیبا مشکالت روح اریدست و پنجه نرم کنه و زن دان اکوید یمشکالت جسم

 من! دهیرنج د اریدان ،یطفل اریدان ار،یدان
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 يها يماریموند، چون ب یبود کمتر تنها م دهید بیغزش دست و پاش آسم يمن اگه به جا وونهیهمون دوست د دیشا -

 امان! ،یقابل تحملن، قابل درمانن، اما امان از مشکالت روح یجسم

 لحظه مکث کرد. چند

 تشیحوصله و بداخالق که عصبان یب شهیراحته؟ با آدم سرد و هم اریکردن با دان یزندگ يدختر هی! به نظر تو که ینگفت -

 ؟یکن یزندگ یآدم نیبا همچ یتون یتو م ده؟یبه چشم ند يکنترله و ابراز محبتش رو احد لرقابیغ

 دختر؟ فکر کردم. کیبه عنوان  من؟

 ؟یتون یم -

 دادم و گفتم: رونیرا ب نفسم

 کنم. یم یزندگ اریاالنشم دارم با آقا دان نیمن هم -

 را تنگ کرد و گفت: چشمانش

 خب؟ -

 .اکوید یصفر روز عروس ریز يسرما يآغوشش تو يگرما ای ختیر یم رمیش يکه شکر تو یرا تجسم کردم. وقت صورتش

رو  ی. اگه کسارهیبه زبون ب ستیکنه. الزم ن یاحساس. محبتش رو هم به شکل خودش ابراز م ینه سرده، نه ب اریآقا دان -

 یی. فقط با آدماستیبد ن اریت بودناش. آقا دانبا متفاو تاش،یکنه. با کاراش، با حما یبهش ثابت م یدوست داشته باشه به راحت

راحت تر از  یلی. خادیتونه باهاش کنار ب یراحت م یلیخ رهیتفاوت رو بپذ نیبتونه ا یسفرق داره. اگه ک میشناس یکه ما م

 .یمعمول يآدما

 زد و گفت: نهیرا به س داد و دستانش هینخوانده بودم. با آرامش تک یرا از چهره کس تیقدر به وضوح رضا نیبه حال ا تا

 ؟یازدواج کن اریبا دان يدختر، حاضر هیمونه. تو، به عنوان  یم یسوال باق هیصورت فقط  نیپس در ا -

 دستپاچه شدم. یبود؟ کم یچه سوال گرید نیا

 تونم نظر بدم.  یمورد نم نیفرق داره. در ا طمیخب ... من ... شرا -

 را باال انداخت و گفت: شیلنگه ابرو هی

 چرا؟  -

خواست؟ حرف زدن در مورد خاطرات جنگ،  یمرد چه م نیشدم. ا رهیزد خ یم يشده چشمانش که به خاکستر ریمردمک پ به

 خم شدم. یگذاشتم و کم زیم يرا رو میآن هم با من؟ دست ها ؟یجنگ نیحرف زدن در مورد مجروح

  ه؟یمالقات چ نیعلت ا نیبگ شهیم -

 الزم بود. یالکترون کروسکوپیکشف خنده اش، م يبرا اریزد، اما مثل دان یپوزخند نم اریلبش تکان خورد. مثل دان گوشه

  ؟یکن یازدواج م اری. با داندمیکه پرس یسوال نیعلت مالقات؟ هم -

 .دمیکش یبود که نفس م يا هیگذاشتم. نفسم هم. فکر کنم چند ثان شی. دستم را رودیراستم پر پلک
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اونم از نوع  ،یمجروح جنگ هیبا  یتون یزدم گفتم. م یم دیرو که با یبود، اما حرف یناگهانمقدمه و  یب یلیدونم خ یم -

  ؟یکن یزندگ شیروح

 شدند. یمنقبض م یکی یکیاطراف دهانم  عضالت

  ن؟یگیم نیدار یشما چ -

 .دندیبارش را تمام افراد حاضر در رستوران د نیا لبخند

 ! نیهم ر،ایکنم واسه دان یم يدارم ازت خواستگار -

 اراده پرخاش کردم. یب ن؟یفقط هم ن؟یهم

 . نیکرد يقبل منو واسه برادر بزرگش خواستگار يکنم سر یفکر م -

 داد. یبد م یزد. دلم گواه یم چیداشتم. تمام درونم پ ي. احساس بداریخورد مثل دان نیچشمانش چ گوشه

  ن؟یهست یدنبال چ ه؟یحرفا چ نیهدفتون از ا -

 راند و گفت:اش را خا چانه

 نه؟  ای یکن یازدواج م اریبوده و هست. با دان نیهدف تموم حرفام هم -

ازدواج کن و  اکویگفت با د شیدانستم. چند روز پ یچه را نم يو برا یتی. مطمئن بودم. اما به چه نردیخواست مچم را بگ یم

 آمد. یخوشم نم يباز نی. از ااریبا دان دیگو یحاال م

فکر  يزیچ نیبه همچ یتون یخوام بدونم م ی. من فقط میفکر کن یتون ی. ميرو االن بهم بد یقطع جواب ستیالزم ن -

  ؟یکن

 و گفتم: دمیکوب زیم يحرص اما آهسته مشتم را رو با

 معلومه که نه!  -

 خواستم با او حرف بزنم. یخواست آنجا باشم. نم یدلم نم گرید

 چرا نه؟  ؟یگیم لیدل هیخب  -

 خودم حس کردم. يت. نگاه بدگمان چند نفر را روباال رف میصدا

 یچقدر عصبان نیدون یم اد؟یحرفا بدش م نیچقدر از ا نیدون یم ده؟ینشون م یبفهمه چه عکس العمل اریاگه دان نیدون یم -

  شه؟یم

 و گفت: دیماسکش کش يانگشتش را رو يخونسرد با

 . انهینباش. اون در جر ارینگران دان -

 زدند. وپمیه تبا سوزن ب انگار

  ه؟یمنظورتون چ -

 و گفت: دیاش را جلو کش یصندل
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مثال اگه من  ایکنم؟  دایتا من واسش دختر پ نهیمنتظر بش ایتره خورد کنه؟  گرانیکه واسه انتخاب د هیآدم اریبه نظرت دان -

  ؟یشما بگ یجون، هر چ ییچشم دا گهیباهاش ازدواج کن م هیبگم شاداب دختر خوب

چرا انقدر ذهنم کند شده بود؟ چرا انقدر  دم؟یفهم یچرا منظورش را نم دم؟یفهم یرا نم شیچرا حرف ها دم؟یمفه ینم چرا

 بودم؟ جیگ

  ؟يریپذ ی. درخواست ازدواجش رو منجامیا اریو به خواست دان اریدخترم، من به عنوان بزرگ تر دان -

 ار؟یبا دان ازدواج؟

 و منگ گفتم:  مسخ

 ر؟ایازدواج؟ من و دان -

 نگاهم کرد.  قیعم

 .اریآره. تو و دان -

 کردم:  زمزمه

 شه؟یمگه م -

 کرد.  یم تمینگاهش اذ یرگیخ

 ياالنم دار نیکه هم یگ یمگه نم ش؟یشناس یخوب م یگ یراحته؟ مگه نم اریکنار اومدن با دان یگ یچرا نشه؟ مگه نم -

تنش و مشکل کنارش  نیهمه وقت با کمتر نیا مگه ؟یگذرون یمگه شب و روزت رو باهاش نم ؟یکن یم یباهاش زندگ

 م؟ینکن شیخب! پس چرا رسم ؟ينبود

 ! یانصاف یبود، ب یانصاف یب نیا

 شه. یدونه که نم ی. اون خودش ممیبا هم دوست اریمن و دان -

 دهانش گذاشت و گفت:  يرا رو دستش

 کنه. یرو محکم تر م یدوست نی. ازدواج انیباشه. دوست -

 تکان دادم. سرم را  مستاصل

 شه. یدونه نم یشه. خودشم م ینم -

 آب را به طرفم هل داد و گفت:  يبطر

 شه؟ ینم اکویبه خاطر د -

 مضرس شده بود.  ریمثل شمش میسوخت. صدا یخشک بود و م میمثل گلو چشمم

 شه. ینم -

 و تکرار کردم.  دمیرا مال میگلو

 شه. ینم -
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 ن گفت: و مهربا می. مالدمیترس یم بشینگاه عج از

 نکن. تیشه. خودت رو اذ یباشه. نم -

 خواستم آنجا باشم.  یرا برداشتم. نم فمیک

ادامه بده،  یشکل دوست نیبه ا ستیحاضر ن گهیو اون د نهیزد هم یدر موردش حرف م اریکه دان یاون راه یفقط اگه بدون -

 ؟يدیجواب رو م نیبازم هم

 .. . ارِیمعرفت! دان یب اری. داندیام لرز چانه

 آره. -

  د؟یخند یگوشه چشمش را نه. به چه م نیاما آن چ رم،یتوانستم بپذ یرا م يهمه آرامش و خونسرد نیا

 خواد با تو ازدواج کنه؟ یبگم شاداب نم اریبه دان یعنی -

 رحم!  یرحم، ب یرحم، ب یبود. ب اریدان هیشب چقدر

 تونه ازدواج کنه. ینم نیبگ -

 ت و گفت: ماسک را پشت گوشش انداخ کش

 باشه دخترم. برو خدا به همرات. -

 اصرار هم نکرد! یبر جا خشک شدم. حت ریمتح

 

 :اریدان

 ی. در بامدیکه او هم طرف من ن يهفته ا کیداده بود طرف شاداب نروم.  ماتومیاولت ییکه دا يهفته ا کیهفته گذشت.  کی

زمان  رششیپذ يگفت شوکه شده و برا یشود. م یرست مگفت د یم ییبردم و البته در اضطراب. دا یکامل به سر م يخبر

. به حال و روزش بعد دمیشیاند یبود م ختهیر اکوید يکه برا ییاشک ها بههفته  کی نیخواهد، اما من تمام مدت، تمام ا یم

و  فتهیاق و شآن نگاه مشت اکویبعد از د ایهفته فکر کردم که آ کی. اکوید یدر روز عروس دنشیبه جنون رس اکو،یاز آمدن د

 نگاه نکرد. گرینکرد. د نگاه اکویکس مثل د چیبودم. شاداب هرگز به ه دهیام؟ نه ند دهیعاشق را در چشمان شاداب د

 اجیبه من احت یاز هر کس شتریو االن ب دهیگفته بود وقتش رس ییکه دا نیرا مقابل خانه شان پارك کردم. نه به خاطر ا نیماش

گفت  یکردنش. فقط به خاطر خود شاداب که مادرش م یبه خاطر راض یخودم. نه حت دنیجواب رسبه خاطر به  یدارد. نه حت

 خواست. کاتاق حبس کرده و از من کم يخودش را تو

 :دیلب سالم کرد. مادرش از او بدتر! پرس ری. فقط زدمیاش فهم دهیدر را باز کرد. سرحال نبود. از رنگ پر يشاد

 دختر چشه؟  نیا یدون یتو م -

 در بسته اتاقش نگاه کردم و گفتم: به

 کنم بدونم.  یآره. فکر م -
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 ملتمس شد. چمانش

گه. با  ینم یچیخوره، ه ینم یچیاتاق. ه يتو میدانشگاه و شرکت و بعدش مستق رهیهفته ست که م هیخب به منم بگو.  -

 زنه.  یکس حرف نم چیه

 .اش حسادت کرد یاش سوخت. دلم به نگران ینگران يبرا دلم

 . خوبه؟ دمیم حیکنم بعد واستون توض یمن باهاش صحبت م -

 .دمیافتادن سرش فهم نیینبود. از پا خوب

 بود. سالم کرد، اما نگاه نه! در را بستم و گفتم: ستادهیاتاق ا انیو مرتب م دهیگفت. وارد شدم. پوش یفیضع دییزدم. بفرما در

 سالم.  -

 را پشتم گذاشتم. میدادم و دست ها هیتک واری. به دشهیتر از هم فیشده بود. ضع الغر

  ؟یخوب -

 .دمیاش را د نهیشدن حرکات قفسه س تند

 . یمرس -

 قرار داده بود؟ یتیموقع نیکرد که مرا در چن یبا خودش چه فکر م ییدا

  ؟يخب؟ فکراتو کرد -

 را بلند کرد. سرش

 جوابت همونه؟  اینظرت عوض شده  -

 گفت: یرش حلقه زد و با ناراحتچشمان دلخو ياشک تو بالفاصله

 ! اریدان -

 را از دو طرف گشودم و گفتم: دستانم

 که انگار قتل کردم؟  یکن یرفتار م يجور هیچرا  ه؟یچ -

 شد. دهیکش نییلبش به سمت پا يها گوشه

  ؟يخبر یب یکه که انگار از همه چ یکن یرفتار م يجور هیتو چرا  -

 حس کردم. قلبم يخنجر زهرآلود را رو کی يزیت

 نرفته.  ادمی يزیمطمئن باش چ اکوئه،ید یاگه منظورت از همه چ -

 ! يدو لبش فاصله افتاد، از ناباور انیم

 ...  یعنی -

 کرد. یمورد خلقم را تنگ م نیزدن در ا حرف

 . يکه عاشق برادرم بود ادمهی یعنیبله.  -
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 کر کند.دادم ف یاجازه م دیسر خورد و نشست. نبا وارید يرفت. رو عقب

 . يخوام جواب آخر رو به خودم بد یو م یخوام همسرم باش یبازم م نا،یرغم همه ا یعل -

 :دیروح و دمغ پرس یرا بغل کرد و ب زانوانش

 چرا من؟ اون همه دختر دور و برت هست. چرا من؟  ؟یکن یخراب م مونویچرا دوست ؟یکن یکار رو م نیچرا ا -

 .ادیز يهم نشستم، با همان فاصله  من

 نیخوام بهتر یو م یدوست من نیعوض بشه؟ تو بهتر یخراب کنم؟ مگه قراره چ مونویخوام دوست یم یکن یچرا فکر م -

 . یدوستم بمون

 شدم. کشینزد

  ؟يپس چرا جا زد ؟یکن یکه باشه امتحان م یو هر راه يایکه برم باهام م ییو هر جا يبهم اعتماد دار یمگه نگفت -

 .دیرس یو خسته به نظر م دیبراقش را به صورتم دوخت. چقدر ناامو  سیخ یمشک چشمان

 یکردم. م یزندگ فیسن چقدر کث نیدونم تا ا یدونم چقدر اخالقم گنده. م ی. مستمینبودم و ن یدونم. من آدم خوب یم -

 و  بیمرد نج هیدونم حق تو 

 ،یمنو ببخش یتون یحرفاست، اما اگه م نیاز ا شتریب یلیتو خ اقتیدونم ل ی. مهیدونم کارم خودخواه یمثل خودته. م مهربون

 باهام ازدواج کن. یبهم اعتماد کن یتون یاگه م ،یگذشتم رو فراموش کن یتون یاگه م

 را گاز گرفت. لبش

. مطمئن باش اگه رمیپذ یباشه من م ی. جوابت هر چیستیمجبور ن يکار چی. تو به هیستیخوام مجبورت کنم. مجبور ن ینم -

 ره،یگ یم شیرو در پ شیروال عاد میگذره اما بعد دوباره زندگ یمدت سخت م هیکنم.  یهم نم ی. خودکشرمیم ی، نمنه یبگ

 ... یول

 کرد؟ یم يخواستگار يطور نیا يگونه اش افتاد نگاه کردم. گند زده بودم. کدام مرد يکه رو یقطره اشک به

 درون شکمش جمع کرد و گفت: شتریرا ب شیتوانستم. پاها یما نمدانستم ا یهم م دی. شامیبگو دیدانستم چه با ینم گرید

 کار کنم؟ یمن چ ،یو ولم کن یمدت خسته بش هیبعد از  گهید ياگه ... اگه از منم مثل دخترا -

 مثل من بترسد. حق داشت. با نوك انگشت اشکش را پاك کردم و گفتم: یآدم ییوفا یداشت از ب حق

 ؟ینکن سهیا مقاانقدر خودت رو با اون شهیم -

 نداشتم. چانه اش را گرفتم. ياما چاره ا د،یآ یخوشش نم میدانستم از تماس دست ها یانداخت. م نییرا پا شیها پلک

 ؟يشاداب! تو منو دوست دار -

 بودم.  دهیکس نپرس چیسوال را از ه نیعمرم ا يتو

 ش رو بسپر دست من. هیبگو و بق نویفقط هم -

 کرد و گفت:صورتش را آزاد  ینرم به
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 دارم، اما ... -

 لبش نگاه داشتم و گفتم: کیرا نزد انگشتم

 .میبر شیپس بذار به روش من پ -

 پر از شک، پر از ترس. د،یپر از سوال بود، پر از ترد نگاهش

 .اریترسم دان یمن ... م -

 سرخش زدم و گفتم: ینیبه ب ینه از او، از خودم. ضربه آرام دم،یترس یهم م من

 کوچولو؟ یترس یم یاز چ -

 صورتم را با وسواس کنکاش کرد. تمام

 .ستمیبلد ن یچیمن ه -

 که داشتم خنده ام گرفت. یوجود حال خراب با

 ؟یستیکه بلد ن یکار کن یچ يخوا یمگه م -

 گذاشت و گفت: شیگونه ها يرا رو شیها دست

 ... شمیآرا یآخه، اون دخترا ... من حت -

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 دستا گردنت رو بشکنم. نیهم لهیتا به وس اریاسم اون دخترا رو ب گهیبار د هی -

 برخاستم و گفتم: رمیام را بگ يدست دراز يکه جلو نیا يدر هم رفت. برا شیها اخم

 م؟یبا خانواده خدمت برس یک -

 

 :شاداب

 يبود باز کردم و رو دیا که هنوز سفگذاشتم. صفحه دوم شناسنامه ام ر زیم يجعبه حلقه ها را بستم و رو یمخمل درپوش

 و زمزمه کردم: دمیقسمت نام همسر دست کش

 .یحاتم اریدان -

بودم. درك  جیاتفاق افتاده بود که هنوز گ عیسر زیروزها به سرعت گذشته بودند، آن قدر همه چ نیشد. آن قدر ا ینم باورم

صحبت کرده بودند. حرف  یآمدند. قبل از آن انگار با پدرم تلفن اش ییو دا اریافتاد نداشتم. دان یکه داشت م یاز اتفاق یدرست

خانه به  کیزدند. رفتن من از  ینقل مکان ساده حرف م کینبود. انگار تنها در مورد  يرخواستگا هیشب مانیها و صحبت ها

ت. آرامش را در چشمان رف یپدر نم يکرد. لبخند از لب ها یزدود و خدا را شکر م یرا م شی. مادر مرتب اشک هاگریخانه د

مردتر از  ي. چه مردنیبهتر از ا یبود چه اتفاق تهدامادش شود. پدر گف اریاست دان شی. مادر گفته بود از خدادمید شانیهردو

 ؟یحاتم اریکردم، دان یو من تنها فکر م دیرقص یم یاز خوشحال بایتقر يشاد ار؟یدان
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اما هر چه  ،یبدون مراسم، ساده و خودمان ،يگفت فقط عقد محضر یود. ممخالفت کرده ب تیمحرم غهیو ص يبا نامزد اریدان

بودند. مادر  ي. انگار همه نگران اتفاق بددندیترس یم يزیبودند. انگار همه عجله داشتند. انگار همه از چ رفتهیتر. همه پذ عیسر

کند من به  یگفت فکر م یخاطر جهاز! م بود. نه به رفتهیمهلت را پذ اریجهاز. دان خاطرمهلت خواست به  یجشن عروس يبرا

دانستند. به  یم تی. همه سکوتم را به نشانه رضادیپرس یاز من نم يزیچ ینگفته بودم. کس یچیدارم و من ه اجیزمان احت

 ؟یمحات اریبود. دان ینبود، از سردرگم تینشانه شرم، اما نبود. سکوتم از رضا

بماند  یاصل يدهایگفت خر اریساده. دان ییبا لباس ها میدی. حلقه خرمیداد شیاشود. آزم فیتا کارها رد دیطول کش يروز چند

 ؟یسالم، خوب"کنم فقط  ی. االن که فکر ممیزد یکم با هم حرف م یلیبعد از عقد. به من نگفت به مادر گفت. ما خ يبرا

 یشبانگاه ياس ام اس و زنگ ها ی! حتنیشد. چند روز تمام فقط هم یبدل م ورد  نمانیب "قشنگه. خداحافظ. نی. ایمرس

. تا مجبور میزد یرا صدا نم گریهمد میرفت. تا مجبور نبود یدستمان به سمت تلفن نم میهم قطع شده بود. تا مجبور نبود

شناختمش.  ی. نممیشده بود بهی. غرمیکردم به اندازه قرن ها از هم فاصله گرفته ا ی. احساس ممیکرد یبه هم نگاه نم مینبود

 . فراموشم کرده بود.دید یبه من نبود. مرا نمحواسش 

 یخلوت م یربات گوش به فرمان، به فرمان همه بودم، اما تا کم کی. مثل روزیتر از د يچند روز بغض داشتم. هر روز قو نیا

 ؟فندیکردم. همه عروس ها مثل من افسرده و بالتکل ینگاه م يمادر و شاد بیعج ينشستم و به تکاپو یم يشدم گوشه ا

گفتم دارم.  ؟يرا دوست ندار اریساعت حرف زد. گفت مگر دان نی. آمد و چنددیحالم را. خوب نبودنم را فهم یبیغر دیفهم تبسم

شوکه  میخواهم. گفت از انتخابم، از تصم ینشده. گفتم م ریهنوز د یخواه ی. گفت اگر نمستمیگفتم ن ؟يگفت مگر مجبور

. استرس قبل از ستیعیحال و احوال طب نیدانم و در آخر گفت ا یگفتم نم ؟یکن یمرا چه  اکویدانم. گفت د یشده. گفتم م

 شود و من لبخند زدم، اما فکر کردم اگر درست نشد چه؟ یازدواج است. درست م

با تمام خاطراتم  دیکه با نیشد از ا یگرفت. تنگ م یو دلم م دمیکش یدست م واریزدم. به در د یخانه قدم م يها تو شب

 یکردم. تصور دور بودن از خانواده م یشناختم. وحشت م یرا نم زشیچ چیرفتم که ه یم يکردم و به خانه ا یم یفظخداحا

 یشد و اشک در چشمم م یاست و بعد از تصور زن بودن مو بر تنم راست م نهچگو اریکردم بودن کنار دان یترساندم. فکر م

شدم.  ینگاهش خارج م ررسیتوانستم از ت یکه م ییتا آن جا دمید یرا م اریدان ینشست و صبح ها، صبح همان شب ها وقت

کنم، اما صبح ها، صبح  فرارببخشم و  شیرا به لقا اریدان يزد عطا یوحشت زا و پر کابوس به سرم م يشب ها، همان شب ها

نشست، به  یمعطرش در مشامم  يبو یکه تلخ نیبه محض ا د،یچیپ یخانه م يتو شیکه صدا نیهمان شب ها به محض ا

 شد. یرفتن قلبم لنگ م يو پا دیلرز یدست دلم م دم،ید یاش را م یگوشه چشم يکه نگاه ها نیمحض ا

آوردم.  یرا باال م ییآوردم و قسمت ها یرا تاب م یی. قسمت هادیبگو يحرف بزند. از شوهردار میبار مادر خواست برا چند

. فشارم ختیر یاش م یهم نمک قاط یکرد. کم ی. آب قند درست م. فشارت افتادهيشد فیگفت ضع ی. مدیترس یمادر م

 رفت. اما ... یباال م
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گفت  یخواهد. م یمن بودن م مین ،یمن باش شهیشود هم یخواهد. نم یخواهد. تحمل م یم يصبور یگفت زندگ یم مادر

. يو برو يبگذار يبه هر بهانه ا یش هسترا که خانم يخانه ا دی. نبایکن یبار مشکالت شانه خال ریاز ز دی. نبایجا بزن دینبا

 .يسقف خانه ات ستون شو يو برا یبمان دیبا

رفتار کن که مردت  يطور شهیگفت هم یچموش. م يبدتر. با محبت رامند و با لجباز یگفت مردها مثل بچه اند، حت یم

 یغرورش به باد رود به باد م که يبرتر است. اجازه نده غرورش بشکند، چون مرد يرویاحساس قدرت کند. احساس کند ن

 رود.

 شیپا ي. سرم را رودیخند یمادر م "ترسم! یمن م"گفتم  یکردم و م یدادم دهان باز م یبه خودم جرات م یلیکه خ یگاه

اتفاقات را با شوهرت  نیبهتر یترسند، همه. اما بعدها وقت یگفت همه دخترها م یکرد و م یرا نوازش م میگذاشت و موها یم

 .ستمیگر یکردم و م یاتفاقات فکر م نیبدتر هو من ب يخند یبه ترس امروزت م يکردتجربه 

تازه هنوز  ؟يگفت مگر قرار است کجا برو یهم. مادر م شیپ ییسه تا م،یدیخواب یکنار هم م يشب ها من و مادر و شاد نیا

کند. اشک  یرا پاك م شیاشک ها مینیکه ما نب يطور ،یواشکی نشیکه با آست دمید یاما خودم م ؟یعقد است کو تا عروس

 کردند. یخوش م جاقلب من  يشدند و رو یکه هر کدام وزنه م ییها

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

با او نداشتم. او هم  یحرف چیروزها ه نیکردم، اما ا یرا قسمت م زیهمه چ رایتنهاتر بودم. قبل ترها با دان شهیروزها از هم نیا

 یم یانتخاب عصبان يوسواس برا ای دیحوصله تر. تمام دامادها سر طول دادن خر یعنق تر و ب شهیزد. از هم یحرف نم

کردم  یلباس را پرو م نیاول میرفت یمکه  يمغازه ا نیندادم. از اول ریگ گریتشر خوردم د هحلق دیخر يکه برا نیشدند؟ بعد از ا

قرمز  یو چشم زدیبر یکه مبادا اشک دمیکش یم میبرانداز کردن خودم دستمال به چشم ها ياتاق پرو به جا يو والسالم و تو

 روزها. نیا بهیبداخالق و غر اریبفهمد. دان اریشود و دان

که همه خوشحال بودند به جز  نیو پرتگاه را دوست نداشتم. اد انیکردن م ریگ نیشب ها را دوست نداشتم. ا نیروزها و ا نیا

توانستم فکر کنم و  ینم یکه حت نیوسط درست نبود را دوست نداشتم. ا نیا يزیچ کیکه  نیرا دوست نداشتم. ا اریمن و دان

 دوران را دوست نداشتم و ... نیا زیچ چیرا دوست نداشتم. ه رمیبگ میدرست تصم

 ندهیساده قرار بود آ یدور هم نیشباهت داشت. اما هم یو دور هم یهمانیم کیبه  شتریجشن که نه، ب فردا جشن عقد بود. و

صبح  دیآ یم ادمی! یدهد. به نظرم شب قبل از عقد تبسم تا صبح با هم حرف زده بودند، تلفن رییرا تغ زمیدهد. همه چ رییمرا تغ

 شیگفت پف چشم با آرا یلحظه هم لبانش را ترك نکرده بود. م کیشد، اما خنده  ینم زبا یخواب یروز عقدش چشمانش از ب

بودن در روز  بایز یحت ز،یچ چیشود و با ه یتکرار نم گریکند. د يتواند بازساز ینم گریشود، اما شب قبل را د یدرست م

 سر و صدا. یشب ساکت و ب مهین يدو کیشب بود.  مهیام نگاه کردم. دو ن یکند. به صفحه گوش یازدواج عوضش نم
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 یگفته بود اگر م اریکند. دان شیهم در کار نبود تا ترم يشگریکرد. آرا یمن هم پف م ينگاه کردم. احتماال چشم ها نهیآ يتو

نداشتم. اگر او دوست نداشت من هم دوست نداشتم.  يدلقک ها نکن. من اصرار هیبرو، اما خودت را شب يبرو شگاهیآرا یخواه

کرده بود که هشت  دیشود؟ و در آخر تهد یزده بود مگر م غیروم. تبسم ج یبودم نم تهنداشتم. گفرا دوست  شیوقت آرا چیه

 کند. یمرا قابل تحمل م زانیآو افهیو ق دیآ یصبح خودش م

که با قدم  دمی. پشت پنجره رفتم و پدرم را ددیکش رونیب میاوهام و افکار و ترس ها انیمرا از م اطیبسته شدن در ح يصدا

 دم؟یرفته بود که من نفهم یوقت شب؟ ک نیرمق به سمت پله ها رفت و نشست. تعجب کردم. کجا بود تا ا یهسته و بآ يها

 رفتم. اطیو به ح دمیچیدورم پ یخوابش برده بود. احتماال در انتظار پدر. شنل یاطیرفتم. مادر کنار چرخ خ رونیاز اتاق ب

 بابا؟ -

 نشستم و باز گفتم: ششیکرد؟ با دلهره جلو رفتم و پ یم هیلرزند. گر یم شیکردم شانه ها احساس

 بابا؟ -

 جواب داد: آرام

 ؟يداریجان بابا؟ تو هنوز ب -

 بود. دهیپر شیکرد، اما رنگ لب ها ینم هیگر

 ؟ینشست نجایچرا ا ؟يکجا بود -

 اول را جواب نداد. سوال

 کم هوا بخورم. هیخوام  یم -

 سماجت گفتم: با

 موقع؟ نیتا ا يکجا بود -

 . در سکوت! قهیدق نیچند ه،یشد. نه چند لحظه و چند ثان رهیو به صورتم خ دیچرخ

 ؟یبابا؟ خوب -

 .دیگونه ام کش يرا باال آورد و رو دستش

چطور بزرگ شدنت  اد؟ینم ادمی يا گهید زیلب حوضت چ يایبه جز باز ت،یبابا؟ چرا من به جز نه سالگ يبزرگ شد یتو ک -

 رو سوزوندم؟ چطور؟ تیو جوون ینوجوون يطور روزهارو از دست دادم؟ چ

 دستش گذاشتم. يرا رو دستم

اون همه خجالت،  ،یکه بهت دادم، بابت اون همه سرافکندگ یمنو بابت اون همه رنج یتون یشاداب؟ م يدیتو منو بخش -

 ؟یاون همه فقر و فالکت ببخش

 منفجر شدن. يتلنگر بودم برا نیفقط منتظر هم انگار

 ... نیاحمق تر ن،یعرضه تر یب ن،یچشم و روتر یب ن،یزم يپدر رو نیتر اقتیل ی. بنمیزم يپدر رو نیدونم. من بدتر یم -
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 يو سرم را رو دیمرا در آغوشش کش یداد؟ به نرم یاجازه حرف زدن م ریبغض گلوگ نیدهانش گذاشتم. مگر ا يرا رو دستم

 اش گذاشت. نهیس

 يپشتتم. دلت قرص باشه. هر موقع بخوا گهیرو باختم، اما االن د زایچ یلیدرسته خ ره،یته دهواتو دارم. درس گهیاما االن د -

هزار  يمادرش مظلومه، صبوره. گفتم اگه روز نیبودم. بهش گفتم دختر من ع اریکوه. تا االن خونه دان هی نی. عنجاستیبابات ا

سال من کثافت رو تحمل کرد و دم نزد. بهش گفتم  هازدیکه  هیچون دختر همون زن اد،یصداش در نم یبارم شکنجه ش کن

. بهش گفتم یبا من طرف یاگه بدونم از گل نازك تر بهش گفت ،يکرد تیدرست، اما اگه بدونم دخترمو اذ يحق گردنم دار

 فرشته معصومه. گفتم نیجونم ع فتم. گدمیراحت باشه. بهش گفتم دخترم جونمه. گفتم دارم جونمو دستت م التیبابا. خ

 .رهیگ یخود خدا حالت رو م یکن يلرزونه. گفتم اگه باهاش تند یاشکش عرش خدا رو م

 کرده بود. سیرا خ دشیسپ شیدو دستش گرفت. اشک، ته ر انیرا م صورتم

. گفتم مبادا دخترمو با من یمسخره ش کن مونی. مبادا واسه دست تنگیبهش گفتم مبادا طعنه معتاد بودن منو به دخترم بزن -

 میمستق ری. هم درس خوند، هم کار کرد هم از مسبهیباهوشه، نج ره،یبا پدر معتاد به درد نخورش. گفتم دخترم ش ،یکن سهیمقا

 .ی. مبادا قدرش رو ندونشهیذاره که زنت م یقدم منحرف نشد. گفتم داره منت م هی

 سکوت شب را شکسته بود. مانیهق هردو هق

مادرش بزرگ شده. با کور شدن مادرش، با فلج شدن مادرش. گفتم مبادا دل اون  دختر با نون حالل سوزن زدن نیگفتم ا -

 کنه. آه بکشه. نتینفر یکن ي. مبادا کاریدختر بشکن نیمادر رو با رنجوندن ا

 کرد من اشک او را. یاشک مرا پاك م او

خودم. جات رو  شیبرگرد پ ا،ینکن کرد تحمل تتیبه روت بازه. اگه اذ شهیخونه هم نیبابا جون، در ا گمیاالنم به تو م -

اون اخراجم کنه، خدا  رمیکنم. غصه خرج و مخارجم نخور. بابات که نمرده. گ یشما سه نفر رو م يچشمامه. تا عمر دارم نوکر

کرد  تتیاگه اذ يدی. باشه بابا؟ قول منیبکش یدم شماها سخت یاجازه نم گهید یول ،يباربر ،یعملگ ،يکارگر رمیکه هست. م

 ؟يدیقول م ؟یبه اندازه مامانت صبور نباش يدیقول م ؟يردبرگ

دستانش را  يشناختم. بو یرا م شیشل زدن ها يآمد. صدا ی. محکم بغلش کردم. کسدیلرز ی. تمام تنش مدیلرز یم پدرم

 هم. مادر بود. کنارمان نشست. دستانش را باز کرد و ما را در آغوش گرفت و گفت:

 عمرم. دردتون به جونم. قربونتون برم. دردتون به -

 .دمیپدر نال نهیس انیم من

 نه، من قربونتون برم. من فداتون شم. عاشقتونم. عاشقتونم. -

 کرد. هیگر يها يپدر، تنها ها و

 بلند مادر ضربان قلبم را از کنترل خارج کرد. يصدا

 .نیاومد ن،یبچه ها زود باش -
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 تبسم نگاه کردم. سیبه چشمان خ نهیآ يتو از

 شاداب. يخوشگل شد یلیخ -

 ام را چنگ زدم. از پشت دستش را دور گردنم انداخت. نهیس

 . محشر! يمعرکه شد -

 گونه تبسم گذاشتم و گفتم: يرا رو دستم

 . شرمنده.يدیزحمت کش یلیخ -

 به شانه ام زد و گفت: یآرام ضربه

 .نمتیچرخ بزن بب هیزنه. پاشو  یواسه من حرف م یبرو بابا. چه لفظ قلم -

 متزلزل بودند. مینداشتم. پاها تعادل

 ؟يچته؟ چرا انقدر هول کرد -

 دهانم را قورت دادم. آب

 کم استرس دارم. هی -

 و گفت: دیچرخ دورم

 و والسالم. يد یامضا م هی يری. االن مشهیکه خاك بر سرت م هیمال شب عروس یاسترس اصل ؟یاسترس واسه چ -

 اش را نداشتم. یادب یاعتراض به ب يچپ نگاهش کردم. نا چپ

نه،  یگیفاتحه ت خونده ست. م يکه تو به عنوان شوهر انتخاب کرد یابونیغول ب نیبا ا ؟یکن یم يچشاتو بابا قور هیها؟ چ -

 و تماشا کن. نیبش

 سرم انداختم و گفتم: يرو یو شال دمیلباسم پوش يرو ینازک يپالتو

 تا نکشتمت. رونیتبسم. برو ب يشعور یب یلیخ -

 پاشنه دار و تازه اش را به پا کرد و گفت: يکفشا

 افتیبهت کردم. اگه من نبودم که ق یچه خدمت یفهم یتازه م ینیعکس العمل کردك رو بب یکه. االن وقت يندار اقتیل -

 !عیشب مونده بود ضا یِپ یمثل پ

پا و آن  نیبود و ا ستادهیا اریخورد. دان یم ينشسته بود و با آرامش چا ییرفتم. دا رونیتکان دادم و از اتاق ب يافسوس سر با

درخشد، از آن  یچشم داماد م يکه تو یی. از آن برق هادیطول کش شهیاز هم شتریب هیکرد. نگاهش به من فقط چند ثان یپا م

 ها لمیف يکه تو یرگوشیز ياز آن نجواها ای سندینو یم شانیکتاب ها يها تو سندهینو هک يمرموز و عاشقانه ا يلبخندها

 زدم. بیبه خودم نه عیدلم شکست، اما سر يتو يزینبود. احساس کردم چ يبودم، خبر دهید

 جلو چشم همه بغلت کنه و واست شعر بخونه؟ ؟يازش دار ي. چه انتظارگهید ارهیدان -
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روش خودش به  يکرد. شاد یدبختیسف يو آرزو دیگفت. پدر آه کش یزد و ماشاالله يلبخند ییاسپند دود کرد. دا میبرا مادر

 گفت: اریو دان دیکل کش

 ها. شهیم ریداره د -

 بعد رو به من کرد و گفت: و

 ؟يشناسنامه و حلقه ها رو آورد -

 را باال گرفتم و گفتم: فمیک

 آره. -

 ریبه تبسم که ز یچشم ریرا فشار داد دور زد و پشت فرمان نشست. ز موتیباز کند، اما دکمه ر میرا برا نیداشتم در ماش انتظار

 نیبرد و به افش رونی. سرش را از پنجره بدیکش نییرا پا شهیدادم و سوار شدم. ش ينظرمان داشت نگاه کردم و دلم را دلدار

 گفت:

 .ینکن دای. محضره تو کوچه ست ممکنه پایپشت سر من ب یول ،یدون یآدرس رو که م -

 :دیرا باال داد و پرس شهیش

 ست؟یسردت ن -

 کرده بودم. خین نه، اما از درو رونیب از

 نه. خوبه. -

 یزنگ زد که با چشمان لشیبار هم موبا کی. میشده بود رهیتنها مکالمه ما تا محضر بود. هر دو در سکوت به رو به رو خ نیهم

 نگاه کرد و جواب نداد. یمتفکر به صفحه گوش

دفترش را باز کرد و خطبه را خواند.  میدش ریاخمو بود. تا جاگ رمردیپ کی. از شانس من عاقد هم میمحضر کنار هم نشست يتو

به پدرم نگاه کردم. با لبخند اجازه داد و بار سوم  دیبه مادرم نگاه کردم. با سر اجازه داد. بار دوم که پرس لمیوک دیبار اول که پرس

داد.  یرا نشان نم یحس چیرخش ه میکرد. ن یم يانداخته بود و با انگشتانش باز نییکردم. سرش را پا نگاه اریبه دان دیکه پرس

 .یچینه اضطراب، ه اقینه اشت

 تکرار کرد: یحوصلگ یبا ب عاقد

 لم؟یوک شیایخانوم شاداب ن -

 آن که نگاهم کند. یآن که سرش را بلند کند، ب ی. بدمیرا شن اریآهسته دان يصدا

 نه. ایآره  ای! گهیجواب بده د -

 کی هیاو شب زیچ چیعروس نبود. ه کی هیمن شب زیچ چیروز عقد نبود. ه هیامروز شب زیچ چیدانم چرا خنده ام گرفت. ه ینم

 داماد نبود.

