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  نام اوبھ
 

 کی فصل
 . درب آپارتمان از جا پراندمیصدا 
 یحت. ام باز کرده بودم،را بستمیمی قدوتری کامپتوری مانی کھ روییبھ سرعت تمام صفحھ ھا 

 بھی غری دانستم کھ مادر اصال از چت کردن من با پسرھایخوب م. ام چت با سامان رایھ پصفح
 ی نھ،خوشش نمای دارند ی درستتی ناشناس کھ معلوم نبود اھل کجا ھستند و ھوی ھای دیبا ا

 ھا در بھی آثار چت کردن با غرییگو.دمی کشمی بھ سر و موھای و دستستادمی انھی آی روھرو ب.دیآ
 ی و بھ جانم غر بزند،فرارردی بر من خرده بگلی دلنی مادر بھ ھمنکھی بود و من از ادایم ھوچھره ا

 .بودم
مادر چادر از سر گرفتھ بود و در حال جا بھ .دمی سرک کشرونیدرب اتاقم را باز کردم و بھ ب 

 چھ خبر مامان؟..سالم: با خنده گفتم. بودخچالی کوچک در سھی چند کییجا
چقدر !خدا رحم کنھ...یسالمت: کرد،گفتی مکی را بھ دھانش نزدی آبوانی لکھیمادر در حال 

 باال انداختم ی شانھ ایدیبا الق...  بشھی خواد چی باشھ،تابستون منی انھیاالن کھ آخر فرورد!گرمھ
ده ی و پفک خرپسی مثل چی آماده ای مادر خوراکنمی را نگاه کردم، ببحچالی کنار نتی کابیو رو

مادر . آمدمرونی از آشپزخانھ بدی ناامی اافھیطبق معمول با ق!  نھای با ان پر کنم تا شکمم را
 کدام را دوست چیکھ من ھ!ی سبزای دی خری مری شای. کردی نمدی من خرقھی مطابق سلچوقتیھ

 .نداشتم
 سفره یحت. لک بودی و بزی تمزیچقدر ھمھ چ. و کوچک نشستمیمی قدی ناھار خورزیپشت م 

 . زدندی میدی اش از حال رفتھ بودند و بھ سفی قرمز و نارنجی رنگھاگری کھ دیمی قدیزیروم
تا صبح از دل درد ...می کھ کلم پلو خوردروزید: گفتمیلی می درست کنم؟ با بیناھار چ:دیمادر پرس 

 ! دمینخواب
 
قدر سامان چ. دھمی ام گذاشتھ بود کھ چرا جوابش را نمی پی کلمیحتما تا االن برا. سامان افتادمادی

آنطور کھ از عکسش مشخص بود،پسر . بودمدهی دشی چند ماه پنیعکسش را ھم.را دوست داشتم
 ی داد،من از زنگ زدن طفره میاما ھر بار کھ شماره م. بودیی و خوش قدوباالپیخوش ت

 ....دی از عکس العمل مادر و شاشتری بدیشا: دمیترس یم.رفتم
 . متنفر بودنترنتیاو از ا 
 ست ی گفت پسر خوبیم. سامان را بھ من داده بود تا با او چت کنمی دیدا،ایچند ماه قبل دوستم،ل 

 یشنھادھای و پی ادبی آورد و بی و زبرت را در نمری زی دھی تا سالم مگری دی ھایو مثل نت
 .ستیناروا در کارش ن
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 ی و آنچنانیتانی پتانیختر چ دنی الی اش مطابق مافھی و قپی سامان را نخواستھ بود،چون نھ تدایل 
 سامان ی کھ حرفھادای بود و بھ قول لاتی فرضنھایالبتھ ھمھ ا! در بساط داشتیبود نھ پول و پلھ ا
 . کرده بود،فقط حدس و گمان بودنییرا در چت باال و پا

 ی می ام در محلھ سعادت آباد زندگییدا. ام بودیی بود کھ دوست دختردای پوشکی دختر شدایل 
 از یکی.دمی ترسیمن از معاشرت با پسرھا م.می با آنھا رفت و آمد داشتیکرد و ما ھر از چند گاھ

 فیعر شدن و قتل و تجاوز دخترھا تدهی از دزدمی کھ برای مادر بود و اتفاقاتی بزرگش حرفھالیدال
 کرد و یم بود کھ تمام اعتماد بھ نفسم را لھ میبای نھ چندان زگر،چھرهی بزرگ دلی کرد و دلیم

 . دادیتحت الشعاع قرار م
 بود اما ی و درشت اندامبایمادرم زن ز. بوددهی کشامرزمی داشتم و چھره ام بھ پدر خدابی عقابینیب 

 نور گری قوس دار ھم در وسط چھره ام کھ دی استخوانینیآن ب. و الغر و گندمگون بودمزهیمن ر
 خره قرار بگذارم و بھ خاطر چھره ام مسی کھ با پسردمی ترسی منی از اشھیھم!! نور بودیعل

 . دار شودحھیشوم و غرورم جر
 
 
 بھ روز شانیپھای تیبھ قول. بودندی ، ملوس و بھ روزبای زی ام،دخترھایی ،دختر دای و شاددایل

 دادند و دوست داشتند بھشان ی دانشکده شان بھ آنھا توجھ نشان میپسرھا.بود و تو بورس بودند
 مان و فوت پدرم،دور دانشگاه و درس خواندن را خط ی بھ خاطر وضع مالاما من. شوندکینزد
 کھ ی مادرم با شندرغاز مستمریوقت.بعالوه حوصلھ کنکور و درس خواندن را نداشتم. بودمدهیکش

 گری کرد،دی را فراھم محتاجمانی کرد و مای مری زور شکممان را سد،بھی رسیاز پدر بھ ما م
 ی کردم و نمی می احساس خال بزرگیسالگ٢٣در سن .مانده بود نمی درس خواندن براھیروح

 . باشمم،عقبتری از ھم سن و سالھانقدری ادیادانستم چرا ب
  

 درد و دلم را ی و او وقتدمی را ددای لیی کوچک خانھ دای بود کھ در مھمان٩٢ سال زمستان
!!  سامان چت کنم و او را بھ اصطالح تور بزنمی دی کرد تا با آبمی دل سوزاند و ترغمید،برایشن

  دوست شده بود ودای با لی شبکھ اجتماعکی قی از طرشیسامان چند ماه پ: گفتی مدای کھ لنطوریا
او دوست . پا فراتر از نت بگذاردای ندی نداشت او را ببالی خدایاما ل. خوشش آمده بوددایاز ل

خوابانده بود تا ھر موقع کھ الزم شد،در مواقع  خودش را داشت و ھمھ را در آب نمک یپسرھا
  از آقا باالسر و مردھاادی بھ ازدواج نداشت و زیخودش کھ اعتقاد. ازشان استفاده کندیضرور
 طالق گرفتھ بود و بعد یچون مادر او از پدرش بھ خاطر دست بزن و خانم باز. آمدی نمخوشش

 ی و مدی پوشی خورد و می ھم مدایل. رونق داشتی افتتاح کرده بود و کارش حسابیشیسالن آرا
 . کردی مادرش را خرج می و پولھادیچرخ

  
 بھ شدت دوست داشت ازدواج دایاما بر عکس ل.ی و دوست داشتنبایز: مثل او بودبای ھم تقریشاد

 ای. نبودندیی و زن دایی دالی مطابق مایاما ھمانھا .تک و توک خواستگار داشت.کند و مستقل شود
 . بچھ ننھ و وابستھ بودندنکھی اای سن باال بودند و شانیھایضبع
  

 را از انتخاب ی بگذارد و جماعتشی ھم قصد ازدواج نداشت کھ پا پ،زاوش،ی شادی پسر فعلدوست
 و مغرور بود ی از خودراضیاز آن پسرھا!ھوده،برھاندی بیدنھای خرینیری شوهیو رفت و آمد و م

 کرده بود کھ قصدش فقط و فقط ،شرطی با شادی و از ھمان اول دوستدی نازیکھ بھ پول پدرش م



 4 

 ی شانھ خالتی بار مسئولری از زی او باز نشود و بھ راحتی رویگری حساب دچی ست تا ھیدوست
 .کند

  
 کرد زاوش را ی مقی را تشوی کھ شادشانی دوستلیاوا. آن دو مطلع بودی شھرزاد از دوستییزندا

 و بھ ازدواج مانند ستی نی مسجل شد کھ او مرد اھلشانیما بعد کھ برا بھ ازدواج کند ،ایراض
 نشست تا ی شادی پاری کند،زی م،نگاهی شدن و روزمرگی و تکرارتی و مسئولیطوق بندگ

 یاما برا.دی ببخشاشی را بھ لقاپی سالھ خوش ت٣٠ آن پسر یبا او بھ ھم بزند و عطا ارتباطش را
 اگر ی عشق سھ سالھ حتکی دل کندن از ی ھر دختریبرا.  ھم سخت بودیلیخ!! سخت بودیشاد

 ی خواست و نمی نمیشاد. ستیکی ثمر ھم باشد،مانند جان کندن و رھا شدن در دره تاریب
 . گذاشتی کنار نمھای راحتنی را بھ اشی وجودمھی بود و او نشیدگ از زنییزاوش جز.توانست

  
 نکھی و من ھم با ادی نالی زاوش میھای باشک بازمی از قای روز را خوب بھ خاطر دارم،شادآن

 با نکھیاز ا. گفتمی دادم،از ترسم می بروز نممی از دغدغھ ھایزی اوقات چیتودار بودم و برخ
 . کردمی میی کنم و بعد نارو بخورم ،داستان سرایپسرھا دوست

  
 کرد، دور ی مرهی را خنندهی شده اش چشم بیزی رنگ آمی کھ ناخنھاییبای و زدهی انگشتان کشدایل

  ؟ی تو االن دوست پسر نداریعنی! نھال جون: گفتیفنجان قھوه اش حلقھ کرد و با ژست خاص
 تونم باھاشون معاشرت ینم! ادھای ننکھی نھ ایعنی! ادی یاز پسرا خوشم نم! نھ:  خنده گفتمبا

 ایالن؟یمگھ گودز ترسم؟ی می چیعنی!خجالت بکش:  با خنده گفتیشاد...  ترسمیم! سختمھ...کنم
  برق دارن؟

 شما لی فامنی درد انمیبذار بب!  ساکت باشقھی دقھی!یشاد: را بدھمی نگذاشت جواب شاددایل
 توچھ ؟بھیمگھ تو دکتر...خودت ساکت شو! برو: زدشی بھ پھلوی سقلمھ ای با دلخوریھ؟شادیچ

 !! دختر عمھ من چشھ
   نھ؟ای ی شیساکت م...اره دکترم:  کرده درشتش را براق کردشی چشمان آرادایل

 !!ی کردی سر کچل من و خودت رو دوا می بودبیحاال تو اگھ طب: گفتیدگی با رنجیشاد
دم اون ...یمغز کھ ندار!توش پر از آھکھ. خوادیسر کچل تو کھ دوا درمون نم:  دوباره گفتدایل

تمام عالم و آدمم جمع شن و بھت بگن ... تا جونت در آدانقدر دنبالش بدو...ی کنیزاوشو کھ ول نم
بھ   چھ برسھرمی گی نملی رو تحویکس... معلومھفمیمنم کھ تکل!  شنوهیطرفت قالتاقھ،گوشات نم

 ھمھ رو... کرباسنھی مردا سر و تھ نیمگھ مخم خلھ؟ا... ازدواج کنمای بشم قی بخوام باھاش رفنکھیا
... 

 کھ اون ارسالن خان قالت یاز وقت!آره مرگ خودت:دیر حرفش را بی با بدجنسیشاد 
  نھ؟! شدنی مردا اخگھیگذاشت،د

 بگو کھ نگران ؟منوی از کوپنت حرف زدشتریباز تو ب: دی کوبی نعلبکی فنجان قھوه اش را رودایل
 ی قریشاد... ی و خودت رو بھ باد بدی زاوشھ گولت نزنھ و ببرتت خونھ خالنی وقت اھیتوام کھ 

 بھت ماز کجا معلو!آره: پوزخند زددایل!  زنھیمن نخوام دست بھم نم!برو بابا:بھ سر و گردنش داد
 ی دوباریکیباالخره ... مونھی نمیتی جذابگھید... واسھ خودشھی عمرھیدست نزده باشھ؟سھ سال 

 ... کھ بھت گفتھ
جرم کھ ...حاال گفتھ باشھ:  اش تکاندی شلوار لی را از روتییسکوی بی تکھ ھایشاد

 ی نمیتی جذابگھیبھ قول خودت د... شھی مدهی کشنجاھای آخرش بھ ھمیباالخره ھر عشق...نکرده
 ... تنوع الزمھ! مونھ
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با . مانده بودمی کردم و ھاج و واج بر جای تعجب و دھان باز داشتم بھ مکالمھ آن دو گوش مبا
 یای عقب افتاده شان فقط منم؟دنیعنی حد با پسرھا باز است؟نی دو تا انی روابط ایعنی: خودم گفتم

  بھ دورم؟ای از دننقدری از تصورات من دور است و من انقدریامروز ا
  

 بعد قھیچند دق. و دوستش تمام شد و جو سھ نفره مان آرام گرفتی شادی گذشت تا جر و بحثھایکم
فکتون خشک ... رو ببر باالوهی ظرف منی اایب!یشاد:دی بھ گوش رسنیی از طبقھ پایی زندایصدا

 ... الاقلدی تازه کنیی گلوھی!دیشد از بس حرف زد
  

 بلند ی کرد،موھادی بھ دور خودش زد و رژ لب قرمزش را تجدی رفت،چرخنھی ای اول جلویشاد
 .دی دونیی رنگش را مرتب کرد و دو گاز محکم بھ آدامسش زد و بعد پایو نسکافھ ا

 ی منقدری دوست پسرش منتظرشھ کھ انییانگار اون پا! تورو خدا نگاه کن:ت کرد و گفی پوفدایل 
 ادیاز پسرا ز! گفتم کھ:دمی کشی آھم؟یخوب کجا بود:بعد رو بھ من کرد...  شھافھیمالھ و مواظب ق

 ری زدایل...  کنم کھ مسخره م کننی کارھی ترسم یم! تونم باھاشون دوست باشمینم...ادی یخوشم نم
 زنھ ی واسھ شون بال بال منقدری ای شادنی کھ انی کناینھ؟مگھ ا! یاعتماد بھ نفسشو ندار:خنده زد

اونم اگھ ... دارنشھی کم خرده شھیفقط !  ؟ھان؟اونا ھم آدمن واالی ترسی ھم ازشون میکیو تو 
 ...  شھی درست می داشتھ باشاستی و سیحوصلھ کن

 ی خوایتو نم...نمیبب:  ناراحتم نکند،گفتادی زکھیطور بھ صورتم انداخت و ی اجمالی نگاھبعد
 را جمع میھان؟ دست و پا... خوب سراغ دارمیلی دکتر خھیمن !  شھ ھای م؟خوبیدماغتو عمل کن

 می مستقدای بود کھ داشتم و لی نقطھ ضعفنی بدترنیا. انداختمریکردم و ناراحت و گرفتھ سر بھ ز
 ی رو تو کسیبی آدم عیوقت:می خواست بگویدلم م. آن گذاشتھ بود و فشارش داده بودیدست رو

 پول نداشتھ دیشا!  من قوس دارهینی کھ بمیری بزنھ تو روش؟بکوبھ تو صورتش؟حاال گدی بانھی بیم
 ن کنیچرا ھمھ فکر م!گھی مزخرف دلی ھزار تا دلای... داشتھ باشمتی معذوردیشا...باشم عمل کنم

 خراب مونی اوضاع مالدی کنن کھ شای نمنوی م رو عمل کنم؟چرا فکر اینی خوام بیقصد نممن از 
 ! رو الزم ندونھینی باغا نباشھ و عمل بنی مادرم اصال تو اایباشھ 

  
 ھیمن ! نیبب:  درنگ گفتی بدایل!  فکر نکرده بودمنیبھ ا... دونمینم: بر عکس حرف دلم گفتماما

 شیوضع خونوادگ... کنم؟اسمش سامانھشی بھت معرفی خوایم... خوب دارمیدوست نت
از من خوشش اومده بود اما اون .دمشی ھمھ حدسھ چون من ندنایالبتھ ا.ستی ش بدک نافھیق.ھیمعمول

 رو بھ ی معمولی آدمھانجوری من بشھ و من ای تونھ وارد زندگی نمیعنی. خورهینم بھ درد من
 چند مرده نیبب! کن و باھاش بچتادداشتی رو پشی اسکای دی ای خوایم. دمی راه نممیزندگ

... گھی دی شروع کنیی جاھی از دیباالخره با.دی با ھم بذاری قرارھی و بعدھا ادی خوشت بدیشا.حالجھ
 نرم افزاره ھی!  نھالیچقدر تو ساده ا:  زدی قھقھھ ادای ھست؟ لی چپیاسکا...خوب:فتم گدیبا ترد
 لپ تاپش رو ادی خانوم بی شادنیبذار ا!  مدهپیاالن اسکا... شدهیمی قدگھی داھوی. مسنجر اھویمثل 

 . گمیروشن کنھ،بھت م
  

 اون ھ؟باالخرهیچ: زد،وارد شدی چشمک منندهی درشتش بھ بی کھ پرتقالھاوهی با ظرف میشاد
لپ تاپتو روشن کن ! مزهیب: با حرص گفتدای ل؟یدوست داغونتو بھ دختر عمھ من قالب کرد

:  گفتم؟ھان؟یزی سامان رو ھم براروی نی با ای خواینکنھ م! نھال: قھقھھ زدیشاد! ،حرفم نباشھ
 ...نیھم... نشون بدهپوی خواد بھم اسکای مفقط دایل! نھ
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 گوشھ ی ابکونی آیو بعد لپ تاپش را روشن کرد و رو...  خوبلھیخ: زد و گفتی بشکنیشاد
عکس مرد . را باز کردیلی را فشرد و بعد پروفادی بالفاصلھ چند کلدایل.رد ککیصفحھ اش کل

 داری تنھ آن مشخص بود،پدمی بر چشم کھ فقط نی آفتابنکی پر و عی مشکیی با موھایجوان
 بلند بلند شانی دسک تاپ لود شد،ھر دویچون تا عکسش رو. بھ نظر منھالبت.جذاب بود.شد
 .کردنش و شروع کردند بھ مسخره دندیخند

  
سال !!خنگھ:  گفتی شادھ؟ی چگھی د٦٤ اسمشھ؟نیگفتم ا. آ.٦٤سامان : کنادداشتی:  گفتدایل

 و بعد دوباره ھر دو بھ ؟ی خواستگار؟برمیدیپسند... سالشھ٢٨ یعنی. ه٦٤متولد سال ...تولدشھ
 مسخره شماھاست من برم باھاش دوست شم؟مگھ مغز خر نقدری ایوقت: با اخم گفتم. دندیقھقھھ خند

 داره؟بعدشم من و یخوب چھ اشکال...خر مختو خورده! نھ: سرم زدی با انگشت روی شادم؟خورد
 یپی پسر خوشتنی ھمچی خوای مم؟کجای تو دارسی کار بھ کیچ...می خندی می اگھی دزی بھ چدایل
اگرم !  کنگنورشی اومدی کن و خوشت ن باھاش چتی چند روزھی،ی ترسی اگرم م؟ی کندایپ

 ینطوریھم.شینیبعد باھاش قرار بذار بب...رونی نامھ ش رو بکش بجره شیخوشت اومد،حساب
اول . دونھ دروغ باشھی ازش مدای کھ لییزای عکس و چنیممکنھ ھمھ ا! سر قراری نریاالبختک

 ؟یاوک...نشیباھاش حرف بزن بعد سر خرو کج برو بب
  

 ...باشھ:  تکان دادم و گفتمیسر
  

  دومفصل
  
 
 
 نھی خورد و ھزی بھ در مان نمنترنتی زد کھ ایمادر چانھ م. وصل شدی خانھ با بدبختنترنتیا

 ما یمنطقھ ا. دادتی مخش راه رفتم و خواھش و تمنا کردم کھ رضایاما من آنقدر رو. ستیاضاف
  در آن منطقھینترنتی ای شرکتھای دھسیھ سرو آنکای. حومھ تھران بودبایم،تقریدر آن سکونت داشت

 و سرعت نھی گفت بھ خاطر ھزی میشاد. بودنیی پایلی دادند،اما سرعتش خی خوب جواب میلیخ
 ھم ی زغالیپوتریداشتن کام! چی ھیعنی ٥١٢سرعت کمتر از .می ادهی ست کھ ما از شرکت خریکم
 دی و دوباره از نو باختی ری ھمھ برنامھ ھا بھ ھم مکباری بر علت شده بود و ھر چند ساعت دیمز

 نصب مودم بھ ی دھنده براسی از کارشناسان شرکت سرویکی یوقت.می کردی مستی را روتریکامپ
 ی فکستنوتری کامپیوقت! معلوم است.خنده اش گرفتھ بود!! یخانھ مان آمد،از آن ھمھ امکانات عال

 نی آبش کند،بھتر از ایی و جاندازدی خواستھ آن را دور بی کھ میری بگی مجانی اھیرا از ھمسا
 .شود ینم
  

 را بردارد و ببرد وتری شد کھ کامپیی از چند ھفتھ کھ آه و نالھ کردم،مادرم دست بھ دامن دابعد
 وصل شوم و خودم را بھ سامان پی ھفتھ کھ من ھر آن منتظر بودم تا بھ اسکاکی نیا. ری تعمیبرا

او   سامان گفتھ و مرا بھی گفت از من برای مدایل. قرن بر من گذشتکیازه  کنم،بھ اندیمعرف
 . کرده استیمعرف

  
 بھ خانھ مان آمد تا راه و رسم استفاده از نرم ی بھ خانھ آورده شد و شادافتھی ارتقا وتری کامپباالخره

 . بسازدی دی آمیافزارھا را بھ من آموزش دھد و برا
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 نیا.حق ھم داشت!خوب. آمدی خوشش نمیمادر از تکنولوژ. نبودی راضادی طبق معمول زمادر
 نت بدبخت شد و قی از طری و بھمانی مجتمع آنقدر در گوشش خوانده بودند کھ دختر فالنیزنھا

 کرده دای پی حالت تدافعی ایبعد ھم کشتھ شد کھ مادر خود بھ خود نسبت بھ ھرگونھ تکنولوژ
 بود و بھ زن و دخترش ی آدم باز و روشنفکرییھر چقدر دا!.لی موبایحت!یتکنولوژ ھر نوع.بود

 بود و مدام بھانھ ری امکاناتشان استفاده کنند،مادر من سختگی داد آزاد بگردند و از تمامیاجازه م
 ی باالی مردکھی نانوشتھ خودش و در حالی و قانونھاتی تواند بدون محدودی آورد کھ نمیم

 . بزرگ کندت،مراسیسرمان ن
  

 نصب کرده می را براپی نرم افزار اسکا،کھی و ھمراه شادمی روز بعدازظھر درب اتاقم را بستآن
 ام ی پشی برایشاد.در آن موقع از روز او آن نبود.می و بعد سامان را اد کردمی ساختی دیبود،ا

 . مشخصاتی ھستم و باقدای کرد کھ دوست لیگذاشت و مرا معرف
  

 ی نوشت تا بتوانم در نبودش ،بھ راحتمیراحل را مو بھ مو برا می کاغذ تمامی ورقی ھم روبعد
 اد می را برادای خودش و لی دی مسنجر آاھوی ساخت و در می برااھوی در یلیمیبعد ھم ا.چت کنم

  باشند و بتوانمیرانی توانم وارد کدام چت روم شوم کھ ایدر آخر ھم بھم آموزش داد کھ م.کرد
 . کنمحی تفریکم

  
 یای توانستم با دنی منکھیاز ا. کردمی مری ابرھا سیرو. را بھ من داده بودندای دنیی روز گوآن

 مانند ھم سن و ی دھم،ارتباط برقرار کنم و چند صباحیخارج بدون آنکھ چھره ام را نشان کس
مادر کھ . و از او تشکر کردمدمی را چندبار بوسیصورت شاد.  خوش باشم،خوشحال بودممیسالھا

 اتفاق افتاده ی خاصی کھ ممکن است ماجرای گل انداختھ ام فھمافھی اتاق شد،از قھوا وارد یب
 با خنده و اعتماد بھ نفس یچھ خبر ؟ شاد!نیخلوت کرد!دخترا: رفت و گفتیچشم غره ا.باشد
 و سھی دوستاش نامھ بنوی سازم کھ بتونھ برای ملیمی نھال،ایدارم برا!  عمھ جونیچیھ: گفت

 کنھ؟اصال چھ ی نامھ پروندی بای چینھال برا! خودیب: باال داد و گفتییمادر ابرو! ھعکس بفرست
باز ! مامان:  کنھ و عکس رد و بدل کنھ؟ با نالھ گفتمی و اون نامھ پروننی ده دختر با ای میمعن

 خونھ؟تو کھ نی کار کنم تو ای دوست نباشم، از صبح تا شب چی ممن اگھ با کس؟پسیشروع کرد
 وقتام دنبال رب یبعض...ھی کمک در و ھمسامارستانی تو بای...ی تو ختم انعامای! یستی نقھیقدم بھ د

 چھ دی باادی ی خوش نمنایمن کھ از...ی ھستی بغلھی خانوم ھمساالی لنی پزون ایدرست کردن و نذر
 زم؟ی بھ سرم بریخاک

  
 کم ھی خانوم ،الی دختر لنی ھمشی ببرمت پایب! اری در نی بازبمیننھ من غر! خبھ!خبھ:  تشر زدمادر

شده منبع درآمد واسھ ! ماهنی دوزه عی مرھنیدامن و پ...ری بگادی ازش یاطی و خیگلدوز
 اطی واسھ خودش خینی بی مگھیچند وقت د...رهی گی ور و اونور سفارش منیداره کم کم از ا...ش
اخر و !ی ھستی چیم چ دونینم" نتریا" نی عار دنبال ای و بکاری وسط بنی شده و تو اانومخ

 لیاالن ھمھ موبا...ھی چگھی دیاطیخ! دهیاز شما بع!وا؟عمھ:دی غش غش خندیشاد... عاقبتم نداره
چھ ... شھی مدای پنترنتی انی تو ھمی خوشگلی چھ لباسای دونیبھ خدا نم... دارننترنتیدارن،ا

 رو ی ھر لباسی ک؟ھریاطی خرهی االن میک... ذارنی می آگھتای سانی تو ای درست و حسابینامزو
 . لباس را باز کرد و بھ مادر نشان دادتیبعد چند سا... دهیبخواد کھ مارک باشھ از نت سفارش م
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 از شی براکانی نزدایھر وقت من ! رفتی بار نمری وقت زچیھ! پا داشتکی شھی مرغ مادر ھماما
 ی زنھاای بھی غری بود ھمان حرف را آدمیاما کاف! کردی قبول نممی کردی مفی تعراتیواقع

 .مجتمع بھ او بزنند،تا دربست قبول کند و بھ آن عمل کند
  

 عصر حجر بھ سر گری اوست و ددی امروز بزرگتر از وسعت دیای خواست باور کند کھ دنینم
 پر از ییای توان بھ دنی آنتن مکی و می سکی دانست کھ فقط با ینم. دگرگون شدهزیآمده و ھمھ چ

 کسب مھی ھر چند نصفھ و نی اطالعاتی متصل شد و در مورد ھر مسالھ ایاطالعات و زندگ
 ...  وی،درسیپزشک اطالعات.کرد

 
  

 دی امنی مختلف بھ ایتھای و دور زدن در ساپی چند روز بعد،کار من شده بود،آن شدن در اسکایط
 !کھ سامان ھم آن شود و من با او صحبت کنم

 
  

 زنگ زدم و یبعد از چند روز بھ شاد. بودمدیناام. شدی نبود و سامان آن نماریت با من بخ!  نھاما
جواب !  استدهی سامان از قفس پرنکھی اای بپرسد کھ مرا سرکار گذاشتھ دایاز او خواستم از ل

 کھ مدی ھم پرسیوقت!  تونھ بھ نت وصل شھی و نمستیفعال ن...تیسامان رفتھ مامور:ھمانروز آمد
 ی و سامان با ھم اس بازدایل:  خونسرد گفتیلی خی اطالعات جامع و کامل از کجا آمده،شادنیا
 . زننی بھ ھم زنگ نمیشماره ھمو دارن منتھ. کننیم
 
  
 بھ پس مانده او دلبستھ نکھیاز ا. بودی عجب آدم خودخواھدای لنیا. حرف،گر گرفتمنی ادنی شنبا

 دانم چرا ھرگز دھانم باز ی نبودم اما نمیزبان و مظلوم سر و یدختر ب.بودم ،از خودم متنفر شدم
 . فرستاده از دستش دلخورممی خودش را برایلی طفنکھی از امینشد کھ بھ او بگو

 
  

 کی رفت و اصال نزدی ضد حال خورده بودم،تا چند روز دست و دلم بھ چت کردن نمچون
من اما . کردی رفت و ور دل من بود و مدام چکم می نمییالبتھ مادر ھم جا. شدمی نموتریکامپ

 کھ گذشت و اثرات یکم.دمیشی اندی آدمھا میدی ام کز کرده بودم و بھ پلی متر٦گوشھ اتاق کوچک 
 گرفتم ھر طور کھ شده با سامان ارتباط برقرار کنم می از ذھنم دور شد،با خود تصماقشوک آن اتف

 با ی پنھانی مطلق و دوستیی تنھانیب:  نمانده بودی انتخابگری من دیبرا. را بزنمدای پوز لیو بھ قول
 . راه بودنی راه بھترنیدوم" مسلما. کردمی را انتخاب میکی دیسامان با

 
  

*** 
 
  

 بود و من یھوا آنقدر ملس و دوست داشتن.می با مادر بھ تره بار رفتھ بوداری گوجھ و خدی خریبرا
 ادی بردم کھ زمان را از ی جات ،لذت میفیر و تازه و ص تی ھاوهی میاز نگاه کردن بھ رنگھا

  درست کند و بھری خواست نان و پنینذر داشت و م: دی خوردن خری سبزیمادر مقدار.برده بودم



 9 

 برده ادی را از دای سامان و لانی بھ کل جرمیدیبھ خانھ کھ رس.امامزاده صالح ببرد و پخش کند
 . نرفتموترمی بھدازظھر سراغ کامپنی تا بعد از ناھار و خواب سنگنی ھمیبرا.بودم

 
  

 ی را روشن کردم رووتری بعدازظھر کامپادی شب بود کھ کسل از خواب ز٧ ساعت کینزد
 شرمنده د؟یخوب...سالم خانم:  بوددم،نوشتھی ام سامان را دیرت،پیدر کمال ح. کردمکی کلپیاسکا

 پی کردم و تادای پبوردی صفحھ کیبھ زور حروف را رو. د امده بوشی پیکار. جواب دادمرید
نھ :  کردپی گذاشت و تای خنده اکونیآ... ھی شما سرکاری دی کردم آیفکر م.نونممم.سالم: کردم

اگھ داشتم کھ سراغ ! نھ:  نوشت؟یشما دوست دختر ندار:  کردمپی زود تا؟یچرا سر کار! زمیعز
 بھم نشون دایعمس شما رو ل: دوباره نوشتم. گذاشتگری شکلک دکیو بعد .  اومدمیتو نم

 قھقھھ کونی باز آ؟ی خوب ندارسی دور و برت مگھ ک؟ی گردی مسیک داده،چرا تو نت دنبال
 دوست نداره با من ی دخترچی رم ھی مادی زتی کنم و ماموری کار میلیمن چون خ! نھ: گذاشت

راشون خرج کنھ مدام باھاشون باشھ و  کنن،دوست دارن طرفشون بی حاال فرق میدخترا...بمونھ
 ریحوصلھ گ...  راحتترمی نتینطوریھم!  رفتنرونی اھل بھاما نھ اھل خرج کردنم ن!ادیبره و ب

چون منم !چھ خوب:حرصم در آمده بود! ی و دوستیدور. رو ھم ندارمی الکیدادنھا
 . رمی سر قرار نمیبا کس... راحتترمینت...مینطوریھم

  
 ... از شما بھم گفتھدایل... کنمی حال مینطوریمن ھم!میپس سوء تفاوت دار:  نوشتی بھ شوخمیبرا

  
 ی دوست دختریچطور پسر. لنگدی مھی قضی جاکی نبودم کھ متوجھ نشوم ی دختر بستھ اآنقدر

 یازھای بھ دور از احساسات و نای ارتباط برقرار کند؟آی با کسینداشت و فقط دوست داشت نت
مرده : با خودم گفتم.دمی نرسی اجھی داشت؟ ھر چھ فکر کردم بھ نتیبود؟مشکل و مردانھ یانسان
 پسمونده از آب در اومد و حاال ھم کھ ارویاولش کھ ! شنھاداشی پنی رو ببرن با ادایل نی ایشو

 ...خدا بھ داد برسھ...عقب مونده ست
  

ھر چھ کھ بود و . کردمی فراموشش مدیبا. را خاموش کردموتری ام را بستم و کامپی پبالفاصلھ
 .و خالص! امدهیخوشم ن:  گفتم ید،می پرسی درباره اش مدایفوقش اگر ل.نبود

  
 گذاشتھ بود با زی میمادر صبحانھ را رو. از خواب برخاستمیبی روز بعد با سرد درد عجسھ

 را ادداشتی.  اونجاای بیخواست.مھمون داره... خانومالی رم کمک لیمن م:  مضموننی بھ ایادداشتی
 کردم و با آب دای را پینوفنیاستام. رفتمخچالی داخل ی پرتاب کردم و سراغ قرصھایبھ کنار

 .دمخور
  

 ی چاوانیبھ زور ل. گرفتم و بھ دھان گذاشتمیریلقمھ نان و پن. رو بھ انفجار بودی از افکار منفسرم
 را باز کن و وترتیکامپ:  گفتی در گوشم میکس. و دوباره بھ تختم پناه بردمدمی آن نوشیرا رو

با کما .دم را باز کرپمی نگذاشتھ است؟ با اکراه آن را روشن کردم و اسکایزی چیغامی پی کسنیبب
 . گذاشتھ استغامی چند پمی سامان برادمیتعجب د

  
 : بودنوشتھ
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 چھ درباره چھره من بھ او گفتھ بود کھ مرا دای لنی دانم اینم( دختر خوشگل؟ییکجا_؟یستین_
 ھیحداقل  -؟یازم ناراحت شد_ ؟یری گی نملی تحوگھید!  بابایا_)  کرد؟؟یخوشگل خطاب م

 و تو رو بھ ریپس ما رو بھ خ -  ؟یی جای مسافرتینکنھ رفت –!! نجای ای آی بکن بدونم میاھن
 !سالمت

 بودم چند ضیمر.ھستم...سالم:  کردمپیکر کنم،تابدون آنکھ ف.دی ام آخر را کھ خواندم،دلم لرزیپ 
 ... می با ھم حرف بزنیاگر بود...  آمی م١٢امشب ساعت ...یروز

 
 

  سومفصل
  
 
 

 گرم؟ی جیچطور:  کردپی تاسامان
  

 !ستمی تو نگریمن ج: نوشتم
  

 ؟ی ھستی کگریپس ج: نوشت
  
 ؟ی ری می قربون صدقھ الکنقدریاصال تو چرا ا!  کسچیھ: کردمپیتا
  

 .می روند گذاشت برای مسھی کھ ریی قھقھھ از ھمانھاکونیو بعد آ! کارمھ ! من؟خوب: نوشت
  

 ؟یتو واقعا دوست دختر ندار: نوشتمدوباره
  

  م؟وونھیمگھ د!نھ:  دادجواب
  

 حال و ی با کسی خوای می بر سرت کھ نت؟خاکی کنی چھ غلطی خوایپس م:  بود بپرسمکینزد
 !یحول کن

  
 پر یرانی ایچت رومھا. مسنجر را باز کردماھویپنجره را بستم و . شده بودمی عصباندوباره

 با ھر کدام چت کردم ی اقھیچند دق. باز شدمی مختلف برای ھای دی پنجره با آ٢٠وارد کھ شدم .بود
 . شددهی سامان کشیاما باز دلم بھ سو

  
اما . نبودشی بیادی ھم شدیشا.گفت ی دروغ مدیشا. چند عکس از خودش بفرستدمی گفتم برای مکاش

 ...دیشا!  ستی و خوبی گفت پسر معمولی کھ مدای چھ؟لدایل
  

 .چراغش ھنوز روشن بود. را باز کردمپی دوباره اسکاکالفھ
  

 ؟یھست:  نوشتمشیبرا
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 ؟چتھ؟ی زنھ؟خل شدی مبتی غیتو چرا ھ! آره: نوشت
  

 ؟ی فرستیبرام عکس م. شدمی سی لحظھ دھی: نوشتم
  

 .دوباره سوالم را تکرار کردم. لحظھ سکوت بودچند
  

بذار بگم !ستی نمیس.ی تو پیعکس درست و حساب...فردا!امروز نھ ! آره:  نوشتقھی از چند دقبعد
 . فرستمیبرات م...ی تو کامزمی بررهی ازم عکس بگقمیرف

  
 :دمیرا پرس کھ چند ماه بود مغزم را مختل کرده بود ،ی زدم و سوالای دل بھ درباالخره

  
 ؟ی دوستدایتو با ل: کردمپیتا
  

 . گذاشتمشی تفکر براکونیدوباره آ. ننوشت و دوباره سکوت کردیزیچ
  

 . نگفتیزی ھم چباز
  
 یباالخره ما کھ رابطھ جد!  شمیمن ناراحت نم!  خوب بگونیاگھ با ھم دوست: کردمپی حرص تابا
 .ادی خوشت بشتری بدای تو از لدیشا.می نداریا
  

 !...نھ: جواب داد!!  قرنکی از بعد
  

 ! نگویدوست ندار:  نوشتمدوباره
  

 ... ھم سکوت بودباز
  

دوست :  کارم بروم،نوشتی خواستم پنجره را ببندم و پی خستھ شده بودم و مگری کھ دیوقت
 با ھم یب.تو اف .ستی نی آدم دوست نگھداردای لیراستش رو بخوا. با ھممی داریاس باز.میستین

 کرده بودن،خوشم اومد اما اون باھام دوست ری کھ دوستاش شیی و من از عکسھامیآشنا شد
 ی داد کھ بعضرانسلی شماره اھیفقط بھم ! چوندیمنو پ. کھ نذاشتنمشی خواستم بببار  چندیحت.نشد

 ! نشدمری گی پگھیمنم د. زنگ زدم کھ برنداشترانسلھیچند بارم بھ ا.وقتا براش اس بزنم
  

 و روابطش با او و موس موس دای پروا از لیچھ ب!  شده بودمیخوب حسود.  را ندادمجوابش
 پشت نت ھم معلوم بود یحت... بودندیی پسرھا عجب جانورھانیاصال ا. نوشتی ممی براشیکردنھا

 !چقدر رو مخند
  

 ؟یناراحت شد:  نوشتمیبرا
  

 . ھم جواب ندادمباز
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 دای بود کھ من و لنی ا؟دروغشی دروغ بشنویدوست داشت.گفتمخوب راستش رو : کردپی تادوباره
 ؟ی رو بشنونی ایدوست داشت...می با ھم نداشتی رابطھ اچیھ
  

 ! اصالستیمھم ن...نھ:نوشتم
  

 یم... ازت نگفتھ برامادی زدایل.نمی ت رو ببافھی خوام قیم.عکست رو برام بفرست:  نوشتمیبرا
 . خنده و خجالت گذاشتکونیو بعد آ!  نھای ی بھ درد بخور ھستنمیخوام بب

  
 . بزنمغی جتی از فرط انفجار و عصبانوتری بود پشت کامپکینزد

  
 . گذاشتم و بعد پنجره را بستمی عصبانکونیآ
  

 دختر کی با نطوری اگری شد تا دی ادب مدیبا. را باز کردم و مشغول چت شدمیرانی ای رومھاچت
 ! نزاکتیپسره ب.برخورد نکند

  
 
 
 

 . شدی گرفتم او مشتاقتر می ھر چھ من سفت مییگو!  ول کن ماجرا نبود انگارگری دسامان
 
  

 موش و گربھ نی از ھمدیشا. دادمی خواندم و جواب نمی گذاشت و من می ام می پمی شب براھر
 ی ھمان پسرنی انمی نفرستاده بود و من منتظر بودم ببمیھنوز عکسش را برا. بردمی لذت مھایباز

 ! نھای را نشانم داده بود لشی عکس پروفادایست کھ ل
 
  

 ....٠٩٣٨:  نوشتمی مقدمھ شماره اش را برای بودم،بشی ام ھای شب کھ مشغول خواندن پآن
 
  

 . ام را بستمی و پاوردمی خودم نی روبھ
 
  

 ھر وقت کھ دوست...بھم زنگ بزن: نوشتھ بود:دوباره آن را باز کردم. بعد کنجکاو شدماما
 ! منتظرم...یداشت

 
 

 . ھم جواب ندادمباز
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من !بھ سالمت... ندارهیبیع...؟خوبی شالمی خی بی خوای؟می محلی بنقدریچرا ا: نوشتدوباره
 !یبا.خوش گذشت. کنم و ناز و نوز بخرمیحوصلھ ندارم منت کش

 
  

 ی نمگرید. خودم را نگھ داشتمیاما جلو... نرو...ھستم:  سمی رفت کھ بنوبوردی طرف کدستم
 . ترفند استفاده کندنیتوانست از ا

 
  

 ی چیداشت: دی کھ مادر درب اتاقم را آھستھ باز کرد و سرک کشدمی نزده بھ رختخواب خزمسواک
فعال !  ھای آوردریوقت گ! مامان:  بالش گذاشتمیسرم را رو...  روشن بود؟چراغتی کردیکار م

 ؟ی کنی ولم نمینصفھ شب! کھ تو رختخوابم
 
  

انگار داشتم جرم . گرفتی حرکاتش حرصم منیچقدر از ا. کرد و درب را بست و رفتی پوفمادر
 . شدمی مرتکب متیو جنا

 
  

*** 
 
  

 ی خواستند برای مھیچند نفر از زنان ھمسا. زود از خواب برخاستم تا بھ مادر کمک کنمصبح
 خواستند ی مھی کرد و زنان ھمسای محجبھ و مومن استخاره میخانم.ندیایاستخاره بھ خانھ مان ب

 . ھر کدامشان استخاره کندی جمع باشند و آن خانم براکجایدر 
 
  

 ی مینی کردم و در ظرف چی کوچک آنھا را خشک می شست و من ھم با حولھ ای موهی ممادر
 فروش تره بار یاز سبز. بودی و زمان شاکنی کرد و از زمیمادر پشت سر ھم غرغر م.گذاشتم

خالصھ از . ،تشکر نکرده بودی خانم کھ از مادر بھ خاطر کمک در مھماندارالی تا لریگمجتمع ب
 ی برایی کرد کھ چرا رفت و آمدھا را کم کرده و بھ داتی نشود،شکابتی کھ غیر ھم طوییزندا
 . آوردی بزرگتر فشار می خانھ ادیخر

 
  

 ری و زمان گنی و بھ زمدی رسی بھ نظر می ناراضشھیھم. مادر را نداشتمی حوصلھ غرغرھااصال
 کھ کمکش کردم و یکم. کھ مھمانمان بود ھم ناراحت بودی خانمالیاصال آن روز از دست ل. دادیم

مادر حواسش بھ خودش . آوردم و بھ اتاقم رفتمم،بھانھی را آماده کردی مختصرییرای پذلیوسا
آخر . کردیگالھا را چک م و کارد و چنیمی قدی ھای دستشی و پدی چرخیمدام دور خودش م.نبود
 آمدند و بھ قول مادر ما را قابل ی ھم بھ ندرت خانھ مان میی و زنداییدا.می مھمان نداشتچوقتیما ھ

  پدرماتی ھم کھ ساکن شھرستان بودند و در زمان حی پدرلیفام. دانستند کھ رفت و آمد کنندینم
 سال بود کھ بر اثر سکتھ ٤ نبود و اتی خدی پدرم در قگری گرفتند و حال کھ دی از ما نمیسراغ

 . قطع شده بودی فوت کرده بود،ارتباطات بھ کلیقلب
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 ست؟ی نی خبر؟ازتیخوب:دی سامان رسغامی را کھ باز کردم،بالفاصلھ پپیاسکا
 
  

 نی ببایب! نھال:  زدمی بعد مادر صداقھی حال تلفن خانھ بھ صدا در آمد و چند دقنیدر ھم. ندادمجواب
 را داخل ی موقع روز با من چھ کار داشت؟ گوشنی ایشاد:تعجب کردم...  گھی میچ ی شادنیا

 و جھا! خاک بر سرت نھال:  زدغی جی سالم و احوالپرسی بھ جایشاد. اتاقم بردم و درب را بستم
  ؟ی زنی مغیچھ خبرتھ؟چرا ج:واج گفتم

 
 

 گھ ی اس زده مدای بھ ل؟سامانیچونی پی گھ چرا سامانو می زنگ زده مدایل:  آوردنیی را پاشیصدا
  ؟یبھش زنگ نزد...  دارهی،قاطی کردی دختره کھ تو بھم معرفنیا

 
 
 ی می خودشو بھ ما معرفی خانومتون پسمونده ھادای؟لیکھ چ... دارمیقاط! آره: گفتمتی عصبانبا

 نی نت با دخترا حال کنھ؟اقی فقط از طریکی شھ یمگھ م. چھ کاره ستستیپسره معلوم ن! کنھ
 !خر خودشونن...ھی چایمسخره باز

 
  

سامان ھم پسر .ستنی دو تا با ھم ننیا.ستی نی کنی کھ تو فکر مینطوریبھ خدا ا: دوباره گفتیشاد
مخشو ... سامانھنی بشھ،ھمدای مورد خوب برات پھی اگھ حتیاز من بھ تو نص.داشتھ باشش.ھیخوب
 ...نشیاگھ حرفاش درست بود برو بب! بھش زنگ بزن بنده خدا...بزن

 
  
 کھ از ھمون اول نرم دی کشتی خودتونو مدیست؟داشتی نادتونی: اعتراض اما آھستھ گفتمبا
  نخورم؟حاال چطور شد؟نمش؟گولیبب
 
  

 اما االن چند یفتی کھ تو تلھ نمتیما اولش ترسوند.ستی ھم نایاونطور! نھ بابا:  دوباره گفتیشاد
 !خوب؟از دستش نده...اگھ شماره داد زنگ بزن بھش...ومدهی نشی پیماھھ کھ مشکل

 
  
 !گھی دی چتھی نشد نیا...ستمیمن کھ لنگ پسر ن! شھی می چنمیحاال بب: گفتمی دلخوربا
 
  

 بھ من ی ربطچی موضوع ھنیا! اصال بھ من چھ!! یھر جور راحت: بلند گفتی با صدایشاد
 . را قطع کردیو بعد گوش!  بکنی خواستیھر غلط...نداره
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آنطور کھ از صحبت کردنش پشت . کرده بودمدای پی بھ سامان دلبستگیاما جور خاص!  دانمینم
 یعنی نی جالب بود و امی شده بود ھم براریگی پدای لقی از طرنکھیا. نبودی آمد،پسر بدینت بر م

چھره ام را چھ ... مانع بزرگ سر راھم بودکی! منیخدا!! یوا.کرد ی او ھم بھ من فکر منکھیا
 ... زد چھ؟اگری آمد و پسم میکردم؟اگر خوشش نم یم
 
  

 یدو چشم مورب و مشک. شکل و سبزه ام را نگاه کردمیضیصورت ب. رفتمنھی آی سرعت جلوبھ
 از چشم مادر  بھ دوریگاھ. و صافم را دوست داشتمیابروان مشک.دندی خندیدر قاب صورتم م

 آمد مرا خوش یکمت م! ایخدا! امینیب. صاف و پر بودندشھی داشتم اما ھمی بر میی ابروریز
تنھا عضو مثبت . نداشتندی خاصتی و کوچک بودند و جذابی معمولمی؟لبھا... یدی آفری مبتریترک

 ی ذوق می توشھی قوس دارم ھمینیب!نی بودند ھمی بود کھ مورب و مشکمیچھره ام ھمان چشمھا
 .زد

  
 

 بھ خط چشم داشتھ یازی مژه نبودم کھ نی بود و باهی سمیچشمھا. کنمشی آرای توانستم کمی مکاش
 مثل نخ شانی کردند و ابروھای مشی آرایلی خدای و لیشاد. بودیگری دزی کردن چشیباشم اما آرا

 را دکلره شی گفت آنقدر موھای میشاد. کردی رنگ مکی را شی کھ ھر روز موھادایل.بود
خوش بھ . رنگ بودکی بودمش،دهیھر بار کھ د. بودالی خی بدایاما ل.سوختھ است کرده،کھ
 یی ھم مثل دایکاش کم. داشتھ باشمی آزادی توانستم کمی بود؟کاش میچرا آنقدر مادر سنت!حالشان

  متفاوت باشند و دوی از لحاظ فکرنقدری شد دو برادر و خواھر ایمگر م. کردیمحمود فکر م
 باشند؟ گریکدیقطب مخالف 

  
 بھ سر یدست. کردییرای از آنھا پذی و چون اسفند ماه بود،مادر با چادندی مادر از راه رسھمانانیم

 بود یتنھا رنگ. دوست داشتمیلی را خیرنگ آب. ام را بھ تن کردمیمی و بلوز دامن قددمیو شکلم کش
 . آمدیکھ بھ چھره ام م

  
 چادر و مانتو و ،بای خانم محجبھ و مذھبنی دو جکی:  نگاه کردمرونی درب اتاقم بھ بی الاز

 خانم الیل. کردندی مان نشستھ بودند و پچ پچ می مخمل فکستنی راحتی مبلھای بلند رویھایروسر
 سانتنش را با ی بھ تن داشت و روسری بلند و خوشرنگیدخترش مانتو.ھم با دخترش آمده بود

 ی و چشمان ماشی کمانی مثبتش با آن ابروھایادی زافھیز قا. چفت کرده بودشی گلوریز پسیکل
 کجای را با ھم ییبایچون او ھنر و ز. شدی ممی ھم حسوددیشا. آمدی خوشم نمادیرنگ،ز

 داد و مدام بھ مادر من ی خانم در مورد خواستگاران طاق و جفتش داد سخن مالیچقدر ھم ل.داشت
 . فروختیفخر م

  
 خواست یھمان خانم محجبھ کھ م. نشستمی کردم و گوشھ ایھ احوالپرس شدم و با ھمییرای پذوارد

 ھمھ ی براکی بھ کی خواند و ییاستخاره کند از ھمھ خواست کھ صلوات بفرستند و بعد دعا
 .سرکتاب باز کرد

  
 مھ،جوابی خانم،نعالی دختر لی برای بودند و وقتی از جواب استخاره راضانی در میکی خانمھا

 . و سوره نور آمد،ھر دو بھ ھم لبخند زدندیآر
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 ، آخر کھ ھمھ عزم رفتن کرده بودند،مادردر

  
چھ !  شدزی تمیگوشھا. خواستھ اش استخاره کندی را نگاه داشت و از او خواست برای خطابخانم

 یزی محرمانھ از کس چنقدری بار بود کھ مادر انی خواست؟اولیخبر شده بود کھ مادر استخاره م
 توجھ بھ من یمادر ب. و نگاھشان کردمستادمیدر آستانھ درب آشپزخانھ ا.خواست و مصر بود یم

 یخانم خطاب. زانو زد و چشم بھ دھان او دوختنی زمی روی کوچک مقابل خانم خطابسالن در
 . وضو کرد و بعد با سالم و صلوات سر کتاب باز کرددیاول برخاست و تجد

  
 یخانم خطاب. آشپزخانھ نشستم و منتظر ماندمی رو بھ روزی جلب توجھ نکنم پشت مادی آنکھ زیبرا
خوب ... خوبھ نرگس خانومیلیخ:  گفت و لبخند زدی لب ذکرری کرد و زنیی کتاب را باال و پایکم

   رو بگم برات؟رشیتعب.سوره نساء ست...اومده
 

 ...فقط آھستھ تر.. دییبفرما: زد و گفتی مادر برقچشمان
  

 کردم،متوجھ زیھر چھ گوش ت. گوش مادر برد و پچ پچ کردکی سرش را نزدیی خطاخانم
 سالھ من چھ راز ٤٤ و بایمادر ز!دمی ترکی می و فضولیداشتم از کنجکاو. نشدمشانیصحبتھا

  من کھ دخترش بودم؟ی شد؟حتی از آن مطلع مدی نبای کسی داشت کھ جز خانم خطابیپنھان
  

 کرد تا ی با سر بھ من اشاره انی ھمیبرا. امستادهیھ شود من فال گوش ا گذشت تا مادر متوجیکم
 زیباز ھم گوش ت.اما خوب بالطبع من اطاعت نکردم و خودم را مشغول نشان دادم.بھ اتاقم بروم

مادرم را دوست داشتم با وجود تمام .کالفھ شده بودم.دمی نشنیزی ھم چنباریکردم و ا
 . بودن و اختالف افکارمانیبا وجود سنت...شیھایریسختگ

  
 یچقدر دلم م. مادر نشستھ بودی لبھای محسوس رویلبخند. کرد و رفتی کھ خداحافظی خطابخانم

 یمحال بود اتفاق. کندفی تعرمیاما دوست داشتم خودش برا.خواست از او بپرسم کھ چھ خبر شده
 آن ھمھ. کردی مفی تعرمی برا را ھمزھای چنی تریی جزشھیھم.دی از آن اتفاق نگومی و او برافتدیب

 .دیای تا سر وقتش خودش مقر بختمی را در خودم ری و فضولیکنجکاو
  
 
 

  چھارمفصل
  
 

 مجتمع خراب نبود و من کی کاش عابر بانک نزدیا! کرده بودمیچھ اشتباھ. شلوغ بودیلی خبانک
 شدند و ی کارت خوانھا خراب منی سر بھ زنگاه،اشھیھم! آمدمی نمھی صادقدانی ھمھ راه را تا منیا

 شدم تا آن را پس ی معطل مدیدستگاه عابر کارت مادر را خورده بود و من با.برق نداشتند
 کارت مرا کی لی تحوی بود تا برافمی روز مبادا در کی اش برایخدا رو شکر کھ کارت مل.رمیبگ

 گرم بود و تیھوا بھ غا.مدی خری خانھ می برایی دستکش و پودر لباسشودیسر راه با.سر ندوانند



 17 

 چگونھ با اتوبوس بھ نکھی ای ھم شلوغ بود و من عزاھی صادقدانیم. بودی جارمیعرق از سر و رو
 . برگردم را گرفتھ بودمانھخ
  
 پا ی روگری او را گرفتم تا دی برخاست و من ھم از خدا خواستھ جای صندلی از رویرزنیپ
 یچھ م!ایخدا. بودانی بانک نماشھیتاد کھ از پشت ش افیابانی بھ خن،چشممی حنیدر ھم.ستمینا
خودش !نھ. را بھ ھم زدم و دوباره باز کردممیچشمھا.دمی دی مادر من بود؟انگار خواب منیدم؟اید

چقدر . را بھ سر کرده بوددی پوشی میھمانی در مشھی کھ ھمیزی تمیچادر مشک.مادرم بود...بود
 شی و لبھادی خندیچشمانش م. آمدی تر ھم بھ نظر مدهی چادر کشریاندام بلندش بھ ز. شده بودبایز
 .کامل بھ طرفش برگشتم و خوب دقت کردم. از حد معمول قرمز بودندشیب
  

 یو با احترام کنارش قدم بر م. او روان بودی جذاب از پیشی با تھ ریانسالی بلند قد و ممرد
 کھ در موردش ی و تصورم،مادرم،یرزوھا تمام کاخ آییگو! کنمھی گرای دانستم بخندم ینم.داشت

 ! بودندختھی فرو رکجای و کبارهیداشتم،بھ 
  

 نبود امروز صبح دوش خودیپس ب... از حد توانم خارج بودگری دنی من دوست پسر داشت؟امادر
 خواھد برود ی کردم باز میٍمن احمق را بگو فکر م.دی کشی را سشوآر مشیگرفت و داشت موھا

 ! نوه اشی جشن دندونی برایی باالھی کمک ھمسانکھی اایجلسھ 
  

 دهی بادکنکش کھ در بانک ترکی کھ برای کودکیبا صدا.منگ شده بودم! بودم منالی خوش خچھ
 .نمشانیچشم گرداندم تا دوباره بب. شدمدهی کشرونی افکارم بیای کرد،از دری مھیبود،گر

  
 خورد و ی بھ بانک بود و پلھ مدهیچسب کھ ی ای محض آنکھ نگاھشان کردم ،در رستوران سنتبھ

 . رفت،گم شدندی منیی پانی زمریدر ز
 
  

 یآنقدر افکار احمقانھ بھ ذھنم ھجوم آورده بود کھ نم. سوختی ممیچشمھا. داغ شده بودسرم
 نینکند موضوع استخاره ھم. بستھ بودندمی بھ پاھانی دو وزنھ سنگیی بلند شوم و گویتوانستم از جا

 ی نگفت؟نکند میزی چرا بھ من چدند؟پسی دی من چھ میچشمھا!  منی بودند؟خداانسالی میآقا
چقدر . آمدیچقدر از شوھر ننھ بدم م. مرد؟خدا خودش بھ دادم برسدنی ا؟بای ازدواج کند؟با کھدخوا

 کھ یزن:  بودمدهی شنشھیھم. وحشتناک و بد در موردشان در روزنامھ ھا خوانده بودمیسرگذشتھا
 شوھرش بھ دختر،چشم بد دارد و قتل و شھیچون ھم. کند،احمق استیازدواج م دارد و یدختر

سرم درد .چھ داستانھا کھ در مورد قتل شوھرھا بھ خاطر تجاوز نخوانده بودم.رخ داده است تجاوز
 . زدیگرفتھ بود و بھ سوزش چشمانم دامن م

 
  

  کند چھ؟یکند و برود با او زندگاگر بخواھد مادر را از من جدا کند چھ؟اگر مادر مرا رھا ! ایخدا
 مرا نخواھد و ند؟اگری باشد؟اگر چشم نداشتھ باشد مرا ببیزی چھ کنم؟اگر مرد ھییآنوقت من تنھا 

 ...اگر...مادر را از من جدا کند؟اگر
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 و تی گرفتم و از آن جمعلی لرزان،کارت را تحویی ام خوانده شد و بھ باجھ رفتم و با دستھاشماره
 یدلم م. چطور سوار اتوبوس شدم و خودم را بھ خانھ رساندمدمیاصال نفھم.ختمی گریشلوغ

 .دمی رسی شد و من ھرگز بھ خانھ نمیخواست راه تمام نم
 
  

 دختر سخت است کھ بفھمد مادرش پنھان از او دوست کی یچقدر برا...چقدر سخت بود!!یوا
 ... قصد ازدواج داردایپسر گرفتھ 

 
  
 ی بھ ھم مکبارهی بھ زی ماند و باالخره ھمھ چی نمنطوری ھممانیم کھ زندگ دانستیم!  دانستمیم
 سن مجرد نی تا استی بای من،نمیبای مادر زیی دانستم کھ بھ قول دایم. مانمی و من تنھا مزدیر

 . بردی رسد و او را با خودش می از گرد راه میبماند و باالخره کس
 
  

 برود و پشت نکھی مخالف بودم اما از ادشیبا عقا. کردی بھ مادرم در وجودم غوغا می وابستگحس
 . شکستمی شود،میمن خال

 
  

 . کردم بخوابمی را در شکمم مچالھ کردم و سعمیپاھا.دمی تختم دراز کشی روزانی رعرق
 
 آب بخورم کھ یوانیبھ سمت آشپزخانھ رفتم تا ل. و تار بودرهی تزی خواب کھ برخاستم ،ھمھ چاز
 یبرم...رونیمن رفتم ب! نھال جان: توجھم را بھ خودش جلب کردخچالی درب ی مادر روادداشتی

 .یگرسنھ نمون.غذات رو گازه...گردم تا بعدازظھر
 
  

دست پخت . پلو مشامم را نوازش دادیدرب قابلمھ را کھ برداشتم،عطر استانبول. سمت گاز رفتمبھ
 !د غذا بپزد؟چھ احمقانھ آن مری خواھد برای بھ بعد منی از ایعنی. بودری نظیمادر ب

 
  

 شوم یفوقش تنھا م!ستیبھ من مربوط ن. خواھد بکندی دلش میھر کار! بھ درکاصال
 . شودی کھ نمنیبدتر از ا...گرید
  
 
 
 رفتم و وترمیبھ سراغ کامپ.اشتھا نداشتم. دو لقمھ از غذا را در دھان گذاشتم و بھ زور فرو دادمیکی

 . ام داشتم از سامانیپ. را باز کردمپیاسکا
 
  

 بر ی آفتابینکی چھارخانھ و عیراھنیبا پ. بودیباز ھم ھمان شکل. عکسش را فرستاده بودمیبرا
 . چشم
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 !ی ھستی چھ شکلستی معلوم ننکھی؟ای نداری اگھیتو عکس د:  او تشکر کردم و نوشتماز
 
  
خانوم ! السالمکیعل:  نوشتعی سریلیدر کمال تعجب جوابش را خ. ام را بستمی بعد پو

تو اول بفرست بعد از من ... ندارمیمن کھ از تو عکس.ھیادی زنمیھم... منظورمھلیستاره سھ!ستاره
 !عکس واضح بخواه

 
  
 !یفعال با...من عکس ندارم:  کردمپی حوصلھ تایب
 
  
 . را خاموش کردموتری بھ سرعت کامپو
  
 
 
 
 

 نمشیدوست داشتم بب. بودرشیم بھ شدت درگفکر! شدی خواستم بھ مادر فکر نکنم نمی چقدر مھر
 . کندفی تعرمیو او خودش برا

  
 گذشتھ بود کھ قھی دانم چند دقینم.دمی کشیقی کنار آشپزخانھ گذاشتم و نفس عمزی می را روسرم
سرم را کھ بلند کردم چھره گلگون و خندان مادر در . در قفل بھ گوشم خورددی چرخش کلیصدا

 ی با سرد؟ی بوددهی خوابنجایچرا ا!سالم نھال جان:  دستپاچھ شدید،اندکیمرا کھ د.چشمانم نشست
 ... کردمیداشتم فکر م... بودمدهینخواب: دادموابج
  

 اعتنا از جا یبعد ب. فقط نگاھش کردم و جواب ندادم؟ی اومدی؟کیدی پودر خرنمیبب...فکر؟:دیپرس
 . نشستم و آن را روشن کردمونیزی تلویبرخاستم و جلو

  
 ؟یستی کھ نضیحالت خوبھ؟مر: با تعجب بھ دنبالم آمدمادر

  
 کھ بھ وضوح دستپاچھ شده و مضطرب بھ نظر دمیاز گوشھ چشم د. دادمی تکان سر جواب منفبا
 . رسدیم
  

 را عقب و ونیزی تلوی ندادم و کانالھاتیاھم. داغ شدن غذا آمدزیزجی جی صداقھی از چند دقبعد
 غذا و ینی گذشت و مادر با سیچند. بھ غذا خوردن نداشتمیلیبھ شدت گرسنھ بودم اما م.جلو کردم

 ی می عطر خاصیبو. گذاشت و رفتمی پای جلوزی می سرم آمد و آن را روی ماست باالیکاسھ ا
 . بوددهی مردانھ کھ تا بھ حال بھ مشامم نرسدی تلخ و شایعطر.ددا
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 ی داشت و نھ می بود کھ نھ با من نسبتیزن. مادر من نبودنی اییگو. شده بودھبی غرمی براچقدر
 ی مثل روزھاگرید. آرام شده بودیبھ طرز خارق العاده ا. چھره اش را باور کنمراتییتوانستم تغ

 . گرفتی نمرادی ایزی کرد و بھ چی نمد،غرغری رسی بھ خانھ مرونیقبل کھ از ب
  
 چشم ونیزی سر و تھ تلوی خودم غرق شدم و بھ برنامھ مسابقھ بییمن ھم در تنھا. ام نشدی پا پادیز

 .دوختم
  

مادرم عاشق شده : دی رسی خواند،نامفھوم بھ گوش می لب مری شاد را زی کھ آوازشیصدا
 ! منیخدا!بود

  
دلم . شدمریراز مجتمع سی و از پلھ ھادمی کنم،لباس پوشی مقدمھ بدن آنکھ بدانم چھ کار می بیلیخ
 ... خواست تنھا باشم و قدم بزنمیم
  

از .اما من استرس داشتم. بودزی ماه خنک و دل انگنی فروردی روزھانی بعدازظھر آخریھوا
 ام را تحت الشعاع قرار ندهی نبود و ممکن بود آندی برده بودم کھ چندان خوشای پیتی بھ واقعنکھیا

 . خوردیدھد،حالم بھ بھم م
  

آنقدر آشفتھ بودم و راه رفتم کھ . کردم و شروع بھ قدم زدن کردممی مانتوبیا در ج رمیدستھا
 درب را بھ یمادر با نگران.دوباره از راه آمده بازگشتم و زنگ خانھ را زدم. شب شدی کدمینفھم
 ھ کی چیعنی!  خبر بدهھی ی ری میالاقل دار!  عزار راه رفت دختر؟دلمیکجا بود:  باز کردمیرو

 . جوابش را ندادم و او را کنار زدم و بھ اتاقم پناه بردم؟ی ری خبر میب
  

 خواست یدلم م. حرف بزنمی داشتم با کسازین. را باز کردمپی را روشن کردم و اسکاوتریکامپ
 . سبک شومی تا کمزمی بررونیدردم را ب

  
 ی شده؟کسیزیچ:دیدوباره پرس! نھ:  سرد گفتم؟ی خوری م؟شامیگرسنھ ا: شدمی دوباره پاپمادر
  زده؟یحرف

  
 . گمیحاال فردا برات م...مامان... کم خستھ مھی! نھ:  باال انداختمشانھ

  
 . رفترونی نزد و بی حرفمادر

  
 حرف یکی خواد با یدلم م:  ام گذاشتمی پشیبرا. دانستمیم. در آن موقع روز آن نبودسامان

 ؟ی شی آن میک...بزنم
 
 

پنجره را باز .دمی کوبی اتاقم مواری تاب خودم را بھ در و دیمثل مرغ سرکنده،ب.امدی نیجواب
آن را .دی روحم سوھان کشی بودند،روی و داد و بازغی مجتمع کھ در حال جی بچھ ھایصدا.کردم

 . بودمیچقدر کالفھ و عصب.  تختم چمباتمھ زدمیبستم و رو
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 بھ گوشم ییرای از پذی خنده محویصدا.د ھنوز بوامدهیسامان ن. را چک کردممی ام ھای پدوباره

البد با ھمان دوستش بود . زدی گپ می مادر داشت آھستھ با کسییگو.خوب گوش کردم.دیرس
 !گرید
 
 

  شده؟یزیچ...االن آنم:  سامان نوشتھدمی دی خوشبختتی را چک کردم،در نھاپمی اسکاباز
 
 

   خبر؟؟چھیخوب: نوشتمعیسر
 
 

 ...رمی میدارم م...تازه از سر کار اومدم... خستھ میلیخ!ستمیبدک ن:نوشت
 
 

 ...یخستھ نباش: نوشتم
 
 
 . کنمفی تعرشی داشتم تا زودتر موضوع را در لفافھ براجانیھ
 
 
 ... دارمی سوالھی: کردمپیتا
 
 
 ...خوب:  کردپیتا
 
 

 ی نمیزیچ کنھ و بھ تو ھم ی داره ازدواج می دوستش داریلی کھ خیکی ی روز بفھمھیاگھ :نوشتم
 ؟ی کنی کار میگھ چ

 
 

  شد؟یچ: دمیدوباره پرس. ندادی لحظھ سکوت کرد و جوابچند
 
 

 ره؟ی گی شده؟دوست پسرت داره زن میحاال چ:نوشت
 
 
 ی کار می تو چرهیمثال اگھ مادرت مرده باشھ و پدرت بخواد زن بگ!نھ بابا:  قھقھھ گذاشتمکونیآ

 ؟یکن
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 ی ناراحت مشتریاما ب! خوشحال بشمدیشا! دونمینم:  راحت شدالشی خیی خنده گذاشت گوکونیا

 .چون ممکنھ بابام رو از دست بدم...شم
 
 

 ؟ی کنی کار می چینی ببابونی تو خی زنھیاگھ بابات بھت نگھ و اونو با : نوشتم
 
 

 . قھقھھ گذاشتکونیو بعد ا!  بدون اجازه منرهی کنھ دوست دختر بگی من غلط میبابا:نوشت
 
 
  بھش؟ی گی می چییخدا!لوس نشو:کردم پیتا
 
 
 ! گمی رم صاف بھش می باشمشون مدهیاگھ بھم نگفتھ باشھ و من د: کردپیتا
 
 

  راحت؟یلی؟خینطوریھم: دمی پرسدوباره
 
 

 !ستی کھ نبھیھ؟غری چینطوریھم! بابامھ! آره:  دادجواب
 
 

 ...ممنون:نوشتم
 
 

 ره؟ی خواد زن بگی شده؟بابات میحاال چ:نوشت
 
 

 ... آرهیی جوراھیاما ! نھ ھنوز:  دادمجواب
 
 

  چند سالشھ؟یراست... بھ بابات کھ ھنوز دلش جوونھکالیبار! پسمی افتادی عروسھی: نوشت
 
 

 !ی بایبا...تو ھم برو استراحت کن... خستھ امیلیخ... خوام برمیم...ولش کن!  بابایچیھ: نوشتم
  

  پنجمفصل
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 دیبا! نداشتمیچاره ا:  کھ در دستش مچالھ کرده بود،پاک کردی را با دستمالشی اشک چشمھامادر
 خواستم بھت یفکر نکن نم.دوست شوھرشھ... کردهشی خانوم معرفالیل... دادمیزود جواب م

 . خواستم اما سختم بودیم.بگم
 
 
:  زدندرونی با فشار از گوشھ چشمم بمی داشتم خودم را کنترل کنم اما نتوانستم و اشکھای سعیلیخ

 نمتون؟ی من با ھم ببی مامان؟چرا گذاشتیچرا زودتر نگفت
 شنھادی پھیدر حد !  نبودیھنوز جد... دونمینم...یای کنار بی نتوندیگفتم شا:مادر آھستھ گفت 

اما اون روز کھ !  گفتھ بودم نھ؟منمی کنیشوھر م. ھستی کسنی ھمچھی خانم گفتھ بود الیفقط ل.بود
 ھ؟ی من چریتقص. اونا ول نکردنگھید. بوددهیمنو ھمونجا د.م بودمھمون داشت ،آقا رضا ھ

 
 
 
 غھیص:  کرد و گفتینی فنی مادر ف؟آره؟ی ش شدغھی و صیاونوقت تو ھم رفت:  گفتمی دلخوربا

اگھ بھ دردبخور بود،عقد !  نھای می خوری بھ درد ھم ممینی ببمی کنی معاشرت ممیکدومھ دختر؟دار
 ستی خوب نی تو کھ جوونیبرا!  حرفا نزننی دختر؟ازھی چغھیص.می کنیم
 
 
 

 بھی عی گیتو چرا ھمھ ش م.گھی شن دی مغھی مواقع صنجوریخوب ا: را پاک کردم و گفتممیاشکھا
 ؟ی شی چند تا بچھ داره؟زن دومش مارویزشتھ؟حاال 

  
درباره مردم با حرمت حرف ... کس رو ندارهچیھ.زن و بچھ نداره: تکان داد و گفتی سرمادر

 ... گشتھی ھمدم مھیدنبال ! شده بنده خدایزنش ازش جدا شده چون بچھ دار نم!بزن دختر
  
 سر یب... ازدواجی مورد برانیگھ؟بھتری خواد شوھرت بشھ دیپس نم!ھمدم...یاخ: لب گفتمریز

 لب؟منو فحش و ری خودت زی برای گی می چیدار: کرد،گفتی ھق ھق مکھیمادر در حال! خر
 ؟ی کنیلعنت م

  
 

 مظلومانھ ؟ی کار کنی چی خوایحاال م.با خودم بودم! نھ:  باال دادمی را بھ نشانھ منفسرم
 .می کنیگفتم کھ اگھ سازمون گفت عقد م:گفت

  
 ی منجای گفتھ؟ھمیک!نھ!نھ:  با عتاب گفت؟ی کنی خونھ اون زندگی بری خوای میعنی:دمیپرس
 مرد ھی من و ی شھ دوست داری منتی دی ھمھ ادعانیتو کھ ا! مادر من:اعتراض گفتمبا ... مونم

 م؟ی کنی خونھ با ھم زندگھینامحرم تو 
  

اگر اون با من ازدواج !  نھالی زنیحرفھا م: آورده باشد،گفتادی را تازه بھ یزی چیی گومادر
  ؟یتو مطمئن:گفتم!  شھیکنھ،محرم تو ھم م
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 ! بھم گفتھی ھم خانوم خطابدمیھم خودم پرس!  حرف نزنخودیب: را باال دادشی ابروکی
  
 
من ...برو و راحتم بذار...برو! باشالی خنیبھ ھم: قھر بھ طرف اتاقم رفتم و در ھمان حال گفتمبا

 .دمیو بعد درب اتاق را محکم بھ ھم کوب...برو...از اولشم بدبخت بودم
  

 ی قبل از من ازدواج مدی بود؟چرا مادرم بای چھ سرنوشتنیا. شدری دلم شکست و اشکم سرازباز
 بود و جوان؟چرا پدرم مرد و مارا تنھا بای بگذارد؟چرا مادر من زمیکرد کھ مجبور شود تنھا

نده ی از آنقدری آمدم کھ اایگذاشت کھ مادرم تنھا شود و بعد برود و ازدواج کند؟اصال چرا من بھ دن
 طرف بھ نی آب از اانی و مدام با جررمی بگمیت باشم و نتوانم تصم دست سرنوشریام بترسم و اس

  بزرگ برخورد کنم و بشکنم؟یآن طرف بروم و بھ تختھ سنگھا
  
 
 

 . خورد و انگار مادر خانھ نبود تا جواب دھدی بند زنگ مکی. زنگ تلفن از خواب پراندمیصدا
 
 
 ... ظھر بود١١ صبح کھ چھ عرض کنم؟١١:  ساعت نگاه کردمبھ
 
 

 کھ با دمی را دی رد شدم و از گوشھ چشم دخترنھیاز مقابل آ. و از جا برخاستمدمی کشی اازهیخم
خدا رو شکر . رودی مرونی سرش سوار شده بود،از درب اتاق بی روفلی کھ مثل برج اییموھا

 ! مرتب کردنشان نداشتمی برای ازهی انگچیھ
 
 

 ی در گوشی مانند شادغی جیبلھ؟ صدا:  نالھ گفتمھی شبیی تلفن را برداشتم و با صدایگوش
 رم یمن امروز از صبح دارم م! نیبب:  گفتجانی با ھ؟ی زنی مغیچرا ج:  گفتم؟ییتو!نھال:دیچیپ
 حواست.اما تو رو قبول داره... آدی خوشش نمدایمامان از ل... رمیگفتم با تو دارم م. زاوشیالیو

 ی شاد؟ی شدوونھی من؟د؟بایچ:  آمدیچشمانم از تعجب داشت از حدقھ در م!!  ی ندی سوتباشھ
 ادتی... خودتو لوس نکنگھی دفعھ بھت رو انداختم،دھی! آدم باش نھال: دوباره تند و با عجلھ گفت

 امان از میی؟زندایاگھ مامانم بفھمھ چ :دوباره گفتم... روزکوهیف... زاوش تو موشا ستیالیباشھ و
...  رفتم؟منی نداری کارگھیخوب د! کھ نپرسھمی دعا کندیبا...نھ: دوباره گفتیشاد!  پرسھیکھ م

 . را قطع کردمیو گوش! خوش بگذره :  لب گفتمریز
 
 

 اش بود و آن روز معلوم نبود کجا ی مثل مادر من کھ انگار اول جوانیکی!  بھ حال ملتخوش
 کھ با غوی جغی جی شادنی ھم مثل ایکیھ بود و من مطمئن بودم کھ با دوستش قرار داشت و رفت

 ھم گری دیکی. و تا بوق سگ عالف باشد و خوش بگذراندالی خواست برود ویدوست پسرش م
 . خوردی اش را میی نشست و غصھ تنھای مدیبا مثل من کھ فقط
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 مانده اش یباق. اش دلم را زدینیریش. بھ آن زدمی برداشتم و گازخچالی از یکی حوصلھ تکھ کیب

پنجره را باز . ماه دلنواز و سبک بودبھشتی اردیھوا. انداختم و بھ اتاقم رفتمییرا در سبد ظرفشو
 .عطر بھار بود و آسمان. بو را دوست داشتمنیچقدر ا.دمیکردم و بو کش

 
 
من دو ھفتھ :  ام گذاشتھ بودی را کھ باز کردم،سامان پپیاسکا. شدمدهی کشوتری طرف کامپبھ

 ...روز خوش. ام بذاری پای زنگ بزن ی داشتیکار. رم اصفھانیدارم م.تمیمامور
 
 

 تی گشت و گذار و مامورشھیھم!خوش بھ حالش. ھم کور شددمی روزنھ امنیآخر
 . بودمی کنج خانھ زندانشھیمن کھ ھم... رازیاصفھان،مشھد،ش.بود

  
 .دی درخشی وارد خانھ شد،صورتش میوقت. بھ خانھ آمدری روز ،مادر دآن
 
  

تا :  من جواب دادھی اعتنا بھ کنایچھ خبر مامان خانوم؟خوب بود؟ ب: دمی از سر نگرفتھ پرسچادر
 زنم و بدون ی دانست کھ در چھ مورد حرف می مییگو... رهی خی ھر چشاالیا. بخوادیخدا چ

 . را خواندمیفاعل ،منظور تمام جملھ ھا
 
  

 کدومھ؟ مادر ھ؟صالحتی باالخره در چرتی؟خی کار کنی چی خوایباالخره م: دمی پرسدوباره
 و صالح ری کھ خنھی از اری دختر؟مگھ غی کنی مسخره می ھ؟چرای چیعنی:  رفتیچشم غره ا

 ؟ی ھمون بشھ؟تو شک داردی کھ باشھ بایآدم ھر چ
 
  

!  صالحتنھیا...ی و بری کھ دخترت رو تنھا بذارنھی تو، تو اریفقط خ! نھ: باال انداختمی اشانھ
 ...خوش بھ حالت

 
  

 کھ من ی دونیخودت م...ھیمورد خوب... اومدهشیپ!  منو سرزنش نکننقدریا: برافروختھ شدمادر
 ضربھ دمی و ترسیکم سنتر از االنت بود.ھمھ رو بھ خاطر تو رد کردم. نداشتمشنھادیکم پ
تو ھم .رمی بگمی تونم تصمی رسھ،من بھتر می مشتری و عقلت بیاما حاال کھ بزرگتر شد.یبخور

 ی من کھ نمیدر ثان...ادی نشی من پی موردا برانی از اگھیممکنھ د...تی دنبال زندگی ریباالخره م
  تونم؟یم! تونم تا آخر عمرم مجرد بمونم

 ...ی استفاده کنتی از جووندیبا! فھیح!نھ: با طعنھ گفتم 
 
  
 سالھ ٥ برات کم گذاشتم؟ی نھال؟مگھ من چی تا حاال مادر شناس شدیتو از ک: گفتتی عصبانبا

 برامون مونده امرزتی کھ از پدر خدابیریبا اون حقوق بخور و نم. کنمی پدر بزرگت میدارم ب
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 کردم ی کار کنم کھ نکردم؟غذات حاضر نبوده؟بداخالقی چدی باگھید. خونھ رو چرخوندمنیا
 ؟ی ازم دلخورنقدریکارت کردم کھ االن ا ی دادم؟چتباھات؟فحش

 
  

 نای از تمام ای باھام بکنی خوای کھ االن میفقط کار...یچیھ...ی نکردی کارچیھ! نھ: گفتمآھستھ
 ... رو دوست ندارمییمن تنھا! از صدتا فحش و کتک بدتره! بدتره

 
  

 ؟منی مونیتو تنھا م گفتھ ی خواد تو رو تنھا بذاره؟کی میقربونت برم ک: با التماس گفتمادر
 ...می کنی برمت با ھم زندگیم! شتمیپ
 
  

 ممکن یزی چنی دانست کھ چنیخودش ھم م. حرفش را قورت دادھی جملھ بقنی ای ادانی حدر
ھر چھ کھ بود با اعتقاداتش جور . کنمی خانھ زندگکی در بھی مرد غرکی توانم با ی و من نمستین

 . شدمی نمی وجھ راضچی آمد و من ھم بھ ھیدر نم
 
  

 خودش را می مادر تصمییگو. بوددهیفایتالش من ب.چقدر سخت بود. نگفتمچیھ. نگاھش کردمفقط
 توانست او را ی نمی ھم کسنباری پا داشت،اکی کھ کلھ شق بود و مرغش شھیگرفتھ بود و مثل ھم

 .از ازدواج با آن مرد باز دارد
 
  

 دست ریرنوشت آنگونھ کھ دوست داشت مارا اس اتفاق افتاده بود و سعی سریلی خزی ھمھ چییگو
 .خود کرده بود

 
  

 ی صبحانھ مفصلزی ممی کرد و براداریمادر مرا ب. بودی فردا ، جمعھ بودو روز اتفاقات تازه اصبح
 .زی می رودی قندان سفیحت:  زدی برق میزی از تمزیھمھ چ. کرده بوددای پزهیانگ.دیچ
 
  

 شی در گلویزی دانستم چیم...منتظر بودم.می مادر سفره را جمع کردم،بای را کھ خوردصبحانھ
 . خواھد از ھم فرو بپاشدی مزی دانستم ھمھ چیم.زدی بررونشیمانده کھ دوست دارد ب

 
  

 ھیاز سا. اضطراب داشتملی دلیب. در راه بودندیی و زنداییدا.دمی پوشیزی گرفتم و لباس تمدوش
 . کردندی می خانھ بھ من دھن کجلی تمام وساییگو.دمی ترسی ھم مواری دی رویھا
 
  

بھ دنبالم تا .ی تاب بود و عصبی بییزندا. شده بودد،ظھری شھرزاد کھ از راه رسیی و زنداییدا
 آوردم ادی ھاج و واج نگاھش کردم و بعد ناگھان بھ ؟ی بودی تو ھم با شادشبید: آشپزخانھ آمد
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 با راما من ظھ...میبا ھم بود...ییآره زندا: با تکان سر جواب مثبت دادم. بھم چھ گفتھ استیشاد
 .دوستم برگشتم تھران

 
  

 رونی شب ب١٢ چرا تا ستی معلوم ندهی ورپری شادنیا:  لب گفتری و زدی کشیقی نفس عمییزندا
 ...بفھمھباباش ! مغزی و بشعوری دختر بنی داد از دست ایا... خدایا! مونده بود

  
 
 

 می بھ سر تا پای نگاھدی با تردییزندا... الیتو و.با دوستاش بود!  نشده کھیزیچ... ییزندا: گفتم
 ... ی باشالی اھل وادی ی نم؟بھتی کردی کار می اونجا چال؟تویتو و:کرد

 
 

 رفتھ بودم کھ ی سرگرمی براستمی جاھا ننجوریراستش اھل ا.بار اولم بود...خوب: گفتمدستپاچھ
 . و زود برگشتمومدیخوشم ن

 .می آمدرونی و از آشپزخانھ بمی خاتمھ دادمانی بھ پچ پچ ھایی دای صدابا
  

 و ھمان اهی درشت و جذاب و سیھمان چشمھا. مادرم بودھیچقدر شب. نگاه کردمیی چشمان دادر
 . داشتییرای گافھی بود اما ھنوز قختھی سرش ری موھانکھیبا ا. صورتیگرد

 
  

 ...ممنون:  نھال؟ سر تکان دادمیخوب:  و گفتدی کشیقی نفس عمییدا. نشستمشی روروبھ
 
  

 یقی و نفس عمدیمنظورم را فھم.... یلیخ: گذره؟ پوزحند زدمیچھ خبر؟خوش م:دی پرسدوباره
  خواد ازدواج کنھ؟ی کھ نرگس می دونیم: و گفتدیکش
 
  

 دی شا؟ی داریمی ت تصمندهی آیتو برا:دیدوباره پرس. تکان دادمدیی سرم را بھ تشانھ تافقط
:  شانھ باال زدم؟ی باھاش ازدواج کنی کھ بخوای رو داری کسی بود کھ دوست پسرنیکنظورش ا

 ی خوای گفت نمینرگس م: را در ھم گره کرد و سرش را جلو آوردشیدستھا... فعال کھ نھ!نھ
منم ...باالخره ھم مادرم مومنھ و ھم طرفش!  شھیاما نم! م خوایم: آره؟ گفتم...ی کنیباھاش زندگ

 .معذبم
 
  

 د،دوبارهی دلخواه نخواھد رسجھی بحث بھ نتنی کھ خلع سالح شده بود و متوجھ شده بود اییدا
 مادرت شی و پی چند روز در ھفتھ بری تونیم. بھ مومن بودن نداره نھال جانیربط:دیپرس
 .یری مادرت خونھ بگکی نزدی و تو بردی خونھ رو بفروشنی اای.یباش
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خون بھ ! شھرک غرب:  کرد و گفتی مکثییحاال خونھ مادرم کجا ھست؟ دا: دمی تمسخر پرسبا
 ی کجا و شھرک غرب کجا؟ جالبکیدھکده المپ!!  داشتیمادرم چھ شانس. شدمد،داغیصورتم دو

اما . کندی می دانستم دوست مادرم چھ کاره ست و کجا زندگی بود کھ من ھنوز نمنیداستان ا
 . اش خوب بودی بود وضع مالم کھ معلونطوریا

 
  

 ! شھ فروخت؟امکان ندارهی رو چقدر منجای سند تو مجتمع ای خونھ بھی نظر شما ؟بھییدا:گفتم
 
  

اما اجاره کھ ...درستھ: را جمع کرد و گفتشی زده،دست و پای منطقی بھ آن بی حرفنکھی از اییدا
 ...ی بکنی تونیم
 
  

مھم . کنمی می زندگنجایمن ھم...دی شالشی خیب...دیدلش کن!  شھینم: را در ھوا تکان دادمدستم
 . کنمی مشی کارھی...ستین
 
  
 آقا رضا باھام حرف زده و قبول:  و گفتدی بھ چانھ اش کشی متفکرانھ دستییدا. بعد بغض کردمو

 یمشکل. رسھی نمتیی کھ بھ جاریباالخره اون حقوق بخور و نم.رهیکرده مخارجت رو بھ عھده بگ
 . و مادرتی بھ خودش بگدی بایداشت

 
  

 رونی بود، از اتاق خوابش بستادهی فالگوش اییمادر کھ گو. ستی نادیمن خرجم ز...باشھ: دمیخند
  شد؟ینطوریچرا ا! ایخدا. دوستش نداشتمگرید. بودبھی غرمی براییگو.ستادیآمد و مقابلم ا

 
  

خدا لعنت کنھ : مقدمھ گفتمی مالحظھ و بی بود، بستادهی امی و محکم رو بھ رودهی بھ او کھ کشرو
فکر من رو نکرد .ختی ما رو بھ ھم ری و زندگدی محل سر رسی خانم رو کھ مثل خروس بالی لنیا

 دختر نداره؟اگھ شوھرش مرده بود،بازم  کنم؟مگھ خودشی مادرم زندگی خوام بی میکھ چطور
 گھ؟ی دیکیداشت دخترش رو بذاره و بره با  دوست

 
  

 نیقسمت ا! اون بنده خدا رو وسط نکشیپا: نزد و صورت مادر منقبض شدی متاثر حرفییدا
 ی پیپس فردا کھ تو رفت... خوام دختری میمنم زندگ. خدا بوده؟خواستیباالخره کھ چ...بوده
  دق کنم؟یی تنھارم؟ازی کار کنم؟بپوسم و بمی من چتیزندگ

 
  
!  نکن دختریکدندگی! نھال: دخالت کردییزندا. کنمی دق مییحاال کھ من از تنھا: گفتمتی عصبانبا
تک تنھا تو . سرت باشھی باالیکی دی تو با؟باالخرهی چیعنیمعذبم . کنی مادرت زندگشی برو پایب
 ...؟اگھی کار کنی چی خوای خونھ مھی
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 ھی دیبا!  شھرزادستنی باشن کھ نی راضدی ھر دو طرف بای زندگایبر: حرفش را قطع کردییدا
 ...ی فکر اساسھی... کردگھیفکر د

 
  
 از دستم راحت دی و بامیلی وسط کھ طفنی شده و فقط منم ای اوکی ھمھ چنکھیمثل ا: درنگ گفتمیب

 شاال؟ی ادی کنی عقد مدی ری می کد؟نھ؟حاالیش
 
  

 اون خدا یادگاریتو ...یگرمیتو پاره ج...من دوست دارم نھال!  حرفو نزننیا:  گفتمادر
 ...یامرزیب
 
  
 . نگفتمچی تمسخر نگاھش کردم و ھبا
 
  

 ... شعبانمھین:  مادر جوابم را دادی توجھ بھ ضجھ موره ھای بییدا
  

  ششمفصل
 
 
  
 
 

اما من از !خوب عروس بود. بوددهیش پودیسر تا پا سف. زدی ذوق می توی مادر بدجوردی سفلباس
انگار مادرم دختر . بودی جورکی. کھ بھ پا کرده بود متنفر بودمدی سفی اشھیآن جوراب نازک ش

خالصھ آن !  دانمینم...ای... ھنوز باکره بودییگو! بوددهی پوشی اشھی سالھ بود کھ جوراب ش١٤
 . زنانھ حالم را بھ شدت بد کرده بودی اشھی شورابج
 
 
 در ی بود و سفره عقد کوچکزیمحضر کوچک تر و تم. و شوھرش ھم آمده بودندھی خانم و نعمالیل

 بود دهی را اتو کششیموھا. آمده بودیی و زندایی ھم ھمراه دایشاد. شده بوددهی چواری دیفرو رفتگ
 ری از آن را بافتھ بود و از زی بود و طره اختھی ررونی بدشی سفی صورتیو از دو طرف روسر

 پاشنھ بلندش ی زد و کفشھای ذوق می توظشی غلشیآرا. گذاشتھ بودرونیال شل و وارفتھ اش بش
 دی خراشی اعصاب و روان مرا مزیآن روز انگار ھمھ چ.دندی کشی روح من سوھان می روییگو

 ری دی بود و اندکامدهیحاج رضا ھنوز ن. آمده بودمییبھ ضرب و زور مادر و زندا. کردیو نابود م
 .بود کرده
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 کھ با یمادر با اصرار مرا بھ حمام فرستاد تا وقت:  شددهی کششی ذھنم بھ مالقات ھفتھ پاری اختیب
 خوش نداشتم آن مرد کھ مادرم از من چیھ. و مرتب باشمم،آراستھی روی مرونیاو و نامزدش ب

 ن با میار خواھد قبل از ھر کی خودش اصرار کرده بود،منکھیاما مثل ا.نمی بودم،را ببدهیدزد
 ! پاشو! اومد:  گفتجانی کھ بھ صدا در آمد،مادر با ھفونیزنگ آ.صحبت کند

 
 
مادر را از ! دی خواست عشق جدی دلم میلیھم استرس داشتم و ھم خ. اکراه از جا برخاستمبا

 .نمی ببکینزد
 
 

 پشت رهی تی کھ راننده اش با لباسزی تمی مگان نقره اکی ریم،تصوی ساختمان را کھ باز کرددرب
 عی سرزیچقدر ھمھ چ. در دلم باال آمد و قلبم بھ تپش افتادیزیچ. کردرمیفرمان نشستھ بود،غافلگ

 ییاشو زنوندی خواست با او پی کھ می مردتیجذاب. بھ نفع مادرم بودطیھمھ شرا.اتفاق افتاده بود
 . نمودی محوش ھم پر کشش و خاص مری تصویحت! قابل انکار بودریببندد،غ

 
 

 شود و با من ادهی بھ خودش زحمت نداد کھ پی و او در کمال تعجب حتمی شدلی اتومبکینزد دو ھر
 . کندی و احوالپرسدمش،سالمی دی بار بود کھ منی اولیکھ برا

 
 

 گرفت و با دست بھ من اشاره ی جالی در ااومبی درب کنار دست راننده را باز کرد و بھ آراممادر
:  و بم جواب دادقی عمییصدا.نشستم و سالم کردم عقب ی صندلیرو.کرد کھ سوار شوم

:  زدمدی رو بھ رو دنھی گذرا صورتش را در آیلحظھ ا! بم...خو: دی لرزمیاحوال شما؟ صدا...سالم
 رنگ بھ تن کرده بود کھ خط ی آبیراھنیپ.رای گی و نگاھی پر مشکیجذاب و ابروھا شیتھ ر

 ی اصلیتھای از شخصیکی ادی پر مو،مرا ی و دستھاکی شیساعت مچ. ھنوز باز نشده بودشیاتو
 . را عقب زده بودمی استرسھان،تمامیباد خنک کولر ماش. انداختی معروف میلی رمان خکی
 
 
 ...خوش بھ حال مادر:  خودم گفتمبا
 
 

 تمام ی بود و روکی رستوران شلیھمھ وسا.می شمال غرب تھران شدی دنج حوالی رستورانوارد
 یقیموس. پا نگذاشتھ بودمیی جاھانیتا بھ حال بھ چن.رگ و خوشبو بود دو تا شمع بزیکی زھایم

 خواند کھ تا بھ حال بھ گوشم نخورده ی منی دلنشیی و خواننده با صدادی رسی بھ گوش میمیمال
 یعیطب...خوب!  نھای ام دهی مناسب آن مکان لباس پوشنمی خودم کردم تا ببی بھ سر تا پایگاھن.بود
 . بودمدهی حوصلھ لباس پوشی ساده و بیلیخ... بودینظرم منف! بود
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 را انتخاب کرد و پشتش نشست و چشم در چشم یزیم. رفت و من و مادر پشت سرشی جلو ماو
آقا :مادر بھ صدا آمد. دوختنیاو ھم چشمانش را بھ زم. انداختمنییشرم کردم و سرم را پا.میشد

 ... دخترم نھالنمیا! رضا
 
 

 گفت کھ من یزی لب چریو بعد ز... بلھ:  بود،گفتنیی سرش پا رضا ھمانطور کھحاج
 ی زد کھ کلمھ امیمادر با آرنجش بھ پھلو. گذاشت و رفتزی میگارسن آمد و منو را رو.دمینشن

 شقدمی حاج رضا پنباریا. شده بودستی ھمھ مغزم رییگو. آمدی بھ ذھنم نمیزیاما من چ.حرف بزنم
ماشاال آنقدر با !  شده بودیچھ حرفھ ا. مادر منو را مقابلم گذاشتد؟ی دارلی میچ شما؟دیخوب:شد

 ! را فوت آب شده بودزیدوست پسرش گشن و گذار کرده بود و رستوران رفتھ بود کھ ھمھ چ
 
 

 نیی پامی از گلویزی دانستم کھ چیم. غذاھا چشم دوختمبی غربی عجستی را برداشتم و بھ لمنو
 سفارش گوی را بچشم خوراک میدیرده باشم و مزه جد خویزی آنکھ چی رود اما براینم

 !!چھ با کالس شده بود!مادر ھم پاستا سفارش داد.دادم
 
 

ھر :  مادر لوس کند،پاستا سفارش داد و پشت بندش گفتی آنکھ خودش را برای رضا ھم براحاج
 ... نرگس خانوم بگھیچ
 
 
  بودن؟عیبھ حرف معشوق گوش دادن و مط... مشترک خوردنیی بود؟غذانی عشق ھمیعنی
 
 

 مرد کیمن لقب دختر ! دمی لفظش خندنیدر دلم بھ ا... (دخترم:  مادرم شروع بھ صحبت کردنامزد
 انی تا حاال در جردیشا.می بھ ازدواج دارمینرگس خانم و من تصم!) دمی کشی مدکی سالھ را ٧- ٤٦

 . رو براتون روشن کنماناتی جری سرکیمن اصرار داشتم قبل از عقد خفا،.یقرار گرفتھ باش
 
 

 ؟یاناتیچھ جر: دمی پرسشجاعانھ
  
 

 ...نرگس... کردنی زندگیدر مورد دستھ جمع:  را باال نکرد و در ھمان حال گفتسرش
 
 

با ما  ندارم کھ شما یمن حرف...ینکران شماست کھ تنھا نمون!نرگس خانوم:  کردحی را تصححرفش
 معذورات ی سرکی.ادی ی خدا رو خوش نمیعنی.رهی پذی رو نمنی اما عرف جامعھ ای کنیزندگ

 .  قاونو خودش رو دارهیزیباالخره ھر چ.ستی و نقل امروز و فردا نستی نیھست کھ گفتن
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 سال مادر ٢٣د؟ی من جداش کند؟ازی مادر من رو با خودتون ببری خوای شما میعنی:  گفتمآھستھ
 شا نھیس! حق داشتم ! خوب حرفم حق بود.سرش را باال گرفت و با تعجب نگاھم کرد... من بوده

بھش . شھی ازتون دور می محفوظھ فقط کمگاھشیمادر شما جا...ستی ننطوریا! نھ: را صاف کرد
 یارجشما ھم ھر مخ. ندارهیاز نظر من کھ مانع. تونھ بھت سر بزنھ ی دو سھ روز مفتھگفتم ھ

 ... کنمی منی من تامیداشتھ باش
 
 
مادر با افتخار حرفش ...  امییکارمند وزارت دارا: کردی خنده اھ؟یشغل شما چ:دمی پرسی پرروگبا

  رضا؟ی گیچرا راستشو نم: دیرا بر
 
 

 و با ناز ادا کرد کھ دل من ھم کھ دخترش بودم،ضعف رفت چھ برسد دهیرا چنان کش" رضا" اسم
 خواستند زودتر عقد کنند و بعد ھم در خانھ حاج ی بود کھ منیپس بھ خاطر ھم! !یبھ مخاطب اصل

 ؟یاما تا ک...تنھا باشند و از شر من ھم راحت شوند! آقا جان
 
 

مادرم داشت با شغل دوست پسرش ... ھیی ارشد وزارت دارایرای از مدیکیآقا رضا : ادامھ دادمادر
 !یچقدر عال! دادیبھ من پز م

 
 
!  بابایا:  ،گفتردی رنگ عشق بگشی کھ صدای رضا ادامھ داد و با خنده رو بھ مادرم ،طورآقا

 . حرفش را خوردھیو بق... مھم ...ستیپست و مقام من مھم ن...نرگس جان
 
 

 . سرش مرتب کردی و چادرش را رودی خندی نخودمادر
 
 

 دادم کھ فکر نیی دو لقمھ را پایکیفقط بھ زور . را آوردند و من نتوانستم لب بھ آن بزنممانیغذاھا
 . کنمی بد است و حسادت میلینکنند حالم خ

 
 

 سر تکان ؟ی گھ دانشگاه نرفتی مد؟مادری کنی کار میشما چ:دی صرف شام،از من پرسنی حدر
 !درسو دوست نداشتم! نھ: دادم

 
 

 میبھ عالمت تفھسرش را ! نھ:  دوباره سر تکان دادم؟ی دوباره کنکور بدی خواینم: دی پرسدوباره
 کنکور ؟ ی برای بخونی تونیم! نھال:مادر با ذوق گفت...  جورهھی یھر کس...خوب:جنباند و گفت

 پول حاج با دی من بایعنی کرده بود؟یمادر چھ فکر! گفتم کھ دوست ندارم...نھ:  باال انداختمیشانھ ا
 !امکان نداشت!  رفتم دانشگاه؟نھیرضا م
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آنقدر عقل داشتم کھ . کند و بخواھد جبران مافات کندی دلسوزمی مثل او برای مانده بود کسنمیھم

 .رمی بپذای را باور کنم ھای دلسوزنجورینخواھم ا
 
  
 مرا بھ فکر فرو برده ی از خواننده ناشناس بدجورمی مالیقی بودم و آن موسی در حال بازمی غذابا

 ی میعنی. شودی می کند،جز محارم سبب حاج رضا مادر را عقدی گفتند وقتی مییمادر و دا.بود
 نجایاما مشکل ا!  نخواھد بودی از نظر شرعی کنم و مشکلی با آنھا زندگیتوانم بھ راحت

 کنم ی زدم عشق مادرم خوش نداشت من با آنھا زندگی بود کھ ھمانطور کھ حدس منیمشکل ا.نبود
 دستم ی را روی جلسھ اول آب پاکنیاصال خودش در ھم. شومشانییو مزاحم آرامش و زناشو

 !ختیر
 
  

 کھ چھ عرض کنم؟اصال دوست لیتما!  با آن دو نداشتمی بھ زندگی چندانلی من ھم تمای ثاندر
 تازه عروس و دامادھا ی خواھند ادای رغم سنشان می کھ علرمی قرار بگی زن و مردنینداشتم ب
 ا روابطشان رنکھی اایبھ آنھا برخورد نکنم  و من مدام معذب باشم و مراقب باشم کھ اورندیرا در ب

 .رمی بگدهیناد
  

 ھم دیشا. زدی ذوقم می شد،توی مادرم و او رد و بدل منی شام آن شب بزی کھ سر میینگاھھا
 داشتھ باشم ی خواست تعلق خاطری بودم و دلم میباالخره من ھم در اوج جوان. کردمیحسادت م

تھ باشم اما انگار مادرم زودتر از من دست بھ کار شده بود  وابسی بھ کسی حداقل از نظر احساسای
 . سبقت را از من ربوده بودیگو و
 
 

 را تمام کردند و بعد از پرداخت صورتحساب از رستوران خارج شانی با اشتھا غذاشانی دوھر
 . از دو سھ لقمھ بخورمشتری بود بدهی نکشلمی رفت اما می ضعف میدلم از گرسنگ.میشد
 
 

 کار از او نیا. گذاشتشی شانھ ھای چادرش را روم،مادری حاج رضا کھ نشستزی تملی اتومبدر
 خواھد تا ی انداخت اما معلوم بود کھ می شانھ نمی چادرش را رویطی شراچیاو تحت ھ. بوددیبع
 . کندی تواند دلبریم
 
 

 اتوبان روشن بود و اتوبان خلوت یچراغھا. شدمرهی دادم و بھ منظره شب خرونی را بنفسم
 . شدی تمام مزی ھمھ چگری بود و دکی شعبان ھم نزدمھیروز ن.بود

 
 
 راھم را کھ بھ سمت درب ساختمان کج کردم،متوجھ ی ،بعد از خداحافظمی شدادهی کھ پلی اتومباز

 شد و و در ادهیخواستم داخل بروم کھ مادر پ.دمی دی شان را مھیسا. نشده استادهیشدم مادر ھنوز پ
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 از. و شرم کردمختی رنیی پایقلبم ھر. فشردیحاج رضا دست او را م. شددهیھمان حال دستش کش
 . را کندممی و کفشھادمیپلھ ھا باال دو

 
 

 . را از تن در آوردم و بھ رختخواب رفتممیلباسھا
 
 

 ...چقدر تنھا بودم! منیخدا
  
 سامان؟؟:  کردمپیتا
 
  

 ...جون دلم: نوشت
 
  

 . داشتماجی احتطیچقدر بھ زبان خوش در آن شرا. کالمش بھ دلم نشستنی ابیعج
 
  

 ! بالیجونت ب:نوشتم
 
  
 !!ی گرفتلیباالخره تو ما رو تحو!چھ عحب:  کردپیتا
 
  

 ... دلم گرفتھیلیامشب خ...گھی نکن دتیاذ:  دادمجواب
 
  

 زم؟یچرا عز: نوشت
 
  
 ... شمی تنھا میلیخ...رهی گیبابام داره زن م: کردمپیتا
 
  

حاالم تو ! ی کنی ناز مم،توی گم زنگ بزن با ھم بحرفیصد دفعھ بھت شماره دادم م! اه:  دادجواب
 ! خودت بپوسییتنھا

 
  

 !ی مالحظھ و احمقیچقدر تو ب: شدمناراحت
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 ...انقدر لفتش بده تا از چنگت بپرم!گھی گم دیراست م! واال:  کردپیتا
 
  

 ... جلوت رو گرفتھیک...خوب بپر: نوشتم
 
  

چھ . صدات رو بشنوم؟بذاری بستھ انقدریتو چرا ا! دختر جان!  پرم ھایم!  رم ھایم:  دادجواب
 تلفن و ھی دارن،ما ھنوز تو قی ترکونن و صد تا دوست و رفی رو مای داره؟مردم دارن دنیاشکال

 ... زنھیگ نمزن...لوسھ...خدا رو شکر کھ طرفمون ھم رو اعصابھ...میموند!زنگ زاقات
 
  

 شھ باھات درد و دل یاصال نم! پررو!  ادبی؟بی زنی حرف مینطوریچرا ا: ناراحت شدمدوباره
 ...یاعصابم رو خرد کرد...کرد

 
  

 ...٠٩٣٨:  زنگ بزنیدوست داشت! تونم درد و دل کنمیمن از پشت نت نم:  نوشتمیبرا
 
  
 . را خاموش کردموتری ام را بستم و کامپی درنگ پیب
  

 !وانھی دپسره
  

 . دادی شب را نشان م١٠:  ساعت نگاه کردمبھ
  

 کردم یھمھ اش خدا خدا م. را گرفتمی تلفن را برداشتم و شماره اتاق شادی رفتم و گوشییرای پذبھ
 . را برداردیکھ خانھ باشد و گوش

  
:  گفتم؟یورچط: دیخند! منم نھال...سالم: بلھ؟ جواب دادم:  گفتیدر گوش. خانھ بودخوشبختانھ

 گذره ی داره خوش منکھیمثل ا:  کار کنم؟ گفتمی چدیخوب نباشم با:  جواب داد؟یتو خوب...خوبم
چشمانم پشت تلفن از شدت تعجب !  بودیچھ شب...ینبود! چھ جورم:دی بلند خندیبا صدا... بھت
 ...گھیبا زاوش بودم د! یوا؟ چقدر تو خنگ:  آوردنیی را پاشی صدا؟ی چیعنی:  شدادگش

  
 ی شاد؟ی با اون بودی جدیجد: ام شکل عالمت تعجب شده استافھی دانستم کھ در آن لحظھ قیم

دوست زاوش ...می نبودشتری نفر ب٤البتھ ...گھی دمی رفتھ بودیپیپس با عمھ م بودم؟اک: دیدوباره خند
 ...می و حال کردمی خوردمی تونستیتا م! یجات خال...م با دوست دخترش اومده بود

  
پس :  آوردنیی را پاشی قھقھھ زد و بعد صدا؟یدی زاوش خوابشی تو شب پیعنی: دی لرزدلم
 وقت نوک انگشتم نخوره ھی کھ دمی خوابی درخت آلبالو مری رفتم تو باغ زی مدیالبد با!یچ

 ھان؟!بھش
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 ... بگم خوبیچ: گفتمدی تردبا
 
 
 ھم ھایی پروای بنجوری دوست داشتم خالف جھت اعتقادات مادرم شنا کنم اما از ایلی خنکھی ابا

 . داشتی تعجب و نگرانی جامیکارش برا. شومیدوست نداشتم مثل شاد.واھمھ داشتم
 
 

 عشق نیھم!  تونھ ازدواج کنھیفقط نم... برامرهی می میلیاونم خ...من عاشق زاوشم: ادامھ دادباز
 .دیو بعد دوباره غش غش خند...  کنھیھمھ رو بھ ھم محرم م. کنھیم حل زوی ھمھ چیو عاشق

 
 

اگھ بذاره ...ی شادی داریتو چھ سر نترس:  آن گفتمیاما بھ جا! یرو آب بخند: می بود بگوکینزد
 من یتو جا... خورمیمن کھ لذتمو بردم و حسرتش رو نم...بره: گفتیدی با القی شاد؟یبره چ

 االن تھ یرابطھ ھا! ی کنی بھ تھش فکر نمچوقتی ،ھی باشی عاشق کسیوقت!  نھالیستین
 یپ:  کرد و ادامھ دادیبعد مکث... ی بھ تنت بمالزوی ھمھ چھی پدی بای شی واردشون میتوق...ندارن

 ی شده؟کاریحاال چھ حال چھ خبر؟چ...ی و حالت رو بکنی نداضتی و ریبھتره بھ خودت سخت
 ؟یداشت

 
 

 ... منم حرف بزنمیگذاشت!چھ عجب: گفتم
  

 ...  بھت بگمیزی چھی خواستم یفقط م!  نبودیکار خاص... منم حرف بزنمیگذاشت!چھ عجب: گفتم
 
 

 ...رونی رم بیدارم م! زودتر! بگو: دیپرس
 
  
  موقع شب؟نیا:  تعجب گفتمبا
 
  
 ... فرحزادمیبا بچھ ھا قرار قل قل دار...آره:  عجلھ گفتبا
 
  

 تونم با شماره ینم!  کار کنمی دونم چی وقتھ بھم شماره داده،نمیلیان خسام: شمرده گفتمشمرده
 !  ستلھی بد پیلیخ...خونھ بھش زنگ بزنم
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  ؟ی باھاش دوست باشیمگھ دوست ندار! خوب بھش زنگ بزن: آھستھ جواب دادیشاد

 
 

 تو نایزنگ ا.می باشیآخھ قرار بود نت... ازشادی یاما بدم نم...نھ اونقدر:  و من کنان گفتممن
 .. کارمون نبود

 
 
 مشی بھت نگفتھ؟پاشو از گلی وری چند وقتھ کھ درنیتو ا!  شوالشی خیپس ب:  تمسخر گفتبا

  درازتر کرده مگھ؟
 
 

 ...ستی نیپسر بد!نھ:گفتم
 
  

 ! بخر ،زنگ بزن بھش و خالصرانسلی اھی ی مطمئنیخوب وقت: گفت
 
  

  کجا بوده؟لمی موبایگوش! دلت خوشھ ھا: گفتم
 
  
 زنگ شیوسط آرا... کردمی مشیداشتم آرا!!  ھایری گی وقت منو می چطورنیبب:  حرص گفتبا

 !نیی شھ پای معطل مادی یاالن زاوش م! یزد
 
  
  ؟ی بررونی ذاره بازم باھاش بی مییمگھ زندا:دمی پرسی فضولبا
  

 ! گردنیفردا صبح بر م! شھیبا بابا ک!ستیمامان خونھ ن:دیخند
 
  
 ی ذارن می کھ مھیری چھ سخت گنیا!استی براش مھشھی ھمزیھمھ چ...چھ خوب: خودم گفتمبا

 ش؟یرنش ک
 
  

 بھت می اومدی دارم،با زاوش میمی قدی گوشھیخونھ تون دوره وگرنھ من ! نیبب:  زدکری اسپیرو
 ؟ییکجا!یزاو!الو:  بلند شدلشی موبانگی دنگی دیو بعد صدا...  لحظھھیصبر کن ...مشی دادیم
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اول .. دارمکی کار کوچھی...کی دھکده المپی خوام برم طرفای من امشب منیبب...؟ی رسی میک
 ییفدا! یاوک.... بدم بھ دختر عمھ مموی خوام گوشیم! کارم واجبھ...ببر منو...گھید! نھ... اونجامیبر

 ! زنگ بزنیدیرس...یدار
 
  

 ھی ھای دکھ روزنامھ فروشنیفردا صبح برو از ھم... اونجامی آی م؟امشبیدیشن:  رو بھ من گفتبعد
 ! ھی حرف حسابش چنی کرگدنھ بزن بباروی نی زنگ بھ اھی!  بخر و بنداز توشرانسلمیا

 
 
  گھ؟ی دھیکرگدن چ:  لفظش خنده ام گرفتاز
 
 

 ینم!! ستادهی پات وای کنی می محلی بیخوب انقدر پوستش کلفتھ کھ تو ھر چ:دی ھم خندخودش
 را قطع یو بعد گوش"! فعال...میی اونجاگھی دقھی دق٤٥ ساعت می نھیما !ی ھستیدونھ تو چھ تحفھ ا

 .کرد
 
  

 داشتھ باشد و دلسوز دختر گرانی کمک بھ دھی روحنقدری آمد ای نمیبھ شاد.دمی کشی بھ راحتینفس
 .عمھ اش باشد

  
 سرک رونی بھ بیی از دستشوکھیمادر در حال.دمی دورونی بی معطلیدم،بی زنگ را کھ شنیصدا

اون با تو : مادر باال رفتی باھام کار داره؟ابروھایشاد: موقع شب؟ گفتمنیکجا؟ا: دید،پرسی کشیم
 . رفتمنیی کار داره؟ جوابش را ندادم و پایکار داره؟مثال چ

  
 

جلو رفتم و بھ ھر دو سالم . شدادهی دانستم پی بلند زاوش کھ اسمش را نمی شاسنی از ماشیشاد
 کھ ھمھ جوره بھ ییپھایاز ھمان ت!  بودیپیمرد خوش ت. تکان داد و لبخند زدیزاوش سر.کردم

 شھی و ھمستی ندهیی ساششانی ھم گوشھ خط رطی شرانی در بدتری رسند و حتیخودشان م
 داشت اما ی ا مردانھپیت. پشت فرمان نشستھ بودیبا ژست خاص.و آراستھ است  مرتبشانیموھا

من اگر ! گذاشتی مھی ماشی کرد و ھمھ جوره برای تکھ پاره مشی خودش را براینھ آنقدر کھ شاد
 را شی راه شود،عطامھی نقی خواھد رفی و مستی گفت اھل ادامھ دادن نی می بودم،وقتی شادیجا

 .دم بودهی بخششیبھ لقا
  
 

 کی مثل زاوش داشتم و نھ آنقدر والھ و عاشق ی بودم ، نھ دوستی شادییبایمن نھ بھ ز... خوباما
 . را بھ باد دھمزمی بگذارم و ھمھ چھی ام مای از گوھر وجودشینفر بودم کھ بخواھم برا

کار باھاش ...استی مارکش نوکنیا...ایب:  را بھ طرفم گرفت و گفتی کوچکی گوشیشاد 
 فعالش دی حتما بای خری ملرانسیا. خورهی تو منی کارتم امی،سی کنی روشنش مینطوریا.راحتھ

 . ی کار کنی چدی بای فھمی ،می بخرمی سھی! حاال تو کارتش برات نوشتھ.یکن
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 . زنمیممنون اگھ بھ مشکل برخورد کردم بھت زنگ م:  او تشکر کردم و گفتماز
 .  فشردن دست من جلو آوردی و دستش را برادیخند 
 ی کنم کھ بخوای نمری گییمن جا! خواد باباینم: دیخند. کنمیجبران م:دستش را فشردم و گفتم  

 . دست تکان دادندمی زاوش شد و ھر دو برنی سوار ماشیو بعد با چابک. یکمکم کن
 مادر. گذاشتم و از پلھ ھا باال رفتمبمی را در جیگوش 
 کار داشت ی چی چھ خبر؟شادد؛ی پرسدنمیبھ محض رس. بودستادهیمقابل درب آپارتمان بھ انتظار ا 

و بعد خودنم از دروغ ... دی شد ازم آدرس پرسی رد منجایاز ا!! یچیھ:  موقع شب؟ گفتمنیباھات ا
!! ی گیم تو کھ راست:  ابروانش را باال گرفتدیمادر با ترد. کھ گفتھ بودم خنده ام گرفتیشاخدار

و بعد .... فعال سرم شلوغھ وگرنھ .ستمی ول کن نارمی سر و سر شما دو تا رو در نیمن تا تھ و تو
 .... باشھ نرگس خانومای سرشلوغنیتا باشھ از ا: گفتمھیبھ کنا.در اتاقش گم شد

بذار ھمھ ...ی رد گم کنی تونینم!!انقدر متلک نگو! بس کن!!!بس کن نھال:از ھمانجا جواب داد 
 !! دونم با توی تموم بشھ اونوقت من میچ
 . نگفتمچیپوزخند زدم و ھ 
 ی می کارتمی سدیفردا صبح با. داده بود،باز کردمادی بھم ی کھ شادیی را از آنجالی موبایگوش 

 .  کردمی و کار را تمام مدمیخر
 

 تره بار رو بھ رو دکھ روزنامھ دانیدر م. زدمرونی از خانھ بمی آنکھ بھ مادر بگوی زود بصبح
 را بھ یدکھ دار پک... خوامی مرانسلی کارت امی سھی:  بھ فروشنده دکھ دار گفتمعیسر. بودیفروش

 ازم؟.طرفم گرفت و من ھم پولش را حساب کردم
  براش؟ی شارژ بخری خوای فقط دو تومن شارژ داره منیا:دیپرس 
 گذاشتھ زی می رویادداشتی مادر دمیبھ خانھ کھ رس.دمی خری تومان٥ شارژ کی تکان دادم و یسر 

 !!ھایآخر آرزو داشتند طفلک!! البد با حاج رضا رفتھ بودند حلقھ بخرند.بود و رفتھ بود
 . کنمیری کردم شماره گیو بعد سع. را ره انداختملی کھ بود موبایبھ ھر ضرب و زور 
 و با خود گفتم در دمیترس. قطع کردمعیسر.شماره سامان را کھ وارد کردم، بالفاصلھ زنگ خورد 
 .رمی گیرصت نناسب با ا و تماس م فکی
 آمده بود و من آن روز با آنکھ پر از حرف بودم شیتمام اتفاقات با ھم پ. اش را نداشتمھیفعال روح 

 !! را نداشتمدی رابطھ جدکی شروع تیظرف
  
 

 دهیآراستھ بود و کت و شلوار پوش.دو مرد ھمسن و سال خودش.با دوشاھدش. رضا آمدحاج
 او یمحضر دار کھ مشخص بود برا.عطر مردانھ اش تمام اتاق کوچک محضر را پر کرد.بود

 بھ مادر یحاج رضا لبخند. کردی گرمی است از جا بلند شد و با او احوالپرسلی قایاحترام خاص
حاال چرا سفره عقد؟خدا رحم ازدواج !  و احمقانھ بودیچقدر مصنوع. نشستقدزد و رو بھ سفره ع

 . بودشانیودوم ھر د
 
 

 یشان،روی بلند تا نوک پای خانم و دخترش با آن لباسھاالی لیکی و ی شھرزاد و شادییزندا
 بھ من دی دانستند نبایھمھ م.چون حالم دگرگون بود. جم نخوردممیمن از جا.دندیسرشان قند ساب

 . دانستند من مادرم را از دست داده امیھمھ م. بخواھندیزی از من چای بزنند یحرف
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 ھجوم آورد و بعد من در می معده ام با فشار بھ گلواتی بلھ مادر کھ آمد،محتوفی ضعی صدافقط
 . مھم شده استکبارهی بھ می برازی دانستم چرا آنقدر ھمھ چیخودم ھم نم. عق زدمییدستشو

 
 

 کھ آمدم در رونیب.دمی پاشیورتم م و من مشت مشت آب بھ صدی کوبی میی بر درب دستشومادر
 ... وقفھیتند و ب:  بوددهیچی بود کھ در گوشم پشی نفسھایفقط صدا. نگفتچی و ھدیآغوشم کش

  
  ھفتمفصل

  
 

فعال تا آقا رضا خونھ رو آماده کنھ،طول :  در چشمانم نگاه کرد و گفت؟ی ریچرا نم:گفتم
 ؟ی کنرونمی بی خوایم...داره

  
 

 ! من و مادرم انگار عوض شده بودیجا
  
 

 ؟ی کنی معطل منقدری چرا انمی خوام ببیم...ستی ننیبحث ا! نھ:گفتم
  
 

 ! ھنوزشتمیاز خدات باشھ من پ... رمیم!  نکنمی جنی سنقدریا! خوبلھیخ: کالفھ گفتمادر
  
 
 رو ؟چمدونتی بموننجای ادی تموم شده چرا بای ھمھ چیوقت...ستیاز خدام ن:  گفتمی تفاوتی ببا

 ؟یبست
  
 

 رهی خوش کرده بود،خی کھ در انگشتش جایفیبھ حلقھ ظر. نگفتچی رفت و ھی چشم غره امادر
 مادرم بلند نبودند و از تھ گرفتھ بودشان،اما یبا آنکھ ناخنھا. آمدی مدهیچقدر بھ آن انگشتان کش.شدم

 جان وش بودم؟ندهی را ندییبای ھمھ زنیپس چرا من قبل از آن ا. بودندبای ھم زنانھ و زیھمانطور
 !!ی اعتمادینوش جان حاج رضا!دی دزدکجای و ھمھ شان را دی کھ قبل از من آنھا را دیکس

  
 نداشتم؟!حق داشتم. من حسود بودمچقدر

 
  

 داغ و گوشت و برنج خانھ را برداشتھ ازی پیبو.تند و تند:  کردی می در آشپزخانھ آشپزمادر
چند قابلمھ را . کردمی و بھ حرکات شتابزده اش نگاه مدمی کشیبو م رمق ی حال و بیمن ب.بودم

 .دی چرخیبار گذاشتھ بود و دور خودش م
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 ھم کھ یجارو برق.دی خانھ را دستمال کشیتمام سوراخ سنبھ ھا. شروع شدی از آن دستمال کشبعد
 . سرم را برده بودی لکنتیمی قدنی آن کاشی بود و صداشی آخر ھمھ کارھاگرید
 
  

 ؟ی؟خوبییکجا: ام گذاشتمی سامان پی براپی اتاقم رفتم و با باز کردن اسکابھ
 
  

 ؟ییتو کجا...خوبم...نجامیا: جواب دادی کمال ناباوردر
 
  

 . قھقھھ گذاشتکونیو بعد آ....  یبھ سالمت:  کردپیتا! تموم شد...بابام زن گرفت! منم ھستم: نوشتم
 
  

 یخوب کار:نوشت!  من زن گرفتھی؟بابایتو چرا خوشحال: لجم قلب شکستھ گذاشتم و نوشتماز
حاال تو چرا خودتو لوس ... تر و خشکشون کنھیکی دارن ازین!  تونن تنھا بموننیمردا نم....کرده

  بشھ؟؟یبمونھ ور دل تو کھ چ!گھی گرفت دی زن مدی با؟باالخرهی کنیم
 
  

 ھ؟یادی توقع زنیا! فت گری ذاشت اول من ازدواج کنم بعد زن می مدیبا: دادمجواب
 
  

   گم؟یبد م: دوباره نوشتم. ننوشتیزی سکوت کرد و چقھی دقچند
 
 

 خودت و دست از سر ٍی سی ری کھ مالھ چرا نمی داریاگھ دوست پسر!ھی حرفنمیا! نھ: نوشت
 ؟ی داری نمیکچل باباھھ ور م

 
  

باھاش :  گفتماورمی کم ننکھی ایمن دوست پسرم کجا بود؟ و بعد برا! درست حرف بزن: نوشتم
 ! بمون نبود! تموم کردم

 
 

 ! پسر خوبھادهی کھ زیزیچ! ی کنی مدایپ...گھی دیکیخوب بگرد دنبال : نوشت
 
  

  جوک سال؟ای بود زدهی دروغ سنی خدا؟ا؟توروی گیراست م: قھقھھ گذاشتمکونی آبالفاصلھ
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 افتاد کھ ادمیتازه !  حاالنی؟ببید چرا تو بھم زنگ نزیراست!... گمیبھ جون خودم راست م:نوشت
 ... رفتادمیباز خر شدم و !  خواستم جوابتو بدم ھاینم
 
  

 رفتھ بود کھ از ادشی ام من ی از من خوشش آمده بود و با پنکھی ایعنی نیا. کلمھ خر لذت بردماز
 کھ نھی بھتر از ای من خر بشیمگھ بده؟برا...یخوب خر بش:ذوق زده نوشتم. استریدستم دلگ

 ...ی خر شدای لیبرا
 
  

 . چراغش خاموش شد و رفتکدفعھی ننوشت و بعد یزی چگرید... کردسکوت
 
  

 داشت کھ ی رابطھ ادای ھم ھنوز با لدی بھش برخورده بود،شادیشا. نوشتم جواب ندادشی چھ براھر
 . رفتی رفت و از جواب دادن طفره می کرد و در می آمد،قھر می اسمش میوقت
 
  
  

 . غذا پختھ بودمی را بستھ بود و بھ اندازه دو ھفتھ براشیچمدانھا مادر
 
  

 زری بھ زور داخل فریکی پالستی را در ظرفھای گذاشتھ بود و باقحچالی ظرف را در نیچند
 . رامیھای عطر بچگیبو. دادی عطر میاتاقش ھنوز بو.چپانده بود

 
  

 یرو. کمد را باز گذاشتھ بودی بود و دربھایفقط داخل کمدش خال. دست نخورده مانده بودتختش
 . بودنییتخت نشستھ بود و پشت بھ من در لباس سبز رنگش،سرش پا

 
  

 ...آره:  از اشک بودسیخ:  مامان؟صورتش را چرخاندی ری میدار:  شدمکشینزد
 اشک لی و بعد سد چشمانم بود کھ شکست و سدمی کنم و در آغوشش پری چھ مدمی آن نفھمکی 

 .را فرا گرفتصورتم 
  

 سوال و تعجب ی کرد،جای مرا ترک مدیاما چرا او با. دانستمیم. سخت بودمانی ھر دویبرا
 خواست بھ ھمان ی من بود حاال می کرد و مراقب رفتارھای میری کھ مدام سختگیمادر.داشت
 . مرا بگذارد و برودیراحت

 
 

 بچھ م رو ھر روز دی من بابھ آقا رضا گفتم...ھر روز! زنمیبھت سر م: ام را فشردشانھ
 ... ما اونوقتشی پیای بی شدی میکاش راض...نمیبب
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 تونم جدا ی و گفت مختی دستم ری رو روی پاکی شوھرت آبیوقت! نھ: را از خودم جدا کردماو

 ! تونمیمن نم!نرگس ! تونمیمن نم... دوست نداره مزاحمتون باشمیعنی کنم یزندگ
 
 

 ھر خت؟منی رو رو دستت ری آب پاکیاون ک...ی کردی کم متیکدندگی کم از ھیکاش :  کرداخم
گفتم حق نداشتھ ... دمی حرف اون روزش ھم بھش توپیبرا! مطمئن باش. کنھی بگم اون قبول میچ

 ! بگھیبھت اونطور
 
 

 ی زندگبھی مرد غرھی با امی بستمی نیمنم آدم...حرف اول رو آخر زده! حاال کھ گفتھ:  زدمپوزخند
 !! گسکنم نر

 
 

 . برخاستممی را محکم ادا کردم و از جانامش
 
 

 ... مادرتم؟منی زنی نرگس صدام م؟چرای دیچرا عذابم م: دستم را در دست گرفتمادر
 
 

 ... تا مادرادی ی بھت مشتری دونم چرا نرگس بیاما نم...آره:گفتم
 
 
 . آمدمرونی بعد از اتاق بو
 
 

 .دمی اش را شنھی گری ھای ھایصدا
 
 

 باال؟ و بعد دکمھ را ی آینم:  اش گفتی پشت گوشی کھ آمد،مادر بھ آرامفونی زنگ آیصدا
 .فشرد

 
 

 ...سالم:  هللا گفت و وارد شدای رضا حاج
 
 
 سالم:  جا بلند شدماز
 
 

  نھال خانم؟یخوب: دیخند
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 ...نیکوتاه و غمگ... ممنون:  دادمجواب
 
 
 م؟یحرف بزن با ھم دو کالم می تونیم: مبل نشستی دعوت رویب
  گفتم نھ؟ی مدیبا! نداشتمیچاره ا.سر تکان دادم 
  
 
 
 
 

 ....سالم:  آمد و دستمال را در دستش مچالھ کردرونی از اتاق بمادر
  

 . خوام باھاتون حرف بزنمی کنار دخترت منی بشایب...سالم نرگس جان:دی حاج رضا درخشچشمان
  

 گذاشت و مانی رو بھ روزی می و روختی ریمادر بھ آشپزخانھ رفت و دو فنجان چا. ماندممنتظر
 . گذاشت ،نشست و منتظر شدمی پایبعد دستش را رو

  
 ی بچھ اچوقتیمن ھ...نھال جان: و شروع کرددی را نوشی از چای رضا جرعھ احاج

 یبا ھم زندگ... خونھ مامی برایب...یاالن تو مثل دختر خودم... بھت گفتھ باشھدیمادرت با.نداشتم
اون روز تو ... خودتاری اما من گذاشتم بھ اختیایمادرت اصرار داره تو ب. ندارمیمن حرف.میکن

 ... بودی اگھی دزی منظورم چمرستوران ھ
  

 گفتھ است کھ دوست ندارد در می دانست آن شب مستقیخودش ھم م. کرد و ساکت شدی و منمن
 .دندی لغزی ھم می شانھ شده اش روی جوگندمی بود و تار موھانییسرش پا. کنمیکنارشان زندگ

  
  بود؟ی اگھی دزیچھ چ: چانھ ام زدمری را زدستم

  
 ما شی ،پی متاھل نشدی تا وقتی تونیم!  بھترهیمن گفتم شما متاھل بش...خوب: شمرده گفتشمرده

اگر کال . تو بازهی درش بھ رویھر وقت دوست داشت...بزرگھ...خونھ من سھ خوابھ ست.یباش
 زی فروشم و پولش رو بھ حساب ھر دوتون واری رو براتون منجای مادرت،من اشی پیای بیخواست

 چطوره؟... کنمی می اتاق رو ھم برات خالکی. کنمیم
 ...اما... رو گرفتمممی تصمگھیمن د:  گفتمیبا دلخور 
  

 ...می رو با ھم جمع کنلتی وساامی ی فردا منیھم...شمونی پایب! قبول کن نھال: کردینی فنی فمادر
  

 ...نرگس: چشمان مادر نگاه کردمدر
  

 گھ؟ھان؟ی دی آیم!  نکنتمیجان مادر اذ: دستم فشار دادی را رودستش
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 د؟یمطمئن...اخھ: و من کنان گفتممن

  
 چرا کھ نھ؟:  کرددیی رضا تاحاج

  
 بود؟تحملش را یمنطق...من در کنار مادرم و مادرم در کنار عشقش... و شور شدی پر از شاددلم

 ! دانستمیداشتم؟نم
  

 کھ یکی نی کردم،ای مختلف را امتحان می راھھاشھیمن کھ ھم.دی ارزی امتحان کردنش مکباری بھ
 . گشتم خانھ خودمانیبر م. آمدیفوقش خوشم نم. آنقدر بزرگ و بغرنج نبودگرید
  
 

 بلھ؟:  گفتدی با تردشیصدا. زنگ زدمی ام بھ شماره شادمھی نصفھ نلی بار با موبانیول ایبرا
 
 

 ؟یخوب...نھال...منم:  کردم و بعد گفتمیمکث
 
 
  بھش؟ی زد؟زنگیتو خوب...خوبم: گفتیلی می با بمی آنطرف ساز
 
 

 ؟یضیصدا چرا گرفتھ؟مر...نھ ھنوز:  گفتمدوباره
 
 

  دونم چمھ؟ینم...ارمی یاز صبح دارم باال م... کم حالت تھوع دارمھی!نھ: گفت
 
 
 !یحاملھ ا: گفتمی شوخبھ
 
 
 !خفھ شو!! مار بگزه زبونتو! کوفتیا: زدغیج
 
 
 ! ھای اوونھیچتھ خوب؟ د:دمی خندشتریب
 
 
ھمبرگراشم ! سرخ کرده ھاش آشغال بودینی زمبیس!  رفتھ بودم بھروزشبید: گفتی حالی ببا

 .من مسخره ش کردم...گوشت سگھ!  گفت نخورھایزاو! بدتر
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 ! خوبھیلیغذاش خ. رستوران شمعی رفتیم! خوب راست گفتھ: گفتم
 
 
 ! نھالیآدم شد! کالیبار!چھ عجب! بھ بھ: حسادت گفتبا
 
 

 ... اونجامی رفتی حاج آقا عتماد؟بایپس چ:گفتم
 
 

 ؟ی چگھید!چھ غلطا!!ی بھ حاجکالیبار: زدغی دوباره جیشاد
 
 
 ... کنمی رم باھاشون زندگیم! رم خونھ مامانمیدارم م!یپس خبر ندار:  گفتمی خوشحالبا
 
 

  شد پس؟یچ!!ششونی پی ری کھ نمی دادی خودتو جر می اونجا؟داشتی ری میتو؟دار: دیخند
 
 

  تو؟ی ندارتیترب...بعدشم درست حرف بزن!  نھای  تونمی منمی رم ببی میحاال دارم امتحان: گفتم
 
 
 !ول بده بابا... خانوم شوھر کرد تیترب...گھی دمینیما ا:  گفتیدی القبا
 
 

 ی تومن از شارژم باق٢ کھ فقط دمی را فشردم و در کمال تعجب دی دکمھ گوشی از خداحافظبعد
 .مانده است

 . دمی خری دوباره شارژ مدیبا.آه از نھادم برآمد 
 

مادر . تختم پرتاب کردمری را زی و گوشدمی درب اتاقم را باز کرد،مانند جن زده ھا از جا پرمادر
 رونی را بمیدرب کمدم را باز کرد و لباسھا.اوردی خودش نی و بھ رودیحرکات شتابزده ام را د

 .ختیر
 
 

 ؟ی کنی کار میچ: گفتم
 
 

 ...گھی دمی خونھ رضا؟قرار شد امروز بریای بی خوایمگھ نم:گفت
 
 

  جمع کنھ؟لوی ھمھ وسانی حال داره ایحاال ک!اووووه: را لوس کردمخودم
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 ی رو کھ می ھر چتی شخصلیاز حولھ و شامپو و وسا!زود باش. کنمیمن جمع م: اخم کردمادر
 درب بھ یو بعد چمدان خاک گرفتھ بزرگ پدر را ھن و ھن کنان از ال.  چمدوننی بذار تو ایخوا

 .اتاق کشاند
 
 

 بار چھ موقع از آن استفاده کرده نی دانم آخرینم... رنگ بوداهی پدر بزرگ و سیادگاری چمدان
 روز از سفر آمد و آن را وسط خانھ انداخت و بھ کی کوچک بودم،یلی خی بود ،وقتادمیبود؟فقط 

 کار از مادر آن روز... میه کن ازش استفادمی کھ بعدھا بتونیی جاھی ببر بذار نویا! نرگس:مادر گفت
 ھی چنیا! جانیمجتب:  گفتی بھ آن انداخت و بعد با رنجوری خستھ شده بود،اول نگاھیلیخانھ خ

 !می ری نمی کار؟ما کھ مسافرتی چمی خوایم...  براشمیجا ندار! کھی مون کوچگھ؟خونھید
 
 

 ...دی بھ کار آی ،روزدی بھ خوار آیزیھر چ...  شھی روز باالخره الزم مھیچرا : بوددهی خندپدر
 
 

 را بھ خانھ لشی چمدان دخترش شود و وسادی چمدان شانی دانست کھ ای روز پدر ھرگز نمآن
 .ستی نینی بشی قابل پزی چچی ھیگاھ... ستیبی عجیایدن!شوھر زنش ببرد

 
 

 ھیاونجا : دی غرم؟مادری کار کنی چوترویکامپ: دی بھ ذھنم رسیزی حوصلھ نداشتم،ناگھان چاصال
 ی خوای می چوتری کامپنیتو صبح تا شب از جون ا!  روی لکنتنیول من ا...دونھ بھترش ھست

 ... رو جمع کنلتیوسا! بجنب!خدا عالمھ
 
 
 !نای شھ بدن ای کار کنم؟نمیچ... خوامی موتری و کامپنترنتیمن ا! مامان:دمینال
 
 

 برو یی روزاھی ریازش اجازه بگ...گفتم کھ حاج رضا داره: را جمع کردشی دوباره لبھامادر
 !سرش

 
 

 تونم ی مونی در میکی کھ ینطوریا!  شھینم... خوام از نت استفاده کنمیمن ھر روز م!نھ: گفتم
 ! شھیروم نم!وتریبرم سر کامپ

 
 

 خودم دی روز باھی!ی کنی کھ تو ولش نمھی چوتریاصال تو اون کامپ!! بھتر:دی دوباره غرمادر
 ...صبر کن...نمیبب
 



 48 

 
 حی بھ او توضدی شد و بای کردم،مادر کنجکاو می اصرار مشتری اگر بدیشا... بحث را نگرفتمدنبالھ

 . دادمیم
 ... نباشدسیکاش خس!  نباشدیرادی اادیکاش حاج رضا ز. ماندوترمی کامپشیاما دلم پ 
  

 ھای گفتند واقعا مخصوص غربیشھرک غرب کھ م. و دلباز بود،بزرگی حاج آقا اعتمادخانھ
 و چھ ی درست و حسابیچھ مجتمعھا...ییچھ خانھ ھا. کوالک بودنشی زمرانی اابانیخ.بود

 پر ی مدل و کوچھ ھانی آخرینھایماش... و بزرگزی تمیھای کشابانیخ... داشت آن منطقھیآرامش
 .درخت

  
 سھ خوابھ و دلباز با یخانھ ا. مجتمع گلستان بودیاحدھا از ویکی حاج رضا در طبقھ دوم خانھ

قسمت اتاقھا کھ در انتھا بود : خانھ سھ قسمت بود. کھ در اتاق وسط بودیتراس بزرگ و چھارگوش
 قرار داشت بھ ھمراه دو کاناپھ ی خانوادگنمای بزرگ و سی دی کھ در آن ال سمنی،قسمت نش

 بھ دهی چسبکیآشپزخانھ بزرگ و ش. شدی جدا ممنی از نشی چوبی کھ با دکورییرایو پذ. راحت
 چشم ی رنگ آشپزخانھ بھ شدت توی مدرن و قھوه الیوسا. کامل داشتدی بود و رو بھ آن دییرایپذ
 ... شده بودختھی آووارھای بر دتیمی بزرگ و بھ نظر گرلتقیتابلو فرشھا. زدیم
  

 می پانیی را کھ پااھرنگیچمدان بزرگ س کردم و دستھ ی نگاه ملی وسادمانی و واج بھ چھاج
 شد،ھمراه با مرد جوان و یمادر از درب آسانسور مھ رو بھ درب واحد باز م.گذاشتھ بودم،فشردم

 .بھ دنبالشان روان شدم.مرد چمدان را از من گرفت و بھ اتاق سمت راست برد. وارد شدیالغر
  

 ! بخور و برونیبش...ست و شربت آماده یچا!  خانیدستت درد نکنھ صف: گفتمادر
  

و بعد آمد و ... دست شما درد نکنھ خانم مھندس:  لھجھ گفت،بای ھمان صفیعنی ی چشم باداممرد
 .ستادی اش ایدنیکنار درب بھ انتظار نوش

  
 رنگ بود و یکفش سنگ صورت. بودی خالمھیاتاق ن:  باز وارد اتاق شدممھی سرعت از درب نبھ
 در آن قرار داشت کھ رهی بھ رنگ تی با روتختیمی تخت قدکیفقط . بودنددی بھ رنگ سفوارھاید

 نیا! ایخدا. بودی وسط اتاق انداختھ شده بود کھ بھ رنگ طوسی شکلرهی داچھیقال. زدی ذوق میتو
 یالبد زن سابق حاج رضا روزھا. خواست آنجا ساکن باشمی دلم نمچیھ... داشتی چھ غمقاتا

 و شبھا و ی بچھ دار نشوتیچقدر سخت است از مرد زندگ...رانده گذی منجای اش را ایدلتنگ
 . باشندیکی تیروزھا

  
 . سمت چپ اتاق بودی چوبی بزرگ با دربیواری کمد دکی
  

 ٥امروز ... گھی رو باز کن د؟چمدونتی کنی رو نگاه مینھال؟چ: مادر بھ مرا بھ خود آوردیصدا
 ... درست کنمی خوام ناھار براش مرغ سوخاریم... آد خونھیشنبھ ست، حاج رضا زود م

  
 ی شاھانھ میغذاھا!  نرگس خانومکالیبار:  را باز کردمپشی خواباندم و زنی زمی را روچمدانم

 !! یپز
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 ... ساالد درست کن کھ دست تنھامای بیزود:  گرفتدهی ام را نادھی کنامادر

  
 م؟یمگھ چند نفر: دمیپرس

  
 ...اونا کار داره... خوام براش مخلفاتم بذارمیخوب م:ت پشتش کرد و آھستھ گفمادر

  
 !بگو پس! آھان:  زدمپوزخند

  
 در خانھ یچقدر زندگ.دمی را در کمد بزرگ چمیتمام لباسھا و کفشھا. سرعت دست بھ کار شدمبھ

 . و راحت بودکی بزرگ و شزیھمھ چ.خودمان با آنجا فرق داشت
 
 

!! ھیچ...می بخری درست و حسابی روتختھی می بردی اون تخت م بایبرا:دی دوباره سرک کشمادر
 !اه!!یرنگ طوس

 
 
 خواست مرا ی ھم دلش مدیشا. کندی بھ زن سابق حاج آقا حسادت می دانم چرا حس کردم کمینم

  دانست؟ی چھ میکس.خوشحال کند
 
 

 ساالد یوچک اگر آن کار بھ کیحت!! دی چسبی عجب مزی لوکس و تمی کردن در آشپزخانھ اکار
 ...درست کردن بود

 
 

 شانی و آخر سر ھم رودمی را درشت و پھن برزیھمھ چ. و با حوصلھ درست کردمزی را تمساالد
 . بھ آن ناخنک ھم زدم چون واقعا گرسنھ بودمیکم. فراوان زدمیموی و آبلتونیروغن ز

 
 

 ییرای کنار پذی ناھارخورزی می زد و ظرف را برداشت و روتی رضای از روی لبخندمادر
 .گذاشت

 
 
اما خوب من و ! ییپر از عشق گو...خانھ انگار گرم بود. کردی مدادی مادر در خانھ بی غذایبو

 . کردی می خانھ بود ھم با ما زندگنی کھ صاحب ابھی غریمرد...میمادر کھ تنھا نبود
 
 

 و صد دهی و اتوکشی رسمیشوھر مادرم با کت و شلوار. بعدازظھر مرد خانھ آمد٣ ساعت کینزد
 .دی خستھ و در ھم سر رسیالبتھ چھره ا
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 ی است کھ در آغوشش بپرد و فقط مالحظھ من را مبی کھ مادر عنقردمی دو بھ اتاق رفتم چون دبھ

 !!کند
 
 

 رنگ و یتخت دو نفره صدف. بودزی تمزیچقدر ھمھ چ. نبود و بھ اتاق خواب پناه بردمحواسم
 یاطی کھ رو بھ حدی سفری حری با پرده ھای قدی بلند بنفش و پنجره اھیآباژور پا...ی سوسنیروتخت

 ... شدی فضا در دم عاشق منی ادنیآدم اگر عاشق ھم نبود،با د!  منیخدا. شدیپر درخت باز م
 
 

 عاشق شدن و ی برایادی زلیباالخره مادر ھم دال. اتاقنی در ادنی داشت خوابی حس خوبچقدر
 نی خانھ بزرگ و دلباز با انی در حومھ شھر کجا و ای متر٧٠آن خانھ :  مرد داشتھنیازدواج با ا

  در شمال غرب تھران کجا؟ی عاللیھمھ وسا
 
 

باالخره آنھا ھم دل !آزار دھنده نبود.دی رسی کھ با خنده ھمراه بود بھ گوش مشانی نجواھایصدا
 ...گریداشتند د

 یکتابخانھ بزرگ.مانند اتاق کار بود.اتاق وسط انداختم بھ ی آمدم و نگاھرونی از اتاق بنیپاورچ 
 ی رنگ فضای و قھوه اکدستیفرش . در سمت راستوتری با کامپی بزرگزیسمت چپ بود و م

رخت پھن .بزرگ و خوش منظره بود.تراس مربع شکلش را دوست داشتم. کرده بودنیآنجا را سنگ
 !مثل فواره آب بود. کردی میی ھم در آن خودنمایبامزه چند طبقھ ا کن مدرن و

  
 

انگار کھ من کلفت آن !  کمکایب...نھال جان: دی کشرونی بمیای مرا از دنشھی مادر مثل ھمیصدا
 !خانھ بودم

  
 سر کردن و ی روسرنیب.دمی را پوشنمی و وضعم را مرتب کردم و بھ اتاقم رفتم و شلوار جسر

ھمانطور با .  شدم الی خی را بیپس روسر...خوب حاج رضا کھ محرم بود!نکردن مانده بودم
 . رفتمییرای شده ام بھ پذی دم اسبیموھا

  
چھ ! دادی را صفا مشیحتما حاج رضا دست و رو. آمدی شرشر آب می صدایی داخل دستشواز
 !! دانمیم
  
 زد و یلبخند. سالم کردمعیآقا رضا آمد و من سر.می گذاشتزی و سر ممیدی مادر غذا را کشبا

 .دی کشقشی پر مو و انگشتر عقی انگشتھای برداشت و رویدستمال
  

 ... پس موقعشھ! بھ بھ: دیحاج رضا دوباره خند... ساالد ھنر دست نھالھ:  بھ عمد گفتمادر
 

 !ردی بگزهی جامی خواست از پدرم برای بودم کھ مادرم می کھ من دختر پنج سالھ اانگار
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 خورد و ی غذا منھیحاج رضا با طمان.مادر سنگ تمام گذاشتھ بود. خوشمزه شده بودیلی خناھار
 او سلطان قاجار بود و ییگو. کردی گفت و مادر ذوق می کرد و ھوم میبعد از ھر لقمھ مکث م

 ! سفارش شده اشیمادرم سوگول
  

مادر آھستھ مچ .میرا برداشتم تا ظرفھا را بشو بزند،اسکاچ ی مادر حرفنکھی از آن،قبل از ابعد
و بعد درب !  تونی انی بچایب.نجاستی ایی ظرفشونیماش: دستم را گرفت و فشار داد و پچ پچ کرد
 ھ بینفس. زدی داخل آن برق مزیھمھ چ. بودزیچقدر تم. آن را باز کرد و بھ طبقاتش اشاره کرد

 .می قرار دادنی و در ماشمیت ظروف را گرفی و با مادر آشغالھادمی کشیراحت
  

 یی چانمیبذار بب... دونمینم:  گفتگھ؟ی دم کنم دیی چانیتو ا: رفتم و بھ مادر گفتمسازی سمت چابھ
 ی را روشی آقا رضا کھ پا؟ی خوری مییحاج آقا چا:  صدا زدیو بعد بھ آرام.  نھ ای خوره یم
   و پرسش؟یکین: نشستھ بود،گفتونیزی تلوی انداختھ بود و رو بھ روشیپا
 

نھال : آمدشی بھ اتاق،صدادهینرس. آمدم تا بھ اتاقم پناه ببرمرونی دم کردم و از آشپزخانھ بیچا
 نیی سرم را پا؟ی کنی نرفتھ کجا فرار منییاز گلو پا...می کم با ھم اختالط کنھی نی بشایخانم؟کجا؟ب

 یبزرگ  و ظرفی فنجان چا٣مادر با ... م خوام برم استراحت کنیم. کنمیفرار نم: انداختم
دقت " عمدا.خودش ھم کنار شوھرش نشست. گذاشتزی می آمد و آن را رومنیشکالت بھ نش

 .من معذب نشدم! خداروشکر. بودنددهیبھ ھم نچسب. از ھم فاصلھ داشتندیکم: کردم
  

 دخترت چرا نیا...نرگس جان:حاج رضا شروع کرد. کاناپھ راحت نشستمی روشانی بھ رورو
 . آب بشھ طول دارهخھاشیتا ...ھینجوریھم...نھال: دی کنھ؟ مادر خندی میبیغر

  
 . کم خستھ امھی... کنمی نمیبیغر!نھ:  را باز کرد و گفتممی زور لبھابھ
  

 بود و جمع را دوست ی اجتماعاری و ساکت بود، بسری آقا بر عکس پدرم کھ گوشھ گحاج
  نرگس؟یدید... خوبھیلی خلمھاشی کانال فنیا:و بعد گفت. داشت لمی زد کھ فی کانالیرو.داشت

  
مادر نگاھش . شددای ھوی کھ عاشق بودنش بھ خوبدی کشینی مادرم را با چنان ساسم
 ...ھی عشقشتریب:  جواب دادھ؟یچطور...نھ:کرد

  
ناگھان حواسم جمع !  حرف بزندنطوری بود کھ ادی بود،بعیاز او کھ مرد مومن: باال رفتمیابروھا

 ...جالب بود!یچھ مومن روشنفکر! شد کھ او در خانھ اش ماھواره دارد
  
 

 کلمھ اش را کی ی کردند کھ من حتیھر دو با ھم پچ پچ م.دمی نوشی را برداشتم و کممی چافنجان
م کرده  خستھ ایجمع کردن لباسھا و حمل چمدان بھ آن بزرگ.چشمانم پر از خواب بود.دمینفھم
 . نگھ داشتھ بودمداری آنکھ احترام آن دو را حفظ کنم،بھ زور خودم را بیاما برا.بود

 
  

 . ھم افتادندی و رواوردندی تاب نمیقھ،پلکھای باالخره بعد از چند دقاما
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از جا بلند شدم و . از نرگس و حاج آقا نبودی بودم و خبردهی کاناپھ خوابی کھ باز کردم،روچشم
 بودم؟از جا بلند شدم اما دهی ساعت تمام خواب٣ من یعنی. بعدازظھر بود٧ساعت .دمی مالچشمانم را

 با یکس. آمدیصدا از اتاق خواب م.خوب گوش دادم. کردخکوبی مرا در جا می زمزمھ ایصدا
 نی ،آرام و آھنگدهیاما صداھا کش... کردمی اشتباه مدیشا... دانمینم! رفتی قربان صدقھ مرارتح

 غلبھ کردم و میاما بر فضول..ندی گوی بھ ھم چھ مقی دقنمیستم،ببی خواست فال گوش بایدلم م.بود
 ...مثل دختربچھ ھا مرا خواب کرده بودند و خودشان.شرمزده شدم

 
  

 بودم و بھ زور خودم را چپانده بودم یادی من زدیشا. بودشانی خانھ ھردونجایا. حق داشتندخوب
 اما اجازه دی کشی چت کردن با سامان پر میدلم برا.دمیبھ اتاق وسط سرک کش.شانیوسط زندگ

 .دمی را عوض کرده بود،خزشیبھ تختم کھ مادر تازه ملحفھ ھا. کردمی صبر مدیبا.نداشتم ھنوز
 
  

 بھ سامان مسج دی برخاستم حس کردم،بای کھ وقتدمی دانم چھ در خواب دینم. ھم خوابم بردباز
 پی کردم و تادای دکمھ ھا را پیبھ سخت. دادم و فولدر مسج را باز کردمی و قوسبدنم را کش.بزنم

 مگھ چند: جا خوردم؟یکیکدوم : ربع ساعت نوشتکیبعد از ... تمینترنتیمن دوست ا...سالم:کردم
 ...دخترم:  پسر؟ نوشتمای یدختر...ادیز: کردمپی تا؟یتا دوست دار

 
  

تو : کردپیتا.باز ھم برنداشتم.دوباره زنگ زد.قلبم بھ تپش افتاد و جواب ندادم. زنگ زدبالدرنگ
 پتیسرعت تا! یسی نوی مریچقدر د: جواب داد! حافظھ ت خوبھ ھا...آره:  نوشتم؟ی ٧٠ ینینگ
 خوام باھات ی م؟ی دیچرا جواب نم: نوشت...  سختھدی جدیآخھ کار با گوش: نوشتم... نھییپا

 .بزنم حرف
 
  

 ی نمگھیمن د! خودت بزنگیھر وقت تونست!چھ چس کالس:نوشت...فعال وقت ندارم"...بعدا:گفتم
 !یبا... ندارمیحوصلھ کالس باز...زنگم

 
  

 ی گفت و حرف خودش را بھ کرسی زور مدیبا. شدیحرف سرش نم. ساماننی خشن بود اچقدر
 .چقدر کلھ شق بود. کلمھ مخالف را نداشتکیتحمل . نشاندیم
 
  
 ؟یخواب...نھال خانم:  حاج رضا آمدیصدا. تخت پرتاب کردمی را رولی حوصلھ موبایب
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 دهی بھ خودش رسیمادر دوش گرفتھ بود و حساب. آمدمرونیو از اتاق ب... نھ:  جا برخاستماز
 یادی زگریحاج رضا د. زدی چشم می را سشوآر کرده بود و رژلب قرمزش توشیموھا.بود

 .روشنفکر بود
 
  

 ...لباس بپوش...رونی بمی ریامشب شام م! یدیچقدر خواب:  گفتمادر
 
  

 شھ و حوصلھ ی نمنجایا: دیحاج رضا خند!  ندارمام؟حوصلھی شھ من نینم: گفتم
 !حاضر شو...میندارم،ندار

 بھ سر ی را کھ تا سر زانوانم بود با شال مشکمی مانتونیمانند دختربچھ ھا اطاعت کردم و بھتر 
 نداشت و یفیشالم ھم کھ تعر. بود و آنقدر شستھ بودمش بور شده بودشی سال پ٣ مال میمانتو.کردم
 بود هدی پوشیمتی و گرانقزی تمیچادر مشک. بودکی و پکی شیمادر اما حساب. افتاده بودختیاز ر

 . خواست پارچھ اش را لمس کند از دوریکھ آدم دلش م
  

 ی ریچرا با دخترت نم! نرگس جان:  رضا سر حرف را باز کردم،حاجی کھ شدلی اتومبسوار
 ...  ھستی کھ بھ اندازه کافد؟پولیخر

 
 

رنگ . ھم بخرمی نھال روتختی خوام برایراستش م... حاج آقای گیراست م!اوا:  با ادا گفتمادر
 .  زنھیحال آدمو بھ ھم م... سترهی تیلیاون اتاق خ

 
 

 یم:  کرده باشد ادامھ دادی آنکھ ماست مالیمادر برا.گفت نچی حاج رضا در ھم رفت و ھچھره
 یھر کار:دی حاج رضا خند؟یموافق...می بدریی بعد دکور اتاق را تغرمیخواستم اول ازت اجازه بگ

 ... مال توئھ!  با اون خونھ بکنیدوست دار
 
 

 !!شعوری نگفت مال تو و دخترت؟بچرا
 
 

 نیمن تا بھ حال چن: چشمانم از تعجب گشاد شد! ییسرور ما...ی داراریاخت: دی با ناز خندمادر
 بود مادر و من خبر یعجب زبان باز... بودمدهی را از دھان مادرم خطاب بھ پدرم نشنیکلمات

 !نداشتم
 
 

 دانم چرا منتظر بودم حاج آقا ینم.می شدادهی متوقف شد،پی ای کھ مقابل سفره خانھ سنتلیاتومب
 .اما نگرفت.ردی چادر بگری و پنج سالھ از زستیب– ستی بیوجھادست مادرم را مانند ز
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 تکان داد،بھ حرف ی بھ مادرم کرد و بعد کھ او سری آقا اشاره ام،حاجی را کھ سفارش دادشام
 ؟ی مزدوج بشیدوست دار: بلھ؟ ادامھ داد: بھ دھان گذاشتمری ماست موسینھال خانم؟ قاشق:آمد

چرا کھ نھ؟اھل باشھ،خدا رو ھم ...معلومھ کھ دوست داره:دیند مادر خ؟یچ:دیبرق از کلھ ام پر
 !  نھیعنی... دونمینم: دستش مانده بودمیانگار من رو. می کنیم شکر

 
 

 دی عروس بایمنتھ...اھل کھ ھست : کردی بازقشی انداخت و با انگشتر عقنیی آقا سرش را پاحاج
 !  مناسبھ،حتمای کندیی رو کھ شما تایکس:  گفتیمادر با چرب زبان...  پسندهیکھ م!بپسنده

 
 
 ی مامدهین! ییعجب آدمھا. خواستند تن من کنندی و خودشان دوختند و مدندیخودشان بر! بابایا

قصد ازدواج " فعال! نھ: فکر اخم کردمنیبا ا.خواھند بھ زو شوھرم دھند و از شرم خالص شوند
 ... خوامیم...ندارم

 
 

:  تکان دادمی بھ نشانھ نفدی سرم را با ترد؟ی؟داری کھ ندارلیقصد ادامھ تحص: دی رضا پرسحاج
بھ من اصرار داشت ...  خواد پسرش رو داماد کنھی ھمکارم منیا: حاج آقا دوباره گفت... نھ...نھ
بھ مادر نگاه ...  بھتر از نھال خانم خودمونیحاال چھ کس... کنمدای خانم خوب براش پھی
 "! خواھد مثالی مرا مرین سرش بھ من فھماند کھ حاج رضا خ زد و با تمایچشمانش برق م:ردمک
 
 

 ... فکر کنمدیبا... دونمینم:گفتم
 
 
 گرفتم و دهی حاج رضا را نادشنھادی خستھ بودم و پیلیخ. شب بود١٢ ،ساعت میدی خانھ کھ رسبھ
 . بردمشادی بعد از یقیدقا

  
  ھشتمفصل

  
 
 

 ی اازهیخم. کرددارمی شانھ پنجره اتاق نشستھ بود،از خواب خوش بی کھ روی کبوتری قوقویصدا
 . و برخاستمدمیکش
 
  

 یم! مامان: دمی سالم کردم و پرسدهی ژولافھیبا ھمان ق. دادی تراس را آب می داشت گلدانھامادر
 میبعد از صبحانھ حاضر شو بر:  استفاده کنم؟مادر جوابم را نداد و فقط گفتوتریشھ امروز از کامپ

 و د لب زمزمھ کرری را زی نگفت و آھنگیزی شھ؟ باز ھم چیم! جواب منو بده: گفتم... دیخر
 .گلدانھا را آب داد

 



 55 

  
 و دای کھ لیی از ھمانھای درست و حسابی مانتوکیدوست داشتم . برومدی آمد خری ھم بدم نمخودم

 . باشمدند،داشتھی پوشی میشاد
 
  

مادرم قبول نکرده بود کھ . سخت بودیلی مانتو خدی تابستان،خری گرم و طاقت فرسای آن ھوادر
 . خواست خانھ باشدی آمد و او می حاج آقا جانش مم،آخری برودی خنک شد خریبعداز ظھر وقت

 
  

 دیمد جد.می کرددای من پلی بھ اب میی تا باالخره مانتومی عالف شددی در مراکز خری ساعتچند
 ، یشلوار سبک و تابستان.ردی از آن بگیرادی توانست ایمادر ھم نم بلند و کمر دار بود کھ یمانتو

 . آن روزمان شددی ماحصل خرکی جفت کفش تخت زنانھ و شکی رنگ و دی بلند و سفیشال
 
  
 مخمل با ی و روبالشی روتختکی می شد و برای تی نا نداشتم کھ مادر بھ سرعت وارد مغازه تگرید

 . آمدرونی بتی و با رضادی خرمی برای برجستھ بھ رنگ صورتیقلبھا
 
  

 . شدیھمان بھتر کھ خودش زود دست بھ کار م. نداشتمزھای جور چنی در ای اھی کھ سلقمن
 
  

*** 
 
  

 ھم یبا خودش چشم روشن. خانم آمده بود تا بھ ما سر بزندالیل.می روز بعدازظھر مھمان داشتآن
 دو شیمادر ھم برا. بودی کھ کرده بود، راضیریاز کار خ.ستالی ظرف بزرگ کرکی.آورده بود

 !گری دی شوی پول باشد،ولخرج ھم میوقت. بوددهیقواره پارچھ گران خر
 
  
 خانم الیآخر سر ل.دندی خوردند و باز ھم خندی و چاوهیچند ساعت م.دندی ھم پچ پچ کردند و خندبا

 یآقا فتاح بھ حاج...نی شما ھم دعوتنیقابل بدون. ستمھی عقدو نعگھیانشاهللا ھفتھ د: را دادمھیپز نع
 .ندارم  رو اصالنایحوصلھ مراسم ا"! من کھ عمرا: دلم گفتمیتو... دیاری بفیتشر...گفتھ

 
  

  ھست حاال؟یک...حتما... شاالی باشھ اریخ:  گفتیی با گشاده رومادر
 
  
 کنن یون رجوع مھمھ بھ ا.معتمد ھم ھست.پدرش بنکدار بازاره: کردفی خانم با آب و تاب تعرالیل

مال و منال ... پدرشھشیپ.ھیجوون خوب...خودش ھم ماشاال با قابل و مودبھ. خوانیو ازش چاره م
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 دیبا ما ھم زود... خونھ شونی سال بعد از عقد ببرن طبقھ باالھی رو مھیقراره نع...ھم کم ندارن
 ...م بودم و آماده داشتدهی رو خرزھاشیالبتھ کھ من خرده ر...میجھاز جور کن

  
 

 حاج ی از آشناھاشونیکی... دارهادینھال م خواستگار ز: باشد،گفتاوردهی آنکھ کم نی ھم برامادر
 .انشاهللا خوشبخت بشن! باشھی قسمت چمینیتابب.آقاست

  
 
 التی دانم چرا؟خودم ھم تحصینم! آمدی ازدواجھا خوشم نمنجوریاز ا!دمی را نشنشانی حرفھاھیبق

 نشست و ی بھ دلم نمیی وصلتھانی دانم چرا چنی ام آنقدر خوب نبود اما نمافھی نداشتم و قیآنچنان
 ! کردیمنزجرم م

  
 

 بھ دی باشم تا مقی خواستم امروزی مشتریب. گشتمی دور و بر سنتھا نمادی بودم و زیی روانھی مآدم
 بھ ما شھی شان گرفت سنتھا ھمدهی شد نادی نبود و نمیزی اوقات گریسنتھا و آداب و رسوم اما برخ

 بودند و قی عمیگاھ! نھ با دندان و نھ با چاقو. شد باز کردی گره را نمنیگره خورده بودند و ا
 ی توانستم از آنھا فرار میاما من تا م! ماندی خرف نمی در فرھنگمان داشتند کھ خوب جاشھیر

 . دادم بھشانیکردم و کمتر تن م
  
!  ھاستمی نایمن ب!نرگس خانوم: بلند گفتمی نگذاشتھ بود کھ با صدارونی را از در بشی خانم پاالیل

 .. لوس ٍ مثبت چندش رو ھم ندارممھیحوصلھ اون نع.گفتھ باشم
  

 . بعدش بھمی کنی غرغر نمگھید! چھ بھتر!ای خوب نلھیخ: اعتنا گفتی بمادر
  
 نسبت بھ من نصف شده شیردادنھایخداروشکر کھ توجھ و گ. و کف زدمدمی باال پری خوشحالبا

 و می گذاشتی کردم؟تک و تنھا در خانھ؟کاش با سامان دوست بودم تا قرار می چھ مدیحاال با.بود
از ! ھم نداشتمیواشکی یحی تفری ھم سن و سالم حتیچقدر بد کھ من مثل دخترھا.می رفتی مرونیب

 و رفت و آمد با دو تا یانھمی جلسات ختم انعام بود تا می و مادر بھ فکر برگزارمی بودیمنزو بس
 و دوست یشاد...ی بود و شادیی من ھمان خانھ دای اوقات دلخوشیبعض.یآدم درست و حساب

 .دایھفت خطش،ل
  

 سمت اتاق کار حاج ن،بھی پاورچنیپاورچ. چت کردن تنگ شده بودیدلم برا.دی بھ ذھنم رسیفکر
 ننشستھ توری مونی خاک روی بود و ذره ازی تمزیھمھ چ. گرفتمی جاوترشیرضا رفتم و پشت کامپ

 ستمیس.م کرددایرا پ" آن و آف" کردم تا باالخره دکمھ نشییآنقدر باال و پا.کار با آن را بلد نبودم.بود
 آن را خاموش کردم و یدیبا ناام. خواستیرمز ورود م:  اول کار استدمیکھ باال آمد،تازه فھم

 . رفتمرونیب
  

 نی بشود؟ایکھ چ!ی گلدوزنی آمد ازی کھ چقدر بدم میوا. کردی میوزداشت گلد. مشغول بودمادر
چقدر !ی و نقش ببافی فرو کنی در آن پارچھ چفت شده در حلقھ چوبدی بای را ھزیسوزن ر

 ...مسخره
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 از آقا رضا یک!خستھ شدم...من حوصلھ م سر رفتھ!مامان: گفتم. کاناپھ رھا شدمی حوصلھ رویب

 ی نمیدی دی امتحان کردیھ؟رفتیچ: گفتیرکی کار کنم؟ مادر با زوترشی با کامپیری گیاجازه م
 ندازه بھ یمارپل جلوت لنگ م: با خنده گفتم؟ی حاال دست بھ دامن من شدی باھاش کار کنیتون
 . نگفتچی و ھدی مادر فقط خند؟یدیاز کجا فھم! خدا

 .دیخند یصورتش م.دی بساط شام آماده شد و حاج رضا از راه رسیبعد از ساعت 
  
 
 
 

 نکھی روز پنجشنبھ نقشھ بکشم اما مثل ای خواست بھ تختم پناه ببرم و برایدلم م. بودم ھنوزمعذب
 گذاشت و کنار حاج زی می را رویمادر ظرف طالب. گفت دور از ادب استی شد و مادر مینم

م سر.داغ شدم.دمیخجالت کش.گر گرفتم. دست مادرم گذاشتیحاج رضا دستش را رو.رضا نشست
 .نییپا را انداختم

  
 نھال خانم نیچقدر از ا! نھال خانم:بعد بھ حرف آمد.دی متوجھ شد و دستش را پس کشخودش

بلھ؟ مادر : گفتم!  بودی جورکیاما ... دانمی خوب را نمایمور مور بد . شدیگفتنھاش مور مورم م
 حاج ھ؟ینظرت چ...ی خواستگاری براادی اصرار داره بیلی خیھمکار حاج:دی صحبت پرانھیبھ م

 از نکھیتو مثل ا. خبر خوش رو بھش بدمنینرگس جان اجازه بده خودم ا! بابایا: کردی ادهرضا خن
خوب ذوق و شوق دارم ! نھ واال: را جمع کردشیمادر دست و پا! ی عجلھ دارشتریدخترت ب

 نایام بھ دست امن اگھ نخو! خدایا: دمی دلم نالیتو...  زودتررهی خوام سر و سامون بگیم...براش
 رم؟ھان؟ی بھ سرم بگی چھ گلدی بارمی بگونسر و سام

  
حرفم ... نھ...بعد من دوست دارم با مثل خودم ازدواج کنم.من فعال قصد ازدواج ندارم: گفتممحکم

"! ضای و مومن است و پسرش ھم اشویحتم داشتم کھ ھمکار حاج رضا مثل خودش ر.را خوردم
 ی قالی نگاه کند، گلھای صورت کسی آنکھ توی بشوم کھ مدام بھ جای آمد زن کسیاصال خوشم نم

 یو بھ زنھا! حجابتو درست کن:دی ترک نشود و بگولشی کمی جمعھ دعای و شبھااردرا بشم
 !اه!! خواھر: دی بگوبھیغر

  
 ی تو چطور؟مگھی چیعنیمثل خودم ...ی بگینطوری ادی نبادهیتو ند: باال بردی را کمشی صدامادر
مادر با .اما معلوم بود بھ او بر خورده است. نگفتچی و ھدی بھ محاسنش کشی حاج رضا دست؟یھست

  رامیشانھ ھا! یناراحتش کرد!  ساکتیعنی بھ او کرد و لبش را گاز گرفت کھ یچشم اشاره تند
 انی بندهی شب جمعھ آمیما قرار گذاشت:  بار آھستھ تر گفتنیمادر دوباره و ا. انداختم و اخم کردمباال
 و دمیو بعد از خدا خواستھ بھ طرف اتاقم دو!! ؟مامانیچ: دھانم از تعجب باز ماند... یی آشنایبرا

 ! آن ھم محکم.درب را بستم
 
 

 امدهیدرست بود کھ خانھ او بود و من پررو بودم و ھنوز ن. شودی نبود کھ حاج آقا ناراحت ممھم
 چھ دی خواستم ازدواج کنم بایمن اگر نم!  زور گو بودیلی کردم،اما او ھم خی مخالفت میعلن
 وممعل" کامال! خدای کردم؟ای چھ مدی بانمی را ببی خواستم پسر فالنی اگر نمدم؟منی دی را میکس
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 یالبد م! مدارانھ و محترمانھاستی سی بھ روشیمنتھ!  خواھد از شر من خالص شودیبود کھ م
عجب !صدا کھ من نفھمم از کجا خورده ام  سر و یآنقدر ب! خواست با پنبھ سر ببرد نھ با صاتور

 نزده بود ی حرفدی حرف مادر شایرو. خواستیباالخره سر خر نم. ھم حق داشتدیشا... بودیآدم
 . بنشاندی خواست ھدف خودش را بھ کرسی مانھی موذاام
  

 ی پچ پچ مادر و حاج رضا میصدا. شدمی موانھیداشتم د. بودختھی بھ ھم ری حساباعصابم
ھر چھ کھ بود مرا احمق فرض کرده !  زنندی خواست بدانم در چھ مورد حرف میاصال دلم نم.آمد

 ...بودند
  

 و ھم گلدانھا را آب می آب بدھی تا ھم سر و گوشمی خانھ مان شدی روز بعد با مادر راھصبح
جتمع در آن  می بچھ ھای بازیصدا.پنجره اش را باز کردم. اتاقم تنگ شده بودیچقدر دلم برا.میدھ
 پشت اری اختیب. خودم در آن اتاق تنگ شدیی تنھای روزھای دلم براکدفعھی.  انداز شدنیطن
 را میغامھایپ. بودامدهی بھ سر ننترنتمانیھنوز موعد شارژ ا. را باز کردمپی نشستم و اسکاوتریپکام

 : نوشتھ بودمی چند ھفتھ چقدر برانیسامان در ا!اوووه.باز کردم
  

 .گ بزن بھم زنھی؟یخوب
  

  روز بد حرف زدم باھات؟؟اونیقھر
  

 ! باش و بھم زنگ بزنی خوبدختر
  

 .ندارم شماره ت رو. م رو زدن ازمیگوش. ت رو گم کردمشماره
  

 ؟ی؟مسافرتیھست
  

 ! از خودت بھم بدهی خبرھی!دلم برات تنگ شده! نینگ
  
 می چقدر بھش فشار آمده بود کھ نوشتھ بود دلش برانیبب. بودزی آخر ھمھ چگھی دی آخرغامی پنیا

 .تنگ شده
  

 .منم دلم تنگ شده. زنمیبھت اس م. نت ندارمم،فعالی داریاثاث کش!ھستم: نوشتمشیبرا
  
 ! دم شبیبرگردم بھش مسج م:با خودم گفتم! از دستم در رفت بھ واقعی آخرنیا
  
 .می شدیتم و دوباره با مادر راھ ام را برداشی لوازم شخصماندهی دو تاکھ از باقیکی
  

 را برانداز کرد و خالھ مانیسر تا پا.می بر خوردھی زن ھمسام،بھی امدرونی درب ساختمان کھ باز
 دهی زن را نادھی مادر کنا؟ی گذره خانم شافعیخوش م! نی ورا؟راه گم کردنیا! بھ بھ: زنکانھ گفت

 ستی نتدای گفتم پ؟یدخترتو شوھر نداد: دیزن دوباره پرس! شکر...میھست...ممنون از شما: گرفت
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 ی نھال دلش نم؟یچھ آس!  بابایا: مادر جا خورد! ی ھمھ مون رو کنی آس براھی ی خوایدوباره م
 .خواد شوھر کنھ

  
ٍ از قبل حاج رضا شوھر منمی اشاالیا...واال خدا شانس بده: دی بھ قھقھھ خندزن  ی ره پی می دیٍ

  بھ شما افتاد؟رشی خانوم چرا گالی دونم لینم... قسمتا باشھنیتا باشھ از !کارش
  

 چادرش ری دست مرا از زشی حرفھاانیمادر م. بافتی مسمانی ھمانطور داشت آسمان و رزنک
 بود؟ دھنش رو باز کرده ی کگھی دنیا: با حرص گفتم. کشاندیگریگرفت و با خودش بھ سمت د

 صد نیا! مردم حرمت دارن...درست حرف بزن: مادر چشم غره رفت... گفتی می وریبود و در
 !بار

  
 تن؟نھ؟ی جلسھ ای از ھمون دوستانمی ا؟البدیدی ترس؟ازشیچرا جوابشو نداد: گفتم

  
 گھیمن د!طفلک رو خدا زده. خواھر شوھر دوست منھنیا! نھ جان من:  و گفتدی کشی آھمادر

ھم :  و در ھمان حال مادر گفتمی رفتھای خطیف تاکسچطور؟ بھ سمت ص:  بھش بگم؟گفتمیچ
 .  باشھی آدم تلخدمی ھمھ مشکل بانیخوب معلومھ با ا.نازاست و ھم شوھرش زن باره ست

 لی کھ باشھ دلی داره؟ھر چیچھ ربط: ام زدم نھی نشستم و دستم را بھ سی عقب تاکسی صندلیرو
 !ھواقعا ک... کنھی و اون خالنینداره عقده ھاشو سر ا

  
 . حوصلھ اش را نداشتمیعنی. نشدمھی قضیمن ھم پا پ. سکوت کرد و بھ بحث خاتمھ دادمادر

  
 
 ی خواست برایمادر م. تنگ شده بودیی خانھ دایدلم برا.نمی را ببی خواست شادی دلم میلیخ

 . کندی دعوتشان کند اما کو تا مادر برنامھ اش را عملشتری رفت و آمد بی بار برانیاول
 
  

:  نوشتم؟ییتو کجا! خونھ: جواب دادری با تاخ؟ییکجا:  مسج زدمی شادیدم،برای خانھ کھ رسبھ
! امروز نھ: دوباره نوشتم... نجای اایپاشو ب: تفاوت گذاشتی بکونی کجا باشم؟ آدیبا! خونھ شوھر ننھ

 ...ایب...آره:  جواب دادری باز با تاخ؟ی شنبھ ھست٥
 
  

 درد و دل ی ام و کمیی دختر داشی رفتم پیحداقل م.ھم جور شد شنبھ ام ٥برنامھ !  رو شکرخدا
 !یدیخدا رو چھ د.می آوردی از عزا در می دور دور و دلمی رفتی مرونی ھم با ھم بدیشا. کردمیم
 
  

 کرده ی کاملشیمادر آرا. معطل کردند تا حاضر شدندی ساعتکی ی بعدازظھر،مادر و حاجپنجشنبھ
 اش قدش را بلندتر ی پاشنھ بلند مشکیکفشھا. بوددهی اش را پوشی و مجلسکیبود و لباس شب ش

 را دورش متی مانند و گران قپوری گی از پارچھ ایچادر نازک. جوانتر شده بودییگو. دادینشان م
 ...آقا رضا؟ من آماده ام:  و حاج آقا را صدا زدفتگر
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 ی رود،نگاھشی کشی مسح سر مکھی آمد و در حالرونی باال زده از حمام بینھای رضا با آستحاج

گفتم : و ناز کرددی عجلھ؟ مادر خجالت کشنیکجا با ا! نرگس خانومریاقر بخ:  شدخکوبیمادر م
 کھ شما خودتو ینطوریا! رینخ: دی خندی حاجد؟ی خونینماز مغرب رو خونھ م...دیشما معطل نش

 ختنی ری و بھ من کھ در آشپزخانھ مشغول چادیمادر ھم خند...  شھیآدم وضوش باطل م،یساخت
من ...مامان:  بھ دھان گذاشتم و گفتمیفقط قند. امدهی کھ چھ شناوردمی خودم نیبھ رو.بودم نگاه کرد

 ...  تا تنھا نباشمیی رم خونھ دایم
 
 

مغزم ... ی استفاده کنوتری تو ھم از کامپمی گردی خواستم بگم تا ما بر میم: امدی خوشش نمادر
 !! ؟عھیخوب چرا زودتر نگفت:وختس
 
 

شب ... ی گذاریواسھ خودت جلو جلو برنامھ م...ی دیتو کھ مھلت نم:  باال انداختی شانھ امادر
 ...متی رسوندی می گفتیزودتر م! با اژانس برو... دنبالتمی ایم
 
  

 کند ی معتی کھ مادر تا کنار در مشادمیو بعد حاج رضا را د.  رمیخودم م!باشھ:  تکان دادمیسر
 !!چھ عاشقانھ. خواھد او را ببلعدی میی دارد و گویو چشم از صورتش بر نم

 
  

مانتو و .فتمی را خاموش کردم تا زودتر راه بییرای آشپزخانھ و پذی و تند و تند چراغھادمی کشیآھ
 شی و خوب آرادنیواقعا خوب پوش. دادهرییحس کردم چقدر چھره ام را تغ.دمی را پوشدمیشال جد

 . زنھا موثر استییبایکردن،در ز
 
  

 ی چند دور روی توالت برداشتم و حسابزی می اتاق خواب مادر رفتم و رژ لب قرمزش را از روبھ
 . آمدی رنگش زننده نبود و بھ صورتم میعنی!  کردم بد نشدیآنقدرھا ھم کھ فکر م.دمی مالمیلبھا

 
  
 ی شدم،جعبھ اادهی پیی خانھ داکی نزدی گذاشتھ بود،آژانس گرفتم و وقتمی کھ مادر برای مقدار پولبا

 باز می درب را بھ روییزندا. نرفتھ باشمی تا دست خالدمی بود،خریشکالت تلخ کھ مورد عالقھ شاد
 شھیھم ی بود و موھاختھی چشمانش بھ ھم رشیارا. نداشتی حال و روز خوبییپکر بود و گو.کرد

 جعبھ شکالت رو گرفت و دعوت بھ نشستنم ییزندا. خانھ نبودییدا.  بوددهی شده اش،ژولیلیزانپیم
 یکم. کردی پخش می ھندالی بود کھ سری کانالیماھواره رو. نمودی منیجو بھ شدت سنگ.کرد

  وبای مردش چھره زشھیھنرپ. کنمی قبول میعنی.بود" یقبول ھا" الیاسم سر.مشغول تماشا شدم
 .بود نیسبزه و نمک. داشتینیدلنش
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 ییرو بھ زندا... نشدشیدای ربع ساعت گذشت و پکی!  شود اما نھشیدای پی شدم تا شادمنتظر
چھ شده .دی کشی تاسف تکان داد و آه بلندی از روی کجاست؟بھ باال اشاره کرد و سریشاد:گفتم
 بود؟

 
 جر و بحث ی باز بود و داشتند بھ آراممھیدرب اتاق ن. را شناختمدای لیاز پلھ ھا کھ باال رفتم صدا 
:  کردم و با پرسش سالم کردمرتیح. متورم شده بودھی از گریصورت شاد.وارد شدم. کردندیم

 نشستھ ری تحرزی می صندلی روی شادی صورتش برافروختھ بود و رو بھ رودای شده؟ لیسالم؟چ
 نھی دست بھ سدایل! دای کنم لیم لھت یبھ خدا اگھ بگ:  زدغی جی دھان باز کرد اما شاددایل.ودب

خرتر از تو ! واری بھ دی شھی خوام بزنم اعالمی االن منی ھم؟منی کنیتو منو لھ م:نشست و گفت
 ! دیبھ منم بگ... شده؟سکتھ کردمیچ: دمیدوباره پرس!  ھم ھست؟خاک بر سرتی اگھیمگھ کس د

 
 
 بھ ی چشم غره ادایل! دایخفھ شو ل: زدغی دوباره جیشاد...  جونشونیبا زاو...شونیا:  ادامھ داددایل

 ینگم م!  موندهنجامیآخھ ا:  اشاره کردشی و بعد بھ گلودی کشیقی رفت و نفس عمیشاد
 ! شعوریب...ترکم

 
   کار کرده؟ی چدا؟مگھی لی دیچقدر فحش م:  زده گفتمرتیح
اسگل : ھوار زد گفت،ی کھ بھ او ناسزا می و داد شادغی جانی در مدهی جودهی بھ سرعت و جودایل

 ! االنم حاملھ ست! دهی خوابیبا زاو...خانوم
 ی سست شدند و رومی بود؟آره؟پاھانی واسھ ای آوردی اون ھمھ باال م؟پسیچ:دی کشری تمیگوشھا

 ؟ی کار کنی چی خوایحاال م! یوا: وسط اتاق نشستمنیزم
 ...رمی برم بمدیبا! یچیھ: شکستیبغض شاد 
 زدم بھ ی ھمھ زور منی احمق؟من ای بھ روز خودت آورد؟چھیدی؟دیدید: حق بھ جانب گفتدایل 

 ... کار کنم؟دوستش داشتمیچ:  گفتیشاد... خاطر امروز بود
 !  بار کنی و باقالاریحاال خر ب.  کھی شھ ھمھ کار بکنی نملیدل!یخوب دوستش داشتھ باش:گفتم 
 . تسی نری الدنگ کھ بگکھیآخھ اون مرت! بگونویھم: رو بھ من گفتدایل

 ! صداتو ببردایل: زدغی جیشاد
 ھست؟آره؟ کھ تو خودتو ری بگنمی خوام ببیم! نھ:  بردی صورت شادکی صورتش را نزددایل 
 دمی بادی دی زود بھ پسرا وا منقدری کھ اییامثال شماھا... تو گورت؟خاکی آواره کردینطوریا
 حلش کرد اما ی جورھی شد یحاال اون بحث تو بغل ھم بودناتون رو م! دیفتی تو ھچل بینطوریا
!  خانومی شادیگند زد... کھ اب سرتون گذشتھ و از دستتون در رفتھدی داشتای برو و بماشاال نقدریا

 !گند
 نیا... شورش نکنیتو ھم ھ...دایل: گفتمنی ھمی نشان دھم برادی بای دانستم چھ عکس العملینم 
 ! چونی نقطھ دردشو نپیھ! ولش کن... کار کنھی دونھ چی خودشم نمچارهیب
 نیا... باشھاروی نی چقدر بھش گفتم حواست بھ اینھال؟خودت شاھد بود: را باال دادشی ابرودایل

  االن زاوش کجاست؟... شدهگھیاما د...ادمھیچرا : نگفتم؟ آھستھ گفتم! ھیعوض
 !ستی نداشی پدهی فھمیاز وقت: کردنی فنی فیشاد

 معلوم گھیحاال د... فنگ شدهمیطرف ج!! بفرما:  گفتیه بھ شاد دستش را باال گرفت و با اشاردایل 
 ... شدهمی قای تو کدوم جھنم دره استین
 ست؟واقعا؟ی نی ازدواجیعنی:گفتم 
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 ! شرفھی کم بھیفقط ...ھست! نھ تورو خدا: دادنی اش را چینی بدایل 
 !بسھ! فحش ندهی بھ زاونقدریا:دی را با حرص کاودای لی سر تا پایشاد

تازه ولم ... کنھیاز صبح داره باھام دعوا م...آره:  آھستھ گفتی دونھ؟شادی مییزندا: دمیپرس 
 . شدندری سرازشیو دوباره اشکھا... خستھ شدمگھید!دهی منو چسبیکی نیا...کرده

 حاضر تیواقعا در آن لحظھ و در آن موقع.ستمی نی شادی دلم خدا را شکر کردم کھ من جایتو 
 یچھ ب: با خودم گفتم . ندارمیدی با ھم بودنمان امندهی باشم کھ بھ ایبا کس لحظھ کی ینبودم حت

 . کنمی نمینطوری ای پسرایمن اگر باشم نگاه تو رو!  منیی دختر دانیچقدر احمقھ ا! فکر
 ... دارمینگھش م:  گفتیشاد 
 ی کار می خوره؟باباتو چیبھ چھ درد م!  پدر ندارهنیا! برو بندازش! ی کنیغلط م:  داد زددایل 

 ؟یکن
 مادرش؟ رو بھ ای بود از؟خواھرشی سر پای بود ازیتھ پ. کردی می روادهی زیلی داشت خگری ددایل 

راه حل رو ...شھی می بدتر عصبینطوریا!  کنھی می کارھیخودش ...ولش کن!  جاندایل:او گفتم
 ... پدر و مادرش بھش بگندیبا
 و دی را پوششی انداخت و از جا بلند شد و تند و تند شال و مانتومیا خوفناک بھ سر تا پی نگاھدایل 

 من کھ فیح... کنمی می الکیخاک بر سر من کھ دلسوز! اصال بھ من چھ:در ھمان حال گفت
بعد ... نیشعوریھمھ ب!  فھمھی کس نمچیھ... خوامی رو مشی دوست دارم و خوبنقدری رو ایشاد
من رفتم و بعد ! شھسی تا دھنت سروگرتیتو ھم اون تولھ رو بچسبون بھ ج:  گفتیرو بھ شاد ھم

 .دی کھ چارچوب آن لرزدی رفت و درب را چنان محکم کوبرونیب
 !  گذاشت و رفتنمی؟ایدی نھال؟دیدید: با اشک گفت. ورم کرده بودی شادیچشمھا

 
 ...اصال بھ اون چھ! یدختره روان... کنھی می فضولیخودیب...بذار بره! بھ درک: گفتم

  
 
 

... نمی بی دارم خواب میانگار...ستی کار کنم؟زاوش اھل ازدواج نیچ: تختش جمع شدی رویشاد
 ... کردمیاصال فکرشم نم

 
  

  ھ؟ی راه چاره چینی ببدیاما االن با.ی اشتباه کردییخدا. بھت گفتیلیخ!  گھی راست مدایل:گفتم
 
 
 ...جمیاتقدر شوکھ شدم کھ گ!  دونمینم: را در شکمش جمع کردشی پاھای درماندگبا
 
  

 و برات مھم بود چرا از اول فکرشو ی موضوع داغون شدنی از انقدریتو کھ ا:می زبانم آمد بگوبھ
اونم ! خودتوی کردچارهیب!  لذتنمیا! حاال بفرما...من کھ لذتشو بردم!  ول بدهی گفتی م؟چراینکرد
  خط ممنوعھ و قرمزھی براشون زای چنجوری کھ ای سنتیخونواده ھا و ی افکار سنتنیبا ا

 ی چپ بزنن بازم ھمون آدمھایھر چقدر ھم کھ روشنفکر باشن و خودشون رو بھ کوچھ عل.بزرگھ
 !.رانھی انجایا!ستیاروپا کھ ن. انیمیقد
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 اومد خودم ایبھ دن...می کنی مشی کارھی... گھ نگھش داریم:  گھ؟ پوزخند زدی می چییزندا: گفتم

 . دارمینگھش م
 
  

 ی تونی مگھیدکتر گفت فقط تا دو ھفتھ د... ماه ھی:دی شکمش کشی رویاالن چند وقتتھ؟ دست: گفتم
 ...وگرنھ...یسقطش کن

 
  

 نی ا؟بگمیبگم چ... کشمیاز بابام خجالت م:ھی گرری دوباره زد ز؟ی گی میخودت چ...خوب :گفتم
 ...عشقمھ! مال زاوشھ..اما دوسش دارم... خداینوه حرومزاده تھ؟ا

 
  

 آلوده بھ ؟عشقی کشک؟چھیچھ عشق:می خواستم بگویم.اورمی صورتش باال بی بود روکینزد
 .اما نگفتم و لب دوختم!  شعارھانیو از ا! ستیھوس کھ عشق ن

 
  

 را شیکنارش نشستم و شانھ ھا. آوردی زخمش فاجعھ بھ بار می رودنی نمک پاشتی آن موقعدر
 . شھی میزی چھیباالخره ! نکنھیگر. شھیدرست م:دمیمال
 
  
 ی آمد کھ با شتاب پلھ ھا را باال میی زندای پایصدا. بغلم افتاد و ھق ھق کردی حال تویب

: گفتم.  کرد؟مثل برج زھرمار بودینطوری دختره چرا انیا: درب را باز کردم و اخم کرد.آمد
 "!ون چھ اصالبھ ا. کنھی میفضول! ییزندا! یچیھ
 
  

 شھ ی کھ نمیختی بھ سرمون ری خاکھی:  گوشش زمزمھ کردری نشست و زی کنار شادییزندا
چقدر حرص خوردم از . خورهی نمواری جرز دی بھ درد الاروی نیچقدر گفتم ا!جمعش کرد دختر

 خواد بره کانادا ی کھ گفت میاز روز.ششی پیدی دوئی تو مرونی بمی رفتی ممی ذاشتیتا ما م.دستت
 آبرو یب.ی بودالیتو چھ خوش خ.ھی چھ مار خوش خط و خالدمی من فھمستی مھم نراشو ازدواج ب

 ی نمشی شکست و کی کاش پام میا. تو پوست گردویاالنم دست ھمھ رو گذاشت! چی ھیکھ شد
 ی بدرنقیحاال ا:و بعد بغض کرد...  بردمتی کردم و با خودم می کاش بھ زور خرکشت میا!رفتم

 ی چمیری گی ممیبعد تصم.ھی حرف حسابش چنمی زنم ببی زاوش حرف منیمن فردا با ا. نکنیتاب
 ...میکار کن

 
  

 نی سنگی را در جویشام حاضر. ماندرهی خی اش را قورت داد و بھ نقطھ اھی گریشاد
 بھ ظاھر ییزندا.اوردمی خودم نیمن ھم بھ رو. دانستی نمیزیاز ماجرا چ. آمدری دییدا.میخورد

 رهی در اتاقش ماند تا چھره تنیی بھ بھانھ سردرد و فشار پای و شادفتادهی نی اتفاقیی گودیگفت و خند
 . پدرشی نشود برازی شک برانگتورمشو م
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 سخت شده یی ھم در خانھ دادی خندیحت.دمی کشی بھ راحتی و حاج آقا کھ بھ دنبالم آمدند،نفسمادر
 ھم حیانگار تفر. من کھ زھرمارم شدحی ھم از تفرنیا. بودیخرفعجب بعدازظھر پنجشنبھ مز.بود
 . من حرام بودیبرا

  
 
 

خدا خدا . و کمتر بھ من توجھ داشتنددندی خندی می دو خوشحال و خندان در کنار ھم بھ موضوعھر
 ری شده باشد و دوباره بھ من گی کردم کھ موضوع پسر ھمکار حاج رضا خود بھ خود منتفیم

 حاج ی روی تومی خواستم روینم.فتدی خواستم جر و بحث کنم و دوباره دعوا راه بیچون نم.ندھند
 . کندی شود و او بتواند از آن بھ بعد در خانھ اش بھ من امر و نھباز رضا

  
  نھمفصل

  
 
 
  ھست؟زتیسا... نور برات گرفتمالدی بلوز شلواره خوبھ؟از منی انی بباینھال ب-
  
 
 کجا و الدنوریم!یولخرج شد!  نرگس جونکالیکدوم؟بار: تو اتاق خوابدمی سرک کشییرای پذاز

 ما کجا؟
  
 
 و لخت داشت را ری حری رنگ کھ پارچھ ای قھوه ای آمد و بلوز و شلواررونی اتاق خواب باز

 اد؟ی ی خوشت منیبب: گرفتمیرو بھ رو
  

 اندازه تھ؟ بدم نیبپوش بب... برداشتمشینطوریھم... دونمینم: گفت؟یدی من خریبرا: گفتم
 کت و دامن بود تا ھی شبشتریب.ستادمی انھی و تمام قد مقابل آدمشیپوش.لباس خوب کم داشتم.امدین

چھ . بودکی شیلیخ. خوردی پھلو گره می داشت و کمرش روی شلقھیچون بلوزش .بلوز و شلوار
 ! کسچی خوب بپوشد و خوب بگردد؟ھدی آی مش بدیکس

  
 دیبا ترد...  ھر دوشادی یبھت م: سرم انداخت و گفتی تخت برداشت و روی از رویدی سفشال
 . انداختمی؟ و بعد بھ سرعت لباس را از تن کندم و بھ کنار...چھ خبره؟نکنھ:گفتم

  
قربونت برم :  در آمدی از در دوستنی ھمیبرا.امدهی خوشم نتشی کھ از قصد و ندی فھممادر

 ... من تموم شھی استرسھانی و ای شھ تو عروس بشی میک...یالھ
  

 مادر صورتم را در م؟یادی ز؟منی از شرم خالص شی خوایم...ولم کن! مامان:  گفتمطلبکارانھ
ھم و من ھم ... خوامی و صالحتو مریخ... خوامی متویخوب! نھ بھ جون نھال:دستانش قاب گرفت

 !یحاج
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 آره؟!  منھ و صالح من تو دک کردنریخ: زدمپوزخند

  
حاج آقا کھ نرفتھ جار بزنھ دختر مجرد تو خونھ ! نھ... دلمزینھ عز:دی را بوسمیشانیپ

فقط .ی سادگنیبھ ھم... ھم موافقت کردهی کھ حاجنھی داده پسرش تو رو ببشنھادیھمکارش پ...داره
 گم نھال یم بھ رضا ومدی اگھ خوشت نانیبذار ب!  کھفتھی بی اتفاقستیقرار ن. ساده ستیی آشناھی
 ... شھیبختت باز م.شگون داره واال... انیبذار ب! گھ نھ یم
  

 نیبب! خستھ شدم... مامانی دی منو دق میدار!  خدایبخت من مگھ بستھ ست کھ باز بشھ؟ا:گفتم
تو ...ی بھ زور شوھرم بدی خوایحاالم کھ م! ختھی بھ ھم رمونی زندگیدر عرض چند ماه چطور

 .نیرو خدا دست از سرم بردار
  

 ادی زفیازش تعر... دونم بھ درد بخورهیمن م!  بعد بگو نھشینیبذار بب:امدی اما کوتاه نمادر
سر بھ . ھم بودهپی دم اداره،مقبول و خوش تدتشی کھ دی گھ چندباریحاج رضا م.مھندسھ.دمیشن
 ...ادیبذار ب! واستگاره خنیاول...ھم فالھ ھم تماشا. ندارهیبی نظر کھ عھی.رهیز
  

 یستی نوونھیسامان؟د: از اعماق ذھنم گفتی؟کس... پس سامانپ؟یمھندس؟خوش ت: شدزی تدندانم
  چسبھ؟ی رو مھی کنھ و نسیتو؟آدم نقدو ول م

  
 نجای اادی باروی ادی ی خوشم نمچیمن ھ...نی شالی خی رو بیخواستگار! اصال: باال انداختمی اشانھ

 ...گفتھ باشم از حاال!  نگام کنھی چشمری ببرم و اون زیی و من براش چانھیبش
  

 د؟ینی رو ببگھی ھمدی چھ جور؟پسی چیعنی:  چشمانش را گرد کردمادر
  

 ...رونی خوام باھاش برم بیم... نباشھیفقط خواستگار! دونمینم:گفتم
  

 گن دختره پسر یاونوقت م!  زشتھ دخترگھ؟ی کدومھ درونیب:  دھانش بردی مشتش را جلومادر
 ...دختره...ی بگرد تا تو ھم مثل اون شی شادنی با انقدریا! گھی دی گی میتو چ...بازه

  
 !در مورد مردم با حرمت حرف بزن مامان خانوم:  گفتممخصوصا

  
 ؟ی دی ملیحرف خودمو بھ خودم تحو! تو بھ من درس اخالق نده: گفتتی با عصبانمادر

  
 ... نذارننجای اصال بگو پاشونو انکھی اای رونی باھاش برم بدی باای:گفتم

  
 . با ھم قرار گذاشتننایا!  نکنخی رو سنگ رو ی نذارن؟منو حاجنجایپاشونو ا: دی غرمادر

  
 ... خونھانی بادی یمن خوشم نم!  کھ ھستھینیھم:  را خاموش کردمونیزی را برداشتم و تلوکنترل
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 حاج رضا ،بایقیبعد از دقا. را برداشت و شماره گرفتمیسی بیفقط گوش.  نگفتیزی چگری دمادر
 ..یاما نھ بھ آن تند. گفتشی مرا برایمشغول صحبت شد و حرفھا

  
 

 .می زنی ھم حرف ماد،بای یشب م:فقط گفت.مکالمھ کھ قطع شد،نگاھش کردم. بودممنتظر
  
 

در مقابل حاج رضا قرار داده بود تا مادر مخصوصا مرا . داشتمی شام،دوباره حس بدزی مسر
 . حرمت نگھ دارمینتوانم علنا مخالفت کنم و کم

  
 
 
 ! کم فکر کن دخترمھی...ھی جوون خوبیلیپسر ھمکارم خ...نھال خانم-
 
 

  دختر او شده بودم؟ی از کدخترم؟؟من
 
 
 . بھترهرونیب...نمشونی خوام تو خونھ ببیبھ مادرم گفتم من نم_
 
 
 ؟یی طور آشنانی درستھ ای کنیاما فکر م. گفتھییزای چھینرگس _
 
 

خوب من :دستپاچھ شدم. داشتییرای و گاهینگاه س. را باال گرفتم و در چشمانش نگاه کردمسرم
 .ادی زادی ی خوشم نمیاز مراسم خواستگار.میامروز

 
 

 ی شما مشکلت حل مدینی رو ببگھی ھمدرونیاگر قبول کردن کھ ب! خوبلھیخ:  کردیری گجھی نتزود
 شھ؟

 
 
در . آمدندی کردم از پنجره می مرونشانیاز در ب!  نداشتمیچاره ا. تکان سر جواب مثبت دادمبا
 ی ھم حدی دندگکی.نمشی آمد ببیبدم نم. بودری دندانگی خواستگار بھ قدر کافتی موقعیثان

 !بھ نفعم نبود ! با مادر و شوھر مادرم؟نھی خواستم بترشم؟سر لجبازیآخرش کھ چھ؟م.داشت
 
 

 راحت قبول کردند کھ من و یلیخانواده پاکزاد خ. پنجشنبھ شب،بھ سرعت جور شدیماجرا
کھ ھم من و او با ھم آشنا !یدستھ جمع!  اما تنھا نھمینی از خانھ ببرونی را در بگریپسرشان ھمد

 . نبودیفکر بد...قبول کردم. ھم خانواده ھا.میشو
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 مامان؟-
 
 
 جونم؟-
  
 
 
 ! کنمشی خوام آرایم-
 
 
 ؟ی کھ چیعنیھ؟ی داره؟مگھ عروسیبیوا؟چھ خبره مگھ؟صورت خودت مگھ چھ ع_
 
 
  نکنم؟شمیآرا! ابروھام رو کھ بر ندارم! ره کھی مارو؟دری ی برم جلوافھی و قختی رنیبا ا_
 
 
 ...ی تر باشھ،مورد پسندتریعی ت طبافھیھر چقدر ق!  مومنننایا_
 
 
 ! کنمشی خوام آرایمن امشب م... باشمی خوام مورد پسند کسینم_
 
 

 ادیز!  کمیلیفقط خ...ایب:  شود،خط چشم و کرم پودرش را بھ طرفم گرفتی نمفمی حردی کھ دمادر
 !نشھ

 
 
 ! شھی می چنمیحاال بب...نمیبده بب! آخ جون: گفتمی خوشحالبا
 
 

مادر .خط دندانھ دندانھ شد. و خراب شددیدستم لرز.دمی پشت چشمم کشانھی چشم را ناشخط
 !بدش بھ من:دیخند

 
 

و رژ .کرم پودر زدم!  بودمیراض.دی کشمی نازک برایلی خط خکی پشت چشمم را پاک کرد و بعد
و بعد رژ .  رو بزنیکی نی اایب!  زنونھ ستنیا: دیمادر آن را از دستم قاپ.لب قرمزش را برداشتم

 کھ یلیخ. ھم بد نشدمادیز.دمی مالمیبا اکراه آن را بھ لبھا.گرفت را بھ طرفم ی رنگی و بیلب صورت
 . کردرییاما چھره ام تغ! نھ
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 بھ نکھی از ادیشا.دی حرف در آغوشم کشی و بدی ھمان حال مادر دو طرف صورتم را بوسدر

 . بودیخواستھ اش سر نھاده بودم،خوشحال و راض
 
 
قرار بود . داردیری دلپذی و ھواستی قشنگی بودم جادهیشن. فارس بودجی خلاچھی کنار دردارمانید

از ! دندی فھمی مدای و لیاگر شاد.می و شام بخورمی و بعد بھ رستوران برومی با ھم قدم بزنیاول کم
 . بودی خوبحیتفر. بد نشده بودمی ھم براادیز.دندی ترکیحسادت م

 یتا بھ آن روز نھ خواستگار.استرس داشتم.می شدادهی پارک کرد و بھ اتفاق پنگیحاج آقا در پارک 
 . بود و اضطراب آورزی انگجانی ھمیبرا.یداشتم و نھ دوست پسر

  
 حرکت کرد و من و شیشاپیحاج آقا پ. مرتب کردمی کرد و شالم را برامی بھ سر تا پای نگاھمادر

 تا از دمی کشیقینفس عم. بودنددهیخانواده پاکزاد ھم رس. زنگ خوردلشیموبا.مادر پشت سرش
 و انسالی و می چادریخانم. بودندستادهی نفر ا٣ یکنار درب ورود. کنمیری ام جلوگنھیلرزش س

 و یم،روبوسیجلوتر کھ رفت. بودستادهی ایکی چون در تاردمیچھره جوان را ند.دی با محاسن سفییآقا
ش گرفت و مادرش مرا در آغو. بود و ساکت بودستادهیخواستگارم دورتر ا. شروع شدیاحوالپرس

  قدماچھی تا کنار درمی بھ اتفاق بھ راه افتادیھمگ. زده بودیمی بود و عطر مالیزن خوشپوش.دیبوس
 پھن کرده بودند و ی اندازریانواع و اقسام آدمھا آمده بودند و ز. شلوغ بودیلی خاچھیدر.میبزن

مردم چھ .شھ قدم زد ی دونستم نمینم! چقدر شلوغھ: حاج آقا گفت.ھمھ جا غلغلھ بود.مشغول بودند
 یا زود جیلی سالم خحاتیتفر! ی حاجنھیھم: پاکزاد گفتیآقا. کننی مدای رو پحیزود راه تفر

 . کنھیخودش رو باز م
  
 
 

 سوزن انداختن یجا! شلوغھ واال:مادر گفت...ھی جالبی اما بھ نظر جامی آی منجای باره انیاول
 .  نشستن ندارهیجا...ستین
 
 

 یلیخ!  اما از شانس خوشگلمنمیسرم را چرخاندم تا چھره پسرشان را بب. کرددیی پاکزاد ھم تاخانم
قدش بلند بود و . نبودپیآنقدرھا ھم بد ت. بزنمدیفقط توانستم بلوز و شلوار اسپرتش را د. بودکیتار

قدم "  عمدافرھر چھار ن. دادی را باد تکان مشیموھا. رفتیبا وقار ھم راه م. داشتیاندام متوسط
 اعتنا بھ راه خودم یمن اما پشت بھ او کردم و ب.میکردند و ما را جا گذاشتند تا با ھم تنھا باشتند 

 . زدی مرونی ام بنھیقلبم داشت از س.خودش را بھ من رساند.ادامھ دادم
 
  

 و شب بھ آن ی بھ آن خوبیھوا!!  خوب معلوم بود کھ خوب بودمد؟یخوب: صاف کردی انھیس
 .دی چسبیآخ کھ چھ م! یبعد رستوران و پرخور...یارام
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...  سالمھ٣٠من :  گفتیھوم بلند...  و سھستیب: شما چند سالتونھ؟ گفتم: دیپرس... ممنون: گفتم
  ؟ی بررونی با من بیچرا شما اصرار داشت! خوب بھ جمالت: دیخوب؟ خند! بلھ: گفتم

 
 

چھ از خود ! دادمی دوستشنھادی کنھ من بھش پیم ندونھ فکر ی برم؟ھر کرونیبا اون ب!  پرروپسره
 .ادی ی حرفھا خوشم نمنی آوردن و ایی و چایچون از مراسم خواستگار:محکم گفتم...یراض

 
  

 ی خورد و سکندرچی پمی کرد و پاری گمی پاری حال نوک کفشم بھ لبھ سنگفرش زنی ھمدر
 نی اولیاخم کردم و برا!  ھایدھول ش: خنده زدری آنکھ کمکم کند،زیبھ جا!عیچقدر ضا.خوردم

بھ مغزم فشار . بودمشدهی دیی جاییگو. داشتیی آشناافھیچھ ق:بار در چشمانش نگاه کردم
 تھ یفقط کم. ھم نداشتشیر!نیچقدر دلنش... بودی ھندالی سرشھی ھنرپھمان ھیشب! آھان.آوردم

 اش خوشم آمد اما مخصوصا پا تند کردم و از او فاصلھ گرفتم و با مادرم افھیاز ق. گذاشتھ بودشیر
ھنوز !  بابایا: دی شد؟سازتون نگفت؟ خانم پاکزاد خندیچ: مادر پرسشگرانھ گفت.ھمقدم شدم

 ! مادرای ب؟یمحمدرضا؟ عقب افتاد:  بعد صدا زدومده؟ین
 
  

.  ذوق نزنی تونقدری اومدهی ن؟خوشتیباز خودتو لوس کرد: زدمیمادر بھ پھلو. را برگرداندممیرو
  کار کنم؟یچ! ستمی عشوه بلد نادی ھم خوشم اومده اما زیلیخ:  دلم گفتمیتو
 
  

 نشستن نداره؟و بعد با چشم شروع بھ ی جانجایا...میخستھ شد: خودش را بھ ما رساندمحمدرضا
 .گشتن کرد

 دادند کھ شنھادیم،پیدی ربع ساعت بھ آنھا رسکی بعد از یوقت.حاج رضا و پاکزاد دور شده بودند 
 خواست با محمدرضا ی دلم میلیخ.میستادی و بھ انتظار امیدی خرطیبل.می شوی دستھ جمعیسوار کشت

 ردمنگاھش ک. بھتر از حد تصورات من بودیلی زدم آخر خیبھ واقع داشتم بال بال م.ھمکالم شوم
 ھمھ بھ ی،وقتیدر حال سوار شدن بر کشت.شدمسرخورده .مغرور بود. کردیاما او مرا نگاه نم

 از محمدرضا دی کھ تنھا مانده ام و بادمیفھم!! کمک شوھرانشان سوار شدند و مرا جا گذاشتند
 ی کشتی رودمی ترسیم. ماندمیاو جلوتر از من سوار شد و من مستاصل بر جا.کمک بخواھم

 . خواستمیکمک م. بودادین،ز سوار شدگاهی و جایفاصلھ کشت.فتمی وقت در آب بکی بروم و
  

 را نگاه می من برگشت و سرتا پایمحمدرضا با صدا...من جاموندم! مامان:  را بلند کردم میصدا
 سوار یخودش رو حاج: با حرص گفتم! گھی دایوا؟ خودت ب: مادر از ھمان فاصلھ دور گفت.کرد

خودم ...ایب:مجمد رضا با پوزخند دستش را بھ طرفم گرفت!  بپرم وسط آبدیکرده حاال من با
 ی خواستند روی در حال ھمھمھ بودند و منی بھ اطرافم کردم،ھمھ مسافرینگاھ. کنمیکمکت م

 و دستم را در دست گرم و دمی کشی بھ راحتینفس.  حواسش بھ من نبودیکس.نندی بنشھایصندل
خودش ھم دوست . لمس کردیدستم را محکم فشرد و کم" عمدا.م ارام شدییگو.مردانھ اش گذاشتم
من ھم بھ خودم جرات دادم و بھ دستش فشار آوردم و خودم را . انگارود شکیداشت بھ من نزد

چھ حس .میای عرشھ فرود بی بلندم کرد تا روی را گرفت و کممی بازوریز. شانھ اش انداختمیرو
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 د،دستیباد شالم را بھ عقب کش. عرق شده بودسی خمی سر تا پاییگو.گر گرفتھ بودم. داشتیخوب
  ؟ینی شینم:را پشت کمرم گذاشت و گفت دستش.بردم و در جا گرفتمش

 
 
 کرد و خوب بلد بود ی تر رفتار مشرفتھی ھم پی از صد تا پسر امروزنکھی مومن بود؟ای راستبھ

 ھم دیشا. گذشتی دانست در ذھنش چھ میخدا م. زن را با حرکاتش اشغال کندکیچطور افکار 
 .از من خوشش آمده بود

  
 ینھال بود:دیمحمدرضا پرس. خوش خوشانم شدیم،کلی کندای را پھی و بقمی آخر برسفی بھ ردتا
: گفت. دمیبلھ شن: گفتم! محمدرضا! منم کھ معرف حضورتم: دیخند... بلھ: درستھ؟ گفتم!گھید

 داشت؟در یچھ اشکال... نھ:  کھ نداره؟ گفتمیاشکال.می دم با ھم حرف بزنیشماره مو بھت م
 گفتند و یداشتند گل م. و دست تکان دادمدمیمادر و حاج رضا را د! گری بود دانوادهچارچوب خ

 جا باز کرد و می خودش براد،کناریمادر تا مرا د.اصال توجھشان بھ ما نبود.دندی شنیگل م
 جسور بود و نکھیاز ا. حرکاتش خوشم آمدنیاز ا. تعارف کنارم با فاصلھ نشستیمحمدرضا ھم ب

مادر با خانم پاکزاد در مورد ازدواج و .  داد،لذت بردمی آب کش نشان نمانمازلوس و مثبت و ج
 ی نمیری سختگادی تفاوت بود و زیمادر نسبت بھ من ب. زدندی حرف می امروزی جوانھایاھایرو

 ی کھ بھ حاج رضا مربوط میزی ھم نسبت بھ ھر چدی کرد و شای میستی ھم رودربادیشا.کرد
 .شت صد در صد دانانیشد،اطم

  
 ی و دلم مدی تپیقلبم م. کردی و حالم را دگرگون مدی وزی می بھ کشتاچھی از سمت دری خنکباد

 .دی بگومی حرف بزند و تا خود صبح از خودش برامیخواست محمدرضا برا
  

اما االن .زارمی پدرم برام انتخاب کنھ بنکھیاز ا...رونی بامی خواستم بیراستش نم:  حرف آمدبھ
 رو رونی بھانھ بنی ھمی برانمی رو ببی کسیمنم دوست نداشتم اونطور:دمیپرس... نظرم عوض شده

 حاال؟  تایچند تا دوست پسر داشت:دی کرد و بعد پرسیمکث... دهیازت بع! استیچھ با س:گفت. آوردم
االن اون دختر زشتھ . و منم باور کردمیتو گفت:بھ تمسخر گفت! یچیھ: سامان افتادم و گفتمادیبھ 

 یلیمادرم خ! گھیچرا دروغ بگم؟ نداشتم د: گفتم؟یھم دوست پسر داره اونوقت تو نداشت
 ی کضا حاج ریراست! ادی یواقعا؟بھش نم: دیبھ قھقھھ خند.  قدم کج بردارمھی ذاره ینم...رهیسختگ

 گذره؟ یخوش م:خانم پاکزاد سر خم کرد.  شھی می دو ماھھی: مبا مادرت ازدواج کرده؟ جا خورد
 تکان دادم و بھ یسر... بھ درد بخوره! ھینگفتم آدم حساب:  گوشم گفتری و زدی خندمیمادر بھ رو

 .خانم پاکزاد لبخند زدم
  

 تا حاال؟ پشت گوشش یشما چند تا دوست دختر داشت: دمی خودم جرات دادم و از محمرضا پرسبھ
 خانواده چطور توانستھ بود آنقدر نیبا ا... بودیعجب آدم: دھانم خشک شد! فراوون:را خاراند

  کند؟یسرکش
  

 از چشمم کبارهی بھ ییگو. حرصم گرفتھ؟یدروغم چ. سرمیاندازه موھا! باور کن:جدا؟ گفت: گفتم
 لب ریز.  و نگاھش نکردمدمی چسببھ مادر. کردی عمل می حرفھ انقدری بود کھ انیپس ھم.افتاد
   دروغ بگم بھت؟ی دار؟دوستی ترش کردھ؟چرایچ: گفت
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 چقدر اوقات قتیپسرھا بھ بھانھ گفتن حق. گفتھ بودکباری را سامان ھم زی جملھ نفرت انگنیا! یوا
 . کردندیآدم را تلخ م

  
 با دیبا... مردمھین م:  خاصش گفتیبا صدا! دی دونیخودتون م! بھ من چھ...ستیمھم ن! نھ:گفتم

دو سھ تا دوست دختر قابل :  گفتمیتند. امی م بر بندهیزنھا مراوده داشتھ باشم تا بتونم از پس زن آ
 . ی نداریتی ده شما ثبات شخصینشون م.ادهی زیلیخ... سریقبولھ اما اندازه موھا

 
 می رونترنتی ای مقاالت روانشناسدیشا. دانستی جمالت قصار را از کجا آورده بودم خدا منیا

 !شما ببخش حاال.من شرمنده م!  بابایا:  خنده اش را گرفتھ بودیبھ زور جلو. گذاشتھ بودریتاث
  

اصل کار !  بخشھیاون م:  خنده زدری دفعھ زکی...  ببخشھدیخدا با. ببخشمدیمن نبا: گرفتھ بودلجم
مھم : گفتم. می ما ھم بخنددیبگ:  شدرهی خمانیمادر بھ طرفمان برگشت و در صورت ھردو... ییتو

 !نبود
  
 گری شدن دادهیھنگام پ. تمام شدی سواری کشتمیتا. را عوض کردم و انطرفتر نشستممی عمدا جاو

 را باال مانی شدم تا حاج رضا ھردوزانیبھ چادر مادر آو. سواستفاده کندعتیاجازه ندادم از موق
 .بکشد

 
 

"  دانستم کھ مطمئنایم.خوب کردم کھ محلش ندادم! ھی کرد کیفکر م! ی از خودراضپسره
 . کندحیانگار آمده بود تفر. کردمی خودم را سبک میخودی بدیانتخابش نخواھم بود پس نبا

  
 

ھمھ متوجھ شده بودند کھ من از قصد از .دمی دزدی را از او مم،نگاھمی رستوران کھ شدوارد
 ھم ی تالشچی مھم نبود و ھشی براییخودش ھم متوجھ شده بود اما گو.رمی گیمحمدرضا فاصلھ م

 در م،چشمی خواستم سفارشم را بھ او بگویوقت! بھ درک. کردی درست کردن اوضاع نمیبرا
 یمرغ سوخار: نازک کردم و گفتمیپشت چشم. را باال دادشی زد و ابروھایندپوزخ.چشمش شدم

 .ینی زمبیبا س
  

 کانتر ی تکان داد و بھ سویفقط سر. کھ چقدر مرا ناراحت کرده استوردای خودش نی بھ رواصال
 ساعت ھیآخھ از : چطور؟ گفت! نھ:  گفتم؟ینھال خانوم؟خستھ ا: دیخانم پاکزاد پرس.رستوران رفت

 کھ مید شده؟ حاال انگار ما چقدر با ھم آشنا بویزی چنتونیب...ی رو بھ اون رو شدنی تا حاال ازشیپ
 !!فتدی بی اتفاقنمانیبخواھد ب

  
 جوونا نیحاج خانوم از کار ا: شد و گفترهیمادر در صورتم خ. کم سردرد دارمھیمن ...نھ: گفتم

 ! ارن و بسیفقط خودشون سر در م
  

 نور ریز. زدیتمسخر در آنھا موج م. نشست و باز نگاھم بھ چشمانش افتادمی رو بھ رومحمدرضا
پوست سبزه تند با چشم و . زن پسند بودیپھایز آن تا.دمی دیالمپ رستوران صورتش را بھتر م
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 کتان بھ رنگ یراھنیپ. بودی ھم امروزدنشیلباس پوش.کامال مردانھ و جذاب.ی مشکی شرقیابرو
 . مارکداری شلوار لا بیماش

  
 فالن فالن نقدری شد ای شد بھ من بخورد؟نمی کم ساده تر بود؟نمھی شد یحاال نم!  گرفتھ بودحرصم

 عی ضانقدری را با دست بخورد اما ای سوخاری مرغھانیآدم ا! شانسی بخشکیاشده نبود؟
 بھ ییگو.دود از کلھ ام بلند شده بود!! بود؟من ھمانطور شده بودمیسوختن از حرص چطور!نشود

 . وجود نداشتای در دنی مرد جوان و درست و حسابگریاو د  ازریغ
  

حاج رضا رشتھ صحبت را بھ دست . انداختھ بودمنییسرم را پا. نظر گرفتری دوباره مرا زمادر
 محمدرضا صرف التی دو خانواده در مورد کار و تحصیگرفت و شام در سوال و جوابھا

 کی.ی شرکت بزرگ ساختمانکی سالھ و مشغول بھ کار در ٣٠بود و !! مھندس سازه.شد
بھ من چھ مربوط . بودزیی اواخر پالشی نام کرده بود کھ تحوبت ثی صفر ھم بھ تازگنیماش٢٠٦

 ! زحمتی بردیپس برود بم...او کھ در سرنوشتم نبود.بود
  

 شی اجاره کند و او را سر خانھ زندگی خانھ اشی خواست بعد از عقد برای بزرگ مپاکزاد
 کرد و ی دانم چرا خودش صحبت را قطع نمینم. شدمی متریدم،عصبی شنی مشتریھر چھ ب.بفرستد

 م؟یدی را نپسندگری آورد کھ ما ھمدی را از اشتباه در نمھیبق
  

 کوقتی نگرفتم کھ لشی کردم و اصال تحوی گرمی برنامھ تمام شد،با پدر و مادرش خداحافظیوقت
 !فتمی گرفتھ بودم کھ پس نشی دست پیبھ قول! خواھمیفکر نکند شماره اش را م

  
 با یلی شما بود؟ خلی مچطور بود نھال خانم؟بھ آب: رضا گفتم،حاجی را کھ در خانھ گذاشتمانیپا

 .می خوریبھ ھم نم...نھ آقا رضا: ادب گفتم
  

: چرا؟ مادر ھمزمان با او گفت:د،گفتی نوشی را مخی آب وانی لکھی رضا با تعجب در حالحاج
 ؟ی خوای می چگھید.ی تمومی و ھمھ چی با قابلنیوا؟پسر بھ ا

  
 کنھ ی مفی و درشتش تعرزی ریبھ من از دوست دخترا..دیاز خودش بپرس!  واالیچیھ:گفتم

 ی گھ من دوست دختر داشتم اندازه موھای راحت میلیخ. ازدواجیانگار نھ انگار اومده برا.
 ... خورهیخوب تو ذوق آدم م!سرم

  
 یمادر طرف حاج.  بودیبھ نظر آدم معقول! دهی خونواده بعنیاز:دی کشششی بھ ری رضا دستحاج

 ... زنھی حرف نمھاشیلسھ اول کھ آدم از دوستج!  نذاربیرو مردم ع! نھال:را گرفت
  
من کھ ... بودی آدمنطوریاون ا!  نکن مامانی خوای باور کن می خوایم: تفاوت شانھ باال زدمیب

 .ومدیمن خوشم ن. خراب کنمی رو الکیکیمرض ندارم 
  

 ی م و متانتت حرفیمدام از ساکت. از تو خوشش اومده بودیلی مادرش خیول: دوباره گفتمادر
 ... ارهیآدم شاخ در م... دونمیچھ م...نی داریحی گفت دختر ملیم.زد
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  بود نرگس جان؟یخانمش چطور آدم: رضا نگاه متعجبش را بھ مادر دوختحاج
  

 پسرشون بر دیشا... بود حاج آقاتی پختھ و باشخصیلیخ... دونمیواال نم:  زدیحی لبخند ملمادر
 . نالنی بچھ ھاشون می از ناخلفھایلی روزا خنیا...عکس خانواده شھ

  
دو تا دختر . شناسمی مھی درست اما پاکزاد رو من چند سالنیا:  را باال زدشینھای آقا آستحاج

 پدرش و شی ره قم پی از داماداش ھر سال محرم میکی یحت. انی داره و ھمھ مذھبنیبزرگتر از ا
 . زننی مھیتک

  
 رود ی بھ شمال میکی آدم دارد آخر؟ یروابط بچھ ھا بھ ی بودن چھ ربطی مذھبمی خواستم بگویم

 باشند و اعتقاداتشان یکی شود کھ ھمھ با ھم ی نملیدل!!  بھ غربیکی بھ شرق و آن گری دیکیو 
 !کجوری
  

 .ھی کنھ با بقیفرق م... ستگھی جور دھی پسرش دیشا: گفتم
 ... بھی عجیلیخ! بھیاما عج... گھینھال راست م:  فکر کرد و بعد گفتیمادر کم 
 
 

 ازش یلیپاکزاد کھ خ: بود و مرا معذب کرده بود،گفتدهی خانھ پوشی آقا کھ حاال لباس راحتحاج
پنج تا ... ھم پسره بر خالف خانواده شھدیشا. پسره خبر ندارهی ھم از کارھادیشا... کردی مفیتعر

  شن؟یم. شنیانگشت کھ مثل ھم نم
  
 

  رضا؟شینی بیشنبھ م...ادی ی مشی پی چمینی ببدیبا: تکان دادی سرمادر
  

 نی ایبھ ھر حال من نظرم مثبتھ رو: دی بھ صورتش کشی سرش را تکان داد و دستیحاج
 . دو تا ننی ماجرا ایباق.پسر

  
 کردند کھ ممکن است ی دانم چرا فکر نمینم.چقدر اعصاب خرد کن بودند!!  بافتندی فلسفھ مچقدر

 ھمھ ی دارم کھ محمدرضالی کھ من دلدندی فھمیچرا نم. باشدرکاهی ھم آنقدر موذمار و آب زیکس
  خواھم آخر؟ی تمام را رد کرده ام و نمزیچ
  
 

*** 
  

 بودم و انیعر. بر تن نداشتمیلباس. دمی دوی معی وسیدر دشت... کردی نممی رھای لحظھ اکابوس
 نور ری تمام دشت سوزان زی آن روی کھ بلندی اھیسا.  کردی مبی مرا تعقی اھیسا.دمی دویم

در .بدنم سوختھ بود از آفتاب تند صحرا.ختمی ریعرق م.نفسم بند آمده بود.آفتاب افتاده بود
 بزرگ و بلند ی اھی و تنھا با ساکھیمن .ی ای از آب بود نھ آبادانی خط افق،نھ نشانی روتھادوردس

 ی رویاز خستگ. خاموش بودمی بزنم اما صداادی خواستم فریم. رھا شده بودمعی وسیدر شنزار
 ... شدیزانوانم زخم شدند و خون از آن جار...خارھا زانو زدم
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نفسم بھ ...تشنھ بودم. عرق بودسیتمام بدنم خ. بھ خود آمدم و شنزار داغ شد تخت خوابمکبارهی بھ

  آبیوانی آمدم و کورمال کورمال بھ طرف آشپزخانھ رفتم تا لنییاز تخت پا.شماره افتاده بود
 ...ی تابستانی شبمھیآن ھم در ن. بودیچھ کابوس.خنک شدم.دمی سر کشکبارهی را بھ خیآب .بنوشم

  
 کترینزد...  عاشقانھ مادر و حاج رضایزمزمھ ھا: دمی شندیموقع برگشت بھ اتاقم،آنچھ را کھ نبا

فرشتھ : رفتی و حاج رضا با لذت قربان صدقھ اش مدی خندی مزی رزیمادر ر.شدم و گوش سپردم
 !ماه من!من

  
بعد . راه رفتن نداشتمینا. شده بودمخکوبیم. سست شدمیدست و پا.دمیاز خودم خجالت کش...یوا

 .دمی را تکان دادم و در تختم خزمی بھ زور پاھاقھیاز چند دق
  

 در ھم و بر ھم زیھمھ چ...محمدرضا و کابوس و بعد معاشقھ مادرم و شوھرش... بودی شبعجب
 ... از دروغ و خواب و شھوتیملقمھ ا...بود

 عاشقانھ آن شب آندو فکر کردم تا چشمانم یآنقدر بھ زمزمھ ھا... کردی بود و درد منیسرم سنگ 
 . را خواب در ربود

 
 راحت یلی کردم مادر و حاج رضا خیفکر م.اما شد. شودی موضوع آنقدر جدنی کردم ای نمفکر

چون حاج رضا . پا داشتکی شھیمرغ مادر مثل ھم! حرف مرا باور کنند اما نھمتقاعد شوند و 
 خورد و او ھم از مادر محمدرضا خوشش آمده بود،دست ی سر پاکزاد،ھمکارش،قسم میرو

 .بردار نبودند
  
 
 

 فی کرد،از آنھا تعری مدی خریوقت. خواست مرا وادار بھ ازدواج با او بکندی می در ھمھ حالمادر
 ی کھ حاجیی کرد و از حسنھای مفی کرد،از مادرش تعری می سر اجاق گاز آشپزیوقت. کردیم

 تو! بابائھ ھم پشتشھ! پسره ھم در آمد داره ھم خوش قد و باالئھ: دادی گفتھ بود، داد سخن مشیبرا
 بھ دیآدم با!  موندهی با اون ھمھ خوشگلتیی دا؟دختری کندای پی شوھرنی ھمچی خوای مگھیکجا د

 شھ منتظر یباالخره اونقدرا ھم نم...ستی ننمونی کھ ببھیغر!  نگاه گنھ دخترنھیودشم تو آخ
 !گھی دیکی نشد نی ایبگ.خواستگار برات موند

 کردم جواب یچون فکر م! فقط منتظر بودم. گفتمی نمچیاما ھ. کردمی می و خودخوردمی رنجیم 
مطمئنا او ھمھ معادالت مادر و حاج رضا را با نھ .امدهی ست و از من خوشش نیمحمدرضا منف

 ذوقم خورده ی آنقدر توشی دانم چرا رفتارھاینم. شدمی و من خالص مختی ریگفتنش بھ ھم م
 یحس خوب. شدممانی پشدمی کھ شنیی در وھلھ اول خوشم آمده بود،اما بعد از حرفھاکھنیبا ا.بود

 . بودرکاهی ز نبود و آبیبھ نظرم آدم صاف و صادق...نداشتم
  
 
 

حتما سازشون نگفتھ و جدا !  ندارهی مرد کھ اشکالی دو تا دوست اونم برایکی: گفتی ممادر
 !دوره و زمونھ عوض شده نھال. رفتار کننی با زن چھ جوررنی بگادی دیباالخره مردا با! شدن
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 یاندازه موھا! ! ھزارتاگھی دو تا نبوده و میکیاوال کھ !! نرگس جان:  گفتمی می با دلخورمن
زن ! ستی و عار و ننگ نبی دوست شدن عگھی و دی کردشرفتیبعدشم چھ خوب کھ شما پ! سرش

 اومد اروی نی ای بود؟آره؟ حاال کھ پابیفقط دوست پسر گرفتن واسھ من ع... حسنھھیباز بودن 
  موجھ و درست شد؟زیچ وسط ھمھ

 
 

 نجای امی اومدیاز وقت! ی حساس شدیلیتو خ:  دادی اعتنا بھ جلز و ولز کردن من جواب می بمادر
 ھی دونھ کھ طرفش کی خودش بھتر از من و تو میحاج.ی کنی منو سوال جواب میسر ھر مسالھ ا

 داره کھ یبی پسر چھ عنیا!  کم چشمات رو باز کنھی. کردی وصلت نمنی اصرار بھ انقدریوگرنھ ا
 ؟ی ذاری متھ بھ خشخاش مینطوری اوت
 
 

 . دادی مواقع فقط سکوت بود کھ بحث را خاتمھ مرنجوی ادر
 کرد اما مشخص ی نمی اصرارادی زمی روی زد و جلوی دو کلمھ حرف میکیحاج رضا فقط  .