 بله. -
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نشان نداد و فقط  یعکس العمل چیه اریکشند، اما دان ینفس راحت م کیبودم همه دامادها بعد از گرفتن بله از عروس  دهیشن

 گفت. یدر جواب عاقد بله کوتاه

 حلقه ها را به دستمان داد و گفت:دست و هلهله بود. تبسم  يهم صدا باز

 .االیعروس دومادو ببوس  -

 . تبسم مانعشان شد.ندیبگو کی. مادر و پدر آمدند که تبرمیهم با او همنوا شد. حلقه ها را به دست هم انداخت يشاد

 .االیرو ببوسن. شاداب  گهیهمد دیدو تا با نیاول ا -

 شد؟ یخفه! اما مگر خفه م یعنیاز دست تبسم گرفتم.  یکوچک گونشیتوانستم سرم را بلند کنم. ن یشدت شرم نم از

 خورم. یتکون نم نجایاز ا نمیشما دو نفر رو نب دنینداره. من تا صحنه بوس دهیو لگد و جفتک فا شگونین -

کل  یکسمحصور شدم. نفسم بند رفت. تمام تنم منقبض شد.  اریبازوان دان انیباز کردم که حرف بزنم، اما ناگهان م دهان

کند. محال است!  یکار را نم نیا اری. با خودم فکر کردم داندیبدنم به هزار رس يچانه ام گذاشت. دما ریدستش را ز اری. داندیکش

 که شل شد. یام نشست و حلقه دست یشانیکه آرام و نرم بر پ يکردم و بوسه ا ساما چشمم را بستم. خم شدنش را ح

 .دیکش غیج تبسم

 .یدونه درست و حساب هی. نی. تقلب نکنستیقبول ن نیا -

 کرد و گفت: بشیج يدستش را تو اریدان

 نداره. یعموم يشو شیدرست و حساسب -

 گوشم گفت: رینگاهش کردم. ز انهیو کوتاه آمد. دلجو دیلبش را گز اریدان حیاز جواب قاطع و صر تبسم

 شوهر کردنت. نیا با ي. چشم بازار رو کور کردلیعزرائ نیخدا به دادت برسه با ا -

 چیداشتم. آغوشش ه یو متعصبش بود، اما حس خوب يبه خاطر رگ کرد اریدانستم حرکت دان ی. مدمیاز مدت ها خند بعد

 نداشت. همان طور بود. دوستانه! نه سردتر، نه گرم تر. اکوید یبا روز عروس یفرق

را  اریکردم دان یو با خودم فکر م دمیخند یم زیبود و من ر. خسته شده دمیشن یرا م اری. غرغر دانمیاز هزار تا امضا داد شیب

 کارها؟ نیچه به ا

ضبط را تا آخر  يصدا نی. تبسم و افشمی. به خانه برگشتدمیرا شن ارینفس راحت دان يتمام شد و آن موقع بود که صدا باالخره

 یکرد به جز رقص محل يدانستم مردها ینکرد. م ییاعتنا اریاشاره داد، اما دان اریبه دان نی. افشدندیباال زدند و با هم رقص

طور!  نیهم هم ي. شاددندیرقص یبا خنده و شوخ یدهند. پدر و مادر تبسم هم کم ینم تن يگرینوع رقص د چیخودشان به ه

 و گفت: ستادیکنارم ا اریرا باز کردم. دان میپالتو يگرمم شد. دکمه ها

 برو لباسات رو عوض کن. -

 بود. دهیودم نگاه کردم بعد به او. لباس من که پوشتعجب اول به خ با

 بپوش که مناسب فرار باشه. يزیچ هیدر برم. برو  نجایخوام از ا یم -
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 کرد لبخند زدم و گفتم: یم میرا تقس وهیم يکه ظرف ها يشاد به

 واسه خاطر ماست. زشته! یمهمون نیا م؟یکجا فرار کن -

 به کمرم داد و گفت: یمیمال فشار

 .رمیم یم ی. بدو. دارم از گشنگستیزشت ن یچیه هگید -

 رسه. یم یصبر کن گهیکم د هی. میشام سفارش داد -

 و گفت: دیرا مال گردنش

 من زحمتش رو بکشم؟ ای یکن یخودت لباسات رو عوض م -

 کانتر گذاشت و گفت: يرا رو دیخر يها بسته

 .زبرگرمیمن عاشق چ -

 و گفتم: ستادمیا ییرایو مستاصل وسط پذ معذب

 رستوران.  میفکر کردم قراره بر -

 را در آورد و جواب داد: کتش

 خواد.  یو سر و صدا رو تحمل کردم. دلم سکوت م یامروز شلوغ یبه اندازه کاف -

 باز کرد و در همان حال گفت: یکی یکیآورد و کشوها را  رونیو گوجه ب ریآشپزخانه شد. بسته همبرگر را به همراه پن وارد

 شاداب خانوم.  میخدمت باشدر  -

 :دمیاش را گرفتم. جلو رفتم و پرس طعنه

 کار کنم؟  یخب چ -

 و گفت: دیرا به کمر زد و داخلش را کاو شیرا باز کرد. دست ها ینتیکاب

 . شهیکمک. اگه م -

 آشپزخانه رفتم. به

 ؟یکن یکار م یچ يدار ؟یچه کمک -

 . دیرا بست و چرخ نتیکاب در

 کنم. یرم آپلو هوا مدا ست؟یمعلوم ن -

 . دمیمتلکش خند به

 ؟يگرد یم یکه دنبال چ نهیمنظورم ا -

 را باز کرد و گفت: يکنار نتیکاب

 دونم کجا گذاشتمش.  ی. نمتابهیماه -

 را باال انداختم و گفتم: میها شانه
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 دونم. یخب منم نم -

 د. ز یبار عضالتش را چنگ م کی هیبود انگار. هر چند ثان دیگردنش شد درد

 .هییتو گوجه ها رو خورد کن. چاقو تو همون کشو باال -

 را باال زدم.  نمیآست

 سر و وضع؟ نیبا ا -

 . اوردمیخودم ن ياما به رو دمیرا فهم منظورش

 چشه سر و وضعم؟ -

 انعطاف.  یخشک شد. سخت و ب شیصدا

 ریکه غافلگ گمیاگه خواستم بخورمت قبلش بهت م. اری. برو درشون برهیتونه بگ یرو نم یاتفاق چیه ياون مانتو و شال جلو -

 .ینش

را هم درآوردم.  می. به هال رفتم و شال را برداشتم. مانتوستین يو مبارزه ا ثیحرف و حد چیه يجا دمیآالرم لحنش فهم از

 رونید بزده بو میرا که تبسم به موها يخودش بود بر تن داشتم. چند سنجاق سر دیرا که خر یکوتاه نیآست فیبافت ظر

 و بلند گفتم:  دمیکش

 موهام گره خورده.  ؟يشونه دار -

 نشان نداد. او هم بلند گفت: يکنجکاو دنمید يبرا

 تو اتاق خواب هست.  -

همان  یو محکم بستمشان. صورتم را شستم و وقت یداشتم دم اسب اریکه در اخت يرا شانه کردم و با کش ساده ا میموها عیسر

 کرد. یتابه انداخته بود و سرخ م يم به آشپزخانه برگشتم. همبرگرها را توشد یشگیشاداب ساده هم

 کار کنم؟  یمن چ یگفت -

 . نگاهم نکرد.برنگشت

 . نیرو بچ زیگوجه ها رو خورد کن و م -

 کردم. اطاعت

 به من؟  يدیرو م رهیاون پن -

 فتم:و دستم را دراز کردم و گ ستادمیرا برداشتم به سمتش رفتم. کنارش ا ریپن

 . ایب -

 گفت: یو زل زدن یرگیگونه خ چیو راحت و بدون ه يعاد یلیچشمش به من افتاد، اما خ باالخره

 .یمرس -
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 یکرد. حس کردم سرخ یقدر راحت برخورد م نی. چقدر خوب بود که اختندیر میرگ ها يسرُمِ آرامش تو سهیک کی انگار

 رفت. نیاز ب میگونه ها

 . امیب ایرسه  ی. قدت مهییالبا نتیبشقابا تو اون کاب -

 .تیخانه خودمان بودم. همان قدر در امن ياسترس نداشتم. انگار تو گرید

 خورن. یبشقاب نم يرو که تو چیساندو ؟يدیمگه باگت نخر ؟یبشقاب واسه چ -

که  نیزدم، هم یحرف م اریکه با دان نیباز شده بود. هم میهمان طور که او خواست صرف شد. در آرامش و سکوت. اشتها شام

کرد.  یشناختم بازگشته بود آرامم م یکه م ياریکه دان نیمثل سابق بود، هم زیکه همه چ نینکرده بود، هم يرییتغ چیاو ه

بود و من چقدر  امدهیکردم. انگار حجاب نداشتنم اصال به چشمش ن یفرار نم شاز نگاه گری. ددیلرز ینم میدست ها گرید

 ون بودم.موضوع از او ممن نیبابت ا

 آب را بست و گفت: ری. شمینداد ظرف ها را بشو اجازه

 خواد.  یم ییرو بذار واسه بعد. دلم چا نایا -

 کنم. یباشه. تو برو من آماده م -

عوض کرده و  یخوشرنگ یو آب دیرا با گرمکن سف شیرفتم. لباس ها رونیاز آشپزخانه ب ییچا ینیقدر منتظر ماندم تا با س آن

 من گفت: دنیگذاشته بود. به محض د زیم يورا ر شیپاها

 .یمشکل نداشته باش هیقض نیبا ا یکیتو  دوارمیام -

 هر دو دستش که گردنش را در بر گرفته بودند نگاه کردم و گفتم:  به

 ه؟یکدوم قض -

 بذارم.  زیم يکه من پاهامو رو نیا -

 زدم و گفتم: لبخند

 کشم.  یرو دستمال م زیصبح به صبح م تشینها ؟یپس کجا باش یاگه تو خونه خودت راحت نباش -

ناخودآگاهم  ریموضوع فکر نکرده بودم. اما ضم نیخانه من بود. تا کنون به ا نجایدلم تکان خورد. ا يتو يزیحرف خودم چ از

 بود. رفتهیآن را پذ

 موضوع برخورد کرد و گفت: نیبا ا یباز هم به راحت اریدان

 بود به خدا! نیکه ازدواج رو دوست نداشتم هم یلیدال نیاز بزرگ تر یکی. شیآخ -

 گذاشتم.  زیم يرا رو ینیس

 .نجایا ایب -

اما ترس؟ نه! نشستم. استکان را به دستش دادم و قندان را  دم،یکش یخجالت م یدست چند ضربه به تشک مبل زد. کم با

 برداشت و گفت:  یمقابلش گرفتم. قند کوچک
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 شه تموم شد. یباورم نم -

 . دمیکش یام را گرفتم و کم یشمیبلوز  لبه

 طور. نیمنم هم -

بردار  لمیگل زدن و واسه ف نیهم مونده. تازه اون جشن گرفتن و کارت دعوت بردن و ماش گهیمرحله د هیدر کمال تاسف  -

 گرفتنم داره. اوف!  گوریکردن و واسه عکاس ف يباز لمیف

 بزرگ است. بتیمص کی زهایچ نیافکر کردن به  یمثل او حت یآدم يدانستم برا یم

  م؟یریجشن بگ میخب مگه مجبور -

 واضح نباشد. ادیکردم دروغم ز یسع

  ؟یکه چ میاریبه روان خودمون فشار ب ی. کلهی. خرج الکادیخوشم نم یمنم از جشن عروس -

 زد و گفت: يلبخند

چه  یبا لباس عروس شهیقدر خوشگل م نیساده ا شیآرا هیکه با  یخوشحال خانوم مینیتا بب میاریبه روان خودمون فشار م -

 . شهیم یشکل

که  اریذوقش نزده بود؟ دان يبود؟ تو امدهیشده بود؟ بدش ن شمیکرده بود؟ متوجه آرا فیاز من تعر ارینگاهش کردم. دان مبهوت

 دوست نداشت! شیآرا

 و گفت: دیو تمام بدنش را کش دیرا هم نوش شیقطره چا نیآخر

 . يجور نیآخ چه خوبه ا -

 مردم. یزد. من از حرف نزدنش م یخوب بود که حرف م چقدر

 .نمیشاداب دستت رو بده بب یراست -

 شد؟ دست راستم را باال بردم. خم شد و دست چپم را گرفت.  شیدایاز کجا پ یبغض لعنت نیا باز

 حلقه ت به دستت گشاده؟ -

 و گفتم:  دمیکش یقیعم نفس

 ذره. هی -

 شتم چرخاند. انگ يرا تو انگشتر

 ذره ست؟ هی نیا -

 درستش کنن.  دمینداره. م یبیع -

 ؟ینگفت یچیه میدیچرا همون موقع که خر -

 بود.  یانگشت دست چپ او نگاه کردم. خال به

 .یبش یبگم عصبان دمی. ترسيبداخالق بود یلیآخه خ -
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 را باال برد.  شیابروها

 بداخالق بودم؟ -

رگش گرفت و با انگشت شستش پشت دستم را نوازش کرد. از آرامشش، از محبتش، از دستان بز انیراستم را هم م دست

 روزه سر باز کرد.  نیحرف زدنش جرات گرفتم. بغض چند

جرات نکردم  یدوست نداشتم، ول میدیرو هم که خر ی. لباسيدیلفتش م یگفت ی. ميزد ی. همش غر ميآره. بداخالق بود -

 .میرو هم بگرد گهیبگم چند جا د

 مثل او.  ییدا ای ییخورد. مثل دا نیچشمش چ گوشه

 ؟يبرج زهرمار بود نیچند وقته ع نیا نیواسه هم -

 خوب بود.  شانی. جاامدیبکشم، اما دلم ن رونیگرفت. خواستم دستانم را از دستانش ب حرصم

. يداد یصال محلم نما ؟يچند روزه سر جمع چقدر با من حرف زد نیخودت بگو. ا ؟یفتیکه پس ن يریگ یم شیدست پ -

 یعمرم رو م يروزا نی. پر استرس تررمیگ یعمرم رو م میتصم نیحواست به من نبود. انگار نه انگار که من دارم سخت تر

 کردم ... یگذرونم. احساس م

وباره زد. د یشد. دوباره حرف نم یخراب م زیو دوباره همه چ میکرد یشدم. دعوا م مانیپش میشدم. از گفتن حرف ها مانیپش

 کرد.  یسکوت م

 ؟یکه چ يکرد یاحساس م -

 زدم.  یحرف نم گریگفتم و د یرا هم م نیهم

 .ی. انگار مجبورت کرده بودن که با من ازدواج کنيکرد یتحملم م ی. انگار به زور داشتيکردم دوستم ندار یاحساس م -

 نادر. ي. بلند! از همان خنده هادیخند

 ازدواج کنم؟ یعدد خوشحال فسقل کیر کرده بود که با منو مجبو یچه جالب! اون وقت ک -

 شدم.  رهیگره خورده مان خ يندادم. به دست ها جواب

 شد و گفت: کیبه من نزد یجمع کرد و کم زیم يرا از رو شیپاها

 تموم شده. فراموشش کن.  گهیحاال که د -

جبران کند؟ نتوانستم بروز ندهم.  ایدهد  نیتسک یرا کم یخواست آن همه حس منف یدهد؟ نم حیخواست توض ینم ن؟یهم

 بودم. دهیاز حد توانم زجر کش شینتوانستم سکوت کنم، چون ب

شه، اما واسه منم مثل  یعوض نم نمونیب یچیه يشدم؟ تو گفته بود تیمن چقدر غصه خوردم؟ چقدر اذ یدون یم ن؟یهم -

  ؟يمگه من همون شاداب نبودم؟ پس تو چرا عوض شدشناسن. کم حرف، بداخالق، عبوس.  یکه مردم م يشده بود ياریدان

و  دیچیرا دورم پ شیاز فرارم دست ها يریجلوگ ي. به آغوشش پرت شدم. برادیمرا هم محکم کش يداد و دست ها هیتک

 گفت:
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 یگذشت که تا م یتو کله ت م یدونم چ ی. نميکرد یجن از بسم ا... ازم فرار م نی. عییکه عوض شده تو یاتفاقا اون -

 که انگار ...  يدیترس یاز تنها بودن با من م يطور هیفهمم چرا.  یدونما، اما نم ی. البته ميکرد یهزار تا رنگ عوض م میدید

صورتم  دنینداشتم و مطمئن بودم به محض د یاعتراض تمی. گر گرفته بودم، اما به موقعدید یبودم که صورتم را نم خوشحال

 خواند. یرا از چشمانم م تیرضا

. منم اون زمان رو بهت دادم. اون قدرم مرد هستم که سر حرفم يریشکل رابطمون رو بپذ رییتا تغ يخوا یدونم زمان م یم -

اما اون  ،یدون یم نویزنم. تو هم ا یتحت فشارم حرف نم ینبود. من وقت زایچ نیمدت من به خاطر ا نیبمونم، اما سکوت ا

. من عوض نشدم. اگه یکن یازدواج م يدار یرفت با ک ادتیکه  يبزرگ کرد تچند تا امضا رو واسه خود نیقدر مسئله ا

مدت رو  نیو ا يزد یحرف م یطیکه تحت هر شرا يخوندم. تو عوض شد یم یمدت واست بلبل نیعوض شده بودم تو ا

 ! يسکوت کرد

خجالت  کیبه خاطر  دیرا باگردنش گذاشت. جا به جا شدم، اما فاصله نگرفتم. چ يدستش را برداشت و رو کی اطیاحت با

 کردم؟ یرا از خودم سلب م یآرامش نیفرصت بودن در چن یرمنطقیغ

که آرامش داشته  نجایو ادامه ندادم. آمده بود ا دمیکش یخواستم حرف بزنم، اما چهره اش درهم بود. آه یرا باال گرفتم. م سرم

 . رمیآرامشش را بگ اهویخواستم با ه یباشد و من نم

 گفت: يشد و به سرد ظیغل شیآمدم. مقاومت نکرد، اما اخم ها رونیبآغوشش  از

 که نفسمونم به هم نخوره.  نیباشه بابا. برو اون سر اتاق بش -

 چشمانش را بست. و

گردنش  يندادم. برخاستم و به آشپزخانه رفتم و با حوله گرم برگشتم. کنارش نشستم. چشمانش را باز نکرد. حوله را رو جواب

 و گفتم: گذاشتم 

 .فتهینگهش دار ن -

 ریرا باال آورد، اما چشمانش را باز نکرد. خجالت را کنار گذاشتم و نه به خاطر دل او بلکه به خاطر خودم، سرم را از ز دستش

 . دمیرد کردم و به آغوشش خز شیبازو

 کرد. زمزمه

 .یستیمجبور ن -

 کردم:  زمزمه

 دونم. یم -

سکوت  نیگوش دادم، اما ا شینفس ها ينگفت. من هم ساکت ماندم و به صدا يزیچ گریگذاشت و د میبازو يرا رو دستش

 کجا و آن سکوت کجا.
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 : اریدان

و فشار و استرس و فکر و  یفیبود و باالخره بعد از دو سال بالتکل دهیکابوس هم به انتها رس نیتمام شده بود. باالخره ا باالخره

 در آغوش داشتم. یو شرع یمنبع آرامشم را قانون ال،یخ

قوز شده  يهم قوز باال اکویخودم و شرکت د يمربوط به عقد،کارها يکارها يریگیرا گذرانده بودم. عالوه بر پ يبد يروزها

فکر شاداب،  اکو،یفکر د د،یلنگ یم شیکه چند جا یفکر ازدواج نده،ی. فکر آدمیخواب یهم دو ساعت هم نم يبود. شب ها رو

 یم وانهید دی. شادیرس ینبود کارم به کجا م ییدانم اگر دا یپا در آوردند. نم زم دادند و مرا اهمه و همه دست به دست ه

 طور آرام و رام در کنارم نداشتم. نیاالن شاداب را ا دیرفتم، شا یکردم و م یرا رها م زیهمه چ دیشدم، شا

تمام عروقم به مرز انفجار  دیپرس یال شاداب را ممنظور و از سر عادت ح یزدم، هر بار که او ب یحرف م اکویبار که با د هر

 مردم. بایتقر دیآ یم رانیبه ا گریکه گفت تا چند روز د یو وقت دندیرس یم

کنار  هیقض نیو درست با ا یمنطق دیخواهم با یگفت اگر شاداب را م یکرد. م ینشست و آرامم م یکنارم م ییها دا شب

 ام حذف کنم. یگرا از زند اکویتوانم د یچون نم م،یایب

اش را  یکه همه زندگ یتوست. کس یهمه زندگ ست،یمرد فقط برادرت ن نیا ن،یچشمم گرفت. گفت بب يرا جلو اکوید عکس

احساس اشتباه او را از  کیبه خاطر  یتوان ی. نمیات خطش بزن یرحمانه از زندگ یقدر ب نیا یتوان یتو گذاشت. نم يبرا

 .یتنها بازمانده خانواده اش محروم کن یجشن عروس زتعصباتت او را ابه خاطر  یتوان ی. نمیخودت بران

تمام تنم  دمیپر یاز خواب م یگرفته بودند. در هم و پر از تنش. وقت يگریشکل د میبرد. کابوس ها یصبح خوابم م کینزد

 بود.دمار از روزگارم در آورده  یخواب یشده بودم و ب زاریعرق بود. از تختم، از وقت خواب ب سیخ

که دلم را  يگفت صبور باش و من به خاطر شاداب، به خاطر تنها دختر یگفت صبر کن. م یگذرد. م یگفت م یم ییدا

 آمد. یدر نم میدادم و صدا یدوستم خون جگرم را قورت م نیلرزانده بود، به خاطر بهتر

کنارش نشسته  اکویمن د يکردم اگر به جا یبا خودم فکر م دمشید یکرد. هر بار که م یترم م وانهیاش د یو پژمردگ شاداب

شود و  يافکار بر زبانم جار نیبردم که مبادا ا یجگرم فرو م يهمه افسرده و مضطرب و دو دل بود؟ و باز دندان تو نیبود باز ا

 .فتدیب د،یکه نبا یاتفاق

خودش نگاه دارد، محال بود  شیپ حاضر نشده بود عکسش را یحت اکو،یکه پس از ازدواج د يداشتم. دختر مانیاش ا یپاک به

 فکر کند. يگریدر آغوش شوهرش به مرد د

 یحت ایشباهت در تن صدا  یبا کل ،يشباهت ظاهر ی. با کلاکوامیکردم محال است؟ من برادر د یبعد باز با خودم فکر م و

پرواز افکارش را  يتواند جلو یم خود آدم است؟ تا چه حد اریمغز تا چه حد در اخت کیذهن،  کیدر رفتار. کنترل  ییشباهت ها

 ها به خطا نرود؟ هتشبا نیتواند با ا یتا چه حد م رد؟یبگ

 .دمیکوب یم واریکردم و مشتم را به د یم یرا خال گاریس یمتوال يموقع بود که پاکت ها آن
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سرم  يافکار تو نیه وقت اهم نیقدر در عذاب نبودم؟ چرا ا نیدو سال ا نیا یبه سرم آمده؟ چرا ط ییچه بال دمیپرس ییدا از

تنها در  ییدانم دوستم دارد؟ و دا یچرا االن؟ چرا حاال که جواب مثبت را از شاداب گرفته ام؟ چرا حاال که م د؟یچرخ ینم

 کرد. یسکوت نگاهم م

ر شاداب دانم غرو ی. گفتم ممیمنصرف شد دیدادم و گفتم به پدر شاداب زنگ بزند و بگو ییشب تلفن خانه را به دست دا کی

را  هیتکان داد و شماره را گرفت. آن چند ثان يسر ییمن بسوزد. دا دیاست که در آتش شک و ترد نیشود اما بهتر از ا یله م

و  "؟ياز من بدبخت تر هم سراغ دار"گفتم  ییو به دا دمیتلفن را کش زیپر بوق، يصدا نیاول دنیجان کندم و به محض شن

 م.چمباتمه زد واریهمان جا گوشه د

 یرا؟ م یکند؟ کدام قسمت خاطرات بچگ یم تیو شک را هدا ياعتماد یکدام قسمت مغز ب دمیپرس ییاز دا گریشب د کی

کابوس ها  نیا دینگذرد. شا اهیقدر س نیام ا یزندگ ماندهیباق دیآرام شوم. شا دیاندازم شا یکنم و دورش م یاش م یروم جراح

 تمام شود. دیتمام شود. شا

 د از مدت ها، نه، بعد از سال ها آرامم!امشب، بع اما

سکون و سکوت  نیبود چقدر به ا دهیخورد. انگار فهم یتوانست تکان نم یکه م ییو تا آنجا دیکش یآرام نفس م شاداب

 احترام گذاشته بود. اجمیبه احت شهیدارم و مثل هم اجیاحت

آرامش  نیلذت ا دنیبخوابم. اما خواب دن،یو هفت سال نخواب ستیرا ببندم و تا ابد بخوابم. به اندازه ب میتوانستم چشم ها یم

که شاداب به عنوان همسر در خانه ام حضور داشت، به  یگرفت. در همان مدت کوتاه یرا از من م یآرامش واقع نیآ ،يداریب

ه فاصله چند ساعت پس و تنها ب شیبودن ها یآورد و با تمام خجالت ییچا میهمسر برا وانعنوان همسر کنارم غذا خورد، به عن

همان چند ساعت  یو اجازه داد فاصله مان را کم کنم. ط رفتیاز محرم شدنش به من، همسر بودنش را هر چند کمرنگ پذ

بود و  یی. که حق با دااوردیرا از چنگم در ب او یدهم کس یمطمئن شدم که اشتباه نکرده ام. که هرگز اجازه نم نیریکوتاه اما ش

 !یمتیق چیرا که دوست دارم از دست بدهم، به ه ی، کسباز هم دیمن نبا

 ار؟یدان -

 خانه ام برگرداند. ییرایمرا به سالن پذ فشیظر يصدا

 هوم؟ -

 مبل جمع کرد. يرا رو شیپاها

 بگو جانم. ه؟یهوم چ -

 توقع اندك اما زنانه اش لبخند زدم و کشدار گفتم: به

 جــــــــــــانم؟ -

 گذاشت و گفت:ام  نهیس ياش را رو چانه

 ؟یکن یمسخره م -
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 پشت انگشت اشاره گونه اش را نوازش کردم و گفتم: با

 نه. -

 اش برگرداند و گفت: یقبل گاهیرا به جا سرش

 ؟يرو دوست ندار دنیتو حلقه پوش -

 .ستیحرفش چ دمیفهم

 چطور مگه؟ -

 .يخونه درش آورد میکه اومد نیبه محض ا دمیآخه د -

 را دوست داشتم. یمواج و مشک يموها نیچقدر ارا باز کردم.  شیمو کش

 .میدر خدمت یهم داشته باش يکه اگه نظر ییبه من نظر بد نداره. فقط تو یخب تو خونه که کس -

 به شکمم زد و گفت: ینه چندان آرام مشت

 .نایو ا ی. واسه محل کار و مهمونگمیم یکل -

نداشتم. سرم  یرابطه خوب تیکه با محدود یخوش آمد. آن هم منو حسادتش به ذائقه ام  تیوسعت گرفت. حس مالک لبخندم

 فرو بردم و گفتم: شیموها يرا تو

روز انگشت تو رو بدون حلقه  هیکه اگه  ییبندم، اما از اون جا یکه ساعتم نم ینیب یرو دوست ندارم. م زایجور چ نیمن ا -

 .امیبخودمم مجبورم باهاش کنار  جهیکنم؛ در نت یقطعا قطعش م نمیبب

 و گفتم: دمیکش رونیرا ب يدیگرمکنم فرو بردم و گردنبند سف بیج يدفعه مغزم جرقه زد. دستم را تو کی. دیخند صدایو ب زیر

 سرت رو بلند کن. -

 را پشت گوشش زدم و گفتم: يو معصومش را قاب گرفتند. دسته ا بایصورت ز شی. موهابرخاست

 واست ببندم. نویا ایب -

 ت مشت شده ام نگاه کرد و گفت:به دس يکنجکاو با

 و؟یچ -

 را گرفتم و گفتم: ریطرف زنج دو

 رو. نیا -

 زده گفت: ذوق

 ار؟ینوشته دان یسیحروف انگل نی. انمیچه خوشگله! بذار بب يوا -

تم خ Rبه حرف  گریو از طرف د Dطرف به حرف  کیاز  ریبسازند. زنج "اریدان"بودم حروف اسمم را کنار هم بگذارند و  داده

 شد. یم

 .گهیجلو د ایآره. ب -
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 گفتم: طنتیرا بستم و با ش ریو مشتاقانه سرش را خم کرد. زنج ختیطرف ر کیرا  شیموها

 اسارته. ریزنج ست،یکادو ن نیخوشحال نباش. ا -

 و گفت: دیکش یسیحروف انگل يرا رو انگشتش

 .دهیبهم م یکه هست دوستش دارم. حس خوب یهر چ -

 خواست. یدر آغوش گرفتن ساده م کیاز  شتریب يزیچ دلم

 .یتشکر کن دیبا يپس اگه دوستش دار -

 و گفت: دیرا به هم کوب دستانش

 از شما ممنونم سرورم. -

 کردم و گفتم: اخم

 ؟یقدر خشک و خال نیهم -

و  دیز جا پرگونه ام گذاشت و بعد ا يرو یو کوتاه عیچشمانم منظورم را گرفت. صورتش سرخ شد، اما بوسه سر يدقت، تو با

 به سمت اتاق رفت و گفت:

 .شهیمامانم نگران م گهید میبر -

خواهد ببوسمش. داشتم به حس خوب داشتنش  یاتاق بروم و آن طور که دلم م يکردم تو ی. داشتم فکر مدمیخند یم داشتم

 ا باز کردم:ر دهیرس امی! پفیآرام و ضع يا برهی. ودیلرز بمیج يتو یبار هزارم گوش يکه برا دمیشیاند یم

 کارت دارم. ؟يد یچرا جواب نم ار؟یدان -

 :دمیمبل پرت کردم. غر يرا رو یگرفته شد. بد هم گرفته شد. گوش حالم

 !یلعنت -

کرد. بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. به جز ممنون و لطف  زیرا ت میشاداب گوش ها یمینه چندان صم یاحوال پرس يصدا

تخت  يمشت گرفته و رو يرا تو شیشد. مغزم داغ کرد. در را باز کردم. پالتو یب خارج نماز دهان شادا يگرید زیچ نیدار

من  دنیگذاشت. به محض د یانکار نم يرنگش آن قدر واضح بود که جا یدگیباشم، اما پر نیخواستم بدب ینشسته بود. نم

 زد و به مخاطبش گفت: یتصنع يبرخاست و لبخند

 بهش. از من خداحافظ.  دمیرو م ی. گوشنجاستیاالن ا -

 سوزاند در آغوش من انداخت. یکه دستش را م يتکه زغال گداخته ا کی نیرا ع لیموبا و

 قفل شده ام را به زور گشودم.  فک

 بله؟ -

 . میدیشما رو شن يبه به سالم شاه داماد! چه عجب ما صدا -

 شت، نداشت؟را ببندد. دستش لرزش دا شیداشت موها یشاداب بود که سع ریدرگ نگاهم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٥٢٣ 

  ؟یسالم خوب -

 کرد شنگول به نظر برسد. یم یسع ایشنگول بود  اکوید

 . نی... خوشبخت ششاایداداش. ا گمیم کیتبر شه؟یمگه م نمیبهتر از ا -

 ممنون. -

 .يشد الیخ یرو ب لتیکه کال موبا نیاما مثل ا رم،یصبح شما، مرتب در تالش بودم که باهات تماس بگ شهیکه م شبیاز د -

 زن داداش. یزنگ زدم به گوش جهیخواست حتما امروز با هر دوتون حرف بزنم. در نت یدلم م

 کش مو انقدر سخت بود؟  کیبستن  یعنیرفت.  یخونم هر لحظه باالتر م فشار

 نبود.  میآره. حواسم به گوش -

 .يدوست داشتم تو مراسم باشم، اما عجله کرد یلیکن. اوضاع احوال؟ خ فیخب تعر -

 را قطع کردم.  شحرف

 .گهید یهست ینبود. واسه عروس یمراسم -

 یهمش دور خودم م دمیشن ی. انگار رو ابرام. از وقتاریبه خدا هنوز باورم نشده دان نم؟یمن اون روز رو بب شهیم یعنی يوا -

 ندارم.  ییآرزو چیه گهی. به خدا دیچرخم از خوشحال

وار مشتاق آرامش من  وانهیبودم. او دل پاك و د نیهم شهیبود و من هم هم نیهم او شهیبود. هم نیبرادرم بود. برادرم، ا نیا

 از او. فقط به خاطر آرامش خودم. گردنم را چنگ زدم. يو فرار اهیو من دل س

  ؟يایم یممنون. ک -

 از عضالتش بود. شتریب یلیخشک شد. درد عروق منبسط شده گردنم خ شیدکمه پالتو يکه دست شاداب رو دمید

 . گهی. احتماال سه چهار روز دامیشه م یمونده. اونم اوک طیفقط بل -

از من  میتوانستم بگو یمن خطرناکم؟ چطور م میتوانستم بگو یچطور م ا؟ین میتوانستم بگو ی. چطور مایگفتم ن یم دیبا چطور

 ... یحت د؟یآ یبر م يهر کار

 . میخوبه. منتظرت -

 لحظه مکث کرد. چند

. به شاداب سالم برسون. مراقب خودتون ستین یدونم االن وقت خوب یم یصبح باهات حرف بزنم، ول خواد تا یدلم م -

 . نیباش

 که چند قدم عقب رفت و گفت: دیدانم شاداب در نگاهم چه د یکردم. نم قطع

گفت هر  ی. منیمگفت ه کیناشناس بود. فقط تبر یخوره. فکر کردم مامانمه، ول یداره زنگ م میگوش دمیاومدم تو اتاق د -

 بگه.  کیخواست تبر ی. ميد یزنه جواب نم یتو زنگ م یبه گوش یچ

 داد. ناشناس بود؟ یرا نشان م 001 يشماره کد تابلو نیرا نگاه کردم. آخر شیتماس ها ستیل
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 . دمیخودم هم ترس میخشونت صدا از

 شماره تو رو از کجا آورده؟ -

 . يخودت بهش داده بود رانیبود ا قبل که اومده يدونم. فکر کنم سر یمن نم -

 گفت. یم راست

  ن؟یمدت با هم در تماس بود نیتو ا -

 گرد شد. چشمانش

  ؟ینه به خدا. چه تماس -

 کردم به خودم مسلط شوم. کنارم نشست و دستم را گرفت. یتخت نشستم و سع يرفتم. رو یتند م داشتم

کردم فقط  ی. قبلش فکر میباهام ازدواج کن يخوا یدونم م یکردم؟ همش چند روزه که م یرو ازت مخف يزیچ یمن ک -

  نه؟یاز ا ریگفتم. غ یرو واست م ینبودم. راحت همه چ تاتی. نگران حساسمیدوست

 نبود. نیاز ا ریغ نبود،

 . یکش یاگه بدونم به خاطر اون اتفاق منو م ی. حتگمیبهت م فتهیب ی. هر اتفاقنهیبه بعد هم هم نیاز ا -

 کرد؟ یم هیها را با چه توج نیلرزانش، خشک شدنش، ا ياش، دست ها دهیقبول، اما رنگ پر شیها حرف

 . امیتا ب رونیبرو ب ،ياگه با لباس عوض کردن من مشکل دار -

آسانسور ساکت بود  ي. تودمیبه سر و صورتم زدم و لباس پوش یرفت. آب رونیدستم سر خورد. مغموم و گرفته ب ياز رو دستش

 خارج کردم کج نشست و گفت: نگیرا از پارک نیاما تا ماش

 کس شماره ش رو نداشته باشه؟  چیکه به جز تو و مامانم و تبسم ه میبخر گهیخط د هی يخوا یم -

 کردم؟ یکردم، مغزش را چطور پاك م یشماره را هم عوض م رمیگ

 . ستین يازینه ن -

 هم بخرم. ینیریشم که ش داریزودتر ب دیرکت؟ تازه بابرم ش يشد. فردا چطور ریچقدر د ي! وایتو بگ یباشه هرچ -

 خواست فضا را عوض کند. ذهن مرا منحرف کند.  یم

 شرکت. يبر ستیالزم ن گهید -

 نبود. ناراحت شد.  یخوب خبر

 نرم؟ چرا؟ -

 . یکار کن ادیچون خوشم نم -

 انداخت و گفت: نییداد. سرش را پا هیتک یصندل به

 قرارمون ...  یول -

 .دمیکالمش پر انیم تند
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 ،يکار کرد یمال ازیسر و کله بزنه. تا االن به خاطر ن بهیزنم از صبح تا شب با صد تا مرد غر ادینذاشتم. خوشم نم يمن قرار -

 سر درس و تزت.  ینیشی. ميندار يازیبه بعد ن نیاز ا

 گفت: آرام

 نبود.  یمال ازیفقط به خاطر ن -

 گفتم: بلند

 يبخر يخوا یم یبده. هر چ يبد يخوا یم يرییده تموم شد. وقت آزادت رو تو خونه پر کن. هر تغکه بو یبه خاطر هرچ -

 . تیسر زندگ يایب دیبا گهیماه د هیتا  تشیعقد تا ابد طول بکشه. نها نیا ستی. قرار نریبگ ادیرو  يبخر. راه و رسم شوهر دار

 نیاز ا شینبود. فقط دوست نداشتم ب نیا تمیمحرومش کنم. ن تیخواستم از کار و فعال یکنم. نم نشیخواستم خانه نش ینم

 يآزمون دکترا آماده اش کنم. برا يخواستم. دوست داشتم برا یفشار مضاعف را نم نیهم کار کند و هم درس بخواند. ا

 دست خودم نبود. نیبودم و ا ده! اما تلخ بودم. تلخ شسیتدر ش،یبه آرزو دنیرس

 ای يبرگرد ریخونه. به مامانت بگو ممکنه د میری. بعدش ممیکن یحلقه ت رو درست م میریت. اول مدنبال امیفردا عصر هم م -

 . نگران نشه. ياصال برنگرد

 بارش محکم تر بود. نیا اعتراض

  گن؟یم ی. مردم چستی. درست نمی. ما هنوز عقدادی. خوششون نماریشه دان ینم -

 . انگشت اشاره ام را به طرفش گرفتم و گفتم: ستادمیزدم و اترمز  يبه مغزم کامال مختل شد. رو یخونرسان

 یچند وقت نیکنن. هم فیتکل نییواسم تع گرانیرو تحمل نکردم که بازم د بتیهمه مص نی. ایمن يو عقد یتو زن رسم -

 یخواد برت مبه بعدم دلم ب نیمزخرف مردم. از ا يلطف هم به خاطر خودته نه حرفا نیهم که بهت فرصت دادم لطف کردم. ا

اما  دم،یم حیخودم توض یتون یاگه نم ایبده  حیپدر و مادرت هم توض واسه نویگردونم. ا یگردونم خونه، دلم نخواد برت نم

بابام  يمامانم وا يشد، وا رید يوا یبگ يبخوا یه یمن شیبا من بحث نکن. اگه هر بار که پ هیقض نیوقت سر ا چیه گهید

 شاداب! رهیتو هم م يرحرف مردم کالهمون بدجو يوا

را ترك نکرده  دگرمیلحظه هم انگشت تهد کی ی. نگاه هراسانش حتیناراحت ایاش تند شده بود، از ترس  نهیقفسه س حرکات

 به سمت خانه شان راندم.  يگریحرف د چیه یانداختم و ب نییبه در دلم سوخت. دستم را پا دنشیبود. از کز کردن و چسب

 "اخته بودم!س شیبرا يعجب روز عقد"

تشکر کرد و  رلبیز نیاما فرصت نداد. به محض توقف ماش اورم،یاز دلش در ب یخواستم کم یخانه شان ترمز کردم. م مقابل

شدم. شاداب را  ادهیکردند. من هم پ یم یدم در بودند و داشتند با خانواده شاداب خداحافظ نیو تبسم و افش یی. دادیپر نییپا

 دمیدر آغوش او ماند. د شتریرا چنگ زد و ب ییدا يکه بازو دمی. دییو سپس دا گرفتندبسم در آغوش ابتدا پدر و مادرش و ت

 دمیانداخت و لبش را گاز گرفت. د نییفاصله گرفت چشمانش را پا ییاز دا یکه وقت دمیام پناه برد. د ییکه از ترس من به دا

 شد.  زیو ت یطوفان ییکه نگاه دا
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طور صورتش ملتهب شود.  نیبودم ا دهیاش نبض داشت. ند قهیکردم. شق ینگاهش م یرچشمیرد. زطول راه را سکوت ک تمام

را  گارمیبه اتاقش رفت. پنجره را باز کردم و س میمستق میدیکلمه حرف. به خانه هم که رس کیاز  غیزد، اما در یمرتب سرفه م

 را ... یچهارم ،یرا با دوم یومروشن کردم، س یبا اول ادوم ر گاریشدم. س یدرآوردم. داشتم خفه م

 . چه خبرته؟ کل خونه رو دود ورداشته! گهیبسه د -

 .دیکوب واریدستانش گلوله کرد و به د يرا تو گاریس بسته

 هات؟  هیکردن ر اهیروشته واسه حل مشکالت؟ س نیا -

 به چشمان غضبناکش نگاه کردم. ریو متح مات

  ؟ید کندو گاریو س ینیگوشه بش هی نه؟یهنرت هم -

 را صاف کردم. میگلو

 شده؟  یچ ،ییدا -

 و پوزخند زد. نشست

 شده؟  یپرسه چ یشده؟ هه هه! تازه م یچ -

 کرد. زیرا ر چشمانش

 د؟یلرز یداشت م يچطور ت،یزندگ کیزنت، ناموست، شر يدیند یعنیفهمم؟  یمنم نم یفهم یچون تو نم يفکر کرد -

  ؟يدیکرد؟ ند یاشک چشماشو کنترل م يچطور يدید؟ ندش زونیاز من آو ياز ترس تو، چطور يدیند

 خاموش شدم. ادشیباز کردم با فر دهان

 نیو بهتر يریاون زبون واموندت رو بگ يجلو یتونست ینم ؟ینکن گرشیشب رو خون به ج هی نیحداقل هم یتونست ینم -

 بود؟  نیقرارمون ا ؟یروز عمرش رو زهرش نکن

 کرده بودم. هنگ

 . تو چته؟ یکن یتا م يطور نیبا شاداب ا ،يد یبدبخت رو نم يکوایجواب اون د -

 دهانم را قورت دادم. آب

 ...  ییدا -

زدم تو  یم دیبه من پناه آورد. مردم! با ياون طفل معصوم اون جور ی. امشب مرگمو از خدا خواستم وقتییزهرمار و دا -

 .يرو نداردختر  نیا اقتیگرفتم. تو ل یازدواج رو م نیا يگوشت و جلو

 رفته بود.  ادمیاز  دنیکش نفس

 من ... -

 بلند شدم.  عیخانه را لرزاند. برخاست و به سمتم هجوم آورد. سر ياش ستون ها نعره
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تر از  فیضع هیکه  نیا يفکر کرد ؟يبوکسور ه؟یورزشکار کلتیقدت بلنده؟ صدات کلفته؟ ه ؟يمرد یلیها؟ خ ؟یتو چ -

رو  کلیه نیا ؟یترسون یزن رو م هی ؟یتو گلوت که چ يندازیباد م ؟يگنده ا یلیخ یعنی یکن دیو تهد یخودت رو بترسون

 ترسوندنشون؟ ای یاز خونوادت ساخت تیواسه حما

 را باال زد.  راهنشیپ نیآست

 ؟یالجچند مرده ح نمیخوام بب ی! ماالی. فتیبا من در ب ي. اگه مردستیکه هنر ن یکش فیباشه. اگه به زور بازوئه باشه. ضع -

 من. ایتو بلندتره  يصدا نمیخوام بب یصداتو بنداز رو سرت و هوار بکش. م

 ام خم شدم.  نهیبه س شیهوا یو ب یدرد مشت ناگهان از

 رمردیپ هی یخوام ثابت کنم حت ی. میستین یچیخوام بهت ثابت کنم ه یاز خودت دفاع کن. م االیشد؟ دردت اومد؟  یها چ -

و  يایبه خودت ب دیواست عوض شه. اون وقت شا یمردونگ فیتعر دیبزنه. اون وقت شا نتینه زمتو یهم م یو مردن یفکستن

 .یزن شاخ و شونه نکش هیواسه 

 به من زد؟ رمردیپ کیرا  ریو نفسگ يضربه کار نیبود؟ ا رمردیپ کیمشت متعلق به  نیا واقعا

 يتر از مرد رتیغ ی. بیکن ینم دایپ ارهیزنش رو در مکه اشک  يتر از مرد رتیغ ینه جانم. ب ؟یرتیبا غ یلیخ يفکر کرد -

 . یکن ینم دایپ گهیترسونه و بهش زور م یزن رو م هی شیقدرت بدن يکه به هوا

 باز هم باالتر رفت. شیصدا

که  یطباشه شادابه، نه تو که هر غل یمدع دیکه االن با یاون رته،یاگه به غ ه،یاعتماد یاگه به شکه، اگه به ب رت،یغ یآخه ب -

خودته نه اون زبون بسته  نیع یکیتو  اقتی. لیپشه ماده هم نگذشت هیو از  يدیخواب دهیاز راه رس یو با هر ک يکرد یتونست

رگ گردنش قلمبه بشه شادابه که از تموم  دیکه با یقدمم کج نرفته. اون هیمرده و تا حاال  هیکه تموم گناهش دوست داشتن 

 وجود بازم قبولت کرده.  نیبا اتو خبر داره و  يایکثافت کار

 المیو آماده بود. فاصله که گرفت خ ارینفسم باال آمد و درد فروکش کرد، نشستم، اما تمام تنم از احتمال هجومش هوش یوقت

 راحت شد.

ازدواج شدم، وگرنه صد سال  نیبابات تو وجودت هست که واسطه ا یذره از مردونگ هی. فکر کردم هیزیوجدانم خوب چ -

 یب يکه اون دختر به خاطر تو ی. جواب هر قطره اشکدمیخر یخودم نم يایکردم و جهنم رو واسه اون دن ینم یغلط نیمچه

منو تو چه ورطه  یفهم یم ؟یرو دوش من گذاشت یتیچه مسئول یهمف یم ؟یفهم یبدم، من! م دیرو من با زهیر یم رتیغ

 رسه؟  ینم نمیشعورت به ا ای یانداخت يا

 بلند به سمتم آمد و گفت: يگرفت. با قدم هاگر  دوباره

 بلند شو.  -

 .برخاستم

 من نگاه کن.  يتو چشما -
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 و ترسناکش. یکردم، در چشمان برزخ نگاه

 يکه هرکار یعوض هیام مثل خودت.  یعوض هی فتهی. پاش بستمی. شاداب هم نستمین اکوی. خوب نگاه کن. من دنیخوب بب -

 متیپاتو از گل يدار نمیلحظه ست اگه بب نیشب و ا نیکه شاهد ا ییاون خدا یگانگیت! به درست مثل خود ادیاز دستش برم

 ،يزیر یم شهیش يبه خاطر گناه نکرده خونش رو تو نمیاگه بب ،يدیدختر رو عذاب م نیا يدار نمیاگه بب ،یکن یدراز تر م

مرد  ایاخالقت رو درست کن  ایبهش برسه.  دم دستت یو اجازه نم رمیگ یمکم. طالقش رو ازت م یقطره قطره خونت رو م

 !یطرف یکنم که با ک یم تیشاداب با من طرف شو. اون وقت خودم حال يباش و به جا

 

 :شاداب

که به اسم  يرا چک کردم. شماره ا لمیو موبا دمیبه پهلو چرخ دیتاب یکه به سقف م یشب بود که با نور چشمک زن يها مهین

 آمده؟ اریسر دان ییوقت شب؟ نکند بال نیر حال تماس بود. ااش کرده بودم د رهیذخ ییدا

 رفتم. اطیو به ح دمیرا پوش میسرعت پالتو به

 الو؟ -

 ؟يبابا؟ خواب نبود یسالم. خوب -

 .دمیسرما به خودم لرز از

 شده؟ يزیبودم. چ داریجون ب یینه دا -

 و دلهره نداشت. یاز نگران يرد چیه شیصدا

 کم باهات حرف بزنم. هیخوبه. فقط زنگ زدم  ارمیننشده. حال دا يزینه چ -

 دادم. هیتک يوارید به

 .دییبفرما -

و روابط شما  یبوده. قصد من دخالت تو زندگ اکویتونم حدس بزنم که به خاطر د یکرده و م تتیاذ اریدونم امشب دان یم -

اتفاقا  یتو هم هستم و جالبه که بدون ییاونم دا ییچون االن به همون اندازه که دا ست،یهم ن اریاز دان يقصدم طرفدار ست؛ین

 . باشه؟گهیبا هم د اریبه خاطر تو و دان ت،یبه خاطر خودته. به خاطر زندگ گمیم يزیمن طرف توام. پس اگه چ

 .شهیکرد، هم ینگرانم م شیحرف ها شهیهم

 باشه. -

درك  یتون یمثال ساده م هیبد رو تو هم با  طیشرا نیقرار داره. ا يبد طی. تو شرادمیحق م اریمن به دان تشیخوبه. واقع -

که  نیکنه. تو با وجود ا یم ياز تو خواستگار ادیبعدش م ده،یبهش جواب رد م يبوده، شاد يعاشق شاد اری. فکر کن دانیکن

حاال فکر  .یکن یباهاش ازدواج م يخواسته، اما چون بهش عالقه مند شد یرو م اهرتوار خو وانهیمرد قبال د نیا یدون یم
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ساده شون، هر  ی. باهاش در تماسه. هر سالم و احوال پرسنهیب یعشق سابقش رو م يکه دوستش دار يکن هر روز مرد

 ده؟یبه تو م یزنن چه حس یم گهیکه با هم د یهر حرف شه،یرد و بدل م نشونیکه ب ینگاه

 شدم. صادقانه جواب دادم: یم وانهیشک د یبه فکر کردن نبود. ب يازین

 سخته! یلیتونم بهش فکر کنم. خ ینم -

. ادیکنه. محبت شوهرت به چشمت نم یزهر م اتوی. خوشرهیگ یخواب راحت رو ازت م هیبه جونت.  فتهیخوره م شهیشک م -

ملکه عذابت  لشیاصال خود موبا ،یهر تماس تلفن اد،یکه واسش م یکنه. هر اس ام اس یم دایپ یهر اخمش واست هزار تا معن

شوهرت رو از مالقات با  یتون یو هرچقدر که م يببر تیپا از خونه پدر يدیم حیکه ترج یرس یم ییم آروم به جا. آروشهیم

 یم دایقصه ادامه پ نیو ا يساز یم طانیش هی. تو ذهنت ازش شهیدشمنت م تی. خواهرت، خواهر خونيخواهرت دور نگه دار

 که ... ییکنه تا جا

 کردم. خی ییدا ياز سرما بلکه از تجسم حرف ها نه

چقدر به  نایاعتماد رو هم اضافه کن. با وجود ا یذهن شکاك و ب هیمرد کرد و  هی رتیتعصبات مردونه، غ نا،یحاال به همه ا -

 ؟يدیحق م اریدان

 .دمیچیرا محکم دورم پ میلبه باغچه نشستم و پالتو يرو

 .یلیخ -

 يطرف برادر هیکشه. از  یم یفهمم چ یو چون مردم خوب م دمیبهش حق م یلیاز خ شتریب یلیمرد خ هیمن به عنوان  -

اون بودم  ياگه من جا دیکه دوستش داره و همسرشه. وحشتناکه شاداب، وحشتناك. شا يدختر گهیکه پاره تنشه و از طرف د

 .دمز یدو نفر رو م نیاز ا یکی دیآوردم و ق یدووم نم

 یرا به خاطر من رها نم اکویهرگز د اریمن بازنده بودم. دان اکویبرد با دآن وقت در ن اورد؟یهم دوام ن اریممکن بود دان یعنی

 کرد.

 شد؟ یتمام نم یشب لعنت نیبند بند تنم را فراگرفت. چرا ا ترس

 کار کنم؟ یحاال من چ -

 را گرفت. شیجا يکمرنگ شد و مهر پدرانه ا شیهشدارگونه صدا تن

رو به  ایدوست داشتنه، وگرنه کل مردم دن نیبه خاطر هم تاشیتموم حساس دوستت داره. اصال یلیخ اریدونم که دان یمن م -

وقت به  چیده. پس ه ینشون نم یرو دوست نداشته باشد نسبت بهش عکس العمل یتا کس اریکنه. دان یهم حساب نم يزیپش

رو با قهر و دور  شیشتدر ،يکه قطعا توام به اون دار يخاطر عالقه ا هکه بهت داره شک نکن و به خاطر شوهرت، ب یعشق

دونم تو چقدر  یبارش. من م انیباشه به افکار مزاحم و ز دییمهر تا هیتونه  یتو م زیشدن جواب نده. االن هر برخورد قهرآم

تونه به  یمثل تو م یچون فقط دختر عاقل و آروم ره،یازدواج سر بگ نیخواست ا یدلم م نمی. واسه هميا نهیک یمهربون و ب

شکنه، اما با محبتت، با نشون دادن  یدونم دلت از حرفاش و حرکاتش م یدونم سخته، م یبده. م نانیعتماد و اطما اریقلب دان
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و دعوا،  يکن باور کنه. نه با قهر و لجباز يکار هی. ستیتو دلت ن يا گهیمرد د چیعشقت بهش ثابت کن که به جز اون ه

شناخته و عاشقش شده. اون  یکه م یداره. به همون شاداب اجیهت احتب یلیخ اری. دانشتریهرچه ب یکیو نزد یبلکه با دوست

که داشته باشه اما نامرد  يباشه، هر خصلت بد یهر چ ارینترس. فرار نکن. دان دادشی. از داد و بریشاداب مهربون رو ازش نگ

 کنم. ی. من ضمانت مستیدله ن ست،ین

**** 

 يبود، اما به رو بیعج شیبرا اکویمن آنجا پشت در خانه د دنیباز کرد. ددر را  ییکه به در زدم دا یضربه آرام نیاول با

 گفت: ییو با خوشرو اوردیخودش ن

 دخترم. يخوش اومد -

 کانتر گذاشتم و گفتم: يرا رو میشدم و ظرف حل داخل

 بخورم. ییتنها ومدیچسبه، دلم ن یم میهوا حل نیتو ا دمیچقدر سرده. د يوا -

 دم.به دور و برم کر ینگاه

 خوابه؟ اریدان -

 زد و گفت: يمحو لبخند

 دونم تو اتاقشه. خودت برو صداش کن. ینم -

 آمدم. به سمت اتاق رفتم. یها کنار م نیبا همه ا دیشوم، اما با اریوارد اتاق دان ییمقابل چشم دا دمیکش یم خجالت

 .خورم یبرگشتم م یوقت نی. سهمم رو بذاريرو ادهیخوام برم پ یمن م یراست -

 ورزشکاران نبود، اما گفتم: هیو سر و وضعش شب افهیق

 چشم حتما. -

 گفتن و نگفتن مردد بود، اما باالخره با خودش کنار آمد و گفت: نیزد. برگشتم. ب میبار آرام تر صدا نیگرفتم. ا شیرا پ راهم

 که ... یدون ینشو. م کشیاگه ... اگه خواب بود از دور صداش کن. نزد -

کرد تکه تکه شد. به زور بغض را  یتحمل م ییبه تنها ارمیکه دان يهمه فشار نیباال آمد. دلم از ا میشد و تا گلومچاله  قلبم

 عقب راندم و لبخند زدم.

 دونم. یبله م -

تخت نشسته بود و  يکردم. رو شیدایو آب شامه ام را نوازش کرد. چشم گرداندم و پ یخنک يگوشه در را باز کردم. بو آهسته

 گرفت. آرام گفتم: یرا م شیموها یسیوله خبا ح

 اجازه هست؟  -

 که سرش را بلند کند جواب داد: نیا بدون

 تو.  ایب -
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 بود. دهیرا شن میحضورم تعجب نکرد. حتما صدا از

 تنه برهنه اش به کار بستم و جلو رفتم.  میچشمم از ن دنیندزد يشدم و تمام تالشم را برا داخل

 ز بداخالقه؟هنو ایآقامون خوبه؟  -

 نکرد.  ی. اعتراضدمیکش شیموها ي. حوله را از دستش گرفتم و روستادمیا شینداد. رو به رو جواب

 ؟يقهر -

 و گفت:  دیرا عقب کش سرش

 خواد. یبسه نم -

تخس و اخمو. خم شد و گرم کنش را  يلبخند زدم. درست مثل پسر بچه ها شیموها یختگینشستم و به به هم ر کنارش

 را گرفتم و گفتم:  شیاش افتاد. تا خواست لباسش را بپوشد بازو نهیس ینگاهم به تختبرداشت. 

 ه؟یچ نیا -

 لب گفت:  ریز

 .یچیه -

 و گفتم:  دمینه چندان کوچک کش يکبود يرا رو انگشتم

 .واریو در و د نریخوره نه لبه کانت یم زیم هیکه نه به پا نجایا ؟یچیه -

 و گفت:  دیشگرمکن را باال ک پیحوصله ز یب

 نترس. ست،یگاز دوست دخترم ن يجا -

 هم فشار دادم و گفتم:  يرو میحرص حرفش دندان ها از

 تونه باشه. یم شگونین يجا یول ست،یدندون ن يدونم جا یاونو که م -

 . میتندش مرا به خود آورد. قرار نبود دعوا کن نگاه

 .دمیکش نییرا پا پیز یبردم و کم دست

 . ادهیز یلیخ شیروش؟ خونمردگ يبذار ارمیب خی يخوا یم ؟يشد يجور نیو باشگاه اکنه؟ ت یدرد م -

 گفت:  میجواب دادن به سوال ها يکنارم بلند شد و به جا از

 تا من لباس عوض کنم. عجله دارم. رونیبرو ب -

 سخت بود؟  اریهمه کنار آمدن با دان نیترها هم ا قبل

 يخوا یصبحونه مشترکمونه ها. کجا م نیکه با تو صبحونه بخورم. اول دمیخر میحل راه رفتم و یعجله دارم؟ کل ویچ یچ -

 که از من مهم تره؟ يبر

 نگاهم کرد و گفت:  دیکش یم شیموها يکه برس را رو یدر حال نهیآ يتو از

 دختره؟ هی يصبح جا ش،یساعت ش ،یفروش میحل -
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کنم. دستان مرددم را از پشت دور کمرش حلقه کردم و  داینجات پوحشتناك  یتو دهان چرخاندم تا از آن خشک یرا کم بزاقم

 گفتم: 

 خواستم با تو باشم. ی. با آژانس رفتم و اومدم. مگهیبداخالق نباش د -

 شک صورتم سرخ بود، اما دستم را هم از دورش برنداشتم.  ی. سرم را بلند نکردم. بدیگذاشت و چرخ زیم يرا رو برس

 بخورمت؟ یترس ینم ؟یکن یم يزیناپره ه؟یچ انیجر -

 بودم.  دهیبود که تا کنون شن یقلب يصدا نیاهوتریه یو ب نیقلبش گذاشتم. آرام تر يرا رو گوشم

 م؟یتازه عروس دومادا باش هیفقط چند ساعت شب شهیم ؟یفقط چند ساعت بداخالق نباش شهیم -

تر شده بود، نه اخم  قیعم شیدو ابرو انیکردم. خط م به چشمانش نگاه میرا گرفت و مرا از خودش دور کرد. مستق بازوانم

 از دقت!  ی. اخم ناشتیاز عصبان یناش

 .یکردم قهر باش یفکر م -

 را باال انداختم.  میها شانه

 .یآشت امیب دیبار دومم باشه؟ بعدشم قهرم بکنم نازکش ندارم. باز خودم با نیقهر کردم که ا یمن ک -

! اما همان اندك هم به من یواشکیو  ی. قسطياریشناسند، خنده از نوع دان یکه همه م ییعنا. نه خنده به مدیخند باالخره

 . دیجرات بخش

 خونه خودمون؟ میبر شهیامروز؟ م هی نیهم ؟ينر شهیم -

 برق زد.  چشمش

 چشه؟ اکویچرا؟ مگه خونه د -

 خدا! صبر!  يکرد. ا دیتاک اکویاسم د يرو مخصوصاً

 .ستمین راحت نجاستیا ییخب دا -

هم چشمم را جا به جا نکردم. باالخره کوتاه آمد. نفسش را رها کرد و  هیثان کی یدر عذاب بودم، اما حت رشینگاه مچ گ از

 گفت: 

 گرده. نگران نباش. یبر نم ایزود نیبه ا ییدا -

 و گفتم:  دمیکش یهم آرام و نامحسوس نفس راحت من

 ؟يکه نر يقبول کرد یعنی -

 بلند گفت:  يرفت و از سالن با صدا رونیب را باز کرد و در

  ؟يبه ما بد متیحل نیاز ا يخوا ینم -

 را محکم به هم کوفتم و گفتم:  دستانم

 .یآخ جون مرس -
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 چسباند و گفت:  میو به آشپزخانه رفتم. کف دستش را به قابلمه حل دمیکش میبه موها یرا درآوردم. دست میپالتو عیسر

 .یواد گرمش کنخ ی. نمستیسرد ن یلیخ -

 اش را از بر بودم. هیبه زاو هیبود و من زاو اکویخانه د نجایدانستم. ا یکاسه ها را م يجا

 کاسه کجاست؟  اریدان -

 جواب داد: الیخ یب

 . گهید نتاستیاز همون کاب یکیدونم؟ تو  یچه م -

 .گهیدو تا کاسه بده د ایرو بگردم؟ ب نتیهمه کاب نیمن ا یعنی -

 بلند شد و گفت:  یصندل يرو از غرغرزنان

 "کجاست؟" یپرس یچرا م "کاسه بده ایب"کلمه بگو  هیخب  -

 و گفت:  دیرا به کمر زدم و چپ چپ نگاهش کردم. کاسه ها را کنار قابلمه گذاشت. لپم را کش دستانم

 نکن. کارت رو بکن. هینگاه جاهل اندر سف -

 طور.  نیدستش گذاشتم. شکر و روغن داغ را هم هم يکردم و جلو نییتز نی. با دارچدمیکش میحل شیبرا

 چه کردم. نیهـــوم بخور بب -

 دهانم گذاشتم و ادامه دادم:  ياول را با لذت تو قاشق

 .ممیمن عاشق حل -

 و گفت:  ختیظرفش ر يشکر تو یکم

 ؟يکرد هیتا صبح گر شبیچشمات قرمزه. د -

 دهان پر گفتم:  با

 .قهیدق کی یحت دم،ینخواب ینه ول -

 چرا؟  -

 جواب دادم. صادقانه

بعدش به حرفات فکر  یباشه، ول کیاولش که دلخور بودم، چون اصال انتظار نداشتم روز اول عقدم انقدر عاشقانه و رمانت -

گرفتم. بعد از  ادیبلدم از خودت  یگرفتن باشه که من هر چ ادیحق با توئه. فعال درسم واجب تر از کاره. اگه به  دمیکردم د

 . رمیگ یم ادیالزم باشه بازم از خودت  یهرچ نمیا

 تکان داد و گفت: یرا کم سرش

 حرفام.  هیبق ؟یش چ هیخوبه. بق -

 را قورت دادم و گفتم: لقمه
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که  ییزایو چ میبکن دیکه با یی. از کارامیریبگ ستیل هی گهیبا همد مینیامروز نرو. بش گمیم نیاونا رو هم موافقم. واسه هم -

 . مینداره کشش بد یلیروزا آماده بشه. دل نیکنم وام ما هم هم ی. فکر ممیبخر دیبا

 نشست و گفت: نهیرا باال برد و دست به س شیابروها

 ! نینه خوشم اومد، آفر -

 گفتم: تیجد با

 شه.  یمنم دوست ندارم دوران عقدمون طوالن -

 گفت: تیجد با

 چرا؟  -

 جواب دادم: شمرده

 داشته باشم، هر شب ...  شهیرو هم شبیمثل د ییچون دوست دارم شبا -

 خورد و لبش به خنده باز شد. نیچشمش چ گوشه

  ؟یکن یانقدر با دعوا حال م یعنی -

 ام انداختم و گفتم: ینیرو ب ینیچ

 . گمی. قبلش رو مرینه خ -

 براندازم کرد و گفت: طنتیگرد شد، اما به سرعت به حالت اولش بازگشت. با ش چشمانش

 قبلش؟  يکجا اقیدق -

 نداشت. حیگردش و تفر يبرا یخون که به جز صورتم محل نیبه ا لعنت

 زنم.  یحرف م ي. من دارم جدگهینکن د تیاذ -

که دستم  نیآب را باز کردم، اما قبل از ا ریگذاشتم. ش نکیس يفرار از آن مهلکه کاسه ها را برداشتم و تو يشدم و برا بلند

 زدم. غیمعلق شدم. جو آسمان  نیزم نیشود ب سیخ

 . نیبذارم زم ؟یکن یکار م یچ يآ -

 فرو برد و گفت: میموها ياش را تو ینیب

 . میبخواب می. بردمیمنم نخواب -

تخت گذاشت. جرات مخالفت  يدست و پا زدم. زبانم که بند رفته بود. با پا در اتاق را بست و مرا رو یکم م؟یکردم. بخواب خی

 يانداخته شد نگاه کردم و دستانم را محکم رو نیزم يکه کنده و رو یبا استرس به گرمکن یولکردن و برخاستن نداشتم، 

آغوشش  يشدن دستم تو دهیبه محض کش جهینماند. در نت یتنم باق يجا جیدر ه یسح چیه دیفشار دادم. دراز که کش میپاها

 .دمیرا کنار گوشم شن شیپخش شدم. صدا

 . ستمیگفتم. منتظر اجازه تو هم ن یخواستم همونو م یم يا گهید زیگه چ. امیبخواب یعنی میگفتم بخواب -
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 دادم که با حرص گفت: رونیب ییقدر نفس حبس شده ام را به شکل تابلو آن

 تو رو خدا.  نیشانس ما رو بب -

 اش محکم کردم. نهیس يسرم را رو يو جا دمیخند

خوابد. به زور سرم را باال گرفتم و به صورتش نگاه  یوجود من نمبا  اریدانستم دان یگرم خواب شده بود، اما م میها چشم

 زدم. شیبسته بودند، اما خواب نه. صدا شیکردم. پلک ها

 ار؟یدان -

 هوم؟ -

 بخوابم؟ گهیجا د هیمن برم  يخوا یم -

 نه. -

 قط گفت نه.چشمش را هم باز نکرد. ف یحت ای ؟يچرا برو دیقلبم مملو از محبت همسر متفاوتم شد. نپرس تمام

 ترسم خوابت نبره. یآخه م -

 بره. یم یاگه تو حرف نزن -

 خواد حرف بزنم. یآخه دلم م -

- ... 

 حرف بزنم؟ -

 و گفت: دیاش را مال ینیب غهیچشمانش را گشود. چشمان خسته و پر خوابش را. ت باالخره

 بگو. -

 به حال ... يکنم. وا ینیب شیرا پ اریتوانستم دان یهم نم یمعمول طیترس داشت. در شرا گفتنش

 ؟یش ینم یعصبان -

 حوصله گفت: یب

 خسته م. یلیکه سرحال باشم. االن خ یوقت هیشم بذار  یممکنه عصبان یکن یدونم. اگه فکر م ینم -

 گفتم. یم دیدلم له کردم. با يرا تو ترس

 بگم. دیبا یول ،یجا خفه م کن نیممکنه هم ی. حتیش یآره ممکنه عصبان -

 باال آورد و گفت: یسرش گذاشت و گردنش را کم ریز را دستش

 شنوم. یخب، م -

 .یمتیچشمش نگاه کنم، به هر ق يتو میدادم مستق یم حیزانو نشستم. ترج چهار

 کنم چقدر واست سخته که زنت قبل از تو عاشق برادرت بوده. ی. درك ميندار یدونم که تو احساس خوب یمن م -

 دلم از خدا کمک خواستم. ياخم هم نکرد. تو ی. حتامدیدر صورتش به وجود ن يرییتغ چیانتظارم ه برخالف
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 یطرفه بودن عالقه م، از عذاب هیشد. از  یکه تموم نم یکه داشتم. از ... از عشق ی. از احساسيمن خبر دار یتو از همه چ -

تونم  یوقت نم چیه گهیمن د نهیا تشیواقع دم،یکش شیکه واسه رفتنش واسه خواسته نشدنم. واسه زن گرفتنش، واسه عروس

 دوست داشته باشم. اکویرو مثل د یکس

 !اینشست، اما هنوز صورتش خونسرد بود. خدا نهیرا پشت کمرش گذاشت و دست به س بالش

با  نم،یاالن، اگه زمان به عقب برگرده و من شاداب امروز باشم نه اون دوران و اگه دوباره شما دو تا برادر رو بب نیاما هم -

اسطوره و  هیآدم خاص بوده و هست واسه من.  هی اکوی. درسته دییکنم تو یکه انتخابش م یاون ،یاخالق اتیهمون خصوص

بال و  ریکه ز نیکه بهم کار داد، نه واسه ا نی. نه واسه اونمیبهش مد یلیکه خ يمونه. مرد یتو ذهنم بزرگ م شهیکه هم یبت

 فرصت آشنا شدن با تو رو داد.که به من  نیپرم رو گرفت، فقط واسه ا

 ساعدش گذاشتم. يو دستم را رو دمیخودم را به سمتش کش یکم

. تنها دهیم تیکه بهم حس امن يکه کنارش آرومم. تنها مرد یهست يمن با تموم قلبم با تو ازدواج کردم، چون تو تنها مرد -

 يخاطره ا چیه اکویخوش نبودم. با د اکویمن با د که باهاش خاطره دارم. ي. تنها مرددهیکه بهم اعتماد به نفس م يمرد

اما تو ... کل تهران پر از خاطره  ختم،یفقط اشک ر اکویاون بندازه. من با د ادی منوکه  ستیشهر ن نیا يتو ییجا چیندارم. ه

 م،یمشکل و سخت تو غمم، تو م،ی. تو خوشییمن تو یبه سه ساله که همه زندگ کیتوئه. االن نزد يتوئه. پر از بودن ها يها

که هستم.  یاز اون ریغ يزیچ هی ام،ینظر ب ههمش استرس داشتم که خوب ب اکویبدون سرکوفت! با د بت،یبدون منت، بدون غ

که به چشمت  ستمینقطه کمتر. نگران ن هینه  شترینقطه ب هیراحت نبودم. آروم نبودم، اما با تو خودمم. شاداب، نه  نیواسه هم

. يدارکه هستم رو دوست  ینیدونم هم ی. چون مينباشم، چون تو منو بزرگ کرد یکه واست کاف ستمین. نگران امیخوشگل ن

اما منو  ي. خودت دست تنها موندیکن پیو تا يو تلفن جواب بد یباش یمنش ستیحقت ن ی. گفتيدیواسم احترام خر

بخوره. خونواده م رو هم  ندمیکه به درد آ يارکه مربوط به رشتمه. ک يبدن. کار ادیکه بزرگم کنن. بهم کار  ییجا يفرستاد

 يمرد چیه گهیکنه. د یو ترحم نگامون نم ریبا تحق یکس گهی. دمیریگ یم االتو محله سرمون رو ب گهی. حاال ديبزرگ کرد

بقال  کنن. بازم قصاب و یها مادرم رو واسه روضه و ختم قرآن دعوت م هیکنه. بازم همسا ینم زیواسه من و خواهرم دندون ت

 .میخند یاز ته دل م ي. بازم من و شادشنیبه احترام پدرم از جاشون بلند م

 .ختیر یاجازه من فرو م یداشت که باز هم ب یشور دهانم نشان از اشک طعم

 یبه همه چ میزندگ يتو يتو اومد یاز وجود توئه. از وقت یمن، ناش تیخوب من، آرامش و امن يمن، احساسا یخوشبخت -

کار  یدونم قراره چ ی. حاال من واسه هر روزم برنامه دارم. حاال ميهدف داد ی. به همه چيداد یمعن یبه همه چ .يرنگ داد

به اون باال باالها  گهیشناسم. حاال د یاستعدادامو م گهی. حاال دهیچ یزندگ تو گاهمیدونم جا یکاره بشم. حاال م یکنم و چ

 ... مردم. مدت هاست که يپا ریکنم نه ز ینگاه م

 قدر ساکت و صامت بود؟ نیا چرا
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رو واسم معنا  تی. تو عشق و انسانیهست یبود، اما تو واقع الیفقط وهم و خ اکوی. دییمدت هاست که شب و روزم تو -

 یدون ینکنم. نم یزندگ ایباشم و تو رو نیواقع ب يداد ادمی. یچ یعنی ی. مردونگیچ یعنی تیحما ي. تو بهم نشون داديکرد

 .ونمیچقدر بهت مد نایبابت ا

 آغوشش جا دادم. يو باز هم سکوت کرد. دستانش را از هم باز کردم و خودم را تو دیگردنش کش يرا رو دستش

ساده ست.  یدوست هیکردم همش  یخواد تو رو با خودش ببره، فکر م یبگه م ییکه دا نیتا قبل از ا انا،یجر نیتا قبل از ا -

که به تو  هیسخت یگفتم به خاطر وابستگ یشدم، بازم م یم وونهیگرفتم و د یم شیبه تو آت مهتا يشدنا کیاز نزد یوقت یحت

 یهم م یمیصم یلیافتاد. دو تا دوست خ میدوزار ،يبر شهیقراره واسه هم دمیفهم یقتخوام از دستت بدم، اما و یدارم و نم

و من بدون فکر  يهست که نر یراه هی یو گفتمعشوق؟ نه! ت يعاشق و دور هیرو تحمل کنن، اما  گریاز همد يتونن دور

من در برابر  یمنطق داره، ول ی. دوستستین یدوست گهید نیقبولش کردم، چون واسه داشتنت حاضر بودم تا خود جهنمم برم. ا

. اریدان ستین یاسمش دوست نی. ایبه هر شکل ،یبه هر عنوان ،ی. به هر اسمیخوام باش یشناسم. فقط م ینم یمنطق چیتو ه

 یراست م اکویشدم. د اکویکه عاشق د يکه خودم بدونم عاشقت شدم. نه اون جور نیاسمش عشقه! من مدت هاست بدون ا

و  ینکته منف چیکه ه يافسانه ا ياسطوره  هیشده بودم که خودم ساخته بودم. خودم خالقش بودم.  یگفت. من عاشق آدم

آدمم با تموم  هیاما اگه االن عاشقم، عاشق  رفتم،یکردم و پذ رفتنش رو تحمل نیآدم. واسه هم هینداشت، نه  یاهیس

بود که رفتن  نیو عاشق شدم. واسه هم یکه هست يرخوب و بدش. من ذره ذره تو رو شناختم. همون جو یاخالق اتیخصوص

 شدم. یراض یتو رو تحمل نکردم و به خاطر موندنت به هر راه

 م.قلبم گذاشت يرا گرفتم و کف دستش را رو مچش

 اندازه. هیاحساس عالقه من مشترکن، به  ي. همه تواکویو د ییتبسم، دا ،يجا دارن. پدرم، مادرم، شاد ایلیدل، خ نیا يتو -

 را باال بردم و پشت سرم گذاشتم. دستش

 تو ؟یکن یدست تو باشه. حسش م ریکنم االن درست ز یپشت مغز. فکر م ییجا هیمغزه،  يخوندم مرکز عشق تو ییجا هی -

مرکز مدت  نیو منحصر به خودته. ا ستیکه مشترك ن یکه متفاوت از همه آدماست. عشق ی. عشقیمرکز عشق يدرست تو

 يتو یچون مرکز عشقم حت نم،یب یفقط خواب تو رو م شباشناسه، فقط تو رو! مدت هاست که  یهاست که فقط تو رو م

 داره. یخواب هم دست از دوست داشتنت بر نم

 ست،یچ اریدانستم عکس العمل دان یرا پاك کردم. هنوز نم می. با پشت دست اشک هانمیو وادارم کرد که بنش را گرفت میبازو

 ها را گفته بودم و ... یاما گفتن

 تموم شد؟ -

 شدم. رهیاش خ نهیس يمانده بود. به کبود گریمرحله سخت د کیهنوز. تمام نشده بود.  نه

فرق  گهید يبا آدما گه،ید يدونم تو با مردا یمونم. م یانتخابم م يا آخرش هم پامن تو رو با چشم باز انتخاب کردم. ت -

خوام فقط همسرت باشم.  یتفاوت شدم. من م نیکنه، چون من عاشق هم یکنه، نم تمیتفاوت اذ نی. فکر نکن ممکنه ايدار
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. که وجود ستیباشه که ن يزیچ ریرگخوام ذهنت د ی. نمیکنارم آروم باش وامخ ی. میواقع یواقع ،يو شناسنامه ا ینه اسم

هست که مال منه  ایتو دن اریدان هی. فقط یستین سهیکس قابل مقا چیکنم، چون با ه ینم سهیکس مقا چینداره. من تو رو با ه

تو دوست  یپوشم. با هر ک یم یتو دوست داشته باش یرم. هرچ ینم ي. هر جا نخوارمیم يبسمه. هر جا تو بخوا نیو هم

بودنم رو کنارت تحمل  یخوابم. تا هر وقت که بتون یکنارت نم یکنم. تا هر وقت که باورم کن یرفت و آمد م یشداشته با

 خوام. یم زی. در عوضش فقط دو تا چیاتاق بغل ایخوابم  یم نیکنم. رو زم یصبر م یکن

دور گردنش انداختم و تنم را به گذشت به آغوشش معتاد شده بودم. دستم را  یکه از عقدمان م یچند ساعت نیهم يتو چقدر

 اش چسباندم. نهیس

کنه. دور و  یتو قلبم لونه م ایدن يترسم. همه وحشت ها یم یشیازم دور م یمنو از خودت دور نکن. باهام حرف بزن. وقت -

 بد. يپر آدما وال،ی. پر هشهیبرم پر شبح م

 را در بر گرفت، محکم! کمرم

 یکنم؟ ول انتیتونم به خودم خ ی. چطور میمتهم نکن. تو خود من انتیمنو به خ وقت چیوقت، ه چیکه ه نیا شیو دوم -

 هیاگه  ،یامیو دن نیو به جون خودت که د ي. به جون بابام، به جون مامانم، به جون شادگمیراحت شه م التیکه خ نیواسه ا

 خورم! ی. قسم میشتنم رو تحمل کنذارم ننگ دا یکشم و نم یخودمو م نهبه جز تو فقط از ذهنم عبور ک يروز اسم مرد

 ام چسباند و گفت: یشانیاش را به پ یشانیزد. واضح و کامل! پ لبخند

 نه؟یهم يکه از شوهرت دار يکل انتظار -

 به شانه اش زدم و گفتم: يا بوسه

 کم ندارم. یچیه گهیاگه اعتماد و بودنت رو داشته باشم د -

و محبت  یتوانستم مهربان یخارج شده بود. حاال م یانعطاف یو ب یاز آن سخت پشت دست گونه ام را نوازش کرد. چشمانش با

 .نمیاش بب یدوست داشتن يقهوه ا يرا تو

 کم دارم. زایچ یلیدارم. خ يشتریمن انتظارات ب یول -

 .شکسته شده بود نمانیب يحرف ها تمام سدها نی. انگار با گفتن ادمیکش یخجالت نم گریلبخند زدم. د طنتشیش به

 دستانم را تنگ کردم و گفتم: حلقه

 !ي. هر وقت تو بخوايتو بخوا یهر چ -

 بر لبم زد و گفت: یعیکوتاه و سر بوسه

 هنوز. ییکه کوچولو فیح -

 و ادامه داد: دیبعد دراز کش و

 ترکه. ی. سرم داره از درد ممیبخواب ایب ستین يا گهیاگه حرف د -

 فته بود.کلمه هم نگ کی یهمه حرف حت نیجواب ا در
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 چسباندم و درد دل گفتم: شیو سرم را به بازو دمیکش مانیهر دو يرا رو پتو

 .گهید ارهیدان -

 

 :اریدان

 یچون م دم،یجنگ یسوخت و سرم از درد در حال انفجار بود، اما با تمام وجود با فرشته خواب م یم یخواب یاز ب چشمانم

 برسانم. بیشاداب از خواب بپرم و به او آسحرکت  نیبخوابم و با کوچک تر دمیترس ی. مدمیترس

بود و سرش  میو با فاصله شد. دستش دور بازو قیعم شیکه نفس ها دیهم نکش قهیبه پنج دق دی. شادیخواب عیسر یلیخ شاداب

را خواب مظلوم تر هم شده بود نگاه کردم. آهسته دستم  يبه شانه ام. گردنم را چرخاندم و به صورت معصومش که تو دهیچسب

و  یشانیپ يرا از رو شییو آرنج و ساعدم را ستون صورتم کردم. آرام موها دمیآوردم. به پهلو دراز کش رونیدستش ب ریاز ز

شد و من هم باور کرده  ینم نیاز ا رتریبه عشقش اعتراف کرده بود. باورپذ یگونه اش کنار زدم. امروز چقدر قشنگ و منطق

 اما ... ست،یدانستم شاداب خائن ن یبودم. م

بودم. از  يرابطه با شاداب فرار ياز برقرار شهیو انگشتم را با پوست دستش تماس دادم. تا امروز هم دمیکش نییپتو را پا یکم

 یداد، اما امروز، حت یفکر کند رنجم م اکویکه در آغوش من به د نینه. تصور ا گریخواستمش و از طرف د یطرف م کی

. انگار دوست نداشتم امدیبوسه از دستم برن کیاز  شتریرا اعالم کرد، باز ب تشیرضا یوقت یحت ش،یامروز بعد از تمام حرف ها

آماده کردن و  يکه ساعت ها برا ییبماند. مثل غذا یطور پاك و دست نخورده باق نیخواست هم یآلوده اش کنم. دلم م

شهوت دخترانه  یقشنگ و ب ياینب را از دآمد شادا یم فمی. حدیآ یم فتیخوردنش ح يو بعد برا یکش یزحمت م نشییتز

زد نه. حرمت  یم بیاما وجدانم نه دش،یطلب یمقدس را داشت. تمام وجودم م میحکم مر میبکشم. شاداب برا رونیاش ب

 حاال که همسرم بود. یگرفته بودم که به شاداب متفاوت نگاه کنم. حت ادیعادت شده بود.  میبرا شیها میگذاشتن به حر

و از  دمیپوش يا رهیت شرتیگرمکن ت يو آرام از کنارش برخاستم. به جا دمی. پتو را تا گردن شاداب باال کشدمیا شندر ر يصدا

 لبم گفت: ریکرد و در جواب سالم ز یتو حلقش خال يرفتم. دو پاف اسپر رونیاتاق ب

 ؟یسالم بابا، خوب -

خانه ترك  يوارهاید يرو شیادهایبا فر شبینگار نه انگار که د. ايو نه دلخور تیاز اخم بود و نه عصبان يچهره اش نه اثر در

 انداخته بود.