 نجایجالب ا. شودی من نمبی خواند کھ بھتر از محمدرضا نصیبود کھ مدام دارد بھ گوش مادر م
 .  نگذاشتھ بودندشی مورد نزده بود و پا پنی بھ حاج رضا در ایبود کھ ھنوز پاکزاد حرف

 
 
 کردن حتی دست از نصگریمادر ھم ساکت شد و د. نشدی ھفتھ کھ گذشت و خبرکی

 ی می اتفاق خاصچی ھی من بی برگشتھ بود و روزھاشی بھ روال عادیزندگ.برداشت
م کھ گذشتھ  مادر شده بوددی جدی زندگریانقدر درگ.سامان را ھم بھ کل فراموش کرده بودم.گذشت

 .ھا را فراموش کرده بودم
  
 
 

با خودم عھد کرده بودم اگر دوباره ! گرفتم کھ نکند مرا بھ زور شوھر دھندی استرس می گاھگھ
 تیواقعا ظرف. مان شومیمی از پاکزادھا شود،جل و پالسم را جمع کنم و ساکن خانھ قدیحرف
 از روابط مادر و حاج رضا بھ شدت شرمزده و معذب نطوری را نداشتم و ھمدی جدیریدرگ
 آھستھ دند،ی کوشی را کھ بھ شدت مشانیکھ من نصفھ شب بلند شوم و صدا  نبودیشب.بودم

 .باشد،نشنوم
 
 

 .ی برپا بود مثال نزدنییبھ ظاھر ساکت و آرام بودم اما در دلم غوغا. سخت بودمیبرا
 ییرای پذی مرغ بودم کھ تلفن توی تکھ ھایستشوآن روز بعدازظھر بھ ھمراه مادر ،در حال ش 

 اعتنا سبد یب... دییبفرما: را برداشتمی سی بی و گوشدی را آب کششیمادر دستھا.زنگ خورد
اما کم کم توجھم بھ مکالمھ مادر جلب . آب گرفتم تا خونابھ اش شستھ شودری شری مرغھا را زیحاو
 تا مادر بھ ستادمی ھا صاف ادهیمانند مارگز... دیی فرمایسرافراز م...دیاری بفیتشر...حتما...بلھ:شد

 .دیایآشپزخانھ ب
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 بود؟ مادر یک:  من بھ صدا در آوردی لبش بود کھ زنگ خطر را برای رومھی نصفھ نیلبخند

 باھاشون شی چند وقت پنکھیھم...ھمکار حاج آقا بود...نیھم...ی کیچیھ: گفتدهی بردهیبر
 .رونیب...میرفت

  
 
 
بده ...آره: آره؟ مادر کالفھ گفت: دمیدوباره پرس.پاکزاد؟ مادر جواب نداد:دمی ترس و لرز پرسبا

 زنگ زده یواسھ چ:  کف آشپزخانھفتدی بود سبد مرغھا از دستم بکیچشمشون تو رو گرفتھ؟ نزد
  بودن؟

 
 

 یحرفھا ی خوان برای و مدنی زنن،پسندی دوباره زنگ میی آشناھی بعد از یخوب وقت:  گفتمادر
 ! نھالی پرسیچقدر م! گھی خونھ دانی بیبعد

 
  

مگر عھد قاجاره کھ !  وادارش کردند؟نھای محمدرضا از من خوشش آمده؟یعنی:  دلم گفتمیتو
  گرفتن؟می اونا سر خود تصمایخودش موافق بوده ...بخوان بھ زور زنش بدن

 
  

 کردم چون یمخالفت م.ستی بدم ننیاگر مرا بخواھد،ھمچ:  دودوتا چھارتا کردنم گل کرددوباره
اما اگر . و بھانھ آوردمفتمی رو گرفتھ بودم کھ پس نشیدست پ!ومدهی کردم اون ھم خوشش نیفکر م

 تشی و موقعپی و تافھیق...باالخره.. نظر کنمدی تجددیخواھون باشھ،اخالقش ھم درست باشھ،با
 مونم؟چرا ی می من سر دوراھشھیچرا ھم... خدایا...اگھ...اما!  خوبھیلی من خی برایعنی. وبھخ

 ستیبد ن...ھی جورھی رو انتخاب کنم؟محمدرضا شیکی کھ حتما ی ذاری روم مشی دو تا راه پشھیھم
 . ترسمی مدمی جدی حسھانیاز ا... خودت کمکم کنایخدا... اما دارهھی شیاما ھمھ چ

 
  
 خواھد افتاد و ی چھ اتفاقنمی شدم تا ببی منتظر مدیفقط با. نخواستم با مادر جر و بحث کنمگرید

 .ستیاصال حرف حسابشان چ
 
  
 ینم. بوددهی خرمی کھ مادر برادمی را پوشیھمان لباس. مانند مرغ سرکنده بودمی روز خواستگارتا

 مورد نیھر دو در ا. زد و نھ حاج رضاینھ مادر حرف م. نشان دھمی چھ عکس العملدیدانستم با
 ! شده بودلی ھم تعطحتھای و نصدندی چرخی دور و برم نمادیسکوت کرده بودند و ز

 . تابتر شدمی شب کھ زنگ بھ صدا در آمد،من ب٧ساعت  
  

 ھم از رژلب یالبتھ دور از چشم مادر کم. داشتمیظاھر قابل قبول:  زدمدی دنھی را در آخودم
 کھ یپاکزادھا بھ ھمراه زن جوان.اوردی نمیاو متوجھ شد اما بھ رو. زده بودممی اش بھ لبھایصورت
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 با خود یسبد گل نھ چندان بزرگ.بھ خاطر شباھتش مشخص بود،خواھر محمدرضاست،وارد شدند
 . مادر دادندلی بودند کھ ھمان اول کار با سالم و صلوات تحوهآورد

  
 
 

شان مھمانان کھ وارد شدند،مثل مترسک فقط نگاھ. نشستھ بودمییرای مبل وسط پذی ھمانجا رومن
 بستھ و کت قھی ی آبراھنیپ. آمدیکت و شلوار چقدر بھ او م. بودپیمحمدرضا عجب خوش ت.کردم

 . جذابترش کرده بودیو شلوار سورمھ ا
  
 
 
 زد کھ ی بود اون روز داشت جزوال میک... کھیستیآدم ن! خاک بر سرت:  زدمبی خودم نھبھ

 داد و خودش رو ی مادرش ملی بود داشت پرت و پال تحوی خوامش؟کیطرف دختر بازه و من نم
 شما ثبات ی گیبھ اون م!  کم ثبات داشتھ باشھیومده؟ھان؟ی خوشم ناروی نی کشت کھ من ازیم

 شھی گل کرد؟مثل مادرت باش کھ ھمتی مزاجیباز دمدم.ی کھ از اون بدترتو؟ی نداریتیشخص
 ... شونھی می شھ و حرفش رو بھ کرسی نمادهی پطونی از خر شچوقتی پا داره و ھھیمرغش 

 
  

:  خودم را جمع و جور کردمزم؟ی عزیخوب:  خانم پاکزاد مرا بھ خودم آوردیصدا
 یاصال بھ من نگاه نم:  و بعد بھ رد نگاه محمدرضا نگاه کردمد؟یخوب ھست...دیببخش...ممنون

 . کنمیال آدم حسابت نماص...یستادیبھ درک کھ اونجا وا: گفتیانگار داشت م. تفاوت بودیب.کرد
 
  

تمام حواسم بھ محمد .می نشستلی استی مبلھای ھم روی رو بھ رویبعد از احوالپرس. لجم در آمدباز
 خواندم کھ از من خوشش آمده،بد یالبتھ اگر م. نبوددای در نگاھش پیزیچ. چھ در سر داردنمیبود،بب
 ه دانم چرا آنقدر صم و بکم نشستھ بود و بھ مادرم زل زدینم.  ھم خوب بودیلیخ! کھ نھ

بعد از او نوبت پدرش . کردندی مدیی بافت و پدر و خواھرش تای مسمانیمادرش آسمان و ر.بود
 و دی رسی بھ نظر میحاج رضا راض. کھ در رستوران گفتھ بود را تکرار کردییشد،ھمان حرفھا

 . لبش بودی رویلبخند کمرنگ
 
  

 نفس شربت کی مادر شربت گرداند،ی جا بھ جا شدم و وقتی صندلیرو.سر رفتھ بود ام حوصلھ
 نی خوایشما دو تا نم! خوب: دی من و محمدرضا چرخی گذشت تا چشمھا بھ سویکم.دمیرا نوش

ما ! گھی ددی دوزی و مدی بری مدیخودتون دار: دیمحمدرضا خند... می ما حرف زدد؟فقطی بگیزیچ
 ؟میچھ کاره ا

 
  

 ی کھ چد،باالخرهی برسجھی و بھ نتدی تا شما حرف بزننجای امی ھمھ راه اومدنیا: پاکزاد گفتخانم
 مادر؟
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...  زنمیواال من رو حرف بزرگترا حرف نم: و گفتدی کششی بھ موھای و دستدی ھم خندباز

  کھ بھ قول خودت؟تویتو؟تو حرف نزن! آره ارواح عمھ ات:  دلم گفتمیچشمانم گشاد شدند و تو
  کرده؟ری من گشیحاال گلوت پ!! ی کردی سرت دختربازیاندازه موھا

 
  

اما ...البتھ چرا...ھنوز...نھ :  ش حاضره؟ مادر جا خوردھیزینھال جان جھ: دوباره گفتمادرش
 .می کندی کشھ براش خریطول م

 
  

 رو ی ھمھ چکماهیدر عرض .می کنی زود براش جور میلیخ: دی حرف مادر پرانھی رضا بھ محاج
 .ستی نی ای نگرانیجا.می کنیدرست م

 
  

البتھ . کامل باشھدیبا. ما مھمھی برایلی خھیزیجھ: دنبالھ حرف خانم پاکزاد را گرفتخواھرش
ھمھ دخترا جھازشون کاملھ و چند جور ظرف نقره و طال . ماستیلی رسم فامنیا! جسارت نباشھ

 . رسم ماستنیبھ ھر حال ااما .دی باشلیالبتھ ھر طور خودتون ما. کننی مدیھم خر
 
  

 ! باشھھیزی بودم ظرف طال و نقره جز جھدهیتاا حاال نشن! چھ بامزه: دمی دلم خندیتو
 
  

 لی وسانی کھ جور کردن ھمدی دونیخودتون م... رسھیبضاعت ما بھ اونجاھا نم...واال: گفتمادر
 ...گھید. ستنھی ھزی کلیبرق

 
  

 ھ؟ی نگرانیچھ جا. ھم دارنینھال خانم پشتوانھ مال...نرگس جان:دی رضا حرفش را برحاج
 . بودمیالبد منظورش بھ خانھ پدر 
  

 م؟ی کار کنی چدی بامی رسما نداشتھ باشنیاما اگھ ما از...بلھ: دوباره گفتمادر
 
 

ما ھم . کننی راضگروی ھمددیخوب بھ ھر حال ھر دو خونواده با: محمد دوباره دخالت کردخواھر
 .میری در شان دختر شما بگی عروسمی کنی میسع
 
 

 ! زدی پرده حرف می رک و بم؟چھی کنی میسع
 ھ؟یشما نظرت چ! نھال جون:مادر بھ من اشاره کرد 
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من ھنوز آقا !می حرف نزدیما ھنوز با ھم درست و حساب...آخھ ... دونمینم: کردم و گفتمی و منمن
 . شناسمیمحمد رو نم

 
 

 .حقش بود.دمی چپ کرده اش خندختی دلم بھ ریتو!  جا خورد بھ وضوحمحمدرضا
 
 
 . دارمطی شرای سرھیمنم . الزمھیی گن آشنای درست مشونیا: اش را صاف کردنھیس
 
 

انگار من .نیی پامی ھمھ شان شرط و شروط داشتن و ما ھم مثل بز سرمان را انداختھ بودماشاال
 . از او حاملھ بودمیلخستھ پسرشان بودم و مثل شاد من عاشق دای.فرستاده بودم دنبالشان

 
 

 خواستم یم.او ھم لب دوختھ بود!  اما نھاوردی و حال او را جا بدی بگویزی بودم تا مادرم چمنتظر
 تمسخر ی انداخت و بعد لبخندمی بھ سر تا پایھی بزنم کھ محمدرضا نگاه عاقل اندر سفیخودم حرف

 . لبش نقش بستی روزیآم
 
 

 گرید. زد خودم جوابش را بدھمیدر صدد بودم اگر حرف نامربطو.شدم و سراپاگوش متعجب
 .منتظر مادر نمانم

 
 
پدر و مادر من . من زودهی ازدواج ھنوز برانکھیاول ا: اش را دوباره صاف کرد و گفتنھیس
 زنم اما چون نھ خونھ یروش حرف نم. اصرار دارن کھ ازدواج کنم و حرفشون ھم محترمیلیخ
 .ھی گرفتم،فعال ازدواج من منتفلی رو تحونمی دارم و نھ ھنوز ماشیا

 
 
 شی پای بود از جا بلند شود و پدرش عصبکیخواھرش نزد.خانم پاکزاد با دھان باز نگاھش کرد 

 . دادیرا تکان م
 
 

 انھیخانم پاکزاد بھ م. دھدی جمع ملی تحوفی اراجی سرکی با آنھا دارد ی ھماھنگی بود بمشخص
  رو؟نای ای چرا بھ خودمون نگفتم؟پسیحرف نزده بود" مگھ ما قبال! محمد جان: دیرحرفش پ

  
 
 

و ... ی بھ خودمونم بگی تونستی رو مناینجا؟ای امی اومدیپس واسھ چ: دنبالھ اش را گرفتپدرش
 . و اخم کرددی کشیقیخواھرش نفس عم
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 . توانستم حرف بزنمی بودم و نمدهی ام چسبی بھ صندلتی از عصبانمن
 
 

 یشما تا بخوا.ننیاما االن ھمھ جوونا ھم.حرف شما درستھ آقا محمد: رضا بھ صدا در آمدحاج
 یکل.یری سر و سامون بگدی االن بانیھم. سالھ٤٠ ی شی،می و پول و پلھ جمع کنیخونھ بخر
باالخره .لھی دار شدن،کار حضرت فی و ھمھ چدنی کنم،با وضع موجود بھ کمال رسیصحبت م

 یم.ستی پاکزاد کھ ندار نیماشاال آقا.ی و بعد از پدر و مادرت کمک بخوایبکن  انتخابت رودیبا
 ! بگو و خالصنجای ھست ھمی اگھیاگر ھم مشکل د.رهی بال و پرت رو بگریتونھ ز

 
 

 .میھمھ منتظر بود. نگفتچی بھ او انداخت و ھی نگاھمادر
 
 

حجاب برام ...محجبھ باشھ... باشھیت دارم خانمم چادرمن دوس: را آھستھ کردشی صدامحمدرضا
 ھستن،بھ نظرم ی چادرکانی و نزدلی فامیچون ھمھ دخترا. شھی چادر نمیب. دارهی اگھی دیمعنا

 .ستی بودن،حجاب کامل نیی مانتویروسر
  
 .  لحظھ خشکم زدکی
 

 بحث ھی گھیاون د:  اش جا بھ جا شدی صندلی مادرم در ھم رفت و حاج رضا رویاخمھا
  دخترم؟ھیشما نظرت چ:و بعد رو بھ من گفت... یای با خود نھال خانم کنار بدیبا...ھیشخص

 
 

از . تونم چادر سرم کنمیمتاسفانھ من نم: نداشتھ باشدی کردن لرزشی را محکم کردم و سعمیصدا
 .چادر رو اصال دوست ندارم. مونمی مینطوری بھ بعد ھم ھمنی بودم و ازینطوریاول ھم

 
 

 بھ ی راضادیمادر ز.انگار خوشحال شده بود کھ مخالفت کرده ام. محمدرضا کشدارتر شدپوزخند
 شی کس حملھ پسرشان را پچی ھییگو. و جمع خانواده پاکزاد ھم سکوت کرده بودنددی رسینظر نم

  رضاد،حاجیسکوت کھ بھ درازا انجام. داشتھ باشدنی آماده در آستی پاتکشی نکرده بود کھ براینیب
حرف حساب . ھمون چادرهیاز نظر من حجاب اصل... نظر نھال خانمھنمیخوب ا: گفتدوباره

 .جواب نداره
 
 

مگر من برده بودم کھ .رندی کرده بودند کھ حال مرا بگیکیچھ دست بھ . خوردی خونم را مخون
  کردند؟ی مفی تکلنیی و اعتقاداتم تعتی شخصیبرا
 
 



 81 

من چادر رو دوست : توجھ بھ جمع گفتمیانداختم و ب بھ مادر کھ ھنوز اخم کرده بود،ینگاھ
 . تونم قبول کنمینم.ندارم

 
 

 رو ی خوام کسینم. ندارمیپس من حرف: لحظھ بود جواب دادنی منتظر ھمیی کھ گومحمدرضا
 . باشنیاصال دوست ندارم نھال خانوم ناراض.فتھیوادار کنم کھ بھ خاطر من بھ زحمت ب

 
 
و بعد از ...  ممنونیلیخ: آتش درونم را خاموش کنم گفتمدمی کوشی مکھی در حالی عادیلیخ

 . ندارمی حرفگھیپس منم د:  استفاده کردمتیموقع
 
 

 ما دو نفر ھر چھ آنھا رشتھ بودند را پنبھ یی کردند و گوی دو خانواده ھاج و واج بھ ما نگاه مھر
 .میکرده بود

 
 

 سرگردون یخودی و ما رو بدی زدی رو مکاش شما دو نفر زودتر حرفھاتون: بھ حرف آمدپدرش
 شونیا... ستگھی جور دھی اعتقاداتشون نکھیآقا زاده مثل ا: مادر دنبالھ حرف را گرفت.دی کردینم
  نشھ و وقت دو تا خونوادهدهی کشنجاھای کار بھ اگھی رو تا دطی گفتن شرای از ھمون اول مدیبا

 . نشھگرفتھ
 . نگفتچی و ھدی کشیقیحاج رضا نفس عم 
  
 
 
 

 .می کنیما رفع زحمت م...پس با اجازه: سرش انداخت و از جا بلند شدی چادرش را روخواھرش
  
 
 

من جلو رفتم و .  ھم از جا بلند شدندھیبق" متعاقبا. از خدا خواستھ از جا برخاستمحمدرضا
 تختخواب ی رو را کندم ومی کردم و بعد بھ اتاقم پناه بردم و تند و تند لباسھای سرسریخداحافظ

 . بستھ شدن درب آپارتمان آمدیصدا.لج و حرصم با ھم در آمده بود.انداختم
  
 
 
 و فقط ستیاز اولش ھم معلوم بود کھ او اھل ازدواج ن. بھ ھم خورده بودی راحت خواستگاریلیخ

 را خورده عشیخانواده اش را بگو کھ گول ظاھر مظلوم و مط.چاندی کند ما را بپیدست دست م
 آمدند و البد پسرشان قبل از ی می بود کھ خواستگاریی جانی گفت اولیآنطور کھ پدرش م.دبودن

 ھم بھ دی کند و شاحی خواست تفریفقط م. نزده بودی ازدواج ندارد،حرفی برایلی تمانکھی ااز،نیا
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 من ھم الیھر چھ کھ بود،ھمان بھتر کھ ھر چھ زودتر تمام شد و خ.قول خودش تجربھ کسب کند
 .آسوده شد

 
  
 . خواستگار را پرانده امنی توانستند بھ من غر بزنند کھ بھتری مادرم و شوھرش نمگرید
  

 ازدھمی فصل
  
 
 
 م؟ی داریچا...نرگس جان-
  
 
 

 .زمی ریاالن براتون م...تازه دمھ...بلھ حاج آقا: گفتیی با خوشرومادر
 
  
 . آرام بھ سمت آشپزخانھ رفتیی رنگش با قدمھاییموی و لزی سبک و تمراھنی بعد با آن پو
 
  

 کی. کردمی سرسبز را تماشا ماطی سبک شده بود و پنجره اتاقم را باز کرده بودم و منظره حسرم
 .دی چسبی ملی روز تعطی در آن بعدازظھر آفتابی حسابی چاوانیل

 
  

 ی چایوانی خودم لی شستھ شده ام را تا کنم و در کمد بگذارم و بعد برای جا بلند شدم تا لباسھااز
 !یی چاایب! نھال: مادر صدا زد.زمیبر
 
  

 ... آمیاالن م...کار دارم....باشھ:گفتم
 
  
 زبانم لھ کردم و ریحبھ قند را ز. کردم،جانم تازه شدکی نزدمی خوش عطر را کھ بھ لبھای چاوانیل

 تمام گریچھ خوب کھ د. نبودی مسالھ اری ذھنم درگگریچھ خوب کھ د. اش بر روحم نشستینیریش
 یادی داد و آن حس زی مرا آزار منی بنی در ایزیفقط چ. دک کردن من تمام شده بودیبھانھ ھا برا

 مرا از سر خود باز ی خواستند جوری منکھیھم از ا. بودمضیدچار احساسات ضد و نق.بودن بود
با .ھر چھ کھ بود،مادرم بود. کنمی بودم ھم بر عکس دوست نداشتم از مادرم جدا زندگدهیکنند،رنج
اندازه  بھ! اگر اندازه خودم نھ.دوستش داشتم.با تمام اشتباھاتش.شیھای دندگکی ھا و یتمام کاست

 ... دوستش داشتمایتمام دن
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فقط منتظر گذر زمان . کنمیری گمی توانستم در آن لحظھ درست تصمینم. چھ کنمدی دانستم باینم

 کھ بھ ی ایزندگ. من رقم بخوردی را حل شده،کنار ھم بگذارد و زندگنحلیبودم تا ھمھ مشکالت ال
 . شده بود آن روزھارییشدت دستخوش تغ

  
 
 

 .یکیشر... خرمی واحد مھی ٢٢دارم تو منطقھ : رضا گفتحاج
 
  

 ھ؟یچند متر...شاالیمبارک باشھ ا: زدی لبخند کشدارمادر
 
  

 ٢،٣ لی کل پول رو بدم تحودیاالن با. موندهشیساختھ شده ست،نازک کار. متره١١٠: گفتیحاج
 . ستگھیماه د

 
  

 ھ؟ی ککتونیشر: دی پرسمادر
 
  

نوه . دورمیلی خیلھای از فامیکی: برداشتی اوهی گذاشت و مینی اش را در سی چاوانی رضا لحاج
 تو اداره ی کاری براشیچند روز پ.می بوددهی رو ندگھی سال بود ھمدیلیخ.عمھ م،رادمان

آدم . پرونده ش رویعنی.کارھاش رو براش جلو انداختم.دهیچقدر ھم خوشحال شد کھ منو د.دمشید
 نانیبھش اطم.می بودی بخش حسابدارمارستان،توی با ھم تو بشی سال پیلیخ. شناختمشیم. ھیدرست
 .رهی و مدای ی میگھ گاھ.االنم شھرستانھ با زن و بچھ ش.دارم

 
  

 نیبرادرم محمود ،از ھم. ترسمی مکی از اسم شرشھیمن ھم! واال: دادنی اش را چینی بمادر
 ...شما ھم.رهیمجبور شد شرکتش رو جمع کنھ و مغازه بگ!  نارو خورد بنده خداکیشر

 
  

 لی فامھی آدم خوبنیا.من کار خودمو خوب بلدم!نترس جانم:دی آرام حرف او را بریلی رضا خحاج
  خواستم خانم؟یازت نظر م. ندازنی رو بخورن ،استخون ھم رو دور نمگھیگوشت ھمد

 
  

 ؟یچھ نظر:  ذوق کردی حسابمادر
 
  

 نھ؟ی نھال خانم توش بشای دست مستاجر مشیبد:  رضا جواب دادحاج
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 نیا. موندمی خواستم کھ تو ھمون خونھ خودمون میاگر من م! بگو آدم عاقل!دی جدیریباز درگ 
 . کنھرونی خواست من رو بی تونست می کھ می گفت؟ھر جوری می چگھید
  
 
 

 خواست تو خونھ خودمون یاگر م... تونھ رضا ینھال کھ نم: تامل گفتی بدون لحظھ امادر
  گھ؟ی می چکتیشر... بھترهدی گم اجاره بدیمن م...  کردی می زندگییتنھا

  
 خواست ی منکھی حرصم از حرف حاج آقا در آمده بود،اما از ایبا آنکھ حساب.دلم خنک شد!شیآخ

 . من کند،تعجب کردمشکشیواحدش را پ
  

 با شی اداریچون شھرستانھ،کارا...قراره سھ دنگ سھ دنگ باشھ. ندارهیحرف:  آقا آھستھ گفتحاج
 ی بره مستقل زندگمی فرستی رو مم،نھالیگفتم چرا راه دور بر...اجاره شم با منھ...منھ
 ھ؟ینظر شما چ! ھوم؟نھال جان...کنھ

  
االنم اگر دوست ... خواستم ھمون خونھ خودمون بھتر بودیاما من اگھ م... دونمینم: آرام گفتمیلیخ

 ...می شما باشم،حاضرم برگردم خونھ پدرشی پدیندار
  

 ،چونی معذب باشنجای ا،ممکنھیگفتم شما جوون. نبودنیمنظورم ا..دخترم! نھ: دی رضا خندحاج
 خوام شما راحت یمن م. تو اتاقتی ری مینی بی و تا من رو می کم ناراحتھی دمید" رایاخ

 ... وجود من تو رو آزار بدهدیگفتم شا.یباش
  

 ی برمد،حتمای باھام سرکندی تونی نمدینی بیاما باز اگھ م... ندارمیمن مشکل"! اصال! نھ: گفتم
 !حتما.گردم

  
 نگفت و مشغول دوختن دکمھ چی اش از ھم باز شد اما ھینی بیپره ھا. در ھم رفتشی اخمھامادر

 . شدیشلوار حاج
  

*** 
  

فکر کردم سامان است کھ تماس . آمدمرونی بیی کھ برخاست،از دستشولمی زنگ موبایصدا
 را ی و گوشدمی پرفمی کیرو. کردمی با او چت نمگری بود کھ دیچون چند ھفتھ ا.گرفتھ

 بودم کھ بھ یی خواستگار و آن روز کذاری آنقدر درگنجا؟ی ای آیم! النھ:دی نالی شادیصدا.برداشتم
 .اناتش را فراموش کرده بودمی و جریکل شاد

  
 

 .ستی کس نچیھ...ایب...آره:  گفت؟ی شده؟ خونھ ایچ:گفتم
  

کجا بھ :مادر جا خورد. آمدمرونی از اتاق بدهی شدم و مانتو پوشم،حاضری آنکھ بھ مادر بگوبدون
 .ستیحالش خوب ن...ی شادشی رم پیدارم م:  گفتم؟یسالمت
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 ی بھشون بگو برایرفت. رفت زنگ بزنم بھ شھرزاد و دعوتش کنمادمیباز ! آخ آخ:دی پرسمادر

 ره،تو فعال بھشون بگو تا خودم ی مادمی حواس پرتم کھ نقدریمن ا.نجای اانیجمعھ ھفتھ بعد ناھار ب
 .زنگ بزنم

  
 ی آرام بھ نظر مزیچقدر ھمھ چ.دمی کشقینفس عم. آمدمرونی کردم و از خانھ بیخداحافظ

 . بودم آن روزنی زمی دختر رونی نبود،من خوشبختتریاگر حرف خانھ حاج.دیرس
  

 انی از آن مسالھ بھ می حرفگری بچھ اش را نگھ داشتھ باشد و دی کردم کھ شادی خدا مخدا
 ری خودش را اسیخودیخودش ب.خودش مقصر بود. شده بودادی دختر زنیچقدر استرس ا.اوردین

 . نبودری خواست خالص شود کھ امکان پذیحاال ھم م.کرده بود
  

 کنند؟ آنوقت بھ لبھ آن ی روند و بھ پرتگاه فکر نمی راه پر خطرمکی ی تا انتھاشھی دخترھا ھمچرا
 وجود ندارد و اگر ھم وجود داشتھ گری کھ دی گردند؟راه چاره ای دنبال راه چاره مدند،بھیکھ رس

 . زندیباشد،بھ روحشان،بھ جسمشان آتش م
  
 
 بلند پارک شده بود ی شاسلی اتومبنی،چندیی ساختمان خانھ دای شدم،جلوادهی آژانس کھ پنی ماشاز
شما ...سالم: دمی را از پشت سرم شنی سالمیجلوتر کھ رفتم،صدا. از آنھا آشنا بھ نظر آمدیکیو 

 ؟ینھال
  
 

 ؟یشناخت.زاوش. امیمن دوست شاد: گفت! بلھ: گفتم. زاوش بود: و بھ راننده نگاه کردمبرگشتم
  

 !  اصالستمیخوب ن...ممنون:  چسباندنشی ماشی و سرش را بھ پشتدی کشی نفسد؟یخوب...آره: گفتم
 

 چرا؟: گفتمھی رفتم و با کناجلوتر
  م؟ی بزنی دورھی با ھم یوقت دار: دوباره گفت 
 
 
 نمی با او حرف بزنم و ببی خواست در مورد شادی دلم میلیخ! فکر سوار شدمیدانم چرا ب ینم

 نی بودند و شناختنشان بھ ای ادهیچیاز نظرم مردھا موجودات پ.ستی باره چنی و نظر ش در ادیعقا
 بھ ی را با ژست خاصنشیماش. راحت جور شده بودیلی ختی موقعنیحاال ا. نبودسری مھایزود

 ن،انتخابی بود،انتخاب ماشقھی خوش سلزیدر ھمھ چ. گذاشتیمی مالیقی و موسدرآورد حرکت
 . من باشدیی کھ دختر دای انتخاب دوست دختری لباس و حتدنیعطر،پوش

  
 
 

 ینطوری دونم چرا اینم...اما...یلیخ... دوست دارمیلی رو خیمن شاد: شروع کردخودش
 ... دمیارم خودم رو لو م شده؟منو بگو کھ دی چیشد؟اصال شما خبر دار
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  کار کنم؟ی چدیمن با! آخھ شما بگو: گفت. از ھمون اول بھم گفتن: گفتم
 
 

 ...دی بکنی کارھی ی شادی برادیاالنم شما با!  کھ شدهھیکار!  دونمیمن چھ م:  باال زدمشانھ
 
 

!  بھ فکر خودش باشھدی خودش باکارم؟اونی بکنم؟ مگھ من بیمن براش کار: پوزخند زدزاوش
 !بچھ تو شکم اونھ نھ من

 
 
 !  ھایچونی پی میدار!  بچھ مال شما ھم ھست؟اونیچ: دی کشری مغز استخوانم تتا
 
 

 ؟ی خواستگارامی کار کنم؟بی چی گیخوب م: آب دھانش را قورت دادزاوش
 
 

 ! راھھنی عاقالنھ ترنیا! بلھ:گفتم
 
 

 لونھ و اون بزاد و من ھی تو می بچپمی مھرشم بکنم و بعدشم بردیالبد با! نھ بابا: زدی خوفناکقھقھھ
 !بابا شم

 
 

 منو سوار ی چیاصال برا...یشما مقصر!!  محترمیآقا: گفتمادی دھانش بزنم،با فری بود توکینزد
 ! ی با پدرش حرف بزنی بردی ام؟بای کاره شادی چ؟منیستی مقصر شما نی بگ؟کھیکرد

 
 

 از دوست پسرش بچھ دار ی ھر کیعنی! نیشما دخترا چقدر ساده ا:  دوباره قھقھھ زدزاوش
 . روتشی باھاش ازدواج کنھ؟من االن نھ قصد ازدواج دارم نھ موقعدیشد،با

 
 

 ؟ی رو چقدر دوست داریشاد:دمی پرسشجاعانھ
 
 

 بھ من ی نگاھمیچقدر؟ ن: دمیدوباره پرس. نگفتیزی و چدی کششی موھای ال بھ الی کرد و دستمکث
من . و بندهدیق. نشده ستفی من تعریازدواج برا. اما نھ اونقدر کھ باھاش ازدواج کنمادیز:انداخت
 ی رو برایادی زی رفتن دارم و آدمھای برایادی زیجاھا. و بند رو دوست ندارمدیفعال ق
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 موجود وابستھ بھ خودمو ھی و طاقت ندارم ستمی نیری پذتیراستش رو بگم من آدم مسئول.دنید
 ...نھی سنگتشی مسئولیزندگ!تحمل کنم

 
 

اگھ !ی رو دوست نداری کھ معلومھ شما شادنطوریا: شومادهی خواست ھر چھ زودتر پی مدلم
 شھ یم!ی رفتی و در نمی کردی نم،ولشی پشتش بودیطی ھر شرا،تویدوستش داشت

 ... منتظرمھیشاد! شدم از دور دور؟خستھیبرگرد
 
 

 !وستش دارم اما نھ اونقدرد:گفت
 
 

 ... مثل تو معاملھ کردهیکی ش با ندهیخاک بر سر اون کھ سر آ!واقعا کھ:گفتم
 
 
 خواستم حالش رو ازت بپرسم نھ یمن فقط م!  ھای گی می چیحواست باشھ دار:دی لب غرریز
 ... بودیادی ھم کھ گفتم زیینایھم... بودمحی برات توضنکھیا

 
 

 ی کنھ؟شادی می تو چھ فرقیبرا! ری سراغشم نگگھیپس د:دمی پرنیی را باز کردم و پالی اتومبدرب
 ! خواد آقا زاوشی راه نممھی نقیرف
 
 
 ! خودشھریتقص...خواست باھام دوست نشھ!مینیما ھم:دی خندی ورکی
 
 

 ی خوریبدون پاشو م...ی شادچارهیب!...یی بچھ پررویلیخ:دمی را محکم بھ ھم کوبنشی ماشدرب
 !دجورب
 . را از جا کندنشی ماشیبی مھی داد و بعد با صدالمی تحویقھقھھ ا 
  
 
 

 کی خواست قبول کند کھ ی نمیحت. فکر بودی مرد عجب از خودمتشکر و بنیا! شدی نمباورم
 وانیواقعا در مرد نبودن و ح. انداخت و فرار کردی را گردن شادزیھمھ چ! بوده استھیطرف قض
 اش را ی بود کھ باکره گدهی در او چھ دی دانم شادیآنوقت من نم. نبودی ،شکیی آدمھانیبودن ھمچ

 ی تواند داشتھ باشد و در کشوری دختر مکی کھ یزی چنیتمام و کمال باختھ بود؟ با ارزشتر بھ او
 ی ھای اش بدتر از عکس العملھا و ناھنجاری و روانی بود و تبعات روحران،نداشتنش،جرمیمثل ا

 . بودیاجتماع
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 تخت افتاده ی روحالی بیشاد. خانھ نبودی کسیبھ راست. شدمیی ده من اخم و خشم وارد خانھ دابا
 و زردش را بھ سمتم دهی صورت رنگ پرھ؟ی اافھی چھ قنی دختر؟ایخوب: دمی سرش رسیباال.بود

 ... م کردهوونھید. خوام از شرش خالص شمیم... آرمیفقط دارم باال م: دیگرفت و نال
 
  

 تخت نشست و بھ من ی روی دارم؟ شادی گھ خودم نگھش می نمییمگھ زندا!  باباالی خیب: گفتم
! انھیرو!ستی ننیھنوز کھ جن. خوام برم کورتاژش کنمیم:اشاره کرد کھ قرصش را بھ دستش بدھم

 ...روح نداره
  
 
 

 اد؟ی یدلت م...گناه داره! بچھ تھ؟اونی زنیچرا حرف چرت م!عھ: گفتم
 
  

 منو بندازه ور ادی ی شرف دلش می اون بیوقت! آره: گود شده اش را بھ صورتم دوختیچشمھا
 ... رو سراغ دارهیکی دایل! ندازمشی رم میدل خانواده م در بره منم م

 
  

مگھ ! ستی خونھ نشھیاون کھ ھم:دی تخت دراز کشی دوباره رو؟ی کنی کار می رو چییزندا: گفتم
 ی و بعدم آمپوالشو میری گی میری ده،می نسخھ مھی گھ دکتره ی مدای کشھ؟لیچقدر طول م

 ! و بعدم تمومھیزیچند روز خونر.یزن
 
  

 ره؟ی می افتھ؟می می راحتنی ھمھی: برم داشت و مور مورم شدوحشت
 
  

 کار؟تو باھام ی خوامش چیم! آره: زدرونی را تکن داد و اشک با فشار از گوشھ چشمش بسرش
!  دونمیچھ م... شھیبراش بد م...لشونھیفام! شناستشیچون دکتره م...ادی ی گفتھ نمدای؟لی آیم

 !یعوض... زنھیزر م! بافھیاونم فقط مزخرف م
 
  

 ؟ھان؟ی نداری اگھیچاره د:گفتم
 
  

 رفتم و در رونیھول شدم و از اتاق ب.شماره سامان بود:  زنگ خورد لمی موبانی حنی ھمدر
 بلھ؟:  و دکمھ را فشردمستادمی طبقھ باال ایراھرو

 
  

 گھ؟نھ؟ی دینینگ...سامانم: خط گفتی از آن سوی مردانھ و جوانیصدا
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  دختر؟یستی؟نیشما چطور...ممنون: سامان گفت؟یخوب! بلھ: گفتم

 
  

 ... آمیم. نت ندارم ھنوزمی داشتیاثاث کش! چرا ھستم: گفتم
 
  

 .دلم تنگ شده... خوام باھات حرف بزنمیم! ھایقطع نکن: گفت
 
  

 .دیاالن کار دارم ببخش...گھی وقت دھی یباشھ برا: در آمدندمیشاخھا
 
  

 یھر وقت خلوت بود! ولش کن.میستیآخرشم من و تو دوست بشو ن! چونیباز بپ! باشھ: دیخند
 !یبا...بزنگ

 
  

:  زدی حرف ممی سی داشت با بیشاد. انداختمبمی دکمھ را فشردم و آن را در جی خداحافظبدون
 . را بھ طرفم گرفتیو بعد کالفھ گوش... نجاستی عمھ؟آره ایخوب...بلھ
 
  

زود ... خونھی ای می کنمی خواستم ببیم! یچیھ:  گفتی عادیلیمادر خ! بگو مامان: را گرفتمآن
  جمعھ رو؟ی گفتیراست!  و مزاحم مردم نشوایب
 
  

 .خداحافظ... گمی مادیب! ستی نییفعال کھ زندا:گفتم
 
  

 . برمیی ترسم تنھای باھام؟من می آیم: دی اعتنا پرسی بیشاد
 
  

 یمرتب داره آمارمو م!  کھینی بی رم؟میاخھ بھ مامان بگم کجا م: من و من کنان گفتم. داشتمدیترد
 . گم نباشمی کھ میی ترکونھ اگھ اونجایمخمو م! رهیگ
 
  

 نھیاگھ بخواد معا...من تا حاال بھ عمرم دکتر زنان نرفتم! تو رو خدا!نھال:  را گرفتدستانم
  کار کنم؟یچ...بکنھ
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 ھیتو !  ت کنھنھی کنم بتونھ معای دونم فکر نمی کھ من مییتا اونجا: بھ شک گفتمختھی تعجب آمبا
 !  تو شکمتیبچھ دار

 
 
 .٣ساعت .پس فردا وقت دارم...می برایب:دی اش را باال کشینیب
 
  

 ؟ی چیی؟دای کنی کار می رو چییزندا...آخھ: را تکان دادمسرم
 
  

 ی نمیکس... شھی تموم میزود! ھیزی خونرھی گفت ی مدایل: تختش دوباره مچالھ شدیرو
 گم یبھ مامان م. سقط کردنینطوری اھایلیخ... ھم خوندمنترنتیتو ا...کھیچون ھنوز کوچ...فھمھ

 ...از پلھ پرت شدم
 فکر و ی و زاوش بی شادنیچقدر ا. شدی می وسط قرباننی ادی گناه بای بچھ بکی.دلم آتش گرفت 

 شده بود و دوره افتاده بود و مردم را وانھی دییخواھر شوھر دوست مادرم،از نازا.خودخواه بودند
  خواستی من میبایخت و ز بھ ظاھر خوشبیی داد آنوقت دختر دای مش،آزاری ھاھی و کناشیبا ن
 ! اش را بکشدی چند ھفتھ انیجن

  
 

 دادم و دورش ی کوچک من بودم و ھرگز از دستش نمی خواست مادر آن چند سلولی دلم مچقدر
 .دی آی مانی منافعشان بھ می پای رحمند وقتیچقدر آدمھا ب. انداختمینم
 
 
 گفت؟تو یخوب چ:اف نشست صشی در جایشاد! دمیزاوش رو د:  و کنارش نشستمدمی کشیآھ
 د؟ی من پرس؟ازی گفتیچ
 
 

 ادی ی کنھ بعد می ممی خودش رو قاضھ؟اولی بود؟مرستادهی وانیی دونم چرا اومده بود پاینم: گفتم
 ! کشھی مکی کشنیی پانیا

 
 

 یلیخ... ھفتھ ست باھاش حرف نزدمھی! ختھیاونم بھ ھم ر... دونمینم:دی بھ صورتش کشیدست
 ... شھیداره داغون م! نگرانھ

 
 
 باھات ازدواج کنھ و بچھ رم دیبھش گفتم با!  شھ؟دلت خوشھ ھایداره داغون م: گفتمتی عصبانبا

 شدم از ادهیانقدر چرت و پرت گفت کھ پ...دیھر ھر بھ حرفام خند. م کرد،مسخرهینگھ دار
 !وونھیح! ستی کھ ن؟آدمی آوردری بود تو گی کنیا!شعوری بیپسره از خود راض.نشیماش
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 !پدر بچھ مھ...من ھنوز دوستش دارم!  در موردش حرف نزنینطوریا:  سرم داد زدیشاد
 
 

 راست دایل!  کورتو باز کنی اون چشمایشاد! شی بندازی خوایکدوم بچھ؟تو کھ م: زدمپوزخند
 !گھیبسھ د!ھاتی با حرفا و خوش باوری کنی میتو ھمھ رو عصبان...ی گفت ھنوز شوتیم
 
 
 ...من رفتم: بعد از جا بلند شدم و عزم رفتن کردمو
 
 
 !  ھایخوب؟نھال قالم نذار... آم دنبالتی بابا منی با ماش٢پس فردا ساعت :  التماس گفتبا
 
 

 ! شھی می چنمیبب! باشھ: شدم،گفتمی مری از پلھ ھا سرازکھی حالدر
 
 

 شیعرق از سر و رو. وارد شدھادی خرسھی را باز کرد و با کی درب ورودیی موقع زندانی ھمدر
 ؟یی زندایخوب...سالم: بھ کمکش رفتم. کردی بود و ھن و ھن میجار

 
 

 ھا را سھی چطوره؟ک؟مامانیخوب...جونم در اومد! سالم نھال جون:دی کشی از سر آسودگینفس
 در دیای مامان گفت ناھار بگھی جمعھ ھفتھ دیراست...ممنون! خوبھ:  اپن آشپزخانھ گذاشتمیرو

 .میخدمت باش
 
 

 ی شادنی اانی جرنمیبذار بب:  مبل پرتاب کردی اش را باز کرد و آن را روی گره روسرییزندا
 ...می شیبعدش مزاحم م!  شھی میچ
 
 

 ده ی جواب ملشویاون پدرسوختھ نھ موبا! نھ بابا:  سرش را باال زدد؟یبا زاوش حرف زد: دمیپرس
 ! پدریب...گم و گور شده! نھ تو شرکت باباش بود

 
 

 ...دمشیمن امروز د: گفتم
 
 

 ..می باھم حرف زددیمنو د...آره: وا؟تور خدا؟ گفتم: گشاد شدندچشمانش
 
 

 ش؟یدی گفت؟کجا دیچ:  نگاھم کردملتمسانھ
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اصال براش مھم ...انقدر پرروئھ کھ حد نداره...اصال نگم بھتره! یچیھ... دریجلو! نجایھم: گفتم
 .دی رو پرسیفقط حال شاد.ستین
 
 
 فیدرست تعر: پر کرد و بھ دھان گذاشت و نفسش کھ جا آمد،گفتخچالشی را از آب سرد یوانیل

  بلغور کرده؟ی چنمیکن بب
 
 

حوصلھ . گھ ازدواج براش زودهیم. ه اما نھ اونقدر کھ باھاش ازدواج کنھی گھ عاشق شادیم: گفتم
 لونھ بھ قول ھیست نداره بچپھ تو  رو بگرده و دوای خواد دنیم... ندارهیزن و بچھ دار

 !گھی مزخرفات دنیاز...خودش
 
 

 دی را شنشی صدایآنقدر گفت و گفت گھ شاد. قرمز شد و شروع کرد بھ ناسزا گفتنیی زنداصورت
 . گفتنراهی آمد و شروع کرد بھ بد و بنییو با آن حال زارش از پلھ ھا پا

 
 

 ... وگرنھزدی ری را بھ ھم مییآنقدر زندا زاوش ی دانستم حرفھاینم!  کرده بودمی غلطعجب
  
 

 چی شده بودند و از گفتن ھریمادر و دختر بھ شدت با ھم درگ... بودختھی خانھ بھ شدت بھ ھم رجو
 ی کردم و با جمالتیھر چھ سع.دی لرزیتن و بدنم م. کردندی نمغی درگری بھ ھمدییناسزا
بھ آرامش ! سرم رفت...دی کناد،ولی زنم بی رو زنگ مییاالن دا...دی کنیاالن سکتھ م! بسھ:چون
 . کنم،از ھم جدا نشدندتشاندعو

 
  

 دهی کھ بھ آن خون دوی گره کرده و صورتی مشتھا،بایی کرد و زندای مھی زد و گری مغی جیشاد
 ییکای و آمریی بند و بار عالم اعم از اروپای بیبود و از حرص کبود شده بود،بھ ھمھ دختر پسرھا

 ! دادیش مفح! یرانیو ا
 
  

 . آب قند درست کردمشی و برادمیبھ آشپزخانھ دو... افتادنی زمی شد و روحالی بی سر شادآخر
 
  

 پناه ببرم از دست یبھ ک!  خدایا:  زدھی گرری انداخت و بعد زی را کند و بھ کنارشی مانتوییزندا
  حاال؟زمی بھ سرم بری بود؟چھ خاکیبتی چھ مصنی دختر؟انیا

 
  



 93 

 ! بھ امان خدا تا بره با زاوش خوش باشھدی ولش نکندیخواست: دلم گفتمی ھمان حال تودر
 
  

! ییزندا: ختمی شده اش ردی کلی دندانھای خواباندم و قاشق قاشق آب قند رومی پای را رویشاد
 دنبال راه دیحاال با... کھ شدهھی؟کاری دیشما چرا بھش فحش م... حاملھ ستی طفلکنیا! تورو خدا

 ... ره بودچا
 
 

 ییحاال با چھ رو... بچھ حرومزاده رو بزرگ کنھھی دی؟بایچھ راه چاره ا: دی بھ من ھم پرییزندا
 بھ مردم بگم دخترم حاملھ ست بدون شوھر؟ھان؟

 
  

 چقدر الغر دینیبب.. رهیداره از دست م... گناه دارهی شادنیاما ا... دونمیمن چھ م:  گفتمی آرامبھ
 ...یوونیشده ح

 
  

:  اش گذاشتیشانی پی سرش آمد و دست روی را پاک کرد و باالشی اشکھاییزندا
 ... جانیشاد...مامان...یشاد

 
  

 ...یتو بدتر از زاوش...ی کشی منو میتو دار...برو...ولم کن:  باز کردمھی را نشی چشمھایشاد
 
  

اده داشت از ھم  خانوکی. راسختر شدمنشی سقط جنی برای شادی ھمراھی براممی دلم در تصمیتو
 یلی کھ ھنوز موجود نشده بود،خی موجودی ھمھ دعوا و مرافعھ برانی ھمھ تنش،انیا.دی پاشیم
 ...  نبود جزیباالخره چاره ا. قابل تحمل بودری و غادیز
 
  

 ی شک بھ سراغ بدتر نخواھی،بی را انتخاب کنیکی دی بد و بدتر بانی بیاما وقت... سوختی مدلم
 .رفت

 
 مانی پشیمثل چ. زد بر اندامم لرزه انداختھ بودی الکل و خونابھ عالوه بر آنکھ حالم را بھم میبو

 آنقدر ھول و یی جانی دانستم چنینم. تواند ھولناک باشدی آنقدر منی دانستم سقط جنینم.شده بودم
 . کندی است متنفر ممارستانی اندازد و آدم را از ھر چھ بیوال بھ جان آدم م

 
 

 بود کھ چند زن و دختر با نی زمری زکی!!  کرده بود،مطب دکتر زنان نبودی معرفدای کھ لییآنجا
 بود و با عی وسنی زمریز.دی باری قساوت مشانی کردند و از چشمھای در آن کار مدی سفیروپوشھا

 .کی راھرو بارکی بھ ی ھم منتھی اتاق رو بھ رونیچند
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 کامل و شی با آرای کرد،دختری می داد و بھ آدم دھن کجی آھن می بویی کھ گوی چوبیزی مپشت

 ...یبرا... کردهی خانوم ما رو معرفدایل:بلھ؟ گفتم: نگاھمان کرد.  نشستھ بودیخی یچشمھا
 
 

دو ماه و :  بھ زحمت گفتیچند وقتشھ؟ شاد:دی نوشت و بعد پرسیزی چشی بھ فھی شبی کاغذیرو
 ...یخرده ا

 
 

با !  تومن٥٠ شھ ی متشیزیو: کاغذ را بھ سمتمان گرفت و گفت نوشت و یزی دوباره چدخترک
 ! ندارهیبیع:  لب گفتری بھ سکوت دعوتم کرد و زیچھ خبره؟ شاد!ادی ز؟چقدریچ: گفتمیناباور

 
 

 . از اتاقھا رفتیکیو بعد بھ درون !  کنمی صداتون مدینیبش: کھ تمام شد دخترک امر کردپرداخت
 
 
 ی نمگری اش دی عسلی بود،چشمھادهیصورتش الغر و رنگ پر:  نگاه کردمی شادبھ

 چشمانش گود رفتھ بود و پوستش زرد ریز. زدی ذوق می شده بود و تودهیچانھ اش کش.دندیدرخش
 .دی رسی رنگ بھ نظر مدهیو پر

 
 

 نیا! نول ک... خورهیحالم داره بھ ھم م! می برگردایب! ی چندشھ شادیلی خنجایا: را گرفتمدستش
 ...طفل معصوم گناه داره

 
 

 یدیمگھ ند! شھ نھالی گرم بلند میصدات از جا: فروغش را بھ صورتم دوختی بی چشمھایشاد
 کس من چیھ! ستی کس پشت من نچی اون روز؟ھی کار کرد باھام؟با زاوش حرف نزدیمامانم چ

 بھ دی بای چیبرا... خوادی بدبخت کوچولو رو نمنی کس اچیھ! کسچیھ... خوادیرو با بچھ م نم
 ...کھی کوچیلیخ... تمشکھھی نت خوندم ھنوز اندازه ؟تواد؟چرای بایدن
 
 

 خودم اریب... شوالیخیب!  سوزه براشیدلم م...گناه داره...یشاد:  در چشمانم حلقھ زداشک
 بھم سر ایتو ھم ب... گردم خونھ بابامی شم برمی جدا منایاصال از مامان ا... کنمیبزرگش م

 ... برم اونجایبچھ تو م...بزن
 
 

 ھ؟ھان؟ی مال کی گی مھی بق؟بھی آریبا کدوم پول؟خرجشو از کجا در م: کرد و گفتی اھھ
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! مثل خودت... شھی خوشگل میلیاگھ دختر باشھ خ... ش با منھیخوب خرجشو تو بده بق: گفتم
 ...یشاد

 
 

 نوزاد ھی! ی رحمیچقدر تو ب: تکانش دادم. دادھی تکی پشت صندلواری گفت و سرش را بھ دینچ
 ؟بھتی خوای گردش نمشی و صبحھا ببری دختر خوشگل کھ موھاشو ببافھی؟ی خوای نمدی سفیتپل

 ؟ھان؟ی بخری؟باربی و براش گل سر بخریبگھ مامان؟دستاش رو ببوس
 
 

 یالھ... شھینم... شھینم:  گونھ الغرش راه گرفتی زد و رورونی از گوشھ چشمش بیاشک
 ...نھال... نھالرمی خوام بمیم.. نباشمگھی خوام دیم...خدا منو بکشھ...رمیبم...رمیبراش بم

 .ستیو بعد در آغوشم زار زار گر 
  

 م،ی کھ آمده بودی کاش از ھمان راھیا.ترس برم داشت دوباره. آمدی نالھ می از اتاقھا صدایکی از
 ی کاش اگر زاوشیا!  در کار باشد حاالی در کار نبود کھ بچھ ای کاش زاوشیا.می کردیفرار م

 ...دی کشی اشتباه گرانش را بھ دوش متی بود کھ بار مسئولشیبود از نوع درست و حساب
 
 
 ! را کاشتند و سبز نشد ھرگزی کاش لعنتیا!  بودادیھا ز"  کاشیا" نی ااز
 
 

 را گرفتم و از جا ی بغل شادریز.ست سمت رای تو اتاق دومدیبر:  گفتی خشکی با صدادخترک
دستش .نی خورد زمیداشت م. نداشتندری گشیپاھا. رفتھ بودلی اش تحلیانگار انرژ.بلندش کردم

 . نشدنطوریاما ا...مونمیمن پش...می برگرددیھمھ اش منتظر بودم کھ بگو.  شکمش بودیرو
 
 

 بود و دهی چسبدی و سفاهی سیتوری بود کھ بھ مونستادهی ای کنار تختی موشنکی سالھ با ع٥٠ یزن
 حالت و ی بیلی خشیلبھا. روحش وحشت کردمی بافھیاز ق.  بودزانی مانند شلنگ از آن آویزیچ

 بھمن گاری نوعش کھ سنیآن ھم از بدتر! دی کشی مگاری صد سال بود کھ سییگو.بدرنگ بودند
 !باشد

 
 

 نی زن سقط جننی دست اری ز خواستی داشت کھ میری چھ دل شیشاد. برتنم راست شده بودمو
 اطاعت کرد و ھمانطور کھ سرش را یشاد. تخت دراز بکشدی اشاره کرد کھ رویبھ شاد.کند
 ی مشی اللھ گوشھای روقھی از کناره شقشی کرد،اشکھای تخت سفت جا بھ جا میرو
 . او خودم را نگھ داشتمی اما جلوم کنھی بود من ھم گرکینزد.ختیر
 
 

ھر بار ... ،دوبار،سھ بارکباری. بدنش حرکت دادی و دستگاه را رودی بھ شکمش مالی ژلزن
 . شدی رفت و صورتش چروکتر می در ھم مشیاخمھا
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 !مولھ!  دخترستی ننی جننیا:  آخر گفتسر
 
 

 ؟یچ: می دو با دھان باز بھ او نگاه کردھر
 
 

 شکمتو پاک ریبگ:  پرت کردی شادی را برای گذاشت و لولھ دستمال کاغذشی را سر جادستگاه
 چند ھفتھ تھ؟! کن
 
 

 ... باشھدی بایدو ماه و خرده ا: گفتدی با تردیشاد
 
 

 ...ھی ماه و خرده اکی! کمتره: حوصلھ گفتی بزن
 
 

 از دی خواست بگویالبد م.و بعد از ادامھ حرفش باز ماند....  خی گفت اما از تارنانی با اطمیشاد
 !  گذردی می کھ با زاوش بوده است دو ماھیخیتار
 
 

استفراغ و !  و ورم رحم،مولھی مدام داشتینی و لکھ بیزیاگھ خونر! دونمیمن نم:  کالفھ شدزن
  بوده؟دیتھوعتم شد

 
 

 . سرش را بھ عالمت مثبت تکان دادیشاد
 
 

 ٧ کھ ھست االن یھر چ. شھلی تشکنی کشھ جنی تا سھ ھفتھ طول مکی نیب:  کرد و گفتی اوفزن
الزم ... دنی بھت مجوز سقط می ھم برمارستانیب..  مولھیعنی... قلب ندارهنتیو جن!  ھفتھ تھ٨تا 

 ...یای بنجای استین
 
 

 ست؟ی زنده نیعنیقلب نداره؟: ھاج و واج مرا نگاه کردیشاد
 
 

 ھم یھوشیب...میاری ی برات درش منجای بخواب ھمی خوایم: دستانش را باال بردزن
 ...رونی کشمش بی مفتاد،خودمی دم اگھ نی آپول مھیاول ...میری گیارزونم م...میدار
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 پس مرده؟: اورمی صورت زن باال بی بود ھمانجا روکینزد

 
 

 ای نجای ای خوابیم: ما را بدھدھانھی و درشت سفزی خواست جواب سواالت ری اصال دلش نمزن
 مارستان؟ی بیریم
 
 

  کار کنم نھال؟یچ:  و منگ مرا نگاه کردجی گیشاد
 . گنی می اونا چمینیبب...مارستانی بمی برایب: گفتم 
  
 
 چشی سوئیشاد.دمی دویمن پا تند کردم و بھ سمت در خروج.می آمدرونی جا بلند شد و بھ اتفاق باز

 ...امی یچھ خبرتھ؟منم م! ستایوا: را در دست چرخاند
 
  

 بود یسگدون! شدمیداشتم خفھ م!! یوا:دمی کشیقی کھ بھ صورتم خورد،نفس عمرونی بیھوا
 !اه!!اونجا

 
  

 ست؟ی نست؟آدمی بچھ ننی ایعنی قلب نداره؟ی چیعنیھ؟یمول چ!نھال: و مات بودجی ھنوز گیشاد
 
  

 ...ی شانس آوردیلیاگھ بچھ نباشھ کھ خ! خداروشکر:گفتم
 
  

 ؟ی شد شادیجانم؟چ:  زدکری اسپی را گرفت و رودای لم،شمارهی کھ شدنی ماشسوار
 
  
 ! جوندای مرکز درب داغون بوگندو بود لھی... کھ مطب نبودنجایا! یچیھ-
 
  
 ! دونم کجاستیمن چھ م.. مامانم آدرسش رو بھم دادیھای از مشتریکیخوب بھ من چھ؟_
 
  

 دا؟ی لھی مول چی دونیتو م!  مولھیبچھ شاد: خانومھ گفت: گفتم
 
  
 من االن کار دارم نیبب! ی فھمیم...ادی یخوب برو سرچ کن تو نت م! ؟نھیچ:  سکوت کرددایل

 ...یبا... زنمیبھت زنگ م... شھی مرمی ناخن دارم دمیوقت ترم



 98 

 
  

  کار کنم؟ینھال؟بھ نظرت چ:  را قطع کردلی موبایشاد
 
  

 باھات برگشتم دی گم از خری زنم می خونھ شما،من اول بھ نرگس جونم زنگ ممی ریاالن م: گفتم
 خوب؟.تھی مول چھ کوفولی نی امی فھمی تو نت و ممی ریبعدش م!! ییخونھ دا

 
  

 آشوب بود و مثل مانی ھر دوم،دلیتا بھ خانھ برس. تکان داد و سکوت کردی ناباورانھ سریشاد
 .دی جوشی و سرکھ مریس
 
  

 اجازه ی بلی بھ دلی از دست شادنکھیمثل ا!  برافروختھ بودییدا. ھر دو خانھ بودندیی و زنداییدا
 .میدی و باال دومی سالم دادیھر دو سرسر.ود بی شاکنشیبرداشتن ماش

 
  

 ماندگار ییبھ مادر گفتم کھ خانھ دا. بالفاصلھ بھ نت وصل شدی را بھ دست گرفتم و شادمی سی بمن
 خوشم ادیمن ز... خونھایزود ب...؟زشتھیی اونجاقھیچھ خبره کھ دم بھ دق: مادر غرغر کرد.شده ام

 . کنمتش خوام دعویم...تیی رو بده بھ زندایحاال گوش...گفتھ باشم بھت.ی بگردی با شادادی ینم
  
 
 
ھمانطور مات بھ . جوابم را ندادی شد؟اما شادرتی دستگیزی شد؟چی اشاره کردم کھ چی شادبھ

 . کردیصفحھ لپ تاپش نگاه م
 
  

 .ختی ری خواند و اشک می مطلب را تند و تند میشاد. دادم و باال رفتم دوبارهیی را بھ زندایگوش
  
 
 

 ؟ی چیعنی شده؟مول یچ: گفتم
 
  

 ی قلبش نمیعنی.. گن بچھ خورهیبھش م. بچھ مردهیعنی: صفحھ گذاشت و گفتی را روانگشتش
 ... آدم بکشمنکھی تونم راحت سقط کنم بدون ای من االن میعنی... بھ مول شدهلیزنھ و تبد

 
  

 ...یشانس آورد...برات خوشحالم...یشاد! خداروشکر:دمی لرزی می و خوشحالجانی ھاز
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 ...یلیخ... بزرگھیلیخدا خ... شدمیداشتم داغون م:  زدغی و جدی در آغوشم پرھمانطور

 
  

 ... خدا بھت کمک کرد؟خودیدید!  نکنھی گرگھید:  خوشرنگش را نوازش کردمی قھوه ایموھا
 
  

 و دی پری منیی رفت و باال و پایل اتاق راه مدر طو. چھ کار کندی دانست از خوشحالی نمیشاد
فکر کرده من ! دای اون سرش ناپارمی از زاوش در بی پدرھی:دی کشی زاوش میخط و نشان برا

بذار ...بھش بگم" عمرا... بھ کار نبودهیفکر نکرده اصال بچھ ا...رفتم سقط کردم و خالص شده
 ... بھم زنگ بزنھھی فقط کافیعنی...مگھ دستم بھش نرسھ. بمونھزی انگشت بھ چورنطیھم
 
  

 رو یی جواب دانیی برو پاایب... حرفا رو ندارهنیاون اصال ارزش ا! ولش کن:  تختش نشستمیرو
 !بدو...ھیبدجور ازت شاک...بده

  و من ھم بھ دنبالشدی دونیی سبکبال پای چون مرغی با خوشحالیشاد 
  

 حال ییزندا.دی کشی تازه در آمده اش میشھای مبل نشستھ بود و دست بھ ری بر افروختھ روییدا
 . بودییرای آشپزخانھ و پذانی قرار بود و مدام در حال رفت و آمد می نداشت و بیخوش

  
 ؟یبا من کار داشت: رو بھ پدرش گفت. آوردی بال در می اما داشت از خوشحالیشاد

  
 ببرم نوی داشتم امروز اومدم ماش؟کاری بردی امروز برداشتنوی ماشیتو بھ چھ اجازه ا: دی غرییدا
 کھ رونیب...یمدام تو اتاقت... روزانی ای خودسر شدیلیخ! باھاش رفتھ ددردهی خانوم گازنمی بیم
 بدون و مننی رفتنت کھ ماشرونی از بنمیا... ازمی کنی ممیخودتو قا... بھ منی سالم کنی آینم

 !یروز کار!وسط ھفتھ...ی داریاجازه بر م
  
 

 رو لبش یبیلبخند عج.چون سکوت کرده بود و چشمانش مات بود.دی شنی نمیزی چ انگاریشاد
 .ستی ننی زمی روگری و دندی بی دوردستھا را مییگو.نقش بستھ بود

  
 ؟مردم دختر دارن ی خودت درست کردی براھیی چھ رنگ و رونیا: خم شدی بھ طرف شادییدا

 !ستین!  بھم سالم کنھ و مدام گمھادی یزورش م...منم دختر دارم
  
 بر یی از پس دای قرار داشت،حسابی معمولطی در شرای بود و شادیگری دانستم اگر روز دیم
 جرات یکس... کردی مغی جغی کلمھ حرف ده تا جواب آماده داشت و جکی ی آمد و در ازایم

 شماتت ی و حرفھاندی بنش ساکتنطوری انکھیچھ برسد بھ ا.دیبگو" تو"نداشت در آن خانھ بھ او 
 .دی نگویزی بھ جان بخرد و چا ریی دازیآم
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 آمد و وانمود کرد کھ آباژور پشت رونی جملھ آخر دستمال بھ دست از آشپزخانھ بدنی با شنییزندا
 . رفتی بھ شادی کند و بعد چشم غره ای میری را گردگییسر دا

  
 ... زنم بھتی زنگ مگھی دفعھ دنیا..ھستم...چرا: بھ خودش آمدی لحظھ ایشاد

  
 نیشھرزاد ا...تھ؟یزی؟چیضیمر:دی را در ھم کششی،اخمھای رفتار شادریی با تعجب از تغییدا

 چشھ؟
  
 

 ... خورده،مسموم بودهتزای با دوستاش پشبیفکر کنم د! یچیھ:  تھ پتھ کنان گفتییزندا
  

  نبود؟یگریبھانھ د!ی ای بھانھ الکچھ
  

 ... شھی کھ نمینطوریا... دکترمشیخوب پاشو ببر: د کرد چشمانش را گرییدا
  

بعدم حالش بھتر شد با ...میامروز صبح درمونگاه بود: نوازش کردیشی را نمای شادی موھاییزندا
 ...دینھال رفتن خر

  
 ...ی رد گم کنی برامیدی خری می روسرھیحداقل ! ی من و شادمی زدیعجب گند:  دلم گفتمیتو
  

 ؟یی داینھال ؟تو ھم رفت: ناباورانھ ھر سھ مان نگاه کردییدا
  

 ... بد بودیلیحالش خ... آوردیمدام داشت باال م! آره: تکان دادمسر
  

 بھ ی لباس،در ھمان حال دستضی تعوی از جا بلند شد تا بھ طرف اتاق خواب برود براییدا
  دکتر؟می بری خوای بابا؟میاالن بھتر: دی کشیصورت شاد

  
 ... برم آمپول بزنمدیبا...خوبم...نھ:  مبل ولو شدی چشمانش را بست و رویشاد

  
تو ! محمود: ھی آنکھ بحث را عوض کند، شروع کرد بھ گالی از فرصت استفاده کرد و براییزندا

 ی شب می ریصبح م! ی خستھ اای ی سر کارای شھیھم... بھ قدرت خدایستی وقت خونھ نچیھ
 مسافرت ما رو ھی...خستھ شدم واال...ستی ھم تو حواست نمیریما بم...ی خونھ خبر ندارنیاز ا...یآ

 .یبر ینم
  

ھمھ ش . ندارهیتوقعات تو تموم!  بابایا! ی بودشی کشی چند وقت پنیھم: معترضانھ گفتییدا
 .ی نداریرمونیس.ی باشی و مھموندی در حال مسافرت و خردیبا
  

  مغازه؟ی گردیمحاال چرا بر ن: دی پرسییزندا
  

 ... خستھ میلیاالن خ! باشھ فردا...شاگرد گذاشتم... شدهری دگھید:  اتاق جواب دادی از توییدا
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خدا آخر و عاقبت ما !  مغازه نای خستھ ن ای آقا شھیھم! بفرما:  دستش را در ھوا تکان دادییزندا

 ... مردنی کنھ با اریرو بھ خ
  

دوبار پشت .عق زد. بلند شدی دفعھ منقلب شد و از جاکی یاما شاد.  نگفتیزی کوتاه آمد و چییدا
 .دی دوییسر ھم و بعد بھ طرف دستشو

  
 آنکھ یبرا.دی اش را باال کشینی جمع شد و بشیاشک در چشمھا.ھی گرری بود بزند زکی نزدییزندا

 گوشش  رفتم و کنارکی او خاتمھ دھم و خاطر جمعش کنم،نزدیبھ اشتباھات و استرسھا
 یعنی...گفت مول شده. کرد براشیسونوگراف...میامروز دکتر بود!  بچھ مردهییزندا:گفتم

 !ھ زنیقلبش نم.مرده
 ؟مرده؟یچ:  با دھان باز گفتییزندا 
  

 ...دکتره گفت.خودم اونجا بودم! اره بھ خدا:  را آرام باز و بستھ کردم و آھستھ گفتمچشمانم
 
  

 حال افتاده بود ی بنی زمی آمده بود و رورونی تازه بیی کھ از دستشویبھ شاد. باور نکردییزندا
 بچھ باز نیشھرزاد ا: ستادی ای سر شادی آمد و باالرونی با لباس خانھ از اتاق بییدا.نگاه کرد

 ... رهیداره از دست م...مارستانی بمشیحاضر شو ببر! حالش بده کھ
 
  

قرصش رو بخوره خوب ! ستی نیزی؟چی شادیورد خریباز قرصتو د: دی دستپاچھ جلو دوییزندا
 .تازه دکتر بوده... شھیم
 
  

 ...می بزنمی بردی آمپول داده بای سرھیدکترش !  شھی خوب مییدا:  از ھمانجا گفتممنم
 
  

 یکجاش خوبھ؟داره تو تب م!  سرش داغھنکھیا:  سر دخترش گذاشتی دستش را روییدا
 ...پاشو ببرمت!!پاشو...سوزه

 
  

 ی و روسری مانتوعی کنار در رفت و سری بھ طرف جالباسییزندا. حرف زدن نداشتی نایشاد
تو ...مشی بریمن و نھال االنھ م:بعد بھ من اشاره کرد. ،آن ھم درب داغان و نامرتبدیاش را پوش

 ... جون پاشو مامانیشاد...میدی رسی شربت بخورھیتا ...یدیتازه از راه رس.یخستھ ا
 
  

 مشیبا کمک مادرش لباس پوشاند. آمدمنیی را برداشتم و پای و مانتو و شال شاددمی دو پلھ ھا باالاز
 .می زدرونی از خانھ بیی از حدقھ در آمده دایو مقابل چشمھا
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 نیکاش زودتر داده بودم اون ماش: را بھ حرکت در آوردیی دالی استارت زد و اتومبییزندا
 رو ی و اونم خونھ موندگار نشھ کھ ھمھ چی بابات نرنی کنن کھ تو امروز با ماشسی سرومویکوفت

 !بفھمھ
 
  

ھر ...  اومد خونھی بار بود وسط روز منی چند سال بابات اولنی تو ایعنی...ھی آخر بدشانی چھمھ
حاال امروز اومده ...ادی دو ساعت زودتر بھیم،ی خواستی با التماس ازش مدی بامیوقت مھمون داشت

 ...ارهی سر در بی کھ از ھمھ چییراینشستھ وسط پذ
 
  

 .ارمی ی رم درش میم...بچھ مرده.می راحت شدگھید:  گفتبشی با ھمان لبخند عجیشاد
  

 زم؟ی عزی و رفتی نگفت؟دکتر؟چرای کجا بود؟توی چیعنی: گفتییزندا
 
 

  شدم؟دردسر از سرت باز شد؟نھ؟زمیحاال عز:  زدی پوزخندیشاد
 
 

 ده؟یدرست د کھ دکتره یمطمئن: گفتییزندا
 
 

 .خودش گفت...آره بھ خدا:گفتم
 
 

 ای؟کیویدن!...  بود؟آھانی دکتر زنانت چما؟اسمی سیخوب: اش شماره گرفتی با گوشییزندا
 یم...ستی نیزیچ...نھ... خوبلھیخ... تو؟می برضی مرنی بمی تونیخوب پس ما پنجشنبھ م...مطبھ؟

 ...دستت درد نکنھ...نیھم! خواستم دکترمو عوض کنم
 
 
 ی بری تونیاگھ مرده کھ راحت م!  گھی می چنی امینی دکتره ببنی اشی پمیریم: بعد قطع کردو

 .شیبنداز
 
 

 .زمی بھ سرم بری چھ خاکی کھ زدی گندنی واقعا مونده بودم با ایعنی!!شانس!! دختری آوردشانس
 
 
 مامان ی ست کھ صدا؟االنھی کنی مادهی منو شھرک پییزندا: گفتمیی توجھ بھ حرف زندایب

 ... موندم امروزرونی بادی زیلیخ...درآد
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 . کردادهی شھرک پدانی ساعت بعد مرا در ممی داد و نریی را تغرشی حرف مسی بییزندا

 
 
 زنده ای مردن ی برایری گمی بھ تصمیازی نگری من مرده بود و دنیانگار جن. راحت شده بودالمیخ

 ی با ھم می بچھ و شادیچون دلم برا... بود مھم شدهمی برایلی موضوع خنیا.ماندنش نداشتم
 . تحمل و خودخواھانھ بودرقابلیسوخت و رفتار زاوش غ

 
 
 :دی رسی مشاجره مادر و حاج رضا از اتاق خواب بھ گوش میدم،صدای خانھ کھ رسبھ
  

 ھ؟یادی کنھ؟مگھ بچھ من زی پرت زندگی جاھی نھال بره ی خوای می چیبرا
  
 حفظ می تونیفکر کردم ھم خونھ رو م.منم معذبم! اون معذبھ... گمی خودش میبرا... منزیعز_
 . نھال مستقل بشھنکھی ھم امیکن
  
 کنھ قبول ی با ما زندگادی بھت گفتم و اصرار کردم کھ نھال بیچرا وقت...نھال من مستقل بود_

 ؟ی کنی مرونشی بی دار؟حاالیکرد
  
من ...فتھی بری دست غدیاون خونھ نبا... باش خانوممی کم منطقھی...اون مثل دخترمھ!بھ و نھ_

 !ستمی نیراض
  
 ... خونھ مردم باشھداری سرادی بھ حال دختر من کھ با؟خوشیپس ترس خونھ ت رو دار! آھان_
  

نھال دختر ... از تونمی اولم ایاون از زندگ...از اولشم شانس نداشتم: ھق ھق مادر آمدیصدا
 بھ ی من چھ خاکفتھی براش بی اتفاقھی وقت ھی! کم سنھ! جوونھ... تونم ازش دور باشمینم...منھ

 زم؟یسرم بر
  
ساختھ شده و ھمھ ساکن . رو حساب و کتابھزیھمھ چ...اونجا مجتمعھ!  افتھینم...زمی افتھ عزینم_

 ...نا باشھ دست آشدیبا...ستمی من موافق نم،امای گھ اجاره ش بدیرادمان م... ندارهیخطر...شدن
  

 رو شی ھمونجا زندگم،برهی خری ملیبراش وسا... واحد نوساز و بزرگھی... از خداش باشھتازه
 ...بکنھ

  
 ساده ی گردم بھ ھمون زندگیبرم... رمی منم می خوایاگھ نھال رو نم... رضای گی زور میدار_
 ... ارزهیبھشت بھ سرزنشش نم... خوامینم...میقد
  

 ؟ی جدا شی خوایم...ستمیمن زور گو ن!! کفر نگو: آمدنیی حاج رضا لرزد و پایصدا
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 ... آرهیاگھ زور بگ_
  
 ... خوام نرگسی تو رو مری لھ قسم،من خکی ال شریبھ اون خدا_
  
 ؟ی کنرونی دخترمو بی خوای می داره وقتی ادهیچھ فا_
  
 رونی ھم بنی ا؟پسیوھرش بد شی خواستیمگھ خودت نم... خانوممستی کردن نرونی بنیا_

 !کردنھ
  
 خواستم یبھ بد کھ نم. بودنی خوبیلی خونواده خ؟اونای فھمیچرا نم! کنھ رضایازدواج فرق م_

 ...شوھرش بدم
  

 یک:  لرزان گفتیی آمد و بھ دو از مقابلم رد شد،در ھمان حال با صدارونی از اتاق بمادر
 ؟یبرگشت

  
 بھ من انداخت و وارد ینگاھ. آمدرونی بشانی پریی قرمز و موھایحاج رضا با صورت. نگفتمچیھ

 .حمام شد
  

 خوشحال شده بودم،دود شد و بھ ھوا رفت ی شادیھر چھ از ماجرا. شده بودمزهی انگی و بکرخت
 ی منی و توھریچقدر تحق. نبودزی جاگریماندن د... رفتمی از آنجا مدیبا! مشاجره شاندنیبا شن

 زسخت بود ا. رفتمی مدیبا. منتظرم بودلی با آن ھمھ وسامی جا و مکان نداشتم؟خانھ پدردم؟مگریشن
 ی گذاشتم و می آنھا را بھ حال خودشان مدیبا. خوردیمادر جدا شدن اما از حاج رضا حالم بھ ھم م

آخر سر . خواستمی دغدغھ می راحت و بیمن ھم زندگ. کردندی می زندگدیباالخره آنھا ھم با.رفتم
 دشوار م دانستیم. کردمی منی تمردی کردن را بلد نبودم اما بایتنھا زندگ.گری شد دی میزی چکی

!  کردن کھ چھ عرض کنمی مھمتر از راحت زندگتمی و ھوتیشخص.خواھد بود اما مجبور بودم
 دردسر می را ندارم کھ ھر روز برانی ترس اگری دانستم تنھا کھ باشم دیم. کردن بودیشاھانھ زندگ

 ...رفتن تنھا راه چاره بود. کردن مرا از خانھ بکشندرونیدرست کنند و نقشھ ب
  

 .  دردسر بھتر از ماندن پر حادثھ استی اوقات رفتن بیگاھ
 
 ی ممی عاقالنھ تصمدیبا. ترک خانھ بھ نفعم نبودیھمانطور. خواستمی فرصت مناسب مکی

 نقشھ میھزار ترفند باز گرداند و باز حاج رضا براممکن بود مادر آه و نالھ کند و مرا با .گرفتم
 .بکشد

  
من ھم . بھ جز آن نمانده بودی شد اما راھی مادرم ھم دچار بحران می رفتم زندگی اگر مدیشا

 خط شانی باشم و مدام بخواھند مرا از زندگیدوست نداشتم سربار کس.جوان بودم و مغرور
 ھم سن و سالم ی بودم کھ مانند تمام دخترھایدختر ساده ا. و دم در مانده نبودمیلیمن کھ طف.بزنند

 ... و عواطف داشتمساساتاح
  
 ؟ی ما قھر؟بای کنی مینطوریچرا ا...زمیعز... غذا بخوررونی بایپاشو ب...نھال_
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 ..ادی یخوابم م! نھ: آلود گفتمخواب

  
  بود؟ی من و حاجیبھ خاطر دعوا...یدو روزه تو خودت:دی کشمی بھ موھای دستمادر

  
 .بذار بخوابم...نھ: حوصلھ گفتمیب
  

درست ...ریتو بھ دل نگ. گفتھیزی چھی!  ناراحت نشوی حاجیاز حرفھا: کنار تختم زانو زدمادر
 ...شاالی شھ ایم
  

 . کدومتون رو ندارمچی ور دل ھم کھ حوصلھ ھدیبر...شاالیا: دلم گفتمیتو
  

 . گذاشتم او پشت کردم و دوباره چشم بر ھمبھ
  

از ... چند روزھی مسافرت می ریماھم م...انی ی جمعھ منای اتییدا:  و گفتدی صورتم را بوسمادر
 حواست بھ من ھست؟...ششونی پی سپرم بریبھشون م.می ریشنبھ م

  
 .دی در ذھنم درخشی را تکان دادم و جرقھ اسرم

  
آنقدر در . مادر آماده شومیھمانی می آمدم تا برارونی از رختخواب بی جمعھ با کرختروز

 آمدم تا بھ حمام رونیاز اتاق کھ ب. کردی درد ممیتختخواب مچالھ شده بودم،تمام استخوانھا
  مامان؟ی شدداریب: دیبروم،مادر از آشپزخانھ سرک کش

  
 کھ من قھر کرده یمردک از آن روز! خداروشکر! حاج رضا نبود. جواب وارد حمام شدمیب

 نیبا ا. بود من قھر کنم و از آن خانھ برومشی از خداییگو. بودامدهی بار ھم سراغم نکیبودم،
 .رفتارش طلبکار بودنش را نشان داد

  
علنا داشت با وجود من .حوصلھ اش را نداشتم. کھ از بنگاه بھ خانھ آمد،در اتاقم پنھان شدمیوقت

 . کردیمخالفت م
 واری بھ در و دنی با تحسییزندا. و چند شاخھ گلینیری شیبا جعبھ ا.دندی از راه رسیی و زنداییدا 

 با حاج رضا گرم گرفتھ بود و ییدا. رو لبش نشستھ بودی کرد و لبخند خاصی نگاه میخانھ حاج
دلم   وقتھا بھی مرد آرام و صبور بعضنی دانم چرا اینم.دی رسیحاج رضا آرام و صبور بھ نظر م

 دانم چھ در یاما نم. بود و ھم موجھپیظاھرش ھم خوش ت. شدی نشست و آنقدر منفور مینم
 . کردیدرونش داشت کھ آنقدر مرا منقلب و منزجر م

  
 

  چھ خبر؟ی؟شادیی زندایخوب: نشستمییکنار زندا. بودامدهی نیشاد
 
  

 ؟یگفت! ی نگفتیزیبھ مامانت کھ چ:  لب گفتری زییزندا
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 ... خونھ تونامیذاره ب ی نمگھیمامان من اگھ بفھمھ د! نھ: گفتم
 
  

 نیبگو ا... شنیھمھ کھ مثل خود آدم نم... جورهھی یھر کس!! وا؟چھ حرفھا:امدی خوشش نییزندا
 !گذشت دوران شاه وزوزک... دورزهیتعصبات رو بر

 
  

  دکتر؟نشیبرد:گفتم
 
  

 یبعد براش کورتاژ م.تا مطمئن شن... بره بدهدی نوشتھ باشیدکترش آزما...آره:  آھستھ گفتییزندا
 .کنن

 
  

 . کردی کھ راجع بھ عمل و خون بود،حالم را بد میزیاصال ھر چ. بد شدحالم
 
  

  گھ؟ی می چییدا: دمیپرس
 
  

 زنھ و ی تلفن مھی بگھ؟ی چی خوایم! ستیصبح تا شب ن! یچیھ:  نازک کردی پشت چشمییزندا
 ! پرسھ و بعدم خالصیحالش رو م

 
  

 !  فھمھی عمل رو؟اون کھ مدی کار کنی چدی خوایخوب م: گفتم
 
 

 کدومشونم کھ چیھ... پدرای شوھر باشھ تی با رضاای دیعمل با... دونمیچھ م: دوباره گفتییزندا
 خرج لھی تھی مادیبا. نداشتھ باشھزای چنجوری بھ اازی کھ نی کسشی ببرمش پدیبا! خداروشکرستنین

 گ مری انداختھ کھ صبح تا شب آروزی دردسرھی کارش من رو تو نی دختر با انیا...گھی دمیکن
 تا سرپا بشھ و آبا می مونی اونجا می دو ھفتھ اھی. خواھرم تو نوریالی برمش ویبعد ھمل م! کنمیم

 .فتھی بابیاز آس
 
  

 ؟نیاوردی رو چرا نی؟شادیچھ خبر شھرزاد؟خوب:  خم شدمانی جلووهی مستالی با ظرف کرمادر
 
  

 . کم حال ندار بودھی...اونم خوبھ...قربانت:  را برداشت و گفتی بزرگ شکالتینیری شییزندا
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 شھ سر از ینم. قابل کنترل شدنری دوره و زمونھ غنی ایبچھ ھا: بھ ما کرد و گفتی نگاھییدا
 . نگھی جور دھی ی ذاری جورن نمھی ی ذاری مارشونیامکانات در اخت.کارشون در آورد

 
  

 ینم. قابل درکنری حاال غیجوونا...یریجناب مش...دیی فرمایدرست م: تکان دادی رضا سرحاج
 دیسر آخر با... شھ گرفتیاما خرده ھم نم... ھم ھستیی چشمشون ابرویشھ بھشون گفت باال

 ھم یھم از نظر اخالق... خودشون رو بسازندیبا. کنن و از خانواده جدا شنی خودشون زندگیبرا
بعد . بھترهیلی رو خودشون انتخاب کنن،خشونی تا زندگمیمن معتقدم آزادشون بذار.یدگاز نظر زن

 ...ی و فلسفھ بافحتی بھ نصمیفتی از اول بنکھینھ ا. کردشونیی شھ راھنمایاز انتخاب م
 
  

 ی کرد و رفتھ بود باالی تظاھر مینطوری حاج رضا بود کھ انیواقعا ا. نگاھش کردممبھوت
عجب !  خدای خواست مرا در خانھ نوسازش جا کند؟ای نبود کھ بھ زور می ھمان آدمنیمنبر؟ا

 ... بودیآدم
 
  

 ! داشتییعجب رو. نگاه سراسر سرزنش بار من شد اما باز ھم از پا ننشستمتوجھ
 
  

:  بزنم در ھمان جمع کھادی داد و کم مانده بود من فری داد و سر تکان می با دل و جان گوش مییدا
 !ستی نیکیحداقل حرف و عملش . دھدی کھ نشان مستی نیرضا ھمانحاج 

 
  

 بود اما چھ نیاو ھم با شوھرش سرسنگ. حاج رضا شده بودی ھم متوجھ حال من و حرفھامادر
 ده؟یفا
 
  

 . بودرکاهی آب زیلیخ. داشتی راند و در راه خودش قدم بر می مرد خر خودش را مآن
 
  

 . صرف شدثی حرف و حدی در سکوت و گاھناھار
 
  

 ...می فردا صبح عازمشاالیا: نشست،با فخر گفتیی مادر قھوه دم کرد و کنار من و زنداکھیھنگام
 تازه یی آب و ھواھی می برمی خستھ شده،گفتیحاج.شیک:  مادر گفت؟یکجا بھ سالمت: دی پرسییزندا 

 .میکن
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 ھی ری روزا درگنیا.نی رفتی میستھ جمع مسافرت دھی دیباالخره با: بھ من کردی اشاره اییزندا
 خواستم بھت بگم چرا ماه عسل یم!  تونم بھت زنگ بزنم نرگسی عقب مونده م نمی کارایسر
 ...دی رینم
 
  

  عسل کدومھ؟؟؟ماهیریسر پ:  انداختنیی سرش را پامادر
 
  

 د؟ی ریحاال چند روزه م. مسافرتھی نداره یبین،عیباالخره تازه عقد کرد: گفتییزندا
 
  

 ...دیمواظب دخترکم باش.می زود برگرددیبا. مونھیآخھ نھال تنھا م... روزه٣: لبخند زدمادر
 
  

 کدوم ھتل؟...ی بھ سالمتن؟ی بریپس نھالو نم: گفتییزندا
 
  

 ؟یرضا جان؟کدوم ھتل رزرو کرد:  صدا زدمادر
 
  

 ...وشیدار:  رضا با غرور و ارام گفتحاج
 
  

خوش )....ی اندکدی اش را کشی سالمتنیس...(یبھ سالمت: شد از حسادترهی تیی زندایچشمھا
 ...بگذره

 
  

 رفت،آنوقت بھ مادر من کھ تا ی خارج از کشور می آنچنانی سفرھایی جالب بود آن ھمھ با دامیبرا
 ... کردی سفر کوتاه،حسادت مکی ی بود،برادهیکرج را ھم ند

 
  

 ...شانی زنھا و حسھانی از اامان
 
  

*** 
 
  
 ؟ی نداریکار...می ری ممینھال جان؟ما دار-
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 ...خوش بگذره...بھ سالمت:  اتاق گفتمی حوصلھ از تویب
 
  

 ؟ی خداحافظی آینم: مادر گفتیصدا
 
  

 ...گھی دنی آیمگھ چند روزه؟زود م...نھ: گفتممحکم
 
  

 . پچ پچ کردیزی رضا چحاج
 
  

 ؟ی ری میدار: برخاستمشی آرازیاز مقابل م. بودستادهی مادر در آستانھ درب اتاق ادهی نکشقھی دقبھ
 
  

 ی بود کھ من مدهی بو برده بود و فھمیی جورھاکی او ھم د،انگاری حرف در آغوشم کشی بمادر
 . از کنارش برومشھی ھمیخواھم برا

 
  

 و گونھ ام را مثل یشانیپ...دوستش داشتم. اش فشردمنھی و سرم را بھ سدمی محکمش را بوسشانھ
 شده دای پشی کھ سر و کلھ حاج رضا در زندگیاز وقت.دی سالھ بودم بوس١٢-١٠ کھ ییوقتھا

 . کردی محبت مشتری گرفت و بی در آغوشم مشتریب:بود،مھربانتر شده بود
 
  

اما اون روز چون سر تو باھاش دعوا ...ستیھر چند کھ دلم رضا ن!  ھایمواظب خودت باش: گفت
 و ییبھش زنگ زدم گفتم کھ تو تنھا. محمودشی امروز برو پنیھم. خواد از دلم در آرهیکردم،م
 ارم؟ی برات بی دوست داریچ...  زنمیبازم زنگ م.ببرتت

 
  

 ...یفقط سالمت...یچیھ: گفتم
 
  

 .خونھ اونھ...زشتھ! دم در؟منتظرهی کنی نمیاز رضا خداحافظ:  پچ پچ کرددوباره
 
  

 اشکبار یو بعد با چشمان...بھ من حق بده مامان. بود برامنی سنگیلیون خ اون روزتیحرفھا:گفتم
مرده غرور ... خداحافظھیفقط در حد ... ندارهیبیع: را نوازش کردمیدوباره موھا.نگاھش کردم

 .داره
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 را در یحاج رضا چمدان کوچک. رفتمرونیباشھ و با او از اتاق ب:گفتم. من غرور نداشتمانگار
 ..خوش بگذره: انداختمنییسرم را پا. بود منتظرستادهیدست گرفتھ بود و ا

 
  

 .یمرس.نھ:  سرم را باال زدم؟ی الزم نداریزیچ...ممنون: دادجواب
 
  
 . بعد در اتاقم گم شدمو
  

 کردم و زیآشپزخانھ را تم. را شستمنکی داخل سیھمھ ظرفھا. خوردمی ام را ھول ھولکصبحانھ
 . بودزی مرتب و تمزیھمھ چ:  بھ خانھ انداختمینگاھ. آمدمرونیب
 
 

 ی چھ مدیحاال با:  بردمورشیدوش گرفتم و بعد با حولھ بھ سمت اتاقم . را خاموش کردمونیزیتلو
 و بعد ھم بھ ختمی ری پدرم ماهی را کھ داشتم ،درون چمدان بزرگ و سیلیمختصر وسا! چیکردم؟ھ

 .عد در مامن خانھ ام بودم ساعت بکی زدم و یآژانس زنگ م
 
 

 الو؟: برداشتم و گفتم. بالشم بودریز.دی از دوردستھا بھ گوشم رسلمی زنگ موبای صدانی حنی ھمدر
 
 

 ...و بعد قطع کردم! اشتباھھ: اصغر آقا اونجاست؟ گفتم: گفتی خشنیصدا
 
 

آنھا را ھم در .فیدو جفت کفش داشتم و دو ک. را تا کردم و درون چمدان گذاشتممی و تند لباسھاتند
 .چمدان گذاشتم

 
 

 پر نور ی تراس دلباز و پنجره ھایبرا. امی قلب قلبی روتختیبرا. شدی اتاقم تنگ می دلم براچقدر
 یی کھ ھر روز با موھای زنی برایحت. محوطھ سرسبزش و مردمان با کالسشیبرا...آن خانھ

 اش را یاتورینی آمد و سگ می بود،بھ محوطھ مختھی ررونی بی روسرری و باز کھ از زییطال
 ی اھل دوست پسر بازادی است اما زوهی گفت بیمادر م. کردی نگاه نمی مردچی و بھ ھند چرخایم
 . را تازه از دست داده استرشی تنھاست و مادر پیتنھا...ستین
 
 
درب کمدش را باز کردم و . و خوشبو بودزی تمزیھمھ چ. و بھ اتاق خواب مادر رفتمدمی کشیآھ
 یبرا. شدی تنگ مشیچقدر دلم برا.دمی اش را بو کشی مشکیراھنھای از پیکی

 ...  سال مرا بزرگ کرده بودند و حال٢٣ کھ ییدستھا...شی و دستھاشیچشمھا...شیصدا
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 گریحتما د. عدد چھار نشستھ بودندیه کردم عقربھ ھا روبھ ساعت کھ نگا. نبودزی ماندن جاگرید

 . ام را سر کردمی و روسردمی را پوشمیمانتو. بودنددهیرس
 
 
 یکرم پودر گرانش را حساب:دمی خجالت کشرنگمی و از صورت بستادمی مادر انھی لحظھ مقابل آکی

مژه . زدمملی و ردمیبا ھزار زحمت خط چشم کش. و صاف شدکدستی صورتم زدم تا پوستم یرو
 . آنقدر بلندندمی دانستم مژه ھایتا قبل از آنروز نم...مثل چتر... پر شده بودمیھا
 
 

قرمز تند .دمشی کشمیبرداشتم و چند دور محکم بھ لبھا... داشتیعجب رنگ. نوبت رژلبش بودبعد
 . زدی ذوق نمی زننده نبود و توادی داشتم،زی شکلی و قلبفی ظریبود اما چون لبھا

 
 
 نی کاش ایا. کردی نگاھم منی و دلنشحی ملی با صورتیدختر... نگاه کردمنھی خودم در آبھ

 یفکر. ببرمیشتری لذت بنھی صورتم در آدنی توانستم از دی داشتم تا می صاف را ھم برمیابروھا
 :دیبھ ذھنم رس

 
 

 می ابروھابی عیکجوری دیباالخره با.ختمی ررونی از شال بی و اندکدمی بلندم را سشوآر کشیزلفھا
 .گری پوشاندم دیرا م

 
 
 ی خودم خالیرو...خنک بود. داشتیمی مالیبو.بو کردم. مارکدارش را برداشتمی از عطرھایکی

 را کم داشتم تا با دای و لیآن روز فقط شاد. رفتمرونی بی دور خودم زدم و راضیچرخ.اش کردم
 .نمی ببدمی جدافھی مخالف را در برابر قچقدر دوست داشتم عمس العمل جنس... دور دورمیھم برو

 
 
 ...یمرس...بلھ...کی دھکده المپی برادی بفرستنی ماشھی: آژانس زنگ زدمبھ
 
 

 شی کرد و گفت کیمادر بود اظھار نگران.تلفن خانھ زنگ خورد،برداشتم. دمی کشی بھ راحتینفس
 ... بردارم و گرم کنمخچالی یگفت ناھارم را از تو. انددهی گرم است و تازه رسیلیخ
 
 

 زنگ زد خانھ بودم و یبعد با خودم گفتم چھ خوب شد کھ وقت. جواب دادم و قطع کردمیسرسر
 . نشدزیمسالھ شک برانگ
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 . زنگ در از جا پراندمیناگھان صدا. نشستم و منتظر ماندمییرای مبل پذی ھمان افکار روبا
 
 
 ...دییبفرما: گفتمیدر گوش. پشت در نبودیکس. شدمرهی خرشی رفتم و بھ تصوفنی سمت آبھ
  

 قرار فونی مقابل آییمایشما؟ چھره مرد خوش س: حاج آقا ھستن؟ گفتم: گفتی بم و مردانھ ایصدا
 !دامون..پسر رادمانم: گرفت

  
 

 .دی لحظھ دلم لرزکی محکم گفت دامون کھ آنقدر
  

 !ستنین... مسافرتنشونیا: گفتم
  
 ؟ی خانومشون؟شمایخانومشون چ: سماجت گفتبا
  

 .من دختر نرگس خانومم...نھ:گفتم
  
 ... خدمتون بدم و برمیغامی پھی دی از راه دور اومدم،اگھ ممکنھ درو باز کندیببخش:  شتاب گفتبا
  
اگر . آپارتمان را باز کردمدم،دربی محکمش را کھ شنی قدمھایصدا. درنگ دکمھ را فشار دادمیب

 . کردی را بھ داخل راه داده ام،شماتتم می ابھی مرد جوان غرنکھی از ای سرم بود،حسابیمادر باال
  

 یبو.سالم کردم.دیقلبم دوباره لرز.ستادی در دست مقابلم ای تمام قد با پوشھ ای جوان نسبتا بلندمرد
 و شلوار ی کوتاه طوسنی آستراھنیپ. و مرتب بودزی رنگش تمرهی تیلباسھا. دادی میعطر گرم
 .یکتان مشک

  
 

جواب سالمم را داد و ھمانجا . مرا گرفتھ بودشی و صداکلیجو ھ. را بھ چھره ام دوختزشی تنگاه
 ... تودییبفرما:دمید،فھمی لرزمیصدا.ستادیمنتظر ا

  
 مدارک ی سرھی دیبا.از راه دور اومدم.نجای اامیمجبور شدم ب...دیببخش: را ھمانجا کندشیکفشھا

  مسافرتن؟نیگفت. رسوندمی میدست حاج
  

 میزانوھا.ھول کرده بودم. مودب و جمع و جور نشستییرای مبل پذیرو. را آھستھ تکان دادمسرم
او از راه دور آمده بود و مادر و ...ی بزگ و خالیدر خانھ ا!  مرد جوانکیمن و .دی لرزیم

 . نور بودی نور علگرید. جان ھم بھ راه دور رفتھ بودندیحاج
  

 خوام یممنون م: دی شربت؟منتظر بودم بگوای دی خوری میچا: پنھان کردم را در آشپزخانھخودم
 ... زحمتیشربت ب:دمیرفع زحمت کنم کھ بر عکس شن
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 ییرای بھ پذینی سی روینیی تزی نکی و بعد با ختمی ری بلندی بلوروانی شربت آلبالو در لیمقدار
 .دیدی زحمت کشیمرس: را برداشتوانی تند بھ صورتم انداخت و لینگاھ.بردم

  
 یھمانطور کھ شربت را م. دوباره در آشپزخانھ سنگر گرفتمینیبا س. کنمیخواھش م: لب گفتمریز

 شانھ اش ی و مواج پر کھ تا روی مشکیموھا. داشتیصورت جذاب. دقت نگاھش کردمد،بھینوش
 ی ابروان پرپشتش برق مری نافذش از زیچشمھا. چالکی با یپوست گندمگون و چانھ ا. آمدیم

 بھ چشم من آنطور آمده ایواقعا آنقدر جذاب بود ! شدی نمنی و مردانھ اش بھتر از ااف صینیب.زدند
 بود؟

  
 دی داریکار...گھیسھ روز د: گرده؟ از ھمانجا گفتمی بر میحاج رضا ک:دیپرس.دمی را دزدنگاھم

 .. گمی من بھشون مدیبگ
  

خودم بھشون بدم ...یمنتھ... محضری کارھای مدارک آوردم برای سرھی: زدی کمرنگلبخند
 راه دور کھ نرفتن؟..بھتره

  
 ...شنیک:گفتم

  
 . در آمده بودی منفی و حسھای زدگخی راحت سر صحبت را باز کرده بود و جو از حالت چھ

  
ٍشما دختر خانوم ا...یبھ سالمت: گفت  ن؟یشونیٍ

 
 

 چطور؟..بلھ: گفتم
 
 
 د؟ی رفتی مییجا... معذبتون کردمنکھیمثل ا: گفتی پرروگربا
 
 
 کرد ادی آژانس داد و فرریزنگ زدم و مد. کردمی کنسلش مدیبا. آژانس افتادمنی ماشادی کبارهی بھ

 نی رود،ماشی ساعت بعد کھ دامون ممی نی برامیخواستم بگو.کھ راننده اش را عالف کرده ام
 .،منصرف شدم آژانسری مدیبفرستد کھ بھ خاطر داد و ھوارھا

 
 

 مسافرت؟ و بعد بھ ی رفتیشما م م: اما بعد از قطع تلفن گفت... کردی بھ ظاھر نگاھم نمدامون
 .چمدانم اشاره زد

 
 

 ..رونی رو جمع کردم بدم بی اضافیلباسھا...ینطوریھم...نھ:  گفتمدستپاچھ
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 ...ی دروغ مسخره اچھ
 
 

 ... رسونمتونی ھست منین،ماشیاگھ بھ خاطر من معطل شد: گفتدوباره
 
 
 ..ستادیقلبم از حرکت باز ا! یوا
 
 

 . رمیخودم م.ستمی بھ زحمت نیراض: گفتم
 
 
 ،پسی ری میشما ھم کھ دار: بغلش زدریپوشھ را ز. شربت تشکر کردی جا بلند شد و برااز

 . رسونمی میخودم مدارکو بھ حاج
 
 
 . رسونمی م بھشوندیبد.نجامیھم.. رمی نمییمن جا! نھ: دروغ گفتمبھ
 
 

 .. کھ بھ خاطر من عقب افتاده،حاضرم جبران کنمدی داشتیبھ ھر حال اگر کار: نگاھم کردناباورانھ
 
 

 . داده بود بھ منیریگ!  کن نبود انگارول
 
 

چھ : آورد و چمدان را از دستم گرفتشیدستش را پ. کردم و خم شدم تا چمدان را بردارمی و منمن
 ...نھیسنگ

 
 
محکم و درشت استخوان .از پشت نگاھش کردم. شدمری نگفتم و بھ دنبالش از پلھ ھا سرازیزیچ

 بود پشت سرش کینزد. تار شدندمیچشمھا. تند شدندمینفسھا. رفتیبرافراشتھ و مغرور راه م.بود
 .نیبخورم زم

 
 

 بود و دادش بھ ھوا ی شاکیی باالھی پارک کرده بود،ھمسانگی رمپ پارکی را رو بھ رونشیماش
 ی منی ماشنگی رمپ گارکی جلو؟آدمی کنی نمیشما مگھ تو شھر زندگ! محترمیآقا:رفتھ بود

 ذاره؟
 
 

 ...شرمنده جناب: نگاه شرمزده اش را بھ من دوختدامون
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 . گفتیی لب ناسزاریو بعد ز! نی کنایا.. از کجا اومدنستیمعلوم ن: زدادی فرمرد
 
 

بعد چمدان را برداشت و در . را روشن کرد و بھ کناره رانددشیند سف گرفت و سمدهی نشندامون
 .صندوق عقب جا داد

  
 
 

 . گاز داد و با سر و صدا از کنارمان گذشتی عصبانھیھمسا
  
 
 
 . کھ نبودیآژانس! نمی عقب بنشی صندلی توانستم روینم. دلھره و ترس و لرز کنارش نشستمبا
 .  تمام داشبورد را واکس زده بودییگو. داشتی و براقزی تمنیچھ ماش 
 
 یموج.وجودش موج داشت. را برنگردانممی کردم روی میبھ زحمت سع. خواستم نگاھش کنمینم

 بودم و با آنھا دهی را ندیادیمردان جوان ز... کس نبودچیخاص بود،مثل ھ.کھ طعمش گس بود
 نی دھم کھ اصی توانستم تشخی ھمان تعداد معدود ھم منیاز ب...مراوده نداشتم تا بھ آن روز اما

 .دی کامال فرق دارد شاھیبق  بایکی
 
 

 د؟ی کجا بردی خواستیخوب م:دیپرس
 
 

 ...کیدھکده المپ: گفتم
 
 

 کجا؟:گفت
 
 

 د؟یبلد...غرب تھرانھ.روزهیسمت ھوان: گفتم
 
 

 . کنییشما راھنما!نھ: گفت
 
 

 .ستمی بلد نیریمس. بلدمیمن آدرس: گفتم
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 .می پرسی راه منی بمی ری مستی نیمشکل: گفت

 
 
 کرد کھ ی رفتار میطور. زدیقلبم تند م.عرق کرده بودم. خوردندی از ھم تکان نممی راه لبھانیب

 . کردی استفاده نمیمیاما از لغات صم.  بود انگاریمیصم. شناسدیانگار صد سال است مرا م
 
 
 . کردندیپرتمان م ای دادند ی بد آدرس مای اما آنھا ھم دی چند نفر آدرس را پرساز
 
 

 معذب یلیخ.دمی کشی بھ راحتینفس. شددای مجتمعمان از دور پید،نمایچی سر ،کھ اتوبان را پآخر
 . در سرم بھ رقص در آمده بودندضی ضد و نقیحسھا.شده بودم

 
 

 گذاشت و نی زمی رومیچمدان را برا. شدمادهی ساختمانمان کھ پارک کرد،بھ سرعت پی بھ رورو
 یکمک نم...ولش کن!! یچیھ: شدمانی پش؟یچ:چشم بھ دھانش دوختم...  نباشھیفضول: دیپرس
 ن؟یخوا

 
 

 و بھ دمی کشنی زمیو بعد چمدان را بھ زور رو. دیدیزحمت کش...ممنون... رمیخودم م...نھ:گفتم
 را دیکل.ھول شدم دوباره. کندی نگاھم منی ماشنھی کھ از آدمشید.ھن و ھنم در آمد. انداختمدیدر کل

بھ او نگاه  دانھینا ام! یعجب شانس. کدام بھ قفل نخوردچیھمھ را امتحان کردم اما ھ.کرده بودمگم 
 . نکردی حرکتچیاما او ھ.کردم

 
 

 ی کھ مدمشی درب دیچمدان را داخل بردم و از ال. باز کردمیدر را برا. را زدمھی خانھ ھمسازنگ
 . دست تکان دادم و او ھم سر تکان دادشیناخودآگاه برا.خواھد دور بزند و برود

 
 

 .دمی درب خانھ رسی و جلودمی چمدان را باال کشکسرهی کرده بودم چون دای مضاعف پیانرژ
 
 

 دست زیھمھ چ.پرده ھا با باد بھ رقص در آمدند.پنجره ھا را باز کردم. دادی می ماندگی بوخانھ
 . نقش بستمی رو لبھایخند و لبدمی کشقیدوباره نفس عم. نمودی مکدستینخورده و 

 
 

 . داشتمی خوبحس
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 آن ی برایحت. تنگ شده بودزی ھمھ چیچقدر دلم برا. بھ طرف اتاق کشاندمی را پر انرژچمدانم
 آن گلولھ گلولھ شده بود و پرز داده ی زھوار در رفتھ اش کھ روی با روتختیمی قدیتخت چوب

  بھنھی در ایچھ دختر با نمک.بارش را کنار زدم اتاق خوابم غبار گرفتھ بود،با کف دست غنھیآ.بود
 بود امدهی اندازه و مقدار کرم پودر و رژلب دستم ننکھیمثل ا... داشتمشیچقدر آرا!  زدیمن لبخند م

 .ھنوز
  

 .ی و مرتب بودم و از چھره ام راضزی دامون تمیچون حداقل جلو!  خوبچھ
  

 ی شادلیبھ موبا! عملی را برده بودند برای شاددیشا. جواب ندادی تلفن کردم اما کسیی خانھ دابھ
 :زنگ زدم

  
 دیفکر کنم با... دکترشی پمی بری رو مشیجواب آزما: گفتد؟ییکجا!دیخونھ نبود: جانم نھال؟ گفتم-

 . شمیفردا بستر
  

 ... شماشی پامی یبعدشم گفتم م!تنھام... مامان رفتھ مسافرتشت؟چونی پامی منم بی خوایم:گفتم
  

 ... اون دفعھاد؟آخھی ی کھ بدت نمنای و امارستانیاز ب...باشھ: کرد و بعد گفتی و من منیشاد
  

 یستی نیاگھ راض... دادی گند میاونجا بو... کردیاون دفعھ فرق م! بابا! نھ:  گفتمعیسر
 ھان؟...امین
  

 ... خوبایتو ب... دونھ یباباش کھ نم...ایب!  نھال جانایب:  از ھمانجا بلند گفتییزندا
  
 مارستان؟ی بدی ری میک! حتما:  گفتمی قدرشناسبا
  

 ... زنگمیبھت م... گھی می دکتره چمینیبذار بب! احتماال فردا:  گفتیشاد
  

 نمتونی بیحاال فردا م....ستمی باھاتونم اما در دسترس ندیاگھ مامان بھ شماھا زنگ زد بگ: گفتم
 ! گھید
 
 . و قطع کردمی بعد خداحافظو
  

 یکاش آنقدر سرش با حاج. کردی مرا خراب نمیی و تنھاشی زد و عی مادر آن روز زنگ نمکاش
 ی بار بود کھ آرزو داشتم مادر از من خبرنی اولیبرا. بردی مادی شد کھ مرا از یجانش گرم م

 آواز ای برگ کی دنی رقصی صدایآنقدر تنھا کھ حت... تنھا باشمی خواست تنھایدلم م.ردینگ
 کھ یبھ ھمان پشت کوھ...بھ دوردستھا. خواست فکر کنمیدلم م. خلوتم را بر ھم نزندھم گنجشکھا

بھ ... تکلف و گرمی بی آفتابیبھ روزھا...اچھیبھ در!  نھای دارد انی جریمعلوم نبود در پسش زندگ
 . بارانی بیی طالزییبھ پا.دیبرف سف
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 نقش میاھای دامون بود،در روھی شب کھی کردم چھره مردیبھ ھر چھ فکر م.رونی بود بدهی جھقلبم
 بھ خانھ برگشتھ یچرا؟ من کھ با نقشھ و دزدک.کاش خانھ حاج رضا مانده بودم! ایخدا. بستیم

 ...نمشی خواست دوباره ببیبودم؟پس چھ شد؟آخر دلم م
  

 ...دوباره
  

 روز مادر مواد نی آمد کھ آخرادمی!خاموش بود! رفتمخچالیبھ سر .دی کشری تی ام از گرسنگمعده
 . کرده بود تا فاسد نشوندھی آن را کامل تخلییغذا

  
 خی یقورمھ سبز. شدن لبخند را مھمان لبم کردزی فری چند جور غذادنی را کھ باز کردم،دزریفر

 . از عزا در آوردمیو باالخره دل.زده را در آوردم و گرم کردم
  

 حاج رضا بھ او ھی ھمسانکھیبا ا. دادی مچقدر با وقار و صبور نشان. شد سمتشدهی ذھنم کشباز
 ! پرروی بود و البتھ کمنیچقدر آرام و مت. زد و ساکت مانددنیناسزا گفت او خودش را بھ نشن

  
بھم زنگ بزن البتھ اگھ : ام گذاشتھ بودی پکیسامان فقط . را روشن کردموتری درنگ کامپیب

 . خواد باھات حرف بزنمیدلم م...یدوست داشت
  

 . زنمیخلوت شدم زنگ م...سرم شلوغھ! حتما:را دادم جوابش
  

 تلفن دستم بود و با او حرف قھی دم بھ دقگریآنوقت د. کرده بودمدای چت پقی دامون را از طرکاش
  دوباره؟نمشی ببی آمده ام چطوررونیحاال کھ از خانھ ب. زدمیم
  
 

با . بھ خواب رفتھ امی کدمیآنقدر خستھ بودم کھ نفھم.دمی تختم دراز کشی و رودمی کشیقی عمنفس
 ھی نظر ری پزشکان زکینی صبح در کل٩فردا ساعت . بودیشاد:  شدمداریاس ب.ام. زنگ اسیصدا

  نشود و ھمزی مادر شک برانگی رساندم تا ھم برای خودم را بھ آنھا مدیبا. شدیدکتر آشنا عمل م
حاال چھ با ...فکر نکنم" او" بھ گری وقتم را پر کنم تا د خواستمی کھ نداشتم میکار. باشمششانیپ
 ! دخترانھیطنتی رفتن چھ با شمارستانیب
  
 

 زدھمی سفصل
  

 دای دکتر خوب کھ کورتاژ کنھ ،پھی ی شادیپدرم در امد تا تونستم برا: سرش را تکان دادییزندا
 .کنم

  
 ...مرده!  داره؟بچھ کھ نبودهیخوب چھ اشکال:گفتم

  
 کدمو چیما ھم کھ ماشاال ھ! شوھرای خواد ی پدرو متی رضاای کارا نیا! منزینھ عز: گفت
 ھم ی رفت زن و دخترادشی کھ کال تمییدا... کھ گورشو گم کردهزی ھمھ چیاون پسره ب..مینداشت
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 ی با ھم چھ بعدش کھ عروسمی اداره بودھیچھ قبل ازدواج کھ تو ... بودینطوریاز اولم ا!ھستن
 و نی از زمھیبعد ھم شروع بھ گال...شی داشت تا خونھ زندگتی اھمشتریارش براش بک...میکرد

 .زمان کرد
  
 
 سرش بگذارد و ی اصال او را رودیبا. را آنقدر دوست داشتھ باشدی ھم حاجدیمادر با:  خودم گفتمبا

ده اند  تازه عقد کرنکھیگذشتھ از ا.چون ھمھ حواس و عشق او متوجھ مادر است. کندشیحلوا حلوا
 مھ را برناشی سفر کشی آزارش داده برادی فھمیوقت. گذاردی کم نمشی وقت براچیاما شوھرش ھ

 ی کھ دلش میاطی خواھد تا مادر بھ ھر خی مادر می پارچھ ھا را برانی بھترشھیھم. کردیزیر
 ی میی دھد و او را راھنمای خوب گوش مشی بھ حرفھاشھیھم.خواھد سفارش دھد و لباس بدوزد

 ی خانھ می مادر را بھ دور از چشم من بھ خاطر انجام کارھای دستھای بودم کھ گاھدهیمن د.کند
 .دبوس

  
 . خواست مرا ھر چھ زودتر از سر خود باز کندیم. رفتارش با من درست برعکس مادر بوداما

  
 بھ دو بھ طرفش یی من و زندا؟یری مشیھمراه شاد: ناممان را صدا زدکینی کلپرستار

 آن ی مدل دارو در آن نوشت و بعد مھر دکتر را پانی را گرفت و چندی شادمھیدفترچھ ب.میرفت
 یبعد م.... تحت نظر باشھنجای ادی دو روز بایکیتا ..زودتر...دی کنھی رو براش تھنایا: کوباند

 .ھ خوندشیبر
  

 حالش چطوره؟: دی پرسییزندا
  

 ... رونیساکشن کردن جن...عملش انجام شده! خوبھ: لبخند زد: پرستار
  

 مرده بود؟: دمیپرس
  

 ...معلومھ کھ مرده بود!!  نھالیچقدر تو خنگ: با خودم گفتمبعد
  

 رو بھ یو بعد در راھرو...  نبودنیجن...مگھ بھتون نگفتھ بودن؟مول بوده: گفتی سرسرپرستار
 .رو گم شد

  
 بچھ ھیاگھ ...خدا رو شکر: سقف بردی را بھ سوشی جمع شد و دستھا اشک در چشمانشییزندا

  م؟یزی بھ سرمون بری چھ خاکمی خواستی موند میرو دستمون م
 

 . ه٦٧٧٧رمزش : کارتنمی؟ایری گی رو می شادینھال؟داروھا: رو بھ من گفتبعد
  

 .داروخانھ ھمان رو بھ رو بود. آمدمنیی پاکینی کلی را گرفتم و از پلھ ھاکارت
  

باز با خودم . شدی مھی تھدی خاص بود کھ باکیوتی بیچند نوع آنت. گران بودندیلی خی شادیداروھا
 نقدریحاال واقعا الزم بود بھ لذتش برسھ و ا. سر خودش آوردییعجب بال!وونھی دی شادنیا: گفتم
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 درنقی بشھ؟ای و جراحمارستانھای بری و اس تاوان پس بدهینطوری دفعھ بخواد اکیحال کنھ کھ 
 ی لذت اون ھم با کسای ھوس ھی واقعا ایزه؟آی آرامشش بھ ھم بری مدتھیمادرش رو حرص بده و 

 د؟ی ارزی ھمھ دردسر منی رو نداشت،بھ ااقتشیکھ ل
  
 زنگ یی زندالیھمان لحظھ موبا. رساندمیی داروھا را بھ زنداسھیک

با ....نجاستینھ ا...میستی بدک نی؟ایدی رسی گذره خانوم؟کیخوش م...؟قربانتیخوب...سالم:خورد
 ...آره.رونی بمیھم اومد

  
 
 ی آرامششیدر صدا. کردی مختصریاحواپرس! مادر بود باز. را بھ سمتم گرفتی بعد گوشو

چھ ! ھی گم چینم...ینی ببدی خوب برات گرفتم بایلی خزی چھی: گفت.شاد بود. زدی موج مبیعج
 ... گذرهیبھم بد نم! نگران نباش نرگس خانوم...آره: گفتم؟ی بودتیی خونھ دابشیخبر؟د

 
  
 . شدی بھ پا میی برگشتھ ام،بلوادی فھمی میحتما وقت.دمیشی بعد بھ عاقبت کارم اندو
  
 

 ییزندا: دمیپرس. شدمی خالص می چند روزی مشکل برانی بود تا از ایکاش راھ. داشتماسترس
 حال نی با ای رو چھ جوریشاد! ستیھنوز کھ معلوم ن! دونمینم:  گفتیی شمال؟زندادی ری میک

موندم بھ . بدمی دونم جواب محمود رو چی طرف نمھیاز ... شھیببرم شمال؟بچھ تو راه تلف م
 ... خونھ مادیایخوب ب:دی ذھنم رسبھ یفکر! خدا

  
 
 

 وا؟خونھ شوھر مادرت؟: مشتش را در ھوا چرخاندییزندا
 
  

 مامان رفتھ یمنم برگشتم اونجا از وقت! ستی اونجا نیاالن کس.مونیخونھ قبل! نھ: گفتم
 . دورهیلیشمال خ...یی فھمھ کھ شما اونجای کس نمچیھ.مسافرت

 
  

 . کنھیاالن مغزم کار نم! کم فکر کنم نھال ھیبذار ... بگمیچ: مکث کرد و بعد گفتی کمییزندا
 
  

 ؟ی ھستیری مشیشما ھمراه شاد: کردبی را در جشی بھ طرفمان آمد و دستھادپوشی سفپرستار
 . برنش بخشی میکاوریاز ر.او ادامھ داد. کرددیی با سر تاییزندا

 
  
 ی روھوشی بمھی ناالن و نیشاد.می با شتاب بھ سمت بخش رفتییمن و زندا.نشینی ببدی بردی تونیم

 ؟ی شنوی م؟؟صداموی؟شادیخوب: دی را بوسشی دستھاییزندا.تخت افتاده بود
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 . و بعد پرستار را صدا زد؟یجانم؟ درد دار: آرام گفتییزندا... مامان:  کردی نالھ ایشاد
 
  

 ... شھیاالن نم.میتو اتاق عمل بھش مسکن زد: گفتپرستار
 
  

 . از آنھا جدا شدم و بھ خانھ بازگشتمیبعد از ساعت. کردی درد داشت و نالھ میشاد
 
  

 مادر نکھیبا ا. نرفتھ بود آن را بردارمادمی پدرم دستم بود و ی خوب بود کھ عابر بانک مستمرچھ
روز قبل از . گذاشتمی مشی توالت خانھ حاج آقا جازی میآن را بھ من داده بود اما ھر بار رو

 مادر. پولم گذاشتھ بودمشفی پول از آن برداشت کرده بودم و در کی آمدنم از خانھ ،مقداررونیب
 سوزاند و بعد اگر ی پول کارت را مفی دکمھ کی چون آھن رباستی نی گفت کار درستی مشھیھم
  رود اما کو گوش شنوا؟؟ی پول گم شود،کارت ھم با آن مفیک
 
  

 را ی گوشدی و با ترددمیاز جا پر.تلفن خانھ بھ صدا درآمد.دمی خوردم و خوابی مختصرناھار
 گرفت بھش گفتم اون یو ممامانت باز زنگ زده بود سراغت ر: گفتیی زندایبلھ؟ صدا:برداشتم

 ...ی دروغگو کرد؟مارمی اجازه مادرت رفتیدختر تو چرا ب...یستیدور و برا ن
 
  

 نی گرفت و حاال بھ ای از شما اجازه مشیھای خوشگذرانی براشھی ھمی شادنکھینھ ا: دلم گفتمیتو
 !روز افتاده بود

 
  

ما ... منزینھ عز: درنگ کرد و بعد گفتی لحظھ ایی اونجا؟زنداامی کار کنم؟پاشم بیخوب چ:گفتم
 ینم. کنممشی از چشم محمود قادیبا.ستی نیچاره ا... مرخصھگھی دو روز دیشاد... اونجامیای بدیبا

 ! زخم و دردنیتونم ببرمش شمال با ا
 
  

 ره یفردا داره با شاگردش م! نھ:دی کشیقی نگرفتھ؟ نفس عمی نگفتھ؟سراغیزی چییدا:دمیپرس
 میشانس آورد. ھفتھ برگردهھی کنم زودتر از یفکر نم. مغازهی براارهی خواد جنس بیم...نیچ

 "...فعال...می زنی آم با ھم حرف میحاال م... تداخل کردیمسافرتش با عمل شاد
 
  

 راحتتر یی دانم چرا با زنداینم. شده بودمییچھ خوب کھ محرم راز خانواده دا. را قطع کردمیگوش
 با او آنقدر اخت شده بودم کھ بھ ی شادی اسان بھ واسطھ ماجرایلیم و خ زدیاز مادرم حرف م
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 ایدن. کردمی مشکشی و من بھ آنھا خانھ پدرم را پمی زدی ام با ھم حرف میی از سقط دختر دایراحت
 .شھیچقدر برعکس است ھم

 
  

*** 
 
  

 دمی خری موهی و میی مواد غذای کمدیبا. کردمی نمدای گشتم کارت عابر را پیھر چھ م!  منیخدا
 بزرگ و گل و گشادم را فی کیاما ھمھ سوراخ سنبھ ھا. ورود دو مھمان،آماده شومیتا برا

 دای انداختم بھ زور پیھر چھ را کھ در آن م. بزرگ بودیادی من ھم زفی کنیا!گشتم،نبود کھ نبود
 ی کردم،حرصم می را گم میزیھر وقت چ.ردی ام بگھی بود گرکینزد. رالمی موبایحت.کردم یم

 . کم داشتمیزی چییگرفت و گو
 
  

 گرفتم؟ھر چند کھ مادر ی با مادر تماس مای کردم؟ی قرض میی کردم؟از زندای چھ مدیا؟بایخدا
 . دادمی بھ او جواب ھم پس مدیھمان شب بھ سمت تھران پرواز داشت و با

 
  

 ی صندلیمستاصل رو. بودتھخی با گم شدن عابربانکم بھ ھم ری در آنزی شب بود و ھمھ چ٨ ساعت
 از عابر بانک کارت ریبھ غ. کردمی می کردم و کاری افکارم را جمع مدیبا. کنار اپن نشستمزیم

 !! مادرم و پدرمیعکسھا! یوا!  پول بودفی ھم در کرانسلیتلفن و چند شارژ ا
 
  
 . بودمجی خدا چقدر من گیا

 
  

 کھ کجا آن را جا گذاشتھ دی ھم فکر کردم و بھ نظرم نرسی کمنی بنیدر ا. را روشن کردمونیزیتلو
 جا خوردم و یکم. زنگ ساختمان بھ صدا در آمدیدر افکار خودم غوطھ ور بودم کھ صدا.ام

آن ھم با . زنگ تکرار شدی ندادم اما صداتی با من کار داشت؟اھمیآن موقع شب چھ کس.دمیترس
 بلھ؟:  رفتمفنی آتپش.شدت

 
  

 ..رادمانم...سالم:  مثل دفعھ قبل آشنا بود گفت بم کھی صداھمان
 
  

 ...دییبفرما: کرد؟گفتمی چھ منجای موقع شب انیاو ا!دی کشری تقلبم
 
  

 ... مننی تو ماشدی پولتون رو جا گذاشتھ بودفیک:گفت
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 ی کھ صدادیی نپایرید. شده،در را باز کردمدای و عابرم پفی آنکھ کی درنگ و از خوشحالیب

در آن وقت کم . آمد باالیاز خدا خواستھ داشت م. زدیقلبم تند تند م.دمی را در راه پلھ ھا شنشیپاھا
نماز   سرم کنم،با آنکھ بلد نبودم چادر سر کنم،اما بھ ناچار چادری توانستم مانتو و روسرینم
 .از کردم سرم انداختم و بعد درب آپارتمان را بی کنار در برداشتم و روی مادر را از جالباسیمیقد
 
  

چادر را محکم بھ .ستادیباال آمد و مقابلم ا.میچشم در چشم شد.ختی فرو رد،قلبمیچی راه پلھ ھا کھ پاز
سر .فتدی برونی از بدنم بی گوشھ ادمی ترسی چون تاپ و شلوارک بھ تن داشتم و مدمیچیدور خودم پ

 . انداخت و سالم کردی را نگاھمیتاپا
 
  

 دمیامروز رفتم کارواش د.نمی تو ماشیجا گذاشتھ بود: پول را بھ طرفم گرفتفیک. را دادمجوابش
 ... عقبی صندلریافتاده ز

 
  

 رونی بغل زده بودم،ول شد و دستم بری اما گوشھ چادر کھ زرمی را بگفی بردم تا کشی را پدستم
چرا ...ممنون:گفتم.من ھم بھ سرعت خودم را جمع و جور کردم.دیچشمانش را بالفاصلھ دزد.افتاد

 . گرفتمی اومدم ازتون می مدی گفتید؟می ھمھ راه رو زحمت کشدنیا
 
  

 بھ مدارک توش دیگفتم شا. بدم و برمنوی اامی شدم گفتم بی رد منجایداشتم از ا... نبودیزحمت:دیخند
 . دی داشتھ باشازین
 
 

 ... تونیای تونم دعوتتون کنم بی نمدیببخش.دیبھ ھر حال لطف کرد: گفتم
 .  خواستمی اب موانی لھی...دیببخش. کنمیخواھش م: پا و آن پا کردنیا 
 

 ...االن...بلھ:  گفتمدستپاچھ
 
 

 از یکی. باز گذاشتم و از ھولم چادرم را ول کردم وسط سالن و بھ طرف آشپزخانھ رفتممھی را ندر
با . پر کردموانی و بعد آب را تا خرخره لختمی رخی مھمان را برداشتم و در آن یھایلی پافوانیل
 نوزگردن و دستانم ھ. سرم انداختم و گوشھ آن را بھ دندان گرفتمی چادر را دوباره روکدستی
 ام قھی دستھا و ینگاه منتظرش رو. بردمشی ندادم و ھمانطور آب را براتیاما اھم. بودرونیب

 . را از دستم گرفت ،خودم را جمع جور کردموانی لی و وقتمدیخجالت کش.نشست
 
 
 ی تابلوکی کھ ییمن ھم ھمانطور گو.دی کشیقی و نفس عمدی نوشکسرهی و نھی را با طمانوانیل

 . شده بودمشی کنم،محو تماشایبزرگ را نگاه م
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  بود؟یشما اسمت چ...خانم...یمرس:  را بھ دستم دادوانیل

 
 

 ...نھال: گفتم. دانستی بود ھنوز اسمم را نمجالب
 
 

 ک؟ینھال؟درستھ؟درخت کوچ: زدی کمرنگلبخند
 
 
 ...بلھ:  خنده ام گرفترشی تعباز
 
 

 ؟ییشما تنھا...منم کھ دامونم:  گفتدوباره
 
 

 چطور؟! نھ:دمیترس
 
 

 ؟یینجای نباشھ اگھ اونا مسافرتن ،شما چرا ایآخھ فضول! یچیھ: گفت
 
 

 ... بھتون بگمستی جاش ننجایا...گھیخوب د: گفتم
 
 

 پس کجا جاشھ؟:دی پرسبالفاصلھ
 
 

 شام نگھش ی تو و برادیایالبد منتظر بود دعوتش کنم ب!  خواست برودینم!  بودی سمجعجب
 .دارم

 
 

 ... دونمینم: گفتم
 
 
 ...شمھیمدارک ھنوز پ: خواست گفتگو را ادامھ دھدیم
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 نجایمن فعال ا.. بھ خودشوندیاومدن بد:فقط گفتم.اما نگفتم!!  بھ من چھ مربوطمی خواستم بگویم
 ... کنمی میزندگ

 
 

 تنھا؟:دی پرسدوباره
 
 

 دامون کنار دنی شد و با دری بود از پلھ ھا سرازیانسالی طبقھ باال کھ مرد مھی ھمسانی حنی ھمدر
 . نگاھمان کردیدرب آپارتمان با کنجکاو

 
 

 ! ریشب بخ... برمدیمن کار دارم با.دیببخش...بلھ:  ھول شدم دوباره
 
 
عجب خل . سوختشی دلم براکھوی! صورتش بستمی بعد در مقابل چشمان متعجبش درب را روو

 ...نھ بھ آن ھول کردنم نھ بھ آن ناز کردنم. در آورده بودمی ایو چل باز
 
 

 . شدیتر م کھ دور و دوردمی را شنشی پاھای صداقھی از چند دقبعد
 
 

 ... منتظرهریپر از اضطراب و اتفاق غ... بودیعجب شب.دمی را کھ تند شده بود،بلعنفسم
 
 
 ی شد کھ من و او کمی می طورکیکاش . آنقدر زود او را از خود رانده بودم،دلم گرفتنکھی ااز
 . از او بدانمشتری خواست بیدلم م...می شدی با ھم آشنا مشتریب
 
 

 . بھ شھرشان برنگرددھای زودنی بھ اکاش
 
 

*** 
رنگ . باال آمددای و لییبھ زور بھ ھمراه زندا. ھم ھمراھشان بوددایل. را با آمبوالنس اوردندیشاد 

 قدرشناسانھ ی با نگاھییزندا. و مرتب کرده بودمزی تمشیتخت مادر را برا. و الغر شده بوددهیپر
 . از شر آن توده راحت شدهی خوشحال بود کھ باالخره شاددایل.تشکر کرد

  
 یانگشتھا. زود جور شدیھمھ چ... کار؟اصال کار خدا بودی چشی خواستیم!خوب شد: گفتیم

 شده اهی بلندش سی موھاشھی زده بود و ریدی اش را الک و طرح جددهی و کشیاستخوان
خوب !  نداشتندی اضافی موکی شیابروھا. داشتی کاملشی و مرتب بود و آرازیھمانطور تم.بود

 . بود البدشگری دست آراری داشت و او ھم ھر روز زشی سالن آرادرش ھم نداشت چون مایتعجب
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 مبل نشستھ بود و ی رودایل. را بھ او خوراندشی قرصھایی گرفت،زندای تخت جای کھ رویشاد
: گفتم! میخبر ندار.  وقتھ از ھمیلیچھ خبر؟خ: دی پرسییدور از چشم زندا. کردی میام اس باز.اس
 یسامان چ:  گفتھ؟یدروغم چ! آره:  گفتم؟ییخدا: کردزی چشمانش را ردایل! یسالمت! یچیھ...آره
 ...ھی جورھی...ستی بھ درد بخور نادیز!  دوباریکی...یا: گفتم؟ی حرف زدد؟باھاشش
 
  
 بھش زنگ بزنم کھ دیبا! یچیھ: سامان نبرد گفتمشی آنکھ حرف مرا پی براھ؟یچھ جور: دی خنددایل

 رینکنھ ز... خورهیاون بھ درد تو م: بشقاب گذاشتی داد و رورونیآدامسش را ب. وقت نکردم
 سرت بلند شده؟

 
  
 ی بلند شھ؟اصال مکھ من و سامان با ھم صنمدی بای چیبرا! نھ:ختی حرفش قلبم فرو رنی ابا

 م؟یدار
 
  
 !  سامانچارهی شد؟ب برات کھنھی زودنیبھ ھم: را در ھم کردشی اخمھادایل

 
 

 ...یدر ثان...ستی کردن دوست پسر ندای پی برای خوبینت جا...آخھ:گفتم
 
  

 یچ...رونی ترسم با پسرا قرار بذارم برم بی می گفتیتو کھ اون روز م! عھ؟؟نھ بابا:دی را برحرفم
 شد؟

 
  

 !اون موقع رو ول کن...حاال نظرم عوض شده: گفتم
 
  
 و ی شادی سوپ براھی در تھیی کمک بھ زندایفقط برا. اصرار نکردگری تکان داد و دی سردایل

 مبل ی رویی خودش قرار گرفت،زندای در جازی ھمھ چیوقت. کمک کردلشی وساییجا بھ جا
 ...مردم!  ترکھ از دردی داره پاھام مشبیاز د:  تازه کردینشست و نفس

 
  
 ...گھی رم داره دزای چنی اای بازنجوریا! شھرزاد جون: گفتدایل

 
  

 !شما مواظب باش! داره! بلھ:  بر آشفتییزندا
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:  زنگ خوردلشی کھ موبادی بگویزی بھ وضوح ناراحت شد و خواست چدایل

 . ..اومدم...الو؟جونم؟ھان؟اومدم
 
  
 . کرد و پچ پچ کردلی ھای گوشی رفت و دستش را جلوی بعد بھ طرف درب ورودو
 
  

 . کرد و رفتیده خداحافظ بعد ھم شتابزقھی دقچند
 
  

 !ی بپاد کھ گند نزنھ بدتر از شادنوی ادی بایکیحاال !واه: با گلھ گفتییزندا
 
  

 ! ازوناست..دی نگاش نکنینجوریا...یلیخ... زرنگھیلی خدای لییزندا: گفتم
 
 

 ... ھفت رنگش معلومھافھی و قختیازون ر!  ننھ باباشیارزون: نازک کردی پشت چشمییزندا
 
  

 درش دی زودتر بفھمھ کھ بچھ ش مرده و بای ھفت رنگ خانوم باعث شد شادنیھم:  دلم گفتمیتو
 . داشتیی مشگل گشاری تاثھیالاقل ... و بھ دردنخور نبودی ھم اضافادی زدایوجود ل...ارهیب
  
 

 دانستم بھ محض آنکھ ی نشست و می منی شب بھ زم٨پرواز مادر ساعت . بوددهی امانم را بردلھره
 .بفھمد مرا مواخذه خواھد کرد

  
 

جانم : زنگ خوردیی زندالی نشده بود کھ موبا١٠ ھم شد،ساعت ھنوز ھمانطور
 ...ایب...آره... ماستشیپ... ستنجایا...آره...خداروشکر.. گذشت؟؟خوشیخوب..نرگس؟

  
 . گذاشت تا من بردارمزی می را رولی بعد موباو
  

 . سر زدن بھ او بھ اتاق رفتی برایی و زندادی از اتاق بھ گوش رسی شادی حال صدانی ھمدر
  

 ست؟در کمدت باز؟ھان؟ چرا ھنوز ختھیچرا اتاقت بھ ھم ر: قربان صدقھ ام رفت و بعد گفتمادر
 ؟ی شھرزادشیپ
  



 128 

 مکث یمادر لحظھ ا!  گردم مامانی اونجا بر نمگھیمن د:گری ددی فھمی مدی زود باای ری دباالخره
االنم خونھ ... کنمی آم با تو و حاج آقا زندگی نمگھیمن د:  گفتم؟ی گفتیچ: کرد و بعد گفت

 !خودمونم
  

 ی می بزن کھ تورو نشناسھ؟چطوری کسی حرفا رو برانیا! پاشو خودتو لوس نکن: دی غرمادر
 کر؟ی در و پی دختر جوون تو اون مجتمع بھی؟ھان؟ی کنی تنھا زندگیخوا

  
 ...تورو خدا ولم کن... خودم باشمی خوام برایم... بزرگمگھیمن د: گفتم

  
  گن؟ی میمگھ من مردم؟مردم چ! ی کنیتو غلط م:  زدادیفر

  
 از ھر ی شما تا حاجشی گردم پی بر نمگھیمن د!  خوان بگنی میھر چ! رنیمردم برن بم: گفتم
 منو یاصال بکش! ستمی نیلیمن کھ طف... کنھرونی شناسھ نقشھ بکشھ و بخواد منو بی کھ میراھ

 ... آمینم
  
 ی حرفو نمنی اچوقتی کنھ؟حاج رضا ھرونی خواد تو رو بی میک! خجالت بکش: التماس گفتبا

 ... خدا و بعد نوحھ سر دادیا..ی تنھا باشی تونی نمیجوون! یدختر...ی شدوونھیتو د...زنھ
  

  شده؟نرگس جان؟خانوم؟یچ: آمدی حاج رضا از پشت تلفن میصدا
  

 !زشیھمھ چ.ستادمی ای مزشی ھمھ چی پادی بودم و بای خودم راضمیاز تصم. قطع شدارتباط
  

 ؟ی شد؟بھ نرگس گفتیچ:ختی ری می آمده بود و چارونی از اتاق بییزندا
  

 ... خواست من رو برگردونھی زد و می مغیج!  بھ پا کردیی چھ بلوای دونینم...آره: گفتم
  

 و از مادرت کمک ی مستقل باشی خوای مثل تو کھ میکی!  بابایا: دی کشی آھییزندا
 ... دردسر داره مال ماستی کھ ھر چی شادنی ھم مثل ایکی...یرینگ

  
 ی راحت با زواش میلیخ...نی رو آزاد گذاشتیشما خودتون شاد! آخھ ییزتدا: زبان آمدمبھ

 !گھی شھ دی منیخوب ھم...گشت
  

 کیبا نزد! اصال...ستمیمن با دوست پسر مخالف ن!  عاقلھمی کردیفکر م! آره:امدی خوشش نییزندا
 ی آوردش خونھ منم بودم و دوست داشتم اگر کسی می وقتیحت.. مخالف نبودمیلیبودنشون ھم خ

 اھل دمی کھ فھمیاما از روز!.. ول نباشنابونی کن و تو کوچھ خشیرو دوست داره بھ من معرف
ھر !  نداشتدهیفا...ور کردم،باھاش دعوا کردم رو ازش دی و بزن در روئھ،شادستی ناجازدو

 شی کیبرا... اومدی و دعوا باھامون نمغی کرد و با جی می نسناسمی برمی خواستیوقت ھر جا م
 من گھی ھم دیی جاھاھی.. بر ه مسافرتارویبرداشت کنسل کرد کھ با اون ! میدی خرطیبراش بل

 یلیخ!  گھ بھ تو چھی کنھ و می خواد می میھر کار... شمیسالھ کھ نم ٦-٢٥  دخترھی فیحر
 !راحت
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 دی نباادیز. نکردمیشروی از آن پشتریاما زبان بھ دھان گرفتم و ب... جوابش قانع کننده نبودنکھی ابا

 . کردمیدخالت م
  

 انداخت و درب آپارتمان باز دی کلی کھ کسمی نخورده بودشتریچند لقمھ ب. درست کردیی را زنداشام
 ؟!مامان:  کردری گمانیلقمھ در گلو !مادر بود.شد

  
 ...یخوش اومد: ھم کھ بھ شدت جا خورده بود گفتییزندا

  
  چھ خبره؟نجایا...سالم: نگاه کردیی با دھان باز بھ من و زندامادر

  
 !  باباش بفھمھمی خواستینم...نجای امشیآورد... عمل داشتیشاد: کردیشدستی پییزندا

 
 رو بذار ای لوس بازنیا! پاشو... خونھمتیزود حاضر شو ببر! نھال:  نبودیی حواسش بھ زندامادر
 .کنار

  
 

 دست ری زامیب... ذارمیمن تو اون خونھ پامو نم... خوامینم! امی ینم:  زدمادی بار فرنی اولیبرا
 .. کنمی خودم زندگی خوام برایم...برو...برو . کنھرونیشوھر تو کھ بخواد منو ب

  
 

 ؟ی زنی مغیچرا ج!  بابایچتھ؟ا! ھالن:  گفتییزندا
  
!  بامبولھھیمگھ زوره؟ھر روز ... کنمی خوام برم با شوھر ننھ م زندگینم...ییزندا:  اشک گفتمبا

  ام؟یادیمگھ من ز...گھیبسھ د... کشھی نقشھ برام مھیھر روز 
  

 ! حرمت دارهی؟حاجی گی می چینھال بفھم دار! ساکت:دی لبش را بھ دندان گزمادر
  

حالم ... دارمیمن حرمت نگھ نم!  خستھ شدمگھید... مامان؟یحرمت چ:  را در ھوا تکان دادمدستم
 .. خوام تنھا باشمیم... خورهی حرمتھ بھ ھم میاز ھر چ

  
 

بعد ... ھفتھھیاما فقط ! بمون...باشھ:  پنھان کردشی دستھاانی مبل رھا شد و سرش را می رومادر
 ...متی بری ممی آیم
  
 

ھمھ ش ...ادی یاز ھردوتون بدم م... آمی جات نمچیمن ھ... آمی ھفتھ بعدم نمھیمگھ من بچھ م؟: گفتم
 خواد یبھ زور م. خواد سر بھ تن من نباشھیاون شوھرت دلش م! دی زنی بھ من سرکوفت مدیدار

 یینونا  اونم؟حالم از لقمھیلیمگھ من طف... ببندهشمی خواد خونھ شو بھ ریبھ زور م...شوھرم بده
 . خورهی خورم بھ ھم میکھ تو خونھ اون م
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و بعد دستش باال ! دھنتو ببند:ستادی انداخت و مقابلم انی زمی از جا بلند شد و چادرش را رومادر
 .دی صورتم خوابیرفت و محکم رو

  
 فرود دوباره در ھوا ی و دست مادر را برادی پرییزندا. طرف پرتاب شدکی سوخت و بھ صورتم
 !نرگس؟...بسھ:گرفت

  
!  ھفتھکیفقط : رفتی منیی باال و پاشیشانھ ھا.صورتش کبود شده بود...دی لرزی از خشم ممادر
 ! ھفتھکیفقط 

  
 دوم را مھمان دهیدوباره بھ سمتم خم شد تا کش... یدی پشت گوشتم دیدیمنو د: لرزان گفتمیی صدابا

 تا دو ششمیمن پ...ی ھستی االن عصبانتو...زمیعز: او را بھ سمت درب راندییگونھ ام کند کھ زندا
 ...برو... شھی میبرو شوھرت االن عصبان...برو...نگران نباش!ھفتھ 

  
 

 .دی خط و نشان کشمی برای بھ من کرد و با ھمان نگاه کلینی نگاه خشمگمادر
  

 ی راه ممی گونھ ھای از رومیاشکھا. کردمھی گری ھای نشستم و ھانی زمی کھ بستھ شد،رودر
دوستت ...مادره.. ندارهیبیع: دی مالی را ممی شانھ ھاییزندا.ختی ری چانھ و گردنم میگرفت و رو

 ! تو رو تنھا ول منھ و برهادی یدلش نم...داره
  
  شوھر کرد؟ی واسھ چومدی یاگھ دلش نم: گفتمھی گربا
  

 کھ نھی تو بشیبھ پا... کرد؟ھنوز جوونھی کار می چدیبا! دختر: را گشاد کردشی چشمھاییزندا
 تو دیبعدم با!  عالمھ چروکھی مونھ و یاون م!  خودتی سی ری مگھی ھم چند سال د؟تویچ

 ... خوادی میاونم زندگ... باش نھال جانی کم منطقھی!  نکرده دق کنھی خداییتنھا
  

 . کردمیفقط ھق ھق م. نداشتمیحرف
  
  
 ؟ی آی میک-
  
 !چوقتیھ_
  
 ... خونھایپاشو ب_
  
 ... آمینم_
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 ... دونمیم... دونم یم... ی گشتیبا اون شاد!ی سر شدرهیخ_
  
 ... خوام راحت باشمیمن م... بھ او ندارهیربط_
  
 ...می خونھ با ھم حرف بزنایب_
  
 !نھ_
  
 ... درست کردمی تو قورمھ سبزیامروز برا...ایب...مامان...نھال_
  
 ! خوامی نمیمن قورمھ سبز_
  
 
 قربونت ایب...ی گم نھال اومده مھمونیم. حاج رضا ھم مھمونمونھلیامروز فام...ی دلمزیعز_

 ...برم
  
 دن؟ی حاج رضا؟ھمون کھ با ھم خونھ خر؟مھمونیچ_
  
 ؟ی آیم...آره_
  
 ! شھی می چنمیبب_
  
 ...منتظرم...قربون دختر گلم_
  

 !!نھیا: دمی پرنیی باال و پایی زندای چشمھامقابل
  

 دفعھ ھی شد کھ ین؟چی خوای متونی از زندگی چستی شده؟شما دخترا معلوم نیچ:دی خندییزندا
 نظرت عوض شد؟

  
  داره؟یبیع!ی ھفتھ برم خونھ مامانم مھمونھی خوام بعد یم!  بھ خدایچیھ: گفتم

 .  نگفتیزی و چدی دوباره خندییزندا 
 

 .توالت و حمام کھ افتضاح بود.  در ھم و بر ھم بودزیھمھ چ. شده بودفی کثیلی خخانھ
  

 گفت من عادت یم. در کارش نبودیزیتم.می خوردی پخت و میفقط م. نبودیزی زن تمییزندا
واقعا . با من بودھی صبحانھ،بقیبھ جز ظرفھا. ھستیی ظرفشونیخونھ ماش...ندارم ظرف بشورم

 .  بودمتیمھ کار،غن روز ھم فرار کردن از آن ھکی یبرا.خستھ شده بودم
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چقدر از ... نکردمشیدای گشتم، پفمیجالب آنجا بود کھ ھر چھ دنبال ل.رمی حمام رفتم تا دوش بگبھ
 با آن اھن و تلپش چطور ییزندا. گرفتی ام استفاده کند،لجم می شخصلی از وسای کسنکھیا

 یم در عادتھا لوکس ھی زندگییگو! بدنش بمالدی مرا بھ ھمھ جای شخصفی شد کھ لی میراض
 . نگذاشتھ بودیریاو تاث

  
 
 لباسم نیبھتر.دمی را خشک کردم و سشوآر کشمیموھا. آمدمرونی ھمان صابون خودم را شستم و ببا

از . آمدیچقدر بھ چھره ام م. رنگ رای قھوه اریھمان بلوز و شلوار مدل دار حر.دمیرا پوش
 مھم نبود کھ مادر بخواھد سرم غر بزند کھ چرا بھ خودت کرم میبرا. گرفتمشی لوازم آراییزندا

 . کردم اما رژم را پر رنگ کردمی کمرنگشیآرا! یدیلما
  
 
 . نرودیکاش زودتر از بعدازظھر از خانھ حاج! دامون... کھیوا
  

 . شدمی راھیی از زندای گرفتم و با خداحافظآژانس
  

 ی چھ مدیبا... برخورد بودمنیدر فکر اول.س بود ام حبنھینفس در س. بھ تپش افتاده بودقلبم
 نبود؟دستپاچھ بودم و ھزار جور عی دادم ضای مییاگر آشنا!  خدای نھ؟اای دادم ی مییکردم؟اشنا

 . زدیفکر ناجور در سرم پر پر م
  

 ی اضطرابم با زدن ماسک بی کردم روی و سعدمی کشیقی عمدم،نفسی ساختمان کھ رسنیی پابھ
 . کمرنگ سرپوش بگذارمی و لبخندیتفاوت

  
 پارک دی سمند سفکی ای دورتر پشت زانتیاما کم...آن دور و برھا نبود. دامون گشتمنی دنبال ماشبھ

 ... ھم نبوددیشا... خودش بوددیشا.شده بود
  

 ...دختر گلم...سالم:  باز کردمیمادر در را برا. شل شده بودندمیپاھا.دمی رفتم و بھ طبقھ دوم رسباال
  

 دامون یصدا. آمدی می با کسشی گفتگوی مبل نشستھ بود و صدای رضا روحاج
 بھ دست ی موقر نشستھ بود و استکان چایلی بود و خی بھ سمت درب ورودمرخشین.دمشید.بود

 لحظھ دستش کیاو بالفاصلھ از جا بلند شد و .سالم کردم،ھر دو مرد بھ طرفم برگشتند.داشت
خنده .دستپاچھ شد و سالم کرد.ختی فرش ری از آن را روی و کمدیزاو لر ھم با ی چاوانی لد،یلرز

 !گری بود دیشھرستان! طفلک! دی لرزی دختر مکی یچھ زود دست و دلش برا...ام گرفتھ بود
  

 رو ینھال؟روسر: مادرم جا خورد. کردمزانی آوی ام را در آوردم و بھ چوب لباسی و روسرمانتو
 ی خواد روسریدلم نم... مستقلمگھیمن د: با اخم گفتم...  خونھ ستنینامحرم تو ا...بنداز رو سرت

 یو جواب مادر را بشنوم؛رو بھ رایو بعد بدون آنکھ مالحظھ کنم .  کھ ھستمنمیمن ھم!سرم کنم
اما خوب کھ دقت . کردی انداختھ بود و نگاھم نمنییاو سرش را پا. و دامون نشستمیحاج

 خواست کامل برگردد و چشم در ی نمدیشا... کندیکردم،متوجھ شدم از گوشھ چشمش نگاھم م
 شانی بردم و بھ او و حاج رضا زل زده بودم و بھ حرفھای لذت متی موقعنیمن ھم از ا.چشمم شود
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 و ٢٢ منطقھ متی رشد قتی کھ در مورد اقتصاد و موقعی خستھ کننده ایحرفھا.م کردیگوش م
 . بوداچھیراف در اطیخانھ ھا

  
آخر . شدی مبل جا بھ جا می آورد و روی خودش نمی رضا متوجھ نگاه من شده بود اما بھ روحاج

 یچقدر دوست داشتن. برگشت و نگاھم کردعی شربت آورد،دامون سرمیسر کھ مادر برا
دوباره کھ . کنمطنتی خواست شیدلم م!  بود و صد البتھ جذابیخواستن.  داشتنی نمکیصورت.بود

 کیدستھ مبل را ...دمیحالش را د. شدمرهی خیگری نازک کردم و بھ سمت دیشمنگاھم کرد،پشت چ
 . شدرونی کرد و رشتھ صحبت از دستش بشی فشار داد و بعد رھاشیلحظھ با انگشتھا

  
برابر  اونجا دو متی قگھیبھ من گفتن اونجا چند سال د! م؟آھانیکجا بود: کرد و بعد گفتی و منمن

 . کار و بار راه بندازمنجای اصرار داره کھ من ساکن بشم و ھمیلیبابا خ...اچھی شھ بھ خاطر دریم
  
 

 دیبا. باشھی توافقدی با،امای ندارم شما اونجا باشیمن حرف...واال:  اش را صاف کردنھی رضا سحاج
 ...اما...یحاال شما کھ مثل پسرم...می مستاجر اونجا بشونھی کھ میھر دومون توافق کن

  
..  چھ بھتره کھ شناس باشھد،پسی دنبال مستاجر بگرددیباالخره کھ با: دی حرفش دوانھی بھ ممادر

 ؟ی تھران ساکن بشی خوایشما م:دیبعد رو بھ دامون ازو پرس
  

 ھی ادی یاده،بدم نم کار دشنھادی بھم پنجای از دوستھام ایکی... خدا بلھدیبھ ام:  سرش را تکان داداو
 . کنمیمدت تھران زندگ

  
و بعد خودم از فکر عجوالنھ ام خنده ام !!  کھ دلم خون شدایب... تھرانایزودتر ب: دلم گفتمیتو

 .گرفت
  

 ... ھستی مشکلھیاما : کرد و ادامھ دادیمکث
  

 ن؟یعقد کرد... با خودت تھرانارینامزدتم ب...خوب: لبخند زدمادر
  

 شانس نیده؟ای چشمھ خشکای شانس بود نیپس نامزد داشت؟ا!  منینامزد؟خدا!زد خشکم می جادر
  اقبال بودم؟ی من بنقدری ایعنیمن بود؟

  
 دی عشاالیا.میھنوز عقد نکرد:  کھ دامون رو بھ مادرم گفتدمی شندم،فقطی مادر نشنی حرفھاگرید

 . انداختنییو بعد سرش را پا... قربان
  

 یوانی چھ بود؟ھمان روز کھ از من لی ھمھ نشانھ برانیپس ا. شدمی داشتم منفجر متی عصباناز
 فرش ی را روی کھ چاشی پقھی چند دقنی ھمای... پولم را تا خانھ مان آوردفی کای..آب خواست

 ی ھر دختردنی است کھ با دلی و زن ذلی دست و پا چلفتیلی او خای من متوھمم یعنی! ختیر
چون ... باشددهی دختر نددیده؟نبای است و دختر ندی شود؟چون شھرستانی مخودی خود باز نطوریا
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اما . داند چھ بپوشدی نمیعنی. نداردی کھ با دخترھا نگشتھ باشد،سر و وضع درست و حسابیپسر
 . بزند کھ زن پسند باشدپی داند چطور تی رسد و میدامون کامال بھ ظاھرش م

  
 آب بنوشم تا از آتش درونم یوانی شدم و بھ آشپزخانھ رفتم تا ل بلندمی حالم بد شد کھ از جاانقدر

 .کاستھ شود
 

 سرخورده یلیخ. او را کمک کنمینی چسی برنج در ددنی و از من خواست در کشدی را چزی ممادر
 .ختمی رسی برنج را در دریچند کفگ. دھدی را نشان منی ام اافھی دانستم کھ قیم.شده بودم

 
  

 ادمی: شھ؟ مادر گفتی حاج رضا مھی پسره کنیا! مامان:دمی آنکھ مطمئن شوم آھستھ پرسی برابعد
طفلک تازه نامزدم . کننی میشھرستان زندگ... دور عمھ شھیلھایاما مثل از فام...ادی ینم

 ... زبونھیب. محجوبھیلیخ...کرده
  
 
 
 ی چھ وقتیبرا!  بودیوذ ھم میالبتھ کم!! واقعا ھم طفلک بود! طفلک...یآخ:دمی پرسی فضولبا

 تا ١٠٠ پسرھا اگر نی داد؟ اینامزد داشت و قصد داشت عقدش کند بھ من چراغ سبز نشان م
 ! کنندی ھم فانوس روشن میکمی صد و ی سر داشتھ باشند،براریدوست دختر ز

 
  

 کار ی؟چیری گی مھ؟آماریچ:دیچند سالشھ؟ مادر خند... زبونھیب...یلیخ...آره: گرفتلجم
 !  دارهنامزد؟یدار

 
 

 .دمی پرسینطوریھم! داشتھ باشھ:گفتم
 
  

 تا خواھر داره ٣!  تا بچھ ن٤! دادمی حاج رضا نملیاگرم نداشت من تورو بھ فام: گفتمادر
 ی خونواده انی تو ھمچی بری کنیتو فکر م... ھمسن توئھشونیکیبچھ ...،دوتاش سن و سال دارن 

 ی می ماشاال ھمھ دور ھم زندگنامیا... گنی میزی چھی مونھ؟ھر کدوم یروح و روانت سالم م
 ی می از بچھ ھاش زندگیکی باغ دارن کھ دو تا ساختمون داره،تو ھر طبقھ و اتاقش خونھ ھی!کنن
 ھی بعد از چند سال،حاال خواستن تو تھران سرمادهیاز مادر زن رادمان بھشون ارث رس.کنن

 ی گذارھی کنن؟تو شھر خودشون سرمای نم دونم چرا تھرانو ولینم. خودشونی کنن برایگذار
 !گھیکنن د

  
 
 

 . پرسمی پسره نامزد دار بشم؟دارم سنشو منی خوام زن ایمگھ من م! نرگس خانوم:گفتم
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!  دونمیچھ م:  و گفتدی کشینی چکی شی خوش عطر را از قابلمھ درون بشقابھای سبزقورمھ

 نپرس کھ یزی پسره ازم چنی ھم در مورد اگھید! تو کارتو بکن...ستی نادیز... سال٢٩- ٢٨
 دی با ھزار امشیبدون اون دختره نامزد طفل... مردم حرمت بذارهی بھ زندگدیآدم با. شمی میعصبان

سرباز !  خوام بشنومینم!! نپرس نھالیزی چگھید:و بعد دوباره با تحکم گفت...نتظرشھو آرزو م
 خونھ یبرگشت! جمع و جور کن؟خودتوی آری نامھ شو در م،شجرهی گردی پسر زندار میجلو
 ؟ی خودسر شدیقبل
 
  

 !خودمی بخت و اقبال بنی گرفتم از ایباز داشتم آتش م. دوختم دوبارهلب
 دمی ترسیم. کردمیبھ شدت از نگاه کردن بھ او اجتناب م. فراخواندزیمادر ھر دو مرد را بھ سر م 

 .زدی بزند کھ دوباره اعصابم را بھ ھم بریمادر حرف
 
  

 بردم تا نمکدان را بردارم کھ دامون آن را بالفاصلھ بھ دستم شی کم نمک بود،دستم را پغذا
 ی دانستم کھ سادگیم. کردیحاج رضا ھاج و واج بھ او نگاه م.تشکر کردم اما نگاھش نکردم.داد

 . نشانش دھدی آنقدر علندی نسبت بھ من دارد نبایکرده و اگر حس
  
 
 
فقط !  مزه شده بودی بمی برازیھمھ چ! چھ خوردمدمیاصال نفھم.دمی نفھمچی آن ناھار خوشمزه ھاز

 . را بسوزاندمیآنقدر کھ شور شود و گلو! نمک بپاشممی غذای خواست رویدلم م
  
 
 

 خواستم زودتر جمعشان را یم. از خواب خمار شدمی شد،چشمھادهی چیی کھ در ظرفشوظرفھا
 . فرصت بودمکی کردم و مترصد ی پا و آن پا منیا.ترک کنم

  
 
 

 ..دی مرخص بشم اگھ اجازه بددیبا!  نرگس خانومدیببخش: قبل از من عزم رفتن کرددامون
 
  

 !نجای شھ ای مدای خوابم پی جاھیباالخره ...دی عجلھ؟شام بموننیکجا با ا: تعارف کردمادر
 
  

قراره با ھم در . دوستمشی برم پدیبا. شمیمزاحم نم. کنمیخواھش م: دوباره عذر خواستدامون
 !گھی فرصت دھی شاالیا.دعوتم خونھ ش...میمورد کار حرف بزن
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 خواستم زودتر یمن م.حرصم در آمده بود. دست داد از در خارج شدی معطل نکرد و با حاجبعد
 ...!پسره. چشمش نباشمی جلوگری کرد کھ دیشدستیاز او بروم او قبل از من پ

  
 
 

کجا؟امشبو :  را گرفتمیمادر جلو.دمی عدد ھفت نشست،مانتو و شالم را پوشی ساعت کھ روعقربھ
 ... بھ کمک دارهاجی احتیشاد... تو خونھ تنھاستییزندا... تونمینم: گفتم!  بموننجایا
  
 
 

 یفردا م...اوردمی مادر و دختر در ننیمن کھ سر از کار ا...مادرش ھست! داشتھ باشھ: گفتمادر
 !بره چھ خنمیآم اونجا بب

 
  

 ! ستی نیخبر...ایب: گفتم
 
  

 . زنگ زد و من عزم رفتن کردمآژانس
 
  

 . ماندن کندی از آن اصرار براشی کردم و اجازه ندادم مادر بی با حاج رضا خداحافظبعد
 
  

 بوق می پارک شده بود و راننده برایدرنگی سفدیپرا.از ساختمان خارج شدم . آمدمنیی پلھ ھا پااز
 م؟ی شھ با ھم حرف بزنیم: کردنیزد،ھنوز سوار نشده بودم کھ دامون سرش را داخل ماش

 
  

 خانوم؟: بھ طرف من برگشتراننده
 
  

 د؟ی کار داریچ: گفتم
 
  

 .می خوام با ھم حرف بزنیم:  را باال بردشیابروھا
 
  

 ... ندارمیمن با شما حرف: گفتم
 
  

 ؟ی شادهی شھ پیم: گفت
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 !نھ: کردندی دلم اب می توقند
 
  

 !کارت دارم!!  شوادهیپ: گفتدوباره
 
  

 ! خوردی کھ آدم منی زبون و محجوب بود؟ ای بنیا!  ادبی پروا و بی بچھ
 
  

 ... شھی مرید... خوام برم خونھیم!  بگونجای ھمی داریکار مھم: گفتم
 
  

 ستادمی رو پا وانجایمن دو ساعتھ ا! ستی منتظرت نیتو اون خونھ کھ کس: طرفم را باز کرددرب
 !نمتیتا بب

 . آژانس را حساب کردمی کنسلھی شدم و کراادهی حرف پیب. بود،خوشم آمدستادهی منتظرم انکھیاز ا 
  
 
 

 . بھ دامون زد و رفتی پوزخندراننده
 !دییبفرما: زدند،زل زدمی بھ چشمانش کھ برق میکی و در تارستادمی اشیرو بھ رو 
 یمادرت و حاج رضا م... شھی نمنجایا:ن برداشت و دستش را بھ سمت جلو اشاره دادچشم از م 
 ... تو محوطھمیبر!ننیب
 شده چارهی بنیقلبم از ھجوم خون و آدرنال... بودمی لحظھ انی کھ من چقدر تشنھ ھمچیوا 

 . بپردرونی کردم االنھ ست از دھانم بی زد کھ حس می ام منھیآنقدر در س...بود
 بھ زیچرا ھمھ چ. بودندنی و دلنشبای محوطھ چقدر خوشبو و زیدرختھا و گلھا... آمدی سبزه میبو 
  شده بود؟بای آنقدر زکبارهی
 یمن اما آھستھ قدم بر م.می را تند کرد تا از ساختمان خانھ دورتر شوشیقدمھا.در کنارش قدم زدم 

 .داشتم
 ...خانومنھال :ستادی ایدی درخت برید،زیبھ کناره راه کھ رس 
 بلھ؟: گفتم 
  شھ شماره تو داشتھ باشم؟یم: زدنھیدستانش را بھ س 
 ؟ی چیبرا!! رینخ: گفتم 
 !نیھم... خوام باھات حرف بزنمیم:گفت 
 ؟ی مگھ نامزد ندارن؟عھ؟شمایھم: گفتم 
 ...اما از تو خوشم اومده! چرا: دیخند 
 !چھ پررو بود 
 ؟ی کنی مانتیبھ نامزدت خ:گفتم 
 ...ستمیعاشقش ن...اما...دوستش دارم... کردهدایامزدمو مادرم برام پن!نھ: گفت 
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 دوره و نی ای پسرھای برایی مشکل گشازی عشق و دوست داشتن چھ دست آوکی تفکنیواقعا ا 
 مردم الس ی شود با دخترھای ملی دلنی؟ایخوب کھ چ!ستمیدوستش دارم اما عاشقش ن...زمانھ بود

 !ی احمقانھ ای و استداللھالی دال؟چھیستی عاشق ننکھی بھ بھانھ ای کنی و دوستیبزن
 کھ چشم و یمن با آدم...گفتھ باشم!  رو نزنی با من دوست باشنکھیحرف ا!؟یدوستش دار:گفتم 

 !چھ برسھ بخوام آشنا شم... زنمی حرف ھم نمی جنبھ حتیگوشش م
  ؟ی بخوام باھات آشنا شم چیلی خیلیحاال اگھ من خ: دی و کشدار خندقیعم 

 مگھ زوره؟!  شھینم:گفتم
 ... خوام باھات دوست باشمی میاصال زور...زور کھ ھست: گفت 
 ...ادی ی زورگو خوشم نمیمن از آدما!  مزهیچھ ب:گفتم 
 اش حھیرا: کردمی خورد و عطر تنش را حس می بھ صورتم مشی نفسھاکھی شد،طورکترینزد 

 ... و شکالت بودگاری سنی بیزیچ
 ؟ی گی میاد؟جدی یواقعا از من خوشت نم:آھستھ گفت 
 .. بشھ خوبیکھ چ: انداختمنییسرم را پا 
 ...  بھ ھم بزنم،باھامموی خوام نامزدیمن اگھ بگم ازت خوشم اومده و م:گفت 
  کرده؟یاون چھ گناھ...طفلک نامزدت: بدنم،آتش گرفتھ بودندیتمام سلولھا 
 یاون گناھ:  تندتر شدمیداغ شدم و نفسھا.س کرد را لممی آورد و بازوشیدستش را پ 

بھ زور ما رو با ھم . خواستیپسرعموشو م.ادی یاز من خوشش نم...ھیخودشم ناراض...نداره
 . کردی مھیبدبخت روز بلھ برون،گر... تو فشارهیلی اما اون خادی یمن ازش بدم نم...نامزد کردن

 ...ی طرفنی اای ھم بزن بعد بپس اول برو با اون بھ:دی در دلم درخشیستاره ا 
 در لحظھ خشک شده زی ھمھ چییگو. حرکت مانده بودمیب.دی انگشتانم لغزی رومیدستش از بازو 

 .مور مورم شد.دی آنھا کشیانگشتانم را فشرد و با انگشت شصتش رو.بود
 

 . شدمیداشتم آب م.دمی را پس کشدستم
  

 .و بعد فاصلھ گرفت...  یعنی...پس :گفت
  

 ... درباره ت ندارمی نظریچیھنوز ھ...نھ: گفتم
  

 ...شماره ت رو بگو: را در آورد و قفلش را باز کردلشیموبا
  

 . تونم بھت زنگ بزنمینم... شارژ ندارهلمیموبا:گفتم
  

 ...بذار شماره تو داشتھ باشم...گھیناز نکن د:گفت
  

 ...یتو ھنوز نامزد دار!  کنمیناز نم:گفتم
  

 ؟ی آری اما و اگر منقدری چرا اگھی خوام بھ ھم بزنم،دی میوقت.داشتھ باشم:گفت
  

 . زنم اگھ الزم شدیتو شماره ت رو بده من زنگ م: زدمپوزخند
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بعد دوباره در ...ولش کن!یچیھ.... کلھنیدختر بھ ا! ی کنی متیچقدر اذ!  بابایا:  کردیپوف
 خواد ی باھات حرف بزنم؟دلم میپس من چطور: صورتم خم شدی شد و روکی شب نزدیکیتار

 ... بدونمشتری خوام بیم... دونمی ازت نمیزی چادیھنوز ز...ھرشب باھات صحبت کنم
  

 ... زنمیگفتم کھ شماره ت رو بده بھت زنگ م: شدمی خام مداشتم
  

 و یبا آنکھ ناھار قورمھ سبز!  کھ بازدمش بھ صورتم خورد،چھ خوش بو بوددی کشیقی عمنفس
 سر خونھ میباز کھ رفت: دادی عطر می داد،برعکس بوی غذا نمیه بود،اما اصال بوساالد خورد

 ؟ی ھستینطوریچرا تو ا! اول
  

 ... تونمیمن نم...یتو متاھل: ارام گفتمیلیخ
  

 نیمن اشتباه کردم کھ دو ساعت ا... ندارهیبیع! باشھ: پشت شلوارش فرو کردبی را در جلشیموبا
اصال خاک بر ...رمی و من ازت شماره بگدیاری بفی تشری پام علف سبز شد تا جنابعالری زنییپا

 !!سر من
  
 ھیاما دو ثان...دیاز من رنج!  کرده بودمی روادهی زنکھیمثل ا. بعد راھش را کج کرد و دور شدو

نامزد  پر توقع است کھ با وجود یلی نداشتھ است چون خی معندنشی کھ رنجدمی رسجھی نتنیبعد بھ ا
 .ینی مقدمھ چی و بیآن ھم علن. خواست دوست دختر ھم داشتھ باشدیم
  

 ری آنقدر غشھی دانستم ھمیم.کاش آنقدر ناز نکرده بودم.ستادمی انی شب،مستاصل و غمگیکی تاردر
از ...اما دلخور شده بودم از خودم!  کھ نھمانیپش. شود و برودی شدم تا طرفم عاصیقابل تحمل م

 . جھت متھ بھ خشخاش گذاشتھ بودمی و بخودی بنکھیاز ا...کردارم
  

 می دوباره برامی کردم؟جرات نداشتم باال بروم و بھ مادر بگوی چھ مدی کھ آژانس رفتھ بود باحاال
آنوقت باز !!  کندی مچمی دارد و سوال پی دانستم بھ زور ھم کھ شده شب نگھم میم.ردی بگنیماش

 یارھی لباس زدنی الطلوع از دی عاشقانھ را بشنوم و صبح علی شب و نصفھ شب نجواھادیھم با
 . شومضی رخت پھن کن فواره مانند مستفیپرچم شده رو

  
 ی مانده بودم و نمرونی شب از خانھ بیکی بار بود کھ در تارنی اولی و برادمی ترسی منکھی ابا

 ی مدای پنی ماشکیالخره با.رمی مجتمع و دربست بگابانی بروم سر خدیدانستم چھ کنم،بھ ذھنم رس
 . داشتمیپول ھم بھ اندازه کاف.شد کھ مرا تا خانھ ام برساند

 مرا در آن حال دی ھم بھ من محبت داشت نبایاصال چرا دامون مرا تنھا گذاشت و رفت؟اگر ذره ا 
 ! رفتی گذاشت و میم
  

 دندی دی بوق زدند و وقتمی مدل باال برانیچند ماش. ستادمی جدول ادم،کنارهی کھ رسابانی سر خبھ
 ی کوچک و جمع و جورلی کھ اتومبلی اتومبنیاما آخر. و رفتنددندی دھم،راھشان را کشیمحل نم

 سمت ھ را بابانی پا و آن پا کردم و خنی و ھر چھ من استادی امی پای بود،جلواهیبود و سقف آن س
 شد و ادهی ھمھ سمجتر بود، پ کھ ازلی اتومبنانی از سرنشیکی.باال رفتم،دنبالم آمد و چراغ زد
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 چند یف:  دادی الکل میبو! برو گم شو: خشک شده بودمیاز ترس بر جا!  بھ طرفم آمدکراستی
 ؟!عسل

  
 غوی جغی جیروسپ:  زدیقھقھھ دھشتناک!  زنم ھای مغیاالن ج! یاشتباه گرفت: بھ عقب رفتمیقدم
 ؟یعنی باالتر ی بری رو میف...میدی کھ دمی بوددهیند
  
دوستش ھم از .دھانم خشک شده بود. بودمدهی چسبنی بھ زمیی خواستم پا بھ فرار بگذارم اما گویم

 گوشواره بود کھ در کیدر گوشش . بود و طاس بوددهی را تراششیتمام موھا. شدادهی پنیماش
 ی داشتند و من از ترس بر خود می چندش آوری ھاافھیھر دو ق.دی درخشی شب میکیتار
 را روشن و خاموش شی ترمز کرد و چراغھامی پای جلویدی سفن،سمندیحن یدر ھم.دمیلرز
 ... باالایب....نھال :کرد

  
بھ سرعت در کنار راننده را باز کردم و . باشمدهی ام را دی اسب منجییگو.دمی طرف سمند دوبھ

 باز و بستھ یفقط صدا.دمی کشیقی فرو کردم و نفس عمیسرم را در صندل.خودم را داخل انداختم
بعد از آن دامون کنار دستم نشست و . صحبت چند مردی و بعد صدادمی را شنلیشدن درب اتومب

 . زدتاستار
  

 خواستم ی خودم مالی کرده بودم کھ بھ خیعجب غلط. رفتی میاھیچشمانم س. درد گرفتھ بودسرم
 کوتاه یری مسیا ھم بری تاکسکی!! چی آن موقع شب دربست کھ ھنکھی غافل از ارمیدربست بگ
 . شدی نمدای پیدر آن حوال

  
 ...آره: گفتم.  من خم شده بودیرو:  چشمانم را باز کردم؟یخوب: گرمش مرا بھ خود آوردنفس

  
!  تو اتوبانفتمی بنجای آدرس رو اشتباه رفتم و دوباره دور زدم ازیشانس آورد: گفتدوباره
 ...وگرنھ

  
 ... بردنیداشتن منو م: گفتم

  
 

 ! بودنلیتو رو ببرن؟مست و پات...دنی ارزی رو کھ بھ لعنت خدا م نمنایا! ییچقدر تو ترسو: دیخند
  
 

 ...مردم از ترس!! بردنمیوا؟بھ خدا داشتن م:گفتم
  
 

 می براکی و کوهی آبمی کالنترکی نزدی نگھ داشت و از دکھ روزنامھ فروشی اگوشھ
 ... افتھیشما دخترا چقدر زود فشارتون م...فشارت افتاده فکر کنم...بخور...ایب:دیخر

  
 

 ... کردمیداشتم سکتھ م: دمی را نوشوهی از آبمیکم
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 شد ی نمینطوری االن ایاگھ بھم شماره داده بود...وارهیرنگت مثل گچ د... ت معلومھافھیاز ق:گفت
 .دیو بعد قاه قاه خند

  
 
 

ھمھ تون مثل ...ری بگیتو ھم از آب گل آلود ماھ:ردی خنده ام بگیری بیری بود در آن ھکینزد
 !دیھم

 کھ بھ تور می تا حاال ما چند نفر بودیعنیھمھ مون؟: را باال برد و بھ طرفم برگشتشی ابروکی 
  ھمھ؟می و االن شدمیشما خورد

  
 ...ھنوز ھول دارم!  سوال و جواب نکننقدریتو رو خدا ا... دونمینم: زدموهی بھ آب میلب
  

 ...دمیمن صدامو بر!  خوبلھیخ: گفت
  
 کم کار ھیمن : را بھ سمت داخل شھرک کشاند،گفتنی کھ ماشقھیبعد از چند دق. نگفتیزی چگرید

امشب ...یری بگنی ماشی کنم کھ بتونی ت مادهی آژانس پھی یجلو... تونم برسونمتینم...دارم نھال
 ...ببخش... کار مھمھی یر دارم برابا دوستم قرا

  
 ی مادهی باشھ پیھر جا آژانس! ممنون! ی خواستم تو منو برسونیمن از اولم نم: دمی را برحرفش

 ...شم
  

 ی نسبتچی با ھم ھیوقت... کار دارم دختر خوب؟خوبی شیچرا ناراحت م!  بابایا:دی جا پراز
  برسونمت؟دی چرا بامیستی و دوست نمیندار

  
 برام ی حتما باھات دوست باشم تا کاردی؟بایستی تو انسان نیعنیواقعا؟: از تعجب گشاد شدندچشمانم

 ؟یبکن
  

 ! رسوندمتیبھ خدا اگھ کار نداشتم م...اما خوب کار دارم...ستی نامینطورینھ ا: زدپوزخند
  
 
 یمرس...نگھ دار: گفتملی اتومبھی کرای تابلودنی نگاه کردم و بھ محض درونی بھ بنی پنجره ماشاز

 !از لطفت
  

 شدم و خواستم درب را محکم بھ ھم بکوبم و حرصم را ادهی را متوقف کرد و من پنی ماشی راحتبھ
 کرده بود ،چون در را محکم با ینی بشی را پیتی ننی چننکھی کنم کھ او زرنگتر بود و مثل ایخال

 ...ی زرنگیلیخ!! نیآفر: ھوا ماندیدستم رو.دستش گرفت تا نتوانم بھ ھدفم برسم
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 ی داراریاخت: در دستش بود،گفتنی داخل ماشرهی شده بود و دستگزی خمی نشی کھ در جاھمانطور
 ! احتماالیما رو دست کم گرفت...نھال خانوم

  
 .ی ذاشتی باز جاش میداشت:  عقب برداشت و بھ طرفم گرفتی را از صندلفمی بعد کو
  
 ولگرد کھ یاز پسرھا.مچ دستم را در ھوا نگھ داشت" پم کھ عمدا را از دستش بقافی خواستم کیم

 !  کندی خواست دلبری بودم،او ھم لج مرا در آورده بود و حاال مدهیترس
 

 یم!! یاونم ناز الک! ی کنی ناز میلیخ:در ھمان حال گفت. و آزادش کردمدمی را محکم کشدستم
 ! گمی میلیخدا وک... مثل تو رو ندارمیی دخترا؟حوصلھیدون

  
 ! نامزدتچارهیب! بھتر: گفتم

  
 کی با ھم در عرض زیھمھ چ. گفتنراهی فاصلھ گرفتم و شروع کردم بھ او بد و بنشی بعد از ماشو

 . و ملنگ بودمجیساعت اتفاق افتاده بود و من ھنوز از برخورد آن شبمان گ
  

 خواب آلود ییزندا.ختمیر را در سطل آشغال کی و کسی پاکت ساندی با دلخوردمی خانھ کھ رسبھ
 ! دختر؟تا حاال مادرت صد دفعھ زنگ زدهیکجا بود:  آمدرونیاز اتاق ب

  
 !اعصابم خرده! یی شد زندای چی دونینم: گفتمی حالی ببا
  

 !! زنگ بزن بھ مامانت کھ سر ما بردھی! حاال اعصابو ول کن:دی کشی اازهیخم
  

 ی برداشت و حسابدهیبوق اول بھ دوم نکش: تلفن را برداشتم و شماره خانھ مادر را گرفتمیگوش
 ی کار می چی دار؟تویدی رسی زنی زنگ نمھی ؟چرای آژانس نگرفت؟مگھیکجا بود:غرغر کرد

 ؟ی کھ چیعنی اوضاع؟نی با ای کنی ھم زندگی مجردی خوایم!  شدم از دستتوونھی؟دیکن
  
 

گم ... و اشتباه رفتھ بودری مسھیآژانس! ن انقدر سرم غر نزن توروخداماما: جوابش گفتمدر
 کی نورم کھ ترافدونی مچھیدور برگردون نبود مجبور شد تا آخر اتوبان بره و بعد بپ...میشد
 .دمی رسرید...بود

  
 ! دفعھ اول و آخرشھ...رمی گی نمنی دفتره ماشنی از اگھید: دی غرمادر

 
  برم بخوابم؟ی ذاریم! رینگ...باشھ: گفتم

  
 ...ریشبت بخ...برو بخواب:گفت

  
 یشاد:دمی بھ اتاق آمد،پرسییزندا. لباس شدمضی گذاشتم و مشغول تعوشی را سر جایگوش

امروز از جا بلند شد و راش بردم تا زخمش زودتر خوب ...بھتره خداروشکر:چطوره؟ گفت
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 تونھ ی گھ تا میدکترش م.د قدم راه رفت شھ امروز بھ زور چنی کنھ درد داره بلند نمی میتنبل.شھ
 تو چھ خبر؟!  نکنھی زخمش جوش بخوره و آمبولتا  راه برهدیبا
  

 دربست ابونی اومد منم مجبور شدم برم سر خری دھی آژانسنیا! یچیھ: را سانسور کردمدامون
! ھیکالنتر کھ دم ی اصلابونی الت و لوتا جلومو گرفتن،مجبور شدم بدوئم تا خنی تا ازرم،چندیبگ

 . از سرم برداشتندن،دستی رو کھ دیکالنتر
  

 و ی محجبھ و چادرگھید... شدنیکیھمھ با ھم ! گھی دنھیھم: سرش را با تاسف تکان دادییزندا
 تونھ ی می تو ھر لباسی ھر کسنایبھ چشم ا! ستنی نصی خراب از ھم قابل تشخی و دختراییمانتو

 ...نای کنھ با اریخدا آخر و عاقبتمونو بھ خ... کاره باشھنیا
  

 م؟ی بھش بگیچ...نجای اادی یمامان فردا م:دمی تخت دراز کشیرو
  

خودم درستش !  داره؟تو نگران نباشیچھ اشکال... گمیراستشو بھش م:  حق بھ جانب گفتییزندا
 . کنمیم
  

 کی را کھ بھ شکل یمی کوچک و قدچراغ خواب. تخت نشستمی راحت شد و دوباره روالمیخ
 رونشیب. گشتم،ھمانجا بودلمی بھ دنبال موبافمی سرم روشن کردم و در کی بود، باالینیمجسمھ چ

" انای احنمی را چک کردم تا ببمیغامھایپ.صفحھ کوچکش روشن شد.آوردم و دکمھ آن را فشار دادم
با شتاب صندوق . ناشناس خشک شدی شماره ای نزده باشد کھ چشمم رویزی چی مسجمیاسامان بر

بھم ... کھ باھاش اس دادم بھتنھی ھملمیشماره موبا: نوشتھ بودی را باز کردم،کسدهی رسیغامھایپ
 ی نم،سراغتمی کنم،زنگ نزنیتا دو روز صبر م.شماره ت رو برداشتم.کارت دارم...زنگ بزن

 .دامون. بشملی بھت تحمام خویچون نم.رمیگ
  
 

 را برداشتھ و با آن بھ لمی اجازه موبای طرف ناراحت بودم کھ بکیاز . کردی داشت پرواز مقلبم
 خوشحال شدم کھ آنقدر طالب من گری دی خودش زنگ زده تا شماره ام را بردارد و از طرفلیموبا

  کرد و آنی متمی اذزی چکیاما . باز اصرار دارد کھ با من دوست شودیاست و با آن ھمھ بدقلق
 . نامزدش بود کھ ھنوز حل نشده بودھیقض

  
 دامون او را ی نبود؟اگر بر خالف حرفھایی جدانی بھ ای و راضدی رسی دخترک از راه ماگر

 شی ساختم چھ؟واقعا پسرعموی رابطھ او خانھ می ھارانھی وی ام رویدوست داشت و من با دوست
 چیھ!  دانستمی دروغگو بود؟نم پسر ھوسباز وکی دروغ بود و دامون نھای ھمھ اای خواست؟یرا م

 . واقف نبودماتشی و اخالقاتی شناختم و بھ روحیبھ عالوه آنکھ او را اصال نم! ستم دانینم
  

 . شدمی منتظر گذر زمان مدی آمد و فقط بای از من بر نمیکار
  

  چھاردھمفصل
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 یی دستشونی بھ ای دستھی خونھ؟نی تو ای کنی کار میچ! نھال!! ادی ی می گندیاووف چھ بو_

 ! سر راهیشده مثل توالتھا!توالت بکش
  

 . نگفتچی نشست و ھشی و سرجادی لب برچییزندا
  

 ... شورمشیخودم امروز م!  شده مامانزی ده؟شامھ ت تیکو؟کجاش بو م:گفتم
  

بھ اتاق خوابش .  اش را باز کردی مبل انداخت و گره روسری چادرش را لولھ کرد و رومادر
 ! سالم عمھ:  آمدی سالم کردن شادیصدا.رفت

 
 چھ خبر شده؟! خدا بد نده!  جانیسالم شاد:  مادر گفتیصدا

  
 !عمل داشتھ:دمی ھوا وسط اتاق پری بمن

  
 ... عمل زنان داشتم: دنبالھ حرفم را گرفتیشاد

  
 وا؟چرا؟: با تعجب گفتمادر

  
 ستیک!  نرگس جانیچیھ: ھمزمان وارد اتاق شدیی تخت نشست و زندای بھ زحمت رویشاد

 ...داشت کھ عمل کرده
  

 اما مگھ خونھ نجای ادی کھ اومددی کردی خوب کاریلیخ! قدمتون سر چشم:دی دوباره پرسمادر
 خودتون چش بود؟

  
 ی بمی خواستن ما ھم چون باباش نبود،مجبور شدی نامھ متیرضا! محمود نبود: دوباره گفتییزندا

 ...می عملش کنتنامھیرضا
  

  بود؟یچھ عجلھ ا! گشتی از سفر بر مدی ذاشتیوا؟خوب م: دی با سماجت پرسمادر
  

 عمل شد ی کرد اورژانسیزیخونر...دی ترکستاشی از کیکیخوب : دادحی با حوصلھ توضییزندا
 ،ھمھی شناسیبرادرتو کھ م...نجای امشیاری بمی شھ،گفتی محمود نگران ممیدیما ھم د...نرگس جون

 .. و نفھمھ بھترهنھینب! کنھیش چرا چرا م
 کرد اما نگاھش عمق ی ممانی تماشادهیرنگ پر. الغر شده بودی رنگ بھ رو نداشت و حسابیشاد 

 . بودیگری دی جاییگو! نداشت
  

باور آن ھمھ دروغ .حق ھم داشت.کامال معلوم بود کھ قانع نشده است. نشستی کنار تخت شادمادر
 .پشت سر ھم، سخت بود

  
  جون؟ی شادیحاال خوب_
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 ...از روز اول بھترم! ستمیبد ن...آره: دی نالیشاد

  
 گھ؟ی نھال دشی پدیھست: گفتیی رو بھ زندامادر

 ھم کھ تلفن الیو! می شمالمیبھ محمود گفت... خوب شھی تا شادمیھست: سرش را تکان دادییزندا 
 ...نداره چکمون کنھ

  
 را رو نکند اما بھ زبانم زی ھمھ چیی و زنداستی قابل اعتماد نادی مادر زمی خواستم بگویم
 . شودعی خواستم ضاینم! چون مادرم بود.امدین
  

 ... عاجلیشفا...ی زود زود خوب ششاالیا: تکان دادی سرمادر
  

 . رفترونی تشکر کرد و بییزندا
  
دوباره راه . قدم برداشت،و نشستیکم. را گرفتم و از جا بلندش کردم تا راه برودی شادی بازوریز

 . کردی برنج را آبکش مییزندا.می رفتییرایافتاد و با ھم بھ پذ
  

 رفتم و آنجا را یی آنکھ مادر دوباره غرغر را شروع نکند،با پودر و برس بلند بھ دستشویبرا
 . آمدم و شلوارکم را عوض کردمرونی کھ راحت شد بالمیخ.دمی سابیحساب

  
 

 چھ خبر نھال خانوم؟:استفاده کرد و خودش را در اتاق انداخت و در را بست از فرصت مادر
 
 

  چھ خبر؟یچ: گفتم
 
 

 نجان؟ی ای واسھ چی شھرزاد و شادی دونیتو م! راستشو بگو:گفت
 
 

 !ییبھت گفت کھ زندا:گفتم
 
 

 ... کنندمی رو قایزی از محمود چنایمحالھ ا!راستشو بگو! نشد! نھ:گفت
 
 
  گفتم؟ی مدیچھ با... داده بودریباز مادر بھ من گ! یوا
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 عمل زنان یشاد...از خودشون بپرس... دونمینم:دمی کششانمی پری را برداشتم و بھ موھابرس
 شد،تا بھ سی دفعھ لباسش خھی داشت و دیدل درد شد.ششونیمنم بودم پ. کرده بودیزیخونر.داشتھ

 ... عملش کردنکینی تو کلیبعدشم اورژانس. زدی مغی ،از درد داشت جمشیدکتر برسون
 
 

 ی برمیتو ک... خوبلھیخ! کھ راستھشاالیا! دهی نشنیزایبھ حق چ: را باال دادشی دوباره ابردھامادر
 ؟یگرد

 
 

چقدر بگم کھ از حاج رضا . و منم راحتمنجاستی اییفعال کھ زندا...ستیمعلوم ن: باال زدمی اشانھ
  کنم؟ی تونم تو اون خونھ زندگیم من گھیاد؟ھان؟دی یخوشم نم

 
 

 ی میمردم چ! تک و تنھا.ی کنی زندگی مجردنجای ذارم تو ایمن نم:  سرش را تکان دادمادر
 گن؟؟

 
 

 !بھ درک!!  خوان بگنی میھر چ: گفتم
 
 

 . رفترونی و بدی کشیی پر سر و صدانفس
 
 

 . کرد و رفتی بعد خداحافظیقیدقا
 
 

چقدر دوست داشتم دوباره . دامون را خواندمغامی را دوباره باز کردم پلمی موبایامکھای پصندوق
 .می دستھایرد انگشتان داغش رو:  گذاشتھ بودیادگاری می آن شب براییگو...نمشیبب
 
 

*** 
 
 

انقدر در آن دو روز با خودم حساب و کرده بودم و ... با دامون نداشتمی روز گذشت و من تماسدو
 بود و بھ آن ی جدیلی نامزدش خھیقض.دی کشی مغزم داشت سوت مگریکلنجار رفتھ بودم کھ د

از . زن با من ھم دوست باشدکی توانستم قبول کنم کھ با داشتن ینم. شد از آن گذشتی نمھایآسان
 .دی تاھلش چشم پوشھی شد از قضی اما نمشی و طلب کردنھایی پروایخوشم آمده بود،از ب او
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 ام اما باز ی کھ موافق دوستمی و بگورمی رفت تا شماره اش را بگی ملمی لحظھ دلم سمت موباھر
 . شدمی ممانیپش
 
 
 ی و قدم زدن در محوطھ با شادیی زندای سرم را با حرفھاشتریب. شدمالشیخی سخت بود اما بیلیخ

 .گرم کردم
 
 

ھ  پاشنی کرده بود و کفشھایظی غلشیآرا.دمی و شوھرش را دھی قدم زدنھا،نعمنی از ھمیکی در
 بھ ما ییشویدست در دست مرد جوان و ر. کردیبلندش تلق تلق در اثر برخورد با آسفالت صدا م

 !! خواست مثال پز دھدی نھال؟ میخوب...سالم: شدکینزد
 
 

 .نی کھ خوشبخت بششاالیا! گمی مکیتبر...سالم:گفتم
 
 

 سرش ی زده بود و شالش آزاد روی رژ قرمز رنگیشاد.دی چرخی شادی نگاه زن و شوھر روبعد
 . باد رھا بودری در مسشانشی و پردهی ژولیبود و موھا

 
 

 ! مھمونمونھیچند روز...مھییدختر دا: گفتم
 
 

مگھ : شده بودپی کشی موھای اش برد کھ محکم رویاسی خوشرنگ ی را بھ سمت روسردستش
 ؟ی؟برگشتی خونھ مامانت و آقا اعتمادینرفتھ بود

 
 
 چند ھیاما ! چرا:جم گرفت و بھ شوھرش کھ چشم بھ دھان من دوختھ بود نگاه کردم لشی فضولاز

 ...نای امیی با زندانجای اومدم ایروز
 
 

 ! فضول بودچقدر
 
 

 ...سالم برسون...مزاحم نشم:دیخند
 
 
 . رد شدی شوھرش انداخت و تلق تلق از کنارمان با فخرفروشی بازوریبعد دست ز 
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  کردن ھنره؟گھ؟شوھری بود دی کنیا: خنده زدری زی پقیشاد
 
 

 ! دخترهنی چھ ھنرمنده ایدیمگھ ند!! معلومھ کھ ھنره: دمی را کشلپش
 ینطوری مردا انی انھیھم.لنگ شوھرن... کننینطوری ایخاک بر سر دخترا:دیقاه قاه خند 

 . ای کشونن تا اونور دنی کنن و دختره رو می و ازدواج رو مسخره مرنی گیخودشونو م
 
 

 ی با زاوی دوست ندار؟توینکھ خودت با زاوش نبود:می نشستی سکو کنار ساختمانکی یرو
 ؟یازدواج کن

  
 اومده منو یکی کنم کھ ی افتخار نممینطوری اگھیاما د! دوست دارم: جا بھ جا شدشی در جاناراحت

 سقف ھی ری و اروپا ھمھ با ھم زکای تو آمرست؟ی کھ ازدواج نزیمگھ چھ خبره؟ھمھ چ! گرفتھ
 ومدیاگرم خوششون ن.سای رن کلیبعدش اگھ خوششون اومد،م!  ازدواجی کنن بی میزندگ

 . کھستی نینطوریا!  کنن و خداحافظ شمایجمع م چمدونشون رو
  
 تونھ مجرد ی کھ آدم نم؟تھشی باالخره تھش چ؟خوبیباز تو حالت خوب شد بلبل شد: گفتمھی کنابا

 .بمونھ
  

نھ . کنھیآدم بھ وقتش با آدمش ازدواج م!ستی کھ ھنر نیمتیاما شوھر کردن بھ ھر ق...آره: گفت
 ...می ازدواج کنای رد شد بدوئھ دنبالش و بگھ بی ھر کنکھیا
  
 د؟ی حرف ازدواج رو نزدچوقتی ھی تو و زاویعنی: تعجب گفتمبا
  

 خودش بگذره و ی حاضر نشد از رندگ اونی وقتمی بچھ تفاھم ندارھی سر ی؟وقتی چیبرا! نھ: گفت
 آدم ممکنھ تو نی ازم نگرفت،ازدواج باھاش درستھ؟ایرفت خودش رو گم و گور کرد و سرغ

 می از زندگگھیمن د! ی دونیتو نم! نھال!نھ...دوران سخت دوباره بعد از ازدواج ھم تنھام بذاره
 ینم...یلیخ. فکر کردمیلی بودم خدهی چند وقتھ کھ عمل کردم و رو تخت خوابنیتو ا...دمخطش ز

 دورانو باھاش داشتم اما اون بھ درد ادامھ نیاتفاقا بھتر!  کردم،نھیگم اشتباه کردم کھ باھاش دوست
 از پول،از کادو از محبت و رفت و آمد. کم برام نذاشتیی خدای تو دوستیزاو. خورهیدادن نم

،خراب شد،از کارش زد اومد برام  مامان وسط جاده کرج بودمنی با ماشی روز وقتھی یحت!
 ی مورد نمھی نیاما تو ا. آشنا و ھمھ خرجش رو ھم خودش دادرگاهیبوکسورش کرد و برد تعم

 ازدواج ندارم ی برایمنم عجلھ ا...ھیمال دوست...ستی نیازدواج...منم زورش نکردم! تونھ
 ی رو انتخاب نمیشتنم زاو ھمھ دوست دانی برسھ کھ بخوام ازدواج کنم، با ایروز اگر ھم...واقعا

 ھم یلی کھ ختشی بعد از شخصھیخوب . منو تنھا گذاشتمی دوره زندگنیتریچون تو بحران...کنم
 بھم گفت باھاش بھ ھم بزنم اما من رو ازدواج باھاش حساب یلیمامان خ.مھمھ برام روشن شد

 بھم حال بیچون عج.دوست داشتم باھاش خوش بگذرونم. سر اون بھ ھم بزنممنکرده بودم کھ بخوا
 !بیعج! دادیم
  

 ! حالھ حالتو گرفتنیھم: سرش زدمی توآرام
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 دیبا... کنمی بھش فکر نمگھیفقط د! ستمی نمونیاالنم پش...خوب کردم: نشاندمی بازوی تویمشت

 ! کنمیکمرنگش م... باشھینطوریا
  

 بھ خودش آمده بود و سرش بھ سنگ خورده ی زودنی بھ انکھیاز ا... عاقالنھ بودی شادیحرفھا
 شوخ و شنگ یاز شاد.دی رسجھی کرد و بھ نتلی و تحلھیچھ عاقالنھ مسالھ را تجز.بود،متعجب شدم

 . بوددیو خوش گذران بع
  

 ؟ی شی شھ باھاش دوست مدای پیاگھ کس: گفتم
  

 دهی پسر اھی راحت دوست شدم چون از نظرم یلی خیبا زاو! قیاما با تحق...آره:  را خاراندسرش
 اون یلی چون خدمیشا... شماره داد،منم معطلش نکردمی شاپ اومد دنبالم و وقتی کافھیتو .آل بود

 ھی زم باشھ و بھ دردبخور باشھ بای اگھی دسیاما اگر ک... دونمینم.دمیروزا تنھا بودم،بھش چسب
 کھ نھ؟چرا !  کنمیرابطھ رو شروع م

  
 تو رختخواب کھ دوباره اروی ھمھ دردسر باز برو با نیبا ا!! یحقا کھ پوست کلفت: بھ او زدمی اتنھ

 !یفتی روز بنی بھ ایمجبور ش
 ... امتحانش کنمادی ی بدم نمارزهیسرش بھ تنش ب! خفھ شو نھال:دیخند 
  
 ؟ییخدا: روشنش نگاه کردمی بھ چشمھارتی بھت و حبا
  

 . دمی رو داره،معلومھ کھ بھش پا ماقتشی دوستش دارم و لنمیاگر بب:دی غش خندغش
  
جواب ...ی شیتو آدم نم!! کوفت!!مرض: از جا بلند شدم و دستم را بھ طرفش گرفتمتی عصبانبا

 ھیتو بھ !  تومی برایب...پاشو...پاشو. انقدر بھش سخت گذشتھچارهی ب؟اونی دی می رو چییزندا
 ..ی کنیکالغ نرم رحم نم

  
 ! رم جلوی دفعھ با مطالعھ منیا...ستی نامینجوریا: از جا بلند شدی را گرفت و بھ سختدستم

  
 !!ی اوونھیتو د...ی تو رختخواب؟منو نخندون شادی ری مارویبا مطالعھ با :دمی بلند خندی صدابا
  

 ندارد و ھر ی اعتقادشی دانست کھ بھ حرفھای خودش ھم مدیشا. نگفتچیھ... فقط لبخند زدیشاد
 . عوض شودمشیلحظھ ممکن است تصم

  
 ی را رویشاد. واقعا خوشمزه بودییدست پخت زندا.دی رسی کتلت از آشپزخانھ بھ مشام میبو

  درست کنم؟اریماست و خ: رفتمییمبل نشاندم و خودم بھ کمک زندا
  

 !آره قربون دستت: گذاشتسی را درون دی کتلت سرخ شده اییزندا
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 بھ یعنی! امدی کھ دوباره گند نزنھ اما دلم ندی رو جمعش کنی شادنی تو رو خدا امی ذھنم آمد بگوبھ
 شد ی نمگری کرد،دی فکر می دختر مثل شادکی یوقت! دانستندی داشت؟خودشان میمن چھ ربط

و ... خواست رقم نخوردی آنطور کھ خودش می شادندهیآ...اما خوب... عقلش حساب کردیرو
 . ختم نشدنجایھ اب شیماجرا

  
 شتری بیحت. بردمیاز مصاحبت با آن دو لذت م.می و حرف زدمی خوردی چای از شام ،سھ نفربعد

من و مادرم ...جالب بود!  تا من و مادرممی ھمفکرتر بودییانگار من و زندا. با مادرمینیاز ھمنش
  کند و من ھملشانی خواست تحمیاو اعتقادات خودش را داشت و م...می در حال مبارزه بودشھیھم

 ما وجود نی و سرد بی پوستری زی مبارزه اشھیھم. رفتمی بار نمریاعتقادات خودم را داشتم و ز
چون ھر دو ... نداشتی دور باطل بود کھ برنده و بازنده اکی!دی رسی مچی بھ ھشیداشت کھ انتھا

 .دی جنگی متریشده بود و قو مجھزتر ھایمبارز بر سر حرف خود بودند و مبارز کوچکتر تازگ
  

اما . بودندشھیمثل ھم: بھ نوک انگشتانم نگاه کردم.دمی تخت دراز کشی خستھ و متفکر روشب
 .دمی کشیقینفس عم.داغ شدم دوباره... برخورد آن شب ھنوز در ذھنم بودریتصو. کردندیگزگز م

  
 آنکھ بھ صفحھ ی بردم و بورشیبھ طرف آن .دمی را شنلمی زنگ موبافی ضعی صدانی حنی ھمدر

 بلھ؟:اش نگاه کنم،دکمھ سبز را فشردم
  

 ؟یچرا زنگ نزد...دامونم...سالم: گفتییصدا
  

 . گفتن نداشتمی برایحرف... خوب...سالم:دی تپی می از شادقلبم
  

 ؟یخوب:گفت
  

 ؟یتو چطور...ستمیبد ن: خشک شده بوددھانم
  

 ؟ی زنیچرا زنگ نم.خونھ دوستمم! ستمی بدک نیا:گفت
  

 ...یآخھ تو متاھل...ھر چقدر با خودم کلنجار رفتم نتونستم: را گفتمراستش
  

 .ستمیمن متاھلم اما متعھد ن! نشد! گھینھ د: گفتی بلندنچ
  
 . شورش را در آورده بودگرید
  

  شد؟ی با نامزدت چفتیتکل:گفتم
  

 ھ؟یمگھ چ...ھست! الی خی ب؟بابایتو ھنوز تو فکر اون:گفت
  
 دونم یمن نم!  بھ خدای رو داریلی؟خی چیعنی: گفتمشیی و خوش اشتھای از خودخواھتی عصبانبا

 ...ی سر دارری رو زگھی دیکی ی وقتی با من دوست شی داریچھ اصرار
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 خوام تا روز عقدم جاست فرند ی کار کنم؟میچ.خوب ازت خوشم اومده:دی خندآرام
  داره؟یاشکال....میباش

  
 در ی خوای تو میعنی.ستمیمن ازوناش ن... کن آقا پسرم؟بسی باشیچ: از حرصدمی متکا کوبیرو

 ؟یآن واحد با دو نفر باش
  

 م؟ی بذاررون؟قراری بی آیفردا م... شھی پشت تلفن نمنیبب! نھ!  منزیعز! نھ: دی کشیقی عمنفس
  

 . شھینم!کار دارم : گفتم
  

 کار واجب ھی.ی آریتو ھمھ ش نھ م. بھ حرفام گوش بدهرونی بای بارم کھ شده بھی یبرا: گفت
 .باھات دارم

  
 مینی خواستم ببی بودم،مداریکار واجب کجا بود؟اما چون خودم ھم تشنھ د! دروغ نگومی بگوخواستم

 بھ دمی ترسی بودم و می کھ آنقدر از قرار مدار گذاشتن با پسرھا فراریمن! ستیحرف حسابش چ
 یمرد. بردمی لذت مداری دی برای مسخره شوم،حاال از اصرار مردمیبایخاطر ظاھر نھ چندان ز

 ! آن ھم بھ شدت.راغب بودم. در نوع خودش بھ چشم من جذاب بودھک
 

 ...شھی ھمی بار براھیاما ! باشھ:گفتم
  

 ... آم دنبالتیم: گفت
  
 ... سر قرارامی یخودم م!  ھایاین! نھ نھ:  ترس گفتمبا
  

 چرا؟: گفت
  

 ھیصادق... کننی پرس و جو میھ...می من برگشتم خونھ پدردنیفھم!  ھامون فضولنھیھمسا: گفتم
 ... رهی خوره باال می کھ پلھ میی ھمونجاسی پاساژ گلدیرو بھ رو

  
  خوبھ؟٦ساعت . آمیم... پرسمی اونجاھا رو اما مستمی بلد نادیز:گفت

  
 ...خوبھ: گفتم

  
 ...دلم...دلم...نمتیبب خواد ی دلم میلیخ:  کرد و گفتیمکث

  
 "فعال...نمتی بیم: حرفش تمام شودنگذاشتم

  
 . را قطع کردمی بعد گوشو
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 مرد کی منطق بودم کھ با ی بنقدری ایعنی؟یمن چھ کار کرده بودم؟شده بودم شاد.دی جوشی مدلم
 از کجا گری دامون دنیا... و خوش خوشانم باشد؟خدا رحم کندفتمی راه بابانھایمتاھل در کوچھ خ

 ی کند و احساسات مرا قلقلک می در نظر من جذاب جلوه منقدری روزھا انی شد و چرا اشیدایپ
 ھد؟د
  
  

 بھ تره بار حتاجمانی مادی خری براییزندا.حالم بھ خودم نبود. آتش نشستھ بودمی صبح انگار رواز
 را یکس! بودشھوی ھم آنقدر بھ خاطر دردش مسکن خورده بود کھ بیشاد.رو بھ رو رفتھ بود

 . بخواھمی و حداقل ھمفکرمی او بگوینداشتم تا از راز درونم برا
  

 دانستم اگر با او تنھا شوم و مالقات کامال ی مدیشا. نرفتنای رفتن ی برایری گمی بود تصمسخت
حس . بودم و از دامون خوشم آمده بودیاحساسات. توانم از بندش رھا شومی نمگری باشد دیخصوص

 ...اما... ھم مشکل دار بودی کردم او با محمدرضا و سامان و زاوش کامال فرق دارد با آنکھ کمیم
  

 زی می رونھی انیی بودم پادهی خردای را کھ جدیشیلوازم آرا. بودمی راضشمیاز آرا.ستادمی انھی آمقابل
ر بابتشان جواب پس  بھ ماددی نبانکھیاز ا.چقدر از داشتنشان خوشحال بودم. ولو کرده بودموتریکامپ

 . بودمیبدھم ھم راض
  

 را بھ تن دمی بلند و مدل جدیمانتو. با دوستم قرار دارم٦ گفتھ بودم کھ ساعت ی و شادیی زندابھ
 سرم مرتب یشالم را رو. مشخص کندشتری کمرم را بیکیکردم و کمرش محکم بستم تا بار

 . زدمرونی را برداشتم و بفمیک. کردمدی رژلب را تجدگری دور دکی.کردم
  
 

  خانوم؟ی ری مھیصادق!  نفرھی! ھیصادق:  داد زدی خطی تاکسنی اولراننده
  
آنقدر . گرفتمی جای چادری عقب کنار خانمی صندلی کردم و بعد با اشاره اش رودیی تکان سر تابا
 ...می مرد زندگنی قرار با اولنیاول. داشتم کھ متوجھ اطرافم نبودمجانیھ
  

 . کردی و لذتش را نصف مدی لنگی کارش می جاکی بود اما زیرانگشو
  

 ...نبود.بعد با چشم بھ دنبالش گشتم. را حساب کردمھی شدم و کراادهی پدانی طرفتر مآن
  

 : و انواع و اقسام متلکھا را نوش جان کردمستادمی پاساژ ای بھ رورو
  

 می طورھی...شیآخ_ره کفشمو بھت بدم؟ شما_! یتو کھ منو مرد! آخ –... لباتو بخورم!جوووون
 خدا رم؟بھی چند لحظھ وقتتو بگھی تونم یم_! دهیاوووف چقدر مال_!! یفدات کالغ زاغ_! شد

 !!ستمیمزاحم ن
  

 ؟ییالو؟دامون؟کجا: شماره اش را گرفتم. شدمی کالفھ مداشتم
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 ؟یچرا کالفھ ا! پشت سرت: گفتکی و رفت و آمد و ترافی آن شلوغانی در مشیصدا
  

 و پی بھ ت،چقدری آبنی و شلوار جدی کوتاه سفنی کتان آستراھنیپ.ختیقلبم فرو ر.دمشی و ددمیچرخ
 شود؟چند سال از ی مری و چشمگی دانست در آن لباسھا آنقدر خواستنیاز کجا م. آمدی مکلشیھ

 . دادیسنش کوچکترش نشان م
  

 دستم را در دستش اری اختیب:دیچی عطرش در مغزم پی بو؟یچطور: آوردشی را پدستش
 ...خوبم: گفتم. آمدی در مغمیداشت ج!محکم!فشردش.گذاشتم

  
 

 . طرفنیاز:آرام بھ دنبال خودش کشاند. را رھا نکرددستم
  

 ی منورای شاپ ایداشتم دنبال کاف: صبر کرد تا شانھ بھ شانھ اش قرار گرفتم؟ی کردریچرا د: گفتم
 ...ایب!  جلوترهایزون مانتو فروش کم اھی.گشتم

  
 .ھول شده بودم از حرکات نا بھ ھنگامش.دی تپیقلبم باز م. گرمش مرا سوزانده بوددست

  
 نھ؟یی پانیا: را از دستش در آوردمم،دستمیدی پاساژ مھتاب کھ رسبھ
  

 ؟یستادیچرا وا...ایب...آره: و بھ طرفم برگشتنیی پلھ را رفت پاکی جلوتر رفت و یقدم
  
 ری بگنوی اایمثل خارج: را بھ طرفم گرفت و گفتشیبازو.میچشم در چشم شد. رفتمنیی پلھ را پاکی

 ! نجاتتھسمونیر...نیی پاایو ب
  

 ! حاال دختر خانوم؟موندهیدیکجاشو د: دیخودش ھم خند... ی دارییعجب رو:  در چشمانشدمیخند
  

 شاپ دنج و ی کافکیسمت راست .می شدری انداختم و با ھم از پلھ ھا سرازشی بازوری زدست
 ! از او من وارد شدم عمدا کھ بھ او بفھمانم خانمھا مقدمندشیپ.کوچک بود

  
نفس گرمش . و گرد را از نظر گذراندمی دو نفره چوبیزھایھاج و واج م. حرف بھ دنبالم آمدیب
  خوبھ؟تارهیاون گوشھ کنار اون گ: گوشم گفتریز
  
 .می داده شده بود،جاخوش کردھی تکواری کھ بھ دی و بزرگی چوبتاریر گ کردم و کنادشیی سر تابا
  

 آمد و نتریی شانھ ام نشست و بعد پای آمد و رومی لبھای بھ رومیشانی پی گرم چشمانش از رونگاه
 ! دانم کجا گم شدینم
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آرام . گذاشتمزی می ام رونھی سی و خودم را جمع و جور کردم و دستم را جلودمی کشخجالت
 ...دمتی کھ دیمثل روز اول...یخوشگل کرد:گفت

  
 ...مثل امروز...  وقتایبعض! نھ: گفتم؟ی کنی مشی آرانقدری اشھیھم:گفت... یمرس:گفتم

  
 بھ خاطر ؟فقطی کنی ناز منقدریچرا ا: جلو آورد و انگشتانم را لمس کردزی می را از رودستش

 اد؟ی ی ازم خوشت نمای نامزد دارم؟نکھیا
  

 ادی خواستم زینم... درست نبودنیا!  دادم؟نھی ھمان اول کار خودم را لو مدی گفتم؟بای مچھ
  رفت چھ؟ی کرد و در میاگر با نامزدش ازدواج م. شومرشیدرگ

  
  بود؟یحاال کار واجبت چ...یگفتم کھ متاھل:گفتم

  
  کنھ؟ی متتی خونھ خودت؟حاج رضا اذی سوال بپرسم؟چرا برگشتھی:گفت

  
خودم دوست ! نھ: نداشت از اختالفات من و مادر و شوھرش مطلع باشدی شدم،لزومسرد

 ! ستیدرست ن... دست و پاشونمیباالخره اونا تازه ازدواج کردن و من جلو...ندارم
 
 شھ بھش اعتماد یھ؟می حاج رضا چھ جور آدمنمیبب...چھ با مالحظھ! کالیبار: گفتی حالت خاصبا

 کرد؟
  

 . شناسمشی نمادی اما من زستی نیآدم بد: گفتم
  

 ... کنمی زندگدنی خریکی و بابام شری کھ حاجیتو خونھ ا... تھرانامی خوام بیمن م:گفت
  

  بھ من چھ؟نیا! خوب:گفتم
  

 .می کنی و با ھم زندگمیای در بیی ھر دو از تنھایگفتم اگھ دوست داشتھ باش: را عقب بردسرش
  

 دھم و خودم ی راحت بھ او پا میلی کرد خی کرد؟فکر می میدر مورد من چھ فکر! شدمیعصبان
 !!؟ھرگزی نامزدکی کنم؟آن ھم با وجود ی ممشی تقدیرا دو دست

  
 کار ی دونم چیم؟نمی من کیتو فکر کرد: شودی ام باز و بستھ مینی بیحس کردم پره ھا. کردماخم

 باز و آزادن کھ نقدری ھمھ شون ای تھرانی دخترایتو فکر کرد! ی ازم توقع دارنقدریکردم کھ ا
  کنن؟آره؟ی زندگدی کھ از راه رسیبرن با ھر پسر

  
 ی میچرا عصبان!  خوبلھیخ:دی کاوی صورتم را با تعجب می گرد شده بود و اجزاچشمانش

 ... خوامیمن معذرت م!یدختر تھران... کردمی؟شوخیش
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 ی منیدار:  گرفتمی روی کم سن و سال منو را جلوی بلند شدم و در ھمان حال پسرکمی جااز
 !  آوردم براتوند؟منویر
 

 ...می کنیمنو رو بذار برو صدات م! نھ آقا: نشاندمی دستم را گرفت و مرا سر جادامون
  
 ! دهیازت بع!  نھالی ریچھ زود از کوره در م:  بعد آھستھ گفتو
 

 !ی بزنی بھ ھر کسدی نبا روی حرف؟ھری دونستی منویا! ی پرروئیلیتو خ:گفتم
  

 ! بپرونم جو عوض شھیزی خواستم بھ چیم... کردمیشوخ: شدرهی لبخند زد و بھ چشمانم خآرام
  

 !بفرما! جو عوض شد: گفتم
  

 ؟ی خوری میچ: صورتم گرفتی را جلومنو
  

 لکیم: نوشتھ شده بودند را خواندمی را با حرص گرفتم و کلمات را کھ با خطوط فانتزآن
اسپرسو،قھوه : گرم نوشتھ بودیدنی نوشری زی گالسھ،پرتقال گالسھ، در ستون بعدک،شکالتیش

 ...  ونویترک ،کاپوچ
  
 قھوه ھی!  دونمینم:آخر سر گفتم. آوردمی کدام بھ جز قھوه سر در نمچیاز اسم ھ. شده بودمجیگ

 . خورمیاسپرسو م
  

 ... خورمی شکالت مکیمن ش! تلخھ ھا:دی را از دستم قاپمنو
  
 .  بعد پسرک را صدا زد و سفارشمان را بھ او گفتو
 

 زی مری اما من انگشتانم را زردی آورد تا دستم را بگشیدوباره دستش را پ. بودمی عصبانھنوز
 .پنھان کردم

  
 

 ھیاما من فقط ...ی گیراست م! یستیتو ازوناش ن...اشتباه کردم! بابا! باشھ:دی کشیقی عمنفس
 ...  گفتم کھیزیچ
  

  بود؟یکار واجبت چ! بسھگھیکھ جو عوض شھ؟د:گفتم
  

 !ی کھ تو حالمو گرفتمی کنی خواستم با ھم زندگیم! گھی بود دنیھم: گفت
  

  ھست؟ی اگھیحرف د...یجوابتو گرفت...خوب:دمی را ناخن کشزی مگوشھ
  
 ! نھ:  غرور گفتبا
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 رمید... برمدیمن با:دمی سر کشکسرهیقھوه داغ را . قھوه و گالسھ مان را اوردشخدمتی پپسرک

 ...شده
  

 با ھم آشنا شتری خواستم بیم...لتھیھر جور م: زد گفتی درون آن ھم می را با نکشی شکھی حالدر
 .ی ندارلی تماادیکھ تو ز...میبش

  
 !پس خداحافظ: رفتموا
  
 
 
 
 
 ی لعنت متمام وجودم حرص شده بود و بھ خودم. آمدمرونی شاپ بی جا بلند شدم و از کافاز

نفسم . خوردی اش را میدنی نوشی نشستھ و بھ آرامی صندلی کھ رودمیاز گوشھ چشم د.فرستادم
 ھی صادقدانی مکی و ترافی بعد در شلوغیگرفت و راھم را کج کردم و از پلھ ھا باال رفتم و لحظات

 .دمحل ش
 
 ؟یقرار داشت!ی شدگریچھ ج! نھال خانوم! بھ بھ_
 
  

 ...حوصلھ ندارم...یولم کن شاد: دمیغر
 
  

 ؟ی کارش داریچ! ولش کن: پچ پچ کردییزندا
 
  

 از آن زتری قرارم خاطره انگنی کردم اولیفکر م. و افسرده بودمنیغمگ. اتاق رفتم و در را بستمبھ
 .باشد کھ نبود

 
  

 .دمی و خوابدمی تخت دراز کشی نخورده روشام
 
  

 ! نھایدو بھ شک بودم کھ جواب دھم ...سامان بود: ام از جا پراندمی زنگ گوشیصدا
 
  

 بلھ؟: زدمای را بھ دردلم
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  ؟یستی و نی از چت رفتن؟چرای نگیخوب:  گفتیی آشناشی کم و بیصدا
 
  

 ...گرفتارم...آخھ...خوب: بند آمده بودزبانم
 
  

 م؟ی شھ ھمو ببنیم:گفت
 
  

 ...رونی آم بیبرن باھات م.. موندگارننجای ایچند وقت...میمھمون دار! فعال نھ: گفتم
 
  

 !پس خبر از تو...باشھ:گفت
 
  

 . کرباس بودندکیھمھ شان سر و تھ !  کدامشان را نداشتمچیحوصلھ ھ. را قطع کردمیگوش
 
  

*** 
 
  

 ی اونجا زندگی خوای میتو چطور:ختی اعصابم را بھ ھم ری مادر زنگ زد و حسابصبح
 دیبا... شدموانھید! از دست اوالد!  خدایا!! ی مجرد بگردی خوای می چی؟برایکن

 ! دونم و توی من می رفت برنگردتییزندا.یبرگرد
 
  

 شھیھم. شدمی نمشی نوحھ ھا و ضجھ موره ھافیواقعا حر. جوابش فقط و فقط سکوت کردمدر
 یآنقدر با تن باال! کلمھکی یحت!  نتوانم حرف بزنمگری کرد کھ دیھمان اول کار خلع سالحم م

 . بافت کھ من الل شومی بھ ھم مسمانی آسمان و رشیصدا
 
  

 یچ: کردی را مرتب می داشت ساک شادییزندا.دی کشی را کھ گذاشتم،سرم داشت سوت میگوش
 شده؟نرگس بود؟

 
  

ون  گردم تو ای بر نمرممیمن بم!  گھ برگردی کارش کنم؟میچ! یی م کرده زنداوونھید...آره:گفتم
 .خونھ
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 زور بگھ کار نکھیاما ا.ی دونھ شھی یکیتو ...حق داره! مادره: تکان داد و گفتی سرییزندا
 خواد چرا شوھر یاگھ تو رو م...ارمی یمن کھ سر از کارش در نم! دونم واال ینم! ستی نیدرست

  کنھ؟ی خواد چرا ولت نمیکرد ؟اگر نم
 
  

 ؟ینی بیم!  بگونویھم:گفتم
 
  

 گرید. اشافھی شده بود قزادیمثل آدم. کرده بودی مختصرشی را شانھ زده بود و آراشی موھایشاد
 ی اگر دقت میعنی. نداشتیدر نشستن ھم مشکل. توانست درست راه برود و دوال دوال نباشدیم

 متوجھ حال او و ی کسی نگاه سطحکیاما با . بودهضی کھ مری متوجھ شوی توانستی میکرد
 .شد یماجرا نم

 
  

 .فتھی بابی تا آبا از آسایب!  چند روزھی خونھ ما ایپاشو ب: را گرفتیی حرف زنداالھدنب
 
  

 ... برگردم خونھ خودمدی کھ با؟باالخرهیآخھ تا ک:گفتم
 
  

 ی می فکرھیبعدش . راحت باشھ از بابتتالشیبذار مامانت خ! ایحاال پاشو ب: کرددیی تاییزندا
 ...میکن
 
  

 د؟ی گردی برمیشما ک:گفتم
 
  

 ... بھترهیشاد... فرداشاالیا:گفت
 
  

 ییگو...دیچی پی دامون در گوشم میدر خواب مدام صدا.دمی خوردم و خوابیمسکن. داشتمسردرد
 ای خواب بودم کھ دری ھامھین.دی رسی بھ گوش مای او از سمت دری بودم و صداای درکینزد

 کلفت و پر مو بھ سمت یی دستھای رواهی بزرگ و سیانگشتر...اهی سزی شد و ھمھ چیطوفان
 نالھ ام از یآنقدر کھ با صدا...نالھ کردم. خون را حس کردمیشور.دھانم خورد یصورتم آمد و تو

 .دمیخواب پر
  
 
 

 ری زشی و مثل ھمان چند ماه پردی خواستم تا در آغوشم بگی آن لحظھ فقط وجود مادرم را مدر
 . ام دھدیگوشم آرام حرف بزند و دلدار
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 .جواب ندادم.شماره سامان بود. خوردی زنگ ملمی عرق بودم و موباسیخ
 
  
 . دوباره بھ خواب رفتمو
  

  پانزدھمفصل
 
  

سرم را کج کردم .دیچی بلند پی شاسی مشکنی ماشکی پدال گاز فشرد و مقابل ی را روشی پایشاد
بذار !  رونایا:دی خند کرکریشاد.دو پسر جوان خوش پوش در آن نشستھ بودند.نمیتا راننده اش را بب

 ! بزشون کنم
 
 
  ون؟ی آقاشاالیکجا ا: آورد و رو بھ آنھا گفترونی بنی ماششھی بعد سرش را از شو
 
 
:  انداختھ بود،گفترونی داشت و مانند ورزشکارھا آن را از پنجره بی درشتی از آنھا کھ بازویکی

  مھمون ما؟ایمھمون شما 
 
  

 !شما! مقدمنونی موقعھا آقانجوریا! معلومھ:دی دوباره خندیشاد
 
  

  ازگال؟نی با امی بر؟کجای گی میچ: زدمشی پھلوبھ
 
  

 اومد سھ یاگھ م! ومدی خر امروز نیدای لنیا! نی حسابنایازگل کدومھ؟ا: اوردنی را داخل ماشسرش
 .می کردی می حالییتا
 
  

 ون؟ کن سولوقایکجا؟فرحزاد : سرش از پشت دوستش خم کرد پشت فرمانراننده
 
  

 !ستنی آشنا ماشنا نادهیفاصلھ ش ز! کن: گفتیشاد
 
  
 !ادی ی خوشم نمنایمن از!ول کن تو رو خدا :  اعتراض گفتمبا
 



 160 

  
 و یدی مالنقدری ای واسھ چیستی نسیاگھ دنبال ک! زھرمار تو ھم: را با دکمھ باال زدنی ماششھیش
 !گھی دمی تور کنمی؟اومدی زدپیت
 
  

 ! عقب مونده ھانی اینھ برا! کردمشی آراینجوریمن ھم:گفتم
 
  

 خوب؟...می ذاری خوب نبودن،قالشون منی کنی چمینی ببمیحاال بر... ذارهی ھم میچھ کالس:گفت
 
  

 یزی چای بروم رونی گنده بکلی ھیلھای دوست ندارم با آن گورچی دانستم کھ ھی نگفتم اما میزیچ
 . نداشتمی ھم احساس بدادی زیاما با بودن شاد.معذب بودم.بخورم

 
  

 یوقت. نشدمادهیمن اما پ.دی پررونی بنی از ماشیشاد.می توقف کردموناری رستوران سی تابلومقابل
 چھره یعنی. ھفت خط بودندیھای افعھی از حد شبشیب. از خودم متنفر شدمدمی آن دو را دکلیھ
ر داده ی ھا گقھی عتنی چرا بھ اید شانی دانستم ایآنوقت من نم. زدی مادی را فری بندوباری بشانیھا

 !ی خوشگذرانیبود برا
 
  

  بشھ؟ی تو کھ چی مونگال نشستنیع...گھی شو دادهیپ:  درب طرف مرا باز کردیشاد
 
  

 !من حوصلھ ندارم...دیای بدی شام بخوردیشما بر: گفتم
 
  

االن ! پاشو...یستیعقب مونده کھ ن...اری در نی بازعی ضانقدریا:  گوشم کردکی سرش را نزدیشاد
 . کننیمسخره ت م

 
  
 کوکتل بود کھ دنبال ھم سی رشتھ سوسکی ھی شبمرخی از نشانیکی کلیھ. آمدمرونی اکراه ببا

 . خواھم بھ او نخ بدھمیالبد فکر کرد م.دیاو ھم بھ من خند. خنده ام گرفتاری اختیب. شده بودفیرد
 
  
 مانی پشی چم،مانندی شده نشستفی مفروش پشت سر ھم ردی از تختھایکی ی و رومی کھ رفتنییپا

 کھ بھ یھمان.کنارمان جا گرفتند!! آنھا ھم با خنده و مزاح. گوش کرده امیبودم کھ بھ حرف شاد
خودم را . چندش آور بودمی عطر خوشش ھم برایبو. کنار من نشستمی بود،آمد و مستقدهیمن خند

 .کردم و شالم را سفت بستم جمع
 .اصال دوست نداشتم اسمم را بداند! مایش:شما؟ گفتم! ساسانم:م گفت گوشریز 
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 کرد کھ انگار یآنقدر راحت با آن مرد خوش و بش م. مشغول صحبت و خنده شدیکی با آن یشاد

 . شناسدیطرفش را صد سال است کھ م
 
 

 ...میپاشو بر! بسھ: زدمشی بھ پھلوی اسقلمھ
 
 

 چرا اونوقت؟! ھی خجالتیلی خقتی رفنیا:  گفتی رو بھ شادساسان
 
 

 ! شھیدرست م...دفعھ اولشھ!  ندارهیبیع: قھقھھ زدیشاد
 
 

 می را بھ لبھازشیو بعد چشمان خمار و ھ...  کنمیخودم درستش م: گفتی صحبت شادھم
  شام؟ای ونی؟قلی دارلی میشما چ:دوخت

 
 

 ... کدومچیھ!ممنون: گفتم
 
 
 رون؟ی بی با ما اومدیپس واسھ چ! نشد! گھینھ د: بلند شد و کنار دوستش نشستی کنار شاداز
 
 
 . را بپوشم و از ھمانجا فرار کنممی خواست کفشھایدلم م. شدت معذب شده بودمبھ
 
 

 ! کشم اولی مونیمن قل... ستزهی کم پاستورھی دختر عمھ من نیا: جواب دادمی بھ جایشاد
 
 

 ...گل خانومخوش!  چشمیبھ رو:دی خندمردک
 
 
 کرد،آن شب قرار است ی دانست فکر می گفت کھ ھر کھ نمظی خوشگل خانوم را چنان غلنیش
 !فتدی بی اتفاق خاصنشانیب
 
 
 زدند ی مقی عمیپکھا!  و درازکیھر سھ بھ آن لولھ بار. داشتمی را کھ آوردند،احساس خفگانیقل

 ی میشاد. کردم و از جمعشان فاصلھ گرفتمیسرفھ ا. کردندی فوت مگریکدیو دودش را بھ سمت 
 ! چسبھی عجب مبیدوس:گفت
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 یدستانم را رو. نشستمیشانی پی رویعرق سرد!ناگھان خشک شدم. ھمان حال چشم گرداندمدر
 رهی تخت رو بھ رو نشستھ بود و خیدامون رو.دمی مشت کردم و بھ پارچھ آن ناخن کشمیمانتو

 . کردی نگاھم مرهیخ
 
 

با .زل زده بود بھ من.دوباره دقت کردم.فکر کردم اشتباه کرده ام!گری دامدیدر ن. حبس شدنفسم
 از ھم باز شد شیلبھا.دھانم قفل شده بود. شدی ابروانش پنھان مریھمان چشمان گرد و نافذش کھ ز
 . پوزخند شدھیشب. طرف رفتکیو از دو طرف کش آمد و بعد بھ 

 
 
 ی را روشیزانو.ز جا بلند شد و بھ طرف تخت ما آمدا.خشکم زده بود. دانستم چھ کار کنمینم

 ...سالم:دیتخت گذاشت و خودش را بھ طرفم کش
 
 

 د؟ییبفرما: گرفت و گفتیگری را بھ طرف دانی لولھ قلیشاد. نتوانستم جوابش را بدھمیحت
 
 

 دوست پسر نمی خواستم ببیم! اومدم تماشا. نداشتمیکار خاص: بھ من انداخت و گفتی نگاھدامون
 ! با اجازه.دمی کھ دھینھال خانوم ک

 
 

 . کنار تخت گرفت و رفتی اش را از پشتھی تکبعد
 
 

و ...  کنمیخفھ ت م: با لج گفتمیرو بھ شاد. شدندرهیبا تعجب بھ من خ! یکی و ساسان و آن یشاد
 ھی! دامون:مدی و بھ دنبال دامون دودمی را لنگھ بھ لنگھ پوشمی ، کفشھادمی پرنییبعد از تخت پا

 ...لحظھ
 
 

چون خودم پسش زده بودم و نخواستھ بودم کھ با . زدمی مشی رفتم و صدای دنبالش مدینبا" قاعدتا
 کرد ی خواند و وادارم می او می بود کھ مرا بھ سوی و سرکشی قویروی دانم چھ نیاما نم.او باشم

 . در رابطھ آن سھ نفر ندارمیی دھم کھ من جاحی توضشیبرا
 نی ھمیبرا.جا خوردم. دور از انتظار بودگری جانم گفتنش دنیجانم؟ ا: آرام بھ طرفم برگشتیلیخ 

 . در آمدم و لبخند زدمیاز در دوست
  

 !نجای منو آورده ای شادنیا.ستمی ننایمن با ا:گفتم
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 تو ؟باالخرهیچرا ھول کرد! ندارهیعھ؟؟خوب بھ من ربط: شلوارش فرو بردبی را در جشیدستھا
 . کھ مثل بشکھ باد کردهاروی مثل اون یکس.ی باشی با کسی دارازیھم ن

 
 
آن ظاھر ! اما نھ. کندی من گذشتھ و فکر بد درباره ام نمری ذوقم خورد،فکر کردم از تقصیتو

 !  حرف نزن زدنای بھش گفتم با ایھر چ... دارهری احمق تقصی شادنیا:گفتم. بودھیقض
 
 

 تو بھ من ربط زی چچی بھ من داره؟اصال ھی چھ ربطنیم ا دونینم! یحرف بزن...خوب باشھ:گفت
 . دختر خوبستمی کس تو نچیمن ھ. دست خودتھارتیاخت.نداره

 
 
 دهی کشیعنی.بھ دنبالش رفتم. رستوران رفتی بعد راھش را کج کرد و بھ سمت درب خروجو

 ...دامون:شدم
 
 
 ! بد نکنالیخ! ستایوا..دامون:  زدمشیدوباره صدا.سرش را برنگرداند.رد شدم. پل رد شدی رواز
 
 

 ؟ی مورد تو؟مگھ مھم؟دری بد؟در مورد کالیخ:ستادی پل ایرو
 
 

 ستم؟ین: کردی فرو مزی تی کلمھ از حرفش بر دلم خنجرھر
 
 

 ! نھگھید: را تا بھ انتھا رفتپل
 شده یخال از دستش داده بودم،دلسرد و ی راحتنی بھ انکھیاز ا. بزنمھی گرری بود ھمانجا زکینزد 

 .بودم
 
 

حال کھ .می اتفاق متوجھ نبودم چقدر تشنھ توجھ و محبت اونی قبل از اییگو. شناختمی را نمخودم
 ی اش روحم را می تفاوتی و بی محلی قرار گرفتھ بودم و آن اتفاق افتاده بود،بشیرو در رو

 .خراشاند
 
 
 . بودمی و عصبشانیپر.ردش کردم. بودیشاد. خوردی زنگ ملیموبا. ھمان راه آمده برگشتماز
 
 
 دوره اش کرده یساسان و دوست شاد. خواستم ھر سھ شان را کتک بزنمیدم،می تخت کھ رسبھ

  بود؟ی شد؟اون کیچ:دنم،گفتی بھ محض دیشاد.دندی خندیبودند و با ھم م



 164 

 
 

 ! کسچیھ:  نشستم و گفتمیکنار
 
 

 !  شناخت کھیتو رو م!!  چاخانیآ: دی خندیشاد
 
 

 . با ھم بودن بھ ھم زدنی چند وقتھی ؟البدی کارش داریچ!  بابایا:دی خندساسان
 
 

ھر . تخت نشستمی رمق روی و بلی می ھمانطور بگری ساعت دکی. نگفتیزی چگری دیشاد
 و خوش یی بزن دررو؟چقدریچقدر ھوسباز! بکشمادی فری خواست سر شادیلحظھ دلم م

 ؟ی بولھوس؟چقدریگذارن
 
 

 کرد و ھم مرا با خودش بھ ی کھ مثل چاه بود و ھم خودش را غرق و گرفتار می ای ھم بولھوسآن
 . کردی ماهی کشاند و روزگارم را سیتھ آن م

 
 

 آنجا بھ یحالم از غذا. جوجھ سفارش داده بودمی خودش برالی بھ میشاد. را کھ آوردند،لب نزدمشام
 . کرده بودی و عصبری کھ مرا ھم درگ سبکسرانھ اشی و رفتارھایاز شاد. خوردیھم م

 من کھ آنقدر با او فیح. بلند نشدشی جاد،ازی نکشانی با آنھا قلگری دور دکیتا شام را نخورد و  
 بود کھ آنقدر در برابر آن دهید. او صفت نداشتنکھیاما مثل ا. رفتمیھمراه بودم و ھمھ جا دنبالش م

 یی شوم و تنھادچند بار خواستم از جا بلن. آوردی خودش نمیدو نفر معذبم و چقدر پکرم اما بھ رو
 خواستم راننده ی و برھوت چطور مکری در و پیدر آن جاده ب!  شدیبھ خانھ برگردم اما نم

 ی ممی برایگری وقت اتفاق دکی شد و ی اوضاع بدتر مدیشا. کنم؟خطرناک بوددای پیمطمئن
 . کردمی تحمل مدیپس با.افتاد

  
 چتھ؟: کنارم نشستی تمام شد،شاد کھی کشانیقل
  

 ی پدر تو و منو با ھم در مستمی من ننھی زنھ خونھ تون ببیاالن مامانم زنگ م!  زودترمی برایب:گفتم
 !آره

  
 ونیفشارم افتاده از بس قل!  توی ترسی عمھ منیچقدر از!  خوب بابالھیخ: گفتیدی القبا

 خوب؟.می نبات بخورم بعد بریی چاھی دم،بذاریکش
  

 !بجنب!!  وجب چھ ده وجبھیآب کھ از سر گذشت چھ : تکان دادمیسر
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 از ما خوشش تیی دختر دانکھیمثل ا: ساسان از ھمانجا بلند گفت. نزد آن دو برگشتی خوشحالبا
 ! اسمشم کھ دروغ گفت...ومدهین
 

 ؟ی او تھ نشستیمن برق دارم خوشگل خانوم؟کھ رفت:دی رو بھ من پرسبعد
  

 زوره؟! گھی دادی ینم! ادی ی خوشم نمیوقت: را نگاه کردمشیفتم و سرتاپا ری غره اچشم
  

مورد پسند ...چقدر بد شد!  بابایا: زد کھ تا تھ حلقش را نشانمان دادی قھقھھ اساسان
 !! شرمنده...نبودم

 
 . منتظرمرونیمن ب! یشاد: را بھ پا کردممی جا بلند شدم و کفشھااز
  

و بعد رو بھ آنھا ! صبر کن...اومدم: گذاشت و از جا بلند شد ی را کنارشی فنجان چایشاد
 !  بودیشب خوب...دست ھر دو تون درد نکنھ!ممنون:کرد

 
 را شانی تخت ولو بودند و پاھای بودند رودهی کشانی دو مرد جوان کھ حاال از بس خورده و قلھر

 ...زنگ بزن! متینی بیم: دراز کرده بودند،گفتند
  

 کھ یوقت. را زد و من با شتاب خودم را داخل آن انداختمریدزدگ. رفتمنی از او بھ طرف ماشزودتر
 . و دود فضا را پر کردانی قلیپشت فرمان نشست بو

  
  ازشون؟یتو بست نشد؟خوش گذشت؟حاال شماره گرفت:گفتم

  
 دو یکیواسھ  فقط نایشماره کجا بود؟ا! نھ بابا: را بھ حرکت در آوردنی استارت زد و ماشیشاد

 بود اومد یاون پسره ک!! بچھ پررو! یراست: آمدرونیبعد راھنما زد و از پارک ب! ساعت خوبن
  شد؟دی دفعھ رنگت مثل گچ سفھیاونجا و 

  
 ی بود؟دوست پسر گرفتیک! ی مردی میداشت... منم باور کردمیتو گفت...آره: گفت!  ی کچیھ:گفتم

 ؟ی گیبھ ما نم
  

 ! کارش بھ منیچ! نامزد داره... حاج رضا ستلیبود؟فامدوست پسر کجا : گفتم
  

 متاھل ھمھ شون دوست دختر یاالن مردا!  دارهیچھ ربط! داشتھ باشھ: را باال انداختشی ھاشانھ
 !شیکیتو ھم ...دارن

  
 ...ستمیمن شوھر دزد ن! اونا رو بھ من نبند:گفتم

  
 ی باھاش دوست مادی ی خوشش میکی کدومھ؟آدم از یشوھر دزد!  نھالیشعوری بیلیخ: گفت
 و شیچونی پیم! لی دو تا بھ قول تو گورنیاگر م بھ درد نخور بود مثل ا! البتھ با مطالعھ! شھ

 ...گھی دی ریسراغش نم
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 !  یو چھ حوصلھ ا!  داشتیتیچھ ظرف. مار ھفت خط بودی کھ شادالحق

نده ات را ھم خرجش  اگر خی و احساسات کھ نھ حتی خوش بگذرانیکی ھر روز با نکھیا
 . ماندی نمی عشق بھ ھنگام باقی از وجودت برایزی چگری،دیکن
  
 

 . دامون را از دست داده امگری فکر کردم کھ دنی را ندادم و تنھا بھ اجوابش
  

 مرا ی شادلی موبازی تیصدا. آه حسرت بار نبودکی شباھت بھ ی ام خارج شدم بنھی کھ از سینفس
تمومھ ... خواد بخورتتیم.نرگس عمھ ست! ایب! اوه اوه:آن را بھ طرفم گرفت.بھ خود آورد

 ...گھید
 
  
 ...ی دردسرھی ماشھیھم...ی شادیری بمیا: حرص گفتمبا
 
  

 ! بغلشبی مرداکو رو گذاشتھ تو جارویبھ من چھ مامانت ردتو زده؟ماشاال اون :  کرداخم
 
  

 الو؟مامان؟: گرفتم را با اضطراب بھ دست تلفن
 
  

 ..یرونی بیشھرزاد گفت با شاد... دختر؟دلم ھزار راه رفتییکجا:دی خستھ بھ گوشم رسشیصدا
 
  

 ...نگران نباش. خونھمی رسی ممیدار: گفتم
 
  

 یاز خونھ ما رفت.ی م کردچارهی کار کنم نھال؟بیمن از دست تو چ:دی ھق ھقش بھ گوشم رسیصدا
االن تو اون ... دخترزمی از دست تو بھ سرم بری چھ خاک؟آره؟منی خودت ول بچرخیکھ برا

 گفت کھ دلمو یزی چھی خانوم امروز زنگ زد و الیل.یمجتمع خراب شده انگشت نما شد
 ...یکاش اوالدم نبود!آخ ... دختریا...سوزوند

 
  

! بسھ...مامان: دمی ،اتفاق افتاده بود،نالشی ساعت پمی کھ ھمان نیانی و خستھ از جرافسرده
 دیمگھ من با.بره بھ درک... خانوم غلط کردهالی کنم؟اون لی کار میمگھ من دارم چ...توروخدا

 رم؟یازون اجازه بگ
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 یتو دلت برا!  مادردنتیدق کردم از ند...ایب...شمی پایب... شم نھالی موونھیدارم د: نالھ کرددوباره
  رفت؟ادتی شھ؟منو یمن تنگ نم

 
  

 شیمن ھم دلم برا.مادرم بود. کند اما حق داشتیی خواست مظلوم نمایم.رونیب را فوت کردم نفسم
 !  نکنھیگر...امی یم! باشھ:تنگ شده بود

 
 
 ای امشبو بھی.ی خودم باششی خوام پیم. خونھ ماارتتی بگو بی شاد؟بھی ای میک: کردنی فنیف
 .دلم برات تنگھ.شمیپ
 
  

 گفتم مرا برساند ی بھ شادی خواستم نروم اما وقتیم.شی ھاھی کرده بود با گرکی را تحراحساساتم
 .دیچی پشیایخانھ حاج رضا،بھ سرعت داخل اتوبان ن

 
  

 ...ھیاعصابم خط خط! دعا کن مامانھ بھم نپره...امشب واقعا داغونم: گفتمفقط
 
  

  باھاش حرف بزنم؟ی خوایم: دست دور گردنم انداختیشاد
 
  

 یھ...حرف من برات باد ھواست... توئھریھمھ ش تقص! بابابرو : را از دور گردنم برداشتمدستش
 مارستانیب.منو بگو باھات ھمھ جا راه افتادم! بھ اون دو تا عنتری بوددهیچسب.می گم پاشو بریم
 ! بنداز منو تو ھچلینطوریاونوقت تو ا.مطب ...کینیکل
 
  

 یم... کنھی متتی اذنقدری دونستم عمھ ایخوب من چھ م...دیببخش...یآخ: را نوازش کردصورتم
 . بده بھتری گنقدری کردم ایاما فکر نم! دونستم ھا

 
  

بدبخت . فاتحھ م خونده ستگھی ددی دنایاون پسره ھم کھ منو با ا: را از دستش دور کردمصورتم
 !شدم

 
  

 خواستم یم..ی آشنا ببنھی دونستم قراره اونجا یخوب من چھ م: پشت چراغ قرمز تزمز کردیشاد
 ...رنی گی و اون حالتو منی ایحاال ھ.میشبو با ھم خوش باش امھی
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آنقدر .شمی شروع کردم بھ پاک کردن آرای و با دستمال مرطوب شاددمی کشنیی سرم را پای باالنھیآ
 . سوختی کھ پوستم مدمی کشیمحکم دستمال را بھ صورتم م

 
  

بھ سرعت . بودستادهی ایمادر کنار درب ورود.می ربع بعد مقابل مجتمع بودکی کھ سبز شد،چراغ
  جان؟ی شادنیکجا بود: چشم دوختی شد و بھ شادکینزد

 
  

 .می شام بخورمیرفتھ بود!  عمھمی بودرونیب: گفتیالی خی با بیشاد
 
  

 من شیجاش پ! نگران نباش... بودیعال: جواب دادیخوش گذشت؟ شاد: مادر قرمز بودچشمان
 ! کنھ بھ خدایدست از پا خطا نم...ھینھال دختر خوب...امنھ

 
  

 بخواھد سرزنشم کند و بھ جانم غر بزند،داد و گریبا خودم عھد کردم اگر بار د. شدمادهی پنی ماشاز
 . خواھم کردادیفر

  
 امشب یحاج:مادر چادر نمازش را از سر گرفت. شدم و از پلھ ھا باال رفتمشی حرف ھمپایب
نھال؟ ... بموننجایتو ھم. مونھ ی می دور روزیکی.لشی فامنی ھمشیرفتھ شھرستان پ...ستین

 بلھ؟: سر برگرداندمنمی بی را نمی حاجافھی آن شب قنکھیخوشحال از ا
  
 

 دختر کھ مجرد تو ھی ی بودن برارونی موقع شب بنی تا ای کنیتو فکر م:دی قرمزش را مالچشمان
  کنھ،درستھ؟ی می خونھ زندگھی
  

 ی موونھیدارم د. تو ھم خستھ شدمی کنترل کردنھانیاما از!  دونمین نمم:  را در آوردممیمانتو
 .یریمچمو بگ...ی زنی و اونور زنگ منوری ایھر روز دار.شم

  
 تونم ولت کنم بھ ینم... مادرمھیمن ...دوستت دارم نھال: آمد دستم را گرفت،نرم و مھربانانھجلو

 دونم ی نمیستی نیوقت.ی باششمی خواد پیدلم م.ی و رفتیمنو ول کرد... شمیامون خدا نگرانت م
  صاحابی تلفن بنیھمھ ش ا! فتھی برات نی گم کھ اتفاقیھمھ ش دارم ذکر م. کار کنمی چدیبا

 ...ادی ی ازم بر نمنی جز ایکار...دستمھ
  

حواسم بھ خودم ھست بھ .. بزرگ شدمگھیمن د! نرگس: نوازشش پاسخ داد و دستش را فشردمبھ
 ؟ی ترسی می نکردم پس از چی کار اشتباھچوقتی ھی دونیھ متو ک...خدا

  
 .ھمھ ش...شتھیھمھ ش فکرم پ... دونمینم: را تکان دادسرش
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 چھ دیاما با.ری جا و دست و پا گی اش مادرانھ بود و از نظر من بینگران" عتایطب. نداشتمیجواب
 ھی توانستم گری کردم؟مگر می میچی کردم؟چقدر اعتراض و سرپی می کردم؟چقدر سرکشیم

 . کرده بودمی سال با او زندگ٢٣.بچھ اش بودم...رم؟خوبی بگدهی را نادشیھا
  

*** 
  

 خانھ فن کوئل نداشت کھ خانھ را یمیساختمان قد. خراب شده بودیکولر آب. بودی گرمبعدازظھر
 یتھای شخصیھا گذاشت حرفی کھ نمی ای جاروبرقیھم از گرما ھم از صدا.کالفھ بودم.خنک کند

 ! ھامی ببنلمی فھی می اومدیحاال ما بعد از نود بوق...خاموشش کن! مامان: داد زدم. را بشنومالیسر
  

 بلند ی با صدادهی بردهی رفت و بعد برییرای اعتنا بھ من بھ کارش ادامھ داد و بھ سالن پذی بمادر
پس خبر .؟ینی بی تو مھی چ مزخرفیزای چنیا! بگم ماھواره رو جمع کنھدی رضا بانیبھ ا:گفت

 دی رسی از سکانسھا بھ صحنھ ایکیدر ھمان لحظھ .دهی حساسش رسی بھ جاھاالینداشت کھ سر
 کھ بھ شانیلبھا. بودختھی بھ ھم آمشانی شده بودند و نفسھاکی نزدگریکدی و پسر جوان بھ دختر کھ

 رفتم و دکمھ یاز جا بلند شدم و بھ طرف جارو برق.دمی گفت کھ نشنیزی شد،پسرجوان چکیھم نزد
 .آف را فشردم آن ھم با پا

  
 چتھ؟: با تعجب گفتمادر

  
 .شھیاالن تموم م.. خاموش کننوی اقھی دقھی نمی بی مالیدارم سر:گفتم

  
 ھ؟یحاج:بھ مادر نگاه کردم.دی بھ گوش رسفنی زنگ ای ھمان حال،صدادر

  
 ره بھ ی مزدیامروز از .تو راه لواسون بود...می االن با ھم حرف زدنیھم! نھ:  با تعجب گفتمادر

 . سر بزنھنشیزم
  

 بلھ؟: را برداشتمفنی سرعت ابھ
  

 نرگس خانوم ھستن؟...رادمانم: ،دلم را لرزانده بود گفتشی ماه پکی نی کھ ھمیقی آشنا و عمیصدا
  

 ..دیی...بفرما...بلھ:  شدمھول
  

 ھ؟یک: ابروانش را گره کردمادر
  

 !ی حاجلیفام! ھمون پسره دامونھ:گفتم
  

 و دهیظاھرم ژول. خون را بھ مغزم احساس کردمعیپمپاژ سر. رفتی منیی بھ شدت باال و پاقلبم
 بلوز و شلوار رنگ و ی را از کمد برداشتم و رومی رفتم و مانتویبھ سمت اتاق کنار.افتضاح بود

 وردم در آفمیرژ لبم را از ک. کردمشانی و رھادمی کشمی را با شدت بھ موھابرس.دمیرو رفتھ ام پوش
 .عطر مادر را.عطر زدم.دمی کشمی لبھایو دو دور محکم رو
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 یلیخ. روحیسالم کردم،سرد و ب. با مادر بودی رفتم،دامون در حال احوالپرسرونی اتاق کھ باز

 .سرد جوابم را داد و نگاھم نکرد
 یلیخ. کاناپھ کھ نشست،از کنارش رد شدمیرو. کردیکاش حداقل نگاھم م.قلبم فشرده شد 

 کھ پسرھا در ییاز ھمان سوتھا. را بشنومشی کھ فقط من صدایطور.مینامحسوس سوت زد برا
 ! زنندی کرده مشی دختر خوشگل و آراکی دنی دنیح
  

 یدیی پسره دونی ایر لخت جلوباز س:  بھ من رفت و آھستھ پچ پچ کردی چشم غره تندمادر
  سرت کن؟ی نگفتم روسررون؟مگھیب
 
 
مسخره ! دارهدهی چھ فای روسرگھید...دهیتازه اون دفعھ ھم د!  موھامودیحاال کھ د: گفتمی لجبازبا

 !ست
 
 

 ی نمینطوریا... برات بکنمی فکر اساسھی دیبا!  از دست تو نھالیا: کردپی چادرش را کمادر
 .شھ
 
 

 . را از دستش گرفتمی چاینی زدم و سیپوزخند
 
 

 ...دییبفرما: دامون خم شدممقابل
 
 

 ! من؟البدی کردشونی پریموھاتو واسھ ک: را باال نگرفت،فقط گفتسرش
 
 

 ... دوست پسرمیبرا!  تو نھیبرا: و آھستھ جوابش را دادمدیقند بردار: گفتم
  
 
 
 . حرص سرش را باال گرفت و قند برداشتبا
 
 

 شکالت؟: کنار آشپزخانھ برداشتم و مقابلش گرفتمنیتری وی شکالت را از توظرف
 
 
 ! ترسم اوردوز کنم بمونم رو دستتیم... واسھ م بده!  خورمینم: گفتی آرامبھ
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 . کنمتشی ام اذی تفاوتی خواستم با بیمخصوصا م. بردمی لذت متی موقعنی ااز
 
 

 اون ی برانی کرددایقا دامون؟چھ خبرا؟مستاجر پ طرفا آنیاز ا:دی از آشپزخانھ سرک کشمادر
 خونھ؟

 
 

 نمی شی رم می با ھم بھ توافق برسن،من خودم میاگھ بابا و حاج...نھ ھنوز: زدی لبخند تصنعدامون
 ...اونجا

 
 

  داره مگھ؟بیچھ ع... شھی می راضیحاج: کنار دستش گذاشتی عسلی را رووهی ظرف ممادر
 
 

 .ستی نی راضی حاجنکھیمثل ا. باشنی راضدیآخھ ھر دو با: گفت
 
 

 از شما بھتر؟من باھاش یک... شھی میراض: نشست و من کنار دست مادرشی رو بھ رومادر
 . زنمیحرف م

 
 

اما . نشوددهی من کشی مادرم ثابت نگھ دارد تا روی کرد نگاھش را روی می بھ شدت سعدامون
 . نداشتی نگاھش کنترلیانگار رو. شدینم
 
 

 جور کردن کھ با لی وساکھیخواھرام برام چند تا ت.نیھمھ راض...واال...دی داراریاخت: گفتدوباره
 . رهی بار نمری زیوانت بفرستن تھران اما حاج

  
 
 

 مگھ عروست جھاز نداره؟: بھ سرعت گفتمادر
 
 
 ... اما فعال کھ...داره...چرا...چرا:دی پرشی را بنوشد کھ رنگ از روشی خواست چایم
 
 

 شاال؟ی اھی کیعروس:دی حرفش دوانھی با عجلھ ممادر
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 ...دیقبل از ع: رفتنیی باال و پاشی گلوی روی برجستگکھی آب دھانش را قورت داد طوردامون
 
 
 را بھ میشانی پی روی نازک کردم و موھاشی برایپشت چشم. بعد نگاھش را با نگاھم گره زدو

 حس من بھ دامون ییگو... کنمیفتھ بودم دلبر گرادی ھایتازگ. عشوه عقب زدمی و با کمیآرام
 . داده بودادمی کردن یدلبر

 
 
 خواستم یم: بلند شدشی مقدمھ از جای کھ بدی نکشھیاما بھ ثان.دی کشیقی کھ نفس عمدمی وضوح دبھ

 ستی نیحاج. ھم بھ شما بزنمی سرھی نجای اامی مستاجر گفتم بی بسپرم براگھی بنگاه دھیبرم بھ 
 د؟ی الزم نداریزیچ
 
 

 ی سوختگی کرد بویصدا م... کولر ما خراب شدهنیفقط ا...دستت درد نکنھ...نھ: تعارف کردمادر
 ؟ی ندازی بھش می نگاھھی. داد،خاموشش کردمیم
 
 
  باال پشت بوم؟ایکجاست؟رو تراسھ ...چشم...چشم:  خدا خواستھ گفتاز
 
 

 پشت بام را برداشت و بھ طرفش دی کلیدیو بعد از جا بلند شد و از جاکل... باالست: گفتمادر
 ... شھی مکی داره تارد؟ھوایچراغ قوه ھم دار:دی را کھ گرفت پرسدیکل.گرفت

 
 

 ی نگاھم مرهیھمانطور خ. داخل آشپزخانھ رفت و در کشوھا بھ دنبال چراغ قوه گشتمادر
مادر کھ . انداختم و پوزخند زدممی پای را رومی نشستم و پای دی ال سدهی مبل چسبیرو" عمدا.کرد

 .دیآمد،نگاھش را جمع و جور کرد و چراغ قوه را از او گرفت و بھ سمت باال دو
 

 !ھی دونھ کولر چی چھ منیا!  ھایحوصلھ دار! مامان:گفتم
 
 

آبگرمکن و کولر  گفت یخودش م!  خونده دختر جانکی مکاننکھیمثل ا: حق بھ جانب گفتمادر
 دای پسکاری موقع شب از کجا سرونی گرما و انیاالن تو ا... کنھی درست منی اشھیخونھ شونو ھم

 .می شیکنم؟تا صبح از گرما ھالک م
 
 

 ؟ی خونده؟مھندسکیمکان: خوردمجا
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 ! دونم واالیچھ م. گفتیرضا م...اما کار بلده...پلمیفوق د.. نترهییپا...نھ:  سرش را تکان دادمادر

 
 

 . شھی می چمی بزنھ ببنی دستھیبذار : دوباره گفت!  نکنھیحاال خرابکار: دلم اب کردندی توقند
 
 
 خواھد،مادر بھ من اشاره ی آمد و گفت آچار ال منیی پافی و کثی روغنی دامون با دستھایوقت 

 ... بدهکروفری ماری زیاون جعبھ ابزار و از کشو! نھال:زد
 
 
نگاھم . و بعد بھ سمت در آپارتمان رفتم و بھ طرفش گرفتمدمی کشرونیھ ابزار را ب جعبی چابکبا

 دیچی کردم کھ در پاگرد پلھ پیرفتنش را تماشا م. و بھ دو بھ پشت بام رفتدشینکرد و از دستم قاپ
 .اش ی ھمھ دستپاچگنی بردم از ایلذت م. گفتم و از آستانھ در کنار رفتمیشیا.و نگاھم کرد

 
 

دکمھ کند را ! کندو بزن:دوباره گفت.پمپ را زدم...دیپمپو بزن: زدادی بعد از کانال کولر فرقھی دقچند
 ! خاموش کن: آخر سر گفت.زدم

 
 

مادر کھ . باال رفتن شومی تا مغلوب حسم برادی ساعت طول کشمین. کردم و منتظر شدمخاموشش
 ی در بشقاب گذاشتم و دزدکیخی آب وانی نماز مغرب و اعشا بھ حمام رفت،لی گرفتن وضویبرا

 . زدمرونیاز در ب
 
 

. دمی پھنش را دی شانھ ھایمانی سواری پس ددم،ازیبھ پشت بام کھ رس. و روشن بودکی تارھوا
با خودش . چرخاندی را مری زنجھی شبیزی زانو زده و چنی زمی کولر را برداشتھ بود و روچھیدر

 .از تسمھ شھ:گفت
 
 
 ...یخستھ نباش:تم اب را کنار دستش گذاشوانیل

 
 
  شده؟یچ...یمھربون شد: کوتاه گفتی تعجب بھ طرفم برگشت و بعد از مکثبا
 
 

 !نیھم...ھیفقط حس نوع دوست!یچیھ:ستادمی سرش ایباال
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 مچ دستم را گرفت و بھ طرف فشی با ھمان دست چرب و کثعی حرکت سرکی جا بلند شد و در از
 ؟ی چیعنی کارا نیا:دیخودش کش

 
 

 . دستم داغ شد و سوخت انگارمچ
 
 

 ...دست چرکتو بھ من نزن! ولم کن:گفتم. کردم تا دستم را رھا کند اما موفق نشدم تقال
 
 
 یقلبم ھر. بودیحسم وصف ناشدن.فقط آرام آرام جلو آمد و من آرام آرام عقب رفتم. نزدی حرفچیھ
 و یشانی پی را رومیکھ موھا یمینس... آمدی میمی مالمینس. شدی و نفسم تنگ مختی ری منییپا

 صورتم را با نگاھش ی شده بود و تمام اجزارهی خمی بھ چشمھایدامون طور.ختی ریصورتم م
 ...نمی زمی زن رونیوشتری و پرنیباتری کردم زی حس مھی کھ در آن لحظھ و در آن ثاندیع بلیم
 
 

 لیدستش را حا.دستش را از دستم کند.زانوانم شل شده بود. را حس کرد و متوقف شدمواری دپشتم
 یآرام آرام در غروب.دمی را از پشت سرش ددیتوپ گرد خورش. رساندواریصورتم کرد و بھ د

 ماھواره افتادم و الی سرکی ھمان صحنھ رمانتادی. باختی رفت و رنگ میقرمز رنگ فرو م
 تمنا بود و میسرتا پا. آماده کردممی زندگینھای اولنینتریری شیم را برا و خودکردم نفسم را حبس

 .خواھش
 
 

 ؟ی ھستی نھال؟کی ھستیتو ک: زمزمھ کردی فرو کرد و بھ آراممی موھانی شد و صورتش را بخم
 
 

 ی و لمسش کنم اما نماورمی خواستم دستم را باال بیم. خشک شده بودمیگلو. را ندادمجوابش
 . شدن از طرف من باشدکی نزدی حرکت برانی شد اولی ھم شرمم مدیشا.دمی ترسیم.توانستم

 می چشمھاینفس داغش رو. گرفتمی را مقابل لبھاشی و لبھامی از موھادی کشرونیسرش را ب 
منتظر بودم ...منتظر بودم.دمی دیچون صورتش را واضح نم. دانستمیچشمانم خمار شده بود،م.بود
 ... سی خٍسیخ... شومسی خشی باران بوسھ ھاریتا ز

 
 خوبم دود شدند و بھ یتمام حسھا.مات و مبھوت شدم. و دور شددی ناگھان خودش را عقب کشاما

 کھ بھ طرف لبھ پشت دمشید. فاصلھ گرفتمواریزانوانم را سفت کردم و از د.ختمیفرو ر.ھوا رفتند
 ی گرفتھ بود و مشیدستھا انیسرش را م.نیی خم شده رو بھ پازی حزن انگیبام رفتھ و با حالت

 .ردفش
 
 
 ری از اوج بھ زکی نزدی اھی را در ثانزی کھ چرا ھمھ چمیناسزا بگو. خواستم فحشش بدھمیم

 . اعتنا گذشتھ استی کرده و بمیکھ چرا آنطور در اوج رھا...کشانده
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 ... بودنمی احساساتنی بر سرم با اخاک
 
 

درب آپارتمان را کھ . شدمری صدا از پلھ ھا سرازیب. حس بودمیب. زده بودمخی.دمی کشیقی عمنفس
 ؟یکجا بود: باز کردمیزدم،مادر با چادر مقنعھ گلدارش درب را بھ رو

 
 

 نی آستری بود پنھان کردم زی و روغنفیو بعد مچ دستم را کھ کث.  خواست براش بردمیآب م:گفتم
 . شدفیدستام کث.کمکش کردم:میمانتو

 
 

 خودش ی و بھ رودی ھم فھمدی و شادی ھم نفھمدیشا. نگفتیزیچ. شددهی نگاه مادر بھ دستانم کشرد
 یاز آنکھ انقدر خودم را زود لو داده بودم و بھ جا.نمشی نبی تا موقع خداحافظدمیبھ اتاق دو.اوردین

 خی.بودم  فقط سرد. آمدیاشکم نم. خوردیمقاومت،وجودم را در برابرش باختھ بودم،حالم بھ ھم م
 .زده بودم

 
 
 ...دیبمون...شام درست کردم:مادر تعارف تکھ پاره کرد. آمدنیی تا پادی دانم چقدر طول کشینم
 
 

 یرفع زحمت م...ممنون: گفتی کھ مدمی را شنشیصدا.ستی نیمی بود کھ تعارفش شابدوالعظمعلوم
 ..کنم

 
 

و  بھ دست و صورتت بزن و استراحت کن االن شام ری آبھی،یخستھ شد: دوباره اصرار کردمادر
 ؟!نھال:  کشم و بعد صدا زدیم
 
 
 ... خوام بخوابمیم!  کنھ مامانیسرم درد م: ھمانجا گفتماز
 
 

 تیخوب! نی بچزوی مایچتھ تو؟پاشو ب: درب را باز کردد،لنگھی نرمش بھ گوشم رسی قدمھایصدا
 ! خلھی بگن دختر زن حاجننی خوشگلتو نذار مردم ببیاخالقا!زشتھ! نداره

 
 

 ...خستھ م...حوصلھ ندارم:گفتم
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 ...رونی بای ب؟پاشوی کھ چنمی سفره بشھی مرد عذب سر ھیمن با ..نمیپاشو بب:دیغر
 
 

 !بھ من چھ... جمعش کن،خودتمیخودت تعارفش کرد: گفتم
 
 

 شام و گرسنھ و تشنھ ی ھمھ رفتھ اون باال کولرو درست کرده برامون،بذارم بنیا: کرداصرار
 . شھیرضا ناراحت م...بھی غرنجایا... رضاستلیبره؟فام

 
 
 یتو. ھم بودیماشاهللا حرفھ ا.از من بھ تھران آشناتر و بلدتر بود... بودبی کھ چقدر ھم غریوا

 . دل منتظرکی قال گذاشتن ی جلب نظر کردن جنس مخالف و تویتو!زیھمھ چ
 
 
مادر .دمی را پوشنمی شلوار جشی روی بلند شدم و لباسم را عوض کردم و جلومی زور از جابھ

 جوون مردمو از راه بھ یسر لختم کھ ھست!  شلواره تنگھنیا: سرم انداختیبالفاصلھ شالم را رو
 از دیبا.رمی مسخره ست کھ من ازش رو بگیلیاالن خ! مامان:دمیشال را از سرم کش.ی کنیدر م
 ھ؟یچھ اصرار... گرفتم کھ نگرفتمیاول م

 
 

رو حرف من : را در دو طرف شانھ ام چفت کردشی دوباره،و دستھ ھادی سرم کشی را روشال
 ... ناراحت و معذبمینطوریمن ا!حرف نزن

 
 
 خرد کردن یبرا. خواستم تا کمرم معلوم باشدیم. کردم و بھ تن کردمدای پی لجم بلوز کوتاھاز

 .شانیاعصاب ھر دو
 
 
با خجالت . کوچک بودیولھ ا با حشی در حال خشک کردن دست و رودم،دامونی سالن کھ رسبھ

 ؟ی کار داریمامان چ: اعتنا از کنارش گذشتمیاما ب
 
 

 ساالد درست کن تا ھی: گذاشتمی رو بھ روینی چی خوشرنگ را در کاسھ ایارھای گوجھ و خمادر
 .بنده خدا گشنھ ست...شامو بکشم

 .  بودیچھ روز مزخرف.ارھای حوصلھ شروع کردم بھ پوست کندن خیب 
 
 
 

در ارامش و با اشتھا . کرد کھ توجھم را جلب کندی نمیاو ھم حرکت. کردمی شام،نگاھش نمزی مسر
 .شامش را خورد و کنار نشست
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 لب ریز:دمی شنی بشنوم کھ در کمال خوشبختیزیمنتظر بودم چ. بردمشی کھ دم شد برایچا
 !اشتباه کردم:گفت

  
 
 

 ...منم:دارد گفتم را بری کھ خم شده بودم و منتظر بودم نعلبکھمانطور
 
  

 ی تا آخرش مدی بود کھ بانیمنظورم ا: را برداشت و در حال برداشتن شکالت گفتینعلبک
 ... شدفیح.رفتم

 
  

 بھ آشپزخانھ رفتم و ینی و با سستادمیراست ا. دھانم را قورت دادم و دوباره تپش قلبم شروع شداب
 . اپن گذاشتمیآن را رو

 
  

 .صداشم افتاد. خنک شدیلیخ... چھ خبرا؟دست شما درد نکنھگھیخوب د: نشستشی رو بھ رومادر
 
  

 سی پوشاالش عوض بشھ و سرودیبا... نبودیکار... کنمیخواھش م: اندختنیی سرش را پادامون
 . سوزهی مگھیوگرنھ سال د.کامل بشھ

 
  

فقط . نداشتمنی نشھی آوردنم ی برایلیمادر ھم تما. خودم را در آشپزخانھ مشغول نشان دادمعمدا
 رفت و دور از چشم دامون هللا ی کرد و چشم غره می نگاھش را روانھ بلوزم میھر از چند گاھ

 . گفتیاکبر م
 
  

 .خداحافظ: کھ بودم،آرام گفتمیی عزم رفتن کرد،از ھمان جایوقت
 
  

 ! کف مطبخیکھای سرامی و با حرص انداختمش رودمی کھ بستھ شد،شال را از سرم کشدر
 
  

 . گفتی مادر من زور منی اچقدر
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 تخت دراز ی گرفت بھ اتاق رفتم و روی دانم از کجا نشات می کھ نمی قھر و خستگبا
 شم ی موونھیدارم د: نوشتھ بودمیبازش کردم،برا. زنگ اس ام اس م آمدفی ضعیصدا.دمیکش

 . کردمیچھ اشتباھ! نھال
 
  

 نمت؟ی تونم ببی می کگھید:دوباره نوشت. را لمس کردمی کوچک گوشصفحھ
 
  

 ن؟یی پای آیم.نی نشستم تو ماشیکی تو تارنیی پانیمن ا:نوشت ! چوقتیھ:  دادمجواب
 
  

 . شھیمامانم مشکوک م! نھ:نوشتم
 
  

 ! شم دختریدارم خل م... بره امشبی کار کنم؟خوابم نمیپس من چ:نوشت
 
  
 .ریشبت بخ...برو بھ سالمت: کردمپیتا
 
  
 .امدی از طرفش نیغامی پگرید
 
  

 ی مدیبا. بھ من بزند و ھر وقت نخواھد قالم بگذاردی او نبودم کھ ھر وقت بخواھد دستچھی بازمن
 . خودم دارمی برای کھ من ھم حد و حدوددیفھم

  
 

  شانزدھمفصل
  
 
 
 
 
 آن در آورده بود کھ بھ ی روی بنفش خوشرنگیتھای الی کرده بود و ھای را مشکشی موھادایل

 ی چ؟سامانیراست: را بھ دست گرفتنواشیماگ بزرگ پر از کاپوچ. آمدی میلیپوستش خرنگ 
 شد نھال؟

 
 

چند بارم ...می بشھ؟دوست نشدی خواستی میچ! یچیھ: را بھ دھان گذاشتمری و پنپسی از چی اتکھ
 !دی نزنگگھیزنگ زد من سرم شلوغ بود،نتونستم جوابشو بدم اونم د
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 اروی نی افی تکلینی ببیتو آب نمک نگھش داشت!آره ارواح عمھ ت: زدمی با آرنجش بھ پھلویشاد
 !  شھی میچ
 
 
 با دی کھ اون شب اومد ما رو سکیھمون: حافظھ اش را بھ کار انداختی شادارو؟یکدوم : اخم گفتمبا

 ! نرهیالتماسش کرد!یدیدنبالش دو...میاون دو تا بود
 
 

 برات کفش بخرم؟! یافتادراه ... نھالکالیبار: چھارتا شددای لیچشمھا
 
 

 ...نامزد داره!ھی حاجلیدوما چند بار بگم بھتون؟اون فام!! اوال کھ بھ شماھا چھ:گفتم
 
 
  نامزد داره متعھده؟ی ھر کی کنیتو چرا فکر م: گفتدایل

 
 

 افھی و قپیت. گمی بھش منویمنم ھم: اش صدا در آوردیدنی نوشماندهی دھانش از باقی توی با نیشاد
 . خورهیبھ نھال م! ستی و ازوناش نھی و خرماپی خفن و خوشتنیھمچ...ش بد ھم نبود

 
 

 نقدر؟ی من درب داغونم ایعنی: چپ نگاھش کردمچپ
 
 
 ..دیی ای کھ بھ ھم منھیمنظورش ا! نھ بابا:دی خنددایل

 
 

 از  باشھ بھتریھر چ: شاپ چشم گرداندی گذاشت و در کافزی می اش را رویدنی نوشوانی لیشاد
 اون شب ادی یاگھ از تو خوشش م. آروم بود بھ نظرمیلیخ.ھی خوبسیک...بچسب ولش نکن!ھیچیھ
 برخورد یروشنفکر. و درست رفتار کردی منطقیلی رفتار کنھ اما خی اگھی تونست جور دیم

 .زده بود منو شل و پل کرده بود زاوش بود.کرد
 
 
 ست؟ی چھ خبر ازش؟ھست؟نیراست: انداختشی پای را روشی پای با ژست خاصدایل

 
 

 !رفتھ بھ درک! فعال کھ مرده: باال اندختی شانھ ایشاد
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ازش ! ستھیکارش ب..  ناخن کار گرفتھ مامانمھی:دی را بھ رخ کششی پوزخند زد و طرح ناخنھادایل

!  بزنھ بھتخی کھ سیستی خونھ مامانت نگھی؟دی ابروھاتو برداری خواینھال؟تو نم..نیریوقت بگ
 ھان؟

 
 

ھر .اتفاقا ھست. مامانمو ندارمینایمن حوصلھ نالھ نفر... خوبھینطوریھم...ولش کن! فعال نھ:گفتم
 ... کنھیروزم منو چک م

 
 

 ی حالش بد نمی زنی حرف ماروی پاچھ بز با یکجاش خوبھ؟با ابرو!آره : گفتیشاد
 . شھی صورتت باز مشونیشھ؟بردار

 
 
 رونی ھم بیمن و شاد. را حساب کندزی رفت تا مشخوانی بلند شد و بھ طرف پشی از جادایل

 ساده و یپھایانواع و اقسام دختر پسرھا با ت. نور شلوغ بودالدی مدیمرکز خر.میمنتظرش ماند
 گریکدی با یگاھ. زدندی مدی لوکس مغازه ھا را دینھایتری در حال گشت و گذار بودند و ویآنچنان

 یفقط تماشا م!  در کار نبودیدیخر. شدندیزه ھا م دست در دست ھم وارد مغای و گاھدندیخند یم
 . زدند با ھمیالس م" کردند و بعضا

 
 
 می کردی محی تفریی جانی تا با فراغ بال در ھمچمی کاش دامون نامزد نداشت و با ھم دوست بودیا

 .می بردی لذت مگریکدیو از وجود 
رد نگاھش را . کندی نگاه مرهی خی و بھ نقطھ استادهی کھ کنارم ادمی را دی حال شادنیدر ھم 

 . شدکمانی شاپ خارج شد،زاوش نزدی کھ از کافدایل.زاوش بود با دوستش:گرفتم
  

 دای و لیزاوش مقابل شاد. اما بھ سرعت خودش را جمع و جور کرددی پردای لی از رورنگ
  محترم؟ی طرفا خانومانیاز! بھ بھ: زددی را ددای لیسر تا پا.ستادیا

 
 
 ؟ی کنی کار می چنجایتو ا:رد اخم کدایل

 
 

 دیبا.نجاستیمغازه دوستم ا: را از نظر گذراندی و پر از خشم شادی دوباره صورت عصبانزاوش
 بابتش بھ تو جواب پس بدم؟

 
 

 !یستین!  زاوش خانیگم و گور: لرزان گفتیی با صدایشاد
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 ...ی منو ول کردیتو رفت.دامیمن پ!  خانوم با وفایستیشما ن:امدی از لحنش خوشش نزاوش
 
 

 .ستی آدم ننیا...می برایب:دمی را کشی شاددست
 
 

من تو رو ول !  بگھی خواد چی منمیبذار بب! نھ: مدل دارش کردی مانتوبی دست در جیشاد
 کردم؟من؟

 
 

 ...ی و پشت سرتم نگاه نکردی رفتگھید! نھ پس من: پوزخند زدزاوش
 
 

زاوش ھم .می برونیی تا پامیستادی ای پلھ برقی پلھ ھا ازیکی ی را بھ دنبال خودم کشاندم و رویشاد
 نیا:ستاندی را گرفت و او را از حرکت بازای شادی مانتوم،زاوشیدی کھ رسدی مرکز خررونیب.آمد

 !ی زنگ نزدھیھمھ بھت محبت کردم تو 
 
 
 گشت ی ونانیخدا رحم کرد ا:دی کشی بھ راحتی سر چرخاند و اطراف را نگاه کرد و بعد نفسدایل

 ... حال و اوضاع گرفتھ بودننیوگرنھ االن شما دو تا رو با ا!ارشاد رفتن
 ی شده ولم کردی چی دونستی م؟تویفتی پس نی گرفتشیدست پ: بکشدغی بود جکی نزدیشاد 

 ..یرفت
 
 

 ش؟ی انداختیرفت... رفتمی مدیبا: زل زدی صورت شادی جلو آمد و توزاوش
 
 

 ؟یشما اون موقع کجا بود! بلھ: او جواب دادمی بھ جامن
 
 

 !نھی من و انیدعوا ب...تو دخالت نکن: رو بھ من گفتزاوش
 
 

من و .دی دوی دنبالش مبای پاشنھ بلندش تقری با آن کفشھایشاد. را بھ دنبال خودش کشاندی شادبعد
 و نوری ایفتی لنده ھور راه بنیاگھ باز با ا!یخاک بر سرت شاد:دی غردایل.می ھم دنبالشان رفتدایل

 !اه! دختر خرهنیچقدر ا!اونور
 
 

 جا نداشت کھ مجبور شده بود تا نگشیالبد پارک. پارک بودرانی ایمای زاوش در کوچھ سنیماش
 . پارکی کردن جادای پی کند برای رانندگی طوالننی بھ ایمسافت
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 فقط نظاره یما از فاصلھ چند متر. نشستندنیھر دو در ماش. شودی آخرش چھ منمی بودم ببمشتاق
 ی فرمان می برد و زاوش ھم روی باال مدی دستش را بھ عالمت تھدیشاد.میگر حرکاتشان بود

 خواھند چھ بکنند با رابطھ ی دارند و می معلوم نبود چھ حسادی غروب آن روز زیکیدر تار.دیکوب
 . شان را و جر و بحثمیدی شنی می مبھمی فقط صدادایمن و ل.شان

 
 

 خوان تا ی منایا.مینی بشنی تو ماشمی ما بررمی ازش بگچوییبذارم برم سو: خستھ شددای آخر لسر
 .صبح دعوا کنن

 
 
از بس ! نی تو ماشمی بده ما برچیسوپپ: را باز کردی طلبکارانھ درب طرف شاددایل. کردمدشییتا

 .می مجسمھ شدمیستادیرو پا وا
 
 

 ...میبر...امی یمنم م: آمدنیی زاوش پانی از ماشیشاد
 
 
 گھ دوباره یم... خورهی بھ ھم مختشی از رگھیحالم د! اه:دی را محکم بھ ھم کوبنی بعد درب ماشو
 ! گھ من تا آخرش ھستم اما ازدواج نھیم!  شرفیب...می با ھم دوست شایب
 
 
 !ھیعوض. شھی ازش گرم نمی آبنیا... شوالشی خیب!گھیخوب ولش کن د: رنگ بھ رنگ شددایل

 
 

 نیی با آسانسور پایاز ھمان الب.می شدنگی پارککی رو قدم زنان نزدادهی ھم در پیھمپا
 . اش نشستھ بودیشانی پی عرق روزی ریدانھ ھا. پر از خشم بودیصورت شاد.میرفت

  
 ...ی کھ جوابش رو داد؟توی خوری حرص میواسھ چ: گفتم

  
 م ھی گھ من اگھ دوباره باھات دوست شم،رویم. چقدر پرروئھی دونیاما نم! آره:گفت

 ..ھمون توقعاتو ازت دارم...ھمونھ
  

 تو ی زدیم! نی اھییعجب بچھ پررو: شده بودمی دھانم گرفتم،حاال منم حرصی را جلومشتم
 باھاش حرف ی ذاره؟مگھ تو خواستی برات شرط و شروطم منیبھ زور تو برده تو ماش.دھنش

 ؟یبزن
  

 !حی وقٍزی ھمھ چیب. گوششری بخوابونم زیکی  خواستمیم! آخ:دیغر
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 کارش یرفت پ...دیٍ تو گل و در آورددی رو کرداروی...بسھ!  خوب بابالھیخ: ساکتمان کرددایل
 .. خانومی شادیحالشو کھ گرفت..دی نکنفیاالن خون آلوده تون رو کث...گھید
  

 .می را روشن کرد و راه افتادنی نزد و در سکوت ماشی حرفگری دیشاد
  

 آدم م کیچقدر .می بودی سھ مان متاثر از برخورد قدرت طلبانھ و طلبکارانھ زاوش با شادھر
 خواستھ بود کرده بود و حاال یھر کار!چقدر پست باشد. رحم باشدیتوانست از خودمتشکر و ب

 !! شوندی خدا می اوقات چقدر پست و بیآدمھا برخ!جل الخالق. گفتیزور ھم م
  

شماره تو بھش ... کردسی عمھ دھن منو سرونیا! نھال: گفتی کھ زنگ زد، با کالفگی شادلیموبا
آمار ... زنھی زنگ منگی دنگی دیم،ھی ری مرونیھر دفعھ ب... خودت زنگ بزنھلیبده تا رو موبا

 . را بھ سمت عقب گرفتیمن اعصاب ندارم و بعد گوش! بابا...رهی گیتو رو از من م
  
 

 بلھ؟: را گرفتمیگوش
  

 تواند با شماتت ی متوجھ شده بود نمدیشا.... نھالم؟ مھربان شده بودییکجا: آرام گفتیلی خمامان
 ی سلطھ حاج رضا نمری زگری شد،من دیھر چند کھ اگر مھربان ھم م.مرا رام خودش کند

 !ھرگز...رفتم
  

 ...میبا شاد:گفتم
  

 یچرا باھاش راه م...ادی ی خوشم نمی شادین از رفتارا می دونیتو کھ م!  دونمیم:  گفتدوباره
 ابون؟ی تو کوچھ خیافت
  

 رفتم خونھ یاز وقت... رهی نمنیی اب خوش از گلوم پاھیبھ خدا از دستت ...مامان:گفتم
 ... بکنممویبذار زندگ.خستھ شدم... امییمدام خونھ دا...یخودمون،آوراه م کرد

  
 ول ی از خونھ ما رفتگھید!! حرف! ھ؟فقط حرف گوش کن جلوت رو گرفتیک!  کنیزندگ: گفت

 ...خواب و خوراک ندارم... شدموانھیو د... لرزهیھر روز و ھر شب تن من داره م...یشد
  

تو رو خدا اعصابمو خرد ...می زنی رم خونھ حرف میم...االن حال و حوصلھ ندارم! نرگس:گفتم
 !نکن

  
 . حرف قطع کردی بمادر

  
 ی چی دارنھی زنھ ببیھمھ ش رادار م... مامان تو ھم دردسره ھانیا: ضبط را بلند کردی صدادایل

 ... کرده بودمی بار خودکش٦ بود تا حاال ینطوریمن اگھ مامانم ا.ی کنیکار م
  
 ...ازش دورم! مادرمھ...خوب نگرانمھ: گفتمھی کنابا
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 تی بھ رسمتویوسی پرادیبا...یستی سالھ کھ ن١٢دختر ! یخرس گنده شد...یدور باش: گفتیشاد

 !بشناسھ
  
 ؟ی کار کردی دانشکده رو چیراست!!ی تو حلقم شادتیوسی پرانیا:دی غش غش خنددایل
  

 ؟یتو چ...ھنوز ثبت نام نکردم! یچیھ: دنده را عوض کردیشاد
  
 شلوغ بود کھ تی سانقدریموقع ثبت نام ا... ثبت نام می برنی با متاخردیبا...منم نکردم: گفتدایل

 ... شھی دانشگاه شروع مگھی دو ھفتھ دیکی..حوصلھ نداشتم انتخاب واحد کنم
  

 ش بمونھ ترم ھی بقمیری گی ترم منی امیحاال ھر چند تا تونست! ول کن بابا: گفتیالی خی با بیشاد
 !بعد

  
 چندتات مونده؟...می چند واحدنی اری االن چند سالھ گی دونیم! وونھید:دی خنددایل
  

 ... بر نداشتمممیتنظ! تا ٢٠: قھقھھ زددای جواب لدر
  
 ...گھی دیبلد نبود...یحاملھ شد! نھیھم: توس سرش ضربھ زد با دو انگشتدایل
  

 ی از پسر بازری غی ایخوش بھ حالشان کھ دلمشغول. خنده زدند و من دلم گرفتری دو با ھم زھر
 . و افکار ناجور دور کننداتی توانستند ذھنشان را از ھجویحداقل م.و خانھ و سفر داشتند

  
 
 حسم بھ دامون و ازدواج یفی و بالتکلیی کھ از راه برسد،با آن حجم تنھازیی خودم فکر کردم پابا

 . خواھد شدی و خالنی من چھ غمگی اش زندگیاحتمال
  
 نھال؟_
 
  
 بلھ؟_
 
  
  جانم؟ی دفعھ بھ تو زنگ بزنم تو بگھیشد من _
 
  
 ؟ی چیعنی_
 
  
 ... کنمی قاطینطوری ترسم ایم.. کم باھام مھربونتر باشھی_
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  باھام؟ی داشتیکار...ی کنی نمیقاط_ 
  
 
 
 ؟ی آی مرون؟االنی بمی برامی بیک_
 
  
 ... تونمیروزا م!  تونمی کنھ نمی خستھ م بعدشم مامانم چکم میلیمن خ.. شبھ٩االن ساعت _
 
  
 ...شرکتم...روزا من سر کارم_
 
  
 ؟ی جور؟چھی کرددای پ؟کاریجد_
 
  
 .البتھ فعال کارمندم... کشم براشونی مساتینقشھ تاس... بابامھیآشنا!آره_
 
  
  ھنوز؟ی خوابیخونھ دوستت م_
 
  
 کھ بغل پشت بوم یتییمنم تو سو...دو طبقھ خونھ دارن... کار کنم؟جاش بزرگھی چگھیآره د_

 ! اما بسمھ! ستی نشتری وجب جا بھی.ساختن ھستم
 
 
 ست؟یسختت ن_
 
  

 اونجا رو نی ھمیبابام برا.نمی شھ من تو خونھ ھھ بشی نمی کھ فعال راضیحاج.چرا ھست_ 
بابا ھمھ پولشو داده .. ذارهی نمی کھ من تو تھران آواره نباشم اما حاج آقا اعتماددهی خریکیشر

 مگھ!  از شانس گند منھنمیا.. رو اجاره کنھی ای درست و حسابینداره برام جا...ونھبابت اون خ
  ھم ھست؟ی اگھی دچاره

 
  
 ...گھی دی مجبوریول... دونمینم...نھ_
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 کی کوچی جاھی ای...می خونھ ت،دور ھم باشامی بی دعوتم کنی خوایفکر کردم م..نیمنو بب!!بھ_
 ... ی زندگی برایبد
 
  
 . بعد قھقھھ زدو
 
  

 ! مانع وجود داشت کھ نشودکیاما ھزار و !  شدیکاش م.دمی خندی ھم نخودمن
 
  
 . شدموونھی کنھ کھ دی منو کنترل منقدری؟ا!ی شناسیخوبھ مامان منو م_
 
  
 نھال؟_
 
  
 بلھ؟_
 
  
 ... شدمیعقده ا! بار بگو جانمھی!! باز گفت بلھ_
 
  
 جانم؟..خوب-
 
  
 ... شدمی طورھی...آھان_
 
  

 ...ھی ثان١٥-١٠ بھ اندازه یمکث... کردمکث
 
  
 ؟یالو؟ھست_
 
  
  بھم؟ی گی بپرسم راستش رو میزی چھی...آره_
 
  

 ...دیشا_ 
 



 187 

  
 ...دمتونی کھ باھاشون دیی؟ھمونای با اون پسرا دوست نبودیلیخداوک_
 
  
وسط ...منم مجبور بودم باھاش برم! ھینطوری ای افتاده؟چند بار بگم؟شادادتیتازه !! ریصبح بخ_
 ...ادی ی آدما خوشم نمنجوری اختیوگرنھ اصال از ر...راه برگشت نداشتم... افتاده بودمری گابونیب
 
  
 باور کنم؟_
 
  
  کارت کنم؟یچ!  نکنی خوای باور کن می خوایم: گفتمی خونسردبا

 .چون دوستت دارم...مجبورم کھ باور کنم...باشھ _
 
  
 ؟یچ_
 
  
 ...ھر روز نھال...نمتی خوام ھر روز ببیم...دوستت دارم_
 
  

 ییگو... آوردمیداشتم بال در م. صورتمی بھ پھنایلبخند.لبخند زدم. حبس کردمنھی را در سنفسم
 بھ مانھی آنقدر واضح و صمی کسھیتا بھ آن روز و آن ثان. رفتمی ابرھا نشستھ بودم و باال میرو

  شدهزی تمیگوشھا. بودمدهی را شنمی جملھ زندگنینتریری شییگو.من ابراز عالقھ نکرده بود
از آن ھمھ احساسات ...یاز خوشحال...بخندم...برقصم... بزنمادی خواستم فریم...دستانم سرد.بودند
 . آن جملھدنی بود بابت شندهی پوستم دوری کھ زیخوب

 
  
 ... ادبھی دم فقط از رویاگر جواب تلفناتو مباور کن !  دامونیتو نامزد دار_
 
  
 اون یوقت...ستی نششی پادی دلم زیوقت! داشتھ باشم...ی تو گوشم بخونی خواد ھینم... دونمیم_

  داره؟ی ادهیچھ فا!  خوادیمنو نم
 
  
 !بھ ھمش بزن پس_

از ...دختر دخترخالھ مادرمھ... سرمزنی ریخواھرام م. شنیخانواده م ناراحت م. تونمینم _
 بگم؟مادرم یحاال من برم چ... قالبھی مادرم و دخترخالھ ش با ھم دوست بودن و جون در یبچگ
 .. شھی نمیراض
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  خواد؟ی پسرعموشو می گیمگھ نم_
 
  
 ... شھی نمگھیاما االن د... خواست آرهیم_
 
  
 ؟ی آری بھانھ می شھ؟داریچرا نم_
 
  

 یمنو م...ی کنی مقاومت میلی اما خی دونم دوستم داریم. کھستمیھنوز از تو مطمئن ن_ 
 ؟ازیاز کجا معلوم تو پسم نزن! سراغ توامیاگر با اون بھ ھم بزنم ب...ی زنی زنگ بھم نمھی!یچونیپ

 ی برات می کارھی تیی دختر دایخودتم نخوا! یطونی ش؟توی جفت نشی اگھیکجا معلوم با کس د
 ...کنھ

 
  

 !! منی بود ھم براسی خودش دنبال کی ھم برایشاد. گفتی مراست
 
  

 . شھ کردی نمیخوب کار...یپس معلومھ ھنوز منو نشناخت:گفتم
 
  
 از رابطھ ی سرھیگرفتار .گرفتار شدم.ستی روزا خوب ننیحالم ا... وسطنیموندم ا... دونمینم_
 .. بھم فشار آورده رابطھ با توئھیلی کھ خیی از رابطھ ھایکی.ستی کھ تھشون معلوم نییھا

  کنم؟ی کارت میبا من؟مگھ من چ: گفتمآرام
  
نتونم اداره ت .. باھات باشم و بعدش نشھنکھیاز ا.از عاقبتش... ترسمیفقط م...ی کنی نمیکار_

 ...کنم
  
 ؟ی کار کنی چی خوای م؟مگھی چیاداره برا_
  
 بزرگم کھیھ،تی از سمری رابطھ دارم غیاگر خانواده م بفھمن من با کس...مونھیمنظورم دوست_

 ...گوشمھ
  
 . سالھ ست٢٠ ی حرفا مال پسرھانیا!  سالتھیس_
  
ھمھ رو من ...بعد از سھ تا دختر...اما من تک پسرم... مونده دو سال... سالم نشدهیھنوز کھ س_

 . شھ از تلھ شون در رفتیسخت م...زوم کردن
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 ی مجرد باشدی بای اصرار داریلیحاال اگر خ...یتو خواست... کھ نخواستم باھات دوست شممن_
 . رو ندارمی اگھیمن حوصلھ کشمکش با دختر د.
  
 آره؟...یپس دوستم دار_
  
  برم بخوابم؟ی ذاری آد می خوابم میلیخ... دونمیفعال نم_
  
 ...ریشبت بخ...برو_
  

 را نشیریجمالت ش. را کھ قطع کردم دوباره صحبتمان را از اول تا بھ آخر مرور کردمیگوش
آن . را دوست داشتمشیچقدر صدا... کردم و لذت بردمیادآوری خودم ی را براشیدوستت دارم ھا

 ی را ،گرماشی بودم کھ نفسھاکی آنقدر بھ وجودش نزدییگو. شده بودیگریشب انگار او طور د
 را کھ حاج رضا ی خواست جرقھ ایدلم م... خواست کنارم بودیدلم م. کردمیمحس   راشیدستھا

گرم .بسوزاند و من گرم شوم...در انبار باروت احساسات من زده بود،او بھ آتش بکشد و بسوزاند
 راھش بودم ی ھاانھی کھ گرچھ در می ایجوان...ی تمام جوانمھیشوم از ھجوم احساسات نھفتھ و ن

 ی کھ فقط سرکوب شده بودند و در زندگییحسھا. نشکفتھ بودیو سرگردان حسھا ختھاما ھنوز ناپ
 .عاشق ٍ عاشق..دوست داشتم عاشق شوم... پژمرده بودندشیھایریبا مادرم و سختگ

  
 
 
 

  ھفدھمفصل
  
 
 
 

 من افتاده ادی بود کھ یدر آن موقع از روز چھ کس. شدمداری در کھ بھ صدا در آمد از خواب بزنگ
 در نظرم زشی چادر نماز تمری خانم زالی لدی صورت سفریبود؟درب را کھ باز کردم،تصو

کاسھ آش را . را بھ طرفم گرفتینیو بعد س... ارمی آش برات بالھی پھی گفتم یی تنھادمید:نشست
 ... خانومالیممنون ل:دمی کشازهی و خمتمبرداش

  
 اما ھر چھ کھ بود،مشکل دمی پوزخندش را نفھمیمعن. رفتنیی زد و از پلھ ھا پای خانم پوزخندالیل

 .دی رسیدار بھ نظر م
  

خوش عطر و خوشمزه " انصافا. گذاشتم و شوع بھ خوردن کردمشخوانی پی آش را روکاشھ
 قرار دایآن روز با ل. بعدازظھر بود٤ کیبھ ساعت نگاه کردم،نزد. داشتیدست پخت خوب.بود

 کرده فی از ابروکارشان تعردایآنقدر ل. ابرو برداشتن بھ سالن مادرش برومیگذاشتھ بودم تا برا
 یبدم نم. شود کھ قبول کردمی در چھره من نمریی متوجھ تغادی داد کھ مادر زنانیاطم بود و بھ من
 . ببخشمی نازک کنم بھشان سر و سامانی صاف کلفت را کمیآمد آن خطھا
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جز .دمی کھ سالن در آن قرار داشت رسیفتم و بھ منطقھ ا و وضعم را مرتب کردم و آژانس گرسر
 ! ظفر. و باال شھر تھران بودزیمناطق تم

 
زنگ را کھ ...ولتیو. کردم دای پی بزرگ و بنفش رنگش بھ راحتی تابلوی را از روسالن

 .دییبفرما:  گفتیفی ظریفشردم،صدا
  

 شدم و قصد مانی لحظھ پشکی.مد آی خنده و ھمھمھ میصدا.دمیچی راھرو شدم و در پاگرد پوارد
 . منصرف شدمبای زیشی صاف و آرای با موھادای لدنیاما با د.بازگشت کردم

  
  رو؟نجای ای کرددای نھال؟خوب پیچطور_
  

 ...آره با آژانس اومدم: گفتم
  

 نی ازیچقدر ھمھ چ.دیچی در شامھ ام پمشیعطر خوشبو و مال. پلھ ھا باال رفتم و دستش را فشردماز
 امکانش را ھم ی حتیعنی... شدیاما نم. توانستم مثل او باشمیکاش م.دختر حساب شده و بھ جا بود

 دلش کھ  آزادش گذاشتھ بود و او ھر طوری داشت کھ بھ راحتی بود و مادریاو دختر آزاد.نداشتم
 . کردی می خواست زندگیم
  

بھ سالن . کردزانی در رختکن آو زد وی مسن و چاق مانتو و شالم را گرفت و بھ چوب لباسیخانم
 ی را در دستش گرفتھ بود و می فنجانظی غلیشی با آرابای زیزن.شلوغ بود" نسبتا: انداختمینگاھ

 با گرشیچھار پنج نفر آرا. زدی قھقھھ مگری کرد و بعد با دو سھ نفر دیچرخاند و بھ تھ آن نگاه م
 نی و ادی کشی سشوآر میکی انداخت آن ی بند میکی. بودندانی سر مشتری بنفش فرم باالیلباسھا

 . داشتی ابرو بر میکی
  

 نشستھ بود و یزی بھ رنگ صدف،پشت میی و موھایرعادی درشت غی ھم با لبھای جواندختر
 ی را سوھان مشی دار گذاشتھ بود و ناخنھابی سطح شکی ی را رویدست دخترک کم سن و سال

 .دیکش
  

 کھ در آنجا حضو داشتند،بھ یھمھ کسان.دمیجالت کش خی ساده و صورت ساده ام کمی موھااز
 . دعوت شده اندی ھمان شب بھ عروسیی خود را آراستھ بودند کھ گوینوع

  
 
 

 مدل دار و رنگارنگ بھ ی تاپھاھایھمھ سالن. بودی معمولیادی بودم،زدهی مانتوام پوشری کھ زیبلوز
 . بودزی برانگنی تحسی مشکی و ساپورتھای موزون و الغرشان در شلوار لیکلھایتن داشتند و ھ

  
 ...نھال جون...مامانم: کند و گفتلشی موبای دل از گوشدای بھ طرفم آمد،لیپنجاه سالھ ا"  حدودازن

  
 پررنگش کھ بھ دو ی تتو کرده و قھوه ایابروھا. جا بلند شدم و سالم کردم و دستش را فشردماز

 . زدی ذوق می تو از حدشی شده بود،بدهی کششی ھاقھیطرف شق
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 ... ابروھاتو برات بردارمنی بشایزم؟بی عزیخوب: زد و گفتیلبخند

  
نازک نکن براش ...گھی کنھ،مواظبش باش دی باره اصالح منیمامان نھال اول:  کرددیی تاکدایل

 ...رهی کم گھیآخھ مامانش ... بردار رو ھمون خط خودشی،معمول
  

 داشت ی دراز شده بود و پشتنھی کھ مقابل ای ای خالی تکان داد و مرا بھ سمت صندلی سرمادرش
 مو را کھ نی کرد و اولکی را نزدنیموچ. گردنم انداخت و شروع کردی روی بندشیپ. کردتیھدا

 وگرنھ روز!  ابرو بردارهدیدختر تا قبل از ازدواج نبا:  مادر افتادمادی.دیچیکند،درد در سرم پ
 رو تو خونھ شی گوھر وجوددیآدم با...ستیاز اول زن بودن کھ ھنر ن... کنھی نمریی تغیعروس

 ...شوھرش خرج کنھ
  
 

 از عکس العمل مادر مثل خوره بھ جانم یفقط نگران. دردم نگرفتگری را کھ برداشت،دھایبعد
 . شدمی نمدنشی گرفت تا مجبور بھ دی سراغم را نمھای زودنیکاش بھ ا.افتاده بود

  
 سوخت اما قابل تحمل یکم.دی کشمی را از بستھ اش در آورد و در اطراف ابرویغی خانم تشھال

رنگ :  نگاه کردمنھیدر آ.صورتت باز شد...مبارکھ: گفت.  گرفت می را جلوی کوچکنھیا.بود
 یچقدر بھ صورتم م. شده بود و از حالت صاف در آمده بودیھالل. زدی می بھ قھوه امیابروھا

 !!آمد
  
باورم . شدمرهی بود خستادهی منتظر امی کھ رو بھ روی بزرگ قدنھی گرفتم و در ای را بھ کنارنھیآ

 ابرو برداشتن کی دانستم ینم!ادیز. کرده بودمریی نشده بودم اما تغبایز. من باشمری شد آن تصوینم
 . بگذاردری تواند آنقدر در چھره ام تاثیم
  

 را با پنبھ آغشتھ بھ الکل پاک کرد و در سبد نیوچم.چقدر خوب شد...دست شما درد نکنھ: گفتم
 خوشت اومد؟... کنمیخواھش م: انداختشی آرازی میرو

  
 کرده دایچقدر اعتماد بھ نفس پ. شدمرهی خنھی خودم در آری کردم و دوباره بھ تصودیی تکان سر تابا

 صورتم ی جلو آمد و رودی سفی با نمک با بندی اافھی با قی بلند شوم کھ دخترمیخواستم از جا.بودم
 م؟ کھ پشت لبت رو بند بندازنھیمنظورم ا: بلھ؟گفت:  گفتمگھ؟یفقط پشت لب د:دوال شد

  
 ...ممنون.آره: گفتم

  
 بکشم و اشک غی بود جکی بار نزددند،چندی کشی اعصابم سوھان می روییگو...ادیز!  داشتدرد

 . کرده بودمرییاما باز ھم تغ سوخت یپشت لبم م. شد اما باالخره تمام شدیاز چشمم جار
  

 چھ یدید...یدید! بھ بھ: شدکی نزددایل. لبم زدمی قرمزم را در آوردم و چند دور رورژلب
و بعد پچ پچ کنان ...  شھ تو صورتت نگاه کردیم! زادی آدمھی شبیحاال شد...صورتت باز شد

 ...خوش بھ حال دامون:گفت
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 ی اھی و چند ثاننیری شییای زده شدم و در روند،ذوقی ببزی تصور آنکھ دامون مرا آنطور تر و تماز

 .فرو رفتم
  
 بھت یزی چھی ایپاشو ب! یحاال ماه شد: انداخت و گفتمی با خط چشم،دو خط نازک پشت چشمھادایل

 .نشون بدم
  

 اعم شی جعبھ لوازم آرانی چندی بزرگزی می سر بود،روی کھ مخصوص درست کردن موی اتاقدر
 ی بھ نظر میعیچھ منظره جالب و بد. رنگارنگ و کرم پودر و رژگونھ قرار داشتیاز رژلبھا

 .دیرس
  

 یم! نیعال...الدورهی و استھی مارک گارننایا: کرم پودر و رژگونھ در آوردکی جعبھ ی تواز
 ؟یخوا

  
  شھ؟یاما چقدر م...آره: گفتم

  
 ... فروشمیمن براش م...ستیصاحبش ن... بده،بعدایندار... تومن١٠٠... شھی نمیزیچ:گفت

  
 ..االن فقط کارت دارم...ادهیصد تومن ز: گفتم

  
 . نداره کارت بکشیبیخوب ع:گفت

  
 . دادمی جافمی را مانند دو گوھر گرانبھا در کی آن دو شدم،ی را کھ کشکارت

  
 ی آمد،شلوارک کوتاھرونی سالن بی پوست و خوش اندام از اتاق انتھادی سفی زننی حنی ھمدر

 چقدر شد؟:ستادیکنار من مقابل کارت خوان ا. زانوی بود تا باالدهیپوش
  

 ی بود اما نقطھ ھادهیی آن نروی دانھ مو ھم روکی یحت. بوددهی و کشزی نگاه کردم،تمشی پاھابھ
 . پوستش بودی رویقرمز

  
 ...بدنش مو نداره! خوش بھ حالش:  گفتمدای بھ لرو

  
  مو نداشتھ باشھ؟ی شھ بدن کسیمگھ م... کردهونیالسی اپنیا!!  ھایخل:دی خنددایل
  
  موھاش رو از تھ کنده؟یعنیون؟یالسیاپ: تعجب گفتمبا
  

 ؟ی خوایتو ھم م...با موم دائم! آره: گفت
  

 درد داره؟...ادی یبدم نم:گفتم
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و ھم مناطق ممنوعھ ر: را آھستھ کردشیبعد صدا... ایتازه بعض...ی تحمل کندیبا! ادیز...آره:گفت
 !!ی فکر کردیچ... ندازنیم
  

 ...من کھ اصال تحمل دردو ندارم! ی جرات؟چھیجد:گفتم
 ی شوھر دار و تازه عروسا می خانمھاشتری ب؟البتھی ھم تحمل نداری اندازه شادیعنی: قھقھھ زد 

 ی و شانھ ام را با شوخدی خندیو بعد نخود.... نکھیمگر ا...ی خوایتو کھ نم... کننی کارو منیآن ا
 . فشار داد

 
 

 را در عکس العمل دمی چھره جدری خواست تاثیدلم م. آمدمرونی بشگاهی زدم و از آرایلبخند
  بودند؟دهی قبل از اصالح مرا دافھی رھگذر قیمگر آدمھا...چھ خوش باور بودم...نمی ببانیاطراف

 
  

 .دمی دوش گرفتم و خوابی خوشحالدم،بای خانھ کھ رسبھ
 
  

 میدر جا.دمی را مالمیچشمھا...مادر بود: بھ گوشم خوردیی آشنای بودم کھ نجواداری و بخواب
 در را باز کردم مادر را بھ ھمراه حاج رضا ی الی شنوم اما وقتیفکر کردم اشتباه م.نشستم

 بود و دور خودش چرخ ستادهی خانھ بود و در آشپزخانھ ایای زوایحاج رضا در حال بررس.دمید
 ی شدداریب:دی دو لنگھ در دیمادر چشم گرداند و مرا از ال. کردمی دھان باز نگاھشان مبا. زدیم

 نھال؟
 
  

 ...سالم: رفتمرونی را کامل باز کردم و بدر
 
  

 خونھ می خوایم: دادحی بپرسم مادر توضنکھیقبل از ا. دادیی رضا جواب سالمم را با خوشروحاج
 ؟یموافق..میرو بفروش

 
  

  من کجا برم؟؟اونوقتیچرا بفروش: گفتمدهینفس بر. ستادی از کار باز اقلبم
 
  

 شھ یھم اب و ھوات عوض م...می خونھ رھن کنھی خودمون برات کی با پولش نزدمی خوایم:گفت
 ... تنوعھ واستھیھم 

 
  

 ...مامان... راحتمنجایمن ا:گفتم
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مخالفت .ردی تسلط بگری کنترل کند و زرشتی خواھد مرا بی راه منی متوجھ شدم کھ از ابالفاصلھ
  مگھ چشھ؟نجایا... اونطرفامی یمن نم! نھ:کردم

 
  

 ی داره اما میقناص...ھیساختمون سالم...پوستھ نکرده...خوبھ: بھ سقف سالن کردی رضا نگاھحاج
 ...شھ خوب فروخت

 
  

 ... باباستادگاری نجاین؟ای بفروشنی خوای رو منجایآخھ چرا ا: او لجم گرفتھ بوداز
 
  

 بھ لی زودتر تبددیبا... شھی میمی داره قدگھیاما د...ھست...آره:  زدینی لبخند کمرنگ و غمگمادر
 کی و خوشگل نزدی خونھ نقلھی... نھالرمی خوام با پولش برات خونھ بگیم.میاحسنش کن

 خوبھ؟...خودمون
 
  

 چھ بکنم کھ از دی دانستم بای،نم جا خورده بودم و مقابل عمل انجام شده قرار گرفتھ بودمیحساب
 کوچکمان نشستم و سرم ی ناھار خورزی زھوار در رفتھ می صندلیرو. منصرف شوندمشانیتصم

 . گذاشتمزی میرا رو
 
  

  رو؟نجای امی نفروشی خوای مامان؟مینھال؟ناراحت شد:دی شد و دستش را بھ سرم کشکمی نزدمادر
 
  

 کی نزدادی یمن بدم نم... بگم؟مامانی آخھ من چدی رو گرفتتونیمیشما کھ تصم: را باال گرفتمسرم
 ...یری مدام مچ بگی خوایتو باشم اما تو م

 
  

 ھم محل نجایا...می خوای تو رو مریما خ!نھال خانوم: بود گفتدهی را شنمانی رضا کھ حرفھاحاج
زن و دختر  پشت سر یمن دوست ندارم کس...ادهی ھم حرف پشت سر تو و مادرت زھیدور افتاده ا

 ...خونده م حرف بزنھ
 
  
  حرف زده؟یک:  تعجب گفتمبا
 
  

 ... پرونھی میزی چھی زنھ حال و احوال ی زنگ می وقتشھیھم!  خانومالیل:دی کشیقی نفس عممادر
 
  

  گھ؟ی میچ: گفتم
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 کنن ی می زندگیدخترا مجرد... شدهی گھ دوره و زمونھ بدیم!  دونمیچھ م: باال انداختی اشانھ
 ... بدتر از خودشونی با دخترارونیبرن ب...یبرن ولگرد! کھ ھر کار دلشون خواست بکنن

 
  

 ... زنھی گھ اما داره ھر روز زخم زبون می کھ نممیمستق
 
  

 آره بعد پشت سرم ی پزه می من آش میخودش برا! ھیعجب آدم! خوب جوابش رو بده: گفتم
  زنھ؟یحرف م

  
 
 

 ... بگم واالیچ:کان داد سرش را با تاسف تمادر
 
  

 ؟ی تو اثاث کشمی ببری خوای رم منایا: دی آن کشی روی مبل نشست و دستی رضا روحاج
 
  

 . خوام بخرمی می درست و حسابی دست مبل راحتھی نھال یبرا...ردشون کن برن! نھ:  گفتمادر
 
  

 یجا!  رنگنھی مردم ھر روز نیا...نھال جان: آمده باشد ادامھ دادادشی یزی چیی رضا گوحاج
 ی تونھ جلویاما ماشاال نم...دوست گرمابھ گلستان من... خانم زن حاج آقا فاتحھالیل... رمیدور نم

 می تونی شھ گرفت اما خودمون رو کھ می حرف مفت مردم رو نمیجلو...دھنش رو نگھ داره
 زن منو بھ ی کسنمی تونم ببینم کنم اما ی دخالت نمی زنانھ و خالھ زنکی حرفھایمن تو.میر بدییتغ
باالخره شما کھ دوست ...بعد بھ دختر خونده م انگ بچسبونھ.. متھم کنھیالی خی و بیرتی غیب

 .ی ما باشکی نزد،بھترهی کنی با ما زندگیندار
 
  

 اونا ی کرد؟ھر کاری شھ با حرف مردم زندگیاما مگھ م...حرف شما رو قبول دارم! حاج آقا:گفتم
 م؟ی بکندیگفتن ما با

 
  

 ی داره،نرگس رو من مگھی چند بعد دھی قضنیاما ا...البتھ کھ نھ دخترم:دی کشششی بھ ریدست
 یدست و دلش م... خواب و خوراک نداره،ی خوابی خونھ تنھا منی تو شبھا تو ایشناسم،وقت

 ھی اخر تابستونھ،من نتونستم گھید. افتھی تلفن از دستش نمی گوشنیا...اضطراب داره...لرزه
ما ...رهی گی تو رو مم،بھانھی برای رو گرفتم بی فالنیالی ودی گم کلیھر بار کھ م.رمشمسافرت بب

 ... خوادیمادرت بدت رو نم.رو ھم درک کن
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 مامان؟: حرف با مادر بھ اتاق رفتم و در را پشت سرش بستمیب
 
  

 ...زود بگو... شده باز؟زشتھ رضا رو تنھا بذارمیچ:ستادی انھی منتظر و مشکوک دست بھ سمادر
 
  

 ش؟ی ره اگھ بفروشی خونھ کجا منیپول ا: پچ گنان گفتمپچ
 
  

 مگھ قراره کجا بره؟!  من و توبیتو ج:گفت
 ھشدار داده ی خانھ اش بودم بھ من در مورد حاجھمانی می افتادم کھ وقتیی زندای حرفھاادیبعد  

 ی حاجنیارثش رو دست ا...بھ نرگس بگو شش دانگ حواسش رو جمع کنھ! نھال:بود
البتھ ... شوھره کردمی تقدی خامش شد و ھمھ رو دو دستیدی وقت دھی! زادهیباالخره ادم...نده

 نیحاال حاالھا بھ ا...دی گفتم کھ مواظب باشنوی شھ اما ایبھ من مربوط نم!  ھادی دونیخودتون م
درستھ حاج رضا مال و منال ... ازشیسھم دار..اون خونھ مال تو ھم ھست ..دی اعتماد نکنیحاج

 .دی خود دانگھید!  دندون طمعش گرد شد و خواست خونھ تون رو باال بکشھیدی دفعھ دھیداره اما 
  

  خونھ رو باال نکشھ؟نی حاج رضا انیا: گفتم
 
 

 سوال ری رو زی مومننیآدم بھ ا! و اب بکشدھنت ر! دختر!سیھ!! سیھ: در ھم رفتشیاخمھا
  باشھ؟ی خونھ فکستننی ھمھ ثروت داره،اونوقت چشمش دنبال انیاون ا! نبر

 
 

 . خوام باھاش لپ تاپ بخرمیم... مقدار از اون پولو بده بھ منھیخوب پس :گفتم
 
 

 ... نھالیبزرگ شد...ای شنوم تازگی مییچھ حرفا! کالیبار:دی خندمادر
 
 
 ؟ی کردیابروھاتو کار: شدقیو بعد در صورتم دق 
 
 

 ...خوب...یچ...نھ:دی پرمی از رورنگ
 
 

 ؟ی رفتشگاهیارا...ی داریابرو بر م! یخودسر شد:دی دست کششانی آمد و روکترینزد
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 ... مامانییخستھ شدم از پر مو...ھیزی داره؟تمیخوب چھ اشکال: را تکان دادمسرم

 
 

 ؟یشگاه؟شادی آرای رفتیبا ک: ام را با دست گرفت و صورتم را باال اوردچانھ
 
 

! گھی دری نگرادیا!! یمامان: کرده باشم گفتمی را ماستمالھی آنکھ قضیبعد برا... خودم رفتم! نھ:گفتم
 باشھ؟! تورو خدا دعوا نکن.. باشمزیدوست دارم تم... دخترمھیمنم 

 
 
 نمی نبگھید! دفعھ اخرت باشھ:دیگوشم را کش.دمیو بعد دست دور گردنش انداختم و گونھ اش را بوس 

 !  صورت اصالح شده و ابروھانیاونم با ا...یمن دوست ندارم تو انگشت نما بش...ھا
 
 

 ھی خونھ نیا: تختم نشست و پنجره اتاقم را باز کرد و بھ محوطھ مجتمع چشم دوختیرو
 ی شدیتو راض... بگذرهھاشیادگاری از دی وقتا آدم بایاما بعض... اون مرحومیادگاری...ھیادگاری

 نھال؟
 
 

 ھیدوست دارم ...ستمی ھم نیاما ناراض... دونمینم:  ندھد گفتمری بھ ابرو برداشتنم گگری آنکھ دیبرا
 !دی جدلیبا وسا.. برمدی جدیجا
 
 

!  فرش خوشگلھی خرم و ی میبرات مبلمان درست و حساب...قربون دختر حرف گوش کنم:دیخند
 خواب خوشگل سی کنم پولمون برسھ اما برات سرویچون فکر نم..می زنی دست نمیبھ لوازم برق

 خوبھ؟...رانیبازار مبل ا... آبادافتی می ریم... خرمیم
 
 

 مادر بخواھد ھر نکھیاما ھنوز از ا.م اورد نو بھ وجدیلی با وسادی جدی در خانھ ای زندگتصور
 ی ناراحت؟نمای خوشحال باشم دی دانستم باینم. بدھد،استرس داشتمریکنترلم کند و گ" روز حضورا

 ! نھایدانستم بھ صالحم خواھد بود 
 
 

 ی زندگی خواست مادر مرا برایفقط دلم م. در انتظارم باشدی خوبی کردم روزھای خدا مخدا
 ی کاش میا.رمی بگمی ادامھ دھم و تصمی استرس بھ زندگی بگذارد تا بتوانم ب راحتیکردن کم

 .شد
 
 دا؟یل-
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 ...جون؟بگو_
 
 
 ون؟یالسی اپی براشگاهی از آرایری شھ برام وقت بگیم_
 
 
 ؟ییخدا_
 
 
 ... خوام امتحان کنمیم! اره_
 
 
 ... آدیپدرت در م! درد داره ھا_
 
 
 ... باشمزی خوام تمیم! نھ_
 
 
 ...یبذار ھروقت عروس شد!ستیواجب کھ ن_
 
 
 !انھی شم ی مزی مو و تمیب... شمی می چطورنمی خوام ببیم! نھ_
 
 
 ؟یای بی تونی میک...نای از مرمی گیبرات وقت م! خوبلھیخ-
 
 
 ...یھر وقت کھ تو بگ_
 
 

  ابروھاتو؟دیمامانت د__
 
 
 !اره_
 
 
 ! چزوندتی کار کرد؟البد حسابیچ_
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 . شدری بھ ری بود کھ با ھم ی ای و گرفتارری گھی! نھ_
 
 

 ...یایفردا ب.. کنھی کارھی تونھ ی فردا منای منمیبذار بب!ولیا...یپس شانس اورد!! اوه__
 
 
 ...بھم خبر بده...باشھ_
 
 
 . دم بھتیاس م!  عشقمیاوک_
 
 

 یم.ختیبھ ھم ر آنقدر درد بگشم بھ جانم افتاد و اعصابم را نکھی را کھ گذاشتم ،تازه فکر ایگوش
 می خواستم ببنیم. را دوست داشتمدی جدیتجربھ ھا... خواستم امتحان کنمیاما م! از درد.دمیترس
 .باشم  توانم زنانھیچقدر تاب تحمل دارم و چقدر م. ام و چقدر جرات دارمستادهی امی زندگیکجا

  
برات درستشون !ناکنغ؟وحشتی؟تی زدی می رو با چنایا! اوه!اوه...نمی دختر؟دراز بکش ببیخوب_
 ... کنمیم
 
 
 ! ترسمیم... بارمھ ھانیفقط من اول! ممنون_
 
 
 ! دارنی سالھ چھ جون١٣-١٢ ی دخترانی ببایب... تویچقدر لوس!  بابایا_
 
 
  سالھ؟١٣-  ١٢ ی؟دخترایچ_
 
 
 ... من اونانیای مشترشتریب! ی فکر کردیچ...آره:  جواب دادظشی غلی با لھجھ شمالنایم
 
 

 ! شوھر دارن کھی گھ زنای مدایل:گفتم
 
 
 ...اما دختر بچھ ھا ھم ھستن! اونام ھستن...آره:دی قھقھھ خندبھ
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 می ساق پای را رویدی سففیتنظ. زدمی بھ پای و بعد موم سبز را با دستگاھدی پودر مالمی ساق پاھابھ
 از وجودم را ی تکھ اییگو...از تھ حنجره ام! بلند!  زدمغیج.دیانداخت و محکم در جھت عکس کش

 .کنده بودند
 
 

  شد؟ینا؟چیم: درب را باز کرددای ھمان حال لدر
 
 
 ! شھیدرست م...ھیطرف نازک نارنج!  بابایچیھ:دی کرکر خندنایم
 
 
 غی ج؟چراینھال؟خوب: کردم،نگاه کردی جمع شده بود و نالھ ممی بھ من کھ اشک در چشمھادایل

 !!  زدم دختر؟سکتھیزد
 
 

 ...جونم در اومد خوب:گفتم
 
 

 ... زشتھیلیخ...ی کنی می چیانگار دار.. نزنغی جنجایاما ا!  بلند شوی خواینم:گفت
 
 

 ... برمدیتا تھش با! نھ:گفتم
 
 
 را کند و باز آه از نھادم در آمد اما قابل تحملتر شده بود آن می از موھایگری حرف دستھ دی بنایم

 . سر شده بود انگارمیپا.درد
 
 

 نمانده مینفس برا. کرد،دستم را گرفت و از جا بلندم کردزی کھ تمام شد و تمام بدنم را تمشکار
 کم پات ھی... رنی تا امروز منایا: قرمز اشاره کردی روغن زد و بھ لکھ ھامی پاھایرو.بود

 ...حواست باشھ بالفاصلھ حمام نرو.سوختھ
 
 

 . تکان دادم و از جا بلند شدمیسر
 
 
زنانھ و برجستھ . نقص بودم انگاری و بزی تمیجور خاص. کردمی می کھ آمدم،احساس سبکرونیب

 .دمی دیکاش دامون را م.بودم
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 ! و خبر نداشتن از اودنی سخت بود ندچقدر
 
 

 یاما با آن روز دو ھفتھ ا.لمی موبای زنگ بزند روای نمشی ببی در خانھ حاجای کرده بودم کھ عادت
 لیھمان دل. کردمی می زنگ بزنم،دورلشی موبای رونکھیم و بھ شدت از ا نداشتی شد کھ خبریم

 .میای توانستم با بودنش کنار بی کھ نمیھمان. دادی آزارم میشگیھم
 
 
 ادیخداروشکر کھ فقط دوبار تماس گرفتھ بود و ز. خورد،مادر بودی زنگ مدم،تلفنی خانھ کھ رسبھ
 خواست مطمئن ی منی ھمیبرا. دیای بی بار چھلم،مشتری خانھ برایقرار بود،برا. نداده بودریگ

 ی ممیپوست دست و پا. جمع و جور کردمیخانھ را کم.شود کھ حاضرم و خودش را برساند
 امتحان کن اما من تی پای گفتھ بود فقط رودایل.ی کرده بودم کمی روادهی بار زنی اولیبرا.سوخت

 . سوختیدنم درب داغان بود و م حاال بجھیانگار با خودم لج کرده بودم و در نت
 
 

چنان خانھ را . آمدی بھ نظر میزن جا افتاده و کار بلد. خانھ ھم آمدی و مشتردی از راه رسمادر
چرا توالت و حموم رو ... دارهی قتاصنجایا: دفتر امالک و مسکن داردیی کرد کھ گوی میبررس

 دیستن؟بای ھا دوجداره ننجرهسھ؟وا؟پی لک و پنقدریدرست جا ننداختن؟رنگ روغنھ؟پس چرا ا
 !  باشھ کھسرفلک

 
 

!  خرمی بگو نمی بخری خوای؟نمیری گی مرادیشما چقدر ا!  بابایا: شدی آخر مادر عصبانسر
 ... رو خونھ مردمی ذاری مبیچرا ع

 
 

 ھم کھ ھست من کھ باالش یفکستن! خانوم سند کھ نداره: را جمع کردشی ناراحت شد و لبھازن
 ... دمی پول نمادیز
 
 

 پوال نی کھ ما ازمیری تا بگمی پول بددی رو بایکیسند تفک...  شھیمعاملھ مون نم:دی غرمادر
 ...  و مارو بھ سالمتریحاال ھم شما رو بھ خ.میندار

 
 

 ی مسھی پسرم کھ تو انگلی خوب خانوم؟دارم برای شی میچرا عصبان: سرش را کج کردزن
 ! نھای باشھ ی درست و حسابدیخرم،با

 وقت مار رو یداریفقط اگھ خر!  بخر خانوم جونی خوای کھ می ھر کسیبرا:مادر کالفھ گفت 
 ! اگر نھ،خداحافظریبگ

  
 ی شما قرار مدار میاگھ موافق بود!  رم بنگاهیمن فردا صبح م: اما از خانھ خوشش آمده بودزن
 ... کنھنیی رو ھم بنگاه تعمتشیق.میذار
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 رادی کھ شما انطوریا...واال: سمج بدھد خانھ رای مشترنیآمد بھ ا ی بدش نمیی مکث کرد،گومادر
 .رمی گی تماس مدیشماره تونو بد...اما باشھ! ومدهی گفتم اصال خوشت ن،منیگرفت

 
  

 ...٠٩١٢: سیبنو:دی خندزن
 
  

فکر ! فیچھ ح. رفتمی دادم و می ملی خانھ را تحودی معاملھ جوش خورده بود و من بانکھی امثل
سخت . کنمھی آنجا را تخلی باشد و من مجبور شوم بھ آن زودکی نزدزی ھمھ چنقدریم ا کردینم

 ...خاطرات پدرم...میھایھم تصور جمع کردن آن ھمھ اثاث ھم ترک کردن خانھ نوجوان! بود
 
  

*** 
 
  

 شده ی بستھ بندلی فرستاده بود تا وسایحاج رضا ھم کارگر. ھم آمده بودند کمکی و شادییزندا
 .را درون خاور بگذارد

 
  

 کی ان،نبشیرانی اکھی اریحاج رضا در کوچھ رو بھ رو. اتفاق افتاده بودعی سریلی خزی چھمھ
 ٥ ساختمان کی در طبقھ چھارم ی متر٧٠ آپارتمان چند سال ساخت کی دخترانھ ییمدرسھ ابتدا

 بود و مستاجرش ھیمان تخلآپارتمان از شانس خوب. رھن کاملی کرده بود برادای پی واحد١٥طبقھ 
 داشت و دو خوابھ ی کوچکنھیشوم.بھ دلم نشست.دمشیبا مادر رفتم و د. بود کھ رفتھ بودیھ ماکی

 کوچھ یانتھا.  بزرگ و دلباز رو بھ اتوبانی سالن مربع شکل و آشپزخانھ اپن با پنجره اکیبود با 
ساختمان . بودیزی بود و محلھ تمکی نزدزیھمھ چ. خوردی کھ در آن قرار داشت بھ تره بار میا
 دختر زن حاج دی فھمیوقت.دی رسی بھ نظر میری مرد جا افتاده و مدرشی داشت و مدسانسورا

 ادی بھ گردن ما حق زیحاج: شناختی او را صد سال بود کھ مییگو. احترام گذاشتیرضام حساب
 ! ما باشھھیباعث افتخاره کھ دخترخانومش ھمسا...داره

 
  

ان شاهللا جاھازتو ! ی کھ عروس بشیالھ: رفتی رفت و قربان صدقھ ام مینھ راه م در خامادر
 نم؟ی بی من اون روزو میعنی!  نھالنمی بچنجایا

 
  

خانم . رفتمی ردش کردمتی قری و زمیما پول الزم بود. زود روشن شدیلی خانھ ما ھم کھ خفیتکل
 شیمادر پ. نوشتند و کار را تمام کردندنامھی ھمان روز موبای از خانھ خوشش آمد و فردایاجاق

 بردم ی مدی را بالمیوسا.می کنی در عرض دو ھفتھ خانھ را خالمیپرداخت را گرفت و بعد ما قول داد
 .دیخانھ جد
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 . بودی و سرخوشی زندگنی عمی ھم براد،تصورشی جدی و آدمھادی جدیجا. و شوق داشتمذوق
 
  

 نیو ا.  خبر بودم از اویب! دامون... دادیجوشھا آزارم م ھمھ آن جنب و ی در انتھازی چکی اما
من ھم کھ مجاز بھ تماس . بزند و دلم را خوش کندامکی پکی کرد ینم. چقدر سخت بودی خبریب

 شد کھ ھنوز نشده ی مشقدمیکاش خودش پ. شدن بودری حقنیچون ارتباط از طرف من با او ع.نبودم
 پر یدلتنگ دستھا...دلتنگ صدا و حرکات شتابزده اش. کھ دل تنگش شدمدمیدر کمال تعجب د.دبو

چقدر زود شروع کرده بودم بھ دوست ... داشتم منیچھ دل کوچک!  اشیمو و آن ساعت بندچر م
 .داشتن

 
  
 !! چمدون زودھی تو زیاون لباساتو بر! گھی د؟بجنبی کنی رو نگاه می چی داریستادینھال؟وا_
 
  

 کرده دای پاجیباز بھ آن احت.دمی کشرونشی تخت بریاز ز. پدر افتادماهی چمدان بزرگ و سادی بھ
 ی من بود و نمی آن چمدان بزرگ سمبل تحول در زندگدیشا.می تحول در زندگیآن ھم برا.بودم

 .دانستم
 
  

 . تمام استزی حس کردم ھمھ چدمی را کھ کشپشیز.ختمی آن ری را مچالھ کردم و تومی لباسھاتمام
 
  
  با خودت؟ی ببری خوای عھد اصحاب کھفم موتری کامپنیا_
 
  

  بمونھ؟نجایپس بذارمش ا! گھیآره د: را باال گرفتمسرم
 
  

 یمال جنگ جھان!گھی دھی چنیا... جاشری لپ تاب بگھی! خجالت بکش نھال:دی قاه قاه خندیشاد
 ا؟یدومھ آ

 
  

 ... خرمیاونم م...فھیح...ھاردشو الزم دارم:گفتم
 
  

  شده؟التیخی بھ؟نکنھی دامون کدوم قبرنیا: گفتدوباره
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 ...ی کنی میی چھ سواالیوسط اثاث کش!  ھای اوونھیتو ھم د: گفتمزانیعرقر
 
  

 ...ی باھاش بھ ھم زددی گفتم شای زنی حرف نمادی ازش زدمید... اومدادمی دفعھ ھیآخھ :گفت
 
  

مشکل ... کارشیالبد اونم رفتھ پ.منکھ دوست نبودم باھاش کھ بخوام بھ ھم بزنم! برو بابا:دمیخند
 !گھیداره د

 
  

 ! گرمھگھی دینکنھ سرش جا!  کجاستنیبب... زنگ بزن بھشھی: سمج شد دوبارهیشاد
 
  

 بره دهی نرسجھیبا من بھ نت!  نامزد داره؟اونی شادی گیچرا چرت و پرت م:ختی بھ ھم راعصابم
 گھ؟ی دیکیسراغ 

 
  

 رن سراغ ی نشد منیا! نییای چھ آشغالنای ای دونیتو نم...آره: سرش را با تاسف تکان دادیشاد
 !یکمیصد و 

 
  

 ... ببرهادی پسره بنی ارونی بمی بذارری چمدونو بگنی سر اایب!  نزنخودیحرف ب:گفتم
 
  

 !یلیخ!  نھالی ساده ایلیتو خ:گفت
 
  
 ... بدترش کنیمن اعصابم داغونھ تو ھ! بسھ تورو خدا: گفتمتی عصبانبا
 
  

 ینھ نگو کھ باور نم...ی شد؟معلومھ کھ دوسش دارتیھ؟حسودیچ: آمد و دستھ چمدان را گرفتجلو
 ... شناسمیتو رو من م!شینی ببی بری زنی پرپر میٍ االن االنش داریھم!کنم

 
  

 ... حوصلھ ندارم! گھی دول کن...ی گیتو راست م! آره بابا: زدمپوزخند
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 خواھراشو ی ماجرایاون روز کھ داشت. برات بجنگھدیاگھ دوستت داشتھ باشھ با: گفتدوباره
 اون دختره رو گذاشتھ بھ ینطوریھم!  بشر چھ دل گنده ستنی مونده بودم ا،منی کردی مفیتعر

 یگھ عاشقت باشھ برات مبھ نظر من ا... کنھی چرخھ و تورم ول نمیامان خدا و داره تو تھران م
 . شھی کنھ و گم و گور می ولت مشی دو ھفتھ مونده بھ عروسیکی نھ کھ گرمجنگھ ا

 .  بودی کامال منطقش،حرفشی خوشیبا آن ھمھ الک.سرم را تکان دادم 
 

  ھجدھمفصل
  
 

 بچھ یصدا. پوست صورتم را نوازش کردیزیی غبار گرفتھ را کھ باز کردم،باد خنک پاپنجره
 و سر آب دندی کشی بنفش میغھایج.  شده بودند لیزنگ آخر بود و تعط.دیچی در گوشم پھایمدرسھ ا

 دوران خوب ادی مدرسھ و اطی شدم بھ حرهیخ. گرفتندی میشی پگریکدی از سیخوردن و صف سرو
 می برازشی خواندم اما ھمھ چی درس می معمولیلی خیبا آنکھ در مدرسھ ا. افتادمنممحصل بود
 جوھر و ی بیکھایماژ. امی شش رنگیھای مشقھا و مداد رنگم،دفتریھایھمکالس.خاطره بود

 . کم برگیدفترھا
  
 

 . آمده بودمدی بود کھ بھ خانھ جدی سھ روزدو
  

 ختھی بھ خانھ بھ ھم رینگاھ. بچھ ھا ھمان پشت ماندیاھویھ. و پنجره را بستمدمی کشعقب
 دست کی انتخاب یمبلمان کھ نداشتم و قرار بود با مادر برا. خودش نبودی جازی چچیھ.انداختم

 . در اتاق خوابمیفرش را ھم کھ از ھمان روز اول انداخت.می آباد بروافتی ،بھیراحت
  

 ی بودند بھ سرعت بعد از اثاث کشازیآنھا ھم چون ن. خودشان بودندی سر جای برقلی وسافقط
 .نصب شده بودند

  
 و براق کف پھن شده زی سنگ تمی رنگ و رو رفتھ کھ روچھی قالکی ی روی خستگبا

 داده بود و عمال ی زھوار در رفتھ آشپزخانھ را ھم بھ سمساری و صندلزیمادر آن م.بود،نشستم
 خواب تخت خودم را ی داده بود و من فقط برارونیتختخوابش را ھم ب. نشستن نداشتمی براییجا

 .داشتم
  

 مادر را ھم خورده بودم و یغذا. بودیخال. رفتمخچالیسر . کردی قار و قور می از گرسنگشکمم
 یھر دو را برداشتم و از تو. بودیفقط دو تا تخم مرغ کوچک در جا تخم مرغ. تمام شده بود

 ری و زختمی تابھ ری ماھیروغن دم دستم بود،تو.دمی کشرونی بی تابھ را با ھزار بدبختیکارتن ماھ
نمک و فلفل . جلز و ولز روغن کھ در آمد،تخم مرغھا را در آن شکستمیصدا.م را روشن کردازگ

 . نان بھ دھان گذاشتم و خوردمی نمک با لقمھ ای سرخ شده را بیتخم مرغھا.گم و گور بودند
  

 تختم را ی و تختھ ھاری تییخوشبختانھ با کمک مادر و زندا. رفتمدمی و بھ اتاق جددمی کشی اازهیخم
 . داشتمدنی خوابی و من جا برامیودسر ھم کرده ب
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در کمال تعجب سھ تماس :  در آوردمفمی گذاشتھ بودم از کلنتی سای را کھ رولمی موبااری اختیب
 ! از دامونھای بود و بعدیی از خانھ دایاول. کدام را جواب نداده بودمچیداشتم کھ ھ

  
 ١ نرفتھ بودم؟تماسش مال صبح بود و االن فمیچرا آنقدر خنگ بودم کھ زودتر سراغ ک!  منیخدا

 بلھ؟: فکر شماره اش را گرفتمیب.بعدازظھر بود
  

 !نھالم:گفتم
  

 !  دونمیم:  و خشن گفتی عصبانیلیخ
 

  بھم؟یتو مگھ زنگ نزده بود: گفتم
  

 !یزنگ زدم اما جواب نداد: بم و کشدار شد دوبارهشی و صدادی کشی عمقنفس
  

 ... کردمدای کم خودم رو پھیامروز تازه ... داشتمیاثاث کش... شلوغھیلیسرم خ:گفتم
  
 ؟ی ازون خونھ رفتیعنی؟یاثاث کش: تعجب گفتبا
  

  داره؟یچھ اشکال...آره: گفتم
  

 ؟یچرا بھم نگفت: معترض شدشیصدا
  

 !یخوب تو کھ زنگ نزد:گفتم
  

 ... زنگ بزنھیتو ! ی مزه ایچھ بھانھ ب: گفت
  

 ! رو دوست ندارمطتی کھ شرای دونیم... زنمیمن بھ تو زنگ نم:گفتم
  

 ...آدرس خونھ ت رو بده زودتر...خودی باریبھانھ ن! طیشرا!طیشرا:گفت
  

 ؟ی خوای می چیبرا:گفتم
  

 ؟ی کنی می بدونم تو کجا زندگدی نبایعنی!  داشتھ باشمدیبا: گفت
  
 ی کردند کھ او بعد از آن ھمھ مدت باز ھم بھ دنبال رابطھ با من بود،کمی آنکھ قند در دلم آب مبا

 ی تونیتو کھ فعال از ترس خواھرا و مادرت نم...ی ندونای ی کنھ بدونی میچھ فرق:ناز کردم
 ...ی بھ ھم بزنتوینامزد
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واده  خونھی ھمھ زحمت بکشم و با نیا...یچقدر تو از من توقع دار!اوووه: کردیزی تمسخرآمخنده
 اومدم طرفت،پسم ی وقتای؟ی زنی دورم می و نامزدمو دک کنم بعدش بفھمم تو دارفتمیدر ب

  بچھ م؟نقدری ای فکر کرد؟تویبزن
  

 یمن توقع!ھھ: را حفظ کنم و مثل خودش مسخره اش کنممی کردم خونسردی شدم ،اما سعیعصبان
 نقدری دونم کھ چرا تو ای نمنمیا. زنمی دونم چرا دارم باھات حرف میاصال نم...ازت ندارم
 باھاش بھ ی خوای کھ نمیزن!تی زن تو زندگھی با وجود داشتن ی باھام دوست باشیاصرار دار

 ! ھم خرما روی خوایھم خدا رو م! دارهخنده...یھم بزن
  

 با زهی مزهی دختر رھی... تونم ازش بگذرمی کھ نمنھیری شنقدری خرماھھ انی ایلیخدا وک: زدقھقھھ
 انھی ناشیلی وقتا خیبعض.  ھم ساده ستی کمھی و ھینی بشی پرقابلی غیلی سن و سال کھ خنمک کم

 ی کشھ کھ دندوناشم قرمز می کوچکش می قرمزو محکم رو لبھاکی کنھ و انقدر ماتی مشیآرا
 مثل من بخواد یکی ده کھ ی وا میوقت!  نھیی وقتاھی ده و ی زود وا میی وقتاھی.ھش

 اون شب با اون دو تا ھرکول تو ستی گھ کھ دوست پسر نداشتھ اما معلوم نیخودش م...ببوسدش
 یچ. ساده ست،دوست دارمیلی تونم ولت کنم خی نمنکھی الیدل... کردهی کار میکن سولوقون چ

 !  تونمیکار کنم؟نم
 
از نظر . شانھ ھا و پشتم نشستی پشت بام،عرق شرم روی حس آن روز غروب روی آورادی از

چقدر بد ... عمل کرده بودمیچقدر احساسات! کرده بودمیچھ اشتباھ.او من زود خودم را لو داده بودم
 ...میشده بود برا

 
  

 کھ حاضر ھی چھ دوست داشتننیا:  را تکرار کردمی کردم نفسم را حبس کنم و بعد حرف شادیسع
 ؟ی بھ خاطرش بجنگیستین
 
  

 . نگفتیزی سکوت کرد و چی الحظھ
 
  

 تو ی دونم چینم...ستمیازت مطمئن ن: الو الو کردن من بھ حرف آمدی بعد با صداقھی چند دقاما
تا حاال ... ترسمیم! ترسم نھالیمن از تو م... مونده بشمنجای ترسم ازونجا رونده و ازیم! سرتھ

 واقعا م کھ بفھمی کردی نھ برام کار وی دوستم دارینھ بھم گفت... از عالقھ ت بھم ثابت نشدهیزیچ
اسممو بذار .. گدار بھ آب بزنمی خوام بینم... مردمھیمن ! بھم حق بده...ی خوایوجود منو م

اما مطمئن ...اصال نامرد عالمم! من ھم فرصت طلبم ھم پدرسوختھ...آره! فرصت طلب پدرسوختھ
  تو آدرسیوقت!!یچیھ... کنمی نمی کارچی،ھی دوستم داری و بھم ثابت نکنیباش تا منو نخوا

 شده ی تونم بھت اعتماد کنم؟حتی می چطوریچونی بپی خوای و می دی رو بھم نمدتیخونھ جد
 التیخ... خورهی از آب تکون نم،آبی خوایاما تا نفھمم تو منو واقعا م... کنمی ھم میعروس
 !تخت
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 بود کھ امدهی نشی پیتیاما موقع.در منطق گفتارش مانده بودم! ھم نھدی گفت و شای راست مدیشا
 ایھر چند کھ خودم ھم مطمئن نبودم واقعا عاشقش شدم ...بخواھم بھ او ثابت کنم چقدر دوستش دارم

 .نھ
 
  

 ...  کھ مطمئن شمدمی ازت ندیزیچ... بھ منی ھم ثابت نکرد؟تویتو چ: گفتمناخودآگاه
 
  

 ستی جور نتمیبھونھ آوردم کھ موقع. عقب انداختممویعروس: خود اورد مرا بھقشی عمیصدا
 . کار کنمیتو فقط بگو چ...حاالم حاضرم ھمھ جوره ثابت کنم!انداختمش بعد از محرم و صفر

 
  

  را عقب انداختھ بود؟بھ خاطر من؟شیعروس. از تعجب باز مانددھانم
 
  

 ؟یاز کجا معلوم کھ راست بگ:گفتم
 
  
بھش گفتم تا ...اون خبر داره..از حاج رضا بپرس! ای ھستیعجب آدم!  بابایا: گفتی کالفگبا

زود ... االن زنگ بزن ازشون بپرسنیھم. کنمی نمی معلوم نشھ من عروساچھی خونھ درتیموقع
 !باش

 
  

واقعا دامون .نفسم تنگ شده بود... برپا بوداھوی پر ھییدر قلبم غوغا. دھانم را قورت دادماب
 ؟...را بھ خاطر من  شیعروس

 
  
 کی کردم او ھم مثل سامان و محمدرضا یفکر م. مسالھ نگاه نکرده بودمنی بھ ای حاال آنقدر جدتا

 شده یمسالھ جد. نبودی شوخگری دیکی نیا!اما نھ ! ندیگذر. روندی روز ھم مکی و ندی ایروز م
 . باشدیبود و دامون اصرار داشت کھ جد

 
  

 ی بھ ذھنم ھجوم آورده بودند و مغزم را مضیاحساسات ضد و نق. خوشحال بودم و ھم ناراحتھم
 .خوردند مثل خوره

 
  

 شده کی باشھ مامانم نزدادتیفقط ..  دمیمنم آدرسمو بھت م! قبول: خودم جرات دادم و گفتمبھ
 ...ای ننطرفھای اادیز...ارهی یبرام غذا م... زنھیشبا بھم سر م...نجاستی اشھیبھم،ھم
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 امی روز بھی ذارم کھ یارزو بھ دلت م...امی ینم... باشھ...باشھ : ھم ذوق کرددیشا.دی خندشیصدا
 ؟حاالی ھستی کگھیتو د! کردم از دستتیقاط!نینب! نرو! ای نیھ! ینیاز خدات باشھ منو بب...اونجا

 
  

 ...سمی نوی بگو مزود
 
  

 ،طبقھ ٢٣ ،پالکیدی سابونی بھ تره بار،خدهیان،نرسیرانی اکھی اریرو بھ رو:  شمرده گفتمشمرده
 .١٢چھارم واحد 

 
  
 . مقدمھ تماس را قطع کردی تشکر کرد و بعد برخالف تصورم بنھی طمانبا
 
  
 تخت پرتاب کردم و حولھ ام را از چمدان ی را رولمی موبای اش گوشی از رفتار ناگھانی دلخوربا
 ی چقدر جدنکھیا. کردمی فکر مشی دوش آب ولرم مدام بھ حرفھاریز. و بھ حمام رفتمدمی کشرونیب

 رمس. دادی قلقلکم می خاصینیریش... تازه و نا آشنا بودی حسمیبرا.بود و چقدر مرا دوست داشت
 آب را بستم و با انگشت بھ سر شانھ ھا و شکم و ری شی خوش عطر شستم،لحظھ ایرا کھ با شامپو

قبل از آن ھرگز . رفتن،چقدر پوستم صاف و شفاف شده بودگاهشیبعد از آرا.دمی دست کشمیپاھا
 داری زنانھ ام کھ بی بود بر حسھای تلنگرمی حضور دامون در زندگییگو.متوجھ خودم نشده بودم

 .رندی آرام آرام زنده شوند و جان بگشوند،کھ
 
  

 آنقدر در رفتار من دقت کرده بود و نکھیاز ا. مورد توجھ دامون بودم،غرق در لذت شدمنکھی ااز
 . صورتم را بھ خاطر سپرده بود،ھم شرمزده بودم،ھم ذوق زدهیایزوا

 
  

 یھای در انعکاس کاشییگو. حمام زل زدمواری دی رونھی آی خالی جادم،بھیچی را کھ دورم پحولھ
 کرد،حس ی مفیآن طور کھ دامون از من تعر. مانند نداردییبای کھ از زدمی دی را میبراق دختر

 .ستی ننی زمی روی و بھتر از من موجودباتری کردم زیم
  

 ی بلندییموی لنی استی براھنیبعد از آنکھ خوب خشک شدم،پ. کردی مانی در دلم غلیبی عجیشاد
 زی ریگلھا.ستادمی توالت مادر ازی واژگون منھییرو بھ آ. بودم،بھ تن کردمدهی خریرا کھ بھ تازگ

 و دمی را بھ دقت برس کشمیموھا. زدندی لبخند ممی بھ روراھنی گرد و باز پقھی ی رویصورت
 زی تمی دست و پاھادنیاز د.ی شوم حساببای خودم زی بار برانی اولی خواستم برایم. کردمشوآرس

 صورتم ی داده بود،رودای کھ لی را باز کردم و از کرم پودر و رژگونھ افمیک. آمدم،خوشمی مویو ب
 ی خودم خالی را کھ از مادر کش رفتھ بودم رویعطر.دمی قرمز مالکیامون ماتبھ قول د.زدم

 . رژه رفتمنھی و از خود متشکر مقابل آفتھی دو ساعت خودشیکیھمانطور .ردمک
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 فنجان کیچقدر ھوس خوردن . بھ داخل آمدھی مست کننده و گرم قھوه از پنجره خانھ ھمسایبو 
 آن را کجا یی بھ جا مانده اما زندایمی قدی قوطکی قھوه در ی آمد کھ مقدارادمی.قھوه کرده بودم

 . دانستمیگذاشتھ بود،نم
  
 

 یی شستشو،مواد غذالی آشپزخانھ،قابلمھ ھا،وسایھایشکستن: خواندمکی بھ کی کارتنھا را یرو
 ی عھد قجری و قوطختمی ررونی کارتن را بیبا ھزار زحمت محتوا.خودش بود! آھان... ینتیتوکاب

 آب درون آن ی و کمدمی کشرونی کن را برداغی کارتن قابلمھ ھا شیاز تو. کردمدایا پقھوه ر
 کرد،بھ مشام ی ام موانھی مطبوع کھ دیچند قاشق قھوه کھ بھ آن اضافھ کردم،ھمان بو.ختمیر

 . شکر اضافھ کردمی کردم و قاشقی خالی ای دم دستوانیآن را در ل.دیرس
  

 الشیخیب. نبودی را نگاه کردم،کسرونی بیاز چشم. زنگ در آپارتمان بلند شدین،صدای حنی ھمدر
 .  پشت در پنھان شدم و در را باز کردماطی با احتنباریا. زنگ را فشردیشدم اما باز کس

 سرش شل بستھ شده بود، سالم ی روی صاف و لخت کھ کش عروسکیی با موھای ادختربچھ
 . را بھ سمتم گرفتیو بعد ورق کاغذ!  شما بدم بھنویبابام گفت ا...سالم:کرد

بابام گفت از ! مقررات ساختمونھ: صاف در چشمانم نگاه کردزم؟ی عزھی چنیا: گفتمییبا خوشرو 
 .  در خونھ شونمی فرستی مدی جدی مستاجرایم،برای تابلو برش داشتیرو

 ی و کش از رودیدخترک باال پر... زمی عزیمرس:دمی دست کششی موھای را گرفتم و روبرگھ
فقط کش را برداشتم تا اگر .ستدی بامی دور شد کھ نتوانستم بگوعیآنقدر سر. سر خورد و افتادشیموھا

 . نشودفی کثنی زمیدنبالش آمد،رو
  
 

 : را بستم و بھ ورق کاغذ نگاه کردمدر
  

 دی ساعت قصد تردد دارند،بانی اگر بعد از انیساکن. شودی بستھ م١٢ ھر شب ساعت نگیپارک
 . داشتھ باشنددیکل
  

 . ساختمان پرداخت شودری بھ مددی شنبھ اول ھر ماه با٥ ھزار تومان است کھ ٨٠ سر ماه شارژ
  

 .دی کنی شود،خودداری منی ساکنشی پر سر و صدا کھ موجب سلب آسایھایھمانی می برگزاراز
  
 ...و
  
 رو بھ پنجره بستھ و منظره  پرتاب کردم ویبرگھ را بھ گوشھ ا!  آمدی کدامش بھ کار من نمچیھ

 .دمی از قھوه ام نوشیاتوبان پر تردد جرعھ ا
  
 
 بامزه را بھ دست گرفتم یکش عروسک. زنگ برخاستی نرفتھ بود کھ دوباره صدانیی پامی گلواز

 دخترک با مزه و پر جنب و یبھ جا. ھوا باز کردمی نگاه کنم،درب را بی آنکھ در چشمیو ب
مات و مبھوت . لحظھ بھ مغزم شک کردمکی. شدداری پھن دامون پدی شانھ ھاھیجوش ھمسا
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 با آن تیدر آن موقع. در دستم خشک شده بودم مثل مجسمھی در وروردرهیستگبا د. نگاھش کردم
در چشمانش تعجب . چشمانم بودی و حاضر جلویلباس و چھره فقط دامون را کم داشتم کھ او ھم ح

 دی بگویزی لحظھ خواست چکی. سراندمی سر تا نوک پانگاھش را از فرق. زدی موج مرتیو ح
 . شدمانیکھ پش

  
 ؟ی کنی کار می چنجایتو ا:جوابش را ندادم.ھاج و واج مانده بودم. کردسالم

  
 ...نمی رو ببدتیاومدم خونھ جد! جواب سالم واجبھ: را مقابل صورتم گرفتی گل رزشاخھ

  
 وسط سالن نشست ، چھی قالی رویوقت. آنکھ تعارفش کنم از کنارم رد شد و داخل خانھ شدی بعد بو

 اندخت،تازه متوجھ می بھ سرتا پای در دستش نگھ داشت و نگاه براق و مخصوصلھیشاخھ گل را 
 . شدمتمیموقع

 یخجالت م. لباسم بر تن کنمی را رومی تا مانتودمیخودم را جمع و جور کردم و بھ سمت اتاق دو 
 . راحت شدالمیمانتو را کھ بھ تن کردم،خ. چون لباسم نازک بوددمیکش

 چھ عکس تی در آن موقعدی دانستم بای کوفت و نمی منھیقلبم در س.اما بدتر از آن ھول شده بودم 
 . و بچھ گانھ بھ نظر نرسدی نشان دھم و چھ کار کنم تا ناشیالعمل

  
 ؟ی کنییرای از مھمونت پذی خواینم:مھربان و آرام: آورد مرا بھ خودشیصدا

  
  شھ؟ی نمدای واسھ نشستن پی صندلھیھ؟ینجوری چرا اجایا:با خنده گفت.ستادمی رفتم و مقابلش ارونیب
  

 لی وسامیھنوز وقت نکرد...گھی دھیاثاث کش: سمت آشپزخانھ رفتم و خودم را مشغول نشان دادمبھ
 .میرو جا بھ جا کن

  
 ی کھ داشتم عاشقش میکس. در کنار من و در خانھ من بودیمرد جوان... تاب بودی بنھی در سدلم

 ی مانعچیھ...میتنھا بود. لرزاندی قلبم را مشی کھ صدایکس. گفت دوستم داردیشدم و او ھم م
 ...نبود

  
ستھ  نشنی زمیرو. بردمشی قھوه را براوانیل.ختی رنیی ام پانھی فکر دل در سنی لحظھ از اکی

 . از آن باز نشودشی گذاشتم تا براھنمی پقھی یدستم را رو... خمیلیخ.بود و من مجبور شدم خم شوم
  

 اد؟ی یاز گل خوشت نم: بھ گردنم انداخت و شاخھ گل را بھ طرفم گرفتینگاھ
  

 ...ممنون... قشنگھ یلیخ...چرا: تا متوجھ لرزش دستانم نشوددمی را از دستش قاپگل
  
 را ی آبوانی اپن آشپزخانھ گذاشتم تا لیشاخھ گل رز قرمز رنگ را رو.دمیرا باال کش راھنمی پقھی

 .پر کنم و آن را در اب بگذارم
  

از پشت در . حبس شدنھی در سد،نفسمی آی کھ بھ سمتم مدمی گوشھ چشم دھ،ازی از ثانی کسردر
 ؟ی کار کردیچ...یچقدر خوشگل شد:محکم.دیآغوشم کش
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 نی سنگی گذاشتم کھ مانند آھنی دستیدستم را رو. وصل شدمی بھ برق فشار قوییگو. شده بودمداغ

لرزان .مردانھ بودند. اش را لمس کردمیدور کمرم قفل شده بود،دست پر مو و ساعت بندچرم
 ؟ی کنی مینطوریچرا ا...ولم کن:گفتم

  
خوشگل کرده  ی خوشبوئھ؟واسھ کنقدری کھ ای بھ موھات زدیچ:  فرو کردمی موھانی را بصورتش

 اد؟ی ی از من بدت می بگی خوای االن میعنی ؟یبود
  

 ی اومدیواسھ چ!ادی یاره بدم م: سست شده بودمید،پاھای پری مرونی داشت از دھانم بقلبم
  ده؟ی بھ مادرم خبر منھی ببیکی وقت ھی ی گینجا؟نمیا
  

 را با صورتش می فشرد و موھای اش منھی حرفھا نبود،سرم را بھ سنی اما گوشش بدھکار ادامون
 . کردینوازش م

  
 !بسھ... شمیدارم خفھ م...دامون: گفتمآھستھ

  
 ھی از اسباب و اثاثی کرد و من توانستم از دستش فرار کنم و بھ گوشھ سالن کھ تلمی لحظھ رھاکی

 یھ اتفاق دانستم قرار است بعد از آن چینم.دی لرزیتمام بدنم م. ھم تلنبار شده بود،پناه ببرمیرو
بر اندامم افتاده   قرار داده بود و از ناآشنا بودنش لرزهری اما ھر چھ کھ بود،مرا سخت تحت تاثفتدیب

 .بود
  

 ؟یچرا در رفت: کردمیدای حرکت چشمش پکی زد و با یچرخ
  

 ؟ی ازم سواستفاده کنی تونی میفکر کرد! رونیبرو ب:دمی چسبواری دبھ
  
 ... نھال؟من دوستت دارمھیسواستفاده چ: شدکمی بلند نزدیی قدمھابا
  
 
 یزی چیی ناسزایدھانم را باز کردم کھ حداقل فحش. نبودمی در گلوی بزنم اما توانغی خواستم جیم

 کم ھیتورو خدا ...اری در نیتورو خدا بچھ باز...سیھ: گذاشتمی لبھایبارش کنم کھ انگشتش را رو
  خوامت ؟ی مدرنقی کار کنم کھ ایمن چ...بھ منم فکر کن

  
 انگشتانم نی محکمش را دانھ دانھ بی را پس زدم اما او دست مرا در ھوا گرفت و انگشتھادستش

 خوام بھت تجاوز ی م،انگاری کنی رفتار می جورھی: چسباند و بعد آھستھ گفتواریفرو برد و بھ د
 !کنم

  
 ... ترسمیم...من...دامون...تو رو خدا ولم کن: خارج شدمی از گلویی زحمت صدابھ
  

 ی من؟پس چرا اون روز رو؟ازی ترسی میاز چ: گفتمتی خم شده بود،با مالمی کھ روھمانطور
  کارت کنم؟ی خوام چی م؟مگھیدیپشت بوم نترس
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 ی میچطور آن روز آنقدر با او راحت بودم و آنوقت در خانھ خودم از او دور! گفتی مراست

 و بدون رمنتظرهی بار بھ اراده او بود و کامال غنی چون دفعھ اول بھ اراده خودم بود و ادیکردم؟شا
 ...یآمادگ

  
 !  دانمینم. معذب بودمی ھم کمدیشا
 

 ... مثل دفعھ قبلدی را رھا کرد و خودش را عقب کشدستم
  

 یکار... رمی مگھیمن د:  نگاھم کردیبا دلخور.درد گرفتھ بود. مچ دستم را ماساژ دادم. شدمآزاد
 ... زنگ بزنیداشت

  
 خواستم دوباره از من ینم. برودھای زودنی خواستم بھ اینم. کرد بھ من و بھ طرف در رفتپشت

 ی مریداشت د...بلکھ بھ اندازه دل خودم...نھ بھ اندازه خودش. خواستمشیمن ھم م.دور شود
 و من فتدی اتفاق بنی خواست ای می ککرید... زدمی نمشی رفت اگر صدایفرصت از دست م.شد
  شکل باشم؟نیو حال و بھ ا  شورنیبا ا

  
 ...بمون...نرو...دامون: گفتمآھستھ

  
 باز مھی در مانده بود و در آپارتمان نرهی دستگیدستش رو. برگشتمی بھ طرف صدای ناباوربا

 و دمی شنیت م کھ خودم ھم آن را بھ زحمیفی ضعیمعطلش نکردم و با صدا.بود
 .من دوستت دارم...من:باورنداشتم،گفتم

  
  

 حرکت دو دستش را از دو طرف کی برداشت و در زیبھ طرفم خ. بستھ شدی تقی با صدادر
 ؟ی گفتیچ...دوباره بگو: دادھی تکواریبازوانم بھ د

  
 ی ذوب م اشنھی کوره سانیداشتم م.حرارت بدنش باال رفتھ بود. تا بناگوش قرمز شده بودصورتش

 ...سکوت کردم.شدم
  

 را واریصورتش را جلو آورد و من عقب رفتم و سرم د. تکرار شدندشی دفعھ پی ھمان حسھاباز
 ھم بھ ی و کمی بدجنسیو از رو"  بنشاند کھ عمدامی لبھایخواست بوسھ اش را رو.لمس کرد

 چطور بھ ذھنم خطور کرده بود، سرم را چرخاندم و تی دانم در آن موقعیخاطر ناز کردن کھ نم
 یچون تمام صورتم م. چھ شددمی نفھمگریبعد از آن د. گردنم را لمس کردنش سوزایلبھا

 ... ،لبھا و گردنممی ام ،گونھ ھایشانیپ.سوخت
  

 ختھی حرکت فقط بھ گردنش آویب.دی بوسی مرا میپر توقع و طوالن.دی باری آتش مشی بوسھ ھااز
 ...فقط او بود و بوسھ و من...دمی فھمی نمزی چچیھ... چھ کار کنمدی دانستم باینم...بلد نبودم.بودم
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 شانھ اش قفل یچانھ ام را رو. موھا و پشتم را نوازش کردشی بلندم کرد و با دستھانی زماز
 کردم در ی بود و من انکار مزی ھمھ چمیچقدر برا. خواستمش و خودم خبر نداشتمیچقدر م.کردم

 شیبھ دوستت دارم ھا...بھ وجود مردانھ و محکمش... داشتماجیچقدر بھ وجودش احت.آن چند وقت
 ی آن حسھایبھ تمام. شده بودری کھ ناخواستھ بھ قلبم سرازیبھ عشق. نشستی صورتم میکھ رو

 ادی ز چقدرھانیو چقدر ا... بودندنیری کھ شییحسھا... بار تجربھ شان کردمنی اولی کھ برایخوب
 ... دانستمیبودند و من نم

  
 را در میدستھا... سبکبال و آرامیچون پرنده ا. از آسمان فرود آمدمیی کھ گذاشت،گونمی زمیرو

 حاال بھت ثابت شد؟:دست گرفت
  

 در آغوشش شی پقھی چند دقنی نھ انگار کھ ھمدم،انگاری کشی نگاه کردن بھ صورتش خجالت ماز
 دور شدنم پرتمنا دستش نیفقط در ح. نکردیاعتراض. و از او دور شدم انداختمنییسرم را پا.بودم

 .دی کشمی موھایرا رو
  

گنگ . و مبھوت بودمجی چھ کنم؟ھنوز گدی دانستم باینم. ھدفی بستادمی کانتر اشپزخانھ اپشت
 ختھی بھ ھم ریلی خنجای؟ای رو جا بھ جا کنلی کمک کنم وسای خوایم:دمی را شنشیصدا.بودم
 ...ست

  
 . تکان دادمدیی را بھ نشانھ تاسرم

  
 ی من؟کجای شکستننایا:دی از سالن بھ گوش رسشی را با بلوز و شلوار کتانم عوض کردم،صدالباسم

 شون؟یذار
  

 .نتیتو کاب: گفتمکوتاه
  

 نیدر تمام ا. کردمشانی حرف جا بھ جا می گذاشت و من بی مرونی بیکی یکی ظروف را او
 توانستم یحرف ھم نم. آمدینفسم در نم. نداشتھ باشمی کردم با او تماس بدنی میمدت سع

 .انگار الل شده بودم.بزنم
 و ستادی ای کھ می وقتی تند شده بود حتشینفسھا. کردینگاھم نم. بھتر از من نداشتیاو ھم حال 

 . شد حس کردی را از فاصلھ دور ھم منیا. کردی در میخستگ
 و یسبدھا و جاشکر.میدی چنتی و بعد با کمک ھم آنھا را در کابختی ررونی بمیقابلمھ ھا را برا 

 ھمھ را جا بھ جا یمن ھم ساکت و بدون صرف کلمھ ا. اپن گذاشتی رومی را برای اھیجا ادو
 .عرقمان در آمده بود. جمع و جور شدی چند ساعت کار مداوم،سالن اندکیط.کردم

  
 

 ؟یخستھ ا! حاال بھتر شد: بھ اطراف نگاه کردنھیست بھ س و دستادی و کوچک ای نقلنھی شوممقابل
  
 ام؟ی برمیبرم شام بگ:گفت. حرف سرم را تکان دادمیب
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 یھر شب برام شام م...االنھ ست کھ برسھ! یوا: مادر افتادمادی کلمھ شام از دھانش،دنی شنبا
 ...ارهی
  

 نھ؟ی ببنجای داره منو ایچھ اشکال!ارهیخوب ب:دیخند
  
 .نھی ببنجای آره تو رو ایپدر منو در م...زود برو..نھ: وحشت گفتمبا
  

 کم استراحت کنم بعد ھی خواستم یم... رمیاالن م! خوبلھیخ: باال بردمی را بھ حالت تسلشیدستھا
 .ی کنی مرونمی بیبرم کھ تو دار

  
 آره اون ی بھ سر م میی بالھی... شمی بدبخت منھ،منی ببنجای االن تو رو اھ؟اونی چگھی درونیب:گفتم

 !دایسرش ناپ
  

 ..عرق کردم!حداقل بذار دست و صورتمو بشورم دختر:دی کشیقی عمنفس
  

 ... زودتری کنی میھر کار: گفتم
  

 یجعبھ دستمال کاغذ. آمدرونی بسی رفت و بعد با دست و صورت خیی سرعت بھ سمت دستشوبھ
 ی آنکھ دستش را خشک کند،آن را روی و بھ جادی کشرونی را بیدانھ ا.را بھ طرفش گرفتم

 ؟ی؟ماتی شدینطوری اھ؟چرایچ:دیصورتم کش
  

 ؟ی شھ بریماتم؟دامون؟م:گفتم
  

 !چشم: را خشک کردصورتش
  
 . دوشش انداخت و بھ طرف در رفتی بزرگش را روفیک
  

با وحشت بھ صورتش نگاه . زنگ را فشردی نرسانده بود کھ کسرهی دستش را بھ دستگھنوز
 مادرتھ؟:دیاز جا پر.کردم

  تو سرم کنم؟یحاال چھ خاک...یواااا: را نگاه کردمرونی بی حرف از چشمیب 
  

تو ... کنھی نمدامیپ! تو کمد... شمی ممی قای رم تو اتاق دومیم...واشتری...سیھ: پچ کنان گفتپچ
 ...درو باز کن زود

  
 !زود باش!نتتی تو اتاق ببادیاما ممکنھ ب... رهیاونجا نم...برو تو حموم! نھ:گفتم

  
 یمادر حتما م. زند صورتمی می و رو بھ زرددهی دانستم کھ رنگم پریم. بر اندامم افتاده بودرعشھ

 !حتما! دیفھم
  

 ...سالم: کجا گم شد و من در را باز کردمشی دانم با کفشھای نمدامون
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 نجایچقدر ا...بھ بھ: غذا وارد خانھ شدی دستھ دار و ظرفی و بعد با جعبھ ادیرا بوس صورتم مادر

 ؟ی جا بھ جا شون کردییتنھا...مرتب شده
  

 .رونی رو گذاشتم بلیخورد خورد کارتنا رو باز کردم وسا...آره: و من کنان گفتممن
  

 ؟ی رفتی میی جایداشت: صورتم موشکافانھ نگاه کردبھ
  

 چطور؟...نھ:گرفتم از او بررو
  

 !راستشو بگو...یدی پوشرونیشلوار ب. ی کردشیآخھ آرا:گفت
  

 ... خودم بگردمی براپی گفتم خوشتینطوریھم...نھ بھ خدا مامان:گفتم
  
 .دمی بعد خندو
  

 و نھیگفتم آ.دمی حمام خرلیرفتم برات وسا...ایب: گذاشتنی زمی نگاھم کرد و جعبھ را روناباورانھ
 !رمی بگینیی تزلی کم وساھی دتی خونھ جدیبرا!  مدل دار و خوشگلننایا...ی نداریجاصابون

  
 . را کم داشتمیکی نی فقط ھمقایدق... را کم داشتمنیحمام؟؟ھم!!  منیخدا!! یوا
  

 ... کنمی فردا نصبش منجایبذار ھم...دستت درد نکنھ : را حفظ کنممی کردم خونسردیسع
  
 

بذار ... خوادیدلر م. مردهھی کار نای؟ای کنی نصب میوا؟چطور:اخت اپن اندی چادر را رومادر
 .و بعد بھ سمت حمام رفت...  ش اندازه ست نھی آنمیبب
  

 . خستھ میلیکار کردم خ... امشبو ول کنھی! مامان جون: دی کشری باال آمد و سرم تقلبم
  
 ... رو اندازه بزنمنھی خوام آیمن م.ی کار داریتو چ: اعتنا بھ من دوباره گفتیب
  

 !! مامان:  بند آمد و محکم گفتمنفسم
 
  دختر؟ی زنی مغی جھ؟چرایچ: طرفم برگشت با تعجببھ
  

  برام؟ی کنیغذا رو داغ م... گرسنمھیلیخ: گشتم،سر آخر گفتمی دنبال جواب مبھ
  

 بھ سر و صورتت بزن کھ رنگت ی ابھیبرو ...زودتر بگو خوب: درب حمام فاصلھ گرفتاز
 . کنمیاالن برات داغش م...دهیپر
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 از حمام ی مشکوکی صدانمی رفتم و ھمھ حواسم را جمع کردم و گوش سپردم تا ببیی دستشوبھ
 نکھیاز ا.اما ھنوز ترس داشتم! خداروشکر.دی رسی بھ گوش نمیی صداچیھ!  نھای دی آی مرونیب

 چی در خانھ خودمان ھی کھ حتی حمامیاز بخت بدم،آن شب برا. ھوا بھ حمام سرک بکشدیمادر ب
 !! شمعدان آورده بودنھی نبود،آکرشوقت بھ ف

  
 .رو اپنھ... بخورایب: زدمیصدا

  
حولھ . خستھ و گرسنھ میلیخ...دستت درد نکنھ: سر و صورتم را خشک کردمی دستمال کاغذبا

 ! دونم کجا گذاشتمیدست و صورتو نم
  
 

تو ...برات ماستم آوردم!سرت درد نکنھ: را تاب دادشی اش را باز کرد و موھای روسرگره
 .نمیبذار برم بب...چمدونھ

  
 ...یچتھ؟عادت ماھانتھ؟رنگ بھ رو ندار: دوباره بھ چشمانم نگاه کردبعد

  
 .گفتم کھ خستھ م...ستی نیزیچ! نھ:گفتم

  
 ؟ارمیاب قند ب... لقمھ بخورھی زودتر ایب: بشقاب گذاشتی رومی و چنگال را براقاشق

  
 ... شمیخوب م...نھ: فرو دادمی زور لقمھ ابھ
  

 ترسم تنھات ی مدهی کھ تو رنگت پرینطوری بمونم؟اشتی امشب پی خوایم: نگاھم کرددوباره
 .بذارم

  
 ! می و زمان جمع شده بودند تا من و دامون لو برونی آنکھ آن شب تمام آسمان و فلک و زممثل

 
 ...تنھاست!  شوھرتشیتو برو پ...خوبم...نھ مامان جان: گفتممظلومانھ

 
 

 یاشکال. زنھیدلش تنگ بشھ زنگ م...تو نگران اون نباش... رمیم: را از تن در آوردشییمانتو
 .. دخترم بمونمشی شبو پھینداره کھ 

 
 

 کم ھی.تمسیبھ خدا من بچھ ن! مامان: کرد،با دھان پر و با استرس گفتمی مدای پخی داشت بموضوع
 ... برستیتو برو بھ زندگ!ی کنیچقدر اصرار م.  شمیغذا بخورم درست م
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 تا صبح یکی دی حال و روزت بانیبا ا! خوب و بدت رو ی دونیھنوز نم! ی،خامیتو بچھ ا:دیخند
 رو لی ھمھ اسباب وسانی گفت ایاصال ک! ونی قلی نیشد...یدی دلیی باشھ،انگار عزراشتیپ

 ...ارمی خواستم کارگر بی کھ فردا م؟ھان؟منی تونستی؟چطوری جا بھ جا کنییتنھا
 
 

 دانم چرا مادر آن شب ینم: رفتنییزھر شد و پا.دمی قاشق بزرگ ماست بلعکی را بھ زور لقمھ
 یلی خواست شوھر عاشقش را تنھا بگذارد؟البد آن ھم از شانس خیآنقدر مھربان شده بود و م

 .خوب من بود
 
 

 خواستم یم... ھم کھ ندارمونیزیتلو. نشستن نبودی بود،جاختھیخونھ دو سھ روز بود بھ ھم ر:گفتم
 .مجبور شدم.نمی ببالیچند تا سر

 
 

 از خودت کار نکش گھیتو ھم د. بگم برات وصلش کنھ فردایبذار بھ حاج:ختی ری آبوانی لمیبرا
 ؟ی کار کنی چی خوای خونھ،من نباشم منی گوشھ ای افتی می شی مضیپس فردا مر! نقدریا

 
 

  مسافرت بازم؟ی بری خوایمگھ م:گفتم
 
 

 یس.ی گن سکتھ کرده تو آیم...ستیداماد بزرگھ رادمان حالش خوب ن.زدی می رفتدیشا..آره :گفت
 خبر بود و ی ھمھ مدت رضا ازشون بنیا. بشھشی طورھی ناکرده زبونم الل یممکنھ خدا. ئھوی

 ی شدن،خبراشون بھمون مکی اون خونھ شردید نداشت،حاال کھ با ھم تو خرباھاشون رفت و آم
 ...می مراسماشون شرکت کنمیبوررسھ و مج

 
 

 ھ؟یچھ اصرار:گفتم
 
 

 . بھ درد آدم بخورنی روزھی دیشا... مردم دار باشھدیآدم با... ندارهتیخوب! زشتھ:گفت
 
 
 بھ درد من خورده بود،تمام احساسات نھفتھ مرا یلیدامون کھ خ:دمی خندصالی در اوج استاری اختیب
 . بوددهی کرده بود و بھ آتش کشداریب
 
 

 مگھ دامادشون چند سالشھ؟:گفتم
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 یلی احوال بوده از خضی مرنکھیاما مثل ا!بنده خدا جوونھ..چھل و پنج...چھل.  دونمیچھ م:گفت
 . االن عود کردهشیوقت پ

 
 

من !  بروایب:مادر دستم را گرفت. کنم و بعد بشورمشسشی گذاشتم تا خنکی غذا را درون سظرف
 ... شورمیم
 
 
 ماند کھ من و دامون یاگر م!  رودی مای ماند یم. کندی چھ ممینیمنتظر بودم بب. ناچار کنار رفتمبھ
 وقت کی از آن با او مخالفت کنم و شتری بدمی ترسی داشت مکپایچون مرغ مادر !!می بودچارهیب

 . شودزیشک برانگ
 
 

 نبات در آن انداخت ی دم کرد و تکھ ای چامی را سرھم کرد و برای قوریکتر. نشستمنی زمیرو
 .میبرا
 
 

 ی پس فردا میتو چھ جور... سرجاشادی رنگت بنیزودتر بخورش ا: نشستچھی قالی روکنارم
 ؟ی کنی و بچھ داری شوھر داریخوا

 
 
چون . نگاه نکرده بودمی موضوع جدنیتا بھ حال بھ ا. تصور ازدواج با دامون دلم غنج رفتاز

 می بھ دامون برادنیشیتنھا خواستگارم محمدرضا بود و در مورد ازدواج با او فکر کرده بودم،اند
 . دادی داشت و احساساتم را قلقلک میتازگ

 
 

  خواست برود؟ی میمادر ک... شب بودمیده و ن: و بھ ساعت نگاه کردمدمی را نوشیچا
 
 
 نھی و ای و جا مسواکیجا صابون:ختی ررونی را کھ آورده بود بیازم جعبھ ا جا بلند شد و لواز

 اد؟ی ی خوشت منیبب: کانتر گذاشتی رواطی و با احتدی کشرونی را بی ایمدل دار فانتز
 
 
 ... نشستن خستھ شنی رو زمم؟ازی مبل ببنمی بری کیپس ک! خوشگلن: سماجت گفتمبا
 
 

 ی براستادیقلبم از حرکت باز ا. درب حمام را باز کردی خفھ شد،مادر بھ آراممی کلمھ در گلونیآخر
 !دمیفھم.فشارم افتاد. لحظھکی
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 و ادی از نوع داد و فریانفجار! بودمبی انفجار مھکی چراغ را روشن کرد و من منتظر مادر
 ...یزیآبرور

 
 

 خوبھ نی ببایب: مادر گفتقھیبعد از چند دق.امدی نیی صداچیاما ھ. کردم و نفسم را حبسزی تگوش
 !دقت نکرده بودم! جاش؟چقدر حمامش کوچکھ

 برود پس از کجا رونی توانست بی در کھ نم؟ازیپس دامون کجا رفتھ بود؟فرار کرده بود؟چطور 
   بود؟ختھیگر
 
 ! مامان جانیمرس. خوب شدهیلیآره خ:دمی حمام سرک کشبھ
 
 

خداروشکر کھ او . قلبم گذاشتمیچشمانم را بستم و دستم را رو...ی دادم بھ راحترونی را بنفسم
 .حداقل عقل کرده بود و در حمام پناه نگرفتھ بود

 
 

 رونی داد و بھی حمام تکواری را بھ دنھی گذاشت ، آی را درون جا مسواکردندانمی مسواک و خممادر
 رختخوابا تو کمدن؟:آمد
 
 

 ! شده بودیماندن آن شب گرید.ردی ام بگھی بود گرکینزد
 
 

 .بازشون نکردم... انیپیکمد خاک داشت،ھنوز تو بقچھ ز..آره: و من کنان گفتممن
 
 

حتما االن !  دامونچارهیب.یاز آن ھمھ بدشانس. بزنمادی خواست فری اتاق من کھ گم شد، دلم مدر
 . کھ در آن گرفتار شده بود،بند رفتھ بودی بستھ اینفسش از فضا

 
 

 ...شامت کھ آماده ست بخور... نھالمشی امشب پ؟منیالو؟رضا جان؟خوب: تلفن را برداشتیگوش
 
 

 چھ دمی نفھمگریو بعد د. فدات شم...باشھ...دفعھ آخره...زمیچشم عز: آوردنیی را پاشی صدابعد
 . و بھ دنبال آن قطع تماسدمی را شنزشی خنده ریفقط صدا.گفت

 
 
  آورده برات؟یھ؟کی گلھ چنیا: خورد دوباره بھ گوشمشی آشپزخانھ کھ رفت،صدابھ
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 نی جمی شاخھ گل کھ سکی...گریخوب گل بود د. دادی مری گزی مادر من بھ ھمھ چنیا!  منیخدا
 !نقدرینداشت ا

 
 

 ...از باغچھ کنده... آوردهینیی پاھی دختر ھمسانیا! ی کچیھ:گفتم
 
 
خوشبختانھ !  نھای ام دهی دی در بدو ورودم بھ ساختمان بوتھ گل سرخای بعد با خودم فکر کردم کھ او
 !گری رنگ دای قرمزند شی دانستم گلھای بودم اما نمدهید
 
 

  شده؟یطور...یستی بھ خودت نھینھال؟چند وقت:دی پرسدوباره
 
 

م  کم دلھیم،ی کردی اثاث کشیاز محل قبل...نھ: اما خودم را بھ آن راه زدمدی پرمی از رورنگ
 ...وابستھ بودم بھ اونجا خوب...گرفتھ

 
 

 . نگفتیزی را با سوءظن تکان داد و چسرش
 
 

 . توجھ مادر جلب شود و بند بھ آب داده شوددمی ترسیم. سر بزنمی نداشتم بھ اتاق دومجرات
 
 

بھ خودم،بھ دامون و ...بھ اتفاق آن روز...تنھا باشم و فکر کنم. شب چقدر دوست داشتم تنھا باشمآن
 مرا بر ھم یاما مادر با ماندنش تمام معادالت ذھن...شی بوسھ ھانیری شیبھ مزه ھا...احساساتم

 . کردی نممی رھایاضطراب لو رفتن حضور دامون لحظھ ا. بودختھیر
 
 

 آن ی را سبک کرد و روشی مادر رختخواب را کنار تخت من انداخت و لباسھای کمال خوشبختدر
 ...یخستھ ا!  بخواب نھالایب:دیدراز کش

 
 

 ...بذار مسواک بزنم...امی یاالن م: و گوش سپردمستادمی ای بھ اتاق دومکینزد
 
 

 دیبا.عقب رفتم.دمیترس. نبودصی قابل تشخیزی مطلق چیکیدر تار. بھ طرف اتاق برداشتمیقدم
 . شدی می طی دادم تا آن شب سخت ھر چھ زودتر طی تفاوت نشان میخودم را ب
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 عقب شوی پسره عروسنیا: لب گفتری زدم،مادری تخت خوابی را کھ خاموش کردم و روچراغ
  تو کلھ شھ؟ی چستیمعلوم ن...انداختھ

 
 
 کدوم پسره؟: تکان خوردجان،بدنمی شدت ھاز
 
 

 .دامون... رضالی فامنیھم:دی شب بھ طرفم چرخیکی تاردر
 
 

 چرا؟: دھانم را قورت دادماب
 
 

 ی کسشی گلوش تو تھران پدوارمیفقط ام! خدا عالمھ!  دونم واالینم: زل زد بھ چشمانمیکی تاردر
امروز . زودتر عروسشو ببرهدی کھ نامزد کرده بایکس. حرفا ندارننی ازنایوگرنھ ا. نکرده باشھریگ

 ... دهی نمی خوبیو فردا کردنش بو
 
 

 . ھم بھ ھدف خوردزی و تمزیت. اش را زدھیکنا
 
 

 ! بھ ما دارهی چھ ربطاروی اون یحاال عروس. دوننیخودشون م...ولشون کن : گفتمخونسرد
 
 

 ی مای دننی از جون ای چستیمعلوم ن. کنھتی دختر پسرا رو بھ راه راست ھدانیخدا ا:گفت
 ! روز فارغھی و دی روز عاشقھی... آرمیمن کھ سر از کار شماھا در نم...خوان

 
 

 ست؟ی عاشق دختره بوده کھ حاال ننیمگھ ا:رمی زبانم را بگی جلونتوانستم
 
 

 یچھ م... و دختره رو دوست دارهھی گفت راضیخودش کھ م:دی سرش کشی ملحفھ را رومادر
 ...  بخوابریبگ...ی کنیچقدر سوال م!دونم واال

 تواند در آن واحد بھ دو نفر ی دامون نامزدش را دوست دارد؟چطور میعنی:غم بھ قلبم ھجوم آورد 
 آن ھمھ سماجت؟ھمھ دروغند؟...آن ھمھ دوستت دارم...فکر کند؟آن بوسھ ھا

  
 خواست بھ اتاق یدلم م.دیھمانجا ماند و خشک. نشدریامد،سرازین. پشت پلک چشمم خانھ کرداشک

 کرد و عاشق نامزدش یبا من معاشقھ م.چقدر پست بود. بکشمادیبروم و ھمانجا سرش فر
 . او شرف داشتشیبود؟زاوش پ
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 . غلت خوردم تا خوابم بردمی افکار جور واجور بھ ذھنم ھجوم اورد و آنقدر در جاآنقدر

  
*** 

  
 ! ستی نخچالی تو یچی صبحانھ بخرم،ھلی رم وسایمن م:دمی آھستھ مادر از جا پری صدابا
 

 رونی مطمئن شدم کھ مادر بیوقت. افتادم شبی دادیناگھان . بالش گذاشتمی آلود سرم را روخواب
 .دامون نبود. رفتمیرفتھ است،بھ سرعت از جا بلند شدم و با ھمان لباس خواب بھ اتاق کنار

  
 بھ حالت نشستھ و خواب،خنده دنشی را باز کردم و از دیواریپس کجا بود؟درب کمد د!  منیخدا

 ! دامون! دامون:ام گرفت
 
  شده؟مادرت رفت؟یچ:د قرمز بود،چشمانشی جا پراز
  

 . معصوم در خودش مچالھ شده بودیمانند پسر بچھ ھا. سوختشی برادلم
  

  سختت شد؟یلی خشبید! رونیرفتھ ب! بدو...زود باش:گفتم
  

 ری نرگس خانومم وقت گنیا...داغون شدم!! مردم: و بدنش را کش و قوس داددی پررونی کمد باز
 تو بخوابم و تو رو بغل کنم،تو کمد شی پامی شب بنکھیعوض ا!! گن منمیاورده؟خر شانس کھ م

 . نئوپانا استخونام چوب شدنیرو ا
  

 ...  رسھیاالن م...زود باش!  خوبلھیخ:گفتم
  
 دهی تو کمد نخوابیعنی:از ھمانجا گفت. رفتیی و کفشش را از کمد برداشت و بھ طرف دستشوفیک

 ! شدسری امر ھم منی،ایبودم کھ بھ خاطر جنابعال
  

 و افھی و قختی رنیحاال من با ا:ستادی امیرو بھ رو. شب قبل مادر در ذھنم چرخ خوردندیحرفھا
 ! دمی گند عرق می برم شرکت؟بوی چروک چطوریلباسا

  
 ...یخودت ول کن نبود!  بھت گفتم زودتر بروشبیمنکھ د: گفتمی تفاوتی ببا
  

 ومد؟ ایم!  اومدی کھ بدت نم؟تویباز بداخالق شد: زدپوزخند
  

 !ادی خوشش بدینامزدت با!ادی خوشم بدیمن نبا:گفتم
  

 ؟نامزدم؟یچ: را باال دادشیابرو
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درب را باز ! ستیاالن جاش ن...می زنیبا ھم حرف م:د،گفتی پوشی را مشی کھ کفشھاھمانطور
 ؟یچقدر دوستم دار: رفت اما نرفتھ برگشترونیکرد و ب

  
 !  ھاادی یم...گھیبرو د!  فکر کنمدیبا:گفتم

 
 !!می نوشتیادگاری ی کواری رو دنیما رو بب: را با تاسف تکان دادسرش

کاش تمام قلبش مال من ... ماند اما نبودی خواست باز ھم کنارم میدلم م.از رفتنش دلم گرفت 
 ! اما نبود.بود

 
  نوزدھمفصل

  
 
 
 ؟ییکجا-
  
 ؟ییتو کجا!دکتر_
  
 ؟یدکتر واسھ چ...خونھ_
  
 !ر دارمکا...نھی معایبرا_
  
  حاال؟ی رفتیدکتر چ_
  

 ... گمی بھت مامی یم_ 
  
 .یحوصلھ م سر رفتھ شاد_
  
 ...رونیخوب برو ب_
  
 !نجای اایتو ب_
  
 ... تونمیامروز نم_
  
 چرا؟_
  
 ..گفتم کھ کار دارم_
  
 ؟ی کار داریچ_
  

 ...می ترمی رم برایدارم م: آوردنیی را پاشیصدا
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 ؟ی چمی؟ترمیچ_
  
 . گمی بھت مامی یم!!سیھ_
  

 در دست ی افتاد کھ ان روز دامون با شاخھ گلیی و جای را کھ قطع کردم،چشمم بھ سالن خالتماس
 . مانده بودمخبریدو روز بود کھ از او ب. تنگ شدشیدلم برا. نشستھ بودچھی قالیرو

  
مھ حرف مادر  کلکی بھ خاطر ھمان دیشا.رمی رفت کھ با او تماس بگی دانم چرا دست و دلم نمینم

 .دی کشی کھ در دلم زبانھ می حسادتایبود 
  

 .یبھ سادگ. شده بودری و اسریقلبم درگ. بودمسرخورده
  

دلم . خستھ شده بودمی روزمرگنیاز ا.ختمی انداختم و پودر ریی لباسشونی را در ماشفی کثیلباسھا
 . گره خورده بودمی بھ زندگشی کھ دو روز پیمثل ھمان اتفاق. خواستی اتفاق تازه مکی
  

بازار مبل . و ھمراھشان شدمدمیبھ زور لباس پوش. کرده با حاج رضا آمدندکی و پکی شنرگس
 خود را بھ رخ کی گران و شی بزرگ و لوکس با مبلمانھایمغازه ھا. بھ واقع شلوغ بودرانیا

 جور یلھا با سوایگاھ. گفتی نمچیحاج رضا فقط نظاره گر بود و ھ. دندی کشی مشتاق مانیمشتر
 دخالت کند در ادی خواست زی دلش نمدیشا. دادی آمد و کوتاه جواب می بھ حرف مرواجور ماد

 ! ما نداشت و بھ زور آمده بودی بھ ھمراھی ھم عالقھ ادیشا.امور خانھ من
  

 ام یگوش. لرزدی مفمی درونم کیزی کھ احساس کردم چمی دانم مغازه چندم را رد کرده بودینم
 ی مدی مبلمان کرم رنگ را دنیتریاج رضا درون مغازه بودند و من پشت ومادر و ح.بود
از مغازه فاصلھ گرفتم و دکمھ .دی پر کششیدلم برا.دامون بود: بھ صفحھ اش انداختمینگاھ.زدم

 بلھ؟: را فشردمباط ارتیبرقرار
  

 امی بیک... ذره شدهھیدلم برات :دوباره گفت! لوس نکن خودتو:دمیخند! بگو جانم: گفتمآھستھ
 نمت؟یبب
  

 کجا؟:دی پرسیبھ تند... دمیفعال کھ خر: بھ تپش افتادقلبم
  

 ؟یای بی خوایم!  ابادافتی:گفتم
  

 . خواد بازم ببوسمتیدلم م.نمتی دم تنھا ببی محیاما ترج...ادی یبدم نم:گفت
  

 ؟ی نداریکار! یچقدر تو پرروئ: خجالت نفسم گرفتاز
  

 ... کھی دونیتو نم... زبونمھ ھنوزریمزه ش ز: را باال بردشیصدا
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 ؟ی زنی حرف می ک؟بای گرفتوی کلینھال؟موبا:دمی مادر را از پشت سرم شنیصدا
 دست من یداده چند وقت...ھی شادلیموبا: دادم کھ دادمی را لو ملمی موبادینبا! کرده بودمیاطی احتیب 

 ...باشھ
  
 

 ؟یچرا بھ من نگفت:دی در چشمانش زبانھ کشخشم
 . خواستم بھت بگمیم...آخھ تازه بھم داده:گفتم 
  
 یحاال من م!! اگر او نبود،حالت را گرفتھ بودمیعنی بھ حاج رضا کرد کھ ی چشم و ابرو اشاره ابا

 !دونم و تو
  

 ... خوشم اومدهھی مدل ال کھ قھوه ای راحتنیمن از ا! مامان: دامون زھرمارم شدی حرفھامزه
  

 لی موبای کھ مشخص بود از بازتاب کشف گوشی سرش مرتب کرد و با تحکمی چادر را رومادر
 کدوم؟:در دستان من است گفت

  
 اش فرار کنم،داخل مغازه ی احتمالی لبری زی آنکھ از سرزنشھای دست بھ آن اشاره کردم و برابا

 .شدم
  

 از قرار م،منی و قرارداد نوشتمی پرداخت دادشی و پمی مدت کھ با فروشنده قرار مدار گذاشتتمام
 خواست ھر چھ زودتر تھ و ی کالفھ بود و دلش مییاو ھم گو. کردمی میگرفتن کنار مادرم،دور

  بازداشتنی خدا نرگس را براییتو گو. من ببنددشی بھ ری و توپ و تشراوردی ماجرا را در بیتو
 ... بوددهی دادن بھ من آفرری و گتیو ھدا

  
 

 کردم یمن ھم متعاقبا رد م. زدی زنگ ممی گوشی دست بردار نبود و روطی ھم در آن شراوندام
 ! او را بھ خاطر رد تماس جمع کندی گرفتم کھ قھرھای را میکی دیحاال بعد از آن با. راشیتماسھا

  
م  دانستی حاج رضا بازخواستم کند و مشی خواست پیمادر نم. در خانھ ام گذاشتند و بازگشتندمرا

 . فرصت مناسب و بھانھ استکیدنبال 
دلم .اما جواب نداد!!  بار،دوبار،سھ بارکی. بھ خانھ،شماره دامون را گرفتمدنیبھ محض رس 

 طاقچھ می بود و حاال برادهی داد؟آمده بود بھ مقصودش رسی داشت کھ جوابم را نمیلیچھ دل.شکست
  گذاشت؟یباال م

  
 گفت ی راست میشاد. گفتھ بودم دوستش دارمی من بود کھ بھ آن راحتریتقص! خودم بودریتقص

 ی بودند برایقاموس ھزاربرگ! شناختشانی شد بھ آسانی بودند و نمی ادهیچی پی مردھا آدمھانیا
 ...خودشان
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 خوابم برد ی دانم کینم. کفی رودمی پرتاب کردم و ھمان گوشھ سالن دراز کشی را بھ طرفلمیموبا
 .دی کشرونی خواب بیایفن خانھ بود کھ مرا از دناما زنگ تل

 
 
 بلھ؟: حوصلھ جواب دادمیکسل و ب. عرق بودمسیخ
 
 

 چھ خبرا؟!  خفتھ خوشگلیبایز! بھ بھ: دامون بودیصدا
 
 

 ؟یچرا بھت زنگ زدم برنداشت: دھانم را قورت دادماب
 
 

 . گشتم نتونستم جواب بدمی منتی پری برای پالتھی دنبال ابونایتو خ.کار داشتم: دادجواب
 
 
 ...یاصال از ھمون اول معلوم بود چھ کاره ا!  و منم باور کردمیتو گفت: گفتمی دلخوربا
 
 

  بار تلفنتو جواب ندادم،اخ شدم ؟ھی خودت؟چون ی برای گی میچ: شدیعصبان
 
 

 ...ستیفقط اون ن! نھ:گفتم
 
 

 ھ؟یپس چ:دی پرستند
 
 

 ؟آره؟ی ای و راضینامزدتو دوست دار ی بھ مادر من گفتیتو برگشت:گفتم
 
 

 یی مادرت ازم بازجوشی وقت پیلیخ!  نزدمی حرفنیمن ھمچ: گفتھی کرد و بعد از چند ثانسکوت
نگفتم دوستش . بودمی گفتم اون موقع کھ نامزد کردم،راضم،منمیکرد در مورد نامزدم و عروس

 ی خواد دو بھ ھم زنیم...ظر دارم من بھت ندهیاحتماال فھم... زنھی می دستھیمادرت داره .دارم
 .کنھ

 
 

 برو ؟پاشوی کنی و ولم نمی کنی نمکسرهی کارو ؟چرای گیچرا بھم دروغ م: گفتمناباورانھ
 ! نکنری درگنی از اشتریمنم ب... کنیشھرتون و عروس
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 ھی.. ندارمی رابطھ اچیھ.. ندارمی ارتباطچی ھھیمن با سم.. نکنتمی اذنقدریا! نھال: گفتملتمسانھ

 چشماتو باز ؟چرای کنی رو باور میچرا تو ھر حرف..رمی گی رم اونم پس میانگشتر دستشھ کھ م
 یبا ھمون پس زدنھا.دمی چرخی ھمھ دور و برت نمنی بودم،ای اگھ من رفتنٍ؟ھان؟دی کنینم
 نی کردم،اونم امی غلط اضافھ تو زندگھی..من کھ زن دارم! گفتم گور باباشی رفتم و می مل،دراو

 ی از کسگھید...نھی ھمی کردم زندگیاون موقع فکر م...رهیبود کھ اجازه دادم مادرم برام زن بگ
 شی کردم دلم پیاصال فکر نم!  و بعدم مردنھیری ازدواج و بچھ و پیقانون زندگ...ادی یخوشم نم

 یفکر م. گھی می چدمی فھمی زد،نمی می دم از عشق و عاشقیھر کس... کنھری گیکس
 و ی و بعدم کار کنیازش بچھ دار بش...ی زنت رو دوست داشتھ باشنکھی ایعنی داشتن کردم،دوست
 ھی... دارنی من بھ تو تازگی حسھانیا...یری و آخر سر،بمی بچھ ت رو بزرگ کن،یپول جمع کن

حواست پرتھ ...ی شدی جورھی...ی گھ عوض شدیدوستم بھم م... نبودمینطوری اتا حاال! نیجور
 چون ی کنیاگھ فکر م!  نکنتمیبھ خاطر دوست داشتنم اذ! نھال...ی گیچرت و پرت م! مدام

 یمن آدم تو سر...ی غلط کردیلی،خیاری سرم بیی ھر بالی تونی ام،میدوستت دارم و شھرستان
 ... خوامتیچون واقعا م... کنمی می بگیاراما برات ھر ک! ستمی نیخور

 
 

 نھ اما آنقدر ای دی گوی دانستم از تھ دل مینم. نشستی بر دلم مبی عجشیرفھاد،حی تپی مقلبم
 کرده دای کھ بھ او پی درجھ نفرتکی و تیخالصانھ آن حرفھا را بھ زبان اورد،کھ عصبان

 .بودم،فروکش کرد
 
 

 ؟یھر کار:گفتم
 
 

 ...باور کن! آره:گفت
 
 

 ... رو بھ ھم بزنھی االن زنگ بزن بھ مادرت بگو نامزدنیھم:گفتم
 قطع ی را بدون خداحافظیگوش...  و کوتاهقیعم.دمی شنی تندش را می نفسھایصدا.سکوت کرد 

 .کرد
  

 مانند خوره بھ جان ذھنم یزیچ. و ناراحت بودمفیبالتکل.گر گرفتھ بودم.دمی کوبشی را سرجاتلفن
 . تجربھ و وامانده نبودمیکاش آنقدر ب.دی پاشی خورد و از ھم میافتاده بود و آن را از درون م

 
 

 را در شی زد و من صحت و سقم حرفھای و او ھمان حرفھا را بھ خودم مدمشی دی مکاش
 قلب کوچک و ییگو...نطوریروحم ھم ھم... شده بودریقلبم درگ.مستاصل بودم. خواندمیچشمانش م

 کھ یآن ھم کس.ود شدهی کشی شود و در بند کسری تلنگر بود تا اسکی من منتظر دی تجربھ و سفیب
 .دی رسی بھ نظر منحلی البای داشت و تقرگ مشکل بزرکی
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 کھ در وجودم برخاستھ ی تاب و ناتوان در آرام کردن طوفانی نگرفت و من بی تماسچی شب ھتا

 . داستان دست و پا زدمنی ایی انتھایبود،در کابوس ب
 
 

 یچھ خونھ ا...بھ بھ! و نرفتمچوندمی کالس مزخرفو پنی اشیآخ:دی از راه رسی روز بعد،شادظھر
 ! شھ خونھ عروسی مگھی دارنیمبالتم ب...شده

 
 
  کدومھ؟گھیعروس د...آره: حوصلھ بودمیب
 
 

 ! شدمادهی بابتش پی تومن١٠٠ ھی...دمشیرنگش خوبھ؟از سرخھ خر: خوشرنگش را نشانم دادبلوز
 
 

 ...مبارکت باشھ...آره:  رنگ پررنگش انداختم و گفتمی نارنجی بھ بلوز پشت گردنینگاھ
 
 
 ی کتابخونھ اھی ی آباژورھی؟ی کنی رو درست نمنجایچرا دکور ا:دی اتاق خواب سرک کشبھ
 ؟ی ذاری نموترمی کامپزیم...یزیچ
 
 

 ... گم برام بخره مامانیحاال م! ی شادالی خیب:گفتم
 
 
 ؟ی رفتھ بودیچھ خبر؟دکتر واسھ چ: دم کردمی چاشی اشپزخانھ رفتم و برابھ
 
 

  بود؟یدکتر چ:دمیدوباره پرس. نگفتچی و ھدیخند
 
 

 ...آخھ... کنممی خوام برم ترمیم: گفتآھستھ
 
 

 ؟ی کنمی رو ترمیچ: گفتممتعجب
 
 

 ھست کھ ی پسرھیتو دانشکده ...ستمیاالنم دختر ن...خوب من با زاوش بودم: باال انداختی اشانھ
 پیتر! ستای ساده نیعنی. بانمکھی پسر ساده ھانیاز....می تازه دوست شدیعنی..میباھم دوست

 ...معلومھ...ازدواجھ
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 ؟یچرا بھ من زودتر نگفت: گفتمدلخور
 
 

 ...میگفتم کھ تازه دوست شد... نبودیخوب آخھ جد: باال انداختشانھ
 
 

  کرده ازت؟یحاال خواستگار: دمی پرسری و متحمات
 
 

 ی کھ من نمییآخھ اونا...داشتم"  کھ قبالھییبھتر از خواستگارا...ھیاما مورد خوب! نھ: زدقھقھھ
 ی دوتاشونم بیکی... نشستنیبھ دلم نم!  بودن و بچھ ننھی ببو گالبای بودن بھم ری پیلی خای دمیپسند

 .خوشم اومده ازش...نھی پسره ھم پول داره ھم دلنشنیاما ا.پول بودن
 
 

 ،حاالی دلت خواست کردی و ھر کاریبا اون زاوش گشتاون ھمھ !  بھ خدایتو شانس دار:دمیخند
 ! رتتی شده کھ بگدای پی آدم درست و حسابھی

 ادیاون بھم محبت ز...دست خودم نبود...من زاوشو دوست داشتم! درست حرف بزن نھال: شدبراق
 ی کن،سواستفادهی دونی رو می ھمھ چی وقتستیقرار ن. دادی من بود،بندو آب می جایھر کس.کرد

 خوام ی پسره خوب باشھ منیحاالم اگھ ا... افتادی مدی برام افتاد کھ نبای اتفاقھی...ی بزنھیو بھم کنا
 نیتو خودت اگھ ھم...ادی بشی ممکنھ پی ھر کسیبرا.گناه نکردم کھ دوست پسر داشتم.ازدواج کنم

  نھ؟ی گی بخواد،بھش م،ازتی بشھ و عاشقش بشکی بھت نزدیلیدامون خ
  

 یالک!  گم نھیمعلومھ کھ م:ختی رنیی ام نشست و قلبم پایشانی مسالھ،عرق شرم بر پ تصور آناز
 . خانومی کنم شادیمن با تو فرق م!تا باھام ازدواج نکنھ محالھ بذارم بھم دست بزنھ.ستیکھ ن

 
 

 ؟ی ولم؟و تو خانومیلی کھ من خنھی منظوت ایعنی:دی رنجآشکارا
 
 

من ...ی اعتقاد دارم کھ تو ندارزای چی سرھی کھ من بھ نھیمنظورم ا! نھ:اورمی از دلش در بخواستم
 ... دوست داشتھ باشم،محالھ بذارم قبل از ازدواج دستش بھم بخورهیلی رو خیکیاگر 

 
 

 رو بھ خاطرت بھم بزنھ باھات دوست شھ و تو ھم شی اگھ دامون نامزدیعنی: کردزی را رچشمانش
 ؟ی شی م،ببوستت،ناراحتیعاشقش باش
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 ی سر نممی دانست کھ برایاگر م!  افتاده استی چھ اتفاقشی دانست دو روز پی نمی کھ شادیوا
 .گذاشت

 
 

 ... کنھیاون فرق م:گفتم
 
 

 کنھ؟باالخره تماس ی میچھ فرق... کارت نکنھیخدا بگم چ!  نھال جانماز آبکشیآ:دی غش خندغش
 ...ھیکیزی تماس فیکیزیف
 
 

. ترهی خصوصیلی خی گی کھ تو میاون مسالھ ا! ستی نینطوری اچمیھ: کردمشی حوالھ بازویمشت
 ندارم،معذبم و ی کھ ھنوز باھاش نسبتیچون با آدم..چوقتی دم ھیتماس از اون نوع رو اجازه نم

 ...اصال دوست ندارم
 
 

 ؟ی دیپس از نوع اولش رو اجازه م: بلند گفتبلند
 
 

 ... بشھکی ذارم بھم نزدیاگرنھ نم... دیئن باشم،شااگر بھ طرفم مطم... دارهیبستگ! نھ:گفتم
 
 

 ؟؟ھان؟ی مطمئن باشیاز چ: را بھ کمرش زددستش
 
 

 ! کنھ حتمای باھام ازدواج منکھیاز ا:گفتم
 
 

 شده بود ضیچقدر ضد و نق! دانمی از دامون مطمئن بودم آن روز؟کھ اجازه دادم مرا ببوسد؟نممن
 .احساساتم

 
 

 داد،حاال من داشتم او را بھ خاطر ی او بھ من خط مشھیھم. عوض شده بودی من و شادیجا
 . کردمی گذشتھ اش سرزنش میخطاھا

 
 

 کنم کھ تو ی گھ باھات ازدواج می مادی ی از اولش میک!برو بابا: دستش را در ھوا چرخاندیشاد
بشھ و مجبور  زونی آرن مبادا دختره بھشون آوی االن اسم ازدواجو نمی؟پسرایباھاش راحت بش

  ازدواج داده؟شنھادی دامون مگھ بھت پنی انمی مطمئن؟ببی گیاونوقت تو م...رنشیبشن بگ
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 بر علت دی مشکل بزرگ ھم داشت کھ مزکی. نگفتھ بودیزیدامون کھ ھنوز چ! گفتی مراست

 .بود
 
 

 .ستیواسھ امروز و فردا ن.ستی نیاما معلومھ الک...نھ ھنوز:گفتم
 
 
 ینی بیمنو کھ م...معلومھ؟از کجا معلومھ؟ھمھ شون بزن در روئن! دلت خوشھ ھا:دی تمسخر خندبھ
 خواد ی گفتھ واسھ ازدواج مامی از ھمکالسیکی کھ بھ نھی ای ازدواجھ براپی گم طرف تریم

 ی بود ازدواج میاگر مورد خوب. بودمی بذارم بفھمھ با کسدینبا. کنمی محکم کاردیحاالم با...منو
 .. کنمی ماره،ولشی ی در می داره بازدمیود و د اما اگر نبکنم

  
 ؟ی راحتنیبھ ھم:گفتم

 
  

 ... نبود کھنی بدتر از اگھی سال ول نکردم؟د٤-٣مگھ اون زاوشو بعد ...ی راحتنیبھ ھم...آره:گفت
 
  

 تو بودم تا چند سال طرف جنس یمن اگھ جا...یالی خی بیلیخ! توی داریعجب دل گنده ا:گفتم
 ... شدمیاز ھمھ شون متنفر م... رفتمیمذکر نم

 
  

 آدم پست چند ھی تونم بھ خاطر ینم! ادامھ داره نھال خانومیزندگ: چشمم گرفتی را جلوانگشتش
 .سال از عمرمو ھدر بدم

 
  

 ؟یحاال ناھار خورد...ی گیتو درست م! باشھ: چانھ ام زدمری را زدستم
 
  

  ھست؟خچالی تو یزیچ.می کنم باھم بخوریم درست یزی چھیاالن ! نھ: رفتیی طرف دستشوبھ
 
  

 .مامان گوشت و مرغ برام آورده....آره:گفتم
 
  

 یم! باغ لواسونمی ری ممی دارگھیآخر ھفتھ د: را بست و از پشت در بستھ گفتیی دستشودرب
 ؟یآ
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 .می زنی بعدا با ھم حرف مرونی بایحاال ب...ی تو شادی دارییچھ رو:دمی خندیپق
 
  

 . را خرد کردمازھای برداشتم و پنتی را از کابقابلمھ
 
  

 !ای دنالی خیب... خوش بگذرونھدیآدم با:ستادی سرم ای شستھ باالیی با دست و رویشاد
 
  
  باغ؟ی ری مدتی دوست پسر جدنی با ایالبد دار: گفتمی تمسخر و شوخبا
 
  

 نجاست؟ی؟ایزعفرون دار..چطور مگھ؟...آره: را تفت دادازھای را از دستم گرفت و پی چوبقاشق
 
  
 . سرش را باز کردی باالنتی بعد کابو
 
  
 ؟خجالتی تو رختخواب؟شادی بری خوای منمی ا؟بای گیدروغ م: تعجب بھ چشمانش زل زدمبا

 ... زعفروننمیا...ایب! بکش
 
  

 کھ یمگھ خلم؟اول کار...نھ بابا: گذاشتشی را بھ نماکدستشی و دی سفی دندانھافی و رددی خندبلند
 یتو م!می خوام برم ترمی گم میم.. کنھی با زاوش فرق میکی نیبعد ھم ا. ده بھ طرفیآدم پا نم

  فالن؟یگ
  
 
 

 فاتحھ ت گھی،دی و بریفتی ھم راه بیکی نیبا ا...ی شی آدم نمیعنی!یریبم:دمی کشی بھ راحتینفس
 داشتھ باشم،صد جا لیا موبھی ذاره یمامان من نم! کشھی می از دست تو چیی زندانیا...خونده ست

 نوری او  ھمھ ش باغرهی گی نمرادی بھت ایی زندانی کنم،اونوقت ای ممی رو از چشمش قالھی موبانیا
 ؟یو اونور

 
  

 شھ ی نمفمی اما حرمی کنیدعوا ھم م... دهی کھ مریبھم گ: گج کردنیی را بھ طرف پاشیلبھا
 ! بدی خوبھ چی دونم چی مگھیاالن د!  و پنج شش سالمھستیب...خوب من خرس گنده م.کھ

 ... اومدی کھ اون بالھا سرت نمی دونستیاگھ م...آره: دلم گفتمیتو 
 
  
 . ببردضی فی مورد عالقھ اش را بپزد و اندکی با او بحث نکردم و اجازه دادم غذاگرید
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 ی نشده بود برامی تعجب داشت کھ مادر ھنوز پاپی جایلیخ. چھار بودم،ساعتی را کھ خوردناھار

 مقابل درب آپارتمان ظاھر ایھر لحظھ منتظر بودم زنگ بزند .لی موبای گوشانیبروز دادن جر
 .شود و بازخواستم کند

  
 .اورمی بی چھ بھانھ ادی چھ خواھد کرد و من بانکھی داشتم از برخورد مادر و ادلھره

  
 
 با دوست ی مارک اپلش را در آورد و مشغول اس ام اس بازلی و موبادی رو تختم دراز کشیشاد.