 ؟يخوبم. کجا بود -

 زد و گفت: یچشمک

 .يرو ادهیتو فکر کن پ -

 .دییو پشت سرم را پا دیکش گردن

 هنوز؟ نجاستیخانومت ا -
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 .دمیدردناکم را مال یشانیپ

 آره، خوابه. -

 زد. یمهربان لبخند

 ؟يداریپس تو چرا ب -

 .دیفهم یم ییدرد را دا نی. انشستم

 جرات نکردم بخوابم. -

 هم تا زد. يرا درآورد و تو شیها جوراب

 .رونیب يشه هم زنت رو از اتاق بنداز ی. نمیشه که نخواب ینم ؟یخب تا ک -

 .دمیفرو بردم و پوست سرم را کش میموها يرا تو انگشتانم

 .ادی. باهاش کنار مییدونه دا یشاداب م -

 را باال انداخت. شیلنگه ابرو کی

 ؟يایمشکل کنار نم نیچرا تو با ا اد؟یکنار ب یبا همه چ دیاون با شهیچرا هم -

 هم نتوانست درمان کند. زمیپنوتیدرد را ه نیدانست که ا یباشد. اگر بود م اریدان ،ییکردم که دا یشک م یگاه

با ضرب و زور و کشون کشون منو نبرده باشه. نشد که نشد.  اکوینمونده که د يشهر دکتر نیتو ا ؟ییکار کنم دا یچ یگیم -

کشه. خصوصا االن که طرف حسابم  یکس به اندازه خودم زجر نم چیواسه من راحته؟ ه یکن یکار کنم؟ فکر م یچ یگیم

 شادابه.

 آورد. نییرا پا شیصدا گذاشت. میزانو يخم شد و دستش را رو ییگفتم. دا "آخ"ارداه  یکه ب دی. آن قدر شددیکش ریت گردنم

 .نجامیکنم. من ا ی. درستش مشهیخوف نکن پسر، خوف نکن. درست م -

 زد. یسو سو م يافروخته بودند. نور ی. انگار در اعماقش آتشاهشیس يگودال ها يچشمانش نگاه کردم، تو يتو

تر از خودم؟ جواب  وونهیصد تا دکتر دبا مشاوره گرفتن از  ای ارهیرو هم از پا در م لیکه ف يقو يبا قرص خوابا ؟يچطور -

 ده. ی. جواب نمییده دا ینم

 را فشار داد. میزانو

 .میبد میهم تعم هیبه بق نویباشه که ا یراه هی دی. بایمشکل چیبدون ه یخواب یم اکویهست. تو کنار د یراه هی شهیهم -

 به در بسته اتاق نگاه کردم. نانیاطم يبرا

 .ییفرق داره دا اکوید -

 اخم کرد. هیچند ثان يبرا

 خوابم. ینبود، من کنارت م شتیاز امشب هر وقت که زنت پ -

 گرد شد. چشمانم
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 نه. -

 .دیخند

 .مینه ندار -

 دادم و نفسم را فوت کردم. هیمبل تک یپشت به

 .ارمیسرت م ییبال هیزنم  ی. مستین میحال یکیو کوچ یمن تو خواب بزرگ ،ییدا -

 اش اوج گرفت. خنده

 .مینیب یم -

 بود. يجد مشیشدم. تصم کالفه

 . فکرشم نکن.ستیبردار ن یشوخ ییدا -

 اش را فرو خورد، اما هنوز صورتش متبسم بود. خنده

اما فردا  ره،یبپذ نویامروز شاداب ا دی. شایستیتنها ن گهیچون د ،یبه آدما عادت کن دی. باگمیم نوی. منم همستیبردار ن یشوخ -

 ؟یکن یکار م یبچه ت رو چ

 دارد. یکه اتصال يزیدر تنم حس کردم. مثل حس دست زدن به پر یفیخف لرزش

 موندم. نشمیمن تو هم ؟ییبچه کجا بوده دا -

 پوزخند زد و رفت. میمشتش گرفت. به تمام دست و پا زدن ها ي. جورابش را هم توبرخاست

! هر چه وقت يچرا، چه کار دمیو من هم نپرس آخر چهار هفته بعدش. گفت کار دارم ی. نه آخر آن هفته و نه حتامدین اکوید

هر  يلباس، برا يجشن، برا يبرا ون،یدکوراس رییتغ يبرا د،یخر يکردم. دستش را باز گذاشتم برا یآزاد داشتم صرف شاداب م

به  يازیگفتم ن یکند. م یها را انتخاب م نیها و کم خرج تر نینفس ساده تر عزت تیدر نها دمید یچه که دوست داشت و م

و بعد دستش را دور  "ستیدر سادگ ییبایز"داد  یبرافراشته جواب م يبخر و او با سر يهر چه دوست دار ستین ینگران

جمله، من  نیو هر بار با تکرار ا "خوام؟! یم یچ گهید نجاست،یا یجواهر اصل"کرد  یگوشم زمزمه م ریانداخت و ز یگردنم م

 زد. یداد و لبخند م یو او هم تنها سر تکان م "شاداب رو از دست بدم یذاشتکه ن یمرس"کردم  یتکرار م ییدا يهم برا

که سخاوتمندانه بر  شیداد. معتاد شدم به لب ها یدردناکم را ماساژ م يها قهیشدم به دستانش، که شب ها گردن و شق معتاد

شد. معتاد شدم به انگشتانش که  یم ایبالش دن نیو راحت تر نیکه امن تر شینشست. معتاد شدم به پاها یسر و صورتم م

که سراسر عشق بود. به دوستت  شیکرد. معتاد شدم به حرف ها یم لیتسه رابه مغزم  یو خونرسان دیچرخ یم میموها يتو

 شدند. معتادم شدم. به شاداب معتاد شدم! یم لکسیاز زبان او، عضالت تنم ر دنشیکه با هر بار شن شیدارم ها

و  دیبخش ی. شاداب فقط ميدوز سهیو ک ينگر ندهیآ یزنانه. ب يها لهیمکر و ح ینداشت. ب یاخالصنبود. ن ایشاداب ر عشق

مهم  شی. انگار برادیپرس ینه نم ؟يتو هم مرا دوست دار ؟يدوستم دار اریدان دیپرس یوقت نم چیخواست. ه یوقت نم چیه
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دوست داشتن. آن هم  ي. برادنیعشق ورز يشده بود برا هدیکرد. او آفر ینم یرقاگر دوستش هم نداشتم باز ف ینبود. انگار حت

 چشمداشت. یب

کردم، اما آن قدر در طول روز از وجودش آرامش  ی. هر چند شب ها نبود. هر چند حسش نمدمید یشاداب کمتر کابوس م با

 . ختیانگ یمکه هر حرکتش واکنشم را بر  ییبا وجود دا یگذاشتم. حت یم نیگرفتم که شب راحت تر سر بر بال یم

 نهیرا بر سر و س يمن شد. هر روز صبح آثار کبود يمردانه و فداکارانه آماج حمله ها ،ییو پر درد دا ضیمر نهی... س ییدا و

ممکنه  یی. داياریمشتا رو تاب نم نیتو ا یی. دایضیتو مر ییتو رو خدا. دا ییبسه. دا ییدا"کردم  ی. التماس مدمید یاش م

 "خوف نکن پسر. خوف نکن!"گفت  یفشرد و م یاو تنها شانه ام را مو  "ادیسرت ب ییبال

 یو آن قدر از سر و کولم باال م دید یام را م یرا ساخت. کسل میرا تحمل کرد و شاداب ماند و روزها میماند و شب ها ییدا

 کرد.  یرا از خاطرم پاك م ییرفت تا عذاب شب گذشته و چهره از درد درهم دا

بودم  دیکردم. حاال که مق یگذشت، خانواده داشتن را حس م یام م یو هشت سال که از چهار سالگ ستیکم بعد از ب کم

شاداب  يازهاین نیجمعه ها را با پدر و مادر همسرم بگذرانم. حاال که خرج و مخارج و کار کردنم هدفدار شده بود. حاال که تام

 یها و حت یها و لباس بچه فروش یفروش يجبار شاداب به اسباب بازبه ا یکه گاه شده بود. حاال تمیو خانه مشترکمان اولو

ام خط  ی. حاال که به خاطر تعهدم، به خاطر حفظ زندگدمیخند یکودکانه اش م يانداختم و به ذوق ها یم یخود بچه ها نگاه

. آن قدر ستیسابق ن یو پوچ يخودیبه ب یزندگ دمید یچه! م یعنی یزندگ دمیفهم یرا عوض کرده بودم. حاال م لمیموبا

خودم  لهیبودم. شاداب مرا از پ یراض يریدرگ نیو از ا رمیکردم تا ابد درگ یبود که حس م دهیمختلف چ يشاداب برنامه ها

 بردم. یلذت م ياجبار يآزاد نیبود و من از ا دهیکش رونیب

بود دوست داشتم.  دهیکه شاداب چرا  ي! خانه امانیکنم. عروس يآمدنش لحظه شمار يداشتم که برا يزیمن هم چ حاال

دلم ضعف  دیچیپ یخانه م يغذا تو يمن بود و بو شیکرد. هر وقت شاداب پ یشاد و زنده اش، شاد و زنده ام م يرنگ ها

که زن خانه باشد، مثل  یزن يزن را فراموش کرده بود. بو يبو که یروحم. روح یاز گرسنگ ،یجسم یرفت. نه از گرسنگ یم

از گرسنه  یخانواده، مثل مادرم. نگران يسفره از سر عشق برا نییکه زنانه باشد مثل دستپخت مادرم. تز یمادرم. دستپخت

را به خانه بازگردانده  اشتنمادر د يروزها يحال و هوا یبیروزها به شکل عج نیماندنم، مثل مادرم. شاداب مادرم نبود، اما ا

زد و  یشانه م اطیح يرا تو شیو موها دیپوش یم یلند قد را که لباس محلو ب بایز یزن ریبود. او و مادرش آهسته آهسته تصو

 يترانه ها يناله، آوا يصدا يشب ها به جا یکرده بودند. حاال گاه میکابوس ها دهیزن در خون غلط نیگزیبافت، جا یم

 میخواب ها يتو یگاه آورد. حاال یشد خواب به چشمانم هجوم م یکه تا خوانده م ينشست. ترانه ا یم شمگو يتو يکرد

 ينشاند و مرا رو یم شیزانو کی يرا رو اکویکه د دمید یخون گرفته، پدرم را م یدشنه به دست با چشمان يمردها يبه جا

دختر  نیا يعنصر مخدر را در سلول ها نیدانم خدا کدام یآغوش شاداب بودم. نم يگرما ونیها را مد نیو تمام ا گرید يزانو

 کرد.  یدرد را تمام م نیچن نیداد. که ا یم نمیتسک نیچن نیکرد. که ا یم رمیتخد نیچن نیا کار گذاشته بود که
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را گرفتم. بعد از بوق  یی. شماره دادمیروشن آپارتمانم را د يچراغ ها شهیبردم و از ش نییخانه پارك کردم. سرم را پا مقابل

 جواب داد.  یطوالن يها

 ؟ییجان دا -

 سالم.  -

 .يکرد رید ؟یی. کجایخسته نباشسالم بابا.  -

 اومدم خونه خودم.  -

 ؟ییاونجا چرا؟ تنها -

 نه. شاداب هست. گفتم امشب رو بمونه.  -

 .نیآها باشه بابا. خوش باش -

 ما؟  شیپ يایدنبالت شما هم ب امیب ست؟یسخت ن ییتنها -

 . من خوبم.نیمگه من بچم پسر جون؟ شما راحت باش -

 بود ...  ياگه کارروشنه.  میباشه. گوش -

 را قطع کرد. حرفم

 به حال خودت بکن.  يفکر هی. یستیمن خوبم پسر. تو خوب ن -

 خبر داشت. پس

  ؟ییدا یدون یم -

 دونم. یآره م ؟یستیکه خوب ن نیا و؟یچ -

 فرمان گذاشتم.  يرا رو سرم

 .ادیفردا م اکویکه د نینه. ا -

 واقعا؟  دیخند یبه چه م خنده حس کردم. االن وقت خنده بود؟ شیصدا يتو

 تو؟ یگرده؟ اونم فقط به خاطر عروس یبرادرت داره بر م یناراحت ؟یدونم. خب که چ یاونم م -

 نبودم، اما سردرگم و کالفه چرا!  ناراحت

 خوبه ... یحاال که همه چ شه،یداره درست م یخوام حاال که همه چ ی. نمهیجور هی. دلم ییدونم دا ینم -

 هم فشار دادم.  يم رورا محک چشمانم

 .نهیخواد شاداب اونو بب یدلم نم -

 اسمم را خواند.  دیو با تشد سرزنشگرانه

 !اریدان -
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کس به  چیخبر نداشت. ه اکوید يبرا شیها و ضجه ها هیوار شاداب خبر نداشت. از گر وانهیکه خبر نداشت. از حس د ییدا

 . دمیکشاندازه من از عشق همسرم به برادرم خبر نداشت. آه 

 . مطمئن باش.ییکنم دا ینم تیشاداب رو اذ -

 آورد.  نییرا پا شیصدا

 من نگران خودتم بچه. -

 لب گفتم:  ریز

 نباش. -

 خواستم. یبردم و وارد آسانسورشدم. امشب فقط شاداب را م نگیرا به پارک نیقطع کردم. ماش و

روز خسته کننده با لمس تمامِ تنش از تمام تنم  کی یشد. خستگ زانیقفل فرو بردم در را باز کرد و از گردنم آو يرا تو دیکل تا

. خم دیو گردنم را بوس ستادیا شیپاها يدر را بستم. رو گریکمرش را در بر گرفتم و با دست د يدست گود کیرفت. با  رونیب

 .اورمیرا از دستم گرفت و کمکم کرد تا کتم را در ب ی. ساك ورزشدمیشدم و گونه اش را بوس

 شدم. یداشتم نگرانت م گهی. ديکرد رید -

 .دمیکش رونیشلوار ب يرا از تو راهنمیرا گشودم و پ نمیسر آست يها دکمه

 .دیباشگاه بودم. طول کش -

 .دیپاش میمهربانش را به رو لبخند

 .نمیچ یرو م زیمنم م يریباشه. پس تا دوش بگ -

. امشب ندیصورتم را بشو يا شهیگرفتم و اجازه دادم قطرات نرم و شعضالت کوفته ام باز کردم. سرم را باال  يگرم را رو آب

 گرید دیگردد و شا یخسته شده. گفته بود بر م شیها يریو بهانه گ نیگفته بود از نشم اکوینبودم. د اریخودم نبودم. دان

خبر داشت. خبر داشت  انشانیممدت ها بود که از اختالف  ییو دا نیزنش، بدون نشم دونو بماند. ب دیایخواست ب یبرنگردد. م

 و دم نزد. خبر داشت و سکوت کرد. خبر داشت و ...

 ؟يالزم ندار يزیچ ياریدان -

 .دمیرا بلع میگلو يتو ندهیفزا حجم

 .امینه. االن م -

ربان . شادابِ مهدید یشد و شاداب هر لحظه و هر ساعت او را م یجدا شوند. جدا م دیگشت. تنها! گفته بود شا یبر م اکوید

 و من ... شیشد و مرهم زخم ها یم شیمحرم دردها

 .ختمیانگشتانم ر يکردم و هر چه حرص داشتم تو یخال میموها يرا رو شامپو
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خوش رفتار و عاقل،  ياکویمجرد و آزاد، د ياکویشد. در برابر د یچقدر شانس دوست داشته شدنِ من کمرنگ م اکویبرابر د در

 اکو،یدادم. د یرا از دست م گاهمیشاداب! من جا يوش صحبت و با محبت و عشق اسطوره اخ ياکویسالم و آرام، د ياکوید

 گرفت، شک نداشتم. یشاداب را از من م

 کرد. دل منم تنگ شد. خیشام  ياریدان -

 دوش هول دادم. ریام را به ز یصابون بدن

 اومدم. -

و اتاق  دمیکش میبه موها ی. دستدمیتخت گذاشته بود. پوش يولباس آماده کرده و ر میرفتم. برا رونیو ب دمیچیرا دورم پ حوله

را  شی. موهادید ی. پشتش به من بود و مرا نمستادمیام را پر کرد. کنار کانتر ا ینیسرخ شده ب ینیزم بیس يرا ترك کردم. بو

 نییکردم و ظرف را پا. جلو رفتم. دستم را دراز اوردیب رونیب نتیرا از کاب یظرف اشتد یسرش جمع کرده بود و سع يرو

 زد. غیآوردم. ج

 خدا قلبم! يوا -

 .دیو لپم را کش دیچرخ

 پسرم. میترسوند -

 نتیحرکت بلندش کردم و لبه کاب کیدانست؟ دستانم را دو طرف کمرش گذاشتم. با  یدختر از ترس چه م نیا ترس؟

 و گفت: دیخند ینشاندمش. با سرخوش

 پر کاه تو رو بلند کنم. نیع يطور نیمنم ا يروز هی شهیم یعنی -

 آمد. فقط دوست داشتم به خنده ها و چشمان شادش نگاه کنم. شاداب واقعا با من شاد بود؟ یزدنم نم حرف

 چشمان زل زد. يگذاشت و تو میشانه ها يدو ساعدش را رو هر

 سرورم. دمتیکم د یلیامروز خ -

 اشاره و شستش را به هم چسباند. انگشت

 ه بود.دلم واست انقده شد -

شامپو را در فضا  يو صورتش را در بر گرفت. تر بودند و بو دیمثل موج لغز شیرا باز کردم. تار به تار مو پسشیبردم و کل دست

 متصاعد کردند.

 چقدر بگم موهاتو نبند؟ -

 و گفت: دیام مال ینیاش را به ب ینیب

 .یزن یموهامو از ته م ينمود لیم ایو  يکرد تیرو رو نایغذات چهار تار خوشگل از ا يتو یوقت -

 گفتم. یخودم م ي. انگار براگفتم

 .ادیخوره. خوشم م یم نیاز کمر چ يجور نیجالبه که ا یلیکردم موهات لخته. خ یفکر م شهیهم -
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 دستم داغ شد. بحث را عوض کرد. ریز صورتش

 آقاهه؟ میشام بخور -

 گرسنه نبودم. ،ینبودم. با وجود گرسنگ گرسنه

 نکردن؟ یموندنت اعتراض نجایات به امامان باب -

 دهانم گذاشت. يبرداشت و تو يبرش خورده ا ینیزم بیس تابهیماه يتو از

 هیبا هم باشن. منم  دیست. هر وقت بخوان با تهیهم فرمال یزن و شوهرن. جشن عروس نایمامان گفت ا یذره، ول هیبابا  -

 خونه ندارم. نیلباسم تو ا کهیت هیاون وقت من هنوز  مونهیعروس گهیته دهف ی. ناسالمتنجایچمدون گنده از لباسام رو آوردم ا

 را پشت گوشش بردم. شیاز موها يا دسته

 ؟یترس ینم ؟ياسترس ندار گهید -

 . از ته دل!دیخند

تو. از حاال واسه  شیپ امیب شهیخواد زودتر تموم شه واسه هم یچشم من. دلم م يشده خار تو یجشن عروس نیاسترس؟ ا -

 برگردم خونه عزا گرفتم. دیفردا که با

 ییرها ییایخولیافکار مال نیبا تصاحب جسمش از شر ا دیصبر نکنم. شا یبهتر باشد تا عروس دیشا"از سرم گذشت  يا لحظه

 ".رمیمطمئن شوم و آرام بگ "مالِ من بودنش"طور از  نیا دی. شاابمی

 ؟یستیگشنه ن ؟ییکجا يپسر -

 کرد و تهوع داشتم. یخودم آمدم. سرم درد م به

 .اریواسم ب ییچا هینه. فقط  -

 .دیلبش ماس يرو خنده

 بدون لپه. ،يکه دوست دار يدرست کردما. همون جور مهیق -

 رفتم و گفتم: رونیآشپزخانه ب از

 .رمیتو بخور. من س -

 اما حالش گرفته شده بود. اورد،یخودش ن يکرد به رو یم یگذاشت. سع زیم يرا رو يچا ینیبعد س قهینگفت و ده دق یچیه

 کجا؟ -

 رو جمع کنم. زیم رمیم -

 ؟يغذات رو خورد -

 .ستیناخونک زدم بهشون. گشنم ن یسرخ شدن کل اینیزم بیتا س -

 را از هم باز کردم. دستانم

 .نجایا ایپس ب -
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 ... زیآخه م -

 شدم. تند

 .نجایا ایب گمی. مزیم يگور بابا -

 سرش گذاشتم. ناله کرد. يام را رو یشانیه کردم و پو نشست. دستانم را دورش حلق آمد

 .ادیدردم م اریدان -

 و گفت: دیام کش نهیس يشد. کف دستش را رو یحل نم يزیطور فشردنش چ نیدستانم را شل کردم. با ا عیسر

 شده؟ يزیحالت خوبه؟ چ -

 و گفتم: دمیرا بوس شیموها

 .یچینگو شاداب، ه یچی. هشیه -

 آغوشم چمبره زد. يتو حرف یکرد و ب اطاعت

 

 : شاداب

ضربان،  نیقلب، آن قدر پخته ام کرده بود که بدانم ا نیا يمدام صدا دنیو شن نهیس نیهفته سر گذاشتن مداوم بر ا پنج

 اریقرار بود. دان یزد، امشب تند و ب یکند اما محکم ضربه م شهیکه هم ي. قلب ورزشکارستین اریقلب دان یشگیضربان هم

ها  نیا يرا به زور فرو داد. از همه  ینیزم بیهمان تکه کوچک س یتزد، اما امشب ح یتپخت مرا پس نموقت دس چیه

 وقت مثل امشب نگاهم نکرده بود. آن طور با غم و حسرت. چیه اریگذشته، دان

داد، اما  یمعذابم  شتریسکوت ب یطیشرا نیحرف زدن را دوست داشتم. در چن اریخواست حرف بزنم. من برخالف دان یم دلم

 داد. فقط سکوت! یم نیرا فقط سکوت تسک اریدان

و غضب آلود را بشنوم. سرم را بلند کردم و فاصله گرفتم.  نیخشمگ يصدا نیخواستم ا ینم گریدلش گرفت. د یاز آشفتگ دلم

 مبل نشستم. يرا جمع کردم و چهار زانو رو میهر دو چشمش گذاشت. پاها يدستش را از پشتم برداشت و رو

 ؟ياریدان -

 هوم؟ -

 خواهم حرف بزنم. ینم یعنینپرس.  یعنیحوصله ندارم.  یعنیهوم  نیا

 به منم بگو. حوصله م سر رفته. ؟یکن یفکر م يدار یبه چ -

 کرد. شیرا چند لحظه نگه داشت و بعد آرام رها قشیعم دم

 خسته م. یلی. فقط خیچیه -

 .دمیدرز شلوارم کش يرا رو ناخنم

 دروغم نگو. ینداره، ول یبینگو. ع یبگ يخوا یاگه نم -
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 آمد. نییو تا گردنم پا دیچرخ میموها يرو نگاهش

 ؟يکارا کرد یامروز چ -

 از جواب دادن طفره رفت. یراحت نیهم به

 مثبت بود. ششیامروز رو با تبسم بودم از صبح تا عصر. جواب آزما -

 .دیرا باال آورد. از پشت من عبور داد و دراز کش شیپاها

 ؟یچ شیآزما -

 !يباردار -

 لبش به نشانه پوزخند تکان خورد. گوشه

 .دیپر یم نییکردم تا خونه باال و پا یچقدر خوشحال بود. ولش م یاگه بدون -

 نداشت. ينظر چینگاهش کردم. ه منظر

 یبفهمه چه شکل نیافش یکه وقت میکرد یفکر م نیاز اون ذوق زده شده بودم. تا خونه به ا شتری. بيدید یمنو م دیتازه با -

 باشه، مگه نه؟ یخوب یلیحس خ دی. بابا شدن باشهیم

 کرد و گفت: یپوف

 تا حاال بابا نبودم که بدونم. -

 یشد. آه یم ریچقدر سخت و نفوذ ناپذ ینداشت. گاه يگریهر بحث د ایبحث  نیبه ا يعالقه ا یشکل کامال مشخص به

 و گفتم: دمیکش

 .يخسته ا یلی. انگار خیبهتره بخواب -

 و گفت: دیرا کش بدنش

 .می. بریلیآره، خ -

 .برخاستم

 .یخوابم که تو راحت باش یم یمن تو اتاق بغل -

 گفت: طنتیبار در طول آن شب با ش نیاول يرا باال داد و برا شیابروها

 تو؟ ایمن راحت باشم  -

آورد. با  یخون به صورتم م اریدان يها طنتیش خاص و يحس شرم و خجالت، هنوز هم نگاه ها نیبا ا کاریاز پنج هفته پ بعد

 یم شیاز نگاه ها یو بغل کردن فراتر نگذاشته بود، اما باز هم گاه دنیرا از بوس شیبعد از عقدمان هم پا یکه حت نیوجود ا

 .دمیترس

 آوردم و گفتم: رونیرا تا ته ب زبانم

 مثال. ي. خسته ایکه راحت بخواب نهیادب! منظورم ا یب -
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 .ستادیا میبرخاست و رو به رو دنیخند نیح در

 کوچولو؟ يفرض کرد ینیزم بیاتاق؟ منو س نیو منم ا یاون اتاق بخواب يکه تو بر یبمون نجایبه نظرت گفتم امشب رو ا -

 انداختم. ریرا گاز گرفتم و سر به ز لبم

 م؟یصبر کن یمگه قرار نبود تا عروس -

 ش آرام بود.بر خالف چشمان شیرا کنار زد. صدا میموها

 هفته گذشته. کیماه و  کیماه بود. االن  کیقرارمون  -

 بود، اما قصد نداشتم با ممانعت برنجانمش. ریگ یرسم و رسوم خانوادگ شیشنود. دلم پ یبودم کوبش قلبم را م مطمئن

 .شهی. تا صبح خراب مخچالیحداقل بذار غذا رو بذارم تو  -

 و زمزمه کرد: دیرا گرفت و به دنبال خودش کش دستم

 به جهنم. -

 

 : اریدان

 .نشد

که به روح و  یکه سر برآورده بود، با تمام عشق يشده و سرکش، با تمام حس خواستن سرکوب شده ا داریب زیوجود تمام غرا با

شاداب از رابطه ام با  نیجسم شاداب داشتم، نتوانستم. به محض لمس تنش نفرت سراسر وجودم را گرفت. نه از او، از خودم. اول

نبود که من در تمام  نیکرد. حق شاداب ا یم زاریحس مرا از خودم ب نیپابندش کنم و ا هک نیبود. به خاطر ا یسر خودخواه

 یداشت و من با خودخواه یرابطه حق نیفکر کنم. شاداب هم از ا اکویشب با هم بودنمان به آمدن د نیاو و اول يمدت به جا

به  یقدر پست باشم. حت نیتوانستم ا یقدر نامرد باشم. نم نیتوانستم ا یش محرومش کنم. نمخواستم از تمام حق و حقوق یم

 از دست دادن شاداب. متیق

رمق و خسته  یام فرو برد. ب نهیس يو سرش را تو دیو دستانش را از دور گردنم باز کردم. چشمان ملتهبش را دزد دمیکش عقب

 گفتم:

 بخواب کوچولو. -

 :دیرسپ يخفه ا يصدا با

 شد؟ یچ -

 تر از او جواب دادم: خفه

 .ستیحسش ن -

 بدنش افت کرد. فاصله گرفت و گفت: يباره دما کی به

 باشه. -
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کرد با پتو  یم یکه سع یرا برداشت و در حال شیکه دستش را دراز کرد و لباس ها دمیشدم. د زیخ میشده بود؟ ن ناراحت

 .دیپوشش را حفظ کند همه را پوش

 ؟يریکجا م -

 کم آب بخورم. هیخوام  یم -

 کرده بود؟ چرا؟ بغض

 .نمتیشاداب! بب -

 کرد و گفت: زانیرا از تخت آو شیپاها

 ؟ینیبب ویچ -

 انگار واقعا ناراحت بود، اما از چه؟ نه

 . چشمانش پر از اشک بود.دمشیرا گرفتم و به طرف خودم کش شیبازو

 ؟يناراحت شد ؟یکن یم هی. گرنمیبب سایوا -

 زد که خودش را نجات دهد. محکم گرفتمش. و پا دست

 ؟یکن یم هیبا توام شاداب. چرا گر -

 و سردرگم نگاهش کردم. جی. گختندیشدند و قطره قطره فرو ر زیجمع شده سرر يها اشک

 کار کردم؟ چته تو؟ یمگه من چ -

 شدم. یکنم. عصب شیتقال کرد که رها باز

 ه؟یچ ایلوس باز نینه؟ ا ای یزن یحرف م -

 زد. ددا

 ینم تیبرم. راض ی. حوصله ت رو سر مستمین ي. من به اندازه اونا حرفه ایکن یم سهیولم کن. تو منو با دوست دخترات مقا -

 کنم.

 .دیچی. تا نخاعم درد پدیسوت کش مغزم

 ؟یگیچرا چرت و پرت م ه؟یمزخرفات چ نیا -

 شد. رهیچشمانم خ يرا پاك کرد. تو شیها اشک

 مثل تو ... ییگفت مردا یباشم. م يخوا یکه تو م یتونم اون یگفت من نم یم شهیبسم همت گم؟یمگه دروغ م -

 بلند شد. میبار دود از گوش ها نیو حرفش را خورد. ا دیرا گز لبش

 ؟یمثل من چ یی. مردامیبرد یم ضیف می. داشتیگفت یدونستم. خب م یبود و من نم یبه تبسم! عجب مشاور خوب نیآفر -

 .دیرا کشدستش  دوباره
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. من همه تالشم رو يدیوسط راه پا پس کش یول ،یکه خودت خواست نی. دروغ که نبود. ثابت شد. با وجود ااریولم کن دان -

 که ... نیتونه داشته باشه جز ا یم یلی. چه دلیتو نخواست یکردم، ول

ه غرورش را شکسته بودم. فکر کرده دهانش گذاشت و از ته دل زار زد. خشمم فرو نشست. حق داشت. ناخواست يرا رو دستش

 کرد! یبودم و او به چه فکر م يزنم. اوف! من در چه فکر یخواهمش. پسش م ی. نمستین یبود خواستن

داد و زانوانش را بغل کرد. در جهت مخالفش  هیآب بردم و به دستش دادم. هق هق کنان خورد و بعد به تاج تخت تک شیبرا

 ل کردم.نشستم و من هم زانوانم را بغ

 شاداب؟ -

 .دیلرز یم شینکرد. شانه ها نگاهم

 زم؟یعز -

 کرد، با تعجب!  نگاهم

 ام؟ یشب نیچند وقته من منتظر همچ یدون یم -

 شد خنده ام گرفت. یکه هر لحظه بازتر م یکه هر لحظه گردتر و دهان یچشمان از

 ؟شدم تیچقدر به خودم فشار آوردم و اذ یمدت که زنم نیتو ا یدون یم -

 را چنگ زد. شیرا بست و گلو دهانش

 امشب گذشتن از تو واسم راحت بود؟ نیهم یکن یفکر م -

 را نوازش کردم. شیپا انگشت

 نه کوچولو، پدرم در اومد. -

 عالمت سوال شد. نگاهش

 یم یا چکه اون نینه دوست دخترم. ا یساعتا رو تحمل کردم، چون تو زنم نیهفته ها، تموم ا نیمدت، همه ا نیهمه ا -

. اگه امشب یمیزندگ کینداشتن. اما تو شر یداشتن مهم نبود، چون خودشونم واسم مهم نبودن و ارزش یخواستن و چه حس

. يخوام که تو هم بخوا یم یرابطه رو وقت نیکرده بودم. خودخواهانه! من ا اربا تو هم مثل اونا رفت یعنیکردم  یکار رو م نیا

که از  یکنم تا هر وقت یصبر م نمیدم، اما به تو چرا. واسه هم ینم یتیمن به حرف مردم اهم. درسته یبدون استرس و نگران

 . باشه؟یبکشخواد از خونوادت خجالت  یکار احساس عذاب وجدان بهت دست نده. دلم نم نیانجام ا

 که بر زبان راندم اعتقاد داشتم. ییرا نگفته بودم، اما به تمام حرف ها تیواقع

مکث جلو آمد و دست در گردنم انداخت و پشت سر هم  يگشودم. بدون لحظه ا شیدلم را برد. آغوشم را به رولرزانش  چانه

 تکرار کرد.

 خوام. یشه. معذرت م یتکرار نم گهی. زود قضاوت کردم. ددیزدم. ببخش يبد يحرفا یلیبدم. خ یلی. من خدی. ببخشدیببخش -
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گرم و  شی. آن قدر نفس هادینگهش داشتم و نوازشش کردم تا آرام گرفت و خواببازوانم  انی. آن قدر ممیدیهم دراز کش کنار

 و ... دمیاراده چشمانم بسته شد. خواب یقشنگ بود که ب

 یاتاق م انیم ی. زندمید یکمد سوختن خانه مان را م کی چهیسوخت و من از در یشک جهنم بود. همه جا م یبود. ب جهنم

 شد. داد زدم: یافتاده بودم. در باز نم ریخواستم کمکش کنم، اما گ یکمد زدم. م . با مشت بهدیکش یم غیو ج دیدو

 بکن. يکار هیداداش  -

زن به  ادیفر يکمد تنها بودم. صدا يبار من تو نیگشتم. نبود. ا یم اکویکس جوابم را نداد. سر برگرداندم. دنبال د چیه اما

 اش نشسته بود. نهیس يرو يشد. از سوراخ نگاه کردم. مرد لیخرخر تبد

 ... مامان ... اکوید -

 . داد زدم:دیگردن زن کش يرا در آورد. رو شیچاقو

 نــــــه! -

 بود. یبور نه، مشک شیزن جدا شد، اما موها سر

 

 :شاداب

 يآمد؟ سرم را حرکت دادم. دستم را از رو یهمه حرارت از کجا م نیسوزد. چشم باز کردم. ا یکردم پوستم دارد م احساس

درشت عرق  يبلند شدم. دانه ها اطیسوزد. با احت یطور وحشتناك م نیاست که ا اریدان نیا دمیبرداشتم و تازه فهم اریدان نهیس

گرفت. دکمه  یو به سمت گردنش راه م دیجوش یاش م یشانیکه از پ یینم. دانه هایتوانستم بب یهم م یکیدر تار یرا حت

شد.  ینم داریبود که از تکان خوردن من ب بیاش برآمده شده بودند و عج یشانیو پفک و گردن  يرو يآباژور را زدم. رگ ها

 دینبا یمواقع نیبودم که در چن دهید یبودم و حت دهیکرد. شن یکه مشت شده بود نگرانم م یدندان ها و دست شیسا يصدا

 زدم. شیرا نوازش کردم و صدا شیبازو متیرا تماشا کنم. با مال دنشیو زجر کش نمیتوانستم بنش یشد، اما نم کشینزد

  زم؟یعز ار؟یدان -

 را تکان داد به شدت. سرش

 دادم آرام.  تکانش

 شو. داریب ار؟یدان -

 بکشم ... ی. تا خواستم نفس راحتدیباز کرد و از جا پر چشم

 يدستم را رو اتمیظ ححف يبدنم خشک شدند. برا يزد و اندام ها رونیاز حدقه ب ی. چشمانم به آندیچه شد. نفسم بر دمینفهم

رفتن نبض و  تمیبه سالخم چشم دوختم. از ر غیت ریرا در بر گرفته بود گذاشتم و مثل بره ز میکه مثل طناب دار گلو یدست

 را. انگار واقعا آخرش بود آخرش.  یجسمان يهاکم شدن درد نیقلبم را حس کردم و همچن
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به تکاپو  یو تنفس یقبل ستمیباره تمام س کی. فشار برداشته شد. به رفت یرو به بسته شدن م میکه پلک ها یدرست زمان اما

داد.  یهست ببلعم، اما سرفه مهلت نم ژنیکردم تا هر چه اکس یخواستم. دهان باز م ی. هوا مدیافتادند. سرفه امانم را بر

 نامم را خواند:  يریمتح يصدا

 شاداب؟ -

 ییهوا يها سهیکه به کمرم زد ک یمحکم يشد. ضربه ها دهیدارم در قهیآمد. لباس  میاریطناب دار دست امداد شد و به  و

 هوا برقرار شد و باالخره توانستم نفس بکشم.  انیکرد و آهسته آهسته جر کیکالپس شده را تحر

 دستانش گرفت. انیرا م سرم

 حرف بزن.  ؟یشاداب خوب -

 رنگ خون نداشت. برق اشک داشت. گریسالخ د چشمان

 بگو. حرف بزن.  يزیچ هیو خدا شاداب؟ تو ر -

 . سالخ مستاصل و درمانده ام!دیسالخم تپ يبرا دلم

 شاداب؟  -

 زخم بود. درد داشت. به زور گفتم: میگلو

 . خوبم. ياریخوبم دان -

 و محکم در آغوشم گرفت. دیصورتم کش يرا رو دستش

 خدا!  يکشتمت. وا یخدا! داشتم م يخدا! وا يوا -

 و نوازشش کردم. ختمیجانم ر یچه قدرت مانده بود در دستان ب. هر دیلرز یم بدنش

 ! ياریدان -

 اش چسباند. نهیرا به س سرم

 خدا!  يکردم. وا یکشتمت. داشتم خفه ت م یداشتم م -

 گرفته بودند؟ يطور روحش را به باز نیمن چه کرده بودند؟ به کدام گناه ا اری. با داندیترک بغضم

 من خوبم.  ياریدان -

کرد.  یم هیگر اریبرد. دان غمایرا به  میروین يقطره ها نیآخر شیاشک ها دنیرا گرفت و مرا از خودش دور کرد. د میها هشان

 کرد. یم هیچشمم گر شیمغروم! پ اری. دانختیمرگ برادرش اشک نر يبرا یکه حت ياریدان

 دکتر؟  میکنه؟ بر یگلوت درد م -

 همه عذاب حق مرد مغروم نبود. نینبود. ا نیمن ا اریرا. حق دان ختنشیفرو ر نمیخواستم بب یشکستنش. نم يبستم رو چشم

 . یکه خوب نمیشاداب! باز کن چشمات رو. بذار بب -

 کند. هیتوانست گر یطور راحت تر م نی. دستانم را دور گردنش انداختم. حداقل انمیتوانستم خرد شدنش را بب ینکردم. نم باز
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 بال رو سر تو. سر ما آوردن. خدا لعنتشون کنه. نیکه ا یینت کنه اوناخدا لعنتشون کنه. خدا لع -

 یآرامش م دیکردم. با یم يکار دیزد. با یو آتشم م دیچک یپوستم م يرو شیشانه ام گذاشت. اشک ها ياش را رو یشانیپ

 شد؟  یدرد با چهار کلمه حرف آرام م نیکردم، اما بلد نبودم. مگر ا

 افتاد.  یم یاومد، اگه اتفاق یسرت م یی. اشتباه کردم. اگه بالیوابمن بخ شیپ دینبا گهید -

 چرخاندم. شیموها نیرا ب انگشتانم

 . يریبود بم کیکشتمت. نزد یکردم. داشتم م يبد سکیکردم. چه ر یچه اشتباه -

 کن. ی. تو دادخواهریبگ بگذار. تو به دادم برس. تو به دادش برس. تو انتقامش را میپا شیپ یراه کیتو کمک کن. تو  ایخدا

 م؟یتوانستم بگو یکرد. اصال چه م ینم ياری. ذهنم دیچرخ ینم یاما زبان لعنت دم،یرا مال شیرا ماساژ دادم. شانه ها کمرش

را هم،  شی. ابروهادمیاش را بوس یشانیشد. پ یکنده نم میزدم.. نگاه سرخش از گلو مهیتنش خ ي. رودیزد و دراز کش کنارم

 به هم فشرده اش را هم. يهم، چشم راستش را هم، گونه اش را هم، لب هاچشم چپش را 

 واست؟  ارمیآب ب -

 را تکان داد. سرش

 خوام تنها باشم.  ینه. فقط م -

 به دوش بکشد. محال بود. ییبار را تنها نیدادم ا یاجازه نم گریگذاشتم. د ینم شیتنها

 . یباش شمیخوام پ یخوام تنها باشم. م یمن نم یول -

 بود. دایهم پ دنشیاز نفس کش یحت درد

 . میزن یمن خوبم شاداب. برو راحت بخواب. فردا حرف م -

 گذاشتم. شیبازو يقابل نفوذش بازگشته بود. سرم را رو ریهم به پوسته سرد و غ باز

 .يریحقمو ازم بگ یتون یحق منه. نم نجایرم. ا ینم -

 حوصله و تند گفت:  یب

بردار  یمشکل شوخ نیکه ا ینیب یاما م ،یکن یکه واسه درك من م یاز تالش ی. مرستیز همدردا یشاداب مرس نیببب -

 .ستین

 خیهم فشار دادم و م يرا رو میدندان ها د؟ید یهمه دوست داشتن را نم نیا د؟ید ینم یعنیدرك؟  ؟يگرفت. همدرد حرصم

 چشمانش فرو بردم.  ينگاهم را تو

 یم یخوام از شوهرم جدا بخوابم. هر اتفاق یمن نم ؟یکم منو درك کن هیدرك تو هم  و يهمدرد نیا يدر ازا شهیپس م -

سه بار  يگردم. روز یبر م یکن رونمیاتاق ب نیاگه با لگد از ا ی. حتيریدم جامو ازم بگ یاجازه نم یول ست،یمهم ن فتهیخواد ب

 م.گرد یبر م رمیم یتخت م نیتو ا ماگه بدون یگردم. حت یبر م یکتکم بزن

 کرد.  اخم
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 ؟یثابت کن يخوا یم ویکارت چ نیکرده؟ با ا يادیبشه؟ سرت به تنت ز یکه چ -

 . میایرا کنار زدم. محال بود کوتاه ب میموها

 ؟یفهم ی. میشب و روز کنارم باش يدار فهی. وظیرو ثابت کنم. تو شوهر من يزیخوام چ یبشه. نم يزیخوام چ یمن نم -

نخوابم جسمم سالم بمونه، اما روحم  نجایاگه ا دی. شایکن یشونه خال تتیچند تا کابوس از مسئولبه خاطر  ي. حق ندارفتهیوظ

اگه تو  یحت ،يبه هر بهونه ا ینیب یزنم؟ نم یکنار تو بودن له له م شتریب قهیروزا واسه چند دق نیا ینیب ی. نمشهیداغون م

چقدر  ینیب یزنم؟ نم یمرغ سرکنده بال بال م نیبمونم ع برخیساعت ازت ب هیاگه  ینیب ینم نجا؟یا امیم شمیپا م ينخوا

درك؟ نه  ؟يهمدرد يذار یرو م نایاسم ا رم؟بگذ میبه خاطر جونم از زندگ يانتظار دار ؟یمیهمه زندگ ینیب یدوستت دارم؟ نم

 .زمیعز

خواست مرا از  ی. مردیخواست بپذ یکرد. نم ی. چهره مصممش نگرانم مختیر یپوست او م يبار اشک من بود که رو نیا

 بهشت آغوشش محروم کند. 