 .دش،فرزاد،شدیپسر جد
  

 بود و ی قھوه خالیقوط. دم کردمی ھم ظرفھا را شستم و آشپزخانھ را جمع و جور کردم و چامن
 آن روز ادی آن مستم کرد و ی کردم،بوکی ام نزدینی را بھ بی قوطیوقت.دمی خری قھوه می کمدیبا
 . در ذھنم زنده شدییای و رویزییپا
  
 
 ی ای با چرخ دستانسالی می شلوغ بود و زنیاتوبان کم. را تماشا کردمرونی پنجره آشپزخانھ باز

 . آمدی مرونی تره بار بد،ازی کشی دنبال خودش میکھ آن را بھ سخت
  

 روان کی ترافانیشھر در م.دی تابی بود و کمرنگ بر پنجره ھا مبای رنگ و زیی طالیزیی پاآفتاب
 . خوردمی غلت ممیافتنی و گاه دست ننیری شیاھایبعدازظھر،غوطھ ور بود و من در رو

  
 یکس!  ام اما نھدهیفکر کردم اشتباه شن.دی در آپارتمان بھ گوشم رسدنی کوبی اثنا صدانی ھمدر

 ای است ھی ھمساطانی ھمان دخترک شدیگفتم شا. نبودیکس. نگاه کردمیاز چشم. زدیداشت در م
 ... ھمدیشا

  
 دانم چرا آنقدر از ینم. درب را باز کردم و چھره خستھ دامون در قاب چشمانم نقش بستبالفاصلھ

 . خودم را کنترل کردم تا در آغوشش نپرمی خوشحال شدم و بھ سختدنشید
  

 . کرده بودم ھر آنچھ کھ در ذھنم بود و ھر آنچھ کھ پشت تلفن بھ او گفتھ بودمفراموش
  

 ست؟ی کھ نیکس: زدی در آمده بود و چشمانش دو دو مششی رتھ
  

 . توایب...یشاد.نجاستی امییدختر دا...چرا:گفتم
  

 نھ؟ی نداره کھ منو ببیبیع: کردتعجب
  

 ... توایب...نھ:گفتم
  
 .  پا بھ درون خانھ گذاشتی معطلیب
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دست . نگاھش کردمرهیخ. ام پاک شده بودی و تمام تصورات منفدنشی آرام شده بودم با دییگو

 شد و بعد رهی در چشمانم خیلحظھ ا. انگشتانم فشردمانیبزرگش را بھ طرفم گرفت و من آن را م
اومدم باھات حرف ...یدی ندپی کنھ پسر خوشتی ندونھ فکر میھر ک!ی دی قورتم میھ؟داریچ:گفت
 .بزنم

 
  

 .اعتماد بھ نفست واسم جالبھ:دمی چشمانش خنددر
  

 .دی بھ دست از اتاق سرک کشلی گشاد شده،موبای با چشمانی حال،شادنی ھمدر
  

 ...گھی دشی بوددهید... دامونھنیا...یشاد: شدمدستپاچھ
  

 ن؟یشما با ھم رفت و آمد دار...سالم: زبانش بند آمده بودیشاد
  

 ی الزمش میزیچ.باالخره تنھاست... زنمی بھش سر مشھی شما؟ھمیخوب: کردیشدستی پدامون
 . خنده زدریواشو داشتھ باشم و بعد ز ھدیبا...شھ

  
 شده کی نزدنقدری شد من بھ دامون ای باورش نمیشاد.میدی ھم بھ حرفش خندی من و شادمتعاقبا

 .نمی بی ھم نمکباری ی کرد فقط در حد حرف است و من او را ماھیفکر م.باشم
 در دستانش یغذبا تکھ کا. نشستھی چھارپای آشپزخانھ روشخوانیتعارفش کردم و او پشت پ 

 . منتظر فرصت بود تا حرف بزندیی کرد و گوی میباز
  

 وسط سرم کاله رفتھ نیپس من ا: پچ پچ کنان گفتی اتاق کھ رفتم تا لباسم را عوض کنم،شادبھ
عمھ ! با طرفی کنی ھم میماشاال چھ معاشرت...یستی نی دست و پا چلفتنمیتو ھمچ...نھال خانوم

 ...نھینرگس کجاست کھ بب
  

فقط اومده باھام حرف .میستیما کھ دوست ن... بلند حرف نزننقدریا!سیھ:دمی را بھ پا کششلوارم
 .بزنھ

  
 ؟یعھ؟در مورد چ: اش گره کردنھی سی دستانش را رویشاد

  
 ی را بھ ھم گره زده بود و روشیدامون متفکر و ساکت دستھا. آمدمرونی را ندادم و بجوابش

 . دستش بودری مچالھ شده زیاغذ گذاشتھ بود و تکھ کشخوانیپ
  

 ارم؟ی بییچا:دمیپرس
  

  و پرسش؟یکین: را تکان دادسرش
  

 ؟یچرا تو فکر: و کنار دستش گذاشتمختمی ری و ساده مان چازی تمی در فنجانھاشیبرا
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  بھم بزن؟توی بھم گفت نامزدروزی بود دیچرا تو فکرم؟ک: زدپوزخند

  
  داره؟یچھ ربط:گفتم

  
 . شمی موونھیدارم د. کار کنمی دونم چینم... افتادمیتو بد ھچل... ھم دارهیلیخ! ربط داره:گفت

  
 گھی دیکی تونم تحمل کنم،بھ ی،نمی باھام دوست باشی اصرار دارنقدری ایوقت..بھ من حق بده:گفتم

 فی با نامزدت،اونوقت تکلی کردی و تو عروسمیاومد.ادی یبا عقل جور در نم...ی داریوابستگ
 .  شھ و پوچھ ادامھ بدمی می دونم آخرش چی رو کھ می خواد رابطھ ای نمھ؟دلمیمن چ

 تونم بھ ینم.. افتادمریمن گ.ستی نی کار آسونیاما بھ ھم زدن نامزد!  دونمیم: برخاستشی جااز
 نیسر ھم.. کنی عروسای کھ بچنی وقتھ خونھ نرفتم مبادا بھ پر و پام بپیلیخ.خانواده م حرف بزنم
 ...دمی از پدر و خواھرم حرف شنی کلیعقب انداختن عروس

  
 .ادی حرفھا کنار بنی کھ با استی نی دخترنیا.پس دور نھالو خط بکش: دخالت کردیشاد

  
 ؟یلشیشما وک: انداختی بھ شادی نگاه متعجبدامون

  
 .نگرانشم...دوستش دارم.اما دختر عمھ مھ! نھ:دی رنجیشاد

  
 . باھات حرف بزنمی خصوصدیبا...ایب:ت و بھ من اشاره کرد بھ طرف اتاقم رفدامون

  
 . مزاحممنکھیمثل ا..من رفتم:دی را پوششی مانتو و روسرعی سریشاد

  
 !  نکن خودتو؟لوسی کنیچرا قھر م:دمی طرفش دوبھ
 
 . از سرشدمی شالش را کشو
  

 ی شوم و شادفشیھر چقدر مقاومت کردم،نتوانستم حر. و بھ طرف اتاق برددی دستم را کشدامون
 .رفت

  
 ؟ی ناراحتش کردی چیبرا: گفتمتی عصبانبا
  

 ی من و توئھ،بھ اون ربطنی مسالھ بھی نیا.ادی ی فضول خوشم نمیمن از دخترا: زدی کمرنگلبخند
 مشکالتمونو دیما با:میو بعد انگشتش را باال برد برا... نکشماینداره کھ دور تو رو خط بکشم 

 ...گفتھ باشم از حاال.. دخالت کنھی کسادی یخوشم نم.میخودمون حل کن
  

 با یلیخ! شدینطوری ت چرا اافھیق: حالت تحکم و ابروانش کھ در ھم رفتھ بود،خنده ام گرفتاز
 .دمی بلند خندیو با صدا...یمزه شد
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 .دی ھم خندستم،اوی من دست بردار ندی دی خنده اش را گرفت اما وقتیجلو
  

 . از جذبھ تدیبھ خدا زھره م ترک..ی شاه شدنی ناصرالدھی شبشتی تھ رنیبا ا:گفتم
  

 ! ی انصافی بیلی م؟خافھیمن مثل اونم؟ق: اش را جمع کردخنده
 

 برام خط و ی مدرسھ داشتی ناظمامثل...نھ بھ خدا: تخت نشستم و دوباره خنده ام را رھا کردمیرو
 ...بانمک...اخمو...ی شده بودی جورھی،یدی کشینشون م

  
 ...میاری در بی مسخره بازنکھی ام،نھی بزنی جدی حرفھانجایمن اومدم ا:دی کشیقی عمنفس

  
 شوھرم شود و بخواھد بھ من آنطور ی روزگاری من اما بدھکار نبود،از تصور آنکھ روزگوش

 . شدی ام تمام نمد،خندهیدستور دھد و زور بگو
  
 !بسھ!!نھال: بلند و کالفھ گفتی صدابا
  

 . از حد زعفران زده بودشی بھ غذا بی شاددیشا!  دانستم چرای آمد نمی خنده من بند نماما
  

 ! رم ھای ذارم میم... رو اعصابمی ری می دارگھید: تخت نشستی روکنارم
  

 .رمی خودمو بگی تونم جلوینم...دیببخش: گذاشتمشی بازوی روی سادگی ھدف و از روی را بدستم
  

 بالش فرود ی سرم محکم روکھی تخت خواباندم طوری حرکت ،روکی داد و در رونی را بنفسش
 نی با ای کنیآدمو وسوسھ م: خم شدمی را با فشار دو طرف بدنم نگاه داشت و رومیآمد،بعد دستھا

 ... هللایال الھ ال...  بکنم رو دی کھ نباینذار کار! خنده ھات
  

 حس نیچند. دی با دستھا و بدنش،تمام بدنم لرزکیاز تماس نزد. اش شوکھ شدمی حرکت ناگھاناز
 ...شرم ، ترس و تمنا: زدیمتضاد درونم موج م

  
 ؟چتھ؟ی کنی کار میچ: کردمتقال

  
 آورد کی مو فاصلھ بود،سرش را نزدکی فقط بھ اندازه راھنشی من و پنی بکھی شد،طورکترینزد

 ...میی کھ رفتھ،مام کھ تنھاتییدختر دا..یچیھ:و آھستھ گفت
  
 ! دم بھ خدای راھت نمگھید.ی جنبھ ای بیلیخ... برو کنار : تمام توانم بھ او لگد انداختم و گفتمبا
  

 لھیخ: را صاف کردراھنشی پقھی را تکاند و شیدستھا. کنار رفت و از جا بلند شدمی از روبالفاصلھ
 حاال خنده ت بند اومد؟!خوب بابا

  
 !اه! جنبھیب! وونھید!ی اوونھیتو د: رفتمرونی درد گرفتھ بود،از جا بلند شدم و از اتاق بمیبازوھا
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 . نداشتمی اگھیچاره د!ی نبودمی مستقی صراطتچیخوب بھ ھ: سرم آمدپشت

  
 از آن عرف بود و یالبتھ نقطھ ضعف کھ چھ عرض کنم،قسمت. دستش داده بودمی نقطھ ضعفخوب

 . از آن شرمیمین
  
 

  آرن؟ی خنده رو بند مینطوریا... ی خوای میبھ ھر بھانھ ا:گفتم
  

  کار کنم؟یچ...خوب کرم دارم!بھانھ کھ نھ: گردنش را خاراندپشت
  
 
 .دی بعد خندو
  

 ...ادیممکنھ مامانم دوباره ب!  بگو؟زودتریبگ ی چی خواستیم: و کالفھ گفتمدلخور
  
 

 .ی کشی آم نطق کنم تو نسقمو میتا م!  بابایا:دی دست راستش کوبکف
  

 ...زود باش:گفتم
  

 .زودتر حرفمو بزنم،برم...نیبش: گفت
  

 را شی و دستھاستادی امیرو بھ رو. پشت کانتر نشستم و منتظر بھ دھانش چشم دوختمھی چھارپایرو
 کنم ی می بار بھت بگم کھ چرا دوستت دارم و ھر کارنی چندمی خوام براینم! نیبب:بھ ھم گره زد

  افتاده،ممکنھمارستانیگوشھ ب...ضھی مرھیشوھر خواھر بزرگھ م،راض. بشمالتی خی تونم بینم
 ینعی.فتھی ھم ممکنھ دوباره عقب بیعروس.زدی برم دی مراسم من بایبرا.امروز و فردا فوت کنھ

 ی ماه صبر م٧-  ٦ و تا رنی گزای چنجوری چون خانواده من رو اگھی سھ چھار ماھھ دفتھیب
من اگھ تونستم . شھ ی مگھی اصرار کنن سھ چھار ماه دھی و پدر مادر سمفتھی بخواد جلو بیلیخ.کنن

 ای آسوننی کار بھ انیگفتم کھ ا.می صبر کندی زنم،اگر نھ،بای چند روز مراسم،با مادرم حرف منی اوت
 ھی دفعھ برم تو چشم ھمھ شون راست راست نگاه کنم بگم سمھی تونم ینم.ی کنی کھ تو فکر مستین

 خوام ی نمھ کنم کیکم کم بھشون حال... کنمی سازنھی اول برم زمدیبا. شھی نملھیفام!  خوامیرو نم
 ...گھی سوار کنم دی کلکھی! دونمیچھ م...ارمیبھونھ ب...حاال حاالھا ازدواج کنم

  
دوست ندارم :بعد از دھانم در رفت...ی نامزدتو بزندی قدی،بای خوایاگر منو م.. دونمیمن نم:گفتم

 ! کنممی تقسیعشقمو با کس
  

 چشمش شی راحت خودم را پیلی کھ خدمید،فھمی چشمان متعجبش را بھ دھانم دوخت و کج خندیوقت
 و یعشق و عاشق. شنومی مدی جدیحرفھا...ی چگھید...خوب:دی کشششی بھ تھ ریدست.لو داده ام

 ...ی گفتیم... ومیقسمت و تقس
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 آب ری شری را زشی بلند شدم و فنجان چامی آنکھ خودم را از تک و تا ننداختھ باشم،از جایبرا

 . ھردومون روشن شھفی تا تکلری بگمی تصمھیفقط !  فکر کنیھر جور دوست دار:گرفتم
  

 ؟یھست تو ھم رمی بگیمیھر تصم:ستادی اپشتم
  

 ..ھستم..آره: گفتمآھستھ
  

 ؟یچقدر دوستم دار:گفت
  

 ؟یانقدر ھست کھ تا آخرش باھام باش:گفت. باال انداختمشانھ
  

 ...ھست: وار گفتمزمزمھ
  

 ؟ی کنینگاھم نم:دیپرس
  

 !مادرم برسھ،بدبختم...زودتر برو...نھ:گفتم
  

 .تعارف نکن..ارمیرم،بی بگو برات بگی الزم داشتیھر چ!مواظب خودت باش...من رفتم: گفتآرام
  
 ... زنم بھتیزنگ م: لب گفتمریز
  
 .درب را بست.دی خندیچشمانش م. کردمری لحظھ سرم را چرخاندم و نگاھش را غافلگکی
  
 

 . رفتھ بودغمایقلبم بھ .  گونھ ام جا خوش کردی از گوشھ چشمم سر خورد و رویاشک
 
 
 
 

 ستمی بفصل
  
 
 

 بود ی چھ کارنیا. وحشتناک و دردناک خودشان را نشان دادندی را کھ لولھ کردم،جوشھاشلوارم
 ... کھون؟ھنوزیالسی اپی رفتم برادایکھ من با خودم کرده بودم؟چرا دوباره بھ سالن مادر ل

  
 با ھم جر و بحث یکل.لی موبای گوشھیسر قض.با او قھر بودم. توانستم زنگ بزنمی مادر کھ نمبھ

دو ساعت تمام گفت و گفت و آخر سر ھم . از خجالتم در آمدیھمان شب آمد و حساب.میکرده بود
 و رمی گی مدهی گفت او را نادیم. عاطفھ بودن و خودسر شدن متھم کردیمرا بھ ب. کردھیگر
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.  کنمی ممانشی ازدواج کرده،پشنکھی گفت دارم از ایم. کنمی خواھم می کھ میھر کار یخودرا
 دھم و او آن را چک لی را بھ او تحویمجبور شدم گوش. باشمششانی خواست بروم و چند ھفتھ پیم

 چارهیوگرنھ ب.اطی احتی دامون را پاک کرده بودم از رویامکھایخداروشکر کھ تمام پ.کند
 ... حرفھانی رفتن و اھی قرار مدار گذاشتن و تا تھ قضیامکھایمخصوصا پ.بودم

  
مجبور شدم کنارش بمانم تا .م را خرد کرد و بعدش ھم مرا بھ زور بھ خانھ اش برد اعصابیحساب

 یم. نشودریگی از آن پشی نخورد و خودش ھم بچی از آن پشی فروکش کند ، موضوع بتشیعصبان
 را نگھ داشت ی شب گوشکیفقط . کار را نکردنیاما ا. پسم ندھدگری و دردی را بگی گوشدمیترس

 بھی و غری زنی حرف مواری با در و دی دارنمینب: دادلمی ھمان روز با شرط و شروط تحویو فردا
 ؟ی ندادیشماره ش رو کھ بھ کس... زنھیبھ بھش زنگ م

  
 

 ... دارتش فقطیشاد! نھ بھ خدا مامان: تکان دادمسر
  

ود کھ  بی چھ حمکتنیا. شھی از گور اون دختره بلند مشھی آتیھر چ:دی را در ھم کششیاخمھا
 گھی بھ بعد دنیاز ا.ارهی بار بی بشھ و دخترش رو اونطوردی قیبرادر من برعکس من المذھب و ب

 بخواد ونی خط در مھی زنم کھ ی زنگ نمی اون شادی بھ گوشگھی کنم و دداتی تونم پیراحت م
 ... کنھ برامشی و وشی و ادهجواب ب

  
 ی توانست بھ راحتی رادار از راه دور داشت و ملی داشتن موبامنیحاال مادرم بھ !  خرابتر شدکار

 . کندیابیبا آن مرا رد
  

 نی ھمی کند،براھی بود تا مرا تنبیاو ھم مترصد فرصت. با او قھر کردمشیھایی زورگونی ھمیبرا
دلم گرفت اما الزم بود کھ بھ او بفھمانم کارش اشتباه است .اوردی غذا نمی و براامدیدوشب خانھ ام ن

 .ناحق است.ستی نستھی شالی موبای گوشکی داشتن ی دختر جوان براکیت کردن و بازخواس
 
  
* 
  

 ؟یی کجا؟یالو؟شاد: را گرفتمی شماره شادبالفاصلھ
  
جانم؟ دامون جونت رفت : گفتھیبھ کنا.  ھم دور و برش بودند انگاری از خانھ بود،چند نفررونیب

  سرش؟ریخ
  

 ... گفتیزی چھیاون ! ی ھستی انھیچقدر تو ک...آره:گفتم
  

 ؟ی داشتیکار: رد و بدل کرد و بعد دوباره گفتی را با کسی حرفنامفھوم
  

  کار کنم؟یچ...افتضاح شده..جوش زدم..ونیالسیرفتم اپ...آره:گفتم
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  شھ؟ی نمینطوری من ایپس چرا برا!  دونمینم:گفت
  

 برم دکتر؟... درد دارهیلیخ:گفتم
  

 انقدر بد شده؟:گفت
  

  کار کنم حاال؟یچ...ی کنی وحشت مینیبب!  شھیباورت نم:مگفت
  

 ری بگیبرو داروخانھ صابون ضد جوش و باکتر... رهی میبا صابون مخصوص بشور:گفت
 .روش بزن

  
 ... رنینم. رفتم صابون نو باکتر گرفتم اما بدتر شد: گفتمکالفھ

  
دکتر من فردا . ستکشنبھی.االنم کھ از وقتش گذشتھ. دکتر زنانمی بردی دکتر بای بریاگھ بخوا:گفت

 .بعدازظھر مطبھ
  
 ی چھ جوری دونینم...می برایتورو خدا زودتر ب... کنمی نداره تا فردا صبر میبیع: درد گفتمبا

 .شدم
  

اگر وقت نده ...رمی وقت بگشی زنگ بزنم از منشدیبا! ی شد،داغونی خوشگل کنیخواست:دیخند
 ... تومی برضی مرنی بدیبا
  

 ...رمی میدارم م!  بکن،زودتری کنی میھر کار:گفتم
  

 یجوشھا. شدیاز آن منظره وحشتناک حالم بد م. سوختی را کھ قطع کردم،تمام وجودم میگوش
 .  توانستم شلوار بھ پا کنمینم.بزرگ و قرمز و کبود و دردناک تمام پوستم را پوشانده بود

 
 . بھ دنبالم آمدنی با ماشی ھمان روز،شادی فردابعدازظھر

  
  راھھ؟یلیخ:دمیپرس

  
 نیگفتم ب.نی آرژانتدونیم. الوندهابونیخ...آره: ساق دستش قل دادی اش را روی کلفت و فانتزدستبند

 ؟یدفترچھ تو اورد!  تومی ری مضیمر
  

 ...آره: دادمھی تکی صندلی را بھ پشتسرم
  

  دفعھ اولتھ؟؟مگھی شدینطوری دفعھ اھیتو چرا :گفت
  

 ...رونی بختھی بود کھ جوش رینطوریدفعھ دوم ا! نھ:گفتم
  



 242 

 ی نمزی کار تمونیالسی اپھی. با اون سالنشدای لنیخاک بر سر ا: را با تاسف تکان دادسرش
 ... بشھینطوری ادینبا. بودنفی کثفاشی تنظایحتما مومش آلوده بوده ...ارنی
  

تخت پر از . ننداختھ بود مثل دفعھ قبلیزی تختش چیفقط رو.مثل دفعھ قبل بود... دونمینم:گفتم
 ...موم بود

  
 

 بنداز رو یزی چھی خانوم ی کلمھ نگفتھی تو ؟اونوقتی چیعنی!! ٍا !!ٍا: دھانش بردی را جلومشتش
 . بال سرت اومدنی،ای کردیستیرودربا...گھی دن؟ھمونیا
  

 .بھش اعتماد کردم... ھستیگفتم اون حواسش بھ ھمھ چ کار کنم؟با خودم یچ:گفتم
  

 یدار.. جاھا خجالت رو بذار کنارنجوریا... اعتمادتجھی نتنمیا! ایب: صورتم گرفتی را جلودستش
صاف برگرد بھ زنھ . کننتی بھداشتو رعادیبا. خوان بکننی می ھر کاری بذاردی نبای دیپول م

 ...امی ی نمنجای اگھیمن د! ستی نیبگو خانوم کارت بھداشت
  

 آنکھ ذھنم ازاد شود و کمتر بھ دردم فکر کنم،صورت ی کردم برای جوابش سکوت کردم و سعدر
 . را تصور کنمنشیری شیدامون و حرفھا

  
 حجاب و خوش پوش ی بلند بود کھ بی با موھابای زی،زنیدکتر باقر. شب تازه توبتمان شد٨ ساعت

 یزی از تملی آمد و ھمھ وسای در اتاقش می خوشیبو. نشستھ بودزشی پشت مدی سفییدر مانتو
 . آرام شدیدردم کم. زدیبرق م

  
 . ام کندنھی اجازه دادم معای شرمزدگی و با کلدمی تخت خوابیرو

  
 !بلند شو: را در آورد و بھ من گفتشی دستکشھادکتر

  
 .دمی جا بلند شدم و لباس پوشاز
  
 ی و ھر کاری کھ رفتییھر جا: مقابلش نشستم،گفتی صندلی روی خوش و بش کرد و وقتی شادبا

 خودت بخر تو ای زمی کن عززری لای ی دی متی اھمییبای بھ زیلیاگر خ! ی کرد،اشتباهیکھ کرد
 و لی استریلی خنکھیمگر ا!ستنی کار مطمئن ننی ای سالنھا برانیا... کار رو انجام بدهنیخونھ ا

 . کننیفقط بھ پول فکر م و ستنی باشن کھ اکثرا نیاشتبھد
  
 

 با سمی نوی پماد برات مھی: باز کردم تا جوابش را بدھم کھ دستش را بھ عالمت سکوت باال بردلب
 .ی زنی مکباری ی و پماد رو روزی کنی دوبار محلول رو استفاده میروز. محلول دست سازھی
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 ...نمتی دوباره ببای بگھی ھفتھ دھی
 
  
 .می آمدرونی و از مطب بمی تشکر کردی شادبا
 
  

 ... کنمی رو مدایکلھ ل: حق بھ جانب گفتیشاد
 
  

 ... شمی موونھی داروخانھ کھ دارم دمی برایب...ولش کن:گفتم
 
  

 ابانی خیو بھ داروخانھ آن سو. رمی گی من برات منیتو برو تو ماش: دفترچھ ام را گرفتیشاد
 .رفت

 
  

 ی تونیتو نم. شھیمحلولت فردا آماده م:استارت کھ زد گفت. برگشت فقط پماد را گرفتھ بودیوقت
 .یبھتر بش... پماده رو بزننیفعال ا. براترمی گی آم میمن م

 
  

 . شدی مھربانتر ممی ام از مادر برایی اوقات دختر دایگاھ. و تشکر کردمدمی را بوسصورتش
 
  

*** 
 
  
 یغامی پمی اورد،دامون برامی آمد و محلولم را برایروز بعد کھ شاد. استفاده از پماد بھتر شدمبا

مواظب خودت .زدی رم یپس فردا م.  گرفتمیمرخص. دلم،شوھر خواھرم فوت کردزیعز:فرستاد
 . زنگ بزنی داشتیکار...باش

 
  
 ...زدی ره یدامون داره م! ی شادیوا: را بالفاصلھ پاک کردمغامشیپ
 
  

 ...بھتر! بره گور باباش: دستش را بھ کمرش زدیشاد
 
  

 . نداشتیاون روزم منظور.ھی خوب؟پسری بگینطوری اادی یدلت م:گفتم
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 ! نکنی گھ تو فضولی نمیآدم صاف تو صورت کس!  ادبھی بیلی کھ ھست خیھر چ:گفت
 
  

 . بودیاون روز عصبان...باشھ:گفتم
 
  

فردا ... رفتمگھیمن د... داشتھ باشھتی کم کالس و شخصھی دیآدم با! یھرچ: را حبس کردنفسش
 ؟ی آیم... رم باغ لواسون با بچھ ھایم.ستمیپس فردا ھم ن

 
  

 .امی آزادم،باھات لواسونم بیلیخ... شدمری مامان ھم کھ تازه درگتم؟بای وضعنیبا ا: آوردمبھانھ
 
  

 ... نرهادتی!  ھایداروھاتو بزن.خوب پس من رفتم: زدیپوزخند
 
  

 .خوش بگذره... راحتالتیخ: تکان دادمشی برایدست
 
  

 چیھ. را روشن کردمونیزیتلو. بودیخانھ خال. نشستمنی زمیرو. بودنداوردهی مبلھا را نھنوز
 ی متیتسل: کردمپی دامون تای ام را در آوردم و برایگوش.خاموشش کردم. نداشتیبرنامھ ا

 .تو ھم مواظب خودت باش.غم آخرتون باشھ...گم
 
  

 تلفن را برداشتم و شماره خانھ مادر را گرفتم تا از در لمی رغم میعل.دلم فشرده شد.امدی نیجواب
 !ی ای بھ کار بود نھ شادینھ دامون!  رفت آن چند روزیخوب حوصلھ ام سر م.می در آیآشت

 
  

 ؟یل؟خوب نھاییتو: را برداشتی خواب آلو گوشمادر
 
  

 چھ خبر؟.ستمیبد ن: گفتمنیسرسنگ
 
  
 ؟یکجا بود... زنگ زدم در دسترس نبودلتی بھ موباروزیذ: دادریگ
 
  

 ؟یچرا خونھ زنگ نزد...خونھ:گفتم
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 رفت بھت زنگ بزنم ادمی بود منم ری درگروزیرضا د...یرونیگفتم البد ب!  دونمیچھ م:گفت
 .دوباره

 
  

 . کردمسکوت
 
  

 ؟ی آیتو ھم م.ی خاکسپارمی بردیداماد رادمان فوت کرده،با:دی پشت تلفن کشی اازهیخم
 
  

 . پوسھیدلم م. شناسمی رو کھ نمی کسچیھ... کجا؟حوصلھ مراسم ختمو ندارمامیمن ب..نھ:گفتم
 
  

 ی خوای نمیمطمئن... رضانلیباالخره فام. خوام برم باھاشون آشنا شمیم. شناسمیمنم نم:گفت
 ؟یایب
 
  

 .حوصلھ شو ندارم...آره:گفتم
 
  

 خوره یھرچند کھ چشمم آب نم. سپرم بھت سر بزننی و شھرزاد متییبھ دا:دی کشی کالفھ انفس
خودم قبل از رفتن بھت ! و اونورنوریدختر خودشونو کھ ول کردن ا.اونا بتونن از تو مراقبت کنن

 . زنمی سر مھی
 
  

 ی مشتریھم دامون را ب.زدی رفتم یا مادر م کاش بی کھ ادی را کھ قطع کردم،بھ ذھنم رسیگوش
 شده بود اگر ریاما د. واھمھ داشتی بھ ھم زدن نامزدی ازشان برانقدری را کھ ای ھم خانواده ادمید

 . را نداشتمشتری بی کرد و واقعا حوصلھ اعصاب خردی دادم،مادر شک می مدهی عقرییتغ
  

 خبر یب. دو قابلمھ بزرگ غذا آورد تا در آن دو سھ روز غذا داشتھ باشممیبرا. کرد با منی آشتمادر
خداروشکر کھ من حواس . را چک کردشیغامھای برداشت و پزی می را از رولمی مقدمھ موبایو ب

 کھ  کرد و غر زدیری گردگمی ھم برایکم. نداشتمی مشکوکغامی پچی حرفھا بودم و ھنیجمعتر از ا
 .بھانھ آوردم! توانستمی کھ نمتیبا آن وضع. شورمینم و حمام را ییچرا دستشو

 
  

 ی شادنی با ایبلند نش.در دسترس باش: و گفتدیصورتم را بوس. داد کھ برودتی سر رضاآخر
 . کم مالحظھ منو بکنھیدورم ازت،. رهیوگرنھ دلم ھزار راه م! خونھ باش..ی بریی جادهیورپر

 
  

 . راحت باشھالتیخ.رفتھ مسافرت...ستی تھران نیشاد.باشھ مامان جون:دمی را بوسصورتش
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 . و رفتدی سرم را بوسدوباره
 
  

 یاما حوصلھ ام نم. را بشنومشی و صدارمی خواست با دامون تماس بگیدلم م. تنھا شده بودمیتنھا
 .دمی غذا خوردم و خوابیبا خودم خلوت کردم و بعد کم.گرفت

 
  
مادر زنگ زد .چقدر خستھ بودم و چقدر بدنم کوفتھ بود.ود بدهی چشم باز کردم صبح از راه رسیقت.

 . را داددنشیو خبر رس
 
  

  نھال جان؟یچطور: زنگ زدلمی موبای رویی زندابالفاصلھ
 
  

 ؟یشما خوب...ستمیبد ن:گفتم
 
  
 ...نجای ناھار اایپاشو امروز ب.ستی نینرگس گفت ھواتو داشتھ باشم وقت: خنده گفتبا
 
  

 ...امی یشب م. خوام استراحت کنمیم.ستی کم خوب نھیحالم ...االن نھ! یینھ زندا:گفتم
 
  

منتظرت .می ذارم باھم بخوری میزی چھی! گھی دایپاشو ب... دعوتم دختر خوبیشب عروس:گفت
 باشم؟

 
  
 ... زنم بھتونی زنگ مامیخواستم ب. ذره بخوابمھی خوام یم...نھ بھ خدا: گفتممتی مالبا
 
  

 .خداحافظ...مواظب خودت باش...باشھ:گفت
 
  

 کھ رونیب. اش را برداشتم و بھ حمام رفتمشھیش. کردمی از محلولم استفاده مدیبا. را گذاشتمیگوش
 . شھی کم بگذره درست مھی... اولشھنیبا خودم گفتم ا. سوختیآمدم تمام بدنم م
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پماد را استفاده کردم کھ .رداما بعد از چند ساعت،دوباره سوزش عود ک. مسکن خوردمکی بعد
 . آرام شومیکم

  
 روز افتادم نی کردم و بھ اونیالسی بعدازظھر راه رفتم و بھ خودم لعنت فرستادم کھ چرا از اول اپتا

 . بھ چاه افتادمدایو با طناب ل
 
 

 ی بھ خودم می بعدازظھر بود کھ سوزش برگشت و من از فرط درد و ناراحت٧ ساعت یحوال
 بود یی چھ بالنیا. شدمی موانھیداشتم د. بدتر شد و زخم شددمی جوشھا مالیپماد را کھ رو.دمیچیپ

 درست ی داروخانھ محلول اشتباھدیشا. داده بودی اشتباھی دکتر دارودیکھ بر سرم آمده بود؟شا
 ...بود کرده

 
 

 از شتری ھم بیالخوش اقب. بند نبود و تنھا بودمییدستم بھ جا. شدری سرازمی و اشکھااوردمی نطاقت
 و ی خوشگذرانی پیکی! توانستند کمکم کنند،االن در جاده بودندی کھ میی شد،ھمھ آنھای نمنیا

 .مادرم ھم حتما در مراسم بود
 
 

 .ی جشن عروسی شد برای بود و داشت آماده مشگاهی ھم کھ البد در آراییزندا
 
 

 .حمام کردم اما بھتر نشدم.مسکن خوردم.دمی تخت دراز کشیرو
 
 

 نشده دامون بر صفحھ رهی شماره آشنا و ذخنی حنیدر ھم. بودیدرد بد. شدندی جارمی اشکھادوباره
 بلھ؟: فرشتھ نجاتم زنگ زده باشدییگو. نقش بستلمی موبایگوش

 
 

 !یمن مردم از درد دور...ی اسھی...ی زنگھی نھال خانوم؟یچطور: گفتیپرانرژ
 
 

 ی ری می داریینای ختم و اری درگگھیگفتم د:  کردم آن را صاف کنمی اما سعدی لرزمیصدا
 .شھرتون، مزاحم نشم

 
 

 ؟ی دونستینم...یزیعز...یشما مراحم:دی قاه خندقاه
 
 

  االن؟ییکجا: را پاک کردممیاشکھا
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 ؟ی کردھی شده؟گریچ.زدی دمیھنوز نرس! اول جاده قم:گفت

 
 

 ؟ی راه افتادری دنقدریتو چرا ا... امروز صبحدنی من رسینایمامان ا!نھ:گفتم
 
 

فردا . تا ھفتمرمی بگی رو مرخصگھی نگرفتم،گفتم ھفتھ دی مرخصنوریخوب از:گفت
 ؟ی داریمشکل...جواب منو بده..ھیخاکسپار

 
 

 ...ی خندی غش غش میدار! یچقدرم تو ناراحت...نھ:گفتم
 
 

بعدم ...ستمی خودم نگھیاصال د.. شمی مینطوری شنوم ای تورو می صدایوقت: گفتدهی و کشآھستھ
 . بودیرفتن... بود بنده خداضی شوھر خواھرم مرنیا

 
 

 ؟ی گی شده بھ من نمیزیچ: مکث کرد و بعد از آن گفتدوباره
 
 
 ...ستی کم حالم خوب نھی ؟منی نداریکار: کردمینی فنیف
 
 

 چتھ؟:گفت
 
 

 !یچیھ:گفتم
 
 
 ؟ی کنی ممیاز من قا: گفتی دلخوربا
 
 

ھمانجا .نتوانستم خودم را نگھ دارم. و سوزشش دوباره شروع شددی کشری ھمان لحظھ بدنم تدر
 . جلب توجھ کنم تا دامون نازم را بکشدی خواستم کمی ھم مدیشا. زدمھی گرریپشت تلفن ز

 
 

 ؟ی کنی مھیواسھ من گر: سکوت کرد اما بعد بھ حرف آمدی الحظھ
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  کنم؟ھی تو گری برادیچرا با...یمتشکر از خودیلیخ: خنده ام گرفتھی گرانیم
  
 
 

 ...گھی از من دیدور: را آھستھ کردشیصدا
 ... درد دارم:دی و بعد از دھانم پر؟ی نداریکار:سوزش امانم نداد 
 
 

  ببرمت دکتر؟امیب: گفتبالفاصلھ
 
 

 ...خداحافظ... شمیخوب م! نھ:گفتم
 
 

  کنھ؟ھان؟یکجات درد م:دیپرس
 
 

 ! لو دادمھی کردم کھ دردم را با گری کارعجب
 
 

 ی ادهی رابطھ چھ فانینھال؟اگھ من از درد تو خبر نداشتھ باشم،ا: سوالش را تکرار کرددوباره
  ت گرفتھ؟ھی کھ گرادهی قدر زنیھ؟ایداره؟مشکلت چ

 
 

 ؟ی نداریکار... شھی مرید...ی باشزدیزودتر برو کھ صبح ...نھ: کردمنالھ
 
 

 . ھایمواظب خودت باش.خداحافظ ...نھ: شدنی غمگشیصدا
 
 

 . ندادم و قطع کردمجواب
 
 
 آتش در طول و ی ساعت مانند اسپند روکیحدود . پماد کھ استفاده کردم،جوشھا بدتر شدنداز

 دی کھ نبود،بایآن موقع از شب دکتر شاد. نبودزی ماندن جاگرید.دمی پری منییعرض خانھ باال و پا
 کنم ھ بھ کدام درمانگاه کھ دکتر زنان دارد،مراجعدی دانستم بایھرچند کھ نم. رفتمیبھ درمانگاه م

 !لیدر آن روز تعط
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 رفتن رونی بی براتری کھ رسمی و دنبال دامندمی را بھ تن کشمی زور مانتوبھ
 دهی تولدم خری ام را کھ مادر برایمی و تور دار قددیمجبور شدم ھمان دامن سف.نداشتم.باشد،گشتم

 آژانس نیشب بود و من ھم در ماش. زده بودرونی مانتو بری اش از زی توریلبھ ھا.ود،بھ پا کنمب
مقابل . رفتمنیی بعد پاقھیبھ آژانس زنگ زدم و چند دق.  بزنددی نبود تا مرا دیسک. نشستمیم

 نیی کنار راننده پاشھیش. ترمز کردمی پای جلویدی زده بودم کھ سمند سفھیساختمان بھ در تک
 ... برسونمتای؟بی ری میکجا دار:رفت

 
 

 ؟ی کنی کار می چنجایدامون؟تو ا: در ھم رفت و دوال شدممیاخمھا
 
 

 ؟یستادی واابونی کنار خی واسھ چافھی و قختی رنیبا ا!  باالایگفتم ب: را کلفت کردشیصدا
 
 

 یارای. را باز کرد و مرا داخل نشاندنیاما او اصرار کرد و جلو آمد و درب ماش. کردمامتناع
 . خبری خوشحال بودم از آنکھ خودش را بھ من رسانده بود بییگو.مقاومت نداشتم

 
 
 . را کنسل کردمنیاز ھمانجا زنگ زدم و ماش. دانستمی شدت سوزش چھره ام در ھم رفتھ بود،ماز
 
 

 .چھره اش کرد و اخم آلود بود ی مرا برانداز می صدا سر تا پای مدت بتمام
 
 

 ؟ی کنی نگام مینطوری اھ؟چرایچ:گفتم
 
 

 ی لخت داری و پای تورتورنی واالچنی دامن چنی وقت شب پنجشنبھ تو با انی انمی خوام ببیم:گفت
 !ی ریکجا م

 
 
 ؟ی گم درد دارم،تو شک کردیم!  ھای آوردریوقت گ:دمینال
 
 

 ؟ی دعوت بودی واسھ خودت؟پارتی گی میچ:دی کشیقی عمنفس
 
 

 !!ی زنی م؟حرفھای برم پارتی وضعم چطورنیمن با ا: شدمبراق
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 ی اومدختی رنیبا ا. آرمی کنھ آخھ دختر؟من سر از کار تو در نمیکجات درد م: زداستارت
  درد دارم؟ی گیرون،میب
  
 
 ..فقط برو! تونم بگمینم: دست وادار بھ سکوتش کردمبا
 
  

 کجا برم؟ چتھ آخھ؟:دی پرسدوباره
 
  

 ...دکتر زنان: گفتمری زی و با صداآھستھ
 
  

 ؟ی چی؟برایچ: از تعجب گشاد شدچشمانش
 
  

 !رمی میدارم م! زود باش:گفتم
 
  

  وقت شب دکتر زنان کجا بوده آخھ؟نیا: را بھ اتوبان کشاندنیماش
 
  

 . پرسمی دو سھ تا درمونگاھھ،منجایا:گفتم
 
  

 ھ؟یبگم مشکلت چ... رم بپرسمیمن م:  شدادهی پم،یدی بود،رسکھی درمانگاه اول کھ باالتر از اربھ
 
  

 !عجب بدجنس بود. شدی ھم متوسل میبھ ھر ترفند. زبانم حرف بکشدری خواست از زی زور مبھ
 
  

 ...تو فقط بپرس!یچیھ: ام گرفتخنده
 
  

 ... چھ خبرهنجای استیمعلوم ن: زدپوزخند
 
  

 . ماھان دکتر زنان نداشتدرمانگاه
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 بھ سرعت بازگشت و درب نباریا. توقف کرد دوبارهی مقابل درمانگاھمی را کھ باال رفتی بعددانیم
 . شوادهیپ... دارهکی دکتر زنان کشنجایا: باز کردمی را برانیماش

 
  

 ،پنجیبعد از پر کردن فرم. نوبت گرفتمی زحمت خودم را بھ درون درمانگاه رساندم و او برابھ
 میبا دامون بھ داخل رفت.اجھ نشستھ بود،بھ اتاق دکتر اشاره کرد کھ پشت بی ای بعد،منشقھیشش دق

 . نشستمی صندلیو من رو
 
  

 ھ؟یمشکل چ: بھ من کردی اخمو نگاھانسالی مدکتر
 
  

 . نگاه کردمرهی خرهی دامون خبھ
 
  

 شوھرتھ؟: را باال گرفتشیابرو
 
  

 ...خوب... آرهیعنی...نھ:گفتم
 
  

 .الل شده بودم. دھمی چھ جوابدی دانستم باینم
 
  

 ...ادهیدردش ز!نامزدمھ: کردیشدستی پدامون
 
  

 ! کشمی خجالت مرون؟ازشی بره بدی شھ بگیم: دکتر بردمزی مکی را نزدسرم
 
  

 .ستدی بارونی با اشاره دست بھ دامون فھماند کھ بدکتر
 
  

 ...چشم: لب گفتری انداخت و زنیی سرش را پادامون
 
  

 دانند اشتباه کرده اند از دکتر ی خطاکار کھ میمانند پسربچھ ھا. چشم گفتنش سوختی برادلم
 . بودی و خواستننیریچقدر حرکاتش بھ نظرم ش.خنده ام گرفت. رفترونیاطاعت کرد و ب
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 .دمی تخت خوابی دستور دکتر،روبھ
 
  

 زای جور چنیا!ی کردی از محلول دست ساز استفاده مدینبا: شماتتم کردی دکتر بداخالق حسابخانم
  بھت داده؟دی اسیک. مخصوص دارهیدارو

 
  
 ! متخصص زنانھی: رمق گفتمیب
 
  

 ھی تھنیی پانی از ھمعی رو سرنایا: دفترچھ ام چند نوع دارو نوشتدی در صفحھ سفعی سریلیخ
 شده و زخم دهییپوستت سا... امشبم شروع کن بھ استفادهنیاز ھم.  سر موقع بخورکتمیوتی بیآنت!کن
 .نمتی دوباره ببایب.کمی کشنجای ساعت انیمن دوشنبھ ھم.ستیجوشھا شدن ک.شده

  
 
 

 کھ مقابل داروخانھ دمشی رفتم،دنییاز پلھ ھا کھ پا.دامون نبود. رفتمرونی را گرفتم و بدفترچھ
 .رمیداروھاتو بگ...دفترچھ تو بده:ستادهیا

 
  

 ...پول ھست: عابرم را بھ طرفش گرفتمکارت
 
  

 .نیتو برو تو ماش.رمی گیمن از تو پول نم: پس زدظی را با غدستم
 
  
 . را زدری بعد دزدگو
 
  

 . گرفتی در دلم جاشتری حرکتش ناراحتم نکرد و بنی دانم چرا اینم
 
  
 مردانھ تیحس کردم چقدر بھ حما. ضعف رفتشی داروھا کھ پشت فرمان نشست،دلم براسھی کبا

 شب در مھی خواھد نیچقدر دوستم دارد کھ بھ خاطرم م! چقدر خوب شد کھ برگشت. دارمازیاش ن
 . برسدری شوھر خواھرش دی کند و ممکن است بھ خاکسپاری رانندگکی تاریجاده ا

 
  

 ! دامونیمرس: دنده گذاشتم و نگاھش کردمی انگشتانش روی را رودستم
 !  منو مشخص کنفیاما تکل...قابل تورو نداره:گفت 
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 ... روشنھفتیتکل: ام گرفتخنده
 
  

 ! شدهی چی گی نم؟چرای ریپس چرا از حرف زدن طفره م! بابایا: کرداعتراض
 
  

 .موضوعش زنونھ ست... خوام بھت بگمیزوره؟نم:گفتم
 
  

 ! بھم دروغ نگویی؟خدای رو داری اگھی از من کس درینھال؟تو غ: زدپوزخند
 
  

 !یلیخ!ی احمقیلیخ:دردم دوباره برگشت.دمیرنج
 
  

 رونیپس چرا امشب با اون سر و وضع ب...درست حرف بزن: قرمز شدیکی در تارصورتش
بھم . ندارهیبیع. رسونمتی م،منی بری خواستی م؟اگھی پارتی بری خواستی؟میبود
 . شمیناراحت نم...بگو

 
  

کرد،دلم  ی آنقدر ناآگاھانھ برخورد منکھی و الی مسانی از حدش در مورد اشی بی سادگاز
 رم؟مطمئن باش ده ی مشی آرای،بی اگھ بخوام برم پارت؟منینی بی مو نمافھیق!دلت خوشھ ھا:گرفت

 ینی بی دامنم کھ منیا.ی کنیی بازجوی شم کھ بخوای تو ھم نمنیسوار ماش. رمی مالم و می ملویک
 کھ ھی چھ دوست داشتننی دونم ای؟نمیدیحاال فھم.چون شلوارام ھمھ تنگن.دمی مشکلم پوشخاطر بھ

 !اعتماد توش گمھ
 
  

 ناجور بکنم؟اون شب تو کن با ی من فکرای ذاریچرا م!خوب از اول بگو: باال رفتشیابروھا
 ...االنم...دمتیاون دو تا نره غول د

 
  

 . شدمرهی خنی حالت قھر بھ او پشت کردم و بھ اتوبان پر از ماشبھ
 
  

 ...نھال؟نھال: کرددهی را بم و کششیصدا
 
  

 چون مادرت دیگفتم شا! بھ من حق بده:صورتم را با پشت دست نوازش کرد. را ندادمجوابش
 دونستم یچھ م!ی مھموندی قراره برتیی دستت بازه و با اون دختر دازد،توی رم ی دارم مست،منمین

 .یمشکل دار
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 !نھال؟:کناره اتوبان ترمز کرد. ھم سکوت کردمباز
 
  

 داشتم بھ ازین. قربان صدقھ ام برودشتریب. نازم را بکشدشتریواست ب خی نکردم،دلم منگاھش
 .گاھشی گاه و بی و محبتھانیری شیحرفھا

 
  

 یاز رو. گفتمیزی چھیحاال من !لوس نشو...نگام کن: و دستم را گرفتدی را بھ سمتم کشخودش
 . کنمی می شم،قاطی حسود میوقت...حسودم... خوامتیاز بس م.عشقمھ

 
  

 ... بھم برخوردیلیخ: را بھ طرفش چرخاندمسرم
 
  

 ... دونمیم:دی جملھ ام تمام شود،پشت دستم را بوسنگذاشت
 
  

منو ببر : لب گفتمری و زدمی را جلو آورد تا گونھ ام را ببوسد کھ خودم را کنار کشصورتش
 . خستھ میلیخ...خونھ

 
  

 . را چرخاندچی را رھا کرد و سوئدستم
 
  

 ... نگھ دارنجایھم:ده،گفتمیس نرابانمانی خبھ
 
  
حاال االن ...دنتیموقع سوارشدنم د!ننی ببنن؟خوبی ما رو با ھم ببی ترسیھ؟میچ: گفتی دلخوربا
  افتاد؟ادتی
 .  اونی آتشی بستھ من بود و نفسھایباز لبھا 
 

 در ی لوس بازی خدا اگھ بخوا؟بھی دیچرا جواب نم: ترمز زدی گرفت و روحرصش
 ده بھ ی و گزارش منھی بی کھ می ھر کیگوربابا...امی ی شم تا تو خونھ ت می مادهی پ،باھاتیاریب

 !مادرت
 
  

 .ی کنیچقدر باھام کل کل م.ستیمن حالم خوب ن:گفتم
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 .ینطوری ازهی ریاعصابم بھ ھم م...زدی راحت برم الیبذار با خ... نکنینطوریبا من ا:گفت

 
  

 .منم اعصابم خرده از دستت:گفتم
 
  

 از من؟چرا؟: را نوازش کرددستم
 
  

ھمھ ش عذر و ... زنمی بھ ھم مموی نامزدی گی کلمھ نمھیتو ...آخھ: کردم اما نگذاشتم بباردبغض
 . ترسمیم.دامون... ترسمی م؟منی کنیاگھ سختھ چرا ولم نم!  سختھی گیم...یاری یبھانھ م

 
  

من ... تونم دروغ بگمینم. بگم اما دروغھینطوری خواد بھت ایدلم م!بھ خدا: دادرونی را بنفسش
 یبرا. بزنمی سرم،اگھ حرفزنی ری دونم ھمھ شون میم.شناسمیخانواده م رو م. ستمیمخ زن ن

 . بدم کھ بعدھا بھت ضربھ بخورهی کنم و قولدوارتی امادی خوام زی نمنیھم
 
  

 . بود نسبت بھ احساسات منالی خیچقدر ب!  محتاط بودچقدر
 
  
 منو ی تھ نداره،واسھ چیی ماجراھی یوقت.ی زنی بھم ضربھ می االنشم دارنیتو ھم:م رمق گفتیب

 . نشدهقتری و راحتم بذار تا عم؟بروی کشونیدنبال خودت م
 
  

 کار یچ. تونم دوستت نداشتھ باشمینم. تونم بذارمت کناریچون نم: با دو دستشدی فرمان کوبیرو
 کنم؟دوست داشتن من جرمھ؟گناھھ؟

 
  
 منو یبھ خاطر خودت دار! خودخواه... دامونیخودخواھ.انتھیخ! جرمھ! آره: بلند گفتمی صدابا
 .ی کردی نمی دوستی اصرار برانقدریا.ی اومدی دور و برم نمنقدریکاش از اول ا...ی کنی متیاذ
 
  

 کار کنم یاما چ. آدم ھوسبازمھیمن خودخواھم،.ی گیراست م: فرمان گذاشتی را روسرش
 ی رو پشت بوم؟چرا گذاشتی چرا اون روز اومدی خواستی کار کنم؟اگرمنو نمی چ دلمونینھال؟ا

 بشم اما رفتار کی بھت نزدادی خواستم زی اون روز من چقدر دگرگون شدم؟نمی دونیببوسمت؟م
 اومدم خونھ یکاش از اولش نم.  دوست داشتنتشتری بی داد برازهیبھم انگ.د کرکیتو منو تحر

 خواست کھ مجبور بشھ با ی پسرعموش رو نمھی کاش سمیا. بودفتادهیچشمم تو چشمت ن. یحاج
 ...کاش من انقدر تنھا نبودم.دوستم داشت... کم گرمتر بودھیکاش .من سرد رفتار کنھ
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 ؟یچرا سراغ من اومد.تی و زندگھی بھ ھمون سمیدی چسبی و میکاش بھ حق خودت قانع بود:گفتم
 
  
 ھی تکشھی شب بھ شیکی شد و مستاصل در تارادهی پلشی اعتنا بھ حرف من،بھ سرعت از اتومبیب

 .داد
  
 

 بودم،فقط ی کھ بھ شدت سرخورده و عصبیدر آن لحظات بحران. زنگ خورد،مادر بودلمیموبا
 جواب ی بھ او حسابدی دانستم کھ بعد از آن بایم.تماسش را رد کردم. او را کم داشتمیغرولندھا

 .اما در آن لحظھ مھم نبود.س بدھمپ
  
 
 

 . شدی رفت و بعد در ھوا پخش می منیی کھ باال و پادمی دامون را دگاری بعد آتش سیقیدقا
 
 
 ی می تلخی پشت فرمان نشست،بویوقت. پا اندخت و خاموشش کردری زمھی را نصفھ نگارشیس

 .یی جدایبو.داد
 
 

 ؟ی کشی مگاریس:دمیپرس
 
 

 . کنھیارومم م. کشمی شم،می می عصبیوقت.شھینھ ھم: باال اندختشانھ
 
 
 یگاری سیاز مردا... رمیمنوبرسون تا کوچھ تره بار،ازون بھ بعدش رو خودم م: طاقت گفتمیب

 ...ادی یھم خوشم نم
 
 

  نکشم؟ای بکشم گاری ناراحت؟سایخوب من االن خوشحال باشم : زدپوزخند
 
 

 . راحتالی رو بکش با خگارتیپس س!  رسھ دامونی نمیی رابطھ بھ جانیا:گفتم
 
 
 .دیچی داخل کوچھ تره بار پعی سریلینفسھاش تند شد و خ. نگفتیزیچ
 .  گم شدیزیی آن شب پایکیآنوقت در تار. کھ شدم،پشت سرم آمد تا وارد ساختمان شومادهیپ 
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 کمی و ستی بفصل
  
 
 یدو تا ساختمون بزرگ با باغچھ ھا.یجات خال...چقدر بزرگ بود!  داشتن نھالیچھ خونھ ا_

 . با اصل و نسب باشھنقدری رضا الی کردم فامیفکر نم.قشنگ
  

  نرگس جان؟نھ؟ی کھ ما رو قبول نداشتی گی می داریعلن: اش را پوست کندوهی رضا محاج
  

 یلیخ. بودمدهی ندزدوی زدم؟آخھ تا حاال ی حرفنی ھمچیمن ک!یخدا نکنھ حاج!یوا:دی لب برچمادر
  بودن رو پشت بوم خونھ ھاش؟یاون پنجره ھا چ.از خونھ ھاش خوشم اومد

  
 ...ریبادگ: بھ من تعارف کردبی سی و تکھ ادی خندیحاج

  
 . باشھ بھت بدمادمی. آوردمیزدی عالمھ قتاب و نبات ھیبرات ...ھمون! اره: با ذوق گفتمادر

  
 . سوزنھی سیآھ.دمی کشآه
  

 !مادرم و شوھرش. بود و من مھمان داشتمری غددیع
  

از مادرم . در آمده بودی جان گرفتھ بود و از آن سوت و کوریی را آورده بودند و خانھ گوھایراحت
 یدلم گرفتھ بود اما چاره ا. ناھار درست کنمشانی و خودم برااوردی غذا نمیقول گرفتم کھ برا

 گرچھ سخت. نشومتی از دامون،اذی خبری و بی از دورادی شدم،کھ زی سرگرم می جوردیبا.نبود
 ی خانھ مواری از طرفش،بھ در و دی و تماسغامی پی سرکنده ھر شب در پیبود و من مانند مرغ

 شدم و بھ خواب ی مرهی و پر غم بھ آسمان خدی کردم و بعد ناامی و رو مری را زلمی و موبادمیکوب
 . رفتمیم
  

 ھی چھارپایحاج رضا رو.می اپن گذاشتی و رومی کردنشیی کھ حاضر شد با کمک مادر تزغذا
 یچرا سفارش نداد. پشت کانتر کم دارهی برای و چند تا صندلی ناھارخورزی مھی نجایا:نشست

 نھال خانوم؟
  

 ...اصال حواسم نبود. نبودادمیواال بھ خدا : کردیشدستی پمادر
  

 ...ی بھ دخترت برسدیتو با...پس حواست کجاست خانوم من:دی رضا خندحاج
  

 . آبادافتی می با ھم دوباره بردیبا...ی گیشما درست م:دی خندی نخودمادر
  
 انتخاب کن یزی چھیخودت . اونجا رو ندارمی حوصلھ شلوغگھید....امی یمن نم: حوصلھ گفتمیب

 .برام
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  دخترم؟چرا؟یستیامروز سرحال ن: رضا متفکرانھ گفتحاج

  
 .کوفتھ ست بدنم... دارمی کم حالت سرماخوردگھی.ستی نیزیچ:گفتم

  
 ؟ی داریقرص سرماخوردگ: شدقی در صورتم دقمادر

  
سفره ناھار کھ جمع شد،مادر تند و تند شروع کرد بھ درست کردن معجون . را تکان دادمسرم

 . و عسل و آب ولرممویآبل:ی سرماخوردگی اش برایشگیھم
  

 . زدی نمی کرد و حرفیانھ نگاھم محاج رضا موشکاف. زور بھ خوردم دادبھ
  

 .جوون رفت...یگدلیبنده خدا آقا ب:  کنارش نشستمادر
  

 موجدارش ی کھ موھادمی مبل پشت سر مادر انداخت و من از گوشھ چشم دی دستش را رویحاج
 و خاطره ی و بدیمھم خوب...رهی مای از دنیلی دلھی بھ یھر کس! مرگ حقھ: کندیرا نوازش م

 .ھاست
  

 ھ؟یچھلمش ک:دیی نگاه مرا پامادر
  

 .می ما باشستیمعلوم ن... تو محرم صفرفتھیفکر کنم ب: مکث کرد و گفتی کمیحاج
  

 ھ؟یچرا؟دعوت: ناراحت شدنرگس
  

 .ستی نزیاگر نھ جا.می ریدعوت کنن م...آره: رضا سرش را تکان دادحاج
  

 زور و اصرار مرا با خود بھ خانھ  کردند و مادر ھم بھی خواست دعوتمان می کھ چقدر دلم میوا
 .  خبر بودمی کھ ده روز بود از او بی داموندنی دی برادی کشیدلم پر م. بردیشان م

 
  نھال جان؟ینی ببزدوی یدوست دار:دی بالفاصلھ رو بھ من پرسیحاج. مشتاق شدندچشمانم

 
 

 .مسافرت دوست دارم...ادی یالبتھ بدم نم!ادیز...نھ...زدی: کردم احساساتم را کنترل کنمیسع
 
 

طفلک نھالم . سفرھی میاگرم دعوتمون نکردن،خودمون بر: پا شوھرش گذاشتی دستش را رومادر
 ... مسافرت نرفتھھیچند سال
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ان ...می ریم: اش گفتی کھ حاج رضا رو ترش کرد اما بر خالف چھره ناراضدمی وضوح دبھ
 . شھی چطور ممیببن...شاهللا

 
 

 و کی چادر شھی.می بخرمی بردیبا... نھالی نداریلباس مشک: بافتی مای خودش روی برامادر
 . مدام تو مراسم چادر سرت باشھدیاونجا با...ی خوای ھم میمجلس

 
 

کو حاال تا مراسم ...ی دوزی و می بری خودت می برایتو دار! نرگس جان:دی رضا خندحاج
 ... ما رو نگندی ھم شارنیبگ...رنی مراسم بگنھای استیچھلم؟معلوم ن

 
 

ما رو نگن ... کھ تو تھران ندارنشتری بلی فامھی: افتادشی دو ابرونی بیفی دلخور شد و اخم ظرمادر
  دعوت کنن؟وی خوان کیم
 
 

 ... شھینمازم قضا م...رمی رم وضو بگیمن م: رفتیی رضا از جا بلند شد و بھ طرف دستشوحاج
 
 

 . و سکوت کرددی حرکتش رنجنی از امادر
 
 
 کار ی زنش براش چی دونینم: شنود،آھستھ رو بھ من کردی نمیزی چی کھ مطمئن شد حاجیتوق
 . دوئوندنی می پسره رو ھم مثل چنیا... ندارنشتری پسر بھی.خودش رو کشت سر خاک... کردیم
 
 
 ؟ی گی مویک:دی بھ قلبم دوجانیھ
 
 

 کارو بکن اون کارو نیا...اطی بھ اونور حاطی حنوریاز ا!  داموننیھم: شدقی در صورتم دقمادر
دو .. موند شبای جون تو تنش نمچارهیب... بار مصرفھیظرف ...دستمال بخر...ریخرما بگ...بکن

 ...حرف گوش کنھ...ھی ایبچھ کار. کارگر کار کرد براشونھی م،مثلی کھ اونجا بودیسھ روز
 
 

 ...یطفل: شده بودزی تمیگوشھا
 
 

تو مراسم ...تو مسجد...تو مراسم زنونھ سنگ تموم گذاشت...نطورینامزدشم ھم: ادامھ داددوباره
 .خونھ
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 ش بدک افھیق:دی ذھنم را شنی کھ مادر حرفھاھ؟خوشگلھ؟ی ش چطورافھی خواستم بپرسم،قیم

اصالح کنھ . اصالح نکردهھ،ھنوزیچشم و ابروش مشک.ھم قد پسره ست.قد بلند و درشت بود.نبود
 . شھیبھترم م

 
 
 . را پنھان کنماقمی خودم را نگھ داشتم کھ سوال نپرسم و اشتی جلویلیخ
 
 

سجاده . کردی بود و منتظر نگاھم مستادهیرو بھ قبلھ ا. رضا بھ دنبال جانماز بود در اتاقمحاج
 . و بھ طرفش گرفتمدمی کشرونی در کمد بمی لباسھاانی خوشبو را از میسورمھ ا

 
 

 .ممنون: آنکھ نگاھم کند آن را گرفت و گفتبدون
 
 
 تو شوھر ی پسره برانیا: انداز شد در وجودمنی آرامش طنی نرفتھ بودم کھ صدارونی اتاق باز
 .ستی نی عالقھ و دلبستگزیھمھ چ...حواست رو جمع کن! شھینم
  بلھ؟:چشمانم از تعجب گشاد شدند.دندی شنی نممیگوشھا 
 
 

 دی دیتو رو کھ م: زمزمھ کردظشی دستش را پشت گوشش گذاشت و قبل از هللا اکبر گفتن غلدو
 دختر دمی رو دنایمن ھمھ ا. خودش ی روختی رو ریی غذا،دفعھ بعدش ھم چازی شد،سر میھول م

 بودن ریبا داماده کارد و پن. کردی مھی مثل مادر مرده ھا گریتو عزادار.دمیحالش رو ھم د.جان
 ششیپ. بود ضجھ ھاشی و ھجران و دوریاز سر ناراحت. زنھی اون نالھ نمی بود کھ برام،معلو

 زنگ ھیتا . بودیکالفھ و عصب. کردی رو از خودش دور نملشی موبایگوش.نشستھ بودم تو مسجد
 نیا! دختر... حالونی شناسم ایمن م. بودیانگار منتظر کس. داشتی خورد بھ سرعت برش میم

 ...پابندش نکن...بذار بپره و بره.کن نییدلش رو ھر جا
 
 
 .ادا کرد و قامت بست" ک" حرف ی رودی اکبرش را با تشد،هللایقبل از ھر سوالو بعد  
 
 

خون در عروقم . زدیقلبم نم. کرده بودری گمی شش ھاژهیی نانی بنیی آمد،ھمانجا پای در نمنفسم
 . سست شده بودمیپاھا.دی چرخیزبانم در حلقم نم. بوددهیخشک

 
 

دوش را .دمیبھ سرعت بھ حمام دو.ختی ری میدر آشپزخانھ چا.دیمادر مرا ند.بدحال.رونی بآمدم
 کف یھای کاشیرو.دندی بھ تنم چسبمیلباسھا.سی خٍسیخ. شدمسیخ. سرمیرو.باز کردم

 ... بوددهینفسم را بر. قلبم را شکافتھ بودی حاج رضا چون خنجریحرفھا.نشستم
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 ... منچارهیب... دامونچارهیب
 
 

*** 
 
 

 حرفم را دیشا. خواست فراموشم کندی مدیشا. گرفتیاما با من تماس نم.نستم دایم. بود تھرانآمده
 ! دانمیچھ م.بھ پدرش...بھ خواھرھا و مادرش...ھیبھ سم. بوددهی چسبشیگوش کرده بود و بھ زندگ

 
 

 انصاف بود یچقدر ب. شده بودوانھی قرار و دیفقط دلم بود کھ ب. نکردمیاصرار. بودی منطقییجدا
 خودش و من ھم ی برادیشا. بھتر شددیشا. را تمام کرده بودزی کوتاه ھمھ چیداحافظ خکیکھ بدون 
 . ستی خبری سخت است و سختتر از آن بیخداحافظ.بھتر بود

 
 

 بود،آنھا دهی حاج رضا فھمیوقت. بودنددهیفھم. دانستندیم. بھ خانھ ام آمدندی دلداری برادای و لیشاد
 . من و دامونی مثل دوستی خاصلی دوست من بودند و اھل کند و کاش در مساگریکھ د

 
 
 ...ی کنیبھ خدا فراموشش م! ی مھمونمی برایب_
 
 
 ش؟ی کیای بی تونیم... دارهاجی مسافرت احتنی؟ای شادھی چیمھمون_
 
 
 ؟یش؟مجردی کوچھ اونورتر بره،بره کھی نی ذاره ای من نم؟عمھیباز تو چرت گفت_
 
 
 !اون ھنوز ھست ھا...زنگ بزن بھ سامان_
 
 
 ؟ی دونی کجا م؟ازیھست؟جد_
 
 
 نینگ. نتونستھ دوست شھی با کسختھیگفت انقدر کار رو سرش ر!تو واتس آپ.خودش بھم گفت_

  نھال؟ھان؟گھی دیی تونینگ...نھی ببادی یبدش نم...دهیرو ھم ند
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!  بابادیولم کن:محکم گفتم. شدمی موانھیتم دداش. احمقانھ شان بھ دوران افتاده بودی از حرفھاسرم
 !دیبفھم... تو چاه؟من با دامون دوست نبودم کھ بھ ھم بزنمفتمی بومدهیھنوز از چالھ در ن

 
 
 حرفا نی االیخیب. نھالی ذاریچقدر کالس م: انداخت و با ژست گفتشی پای را روشی پادایل

! نیمنو بب! ھم ول کن بھ امون خدا رو ی دامون عوضنیا!  مسافرت عشق و حالمی برایب.شو
 ی پسرانی ادیول کن...دی حال افتادنی اد،بھی کدومتون بھ حرف من گوش ندادچیھ...راحت و ازادم

 ! بچھ ننھ روسول سویشپشو
 
 

 کار ی چنیخوب ا... موعظھ کنیھ! ی خانوم جلسھ ایتو شد: زددای لی پای با کف دست رویشاد
 نیا. راست رفت چپ اومد گفت عاشقتمیھ. خوشش اومدنمی رفت و اومد کھ انقدریکنھ؟پسره ا

 ناراحت دیبا...حاالم رفتھ. خواست نامزده رو دک کنھ کھ نتونستی مارویبعد .بدبختم،باورش شد
 .ھگیباشھ د

ارزش . نکنھتی گم خودش رو اذیمن م...آره: در آوردفشی سوھان ناخنش را از کدایل 
 ! تموم شده رفتھ.. دو سھ ماھھ بودهیی آشناھی... نشده کھیزیچ..نداره

 
 

 گم یھان؟بد م: بود کردمیشانی پی بودم و دست رودهی کاناپھ دراز کشی رو بھ من کھ روبعد
 ؟ی کار کنی چی خواستی کھ حاملھ شده بود،می بودی شادنی اینھال؟جا

  
 آدم حرف یبرا...من کجا حاملھ بودم؟خدا رحم کرد...دای لیریبم: کوباندشی با آرنج بھ پھلویشاد

 ... آرنیدر م
  

 .رونی بمیپاشو بر... خودتو لوس نکننقدریا!!پاشو: رو بھ من گفتبعد
  

 . خوام بخوابمیم....حوصلھ ندارم:دمینال
  
 نی انمیبذار بب. کشھی داره خودشو میچیسر ھ!وونھید: صورتم پرتاب کردی کوسن را رودایل

 ... کنھفی ردشی کطی تونھ چند تا بلیا م میآشنا
  

 . برمیی تونم جای نمیمن مجرد...دی کنی مدادیچقدر دادو ب: مبل نشستمی را کنار زدم و روکوسن
  

 خوبھ؟.می ریزنونھ م.می آیخوب من و مامانمم م: گفتیشاد
  

 . کنھ بره مسافرتیمادر من شوھرشو ول نم: را تکان دادمسرم
  
 ...خدا شانس بده!  ترکوننی میچھ الو! کالیبار:دی قاه قاه خنددایل
  

 ...گھیخوب تازه عروس دامادن د:دی ھم پشت بندش خندیشاد
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 ! منادتی عدیمثال اومد...دی کنی میچقدر وراج: چشم غره رفتمشانی شدم و بھ ھر دویعصبان

  
 ی نفر دارھیھ واسھ  کی ادهی مرد ندنقدریا!  باباادت؟؟برویع: اعصابم رفتی با خنده اش رویشاد

 !نیحاال بب!شی کمی کنم بری میمن مادرتو راض...ی کنی خودتو داغون مینطوریا
  
 نیھمچ! اگھ برگشت اونوقت مال توئھ...ی ولش کندی بایاگھ دوستش دار: گفتلسوفانھی فدایل

 ...مثل س! برگرده بھت زنگ بزنھ
 سر من یی کارتون چھ بالونیالسی اپنی ای دونی،میتی با درانقدریتو کھ ا!  جوندایل: مقدمھ گفتمیب 

 آورد؟
 شده بودن،عذرشو ینطوری ھم اگھی دو نفر دیکی!  کرد برامفی تعریشاد! آره: گفتدی القدایل 

 .میخواست
 گھ؟ی دنی کردرونشیب: طلبکارانھ گفتیشاد 
اگر گفتھ !  نھالی گفتی بھ خودم می شدینطوریکاش ھمون موقع کھ ا...آره: سر جنبانددایل 

 !  افتادنی کھ بعد تو اومدن،بھ اون روز نمیی اوناگھی،دیبود
 !دی تو استخدام دقت کندیشماھا با... دونستمیمن چھ م:گفتم

 گوشھ را بھ او دیاما با. از طرز حرف زدنمامدیخوشش ن... نگفتیزی دھانش را کج کرد و چدایل 
 . زدم حتمایم
  
 کار ی دونم چینم.زدی می بردیچھلم اگھ دعوتمون کنن با: کھ بوجود آمده بود، گفتمی توجھ بھ جویب

 کنم؟
  
 !ی خریلی خیاگھ بر!  ھاینر: زدغی جدایل
 سبز یاون ابروھا...رهی بگشی خوشگلم کن کھ ماتحتش آتنیھمچ! اتفاقا برو: برعکسش گفتیشاد 

 . بزنپی تیحساب.ی باشزیشده ت رو زودتر بردار قبل از چھلم کھ تم
  
 شھر زدی! زاوش گرفتھ بودت،االنی خر نبودنقدری اگھ ای شادیعنی: دادنی اش را چینی بدایل

 تنش کنھ با ساق بره وسط مراسم ینیکی مانتو کوتاه رو بھی بزنھ؟البد پی تیچطور! ھیمذھب
 .اونا ھمھ شون چادر سرشونھ.چھلم

  
 رژگونھ ھی بمالھ،با می کرم گرھی!  زد؟پی شھ با چادر تیمگھ نم! وونھید: شانھ باال زدیشاد

 مدلدار ی مانتوھی چادرشم ریز!واشی و تی الشی آراھی شھ یرژلب براق رنگ لبم بزنھ،م.محو
 دامون از راه بھ در گھید. حرف ندارهگھی عمھ باشھ دیای مدل مجلسنی از،چادرشمیبپوشھ مشک

 کنھ از حاج ی مشی ھمون روز خواستگاری فردازنھی رو بھ ھم مھی ھمون شب نامزدو  شھیم
 ! کنن و تمامیپس فرداشم عقد م! رضا

  
 

 !! خوش خلیالک: با لج کنارش زددایل. افتاددای شانھ لی از خنده قرمز شد و روبعد
  

 ! لوس و مونگالنھ تی تز دادنانیبا ا!  مزهیب...خودتو مسخره کن:گفتم
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 دی کنم بری مفی ردطی بلھی! نیمنو بب... ستوونھی دنیا: دنبالھ حرف خودش را گرفتدایل
 ی میدی دیاگر ھم خوب بود.اگھ بد بود نرو...ھی حال خودت چطورنی،ببیچھلمم دعوت شد.شیک

 .،بروی تحملش کنیتون
  

 ؟ی آیتو نم! یمن رفتم شاد:دی را پوششی از جا بلند شد و مانتوبعد
  

 ؟یری گیآژانس م! تو برو... مونمی مگھی خرده دھیمن ! نھ:دی مبل دو نفره دراز کشی رویشاد
  
 
 ؟ی ای؟می کنی کار می کالس فردا رو چیراست! آره: گفتدایل

 
  

 ...با فرزاد قرار دارم برم بام تھران...آره: شد گفتی ھمانطور کھ دنده بھ دنده میشاد
 
  
 یممن ن! اروئھی بی کردن جی و خالی خوشیفقط فکر الک: حرصش گرفت و رو بھ من گفتدایل

 !نیھم!! ی نباتی واسھ زندگدهیده؟آفری آفرنوی ایدونم خدا واسھ چ
 
  

 . شدی نمدای زبان لفیحر. نگفتیزی اما چشی معترض شد با چشمھایشاد
 
  

 یشاد.ختمی تابھ ریگوجھ ھا را رنده کردم و در ماھ. درست کنمیزی شام چی جا بلند شدم تا برااز
 نھال؟: زدمی صداقھیبعد از چند دق. کرد و ساکت بودی ممیھمانطور تماشا

 
  
 ھ؟یچ: لب گفتمریز
 
  

  افتاده؟نتونی بی حالت بده؟مگھ اتفاقنقدریتو چرا ا: گفتدوباره
 
  

 ؟یچھ اتفاق! نھ:دی پرمی از رورنگ
 
  

 ! تو ھچلی خودت افتادی کردیتو منو موعظھ م! گھیخوب د: زدپوزخند
 
  
 ...فتادهی نی کنی کھ تو فکر مییازون اتفاقا!  نشدهیچیھ: آرامش گفتمبا
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 ؟تماسھی وابستھ شدنقدریپس چرا تو در عرض چند ماه ا! راست بگو: اش زدنھی را بھ سدستش
 .ارهی ی می کھ وابستگھیکیزیف
 
  

 ...رهیتو فکرت ھمھ جا م!  ازون نوع نداشتمیکیزیتماس ف:گفتم
 
  

 جون عمھ نرگس؟باور کنم؟:دی کشی بھ راحتینفس
  
 
 

 ...فقط...فقط...آره: را آھستھ تکان دادمسرم
 
  

 ؟؟ھان؟یفقط چ: تند شدحرکاتش
 
  

 !نیھم...میدی رو بوسگھی ھمدیچندبار! یچیھ: را در بشقاب گذاشتماملت
 
  

 ؟ی تو االن داغوننقدری انی واسھ ھمیعنین؟یھم: کانتر آشپزخانھ ولو شدی خنده رواز
 
  
بسھ ... کنی کشرپای زیمن حال و حوصلھ ندارم،تو ھم ھ!  یچقدر تو مسخره ا: اعتراض گفتمبا
 ...سرم رفت!  نخند تورو خدانقدریا! گھید
 
  

 . نرهادتینون و ماست ....دیببخش...باشھ غلط کردم...باشھ: اش را بالفاصلھ جمع کردخنده
 
  

  مسالھ؟ اونی دکتر برایری میحاال ک: بحث را عوض کردمموضوع
 
  

 وقت ممکنھ ننھ باباشو ھی... فرزاده تبش تندهنیا. زودتر برمدیبا.پس فردا: گرفت و گفتی بزرگلقمھ
 ی کمھیخانواده ش !  تونم نھ بگمیوضعشون خوبھ،اگھ بگھ عقد نم.ی خواستگارارهیبرداره ب

 .نیسنت
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  شھ؟ی می چی بودیکی وقت بفھمھ تو با ھی:گفتم
 
  

 نکھیمگر ا... دهی کس منو لو نمچی خواد بفھمھ؟؟ھیاز کجا م! برو بابا: را در ھوا تکان داددستش
 ... کس جرات نداره دھنشو باز کنھچیوگرنھ ھ. و حسادت کنھ بره بگھرهیزاوش کرمش بگ

 
  

  دختره رو عقد کرده؟نیدامون ا: را بھ دامون کشاند دوبارهموضوع
  

 . شال و انگشتر بردنھیفقط ...نھ نامزده!  حرف نزننقدریدر موردش ا! ول کن: گفتمکالفھ
  

 ست؟ی ھم نغھیص: آخر را بھ دھان گذاشتلقمھ
  

 کدومھ؟عقد و غھیص...نھ! ی نذاشتیچی من ھیبرا! یکوفت بخور: نگاه کردمی خالتابھی ماھبھ
 .. شبھھی تو شونیعروس

  
 رهیفوقش م! پس کارش راحتھ! د گرسنھ م بویلیآخھ خ: شدرهی بھ من خدی خندی چشمانش کھ مبا

 ھان؟! آدی کنھ تو صورتشون و میانگشترو پرت م
  

محرم ...فعال کھ گذاشتھ رفتھ!  کار کنھی خواد چی دونم میاصال نم... دونمیچھ م: گرفتبغضم
 ...کھیصفرم نزد

  
  ھست حاال؟یک: لباسش تکاندی نان را از روی ھاخرده

  
 ..گھی ده روز دھی: غم گفتمبا
  
 آب ی سر و گوشھی!  چھ خبرهنیبرو بب...بذار چشم ھمھ شون در آد!  ھایبر: گفتجانی ھبا

 !  بخوری تکونھی...بده
 

 و باھاش حرف نمشی تونم ببی خانواده ش کھ نمی؟جلویبرم بگم چ... آد آخھیاز من بر نم:گفتم
 ..بزنم

  
 حداقل ست؟پاشویب ن االن بھ خاطرش حالت خرا؟مگھی تو دوستش ندار؟مگھی چیعنی: دادجواب

اون االن دلش بھ ...یبھش ثابت کن دوستش دار!  بزنی زونگھی ی زنگھی... نشون بدهی خودھی
 کھ زدمیمرده ؟زنده ست؟. کجاستاروی ی گینم..یری گی تو خوش باشھ؟سراغشو کھ نمیچ
بذار بفھمھ تو !! براش ده منایعشوه ب!  ھم بکنی نظرم برو دلبرھ؟بھیاشتن چھ دوست دنیا.یرینم

 .یھم ھست
  

 ! بھش گفتم ھستم تا آخرش:گفتم
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 عمل برسھ و جا بزنم ی گم دوستت دارم،اگھ پای صد دفعھ میمنم روز!  نداره کھدهی فایزبون:گفت
 برات راه حل از آسمون نی نشخودیب! خورهی جرز میبھ درد ال!  دوست داشتننیکھ باد ھواست ا

 ی مستی مھم نادیبرات ز! اگرم نھ.ی بھش بفھموندی بای و عاشقشی ادامھ بدی خوایاگھ م.فتھیب
 ش؟یکیحاال کدوم . بکنتویزندگ. شوزی ھمھ چالیخی،بی فراموشش کنیتون

  
 ...دوستش کھ دارم... موندممیتو تصم... دونمینم:گفتم

 شی راحت تو عروسی تونی کنھ،می بره،اگر عروس؟اگری فراموشش کنی تونیم: گفتعیسر 
 ی فرض کنی تونی رفت؟می مدی کھ مھم نبود برات و بای و عذاب وجدان نداشتھ باشیشرکت کن

   بخوابھ؟گھی دیکیکنار 
 
 . گفتی ھم نمراهی فکر کردم،بشی حرفھابھ
 زیتو دختر عمھ عز...یتو دوست من! نھال:از جا بلند شد و در طول سالن شروع بھ قدم زدن کرد 

 یاما منطق سرم م.ستی نالمی خنی و عمینطورین نگاه نکن کھ ابھ م. خوام کمکت کنمی،میمن
 ی م،اگری شی داغون م،زودیحساس!  تجربھ تھنی دونم اولیمن م. گمی می فھمم دارم چیم.شھ
اگر نھ تالشتو بکن کھ پس فردا اعصابت تا آخر عمر بھ خاطر . شوالشی خی،بی کنل تحمیتون

من دوست پسر . گمیبھ خدا راست م. نباشھ،خردی و دنبال عشقت نرفتی نکردی تالشنکھیا
 دونم ی فرزاده،منی ھمشی داشتم کھ آخرکی سھ تا فابر،دوی گذری از آدمھاریاما غ!  نھادیز.داشتم

مثل !  کنھی و فراموشش نمھی آدم رواناستی دنایتا دن.ادی ی سر آدم مییسر عشق اول چھ بال
 پدرم یاما سر اول... نبودشیزاوش اول. افتھین مخورد... آدم بھ گ.دمیمن کش... شھی ھا موونھید

 رفتم ی کردم و می اگر تالش مکھیدر صورت. از دستم برهارویگذاشتم ...منم تالش نکردم.در اومد
 افتادم کھ بزن ی نمی زاوش نامری گگھی کردم،دی کم محبتاش رو جبران مھی فقط، کمھیدنبالش و 

 شده الی خی بگھیچون د. کردم اما بھ اراده خودم بودیشعوری زاوش منم بیتو ماجرا...در رو باشھ
 مھم نبود باز ی براگھی از دستم رفت دی الکیچون عشق اولم الک...شھی میبرام مھم نبود چ.بودم

 سنم کم یلیاون وقتا خ.اما نھ بھ اندازه اون.یلیخ. دوست داشتمیلیزاوشو خ.باشم یزاوش چطور
 ...اشتباه کردم.دماغم باد داشت.بود

 نیی پای کھ اشکھااوردی خودش نیرو از من برگرفت و بھ رو.بھ چشمانش نگاه کردم،پر آب بود 
 !  اصال؟گورباباشی کنی نگام مینطوری ایواسھ چ: امدهی اش را دامدهین

 . کھ از دستش رفتھ بودی ھم عشقدیبھ خاطر اشتباھات گذشتھ و شا... بغض کرده بودیشاد
 توانست ی نمزی چچی بودم اما ھنیسنگ. شدی نمزیچشمانم سررپر از بغض بودم اما اشکم از  

سخت . شومی نمی دانستم با اشک ھم خالی اما مضیپر بودم از احساسات دور و ضد ونق.سبکم کند
 . نھای شده المی خیب!  نھای دانستم دامون رفتھ ینم.سردرگم و منگ بودم. دانستم چھ کنمینم...بود 

 شتری بودن عشقش بی کشانده بود و بھ واقعشی بھ سوشتری کھ حاج رضا زده بود،مرا بییحرفھا 
 ی نالھ کند،انتھایافتنی دست نیاری در فراق ی اگر مردی بھ قول حاج آقا اعتمادنکھیا. برده بودمیپ

 . ستیعشق و دلدادگ
ر شتابزده عمل کرده ھر چقد. کردمی فکر مشتری بدیبا!دینبا. شدینم. خواستم شتابزده عمل کنمینم 

 . گرفتمی ممی بھتر و عاقالنھ تر تصمدی بانباریا.بودم،بس بود
  

  و دوستی بفصل
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فرودگاه و پرواز با . داشتی تازگمی برازیھمھ چ. نرفتھ بودمی بھ آن شاھانگی بھ حال بھ مسافرتتا
 .شی کزی باز و تمیابانھای سبک و خیھوا. و ھتلمانما،ترانسفریھواپ

 ی و لوکس نظر مبای ھتل زی جایجا. کردمی ملکھ بودن مم،احساسی شب وارد ھتل شدیوقت 
 .دمی دی خواب مییگو.اتاقمان دلباز و بزرگ بود.آمد

از نرده . گفتند،گرم نبودی آنقدرھا ھم کھ مشی کیھوا. تراس رفتمی را باز کردم و رویدرب قد 
نفس . کردشانی را پرمیباد موھا.نییپا تراس طبقھ دی سفی نسترن صورتی گلھایھا دوال شدم رو

 نگاه لمیبھ صفحھ خاموش موبا. را زدمیسرم را کھ باال گرفتم نور آفتاب چشمھا.قیعم.دمیکش
 ؟ییدامون کجا.دلم گرفت. نگرفتھ بود تا آن روزی تماسچی کس ھچیھ.مکرد

 ! کور شدم! ببند اون درو:دی نالھ مانند بھ گوشم رسی شادیصدا 
 .یچقدر تو تنبل. شھیپاشو خودتو جمع کن االن صبحانھ تموم م:گفتم 
 ی بھ ھوس منھی ببیکی تو بالکن االن یسرلخت و پا لخت رفت!  تو دخترایب: را کلفت کردشیصدا 

 ! توایب!!!  کنھیافتھ گناه م
 ی آری مادرمو در میدفعھ آخرت باشھ ادا!صداتو ببر:دمی سرش کوبیبالش را برداشتم و تو 

 ش؟ی کی اومدی؟پاشدی رفتمی تو ترمنمیبب!ھا
  

 .صبحانھ تموم شد. ساعت دھھد؟ی حاضر؟ینھال؟ شاد:دی رسمانی در بھ گوش ھر دویصدا
 .می آی ما مدیشما بر... میاومد:صدا زدم 
 !حالش نبود! نھ ھنوز: بھ حمام رفت و در ھمان حال گفتدهی ژولیشاد 
 ؟ی چی خواستگارادیاگھ فرزاد بخواد ب!  توی داریچھ دل خجستھ ا:گفتم 
 یمامان م!  بھ قول خودت محرم صفره ھانکھیمثل ا... ادی یفعال نم: با دستش در آوردیشکلک 

منم !  حرفانی و ای خواستگارستی دو ماه خوب ننیگفت ھر چقدرم اعتقاد نداشتھ باشن،تو ا
  نداره؟؟ی چی گن بھش؟؟چی میچ. بعدیانداختمش برا

  
 

 اد؟ی داره زھ؟دردیحاال چھ جور... راست گفتھ. گن شگون ندارهیخنگھ م:گفتم
  
 
 !فقط آب و استخر غدقنھ...  شھی خوب می ھفتھ اھی! مثل تتوئھ! برو بابا: اب را باز کردریش
  
 

 خودش ی برای کھ شادی و درشتزی ری ھای و خدا رو شکر کردم کھ بھ گرفتاردمی کشیقی عمنفس
 !ستمی کند،گرفتار نیدرست م

  
 چقدر گرفتھ نھیچھره ام در آ.دمی ھم رژلب مالی و کمدمی پوشیلباس مناسب. را شانھ زدممی موھازود

 روز ٢٠:شمردم. تنگ شده بودشیدلم برا.ذھنم دوباره رفت طرف دامون. آمدیو خستھ بھ نظر م
 .یدلتنگتر حت.ه بودم قرارتر شدی کمرنگ نشده بود و من بادشی. رفتھ بودمیبود کھ از زندگ

  
 را یزیی برخورد کارد و چنگال با بشقابھا،صبح پایصدا. بودس،شلوغی صبحانھ ھتل آرامبوفھ

 . دادیسرزنده نشان م
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 خوردن،حرف نی صبحانھ پر کرده بودند و در حاتی و لبنمروی را از نشانی بشقابھایی و زندامادر
 . صبحانھ در ظرفم نداشتمدنی بلند شدن و کشی برای رمقادیمن اما ز. زدندیم
  

 گذاشت و بھ زی می را روفشی کرد و کیسالم.دی رسزی و خوشبو سر مزی کرده و تمشی آرایشاد
 منم نون و تخم ی؟برایشاد...ادیز! نھ: گفتم؟خمودهیستیگرسنھ ن:مادر نگاھم کرد.سمت بوفھ رفت

 ؟ی آریمرغ م
  

مادر خوشش .دی سبز رنگش واضح بھ گوش رسی تکان داد و دور شد و تلق تلق صندلھایسر
 متقاعدش کرده بود کھ بھ خاطر ییزندا.ستی نی راضادی زیمعلوم بود کھ از سر و شکل شاد.امدین

 نیبا او سرسنگ.شھیحاج رضا ھم روترش کرده بود مثل ھم. مسافرت بدھدنیمن ھم شده،تن بھ ا
 من خط و نشان ی براکباریر چند ساعت حاال ھ.رفتی آنقدر گفت و گفت کھ پذییزندا شده بود اما

 شدم و باھاتون راه افتادم اومدم وونھید... خورهی اصال بھ ما نمتیی دختر دانیا:  دی کشیم
 . خوان قورتش بدنیم. کننیھمھ نگاش م.شوھرمم از خودم روندم.شیک
  

 کنن،مثل من ی رسھ ھمھ نگاش میبھ خودش م... ھیخوب دختر خوشگل: گفتمی تفاوت می ھم بمن
 خوبھ؟ابروھام در اومده شده پاچھ بز؟

  
 

 اون یمگھ ھر کار! اونو ول کن. ابروشھیوا؟اصالت دختر بھ موھا: رفتی چشم غره ممادر
 و یی دای مسافرت فقط بھ خاطر گل روامی بنی اصال دلم رضا نبود با ا؟منی بکندیکرد،تو ھم با

 نی ایھای ولنگاردنیوگرنھ اصال تحمل د. بھم اصرار کردننکھیفقط بھ خاطر ا. اومدمتییزندا
 .ندارم دختره رو

  
 ی برنمی نظرش در مورد شادچوقتیھ.  مادری تمام نشدنی سکوت من بود و غرغرھاباز

 .شھی پا داشت ھمکیآن مرغ مادر بود کھ . دانستمیم.گشت
  

مادر اصال حوصلھ .د اصرار کرده بویشاد.نھای رفتن بھ پارک دلفی تور بھ دنبالمان آمد برانیماش
 ، ی و چاندی ھتل بنشی البیدوست داشت تو. آمدیخوشش نم. جاھا برودنجوری گرفت ایاش نم

آنوقت ظھر کھ شد،ناھار بخورد و . شودرهی و شربت بخورد و بھ منظره محوطھ سرسبز خینیریش
 قدم بزند و با شوھرش حرف ایبعدازظھر ھم اگر حوصلھ داشت کنار در.استراحت کند  بعد ھم

 ی و تجربھ ھادی جدی ھر دو عاشق مکانھای و شادییزندا.برنامھ اش اصال با ما جور نبود.بزند
 . دادی محی بودند اما مادر آرامش را ترجزی انگجانیھ
  
 

 و ادا و اصول در آورد دی خندیآنقدر شاد. شروع شدمانی روادهیم،پیدی کھ رسنھای پارک دلفیورود
 خوشرنگ ی از آن طوطکی و تکی را در آورده بود و تنشیدورب.کھ مادر را ھم بھ خنده وا داشت

 بود و با فرزاد لشی موبایبعد ھم سرش تو. کردی و ذوق مدی دیطاووسھا را م. انداختیعکس م
 . کردی رد و بدل مامکیپ
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خودم را وادار کرده بودم کھ دامون را فراموش کنم و آن موضوع را .دمی خندی بھ حرکاتش ممن
 بعد ھجوم افکار ناجور بھ یقی شد،دقایھر بار کھ فراموشم م. شدیاما نم.بھ گذر زمان بسپارم

 دل بعد ھم. داد ی از قبل مرا در فشار و تنگنا قرار مشی کرد و بی ام موانھی دشیھمراه خاطره ھا
 . کردیل از بغض و حسرت م ام را ماالمانھیو س

  
 
 بھ چشم ی سنگی سکوھای رنگ روی خاکستری مرد مجسمھ ام،چندیدی کھ رسومی آکواری ورودبھ
االن ! زود بنداز: از آنھا را بغل گرفت و گفتیکی را بھ دستم داد و نی دوربیشاد. خوردندیم

چرخاند طرفش،  سرش را ی را کھ باال گرفتم،مرد مجسمھ انیدورب...  شھیشارژش تموم م
 .دی ھم از جا پریشاد.دمی کشغی ھوا جیب. را لمس کردی اش صورت شادینی نوک بکھیطور

  
 

 نیا!خاک بھ سرم!!یوا:دی دستش کوبی اش شده بود،روی ھم ترس چاشنی با خنده کھ کممادر
 !ھیواقع

  
 ! رونایا!  خدایا: نشستی در ھمان حوالمکتی نی رفتھ بود و روسھی از خنده رییزندا

  
 ھم از یمرد مجسمھ ا. دندی خندی بھمان میچند نفر. زدی مغی جحی تفری مخصوصا و برایشاد

 را بترساند و یگریکس د" انای بود تا احستادهی گرفتھ بود و جلوتر ایگریجا بلند شده بود و ژست د
 . شوددکنندگانی بازدحیباعث تفر

  
 

 و مادرم رو ترش کرده دمی خندی مزی رزی ھم رمن. شانھ من افتاده بودی زد و روی قھقھھ میشاد
 . رفتی و بھ من چشم غره ممانی پروای بیبود از خنده ھا

  
فقط من متوجھش . پھن از دور بھ طرفمان آمدی با لبخندی بعد مرد جوان قد بلندقھی دقچند
 و اتو زی تمیلباسھا!بای تا زشتریجذاب بود ب. نداشتییبای چندان زافھیق. شناختمانی مییگو.بودم
کت . عطرش در فضا پخش شده بودیبو. ستی آداب و محترمی داد آدم مبادی اش نشان مدهیکش
 بود،باالتنھ خوش تراشش را قاب ستادهی اشی شانھ ھای رنگش کھ شق و رق روی اقھوه یتیکبر

 .گرفتھ بود
  

 ؟یاومد! فرزاد ی وایا: نگاھش کرد و خنده اش را خوردیشاد.ستادی اکنارمان
  

مادر ھاج و واج . حواس بھ جوان بلندباال سالم کردمیمن ب. کردی نگاھمان می با ناباورییزندا
 کی را آورد وسط دشی دختر فتنھ کرد و دوست پسر جدنیباز ا: گفتیالبد با خودش م.مانده بود

 !جمع زنانھ
  

 کرده بودم،دستش دای کھ در معاشرت با دامون پی دستش را بھ طرفم دراز کرد و من بھ عادتفرزاد
 بھ سرعت نی ھمیبرا. شده بودری دگریاما د. کھ رنگ مادر قرمز شددمیبھ وضوح د.را فشردم

 .دستش را رھا کردم
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 ...شما...فرزادم_
 ...گھی دمییدختر دا! نھالھ:دی درخشی چشمانش میشاد 
  

 نید؟ازیخوب: بھ غبغبش انداختی خودش را گرفت و بادییزندا. اشاره کردیی زندابھ
 طرفھا؟خانواده خوبن؟

  
 .سالم دارن خدمتتون...ممنون! بلھ: آرام و موقر گفتاو
  

 و دوست ستمی خواست ھمانجا بایدلم م. و با خود برددی داد و دست مرا کشی لب سالمری زمادر
 گذاشتھ بود،چھ ری من ھم تاثی اش روقھی و رفتار چند دقتیھمان شخص. را تماشا کنمیپسر شاد

 !!!یدبرسد بھ شا
  
 ی مختلف کھ ھر کدام شناسنامھ خاص خود را داشتند،خستھ کننده بھ نظر میھای ماھدنید

 خواست من ھم در جمعشان بودم و با ھم حرف یچقدر دلم م.مادر مرا از آنھا جدا کرده بود.دیرس
 .می زدیم
  

 بر چھره یاما او ارام فقط لبخند کمرنگ.دی خندی فرزاد انداختھ بود و می دست در بازویشاد
 .داشت

  
آنطور کھ . نداشتمی تماسچیھ. زدمدی را دلمیاالن کجا بود؟موبا!  خدایا. دامون را کردی دلم ھواباز

 . مدتنی از طرف من بود در ای اشاره اای گفت حتما منتظر تماس یحاج رضا م
  

 نیتو ا!  تھرانمی گردی برممی فردا دارخداروشکر کھ پس: گوشھ چادرش را بھ دندان گرفتمادر
 نایاگر اصرار نکرده بودن ،محال بود با ا! گناھھنی ھا عوونھی در و دنی با از،مسافرتیماه عز

 ھتل  توادی یالبد شبم م.شیدختره برداشتھ دوست پسرشو راه انداختھ آورده ک...نجایپامو بذارم ا
 !ما
  

چقدر !ی گی منوی ھمیاز اول مسافرت ھمھ ش دار! بسھ تورو خدا! مامان:دمی کشیقی عمنفس
 ! مثل ما باشن کھستیقرار ن.نیاونا اونطور...ی کنیتکرارش م

  
 نیچقدر بھ ا.یتو دوست پسر نگرفتھ باش!ی بکنھای سبکسرنی تو ازنمینب: کردزی را رچشمانش

 !ی زنی زل متیگوش
  
  عرضھ ھا دارم؟نینرگس جون؟من ازدوستم کجا بود : از نھادم بر آمدآه
  

 نجوری عرضھ؟الزم نکرده واسھ ای گی منیتو بھ ا: باال رفت و چشمانش پر از خشم شدشیصدا
 ... بھترهی عرضھ بمونیب.یکارا عرضھ داشتھ باش
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 مثل یکیم؟ی خواستگارادی بیکی نمی بشدی ازدواج کنھ؟بایپس آدم چطور: سکوت گفتمی بھ جانباریا
  کرده بود و ھفت خط بود؟یپسر پاکزاد کھ ھمھ کار

  
 ی می فھمم شما چیمن کھ نم!نوبر!  بھ خدادی نوبردیشما نسل جد: گفتن نداشتی برای حرفمادر

 .دیگ
  
 . بعد راھش را کج کرد و دور شدو
  

تھ  خسیحساب. میدی شو رسنی بھ پرششانیھای و مربنھای دلفزی انگجانی ھشی نمادنی از دبعد
 ھم با فرزاد ی مادر خستھ بودم و شادیاز غرولندھا. خواست زودتر بھ ھتل بازگردمیدلم م.میبود

  و آتش بھ تمامختی انگی مرا برملی دلی،بیمی بھ ھم و صمکی آن دو آنقدر نزددنید.و مادرش بود
 و جوان و کم سن و سال بای زوج زکی:نگاھم را بھ اطراف چرخاندم. زدی نھفتھ ام ماحساسات

 چشم گریکدیآنقدر با عشق بھ . داشتندگریکدی بانی نشستھ بودند و سر در گری پشتی صندلیرو
 دمیخودم را کش. گل کردمیکنجکاو!  بھ ھمندی گوی چھ مندی شد ببیدوختھ بودند،کھ آدم وسوسھ م

 . از گوشھ چشممدمشانی دیم.شانی جلوی خالیھای صندلفید ریرو
  
 

 ! من وجود ندارهی تو زندگشبیبھتر از د: گفتی مپسر
  

 ی گن مردایھمھ م...ی مھربون باشنقدری کردم ایفکر نم... منمیبرا:شی کرد برای ناز مدختر
 ...ی خوب بودیلیاما تو خ. خشننشونی شب دامادیرانیا
  

 خوب بودن خودمو بھت دیپس حتما دوباره با: کف دستش آرام فشردانی انگشتان دختر را مپسر
 ...نشون بدم

  
 ...دی خندزی ردختر

  
 !آھان.  زدند؟ھان؟بھ ذھنم فشار آوردمی حرف میدر چھ مورد!!! منیخدا

  
 ی کردم تا می فکر می کمدی دانستم؟بایخوب چھ م. کم ھوش بودم ھنوزلی مسانجوری در اچقدر

حرف .بستھ نگھم داشتھ بود.ده بود نزی زنانھ، بھ من حرفلی در مورد مساچوقتیمادرم ھ.دمیفھم
 صحبت یحت.شی بزرگ بود برای تابوکی. دانستی و عار مبی را علی مسانجوریزدن در مورد ا

 .  دانستی مییای حی را بری زباسدر مورد ل
 
 شی صدادنی شنی برایدی شدلیم. بفرستمامکی دامون پی خواست برای دانم چرا آنقدر دلم مینم

 .باالخره طاقتم طاق شد. بودندشی صدادنی انگار تشنھ شنمیگوشھا.داشتم
  

 ؟ی؟خوبییکجا: نوشتمعیسر. از جا بلند شدم و از سالن خارج شدمیی بھانھ دستشوبھ
  

 ؟ی دی جواب نم؟چرایھست:دوباره نوشتم.امدی نیاما جواب. کردمصبر
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 دامون؟؟؟: دھانم بپرد ازرونی خواست بی زنگ خورد،بھ سرعت جواب دادم،قلبم ممی گوشیرو

  
 شلوغھ دور و ؟چقدریی نھال؟کجایباالخره زنگ زد: بر جانم نشستشی روز صدا٢٠ از بعد

 .برت
  
 !شیک: گفتمجانی ھبا
  

  مسافرت؟یش؟؟رفتیکجا؟؟ک: باال رفتشیصدا
  

 ...؟دلمیخوب...آره:گفتم
  

  من؟ی مسافرت؟بی ری میچی پی میواشکی گھیحاال د: دی را برحرفم
  

 مامان و نجا؟بای ایای بی خواستی میتو با ک: خنده ام گرفتشی جا و حرف نابھ جای توقع باز
  من؟وسط زنھا؟ییزندا

  
انگار !  مسافرتی رفتی گیدم،می ھمھ مدت صداتو شننیبعد از ا! چھ بدبختم من:دی کشیقی عمنفس

 ... کھییتو...خاک بر سر من کھ چشمم دنبال توئھ... ھمھ مدتنی ایدینھ انگار منو ند
 ی شدم وقتشانی پرمی خواستم بگویم. خاطر فراموش کردن خاطره ات آمدمم،بھی خواستم بگویم 

 .  نگفتم،امای از خودت ندادی و خبریرفت
 
 
 
 

 ... کم آب و ھوا عوض کنمھیاومدم .  گناه کھ نکردم؟خوبی دیچرا بھ خودت فحش م: گفتمفقط
  
 

 ؟ی ھستای با کیگفت:دیپرس
  

 ...ی و شادییمامان و زندا:گفتم
  

 یالبد دوره افتاده بھ پسرا شماره م! ھفت خطیاون شاد! شی کی رفتمیبا چھ ورق! اوه اوه:گفت
 !خوش بھ حالتون.گھی دی بھ حولیحال!ده،تو ھم دنبالش

  
 . ادا کرددیخوش را با تمسخر و تشد" نیش"
  
 و ی بدری تو بھم گنکھیت بپرسم نھ ا ازی حالھی خواستم یمن م! بسھ! دامون: گفتمتی عصبانبا

 .یبازخواستم کن
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 ی من ازون دختره خوشم نمی دونیتو کھ م.می من آدم حسودی دونیتو کھ م: و خشن گفتخشک
حاال واجب .ی دادی بھم اس می تھران کھ اومدی ذاشتی؟می زنی بھم زنگ مشی از کی چاد،واسھی

 ؟یشی کھ کیبود منو بچزون
  

 .ی کنی ممونمی پشیدار. خواستم حالتو بپرسمیم:  گفتمعاجز
  

 .ھی چند ثانیسکوت کرد برا. شد انگارآرام
  

 ؟الو؟یھست: زدمشیصدا
  

 ی شد حاال دلت ھوایچ. رفتم؟منمی نکردرونمی بتی برو؟مگھ از زندگیمگھ خودت نگفت: گفتآرام
 !ھی خوش خبری خبریمنو کرد؟راست گفتن ب

  
 . نداشتم کھ بزنمیحرف

  
 یای و بیی دستشوی رفتقھی دق؟دوی زنی حرف مینھال؟با ک:دمی مادر را از پشت سرم شنیصدا
 ؟"مثال

  
 سالن ی قطع کردم و بھ طرف درب ورودعیسر.  زنم،مامانم اومدیبھت زنگ م: گفتمی گوشدر

 .رفتم
  

*** 
  
 اد؟ی بی فرزاد گفتنی بھ ایتو ک_
  
 چطور؟!شی چند روز پنیھم_
  
 ن؟ینی رو ببگھی ھمددی ھم بانجایحاال ا_
  
 . تونم سر کنمی من بدون جنس مذکر اصال نمی دونیتو کھ م_
  
 ...یلیخ!ی شادی چندشیلیخ!اه اه_
  
 اد؟ی ی بدت منای و ای تو از ازدواج و دوستیعنی! خدا از دھنت بشنوه_
  
 .ستمی انقدرم وابستھ و نخالھ نگھیاما د...ادی یبدم نم_
  
 یم.آمارمو گرفت و خودش رو رسوند. کردرمیدوما خود فرزاد اومد و غافلگ...یاوال نخالھ خودت_

 . زنھی چوب ماھموی ساد،زاغی ی ره،کجا می دوست دخترش کجا منھیخواد بب
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 مگھ بھت شک داره؟_
  
 کھ ی دوره و زمونھ ھر چنی ایماشاال پسرا!  کھی دونیم... کنھیاما داره کم کم امتحانم م! نھ_

مخصوصا اگھ . کنھی کار می چننی افتن ببی مدت دنبال طرف مھیباشن،ھر قدر کھ عاشق باشن،
 . برهرشونی خوابن کھ اب زی نمییجا. ازدواج باشھیبرا

  
  فھمھ؟ی کھ اون مسالھ رو نمی چطور مطمئنھینطوریخوب اگھ فرزاد ا_
  
دلت ... از آبم تکون نخورده کارو کردن،آبنیوا؟از کجا بفھمھ؟صد نفرو سراغ دارم کھ ھم_

 !خوشھ ھا
  
  درصدم امکان نداره؟ھی یعنی_
  
 کھ قبل از تو بود، رابطھ یبا اون. کھ ھستنھی گم ھمیفوقشم بفھمھ،م... کمیلیاما خ! چرا داره_

 ! برو بھ جنھمی خواینم. شدینطوریخواستم ا...دوستش داشتم...داشتم
  
 ! کھیری می؟تو؟می راحتنیبھ ھم_
  
تا تھ ماجراش رو رفتم،حاالم درستش . موضوع راه حل دارهنیا... کار کنم نھال جان؟مجبورمیچ_
 ی منفی انرژنقدریتو ھم ا...ادی ی مشی پی چمینی ببدیبا...ستی دست من نگھی ش دھیبق... کنمیم

 !پاشو.می کنھی دوچرخھ کرامی خوایم...فرزاد منتظرمونھ! نیی پامیپاشو بر!!! نفرست تورو خدا
  

 و بند و دی ھمھ قنی شد از ای میک!  منیخدا. گرفتمی از مادر ھم اجازه مدیبا. جا برخاستماز
  مداوم رھا شوم؟یاسارات و اجازه گرفتنھا

  
محال بود مادرم بگذارد،با .میاوردی نانی از فرزاد بھ می آمد،اسمانی کھ بھ می دوچرخھ سوارمسالھ

 .آنھا ھمراه شوم
  
 

 در ی اگر ساعتی شدیخود بھ خود عاشق م. بودزی خنک و دل انگشی کیبای شب ساحل زیھوا
 .ی کردی و رقص ستاره ھا را در آسمان نظاره می زدی مقابل ھتل قدم می شنیجاده ھا

 
 

 یچھ ب.خوش بھ حالشان. و فرزاد دوچرخھ دورکابھ را انتخاب کردند و من تک نفره رایشاد
 کباری توانستم خود را کنترل کنم و ی و نمدمی ترسیماولش . بردندی لذت مگریکدیتکلف از وجود 

 و پشت ادگرفتمی کھ گذشت باالخره کنترل کردن را یاما کم. نی زمیھم چپھ شدم رو
 . بردمی و دوستش لذت میی عشق دختر دایاز تماشا.سبک بودم. شده بودمآرام.سرشان،رکاب زدم
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 بود مقابل یدرست نقطھ ا.کم حرف بود. و عجول نبودیعصب. آمدی بھ نظر می آدم آرامفرزاد
 بھ شر و ی طبع آرامش کمدیشا. شده بودندگریکدی بود کھ جذب نی ھمی برادیشا.ی شادتیشخص
 . داشتازی من نیی مثل دختر دای کسیشور

 
 

*** 
 
 

چرا نفس نفس : دامون بود.دی کشرونی و ستاره ھا بمی و نسای دریای مرا از رولمی زنگ موبایصدا
 ؟یی کجا؟مگھی زنیم
 
 

 .ی دوچرخھ سوارمیاومد: را نگھ داشتمدوچرخھ
 
 

 !ستی نالتمی خنیع!ی چرخی خودت ول می برای موقع شب؟خوب دارنیا: گفتمعترضانھ
 
 

 تونم ینم!  کنمحی مسافرت تفر؟اومدمیخودی بی دی مری گدنھ؟چرای ول چرخیدوچرخھ سوار:گفتم
 .  تماشا کنم کھواروی تو ھتل در و دنمیبش
 
 
حداقل شبو برو بمون تو ھتل در ...ی بودرونیمن ھر دفعھ زنگ زدم تو ب: گفتتی عصبانبا
 ... مثل توی دخترھیواسھ ...خطرناکھ!این
 
 
 من ی کنن،برای می ھمھ دختر دارن دوچرخھ سوارنی خودت؟ای برای گی میچ: خنده زدمریز

 فقط خطرناکھ؟
 
 

 رسھ یمن کھ دستم بھ تو نم. کم حرف گوش کنھی! با من کل کل نکن:دی کشییسر و صدا پر نفس
 ...نھال... کنم ازتیخواھش م! جون دامون! برو ھتل.از پشت تلفن،پس انقدر فکرمو ناراحت نکن

 
 

 و رتی ھمھ غنیا. شده بودیگری رابطھ ما وارد مرحلھ دییگو. کرد کھ برگردمی التماسم مداشت
 زد؟ی من بری شبھ از کجا آورده بود کھ بھ پاکیتعصب را دامون 

 
 
 ؟ی کنی التماسم میدار: تعجب گفتمبا
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 بھم،دوباره ھمھ رشتھ ھامو پنبھ ی مسج زدشبید!  اسمشو بذاری خوای کھ میھر چ: شدیعصب
.  با کاراتی کنی لھم میحاالم دار! دی بودم کھ ولت کنم،پردهی کشاضتی ریھر چ!!!یکرد

 !ختھی بھ ھم رشبیاعصابم از د
 و آن رمی بگمی عاقالنھ تصمنکھیا. اشتباه کرده بود و با او تماس گرفتھ بودمدیشا. گفتیراست م 

 دود شده کبارهی حرکت عجوالنھ از طرف خودم،بھ کیھمھ صبر و مقاومت در برابر احساسم،با 
 . بود و بھ ھوا رفتھ بود

 
 
 شده بودند و ادهی و فرزاد پیشاد.چشم گرداندم بھ اطراف. کردمیو مشاجره م از آن با اشی بدینبا

 ؟ی آی؟نمی زنی حرف می شد؟با کیچ: اشاره کردیشاد. راهانھیمنتظرم بودند در م
 
  

 .خستھ شدم. گردم ھتلیمن برم! دیشماھا بر! نھ: دست تکان دادمشانیبرا
 
  

 ام؟یالزمھ باھات ب: صدا زدفرزاد
 
  

 ... رمیخودم م...ممنون! نھ:گفتم
 
  

 ...می بھ دوچرخھ سواری راحت شد؟گند زدالتیخ: گفتمی در گوشبعد
 
  

 یمن از دخترا.  گند زدنا باشھ نھال خانومنیتا باشھ از: گفتاوردی آنکھ لجم را در بی و برادیخند
 !  گن چشمی کنن و می گھ گوش می طرف میھر چ...ادی ی خوشم میلی و بره خعیمط

 
 

 ! نشونت بدمی چشمھی. گردمی دارم برمیچون التماس کرد: کمال آرامش گفتمدر
 
  

 ! درخت کوچکمیخشنتم دوست دار!  خشونتتی برارمی میمن م:دی قاه خندقاه
 
  

 !!! اعصابی رویبچھ پررو: بلند شدمیصدا
 
  
حرصم گرفتھ بود از حرفھا و تعصبات . آنکھ منتظر جواب بمانم تماس را قطع کردمی بعد بو

 دامون از یکنترل کردنھا...خوب.حاال دو نفر بودند کھ مرا کنترل کنند.مادرم کم بود.مردانھ اش
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 بود کھ نگران از امدهی بدم نی جورکی. بود و من تھ دلم خوشحال بودمنیریش.  عشق بودیرو
 نشده یرتی غمی آنقدر برایتا بھ حال کس. نمانمرونی کند تا شب بیست و التماسم م من اادندست د

 . حساس نبودمیبود و رو
 
  

 تموم شد؟: بھ انتظار نشستھ بودی در البدم،مادری راه کھ رساز
 
  

  باال ؟یچرا نرفت...دوچرخھ رو پس دادم! آره:گفتم
 
  

  کجاست؟ی شادنیا: جا بلند شداز
 
  

 . کنھی میز داره دوچرخھ سواراون ھنو:گفتم
 
  

 !یدلم ھزار راه رفت تا برگشت... بخوابری برو باال بگایب: را گرفتدستم
 
  

 تخت دراز ی لباس روضیبعد از تعو. مادر راحت شد و بھ اتاقش رفتالی اتاق را کھ بستم،خدرب
 تنھا لباس فی پارچھ لطیدستم را رو.دی وزی بھ درون میمی مالمیدرب تراس باز بود و نس.دمیکش

 کرد و ی ھم سرخوشم مادشی یحت. نقص بودی و بفی لطزیچقدر ھمھ چ.دمیخواب خوشرنگم کش
 ...او... اتاقم،دری شادی کاش بھ جایا.دی بخشی مآرامش بھ روحم

 
  
 ؟یدیرس:دی رسامکشیپ
 
  
 ...آره: کردمپیتا
 
  

 مطمئن باشم؟. زنمی زنگ نمگھید:نوشت
 
  

 ...ادی یخوابم م...بلھ:نوشتم
 
  

 !نھال من!  سبز منکی درخت کوچیخوب بخواب: مسج زددوباره
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 . مرا در ربودای و پر رونیری شی بعد،خوابیقی و دقادمی کشمی را روزی تمملحفھ
  

 مغازه ھا وارد محوطھ خنک ی و تماشادی خریصبح روز پروازمان،برا. بودکی نزدذی پانپاساژ
 ی بخش آن بود،لذت منتی پر نور زی کھ چراغھابای رنگارنگ و زی مغازه ھادنیاز د.میپاساژ شد

 .بردم
 
 
 شب شده ی دخترانھ کوتاه و بلند و لباسھایمحو لباسھا.دی در حال تماشا بودم تا خرشتریب

مادر بھ چند مغازه سرک . رفت و فرزاد ھم بھ دنبالشی مغازه بھ آن مغازه منی از ایشاد.بودم
 ؟ی خوای نمیزیتو چ:دیز من پرس و بعد ادیکش
 
 

 ... دارمیھمھ چ! نھ:گفتم
 
 

 ! ھاکھی چھلم؟نزدی برای خوای نمیلباس مشک: گفتمادر
 
 
 م؟یمگھ دعوت شد:دمی جا پراز
 
 

 ی دونھ مھیحاال ...چرا: تفاوت نشان دھمی کردم خود را بیسع. را بھ عالمت مثبت تکان دادسرش
 .خرم

 
 

 مدل دار کھ باال تنھ اش ی مشکی لباس ماکسکی و من می را سر زدی مغازه بزرگ لباس فروشچند
 اش ھی کھ حاشدی پسندی و مشکی توری شالمیمادر ھم برا. کردمیداریاز پارچھ دانتل بود،خر

 .م،نبودی کھ من و مادر مشترکا بپسندیاما مدل. خواستمیمانتو ھم م. شده بودیکی شینواردوز
 
 

 . ممنوعھونیورود آقا: و رو بھ فرزاد گفتدی خندی و نخودستادی ای مغازه انیتری مقابل ویشاد
 
 

 نمیا. برداری دوست داریھر چ...زمیبرو تو عز: زد و بھ او اشاره کردی لبخند کمرنگفرزاد
 .و بعد کارت را بھ طرفش گرفت... کارتم

 
 

 !بدو!! اینھال؟؟بدو ب: دست تکان دادمی تعارف کرد اما آخر سر آن را گرفت و برایشاد
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 ھ؟یچ:دمی دست کشی پزینیری شلی مغازه رنگارنگ وسای تماشااز
 
 
 ... تونی امی برایب! ایب: گفتجانی ھبا
 
 

 . زدی برداشتھ بود و داشت چانھ مکی قالب کنی در مغازه چندمادر
 
 
  شده؟یچ: را کنار زدمدی وارد شدم و پرده نازک و سفی سرعت پشت سر شادبھ
 
 

 د؟ی الزم داشتیزیچ.دییبفرما: بودستادهی ازی پشت می کرده اشی و ارابای زدختر
 
 

  چنده؟متشی قرمزه،قنھیتریاون لباس خوابتون کھ پشت و: گفتجانی با ھیشاد
 
 
 . حرفش تازه متوجھ موضوع شدمنی ادنی شنبا
 
 

 شھی شزی می پھنش کرد رومانیو بعد برا. ستشم ھستریلباس ز... تومن١٥٠: لبخند زددخترک
 .یا

 
 

 ؟ی خواستی میزیشما چ:رو بھ من کرد. رفتیلی ویلی قدلم
 
 

 ...ممنون...نھ...نھ: و من کنان گفتممن
 
 

چقدر ! رو نای انیبب!  دو دست بخریکی؟یچی ھی چیعنی: باال زدمی را براشی ام ابرویی دادختر
 !خوشگلن

 
 
 . اشاره زدییموی بعد بھ ست راه راه سبز و لو
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 .می باشزی چنده؟فکر کنم ھم سازتونیسا:دی پرسدخترک
 
 

 ... دونمینم:دمی خجالت کشآشکارا
 
 

 یعنی. بودمدهی نخرزھای خودم از آنجور چیتا بھ حال خودم برا. گذاشتزی می رومی را براھمان
آن ھم لنگھ بھ . گذاشتی و در کمد مدی خری میزی از بازار چمی مادر براشھیھم. را نداشتمشیرو

 !!!لنگھ
 
 

 ی کارانیجز بھتر... خورهیاصال تنو نم...فھی لطیلیخ:دی پارچھ اش کشی را روانگشتش
 .دیبھتون نخورد برش گردون.زتونھی سانمیا.ادهیفروشش ز.ھیخارج.ماست

 
 

 . نازهیلیخ...گھینھال؟برش دار د... تھرانمی گردیما امروز برم:دی خندیشاد
 
 
 ...مامان...آخھ: گفتم. را فشار دادمی بعد بازوو
 
 
  شھ؟یچقدر م_

 . دمی مفی تومنم بھتون تخف٥.تومن ٧٥ _
  
 

 !  من بھ توئھھی ھدنیا:دی کارت کشمی برایشاد
 
 

 ؟ی کنی مینطوریچرا ا...پول دارم: گفتممعترضانھ
 
 

 نقدری ای بخری خوای مکی کوچزی چھی! اه!  مامانم مامانم نکنیھ:می را درشت کرد براشیچشمھا
 ! ندارهیلوس باز

 
 

 شد،اشاره ی قفل باز و بستھ مکی با نشی رنگ مدل دار کھ بیاسی دست ست کی فروشنده بھ دختر
 د؟ینی ببنی خوای خوشش اومد،میلی دوستم کادو بردم خیمن برا. خوشگلھیلی خنمیا:کرد
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 یدلم ھر.دی پوستم دوری زیچقدر حس خوب.مقابل دستم کھ گذاشتش،لمسش کردم. را تکان دادمسرم
 ؟... ای نی داریبرش م: دیسپر.ختی رنییپا
  

 رنگ ساتن ی بھ زور لباس خواب صورتی خودم حساب کردم و شادنباریا. را آرام تکان دادمسرم
چقدر اون بلوز !  شھیالزمت م!  خوشگلھیلی خنمیا: بغلم گذاشتریکوتاه با ربدوشامبرش را ز

 ی شھ نگات می آم خونھ ت،واقعا حالم بد میصبحھا کھ م...ی پوشی رو می خرسیشلور پاره ھا
 !ی کھ چرکبس از. کنم

  
 

من . بھ خودش برسھدیآدم مجردم کھ باشھ با: گفتفشی ظری بھ حرفش لبخند زد و با صدادخترک
 شم خودمو ی مداریصبحھا کھ از خواب ب. موقع خوابی باشم حتزی تمدی باشھیھم. حساسمیلیکھ خ
 . رنگمھیھر روز .دای ی منم،خوشمی بی منھی آیجلو

  
 ینطوری ادیشما کھ با: بردبای دختر زکیبعد صورتش را نزد! ری بگادی: رو بھ من گفتیشاد
 .دندیو بعد ھر دو خند. ھی فراووننجایماشاال ا...یباش

  
 . نکندچمی ام را نچسبد و سوال پقھی چپاندم تا مادر در ھمان بازار ی مشکی اسھی را در کمیدھایخر

  
 ی شادی کرد و موقرانھ دستش را پشت شانھ ھای خنده ام،فرزادی آمدرونی مغازه کھ باز

 ... ھم خستھ ستم؟مادری بخوریزی چھی میبر:گذاشت
  

خوش بھ . دانستی خانواده منیمادر؟چھ زود خودش را متعلق بھ ا: از تعجب گشاد شدندچشمانم
 ی نقشھ مگریدیکیست آوردن  بھ دی بودند و براکی و نزدیمیآنھا آنقدر صم.یحال شاد

 .می من و دامون در کش و قوس وصل و فصل بوددند،آنوقتیکش
  
 

 و او ھم بھ می زدشیصدا. بودی مغازه قبلکی نزدی از مغازه مردانھ فروشدی خرری ھنوز درگمادرم
 رضا ی و شلوار براوری دو تا پولیکی.مرده شور برده چقدر گرون حساب کرد باھام:دنبالمان آمد

 . نداره بنده خدادیخودش کھ وقت خر.گرم بمونھ تنش.گرفتم،واسھ زمستونش
  

 !دهی رو فھمیھمھ چ! چقدرم ماشاال فضولھ! اه! ی نازنازی آقا رضانینچاد ا: دلم گفتمیتو
  

فرزاد معذب . فرزاد انداختی بازوی خودش را رویم،شادی شاپ کھ نشستی کافی صندلیرو
 . شدم بھشانرهیمادر رو برگرداند و من خ.اوردی خودش نی اما بھ رودی دییزندا.شد

  
 پرمو و آن ساعت ی زدم بھ دستھای نشست و من زل می کنار دست من منطوری دامون ھم ھمکاش

 دارشیچقدر دلتنگ د.  کرد انگشتانم رای گرفت و نوازش میبعد او دستم را م. اشیبند چرم
 .بودم
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 بره ی خوابت نم؟شبی خوری مھی چنایا:و مادر آب پرتقال. خودم قھوه سفارش دادمی منو برااز
 !ھا
  
 

 بھش گھیتو مسافرت د.یبذار راحت باشھ طفل.ولش کن نرگس: بار دخالت کردنی اولی براییزندا
 . ندهریگ
  

 . نگفتچی در ھم رفت و ھشیاخمھا
  

 دوست پسرش ی اش را از بازوھی گفت و او با خنده و عشوه تکیزی چی کنار گوش شادفرزاد
 . صاف نشستشیگرفت و در جا

  
 ؟.... یواقعا فرزاد تا حاال با شاد: خودم فکر کردمبا
  
 ی شود،ھنوز اتفاقختھی ست کھ برانگی مرد کافکی ی کھ برای ھمھ ناز و عشوه و تماس بدننی ابا
 .دی رسی بھ نظر مدیفتاده؟بعی ننشانیب
  

 یغامی دامون پنمی چک کردم تا بباوردهی نرونی را بلمی را باز کردم و موبافمی و کدمی کشیآھ
 . نھایفرستاده 

 !  نبودیچون خبر.دمیاه کش 
 

  و سومستی بفصل
  
 
 
 
 ؟ی آی مزدی_
  
 !نھ_
  
 چرا؟_
  
 ..دوست ندارم خوب_
  
 ل؟ی شد دلنمیا_
  
 ...خوب حوصلھ ندارم_
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اصال .امی تونم بیت ھم کھ نمخونھ !نمتی ببی آی کھ نمرونیھ؟بی حوصلھ نداشتن تو چنی الیدل_
 بھم زنگ یپس واسھ چ! ی آی کھ نمزدمی!  شب تا صبحھی بشم یدوست ندارم دوباره تو کمد زندان

 ؟ی کنی منو روانی خواستی تو مسافرت؟فقط میزد
  

 .دی لرزی آشکارا مشیصدا
  
 !اشتباه کردم_
  
 یآلت دست توام کھ ھر وقت خواست! بگونویا...گھیمن ببوئم د! ؟ھھی کرد؟اشتباهی راحتنیبھ ھم_
 .ی بری وقتم خواست،ھریایب
  
 . با داشتن نامزدی دنبال من افتادیمثل تو کھ اشتباه کرد. کنھیخوب آدم اشتباه م_
  
.  از بھ ھم زدنش بزنمی تونم حرفیمن فعال نم. مسالھ رو مثل پتک تو سر من نکوبنی انقدریا_

 من ناز ی براخودمیب. رو االن ندارمشیآمادگ. بگذره تا بعددی؟بای بگم چیوسط عزادار.میعزادار
 !!! کشمی رو نمیمن ناز کس! نکن

  
 
 !ریسراغمم نگ. رو من حساب نکنگھیپس د_
  
 حرف آخرتھ؟_
  
 !آره_
  
 گھ؟ی دھیخداحافظ_
  

 ...آره: آمدی از تھ چاه در ممیصدا
  
 ...ھنوز....اما من ھنوز دوستت دارم نھال_
  
  شد؟یچ! گھی دی کشی ناز نمیتتو کھ گف_
  
 
 . زحمت خنده ام را پشت تلفن جمع کردم تا لو نرومبھ
  
 !خداحافظ...یچیھ_
  
 ...خداحافظ_
  
 !نھال؟_
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 ...بلھ_
  
 
 !بگو جانم!نگو بلھ_
  
 
 ... تونمینم_
  
 ؟ی تمومش کردی راحتنیبھ ھم_
  
 !ی خوای مینطوریتو ا_
  
 تحت فشار منو نقدریا!  عجول نباشنقدریا! درکم کن!  کم منو بفھمھی... خوامی نمینطوریمن ا_

 یتو ذھنم دارم نقشھ م. توئھشیصبح تا شب فکرم پ...داغونم بھ خدا... تو شرکتادهیکارم ز.نذار
حاال !  خورهی بھ درد من نمھی کنم،سمشونی حالیچطور... باھاشون حرف بزنمیکشم کھ چطور

 ... کم رفتارت رو باھامھی!صبر کن کم ھی...ی قوز باال قوزھم تو
  
 . دمی مم از دست مگھی دیتایچقدر صبر کنم؟موقع...گھیصبر کردم د_
  
 . ت برسگھی دیتایبرو بھ موقع... ندارمی حرفچی ھگھیپس من د...باشھ! گھ؟؟جالبھی دیتایموقع_
  
 . بعد بالفاصلھ قطع کردو
  
 دانم چرا آنقدر از او ینم. دانم چرا دوست داشتم بچزانمشینم. جھت دلم خنک شدی و بلی دلیب

 خواستم بداند،من با مادر و حاج یگر،نمی دزی چای بود یحاال اسمش لجباز.یخودی بودم بریدلگ
 . ھفتھکیآن ھم قبل از عاشورا تاسوعا و بھ مدت . خواھم رفتزدیرضا بھ 

  
 عکس العملش دنی شود و من از دریغافلگ ی حسابی دانست تا بھ قول شادی از برنامھ ام مدینبا

 دانم با ی چھ مای رمیحالش را بگ. کنمتشی اذییکجورھای خواستم ی دانم چرا مینم. ببرمیلذت کاف
 دم آی وقتنکھیا. شده بودمیماری نوع بکی ھم دچار دیشا. بکشمششیدست پسش بزنم و بعد با پا پ

 کرد ی در مورد من صدق مای است عھی شاکی آزارش دھد،شتری خواھد بی را دوست دارد،میکس
 !گری دانستم دیرا نم

  
ھر چھ . نرفتھ بودمرونی ھم با او بشیبعد از سفر ک. بودمش ھنوزدهیند. تاب بودمی بشی دوراز

 نیی نشدم بروم پای خانھ ام آمد اما راضیکی ھم تا نزدکباری. بار نرفتھ بودمریاصرار کرده بود،ز
 دوباره  خانھ ام ودیای بای نمشی بروم ببدمی ترسیم. سخت شده بودمیراب. توانستمینم.نمشیتا بب

 گرید. و من عنان احساساتم را از کف بدھم و غرورم بشکند مقابلشدیای بشی پنمانی بییماجرا
 مزه ایکھ عشق را نشناسم . نھای خواھمش ی نبودم کھ نفھمم مشی آدم چند ماه پگریمن د. نبودیشوخ
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 دی شانباریشود،ا کمی دانستم اگر بخواھد باز نزدیم. شناختمیکم کم خودم را م. باشمدهیبوسھ را نچش
 .نتوانم مقاومت کنم

  
 از دمی ترسیم. تمام نخواھد شدھای آساننی مدت،بھ ای طوالنی دورکی بعد از دارمانی دانستم دیم

 ی نبود،آنقدر خودم را محدود نمانی در مھی سمی اگر پادیشا. کھ مھ آلود بود و مبھمیعاقبت.عاقبتش
دست   بھی برای حرکتچیتا بھ آن روز دامون ھ! اما نھ. شدیکردم،چون باالخره اخرش مشخص م

دوستش . شدمی مکی از آن بھ اون نزدشی کردم و بی خطر مدیپس من نبا.آوردن من نکرده بود
 ی اثاث کشلی چون ھمان اوادیشا. داشتمی را نگھ ماطی جانب احتدی رفتم اما بای ھم مزدیداشتم ،بھ 

 ی داد و با خانواده اش حرف نمی جربزه بھ خرج نمش،ی سھل الوصول شده بودم برایادیز
 دیبا. گفتی راست میشاد. شدمی تر از آن حرفھا میافتنی دست ندیبا. بد نبودتی محدودیکم.دز

 اراده کند،کنارش باشم و قھیر دق اش نشوم تا ھی گرفتم تا لقمھ دم دستی مشی ھم خودم را برایکم
 .در آغوشش

  
 رابطھ با زاوش،آنطور ی بھ دست آورد کھ توی بود و آن را وقتی شاددی جداتی از تجربیکی نیا

 ی متی موارد را رعانی تازه اش با فرزاد تمام ای گفت در دوستیخودش م.راحت کنار گذاشتھ شد
 ! دی گوی شد چندان ھم راست نمم،معلومی کھ بودشیاما در مسافرت ک! کند

 
 پشت لبم را ی خانھ ام رفتم و ابروھا و موھایکی در نزدی کوچکشگاهی از چشم مادر بھ آرادور

 را بھ خاطر شی زند اما غرولندھای غر میند،حسابی دانستم مادر ببیم.صورتم باز شد. کردمزیتم
 . دمی خری بودن صورتم بھ جان مزیتم
 
 

 دانستم یم. امجانزدهی کھ بھ شدت ھاوردمی خودم نی بھ روزد،اصالیروند  ی خبر داد کھ میوقت
 توانستم ی کردم؟نمی مدی کنم اما چھ بای مقابلش نقش بازدی داند و من بای را مزیحاج رضا ھمھ چ

 ی و شرط ھم مدی قیب. را مطمئن بودمنیا. خواستمش یم.نمشی نبنی از اشی توانستم بینم.نروم
بدون نامزد،بدون تعلق . در دستشی حلقھ اچیبدون ھ! ی ای وابستگچیفقط بدون ھ.خواستمش

 . خودمیفقط برا!  و تنھاکھی خواستم یاو را م! خاطر
  

 توانستم صبر یم. نبودمیاما جز در موارد خاص آدم عجول! دی کشی دانستم چقدر طول مینم
 ی داد کھ بھ خاطرم ھر کاری اگر بھ من قول م صبر کنم،تنھاشی براای توانستم تا آخر دنیم.کنم

 .شھیتا ھم. ماندمی کرد،با او میاگر ثابت م. استبندی عھد پانی داد چقدر بر ای کند و نشانم میم
  
 

 ... انداختی کرد و از پا می مدی بود کھ مرا ناامنیھم. ثابت کردنش بودنی مشکل ھماما
  
 ...می کرم گرنیا_
 
 
 واقعا الزمھ حاال؟_
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 ھیپوستتم .ستی معلوم نادی زی بزننویباز ا!  استعیضا...شھی معلوم میوا؟خوب کرم پودر بزن_

 . کنھیدست و صاف م
 
 
 ... کنم برم اونجاشی کشم آرایخجالت م! شھیروم نم! می جورھی_
 
 
 ی میعال... رژ کمرنگم بزنھی. زننیخجالت کدومھ؟مطمئن باش ھمھ کرم پودرو م!! برو بابا_
 ...ستایوا! زهیوھاتم کھ تمابر...یش
 
 
 نمیا!ی شدیچ! بھ بھ:دی کشمی چشم را آورد و پشت پلکھاشش،خطی سبد لوازم آرای بعد از توو

 .دیو بعد ھرھر خند!!!  شھ داغونی منھ،دامونی ببینطوریاگھ تو رو ا...ببر
 
 

 ی وقت پشت سرم حرف مھی. نبھیاونجا ھمھ غر!  شھینم: گفتمیاما بعد جد.دمی خندھمراھش
 ! در موردم فکر بد بکنھی کسادی ی کار کنم؟انقدر بدم میمامانو چ.زنن

 
 
 ادشی شلوغھ نقدریاونجا ا!اری خودت نی داد،بھ رورمیحاال عمھ گ! ییچقدر تو ترسو_
 فی چرک و کثبھی غری آدمای دوست ندارم جلوای ول کن نبود،بگو جوش زده بودم میوقت....رهیم

 !گھی بھانھ ھا دنجوریاز...باشم
 
 

 !چھ بدبختم من...میحاال اونجا ھم دعوا دار:دمی کشی و کالفگی خستگی از روینفس
 ادی یبدبخت منم کھ فرزاد داره م! یستی بدبخت نچمیھ: پرده پنجره اتاقش را کنار زدیشاد 

!  رحم داشتمیبدبخت منم کھ ھنوز ازدواج نکرده جراح!  و ھنوز نرفتم دکترمیخواستگار
  از تو بھ خونواده ش نزده؟ی دامون حرفییخدا...نمیبب
 
 

  خوام؟مگھ خلھ؟ی بھ ھم نزده ،بره بگھ نھالو م؟ھنوزیبگھ چ!  کنمیفکر نم! نھ:گفتم
 
 

 تا سر و گوش زدی ی ری می دارنکھیاما ھم! ستی معلوم نیچیھنوز ھ: را باال دادشی ابروھایشاد
 نھی بی تورو می دامون وقتختی نداره کھ از رنمی داغونت دوربلیاون موبا! ھی خودش کلیآب بد

 ! الاقلیعکس بنداز
 
 
  کنھ ؟ی کار می چنھیبھ نظرت منو بب...فیح! آره_
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 ! تاب دادنی کھ بھش تیمثل خر! ندازه یدو تا جفتک م! یچیھ_
 
 
 ...دوست ندارم... حرف نزنینطوریدر موردش ا! پررو_
 
 
 !ابوی میبھ اسب خانوم گفت! اوه اوه_
 
 
 ربرنج؟ی فرزاد شای مخ؟یخوبھ منم بگم فرزاد ب_
 
 
 ! پسرانی تعصب ندارن ااقتیل...تا شوھرم نشھ روش تعصب ندارم! بگو...آره_
 
 
 ... تویاری یکم نم_
 
 
 ،دارهی ری و نمیچوندیچون پ...برو چمدونتو ببند کھ دامون داغون منتظرتھ ...حاال پاشو! نھ_
 ! رهی میم
 
 
 از کجا معلوم؟_
 
 
 ... گمیمن دارم بھت م_
 
 
  زنھ؟یپس چرا زنگ نم_
 
 
 غرورش کجا شش؟پسی پزدی ی کھ برزهیمثل زنا بھت التماس کنھ اشک بر!  مرده ھادیببخش_

  چندش باشھ؟مثل اواخواھرا؟ی پسر لوسانیرفتھ؟مثل ا
 
 

 ھیشب: آن نگاه انداختمی نامرتب روی و رژلبھاشیرای گذاشتم و بھ لوازم پشی آرازی می را روسرم
 . و پاش و در ھم و برھم بودختیذھن من ر
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 :دی رسی جر و بحث آرام حاج رضا و مادرم از اتاق خوابشان بھ گوش میصدا
 
 
 ! نرگسمی ھفتھ بمونھی نداره ،یلزوم_
 
 
 زدی ی گفت نخل گردانی میخانوم جلسھ ا...مینی مراسم عاشورا تاسوعا رو ببمی خوایچرا؟م_

 !معروفھ
 
 
  بھ ما داره؟یچھ دخل...معروف باشھ! باشھ_
 
 
 ... خوام نھالو بگردونمیم_
 
 
 ؟ی بگردی عزادارنیتو ا_
 
 
 ھر ی تونینم! رضا جانستی فرصت ننی بھتر از اگھید...میشھرو نشونش بد! گردش کھ نھ_
 !دی ره تا عیم... کھیری بگی مرخصقھیدق
 
 
 ! خانمستی نزیاالن جا.می گردی مگھی دی مثل خانواده ھامیری مدیخوب ع_
 
 

 ... افتادی اتفاقھی ای... افتادم مردمیدی وقت دھی زنده ؟ی مرده کید؟کیحاال کو تا ع!  بابایا_ 
 
 
 ھ؟ی چھ حرفنیا!خدا نکنھ_
 
 
 ... بچھ مدینھال دلش پوس...می بریی مسافرت سھ تاھیبذار ...رضا دلمو نشکون_
 
 
 ستی گم درست نیمن م...میری ممیخوب االنم دار.دی بودشی کشی دو ھفتھ پنیھم... هللایال الھ ال_

 !  ھفتھھی میخونھ مردم بمون
 
 
 !  ھتلمیریم_
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 یجا. موقع از سال کھ محرمھ تمام ھتلھا رزروننی بدوش؟تو ای گی گم نره تو میمن م! هللا اکبر_

 .ستی نیخال
 
 
آخر ھفتھ ھم سھ شنبھ چھارشنبھ عاشورا ...دو سھ روز اول ھفتھ کھ چھلمھ. شھ ان شا هللای مدایپ_

 ...  ھفتھ ستھی نیھم. شھ جمعھیم.بانھیبعدم شام غر.تاسوعاست
 
 
 ؟ی و رو کردری زموی تقوینشست! یختیبرنامھ ھاتم کھ ر_
 
 
  داره؟یچھ اشکال_
 
 
 خونھ درندشت کھ آدم توش گم ھیتو .اونا پسر عزب دارن،نھال دختر جوونھ! ستیخانوم صالح ن_
 ؟ی مواظب دخترت باشی خوای می شھ و حواست تو مراسماست،چطوریم
 
 

 و مراسمھا قلبم را بھ تپش زیی و پر دار و درخت در پابایفکر آن خانھ بزرگ و ز. ضعف رفتدلم
 .وا داشت و لبخند بر لبم نشاند

 
 
 بھ کنترل یازین...دش خانومھخو! رضا؟؟؟مگھ نھال من بچھ ست؟ھان؟خودش انقدر محجوبھ_

 ھم گھی دیاونا.ستی تو دست و بالشون نشتری دو تا پسرم بیکی! ستی سالھ کھ ن١٢دختر ! نداره
 مسافرتو ھی حرفا نیاگھ بھ خاطر ا! فھممی نمفتھ؟منی خواد بی میمگھ چھ اتفاق ناجور.زن دارن
 .اشمبھت گفتھ ب... ذارمی من پامو اونجا نمم،کھی حروم کنونبھ خودم

 
 
 روز م،چندی شدیاگرم موندن...ستمی ھفتھ اونجا بمون نھیمن !  شوادهی پطونیاز خر ش! بابایا_

 !بعدم صاف تھران!  ھتلمی ریآخرو م
 
 
 ی ھمھ ش نھ تو کارت م؟چرای شی منو متوجھ نمیتو چرا امروز حرفا... گمی منویخوب منم ھم_
  شده؟یزی؟چیآر
 
 
 خالھ یثھای خوام فردا پشت سرم حرف و حدینم!  بشھ؟من رو دختر زنم حساسمیزی چدیمگھ با_

 ... باشھیزنک
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 ؟یچھ حرف_
 
 
 ...میری حرفو بگی جلودی بامی تونیتا م. دونمیمن نم!هللا اعلم_
 
 
 رضا؟؟؟_
 
 
 با مادر جر و نقدری دانست ای را مزیچون ھمھ چ!  شده بودمی دست حاج رضا کالفھ و عصباز

 ای ھمھ بفھمند و من بند را آب دھم انای چشم دامون باشم تا احی خواست من جلوینم.کرد یبحث م
 . ھم حق داشتدیشا.فتدی بھ خطر بشانیلی بکند و روابط فامیدامون حرکت اشتباھ

 
 

 از آن مادر را شی و بردی نگرادی اادی تفاوت نشان داده باشم و حاج رضا زی آنکھ خودم را بیبرا
 ی را نمنکاری نکند،آرام چند ضربھ بھ در زدم و بعد بالفاصلھ بازش کردم اما کاش ایعصبان

  ودمیشرمزده از جا پر.دی بوسی اش را میشانیمادرم در آغوش شوھرش بود و حاج رضا پ...کردم
 ...دیببخش: باز گذاشتممھی را ندرب

 
 

 ...ایب... ندارهیبیع!  توایب: دو از ھم فاصلھ گرفتند و مارد گفتھر
 
 

 ...امی یاگھ مزاحمتونم،نم: باز گفتممھی درب نی انداختم و از النیی را پاسرم
 
 

مزاحم !  حرفو نزننی اگھید:دی کشرونی در را کامل باز کرد و بعد چمدان بزرگشان را بمادر
 ؟ی کنی چند ساعت مونده بھ پرواز ،تو برام ناز مگھیکدومھ؟د

 
 

 ...نھیواست سنگ! نویبده بھ من ا: و چمدان را از دستش گرفتدیجلو دو. رضا نگاھم نکردحاج
 
 

 . راھھیتا فرودگاه کل... ستگھی ساعت د٣پروازمون ! نھال زود باش: با قھر گفتمادر
 
 

 !یی رم خونھ دایم... مونم تھرانیم... آم خوبید،نمیستی نیشما راض: گفتمدوباره
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 تو تھران ستی ھفتھ درست نھی...زدی می ری می آیبا ما م! الزم نکرده: چشمانش را براق کردمادر

 !یتنھا بمون
البد داشت .دی کشیقی را بھ دندان گرفت و نفس عملشی سبی کھ حاج رضا چند مودمیبھ وضوح د 

 گرسنھ و چشم بھ ی گربھ امی برد کھ تقدی خورد کھ گوشت را با دست خودش دارد میحرص م
 .راه کند

  
 
 طعمھ اش ی نشستھ تا رونی درشت بھ کمیی با چشمھای پلنگیگربھ ا تصور آنکھ دامون مانند از

 . نکنم از بردنممانشانی لقمھ چپ کند،دلم غنج رفت و زبان بھ دھان گرفتم تا پشکیبپرد و آن را 
 
  

 ی شتابزده بھ تاکسیمادر با حرکت. رفتمی را برداشتم و پشت سرشان بھ طرف درب ورودساکم
 . فرودگاه مھرآبادی گرفت برانی زنگ زد و ماشسیسرو

 
  

 قشیانگشتر عق. را در ھم گره کردشی اپن آشپزخانھ نشست و دستھای صندلی آقا گرفتھ روحاج
 چون او موجب شد کھ دیشا. جھت از او خوشم آمده بود در آن لحظھی دانم چرا بینم. زدیبرق م

 ھم کھ کرده یود و ھر کارھر چھ کھ ب. دگرگون شودزی باز شود و ھمھ چمی دامون بھ زندگیپا
 ی اانھیچھ حس موذ. از او متشکر بودممی شدن سرو کلھ دامون در زندگدایھم بھ خاطر پ بود،باز

 ! داشتم
 
 

 یداری تفاوتش ،از درون در تب و تاب رفتن و دی رغم چھره آرام و بی کھ علی دخترحس
 . سوزدی داغ است و ماریممنوعھ از 

 
  
 دیشا. کندی کھ حاج رضا متفکرانھ نگاھم مدمی رو لبم نشست و در کمال تعجب دی فکر لبخندنی ابا

 !!!  دخترنی اھیچھ جونور: گفتیبا خودش م
 
 

 بھ ی گرفتم و نفسی مادر جام،کناری گذاشتی اھی کرانی و ساک را کھ در صندوق عقب ماشچمدان
 .دمی کشیراحت

 
  
 حاج آقا یتوقف کنم و بروم مقابل چشمھا را منی بزنم و ماشادی فری خواستم از خوشحالیم

 ! ی دکم کنی دفعھ نتونستنی؟ایدی؟دیدید:می قر بدھم و برقصم و بگویاعتماد
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 شھی را بھ سمت شمیاما رو. بود از تصور رقصم مقابل چشمانش از خنده قھقھھ بزنمکینزد
 اطی جانب احتدی با توانستمیتا م. نکنمی از آن شوھر مادرم را حساس و عصبانشیبرگرداندم تا ب

 نشود و ھی قضی پاپادی کردم تا شکش برطرف شود و زی رفتار منی داشتم و سنگیرا نگھ م
 . راپورت ندھددرم بھ ماکوقتی
 
  

*** 
 
  

 دانستم دامون یم. بھ سراغم آمدم،دلھرهی گرفتلیچمدانھا را کھ تحو. نسبتا شلوغ بودزدی فرودگاه
 گرفتھ و االن ی دانستم دوباره مرخصیم.دمی ترسی شود اما از عکس العملش ھم میخوشحال م

 از  راداری کھ منصرف شده باشد و من آن لحظھ ناب ددمی ترسی باشد،اما باز مشی در خانھ پدردیبا
 .دست بدھم

 
  

چرا فکر نکرده بودم ! یوا: خواند،گوش سپردمی پور میتی کھ کوی نوحھ ای بھ نوای تاکسیتو
 یعنیند؟ی و تھران بماند و بخواھد مرا ببدیای نزدی است او ھم بھ م،ممکنیاگر بھ او دروغ بگو

 شینجایحاضر است بھ خاطر من در مراسم چھلم شوھرخواھرش شرکت نکند؟چرا از اول فکر ا
  جھت؟ی کردم و قھر کردم بشی عصبانبودم؟چرا را نکرده

 
  

 ی باشد و بعد بفھمد کھ من بھ خانھ شان آمدم و خودش را برساند،ھمھ مامدهی نباشد چھ؟اگر ناگر
چقدر ! خنگ استی شادنیچقدر ا!  فکرمیچقدر من ب!  خدایا!  ھستی ما سر و سرنیفھمند کھ ب

 ! رومی ام کھ با طناب او در چاه موانھیمن د
 
  

 از حرصم یتھ بکنم و کم حاح رضا را دانھ دانھ از ی خواستم موھایم.ردی ام بگھی بود گرکینزد
مادر .دمیآنقدر ناراحت و نگران بودم،کھ دروازه قرآن را ند. چشم دوختمرونیبھ مناظر ب. شودیخال

 آره رضا؟!  دروازه قرآن بودنی نھال؟ایدید:با دست نشانم داد
  
 
 

 ...بلھ: لب گفتری رضا سرش را برنگرداند و زحاج
 
  

 ...دمید:فقط گفتم. خوب نبودحالم
 
  

 دیشا...گناه داره!  ھایفردا کھ مراسمھ نزن!  خوشبوئھ؟چقدری زدیچھ عطر: گوشم گفتری زمادر
 .ادی خوششون ننایا
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 را جانی خودم بزرگ کرده بودم کھ آن ھمھ شور و ھی موضوع را برانیانقدر ا. را تکان دادمسرم
 . بردمادیبھ کل از 

 
  

تا بھ حال . زده بودخینوک انگشتانم . قرار شدی کھ وارد کوچھ پھن و آرام شد،دلم دوباره بیتاکس
 . داشتمجانیھ. نشده بودمکی نزدشیآنقدر بھ دامون و زندگ

  
 
 
 
 
 ام را مرتب ی را باال آوردم و روسرمی سورمھ ای بارانقھی.ھوا سرد شده بود.می شدادهی پی تاکساز

 مادر نتوانستھ ی شده بود،اما ھر چھ کھ بود از دست غرولندھای چھ شکل دانستم چھره امینم.کردم
 .حاج رضا مات بود و متفکر. کرم بھ پوستم بزنمکیبودم،

  
 

 ام یاضی کھ در مدرسھ نمره ری کودکیمثل روزھا. شدممی را بھ دست گرفتم و پشت مادر قاساکم
 گرفتم تا قضاوت و یدرش سنگر م خواستند و من شرمزده،پشت چای شد و مادر را دفتر میکم م

 . تمام شودربارانیمواخذه و ت
  

 ای کھ معلوم نبود پشت آن چھ دنی ایدرب بزرگ آھن. را فشردی رضا زنگ درب بزرگ آھنحاج
 داد،بھ گوش ی منی سنگیی کھ خبر از قدمھایی شدن دمپادهی کشیصدا. پنھان استییو ماجراھا

 کاش آمده یا... کاش دامون باشدیا. کرده بودندستی بدنم ایھمھ سلولھا.ققل شده بودم.دیرس
 . خواھمی را از تو منی لحظھ ھمنیمن فقط در ا!  خدایا... خودش باشد پشت دراش کیا...باشد

  
! دامون نبود. کمرنگ و محزون لبخند زدیپسر جوان و قد بلند. باز شدی با نالھ ای بزرگ آھنغول
 .رمی خواست بمیدلم م

  
 
 ...دییبفرما...سالم حاج آقا_
  
 دی خانھ را پرسیمادر ھمانجا احوال تک تک اعضا. کردندی دست دادند و روبوسگریکدی بعد با و

 . لب سالم کردمریبند ساکم را در دست فشردم و وارد شدم و ز.و پا بھ درون گذاشت
  

 ی بزرگ و مربع شکلحوض. با شکوه و چشم نواز گسترده شده بودمی روشی پی و بزرگبای زاطیح
 دهی سر بھ فلک کشیدو طرف حوض درختھا. خوردی بھ چشم میچند متر جلوتر از ورود

 یگلدانھا. بلند خزان زده گل سرخ کاشتھ بودندی آنھا بوتھ ھانی کھ بییدرختھا. کردندی مییخودنما
 یساختمان خاک. شده بوددهی در آن کاشتھ شده بود دور حوض چی مختلفی ھاتچھبزرگ کھ درخ
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 ی شده بود،چشمم را نوازش ممی تراس بزرگ کھ با ستون از بھ دو نکی بزرگ با زیرنگ و تم
 رنگارنگ زیی از ھجوم پااطیح. بوددهی بھ آن بخشی خاصی شکل ساختمان گرمای ھاللیگچ بر.داد

 .مود نی مزیبود و چھ دل انگ
  
 بود خانھ ییایعجب رو.محو تماشا شدم لحظھ غم نبودن دامون را فراموش کردم و کی

 رنگ یی درختان طالنیبھار کھ ھم!حق داشت... بودشھیھمان بود کھ دامون آنقدر عاشق پ...شان
 . کردی موانھی زدند،عطرشان آدم را دی شدند و شکوفھ میسبز م

  
 فاصلھ اطی پلھ از حکی و بھ اندازه می ھمان پسر جوان،حسام،از کنار حوض گذشتیی راھنمابا

 را بھ ساختمان یگری داشت و ساختمان دی کھ سقف بلندمی شدی بزرگ و پھنیوارد راھرو.میگرفت
 شد و دو تخت بزرگ با ی باز می بزرگ و نورانیدو سھ در بھ سمت راھرو. کردیاول متصل م

 میاز راھرو کھ گذشت. خوردی بھ چشم می چوبی نو ،کنار درھای ھای و پشتزیتم یتشکچھ ھا
 نسبتا جوان با چادر از ھمان یزن.دی رسی می کھ بھ ساختمان کوچکترمی شدی کوچکتراطیحوارد 

 ...دیصفا آورد...دییبفرما...سالم : آمدرونیساختمان ب
  

اما درشت اندام تر و . دامون بودھیچقدر شب. کرد و من ھم با او دست دادمی با او روبوسمادر
 .چھارشانھ

  
 کی بزرگ و ی و تابلوھالیمبلمان است. گرمش جان گرفتمطیح و من از ممی ساختمان شدوارد
 بزرگ و چند طبقھ با یبوفھ ا. سالن بزرگ بودناتیی طالکوب شده،از تزکادی بزرگ و ان یتابلو

 رنگ کنار در سالن بود و من یی و کنسول طالنھیا. زدی گوشھ آن برق منی سنگستالیظروف کر
 داشتم یچھ حال خراب!  حالتی بود و چشمانم بدهیصورتم رنگ پر. زدمدی را در آن دودمباالخره خ

 !من
  

از . آوردی چای نقره اینی در سمانیبرا. مبھم در نگاھش بودیزیچ. خواھر دوم دامون بودھیمرض
.  بودنی مزی مخمل قھوه امی و ضخنی سنگی کھ بھ پرده ھاییرای پذی بزرگ و سراسرشھیپشت ش

اومدم ...شتیمن اومدم پ! دامون: خلوتشان نگاه کردم و دلم گرفتاطی حییبھ تک درخت طال
 ؟ییکجا...نمتیبب
  

 دختر خانوم چند سالشونھ نرگس خانوم؟...ماشاال: نشستمی رو بھ روھیمرض
  

 ...٢٤ ره تو یداره کم کم م ...٢٣: گلو صاف کردمادر
  

  خوندن؟یچ:دی پرسدوباره
  

 .دانشگاه نرفتم: جواب دادمخودم
  

 نگاھشان مرا شھی دامون بود و ھمی نافذ و درشتش کھ جفت چشمھای را کج کرد و چشمھاسرش
 . لرزاند،پر از تمسخر شدیم
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 ... خدمتونادی یپدر ھم م... کم بدحالھھیمامان : نگفت و رو بھ حاج ضذا گفتیزیچ
  
 . بعد از جا بلند شدو
  

 تا دمی کشی رفتم و بھ اتاقھا سرک می سالن را باال می شدم و پلھ ھای بلند ممی شد،از جای ماگر
 . کنمدایدامون را پ

  
مثل ! ستنیاھل خونھ ن:حاج رضا رو بھ مادر گفت. فرو نشاندمی چای ام را با جرعھ ای قراریب
 ... مسجد فردای رفتن دنبال کارھانکھیا
  

 ؟مثل اون دفعھ اتاق باال رو برامون گذاشتن!  ندارهیبیع:دی خندمادر
  

 . باالستشھیاتاق مھمونشون ھم...دیشا: رضا بھ باال اشاره زدحاج
  
  جا بخوابم؟ھی با شماھا دیمن با: گوش مادر پچ پچ کردمریز
  

   تو؟ی ھستینگران چ! ادهی تو اتاق زی برای بزرگنیخونھ بھ ا! رینخ:دی گفت و غریسی ھمادر
 

 بھ تن داشت و قد بلند و الغر بود ی کھ بلوز و دامن مشکی در گلو خفھ شد چون دختر جوانمیصدا
از جا بلند . کرد،سالم کردی سرش مرتب می اش را روی روسرکھی آمد و در حالنیی پایاز پلھ ھا

  انداخت ومی بھ سر تا پایبعد نگاه موشکافانھ ا.دی صورت من و مادر را بوسیکی یکی و میشد
 . زدیحی مللبخند

  
 زده باشد بھ ی کنند؟نکند دامون حرفی نگاه مینطوری خانھ مرا انی اھل اچرا!  منی خدایوا

  را بھ ھم زده و بھ من نگفتھ است؟شیآنھا؟نکند بھ خون من تشنھ باشند؟نکند نامزد
  

دامون؟مگھ !  نھالیالی خنگ و خوش خیلیخ:دمی بعد بھ افکار احمقانھ و کودکانھ ام خندقھی دقچند
 !ھرگز!  تونھ؟نھی بزنھ؟می حرفنی جو سنگنیجرات داره تو ا

 را کھ وهیظرف م.خواھر کوچک دامون بود. نداشتشتری ب٢٥. بودیفی و ظربایدل آرا دختر ز 
 ... نھال جانمیدی شنیلی شما رو خفیتعر:  لب گفتریتعارفم کرد،ز

  
 

 ...دیلطف دار...ممنون:دی کشری تسرم
  

 ...دی داراریاخت:دی بھ حرف او خندمادر
  

 خانھ انگار ھمھ شان مرا نیاھل ا!  منیخدا: دادمھی سراندم و تکزی می رویشدستی در پ رابیس
 ! شناسمیفقط منم کھ آنھا را نم!!! شناسندیم
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 ریچون ھر لحظھ ز.زدی کرده ام کھ آمده ام ی خواھد،چھ کار اشتباھی دانند کھ دامون مرا می ماگر
 .می توانم تکان بخورم از جاینم! نمیذره ب

  
 

 بود و دهی و اتو کشزیتم.دی مادر و دل آرا گرم گرفتھ بود کھ رادمان بزرگ از راه رسصحبت
 باشد و اقتدار داشتھ ی بزرگنی عمارت بھ اسی آمد کھ رئیبھ او م. بھ تن داشتی مشکراھنیپ

 و پسرش ھی و خرج راضستی و منال دار ند،مالی ای گفت آنقدر کھ بھ چشم میاما مادر م.باشد
 ی بودند و از آن استخواندارھایتیخانواده پرجمع. گردن او افتاده استیگدلیبعد از فوت ب حسام ھم

 .یزدی
  

 . و اظھار امتنان کرددی ما خوش آمد گفت و حاج رضا را در آغوش کشبھ
  

 یدنبال نشانھ ا. اصال وجود نداردییگو. زدی نمی کس از دامون حرفچیھ. ام سر رفتھ بودحوصلھ
 . طاقت شده بودمیسرگردان و ب.امدی بھ چشمم نیزیچ.دمی را با چشم کاوییرایاز او تمام سالن پذ

  
شانھ . پدرش بودھی شبشتریدامون ب. کردیبا ما روبوس. کامل شدد،جمعمانی کھ از راه رسمادرش

زن ساده و . بودزهی داشت و قد کوتاه و ری سبز روشنیچون مادرش چشمھا. پھنش ھمیھا
 ھی با غرض و کناشی رفتار کرد و مانند دخترھای عادیلیبا من خ. آمدی بھ نظر مییخوشرو

 . نکردپاره  بند دلم رایخاص
  

 گھ؟آره؟ی دینھال بود: آمدشی آرا با لبخند پدل
  

 .بذار تو اتاق... باالاری رو بلتیپاشو وسا:پشتم زد... بلھ: سر تکان دادمارام
  
 . استدهیرا از آن جمع کسل کننده رھان چشمانم از او تشکر کردم کھ مبا
  
 خلوت و اطی تخت کھ رو بھ حکی با ی و من در اتاق کوچک و ساده امی ھم بھ طبقھ باال رفتبا

 گرد و کوچک خودم را تماشا نھیدر ا. چشم انداز داشت،جا بھ جا شدمبایمنظره ھمان تک درخت ز
 .دمی رسی حال بھ نظر میب.کردم

  
 

 .دهیرنگت پر... کم استراحت کنھی: بست گفتی درب را پشت سرش مکھی ارا در حالدل
 آمد ی زانوانم می اش تا روی کھ بلندی دارنی آسترهی و بلوز تنی ام را در آوردم و شلوار جیباران 

 کھ در ھمان طبقھ بود رفتم و ییبھ دستشو. سرم انداختمی ام را ھم رویشال مشک.بھ تن کردم
 . صورتم را شستم

 
 
. دمی رژلب مالیدوباره بھ اتاق بازگشتم و کم.ییجان گرفتم گو.انم چھ شد کھ تھ دلم گرم شد دینم
 شدم،مادر بھ سمتم ریاز پلھ ھا کھ سراز.  بلوزم انداختمبی ام را در جیبعد گوش.  کمرنگیلیخ

  جا اومد؟؟حالتیاومد:برگشت
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 . نازک کردمی برای متوجھم شد و پشت چشمھیمرض
 
 

 . داردی بود کھ از ھمان اول با من سر ناسازگارمشخص
 
 
" انای را تماشا کنم و احزیی رفتم تا بھ کنار حوض بروم و منظره پارونی توجھ بھ جمع از سالن بیب

 الی کھ بھ خاطرش آن ھمھ راه را از تھران تا بھ آنجا با ھزاران ھزار فکر و خیکس.نمی را ببیکس
 . بودممودهی ،پیدی و ناامدیو ام

 
 
کنار حوض . انداخت و از کنارم گذشتنییسرش را پا.دمی راھرو کھ گذشتم،حسام را داز

 .ھی لب پاشونمی وسوسھ ام کرد کھ بنشزشیآب تم.دمیرس
 
 

 آنکھ سردم شود برعکس گر یبھ جا.  فرو بردمخی آب یھوا سرد بود اما دستم را تو. نشستم
 بود و ستاره کدستیصاف و . شد،نگاه کردمیم کیبھ سقف اسمان کھ حاال داشت کم کم تار.گرفتم

 . زدندی آمده بودند و سوسو مرونی بشیھا کم و ب
 
 

 بھ گوش ینی شتابزده و سنگی قدمھایصدا.  مرا بھ خود آوردی بھ ھم خوردن درب آھنیصدا
 غروب قامت ی و روشناکیدر تار.بھ طرفش برگشتم.دی دوی سنگفرشھا می روی کسییگو.دیرس
 چقدر آشنا شیدستھا: ماندمرهی خواری دی اش روھیبا تعجب بھ سا. توجھم را جلب کردییاشنا
 .خودش بود!  منیخدا.... نافذشو زیو نگاه ت...بود

 
 

از .اطی آن سمت حیخشکش زده بود پشت درختھا. رفتی منیی اش باال و پانھی باشد،سدهی دوانگار
چقدر . آمد جلوتر. دانستمیقدر دلتنگش بودم و نمچ.ختی رنییقلبم پا. شدکیچند قدم نزد.جا بلند شدم

تھ .ود کوتاه کرده بد،کوتاهی رسی شانھ اش می تا روشھی بلندش را کھ ھمیموھا. کرده بودرییتغ
 کوتاه چقدر جذاب یبا مو. زدینفس نفس م. نشستھ بودی برکی لبخند کیگوشھ لبش . داشتشیر

 . و تو دل برو شده بودیچقدر خواستن.دی رسیبھ نظر م
 
 

 ...یخوش اومد: بعد گفتھیفقط چند ثان.دیانگار نشن.جوابم را نداد. کردمسالم
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 ری را کند و زی بود،برگ خشک شده ادهی کھ سر بھ فلک کشیاز درخت کنار. لب تشکر کردمریز
اش  ی درب چوبانیراھش را کج کرد و بھ طرف ساختمان سمت راست رفت و بعد م. لھ کردشیپا

 .گم شد
 
 
 دی تا فھمومد؟آخھی ننجای امییدا... سردهنجایا... داخلدییبفرما: شدداری تنومند حسام از دور پدکلیھ

 ...نجای خودش رو رسوند اادهی با خانواده اومده،از مسجد پیحاج آقا اعتماد
 
 
  گفت؟ی کھ بود؟دامون را مشییدا
 
 

 ...فکر کنم رفتن تو خونھ... دونمینم:گفتم
 
 

شماره . را باز کردمامکھایبالفاصلھ صندوق پ.صبر کردم تا دور شود.دی لرزلمی ھمان لحظھ موبادر
 شی از حرفھای جرعھ ایحت.تشنھ بودم. را ببوسملمی خواستم صفحھ کوچک موبایم.خودش بود

 ...تو خونھ ما...نجایتو ا... نھالی م کردوونھید: کردی مرابمی ھم سامکی پیتو
.  دوست داشتم منتظرش بگذارمھای دانم چرا تازگینم! مرض داشتم. قصدیاز رو.جوابش را ندادم 

 کی تراس ی رویزیی شب سرد پایکیآن باال در تار. دوبارهدمشی کھ باال رفتم،داطیاز تنھا پلھ ح
 نگاھش رهیخ. انداختنیی دستھ شالم را پایمیباد مال. کردی داده بود و نگاھم مھی تکواری بھ دیبر

 .دمی دی لبخند و نگاه نگرانش را میکی در ان تارییگو.کردم
  
 

نفس . گل انداختھ استمی دانستم کھ گونھ ھایم.صورتم داغ بود.دمی دوم رساطی شدم و بھ حرد
فقط حاج رضا نگاه مخصوصش .ھمھ گرم صحبت بودند. و درب سالن را باز کردمدمی کشیقیعم

 ؟ی رو دوست دارنجایخوشت اومد نھال جان؟ا: زدیدل آرا لبخند معنادار. کردمیرا روانھ سرتا پا
 
  

 ... قشنگھیلیاون حوضتون خ...آره: تکان دادمسر
 
  

 یبرگا!  ھستزمییتازه پا! ستی معلوم نیزی کھ چیکی تارنیتو ا: کردزی چشمانش را رھیمرض
 .گشت و گذار نداره کھ! ختنیدرختا ر

 
  

 .اوردی خودش نی شد اما بھ رو اشھی متوجھ کنامادر
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 توانست حال ی نمزی چچی دامون بودم و ھداریسرخوش از د. دادمی نمیتی حرفھا اھمنی اما بھ امن
 .ھی مرضی ھای غرضورزیحت.خوبم را خراب کند

 
  

  ان شاهللا؟دی دارفی تشریتا ک:دی مبل کھ جا گرفتم،مادرش پرسیرو
 
  

 .بانیخدا بخواد تا شام غر: جا بھ جا شدمادر
 
  

 ... یبھ سالمت: تکان دادیسر
  
 
 

 . جا رزرو کرده برامونیحاج. ھتلمی ریبعد از چھلم م:دی حرفش پرانی بھ ممادر
 
  

 ن؟ی کھ اتاق رزرو کردنیما رو قابل ندونست! خاک عالم:دی دستش کوبی خوشرو روزن
 
  

 ی مزاحم نمنی از اشتریب. شھ،شمام سختتونھی شلوغ منجایا...نھ واال: سرش را کج کردمادر
 .مینی رو ببی مراسم نخل گردانمی خوایم.میش
 
  

بھ ...دی بموننجای ھمدیبا. شم ازتونی کھ من ناراحت مدیاصال حرفشم نزن: دامون دلخور شدمادر
 ... نھ من نھ شماگھیخدا د

 
  

 می رفتیکاش نم...می ماندیکاش م: احساسات را در آن حس کردمانی دوباره ضعف رفت و غلدلم
 .نمشی و من دوباره ببدیای االن دامون از در بنیکاش ھم.ھتل

 
  

تک سرفھ . بودسیدست و صورتش خ.دامون از در وارد شد: زود برآورده شدیلی خمیآرزو
 ...سالم: گفتی تو دماغیی کرد و با صدایخشک

 
  

 تفاوت نشان دادم اما یخودم را ب.حاج رضا و مادر از جا بلند شدند.دی سرھا بھ طرفش چرخھمھ
 .در آخر مجبور شدم از جا بلند شوم بھ احترامش
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 داد و رد ی لب سالمریفقط ز. کرد و بھ من نگاه نکردی کوتاھمی و بھ مادر تعظدی رضا را بوسحاج
عشق .چقدر بچھ شده بودم! یخودیب.اورمی خواستم لجش را در بیم.جوابش را ندادم دوباره.شد

  ھم کودک درونم را قلقلک داده بود تایکم!حسود و زودرنج. ساختھ بودیگریانگار از من ،آدم د
 . بدھمانمی اطرافلی حساب نشده تحویرفتارھا

 
  

 نگاھم را ینیسنگ.مرخشی زل زدم بھ نھیچند ثان. انداختنیی دست پدرش نشست و سرش را پاکنار
سرم را چرخاندم و لبخند دل آرا توجھم را جلب .احساس کرد و سرش را باال گرفت و نگاھم کرد

 !ی نخوردیچی ھی اومدیاز وقت...وهیم...نھال جان:کرد
 . را پوست کندمی زدم و موزیلبخند 
  
 

 دیحتما کھ نبا.زدی دییایزود بھ زود ب...دی کھ اومددی کردیچھ کار خوب: رو بھ مادر گفترادمان
 ...ادی بشیمراسم پ

  
 ھی....رهی بگی از اداره مرخصدی بای اما حاجمی مشتاقد،مای داراریاخت: چادرش را مرتب کردمادر

 .می در خدمت باشدییای سفر بھی دی تھران؟قبل از عدی آری نمفیشما چرا تشر.کم سختھ
  

ھمسن . ما ھم تنھاستیدل آرا.مثل دختر خود ماست.دیاری بشھیدختر خانوم رو ھم: من اشاره زدبھ
مثل خواھر ....دختر شما ھم مثل بچھ خود ما. تونن با ھم اخت بشنیم.ستی نلیو سالش تو فام

 !دخترا و پسر من
  

 نیھم!من؟خواھر دامون باشم؟جل الخالق. بود از خنده روده بر شومکینزد. دامون گرد شدچشمان
 .را کم داشتم

  
مادر تشکر کرد . کنمیری شود،جلوگلی رفت بھ قھقھھ تبدی کھ می انداختم تا از لبخندنیی را پاسرم

 . کھ حاج رضا پوزخند زددمیو از گوشھ چشم د
  

 کرد تا با چمدانشان جا بھ تی باال ھدای خانم ،مادر دامون،مادر و حاج رضا را بھ سمت اتاقھاریمن
 .جا شوند

  
از جا بلند شدم و بھ دنبال . جمعشان معذب بودمانیم. خوردی کنار پدرش نشستھ بود و جم نمآنجا

 . زدمدی دی چشمری دامون را زرهی پلھ ھا نگاه خیاز باال.مادرم باال رفتم
  

 دمیبھ اتاق جد.انگار حوصلھ ما را نداشت. رفترونی از در بعی سریلی از جا بلند شد و خخواھرش
 . سرد شده بودیزییباد پا. خلوتاطیرفتم و از پنجره دوال شدم رو بھ ح

  
 ی بیکم. و باز ھم جواب ندادمدمی خندینخود! جواب سالم واجبھ ھا: بودامکشید،پی لرزلمیموبا
 .شی بد نبود برایمحل
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 ؟ی کنتی منو اذی خوای خودتو؟میباز لوس کرد: نوشتدوباره
  
ئن بودم کھ دوستم دارد،خاطر  چون کنارم بود و من مطمدیشا. دانم چراینم. بار ھم جواب ندادمنیا

 . ناز کنمی کمشی آمد برایجمع بودم و خوشم م
  

 بودم و الحق چقدر دهی را مالی شادمی صورتم کرم گریرو.می تا شام بخورمی رفتنیی اتفاق مادر پابھ
 عطر محبوبم شھیش. کرده بودمدی رژلبم را ھم تجدیکم. و براق کرده بودکدستیپوستم را صاف و 

 . کردمی خودم خالیرا رو
  

 با پسرش حسام و ھی عزادارش راضم،خواھری کھ نشستیمی قدلی بزرگ استی ناھار خورزی مسر
اما بھ شدت . مادرش بودھیچھره اش شب. بھ ما ملحق شدندھی سالھ مرض١٦ سالھ و پسر ١٠دختر 

شمانش  چریز. نداشتیحال خوب. نکردیبا ما روبوس.دی رسیدر ھم شکستھ و افسرده بھ نظر م
 فروشنده کی او و پسرش بھ جا نگذاشتھ چون ی برای ارثچی ھیگدلیب: گفتیمادر م.دگود افتاده بو

سرطان او را از پا . کردی اجاره پرداخت می محلشان بود و بھ صاحب سوپریساده در سوپر
ش  دادند و با صاحبکاری ملی مغازه را تحودیبعد از مرگش با. از خودش نداشتیزیچ.انداختھ بود

حسام ھم . را تحت فشار قرار داده بودچارهی مسالھ زن بنیھم.ھی و تسود کردنیحساب کتاب م
 لی بھ عنوان کفدیای بشی شد تا کارت معافتی اش اعزام می دوره آموزشی برادیسرباز بود و با

 ی زندگشی از آن در خانھ پدرشیچون او پ.اما تا آن موقع خرجشان بر عھده رادمان بود.خانواده
 . شوھرش سر کرده بود تا بھ آن روزری و نمبخور انھی کرد و با ماھیم
  

 ی بھ خاطر بشتری زدم بی داشتھ اما ھر چھ کھ بود حدس می چھ دامون با او دشمنی دانستم براینم
 .  باشدمارشانی داماد بی و سرباریعرضگ

 
 یم.معذب شدم. نشستی صندلی بھ عمد رو بھ رو و چشم در چشم من،کنار دل آرا، رودامون

 دمی ترسی حال منی ،اما با ای را علنیزی کند کھ اشتباه کند و چیدانستم او آنقدر کودکانھ فکر نم
 تا می کردی مدای پی قاطردی و آنوقت بافتدی برونی وقت دستھ گل بھ اب دھد و راز ما از پرده بکی

 ! شده مان را بار کندختھی ریھایباقال
  
 

 از دو قاشق شیب. کرد و آن را بھ طرفم گرفتی دستشی بردم تا ظرف خورش را بردارم کھ پدست
 ساالد بکشد،کھ دل آرا از او سبقت می را برداشت تا برایشدستیپ.زمینتوانستم از آن در بشقابم بر

 نمیا: و کنار دستم گذاشتختی ساالد ری کممی و برادیگرفت و با چشم غره آن را از دستش کش
 ...دساال

  
 .ختمی ری مد؟خودمیدیچرا زحمت کش...ممنون: ام گرفتھ بودخنده

  
 داده بودند و مادر و حاج رضا در ھیھمھ حواسشان را بھ راض. حواسش بھ ما نبودزی سر میکس

 . دادندی اش می و دلداردندی پرسی میگدلی بعد از فوت بطشیمورد مرگ و شرا
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 . ماندیدور نم!  جانی از چشم حاجزی چچی دانستم ھی چند کھ مھر
  

 ؟اشتھای خوریچرا نم: متوجھ شدھیمرض. کندی می کھ دارد با برنجش بازدمید. غذا نخورددامون
 ؟یندار

  
 !اشتھام کور شده...سرما خوردم: کردی اعطسھ

  
  کار درری از زی مراسما شد تو خواستکیباز نزد.یتو کھ تازه خوب شد!وا؟:  را باال دادشیابرو

 ؟یبر
  

 ھمھ نی کار در رفتھ؟اون دفعھ اری از زیک! ول کن داداشمو: آرا معترضانھ و آرام گفتدل
 ...مامان!دییدو

  
 ھیچقدر !  خوبلھیخ: را پر از دوغ کردوانی حاج رضا لی لقمھ اش را قورت داد و برامادرش

 . بوده،اشتھا نداره البدضیمر... خوره خودشیبخواد م!  جانیمرض.دی کنیمسالھ رو بزرگ م
  

 ی می بود؟سرما خورده بود؟کاش محرمش بودم تا خودم از او پرستارضی طفلک من مردامون
 ی پختم و می سوپ می قابلمھ اشی برامیحداقل ھردو کھ تھران بود.کاش بھ من گفتھ بود.کردم

 .فرستادم
  

 . نگفتمیزی نگاھش کردم اما چدلسوزانھ
  

 رفت ییرای وسط پذی بلند شد و بھ طرف عسلزیفقط از سر م.  نگاھم کند را باال نگرفت کھسرش
 . رفترونی برداشت و بی،دستمال کاغذ

  
در . شدی خورد،بدتر می سرد؟اگر باد بھ صورتش میکجا رفت در آن ھوا. تنگ شدشی برادلم

 انداختھ بود و بھ شی پای را روشیمادر مانند ملکھ پا. شام بھ خواھرانش کمک کردمزی مدنیبرچ
 در شھیوگرنھ ھم. نکردی کمکنباری ،امی رفتی میبرعکس ھر بار کھ مھمان. بوددهیحاج رضا چسب

 .می تعجب داشت برایجا. دار بودھیزبان،طالیم کمک بھ
  
 

 یبشقابھا.  طبقھ دوم قرار داشتی سالن بزرگ درست نقطھ مقابل پلھ ھای در آن سوآشپزخانھ
 وسط ی چوبزی آمرانھ اشاره کرد بھ می با لحنھیمرض. را بغل گرفتم و داخل شدمینی چنیسنگ

 ...بذارشون اونجا: آشپزخانھ
 بلند میکاش خودم را حفظ کرده بودم و از جا.حرصم گرفتھ بود. دادیانگار بھ کلفتش دستور م 

 .  ادبانھ مرا مورد خطاب قرار ندھدینشده بودم، تا او آنقدر ب
 
 خکوبمی آرام خواھر کوچک دامون بر جا می بروم کھ صدارونی ،من ھم خواستم ب کھ رفترونیب

 . ھسترتی ذکر خشھیھم... کنھی مفی ازت تعریلیدامون خ:کرد
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 بلھ؟: خشک شدم و عرقم سرد شدمی جادر
 
 
 ؟یچرا تعجب کرد:  کردری سرازنکی و ظروف را داخل آب داغ سدی عکس العمل من خنداز
 
 

 ...خوب: تم و من کنان گفمن
 
 

 ی خاطرتو میلیداداشم خ:دی صورتم کوبی را محکم توتی از تعجب گرد شد و واقعچشمانش
 ...بھم گفتھ...خواد

 
 

 .شرمزده شده بودم. ور رفتمراھنمیبا گوشھ پ. نداشتم کھ بزنمیحرف
 
 

 ؟ی دوستش دار؟انقدریتو چ: اش را سفت کردی روسرگره
 
 
 ... بگمیچ: کردمی انگشتانم بازبا
 
 

 ... و حسامری بھ جز بابا و مامان منمی دونیھمھ مون م: تکان دادیسر
 
 

 ! البدیرازی دانستند جز خواجھ حافظ شیھمھ م. شدمشوکھ
 
 

 ؟واقعا؟یچ:دمیلرزان پرس. بند رفتنفسم
 
 

 ...دامون نامزدش رو دوست نداره: را در ھوا تکان داددستش
 
 

 چرا؟: رفتی منیی باال و پاجانی از ھقلبم
 
 

 ... خواستی پسر عموشو مھیسم... روگھی خوان ھمدیخوب نم:دی آب کشیکی یکی را ظرفھا
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بھ سرعت . ماندمھیصحبتمان نصفھ ن.  گذاشتزی می را رووانھای لینی ھوا وارد شد و سی بھیراض

 . از آن خودم را لو ندھمشی آمدم تا برونیب
 
 
 کرده بود؟ واقعا مرا دوست داشت؟با آنکھ یشروی آنقدر پیعنی. زدمینفس نفس م.ختمی اتاق گربھ

 ام شتافتھ بود،باز ھم یاری بھ کمک داشتم،بھ ازی کھ نی بودم بارھا و در مواقعدهی از او شنیزبان
 ت بشنوم کھ مرا دوسی از زبان شخص سومنکھیا.احساس کردم چقدر دوستش دارم. شدیباورم نم
کاش .دی لرزیدستانم م. دانستم چھ کار کنمی نمجانیاز ھ. تر و ملموستر بودری باورپذمیدارد،برا

 .از عشقش.از عالقھ اش.دی از دامون بگومی براشتریدوباره با دل آرا تنھا شوم و او ب
 
 

شالم را باز ... شده بودبای و سبز و زی آبکبارهی بھ زیچقدر ھمھ چ... بودی چقدر رنگایدن!  منیخدا
 ام را در آوردم یگوش. را شانھ زدم دوبارهمی را در آوردم و موھاپسمیکل. تخت انداختمیکردم و رو

 ؟ی دیچرا جواب نم:دوباره نوشتم.امدی نی دامون؟ جوابی شدضیمر: نوشتمشیو برا
 
 

 دیشا. شومھی قضی از آن پاپشیست،بی صالح ندمی خواستم زنگ بزنم کھ دیم.امدی نی ھم جوابباز
 . شدمی و آنوقت رسوا مدی فھمی میکس
 
 

 ؟یداریب: بھ درب اتاقم زدی ضربھ امادر
 
 
  مامان؟ی داشتیکار... خوابمیدارم م: ھمانجا گفتماز
 
 

 ؟ی کنیکمک نم!  ارن واسھ مراسم فردا تو مسجدی دارن ھستھ خرما در منایا: را باز کرددر
 
 
 ! گھی کمک کردم دزیسر م! نھ: گفتمی حوصلگی ببا
 
 

 واسھ خودت حرف ی خوایم!  بھ خودت دختریچقدر عطر زده بود: و معترضانھ گفتآھستھ
 ! تا اونطرف سالن رفتھ بود؟بوشیدرست کن

  
 
 
 

 ... بود کھ تو فرودگاه زده بودمی وگرنھ ھمونادی گرما باعث شده بود بوش در بدیشا:گفتم
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 ...ی فردا صبح کمکشون کنالاقل... بخوابریبگ... و منم باور کردمیتو گفت: رفتی غره اچشم
 
 

 ! خودش بود:دی لرزلمی را کھ بست موبادر
 
 
  خوشبو خانوم؟ی من قھرن؟بایی پایومدیچرا ن: را باز کردمامکیپ
 بھ او کتری نزدی خواست بروم و کمکشان کنم و کمیچقدر دلم م.دمی آھستھ خندیاز خوشحال 

 بی کرد و عنقری ام موانھی کھ دی ای باطنلی رغم میعل. رفتمنییاما نھ جوابش را دادم نھ پا.باشم
 وابم وول زدم تا خمی براند،در اتاق ماندم و آنقدر در جاشی شود و مرا بھ سوروزیبود کھ بر من پ

 .برد
  
 را میچشمھا. شدمداری از خواب بنیری از طبقھ زی ھمھمھ مبھم و آرامی شب با صدای ھامھین

 ی آزرده ممی گلوی دادم،اندکی کرد و اب دھانم را کھ قورت میسرم درد م. خواب بودمجیگ.دمیمال
تلو تلو . نبودی عادشانی زدند و آھنگ صداھای با ھم حرف میدو سھ نفر.خوب گوش دادم.شد

 شد،از ی چشمانم کھ عاددید. و درب اتاق قرار گرفتمواری دنی بیکی آمدم و در تاررونیخوران ب
 گلدار پشت ی ھم با لباسھیمرض. رودیبھ سمت آشپزخانھ م مھی کھ سراسدمیآن باال دل آرا را د

 :گوش چسباندم.سرش بود
  
 !  بابای خونھ؟انی تو امی تب بر ندارھی_
 
  شد؟ی قرص و دواھا چنیپس ا_
  
 ! کدوم قرص و دوا؟دامون دکتر نرفتھ کھ_
 
 !شھی مینطوری کنھ ،ای میخوددرمان! گھی دنیھم_
  
  چرا امشب تب کرد؟ھوی!  گفت گلو درد ندارهیم...خوب شده بود_
  
 بود باباش فوت دهیادتھ؟شنی شده بود ینطوری حسام اشی ماه پھی!ھیالبد عصب!  دونمیچھ م_

 ! ندارهیروسیمنشا و! ھیدکتر گفت عصب...کرده
  
  بھش گفتھ؟یزی چی؟کسی واسھ چی؟عصبیچ_
  
 نی کرده،ایحاال اون طرفم کار... بودهضیرم... بھش گفتھیزیاونم چ! دهی رو دیاما حتما کس! نھ_

 !  دونمیچھ م...حالش بدتر شده
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 در شتریبھ سرعت عقب رفتم تا ب. طبقھ اتاق من نشستی نرده ھای دل آرا باال آمد و رونگاه
 .نندی فرو بروم و آنھا مرا نبیکیتار

  
مگھ ! تب کنھی از خاطرخواھی کسمی بوددهیما ند!  شلوغش نکنخودیب: معترضانھ گفتھیمرض

 معرکھ ھم اری بشیآت...تو ھم چرت و پرت نگو ... کناردی رو بذارای مسخره بازنیبچھ ننھ ست ؟ ا
 فھمھ ینم!  تو ھپروتھنیا!  پسره نخوننی تو گوش ایانقدر الک... خورنی بھ در ھم نمنایا!نشو
 ...ھی چحشصال

  
 

 . رفترونیبھ دنبالش ب غرغرکنان ھیمرض. رفترونی گفت و از در بی محکمسی ارا ھدل
  

  خاطر من؟؟بھی تب کرده بود؟بھ خاطر کدامون
  

 از آن تمام ابراز شی تا پدیشا. شدمی مکتری نزدتی افتاد و من دو قدم بھ واقعی می بار اتفاقھر
 ینم. نبودکی و نزدی آنقدر جدمی برازدی ری من می کھ او ادعا داشت،فقط بھ پایعالقھ ھا و عشق

 بھ تی و واقعتی رنگ جدزی ھمھ چییحال گو. بود کھ بھ من داشتی درآمد حسشیاما انگار پ! دانم
 . گرفتیخود م

  
 و ھم از دمی ترسی شده بود و من ھم مانی مقابل چشمانم نمای پوششچی ھی و بانی عرتیواقع
 .  بودمجانزدهی ھدنشیفھم

 
زود دست و :تند و تند گفت.مادر بود.ستم کھ بھ درب اتاقم خورد،از خواب برخای با تقھ اصبح

 .می کم کمکشون کنھی دیبا.امروز مراسمھ.نیی پاایروت رو بشور ب
 
 

 ؟ی صبحانھ چم؟پسی ما مھمانشان نبودم؟مگری کنکمک
 
 

 کھ دامون دمیاز آن باال د. بھ صورتم بزنمی رفتم تا آبیی و بھ دستشودمی پوشرهی تی و شلواربلوز
 بھ ابروانش انداخت و راھش را کج یگرھ.وارد ساختمان شد و در ھمان لحظھ نگاھمان گره خورد

 . بود از مندهیرنج". کند مثالی خواست کم محلیم.کرد طرف اشپزخانھ
 
 
 را با شبی دی گذاشتھ بود و ماجراانی کھ دل آرا راز دل برادرش را با من در می ھمان لحظھ ااز

 . بودم،عالقھ ام بھ او دوچندان شده بوددهیم شن خودیگوشھا
 
 

آنقدر .بدود و التماسم کند. و او دنبالم بدودرمی بگشی دانستم چرا دوست داشتم خودم را برای نماما
 .کھ دل بھ اصطالح سنگ من نرم شود و با او مھربان شوم
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 یآن روز نم.واھد کرد سرزنشم خی دانستم مادر حسابیم. اما جرات نکردم عطر بزنمدمی مالکرم

 . خراب کنمشیخواستم حال خوشم را با غرولندھا
 
 
 دامون را در حال در آوردن دم،مادریبھ آشپزخانھ کھ سرک کش. حلوا مشامم را نوازش دادیبو

 جوابم را ییھر دو با خوشرو.سالم کردم.دل ارا در حال تفت دادن حلوا بود.دمیخرماھا از جعبھ د
 .دادند

 
 
 ی برادیبا...میریامروز ھمھ اس! گھیدخترم ببخش د: کوچک صبحانھ اشاره زدینیھ س خانم بریمن

 ...می اما چھ کنستی نیرسم مھمون نواز...می آماده کنراتیمراسم حلوا و خ
 
 

 ؟ی بودن؟خستھیی پایومدی نشبید:دی خندمی ارا بھ رودل
 
 
 . کنھیسرم درد م... کمھی...میتو فرودگاه معطل شد...آره:دی بھ قلبم دوجانیھ
 
 
 یبرات گل گاوزبون دم کنم؟سرت رو اروم م:دی کشرونی بنتی از کابی بزرگینی خانم سریمن

 ...کنھ
 
 

 ... شمیخودم خوب م...ممنون: تکان دادمی را بھ عالمت منفسرم
 
 

 آنکھ ی خوردم و براریبھ زور چند لقمھ نان و پن. و دخترش آمدند و مغز گردوھا را آوردندھیمرض
 و حسام و مادرم ھیراض.دمی بزرگ رساطیبھ ح. رفتمرونی نباشم،بشانی دست و پای از آن جلوشیب

مادرم بھ من . کردندی ھا را پر از حلوا می حوض نشستھ بودند و نان بستنکی تخت نزدیرو
ھ  حواسم بی چشمری دادم،زیھمانطور کھ کارم را انجام م. و کمک کنمنمی کرد کھ کنارش بنشرهاشا

 . فرو رفتھ بودنی قطره اب شده بود و بھ زمکیاما او مثل آنکھ . کنمدایدور و بر بود تا دامون را پ
 
 

 نشستھ بود کھ پشتش بھ ییدرست جا. و مشغول شدوستی ھم با دخترش ،گلناز،بھ جمع ما پھیمرض
 .دی آیمثل روز روشن بود کھ از من خوشش نم.من باشد

 
 

دامون . آن را باز کرد و داخل شدی کھ کسمی و مشغول بودمی بود نشستھاطی حی بھ درب ورودرو
 انگار پف شی چشمھاریز.ی برافروختھ و ناراضی نامرتب و صورتیی با موھاشانیپر.بود
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 ی شال مشکیچادرش را رو. وارد شدحی ملی درشت اندام با چھره ایبھ دنبالش دختر جوان.داشت
 شی بود و آرادهی کشی را کمشی چشمھاریز. رفتی بود و خرامان راه مانداختھ و مدلدارش شل

بھ خصوص با آن . نبودبایز.  چادر ھم مشخص بودری اش از زدهی مدلدار و اتو کشیمانتو.داشت
 . کلفت نامرتبشیابروھا

 
 

 یچرا شما زحمت م...دیخوش اومد...سالم: و دستش را بھ سمت مادر دراز کردستادی تخت امقابل
 د؟یکش
 
 

  بابا چطورن؟؟مامانیخوب... جانھیسالم سم:است از جا برخمادر
 
 

 تمام یفی من؟نامزد دامون؟لرزش خفبیرق!  بودنی اھیپس سم.امدیتنگ شد و باال ن. حبس شدنفسم
 تفاوت نشان یخودم را ب.دیی پای می چشمری را ززی داشت ھمھ چھیمرض.اندامم را در برگرفت

 . از لرزش دستانم کم نکردنیدادم اما ا
  

 .ادی نداشت زی منفیانرژ. و سبزه رو بودحیمل. شدمرهی را فشردم و در چشمانش خدستش
 
 
 د؟یخوب_
 
 
 ...دیخوش اومد...ممنون_
 
 
 ... یمرس_
 
 
 نشستم و خودم میدوباره سرجا. می کھ سرھم کنم و بھ او بگوامدی بھ ذھنم نیزی از آن چشی بگرید

 ی مگاری بود و سستادهی تراس این رودامو: سرم را نگاه کردمیباال.را مشغول نشان دادم
تازه سرفھ ھات خوب ! خاموش کن اون المذھبو: را سرش انداختشی صداھیمرض.دیکش
 رفت؟ ادتی شبوید...شده

 
 
 ! دونھی خدا مھی چگھی ددنشی کشگاریکلھ صبح س: لب گفتری بعد رو بھ ما زو
 
 

 ھ؟یگاریس:دی پرسی با کنجکاومادر
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! نکھی شده مثل اینطوری چند وقتھ انیا...دمی از دوبار ندشتریمن تا حاال ب! نھ: پوزخند زدھیمرض

 ...وگرنھ اھل دود نبود
 
 

  بابا بفھمھ! گھی کارھاشو بھ من نملی دلچوقتیھ: اش باز شدینی بی کرد و پره ھایظی اخم غلھیسم
 
 

 ... شھی مناراحت
 
 

بابا ...آره: آمد،گفتی کھ از تھ چاه در میی دوخت و با صداھی فروغش را بھ سمی چشمان بھیراض
 ... شدیاز تھران کھ اومد دود...ادی یاز دود خوشش نم

 
 

 "اصال! کند؟چھ حرفھای می آن ھم بھ تعداد انگشتان دست،آدم را دوددنی کشگاری س؟مگریدود
 
 
  افتاد؟ی دامون از بدو ورودمان گردن من می منفلی دانم چرا ھمھ مساینم
 
 

بالفاصلھ . نگاھمان در ھم گره خوردیلحظھ ا. شده بود بھ چشمانم از آن باالرهیخ. کردمنگاھش
 . لھ کرد و بھ داخل اتاقش رفتشی پاری را زگاریس
 
 

 من نکھیا. بودختھیاعصابم را بھ ھم ر!  را نداشتمدنشی دانم چرا چشم دینم. کنارمان نشستھیسم
 بود کھ نامزد ی نھ ماھنکھیا. کردی چشم،ناراحتم می اندام و تو و الغر بودم و او درشتزهیر

نکھ یا. کردی بودند،حالم را بد مدهی را لمس کرده بودند و بوسگریدامون شده بود و احتماال ھمد
 صورتش را یایزوا. کردی ام موانھی پسش زده،دھی و بعد سملیدامون او را دوست داشتھ ھمان اوا

آرام بود و . خوردی در چھره اش بھ چشم نمی ای نکتھ منفچی ھشیروھابھ جز اب.از نظر گذراندم
 . ھم بھتر از مندیشا.قابل قبول

 
 

 شود از دوست مانی کردنمان کنار ھم،پشسھی و مقادنی دامون با ددمی ترسیم. گرفتھ بودحرصم
 ...یی داشی رم پیمن م: رفتنییگلناز از جا بلند شد و از تخت پا.داشتنم

 
 

 تو مسجد؟با آقا حرف زدن واسھ دنی رو چھای صندلنیازش بپرس بب: بھ او سپردھیمرض
 ! شھ باھاش حرف زدیروضھ؟انقدر برزخھ کھ نم
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 . بودیدختر بانمک و کم حرف. آنکھ حرف بزند،از جا برخاست و داخل رفتی بگلناز

 
 

 . بخوابھ خواستیم... گھ اره ھمھ کارا رو کردنیم: کھ بازگشت گفتقھی از چند دقبعد
 
 
! یوا: آنھا را از دستش گرفتھیسم.دی ھستھ سر رسی بی خرماھای حاوی ھاینی خانم با سریمن

 !دی خستھ شدیلی چند وقتھ خنیشما ا... بھ مندیبد! خالھ
 
 
 یحق داشت آنقدر دست دست م... چقدر سخت بودچارهیکار دامون ب!!! عسل ھم کھ بودنیریش

 .کرد
 
 

 نییاز جا بلند شدم و بھ سرعت از تخت پا. آوردی فشار ممی معده ام بھ گلواتیمحتو. خوب نبودحالم
  شده؟یزی شده؟چواریرنگت چرا مثل گچ د:دمیدر راه بازگشت بھ اتاق،دل آرا را د.آمدم

 
 

 لب ریز. نشستھ بودندییرایحاج رضا با رادمان در پذ. کردمعتری را سرمی تکان دادم و قدمھایسر
 .تم دادم و باال رفیسالم

 
 
 ! مبارکت باشھ! نامزدت چھ نازه: زدمامکی پشی لجم برااز
 
 

 ی میکیاالن ! زود بگو: جواب دادمنباریا.دوباره زنگ زد. زنگ زد،جواب ندادممی گوشیرو
 !رسھ

 بھم ی احوالپرسی بھ جارم،توی می دارم مضمیمن مر! یلیخ! ی انصافی بیلیخ: گرفتھ بودشیصدا 
  اونورن؟ای؟کی زنی مھیکنا
 
 

 ... رضا و پدرت؟حاجیواسھ چ:گفتم
 
 
 !ی چیعنی کردم نامزد ی متی بود،حالیاگھ اونور خال: کردینی فنیف
 
 
 ؟ی کار کنی چی خواستیمثال م:دمی پرسی پرروگربا
 



 313 

 
 ... گمیبعدھا بھت م! ستی ننجایفعال جاش ا... گھیحاال د: حرص گفتبا
 ! رسھیتت بھ من نمدس... ستگھی دیکیھمون بھتر کھ نامزدت : گفتمیعصب 
 . و بعد قطع کردم 
 
 
 

 یگری متعلق بھ کس دیچقدر سخت بود آنکھ را کھ دوست دار. کنمھی خواست گری مدلم
 با او رو بھ رو شوم باالخره، دی آمده ام ،بازدی ی دانستم وقتیم. را نکرده بودمشینجایفکر ا.ینیبب

  ام رایگوش.از ھجوم بغض گلو درد گرفتھ بودم. انقدر ازاردھنده خواھد بودمی دانستم برایاما نم
 برود نیی تا بغضم پادمی کشقی زانوانم گذاشتم و چند نفس عمیسرم را رو. تختی کردم روپرتاب

 ی را تحمل کنم؟چطور مھی ھفتھ سمکی خواستم یچطور م. تا رسوا نشومفتدیو اشکم راه ن
 .نمی آن دو را با ھم نبگریکاش من د.ا ببرد ھتلتوانستم؟کاش حاج رضا ما ر

  
 ؟یینھال؟باال: زدمی صدانیی از آن پامادر

  
 ...نجامیا: آمدمرونی اتاق باز
  

 کمک ھی!  دختره بخور بخوابھنی گن ایاالن م! زشتھرونی بایھو؟بی یچرا رفت: پلھ ھا باال آمداز
 ... کنھینم
  

 ... کنھی کم سرم درد مھی...امی یم:گفتم
  

 ؟ی خوای قند م؟ابی شده؟خوبیچ: بودستادهی انیی آرا آن پادل
  

 ؟ی آری آب قند براش موانی لھی زحمت یب... فشارش افتادهنکھیمثل ا:دی خندشی بھ رومادر
  

 خلوت اطی حی مبھم حاج رضا و رادمان از توی گفتگویصدا. آرا بھ سرعت بھ آشپزخانھ رفتدل
جون ...بخور! ایب: و بھ دستم داددی را از دست دل ارا قاپوانی و لمادر رفت.دی رسیبھ گوش م

 !ستیرنگت بھ جا ن...یریبگ
  

حولھ ... ساختمونھیکی تو اون اد؟حمامی حالت جا بیری دوش بگھی ی خوایم: آرا اشاره کرددل
 بھت بدم؟

  
 . مھربان بود بر عکس خواھر بزرگترشچقدر

  
 دمی نوشی را موانی لاتیبعد رو بھ من کھ محتو... زمیزحمتت نشھ عز: گفتی با قدرشناسمادر
 . آدیحالت جا م.آب داغو رو سرت باز کن:گفت
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 کنم و ھی گرری دل سکی با خودم خلوت کنم و یی داشتم جالیخودم ھم تما. حرف اطاعت کردمیب
  بھتر از حمام خانھ رادمانھا؟ییچھ جا

  
 :رضا و رادمان،واضح شد صحبت حاج ی و در ھمان حال صدادمی اتاق خزبھ
  
 
 !ی حاجی سند و بھ نامم زدنکھیدستت درد نکنھ بابت ا_
  
 ؟ی کار کنی چی خوای خوره؟باالخره می می بھ چھ دردیلیپس فام...ی داراریاخت_
  
  نشده؟دای اونجا پیمستاجر برا_
  
 !نھ ھنوز_
  
 .می شدی در بھ در مستاجر نم،انقدریاگھ دامون ما رو قبول داشت_
  
 ... مسالھ ستمی نشدری بھ ری ی ھنوز از نظر مالنکھیا...ستیبحث اون ن_
  
 ی کنم و می می بند،قسطی دنگم کھ تو پولشو دادھیاون . کنمیمن کھ گفتم باھات حساب کتاب م_
خرج !  کھی دونیم. تونم االن بھت پول بدمی جوره نمچیھ.وهللا فعال دستم تنگھ. بھ حسابتزمیر
 ... کنمی مراسما کھ بگذره ان شا هللا جورش منیا...تاده گردن من دختره ھم افنیا
  
 ...بھم خبر بده حتما. معاملھ کردم پول الزممنیمنم زم...زودتر! فقط زودتر رادمان جان_
  
 ... برهی باشم،شب خوابم نمونی مدی بھ کسیوقت!  تختالتیخ! حتما_
  
 .مین ببی رو بھ شادگھیان شا هللا ھمد! ھی حرفا چنیا_
  
دامون ازمون جدا شد و بعد ھم کھ دامادم .. نبودی ما سال خوبیامسال کھ برا! بخوادیتا خدا چ_
 ... شدینطوریا

 !توکلت بھ خدا باشھ و بس. شھیدرست م! نفوس بد نزن _
 ی راه نماچھی آنکھ دامون را بھ خانھ درلی دلدی مقروض بود؟شایپس رادمان بھ حاج آقا اعتماد 

 . خواست آنھا قرضشان را نداده،خانھ را تصاحب کنندینم. بودنیداد،ھم
  
 

  و چھارستی بفصل
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 کھ رو بھ یاز درب دوم. اول رفتماطی را برداشتم و بھ سمت حرمی رو و زی کوچک و لباسھاحولھ

 ی با فرشھامنیاتاق نش. آمدی بھ نظر مزی ساده و تمزیھمھ چ. شد،وارد ساختمان شدمیراھرو باز م
 ی اھی مانند ادویعطر.دی رسی بھ مشام میعطر خاص. شده بودنیی نو،تزیھای رنگ و پشتیالک
 کھ بھ طبقھ باال یی پلھ ھاری زی نسبتا بزرگی دیال س. زنندی آن مھی شبیزی چای کھ در آش شبوخو

 تور و ی شدند با پرده ھای خلوت باز ماطی کھ رو بھ حییپنجره ھا. شده بودی رفت،جاسازیم
 اول کھ اطی کھ رو بھ حیی از پنجره ھایزییآفتاب کم جان پا. پوشانده شده بودی زرشکیواالنھا

 . بود خانھ شانیچقدر دوست داشتن. بوددهی در آن قرار داشت بھ درون تابوضح
  
 
 

ال تشکر کردم و از پلھ ھا با.ارهی گم برات حولھ بیبھ گلناز م.حمام باالست: شانھ ام زدی آرا رودل
 .رفتم

  
 
 

 یاصال احساس بد. کردھی ارامش را بھ جانم ھدزشی و تمدی سفیھای با کاشیمی بزرگ و قدحمام
 قرمز ھی چھارپایرو.امدی استفاده کنم،بدم نبھی غری از حمام عده انکھی دانم چرا از اینم.نداشتم

در . و سرم را با شامپو شستمدمی کشقیچند نفس عم. سرمیرنگ نشستم و دوش را باز کردم رو
 ...حولھ آوردم: گلناز تو آمدی بھ در خورد و صدای ضربھ انی حنیھم
 
 

 ی درب حمام بھ چشم می فقط صورتم از الکھی را بستم و پشت در قرار گرفتم ،طوردوش
 ! بفرما:گلناز حولھ را بھ طرفم گرفت.آمد
 
 

 درب ی پلھ جلوی را رومیپا. افتادنیو بھ زم و ھوا ماند نی زمانی کھ حولھ مرمشی بردم تا بگدست
 با حمام ی کھ فاصلھ کمی لحظھ دامون از اتاق کنارنیحمام گذاشتم و دوال شدم تا برش دارم،در ھم

 شتا بناگو. کردیمبھوت نگاھم م. خشکش زدیچشمش کھ بھ من افتاد،بر جا. آمدرونیداشت، ب
 . انداختنییسرش را پا.دی را بھ دندان گزشیسرخ شد و لب باال

  
 
 

 !ی وایا:  پشت در سنگر گرفتمدهی برنفس
 
 

 ...دیببخش: در بھ داخل دادی انداخت و حولھ را مچالھ کرد و از الشیی بھ دای نگاھگلناز
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خاک تو سرت :بعد شروع کردم خودم را سرزنش کردن. را گرفتم و در را بھ ھم زدم محکمحولھ
چقدر ! ی کھ دادی جلوش جوالن بدی شکلنی مونده بود کھ انتیھم! دی بودت کھ اونم ددهیند! نھال

 دختر نرگس یی بگھ دا؟برهی دختره بره لوت بده چنیحاال اگھ ا! یاطی احتیچقدر ب! یتو شل و ول
 لب ھیفقط کاف.  گن حرف راست رو از بچھ بشنوی مشھیھم!  ست کھ باشھ؟بچھی چدی رو دانومخ

 ! بھ حال آخرشی واگھی باشھ،دنیه؟روز اول سفرت ا ری ازت میی چھ آبروی دونیم. باز کنھ
 
 
 یم. آب بودسی خمیموھا. آمدمرونی و بدمی لباس پوشی زود خودم را شستم و ھول ھولکیلیخ

 از شی ماه پنیبا آنکھ ھم. مقابل چشم دامون نباشمگری بروم و درونیخواستم زودتر از آنجا ب
 ی مادی عشق زی وقتدیشا. دانم چرا آنقدر خجالت زده بودمی با او مراوده داشتم اما نمکینزد

 شتری کند چون بی شرم مشتریآدم از معشوقش ب.ردی گی بھ خود میگری رنگ دزی چھشود،ھم
 مشترک با او خود بھ ی اندهی شود و تصور آی تر متی با اھمشیچون ھر روز برا.دوستش دارد

 . شودی مقیخود عم
 
 
 خرما و حلوا بودند،رد ی ھاینی سنیی کھ مشغول تزیز کنار جمع زنان آمدم و ارونی بیی دمپابا

 ؟یچرا موھاتو خشک نکرد! ی خوریسرما م: مادر گفت.شدم
 
 
 ام را ینی ام خورد و بعد بیشانی و باد سرد،بھ پدمی توجھ بھ حرفش،در راھرو دویب

 حسام؟دامون کجا رفت؟:دی بلند پرسھیمرض.سوزاند
 
 

 ! رهیرفت تاج گلو بگ!  دونمیچھ م:  گفتی حوصلگی با بحسام
 
 
 را سوزانده می از دست و پای نگاه داغ دامون قسمتییگو. سوختیبدنم م.دمی را نشنشانی حرفھاھیبق

 .دی لرزیبدنم از سرما م. گرم رفتمی پتوری و زدمیدرون اتاق چپ.بود
بود کھ مادر سر  گرم نشده میھنوز چشمھا. کردم بخوابمیچشمانم را بر ھم گذاشتم و سع 

 . پاشو سشوار آوردم! پاشو موھاتو خشک کنم!  دختری خوریسرما م:دیرس
 
 را خشک کرد و بعد معجون من میمادر بھ زور موھا. توانستم چشمان تبدارم را باز نگھ دارمینم

 ! شھ بھ ھمھ مونیزھر م!  تو مسافرتی دیآخرش خودتو سرما م: را بھ من خوراندشیدر آورد
 
 

** 
 
 
 چشم امکھایدست بردم و بھ صفحھ پ. شدمداری بمھی بالش گذاشتھ بودم،نری کھ زلمی لرزش موبابا

 آره؟! یستیدل ارا گفت خوب ن:دوختم
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 ؟ی ایمسجد م:نوشت... سرما خوردم: کردمپیتا
 
 
 ن؟یی پای ایناھار م:نوشت. امی بدیبھتر بشم شا!  دونمینم: زور نوشتمبھ
 
 
 . آمیم...آره: بعدازظھر بودکی: سرم نگاه کردمی ساعت باالبھ
 
 

 .دوستت دارم... رهی نمادمیامروزو : کردپی تادوباره
 
 

 راست یشاد!  شدهفوری کی حسابدهی منو دنکھی ره؟البد از ای نمادشی کھ ی چیعنی. را ندادمجوابش
 ! کرباسندکی گفت ھمھ مردھا سر و تھ یم
 
 

 با رهی بلند و تیراھنیپ.دمی نامرتبم را برس کشیموھا. حاضر شوم ناھاری از جا بلند شدم تا برابعد
 . رفتمنیی بھ پا کردم و پای کلفتیجوراب شلوار

 
 

 . را تکان دادم؟سرمیبھتر شد:دیحاج رضا پرس.سالم کردم. نشستھ بودندزی سر مھمھ
 
 

نشستم و از گوشھ چشمم،نگاه مشتاق ! نجای انی بشایب: خانم جا باز کردری خودش و مننی بمادر
 ؟ی خوریچرا نم: مرغ بھ چنگال زده بودی کنار دستش نشستھ بود و تکھ اھیسم. زدمدیدامون را د

 
 

خداروشکر کھ بھ ھم . شدیحالم داشت بد م. قاشق برنج بھ دھان گذاشتکی نگفت و یزی چدامون
 . شده بودموانھیوگرنھ من کھ د! بودنددهینچسب

 
 

 !بدغذا! گھی دییبدغذا:محکمتر از قبل گفت دوباره
 
 
 نکنھ سرما داده خودشو؟...دهیچقدر رنگ دختر خانومتون پر: خانم بھ مادر گفتریمن
 
 

 !گھی شھ دی منی ھماطی دوئھ تو حی مسی خی با موھایوقت:دی برنج کشیری کفکمی برامادر
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 ! نی نازک نارنجایتھران!  ھواش سرد و خشکھزدی: مآبانھ گفتسی رئھیسم
 
 
دل ارا بالفاصلھ . او بھ من متلک انداختھ استنکھی از اامدیمادر خوشش ن. جواب دادن نداشتمینا

 ! نیلی سیآموکس!  تا گلوت چرک نکنھی بخورکیوتی بی انتدیبا:گفت
 
 

 ! ی بخری بردیبا! میتو خونھ کھ ندار: گفتھیمرض
 
 

 ! خودتم بخری؟برا داروخانھی ریدامون م: داد زدبای ارا تقردل
 
 

 ...باشھ:... گفتدهی بردهی و بھ سرفھ افتاد و صورتش قرمز شد،بردی دامون پری در گلولقمھ
 
 

  شد؟یچھ خبرتھ؟چ: با مشتدی پشتش کوبھیسم
 
 
الاقل . نداشتیی کند،ابای پنھانش نمنکھی دختر انگار کال با دامون مشکل داشت و از انیا

 . مد روز بودیھایاز آن ھارت و پورت. ھم بلد نبودیظاھرساز
 
 
برو ! دستتو بھش نزن:می بود بگوکینزد. شوموانھی خواستم دی مشتش بھ او خورده بود،منکھی ااز

 !غوی جغی جنیاونورتر بش
 
 

 .رهیحسام م! ضھیاون خودش مر: گفتی با لجبازھیمرض
 
 

 . کجاستدیآدرس بد.دیشما زحمت نکش...رمیمن م: رضا گفتحاج
 
 

 .ی فروشوهیبغل م.نھیی پاابونی خد،تویاز کوچھ کھ در اومد: زدغی جھیسم
 
 

 شما چرا؟... رهیدامون م:رادمان دخالت کرد. بودزی چقدر تشیصدا
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 !ای بری بگقھی دقھی بپر سر کوچھ یناھارتو خورد! حسام: با دھان پر گفتھیمرض

 .  گفتیحسام ھوم بلند 
 
 
  

 آنھا ی برای من انقدر ناگھانیضی دانست کھ چرا مرینم. متعجب شده بودی پاسگارنی از امادر
 .ھمھ شده است

  
 

 نفر من و نیاخر. رفترونی و بدی آخر حاج رضا از ھمھ زودتر برخاست و کتش را پوشسر
 توجھ بھ ی بھیسم. آمدی کوتاھش بند نمیسرفھ ھا.می بلند شدزی کھ از پشت ممیدامون بود

 ی ابوانی کھ رفت،لیوقت. در دار شدی خورده خورش در ظرفمی نی بشقابھا کردنیاو،مشغول خال
 ...یمرس: را گرفت و لبخند زدوانیانگشتانم را لمس کرد و ل. گرفتمشپر کردم و بھ طرف

  
 
 بود و ستادهیفقط رادمان بود کھ او ھم رو بھ پنجره بزرگ ا. نبودی دور و برم نگاه کردم،کسبھ

 .پشتش بھ ما بود
  
 ساالد را برداشتم و یظرف خال. دانستند،شک نکنندی نمکھی شدم تا کسانی زودتر از او دور مدیبا
  از
 

 دستھ شالم را گرفت و آرام ھی ثانکی کھ دراز شد و در عرض دمیدستش را د. گذشتمپشتش
 !نکن:دمی لب غرری و زدمی کشرونیبا شتاب دستھ را ب.دیبوس

  
 !خداروشکر! ود نبیکس.دمیی با ترس اطراف را پابعد

 . ام کم شدینی از سوزش گلو و بیقرصھا را کھ خوردم،اندک 
  

 بودم را بھ تن دهی خرشی کھ در کی بلندراھنیھمان پ.می شدی بھ مسجد رفتن آماده می کم براکم
 ھی ھستم و بھ سمکی شنکھیچقدر خوشحال بودم از ا. تردهی داد و کشیاندامم را الغر نشان م.کردم

 . سرمدنیدر لباس پوش
 یلیخ. گم شده بودمی و مجلسزی آن چادر تر و تمانی شدم،مرهی خنھیچادر را کھ سرم انداختم،در آ 
 قاب گرفتھ شده ی آمده بود و با چادر مشکرونی صورتم بنکھیاما از ا. آمدمی تر بھ نظر مزهیر

 نینددم،چیبھ آنھا کھ رس. بودندستادهی اول منتظرم ااطیحاج رضا و مادرم در ح. بودمیبود،راض
 مسجد و راه را دیایفقط دل ارا مانده بود کھ با ما ب. بزرگ کنار حوض بھ چشمم خوردگید

 ن؟ی چی برانایا: اشاره کردمگھایبا دست بھ د.نشانمان دھد
 یآوردن بسابن برا: سفت کردشی گلوری و زچاندیدل ارا چادرش را دور انگشتش صبابھ اش پ 

 ... و آش گندم بار بذارنی نذرمھی خوان قیم...وراتاسوعا عاش
 نجا؟یا:دمیپرس 
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 یتی جمعنی شھ غذا پخت با ای کھ نمنجایا... وسط شھرھیتو تک! نھ: جواب دادشیحاج رضا بھ جا 
 .کھ تو خانواده ست

  سابھ؟ی میحاال ک:مادر گفت 
 ! نھال مامان خانومینگ: دلم گفتمیتو 
 گی داره دیزی چی نذریھر سال ھر ک...ستی کار خانوما ننیا! پسرا: زدیدل ارا لبخند کمرنگ 
 ... سابھیم
  بسابن؟گی کنن دی نذر میعنی:با تعجب گفتم 
 یکی. کنھ تا حاجت روا بشھی می نذرھی یتو دھھ محرم ھر ک...گھیآره د:دیدل ارا با منظور خند 

 رو گھای کنھ دی ھم نذر میکی...ده کنھ الم ببنی نذر میکی... گوسفندیکی... کنھینذر شربت م
 ...بشوره

 ؟نذری چٍن؟نذری امام حسمھی قی برادی بشوگی خواست دینکند دامون ھم نذر داشت؟نکند او ھم م 
 ... دانستمی م؟کاشیک
  
 دامون نذر ندارد و آنوقت دلم دی بپرسم و دل ارا بگویزی چدمی ترسیم.دمی کلمھ نپرسکی گرید

 یحت.شی نذرھایحت. من باشدی برازشی خواست ھمھ چیدلم م.بشکند
  قلب...ذھنش...شیعاشق...شیدعاھا

 
 ! دانستمیم...خودخواه شده بودم. خواستمی روحش را ھم میحت...تمام جسمش...شیدستھا

  
چادرش را . زدی زنان نشستھ بود و زار متی رو بھ جمعھیراض. زنانھ مسجد شلوغ بودقسمت

 کنار دست ھیمرض. اش قرمز بودینی خانم بریمن.دی لرزی مشیانھ ھا سرش و شی بود رودهیکش
 عرض یبا دل آرا و مادر برا. بودیانگار عصب.دی جویمادرش نشستھ بود و گوشھ لبش را م

 تو خواھر ر؟مثالی دنقدری دال؟چرا ایکجا بود: با تشر و آھستھ گفتھیرضم.می جلو رفتتیتسل
 !ییصاحب عزا

  
 ھیاما راض. گفتمتی کردم و تسلی احوالپرسھیدورا دور با مرض. نگفتیزی کرد و چی ارا اخمدل

 !  راھی مرضیحت. نگھ داشتی و در آغوشش کمدیمادر اما ھمھ را بوس.دمیرا در آغوش کش
 

 آمده بود را ھل داد بھ رونی ام بی کھ از روسریی تکھ موم،مادری نشستھای صندلی رویوقت
 !یاه شدمثل م...ادی یچقدر چادر بھت م:عقب

  
 نی کند کھ مثل او باشم،ابی آنکھ مرا ترغیمادر فقط برا. دانستمیم. ھم خوب نشده بودمآنقدرھا

 دست و ری خورد و زی مزی کھ بلد نبودم چادر را سر کنم و مدام از سرم لیمن. زدیحرفھا را م
  باشم؟ی توانستم چادری زد،چطور می منمی کرد و زمی مری گمیپا
  

از وجنات و سکناتش معلوم بود،ثروتمند و استخواندار . نشستھی مودب کنار راضی بعد زنیکم
 .مادر زن دامون. شدم مادر اوستوست،مطمئنی کھ بھ او پھیسم.است

  
 . نھای و از من بھتر است دهی چھ پوشنمی بود ببھی حواسم بھ سر و وضع سمھمھ
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دلم .کندی و شمتی چقدر گرانقدی شد فھمیاز ھمان فاصلھ ھم م. کھ حرف نداشتندشیلباسھا
  دانم چرا؟ینم. کردمی دختر احساس کمبود منی کردم،در برابر ای میھر کار.گرفت

  
آنکس کھ مرا ... نگران بود،پدر بودمیآنکس کھ برا: خواندی اش میزدی نیری خوان با لھجھ شنوحھ

 ...روح و روان بود،پدر بود
  
 ما نی دم از بکی آه و کی کھ با یپدر. املھی پلھی شیپدر مظلوم و ب. پدر خودم افتادمادی درنگ یب

 و بعد می بھ گونھ ھادیرس. ختی ررونیب.نمیی شد از پلک پاریسرز.اشک در چشمانم جمع شد.رفت
 : خواند ھم سوزناک بودی منی امام حسی کھ مداح برایروضھ ا. کردسی صورتم را خیپھنا

  
 ... و کر بو بالبی غرنی و حسبیم حب و حربی سیبو
  

 یسرم داشت منفجر م. آوردندی ذھنم فشار مھی افکار مزاحم و ترس از دست دادن دامون،تمام
  شده نھال؟یچ:مادر با تعجب صورتم را باال گرفت.ھق ھقم بلند شد.شد

  
آنوقت تا . و صورتم را بھ سرش چسبانددی بھ سرم کشیدست...  یلیخ...دلم گرفتھ مامان! یچیھ:گفتم

 فرو یتمام بغضھا. کردمھی کھ گرفتارش شده بودم،گری سختطی خودم و شرای توانستم برایم
 سرم ی باالھیسم. شوھر خواھر دامون باال آوردمی ام را در مجلس عزامھیخورده و نصفھ ن

 ... حلوادییبفرما:ستادیا
  

جوان "  مرد نسبتاکی مجلس چھلم ی حلواگرید. رفتی نمنیی پامی از گلویزیچ. را تکان دادمسرم
 لبخند شی بھ روارم؟مادریدستمال ب: دلسوزانھ نگاھم کردھیسم. رفت از حلقوممی نمنییکھ اصال پا

 ی دستمال کاغذی جعبھ نوکی پوشم رفت و با کی شبیرق...ی رسوندتوی کھ خانومیاریب:زد
 ...بفرما:تبازگش

  
 بھ من سر زشی دختر ھمھ چنیچرا ا. و براقزیپاشنھ بلند بود و نوک ت: نگاه کردمشی کفشھابھ

  بود؟
 
 . ام را پاک کردمینی و بدمی کشرونی از دستمالھا را بیکی زور تشکر کردم و طلبکارانھ بھ
 
  

نرگس خانوم؟نھال چرا : گفتزشی تی کرد با آن صدای بود و نگاھم مستادهی باز اھیسم
 ارم؟ی بوهیاب مناراحتھ؟براش 

 
  

 واسھ شوھر تو اشک ؟دارمیفضول من! ی کار بھ کار من داریتو چ!اه: دلم بھ او ناسزا گفتمیتو
 خوب شد؟!ستی کھ مال من نزمی ریم
 
  



 322 

 امرزشی خدا بی باباادی نیقی...دل بچھ م گرفتھ...زمینھ عز: تکان دادی سرش را بھ آراممادر
 ...افتاده

 
  

 یباالخره ھمھ مون رفتن: گفتالی خی بھ سر و گردنش داد و بی زد و قری لبخند کمرنگھیسم
 ...دی بھم بگدی الزم داشتیزیچ!امرزتشونیخدا ب.میھست

 
  

 ی خواھد دلسوزیمعلوم نبود م. نگاه کردمتی ما کھ فاصلھ گرفت،رفتنش را با حرص و عصباناز
 ! مزهیب...می ھستیرفتنھمھ مون !  زدی دارد؟مثل مادربزرگھا حرف میگری قصد دایکند 

 
  

 !!!ستمی نریمن کھ بم!یری بمی تونی می تو اگھ خواستحاال
 
  

 بلند می شود از جاکی تا بھ ما نزددیچی مقابل پفی را آورد و از ردوهی ابمینی بعد کھ سیسر
 ...ستیحالم خوب ن... بخورمیی ھواھیرون،ی برمیمامان من م:شدم

 
  

 ...ادی یباد م! یمواظب باش خودتو سرما ند...برو: با تعجب نگاھم کردمادر
 
  

 بر تی عرض تسلی و بزرگ برااهی سیپارچھ ھا. شده بوددم،غروبی از مسجد کھ رسرونی ببھ
 ی ھم در پنجره باالنی حسای بزرگ و سبز یپرچمھا. بودندزانی آووارھای دیسر در مسجد و رو

 داشتم و یکاش آنقدر اعتقادات محکم.دی لحظھ دلم لرزکی. بودندمسجد رو بھ پشت بام نصب شده
ھر چند کھ خجالت . دلمازی نی خودش توسل کنم براز،بھی عزیدر آن روزھا و شبھا  توانستمیم
 . دعا کنمشی زندگیرانی مرد زندار و وکی داشتن یدم،برای کشیم
 
  

 دو بر درب مسجد تی عرض تسلی شده بودند و برانیی تزی مشکی کھ با ربانھادی سفی تاج گلھابھ
آن ھم از طرف ھمکاران !  تاج گل داشتکیمراسم ختم پدر من فقط . شدمرهیقرار گرفتھ بودند،خ

حاال . را نداشتمی وقت کسچیمن ھ.می را نداشتیکس.مردانھ خلوت بود و زنانھ ھم.محل کارش بود
 . کنمھی شانھ اش گری را رومیبسوزاند و بغضھا دل میبھ اندازه دامون خواھر نداشتم کھ برا ھم
 
  

چرا : مرا بھ خود اوردشیصدا.دلم بھ حال خودم سوخت. کس بودمی از ھمان اول من باصال
 ؟یینجایا

 
  

 . ھر دومونی شھ برای بد منھی بی میکیتو برو االن ! یچیھ: طرفشبرگشتم
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... آره: ام را با دستمال پاک کردمینیب! کھ ی دونیم.من بھ خواھرام گفتم! ننیبب:  را تکان دادسرش
  خاطر منھ؟؟بھی کنی مھی گری دارینطوریحاال چرا ا:دیخند

 
  
اگھ بھ خاطر ! گھیٍد بگو د: زدنھیدستش را بھ س... برو!تو رو خدا منو نخندون:دمی خندھی گرانیم

 . کنمی مدای پی راه حلھی شھیمن ھم...شھی گم درست میمنھ،کھ من م
 
  

 ؟یمثال چھ راه حل:گفتم
 
  

 !یدید!  گفتم بھ خاطر منھیدید: اوردنیی را پاشی بود قھقھھ بزند اما صداکینزد
 
  

 تفاوت نشان ی کردم خودم را بیاما سع. آنقدر راحت مچم را باز کرده بود،حرصم گرفتنکھی ااز
 .من رفتم... فکر کنی دوست داریتو ھر جور:دھم

 
  

 را باال بردم و می دستھازیمن ن. بودندستادهی آخر ای دعایھمھ برا. مسجد داخل شدمی از ورودبعد
 کھ ھنوز متعلق بھ کس یدامون. داشتن دامون دعا کنمی کھ برادمی کشیاز خدا خجالت م.ذکر گفتم

 ع توقمی از آن از خداشی شد بینم.مجبور بودم!  خواستم و بسریاز معبودم فقط خ. بودیگرید
 نکرده بودم و شرمسار ندشی خوشای برای کاریچون من تا بھ آن روز.داشتھ باشم کھ کمکم کند

 .درگاھش بودم
 
 

 کرد تا ی چشم چشم متی انبوه جمعانیحاج رضا در م. می آمدرونی کھ تمام شد ھمراه مادر بمجلس
 نی با ماشدیران باتا رستو. حسام ھستنیماش: کرد،بھ سرعت جلو آمدمانیدای پیوقت. کنددایما را پ

و   نشستھ بودابانی در کناره خیدی سفدیحسام پشت پرا.میمن و مادر بھ دنبالش روان شد.میبر
 نی و دختر و پسرش در عقب ماشھیم،مرضی کردنیسر کھ داخل ماش.مادرش ھم کنار دستش بود

 یخدا.دهی کھ ما را داوردی خودش نیاصال بھ رو.دی خندی مھی مرضیچشمھا. گرفتھ بودندیجا
 ... زد؟نکندی نمی کس از شوھر او حرفچی زن کجا بود؟چرا ھنیشوھر ا! من
 
 

 !  کھ پره رضانجایا: گفتی با ناراحتمادر
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 ی میتاکس... ندارهیرادیا... گفتنینطوریبھ من ا!  دونم وهللایچھ م: را باال دادشی رضا ابروحاج
 ی چھلم خشک و خالھی واسھ نجای امید اوممیدی ھمھ راھو از اونجا کوبنیا:دیمادر رنج. میریگ
  ذارن؟یحاالم ما رو قال م!
 
 

 یبھ دل م... شنونیم...سیھ... نرگسمسیھ: اش گذاشتینی بی رضا انگشت صبابھ اش را روحاج
 ...رنیگ
 
 

 داشتھ شتری ما رو بی ھوادیبا...می مھمونشونیما نا سالمت! رنیبگ: دست مرا محکم فشردمادر
 ... ولمون کنن بھ امون خدانکھیباشن،نھ ا

 
 
 بنده خداھا از ک،اونی و ترافتی جمعنیاما تو ا...ی گیشما درست م:دی کشیقی رضا نفس عمآقا

 .ایکوتاه ب. حواسشون صد جا باشھدیبا... کنن؟عزادارندای خوان مارو پیکجا م
 
 

 ...زهی خاطر تو کھ برام عزیفقط برا: چشمانش را مھربان کردمادر
 
 

 ...ییتاج سر ما: بھ لبخند شدلی لب شوھرش باال رفت و تبدگوشھ
 
 

 . شدمیحسود. دو عشقشان گل کندنی پر تردد،اابانی و خیوسط آن ھمھ شلوغ.می را کم داشتنیھم
 
 
 ...  دغدغھ ، آرام و عاشقانھ شانی بیبھ زندگ... مادرم بھ شوھرشبھ
 
 

 کرده جادی اکینھا،ترافی آمده بودند و ازدحام ماشرونی کھ از مسجد بیتیجمع.میستادی اابانی خکنار
 رد؟ی بگی تاکسمانی خواست برایدر آن وانفسا حاج رضا چطور م.بود

 
 

در .میھر سھ کالفھ بود.می سوارش شومی کھ بخواھامدی بھ نظرمان نی خالنی ماشمیستادی چھ اھر
 ! نجایا! نجای ایحاج: دست تکان دادمانی برایی آشنادی از سمند سفین،کسی حنیھم
 
 

خواستم جلو بروم کھ حاج رضا . دادیدامون دستش را تکان م:می سھ بھ طرف صدا سرچرخاندھر
 .می آی می جورھیما ...شما برو:دستش را باال برد
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 رمونی گنیم،ماشیستادی ھمھ وانی رضا؟ای گی میچ:دی توجھ بھ حرف شوھرش جلو دوی بمادر

 ...گھی دمی برایب! ومدین
 
 

 ؟یریکجا م! ستایوا! خانوم: گفتتی رضا با عصبانحاج
 
 

 .ادی ی نمرمونی گنیم،ماشیستیتا فردا صبحم وا! ایب: دست مرا بھ دنبالش کشاندمادر
 
 
 را باز کردم و درست پشت سر دامون نی را تند کردم و درب ماشمی خدا خواستھ قدمھااز

 د؟ی کنیچرا تعارف م...دییبفرما: دوباره سالم کردھیسم.نشستم
 مزاحمتون میگفت: بدن حاج رضا جمع کردری آن را از زھیمادر چادرش را بھ دندان گرفت و بق 

 ... دییشمام صاحب عزا...مینش
 

 ...ستی نی مھمون نوازھ؟رسمی حرفا چنیا: گفتی با لحن خاصدامون
 
  
 .دمی تند شد و چشمانم را از او دزدمینفسھا.می شد بھ چشمھارهی خنھی بعد در آو
 
  

  تو کوچھ؟ی رفتیواسھ چ...ی ری راھو اشتباه میدار: رو بھ دامون گفتھیسم
 
  

 . زنمی بر مونیم... رمی در مکی ترافنیدارم از! شما کارت نباشھ: نفسش را فرو خورددامون
 
  

 ... پشتم بھ شماستدیببخش: رو بھ ما برگشتھیسم
 
  

 .زمیگل پشت و رو نداره عز: گفتیی با خوشرومادر
 
  

 .فقط از نوع کاکتوسش!  گل بودھی سمواقعا
 
  

 پارک ی کرد و بھ دنبال جاادهیدامون ما را پ. نبودنی پارک ماشی براییم،جایدی رستوران کھ رسبھ
 نی بودند و بھ مدعوستادهیرادمان و حسام مقابل درب ا. زدی در رستوران موج متیجمع.رفت
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 بوفھ کی کھ نزدی شش نفره ازی و بھ سمت مدی جلو دوم،حسامیما کھ وارد شد. گفتندیخوشامد م
 . شما گرفتھی رو برانجایخالھ م ا.دییبفرما: کردمانیی داشت، راھنمادی بود و بھ کل سالن دالدسا
 
  

 مقتدرانھ و با اعتماد بھ یلی خھی سمزی میدر آنسو.می دورتر از بوفھ نشستی و مادر در فاصلھ امن
 دهیتمام حواسم بھ بھ آرنج و شانھ اش بود تا بھ بدن دامون کش.نفس خودش را کنار دامون کشاند

 انستم توینم.دمی کشی بھ راحتینفس! شد اما خط بدنش نھدهیی دامون سایشانھ اش بھ بازو.نشود
 .می نشستی میگری دی و جامی رفتیکاش م.دندی چسبی شد اگر بھ ھم میحالم بد م.نمیبب
 
  

کار خودت رو : گوشش آھستھ گفتری دست مادر را در دستش گرفت و ززی مری رضا از زحاج
نھ بھ جون :دی خندی مادر آھستھ و نخود؟ی کنی میچیاز فرمان شوھرت سرپ!  باالخرهیکرد
 خود واسھ...می خواست تو سرما بمونی کنھ؟دلم نمیچی جرات داره از فرمان شما سرپیک...یحاج

 ..ستیشما خوب ن
 
  

مادر در ! غصھ خوردم باز. شدانی و مرتبش نمادی سفی از دندانھافی ردکی و دی مادرم خندشوھر
 حرکات و رفتار نامزدش را ھم دی زور داشت کھ بایلیخ! بود و من دور افتاده از داموناریآغوش 
 طرف،دور بودن و متعلق نبودن کی میی داشتم؟ تنھاتیمگر من چقدر تحمل و ظرف. کردمیتحمل م

 از خود نشان دھم تا ی حرکتای بکنم ی خواست کاریدلم م. دامون ھم مرا تحت فشار گذاشتھ بودھب
 از او بشنوم کھ دلگرمتر از قبل ی حداقل باز ھم حرف عاشقانھ اایتوجھش بھ من جلب شود 

  زنده ماندنی برایھر بوتھ خار افتاده بودم و بھ ری گی مثال نزدنی در برھوتییآن روزھا گو.شوم
 .تشنھ بودم تشنھ بودن و ماندن. زدمی مچنگ

 
  

 می دونستینم. حسام جا نداشتنیماش...دیتورو خدا ببخش...سالم: آرا آمد و کنار دست من نشستدل
 د؟یبا دامون اومد...رهی با بابا نمھیمرض

 
  

 ینی بود ماشکی ترافنقدری کھ امیری بگی تاکسمی خواستیھ؟می حرفا چنیا... نھ: گفتی با دلخورمادر
 .می بود کھ با برادر شما اومدنیا.نبود سوارمون کنھ

 
  

 ھم با دو تا یاما مرض... دنبالتون گشتیلیحسام خ...شرمنده بھ خدا: کردیی آرا دوباره دلجودل
 ... پر بودنشی کرد،پشت ماشیبچھ سرگردون شده بود چون بابا داشت تاج گال رو جا بھ جا م

 
  

امروز تو ...نیشما بفرما بش...گھی دمی اومدی طورھی... نداره خانومیرادیا: رضا دخالت کردحاج
 ...دیمراسم خستھ شد
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 ی جورکی.محو من شده بود: خودم حس کردم،نگاھم را بھ او دوختمی نگاه دامون را روینیسنگ

 متوجھ من یکس. اطرافم رادمییبا نگاه پا.دی لرزی و مختی ری منیی کرد کھ دلم پاینگاھم م
خنده اش گرفت و بعد با دست . کرده باشمی پشت چشم نازک کردم تا دلبرشیمخصوصا برا.نبود

 ی نمکدان و فلفل پاش و جعبھ دستمال کاغذزی می آمد و روشخدمتی پکی.جمع کرد خنده اش را
 . و رفتدی چمانیبشقابھا و قاشق چنگالھا را برا.گذاشت 

 
  

 چھره اش ؟بھیزی ریبرام ساالد م:بشقابش را برداشت و بھ طرف دامون گرفت بالفاصلھ ھیسم
 حرف از جا بلند شد و بشقابش را یدامون ب. کردیطلبکارانھ دامون را نگاه م:نگاه کردم

 حاج رضا د؟یاری منم ساالد بی شھ برایم:دی ھوا از دھانم پری دانم چھ شد کھ از بینم.گرفت
مادر کھ در حال صحبت با دل آرا بود،با تعجب چشم غره .فت محکم گاز گررا لشیگوشھ سب

 نگاه مانی نگفت و تنھا بھ ھر دویزیدل آرا چ.دمی کشی خودم برات می گفتیم! زشتھ:رفت
 .جواب مادر را ندادم و شانھ باال انداختم.کرد

 
  

بشقاب را بھ طرفش ... دیبشقابتون بد: آوردشی آرام دستش را پیلی رفتار کرد و خیعی طبدامون
 . و پشت کرد بھ مادشیبالفاصلھ از دستم کش.گرفتم

  
ظرف . نواختی نامفھوم را می ضرب گرفتھ بود و آھنگزی می بلند و مرتبش روی با ناخنھاھیسم

 ختی خالل شده و گوجھ رجی من ھوی براشتری کھ دامون بدمی پر از ساالد شد و من دمانیھردو
 . دوست دارمیلی ساالد خی را روجیو دانست گوجھ و ھیچون م

  
 

 بناگوش دم،تای کششی را کھ برامیصدا. تشکر سھمش را گرفت و من با ناز تشکر کردمی بھیسم
چند زن کھ . از بستگانشان شدیکی با یسرخ شد و سرش را چرخاند بھ پشت و مشغول احوالپرس

 شده رهیپر از تمسخر بھ من خ یی بودند، با صورتھاختھی آوینی سنگیبھ دست و گردنشان طالھا
 کھ مشخص بود،مادرش است پچ ی گوش زنخی آنھا بود کھ بنی بیدختر جوان. بھ رورو بودند از

نکند آنھا ھم .رفتارشان کالفھ ام کرده بود.دندی خندی زد و بعد با ھم می کرد و بھ من اشاره میپچ م
  دوست دارد؟شی خواھد و من را بھ جای را نمھی دانستند کھ دامون سمیم
  
 
 
مادر ... اعصابمو خرد کردن!  خندنی رو بھ رو چقدر می خانومانیا! مامان: گوش مادر گفتمریز

 مھی ظھر عاشورا کھ مراسم نخل و خیاومدن بمونن برا.از تفت اومدن...نانی ایالیفام:آھستھ گفت
 ! نکن؟نگاشونی دارنای کار بھ ایتو چ.ست

 ! کم بود،آنھا ھم اضافھ شدند بھ اوھیمرض! آن ھمھ شانس کرد با ی بھ من رحم مدیخدا با 
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 یمن زرد م:مظلومانھ گفتم. گذاشت کنار دستمتی ھا را کھ اوردند،دامون اسپرانوشابھ
 شھیتو کھ ھم:دی خواست بگوی مدیشا. اما منصرف شددی بگویزیدھان باز کرد تا چ.یمرس...خورم
 ؟ی کنی خودتو لوس منجایا!!!ی خوردی متیاسپرا

نوشابھ !  خوامیمن دلستر م: بلند گفتی با صدازی از آنطرف مھیسم. عوض کردمینوشابھ را برا 
 ...ری بگمویبرام دلستر ل! دامون... شمیچاق م... خورمینم
  
 

 ...ھر دو قند داره.ھر دوش چاق کننده ست!  جونھیوا؟سم: آرا معترضانھ گفتدل
  

 خودم برم؟ ھمھ از رفتارش ای ی آریم: دستور داد توجھ بھ حرف او دوباره بھ نامزدشی بھیسم
 .دمی گفت کھ نفھمیزی لب چری و خواھرش زدندیلب بھ دھان گز

  
 تندش تی کرد و شخصی متی او مقابل ھمھ قھرمان قلب مرا اذی بردم وقتی دانم چرا لذت مینم

 ی دلم عروس شدم و دری کرد، من خرسندتر می اشتباه مشتریھر چقدر او ب.دی کشیرا بھ رخ م
 .برپا بود

  
بد . بزنمنی سر بھ ماشھی رم یمن م:  از جا بلند شد اورند،دامونی غذا را بیسھای از آنکھ دقبل
 !  وقت بھش نزده باشنھی گذاشتمش ییجا
 

 ی نمرونشی بنگیوگرنھ از پارک! خدا رحم کرد بنز اس نداره: با تمسخر گفتھی دور شد،سمیوقت
 !  حرفھا رو ندارهنی کھ ای سمند فکستنھی!آورد

 
 کرد نلرزد ی می کھ سعییبعد با صدا. زد یرگی خوشرنگش بھ تی آرا برافروختھ شد و چشمھادل

  کنھ؟ی متتی اذیلیخ...ی از برادر من خستھ شدنکھیمثل ا:رد،گفتیو رنگ خشم بھ خود نگ
  
 

 مواظبش نقدری من کھ رف فور داره،ای گم مگھ؟بابایبد م: را باال دادشی ابروکی لجباز دخترک
 !  ھستنی کھ استین
 

 یمال و منال آنچنان!  جونھی بود سمنیداداش من از اولش ھم:دی رنجشی آرا از حاضر جوابدل
 ؟یچرا قبولش کرد...نداشت

  
فقط !  دوننیھمھ م...ی دونیخودتم خوب م! گھیشد د...من قبولش نکردم: خونسرد جواب دادیلیخ

 ... نگفتمیزی خالھ و بابام چیبھ خاطر گل رو
  

 و ختمش دیصلوات بفرست!  بابایا: را گرفتانھیحاج رضا م.دی کشی مکی باری داشت بھ جاھاکار
 ...سر سفره... تو مجلس عزاستیدرست ن... خانومادیکن
  

 ی الکیزایسر چ! ره نداتیخوب...دی صلوات بفرستھی...دخترا: دنبالھ حرف شوھرش را گرفتمادر
 ...دی کنی بحث میواسھ چ
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 ! جستمی زنانھ سود می دعواکی بودم کھ از ثیچقدر خب. بند نبودمی صندلی روی خوشحالاز
  

 آنکھ یمادر برا. اش آمدبرهی ویصدا.دیز،لرزی می بود و روفمی کھ در کلمی ھمان لحظھ موبادر
 د؟ی بود لرزی چنیوا؟ا:توجھ ھمھ را بھ سمت خودش معطوف کند تا قائلھ ختم شود،گفت

  
 ... فرستھی برام جوک میشاد...لمھیموبا:گفتم

  
  نوشتھ؟ی چمینی مام بخون ببیخوب برا: آرنج بھ دستم زدبا
  
 
 یادر چقدر بھت مچ:دمی دامون را دغامی را باز کردم و در کمال تعجب پامکھای ناچار صندوق پبھ
دلم واسھ اون ...رمی دستتو بگکی لحظھ ھم کھ شده از نزدھی واسھ ی خوام حتیم...ی خالھ قزادی

 ...موقعھا تنگ شده
  
 خودم ی انداختم و چشمان مشتاق ھمھ را روفمی را داخل کلیموبا. ترس بالفاصلھ پاکش کردمبا
 .قابل گفتن نبود... شد بخونمینم! دیببخش:دمی دخکوبیم
  
 

 . باشھ بعدا ازت بپرسمادمی: لبخند زدمادر
  

 ... بودهیری کھ خبر خشاالیا: رضا گفتحاج
  

 ساالدش را با ی ھم روھیسم. کمرنگ زدی نکرد و فقط لبخندیچون اظھار نظر. بوددهی آرا فھمدل
ھر چقدر ھم . لحظھ بھ قد بلندش حسادت کردمکی. پر کرده بود و مشغول خوردن بودونزیسس ما

 . آمدی بھ چشم نمچوقتی شد،ھیکھ چاق م
  
 

ھر چھ . لب بھ غذا نزد بھ نشانھ اعتراضھی بعد کھ او بازگشت،غذا را آورده بودند اما سمقھی دقچند
 !ساالد خوردم اشتھام کور شده! تشکر: نخوردیزیتعارفش کردند،چ

  
 

 ؟ی کنیتعارف م...بخور: آن گذاشتی کباب روی و تکھ ادینج کش برشی برای آخر دامون کمسر
 ...ادی ی رستوران خوشم نمنی ایمن از کبابا... خورمیگفتم کھ نم:اما او باز امتناع کرد

  
 ی او سر مسالھ ای وقتدی کشی غذا مشیچرا برا. گرفتمیداشتم آتش م.رمی خواستم از حسادت بمیم

 شد؟آن ی آنقدر لوس و خودخواه مدی باھی در آورد؟چرا سمی خواست بازینامھم لج کرده بود و م
  کھ خودش آن را بھ پا کرده بود؟یھم سر قائلھ ا
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 براتون د؟بگمی کم و کسر نداریزیچ...دیخوش اومد: آمدزمانی خانم ھنگام صرف غذا سر مریمن
 ارن؟یجوجھ ب

  
 ...دیخودتونو زحمت ند...ھی عالیھمھ چ!  نھ تورو خدایوا: گفتیی با خوشرومادر

  
 ...شما نگران نباش...من ھستم! مامان:  آھستھ گفتدخترش

  
 شی و بچھ ھاھی دامون،مرضنی خودش کرد و ماشنی کھ تمام شد،حسام بھ زور ما را سوار ماششام

 خودم در لی توانستم آزادانھ رفتار کنم و بھ میکاش م. شدمریدلگ. دادیرا در خود جا
 ی فاصلھ بود و نمنمانیچقدر ب. در چشمشندازمی و چشم بنمی پشت سرش بنشنش،درستیماش

 . در ھم و برھم بودزیچقدر ھمھ چ.دانستم
ھر چھ کھ . درست شود و من بھ مقصودم برسمزی کشد کھ ھمھ چی دانستم چقدر طول مینم 

 ! و بسدی طلبی موبیبود،صبر ا
  

  و پنجستی بفصل
  

 و اهی سیبر سر در خانھ ھا پارچھ ھا. بودنددهی گرد مرگ پاشیی را گوزدیشھر . تاسوعا بودشب
دل من ھم .زی بود ھمھ چریچھ دلگ. بودزانی ،آونبی زای اصغر و ی علای و نی حسای یپرچمھا

 رفتھ ھیی صفایدھای مرکز خردنی دی با مادر برایھمان بعدازظھر. گرفتھ بودی از ھر روزشتریب
با آنکھ . دامون بودشیمن تمام حواسم پ.می و خانواده اش بخریی دای برامیدی دیم تا اگر سوغاتیبود

 پا بھ خانھ شان گذاشتھ بودم،وابستھ ترش شده بودم ی از وقتییگو. ھم دلتنگش بودمدمش،بازی دیم
 .و او بھ واسطھ خانواده اش از من دورتر شده بود

  
 یضی مرنیا.دیای بدی خریا برااو ھم زکام بود و نتوانست با م. شده بودضی روز،دل آرا ھم مرآن

از .کانشانی از نزدیکی اتی با رادمان رفتھ بود ھیحاج. کرده بودتیاز دامون بھ ھمھ ما سرا
 ما معطل دیمخصوصا اگر مجبور شود بھ خاطر خر. آمدی و شلوغ خوشش نمکی پر ترافیجاھا

 . ھمھ سر و صدا و دودآن شود در
  

من و مادر . دادی می چای کوچکاتیم،ھیدیچیکوچھ پ کھ بھ درون ی راه بازگشت با تاکسدر
 یمقابل درب بزرگ آھن. بھماندیچسب"  و انصافامیدی و نوشمی را گرفتیسردمان شده بود،ھر دو چا

 کھ بر سر در یالمپ. شلوغ بوداطیح. باز کردمانیحسام درب را برا.می و زنگ را فشردمیستادیا
 . روشن کندی کرده بودند،نتوانستھ بود، آنجا را بھ درستروشن اطیح
  

 ھی نبود،لب پاشوصی قابل تشخشانی چھره ھایکی پوش،کھ در تاراهی مرد و پسر جوان سچند
 رد و ی،متلکی حرفزی رزی ری باال بود و گاھشانیسر و صدا. بزرگ بودندیگھایمشغول شستن د

 سرد باال زده بود و لب ی را در آن ھواشی و پاچھ ھانھایحسام ھم آست.دندی خندی کردند و میبدل م
 . گرفتھ بودگھای دی بود و شلنگ را روستادهیحوض ا

  
 . مردانھ داشتند آن شبی سابگی دمراسم
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 یبرامون حرف در م!  ھای رو تماشا کننای ای نستیوا...ایزود دنبالم ب: گوشم گفتری زمادر
 .من رفتم...ارن

  
 حوض و نی کھ بی از راھری مثل شصتدھای خرسھی بھ جمعشان گفت و با کیدی خستھ نباشاو

 دی دی تا جلودمی دوبایمن ھم دنبالش تقر. دوم رفتاطی برگ بود گذشت و بھ طرف حی بیدرختھا
 ری کردم،چادرم زی و درختھا و آنھا گذر مگھای دنی کھ داشتم از بیدر ھمان لحظھ ا.پسرھا نباشم

اما خودم را .فتمی بگھای از دیکی بود کھ با سر داخل بیعنقر. خوردمی کرد و سکندرری گمیپا
 ی نوک کفشم بھ لبھ سنگفرش کف گرفت و علنباری شوم در جا کھ ازی خمیکنترل کردم و خواستم ن

 . شدمنیرغم مقاومتم نقش زم
  
 کھ یاما جوانک. ھم سکوت کردندھیبق. را باال نبردندشانی خنده زدند اما صداری زی دو نفر پقیکی

 یستیبلد ن...  خوردنیخالھ سوسکھ زم...یآخ: گفتنشانی زد، از بی ذوق می دورگھ اش تویصدا
 یپھلو و آرنجم ھم درد م. دردناک از جا بلند شدمییبا زانو!  خوب نکنیچادر سرت کن

 ...ییوا:کرد
  

 بھ دختر مردم ی نداررتیتو غ! رمارزھ: بم دامون آرام اما با تشر گفتی صداھی از ثانی کسردر
 ؟ی ندازیمتلک م

  
 تا حاال ناموس یاصال از ک! مگھ ناموس توئھ؟بھ تو چھھ؟حاالیچ: گفتی دو رگھ با پرروئیصدا

 ! جمع کن کھ ھر روز در مغازه پسرعموشھھیی ؟ تو برو نامزدتو از صفای شدرتیپرست و با غ
  

 ...ستی جاش ننجایا!  صداتو ببریعل: را باال بردشی صداحسام
  

 تو دی کبک سرتونو کردد،مثلیپس کجا جاشھ؟چشماتونو بست! برو بابا: را باال بردشی صداجوانک
 ...ننی بیچشم دارن م.ستنیمردم گوسفند کھ ن! برف

  
 ی اتاقھای کھ تنھا نور پنجره ھاکی تاری آنھا فاصلھ گرفتم و لرزان خودم را بھ داخل راھرواز

حسام بھ .ختیقلبم ر. شد آن شبیباز داشت قائلھ درست م. کرد، کشاندمی روشن می آن را اندکباال
 نی اھی زاغ سایدوره افتاد! دونھی خودش می کس؟ھریاقا تو چھ کاره مردم: دامون جواب دادیجا

 ؟ی زنیو اونو چوب م
  
 

 !  بچھ پررونیی پاارمیگم شو تا نزدم فکتو ب! رونیگم شو ب:دی غردامون
 
 : پسرھا وساطت کردندھیبق
  

 ... بابای خیب_ 
  

 ! ول کن داداش من_ 
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 ! ھانیستی کن نن،ولی نکنسیامشب شما دو تا تا دھن ھمو سرو_
  
 ... دونھی خودش میھر کس... باز چاک دھنشو باز کردهیعل! گھی گھ دیراست م_
  
 ...مخش تاب داره!  گھی می فھمھ چینم... وجب بچھ ستھی نیا...ایدامون تو کوتاه ب_
  
  زنھ؟ی پشت دختر مردم زر مفت میواسھ چ! غلط کرده_
  

 قھی ی اھی کھ سادمی زد،بھ وضوح دی کھ سوسو ماطی نور کمرنگ المپ سردر حری زیکی تاردر
 . کنندشانی سر آن دو تا از ھم جداختندی رھیبق.دی صورتش کوبی را گرفت و توگری دھیسا

  
 کھ مقابل حوض ی تختی دامون را کشان کشان تا روگری حسام و دو نفر ددمی کھ دقت کردم دخوب

 ی اون باباھ؟االنی چای بازوونھی دنیا... کوچکترهیلیاون از تو خ! ولش کن پسر:بود،آوردند
 ...ایتو کوتاه ب!  کنھ ھای در خونھ تون شر درست مادی یقلچماقش م

  
 کردند،آرامش ی می را کھ سعگری دو نفر دی داد و دستھای حسام را بھ عقب ھل می عصبدامون

مگھ تو ... خونھیپشت سر ما لغز م... اول شروع کرد؟اون دھنشو باز کردیک: زدیکنند پس م
 . پشت لبش سبز شده،واسھ من ھار شدهلی مثقال سبھی بچھ؟ یخالھ زنک

  
 افتھ ی پس منھی ببریاالن مامان من! بسھ! تورو خدا...ییدا...ییدا: آب بھ صورتش زدی مشتحسام

 ! ھا
 

  شده؟دامون؟یچ! خاک بھ سرم:دی با چادرش گلدارش لخ لخ کنان از راه رسھیمرض
  

 ! یچیھ!  خالھیچیھ: او را بھ آرامش دعوت کردحسام
 

بذار :دی سر دامون رسی باالھیمرض.رونی نام را بردند بی پسرک علگری موقع،چند جوان دھمان
  چنگت زده؟اون پسره؟یک!  خدا مرگم بدهیوا!  صورتتونمیبب
  
 ...شھیخوب م...ستی نیزیچ: از آن دو مرد جوان گفتیکی
  

 یھمون عل! نمی ببشھ؟واستای رو خوب می چی دعوا کردن؟چیواسھ چ: ول کن ماجرا نبودھیمرض
 ؟یه بود؟اره؟پسر اعظم خانوم؟آخھ سر چ

  
  بخرم؟یخانھ شبانھ روز برم از داروای خالھ؟می دارنیبتاد: طفره رفتحسام

  
بھ !یشلوغش نکن مرض... موضوع مردونھ بودھی!  نشدهیزیچ: را پس زدھی دست مرضدامون

 ... ھای نگنایبابا ا
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 ھم بھ دو از راھرو گذشتم و خودم را داخل ساختمان اط،منی پسرھا کھ برگشتند بھ حھیبق
 برگ ھی سمگری آنکھ دیخوشحال برا.ھم خوشحال بودم و ھم ناراحت.نفسم بند آمده بود.انداختم
 کھ از او داده بودند،خلع سالح شده بود در مقابل ی در دست نداشت و با راپورتیبرنده ا

 . شده بودی زخمھی خاطر دفاع از من و سم دامون کتک خورده بود و بھنکھی ازناراحت ا.من
  

 ی ترمھ رو برانیا:  دادی خانم مری را نشان دل آرا و منشیدھای سالن کھ شدم،مادر داشت خرداخل
 ھی... بستنیخوبن؟مغازه ھا داشتن م... خانواده برادرمی برانمیا...دمی خرگھی سال دنیسفره ھفت س

 ...دی برم خردی باگھینوبت د
  
 
 ... منم اومدم باھاتوندی شاگھیدفعھ د... بپوشنیمبارک باشھ ان شا هللا بھ شاد:م لبخند زد خانریمن
  
 

  دختر؟دهیچرا رنگت پر: خانم بودری صورت من شد،مندی کھ متوجھ رنگ سفی کسنیاول
  

  شده مگھ؟ی؟چیکجا بود: آورده باشد،گفتادی انگار کھ تازه مرا بھ مادر
 .دی دورونی بپرسد بیزی آنکھ چیدل ارا ب. مبل ولو شده بودمیرو 
  
 
 
 

 !سوراخم کھ شده! ؟اوای خوردنیھ؟زمیچادرت چرا خاک:دی را مالمی شانھ ھامادر
  

 ... خوردمنی بد زمیلیخ... کنھیزانوم در م...آره: انداختمی را از سرم در آوردم و بھ کنارچادر
  

 خانم ریچشمان من. نگفتیزیاما چ. برافروختھ داخل آمدیا ساعت دل ارا با چھره می از نبعد
  کجاست؟دن؟دامونیچی شده دل آرا؟پسرا باز بھ ھم پیچ:منتظر بود

  
 ؟یبھتر:دیبعد رو بھ من پرس! نھ مامان جان:  آرا سرش را تکان داددل

  
 ختھ؟ھان؟ی صورتت بھم ریپس تو واسھ چ:اوردی کم نمادرش

  
با سر رفتم ... پامری چادر گرفت زیکیتو تار...خوبم: خانم را پرت کنم گفتمری آنکھ حواس منیبرا

 !گایتو د
  

 خواد یپس فردا م. کنتشی کم تقوھی! نرگس جانفھی ضعیلیدخترت خ: خانم رو بھ مادر گفتریمن
 ... مونھ واسشی کھ جون و پر نمینطوری کنھ،بزاد،ایشوھر دار

  
 خانوم ریمن...ادی یبھ موقعش از پسش بر م:امدی غرضش خوشش نی از حرف دلسوزانھ و بمادر
 .جون
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 . کندزی دامون را برده بود بھ اتاق خودش تا سر و صورتش را تمھیمرض

  
منو دست کم ...درد ندارم !  نبود کھیزیچ: بھتره؟ جواب داد؟زخمتیخوب: فرستادمامکی پشیبرا

 .ستمی سوسول ن؟انقدرامیگرفت
  

 ! ھر جا الزم باشھ: نوشتعی سر؟ی کنی دعوا مادیز: کردمپی تاشیبرا
 

من ...نمتی بی مدونیفردا تو م... ھم الزم بودیلیخ! آره: امشب الزم بود؟ نوشتیعنی: نوشتمشیبرا
 !ریشبت بخ... رم اونجای مھیزودتر از بق

  
 . بزندی آن شب حرفی خواھد در مورد ماجرای از آن نمشی آنکھ بیعنی نی او
  

 و دستھ عزاداران اتی ھی مارش عزای و خنک چشم کھ بر ھم گذاشتم،صدازیرختخواب تم یرو
 . آمدند خانھ شانی رادمان از ھتل مدی جدیفردا مھمانھا.دی رسیبود کھ بھ گوش م

  
 و ظھر ی مراسم نخل گرداندنی دی برامی زدی مرونی خوب کھ از ھمان اول صبح از خانھ بچھ

 . خانھ سر کنمکی تازه وارد در ی مجبور نبودم با مھمانھاگریعاشورا و من د
  

*** 
  

ھمھ خود . زدی آشنا در خانھ رادمانھا موج می و جوشم،جنبیصبح کھ برخاست. عاشورا بودروز
 مراسم ی زود برایلی دانستم دامون صبح خیم. کردندی آماده می مراسم نخل گرداندنی دیرا برا

 . مراسمش معروف بودزدی شھر گری دنیادی منی کھ بیدانیم. رفتھ استرچخماقی امدانیبھ م
  

روتو سفت !  ھایعطر نزن: دادیاز صبح زود بھ اتاقم آمده بود و دستور م. داشتجانی ھمادر
اونجا ! حواست بھ من باشھ. شبی نکنھ مثل دری پات گری باال تا زری چادرتو بگیدستھ ھا...ریبگ

 .گوشھ چادرمو بچسب...می اگھ دنبال ھم نباشمی شی ماد،گمی ی متی و جمعشھیانقدر شلوغ م
  

 ھم با دختر و ھیمرض.ختی ری نداشت و مدام در اتاق خودش بود و اشک می کھ حال خوبھیراض
دل آرا و . رفتھ بودی زننھی سی تماشای ،برانی مجاھددانی می اش حوالییپسرش بھ خانھ دختر دا

 کرده  عالم برنج نذرھی:ستادی ااطی اسپند دود کرد و کنار درب حمانی خانم براریمن.حسام آماده بودند
 ! تو آشزنی دادم اونجا بریدون،می منیری دونستم میاگھ م!  سر کوچھاتیبودم،دادم ھ

  
 ی زندگزدیمگھ دفعھ اولتھ؟.. کننی ھفتھ قبل جمع مھیاونا نذوراتو از ! مادر من:دی آرا خنددل

تازه نذر نذره ... کننی ذارن بعدم ظھر عاشورا پخش می گندمو از شب قبلش بار م؟آشینکرد
 ... و اونجا ندارهنجایا! گھید
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نذر ... گھیان شا هللا سال د... چسبھ واالی مشتریاونجا بھم ب: توجھ بھ حرف او گفتی بمادرش
 یامسال سال بد...هری سر بگنای ایعتی با شرشیکردم زودتر دامونم سر و ھمسردار بشھ و عروس

 . عقب افتاده،شگون ندارهشونیم،عروسیعزادار شد...بود
  

 بھ ھم گره زی ھمھ چشان؟چقدری عروسیشان؟برایمادرش نذر کرده بود برا!  منیوا.دی لرزبدنم
 ! خورد پشت سرھمیم
  
 

 بھ ھی؟سمی داشتھ باشی عروسنی خواد ھمچیواقعا تو دلت م! مامان: آرا چشمانش را گشاد کرددل
 ! خورهیدرد دامون نم

 بھ ی دختر؟پس کی گی می چگھیتو د! بسم هللا: سرمان گرفتیمادرش با تعجب منقل را باال 
  خوره؟یدردش م

  
 
 !!!من: می خواستم بگویم
  

ھر دوشون .ستی نی راض؟خودشمینی بیمگھ رفتاراشو نم: آرا اھستھ سر در گوش مادرش کرددل
 ... شھ دو نفرو بھم رسوندیبھ زور کھ نم...گناه دارن

  
 نای؟ای سادگنی بھ ھم بخوره؟بھ ھمیعنی! خدا منو مرگ بده: مشتش را مقابل دھانش گرفتمادرش

 . شھی میزیآبرور. ھم بودهی رویاسمشون از بچگ
  

 .ستی حرفھا ننی ای جانجایاالن ا...می زنیبعدا حرف م: با چشم و ابرو بھ من اشاره کردبعد
  

 !نگو نھ... خورهی بھ ما نمھی اخالق سمیدیخودتم د:وجھ بھ حرفش گفت تی اما بدخترش
  

 یبعد از عروس...ھی اما دختر خوبزهی کم تند و تھی...اون کھ آره: دوباره بھ من اشاره زدمادرش
 ...شھیدرست م

  
 . کاره ماندمھی آمدن مادر و حاج رضا صحبتھا نبا
  

 ریی توانست اخالق و ذات آدمھا را ھم تغی کرد؟واقعا ازدواج می کردن معجزه می عروسمگر
 دھد؟

  
 

تمام .دی وزی می بود و باد نسبتا سردی ابرمھی نزدی یھوا. تماشا آمده بودندی برایادی زتیجمع
حسام بھ ناچار در . بستھ بودندتی جمعمی عظلی و خادی زکی ترافلی دلدان،بھی منشعب بھ میراھھا

 اهیھمھ خانھ ھا س.می رفتی اصلدانی بھ طرف مادهیاطراف پارک کرد و ما پ ی از کوچھ ھایکی
مادر مچ دست حاج . کرده بودمیکی را با مادر میقدمھا. و تار بودرهیانگار آسمان ھم ت.پوش بودند

 شکل ی بزرگ برگده،نخلی نرسدانیبھ م. شدمی مدهیرضا را نگھ داشتھ بود من ھم بھ دنبالشان کش
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 آوسختھ ھ برھنیرھایبرق شمش. شدداری و زنگولھ پوشانده شده بود از دور پداهی سیکھ با پارچھ ھا
 برنداشتھ نی زمی بود و از رونی زمی ھنوز روشی ھاھیپا. بوددایاز نخل،از ھمان فاصلھ ھم پ

 گرداگرد ی عزاداریدستھ ھا.می جلوتر برومی بود کھ جز چند قدم نتوانستادی آنقدر زتیجمع.بودنش
 نجایا...نییایب: راه را باز کردمانی براتی جمعانیحسام از م. زدندی منھی و سدندیخ چرینخل م
 .میدی سفت و سختشان لولی و بدنھاتی جمعانی و ممیبھ دنبالش روان شد...  شھی مدهیبھتر د

  
 

 دامون کجاست؟:از ھمانجا داد زد. آمدی آرا از پشت سرم مدل
  

 !  گفت نذر داره،تو دستھ ستیم: گفتحسام
 

 مانند سرزنش و یزیچ. در نگاھش بودیزیچ: شدرهی آن برگشت و بھ چشمانم خکی رضا حاج
 .دمی سفت گرفتم و نگاھم را دزدمی گلوریچادرم را ز. اندازندی خرابکار می کھ بھ آدمھاینگاھ

  
 برد و بر یش را باال م بلند گرزشی مرد جوان ریوقت.دی کوبی کوبش طبل با ضربان قلبم میصدا
 .دی کشی مری ام تنھید،سی کوبیآن م

  
 ستادی پنجھ ایحسام رو. خواندندی زدند و نوحھ می مریزنج".ابوالفضل" ای گفتند و یم" نی حسای"

 ... اونجاستییدا! ناھاشیا:و سر چرخاند
  

 . بلند شدممی ھم رو پنجھ ھا؟منیدی آفری شد مرا قد بلند می چھ مایخدا! دی رسی نمقدم
  
 
کوش؟کجاست؟ کھ دل آرا سرم را با دو دستش گرفت و چرخاند بھ طرف :می خواستم بگویم

 ش؟یدید!اوناھاش: گوشم زمزمھ کردری گفتند و زی منی حسای کھ دور نخل ی زناننھی ستیجمع
 ... زنھی منھیداره س

  
 تر یسمت نخل ھر لحظھ خال باز شده بود و بھ تی جمعنی کھ خود بھ خود از بی راھانی از منگاھم

 ...میمن ماندم تنھا بر جا.مردم محو شدند. و سبز شدندی ھا آبنھی پس زمکبارهیبھ . شددهی شد کشیم
  
 

 صادقھ و ییایرو. بودمای در روییگو...مانند خواب. در آب شناور شدی بھ آنزی چھمھ
 نھی سانی شد مریماند و اس. باالامدینفسم ن. شدندنی ھا سنگھیثان. از رفتنستادیزمان بازا.شگرف

 گذر کردن ی کھ برایمثل نھر. من باز گذاشتھ بوددی دی راه را براییانگار نور کم سو.ام
 . گسترده شده بودمی پاری شکافتھ بود و خشک شده بود و زانی م،ازیمردم

  
 

شتش را قاب  اش اندام نسبتا دریکاپشن و شلوار مشک. بلندشی با تھ رمرخشی نی قفل شد رونگاھم
 دانستم کھ یم. اشنھی سی را روگری کمرش گذاشتھ بود و دست دیدست چپش را رو.گرفتھ بود

 ...ٍخود خود من. من استی جاراھنشی بھ پکی ،نزدی ھمان کاپشن مشکری دست راستش،زریز
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 نفوذ کرد و پوست صورتش را لمس کرد انگار،سر باال گرفت و با چشم جستجو نگاھم

 .بعد نگاه من پر از اشک شد. کردمیداینگاھش پ.کرد
  
 
 ...امدیعلمدار ن...امدیعلمدار ن...امدیعلمدار ن: دی اش اشاره زد و محکمتر کوبنھی انگشتانش بھ سبا
  

 ی مھی داشت گردیشا. و صورتش را رو بھ آسمان گرفتدی کشیقی را فشرد،نفس عمشیپلکھا
 . دانمینم...کرد

  
 

 ای: دستھ چادرمی رودندی فرو چکزد،ی بار در طول مسافرتم بھ نی چندمی برامیاشکھا
 شانھ ام را یدست.در خودم جمع شدم. نشستی دار و کند در گوشم متمیر... ابوالفضلای...ابوالفضل

 ! نکنھیگر... شھیدرست م:فشرد
 ... نبودیی صداگریو بعد د 
  شن؟ی مردم دارن رد مینی بیمکھ نم! برو اونورتر خانوم: از پشت ھولم دادیکس 
  

 خروشانتر از قبل شد و راه اھپوشی ستینھر جمع. شدمدهی کشرونی بمیبای پر شور و زیای دناز
 ... حال و زمانیدر کابوس جار.من ھم گم شدم.دامون گم شد. بستھ شدھی از ثانی در کسرینوران

  
 

*** 
  

 ! مامان! مامان:صدا زدم .ر شد عزادار بزرگتتی برداشتند،حلقھ جمعنی بزرگ را کھ از زمنخل
 

 ...نجامیا! نجامیا: بود،سربرگرداندستادهی پشت بھ من امادرم
  

 دفتر و دی خریمثل ھمان وقتھا کھ پدر زنده بود و با ھم برا.میھای کودکدم،مثلی چادرش چسببھ
نھا ت. داشتمی کوچکم نگھ می و من محکم گوشھ چادرش را با مشتھامی رفتی بھ بازار میمدادرنگ

 ی مسی و خنیی آمدند پایم. شدندی مھار نممیاشکھا. گم شوم مثل آن وقتھادمی ترسیم.شده بودم
 ... پھنھ صورتم راکردند

  
 

.  بوددهی پررونی ام بنھیقلبم از س. دندی کوبی گفتند و می منی حسای. شدی دوباره تکرار مزی چھمھ
 ینگاه خصمانھ حاج رضا اعتماد.  و تار بودرهی و تیآسمان ابر. چادرم را باال گرفتمیدستھ ھا

! اونجاست: دادیدامون کجاست؟ حسام دست تکان م: دل آرا در گوشمیصدا. منی اشکھایرو
 .تو دستھ ست... نخلھردو

  
 

 ...میبر...میبر...ستیحالم خوب ن:دمی را از پشت در آغوش کشمادر
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 چرخاندند و بعد بھ دانیدور دور م نخل را سھ کلی ھی قویمردھا. برخاستنی و خاک از زمگرد
 . گذاشتندنیزم

 سرخ و سبز پوشانده شده بود،وسط یچند شتر کھ بدنشان با پاالنھا و زنگولھ و کالف و پارچھ ھا 
 زانی آونی خونیبھ کجاوه ھا سکھ و پارچھ ھا. بوددی سبز و سفی کجاوه ھاشانیرو. بودنددانیم

 یتمیبا ر: گرفتھ و خش دار بودشینوحھ خوان صدا.دندی کوبیطبل زنھا ھنوز بر قلب من م. بود
 ... جاننیحس... جانمنیحس...ظھر عاشوراست: خواندی و آرام مدهیکش

 . مردم گوش فلک را کر کرده بودی عزاداریصدا 
 محال ی آن روز،پر از آرزوھادی کھ شایظھر.نی کرد از آن ظھر خونمیجدا.دیمادر دستم را کش 

 .بود
  
 

 دو قابلمھ مانی بود،براشانی سرکوچھ کھ آشنااتیاز ھ. بوددهیچی در خانھ رادمان پی نذرمھی قعطر
 ییرای تازه وارد درپذیمھمانھا.میپشت سر دل آرا وارد ساختمان شد. آورده بودندمھیبزرگ ق

  بودم کنار دست مادرش نشستھدهی کھ در رستوران دیدختر جوان. کردندینشستھ بودند و پچ پچ م
 ی نقص می و ببای نکرده بود،اما صورتش زشی آرانکھیبا ا. داشتی ادهیچشمان سبز و کش.بود

آن . رادمانھا بودی و دست و پالیچقدر دختر در فک و فام.شییبای شد بھ زمیبھ وضوح حسود.نمود
 خانم کھ الی لھ،دختری ابرو و مژه مثل نعمی بیربرنجھاینھ از آن ش.ی درست و حسابیھم دخترھا

 ! لج در آور بودندصوالا
  
 
مادر ھمانطور با چادر .می کردیدورادور سالم و احوالپرس. احترامی ادای جا بلند شدند برااز

 ھست شھی شما ھمریذکر خ: خانم بھ حرف در آمدبای زم،ی کھ شدییرایپذ.من ھم.مقابلشان نشست
  ؟نھ؟گھی ددیتھران...نرگس خانوم

  
 

 . از خودتونھیخوب.... شمایلطف دار...بلھ: لبخند زدمادر
  

آنقدر نگاھم کرد کھ مجبور شدم . کردیساکت و متفکر مرا نگاه م. زدی الم تا کام حرف نمدخترش
 ی کرد چون تھران زندگی فکر مدیشا.اما ول کن نبود. لبخند بزنم تا دست از سرم برداردشیبھ رو

سر   کھ پشتیی حرفھانیاز ھم! امی مامانشی تیبچھ ننھ و ت!  دانمی چھ مای کنم بھ او سرترم یم
 ... شھی زنند ھمی مھایتھران

 
 

 نجا؟ی اای تو تھران بھتره یزندگ:دی پرسدوباره
  

مردمانشم .ھی ھم شھر آرومزدی.می ھستیما کھ راض... بھ آدمش دارهیبستگ...واال: جا خوردمادر
 .نی مھمون نواز و آرومیآدمھا
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 دوست نداشت در جمع آنھا ادی دانم چرا زینم. رفترونی تعارف کرد و بی ارا بھ ھمھ مان چادل
 .شانیچون از ھمان اول کار روترش کرده بود برا.ندیبنش

  
 ...خداروشکر! نبودشیدایپ! ی بود حسابی خالھی سمیجا

  
 خواد اونجا تجارت یشوھرم م... تھرانمیای بمی خوایاما ما م...دیسرور:دی تازه وارد خندمھمان

 . ھم عاشق تھرانھیکین. حجره ش تو بازارو سپرده بھ مایشوھر خواھرم رفتھ دوب.کنھ
  
 .یچھ اسم پر عشوه و ملوس...یکین
  

 زد؟ی ومدنیآقاتون ن:دی نگفت فقط پرسیزی چمادر
  
 م،فعالی گردیفردا شب ما ھم بر م.کار داشتن. بودن ،برگشتننجای اشبیاز پر! چرا : خانم گفتبایز

 ...می خانمریکھ مزاحم من
  

 اریاخت:دی کرد،از جا پری را تماشا میکی خانم کھ تا آن لحظھ ساکت نشستھ بود و نریمن
 . ھمھ بازهیدر خونھ ما بھ رو...خونھ خودتونھ...دیدار

  
 ...دی سر ما جا داریرو: گفتزی خانم اغراق آمبایز
  
 خکوبمی می بر جایکی آنھا تعارف تکھ پاره کنند،من از جا بلند شدم کھ سوال کنجکاوانھ مادر نتا

 دختر خانوم قصد ازدواج ندارن؟نامزد دارن؟:کرد
  

 ! باشھی قسمت چمینیتا بب...ستی نیفعال کھ خبر:امدی او خوشش نی از فضولمادر
  

 ... بھترهیھ،زودتر شوھرش بد خواھونیاگر کس...باالخره دختر مال مردمھ: زدپوزخند
  

 ؟نامزدن؟یدختر شما چ: کردیشدستی پمادر
  

 "... خواد درس بخونھ فعالیم! نھ: تفاوت جواب دادی بزن
  

 دست آنھا یانگار رو.دندی پرسی از شوھر کردنم مدهی جالب بود،ھمھ سوال اول بھ دوم نکشچقدر
 !مانده بودم من

  
 

!  بھ خدافھی ھمھ وجنات و سکنات ھنوز ازدواج نکرده؟حنی ابا: در ترکشش را رھا کردری تمادر
 . رفتی شوھر می داشت،زودیی بر و روھی یاون موقعھا ھر ک

  
 حرف مادر،دھانش بستھ شده نیبا ا. نگفتیزی چگری شد و دلی متمانیی ،بھ پابای صورت زیاجزا
 .بود
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 . نشدی بفرستد،خبریغامی پمیھر چقدر منتظر ماندم تا برا.امدی ناھار ھم نی برادامون

  
 بروند رونی ببانی شام غری خواستند برایھمھ م.دی شد و شب از راه فرا رسکی زود تاریلی خھوا

 نکھیھم. مراسمھا نداشتمنجوری ای برایمن اما حال و حوصلھ درست و حساب.و شمع روشن کنند
 . کردیدامون نبود،خستھ و کالفھ ام م

  
از خدا . خواست در خانھ بماندیرما خورده بود و مثل آنکھ مس. نداشتی آرا ھم حال خوبدل

 . کفش کردم کھ در خانھ با دل آرا بمانمکی را در میخواستھ،پا
  

 .زدی از دوستانش در یکی حاج رضا ھم کھ از ھمان اول غروب،کم شده بود با رفتنش بھ خانھ شر
  

 . رفتندرونی از خانھ بھی سفارشات الزم را کرد و با بقمادر
  

 حملھ ور شدم و شماره اش را لمی موبای بستھ شدن در کھ آمد،بھ طرف گوشیصدا
  تو؟ییالو؟دامون؟کجا:گرفتم

  
 ...امی یم...ھستم: خش دار و خستھ بودشیصدا

  
 ؟یی صبح کجا؟ازی آی میک:دمینال
  

 ؟یی ا؟خونھییکجا: گفتآرام
  

 . زنھیدلم شور م.مییبا دل آرا تنھا...آره:گفتم
  

 . آمیم...نگران نباش: گفتفقط
  

 رم اونور نماز بخونم و قرصمو بخورم یمن م: خواست نماز بخواندی آرا وضو گرفتھ بود و مدل
 . صدام کنی داشتیکار. خستھ میلیخ.و بخوابم

  
 .برو استراحت کن!باشھ: چمباتمھ زدملی کاناپھ استیرو

  
 .یخودینگران شده بودم ب. زدی دلم شور مباز

کاش با مادرم . لحظھ ترس برم داشتکی. شبیکیآن ھم در آن تار.در آن خانھ درندشت تنھا بودم 
 خواستم دوباره بھ دامون زنگ بزنم،اما یم. بودمدهیتا بھ حال آنقدر از تنھا بودن نترس.رفتھ بودم

 .  پشت تلفندی رسی مشتاق بھ نظر نمادیچون ز. رفتیدست و دلم نم
 
 

 ی ساختمان بعدمنی دوم بھ راھرو رفتم و داخل نشاطی با ترس و لرز از ح ودمی پوشی گرملباس
 .شدم
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 دل آرا؟...دل آرا:صدا زدم. آرام بود و در سکونزی چھمھ
 
  

نخواستم . بوددهیخواب.دمی سرک کشنییبھ اتاق پا.دمی ترسی داشتم می جدی جدگرید.امدی نی جواباما
 .ھ ننھ و ترسو ام فکر کند کھ من بچدیگفتم نبا. کنمدارشیب
 
  

 من حمام ی آمد وقترونیآن روز از کدام اتاق ب.از پلھ ھا باال رفتم . دامون را کردی ھوادلم
گوچک :دمی بھ اتاقش سرک کشنی پاورچنیپاورچ. باز بودمھیدربش ن...یاز اتاق کنار! بودم؟آھان

 کی آن ی کھ رویری تحرزی کوچک و میبا کتابخانھ ا. و سادهکنفرهی یتخت.و جمع و جور بود
 . مارک لنووو بودپلپتا
 
  

 . نداشتی آنجا ھمخوانی وسط اتاق افتاده بود کھ اصال با فضای نقلچھیقال
 
  

 چقدر آشنا شیعطر لباسھا:دست انداختم و آن را باز کردم. باز بودمھین. بھ کمدش افتادچشمم
 راھنی تختش نشستم با پیرو. بوددهی و اتوکشزیتم. را برداشتم و لمس کردمشیراھنھای از پیکی.بود

 . شده بودزی عزمیصاحبش چقدر برا" رایاخ.دی و سفیچھارخانھ آب
 
  

درب تراس را آرام باز کردم و دوال .دی بھ گوش رساطی از حی زنانھ ای بعد ،ناگھان صداھی ثانچند
 .شدم

 
  

 منو اهی زاغ سی چیبرا! خوب کردم! رفتم! آره: بودصی بھ وضوح قابل تشخھی سمزی تیصدا
 ؟ی زنیچوب م

 
  

 مردم پشت سرمون ی خوایم...ی کردجایشما ب: شدکی کھ خود دامون بود بھ او نزدی مردھیسا
 یمنو نم... بھ فکر من و خانواده م باشیستیبھ فکر خودت ن! ی ما رو بردیحرف بزنن؟آبرو

 ...زیاما آبرومو نر! بھ درک!  ندارهیبی عچی ھ،یخوا
 
  

 دی اختالف نداشت،االن زن سعراثیبابام اگھ با عموم سر ارث و م...اشتباه کردم:د زی مغی جھیسم
 !نھ نامزد تو...بودم
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 ی نملی دلنیاما ا!  خوامیمنم تو رو نم...ی خوایتو منو نم! ھی سمنیبب: انگشتش را باال برددامون
 راحت یلی خمی تونیم...یھمھ جا جار بزن! کھ ھمھ بفھمنی و بوق و کرنا برداریفتیشھ دوره ب
 ؟یدیفھم...ی و بچھ بازینھ با لوس باز! مثل دو تا آدم عاقل...میتمومش کن

 
  

 شھر ؟ھمھیری اون دختره رو بگی بری با من بھم بزنی خوایھ؟میچ: آوردنیی را پاشی صداھیسم
 ...دنیفھم

 
  

 مثل تو یا کسبعدم بخوام ازدواج کنم،ب! رمی گی رو نمیکس" من فعال: خشمناکش باال رفتیصدا
 ...ستمی کھ ن؟کوری کنی می اس ام اس بازدی با سعی دونم،مدام داری نمیفکر کرد!ستین
 
  

 یاونم منو م...می بودی ھمبازی و من از بچگدیسع!  ھم دلت بخوادیلیخ:دی با تمسخر خندھیسم
 . خوامیچون تو رو نم... نداره باھاش حرف بزنمیبی عچیاالنم ھ.خواد

 
  

زھره !  بھ خدادمی خواب پرن؟ازی پری ھا بھ ھم موونھی دنیچھ خبره؟چرا مثل ا: دل آرا آمدیصدا
 .ترک شدم

 
  

 ... آوردنریمنو ساده گ... کنمی خانوم روشن منی ای با بابافمویمن فردا تکل: رو بھ او گفتدامون
 
  

 می برنیایب... بھ خدادنیم ھا فھھیھمسا! دی داد و قال نکننقدریا! خوب داداشلھیخ: آرا دخالت کرددل
 ...تو
 
  

 : و گوش چسباندمدمی پاگرد پلھ ھا خزیاز تراس رو. سھ داخل شدندھر
 
  
 ...رمی خوام بمیم! بسھ... کشمی نمگھیبھ خدا د...بھ خدا خستھ شدم_
 
  
 ... شھی کھ درست نمھیبا گر!  جانھی نکن سمھیگر_
 
  
  کار کنم؟ی چی گیآخھ تو م_
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 ...رتی غی ،بھم بگن بننتی باھاش ھره کره کن،ببدیفقط برو در مغازه سع! نگنیانقدر ننگ_
 
  
 گھی ھمددی بگنی شما دو تا؟مثل دو تا آدم بالغ برنی چھ طرز حرف زدنھ؟مگھ بچھ انیا! دامون!اه_

 !نی خوایرو نم
 
  
 ...ارم،تمومھی بدویاسم سع. ستلھیبدپ... کشھیآقام منو م... شھینم... شھینم_
 
  
 نی داره؟شما دو تا ھم ادی بھ تو و سعی خواد حل بشھ؟چھ ربطی می مشکل بابات و عموت کنیا_

 ...دی قول و قرار و سنت شدی سرھی یوسط قربون
 
  
 ... کنھی کھ داره کار خودشو منیا! نوی کردن نھ ایمنو قربون_
 
  
 دختره نی ایھای عشوه خرکیفکر کرد...ی شدیی تھران،ھوای؟رفتی کنینکھ تو کار خودتو نم_

 زه؟ی ری اور و اطوار منم؟براتی بیرو نم
 
  
 ....نیبزنم ھمچ! درست حرف بزن! درست حرف بزن_
 .  باالتر رفتھی سمھی گریصدا 
 
 .ی نبودینطوریتو کھ ا! داداش_
 
  
 یبعد پشت سر ھمھ حرف م!  کنمی گھ خوب میراست راست تو چشمم م!  کنھ دالی ممیعصب_

 .زنھ
 
  
 . رفتیوگرنھ آبرومون م... حرفا رونی است،بشنوهی ننجایخدا رحم کرد اون ا_
 
  
 خانوم درست کرده،ھمھ مضحکمون نی کھ ای فضاحتنیبا ا... برامون نموندهیی آبروگھید_

 ...کردن
 
  
 ؟یعتی شری من حرف بزنم با آقای خوایم_
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تا ... زنمیخودم حرف م: پلھ فرش شده آمدی روشی قدمھای شد و بعد صداکتری دامون نزدیصدا_

 ...وگرنھ... اوضاع رو درست کنمدیتھران نرفتم با
 
  

چون مرا . گرفتم کھ خودم را از پاگرد عقب بکشممی تصمری دیلیخ. من ثابت ماندی رونگاھش
بعد با دست ! سیھ: اش گذاشتینی بی کھ انگشتش را رومی بگویزیدھان باز کردم تا چ.دید
 ...برو...برو:ره زد اشاگرشید
 
  

 . عقب رفتم و خودم را کنار درب حمام کشاندمعقب
 
  

 ...اونجا: اتاقش اشاره کردبھ
 
  

 . خوام بخوابمیم...من خستھ م! دال: بلند گفتی داخل آمد و با صدابعد
 
  

 ؟ی کنی کار می چنجایتو ا:واری داد بھ دھیتک.می را کھ پشت سرش بست،با ھم تنھا شددر
 
  

 ش؟ی برداریادگاری ی خواستیم: تخت افتاده بودی کھ روراھنشی نگاھش افتاد بھ پبعد
 
  

  گفت پشت سر من؟ی میچ! دی با ھم چپھی سمنیچقدر تو و ا! چھ حرفھا:گفتم
 
  

پسر عموش عرضھ . گھی میزی چھیاون االن تحت فشاره ...ولش کن!یچیھ: را بھ عقب زدسرش
برداشتن بھ زور نامزد من کردنش و اونم االن ... ھم داشتنی جلو،اختالفات خانوادگادینداشتھ ب

 ؟یدیھمھ حرفامونو شن! ھی پاطیقاط
 
  

 زد؟ی گذره یخوش م: نشسترشی تحرزی و پشت مدی کشیقینفس عم. را تکان دادمسرم
 
  

 ! ھر روزی دعوا مرافعھ ھانیبا ا! گھی گذره دیم...ستیبد ن: تختش نشستمیرو
 
  

 ! ھینصفش بھ خاطر جنابعال:دیخند
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 ! گردن من نندازتویاختالفات خانوادگ! کم دروغ بگو:گفتم
  خورد و باعث حرف شد؟نی زمیاون شب ک: شدکمیاز جا بلند شد نزد 
 
  

 . کار کنم؟چادرم بلند بودیخوب چ: عقب خم شدمبھ
 
  

 ! دختر خوبی کردیجمعش م: آمدکترینزد
 
  

 ...تا حاال چادر سرم نکرده بودم. تونستمینم: تختش چمباتمھ زدمی رورفتم
 
  

 ... کننیتمر!ی چادر سر کندیبا! من از حاال گفتھ باشم: لبھ تخت نشستیرو
 
  
 ی چادر سر کنم و روز خواستگاردی گفت بای مافھی و قپی محمدرضا افتادم کھ با آن تی حرفھاادی

 ؟ی تا حاال تو مومن شدیاز ک!  کنمینم: کردعمیضا
 
  

 .و بعد دستم را گرفت!  حاالنیاز ھم: تخت کشاندیرفم برگشت و خودش را رو طبھ
 
  

 !دست بھ من نزن:ستادمی جا بلند شدم و از کمند دستانش فرار کردم و ااز
 
  

 چرا اونوقت؟: کرد،گفتی را مشتاقانھ نگاه ممی تخت نشستھ بود و سرتا پای کھ روھمانطور
 
  

 ...گناه داره! بانھیدوما شام غر...یاوال کھ تو ھنوز متعھد: گفتم
 
  

 !دعا کن حاال حاالھا دستم بھت نرسھ...باشھ: را بھ نشانھ استفھام تکان دادسرش
 
  
 ...انی یاالن ھمھ م...نیی خوام برم پایم: گفتمی حوصلگی ببا
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ا  ری شده اچی و بستھ کادوپدی کشرونیآن را ب. کمدش رفتنیی پای جا برخاست و بھ طرف کشواز
 اد؟ی ی خوشت منیبب.دمی خرنجای برات از ھمنویا: آوردرونیب
 
  

 ! کردبشی دامون دست در جنیباالخره ا!  عجبچھ
 
  
چرا زحمت : و بھ او مجال لمس کردن انگشتانم را ندادمدمی بستھ را از دستش قاپی خوشحالبا

 ...ی؟مرسیدیکش
 
  

 بود و فی باز با دامن کوتاه کھ جنس پارچھ اش لطقھی پشت باز و ییموی تاپ لکی. کردمبازش
 ... کوتاھھیلیاما خ...چقدر خوشگلھ: آمدرونی انداخت،بیخودش را م

 
  

 ش؟ی بپوشی کی جلوی خوایمگھ م:ختی را بھ چانھ اش آودستش
 
  

 ! زهیچ...یلیخ... بپوشمنوی کشم ای مامانمم خجالت میجلو! خوب باالخره: ام را باال اندختمشانھ
 
 

 ...ی من بپوشی برادی فقط بانویھ؟بازه؟ای چیلیخ: اش را جمع کردخنده
 
  

  واسھ تو بپوشم؟دی بای چیبرا! پوشمشی نمچوقتیھ: تفاوت گفتمی در دلم آب کردند اما بقند
 کھ وارد خانھ شان شدم و یاصال از ھمان روز!  کرده بودریی نگاھم کرد،رنگ نگاھش تغرهیخ 
 ، طنتی از شییرگھ ھا.مثل قبلترھا نبود. بودگری جور دکی.شده بود نگاھش بھ من خاص دمشید

 او ی کھ فقط در چشمھایحس. شناختمش ھنوزی کھ نمیحس. آمدی تند در آن بھ چشم میتمنا و حس
 ی بھ خودش میلی شبھا مادرم خی بعضی وقتی دوبار در چشمان حاجیکی ھم دی و شادم بودهید

 .  کردی می دلبرشی و برایرس
 
 

 .من ازت توقع نداشتم...بھ ھر حال ممنون:دمی را دزدنگاھم
  

 نھال؟: جلو آمددوباره
  

 !نیی خوام برم پایم...بگو:دمی ترسی ممی نداشتم بھ صورتش نگاه کنم،چون تنھا بودجرات
 !نگام کن: چانھ ام زد و صورتم را باال آوردریدست ز 
ه کرد و انگشتانم را چنگ زد،تقال کردم تا ولم از فرصت استفاد. چانھ ام کندمریانگشتانش را از ز 

 ... وقتھی... سختتر از قبل شدهیلی خطمیشرا:کند اما دستش باال آمد و محکم مچ دستم را نگھ داشت
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 ؟ی وقت چھی: چشم دوختمشی ناچار بھ چشمھابھ
  

 حرف ھی رم با پدر سمیفردا دارم م.ولش کن! یچیھ: را بھ چپ و راست تکان دادسرش
 و حالمو جا رهی مو نگقھیدعا کن ... دارهیفقط خدا کنھ،قبول کنھ کھ دخترش با من ناسازگار...بزنم

 ... نشھیزیآبرور...دعا کن حرمتھا شکستھ نشن! ارهین
  

 ؟ی نکرده؟تو چرا ناراحتیزی ھمھ آبرورنی اھیمگھ سم:گفتم
  

منم ! گناھکار ھست.شھیمداره داغون ...اونم تو تنگناست... بگمیچ: را رھا کرددستم
 دهی فاینطوریا. خودم دست بھ کار شمدیبا...فترهیاما اون از من ضع! کنمیانکار نم...گناھکارم

 با دنشی دھایلیخ.میبلوا بھ پا نشھ شانس آورد.شھی خرابتر مم،اوضاعی برشی پشتری بیھر چ...نداره
 ی خودش نمی دونھ اما بھ روی و مدهی فھمدمی شاای...دهی دونم چرا پدرش تا حاال نفھمینم.اون
 بود کھ بھ جون من افتاد،خودم توش ی چھ درد و مرضنیا... منم رفتھیدر ھر صورت آبرو.آره

 .موندم
  
 من درد و مرضم؟: گفتمی دلخوربا
  

 ی دردم بیاگھ بر.خدا درد بھم داد درمونشم صاف گذاشت بغلش.یتو درد و درمون با ھم: زدلبخند
 . و قورت داددی جملھ اش را جوھیبق... یاگھ بمون... شھیدرمون م

  
 در گوشم نخوانده ی کس در زندگچی ھیطی شراچی کھ در ھیی حرفھادنیشن.دنی بودم، تشنھ شنتشنھ
 کھ یشاخھ ا. در قلبم خانھ کرده بود آرام آرامای شاخھ اقاقدنیی مانند روجیعشق دامون بھ تدر.بود

  کھ بھ ھریاز من احساسات. بدواند تا بارور و پردوام شودشھی رفت آنقدر در وجودم ریم
 کینھ آنقدر محکم کھ مانند . ساختھ بودی تا خودم را آرام کنم،آدم محکمترختمی آوی میزیدستاو

 کھ یاجتماع. از اجتماع واھمھ نداشتمگرید. اطرافمی از آدمھادمی ترسی نمگریمرد بجنگم اما د
  بھ نامی کرد و در زندانی میری مادرم بھ خاطر ترساندن و دور نگھ داشتنم از آن،سختگیروز

 .خانھ،حبسم کرده بود
  

 ...الستی واوگھی دنھی ما رو ببیکی. رفتھ، من برم اون طرفھی اگھ سمنیبرو بب:گفتم
  

  رفت؟ھیدال؟سم: صدا زد. نبودمنی در اتاق نشی از نرده ھا دوال شد،کسیوقت
  

 باال یی بار دوم صدای برای؟وقتییدال؟کجا: کردنان،صدایدوباره محض اطم.امدی نییصدا
 .ستی نیکس...بدو...بدو: زد بھ منامد،اشارهین
  

 و آھستھ قدم دمی رسکی تاریبھ راھرو. آمدم و بھ طرف در حملھ بردمنیی پایکی ھا را دو تا پلھ
 بودم کھ،دالرا از دهی نرسی بعداطی حیبھ ورود. بشنودی را کسمی پاھای خواستم صداینم.برداشتم

 ...یستی ندمید... دنبالت؟اومدمیینجایاوا؟تو ا: با تعجب گفتدنمی آمد و بھ محض درونیعمارت ب
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 .اوردی خودش نی و بھ رودی کردم ھر چند کھ دل آرا آن را دمی کادو را پشتم قابستھ
  
 دمت؟یپس چطور ند: زدیلبخند پھن!  حوضلب...اطیتو ح.اون طرف بودم: لکنت گفتمبا
  

 سرم را ؟یدی داطی رو تو حھیسم:دنبالم آمد. حرف از کنارش گذشتم و داخل رفتمیب. نداشتمیجواب
 ! نھ: گفت؟ گفتمی چیدیشن:دیپرس.تکان دادم

 
 انداختم نییسرم را پا... زنھیدامون فردا با پدرش حرف م: مبل انداختی را روزشی نماز تمچادر

 ؟ی چیبرا: زدمی خبریو خودم را بھ ب
  

 .امشب دعا کن! فقط دعا کن بلوا بھ پا نشھ...فقط... خورنیبھ درد ھم نم! خوب معلومھ: گفتکالفھ
  

  نامزد کنھ؟ھی نذاشت؟چرا گذاشت سمشیپسرعموش چرا پا پ:گفتم
  

ما کھ . سرهھیش بھ سم افھی قدی گن سعیآخھ م!  دونم بھ خدایچھ م: کرد و گفتی آرا پوفدل
بعدم سر .میدی ش رو ندافھیومدن،قی لج بودن و ننای دور مان اما چون بلھ بران با الیفام.مشونیدیند

 رو باال یکی ارث کدوم شونیکی کدوم میدیما کھ آخر نفھم. با ھم دعواشونھراثیارث و م
 پسرش ی برارهی خانواده اختالف داره کھ نمھی با یآخھ آدم وقت... نتونستھای نخواستھ ای دیسع.دهیکش

  ره بھ نظرت؟یم... کنھ دختر طرف رویخواستگار
  

 ... درست بشھیتو دعا کن فردا ھمھ چ...ستی مھم ننای احاال
  

 آنکھ بحث را عوض یبرا. کردمی از آن حرفھا بود کھ من تصور متریموضوع جد:دی لرزقلبم
  گردن؟یمھموناتون فردا برم:دمیکنم،پرس

  
 یکیمخصوصا اون ن! ندارمدارشونویاصال چشم د!  زودتر برن،بھتریھر چ! آره: جمع شدشیلبھا
 ! ولش کنیچیھ.. برادر دارهھی: تند شدشینفسھا... انقدر...رو

  
 ... باشھی فضولدی خواستم ازت بپرسم اما گفتم شایم...ادی ی ازشون خوشت نمادی زدمید:گفتم

  
تاب . دامون بودی مثل موھاشیجنس موھا.ختی ررونی بشیکرد و موھا اش را باز ی روسرگره

 ی کشھ و ننگی از آدم حرف مھی سمنیانقدر ا...خفھ شدم: بادشان زدیبا دست کم.یدار ، پر و مشک
 ... کنھیم
  
 ... کنمیبگو کجاست؟خودم دم م: گفتم؟ی خوری مییچا:دیبعد پرس. زدی نمک حرف مبا
  
 
 ... شھیزحمتت م...معلومھ...ھی کتری باالنتی تو کابی چایقوط: آشپزخانھ اشاره کردبھ
 و بستھ را در ساکم پنھان دمیبعد قبل از آنکھ بھ آشپزخانھ بروم،باال دو... ھی حرفا چنیا...نھ:گفتم 

 .کردم



 349 

  
 را کھ شیدستھا. بردمییرای و بھ سالن پذختمی بزرگ روانی خوش عطر را کھ دم کردم،دو لیچا

 مغز ی مدت رفتھ بود روھی خانوم،یکی ننیبرادر ھم: حلقھ کرد،شروع کردی چاوانیدور ل
دوستت : از گفتن ادامھ حرفش ابا داشتیید،گوی را نوششی از چایجرعھ ا... گفتیم...من

 زبون یلیخ....ای خواست وقتشو پر کنھ یدورا دور فقط م. زدد،جای کھ رسل عمیاما پا...دارم
 ی براادی مدت کھ گم و گور شد،زنگ زد بھیبعد از !اصال ولش کن...دروغگو و .بازه

 ھی... ھم ول کن دامون نبودیکی نشیدو سھ سال پ.  حالش رو جا آوردمیاما من حساب.یخواستگار
اما بعد . دونست اون وقتای میکین. نداختیتلفنمون شماره نم.د کری قطع منجای زد ایمدت زنگ م

 خودش و خانواده ش یاما بھ رو. بودهشونی امیدی ش کھ افتاد،فھمم،شمارهیدی خری دیالر آکھ ک
 یعشوه م.زدی داشت،حرف می رو بر می دامون گوشی زد ،فقط وقتیزنگ م...میاوردین
 ...ازت خوشم اومده...من آشنام... می قرار بذارای گفت بیخت،میر
  
 بود دهیاما شن... دونمینم: دامونو دوست داشت؟ سرش را تکان دادیعنی؟ی چیبرا:دمی تعجب پرسبا

 خودشونو بھ ی جورھی خواستن یخالصھ م.زدی ادی خواست از تفت بیدلش م...دهیبھمون ارث رس
 و کارشو داده بھ ی رفتھ دوبلشونیاالن کھ فام... خوب نبودادیوضعشون ز...گھیما وصل کنن د

 ... شدنشون،بھترپدر
  

 ی مکی و شزی تمیلیخ...نھ:سرش را با تمسخر تکان داد...  کردم پولدار باشنیکر ممن ف:گفتم
 مال و منال یلی کنھ،خی ندونھ فکر می کھ ھر کنیھمچ... دارنیظاھرشون رو خوب نگھ م.گردن
 ...دارن

  
  زد؟ی دختره زنگ می کار کرد وقتیدامون چ:گفتم

  
 ... ی دیزود خودتو لو م...یساده ا... نھالی با نمکیلیخ:دی خندینخود

 
 ی اھل دختر بازیلیاون خ:دی را نوششی جرعھ از چانیآخر. و ساکت شدمدمی کشخجالت

 ش؟امای دونم تا حاال چقدر شناختینم. چقدر خوشگلھیکی نیدی خودت دنکھیبا ا.خامش نشد.نبود
 رفت با یم حیتفر. کردن رو دوست داشتی جوونگھی دی مثل پسرھایعنی... نبود از اولطونیش

 ییدوران دانشجو... نبود بھشونکیاما نزد. داشتیچند تا حرف. دختر نبوداھل ادیدوستھاش اما ز
 رو گفتم کھ نایا... موندنی باقیاما در حد ھمکالس. گروه داشتن کھ دختر ھم توش بودھیھم تو 

 .ستیھرزه و چشم چرون ھم ن.ستی ندهی دختر ندیبدون
  
 

 خواست با من ی چسباند و می آنقدر خودش را بھ من ممانیی آشنالیپس چرا اوا: کردمتعجب
 یفکر م!چقدر خودش را بھ من بد نشان داده بود. نامزد ھم داشتکھیدوست باشد بھ زور؟در حال

 . روزگار استیکردم از آن ھفت خطھا
  

 ی میی در مورد دامون بھ خواھرش بدگودی زبانم آمد ھمان حرفھا را بھ دل آرا بزنم اما نبابھ
 . ناخواستھ ھر دو از من برنجندیممکن بود باعث کدورت شود و ھمان اول کار.کردم
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چون ... نگفتمیزیمن بھش چ! نھ: دونھ؟ جاخوردمی رو مانتونیمادرت جر: سوالش بھ خودم آمدمبا
 ... من و اونستی نی دونم راضیم
  

 ھان؟...کھ دامون نامزد داره نھی بھ خاطر ادیشا...خوب:گفت
  

 ... شھی میآخرش چ...ھی دونم برنامھ برادرت چیبعد ھم من نم...از اولش مخالف بود...نھ:گفتم
  

 مگھ بھت نگفتھ؟:دیپرس
  

  رو؟یچ:دمی خواھم کرد،پرسدای کردم در جواب سوالم پی از آنچھ فکر ممشتاق
  

 ... کار کنھی خواد چی منکھیھم:گفت
  

 مگھ بھ شما گفتھ؟! نھ:گفتم
  

بھ روش . دوست دارهیلی دونم تو رو خیفقط م... دونمی نمیزیمنم چ...نھ: را تکان دادسرش
 م،ازی با ھم حرف بزنمی زنیھر وقت زنگ م...انقدر ھواخواھتھ کھ اسمت ورد زبونشھ!!  ھایارین

فقط . شدهیم،نگفت چ کردشیھر کار. سرحال بودیلی روز خھی شی دو ماه پیکی... گھیتو برام م
 ...ی تو ھم دوستش داردهیگفت فھم...تو مربوطھ گفت بھ

خون بھ . از ذھنم گذشتنیری شیای روکی مانند زیھمھ چ. در دلم زنده شد بازیزیی آن روز پاادی 
 غلط،آغوش گرم و ایھر چھ کھ بود،درست . دوبارهدیچی عطرش در مشامم پیبو.دیصورتم دو

 .  شده بودمی خاطره زندگنیباتری آن روزش،زنیری شیبوسھ ھا
 

 یدلم م. خواست فاصلھ ھا را بردارم زودتریدلم م. فرو رفتھ بودمای نزدم چون در رویحرف
من بمانم و عاشقانھ !آنوقت من بمانم و او. شد پشت سر ھم و تند تندی درست مزیخواست ھمھ چ

 .ھا
  

 شده بود از زبان خواھرش،عالقھ یح موشکاف واضنقدری امی براتشی شخصی درونی ھاھی الیوقت
 ...دی کھ دروغ بگوستی نی گفت دل آرا دختریحسم م. شدی مشتریام روز بھ روز ب

  
*** 

  
 یکاش اومده بود! دلم ھزار راه رفت دختر! یوا: خانھدی رسگری دی زودتر از زنھامادر

 کرده ی موقع عروسنی اگھیبرات شمع نذر کردم،سال د: گوشم گفتریبعد آھستھ ز...باھامون
 ی مادر،براینھ بھ دعا. گفتمنی دلم آمیتو... یآدم حساب... پسر خوب و خانواده دارھیبا ...یباش
 .ودم دل خیدعا

  
 آخر از ھمھ ھی و مرضھیراض.اطی کردند در حی جر و بحث مزی رزی داشتند ریکی خانم و نبایز

در عجب بودم . گرفتی نملشانی تحویم کس خانریبھ جز من. کردی کم محلیکی بھ نھیمرض.دندیرس
 نیبھ کوچکتر! گفت پرروئند و فرصت طلبیدل آرا م. بھ خانھ آنھا آمده بودندییکھ با چھ رو
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 کی مزاحم دختر نکھیا. قابل ھضم نبودندمیبرا. زنندی باال رفتن،چنگ مای شرفتی پیبرا تیموقع
 . نظرم احمقانھ بودشرفت،دری پی برایخانواده بشو

  
 را گرم ی و آش گندم نذرمھیدل آرا ق.ندی کرد تا بساط شام را بچزی را تمی ناھارخورزی مھیمرض

 تازه ییمادر و حاج رضا گو.دندیحاج رضا و رادمان ھم از راه رس.کرد و من بھ او کمک کردم
 . سالن کنار ھم نشستند و شروع کردند بھ پچ پچ کردنی کاناپھ باالی بودند،رودهیبھ ھم رس

  
 !ننیسنگ...یاری خواد بشقابھا رو بینم...شما ساالد درست کن: دادی مدام بھ من دستور مھیمرض

  
 ... کنمی درست م؟خودمیمرض!وا: آرا از تعجب دھانش باز مانده بوددل

  
 ساالد ینطوریتو خونھ تونم ا: بودستادهی سرم ای باالھیمرض. آوردمی خودم نمی اما بھ رومن

 ؟یستی بلد نیرازیساالد ش... کنزی رو رارای گنده؟خ؟گندهی کنیدرست م
  

 !بده خودم:آخر سر چاقو را از دستم گرفت... ستمی بلند نی اگھیجور د! نھ: در آمده بودحرصم
  

دل . حوالھ چانھ آن زن غرغرو کنمی خواست مشتیدلم م. شده بودممانی رفتنم بھ آشپزخانھ پشاز
 ...نیبرو بش...ی نا سالمتینمھمو...شما زحمت نکش...نھال: کردییآرا دلجو

  
 کو؟امروز ھیسم: ساقھ کاھو را تند و تند پوست کند و بھ دھان گذاشتی ھمان حال مرضدر

  شد؟یچ...بانی شام غرنجای آد ایمادرش گفت م
  

با !  دونمیمن چھ م: انداخت با سر و صدایی ظرفشونکی سی را تویلی چرب و چری آرا کفکدل
 ...دامون دعواش شده

  
 ؟ی چ؟واسھیچ: گشاد شدھی مرضمانچش

  
 

 ی مریان شا هللا ختم بھ خ...یشگی ھمون موضوع ھم؟سری دونی تو نمیعنی: گفتی آرا حرصدل
 ...یشھ بھ زود

  
دستپاچھ .می در چشمان ھم نگاه کردیلحظھ ا. دامون شدمنھی بھ سنھی کھ آمدم،سرونیب. خنک شددلم

 شام نیا! یتنبل شد! ی مرضیمردم از گرسنگ:او ھم سر در آشپزخانھ کرد.از کنارش گذشتم.شدم
 ؟ی کنی مبتی غی داری گرسنھ گذاشتلوی اھیما کو؟

  
 .برو آوردم...یچقدر تو گداگشنھ شد...رهیچشمتو بگ: با اعتراض گفتھیمرض

  
 . نشست،ھمھ مشغول خوردن شدندزی کھ وسط ممھی قسید
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 کیمثل ک. آمدیکش م...ظیسفت و غل. بودیچقدر عال. و مزه مزه کردمدمی آش گندم کشی کممن
 کھی در آن ھمھمھ طورھی بکشم کھ مرضشتری بیدوباره دست بردم تا کم. بودھی الھی و الیقھوه ا

 رودنشی شرابی تا گوسفند درستھ با پوست و سی سستی بھی: بھ گوش من برسد،گفتشیصدا
 .دیو بعد ھرھر خند... دی چاقالو و خپل نشدیمواظب باش...دخترا!  داره ده منیچرب!  تو آشختنیر
  
 
 . کنھی جذب نمیبدنم چرب... شمی بخورم چاق نمیمن ھر چ: کردی دلبریکین
  

 . ھم دنبالھ حرفش قربان صدقھ اش رفتمادرش
  
 حرکاتم را زیدامون از آن طرف م. و کنار رفتمدمی خودم آش کشی توجھ بھ آنھا چند مالقھ برایب
بعد قاشقش .می منتظر بود،گوشھ لبش را کج کرد و چشمک زد برایینگاھش کھ کردم،گو.دیی پایم

 .دی را بلعاتشی کرد و محتوکی نزدشیرا با لذت بھ لبھا
  

  و ششستی بفصل
 
 

 ادی خانم انگار زریمن. دو مغازه،اکثرشان خلوت بودندیکیبھ جز . شلوغ نبودیلی صدف خپاساژ
 بود و از نھایتریچون فقط ھمراه ما شده بود و شش دانگ حواسش بھ و. کرد از آنجای نمدیخر

 قباره ھی تیی زندایبرا...ی پارچھ فروشھی میبر:  در پاساژ زدیمادر چرخ. شدی نمری سدنشانید
 ...ھتره دونم،پارچھ بی نمزشونویسا.رمی بگچھپار
 
 

 خوشرنگ یمادر چند متر ساتن کش.میدی رسی پارچھ فروشم،بھی مغازه را کھ از نظر گذراندچند
حاج آقا بھم چک : پولش را در آوردفی خانم کریم،منی کھ آمدرونیب.دی خری و شادیی زندایبرا

 ... تھ پاساژی مردونھ فروشنی ھممی ریما م:مادر گفت...پول داده ،برم خردش کنم
 
 
 قد یدختر.میبا مادر داخل مغازه شد.دی رسی خانم از ما کھ جدا شد،بانگ اذان ظھر بھ گوش مریمن

 بود کھ صورتش یفروشنده مرد جوان و جذاب. در حال چانھ زدن با فروشنده بودیبلند و چادر
 . زدیاصالح شده بود و برق م

 
 

 ... بلندش البتھنی چند؟آستراھنای پنیا...آقا: رو بھ او گفتمادر
 
 

 ... تومن٨٠ آد ی شما در میبرا... خانمھیجنسش عال: جوان و موقر گفتمرد
 
 

 ... الرجکسی ازیسا... خوامی رو مشی آسمانیآب: گفتمتشی توجھ بھ قی بمادر
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 د؟یینجایا: کردمانیدای خانم پریمن
 
 

بعد رو بھ ما . گذاشت و پولش را حساب کردکی را در پالستی قبلی جوان شلوار مشترپسر
 ؟یزیچھ سا...دییبفرما:گفت

 
 

 ...ی آسمانی الرج آبکسیا: دوباره گفتمادر
 
 

 ...بفرما:ی اشھی کانتر شی پھنش کرد رومانیفروشنده،برا
 
 

 .راھنی بھ جنس پمیدیدست کش. پشت کانترمی سھ قطار شدھر
 
 

 آمد و با رونی شده بود،بدهی کھ در مغازه چیکور با چھره آشنا از پشت دی ھمان لحظھ،دختردر
 ... خورهی زنگ ملتیموبا! جاندیسع: لرزان گفتییصدا

 
 
 خانم انگار کھ ربط آن دو را ریمن. غرق در اشک دختر،خشکمان زدی صورت آشنادنی داز

  تو؟ی کنی چھ کار منجایھ؟ایسم: صورتشی باشد،زد تودهیزودتر از موعد فھم
 
 

 !خالھ؟: چشمانش گشاد شدندھیسم
 
 

 ربط ی سرخ شده بود،دستپاچھ و مضطرب بدیصورت سع.می و مادر بھ ھم نگاه کردمن
زبانش بند . بوددهی خانم رنگ از صورتش پرریمن. انداختنییو بعد سرش را پا... شرمنده:گفت

 حقمونو کف خوب... ستعھیشا...دمیمن فکر کردم اشتباه شن: گفتدهی بردهیھمانطور بر.آمده بود
 ...کالیبار...ھزارماشاال!  دخترخوب...یدستمون گذاشت

 
 
 ... دختریختی از ما رییعجب آبرو:فتدیو بعد از نفس افتاد و دستش را بھ کانتر گرفت تا پس ن 
 
 

بزرگش ... دونستمی بود و نمنمیمار تو آست:  تا کمکش کند اما او دستش را پس زددی جلو دوھیسم
 ...ای دنیتف بھ تو ا...تف...ای دنیا! ...ای دنیا.کردم
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 ینیریحاال موقع خودش... نیاری آب قند بوانی لھی... خانومریمن!  بابایا: را گرفتشی بازوری زمادر
 ... آدیحالتون جا م...دیبخور: کردمکی لرزانش نزدی گرفتم و بھ لبھادی آب قند را از سعوانیبود،ل

 
 
 داخل یصاحب مغازه کنار. حرکت مانده بودی بدیسع.دی کشیقی جرعھ خورد و نفس عمکی

 ! لھیتعط!  زحمتیب...نییکرکره رو بده پا: بھ خودش آمددی سعد؟ی شده سعیچ:شد
 
 

 !لیتعط!  آقالھیتعط: زدادی سرش فردی شلوار کرم رنگھ چند؟ سعنیآقا ا: وارد شدیانسالی ممرد
 
 

 داد و نیی پارونی را از بد،کرکرهیدوست سع. رفترونی بارش کرد و بیی و ناسزادی از جا پرمرد
 .ندی آورد تا بنشی مادرشوھرش ،صندلی براھیسم.رفت

 
 

 ی بود و آرام اشک مستادهی کنار صندوق اھیسم. و ساکت بوددی گزی لب بھ دندان ممادر
با آنکھ مرد جوان . آمدندیچھ بھ ھم م:نگاھشان کردم. گفتی میزی گوشش چری زدیسع.ختیر
 . داشت اما جفت ھم بودند انگاری بھترافھیق
 
 
 شانھ مادر گذاشت و از جا یفقط دستش را رو. نگاه ھم نکردھی خانم کھ حالش جا آمد،بھ سمریمن

 یخواھش م... بدمحی توضدیاجازه بد: جلو آمد و گفتدیسع.ستادی مقابل در ای خداحافظیبلند شد و ب
 .کنم

 
 

 کردم یفکر نم... پسر جاندمی رو دھایدنید...دمی رو شناھیدنیشن: رمق گفتی دامون آرام و بمادر
 .زهی آبرومونو برینطوریا. حرمت بشکنھینطوری ایکس

  
مجبور !  نبودم بھ خدایمن از اولم راض...خالھ...شما ببخش:ستادی اشی پشت سر پسرعموھیسم

 .تو رو خدا ببخش. دهی نمدی منو بھ سعرمیگفت بم... کرددمیآقام تھد.شدم
  

 دو سال از من کوچکتر بود و در یکی فقط دی کھ شای زل زده بودم بھ صورت اشک آلود دخترمن
 کھ از آداب و رسوم دست و یمخمصھ ا. زدی افتاده بود و دست و پا مری گقی عمیمخصمصھ ا

 . گرفتی آن مردم نشات مریپاگ
  

بھ من ... داشتمریمن تقص! حاج خانوم: دادھی جلو آمد و بھ کانتر صندوق تکدیسع
 رو ھیاما سم. منو کتک بزنھادیاصال ب... زنمیمن با آقا دامون حرف م...دیحاللمون کن.دشیببخش

 ... دختر گناه دارهنیا.دیعقدش نکن
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 خواھش دل خودتم ھست؟نھ ایاون دختر گناه داره : بلند وسط مغازه بخندمی بود با صداکینزد

 !دی و با ھم سر و سر ندارستی ھر روز تو مغازه ننکھینھ ا!یستی تو عاشقش ننکھیا
  

از ھمان مقابل درب پاساژ . زدی میدیرنگ صورتش بھ سف. گفتن نداشتی برای دامون حرفمادر
 .می و برگشتمی گرفتنیبھ سمت خانھ ماش

  
 .دمی دی مکتری قدم بھ وصال عشقم نزدکیاما من خودم را . گفتی نمیزی چی طول راه کسدر

  
 دانست کھ من چقدر خوشحالم ی کس نمچیھ. بر پاستی دانست کھ در دل من چھ جشنینم کس چیھ

 شھی موضوع ردیشا.آن ھم در عرض چند روز. شودی آنقدر تند و پشت سر درست مزیکھ ھمھ چ
 شروع شده شی ماه پ٦ و دامون کھ از ھیاختالف سم:با خودم فکر کردم.دارتر از آن حرفھا بود

 و رابطھ شان کھ ی ماند بھ ھم زدن نامزدیم. محرز بودی ھم از بچگدیو سع ھیعشق سم.بود
 در ری دو ماه اخنی کھ در ھمیعاتی شده بود و با شای بود و خوشبختانھ طیخودش پروسھ کامل
 من ھم کھ حدود چھار یپا. بودی آن دو درست شده بود،بھ ھم خوردنش قطعمیمورد رابطھ مستق

 رابطھ در دست نی خاتمھ دادن بھ ای برای کافلیود و دامون دلآمده ب انی بود کھ بھ میپنج ماھ
 ؟؟... بودای محزیپس ھمھ چ.داشت

  
 

*** 
  

 یدل آرا م. آمدینفسش باال نم. بردنش درمانگاهیھمان بعدازظھر. خوب نبودادی خانم زری منحال
مون ھم دا. گرفتی می شد،نفس تنگی میھر بار کھ ناراحت و عصب.گفت آسمش دوباره عود کرده

 در ھیحسام و رادمان و مرض.ختی ری اشک مھیراض. دل نگران بودندشیدخترھا. نبودشیدایپ
 . سرشی باالاندنددرمانگاه م

  
 نجایا. ھتل رضامیبر...می شیامشب راھ: را جمع کرد و بھ حاج رضا گفتلشانی تند و تند وسامادر

 ادتشی عمیی آی خانم خوب شده بود،مری وقت منم،ھری زنیزنگ م. ستختھی بھ ھم ریلیاوضاع خ
 . تھرانمی گردیو بعدم برم

  
 شد و ھر ی ماجرا درست مکیبا آنکھ ھر روز .میای برونی خواست از آن خانھ بی دلم نماصال

 یگلدانھا.زشیعاشق حوض بزرگ و تم.روز جر و بحث و دعوا بود ،اما عاشق آنجا شده بودم
 مرا شی کھ ھر روز دامون از باالیده و آن تراس دلباز رز و درختان خزان زیبوتھ ھا.یشمعدان

 پر از خاطره شده میدر عرض چند روز آن خانھ برا.دی کشی بھ لب مگاری سی گاھو  زدی مدید
 ! دوست نداشتم زود بگذرند و دور شوند از امروزمچی کھ ھییخاطره ھا.بود

  
 ی بدمیاما د. موندن بودمنجایمن کھ از اول مخالف ا: رضا سرش را بھ نشانھ استفھام تکان دادحاج

 احتراممون از می بموننجای اشتریب... ی تو بگیھر چ. ھتلمی ھمھ اصرارشون برنی ای جلوھیاحترام
 ... خونھنی اوضاع قمر در عقرب انیمخصوصا با ا. رهی منیب
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چمدان و . شدی مزیچون شک برانگ. کردمی اصرار مدینبا. ماندنی توانستم اصرار کنم براینم

   بابا کجا حاج آقا؟یا:دی آرا جلو دوم،دلی آمدنییساک بھ دست کھ پا
 

 ھیان شاهللا ...می شیشرمنده تون م.دیشما ھم گرفتار...می شی مزاحم نمنی از اشتریب:  گفتمادر
 . تھراندیاری بفی نوبت شماست تشرنباریھرچند کھ ا.می رسی خدمت مگھیفرصت د

 دامون کجاست و با نمی دلم نبود ببیدل تو.شانھ باال انداختم.دل آرا پرسشگرانھ مرا نگاه کرد 
 رمی خودش نبود کھ من بخواھم سراغش را بگی آن روز جازی چچیاما ھ!  نھای حرف زده یعتیشر

 .  بپرسمیزی چیعتی در مورد صحبتش با شرای
 
 

 و او ھی مرضی خانم براریچون من. چھ بھ آن حال و روز افتادهیانست کھ مادرش برا دی آرا مدل
 . استدهی کرده بود کھ در مغازه چھ دفیتعر

 
  
 خانم ھم بای و زیکین.دندی من و مادر را بوسھیدل آرا و راض.می کردی خداحافظی ھمھ سرسربا

 . دست دادندمانیجلو آمدند و با ھردو
 
  

 ی آخر برمی خداحافظی و بعد برامی آقا با پدر دامون تماس گرفت و گفت کھ قصد رفتن دارحاج
 کرد اما حاج آقا ی رادمان اصرار بر ماندنمان میی آمد،گویآنطور کھ از حرف زدنش بر م.میگرد

 . بار نرفتریز
 
  

کھ حسام آن را  اول ھفتھ بود نیھم. کنمھی خواست گری مم،دلمی آمدرونی کھ بی درب بزرگ آھناز
 قلبم بھ دنشی و از ددمیھمانجا بود کھ دامون را د. باز کرده بود و خوشامد گفتھ بودمانیبھ رو

 حاج رضا کھ درب را محکم بھ ھم زد، تمام خاطرات خوشم و.دی آمد و خون بھ صورتم دوجانیھ
 . پشتش جا ماندمی ھاعاشقانھ

 
  

 من ی کردم کھ برایدعا م. غصھ خوردمھییصفا چسباندم و تا خود ھتل ی تاکسشھی را بھ شسرم
ھتل . برعکس شدزیاما از بخت بدم،ھمھ چ.رمی دل آرا تماس بگای تا بتوانم با دامون رندیاتاق جدا بگ

  اتاق سھ تختھکی کرد،اما فقط توانست ی آنجا کار م،دریبا آنکھ برادر دوست حاج.شلوغ بود
 . جور کندمانیبرا

  
 
 

 آن با یساختمان پلھ ا. مناره مانند بر سقفشیبای بود با دو ستون زی کامال سنتھیی ھتل صفاینما
 نیمادر عاشق چن.می بود بھ سبک قددهی و کشکی پوشانده شده بود و پنجره اتاقھا باریمی قدیآجرھا
 . کرد انجام دھدی گفت و اراده می کھ مادر میزی بود و حاج رضا عاشق ھر چییجاھا
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 توالت زیم. و خوشبو بودزیھمھ ملحفھ ھا تم.نطوریداخل اتاقھا ھم ھم. بودکی ش ھتل مدرن وداخل
 . مقابل درب گذاشتھ شده بودی و مدلداریچوب

 
  

 ی اختھیچھ اوضاع بھ ھم ر! رونی بمیخوب شد اومد: تخت انداختی را خستھ رولشی وسامادر
 ! بود رضا

 
 

  دفعھ اون بنده خدا بھ اون حال افتاد؟ھی شده بود مگھ؟چرا یچ: چمدان را کنار تخت گذاشتیحاج
 
  

  ھنوز؟ی دونینم:دی تخت دراز کشی را در آورد و با بلوز و شلوار روشی روی لباسھامادر
 
  

من از کجا .دیبا شما اومده بود خر! نھ: را باال زدشینھای رفت و آستیی رضا بھ طرف دستشوحاج
  بدونم؟دیبا
  
 
 
 . تخت نشستمی را عوض کردم و رورد،لباسمیای برونی حاج رضا بتا
 
  

 !دی پسره دھیعروسشو با : را باال بردشی صدامادر
 
  

 ی رودی چکی کوتاھش میشھای آورد،قطرات آب از ررونی بیی رضا سرش را از دستشوحاج
 .دی من لغزی بود؟ و بعد نگاھش روی اگھی دختره با کس دیعنی؟یچ:راھنشیپ
  
 
 

 دختره شوھره رو دمید. ھم بودیچھ جوون خوش برخورد و با وقار! آره:دی طاق باز خوابمادر
 ... خواستھی رو مگھی دیکی زنھ،نگو ی و بھتش زخم زبون مرهی گی نملیتحو

 
  

 رحم ی امروزی پسر دخترانیخدا بھ ا... هللایال الھ ال: آمدرونی بی رضا با حولھ بزرگحاج
 یلیزد،خی مثل ی اونم تو شھر کوچکدنی اون پر ونیبا ا. کننی میشگی ریب...سردرگمن...کنھ

 ... خوادی میجرات و گستاخ
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 . بھ دامون ھم بودمنظورش

 
  

 ی رو بزی شھ و ھمھ چی کالغ چھل کالغ مکی گرده و ی حرف دھن بھ دھن منجایا: دادادامھ
 ... کنھیحرمت م

 
  

 نی ھمچری کنم کھ دختر من درگیخداروشکر م!  خودتو ناراحت نکنادیحاال شما ز:دی خندمادر
 ... کار کنمی چدی دونستم بایوگرنھ نم.ستی نلیمسا

 نبوده،ان یتا حاال کھ دردسر...خدا روشکر:ستیحاج رضا چشمانش را براق کرد و بھ من نگر 
 !  بھ بعد ھم درست نشھنیشاهللا از

 
 ؟یستیشما گرسنھ ن...مامان:دمی را از او دزدچشمانم

  
 
 

 ؟یتو چ...ھستم: تختخواب غلت زدی رومادر
  

 . کردمچیھوس ساندو... رهیدلم داره ضعف م: تکان دادمسر
  

! رضا: شوھرش لوس کردی سالھ،بعد خودش را برا٢٠ ی مثل دخترھادی پرنیی پای با چابکمادر
 ! شب آخره... رستوران خوب ھی میبر
 

 می بری خوای میتو نمازتو خوند... نمازمو بخونمم،بذاری ریم: را باال دادشی رضا ابروحاج
 رون؟یب
 ! تونمینم... کھی دونیم: نگاھش کرد و خجوالنھ گفتیمادر جور خاص 
 . زد و سرش را بھ نشانھ استفھام تکان دادیحاج رضا لبخند کمرنگ 
خودش را . و بر تن کرددی کشرونی را بی خوش دوختیقامت کھ بست،مادر از چمدانش پالتو 

 خواند ی نماز میحاج رضا وقت.دی کرم پودر مالی ورانداز کرد و بھ پوست صورتش کمنھیابل آمق
 گفت تا مادر خودش را جمع و جور کند و حواس او ی و هللا اکبر مدی دیاز گوشھ چشم او را م

 .موقع نماز خواندن پرت نشود
  
 

 یا... خونمیمن دارم نماز م... کم مالحظھ کنھی! نرگس خانوم: کھ فارغ شد،با اعتراض کفتبعد
 ! بابا

 
 ...شرمنده! چشم! چشم: کردیزی خنده رمادر
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 کی پولم نشان دادم تا فیمن اما خودم را مشغول ک. بھ من نگاه کردندی بعد ھر دو جور خاصو
 .وقت آنھا را معذب نکرده باشم

  
 او انداخت و یزو باری زد،دستی را پوشنشی حاج رضا کت سنگی را بھ سرش انداخت و وقتچادر

 .مینی شی میما تو الب...نیی پاایحاضر شو ب! نھال: رفتندرونیب
  

 دو کباری. را برداشتم و زنگ زدم بھ دامونلمی موبای خدا خواستھ ،درب را کھ بستند،گوشاز
 خواستم با او صحبت کنم کھ یشماره دل آرا را داشتم،م. بودختھیاعصابم بھ ھم ر.برنداشت...بار

باالخره .رمی کھ بخواھم سراغ برادرش را از او بگمی نبودیمیھنوز آنقدر با ھم صم.منصرف شدم
 ". زد بعدای و زنگ مدی دی را مماسمت
  

 نداشتم رم،دوستی خواست از دامون خبر بگیآنقدر کھ دلم م. رفتھ بودنی از بجانمی حسھا و ھتمام
 .رستوران بروم

  
شماره .دی ام لرزیدرب آسانسور کھ باز شد،گوش. برسمی شدم و وارد آسانسور شدم تا بھ البهآماد
 ی کردند،و گوشی ممی حاج رضا و مادر نشستھ بودند و تماشامیرو بھ رو. نشده دامون بودرهیذخ

 الو؟: زدم و جواب دادمایدل بھ در.دی لرزیدر دستانم م
  

 !گھی داینھال؟ب: منی شد روزی مادر و حاج رضا تیچشمھا
  

 ؟یجانم؟خوب:ی در گوشدیچی پی مھوا
  

 فھ؟ی صدات انقدر ضع؟چراییکجا:گفتم
  

 ...جاده تفت...نمیتو پمپ بنز: گفتبلندتر
  

 اونجا چرا؟: آمدی داشت در ممیشاخھا
  

 ! نداشتننیماش... رو برسونمنای خانم ابایاومدم ز:گفت
  

  نبود کھ اونا رو برسونھ؟ی اگھیس دک: آوردمنیی را پامی گرفت اما صداحرصم
  

 نن،گفتمی ماشی بای طفلکنی ادمید... بودم کاریمنم کھ ب...حسام کھ دنبال مادرش بود! نھ واال:دیخند
 . برسونمشون،ثواب کرده باشم

 
 ... رستورانمی بردیفعال با...می زنیبعدا با ھم حرف م: و دلخور شدم از طرز صحبتشناراحت

  
 گھ؟ی دیینای ایبا حاج! خوش بگذره...برو: باد قطع شدی دور و برش خلوتتر شد و صداطیمح

  
 ! باشم؟ی با کدیپس با: گفتممحکم
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 . آمدی قطع کردم چون مادرم داشت بھ طرفم معی بعد سرو
  

  بود؟یک:دی را از دستم قاپیگوش
  

 ...یشاد: گفتمخونسرد
  

  گفت؟ی میچ: را چک کردشماره
  

 !کارم داره!  تھرانمیری می کدی پرسیم! یچیھ:گفتم
  

 . را بھ خودم پس دادیبعد گوش! آھان: شدرهی کرد و بھ شماره خیاخم
  

 را ی داشت،شماره شادفشی داخل کشھی کھ ھمی دانستم در دفترچھ تلفنیم.ختی رنیی پای ھردلم
 خودم یچرا نتوانستھ بودم جلو. کرده بودم کھ با دامون حرف زدمیاطی احتیچقدر ب. کندیچک م
 ! مردمی می و فضولی دادم از نگرانی باز فکر کردم،اگر جواب نمرم؟امایرا بگ

  
 حرف شی گفت غذاھای شناخت و میحاج رضا آنجا را م.می بھ رستوران خوان دو حد رفتی تاکسبا

 خواست یدلم م.فکر نکنم و کمتر استرس داشتھ باشم خانھ رادمانھا ی کردم بھ ماجراھایسع.ندارد
 . را در دفترچھ تلفنش چک کندی برود کھ شماره شادادشیمادر 

  
درب .میوارد کوچھ شد.  کردادهی رستوران پابانی رد شد و ما را مقابل خجی از بلوار بسیتاکس

 ذوق زده شده ییجا نی چندنیاز د. کلون ھم دارددمیدقت کردم د. و خوشرنگ بودیمیرستوران قد
 بوده کھ االن رستوران زدی یمی قدی از خونھ ھایکی نجایا:حاج رضا در بدو ورود گفت.بودم
 .ھی و صفوھی دو سبک درستش کردن،قاجارھب.شده

  
 ھی چقدر شبنی رنگی ھاشھی با شبای زیآن سھ در. خانھ رادمان افتادمادیم،ی کھ شداطی صحن حوارد

 و در شب ستادی ای آن می داشت و دامون روی کھ تراس بزرگییھمانجا.عمارت اول خانھ آنھا بود
 .دی کشی مگاریس
  

 ھم بھ روح ی ھشتیآن حوض آب. بودنداطی بخش حنتی زی قلمی با بالشھازی بزرگ و تمیتختھا
 شلوغ یوران کمتاالر رست. کردیی ما را بھ داخل راھنمایمرد جوان.دی بخشی جال می انندهیھر ب
چرا زودتر ما رو !  رضایوا: بودجانزدهیمادر ھم ھ.می گرفتی جای چھار نفره ازیپشت م. بود

 ...نھی شی بھ دل منجا؟چقدری ایاوردین
  

.  زدمدی را درونیاز پنجره باز و بزرگ ب... بودی جورکی...شیوارھای شد از دی خاک بلند میبو
 یحال خوب.نیی پاختی ری فشرد و می دلم را مشیبای زیھای با آن شمعدانبای زیھایپنج در

 . بھ سراغم آمده بودھایابافیدوباره رو...داشتم
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 بھ دی آن خورشی مال من بود و ھر روز از وراشی از آن پنجره ھا با دو گلدان شمعدانیکی کاش
 سحر بھ صورتم فی لطی کرد تا ھوایکاش دامون ھر روز صبح آن را باز م. کردیمن سالم م

 ...آنوقت... صورتمی رودی کشیبعد در خواب دست م. بخورد
  
  استخون نھال؟ی بایجوجھ با استخون :ختی مادر رشتھ افکارم از ھم گسی صدابا
  

  کنھ؟ی میچھ فرق: را چرخاندم طرفشسرم
  

 ... جوجھ با استخونش خوشمزه ترهنجایا: گره کردزی می را روشی دستھایحاج
  

  نداره؟تزایپ:گفتم
  

 سفارش ی سنتی غذامی خوایما م!  آت و آشغاال کھ قوت ندارننیھ؟ای چتزایپ: دخالت کردمادر
 تزا؟یتو پ...میبد
  
 

 ... بخورمتزای کشھ پی ملمیاالن م...آره:گفتم
  

و بعد رو ...  مخلوطیتزای پھیدو تا جوجھ با استخون و مخلفات و : کردکتھی دشخدمتی بھ پیحاج
 گھ؟یمخلوط د:دیبھ من پرس

  
 

 صورتم یبعد دامون رو: بافتمای شدم و رورهی رو بھ رو خی سر تکان دادم و دوباره بھ پنجدرآرام
 ...نھالم: کندی در گوشم زمزمھ مچد،آرامی پی در گوشم مشی نفسھایصدا... شودیخم م

  
  خدا؟ چطوره بندهنی زنگ بزن ببھی خانم چھ خبر؟ریاز من: را باال بردشی رضا صداحاج

  
 ...شماره شون رو ندارم: شانھ باال انداختمادر

  
 ...شماره دل آرا رو دارم...من دارم:دمی وسط پرمن

  
 ! چھ خبرنیبب...زنگ بزن: سلفون ظرف ساالد را باز کردمادر

  
 ... باھاشی شدیمیشما چھ صم: دادھی تکشی صندلی رضا نگاھم کرد و بھ پشتحاج

  
 ...میخوب ھم سن:فتدی بود از دستم بکی دوخت کھ نزدلمی موبایوش نگاھش را بھ گی بعد طورو
  

 نجای امی گن تا خوب و خوش بودیم...میزشتھ زنگ نزن: ساالدی روختی سس را رمادر
 ... کھ شد در رفتنیضیبودن،موقع درد و مر
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 ایب:کجاست شماره ش؟ بعد آن را بھ طرفم گرفت... زنمیخودم زنگ م: ام را از دستم گرفتیگوش
 ...رشیخودت بگ

  
 ؟یخوب...الو؟دالرا جان؟نھالم: ی فرستادم با آسودگرونید،بیای رفت بند بی را کھ مینفس

  
  ھنوز؟دیزدی خبرا؟ز؟چھی عزیخوب: خستھ دل آرا گفتیصدا

  
 چطوره مامان؟... پرسنی خانوم رو مری احوال مننایمامان ا...بلھ:گفتم

  
 د؟ید؟ھتلیشما کجا رفت... آرنش خونھیامشب م! بھتره:دینال
  

 .میفردا بعدازظھر پرواز دار.میھتل...آره:گفتم
  

 یفردا قبل از رفتن خدمت م: را از دستم گرفت و با دل آرا تعارف تکھ پاره کردی گوشمادر
!  بھ خدامیزحمت داد...متونینی بیم! ممنون دل آرا جان...ی و خداحافظادتی عیبرا...میرس

 ... برسونیسالم بھ ھمگ...شرمنده
  

با . خوشمزه بودیلیخ. بھ دھان گذاشتمی و تکھ ادمی را جلو کشتزایپ. کھ کرد،غذا را آوردندقطع
 بی عجشی رستوران نرفتھ بودم،اما غذای نخورده بودم و جز چند بار با مادر و شادتزای پادیآنکھ ز

حال و   کھ بھ ذھنم ھجوم آورده بود،آن رستوران ویالی آن ھمھ فکر و خانیدر م.بھ من مزه کرد
 . بوددهی بھ من آرامش بخششیھوا

 وهی خواستند آبمیم. ماندندی در البنییمادر و حاج رضا پا.می ،بھ ھتل بازگشتمیغذا را کھ تمام کرد 
 ری لباس و مسواک زدن زرییباال رفتم و بعد از تغ.دم نمانششانیبخورند اما من بھانھ آوردم و پ

 .چشم بر ھم نگذاشتھ،خواب مرا در ربود. خستھ بودمیلیخ.دمی خززی تمیپتو
  

  و ھفتستی بفصل
  

کاش دامون را ھمانجا . دلم نبودیدل تو.می خانھ رادمان شدیم،راھی را کھ در ھتل خوردصبحانھ
!  نھای حرف زده ھی گفت کھ با پدر سمی ممی کرد و برایکاش خودش سر صحبت را باز م.دمی دیم

  خواست بھ کجا ختم شود؟ی و درشت مزی ری ماجراھانیباالخره آخر و عاقبت ا
  

فقط دل آرا و حسام . نشدی ھنگام ورود بھ خانھ شان،بر خالف انتظارمان،از ما استقبال گرمبھ
رادمان ھم متفکر بود و با حاج .ود تحمل برقابلی و غنی سنگاریجو بس. خوش نشان دادندیرو

 بود و انواع و اقسام قرصھا با دهی خانم ھم در اتاقش خوابریمن. برخورد کردنیرضا سرسنگ
 ی سرسری ھم سالمھیمرض. بوددهیم،خوابی رفتنشیما کھ بر بال. سرش بودی باالوانی و لب آیپارچ

 شیدایاما او ھم پ. دامون بودمدنیتشنھ د. عمارت اول گم شدی اتاقھاانیداد و با دخترش،در م
 پادشاه یھمانی در مندرالی کھ سی مانند شبزی چم،ھمھی روز اول کھ بھ آن خانھ وارد شدییگو.نبود
 زی چچی ھییگو. کرد،جادو شده بود و با رفتنمان از آن خانھ، آن جادو ھم باطل شده بودتشرک

 مھربان گری چرا دنکھید و درک ا کرده بوریی تغشانیآدمھا رفتارھا. نبودشیمانند قبل سر جا
 . بودستند،سختین
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 چقدر دلتنگم و دلم دی فھمیکاش م. آورد،ملتمسانھ،بھ چشمھانش نگاه کردمی چامانی آرا کھ برادل
 . ماجرا را جمع کرده استنی خواھد بدانم عاقبت دامون چطور ایم
  

 ریاج رضا تمام حرکاتم را زح. زد تا بروم بھ اتاقشمی بود،فکرم را خواند و صدای باھوشدختر
 شی پای را روشی ، پامانی حرف رو بھ رویرادمان ب. گذاشت نفس بکشمینظر داشت و نم

از .مادر ھم خودش را با دفترچھ تلفنش مشغول کرده بود.دی کشی مقی عمیانداختھ بود ، نفسھا
 تخت دو کی. ، مرتب و کامال دخترانھ بودزیاتاقش تم. بزرگ شدمی و وارد اتاقشتممقابلشان گذ

 موکت قرمز رنگ ھم یرو. از چوب در سمت راست قرار داشتیزتوالتینفره در آن بود و م
 . رنگ پھن بودی کوچک و الکیفرش

  
 باھاش حرف میمامان بھتره؟خواب بود نتونست...یسالمت! یچیھ:چھ خبرا؟ گفتم:دی خندمی روبھ

 ...میبزن
  

 ...خداروشکر رد کرد! حملھ بوده.بھتره.آره:ستادی کھ کنار تختش قرار داشت،ایند آباژور بلمقابل
  
 
 ؟ی دامون حرف زدبا
  

 ... نگفتیزیچ...اما...آره:گفتم
  

  حرف زده؟دی با سع؟نگفتی چیعنی: در ھم رفتشیاخمھا
  

 د؟یبا سع:  بھ تپش افتادقلبم
  

 ی کلدیسع.دامون آدرس گرفت، رفت مغازه ش... حرف زدنروزید...آره: را تکان دادسرش
 یلی خھی چند وقتھ سمنیا...دهی فھمیعنی... دونھی ھم میعتیشر...التماس کرده کھ عقد نکنن

 ...دنشیھمھ د... کردهیخرابکار
  

  گفتھ؟یخوب؟پدرش چ:دمیپرس
  

 خانواده ش براش یآبرو...رهی سختگیول.ستی ندادیاھل داد و ب...ھیاون مرد آروم: باال انداختشانھ
 ... مشخص بشھفشونی تا تکلادی برونی از خونھ بھی ذاره سمینم" فعال... مھمھ

  
  خوره؟ی شھ؟بھ ھم می می چ؟حاالیجد: دل آرا را در آغوش بکشمی بود از خوشحالکینزد

  
 ...مینھال؟حاضر شو بر: دی بھ گوش رسمنی مادر از نشیصدا

اما معلوم ... با انگشترارنی و کادوھا رو پس بلی وساگھیھفتھ د...فکر کنم: گفتیدل آرا بھ تند 
 زنی ری اصرار کنھ،ھمھ مادیز. خودشون بھ ھم بزنننایدامون منتظره ا...حدسھ فقط...ستین

 ... کنھی کار و منی عموش،ای بھ پافتھی گفتھ شده بره بدیسع...می صبر کندیبا.سرش
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  نامزد کنن؟نایپس چرا از اولش گذاشت ا:بدانم را زی خواست ھمھ چیدلم م 
 روز با ھی! تونھ بشناسھی مردا رو فقط خدا منیا.  دونمیچھ م:دی کشی از سر درماندگیقینفس عم 

تا . رو بھ زور نامزد کننھی بشھ و سمی جدنقدری کرده ای گفت فکر نمیم!  توی روز بھیتوئن و 
 سر انیا...قھی عمیلی خشونمیاختالف خانوادگ! ی دونیم... تموم شدهی فکرشو جمع کنھ،ھمھ چادیب

 نایم،ای دونستیاگھ م...میدی شنی دورا دور مشھیما ھم. وقتھ با ھم جنگ و جدال دارنیلیارث خ
مادرم کال خانواده شون رو دوست !  نظر منھنیالبتھ ا...ی خواستگارمی رفتی خوان ،نمیھمو م

 مادرش...زھای چیلی بھ خاطر خرنی گی ما میون رو برا کم خودشھیاما اونا .اقھیباھاشون ع.داره
 فرق یلیوضع خ...حاال.. رفتی خونھ شون مادی کنھ اما مامان من زی با ما رفت و آمد نمادیز

 ...کرده
 دوست یلیمن خ! نھال: را در دست گرفتمیدستھا.ستادیصحبتش کھ تمام شد، جلو آمد و مقابلم ا 

 نی تو اھیبق. شناسم و دوستش دارمیچون داداشم رو م... تو خانواده مونارهیدارم دامون تو رو ب
 ی با کسھ ازدواج کنای... تھران و اونجا کار کنھادی بخواد بنکھیاز ا... داموننیخونھ مخالف کارھا

 شی دونھ ش، پھی یکیبابام از اول دوست داشت پسر .می ھستی ایما خانواده سنت...لی از فامریغ
 دونم در ینم. شد بفرستتش تھرانیاما بعد راض... کنھی خونھ با زنش زندگنی ھمتو.خودش باشھ

. نشد  کنھ ویدن،زندگی خریکی شری با حاجیدوست داشتن دامون تو خونھ ا! نھای ی ھستانیجر
اگر بفھمھ ماجراھا بر خالف . خودمونشی پزدی گردهیحاال ھم از دامون دلخوره کھ چرا بر نم

 ... کھ ھست بدتر بشھینی چرخھ،ممکنھ اوضاع از ای ملشیم
  

 !زمیزود باش عز... فرودگاهمی بردی؟بای دینھال؟چرا جواب نم: درب اتاق را آھستھ باز کردمادر
  

 ... خوب بودیلیخ... ییرای از پذیمرس:دمی و گونھ اش را بوسدمی دل آرا را کشدست
  

 ...میان شا هللا قسمت باشھ باز ھمو ببن... کنمیخواھش م: شانھ ام گذاشتی آرا دست رودل
  
 بھ یچیق. کردی بود و شاخھ درختان را ھرس ماطیحسام ھم در ح. کردعتمانی مقابل در مشاتا

 و الغر بھ دنبالمان دهی رنگ پری ھم با صورتھیراض. کردیدست با حاج رضا دست داد و روبوس
 سر تکان مانی و براستادی درب عمارت ارادمان اما در آستانھ.دیآمد و صورت من و مادر را بوس

 . خداحافظیعنی ھداد ک
  

 اش،بعد از رفتن آن یمی و دو ساختمان قدبای زاطی آن حییگو. خانھ شان غم گرفتھ بودیفضا
 . شدنش نبودداری فرو رفتھ بود و حاال حاالھا وقت بی زمستانیروزمان بھ خواب طوالن

  
*** 

  
 ؟ی؟مردییکجا! معرفت خانومیب!سالم: زنگ زدلمی موبای روی کھ شادمی راه خانھ بوددر

  
 ؟یخوب...  تھرانمیتازه برگشت! سالم: گفتمی حوصلگی ببا
  

 خوش ی حساب؟معلومھی پرسی زنگ نزنم تو حالمو نمھیمن !خجالت بکش :دی کشغی جی گوشدر
 !گذشتھ
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 ھ؟یک: دی کھ من نشستھ بودم،چرخیی جلو بھ سمت عقب ؛جای از صندلمادر

  
 ! ھیشاد: گفتم

 
 خوب؟... خستھ میلیاالن خ... زنمیبھت زنگ م: پچ پچ کردمی بعد در گوشو
  

 . حرف قطع کرده بودی بوق اشغال آمد،بیصدا
  

. اما قبول نکردم. اصرار کرد کھ شام را بروم خانھ شان و شب را در خانھ حاج رضا بخوابممادر
 ھفتھ با خودم خلوت کنم کی خواستم بعد از یم. سبکسرانھ شان باشمیدوست نداشتم شاھد رفتارھا

 آمده محال بود،بتوانم آسوده شیھر چند کھ با وجود موضوعات پ. خواب راحت داشتھ باشمکیو 
 .اشمب
  

آن ھم آن موقع . نداشتمییاصال حوصلھ جا بھ جا. کردمشی سالن کشاندم و ھمانجا رھاانی را مساکم
 آمده،فکر شی تختم دراز بکشم و بھ تک تک اتفاقات پی خواست رویدلم م.فراز شب و بعد از س

 را می و باد موھادمشی برگ دی رز بی شروع کنم کھ کنار درختان و بوتھ ھایاز ھمان شب.کنم
 کرده بود و جور ریی بود،تغی با آن نگاه نافذ کھ چندشیبعد بروم سر وقت چشمھا. کردشانیپر

 ... و ظھر عاشورااتی و ھی زنھنیمراسم س. شده بودیخاص
  

 ییگو. داغ شدمی لحظھ حس کردم شانھ ھاکی.دمی برھنھ ام کشی شانھ ھای شد،پتو را روسردم
چراغ خوابم را روشن کردم . از جا برخاستممھیسراس. کردی با انگشتان گرمش نوازشم میکس

 دمی کشی بھ راحتینفس.توھم بود. در اتاقم نبودی جنبده اچیھ.دور و برم را با ترس از نظر گذراندم.
 زی می روفمی کھ داخل کلمیاما لرزش موبا. فشار دادم تا خوابم ببردمی چشمھای را رومیلکھاو پ
 .دی کشرونمی بود،از حال خوبم بشیآرا

  
 .  بودیشاد

 
 بلھ؟_
  
 ؟یار نبود زنگ بزنمگھ قر.رمیحاال من دنبال توام تا ازت خبر بگ...یتو دنبال من بود" قبال_
  
 ...دیببخش... رفتادمی! آخ_
  
 ؟یخواب بود!  مزهیب_
  
 !خستھ م بھ خدا...آره_
  
 رون؟ی بمی بری آیفردا م! خوبلھیخ_
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 ...تازه از مسافرت برگشتم!فردا؟تورو خدا ول کن_
  
 .با فرزاد دعوام شده... دلم گرفتھیلیخ...می کم دور بزنھی میبر... دنبالتامی یپس فردا م_
  
 چرا؟!  بابایا_
  
 ... دنبالتامی یحاضر باش م... گمیچراشو بعدا بھت م_
  
 

 . فرو رفتمای بعد در روی اھیثان. را کھ فشار دادم،چشمانم پر از خواب بودی خاموش گوشدکمھ
  

*** 
  
 !نمیی پا؟منیاومد_
  
 .نیی پاامی کشھ بی کم طول مھی...یچقدر زود اومد_
  
  مگھ؟ی ری می؟عروسی کار کنی چی خوایحاال مگھ م!اووه_
  
 ! کم صبر کنھی... امیم_
  
 .بعدازظھر دانشگاه دارم! بدو-
  
 ! از دست تویوا!باشھ! باشھ-
  

 ظی بود اما غلیقرمز خوشرنگ.دمی لبم کشی آن را رویبھ آرام.ستادمی انھی لب بھ دست مقابل آرژ
 کھ رد و بدل یشگی ھمیسوال جوابھا.مادر بود. زنگ خوردلمی موبای دار روروی گنیدر ھم.نبود

 و م برورونی دانستم دوست ندارد بدون او بیم. رفتمنیی و پادمی را پوشمی راحت پالتوالیشد،با خ
 ی وارد اجتماع مشتری بدیبا. باشمی توانستم در خانھ زندانی زند اما خوب من ھم نمیمدام زنگ م

 . اگر آن اجتماع پارک بودیشدم حت
  
 

 شانی خزان زده اش را پری ھاسھی کھ باد ری مجنوندی بریاز ز. گفتگو خلوت بود و سردپارک
 .می نشستی چوبمکتی نی و رومیکرده بود، گذشت

  
 

من در مقابل . بوددهی پوشی رنگ کوتاھیری شی کرده بود و پالتوی کاملشی آراشھی مثل ھمیشاد
 ! کوچک و ساده بودمی فنجاننقش و نگار او مثل

  
 ؟ی با فرزاد دعوا کردی شده؟گفتیچ:دمیپرس. و گرفتھ بودساکت
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 ! آره: جا بھ جا کردشی پای را روفشی را آرام تکان داد و کسرش
 ؟یچرا؟سر چ:دمی پرسدوباره

 ! کی ای صفره ای...ھی اھی آدم منطقیلیخ...ھی جورھی...با اخالقش مشکل دارم: را جلو دادنشییلب پا 
 
 

 خھ؟ی کھ نھیمنظورت ا:گفتم
  

ھر بار .رهی گی مسانسشویل. ترم ،ترم آخرهنیالبتھ ا...ھمھ ش تو کار و درسشھ...مغروره! نھ:گفت
 ... چھ جورشھگھی دنی دونم اینم!  آرهی بھانھ مرونی بمی برای گم بیکھ م

  
  خواد بھ ھم بزنھ؟ھان؟ی مدیشا:گفتم

  
با مادرش ھم حرف ...دوستم داره! ری دادنتھ؟نخیعوض دلدار!  تو ھمی گی میچ: گفتیحرص

 ... سختھینطوریا... خشکھیادیاما ز.ھیزن خوب.زدم
  

 شھ؟خودش با ی مدای برات پنی بھتر از اگھی دیک! سختھ! برو بابا: اش را ھل دادمشانھ
 ...خانواده خوب...تیشخص

  
 یخودش م!  نھای تونم باھاشون بسازم یم!  دونمینم... و بند دارندی کم قھیاما ...آره:دی را مکلبش

 ! براشون بزامیکی دی من تا رفتم بایعنی. و بچھ دار شدننی بازلی اھل رفت و آمد و فامیلیگھ خ
  
 بچھ ت ی سالگی و تا سی شیزودتر بچھ دار م!  داره؟بھتریخوب چھ اشکال:دمی بلند خندی صدابا

 ...سھ چھار سالھ ست
  
 گھ برو براشون یم! گم برام سختھیم... زنمی حرف می دارم با کنیمنو بب: زدمی پای را روفشیک

 !بزا
  

  ن؟ی با ھم دعوا کردی چیحاال برا!  از دستش ندهیخودیب. ستنھی گزنی بھترنیفعال کھ ا:گفتم
 
من با زاوش .ستی نیاحساسات. تودارهیلیخ: شدرهی اتوبان چمران،خی دور ورای نقطھ ابھ

تو قھرھا از ... ذاشت آب تو دلم تکون بخورهینم. رفتی رفت قربون صدقھ م میراه ماون ..بودم
 تمی ذاشت و اذی قالم میلی اون اواخر خنکھی از امیبگذر... کردی میده دفعھ ھشت دفعھ ش اون آشت

 . بودیاما واقعا دوست خوب...رد کیم
  

جوابم را . از دامون نداشتمیغامی پچی را چک کردم،ھمیامکھای در آوردم و پفی ام را از کیگوش
 ؟ی کارش کنی چی خوایم...ھینطوری انیحاال ا! گھی دیبدعادت شد:دلم فشرده شد. دادینم
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 داره قربون پر و قھیھر دق! اون آقا داغون...ادی گرم در بی صدات از جادمیبا! بعلھ: حسادت گفتبا
 ! گذره کھیبد نم! ور دلشیت ھفتھ ھم کھ رفھی...رونیمدام زنگ،خونھ،ب... رهیپاچھ ت م

  
 گھی کھ اصال ھمد؟مای گی دوبار و میکی اون اومد خونھ؟یک: پروا حرف زدنش لجم گرفتی باز

آخر رابطھ من ھنوز معلوم ...ی دوستی بیتا بھ ھم نخوره،دوست.تازه اون تعھدم داره...مینی بیرو نم
 ... خوادی ازدواج میفرزاد تو رو برا.ی کنی اما تو فرق مستین
  

 از کجا ی ھمھ عشق و عاشقنیپس ا... و منم باور کردمیتو گفت: پشت چشم نازک کردمیبرا
 ن؟یاومده؟تو خونھ شون با ھم تنھا نشد

  
 ... بشھکی بھم نزدادی نداشتم زدم،دوستیچون نامزدشم د!  بودمی جورھیاما ! میشد: گفتم

  
 شد یچ...اصال حواسم نبود! آھان:اال داد را بشی را بھ خاطر آورده باشد،ابروھایزی چییگو

  شد؟ی نبود ازت بپرسم چادمی فرزاد فکر منو مشغول کرده،نیباالخره؟انقدر ا
  

بعد .مادر دامون ھم بود...میدینامزدش رو با پسرعموش تو مغازه د! یچیفعال ھ: باال انداختمشانھ
 شی رم پیمن م!  کھ عقدش نکنھی دامون و قسم و آشیپسر عموھھ رفت پ.ختی بھم ریھمھ چ
 !  خودشی بود براییخالصھ بل بشو...پدرش

 
  اتفاق افتاد؟نقدری ھفتھ اھی نی ا؟توی گیراست م: ار تعجب گرد شده بودچشمانش

  
 دونستن کھ من و دامون یاما انگار ھمھ اونجا م!  نھای دونم من باعثش بودم ینم!باور کن:گفتم
از ھمھ شون ...خواھرش دل آرا انقدر ماھھ. دونستنیاشم مخواھر...می رو دوست دارگھیھمد

 ... زنھی مشیمدام ن. بدزبونھیلی خھی مرضھیاما اون دوم...بھتره
  

!  بھ دامونکالیبار: چانھ اش زده بود و با دقت بھ دھان من چشم دوختھ بودری دستش را زیشاد
 ...دنیانقدر تابلو بوده کھ ھمھ فھم

  
 ی می چستی اوضاع معلوم ننیاما با ا... دوننیفعال مادر و پدرش نم...خودش رفتھ گفتھ! نھ:گفتم
تو !واقعا دامون رو دوست نداره. بودیعصب...چارهی بدی کوبی مواری بھ در و دیلینامزدش خ...شھ

 ابلو تنقدری ادی دونھ نبایھنوز نم.ستی نشتری سالش ب٢٠... دادی بد نشون می رفتارایلیجمع خ
 ...باشھ

  
 . عاشق من بودنقدریکاش فرزادم ا:دی آه کشیشاد

  
 ! ازتادی ی خوشش میلی خی گفتست؟خودتیمگھ ن:گفتم

  
کشتھ ...ستی کھ من تو ذھنم داشتم نیزی اون چدمیاما تازه فھم"... مطمئناادی یبدش نم! آره:گفت

 و کی گھ من زن شیش مخود! نیھم...دهی فقط بخواد ازدواج کنھ و منو پسنددیشا.ستیمرده م ن
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  رفت و آمدمی مختلف تو زندگی آدمانقدری کم ساده تر بودم تا اھیکاش ...خوش پوش دوست دارم
 ...کاش مثل تو بودم نھال! نداشتن

  
 ستم؟ی زشتم؟مورد توجھ ننقدری من ایعنی؟ی چیعنی: کردماخم

  
 یکی... داشتمی عاشق واقعھی کھ دوست داشتم مثل تو نھیمنظورم ا! نھ: دستم گذاشتی را رودستش

 ...ھمھ جوره! کھ منو ھمھ جوره بخواد
  

  دامون واقعا دوستم داره؟ی دونیتو از کجا م: اش را فشردمدهی سرد و کشانگشتان
  

 ی و بدبختی ھمھ سختنی کھ با ایکس!  زنھیداد م.تو بگو ف من رفتم فرحزاد و برگشتم: زدپوزخند
 رو بھ ھم شی نامزدمی مستقریبعد بخواد غ...بھ خاطر توموندگار بشھ ... تھرانادیبدوئھ ب

 !شک نکن! بزنھ،عاشقتھ
  
 
 یی کارانی رو جون بھ جونشون کنن،ھمچایپسر تھران... کردهی زندگزدی کھ نھیاونم بھ خاطر ا!

 یدید! زاوشنینمونھ ش ھم!  افتنی دختر با خانواده شون در نمھی بھ خاطر چوقتیھ... کننینم
 ... رفتادمی تا از دی بود؟دو ماه طول کشییچھ بزن دررو

  
بھ نظرم ...بھ فرزاد فکر کن...گذشتھ! ی شادالی خیب: ساعدش گذاشتم و فشردمشی را رودستم

 !یچی شد؟ھی چیزاوش کھ اون ھمھ دوستش داشت.حاال عاشق ھم نبود، نبود.ارزشش رو داره
  

 ی داغ میتزای پھیدلم ...پاشو...م شدهسرد! میپاشو بر: را در دستش گرفتفشی جا بلند شد و کاز
  پرپروک؟میبر...خواد

  
 . خوردمتزایتازه پ... خورمی مچی داره،من ساندوچمیاگھ ساندو...میبر: را تکاندممیپالتو

  
 ... دارهچمیساندو...نجاستیھم: پلھ ھا اشاره زدی باالبھ
  

 . آن روز سرد و گرفتھ بودیھوا.می اتفاق از پلھ ھا باال رفتبھ
  

 . راندم نفسم رارونی محکم بی و آنوقت با بازدمدمی کشمی ھاھی درختان خشک نمناک را بھ ریبو
  

*** 
  

اگر . اپن آشپزخانھ چمباتمھ نشستمیرو. دادی را ھم نممیجواب اس ام اسھا. گرفتھ بودتی بھ غاحالم
 مثل خجالت یی نشستم ،مادر با چشم غره و جملھ ھای می بلندی روینطوری ایدر خانھ پدر

  کس را نداشتم کھ بھ منچیاما آن روز ھ.دی رسیخدمتم م! نیی پاای بای! شکنھیسنگ اپن م...بکش
خورش کرفس . خوردهمھی بود و نمی کنار پامیظرف غذا. کندمی و مثل دختربچھ ھا دعواردی بگخرده

شت حالم را  خانھ ھم دایبو. زدی داشت حالم را بھ ھم مشیبو.دست پخت مادر را دوست نداشتم
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 دیشا. زدی حالش را بھ ھم مزی ھمھ چی باردار شده بود،بوی وقتی افتاد کھ شادادمی. زدیبھ ھم م
آبستن ھزاران ھزار ... ناگفتھیآبستن حرفھا...ختھی نررونی بیآبستن غمھا...من ھم آبستن بودم

 . کھ ھرگز تجربھ شان نکرده بودمی ایزنانگ
  

 در ی شادیحرفھا. بود کھ از او خبر نداشتمیدو ھفتھ ا!چھ پرطاقت شده بودم. بودم بازدلتنگش
 دامون عاشق نیکجا بود ا... بود دوبارهختھی احساساتم را برانگزھای چنجوریمورد عشق و ا
  داد؟ی از خودش نمی زد؟چرا خبری داد؟چرا زنگ نمی را نممیامکھایپس؟چرا جواب پ

  
اخر خبر خوب . بودمدهی ترسدیشا... رفتیمدت دست و دلم بھ زنگ زدن نم دانم چرا در آن ینم
 خبر بد را دنی شنتیظرف.گری کھ مرا ببرد بھ اوج و برم نگرداند دیخبر. خواستم فقطیم

 در زیآنوقت ھمھ چ..... بازگشتھ و دامون ھنوزشی بھ سرجازی دانستم اگر بشنوم ھمھ چیم.نداشتم
 . دانستمیم.زمی ریفرو م... شکنمی شود،میاه مینظرم س

  
 ام را محکم برس دهی ژولیموھا. امدمی از ان حال و ھوا در مدیبا. نداشتی ادهی خوردن فاغصھ

 ی ام را میی تنھالھی پی کمدیبا. زدی می پشت لبم بھ سبزیموھا... در آمده بودمیابروھا.دمیکش
 یخودم م  بھ داددیمن با.دست من نبود. افتادی مد،باالخرهی کھ بایھر اتفاق. آمدمی مرونیشکافتم و ب

 . اشی از آن افسرده نشوم از دورشی تا بدمیرس
  

*** 
  

 . سوختیپشت لب و صورتم م. را بھ گوشم چسباندمیگوش
  

 . بلند شدم و تشکر کردمی چرمدهی خوابی صندلیاز رو. تمام شده بودمی بند صورت و ابروکار
  
 نھال؟_
  
 ؟ییبلھ؟دامون؟تو_
  
 ؟ییکجا_
  
 !شگاهیآرا_
  
 ؟ی کنی کار میاونجا چ_
  
 شگاه؟ی آرارنی می چی برا؟خانومای چیعنی_
  
  کجاست؟شگاهیآرا_
  

 ...دور و بر خونھ_ 
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 ... در خونھ تمیمن االن جلو_ 
  
 ؟ی گی میجد_
  
 ...یری گی سراغ ازم نمھی اومدم،زدیپونزده روزه از _
  
 
 ...ی جوابمو بدیدوست ندار...یری درگدیگفتم شا!یتو جواب نداد! ھمھ مسج زدم براتنیمن ا_
  

 با میحتما برا! دامون آمده بود.دی لرزی ملی موبای گوشی و انگشتانم رودی کوبی منھی در سقلبم
 : دقت کردمشیدر تن صدا.خودش خبر آورده بود

  
 ... رسھیآدم بھ آدم م... نداره نھال خانومیبیع!باشھ!یچیھ! ومدهی برام نی مسجچیھ_
  
 .شی صدادی لرزی می شده بود و کمقی عمشیفقط نفسھا. در آن نبودی حس خاصچیھ
  
 ؟ی عجلھ دارنقدری شده تو ایچ...امی ی خودتو؟االن می کنیچرا لوس م_
  
 ... دنبالتامی کجاست بشگاهی آرانی بگو اقی کنم؟دقیمن لوس م_
  
 ی خوایم!ی اونطرفا نچرخادی ھا زھی ھمسایتو رو خدا جلو...امی ین خودم ماال... خوادینم_
  تو خونھ؟یایب
  
 ...ایزود ب...نمی پارک؟تو ماشمی بارون؟برنی تو اامیپس کجا ب_
  

 ھم او در نباری شود،اما اکمی نزدادیدفعات قبل نگذاشتھ بودم ز. راه دادنش بھ خانھی داشتم برادیترد
 کھ در خانھ شان افتاده یری اتفاقات اخجھی بود و ھم من عطش داشتم زودتر از نتی خاصطیشرا

 شتمدوست ندا. پانزده روز از من دلخور شود و برودنی بعد از ادمی ترسیم.بود، باخبر شوم
 . کھ چھ شده و چھ کار کرده استدی بگومی خواستم خودش برایم.دنی فھمیالتماسش کنم برا

  
 رونی سالن گذاشتم و بی مقابل منشی اشھی شزی می را رویده ھزار تومان سرعت دو اسکناس بھ

 . آمدم
 
 

 شده کیتا بھ خانھ برسم،ھوا تار. را تند کردممیقدمھا. کرده بوددنی شروع بھ باریزی نرم و رباران
 . کرده بودسی باران خزی ام را قطرات ریبود و باران

  
 رونی ساختمان از آن بری کھ در باز شد و مدستادمیمقابل آسانسور ا. شدمی انداختم و وارد البدیکل

 د؟یدیبوردو د... دی ماه رو پرداخت نکردنیاحوال شما؟ شارژ ا...سالم:آمد
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 ...ارمی یفردا براتون م...مسافرت بودم! دیببخش: تکان دادمسر
  

 و رنگ ری تعمی برامی خوایم گفتم ی اعتمادیبھ آقا: ستادی لحظھ مکث کرد و اکی انسالی ممرد
 بھتون نگفتن؟...ازهی نم،پولیراه پلھ ھا اقدام کن

  
 اول با صاحبخونھ حرف دیالبتھ با! نگفتن! نھ: آورده بودری عجلھ داشتم و او ھم وقت گمن

 ... گم بھشونیم...بزنن
  
 . حرف دکمھ سبز را فشردم تا زودتر بھ طبقھ برسمی بعد بو
  

 داشت و شلوار فی لخت و لطی بلندم کھ پارچھ انی را در آوردم و بلوز سبز رنگ آستمیلباسھا
 ی را شستم و کمی چای و قوردمی بھ صورتم زدم و بعد بھ آشپزخانھ دویآب. را بھ تن کردمنمیج
 . بھ صدا در آمدیتا بھ خودم بجنبم،زنگ درب ورود.ختمی خشک در آن ریچا

  
 و آن را دمی کشیقینفس عم.دی لرزیرب آپارتمان،م دی سرد فلزرهی دستگی رودستم

 یشانی پی را روی پرخونی در قاب چشمانم نشست،دستمال کاغذشانشیچھره آشفتھ و پر.چرخاندم
 . فشردیاش م

  
 ؟ی شدینطوری شده؟چرا ایچ:ختی رقلبم

  
 گرفت بھ میشونیپ! شھیانحراف اومد،ترمز گرفتم رفتم تو ش!ی عوضکھیمرت: تعارف آمد داخلیب

 ... بون،پاره شدھی سای باالیھای دیس
  

 را شی حواس بازویب. رفتی اش میشانی کھ از پی خوندنی شده بودم از ددستپاچھ
 ....ارمی و باند بنی برات بتادنیبش!  با خودتی کار کردیچ...یوا:گرفتم

  
 ننده ش در رفت؟را: رفتی منیی باال و پای و نگرانجانی ام از شدت ھنھیس. خشک شده بوددھانم

  
 . کنمری تعمنوی کوپن بده برم ماشھیقرار شد بھم ... رو ازش گرفتمنشیکارت ماش! نھ:گفت

  
  شد؟شیزی چنتیمگھ ماش!یوا:  طرفشدمیچرخ

  
چراغ راستش ! آره: را شستشی خون آلود را در سطل آشغال آشپرخانھ انداخت و دستھادستمال
 ... کم جمع شدهھیسپرش .شکست

  
 ... بذار رو زخمتری بگایب: بھ طرفش گرفتمیگری ددستمال

  
 یدستم نم. ھود بودی باالنتیدر کاب. گشتمھی اولی لرزان دنبال جعبھ کمکھای با دستانبعد
 یفتی تو ن؟حاالی کنی کار میچ: دمی را شنشیصدا. گذاشتم و باال رفتممی پاری را زھیچھارپا.دیرس

 ...دست و پات بشکنھ
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 ...نیبش:گفتم. و بانداژ و چسب را برداشتمدمی کشرونی را بنیبھ سرعت بتاد.م کرددای را پجعبھ

  
 گذاشتم و زی می را رولیوسا. مبل نشست و منتظر شدیرو: مظلوم اطاعت کردی پسربچھ امثل
 را جمع کردم باال تا میپاھا. از او باالتر باشم و بھ صورتش مسلطکھی دستھ مبل نشستم ،طوریرو

 ...کوقتی برخورد نکند و شیبھ ران پاھا
  

 را پانسمان یتا بھ حال زخم کس.دلم ضعف رفت و معده ام بھ ھم خورد.دمی آرام زخمش را دبعد
 خورده بود،چطور نی زمی بودم مادر وقتدهی دیفقط چند بار.می بود براامدهی نشی پیعنی.نکرده بودم

 . زد و بستنی را بتادشیزخم پا
سوخت و صورتش جمع . زخمش گذاشتمی و روختمی پنبھ ریا رو رنی اوصاف،بتادنیبا تمام ا 

 کرد و من ی پوست صورتش را لمس ممیدستھا. را بھم فشار دادشی نگفت و تنھا لبھایزیاما چ.شد
 .وسوسھ شوم. دوباره وسوسھ شودنکھی از ادمی ترسیم
 ی گرمش روینفسھا... فشار بده روشری بگنویا:  بانداژ گذاشتمشی کردم،روزیزخم را کھ تم 

 یلبخند کمرنگ. اش برداشتم و نگاھش کردمیشانی پی را از رومی لحظھ دستھاکی.ختی ریگردنم م
 .  کردی لبش نشستھ بود و پرتمنا نگاھم میرو
 
 

 دانم چھ ی ھنگام نمنی بردارم،در ھمزی می دستھ مبل بلند شدم تا چسب را از روی از رودستپاچھ
 گرم شیدستھا.دی و ھوا مرا گرفت و از پشت در آغوشم کشنی زمانیم. خوردم یشد کھ سکندر

 . بودمدهیبودند و من نفس بر
  
 ؟یباز شروع کرد! نکن دامون: لرزان گفتمیی صدابا
  

ھمھ !  تموم شد نھالیھمھ چ: فرو برد و آرام زمزمھ کردمی موھاانی را پشت گردنم مسرش
 ...مجردم... نامزد ندارمگھیمن د...بھ ھم خورد...یچ
  

 ھا ھمھ نھیپس زم. شناور شد دوبارهزیھمھ چ.دمی دیانگار خواب م. بود بال در آورمکینزد
 اش را زده یشگیعطر ھم.دیچی پنجره سالن در مشامم پشھی نم باران از پشت شیبو. شدندیصورت

 ...رھا شده بودم انگار. بود،خنک شددهی گرمش چسبنھی پشتم کھ بھ سرهیت.بود
  

 داد ی بھ من می اش حس خوبی را کھ محکم دور کمرم قفل شده بود،فشردم؛ساعت بندچرمدستش
 ! دروغگو:شھیھم
 

 .ی دونیخودتم م. بھ تو دروغ نگفتمچوقتیمن ھ: را نوازش کردمیموھا
  

 .. کادوھا و حلقھ رو پس فرستادن خونھ ماشیدو روز پ: بھ طرف خودش چرخاندمرا
  

 .دی را چرخاند و آنھا را بوسدم،صورتشی صورتش کشی خودم جرات دادم و انگشتانم را روبھ
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 آمدم تا دوباره ھوس معاشقھ بھ رونی شانھ اش برداشتم و از آغوشش بی را از رومی دستھای تندبھ
  شھ؟ی میخوب حاال چ:سرش نزند

  
 ..اری بگھی دیکی شد؛فی کثنیا: برداشتنی زمی را از روبانداژ

  
 !بدجنس

  
 چسب زدم و بھ وضوح از دستان مشتاقش عی زخمش گذاشتم و سری باز کردم و رویگری دبستھ
 اما دی کشی در قلبم زبانھ مدنیعطش تند رس. رفت دوباره دور کمرم حلقھ شود،فرار کردمیکھ م

 . شدی میمانی باعث پشی روادهیز.حاال موقعش نبود
  
 ی خوام چی ازم؟مگھ می کنی سالھ فرار م١٢ ی مثل دختراچرا: جا بھ جا شدشی در جای دلخوربا

 کارت کنم؟
  

 ...معذبم. بھتر باشھینطوریخوب فکر کنم ا...فرار نکردم: نلرزدمی کردم خونسرد باشم و صدایسع
  

ھر جور تو :می بودزدی کھ در ی کرد،شد مثل ھمان وقتریی شد و رنگ نگاھش تغرهی چشمانم خدر
 ... نشمکتیسختھ نزد.گم، من برام سختھ بھت دست نزنم رک بھت بیلیخ...یراحت

  
 خواستم خودم را یچون نم.دمیاما حرفم را بلع!  کھ ھستھینی ھممیتا محرم نش:می زبانم آمد بگوبھ
 خواستم ی گرفت و نمی ممی تصمدیھر چھ کھ بود او با.حرف ازدواج را بزنم"  علناای کنم شکشیپ

 . نشود بر سرمی کنم تا بعدھا پتکلی مسالھ را بھ او تحمنیدر آن اوضاع آشفتھ خانھ شان ا
  
 

 ی شھ کرد؟من حس خوبیاما چھ م... دونمیم: شبکھ سھ زدمی را روشن کردم و روونیزیتلو
 ! برات خوبھنی کم فوتبال ببھیحاال !ندارم

 بود کھ گفتنش صدمن جرات و ده من ی شاخداری از آن دروغھاگری دنیحس خوب نداشتم؟ا 
 شیدلم برا.خلع سالح شده بود انگار. نگفت و فقط نگاھم کردیزیچ. خواستی میبدجنس

 کھ ی توانند بھ کسیآنھا نم. از زنھاستتری مردھا صد پلھ قوزی گفتھ بود غرایشاد.سوخت
 نشاند ی را فرو مزشانیغرا. کندیلمس طرف مقابل آرامشان م.اشند تفاوت بیدوستشان دارند،ب

 ی چنگ مزھای چنجوری آرام شدن،بھ ایبھ قول او مردھا برا. لحظھ و مدت کوتاهکی ی برایحت
 رفتن شگاهی آراای قدم زدن کوتاه کی کھ ستندی جنسش فرق بکند اما مثل زنھا نی کمدیشا.زنند

 ی کند، می کھ زنھا را ارام می کردنی آشپزای دی خرکی از اتر فریزیآنھا چ.آرامش ببخشد بھشان
 .خواھند

  
 

جوان .باالخره مرد بود. درست بودنیاما درباره دامون ا!  ھم نھدی گفت و شای راست مدیشا
 آن روزھا ھم بھ ھم ی و جوی جنبطیشرا.میبا ھم تنھا بود.مرا ھم دوست داشت. داشتزهیغر.بود

 ی دانستم کھ ھر دو برایم. مشابھ او داشتمی من ھم حسدیشا. و اعصاب خرد کن شده بودختھیر
 ی دفعات قبل از راه دادنش بھ خانھ،منکھیبا ا.می داشتازی و بھ عشق نگریکدی ،بھ نآرام شد
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 وقت وسوسھ کی ام، دهی و من ھم طعم عاشقانھ بودن را چشستی نی مانعی وقتدمی ترسیم.دمیترس
 کھ کرده ی کرد،مخصوصا با تصادفی فرق مزی اما آن شب ھمھ چفتدی بری جبران ناپذیشوم و اتفاق

 ی توانم،خودم را نبازم و بی کھ مدمید.خود را ازمودم. کردم نترسمی خانھ ام آمد،سعھب یوقت.بود
 توانست اوضاع نابھ سامان خانواده و ی ھم ملشیدل.تفادت نشان دھم اما او کمتر خوددار بود

 . باشدشی شخصی زندگری اخیتنشھا
  
 

سردرد : فرو بردشی اش را باال گرفت و دست در موھایشانی گاه مبل چسباند ،پھی را بھ تکسرش
 ؟ی دارییچا...دارم

  
 آرم یبذار دم بکشھ م: آب را بھ دستش دادموانی قرص مسکن آوردم و لشی برای چابکبا

   ؟ی کار کنی چی خوایم!ینگفت... بخورنویفعال ا.برات
 
 
 

انقدر ! ستی معلوم نیچیفعال ھ.. دونمینم:دی نوششی نفس روکی آب را وانی را گرفت و لقرص
اوضاع . من نتونستم برگردم تھراندی کھ شما رفتیروز!  کرد کھ خدا بگھ بسنیمادرم نالھ نفر

 بود و تو جا نشستھ بود و بھ ضیمادرم مر...بابام با من... کردنیھمھ با ھم دعوا م. بودیمزخرف
 یدل آرا با مرض...ادیزرد از آب در ب توینطوری الشی شد کھ فامیباورش نم.دی کوبینھ ش میس

 ازم معذرت ی پاشد اومد در خونھ مون،باھام حرف زد و کلدیسع! حسام با مادرش... کردیدعوا م
 گفتم ی رفتم میم. تونستمی حرف بزنم اما من نمیعتیگفت برم با شر...التماسم کرد.خواست

غرور ...اونم آدمھ! شدی کوچک مھیسم!  خوام؟درست نبودی دخترت رو نمتم گفی؟میچ
 گفت عقدش ی دونم چرا مدام می ازدواج کنم اما نمھی خوام با سمی دونست من نمیم...داره
 وانمود کرد ی جورھی. و نگن دامون نخواستشزهی دختر عموش نری خواست آبروی مدیشا...نکنم

 می بذاردیبا... شھیم ننیبدتر از ا...ختھی بھ ھم رزیھمھ چ!  دونمیم چھ. منو پس زدهھیکھ انگار سم
 ...اوضاع آروم شھ بعد

 
  

 ! آمدی نمچوقتیھ" بعد" جملھ پس از کلمھ نیا. ام حبس شدنھی در سنفس
 
  

  دونھ؟ی حاج رضا می دونستیم:گفتم
 
  

 ؟یجد: باال رفتشیابرو
 
  

 ... گرفتھ؟مچمونویپس چ...آره:گفتم
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 ؟کجا؟یک: را فشار دادشی ھاقھیشق
 
  

 ! از حرکات تو: مبل مقابلش نشستمی از او رودور
 
 

 حاال بدش اومده؟!  بابای؟ا....بازم... باشمی کردم عادی سعیلیمن خ:گفت
 
  

دور و بر جوون مردم !  خورهیبھ دردت نم! ستی دامون شوھر بشو ننی گفت ایم: زدمپوزخند
 ! نچرخ

 
 
 دونھ من شوھر یاز کجا م! ی حاجنیچھ زرنگھ ا: لذت قھقھھ زد و سرش بھ عقب پرتاب شدبا

  شم؟یبھ نظرت م...دمیشا... بشمدمی شم؟شای نمیخوب
 
  
 . حرفش را در آنھا بخواندری شد تا تاثقی بعد در چشمانم دقو
 
  
 ی خواست حرفیدلم م.ی برپا بود،وصف ناشدنیی تفاوت سر تکان دادم اما در دلم غوغایب

اما ذات دامون محتاط و صلح طلب . آوردی زد و مرا از آن حال و ھوا در می مدوارکنندهیام
 ی را عقب انداختھ بود و بھ راحتشی از آن از او انتظار داشت،ھمان کھ عروسشی شد بینم.بود

 ی دوستکی کرد کھ ثابت کند مرا فراتر از ی متیرا پس گرفتھ بودند،خودش کفا شال و انگشتر
 . خواھدیساده م

 
  

 بلھ؟:بھ سرعت جواب دادم. کھ زنگ خورد،دستپاچھ از جا بلند شدمتلفن
 
  

 ؟یدی رسیک...زمی عزی کردریچقدر د: خط گفتی مادر از آن سویصدا
 
  

 ...  شھی می ربعھی مامان؟ی زنگ نزدلیچرا بھ موبا:گفتم
 
 

 ؟ی داریشام چ:دیپرس
 
  

 .م خوری کنم می درست میزی چھی...ستمیگرسنھ ن!  فعالیچیھ:گفتم
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 آم یفردا م...ارمینتونستم برات غذا بپزم ب... بودمم،خستھی بوددیامروز با رضا خر! آخ: گفتدوباره
 .می رو بدھاشونیت،سوغاتیی خونھ دامی بردی سرم باھی... زنمیبھت سر م

 
  

 ...می گرفتی اصال حواسم نبود بھش بگم براشون سوغاتدمی رو دیشاد...آره:گفتم
 
  

حاضر ... دنبالتامی یصبح م... بانکمی بردیفردا با...مواظب خودت باش: را مھربانتر کردشیصدا
 ! باش

 
 

 ؟ی چیبانک برا:گفتم
 
  

 یحاال باھات حرف م... کنھی مینیرو دستم سنگ...سھمتو از خونھ بدم: پچ پچ کردی در گوشارام
 ..زنم

 
  

 ه؟ حاضرتییچا...نرگس جان: خط گفتی حاج رضا از آن سویصدا
 
  

 ...زمی ریاالن برات م...حاضره...آره: فاصلھ گرفت و رو بھ شوھرش گفتی از گوشی کممادر
 
  

 .خداحافظ...مواظب خودت باش: گفتعی سریلی خبعد
 
  

 .ختی ری می چایدامون داشت در دو استکان دم دست:سر چرخاندم. گذاشتمشی را سرجایگوش
 
  

 ...نیتو بش! ختمی ریخودم م:گفتم
 
  

  شھ؟ی میچ...زمی دفعھ ھم من برھیحاال : گذاشتزی می استکانھا را گرفت و رودستھ
 . نشستممی از آنھا را برداشتم و در جایکیدستت درد نکنھ و با لذت :گفتم 
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 ی می گفت عشوه خرکی بھ من مھیسم: مقدمھ گفتمیب. دامون و نامزدش افتادمنی جر و بحث بادی
 ام؟ی
  

 از او ای کنم ی حرف با خودم داشتم سر دامون خالنیکھ از ا را ی خواستم حرصی مدیشا
 کرد،چون خوب بلد ی او بود کھ مرا خلع سالح مشھیاما ھم. ام دھدی بخواھم کھ دلدارمیرمستقیغ

 . قلبم را چگونھ پر کندزی ریبود،حفره ھا
  
 

 ؟یچ:دی را نوششی از چای اجرعھ
  

 دختره نی پلھ ھا بودم،گفت ای بود من باالبانی غرد،شامی کردیاون شب کھ جر و بحث م:گفتم
 ! براتادی ی میعشوه خرک

  
 حاال مگھ مھمھ؟... اون بگھ! آھان: گفتی بلندھوم

  
  ادبھ؟ی بنقدریاما چرا ا! نھ: کنار دستم گذاشتمی عسلی را رواستکانم

  
 لوس نویا.ھ کاناداندو تا برادر داره ک.ھیعتیبچھ آخر شر... از اولشم پر زبون و پر دھن بود:دیخند

 کنم ی مفیمن کھ ک. ھم بامزه ستیلیاز نظر من خ...ھیبعدشم از نظر اون عشوه خرک.بار آوردن
 ...ی گردونی و صورتتو ازم برمی کنی مکی برام چشماتو باریوقت

  
 . زدمی کردم و لبخند کمرنگسی را خمیلبھا. گذاشتدنی تپی دوباره بناقلبم

  
چھ خبره : مانده بود،گذاشتیی ظرفشونکی کھ از ناھار در سیفی کثی ظرفھای را رواستکانش

  از صبح تا حاال؟ی ظرف نشستھیخانوم خونھ؟!نجایا
  

 .حوصلھ نداشتم...خوب: گفتمھی کنابھ
  

 ! سرجاشادی ی ت م،حوصلھیدیاالن کھ منو د... مال صبح بودتی حوصلگیاون ب: زدلبخند
  

 ...یلیخ! دامونادهی زیلیروت خ:گرفت کھ داشت،خنده ام ی اعتماد بھ نفساز
  

  اندازه بود؟؟بھتیدیلباسھ رو پوش:دی تازه در آمده اش کششی را بھ تھ ردستش
  

 ...ممنون... قشنگ بودیلیخ!...آره: کھ از او گرفتھ بودمیی بستھ کادوشی رفت پحواسم
  

 بود کھ ھنوز آن را امتحان نکرده بودم زدی سفر بھ ی ماجراھاری فراموشکار بودم و ذھنم درگآنقدر
 !میو مجبور شدم دروغ بگو

  



 379 

 من ی براشھیمن دوست دارم تو ھم:دی اف کشی ام دی و دستش را روستادی اپن آشپزخانھ اپشت
 ؟یدیمنظورمو فھم...ی لباس بپوشیاونطور

  
 !چوقتیھ! چھ حرفھا: لحظھ منگ نگاھش کردمکی
  

 چوقت؟یچرا ھ: اپن ضرب گرفت با انگشتانشیرو
  
 دادم سکوت کنم حیترج.حرفم را ناتمام گذاشتم... مگھ من : حوصلھ و خجالت زده بھ اتاقم رفتمیب

 .دیای قدم جلوتر بکیتا او 
  
 
  ؟ی بگنوی ای خواستی؟میزنم: ھمانجا دنبالھ جملھ ام را گرفتاز
 

 ! نھ: آوردی ممی را بھ روزی راحت ھمھ چچقدر
 

 ... فقط...می رسیبھ اونجا ھم م:ستادی در آستانھ درب اتاق اآمد
  
 

 ی عکس مجھیاصرار ،نت. جواب باشدنی کردم سکوت بھتریفکر م. نگفتمیزی کردم و چنگاھش
 .دیداد شا

  
 برات ی خوای نمیزی؟چی نداریکار:دی کاناپھ برداشت و پوشی رنگش را از روی قھوه ایپالتو

  برم؟رم؟منیبگ
  

 ...مواظب زخمت باش...بھ سالمت... ھستیھمھ چ!نھ: رفتمجلو
  
 

دستم را فشرد و . کردمی می ھم دلخور شده بود کھ از او دوردیکباره،شای سرد شدند بھ چشمانش
 را در دست گرفت و با می از موھایدستش را جلو آورد و طره ا. بودکی رفت،راھرو تاررونیب

 ...نمتی بیم...خداحافظ:انگشتانش لمس کرد
  
 

 ...  نوک پا بلند شوم،گردن بکشم وی بگذارم،روشی شانھ ھای خواست،دست روی دلم مچقدر
  

 !  شدی نماما
 در قھی باشم و بھ خواست او ھر دقفی بالتکلنکھیاز ا. دادی عذابم میفی خودم نبود،بالتکلدست

 بود اما ییجای بده،توقعیچیدر آن اوضاع بھ ھم پ. توانستمینم. آغوشش بپرم، عذاب وجدان داشتم
 فھا حرنی دلخوش کند اما مثل آنکھ او محافظھ کار تر از ای بکند و مرا اندکیدوست داشتم حرکت

 .بود
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چشمانم . در نگاھش گره خورد دوبارهد،نگاھمی و دکمھ را فشرد و چرخستادی مقابل آسانسور ایوقت
 موقعھا لغت نطوریتھ ا البیشاد. شدی جذابتر مشیبا تھ ر. نشستششی تھ ری آمد و رونییپا
 نی لحظھ با خودم فکر کردم کھ آن لغت سکی.داشت" نیس" کھ اولش یلغت. بردی بھ کار میگرید

 تر شده بودم نسبت نیزبیر" رایاخ. اوستلی از شکل و شمای کاملفی و تعردی آی بھ او مقدردار چ
 یگریاصال طور د. شده بودندزتری مھمتر و عزمی بدنش برای صورت و اجزااتییجز.بھ وجودش

 ! دانستم چطور بودی خودم ھم نمکھیطور.شده بودم
 .د،بستمی کشی کھ در قلبم زبانھ می تمام حسھا و عطشیبند دلم پاره شد اما بالفاصلھ در را بھ رو 
  
 
 نکی خورده بود،در سی کھ در آن چایاستکان.می ظھر را بشوی آشپزخانھ رفتم تا ظرفھابھ

نفسم بند ... بود انگارلھ،منتظرمی استخوان مرغ،ی آغشتھ بھ برنج و تکھ ھایبشقاب ی،روییظرفشو
 نی من چنایاستکان داغ بود . کردم ھمانجای حضورش را حس مییگو.دست بردم و برش داشتم.آمد
 عطرش را یبو.دهی نوشی کردم،از آن قسمت چای کھ فکر مییلبم را چسباندم بھ جا.تم داشیحس

 . بھ جانمدی دوزی انگالی خیآرامش.شھی زد ھمی ھم عطر مشیبھ دستھا. دادیم
  
 

  و ھشتستی بفصل
  
 ...ی آن خواستگاریدارن م_
  
 ا؟یک_
  
 !فرزاد و خانواده ش_
  
 ...برو!دروغگو_
  
 دروغم کجا بود؟مخم خلھ مگھ؟!بھ خدا_
  
  نداره؟یبی و بند دارن تو ماه صفر عدیاگھ ق...مبارکھ_
  
 !دی عجلھ کنری گن؟تو کار خی می وقتا چنجوریبعدا ا... با ادب و آدابنیلیخ!  کھستنیمومن ن_
  
 ...ستی استخاره نچیحاجت ھ_
  
 ...کالیبار! آھان_
  
  دکتر باالخره؟یتو رفت_
  
 ... ھفتھنیا... رمیم...نھ ھنوز_
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 ... خواست عقد کننیدی وقت دھی! زود برو ھا_
  
 ھ؟یعقد کدومھ؟مگھ الک! برو بابا_
  
  کنن؟ی و طبق آداب و رسوم عمل می منطقیلی خی گیو مگھ نمت_
  
  داره؟یاما چھ ربط! چرا_

 خانواده ھا نجوری نداره،ای آماده ست و مشکلشی فرازد ھمھ چیوقت...گھی دونم دیخوب من م _
 ...نطورهی ھمزدی مامانم و تو ی دوستانیب... کننی کنن،زود عقد میصبر نم

  
 د؟ی طول کشنقدری اشی نھال؟پس چرا دامون نامزدی گیچرا چرت و پرت م_
  
وگرنھ االن !  داشتنی خواست بعدم فوتیدختره ھم نم! رشی کھ در رفت از زنیدامونو نب_

 ست؟ی نادتیمگھ ... کھ نشدرنی بگی قربان عروسدیقرار بود ع! کرده بودنیعروس
  
 ... زودتر برمدیپس با... دونمیچھ م_
  
  آن؟ی میک_
  
 ... پنج شنبھ شبگھیھفتھ د_
  
 م؟یمام دعوت_
  
 ... ھم دعوتننایخالھ م ا! فکر کنم_
  
 ...پس بلھ برونھ_
  
 ...یزی چنی ھمچھی...گھیآره د_
  
 ...ی سوری شھ نامزدی میعنی_
  
 ...ی باشدیتو کھ با... دعوتنلی فامیچون ھمھ مھما! اون کھ آره_
  

 د؟یدی دیشامم م! آخ جون: زده گفتمذوق
  

 ... زنگ بزنھ بھ عمھدیمامان با!!خاک تو سر شکموت...خوب معلومھ:دی غش خندغش
  

 و ییباالخره بعد از آن جدا. خوشحال بودمیلی ام خیی دختر دایبرا. را قطع کردمی زده ،گوشذوق
 آورد یفقط شانس م. کردی مل،وصلتی اصی و با خانواده ادی کشی می بھ راحتی نفس،حاالیجراح
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 و ی خودخواھی انتھانیا. بردی نمیی شد و فرزاد بوینبودنش خود بھ خود حل مو مسالھ باکره 
 ی کنارم،بد نمشھی ام کھ دوست خوب من بود و ھمیی دختر دای براچوقتی بود اما من ھینتیطبد

 . شدی مثل فرازد تمام میگری اگر بھ ضرر شخص دیحت.خواستم
  

*** 
  

 کالفھ و ی عادت ماھانھ ام بود و حسابکینزد.می روز بعد حاضر شدم و با مادر بھ بانک رفتصبح
 وانی خواست لیدلم م. دادمی محی را ترجییتنھا.شھی شدم ھمیحساستر و زودرنجتر م. بودمیعصب

  قابلمھ برنجکی ھچل ھفتش،ی برنامھ ھادنی لم دھم و بعد از دونیزی تلوی بھ دست رو بھ رویچا
 . را با ھم نداشتمی ،صدا و شلوغرونی بطی وقتھا تحمل محنجوریا. ببلعمکجای را
  

 بپرم و فرار کنم از آن جو رونی خواستم بی کاج آنقدر شلوغ بود کھ من رسما مدانی شعبھ مبانک
 کی. کرد،سرسام آور بودی کھ شماره ھا را اعالم می زنیازدحام و ھمھمھ و صدا.پر سر و صدا

 ی برسری بود فقط دی اخم آلود در نوبت نشستھ بودند و کافی عصبانی و مردھای موتورکی پیسر
 آوردند کھ یچنان حالت را جا م!  دم پرشانی و بعد بروی نوبتت را بخوانند و نشنوای تیجا سر

 و منتظر یندازی بتی پای را روتی و پاینی راحت نوبت بھ دست بنشالی با خی جرات نکنگرید
 پشت باجھ تا ی کھ بھ محض خوانده شدن شماره ات بپرنی کم،دریستادی ای پا می رودیبا.یشو

 ! شودامکارت انج
  

 !ھمھ ھم خلوتن!  دور و بره ماماننی ھمھ بانک انینجا؟ای امیخوب چرا اومد: مادر غر زدمبھ
  

 ھی دیبا... نشدهونیلی م٥٠ از شتریسھم تو ھم کھ ب.دهی مشتری سود بنجایا... نباشھتیتو کار:دیغر
 رضا دراز شی خوام دستم پی،نمی کنی عروسیپس فردا بخوا! جاھازتی برای داشتھ باشرهیذخ

 .باشھ
  
 از حد معمول حساب کرده شتریسھم مرا ھم ب... فروختھ استمتی دانستم کھ مادر خانھ را چھ قیم

 دختر؟بھ ی دونیتو چھ م:اخم کرد!  اونجامی رفتیم... ھستی ھمھ بانک خصوصنیا: گفتم.بود
اونوقت ... ورشکست شدن،جمع کردن رفتنیدی وقت دھی...ستی نی اعتباری خصوصیبانکا

 ؟یاری از چنگشون در بولتو پی خوای میچطور
  

 کردند و در ی می گذارھی سرمای خصوصی ھمھ مردم در بانکھانیا! زدی ھم چھ حرفھا ممادر
 انقدر راحت زی پول مردم را باال بکشند؟مگر ھمھ چندیای کردند،آنوقت بی را مغشانیاخبار تبل

 دی جرات داشت پول مردم را باال بکشد؟بعی شد؟مگر بانکی مکری در و پی آنقدر بایبود؟مگر دن
 !بود

 
  

تا دو سال . پول را در آن گذاشتمی کھ شد،حساب سپرده کوتاه مدت باز کردم و مادر برانوبتمان
 ینم،مگر آنکھ خسارت بانک را بدھم و از اصل پول کم توانستم کل پول را برداشت کینم

 .برداشتھ شود
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تو تره :در ھمانحال گفت. شانھ اش افتادمی حال رویب.می گرفتی کھ تمام شد،با مادر تاکسمانیکارھا
حالم خوب ...مامان: حرف زدن نداشتم،فشارم افتاده بودی کنم؟ نادی برات خرنجایبار ھم

 . خستھ میلیخ! گھید وقت ھی یبذار برا...ستین
  

برم خونھ،بخوابم ! نھ:  گفتم؟یسرما خورد! ستیکلھ ت کھ داغ ن: سرم گذاشتی را رودستش
 . شمیخوب م

  
دو . شدیآخر سر ھم مشغول آشپز. عسل اوردری شمیبرا.دمی کاناپھ دراز کشی رمق رویب. آمدباال

  بوده؟نجای ای کسروزید: سرم نشستی و باالختی ری خودش چایبرا.وعده غذا پخت
  

 چطور؟! نھ: شدماری ھوشکبارهی بھ
  

 ... عطریمثل بو!  تو خونھادی ی می خاصی بوھیآخھ : را زد پشت گوشششیموھا
  

 ..رونیخوب من امروز صبح عطر زدم اومدم ب: کردم خودم را خونسرد نشان دھمیسع
  

مثل عطر !!!ھ ستمردون! ستی عطر تو نی بونیا: بھ صورتم انداختھی عاقل اندر سفینگاھ
 !رضاست

  
 ھ؟ی حرفا چنی مامان؟اھیمردونھ چ: کنمی بود قالب تھکینزد

  
 ی مبل می رویوقت. گرفتی آمد با عطرش دوش می میوقت!  دامون بودری اش تقصھمھ

 . دادی او را مینشست،روکش مبل ھم بو
  

تو دفتر تلفنم ! نبودی شاد،شمارهی کھ باھاش حرف زده بودیاون شماره ا: خونسرد گفتیلیخ
 ...کنترل کردم

  
 . از شماره دوستش بھم زنگ زده بودیشاد: خشک شده بوددھانم

  
خوب بخور تا جون ...ی غذا نمونیب.برات ناھار و شام پختم!  خوبلھیخ: را تمام کردشیچا
 ...مواظب خودت باش... خونھ ھمکارشمیفردا شب من و رضا دعوت.یریبگ

  
 ؟یای بیتو ھم دوست دار... گمیم: مکث کردیاندک

  
 . خوام بخوابمیم...ستیحالم خوب ن! نھ:گفتم

  
  امشب؟ی ری کھ نمرونیب: و چادرش را سر کرددی را پوشرونشی بی جا بلند شد،لباسھااز
  

 !نھ نرگس خانوم: کردمتعجب
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 . زنم بھتیزنگ م. خبر بده،بھمی بریھر جا خواست...باشھ: ساتنش را تو دادی روسری ھاگوشھ
  

 .دمی را تکان دادم و غلتسرم
  

 بھ یزی چزدی ی توھی مرضای ینکند حاج: بھ ذھنم ھجوم آوردی کننده اوانھی کھ بستھ شد،افکار ددر
 ی بھ ھم مزیاگر بداند چھ؟ھمھ چ! ی زند؟وای می دستکی زند؟ی مھیاو گفتھ باشند؟نکند دارد کنا

 قدام کھ دامون ایخدا کند تا روز. شوددایسرش ناپ کند کھ آن ی درست می معرکھ امیبرا! زدیر
 ... نبردیی ماجرا بونی نکرده است،از ای ایجد

  
کاش دامون زنگ . خودمی نبات درست کردم براییاز جا بلند شدم و چا. بھ دوران افتاده بودسرم

 بھ دیھر چند کھ بع. شدی روشن مفمانیکاش زودتر تکل. زدمی باره حرف منی زد و با او در ایم
 .دی رسینظر م

  
 

*** 
  
 ؟ی آی مرونیب...آخر ھفتھ ست_
  
 ... تونمینم! نھ_
  
 چرا؟_
  
 .ضعف دارم... تونم راه برمینم...ستیحالم خوش ن_
  
 چرا آخھ درخت من؟_
  
 ؟یستی ورد زبونتھ؟لقب بھتر بلد نی تو ھھی درخت چنیا_
  
 ...رمی تقصیمن ب. اسمتھیخوب معن_
  
 ... بگوگھی دزی چھی_
  
 عسل من خوبھ؟_
  
 ... پنج سالھری زیمال بچھ ھا! لوسھیلیخ_
  
 عشقم چطور؟_
  

 ...دوست ندارم! خودهیب_ 
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 خوبھ؟!خوشگل من_
  
 ... بھتر بگوزی چھی! نھ_
  
 ی کشم،تو حالمو می نازتو می امروز؟ھر چیچرا انقدر بداخالق! شھ ھای متیزی چھینھال؟تو _
 ...یریگ
  
 ... ندارمیگفتم کھ حال خوب_
  
 ؟ی گی مونی کھ ھذی دار؟تبی خوردھ؟سرمایچ_
  
 ... رهی مجیسرم گ...نھییفشارم پا...نھ_
  
 ! ببرمت دکترایخوب ب_
  
 ... شمی خواد خوب مینم_
  

 ارم؟ی بخرم بگریبرات پستھ و ج...دمیفھم!آھان:  با خنده گفتھی کرد و بعد از چند ثانمکث
  
 ... گم مامان بخرهیم... خوادینم_
  
 ... زنمی بھت سر مامی یم!  خوبلھیخ_
  

 خواھم غر بزنم و ی دانست کھ می مدیشا. اما او بدون حرف قطع کرددیای نمی باز کردم تا بگودھان
 می بود و بھ رودهی ام را فھمی موضوع مربوط بھ زنانگنیتری او خصوصنکھیاز ا.راھش ندھم

 ...معذب شده بودم. بودمدهیآورده بود،خجالت کش
  
  
 

 ادمیاما بعد کھ بھ مغزم فشار آوردم،. ھمان موقع سر نرسدای کردم،مادر دوباره نفھمد ی خدا مخدا
 خواھد ھمان ی منکھیاما فکر کردن بھ ا.دمی کشی بھ راحتینفس.آمد،امشب را مادر مھمان است

 . ام کردیماجراھا را تکرار کند،کالفھ و عصب
  
 

 ؟یای شھ امشب نیدامون؟م:برداشتم و شماره اش را گرفتم را یگوش
  
 
 ؟ی منو زددی قگھی؟نکنھ د"دای جدی تو نچسب و اعصاب خرد کن شدنقدریچرا ا:دی وضوح رنجبھ
  

  کار کنم؟ی وقت مامانم سر برسھ،چھی: کردم ارام باشمیسع
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 و بند دی باشم و تو ق کھ نامزد داشتھستی مثل اون دفعھ نگھید...سر برسھ: گفتیالی خی ببا

 !تموم شد و رفت. خوامی گم من دخترشو می راحت بھش میلیباشم،خ
  
 
 ی برام نمنھ،سری ببنجایاگر تو رو ا. کنھیغوغا بھ پا م!ی شناسیتو مادر منو نم:  گفتمظی غبا

 ھم ی شی متیھم تو اذ...ی دونیتو کھ اخالقشو نم.. بدترهتی کار از جنانیاز نظر اون ا.ذاره
 ...بھ خدا.من

  
 واشی.میچھ بھتر کھ اونجا با ھم رو بھ رو ش. خوام باھاش حرف بزنمیاتفاقا من م:دی را برحرفم

 ی زنی حرف می جورھیت؟ی بھتر از من اومده خواستگارینکنھ کس. کنمی دارم شک مواشی
 ؟ی بھ ھم بزنی خوایم... امیادیانگار ز

  
 کھ تو باھاش حرف ستی نگھی دی؟جای چیعنیبھ ھم زدن کدومھ؟خواستگار کجا بود؟:گفتم
 ؟ی دونی کنھ؟می خودش مشی پیی چھ فکرای دونی؟میبزن

  
 . کلمھ آخر را با حرص ادا کردمنیا
  
 ی می بفھمم تو کلھ تو چدیمن با...ی ھستی شدن،عصبی پاتیاالن تو ھورمونات قاط: آرامش گفتبا

 ! اونجامشیپس من راس ش...ی آی کھ نمرونمیب...گذره
  

 . خاموش بودلشی موبانباریا.دوباره شماره را گرفتم. کردقطع
  

 یکاش م.دمی تخت خوابی طاق باز رویقرص مسکن خوردم و اندک. بوددهی امانم را برکمردرد
 ی مضاعفیآنوقت جبران مافاتش انرژ. کردی و شک مدی رنجیم!  شدیاما نم.توانستم راھش ندھم

 ! خواست کھ من نداشتم ھرگزیم
  
 

 خواست در نظرش یدلم نم. ساعت پنج بود کھ بھ زور از جا بلند شدم و دوش گرفتمیکھاینزد
گردنبد . ام باز نباشدقھی رنگم را بھ تن کردم کھ ی و آبیمی قدی اسکقھی. و شلختھ جلوه کنمدهیژول

 یب  ژاکتشیرو. بدنم را بپوشاندیھای تا برجستگختمی را بھ گردنم آوی بلندی اروزهی و فیفانتز
 را پشت میموھا. شدمی موانھیداشتم از گرما د. را انداختمشی و دکمھ ھادمی ام را پوشی مشکنیاست

 کھ زده یی کردم،عکس تمام حرفھای مشیاگر آرا. نداشتمشیاصال حوصلھ آرا. بستمپسیسرم با کل
 .بودم،عمل کرده بودم

  
 

احوال :دی درخشیاما چشمانش م.چھره اش خستھ بود.وچک و بزرگ در دستش کسھیبا دو ک.آمد
 !درخت بداخالق

  
 !ننتی بیاالن م!  توای بیزود.سالم: داخلدمشیکش
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 ؟یبھتر: اپن گذاشتی ھا را روسھیک
  

 نیی بعد سرش را پادی کشنیی پاشی شانھ ھای را گرفت و آن را تا روشی پالتوقھی. را ندادمجوابش
 ...نی و رو رو بب؟رنگی؟بھترینگفت:آورد و در چشمانم نگاه کرد

  
 .یخستھ نباش...خوبم...آره: را تکان دادمسرم

  
خستھ : اند،رفتار کرده بودمدهی کھ شوھرشان را دییمثل زنھا: از حرف خودم خنده ام گرفتبعد

 دشی بھ خانھ امی رفت و حاال با خستگی امرار معاشمان،سر کار میانگار او برا!!!...ینباش
 !برگشتھ بود

  
چرا ! ھی کھ خالنجامیا: بھ داخلش انداختی را باز کرد و نگاھخچالی را کھ شست،درب شیدستھا
  کنم؟دی برات خرینگفت

  
 

 ...زحمت نکش... رم تره باری با مامان مگھیھفتھ د:گفتم
  
 . ھا را باز کردسھیک
  

 ؟یدی خری؟چی کنی کار میچ: گفتم
  

 !گریج:گفت" میج" حرف ی رودی را باال زد و با تشدشینھایآست
  
 ...دوست ندارم: حرف زدن نداشتمینا
  

 . بغل گازهیتو کشو: گشت،گفتمی مزی تی چاقودنبال
  

 !  کنمی م؟خودمی خردشون کنی خوایم: تختھ آوردمشیبرا. خواستی ھم متختھ
 
 ... بھم بدهخیچند تا سفقط ! تو برو استراحت کن! الزم نکرده: چاقو بھم اشاره زدبا
  

 زیمن جون تم!  ھای نکنفی رو کثنجایفقط تورو خدا ا! ایب: آوردمشی و بلند را براکی باریخھایس
 .کردن ندارم

  
 ینجا،کلی از شرکتم تو تھران پارس اومدم تره بار ادمی ھمھ راھو کوبنیعوض تشکرتھ؟ا: کرداخم
 ! کردم براتدیخر
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 خواست کنار ی بود و مششی عیمادر خودم ھم امشب پ. گفتیراست م. نداشتم بزنمیحرف
 . شدن ھورمونھا او بھ فکر من بودنییفقط در آن بحران باال و پا.شوھرش باشد

  
عضالت پاھا و کمرم .نمی توانستم بشینم.دمی کاناپھ دراز کشیرو. آمدمرونی از آشپزخانھ بآرام

 .منقبض بود
  

 ی خوبیبو.تمام خانھ را دود برداشتھ بود.گرھا برخاست کباب کردن جی کھ بودی نکشقھی دقبھ
 . جگر نخورده بودم کھ دوست داشتھ باشمادی آنقدر زیعنی. نداشتملیداشت اما من م