بد  يزایدم به چ یکنم. اجازه نم یکنم. همه خاطرات بد رو از ذهنت پاك م یکابوسا رو خوب م نیبهم فرصت بده. من ا -

همه  من یخوام. اگه باش یم شهیخوام. هم یباش. من تو رو تمام و کمال م شمیباشم. پ شتی. فقط بذار باشم. بذار پیفکر کن

 کنم. یدرست م ویچ

 . دیگونه ام کش يدستش را رو پشت

 ؟يکوچولو؟ چطور يچطور -

 و زمزمه کردم:  یطوالن یلی! خی. محکم و طوالندمیرا بوس لبش

 .يطور نیا -

 . دیگشت و ند دینقطه ترد کیرا دو طرف صورتم گذاشت و چشمانم را کنکاش کرد. دنبال  دستش

  ؟یشاداب مطمئن -

 و در آغوشش حل شدم. دمشیلش باز هم بوسجواب سوا در

 "؟يکه دوستش دار یبازوان کس انیدر م یست چند وجب ییبهشت فضا"خوانده بودم  کجا

 

 :اریدان

زمان و مکان از دستم خارج شده بود. چند بار پلک زدم و بعد با  تیو کوچک تخت چشم باز کردم. موقع زیر يتکان ها با

 بودم؟ دهیهمه وقت خواب نی! چطور اازدهیبرداشتم. ساعت  یپاتخت يرا از رو لمیموبا "!اکوید يوا" دمیام کوب یشانیمشت به پ

به صورت غرق خوابش نگاه کردم. دوست داشتم ببوسمش، اما دلم  هیو چند ثان دمیکش رونیسر شاداب ب ریدستم را از ز آرام

برداشتم  ي. شاداب همچنان خواب بود. کاغذدمیلباس پوش دوش گرفتم و عیکنم. پتو را کنار زدم و برخاستم. سر دارشیب امدین

صبح بعد از با هم بودنمان را بدون من آغاز کند ناراحت شود. کاغذ را  نیکه اول نیا زا دمینوشتم، اما ترس ادداشتی شیو برا
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اش را نوازش کردم.  صورتش کنار زدم و گونه يرا از رو شیسطل زباله انداختم و لبه تخت نشستم. موها يمچاله کردم و تو

داد و چشمانش را گشود. او هم مثل من  تی. باالخره رضادمی. خم شدم و شانه اش را بوسدیاول اخم کرد و سرش را کنار کش

 به من نگاه کرد. با لبخند گفتم: یو کم دیرا کش شیبود. دست ها جیگ

 کوچولو. ریصبح به خ -

 و گفت: دیسرش کش يزد و پتو را رو غیطور قرمز شد. جکه آن  دیبه صورتش دو یدانم خون با چه شدت ینم

 برو. اریدان -

 کنار زدم. یبود که از شدت خنده نفسم به شماره افتاد. پتو را کم نیرینخندم. حرکتش آن قدر ش نتوانستم

 کجا برم؟ -

 زد: داد

 دونم. فقط برو تو رو خدا. ینم -

 که وقت نداشتم. فیردم. حبه ساعت نگاه ک يدی. با ناامدشیطلب یباز هم م دلم

 .نمیحداقل بذار گردنت رو بب -

 خــــوام. ینم -

 بودش. دهیبا پتو کلنجار رفتم. سفت چسب یکم

 .یبمون ریاون ز یتون یتا ابد که نم ؟یآخرش چ -

 .دیچیدور خودش پ شتریرا ب پتو

 کنم. فعال برو. یبعدا فکر آخرش رو م -

 خونه؟برسونمت  يای. نمرونیخوام برم ب یم -

 شد. لیبه ناله تبد ادشیفر

 فهمن. یفهمه. همه م یرو م یهمه چ نهی. مامانم تا منو ببامینه نم -

 باال انداختم و گفتم: يا شانه

 باشه. پس من رفتم. -

 :دیپرس ریهمان ز از

 تنها بمونم؟ نجایمن ا ؟يریکجا م -

 .میداشت یبساط عجب

 برو؟ یگ یمگه خودت نم -

 ذره برو. هی ،يکه کامل بر نینه ا -
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چنگم  ي. مقاومت کرد، اما شکست خورد. پتو را تودمیکش نییصورتش پا ي. به زور پتو را از رواوردمیمالش رفت. طاقت ن دلم

 نگاه داشتم و گفتم:

 من عجله دارم. ؟یمون یم ای يایکوچولو؟ م یگیم یچ یفهم یخودت م -

 گرفت. یم. از رنگ به رنگ شدنش احساساتم اوج دیرا دزد چشمانش

 ؟يگرد یزود برم ؟يبر يخوا یکجا م -

 . سخت نبود اصال!ستیقبل ن یکه گفتنش به سخت دمیگفتم و در کمال تعجب د یم دیبود. با وقتش

 رسه. یم گهی. با پرواز قطر اومده. دو سه ساعت دادیداره م اکوید -

 صورتش زد و گفت: يتو یآرام ضربه

 ؟یوضع خونه؟ چرا زودتر بهم نگفت نیحال و روز تابلو؟ با ا نیبا ا یستقبال، ولواسه ا امیب دیخاك به سرم. منم با -

 .يعاد ،یمعمول يمثل برخورد همه عروس ها هنگام مواجه با خانواده شوهر بود. استرس ها برخوردش

 . استراحت کن تا من برگردم.یباش زایچ نینگران ا ستیخونه خودش. تو هم الزم ن رهی. مادینم نجایا -

 ست؟یزشت ن امیاگه من ن یعنی -

 یرا از دست م اکویقطعا پرواز د دمید یرا م یدوست داشتن يماندم و آن صورت خوابالو یآن اتاق م يتو شتریب قهیچند دق اگر

 دادم.

 . بخواب.ستینه ن -

 که بروم، اما دلم به تنها گذاشتنش رضا نبود. برخاستم

 .نمتیتخت بب نیتو هم دیبرگشتم با یه. وقتبه جون آشپزخون يافتاد نمیبب امیشاداب ن -

 کرد و گفت: يلبه پتو باز با

 من خوبم. نگران نباش. -

 دست خودم نبود. نیبودم و ا نگران

 اد؟یشاداب؟ بگم تبسم ب -

 .دیباال کش شیگلو ریو پشتش را به من کرد و پتو را تا ز دیچرخ

 خوام بخوابم. یکار؟ م یچ ادینه. اون ب -

 کند؟ یدل مدل،  نیا مگر

 .دمیرا دو طرفش گذاشتم و صورتش را بوس دستانم

 هست. حتما بخور تا من برگردم. خچالیو کره و مربا تو  ریش -

 لپش گذاشت و چشمانش را بست و گفت: ریناز دستش را ز با

 ردم.خو گهیبا هم د ازپامی. انگار ده تا دامینشده. ببخش که واسه بدرقه ت نم رتیچشم سرورم. برو تا د -
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 گوشش گفتم: ریشدم؟ ز یم ریس دنشیاز بوس مگر

 .یراحت بخواب يجور نیذاشتم ا یوسط نبود عمرا م اکوید ياگه پا -

 ام پرتاب کرد و با حرص گفت: نهیبه سمت س يآرنجش ضربه ا با

 ؟یاخالق تیامن سیزنگ بزنم پل ای يریم -

 را کنار سرش گذاشتم و گفتم: لشیموبا

 .یمن شیزن به مامانت. بگو تا شب پزنگ ب سیپل يبه جا -

بار آخر  يگردنش کردم و برا يشکل رو یانگشت يها يبه قرمز یکرد و جواب نداد. مثال قهر بود. با افسوس نگاه اخم

 و پر حرارت و از ته دل بوسه ام را جواب داد. دیبار چرخ نی. ادمشیبوس

و اقدام به  یرکیبا ز شبید یآمد ول یبه چشمم بچه و ساده م هشیکه هم يدختر استیرفتم و لبخند زدم به س رونیاتاق ب از

 موقع آرامش و اعتماد به نفس را به من سر تا پا ادعا بازگردانده بود.

 

 :شاداب

 .دمیو نال دمیبه قلبم اجازه دادم سکته کند. لبه پتو را به دندان گز دمیبسته شدن در را شن يکه صدا نیمحض ا به

 خودت رحم کن. ایخدا -

 میو خودم را به آشپزخانه رساندم. به زور چند قلپ آب جوش خوردم تا صدا دمیکش رونیرمقم را از تخت ب یخسته و ب تن

 .دیکش یم غیسرم ج يتو یترسناک يکنند. صدا یم شیر شیکردم گوشت تنم را ر یبازشود. حس م

 تموم شد. تموم شد. -

چند بار از دستم رها شد تا باالخره توانستم  لی. موبادندیلرز یانم گرفتم. مرا صاف کردم. دستانم را مقابل چشم میبار گلو چند

 . تا گفت:رمیرا بگ ییشماره دا

 جان بابا؟ -

 منفجر شد. بغضم

 ... ییدا -

 .دمینفسش را هم نشن يصدا یلحظه حت چند

 بابا؟ یکن یم هیشاداب؟ گر -

 مردم. یداشتم م ه؟یگر

 شده دخترم؟ یچ -

 .شیبر زبان آوردنش هم سخت بود برا یانگار حتهم مکث کرد.  باز

 کرده؟ تتیآره بابا؟ اذ ار؟یدان -
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 برگ گل با من رفتار کرده بود. کیزد، اما محتاط تر از  یو دم نم دیکش یکه م ینکرده بود. با تمام رنج تمیاذ

 اد؟یامروز م اکویآقا د نیشما خبر داشت -

 کرد. یخس خس م نفسش

 کرده؟ يزده؟ کار یحرف اریاناول جواب منو بده. د -

 سنگ ها. يسالن نشستم، رو کف

شده، اما نگفت.  يزیچ هیدونستم  یافتاده. م یاتفاق هیدونستم  یحالش خوب نبود. حالش افتضاح بود. م یول ،یچینه. ه -

 که رفت فرودگاه. شیپ قهیده دق نینگفت تا هم یچیه

 درستش کند، اما سکوت بود و سکون.. که دیبگو يزیچ کیماندم که حرف بزند. که  منتظر

ذره  هیکرد. تازه آروم شده بود. تازه خوش اخالق شده بود. تازه  یتازه داشت باور م اری. داننیبکن يکار هیتو رو خدا  ییدا -

و . تمیدید یرنگ آرامش رو م میگرفت. تازه داشت یبه خودش م يزادیداشت رنگ آدم مونیگرم و مهربون شده بود. تازه زندگ

 خراب شه. تو رو خدا!  یهمه چ وبارهد نی. نذارنیبکن يکار هیرو خدا 

 چسباندم. واریداشتم. سرم را به د ضعف

 . تو رو خدا! نیبکن يکار هی ییدا -

 ساخته ست. يکار کنم دخترم؟ آروم باش و بگو از دست من چه کار یچ -

 فکر جواب دادم: یب

از من فاصله  اریبدون اون آروم تره. خوشبخت تره. اون که باشه دان اری. دانادیا ن. حاال حاالهادین نیو بهش بگ نیزنگ بزن -

 !یی. تو رو خدا داشهیم ي. نگاهش همه شک و ناباورشهیمحبت م ی. بشهی. سرد مرهیگ یم

 را فوت کرد. گوشم زنگ زد. مارشیب نفس

زنده  لی! دلاکوید ؟یزن یحرف م یدر مورد ک يردا یدون یکم فکر کن. م هیبکش و  قیشاداب، بابا جون، چند تا نفس عم -

. اری. برادر، پدر، مادر و خواهر داناریاز خانواده دان ماندهی. تنها عضو باقاریگاه دان هی. پشت و پناه و تکاریدان دنیبودن و نفس کش

 به خودش؟ یکین به زنش اعتماد نداره و او یکیچون  ایدور بمون؟ بگم ن اریبگم از دان ا؟یآدم بگم ن نیمن به ا

 به من بود؟ مرا گفت؟ من به خودم اعتماد نداشتم؟ منظورش

 ؟ییدا -

و البته  یدون یتو بهتر از من م نوی. اشهیقسمت زندگ نی. در واقع مهم ترارهیدان یاز زندگ یقسمت اکویگوش کن دخترم. د -

 دونم. یمن بهتر از تو م نویبود. ا تیقسمت زندگ نیمهم تر یزمان هیتوئه. در واقع  یاز زندگ یقسمت

 شکمم جمع کردم. يرا تو میکرد. پاها یدرد م دلم

 اکویاگه د دمیتونه. از تو پرس یادعا داشت که م ؟يایبا عشق همسرت نسبت به برادرت کنار ب یتون یم دمیپرس اریاز دان -

که قبل از ورود به  نیفوتبال یثل مربشما م يکه نه! هر دو يادعا کرد ؟یکه همسرش باش يخوا یمجرد و آزاد برگرده بازم م
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رو زدن. شروع شد. بسم ا... نشون  ي. حاال سوت بازرنیگ یم يروزنامه ا يستاخونن و ژ یم يکر فیواسه حر یکل نیزم

 .نیچند مرده حالج نیبد

 دفاع کردم. میخودم و ادعا از

 .گمیکنم. هنوزم م یعوض نم ایرو با تموم دن اریدان يتار مو هیمن  -

 نداد ادامه دهم. زهاجا

نداره.  دهیحرف زدن فا گهیچشمته و همسرت کنارت، د يجلو تیریحرف بسه شاداب. االن وقت عمله. االن که عشق اساط -

. بدون دامن زدن اریدان ي. اونم بدون حساس کردن شاخک هایکه همه کس و کار شوهرته رو به رو بش اکویبا د یبتون دیتو با

 هنش.ذ يتو يبه شک و شبه ها

 کردند. ینم میلحظه هم رها کی اریدان نیخشمگ يبه تنم راست شدند. چشم ها یکی یکی میموها

 کنم. يباز لمیف ستمی... من بلد ن ییمن ... دا -

 من وامانده. ي. خنده اش ترس داشت. ترس برادیخند

 .یکن یکه تو فکر م هیزیاون چ باهوش تر از یلیخ اریکه فاتحه ت خونده ست دخترم. دان یکن يباز لمیف ياگه بخوا -

 آمد. یزد و باال م یو قل م دیجوش یمعده ام م دیاس

کار کنم که باور  یچ زه؟یبه هم نر مونیکار کنم که دوباره زندگ یباور کنه؟ چ اریکار کنم که دان یکار کنم؟ چ یپس من چ -

کارکنم که باور کنه من  یاما از سر احترام؟ چاز حد،  شیدوست داشتن ب هیهست احترامه.  اکویبه د یاگه احساس یکنه حت

کار کنم که باور کنه که اگه به  یچ ره؟یکنه تا بم يزیو گذاشتم انقدر خونر زدم شیاون عشق رو همون شب عروس اتیرگ ح

تو چشماش  میذاره مستق یو عظمت روح اون مرده که نم یبزرگ ست،ین یو دلشکستگ يکنم از سر دلخور ینگاه نم اکوید

 اهی. من مطمئنم روزگارم سهکن یم ریخواد تعب یکه خودش دلش م يهر حرکت منو اون جور اریبشم؟ من مطمئنم دان رهیخ

منو باور  اری. دانییپاشه دا یاز هم م میکنه. زندگ یبرادرش رو انتخاب م اکو،یمن و د نیو ب ارهیدووم نم اری. مطمئنم دانشهیم

کنه.  یباور نم ،ییکنه دا ی. باور نمدهیمن بوده و همه رو به چشم خودش د یعاشق يکنه، چون تو لحظه به لحظه روزها ینم

 دونم. یبود. من م ختهیدونم که چقدر به هم ر ی. من مدمی. من دنیدیرو ند شبشیکه حال د اشم

 شاداب! -

 وار و مچاله. نی. جندمیسخت شده بود. درازکش مینشستن هم برا یحت

 ؟یخودت رو باخت آروم باش بابا. چرا انقدر -

 .ختیر یسنگ سرد م يگرمم رو يها اشک

 .رمیم یم اریترسم از دستش بدم. من بدون دان ی. مییرو دوست دارم دا اریمن دان -

 نشست و نوازش کرد. میموها يدست شد و رو شیصدا
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ترس  نیبا ا اری. دانیرس ینم اریدان يبازم به پا یدونم. اما هر چقدر که تو ترس از دست دادن داشته باش یدونم بابا. م یم -

شبانه شه. پس مطمئن باش حاال که تو رو به دست آورده، حاال که  يترس همون کابوس ها نیکرده و بزرگ شده. ا یزندگ

 ياز مردا یلیبا خ اریده. فرق دان یاز دستش نم یراحت نینفر اعتماد کرده و انقدر دوستش داره، به ا هیهمه سال به  نیبعد از ا

چون بعد  له،یاز دست دادنش تکم تیظرف گهیجونش، چون د يجنگه، تا پا یکه دوست داشته باشه م ی. واسه کسنهیهم هگید

کم به اعصابت  هی الیفکر و خ ي. پس به جادونه یدونه. قدر تو رو هم م یقدر داشته هاش رو م اکویاز مردن و زنده شدن د

 کنه. یفقط کار رو خراب م یمسلط باش. دست پاچگ

 از التهابم کم شود. یداغم را به سنگ چسباندم تا کم صورت

 کار کنم! یچ نیشما بگ ؟ییکار کنم دا یچ -

صداقت  ریکه تو دلته. شمش ی. اونیکه هست یکن. اون ينقش خودت رو باز یکن ي. فقط خودت باش. اگه قراره بازیچیه -

 برنده ست. شهیبه ظاهر کندتر باشه اما هم دیشا

 کردم. پی. اشک همچنان روان بود. تادمیکش باز دراز طاق

 آقا اجازه؟ ما شما را دوست!  -

 .دیچشمم رقص شیپ اریدان ری. تصودیدر دستم لرز لیبعد موبا هیثان چند

 !ياریدان -

 کوچولو. يداریتو که ب -

 !دیشد. با یکنترل م دیبا میرا محکم گاز گرفتم. ارتعاش صدا لبم

 آره خوابم نبرد. -

 لت خوبه؟چرا؟ حا -

قدر  نیهمه زن ها محبت همسرشان ا يمحبت کند؟ برا یقدر خواستن نیتوانست ا یم یرا محکم فشار دادم. چه کس میگلو

 کرد؟ یقدر خاص و دلچسب م نیساده را ا یاحوال پرس کی یحت اریخاص بودن دان ایقشنگ بود 

 .ستمینه خوب ن -

 بود. ستادهی. ادمیرا شن شیراهنما يصدا

 ؟يردرد دا -

 او درد داشتم. دنی! از درد کشادیز یلیداشتم. خ درد

 خونم. گهیساعت د میمسکن بخور. من تا ن هیگردم. باشه؟  یشاداب؟ االن برم -

 زور لب زدم. به

 حالم خوبه. فقط ... يارینه دان -

 ؟یفقط چ -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا P*E*G*A*H  –اسطوره                                 

wWw.98iA.Com ٥٦٢ 

 که داشت. یحسمن حرف بزند. هر چه که درونش داشت. هر  يرا بستم و اجازه دادم قلبم به جا چشمم

 !یلیدلم تنگته. خ -

 :دیپرس ينه مالطفت نشان داد. همچنان جد د،یخند نه

 مطمئن باشم؟ ن؟یهم -

 .دمیرا بوس رشیرا از صورتم جدا کردم و تصو یگوش

 هم هست. گهید زیچ هینه  -

 بگو. ؟یچ -

 ؟یکن یاگه بگم دعوام نم -

 در چه مورده؟ -

 دهم. یم قول نمتا ندان یعنیکنم.  ینه دعوا نم نگفت

 .اکویدر مورد د -

 .دمید نم،یکه بب نیبدون ا دمیشدن صورتش را د سخت

 بگم؟ -

 بگو. -

 .دمیخودم شن يرا با گوش ها یکی نیهم سخت شده بود. ا شیصدا

 ؟یاز من دوستش نداشته باش شتریب شهیم -

 ؟یچ یعنیشاداب؟  یگیم یچ -

 ترسم. یندارم. بگذار بداند چقدر از نبودنش م بیمن طاقت رقکنم. بگذار بداند که  یم هیبفهمد که گر بگذار

 از من! شتریدوستش نداشته باش. حداقل نه ب یعنی -

 خنده اش گوش دادم. نیدلنش ي. اشکم را پاك کردم و به صدادیخند باالخره

 .ستی. حالت خوش نیبه نظرم دکتر الزم -

 جواب دادم. تند

 من. قول بده. شیپ يایخونه ب شیسوندکه ر نی. قول بده به محض استینه ن -

 جواب داد: آرام

 گردم. یمن برم يبخور يزیچ هیو  يریدوش بگ هیکنم. تا تو  یکارم م نیهم -

 به دنبال مادرش. يگرفتم مثل بچه ا یم بهانه

 گه؟یچند ساعت د یعنی -

 ش برسد.به پرواز برادر ری. نگران بود ددمیرا شن شیراهنما يحوصله پوف کرد. باز صدا یب
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 ؟يندار يشده. کار ری. االنم دامیکه بتونم م نیدونم، اما به محض ا ینم -

 راتییبرده بود. تغ لیصبرم را هم تحل یهورمون راتییمنطق شدم. تغ یبود. ب اکوید یکه تمام حواسش پ نیشدم از ا یعصب

 شاداب را هم عوض کرده بود. تیو حس مالک یهورمون

مرد به اون  یترس یاستقبال برادرت؟ م يتا بر يمنو تنها ول کرد ؟يموند یمن م شیپ دیرو با حداقل امروز یکن یفکر نم -

 . اون وقت تو ...ستمیتونم سر پا با یگم بشه تو تهران؟ من انقدر ضعف دارم که نم یگندگ

 هم متعجب بود و هم درمانده. شیصدا

 شاداب؟ تو چته؟ -

 دانستم. یهم نم خودم

 !شهیم تیسودح اکوینگو که به د -

 بود. نیزد وسط خال. هم درست

 شاداب؟ آره؟ -

 .دمیبرچ لب

 دارم. اجیبهت احت اکویاز د شتریمن ب -

 .دمیکوب میپا يبار! مشتم را رو کیوار. هر هزار سال  یهال يانقطاع. از آن خنده ها ی. بلند و بدیهم خند باز

 خنده داره؟ -

 خنده جواب داد: انیم

 کنن. یم يه همه بهش حسودک اکویخوش به حال د -

 کرد به برادرش. یهنوز هم حسادت م یعنی نیکرد به برادرش. ا یاو هم حسادت م یعنی نیا

 دلم را از ته دلم گفتم. حرف

 بذار. يدوست دار ی. اسمش رو هر چیخوام تمام و کمال مال من باش یم -

 مثل تمام لحظات شب گذشته. م،یشد و مال نرم

 دوست ندارما. ی. لباس خوشگل بپوش. موهاتم باز بذار. من زن هپلریخور. دوش آب گرم بگب رعسلیش وانیل هی -

سرد  اریشد دان یشد؟ م یم یعنی. راحت بود. دیخند یزد. راحت تر م یکردم. راحت تر حرف م یو عذاب را حس نم یتلخ آن

 ندیرا که دروغ هم نبود بب ییست و پا زدن هاحسادت ها و د نیشد ا یم زد؟یشد زهر نشود و در جانم نر ینشود؟ بد نشود؟ م

 شد؟ یهم متنفر باشم؟ م اکویتوانم از د یم یو بفهمد به خاطر او حت

 باشه. منتظرتم. -

 . خب؟ستیسرپا نا ادمیاس ام اس بده. ز ياومد رونیاز حموم که ب -

 فرستادم و گفتم: شیبرا يا بوسه
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 خب. -

 

 :اکوید

و سرد  میضخ شهیو از همان فاصله، ش دمیرا د اریاستقبال گر، دان تیآن همه جمع انیو م یبازرس تیمحض عبور از گ به

حوصله  یپسر کم حرف و ب نیکه چقدر دلتنگش بودم و چقدر ا دمیدر آغوشش گرفتم فهم یدادم و وقت صیچشمانش را تشخ

 را دوست دارم.

که باالخره بر لبم نشست و ثابت کرد که هنوز هم لبخند  کیاتفاق بعد از مدت ها.  نیخوب بود. بهتر رانیبه ا برگشتن

 توانند منقبض و منبسط شوند. یعضالت صورتم م

اما تحمل  ستادن،یدور ا يرا برا لشیکردم تما یبود. حس م زاریها ب دنیچسب نیاز ا شهی. او مثل همدمیی. بودمیرا بوس اریدان

 يبوده در پاها يدیتوان جد شهیداند هم یم ایفکر کردم که آ و با خودم رمیبگ رویکرد. صبر کرد و اجازه داد از وجودش ن

 راه من؟ انیبوده در پا زنقطه آغا شهیداند هم یخسته من؟ م

 چیه شهیکوتاهش. نه لبخند داشت و نه پوزخند و چشمانش مثل هم شیته ر يرو دمیصورتش نگاه کردم و دست کش به

سر پا  لیکه او هم دلتنگ بوده. که من هم دل دمیفهم یسفت دستانش مدانستم، از حلقه  یکرد، اما م یرا متساعد نم یحس

 .میکش یمشترك است و با هم نفس م مانیتنفس يبودن او هستم. که هنوز هم مجرا

 پرسش به من فرصت داد. کی دنیشد و تنها به اندازه پرس یم نییباال و پا میگلو يتو یحجم

 داداش؟ یخوب -

 .دیذر کرد و به چشمانم رسمن گ یشانیاز موها و پ نگاهش

 خوبم. -

 صدا! یحرف، ب یشد، اما ب یم نییآدمش باال و پا بیاو هم بود، چون س يگلو يحجم تو نیهم انگار

گردن برافراشته و  يدلم ضعف رفت. برا مانیاختالف قد چند سانت ي. برامیدو چمدانم را از دستم گرفت. کنار هم راه افتاد هر

دست  يحلقه تو يفک به هم فشرده و مصممش هم و برا يبلند و پر صالبتش هم. برا يقدم ها يهم. برا مشینگاه مستق

 چپش هم.

 شاداب چطوره؟ -

 .دیدم رونیرا محکم به ب نفسش

 خوبه. -

 .يتک کلمه ا اری. داندمیخند "خوبم، خوبه!"

 نجات بده. یزبون تو رو از تنبل نیذره ا هیاما انگار اونم نتونسته  -

 را دور زد و در همان حال گفت: نیصندوق عقب گذاشت و ماش يرا توها  چمدان
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 نه نتونسته. -

 !شهیداد. مثل هم یم گاریس يبو نشیشدم. ماش سوار

 رو هم نتونسته ترکت بده. گاریس -

 .کایمرتابستان آ يماه تهران سرد بود، اما نه به سرما يد يدادم. هوا نییرا پا شهینگاهم کرد و استارت زد. ش یچشم ریز

متنفر بودم. چقدر از تمدن و  یسینامفهوم اما آشنا را. چقدر از زبان انگل ي. مردم را، مکالمه هادمیها را با ولع سر کش ابانیخ

 ایکردند  یم یکه هنوز هم مسافرکش ییها کانیخواست. پ یم یبودم. چقدر دلم سادگ زاریب شرفتیآسمان خراش و پ

شکل  نیتر یبهداشت ریکه به غ ییفروش ها وهیآب م ایاز من خوشبخت تر بودند.  دیشا ،يکه با همه ندار ییدستفروش ها

 دادند. یممکن به مردم خدمات م

 ی. از بستیاصول و منطق ن يرو زیکه همه چ نیبردم از ا ی. لذت مدیکش یهم پر م یرانندگ يتو یقانون یب نیهم يبرا دلم

غربت  دیکردند. با ینثار هم م کیرک يو فحش ها دندیکش یم رونیه سر بک ییراننده ها یبردم و حت یشهر لذت م یقانون

 بیمثل من تمام عمر غر دیشود. با یم یو خواستن بایچشمت ز شیپ توطن يها یچطور همه زشت یتا بفهم یباش دهیکش

 تواند گوش نواز باشد اگر به زبان خودت گفته شود. یفحش هم م یحت یتا بفهم یباش

 شده؟ یچ -

کردم که  یقبل به روش او پناه برده بودم. سکوت! و حاال درك م يروزها یلیروزها و خ نیسرم را برگرداندم. ا یلیم یب با

 .دنیچقدر سخت است ترك عادت کردن. چقدر سخت است از سکوت دست کش

 نپرس. -

 را باال انداخت. شیابرو

 . بعد نپرسم؟کایبرنگردم آمر گهید دیشا یگی. منجایا يو تنها اومد ي. زنت رو ول کردمیقراره جدا بش یگینپرسم؟ م -

 توانستم! یاش را. کاش م یو سرخوش یشادمان يروزها نیرا زهر نکنم. ا شیروزها نیشد ا یکاش م يا

 .دنهینداره. به بن بست رس دنیپرس دنیبه بن بست رس -

 در هم گره خورد. شیبار ابروها نیا

 از مشکلتون خبر داره؟ ییاصال دا اد؟یاز پس دخترش بر نم ییدا یعنیش کنه؟ نتونسته باز ییکه دا هیچه بن بست نیا -

 ؟ییدرمانش را زده بود. دا دیق یکالفه از ما حت ییِدا ؟ییدا

 خبر داره. -

 .دمیکرد فهم یدست او وارد م يکه به فرمان و فرمان به رگ ها يرا از فشار نیشد. ا یعصب

 شده؟ یچ نمیبب. درست بگو یزن یحرف م یچرا تلگراف -

 شد. ینم ریگیداد و پ ینم ریقدر گ نیکرده بود. قبل ها ا رییتغ اریدر وجود دان ییزهایچ کی. انگار نه
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 هیتونه بچه دار بشه. منم با  یم گهینفر د هی. اون با میستی. نه مشکل از منه، نه از اون، اما با هم سازگار نمیش یبچه دار نم -

بود. اسپرم و  نی. حرف آخر هممیو کوفت و زهرمار رو هم امتحان کرد یشگاهیار تا روش آزمااما با هم نه. هز گه،ینفر د

تر، علتش  اهیس یشونیو پ اهیدن. حاال چرا؟ بخت س ینطفه نم لیمونن. شک ی. زنده نمارنینمدووم  گهیتخمک شما کنار همد

 .نهیا

 .شیلب ها ينش و نشستن پوزخند رونشد به جز ضربان دار شدن عروق گرد جادیدر صورتش ا يرییتغ چیه

 ؟يزنت رو طالق بد يخوا یبه خاطر بچه م -

 گرفته بودم. ادیهم چه خوب پوزخند زدن را  من

 ام که به خاطر بچه، زن طالق بدم؟ يبه نظرت من مرد -

 را برگرداندم. میرو

 خواد ازم جدا شه. یزنم به خاطر بچه م -

 هر چند به حق همسرم. يمهر یب نیشکست ا یم چقدر گفتنش سخت بود و چقدر غرورم را و

خواد مادر بودن رو  یدوست دارم مادر بشم. دلم م گهیهم حرف زد، اما م ییباهاش حرف زدم. دا یلی. خدمیمنم بهش حق م -

ون که به بچه داشتم گذشتم و گفتم زنم واسم مهم تره، اما ا یتجربه کنم و حق داره. من گذشتم از پدر شدن. با همه عشق

 نگذشت و البته حق داره!

 زد. یذوق م يتو یرگیاش در آن ت یشانیپ یشد. سرخ رهیاش ت چهره

 واست کشک بود؟ رمیم یپس اون همه عاشقتم و م -

 .دمیرا شن شیدندان ها شیسا يصدا

 .شترهیسگ از زن ب يوفا گنیکه م نهیهم -

 بود. و به سرم آمده اریدان ینی. دامن زدن به بدبدمیترس یم نیهم از

که  ییمردا ای گهید یکیسراغ  رنیم ای دنیزنشون رو طالق م ایکه به خاطر بچه  یی. مگه کمن مرداستنیهمه مثل هم ن -

 داداش، به ذاته. ستین یو زن يکنن؟ وفا به مرد یم انتیچهار تا بچه دارن و بازم خ

 .دیتوجه به من به فرمان مشت کوب یب

 یی. تعجبه به خدا تعجبه که تو دامن دادمیبه باباش نرفته. از روز اول فهم شیچیباشه. ه ییزن دختر دا نیشه ا یباورم نم -

 .یمرام باش یو انقدر ب یبزرگ ش

 .اریحد آن هم از جانب دان نیآدم تا ا کی. قبول داشتن گریبزرگ د رییتغ کیهم  نیا

رو  ایدن يلذت ها يکه دلش بخواد همه  هیعیطب نیداره و ا یبار فرصت زندگ هی یطرفه قضاوت کرد. هر آدم هیشه  ینم -

 تجربه کنه.

 .رمیرا که همچنان همسرم بود بپذ یبه زن یاحترام یتوانستم ب یهنوز هم نم یبا وجود دلشکستگ ،یوجود خستگ با
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 .ییداده نه دا ادشی کایآمر طیمح نوی. ارهیگ یم یمنطق میتصم هیداره  نینشم -

 نگاهم کرد. ناباورانه

 وسط؟ نیا هیتو چ فیپس تکل -

 ینم ی. حتتمیاز ظرف شتریب یلیبه من سخت گرفته بود خ یلیخ یزندگ نیمطمئن و آرام، اما ا شهیکردم بخندم. مثل هم یسع

 توانستم ظاهرم را حفظ کنم.

 .یچیه -

 باال رفت. شیصدا

چرا  ن؟یدار يشدن. چه عجله ا دی. زوده واسه نا امنیشما هنوز دو ساله که ازدواج کرد ؟یچیه ؟یراحت نیبه هم ؟یچیه -

 ن؟یکن یصبر نم

 دستش گذاشتم و گفتم: يبودند. دستم را رو ریچشمگ راتییتغ نیعوض شده بود. چقدر ا اریدان چقدر

گذره.  ی. نترس! مچهیه نیکه به سرم اومده و ازشون جون سالم به در بردم ا یی. در برابر بالهايخواد حرص بخور یتو نم -

 .ارمیبازم دووم م

 کتفش گذاشتم. يفرمان گذاشت. لبم را گاز گرفتم. معده ام را چنگ زدم و سرم را رو يو سرش را رو ستادیکرد. ا ترمز

 :اریدان

 

 میبزنم و بگو ادیتوانستم بر سر خدا هم فر یم یخراب کنم. حت شیرا بر سر تمام آدم ها ایتوانم دن یکردم م یم احساس

 "ست؟ا نیصفت تو عدالت است و عدالت ا"

. دیفهم یشده کنار چشم برادرم را نم قیعم يچروك ها ی. معندیفهم یرا نم یعدالت یب یکس به اندازه من معن چی... که هوا

کمتر از  یلیرا که سنشان خ ییرنگ شدن موها یهمه ب نیا ی. معندیفهم یآمد را نم یکش نم گریکه د ییلبخندها یمعن

 من! يبرا ینشده بود، حت فیبرادر من درد تعر ندازهبه ا کس چیه ي. برادیفهم یبود، نم شانیدیسپ

حرف داشتم با  ییجواب گذاشتم. حرف داشتم. با دا یرا ب "پر الفش" يو چرا میآ یم رتریشاداب اس ام اس دادم که د به

 نبود. یحقهمه نا نیطور ناجوانمردانه بپردازند. حق برادر من ا نیطور. حق نداشتند حق برادرم را ا نیدخترش هم هم

من  يمتفاوت بود. محترمانه تر، آرام تر، با محبت تر. انگار برا اکویرفتارش با د شهی. همدیکش یرا در آغوش م اکوید ییدا

 .ییدا اکوید يبود و برا اریدان

کرد.  یشدم. به من نگاه نم رهیخ ییدا دهینشستم و به چهره تک یاتاق گذاشتم و برگشتم. طلبکار و شاک يها را تو چمدان

نمانده بود که  یجواب نداشتم. اعصاب دنیبه شن يازیو من ن دیپرس یبود. از حال و روز معده اش م اکوید یتمام حواسش پ

 کند. میرا ترم يمعده ا

 داره؟ یمعن یکه دخترت واسش درست کرده احوال پرس یجهنم نیبه نظرتون با ا -
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 نگاهم نکرد. ییتند نگاهم کرد و دا اکوید

 ... کهیت هیاگه به خاطر بچه مثل  د،یبر یاز دخترت م اکویبرعکس بود، اگه د طیاگه شرا -

 هم فشردم. يرا رو میها دندان

 ؟يداد بازم انقدر خونسرد بود یرو طالق م نیاگه به خاطر بچه نشم -

 .دیخروش اکوید

 !اریدان -

 نگاهم نکرد. ییدا

 شده؟ دیمعرفت و چشم سف یکه انقدر ب يبزرگش کرد يچه جور ؟يدختر داد نیا ادی یچ شییخدا -

 .دیبلندتر غر اکوینگاهم نکرد. د ییدا

 .نییپا اری! صدات رو باریبسه دان -

 آمد. ینم نییپا میصدا دیکش یدلم زبانه م يآتش تو نینبود و تا ا بس

اسطوره. اون وقت  هیش، آر هیرستم،  هی. یقهرمان ساخت هیباور کنم؟ تو ذهن من از خودت  ؟يایاز پس دخترت بر نم یعنی -

 ؟ییباور کنم دا ش؟یو سر جاش بنشون یالف بچه رو بکش هیگوش  یتون یباور کنم که نم يخوا یم

 سوختم. یسوختم. سرا پا م یم

تونستم  یتونستم ادبش کنم. م یمن م ن؟یکرد یچرا از من مخف ن؟یچرا به من نگفت ن،یتونست یاگه نم ،یتونست یاگه نم -

 تونستم. ی. مهیاقتیل یه بکنم که چ شیحال

 طور محوش شده بود! نیچه داشت که ا رهیت کیسرام نیکرد؟ ا ینگاهم نم چرا

 ؟يداد شنهادشیپ اکویمرامه چرا به د یدخترت انقدر ب یدونست یتو که م -

 .دمیکوب میزانو يدر حال انفجار بود. محکم رو مغزم

 ؟ين تر کردکه بود داغو يزیرو از چ مونیرو، زندگ شیچرا زندگ -

 کرد. یکس نگاهم نم چیزد. ه یکس حرف نم چیه

 . نگو.یتون ینگو که نم ؟یکن یچرا درستش نم ؟يچرا ساکت موند -

آتشفشان.  ي. مثل گدازه هادمیشد. از جا پر یگرم نم یدو نفر آب نی. نه! از اییبه دا اکویاز د اکو،یبه د ییگرداندم. از دا چشم

را  ایدن نگهیندادم و شماره  یتیاز دست رفته شاداب اهم يرفتم. به تماس ها رونیاز خانه ب اکوید يگفتن ها اریتوجه به دان یب

 حقش نبود. نیکه ا يگرفتم. مهم نبود آنجا نصفه شب باشد، مهم دل سوخته و غرور له شده برادرم بود. برادر

 لبم نشاند. يپوزخند رو ن،یخوابالود نشم يصدا

 کندم. یقبر واسه خودم م هیتختخواب  يبه جاتو بودم  يمن جا ؟یخواب -

 شما؟ -
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 مثل تو رو چه به زنده بودن؟ یاقتیل یآدم ب -

 محتاط شد. شیصدا

 ار؟یدان -

 .یباخت یرو که داشت ی. اصال هر چیرو باخت يزی. بد چیآره. خودمم. زنگ زدم بهت بگم باخت -

 ؟یگیم یچ اریدان -

 .يبا خودت چه کرد یدون ی. چون نمياز دست داد یچ یدون ی! چون نمیبدبخت یلیسوزه. خ یدلم واست م گمیم -

 !اریدان -

 یکه م يبه روز ياما وا ،یدون یکنارته قدرش رو نم یتا وقت ش،یدار یهست، تا وقت یتا وقت ه؟یچ اکوید تیخاص یدون یم -

 .اههیا روزگارت س. از فرداکوئهید تیخاص نیتا ابد شبه. ا ستیروز ن گهی. اون روز دستین گهید یفهم