  
 ... شدیکاش م. را بستممیچشمھا

  
 !پاشو بخور! پاشو:دی افکارم را از ھم درشیصدا

  
 را برداشتم و نگاه خی سیلی میبا ب.می بزرگ جگر کباب شده گذاشتھ بودم براخی دو سی بشقابدر

 ! بده من اونو: صبر جلو آمدیب.کردم
 
 یداشتم عق م. دادی خون میبو: دھانم گرفتی در آورد و جلوی و تکھ ادی را از دستم قاپخیس

 .زدم
  

 !  خورم خودمیم:گفتم
 
 ...ی بخوردیبا!  گم دھنتو باز کنیبھت م: کردکترشی دھانم نزدبھ
  
 

 . باز کردم و او لقمھ را بھ زور چپاند در آندھان
  
 

 در دھانم ی اگھیتکھ د. و قورتش دادمدمیجو. قابل تحمل نبودری ھم غادیاما ز. داشتی گسمزه
 را از دستش گرفتم و خودم مشغول خیس. سراغم آمدیحس خوب. با لذت فرو دادمنباریا.گذاشت

 .خوردن شدم
  

فشارت باال !یستی نخی! نھ: ام گذاشتیشانی پی دستش را روبعد جلو آمد و. خوردیی ھم چندتااو
 اومد؟

  
 اد؟ی ی خوردن باال مگریمگھ فشار با ج: ام گرفتخنده

  
 فشارو نی ایکی... کنھی جبران منیا...یاون ھمھ خون از دست داد...خوب: شوخ شدندچشمانش

 ...گھی دزی چھی یکیاره،ی یباال م
  
 ؟" مثالیچ: دمی پرسجیگ
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 !باشھ واسھ بعد... بھت بگمستیاالن جاش ن:دی خندطنتی شپر
  

 خجالت خوشگل خانوم رنگ ای عشوه بود نیا:قھقھھ زد. زده صورتم را از او برگرفتمخجالت
 ده؟یپر
  

 ...ی آری آدم می بھ روزویچقدر تو ھمھ چ!  کدومچیھ: زدمھی مبل تکبھ
  

 یخواھر داشتم و م... زنھای براھیعی طبزی چھی گم؟یخوب مگھ دروغ م: باال انداختشانھ
 راحت یلی خوام باھات خیم... حرف بزنمی ادبعی خواد با تو با استعاره و صنایدلم نم...دونم
 ...یکمیدوست دختر فابر!یستی و نابالغ کھ نبھیدختر غر... ھی با بقی کنیچون تو فرق م...باشم

  
 آمد و ما شی ھمھ ماجرا پنی خواست پا را فراتر بگذارد؟ای واقعا نمیعنیک؟ی دختر فابردوست

 !  بود؟جالبی بھ دوستمیدیتازه رس
 

 در ھم زیھمھ چ!  منی خدایوا.می حرف بھ طرف آشپزخانھ رفتم تا ظرفم را بشوی و بدلخور
 اپن و کف ھم لکھ یرو. بوددهی آن خشکی خونابھ روی شده بود و لکھ ھافیگاز کث!  بودختھیر

 . بودیی ظرفشوی خروار ظرف ھم توکی. بوددهیخون پاش
 زیتم! کنندی زنھا زحمت درست می،برای از آشپزشتریچون ب! کنندی آشپزدیمردھا ھرگز نبا 

 . دھندی ملی جنگ تحودانی و مرندی گی ملیتحو
  
 

 حالم نیمن با ا!  رو داموننجای ای کار کردیچ: شده بودمی خنده ام گرفتھ بود،ھم حرصھم
  کنم؟زشی تمیچطور

 
  

 !  منشی پنی بشایتو ب... کنمی مزیخودم تم: کردی را دود مگارشی مبل و سی داده بود رولم
 
 
 
 ! خاموش کنگارویاون س: حرصم گرفتشی خونسرداز
 
  

بعد . صورتم فوت کردی زد و دودش را رویقی اپن خم شد،پک عمی بھ دست جلو آمد و روگاریس
  بکشم؟آره؟گاری من سادی ی خوشت نمیچرا؟گفتھ بود: شده بود،گفتقتری بمش کھ عمیبا صدا
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 رونی دو انگشتش کھ شکل ھفت شده بودند، بنی را از بمھی نصفھ نگاریس!  شدمی خفھ مداشتم
 ینطوریچرا ا: کج شدند و چشمانش گشادشیابروھا. خاموش کردمیی و با لج در ظرفشودمیکش

 ...دمی کشی دختر؟داشتم میکرد
  

پدرمو .ستی ول کنم نگھی مامان من دره،اونوقتی گی مگاری سی بونجایا!نکش: را بلند کردممیاصد
 ... بوددهیفھم!  بودهنجای ایکی گفت ی مروزید! آرهیدر م

  
 نفس یجرات ندار!  نرگس خانومنی ازت گرفتھ ایعجب حال: گفتی عصبی حالتبا

 ! واسھ خودشھیمارپل...یبکش
  

 ی میمن ط...تو برو ظرفھا رو بشور:آمد و از دستم گرفتش. را برداشتم و مشغول شدمی طکالفھ
 .کشم

  
 ! کشمیخودم م!  خوادینم:دمی را چسبی طدستھ

  
زود برو اونور تا کفر سگم باال ! کشم یتو چتھ امشب؟گفتم خودم م: ام را در دستش مشت کردچانھ

 !ومدهین
  

 نبات ی و در استکان خودم تکھ اختمی ری کھ فارغ شدم،چااز شستن ظرفھا. ناچار اطاعت کردمبھ
 .انداختم

  
 آمد،از آن ھمھ بھ ی دانست، فردا کھ مادر میفقط خدا م. کردی مزی گاز را تمانھی کردم،ناشنگاھش

 بکند و دوباره ی خواست چھ استنباطی در رفع و رجوع کردنش داشتم،می کھ من سعیختگیھم ر
 . نھای کشد یکار بھ بازخواست م

  
 

 . را بخوردشی چاامدی را خشک کرداما نشیدستھا
  
 

برات ...بخور... چھارمغز گرفتم برات اونجاستسھی کھی؟ی نداریکار! من رفتم:دی پوشلباسش
 !خوبھ

  
دوست . را نداشتمنیچشمانش سرد شده بود و من تحمل ا. کردمعتشی مشای مقابل درب ورودتا

 . توجھی باشد نھ سرد و بازی گرم ، شوخ و پر نشھیداشتم ھم
  
 

 ...دستت درد نکنھ.زحمتت شد... ی اومدنکھی بھ خاطر ایمرس: ساعدش گذاشتم ی رودست
  
 

 ...خداحافظ... نکردمیکار... کنمیخواھش م: گفتی انداخت و سرسرنیی را پاسرش



 391 

  
 ی بن ذ شدم شمری ملی شد،تبدیموقعش کھ م.اما دست خودم نبود. دانستمیم. کرده بودمناراحتش
 ی ماجراھاریمخصوصا کھ آن روزھا بھ شدت درگ. توانست آرامم کندی نمزی چچیھ! الجوشن

 و زدیاتفاقات .دی تراشی داد و روحم را می آزارم ممی روزھای و گنگیجیبھ عالوه گ. بودمریاخ
 . بر علت شده بوددی ھم مزم، مبندهیآ
  
 

 نی ھمی کرده باشد،براتشی حرکات اذنینکند ھم. برنگرددگری وقت برود و دکیگفتم نکند .دمیترس
 الو؟:لشی موبایزنگ زدم رو

  
 بلھ؟: آمدی از تھ چاه در میی گوشیصدا

  
 !ستیدست خودم ن...من بداخالق بودم امروز:گفتم

  
 

 . زنمی بھت زنگ نمگھیمن د. خودت زنگ بزنیھر وقت خوب شد... ستی نیمشکل: گفتخشن
  
 
 . بالفاصلھ قطع کردو
  

 . کردسی کاناپھ زل زدم و اشک آرام آرام پھنھ صورتم را خی اش روی خالی جابھ
  

*** 
  

 ی مدیبا. بپوشمدی دانستم چھ باینم.مادر و حاج رضا ھم دعوت بودند. بودکی نزدی بران شادبلھ
 خودش ی خواست در مجلسش بدرخشد و حسابیباالخره م. شلوغ بودیسر شاد" قاعدتا.دیرفتم خر

 آمد مادر ھم کھ ھر وقت با من.دیای توانستم از او بخواھم کھ ھمراھم بینم. نشان دھدبایرا کامل و ز
 شتری بکباری گرفت،ی ممی را کھ او برایی کرد و اکثرا لباسھای ملی اش را تحمقھی لباس ،سلدیخر
 .دمی پوشینم
  

دوباره تماس .بر نداشت. کنمی با او آشتدی زدم تا بھ بھانھ خر روز بھ دامون زنگ٥ از بعد
 بلھ؟: روح گفتی خشک و بیی با صدانباریا.گرفتم

  
 

  خبرا؟؟چھیخوب...سالم: کردم نرمتر حرف بزنمیسع
  

 رگاهی از تعمنموی برم ماشدی زودتر بگو کھ بای داریاگھ کار!یسالمت!سالم: را صاف کردشیگلو
 !رمیبگ

  
 ... خواستم حالتو بپرسمیم!یچیھ: کردمخی. رفتموا
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 !زنده ام! خوبم:  گفتارام

  
 ...خداحافظ... شمیمزاحمت نم:گفتم

  
چرا ... کردی مالحظھ ام را مدی شد؟بایچرا دوباره مھربان نم.دمی دستگاه کوبی را محکم رویگوش

 ھم ھی گفت دل آرا و مرضیمگر نم!  شدندی می عصبنقدری کرد؟خوب ھمھ زنھا ھمیدرکم نم
 نطورند؟یھم

  
 اجی انتخاب لباس احتی از خودم براری غی کسقھیبھ سل. کنمدی خریی دوست نداشتم تنھااصال
حاضر شدم و بھ مادر خبر دادم . کس مانده بودمیباز ھم ب. رفتمی تنھا مدی نبود،بایاما چاره ا.داشتم

 فتمگ. قبول نکردمدیای صبر کنم تا او ھم بھرچقدر اصرار کرد کھ. رومی مرونی بدی خریکھ برا
 ی کردم،مدای پی بھ درد بخورزیاگر چ.نمی بی را مشی کتاب و مغازه ھادانی بازار منی روم ھمیم

 .خرمش
  

 گفت ھمھ جا یم!  ھایچھ ولخرج... خانھیزی تمیکارگر اورده بود برا. ھم سرش شلوغ بودمادر
خوش بھ . بودرهی و تریچون رنگشان دلگ. خواست پرده ھا را ھم عوض کندیم...را خاک برداشتھ

 خواست ی نمیحت. اش بھ کل متحول شده بودھی و روحیدر اثر ازدواج با حاج رضا،زندگ! حالش
 جادی خواست در خانھ شوھرش تحول ای داشت کھ زودتر از موعد مزهیآنقدر انگ.د بماندیمنتظر ع

 چوقتیمن ھم کمک دستش بودم اما ھ. کردی مزیبھ زور خانھ را تم دھایقبل از ازدواجش،ع.کند
فقط دوست . کرد و بسی میھمان ظاھر را خانھ تکان... کردی نمزی را تمنتھایداخل کمدھا و کاب

 . بپزندی در مجتمع دوره بگذارند و بھ ختم انعام برود و نذرتانشداشت با دوس
  
 
 

!  مدلھا و جنسھا بھ درد نخور بودندای گران بودند یلی خای. زدمی مدی دیکی یکی ھا را مغازه
 ھفتاد ھزار تومان متی را داشت با قیمی قدی زنانھ با نقش و نگارکی تونکی انصاف یفروشنده ب

 . کردیقالب م
 
  

 طرفش با کمر کی بھ رنگ بژ کھ ی مغازه و آن مغازه پرسھ زدم تا باالخره، بلوزنی در اانقدر
 کباب و دود ی آنکھ بوی و بعد برادمیبالفاصلھ آن را خر. کردمدایخورد،پ ی گره می رنگیقھوه ا

ھنوز .دمی نفس کشقیوارد کھ شدم عم.بھ خانھ بازگشتم. گرفتمیاز خانھ پاک شود،عود و جاعود
 کھنھ ام کھ با عصر سرد ییعود خوشبو را روشن کردم و بعد در تنھا. آمدی کباب می بویمک
 .ھ ور شدم بود، غوطختھی آم،دریزییپا
 

  و نھستی بفصل
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 و طنتی کرد با آن ھمھ شیفکر م. زود بخواھد ازدواج کندنقدری ای شد کھ شادی باورش نممادر
 . ماند آخری دست پدر و مادرش می روی،شادیھرزپر

 
  

دختر من آفتاب ! خدا شانس بده: گفتیم،می بھ خانھ شان بوددنی کھ در راه رسی تمام طول مدتدر
دوره و زمونھ !  شوھر کنھدی کرده،بای کھ ھمھ کاری شادنیاونوقت ا... بمونھدی ست،بادهیمھتاب ند

  ھفتی کردن،حاال دخترای می عروسدهی نرسستی ساده بھ بیاون وقتا دخترا!برعکس شده واال
انگار دختر من ... موزرد گرفتھی دختر رنگ و لعابھی پسر پاکزاد ھم رفتھ نیا! تو چشمنرنگ

 ! کم داشتیچ
 کردم یفکر نم. گفت؟دختر موزرد؟باورم نشدیمادر محمدرضا را م: شک کردممیبھ گوشھا 

 . روزگار بودیچون از عفت خطھا.بخواھد حاال حاالھا ازدواج کند
  
 
 
 

 شد و رهی بھ صورت من خنھی لحظھ در آکیفقط . دادی گوش مشی رضا در سکوت بھ حرفھاحاج
دخترھا ھمھ ...ستی نی کس از گناه برچیھ! نزن پشت سر مردم حرف نقدریا!نرگس:بعد گفت
 ھای وادنیتو چرا وارد ا... خودشونی دونن و خدایاونا خودش م! چھ بد! کنن،چھ خوبیازدواج م

 !دختر خودت رو بچسب و مواظب اون باش... حال خودشون بذاربھ  رو؟مردمی شیم
 
  

 ی محسوس نبود و فقط من میلی زد،خی طعنھ میوقت. بود،بھ قھقھھ بخندمکی حرفش نزدنی ااز
 ...ستی منظورش چدمیفھم

 
  

 . شدرهی خرونی کرد و بھ منظره بی اوفمادر
 
  

 ی و مدی چرخی مزشی ری نور المپھاری ززداریلوستر بزرگ آو. زدی برق میزی از تمیی داخانھ
 در آن تماشا ی توانستی شده بودند کھ عکست را مدهی کف سالن بزرگ انقدر سابیسنگھا.دیدرخش

 .میدی رسگری دھمانانیما زودتر از م. یکن
 
  

 ... جون؟مبارک باشھیی دایخوب:دمی دی را بعد از مدتھا مییدا
 
  

 میای تو بی روز براھی. شنیچقدر بچھ ھا زود بزرگ م!... نھالی کردرییچقدر تغ:دی آغوشم کشدر
 .می بخورینیریش
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 در قلبم داشتم و ی خالی من حفره ھادم،چقدری بھ مشام کشعطر تنش را. داشتمازی پدرانھ نی محبتبھ
 . دانستمینم
 
  

 بودند،بھ دست دهی را کھ خری گفت و بعد سبد گلکی کرد و تبری رضا با او گرم احوالپرسحاج
 . دادییزندا

 
  

 ی کھ برای ھم خودش را آراستھ بود و مدام بھ کارگرییزندا. کردی رو بوسیی با زندامادر
 . دادی آمده بود،دستور مھمانانی از مییرایپذ
 
  

 گرم یبازار احوالپرس.دندی سال سن نداشتند،از راه رس٦٠ کھ کمتر از ی و شوھر خالھ شادخالھ
  شدم؟؟خوبیچطور: نشستھ بودنھیمقابل آ. شدمیمن از پلھ ھا باال رفتم و وارد اتاق شاد.بود

 
  

 شگاه؟ی آرایرفت! ی شدیعال: کردمنگاھش
 
  

 نی ھمچھی دنبال نقدریا: اش را تاب دادییمویٍ بلند سبز لمھی نراھنی و پستادیبعد سرپا ا. تکان دادسر
 ھی گھیروز آخر د... صداش در اومده بودگھید.دو سھ روز پدر فرزادو در آوردم!  گشتمیلباس

!  نھالیندو ینم! کردمدای پنویمنم تا دلم خواست گشتم تا ا...نیدفعھ ول کرد و رفت نشست تو ماش
 بھم نگفت یزیاما چ!  شب بود١٠ساعت ... خوردی خونشو من،خونی برگشتم تو ماشیوقت

 .فقط تا منو برسونھ،باھام حرف نزد...طفلک
 
  
 .دی اش غش غش خندیشگی بعد طبق عادت ھمو
 
  

 ختھی رقھی شقی از آن را روی سرش و طره ای داده بود باالییبای زچی را پشیموھا
 نا؟ی ادای سالن لیرفت:دمیپرس.بود

 
  

 زنگ زدم در یھر چ! مرده انگار!  ھستی کدوم گورستیاون دختره معلوم ن! نھ بابا: کرداخم
 ...ادی یگندش بعدا در م! کنھی می داره چھ غلطستیمعلوم ن...ادی یدانشکده ھم نم...دسترس نبود

 
  
 ؟یدیباالخره با فرزاد بھ تفاھم رس:دمی قلب کشکی ھوا ی دستم روبا
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 خواد یفقط م! ستی کردم رو اعصتب نیاونقدرام کھ فکر م...آره:دی بھ رژلب قرمزش کشیدست
واسھ !  وقتھیلیخ...ارهیچون خواھر بزرگش کھ ازدواج کرده،نتونستھ بچھ ب...میزود بچھ دار ش

 ...حاال مادرش عاشق نوه ست...معالجھ آلمانم رفتن،اما نشده
 
  
 ؟ی خوای کھ بچھ نمی زدی انقدر غر نم؟مگھی کھ زود بچھ دار شیتو ھم قبول کرد: تعجب گفتمبا
 
  

 خوام یباالخره اگھ م! ھی قضنیکنار اومدم با ا.. فکر کردمیلیخ: شدندیخی کبارهی بھ چشمانش
 یخودت کھ م!  جورهھی یھر مرد... شھی کھ باھم نمیھمھ چ.نیی پاامی کم بھی دیازدواج کنم،با

 ... من سرشار از تجربھ میدون
 
  

!  رو با ھم ندارنھایھمھ کھ ھمھ خوب:  خنده اش بند آمد،ادامھ دادی رفت و وقتسھی از خنده ربعد
 !ھی درست و حسابشینکھ داغون ھمھ چ

 
  
 دھد اما ی دوست نداشتم ،در مورد اسم دامون،آنطور حرف بزند و بھ او لقب مسخره انکھی ابا

 خوبھ منم بھ فرزاد بگم خرزاد؟! یداغون خودت:خنده ام گرفت
  

اون ... شھ شوھرمی داره مگھید! گم شو نھال: افتادششی آرازی می از پھلو رونباری و ادی خنددوباره
 دوست یچقدر تو رو!ی بگدی نباگھی اما االن ددمتی بخشی می گفتی مم،اگھیموقع کھ دوست بود

 ...یپسرت تعصب دار
 
  

 ! کھستمیمثل تو ن! کردهجادی برام تعھد انیھم! چون دوستش دارم: را بھ کمرم زدمدستانم
 
  

 یبعدا خودت م!  دوست داشتن رو ندارننقدری ااقتی پسرا لنیا: را در ھوا تکان داددستش
  شد؟ی باالخره نامزده چنمیبب: را باال دادشی ابروکی افتاده باشد،ادشی زی چییبعد گو...یفھم

 
  
 !بھ ھم خورد! رفت: گفتمیروزی پبا
 
  

 ھمھ دوست پسر و نیکاش من ا!  بده شانس؟خدای گیراست م: از تعجب باز مانددھانش
 ! بھ خدا... شدمیبھ خدا خوشبخت م... دونھ داغون داشتمھیخواستگار نداشتم اما فقط 

 
 

 ؟؟ی فکر کردیچ! نھیا: زدمی اانھی موذلبخند
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 ؟ی جان؟آماده ایشاد:دی حرفمان را بریی زندایصدا
 
  

 بای کھ بلھ بران من با دامون باشد و آنقدر زدی رسی می روزیعنی انداختم،نھی بھ خودم در آینگاھ
 خانھ ام راه بروم و از نگاه انی رفتھ خرامان خرامان،مشگاهی لباس بخرد و من آرامیشوم؟او برا

 من ازدواج یگ نقطھ عطف زندیعنی شوم؟ی در لذت و شادنھ،غرقیکردن بھ خودم در آ
 خواھد چھ اتفاق خارق ی من؟بعد از آن چھ؟می برازی ھمھ چیعنی دنی دامون رسن؟بھیماست؟ھ
 ھم در راه است؟از آن یگری تحول دای شود ی من در ازدواج خالصھ می زندگیعنیفتد؟ی بیالعاده ا

رژلب خوشرنگ .ستی دانستم چی خواست و نمی میشتری بیزیدلم چ... دلم گرفتیھمھ روزمرگ
اما . داد بھ چھره امیرنگ م. بودمی راضجھیاز نت.دمی لبم کشیو محکم رو  را برداشتمیشاد

  داد؟ی چھ؟بھ آنھا ھم رنگ ممیروزھا
  
 
 

خرده !!! ی فقط کمیالبتھ مادرش کم. آداب و محترم بودندی مباداریبس. و خانواده اش آمدندفرزاد
 ی نگاه مییرای پذی و لوسترھاسی نفی از تابلو پریوارھایچون با حرص بھ د. داشتشھیش

 متی قھی اثاثی خواست روی ھم مدیشا. کردی را برانداز مشانی پاری داشت فرش زامدهین.کرد
 ی بھ نظر می و پختھ ابای بود و خواھرش فرناز،زن زی و جاافتاده ادی مرد موسپدرشپ.بگذارد

از نظر ثروت خانواده فرزاد .روستی گفتند کارمند وزارت نیم.شوھر فرناز ھم موجھ بود.دیرس
 . آمد از دامادشان ھم باالترندی بودند و بھ نظر مییھم سطح دا

 
  

 را ی خواست شادیمادر ھم با چشمانش م. کرد و سکوت کرده بودی رضا فقط براندازشان محاج
 اش را یشانی در آورد و عرق پی فرزاد نشست،فرزاد دستمال کوچکی کھ رو بھ رویشاد!بکشد

 .ختی ری ھم عشوه می و شاددیی پای او را می چشمریز.پاک کرد
 
  
 .ستی نگری را میچون با پوزخند شاد. عشوه ھا از چشم مادرشوھرش دور نماندنیا

 
  

 و کار ی بھ ھم بافت و از زندگسمانی آسمان و ریکل. مجلس را بھ دست گرفت و شروع کردپدرش
واردات . است و سھام داردکی با دوستش شری خصوصی فرزاد در شرکتنکھیا.فرزاد گفت

 چیرشتھ اش ھ. بودی کل،خودشیکاری بی وانفسایای دننی در انیخوب ا. دارندی پزشکزاتیتجھ
 . بوددهیاما باالخره دانشگاه د  بھ شغلش نداشتیربط

 
  

 یودم،مادر فرزاد حرفمنتظر ب. کردی خودش را طی روال عادزی کھ گل انداخت،ھمھ چصحبتھا
 بر زبان ی گفت نھ حرف برنده ایزی را ناراحت کند،اما او نھ چھی کھ بقدی بگویزی چایبزند 
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 نی لبش بود کھ مرا کھ بھ ای بھ لبخند نداشت روی شباھتچی کھ ھیتا آخر مجلس ھم پوزخند.آورد
 . کردی می نداشتم، عصبی ربطچی ھھیقض

  
 نزنند کھ مبادا بھ مذاق خانواده ی کردند حرفی می صم و بکم نشستھ بودند و سعیی و زنداییدا

 . کندمانی آنھا را پشکوقتی و دیایفرزاد خوش ن
 
  

ھمھ آرام کف زدند و کامشان . شده گذاشتند و آوردندنیی تزینی را در سفی ظری و انگشترپارچھ
 ی آرام و مسلط رویلیشتر نشان را خ نشست و انگیفرزاد کنار شاد. کردندنیری شینیریرا با ش

 .انگشت دست چپش غلتاند
  
 
 

 د،چشمانشی گنجی در پوست خودش نمییزندا. کف زدندھمانانی دو بھ ھم لبخند زدند و باز ھم مھر
 بال در آورده باشد و یید،گوی کوبی را با شعف بھ ھم مشی دستھادهی و اتو کشزی تمییدا.زدیبرق م

 . گفتکی و تبردی ھم صورتش را بوسیخالھ شاد. در شرف وقوع باشدشی اتفاق زندگنیباتریز
 
  

خواھرش از جا بلند شد . کردندی می فرزاد آرام و خشک نشستھ بودند و جمع ما را ھمراھخانواده
 لفظ کی گفت و کی بود،تبرنشانی کھ بی اما مادرش از ھمان فاصلھ ادی را بوسیو صورت شاد

 . روحش اضافھ کردی و بخیبھ اخر جملھ " دخترم"
 
  

 کمک ی کھ برایشام را دو نفر.  روز بعد از ماه صفر اعالم کردندکی را ی عقد و عروسخیتار
 پلو با یباقال. سنگ تمام گذاشتھ بودی حسابییدا.دندی چی بزرگ ناھار خورزی میآمده بودند رو

وشابھ و مخلفات ن.  شام سفارش داده بودی استروگانف را برافیگوشت، زرشک پلو،فسنجان و ب
اگر غم قھر کردن با دامون نبود،من آن شب خودم را . خوردی بھ چشم مزی میفراوان رو ھم کھ

 را نتریری و شی شکالتی دسرھالمیم. بودمی و نسکافھ ایعاشق دسر شکالت. کشتھ بودمیبا پرخور
 لقمھ غذا ھی نھال؟یتو چقدر پرخور شد: گفتی لب مری کرد و زیمادر با تعجب نگاھم م.دی طلبیم

 ؟ی خوری مینیری و شی بستننقدری ازهی بھ ھم نرکلتیھ! ی خوردیم بھ زور
  
 
 

 عکس ھمانانی آمد و از مکی تھی از آتلی حرفھ ای شد و عکاسدهی شام برچزی از آنکھ مبعد
خواب آلود بودم و دوست داشتم ھر چھ زودتر بھ خانھ .می شدییرای پذیانداخت،با قھوه و چا

 ی گفتند و گل می بودند و گل مگریکدی بند بغل دست کی یفرزاد و شادبرسم،
 و معلوم بود آنقدرھا ھم از دی مالی اش را بھ ھم میکی ماتیلبھا مادرشوھرش ھم مرتب.دندیشن

 .ستی نی راضی عروسنیداشتن چن
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 ی و طلب کردنھاازی و نیی دختر دای گرم صحبت بودند و من محو عشوه ھا و خنده ھاھمھ

 و منگ بودم و جیگ. لرزدی ام می دستفی در کیزی ھنگام احساس کردم چنیدر ھم.نامزدش بودم
 توجھ بھ چشمان پرسشگر ی و بدمی از جا پردی لرزفمی بار دوم کی کنم اما وقتیفکر کردم اشتباه م

 . رفتمییاتاق خواب زندا مادر،بھ
 . شدنییپا باال و ی ام از فرط خوشحالنھیس.دامون تماس گرفتھ بود 
 بلھ؟:نرم گفتم 
  
 
 

 ... سالم: پر آرامش و نوازشگر گفتشیصدا
 ... سالم: ندادمریی را تغلحنم

   خبرا؟؟چھیخوب: اش را صاف کردنھیس
 ت. را ندادمجوابش

  ؟یبھتر شد: کردیک سرفھ ا 
 ؟ی داشتیکار...خوبم: نرم جواب دادمھمانطور

  
 
 
 . تفاوت رفتار کنمی بگری طرف نرم حرف بزنم و از طرف دکیاز !  کنمجشی خواستم گیم
  
 
 

 . ھستمییجا. حرف بزنمادی تونم زیزود بگو نم: گفتمیبھ تند... آره: خوردجا
 
  

 کجا؟: دادرونی را بنفسش
 
  

 ...ھی خورون شادینیریش:گفتم
 
  

 ؟ی گی ھفت خطو می شاد؟اونیجد:دیخند
 
  

 ؟ی نداریکار: گفتمکالفھ
 
  

 ...می قدم بزنمی دنبالت برامی خوام فردا بیم! چرا:گفت
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 م؟یکجا قدم بزن: دلم آب شدی توقند
 
  

 ! پارک...می بدوئمی خوام باھم بریم...یو لباس راحت... بپوشیکفش ورزش:گفت
 
 

 . شمدارمی تونم از خواب بینم!  ؟فقط صبح زود نباشھیچھ ساعت:گفتم
 
  

 خوام یم... ام در خونھی حاضر باش م٨ساعت !  درخت تنبلیا: و با نوازش گفتدی خنددوباره
 ! ی کنفی بھت بدم،کی صبحانھ ورزشکارھی

 ... دم بھتیقول نم!  شھی می چنمیبب: گفتمی سردبھ
  
 
 

 ! کھ نشناستتای بی عشوه ھا رو واسھ کسنیا! اصال...ی ناز کنادی یاصال بھت نم: زدقھقھھ
 
  

 !افظفعال خداح! راس ھشت: گفتعی سربعد
 
  

 بعد از چند وقت نکھیخوشحال از ا. را کھ قطع کردم،ھم خوشحال بودم و ھم استرس داشتمیگوش
 و در مقابل از دمشی دی موقع مادر می بدنی و من بھ دور از ترس سر رسمی رفتی مرونیبا ھم ب

 .ردی نگیی مادر مچم را جای مضطرب بودم کھ صبح جمعھ انیا
 
 

 کی. رنگم نگاه کردمی حمام بھ صورت بنھیدر آ.دمی آب خنک را بھ صورتم پاشی آلود مشتخواب
 و باال دمی را برس کشمیموھا. نشستمشمی آرازیپشت م.ردی خواست تا رنگ بگی می حسابشیآرا

 از یقد شاد. انداختمی قرض گرفتھ بودم نگاھی از شادشبی کھ دی ایبھ بلوز و شلوار ورزش.بستم
شلوارش ھم گشاد بود و . آمدی ممی زانوھای رنگش تا رویمشیشن خوشرنگ  بود و کاپندترمن بل

 در کنار دامون دنی بودن و دویایاز رو.زدی بررونی بمی پایھایآنقدر تنگ نبود تا تمام برجستگ
کرم پودر زدم،مداد . کنمشی ساعت وقت داشتم تا آرامین. بودمیساعت ھفت و ن.غرق در لذت شدم

 ی می تازگیبو. غلتاندم و بعد رژ لب قرمزم را برداشتممی مژه ھای را روملیدم،ریچشم کش
 .ی زنانگیبو...داد

  
انگار زن شدن ! انگار زن بودن فقط ھمان بود و بس.دی پوستم دوری زی تماسش با لبم حس خوباز

 . و قاچ قاچ شده امدهی خشکی رژلب بود بر لبھادنیھمان مال
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 لبخند می بھ روی بزرگ و قدنھی کھ در آی دخترری تصودنیداز . و کلفتم را بھ سر کردمی مشکشال
 . بدنم را در بر گرفتی مطبوعیزد،گرمایم
  
 بلند لمی نرفتھ بود کھ زنگ موبانیی برداشتم و بھ دھان گذاشتم،ھنوز پاری لقمھ نان و پنکی

 ؟ی؟حاضریداریب!سالم:شد
  
 ...آماده م...آره ...سالم: داشتمجانیھ
  
 تو ابونیمن اونطرف خ! ایبدو ب. عالف شمنیی ساعت پاھی دی کردم االن با؟فکریجد: تعجب گفتبا

 .نمیماش
  

 . رفتمنیی کولھ ام را برداشتم و پافی ام را بھ پا کردم و کیمی قدیھای سرعت کتانبھ
  

 احوال دختر لوس و بداخالق نرگس خانم؟: لبخند زدمی نشستھ بود و بھ رونی ماشیتو
  

 یداشت ھوش از سرم م. واکس و عطر مردانھ اش با ھم مخلوط شده بودیبو... خوبم:دمیخند
 !ومدهی نی تا کسمیزود بر! خوبم:رفت

  
 از ی نترسنقدری شھ تو ای میم؟کی خالص شای موش و گربھ بازنی شھ ازی میک: را جا زددنده

  شھ؟ی می اومدن با من؟ھان؟کرونیب
  

 رهی خمی کھ بھ لبھاھی کرد اما بعد از چند ثانی دانم چھ استنباطینم. نگفتم و فقط نگاھش کردمیزیچ
 ...اونم بھ موقعش! زهی چھیچاره ش فقط ...دمیفھم! آھان:شده بود،گفت

  
 دی دانستم ازدواج باینم!  فکر نکرده بودمی ماجرا جدنی ایاصال بھ انتھا.ختی رنیی پای ھردلم

 چون ییمثل دخترھا!  خواستم و بسیدامون را مفقط ... انتخاب نداشتمی برایاریچطور باشد؟مع
 ی توو  نداشتمیادی زنھیدم،گزی شنی را مشانی ماجراھامی مستقای کھ از گوشھ و کنار ی شادای ھینعم

ھنوز با خودم فکر نکرده بودم . دامون خواھانم بودنیفعال ھم. گرفتمی قرار نمیچارچوب خاص
 مرا دوست دارد ی چھ حسابی خواھد؟روی چھ مشی او از زندگای! نھای می خوری بھ درد ھم منمیبب

 .و چرا آنقدر خواھان است
  

 شد ی مزی عشق ھمھ چامدند؟واقعای و سوالھا ھمان اول کار بھ سراغم نلی مسانی دانم چرا اینم
 ای را داشت ی زندگکی عرضھ اداره ک؟دامونی خواستم؟کدامی ھم می و مردانگتی حماایم؟یبرا

  بکند؟ی و مالی عاطفتی توانست مرا حماینھ؟چقدر م
  

 .کبارهی پر از افکار ناجور شد بھ سرم
  
 ؟ی فکرھ؟تویچ: چانھ ام را گرفت و بھ طرف خودش چرخاندکدفعھی
  

 !ھی خالخچالمی بھش گفتم شبیآخھ د...ستمی من ننھی خونھ ببادی ترسم مامان بیم! یچیھ:گفتم
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 ی مھی انقدر بھ مادرت تکی چی برا؟دومای گیاوال کھ چرا بھ من نم:ستادی چراغ قرمز اپشت

 ھی تره بار ی چند روزه برنی ای تونستیسوما خودت نم!  خودش ھزار جور کار داره؟اونیکن
 ! تنبل و وابستھ نباش؟انقدری رو بخری داراجی کھ احتییزھایچند تا از چ

  
 نان دی خری بودم کھ حوصلھ نداشتم برازهی انگی خموده و بنقدریواقعا ا.دی گفت شای مراست

 ام ی وجودیبھای عنکھیحاال مثل ا. آمدمی مرونی ام بیی تنھالھی بروم؟تازه تازه داشتم از پرونیب
 . داشت آنھا را اصالح کندی بود و دامون سعختھی ررونیب
  

 ! کمھی چند وقتھ کسلم نیا... رمیم:دمی را کنار کشخودم
  

 ! دم بھتیقول م... شھیاما درست م!  دونمیم: صورتش گذاشتی را گرفت و رودستم
  

!  پارک جھان کودکنمیا! بفرما:ستادی ای پارگ بزرگی رفت و مقابل ورودنیی از اتوبان پانیماش
 ... چھ دونفره ستن،یھوا رو بب

  
وا ھ. شدمادهیمن ھم متعاقبا پ. شدادهی اش پی ورزشفی پارک کرد و با فالسک و کیی را جانیماش
 . رفتی شد و بھ باال می خارج میاز دھانمان بخار نرم. بود و سردیابر

  
 را نیماش. آمدی ھم بھ او میرنگ توس. و نو بودزی اش تمیکاپشن شلوار توس. زدمدشی دیدزدک

حس خوب . کار بھ گردش خون بدنم ھجوم بردنی از ای مطبوعیگرما.دور زد و دستم را گرفت
 و جوان بود کھ با آنھا کار ری سمت راست پر از مردھا و زنان پی ورزشلی وسانیزم. بودتیامن
 . و شاد بودنددندی خندی حال با ھم منی در عو  کردندیم
  

 زهی سنگری کاج،رودهی درختان سر بھ فلک کشنیم،بی دار باال رفتبی شیمانی سی از پلھ ھایوقت
 ورزش ی فقط براشانیھایبعض.بودند بھ ھم در حال قدم زدن دهی چسبیادیھا،دختران و پسران ز

 یدستھ ا. کردی جلب توجھ مظشانی غلشی آراگری دی بودند و بعضدنیآمده بودند و در حال دو
 رو نای ایوا: بھ راه بودشانی و سن و سال از مقابلمان گذشتند،قھقھھ ھا و متلکھامدختر ک

 ! انگار تازه ازدواج کردن...نیبب
 

 !نی وقت نخوره زمھی رشیبگ! بھ ھمدنیچھ چسب:دی اش را بھ ھم مالی صورتی لبھایکی آن
  
 ستی ھمون پسره ننیا!دنیانگار تازه بھ ھم رس!چقدر چندش! شیا: را از ما گرفتشی رویگرید

  داره؟ی بر نمپی تری دوئھ؟با کسی منجای اادی یھر جمعھ م
  

  گن؟ی می چنایا: بھ دامون کردمرو
  

 ...گھی دایب...کارنی مشت عالف بھی! ولشون کن:دی خنددامون
  

 ! باالمی ری راه منی از ھمایب!  تونمیمن نم...ادنیپلھ ھا چقدر ز:گفتم
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 ...ی آریچقدر تو عذر و بھونھ م! نمی ببایب: مرا باالدی را گرفت و کشمیبازو 
اگر او .م سر خورد و تعادلم را از دست دادزی لی پلھ ھای ام روی شدم اما کف کتاندهیبھ باال کش 

 . شدمی پرت منیی خوردم و بھ پاینبود از ھمان باال مثل توپ از آن ھمھ پلھ قل م
 ھی چند ثاننی کھ ھمیترس. بوددهیاو ھم کاپشنم را چسب.  تا تعادلم بھ ھم نخورددمی اش را چسبقھی 
 نشست،محو شد می لبھای کھ روی ای تنم نشستھ بود،با داغی پلھ ھا،توی با سر خوردن از روشیپ

 اخودم ر. کردندی شده بودند و ما را تماشا مخکوبی مشانیدستھ دخترھا در جا.و فروکش کرد
 ؟ی کنی کار میچ:ستادمی و عقب ادمیکنار کش

 آنھا بھ یبا قھقھھ دست جمع. بودم ھنوزجی اتفاق افتاده بود و من گھی در عرض چند ثانزیھمھ چ 
 ی روشونو کم مدیبا: باال رفتھ بودشی کرد و ابرویان م نگاھشروزمندانھیدامون پ.خودم آمدم

 ... بدنری گدی نبای بفھمن بھ ھر کسدیبا!  پررو شده بودنیادیز...کردم
 یدنبالم م.ردی و بھ او امان ندادم تا دستم را بگدمیبھ سرعت از پلھ ھا باال دو. داغ بودمیھنوز لبھا 

 ؟ی شد؟ناراحت شدیچ:آمد
 ...ستیخونھ کھ ن!  پارکھ دامون خاننجایا: کردمدم،توقفی صاف کھ رسنیبھ زم 
 ...ی دیخونھ بھم راه م... تویلیخ...آخھ :ستادی امینفسش بھ شماره افتاده بود،رو بھ رو 
  

 ؟یاری در بنجای اشوی تالفدیحاال حتما با: ام گرفتھ بودخنده
  

من ...اری بنویحاال ا! بزنم ی حرکتھی داره؟ھوا خوب بود،گفتم یچھ اشکال: را بھ دستم دادساک
 . در کنمیخستگ

 م؟ی خوری صبحانھ میک... خوبلھیخ:آن را گرفتم 
 خوب؟!  دختربچھ ھا مدام غر بزننیمثل ا:دیبا لذت خند 
 ؟ی آوردی تو واسھ صبحانھ چنمی خوام ببیفقط م! ستیگرسنھ م ن:جلوتر از او بھ راه افتادم 
 خودیب!  مختصرهیلی خیصبحانھ ورزشکار:ذاشت کرد و مرا پشت سرش جا گدنیشروع بھ دو 

 !دلتو صابون نزن نھال جان
 یم...نجای ای ھمھ راه منو آوردنیا:دمی و مشتم را گره کردم و تختھ پشتش کوبدمیبھ دنبالش دو 

 ؟ی بھم بدری نون پنیخوا
 ! و کره عسل آوردممروی برات املت و نی فکر کرد؟نکنھی فکر کردیپس چ: ستادیا 
 ! داشتمی بر میزی چھی ،خودمی گفتیخوب بھ من م! یی پررویلیخ:دمی خندینخود 
 !  بعدی برادی رو بذاری خانوادگیدعواھا:دو پسر جوان از کنارمان بھ دو گذشتند 

 ...دیخوش باش: دست تکان دادشانی برادامون
 ؟ی شناسیتو ھمھ رو تو پارک م:با تعجب گفتم 
ھم ... دوئمی و منجای آم ایچند ماھھ ھر جمعھ م: شد،گفتی مشانھ باال انداخت و ھمانطور کھ دور 

 ... شھی م عوض مھی روحارم،ھمی یشکم نم
 .دمیبھ ناچار بھ دنبالش دو. را دور زدچی و پدیدو حرف آخر را کش 
 ! نفسم بند اومد؟منی بدوئی خوای مگھیچقدر د:فاصلھ ام کم شد با او 
 !می گردی بر مگھی دو ساعت دھی: شد با اوادی و فاصلھ ام زدیتندتر دو 
 !!!ستمی ن؟منی بدوئی خوای مگھیتا دو ساعت د:  زدمغیج 
 !یھر وقت کھ تو خستھ شد... خوبلھیخ:برگشت و آب دھانش را قورت داد 
 ...گرسنھ م.من االن خستھ شدم: کھ جلوتر بود،نشستمیمکتی نیرو 
 ...ایب!  شکموایب:رونیکنارم نشست و نفسش را فوت کرد ب 
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 یفالسک را ھم کنارش و تو. آن گذاشتی را روری را پھن کرد و ظرف نان و پنیسفره کوچک 
 ...ی قھوه کھ دوست دارنمیا:ختی درونش را رعی از مای کممیدرش برا

 ... رفتیدلم ضعف م! دستت درد نکنھ:شروع بھ خوردن کردم. کردی قھوه مستم میبو 
 رفت؛ ی پارک می کھ بھ سمت باالی از راھیی آشنای نرفتھ بود کھ صدانیی پامیلقمھ اول از گلو 

 . کردخکوبیمرا در جا م
 ی بود و موھادهی پوشی رنگدی سفیست ورزش.شک نداشتم... بوددایل.دمیبھ طرف صدا گردن کش 

چون ... را دوباره رنگ کرده بودشیموھا!دیمرا ند... بودختھی ررونی کاله بری اش از زییطال
من او ... آشنا بودمیچقدر صورتش برا. داشتی کنارش قدم بر میمردجوان. بودتی الیقبل ھادفعھ 
  بودم؟دهی دجارا ک

 و کاله را از دی کشغی جدایل. دی خندی و بھ شوخدی کشدای مرد جوان کاله را از سر لنی حنیدر ھم 
 !شعوریب!ینکن زاو:دیدستش قاپ

آنھا با ھم دوست ! یوا... کھ؟ھمانی ھمان زاوش؟زاوش کھ بود؟دوست پسر شادیعنی؟؟؟یزاو 
 زاوش نی ادیشا...دقت کردم. نگاھشان کردمرهی بود؟خدهی را قاپی دوست پسر سابق شاددایبودند؟ل

 من ی باشند و چھره شان برادای لکیاما مگر چند تا زاوش وجود داشتند کھ نزد!ھمان زاوش نبود
 نی نور االدی رنگ بھ رنگ شدن آن روزش در ملیپس دل! ی پست از خودراض باشد؟دخترهاآشن

 بود کھ با زاوش رابطھ دارد؟
 ! نکنھری مگھ؟لقمھ تو گلوت گنی کنای؟اییکجاھا: دامون بھ خودم آمدمیبا صدا 
 !ھیاونم دوست شاد!  بودی دوست پسر شادنیا: شدمرهیمبھوت چشم ازشان برداشتم و بھ دامون خ 
 ؟ی کاره ایتو چ! باشھ: درست کردیگری لقمھ دمی تفاوت برایب 
 ...ازش... دوست داشتیلی پسره رو خنی ایشاد...آخھ:گفتم 
 کی نزدشی را بھ لبھالی استوانیدامون ل. حرفم را ھمراه با لقمھ دامون قورت دادمھیبق 

  مگھ نامزد نکرده؟یشاد...ادی ی مشی پادی ززای چنجوریاز:کرد
 ی رو ول نمی باھاش دوست شده؟اگر زاوش آدم بود کھ شادی چی برانیا! باشھ: گفتمیحرص 

 ...کرد
 دختره ھم نیا: شدند،انداختی ملی تبدیاھی و سدی سفی بھ آن دو کھ کم کم بھ نقطھ ھایدامون نگاھ 

 ! بھ درد بخورهارویالبد !  تعجب ندارهیجا!  ازوناستتییمثل دختر دا
  

!  ازش جدا شھدی خوره و بای نمی گفت زاوش بھ درد شادی بود منی انیھم: را جمع کردممیلبھا
 ! گفت پسره آشغالھی بود منی انیھم

البد !  منزیعز: داد،گفتنیی و پادی پر کرد و بعد از آنکھ آن را خوب جویدھانش را با لقمھ بزرگ 
 ...گایمنو ن!  منو بچسب؟توی خوریتو چرا حرص م! مثل ھمن... آدیاز پسش بر م

 !چھ آقام...رمیچھ سر بھ ز! پمیچھ خوش ت!نیبب:بعد صورتم را بھ طرف خودش چرخاندو  
  
 ! بر منکرش لعنت:دمی بر لب خندی پوزخندبا
 
 ...یلیخ!  خوشمزه بودیلیخ: را دوباره پر کردوانمیل
  خوشمزه بود؟یچ: نگرفتھ بودشان،آرامی آن دو و حرفھای صحنھ شوخدنیھنوز ذھنم از شوک د 
  

 ! پلھ ھا خوردمی کھ رویکیمات:دی خندنھایموذ
 . اش کردمنھیو مشتم را حوالھ س! بچھ پررو:تازه متوجھ منظورش شدم 
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 ! ماساژهنایا...ی نداریتو کھ زور! بزن! بزن:دی خندیبھ قھقھھ م 
 انگشتان قدرتمندش کبارهیبھ . بردی لذت مشتریاما او انگار ب.دمی اش کوبنھیمحکمتر بھ شانھ و س 

 !دستت درد نکنھ!  در رفتمیخستگ: قفل کردمیرا دور مچھا
  

 خواھد یفکر کردم م.سرش را آرام آرام جلو آورد. کردم اما او مرا محکم نگھ داشتھ بودتقال
 .ناکام بماند" انایصورتم را چرخاندم کھ اح.می لبھایدوباره بوسھ بکارد رو

 نبود در آن وقت یکس.آگاه حواسم بھ دور و برمان جمع شدمن ھم ناخود.اطراف را نگاه کرد 
 !صبح

دوستت دارم : گوشم زمزمھ کردری گردنم آورد و زکیآرام و نرم سرش را نزد.نفسم بند آمده بود 
 ؟ی کنیبا من ازدواج م! نھال

  
 ...ی زنی مییحرفھا: کردمزانی آومکتی را از نمی و پاھادمیچرخ

 بھ یزیاما فعال چ. کنمیبعلھ کھ ازدواج م...ی گفتیزودتر م! یتش دادچقدر لف:میبھ ذھنم آمد بگو 
 !مادرم نگو

 شی دو ماه پیکی نی اگر ھمدیشا. بپرد را نگھ داشتمرونی رفت از دھانم بی کھ می کلماتیاما جلو 
 کرده رییتغ! ی فقط کمیآن روزھا من کم!  گذاشتم اما نھیبود،فورا جواب مثبت را کف دستش م

 .بودم
 ...ی االن جواب ندی تونیخوب م: را تند و تند جمع کرد و در ساک گذاشتلیوسا 
 و دهی خشکی آمده بود و پشت برگھارونی ابرھا بیآفتاب کم جان از ال بھ ال: نگاه کردمچیبھ پ 

 . فکر کنمدیبا:دی تابی رنگ درختان مییطال
 یر ھمھ وجودش را برا خواستمش؟مگی خواستم؟مگر عاشقانھ نمی را نمنیفکر؟مگر من ھم 

 شدم و رفتم بھ خانھ شان مای من نبودک کھ بھ خاطرش سوار ھواپنیخودم دوست نداشتم؟مگر ھم
 آن ھمھ دعوا م؟مگری خواھی را مگری دانستند کھ ما ھمدی ھمھ در آن شھر کوچک نمزد؟مگریدر 

 ما بود،در نگرفتھ بود؟ازدواج چھ بود؟خوب بود؟اگر نبود کھ نی کھ بیبر سر عشق و جنگ و جدال
 خوشحال شی آنقدر از آمدن خواستگارھایاگر درست نبود کھ شاد. کردیمادرم دوبار ازدواج نم

 بود بھ قول یاگر طوق بندگ... زدی را بھ ھم نمشیاگر بد بود کھ دامون بھ خاطرش نامزد!  شدینم
 ! شدی ام نمیی آداب و آن ھمھ دبدبھ و کبکبھ،خواھان دختر دایباد با آن خانواده مادزاوش،کھ فرز

 ی بلند بر می داشت و قدمھانییسر بھ پا.از جا بلند شدم و کنارش شروع بھ قدم زدن کردم 
 . نگفتمیزیچ. شال مرتب کردمری را زشانمی پریموھا.داشت

 خوب بود؟خوش گذشت؟:دی لب پرسریز 
 ... بود خوبیلیخ! ممنون:سر تکان دادم 
  کنم؟دی برات خرمیبر! تره بار طرف خونھ تون بازه:دیدوباره پرس 
 و بی ھجی از فکرھاری سرحال شده بودم و غی ھا از او جدا شوم،حسابی زودنی خواستم بھ اینم 

 .ستی نخچالمی تو یچیھ...میبر:گفتم. نداشتمیگری ددند،دغدغھی چرخی کھ در سرم میبیغر
  

 ھر دو از ھم شنھادشی بعد از پییگو.میاوردی بر زبان نی کدام حرفچیم،ھی کھ نشستنی ماشیتو
 ! در دوست داشتھ شدندی و او بھ خاطر تردندهیمن بھ خاطر ترس و واھمھ از آ.می کردی میدور
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نان . مرغنھی ھم ران و سی و کممیدی خروهی ملویدو سھ ک. خانھ باز بود خوشبختانھکی بار نزدتره
 دوست یلیشکالت خ. بھ ھمراه شکالت صبحانھدی دو بستھ نان تست خرمیبراھم در خانھ نداشتم،

 . و مرا تا خانھ رساندمی ھا را صندوق عقب گذاشتسھیک. دانستیداشتم و او ھم م
 
  

 ... ارم براتینصفشو من م: شدادهی پنی ماشاز
 
  

 ... ھاھی ھمسایجلو!  خوادینم:گفتم
 
  

 ...گھیچھ االن چھ دو ماه د...ننی منو ببدیباالخره کھ با!  نکنھی ھمساھیانقدر ھمسا:دی را برحرفم
 
  

 . حساب جواب نداشتحرف
 
  

 مقابل ی ساختمان از راھروری شانس خوبمان مدم،ازیستادی و مقابل آسانسور امی ساختمان شدداخل
 !ریصبح بخ: آمدنییآپارتمانش پا

 
  
 . را کم داشتمنیھم! سالم: کردمخی
 
  

 شون؟یا:دی دامون چرخیش رو نگاھموشکافانھ
  
 
 

 .میتازه نامزد کرد: مھلتش نداددامون
 
  

 دخترتون خوبن؟:چانمی را بپشی بود گوشت بازوکینزد
 
  

 ...ممنون: تکان دادی بھ نشانھ ناباوریسر
 
  

 !با اجازه...دی سالم برسونیبھ حاج: انگشتانش چرخاندانی را مچییسو
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 کار یکل... برمدیبا! زود باش:دی ھا را بھ درون کشسھی نگفت و اسانسور کھ باز شد کزی چدامون
 .دارم

 
  

 ذاره کف دست ی ره میاالن م!!!یدید!  گفتمیدید: حال شده بودمی آسانسور کھ بستھ شد،بدرب
 . بھت گفتمی کنیحاال بب! حاج رضا

 
  
 ...ی ترسیقدر مچ!  کھ ھستنھیھم...بگھ: شانھ باال انداختی تفاوتی ببا
 
  

 ... شھیبلوا بھ پا م: انداختم بھ درب آپارتماندیکل
 
  

 ؟ی دی بھم جواب میک! جواب منو بده: اپن گذاشتی ھا را روسھیک.  سرم وارد شد پشت
 
  
 ؟یجواب چ: تعجب نگاھش کردمبا
 
  

 ؟ی کنی فکراتو می تکرار کنم؟کدیدوباره با:دی کششی موھاانی دست مکالفھ
 
  

 ! زنمیبھت زنگ م!  دونمینم: را مشغول نشان دادمخودم
 
  

 پس شنھادموی پیدی دفعھ دھی!  منتظر بمونمادی تونم زیمن نم!  بگویچونی بپی خوایم: شددلخور
 ...گرفتم

 
  

  خواست با تو ازدواج کنھ؟یک!ری االن پس بگنیخوب ھم!  مزهیب:دی بھ صورتم دوخون
 
  
 ی بدم میاز چشم انتظار. خوامی االن جواب منیاصال من ھم: اپن کوباندی پولش را روفیک
 !منو سر کار نذار.ادی
  
 
 
 مبل یرو. آمدمرونی دادم و برییلباسم را تغ. اعتنا بھ حرکاتش بھ اتاقم رفتم و درب را بستمیب

 . دستھ مبل ضرب گرفتھ بودی انداختھ بود و با انگشتانش روشی پاینشستھ بود و پا رو
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 کنار دستش ینی دم کردم و در سی چاشیبرا. پرتوقع بودیلیاما از نظرم خ. کرده بودمشیعصبان
 .گذاشتم

 
  

 ! خوامیجواب م... خوامی نمییمن چا: گفتآرام
 
  

 بھ مادرم و خانواده ی خوای میتو ک... کم فکر کنمھیگفتم کھ بذار : ھا شدموهی شستن ممشغول
 ؟یخودت بگ

 کھ یبا مادرت و حاج. مناسب بودتیھر وقت موقع: را گاز گرفتنیی و لب پا کردسی را خشیلبھا 
 یھ... اما معلق بودن رو دوست ندارمستم،یمحافظھ کار ھستم،عجول ھم ن. زنمی حرف میبھ زود

 ی ممی عصبنی تونم بھت دست بزنم، اینم... کنھیداره خستھ م م...مادرم رفت... اومدھیآخ ھمسا
 ؟ی فھمیم! ھکن
  

 ... نکھی ای فقط برایعنی:آب را بستم ریش
 
 

 ینم. شھر درندشت تنھامنی تو انجایمن ا! لشھی از دالیکی نیا! نھ! نھ: تر شد و محکم گفتکالفھ
دوباره جنگ ...رنی گی مکھیبرگردم دوباره برام ت... بھ خاطر توئھشترشیب! زدیخوام برگردم 

 کنن و من دوباره ی آدم رو خالی پاری کھ زیی وسط ھستن آدمھانیا. گردهی قبل برمیاعصابھا
اگھ ...نیاما ھم کار دارم ھم ماش!  جورهطمی گم آماده ازدواجم و ھمھ شراینم. بشمری درگخوامب

 ... دهی ساده دو نفره رو می زندگھی کفاف چرخوندن اچھ،حقوقمی تو خونھ درمینی بشمیبتون
 
 
 . را نداشتمشیو چقدر است، اما رانھی خواستم بپرسم حقوقش ماھیم
 
 

 با خانواده ت در مورد من حرف ی داریتو االن بعد از اون ماجراھا آمادگ:دمی وسط حرفش دوفقط
 ؟یبزن

 
 
 !  حرف زدن کھ منو نکشتھھی... دارمی روحیآمادگ: قرار در طول سالن شروع بھ قدم زدن کردیب
 
 
 نیبعد از حرف تازه ا.ی وقتھ تو تو ذھن منیلیخ... کنارمی رو گذاشتم از زندگھی وقتھ کھ سمیلیخ

 ... طول نکشھادی زدوارمی شھ کھ امی کردنشون شروع می راضیپروسھ کوفت
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 م؟ی کار کنیمادرمو چ:دی لرزمیصدا
 
 

 مگھ مادرتم مخالفھ؟: گرد شدچشمانش
 
 

 زدی  گفت من تورو بھیاز اولش م..آره: بردمشی و برادمی چوهی را در ظرف میزیی پایھاینارنگ
 ی جور برات دردسر درست مھیدامون سھ تا خواھر رنگ و وارنگ داره ھر کدوم ... دمینم

 !کنن
 
 

 دردسر درست کنن دی بای چی من؟برایخواھرا.مادر تو چھ آدم شناسھ: خنده زدری زیعصب
 تو رو دوست نقدریدل آرا ھم ا...ادی ی بال سرش مھی بدبخت کھ ھر روز داره ھیبرات؟اون راض

 ... فقط...داره
 
 

کھ بھ خاطر ... کم مشکل داره باھاتھی یاون مرض: کرد و بعد دنبالھ حرفش را گرفتمکث
 !تلخ شده. گذاشتھری ش تاثھیتو روح...طالقشھ

 
 

 طالق گرفتھ؟: ماندممبھوت
 
 

والشو پ. نبودمونمیھمشھر...خوش گذرون بود!  نبود از اولی آدم زندگکھیمرت: را تکان دادسرش
 تونست یفقط مرض!  االن کجاستستیمعلوم ن.بھ باد داد و زن و بچھ ش رو ول کرد و رفت

 ... ندارهیحال خوش...ستیاالنم خواھرم بھ خودش ن. ازشرهی بگیابیطالق غ
 
 

 ...ی شدی عصبیلیخ... بخورایب: را پوست کندمی نارنگشیبرا
 
 

 یفقط تو بگو با من! اونش با من... کنمی میمن نرگس خانوم رو راض: را بھ دھان گذاشتی اپره
 ھان؟!نود درصد کار حلھ...ی کنیو ولم نم

 
 

 انیمامانم تو جر. ماه از اون ماجراھا گذشتھھیتازه ...بعدا بگو!  کم صبر کنھی... زودهیلیخ:گفتم
 خب؟...شھی خراب مزی ھمھ چرهی گی وقت جبھھ مھیھمھ ش بوده،
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 ھی دیبا. بھ ھم بخورهیمن فقط منتظر بودم نامزد...ام چقدر سختھگفتم کھ بر:دی را مالشی ھاقھیشق
 گھی تا دو سھ ماه دمی خانواده ھا رو مطلع کندیاز حاال با.می کننیی موضوع تعنی ای رو برایزمان

 ... بدهجھینت
 
 
 می کھ بودزدی ی آمد توادمی! از آن ھم سختتردی سخت بود؟شانقدری کارمان ایعنی.دمی لحظھ ترسکی

 . مورد ھشدار داده بودنیدل آرا در ا
 
 

  مقروضھ؟ی پدرت بھ حاجیخبر دار:گفتم
 
 

! ستی گم زود نی منیواسھ ھم.ستی نای ھم کوتاه بیحاج...  دونمیم: را با تاسف تکان دادسرش
 . ھسترمید
 
 
 و ستادیبعد از جا بلند شد و مقابل پنجره آشپزخانھ ا. از آن گرفتقی عمی روشن کرد و دمیگاریس

 ؟ی زن من بشیحاضر...یھنوز بھم جواب نداد: باز کردیآن را کم
 
 
 حبس نھینفسم را در س. شدمرهی از پشت پنجره خابانی کردم و بھ منظره محو شده خی بازمی موھابا

 !چوقتیھ!  کنمی ولت نمچوقتیھ:کردم
 
 

 نگران و یلیخ.اما مجبور بودم. جواب بدھمعی سرنقدریانتظار نداشت سوالش را ا. زدخشکش
 و دیای کرد تا بی می ھمھ راه را بھ خاطر من از شرق تھران طنیا.دی رسیمستاصل بھ نظر م

 از آن ناز شی بود کھ بی انصافیب. باشدکمی کند،نزددی خرمیبرا. دوستت دارمدیتا بگو.خوشحالم کند
اش را  زهی غری داشت و جلوی خودش را نگھ می ازدواج بود،وقتتشی قصد و نیوقت.شیبرا کنم

 بود و حاال نفس دهی ھمھ جنگنی درد داشت و ای گرفت کھ من ناراحت نشوم،وقتی مشیکم و ب
 ی با او مشھی دوستش دارم و ھممی بود کھ بگونی آمد ای کھ از من بر می بود،تنھا کاردهیبر

 !  موقعی بی جانش با ناز کردنھای شدم نھ بالیزخمش م  مرھمدیبا.مانم
 
 
 ی کنی فکر میھر کار... راحتالتیاز طرف من خ! من ھستم:ستادمی جا بلند شدم و کنارش ااز

 کھ ینی خوام کار خرابتر از اینم... آروم بودزی وقت مناسب کھ ھمھ چھیفقط ...درستھ انجام بده
 !ھست بشھ

 
 

پوست . خاموش کردییآن را در سبد ظرفشو. بوددهی تھ کشگارشیس. مسخ شده نگاھم کردھمانطور
 و دیبعد انگار کھ دستش سوختھ باشد، بھ سرعت عقب کش.گونھ ام را با دو انگشتش نوازش کرد



 410 

 دوش دیبا... خستھ م یلیخ:ساک را بھ دست گرفت و عزم رفتن کرد.ستادیرفت وسط سالن ا
 ؟ی نداریکار.  فردای آماده کنم برادی نقشھ دارم کھ بااچند ت...رمیبگ
 
 

 ! خوب بودیلیخ...بابت امروز ممنونم...بھ سالمت: بست،گفتمین را م کھ درب آپارتماھمانطور
 .  بستھ شدیدر بھ آرام.دی را کشرهیسرش را تکان داد و دستگ 
 
 
 

 ی سفصل
 
  

  تره بار؟ی رفتیک...یزرنگ شد! کالیبار! ی کھ کرددمیخر: را باز کردخچالی درب
 
  
 ...امروز صبح: تفاوت گفتمیب
 
  

 !دی خری بری ندارم تو صبح،اونم جمعھ پا شادی: استنطاقم کرددوباره
 
  

 !حاال کھ رفتم: را روشن کردمی برقجارو
 
  

 ...ادی ی مگاری سی بونجایا: را نگاه کردیی ظرفشویتو
 
  

 کرده بودم ھم بالفاصلھ بعد از ی را خالییاما من ھم سبد ظرفشو. گفتی راست مدیشا.دمی کشبو
 ...دمیتازه خر!  عودهیبو: بلند گفتمیبا صدا.رفتن دامون،عود روشن کرده بودم

 
  

 نیبش: گفتمی لکنتنی ھارھار آن ماشانی شکل جارو را بھ دنبال خودم کشاندم و می آکاردئونلولھ
 .تازه دم کردم!  مامانزمی برییبرات چا

 
  

بھ من دروغ نگو : را خاموش کردی زد و جارو برقی شاسی روشی شتاب آمد پشت سرم،با پابھ
  رفت و آمد داره؟ی کسی و من و حاجی از شادری غنجایا! نھال

 
  

 چطور مگھ؟...نھ :دی لرزمی کرد،صداخی دستانم
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  ؟ی رو دوست داریتو کس: چھره اش را پوشاندی را بھ کمرش زد و اخم تنددستانش
 
  

 !آن ھم زودتر از موعدش! مادرم بفھمد. را کم داشتمنیھم
 
  

 ؟یمامان؟باز خواب نما شد: شوفاژ برداشتمی خشک شده را از رویلباسھا
 
  

  پسره داره؟نی بھ ایربط! ستمیکور کھ ن! خواب نما نشدم:دی را بھ طرف خودش کشمیبازو
 
  

 کدوم پسره؟: درد گرفتھ بودمیبازو
 
  

 !دامون:نگاه کرد می چشمھای توصاف
 
  

  بھ اون ربط داشتھ باشھ؟دیچرا با: شدمی ممی از تعجب بازماند،داشتم تسلدھانم
 
  

حاال ھم کھ ... عقب انداختشویاول کھ عروس: شد،مادرم چقدر ترسناک شده بودظتری غلاخمش
 بھ یرونیتلفتات مشکوک شدن،راه بھ راه ب...ی شدی جورھی چند وقتھ نیا... بھ ھم خوردهشینامزد
 ! دخترستمی عقل کھ نیباالخره ب!  زنن،ناشناسنی کھ بھت زنگ مییشماره ھا...ی گیمنم نم

 
  

  با شماره دوستش بھم زنگ زد شد شماره ھا؟ی بار شادھیکدوم شماره ھا؟: صاف کردمگلو
 
  

تو و !  فھممیحال تو رو م!  نکردم بچھ جاندی سفابی موھا رو تو آسنیمن ا: کردشی بھ موھااشاره
 د؟ی داریدامون با ھم سر و سر

 
  

 . نگفتمچی پوست صورتم پھن کرد اما ھریرنگ بھ رنگ شدم خون خودش را ز. سالح شدمخلع
 
  

 ! راستشو بگو:دی کشادی فرسرم
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 یای ی می ری پسره منیبفھمم با ا:کنارم نشست. کاناپھ ولو شدمی کف سالن و روختمی را رلباسھا
 !از حاال بھت گفتھ باشم! یدی از چشم خودت دیدی دیھر چ

  
 
 

 ی نامزدھی خوره؟ی بھ چھ درد تو منیآخھ ا: تند و تنددی باری را بر سرم مشیدھای داد،تھدی نمامانم
 از اتاقاش یکی تو اون خونھ تو زدی خواد ببرتت یم! بھم خورده داشتھ،سھ تا خواھر ھفت خط

 نی کلفتشون؟آره؟ایبش!ی و بسابی و بشوریر بپز دست خواھر شوھر مادرشوھریحبست کنھ ز
  توئھ؟مال توئھ؟حد در

  
 
 

 ! زدی گرده یبرنم... خواد تھران بمونھیم! نھ: لو دادم خودم راآخرش
 
 
 

 ی متونی چند صد تومن حقوق خرج زندگنی تونھ تو رو اداره کنھ؟با ایاون مگھ م: زدپوزخند
 چرخھ؟

 
  

 ! باھاتون حرف بزنھادی خواد بیتازه م! نشده نرگس خانومیزیحاال کھ چ:گفتم
 
  

 ریامروز مد... حرف بزنھ؟ کفر رضا باال اومدهادیب! شب درازه: زد با دو انگشتشمی پایرو
  ھمھ؟ی چند وقتھ سرتون تو زندگنمیبب! پسره رو گزارش کردنی ایساختمون زنگ زد رفت و آمدا

  
 
 

 ! بھ خداستی نیلیخ: گرفتی ام مھی گرداشت
 
  
چون . را چک کردشیامکھای ام را در آورد و پیگوش. رفتفمی شتاب از جا بلند شد و بھ طرف کبا

  زنھ؟ی مسج نمھ؟بھتیچرا خال: نکرددای پیزیھمھ را پاک کرده بودم،چ
 
  

 !نھ: در چشمانم جمع شده بوداشک
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 رهیکمتر سر منو ش! گوکم دروغ ب:دردم گرفت. امنھی را پرتاب کرد طرفم و خورد بھ سیگوش
از کنترل خارج ...ی شدی و خودرا،خودسری کنی زندگی مجردی اومدیاز وقت! بمال

 کھ دلت خواستھ ی ایھر کثافتکار!ی خونھ راه دادنی رو تو ایھر خر...یھوسباز شد...یشد
 ...یکرد

  
 
 

 !  رو راه ندادمیمن کس: گونھ امی راه گرفت رواشکم
 
 

 اون پسره قھی گھ دم بھ دقی گھ؟می می چاروی نیپس ا!صداتو ببر: سرمی رودی کشادیفر
 ن؟ی کنی کار می با ھم چنیی تنھایوقت...نجاستیا

 
  

 باھامون حرف ادی ی رفتھ؟حاال داره میھان؟بندو بھ آب داد:دوباره ھوار زد. را ندادمجوابش
 دیبا! ی قانونی برمت پزشکی فردا منیرتت؟ھمی بگادی افتاده بادشیبزنھ؟آره؟کاراشو کرده تازه 

 ! ت کنننھیمعا
  
 
 

 ی کردم و خودم را در آغوش دوست پسرم رھا کرده بودم تا حرفھای نمی من آنقدر خوددارکاش
 شی تھمتھانقدریلذت برده بودم تا ا! یکاش حداقل کم. مادر آنقدر مرا نسوزاندنیدرشت و سنگ

 درست از آب در شی از حرفھای گذاشتم مرا ببوسد آن شب تا گوشھ ایکاش م. آمدی گران نممیبرا
 .د آمیم
  

 !یلیخ... دردناک استیلی،خی و بھ ارتکابش متھم شوی گناه نکرده باشیوقت
  
 

راھش ...دامون بھ من دست ھم نزده! ستی نینطوریمامان بھ خدا ا: زدمی زار مداشتم
 ... نداشتھ با منی کارچارهیب...ندادم

 
 

 یقی عمی اش از نفسھانھی اش نشستھ بود و سیشانی پی زد،قطرات درشت عرق روی نفس منفس
رضا موافق ! گوشاتو خوب باز کن!  گمی بھت می چنیبب: بھ خس خس افتاده بوددی کشیکھ م

 !  من حساب نکنیرو... زنمی حرف شوھرم حرف نمیمنم رو! ستین
 
 
  شده؟یچرا؟مگھ چ:دمینال
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چون پسره ! چون تو اختالفن...دهیچون باباش پولش رو باال کش: باال برددی را بھ نشانھ تھدانگشتش
چون من ... کننی ازدواج می الھیچون قب! ستنی نیچون خانواده ش راض... خورهیبھ درد تو نم

 !والسالم! دمی نمزدیدختر بھ 
 
 
 باھام ی الکیدار... خورنیرد نم کدوم بھ دچی ھی کھ اوردییالی دلنیھمھ ا: ھق ھق افتاده بودمبھ

 !ی کنی میلجباز
 ی خواد برات عروسی میچطور!  آه نداره با نالھ سودا کنھنیا: را باال بردشیدوباره صدا 

 ؟دختری سر کنری حقوق بخور و نمھی تو آلونک با ی بری خوای کدوم پول؟مره؟بای بگره؟خونھیبگ
 گدا گشنھ کھ دست راست و چپشو بلد ھی کھ ترگل ورگل بدمش دست یبزرگ کردم با بدبخت

اگرنھ برو ... کارشی بره پی پسره رو ردش کننی و ای حرفمو گوش کندی بامادرتم  منست؟اگرین
 ...ارمی ی اسمتم نمگھید! بھ سالمت

 
 

 را محکم بھ ی رفت و درب ورودرونی حرف چادرش را سرش انداخت و بالفاصلھ بنی از ابعد
 .ختی فرو رییو گو دیچارچوب در لرز.دیھم کوب

 
 

 توانستم یچقدر بدبخت بودم کھ نم.من چقدر بدشانس بودم.دمیاز ھم پاش.شکستم.ختمی ھم فرو رمن
 خواست ی کرده بود کھ دلم مریآنقدر دامون را تحق.چقدر لھ شده بودم.خودم انتخاب کنم

 دهیآنقدر سرم داد کش.ستی بھ عمل آمده و آدم نغی گفت پسره کھ انگار از بوتھ تی میطور.رمیبم
 . زدی درون مغزم دامب و دامب ضرب مشی صداکھ بود

 
 

 کھ آمد یمثل ھمان روز. گرفتم،وحشتناک شده بودی میاضی کھ نمره کم از ریی ھمان وقتھامثل
 و غی بھ او داد،آنقدر سرم جی ناظم بدجنسمان راپورت اشتباھی را موجھ کند و وقتبتمیمدرسھ تا غ

 .م گناه نکرده ام معذرت خواستم اما باز ھم تبرئھ نشدیداد کرد کھ بھ غلط کردن افتادم و برا
 
 

 ...الو؟...دامون؟: را برداشتم و شماره دامون را گرفتمیگوش
 
 

  شده؟یجانم؟چ: خواب آلود بودشیصدا
 
 
 ساختمون ریمد... دونھی رو میمادرم ھمھ چ: آن را بھ لرزه انداختھ بود،گفتمھی کھ گریی صدابا

 ... امروزو لو دادهانیجر
 
 

 ؟ی چیعنی: مکث کردی الحظھ



 415 

 
 

 ! من و تو خبر ندارهانی از جریرازی فقط خواجھ حافظ شگھید:گفتم
 
 

 نمیا! ایب!  صبر کنی گیتو م!  گم برم حرف بزنم باھاشونیخوب من کھ م:دی کشیقی عمنفس
 !!!یلعنت... جاسوسوکھیبزنم دھن اون مرت.بدتر شد... شجھینت
 
 

اصال مواظب ... مختلفیبھ بھانھ ھا! ی اومدیتو ھ...ای نادی زنورایگفتم ا: را پاک کردممیاشکھا
 ... تو... توئھریتقص! یستین
 
 

بذار فردا صبح ... تونم فکرمو جمع کنمیمن االن نم!! نکنھیگر...زمیعز: صدقھ ام رفتقربان
 باشھ؟... رمی گی ممیتصم

 
 

 ....باشھ: گم شدھی در گرمیصدا
 
 

 زنھ ی نباشھ،ملشی مطابق میھر چ.نھی منم ھم؟مادری چی برای کنی مھیگر: مھربان شددوباره
 !  کنھی منینفر... کنھی و درب داغون مزیھمھ چ

 
 
 خواد ببرتم پزشک یم!  گفت با تو بودمیم...ی دونینم! بھم گفتای چی دونیتو کھ نم:دمینال

 !یقانون
 
 

  شناسھ؟ی دختر خودشو نم؟مگھی واسھ چی قانونی ؟پزشکیتو؟با من بود: خش دار شدشیصدا
 
 
 ی باکرگی گواھی گھ اونجا برای ممییدختر دا: را کنار گذاشتھ بودمای شدت تالم و تاثر حاز

 ...شمی پی اومدی کنھ تو کھ میفکر م...شترهیاعتبارش ب
 .  امانم ندادھیگر 
 
 

 کھ ھنوز بھ دخترش اعتماد نداره یمادر! بذار ببرتت!و دھن سوختھآش نخورده : تند شدشینفسھا
 ...گھی شھ دیالاقل اونجا معلوم م! نبودهی بھش بگن دخترش پاکھ و با کسگرونی بره و ددی،با
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 ...دامون!  بھم دست بزنھی خوره کسیحالم بھ ھم م...ادی یمن بدم م! نھ: را قورت دادممیاشکھا
 
 

 ھی گرگھی دقھی دقھیاگھ ...نھال... نکنھیتو رو خد ا گر!  دونمیم... دونمیم: داشت آرامم کندیسع
 یا.... کنم ی می کارھی آرم،ھم ی دودره بازو جا مکھی آم اونجا ھم حال اون مرتی شم می م،پایکن

 !لعنت بھ من
 
 

!  ترسمیمن م: ام را پاک کردمینی بود،بزی می کھ روی و با دستمال کاغذدمی کشقی نفس عمچند
 !  ترسمیم
 
 

 نجوریکار بلد ا! اونا خودشون بلدن! شھی نمیچیھ...ی منزیعز...یتو عشق من: آرام شدشیصدا
بگو .یآروم ش...ز،بخوری بریی چاھی خودت یر،برای دوش بگھیاالن برو !  کم تحمل کنھی...زانیچ

  تونھ؟یم! شتی پادی بیشاد
 
 

 ... دونمینم:گفتم
 
 

زنم ... خوام چند وقت بعد ببرمت خونھ خودمیبھ من کھ م...بھ من...بھ من فکر کن: گفتنوازشگر
 ...یماساژم بد! یجورابامو بشور...ی اتو کن،لباسامیبرام غذا بپز...یبش
 
 
 ؟ی آوردری خودت؟وقت گی برای گی میچ: کردی منیی ھم داشت وسط دعوا نرخ تعاو
 
 

 کنم ،تو ھم برو یمن قطع م... خوام حواستو پرت کنمیم. خوام تو رو آروم کنمیم:دی خندیعصب
 ...گوش کن بھ حرفم...ریدوش بگ

 
 
 ؟ی نداریکار...باشھ:دمی ام را باال کشینیب
 
 

 من شیحواست پ! من ھستم...نترس!  زنم درخت خوشگلمیبھت زنگ م:دی را بوسیگوش
 ...خداحافظ...باشھ

 
 
 از جنس ی کسی سبک شده بودم اما بھ دلداریکم. دستگاه گذاشتمی را روی گوشی نسبی آرامشبا

 . ام آرام شودنھیتا درد س... شومی روحھی داشتم تا تخلازیخودم ن
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 .باز ھم برنداشت...دوباره گرفتمش!  را گرفتم،برنداشتی شادلی موباشماره
 
 

 ی را بھ جز شادی کسھنکیاز ا... ام دلم گرفتی کسیاز ب. شد از چشمخانھ امزی دوباره سرراشکم
 ... نداشتم تا ھمراھم باشدی و سخترنگی و نبی پر از فریای دننیو دامون در ا

 
 

 مبل یدر خودم مچالھ شدم و رو. ام کشاندمنھی سیسرم را رو. را بھ دور بدنم سفت کردمژاکتم
طعم ملس و سکر آور آن صبح . شده بودسی خسی مبل خی بعد روکش فانتزیقیدقا.دمیدراز کش
 . زھر شده بودی مادرم،بھ تلخنی سنگی با تھمتھایزییپرشور پا

 
 

*** 
 
 
 را باال زدم سمی خیموھا. بودیشب سرد. زدی میآسمان بھ سرخ:دمی از خواب پریبی مھی صدابا

 خانھ سرد شده یھوا.دمی باال کشمی شانھ ھایپتو را تا رو. بالش گذاشتمیو سرم را دوباره رو
 ینم...لرزه بر اندامم افتاد.دمیاز جا پر. تمام اتاقم را روشن کردی رعد آمد و صاعقھ ایصدا.بود

 . اتاقی سرماای بود ییدانستم از ترس و تنھا
 
 
بندش . شانھ ام افتاده بودی روی ورکیلباس خوابم . جا بلند شدم و چراغ خواب را روشن کردماز

 جھت یب. رعد و برق مرا بر جا خشکاندیدوباره صدا.از جا بلند شدم. شانھ ام انداختمیرا رو
 آب و ی گاز و کمی کن را گذاشتم رورداغیش. سالن را روشن کردمیتمام چراغھا. بودمدهیترس
 و یی چمباتمھ زدم و آن را روشن کردم تا تنھاونیزی را آوردم و مقابل تلویپتو.ختمیداخلش ر قھوه

 خورده بود کھ با ی گره کورزی ھمھ چییگو. بردیخوابم نم. گم شودشی ام در وز وز صدای کسیب
 . شدیچنگ و دندان ھم باز نم

 
 

 ... فردا بھم زنگ بزنیتونست! داغون! داغونم: نوشتمی شادی را برداشتم و برالمیموبا
 
 

  شده؟یچ: بلند شدلمی بعد زنگ موباقھی دقپنج
 
 

 ؟یداریب: گرفتھ بودمیصدا
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 .می زدی حرف می با ھم تلفنمی اومده بود داشتریفرزاد از سر کارش د...آره:دی خندآرام
 
 

 . دلش خواست بارم کردیاومد ھر چ! زوی ھمھ چدیمامانم فھم:گفتم
 
 

 ...خدا رحم کنھ بھت! یوا: بزندغی بود جکینزد
 
 

 ساختمون خبر ریمد.ختی دفعھ بھم رھی ی باھاشون حرف بزنھ ،ھمھ چادی خواست بیدامون م:گفتم
 !داده بھ حاج رضا

 
 

بگو ! انقدر کھ رو اعصابھ!می حاج رضا رو بجونی خواد خرخره ایدلم م! اه: گفتی حرصیشاد
 ... ذارهیواسھ دختر مردم بپا م...ری بگلتونوی فامقھیبرو ... داره آخھیبھ تو چھ ربط

 
 

 ؟ینی بیم! شدم ھای طاقت ندارم عصبگھی امروز دامون گفت دنیھم:گفتم
 
 

 . آمدندنیی دوباره پامیاشکھا
 
 

  شده؟ی عصبیواسھ چ:دیپرس
 
 

 ! تونھ بھم دست بزنھی نمنکھیاز ا: دادمجواب
  
 
 

 ! زده باال! آخ!آخ: از خنده منفجر شدییگو
 
 

  زده باال؟یچ: بند آمداشکم
 
 
 !تستسترونش: پچ پچ کردی گوشیتو
 
 

 ش؟یھان؟چ:گفتم
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 ...گھیھورمون مردونھ ش د!  تو نھالیچقدر خنگ: جدا کردی را از گوشدھانش
 
 

 ...گھی دھ؟مردهیمگھ چ! خوب بزنھ:گفتم
 
 

 ...اونوقت خدا بھ دادت برسھ:دی خندھرھر
 
 

 چرا؟:دمیترس
 
 

 !مرد نشده ھنوز! احتماال داماد پسره: آوردنیی را پاشیصدا
 
 

 چرت و نیا!  ھاستیحالت خوب ن: آوردمی سر در نمشیاز حرفھا. ھاج و واج مانده بودمواقعا
 ؟ی گی مھیپرتا چ

  
 
 

 . اعصابمی خنده اش رفت روزی ریصدا.دی خندزی آرام و ردوباره
 
 

 ؟؟؟یگرفت!  رابطھ نداشتھ تا حاالیعنی! بابا: ادامھ دادبعد
 
 

 ! خوب بھتر: ام افتادی دوزارتازه
 
 

مردا کھ !  کنھی خواد سر تو خالی گرفتھ مادی و اونور نوری از ای بھتر؟اونوقت ھرچیچ: بھمدیتوپ
 ...ی وقت ناکار نشھی!  حواست باشھدی بایلیخ... دنی مادی بھ ھم ی دونیم
 
 

 مگھ عقل نداره؟: وحشت برم داشتدوباره
 
 

 ...ستی نشیاما اون موقع حال! داره:گفت
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  باشھ؟ی گی کھ تو مینطوریاز کجا معلوم ا:گفتم

 
 

 با ی کرده،اونجا ھر کی می زندگیتو شھر بھ اون کوچک!  سوال کنیمثل بچھ خنگا ھ: شدکالفھ
 دونستن؟بدبخت جرات ی تورو ھمھ نمانیمگھ جر!  فھمنیھمھ م...رهی باشھ آبروش زود میھر ک

 ... دهی نشون مینطوریاما االن ا... دونمیحاال اومده تھرانو نم...نداشتھ دست از پا خطا کنھ
 
 

 ؟یاون چ!  بودهھیخوب سم:گفتم
 
 
 ؟ی شی اگھ با نامزده بوده تو ناراحت نمیعنی!  ھایروشنفکر: رفت از خنده اما نھ بلندسھیر
 
 

  تونم بکنم؟ی کار میمن چ...خوب نامزدش بوده!: شدمی موانھی شدم،اصال دی کھ مناراحت
 
 

 ؟ی کار کنی چی خوایحاال م!ولش کن!  من حدسم اشتباه باشھدمیحاال شا...یچیھ:گفت
 
 

 ...نھی واسھ معای قانونی خواد منو ببره پزشکیم: افتادمیی آن بعدازظھر کذاادی دوباره
 
 

 ؟ی کردی تو کار؟مگھیواسھ چ: کردتعجب
 
 

 ! ی گھ باھاش بودیاما مامانم م! نھ:  کردمبغض
 
 

 چرا؟دکتر زنانم ی قانونیپزشک! ستی عمھ تا بھ گندش نرسونھ ول کن ننیا:ی گوشی کرد توفوت
 اونجا چرا؟. سالمت بدهی گواھ تونھیم...نھیھم
 
 

 ...ادی یبدم م...ی ترسم شادیمن م:دی لرزمیصدا
 
 

 بعدھات یبرا...ھی معمولنھی معاھی! ی اری در میچرا خل باز!  باباستی نیچیھ: ام دادیدلدار
مخصوصا !  بزنھی حرفای بذاره بی تونھ روت عی نمی کسگھی بدن دی باکره گیاگھ گواھ.خوبھ

 فھمھ کھ یعمھ جان جان ھم م. کننی می زندگی شھر مذھبھی ان و تو یخانواده دامون کھ سنت
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 تو ی اد مامانت رو ھمھ چیانقدر بدم م!  شھی راحت مالشی نخورده ست و ختدخترش دس
 ....  کردهسیدھنتو سرو! حساسھ

  
 
 

 ... مردمیداشتم م!  ید زنگ زدخوب ش: کھ از گوشھ چشمم سر خورد را پاک کردمی اشکقطره
 
 

 ...منم خستھ م...برو...گھیبرو بخواب د!  شدهی داغونم گفتم چی دفعھ نوشتھیآخھ : گفتمھربان
 . دمی کشی و راحتی از سر سبکی و من نفسمی کردیخداحافظ 
 

واقعا ھمھ . بوددمی کھ ھمھ عشق و امیترس از بودن با کس: در وجودم نشستھ بودیدی ترس جداما
ھر کدام کھ آتششان تندتر ... داردی گفت بستگی می شدند؟شادی می بودند؟وحشنطوریمردھا ھم

 از او بپرسم ی شد طوریکاش م. کنند در رابطھ اولیباشد، نابلدتر و ناپختھ تر،زن را منزجر م
 ؟... ایاو ھم مثل من باکره است ...  خواھد چھ کار کندی مای دارد ی حسچھ کھ

  
 
 

 صورتش زل ی توانستم بروم توینم.من آدمش نبودم. نداشتندی کاشھا ھرگز تمامی انیا! کاش
 باال و ی را با کمقتیمطمئنا او ھم حق. اش از او بپرسمیبزنم و در مورد موارد ممنوعھ و مردانگ

 ترسم را بھ او. زدمی کردم بھ وقتش با او حرف می صبر مدیبا. شدینم...نھ. گفتی بھ من منییپا
 در ی،حتی با او حرف بزنتی در مورد حسھادی گفت بای میشاد. نبودیگری چاره دیعنی. گفتمیم

 مھم لی با ھمھ در مورد مسانکھیا! ی خواھی تا او ھم بفھمد چھ ملتی مسانی تریمورد خصوص
 . حماقت بودی از او،انتھاری بھ غی حرف بزنتیزندگ

  
 
 

 . شدمھوشی و بدی فکر کردم و با خودم حرف زدم کھ سقف دور سرم و چرخآنقدر
  
 
 

 کھ در یترس. ببردی قانونی و مرا کشان کشان بھ پزشکدیای روز بعد منتظر بودم مادر بصبح
 خورد و دل شوره ام را چند یدوباره داشت در دلم وول م. شده بودیوجودم نشستھ بود،دوباره قو

 . کردیبرابر م
 
  

 زودتر دیبا.او ھم وقت دکتر داشت. ام دادی آمد و دوباره دلداری شادشیبھ جا.امدی آن روز نرماد
دامون چند بار زنگ زد و با من صحبت کرد،قربان صدقھ ام .رفت و من باز تنھا شدم. رفتیم

 خواست ی کھ میاز ماه عسل. کھ بھ من داشتیاز عشق. گفتمی براندهی خوب آیاز روزھا.رفت
 حاج رضا و مادر فروکش تی خواست عصبانیم. گفتید،می خری ممی کھ برایاز حلقھ ا.ردمرا بب
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 ی خواستگارندیای کھ ھنوز معلوم نبود قبول کنند بیخانواده ا. بگذاردشیکند بعد با خانواده اش پا پ
 !من

پا  بھ او ثابت شود تا نھ سرکوفت بشنوم نھ او دوباره شر بھ تمیبگذرام حقان.گفت مقاومت نکنم 
 شھی کردم،مرغ مادرم مثل ھمی خواستم و مخالفت می رفتم و چھ نمی خواستم و میچھ من م.کند

 می راھی کرد تا با اعصاب خردی را بھ کامم تلھ می آمد و زندگی رفت و میآنقدر م. پا داشتکی
بھ . کردی نمدای پخی از آن موضوع بشی رفتم و بی خودم میپس چھ بھتر کھ خودم با پا.کند

 کی کرد ازدواجم نزدی مالی ھم خدی دامون دردسر ساز شده بود و شایص کھ رفت و آمدھاخصو
 بزند و ی تواند حرفی کس نمچی ھگریآنوقت د. خودم ھم خوب استی گفت برای کھ میشاد.است

 . نھ مادرم نھ خانواده دامون. بچسباندی عفتی کردنم بھ من انگ بیزندگ یبھ خاطر مجرد
بھ . آم دنبالت،شناسنامھ و عکستم برداریحاضر باش دارم م: سوم مادر صبح زود زنگ زدروز

 دانم ینم. کرده بودم کھ چشمانم پف داشتھیآنقدر آن چند روزه گر.ناچار و با اشک حاضر شدم
 ی اثر گذاشتھ بود و ممی روی دامون و شادی چون حرفھادی از او اطاعت کردم؟شایچرا بھ آن اسان

 . بلرزم و خم شومی از ھر باددینبا. محکم باشمدی و باستی نیرعادی غی امرنی ادگفتن
  
 
 
 مادرم ھم ما را با ھم گرید. دنبالمدی آی زند و میگفت زنگ م.سر کار بود. دامون خبر دادمبھ
 . تا حرفش را رو در رو بزندنتشی گفت دوست دارد زودتر ببیم! ستی نند،مھمیبب
 
  

 ی مرمونیبدو د: آژانس نشستھ بودنیمادر داخل ماش. رفتمنییز پلھ ھا پا خراب بود و اآسانسور
 !شلوغھ...شھ
 
  

ھمھ : شده بودمرهی خرونیبھ منظره در گذر ب.میبا ھم قھر بود. حرف کنارش نشستمیب.دی لرزمیپاھا
 خلوت و ی روھاادهی پوش سرمازده و پاهی سیده،عابرھایدرختان خشک. بودی سرد و خاکسترزیچ
 . عبوریب
  
 
 

انواع و .نیمقابلش شلوغ بود و پر از موتور و ماش. آنقدرھا ھم بزرگ نبودی قانونی پزشکساختمان
 گچ ی بودند با دست و پاھا ی تصادفشترشانیب.اقسام آدمھا از اقشار مختلف جامعھ آمده بودند آنجا

 تشیظلوم میدلم برا. آمده بود و مستاصل بودرشی با پدر پیدخترک. شدهیچی باندپیگرفتھ و سرھا
 از من بدبختر و مظلومتر ھم ایواقعا در دن.انگار او از من مظلومتر و معصومتر بود! سوخت

 وجود داشت؟
  
 
 

 یھر بار کھ اسمش م. ھم بھ اندازه اسمش ترسناک نبود،آنقدرھای قانونی تصورم،پزشکبرخالف
 بود کھ طول یی آنھای براشتری آنجا بنکھی افتادم اما مثل ای مرگ و جنازه و سردخانھ مادیآمد،
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  بای شد کھ دختر جوانی مدای مثل من پییتک و توک موردھا. خواستندی مھی گرفتند و دیدرمان م
 . بکارتی گرفتن گواھی خانواده شوھرش آمده باشد براای مادر

  
 
 

بھ ھمراه مادر از . زدندمانین صدا ساعت نشستمیبعد از ن.می دادلی را بھ ھمراه عکس تحومدارک
 ؟یعینھال شف: زدمی صدای سن و سالداریمنش.میپلھ ھا باال رفت

 
  
 !بلھ.: لرزان از جا بلند شدمیی پاھابا
 
  
 ! برو داخل: رسا و کلفت گفتیی صدابا
 
 

 ! باشرونیشما ب: ھمراھم آمد،زن دوباره تحکم کردمادر
 
  

 دی سفیزن. در تلھ افتاده بودمی پناھیمانند موش کوچک و ب.دی کوبی بدنم نبض داشت و با ھم متمام
 ... و سھستیب:چند سالتھ؟ آب دھانم را قورت دادم: را دستش کردشیپوش دستکشھا

 
  

 بدنم را ای ام کنند ی خواستند جراحی نگاه کردم،چقدر ترسناک بودند،انگار مشی دستکشھابھ
 ی منیی و پادی چکی سرخ و روشن کھ میدم،خونی دی مشانیناخودآگاه رد خون رو.سوراخ کنند

 .ختیر
  
 
 

 . تختیبخواب رو... کنزونیاونجا آو!  کاملاری رو در برتیشلوار و لباس ز: تکان دادیسر
 
  

آن ھم ! کباریفقط !چرا. نشده بودمانی عریمن تا بھ حال آنقدر مقابل کس. گرفتی ام مھی گرداشت
 کھ ثابت کردنش ،درد یزی چینھ برا!  شدن بودبای و زیزی تمیاما آن برا...شگاهیدر آرا
 رابطھ! نترس...ستی نیزیچ: گفتد،آرامیتعللم را کھ د. اما آن کار را نکنمرمی خواستم بمیم.داشت

 ؟ی نداشتکھ
  
 
 

 !نھ: جمع شد و سرم را باال دادممی در چشمھااشک
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 !راحت باش...ستی نیپس مشکل: زدی کم جانلبخند

 
  

 سرم ی آمد باالیوقت. کشاندمشنی تخت پشت پارتی را در آوردم و خودم را رومی زور لباسھابھ
 !اماده است! دکتر: بلند کردی را کمشیصدا

  
 
 

 !آھان! نفستو حبس کن! درست بخواب: شدکمی دستکش بود،نزددنی کھ مشغول پوشیانسالی مزن
 
  

 خوام بلند یم: بودمدهیفقط ترس. ھم نداشتیدرد... نزده تمام شدغیاما ج.... بزنمغی بود جکینزد
 !شم
 
  

  شد؟یچ:دمیبا ترس پرس. دستم را گرفت و بلندم کردارشیدست
 
  

 کرده بود کھ بھ خودم شک ادیآنقدر مادر داد و فر. اعتماد شده بودمی خودم ھم بھ وجودم بانگار
 .کرده بودم

 
  

 ! براتمیسی نویم: را در آورد و در سطل آشغال انداختشی دستکشھادکتر
 
  
 .رونی بدمی و دودمی لباس پوشیبھ تند. گفت و دور شدیزی چی گوش منشریز
 
  

 !ھی معمولنھی معاھی:دمی رسیبھ حرف شاد. ھم بد وحشتناک نبودآنقدرھا
  
 
 

 ربع ساعت اسمم را صدا کیبعد از .می و باز منتظر شدمی رفتنییبا ھم پا. بودستادهی منتظر امادر
 . و پاکت را گرفتدیمادر جلو دو:زدند

 
  

 ! دربست: بغل گوشمان گفتیمرد.جلوتر از من راه افتاد. کردندی داشتند نگاھمان مھمھ
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 ...شھرک غرب: زدشی صدامادر
 
  

 !  تومن١٥: سرش را تکان دادمرد
 
 

بذار منم : عرق کرده بودمینم در پالتوتمام بد. و پاکت را باز کرددی پرنی اعتنا درون ماشی بمادر
 ...نمیبب
  
 
 

 !الزم نکرده:دی کرد و برگھ زا از دستم کشیاخم
  
 
 
در !باکره بودم! من:دندی رقصمی مقابل چشمھااهی شده سپی سماجت برگھ را گرفتم و کلمات تابا

 !کمال افتخار
  کرد،مگر نھ؟ی بھ من افتخار مدیمادرم با 
  
 

 ھمھ ش تھمت یدی؟دیدید: را باال بردممی صدای اشک چشمانم را پوشاند و در کمال ناباورپرده
 بود نرگس خانوم؟

  
 یم: اش گذاشتینی بی گفت و انگشتش را رویسیمادر ھ. مقابل نگاھمان کردنھی از آی تاکسراننده

 ...می زنی خونھ،باھم حرف ممیر
  

 !ی حرف نذاشتی جاگھید!  جاچیھ..امی ی جا نمچیمن ھ: دھانم را قورت دادمآب
  

 ! زشتھ...نیی پااریصداتو ب: غره رفتچشم
 

 ؟ی کنی مامان؟چرا منو لھ منییچقدر سرمو بندازم پا: کردمیلجباز
  

 ... خونھمی برایحاال ب! ی کنیبعدھا بھ جونم دعا م... کنمیمن لھت نم: دادیفی دستم را فشار خفمچ
  

 ... ذارمیمن تو اون خونھ پامو نم: حرفش تمام شودنگذاشتم
  

 ...یھر طور دوست دار!  خوبلھیخ: کردیی زد نھ دلجوی مھربان شدند اما نھ لبخندچشمانش
  

 . راننده زنگ زد و رشتھ صحبت از دستمان خارج شدلیموبا
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 و بھ راننده  نگفتیزی بزند و دوباره پرخاش کنم اما برخالف تصور من چی بودم تا حرفآماده
 .گفت کھ بھ سمت محلھ اسمانھا براند

  
 دانستم آنقدر از ینم. او مھم استی دانستم دختر بودنم آنقدر براینم! مانی نرم شده بود و پشییگو

 اعتماد ی دانستم آنقدر بھ دامون بینم. داردفتم،وحشتی مسالھ کھ انگشت نما شوم و سر زبانھا بنیا
 . کندی سواستفاده م کند او از منیاست و فکر م

  
اما اشتباه فکر کرده ... من و شوھرشنی شده بمی کردم حاال کھ ازدواج کرده،توجھش تقسی مفکر
 خاموش شده بود و کبارهی ازدواجش داشت، بھ لی کھ اوایجانیآن ھمھ شور و ھ.بودم

 .ردی بپذھای زودنی دانستم محال ممکن است،دامون را بھ ایم. بازگشتھ بودندشیھایریسختگ
  

 .دمی را بھ ھم کوبنی شدم و درب ماشادهی پی معطلیدم،بی ساختمان خانھ کھ رسمقابل
  

 و خستھ بودم کھ نی سنگیآنقدر از لحاظ روح.دمی تخت دراز کشی و با لباس و کفشم رودمی رسباال
 . خوابم بردی کدمینفھم

  
 .آن را برداشتم. کرددارمی تلفن خانھ بیصدا

  
 ...دوست دارم: انداختنی و خشدار در گوشم طنقی عمشیصدا

  
 ؟ییکجا...سالم:گفتم

  
 ...سر کار: کرد و گفتی سرفھ اتک

  
  شد؟ی چی دونیم: گفتم

  
 !یچیھ!  نگویچیھ!  خوام بدونمینم! نھ:دی را برحرفم

  
 چرا؟:گفتم

  
 

 دونستم تو دست از پا خطا یاز اول ھم م...چون من بھ خودم و خودت اعتماد دارم: گفتخستھ
 . شدی بھ مادرت ثابت مدی بایول! ینکرد

  
 ؟ی دارنانی بھم اطمنقدریا: شدمی آرام مشھی ھمشی حرفھادنی شناز
  

 ...آره: گفتآرام
  
 ...  وامی وقت تو زرد از آب در بھیاگھ : گفتمی بدجنسبا
  



 427 

 ی و سالم بر محیاز خونھ ،صح سربیتو رو اگھ لختم بفرستن تو! جالبھ!تو زرد؟: حرفم گفتوسط
 !یگرد

  
 ... کردی فکر نمینطوریاما مامانم ا:گفتم

  
مادر تو ھم ... جور بچھ ش رو دوست دارهھی یھر مادر! مادرتھ نھال!  ندارهیبیع: شدکالفھ

 و زهی ریمثل مادر من کھ مدام برام زبون م.یریبا سختگ. دهی نشون مینطوریمحبتش رو ا
 ... ارهیمحبتش رو بھ زبون م

  
 ی بھ من ابراز عشق میھمان بود کھ دامون ھم بھ راحت... داشتیچھ مادر!  بھ حالشخوش

 ... را منتقل کندشی گرفتھ بود با کلمات حسھاادی بود و او ناخودآگاه نطوریچون مادرش ا.کرد
  

  دنبالت؟امی بیک: گفتنوازشگرانھ
  

 ... خستھ میلیخ: آوردمبھانھ
  

 ام؟ی بیک... سرت ھوا بخورهرونی کم بھی ایب... خرابھیلی خاوضاعت: کردیپافشار
  

 ! دونمینم:گفتم
  

 ...ھفت اونجام:گفت
  

 ...باشھ:دمی کشازهیخم
 از ی بار بزرگییگو. دوش آب گرم خودم را رھا کردمری را بھ سرعت در آوردم و زمیلباسھا 

لبھ وان .کرخت شدم.نم نفوذ کرد در مغز استخواجی آب بھ تدریگرما. شانھ ام برداشتھ شده بودیرو
 خواست با کف تمام خاطرات بد آن ی دلم مدیشا. کردمیچھارگوش نشستم و خودم را کف مال

حولھ را کھ دورم . آنقدر کھ پوستم سوختدمی را سابمیپاھا.زدی شود و بھ درون چاه برستھروزھا ش
 . بود کھ در حمام مانده بودممی ساعت و نکی و بھ ساعت نگاه کردم،دمیچیپ
  
 

 لشیدامون با موبا. بھ گزگز افتاد،صورتمیزیی رفتم،از ھجوم باد سرد پانیی حاضر شدم و پایوقت
 کیمن نزد! گھی کس دچینھ ھ...ی دم تو دخالت کنینھ اجازه م! نیبب:دی کشی مادیحرف کھ نھ فر

 !ستمیمن کھ لنگ زن ن! دیری نگکھی واسم تگھی سالمھ،دیس
 
  

 نی شده؟ دستش را بھ نشانھ سکوت باال برد و بھ ماشیچ: شالم زدم و جلو رفتمری را زمیموھا
 . داخلنی برو بشیعنیاشاره کرد 
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 سرخ ی با صورتابانی رفتن در طول خنیی باال و پاقھیبعد از ده دق. جلو را باز کردم و نشستمدرب
 ؟ی کردی دعوا می شده؟با کیچ: رمق گفتمیب. را با حرص بھ ھم زدنیآمد کنارم و درب ماش

 
  

 را م؟سرمیکجا بر: را گرفت و آن را جا انداختیمنیسگک کمربند ا!  کسچیھ: را باال زدسرش
 ... دونمینم: رو گرفتمادهیرو بھ پ

 
  
 ؟یبھتر شد: انگشت شصت و اشاره اش پوست صورتم را لمس کردبا
 
  

 میعطرش را از داشبورد مقابل زانوھا.ی صندلی دادم بھ پشتھی را آرام تکان دادم و بعد تکسرم
 خورد،ھوش از ی دانم چھ در آن بود اما ھر بار بھ مشامم مینم. و با آن دوش گرفتدی کشرونیب

 خط،رسا و ی بیخواننده با صدا.استارت زد و ھمراه آن ضبط ھم روشن شد.دی پریسرم م
 :واند خنشیمخمل

 
  

 ... آرزومھتیخوشبخت
 
  

 ...ی با من نباشیتح
 
  

 ...ی از خاطره ھامون جدا شــــیحت
 ی ام مھیدوباره داشت گر. مغزمی سلولھای آرامش رفت رویقی آھستھ و روان موستمیبعد ر 

 ! خاموشش کن:گرفت
 

 ... آھنگو دوست دارمنی ایلیچرا؟من خ: را چرخاندفرمان
 
  

 ... شمیافسرده م...غم داره: و بھ چشمانش نگاه کردمبرگشتم
 
  

! اما با خودم!ی دوست دارم تو خوشبخت بشی عباسامکیمنم مثل س: اعصابش آرام شده بودانگار
 ! ھیزور!  دمتی کس نمچیبھ ھ

 
 

 ! وونھید:دمیخند
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 و یری گی مادی مدت تو ھم ازشون ھی گن،بعد ی عده مدام بھت زور مھی یوقت: را رد کردچھارراه
 ...ی خواستگاری براانی رو زور کردم بنایان امثل االن کھ مام... ی شیزورگو م

 
  

 ؟ی چ؟واسھیزور کرد: گرد شدچشمانم
 
  

 ینیری شی برایی بھم خورده،فعال جاتی گن تازه نامزدیچون م:دی فرمان کوبی روی آراممشت
 .می ریخورون نم

 
  

 !بھ جھنم: دلم گفتمیتو
 
  

 ... شھی اصرار نکن،بدتر مادیز: بروز ندادم،فقط گفتمیزی بھ دامون چاما
 
  

 : خواند بازی خودش می داشت برای عباسامکیس
 
  

 ... اولی ھمون روزااز
 
  
 ...ی مونی دونستم نمیم
 
  
 ...ی تونی دونستم نمیم
 
  

 ...ی تو چشام بخونعشقو
 
  

 ؟ی گذاشتھی چنیا! آھنگو عوض کن:  زدمغر
 
  

  اونجا؟ی بھت برخورده کھ با مادرت رفتیلیخ: دکمھ ضبط را فشار داددلخور
 
  

 . را بھ نشانھ مثبت تکان دادمسرم
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 تو ی مقاومت نکرد؟چرایپس چرا باھاش رفت: نوازش کردمی گلوری ام را مشت کرد و بعد زچانھ
 ؟ھان؟ی پخمھ رفتار کردی دخترانی مثل ای شد؟واسھ چی حالت بد منقدریکھ ا

 
  

 ی اشتباه مشھی بھش ثابت کنم ھمنکھی ایبرا:ھ ام بود، جا دادم چانری دستش کھ زی را تودستم
 برعکس خود،ممکنھی بیری سختگی بفھمھ گاھنکھی ایبرا... غلط بودهھاشیری سختگشھیھم...کرده

 ... بدهجھینت
 
  

 ؟ی اافھیپس حاال چرا انقدر تو ق: زدپوزخند
 
  

 . و داد کرده بودغیاز بس سرم جخودمم شک کرده بود ... بھم سخت گذشتیلی چند روز خنیا:گفتم
 
  
 کنھ من یمادرمن فکر م: کننی جور فکر مھیمادر تو و مادر من ! جالبھ:دی بلند خندی با صدانباریا

 !ی کھ باھاش باشی کرده تو لنگ پسرالیمادر تو ھم خ!لنگ زنم
 
  

 ... چطور؟پسیستی نی بگی خوای میعنی: حرف بھ زبانم آمد؟ھمانیستین: دلم گفتمیتو
 
  

 نفر ھی بھ دیبا... کنھی دو تا با ھم فرق منیا! لنگ توام! ستمیلنگ زن کھ ن: را باال بردشیابروھا
 ...حس داشتھ باشم تا

 
  

  کار کنم؟یچ... بابا؟خوب لنگ توامھیچ:قھقھھ زد. نگاھش کردمناباورانھ
 
  

 توانستم در موردش ی شود کھ نمدهی کشیکی باریممکن بود کار بھ جاھا. ندادم بحثش راادامھ
 .حرف بزنم

 
  
تمام شھر ... انقدر باحالھ...استی داده کھ آخر دنادی رو بھم یی جاھی سامان نیا: داخل اتوباندیچیپ
 ... پاتھ ازون باالریز
 
  
 ھ؟یسامان ک:دمی پرسجیگ
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 و من می شرکتھیبا ھم تو !  اما نشدمی کار راه بندازھی کھ قرار بود با ھم یھمون...دوستم: دادجواب

 ...نشی بیحاال م. خونھ شونمیطبقھ باال
 
  

 ھمان دوست سابق نینکند ا! اسمش...سامان؟چقدر اشنا بود: در ذھنم جرقھ زدیزی چناگھان
 . آوردمی ممانی اای من باشد؟اگر خودش بود،بھ کوچک بودن دنپیاسکا

 
  

 ینفس.زدی بھ ھم برزی وگرنھ ممکن بود ھمھ چدمشیو ند نرفتم رونی او بود،خدا رو شکر کھ باگر
باز . کندی میری جلوگیگری افتد کھ از افتادن حوادث دی می اوقات اتفاقاتیبرخ.دمی کشیبھ راحت

 تھ دور و برش نرفادی نکرده بودم و زینترنتی ایھای بازری بود کھ خودم را درگی شکرش باقیجا
 را مرھون ھمان آمدن حاج رضا و ازدواج نی ادیشا.ندازدی نرمی گنجای مثل ایی جاکیبودم تا 

 . بودمدی موقع ام بھ خانھ جدی بیمادرم و اثاث کش
 ھی فرضنی سامان او نبود و ھمھ انی ھم ادیشا.زمی بررونیسرم را کج کردم تا افکار مزاحم را ب 

 . دی رسی م فکر کردن بھ ناممکنھا احمقانھ بھ نظرتیدر آن موقع. نبودندشی بی توھممیھا
 
 
 
 را گرفت و بھ سمت خودش میبازو. زدمخی: درد گرفتمیشانیپ.چقدر سرد بود. شدمادهیپ

 مانی پاری چشممان گسترده شده بود و تھران زشی پاهی و سقیشب عم... خودمشی پایب...ایب:دیکش
 و او دست ستادمی ایکنارش پشت تک درخت.دی درخشی مانی برلینھای پر از نگیمانند انگشتر

 . با توامی وقترهی مادمی یھمھ چ... خوبھیلیاالن حالم خ: امنھانداخت دور شا
  

 ...نجای امیبھتر شدم اومد...منم: زدمی کشدارلبخند
  

 ھی از سمری دختر غھی روز با ھی کردم ی پا گذاشتم تو تھران،اصال فکرشم نمیوقت:دی را بوسمیموھا
 .نفسش را حبس کرد...  کھ یی جاھی امیب
  

 چوقتیمادر ھ.بمی در جدی لرزلمیھمان موقع موبا. کوتاھششی بھ تھ ردمی جوابش دست کشدر
 !  نداشت اصاللی داد چون موبای نمامکیپ
 
 ی می متر مو کھ با روح و روان خانمھا بازیلی مست؟دوی چشیتھ ر: بودی از طرف شادغامیپ

 !کنھ
  

 یچ:دی را از دستم قاپیگوش. بھ موقع بودی شادی کارھاشھیھم. بود از خنده منفجر شومکینزد
 بمی آن را داخل جعی شد و من سرمیتسل!  موقوفیفضول: چنگ زدم از دستشنم؟ینوشتھ ؟بب

 .سردم شد... خوادیدلم نسکافھ م:انداختم
  

 . کم پوالمو جمع کنمھی خوام ی شاپ؟می کافمی نداره نریبیع: زدی برق مچشمانش
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 ... دارهیچھ اشکال! نھ:گفتم

  
 .رمی گی برات منییپس از دکھ پا: نگاھم کردقدرشناسانھ

  
چقدر بامزه .چانمی خواست بپرم و گوشت صورتش را بپیدلم م. مظلوم شده بودی پسربچھ ھامثل

 .دی کشی خجالت می شد وقتیم
  

 بھ معده دی رفت و چسبنیینرم شد و پا. خشکمیو گلی داغ را فرستادم تورنسکافھی از شی اجرعھ
 یبودنش آرامم م. خواست ان شب را فقط با او باشم و بھ خانھ برنگردمیدلم م.گرم شدم.ام

 .دی بخشی می دلچسبی سرما زده ام داغی کرد و بھ زندگی مرونی را بمیتمام ترسھا.کرد
  

 ؟ینی خونھ منو ببیدوست دار: زدی شب چشمانش برق میکی شد،در تاررهی صورتم خبھ
  

 خونھ تو؟: شدممبھوت
  

 کجا ینی ببیومدیتا حاال ن...آره: مصرفش را مزه مزه کردکباری وانی را تکان داد و تھ لسرش
 ..نی ببایب!  کنمی میزندگ

  
 ! شھی بد منھیصاحبخونھ ت بب... کنم بتونمیفکر نم! نمیحاال بب: بودممردد

 
 ... وقتھی ترسم یبگو م...ادی یبگو خوشم نم...اریبھانھ ن: ضبط را بلند کردیصدا

  
 ...ستیدرست ن" باالخره فعال:شانھ باال انداختم. ندادادامھ

  
 . نگفت و سرش را چرخاند طرف پنجرهیزی چگرید
  

 ی و بندھادی و قیری،سختگی کسی و بھایی دانست کھ من بعد از آن دوره فوت پدر،تنھای خدا مدیشا
 آرامبخش کی بھ ازی ما بھ پا کرده بود، نی در زندگیمادرم و در آخر ھم ازدواجش کھ طوفان

 گاه کھی تکی. کھ دوستم داشتھ باشد و خودم را بھ خاطر خودم بخواھدی بھ کسازین. دارم
 و دی شدن دستم را بوسادهیموقع پ. ھمھ کس باشدمی و برامی در روزھاندی و بنشدیای کھ بیکس.محکم

 . وارد ساختمان شدم،گاز داد و دور شدیوقت
 مرغ ی ناھار فردا تکھ ایخانھ و اتاقم را جمع و جور کردم و برا.ای دنکیبھ اندازه .آرام شده بودم 
 قھر کردن بھ نفعم تمام شده بود نکھیمثل ا.مادر زنگ نزده بود:تلفن را چک کردم . گذاشتمرونیب

 . گرفتیاغم را نم دو روز سریکی قھر بود تا یچون مادر وقت
  
 
 

 کی و ی سفصل
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 ی نمدیباالخره رادمان شوھرش بود و بزرگ خانھ،شا.نطوری خانم ھم ھمریمن. بودامدهی نرادمان

 و دختر کوچکش ھمراه دامون آمده ھیفقط دل آرا و مرض.اوردی حرف او حرف بیخواست رو
 رد شده بود و دل نی بود کھ اربعشی شنبھ ھفتھ پنیھم.بدنم بھ عرق نشستھ بود.یبودند خواستگار

 از من آدرس شتری بیی آشنایدامون ھم برا.ی اجازه خواستگاریزده بود بھ مادر برا آرا زنگ
 بھ پا کرده یی رود کھ چھ بلوای نمادمی. بگذاردانی ام تا او را ھم در جرییگرفت و رفت مغازه دا

 پشت سرشان حرف زد کھ سرم درد  و گفت ناھار بروم آنجا،آنقدرمی کردی آشتیوقت.بود مادر
 یم. شدهشی گفت حاج رضا با رادمان دعوایم. در خانھردی شد کھ آنھا را بپذینم یراض.گرفت

 ی خودش ھم نمی نکرده است،بلکھ بھ روی را کھ مقروض بوده،نھ تنھا قسط بندیگفت رادمان پول
 را نداده اچھینگ خانھ در داکی چک دارد و پول ی حاجشیآورد کھ سھ دانگ بھ نامش شده و او پ

 .است
  

 ی آن دو بھ وصلت ما چھ دخلیاختالف مال! داشتی بھ من و دامون چھ ربطنھای دانستم اینم
 کھ یچطور ممکن است آنھا بھ کس. استادی زیلیربطش ھم خ!  گفت ربط داردیداشت؟مادر م

 دانگ را صاحب شده،دختر بدھند؟باالخره مادر من کھ از شوھرش کی و دهیپولشان را باال کش
 پنج شنبھ شب مثل ی وقتی نزد ولی باره حرفنیبا من در ا. شدی نمی رضا راضجبود؟حا!جدا نبود

 .ستی نی وجھ راضچی کرد،معلوم شد کھ بھ ھبتی غیرادمان از مجلس خواستگار
  
 

 و ییزندا. گفتییاون ھم بھ زندا. گفتمی شادیمشکلم را برا. کردی محمود راضیی را ھم دامادر
آن ھم با . خواھم ازدواج کنمی شد کھ می باورش نمییدا.مادرم را اوردند. آمدند خانھ منییدا

 کی بھ تھران آمده و با ی زندگی کھ تازه برایپسر.ستی کھ آنقدر صاحب مال و منال نیپسر
 ی موردھای گفت صبر کنم برایاو ھم م. اش بچرخاندندهی مشترک آی خواھد زندگی مزیناچ حقوق
 . فکر کنمی زندگی برایگری توانم بھ کس دیاما من گفتم دامون را دوست دارم و نم.بھتر

  
شما ! داداش: رفتی افتاده بود،ور مشی شانھ ھای اش کھ روی بود و با بال روسری عصبمادر

 و فالکت؟من ی بفرستم وسط بدبختیست دی دخترمو دستی کنمی کھ راضنجای ای چرا؟اومدگھید
  بشھ؟ی بدم کھ چتی فرار کردم،حاال رضای و سختی پولیخودم از ب

  
 دختر نیا...یتو ازدواج کرد! خواھر من:دی تازه در آمده اش کشی پورفسورشی بھ ری دستییدا

 ؟یری گیچرا جلوش رو م. ازدواج کنھدیبا...تنھاست
  
 

 کھ با اھلش نھی گفتھ ازدواج نکنھ؟من حرفم ایرم؟کی گیمن جلوش رو م: خوردی حرص ممادر
 فی کثیای دننیتو ا. دوست دارم شوھرش بدمشتریمن از ھمھ ب!  آدم بھ درد بخورھیبا ! ازدواج کنھ

 ! سرش باشھی مرد باالھی ھی سادیبا
  

دش  دختر داره بھ خواست خونیحاال ا!  نرگس جانامرزهیخدا پدر و مادرتو ب: دخالت کردییزندا
 ؟ی آریچرا نھ تو کار م... کنھیازدواج م
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 یخودیب! لیدل!  دارهلیدل: نشستھ بودم،انداختی گوشھ صندلکی بھ من کھ ساکت ی نگاه تندمادر
 کھ باھاش اختالف داره،دختر ی شھ آدم بھ کسینم...با ھم اختالف دارن... رضانلیفام...ستیکھ ن
 ی شھیبا  اونم! دی عقدش کندی دخترمون؟؟؟ببرنمی ادییرما بفدیدی پولمونو باال کشمی؟بگی چمیبگ...بده

 د؟ی کھ نداریسنار
  

 گم؟تو دلت خواست ی بھت می ساعت دارم چکی! ی زنیباز کھ حرف خودتو م: کردی پوفییدا
 یحاال نم! تی زندگی پی و رفتی دخترو تنھا گذاشتنیا! ی کھ دوست داشتیبا ھر ک...یازدواج کرد

  رو انتخاب کنھ؟یکی خودش نی ایذار
  

 ! خورمینم: را کھ مقابلش گرفتھ بودم،پس زدی چاینی سمادر
  

اون ... دارهادی کالف گره کور زنی از خدام بود اما اد،منی ارزیاگھ پسره سرش بھ تنش م! داداش
 !سھ تا خواھر داره از قوم عجوج مجوج بدتر! از خانواده ش

  
 ...ی بھ اون آروم؟خانوادهی گی میچرا الک! مامان:  گرد شدندچشمانم

  
 ییرای ازمون پذزد،انقدری می ھفتھ رفتھی!  بھ خداییدا: گرفتھ گفتمیی کردم و با صدایی بھ دارو

 ! خونھ شون رو دادن بھ مای اتاقانیبھتر...کردن
  

  گھ؟ی مینطوری شده کھ نرگس اینھال جان؟مگھ چ: ام را کردی طرفدارییزندا
  
 .داختم شانھ باال انی ناراحتبا
  

پسر موجھ و .روزیاومد در مغازه پر...دمیمن آقا دامون رو د!نیبب: دنبالھ حرف زنش را گرفتییدا
 ...ی جشن عروسی برارهی گیگفت وام م.نیھم کار داره ھم ماش...از خودش گفت. بودیموقر

  
 ی؟م کار کنھی خواد چیخونھ رو م!  محمود جانیشما بزرگتر من: نگذاشت حرفش تمام شودمادر

 !اتمام حجت کردم... از اولشم بھش گفتم... دمی نمزدیمن دختر بھ ! زدی کجا ببره؟البد نویخواد ا
  

 . بمونھنجای خواد ای چرا؟مزدی...نجاستیاون طفلک کارش ا! نرگس جان: پوزخند زدییزندا
  

 !  جلوانی ذارم بی خونھ رو معلوم نکنھ،نمفیتا تکل: دستش را در ھوا چرخاندمادر
 
  گم؟یبد م...ننی بشیکیبا رضا صحبت کن برن تو اون خونھ شر: آرام گفتییدا
  

 ی گیتو م... کف دست مو ندارهنی گم ایمن م! محمود جان: رفتنیی مادر از حرص باال و پانھیس
 !ی زنی میی توش؟؟حرفھاننی اختالف داره اونوقت بذاره برن بشنایبکن؟رضا سر ھمون خونھ با ا

  
  داره؟یچھ اشکال:مدم دوباره وسط آمن
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 خودتو دو ی خوای؟می چگھید... باالش بدهمیدختر بده،جاھاز بده،دوغازو ن: با تمسخر گفتمادر
 رن؟ی نگمی و برات عروسی کننای امی تقدیدست

  
 ره؟یچرا نگ! رهی گیدامون گفتھ م:گفتم

  
 پسره رو نیاسم ا... داشتھ باشای کم حھی!  منی دامون دامون نکن برانقدریا: را بھ ھم فشردشیلبھا

 !اری من نیھم جلو
  

 دو تا نی ازدواج ایجلو.  سر خونھ اولی گردی تو برممی گی میما ھر چ: شدی نمفشی حرییدا
بذار سر ! ای کم کوتاه بھی شھ،ی متی مومنی و ادعای خداترسنقدریتو کھ ا!  نرگسریجوونو نگ

 ازش تی تو زندگیوقت!  کار کنھی چدیا فھمھ بیم... و چھارسالشھستیدخترت ب...رهیبگ
 ... دفعھ خودش انتخاب کنھنیبذار ا!  بھت وابستھ باشھگھی باش داشتھجداست،توقع ند

  
  از اون؟؟بھتری رو داری اگھیشما برام کس د: شدمری شیی حرف دابا
 ماه ھی نیتا ھم!  توی شددی و چشم سفای حیچقدر ب! خاک بر سرم:دیمادر پشت دستش کوب 
  ؟ی شدی دفعھ اھل زندگھی شده ی حرفا نبود،چنی ازدواج و شوھر و اش،حرفیپ
 
 
 التی ازون جھتم خگھید...مادر من: در ذھنم قوت گرفتی قانونی کھ مرا برد پزشکی روزادی

 .دامون رو دوست دارم... خوام کھ ازدواج کنمیپس من خودم م...راحتھ شد
 
 

دوست : کرددی را تقلمیبعد حرفھا! و ساختمون تیبرام آبرو نذاشت! ی کردخودیب: شدبراق
 ...دوست دارم...دارم

 
 

 خوب بگم ندارم؟: کرد ساکت باشم گفتمی کھ اشاره میی توجھ بھ عالمت دای و بدوباره
 
 

 ! ساکت: اش گذاشتینی بی را روانگشتش
 
 

 داره نرگس جان؟خودت مگھ شوھرت رو دوست یبیچھ ع: دوباره آمد در جبھھ منییزندا
 ی سقف بره و زندگکی ری طرفش رو دوست داشتھ باشھ تا بتونھ باھاش زدی با؟آدمیندار
 ... خونده ستایعشق و محبت ھم نباشھ کھ فاتحھ زندگ!  پر از مشکالتھی زندگشینطوریھم...کنھ

 
 

الاقل : حرف زنش گفتدیی و در تارداوی خودش نی بھ روییدا. انداختیی بھ دای نگاه معناداربعد
 ... اوضاع خراب نباشھی گی ھم کھ تو منقدرای ادیشا...ھی حرف حسابشون چمینیان،ببیبذار ب
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 ...نمیتا بب: مادر فروکش کرده بودتیعصبان

 
 

نگران ... کندی مادرت باالخره قبول منکھی ایعنی زد،ی آسودگی از روی بھ من چشمکییزندا
 !نباش

 
 

  شد؟یچ: زنگ زدی ھمھ رفتند،شادیوقت
 
 
 !شیآخ!  شدیباالخره راض:دمی کشغی جی خوشحالاز
 
 
 !حاال من بدبخت شدم...مبارک باشھ:دینال
 
 

 چرا؟: شدلی زامیخوشحال
 
 

 و شی آزمامی بردیبا! خوان وقت محضر بذارنی مگھی ماه دھی: آرام بود و غم داشتشیصدا
 !کالس

 
 
 گھید...مبارک باشھ! خوب بھتر!  شدهیمن فکر کردم چ! یشاد یریکوفت بگ: خواستم بکشمشیم

... 
 
 

 تا کامل ی رابطھ داشتھ باشدی ماه نباشی گفت سھ تا شم،دکترهی رفتم ترمیوقت: را قطع کردحرفم
 ... یعنی!  تھ شانسیعنی نیا...خوب بشھ

 
 

  شھ؟ینم! حداقل تا دو ماه! چونشی بپی جورھیخوب : اش دادمیدلدار. اش راه افتادھیگر
 
 

 یشب عروس! چونمیمن االنو بپ...االن آذره!  باشھدی قبل عیقراره عروس... شھینم: ھق کردھق
 ؟ی وقت شک کنھ چھی... تونمیرو کھ نم
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 ام را دوست ییدختر دا. آورده بودی بدشانسی در اوج خوشبختیطفلک... سوختشی برادلم
 روزھا ھمراھم بود و با من نی داد،در بدتری ام می دلدارشھیھم. ھمدمم بودشھیچون ھم.داشتم

اما من از او کھ آنقدر !  گفتند مسخره است و بھ دور از عرفی ھمھ مدیشا. کرده بودیھمفکر
 دلم ی بود اما توی کمال بدجنسیاز طرف. آموختھ بودمادی داشت،زی و روابط آزادود بیدختر آزاد

 خودم خوشحال شدم کھ مجبور نبودم مثل او موقع ازدواجم دور خودم بچرخم و سردرگم یبرا
 ام و تا بھ آن روز زهیبعد ھم داماد را گول بزنم و دروغ پشت دروغ ببافم تا وانمود کنم دوش.باشم

 .من نخورده است  بھیدست کس
 
 

با ...دیطولش بد! داز عقب رو بننای جاھاز و ادی خری تونیتا م: خواست در آغوشش بکشمی مدلم
 !ییزندا

 
 
 و تیانقدر با اتک! حرف حرف اون مادره فوالدزره ست... بودای آسوننیکاش بھ ھم: گفتی لجبازبا
 تونم حرف از عقب انداختن ی گھ من نمیمامان م... کنھ حرف بزنھی حرفن کھ آدم جرات نمھی

برام دعا ! ی شھ؟وای مدای تو پی برانی بھتر از ای کگھی بھم بخوره،دی وقت ھمھ چھیبزنم،
 ... شمی موونھی ددارم...کن
 
 
!  نداره کھ دهی،فای کنتی خودتو اذنقدری ایبخوا! خودتو نباز...باشھ:دی رسی بھ ذھنم نمی راھچیھ

 ! باشیعاد! فعال تابلو نباش جلوشون...شھیحل م...بسپر بھ دست زمان
 
 
 و یانقدر عاد!  ھمھ مدت شب جمعھ رو کھ گم نکردم نھال جاننی بعد از اگھید: تمسخر گفتبا

 . کنمیخونسردم کھ خودمم تعجب م
 
 
 ! دارم؟کارتیچقدر اشغال: دامون آمدامکیپ
 
 
 . زنمیبھت زنگ م: گفتمی شادبھ
 
 

 ؟یخوب...سالم: قطع کردم،بالفاصلھ شماره دامون را گرفتمیوقت
 
 

  روباه؟ای یریش: سرحال شدشیصدا
 
 

 !ری شمھین:دمی خندینخود
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  نشھ؟یحاج رضا کفر! نھ مادرمادی ینھ بابام م...یزی چھیفقط ! متھیھمونم غن: محبت گفتبا
 
 
 چرا؟: رفتموا
 
 

 !  نشدنی کردم راضیھر کار...خوب با ھم اختالف دارن:گفت
 
 
 ... کنھیمامانم قبول نم: گفتمی دلخوربا
 
 

! بذار ندونن... شنیبعد خودشون متوجھ م...میایبذار ما ب! یچیھ!  نگویچیبھشون ھ: شدناراحت
 ... ھر دو مون بھترهی براینطوریا
ھر . کور بودی پر از گره ھادهیچی کالف در ھم پکی بھ قول مادرم ھی قضنیا! گری مشکل دکی 

 .  رفتی خورد و سرنخ از دست می مچی پگری دیی در جاسمانشی شد،بالفاصلھ ری کھ باز میگرھ
 
 
 

 ساتنش را مدل دار بستھ ی بود و روسردهی پوشی ارهیکت و دامن بلند و ت.گرفتھ بود افھی قمادر
 کرده بود یشینھ آرا. بوددهی بھ خودش و خانھ نرسادیز. بھ سر کرده بودزی و تمری حریچادر.بود

 س و فرزاد کھ آمدند،مجلی و شادیی و زنداییدا. رنگارنگ گذاشتھ بودی ھاوهی مشھینھ مثل ھم
 با یوقت. و جذابتر شده بودی و کره وات قرمز رنگ خواستنرهیدامون در کت و شلوار ت. شدیرسم

آنقدر عادت کرده بودم در .ستادی وارد شد،قلبم از حرکت باز اینیریدستھ گل بزرگ و جعبھ ش
 نھیا بھ. زدمدی کھ چند بار پلک زدم و قد و قامتش را دزدانھ دنمشی اسپورت ببی و لباسھایشلوار ل

 گوشم زمزمھ خی بیشاد. رنگم بھ من آمدیاسی بلند راھنیپ. داخل سالن خانھ مادر نگاه کردمیدق
 . دفعھ واقعا داغون شدنی اگھید!  کشھ اون داغونی میچ! یمثل تازه عروسھا شد:کرد

  
 

 جا بھ جا شدند،بھ اشاره مادر بھ آشپزخانھ رفتم تا فنجانھا را پر از شانیھای صندلی ھمھ رویوقت
 اجاق گاز نگاه نھی خودم در اریقبل از آنکھ آنھا را پر کنم بھ تصو. ھلدار تازه دم کنمیچا

و تابدار   واکس بھ آن زده بودم تا حلقھ حلقھی رھا کرده بودم و کممی شانھ ھای را رومیموھا.کردم
 نی و ای گواھیبھ خاطر ماجرا.ندازمی سرم بیمادر ھر چھ کرد،قبول نکردم روسر.بمانند

 کرده بودم و از شی آرایبھ قدر کاف. بودشی ام حرفم پی شخصزی رلیحرفھا،ھنوز در مورد مسا
 . بودمی ام آن شب راضافھیق
  

 کرد و ی تقال مری اسی گرداندم تا بھ دامون برسم،قلبم تند شده بود و مثل گنجشکی چاشانیبرا
سرش را باال .رام زمزمھ کردم را آنیا...دییبفرما:دی کوبی ام منھی سواریخودش را بھ در و د
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 مرا نشانھ یھای نوک روفرشی رویی جاشیچشمھا.اصال از اول مجلس نگاھم نکرده بود.نگرفت
 ...یمرس:بودند گرفتھ

  
 عکس چیچون ھ! انگاردینشن! دی برنداشتیتعلبک:گفتم. اش را برنداشتی را برداشت و نعلبکفنجان
 ...ینعلبک:بلھ؟ با ناز گفتم:دیاز جا پر! با شمان!داداش:دل آرا رو بھ او آرام گفت. نشان ندادیالعمل

  
 چشمانش را چرخاند و ھیاز آن طرف مرض. خنده اش را خوردی کھ شاددمی گوشھ چشمم داز
 . را برگرداندشیرو

  
 نشستھ گرشی کھ در طرف دھیمرض. را ھم برداشت و کنار فنجان گذاشتی نعلبکنھی طمانبا

 . فنجان گذاشتری زشی را اشتباه انجام داده باشد،آن را برافشیبود،انگار کھ او تکل
  

 . بھ دستھ مبل زدیو بعد تقھ ا... یمثل ماه شب چھارده شد: لب گفتریدل آرا ز. شدمرد
  

 ! یمرس: ذوق کردمفی تعرنی ااز
 

 . دست مادر کھ سمت چپ دامون و خواھرانش بود نشستمکنار
  
 ...سرد نشھ...دییبفرما:خوب خبره بود. مجلس را بھ دست گرفتییاد
  

 یکم کم داشتم بھ دامون شک م. را مزه مزه کردندشانی آرام چاھیاما بق. نزدیی لب بھ چادامون
 . را پاک کردشی چانھ و گلوری زی در آورد و عرقھایدستمال.کردم

  
!  امشب از دنده چپ بلند شدهنکھیمثل ا:با خودم گفتم. چقدر نگاھش کردم بھ طرفم برنگشتھر

 دلم از او دلخور یتو. امدهی پوشی چندی کند،ببی نگاه نمیحت!  استدی از او بعای حجب و حنقدریا
  شودی جور مزی تند بوده،حاال کھ کم کم دارد ھمھ چی کردم آتشش قبل از خواستگاریفکر م.شدم

 و دور از بی عجمی کرد،برای کرد و بھ من توجھ می با محبت رفتار مشھیچون ھم.و سرد شدها
 .انتظار بود

  
 ! امشبستنی کجان؟نیحاج آقا اعتماد:دی با چشم و ابرو پرسھیمرض

  
 ریجناب رادمان و من:صورتش در ھم رفت... کردنی بودن،عذرخواھتیمامور: زبان باز کردمادر

 ؟اوردنی نفیخانم تشر
  

 . رسنیان شاءهللا دفعھ بعد خدمت م!ھر دو کسالت داشتن...شرمنده: جواب دادشی آرا بھ جادل
  

 ...دیی بفرماوهیم: دوباره تعارف کردییدا
  

 !ممنون: کردی تشکر بلندھیمرض
  



 440 

عاقبت دل !فقط تعارفات معمول بود و بس. جرات شکستن سکوت را نداشتیکس. بودنی سنگجو
 ... غرض از مزاحمت امشب:آرا بھ حرف آمد

  
 فی تشرزدیاگر خاطرتون باشھ ! عذر خواستن...انیمامان بابا نتونستن ب: وسط حرفشدی پرھیمرض
 رو بھ ینطوری ای مراسمامیالبتھ ما رسم ندار...ادی ھم نتونست بھیراض...می عزادار بودن،مایآورد

 ... اعتقادات خودشون رو دارنایاما بھ ھرحال بعض.میخاطر فوت عقب بنداز
  

 .خنده دار بود! ھمھ رفتھ بودند کنار و بزرگترشان شده بود او!  زدی لفظ قلم حرف مچھ
  

 زودتر دامون ما اصرار داشت:دوباره ادامھ داد. کرده بودمزی را تمیگوشھا. عرق کرده بودمیدستھا
 ...شونی چون امیقبول کرد...می بذارشی حرف زدن در مورد دخترتون پا پیبرا

  
 ؟ی دی جون اجازه مھیمرض: اشاره کردھیدل آرا بھ مرض. کردی کار را خراب مداشت

  
 ! شما بفرما: دهی دل آرا حرفش را برنکھیناراحت شد از ا. شدواری و مثل گچ ددی پرھی مرضرنگ

 
 

 ی خواد دخترخانومتون رو برایدلمون م...ری امر خی برامیدیما خدمت رس: کردی آرامخنده
 زیاز نظر ما ھمھ چ...می از ھم شناخت داریدو خانواده کھ بھ اندازه کاف...می کنیبرادرم خواستگار

 ... فقط نظر نھال جان و شما شرطھ کھ...استیمھ
 
  

 ؟یری گی چقدر حقوق مانھیشما ماھ: اعتنا بھ دل آرا رو بھ دامون کردی بمادر
 
  

 ... تومنونیلی مکی: درآمدشی بار در آن شب صدانی اولی گلو صاف کرد و برادامون
 
  

 ھ؟ی دو نفره کافی زندگھیبھ نظرت واسھ : گفتھی با کنامادر
 
  

از اون جا ھم در آمد . کشمی نقشھ ھم می مھندسھی یمن برا: بودی سوالنی منتظر ھمچییگو
 ...دارم

 
  

 ؟یخونھ چ: را کلفت کردشی صدامادرم
 
  

 و بھ اندازه دنگشون مینی بشاچھی دادن تو خونھ دریاگر حاج رضا اجازه م: بودنیی سرش پاھنوز
 . کنمیاگر نھ اجاره م... شھی خوب میلیم،خیاجاره بد
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بھ پدر شما و پدرخونده نھال ربط .  مشخص نشدهفشیاون خونھ ھنوز تکل: با تمسخر گفتمادر
  چطور؟یعروس...داره

 
  

 ...ی عروسھی...پولش رو دارم: من خلع سالح شده بودچارهی بخواستگار
 
  

 ! مفصل باشھدیبا: بالفاصلھ گفتمادر
 
  

 لھ؟یعروس خانوم جاھازشون تکم: آمدی پشت بندش قپھیمرض
 
  

 ... دارهیھمھ چ! بلھ: رو ترش کردمادر
 
  

  خواست بھ من جھاز بدھد؟ی نمیعنی بود؟ی خانھ پدریمی قدلی منظورش اسباب و وسادیشا
 
  

 خونھ ارهی اثاث نقره بکھی کھ عروس چند تنھی کھ ما رسممون ادی دونیم: سر تکان دادھیمرض
 شوھر؟

 
  

 ... فرق بکنھدی شانجایا! ھمھ کھ رسم ندارن... جانھیمرض: آرا ناراحت شددل
 
  

اگر دخترتون خونھ ... تونھ بھ دامون کمک کنھیپدر من نم! دینیبب: توجھ بھ او گفتی بھیمرض
 .می کھ ھمھ ھستی خونھ ای تویاونم دستھ جمع. کنھی زندگزدی ادی بدی خواد بای میاختصاص

 
  

 ی دخترتون خونھ می برانجایمن ھم! یخانم اعتماد: را باال نبردشی شد اما صدای عصباندامون
 ...نجاستی و کارم ایزندگ...رمیگ
 
  

 .زدیآمده بود مجلس را بھ ھم بر"  کرد،عمدای داشت کار را خراب مھیمرض
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چقدر خوب کھ برادرتون بھ خاطر دختر : کردی گریانجی کھ تا بھ آن لحظھ ساکت بود مییزندا
 ... سازنی رو مشونی کنن با ھم زندگیتالش م...جوونن... اد تھرانیخانوم ما م

 
  

 اھل ادیخواھرزاده منم ز... کننیماشاال پسرتون کھ تالش م:ردی را بگانھی خواست می ھم مییدا
 کنن بھ ی رو با ھم شروع می زندگھیباالخره . کردهی رفاه زندگی تونکھی با استی و پاش نختیر
 ...مشونینی ببارنی بفیفقط دفعھ بعد جناب رادمانو ھم تشر... خدادیام
 
  

 طیشرا!میھنوز ما جواب مثبت نداد...محمود جان: بھ ھم گره خورده بودشیمھااخ. بودی عصبمادر
 کھ ھمھ ی وقتھی...انی بگھی وقت دھیبھتره . ازدواج ی براستیجور ن:بھ دامون اشاره زد...شونیا

 !خانواده حاضر باشن
 
  

 بغلش زد و از جا بلند ریچادرش را ز...می شیپس با اجازه شما ما مرخص م: با لج گفتھیمرض
دامون ھاج و واج ! یمرض: لب گفتریدل آرا ز. خوردی داشت بھم میمجلس خواستگار.شد

 ... دمی محی من توضدی اجازه بدیخانوم اعتماد: کردیمادرم را نگاه م
 
  

 ! چھ زود...دی داشتفیتشر: تکان نخوردشی از جاییدا
 
 
 

 وصلت نی موقع در مورد اد،اونیبا پدر و مادر اومدھر وقت : باال بردتلری دستش را مانند ھمادر
 .می زنیحرف م

 
  

دل آرا دلخور .دی پررونی کرد و با دخترش بی بھ طرف در رفت و خداحافظھیمرض
 . رفترونی بیاو ھم بھ تند! میزحمت داد...شرمنده:شد
 
  

 ...خداحافظ: بھ من انداختی نگاھمی و ندیچرخ. نفر دامون بودنیآخر
 
  

 . آخرمان باشدداری کرد،انگار آن دی سوزناک خداحافظآنقدر
 
  

 . تشکر کردندینیری کنار در رفتند و از گل و شیی و زنداییفقط دا. بدرقھ شان ھم نکردمادر
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 ھی گرری بود ھمانجا زکینزد. کردندی بودند و فقط تماشا مستادهی صدا ای و فرزاد بیشاد
خودتو : جلو آمدیشاد. رفتی منیی آمد و نھ پاینھ باال م انداختھ بود و ری را گمیبغض گلو.بزنم

 !ناراحت نکن
 
  
 چرا مامان؟چرا؟: شدمرهی اشکبار بھ مادر خی چشمانبا
 
  

 ...  کھاوردمیمن تو رو از سر راه ن: نبود،ھمچنان اخم کرده بودمانی پشمادر
 
  

 ...یھمھ رو ناراحت کرد!ی نکردیکار خوب: آمرانھ گفتییدا
 ی می خواھره داشت چیدیند: را باد زدشی گلوری اش را باز کرد و زیمادر گره روسر 

 نی ازگھید!  بودی احترامی کھ نھ مادرش اومد نھ پدرش،خودش بنیگفت؟بزرگترشون اون بود؟ھم
 وهی کن،مدی ھمھ خرنیم؟ای نشخی سنگ رو نقدری آن و ما ای بھ ما نگفتن کھ نمیبدتر؟واسھ چ

 !  رسنی گھ بعدا خدمت میبلند شده بدون پدر و مادرش اومده م! شوتظر بذار،منینیریش
 
  نھال؟ی دونستیتو م: نشستشی سرجاییدا
  

 ...بھم گفت: انداختمنیی را پاسرم
  
 
 بھش دیبا!  اومدی مدینبا!  منزی نداره عزی بدون پدر و مادر معنیخواستگار: دلخور گفتییدا
 ...ی گفتیم
  

 ی بعد مادرو پدرشم میگفت تو مراسما!  ھاچارهیحاال خواھراش کھ اومدن ب! خوب: گفتیشاد
 ! آن

 . گھینرگس راست م!  نکردیکار خوب: کھ مادرم نشنود،گفتی لب طورری شھرزاد زییزندا
  
 

 ! نھال:دی بھ دنبالم دویشاد. ام رفتمیمی تند بھ طرف اتاق قدیی و با قدمھادی ترکبغضم
 

!  شھیدرست م: را گرفتمیشانھ ھا.  کردمھی گری ھای بالش تخت فشردم و ھای را روصورتم
 !  نکنھیگر:  با خودت؟ تکانم دادی کنی مینطوریچرا ا

 
 

 میھق ھق بھ اشکھا.دی پاشی کوباند و از ھم می تمام جودم را میی و تنھای آن لحظھ حس بدبختدر
بھ ھمان ...یبھ ھمان راحت! م شده بود من شروع نشده،تمایجلسھ خواستگار. دادیاجازه فرود نم

 ... یسادگ
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*** 

  
 ی بود،از او بی کھ دو سھ ھفتھ ای از دامونیحت!از ھمھ عالم و آدم...دلم گرفتھ بود. شکستھ بوددلم

من ھم . نداشتی از ابتدا وجود خارجییگو. نبودیی صداچیھ!یغامینھ پ! ینھ تماس.خبر مانده بودم
 مرا اھد نخوای را ندھد میغامھای مثل دفعھ قبل جواب پدمی ترسیم. تماسی بودم برازهی انگیب
 آنھا ای داده حی پا بگذارد و آنھا را بھ من ترجری تواند خانواده اش را زی کردم نمیحس م.ندیبب

 فکر تریآنقدر بھ گوشش خوانده اند کھ متقاعدش کرده اند از دوست داشتن من دست بردارد و منطق
 خانھ ما را او. بشنومندی ناخوشای زنگ بزنم و حرفدمی ترسیم! دانمینم! دمیرس تی مدیشا.کند

پدر و مادر او مخالف بودند . دادی از خودش می شد و خبری قدم مشی پدیترک کرده بود،پس او با
 دهیاز من دست کش. دمی رسی ناگوارجھیبھ نت. و حاضر بود آن شبیمادر من کھ ح. بودندامدهیو ن
 می ندارم تا برادنی بود ارزش جنگدهی ھم ددی شاای. خستھ بوددنی از جنگدیشا! مطمئن بودم...بود
 و اسیدر اوج . آمدندی بھ سراغم می دردناکیچقدر فکرھا.اوردی سپر کند و مرا بھ دست بنھیس

 . بودمیدیناام
  
 

 . دادمی را نمشیجواب تلفنھا. معمول با مادر ھم قھر بودمطبق
  

 شد ی تمام می و خوشی خواست آن جلسھ بھ خوبیدلم م. چقدر برنامھ و نقشھ داشتملدایب  شیبرا
 میداشتی شدن،در کنار ھم قدم برمدهی دور از ترس و واھمھ د،بھی واقعیو من و دامون مثل نامزدھا

 شک را ای آمده بود و من تمام آن شب طوالنلدایحاال شب . می زدی می شھر چراغاننیو بھ دل ا
 لحظھ از خودم کی. مانده بودمیآن شب ھم تمام شده بود و من افسرده و خستھ برجا. بودمختھیر

 یلی نفر بنا بھ ھر دلکی شد و اگر آن ی نفر ختم مکی بھ می تمام آمال و آرزوھانکھیاز ا.لجم گرفت
اش ک.ودمکاش آنقدر منفعل و ساده نب. باختم،از خودم متنفر شدمی ام را مھی شد،من روحی مبیغ

 ...  کاشیا. و چھار سال مادرم مرا آنقدر در کنج خانھ بستھ نگھ نداشتھ بودستی بنیدر ا
  
 

 چانھ ی ام را تا روقھی.لرزم گرفت. زدمرونی بماهی و سرد دی برفی و در آن ھوادمی را پوشمیپالتو
ھمھ جا .ود کرده بدنی شروع بھ باریزیبرف ر.در امتداد بلوار شروع بھ قدم زدن کردم.دمیباال کش

 خانھ شت زده تره بار پخی نی زمی روی و سبزوهیمغازه ھا بستھ بودند و پس مانده م.ظلمات بود
 دود گاریس. بودی خالابانی پاره در حال عبور از خیی چرده با لباسھااهی سیمرد.پخش و پال بود

با خودم فکر کردم اگر با او حرف . بودختھیترسم ر. شدی کرد و دودش در برف گم میم
  کھیراھم را کج کردم و بھ پارک. اندازه بودکی کھ بھ مانییم؟تنھایبزنم،چقدر حرف مشترک دار

 مکتی نیرو. و سرد بودندی کوچک خالیتابھا و سرسره ھا.دمی تره بار بود رسیدر ضلع شمال
 .رھا شدم...ده بار...سھ بار...دوبار... بارکی.دمینفس کش. زده نشستمخی یآھن

  
 ی دور سرم مایھمھ دن.نوک انگشتانم کرخت شده بود.دی کشری ام تیشانیپ. سوختند از سرمامی ھاھیر

 ...ل...نھا: زدیاسمم را صدا م...گم شده بود انگار. آمدی از دور دستھا می زنیصدا.دیچرخ
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 ی مکتری زن نزدیصدا. را در شکمم جمع کردممی در خودم فرو رفتم و پاھاشتری نکردم،باعتنا
 ....نھال:شد

  
 ؟ی اومدرونی سرما از خونھ بنی تو ا؟چرایینجایچرا ا: تکانم دادیکس

  
دست . رفتھ بودلی تحلمیروین. چسبانده بودندمکتیتمام بدنم را انگار بھ ن. توانستم جواب دھمینم
 ای دانم چقدر راه رفتم ینم. جان و لرزان دنبالش رفتمی بیبا پاھا. انداخت و بلندم کردمی بازوریز

 حس شده ی و بدسرما تا مغز استخوانم نفوذ کرده بو.دی دی را نمییچشمانم جا.دی طول کشقھیچند دق
 .بودم

  
 ی مینطوریچرا ا: سرم بودیمادر باال. چشم باز کنمد،توانستمی از گرما کھ بھ صورتم دویموج

 تخت نشاندم و پالتو و شالم را در یرو. بودنددهی و نم کشسی خمی با خودت و من؟لباسھایکن
 سرم باز یاب داغ را رو. را در آورد و مرا داخل حمام انداختمیلباسھا.بدنم کرخت شده بود.آورد

حولھ را .دمی دی شرشر آب چھره نگرانش را مانیاز م. کم کم آب شدندمیخھای.بدنم گرم شد.ردک
 و گرم را در دھانم نیری شیعیبعد ما. انداختمیچند پتو رو. تنم پوشاند و لباسھا را بردیچیدورم پ

 نوخدا م: را نوازش کردمیآرام موھا. کنمی خواستم لجبازی ھم مدیشا.بھ زور قورتش دادم.ختیر
 نقدری با خودت؟اون آدم ای کنی کار می چیتو دار! دختر! نمی روزا رو نبنی کھ ایمرگ بده الھ

  سرما؟آره؟ی توی زده بودخی بھ خاطرش ارزشش رو داره کھ تو
  
 
 ...دیشا: خودم فکر کردمبا
 .ھنوز مطمئن نبودم 
  
 

  و دوی سفصل
  
 ؟ی خوایچقدر منو م_
  
 ! دونمینم_
  
 ؟ی چیعنی_
  
 ! دونمی نمیعنی_
  
  خونھ من؟یای بی تونیم_
  
 خونھ تو؟_
  
 !باھات حرف دارم_
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 ؟ی چیبرا_
  

 وقت با ھم چیانگار ھ! ھمھ رفت و آمد کشک بودهنی انکھی مثل ای زنی حرف می جورھی_ 
 !میدوست نبود

  
 ! دونمینم_
  
 !سیآدرسو بنو_
  
 .کار دارم...امی ینم_
  
 !یای بدی کھ شده باادتمی عیبرا! چون من دستم شکستھ! ی آیم_
  

  گفت؟ی شکستھ بود؟راست مدستش
  
 ن؟ی زمیچرا شکستھ؟خورد_
  
 ...دم شرکت...نی برف خوردم زمیرو! اره_
  
 ؟ی بودزدی؟ی ھمھ وقت کجا بودنیا_
  
 ! کنمفی تونم برات تعریپشت تلفن نم! سیآدرسو بنو_
  
 !بگو_
  
 ... عادلابونیخ...تھران پارس_
  

 بھانھ نینکند بھ ا. شدنی و تھ نشدیتا بھ خانھ اش برسم،ھزاران فکر دور سرم چرخ. گرفتمآژانس
 ... ویشاند خانھ خال خواھد مرا بکیم
  

 ی چاره ایعنی. اعتماد کنددی وقتھا آدم بایگاھ. چھ کھ بود،آن روز روز اعتماد کردن بودھر
 تمام تمام ای.ای بود گودهی بھ آخر رسزی ھمھ چگرید. کردمی را با خودم و او روشن مفمی تکلدیبا.نبود

 . از نو شروعیدی جدی ماجراای شد یم
  

 خانھ خاموش یچراغھا. شدمادهیپ.پالکش درست بود. نگھ داشتییالینھ و آژانس مقابل خانیماش
 باز ی تقیدرب با صدا. شده بود را فشردمی جاسازواری دی کھ بھ زور تویتک زنگ.بود
 سر بھ فلک یدرختھا. گسترده شده بودمی رو بھ روزی بزرگ و وھم انگیاطیح.دمیسرک کش.شد
 را رو بھ اسمان بلند کرده اند،ترسناک شانی کھ دستھایی قامت بلند جادوگرھانند مادهی و خشکدهیکش

 ی میی خاموش خودنمایی با چراغھاییالیساختمان بزرگ و و.ستادمی ااطیمقابل درب ح.بودند
 آمد و بعد بھ ی اشھی درب شیصدا! دامون! دامون:صدا زدم.دمی خودم ھم ترسھیآنجا از سا.کرد
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 ھیسا.دقت کردم.بھ عقب جستم. شدداری پدی اھیسا.دی بھ گوش رسیس کی قدمھایدنبالش صدا
 شی شانھ ھای رونشی را از آستیوریپول. شده کھ وبال گردنش بودیچی باندپیخودش بود با دست

 نجا؟ی اامی بی گفتی چیبرا! سالم: راحت شدالمی کھ شد خکترینزد.الغر شده بود.انداختھ بود
دستش را ! امی یمن تو نم!  بگونجایھم:با سماجت گفتم!  سردهنجای تو؟ای آینم:راه را نشانم داد 
 من؟بھ دوست پسرت ؟ازی ترسی میاز چ: مثل روز روشن شداطیح. را زدیدی برد و کلشیپ

 ! ھی جورھی نجایاما ا! دارم:؟گفتمیاعتماد ندار
 

 ! ی ترسونی منو میکم کم دار...ایب! زمی عزایب:دی را کشدستم
 

 دیزود با: آمد کھ تا مغز استخوانم نفوذ کرده بودی میسوز سرد. دھانم را قورت دادمآب
 ...قھیفقط چند دق.برگردم

  
 ...ی بری تونیھر وقت حرفمو زدم و دلت خواست م: را برھم گذاشتچشمانش

  
اال  رفت بی ساختمان کھ بھ طبقھ دوم میاز پلھ ھا. بوددهیکلمات در دھانم خشک.دی لرزی دلم میتو

 یی تا بھ روشنامیباز ھم باال رفت. دار بودھی پایزی می روی موکت شده،تلفنیدر پاگرد پلھ ھا.میرفت
 ؟ی کنی می زندگنجایا: بودمی و ساده رو بھ روی متری سستی بیتییسو.میدیرس

  
 !  خونھ سامانھنجایا...آره:دیخند

 
 ای ھمان سامان است نی دانستم ایکاش م. دادیکاش عکس سامان را نشانم م... ھم سامانباز
 کھ بھ اسم او بود اما یتیمانند شخص.اصال ھر چھ کھ بھ اسم او مربوط بود،مرموز و نھفتھ بود!نھ

 . ناشناختھ ماندمیدر چت برا
  

 و پر نقش زی تمی نفره با پتوکی یتخت. بودی سادگتی در نھازیھمھ چ. چقدر گرم بود. شدموارد
 زی گرد و تمیقال. بود کنار تخت بودری تحرزی می رویب عکس کوچکقا.ی بھ رنگ قھوه اینگار

 بود کھ ی کنار چند باکس چوبی کوچک و جمع جورونیزیتلو. موکت افتاده بودی رویچھارخانھ ا
پس . ھم کنارش قرار داشتی کوچک و جمع و جورخچالی. کتاب و زون کن بزرگ بودچند در آن

  پخت؟یکجا غذا م
  

 ؟یستادیچرا وا! نیبش: نشستزی گردان مقابل می صندلیرو.تاپش روشن بود لپ ری تحرزی میرو
  

 ست؟یسختت ن...کھیچقدر کوچ: تختش معذب نشستملبھ
  

 ... سختم باشھ؟عادت کردمدیچرا با! نھ: تکان دادسر
  

  دو سھ ھفتھ کجا بودم؟نی ای بپرسی خواینم: کردیمکث
  

 ؟ی بودزدی: نگاھش کردممنتظر
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 ...اما فقط دو روزشو...بودم:دی درخشی مچشمانش
  

  باھام؟ی کار داشتیچ: انداختمنیی را پاسرم
  

 .دلم تنگ شده بود...نمتی خواستم ببیفقط م!  نبودیکار خاص: زدپوزخند
  

 ؟یری گی منیبرام ماش! من برم...یدیخوب د: جا بلند شدماز
  

 ... رو بھت بگمی حرفھی خوام یم! نیبش: دستم را گرفت و نشاندم دوبارهمچ
  

 . شنومیم...بگو: پوستم رفت و گرمم کردری زشیداغ. دستم گرم شدمچ
  
 ؟ی کنی زندگنجای خونھ مثل ھمھی یتو... با منیحاضر: طرفمدی چرخی صندلبا
  

 یمی و در آن خانھ قدی را آن ھم در آن شب سرد برفیشنھادی پنی چندنیاصال توقع شن. خوردمجا
 .نداشتم

  
 ؟یحاضر:دی کشمی موھایبا دست سالمش رو. ندادمجواب

 خاکستر ریآتش ز!  کردم دفن شده اند اما نھیفکر م. خفتھ ام بازگشتندمھی خفتھ و نیتمام حسھا 
 ...  فکر کنمدیبا:مانده دوباره شعلھ ور شد

 
 بار ریپدرم ز! ھمھ! با ھمھ دعوام شده! نشدنی کردم راضیھر کار:دی کوبری تحرزی می روآرام

ھر ... سرمای دست شکستھ تونیبا ا...نای ازم گرفتن ای ای دونھ چھ انرژیفقط خدا م... رهینم
 . درد دارمیلیخ. آمی رم سر کار و میروز م

 
  

 او را بھ حالش دی چند ھفتھ بانی کردم ایمن چقدر خودخواه بودم کھ فکر م. بھ حالش سوختدلم
! دی نداشت دروغ بگویلیدل.دی جنگیشتنم م دایاو ھنوز داشت برا.خودش بگذارم و فراموشش کنم

 . از دست دادن نداشتی برایزیچون چ
 
  

 ؟ی شدبی ازون شب غ؟چرایچرا زنگ نزد:گفتم
 
  

ھر چند ! یکھ نگرفت...یری دفعھ تو سراغمو بگنیمنتظر بودم ا: را در لپ تاپش کرد دوبارهسرش
 ...ی زنی وقت زنگ نمچیکھ تو ھ
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 را کھ چند ی خواستم حرفینم.مکث کردم...ی دونیم... تموم شدهیچ ھمھ گھیفکر کردم د:گفتم
 ی گفتم و خودم را خالص می مدی اما بااورمی بود ذھنم را مشغول کرده بود بھ زبان بیوقت

 !  خوانی کھ منو نمیاونم بھ خانواده ا... کنملیمن دوست ندارم خودم رو تحم:کردم
 
 
 !حداقل االن... وجود ندارهیخانواده ا!  کسچیھ!  کسو ندارمچی ھگھیمن د: تمسخر گفتبا
 
  

 ختموی خواد ری نمگھیبابا د: شد،گفتی باز ماطی کھ پشت سر من رو بھ حی رو بھ پنجره ابعد
از اولشم ... کنھی ھم بھم کمک نمی قرونھی ھی... خواد بکنی دلت میگفتھ برو ھر غلط! نھیبب

بھ خصوص کھ بر ... رسھی ھستن بھ من نم اونایوقت... بودن دورشختھیدختراش مثل کرکس ر
من ... خوامی کھ من تو رو منھیمھم ا... کھ دوست دارم،ازدواج کنمی خوام با کسی منلشویخالف م

معلوم بود . از رو بستھ بودرویاون شب شمش...مادر تو ھم منو قبول نداره! مثل خودتم...االن تنھام
 ! از اولش

 
 

 ؟ی کنی کھ نمیشوخ:دی لرزی بدنم متمام
 
  

  دارم من؟ی ای چھ شوخی ھمھ بدبختنی دست شکستھ و انیبا ا: دستش اشاره کردبھ
 
  

 ...آخھ! فکر کنمدیبا...رمی بگمی تونم تصمیاالن نم...نیبب:گفتم
 
  

سامان داره برام ... وام کردمیتقاضا! من فرصت ندارم: شدی اعتمادی پر از خشم و بچشمانش
اونجا ھر کس کمتر . کنھیداره بر خالف قانون شرکت عمل م...ھی حسابدارسییر... کنھیجور م

 گرو شی و ری بازی وام کنھ اما اون داره برام با پارتی تونھ تقاضای سال کار کرده باشھ،نم٣از 
 ...رهی گی وام مشتنگذا
 
  

  اصال؟ھی کنھ؟کی بھ تو کمک منقدری سامان چرا انیا: صحبتشانی مدمیپر
دوست چند :ختی کمرنگ ری چاوانی دو تا لی توخچالی یاز جا بلند شد و از فالسک رو 

 میبچھ کھ بود. تو مراسمشونیدی کھ دنی ھمون مادر و دخترلیفام. هی فالح تفتشیلیفام.سالمھ
 زدهی سیاما اون و پدر و مادرش وقت" بای تقرمیھمسن و سال بود...برادر کھ نداشتم.می بودیھمباز

 اومدم تھران،کمکم یاز وقت...دنی خونھ رو ھمون وقتا خرنیا. بود،اومدن تھرانسالھ چھارده
 ...یلیخ... با مرامھیلیخ...کرد

 
  

 ...سرد نشھ! بخور: تخت گذاشتی را کنار دستم روی چااستکان
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  فکر کنم؟ی ذاریم:دی لرزی مبدنم
 
  

 رو نجای خوان ایچون م... برمنجای از ادیفقط من با! فکر کن: تکان دادیدی را با ناامسرش
 کمکم یبھ اندازه کاف! گھیبستھ د... خونھنی ای براادی ی میھر روز داره مشتر.بفروشن

 ... کنھیکرده،حاالم کھ داره خارج از نوبت برام وام جور م
 
  

 ؟ی زمستوننی تو ای کجا برنجای از ای خوایخوب م:گفتم
 
  

 ی کھ میبا اون وام... دنی رو بھم منجای اشیپول پ. کنمی مدای پیی جاھیباالخره : باال انداختشانھ
 شھ خدا یجور م... ھم بابا بھم پول داده بود از قبلی کمھی!  کنمی بھتر اجاره می جاھیرم،یگ

 ...بخواد
 
  

  کنن؟ی مرونتیدارن ب: گچ گرفتھ اش را لمس کردمدست
 
  

 یخودم نم!زدی بمونم،بابام اصرارم نکرد بمونم نجای بھم اصرار کردن انایانقدر کھ ا:دی خندنیغمگ
 ..  خوامیم... تو ھم برام مھمھمیتصم... ھم بھ تو ربط دارهشی کمھی... باشمی دماغ کسیخوام مو

 
  

 ... کنھیسرما بدترش م... کم درد دارمھی:دی را مالدستش
 
  

 توانم با یبودم کھ م خواست دردش را درمان کنم اما من ھنوز از خودم ھم مطمئن نی دلم مچقدر
 .میای کنار بطیآن شرا

  
 

 ؟ی کنی اثاث کشی خوای میک:دمیپرس
 
 

 ... کنم کھ بتونمدای خونھ خوب پھی نکھی اثاث؟بھ محض ای گی منایبھ ا:دی خودش چرخدور
 
 

 یمن بھت زنگ نم... فکر کنیتو تا ھر وقت خواست...ولش کن! یچیھ: دھانش را قورت دادآب
 .یری بگمی و درست تصمی کھ تحت فشار نباشرمی گیزنم،خبر ھم نم
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 یم... پر توقع امیلیخ... برات ارزش دارمنای از اشتری کردم بیفکر م: را کرد بھ منپشتش
 ! منیاصال گور بابا!دونم

 
 
 . زنمیزنگ م...بھم فرصت بده...رمی بگمیبذار درست تصم! حرف نزنینطوریا: گفتمی درماندگبا
 
 
 و ی خواد بھ من فکر کنیاصال دلم نم...باشھ:ھمانطور گفت.  تلفن را برداشت ی حرف گوشیب

بھ عقلت ! اصال بھ من فکر نکن.از حاال گفتھ باشم... خورهیاز ترحم حالم بھ ھم م.دلت برام بسوزه
 برو و. خوام بھ زور مجبورت کنمی می وقت فکر کنھی آرم کھ ی مم در نمبھیننھ من غر.رجوع کن

 .ری بگمیحت فکر کن و تصم راالیبا خ
 ...آسمانھا... فرحزادی خواستم برای منی ماشھی! سالم: گفتیبعد در گوش 
  
 ..ممنون:  دم در رفتمتا
 
 

 !ی نخوردتوییچا: راه پلھ ھا آمدی تودنبالم
 
 
 !حواسم نبود: نگاه کنمشی تا بھ چشمھادمی و چرخستادمیا

 
 

 ... ندارهیبیع:دی را دزدنگاھش
 
 

 . را خاموش و روشن کردشی آژانس چراغھانیم،ماشیدی کھ رساطی درب حمقابل
 
 

  کجا گفتن؟یبرا: پنجره کنار دست راننده دوال شدی رفت و توجلو
 
 

 ! آسمانھا...سعادت آباد: گفتراننده
 
 

  شھ؟یچقدر م: پول درآوردی کرد و مبلغبشی در جدست
 
 

 !دستت درد نکنھ داداش: کھ مقابلش گرفتھ بود،برداشتی را از دستھ پولی مبلغراننده
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 . کردمیخودم حساب م:دمی دوجلو
 
 
 یدیرس...برو بھ سالمت!  خوادینم:ستادی انداخت و در چارچوب درب انیی اعتنا سرش را پایب

 .خبر بده
 
 

 . را در خودش فرو بردمی استخوانھای گرم سرمای از ھوای کھ نشستم،موجنی ماشداخل
 
 

! شتری او بود بیغمم برا.ختی رنیی از گوشھ چشمم پامی دادم و اشکھاھی تکی صندلی را بھ پشتسرم
 ساده و یاز زندگ. داشتمزیھمھ چ. ھفتصد ھزار تومان سودش بودی داشتم کھ ماھیمن پس انداز

کھ  یا  خانوادهیواقعا مرد بود کھ دست تنھا ب. کرد،دلم بھ درد آمدی می کھ او در آن زندگیخانھ ا
 ی دوست داشت و مای ری کرد و مرا بی می زندگکری در و پی شھر بزرگ بنی کند،در اتشیحما

از . متنفر شدممیھای طلبتی و عافی لحظھ از راحت طلبکی.خواست بھ قول خودش خوشبختم کند
 کردم و آنوقت آنقدر خودخواه بودم ی می زندگی داشتم و بھ راحتزی ھمھ چنکھیا.خودم منزجر شدم

تا بھ .من ھنوز عشقم را بھ او ثابت نکرده بودم. خواستمی فرصت مشتری فکر کردن بیاز او برا و
 یاو م. رابطھ فقط معشوق بودم و دامون عاشقنیمن در ا. طرفھ بود انگارکی زیآن روز ھمھ چ

 ی اواخر بھ خاطر من رونیا. بودمدهیترس. بودمدهی اما من فقط عقب کشدنی بھ من رسی برادیدو
 .یعی بودند و طبزهی کھ غریالیام. پا گذاشتھ بودالشیام
 
 
 کھ مخصوص احساسات ییھمانجا.ھی بود و در ساقی کھ عمییھمانجا. روحمیتو. خودم گشتمیتو

 یقسمت بزرگ.یپررنگ و قو. بوددای عشق پیردپا.جستجو کردم. ام بودینھفتھ و گم شده و زنانگ
 کھ در مراسم ظھر روز ی از ھمان روزدیشا!  وقت دانم از چھینم.از قلبم را اشغال کرده بود

 کھ عاشقانھ مرا یزییاز بعدازظھر آن روز پا. ھم قبلتردیشا. زدی منھی نذر دارد و سفتندعاشورا گ
دوست داشتن از ھمان روزھا،از . و گداخت و رفتدی را بھ آتش کشمی ھای و تمام زنانگدیبوس

 گریحاال د. دواند و شد عشقشھی روح من جوانھ زد و رم،دری در خانھ شان ماندی ھفتھ اکیھمان 
آنقدر کھ ھمسرم . سقفکی ری کنم زیآنقدر کھ بتوانم با او زندگ! ادیدوستش داشتم ز!ستم دانیم

 ی ھمسرشی او و برازیآنقدر کھ بشوم ھمھ چ. ببندم و بمانم تا ابدمانیبا او پ. امیشود و تمام زندگ
 ماتیال مقابل نامایبا عشق او قادر بودم تا اخر دن. باشمششیا آسا و عشق بھ خرج دھم تیزنانگ.کنم

فقط . را مطمئن بودمنیا.دمی جنگی مشیبرا.من آماده بودم. بھتر بجنگمی داشتن زندگی و براستمیبا
 کی نترسم از گریکھ د.میای آمد،کنار بی مشی کھ پیدی جدطی خواستم تا با خودم و شرایفرصت م
 .دیشروع جد

 
 

*** 
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ھمھ . بودی عقد شادیھمانیم.شلوغ بود" بای اجاره کرده بودند، تقریھمانی می کھ برای اجتماعاتسالن

از محضر کھ بھ سالن .ھمھ خوشحال بودند.دی رسی بھ نظر مزی انگالی و خییای روزیچ
 و دی رسی بھ نظر نمی راضادیمادر فرزاد ز. گوسفند کشتی شادی فرزاد،برام،فرناز،خواھریآمد

فرزاد مودب و محترم . ام بودیی دختر دای مخالف آن ھمھ دبدبھ و کبکبھ بھ پا کردن براکھمثل آن
 انگشتان شوھرش را محکم نگھ یشاد. داشتی قدم بر میدر کت و شلوار مارکدارش کنار شاد

 ی ھر حرکت عروس را مسخره مشی داد و با چشمھایمادرشوھرش ابرو باال م.داشتھ بود
 ای او آنقدر خوشحال است،خنده اش گرفتھ بود نکھی از ادیشا. بوددایوتمسخر در صورتش ھ.کرد
 . در سر داشتشانی بر ھم زدن زندگی برای ھم نقشھ ادیشا
 
 

ھمان کھ دختر سرکش و حرف گوش نکن و خوش گذرانش را شوھر داده .  بودالی خی بییزندا
 ! بوددهی رسجھی بود کھ بھ نتینیبود،البد پروژه سنگ

 
 
 دی کشی سرک مزھای کرد و مدام سر می خوش و بش مھمانانیبا م. بھ وضوح خوشحال بودییدا

 پشت بھ می نشستھ بودزی مکیمن و مادر سر . کم و کسر نداشتھ باشدیزی چیکھ کس
 پنجاه شصت نفر دختر و پسر نکھیاز ا. آمدی مختلط خوشش نمیھایھمانیمادر از م" مسلما.تیجمع

 بزنند و غی آن وسط برقصند و ھمراه خواننده ارکستر جی آنچنانیھالباس  بایجوان و پر انرژ
 . شدیحالش داشت بد م!  کھکشونھایخدا!  آسمونھایخدا:ندیبگو

 
 

 نرفتن،خورده ی مغز او را برایکل.چقدر قبل از آمدن با مادرم حرف زده بود. بودامدهی رضا نحاج
 یوقت. بار نرفتھ بودریاما اون ز.دیایمادر ھم التماسش کرده بود،قسمش داده بود کھ با ما ب.بود

 پاکیمرغ او ھم مثل مرغ مادر . شد او را متقاعد کردی شرکت کند،نمیدوست نداشت در مراسم
 ی اسب نقره ا و عروس و داماد سوار بریی از دایفقط با ما محضر آمد و بعد از عذرخواھ.داشت

 .ختیگر!!!رنگش،از صحنھ جرم
 باشد و دختر پسرھا بھ قول خودش جانی برادرزاده اش بھ آن شور و ھی کرد نامزدیمادر فکر نم 

 .  بند و بار رفتار کنندیآنقدر ب
 

من ھم . شدی منفجر متیمادر داشت از عصبان. بودنددنی مجلس بود و ھمھ گرم رقص و نوشاول
 بھ او دیبا. را شروع کنممی حاضرم با او زندگمی بھ دامون زنگ بزنم و بگوقصد داشتم ھمان شب

 دانستم مادر یم. را کرده بودممی ھفتھ بود کھ فکرھاکی. نبودزیدرنگ جا. راممی گفتم تصمیم
چون او ھر قدر کرده بود نتوانستھ بود . بار نخواھد رفت،ھمانطور ھم حاج رضاریز ھرگز

 .دیایھ جشن بشوھرش را متقاعد کند تا ب
 
  

 ساعت می نھی! یعجب اشتباھ! خدا بھ دور: انداختنیی خواند و سرش را پای لب ذکر مری زمادر
 ی شکست و نمیکاش پام م!  بساطو راه انداختھنی نگفت اتیی دانیا...می ری بعد ممینی شی مگھید

 ...اومدم
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 !  جورهھی یباالخره ھر ک... جشنھ مامانگھید:گفتم
 
 

 !  ناجورنقدری نھ اگھیاما د! جورهھی یبعلھ کھ ھر ک:می غره رفت براچشم
 
 

 مامان؟:گفتم
 
  

 بلھ؟: را تند و تند پوست کندیاریخ
 
  

 دامون دامادت بشھ؟..یدوست ندار...یتو دوست ندار: کردمسی را خمیلبھا
 
  

 ن؟ی کگھی دنایا! خدا رحم کنھ:ندی نشانگار
 !  خوام ازدواج کنمیمن م: ارکستر گم نشود داد زدمی صداانی ممی صداکھیبلندتر طور 
 
 

 ؟ی کار کنیچ: گرد شدچشمانش
 
  

 ! ازدواج: گفتمبلند
 
 
 .. کنمدشیی کھ منم تایبا ھر ک...اما نھ با اون پسره! خوب بکن:دی را با حرص جواریخ
 
  

 ... خوامیدامون رو م... گرفتممویمن تصم:گفتم
 
  

 ؟یچ:ساند از تکرار جملھ ام را جلو آورد کھ مرا بترصورتش
 
  

 ! خوام با دامون ازدواج کنمیمن م: و بلند گفتممحکم
 
  

 ! ی کنی مجایب:دی لبش را جوگوشھ
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 بود و ستادهی در آستانھ آن ایی بلند شد و راه افتاد طرف درب ورود و خروج سالن کھ داشی جااز

 ؟ی ریکجا م:دمیالش دو را برداشتم و بھ دنبمیمانتو. گفتی خوش آمد مھمانانیبھ م
 
  

 ی متعجب و نگران مرا نگاه مییچشمان دا. کردی خداحافظیی جلو رفت و از داھی از ثانی کسردر
  شد ؟نرگس چرا رفت؟یچ:کرد

 
  

از : گفتمیی زدم و بھ دای از سر درماندگیلبخند. و بھ من اشاره کرددیی از آن دور ما را پاییزندا
 ...ستیمامان حالش خوب ن...دی کنی و فرزاد خان معذرت خواھیشاد

 
  

 ! رویبده بھ من اون کوفت: ام را از دستم گرفتیگوش.دمی بھ دنبالش دوآنوقت
  
 
 

 ؟یآدرسو دار... دنبالمونایرضا؟پاشو ب: گرفتشماره
 
  

 !حرف دارم باھات! ستایوا! مامان: ستادمی امقابلش
  
 
 

 ... دمیوش نممن گ! بسھ:شی گلوری چادرش را مچالھ کرد زی ھاگوشھ
 
  

 یاگھ اجازه م... وضعو تحمل کنمنی تونم ای نمگھیمن د... زنمیمن حرفمو م:دمی را چسبچادرش
 ی می رم باھاش زندگیم!  مونمی نمینطوریاگر نھ من ا! اونم تنھا... ی خواستگارادی ب،دامونید

 ...کنم
 
  

 ؟بروی فھمیم! ی کنیتو غلط م: صورتم زوم شد،صورتش قرمز شدیرو. کردزی را رشیچشمھا
 ! چشممیگم شو از جلو

 
  

 ؟یتو رو چ...منو کھ گرفت!  بودیعجب جنس...یوا: زن و مرد خندان از کنارمان گذشتندچند
  
 



 456 

 
 !بدون پدر و مادرش...ی خواستگارادیپس اجازه بده ب:گفتم

 
  

 ؟یمیتیمگھ تو ... کنھی خانواده ش رو راضدی خوادت بایاگھ م: پسم زدمادر
 
  

 !  کننیبھش کمک نم...از خونھ طردش کردن! نتونستھ!  شنی نمیراض:گفتم
 
 
 

 خودتو نقدری کمھ کھ اتیتو چ! بس کن! بس کن: ام فرود آوردیشانی پی را باال برد و روانگشتش
  دختر؟ی کنی مکیکوچ

 
  

 ی کار کنم؟وقتی چدی باستی نی کس راضچی خوام ازدواج کنم و ھی میاما وقت! میچیھ:گفتم
 کنم تا شماھا کھ با ھم سر ھ؟صبری چفمی کنم تکلی تونم بدون اون زندگیانتخابمو کردم و نم

 کنم ن؟صبریزی رو بھم بری ھمھ چنین،بزنی پول اختالف دارونیلی چند مھی ارزش و ی بیزھایچ
  منو نابود کنھ؟ی شماھا زندگاتتا اختالف

  
 
 
اون شوھرت فکر ! نیشماھا فقط فکر خودتون...ستی کس بھ فکر من و اون نچیھ: ھق ھق افتادمبھ

 ی خواستن و بھم خورده با شما لجبازی رو مھیخانواده اون ھم چون سم! پولشھ،تو ھم فکر اون
 ! با حاج رضا چپن!  دونمیچھ م... کننیم
 
 

! زشتھ! حداقل صبر کن دختر! نای دارن ایاختالف مال: کرد بھ چرخ زدن دور خودششروع
 ! دختر بزرگ کردنمنی خاک بر سر من با ا؟آره؟پسی لنگ شوھر بودنقدریتو ا...قباحت داره

 
  

ھوا سرد بود و . کردندی در حال گذر از کنارمان بودند و با تعجب نگاھمان مھمانانی نفر از مچند
 صبر کنم؟اون تو دیچقدر با...ادیبذار ب!  کنمیمامان خواھش م: زده بودخی ام ینیپاھا و نوک ب

 سالھ منیا...می صبر کردیبھ اندازه کاف. معلوم شھفشی خواد زودتر تکلیم...ستی نی خوبطیشرا
 ... دامون اصرار داره زودتر! ستیدرست بشو ن

 
  

 ! کالیبار! کالینھ؟بار!  و کوفتش برسھفیزودتر عقدت کنھ ببرتت و بھ ک: زد سرمداد
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 ی و کوفت کھ انگار او خودش شوھرش را دوست نداشت و بھ ھم دست نمفی گفت کی منیھمچ
 . مدت خواھر و برادر بودندنیزدند و تمام ا

 
 
 
 

  مامان؟می صبر کنیتا ک:دی لرزمی صدادوباره
  
 

 رضا تی شکایتا وقت... معلوم شھنای ای اختالف مالفی کھ تکلیتا موقع: را در ھوا چرخانددستش
 ... برسھجھیبھ نت

  
  کرده ازشون؟تی رضا شکات؟حاجی؟شکایچ:دندی کشری تمیگوشھا

  
 ھفت شی کرد؟االن شی کار می چدیپس با...آره: را لو داده است،گفتھی قضنکھی از امانی پشمادر

 ی سھممون رو بھتون پول ممی فروشیگفتھ بودن م...ندادن!  پول بدننایماھھ قراره ا
 ... کنھتیجبور شد شکا چقدر بھشون فرجھ بده؟مگھید...م،ندادنید
  

 . نگفتھ بود تا نگرانم نکندیزی با خبر بود و بھ من چھی دامون ھم از قضدیشا.دی کشی مری تسرم
  

 دست ی زردرنگی تاکسی ھست کھ ھمانجا مقابل درب سالن،براادمی کنم،فقط ی چھ کار مدمینفھم
 ! دربست:تکان دادم

 
 . عقب نشستم و مقصد را گفتمی صندلی مادرم،رویدھای تھدی اعتنا بھ صدای بعد بو
  

باز ھم گرفتم اما خاموش ! خاموش بود: دامون را گرفتملی شماره موبادم،بالفاصلھی خانھ کھ رسبھ
 مدام در حال زیھمھ چ.بر اعصابم مسلط نبودم.دمی لرزی دوچندان می و ناراحتیاز شدت نگران.بود

 ممیم شد،آنوقت تصی نمیکردم و بعد اگر خبر ی تا فردا صبر مدیبا. بودی و فروپاشختنیبھ ھم ر
 . کردمی میرا عمل

  
 ھی گری ھای و ھادمی کشزی تلفن را از پریگوش.خاموش بود. زود تماس گرفتم دوبارهصبح
 تی بود کھ حاج رضا ازشان شکادهی تازه فھمدیاگر دامون ھم مرا تنھا گذاشتھ بود چھ؟شا.کردم

 کردن بود؟آدم تی کند؟ھان؟اصال دامون آدم اذتی خواست مرا اذی میکرده و آنوقت بھ تالف
 پس چرا خاموش بود؟....نبود! ھ بود؟نیلجباز

  
 بود کھ بھ جای کنار دست شوھرش بود و بگرید. توانستم زنگ بزنمی ھم نمیبھ شاد. شدمی نمآرام

 .زمی بھم برشیخاطر مسالھ خودم اعصابش را بعد از شب نامزد
  
فقط آب و . رفتی نمنیی پامی از گلوزی چچیھ.  ھا راه رفتم و فکر کردموانھیثل د بعدازظھر متا

 ی درست شود و بھ جازی تا ھمھ چمی اختالفات حل شود و ما منتظر شونکھیا. خورده بودمیچا
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 سال؟دو سال؟مگر رادمان کی.دیمعلوم نبود چقدر طول خواھد کش.خودش بازگردد،از محاالت بود
بھ !  شدیاده بود کھ من نتوانم با او ازدواج کنم؟اختالف بھ ما مربوط نم رضا را ندحاج پول

 ...خودشان ربط داشت
  

چمدان .عزمم راسختر شد! ستی نی کھ زنگ زد و پشت بندش مادر سرم غرغر کرد کھ راضتلفن
 و ختمی ام را در آن ری شخصلیتمام لوازم و وسا.دمی کشرونی پدر را باھرنگیبزرگ و س

 ھم مادرم سر دی شاای شد ی وقت الزمم مکی دیشا. بودی کھ خالیگذاشتمش داخل کمد اتاق کنار
ساعت ھفت .منتظر ماندم. برومرونی شدم از آن خانھ بی زد کھ من مجبور میم ی و حرفدی رسیم

و اما باز بوق آزاد بود . زد،زنگ زدمی از آن بھ من زنگ می کھ گھ گاھی ثابتیشب بھ شماره تلفن
 زیھمھ چ! کبار،دوبار،نھی. نبود کھ بھ تلفنھا جواب دھدی دانم چرا در آن خانھ کسینم.یخاموش

  افتاده بود چھ؟یاگر اتفاق. زدمی بھ آب مگداری بدینبا.ترسناک شده بود  وزیسوال برانگ
  

 قرار مثل مرغ ی تاب و بی تا آنقدر بدمی فھمی را مزی ھمان شب ھمھ چدیبا. را جزم کردمعزمم
 ! شدم قطعای موانھیتا صبح د. اتاقم نکوبمواریسرکنده بھ در و د

  
! کباری ھم ونی و شکباریمرگ . گفتھ بود آژانس گرفتممی کھ دامون دفعھ قبل برای ھمان آدرسبھ

 راه،نھ کار من بود نھ انھیصبر و جا زدن در م. رفتمی تا آخرش مدیحاال کھ شروع کرده بودم،با
 !زیجا

  
! نھی شی برف منی گفت ای مشھیمادر ھم. شدی مدپوشیکم کم ھمھ جا سف.زیتند و ر. آمدی مبرف

 ی مدی کھ بایخی... زده بودخی من ی در زندگزیحاال ھمھ چ!  بندونخیخدا بھ دادمون برسھ با 
 . شدی ذره ذره آب مدی کھ بایخی.شکست باالخره

  
 بر من ی کھ بھ اندازه سالقھیبعد از چند دق.تک زنگ را فشردم. شدمادهی را نگھ داشتم و پنیماش

و بعد بھ دنبال صدا در ....  رادمان کار داشتمیبا آقا:بلھ؟گفتم: آشنا و خشدار گفتییگذشت،صدا
 ...نھال...دوستشونم:شما؟ گفتم: بودم؟ صدا گفتدهیآن را کجا شن:اعماق ذھنم جستجو کردم

  
ھستن؟ بالفاصلھ و :دمی پرسدیبا ترد!  باالدییبفرما: ده باشد،زمزمھ کرد آورادی را بھ یزی چییگو

 یسوز سرد آمد نشست رو. باز شدیزی ریدرب با صدا... بلھ...بلھ:چند بار پشت سر ھم گفت
 .می پاینوک انگشتھا

  
 . مسن دنده عقب گرفت و دور شدراننده

  
 شد،بھ گوش ی مدهیفرش کش سنگی کھ رویی تند قدمھایصدا. کشاندماطی حی را توخودم

 با خبری کھ بیھمان شب. افتادمزدی در یزیی آن شب پاادی. شدکتری و نزدکی دامون نزدھیسا.دیرس
 .دی داطشانیمادرم رفتم خانھ شان و او مرا نشستھ کنار حوض بزرگ ح

نفسش بند آمده ...یمثل عروس برف. شده بودمدپوشیسرتا پا سف. سرش بودی باالیچتر... برفریز 
 یانگار م! تی امنیبو... دادی پرسش می نھال گفتنش بونینھال؟ ا: سرم گرفتیچتر را باال.بود

  با من؟ی مانی با من؟میھست! یگفت باالخره آمد
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 رهیدامون خ! سالم: کلفت جلو آمدی بلند و ژاکتی با قامتیمرد. روشن شدوانی سرش چراغ اپشت
 دارش آشنا ھیچانھ زاو. صورتش آشنا بودی و گردپیت. شدکی نزدمرد. کردیو مشتاق نگاھم م

 .جواب سالمش را دادم. بودمشدهی دروزی دنیانگار ھم. شناختمیانگار او را سالھا بود کھ م.بود
  

  دم در؟ھیھ؟کسیسامان؟ک: آمدی زنیصدا
  

 ! مامانی خوریبرو تو سرما م...خانم دامونھ! آره: سر باال بردسامان
  

 ...سرده!  تودییبفرما: برد و اشاره زد بھ درب خانھشی را پدستش
  

 مسخ شده بود با ییاما او گو. خواستم در آغوشم بکشد و مرا ببوسدیم. بر جا خشک شده بوددامون
 ... تومیمن سردمھ بر:اشاره کردم.ی برف زمستانری سرش زی باالیچتر

  
 گشت بھ خانھ ی داشت برمم،سامانیال رفتاز پلھ ھا کھ با. نگفتیزیچ. انداختمشی در بازودست

 کم داشت تا بشود شکل دوست ی آفتابنکی عکیفقط .دمشی راھرو دوباره دییدر روشنا.اش
 !  منشی چند ماه پینترنتیا

 
بھ قلبم نگاه کردم . در ھم و برھم بودزیھمھ چ. بھ قلبم ھجوم آورده بودندضی ضد و نقاحساسات

 . مھمتر بودمی برازیزد و از ھمھ چ ی عشق دامون در آن موج میی،گو
  

 را بھ داخل برد و بعد درب را پشت سرش یلبخند زد و زن درشت اندام و الغر. کردمتشکر
 .بست

  
تازه متوجھ شدم گچ دستش را . زدھیاون درب را بست و بھ آن تک.می ھمراه ھم وارد اتاقش شدبھ

 .باز کرده است
 ؟یخوب: پالتو و شالم تکاندمی مانده را از روی باقیبرفھا 
  

 ! چقدر سرده امشب: گرم کردمی بخاری را رومیدستھا.سر تکان داد فقط. آمدی در نمشیصدا
 

 . تا گرم شدمدمی را جرعھ جرعھ نوشیچا. و داد دستمختی ری چاوانی لکی می براعیسر
  
 ؟یستی ن؟گرسنھی خوردیزیچ:دی خستھ پرسیی صدابا
  
 !ستمیگرسنھ ن...خوردم...آره: گذاشتمی را بھ کناروانیل
  

 ...ارمی ی رم میم...مادر سامان شام پختھ: را مشت کرد و بھ طرف در رفتدستانش
  

 ی مینطوری؟چرا ا...دامون: تفاوت و سردشی شده بودم از حرکات و رفتار بی و عصبکالفھ
 ی خونھ رو بر نمی گوشی چرا خاموشھ؟چرا کسلتیشت؟موبای اشتباه کردم کھ اومدم پیعنی؟یکن

 داشت؟
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ھمھ ش چشمم بھش . خودم خاموش کردملمویموبا:دی گشت،با دو انگشتش گوشھ چشمش را مالبر

تلفن خونھ ھم کابل . چند روزه حالم خوب نبودنیا... ھفتھھی نی بود تو اختھیبود،اعصابم بھم ر
 ...برگردونھ قطعھ

  
 ی مھی رفت،ذات الری مشی پینطوری ااگر. را در آوردمسمی قھر رو برگرداندم و شال خبا

 . شدی کھ نمنی بدتر از اگرید. گشتم خانھ امیفوقش برم. شدمی ممانیداشتم کم کم پش.کردم
  
 ... شھیباورم نم: دیسرم را در آغوش کش.ستادهی سرم ای باالدمی بھ خودم بجنبم،دتا
  

 یمرا بغل کند ،حاال من دلم م خواست یھر بار او دلش م. اشنھی سی رو بھ روستادمی شدم و ابلند
! گھی دی گرفتمتوی تصمی بگنجای ایاالن اومد: گردنم گذاشتی گودیکف دستش را رو.خواست

 نھ؟
  

 ...م... مونیم: انداختمورشی پولقھی را بھ دستش چسباندم و دست در صورتم
  

اجازه دادم حس تعلق بھ .نفسم را حبس کردم. ساکتم کردشی حرفم تمام شود و با لبھانگذاشت
 آن حس یبھ جا.دمی ترسی معذب نبودم و نمگرید. ،آرام آرام در جانم رخنھ کندیگرید

 اش آب نھی کوره سانی ممیخھای.گرم شدم. شده بودنیگزی جانیری مذاب و شی،حسینابخشودگ
 خواھم یکردم خستھ ام و م فقط حس دی دانم چقدر طول کشینم.مشدند،خودم ھم ذوب شد

 . بودمدهی مردانھ رسی بھ مامن آرامش و آغوشدن،ی و دوی بعد از مدتھا سختییگو.بخوابم
 ؟یری گی منیبرام ماش: آرام گفتمیصدا 
 ... رسونمتیم: گوشم زمزمھ کردریآھستھ ز 
  
 

  و سھی سفصل
  

 ! خوبھ! ستیبد ن: انداختمی متر٧٥ خانھ ی بھ اتاقھاینگاھ
 

 سراغ نجایکوچکتر از ا...ادهیاما اجاره ش ز...جاشم خوبھ...آره:دیچی پی دامون در خانھ خالیصدا
  برامون؟یندار

  
 محلھ نیتو ا! دیریسخت نگ! گھی خوبھ دنی شما کھ زن و شوھر جوونیبرا: بنگاه دار گفتشاگرد

 بود کھ نینم واسھ ا مونده بود اوی واحد خالنی وقت سال فقط انیتو ا!  شھ لونھیکوچکتر براتون م
 !نموند سر سالش. کرد و رفتیمستاجرش آخر تابستون خال

  
 ...ھیفقط منطقھ شلوغ.ستیمنظره ش ھم بد ن: خم شدرونی از پنجره سالن بھ بدامون

  
خونھ ھم .ستی کھ صاحبخونھ باال سرتون ننھیحسنش ا!  برادر منالی خیب: دوباره گفتجوانک

 ...شانستون گفتھ...لھی آماده تحوزیرنگ کرده و تر و تم
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 ... برم تھران پارس؟شرکتم اونجاستی چطورنجایفقط من از ا: اش را خاراندچانھ

  
 ستگاهی بھ استگاهیا... رو سوار شوی آزادیمترو! چاره ش متروئھ: دوباره دخالت کردجوان

 ...ی سوزونی نمنمی بنزگھید.عوضش کن
  

 !  ھفتصدیماھ! ادهیره؟زی شھ اجاره نگینم:گفتم
 

 خاطر برودت ھوا از ھی ی نرمی داد و بخاررونینفسش را ب. با پرسش بھ دامون نگاه کردمبعد
  ده ؟یرھن کامل نم:دھانش خارج شد

  
 روز با ھی!نگران نباش...می کنیجورش م! خانوم بپسنده...شما بپسند!  بابایا:دی بنگاه دار خندجوان

 ...می زنی حرف ممی ذاریصاحبخونھ جلسھ م
  

دو . آمدی بھ نظر مزی نو و تمزشی سال ساخت بود اما ھمھ چزدهیبا آنکھ س. را دوست داشتمخانھ
 مورد نی بھترنیم،ای آن منطقھ را گشتھ بودیلیخ. مثل من و دامونیخوابھ بود و مناسب زوج جوان

 و کوچھ ا پر سر و صدی در محلھ اای شلوغ و پر و تردد بودند یلی خای آپارتمانھا،ھیبق.مانیبود برا
 .می دھتی رضاشتری با متراژ و اجاره بیکی نی بھ امیمجبور بود.کی تنگ و بارییھا
  
 

 ھم مقابل آشپزخانھ قرار منی نشیسالن نقل. بودی اش نسبتا بزرگ و مقابل درب ورودآشپزخانھ
 شد و ی باز میاتاق بزرگتر ھم رو بھ تراس کوچک. شکل بودندلی خانھ مستطیداشت و اتاقھا انتھا

 .دلباز بود
  

 م؟ی کار کنیچ: دوباره بھ فکر فرو رفت و بعد رو بھ من گفتدامون
  

 !ی تونیتو کھ نم...ادهیاجاره ش ز!  دونمینم: گفتمدانھیناام
  

 خوشت اومده؟... کنمیجورش م: در اطراف زدیچرخ
  
 ...ستیبد ن: گفتمرلبیز
  
 نصرت غرق ابانی خکی و و بعد در ترافمی شدنی ،سوارش ماشمی پلھ ھا رفتنیی جوانک تا پابا

 یفقط م. بودامدهیبدمان ن. بودی و آزادی اسکندرابانی خنیب... نداشتی بدتیخانھ مان موقع.میشد
 .میری بگمی خواستی کھ می و جشن کوچکی کردن صاحبخانھ و بعد ھم عقد محضریماند راض

  
 

 تا ھمخانھ شدنمان مشکل ساز می کردی عقد مدیم،بایای برونیب کنم و از خانھ ی از آنکھ اثاث کشقبل
 بر سر ی مشکل و مانعچیوگرنھ ھ... عقد بودی کردن مادر برایتنھا دغدغھ من راض.نشود

 ی را بر ھم نمزی انداختند و ھمھ چیالبتھ اگر خانواده ھا دوباره سنگ نم.ازدواجمان قرار نداشت
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 وصلت نی بھ ای راضیم،کسی انداختھ شده بودرونی از جمع خانواده مان بیھر دو بھ نوع! زدند
چقدر . کردند،مشکل خودشان بودی آنھا مخالفت منکھیا.مینبود و ما ھم تالش خودمان را کرده بود

 یزندگ!  بس بودگریم؟دی کردی مالحظھ مدی بام؟چقدری کردی و صبر ممی خوردی خون دل مدیبا
 . و آن شودنی و درشت ازی و اختالفات ری مالیھایز نبود،کھ دستخوش بایوخش
  

 را سر و سامان دھد و زی بود زودتر ھمھ چشی را گرفتھ بودم و دامون ھم از خداممی تصممن
 کردن محتاج ی زندگی بھ خانواده اش براادیاو از اولش ھم ز.می مشترکمان را شروع کنیزندگ
 ی مسی سروشی مادرش بود اما پدرش فقط بھ دخترھاکدانھی یکی. توانست مستقل باشدیم.نبود
 ازمندیھر دو ھم بچھ داشتند و ن. مجرد در خانھیکی بودند و آن وهی بشانی کھ دوتاصبھ خصو.داد

 تھران ماندنش بھ او ی کھ برای ھمان مبلغدیشا. ماندی پسرش نمی برایی جاگرید. پدریکمک مال
 بود دهیوگرنھ آنطور کھ دامون فھم!  بود و تمام حساب کردهیداده بود را بھ عنوان کمک مال

 بازگشت الی از سھم االرثش بھ او نخواھد داد چون از خانواده جدا شده و خیزی چبود پدرش گفتھ
 . آنھا ازدواج کندلی خواھد مطابق می را ندارد و نمزدیبھ 

  
 سرش بھ کی کھ یدو راھ. وجود داشتی دو راھکی،ی کردی نگاه مھی بھ قضرونی از باگر

 دهیچی کالف بھ ھم پکی کھ یگری و بدون خانواده ھا و سر دبانی پشتی بدی رسیآرامش و عشق م
 . بودیی و سنت گراتیھا،شکای،لجبازی و مالی مثل اختالفات خانوادگی کوریپر از گرھھا

  
 

 شد ی م پدرم قطعیبا عقد من مستمر.می کھ راه اول را انتخاب کنمی گرفتمی و دامون با ھم تصممن
 چھارصد تومان صدیالبتھ با س. ھم اندازه حقوق پدر بودشی داشتم کھ سودش کم و بیاما پس انداز

  خودشی زندگیمادر من ھم سرش تو.می را بسازمانی بھ کمک ھم زندگمی توانستیپس م.اختالف
 توانست او را از رضا جدا ی نمزی چچی بود و ھدشی جدیعاشق شوھر و خانھ زندگ. شکی ببود
 .کند

 
 

 چھ بھتر کھ ما راھمان شان،پسی مشکالت دخترھا و بچھ ھاری دامون ھم دور بودند و درگخانواده
 می کالف کور بھ وجود آورده بود نشونی کھ ای مختلفلی تا دستخوش مسامی کردیرا از آنھا جدا م

 .می را آغاز کنمانی زندگمیتا بتوان
 
 
 ...سالم مامان! الو: خانھ مادر زنگ زدمم،بھدی خانھ کھ رسبھ
 
 
 ...سالم: پاسخم را دادی سردبھ
 
 

 ...با...میدی خونھ دمیما امروز رفت: جمع کردممی را در صدامی قواتمام
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 ؟ی کنی بھ من گزارش میواسھ چ....یخودسر شد! گھیبرو د: نداد حرفم تمام شوداجازه
 
 

 ... کنمی کار می من دارم چیبدون...ی باشانی خوام شما ھم تو جریم:گفتم
 
 
 ی کار می چی خوام بدونم دارینم! مسالھ مخالفم دخترنی با اخیمن از ب: گفتتی عصبانبا
تو ! بسمھگھی شده کھ دگرمی چند وقتھ خون تو جنیانقدر ا. شمی متریاگر بخوام بدونم،عصب...یکن

 ...ی دی خوش می و بھم خبرای زنی زنگ میھم ھ
 
 

اگھ بخوام عقد !  نکنتمی اذنقدریا...تو رو خدا! مامان:می گلوی نشست تود،بغضی لرزمیصدا
 ؟ی آیکنم،محضر نم

 
 

 ؟ی اجازه ک؟بایعقد کن:دی رسی خشم بود بھ گوش می تندش کھ از روی نفسھای کرد،صداسکوت
 
 

 ...فقط شما...بابا کھ فوت شده:گفتم
 
 

 ھان؟...گھی دستمیآره؟مھم ن! منم کھ منتر توام: زدادیفر
 
 

بذار ...مامان...من دخترتم...ی باشیراض...یای خوام تو ھم بیمن م! نھ بھ خدا: راه افتاداشکم
 ... کنمیخواھش م. کنھی اصرار میلیخ... باھات حرف بزنھادیدامون ب

 
 

 چرا ی دختر من؟اگری و خودسری عاصنقدری و ای تو دختر من؟واقعایتو دخترم:دی لرزشیصدا
 ؟ی دیحرف گوش نم

 
 
 ھمھ بھم امر نیا! یچیسر ھ.ی کنی مخالفت میآخھ تو الک:ی ام را پاک کردم با دستمال کاغذینیب

 کھ با دامون بودم،اما باھات یتھمت زد...ی قانونی پزشکیمنو برد... کوتاه اومدمی کردیو نھ
 االن کھ نوبت خودت...اما...ستی نیدامون آدم بد!  من حواسم ھستی خواستم بدونیاومدم چون م

من بھ جز !  کم بھ فکر من باشھی...ی کنی متی اذی،داری کم بھ دل من باشھی و یایشده کوتاه ب
 ... راه بدممی تونم تو زندگی رو نمی اگھیاون کس د
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 خواستگار ھیتو فقط جواب تلفناشو نده تا ... رهی مادتیسھ چھار ماه کھ بگذره،! ی تونیم:دیغر
 یزیھنوز کھ چ. کنھی کارش و ولت می ره پی،می کنی بھش کم محلیوقت. بشھدایات پخوب بر

 ...طونھیعجلھ کار ش!  کم صبر کن نھالھی...ادهیپسر خوب ز! حرف گوش کن! نشده
 
 

 یاصال بھ درد من م!  کھنیدی رو دنی کرددای کھ برام پیخواستگار: ام شدت گرفتھیگر
 ست؟ی نادتی!  ھمھ مون رو سر کار گذاشتیخورد؟روز خواستگار

 
 

 خوب شی کھ ھمھ چادی ی میکیباالخره ... شنیھمھ کھ مثل اون نم: رنگ التماس گرفتشیصدا
 !  القبا نباشھھی... باشھیدرست و حساب...باشھ

 
 

 ؟اگھی حاج رضا رو دوست دارنقدریچطور خودت ا...ی کنی اشتباه میبھ خدا دار! مامان:گفتم
 ؟ی کردیز اون بود باھاش ازدواج م اری غیکس
 
 

 گرفتم می نگاه کردم بعد تصمتشیمن اول بھ موقع... کنھیاون فرق م: شدنی دوباره خشمگشیصدا
 ی نمیتو االن داغ! باشھ کھنتریی بشم از پدرت پای مردھینرفتم زن . کنمیکھ باھاش زندگ

 ! شوادهی پطونیاز خر ش... ی کھ راھو کج رفتی فھمی کھ سرد شد،اون موقع مشتونیآت...یفھم
 
 

من ! تورو خدا مامان...ای کنم مراسم عقدو بیفقط ازت خواھش م... گرفتمممویمن تصم: گفتممحکم
!  کھ دخترتم؟منی چ،منی قبولش کنی خوای و نمیدامون رو دوست ندار... رو ندارمیجز تو کس

 ... کنمیازت خواھش م! ایبھ خاطر من ب
 
 

 آنکھ مادرم در مراسم ازدواجم شرکت کند،بھ او التماس ی روز براکی کردم،ی ھم فکر نمخودم
 ی داد و بھ شدت می کرده بود،روحم را خراش می روزھا خالنی تری پشتم را در بحراننکھیا.کنم

 .رنجاند
 
 

 ھی گری ھایابان،ھای خی و رو بھ منظره برفستادمی اتاقم اشھی را کھ قطع کردم،دوباره پشت شتلفن
 .کردم

 
 
آنوقت از ساختمان .ردی اش را بگی کردم تا تورم چشمھا و قرمزاهی زدم و چشمانم را سملیر
 . حلقھدی خری بود برا٦قرارمان ساعت . زدمرونیب
 ی داد کھ برانانیاو اطم. گفتکی زنگ زد و تبرلمیفقط دل آرا بھ موبا. کس با ما ھمراه نبودچیھ 

 . آمدیعقد م
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 !ی نباش؟خستھیخوب: را اب کردمی وجودش تمام غمھایکنارش کھ نشستم،گرما 
 ! ستی باشھ کھ ننی تونست بھتر از ایاما م! خوبم: فشردیدستم را بھ گرم 

 م؟یکجا بر:گفتم
 ی دونیم...یبا کروک...بھم آدرس چھارراه استانبولو دادن... مناسب باشھمتاشی کھ قیی جاھی:گفت 

 کجاست؟
 .وسط شھره... رفتی اونجا مدی خریانم برا وقتا مامیبعض:سرم را تکان دادم 
 از سر ینفس. در ھم گره خورده بودزیھمھ چ. کردی مدادی بکیتراف.می حرف حرکت کردیب 

!  کن تورو خداگاین... تھراننی خوره تو ای گره می چاد،ھمھی ی قطره بارون مھیتا :دی کشیکالفگ
 !  ھمی جلوچنی پی میھ... تا حاالدنیھمھ ھول شدن انگار بارون ند

 ؟ی کردھیگر: شدقی کردم،در چشمانم دقنگاھش
 ...نھ:چانھ باال زدم 
 ؟یبا مامانت حرف زد! دروغگویا: را فشردمیبازو 
 ... کنھی رو قبول نمیچیھ...رهی بار نمریز...آره:گفتم 
فقط !  از مادر تونمیا...اون از خانواده م...من از اولشم بدشانس بودم:سرش را با تاسف تکان داد 

 ... شانس آوردمزی چھیتو 
 ؟یتو چ:دمی پرسیبھ تند 
 !دوست شدن با تو:دمی را کھ انتظار داشتم،شنیجواب 
 ...ی کنی میچقدر چاپلوس:تھ دلم قند آب کردند انگار 
  کار کنم؟ی نداشتھ باشم چنمیا! گھی دمینیما ا: افتادی کوچکنی و گوشھ چشمش چدیخند 
 و بعد دست در می کرددای پارک پی جایبھ سخت.میدیبھ چھارراه استانبول رس.میدیھر دو با ھم خند 

 . قدم آنطرفتر برومکی گذاشت ینم. خودش نگھ داشتھ بودکیمحکم مرا نزد.میدست ھم راه افتاد
  خبره؟؟چھی دیچقدر فشارم م: لحظھ ازاد کردمکیدستم را  
  

 ی کارھی وقت ھی...شھی مدای پی جور آدم کھ ھمھنجایا!یدیاز بس مال: را بھ طرفم گرفتشیبازو
 ! ندارم دعوا کنم،دوستی شناسی کنن،تو ھم کھ منو میم
  

 ! کردم خوبشیواسھ تو آرا: انداختمشی بازوری زدست
 ...ستی جاش ننجایاما ا! دونمیم: را جمع کردشیلبھا 
  
خودم را بھ او چسباندم و شالم را . خوردی بھ گردنم می سردم،سوزی گرد پالتوقھی بود و از ماهید

 گفت یدامون دوست نداشت م. ست داشتندیچند مغازه کنار ھم ،حلقھ ھا. گردنم محکم کردمیرو
  مغازهنیبھ چند. داشتنی کھ ست بودند،حلقھ مردانھ شان،نگییآنھا.ستی کافشی ساده برانگی رکی

 نشان فتری و ظربای آن را زینیھ تک نگ کی مغازه من حلقھ ساده انی و باالخره در آخرمیسر زد
 شی خوشش آمد کھ من برالی با ھمان شکل و شمای ساده انگیدامون ھم از ر.دمی داد،پسندیم

 خواست مادرم در آن یچقدر دلم م.می آمدرونی و بمی گرفتلیحلقھ ھا را در جعبھ تحو.دمیخر
 ی تنھا دخترش کھ من باشم ذوق می شد و برای داد،خوشحال می کنارم بود و نظر مدر لحظات

 ! و افسوسفیاما صد ح.کرد
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از .می خوب بودی دو سرشار از حسھام،ھری داخل رستوران کوچک کھ نشستی فلزیھای صندلیرو
 !بھ فکر منم باش: را گرفت و نوازش کردمی دستھازیآن طرف م

  شده؟یمگھ چ: گفتم 
  

 یبعد بھم م! تو کردمی برای گیم...ی کنی مشی ھمھ آرانیا: انداختنیی و سرش را پادیخند
 ھ؟ی وسط چنی من افیتکل...یستیھنوز زنمم ن...یچسب

  
 !ی گفتیخوب بھم م!  چسبمی نمگھید: را بھ آن راه زدمخودم

  
 یتا بھ حال آنقدر خجالت زده و ب. کوتا و تازه اصالح شده اش قرمز شدشی خط ری کناره ھاتا

 . بودمشدهیتاب ند
  

 ...ی بدوندیخودت با:دی عقب کشزی می را از روشیدستھا
  

 فروشنده دو نی حنیدر ھم. داد،قورت دادم ی کھ تھ دلم را مالش منیری شی دھانم را با دلھره ااب
 ن؟ی خوای نمی اگھی دزیچ: گذاشتزی می رومانی داغ ھات داگ را با سس قرمز براچیساندو

  
  عقد؟ی براادی ی از خانواده ت نمیکس: باشم،گفتم آنکھ جو را عوض کردهی و بعد برامی کردتشکر

  
 دیبا... کردشونی راضشھیاز پشت تلفن نم...زدی برم دیدوباره با!  دونم ھنوزینم:دی کشیقی عمنفس

بھ نظرت :دیبعد رو بھ من پرس! ستمی کھ نمیتی! ادی نی کھ کسشھینم.برم باھاشون دوباره حرف بزنم
   باشن؟دیھمھ با

 
 ادیدوباره بھ ! ادیخدا کنھ ب...شھی نمیمن دوست دارم ھمھ باشن اما مادر من راض: تکان دادمسر

 .  افتادم و بغضم گرفتمانیصحبتھا
 
 

 خاطر مالحظھ من کھ ؟بھیحلقھ تو دوست دار: گذاشتزی می را رونی کوچک مخملی ھاجعبھ
 ؟یدی نخرینقدریا
  

 .دمشی چشممو گرفت کھ خرنیااما ! ستمی اھل طال نیلیمن خ! نھ: زدملبخند
  

 فوت ی؟گواھیراست... تو بمونھ تا روز محضرشی پدیمال من با: خودش را بھ طرفم ھل دادجعبھ
  الزمھ؟ی دونستی؟میپدرت رو دار

 ادشی نوی اگھیمادرم با حاج رضا عقد کرد،د. با خودم آوردمیاز خونھ قبل...تو مدارکمھ! آره:گفتم
 .رفت ببره

 !  کار کمکمون کردیکی نیتو ا!امرزهی رو بیخدا پدر و مادر حاج: خنده زدریز 
 گرم با نوشابھ چی سرد،ساندویدر آن ھوا. زدچشی گاز را از ساندونی شد و اولرهی بھ چشمانم خبعد

 رفت مادرم مرا تنھا گذاشتھ است و ادمی کوچک آنقدر بھ من حس لذت داد کھ بھ کل یدر رستوران
 . بسپاردیممکن است عقد تنھا دخترش را بھ فراموش
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اصال . بودینیحس دلنش.شی بازوری دست انداختم زم،دوبارهی زدرونیاز رستوران کوچک کھ ب 
 خودم را عقب عی آمد،سرادمی یوقت. نبود کھ گفتھ بود فاصلھ ام را حفظ کنمنیحواسم بھ ا

 ش؟ی آزمامی بریک: را باز کردنی زد و درب ماشیفقط لبخند کمرنگ. نکردیاعتراض.دمیکش
 کار ی چدی دونم بایاصال نم!  دونمینم: باز شده بود،دوال شدم و آن را بستمی چکمھ ام کمپیز 

 ... استرس دارمیلیخ!میکن
ش رو از اول!  شھی کھ نممھینصفھ ن! یدرست و حساب.می با ھم حرف بزنمینی بشدیبا:استارت زد 
 لھی با قوم و قبزدیبعدم برم . خونھ رو روشن کنمفی تکلدیمن اول از ھمھ با.می کنیزی برنامھ ردیبا

 ..میری گی جا مھی رو یاونوقت عقد و عروس. زنمیبا مادرت ھم حرف م... حرف بزنمیم جد
 
 م؟یری بگی رو چطوریعروس:گفتم 
  خوره؟ی بھت بر مرمیاگر ساده بگ:دیخند 
 ؟ی چطوریعنیساده ...اما...نھ: رو ترش کردمیکم 
خانواده !  آنی ن کھ قطعا نمھی سملی فامشونی سرھی...زدنی من کھ ھمھ یالیفام:دی کشیقینفس عم 

 ؟ی رو داری کستیی داری؟غیتو چ!  مونھ دوست و آشناھایم... معلومھتشونیخودمم کھ وضع
 ...پوشماما من دوست دارم لباس عروس ب! نھ:سرم را کج کردم 
 کم مالحظھ مو ھی!دی کنم اما مختصر و مفی برات میھمھ کار...ی گفت نپوشیک! یپوشیم:دیخند 

 ... اما...پولم کمھ...یرھن خونھ،عروس...بکن
  بھ نظرت؟شھیرھن خونھ چقدر م:گفتم 
پس فردا قرار دارم . خونھ ھھ حرف نزدمنیھنوز با صاحب ا!  دونمینم:صورتش را خاراند 

  باھام؟ی آیم...بنگاه
 ...ادی یبدم نم:گفتم 
 دیم،بایاگھ باھاش توافق کن...می ھمھ کارا رو انجام بدیری تی ام پدیبا! لھیخونھ آماده تحو:گفت 

 و خانواده ی عروسی و کارھاشیبعدم آزما.می رو بذارلیوسا... اونجامی کنیزودتر اثاث کش
 ؟یموافق...ھا
 ی خوام اثاث ببرم جای اول باھاش حرف بزنم بگم مدیبا! م بھ مادرم بگدیبا... یچقدر عجلھ ا:گفتم 
 !  نباشھی راضدیشا...گھید

 با زدی رم یپس اول تو حرف بزن،منم م...باشھ: راند،گفتی خانھ ام مابانی بھ سمت خکھی حالدر
 دیزودتر با! کاراھی دنبال بقمی افتیجور کھ شد،م. با مادرتم حرف بزنمدیبا.مادرم حرف بزنم

 وقت ھی. در خونھ ماادی بھیممکنھ احضار... افتادهانی بھ جری حاجتی کھ شکای دونیم،میبجنب
 ! االنم آرامش قبل از طوفانھ...زهی ری بھ ھم میزی ھمھ چوبارهد

چون ... نبودکی بود،آنقدر ھا ھم وصال نزددای کھ پنطوریا...می داشتشی در پی ای راه طوالنچھ
 گفت قسمت کھ ی مشھیمادر ھم! دیای نشی پیگری و موضوع دزندندایمعلوم نبود،خانواده ھا سنگ ن

 تد افی گره می شود،اما اگر نباشد،خود بھ خود در کاری مفی تند و تند پشت ھم ردزیباشد ھمھ چ
 . خوردی بھ ھم مزیو ھمھ چ

 م؟یماه عسل کجا بر: ترمز زدی فکرھا بودم کھ رونیدر ھم 
  
 

 .می موندشی عروسیماه عسل؟ھنوز تو! ی ھستییزایفکر چھ چ: ام گرفتخنده
  



 468 

 ی کھ نمینطوریھم. خوادی میزیباالخره اونم برنامھ ر:دی درخشی کرد و جور خاصریی تغنگاھش
 ! خوادی می ماه عسل درست و حسابھیمن دلم ...شھ

 م؟ی بری دوست دار؟کجاینگفت:دی شوم کھ انگشتانم را چسبادهی پنی از ماشخواستم
 االن کھ خرجت دمیمن کھ نفھم!  ماه عسلی گی طرفم مھی ،ازیول ندار پی گی جا مھی:گفتم 
 م؟ی بری چی برااده،مسافرتیز
 ی برایاما دوندگ! دونمیتو رو نم! من ماه عسل الزم دارم: کردکی نزدشیانگشتانم را بھ لبھا 

 برم یی تنھادینکنھ با!  دارماجی استراحت جانانھ احتھی کنھ،من بھ یمراسم،آدمو خستھ م
 مسافرت؟ھان؟

  خوب؟میکجا بر:دلھره بھ جانم افتاد 
 ! نپرسیچی ھگھید... گمی کھ من مییھمونجا:دیدستم را بوس 
 ...خداحافظ...من برم...باشھ دامون جان: را فشار دادمنی ماشرهیدستگ 
 ھمھ محبت خرج من نی ایخستھ نش! میدی ازت شنزی کلمھ محبت آمھی و مینمرد:دندیچشمانش خند 

 !یکرد
 ...دوستت دارم: با انگشت نوشتمشی بخار کرده بود،رونشی ماششھیش 
 .دمی پررونی بنیو بعد از ماش 
بعد حرکت کرد و . زنندی عروس منی ماشی کھ برای تندتمی بوق زد با رمی براجانیچند بار با ھ 

 .دور شد
 انداختم و دیکل. شدی می سرد پر و خالی از ھوامی ھاھی رفت و ری منیی باال و پاجانی ام از ھنھیس 

 . شدمیوارد الب
  

فقط بغض . نکردیمخالفت. برمیاثاث را ھم م. خواھم از آن خانھ برومی مادر خبر دادم کھ مبھ
دختر تو کھ ...شنی مال ده پونزده سال پلیاون وسا.دمی خریدوست داشتم خودم برات جاھاز م:کرد

 ؟ی کنی رو ساده و سبک برگزار می ھمھ چ؟چرای کنی میورنطی ایچرا دار! یستی نوهیب
 
  

 یم!ستمی نیمن اصال راض...ی تا برام جاھاز بخری پول قرض کنی از حاجدیخوب شما با:گفتم
 ... کھ شوھرت رو دوست ندارمیدون

 
  

چرا ... شمی تو نمفیمن حر!  کھ ھستی کھ االن توش ھستی خونھ انیپول رھن ا:دی لرزشیصدا
  ارزشم؟ی بنقدری زود؟من برات انقدریا

 
  

 خوام برم دنبال یحاال منم م. اما شما راھت از من جدا شدمی کردی میما با ھم زندگ...مامان:گفتم
 ی گھ قلم پاشو میم...شوھرت مخالفھ! ی خواستگارادی دامون بی ذارینم... خودمیزندگ

 ی وسط چنیمن ا...ی اونیلھ روخودتم دنبا.. کردهتیبا رادمان دعوا کرده و ازش شکا...شکونھ
 !  کنم مادر منی خوام زندگینم؟مکار ک
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 بھ شھیھم! چوقتیھ! برام کم نذاشتھ...مھیھمھ دلخوش.دوستش دارم...شوھرمھ: کردنی فنیف
 !  بار بھم زور نگفتھھی.دمی حرف بلند ازش نشنھی...دلمھ

 
 
تو رو برد از من جدا ... کنھرونی کرد از خونھ منو بی کارھیزور نگفتھ؟: اعتراض گفتمبا

 ست؟ی زور ننایا...کرد
 
  

 خواست تو یرضا م... کنھیموضوع تو فرق م!  پشت سرش نگوینطوریا: را باال بردشیصدا
 ... کھ نصف پول رھن اون خونھ رو اون دادهیدید...رو درست اداره کنھ

 
  

  باشم؟ونی بھش مددی من با؟چرایاما آخھ چرا گذاشت... دونمیم: شدمناراحت
 
  

حاالم پول ...ادی مقدار ازون پول تو حساب خودت باشھ کھ بھ کارت بھی خواستم یم: گفتنیغمگ
 خونھ اون پسره کھ ی بری خوای گداھا منی عینطوریا...رھن خونھ رو بردار برو جاھاز بخر

 پس فردا خانواده ش پشت سرت حرف بزنن؟
 
  

 خونھ لیدامون از من وسا!ی خواد تو تو عقد من باشیمن دلم م... خوام مامانیمن جاھاز نم:گفتم
 ینھ م.منم خستھ شدم... خستھ شدهیاز آوارگ. با ھممی سقف باشھی ری خواد زیدلش م... خوادینم

 ونچ... تونم از دامون دور باشمی مم،نھی حاجنی دری کنم چون زی زندگیتونم تو اون خونھ مجرد
 ی کھ ھست بدتر مینی بشھ،وضع از ای کشتی و شکاتیاگھ شکا!  بشھی خواد چی مستیمعلوم ن

 .شھ
 
  

!  دونمینم...اما بھ من گفت تو کارت نباشھ...یلیخ... بھش گفتم نکنیلیخ: آوردنیی را پاشیصدا
 نھیواسھ ھم.می ھم با ھم داشتن از قدی اگھی خرده حساب دھی...ستی خونھ ننی فقط مسالھ انکھیمثل ا
 یفقط م... گھ از کاراشی نمیزیبھ من کھ چ.ستی نمیکم پول. پولشی کنھ روی می پافشارنقدریکھ ا

 ! دونم واالینم...شھیاعصابت خرد م... نکنزای چنجوریذھنتو خراب ا! گھ تو نگران نباش
 
  

 کار بھ کار شوھرت ی بھ من چھ؟اختالفش با رادمان بھ ما دو تا چھ؟اصال شما چنایخوب ا:گفتم
 ؟یدار

 
  

 یھر چ...ھمھ جا باھامھ! غمخوارمھ! پشتمھ!ستیاون فقط شوھرم ن!  شوھری گیخودت م:گفت
 پسره رو راه نی حرفش حرف بزنم و ای رویاونوقت من چطور... حاضرهی اقھی خوام دو دقیم

  کنم؟یبدم و نافرمان
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  خواد بشھیم... پسره اسم دارهنیا!  آدم ولگردهھی پسره کھ انگار نی ای گی منیھمچ:دلخور گفتم 
... 
 
  

 یاگر برات عروس...یحاالم خود دان!ستیدلم رضا ن!  منزی عزستی نیدلم راض:دی را برحرفم
 !نظرم عوض شد!اگر نھ ھمون اثاث بستونھ... مفصلم ببرره،جاھازی گیمفصل م

 
  

  مفصل؟ی عروسی گی م،حاالی دادری بھش گشی پولیخودت بھ خاطر ب:گفتم
 
  

 بھ بعدش بھ من نجایاز!دید،کردی کردیھر کار! از اولشم معلوم بود جنم و جربزه نداره:دیغر
 افتاد،رفتم یسردردم نم... گرفتمگرنیاالن م! من زورامو زدم و حرصامو خوردم...ستیمربوط ن

 التی مرضم گرفتم خگھید!بھ خاطر تو! ھمھ ش بھ خاطر توئھ نھال...ھی عصبگرنی گھ میم! دکتر
 ... حوصلھ سر و کلھ زدن باھاتو ندارمگھیمن د... بکنی دوست داشتی ھر کاربرو!راحت

 
  

 ...تو رو خدا...مامان:دمینال
 
  

 با صاحبخونھ ت امی دو ھفتھ زودتر بھم بگو بیکی،ی بریھر وقتم خواست: گفتی عصبدوباره
 االن پولمونو دونمی مدیبع! ی اونجا ننشستشتریچھار پنج ماه کھ ب...میحرف بزنم،خونھ رو پس بد

 ...یٍ استخون الیشد...ی کنیھمھ ش دردسر درست م...پس بده
 
  

 . را ادامھ نداد و قطع کردحرفش
 
  

 کنم اما ھمسر ی خواستم زندگی من چھ بود کھ عاشق بودم و مریتقص. شکستشی از حرفھادلم
 ی او انتخاب ملیطابق م مدی شدم؟بای او عاشق ملی مطابق مدی بایعنی او نبود؟لی مطابق ممیانتخاب

 مگر من چھ داشتم کھ بخواھم. کار من نبودنیا!  رفتم؟نھیکردم و از نظر خودم راه را اشتباه م
 کی کھ نداشتم،مادرم ھم شده بود ھمسر ی درست و حسابی خط بزنم؟زندگمیعشق را ھم از زندگ

 و یی با چھ آرزودی باآنوقت من. من بودزی دواند و مخالف ھمھ چی کھ پشت پرده موش مگریمرد د
 !ھرگز!  نبودی زدم؟شدنی خط ممی دامون را از زندگیدیچھ ام

  
 و صاحبخانھ و مرد بنگاھدار نشستھ بودند دور یشاگرد بنگاھ.می دامون وارد بنگاه مسکن شدبا

 احوال بود چون ضی مرییسن و سالدار بود و گو.دی رسی بھ نظر میصاحبخانھ آدم موجھ.ھم
 را طمانیجوانک شرا.دامون با ھمھ دست داد و کنارم نشست. کردی اش خس خس منھی سیاندک
 ی خواستم کھ میاگر م... دارمازی اجاره ننیمن بھ ا: رفتی بار نمریگفت اما او ز  صاحبخانھیبرا

 !  رھن کاملدی بزنیگفتم آگھ
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 ستی نادتیا بھتر؟ دو تنی از ایک!  آزارن حاج آقای جوون و بنایا: بنگاھدار وارد بحث شدمرد
 داشت زده بود تمام خونھ ت رو کرده بود مثل طونی بچھ سرتق و شھی تیمستاجر قبل

 ... کن و در دجلھ اندازی میکیتو ن...ی و رنگ بزنی کنرشی دوباره تعمی شدلھ؟مجبوریطو
 
 

 بھتر نایجون خودت از! ی حاجایکوتاه ب... دھد بازابانتی در بزدیکھ ا: دنبالھ حرفش آمدجوانک
 ! بلھ بگو و خالصھی! ادی ی نمرتیگ
 
 

 ...اگھ بخوام... در آمدمیی جوراھی شھ ی اجاره منیا:دی کشششی بھ ری دستصاحبخانھ
 
 

! بتی بزن تنگ جری بذار بانک،سودشو بگریخوب پول رھنم بگ: وسط حرفشدی جوانک پردوباره
 !  بابای؟ای آریچقدر نھ و نو م...گھی دشھیھمون م

 
 

 ندارم یجناب من فعال در آمد آنچنان: تا آن لحظھ ساکت مانده بود،رو بھ صاحبخانھ گفت کھدامون
 و ی زندگی برایچ...رمی گی حقوق نمشتری تومن بھیاالن من ...کھ بخوام ھفتصد تومنشو بدم اجاره

 ...اگر نھ... خونھ رو ازتونمی ما رھن کامل کندی مونھ؟اگر قبول کنیزنم م
 
 

 بنگاه سپرده واسھ ش نی بھ ھمشھیھم!  دونھ ستھی ما ی رادمان،حاجیآقا: دادی مھلت نمجوانک
 دو تا عروس و دوماد نی ازیی؟خدایحلھ حاج! حلھادی کم راه بھی دفعھ ھم نیا...می آوردریمستاجر گ

 ؟یاری بری گی تونی آزارتر کجا میب
 
 
 و دی خونھ رو رھن کامل بدنیاگھ ا... آقا اگھدی کنیلطف م: صاحبخانھ نگاه کردمی حاج آقابھ

 ...دیریازمون اجاره نگ
 
 

 ... دم خونھ روی رھن کامل مونیلی م٤٠! ستی نیحرف: بھ من و دامون انداختی نگاھمرد
 
 

 !دی بدفی کم تخفھی: زبان باز کرددامون
 
 

 کمتر یاگھ کامل بخوا! نجای رھن انھیھم: دفتر بود،نشستی کوچکش کھ در انتھازی پشت مجوانک
 !  شھ داداش منینم
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  سر قولنامھ؟میای بیک!  کنمی جورش می جورھی: مستاصل مانده بوددامون
 
 

 پس فردا خوبھ؟: نوشتیزی کھ مقابلش بود،چی دفتری توی سورجوانک
 
 

 . برم شھرستاندیآخر ھفتھ کار دارم با... بھترهگھیھفتھ د: تکان دادی سردامون
 
 

 ...یری بگمی زود تصمدی بایواھوناگھ خ! نشد! گھینھ د: بنگاھدار گفتمرد
 
 

خونھ رو ...می گرفتممونویتصم: انداختمیبعد بھ دامون نگاھ...می کم کار دارھیما : گفتمشی بھ جامن
 ...می خوایم
 
 

 برم پول جور دیبا.نجامی رم ھمیمن کھ در نم!  حاج آقاھیقطع: زدی لبخند کمرنگدامون
 . دارمیکسر...کنم

 
 

 وقت ھیممکنھ ... دارهادی واحد خاطرخواه زنیا...پس زودتر فکراتو بکن: پر حرف گفتجوانک
 !بپره

 
 

  قرارداد؟ی خوبھ براگھی ھفتھ دکشنبھی:مرد بنگاه دار گفت.می دو از جا بلند شدھر
 
 

 . کنمیتا اون موقع حسابامو جمع و جور م! ستیبد ن: سر تکان داددامون
 
 

 را کھ نوک زبانم بود و چند روز بود ی کردم حرفیدل دل م.می آمدنروی دو ب،ھری از خداحافظبعد
 !دامون: و راحت شومزمی بررونی کردم،بیکھ بھ آن فکر م

 
 

 !بگو:دی چرخشی پاشنھ پایرو
 
 

 ؟ی آری کجا م؟ازی و جور کنونیلی چھل می خوای میچطور:گفتم. و کالفھ بودندنی غمگچشمانش
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 گم زودتر وامو جور کنھ بھ حسابم یبھ سامان م... کنمی مشی کارھی: را زدنی ماشریدزدگ
 ...زنیبر
 
 

 چقدره وامت؟: گرم و نرمی صندلی حرکت نشستم روکی را باز کردم و با نی ماشدرب
 
 

 ...ونیلیده م:دی کششی موھای ال بھ الدست
 
 
 ؟یچقدر کم دار: دادمنی ام را چینیب
 
 

 دونم ینم... دارمونیلی می سستیفعال کھ فقط ب!  دونمینم: دادھی تکی صندلی را بھ پشتسرش
 نی کار کنم تا ای چدی دونم باینم...  گل موندمیمثل چھارپا تو! کار کنمی و خرجا رو چیعروس

 ی خرجی براختنیمن پسرم اونا دور بابام ر!  سر بار منی خواھرانی لعنت بھ ایا...پولھ جور شھ
 !ی کمک مالو
 
 
  ده؟ی بھت نممی قرونھی ھی گھی دیمگھ نگفت: آرام گفتمیی صدابا
 
 

 ی مادمی امی کھ بدبخترهیانقدر فکرم درگ!  رفتھ بودادمی...آره: فرستادرونی را با فشار بنفسش
 م؟یری بگیبھ نظرت عروس...ره
 
 

 ... پول دارمی مقدارھیمن : انگشتانش گذاشتمی بردم و روکی را نزددستم
 
 

 ... خودت نگھش داریبرا...رمی گیمن از تو پول نم!  خوادینم: دستم را نوازش کردمچ
 
 

 خوبھ؟... کنمیخونھ رو من رھن م:گفتم
 
 

 ؟یعنی رتمی غی بنقدری من مردم؟ا؟مگھی گی میچ: گشاد شدندچشمانش
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 !ی ھمھ فشار و قرض لھ بشنی اری زدی داره؟تو کھ نبایچھ ربط: گفتمملتمسانھ
 
 

 ... کھ آدمی زنی مییرفھا حھی:  دوختمی را بھ لبھاچشمانش
 
 

  مگھ نھ؟ی وامت رو ھم بھ شرکت پس بددیتو با... پولو دارمنیمن ا:گفتم
 
 

 !اصرار نکن... کنمی می فکرھیخودم ! خوب باشھ: دھانش را قورت دادآب
 
 

  شھ بابتش؟ی چقدر از حقوقت کم میماھ:گفتم
 
 

 ! چھارصد تومندیشا...ھنوز جور نشده... دونمینم: باال انداختشانھ
 مطمئن شانی چون از ماندن کارمندھای خصوصیشرکتھا" معموال.بھره اش ھم باال بود 

 استعفا داد و بر فرض محال یکارمند" انای گرفتند تا اگر احی وام را باال مینبودند،بھره ھا
 . پول وام را مطالبھ کرده باشندشتری کنند،بشیداینتوانستند پ

  
 

 دارم ی پولھی بانک ی تویآخھ وقت. پولو بدمنیبذار من ا. ھم ھستگھی دیجاخر...ادهی زیلیخ:گفتم
  تونم بھت کمک کنم؟ی میفتھ؟وقتی اونجا بدهی فای آد،چرا بذارم بی نمیکھ جز سودش بھ کار

  
 کمک ی از کسادیمن عادت ندارم ز: گذاشتشی اش را کف دستھایشانی را خم کرد و پسرش

 ی بودم کار مزدمی یتو. کردمی ھم کار میی دوران دانشجویحت!  خودم بودم و خودمشھیھم.رمیبگ
 ی جاھی می ری خونھ؟خوب می برارمی از تو پول بگامیحاال ب... و اوننی ای برایکردم پروژه ا

 ان؟ھ! ارزونتر
  

ل کارت ھم تو بھ مح... مرکز شھرهنجایگھ؟ای دنتریی پانی کجا؟ازیعنی ارزونتر ی جاھی: شدمدلخور
 من ھم یھم برا!  سختھنتریی پانی ازگھید.محلش خوبھ. شمی نمتی اذادی ھم من زیستی دور نادیز

 ... تویبرا
  

 طرف درست ھیاز !  بگمی دونم چینم: قرمز شدندشی ،چشمھادی مالشی را با کف دستھاچشمانش
 محلھ ناشناس و شلوغ ول کنم و ھی ی زن جوون و خوشگلو توھیچون خودم دوست ندارم ...ی گیم

 ... خوام ازت کمک قبول کنمی طرفم نمھیاز .برم سر کار
  
 زد انگار ی حرف می جورکی.پرواز کردم انگار.دی بھم چسبیلی لفظ زن جوان و خوشگل خنیا

 . بودمنی زمی زن رونی و بھترنیباتریمن ز
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 !  بھ من نگو خوشگلیھ:دمیخند
 

 ؟یستیا؟مگھ نچر: را بھ طرفم چرخاندسرش
  

 ...خوب...اما... نباشمنکھینھ ا! نھ: و من کنان گفتممن
  

 بامزه یلیخ!  قوسدارتمینیعاشق اون ب! ینی با نمک و دلنشیلیاز نظر من تو خ:دی را فھممنظورم
 ... دونمینم... اومدی ازت خوشم نمنقدری بود،ای اگھی اگھ جور ددیشا.ست

  
 پس قبولھ؟!  خوب حااللھیخ:مور مورم شد. دلم مالش رفتفی تعرنی ااز
  

 ...رمی گی عذاب وجدان مینطوریا...بذار فکر کنم!  دونمینم:دی فرمان دست کشیرو
  

 زد؟ی ی ری میک! میمن کھ راض! گھیقبولھ د: شانھ اش گذاشتمی رودست
  

 تو خونھ نیبست بش!اونور و نوری ای بریبلند نش... گردمی رم و برمیزود م!فردا بعدازظھر:گفت
 خب؟...تا برگردم

  
 ؟ی کھ چیعنی!  ازون حرفھا بودھاگھی دنیا:گفتم

  
 بره رو مخت و ادیمادرت ب... دفعھھی بشھ و ورق برگرده یزی چھی ترسم یم: ام را لمس کردچانھ

 ... تو
  

 . از جا کنده شدنی گاز جانانھ ماشکی زد و با استارت
  

  و چھاری سفصل
  

 ی از بانک در آمده بودم،می با شادیاز وقت. دم کردمی خودم چای و برادمی کشی بھ راحتینفس
 بھ خانھ نیھر چند کھ او مرا با ماش. بدزددفمی کرده باشد و تمام پول را از کبمی تعقی کسدمیترس

 از رزودت،  را کھ مادر بھ عنوان سھم االرثم بھ من داده بودیونیلی از پنجاه مونیلیچھل م. رساند
 یاما م. مجبور شدم بھ بانک خسارت پرداخت کنمنی ھمیبرا.دمی کشرونیموعد از حسابم ب

 یحاال کھ پول. دستخوش طوفان و اتفاقات ناگوار شودھای راحتنی خواستم بھ اینم. بودمیزندگ.دیارز
دارم و در   کمک کنم تا ثابت کنم دوستشمی استفاده داشتم در بانک بھتر آن بود کھ بھ مرد زندگیب

 . کھ گرفتھ بودم،عشقم را تمام و کمال بھ او ثابت کرده بودمیمیھر چند کھ با تصم. مانمیکنارش م
  

 ی گذاشتم و چند چسب دور و برش چسباندم و بعد در کمدم جاسازیمی پولھا را در پاکت ضخچک
 بمی کھ نصیشیا درنگ از حس اسی کاناپھ دراز کردم و بی را رومی بھ دست پاھای چاوانیل.کردم

 ی و اصالح مشگاهی رفتم آرای خواست میدلم م. بودی سردیبعدازظھر زمستان.شده بود،لبخند زدم
 . ام بھتر شود و در نظر دامون جلب توجھ کنمافھیتا ق کردم
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کاش . از رنگ قرمز داشتی اھی نگاه کردم،شفاف بود و تھ مادی رقصی موانی کھ لبالب لیی چابھ
 دامون باشم بدون آنکھ ی برای توانم ھمسر خوبی بودم کھ چطور مدهی پرسیاد امروز از شنیھم

 . کنمتی و بتوانم رابطھ ام را درست ھدامیایبچھ و ترسو بھ نظر ب
  

 ! خوامی می ماه عسل درست و حسابھیمن : آن شبش افتادمی حرفھاادی بھ
  

  دارد؟ی و ناحسابیمگر حساب! گری چھ بود؟خوب ماه عسل ماه عسل است دگری دی و حسابدرست
  

 چون دیشا. اش بود اما نسبت بھ قبل کمتر شده بودیترس ھم چاشن. خاص بھ جانم افتادی دلھره اباز
 . اسمش وارد شناسنامھ ام شودی از قبل شده بودم و قرار بود،بھ زودتریمیبا دامون صم

  
 دیتازه از خر. خانھ بودیخوشبختانھ شاد. تلفن را برداشتمی را شستم و گوشوانیدم،لی را نوشیچا

 ! جانم؟بگو نھال: باز گشتھ بودیعروس
 

!  افتمی کھ دارم از پا مدمیی خونھ م دویزایانقدر دنبال خرده ر! یچیھ: گفت؟ی کنیچرا نالھ م:گفتم
 ... آماده ستلتیوسا...ی جاھاز نداردیتو خر...خوش بھ حالت!لھ لھم

  
 نو و تازه تیتو ھمھ چ... شھی داغونترم میتازه تو اثاث کش!  من ھمھ درب داغونھلیوسا:گفتم
 !خوش بھ حال تو...ست

  
 ! موندمیکاش مجرد م! چقدر ازدواج سختھ:دی دوی پنھانی شوقشی صدادر

  
 ؟ی تموم شده؟خل شدی ھمھ چگھیحاال کھ د:گفتم

  
اون ننھ ش م ! بھ اون برنخوره! رنخوره بنی مواظب باشم بھ ادیھمھ ش با! تھیپر از مسئول:گفت

 مبل از یدختر فالن!  باشھیاونطور... باشھینطوری ادیفرش با. دهیمدام ارد م...ذلھ م کرده
 ! فرستادنایتالی سفارش داده براش از ایکیدختر اون ...دهی خریھارمون

  
 خونھ گشتم با دامون کھ االن منم انقدر دنبال...گھی دنھیباالخره ھم...ی زنیچقدر غر م: گفتمکالفھ
 .می سال رھن کنھی کھ می کرددای جا رو پھیفعال !  در آوردهخچھیپام م

  
 ! عشق و حال ھایری با دامون می و داریچوندی گذره؟خوب عمھ رو پیخوش م:دیخند

  
 فھمم دارم ی کھ اصال نمدمی و انقدر ازش حرف شندمیعشق و حال؟انقدر با مامانم جنگ: گفتمدلخور

  عشق و حال؟ی گیتو م! کنمی کار میچ
  
 اد؟ی ی م؟عمھی کنی عقد میک: گفتی شور و انرژبا
  

 ... باھاش حرف بزنھییکاش دا... بھش التماس کردمیلیخ... دونمینم: کردمنالھ
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 ھست؟خرج ی خوب؟پسریبا دامون در چھ حال! تو نگران اون نباش!  زنھیم: گفتینچ
  زنھ بھت؟ی عاشقونھ میکنھ؟حرفھا

  
ھم اون . شدهی با ھم قاطیھمھ چ! چارهی خستھ ست بیلیخ! ستیبد ن...آره: بھانھ را دستم دادخودش

 ... ھم ھستی عقد و عروسیبعد کارا!  کنھ ھم منی اثاث کشدیبا
  

 م؟ی من و تو امسال ازدواج کنی کردی فکر مچیھ:دی غش غش خنددوباره
  

 کھ من شک داشتم یدی پری و اون منیانقدر با ا...ی بوددهی زاوش چسبنیتو انقدر بھ ا! نھ:گفتم
 .رهی مثل فرزاد تو رو بگیکس

  
 ! ھای اون نزنی حرفا رو جلونیا! گذشتھ ھا گذشتھ!  نھالی احمقیلیخ: زدادیفر

  
 ! کھرهی روزه در م،دویدو تا داد سر اون بدبخت بزن!  خوبلھیخ:دمیخند

  
 
 ... کردی خرجم نمنقدری خواست بره ایاگر م! اصال: حرص گفتبا
  

  ماه عسل؟ی ری میک:گفتم
 
 

 می بردیشا! بدجورچھی پی بھ ھم میھمھ چ...وگرنھ...دی تو عفتھیخدا کنھ ب...اریاسمشو ن! یوا:گفت
 ؟یتو چ...یدوب

 
 

 !بھم گفتھ ازش نپرسم!  دونمینم:گفتم
 
 
 !اره؟یبال مال سرت ن! اوه اوه: زدغیج
 
 

 ...خودش گفتھ...گھی شھ شوھرم دی؟مییچھ بال: دوباره بھ جانم افتاددلھره
 
 

  گفتھ؟یچ:دی پرسبالفاصلھ
 
 

 ماه عسل مگھ خوب و بد داره؟: و من کنان گفتممن
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 ؟یچ: زدغی جیشاد
 
 

  افتھ؟ی نمی عادی افتھ کھ تو روزای میاصال تو ماه عسل مگھ چھ اتفاق:گفتم
 
 

 ؟ی زنی می خودتو بھ خنگای ی خنگنقدری اییخدا! نھال: زدغی سرم جدوباره
 
 

  رو بدونم؟یاما آخھ مگھ چند دفعھ شوھر کردم کھ ھمھ چ!  دونمیم:گفتم
 
 

 کھ ینطوریا... باشھی داره کھ چھ جوریاما بستگ!  افتھی می اتفاقاتھی...ی دونیخودت کھ م:گفت
 ! بھش برنخورهی مواظب باشدی بایلیخ! دارنفیتشر! خی رمانتیلی خشونی گن ایآقاتون م

 
 

 ؟ی کھ چیعنی!  مواظب من باشھدیاونم با:گفتم
 کرده ی بھ تو ھم حالیی جوراھیاما ! اون کھ ھست:د،گفتی جوی را پشت تلفن میزی کھ چیدر حال 

مخشو لھ ... دم گوشش حرف نزنادیآروم باش و ز!  ھایاری در نیشوت باز!یکھ حواستو جمع کن
 !نکن

 
 

 نقدری ایعنی... آروممشھیخوب من ھم... دارهی آدم ترس برش می زنی حرف می جورھی:گفتم
 مھمھ؟

 
 

 ست؟ی تو مھم نی برایعنی: دھانش را قورت داداتیمحتو
 
 

 ...ھی جورھی،ی گی کھ تو مینطوریاما ا...ھست:گفتم
 
 

 و حالمو گرفت اون دفعھ اما دوست ندارم ستمی نکی تو چکی چادی با دامون زنکھیبا ا! نیبب:گفت
 !دفعھ اول بگرخھ

 
 

  کار کنم براش؟ی چدیمن با... گرخھیاون نم!ی شادی مسخره ایلیخ:دمیخند
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غرغر نکن . رفتار کنیدی لھیمثل ... رو کنار بذاری و لوس بازیبچھ باز! یچیھ:دی غش خندغش
 !سرش

 
 

 ... درکم کنھدیبا!قبلش شوھر کھ نداشتم... منم آدمم؟خوبی چیعنی: کردماعتراض
 
 

 ھیفقط !تو نگران اون نباش!  ھمھ شون کارکشتھ نایگور بھ گور!  کننیمردا خوب درک م:گفت
خاطره ش تا چند سال بعد ھم ... مھمھنیچون تو رابطھ اول ا... نکن در بره و ناراحت بشھیکار

شوھر ! یکی نیمخصوصا ا!مرده شورشونو ببره! اه!!!  حساسی دونیمردا ھم کھ م!  مونھیم
 !تو
 
 

 ! باشمی مواظب ھمھ چدیھمھ ش با...چقدر سختھ:گفتم
 
 

 حی برو تو نت سرچ کن،توضنیبب! ی زنی تو بگو غر متھی گم پرمسئولی م؟منیدیکجاشو د:گفت
 ! تونم برات از پشت تلفن بگمیمن نم...داده

 
 

 ... شھی اون گوشھ اتاق افتاده روشنم نموترمیکامپ...من کھ نت ندارم: گفتمدیناام
 
 

 مھمشو یجاھا! ی دم بخونی مرمی گی منتی کنم،پریمن برات سرچ م: دھانش را قورت داداب
 خوب؟... کنمی متی الیھا
 
 

 ! بھ خدای؟خلی کنی می چتی التیھا...ی شادی اوونھیتو د: زدمقھقھھ
 
 

.  کنمبری الاقل برات وای نداربرمی واھی... تو رو آموزش بدمگھیمونده د! زھرمار: گفتیحرص
 ! عوض کن تورو خداتوی آشغالیاون گوش...ری بگایفردا ب

 
 

 .شتی آم پیفردا م...باشھ:گفتم
 
 

 زی می کھ رولمی زنگ موبایھمان لحظھ با صدا. دلھره بھ جانم افتاد و قلبم بھ تپش افتاددوباره
 ؟ییبلھ دامون؟کجا:دمیافتاده بود،از جا پر
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 گھ؟ی دیخونھ ا...زدیتو راه :ی گوشی تودیچی پی مباد
 
 

 ؟ی رسی میک...آره_ 
 
 

 ؟ی ری کھ نمییجا...تازه راه افتادم_ 
 
 

 ...یھم با شاد... حرف بزنممییھم با دا...میی خونھ دارمیفردا م! چرا_ 
 
 

 ؟ی شھ نرینم_ 
 
 
 چرا نرم؟_
 
 
 ... شمینگران م_
 
 
 ؟ی چیبرا_
 
 
 ؟ی کار داری چیبا شاد...ولش کن! یچیھ... وقتھی...ستمیمن کھ اونجا ن_
 
 
 ... شھ نرمینم... کار مھم دارمھی: شدمی داشتم کالفھ مگرید
 
 

 خب؟.مواظب باش...فقط با آژانس برو!  خوبلھیخ: کردمکث
 
 
  تو؟ی شدینطوریدامون؟چرا ا_
 
 
 ... ترسمیم... بشھ و از دستت بدمیزی چھی وقت ھی ترسم یم... ترسمیم!  دونمینم_
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 کن شونیراض...سالم منو بھ ھمھ برسون...مواظب خودت باش... راحت باشھالتیخ...شھینم_
 ...انیب
 
 

 .دلم از حاال برات تنگ شده...دوستت دارم!  کنمی میسع: باد قطع شدیصدا
 
 

 ...نطوریمنم ھم:دی پوستم دوری زینیری شحس
 
 
 ...عاشقتم_
 
 
 ...منم_
 
 
 !دلم برات تنگھ درخت من_
 
 
 ...منم_
 
 
تو بغلم ...دوست دارم االن: دادرونشینفس گرفت و دوباره ب... خوادیدلم م...ستیحالم خوب ن_

 ...یباش
 
 

 . انگارنیی پاختی رمی شانھ ھای از رویزیاما صورتم داغ شد و چ. نگفتمیزی و چدمی خندینخود
  
 
 

 . گذاشتمزی می را رولمی بوق اشغال کھ آمد بھ خودم آمدم و موبایصدا
 

 دانم چرا ینم.فرزاد ھم مھمان بود آنجا. خوشمزه و چرب بودشھی مثل ھمیی فسنجان زنداخورش
 ھم سرد ی کرد و کمی آداب رفتار می مبادیلی بود و خیچون آدم کم حرف.آنقدر مقابلش معذب بودم

 بود ی خوش و اھل شوخی کھ آنقدر الکیشاد.با او راحت باشم توانم ی کردم نمیبود،حس م
 نی کند؟حاال کھ عقد کرده بودند،ای سقف زندگکی ری زی مردنیتوانست با چن یچطور م
 کمرنگ از یجمالت کوتاه و لبخندھا. امدی بھ چشم مشتری او پررنگتر شده بود و بتیخصوص
 ی رد و بدل می من و شادنی کھ بییحرفھا وقتھا ھم بھ یبعض. اش بودندی بارز رفتاراتیخصوص

 ینم... ھمدیشا!  بودھانھی بھ نظرش احمقانھ و سفمانی حرفھادیاش. زدی میشد،پوزخند کمرنگ
 بھ اندازه و بھ یتوجھش بھ شاد.دی رسی بھ نظر منی سنگیادی بود اما زیخالصھ مرد موقر...دانم



 482 

انگار فرزاد بعد !  گرفت قطعای کرد،جواب نمی از کوپنش مشتری دو سوال بیاگر شاد.قاعده بود
 . زدی می بھ سردیشده بود و رفتارش اندک ری ،گوشھ گیاز عقد و نامزد

  
 تمام شد،با من سرد زی خرش از پل گذشت و ھمھ چی دامون ھم وقتنکھیاز ا.دی لحظھ دلم لرزکی

وستم نداشتھ باشد و محبت  آنقدر دگری دنکھیاز ا.دمی تفاوت باشد،ترسیرفتار کند و نسبت بھ من ب
 بعد ھا ھمھ مردیعنی. کھ نداشتمی و خانواده ایی تنھاای دنکی ماندم و یآنوقت من م.نکند،تلخ شدم

 شدند؟ھمھ آن شور و ی تفاوت می کردند و نسبت بھ نامزدشان،سرد و بی مرییاز عقد آنقدر تغ
 افتاده ی اتفاقنشانیمگر ب!ی شد؟راستی کرد و تمام می فروکش مکبارهی بعد از عقد بھ جانیھ

 دختر ھ لو رفتھ باشد چھ؟خدا رحم کند بی مسالھ باشد و شادنی ای فرزاد برایاگر سرد! نھیبود؟وا
 ! منییدا
  

 نمیا:  و مقابل فرزاد گذاشتدی چیشدستی را پوست کند و آن را پره پره و مدلدار در پی پرتقالیشاد
 !سھم فرزاد

  
 ...دستت در نکنھ:رداشت بی زد و پره ای لبخندفرزاد

  
  فرزاد جان؟ی خوری نموهیشما چرا م: را گرداندی چاینی سسشی خی با دستھاییزندا

  
 . برام پوست کندهیشاد! ناھایا! خوردم مامان جان: را برداشتشی فنجان چافرزاد

  
 ھفت د؟ھمونی رو چھ کار کردیچھ خبرا؟سالن و عروس: و مقابل دامادش نشستدی از راه رسییدا

 اسفند افتاد ؟
  

 . کشھیطول م...ادنی زداشی گفت خری میشاد...با اجازه شما: را تکان دادسرش
  

 می جمع و جور کنمی رسیتا اون موقع م:دی کشی بھ راحتیاو ھم نفس. کردمی بھ شادی معنادارنگاه
 ...زمیعز

  
 ی شرکت خدماتنیبا ا برم دیبا... کنمیمن زودتر رفع زحمت م: پکر شده بود انگاریی داداماد

 ...زودتر قرارداد ببندم تا جاشون پر نشده
  

 م؟یدی کھ با ھم دی آخری جاگھ؟ھمونیھمون شد د: شدرهی تی شادی عسلچشمان
  

  نھ؟گھی بود برات دیاوک...آره: سر تکان دادفرازد
  

 ...ھمونو رزرو کن...خوب بود: از جا برخاست و مقابلش قرار گرفتیشاد
  

 ی خجالت میی و زندایی دانم فرزاد از دای نمیموقع خداحافظ. تا کنار درب خانھ با او رفتبعد
 را فشرد و بھ سرعت از خانھ خارج ی احساس بود،چون فقط دست شادیب"  اصوالنکھی اای دیکش
 .شد
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  پسره؟نیچش بود ا:دی پرسییدا. دلخور بود،معلوم بودی کمیشاد

  
 ی ھم غش و ضعف می روز براھی!  دو تانی آرم از کار این سر در نمم:  شانھ باال انداختییزندا
 !منم موندم تو کارشون... دنی روز بھ ھم چنگ و دندون نشون مھیکنن،

  
 ! ستیمھم ن...شھیخوب م:دی را پوششی روفرشھایشاد

 
 ! باالمیبر: بھ من اشاره کردبعد

  
  شده؟یچ: دنبالش از پلھ ھا باال رفتمبھ
  

 با ھم دعواتون شده؟: مبل اتاقش نشستمی تختش انداخت و من ھم روی را روخودش
  
  سگ شده؟نکھی ا؟واسھی پرسیچرا م! نھ بابا: گفتالی خیب
  

 ...سرده انگار...خھی...ھی جورھیآخھ :گفتم
  

ماشاال ...خوب البد مال ھمون مسالھ ست: را بھ پشت آن وصل کردمی سکی تاپش را باز کرد و لپ
 !  ھم از آدم توقع دارنی پسرا تو دوران نامزدنیا

 
 ! ستی شرع کھ نریغ...خوب شوھرتھ بدبخت: گفتم

 
 ... کنھی می داره تالفنمی دم ایمن بھش راه نم! گفتم کھ دکتره گفت غدقنھ فعال!  دونمیم: دی کشآه
  

 ست؟ی نی انھی نکنھ؟کدایادامھ پ:گفتم
  

 یاما چ...ھی انھی کی کمھی! چرا: آمدندرونی بی چوبزی کوچک گوشھ متنری ورق کاغذ از پرچند
 ... کنھی می خونھ و فضولیکار کنم؟اون مادره ھم مدام داره تو گوشش م

  
 ؟ی کار کنی چی خوایاالن م:گفتم

  
 ...یتا اون موقع شده سھ ماه و خرده ا...گھی کنم دی صبر میتا عروس! یچیھ: کرد و گفتیپوف

  
 نان؟یا: بھ ورقھا کردماشاره

  
ھر کجا اشکال ...رمی برات چاپ بگروزیوقت نکردم د!  بخونایب...آره: را بھ طرفم گرفتآنھا

 .دی ازم بپرس و بعد ھرھر خندیداشت
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 ش ھیاما بق!  دونستمی رو کھ نوشتھ مییناینصف ا: بھ ورقھا انداختم و دو صفحھ را خواندمینگاھ
 !رو نھ

 شم ھیبق! کالیبار: کرد،گفتیل لباس عروس تماشا م چند مدوترشی صفحھ کامپی روکھیدر حال 
!  خوادی می طرف ازت چی بدوندیفقط با!ستیانقدرام سخت ن...ی فھمیاد،می بشی پانشیتو جر

 ی مثل حرف زدن مشکالت رو حل نمیچیھ!نیھم...ی راحتتری چطوری بھش بگدیخودتم با
 بھش ی رو کھ داری ھر حسد،توی مذاکره کنی قبلش با ھم درست و حسابدیبا!  خوبھیلیخ...کنھ
 ھم یمثل دو تا آدم عاقل رو بھ رو... رو بذاره کناری بازوونھی مالحظھ کنھ وددیاون با...بگو
 درست شد؟... مسالھ ھم مھمھنیباالخره ا...دی و سنگاتون رو وا بکندی و حرفھاتون رو بزندینیبش

  
 
 
 
 

 .دمیو بعد گونھ اش را بوس!  جونمی شادیمرس...آره: را تکان دادمسرم
  
 ؟یینجای دونھ تو ایدامون کجاست؟م: دو انگشتش فشردی ام را محکم الینیب
  

 ... عقدادی کنھ بی مادرشو راضنکھی ای برازدی تنگ شده رفتھ یلیدلم براش خ... دونھیم:گفتم
  
 چی روزا ھنی؟اینی بیم...می داری بدبختھیھر کدوممون !ی چریمن گ!ی ھستی چریتو گ:دی کشآه

 باشن تو مشکل ی اگر اونا راضھی... خانواده ھا با ھم مشکل دارنای! ستی نقص نی بیازدواج
  بشھ؟ی خواد چیآخرش م!یدار

  
 ... حرف بزنمیی من با دانیی پامی برایب:گفتم

  
 ...زودتر بھش بگو... بره مغازهخوادی میعصر...میبر: را آھستھ تکان دادسرش

  
انگار دوست نداشت . ھدفی کرد بی و رو مریخاک باغچھ را ز. خانھ مشغول بوداطی در حییدا
 کرد و دانھ دانھ ی نشستھ بود پشت اپن و انارھا را باز مییچون زندا. دمخور باشدیی با زنداادیز
  باال؟ی آی لحظھ مھی؟ییدا: را صدا زدمییدرب تراس را باز کردم و دا. ظرفی توختی ریم
  

 ...امی ی مگھی بھ ربع دھی: بزرگش را در آوردی دستکشھاییدا
  

 . حرفی نشستم بی تراس را بستم و کنار شاددرب
  

 .جواب دادم.مادر بود: زنگ خوردلمیموابا
  
  دوباره؟ابونی تو کوچھ خی چرا؟با اون پسره راه افتادیستیخونھ ن_
  
 ! ستیدامون ن... امییخونھ دا_
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 ...ار راه رفت دختر؟دلم ھزیچرا بھ من خبر نداد_
  

 ندارم اما ی با تو کارگری کارت و من دی گفت برو پی دانم چرا ھر بار مینم... نگرانم بودھنوز
 ھای زودنی توانست بھ ای نمدیشا. کردی ممی جنی کرد و مرا سی عمل مشیدوباره برعکس گفتھ ھا

  کھ چمدانش را بست ویدرست مثل ھمان روز... آسان نبودشی دل کندن برادیشا!  شودالمی خیب
 ... من ھم دل کندن سخت بود امای آن روز برادیشا. رفتشھی ھمی خانھ مان برااز
  
 ...یھنوز برات مھمھ مامان؟فکر کردم ولم کرد_
  
 با من تتی مسئولگھید! نی برو ور دل شوھرت بست بشیعقد کھ کرد...ی ،دختر منیتا عقد نکرد_
 !با اونھ!ستین
  

 ! رویبده من گوش: شستی مییدر دستشو را شی دستھاییدا
  
 

 نی چرا با اھ؟توی چانی نرگس؟جریچطور: کردیبا مادر احوالپرس. را بھ طرفش گرفتمیگوش
 ؟یدختر مخالف

  
 . آرام بھ داخل اتاق خوابشان رفت و درب را بستبعد

  
 ی بھ گوش نمیی اما صدااورمی را در بشانی حرفھای کردم تا تھ و توزیگوش ت. دلم نبودی تودل
 . مبل خودم را مچالھ کردمیرو.دیرس

  
 ... در چھ حالھنی زنگ بھش بزن ببھی: بھ شانھ ام زدیشاد

  
 وقت ھی... ترسم زنگ بزنم اون وسط دعوا و کل کل باشھیم...ارهی رو بی گوشییبذار دا:دمی کشآه

 ...نتونھ حرف بزنھ
  

 یبدون خانواده کھ نم...گھی کنھ دی کار می چی بدوندیباالخره با! باشھ: را روشن کردونیزیتلو
 ...شھ

  
خواھر شوھرم بود اما اصال ... بودهی زن خوبشھینرگس ھم: کردی را گوش ممانی صحبتھاییزندا
 ی اومدای تو بھ دنی اما وقتمی با ھم داشتی مشکالتھیالبتھ اولش ... خواھر شوھر رفتار نکردھیمثل 

 تو ھ کنھ؟البتی کارا رو منی فھمم چرا ایاما حاال نم... رفتنی کوچک ھم از بلینھال،اون مسا
 کنھ و با ازدواجت مخالفھ؟بھ ی تو رو محدود منقدری دونم چرا اینم..  نکردهی تو کوتاھتیترب

  کنھ؟ی مرشینظرت چرا؟شوھرش ت
  

پدر ھمھ ! دوئونھیانقدر موش م...قشنگ مشخصھ!  مامانیپس چ: کنترل ماھواره را برداشتیشاد
 ! بمونھیستی کنھ کھ تو رودربای منشیی پانھ،باالی چیالبد چپ و راست بھ عمھ م...رو در آورده
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 ی جلودیآخھ چرا؟چرا آدم با!  بابایا: مقابلمانزی می دان شده را ھل داد روی کاسھ انارھاییزندا

 ی دوره و زمونھ کھ آمار ازدواج کمتر از طالقھ؟وقتنی تو اره؟اونمیوصلت دو تا دختر و پسرو بگ
  انقدر سنگ انداخت؟دی مثل ھمھ،چرا باطشونمیدو نفر ھمو دوست دارن،شرا

  
 تی از پدر دامون شکایحاج: احمقانھ ھجوم آوردندی شد و فکرھالی مساری دوباره درگذھنم
 ھی گھ یبعد مامانم م...وره خی گھ داره پولمو میم.دنی کھ خریکیبھ خاطر اون خونھ شر...کرده

 خواد منو بھ اونا بده تا ی نمنی ھمیبرا...ھی گھ چی کسم نمچی ھم از قبل داشتن،بھ ھیخرده حساب
 ...رهی بگالشونوح
  

 ی مینطوری کھ داره ایلیآدم با تنھا فام!  بابایا: خشک کردی را با دستمال کاغذشی دستھاییزندا
 ست؟ی براش مھم نیعنیکنھ؟

  
 از شتری پول براش بنمیا! گھی دننی ھمی منزویآدما: گفتدی دستش را در ھوا چرخاند و القیشاد
 !دهیمدل جد... مھمھلیفام

  
 بوده؟چرا یکی شھی دونم چرا حرفش ھمینم!  نھالشھی نمیراض: آمدرونی از اتاق خواب بییدا
 ...  تعجبھی کنھ برام جای می پافشارنقدریا

 
  آم؟واقعا؟ی گھ نمی میعنی:دمی جا پراز
  

 ازیکمک ن... زنمی باھاش حرف مگھی بار دھیحاال :  ظرفی توختی خودش انار ری براییدا
  کارھا؟ی برانیندار

  
 ی اون حرف خودشو مگمی میمن ھر چ...ییدستت درد نکنھ دا: در چشمانم جمع شداشک

  کار کنم؟ی چدی دونم باینم... شدمتی اذیلیخ...زنھ
  

 بتی نصنایدوست داره تو بھتر...باالخره اونم مادره... ندارهیبیع: نشستکمی آمد و نزدییزندا
 ...دهیزحمتتو کش.بشھ

  
 ... باشھشی خواد حرفش پی مشھیھم... کنھی می دنده گھی شھیاما ھم...یی دونم زندایم:گفتم

  
بعد با ...  زنھیممحمود بازم باھاش حرف ...شھیدرست م...زمی نکن عزھیگر:دی را مالمی ھاشانھ

 ارمشی یم...دوارمیام: داد بھ مبلھی انداخت و تکشی پای را روشی پاییدا. اشاره زدییسر بھ دا
 سر باال ن؟ی رفتشیازما!  بھ من بگوی خواستیزی و چی داشتیدر ھر صورت کار...نھال
 ! نھوزھن:دادم

  
 باشھ کھ الزم باشھ یزی چی کمخونای ی ناھماھنگھی وقت ھیممکنھ ...نیزودتر بر:دی کشیقی عمآه

 مشکل گھی مشخص بشھ و دتونیزودتر برو تا سالمت...دی تا ھماھنگ بشدیقرص مصرف کن
 ...دی نداشتھ باشینطوریا
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 احتمالش یلیخ!  در صدهکی ی گی کھ شما میاون! نترسونش! الی خیب! بابا: معترض شدیشاد
 ...ھیلی فامی مال ازدواجاشتریب...کمھ

  
 شیاما انقدر ذھنم شلوغ بود کھ گنجا!  الم شده بودگری مسالھ دکی اھو،ی ھمھ ھنی اانی ھم مباز

 نیتری فرعگریآن د... کنمم،فکری داشتھ باشی موضوع کھ ممکن است مشکل خوننینداشتم بھ ا
 ! در ھزارکی ھم دی شاای در صد کی یمسالھ بود و بھ قول شاد

  
 

  و پنجی سفصل
  

 کھ ی صندلیرو.انگشتانم را در دست گرفت و لبخند زد.ده تازه شروع شده بود خانوامی تنظکالس
 ...خوب گوش کن!  توئھی برانایا! من کھ بلدم: کردم،زمزمھینشست

  
  بھ من؟ی چسبیچقدر م! زشتھ...نیبرو اونورتر بش! یی پررویلیخ:دمی خندشرمزده

  
 ی کنم،راست می پاس مستی واحدو با نمره بنی گم من ای میوقت! تھیخوب واقع:دی کشیقی عمنفس

!  ولش کنیچیھ... وقتھیبا خودم گفتم نکنھ ... مردم و زنده شدمادی خونم بشیتا جواب ازما! گم
 ...حاال کھ نشده

  
  بھمون؟دهی می رو کدیکل...ی گیچقدر م! باشھ حاال:گفتم

  
تو ... زنمیروز و فردا بھش زنگ م امنیم،ھمیقولنامھ کرد...میقراردادو کھ بست: باال انداختشانھ
 ؟ی حاضری اثاث کشیبرا

  
 ... خوادی کار میفقط چند روز... ندارهیکار: را تکان دادمسرم

  
 جوان را بھ ی کھ در سمت راست کالس قرار داشت،ھمھ زوجھایزی کھ پشت می دکترخانم

 د؟یھمھ آماده ا...زی عزیخوب زوجھا:سکوت فراخواند
  

 ! بعلھ: مردھا باال رفتیصدا
 
 یپھای ھا و تافھی گفت و دخترھا با قی میزیھر کس چ. خنده شان کشدار شدکی بعد شلو

 .دندی خندی مشانی کنار دست نامزدھازی رزیجورواجور ر
  

 . کردحی را روشن کرد و شروع بھ توضی دی دکتر ال سخانم
  

 رو کھ نایا...ھی اگھی دزی موضوع چاصل! ھی چقدر مبتدنیا: گوشم آوردکی سرش را نزددامون
 ...ی دی و کتاب و سلمی ھمھ فنیاونم با ا... دوننیھمھ م
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 ! سیھ: زدمشی آرنجم بھ بازوبا
 

 دن،خودمو آماده کرده بودم،خوب درسمو از ی مادی یدی جدیزیمن فکر کردم چ: پچ پچ کرددوباره
 .حفظ کنم

  
 ! ساکت!دامون:دمی کوبشی بار بھ پھلونیا

 
 ی مشکی کھ پالتوییآقا: را در آوردنکشی را بھ طرف ما چرخاند و عشی دکتر روخانم
اگھ مورد : کردیاما زن فقط بھ دامون نگاه م...دو سھ نفر ھمراه دامون سر برگرداندند...یدیپوش

 ! آقادینظم جلسھ رو بھ ھم نزن....می ما ھم بخنددیی ھست بفرمایخنده دار
  

 بود کھ حل ی مشکل خانوادگھی...دییشما بفرما:خنده اش را فرو خورد و دی را گزشی لبھادامون
 ...شد

  
 .دی خنده چند نفر بھ گوش رسیصدا

  
 . زدشی چشمھای را رونکشی دکتر دوباره رشتھ کالم را بھ دست گرفت و عخانم

  
 لی در مورد مسای راھکار و آگاھنیخانم دکتر چند. رفتند و دخترھا ماندندرونی از آن پسرھا ببعد

 .  ارائھ داد و بعد کالس را تمام کردییزناشو
 
 . دادندی گوش می ھم ساکت و جدھی و بقدندی خندی دو نفر از دخترھا میکی
 
  

  بذارم؟ی برات جبرانای؟ی گرفتادیخوب : گوشم گفتری دامون زم،دوبارهی رفترونی کالس کھ باز
 
  

 !ستی شنون خوب نیم... لوس نکننقدریخودتو ا! برو! برو: خنده بزنم ھمانجاری بود زکینزد
 
  

 منم راحت المیخ... تموم شھگھی برو آمپولتم بزن کھ دایب:می رفتنیی را گرفت و از پلھ ھا پامیبازو
 !شھ
 
  
تو کلھ ت عقل ! مزهیب! از دست تو:دمی نتوانستم خنده ام را کنترل کنم و ھمانجا بلند خندگری دنباریا
 ...ستین
 
  

 ! گرفتمیاگھ بود کھ تو رو نم: گفتارام
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 بازو ی را تا رونمی را در آوردم و آستمی نوبتم شد،پالتوی و وقتمیستادی اقاتی درب اتاق تزرپشت

 فرود می عضلھ بازوی رومیچون آن سوزن نازک مثل مو مستق! واکسن کزاز درد داشت.باال زدم
 .آمد
 
  

 سوزش در مقابل نیا... مادر نبودی از درد تھمتھا و حرفھاشتری درد بنی بعد فکر کردم کھ ااما
 ! بودچی کھ قلبم را شکافت،ھیسوزش

 
  

 درد داشت؟:ستادیمقابلم ا. آمدمرونی آوردم و بنیی را پانمیاست
 
  

 ... کنھی گن تا چند روزم ورم میم...آره:دمی مالی را کممیبازو
 
  

 وقت گھی ماه دھیاز امروز تا ! رهی مادتی ی شیبزرگ م...یشیخوب م: دستم را نوازش کردپشت
  با مادرت حرف بزنم؟امی بیک... عقدی محضر برامی برمیدار

 
  

 فرار شگاهی الکل و خون و ادرار آزمای تا از ھجوم بودمی کشی دستش را مکھی حالدر
 ... گردهیجمعھ بر م! ستیخونھ ن!  ھفتھنی اتھیآقا رضا مامور...پنجشنبھ ست...ایفردا ب:کنم،گفتم

  
 
 

 خوام باھاش حرف بزنم ی گم کھ می زنم میپس بھش زنگ م: را تکان داد و دنبالم روان شدسرش
 ...در مورد خودمون

 
  

جر و بحث ...یباھاش دعوا نکن!ی زد ناراحت نشیزی چیفقط اگھ حرف: دوباره افتاد بھ جانمدلھره
 ...یو بگو مگو نکن

 
  

 وانھیمگھ د!  منزینھ عز: آورد و بھ طرفم گرفترونی بکی پالستسھی را از کی اوهی اب مپاکت
 ی کھ ھمونجا بھش منھی حالت انی بدترگھی دای... کنمی می باھام کل کل کنھ،خداحافظخوادی منمیم؟بب

 خوبھ؟...گم دوست دارم تو عقدمون باشھ
 
  

 ...خدا کنھ بھ حرفات گوش بده...آره: را در پاکت آب پرتقال فرو کردمی نآرام
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 ؟ازتی گرفتادی ی کالس چنی از انمیحاال تو بگو بب...شھیدرست م: زدشی شکالتکی از کیگاز

 رم؟یامتحان بگ
 
  

  موضوع؟نی بھ ای دادری گنقدریتو چرا ا! بس کن: ام گرفتخنده
 
  

  ذاشتنیاگھ مھم نبود کھ براش کالس نم! خوب مھمھ: را زدنشی ماشریدزدگ
 

 و زبان فھی ضعاتمی من ھر چقدر ادبیلیاما خدوک...می ذاشتن تو دانشگاه کھ پاس کنی نمواحد
 .و بعد قھقھھ زد...  دمیقول م... کنمی پاس مستی با نمره بنوی بد،امیسیانگل

 
  

 ادیز...می زنیحاال بعدا در موردش حرف م: اندختمنی را در سطل آشغال داخل ماشوهی آبمپاکت
 گھ؟نھ؟ی آن دی منای ا؟مامانتیراست...االن حوصلھ ندارم

 
  

گفتم کھ چھ ... آنی و بابام نمھیمرض.ھی با دل آرا و راضادیمادرم م: و سرش را تکان داددی کشیآھ
 گفت آبرومون یم...رونی ببابام کھ گذاشت از خونھ رفت... راه انداختن سرم اون روزیدادیداد و ب

 ھم یلک. بود بزنھ تو گوشمکی؟نزدی کنی عقد می بھم نزده دارینامزد...ی بردیعتی شرشیرو پ
 یاری بیری رو بگی دختر شاکی خوای گفت میم...تی گفت بھ خاطر شکاراهیبھ حاج رضا بد و ب

 ! گنی میتو خونواده ما؟مردم چ
 
  

  شد؟ی راضیپس مادرت چطور...حق داره خب: گفتممتاسف
 
  

دل آرا ھم .ادیبھ پاش افتادم تا ب...یلیخ... التماسش کردمیلیخ: دادھی تکی صندلی را بھ پشتسرش
 دی گفتن دامون بایم. ھم پشت دل آرا بودھیراض. تو گوشش خوند و قربون صدقھ ش رفتیلیخ
  سنت غلطای رسم ھی کھ بشھ با ستی نی الکیزندگ... کنھی رو دوست داشتھ باشھ تا بتونھ زندگیکی

 ی عمر زندگھی دست و پاش ی و بکری در و پیبا شوھر ب!  خانومھ نھالیلی خھیراض.بندش زد
 ... من در اومدیاالنم پشت... نزدکیکرد و ج

 
  

 گھ؟ی گفت دی میبابات چ:گفتم
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 منو بھ ی خوای و میگفت اگھ واسھ اجازه اومد! اصال حرفمو گوش نداد: را روشن کردنیماش
 مثل چھارپا تو گل یاما وقت!  خواد بکنی دلت میبرو ھر غل! ستمی نای محضر من بیزور ببر

 !از حاال بھت گفتھ باشم پسر! ای سراغ من نیموند
 چھره اش را در یده اش کرده بود،اعضا کھ با خانوایی بود و دعواھادهی کھ شنیی حرفھایادآوری 

 داغ نی از اشی تا بدمی نپرسیزیمن ھم چ. نگفتیزی چگری و ددی کششی بھ موھایدست.ھم برده بود
  مراسمیھای دوندگی خواست برای میحاال ک...می تنھا بودی تنھانکھیمثل ا...دلش تازه نشود

   کند؟کمکمان
 

 ! را داشتم و بسییمن فقط دا! کسچی ھالبد
 
  

 از خواب بلند رید. را نداشتمی کارچی جمعھ انقدر خستھ و خواب آلود بودم کھ حوصلھ ھروز
 و م،تکی تحول زندگنی و مھمترنی خودم سوخت کھ در آستانھ بزرگتریدلم برا. ظھرکینزد.شدم

  را در آوردممیلباسھا. ذھن شلوغم را سر و سامان بخشدای ام دھد ی کس نبود تا دلدارچیھ.تنھا بودم
 ی از فکرھای را بھ دقت شستم و سرم را ماساژ دادم تا اندکمیموھا. دوش آب گرم رفتمری زو

 . اب ماندمری در حمام کز کردم و زی طوالنی مدتیبرا. باشمختھی ررونیاحمقانھ و ازار دھنده را ب
 
  

 با او تماس دمی ترسیباز م!  نھایمون توانستھ با مادرم حرف بزند  داشبی دنمی دلم نبود ببی تودل
 ام را بر ھم ییای رومھی نصفھ نیای و دندی بگویزی چدمی ترسیم.دهی چھ گفتھ و چھ شننمی ببرمیبگ

 . آمدمرونیحولھ را بھ تن کردم و ب.دی چکی ممیقطرات اب از سر و رو.زند
 
  

 الو؟:دی لرزی ممیدستھا. موقع تلفن زنگ خورد و بند دلم را پاره کردھمان
 
  

 شده؟صدات یچ:نیی پاختی ریدلم ھر. خش دار بود و خستھشینھال؟ صدا:دی دامون لرزیصدا
 ھ؟ینطوریچرا ا

 
  

 ...دمی کشگاریاز بس س: فرستادرونی را ببازدمش
 
  

 !بگو!  شدموونھی شده؟دیمگھ چ:گفتم
 
  

 عقد ادیفقط بھش گفتم ب.نذاشت حرف بزنم.مادرت تلفن رو روم قطع کرد:عد ادامھ داد کرد و بمکث
 کھ ی خواستگار بھتر از من دارھی االنشم نیتو ھم...گفت...گفت ... نکنھی انصافیب...دخترش

 ؟ینیبب  روی کسیراست گفتھ؟تو رفت! ... القباھی بھ منھ یدیاما تو چسب...پاشنھ خونھ رو از جا کنده
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 یمن چطور... می ھر روز با ھم در تماس؟مای باور کردھ؟توی چھ حرفنیا: از تعجب باز مانددھانم

 دم؟ی گفت من خواستگاره رو دنم؟مامانمی رو ببیبرم کس
 ی رفتدی زد کھ من گفتم شای حرف منانی با اطمیطور... نگفتیزی چنینھ ھمچ:سرفھ کرد 
اصال دوست ... ندارمیمن اصرار...؟اگھ ھست بھتر از من ھست براتیحاال واقعا کس! شیدید

 ! ندارم بھت زور بگم
 
 

 آس و پاس بھ چھ ی بچھ شھرستانھی! ی منو نخوادمیبا: بودنیکباره،خشمگی باال رفت بھ شیصدا
 ببو و نقدری بر سر من کھ ا؟خاکی با من ازدواج کنی باشم کھ تو بخوای خوره؟من کیدردت م

 ... نی من با ایاصال گور بابا! ساده و احمقمنقدریا! شعورمیب
 
  
 ؟فکریچرا ازم پنھان کرد!ی گفتی بھم مدی؟بای از مادرت بشنوم تو خواستگار داشتدی بانم؟منیبب

 ینطوری کردم کھ تو با من امی رو ازت قایزی ام؟من چی دست و پا چلفتنقدری فھمم؟ای من نمیکرد
 ... نھالنی؟ببیکرد

 
  

 . زدی موج مشی در صداخشم
 
  

 رم ؟ھنوز ی کنم می آدم بھتر تو رو ول مھی من بھ خاطر ی کنیتو واقعا فکر م:دمی را برحرفش
 ی نم،آژانسی دادی جواب نملتوی بودم کھ تو اون برف کھ موبای آدمنی ھمچ؟اگھیمنو نشناخت
 کھ ؟معلومھی اعتمادی بھ من بنقدری ا؟تویدیفھم!  و بگم حاضرم باھات بمونمشتی پامیگرفتم کھ ب

 مدت من نی دونستم؟تو ای و من نمی بودری تحت تاثنقدریا...یاعصابمو خرد کرد! ی کردکش
 گم؟تو ی رو دارم واسھ تو منایچرا ا...  حرفا نبودمنیمن اصال اھل ا! دست از پا خطا نکردم

 !یچیھ!  دامونی فھمی نمیچیھ
 
  

اونم از ... االن بشنومدی خبرو بانی کھ انھیاسھ ھمو! اسگلم! آره من نفھمم: اوردنیی را پاشیصدا
من گوش ! گفتن! گفتن... زننی تا لحظھ آخر نارو مایبھم گفتن دختر تھران! ؟مادرتیزبون ک

 ...من!!!نکردم
 
  

 خواستگار انگار من دوست پسر داشتم ی گی منیھمچ: آمدندنیی امان از گوشھ چشمم پای بمیاشکھا
 ... نداشتمی چند وقتھ من خواستگارنیمگھ گناھھ؟ھر چند کھ ا! و ھمزمان با دو نفر بودم

 
  

 د؟ی رفتھ بودرونی گفت با ھم بی می چھ؟مادرتیپس محمدرضا ک: زدادی فردوباره
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 نقدری داشت ایچھ لزوم... را االن مطرح کرده بودشیمادر من موضوع چند ماه پ!  منیخدا! یوا

 متی بھ قیعنی را شکرآب کند؟مگر او مادرم نبود؟نمانی بنقدری داشت ایسنگدل باشد؟چھ لزوم
  کرد؟دامون چرا باور کرده بود؟ی را خراب ممی داند،داشت زندگی صالحم را بھتر منکھیا

 
  

 جوابش را بدھم و  کنم وی را درست حالجیزی توانستم چی نمرتی بند آمد،از شدت بھت و حزبانم
 .اما نتوانستم... و االن ازدواج کردهستی در کار نیی محمدرضامیبگو

 
  

 ... برو...برو دامون!  بھ من زنگ نزنگھید! اصال ازت توقع نداشتم: گفتمفقط
 
  

 ...نیبب...نھال؟نھال؟قطع نکن: آمدی مشیصدا. تلفنی رودمی را محکم کوبیگوش
 
  

 ی و از ھم ممیدی لرزی کوچک ممی نسکیآنقدر کھ با .می شده بودفی دو شکننده و ضعھر
 بود و در ھم شکستھ دهیآن ھمھ جنگ اعصاب و دعوا با خانواده ھا روحمان را خراش...میدیپاش
 مان خراب و درب داغان ھیھر دو روح.می حرگت اضافھ را نداشتای حرف کی تحمل گرید.بود
 .بود

 
  

 تحمل نداشتم بار گرید. زدمی نشستھ بودم و زار منی زمیمن رو خورد و ی المنقطع زنگ متلفن
 ی را در شکمم جمع کرده بودم و اشک ممی و مستاصل پاھادیناام. را بر دوش بکشمیاضافھ تر

 . بودختھی اشاره بھم رکی با زیدرست در استانھ عقد ھمھ چ.ختمیر
 
  

 زنگ ی حال صدانیلرز کردم،از جا بلند شدم،در ھم. بودسی خسی شده بود و حولھ ام خسردم
 پشت آن ی انداختم کسرونی بھ بی درب نگاھی نصب شده رویاز چشم.آپارتمان بھ گوشم خورد

 ...باز کن! منم:  دامون آمدی صداھ؟یک: لرزان گفتمییبا صدا.نبود
 
  

 ؟ی بود زدیمگھ نگفتم برو؟اون حرفھا چ: زدمھی گرری زدوباره
 
  

 ... کنمیخواھش م! نھال....میبا ھم حرف بزن! باز کن... بودمیعصبان:دینال
  
 

 ...زود برو کھ...ی دلت خواست گفتیھر چ...خواھش نکن: گفتمدوباره
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 کھ ھمھ بفھمن نمی شی منجایتا صبحم کھ شده ا: در آوردکی حرفم تمام شود،سرش را نزدنگذاشت
 !وئم کھ من سمج و پرری دونیم! تویمنو راه نداد

  
 
 
 ...نمتی خوام ببی کھ نممیانقدر از دستت عصبان:دمینال
 ...ی خود دانگھید... پلھی رونمی شی منجایمن ھم... خودتھلیم:آرام گفت 
 ؟ی خوای میچ:با خشم و اشک ھمراه ھم درب را باز کردم 
  
 

 !برو تو! داد نزن تو پلھ ھا! سیھ: اش گذاشتینی بی را روانگشتش
 
  
برو لباس ... سردی ھوانی تو ای خوریسرما م: تعارف داخل شد و درب را پشت سرش بستیب

 ی خوای مشھ،دوبارهی میزی چھی ھر و بر نی ایاالن تو... منی جلونستای واینطوریبرو ا!بپوش
 .بعد تا بناگوش قرمز شد...  ویدر بر

 
  
بھ اتاقم .ودم را جمع و جور کردم ام افتاده بود، بستم و خنھی سی حولھ ام را کھ شل و ول روقھی

 ی نگاه کردم،چشمھانھیدر ا.دمیچی را در حولھ پسمی خی و موھادمی پوشیرفتم و بلوز و شلوار گرم
 ! حرفتو بزن و برو؟زودی کار داریچ: رفتمرونیب.ورم کرده بود و قرمز شده بود

 
  

 ...می بودشی آزماروزی پرنی چھ طرز حرف زدنھ؟ھمنیا:ستادی مقابل در اھمانجا
 
  

 ازم نکھی بدون ای چیبرا! یختی منو بھم رست؟اعصابی نادتی خودت یحرفھا!میخوب باش:گفتم
 ؟یدی سرم داد کشیبپرس

  
 یاز دست مادرت عصبان:دی رسی در آمده بود و صورتش خستھ بھ نظر مشیشھایر

 من ریتقص: را از آب پر کنموانمی را باز کردم تا لخچالیدرب !  بھم نزدی خوبیحرفھا...بودم
 ؟ی زود باور کننقدری ادی باھ؟تویچ
 
  

 ... بشمی ترسم دوباره عصبیم!  پرسمی ولش کن اصال نمیچیھ...تو قبل از من: آمدجلو
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 حق نداشتم خواستگار ؟منی تو چ؟ھان؟قبلیقبل تو چ:شی چشمھای و زل زدم توستادمی امقابلش
 ... چقدر! ی خودخواھقدر؟چیداشتھ باشم؟مگھ تو نامزد نداشت

 
  
 ...برو...برو: بعد اشک آمد بھ چشممو
 
  
 . اپن گذاشتی اب را از دستم گرفت و رووانیل

 
  

 .ستمیخودخواه ن! حسود! خوب حسودم... نداشتمیمن منظور: را گرفتمیبازوھا
 
  

 ...یاعصابمو خرد کرد...ولم کن! یھست:گفتم
 
  

 رو کی حرف کوچھی تیظرف! از تو بدترم من! یلیخ...ختمی بھم ریلیخ: اش چسباندنھی بھ سمرا
درکم ...ستی خوب نطمیشرا... شمی موانھید...مخصوصا اگر اون حرف در مورد تو باشھ...ندارم

 !کن
 
  

  تو رو درک کنم؟دی ش من با؟ھمھیتو منو درک کرد: باال رفتمیصدا
 
  

 . گفتمیزی چھی بودم یمن عصبان... خوبیلیخ... خوبلھیخ: را نوازش کردسمی خی موھایرو
 
  

 ! اصال...اصال حوصلھ ندارم: را پس زدمدستش
 
 
از کجا ...یی خوشبویچھ شامپو: فرو کردمی موھاانی و سرش را مدی اعتنا در آغوشم کشیب

  شم ھست؟ش؟مردونھیخرد
 
  

 ! درست کنم بخورمیزی چھی خوام یم...نیبرو بش:دمی کشرونی را از آغوشش بخودم
 
  

 ! منی خودتو لوس نکن برانقدریا....گھیببخش د: را نوازش کرددستم
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 خواست یدلم م.ھنوز از دستش دلخور بودم. حرف سرم را تکان دادم و از او فاصلھ گرفتمیب
 . او ھم آنقدر حال و حوصلھ نداشتنکھی کند اما مثل ایی دلجوشتری نازم را بکشد و بشتریب
 
  

 ھیفقط ... کم درکم کنھی: و چشمانش را بستشی داد بھ پشتھی مبل نشست و سرش را تکیرو
 ؟ی قھوه دارای ییچا.ادهی روم زیلیفشار خ.دست خودم نبود... پر شدهتمیظرف...کم
 
  

 نح کی درآورد بشی مارلبورا را از جدی کھ پاکت سفدمیفقط از گوشھ چشم د. را ندادمجوابش
 حس تی و عصبانی دانم چرا آن لحظھ در اوج ناراحتینم. و بھ لب گذاشتدی کشرونی بلند بگاریس

 کی ی جورکی.ژستش را دوست داشتم.  استنتری کشد،چقدر جذابتر و دلنشی مگاری سیکردم وقت
 یبا لبخند. خواست آن را با تمام وجودش ببوسدی گذاشت کھ انگار می بھ لب مرگای سیبر

 ی مگاری تو ھم س؟نکنھی کنی نگاه مینطوریچرا ا: اما شوخ نگاھم کردحالی بیکمرنگ و چشمان
  ؟یخوا

 
 

 را حلقھ کردم و ھایسوس. شدن بھ آنھا ندادمیھنوز اشک داشتم اما اجازه جار. را چرخاندمسرم
 کھ ییھای مثل سوسنطوری من ھم ھمشی چند ساعت پنیھم.جلز و ولزشان بلند شد.ختمیدرون تابھ ر

 . بودمه کھ مادرم بھ راه انداختھ بود، جلز ولز کردیغن داغ افتاده بودند، از فتنھ اسرد سرد داغ رو
 
  

ھنوز ازم :مچ دستم را گرفت.زدی را در آن برگاری سی بردم تا خاکسترھای کوچکیشدستی پشیبرا
 ؟یناراحت

 
  

 ...معلومھ کھ ناراحتم!اگھ بگم نھ دروغ گفتم: کھ دوال شده بودم،گفتمھمانطور
 
  

  کنم؟کی کوچ؟خودموی بدتی بگم غلط کردم تا رضادیحتما با: فرستادرونی را بدشدو
 
  

 ھی...رهی بو نگنجای خاموش کن اگارتمی سنیا! کارت خوب نبود... دونمینم: طرف آشپزخانھ رفتمبھ
 ...نجای اومد اروزتی دی مامانم بھ خاطر حرفھایدیوقت د

 
  

 !ھیچھ بساط! می بکشمی تونی نمگارمی سھی: خاموش کردیشدستی زد و آن را در پگری پک ددو
 
  

 زنگ زد،ھر ی ام اما بعد کھ کسدهیاول فکر کردم اشتباه شن. کلون درب آمد،آھستھ و آرامیصدا
 !قطعا مادر بود! سرمانیدردسر دوباره آوار شده بود رو.میدیدو از جا پر
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 ...با...مامانمھ:بھ دامون گفتم زدم و بعد وحشتزده دی را درونی بیکی چشم الکتروناز
 
  

 ؟...نکند... من یخدا!  تنھا نبودمادرم
 
  

 جلو رفتم و آھستھ و یوقت. کردیچشمانش پرسشگرانھ نگاه م. اتاق برودی او اشاره کردم کھ توبھ
خوب : را درست کرد و پاچھ شلوارش را تکاندورشی پولقھیاز جا بلند شد و ! اومدن:لرزان گفتم

 یخودشون با پا! یمخصوصا حاج... خواستم با ھردوشون حرف بزنم دوبارهیاتفاقا م! باشن
 ! اومدننخودشو

 
  

 !  کشنی ھر دومونو مننیتو رو بب! تورو خدا! بھات گفتم برو: بزنمادی بود فرکینزد
 
 

حاال برو در رو ! خوام باھاشون حرف بزنمیم...م ری من نمیتو خودتم بکش:ستادی انھی بھ سدست
 !باز کن

 
  

من ... گمیبرو بھت م:ھلش دادم. شدیآنقدر سفت و بزرگ بود کھ در دستم جا نم: را گرفتمشیبازو
 ...حوصلھ جنگ اعصاب ندارم

 
  

 دست و پام بلرزه؟امروز من دی بایتا ک...نترس!  شھی نمیچیھ: را ارام گرفت و فشرددستم
 ... کنمی روشن موفمیتکل

 
  

 ی محکم کھ بھ درب میی مادر آمد ھمراه با ضربھ ھایصدا. ام گرفتھ بودھیگر
  دره؟ی جلوھی کی کفشھانیا!  باز کن؟دروینھال؟نھال؟خونھ ا:نواخت

برو دختر ...برو بازش کن...ی کنمی منو قای تونی نمگھید! ایب:دامون با ابرو بھ در اشاره کرد 
 ! تمومھگھی دی موشک بازمیقا...خوب

  
 

 !ستمیبذار فکر کنن خونھ ن... تونمیمن نم: کردم و پچ پچ کنان گفتمامتناع
  
 ی مدیمثل ب. شده بودرهی بھ خودم بجنبم درب را باز کرده بود و در صورت مادر و حاج رضا ختا

 . در حال رخ دادن استی دانستم فاجعھ ایم.دمیلرز
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 ! هللایال الھ ال: از ھمانجادی کشیقیحاج رضا نفس عم. زدی مرونیب مادر از حدقھ داشت یچشمھا
  

 جملھ را ادا کرد کھ فکر نی آنقدر خونسرد ان؟یستادیچرا دم در ا... تودییبفرما: سر تکان داددامون
 . است و توھم زده ام کھ مادرم و شوھرش پشت درنددهی اشتباه دمیکرم کھ چشمھا

  
 یتو بھ چھ اجازه ا: شدرهی درب را بست و در صورت دامون خی داخل آمد و بھ تندمادر

 ؟ی ذاری راحتش نمی آوردری تنھا گ؟ھان؟دختریینجایا
  

 پر یشدستی پی آورد و رونیی قامت دامون پای و نگاھش را اول از رودی را گزشی رضا لبھاحاج
 مرد انگار با نگاھش حرف نیا. من دوختسی خی گرفت و بعد بھ موھاگاریاز خاکستر و تھ س

 !شھیباھوش بود اما نھ ھم. بودزیت. زدیم
  

 افتاده و حاال من حمام کرده ام و دامون ی اتفاقنمانی در آن لحظھ با خودش فکر کرد کھ حتما بدیشا
 . کشدی مگاری اش سی رفع خستگیھم برا

  
 ...مامان: آمد،گفتمی کھ از تھ چاه در میی صدابا
  

 ؟ و بعد بھ طرفم آمد ی تو خونھ کھ چی دیمرد عزب راه م! تو ساکت شو بچھ:رد را باال بشیصدا
 ...دستم درد نکنھ... بچھ بزرگ کردنمنیبا ا! دستم درد نکنھ: شدرهیو در چشمانم خ

  
 یدامون خونسرد نشان م.دی کشی نفس میبھ سخت. زدی مرونی اش دود بینی بی از سوراخھاییگو

دخترت :ستادیآمد کنارم ا. ستی کھ چشمانش پر از اضطراب و نگراندمی دیداد اما بھ وضوح م
 !من بھ زور اومدم تو!  ندارهیریتقص

  
 !ی کردجایب: زمزمھ کردستادهی اکادی و ان ی تابلوری رضا ھمانجا زحاج

  
 یبھ زود! رمشی خوام بگی دخترو دوست دارم،منیمن ا... نکردمجایب: را عقب زدشی موھادامون

 ...رهی تونھ جلوم رو بگی کسم نمچیھ...کنم یھم عقدش م
  

  دم؟ی نمھایزدیمگھ شھر ھرتھ؟چند دفعھ بگم کھ من دختر بھ ! ی کنیتو غلط م:دی غرمادر
  

 ؟ی ازدواج کردیزدیپس چرا شما با : انداختنیی را پاسرش
  

 یاالن سکتھ م!نی بشریبگ: نشاندی صندلی رضا بازوان مادر را از پشت گرفت و او را روحاج
 ...یکن
  

 واریانگار فشارش افتاده باشد،رنگش مثل گچ د. نبودیحال مادر عاد. خودش کنارش نشستبعد
 ... نگاه کنی اونطورنستایوا...اری آب قند بوانی لھی:دیحاج رضا پشتش را مال.شده بود
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اپھ دور تر از آن  کانیرو. و نا آرام بودیدامون کامال عصبان.دمی سرعت بھ طرف آشپزخانھ دوبھ
 . از ھمان فاصلھدمی شنی را مشی نفسھایصدا.دو نشست 

  
 را وانیحاج رضا ل...م... خواینم...برو:با دست پس زد. کردمکی مادر نزدی را بھ لبھاوانیل

 ؟ی کی؟برای چی برای خوری حرص منقدریا! بحور:گرفت و گفت
  

 . آنطرفتر نشستم کنار دست دامونیحال مادر کھ جا آمد،کم. پر بود در کالمشھیکنا
  

 جوون قباحت ی دختر تنھاھی اومدن خونھ ی دونیپسر جان؟م: انداختشی پای رضا پا روحاج
 داره؟

  
 دونم مخالفت شما یمن نم! شھ زن منی مگھی ماه دھی جوون تا ی دختر تنھانیا: پوزخند زددامون
 ھ؟یسر چ

  
 . گفتی لب ذکر مری و ز سر بھ عقب برده بوددهی ساکت و نفس برمادر

  
 ... دارمیمن با پدرت اختالف مال:دی کششیشھای بھ ریدست

  
  بھ ازدواج ما داره؟ی چھ ربطنیا: گفتدامون

  
 کھ بھم وفا نکرده و اون ھمھ محبت رو لھ یمن بھ کس: گفتنی را جلو اورد آرام اما خشگسرش

 فرجھ دادم اما اون نمک ادیبھش ز...رم داادیمن با پدرت خرده حساب ز! دمی پا دختر نمریکرده ز
 !بفھم! خورد و نمکدون شکست

  
 ؟یستیشما کھ پدر من ن: صورتش گفتمی بار با حاج رضا چشم در چشم شدم و تونی اولیبرا

  
 !ی ھستیاالن عصب...بذار من حرفھامو بزنم!  نگویزیتو چ: نگاھم کرددامون

  
 ... بگم و خودمو خالص کنمشونی رو بھ ایزی چھی خوام یم! نھ:گفتم

  
 و حال می کھ بھ اجبار او فروختھ بودی را،خانھ اشیھایی ناگفتھ ام را،زورگوی بعد تمام حرفھاو

 را گفتم کھ ممنوع بود بازگو ییزھایھمان چ.ختمی ررونی بکبارهیمخالفتش با ازدواجم را بھ 
  و از دورن مرا خورده بود و ماه بود در دلم تلنبار شده بودنی کھ چندییھمان حرفھا.کردنش

 . کرده بودرانیو
  

گفتم کھ مادرم را .ختمی ری گفتم و اشک میمن م. زدی کرد و پلک نمی و بھت زده نگاھم مساکت
 ی تواند جلوی کس نگاه نخواھم کرد و او نمچیگفتم کھ بھ جز دامون بھ ھ. کندی مکی من تحرھیعل

 داده  رو بھ آن رو شده و من مادرم را از دستنی از امیگفتم کھ با آمدنش زندگ.ردیازدواجم را بگ
 . او از دست بدھمدی را کھ دوست دارم،بھ خاطر حرفھا و عقای خواھم کسی نمگریحاال د.ام
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 . مبل افتاده بودی روحالی اش شل شده بود و بیگره روسر.ختی ری اشک ممادر
  

 دو زانو،دستھا در ھم گره یده رو داد و خم شیدامون در سکوت گوش م. ھق ھق افتاده بودمبھ
 .دی کوبی منی بھ زمی را عصبشیکرده،نوک پا

  
 
 ینطوریمگھ من مردم کھ ا!  نکنھیانقدر گر: آب آوردیوانی لمی جا بلند شد و از آشپزخانھ برااز
 ؟ی کنی مھیگر

  
 می کھ با نندی بنشمی موھای آمد تا روشیدستش پ.دمی ھق ھق و آشوب دلم نوشانی آب را موانیل

 . و نشستدی بھ حاج رضا،آن را پس کشینگاھ
  

دو دست را پشت .از جا بلند شد و در طول سالن شروع بھ قدم زدن کرد. نگفتیزی رضا چحاج
 . رفتیکمرش قفل کرده بود و متفکر راه م

  
و حروم  خودشی دستی دختره داره دستنیا...ستنی نای کوتاه بنایا!  نداره رضای ادهییفا:دی نالمادر

 بکوبم و فغان کنم از دستش؟سرم داره از درد واریمن چقدر خودمو بھ در و د! بذار بکنھ... کنھیم
 ازم ینطوری مردم و بچھ م ایکاش م!  من درست نبود از اولتیترب...من اشتباه کردم... ترکھیم

 ! خدایا!  دست بشکنھ کھ نمک نداشت از اولنیا... کردی نمینافرمان
  

من ... کنمیمن خوشبختش م...نرگس خانوم:دی کششی موھای را مثل شانھ ال بھ ال دستشدامون
  تونم؟ی نمدی کنیچرا فکر م...دوستش دارم

  
 ی کھ ھر بار میلیبھ ھمون دال: کوچک شده بودند،بھ طرفمان برگشتھی سرخ کھ از گری چشمانبا

 دیبر! ستی نیحرف!دی دی نمتی گھ و شماھا اھمی کھ رضا میلیبھ ھمون دال!ی دیگم و گوش نم
  من ازشی پادی روز بھیاگر نھال ! ی علیاما بھ وال:بعد انگشت نشانھ اش را باال برد... دیعقد کن

من ! تو ھم خوب گوشاتو باز کن:بعد رو بھ من گفت!رمی گیدست تو بنالھ،دو روزه طالقشو م
 خوام یکردم ،م اشتباه ی بھم گفتی روزگاریاما اگر روز...ستمی وصلت ننی بھ ایراض

 .دی بکندی خوای دلتون می ھر غلطدیحاال بر... دمیرات نم! ستمیبرگردم،من مادرت ن
  
 

 ؟یقرصھاتو آورد! بسھ! بسھ نرگس:شی بازوری رضا دست انداخت زحاج
  

بعد از جا بلندش کرد و بھ طرف درب برد و زمزمھ ... نھ: تکان دادی سرش را بھ نشانھ منفمادر
تو رو ... عقدایتو رو خدا ب...مامان:تا آستانھ درب دنبالشان رفتم... خسروان دانندشیصالح خو:کرد

 ! بھ روح بابا
 
 !قسم نده! منو قسم نده: و برگشت طرفمدی جا پراز
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 تو ری پنھیبی نمنھیی کھ جوان تو آویزیچ: خالص را رھا کردری و تدی را پوششی رضا کفشھاحاج
تا آسانسور باز شود و آنھا داخل بروند،من بھت زده با . را زدو بعد دکمھ آسانسور... خشت خام 

 ی بود،بر جاختھی ھم ر،بھی عصبی بھ خاطر تنشھادی کھ از ترشح اسی در ھم و معده ایافکار
 ... بودمستادهیا
  
 

دامون جلو آمد و کنارم نشست و ھمانجا سرم را در . نشستمنی زمی را کھ بستم،پشت آن رودرب
 ؟ی راحت؟االنی شد؟سبکیاتو زدحرفھ:دیآغوش کش

  
 در یی ابروریچھ ز: را با پشت دست نوازش کردمیگوشھ ابرو... اوھوم: شدمرهی چشمانش خدر

 ! ابروھاتیحت...ی سبزشھیھم...گھی دینھال...سبز شده!اوه اوه...یآورد
  

 ...ادی زیلیخ...دوستت دارم:دمیخند
  

  و ششی سفصل
  
 !ستیگشاد ن... خورهی بھت میکی نی اگھیبھ جون خودم د!  بپوشنمیا!اینھال ب_
  
 بود،رو بھ ی دوختھ شده بود و دامنش سنگدوزی رنگیری را کھ از ساتن شدی ذوق لباس بلند سفبا

 اد؟یبھم م: گرفتمی قدنھی ایرو
  

گفتم ! من خودم ھنوز پارچھ نگرفتم بدم بدوزن...زود بپوش! گھی دادیوا؟م:ستادی پشت سرم ایشاد
 ...می خری پارچھ ھم ممی آیامروز م

  
 و لباس شی و لوازم آرازای خرده ریچرا با مادرش دو سھ بار برا: باھات؟ گفتادی یفرزاد نم:گفتم

 زد و چشم و  ننھ شم غرنیانقدر ا.کفشمم مونده.پول داد خودم برم بخرم. اومده باھام،خستھ شدریز
خوبھ ... رهی اون مبی انگار از جکھیزن!  دونھی خرج نکنھ کھ خدا مادیابرو اومد کھ فرزاد ز

 !فرزاد خودش شرکت داره
  
 

  نھال؟یانتخاب کرد! شب شد! دیبجنب:دی سرک کشی و قلمدپوشی سپی مانکنھاانی از مییزندا
  

 ... پوشمی منویاالن ا:گفتم
  

 ... امتحان بکنھی...ادی یبھ رنگ پوستت کھ م:دی بود،خندیده ا مزون کھ زن جا افتاصاحب
  

 یشاد. توانستم باال بکشمشی پھلو بود و نمی روپشی اندازه ام بود اما زبایتقر.دمی اتاق پرو خزبھ
 و اجاره کن و نیھم!  تنتھتی فتیف! عروس خانوم! بھ بھ:دی را باال کشپیآمد و ز.را صدا زدم

 ... خوبھشیھمھ چ...آھان...بچرخ!خالص
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 ، دهیچقدر اندامم را کش. زدمدی شدم و خودم را دمرخی و در اتاق پرو بزرگ نستادمی انھی آمقابل
 یآنقدر خوب کھ م... خوبیلیخ!  بودیعروس شدن حس خوب. دادی نشان مبای و زکدستی

 .ی خوش غرق شوی و در خوابی بسازای با آن ھر روز رویتوانست
  

 ؟ی پسند کردیزی شد؟چیچ: با چند بستھ آمد مقابل اتاق پرودامون
  

 ...ینی لباسو تو تنش ببدی نبایقبل عروس!  تو ھایاین:دی کشغی جیشاد
  

 !ی امزهی بیچھ شوخ: سمت خودشدی توجھ بھ او درب را کشی بدامون
  

 ! کھ ھست شا دامادھینیھم:دی حرکت قفل درب را زد و بعد ھرھر خندکی در یشاد
  

 ؟یچقدر عجلھ دار!ینی بیحاال م: رفتمسھی ھم از خنده رمن
  

 یزی چھی دی نداره اما روش بایبیع:گفت!  کمھی...ادیز...نھ: بازه نھال؟ گفتمیلیخ: زددر
 !  کھی دونیم...یبپوش

 
 رو پررو نای ای کنی کار را رو منیھم!لتیخاک بر سر مرد ذل: سرم زدی تویشاد....باشھ:گفتم

 ...گھی دی کنیم
  
 

 !ی تو نذاشتنھی خواست ببیم...گناه داره:گفتم
  

 رفت سھیو بعد ر! نیی بکشھ پاپتوی بشھ و خودش ززی سورپرایبذار شب عروس! برو بابا:گفت
 .دوباره

  
 نیدارم ا... باز کنپویز! کوفت: معده ام را بر ھم زداتی بھ سراغم آمد و محتونیری دلھره شھمان
 ... شمیفھ متو خ

  
 !پختم اون تو:دمی آمدم و نفس کشرونی بدهی پوشلباس

  
بھ کس ...می داری بر منوی شب اھی یبرا... صاحب مزون گذاشتشخوانی پی لباس را رویشاد

 ...ادی یما خوشمون نم...رهی گی عرق میبو! ھادنشی ندی اگھید
  

 زیسا...یدکلتھ ،مدل پشت بند: کردادداشتی در آورد و مشخصات لباس را یشی مزون فصاحب
٣٨ 

  
 .دی کارت کشعانھی بی دامون براو
  

  خوب بود حاال؟یشاد!  تو تنتدمی کھ ندرون؟منی بیچرا زود اومد!اوا: گفتییزندا
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 نھال یانگار برا! یعال!  مامانی دونینم! نھی لباسو ببدینبا... دامون فضولھنیا: سر تکان دادیشاد

 ...دوختھ بودنش
  
 کت و شلوارم ی برادیبا...زود باش :دی بھ صورتش کشی زد و دستی امھی لبخند نصفھ ناموند

 .میبر
  

االن اونجاھا !  کفشی سرخھ برامی ریما م...دی خودتون دو تا برگھیاونو د:دی کشازهی خمیشاد
 ...مبارکت باشھ:بعد دستش را بھ طرفم دراز کرد... شلوغھیلیخ
  

 .یخوشبخت بش...زمی عزی بھ سالمتشاالیا:دی صورتم را بوسییزندا
  

 ش؟ی آرای براادی بیبھ دوستت گفت:دمی پرسیبعد رو بھ شاد... ممنون: در دلم اب کردندقند
  

 ...گفتم نھم کلھ صبح خونھ ما باشھ... گرفتمفمیازش تخف!  تختالتیآره خ: را تکان دادسرش
  

 ...یبھ خاطر ھمھ چ! ممنون: تشکر کردمی بھ جادامون
  
 
 

 ...ی لطف کردستی باھامون نی کھ کسی بحراننیتو ا: مکث کرد و دوباره ادامھ دادبعد
 
  

 ی ذاشت من تنھاش نمیاگھ بابامم نم...نھال مثل خواھر منھ: دستش را در ھوا تکان دادیشاد
 .ذاشتم

 
  

 رشیکمک بھ شماھا خ... ھمراتون باشھیکی دی مراسمھا بانجوری ایتو تدارک برا: لبخند زدییزندا
 ...شترهیب
 
  

حاال ... ھم تشکر کن بابت سفارشش بھ صاحب مزونییاز دا...یی کنم زندایجبران م...ممنون:گفتم
 . زنمیخودم بھش زنگ م

 
  

 را کھ چییسو. با چند بستھ بزرگ و کوچکمی شدنی و سوار ماشمی ھر دو دست تکان دادیبرا
 ھ؟ینظرت چ...می دو روز زودتر از نھم عقد کنیکی گم ین مم:چرخاند،ھمزمان گفت

 
  

 ؟ی نھم رزرو نکردیمگھ تو محضرو برا:گفتم



 504 

 
  

 ست؟یبھتر ن!  وسط ھفتھمشی ندازیاما خوب م! چرا: تکان دادسر
 
  

من دوست !  شبھی تو یعقد و عروس! رینخ: را باال دادممی سرعت متوجھ منظورش شدم و ابروبھ
تو مگھ با !  برم محضرفیدوست ندارم چرک و گث... محضر با لباس باشممیری میدارم وقت

 ؟ی عوض کنخوی تاری خوای م؟حاالی نھم حرف نزدیشاھدات برا
  
 
 

 تو ھم دلت بخواد دیگفتم شا!  بزنم تو بزن تو حالمونبریھر وقت اومدم م: را در دستش فشردفرمان
 ...یزودتر شوھر کن

  
 
 

 ...ی بدجنسیلیخ! ی ندازی گردن من می رو کھ دوست داریتو ھر چ:دمیخند
 
  

 زی چھی...ستمیبدجنس ن: شدزهی شانزه لابانی خکی ترافی و مشغول تماشادی را از من دزدشیچشمھا
 ... مگھید
 
  
 ؟یچ: تعجب گفتمبا
 
  

 ری گگری دینھای ماشی خواست دور بزند و ال بھ الی میی جلونیماش. ترمز زدی موقع روھمان
 خواستند حقش را کف دستش ی مشانی ھم با بوقھاگری دیلھای اتومبنانی سرنشھیبق.افتاده بود

 .بگذارند
 
  

 ضبط را باال یو بعد صدا!  دور بزنھنجای اومده اادشی تازه کھیمرت! نگاه کن:دی فرمان کوبیرو
 .برد

 
  

 ای دو روز زودتر یکی من چھ بود؟حاال ریاما تقص. شده بودی عصبیلی خنکھی کردم مثل اسکوت
 ھمھ م؟بھی زدی بھ ھمش مدی شده بود،چرا باختھی ھمھ برنامھ ھا ری کرد؟وقتی می چھ فرقرترید

 ی کھ ما میچون پنجشنبھ آن محضر.میبھ زور ھم نوبت محضر گرفتھ بود!  نھممیگفتھ بود
 . قرار عقد داشتندگری عروس و داماد د٤بعد از ما .و شلوغ بود م،پریخواست
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 سامان دمی زد فھمی حرف ملی با موبایوقت.شی آمد سرجام،اعصابشی کھ افتادی اصلابانیدر خ 
 خواست یدلم نم. شدمی جورکی. کت و شلواردی خری برادیای خواست با ما بیم.پشت خط است

 ی موذیدایکاش ھرگز بھ حرف آن ل. نبودیحال خوب.انگار عذاب وجدان داشتم.اون کنارمان باشد
 و من دیای دربمی کس زندگنی بھتری کردم کھ االن آشنای چت نمی آدمنی با ھمچ وبودم گوش نکرده

 . از وجودش در عذاب باشم
 
 
 شود و ھمھ ی شلوغ مد،ھمانجای آی می اسم ارزانیاصال انگار وقت. ھم شلوغ بودی فردوسدانیم
 . خوردی بھ ھم گره مزیچ
 
  

 د؟یچھ خبرا؟کاراتونو کرد! سالم: اش قرمز شده بودینینوک ب.میسوارش کرد.دی رسسامان
 
  

 مغازه داره ارزون نیحاال ا.مونده کت و شلوار من...آره:دامون سر تکان داد. ساکت بودممن
  کنھ باھامون؟دو برابر حساب نکنھ؟یحساب م

 
  

 . کنمیخودم برات درستش م...ستی نیاونطور...نھ:دی را بھ ھم مالشیدستھا
 
  

 ...نھی زمریتو ز! نگھ دار! نھیھم:سامان از پشت سر گفت. نگھ داشتیمیژ قد پاسامقابل
 
  

از پشت نگاھش .سامان جلو افتاد.می رفتنیی پای و از پلھ ھامی رد شدی مقابل مغازه کفش فروشاز
 یپسر کم حرف. بودادی پلھ ھا زبیچون ش. رفت تا کلھ پا نشودی منیی از پلھ ھا پای برکیکردم کھ 

 . داشت و قدش ھم بلند بودی نسبتا خوبافھیقاما .بود
 
  

 ...دییبفرما:مرد فروشنده جلو آمد.میدی رسی مغازه جمع و جوربھ
 
  

 شاه دوماد نی ای برامی خواستی دبش می کت و شلوار دامادھی: دور خودش زدی چرخسامان
 !رپسریپ
 
  

 .دینی تن مانکن رو ببی مدالدییبفرما! ... سالھی سریآقا کھ معلومھ ز... کنمیخواھش م:دی خندمرد
 
  

 کدوم بھتره بھ نظرت؟: گوشم گفتری زدامون
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 کی اش و با قھی ی داشت لبھ ھاراقی: آمدکتری بھ نظرم ششانیکی. مدلھا را از نظر گذراندمھمھ
 ھی! ستیبدک ن! خوبھ:سامان ھم سر تکان داد.بھ آن اشاره کردم. شدیدکمھ در وسط بھ ھم بستھ م

 ! تن بزن
 
 

 ی سوار شده روی زدن کتھادیخودم را با د.می کھ بھ اتاق پرو رفت من و او با ھم تنھا شددامون
  شده؟فیھمھ کارا رد:ستادیآمد پشت سرم ا.رگال سرگرم کردم

 
  

 .لباس و محضر و خونھ ھماھنگ شده...بلھ: گفتمھمانطور
 
  

 ! مونھ رستورانیپس م: گفت
 
  

 ...نکھیاونم مثل ا:دمی پاشنھ چرخیرو
 
  

 طرفھا نیھم!  براتونرمشی گیم... رزرو کنمدیمن با: خش دارش گرفتی حرفم را با صدادنبالھ
 ی ھم جا می نفر٣٠ ھی. ھم ھستیسفره خونھ سنت. شناسم کھ غذاھاش خوبھ ی رو میی جاھیخوبھ؟

  شما؟ی براھیاوک!شن توش
 
  

 ... گھی می اون چنمیبب... بھ دامونم بگمدیبا: نگاه کردمشی تکان دادم و بھ چشمھاسر
 
  

 !چیھ! ینھ کنجکاو.یزی و نھ ھی نھ حسادتینھ حس. در آن نبودیزیچ. بودی خالنگاھش
 
  

 چطوره؟: را تکاندشینھای درب اتاق پرو را باز کرد و پشت استدامون
 
  

 شد،صاف و ی بند بستھ مکی کت کھ با یچون شکم نداشت،جلو. آمدی مکلشیبھ ھ" انصافا
 دانستم چھ ینم! شدمی جورکی،ی کت و شلوار دامادی تودنشیاز د.دی خوابی تنش می روکدستی

 ی با چاشنختھی ، دلھره و آغاز بھ ھم آمییتنھا: بوددیجد.اما ھر چھ کھ بود ناشناختھ بود. بودیحس
 .عشق
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 ...خوبھ: گفتم
 
  

 ھم گھی دیمدال! خوبھ: گذاشت و از پشت نگاھش کردشی شانھ ھای داخل شد و دست روسامان
 ... مناسبھمتشمیق: گوشش گفتریبعد آھستھ ز... زهی تر و تمیلی خنمیالبتھ ا! ھست ھا

 
  

 . لبخند زد و درب پرو را بست دوبارهمی بھ رودامون
 
  

 ی مغازه کفش فروشم،مقابلیاز پلھ ھا کھ باال رفت.می آمدرونی بی و راضمی گرفتفی فروشنده تخفاز
 ؟یکدومش رو دوست دار:ستادمیا

 
  

 !  خوامیمن کفش نم...شھی مرمونید...می برایب:دی را کشدستم
 
 

 !برو تو...من دوست دارم برات بخرم:  را نگھ داشتمشیبازو
 
  

 رونی پول کفش را پرداخت کردم و بیوقت.فقط لبخند زد و بھ دنبالمان وارد شد. نگفتچی ھسامان
 ...می بود را کردهدھای ھمھ خربایم،تقریآمد
 
  

 یدرب عقب را باز کردم و رو.می شلوغ و تنگ پارک کرده بودی را در کوچھ پس کوچھ ھانیماش
 ...چقدر خستھ م:دمی دردناکم را مالی گرفتم و پاھای جایصندل

 
  

 ... کھ بد شدینطوریا!  جلوی نشستیم: تعارفم کردسامان
 
  

 ...دیراحت باش!نھ : زده گفتمخجالت
 
  
 . و او ھم دربست گرفت و رفتمشی رساندری مستا
 
  

 ؟ی نداردی خرگھیتو د: جلو نشستم،گفتی صندلی رویوقت
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 !تموم شد...نھ:دمی را مالمیزاونوھا
 
  

 ؟یمطمئن:دی گشت،دوباره پرسی میزی بھ دنبال چابانی چرخاند و دو طرف خی سر مکھی حالدر
 
  

  بخرم؟ی چدیمگھ با! گھیتموم شد د...آره:گفتم
 
  

 ؟ی کنیتعارف م: گفتدلسوزانھ
 
  
 تعارف کدومھ؟! نھ: تعجب گفتمبا
 
  

 زنانھ نگھ ری مغازه لباس زکیمقابل . خاموش بودشانی ھا تک و توک بستھ بودند و چراغھامغازه
 ؟ی نداری کارنجایا:داشت

 
  

 انی نوشتھ بودند ورود آقاشی کلفت مقابل درب نصب کرده بودند و رویپرده ا. مغازه دقت کردمبھ
 ! ممنوع

 
 

 !یدارم بھ اندازه کاف...نھ : شددهی کرده بودم،کشدی کھ در آن خری و پاساژشی بھ سفر کذھنم
 
  

 ؟...نای ای عروسی؟برای خوای و نو نمدیجد: و من کردمن
 
  

  بھت گفتھ؟ی دامون؟کی دونی رو از کجا منایتو ا: را جمع کردممیلبھا
 
  

! ستمیکور کھ ن... سھ تا خواھر دارم کھ دوتاشون ازدواج کردن نکھیمثل ا:دی را مالشی چشمھاگوشھ
 ! ستمیببوئم ن

 
 

 ! خرج نکنیپوالتو الک! ستیالزم ن... دارمدینھ نو و جد!روتو برم:دمیخند
 ! پاشو! بخری دوست داری چنیبرو بب! پاشو... بھ خاطر من بخریکیحاال :اصرار کرد 
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 ...ی از خستگرمی میدارم م...گھی روز دھیبذار : ول کن نبود و من ھم بھ شدت خستھ بودماو
  

پر : کف دستم گذاشتیو بعد دو تراول پنجاه تومان! راه نداره اصال: گفت و سر باال انداختینچ
 ...من دوست ندارم! ی نخرنای ادی و سفی و صورتحالیب! رنگ باشھ لطفا

  
 

 !!!ییزھای چ چھی ھا برای ولخرجچھ
  

 ؟ی چگھید! پررو:  را ھل دادمسرش
  

 ...حاال بدو تا نبستھ... گفتمی جدنویا:دیخند
  

 بود و در حال جمع ستادهی پشت کانتر ایانسالیزن م. شدمادهی ،از جا بلند شدم و پی رغم خستگیعل
 ؟ی خوای میزیچ:وارد کھ شدم،گفت. بودشھی شی روی لباسھایآور

  
 ... خواستمیلباس خواب م...بلھ:گفتم

  
 ی کرد،بدنم گر میھر کدام را کھ پھن م.می و تند و با عجلھ چند مدل را پھن کرد رو بھ روتند

 ی شده بودند و با رنگھادهی چنیتری کھ پشت ویی لباسھایاز ورا... بودیموضوع انگار جد.گرفت
 یجلو... قرار بود منیعنی. زدمدی دامون را دنی کردند،ماشی میی خودنمامیتند و مال

سخت بود ! اصال... را نداشتمشیرو...محال بود! امکان نداشت!  بپوشم؟نھیی لباسھانیھمچ...دامون
  چطور آنقدر راحت بود؟یشاد.میبرا

  
 . کنملی خوام تعطی کنم؟م؟جمعشی خواینم: زن بھ گوشم خوردیصدا

  
وختر بود و دو تکھ،حاال کھ خودش  گذاشتم کھ از ھمھ خوشگلتر و خوشدشانیکی ی را رودستم

 ن؟یقرمزش رو دار:گفتم. کردمی را انتخاب منی بھتردی پرداخت بای اش را منھیھز
  

 ؟ی خوایم.. دارمشویمشک...تموم شده! نھ: سرش را تکان دادی عالمت منفبھ
  

 ... برمی منویھم...آره: ھم بد نبودیمشک
  

 . گذاشتش و من حساب کردمیکی کوچک و شکی پالستسھی در کمیبرا
  
 !  کھ داغونممیبر: نشستمنی آمدم و داخل ماشرونیب
 
 ؟یدی خری چنمیبب:دی را از دستم قاپسھیک
  

 !ینی ببدی،نبایچون زور گفت! خودیب:رونی بدمشی دستش کشاز
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 !ی چیعنی حرکات نیا! نمیلوس نشو بب: را دوباره ازم گرفت و بازش کردسھیک
  
 ! ینی ببدینبا! رینخ: شد پشت دستشدهی را چنگ زدم و ناخنم کشکی خنده پالستبا
 

 کنن،تو مثل یمردم شوھراشونو ناز و نوازش م! خوبلھی؟خی کنیچرا حملھ م! آخ:دی را مالدستش
 ؟ی ندازیگربھ پنجول م

  
 !ینی بیبعدا م... نکنیخب فضول: دستش را لمس کردمپوست

  
 ...صبر کن...ی نشونت بدم کھ حظ کنی بعدنھی: را بستکمربندش

  
 .ی دادم بھ پشت صندلھی نگفتم و سرم را تکیزیچ
  

*** 
  
 در خود ی خاکستری را مانند نھنگمی خانھ پدری کردم کھ اثاثھای نگاه می بودم و بھ خاورستادهیا

 زی منھی آمدند،دامون آرونی و دامون از خانھ بییدا... کردی داده بود و لولھ اگزوزش پت پت میجا
 کھ  بذار رو مبالچی اون روزنامھ بپی النمیآقا ا! تموم شد:توالتم را بھ دست گرفتھ بود

 .قربون دستت...نشکنھ
  

 . کار دارمیمغازه کل... رمی رسونمت و میم: را تکاندشی دستھاییدا
  

 ...میری گی مرونیاز ب...دیناھار بمون! ییدا: رفتمجلو
  

 ...دیخوش باش.مغازه رو دست شاگرد سپردن ضرره. برمدیبا!  منزینھ عز:اد را تکان دسرش
  

 یدامون با چابک.کنار دستش نشستم. شدنشی آرام پشت کتف دامون زد و سوار ماشی ضربھ ابعد
 .می و راه افتاددی خاور پریباال

  
با او باز کنم چند بار خواستم سر صحبت را . گفتی نمیزی را در ھم کرده بود و چشی اخمھاییدا

 !ھی خوبیلیپسر خ: لب باز کردمی افتادری کھ گکیپشت تراف.اما نتوانستم
  

 بلھ؟:دمی غرق بودم،از جا پرای کھ در رومن
  

 .رهیسر بھ ز...ھیآدم مقبول... گمینامزدت رو م: گفتدوباره
  

 ...ممنون: کردمتشکر
  

 ... داماد من... دختر ما ھم دعا کننی ایبرا: گفتدوباره
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 ...ھیآقا فرزاد کھ آدم خوب:گفتم
  

 ...ھیاما از خانواده خوب... کم نچسبھھی.نگفتم بده: تکان دادسر
  

 ی چھ مای و ستی نیمی با دخترش صمیلی بود کھ فرزاد خدهی ھم فھمییانگار دا. را کج کردمسرم
 . سرد استیلیدانم خ

  
 شتری از دامون بای. ستی شادندهی نگران آیی بود تا بھ من ھشدار دھد،دای چند جملھ کافنیھم

 ...خوشش آمده
  
 
 . راه بھ فکر فرو رفتم و لب بستمی انتھاتا
 
 
 
 
 ی رنگ و تازگی انداخت و حفاظ را باز کرد،بودی دامون کلیوقت.میدی خانھ مشترکمان رسنی اولبھ

 دی ساختمان نو و جدی رغم سن باالی بود و علدی سفزیھمھ چ. کردقی را بھ پوستم تزریحس خاص
 یی کارگرھادم،داشتیکدوم اتاق من باشھ؟ و بعد بھ طرفش چرخ:ذوق زده بودم.دی رسیبھ نظر م

 ...حاال شد...آھان...ببر تو آشپزخونھ... کرد،اونجای میی را باال آورده بودند، راھنماخچالی کھ
  

 ...می دو نفر شدگھین داال! بگو اتاق خواب ما! اتاق من و تو نداره:  زدی بارطنتی شلبخند
  

  باشھ؟شیکیحاال کدوم ... خوبلھیخ:گفتم
  

 یم: گوشم زمزمھ کردریبعد ز... گھی کھ بزرگتره و تراس داره دیاون: بھ ھر دو اتاق کردینگاھ
 ... خوامیصبحانھ خوشمزه ھم م... شمداریخوام ھر روز صبح با آفتاب و بوس از خواب ب

  
 ...می کنیی صرفھ جودیاول ازدواجھ،با! ریصبحانھ فقط نون و پن: نگاھش کردمشوخ

  
 ؟ی زنی دفعھ ست تو حالم منی چندمنیا: را با دو انگشتش گرفتلپم

  
 .و پسش زدم! چقدر انگشتات سفتھ! یآ: درد گرفتھ بودصورتم

  
آمدند،بھ ما زل  ی کھ بھ ھمراه مبلھا از پلھ ھا باال می و زحمت کشری کارگر سر بھ زدو

 . شدریدامون فاصلھ گرفت و با آنھا از پلھ ھا سراز.زدند
  

 یصبح. بودزی انگالی و خییای روزیچقدر ھمھ چ.دمی دور خودم زدم و بھ اتاقھا سرک کشیچرخ
 ! شدی نمنیبھتر از ا...  نوی و شروعزی خانھ تمکی و لی و تعطیزمستان
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 رفتم و چند شمع خوشبو و ی مدی بای شادھیبھ توص. را در ذھنم تصور کردملی وسادمانیچ
 . داشتھ باشدی جلوه بھترزی تا ھمھ چدمی خری اتاق خوابمان میخوشرنگ برا

  
 داخل یھای شد و پول کارگرھا پرداخت شد،با خوردندهی کھ کج و کولھ در سالن چلی وساھمھ

 .می تازه کنی و شکر درست کردم تا نفسموی شربت آبلمانی ھر دویسبد،برا
  

! کھی باریلیکوچھ ش خ...میری گیسرسام م! چقدر سر و صداست: دوال شدمنیی پنجره سالن بھ پااز
 نھ؟

  
 ! ایب:  اتاقھا بودی پشت سرم نگاه کردم،در حال وارسبھ
 

  شده؟یچ: شدمکشینزد
  

 ھ؟ی تخت چنیا: بھ کمر بھ طرفم برگشتدست
  

 !وا! گھیھ دتخت: کردماخم
  

 کھ اصال حرفشو نی زمیم؟روی نفره بخوابھی تخت ھی ی رویچطور: زدنی کفشش را بھ زمنوک
 م؟ی کار کنیحاال چ!  ھم کھ محالھنیی پایکی باال و یکی! نزن

  
 ...مشونی چسبونیبھم م! تخت خونھ تو ھم ھست...خب:دمی را باال کشمیلبھا

  
 !  شنی دو تا باھم جفت نمده؟اونی عقلم پر؟مگھیچ: تعجب و بھت گفتبا
 

  پس؟می کار کنیخب چ:گفتم
  

 ! می خری تخت دو نفره مھی!می خواد بکنی نمیکار: باال انداختشانھ
 

اما من ھنوز عادت داشتم تنھا باشم . را نکرده بودمشینجایفکر ا. گفتی دو نفره؟خب راست متخت
 ی مادیوول ز!  بدخوابمیلیمن خ:باشد مزاحمم نیو در تخت بزرگ خودم تا صبح غلت بزنم و کس

 ...خورم
  

 ... تو بغل خودم...وول خوردنتم دوست دارم: ام را گرفتچانھ
  

 ! موضوعھانجوری بھ ای دی ربطش مشھی میھر چ! یستیدست بردار ن:نیی پاختی ری ھردلم
  

 تونم سرمو ی تو؟نمی داری خواد داماد بشھ،چھ توقعی و مجانھی کھ پر از ھی پسرھیاز :  زدقھقھھ
 ی من ھم برایھم برا... ھم خوبھیلیخ...ستی خطا ننکھیتازه ا!  و دست از پا خطا نکنمنییبندازم پا

 !خودت
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 ... بودمدهی نشنگھی دنویا: کردمیپوف
  

 ای! بپرستیی دختر دانیاز ھم!ی شنوی،می پرس و جو کنھی: با کفشدی دراز کشی مبل راحتیرو
 ... خوبھیلی آدم خھی روحیبرا...تو نت سرچ کن

  
اون کفشاتو در ! شھ حاالی نمرید: کرده بودم و او خبر نداشتچی را سوال پی شادی آن روز کلتا
 ...شھی مفیمبل کث...اریب
  
تو ھم ...می بخوریزی چھی رونی بمی زنم بعد بری چرت مھیمن : را در آوردشی شد و کفشھازیمخین

 ! از صبحیخستھ شد...استراحت کن...برو رو تخت دراز بکش
  

 ... کنمی مدارتیب...باشھ: را فشار دادممی ھاشانھ
  

  ماساژ بدم؟امی کنھ؟بی درد مھیچ: سرش نگاھم کردی باالاز
  

 !رینخ: خنده ام را گرفتمیجلو
  

 یی اتاق دختر دانھی خودم در آریبھ تصو.دی رنگ شده ام را از پشت محکم کشی موھای شاددوست
شب قبل در خانھ . کرده بودمریی کمرنگ چقدر تغی شده قھوه اکی باریبا آن ابروھا. شدمرهیام خ

 مختلف درست ی کھ از رنگھای را بھ روش خودش و با معجونمی موھایی مانده بودم و زنداییدا
 مات بودنش بھ بی تر شده بود و عجرهی دو درجھ تیکیپوست صورتم . بود،رنگ کرده بودهکرد

 ی مرادی کرد و از کار آرزو مدام ای تمام مراحل را بھ دقت دنبال میادش. نشستیدلم م
 ی خوایم! کھ ستی مد ن؟االنی براش بمالی خوای مھی چیی طالھی سانیقربونت برم،ا:گرفت

 ؟ی کنیعروس مارو دھات
  

 ! کنارستای؟وای گی می چشگرم،تویمن آرا: بھ تنگ آمده بودشی از دست غرغرھاآرزو
! آرزو:دی پری آورد و دوباره وسط می نشست اما بعد دلش طاقت نمی کنار مقھی چند دقیشاد 

 !  جادوگرا بشھ کھھی خواد شبینم!  ھاشھیشب عروس!  بغالنی شھ ایکچل م!  نکشنقدریموھاشو ا
 در نی از ا،ی حرف بزنگھی دقھی دقھیاگھ : گفتتی با عصبانزانی آخر آرزو کالفھ و عرق ردست

 ! رونی رم بیم
 کارشو ی ذاری چرا نمیدخترا؟چھ خبره؟شاد:  داخلدی تازه از حمام آمده بود،سرک کشییزندا

 !رونی برو بایبکنھ؟ب
 ... دونمیمن م!  شھی مختی رینھال ب... خواد درستش کنھی میمیآخھ مدل قد: کردی لجبازیشاد 
 ! ندارهیبیع... خوبھینطوریھم:دمیخند 
 ! بکنی دوست داریھر کار! اصال بھ من چھ: رفترونیبا لج ب 
نفسمو گرفت !  اومدمی کنھ نمی متی اذنقدری دونستم ایبھ خدا اگھ م: بھ لب گرفتیآرزو سنجاق 
 !فضول! اه! دخترهنیا
 ی بھ عروسلی تبدی پر پشت،کھ در عرض شبی ساده با ابروھای دخترریفقط لبخند زدم و بھ تصو 
ھر چقدر بھ خانھ اش زنگ زدم،جواب نداده ! مادرم کجا بود؟نبود. شدمرهی خنھیی شده بود،در آبایز

 روز نی و بھترنی مادر دخترش را در بزرگترکی شود یمگر م.دی آی گفت می مییدا.بود
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 صدھا امدنشی دانست کھ با نی بگذارد؟مگر او کھ آنقدر نگران حرف مردم بود،نمتنھا شیزندگ
  خرد؟ی خودش می براثیحرف و حد

 ی خانم و خواھرھاریمن. ام دھدی دلدارلی دلی خواست بی نمدیشا. گفتی نمیزی اما چییزندا 
ھر چھ .خانھ سامان بودند. از شب قبل آمده بودند تھرانلشانیدامون بھ ھمراه چند زن و مرد از فام

 ی مفی گفت خانھ عروس کثی مھیراض.دامون اصرار کرد بھ خانھ ما بروند،قبول نکردند
 ! نداردگونش...شود

 ی را متی آبرو و حمایمادر معن. شدی من ھم حفظ می آمد و آبرویکاش مادر ھم م 
 ...دیدانست؟شا

 ...اون تاج کوتاھھ قشنگتره: را در نطفھ خفھ کردمزدی بررونی رفت از چشمم بی را کھ میاشک 
رد و با دقت  و کوتاه را انتخاب کفی تاج ظرکی کھ با خودش آورده بود،ی دو سھ تاجنیارزو ب 
 کھ بھ رنگ یکیبعد از پنک. بلند محکم کردیدور و برش را با سنجاقھا. کردی جاسازمی موھانیب

 سی را خمی تمام صورت و موھاکساتوریآنوقت با ف.دی مالمی و دستھانھیصورتم بود،بھ پشت و س
 . بھ خودم نگاه کردم و غرق در لذت شدمخت،دوبارهیتورم را کھ پشت سرم مدلدار آو.دکر

 مدام در ی و شاددای نبود،لخودیپس ب. کندی مریی آدمھا تغافھی و رنگ مو چقدر قمی و گرشیبا آرا 
 عروس ؟لباسیشاد: را صدا زدیآرزو شاد. بودندشی لوازم آرادنیحال مو رنگ کردن و خر

 کجاست؟
 یوا: با جعبھ لباس وارد شدقھیو بعد از چند دق...  آرمشیاالن م: زدغی جنیی پای از راھرویشاد 

مخصوصا !  افتھی پس منھیتو رو بب!  دامادچارهیب! بھ خدا...ی شدیچ!  جونمیا! نھال
 !کارت ساختھ ست...اون

 ... کمک کن لباس بپوشھایب!  توی زنیچقدر حرف م:دیآرزو ابرو در ھم کش 
 بھ یاندک.بھ کمک ھر دو در ساتن و باالتنھ سفت لباس فرو رفتم. را عوض کرده بودمرمیلباس ز 

نرگس کجاست ..ھزار ماشاال...ماشاال: را آوردمی کفشھاییزندا. الغر شده بودمدیشا. زدیتنم لق م
 نھ؟یکھ دخترشو بب

 ؟ی کنیمامان؟ول م: چشم غره رفتیشاد 
ساعت چھار وقت ...بلھ: عکس؟ گفتمی برای رین ماال: حرفش را خورد و ادامھ دادھی بقییزندا 

 ! یی زندادی نکنرید...محضره
 خانوم؟اسفند دود بایز: بلند گفتیبعد با صدا.می رفتنیی دنبالھ لباسم را گرفت و از پلھ ھا پایشاد
 ؟یکرد

 ...بلھ: آمدرونی گذاشتھ بود،از آشپزخانھ بلی بزرگ استینی سی کھ روی خانم با منقل کوچکبایز 
 ...بلھ

کل : زورش کردیشاد. را دور سرم چرخاند و ذکر گفت و مبارک باد خواندم،منقلیدی کھ رسنییپا 
 ؟یبلد! کل بکش! بکش

 ... خانم ھمراھش شدبای و زمی برادی از آن باال کل کشییزندا 
 شاد و تند از آن ی بزرگ خانھ رفت و آن را روشن کرد و آھنگی دی بھ دو بھ طرف ال سیشاد 

 ...آھان! برقص : را گرفتمیبعد دستھا.پھش شد
 !خدا خفھ ت نکنھ:از حرکاتش خنده ام گرفتھ بود 
دور خودش ! تھیروز عروس!گھی دی عرضھ ایب:بعد مرا رھا کرد و خودش مشغول رقص شد 

 ! او بود نھ منیانگار روز عروس. زد و خوشحال بودیچرخ م
 ی؟چطوریمی بود خانم کری کنیا... کنمشتی باال آراایتموم شد برقصات :آرزو از باال گفت 

 !  شرهیلین؟خیبزرگش کرد
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 ! خدامون بود شوھر کنھ؟ازیدیتازه کجاشو د...دهی رسنجایپدرمونو در آورده تا بھ ا:دی خندییزندا
 لی وسادنی کھ در شانھ ھا و کتفم جمع شده بود بھ خاطر چیجدا از خستگ مفرط.دمیبھ قھقھھ خند 

 . شدی ملی من آن روز تکمشیخانھ،اگر مادر ھم بود،ع
  
 

 دوست داشتم زودتر دم،ھمی کشیھم خجالت م.ختی رنیی پای کھ نواختھ شد،دلم ھرفنی آزنگ
 ی کرد و سکندرری گمی پاریبا شتاب از جا بلند شدم ،اما ھمانجا دامنم ز.نمیدامون را بب

 !شست پات تو چشمت نره عروس: با قر جلو آمدیشاد.خوردم
 
  

شلنم !.نکند کبود شود؟آن ھم امشب. دردناک بودمیساق پا. خانم از جا بلندم کردندبای بھ کمک زبعد
 چرخاند ی خانم منقل را دور سرم مبایز. آمدمنیی از پلھ ھا پای دوش انداختم و از باال شادیرا رو

 ی مگدلھره و اضطراب بر معده ام چن. دنبالمان بودند و آرزوییزندا. فرستادیو صلوات م
 نھالش چھ نھی ببی مادرت خالیجا...خواھرزاده گلم...بھ بھ: بودستادهی کنار درب اییدا.انداخت
 ... خودشی شده برایخانوم

 
  

 !اوردی نانی بھ می و از مادرم اسمندی نفر مرا ببکی شد ینم
 
  

 کرد ی مای حیی از دادیشا. کردیسرش را باال نم. بود دستھ گل بھ دستستادهی پشت سرش ادامون
 ...  ھمدیو شا

 
  
 جلو دست عروستو ؟برویستادیچرا مثل ماست وا! داماد جان: دادی جوان دستور ملمبرداریف

 !ببوس
 
  

 بھ صورتم انداخت و ی نگاھمی دستھ گل را جا بھ جا کرد و آب دھانش را قورت داد و ندامون
 . و بعد دستھ گل را بھ طرفم گرفتدیدستم را گرفت و نرم بوس.ند زدلبخ

 
  

 کھ ھر دو می مراسم و دست تنھا بودی برامی کرده بودیانقدر دوندگ. قد و قامتش نگاه کردمبھ
 کھ آن را در مزون پرو کرده ی زد بر خالف روزیلباس ھم بھ تنم لق م.می الغر شده بودیحساب
 کوتاه ششیرش را با ژل و براق کننده عقب زده بودند و تھ ر تاب دار و پیموھا.بودم
  نھ؟ای دوست دارم شتری بشی دانست من تھ ری دانم مینم. نکرده بودغھی سھ ترا صورتش.بود

 
  

 کم شی براپی ساختھ بود کھ کلمھ خوش تی در نظر من ،از او مرد جوانونشی و شلوار و پاپکت
 ی صندلی گل زده و ساده اش را باز کرد تا رونی حرف گرفت و درب ماشی را بمی بازوریز.بود
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 ھی سیعاتی جلو آمد و دامنم را جمع کرد و چند اسکناس را دور سرم چرخاند و بھ ضاییدا.نمیبنش
 . کھ بار بر پشت خود داشت،سپردی اهچرد

 
  
 مرموز و ی و آماده آغاز بودندختھی ررونی بمیھایانگار تمام خستگ. در خونم غوغا کرده بودجانیھ

 . بودمدیجد
 
  

 !یچقدر عطر زد: بود کھ سرفھ ام گرفتظی عطرش آنقدر غلی فرمان کھ نشست،بوپشت
 
  

 م؟ی رستوران باشدی بایچھ خبر؟ک:گفتم. نگفتیزیچ
 
  

 چند بار پت پت کرد و نی کالچ برداشتھ باشد،ماشی را از روشیانگار پا. رخ برگشت بھ طرفمتمام
 .لو و عقب رانده شد و بعد خاموش شدمحکم بھ ج

 
  

 آمد یی دانیماش...گھی دی کنیحواس آدمو پرت م! یچیھ: شد؟ دوباره استارت زدیاوا؟چ:دمیترس
 چھ نیا! ھر دو لبخند: دادرونی بنشی سرش را با دوربلمبرداری و فنمانیبھ موازات ماش

 تونھ؟یوضعشھ؟روز عروس
 
  

 اد؟ی یخوب شدم؟بھم م:گفتم.میدی و خندمی دو دست تکان دادھر
 
  

  شدم؟؟زشتی گی نمیزیچرا چ:حرصم در آمد. اش را زدی دودنکی را تکان داد و عسرش
 
  

 شھ امشب یباورم نم!  بگمی دونم چینم!  زبونم بند اومدهیانقدر خوشگل شد: و من کنان گفتمن
 ...میدعا کن تصادف نکن...حواسم پرتھ پرتھ! من و تو باشھیشب عروس

 
  

 ! خدمتت برسمی خواد حسابی کھ دلم می شی وقتا انقدر لوس میبعض:دمیخند
 
  

 ! ی رسی خدمتم می چطورنمی خوام ببیم!  برسایب! ایب: را باز کردکتش
 
 
 ...  کھی شی وقتام انقدر پررو میبعض:دمی تھ دل خنداز
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 !  از خدامھ؟منی خدمتم برسی خوایکھ م: حرفم را گرفتدنبالھ
 
 

 !واری خوام سرتو بکوبم تو دیم!رینخ:دمی خنددوباره
 
  

 دختر یستی کاره ننیا! قورتت دادم رفتھ.... لقمھ چپت کردمھیمن قبلش ! ی تونینم: را گرفتدستم
 .... نکنھری کھ تو گلوم گری ناخوناتو بگنیاما قبلش ا!خانوم

 
  

 . خواستمشیبا تمام وجودم م. گذاشتمشی بازوی دامنم رھا کردم و سرم را روی گل را رودستھ
 
  

 ! پاشو...ستیمن حالم بھ خودم ن...می کنیبھ خدا االن تصادف م: کرداعتراض
 
 
 
 !ی دونھ نبودھی یکی..یخوبھ سھ تا خواھر داشت! یلوس! گھی گم دیم: جا بلند شدماز
 
  

فقط تا شب مالحظھ م رو ...ی تو بگیاصال ھر چ. ھم لوسم،ھم پرروام:دی را چند بار بوسدستم
 ...ای نکمی نزدادیز...بکن

  
 
 
 دلم یتو. نشستممی افتادم و صاف در جازھای چنجوری در مورد ھورمون و ای حرف شادادی بھ

 ! شم تا شبیاالن از استرس خفھ م! یمرده شور تو ببرن شاد:گفتم
 
  

 لمبرداری منتظر ماند و ما با فرونی بییدا.می توقف کردیمی و قدی با درب پنجره ای خانھ امقابل
 کی کوچک و تارینی زمری زھیآتل. رفتمنییبھ زحمت و با کمک دامون از پلھ ھا پا.میوارد شد

 ! بودینیرزمی ززمانیچون پولمان کم بود،ھمھ چ.بود
 
  

خوش بھ ! ی ایچھ عروس بارب! بھ بھ:دی خندمانی بھ رودی و سففی ردیی عکاس با دندانھادخترک
 !حال داماد
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 ی کنن،من قاطی کارھی خوان یحاال ھمھ تا شب م: گوشم گفتری تا بناگوش سرخ شد و زدامون
 !کنم

 
  
 !  ترسمی من می گی مینطوریتو ا: لب گفتمریز
 
 
 
  تو؟ای لوسھ؟من یحاال ک: زحمت خنده اش را جمع کردبھ
 
  

 . ھا باشھ واسھ بعدیزی بھ ھم؟برنامھ ردی گی میچ: دخترک آمدیصدا
  
 
 

 .میدی دو خندھر
 
  

 گفت یراست م. کرد و حواسش پرت بودی نمیھمکار"  و ژست گرفتن،دامون عمالی عکاسموقع
 ی از او میھم خنده ام گرفتھ بود ھم کم. چپ و راستش را ھم از دست داده بودصی،قدرت تشخ

 .دمیترس
 
  

حاال ! آھان! نی رو ببنجایا".... لطفانیعروس رو بھ دورب: بلند گفتی عکاس با صدازن
 !  بوسھی گردنش کج کن،برو برایسرتو رو...داماد

 
 

 !ملتھب و تبدار: گردنم نشستی دامون روبوسھ
 
  

 فتادهی نتی دوزاری ھمھ عکس انداختنیا. ریگفتم ژستشو بگ!من گفتم ببوس؟:دی کشغی جعکاس
 ھنوز؟

  
 
 

 .منم رفتم...وسھ بی برو برایخب گفت: دامون گشاد شدچشمان
  
 
 

 ! بودم بھ خدادهی ندیدی بددی ندنیداماد بھ ا:دی خندزی ردخترک
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 دهی دامون و عکاس خندیدلم درد گرفتھ بود از بس از کل کل ھا.میدی چھار نفرمان بلند بلند خندھر
 . ھوای بی باشد از آن ھمھ جنب و جوش و خنده ھاختھی بھ ھم رشمی آرادمی ترسیم.بودم

 
  

 !شیآخ: و درشت،تمام شد، بدنم را کش و قوس دادمزی سخت و ریگورھای آخر کھ ژستھا و فسر
 
  

 ت نھیتمام سر و س... سردهنجایبپوش ا: کردی بھ بدنم نگاه نمادی زکھی شلنم را آورد و در حالدامون
 ! شمیمن بدبخت م. خوره امشبیسرما م

  
 
 
 کرد اما من یسوز سرد بھمن ماه غوغا م.می کردی و از عکاس خداحافظدمی کمکش آن را پوشبا

 ...گری شد دیسرما سرم نم!  گداختھ و مذابیمثل آھن! داغ بودم! نھ.گرم بودم
 
  
 تموم؟:دی زد،از جا پری چرت منشی ماشی کھ تویی شد و دالمبردار،سواریف
 
  

 ...یخستھ شد! ییشرمنده دا: کردی عذرخواھدامون
 
  

 . تکان داد و جلوتر از ما گاز دادی دستش را بھ نشانھ منفییدا
 
  

 ...دیچقدر چسب: عقب جا بھ جا کردی صندلی را روشیپالتو
 
  

 ؟...؟ھمونیچ:گفتم
 . اش و بھ سرفھ افتادنھی سی توختیو بعد خنده اش را ر! ی منو شناختگھی دادی یخوشم م:گفت 
  

  و ھفتی سفصل
 
 

 کھ ھنوز بھشان یی بود با آن کفشھاکی محضر آنقدر بلند و ناجور بود کھ چند بار نزدی ھاپلھ
 ! پاگردی و دامون اگر نبودند،با سر خورده بودم توییدا.عادت نکرده بودم،پرت شوم
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آنقدر دور و . آمدندرونی دبدبھ و کبکبھ بی و کلی معمولی با لباسھای از ما دختر و پسر جوانقبل

 نوجوان بود،با ھم ی از پسرھایکی کھ دست ی ایبود کھ دود اسفند و برف شادبرشان شلوغ 
 . تحمل کرده بودرقابلیمخلوط شده بود و ھوا را غ

 
 

 خانم و دل آرا و ری آرام منم،چھرهیداخل کھ شد.چقدر دور و بر من خلوت بود. بھ ھم خورددلم
 ری بودند ززی و تمکی کرده بودند و شی مختصرشیھمھ آرا. و حسام در چشمانم نشستھیراض
 . عقب نشستھ بودندی ھای صندلفی ردی و فرزاد پشت سرشان روی و شادییزندا.چادر

 
 
بادابادا مبارک :  بلند گفتی با صدایشاد. دندی از جا بلند شدند و کل کشی دل آرا و شاددنمانی دبا

 .ندیفرزاد بھ او اشاره زد کھ بنش.دیو بعد محکم آدامسش را جو...  مبارک باداشاالیا...بادا
 
 

رو بھ .دمی خانم را دری بھ ھمراھش کف زندند و من بھ وضوح چشمان بھ اشک نشستھ منھمھ
 .و بعد لبخند زدم...دی اومدد؟خوشیخوب:ستادمی اشیرو
 
 

 بارانم کی و تبردندی در آغوشم کشھیبر عکس او دل آرا و مرض. را فشرد،گرم بود انگشتانشدستم
 .دیحسام ھم دستم را فشرد و دامون را بوس.کردند

 
 

دستت درد ... کنمیجبران م...یلطف کرد! مامان: لب گفتری و زدی صورت مادرش را بوسدامون
 و منقطع دی را بوسگری و طرف ددی بھ صورت پسرش کشی خانم ساکت و خاموش دستریمن...نکنھ
 !مادر... یخوشبخت بش...یالھ: گفت

 
 

 ... آخر خطھگھی دنجای کھ انیبدو برو بش:  انداخت پشت کمرمدست
 
 
 ... ندارهدهی فرار فاگھید: پوزخند زد؟یچ: تعجب نگاھش کردمبا
 
 

 رو با دی سفیمادر سامان بر عمس پسرش زن. محضردار نشستھ بودندزی و مادرش مقابل مسامان
 و فرزاد بودند و ییدو شاھد من دا.ھایزدی خورد تا ی ھا می بھ شمالشتری اش بافھیق. بودی عقابینیب

 .دو شاھد دامون سامان و حسام
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چقدر بھ : زدمدی دی دور نقره انھی را در آمانییدو تا.می شده نشستنیی سفره عقد کوچک و تزمقابل
 ازدواج کنم؟ھرگز بودن در یگری از دامون با کس دری توانستم بھ غیمن چطور م.می آمدیھم م

 . جز او کار من نبودیگریکنار کس د
 
 

 ....یالنکاح السنت: را بھ چشم زدنکشی عمحضردار
 
 
 ی پراکنده زمستان،در نظرم تکھ ای و ابرھایمنظره آسمان آب. نگاه کردمرونی پنجره بھ منظره باز

آن ...دمی دی خواب مییگو. بودییای روزیھمھ چ... بودی روان و رنگزیھمھ چ. آمدیاز بھشت م
را بھ   سرنوشتمدی مرد کلنی دانستم کھ ای نمدمی بار دامون را در خانھ مادرم دنی اولیروز کھ برا

درست . داردنی در آستییھای عجب بازریتقد...می شود،ھمراه زندگی مھای زودنیدست دارد و بھ ھم
 چرخد و تو ی متی،زندگی ادهی پوسگری دی کنی و فکر می کنی می کھ احساس پوچیدر لحظھ ا

 من و مادرم باشد؟چھ ی دانست بھار آن سال نقطھ عطف زندگی میچھ کس. چرخاندیرا با خود م
 پر شود کھ خودش از تبار ھمان ی با کسیی از مادرم و تنھایی دانست کھ درد جدای میسک

 ...ھاستییجدا
 
 
 ؟... کردی فکرش را میک
 
 
 لم؟یوک_
 
 

 ! گھیبگو د: دستم را فشرددامون
 
 

 ...ارهی رفتھ گالب بعروس: سرم گفتی از باالیشاد
 
 

 ... دنیدفعھ سوم بلھ رو م: توجھ بھ او گفتی بیشاد. بھ صورت او نگاه کردی حرصدامون
 
 

 ؟ینی شیشما نم...زمیعز: اش را صاف کردنھی سفرزاد
 
 

 یی را بھ زندادندی سابی قند مشی سرمان گرفتھ بودند و روی را کھ روی طرف پارچھ اکی یشاد
 .سپرد و رفت نشست کنار شوھرش
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 ...بلھ: ام حبس کردم و بعد گفتمنھی را در سدم،نفسمی را شنلمی سوم کھ کلمھ وکبار
 
 
 .دی خندیم: صورت دامون نگاه کردمبھ
 
 

 و محکم بلھ را نانیاو با اطم!  نھای ازدواج ھست نی بھ ای راضای کھ ادی از او ھم پرسمحضردار
 حلقھ یشاد.دستانش گرم و عرق کرده بودند.فت و حلقھ را داخل آن لغزاندگفت و بعد انگشتم را گر

 . سفره برداشت و مقابلم گرفت و جعبھ اش را باز کردانیاو را از م
 
 
 ام را یشانید،پی بھ او بگوی آنکھ کسیب. حلقھ را در انگشتش کردمجانی لرزان و پر ھی دستانبا

 ...دیپاش سرمان نقل و سکھ ی و بعد دل آرا رودیبوس
 
 

 متعلق بھ گریحاال د... زن متاھل بودمکیحاال من .دی کوبیقلبم م.دندی کف زدند و زنان کل کشھمھ
 شی پتی از مسئولییایدن... مال خودم نبودمگرید... انگاردمی بری از خودم مدیبا... بودمیگرید

 ...مادرم... کاشیفقط ا... کاش یا... و عشقی از شور و شادییایدن... بودمیرو
 
 

 ی خانم،گردنبندنریم.دی گونھ ام غلتی بزرگ از گوشھ چشمم راه گرفت و رویاشک. ام گرفتھیگر
 بود،بھ گردنم بی غربی و عجیمی کھ نقش و نگارش مثل بتھ جقھ قدی ای زرد با تو گردنیاز طال

 ...ی الھدیخوشبخت بش...مبارک باشھ:دی را بوسمی موھایرو.ختیآو
  

 خانم سر پسرش را ریمن.دی را در دست دامون گذاشت و دامون دستش را گرفت و بوسیا سکھ بعد
 ... گردنی بر نمگھی روزا دنیا...کاش پدرتم بود:در آغوش گرفت

  
 

 کادوھا را از یشاد.نطوری ھم ھمیی و دایشاد.دی دامنم گذاشت و مرا بوسی را روشی کادوییزندا
 . گذاشت تا گم نشوندی می کوچکفی گرفت و داخل کیمن م

  
 . ھم جدا کادو دادندھیحسام و راض...گری دمی نکی سکھ بھ من داد و بھ دامون ھم می نکی آرا دل

  
 حل نھای مان را با ھمی شد مشکل مالیم...می نبودنھایفکر ا! چھ خوب...می باران شده بودسکھ

 ...میکن
  

 ی را آورد و مشغول عکاسنیسامان دورب.می را آورد تا امضا کنی محضر دار دفتر برگاریدست
 . را از عقد گرفتھ بودلمشیف. کردی خوش و بش مھی داشت با بقلمبرداریف.شد
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 کبارهی کھ بھ میوسط امضاھا بود.می کجا را امضا کندی داد کھ بای با انگشت نشانمان ماریدست
 یصدا. آرام فرو رفتی در موجیی ساکن شد و گوزیھمھ چ.ستادندی ھا اھیثان.دیھمھمھ ھا خواب

 ی کھ آشناری حری قد بلند با چادریزن. خود خواندی را بھ سو،نگاھھای کفش کسیپاشنھ ھا
انگار .نگاھش کردم. کرددایچشمانش را چرخاند و مرا پ. بود،وارد شدھایھمانی و مخاص یروزھا

ا با دو انگشتش  صورتم و صورتم ریبھ طرفم آمد،خم شد رو. ورم داشتشیچشمھا. بودستھیگر
 ...شانیآن ھم با آن حال پر...آن ھم در آن موقع!  شد کھ مادرم آمده باشد محضریباورم نم.باال داد

  
 
 ...مامان:دمینال
  

 پا ھی شھی باالخره؟مرغ تو ھمیکار خودتو کرد...مبارکا باشھ: زد و زمزمھ کردی کمرنگلبخند
 شبید... کارت کنم؟خودم بزرگت کردمیچ...ی کردی می دوست داشتی ھر کاریاز بچگ...داشت

 ...دمی رو دیخواب مجتب
  

 ... حاال او!  پا داردکی گفتم مرغ مادر ی مشھی بود من ھمجالب
  

 یصدا. را در انگشت وسط دست راستم نشاندی برد و انگشتر کلفتفشیدست در ک. شده بودمخشک
 ...بھ افتخارشون:دیچی در اتاق کوچک محضر پییدا
  

 ری بود کھ آنقدر غگری دی روح حلول کرده در جسمکیانگار مادر . زدندی کف میا ناباور بھمھ
 بھت زده دامون،سکھ یمشتش را باز کرد و در مقابل چشمھا. آمدنشدی رسیقابل باور بھ نظر م

 مو از ھی...از دختر من خوب مراقبت کن... شماھی ھدنمیا: لرزانی را بھ طرفش گرفت با دستیا
 ...ھ بشکم سرش

  
 ...یخانم اعتماد: بلند شدشی بھ پادامون

  
 اھوی ھی صدا و بی نداد،ھمانطور کھ آمده بود،بی بھ کسشتری صحبت و سوال جواب بمجال

 . و محو شددیچی کفشش در راه پلھ ھا پی پاشنھ ھایصدا.بازگشت
  

مجلس در بھت و سکوت فرو رفتھ . شدندری سرازمی و اشکھادمیاز جا پر... بودمدهی خواب دانگار
اومد : گرفتی را با دستمال ممی تند و تند اشکھایشاد.بغض چند روزه ام باالخره شکست.بود

 ...بسھ...نیی پازهی ری ممالتیاالن ر...ی کنی مھیچرا گر! گھید
  

 را بھ دستم یوانی لییزندا. سر تکان دادم؟ی خوایاب قند م: نشاندمی آرا مرا سر جادل
 ... قلپھی...بخور:داد

  
 !  تونمینم: کردمامتناع
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 یدلم او را م. کردیفقط وجود دامون آرامم م. بودسیصورتم خ. آمدینفسم باال نم. بودی بدحال
اما او ھم ماتش برده . شود و بعد شانھ ام را فشار دھدی گوشم زمزمھ کند درست مریخواست کھ ز

 . اش خشک شده بودی صندلیبود و رو
  
 ! و درشت دفتر بزرگزی ری سوالھای انداخت پای حواس امضا میب
  

اصال . شدم،زھرمی آن را نوش جان کنمانی شدن زندگنیری شی عسل را کھ آوردند تا براظرف
زھرتر از عسل کھ ! نھایچطور انگشتم را در دھان دامون گذاشتم و او ھم خورد . چھ کردمدمینفھم

 . بودنی گفتند ھمیم
  

تا موعد قرارمان در سفره . کردتی ھدارونی را گرفت و بھ سمت بمی بازوریبند آمد،ز ام کھ ھیگر
 داشت جو را از آن حالت بھت و یدل آرا سع. شب،دو ساعت وقت بودکی ھزار و یخانھ سنت

 ختی را رمی مری گلبرگھایشاد.دی پاشمانی و نقل و سکھ بھ رودیدوباره کل کش.اوردیسکوت در ب
 .مان سریرو

  
 یھمھ برنامھ رو م... رستورانمی ای خونھ بعد با سامان ممی ریما م: گوش دامون گفتری زھیراض

 گھ؟نھ؟یدونن د
  
 
 

 ... سر جاشادی دور بزنم حال نھال بھی من برم دیبر...آره: غمناک سر تکان داددامون
  

 و کی انگشتر شبھ. ھمھ برگشتھ بودند انگارمیھایخستگ. رمق بودمیب. آمدمنیی پای پلھ ھا بھ سختاز
 . بودیمادرم زن با دقت.درست اندازه ام بود. انگشتم نگاه کردمیبراق رو

  
 دختر؟چرا ی شدینطوریچرا ا:ستادی آمد کنار پنجره اییدا. نشاندم و دامنم را جمع کردنی ماشیتو

 ؟ی کنی متیخودتو اذ
  

 ...ییدا!  زود بره؟اصال انگار اومده بود عزانقدری اومد کھ اینطوریچرا ا:دمینال
  

شما نگران ... جانییدا: نشست و با حرص درب را بستنیدامون داخل ماش.نیی اشکم آمد پادوباره
 ... کنمیمن آرومش م! نباش

  
 ... بخورهیی ھواھیببر ...نمتونی بیتو رستوران م: تکان دادی دستییدا
  

 !حتما: را تکان دادسرش
  

 چرا؟آخھ چرا؟:سرم را بھ طرفش چرخاندم. از مقابل ساختمان محضر کنده شدنیو ماش داد گاز
  

  چرا؟یچ:دی جوی لبش را مگوشھ
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  کرد؟ینطوریچرا ا:گفتم

  
 نمی،ھمیبا اون ھمھ لجباز... بگم؟اما بھ ھر حال اومدیمن چ! مادر توئھ: باال انداختشانھ

 ...مونھیامروز روز عروس... نکنتی اذنقدریخودت رو ا...متھیغن
  

 بھ نیچند ماش. شدمرهی خرونیلب فرو بستم و بھ منظره ب! یآمد اما چھ آمدن. گفتی مراست
 ی و شش نقره استی دوکی داخل ی و جوانبایدختر ز. زدندی بوق ممانی آمدند و برایموازاتمان م

 عروس شدنم ی از مادرم براشتریاو ب. ضبطش را باال بردی دست تکان داد و صدامانیبرا
 !البد خوشحال بود

  
 پی ھای با دو قوطقھیبعد از چند دق. نگھ داشتی و مقابل سوپردیچی پی کوچھ اداخل

 ...بخور: و آن را بھ طرفم گرفتدیقالبش را کش.بازگشت
  

 ھ؟یچ: مزه اش کردممزه
  

 ... شدهھی تخلتی انرژی کردھیاالن انقدر گر...  زاستیانرژ! پھیھا:گفت
  

تا بھ آخر آن را .دوست داشتم. و ترشنیریش.مزه اش خوب بود.دمی را گرفتم و چند جرعھ نوشآن
 ؟یبھتر:دیدستش را بر صورتم کش.دمی کشیقیخوردم و نفس عم

  
 !  شدهی ره کھ چی مادتی...ی تا آخر شب رو فرمی خوردنویاالن ا:دوباره گفت. تکان دادمسر

 
 .دی دستم را بوسبعد

  
*** 

  
 

دو نفر با . بودنددنیھمھ خوشحال و آراستھ در حال خوردن و نوش.ھمانانی خانھ پر بود از مسفره
حوض . نواختندی می سنتی آھنگھامانی سکو برای روھمانانی مگاهی سمت راست جاشانیسازھا
 . بوددهی بخشی ھم وسط سفره خانھ بود کھ فواره آب بھ آن جلو خاصیکوچک

  
 ی و رومی بھ ھمھ خوشامد گفتگریکدیدست در دست . و کف زدندستادندیا ا سر پم،ھمھی کھ شدوارد
 از تختھا یکی ی خواست روی کرد،دلم می درد ملی دلی بمیپاھا.می مخصوص نشستیصندل

 را در می گرفتم و کفشھای جای خالی تختی بلند شدم و روی صندلی از رونی ھمیبرا.نمیبنش
بعد !  بشھ؟تمام کرمت پاک شدی تو؟کھ چی آبغوره گرفتنقدریچرا ا: شدکی نزددور  ازیشاد.آوردم
 دی و رژ لب قرمزم را تجددی کشمی چشمھاری را در آورد و اسفنجش را زکشی پنکفشیاز ک
 رو بھ او یشاد... دوئمیاز صبح دارم م: را جمع کردشی داد و پاھاھی تکیدامون بھ پشت.کرد
 ! ر کھ طاووس خواھد جور ھندوستان کشدھ...گھی رم داره درا دردسنیداماد شدن ھم:گفت
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 ... کوچکترشو دادھیخدا بھم درخت نداد،! درخت خواستم! من طاووس نخواستم:دیخند
  

 چند دفعھ گفتم نگو درخت؟! یدرخت خودت: بھ خنده باز شدمیلبھا
  

 ... دمیاما از فردا رو قول نم!  گمی بھت نمرتھی امشب کارم گھیخب چون : اش را خاراندچانھ
  
 ...زشتھ! سیھ:دمی کوبشی پھلوی آرنجم توبا
  

  دن؟ی شام میک... گرسنھ م کردهپھی ھانیا:دی را مالشکمش
  

 !!!ی و بپزی ھر روز براش بشوردیبا...کارت در اومد! چھ شکمو: جواب دادیشاد
  

 ...ی تر و خشکش کندی بچھ باھیمثل ... دارهادیزحمت ز...گھی دنھیشوھر ھم: غر زددامون
  

 ...مرده شو! مزهیچھ ب!شیا: دادنی اش را چینی بیشاد
  

 می شھ بری تموم میک:شی را چسباندم بھ بازومی ام را بھ زحمت جمع کردم و بازوقھقھھ
 ... خستھ میلیخونھ؟خ

  
 !اری در نمیمارمولک باز!  خودتو لوس نکنخودیب... شھی سرم نمیمن خستگ: گوشم گفتریز
  
 ؟ی چیعنی: تعجب بھ چشمانش نگاه کردمبا
  

 !  مسافرتمی بردی امشب بانکھی ایعنی: کردریی و نگاھش تغدی خندی خاصجور
 
 مسافرت؟:دمی جا پراز
  

 ؟یی جاھی خوام ببرمت یمگھ نگفتم م: را باال دادشیابروھا
  

  وقت شب؟نیکجا؟اونم ا: کردماعتراض
  

 ...می چمدون ببنددی خونھ،بامیرفت! گفتم کھ نپرس: اش فشار دادینی بی را روانگشتش
  

 !بذار فردا صبح... خوام استراحت کنمیمن خستھ م م: بکوبمشی بازوی بود توکینزد
  

 ! کنم تا خود صبحی تونم رانندگیم...من االن سرحالم! اصال: را باال زدسرش
  منم آدمم؟ی گینم...یرحمیچقدر تو ب:گفتم 
  

 .می دست من بخواب تا برس،بغلی کنی رانندگی خوای کھ نم؟توی کار داریتو چ:گفت
 . دادمی بھ پشتھیکالفھ تک 
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 چند آھنگ نواختند و بعد مانی و مراسم عروسھمانانی نوازنده بھ افتخار مم،دوی را کھ خوردشام

 انداختھ یدگ خانوای شدند کھ عکسھای مکی نزدازدهی تنبل ساعت بھ یعقربھ ھا.مجلس تمام شد
 از ھمھ جلو آمد و شیدل ارا پ. کردند و رفتندی خوشبختی آرزومانی برایکی یکی نیشد و مدوعو

 گفت کھ از یزیبعد سرش را کنار گوشم آورد و چ. گفتکی و تبردی را بوسمانی ھر دوورتص
 یلیخ!  ھایمواظب داداش من باش:دستم را فشرد. لبخند زدمشیبھ زور بھ رو.خجالت اب شدم

 !سپردمش دست تو...آقاست
 
 
بعد دست من و ...ان شاهللا...دیخوشبخت بش: و بعد سر مرادی خانم سر دامون را چند بار بوسریمن

 ھمو یبھایع... پشت ھم باشندیزن و شوھر با...دیمواظب ھم باش: ھم گذاشتیدامون را رو
 یان و دوباره با چشماوردیاقت نو بعد دلش ط... زدی دییای سر بھی...دیاحترام ھمو حفظ کن...بپوشونن

 .دینمناک صورت پسرش را بوس
 
 

 مادرش یسامان جلو آمد و وقت. کردند و رفتندی بودند کھ خداحافظیی نفرھانی و حسام آخرھیراض
 ارام یدامون ضربھ ا.دی خندانھی گفت و موذیزی گوش دامون چری با من بود،زیدر حال خداحافظ
 !ببند!  خبلھیخ:دی شکمش کوبیبا پشت دست تو

 
 

!  کھ زدم باشھییحواست بھ حرفا! یمخشو لھ نکن: ھم پچ پچ کنان گفتیشاد. و فرزاد آمدندیشاد
 من االن از ترس دی گی منیھمچ!استرس گرفتم بھ خدا...دی نگرانشتریشماھا از من ب:سر تکان دادم
 ... شمیقبض روح م

 
 
 ! از دست تو! یریبم:دادمدستش را فشار ! نترس! ھیطرفت حرفھ ا:دی منظور خندبا
 
 

 ھم پشت یی و زنداییدا. کردی دست من و دامون را فشرد و خداحافظنی و رنگنی سنگیلی خفرزاد
 . کاسھ ذھنمانی توختندی را رحشانی و ھر کدام نصادندیسرشان سر رس

 
 
 . کردی خوشبختی و ارزودی سرم را بوسییدا
 
 

آن ھمھ . شدی باز نمگری دمی را باز کرد،چشمھانگی و درب پارکمیدی مقابل درب خانھ رسیوقت
 یبا آن حال چطور م. بر جا نگذاشتھ بودمی برای مادر،رمقداری و در آخر ھم دجانیشور و ھ

 . کردم از رفتنی شد،دامون را منصرف می ھر طور کھ مدیتوانستم چمدان ببندم بھ قصد سفر؟با
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 کی نمور و سرد و تارنگیپارک.میای برونی را باز کرد و دستم را گرفت و کمکم کرد بنی ماشدرب
 .بود

 
 

 ی کھ من ھر وقت ناراحت و گرفتھ بودم، مییمثل ھمان وقتھا. خواستی آغوش گرمش را مدلم
 خوردم یداشتم م. و حفاظ آپارتمان را باز کردمی باال رفتیاز پلھ ھا. گرفتیآمد و مرا در بر م

بھ اتاق خواب .بدنم گرم شد. پوستم را نوازش دادی مطبوعیم،گرمایداخل خانھ کھ شد. دوبارهنیزم
 شده نیی قرمز گل رز،تزی بود،با گلبرگھادهی خرمی برای رنگ کھ شادیری و شزی تمیروتخت.فتمر

 بیعج. شده بوددهی خوشبو و رنگارنگ چی شمعھاھای پاتختیدو طرف تخت رو. بودیکار شاد.بود
  روشن مانده بودند و ھنوز نسوختھ بودند؟یاز ک! بود

 
 
 پی زادی.شنلم را باز کردم.ستادمی اشی آرازیمقابل م. آوردد،سرحالمی آن منظره و خانھ جددنید

 ... توانستم بازش کنمیخودم م! محال بود! ی حرف شادادی افتادم و میپھلو
 
 
 یبا درماندگ. آمدی نمنیی رفت و پایز دستم در مھر بار ا!  شدیاما نم. کردمدای زبانھ را پی سختبھ

 دامون؟:صدا زدم
 
 

 شرعا و گرید! می باشم؟خبی آن وقت شب من و دامون در آن خانھ با ھم تنھا بودیعنی.دمی لرزبعد
 !  ترس نداشتنکھیا...میقانونا زن و شوھر بود

 
 

 بلھ؟: از داخل حمام آمدشیصدا
 
 
 کند و مرا ببرد ی خواھد رانندگی گرفت؟مگر خودش نگفت کھ امشب میداشت دوش م! یوا

  شده؟یچ: اتاقی آمد تودهی بعد حولھ پوشقھیچند دق. تخت نشستمیمسافرت ماه عسل؟رو
 
 

 ...بازش کن!  سفتھپشی زنیا:گفتم
 
 
 ! نجاستیا:  شدم بھ طرفشمرخی جا بلند شدم و ناز
 
 

 . نداشتمی اچاره
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 .و بعد پشتش را کرد بھ من...  تو راهی لباس راحت بپوش براھی: زور آن را باز کردبھ
 
 

 و سنجاقھا و تورم را شی آرازینشستم مقابل م. نداشتیپس فعال قصد.دمی کشی بھ راحتینفس
 گفت و ساکت ی نمچیھ. گذاشتزی می و تاج را برداشت و روستادیآمد پشت سرم ا.دمی کشرونیب

و از چند وقت قبل بھ گوشم خوانده بود و از صبح گفتھ بود بھ من نچسب کھ من ھر آنطور کھ ا.بود
 در ی و بلوز گرمنیدرب کمد را باز کردم و شلوار ج. کردینگاھم نم! بودمی اتفاق خاصتظرآن من

برس را با . رفتی نمشانیبرس ال. بھ خاطر تافت چسبناک شده بودمیموھا. آوردم و بھ تن کردم
 دهی ھنوز بھ حضورش در کنارم عادت نکرده بودم اما رنجنکھیبا ا. پرتاب کردمزی میحرص رو
 جان،دری و ھی و خستگی آغوش گرم و ساده آن ھم بعد از آن ھمھ دوندگکی. سردشفتاربودم از ر

 ... نبودیادی انتظار زیشب عروس
 
 

 کھ گفتھ ھمھ ییزھای باشد و چی داشتھ باشد؟نکند آدم سرد مزاجی مشکلای مرا نخواھد نکند
 آمد خانھ ام،مدام از سرو ی میاگر سرد مزاج بود پس آن بوسھ ھا چھ بودند؟وقت! دروغند؟اما نھ

  ھم از شوھرم کھ معلومنی توزانھ برخورد کرد و انھیآن از مادرم کھ آنقدر ک. رفتیکولم باال م
 ! زند امشبی چرا بھ من دست نمستین
 
 
 ... بھ ھمدهیموھام چسب: گفتمدهی کالفھ و رنجھ؟یچ:دی چرخ طرفمز،بھی برخورد برس با می صدااز
 
 

 ؟ی کنی مینطوریچرا ا! آخ:دردم آمد.دی کشمی موھای و برس را برداشت و محکم روکی نزدآمد
 
 

 . شھیشونھ نم...ریبرو دوش بگ: گفت
 کی. کنمھی خواست گری سرد شده بود؟دلم منقدریچرا ا.با لج از جا بلند شدم و بھ طرف حمام رفتم 

 می موھایاب را کھ رو.لبھ وان کوچک و چھارگوش نشستم.دلم مادرم را خواست.دفعھ بچھ شدم
 خوشبو و محبوبم را برداشتم و با آن سرم را یشامپو. بھ جانمختی ربی عجیباز کردم،آرامش

 و قرمز فی لطفی لی داشت را روینیری شی بودم و بودهی خری کھ بھ تازگیشامپو بدن.شستم
 سرد تاصبح داخل حمام جا خوش کنم و خودم را ی خواست در آن ھوایدلم م.دمیالرنگ م

 و غم بر قلبم جانیھ. انداختی بر وجودم چنگ مرحمی و باهی سی مانند گربھ اییاحساس تنھا.میبشو
 . ھجوم آورده بود

 
 !؟... برده اون تو؟نھال؟خوابتی شدیچ: بھ در زدی اتقھ

  
 را کھ میپا.دلخور بودم از دستش.پشت درب منتظر بود.رونی و آمدم بدمی حولھ را بھ تن کشیفور

 ھمراه ی خوبیحس. داشتمیحس خوب.صورتم را باال گرفت و بعد داغ شد. گذاشتم،مھلتم ندادرونیب
 . مثل مادرمی کسدنی بدون ترس از سر رسیحس.با دلھره
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ھمھ ش پاک شد : را نوازش کردسمی خیموھا... فقط...نھ: گفتم؟یناراحت:دی آغوشم کشدر
  زشت شدم؟ھ؟یچ:دمیپرس! ھمھ اون رنگ و روغنا: پوزخند زد؟یچ:گفتم!کھ

  
 

 بلند شی سرم را از بازو؟ھوم؟یستی کھ ن؟خستھیچرا زشت بش...نھ: دھانش را قورت داداب
 ...چرا:کردم

  
 
لباس ...نت در بره چند ماه از تنی ای کھ کل خستگیی جاھی برمت یاالن م:دی ام را بوسیشانیپ

 . برداشت و بھ طرفم گرفتنی را از زممیو بعد لباسھا... یبپوش سرما نخور
  

خجالتزده ! کھ آمددی آیگفتم حتما دنبالم م. و شلوار را از دستش گرفتم و داخل اتاق شدمبلوز
پشتم را کردم و . نشان دادشی و رو کردن لباسھاری و خودش را مشغول زدیچرخ.نگاھش کردم

 را خشک کردم تا در راه سرما میبعد سشوآر را بھ برق زدم و موھا. را بھ تن کردممی لباسھاعیسر
 .ورمنخ

  
 نھ؟! گھی چمدون بسمونھ دھی:دی کشرونی کھ چمدانش را بدمی دنھیی ااز
 م؟ی مونیچقدر م:آرام سر تکان دادم 
  

 رمیمد.ی مونده حسابکارام عقب. برگردم شرکتدیچھارشنبھ با...پنج روز: را باال برددستش
 .ادی یصداش در م

  
 را طیاصال حوصلھ مسافرت آن ھم در آن شرا. کمکش رفتم و چند تکھ لباس گرم برداشتمبھ

 ی عاشقانھ بشنوم و خستگی تختخوابم بلمم و فقط نجواھای رویدوست داشتم بعد از عروس.نداشتم
 یدگی و بھ امور خانھ رسزمیب برخ از خوایصبحھا ھم با تنبل.رونی بزدی چند وقت از تنم برنیا

 . نبودندی شدنطی ساده ھم در آن شرایاما انگار ھمان ارزوھا!ی ساده ای آرزوھابعج.کنم
  

 بود کھ در لحظات آخر ینگاھش کردم،ھمان لباس خواب.دی لغزفی نرم و لطی پارچھ ای رودستم
 شد الزمم نشود؟برش ی شد؟مگر میالزمم م. خودم بخرمیدامون اصرار کرده بود،برا

 نگاه کردم شیبھ دستھا. کرد و کنار گوشش قرمز شده بودی را تا مشینگاھش کردم لباسھا.داشتم
 استرس ای آورد ی کرد نگاھم نکند انگار داشت بھ خودش فشار می میسع. لرزش داشتیاندک

 ...گری دزی چای...داشت
  

 ام را برداشتم و کنار یلوازم شخص.ندم بود از من؟فکرم را عقب رادهی دیزی چیعنی!  دانمینم
 ی کرد؟نکند نقشھ ای مینطوریچرا ا. و از من دور شددی کشیقینفس عم. گذاشتمشیلباسھا

 فی خفی لحظھ لرزشکی!  منی؟خدا... پدرش و حاج رضایبھ خاطر اختالف مال...دارد؟نکند 
بھ دنبالش .ردی گی دانستم چرا آنقدر از من فاصلھ می مدیطاقت نداشتم با. کردریرگ پشتم را درهیت

 دامون؟: زدمشی رفتم و صداییرایبھ طرف پذ
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 جانم؟: را باال گرفتخت،سرشی ری داخل ظرف درب دار مخچالی ی از تووهی می کمداشت
  

 ؟یاز من ناراحت...تو...تو: داشتمدیاما باز ترد. دلم گرم شدیکم. گرم و مھربان بودلحنش
  

 ؟یچ: پر پشتش باال رفتیابروھا
  

 ؟یاز من دلخور:گفتم
  

 ! مسالھ سوال من شده بودنی بود من از او بھ خاطر رفتار سردش دلخور بودم،حاال اجالب
  

  دلخور باشم؟دی بای چیبرا: گذاشتشخوانی پی را روظرف
  

 ...آخھ... دونمینم: و من کنان گفتممن
  
 یی الزم شھ تو راه چادیشا... کم اب جوش بردارھی... رو برداشتمییفالسک چا:دی خندی برکی

 ...میبخور
  

 ؟یاز من دلخور...ینگفت:گفتم
  

 !  منزینھ عز: جنباندسر
 

 . خواھد از من دور باشدی کسر شان بود بپرسم چرا ممی؟ برا...؟چرا...پس چرا:گفتم
  
 

چرا : دادی آن جا را کھ برداشتھ بود،داخلیلی و وسادی کشرونی بنتی را از کابکی نکی پسبد
 صبح کی کھ نزدمی برسی جورھیحداقل . راھھی دو سھ ساعتھی...زود!  باش دخترک؟زودیچ

 .میاونجا باش
  
 

 م؟ی ریکجا م:دمیپرس
  

 خواستم خودت یم... خواستم بھت بگمینم... مادر سامانیالیو!ارنگھ:رونی را فوت کرد بنفسش
 .ینیبب
  

 . خاطر بودمدهی راحت شد اما ھنوز رنجالمی خیکم
  

کنارم کھ نشست،سرحال . بردم و دامون چمدان را داخل صندوق عقب گذاشتنیی سفر را پالوازم
 شی بغل پالتوبی را چک کرد و در جنشیکارت عابر و مدارک ماش.دی رسیبھ نظر م

  عروس خانوم؟یحاضر:گذاشت
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 ...میبر:سرم را کج کردم!  کھ ھنوز عروس نشده بودممن
  

 شد،آرام ی کھ از ضبط صوت پخش میمی مالیقی و موسنی ماشیم،گرمایھ رد شد کی عوارضاز
 ی صندلی را بستم و سرم را عقب بردم تا پشتمی پالتویدکمھ ھا. کردھیآرام خواب را بھ چشمانم ھد

 .بعد ارام بھ خواب فرو رفتم.را لمس کند
  

 پارس چند یصدا. بودکیھمھ جا تار. بھ خودم آمدمشی دانم چقدر در خواب بودم کھ با صداینم
 م؟یدیرس:سردم شد. زده بودخی ام ینینوک ب.دی رسی بھ گوش مکیسگ از نزد

  
 

 ... شوادهیپ...آره: گفتآرام
  

 یمقابل خانھ ا.چشم گرداندم. بودیچھ ظلمات. ام را سوزاندینی بی را کھ باز کردم سوز سرددرب
سبد . المپ کم مصرف ھم بر سر درش روشن بودکی. بودیمانی سوارشی کھ دمی بودستادهیساده ا

 انداخت داخل دیدامون چمدان را اورد و بعد کل. درب گذاشتمشی برداشتم و جلونی ماشیرا از تو
 ییالیخانھ و.می داشتھ باشد،گذشتی آمد باغچھ بزرگی کھ بھ نظر مکی بزرگ و تاریاطیاز ح.لقف

داخل . مات و نقشدار پوشانده شده بودی ھاشھی بود و با شنی زمری زاما طبقھ اولش.بود و دو طبقھ
 ییالی و خانھ ودندی رسی و نو بھ نظر مکی شلیھمھ وسا.می و چراغ را روشن کردمیساختمان شد

 را لیوسا. سرد و نمور بودشیاما ھوا. شده بودزی و مبلمان تجھخچالی مدل گاز و ھود و نی آخربا
 .اطی داخل حاوردی را بنی شد تا ماشری سرازی فلزیدامون از پلھ ھا.میداخل گذاشت

  
 میھمانطور کھ بھ اطراف نگاه .  را جا بھ جا کرد،از پلھ ھا بھ دو باال آمدنی بعد کھ ماشقھی دقچند

 .می زنی مخیتا صبح ! نجایا! چقدر سرده: فشار دادمبمی را در جمیکردم،دستھا
  

 شده بود،رفت و مقابلش نشست نیی تزکی از جنس سرامی مصنوعی کھ با چوبھانھی طرف شومبھ
 نجا؟ی شھ ای گرم منی با ایمطمئن:گفتم. روشنش کردتیو با کبر

 اش را روشن ی از اتاقھا رفت و بخاریکیبعد بھ طرف ...  ھوا گرفتھیچشم بھم بزن...آره:گفت 
 وجود داشت تا ما ماه عسلمان را در یزی تر و تمی جانیچھ خوب کھ در آن وقت سال ھمچ.کرد

 بود تا نی جمع شده بود،مانع از امی کھ پشت کتفھای ایاما خستگ.شاد و سرحال بودم.میآن بگذارن
 بیعج. مچالھ شدمیی نئنوی صندلی رونھیکنار شوم. را جا بھ جا کنملی باشم و فرز وساابکچ

 ؟ی شد؟گرمیخوب:ستادیدامون آمد کنارم ا.سردم بود
  
 

 تو ایپاشو ب: انداختی رنگ چرمی مبلمان قھوه ای را در آورد و روشیپالتو...ھنوز نھ:مگفت
 .چمدون رو بردم اونجا. شھیاونجا کوچکتره زودتر گرم م...اتاق

  
 در ی و دو نفره بزرگیتختخواب چوب.اتاق نسبتا گرم بود. را گرفت و بھ دنبال خودش کشانددستم

 و ی با چند کوسن صورتدی بزرگ و سفیبالشھا. بودزیو و تم اش نیروتخت.آن جا داده شده بود
  از جنس مخمل کلفتی تاج تخت بود، با پرده ایتنھا پنجره بزرگ اتاق کھ باال. آن بودیبنفش رو
 بنفش ینی فرش ماشمانی پاریز. جمع و جور سمت راست اتاق بودیشی آرازیم. شده بودپوشانده
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 در وجودم زی دل انگی آمد اما حس آرامشی نا می بونکھیبا ا. کردی میی خودنمایرنگ و فانتز
 ی ممھی نور مھتاب نصفھ نری زکی تاراطیح.پشت پنجره رفتم و پرده را کنار زدم. شدقیتزر

 . لکھ ابر نداشت و شفاف بودکی مانآس.دیدرخش
  
 ...ھوم؟چرا: سر گرداندم؟ی کنیلباساتو عوض نم: را گرفتمی بازوریز
  
 

بھ سرعت لباسم را . رفترونیچراغ را خاموش کرد و ب. بوددهی پوشیر راحت بلوز و شلواخودش
 و بعد در رختخواب دمی بودم را پوشدهی خانھ خری دست بلوز و شلوار نو کھ براکی دادم و رییتغ

 شی چند ساعت پنیھم. بودندنی چشمانم سنگ؟ی خوری مییچا:صدا زد.راحت و نرم فرو رفتم
 ...ادی یخوابم م...نھ: کرختم کرده بودی بخاریبودم و حاال تختخواب نرم و گرما حمام کرده

 
  

 بستھ ام نگاھش مھی نی و از پشت پلکھایکی تارانی در م؟یدیخواب: اتاقی تودی کشسرک
 ؟یچوندیمنو پ...نھال؟امشب: شده بود بھ منرهیچشمانش پر تعجب خ:کردم

 
  

خواب ٍ :می و خم شد روستادی سرم ایباال.نداشتم حرف زدن ینا. توانستم جواب بدھمینم
عجب !  بابایا: دمیبعد زمزمھ اش را شن. می لبھایحس کردم دستش نشست رو... االن یعنی؟یخواب
 ؟...  شیآدم مگھ شب عروس...یشانس

 
  

 میدر جا. شدندنی سنگمی شود پلکھاھوشی کھ بیمثل آدم. خارج شدمی مثل اوھوم از گلویی صدافقط
 . مرا در ربودبای زیی قودی سپی زدم و خواب چون پرھایغلت

 
  

 بھ خود یتکان. شده بودنیبدنم سنگ. پشت پنجره از خواب برخاستمی گنجشکھای با صداصبح
آھستھ بھ .دی کشی دامون دور کمرم حلقھ شده بود و آرام و منظم پشت سرم نفس میدستھا.دادم

 . گناهی آرام و بی پسر بچھ امثل. بوددهیچقدر معصومانھ خواب:دمیطرفش چرخ
 
  

حتما . آمد در اتاقی مگاری سیبو.دمی دی بار بود او را در خواب آن ھم کنار خودم منی اولیبرا
 اما چرا؟. بوددهی کشگاریس
 
  

من برم صبحانھ ...بخواب:دمشی ناخودآگاه بوس؟ی شدداریب:چشم باز کرد. را نوازش کردمشیموھا
 ؟ی خوری ممروین...درست کنم

 
  

 . کنمدی برم خردیبا.ستی نخچالی تو یچیھ:دی آلود خندخواب
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 ... نبودادمی:  زدمھی بھ تاج تخت تکناراحت
 
  

 تو از من نکھیاما مثل ا!  خستھ بودمیلیخ:بدنش را کش و قوس داد. را کنار زد و نشستلحاف
 نھ؟!شبی دیخستھ تر بود

 
  

 !تا گرم شدم،غش کردم... خوابم بردی کدمیاصال نفھم: منظورش شدممتوجھ
 
  

 ... ندارهیبی عچیباشھ ھ: و گرفتھ بوددلخور
 
  

خودت اصرار ...میایصبح ب... خونھمی کار کنم خب؟گفتم کھ بمونیچ:اورمی از دلش در بخواستم
 .یکرد

 
  

 شانھ نھی را مقابل اشی و موھادی لباس پوشعیفقط سر.. لبخند بودیصورتش گرفتھ و ب. را ندادجوابم
 دانستم ینم. از حد خراب شده بودشی اوضاع بنکھیمثل ا. رفترونی بھ دست بچیزد و بعد سوئ
 ھ کور شده بود،آنقدر گرفتھ و مغموم بکبارهی بھ جانی چون آن ھمھ ھدیشا. شودیآنقدر دلخور م

 یدلم نم. شوھرم نبودمی بھ دلخوری موضوع سخت بود اما راضنی ارشی پذمیبرا.دی رسینظر م
 گفت خاطره اش تا ابد و دھر در ذھنش ی میچون شاد.ردی بھ دل بگنھی از من کیواست اول کارخ
 . ماندیم
 
  

 . دم کن تا برگردمییچا! نھ: اش را بھ پا کردیام؟کتانیمنم ب: رفتمدنبالش
 
  

  شده؟یچ...دامون: را گرفتمدستش
 
  

 ! نشدهیزیچ! یچیھ: شد و بھ دروغ و با حسرت گفترهی چشمانم خدر
 
  

 نیآنقدر نگاھش کردم تا ماش. رفتنیی ام انداخت و از پلھ ھا پایشانی پی روی سرسری بوسھ ابعد
 . برد و دور شدرونیرا ب
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 ری کوچک زوانیدر ا. کنمی روز خوب اطراف خانھ را وارسیی دست داد تا در روشنایفرصت
سھ چھار درخت . چشمم بودشیرگ پ برگ و بار و بزی باطیح.ستادمی اینور آفتاب کم جان زمستان

 گل رز کھ حاال یبوتھ ھا. بودنددهیبلند در باغچھ چھارگوش جمع و جورش رو بھ آفتاب قد کش
 . جا خوش کرده بودندانی برگ در آن میھم نداده بودند،ب  غنچھکی یحت
 
  

توک کوچھ مشجر بود و تک و . متفاوت معلوم بودندی ھای با معمارکی شیالھای آن باال واز
 ریی ارنگھ را دستخوش تغی زمستان ھم نتوانستھ بود روستای ھم رفتھ حتیرو.درختان سبز بودند

چھ حس . را از دو طرف باز کردممی و دستھادمی کشیقینفس عم. ببردنی را از بشییبایکند و ز
 .ی و ازادییرھا...شتم دایخوب

 
  
 . و بعد داخل رفتمدمی کشمی ھاھی را بھ درون رزی سرد و تمی لذت ھوابا
 
  

 ی چامانھیدو پ.نتی کابی ھمان باال بود توزیھمھ چ. گشتمی چای را بھ برق زدم و دنبال قوطیکتر
 بستھ نان تست کی باز نشده و ری بستھ پنکیفقط . را باز کردمخچالی درب یدم کردم و با چابک

 . گذاشتمیشدستی از آن را در پی آوردمش و قطعھ ارونیب.در آن بود
 
  

 سامان عجب نیا. بودلی تکمزیھمھ چ. کردمی را وارسلی را باز کردم و وساتنھای درب کابدوباره
 ضعف یدلم از گرسنگ. بود١٢بھ ساعت نگاه کردم حدود . داشتی اقھی و خوش سلتیمادر با درا

 ظرفھا را شستم.دمی را ھم با قند نوشیچا. خودم گرفتم و خوردمی برانری نان و پیلقمھ ا. رفتیم
 . کرده بودرید! امدین!  و منتظر شدم اما نھدمی چشخوانی پی را روی چای استکانھاو
 
  

 دیرفتم کرج خر. اونجامگھی ساعت دمیتا ن: ھنوز دلخور بودشیصدا. زنگ زدملشی موبابھ
 . نداشتیمغازه درست و حساب. باز نبودیی جانجایا...کردم

 
  

 رنگ و ی چقدر بدی آب زدم،بھ نظرم رسیی صورتم را در دستشویوقت. بمانمکاری خواستم بینم
بد .می لبھای رودمی رفتم و رژلب قرمزم را دو دور محکم کششی آرازیبھ سمت م. حالمیرو و ب

 دهی کھ خریذھنم بھ سمت لباس. رنگ و رو بودیبھتر از آن صورت از حمام در آمده ب.نشدم
چرا دقت !  آمد و کوچکیبھ نظر تنگ م. اش کردمیوارس.دمشی کشرونیچمدان ب از.بودم،رفت

چقدر !  منیخدا.ستادمی انھیامتحانش کردم و مقابل آ.دی شد آن را پوشینکرده بودم؟با لباس نم
مدلش بود اما . را شکافتھ بودندشیانگار با چاقو ھمھ جا. سالم نداشتی جاکی! مدلش افتضاح بود

خداروشکر .دمی خودم خجالت کشریاز تصو.یداشت بھ تن نیزیانگار چ. بوداز بیادی زی جورکی
 و کی چون شب بود و تاردی دقت نکرده بودم؟شادیچرا موقع خر. بوددهی ندینطوریکھ دامون مرا ا

 چشمان ی توانستم آن را جلویمن کھ تا عمر داشتم،نم. اش نکردمی وارسادیمن ھم عجلھ داشتم ز
 ! خورد نھ منی دو دره باز و خائن میدای ھمان لدرد  بھنیا.دامون بپوشم
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نھال؟بدو دستم : درب آمدی و پشت بندش صدانی گاز دادن ماشیصدا.بند پشتش را باز کردم 
 ...نھیسنگ

 
  

 نیی پایدلم ھر!  ربع ھم نشدهکیاالن ! ساعت کھمیگفتھ بود ن.دیچقدر زود رس!  را کم داشتمنیھم
 انی کھ مال خودش بود را از میروبدو شامبر.  داخل چمدان را گشتمعیسر.ھول شده بودم.ختیر

 . و کمرش را محکم بستمدمی و پوشدمی کشرونیلباسھا ب
 
  

 ؟یدوش گرفت:می پای بزرگ را گذاشت جلوکی پالستسھی کنیچند... یخستھ نباش: طرفش رفتمبھ
 
  

 !!!ی کرددیچقدر خر... کردمیلباس عوض م...داشتم...داشتم...نھ: بوددهی برزبانم
 
  
 رفتم،گوشھ روبدوشامبر یھمانطور کھ بھ سمت آشپزخانھ م. را از جا بلند کردمنی سنگی ھاسھیک

 .بالفصلھ با دست درستش کردم. گرفت و کنار رفتشخوانی کنار پیبھ صندل
  
 
 

 ...  چھار پنج روزیبرا: از پشت سرم آمد و بعد قطع شدشیصدا
 
  
 دهی لباس را ددمیفھم. کندی کھ مات نگاھم مدمشیدم،دی چرخیوقت. ھا را کف آشپزخانھ گذاشتمسھیک

عرقم . بھ جانمختیدلھره آمد و ر. انداختم و اب دھانم را قورت دادمنییشرمزده سرم را پا.است
 .سرد شد و گر گرفتم

  
 
 ھی از ثانی تا لباس بپوشم اما او زرنگتر از من بود و در کسردمی دو بھ سمت اتاق خواب دوبھ

بعد ... یدنبال بھانھ بودم کھ خودت بھانھ رو دستم داد: بکنمیمقابلم را سد کرد و نگذاشت حرکت
 . حرکت ماندی بمی لبھاینگاھش رو

  
 ؟ی صبحانھ بخوری خواستیمگھ نم...االن:اب دھانم را تند و تند قورت دادم. بند آمده بودنفسم

  
 مگھ خرم؟! نھ: خوردی گرمش بھ صورتم مینفسھا

  
 !  منوچونھ؟اونمی پی میآدم شوھرشو شب عروس: تخت کشاندی را در آورد و مرا روشی رواسلب
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 و خواستن لی طرف و مکیترس و دلھره از : جور و ناجور بھ روحم ھجوم آورده بودنداحساسات
 یلیمن خ: تخت مچالھ شدمیبھ ناچار رو. ام کرده بودندوانھی دگری ام از طرف دیتنھا مرد زندگ

 ... ترسمیم
  

 آنقدر بترسم نکھیا. در عجب بودمضمیخودم ھم از احساسات ضد و نق. بزنمھی گرری بود زکینزد
 . بودی باورنکردنمیکھ نتوانم خودم را جمع و جور کنم برا

  
 سخت نگرفتم کھ راحت ادی زشبی دگھ؟منی دھیترس چ: را نوازش کردمی و موھادی دراز کشکنارم

 ؟ازی ترس؟از کی گیحاال م.ی کھ ناراحت نشارمی در نی بازدی بددیتم ندگف.ی و بھم عادت کنیباش
  کار کنم؟ی خوام چیمن؟مگھ م

  
 ...بذار بعدا...االن صبحھ: افتادمی واقعا داشتم بھ التماس مگرید
  
حاال ...ی من ترسناکم؟اونوقتا بھتر بودنقدری؟ای واسھ چھیگر:دی صورتم کشی پشت دستش روبا

  کنھ؟ھوم؟ی میچھ فرق... شبایاالن 
  

 ... ھای زودنی کردم بھ ایفکر نم...آخھ: پر از اشک شدچشمانم
  

 ؟ی خوای مگھ منو نم؟تویپس ک!  بابایا: تختی رودی و طاق باز خوابدیخند
  

 ...چرا: دختربچھ ھا گفتممثل
  

 ؟یدیمگھ بھ خاطرم با مادرت نجنگ: آنکھ نگاھم کند،گفتبدون
  

 ...چرا:گفتم
  

 ظی عطرش ھنوز غلیبو. انداختھی سامی سرش کرد و روری و دستش را ستون زدی طرفم چرخبھ
 ؟ی دوست داریاالن چ...؟یپس چ:بود

  
 ... دونمینم: باران خورده در خودم فرو رفتھ بودمی گنجشکمثل

  
 ی کنم تو ناراحت شی نمیکار. کنمی نمتتی اذچوقتیمن ھ...ی منزیتو عز:دی ام را بوسینی بیرو

 ...ی نشتی دم اذیقول م... بھ خدامی پسر خوبیلیخ...ی بترسای
  

 . خودمی برادمی کوبیاما انگار من داشتم مغزش را در ھاون م! گفتھ بود مخش را لھ نکنیشاد
  

 نیچقدر ا: عقبدشانی فرو کرد و آھستھ کشمی موھایانگشتانش را شانھ کرد و ال. ماندمساکت
 ...ی کردریی تغیلیخ...ادی یرنگ مو بھت م

  
 چرا کبوده؟: را لمس کردمی ساق پای نشست،رومی پای آمد و رونیی نگاھش پابعد
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 . و گرم بودفی لطدستش

  
 .نی خوردم زمیی دنبالم تو خونھ دایاومده بود:گفتم

  
 ؟یھول کرده بود:دیخند

  
 . انگار سوختمیپا.دی را بوسیخم شد و کبود. چشمم را از اشک پاک کردمگوشھ

  
 آن ی شد و بھ جایترسم اندک اندک داشت محو م. آرام شده بودمی بمش ،کمی حرفھا و صدابا

 پوش و ناشناس ،رمز آلود و دی سفی بانوکی کھ مثل یحس. نشستھ بودبی و غربی عجیحس
 . نمودیناشناختھ م

  
  شھ ببوسمت؟یم!یدی پوشمیچ:دیپرس

  
 ... دونمینم: گفتمآھستھ

  
 ؟ی دونیچرا نم:ی و ناباروپر از تعجب. شدخی چشمانش

  
 ی ال بھ الن،ییبردمش پا.ترسم را فرو خوردم. دانستمیم!  آوردمی داشتم شورش را در مگرید

 دلم شھی را نخواھم؟ھمشی شد من بوسھ ھایمگر م!آن ھم بھ زور. قلبم،دفنش کردمکی تاریایزوا
 دانستم ی از خودم مطمئن نبودم و نمی آن وقتھا کھ ھنوز درست و حسابیحت...شھیھم. خواستیم

 ! نھایدارم  دوستش
  

پر از دلھره و شور و عشق . خواستمشیخودم ھم م. شھیم...آره: کردمحی حرفم را تصحبالفاصلھ
 .بودم

  
 ....  آورد وکی صورتش را نزدآرام

  
 و خودم را بھ دستان مشتاق دمی نفھمزی چچی ھگری گردن و شانھ ام نشست،دی کھ روگرشی دبوسھ

 .و گرمش سپردم
  
 
 
 

  و ھشتی سفصل
  

بدنم . خودم را تکان دادمیبھ سخت.ختی ری آمد و آرامش را بھ قلبم می اذان می دوردستھا صدادر
 بود،نگاه داری پرده کلفت پدانی از آسمان کھ از می سرم بھ گوشھ ایاز باال.کوفتھ و خستھ بود

 یم  ھنوز خواب بود و آرام نفسدم،دامونیغلت. بود و من ھنوز خواب بودمدهیشب از راه رس.کردم
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 را پشت ینیری سخت اما شیروز کم. خواستیھنوز دلم خواب م.دمی لحاف خزری زیبا تنبل. دیکش
 .سر گذاشتھ بودم

  
 الو؟: برداشتمشی پاتختیبھ زور دست دراز کردم و از رو. خود خواندی مرا بھ سولمی موبازنگ

  
کبود شدم ! یستی صبح در دسترس ن؟ازییتو کجا!مرض: گوشمی تودیچی پی مانند شادغی جیصدا

 !نیخونھ ھم کھ نبود.از بس شماره تو گرفتم
  

بھت ! آخ!آخ:دمی باال کشمی گلوری دادم بھ تخت و ملحفھ را تا زھی و تکدمی باالتر کشی را کمخودم
 !دینگفتم ببخش

  
 ذره عقل ھیتو !  دم درمی با مامان براتون صبحانھ آوردمیما رو بگو عنر عنر پاشد: زدغی جدوباره

 ؟ھان؟یستی خونھ نی بگستیتو اون کلھ ت ن
  
 !نجایدامون شبونھ منو برداشتھ آورده ا. رفتادمیانقدر شلوغ بود کھ : گفتمی حوصلگی ببا
  

  االن؟ییکجا: زدی موج مشی در صداتعجب
  

 !تو جاده چالوس...رنگھا:دمی کشازهیخم
  

 ... دی کھ سرخر نداشتھ باشنیدر رفت...چھ زبل! کالیجاده چالوس؟بار: آوردنیی را پاشیصدا
  

  تو واسھ خودت؟ی گی میچ: ام گرفتخنده
  

 ی زندگی عمره تو لولھ بخارھیمن ! کناهیبرو خودتو س! برو! از صدات معلومھ نھال:دی خندھرھر
حاال ...خوش بگذره... کنھی روزم صبر نمھیمعلوم بود طرف ...یتازه از خواب بلند شد... کردم

 ن؟ی گردی بر میک
  

 خونھ نیای بنی خوای دونستم میبھ خدا نم!  معذرت بخواهییاز زندا...دیببخش...سھ شنبھ:گفتم
 .نمشی بی آم میبھش بگو م...مون

  
 ! توپسی اما شناگری کنم آب ندار؟فکریدی ترسی میتو بود! طونی شیا:گفت

  
 . رسمیحسابتو بعدا م...ی زنیچقدر حرف م! کوفت: گفتمآرام

  
 ... جمع کن تا بعد نوبت من بشھیدی کھ حسابشو رسیتو اول اون: کرده از خندهغش

  
 . بعد قطع کردو
  

 . حد و مرزی مالحظھ و بیب. گفتی خواست می دلش میھر چ. شده بودوانھی دیشاد
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  بود؟یک:دی و خواب آلود پرسدیدامون بھ طرفم چرخ. لحاف گرم و نرم فرو رفتمری زبارهدو

  
 .ناراحت شده بود...میما نبود...برامون صبحانھ آورده بودن خونھ...یشاد:گفتم

  
بد ...تیی زنداشی تھران برو پمیرفت.ی فضولی براادیتا اون باشھ ن:دی خش دار آرام خندیی صدابا

 نباشھ؟
  

 ... ھمھ راھو اومدن و برگشتننی ھا اچارهیب...بد کھ شد: تکان دادمسر
  

 ؟یستیگرسنھ ن:دی آغوشم کشدر
  

 .ادیخوابم م... درست کنمیزیاما حال ندارم برم چ...یلیچرا خ:گفتم
  

 .انگار کوه کندم. خستھ میلیمنم خ. بخوابریبگ... خوادینم: را بر ھم گذاشتچشمانش
  

آرامش . گذاشتم و دوباره بھ خواب رفتمشی بازویسرم را رو...  یعنیکوه کنده بود؟ : ام گرفتخنده
 .دی بخشی می منظمش،بھ من زندگی نفسھایصدا.وجودش در من ھم رخنھ کرده بود

  
 ! بخور: کردمی لبھاکی کھ درست کرده بود را نزدیدرنگی پر از معجون سفیوانیل

 
 ... خورهیحالم بھ ھم م!  تونمینم: کردمامتناع

  
 .ادی یحالت جا م...بخور:  گفتمحکم

  
 یخودم م: را گرفتموانیل.خوشمزه بود.دمی را بھ کام کشنی و سنگنیری شعی قلپ از آن ماکی

 ؟یختی ریتوش چ...خورم
  

 ! با زرده تخم مرغگھی دزی چند تا چھی و رهیش: تخت نشستلبھ
  

 ام؟زرده خ:دی پرمی گلوی تومعجون
  

 ...پختھ! پس نھ: گردنش را خاراندپشت
  
 .دوست ندارم...حالم بد شد:  گذاشتمی را کناروانیل
  

 ینطوریا... بپوشمیزی چھی.یفیچقدر تو ضع...دهیرنگت پر...بخور: زور آن را بھ من خوراندبھ
 ...شھی نگران م،آدمیدی خوابمینطوریا...ی کھ نخوردیزی تا حاال چروزیاز د.ی خوریسرما م

  
 ...ھیعیبھم گفتن طب: تخت دراز شدم دوبارهیرو
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 ...ادهی طرفا تا کرج و درمونگاه راه زنیا...ی وقت غش نکنھیاما گفتم ...اون کھ آره: تکان دادسر

  
 ...برو... خوام بخوابمیم: را لوس کردمخودم

  
 ؟گرسنھیسل نشدک...ی تا حاال خوابروزیاز د... بعدازظھرهکی: انداختی اش نگاھی ساعت مچبھ
 ؟یستین
  

 . شمیبعد بلند م... بخوابمگھی کم دھی...ھستم:دمی چرخمی جادر
  

 ... درست کنمستمی بلد نیزی و تخم مرغ چمرویفقط من بھ جز ن...باشھ: را نوازش کردمیموھا
  

 ...ی شادای...زنگ بزن خواھرت:گفتم
  

 !  دونمیم!  زنمیبازم گند م:دیخند
 
 ... شمی بلند مگھی ساعت دمین... کم بخوابمھیبذار : سماجت گفتمبا
  

 . رفترونی نگفت و از اتاق بیزیچ
  

از صبح تا شب و دوباره شب تا . وول خوردم و اتفاقات روز قبل را مرور کردممی در جایکم
 .صبح را

  
 شکننده و ترسو ی اتفاق افتاده بود،فقط من کمینیری آرامش و شتی در نھازی چھمھ
 ندهی بود و آی کھ آغازش با آن ھمھ سختیآن ھم شروع.دمی ترسی از شروع مشھیھم!نیھم.بودم

 ی میی کرد و بھ آن روشنای را روشن مظی مھ غلنیفقط عشق بود کھ ا.اش مبھم و رمز آلود
 .دیبخش

  
 

 را از می و موھادمی ام را بھ تن کشیبلوز و شلوار راحت. آمدمنیی و از تخت پادمی کشقی نفس عمچند
 . بستمرهیپشت با گ

  
حاال من . دفتر خاطرات دخترانھ من بستھ شده بود.  شده بودمی زنانگیای وارد دنی ھمان راحتبھ
 ی تابستانی کھ در روزیمرد.  روشی در پدی مبھم اما پر امی اندهی زن ازدواج کرده بودم با اکی

 یاش برا  بود و با خانوادهدهی کشیسخت ام شده بود و با وجود داشتن نامزد،عاشقم بود،یوارد زندگ
 . شناسنامھ امی بود کھ اسمش آمده بود توی بود،چند روزدهیبھ دست آوردنم جنگ

  
 

اما ماندن . کسل بودمیھنوز کم. گذاشتم و دستانم را حائل صورتم کردمشی آرازی می را روسرم
سر بلند کردم . دادی ازارم میگرسنگ. کردی حوصلھ ترم می از آن، کرختتر و بشیدر رختخواب ب
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  پوستمیکرمم را برداشتم و رو. دور چشمانم افتاده بوداهیدو حلقھ س: زدمدی دنھیو خودم را در آ
 از دست رفتھ ام را ی اول قوادیاما با. رخوت رھا شومنی و از ارمی خواست دوش بگیدلم م.دمیمال

نھال ...بھ بھ: نشستھ بودونیزی آمدم،دامون رو بھ تلورونیاز اتاق کھ ب. گرداندمیباز م
 ن؟ی دادتیباالخره رضا!  خفتھیبایز...خانوم

  
 ...ی خوایم...جوجھ گرفتم : درست کنم؟ سرش را کج کردیچ: زدمی کمرنگلبخند

  
 خیس: گفتم.مواد زده و آماده بود.دمی کشرونی بستھ جوجھ را بکی: را گشتمخچالی داخل ی معطلیب

 ...ایب: را گشتنیی پاینتھایکجاست؟آمد پشت سرم و کاب
  

 کپسول گاز وصل ری را کھ بھ شیزیمنقل رو م. را از دستش گرفتم و مشغول شدمخھایس
 ... کنمیمن کباب م:بود،روشن کرد

  
 کار را نکرده نی کرده بود و خودش اداری زدن از خواب بخی مرا بھ خاطر جوجھ سنکھی ااز

 بودم کھ یگری طور دکیاصال . بودنیسرم سنگ. بودم ھنوزجیگ.پرتوقع شده بودم.بود،لجم گرفت
بھ حرکاتم . گذاشتمینی زدم و در سخیچند گوجھ را ھم بھ س. ستی دانستم چھ طوریخودم ھم نم

 ؟ی شده؟با من قھریزیچ:رد کینگاه م
  

 ؟یپس چرا تو ھم: آتش گرفت و دودش راه افتادیجوجھ ھا را رو! نھ:گفتم
  

 .وبمخ...ستمیتو ھم ن:گفتم
  

 راست حولھ بھ کیبعد . داخل پلوپزختمی برنج را رمانھیدو پ. نگفتیزی انداخت و چنیی را پاسرش
 . بھ شستن نبودازی بود و نزی بھ قاعده و تمالی وزیخداروشکر کھ ھمھ چ.زیدست رفتم داخل حمام تم

  
 کردم و لباس ی مختصرشیآرا. سرم کاستھ شده بودینی از سنگیکم. آمدمرونی گرفتم و بدوش
 ی لجم مزی دانم چرا از ھمھ چینم.لباس خوابم را مچالھ کردم و داخل چمدان انداختم.دمیپوش

 ی ام نشستھ بود و نمنھی کھ از ظھر روز قبل در سیبغض.بغض داشتم انگار! دامونیحت.گرفت
 . شوھرم ھم نتوانستھ بود آبش کندیآغوش گرم و نوازشھا ی و حتدیبار

  
جوجھ ھا آماده :سرش را باال گرفت! قھی سلیکامال مردانھ و ب.بھ سبک خودش.ود بدهی را چزیم
 ؟ی کشیبرنجو م...ن
  
الحق کھ جوجھ ھا خوشمزه بودند و من ھم . گذاشتمزی و سر مدمی کشسی حرف برنج را در دیب

 .گرسنھ بودم
  
 
 

 خوشمزه ست؟: دادی را بھ زور قورت مشی نشستھ بود و لقمھ ھامی بھ رورو
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 ...خوبھ..آره: تکان دادمسر
  

 ...دستم درد نکنھ:گفت
  

 ...دستت درد نکنھ: زدم بھ زورلبخند
  

 ؟یاالن خوب: چشمانم نگاه کردبھ
  

 ...خوبم:دمی را دزدنگاھم
  

 پس چتھ؟: گذاشت و دستم را گرفتزی می را روقاشقش
  
 ؟دوستمی؟قھری زنیچرا با من حرف نم: داشتیادی زیمعان" پس چتھ؟" نیا

  ؟یمونی؟چرا؟پشی؟ناراحتیندار
  

 ...یچ...ھــ: کندری بود تا اشکم را سرازی دو کلمھ کافنیھم
  

  چرا؟ھیگر: مانده بودمبھوت
  

حالمو ... دونمینم: کردیبغض داشت خفھ ام م...نیی پاختندی ری ممی بود و اشکھانی ام سنگنھیس
 ... فھممینم
  

 را از میشانھ ھا.ستادمی ای زمستاناطی سالن رو بھ حی و رفتم پشت پنجره قددمی را عقب کشیصندل
 ...ی کن سبک شھیگر:پشت گرفت

  
 یدستش را دور کمرم حلقھ کرد و سرش را تو.ختی رمی در گلومی شد و صداشتری بمیاشکھا
 خواستم یم. از جنس خودم دردو دل کنمی داشتم با کسازین. آمدی ام بند نمھیگر. فرو کردمیموھا

 سال از من بزرگتر باشد و کنارم باشد تا ستی کھ اندازه بی،کسیی حداقل زنداای  مثل مادرمیکس
 . کند و پناھم دھدییدلجو

  
 را پشت میموھا. شد انگاری بود و تمام نمادیبغضم ز. بودندی ھنوز جارمی طرفش برگشتم،اشکھابھ

 ؟یاز مادرت ناراحت:گوشم زد
  

  ؟یاز مادر من ناراحت:دیپرس! نھ: ھق کردمھق
 

 ...زهی ری ممی چھ اشک؟ی ناراحتیپس از چ:دیآرام پرس. باال دادمسر
  

 دهی بردهی است اما بھ زبانش آوردم،بری دانستم حرف مسخره ای منکھی زدم و با اای را بھ دردلم
 ...حتم..نارا.. از تو:گفتم
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  کارت کردم؟یاز من؟مگھ چ: گشاد شدی از ناباورچشمانش
  

 ؟ی نکردیتو کار:گفتم
  

 دختر ھجده سالھ ھم تحمل ھی دونستم اندازه ینم!  سالتھ٢٤نھال؟من فکر کردم تو : شدیعصبان
 ؟ی کھ چیعنی!یندار

  
 ...ناراحتم... دونمینم: را گرفتممی پشت دست اشکھابا
  

 مگھ من زورت کردم؟ھوم؟...ولش کن...ھمھ دخترا ...کلمھ لوس برات کمھ: آوردنیی را پامیدستھا
  

 ...نھ: بند آمدمیاشکھا
  

 ! طونی شی خواستیخودتم کھ م: ام را باال گرفت و چشمانش شوخ شدچانھ
 
 !فرصت طلب:دمی خندھی گرانیم

 . برداشتھ بودندمی شانھ ھای ھمان چند قطره اشک بار آن روز را از روییگو. سبک شده بودمیکم
  