 صبر کن. بذار حرف بزنم. -

. حاال اگه ینداشت اقتیاما تو ل ،یکن یزندگ نیزم يمرد رو نیوقتت تموم شد دختر خانوم. خدا بهت فرصت داد با مردتر -

 دیم بارو ه اکوید هیسا یحت گهیذارم. د ینم گهیاگه بازم خدا بهت فرصت بده، من د یحت ایهم حاضر شه تو رو ببخشه  اکوید

 .ینیتو خواب بب

 کرد. بغض

 بذار حرف بزنم. اریدان -

 .ی. خوب بخوابیکن دایپ یتون یخواب م يرو فقط تو اکویمثل د يبرو بخواب، چون مرد ،ییآره دختر دا -

 قصه سر دراز داشت. نیزدم و سوار شدم. ا نمیماش کیبه الست يکه تمام تنم رعشه داشت. لگد یکردم در حال قطع

دانم. فقط پاکت  یکنارش زدم نم ای. کنار رفت دیلبش ماس يمن خنده رو افهیق دنیگشود، اما از د میذوق در را برا با شاداب

 یرا ماساژ داد و م میکوچکش شانه ها يدانم! اما دست ها یبه اتاق آمد نم یکانتر برداشتم و به اتاق رفتم. ک يرا از رو گاریس

 .دیکش رونیدرد را از تنم ب يها ارهوار، آهن پ سیدانم که مغناط

 ارم؟یواست ب يخور یم يزیچ -

 کمرنگش را. شیافشانش را و آرا یمشک يرا چرخاندم و صورتش را نظاره کردم. موها صورتم

 نه. -

 خواهد. که او ... یم تیافتاد که او گرسنه است. که او منتظر من مانده. که او تقو ادمیبعد  و

 پر سوزم را بستم و باز کردم.خودم لعنت فرستادم و چشمان  به

 ؟يخورد يزیتو چ -

 کرد. نییرا باال و پا سرش

 و عسل. ریکم ش هی -
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 نبود. استرس داشت. نیغمگ چشمانش

 فقط؟ -

 بود. نیو سنگ نیمت شهیلبخندش مثل هم اما

 .میقرار بود ناهار رو با هم بخور -

گذشت. دل  یبا آن همه نکات مثبت به راحت اکویاز د نی؟ نشمبود بماند ینیکرد چه؟ اصال چه تضم یشاداب هم مرا رها م اگر

 من خوش بود؟ زیشاداب به چه چ

 .رونیب میباشه. لباس بپوش بر -

 شانه ام گذاشت. يرد کرد و سرش را رو میبازو ریرا از ز دستش

 خونه؟ ارنیب میسفارش بد يزیچ هیشه  ینم -

 .دمیرا بو کش شیموها

 م پسته بخرم واست.ک هیخواستم  یم یول شه،یم -

 کرد. یمخف راهنمیدرز و دروز پ انیرا م صورتش

 خوام. ی. پسته نممیجا بمون نیهم -

 .دمیچیرا از دستش آزاد کردم و دور تنش پ دستم

 شه. تیتقو دیشه که. کوچولو بزرگ شده. با ینم -

 آغوشم جا کرد و گفت: يوار خودش را تو گربه

 خواد. یکوچولو فقط تو رو م -

 ...؟ ایبرخورد کنم و  یمنطق اکویتوانستم مثل د یخواست مرا ترك کند م یشاداب م اگر

 

 :اکوید

در اعماق دلم جشن برپا  يکرد، اما گوشه ا یخجالت زده ام م شتریهم ب ییشرمسار بودم و سر فرو افتاده دا اریبرخورد دان از

 یتا لذت دل نگران یشناخت یرا م اریدان دیبود و با دهیچسب اریدان تگرانهیو حما ورانهیغ يادهایفر نیا بیبود. عج دهیبود. چسب

 کند. یو مست یتنت را غرق سست یتمام رگ و پ شیها

 گذاشتم. ییدا يزانو يرا رو دستم

 زنه. دلخور نشو. ی. رك حرف مستیاهل تعارف ن شیشناس ی! مگهید ارهیخوام. دان ی. من معذرت مییدا دیببخش -

 .دیکش يتر و گرفته تر شده بود. آه بلند نیسنگ شیبودمش نفس ها دهید که يبار نیاز آخر چقدر
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 شهی! ما همیرو داشتم! کاش تو هم داشت یهمه روراست نیاتفاقا کاش منم جرات ا گه؟یمگه ناحق م ؟ییدا گهیمگه دروغ م -

حال و روزت نبود.  نیا یشرك با یتونست ی. اگه تو ممیرو خورد انمونیواسه آرامش اطراف یو نگران یشیچوب مصلحت اند

 ن طور شرمنده تو نبودم.یتوستم تو گوش دخترم بزنم االن ا یاگه من م

 را فشردم. شیزانو

کم  یچیواسه من ه یاز دوست ،یاز زن بودن، از مهربون نینشم ؟یتو گوش دخترت بزن یمرد مومن؟ واسه چ هیچه حرف نیا -

 مارستانیبه اون ب مارستانیب نیکه از ا ییروزا اینشست  داریب دنامیدرد کشمن و  يکه تا صبح پا یینذاشت. مگه کم بودن شبا

به  شهیخواد، بچه خودش. م یکرد؟ بچه م شهین خوشبخت بودم. آروم بودم، اما چه میدنبال دوا و دکتر من بود؟ من با نشم

کنه،  یزندگ رمیکنه؟ گ یدگزن یداغ نیمجبورش کنم با همچ شهیعمر تو حسرت بسوزونمش؟ م هی شهیزور نگهش دارم؟ م

 داره؟ یارزش یاون زندگ گهید یبمونه، ول رمیگ

 باز کرد، دستم را باال گرفتم. دهان

 یزن بتونه ب هیکه  ستین يزی. مادر شدن چدمیبهش حق م یحت ستمیرو سرزنش نکن. من ازش دلخور ن نی. نشمیینه دا -

 ندشی. بذار واسه آستی. مرام منم نستین يرام شما زور و قلدرکنه. م یکه دوست داره زندگ يبشه. بذار اون جور الشیخ

 .رهیبگ میخودش تصم

 .دهیمنقطع، بر دیآه کش باز

 هیرو توج يمهر یب نیبگم که ا یگوشش رو بکشم. چ یدخالت کنم. نذاشت یبگم پسر جون؟ همون موقع هم نذاشت یچ -

 ؟يد یتو اجازه نم یشه؟ چطور وقت ینمراه  مهین قیوقت رف چیکرد ه هیکنه؟ چطور بهش بفهمونم که 

 کرد. یم تمیدادم. خم نشستن اذ هیتک

ندارم.  يبه ترحم و دلسوز يازیبا دلش بمونه، با احساسش. نه با حرف من و شما. من ن دی. زن بايندار يا دهیحرف زدن فا -

 مونه. نخواد همون بهتر که بره. یمنو بخواد م نینشم

 و غم چشمانش کم نکرد. یاهینقطه از آن همه س کی یحت مینداشت. حرف ها دهیفا

کنه؟ خوبن  ینم تشیاذ ه؟ی. از اون برام بگو. رابطش با شاداب چطورارهیمهم تر دان ی. االن از همه چییرو ولش کن دا نایا -

 گه؟یبا همد

 نقش بست. شیرو لب ها یرا آرام تکان داد و لبخند کم جان سرش

 نیا یکیبتونه با  اریشه که دان یباورت نم ینیشه، تا نب یدوتا جوون. باورت نم نیا يمن شده تماشا يروزا نیا یخوش -

 ادیمنو  یلیباباته. خ هیشب یلیهواشو داره. خ يکنه، چه جور ینگاش م يچه جور ینیبب دینرم و قشنگ حرف بزنه. با يجور

 . خدا رحمتش کنه.ندازهیاون م

 .ید از خوششدن یکه آب م یی. قندهاختیدلم ر يتو يزیچ

 گه. ینم يزیصبوره ها، نکنه به شما چ یلیکنه؟ شاداب خ ینم یبداخالق ره؟یگ یکنه؟ بهش سخت نم ینم تشیاذ یعنی -
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 جان گرفت. ییدا لبخند

خواد  یفوق العاده م یصبر و از خودگذشتگ هیهنوزم  ه؛یگم اخالقش عال ی. نمینیخودت بب دیبا گمیکه م نهیواسه هم -

زنه و قربون  یصداش م یفتگیبا ش يگندش شده. طور ياخالقا نیدختر عاشق هم نیاما انگار ا ار،یدانکردن با  یزندگ

 که ... رهیصدقش م

 داد. خنده از لبش رفت. هیتک

تونست انجامش بده. خدا خواست  یکه فقط خود خدا م يمعجزه بود. کار اریدان یدختر به زندگ نی. اومدن ااکویمعجزه بود د -

نا  دمیکه ام یعشق و صداقت شاداب برش گردوند. معجزه ست. درست وقت يرویبرگرده و برگشت. با ن یبه زندگ اریکه دان

 هیاتفاق افتاد تا بهم ثابت شه که خدا هنوزم هست. که فقط کاف یار رو زده بودم، کلیآدم شدن دان دیکه ق یشده بود، وقت دیام

 بره. که کارش درسته. یکنه. که خوابش نم یداره. که فراموش نم بنده هاش رو ياراده کنه. که حواسش هست. که هوا

 لبخند زد. دوباره

 نیع تشیو مظلوم یبا همه شکنندگ دمیکه من د ی. شادابیباش ارینگران دان ستیالزم ن گهیراحت باشه. حداقل د التیخ -

 نشناس من.دختر فرق داره با دختر قدر نیشوهرش رو داره. ا يو هوا سادهیوا شیسر زندگ ریش

 لحظه سکوت کرد. چند

 شناسم. یکه من م ییفرق داره با همه دخترها -

 هم سکوت کرد. گریلحظه د چند

 شناسم. یکه م ییفرق داره با تموم آدما -

 خودش! يرفت. زمزمه کرد انگار برا نییپا شیصدا

 بود. اریدان ینجات زندگ نششیشک ندارم هدف خدا از آفر -

 

 :شاداب

 .دیلنگ یم ییجا کیغلط بود.  يزیچ کیبود. خوب ن يزیچ کی

لحظه  کیرا داشت. به روش خودش  میکرد. به روش خودش هوا یکرد آرام باشد. به روش خودش محبت م یم یسع اریدان

تفاوت نبودند. چشمانش به اندازه تمام  یو ب اهیبود. چشمانش آن دو گودال س نیکرد، اما غمگ یهم مرا از آغوشش دور نم

 بودند.  دیها نا ام یعالم خسته بودند. به اندازه تمام اعدام يرمردهایدرد داشتند. به اندازه تمام پ ایدن يهاسرطان 

داشت و به اندازه تمام  شیترس داشت، دلهره داشت، تشو ایدن يِقبل از تمامِ امتحان ها يِدل من به اندازه تمامِ شب ها و

 زد. ینمک شور م يها اچهیدشت ها و در

که  یو به دست چپ دیرس یبه نظر م دهیخم بینگاه کردم. به قامت چهار شانه اش که امروز عج اریدان گاریش سرخ سآت به

 شد. یگره کرده اش گشوده نم يلحظه هم مشت ها کی یحت
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 به نظرت؟ ستیزشت ن ان؟ین نایبگم مامان ا یعنی -

 طور رو به پنجره و پشت به من جواب داد. همان

 .گهیوقت د هیست. باشه  خسته اکوینه. د -

 فشرد و به ساعت نگاه کرد. يگاریس ریز يرا تو گاری. سبرگشت

 رسونمت خونه. یو بعد م مینیش یدو ساعت م یکی. میلباس بپوش بر -

 شنود. یخون م يرا داشتم که بو يگوسفند حس

 بپوشم؟ یچ -

 شد. یسرخش با اخم قاط نگاه

 ؟یپرس یاز من م -

 او؟ يدانستم از عکس العمل ها ین؟ چه مدانست از وحشت م یم چه

 .ینباشه که تو دوست نداشته باش يجور هی گمیآخه م -

 .دیفهم یرا هم نم مینصف حرف ها یخورم حت ینداشت. قسم م حوصله

 بپوش که من دوست داشته باشم. يجور هیخب  -

و  نمیبنش اکویتوانستم مقابل د ی. چطور مدمیکش یخودم نفس آخر را م ایکشت  یمرا م اریدان ایمردم. امشب  یامشب م من

 دادم. شک نداشتم. یگاف دادن بودم. گاف م يندهم؟ من خدا اریدان ریتوانستم بهانه دست نگاه مچگ یلبخند بزنم؟ چطور م

ده دور و شالم را سا دمیرا پوش میمانتو نیشکل بستم. ساده تر نیرا به ساده تر می. موهادمیبلوز و شلوارم را پوش نیتر ساده

 یشوخ اریرژم را هم پاك کردم. دان ماندهیباق یکرد، اما حت یم يادآوریساله را  نیچند يها تیگردنم انداختم. صورتم م

 کس. چینداشت، با ه

 م؟یشاداب؟ بر -

 نجوا کردم. میرا برداشتم. چشمم را بستم و با خدا فمیک

 بگذرون!  ریبه خ ایخدا -

 مرد منتظر مقابلم زدم.به  يرفتم و لبخند رونیاتاق ب از

 من در خدمتم سرورم. -

 دهیهم اصال شن دیجواب ماند. شا یهم ب ریدر طول مس میحرف ها شترینشد. ب دهیهم اصال د دیجواب ماند. شا یب لبخندم

 نشد.

 زنما. یدارم حرف م ؟ییکجا ياریدان -

 شنوم. یم -

 .میبر یشه که دست خال یکن. نم دایپ یگل فروش هی گمیم -
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 کار؟  یخواد چ یگل م -

 داشت. یبیحرص نبود حرفش. حس عج از

 شه؟یمگه م ؟یچ یعنی -

 و گفت: ستادیا يقناد کی مقابل

 گل واسه دلِ خوشه، نه دل اون. -

 ماندم. منظورش چه بود؟ رهیبه رفتنش خ مبهوت

ناهنجار قلبم به  يداد نوا ینمکوچه خوشحال بودم. اجازه  یننداخت و زنگ زد. از رفت و آمد و شلوغ دیکل شهیهم برخالف

 گفت: ییبرسد. صدا اریگوش دان

 .نیی. بفرمانیخوش اومد -

 بود. خدا را شکر!  ییکردم. دا زیآنال

. باز هم خدا را شکر، حواسش به دیایکمتر به چشم ب زانمیآو يگرفتم که لرزش دست ها اریرا از دان ینیریآسانسور جعبه ش يتو

 من نبود.

مثل  ییکردم. دا یسالم و احوال پرس دمید یم دیکه از خودم بع یهم نتوانست دلم را گرم کند. با قدرت ییمهربان دا لبخند

 گوشم گفت: ریو ز دیسرم را بوس شهیهم

 آروم باش. -

دور  ییرایپذ يبود؟ آب دهانم را قورت دادم و مردد نگاهم را تو دهیهم فهم اریدان یعنیقدر اضطرابم واضح بود؟  نیا یعنی

 دم. نبود.دا

 کجاست؟ اکوید -

 آن ها جا گذاشتم. شیرا پ میسمت آشپزخانه رفتم اما گوش ها به

 .ادی. االن مرهیرفته دوش بگ -

را در آوردم و شالم را مرتب  می. مانتورمیبود تا بتوانم قلبم را در مشت بگ دهیخر میوقت برا یبار هزارم شکر! کم يرا برا خدا

 کردم.

 جون؟ ییحالتون چطوره دا -

 .زمیخوبم عز -

 زانو گذاشته بود و انگشتانش را در هم قفل کرده بود. ينگاه کردم. دستانش را از ساعد رو اریبه دان یرچشمیز

 جون کجاست؟ نینشم -

 سرد بود. نشانیب يِفضا يِسر بلند نکرد. هوا اریاما دان دم،یرا د اریبه دان ییدا يگذرا نگاه

 .ادیکار داشت، نتونست ب نینشم -
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! خدا را شکر کردم، چون قلبم از اریمتفاوت از دان ییآشنا! بو ییو گرم. بو نیریش ییخواستم حرف بزنم شامه ام پر شد از بو تا

. اسطوره برگشته بود. دمیترس یاز تند و کند زدنش نم گریو د امدینبودم. نفسم هم در ن شینگران صدا گریو د ستادیطپش ا

 اسطوره خانه خراب کن.

با همان چشمان  ،یبود. همان مرد، با همان لبخند لعنت ستادهیکشش احساسم. ا ریبو، در مس ریچرخاندم. نه در مس را سرم

 تر!  یلعنت يرایگ

بود حاال سرا پا چشم بود و گوش و زل زده به فاصله  دهیو نشن دهیکه ساعت ها مرا ند ياری. دانمیهمزمان بلند شد اریو دان من

 من و برادرش.

 اریتوانست گمان بد شود و به جان دان یهم م قیهمان نفس عم ینداشتم، اما حت ژنیخواست. اکس یم قینفس عم کی دلم

 همان دل التماس کردم. ي. از ته دل و توفتدیب

 .فتهیبه حق آبرو دارا نذار لکه به آبروم ب ایخدا -

اجابتم کردند، چون باالخره لبم به لبخند گشوده شد  خدا نفوذ داشتند و يهمه رو نیبودند که ا یدانم آبرو دارها چه کسان ینم

 .دیو زبانم به سالم چرخ

 نگاه. دنیخواستم محکوم شوم به دزد یام نگرفتم. نم ی. چشم از اسطوره تا ابد ماندنستادیکنارم ا اریآمد. دان جلو

 .نیخوش اومد یلیخ -

دانست که کمر  یانصاف نم یآمد و ب یکرد و جلو م یهم منزده بود. هنوز فقط نگا یبودم. هنوز حرف دهیرا نشن شیصدا هنوز

 شکند. یم اریدان يفشار نگاه بهانه جو ریمن دارد ز

دست دراز  یو وقت دندیچرخ ی. تمام کهکشان ها دور سرم مفتمیکردم االن است که ب یام. حس م ی. در دو قدمستادیا باالخره

 نروم. ایناشهدم را خواندم که کافر از د دمیرا د اکویشده د

 . چقدر دلم واست تنگ شده بود.نمتیب یشاداب! چقدر خوشحالم که م -

دستانش گذاشتم و  انیکرد. دستم را م یاراده ام را تکه پاره م اریصورت دان دنیخشک شده بود، اما حرکتش ندادم. د گردنم

 سوختم. از درون و برون سوختم.

 .نمتونیب یطور. خوشحالم که سالمت م نیمنم هم -

اما در خالف جهت  ابم،یتماس عذاب آور نجات ب نیسوخت؟ انگشتانم را جمع کردم تا از ا یرا فشرد. از حرارت من نم دستم

 دهیرا سوزاند. سرم را بوس میموها يبهشتم بود. شعله ا يکه روزگار یجهنم انیشدم و محصور ماندم. درست م دهیانتظارم کش

 مرا امضا کرده. رگمکارش سند  نیدانست که با ا یبود و نم

 از جونم، پاره تنم. کهیت هی. یواقعا دخترم گهیحاال د -

ترس نگاه کردم، به آن چشمان شفاف و  ینداشت. پس ب ییاسترس جا گریو چون مرده بودم د افتمی ییاز دستش رها باالخره

 !دینبا د،یشا ایو  دیرا که با يزیخبر از اطرافم گفتم آن چ یمهربان و ب شهیهم
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 .نیو حاال عالوه بر اون پدر شوهر، برادر شوهر و بزرگ ترمم هست نیپدر بود هیمثل  شهیما شما واسه من هما -

 تمام اتاق را در برگرفت. لبخندش

 .شهیکامل م مونیکم داره. با بودنتون زندگ يزیچ هی شهیبدون شما هم اری. داننیینجایخوشحالم که ا -

 یو شکنجه نداشت. دست هیکه قصد تنب یکمرم نشست. دست يشناختم رو یوب مکه خ یچشمم را زد. دست ییچشم دا برق

 کرد. یکه نامحسوس و دور از چشم همه نوازش م

 بودند. دهیرا خر میآبرو آبرودارها

 

 :اکوید

بود. گذرا  ریو با قفل کمربندش درگ ستادهیتوالت ا زیگشتم. کنار م اریاتاق را به دنبال دان يو فضا دمیکش نییدر را پا رهیدستگ

 نگاهم کرد و گفت:

 مکافات رو باهاش دارم. نیکمربند رو ببندم. هر بار هم نیا گهیلعنت به من اگه د -

 و چند سال کوچک شد. ستیب شیلحظه صدا کی يبرا

 خوام. یمن از کمربند متنفرم. نبند. نم -

 تالش کردم و باالخره ... شتریکرده بود. با دقت ب ری. نه! واقعا گدمیو دستش را کنار زدم. خم شدم و زبانه قفل را کش دمیخند

 بفرما باز شد. -

هرگز مقابل چشم من لباس  شیها يدیق یها و ب یالیخ یکرد و گرمکنش را برداشت و به حمام رفت. با وجود تمام ب یپوف

 اش را دوست داشتم. یذات يایح نیکرد و چقدر ا یعوض نم

 د؟یخواب ییدا -

 درآوردم. یدست لباس راحت کیو را باز کردم  چمدانم

 زنه. ینه. داره با شاهو حرف م -

 زد. ینامفهوم شد. داشت مسواك م شیصدا

 .یگیم یفهمم چ ینم -

شد. مسواك را در دهانم  رهی. دهانش را شست و به من خستادمیکرد. مسواکم را برداشتم و به حمام رفتم و کنارش ا سکوت

 چرخاندم و گفتم:

 ه؟یچ -

 به شکمم زد. یرا باال بردم. مشت آرام میدن نداشت. ابروحرف ز قصد

 .يشد ریشده. پ شتریموهات ب يدی. سفيشکم زد -

 زدم. شیبه بازو یمحکم مشت
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 بچه. یخودت ریپ -

 شکم، چشم ها مات سقف. ي. شانه ها مماس هم، دست ها رومیدی. کنار هم دراز کشمیرفت رونیرا شستم. ب دهانم

 کرد؟ تتیاذ یلیخ -

 من. یزندگ دنیاز به هم پاش دیکش یم يزجر چه

 .یکن يتند ییکه به تو حق بده با دا ينه اون قدر -

- ... 

 یتمام م میها یکردم، نگران یکردم، لمسش م یحسش م یکنارم بود آرامش داشتم. وقت یبه تنش چسباندم. وقت شتریرا ب تنم

 شد.

 ار؟یدان -

 هوم؟ -

 کنه؟ ینم تتیاذ ؟یتو با شاداب خوشبخت -

 .دیخند

 کردن بلده آخه؟ تیشاداب اذ -

 ؟يهواشو دار ؟یتو چ -

 سرش گذاشت. ریرا قالب کرد و ز دستانش

 .ستمیکه اون خوبه من ن ياون قدر -

 کرد ترك کفشش را از چشم من دور کند. یم یافکنده بود و سع ریدانشگاه سر به ز اطیح يافتادم که تو يروز ادی

 .یدون ی. خودت که مدهیکش ادیز یاما سختنداره،  يادیشاداب سن ز -

 آره. -

 کرد. یدفاع م تشیثیلرزان از ح يبود و با چانه ا ستادهیا یکه مقابل سلطان يروز ای

جفتمون رو شست و انداخت  يچه جور ادتهی م؟یرو که تو شرکت زد ياون گند ادتهیهم مغروره.  یلیخ تشیبا وجود مظلوم -

 رو بند؟

 .دیجنب يلبش به لبخند گوشه

 .میآره. جفتمون کف کرد -

 زنت بشه؟ یوقت هی يکرد یاون روز فکر م -

 بار خنده اش صدا داشت. نیا

 عمرا. -

 . دستم را ستون سرم کردم و گفتم:دمیپهلو دراز کش به
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 دور و برت نبود دلت رو برد؟ يکدوم از زنا چیه هیمثل شاداب که شب يدختر هی يشد؟ چطور یپس چ -

 براق بودند به چشمانم دوخت. شهیبرخالف هم را که چشمانش

 اونا نبود دلم رو برد. هیچون شب -

 بودنم مطمئن شود. یخواست از واقع ی. انگار مدیصورتم کش يرا رو انگشتانش

 تو بود دلم رو برد. هیچون شب -

 خوردم.  جا

تونن  یم ایدن نیا يخودت بگو. چند درصد آدماکه باشم دوست داره.  ي. منو هر جورهیکنه نه تنب یاونم مثل توئه. نه قهر م -

 رو به خاطر خودش دوست داشته باشن؟ یواقع اریدان

خسته  ییتنها نیبود. چقدر از ا دهیکش ییمن تنها بود. چقدر در تمام عمرش تنها اریانداختند و دلم را پاره کردند. چقدر دان زهین

 بود.

 ي. با دستارهیدوست داره کنار من بم رهیاگه قراره بم یشد ترکم کنه. گفت حتکتک خورد اما حاضر ن ییاونم مثل تو، مثل دا -

 یم ینیو عقب نش دنیترس یمن م ادیفر هیبه جز تو حاضر بوده جونش رو به خاطر من به خطر بندازه؟ همه با  ی. کرهیمن بم

 مونه، مثل تو. یم یطیکردن، اما شاداب تحت هر شرا

 اش گذاشتم. یشانیپ يام را رو یشانی. پدندیشرا خرا میانداختند و گلو زهین

. واسه يریو شاداب رو ازم بگ يایتو ب دمیترس یم نیبه اندازه تو به خاطر از دست دادنش نگرانم. واسه هم نیواسه هم -

 چرت االن عذاب وجدان دارم. يفکرا نیهم

 حالش را. دمیفهم یکردم. م یدرکش م ناگفته

 وقت ناپاك نگاهش نکردم. چیزن نگاه نکردم. ه هی وقت به شاداب به چشم چیمن ه -

 دونم. یم -

 رسه؟ یکه به تو داره نم یعشق يکه به من داشته و داره به پا یکه اون دختر هر حس یدون یم نمیا -

 کرد. مکث

 آره. -

 را برداشتم و خط به خط نگاهش را رج زدم. سرم

 يحاال که خنده ها نیهم نم،یب یبرادرم رو م یدارم خوشبختحاال که  نیگفتم؟ گفتم هم یامشب به خدا چ یدون یم -

 يچون دوست دارم شاد ر،یحاال جونمو بگ نیهم نم،یب یعاشقانه همسرش رو م يحاال که نگاه ها نیهم نم،یب یرو م شیواقع

چون  نم،یب یمام مباشه که قبل از بستن چش يزیدارم خنده تو تنها چ وست. دنمیب یم میباشه که تو زندگ يصحنه ا نیتو آخر

 خوام. یاز خدا نم یچیه گهیندارم. د یغم چیه گهیمن د يخند یتو م یوقت

 کرد. اخم
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تا تو  شم،یو تا ابد گم و گور م رمیم یاگه بگ ،يراحت تر يجور نیکنم اگه بدونم تو ا یم يتو هر کار یمن واسه خوشبخت -

مونه و  یواسه من مثل دخترم بوده و م شهیو بابا قسم شاداب هم جمع باشه، اما به روح مامان التیاعصابت راحت باشه. تا خ

 تو! فره،ن هیبه جون خودت قسم اون فقط عاشق 

 نه؟ ای نی. واسه منم جا دارنیبه به! دو تا برادر خلوت کرد -

 از رقص نور چشمان برادرم گرفتم و گفتم: چشم

 .نیی. بفرمامیبله که دار -

اش گذاشت و با دست  نهیس يدست، دست مرا گرفت و رو کی. با دیخنده و سرفه دراز کشخودمان. با  انیم میباز کرد جا

 را. اریدست دان گرید

 ن؟یزد یحرف م یدر مورد عروس نیداشت -

 شد. یم نیریسلول به سلولم ش یعروس نیکه از فکر ا آخ

 کار دارم. ینمونده و من کل شتری. چند روز بیینگو دا -

 د و گفت:ز اریبه دان یچشمک ییدا

 .میبرقصم. رو تو هم حساب کرد يکار رو ول کن. من قول دادم مفصل کرد -

 معترض شد. اریدان

 .نی. حرفشم نزنستمیمن که ن -

 را برگرداند. شیرو ییدا

 .یشه مگه خودت دست به کار ش یبلند نم يکه بخار نی! از اایب -

 را خاراندم. سرم

 ... یمن مخلص دوماد هم هستم، ول -

 متفکر نگاهم کرد. ییدا

 آره؟ ؟یستینکنه بلد ن ؟یچ یول -

 کرد. اریرو به دان ییرا تکان دادم. دا سرم

 ؟یستیبلد ن ؟یتو چ -

 اش را باال انداخت. شانه

 بلد باشم؟ دیکردم، از کجا با یکردا زندگ نیمن فقط چهار سال ب -

 و گفت: دیپر نییپا بود از تخت دیاش بع يماریکه از سن و سال و ب یبیعج یبا چابک ییدا

. نیبلند ش االی. نیکرده برد یهر چ ي. آبرونیکرده لکه دار کرد ی. اسم هر چنیکرده تو قبر لرزوند ی! تن هر چاالی. نیپاش -

 .گهید االید  ن؟یرسم و رسومتون رو بلد نباش نیتر یسنت شهیمگه م
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 و گفتم: دمیکرد خند ینگاه م ییبه داتخت نشسته بود و با چشمان گرد شده  يکه چهار زانو رو اریدان به

 پاشو داداش. آبرومون رفت. -

 کمرم گذاشت و گفت: يبه دستم داد و دستش را رو يدستمال کاغذ کی ییدا

 .یبرقص دی. قشنگ نگاه کن دور بعد تو هم باادشهی شتریب اکوید -

 خنده زد. ریز اریشد؟ دان یمگر م یقدم بردارم، ول ییکردم همگام با دا یسع

 ست. برهیتو گور االن رو و ي. تن کردااکوید یرقص یم عیضا یلیخ -

 .ستادیا ییدا

 ؟يتو بهتر بلد -

 باال برد. میخنده دستانش را به حالت تسل انیم

 نه. محاله بتونم. من معاف!  -

 .دیبه سمتش هجوم برد و دستش را کش ییدا

 .االیم برادرت. . هم خودت هم زنت هنیکن نیتمر دیسه ساعت با يمعاف؟ روز -

 .میپا بند نبود يبود، اما ما دو نفر از خنده رو يجد یی. داوستیهم به ما پ اریدان

 توانستند برقصند و بخندند. یجنگ م کیچه خوب که هنوز سه بازمانده از  و

 

 و نهم اسفند ماه: ستیب

 : شاداب

گذاشتم و  زیم يرا رو نی. بسته بزرگ و سنگفتدیب نیزم يرو فمیبستم و دستم را شل کردم تا ک میقرار و نا آرام در را با پا یب

که  مانیعکس دست ها دنیو از د دمیکش رونیرا ب میبایز میکه لباس از تن درآورم کاور دورش را باز کردم و آلبو نیبدون ا

 غرق در لذت شدم. دندیدرخش یکه م ییهم قرار داشتند و حلقه ها يرو

از  یکه حت يخانه ساکنم. خانه ا نیتا کنون در ا شی! و از دو ماه پاریشدم. عروس دانعروس  يروز نیدر چن شیماه پ دو

 هم آشناتر بود. يمنزل پدر

 زدم.  ورق

 نی. خانوم جون شما به حرف ایشیمحشر م یشراب تیال يها هیبا  وونهیکارش رو بکنه. بابا د شگریشاداب خل! بذار آرا -

 .لهیذاشتن عق یاگه عقل داشت اسمشو م نیگوش نده. ا

 . دمیکش غیج

 داده. ماتومیاولت یگفته به موهام دست نزنم. نه کوتاه بشه نه رنگ. کل ارینه. دان -

 لبخند زد.  شگریآرا
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 .میساز یفرشته م هی نایهم قشنگه. با هم یلیموهات خ ی. مشکزمیباشه عز -

 زد و گفت:  نهیدستانش را به س يبا دلخور تبسم

 دی. امشب بایشیبار عروس م هی ی. نا سالمترهیحموم رنگشون م هیموقتا بزن که با  نی. حداقل از التیخاك تو سر شوهر ذل -

 باشه. تییبایاوج ز

 . دیپسند یبود. آن طور که او م اریمن در نگاه دان يبرا ییبایز اوج

 .اریاز سر اجبار و به زور عکاس ِدان ي. به لبخندهادمیزدم و خند ورق

 .گهیالجوشن دم در منتظره. زود باش د يمر بن ذش ؟يدیشاداب پوش -

 . پرده را کنار زدم. دمیرا پوش دمیپاشنه دار سف يو کفش ها دمیسرم کش يشنل را رو کاله

 تبسم؟ خوبم؟ -

 زد. اشک آمد و حصار شد بر چشمانش. دیرا د میتر. جلو آمد و از نوك سر تا فرق پا یتپل شده بود و خواستن ی. کمدیچرخ

 . عروسک، فرشته! بذار بغلت کنم.يقربونت برم. چه ماه شد یاله -

 دورم انداخت.  اطیرا با احت دستانش

 ست. گهید یکیکه سهم  فیعالمه ماچت کنم. ح هیخواد  یدلم م -

 . مانیدوست يگرفتم مثل تمام سال ها شیاز بازو یشگونین

 .نمیادب! برو اون ور. بذار خودمو بب یب -

همان  زیخواستم مطمئن شوم همه چ یکردم. م ی. با وسواس نقطه به نقطه صورت و اندامم را بررسدمستایا يقد نهیآ مقابل

 خواسته و همان طور بود.  اریطور است که دان

 شوم. نیکمکم کرد تا سوار ماش اریکه دان یی. جاهیلحظه به لحظه و خارج از آتل يهم بود. عکس ها يجداگانه ا آلبوم

 . يخوشگل شد -

 گرفتم. یحرارت نفسش گُر م يادآوریم از ه هنوز

 . شتریتو ب -

 هم رحم نکرده بود. مانینامرد به زمزمه ها عکاس

 . يایاز خجالت من در ب دیطول بکشه، امشب با یمراسم تا چه ساعت ستیمهم ن -

 سرخ بود. اریبه رژ گونه؟ وجودم از تب دان ازیچه ن مرا

 زدم. ورق

 کرد. یتکرار م اکویشد و د یم یمرتب پر و خال اکویو د ییند؟ چشمان داکند یدو برادر از هم دل م مگر

 خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا ...  -

 و گفت: دیسرم را بوس ییدا
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 نیرسن و تو مسبب ا یرسن. باالخره به آرامش م یبه آرامش م اریمرده ها هم جشنه. امشب پدر و مادر دان يایامشب تو دن -

 پشت سرته. شک نکن.  رشونیخ ي. دعایآرامش

 د؟یدو شه يبزرگ تر از دعا ینیچه تضم یزندگ کی یدوام و خوشبخت يبرا و

 زدم.  ورق

تنه کل جشن را  کیو رنجور  ماریب ییو دا ییرا تنها نگذاشت و دا اریلحظه هم دان کی اکویشب چشمم به دو برادر بود. د تمام

 کرد. یم تیریمد

 هماهنگ کرده. ویهمه چ ییهست. تو نگران نباش. دا یسم به همه چداداش. من حوا نیجا بش نیتو هم -

وارش. آن هم از نوع افسانه  وانهی. عشق! آن هم از نوع ددمید یگفت من در نگاهش م یرا که نم يزیگفت و چ یها را م نیا

 .شیا

 ا داشت.ر ایتمام دن ییبرادر و دا نیبا ا اریگفته که کس و کار به تعداد افراد است؟ دان یکس چه

 . دمیزدم. خند ورق

 خدا شروع شد. ای -

 را گرفت و گفت:  اریدست دان اکویتاالر را فرا گرفت. د يکرد یقیموس زیو شورانگ بایز ينوا

 .میگرد ی. زود برممیکار کوچولو دار هیشاداب جان ما  -

 دانستند که من چه در سر دارم.  یکردند که من خبر ندارم و نم یم فکر

. من عروس کردها بودم و چقدر میدست به کار شد و با هم به اتاق پرو رفت عیبه تبسم چشمک زدم. سر ارین دانمحض رفت به

 کردها را. نیدوست داشتم ا

رنگ  يتبسم گرفتم و با لباس پسته ا سیرا از نگاه خ دییو تا تیبلند شد. رضا همانانیهلهله م ياوج گرفت. صدا یقیموس

 یکوبیپا همانانیچند لحظه سالن در سکوت فرو رفت. نوازنده ها نزدند. خواننده ها نخواندند و م يرااز اتاق خارج شدم. ب یمحل

 نکردند.

کردند و چه برازنده شان بود  یاسکورت م یمحل یداماد را با لباس مشک ،يقهوه ا یسمت سالن دو مرد کرد با لباس محل آن

بهت با شکوه در  نیا دنیداشت د یشوهرش! و چه لذت يبزرگ برا زیسورپرا کیبود با  یسمت سالن عروس نیلباس و ا نیا

 ام. یچشمان سه اسطوره زندگ

 زد. ادیبود که به خودش آمد و از همان جا فر یکس نیاول ییدا

 عروس.  يکه خورد یپاک ریرحمت به اون ش -

 .شتریب یبار با شور و شوق نیو کل و هلهله. ا غیج يباز هم صدا و

 زدم.  ورق
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 ریز نی. طبال ها بر طبل کوفتند و زمستادیبا دو دستمال در دستانش مقابلشان ا ییرا گرفتند و دا گریدست همد اریو دان اکوید

 .دیسه مرد لرز نیا رتیاز عظمت و غ نیخدا که زم یگانگی. قسم به دیسه مرد از خطه کردستان لرز يپا

دو برادر از  نیکردند. مهم نبود که ا یم شیخو ینیرا مسخ هنر آفرو همه  دندیکوب یم نیبر زم يانداختند و پا یباال م شانه

خونشان هم رسومشان را از بر بود. گلبول به گلبولشان کرد بودنشان را  يبود که گلبول ها نیشده بودند، مهم ا دهیکردستان بر

 زد. یم ادیفر

 زدم.  ورق

 . با خنده گفتم:ستادندیبرادر در دو طرف من ا دو

 .ستمیمن بلد ن -

 کردند و با خود بردند. قیرا گرفتند و قدرتشان را به تنم تزر دستم

 زدم.  ورق

 یباشد خواند. سرود مل ییایمرد شم کی يتوانست صدا یرسا که نم ییرا از دست خواننده گرفت و با صدا کروفنیم ییدا

 کردستان را!

 کورد زمان یومەق ەماو رھھ بیق ڕە يەئ -

 مانەز یپۆت ییرەدان ێنێشکینا

 ەندوویکورد ز ،ەکورد مردوو ە��ن سەك

 مانەاكڵئا ێوەنان تەق ەندوویز

 ترجمه کرد.  مانیبرا اکوید و

 دشمن، قوم کُرد همچنان با نشاط و سرزنده است. يا -

 وا دارد. میتواند او را به تسل یچرخ زمانه نم گردش

 کُرد مرده است؟ کُرد زنده است. دیگو یم یکس چه

 ان هرگز برنخواهد افتاد.و پرچمم میا زنده

 زدم.  ورق

شدنمان را به  یکیکه چند روز قبل  ي. خانه امیوارد خانه مشترکمان شد اکویو د ییوقفه پدر و مادرم و دا یب يدعاها انیم

 مال من و گریکه د يبود. خانه ا هیبه حجله گاه شب شتریتبسم ب يها یو گل افشان ناتییتماشا نشسته بود، اما امشب با تز

کردم که  ادیسوگند  دمشیپرست یم ییکتایکه به  ییخدا شگاهیو حرمتم و من در پ میحر ،ام ییفرمانروا يمن بود. قلمرو يبرا

 هرگز حرمتش را نشکنم. هرگز!

 

 :اریدان
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 ظرف غذا را کنار زدم و گفتم: یرغبت و عصب یب

 ن؟یرو کوفتمون نکن دیشد روز اول ع ینم -

 .دمیرا شن ییدا يلب زد، اما صدا اکویلبخند زد. د یینگاهم کرد و دا یبا نگرانچشم غره رفت. شاداب  اکوید

 ؟یش یبمونم که تو راض یتا ک -

 هشدار داد: اکویداشت؟ د دنیپرس نیا

 .یش يبستر دی. بايریدرمانت رو از سر بگ دیشما با -

 سر من غر زد. و

 ؟ینیب یسرفه هاش رو نم -

بود، حاال که  دهیام به توازن رس یبرود. حاال که زندگ ییخواستم دا یم؟ خب بودم، اما نمبرخاستم. خودخواه بود زیپشت م از

 طرفم بلنگد. کیخواستم با رفتنش دوباره  یتعادل داشتم. نم

بزرگ  گهیخودمون. بچه ها هم د شیپ میاریاونم م یهست یینداره؟ اگه نگران زندا مارستانیدکتر نداره؟ مگه ب نجایمگه ا -

 شدن.

 شانه ام گذاشت. يهم بلند شد و کنارم آمد. دستش را رو ییدا

 ی. چون هنوز کلستنیبرگردم، چون بزرگ ن دیبزرگ شدن با یگیکه م ییرم. به خاطر همونا یمن به خاطر دوا و درمون نم -

 يسراغ کارا برم دیتموم شده پسر. با نجایبهشون بگم. کار من ا دیحرف هست که با یبدم. کل ادشونی دیهست که با زیچ

 رو درست کنم. ییزایچ هیتا وقت دارم، تا زنده م  دیناتموم. با

بود که  یزندگ نیبه درست شدن هم دیشده و تنها، ام ییکه خوره روح دا اکوستیدرهم د یهمان زندگ زهایچ نیدانستم ا یم

 بست. یمخالفت م يرا برا میدست و پا

 کشه؟ یچقدر طول م ؟یتا ک -

 ام را فشرد. شانه

 . مرتب باهات در تماسم. قول مردونه.ستی. مهم هم نییدونم دا ینم -

 کردم. اکویرفت. چقدر سخت بود نداشتنش. رو به د یم ییدا

 ؟یک -

 را پشت سرش قالب کرد. شیزد و دست ها هیتک

 .گهیدو هفته د یکی -

 یدرد نم نیبه ا یشاداب اعتراض يها یرانبود و از ترس نگ ي. چند روزدیکش یم ریبود که بد ت ي. چند روزدیکش ریام ت نهیس

 کردم.

 .میشاداب لباس بپوش بر -
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 .دندیبه هم چسب اکوید يحرف نگاهم کرد. ابروها یب ییاعتراض به اتاق رفت. دا یب شاداب

 االن؟ حداقل بذار شامش رو بخوره. -

 از درد و دلشوره جواب دادم: کالفه

 .میبهتره بر -

 گفت راحتم بگذارد. اکوی. به ددمی. منظورش را هم فهمدمیرا د ییاگوشه چشم حرکت نامحسوس د از

 میلب ها نیرا درآوردم و ب گارمیباز س يبه فضا دنیکرد. من فقط سرم را تکان دادم و به محض رس یخداحافظ شاداب

که سال ها  ییشناختمش. فضا یبودم که م ییفضا ي. تودمیفهم یرا نم شیاما حرف ها دمیشن یشاداب را م يگذاشتم. صدا

 که ... ییعذابم داده بود. فضا

چشمانم گذاشتم تا  يو دستم را رو دمیمبل دراز کش يرا درآورم رو میکه جوراب ها نیکتم را از دستم گرفت. بدون ا شاداب

 .ندیدرد را در صورتم نب

 واست؟ ارمیب يخور یم ییچا ؟ياریدان -

 آب. یبود. خشک و ب ریکو نیع میگلو

 نه. -

 ؟یچ وهیم -

 نه. -

 .دمیکش ینفس م میباز شد. انگار از راه مچ پا یرا درآورد. نفسم کم میها جوراب

 حالت خوبه؟ -

 .دیکش یم نیی. خدا را از آسمان پاستمیبود بداند خوب ن یکاف

 خوبم. -

 ؟یناراحت ییواسه رفتن دا -

 کرد. یم دیحرف زدن دردم را تشد يبرا یتالش هر

 آره. -

 .دیصورتم را درنورد نوازشگرش انگشتان

 اعتبار واسه هممون. هیوزنه ست،  هی ییمنم ناراحتم. دا -

 رفتند. یقلبم فرو م يدنده ام تو ياستخوان ها انگار

 اوهوم. -

ام همان ته مانده نفس را هم از  نهیس يآغوشم جا دهد. با قرار گرفتن سرش رو يکرد کنارم دراز بکشد و خودش را تو یسع

 از خودم دورش کنم. امدیاما دلم ن دم،یرا باز کردم و هوا را بلع دست دادم. دهانم
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 وحشتناك شدن. یلیسرفه هاش خ ایبه نظر منم بهتره بره. تازگ یول -

 ام نشسته بود پاك کردم. یشانیپ يرا که رو يسرد عرق

 آره. -

 .دیخودش را باال کش یرا بلند کرد و کم سرش

 شه؟ کار کنم که تو حالت خوب یحاال من چ -

 شدم. یداشت قطعا بهتر م یبرم میتنه اش را از رو ینیسنگ یفقط کم اگر

 زدم. شیبر لب ها یآرام يرا دورش حلقه کردم و بوسه  دستانم

 بمون. یکه هست ییجا نی. همیچیه -

چه مخدر دانست که وجودش  یآن که از زبانم بشنود خوب م یمعصومانه اش را دوست داشتم. ب يخنده ها نی. چقدر ادیخند

 ست. يقدرتمند

 ام گذاشت. نهیس يسرش را رو دوباره

 بگم؟ يزیچ هی ؟ياریدان -

 اما به او؟ م،یتوانستم بگو ینه. به همه م میتوانستم بگو یم چطور

 بگو کوچولو. -

 ؟يسر سد منو هم ببر يبر يخوا یهفته بعد که م شهیم -

 کنم. رونیرا از سرش بخواست خاطره تلخ بار قبل  یبردمش. دلم م یگفت هم م ینم

 ؟یاونجا واسه چ -

 .دیبار او چانه ام را بوس نیا

 . مثال بشه ماه عسلمون.کارمیمنم که ب له،یدانشگاه که تعط -

 شد. رهیچشمانم خ يتو

 طاقت نبودنت رو ندارم. -

شاداب را به ماه عسل من هنوز "زدم  بیبه خودم نه نیافتادم، اما در همان ح یبه التماس م یهر بازدم يبرا واشی واشی

 "نبرده ام. هنوز نبرده ام.

 ماه عسله آخه؟ ياونجا جا -

 دو ماه گذشته. نیکرد برخالف تمام ا ینم جادیدر من ا یحس چیه شیبوسه ها نیبود که ا بیو عج دیرا بوس گردنم

 باشه. -

 داد؟ یرد کشنده اجازه مد نیاما مگر ا ،یبرمت. هر جا که دوست داشته باش یماه عسل هم م میخواستم بگو یم

 .یواسه بدرقه ش حتما باش دیبا ؟یینکنه همزمان بشه با رفتن دا یراست -
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 عضالتم را منقبض کردم که داد نکشم. تمام

 حواسم هست. -

 شد. زیخ میکرد و بعد ن سکوت

 ؟یخوب ار؟یدان -

 فرستادم. رونیشده ام حروف را ب دیکل يدندان ها انیم از

 آره. چطور مگه؟ -

 را تنگ کرد. شمانشچ

 . تنت عرق کرده. قلبتم ...یکش یتند نفس م یلیآخه خ -

 و گفتم: دمیادامه بدهد. در آغوشش کش نگذاشتم

 باشه؟ نیحالم بهتر از ا يکنه انتظار دار یم يدلبر يجور نیخوشگل ا يکوچولو هی یوقت -

 ... یول -

را با هم لعنت کردم و  طانیت و حرفم را باور نکرده بود. درد و ششناخ یتجربه. تمام حاالت مرا م ینه بچه بود و نه ب گرید

 آمد. ادمیبلوزش بردم که ناگهان  ریدستم را ز

 ! يوا -

 نگاهم کرد.  نگران

 شده؟ یچ -

 .مارستانیبردمش ب یم دیبود. با ییامشب نوبت آمپول دا -

 اش انداخت و گفت: یشانیبر پ نیچ

 ؟یبگ اکویشه به د ینم -

 دیرا که به عهده گرفته ام خودم با يا فهیدانستم وظ یخواهد داشت. م يمن حس بد يدانستم از فراموشکار یشد. م ینم

 کنم. یخواستم فکر کند از سر باز م یانجام دهم. نم

 شه. ینه نم -

 .ستادیم ا. شاداب پشت سردمیکش میبه موها یچروك شده ام را مرتب کردم و دست راهنی. پدمیرا پوش میو جوراب ها نشستم

 ام؟یمنم ب -

 .دمیچرخ

 نه کوچولو. -

 کرد. زانیکمربندم را م سگک

 ؟يگرد یزود برم -
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 کرد. یم يریتا سر کوچه رفتنم هم بهانه گ يروزها برا نیا

 آره. -

 . نکند زود برنگردم. نکند اصال ...دمی. ترسدیکش ریت قلبم

 شاداب؟ -

 جونم؟ -

شد.  یانجام م دیکه قبل از مرگ با ییاز وقت حرف زده بود. از کارها ییکردم. دا بازوانم گرفتمش. در خودم حلش انیم محکم

 ناتمام. ينگفته. از کارها ياز حرف ها

 دوستت دارم. -

خواست  یچشمانم را جستجو کرد. م صانهیفاصله گرفت و حر یقدر تنگ در بر گرفته بودمش که بفهمم نفسش رفت. کم آن

 مکش کردم.. کدهیباور کند که اشتباه نشن

 ! یلیدوستت دارم کوچولو. خ -

. دست دمیرا بوس فشیپوست نرم و لط يدرشت رو يشد. خم شدم و قطره ها ریسراز شیکه پلک بزند اشک ها نیا بدون

من " دینتوانست بگو یحرف زدن هق زد. آن قدر شوکه شده بود که حت يرا دور گردنم انداخت مثل بچه ها و به جا شیها

 "هم.

 تا برگردم. باشه؟ نخواب -

 ذهنم حک کردم و رفتم. يسر جواب داد. به بهتش لبخند زدم. صورت قشنگش را تو با

 کردم. یم یاحساس سبک چقدر

 پر رمز و رازش، تهران و ... يتهران و مردم سردرگمش، تهران و شب ها ش،یو شب ها تهران

. ستین زاتیدارو هست تجه ست،یپرستار هست دارو ن ت،سیبار دکتر هست پرستار ن هی. میآمپول زدن هیسه ساعته عالف  -

 کشور برسه.  نیداره. خدا به داد مردم ا یاورژانس ضیبرسه که مر یخدا به داد اون

 نگاه کردم. دوازده را رد کرده بود. نیساعت ماش به

 وقت شب تنها بمونه.  نیزنت تا ا ستیبرم. خوب ن اکویبا د يکاش گذاشته بود يا -

 چپاندم و گفتم: میها هیر يانداز شد. هوا را به زور تو نیو محبوب شاداب در فضا طن میشن کردم. آهنگ مالرا رو پخش

 . ستین یمشکل -

 را بست. شیداد و دکمه ها نییرا پا شیها نیآست

 . هیدونم چ یمشکل که هست. فقط نم -

 هم دستم را خوانده بود. باز
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دست و پا  ژنیملکول اکس هیواسه  شنیکه دارن خفه م ییآدما نی. عیشیگ م. مرتب رنگ به رنشتهیاز سر شب حواسم پ -

 دونم؟  یهست که من نم يزیچ ه؟یچ انی. جریزن یم

 شد فرزندوار درد دل کرد. یم ییداد. با دا یمادر را م يبو ییشد حرف زد. دا یم ییشد گفت. با دا یم ییدا با

  ؟یبه من بگ دیهست که با يزیچ ار؟یها؟ دان -

 کند. یوارد م نیکه کوه بر زم يداده بود. مثل فشار یو چند پاسکال نیفشار چند کیرا به  شیجا ردد

 یلیکشه مدام. دلم آشوبه. کابوسام دوباره شروع شده. شاداب رو خ یم ریم ت نهیام. قفسه س یحال هیدونم. دو سه روزه  ینم -

 دونم چمه.  یاالنه که سکته کنم. نم گمیم یسم سخت شده. گاهوا دنمیکنم. خودم بدتر از اون. نفس کش یم تیتو خواب اذ

 .دمشیفهم ینگاه هم م یبود که ب ادیانقدر ز شیاخم ها غلظت

  ؟یدکتر رفت -

 تکان دادم. یرا به عالمت نف سرم

 . يرینوار قلب بگ هیاالن  نیهم دی. بامارستانیب میگرد یپس دور بزن. برم -

 رفت. یگشتن من خواب به چشمش نمتنها بود. شادابم تا بر شادابم

  ؟ینوار قلب واسه چ -

 فرمان گذاشت. يرا رو دستش

 نگذر ازش.  يپسرم. سرسر ستین یعالئم خوب یگیکه م ییزایچ نیا -

 .دمیبه گردنم کش یدست

 به قلبم نداره.  یگرده. ربط یو باز برم ستشیمدت ن هیشناسم.  یدرد رو م نی! من سال هاست که ایینه دا -

 شد. یصبانع

 چک بشن.  دیبا نایشد. ا ی. صورتت مثل لبو سرخ ميزد یسره قلبت رو چنگ م هیامشب  ؟يمگه تو دکتر -

 ام بود. یروح زخم یبود. جسم من قربان مارمیشد روح ب یچک م دیکه با يزیچ آن

 امشب نه. شاداب تنهاست. یکنم، ول یباشه چک م -

 نقطه ضعفش.  يگذاشتم رو دست

 . خب؟میریوقت با هم م فردا اول -

 نبود.  یراه نجات قطعا

 .شنینگران م يخودیبفهمن. ب اکویخوام شاداب و د یباشه. فقط نم -

 شد و جواب نداد.  رهیجلو خ به

 ؟ییدا -

  ؟ییجان دا -
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 . درسته؟يگرد یبرم يدار اکویو د نیبه خاطر نشم -

 . چطور؟ لشهیدل نیگفت مهم تر شهیم -

 خواد ... ی. نمادیخوشش نم لیو تحماز زور  اکویآخه د -

 کنم. مطمئن باش.  یعشق نم ییِگدا اکویدونم. واسه د یم -

 ؟یپس چ -

 .دیکش آه

 . رهیگ یم میتصم شیاونه که واسه زندگ تیدارم به دخترم بگم، اما در نها فهیهست که به عنوان پدر وظ ییحرفا هی -

 را نوازش کرد. میزانو

 چقدره.  اقتیل نیسهم دختر من از ا دید دیا. باقتهیبر اساس ل ایدن -

 آرام شد. شیصدا

 رو از دست بده.  اکوینباشه که د قیاون قدر ناال دوارمیفقط ام -

 کردم: زمزمه

 بچه بخواد، اما اون قدر مرده که ...  اکویکه به اندازه د دمیکس رو ند چیه -

 کرد. ادیدستش را ز فشار

 دونم.  ی. منهیبازه نشم یکه م یدونم. اون یدونم. م یم -

 گفتم؟ یم دیداد من چه با یم حیآن قدر مرد بود که طرف حق را به طرف پاره تنش ترج یوقت

 ...  اری... دان ادهیکه ... ز يزیچ اکویواسه د -

 را چرخاندم. سرم

 نگه دار.  -

 چرا؟ ؟یچ -

 گفتم نگه دار. -

 را گرفتم.  نشینگاه خشمگ ریمس

 شده؟ یچ -

 رو.  یلعنت نینگه دار ا ؟ینیب ینم -

 بود و ... ستادهیا یمقابل زن ینیماش

 . هیعیطب نجایصحنه ها ا نی. االیخ یب ییدا -

 چشمانش را به سمت من پرت کرد. ظیغ

 .ادیازشون بر م يزدن. هر کار یچ ستیشرن. معلوم ن نایا ؟يبر يخوا یکجا م -
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 را گرفتم.  شیدر را گرفت. بازو رهیدستگ

 نکن. ییدا -

 سرخ شد. مشتش را گره کرد.  صورتش

 تشیدارن اذ ینیب یخواد سوار شه؟ نم ینم ینیب یبچه ش تو بغلشه؟ نم ینیب ی. نمرتتینکن که تف بندازم به غ يکار هی -

 کنن؟ یم

 ! ختهیخلوت و چهار پسر لگام گس ابانیخ

 .ستیساخته ن ي. از ما کارسیبذار زنگ بزنم پل -

 ت. تمسخر داشت. تاسف داشت. بار نگاهش استهزا داش نیا

 ؟يشد یم سیمادرت، بازم منتظر پل ای انیدا ایاون زن، شاداب بود  ياگه به جا -

 تلف کردن نبود. دنبالش رفتم. يبرا یرا به هم کوفت و به سمتشان رفت. وقت نیصبر نکرد تا حرف بزنم. در ماش و

 ما التماس کرد. دنیرنگ به رو نداشت. به محض د چارهیزن ب. دیکش یشده بود و علنا دست زن را م ادهیاز پسرها پ یکی

 . نیکمک! تو رو خدا کمک کن -

 سکوت شب را شکافت. ییدا يرسا يصدا

 ناموس.  یدستت رو بنداز ب -

 دیند یکمک يرویو ن سیاز پل يو چون اثر دییحساب کار دستم آمد. دور و برش را پا دمیچشمان سرخ و آب آورده پسر را د تا

 اش را سپر کرد و جلو آمد. هنیس

  ؟يریپ یگیم یتو چ -

 جلو داد. نهیهم س ییدا

 کولت و گورت رو گم کن. يدمت رو بذار رو گمیم -

مو به تنم  شانیطانیاش چسباند و عقب رفت. قهقهه مستانه و ش نهیشدند. زن هراسان بچه اش را به س ادهیپ گریپسر د سه

 راست کرد. 

 ؟یکن یم یکنم چه غلطمثال اگه گورم رو گم ن -

 گفت:  يرا باال داد و با خونسرد نشیآست ییدا

 بکنم. یخوام چه غلط ینشون بدم م نایتا من به ا نیاون دختر رو ببر تو ماش اریدان -

 چرخاند.  یدستش م يرا تو يریزنج شانیکیمان کردند.  دوره

 ؟یتو بلندش کن میآورد رشیما گ ؟يزودم بر يخوا یم ياومد رید ؟يریپ هیجور نیا -

 چه شد. دمینفهم گریمتورم شد و بعد د دنیآن چنان تا مرز ترک ییگردن دا رگ
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زدند.  یبرپا شد. تعادل نداشتند. به حال خود نبودند، اما به قصد کشت م يصورت پسر نشست و هنگامه ا يتو ییدا مشت

 :دمیکش ادیفر

 . امیتو برو. من از پسشون برم ییدا -

 .دیکش ادیفر

 حواست به اون دختر باشه.  تو -

را هم اضافه  شانیرویکردم خودم را نجات دهم و به کمک او بروم، اما مواد توهم زا ن یکه دو نفر به جانش افتادند. سع دمید

 داد زد: یکیکه ناگهان  دمیام را پاك کردم و با زانو به شکم فرد مهاجم کوب ینیکرده بود. خون ب

 . نیبچه ها فرار کن -

 متوقف شدم. دمیرس ییبه قامت تا شده دا یاما وقت دم،یآمده. دنبالشان دو سیردم پلک فکر

  ؟ییدا -

 نرو دنبالشون. ولشون کن. -

  د؟یچک یکه م یسرخ يقطره ها نیچه بود؟ ا نیکنم؟ پا تند کردم؟ اما ... ا ولشان

 ... نایا ؟ییدا -

 زوزه کشان از کنارمان گذشت.  نیماش

 کرد. سیلزج کف دستم را خ یعیدستش گذاشتم. ما ي. دستم را رودمیخدور خودم چر سردرگم

  ه؟یچ نیا ؟ییدا -

 رنگ، اما خونسرد بود. یراست کرد. صورتش ب کمر

 پسر. خوف نکن.  شیه -

 ! ي. وادمید باالخره

 . زدنت نامردا. خـــــــدا! ییزدنت دا -

 هم خونسرد بود. شیصدا

 نترس بابا جون. من خوبم.  -

 دستم نگاه کردم. خون، باز هم خون. يرا گرفتم و به زور سوارش کردم. به خون چسبناك رو شیازوب ریز

 . میری. االن ماری. طاقت بمارستانیرسونمت ب یاالن م -

 داد. هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 دختر رو برسون خونش.  نیاول ا -

 به دستم داد و زار زد: يکردم. زن کاغذ دایآژانس پ کیوار راندم تا  وانهیزد. د یوقفه حرف م یکنان و ب هیگر زن

 . نیشمارمه. تو رو خدا بهم خبر بد نیا -
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 شد. یم شتریقلبم هر لحظه ب يگاز فشردم. فشار رو يرا رو میتوجه به او پا یب

  ؟یخوب ییدا -

 .ییخوبم دا -

 . اری. طاقت بمیرس یاالن م -

 زد. لبخند

 نکن. بذار حرف بزنم.  تیذبابا جون. خودت رو ا میرس ینم -

 رعشه داشت. تنم

 رو نگه دار. تینه حرف نزن. انرژ -

 ... بابا ... گوش کن. اریدان -

 زدم. داد

 . يریبم دی. نبايریم یکنم. تو نم یگوش نم -

 کردم؟ یطور فکر م نیمن ا ایرفته بود  لیگذاشت. قدرتش تحل میبازو يرا رو دستش

  نم؟یب یابوس مگفتم منم مثل تو ک یم ادتهی -

 کردم. التماس

 حرف نزن.  ییدا -

گفتم روژان باهام حرف  یرفتم جلو م یدلخور. م ،یدرهم، عصبان ي. با اخمادمید یخواب م يمادرت رو تو شهیمنم هم -

بود.  هستادیدورتر بابات ا ییجا هی. دمیدو یشد. دنبالش م یکردم؟ دور م یگفتم من چه گناه یگردوند. م یبزن. روش رو بر م

 ار،یگفت دان یکرد و م یم هیکرد. بابات گر یم هیگردونه. گر یازم رو بر م انکردم که روژ ییگفتم تو بگو من چه خطا یم

 .اریدان

 شد.  ریزد. خون از گوشه لبش سراز سرفه

 مادرت رو؟ ینیب یاما نگاه کن. م -

 وحشت نگاهش کردم. انگشت اشاره اش را به سمت پنجره گرفت.  با

 خنده. یاونجاست. داره م ش؟ینیب یم -

 . دمینال

 ... نــــه! یــــیدا -

آروم  گهی. سرحال و سالمت، خوشبخت و عاشق. دتیپسرت. سوگل نیا ایب ؟يدیباالخره خند ؟يباالخره اومد ؟یروژان خودت -

 . آروم بخواب.ریبگ

 . دمیفرمان کوب يزد. خون پرتاب شد. با مشت رو سرفه
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با  گهی. دستمیتونم رو پاهام با ینم گهیاگه نتونم تو رو هم نجات بدم، د ،يری. اگه تو هم جلو چشمم بماری. دووم بیینه دا -

 تونم سرم رو بلند کنم. یشرم نم نیبا ا گهیکنم. د یتونم زندگ یحقارت نم نیا

 نشست.  میبازو يدوباره رو دستش

. من و تو هییآدما دست اون باال یزندگ اری. اخترمیمرگ رو بگ يجلو میکه بتون میتر از اون فیضع یلیپسر جون، من و تو خ -

 !میچه کاره ا

 دادم.  ی. من مجالش نمستدیخواست با یم قلبم

 بکنم. يکار چیبکنم. بازم نتونستم ه يکار چیمامان بابامو جلو چشمم کشتن. تو رو جلو چشمم کشتن. من نتونستم ه -

 . دمید یبود که من نم يزیام حواسش به چبه پنجره نگاه کرد. لبخند زد. تم دوباره

 . ییدا مونینشوند اهی. به خاك سییدا يگوش نکرد ییان. گفتم دا یگفتم نرو. گفتم خطرناکه. گفتم اونا وحش -

 کرد. اخم

کردن  یکه ناموسمون حفظ شه. داشتن خون شهدا رو لگدمال م می. جون دادمی. جوون دادمی. خون دادمیدیهشت سال جنگ -

که  نی. اییبه ناموس خودش رحم نکنه ننگه دا یرانیکه ا نیکه زدن درد داشت. ا ییاز چاقو شتریب یلیجون. درد داشت. خ بابا

 داره.  ردد شنیتفاوت رد م یصحنه ها ب نیآدما از ا

 رفت. یم لیهم تحل شیصدا

 ! ییکنه مرگه دابه ناموس خودش رحم ن یرانیکه ا نیاز مرگ مادرت منو زجر داد. ا شتریصحنه ب نیا -

 زدم. ضجه

 . رینم یپرست یم ی. به هر کییدا ریکار کنم؟ نم یبگم؟ بدون تو چ یبدم؟ به بچه هات چ یرو چ اکویجواب د -

 افتاد. میاز بازو دستش

 که مهلتم تموم شد.  فیرو سر و سامون بدم. ح اکوید یفقط افسوس! افسوس که نتونستم زندگ -

 هم نبود. دیسف یشده بود. حت را برگرداند. رنگش تمام سرش

 گاهش باش.  هیباش. پشتش باش. هواش رو داشته باش. تک اکویمراقب د -

 بپرم. مچم را گرفت. رونیب نیتوقف کردم. خواستم از ماش مارستانیدر ب دم

 کنه.  یمواظب زنت هم باش. قدرش رو بدون. اون خوشبختت م -

 کرد. یشدند، اما ولم نم یبسته م چشمانش

بدون من هم نبض  یکن، چون زندگ یخودت رو سرزنش نکن. زندگ يندار رشییواسه تغ یقدرت چیکه ه ی... بابت اتفاق و -

 زنه.  یوقفه م یداره و نبضش ب

 را بست. چشمش

 خوشحالم که واسه ناموسم جون دادم.  -
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 شد. ریسراز اشکم

 خاك جون دادم.  نیا يخاك و برا نیخدا رو شکر که تو ا -

 اش گذاشتم. نهیس يرورا  سرم

 خدا ... رو ... شکر ... که روژان ...  -

 .دمینشن يزیچ گرید قینفس عم کیدادم. گوش دادم، اما به جز  گوش

 مرد. اسطوره وار مرد! اسطوره

 یب ایاز دن يها نیرنگارنگ و سرنش يها نیو چشم دوختم به ماش ستادمیامان بهاره اش ا یب يشالق ها ریباران، ز ریز

 خراب شوم! نیاز ا شیله شوم. ب نیاز ا شیخرد شوم. ب نیاز ا شیو ب فتمیبند کردم که مبادا ب ییشان! دستم را به جاخبر

دادند. سرم را  یزهرآلود روحم را خراش م ریشیشم کینه از آن بدتر مثل  ای غینه مثل ت ایها مثل سوهان  نیبوق ماش يصدا

 یام فرو م ینیب غهیگرفت. از ت یدادم. آب از فرق سرم راه م هیستم کجاست تکدان یکه دستم بند بود و نم ییبه همان جا

 رفت. یدانم به کجا م یکرد. از آن به بعدش را نم یچانه ام راهش را باز م ریو تا ز دیچک

شد، اما سر چرخاندم و  شتریگردنم ب یآتش گرفت. خشک میچشمانم سوخت. گلو یاوج گرفت. دهانم گس شد. عدس همهمه

بلکه باورم شود. خواستم خاطره  نمینبود؟ خواستم تحمل کنم. خواستم به چشم بب گر،یبود د اهی. سستادیا اهیس نیکه ماش دمید

. پشت سرم را به همان دمی. کامل چرخاوردمیتا ابد در ذهنم حک شود، اما نتوانستم. درش که باز شد تاب ن اهیس نیماش نیا

ماه.  نیفرورد يلباس ها و سرما یسیاز خ ایو بغض و  هیاز گر ایکردم. حاال  یرا حس م چسباندم. لرزش فکم ییگاه کذا هیتک

 ! این دنیا ي. روایدن نیا يها یهمه زشت يدستانم را بغل گرفتم و چشم بستم. چشم بستم رو

ش کند، همان خواهد باور یکس نم چیکه ه یدردناک یست. همان تلخ یآخر زندگ ندیگو یهمان که م ان،یخط، خط پا انیپا

 چرا؟ یدان یام! م ستادهیکه من ا ییجا نیجا. درست هم نیهم نجاست،ینود ا قهیسوت دق

 امروز اسطوره مرد. اسطوره من، مرد من، مرد! چون

**** 

خانواده اش، که اسطوره با  يها، نه از رنج مرگ اعضا یو ترکش عراق ریدشمن، نه از ت ییایمیش يمرد. نه از بمب ها اسطوره

کند. ما  یساقط م یاز هست يکشد. اسطوره را زخم خنجر خود یم ي. اسطوره را دشنه نامرددیآ یها از پا در نم یسخت نیا

 .میکش یرا م مانیون اسطوره هاست، اسطوره هایمد مانیکه نفس ها یی. مامیاسطوره کُش

نکردند. باورها و آرمان ها  تشیلب بست. حما .دی. قضاوت ها شندید ی. تلخدید يمهر یتاب آورد. سال ها، همه جوره! ب ییدا

 ی. باز بدیو اعتقاداتش را نخواستند. نه! بدتر! مسخره کردند. فقط لبخند زد. در به در غربت شد. حرف ها بابت رفتنش شن

 نیا ییا. دمیکش یم میآن که بشناس یرا ب مانی. اسطوره هامیکرد و ما اسطوره کُش وتباز قضاوت، اما سک ،یباز تلخ ،يمهر

. به خاطر دندیبه عشق آن ها جنگ ییو امثال دا ییکه دا یینبود. بچه ها نیزم رانیآورد اگر از فرزندان ا یچاقو را هم تاب م

 کشند. یو امروز اسطوره م دندیآن ها جنگ
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 .ییمرگه دا ،ییبه ناموسش. ننگه دا یرانیزد. رحم نکردن ا یگوشم زنگ م يتو شیصدا

 "از هزاران ننگ ماست. یکیتنها  نی. اییاست دا ادیز مانیما ننگ ها" نشستم. سیخ نیزم يرو

 دنیرا نشنوم. دور بودم، اما نه آن قدر که لرز نیجانسوز نشم يضجه ها يرا برگرداندم. دور بودم، اما نه آن قدر که صدا سرم

 .نمیرا نب ییزندا ياه ختنی. دور بودم، اما نه آن قدر که خاك بر سر رنمیو شاهو را نب اکوید يشانه ها

شهر  دیدانستند چه از دست داده اند. امروز با یکه نم یبودم از مردم نیغربت مرد و من چقدر دل چرک يمرد. تو بیغر ییدا

. که ییزدند. نه به خاطر مرگ دا یو زار م ختندیر یخاك بر سر م دیپوشاندند. شهر را؟ نه، کشور را! امروز همه با یم اهیرا س

اش، عزادار مرگ  یاش باشد. عزادار فرزندکش یعزادار خواب خرگوش دیبا رانی. ايبود از هر چه عزادار ازین یاو بروح بزرگ 

 .شیاسطوره ها

 آخ خدا!  ،يدار يبود و تمام. آخ خدا! عجب صبر یابانینداشت. علت مرگش نزاع خ ییدر مزار شهدا هم جا یحت ییدا

پوش نبود، اما  اهیس رانیکردند. ا یسرد قبرستان را ترك نم يلحظه هم فضا کی اهیس يرا رو به آسمان گرفتم. ابرها سرم

مطهر کنند.  ردیخواست جسم اسطوره را در بر بگ یکه م یو خاک زندیگفته بود ببارند. اشک بر شیبه ابرها ییخدا به احترام دا

دو پا گرفته و به افسوس از ندانم  انیاز آدمرا  یدانست چه کس یکرد. فقط خدا م یم كمرد را در نیانگار تنها خدا عظمت ا

 کردند. یم هیگر شیهمان آدم ها، ابرها يکار

هم مردانه،  اکویکرد و د یرا ترك نم اکویآغوش د يلحظه ا نیبه جماعت اندك حلقه زده دور قبر نگاه کردم. نشم دوباره

 همسرش. يخاك کرد و کوه شد برا ییرا با دا شیها يدلخور

 باز کرد.سر  يدیجد بغض

 .يبا مردنت هم کارا رو درست کرد یمرگت هم چاره ساز بود. حت یحت ؟ییدا ینیب یم -

 .نیشماره پالك ماش کیشماره تلفن بود و  کیمشتم را باز کردم.  يشده تو سیخ کاغذ

هزار  ي. روزشکونن ی. انقدر دلت رو نمیهست یدونن تو ک یهوات رو دارن. اون ور م شتری. اون طرف بییدا يراحت شد -

زنن. اونجا خود خدا هوات رو داره. اونجا مادرم مواظبته. بابام کنارته. خوب شد  یبار با حرفا و طعنه هاشون به قلبت خنجر نم

 تو نبود. يجا نی. زمیکه رفت

 . آخ!دیفهم یو حوادث بد را قبل از وقوع م دیکش یکه بو م یقلبم! آخ از روح آخ

 ییرانی. ارمیگ یمنم انتقام تو رو م ،یگرفت ایکه تو انتقام خون پدر و مادر منو از عراق ين طوراما به روح خودت قسم، همو -

 گذرم. ینم ،ییگذرم دا یتره. خونش مباحه. قتلش واجبه. من ازشون نم فیهم کث یکشه از عراق یم ریشمش یرانیا يکه رو

 د. داد زد.. رعد زد. برق زدیشد آسمان غر ختهیقبر ر يکه تو یخاک نیاول با

دونست  یم دیآفر یداشت انسان رو م یهاش. به نظرت وقت دهیخداست. دلش گرفته از آفر ادیفر يصدا نیا ؟ییدا ینیب یم -

 د؟یدونست و باز آفر یم م؟یشیبدتر م وونیدونست از ح یکار کنن؟ م یقراره چ

 .دیلرز ی. تمام تنم مدمیلرز
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 نبود؟ فیح ؟ياریبه جاشون آدم ب که يرو منقرض کرد ناسورایآخه خدا نسل دا -

 .دیکش غیج ییزندا

 .نیزی. خاك نرنیزینــــه! نر -

 زدم. پوزخند

دونه  یمرده. م نیا ونیدونه چقدر مد یخاك م نیرفته. ا شیبه مهمون یدونه ک ی. خاك قدرشناس تره. مییزندا زنیبذار بر -

 یمرد بد تا نم نیخاك با ا نیرو خاك کنن. ا یی. بذار داو خون دل خورده ختهیش چقدر عرق ر زهیمرد واسه هر سنگر نیا

 خاك! نیا يرو ز. امان اهیبهتر يایخاك دن نیا ریکنه. ز

مشت فشردم و رفتم. رفتم تا اسطوره کش ها را به خاك و خون بمالم. رفتم  ينداشتم. کاغذ را تو يآن جا کار گری. دبرخاستم

 خاك ادا کنم. نیرا به ا نمیتا من هم د

 

 : اکوید

 !ییسالم دا -

 اسمش گذاشتم. يو گل را رو ختمیر دیسف يسنگ ها يو گالب را رو آب

 اوضاع رو به راهه؟ ؟ییدا یخوب -

 .دمیکش آه

 .نجایآروم تر از ا یلی. خنجایبهتر از ا یلی. خیاما مطمئنم که خوب ،یزن یحتما هست. درسته که حرف نم -

 .دمیسنگ کش يرا رو دستم

و  دمیبر یم ایکه از دن ییکنم. مثل همه روزا فیاما اومدم خودم واست تعر ،ینیب یدونم که م ی. ميشنو یدونم که م یم -

 دارم که بشه باهاش حرف زد؟ ویاما من به جز تو ک ،ي. غصه بخوریش تیخوام اذ یآوردم. نم یبه تو پناه م

 را بغل کردم. مینشستم و زانوها کنارش

ذارن. باالخره داغ از دست  یلحظه هم تنهاش نم هیحالش بهتره. نگرانش نباش. بچه ها  ییخوب رو بدم. زندا ياول خبرا -

 بره. یهم زمان م یلی. خمیبره تا هممون عادت کن ی. زمان مستین يزیدادنت کم چ

 جمع شده بود. نهیس نیا يآه تو چقدر

خواد. ترفندت چاره ساز  یاز بچه م شتریکه منو ببهش ثابت کرده  میکه از هم دور بود یدو سه ماه نیا گهیخوبه. م نمینشم -

حرفاش  نی. بدهیترس ییجورا هی نایرو بدونن. اما در کنار ا گهیاز هم دور شن تا قدر همد دیآدما با یگفت یکه م نی. اییبود دا

 یکنه پشتش خال یتونسته سر کنه، چون دلش به تو قرص بوده، اما حاال حس م یم یهر آدم ونبد يتو بود ی. تا وقتدمیفهم

 یتونم همه جوره بهت اعتماد کنم. تو چ یکه م یهست يبعد از بابام تو تنها مرد گهیش غلطه، اما م سهیدونم مقا یشده. م

راحت باشه.  التیخوام خ یدونم. فقط م ی! نمیتو رو واسه زن و بچه ت پر کنم؟ ه يتونم جا یمن م ؟ییدا یکن یفکر م
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 یکه خودش بخواد رو چشم من جا داره. مطمئن باش من قصد انتقام گرفتن از امانت ی، تا وقتکه برگشته یلیبه هر دل نینشم

 .ستیکس ن چیسر ه یمنت چیکه زنمه. پس ه نیکه دختر توئه. به خاطر ا نیتو رو ندارم، چون دوستش دارم. نه به خاطر ا

 ش است سخت بود.دانستم منتظر یکه م يزیاالن هم، حرف زدن در مورد چ نیهم یهم، حت هنوز

و  یدونم نگرانش ی. مادینم نجایو اون ا یدونم چشم به راهش ی. ميبشنو اریکه از دان يو منتظر يدونم سکوت کرد یم -

 بگم؟ یچ م؟یبگ یده، اما آخه چ یبهت نم يخبر چیکس ه چیه

 افکنده بود فشار دادم. هیسا ییکه بر قبر دا یسرم را به تنه درخت پشت

خواستن بهش تجاوز  یکه م ی. موقعيتو خونه و اون بالها رو سرمون آوردن نبود ختنیر ایکه عراق یوقع. مییدا ينبود -

موقع  دنمون،یخواب ابونایموقع خاك کردنش، موقع گوشه خ ان،یموقع مردن دا مون،ی. موقع فرارمون، موقع در به دريکنن نبود

فرستادمش  یکه به زور م یتو حلقش، موقع ختمیر یر غذا رو مکه به زو ی. موقعییدا ينبود دنمونیکفش و لباس پاره پوش

لحظه  ي. اما من بودم. تويبردمش دکتر، موقع بلوغش، بزرگ شدنش، شکل گرفتنش نبود یکه با التماس م یمدرسه، موقع

 خراب تره. شهیحالش از هم اریدونم که دان یو االن خوب م شیبه لحظه زندگ

 شدند؟ یاشک م یکردند؟ ک یسر باز م یکهنه ک يبغض ها نیا

رو. با  اریدان یحت ،يکرد یخودت م فتهی. همه آدما رو شیوابسته شده بود. خب تو هم مثل خودش مهره مار داشت یلیبهت خ -

 یحت ،یرو شناخت اریداشت، تو دان شییتنها لهیکه به پ يکه به آدما داشت، با همه عالقه ا یهاش، با تموم نفرت ینیتموم بدب

 رممکنیغ هیعاشق بشه.  يداد ادیموثرتر از من! بهش  یحت فیاز من. کمکش کرد شتریب یحت ،یمن! دستش رو گرفت بهتر از

با  يداد ادی. بهش رهیرو بپذ تاشیمسئول يداد ادی. بهش رهیکه احساسش رو بپذ يداد ادی. بهش يرو واسش ممکن کرد

 تا ... يدیترساش رو به رو بشه. کنارش خواب

 نامرتبم گم شد. يها شیر انیسر خورد و م ی. اشکرا بستم چشمم

و باز  يکرد يو پدر يپدر شد ده،یپدر ند اریدلخوش شده بود. واسه دان یکی تیدل بسته بود. به حما یکیبعد از سال ها به  -

 یم اشیاز تلخ شتریب شیزندگ ينایریشد، ش یخاطرات بدش داشت کمرنگ م د،یکش یکه کابوساش داشت ته م یدرست وقت

و  دینفر اومد و تنها نقطه سف هیرو واسش تکرار کرد.  خیه نفر اومد و تاریچشمش پدرش رو کشت.  ينفر اومد و جلو هیشد، 

 نباش؟ حالش خوبه؟ اریبگم نگران دان يانتظار دار یطیشرا نیکرد. تحت همچ اهیسالم روحش رو س

 گذاشتم. میها قهیشق يرا رو دستانم

. االنم سکوت کرده و ختیقطره اشک هم نر هیکه افتاد سکوت کرد و  ییود در برابر تموم اتفاقاهمون موقع هم که بچه ب -

. به رهی. باشگاه مرهی. سر کارش مستیزد، حاال همونم ن یروز چقدر حرف م ی. فکر کن قبال طزهیر یقطره اشک هم نم کی

و دادگاه که ... آخ  ي. از بس رفته پاسگاه و کالنتراما داغونه ره،یگ یخوره. دوشش رو م یگرده خونه. غذاشو م یموقع برم

 يگرفتن! کاش من به جا یازمون نم ي! کاش تو رو هم با نامردیرفت ینم يجور نی! دلم واسه داداشم کبابه. کاش اییدا

 کشه. ینم گهی. دلهیتکم گهیفوله. د گهید اریبودم! دان اریدان
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 کرد. یم ادیکرد. فر یکرد. فغان م یم دادیدر دلم ب غصه

ندارم. انگار همه  یتیشکا چیروزا انقدر همه بدحال و خرابن که جرات ه نی. تو رو هم ناراحت کردم، اما اییببخش دا -

واسه حرف زدن و سبک شدن ندارم. هنوزم که  نجایبه جز ا ییجا چیذره خم بشم و اونا هم بشکنن. ه هیچشمشون به منه تا 

هست. اون  ییگم خوبه دا یم شمیراحت بلند م الی. با خیکنم هست یم رفک شمیم ردایروزا که از خواب ب یهنوزه بعض

 ندارم. بانیپشت گهیتنهام. د گهیکه د فتهیم ادمیکه نه.  فتهیم ادمیکنه. بعد  یدرستش م

 لبم نشست. يآن همه بغض و اندوه لبخند رو انیم ناگهان

 البته به جز شاداب. -

 را پر پر کردم. شیگ هاگل در دست گرفتم و گلبر يا شاخه

اون خونه تا االن هزار بار  ياما اگه شاداب نبود ستون ها ،ییشه دا ی. باورت نميایکم سرحال ب هیاز اون بگم واست تا  -

مراقبت از  ،ییو زندا نیاز نشم يکنه. پرستار یم تیریداره اوضاع رو مد یذره بچه با چه قدرت هی نیا یدون یبود. نم ختهیر

 یم یدگیخونه رس يکنه. به اعضا یم يکنه. خونه دار یم يتنه مهمون دار هیشاهو و قوت دل من.  ينگ صبور. ساریدان

رو پابند  اریدان يچطور یدون ی. نمارهیلحظه هم خم به ابرو نم هیخوابه.  یاز همه م رتری. شبا ددارهیکنه. صبحا زودتر از همه ب

که شادابش گشنه  ادیخوره. م ینم یچیاون ه وندونه شاداب بد ی، چون مرسونه یکرده. هر جا باشه واسه شام خودش رو م

خوابه.  یو بعد م ششیمونه تا شاداب بره پ یشنوم. منتظر م یصداشون رو م یتو اتاقش، اما گاه رهینمونه. درسته زود م

که  اشهخودش اون قدر گرفته ب دیکردن و ادامه دادن داره. شا یواسه زندگ يا زهیانگ هی اریبار، دان نیخوشحالم که حداقل ا

منه. نظر تو  دیقلبشه، چشمشه و تنها ام اره،یکشه. شاداب نفس دان یکه داره به کمک شاداب نفس م نمیب یندونه، اما من م

اگه  یکن یکنه؟ فکر م شیبتونه به بچه دار شدن راض یکن یفکر م ار؟یرو لب دان ارهیتونه بازم خنده ب یشاداب م ؟ییدا هیچ

. گفته بود من هیمزه دهنش چ نمیبکشه تا بب شیگفتم بحثش رو با شاداب پ نیدونم. به نشم ینم شه؟یشه حالش بهتر م بابا

 یرو رام م اریکنم باالخره دان یکه فکر م دمیدختر د نیاز ا بیغر بیعج يزاینه. اما من اون قدر چ اریدان یعاشق بچه م ول

 ؟یگیم یچ ؟ییکنه. ها دا

 نیاز ا دیرا شانه کردم. با میبه صورتم زدم و موها یرفت. برخاستم و خاك لباسم را تکاندم. آب یبه غروب م کم کم رو دیخورش

من  يمن محتاج بودند. جنگ هنوز هم برا یستادگیکه هنوز به ا ییآدم ها انیگشتم. م یشهر برم ياهویخاموش به ه يفضا

 ده اش، همچنان مجبور بود بجنگد.حراست از خانوا يبودم که برا يادامه داشت و من سرباز

 

 شاداب:

 .ییسالم دا -

 گرد و غبار.  ياز ذره ا غی. دردمیقاب عکس کش يرا رو دستمال

 .یلیخ ه،یخال یلیجاتون خ -
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 شب هم گذشته بود و ...  مهینگاه کردم. ساعت از ن اریدان یخال يجا به

 یم دیدونم با یدر حد شما نبود. م ایدن نیتو ا ینم زندگدو ی. منیدیکش یکه م ياز اون همه درد نیدونم راحت شد یم -

 .نیرو داشت اقتشیکه ل ییبه اونجا نیرفت

 چشمه ام مانده باشد، اما هنوز هست.  يتو یاشک دینبا عتایکرده ام که طب هیروزها گر نیقدر ا آن

 ! نیرفت یکاش نم یول -

 شدم.  رهیخ اریپولم را درآوردم و به عکس دان فیک

 .نیرو هم با خودتون برد اریو دان نیرفتچون  -

کرم مرطوب کننده را  یکرد. مالفه را کنار زدم و بلند شدم. در قوط یگذاشتم. دستانم گز گز م یپاتخت يعکس را رو قاب

 آب بود که ...  يروزها انقدر دستم تو نی. ادمیپوستم مال يرو يادیبرداشتم و مقدار ز

. شما نیدیرس یم اریشما به داد دان یطیطور شرا نیتو ا شهیدونه. هم یکس نم چی. هییاکار کنم د یچ دیدونم با ینم -

 باشه؟ یبه ک دمیاالن ام یول ن،یکرد ی. شما آرومش منیزد یباهاش حرف م

 ساعدم پخش کردم.  يشد. کرم را رو شتریدستم ب سوزش

 دمیشا ایمرده  اکویکرد د یکه فکر م یت مثل وقت! درسنیسالم و خداحافظ، هم هی! یچیماهه که باهام حرف نزده. ه هی -

 کنم. ی. دارم دق مییکنم دا یبدتر. دارم دق م

 را هم چرب کردم. تمام بدنم کم آب و خشک شده بود.  میبازو

ترسم نگاشون کنم.  ی. میقاط اهی! االن بدتره. مثل ذغال گداخته شده. سرخ و سیخال اهچالیس نیع ادتونه؟یچشماش رو  -

 !یلیدارن. ترسناکن، خ یبیل عجحا هی

 و پسم زد.  امدیپوستم کنار ن یسیبا خ ی. چربدمیچربم را به صورتم مال يها دست

گه،  ینم یچیکنه. ه یکنم قبول نم یالتماسش م ی. هر چنیرو زم ندازهیداره م یبالش برم هیبشم.  کشیذاره نزد ینم -

 .ارهیسرم ب ییدونم. نگرانه تو خواب بال یمن م یول

 اشک آتش گرفتند.  يترك خورده ام از شور يها لب

روند چقدر  نیکنم چشماش بازه و زل زده به سقف. به نظر شما با ا یهر بار نگاش م نه؟یخوابه که کابوس بب یمگه م یول -

 حواستون هست؟ ن،یکه اون قدر دوستش داشت ياریبه دان ؟ییمونه؟ حواستون هست دا یچقدر زنده م اره؟یدووم م

 ی. نمندیرا بب میخواستم اشک ها یگذاشتم و به تخت برگشتم. نم شیرا سر جا ياستوانه ا یقوط عی. سردمیدر را شن ياصد

 دوشش. يشوم رو يخواستم من هم بار

کرد. من دلتنگ شوهرم بودم. من دلتنگ آغوشش بودم.  قرارتریعطر تلخش دلم را ب ي. بودیکش نییدر را پا رهیدستگ آهسته

 د؟ید ینم یعنیحبتش بودم. من دلتنگ م
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زنم و نه پلک  یدانست تا نباشد نه لب به غذا م یکه خوابم. م نیو حرکت نکرد. حتما تعجب کرده بود از ا ستادیلحظه ا چند

آهسته تر  شهیرا عوض کرد و به حمام رفت. مسواك زدنش هم از هم شیکه چراغ را روشن کند لباس ها نیبه خواب. بدون ا

 د؟ید یهنوز مرا م یعنینشوم؟  داریمهم بود که ب شیباز نکرد. برا ادیا هم زآب ر ریبود. ش

نشود،  تیتشک انداخته بودم که کمرش اذ شیتخت که شد قلبم ضربان گرفت. منتظر بودم بالش را بردارد و برود. برا کینزد

 نیا يایکردم دن یشد و حسش م یمن م کیبرداشتنش نزد يگذاشتم. همان چند لحظه که برا یاز عمد بالش نم شهیاما هم

 ساخت. یمرا م يروزها

 .دارمی. نکند بفهمد بدندیپر یم میکردم، اما دور شدنش را نه. پلک ها یاش را حس م یکی. نزددیطول کش انتظارم

 اریگونه ام گذاشت. دان يبود؟ دستش را رو دهیرفت. نشسته بود؟ نفسش به صورتم خورد. دراز کش نییشد و پا نیسنگ تخت

 بود؟

  ؟يقهر ؟یکن ی. چرا چشمات رو باز نميداریتو که ب -

داد. آن قدر که سخت بودند و پاس  یمزه م شتریب ستیاز صد تا ب شانیدرس ها بود که ده قبول یبعض یدوران کارشناس يتو

 یرو برد م ی. همان ها که وقتمیحکم همان ده را داشت برا اریسه جمله دان نی. ادیرس یممکن به نظر م ریکردنشان غ

 کردم. یبغض م یاز خوشحال دمشانید

 . دمشانیبوس دیرس میلب ها یکیکه انگشتانش به نزد نیباز نکردم، اما به محض ا چشم

 ؟يکرد هیگر -

 رفته بود.  ادمیهم  شیتن صدا یحت

 ؟یکن یشاداب؟ نگام نم -

گرما  نیاش چسباندم. نه ا نهیحرف سرم را به س یها خواب بود چه؟ ب نی. جرات نداشتم چشم باز کنم. اگر همه ادمیترس یم

 شد؟ یشد؟ م یخواب که گرما و سرما حس نم يتوانست خواب باشد. تو ینم

 .دیرا بوس میگردنم عبور داد و موها ریحرف دستش را از ز یکه او هم ب دیام را فهم یکنم عمق دلتنگ فکر

  ؟يخسته شد -

زد تا ابد  یاز آن دلتنگ بودم. اگر فقط حرف م شتریخواست. خلوتمان را، اما ب ی! دلم خانه مان را مادیز یلیبودم. خ خسته؟

 کردم. یتحمل م

 شه تنهاشون گذاشت.  ینم ی. گفتيخودت قبول نکرد م،یاول گفتم برگرد يمن که همون روزا -

 دستم را گرفت. گرشیو با دست د دیرس میبه بازوها نوازشش

 . يهمش تو آشپزخونه ا سرته. يدستات خراب شدن. همش روسر -

 را بشنوم. شیخواستم صدا یخواست حرف بزنم. فقط م ینم دلم

 . یزن یو حرف نم ياالنم که قهر کرد -
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 فهمند. یزن را نم کیسکوت  یگاه معن چیخوانده بودم که مردها ه یی. جاستیدانست که سکوتم از قهر ن ینم

  ؟ياز من دلخور -

 .دیآه کشسوالش منتظر جواب نشد.  نیا يبرا

 . ستین یکه باشه، زندگ یهر چ یکوفت نی. اسم ايحق دار -

 د؟یفهم یاش چسباندم. دلم تنگ بود. نم نهیراست صورتم را محکم به س مهین

 ! ستیباشه، شوهر ن یاسم منم هر چ -

 زخم خورده از بغض گفتم: یی. با صدااوردمیرا تاب ن یکی نیا

  ؟ياریدان -

 شد. ریسراز میرا باال گرفت. اشک ها سرم

 بگو.  -

 گونه زبرش گذاشتم. يرا رو دستم

  ؟يشام خورد -

 .گریزد د ینا نداشت. همان پوزخندها را هم نم لبخندش

  ؟ی. تو چستمیگرسنه ن -

 فضا را ترك کنم. نیخواستم ا یماه باز مرا به آغوشش راه داده. گرسنه بودم، اما نم کیشد بعد از  ینم باورم

 منم.  -

 را پاك کرد. میها اشک

 . انیاز پس خودشون برم گهید نایخونه. ا میگرد یفردا برم -

 کردند. یبستند و چراغان سهیرا ر دلم

  ؟ياریدان -

 هوم؟ -

 امشب؟  ياومد ریقدر د نیچرا ا -

 شد. نییباال و پا قیدم و بازدم عم کیاش با  نهیس

 بودم.  يکالنتر -

 وقت شب؟ نیتا ا -

 شد. هول کردم.  زیخ میو ن دیکش رونیسرم ب ریرا از ز دستش

 کجا؟ -

 لب گفت: ریز
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 رو گرفتن.  ییدا يقاتال -

 آورد. یرا م ییبار بود که اسم دا نیماه، اول کینزنم. بعد از  غیدهانم گذاشتم که ج يرا رو دستم

 . ییمنو خواستن واسه شناسا -

 گردنش گذاشت. يدو دستش را رو هر

 خب؟  -

 را چنگ زد. شیموها

 ودشون بودن. خ -

 بود. شانه اش را ماساژ دادم. نیباز شدن زبانش ا لیدل پس

 خوبه. خدا رو شکر.  یلیکه خ نیا -

 بغلش زد. ریو بالش را ز برخاست

 آره.  -

 تشک انداخت. خودش را هم. يرا رو بالش

 امشب بتونم راحت بخوابم.  دیشا -

بود؟ خواستم اعتراض  نیماه هم کیتمام سهم من بعد از  ن؟ی. همکه گلوله کرد و بغل گرفت نگاه کردم ییحسرت به پتو با

 رد؟یبگ میمن تصم يخواست به جا یم یکند؟ تا ک يخواست دور یم یکنم، اما لجم گرفت. تا ک

 بود. اریداشت اما هنوز هوش یخواب و خستگ شی. پشتش به من بود. صدادمیحرص تخت را ترك کردم و کنارش دراز کش با

 دختر خوب.  برو سر جات -

 و دستم را دور شکمش انداختم. دمیپهلو خواب به

 . نجاستیجام ا -

 گفت. يحوصله ا یب نچ

 نکن.  تیشاداب خانوم اذ -

 دیدانستم او هم دلتنگ من است با یگرفتم. حاال که م یپسش م دیخواستم و با یرا م گاهمیآمدم. من جا یحقم کوتاه نم از

 شکستم. یحصار را م نیا

 شوهرم بخوابم. گناهه؟  شیخوام پ یرت دارم؟ مکا یچ -

 خط افتاده. یشانیدرهم، پ يگداخته، اخم ها ي. ذغال هادیچرخ

 پاشم برم تو هال بخوابم؟  ایماه کپه مرگمو بذارم  هیبعد از  يذار یم -

 به من نداشت. وگرنه ... یلیواقعا م اریاش نگاه کردم. دان يو بهت زده به صورت جد ناباور

 نداشت. دلم شکست. بد هم شکست. نشستم و آهسته گفتم: يا دهیکردم دلم نشکند، اما فا یردم درك کنم. سعک یسع
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 . دیباشه. ببخش -

 کرد. يبلند پوف

 شاداب!  -

 خواستم. حرفش را قطع کردم. ینم هیتوج

 نه اسم تو شوهر.  ه،یزندگ یکوفت نیحق با توئه. نه اسم ا -

 . امدیرا پس زدم. کوتاه ن را گرفت. با خشم دستش میبازو

 گوش کن. -

 . دیلرز یام م چانه

 یترس ی. که مفتهیواسم ب یاتفاق ی. که نگرانیبزن بیبهم آس یترس یگوش پره از بهونه هات. که م نیگوش کنم؟ ا یبه چ -

 گوشه قبرستون. میبفرست

 . دمیاش کوب نهیمشت به س با

که  ینیب یاز توئه. م يکه مرگ من دور ینیب یمن اون تخته. م که قبر ینیب یدروغه! همش دروغه! چون خودت م -

 دوست داشتن؟ يذار یرو م نی. اسم ایکن ینم يکار چیو ه ینیب یسکوتته. م لمیعزرائ

 شل شد. بلند شدم.  دستانش

نشده.  ریهم د . حاالیدون یم نویکردم ا ی. فکر مستمیکردن ن یی. من آدم گدايباشه. تنها بخواب تا هر وقت که دوست دار -

 .امینم گهیمن د يمطمئن باش تو هم بخوا

 .دمیرا شن مشیمال يصدا

 . یکن یتو غلط م -

 یشدم. غرور شکسته ام نم یبازوانش زندان انیکه افتادم. م دیرا. آن قدر محکم کش میرا گرفت و بعد مچ پا راهنمیبرداشتم. پ پا

 خواست آنجا باشم، اما دلم شل بود و دلتنگ.

 خوام برم.  ین. مولم ک -

 کرد. ینگاه م میمشت گرفته بود. خونسرد به تقال يگنجشک را تو کی انگار

 مگه دست خودته؟  -

 د،ی. انبساط عضالتم را فهمدیرا بوس میمرد را. گلو نیعذاب نده ا نیاز ا شتریگفت نکن. ب یکرد، اما دلم م یم یسرکش غرورم

 و همان جا زمزمه کرد: دیبوس چون فشار پنجه اش را کم کرد. الله گوشم را

 ترسم.  یم ؟یفهم یتونم. م ینم ؟یفهم ی. منهیبب بیچشمام آس يجلو گهینفر د هیمن طاقت ندارم  -

 چشمانم نگاه کرد. يتو
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بهت  يخوام باهات باشم و بعد مجبور شم تنهات بذارم. باور کن حس بد یمنه. نم يسالم بودن تو مهم تر از خواسته ها -

 کن.  باور ده،یم

 انداختم. نییرا پا سرم

 خب تنهام نذار.  -

 را پشت گوشم زد. میموها

 ندارم شاداب. اگه ...  یمن حال و روز خوب -

 لبش گذاشتم. يرا رو انگشتم

 . شتریب یلیخ ،یزن یم بیبهم آس شتریب يدار يجور نی. ارمیم یصد بار م یشب ،ییمن رو اون تخت، تنها -

 یدادم و وقت یحرکاتش را قورت م دهیتخت گذاشت. با چشمان در يو از جا بلندم کرد و رو افسوس سرش را تکان داد با

 تخت انداخت خودم را به آغوشش پرتاب کردم. يبالش را برداشت و رو دمید

 

 :اریدان

 !ییسالم دا -

 دت سرما داشت.به ش یشب زمستان مهیکتم فرو بردم. هنوز هوا کامل روشن نشده بود. باد ن بیج يرا تو میها دست

 .ییاومدم دا -

 پر قدرت و با صالبت! شهیبود. مثل هم ستادهیا میآن قبر نبود. رو به رو يکه تو یی. داننشستم

 !شیدو ساعت پ نیاما اومدم خودم بهت خبر بدم. امروز قاتلت رو اعدام کردن، هم ،یدون یدونم که م یم -

 د.هم آنجا بو دیشا ییرا رو به آسمان گرفتم. دا سرم

. اما من شیدیبخش ی. میگذشت یازش م يگفت اگه خودت بود یم اکوینه. د ای یهست یراض میتصم نیدونم از ا ینم -

مامان و بابا رو به رگبار گرفت. همون طور که هشت سال  يکنه. همون طور که قاتال یبه دزد ناموس رحم نم ییگفتم نه. دا

 فیکه به ناموسش رحم نکنه از کفتار هم کث یرانیا یبودن. خودت گفت بدترهم  ایکه از عراق نایرحم نکرد. ا ییعراق چیبه ه

 تره.

 ضربه زدم. میپا يجلو زهیسنگر به

مرد زخم  هی. من ستمین یکه نبود. منم جهان پهلوان تخت يهند لمی. فمی. نه من، نه شاهو، نگذشتییاز خونت نگذشتم دا -

بار  هیبار منم طعم انتقام رو بچشم.  هی. بذار يخودیو ب يو نخود ي. از خوددهیکه از اول عمرش از آدما کش یکیخورده م. 

 !تونیکینشده. حداقل  مالیپا تونیکی. بذار حس کنم حداقل خون رمیبگ روشده خانواده م  ختهیر يانتقام خون ها

 نشستم. میزانوها يرو
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نفر کمتر مزاحم  هیکشور کم شد. حداقل  نیسر ا اسطوره کش از هیفکر کن که حداقل شر  نی. به اییباش دا یتو هم راض -

کمتر. مگه  یمعتاد بنگ هیکنه.  یم جادیا یکشه و نا امن یشهر چاقو م نینفر کمتر تو ا هی. حداقل شهیکشور م نیا يدخترا

 شه؟یم یچ

 .دمیتمام وجود از ته دل آه کش با

درسته که تا لحظه آخر نفرت از وجودم نرفت، درسته که به  د،یچشمام جون داد و پاهام نلرز ياعتراف! درسته که جلو هیاما  -

و نگاه  ستادمیاما من ا اوردنیو شاهو روشون رو برگردوندن و طاقت ن اکوی. درسته که دستمین مونیکارم معتقدم و پش یدرست

 ... یکردم، ول

 هم فشردم. يرا رو چشمانم

همه  نیاز ا دهیچه فا ؟ییدا دهی. چه فایستین گهی. تو که ديگرد یبر نم گهیتو که د ده؟ی. چه فاییحالم خوب نشد دا یول -

 همه جنگ اعصاب؟ نیاز ا دهیچه فا ؟یدوندگ

 ! یه

که  شهیم یچ یدونست یشده. انگار خودت م اهیس گهینداشت. بدون تو که کال د یکه از اولشم رنگ ای. دنییدلم تنگته دا -

 ...چون اگه اون نبود  م،یتو زندگ يشاداب رو آورد

. تنها يحرف دار یدونم کل یبرو. م". گفت امدیو دستانش را بغل زده بود. با من ن ستادهیا نیکنار ماش اکویرا چرخاندم. د سرم

 "بهتره. نیباش

اون بود که منو سرپا نگه داشت. هممون رو سرپا  شهیبه من، اما مثل هم شیسپرد ش؟ینیب ی. مییهم اونجاست دا اکوید -

 انیاون جر يرگا يتو شتریکنم خون تو ب ی. فکر ماوردیخم به ابرو ن شهیاز همه داغون تر بود اما مثل همنگه داشت. خودش 

کس رو نداشته  چیکه ه یکیخودم و خودش.  نیع یکی. ارهیبچه از پرورشگاه ب هیخواد  یهم داره. م ییفکرا هیداره تا من. 

 . نگران نباش.یینکرده. خوبن با هم دا یهم فعال مخالفت نیباشه. نشم

 زدم. چشمک

 .دمیبخش یرو نم نیاز داداش منه. اگه من بودم عمرا نشم یالبته خوب -

 شد؟ یسردش نم ییگرفته بود. درد داشت. سنگ سرد را لمس کردم. دا میگلو

 میکرد یهم راضشاهو رو  دیتو باشه. شا کیخواد نزد یمونه. م یگفته که م ییاما زندا کا،یگرده آمر یماه برم نیشاهو آخر ا -

 م؟یباش ایپر دن هیکه هر کدوممون  میجا. مگه کال چند نفر نیهم ادیب

 نشست؟ نگران بودم سرما بخورد. ینم نیماش ينگاه کردم. چرا تو اکویبه د باز

 يکه تو يزنه. مثل همون شعر یهمچنان داره م یهمچنان ادامه داره. نبض زندگ یحق با تو بود. زندگ ییخالصه که دا -

 یم گهیدونه. شبا کنار همد یکس به جز شاداب نم چیکردم؟ ه دایگفتم دفترچه خاطراتت رو پ ؟ی. راستيفترت نوشته بودد
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و واسم حرف  ی. انگار هنوز هستدهیبهم آرامش م ییجورا هیآخه  ؟یش ی. ناراحت که نممیخون یو چند صفحه ازش م مینیش

 کنه. یدستخطت هم آرومم م ی. حتیزن یم

 شد. یتمام نم دمیکش یبد آه متا ا اگر

قدرت رو  يکه تا بود فی! حییدا فیکردم. چقدر زود از دستت دادم. ح داتیپ ریشناختمت. چقدر د ری. چقدر دییدا فیح -

خورم، چون  یحسرت م شتریخونم ب ی. االن که نوشته هات رو میهست یو چ یهست یدونستم ک یکه نم فیندونستم. ح

 .گهی. راست مییدا گهیفهمن. راست م یاز دست ندن نم تاآدماست.  تیخاص نیا گهیم اکویشناسمت! اما د یم شتریب

 بودم. شهیطلوع سبکبال تر از هم نی. در ادمیآمد. خند یکم کم باال م دیخورش

اومدن  نجایبه ا يمن اعتقاد م؟یچند وقت بود با هم حرف نزده بود یدون ی. فکم درد گرفت. خب مییچقدر حرف زدم دا -

خودم. هر روز و هر شب، اما انگار بازم  شیکنم پ ی. من حست میستیقبرستون ساکت و دخمه ن نیا يندارم. مطمئنم تو، تو

 برم. شاداب تنهاست. گهید یکنه، ول یقفل زبون رو باز م نجایحرف زد. ا شهیراحت تر م نجایبود. ا اکویحق با د

 .برخاستم

 امتی. تا خود قگمی. شاداب رو ميداد مینعمت رو به زندگ نیچون بزرگ تر ،يبود میاتفاق زندگ نیتو بهتر ؟ییدا یدون یم -

اما واسه من تو وجود شاداب  شه،یم یمعن یآدما با چ هیاز نظر بق یدونم خوشبخت ی. نمیی. باهاش خوشبختم داونمیبهت مد

 . ممنونم.ییجنگم. ارزشش رو داشت دابا خودمم ب یبه خاطرش حت يمجبورم کرد ه. ممنونم کییخالصه شده. ممنونم ازت دا

 برگ و بار درخت را نوازش کردم. یب تنه

 باش. میی. مراقب داامیبازم م -

 رفتم. اکویو به سمت د دمیچیبافته بود دور گردنم پ میکه شاداب برا یشال

 هوا سرده. ؟يستادیا نجایچرا ا -

 اش فرو برد. قهی يرا تو سرش

 خلوته. نگران بودم. یلیخ -

 ماند. یبرادر بزرگ تر بود و م شهیبزرگ تر، هم دربرا

 اونجا؟ ير یتو نم -

 را به دور دوخت. نگاهش

 م؟یجا حرفامو زدم. بر نینه. من از هم -

 فرمان نشست، من هم کنارش. پشت

 ؟يسبک شد -

 وارونه و آلوده را فرو دادم. يهوا

 اوهوم. -
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 کردم. نگاهش

 ؟یتو خوب -

 زد. لبخند

 کشه تا اون صحنه چوبه دار از ذهنم خارج شه. یمآره، اما طول  -

 گذاشت. میپا يزدم. دستش را رو پوزخند

 دونم داداش. ی. میکن یم یصحنه ها زندگ نیبا ا يدار ی. تو از چهارسالگیکن یفکر م یدونم به چ یم -

 فم؟از تکرار گذشته مزخر دهیاما چه فا "يا دهیند دنیکه طناب بود. سر بر نیا" میبگو خواستم

 . شاداب دوست داره.رمیبگ میخورده حل هیکن  دایجا پ هی -

 را تکان داد. سرش

 باشه. -

 آن ها. مقابل خانه توقف کرد. يخودمان، هم برا ي. هم برادمیخر

 ار؟یدان -

هر  توانند یآن قدر قدرتمندند که م یدستان بزرگ نیکردم چن یآمد. فکر م یبزرگ م اریکه بودم دستانش به نظرم بس بچه

هم بزرگ نبودند، اما همان  یلیکه دستم را گرفته بودند خ یدستان نیرا بشکنند. امروز ا يرا خم کنند و هر صخره ا یمانع

 .دمید یاش م یرگ و پ انیقدرت را م

ما  .میبرگرد يعاد یبه زندگ دیهمه وقت با نیبعد از ا گهی. ديکرد ییواسه دا یتونست یم يبسه. تو هر کار گهید يعزادار -

که پشت سرمونه بذار  ی. من تو رو، تو منو. هر چمیرو دار گهی. هنوز همدمییاما هنوز سر پا م،یاز سر گذروند يادیز يبتایمص

تا ابد  ییو دا انیمثل شاداب، مامان، بابا، دا یواسه خوشبخت بودن. خصوصا تو! با وجود زن میهمون جا بمونه. ما هنوز وقت دار

به شاداب برس. تو  شتری. بمیخونوادمون رو سرپا نگه دار میدار فهیما زنده ها واجب ترن. من و تو وظمونن، ا یقلبمون م يتو

کم خلوت حقشه.  هی ح،یکم تفر هی ،يکم شاد هیکرده.  يصبور یلیبهش فشار اومده. خ یلیشده. خ تیاذ یلیماه خ ازدهی نیا

 حقتونه!

 ها بود. نیاز ا شیب قیدانستم. شادابم اسطوره صبر و گذشتم، ال یم

 باشه. -

 دلگرم کننده و مختص خودش. يزد. از آن لبخندها لبخند

 که؟ یدون ی. ميهر وقت بخوا ،ي. هر جا بخواییمن تو یزندگ تیمنم هستم. تا ابد اولو -

برادرش  کرده بود. برادر من را رینبود. برادر من را روزگار پ یشدن به چهل سالگ کیاز نزد یاش ناش قهیشق يموها يدیسف

 کرده بود. ریپ

 دونم. یم -
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 زد. نییرا پا شهیرا گرفتم. ش شیزد و دست تکان داد. جلو یشدم. بوق کوتاه ادهیدست گرفتم و پ يرا تو میحل ظرف

 جانم؟ -

 مرده هاست. يبرا ریگفت د یم ییبود؟ نه! دا رید

 .یمرس -

 باال رفت. شیابروها

 بابت؟ -

 يهمه سال به خاطر من تحمل کرد. بابت کارگر نیکه ا یمن سوخت. بابت رنج يبه پااش که  یبابت؟ بابت جوان دیپرس یم

که سخاوتمندانه به من  يا هی. بابت کلدیکه به خاطر من کش ییها یبرهنه به خاطر من کرد. بابت گرسنگ يکه با پا ییها

که امروز  يا یوز بودم. بابت زندگکه امر يزی. بابت چغشیدر یو ب اوم. بابت حضور مدلمیتحص يها نهی. بابت هزدیبخش

 داشتم.

 .یبابت همه چ -

 از اشک بود. یچشمش ناش يتو برق

 داداش. ی. تو جون منستیتشکر الزم ن -

 پنجره را فشردم. لبه

 تو هم! -

 کمتر شد. شیموها يدی. حس کردم سفدیخند

آشپزخانه بود. پشت به من و در حال ظرف  يب توآمد. شادا یآب م يانداختم و در را باز کردم. چراغ ها روشن بود و صدا دیکل

را  شی. فشارش دادم و موهادیکش غیشدم و دستم را دورش حلقه کردم. تمام تنش تکان خورد و ج کشینزد نیشستن. پاورچ

 .دمیبو کش

 نترس منم. -

 زد. یدستم م رینوزاد تازه متولد شده ز کیمثل  قلبش

 .اریمنو دان یکُشت -

 ه اش چسباندم.ام را به گون گونه

 خواد. یدلم م -

 تند بود. شیداد. هنوز نفس ها هیتک نکیو کمرش را به س دیچرخ

 ؟يداریچرا ب -

 ام گذاشت. نهیس يرا رو شیرا در آورد و دست ها دستکشش

 تموم شد؟ -
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 . چشمم را باز و بسته کردم.دیکش ریت گردنم

 ؟یخوب -

 شده. يمن تکرار يجان دادن آدم ها چقدر برادانست صحنه  یکرد. نم یم دادیدر نگاهش ب ینگران

 خوبم کوچولو. -

 را باز کردم. شیموها ریبردم و گ دست

 لباس آماده کنم واست؟ ؟يریدوش بگ هی يخوا یم -

 .دمیپوست صورتش کش يدستم را رو پشت

 نه. -

 .يبخور ارمیب يزیچ هی نیپس بش -

 .دمیاش را بوس ینیشدم و نوك ب خم

 .دمیخر میحل -

 .دیو چانه ام را بوس ستادیپنجه ا يرو

 آخ جون! -

 آورد و گفت: رونیکمد ب يرا از تو نیخورد. شکر و دارچ زیدستم ل ریاز ز یماه مثل

 .فتادهیلباسات رو عوض کن تا از دهن ن -

ر مورد آن . حرف زدن ددیپرس یشد و سوال نم ینم اتییرا در آوردم و دست و صورتم را شستم. چه خوب بود که وارد جز کتم

 خواستم. یم ایبود که در دن يزیچ نیاعدام آخر

 زم؟یسرورم. شکر بر دییبفرما -

زد؟ مگر او هم مثل همه  ینبود؟ چرا غر نم یکرد؟ چرا شاک یو صورت قشنگش نگاه کردم. چرا اعتراض نم کیاندام بار به

 سال اول را نداشت؟ يحداقل برا ،ییایرو یزندگ کیتازه عروس ها انتظار 

 .یمرس زیبر -

 ضعف رفت. شیو دلم برا دمییخوردن با لذتش را پا میحل یچشم ریز

 دانشگاه؟ يریامروز م -

 اش را باال انداخت. شانه

 استاد راهنمام. شیپ رمیسر م هیندارم. فقط  ی! البته کار خاصدیشا -

 نرو. -

 آورد و گفت: رونیرا از دهانش ب قاشق

 بگه. ياریدان یچشم. هر چ -
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 شد؟ یدختر را دوست نداشت؟ م نیشد ا یم

 چرا؟ یپرس ینم -

 را کنار زد. کاسه

 خونه امر، امرِ سروره. نینچ. تو ا -

 حرف آمد. یو ب عیشدم. دستش را گرفتم و با خودم به اتاق خواب بردم. مط بلند

 چمدون کجاست؟ -

 .دیخند

 خونه بابام؟ میبفرست يخوا یم -

 .دمیرا کش لپش

 .ارمشیبگو کجاست بنکن وروجک.  یطونیش -

 کرد. یآوردم. دست به کمر نگاهم م نییکمد اشاره کرد. چمدان را پا ییقسمت باال به

 رو جمع کن. لتی. بدو وساستیاونجا نا -

 چرا؟ یگ ینم -

با من احساس  یزندگ يانقدر تو یعنیکرده بود؟  يزد. جا خوردم. چه فکر یدو دو م شیدرهم رفته بود. چشم ها شیها اخم

 کرد؟ یم یمنناا

 را کف اتاق رها کردم. چمدان

 ؟ياخم کرد يجور نیشده که ا رید یلیواسه ماه عسل خ -

 شرمنده ام کرد. شتریراحتش ب نفس

 ؟یگیراست م يوا -

 که به گونه ام زد از خجالت آبم کرد. يا بوسه

 چند دست لباس بردارم؟ م؟یمون یچقدر م م؟یریچند روز م م؟یریکجا م -

 نشاندمش. میپا يمن خودخواه مانده بود؟ بغلش کردم و رو زیچه چ يبه پا شاداب

 شاداب؟ -

 را دور گردنم انداخت. دستانش

 جون شاداب؟ -

 شدم. رهیچشمان پاك و روشنش خ به

 ؟یتو با من خوشبخت -

 !یسوال چرت چه
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 ه؟یچه سوال نیا -

 خوام بدونم. یم -

 صورتم را قاب گرفت. شیدست ها با

 آدم با نفسش خوشبخت نباشه؟ شهیه م. مگیتو نفس من -

 شتر؟یب نیاز ا یبودم و نفس شاداب! خوشبخت اکوید جان

 .دمیرا بوس شیگلو یفرورفتگ

 خواستم واست بسازم. ینبود که م يزیاون چ یزندگ نیدونم ا یازت غافل بودم. م یلی. خيشد تیاذ یلیسال خ هی نیتو ا -

 را نوازش کرد. میموها

 .يدممنون که تحمل کر -

 .دمیرا بوس صورتش

 .يممنون که موند -

 کوچکش را باال بردم و به لبم رساندم. دست

 .یممنون که تنهام نگذاشت -

 .دیام را بوس قهیگرفت و شق نهیرا به س سرم

 حرف نزن. يجور نینگو. تو رو خدا ا يجور نیا -

 تنش را قورت دادم. عطر

 ؟یبخش یمنو م -

 قلبش گذاشت. يدستم را رو کف

 جانیه شتمیپ یوقت نمت،یب یم یسال، وقت کی. هنوز بعد از نیقلب رو بب نیکه ببخشمت؟ ا يکار کرد یببخشم؟ مگه چ -

 .نی. طپشش رو ببشهیزده م

 راحت بود. شیکردن برا هی. چقدر گردمیاشکش کش يقطره ها يرا رو انگشتم

کنار  گهیمثل پدرم! اونا هم سال ها با مشکالت همد . مثل مادرم،ستمی. آدم تنها گذاشتن ناریدان ستمیمن آدم جا زدن ن -

 تو بود ... يبه جا یکه افتاد هر ک ی. با اون اتفاق وحشتناکینداشت یجا نزدن. بعدشم، تو که گناه یاومدن ول

 را صاف کرد. میدو ابرو نیانگشت خط ب با

 .زمیکنم عز یمن درکت م -

 یشوند ب یبه شاداب ختم م اهمیس يدانستم شب ها یاست. اگر مگذشته من  يها یمعتقد بود شاداب پاداش سخت ییدا

 راحت تر بود. زیشک تحمل همه چ

 خوشحال خانوم؟ یکن یم هیحاال چرا گر -
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 زد. لبخند

 آماده به خدمتن. شهی. اشکام همستیدست خودم ن -

 لرزانش زدم. يبه لب ها يا بوسه

 م؟یکجا بر يدوست دار -

 را پاك کرد. شیها اشک

 کنه. ینم ی. فرقیا تو بگهر ج -

 مخالفت. یقهر، کم یکم ،يلجباز یکرد. کم یم یگستاخ یگرفت. کاش کم یآتش م تیهمه مظلوم نیاز ا دلم

 .يریبگ میتصم دیشه. ماه عسله، تو با ینم -

 شکفت. شیلب ها غنچه

 سرما خسته شدم. نیخواد. از ا یگرم م يجا هیدلم  -

 تکان دادم. دییرا به عالمت تا سرم

 . ها؟میبخواب یچند ساعت هیقبلش  یباشه، ول -

 بلند شد. میپا يرو از

 .ي. خسته ايدینخواب شبیآره. د -

 و کنار خودم نشاندمش. دمیرا کش دستش

 شه. یبدون تو که نم -

 از کف دل اریاش اخت یشرم قشنگ و خواستن نیکرد و ا یم دشینگاه من سرخ و سف طنتیچقدر قشنگ بود که هنوز هم ش و

 ربود. یو عقلم م

ام بود.  نهیس يخواست. سر شاداب رو یرا م ییهم نگذاشتم. دلم دا يپلک رو ادیز یرغم خستگ یاما من عل د،یخواب شاداب

شب  کی خیمانده بود. به تار انیصفحه تا پا کیقدرت مانور نداشتم. دستم را دراز کردم و دفتر خاطراتش را برداشتم. تنها  ادیز

 قبل از مرگش!

 

 : ییدا

 کیخودم رو به اون روز نزد بیو عج ستمین گهیکه من د يکنه. روز یم دایدفتر رو پ نیا یکیروز  هیدونم که باالخره  یم -

. به دلش دهیرفتنش رو نشون م يکنه. نشانه ها یگفت چند روز قبل از مردن خدا به بنده ش الهام م یکنم. پدرم م یحس م

روزا من اون  نی. ارهیرو بپذ تیچقدر با دلش، با خودش، با خداش صادق باشه و واقع کهن بنده داره به او یبستگ گهی. دندازهیم

خواد.  یخواب راحت م هیوقته که دلم  یلیواسه فرار از مرگ ندارم. خ یلیدل چیو اون قدر خسته م که ه نمیب ینشانه ها رو م

 یکه ناگفته م ییمونن. حرفا یکه ناتموم م ییه. بابت همه کارا! اما دروغ چرا؟ دلم گرفتيداریخواب بدون ب هیخواب آروم،  هی
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خواد. بچه شاهو،  یرو سرجاش بذارم. دلم نوه م زیکاش هنوز فرصت بود تا همه چ يمونن. ا یم دهیکه ناد ییمونن. آدما

هام، نوه  چهکنار ب قشنگ یبازنشستگ هیهمسن و سالم.  يرمردهایخواد مثل همه پ یم یزندگ هی! دلم اریدان اکو،ید ن،ینشم

نداشت. اما شکر!  ي! روزگار از اول با ما سر سازگارفیباز کنم. اما ح یهام! پارك برم نوه هامو رو زانوم بذارم و واسشون بستن

 . آزاد و رها، از چون و چرا! ستین یبوده. اعتراض نیقسمت من هم هم

 رضا. شهیحق هم يداده  به

 ستم،ی. ناراحت نیدفتر خاطرات پونصد برگ نی. درست مثل همشهیرسه. داره بسته م یمداره به آخر  میدونم دفتر زندگ یم

 یهم م نوینبودن من واسشون سخت بگذره، اما ا يترسم روزا یکنه. م تشونیترسم رفتن من اذ ینگرانم! نگران بچه ها. م

که بعد  ییگردن. مثل همه اونا یبرم یدگکنن. باالخره به زن یفراموش م خرهگذره. باال یآسون باالخره م ایدونم که سخت 

 یآدم چیلنگ ه یگذره. زندگ یسخت، اما م دی. شاهی. رسم زندگاستیقانون دن نی. ادنیادامه م یبه زندگ زاشونیاز مرگ عز

 گفت:  یکه م يشاعر هی. به قول رهیراه خودش رو م ایمونه. دن ینم

 تنها بدون من؟ ست،یکه سخت ن يدید"

 ود، شب ها بدون من؟ش یکه صبح م يدید

 ینبض زندگ نیا

 زند! یوقفه م یب

 کند ینم یفرق

 من، بدون من! با

 گرچه سخت روزید

 هم گذشت امروز

 شود ینم يطور

  "بدون من! فردا

 

 انیپا

 

 

 

 

 

  93خرداد   : یینها انیپا
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  93خرداد انتشار در سایت نودهشتیا : 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member174921.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member121122.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member9963.html    ناظر :

  http://www.forum.98ia.com/member19234.html    : ویراستار
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