 
 گونھ ام را پاک کردم و ی رویتند و تند اشکھا. خواستم کھ ماه عسلمان را خراب کنمی و نمدینبا

 ...االن بھتر شدم:دمی کشیقینفس عم
  
 
 ...اولشھ...یشیدرست م: اش چسباندنھی و بھ سدی ام را بوسیشانیپ
  

  اولشھ؟ی چیعنی! برو اونور:دمی خنددوباره
  
 

  نھ؟ای پاس کردم ستی واحدو با نمره بنی احاال...دروغ بگم؟خب آخرشھ:دی خندانھیموذ
 ؟یچ: کردمزیچشمانم را ر 
 ی مرم؟حاالی گی گفتم من نمره کاملو مادتھی...شگاهی تو آزمامیکالس رفتھ بود: خنده زدری زیپق 
  شد؟ستی نھ؟نمره م بای رمیگ
  واحد بود؟نیھمھ فکر و ذکرت پاس کردن ا! روتو برم: دادملشی تحویلبخند کشدار 
 گھ؟نھ؟ی دستمیب: گونھ امیبوسھ نشاند رو 
 ھوم؟! سکوت عالمت رضاست: گرفتشیصورتم را با دستھا.سر تکان دادم 
صد ... آنورتر بودیزی چکی!  کھ نھستینمره اش در نظرم ب.خودم را در آغوشش رھا کردم 

 . کم بودشی براستیب...بود
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ھر چند کھ من در .می بگوشی برامی کنم و از حسھای خواست تا با او تا صبح وراجی را می شاددلم
اما دوست داشتم سوال جوابم کند و از خنده . حرفھا بودم و معذب نی تودارتر از الی مسانجوریا

 .میای او بھ وجد بی تختش و من ھم با خنده ھای برود روسھیر
  

 را می بازوریز. مبل کنار دستش نشستمی دم کردم و بعد روی خودمان چای را کھ شستم،براظرفھا
  ؟رونی بمیبر:شی پایگرفت و نشاندم رو

  
 ...میبر: شانھ اش گذاشتمی را روسرم

  
 ...ستی الزم نرونیب... خوبھی کھ ھستیینجایاالن ھم: را نوازش کردمیبازو

  
 تھ  خواستیدلم م. اشنھی سی گربھ خپل و تنبل،خودم را پھن کردم روکی نگفتم و مثل یزیچ

 شیوجود دامون پر از آرامش و آسا.زدی بررونی ناشناختھ بدم از تنم بیمانده ترسھا و حسھا
 آمد خانھ ی مثل آن وقتھا کھ مگرید. و معلوم بود استرس ندارددی کشی نفس مکدستیکوتاه و .بود

با .مدوستش داشت. التھاب بودیوجودش گرم و ب.انگار آرام شده بود.و ھول و شتابزده نبود ی،عصب
 با نیریحس ش. بود و گذشتھ بودیمان،موقتی و تنفر بعد از روز عروسیآن حس لجباز.تمام وجودم

 . شدی نمی دستخوش ھر تندبادھایاو بودن در تمام وجودم پراکنده بود و بھ آن زود
  

 را جا ی پشت کتانشیچی داخل جا سوئدی با کلم؟ی ریکجا م: سرم مرتب کردمی را روشالم
 ... لب رودخونھمیبر:انداخت

  
 ی مرونیاز روستا کھ ب. و باز مقابل، چشمم را نوازش کردی راند،منظره آفتابرونی کھ باطی حاز

 نظارت ی رو بتونم براالھای ونی ازیکی روز ھیاگھ : دادی را با دست نشانم مالھای ویم،نمایرفت
 . خوشگل ساختنیلی خیلیخداوک. ادی مرمی گیبردارم،پول خوب

  
 ست؟یرت سخت ننظا:گفتم

  
 ... ارزهی دھن بھ دھن بشم اما مدیبا ھزار تا عملھ اکلھ با! چرا:گفت

  
 کنار ی شدم و با شادادهیپ. شدانی شد،رودخانھ پر آب و خروشان نمای جاده کھ وارد خاککنار

چقدر : زدیھوا سرد بود اما آفتاب زمستان چشم را م. شدمرهی رفتم بھ اب پرخروش خلیگاردر
 !یوا...نجایخوشگلھ ا

  
 ! بخواب تو خونھری آوردمت؟حاال بگیی چھ جای کنیحال م:می را انداخت دور بازودستش

  
 ...یمرس:دمی و صورتش را بوسستادمی نوک پا ایرو

  
انقدر چپ و راست !  ھای کنی خطرناک میکارا: صورتم را لمس کرد با دو انگشتشپوست

 ! تو رختخوابیاب تا دور روز بخودیاونوقت دوباره با! نچسبون
 !یوحش...ی آریتو از رو کم نم:دمی اش کوبنھی سیمشتم را گره کردم و تو 
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 گم یھر وقت بھت راست م!  چسبھی وصلھ ھا بھ من نمنی ام؟ایمن وحش:دی غش خندغش

 ...ی شیناراحت م
  

 !یینھ راستگو! ھی پرروگرنایا: محکم و ھمانطور نگھ داشتمچاندمی را با تمام قدرت پگوشش
  

 ! نکن! نکن بچھ: قرمز شدگوشش
 
اگھ ! یخوبھ نھال!  داره دختره سرتقمی سفتیعجب دستا: و ماساژش دادرونی بدشی زور کشبھ

 ... کھیدرخت نخل بود
  

 ی ای فرورفتگیدستش را گذاشت جا. از گردنش گرفتمیزی رشگونی کنم،نتشی خواست اذی مدلم
 تکلف و ازاد بھ صورت در ھمش ی بھ؟ی وحشیحاال ک!آخ:کھ ناخن من آن را خراشانده بود

 !حقتھ:دمیخند
  

 ...ادی یاما دلم نم... رسھیمن زورم بھت م! نیبب: حرکت مچ دستم را گرفت و فشار دادکی در
  

 ! ولم کن!یآ: بھ ھوا رفتغمیج
 

 ناخنات کبود شده باشھ رو گردنم،سر کار یاالن جا...دفعھ آخرت باشھ ھا: دستش را کم کردفشار
 ! کنن،چھ خبر بودهیھمکارام فکر م...ھیزی آبرورھیما
  

 !بذار ھر جور دوست دارن، فکر کنن...ادی یخوشم م...دوست دارم:دمی خندانھیموذ
  

 !حواست باشھ... کنملی تبدتی؟ من خوب بلدم فکرا رو بھ واقع"جدا:دی بھ چانھ اش کشیدست
  

 یآنقدر پر و تابدار و نرم بودند کھ آدم ھوس م.شی موھاانی بود چنگ بندازم مکینزد
 یم: ھوا ماندیدستم تو! نکن:دیسرش را با شتاب عقب کش.کرد،چنگشان بزند و بعد نوازششان کند

 .دمیو بعد غش غش خند...  موھات چقدر محکمھشھی رنمیخواستم بب
  

 ی پاتی؟قاطی شد رو بھ اون رونی؟ازی دادھی روریی شبھ تغھیتو چرا : اش را جمع کردخنده
 !یکرد

  
 ...ژنھیپر از اکس!نجاستی ای آب و ھواریتاث:گفتم

  
 ؟یلیخداوک: تمسخر گفتبا
  
از خنده نفسم بند آمده . کردلی و مرا از پشت بلند کرد و بھ طرف رودخانھ متمادی بعد پرو

 ... افتم تو آبیاالن م...کن...ولم:بود
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بگو ...تمام سر و صورتم زخم شد! ی نکنی دستی با من شوخیتا تو باش: بھ شماره افتاده بودنفسش
 ...زود!بگو! غلط کردم

  
 یم...االن...جون دامون...کردم...بھ خدا غلط ...کردم...غلط:م،گفتمی خنده ھای زحمت ال بھ البھ

 ...افتم
  

 دانستم یم. را چنگ زدمشی موھای معطلی گذاشت و من از فرصت استفاده کردم و بنمیزم
 ی رفتارھا نوعنی آوردم اما انگار ای دارم شورش را در مگری دانستم دیم. شودی میعصبان

 ی متشی من اذنکھی بر او مسلط باشم و او با انکھی بردم از ایلذت م.ابراز عالقھ بود از جانب من
 .دی نگوچی ام را بکند و ھظھکنم،مالح

  
 ... کردمی نظر مدیرنھ تجدوگ!  دونستمینم! یتو عجب ناجنس و سرتق: را فشار داددستم

  
آب دھانم را . شده بود و بھ سرفھ ام انداختھ بودمی ھاھی سرد داخل ری بودم کھ ھوادهی خندانقدر

 ... نشدهریاالنم د:قورت دادم
  

 ... شھی مکی خونھ کھ ھوا داره تارمیبر... شدهری دیلیاتفاقا خ:دی را مالگردنش
  

 ...چقدر دوست دارم: رو بھ من گفتبعد
  

 و؟یچ:گفتم
  

 رود گم ی موجھای صداانی و مدیچی پشیصدا! عاشقتم: زدادی جوابم رو بھ رودخانھ فردر
 خواستم دوستت دارم را ی بار منی اولیبرا. داردجانی و معلوم بود ھدی درخشی مشیچشمھا.شد
 خوردند و ی بزرگ و سرد می تختھ سنگھا کھ بھییبھ تبع از او من ھم بھ سمت موجھا. کنمادیفر
 !منم عاشقتم: زدمادیفر، شکستندیم
  

 !عشق من! زن من! درخت من: زدادی فردوباره
  

کلمات از ذھن . نداشتم تا بر زبان برانمی کھ نثارم کرده بود،حرفی ھمھ محبت و عشقنی مقابل ادر
 شی پاھای را رومی و زانوھاختمیاز گردنش آو. زبانمی رونندی آمدند تا بشینم.ختندی گریو قلبم م

 ن کردم ممکیفکر م. نداردکجای را ی آن ھمھ خوشبختتی کردم قلبم ظرفیاحساس م.فقل کردم
دست انداخت پشت گردنم و در جوابم ھمانجا مرا . ناگھان از ھم بپاشدادی زجانیاست از ھ

 ... مذابیمانند عسلھ...نیریداغ و ش.شھی و پر توقع مثل ھمیطوالن.دیبوس
  

 ام از نھیس. نشستم و کمربندم را بستمی صندلی روعی مطی را زد،مانند بره انی ماشری دزدگیوقت
چشمم افتاد بھ . و نگاھش کردمدمیچرخ. رفتی منیی سرد،باال و پای و تنفس ھواجانیشدت ھ
 شی آن بھ جا مانده بود،دلم برای کوچک روی نازک از زخمی شده بود و رددهیخراش. گردنش
 ... بشھینطوری خواستم اینم:دمی لمس کردم و بوسرا زخم.سوخت
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 ...شھی جبران نمی طورچیھ! نچ: را باال انداختسرش
  

 ! ری نگیتو جد...گھی بود دیشوخ:گفتم
 

 ...ی نکنی شوخیخواست: باال انداختشانھ
  
 ! جنبھیب: لج گفتمبا
  

 ... راه دارهھیفقط : اشاره اش را باال برد و فرمان را چرخاندانگشت
  

 ؟یچھ راھ: گفتمی تندبھ
  

 ...گھید...گھید: زدقھقھھ
  
 

 !یکور خوند:دمی را کششی و موھادمی پردوباره
حواست باشھ چوب ! شد دوبارنیا! ی دونیخودت م...،ی موھامو بکشگھی بار دھی:با تحکم گفت 

 ...خطتت پر نشھ
 ی خواب راحت مکیآن شب دلم . کندی را عملدشی تھددمی ترسیم. صدای نشستم بمیسر جا 

 ی وقتھا بھ قول شادی نبود و بعضیعیرطبی غزی چچیھر چند کھ ماه عسلمان بود و ھ.خواست
 و کی با ھم بودن آن ھم آنقدر نزدی برایی فرصتھانی تا مدتھا چنگری ددیشا.  دادی نمیخواب معن

 . دادینم  تکلف دستیب
  

اما .از آن ھمھ تقال و جنب و جوش خستھ بودم. بوددهی از راه فرا رسم،شبی کھ بازگشتالی وبھ
 . ام شاد و آرام بودھیروح

 
  

 شخوانی پی را روچیسوئ...  خوامی مییمن چا: پشت چشم نازک کردمشی و برادمی مبل لمیرو
 ...من اصال حوصلھ ندارم! پاشو خودت دم کن:پرتاب کرد

 
  

 کرد؟واقعا ینطوری دفعھ اکیچرا .  و چراغ را خاموش کرددی اتاق خزی بھ حالت قھر توبعد
 خواستم از من دلخور بماند بھ ینم. لحظھ دلم گرفتکی خت؟ی ری من آنقدر بھ ھمش میھایشوخ

 . ارزشی بیخاطر چند شوخ
 
  

 ی ام موانھی داشت دمروین کره و یبو.دمی کردم و سفره را چمروی جا بلند شدم و چند تخم مرغ ناز
 ؟ی خوریشام نم: زدمشی گرفتم و صدایلقمھ ا. نداشتی من تمامیانگار آن روزھا گرسنگ.کرد
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 !ستمیگرسنھ ن...من خوابم: ھمانجا گفتاز
 
  

 اول ازدواج حداقل چند کلمھ با ھم ی روزھانی بماند و اشمی پشتریدوست داشتم ب. شدم از اوریدلگ
 . قھر کند و مرا تنھا بگذاردنکھینھ ا.میحرف بزن

 
  

مسواک زدم و چراغھا را خاموش . جمع کردم و ظرفھا را جمع و جور کردمیلی می را با بسفره
 ! رختخوابینھ تو!  باشد و کنار منداری خواست بیدلم م.کردم

 
  

اون لباس : بمش زمزمھ کردیبا صدا... ریشب بخ: رفتمرشی لحاف را کنار زدم و زآھستھ
 ت کو؟خوشگلھ 

 
  

 ...تو چمدون: را بھ او کردمپشتم
 
  

 ش؟ی پوشینم: کردنوازشم
 
  

 ... خوام بخوابمیم! نھ:گفتم
 
  

 !ادی یمن اصال خوابم نم: دی انداخت و مرا بھ سمت خودش کشدست
 
  
 ...گھی وقت دھیبذار ... خوام بخوابمیم! نکن: اعتراض گفتمبا
 
  
 !ی دارمھی،جری کردی زخمسرو صورتمو! نشد! گھینھ د: گوشم گفتریز
 
  

 ! نکن...برو اونور:دی در دھانم ماسجواب
 
 

 ... عمل کنمفمی بھ وظادی و باستمی من ول کن نی دونیتو کھ م:دی ام را بوسشانھ
 
  
 ؟ی کنفھی درستھ و فقط مونده کھ تو انجام وظیحاال ھمھ چ:دمی تعجب بھ طرفش چرخبا
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 شناس فھیکال از اولشم وظ!ینطوری ای ھافھی انجام وظی برارمی میمن م:دی بلند خندی صدابا

 .بودم
 
  

 من تازه داماد شده شھیمگھ م: کردکتری صورتم کنار زد و خودش را نزدی را از رومی موھابعد
 ! خودت بگوھ؟ی کنم؟بھ نظرت منطقی کوتاھفمی و تو انجام وظامیباشم،مسافرتم اومده باش

 
  

 دیاما شا. کردمی اوقات تعجب می داد کھ برخی جلوه میعی موضوع و خواستنش را طبنی اآنقدر
!  را داشتمیخداروشکر کھ من شاد.دمی پرسی می از شاددیبا. دانستمی بود و من نمیعیھم طب

 !!! ماندمی اطالعات نداشتم و سردرگم مافتی دری برایگریوگرنھ منبع موثق د
 
  
از بس کھ : شومعشی مطی خواستم بھ آن زودی سر تا پا شور و عشق بودم ،اما نمنکھی ابا

 !یصیحر
 
  
  التماس کنم؟دیاالن من با: ام گفتھی توجھ بھ کنایب
 
  

 گرم و ملتھبش کھ بھ صورتم خورد،چشمانم را بر ھم ینفسھا.ساکت ماندم. نداشتم کھ بزنمیحرف
 .دوستت دارم: دلم آرام گفتمیگذاشتم و تو

  
فکر ... دونستمینم! ...نی گفتیخب م...؟یجد...میما؟شمال...جانم دال؟: زنگ خوردلشی موبایگوش

 یما امروز برم...د؟ی ھستیتا ک...انقدر سرم شلوغ بود کھ! آخ اخ...زدی دیکردم برگشت
 ...دییایب...می کنی جمع ممیدار...میگرد

 
  

 انی ی امروز منایمامان ا: کرددم،اشارهی کشی اپن را دستمال می رو بھ من کھ داشتم روبعد
 ؟ھوم؟ی کھ نداریمشکل...دنمونید
 
  

 از تیدوست نداشتم خستھ از راه برسم و با آن وضع. خواستی آن لحظھ اصال دلم مھمان نمدر
 شی چند ماه پنی خانواده شوھرم بودند و ھمی کھ اعضاییآن ھم مھمانھا. کنمییرای پذھمانھایم

 می برای بود،وگرنھ تحمل آن جمع کمامدهی با آنھا نھیخدا را شکر کردم کھ مرض.مخالف ازدواجمان
 . شدی مختس
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 یباالخره م.دی پرسی گرفت و حالم را میحداقل تماس م. زدی مادر من ھم بھ من سر مکاش
 بخواھم ای داشتھ باشم اجی ازدواج است بھ کمکش احتلی روزھا کھ اوانیدانست کھ ممکن است در ا

 دهی شنییزھایفقط چ!  دانستمی کردند؟نمی تازه عروسھا چھ درست میبرا. درست کندیزی چمیبرا
 !می درست کرده بود آورده بود و ما خانھ نبودمی از ھمانھا برایی ھم زندادیشا...بودم

 
  

  داره؟یبیچھ ع! نھ: جوابش لبخند زدمدر
 
  

 بد شیصدا.خواند کھ در ضبط گذاشتھ بود، آواز ی دی ھمراه با سمی راه بازگشت را دامون براتمام
 ی می خواند و سرحال شوخی وقفھ می و او ھم بدمی خندیمن م. خواندی خارج میادینبود اما ز

 .کرد
 
  

 روشن کرده بود،مشامم را مانی برای کھ شادیی خوش شمعھای آپارتمان را کھ باز کردم،بودرب
 چمدان را جا زهیبا انگ. و شور و عشقی تازگیبو. دادی عطر و گل میخانھ مان بو.نوازش کرد

 یدامون داخل اتاق کارش بود و جورابھا. انداختمیی را داخل لباسشوفی کثیبھ جا کردم و لباسھا
 یدلم نم. داشتم ھنوزازیبھ او ن. و در آغوشم بکشددیای خواست بیدلم م. کردیفش را لولھ میکث

 . شدی تنگ مشیدلم برا.خواست از فردا سر کار برود و مرا تنھا بگذارد
 
  

 آغاز شده بود و من میزندگ. نو و کرم رنگ زل زدمی و بھ روتختستادمی آستانھ اتاق خوابم ادر
 . سرمست بودمی ھمھ خوشبختنیچقدر از ا

 
  

 ... رسنی سر م؟االنیری گیدوش نم: زدمیصدا
 
  
  دم کرده بود و اتاق کارش رایچا.ختمی ررونی سفر را از تنم بی وارد حمام شدم و خستگی چابکبا

 شی آرایمختصر.دمی و با ساق پوشدمی کشرونی رنگم را بدی سفی بافتنکیتون.مرتب کرده بود
 رچقدر خجالت آو. شودمیزی آبرورھی دور چشمانم را با کرم پودر پوشاندم مبادا مااهیحلقھ س.کردم

 . اندازدی مھی چھره آدم ھم سای توشھی ھمیاست کھ زنانگ
 
  

 زی بھ دست داشتند و تر و تمینیری جعبھ شکی. وارد شدندھمانانی از غروب گذشتھ بود کھ میساعت
 ی مھی پسرشان مایچقدر خانواده شوھر من مالحظھ کار بودند و برا. و عطر زده بودندکیو ش

 . خانواده کھ آن ھم پدرشان بود،با ازدواج پسرشان مخالف بودی از اعضایکی اگر یحت.گذاشتند
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 ی کرد و قربان صدقھ ام نمی نمفی اصال از سر و شکلم تعرنکھیابا .دمی خانم را بوسری منصورت
دل آرا و .زدی موج نمنھی در رفتارش عناد و کھیمثل مرض.دی رسیرفت اما مھربان بھ نظر م

 ییزندا: را مقابلم گرفتینیریحسام ھم جعبھ ش. گفتندکی و تبردندی ھم صورتم را بوسھیراض
 ... سر منریدست راستتون ز...اشھمبارک ب

 
  

 ...ھنوز پشت لبت سبز نشده!  حرفانیتو رو چھ بھ ا!  برو جوجھایب:دی گوشش را کشدامون
 
  

 نی کھ ای در آوردی بازوونھیانقدر تو د: بھ اطراف انداخت و چادر از سر گرفتی نگاھھیراض
 !بچھ منم ھوس زن گرفتن کرده داداش

 
  

خداروشکر کھ .دمی چیمی قدستالی ھا را درون ظرف کرینیری داخل آشپزخانھ شدم و ششرمزده
 با خامھ ی شکالتی ھاینیریش. را با خودش بھ خانھ حاج رضا نبرده بودزھای چنجوریمادر حداقل ا
 را یکی حواسش بھ من نبود،یبھ جمع نگاه انداختم،کس. زدندی من چشمک مشان،بھیپف کرده رو

 خوش اشتھا شده نقدریاز چھ موقع من ا.چقدر خوشمزه بود.و بھ دھان گذاشتم برداشتم
 ؟...بودم؟نکند

 
  

خوش : بھ دست وارد سالن کوچک شدمینیری را بھ دامون سپردم و خودم ظرف شی چاینیس
 .دیاومد

 
  

 یلیخ...اتاق خوابت چقدر ساکت و آرومھ... و خوشگلھیچقدر خونھ تون نقل: آرا با ذوق گفتدل
 ... دآلرا جونیلطف دار: را گرداندمینیریلبخند زدم و ش...ی اقھیخوش سل

 
  

دوست داشتم . نشستشی بھ دو اتاق انداخت و با لبخند در جای خانم از جا بلند شد و نگاھریمن
 . خوشش آمدهنکھی ایعنی ھمان لبخند دیشا.اما نگفت.دی بگویزی چای کند فیتعر

 
  

 خوش گذشت؟: گفتھیراض
 
  

 ! یعال: لبخند زددامون
 
 

فقط :دل آرا بھ او چشم غره رفت و بعد رو بھ من گفت. داری معنیخنده ا.خنده زد ری زی پقحسام
  خبر بودن؟ی ھم بھی بقای دی شما مسافرتمی دونستیما نم
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 . دونستمیمنم نم...دامون ھمون شب بھم گفت...می نگفتھ بودیبھ کس:گفتم
 
  

 ی ھمھ صبر نمنی اگھی و ددنتونی دمی اومدی ،روز قبلش مدی گفتیاگر م: خانم بھ حرف آمدریمن
 خانم مادر دهیفر.می گردیان شا هللا فردا بر م...می خانم شددهی ھفتھ ست مزاحم فرھیاالن .میکرد

 . گفتیسامان را م
  
 
 

 چند وقتھ داغون بودم کھ گفتم چند روز از تھران دور نیانقدر ا... شد مامانی دفعھ اھی: گفتدامون
 ... با نھالمیباش

 درب دار را از کنار مبل برداشت و بھ ی شده ھمراه با ظرفچی کادو پیبخند زد و بستھ ا لھیراض 
 .. زدی سوغات نمیا:طرفم گرفت

 
اونم : سوغات اشاره کردیدل ارا بھ ظرف رو. اپن گذاشتمی تشکر ظرف را از او گرفتم و روبا

 ... درست کردنیمامان و راض... عروس خانومھیبرا
  
 

 داخلش قتری بھ رنگ حلوا اما کمرنگتر و رقیزی عقب گرد کردم و ظرف را باال گرفتم،چھمانجا
 ھ؟ی چنیا! ممنون:بود

  
 .جون داشتھ باشن...رنی پزن کھ قوت بگی تازه عروسا میبرا...ھیکاچ: خانوم آرام گفتریمن
  

رده  را کشیچھ فکر ھمھ جا. افتادنیی پامیشانھ ھا. صورت و گردنم نشستی شرم روعرق
او .دمی کشیاز حسام خجالت م.سرم را باال نکردم. لب تشکر کردم و کنار دامون نشستمریز.بودند

 د؟ی گشتھ؟تھرانویچھ خبرا راض: زددنیاما خودش را بھ نشن
  

 رستورانشم یغذا... بودیمیچقدر بزرگ و قد...سامان بنده خدا ما رو برد بازار...آره: گفتھیراض
 دال؟ میکجا رفت...خوشمزه بود

  
 گرفت و یاز اداره ش چند ساعت مرخص.دستش درد نکنھ...ی االسالمخیش: گفتی آرا بھ تنددل

 .می کرددمیخر.اومد دنبالمون
  

با . خواستندی باز ھم چاھیاما بق...  خورمیمن نم...نھ : خانم سر تکان دادری منزم؟ی برییچا:گفتم
  عروس خانم؟یچطور: کھ بھ آشپزخانھ بازگشتم،دل آرا دنبالم آمدی خالیوانھای لی محتوینیس
  

  گذره؟ی خوش م؟تھرانیتو خوب...یمرس:دمیخند
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 ھمھ یچون قبل و بعد از عروس. کھ سخت نگذشت؟ از خجالت آب شدمادیز:دی را پشتم کشدستش
 ! نھادیز...نھ: زود متوجھ منظورش شدمیلی تعجب داشت و خی جامی موضوع بودند،برانینگران ا

 یلیخ:دیپرس.سرم را تکان دادم!  دونمیم...ھیداداش من پسر خوب: دادھی تکیی ظرفشونکیبھ س 
 ...آره: خنده ام گرفتطونھ؟یش
  
 
 ... شھیدرست م! طوننیھمھ دامادا اولش ش:دی بلند خندی صدابا
  
 

 . نگفتمیزی زدم و چلبخند
  

 صبحانھ بخور تا یتا چند روز بھ جا.می درست کردادیز... حتما بخورنویا: اشاره زدی ظرف کاچبھ
 ...یریجون بگ

  
 ...مامان برام پختھ.دیدیزحمت کش...دستتون درد نکنھ: انداختمنیی را پاسرم

  
!  درست کندیتی تقوی غذامی بخواھد برانکھی سراغم را ھم نگرفتھ بود چھ برسد بھ امادرم؟اصال

 ی کردم جلوی می ماندم و آبروداری سرافکنده مدیبا شھیمن ھم. بودی تاسف و شرمندگیواقعا جا
 . و آننیا
  
 

 دختر مالحظھ کار و با نیچقدر ا. فشردمی پشتم را نوازش کرد و من ھم دستش را با مھرباندوباره
 .فکر بود

  
 

 صبر کرده دنمانی دیآن ھمھ راه را بھ خاطر ما آمده بودند و چند روز ھم برا.می نگھشان داشتشام
 . ماندندی مدیپس با.بودند

  
 زرشک پلو با مرغ درست کردم و بھ برنج زرشک و زعفران و خالل ھی کمک دل آرا و راضبا

 را پر کند وگرنھ من زرمانی و فرخچالی مانده بود کھ ادشی ییخوشبختانھ زندا.پستھ و بادام زدم
 . را پر نگھ دارملخچای چھ کار کنم و ی عروسی برادی دانستم بایکھ اصال نم

  
 با من اخت شده بودند،در پوست شی آمده بودند و خواھرھادنمانی خانواده اش بھ دنکھی از ادامون

 ھی نھال نیا: پراندی کرد و مزه می می و شوخدی کشیمدام بھ آشپزخانھ سرک م.دی گنجیخود نم
 رادیازش ا!  لوسھ ھا کمھی زن ما نیھ؟ایراض...مواظب باش غذا رو شور نکنھ!  دالحالھیکم ب

 کھ حاال از وجنات و سکناتش معلوم بود از ھیراض...  رهیاونوقت دودش تو چشم من م! یرینگ
تو تا اختالف : گفتی کمرنگ شده؛مشی برای بھتر است و خاطره فوت شوھرش کمینظر روح

 .میدی خندیبعد ھر سھ م...انقدر بگو تا دعوامون بشھ! یستی ول کن نیننداز
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 شانھ اش گذاشتھ بود یمادرش دستش را رو. خانم نشستھ بودری حسام و مننی ب،دامونییرای پذیتو
 . گفت کھ او را متاسف و متفکر کرده بودی میزی گوشش چریو ز

  
 

 ی دونیزد؟می دیی آی میک: کردی مچی اش را سوال پیی انگار پر از حرف بود و مدام داحسام
 ...آقا جون!  گفتھی چیعتیشر

  
 .میم،گذاشتی بوددهی خری کھ بھ تازگی جمع و جوری ناھارخورزی می و رومیدی کش راشام

  
 

 اگر مھمان دیشا.زمی را کامل داخل بشقابم برسی داتی بود محتوکینزد. گرسنھ بودند و من ھمھمھ
 ھ؟ھوم؟یخبر!  شدهادیچقدر غذات ز: گوشم گفتریشوھرم ز. کردمی کار را منی امینداشت

  
 ! مزهیب:دمی کوبشی ام بھ ساق پای پاشنھ روفرشبا
  

 قصد رفتن ھمانانی شب بود کھ مازدهیحدود . نگفتیزی گرفت و صورتش جمع شد اما چدردش
 زدی...یخوشبخت باش: ام انداختیشانی پی رویمادرشوھرم در آستانھ درب بوسھ ا.کردند

 !حتما...دییایب
  

قابل تو رو : جواب دادشی آرا بھ جادل... بابت سوغات ھم ممنون...می شیمزاحم م! حتما:گفتم
 ییزندا:دی پلھ بھ پا کشی را روشیحسام کفشھا. دی صورتم را بوسھیراض! نداشت عروس خانوم

خب حالل . بودنی و دلنشمای پسر آرام و خوش سنیچقدر ا... ییرایممنون از پذ! دستت درد نکنھ
 .گری رفت دی اش میی دابھ زاده

  
 فکرش را بر زبان اوردهی بازگشت کفش در نیوقت. بدرقھ شان رفتی پلھ ھا برانیی تا پادامون

  نھال؟یحاملھ نباش:راند
  

 ؟ی؟چطوریچ: خوردم و قلبم بھ تپش افتادجا
  

 ! ینطوریھم!  ندارهیچطور: خاراندطنتی سرش را با شپشت
 

 ؟یمگھ تو مواظب نبود: گفتمی کردم،عصبانی جمع مزی می را از روھایشدستی پکھی حالدر
  

 ... شدیدی دفعھ دھیاما ...چرا: باال انداختشانھ
  

 ... کنھی چند روز کھ معلوم نمنیتو ا! شھینم: پشت چشک نازک کردمشیبرا
  

 شھ؟ی معلوم میپس ک: را باز کردراھنشی پی ھادکمھ
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بھ !  دو ماه بعدیکی: زبانم را گرفتمی دو ماه بعد مشخص شد کھ جلوی شادی برامی خواستم بگویم
 ...ستی نھای زودنیا
  

 ...تو ھم... کنمتی رعاشتری بدیبا: کاناپھ دراز شدیرو
  

 ! ی روز منو راحت نذاشتھیتو مسافرت ! توئھریاگرم باشھ تقص:دمی حرفش دوانی مبھ
 
 باشھ؟زھرمارم دی نبایعنی...ھی از زندگیی جزنمی کردم؟ای مدی کار بایخب چ!  بابایا: تعجب گفتبا

 ...گھینکن د
  

 !ریشب بخ!  دونمیمن نم: تخت رفتمی توی را عوض کردم و با خستگلباسم
  

 ...ادی ی خوابم نمم؟منی ببنلمی با ھم فی ای؟نمیدیخواب: اتاقی تودی کشسرک
  

 ؟یریتو مگھ فردا سر کار نم... خستھ م بھ خدایلیخ:دمینال
  

 ؟یچوندی امشبو پیعنی... سرحالمیلیاما االن خ...چرا:گفت
  
 

 ی کردم،باز ھم مدعی چند لحظھ قبل داشتم سرزنشش منیھم! تھ بود از آن ھمھ توقع ام گرفخنده
 ! گھیبرو د! روتو کم کن: تخت را برداشتم و بھ طرفش پرتاب کردمی شدم و کوسن روزی خمین.بود

 
بعد آمد جلو و ...ادی بوس قبل خواب منو رد کن بنیفقط ا...باشھ! باشھ بابا:دی را گرفت و خندکوسن

 ! لطفا...نجایا:  خم شد و بھ صورتش اشاره کردمیرو
 

 در یبیحس عج. در مشاممدیچی عطرش پیبو. صورتش گذاشتمی را رومی را باال گرفتم و لبھاسرم
 نجوری ایوقت برا. خستھ بودمیلی خواست در آغوشم بکشد و نوازشم کند اما خیدلم م.من زنده شد

 . بودادیکارھا ز
  

 ...ریشبت بخ: تختی شدم رو و درازدمی را عقب کشخودم
  
 

 ...ی خستھ شدیامروز حساب...زمی عزریشب بخ:دی کشیقی عمنفس
  

  و نھی سفصل
 
 

 ی زودتر آشپزخانھ را مرتب مدیبا. کردندی می دھن کجیی ظرفشوی تلنبار شده تویظرفھا
 ی ساعت ھفت صبح ھمراه دامون صبحانھ خورده بودم،باز ھم احساس ضعف منکھیبا ا.کردم
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 قاشق کھ از آن کی. اجاق داغ کردمی اوردم و رورونی بخچالی را از یظرف کاچ.کردم
 . بودظی خوشمزه و غلو نیریکم ش. گرفتمرویخوردم،ن

 
 

 ی دستمال بزرگیھمھ ظرفھا را شستم و دمر کردم رو. را بھ دست کردم و مشغول شدمدستکشھا
 بھ صدا در فنی زنگ انیدر ھمان ح. را خوردمی از کاچگری قاشق دکی. اپن گذاشتھ بودمیکھ رو

 دوست کی توانستم با ی منکھیخوشحال از ا.ھم خوشحال شدم و ھم ناراحت. پشت در بودیشاد.آمد
 دادم و حوصلھ ی بھ او جواب پس مدی بانکھی کنم و ناراحت از ای روانھی و خودم را تخلمحرف بزن

 .نداشتم
 
 

 !  روافھیق! عروس خانوم تابلو! بھ بھ:دیشم کش و در آغودی را باز کردم،جلو دودرب
 
 

 !  منی خدای؟وایری بود کھ مادرشوھرم گفت بخور تا جون بگنی تابلو بودم؟ھمنقدری اواقعا
 
 

  چطورن؟نای ایی؟دایخوب:گفتم
 
 

 !نمی کن ببفی؟تعری کار داریاصال تو بھ اونا چ! خوب ٍ خوب: را کندشی داخل و لباسھاآمد
 
 
 ؟ی خوری مییچا: اعتنا بھ حرفش گفتمیب
 
 

 !زی بریوانیل! آره: مبل رھا کرد خودش رایرو
 
 

 ھمھ نیچھ خبره ا: گذاشتم،از پشت سرم گفتی میشدستی پی توینیری کھ چند شھمانطور
 ؟یظرف؟مھمون داشت

 
 

 ...دنمیاومده بودن د...روزی بودن دنجای انایمادرشوھرم ا! آره: تکان دادمسر
 
 
 ! موافق نبودن،بازم انسانننکھیبا ا! کالیبار! خوش بھ حالت: انداختشی پایرو را شیپا
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 زنگ ھی مامانم ؟اونوقتینی بیم:می گلوی داد،بغض نشست توی مھی کنای بوی حرفش کھ کمنی ابا
 ! بھم نزد

 
 
! ولش کن!  سرت کھ زنگ نزدهیفدا: شدزیمخین. در دسترسش گذاشتمزی می را روی چاینیس

 ... نداره کھیناراحت
 
 

 دختر نی گھ اینم...رحمھیچقدر ب! نداره؟انقدر از دستش ناراحتم:نیی از چشمم آمد پای اشکقطره
انقدر دوست داشتم ...ی داشتم شاداجی اول انقدر بھش احتی کنھ؟روزای کار میداره چ...کجاست

 ... خواست باھاش حرف بزنمیدلم م...حالمو بپرسھ
 
 

 بھ ی زدیخب زنگ م... دونمیم... بگردمیالھ:دیم را در آغوش کش را کنار گذاشت و سرشیچا
 !خودم

 ... شھی کس مادر آدم نمچی ھی دونیتو کھ م:ھق ھق کردم 
 
 

ھان؟بھش فکر نکن ! ی کھ خودتو بکشی تونینھ،نمی عمھ اخالقش ایآخھ وقت: را گرفتمی ھاشانھ
 ی پاش ،انگولکش مری مدام نشستھ زکھیاون مرت! ھیلی اومد محضر خودش خنکھیھم! اصال

 ! پولدوستیمنزو...ادی یانقدر ازش بدم م!اه...کنھ
 
 

 !ھی سگشھیھم...گھیشانس منھ د: دادم بھ مبلھی را پاک کردم و تکمیاشکھا
 
 

واال من از خدام ... اومدهرتی گی خوبنیپسر بھ ا...ی خوبنیشانس بھ ا! گم شو: را فشار دادمیبازو
 ... کم اخالقش مثل شوھر تو باشھھیاشتھ باشھ بود فرزاد پول ند

 
 

 ! مردمی رفتم می مدی نداشتم کھ بانمی اگھید:گفتم
شوھر خوب داشتن ... کنھی رو می جبران ھمھ چنی انیھم! شیآخ:بدنش را کش و قوس داد 

 . وقتھایلی کنھ خی رو پر مایجا خال! ھیخودش کل
 
 

! نی رو قال گذاشتن؟ھمھیچھ خبرا؟خوب بود ماه عسل؟بدو بدو کجا در رفت: شدانھی لبخندش موذبعد
 ھان؟

 
 
 ...گھی دمی شمال رفتھی! برو بابا:دمی خندھی گرانیم
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  نھ؟گھی ددی شمال؟مثل خواھر و برادرم بودھیٍا؟فقط : زدپوزخند
 
 

 !  ادبیب: دادمھولش
 
 
 ست؟ی کھ نیخوب بود حاال؟وحش:دی سماجت پرسبا
 
 

 ! نھ: را باال زدمسرم
 
 

 اورد؟ی کھ در نیبلد بود؟خل باز:دیپرس
 
 

 . منھلیبھ م...ادی باھام راه میلیخ... مظلومھیلیخ! نھ:گفتم
 
 
 !گھیمجبوره د... مظلومی گی بوده کھ تو بھش می چنیبب! مرده شورشو ببرن: رفت از خندهسھیر
 
 

 ...خب دوستم داره! کوفت:گفتم
 
 

 کھ یجانیبا اون ھمھ ھ...اگھ نداشت زده بود ناکارت کرده بود!  کھ معلومھنیا: زدمی پای رومحکم
 یبھ خدا برات م!  تویمن ھنگ کرده بودم جا!  اون شبدی باریاز چشماش م...اون داشت

 .دمیترس
 
 
 ! خوب حواست جمعھ ھا؟تویجد...اصال دقت نکردم: تعجب گفتمبا
 
 

 ؟منیپس چ: کردکی نزدشی را بھ لبھای چاوانی را تکان داد و با ژست مخصوص خودش لسرش
 ... از تجربھ میکولھ بار

  
 ...ارمی داد برات بنویمامان ا! یراست:دی کشرونی را از ساکش بیظرف
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 ھم یدوم. چھارمغز بودلیپر از آج: را باز کردمییدرب باال. سوار ھم بودیکی ظرف پالستدو
 ! یکاچ

 
 ! چھ ھمھ مواظب منن... آورده بودیمادر دامونم برام کاچ:دمیخند

 
 !نیخانواده آدم حساب...خوشم اومد! کالیبار...گھی شناختھ دیواقعا؟پسرش رو م: گشاد شدچشمانش

  
و بعد !  از مادرشوھر شانس آوردماوردمیاز مادر خودم شانس ن!ی فکر کردیپس چ: افتخار گفتمبا

 .میدی بلند خندیھر دو با صدا
  

  بود؟ی پسره کارویاون ! یراست:ورد،با دھان پر گفت آخر را کھ خینیریش
  

 کدوم پسره؟:دمیپرس
  

 ھیانگار ... زدی آشنا میلیخ! ھمون دوست دامون کھ قد بلند بود: دھانش را قورت داداتیمحتو
 ! بودمشدهی دییجا

  
 ! گھیسامانھ د:دمی من بوده و بر خود لرزی آمد سامان ھمان دوست مجازادمی لحظھ کی
 
  سامان؟؟کدومیچ:دی پرشی گلوی توینیری مانده شتھ
  

 . کردی بھ من معرفدای دوستت لنی کھ ایھمون:گفتم
  

 ؟ی گیدروغ م! ی وایا: صورتش قرمز شدکھی سرفھ افتاد،طوربھ
  

 ...خودشھ! نھ:دیای تا نفسش جا بدمی کوبپشتش
  
 خودت ی برای نشستنجای خونسرد انقدریپس تو چرا ا: را ماساژ دادشی تعجب نگاھم کرد و گلوبا
 !زی تو سرت بری خاکھی
  
 رونی بارم بھی... کار کنم؟من کھ باھاش دوست نبودمی چدیخب با: بھ دستش دادمی آبوانیل

  ناراحت باشم؟دی بای چیبرا.مینرفت
  

 می کردیعجب غلط!  نره بھ شوھرت بگھی تو ھموندی وقت اگھ فھمھی:دی از آب را نوشی اجرعھ
 !  گم و گور شده و اون نتو ببرندای لنیمرده شور ا!ھا
 
 

آدم ...ستی سرم شلوغ بود و بھ خاطر مامان اعصابم خرد بود کھ اصال برام مھم ننقدریا:گفتم
 از من یآخھ رد!  دونمینم... آروم و آقاستیلیخ... کھ پشت چت بودستی نیاونطور...ھیخوب

 .دهی بارم منو ندھی.ششی پستین
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 ...شماره تو کھ داره:شد براق
  

 ... بھممی زدیاما زنگ کھ نم...ی گیراست م... نکرده بودمنجاشویفکر ا! یوا: بند آمدنفسم
  

ھر چند کھ تو دست از پا خطا ...یحواست باشھ انکار کن: را با دستمال پاک کرددھانش
 ایرتی میرتی غنیدامون فکر کنم از. مواظب باشیلیخ! آش نخورده و دھن سوختھ نشھ...ینکرد
 ...باشھ

  
 یخونھ ش تھران پارسھ؟بچھ شرقھ؟تو شرکت کار م:دی پرسدی دوباره مکث کرد و با تردبعد

 کنھ؟خود خودشھ؟
  

 خواد یدلم نم... نکردم کھ بترسمیاما من کھ کار...تو ذھنم مونده...صداشم ھمونھ...آره: جنباندمسر
 .ادی اصال بھ چشم نمیکی نی مغزم رفتھ کھ ا مامان روی کارانقدریا!  گذرهیم...بھش فکر کنم

  
 زنگ خطر را در گوشم بھ صدا در ی شادیحرفھا. قوز باال قوز بودگری دنیا.دمی بعد آه کشو

 با کوقتی من ی عاشقانھ نوپایفقط در آن لحظھ دعا کردم و از خدا خواستم کھ زندگ.آورده بود
 . را نداشتمی اتفاقنی تحمل چنگری کوچک از ھم نپاشد چون دمی نسنیھمچ

  
 
 شی را رومی فرو دادم و چاکجای ظرف برداشتم و با دو گاز ی را از توی بزرگ شکالتینیریش

 !یچھ خبرتھ؟خفھ نش: کردی صحنھ نگاه منی با تعجب بھ ایشاد.دمینوش
  

 !ی گھ حاملھ ایدامون م... شدهادیاشتھام ز:گفتم
  

 ھفتھ ست ازدواج ھیتازه ... کھشھیحاملھ کدومھ؟ االن معلوم نم. نیچقدر شما دو تا خنگ: زدقھقھھ
 ؟ی زنیتو چرا شوت م!ھی بھ چی دونن چیمردا چھ م! اون بگھ...نیکرد

  
 میتا شب کھ بخوا!  گھیم... گھیاز صبح م... ھر روزیھ... کنھیولم نم...آخھ: گفتمیتی نارضابا

 .ستمی کھ سرحال نشھیھم.چونمی پی وقتا میمنم بعض.میبخواب
  

 یآ... حوصلھ ندارمیآ... نکنیشونھ خال... گمیاز حاال دارم بھت م! نھال: شانھ ام زدی رومحکم
ھر چقدر کدورت باشھ و ھر . رهیروابطتون از دست م... شھ ھای م،سردی کنینطوریا!خستھ م

 بھ اجیھ خودت احتبعدھا ک. ناز کن و لوس کن خودتویحاال ھ...رهی منی تخت از بی کھ باشھ،تویچ
 جفتک ننداز مثل نقدری از من بشنو و انویا...ی خوری طرفت ضربھ مومدی و نی داشتجھتو

 !چھارپا
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انقدر حالتو گرفتھ ! تو نداده بھ خداادی ی از زنونگیچی عمھ ھنیا: اشاره بھ بلوز و شلوارم کردبعد
 پنج سال از ازدواجتون بگذره بعد ؟بذاریدی پوشھی چنیا... ی کار کنی چدی بای دونیتو نم

 ... باشزیتر و تم!؟آدمی فھمیم! ی مثل آدم باشدیاالن با. شلختھ بگردینطوریا
  
 ییتو ھم چا: شستھ شود می شده از گلودهی بلعینیری شیای تا بقاختمی ری خودم چای برایگری دوانیل
 ؟ی خوایم
  

  گم؟ی می چیگرفت! نھ قربونت: را باال برددستش
  

 ...ادی ی وقتا حوصلھ م نمیاما بعض!  دونمیخودمم م... کنمی میسع... خب لھیخ:مگفت
  

 ی رویاز خنگ...ری کم اون مخ آکبندتو بھ کار بگھی.من بھت گفتم...یخود دان: باال انداختشانھ
 .ی کرددیشنقلو سف

  
 

 بمش گوشم را نوازش ی را کھ برداشتم،صدایگوش. زنگ تلفن خانھ بھ صدا در آمدنی حنی ھمدر
 ؟یخوب...دختر خونھ...سالم:کرد

  
 ...ی نباش؟خستھیتو چطور.خوبم...سالم:گفتم

  
 بچھ مون چطوره؟: گفتآرام

  
 ؟ی خوردگھ؟ناھاری دھیبچھ چ: ام گرفتخنده

  
 چھ خبر؟.خوردم...آره: نچ کردنچ

  
 . رسونھیسالم م...نجاستی ایشاد:گفتم

  
 ؟ی زنی زنگ بھ شوھرت نمھیشھ؟ی من دلم برات تنگ می گیتو نم...سالم برسون:گفت

  
 . ظھر شدی کدمینفھم... کردمیداشتم خونھ رو جمع و جور م:گفتم

  
 ی نمیزیچ. آم خونھیمن پنج و شش م.برو بھ مھمونت برس:دی را بوسی ھمان وقتھا گوشمثل
  دلم؟زی عزیخوا

  
 .خداحافظ...ایزود ب! نھ:گفتم

  
 یزی چھی:دی کشی سرک مخچالی و داخل دی مالی داشت شکمش را می را کھ قطع کردم،شادیگوش

 . گرسنھ مھیلیخ! بده من بخورم
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.  و بعد او رفت تا بھ دانشگاھش برسدمی شب قبل را داغ کردم و ھر دو با ھم ناھار خوردیغذا
 . بودشی عروسگری ماه دکی جاھازش تمام شده بود و دیخر

 
  

 ساعت ی روی ھمان کاناپھ خوابم برد و متوجھ نشدم کھ عقربھ ھایم کوفتھ بود کھ رو بدنآنقدر
 داری را داخل قفل چرخاند تازه از خواب بدی کلیوقت.دی ایھفت رفتھ اند و دامون بھ خانھ م

 ؟یاومد:شدم
 
  

 ساعت: اما لبخند زددی باری از صورتش میخستگ.رمیوقت نشده بود دوش بگ.دمی را مالمیچشمھا
 .یخستھ نباش:دمیاز جا بلند شدم و صورتش را بوس...خواب

 
  

 م؟ی داریشام چ...ممنون: را بھ دستم دادفشی جوابم کدر
 
  

: بھ طرف آشپزخانھ رفتم. شب شام درست کنمی برادی رفتھ بود،باادمی بودم کھ بھ کل دهی خوابانقدر
 ؟ی دوست داریچ... کنمیاالن برات درست م

 
  

 دانستم خراب کرده ام اما باالخره یم. نکردی را در آورد اما اعتراضشی شد و پالتوزانی آوشیلبھا
 . مداومیمن ھم خستھ بودم از سفر و مھماندار

 
  

در حال درست کردن .دمی کشرونی را نگاه کردم،گوشت چرخ کرده را بزری سرعت داخل فربھ
 ... خستھ میلی بھم بده کھ خییچااول : را از پشت سر گرفتمی کتلت بودم کھ شانھ ھاھی اولھیما
 
  

چرا آنقدر . کندی اش را از تن بھ در می دوست دارد و خستگی رفتھ بود کھ چاادمی کل بھ
 در مورد رابطھ ام با دامون و بعد سامان مرا دستپاچھ ی شادی حرفھادیفراموشکار شده بودم؟شا

 . از دستش بدھمدمی ترسی را نداشتم،میگری بھ جز او کس دنکھی از ادیشا.کرده بود
 
  

 . کم استراحت کنھیبرو .ارمی یاالن برات م: زدملبخند
 
  

 ... حاال... کار داشتم اما زود اومدم کھ با تو باشمیلیخ...ی کردم منتظرمیمن فکر م: گفتدلخور
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 . بدنم کوفتھ بودیلیخ... دفعھ خوابم بردھیاما ...منتظرت بودم: و من کنان گفتممن
 
  

  در رفت؟تیحاال خستگ:م را رھا کرد اشانھ
 .زمی ری مییبرات چا...االن سرحالم..آره:سر تکان دادم 
 
  

بعد بھ حمام .کتلتھا را سرخ کردم و درون تابھ گذاشتم بماند. دم کردمی را شستم و چای قورعیسر
 . کنمرونی بعدازظھر را از تنم بی خواب طوالنیرفتم تا کسل

 
  

 دمی پوشیزی و ساق تمکیتون.دی چسبی می سرد زمستانی ھم در روزھا دوش آب گرم آنکی واقعا
 دانستم منتظر یم. کردیدامون در اتاقش مشغول بود و با لپ تاپش کار م. را خشک کردممیو موھا

 . کنمشی شام صدایاست تا برا
 
  
چھ خوشگل :دی آمد و نگاھش کھ بھ من افتاد،چشمانش درخشرونیب. زدمشی و صدادمی را چزیم

 ! امشبیشد
 
  

 ...دمی دیمن کور بودم کھ نم! اون کھ بلھ:دستش را در ھوا چرخاند! بودم: زدمی داری معنلبخند
 
  

 ی غذاھیاالن چند ماھھ مثل آدم !  خوشمزه شدهیلیخ: گرفتی اشتھا لقمھ مم،بای کھ نشستزی مسر
 ...ی کنی درست مگھی جور دھیاما تو ... خانوم دستپختش خوبھ ھادهیفر... نخوردمیدرست و حساب

 
  

 خواستم کلمھ عشقم را اضافھ کنم کھ بھ زبانم یم! نوش جونت: شدی قند در دلم آب مشیفھای تعراز
 کامل نشده می ھم جلب توجھ کردن را بلد نبودم و زنانگدی شاای. ھنوزدمی کشی خجالت مدیشا.امدین

 .بود
  
 
 

 دوست ی چییبا چا: کنارش نشستمی چاوانی از شام ظرفھا را جا بھ جا کردم و با دو لبعد
 ت؟ییسکوی بای ؟قندیدار

 
  
 .می موھای نشاند رویو بعد بوسھ ا...  کدومچیھ: را از دستم گرفت و کنار گذاشتوانیل
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 بھ ھم  ماشھیباورم نم: حلقھ کردمشی شانھ اش گذاشتم و دستم را دور بازوی را روسرم
 .می کنی عروسھای زودنی کردم بھ ایانقدر باھامون مخالفت کردن کھ من فکر نم...میدیرس

 
  
 را می کھ تمام شد، موھاشیچا.دی رسی بھ گوشم می قلپ قلپ خوردن چایفقط صدا. نگفتچیھ

سرمست و .دمی عطرش را تا بھ آخر بھ مشام کشیبو.دینوازش کرد و بعد کامل در آغوشم کش
 ...اما.خوشبخت بودم

 
  
تو ... عقب مونده شرکت رو آوردم خونھیکارھا... نقشھ دارم کھ بکشمیامشب کل: گوشم گفتریز

 خب؟. گردمیفردا زود بر م...برو بخواب
 
  

  شد؟یھان؟چ:دیخند. زل زدمشی و بھ چشمھادمی رفتارش تعجب کردم و سرم را عقب کشاز
 
  

 ....یچیھ: دادمھی مبل تکبھ
 
  

 ... رم بخوابمیمن م: جا بلند شدماز
 !  رفتادتی یزی چھی: اش را با دو انگشتش فشردینی بغھیت 
 
مرا از خودم بھتر !  آدم شناس بودی شادنیچقدر ا.دمی را بوسشی موھای برگشتم و روی دلخوربا
 خواست یدلم م. مردمی دامون نسبت بھ خودم می توجھیداشتم از ب!  گفتیراست م... شناختیم

 بود و حوصلھ ادی کارش زدی دانم شاینم! اما نکرد. خواھش کندای زدیدوباره بندم کند،مزه بر
 نداده بودم بھ تی اھمشی چھ؟چون شب پیاخر رنجش برا!  بوددهی ھم از من رنجدیشا...تنداش

من ! نھ!  منی خدای شود؟وای دوبار راندن آدم سرد میکیخواستھ اش؟سرد شده بود؟مگر با 
چقدر . مانده بودمی بود کھ برایاو تنھا کس. را نداشتمشی توجھیتحمل ب... ام بودمیعاشق مرد زندگ

 . شده بودمدبختتنھا و ب
  

 کاسھ سرم،شروع ی تختخواب کھ فرو رفتم،ھزاران فکر بھ مغزم ھجوم آوردند و مانند اسب تودر
 آمدم و رونیب.ز دو نصفھ شب ھم گذشتھ بودساعت ا.امدیھر چھ منتظرش شدم ،ن.بھ تاختن کردند

شب .دی کشی خوابش برده بود و ارام نفس مرشی تحرزی میرو.خودم را رساندم بھ اتاق کارش
 سرش رفتم و آرام زمزمھ یباال. شرت سرما بخوردی تکی بود با ممکن، بودیسرد
 ...زمیعز...جان...دامون:کردم

  
 ایپاشو ب: گوشش را نرم نوازش کردمخی؟ ب...جانم:ت خشدار گفیی بھ خودش داد و با صدایتکان

 ...پاشو...ی خوریسرما م...بخواب تو اتاق
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 ضعف شی آن لحظھ دلم براد،دری کششی موھای جا بلند شد و خواب آلود دست ال بھ الاز
 زی مھم و دل انگمیآخر تا بھ آن شب آنقدر حرکاتش برا!  شده بود؟قطعاشتریعشقم بھ او ب.رفت
 . شدمی خواھانش مشتریشد،بی از من دور میانگار وقت.نبود

  
 رفت دور شانھ یکیدستش در تار.دمیکنارش خواب.تلوتلو خوران آمد... ایب:دمی سفتش را کشیبازو

 ...ریشبت بخ:می بازویام و بوسھ اش نشست رو
  

 از ختیر رونی مزخرف را بی وجودش آرامم کرد و فکرھایگرما. بغلش جا کردمی را توخودم
 .یخوب بخواب:ذھنم

  
*** 

  
 حاج رضا تی گفت شکایم.دل آرا زنگ زده بود. رفتمی منیی سرکنده در خانھ باال و پای مرغمثل

 نفر من نیدامون خبر نداشت و اول. دادگاهی تھران برادیای افتاده و پدرش قرار است بانیبھ جر
 . شدمیبودم کھ مطلع م

  
 و بھ گوش پسرش بخواند و دیای پدرش بدمی ترسیم. منی قائلھ شرش برسد بھ زندگنی ادمی ترسیم

 کم بود و اگر دامون آنقدر سست بود،ھمان یلیھر چند کھ احتمالش خ! دامون دلزده شود از من
 ینم.دی لرزیتن و بدنم م. کردی با من ازدواج نمی و با آن ھمھ سختدی بری اول از من میروزھا

دلم گواه .دمی ترسی شوھر مادرم و پدرشوھرم در گرفتھ بود منی کھ بی از مسالھ ا چرا آنقدرانمد
 ی حاج رضا و مقروض بودن رادمان،حادثھ ای و طلبکارتی شکانی در پس اییگو. دادی میبد

 . شومیحادثھ ا.بود
  

از صبح چند بار بھ دامون زنگ زده بودم و ھر بار کوتاه با ھم حرف زده . زدی شور مدلم
 آرامش را بر ھم نی ایدوست نداشتم کس. خواست و شوھرم رایآن شب فقط دلم آرامش م.میبود
باالخره .زدی ری دانستم اعصابش بھ ھم میچون م. خواستم او بفھمد کھ وقت دادگاه استینم.زند

از دل آرا خواستھ . و دادگاه و قرض ممکن بود اوضاع را متشنج کندتیبحث شکا پدرش بود و
 ! بعدازظھرایفردا صبح ! آن ھم ھمان شب نھ.می بھ دامون نزند تا خودم بھ او بگویبودم کھ حرف

  
ھمان تاپ و .دمیرژلب قرمزم را بر لب کش. کردمشی نشستم و آرانھی ای و خوشبو رو بھ روزیتم

 سرد بود اما یخانھ اندک. گرفتھ بود ،بھ تن کردمھی ھدمی برای را کھ در دوران دوستییمویدامن ل
 م پتو آرایگرما. مبل منتظر نشستمی روی سفریبا پتو.دمی ناھار را چزیعطر زدم و م.دی ارزیم

 در قفل از جا دی افتاد کھ چرخش کلی ھم می کرد و چشمانم رویآرام در پوستم رخنھ م
 دهی را فھمھی قضیعنی.ختیقلبم ر. گره خورده بودندشیابروھا.چھره اش گرفتھ و در ھم بود.پراندم

 ...ی کردریچقدر د...سالم:ند شدم و بھ استقبالش رفتمبود؟از جا بل
  

 بھ خرج دادم و خودم را ی زنانگیچھ خبره؟ کم...بھ بھ: را برانداز کردمی باز شد،سرتا پاشیاخمھا
 ...دمی تو پوشیبرا...یچیھ: را حلقھ کردم دور گردنشمی نوک پا دستھای و رودمیباال کش
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بعد ... ھی تابستونیادی لباسھ زنیا...سردت نشھ! ی کھ شدنمیسنگ!اوه! اوه: بلندم کردنی زماز
 !  وحشتناککیتراف...انقدر امروز شرق شلوغ بود:دیصورتم را بوس

 
 ! نھای کھ آنقدر اخم آلود بود دهی پدرش را فھمانی جرنمی دلم نبود ببی تودل

  
بذار وسط :دادم برنج را بھ او سید. نشستزی را عوض کرد و دست و رو شستھ پشت مشیلباسھا
 ...سفره

  
 تو خونھ یکیھر روز ... دارهیفیچھ ک: داد،گفتی می جازی می سفره روانی را مسی دکھی حالدر

 !باحال...مرتب...خوشگل... حاضرییچا...غذا حاضر...منتظر آدم باشھ
 بودم و شام ھم آماده نداشتم، دهی کھ خوب آلود و ژولروزی خواست بھ دیم.دمیمنظورش را فھم 

 ! کردنیگزی دار جانی شد با ھمان کلمھ سیباحال را ھم م.اشاره کند
  
 

 ی روختمیخورش را ر. خودش ھمی و برادی برنج کشمیبرا. نشستمشی زدم و رو بھ رولبخند
 بسھ؟:برنجش

 
  

 ...ھیکاف...آره: را تکان دادسرش
 
  

 ریز. دوباره در ھم رفتشیرا در ھم گره کرد و اخمھا شی از آنکھ مشغول خوردن شود،دستھاقبل
 .دی کشیقی گفت و نفس عمیزیلب چ

 
  

 ؟ی دوست ندارمھی؟قی خورینم:مشغول خوردن شدم. افتادهی نداشتم بپرسم چھ اتفاقدوست
 
  

 شده؟سر یچ:اوردمیطاقت ن. کردی می بازشینگاھش کردم،با غذا... چرا...چرا: خودش آمدبھ
 .ی زد بھ صندلھی را پشت گردنش حلقھ کرد و تکشیبعد دستھا! یچیھ:تکان داد

 
  
 . گرفتمی ھم جواب سرباال مدم،بازی پرسی اگر دوباره مدیشا.دمی نپرسیزی چگرید
 
  
در حال جا بھ جا کردن قابلمھ غذا بودم کھ تلفن بھ صدا در . خورد و کنار رفتگری دو لقمھ دیکی

! نترس... دونمیم...آره...؟یخوب...بلھ؟:ی طرف گوشدی گره کرده دویبا اخمھا. طرفشدمیچرخ.آمد
 د آی میک... دفعھنی اشھی می چمینی ببدیبا...ادی ازمون بر نمیکار!  دونمیم...شھی نمیزیچ

 یخودم بھش زنگ م!  پدر مننی س اکدندهیچقدر ...؟ی چیعنی... رو داره؟نجایتھران؟آدرس ا
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سالم ...نجاستیا...خوبھ! ...نگران نباش...من ھستم...باشھ...ادیتنھا ن...ادیبگو حسام باھاش ب...زنم
 ...برسون

 
  

 گل کرده شی بھ او خبر رسانده بود؟دل آرا؟نکند او ھم خواھر شوھر بازیک. دانستی مپس
 ؟ی پرسیچرا م! ی دونیتو کھ م:نھی دست بھ سستادی سالن اانی بود؟ می شده؟کیچ:دمیبود؟پرس

 
  

 ینم...خب:نفسم حبس شد بھ تتھ پتھ افتادم! دادگاه بابامو: لغزاندمی؟ نگاھش را سر تا پا رویچ:گفتم
  گفت بھت؟دل آرا؟یک...بھتره... یبدون...گفتم بعدا ...خواستم اعصابتو خرد کنم

 
  
 بھ نقدری تو ایعنی! زنگ زدم خونھ مون...من خودم حواسم ھست! نھ: دستش را بھ کمرش زدکی

 ... ی خوای رو می مھمنی بھ ا؟موضوعیفکر من
  
 زبانش ھل ی را از روشی خواست حرفھای مد،انگاری بھ لبش کشی حرفش را خورد و دستھیبق

 و پشتم را دمیلبم را گز. دادی مدی و تردی اعتمادی بی بوشیحرفھا.دلم شکست.دھد عقب 
 کرد و مرا ی مرمیگ از پشت سر غافلشھی کھ ھمییھمان وقتھا... بھ ھمان وقتھا افتادادمی.کردم

 ھا و ھیبھ دور از حاش!  خواستم و بسیدر آن لحظھ فقط خودش را م.نش عطر تھمانیم
 بودند و فقط گزندش بھ گری دی کھ باعثش آدمھاییبھ دور از اضطرابھا. احمقانھیکشمکشھا

 .دی رسی ما میزندگ
  
 

 نی کردم،حس کردم مثل ھمان دختر خاکستر نشی مزی،تمی بلند دستی را کھ با جارونی زمکف
 ...شوھرم... کرده بود و حاال میمادرم کھ رھا.می و تنھاکھیمعروف کارتونھا 

  
 

 لرزان یی ھست؟ با صداوهیم: مرا بھ خود آوردشیصدا.امدی ننیی پای شد اما اشکسی خچشمانم
 ... آرم براتیم...آره:گفتم

  
 ی نموهیمگھ م:با تعجب گفتم. جا بلند شد و بھ سمت اتاقش رفت بردم،ازییرای را کھ بھ پذیشدستیپ

 یخودم م!  ندارهیبیع: گذاشتمزی می را رویشدستیوا رفتم،پ! نھ: برگشت و نگاھم کرد؟یخواست
 ...خورم

  
 آمد و با حولھ رونی بعد بیقیدقا. آن گاز زدمی را برداشتم و پوست کندم و با لج بھ تکھ ھایبی سو

 آمد و حولھ رونی بسی خی زود با موھایلیخ. خوردمی موهیمن ھمچنان م.تبھ طرف حمام رف
 ؟یپس من چ! یھمھ رو کھ خورد:گفت. براقشی موھای رودیکوچک را تند تند کش
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 کھ گاز زده ی و از طرفدی گاز زده را از دستم قاپبیتکھ س!  کھی خوای نمیتو گفت:گفتم
 بیس:قلبم بھ تپش افتاد و ھاج و واج نگاھش کردم...  دهیمزه رژلب م:بودم،شروع بھ خوردن کرد

 ارم؟ی ب؟براتی خوایم
  

 ؟ی خوای مییچا: رفتارش گفتمریی چسبھ؟ متعجب از تغی میبعد از حمام چ! نھ: باال دادابرو
 ! گھیٍد نھ د: شده بود دوبارهطانی را جمع کرد تا نخندد،چشمانش شوخ و ششیلبھا

 
 افتاده بود،مثل ی خواستم حاال کھ بھ منت کشیاوردم،می خودم نی مقصودش شدم اما بھ رومتوجھ

 ...من حوصلھ م سر رفتھ تو خونھ...لھی فردا تعطرون؟ی بمیبر:  کنمتشیخودش اذ
  
ناھار خوشمزه ...یدی ھمھ مالنیا...یدی پوشینطوریلباس ا...یلیخ! ی سرتقیلیخ:دی خندزی رزیر

 رون؟ی بمی بر،حاالیدرست کرد
  
امروز با ده !یتو ھم بداخالق: تکانش دادمی مدرسھ ای انداختم و مثل دختربچھ ھامی پای را رومیپا

 ...تی اھمی موضوع بھیسر ...ی گرفتافھیبرام ق... خونھیمن اخم اومد
  

 تی اھمیاوال اون موضوع اصال ب: سرش را مچالھ کرد و پشتش گرفت و با لذت نگاھم کردحولھ
  خانوم برخورده؟؟بھیحاال کھ چ" ایثان...ستین
  

 ! دونمینم: ناز کنمی باال زدم و خواستم کمشانھ
  

 ؟ی منت بکشم تا شما ببخشدی باگھی چقدر دیعنی!  جانیا:دی تمنا خندپر
  

 ! تا صبح: آوردی کرد و سرحالم می عاشقانھ کشدار مرا سرمست می بگو مگوھانیھم
 

 ...وقت تلف کردنھ!  صرفھینم!نچ: را کج کرد و چانھ اش را خاراندسرش
  

 جلو م،آرامی خنده ھاانیم. نتوانستم خنده ام را مھار کنم و قھقھھ زدمگریاما د...یھر جور راحت:گفتم
 ... دلمزیعز:  انداخت ،خم شد و موھا و صورتم را بوسھ باران کردیآمد ،حولھ را بھ طرف

  
*** 

  
درب تراس باز بود و پرده اش : شدمزی خمین.دی وزی می را باز کردم،باد سردمیچشمھا یکی تاردر
 اش را ھی عادت کرد،سایکی بھ تارمیخوب کھ دقت کردم و چشمھا. باد،رھا بودری در مسشانیپر
 ری زکیبا . و جلو رفتمدمیچیملحفھ را بھ دورم پ.ستادهی تراس کوچک خانھ مان،ای کھ رودمید
 یدامون؟سرما م:پرده را مھار کردم.دی کشی مگاری بود و سستادهی در سرما ای رکابیاھنریپ

 !  توایب...یخور
 

 ...امی یاالن م...تو برو بخواب: زد و برگشت طرفمگارشی بھ سقی عمیپک
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 چھ نیا: کردشانی را پرمیھای سنگ سرد تراس گذاشتم،لرزم گرفت و باد سرد چتری را رومی پاکف
 .دمیدستش را کش! ستی تنت نیچیھ!  توایھ؟بیکار

  
 منتظر یعقب گرد کردم و در آستانھ درگاھ...اومدم! برو تو: را در مشتش گرفتگارشی ستھ
 ؟ی شدداریچرا ب: را بستییآمد داخل و درب کشو.ستادمیا
  

 اش یشانی پی رورون؟دستی بیچرا رفت: شد خواندی اش را می ھم نگرانیکی تاری تواز
 !  ترسمیم:گذاشت

 
بابام : شلوارکش کردبی جی و دستش را تودی کشیقی شده؟ نفس عمیزیچرا؟چ: تعجب گفتمبا

 ... وقتھی کش و قوس دادگاه،عود کنھ و نی ترسم،تو ایم...ضھیقلبش مر...ضھیمر
  

 رو نداد کھ یچرا پدرت پول حاج...بنده خدا بابات:دمی را پرسدی چرخی در ذھنم مشھی کھ ھمیسوال
 بکشھ؟ نجایاالن کار بھ ا

  
 ست کھ وانھیاگر داشت مگھ د! نداره: دو دستش گرفتانی تخت نشست و سرش را میرو

فقط !  زن نذاشتنی واسھ ایچی ھھیشوھر راض. شدیگدلینده؟خرج خسارت دادن بھ صاحب کار ب
 ... حاج رضا صبر نکرد حداقل اون سھ دنگ رو بابام بفروشھنیا...یبدھ

  
  شماھا سر لج داره؟ھ؟باینطوریچرا حاج رضا ا. نکنتیخودتو اذ...شھیدرست م: زانو زدممقابلش

  
 ... داره ازموننھیک...ھیمی موضوع قدھی گھ سر یمادرم م:  را تکان دادسرش

  
  شده آخھ؟یچ... گفتی منم م؟مامانیچھ موضوع: شدمکنجکاو

  
 رو تحمل ھی سمدی مادر تو رو نگرفتھ بود،من االن بای حاجنیاگھ ا:دی کشمی موھای را رودستش

 . رفتیداشت طفره م!  کردم؟چقدر سخت بودھایم
  

 شد یچ!  درست کرده کھیی پدرتو تو وزارت دارای گفت کارھایمامانم م! جواب منو بده:گفتم
 پس؟

  
  کنم؟ی تونستم زندگی می من چطوریاگھ نبود... کردمداتیچھ خوب شد کھ پ: را تکان دادسرش

  
 ! طفره نرو!!! دامون: را تکان دادمشیزانوھا

 
 
 

 ھفده ھی راضیوقت... خبلھیخ: و بلندم کرد و مقابل خودش نگھم داشتمی بازوھاری انداخت زدست
 !ی دونی کھ میاریفقط قول بده بھ روت ن!بابام ندادش... خواستشی سالش بود، مجدهیھ
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 نیھم... رو دوست داشتی اگھی کس دھیچون راض:چرا ندادش؟ محکم بغلم کرد: ماندممبھوت

 ... محل رویشاگرد سوپر... روامرزی خدا بیگدلیب
  
 

 ...شھی سال پستی داره؟حداقل مال بی چھ ربطنیخب ا: شانھ اش قفل کردمی را روسرم
  

 من ی چند سال قھر بودن تا بابانی ھمیبرا... خواستی رو مھی راضیلیآخھ خ:دی را بوسگردنم
 یی خواست کھ کارش رو تو داراره،ازشی باھاش دوباره ارتباط بگنکھی ایاومد تھران و برا

 ...دنی رو با ھم خراچھی دوباره رفت و آمدا شروع شد و خونھ تو درینطوریھم...درست کنھ
  
 

 ! بھی شدن؟عجکی چرا با ھم شرنھی کنیآخھ با ا:دمیپرس
 

 ارتباطشون نکھی و ایی دلجویا داد،بابامم برشنھادیحاج رضا پول نقد نداشت بھ بابام پ: کردنوازشم
 بھ نامش کنھ تا پول رو جور ی دنگ رو حاجھی نکھیاما با شرط ا.دوباره خراب نشھ،قبول کرد

 ! پول رو جور کرد اما خرج شد.کنھ
 

  کرد از شما؟تیخب چرا سر پول شکا: شانھ اش برداشتمی از روسر
  

 ی انھی از اولشم کیحاج!  دونمینم: شدرهی شانھ ام کنار زد و در چشمانم خی را از رومیموھا
 ...کھ... ما بوده کھری گفت تقصیم!  دونمیچھ م...بود

  
 یم: شھ؟ سرم را تکان دادمی بچھ دار نمی دونستیم: سوالم را با سوال جواب داد؟یکھ چ:دمیپرس

 ؟یخب کھ چ...دونستم
  

 ی گفت وقتیم... ما بودهری گفت تقصیخودش م: ماندرهی خمی لبھای ام را لمس کرد و روچانھ
 تب ھیبا ! ی گھ ولیچرت م... شده و تب چھل و دو درجھ کرده و بعدی کرد،عصبی عروسھیراض

  ھوم؟ست؟ی نبیبھ نظرت عج... شدهشتری تب بھیمشکل داشتھ از اول حاال با ! شھی نممیکھ آدم عق
  

 نش،بعدی بوده،نداد خواستھ،عاشقی رو مھیحاج رضا راض: آوردمی سر در نمشی از حرفھااصال
 نیا! ھی آدم محکم و مغروریلی شھ؟اون کھ خی بچھ دار نمگھی خواھرت تب کرده و دیشب عروس

 ...ادی یحرفا بھش نم
  

 وقتھا یبعض! یتو ھنوز مردا رو نشناخت... نبودهشتری و دو سھ سالش بستیاون موقع ب:دیخند
 !  ولش کنیچیھ... شھیآدم باورش نم... شن کھی زود داغون منقدریا... شنی زود خرد منقدریا

 
 آوردم کھ دامون تب ادی شد و خاطره آن شب را بھ دهی کشمی داشتزدی کھ بھ ی بھ سمت سفرذھنم

 ؟ی تب کردزد،ی دمیمثل تو کھ اون شب کھ من رس:کرده بود
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 ...و نداشت بھ بودن تیربط...من سرما خورده بودم! چھ از خودمچکر! اوھو! اوھو: خنده زدریز
  

 ...نطوریدل آرا ھم ھم... گفتی مگھی دزی چھی ھیاما مرض:دمی خندانھیموذ
  

 ی مادی خودشون داستان زیزنھا برا! اونا بگن: و مرا کنار خودش خوابانددی تخت دراز کشیرو
 ...بافن

  
 !فنیضع... شنی مردا زود خرد میخودت االن گفت: کردمی داری معنخنده

  
چھ ...ری بگدهیاز من نشن... بخوابریبگ! من غلط کردم گفتم" اصال: شانھ اش گذاشتی را روسرم
 ...ی گرفتیجد

  
  غلط کردم؟ی گی و بعد می زنیحرفتو م:چاندمی را پگوشش

  
 ! سیھ:  ساکتم کردشی لبھابا
 
 
 

  چھلفصل
  

 کھ رفتید،نپذ زنگ زلشی موبایھر چقدر دامون رو. شوھرم آمد تھران اما بھ خانھ ما سر نزدپدر
 .رفت و مھمان خانھ سامان شد. شب مھمان ما باشدکی ی شده برایحت

  
 

 ی و بلشیتنھا پسرش بر خالف م. ناراحت شدم اما بعد کھ خوب فکر کردم بھ او حق دادمیکم
 دی او بود شای ھم جایگریھر کس د. نداده بودتیحضور او ازدواج کرده بود و بھ نظرش اھم

 . کردی می از پسرش دوری مدتی گرفت و برای بھ دل منھیک
  

 رفت و لب بھ ی کرد در فکر فرو می مدای وقت پی داد اما وقتینشان نم. دامون آشوب بوددرون
اما نھ . گذاشتھ بودری تاثی روابطمان اندکی روشیناراحت. کھ ناآرام استدمی فھمی زد،میغذا نم

اضطرابش را پنھان کند و فکرش را آزاد  کرد ی میسع. و سرخورده شومیآنقدر کھ من ناراض
 ند،امایروز دادگاه دامون ھم رفت تا پدرش را بب. را کنترل کندزی توانست ھمھ چی نمی گاھھاما گ

 گفت پدرش از او ناراحت بوده و با او سرد رفتار یم. بودیگرفتھ و عصب. زود بازگشتیلیخ
 تیم آمد خانھ مان و خبر داد کھ فعال شکاحسا. نشودکشیاصال نزد.دیای دادگاه نگریکرده و گفتھ د

 دی بھ بعد از عتای نھاایجلسھ بعد ممکن است بھ اسفند .ستی معلوم نیزی ست و چیدست بررس در
 ببرند و یشتری رادمان حکم بیاگر حاج رضا صرف نظر نکند،ممکن است برا.موکول شود

 . ھم داشتھ باشدیزندان
از جا بلند شد و شروع بھ . لب ناسزا گفتری حرف قرمز شد و زنی ادنیصورت دامون بعد از شن 

 شھ یخب نم! ییدا:دی تازه در آمده اش کشیشھای بھ ریحسام دست. کردییرایقدم زدن در طول پذ
  م؟یری بگتی حاج رضا ازش رضاشی پمیبر
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 ! خوشھ ھارم؟دلتی بگتی برم ازش رضانھ،اونوقتی تونھ منو ببینم: پوزخند زددامون

 
  
 د؟ی جور کنیی شھ از جاینم: داشتمسترسا

 
  

آقا جون رو انداختھ اما ... پول رو ندارهنی ای ھر کسزدی یتو...ادهیاما ز...میچرا دنبالش: گفتحسام
 ...شتری تومنش رو جور کنن نھ بستی تونن ده بی دو نفرم گفتن میکی...کسبھ ھم گفتن ندارن

 
  

 رو کھی من فک اون مرتفتھیبابام زندان ب...خدا رحم کنھ بھمون!  لعنتیا: آب خوردیوانی لدامون
 ! نیی آرم پایم
 
 

 !  موضوع نشونی اری درگادی؟زی خوریتو چرا حرص م: رو بھ من کردبعد
 
 
 !ی کوبی مواری و بھ در و دی تابی بینطوری تو انمیدوست ندارم بب...آخھ: گفتمی ناراحتبا
 
  

 تونم ی نمگھیمنم وام گرفتم و د: دوال شدی ناھارخورزی مید و رو را ستون بدنش کرشیدستھا
سامان ھمھ :دی آورده باشد،بھ طرف حسام چرخادی ھی یزیبعد انگار کھ چ...رمی بگی از کسیپول
  دونھ؟ی مانویجر

 
  

 ...از دادگاه خبر داره...خالھ بھش گفتھ: سر تکان دادحسام
 
  

 اره؟ی من نمیپس چرا تو شرکت بھ رو:دی کشیقی عمنفس
 ھان؟!  پرسھی ازت نمی خوای وقت ازش پول مھی کنھ ی فکر مدیشا:گفتم 
 
  

 انوی تونم بھش جری نمگھیانقدر بھمون کمک کرده کھ من د: کرد از ھوای را پر و خالشیلپھا
 ... دونھی رو میھر چند کھ االنم ھمھ چ...بگم

  
 
 

!  ھاستی بد نناین بھش بگم؟وضع فالح ا می خوایم! ییدا:دی کششی موھای دست ال بھ الحسام
 ...می گردونیبھش بر م...گھیقرضھ د
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 !بذار بھش بگھ...دامون...آره:دمی حرفش دوانی مبھ
 ...ھی پرروبازگھی دنیا! حرفشم نزن:دامون دستش را بھ نشانھ قطع کردن بحث باال برد 
 
  

 یحسام شب را بھ اصرار من در خانھ مان ماند تا صبح برا.دی نرسجھی آن روزمان بھ نتبحث
 .زدی برود و بازگردد نالیسوار شدن بھ اتوبوس بھ ترم

 
  

 ی خارج مشی از گلوی مبھمی شد و صداھای اتاق خواب،دامون مدام دنده بھ دنده می توکنارم
 تاب ی بی ھم کم گرفت اما بازی کردم و او آرام می و نوازشش مدمی پریھر بار از خوب م.شد
 .بود

  
 
 

 ی قرار و عصبی نگاه شوھرم بگرید.دی رسی خانھ آرامتر بھ نظر مد،اوضاعی کھ از راه رسصبح
 شود ی دادگاه،پول جور می داد کھ تا نوبت بعدی منانیاو اطم. نبودری تاثیحضور حسام ھم ب.نبود

 بسنده خواھد کرد و ی بھ گرفتن ھمان اصل بدھی گذارند و حاجی نمشی رادمان تنھایو دوستھا
 کی اول یروزھا. چاره ساز مشکالت استشھیزمان ھم.گر سودش را مطالبھ نخواھد کردید

 شی اما زمان کھ از روستی نریمشکل آنقدر بزرگ و پررنگ است کھ تصور و ھضمش امکان پذ
 .ستی اول نی روزھای بھ بغرنجگری شود و دی کم کم کمرنگ مزی شود،ھمھ چیرد م

  
 
 

حسام . داشتھ باشندروی روز نھی بقی درست کردم تا برای صبحانھ کاملشانی ھردوی زود براصبح
 . شوندزدی و رھسپار نالی رفت دنبال رادمان تا با ھم بروند ترمی مدیبا
 
  

 نشاند ی زد و بوسھ ایلبخند. را بھ دستش دادمفشی و کدمی دور از چشم حسام دامون را بوسبھ
 ... گردمیبعدازظھر زود بر م:میشانی پیرو
 
  

 ی دانستم می تلفن را برداشتم و شماره خانھ مادر را گرفتم،نمی کردم،گوشی از آنکھ آن دو راھبعد
  بود؟ختھی را بھ ھم ریلی از شوھرش کھ فامای بنالم شیھای بازیاز نامادر...میخواھم چھ بگو

 
  
 بلھ؟-
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 مامان؟: حبس کردمنھی را در سنفسم
 ؟یینھال؟تو _
 
  
 ؟یخوب...منم...اره_
 
  
  مادرت؟یخوش گذشت ب! ی من کردادی! چھ عجب_
 
  

 ؟ی زنگ نزدھیچرا بھم _ 
  
 
 
 زم؟ی بھم برتویچرا زنگ بزنم و زندگ! ی من خوشیچون ب_
 
  
 ... داشتماجیبھت احت...من...من_
 
  
 ...ی کردی نمنطوری ا،باھامیاگر داشت! ینداشت_
 
  
  کار کردم؟ازدواج گناھھ؟یمگھ چ_

 !گناھھ! ازدواج با نااھلش بلھ _
 
  
 ... کنھیچقدر بھم محبت م...چقدر بھ فکر منھ... دامون چقدر خوبھی دونینم!  نگوینطوریا_
 
  
 بره بخوابھ دی اومده،اون کارم نکنھ،بارشی گیدختر ترگل ورگل آدم حساب... بکنھدمیبا! ھھ_

 !قبرستون
 
  
  کارت کرده؟ی چ؟مگھی باھاش بدنقدریچرا ا...تورو خدا! گون_
 
  
 ن؟ی بدتر از اگھید... کنھی پاش کھ نافرمانرینشست ز...گرفتھ...ازم...دخترمو! یچیھ_
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 خواست خودم لباس عروس تنت یدلم م...چھ آرزوھا برات داشتم: ھقش بلند شد پشت تلفنھق
 ! با من نھالیچھ کرد!  جاھازدیخودم برات برم خر...کنم

 
  
من و دامون ھمھ ...یومدیخودت ن...یچقدر بھت گفتم دوست دارم تو ھم باش... نکردمیمن کار_

 ! تنھایتنھا...میکارامونو تنھا کرد
 ...تمی تربنیخاک عالم بر سر من با ا...ی شدمترمیتی...ی بودمیتیتو کھ !  دونمیم _

 کنم ازت ی خواھشھیزنگ زدم ... دعوا کنمزنگ نزدم باھات...من زنگ نزدم: آمدنییاشکم پا 
 ...مامان

  
 ؟ی خوای می چ،حاالیدی بغل شوھرت خسبتی دنبال زندگی رفتی پس زد؟منویچھ خواھش_
 
  
 پول ھی نکنھ سر ی دادگاه و دادگاه کشنقدریا... نکنھتی پدر شوھر منو اذنقدریبھ حاج رضا بگو ا_
 روز؟ی دادگاه بوده پری دونستیم... ارزشیب
 
  
 !  نزدی حرفروز؟رضایدادگاه ؟پر_
 
 
 تشوی با دامون حرف بزنھ مشکلو حل کنن،شکانھی بشادیبگو ب!  خدا؟توروی زنیباھاش حرف م_

 ... کنمیخواھش م...مامان...رهیپس بگ
 
  
 دونستم یاصال نم... گھ دخالت نکنیم... زنھی کلمھ بھم حرف نمھی کاره ام دختر؟رضا یمن چ_
 ...ناستی دادگاه ایک
 
  
 پول ارهی از کجا بچارهی برمردیاالن اون پ... حرف تورو گوش کنھدیشا...حاال باھاش حرف بزن_

 !  رو بده؟ندارهیحاج
 
 
 دیتو ھم نبا!  کارا مردونھ سنی داره؟ایبھ من چھ دخل!  نشھکیشر...نداشت خواست نخره_

 ...یدخالت کن
 
  
 ... نگرانھیلیخ...دامون...دامون ...رهی گی منو میگندش داره زندگ!  شھینم_
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 خانواده نیتو با چن!  بدهشوی بدھدی شده باکیشر...نھی شی لرزشم می خوره،پای خربزه میھر ک_
 ...ی تئونشم بددی،بای وصلت کردیا

 
  
  غلط کردم عاشق شدم؟؟منی رحمی بنقدریچرا ا_
 
  
 ... مشکل بشھی آدم بھی  عاشقدیآدم عاشقم بشھ،با! ی کردجایب! یبلھ کھ غلط کرد_
 
  
 !جون نھال مامان! جون من... حرف بزنیاما تو با حاج! من غلط کردم...باشھ_
 
  
 ! ستی ن؟خوبی فھمیم...ستی حالش خوب نیحاج_
 
 
 ست؟ی ھمھ دعوا راه انداختھ تازه حالش خوب ننیا_
 
  
 ! در موردش با حرمت حرف بزن_
 
 
 ی کھ می نوبت حاج،اونوقتی زنیر من حرف م خواد در مورد شوھی کھ دلت میھر جور_

 شھ،با حرمت حرف بزنم؟
 
  
 حالش ی دونستم؟گفتم حاجی و من نمیانقدر لنگ شوھر بود!  کنھیشوھر من م!  شوھر منیھ_

 ...ستیخوب ن
 
  
  شده مگھ؟یچرا؟چ_

اگھ با قرص رفع نشھ ... رگ قلبش تنگ شده،بستھ شدهھیم،ی دکتر بودروزید... کنھیقلبش درد م _
 ...خطرناکھ... کنھوی آنژمی بردیبا
 
  
 ؟ی زنیحاال باھاش حرف م... زودتر خوب شھدوارمیام:دمی کشآه
 
  
 یتو کھ م!  دمیقول نم... بھ دو کنمکھی تونم باھاش ی نمادی زضھیفقط چون مر! نمیتا بب_

 ! نباشدواری امخودمیب...دهیبھ من اجازه دخالت نم! شیشناس
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 !باھاش حرف بزن! تو رو بھ روح بابا_

 ؟...؟بازیباز منو قسم داد _
 
  
 ! آخھی دی نمتی اھمی جورچی کار کنم؟تو ھیچ_
 
  
 ... زنمیزنگ م...دمی نمخودیاما قول ب! گفتم کھ باشھ...یستی نمی مستقی صراطتچیتو ھم بھ ھ_
 
  
 ...یمرس...دستت درد نکنھ_
 
  
 ؟ی نداریکار-
 
  

 ؟یری بمی بری نداری کاردی خواست بگوی مانگار
 
  
 ...خداحافظ...ممنون...نھ_
 
  

 و زی بعد از چند ھفتھ چقدر غم انگشی صدادنیشن. تلفنی شد بعد از قطع کردن گوشری سرازاشکم
 بودم،چرا از نی اش غمگی کھ مادرم را دوست داشتم و از دوریمن.دی رسیآزار دھنده بھ نظر م

  شدم؟تی و آنقدر اذامدمیصحبتمان بعد از آن مدت بھ وجد ن
 
  

 و دمیلباس پوش. را مصرف کرده امی آوردم کھ چند بستھ ماکارونادی کردم،بھ ی را کھ درست مشام
 آمد و رونی از خانھ بیھمزمان با من زن. کنمدی سر کوچھ مان خری زدم تا از سوپررونیاز خانھ ب

 د؟یدی جدد؟مستاجری ھستییشما طبقھ باال! یمبارک باشھ بھ سالمت...سالم: من شدیاو ھم ھمپا
 
  

 د؟یتازه ازدواج کرد...دیخوش اومد:نگذاشت حرفم تمام شود... ما...بلھ: تکان دادمسر
 ی سوالستیباز ھم نگذاشت حرفم تمام شود و تمام طول راه را از من ب... تازه...آره:لبخند زدم 

بھ شدت کنجکاو : داشتی تازگمی براانسالی آن زن میرفتارھا.  کردیودش حالج خی و برادیپرس
 ی بی کسنکھیاز ا.امدی خوشم نادیز.اوردی ھم سر در بزیدوست داشت از ھمھ چ.بود و پر حرف

 نی ھمیبرا. کردمی می سرک بکشد،احساس نا امنمی راھم سبز شود و بخواھد در زندگیجلو جھت
 ام ی خصوصیای بھ دنادی را بسط دھد و زشیمھلت ندادم تا کنجکاودر ھمان جلسھ اول بھ او 
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 فیتشر! دیببخش... سرم شلوغھ مھمون دارمیلیمن خ:دمی شود و از ھمانجا نوکش را چکینزد
 .و بعد بھ سرعت وارد خانھ شدم! فعال... خونھ مادیاریب
  
 

 و بعد از آن شام را در سکوت ختمی ری چاشیبرا.دی دامون خستھ و کوفتھ از راه رسشب
 مبل کنار دستش ی آشپزخانھ،روییبعد از جا بھ جا. حوصلھ بودی و بی خالینگاھش اندک.میخورد
 کردم،مسالھ خانواده ھا ی داشتم چون حس مازی بھ او نیگری از ھر وقت دشی روزھا بنیا.نشستم

 ازدواجم را از یی دوران طالیطی شراچی خواستم تحت ھی نبوده است و نمری تاثی بما ی زندگیتو
 . شدی اول،مثل ھمان ماه عسلمان می خواست رابطھ ام مثل روزھایدلم م.دست بدھم

 
 
 ادی کم کارم زھیفقط ! ستمین: گذاشتیروزنامھ را تا کرد و کنار! یتو فکر: دادمھی تکشی بازوبھ

اما ...میاولش ھمھ شوکھ بود...می کنی مشی کارھیتا اون موقع .دیدادگاه بابا م کھ رفت تا بعد ع...شده
 ...االن

 
 

 ھی دیبا...دنی کشی نقشھ دارم برایکل...ادهیاما ز...خوبھ: زدیچھ خبر از کار؟ لبخند کمرنگ:دمیپرس
 . خستھ میلیاما خ... خوادیاون مھندسھ نقشھ ھاش رو م...کم بجنبم

 
 

 از یانجا با طره او از ھم...  چسبھیچھ م!شیآخ: گذاشتمی پای زد و سرش را روی چرخبعد
 ...می مشترک نداشتتی فعالھی وقتھ با ھم یلیخ: کردی بود بازختھی شانھ ام ری کھ رومیموھا

 
 

 ...می و اون شدنی ای ماجراھاریبعدم درگ! یستی کھ خونھ نشھیخب ھم:گفتم
 
 

 ست؟انقدری کم و کسر نیزیتو خونھ چ. شھ کردی نمشی و کارشامدیاما پ...ی گیراست م:گفت
 !  رسم ازت بپرسمی کھ نمرمیدرگ

 
 

 ...دمی خواستم رفتم خری میامروز ماکارون! نھ: را تکان دادمسرم
 
 

 نوری افتی محل راه ننی تو اادیز...رمی زنگ بزن برات بگی خوای میھر چ: ام را لمس کردگونھ
 !و اونور

 
 

 ... خواستم برم ھوا بخورمیآخھ م! باشھ: زدملبخند
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 ...میبعد از مسافرت سراغشونم نگرفت...می بزنتیی سر بھ داھی دیبا:گفت

 
 

 ان؟ی بگم بیک. کنمیحاال دعوتشون م... نجای اومد ایشاد:دمی کشیقی عمنفس
 
 
 ...یراست! بھ من بگو برنامھ تو...یھر وقت کھ خودت راحت:دی خوابمی پاھای پھلو روبھ
 
 

 ؟ی چیراست: کردمشی موھای ال بھ الدست
 
 

 ؟ی دوست داریمھمون:د را باال داشیابروھا
 
 

 ؟ی کیمھمون! ادیبدم نم:گفتم
 
 

 ؟ی آیم...من و تو رم گفتھ...رهی گی می داره مھمونگھیآخر ھفتھ د! سامان:دیخند
 
 

 ! لباس ندارمھ؟منی ایچھ جور مھمون: کھ نداشتمی ای رفت طرف لباس مھمانذھنم
 
 
 مگھ چھ خبره؟! گھی خوبھ دنیھم: سبز رنگم اشاره کردراھنی پبھ
 
 

 ھ؟ی دختر پسریمھمون:دمیپرس
 
 

 خانواده دار و یآدما! اما نھ ازون خفناش! ھیپارت! آره: را کش و قوس داد و از جا بلند شدبدنش
 ؟ی آیم... خودشی شرکتن و دوستھای دو تا از بچھ ھایکی...دعوت کرده

 
 

  شھ؟ی بد ممینر: رفتم؟ گفتمی مدی داده بود؟من ھم بای مھماند،سامانی جوشدلم
 
 
 بھ ھردومون ی حالھی ھواد یم!  حتمامی خواد من و تو باشیم! آره: طرف اتاق کارش رفتبھ
 ...می ری است بگم نمعیضا...بده
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  اسپورت؟ای می بپوشدی بایرسم! آخھ لباس ندارم: کردماعتراض
 
 
 ی خوام جلوینم!  پوشمی میاما من رسم... پرسمیم... دونمیراستش نم! یمعمول: ھمانجا گفتاز

 ؟ی نداریتو لباس رسم...ارمی شرکت کم بیبچھ ھا
 
 

 ! پول ندارم... بخرمدیبا! نھ: گفتممحکم
 
 

 ؟ی خوایچقدر م: زدقھقھھ
 
 

 ... کنمدی خریاگھ بخوام درست و حساب! شھی می تومنصدی سستی دوھیاما فکر کنم !  دونمینم:گفتم
 
 

 . را ندادجوابم
 
 

*** 
 برداشتم و نمدار کردم و ی پر از لک بود،دستمالییرای پذی توی ناھارخورزیم و خچالی یرو 

 ندهی از آشپزخانھ نداشتند،با مواد شوی ھم دست کمی بھداشتیسھایسرو. کردمزی آنھا را تمیرو
آنقدر . حمام باز کردم،تلفن زنگ خوردیھای کاشی کفھای شلنگ آب را رویوقت.افتادم بھ جانشان

 کی آمدم ساعت نزدرونی دوش گرفتم و حولھ بھ تن بیوقت. بودم کھ معطل کردم تا قطع شودھخست
چراغ خانھ ھا روشن : را تماشا کردمرونیپرده را کنار زدم و از پنجره سالن ب.بھ ھفت شب بود

 گفت ی گرفت و میکاش مادر تماس م. شدی ناآشنا غرق میبود و کوچھ و شھر در جنب و جوش
 . ھر چند کھ از محاالت بود! ردی را پس بگتشی کرده است کھ شکای را راضیحاج

 
 

 الو؟منزل رادمان؟: ناآشنا بھ گوشم خوردییصدا. کھ زنگ خورد،آن را برداشتمتلفن
 
 

 ...دییبفرما:گفتم
 
 

 ؟یشما نھال:گفت
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 شما؟! بلھ: آمدی در میبگی زن طلبکار بود و کم کم از غری گره خورد،صدامیاخمھا
 
 

 ین؟اومدی ھستی کدیتو و اون خانواده از خودمچکرت فکر کرد!  مھیمرض: پروا شدی بشیصدا
  بابامو بھ ھم بزنھ؟ی نوبت شوھر مادرت بود کھ زندگ،حاالی برادرمو بھم زدیزندگ

 
 

 ی مسیش،خی و درشت و محکوم کردنھازی ری رگبار حرفھاری و واج داشتم زھاج
  رضا بھ من چھ؟؟من؟حاجیک:شدم

 
 

 دست از ی کھ بھ مادرت بگی ندارایانقدر ح!  ھم مربوطھیلیبھ توچھ؟اتفاقا خ: را باال بردشیصدا
 نین؟ای کشیخجالت نم!  ھفتاد سالھ نکننرمردی پھیانقدر پا تو کفش !  کارھاشون بردارننیا
 ی کھ ولتون نمیکیممن ! دی جواب بددی بشھ،شماھا باشی نکرده زبونم الل طوری اگھ خدارمردیپ

 !کنم
 
 

 ...ادی ازدواج حاال بنی نبود بھ ایراض...دهیمادر من بھ حرف من گوش نم: گفتملرزان
 
 

 خانواده ھی کارو با نی ادمیاد،بای کھ عقد بچھ ش نید؟مادری ھستییشما چھ جور آدما:دی را برحرفم
 !دی آوردریمارو مظلوم گ! دیبیشماھا نانج!  بکنھبینج
 
 

شما !  کننی دارن با ھم حل میمشکل مال... دوننیاونا خودشون م... ستی بھ من مربوط ننایا:گفتم
 ...اونوقت!  ھستی چنای اانی بھ من؟من خبر ندارم جری زنگ زدی چیبرا
 
 

!  نزنیخودتو بھ موشمردگ! اری در نی مظلوم بازخودیب:دی حرفم دوانی بار بھ منی چندمیبرا
 و نشون ی بھش خوروندیو تھران کھ بود،چ تستیمعلوم ن! ی داداش ساده منو تور زدینطوریھم
 ... بھم زدشوی کھ از خواب و خوراک افتاد و نامزدیداد
 
 
 بھ دامون نشان داده بودم کھ او را از راه بھ در کرده یزیمن چھ چ:دمی حرفش بر خود لرزاز

 را بھم شی گفت عاشق است و بھ خاطر من نامزدی دامون نبود کھ خواھان بود و منیبود؟مگر ھم
 از طرف برادرش بوده و من زی دانست کھ ھمھ چی گفت؟مگر نمیزده بود؟حاال خواھرش چھ م

  بودم؟ختھی بودم و عشوه نرده نکریدلبر
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 ھ؟منی حرفا چنیا: ھمھ وقاحت را بدھمنی دانستم چطور جواب ای نمم،اصالی گلوی نشست توبغض
  کار کردم مگھ؟؟یچ
 
 

 و ی تو تھران داشتیخونھ مجرد! ی کار نکردی چ؟بگوی کار کردیتو چ! ھھ: سردادی عصبخنده
 ری گی پسر ساده و شھرستانھین؟ی بدتر از اگھید!  تو خونھ تی دادیھر شب داداشمو راه م

 االن مثل بچھ آدم سرش ی دادیاگھ تو راھش نم!شیاز خانواده بروند...شی انداختی از زندگیآورد
 واسھ خاطر دی کشی نمی ھمھ بدبختنی کرد و ای می زندگزدی ی و با زنش تونیی بود پاختھرو اندا

 !... مثل تویکی
 
 

 خوام صداتو ینم!  زنگ نزننجای اگھید!  تو کمھی ادب برای و بای حیکلمھ ب: کرده بودمقفل
 ...بشنوم

 
 
 .دمی دستگاه کوبی را روی بعد گوشو
 
 

مرا بھ زور و با اشک و آه برد ...دمی فھمیحاال حکمت کار مادر را م... آمدنیی پامی اشکھاآنوقت
ھم ! تا ثابت کند دخترش پاک است...ردی را بگھی مثل مرضیی حرف آدمھای تا جلویپزشک قانون

 ... منطق دامونی فرصت طلب و بیلھایبھ خودش ھمبھ فام
 
 

 درب آپارتمان باز شد و نی حنیدر ھم.دست بردار نبود. زدم کھ تلفن دوباره زنگ خوردی مزار
 ؟ی داریتلفنو چرا بر نم!...سالم خوشگل حولھ بھ سر: بشاش وارد شدی اافھیدامون با ق

 
 

 ! ستی نیکس! ولش کن: را پاک کردممیاشکھا
 
 
 ما ادی شده تو یچ...سالم...الو؟: را برداشتی شده ؟ و بعد گوشیچ: نگاه کردمی تعجب بھ اشکھابا

 ؟ی؟خوبیکرد
 
 

 .دمی را پوشمی اعتنا بھ اتاق خواب رفتم و لباسھایب.ر بھ من نگاه کرد پرسشگبعد
 
 

  ست؟ھی مرضی دونستی؟می داشتیچرا بر نم: اتاقی صحبتش تمام شد ،آمد تویوقت
 ... دونستمیم: بھ خودم عطر زدمیکم 
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  پس؟یچرا برنداشت: را از تن خارج کردورشیپول
 
 

  زده؟ی بھت گفتھ بود؟حرفیزیچ:ستادیآمد پشت سرم ا. را تکان دادم فقطسرم
 
 

 گفت چرا با یم...ی رو بھم زدتی من بوده کھ تو نامزدری گفت تقصیم:دمی و چرخستادمی امقابلش
 ...اما بھ خدا...رهی رو پس بگتشوی زنم کھ شکایحاج رضا حرف نم

 
 

  رو گفت؟نایاون ا: اخم آلوددی را برحرفم
 
 

 ! ستیمھم ن:  نکنمھی کردم گریسع
 
 

 و منو تو ی داشتی گفت؟البد گفتھ تو خونھ مجردای چگھید: اش قالب کردنھی سی را رودستش
 ھوم؟...ی دادیتختت راه م

 
 

نھ چند ! اون مورد دوم کھ گفتھ االن درستھی گفتیبھش م:دیخند. آوردمنیی پادیی را بھ نشانھ تاسرم
اون زبونش ! ری نگی جدادیز... شدهیسر موضوع بابا عصب: کرد و پوزخند زدیبعد مکث!شیماه پ

 ! ستی تو دلش نیچی تلخھ اما ھیلیخ
! اما نکرد!  را شماتتھی کرد و مرضی میبانی خواست از من پشتی رفتارش تعجب کردم،دلم ماز

 ھم داشت حق ی اگر زبان تلخھیانگار مرض. بزندی زشتی حرفھانی محق بود چنھیانگار مرض
 دی خواھد را بھ من بگوی کند و ھر آنچھ کھ می سر من خالی چند ماھھ اش را رویداشت عقده ھا

 ی خالھ زنکی مرا دستخوش حرفھایھر چھ کھ بود حق نداشت پاک. سوال ببردری زرا تمیو شخص
 شتری سالھ ب٤٠ زن کیاز . کندادی منطق حرف بزند و داد و فری زنانھ کند و آنطور بیو حسادتھا

 .  رفتی انتظار منیاز ا
 
 و دمی پوشیھوا سرد بود،ژاکت. را محکم بافتممی و موھاشی آرازی مقابل می صندلی رو لج نشستمبا

 شام چھ خبر؟: آمدی از حمام مشیصدا. ام را بھ پا کردم و بھ آشپزخانھ رفتمی پشمیھاییدمپا
  

ھر چند کھ آنقدر . خواست از منی گرفتھ بود،حاال شام ھم ملمی تحویلیخ:شتری در آمد بحرصم
 . برده بودم غذا درست کنمادیخستھ بودم کھ کال از 

  
 ! کردم،خستھ مزیخونھ رو تم!  خبرچیھ:گفتم

  
 ؟یجد: آوردرونی از بخار آب داغ را با خودش بی آمد و چراغ حمام را خاموش کرد و موجرونیب
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 بود زی اف لی داخلش اما ام دزمیگاوزبان بر بزرگ را کنار اجاق گاز گذاشتم تا جوشانده گل وانیل

 حواست کجاست نھال؟:با تعجب نگاھم کرد. و ھزار تکھ شددی غلتنی زمی سر خورد و رووانیو ل
  

 شکستھ را با دست جمع کردم و بعد وانی بزرگ لی حرف تکھ ھای و بدمی اجاق کوبی را رویکتر
 . را جارو زدمزترھایر
  
 ! ستشھی پر خرده شنجایا! رونیبرو ب:دمی کشغی را کھ در آشپزحانھ گذاشت،جشیپا
  
 !ی شدی عصب؟چقدری زنی مغیچرا ج!  خوبلھیخ:دی پررونی من بغی جبا
  

 ... ره تو پاتی مشھیخب ش: سطل زبالھی توختمی را روانی لزی ری ھاتکھ
  

 رونی گم از بیم...داد نداره و غی جنکھی،ای شام درست نکردھیحاال : گشاد شده بودچشمانش
  گوشت؟ای مرغ ؟ژامبونی خوری میچ: تلفن را برداشتیگوش! ارنی بچیبرامون ساندو

  
 ... خورمیمن امشب شام نم! یچیھ: کردی می منت کشداشت

  
 مبل مقابل آشپزخانھ ی ژامبون گوشت سفارش داد و متفکر روچی اعتنا بھ من دو ساندویب

  شده؟ی اگھی دزی چی مرضی از ماجراریبھ غ:دی از مقابلش رد شدم،پرسیوقت.نشست
  

 مھم نبود کھ خواھرش بھ من تھمت زده و مرا ناپاک شی برانکھی بودم ،از ای دستش عصباناز
 را شیجورابھا. شدشتری بتمیدم،عصبانی آنجا در ھم و برھم دیبھ اتاقش رفتم و وقت.خوانده است

 ھم پر از کاغذ رشی تحرزی میرو. ولو بودی صندلی رویند شلوار لپشت درب انداختھ بود و چ
از . کھ بھ خانھ آمده بود،راه انداختھ بودی ساعتکی نی و پاشھا را در عرض ھمختی رنی اھھم.بود

چقدر تو شلختھ ... کرده بودمزی رو تمنجای چھ وضعشھ؟من انیا! دامون: بلند گفتمییھمانجا با صدا
 !یا
  

زنگ زده ... دونمیم...ھستم... خونھی زدی دال؟زنگ مییجانم؟تو:دی بھ گوش رسلشی موبازنگ
 ...نجایا
  

 امانم یکنجکاو.اما او زرنگتر از من بود،رفت داخل اتاق خواب و درب را بست. کردمزی تگوش
 رو بده یگفتم گوش... رو بده بھشیگوش: رفتم و گوش چسباندم نی پاورچنیپاورچ.نداد

 ...کارش دارم! م گی نمیزیچ...بھش
  

 یتو بھ چھ حق:دی زد،بھ گوش رسی موج متی زمزمھ آھستھ اش کھ در آن عصبانقھی از چند دقبعد
 رو چارهی دختر بنی اعصاب ای خواینجا؟می ای زنی زنگ می چی؟برای کنی منیبھ زن من توھ

 ینم...ارمی ی نشونت بدم؟نمارمی بشوی گواھی خوای بھش؟می زنی می چ؟تھمتی چ؟کھیزیبھم بر
تو کاسھ داغتر از ...من خواستمش کھ گرفتمش!  شھ عوضت کردینم...نھی ھمغزتتو م! ارمی

من بعد !  ندارهی ربطمی احدالناسچیبھ ھ...دوستش دارم...میاالنم راض! دنبالش راه افتادم؟منیآش
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 ی نمیرفمامان ح...ھیفقط کاف...نھ...نھ... دونھی من موش بدوئونھ،خودش می بخواد تو زندگیکس
 ی مدینبا...جواب داده؟...؟ی دخترو بلرزوننی تن ای گفتھ زنگ بزنی؟کی وصلیک ویزنھ تو شد

 ی بھ زن من تھمت ناموسدیبا...؟یچ...؟یتو خواھر من...داده؟من بھش گفتم جواب بده
 ...دستت درد نکنھ...دستت درد نکنھ...؟یبزن

  
 نبود یزی خواھر و برادر لذت ببرم و چنی از دعوا و جر و بحث بستی دانستم اصال درست نیم

 تی با قاطعنکھیاز ا. باشد،اما از اقتدار دامون در مقابل خانواده اش لذت بردمیکھ باعث خوشحال
 شده و سر فرصت بھ ی کھ چقدر عصباناوردی من نی نشاند و بھ روشیخواھر بزرگش را سر جا

 بود،حالم لی ارزش قامیر دوستم داشت و برا آنقدنکھیا. ابرھا بودمی منطق است،روی کھ بھمانداو ف
 . کردی را پر ممی تمام نداشتھ ھای کرد، و جایرا خوب م

  
 یبا صورت. اتاقش شدمی راحت شد و از پشت درب اتاق کنار رفتم و مشغول جمع آورالمیخ

 اوردن؟ی رو نچایساندو: آمدرونی تبدار بیبرافروختھ و چشمان
  

 دهی را ندتشی عصبانتی نھاچوقتیھ!ر ترسناک شده بودچقد.دی کردم و دلم لرزنگاھش
 کھ از نبرد بازگشتھ یمثل ببر. بودمشدهی ندنی حد برافروختھ و خشمگنی تا اچوقتیھ.بودم

 . زدیباشد،نفس نفس م
  

 !نھ ھنوز:ی شود و عصبانختھی خواستم دوباره برانگی نگاھش کردم،نممظلومانھ
  

:  آھستھ گفتمییلرزان جلو رفتم و با صدا. دو دستش گرفتانی نشست و سرش را مونیزی تلومقابل
 ارم؟یگل گاو زبون ب

  
 ...اریب: را تکان داد ھمانطورسرش

  
 . نبات درون استکان حل کردم و بھ دستش دادمی اتکھ

  
 ؟یدیحرفامو شن: را از من گرفت و نفسش را حبس کردآن
  

 !یکدوم حرفا رو؟تو کھ درو بست: را بھ آن راه زدمخودم
  

 گھ؟ی اومد دی نمرونی من بی صدایعنی: زدپوزخند
  

 ... بشنومی نخوادیمن گفتم شا...اما...چرا:گفتم
  
 ...یلیخ... خستھ میلیخ: انداختشی پای را روشیپا
  

 ... تو بغلمایب: گرفتمی را بھ سوشی دستھای و در کمال ناباوردی از استکان را نوشی کمبعد
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 می موھای اش را ال بھ الینیب. شانھ اش گذاشتمی خدا خواستھ کنارش نشستم و سرم را رواز
 ...شھی می جورھیآدم ... خوشبوئھیلیخ!  ھای شامپوتو بھم نگفتنیآخر اسم ا:گرداند

  
 ...شیشکالت! شامپو بدن اوه ست: دلھره و ذوق خودم را در آغوشش جا کردمبا
 ھوم؟... خوشبوئھ؟نداره؟اونمی عسل چریش:اند و گونھ ام بوسھ نشیشانی پیرو 
  
 

 بود اما تگری کرد و حمای بازوان گرمش کھ نوازشم مانی داغ شده بود و رھا شده بودم مصورتم
چھ موقع :معترض گفت.فاصلھ گرفتم تا از جا بلند شوم. از جا پراندمانفنی زنگ آیناگھان صدا

 ! محلیخروس ب! زنگ زدن بود
  

 سرد را با اشتھا یچھایساندو. شدری داد و از پلھ ھا سرازلی را تحوی اسھی چرده کاهی سیپسرک
 زور و با ن،بھی ھمی خورد برای مشتری بشھیدامون ھم. بشقابکی بھ ھم و در دهیچسب.میخورد

رژلب و !  خوشمزه ترهینطوریا: انگشتان مرا ھم گاز گرفتکھی را گرفت،طورچمیخنده تھ ساندو
 ...ه توشبا ھم دار انگشت

 
  

 !من گرسنمھ ھنوز...ارنی برات دو تا بی گفتیم! شکمو! آخ:شی بازوی تودمی را کوبمشتم
 
  

دوتا واسم : لقمھ اش را قورت داد،گفتنکھی و بعد از ادی دھان پرش را با دست گرفت و خندمقابل
 !پررو! آره جون خودت: از صورتش گرفتمیزی رشگونین...  خوامی تو رو مچیمن ساندو! ادهیز
 
  

 تو رهیآبروم م... مونھیجاش م! چونی گوشتمو نپینطوریچند بار بھت گفتم ا: دستم را فشار دادمچ
 ! دست گرفتن ھمکارای برام کلینطوریھم! شرکت

 
  
  گن؟ی می کنن؟چی مسخره ت میعنی: تعجب گفتمبا
 
  

چون تازه ! مسخره کھ نھ: پوستش انداختھ بود،گذاشتی کھ ناخنم روی ای فرورفتگی را رودستش
 شھ و گوشاشون ی زنم بھت،پچ پچشون بلند میتا زنگ م...ازدواج کردم،زوم کردن روم

 گن بھت خوش ی پرسن با زنت دعوات شده؟ خوشحال باشم میناراحت باشم م...زیت
 ! فضولنیلیخالصھ خ...گذشتھ

 
  
  کار کنم؟یچ! عادتمھ:دمی لذت خندبا
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 کوفتھ ست یلیمن امشب خ! نھال: شدرهی کنارش کھ برخاستم ،ملتمسانھ در چشمانم خاز
 ؟ی دیماساژم م...بدنم

 
  

 ...اگھ فقط ماساژه! ی بدجنسیلیخ:دمیخند
 
  

 ...ستیفقط ماساژ ن! نھ:دی را گزلبش
 
  

*** 
 
  
 !من شبا زن ندارم! سگھی دیکی یعروس_
 
  

 ی چقدر دنبال کار من بود براچارهی بی شادنیھم! ی زنیچقدر غر م: ام گرفتخنده
 !رهیچشمتو بگ...یعروس

 
  

االن ! دو روز دنبال کار ما بودیکی شونیا: مبلھی قالب کرد و لم داد بھ تکنھی سی را روشیدستھا
 !تیی خونھ دختر دای ری می کنیتو چھار پنج شبھ من رو گرسنھ تشنھ ول م

 
  

 داغ ھی...خچالی ھمھ برات غذا گذاشتم تو نیسنھ و تشنھ؟اگر: کردی لوس ممی خودش را براداشت
 ! ستی نرینھ شب کھ د.. ندارهیکار...کردنھ

 
 

االنم پنج شنبھ ست ...ینی برام سفره بچی خوام تو باشیمن م... چسبھی نمینطوریا! نھ: نچ کردنچ
 ؟ی خونھ ایک...ی ری میکھ دار

 
  

اون خواھر ...ستی کھ نیشگیھم... امروز روز آخرهگھید...امی یزود م: را بھ پا کردممی ھاچکمھ
 ... کمکش باشمدیمن با...نداره

 
  

 ... خورهیمن کھ چشمم آب نم! خدا کنھ:می زل زد در چشمھامظلومانھ
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 انداخت کھ از ی میی پسربچھ ھاادی بھ خودش گرفتھ بود کھ مرا بھ ی اافھی سوخت،قشی برادلم
 .امتحان نمره تک گرفتھ اند در ای محروم شده اند ینعمت بزرگ

 
  

 ی دست کردم ال بھ الدمی فرش دوی خنده ام را مھار کردم،با ھمان چکمھ ھا روی سختبھ
 ھ؟ی اافھی چھ قنیا:شیموھا

 
  

 ...لھیفردا تعط...رونی بمیمن زود اومدم باھم بر: را گرفتمیدستھا
 
  

 ...رونی بمیفردا بر! لھی فردا تعطی گیخودت م:دمشیبوس
 
  

 میامروزو گذاشتھ بودم بھ زندگ!  بدم شنبھلی نقشھ بکشم تحودیمن فردا با: ام را جواب ندادبوسھ
 ...برسم

 
  

 طرف دامون کی قول داده بودم و از ی بھ شادیاز طرف! گفتن نداشتمی برای گفتم؟حرفی مدی باچھ
 ! کردیمثل بچھ ھا غرغر م

 
  

 !بخند تا برم!  پسر خوبنیآفر...قول دادمبھش ...امی یزود م! گھی امروزه دھیحاال :گفتم
 
  

 ...رهید! بدو! نمییمن پا! نھال: برخاستلمی زنگ موبای ھنگام صدانی ھمدر
 
  

 ... دنبالتامی یبگو خودم م! زودک برگرد!  امروزھیفقط : نگاھم کردزی آمشکوه
 
  

 دو لقمھ یکی!  ھستھی ساالد الویگرسنھ بود: و بھ طرف درب رفتمچاندمی گونھ اش را پگوشت
 ...امی یمنم م...بخور

 
  

 . نگفتیزی نگاھم کرد و چپرتمنا
 
  

 سرش جمع کرده بود و تاج ی کھ باالییلباس تنگ و دکلتھ اش،با موھا. باالخره عروس شدیشاد
 رفتھ بودم شگاهیمن ھم با او بھ آرا. کانال مد کرده بودی آن نشانده بود،او را مثل مدلھای رویفیظر
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 میقھ ھای را فر کرده بود و شقمی موھای شادشگری آرااریدست.  کمکش باشم ھم بھ خودم برسمتا ھم
 .را جمع کرده بود

 
  

باالتنھ اش از دانتل بود با . دادی ام را الغرتر نشان مزهی بود،اندام ردهی خرمی کھ دامون برایلباس
 نیی تزی دور کمر لباس برایلی دامن کوتاھتر با چند پکی. آمدی زانوانم مری و دامنش تا زیآستر

 ی ،شاددمی پوششگاهی آرای را کھ تویجوراب شلوار. کرده بودباتریدوختھ شده بود کھ آن را ز
!  بھ حال داغونیوا! ی نبود،تو از من عروستر شده بودیاگھ لباست مشک: را باال انداختشیابرو

 ... زنھی االن لھ لھ میعنی
 
  

 شتی االن آرای رو صندلنی بشریبگ...ی زنیچقدر حرف م! یشاد: را جمع کردشی لبھاییزندا
  سالن نھال؟ی ریشما االن م... شھیخراب م

 
  

 ...فکر کنم زود باشھ...ییبلھ زندا:  تکان دادمسر
 از روز شی گفت با آن مدل مو و آرایراست م: زدمدی بزرگ سالن دنھیبعد ذوقزده خودم را در آ 

 . ھم بھتر شده بودم میعروس
 
 

 داده بودند و بھ خاطر شرکت شتری پشانیمادر و حاج رضا کادو" عتای مختلط بود و طبیعروس
 پا بگذارد یمادر نخواست مثل دفعھ قبل اشتباه کند و بھ مجلس.نکردن در مراسم عذر خواستھ بودند

 ونھ؟ خمیبر! یچھ کرد... بھبھ: زدی معنا دار میدامون کھ بھ دنبالم آمد،لبخندھا! کھ دوست ندارد
 
  
 ... شھی مرید!  سالنمی بردی باھ؟االنیخونھ چ: تعجب گفتمبا
 
  

 شھ نھ حاال ی از نھ شروع می؟عروسی عروسادی ی االن میک! تازه ھفتھ: ساعتش نگاه کردبھ
 !خانوم

 
  

 ...شھیتمام صورت و موھام خراب م!  بھ سرت نزنھدی پلیفکرا: دستش زدمروس
 
  

 ... جا گذاشتم برش دارمیزی چھی خوام برم خونھ ی کدومھ؟مدیفکر پل: را جا زددنده
 
  

 ! مونم،تو برو باال برداری منیاما من تو ماش! میبر...باشھ:گفتم
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 ...ییاصل کار تو!  بابایا: زدقھقھھ

 
  

 ی کوبی مواری خودتو بھ در و دی ھمھ دارنیا! وونھید:دمی اش کوبنھی سی را گره کردم و تومشتم
 .مھیی دختر دایعروس! شھی مرید...گفتھ باشم! ستمی نای خونھ؟من بمیکھ بر

 
  

 ...یچونی پی منو می باره دارنی چندمنیبب... سالنمیبر!  خوبلھیخ:رونی را فوت کرد بنفش
 
  
ھمھ ش ...یستی شناس نتیتو موقع!  محالی خوای مییزای چھی! از دست تو!  خدایا: تعجب گفتمبا

 !یفکر خودت
 .قھر کرد و جوابم را نداد 
 
  

 و مجلس دندی ساعت بعد عروس و داماد رسکی.میافتی ی از آن را خالیمی نمی سالن کھ شدوارد
 گری دیبرعکس روزھا. بودشھی برازنده تر از ھمیفرزاد در لباس داماد.  رونق گرفتیعروس

 دانم چرا او و دامون یاما نم.بشاش و خوش اخالق شده بود. کردی می شوخی و با شاددی خندیم
 ی چون فرزاد آدم بچسبدیشا. و خشک بودندی رسمیلیخ. رفتار کنندیمی با ھم صمتند توانسینم

 ! زدی تفلون می بھ قول شادینبود و کم
 
  

ا  قھر کند و من نازش ریخودیانگار دوست داشت،ب. بودنی مثال ھنوز با من سرسنگدامون
ھر چقدر در طول . نازک شده بودش،دلشی در سھ چھار شب ھفتھ پمی بھ خاطر دوریبھ قول.بکشم

 . کردیراه با او حرف زده بودم،جواب سر باال داده بود و نگاھم نم
 
  
 چتھ؟_
 
  
 !یچیھ_
 
  
 ؟ی گرفتافھی برام قینطوری ایچیواسھ ھ_
 
  
  گرفتم؟کو؟افھیمن ق_
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 پس چرا اخمات تو ھمھ؟! ی کنی متیچقدر اذ_
 
  

 !ی کنی من تو ھمھ؟اشتباه میاخما:دی رنگش کشی بھ کروات سورمھ ایدست
 
  

 ؟ی کنیپس چرا نگام نم: کردماعتراض
 
  

 ؟ی شدیراض! نگاهنمیا! ایب: دوختمی را بھ چشمھانگاھش
 
  

 !شھیمثل ھم!  نھینطوریا! نھ:دمی را چسبشیبازو
 
  

 !چونھی پی نفر مدام داره منو مھیفقط ... مشھیمثل ھممن : دادرونی نفسش را بکالفھ
 
  

 یمن نم: را فشار دادمشیبازو. کردی شروع بھ نواختن در سالن غرق نور و رنگ و شادارکستر
 ش؟ی ھمھ آرانی ا؟بایوسط عروس!  کم عقل داشتھ باشھی! چونمیپ
 
  

 موقعھا ست کھ نجوری داره؟اتفاقا اشی بھ آرایچھ ربط: در ھم رفتشی طرفم برگشت و اخمھابھ
 ... خوادیآدم دلش زنشو م

 
  

 ؟یتو رقص دوست ندار!ھیعروس...گھیلوس نشو د: شانھ اش گذاشتمی ام را روچانھ
 
  
دوست ! چرا:دی شده بود،نوشختھی بلند رھی پایالسھای اش را کھ در گیدنی جرعھ از نوشکی

 ! شمیبلند م...بذار گرم شھ...دارم
 
  

 خب؟!  منو پس نزنگھید: فرو بردمی انگشتھای گرمش را ال بھ الی انگشتھابعد
 
  

 ! لوس ننری تو رو پس زدم؟آقایمن ک!ٍا: کردماعتراض
 میبعد از ن. شدرهی کردند،خی سن رقص جنب و جوش مانی کھ در میتیجوابم را نداد و بھ جمع 

 خودم را تمی ریفقط ب.م برقصماصال بلد نبود.میوستی وسط سالن پتیساعت من و او ھم بھ جمع
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 بود یخب پسر امروز. شناسدی را متمی دارد و رنیدامون اما مشخص بود کھ تمر. دادمیتکان م
 . ھم نداشت کھ منعش کرده باشندی خالصی خشکھ مقدس و مذھبانوادهخ! گرید
  
 
 م؟ینیبش: عرق شده بودمسیخ
 
 

 ...می؟بریخستھ شد: را تکان دادسرش
 
 

 ی دود مانی ھفت رنگ و می نورپردازری جوان زی حلقھ دختر و پسرھانی و فرزاد بیشاد
! شی شب عروسینگران ماجرا!  بودمزی چکیمن فقط نگران . و لبخند بھ لب داشتنددندیرقص

 رو بھ زی گفت آن موعد مقرر گذشتھ و ھمھ چیخودش کھ م.انگار استرس او ھم بھ منتقل شده بود
 ی می گذاشتم و دلداری مانشی در می خواست با کسیدلم م.دمی ترسی مشیبرا باز راه است اما من

 با دمی کشیبھ عالوه خجالت م. خبر نداشتانی جرنی از ایاما بھ جز من و مادرش کس.دمیشن
 . زنانھ صحبت کنملی مسانیتری در مورد خصوصییزندا

 
 

 جوان بودند و کنار بار ھمانانیاکثر م: بودی سالن بزرگ جاری جای در جاجانی و گرما و ھشور
 رنگارنگ سرو یھایدنی آن نوشی شده بود و رونیی رنگارنگ تزی کھ با اونواع ھالوژنھاییبایز
 . شد،مشغول بودندیم
 . خواندی نفس مکی روز را پشت سر ھم یخواننده خوش صدا تمام آھنگھا 
  

 سر یی بزرگ پخش شد،دای از بلندگوھایمی مالیقی و موسدی ارکستر دست از نواختن کشیوقت
 ...ادی مجالس خوشش نمنجوریاز! ومدینرگس کھ ن! دیخوش اومد: آمدزمانیم
  

مبارک : دمیصورتش را بوس...  خواب بود انگاری خستھ و بم،چشمانشی بلند شدشی دو با پاھر
 را ییدامون دست دا...  معذب بودی کلیاون دفعھ ھم تو نامزد...یبھ سالمت!  جونییباشھ دا

 !خوشبخت باشن...مبارک باشھ:فشرد
  

 گوشم ریبعد ز. نھای می کم و کسر داریزی چدی و پرسدی را فشرد و خندمانی دست ھر دوییدا
 یازدواج درست!دعا کن کھ اونم مثل تو خوشبخت باشھ... دعا کنتیی دختر دایبرا:گفت
 ... بمونھینطوری تا آخرشم ھمدوارمیام...یکرد

  
 گفتھ بودم یزی بود کھ من خوشبختم؟من نھ چدهی از کجا فھمییدا. کردم تعجبم را پنھان کنمیسع
 . گذاشتھ بودانی گفتھ بود و افکارش را با او در مشی برای ھم شاددیشا...نھ
  

 یشاد. بزرگ وسط سالن روشن شدندی برخاست و فشفھ ھای و شاددند،ھلھلھی را برکی کیوقت
 .دی خندیذوقزده بود و از تھ دل م
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فقط نور دو نورافکن بزرگ . سالن خاموش شدی نواختھ شد و چراغھایمی از شام آھنگ مالقبل
قطرات درشت عرق بھ خاطر رقص و جنب و جوش . کردی عروس و داماد را روشن مگاهیجا
چھ مھربان شده : کردی نشستھ بود و فرزاد با دستمال آنھا را خشک می سر و گردن شادیاد،رویز

 !بود
  

 از شتری کھ بی دخترکی نشستھ بودند و گھ گاھگری شش نفره مان،چند دختر پسر جوان دزی مدور
 مھمانان کھ در یزھایم. کردی بود ،نگاھمان مدهی پوشیکی دکلتھ وکوتاه و شراھنی نداشت و پیس

 یزھای جوان پشت م عادت کرد،حس کردم،چند زوجیکی فرو رفت ،و چشمم کھ بھ تاریکیتار
در آن .دی دی من اشتباه می چشمھادی دانم شاینم.گرندیکدی دنی نوازش و بوسمشغول،گرد اطراف

 یچون از ھمان بعدازظھر دامون بدخلق! ادیآن ھم ز. خواستی و نوازش متیلحظھ من ھم دلم حما
 . نداشتمیکرده بود و من حس خوب

  
 

 آنکھ توجھش را بھ خودم ی را از دستش گرفتم و برایگوش. رفتی ور ملشی کردم،با موبانگاھش
 ! سوالھی:معطوف کرده باشم،گفتم

  
 ... دارهیبستگ: بھ دھان گذاشتبی سیتکھ ا!  ھایراستشو بگ:دمی پرس؟یچھ جور سوال:گفت

  
 ھمخونھ شدن شنھادی بھم پم،چرای باھم دوست بشی کردی کھ اصرار ملیاون اوا:دمی پرسبالفاصلھ

 ؟یداد
  

حاال ...اما...نھ: را صاف کردشی رفتھ؟ گلوادتی: شدمرهی در چشمانش خ؟یچ: باال رفتشیوھاابر
 !دمی وقت ھست پرسدمید!  اومدادمیاالن : سواالست؟ گفتمنی ادنیچھ وقت پرس

  
 نی کردم ازیفکر م! انقدر ازت بدم اومده بود: گفتم...  توی افتی مییزای چھ چادی! جالبھ:دیخند

 تجربھ یب...زمی عزیخب اشتباه فکر کرد:چانھ اش را جمع کرد! بھ خدا! ی ھوسباز و دلھ ایپسرا
تو  نکھیقبل از ا... امتحانت کنمینجوری دو نفر بھم گفتن ایکی! یبودم در امر دوست دخترباز

تو ھم مادرت ازدواج کرده بود و ...ی تھرونیاز دخترا... بودمدهی شنزای چیلیتھران کار کنم،خ
 ...گھی شھ دی مکیخالصھ آدم تحر... وی و کم سن بودی کردی می زندگیمجرد

  
  رفت باھاش ھمخونھ شد؟دی مجرده بای شھ؟ھر کی مکی آدم تحری چیعنی: کردماخم

  
ازت خوشم !  بگم خوشم اومده بود ازت؟آرهدی بگم؟بادی بایاالن چ: را دور شانھ ام انداختدستش

 گذاشتم و رفتارھات رو شی حرفان اما بعد کھ پا پنی ازادتر از اایاومده بود،بھم گفتن دختر تھران
 بودم و دهیکھ د یی اوناھیتو با بق... کردمی ھام اعتماد مدهی بھ شندینبا!  گند زدمیلی خدمیدم،فھمید

 . خنده زدری زیو بعد پق! ی بودم فرق داشتدهیداستاناشونو شن
  

 شاپ یبھ ھمون روز کھ تو کاف: کردید و اشت داتی باالخره رضا؟ی خندی میبھ چ: دادمتکانش
 ! اوه اوه! ی بودیناش!  بودیکی کھ دندونات ماتی بوددهی انقدر مالی اومدیم،وقتیقرار داشت
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 دلت میلیخ! ی معنیب: آزاد کردمشی نازک کردم و خودم را از کمند دستھاشی برای چشمپشت
 !پررو! بخواد

  
اما از ...ی شی ناراحت می شنوی مقتوی وقت حق؟ھری بودیبا کٍ!ا:دی انگشت صبابھ اش را گزپشت

 دمیاما بعد د!  چھ خبرهنمی خواستم دوست باشم،ببیم! از ھمون اول اولش...اولشم خوشم اومده بود
مو ی بود کھ نامزدنیا...مسخره ست!  سر و تھ داشتھ باشم و تورو عالف کنمی بی تونم دوستینم

 ...اولش عاشقت نبودم...بھم زدم
  

 ؟ینبود:دمی برتی و عصبانیحرفش را با دلخور
  

 ...اما! بودم....  کاناپھ بخوابمی رودیحاال امشب با!  بابایا: لب گفتری و زدی خندآرام
  

 ؟یاما چ: گرفتمشگونی سفتش را نیپھلو
  

 ؟ی کنیچتھ نھال؟ تنمو چرا م: گرفتنفسش
  

 ...ی ری مخ آدم راه میرو! زهیاز بس زبونت ت! حقتھ:گفتم
  

 خواست یدلم م. بودمیدلخور و عصبان. بود کھ چراغھا روشن شدنددهی و بحثمان بھ انتھا نرسجر
 ی دانستم دروغ میتھ قلبم م. شودی تا حرصم خالرمی بگشگونی و بدنش را نچانمی را بپشیگوشھا

 .دی خوابی کند،اما باز لجم نمی خواھد امتناعم را از رفتن بھ خانھ تالفی و مدیگو
  
 

 ی منوی ادیببخش:دی بلند پرسی کھ بھ ما زل زده بود،سرش را جلو اورد و با صدایدخترک
 ... ای دیاما دوست! ستمیفضول ن...پرسم

  
 

 ! با اجازه تونمیازدواج کرد: جواب دادمی بھ جادامون
  

 ھی را برگرفت و با کناشی نازک کرد و روی از لحن دامون و پشت چشمامدی خوشش ندخترک
 ! معلومھ! آره:گفت

 
 آن دختر دیبا خودم گفتم شا. تفاوت نگاھم کردیشانھ باال انداخت و ب. دامون نگاه کردم با تعجببھ
 ! کندی می بھ ما حسودی فقط کمیکم

  
 ی شده با غذاھانیی و تزلی بزرگ و طوزی توجھ بھ او راه افتادم طرف می شام کھ آماده شد،بزیم

 خوش ی زعفران و پلوی گرسنھ بودم و بویمن ھم حساب.امدیدنبالم نھر چھ منتظر شدم،.گوناگون
  را دورزیم. با دستمال سفره و قاشق و چنگال تعارفم کردی بشقابیخدمتکار.عطر مستم کرده بود
 غذا نیعاشق ا! خورش فسنجان: را نگاه کردملی بزرگ و براق استیزدم و داخل ظرفھا

 آرام و یی نبرده بودم کھ صدانیم را طرف ظرف تھ چھنوز دست.دمی خودم کشی برایکم...بودم
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 در یمرد جوان: رسھ براتون بکشم؟ بھ طرف صدا برگشتمیدستتون نم:مردانھ از پشت سرم گفت
 تا دامون دمی نشست،گردن کشمیشانی پی رویعرق سرد. زدی لبخند ممی روھ بکی شیکت و شلوار

 ...  کشمیخودم م! ممنون!نھ :گفتم! نم،نبودیرا بب
 
 

 بسھ؟: گذاشتنی چند تکھ تھ چمی را برداشت و براری حرفھا بود،کفکنی او سمجتر از ااما
 
  

 فتادهی نری گیتی موقعنیتا بھ حال در چن. نشان دھمی چھ عکس العملدی و واج مانده بودم کھ باھاج
 خواستگار کی کرد؟او کھ بھ خاطر داشتن ی می چھ؟آنوقت چھ فکردی رسیاگر دامون سر م.بودم

 ری کرد؟سرم تی مد،چھی دی مرد را منی خونش بھ جوش آمده بود،االن اگر امھ،آنطورینصفھ و ن
 ی نگاه موشکافانھ اش کھ روینی از سنگبایو بعد تقر... ممنون:آب دھانم را قورت دادم. دیکش

 ی دسر و ساالد کھ خلوتتر است و ازدحام کمتر،کمزیبا خودم گفتم سر م.ختمید،گری لغزی ممیسرتاپا
 دم خوی دست بردم برایاما نھ وقت!  کنار شوھرمزی سر منمی نشی روم می دارم و میساالد بر م

 چند ی بشقاب جداگانھ ای بکشم،دست او جلوتر از من چنگال را برداشت و تونیری ساالد شیکم
 ... ندارملیمن م! دیببخش: م خشک شده بود دھانزم؟یچقدر بر:ختیتکھ کلم آغشتھ بھ کشمش ر

  
 
 

و بعد بشقابم را با شتاب از دستم ! بده بھ من اون بشقابو: دامون با تحکم گفتی اثنا صدانی ھمدر
 کھ یمثل ھمان روز! دوباره ترسناک شده بود:بھ چھره اش نگاه کردم.انگشتانم درد گرفت.دیکش

 کرد و ی بھ جوان نگاه میطور. خانھ مان زنگ زده بود و بھ من تھمت ناروا زده بودھیمرض
 بشقاب ای صورتش ی است مشتش را بکوبد توبی را مشت کرده بود کھ با خود گفتم عنقرستانشد

 ! شکمشیرا مثل بوم رنگ پرتاب کند تو
  
 
 

مرد جوان با . بوددهیم چسب بزنم،انگار بھ سقف دھانی کھ حرفدی چرخی زبانم نمتی آن موقعدر
 ھیبق... ییفکر کردم شما تنھا... خوامیمن معذرت م: انداختنیی نگاھم کرد و سرش را پارتیح

 ریبشقاب را فشرد و ز. گرسنھ و شلوغ گم شدتی جمعانیحرفش را قورت داد و عقب گرد کرد و م
بشقاب ... اره: سر تکان دادم؟یدیکش:حرفم را قطع کرد... دامون:رو بھ او گفتم! یعوض:تلب گف

 !نیبرو بش:خودش را برداشت و مرا بھ جلو راند
 
  

 دو لقمھ خورد یکیفقط . نزدشیلب بھ غذا. شدی گذشت کار خرابتر می آن شب ھر چھ منکھی امثل
 بھ ساعتش نگاه کباری ی اقھی در ھم قفل کرده بود و دقزی می را روشیدستھا.دیو کنار کش

 . من بود کھ آن مرد دنبالم راه افتاده بودری تقصییگو.ت کرده بودتمام مدت سکو.کردیم
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!  بابایا: دلخور شدی کمیشاد.می آمدرونی و بمی کردی خداحافظمی را کھ دادی شادیکادو
مواظب ...نگران امشبم!  خستھ ستیلیخ: گوشش گفتمریز...ھنوز تموم نشده!کجا؟چقدر زود

 یاما م.خودمم استرس دارم: دستم گذاشتیدست سردش را رو...بھم زود زنگ بزن! خودت باش
 کیدستش را فشردم و بھ داماد کالفھ و خستھ تبر! برام دعا کن... ندارهوردونم دکتره کارش رد خ

 .گفتم
 
  

 .نمیس و داماد را بب آخر شب عروی بود کھ نگذاشت تانگوی آنقدر عصباندامون
 
  

آخرش ھم بھ دور ! را شروع کنم کھ نھ سر داشت و نھ تھی ایشی دوست نداشتم بحث فرسااصال
 . کردی مری را خرد و خاکشمانی کھ اعصاب ھردودی رسی میباطل

 
  

 ی ھا منھی بھ آی نگاھی را ساکت بود و بھ مقابل چشم دوختھ بود و گاھری از مسی اقھی دقچند
 . نزند کھ مجبور شوم جوابش را بدھمی کردم حرفیقط دعا مف.انداخت

 
  

بعد محکم درب را . عقب انداختی صندلی از اتوبان نگھ داشت و کتش را در آورد و روی اگوشھ
 کمتر ی گفتی مشگرهیبھ اون آرا...ی افتھ تو عروسی زنھ راه می مپی من تیخانوم برا:بھم زد

 حرف از طرف من بود تا منفجر ی کلمھ ادنیمنتظر شن.عمق فاجعھ مشخص بود! بمالھ برات
  کار کردم؟یچ مگھ من:شود

 
  
 ... گمی رو مکھیاون مرت! ی نکردیتو کار: اشیشانی پی من اخم نشستھ بود روکی
 
  

 مگھ من مقصرم؟!  کرد بھ من چھی غلطھیاون :گفتم
 
  

 شام ی بری تنھا راه افتادی چیبرا: بردشی موھای و بعد ال بھ الدی بھ صورتش کشیدست
 ؟ی در رفتھ بودی از قحط؟مگھیبخور

 
  

 ،ناراحتی اون حرفا رو زدیوقت!  خواد فکر کنیتو ھر جور دلت م: تنگ شدنفسم
 ...یومدیھرچقدر منتظرت شدم،ن...شدم

 
  

 !اه!  تویوس و لیکدوم حرفا؟چقدر نازک نارنج:دی فرمان کوبی را رومشتش
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حاال ! یتو سالن ھم نگام نکرد... یاز بعدازظھر کھ محلم نداد: کردسی را خمی اشک پشت پلکھانم

  کھ من باعثش نبودم؟ی کار؟سریچی ھ؟سری زنیسرم داد م
 
  

 رتی کار کنم؟مردم ،غیچ...اما خونم بھ جوش اومده! ی دونم نبودیم: تند شدقشی عمینفسھا
  گفت بھت؟ی میحاال چ...دارم

 
  

 ... خواست برام غذا بکشھیم! یچیھ: را از او برگرداندمسرم
 
  

 اون لنده ھور نیی پایمگھ من چالق بودم کھ تو سرتو انداخت! دیزحمت کش!  بابایا: زدپوزخند
 برات غذا بکشھ؟ھان؟

 
  

 ! داد نزن! بسھ! دامون! بسھ: را گرفتممیگوشھا
 
 

 روشن کرد و دودش را بھ یگاریبعد س. زدھی تکشھی رفت و بھ شرونی را باز کرد و بنی ماشدرب
 . شب گرفتھ فرستادیھوا

 
  

 یتو جد!  بودمیعصبان: امد داخل و استارت زدگاری سی کھ ارام گرفت،با بوقھی از چند دقبعد
 !رینگ
 
  

 ...وونھیآدم د! با من حرف نزن: گفتممعترض
 
  

 نھال؟: شروع بھ راندن کردکی نگفت و درون اتوبان بزرگ و تاریزیچ
 
  

  ازم؟یدلخور:دستش ران چپم را لمس کرد. را ندادمجوابش
 
  

 .نیی پادی را تکان دادم و اشکم سرسرم
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 ادهی کھ نگھ داشت بھ سرعت پنگیداخل پارک.دستش را پس زدم...ببخش: را فشار دادمی زانودوباره
 .دیچی پی سکوت راھرو میھ بلندم تو پاشنی تق تق کفشھایصدا.شدم و از پلھ ھا باال رفتم

 
  

 !گھی نکن دیبداخالق: سرم وارد خانھ شدپشت
 
  

! یچھ عصبان! اوه اوه: را نگاه کردمی سرتاپارهیخ. تخت پرتاب کردمی را کندم و رومیلباسھا
 و دمی موھا و صورتم را پاک کردم ،لباس خوابم را بھ تن کششیبالفاصلھ آرا...ی کتکم بزنیرینگ

 بھ خاطر ؟ی کنی مینطوریچرا ا: سرم را روشن کردیچراغ خواب باال. لحاف فرو رفتمریبعد ز
  ارزش؟ی کلمھ حرف بچھارتا ھی
 
  

 . ازمیاالنم کھ طلب دار!  بعدازظھرتھیبھ خاطر رفتارا:گفتم
 
  

 ! یستی ول کن نیخوردن ننداز... تو تا منو بھ گ: را نوازش کردمیموھا
 
 

 ...ادی زیلیخ... خواستمتیاز اولشم م...دوستت دارم: ام را لمس کردشانھ
 
  

تخت را دور زد، لحاف را کنار زد و کنارم !ی نداشتی گفتیتو کھ م: آب شدندکبارهی بھ میغمھا
 ...خوب شد؟حاال برگرد طرفم...حرف مفت زدم:دیدراز کش

 
  

 ی چیاالنم معلومھ برا! قصر ندون و اون منو منی ای اضافی بھ خاطر غلطاگھید: طرفشبرگشتم
 !ی کنی آشتی خوایم
 
  
 ینطوریا... تونم باھات قھر بمونمیمن اصال نم...باشھ...باشھ:دی کشمی لبھای انگشت شستش روبا

 ...من فقط تورو دارم...نکن
 
  

 !  خوابمی مرمی گی حرفمو ثابت کنم،منکھی ایبرا: و بوسھ اش باال آمددی کف دستم را بوسبعد
 . را بستشی طاق باز شد و چشمھابعد
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 کی چھل و فصل
  

چقدر . دود منصرفم کردی تازه کنم اما بویپتجره سالن را باز کردم تا نفس. آشوب شدکبارهی بھ دلم
 از ی را روشن کردم تا اندکونیزی و تلودمیپرده را کش. آلوده بودشیآن منطقھ شلوغ بود و ھوا

 را فن تلیسر اخر گوش. دوباره استرس بھ جانم ھجوم آوردقھیقبعد از چند د.اضطرابم فروکش کند
 را رھا کردم یگوش. داشتی خورد اما بر نمیبوق م. را گرفتمی شادلیبرداشتم و شماره موبا

تو ...خوبم: تودمیچھ خبر درخت خانوم؟ نفسم را کش...سالم:  دستگاه تلفن کھ زنگ خوردیرو
 مویدیع...شرکت امروز جوجھ داشت! بلھ:ت بم و آرامش گفی صدا؟ی خورد؟ناھاریخوب

 شده کھ زنگ ی چی شادیعنیدامون؟!  دونمینم: نبودشی حواسم بھ جاد؟ی خررمت ببیک...گرفتم
 نزده؟

  
 . بھش زنگ بزنی؟ناراحتی کنی مییچھ سواال!  دونمیمن چھ م:دیخند

  
 ...زنگ زدم برنداشت: گفتم

  
 ...دیخستھ ست شا!  نگذشتھی از کھ از عروسشتریخب دو سھ روز ب:گفت

  
 ؟ی ای میشب ک: دور انگشتمدمیچی را پمی از موھای اطره

  
 ...می خروار کار دارھی دهیقبل ع...ھفت و ھشت: کردی سرفھ اتک

  
 ؟یالو؟شاد: تماس گرفتمی دوباره با شادی از خداحافظبعد

  
 . زدھی گرری نھال؟ و بعد زییتو: گرفتھ اش گفتیصدا

  
  شده؟ھان؟یچ:ستادی باز ا از حرکتقلبم

  
 ...فرزاد...فرزاد: اش گفتھی گرانیم
  

 د؟ی؟فھمیفرزاد چ: گفتمیخت،عصبی رنیی پای ھردلم
  

 !انقدر بھم سخت گذشت...فقط فکر خودشھ...ھی جورھی!  عجول و بداخالقھیلیاما خ! نھ:گفت
  

 ...بسھ! یبسھ شاد:دی بھ گوش رسمی از آن طرف سیی زندایصدا
  

 ...می جوجھ کشنیانگار من ماش!  کنھی بچھ بچھ میاز ھمون شب ھ: دوباره گفتیشاد
  

 ی نی نھی داره؟یچھ اشکال...خب بکنھ...دهیگفتم فھم! دمیترس! یریبم:دمی کشی بھ راحتینفس
 ...یاری ی میخوشگل و مامان

  



 601 

با بچھ دست ... و مسافرتحی خوام برم تفریمگھ من چند سالمھ؟م...سختمھ! نھ!  خوامینم: کردنالھ
 ...شھیو پام بستھ م

  
 ...ی بچھ چھارسالھ دارھی سالت کھ شد یس! بھتر! شھیدرست م: اش دادمیدلدار

  
 ...گھی دستمین...ستمی نی راضیوقت...نھ: کردی ای عصبخنده

  
 مھربون ھست؟آروم ھست؟:دمی پرسآھستھ

  
من ...بچھ... و لذت خودشفھی انجام وظیفقط برا! نھ! نھ: سواالت راه افتادنی اش انگار با اھیگر

 ... بودگھی دزی چھی...زاوش! وسط برگ چقندرمنیا
  
 ... خورهیحالم ازش بھم م...اری رو نکھیاسم اون مرت: در آمدغمی اسم زاوش جدنی شنبا
  
 ... گمیبھ خدا راست م: کردنی فنیف
  
خجالت : در پارک،مقابل چشمانم جان گرفتدای کردنش با لی لحظھ صحنھ قدم زدن و شوخکی

 ... کردی نمینطوریاون اگھ آدم بود،با تو ا...یاری بدیاسمشم نبا...یتو االن ازدواج کرد! بکش
  

  دختر؟ی گی میچ! ری بھ دھن بگ؟زبونیشاد: دوباره از پشت تلفن گفتییزندا
  

 . شمی موونھی دشم؟دارمی پی آیم: ھق ھق کردیشاد
  

 .رمی گیاالن آژانس م... آمیم: بودمنگرانش
  
اولش .ی شادشی برم پدیبھ دامون خبر دادم کھ با. دلھره از جا برخاستم و حاضر شدمی کلبا

 . نگفتیزید،چی اصرارم را دیمخالفت کرد اما وقت
  

 آپارتمان دو کی.مادرم خانھ داشت نترشیی و پاھایکیھمان نزد. بلوار دادمان بودی حوالی شادخانھ
 کرده نشیی را صرف تزی شده بود و چند روزنیی لوکس تزلیخوابھ بزرگ و دلباز کھ با وسا

 .ی قبل از عروسمیبود
  

 داخل ییزندا.درب خانھ باز بود،وارد شدم و آن را پشت سرم بستم. زدی درون آسانسور مقلبم
  نھال جان؟یاومد:ی گذاشت داخل ظرف فانتزی موهیآشپزخانھ بود و م

  
 !  گذشتکی از ترافنی شدم تا ماشوونھید! دهیدم ع... ما شلوغھیچقدر طرفا: کردمسالم

 
  خبر؟؟چھیخوب:  آمدرونی بیی از دستشویشاد

  
 تو چھ خبر؟چت بود؟! ستمیبد ن: را کندممی رویلباسھا
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 غیج! ھی ھوچشھی؟ھمی شناسی نمنویتو ا: را کنار دستم گذاشتوهی چانھ اش را جمع کرد و مییزندا

 !یچی ھیبرا... ندازهیو ھوار راه م
  

آره؟واسھ : زده بود،حاال تک و توک در آمده بودغی تشی برای روز عروسشگرشی کھ آراییابروھا
 ؟ی کردی مھی گریچیھ
  

 ! خوامیمن بچھ نم:دی دراز کشنی زمیرو
  

 چرا؟: نشستمکنارش
  

 ...گھی خوام دینم!محض ارا: را بھ سقف دوختچشمانش
  

 ؟ی از اول بھت گفت بچھ،چرا قبول کردیوقت: کالفھ نشستییزندا
  
 کردم مثل زن و یفکر م!  بچھ بخوادھای زودنی کردم بھ ایقبول کردم چون فکر نم: شدزیمخین

 زورگوئھ و از ھمون روز رنقدیمن از مجا بدونم ا! و بعدمی کنحی تفرمی برمی تونی مگھی دیشوھرھا
  کنھ؟لی بچھ رو بھم تحمخوادیاول م

  
من ...من فالنم!  دونستمی گھ من چھ میخانم ازدواج کرده،م! بفرما: سرش را تکان دادییزندا

من ...میری گی پرستار م؟براشی کار داریتو چ... کنمیبده خودم بزرگش م...اریتو بچھ ب! بھمانم
 ! بچھ دوستھنقدریاون کھ ا... کنھیھستم،مادرشوھرتم کمک م

  
سر !  نگفتکی تبرھی کرد؟ی کار می چی تو عروسیدیند! اری نکھیاسم اون زن: براق شدیشاد

اون ... خورهیحالم ازش بھم م! باز صد رحمت بھ فرناز!  ما محل ندادیالیبھ فام...ومدی ما نزیم
  خواد بچھ منو بزرگ کنھ؟یم
  

 ! رهی جو نمھی کارش کنم؟آبش با مادرشوھر از حاال تو ی چنویمن ا: مستاصل بھ من زل زدییزندا
 

 مگھ نھ؟!  کشھیطول م...دی بچھ دار بشھای زودنی کھ بھ استیحاال معلوم ن:گفتم
  

 یلیخ...میمن از خودشم شاک: گوشم آوردکیسرش را نزد... اما ! دیشا: باال انداختشانھ
 ...ھی پسر خوبی گفتی فکر خودشھ فقط؟ اون دفعھ مھ؟بھینطوریدامون ا! خودخواھھ

  
! ھمھ مردا بھ فکر خودشونن اول: آنکھ ناارحتش نکرده باشم بھ دروغ گفتمی را باال دادم و براسرم

 شود کھ در روابط ی مدای پیبعد با خودم فکر کردم مگر کس!  کم مھربونترھی یمنتھ...نھیاونم ھم
 حوصلھ  وقتھایآنقدر مالحظھ کار و با محبت بود کھ بعض! ھ مھربانتر از دامون باشد؟نیخصوص

  داد؟ی گناه را پس منیداشت تقاص کدام!یطفلک شاد. بردیام را سر م
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 تقاص ھی آمد بھ قضیاما اصال دلم نم. سوال دردناک کامال واضح و روشن بود در نظرمنی اپاسخ
 ی کھ کار بھ جاھاشدی نمظی آنقدر غل دخترانھ اشیطنتھای کاش شیا.پس دادن و گذشتھ اش فکر کنم

 ... داشتھ باشدی شاد و آرامی خواست او ھم مثل من زندگیدلم م. بکشدکیبار
  
 
 ...دهی نکشلمیم!  نخوردمیچی تا حاال ھشبیاز د...مامان من گرسنمھ: جا بلند شداز
  

  برتت مسافرت؟ی میک:دی کشیقی نفس عمییزندا
  

 ینم!  شرکتو جمع کنھھی کار دیبا...ادهی االن کارش زگھیم! دیع: را در ھوا تکان داددستش
 ! ماه عسلیاز اولشم گفت ماه عسل ب...تونھ

  
کاش . گرفتمیی دختر دای توانست؟دلم برای دو سھ روز را ھم نمی چھ جورش بود؟حتگری دنیا

 . کردی می ھم خوشرفتاری معقولتر بود و اندکیفرزاد کم
  

 .د،من ھم ھمراھشان شدم ناھار را آماده کرییزندا
  

 . نخوردشتری کرد ،چند لقمھ بی می فقط با ناھارش بازی شادزی مسر
  

 ی برای توانستم کاری نمیلی مواقع خنجوریا! چھ کنم...می اش چھ بگوی دلداری دانستم براینم
 . نبودندی کافمیطرف مقابلم بکنم،چون تجربھ ھا

  
 حال نیتا بھ ا. کردی می دوستی کرد و با آدم درستی را باز مشی چشمھای از ھمان ابتدا شادکاش

 نی اگری شد،دی در رابطھ با او وارد می زاوش آدم با شعور و با وجدانیاگر بھ جا!فتدیو روز ن
 نیھم شی زندگیھای و دشوارھای ھم قسمت اعظم دل نگراندیشا!  دانمینم. شدی نمتی اذنقدریدختر ا

 . اشندهی انداختھ بود برا آھی ناخواه ساای کھ خواه یشتھ اگذ.اشتباھات گذشتھ اش بود
  

 !  و عشقی خستگای دنکی دامون بھ دنبالم آمد،با بعدازظھر
 
  دختر؟یباز سالمتو خورد_
  
 !یمن سالم کردم تو کر شد_
  
 !بلھ؟من شوھرتم ااا_
  
 !گھی شھ دی منی،ھمی خودتو لوس کنی الکی خوای میخب آخھ وقت_
  
  شده؟یچ! ی اعصابیچھ ب_
  
 ..میناراحت شاد!یچیھ_
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 مشکل داره مگھ؟_
  
 !با فرزاد_
  
 ومده؟یھنوز ن_
  
 ... خوادیفرزاد بچھ م_
  
  داره؟یچھ اشکال! بخواد! خب مرده_
  
 ! خوادی نمیآخھ شاد_
  
 ! ھر دو بخواندیبا... ندارهدهی طرف نخواد فاھی... با ھم بھ توافق برسندیبا_
  
 تونھ یخواھرش مشکل داره نم... گھ خانواده ش منتظر بچھ نیم... گھیخب اون داره زور م_

 ! بھ فرزادهدشونی امنامیبچھ دار شھ،ا
  
 ... بکشھیسخت... خواد باردار بشھیباالخره اون م... کنھی رو راضی شاددیبا_
  
  سختھ؟ی بارداری دونیٍا؟تو از کجا م_
  
 
 نقدری کھ اھیمرض...دو تاشونم تو خونھ ما بچھ دار شدن!  من سھ تا خواھر دارم ھانکھیمثل ا_

 تونست ی نمیچیگلناز و کھ حاملھ بود،ھ! مارستانی بھ بدی کشی شد،کارش میحالش بد م
 یتا روز.چند بار خودم بردمش درمونگاه. بودیحال بد... آوردینفس کم م!  شد یکبود م...بخوره

باالخره سختھ . شدی تو معده ش بند نمیزی خورد و چی حالش بھم ممداممارستان،یب کھ رفت
 ! من در اومده،کاری باشینطوریتو ھم ا...گھید
  

 !جا دارم حاال حاالھا... خوامیمن بچھ نم: کردماخم
  
 

 خودمون رو اداره می تونی کاره م؟فعال کھ نمی چ؟منیری گی مافھی من قیحاال چرا برا:دیخند
 !بھ بچھ برسھ م،چھیکن
  

 ؟ی خوای سامان لباس نمی مھمونیمن االن پول دستمھ،برا:د،گفتیچی کوچھ خانھ مان پی تویوقت
  
 

 ... پوشمی رو میھمون لباس عروس! نھ: باال دادمسر
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 ست؟یاون کوتاه ن: انداختنی اش را چیشانیپ
  
 ... زانومھری زش؟تایدیخودت برام خر! نھ: تفاوت گفتمیب
  

!  خبلھیخ: را زد و درب ھا را چک کردنی ماشریم،دزدگی آمدرونی را کھ پارک کرد و بنیماش
 ...ادی یمن خوشم نم! ی خواد بری نمشگاھمیآرا...ی کلفت بپوشی جوراب شلواردیاما با

  
 گری ھم ددیشا. نکنمشی آراادی خواست زی از من می زبانیبا زبان ب.ستی منظورش چدمیفھم

 . تکرار شودی شادیدوست نداشت خاطره عروس
  

 ...ستی نیحرف! باشھ:گفتم
  

 .میمن چقدر آدم خوش شانس... کنھی گم گوش می میھر چ! زن من چقدر خانومھ: زدلبخند
  

!  نپوشینگفت! ی گیزور کھ نم...ستیآخھ خواستھ ت نابھ جا ن: انداختم و وارد آپارتمان شدمدیکل
 ... باشدهی پوشیگفت

  
! ی خوشمزه نبودنقدریاون موقعھا ا!  ھای شدیدختر خوب: مبل پرتاب کردی و کتش را روفیک

 ...یلجباز بود
  

  لجباز بودم؟یلجباز؟ک:گفتم
  
 
 

 و تو مدام باھام کل دنتی اومدم دی کھ مییھمون روزا: را در آورد و وارد حمام شدشیجورابھا
 گفتن یبھم م... بخوامتشتری بنقدری برسھ کھ ا روزھی کردم،یدوستت داشتم اما فکر نم.یکل داشت

 اام!  شھ عادتیم... شھی عالقھ ت تموم مگھید!  تمومھی رابطھ ھمھ چنی از اول،بعدیازدواج کن
 کھ ی ھر کیگور بابا... دوستت دارمشتری و من بی شیتو ھر روز بھتر م... نشدینطوریاصال ا

 !گفتھ وصل دفن عشقھ
  

 وقت گذاشتم ی شام کلی گرفتم و برای انرژشی نگفتم اما از حرفھایزی کردند،چی در دلم آب مقند
 خودم ی قلبتی آماده شد اما بھ رضارید. جا انداختم ی و مخلفاتش را حسابجیو خوراک مرغ با ھو

 دم،مطمئنی را دتی در چشمانش برق رضای و وقتدمی چزی مشیبا عشق برا.دی ارزیو شوھرم م
 و دی جوی را با عالقھ و اشتھا مشی نشستھ بود و لقمھ ھامی کھ رو بھ رویرد کھ عشق من بھ ممشد

 . شده استشی از پشتری داد،بیفرو م
  

 ری بعد از ازدواجش ناراحت و دلگیاما او آنقدر از زندگ. سامانیھمانی گفتھ بودم دعوتم می شادبھ
 ی و حواشلی اصال حواسش بھ مسادیشا. نکردی خاصھیبود کھ مثل قبلترھا حرص نخورد و توص

 ینم. کردی گرفتم،شروع بھ نالھ می شده بود،بھ محض انکھ تماس مری بھانھ گیلیخ. کم نبودیزندگ
 شوھرم را با دوست پسر سابقم ی گفت وقتیم!  ستی حوصلھ و شاکی و بریدانستم چرا آنقدر درگ
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 زد ی ،باز غر می معنی بیحرفھا نی کردم از ایھر چقدر منعش م. شومی موانھی کنم دی مسھیمقا
 گفت انتظار نداشتھ فرزاد آنقدر خودخواه یم. خودخور شده بود. زدی مھی گرری وقتھا زیو گاھ

 فرزاد از قبل از نکھیکما ا. شود اما نشده بودی حل مدی کرده مسالھ اش بھ زویفکر م.اشدب
 . بدرفتارتر شده بودشیعروس

  
 ی مرادی از دستپختش ادی آی کار است و شبھا خستھ و کوفتھ کھ بھ خانھ می گفت مدام پی میشاد

 !  گذاردی سالن آباژور را روشن می مثال چرا تونکھیاز ا. اشیاز خانھ دار.ردیگ
 

 ندارد و دستپخت مرا دوست ی خانھ کارونیدامون اصال بھ دکوراس: گفتمی با تعجب میوقت
 کند و از او ی مسھیت شوھرش مدام او را با مادرش مقا گفی شد و می منی غمگمییدارد،دختر دا

 کھ او یی زند،لب بھ غذاھای سر باز می شادیوقت. خاص خطھ شمال را بپزدی خواھد غذاھایم
 در نکھی کردم کھ دامون با ای آمد اما خدا را شکر می دلم نمنکھیآنوقت با ا. زندینم، آماده کرده

 .ستمی سرم غر بزند کھ بلد نای غذا بپزم ھایزدی لی آمده،ھرگز از من نخواستھ بھ آب مای بھ دنزدی
  

 در آمده اش را ی خانھ رفتھ تا ابروھاکی نزدشگاهی روز آراکی کرد کھ ی مفی ام تعریی دادختر
 ساعت بھ خانھ برگشتھ،گوشتش می بعد از نی اجاق است،وقتی روشی نداشتھ کھ غذاادی کند،بھ زیتم
 زادفر. موجب دعوا شدهده،یچی کھ در آشپزخانھ پی سوختگیاما ھمان بو! نسوختھ!  تھ گرفتھیندکا

 . عرضھ خطابش کردهی گرفتھ و برادی بھ خانھ ،از او ادنیبھ محض رس
  

 حسن ھم کی ی آداب حتی فرزاد آرام و مغرور و مبادیعنی. دانستم آنقدر با فرزاد مشکل داردینم
 کھ برآورده کردنش یازین. داشتازی بھ او نی فقط از نظر عاطفی شادیھمنت.نداشت؟حتما داشت

 . شناختی ھم زنھا را نمدی رفتھ بود و شاادشیچندان سخت نبود اما انگار فرزاد 
  

 . امیمی صملی تنھا دوست و فامی نوپاینگران زندگ. بودمنگرانش
  

 و ی از زندگشی برایوقت.ختمی ررونی را بمیھای دل و نگراند،دردوی شب کھ دامون از راه رسآن
 . زدم،اشک در چشمانم در نشستھ بودی و شوھرش حرف می شادیاضطکاکھا

  
 دخترانھ ست و فرزاد حق یھای لوسبازی شادیھایدلخور: و گفتدیخند. نگرفتی جدادی زاولش

ھ  چنی کنھ؟ای ،خونھ رو چک نمرونی شھ بیآخھ آدم اول ازدواجش پا م...رهی بگرادیدارد بھش ا
  کردنھ؟یجور زندگ

  
 باھاش ادی بدینبا! گھی اومده دشی پ؟حاالی کنی می ازش طرفداری چیبرا: شدمری او ھم دلگاز

 ! بھتر از وسطش باشھدیاولش کھ با....شونھی اول زندگی گیخودت م! دعوا کنھ کھ
  

 ! تا بھت بگمزی بریی چاھیحاال : در ھم رفتشیاخمھا
  

 ؟ی زنیتو باھاش حرف م: گذاشتمزی می و مقابلش روختمی ری چاشی جا بلند شدم و برااز
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 نی بھ ایمن چھ دخل... خودش مادر و پدر دارهی کاره م؟شادیمن چ: دادھی را بھ دستش تکسرش
 موضوع دارم؟

  
تو روابط ... نگفتھی بھ جز من بھ کسیآخھ شاد!تورو خدا! بھ خاطر من: التماس گفتمبا

 ... کنھی متشیاذ... خودخواھھیلی گھ خیم... مشکل دارنشونمیخصوص
  

 سالم و ھی...می نداشتیمتیما کھ با ھم صم!  شھ حرف زدیبا اون فرزاد نم:دی لبش را گزگوشھ
 ی دونم برمیم. شمی وسط آدم بده منی است؟منی من؟بد نزی عزیحاال برم بگم چ! خداحافظ بوده

 !یاری سر از کار ما دربی خوای کھ می ھستیآقا اصال تو ک!  کھ بھ تو چھیگرده م
  

 حرفاتون حول محور روابط شھی؟ھمی گی می بھ شادیحاال تو چ: کرد و مھربان گفتی مکثبعد
  ش؟تونھ؟ھمھیخصوص

  
 !ی گی می گم برو با فرزاد حرف بزن،تو چیمن دارم م!  مزهیب: ام گرفتخنده

  
 ؟ھوم؟ی مشکل اونو حل کنی خوای کھ می ھستیحاال تو راض: نگاھم کردموشکافانھ

  
  تو؟ی ھستیدنبال چ! دلت خوشھ دامون: خنده ام را گرفتمیجلو

  
 تو از ی کھ اون برای گی می چیتو بھ شاد! راستشو بگو: را گرفت و کنار خودش نشانددستم

  گھ؟ی شوھرش میخودخواھ
  

 ...زایچ نجوری مھمھ نھ ایاالن مشکل شاد!ی کار داریتو چ:چاندمی را پشی بازوگوشت
  

 ... من مھمھیاما برا: گذاشت و نوازش کردشی زانوی را رودستم
  

 ! کن تا بگمدای بدبخت پی شادنی ایتو اول راه حل برا:دمی را برحرفش
  

 !تو اول بگو تا من بگم موضوع از چھ قراره:دی خندانھیموذ
  

ھمھ ! یچیھ...خدابھ ...یچیھ: گفتمدهی بردهی قھقھھ ام را مھار کنم،منقطع و برنتوانستم
 ...خوبھ...یچ
 نیا... ھستھی قضنی پشت ایزی چھی...حاال نوبت منھ! دختر خوبنیآفر! حاال شد!آھان:لبخند زد 

 ! ی الکی دادنھاری گھیقض
 

 ؟یچ" مثال:  ام بند آمدخنده
 
 
پس چرا من سر !  کھ تازه زن گرفتھیکیاونم ...دهی نمری بھ زنش گی مرد الکھی: گفتی جدیلیخ

 دم؟ی نمری سوختھ بھ تو گیغذا
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  من سوختھ بود؟ی غذایک!وا؟:گفتم
 
 

اما برام مھم !  تھ گرفتھ بود و بوش کل خونھ رو برداشتھ بوددم؟برنجتی من نفھمیفکر کرد:دیخند
 یزی چی از شادای دهی شنیزی چی کس،ازی پرسیاز من م...میحاال بگذر... اومده بودشیپ...نبود

 ! دهید
 
 

 ؟ی کده؟ازی شنیچ: کردمی را درک نمشیحرفھا
 
 

 نی با شادی تو گفتدمتون؟بعدی بار تو کن سولوقون با دو تا لنده ھور دھی ادتھی: اش سر رفتحوصلھ
 ستن؟یبا تو ن

 
 

 ی پشتم جارهی آوردن چھره آن دو مرد،فقط عرق شرم بود کھ بر تادی تکان دادم و از بھ سر
 ...آره!: کرده بودم منھایگرفت،چھ خام

 
 

!  روی اون دو تا عوضافھی قادی بادمیاصال دوست ندارم : دستھ مبل فرود آوردی را آرام رومشتش
 ... بزنمدتوی خواستم کال قیم... بودمی از دستت شاکیلیخ...
 
 

 افتاد تو کوچھ ی و اون راه منی بارش بود کھ با انی چندمیبھ نظرت شاد! ولش کن:دی را برحرفش
 ابون؟یخ
 
 

 ... بارش نبودنیاما اول... دونمینم: گفتمآرام
 
 

 ی نفر باھاش دشمنھی فقط ھیکاف! برو تا آخرریبگ...گھیخب د: را بھ نشانھ استفھام تکان دادسرش
 گن ی مھایلیخ... دارهرتیباالخره اونم غ... گوشھ از کارھاش رو بھ شوھرش بگھھیداشتھ باشھ تا 

 سال فالن  بگھ زنتو من فالن روزادی بیکیاما اگھ ! الاص! ستی منم مھم نیبرا...ستیگذشتھ مھم ن
 وسط نی ایکیبدون ... شھی می جورھیآدم ... خورهی آدم بر مدم،بھی دارویتو فالن جا با اون 

 ستیکار من و تو ن...ارهی ماجرا رو در بی تھ و تودی باتییخود دختر دا. رسوندهیخبر. زدهیحرف
 !نھال جان
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  موثره؟نقدری ایعنی! یوا: ام را از مبل گرفتمھی را با دست پوشاندم و تکصورتم
 
 
 نی ای مرد اگھ توھیاما ... دونمیحاال خارجشو نم... مھمھیرانی مرد ایبرا! بلھ: بلند شدشی جااز

 ی کنی کھ فکرشم نمییزای چیلی بشھ،خشمی روشنفکری اگھ ادعای کرده باشھ،حتیمملکت زندگ
  بھ دماغش بخوره،اوقاتشاهی و گذشتھ سطنتی شیاما بعد کھ بو!  اولش بگھ نھدیشا...،براش مھمھ

 ...شھیتلخ م
 
 
 قبل دیدوست پسر داشتن جرمھ؟ھان؟چطور شماھا صدتا دوست دختر دار: گفتمتی عصبانبا

 ! دهی دختر آفتاب مھتاب ندھی دنبال دی افتی و منشیچونی پیازدواج بعدم م
 
 

 ی پسر شاددم،دوستی کھ من دیاوال اون دو تا گنده بک: از تعجب باال رفتشیابروھا
من !  منزی عزستی دختر جرم نھی یدوست پسر داشتن برا" ایثان... خوردیبھشون نم...نبودن

چھ دختر چھ !  دارهاجی احتیآدم بھ دوست... بودیمنظور من روابط آنچنان!  نبودیمنظورم دوست
 ...قبل من با...زنم...دوست ندارم. پسندمیتن رو منم نم داشکامل اما روابط! پسر

 
 
 ی من ،آنقدر عصباندهی خواستم بپرسم پس چرا سر خواستگار بھ سرانجام نرسیم. ادامھ ندادگرید

 .دمیشده بود،اما نپرس
 
 

 ھیاگر من اون شب سر اون خواستگاره باھات دعوا کردم،: را خواند و خودش بھ حرف آمدفکرم
وگرنھ اصال دوست ندارم در مورد گذشتھ ت ... بودادیروم فشار ز. کرده بودمیعصب گھیموضوع د

بگھ   بھملی و با مدرک و دلادی بیی باباھیاما اگھ !  ندارهیگذشتھ تو مال خودتھ و بھ من ربط...بدونم
 ...باھاش...تو ...کھ
 
 
 ھم دوست ندارم گھید...اصال من غلط کردم... بھترهمی بحث و ادامھ ندنیا: بناگوش قرمز شدتا

  داره؟ھوم؟یچھ لزوم...ی بگیزی چیدرباره روابطمون بھ شاد
 
 

 ! نھال؟با توام: کردزیچشمانش را ر. را ندادمجوابش
 
 

 ... گفتمیکل... نگفتمیزی چچوقتیاما من ھ!باشھ: نازک کردشی چشم براپشت
 
 



 610 

 ی آبرھنی خوام پی؟می فردا آماده ای خودتو؟برای کنیحاال چرا لوس م: زدی کمرنگلبخند
 ! یخوبھ؟با کروات سورمھ ا...کمرنگمو بپوشم

 
 

 !  نباشھفیکث... دونمیمن چھ م: باال انداختمشانھ
 
 
 ... افتادینیری شکھی تھی روش یتو عروس! چرا:دی اش کوبیشانی پبھ
 
 

! ایب: و دنبال لکھ گشتدی کشرونی را براھنشی بھ سرعت داخل اتاقش شد و از کمدش پبعد
 ش؟ی شوریبرام م! ناھاشیا

 
 
 ...یی اتوشوی دادیم...گھیخودت بشور د: اعتراض نگاھش کردمبا
 
 

 ست بھ قھی دقھیکار ... اب بزنھی...؟پاشوی کوچکنی لک بھ اھیواسھ !  بابایا: گفتملتمسانھ
 ! جون من!خدا

 
 

 ...نمیبده بب: از جا برخاستمنی سنگی وزنھ امانند
 
 

 عطرش ی و باال گرفتمش،بودمی ابش کشیوقت. لکھ و آن را چنگ زدمی روختمی پودر ریکم
 ی ھم خوشبو مشی بلوزھای زد کھ دکمھ ھای عطر مشیآنقدر بھ لباسھا.مشامم را پر کرد

 بھ وجود آمده از چنگ زدن باز ینھایبعد تکاندمش تا چ. دمی را آرام و عاشقانھ بوسراھنیپ.شد
 .شود

  
 را پوشانده بود،خشک شانی رنگ کھ روی از الک صدفی را فوت کردم تا قشرمیناخنھا

 تا رنگ رژلب دمی را بھ ھم مالمیلبھا. را بھ زور سشوآر و برس،صاف کرده بودممیموھا.شود
 . شودکدستی شانیرو
 
  

 و کره نھی آیبعد دوال شد و رو بھ رو... ی بھتر شدی شادیاز عروس:ستادی سرم ای باالدامون
 خوبھ؟مرتبم؟:دی کششی بھ موھایش را محکم کرد و دستوات
 
  

 ! شده دهمیتا اونور شھر برس!  شدرید: دی را بوسمی موھایرو... یخوب: کردمدی ام را تجدرژگونھ
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 ی برایچ: تخت بود،چنگ زدمی کھ رومی جا بلند شدم و عطر زدم و از کنارش گذشتم و بھ پالتواز

 م؟یسامان ببر
 
  
 خوبھ؟...ینیریش: تفاوت گفتیب
 
  

 ست؟یاما شکالت بھتر ن! آره:گفتم
 
  

 جعبھ شکالت درست و ھیبھ جاش ...گھی دمی تومن بسرفی سستی بدیاالن با...اونم خوبھ:گفت
 ...میری گی میحساب

 
  

 ...باشھ: گره زدممی گلوری ام را زی کوتاه و فانتزیروسر
 
  

 یلیم،خیفتی راه بگھی ساعت دمی نھیبھ نظرت : زددی اش را دی را نگاه کرد و ساعت مچمی پاسرتا
 ره؟ید
 
  
 ؟ی چیوا؟برا: بھت نگاھش کردمبا
 
  

 ... دارم باھاتکی کار کوچھی...یچیھ: و خنده معنا دارش را مھار کرددی را گزلبش
 
  

 ...شیآرا...دمی لباس پوش؟االنیباز شروع شد؟چرا قبلتر نگفت: گفتممعترض
 
  

 ...بدو...دیپر... می برایب...غلط کردم! باشھ! بابا! باشھ: رفترونی از من از اتاق بجلوتر
 
  
 بار بھ خاطر امتناعم نیبر عکس دفعھ قبل ا. رفتمنیی و ھمراھش پادمی را پوشمی حرف کفشھایب

 . نشده بودریدلگ
 
  

 آشپزخانھ کی. بودی داشت،خانھ بزرگ و جاداری دامون در آن سکنی کھ زمانیتیی سونیی پاطبقھ
 را مانند سالن اجتماعات ییرایسالن پذ. بھ سھ اتاق خوابدهی سالن بود و چسبیبزرگ در انتھا
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 زیکنار اشپزخانھ م. بودنددهیتمام فرشھا جمع بود و مبلھا را دور تا دور چ.درست کرده بودند
آنطرفتر . خوردیم آن بھ چشم ی آماده و سرد روی گذاشتھ بودند و انواع و اقسام غذاھایزرگب

 کباری یوانھای از لی بزرگ بھ ھمراه تلشھی بود کھ چند شی بار کوچکی کوچکترزی میرو
 دوست داشتم و شھی بود کھ من ھمیمخلفاتش از ھمان تنقالت. آن قرار داشتیمصرف در ھم رو

 ینی و ساریظرف بزرگ ماست و خ.ی شکالتیتھاییسکوی ، پفک و بپسیچ:دیخر ی نممیمادر برا
سالن . بار گذاشتھ شده بودنی ھمی ھم بھ عنوان مزه روری کالباس و پنی با رولتھای شده انییتز
 ی انداخت روی می نوری بود،افکتھاستادهی ای صوتستمی کھ پشت سی بود و پسرککی تارمھین

 تند و شش و ھشت ی از آھنگھای شد و خبری پخش مستمیاز س یمی مالینوا.واریسقف و د
 بار بود کھ پا بھ نیاول. نا آشنا بھ سراغم آمده بودیدلھره ا. تک و توک آمده بودندھمانانیم.نبود
چند .دی گنجی کھ در وصف نمیحس. داشتمی برایبی حس غرزیھمھ چ. گذاشتمی می ایھمانی منیچن
سر ! نجاستی ای کنیبب! بھ بھ:  و خوش بود بھ استقبالمان آمدش گذشت کھ سامان خوش پوی اقھیدق
 !بدو مشغول شو...یقع اومدمو
 
  

 شخوانی پی ساده تشکر کرد و آن را رویبا لبخند. کردم و شکالت را بھ سامان سپردمسالم
 یرو.ی اتاق کناری رگال توی کند روزانی آومی را گرفت تا برامیدامون پالتو. آشپزخانھ گذاشت

 ؟ی؟راحتیخوب:ند گفت بعد دامون کنارم آمد و با لبخقھیچند دق. نشستمنیمبل راحت و مخمل
 ز؟ی می ھست رویچ: االن؟ آب دھانم را قورت دادمی دار؟اشتھای دوست داریچ:گفت... آره:گفتم

 
  

 ...نی خودت ببمی برایب: را گرفت و از جا بلندم کردمیبازو
 
  

 مرغ و ناگت درون لھی چند تکھ فمیبرا! ستی بھ چی دانستم چی بود کھ نمادی زیی تنوع غذاآنقدر
 . آرام سر تکان دادمارشور؟ی؟خی خوری مھیالو: مصرف گذاشتکباریظرف 

 
  

 از گوشھ و کنار ی و آرامزی ری خنده ھایصدا.می خودش ھم غذا برداشت و کنار ھم نشستیبرا
 ھم یرو. کردندی کرده بودند و صحبت مکی را بھ ھم نزدشانیچند دختر و پسر سرھا. آمدیم

 ی بعدیسر. و خجالت آور باشدزی انگرتی کھ حدمی ندیضاف ادبانھ و ای بی رفتارایرفتھ حرکت 
 بای زیدخترھا. آمدندرونیچراغھا کھ روشن شد،چھره ھا ب. گرمتر شدی و مجلس کممدند آھمانھایم

 یکلھای ھیمشک"  کوتاه و بعضایلباسھا. وجھ آراستھ بودندنی ھمھ خود را بھ بھتریو امروز
 خواست ی مییوگرنھ دامون تنھا! چھ خوب شد کھ من ھم دعوت بودم. را قاب گرفتھ بودشانیقلم
 ھم نگاه نکند؟از تحملم خارج ی راست راست بچرخد و بھ کسی بھشتیر ھمھ حونی اانیم

 نجوری ای دادند برای انگار جان میھمگ. فرم بودندی و روی ھم امروزیھمانی میمردھا!بود
 ! ھایھمانیم
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 کردند و بعد مشغول دوست یھر دو احوالپرس. کردیدو مرد جوان دست داد و مرا معرف با دامون
 ری کھ ھمھ ش بھم گییھمونا!  شرکتیھمکارا: بودن؟ گفتیک:دمیپرس. شدندشانیدخترھا

 !ی کشی خجالت مشون،خودتینی بیحاال م! نھی ھمی نشو برازونی گم از سر و کلھ م آویم...دنیم
 
  
 !خونھ خودمھ و شوھر خودم!  کشمیاصال خجالت نم: گفتمی پرروگبا
 
  

!  ست ھمھ شھ؟نالھی چنیا!  آھنگ خوب بذارھیبابا : گفتستمی پشت سی جیسامان بھ د.دی خندفقط
 . تند را لود کردی را گشت و آھنگشی ھای دی سنی بی جید
 
  

 ن؟یمرد! نمی ببدیپاش: اشاره بھ جمع کردسامان
 
  
 !  اونوقتمی کم گرم شھیبذار !  باباالی خیب:ت گفانشانی از میکی
 
 
  تو؟ی خورینم: دامون اشاره زدبھ
  
 
 

 داری بدیتا خود صبح با... شمیسردرد م... سازهیبھم نم!  کھی دونیم! نھ: سر باال داددامون
 ...نمیبش

 و انتخابش یوگرنھ من قبل از عروس!  ساختی را شکر کھ بھ او نمدم،خدای کشی بھ راحتینفس 
حاال کھ در . مسالھ بودنی دانستم مھم است، ھمی نداشتم و نمادی کھ بھ یزی ازدواج تنھا چیبرا

 !زارمی کھ بنوشد،بی چقدر از مشروب و الکل و مرددمی فھمی قرار گرفتھ بودم مطشیشرا
  
 

! نھ بابا:ود شده بیرتی غدید،شای دامون با سرفھ خند؟یخانومت چ: با ابرو بھ من اشاره کردسامان
 ! اصال! ستیاھلش ن

 
 

من بھ .دندی و خنددندی بھ دست گرفتند و نوشیوانی بار شلوغ شد،دختر و پسرھا ھر کدام لکینزد
 .یھمانی منی بگذارد در امی بودم مبادا از کنارم برود و تنھادهیشوھرم چسب

 
  
آرام و !  کردندی نمیبدمست. کردنددنی شروع بھ رقصتی شد و جمعی شکل طنی بھ ھمی ساعتمین

 باغات لواسان و فشم یھایھمانی از می کھ شادییزھای ھم رفتھ با آن چیرو! دندی رقصی مکیش
 ... بودنددتری آن شب،خانواده دار تر و مقھمانانی مییگو. کردی فرق می کرد،کلی مفی تعرمیبرا
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 ...اام. آرام فرو رفتھ بودمی کرد و من در خلسھ ای دستم را نوازش مدامون
 دایل. دلم پاره شدد،بندی اشنا وارد شدند و چشمھا بھ طرفشان چرخیی با چھره ھای زن و مردیوقت 

 ...  سامان بودندھمانیو زاوش ھم م
 
 کم داشتم کھ او ھم آمد و یھمانی را در مدای آن شب فقط لیعنی. شل شدمی شد و زانوھای دلم خالیتو
 یلباس!  رنگ و کوتاه چپانده بودیری اش را بھ زور در لباس شدهیاندام کش! شدلی من تکمشیع

 اش  باالتنھیبای زیھای بود و برجستگشی زانوھای شد و تا رویپشت باز کھ دور گردنش بستھ م
 و رژلب دی لغزی اش می و استخوانانی عری شانھ ھای بلند و لخت روشیموھا. کردی مانیرا نما

 ھمان پنج ماه یعنی بار نی لحظھ حس کردم نسبت بھ آخرکی. زد از ھمان فاصلھیقرمزش برق م
 یظی و غلی مشکشی آراشی رنگ بود و چشمھای بشیابروھا. بودمش،چقدر الغر شدهدهی کھ دشیپ

محکم و استوار آمد و با ھمھ دست داد و با سامان خوش و بش ! بودی خودش لعبتیراب.داشت
 ...سالم:دی پری مرونی ام بنھی داشتم از سد،قلبمی بھ من و دامون رسیوقت.کرد

  
 را جمع کرد و انگار جا خورده باشد شی بعد لبھا؟ی کنی کار می چنجایاوا؟تو ا: را باال دادشیابرو

 .بھ زاوش کھ پشت سرش بود،نگاه کرد
  

 یمردک ب. نگاه کردمیگری دست داد اما من رو از زاوش گرفتم و بھ سمت دشانی با ھردودامون
 لحظھ کی ی خواست حتیاما ھر چھ کھ بود،دلم نم...  نھای دانم مرا شناخت ینم! وجدان ھوسباز

 را بر باد داده شی و ارزوھایزگی دوشی کسنی کھ با چنی شادفیح! فتدی صورتش بینگاھم رو
 کھ ی عشقفی کھ کنار او بھ ھدر داده بود و حیی روزھافیح... منیبای زیی دختر دافیح...بود

 ... کرده بودی آدم پستنینثار چن
  

 قواره شده یزاوش چقدر چاق و ب. جوابم را نداد و با نخوت از مقابلم رد شد؟یچھ خبرا؟خوب:گفتم
 سرش ی جلوی چھل سالھ شکم آورده بود و موھای نداشت اما مثل مردھای از سشتری بنکھیبا ا.بود

داشتن   و بدن بھ رابطھ صورتی و افتادگمی عالنی خوانده بودم کھ ایی دانم اما جاینم. بودختھیر
 بود اما واقعا ی اشتباھھی ھم فرضدیشا. شودی مختلف و مصرف الکل مربوط می با زنھاادیز

 . بود در نظرمزینفرت انگ
  

 یچ: دقت کردم د،خوبی بھ گوش رسیی را جا بھ جا کند،پچ پچھاشی بھ اتاق رفت تا مانتودای لیوقت
 نیا! نیخفھ شو رام...!... ی ده برایجون م!  بودمدهی کجا بود من ندنیا...آخ آخ! ...ولیا! بود

 ! باھاشھی کھ اون عوضفیح!  بودی اکھیچھ ت...صاحاب داره
  

 یھمانی مکی ی کھ نگاه مردھادیارای بیچقدر شرم آور بود کھ آدم خودش را طور!  بد شدحالم
در آورد و  و کتش را مانی مبل رو بھ رویزاوش نشست رو.ردی رنگ ھوس و شھوت بگنقدریا

 ی منیی مارکدارش باال و پای کمربند چرمری زد،شکمشی کشینفس کھ م. انداختیپشت صندل
 .رفت
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 سر تکان تھ؟ییھمان دوست دختر دا... توی کنی دو تا رو نگاه منیچقدر ا: گوشم گفتری زدامون
 ... کردنانتی خیبھ شاد! فنیھر دوشون کث:دادم

  
 کھ پس ھی دختره چقدر دم دستنی انیبب!  فکر نکنینطوریا: انگور بھ دھان گذاشتی دانھ ادامون

 !ی دوستی رو برداشتھ برایمونده شاد
  

 شھ زود یم: حلقھ کردمشیدستم را دور بازو. فروکش کردتمی از آتش عصبانیاندک. گفتی مراست
 ...ادی ی امشب؟خوابم ممیبر
  

 بھ گردن یلی سامان خزم؟ی گذره بھت عزیخوش نم:د صورتم را با دو انگشتش نوازش کردامون
 تلق دایدھان باز کردم تا جوابش را بدھم کھ ل... ول کنم برمشی شھ وسط مھمونینم...من حق داره

 .تلق کنان و با قر از مقابلمان رد شد و نشست کنار زاوش
  

 نخ ھی دیاول با:ناع کرد  امتدایل. بردشانی را پر کرد و براوانیسامان دو ل!  نداشتمی حس خوباصال
 !بکشم بعد

  
 در آورد و زاوش با فندکش آن را گاری سی اش، جعبھ ای کوچک و پولک دوزفی کی تواز
 !گرندی ھمد،لنگھی ذاتی شد کھ از نظر پستمی حرکت کامال بھ من تفھنیبا ا. آتش زدشیبرا

  
 گرفت و دودش را بھ ھوا شی انگشتان استخوانانی و نازک را کھ ماهی بلند و سگاریس

 دنی آمدند و شروع بھ رقصانی گرم شده بود،بھ مشانی کھ کلھ ھایی دختر پسرھاتیفرستاد،جمع
 .کردند

  
صحنھ . بوسدی بھ زاوش و زاوش شانھ لختش را مدهی کھ لمدمی دی رقصان می جمع بدنھاانی ماز

 ...ی کسل شدینشست...میبسوزون ی کم کالرھی می برایب:دامون از جا بلند کردم!  بودیچندش آور
  

 عرق شده سی خی شادیباز مثل عروس! بلد نبودم اصال. تکان دادمی دنبالش رفتم و خودم را الکبھ
 .بودم

  
 نور ریز.  سردر آشپزخانھ روشن بودی دوباره خاموش شد و فقط دو چراغ ھالوژن باالچراغھا

 ھی پالھی می را باال روشی پاکی بلند کنار اپن نشست و ھی پای صندلی بھ دست روگاریسامان س
 دمیبھ وضوح د.یکی در تاردی بھ کنارش خزدای لحظھ لکی. بودیکال آدم خوش ژست. گذاشتیصندل

 اندامش یھاییبای کند زی می کند و سعی دود مگاری سزیھوس انگ.زدی ری او ھم عشوه میکھ برا
 . و شش ھفت سالھ عقده کمبود توجھ داشت البدستی دختر بنیا. بکشدنندهی بھ رخ بشتریرا ب

  
 
چشمانش از . استنطوری کرد کھ ای ھم وانمود مدیشا. گرفتی نملشی تحوادیز: سامان دقت کردمبھ

 دکل دایانگار ل.دی کشی اما خودش را عقب مدی خندی مزیاستفھام آم. رفتی نمنتریی پادایصورت ل
 .ساند ربی بود کھ ممکن بود بھ او آسی ایبرق
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 م؟ینیبش: دستش را دور شانھ ام انداختدامون

  
 ... خوامیاب م...آره: را گرفتمشیبازو

  
 مثل جن دای مبل جا بھ جا نشده بودم کھ لیھنوز رو. آب بھ آشپزخانھ رفتیوانی آوردن لیبرا
 ؟یازدواج کرد: انگشتم کردی روفی بھ حلقھ ظری سرم ظاھر شد،نگاھیباال

  
 

 ...آره: کردم محکم باشم و خودم را نبازمیسع
  
 بھ ی بود؟داشتیزدی ھمون پسره ست کھ نیا: صورتش کنار زدی را از روشی اطوار موھابا

 ؟ی کشتیخاطرش خودتو م
  
 

 ...خودشھ...آره:گفتم
  

  دونھ؟ی سامان رو مانیجر...مبارک باشھ:دی را مکلبش
  

 ؟" مثالیانی جر؟چھیچ:ختی رنیی پای ھردلم
  

 د؟یکھ باھم دوست بود:دی خندانھیموذ
  

 چت ساده ھی!  رو بھش گفتم از قبلیھمھ چ...شوھرمھ!  دونھیبلھ کھ م: بدجنس و پست بودچقدر
 ... حرفھا رو ندارهنیکھ ا

  
  چت ساده بود؟ھی: جا خوردیبدجور

  
  بود؟نی از اریمگھ غ! آره: جمع کردممی را در صدامی قواتمام

  
  دروغگو؟ی قرار نذاشتش؟باھاشیدی تو ھرگز ندیعنی:از ھم باز کرد و قھقھھ زد قرمزش را یلبھا

  
تو ...اصال بھ خودم مربوطھ! نھ:دمی نھفتھ بود،بر خود لرزشی کھ در تن صدایدی لحظھ از تھدکی

 ...  کھ منی کھ ثابت کنی داریچھ اصرار
  

  ازدواج کرده؟یشاد:دی دستش نوشی تووانی از لی و جرعھ ادی را برحرفم
  

 بھ می بود بگوکینزد! ھیراض!  خوبھیلی خشمیزندگ...آره: آنکھ دماغش را بسوزانم،گفتمیبرا
 ! چشم تویکور

  



 617 

 . الزم بودی اختھی آدم افسارگسنی عقب راندن چنیاما برا! ی دروغ شاخدارچھ
  

 ھان؟! بدونھستی من و زاوش کھ قرار نانیاز جر: را تکان دادسرش
  

 ام یی کردم،پس از لو رفتن رابطھ اش با دوست پسر سابق دختر دایا در ذھنم حالج اش رجملھ
  کنھ؟ی ھم میحاال مگھ فرق:  بوددهیترس

  
 ؟یدیفھم!  بدونھچوقتی خوام ھینم:ختی آوکشی کمر باری را بھ گوددستش

  
 دو تا آدم کھ انتیاونم با دادن گزارش خ... رو خراب کنممییمن دوست ندارم اعصاب دختر دا:گفتم

 ... دوستش بودنشی چند ماه پنیتا ھم
  
 

 می کھ در حال پخش بود بھ گوشھای آھنگ تندانی از مشی را باال داد،صداسرش
 باخبر بشھ،زنگ ی من و زاوانیاگھ از جر... بکنھشویبھش بگو بچسبھ زندگ! نیآفر!نیآفر:خورد

 !حواست جمع باشھ... گمی مزتی تو و سامان بوده رو بھ شوھر عزنی بی زنم ھر چیم
  
 
 ی ترسی؟می چ؟کھی بزرگش کنی خوای؟می فھمیم!  من و اون نبودهنی بیزیچ: گفتمتی عصبانبا

 ... مگھ مثل توام کھ...ی کندمی خواد تھدینم... رو بھش گفتمیمن ھمھ چ! ؟بدبختیلو بر
  

 ... گفتمیفقط حواست باشھ چ: حرفم گوش نداد و دوباره گفتبھ
  

 . بود کھ دور شده بودی اھی دامون آمد ،او چند ثانیوقت
  
 ...یمرس: کردم،زبانم تلخ بودکی ام نزددهی خشکی آب را بھ لبھاوانیل
  

 خورد کتکش ی را از پشت چنگ بزنم و تا مشی بود ھمانجا بروم و موھاکینزد. داشتمی بدحال
  گفت؟ی بھت می دختره چنیا: شدقیدامون در صورتم دق.بزنم

  
 ... گفتی مراهی بد و بیداشت پشت سر شاد! یچیھ: رفتی مجی گسرم

  
 ! کنھیدم سامانو ول نم... ھمھ ھم کھ ھستیتو دست و پا! دستخوش بابا: کردتعجب

  
 

 سرش ت،ی بھ دست،رو بھ جمعوانی دائم الخمر لی آدمھاد،مانندی زاوش لغزی نگاھم روی الحظھ
 ! انگار مرده بود!  مبل و چشمانش را بستھ بودیرا کج کرده بود رو

 را راھنشی پقھی ی کرد و گودی می بود و با گردنبدش بازستادهی ایگری کنار مرد جوان ددایل
 از ابتدا دیشا! دخترنی داده بود اتی شخصرییچقدر تغ. کھ جلب توجھ کنددی کشیمخصوصا باال م

  ودی کاوی را جز بھ جز مشیاز فرق سر تا نوک پاحاال نگاه مرد .  دانستمیھمانطور بود و من نم
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 و می مالیقی موسیوقت. عرق بودم دوبارهسیخ... آوردمی معده ام را باال ماتیداشتم محتو.دی بلعیم
 را شی برد و دستشھاتی جمعانیدامون مرا بھ م. صوت پخش شد،بھ خودم آمدمطی از ضیآرام

 ؟دونفره؟یتانگو بلد:پشت کمرم گذاشت
  
 

 ؟یخوب...ھینطوریا: شانھ اش گذاشتی را گرفت و رومیدستھا... نھ:گفتم
 
  

 م؟ی ری میک...خوبم: تکان دادمسر
 
  
 ...بعد از تانگو:دی ام را نرم بوسیشانیپ
 
  

 شانھ دوستش گذاشتھ بود و ھمراھش ی کم سن و سال سرش را رویدخترک. اش را فشردمشانھ
 شانھ دامون گذاشتم تا آرامش از دست رفتھ یسرم را رو از او دیمن ھم بھ تقل. خوردیآرام تکان م

 .رمیام را بازپس گ
 
  

 انیم...خنک شدم.باز شد.شینفسم کھ تنگ شده بود،آمد سرجا. فرو رفتمنیری شی کم در خلسھ اکم
 ی و زمان ممی ماندی در ھمان حال مای کاش تا آخر دنیا. وجودش و بازوان مردانھ اشیگرما

 رگز دانستم کھ ھیم... اتفاق افتاده بود،فکر نکنمدای من و لنی آنچھ کھ آن شب ب کردم بھیسع.ستادیا
 آنقدرھا ھم دی موضوع شانیا. امدهی دی نخواھم گفت کھ عاشق دلخستھ سابقش را با چھ کسیبھ شاد

 کھ پس از یینھای و نالھ نفرراھھای ھم بد و بدیشا!دی ترسی فقط از لو رفتن مدای لدیشا.پررنگ نبود
البتھ از جنس .گریباالخره او ھم آدم بود د. لرزاندی شد،تنش را می موضوع نثارش منیفاش شدن ا

 .ناجنسش
  
 
 

دور آھنگ کھ تمام . پر از تمنا و خواستنیحس. تنمی آرام و زنانھ آمد و نشست رویحس
 ...برو حاضر شو: را نوازش کرد و آرام زمزمھ کردمیشد،موھا

 
  
 ری زنیریفقط آن حس ش.می آمدرونی چگونھ حاضر شدم و چطور با ھم از آن خانھ بدی آی نمادمی

 می کھ فقط من و خدایحس. کشانده بودانی پر غلیپوستم بود و تمام اعضا و جوراح بدنم را بھ انقالب
 . منی خداوند بود و از داشتھ ھاھی کھ ھدیحس.میاز آن با خبر بود
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 ی ایعجب مھمون: لحاف رفتری داد و زریی را تغشی لباسھای بھ تندم،دامونیدی خانھ کھ رسبھ
  شناسھ؟ی دختره از کجا سامانو منیا! گرفتھ بود

 
  

 با اون سر و دایل!  دونمینم: یھمانی نشستھ بودم با لباس میکی حرکت در تاری بمن
 ... ندارهیتعجب! وضعش،معلومھ با ھمھ ھست

 
  

 ؟ی خوابیرون؟نمی بیحاال چرا نشست: ھمانجا گفتاز
 
  

 دانستم از ی محض بود و نمی کھ زنانگیحس. کھ داشتمی وارد اتاق شدم،شرمزده بودم از حسآرام
 !کجا آمده بود و بر سرم آوار شده بود آن شب

 
  

 ؟ی کنی شده؟چرا لباساتو عوض نمیزیچ:دی پرسدوباره
 
  

 ؟ی بخوابی خوایم...االن...االن: انداختمنیی را پاسرم
 
  

 .. دونمینم:مکث کرد. بردم و چراغ اتاق را خاموش کردمدست
 
  

  تو گوش تو خونده؟ی دا چی چینھال؟چتھ؟اون چ: تخت نشست و چراغ خواب را روشن کردیرو
  
 
 

 خواھمش؟چطور کھ غرورم نشکند و خودش زودتر ی گفتم کھ می مدی چطور باد،حاالی تپی مدلم
 متوجھ شود؟

 
  

 ...من...اصال اونو ولش کن...یچیھ: را بھ چشمانش دوختمنگاھم
 
  

  چھ خبره؟نجای امشب ای شھ بگیم: اشنھی بھ سکی لحاف جمع کرد نزدری را زشیزانوھا
 
  

 یم...ادیمن خوابم نم: زدمایبعد دلم را بھ در. انداختمھی سرش سای شدم و خجول باالکینزد
 .... تو باشمشیپ: نفسم گرفت... خوامیم...خوام
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آخر تا بھ آن شب سابقھ . کرد حرفم رای میانگار داشت حالج... لحظھکی مات ماند شیچشمھا
خوشم : لبش نشستی پھن روی خورد و لبخندنیگوشھ پلکش چ. باشمشقدمینداشت کھ من پ

  کنم؟فھی انجام وظدی امشب بایعنی...اومد
 
  

 ارنگھ،دلھره آمد بھ یالی وی بار،ھمان بعدازظھر در ماه عسلمان تونی مثل اولدرست
 .دمیلرز.سراغم

 
  

 بم یی و با صدادی و انگشتانم را در دست گرفت و بوسدی لغزنیی پامی بازوی را از رودستش
 ! تو تلھی خودت اومدیاما خودت با پا...زور نگم بھت...یخستھ ا... نکنمتتیگفتم امشب اذ:گفت

 
  
 ...ستمیخستھ ن: شرم گفتمبا
 ! چھ خوب: و رفت طرف دکمھ لباسمدی دستش آرام خز ودیدر آغوشم کش 
 

  چھل و دوفصل
 
  

الغر .می بوددهی خری خانھ قبلی روز با ھم براکی کھ ی مبلینشستھ بود رو. آمده بود خانھ اممادر
 منتظره در ری مالقات غنیمن مبھوت از ا. فروغ بودند و ناآرامی بشیچشمھا. شده بوددهیو تک

 نی بھتری دم کنم و توشی را برای چانی تا خوش عطرتردمی چرخیآشپزخانھ دور خودم م
 دلم پاره شد و د،بندی زنگ زد و آدرس را پرسیوقت.دی لرزیدست و دلم م. ببرمشی برامیفنجانھا

 .  در خونم را حس کردمنی آدرنالقیتزر
 
 

 نھال؟:دی و ناالن بھ گوش رسفی مادر ضعیصدا
 
  

  شده؟یمامان؟ چ: بھ صورتمدی دوخون
 
  

 تونھ ی نمیعنی...رهی گی پس نمتشویرضا شکا! اومدم بگم منتظر نباش! یچیھ: بودانی گرشیصدا
 !قلبش...ضھی مریلیخ! رهیکھ پس بگ

 
  

  شد؟ینطوری دفعھ اھیچرا ...اون کھ خوب بود: حبس کردمنھی را در سنفسم
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 ... دونمینم! ی وایا... دونمینم: نکرده بوددای دردودل پی را برایگری کس دانگار

 
  

 خب دکتر نرفتھ مگھ؟: بھ جانمختی آمد و رترس
 
  
 ...دینبا! جوونھ...فعال عمل قلب باز انجام نده... بشھوی آنژدیگفتن با...چرا بردمش: کردنی فنیف
 
  

 یحساب: بھ اطراف کرد و فنجانش را برداشتینگاھ. را مقابلش گرفتمی چاینی سی ھولکھول
 !ی و رفتی زددمویق...ی بزرگ شد،انگاری از من جدا شدی وقتاز...یخونھ دار شد

 
  

 مادر دی گنجیدر تصورم نم. شوک آمدنش بودمیھنوز تو.یشگی ھمی ھمان حرفھا و گلھ ھاباز
 گذاشت،چگونھ دلش ی را آنطرفتر نمشی وجب از اعتقاداتش پاکیسرسخت و لجباز من کھ 

 کرده بود و بر یچی بود از فرمانش سرپی برود کھ چندیانگری دختر عصدنی شده بود،بھ دیراض
 . مورد عالقھ اش ازدواج کرده بودد او با مرلیخالف م

 
  

 ؟ی حرفا رو بزننی انجای ایاومد...مامان: گرفتمنفس
 
  
 ...خدا شاھده! شھیازم دلخور م...نجایاگھ رضا بفھمھ اومدم ا: بودسی خنشیی پلک پاریز
 
  

  شد؟ضی دفعھ قلبش مرھیچرا :گفتم
 
  

رفت چک آپ !  نبودضیاصال مر: انداختنتریی بود،پاشی شانھ ھای را کھ روچادرش
 رفت تست یم،وقتی بشنھی و معامی بدم،خونی وقت گرفت کھ باھم برشگاهی منم از ازمایبرا...انھیسال

 دیبا... قلب نوشت،اکو رو کھ داد،معلوم شد رگش بستھ شدهیدکتر براش اکو! ورزش بده،کم آورد
 ... بشھویآنژ
 
  

 بودم،شکست دهی از دامون شنشی چون چند وقت پدیشا. حاج رضا سوختی دانم چرا دلم براینم
 را برداشتھ و طالق شی موضوع زندگنی شده و بعد زنش بھ خاطر ھممی داشتھ،عقیعشق

 . کرده استدای مشکل په،قلبشدیحاال ھم کھ بھ مادر من رس.گرفتھ
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 ھ؟ی چویمگھ آنژ...بشھ!خب:گفتم
 تو می از رگ پاش بکنیزی چھی دی گھ بایدکترش م!  دونمیچھ م: اش را باز کردیگره روسر 

 نھال؟...رگ قلبش تا باز بشھ
 
  

 ...بگو مامان: دوختمشی استخوانی را بھ دستھامیچشمھا
 
  

 کھ تتی سازه؟اذی با شوھرت؟باھات میتو خوب! یچیھ:د خواست بزنی کھ می شد از حرفمانیپش
  کنھ؟ینم
 
  

 مرد یلیخ...آره: شدمی آوردم،انگار دوباره از نو عاشقش می آمد،بال در می دامون کھ ماسم
 ...منم... دوستم دارهیلیخ...ھیخوب

 
  

  کوبھ؟ھان؟یمنو کھ تو سرت نم!  خوام راستشو بدونمیم!  گنی کھ ھمھ منویا: را قطع کردحرفم
 
  

 موردا با ھم نیاصال ما در ا... مواظبھ کھ من ناراحت نشمیلیخ...چوقتیھ! نھ: تکان دادمسر
 ...می زنیحرف نم

 
  

  بھم؟نی گی میپس چ: براق شدچشمانش
 
  

در مورد ...می زنی حرف مشھیدر مورد خودمون ھم: را راحت کرده باشم،گفتمالشی آنکھ خیبرا
 !ھمکاراش...دوستاش...کار دامون

 
  

 تب تندتون کھ ھنوز عرق نکرده؟کرده؟: زدپوزخند
 
  

 ... از قبل دوستش دارمشتریمن ب! م؟نھی از ھم خستھ شدیعنی: شدمدلخور
 
  

 خونھ؟تو کھ بھش کمک یدخل و خرجتون باھم م! خداروشکر:دی خندمی برای برکی دوباره
 ؟ینکرد
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  ؟ی چیتو:دمیپرس
 
 

 !  بساطانی گرفتن و ایتو عروس: کردزی را رچشمانش
 
 

 ... مالحظھ کارهیلیخ! ھمھ کارا رو خودش کرد بھ خدا! نھ:گفتم
 
  

 دای خواست پی از تو بھتر میک!اگر نباشھ تعجب داره دختر... باشھدیبا: را از من برگرفتنگاھش
 کنھ؟

 
  

 کھ من و دامون نھی اتشیاما واقع...می نداری خوبی کھ ما زندگی بگی خوای دونم چرا مینم:گفتم
 ...می بھم وابستھ ایلیخ... خوبھیلی خمونیزندگ

  
 نیا...ی خوام بگم مواظب باش دلزده نشیم!  بگمیزی خوام چیمن نم: اشاره اش باال رفتانگشت

!  پدر و مادر پشت سرتون باشھری خی دعادیبا... ھم ندارهی ادهییفا! عشقا آخر و عاقبت نداره
 ...وگرنھ

  
 

 اومدن ھم برام دنمیخونواده دامون ھم د... شما پشت سرمون نبودری خیفقط دعا: شکست دوبارهدلم
 ... ھم نزدن کھ ناراحت بشمی حرفچیھ... آوردنیسوغات

  
 

 دمیبا! ی دی جواب مگھی دزی چھی گم تو ی میمن ھر چ: اش از ھم باز شدینی بی ھاپره
 ... سجده ش کنندی گرفتن بای خوبنیدختر بھ ا... شونھفھیوظ...انیب
  

 کھ بادش ی مثل بادکنکنکھی خواست مرا باال ببرد اما بعد از ای میاز طرف. مادر تلخ بودیحرفھا
 . کردی ترکاند و تکھ پاره می را مزی سوزن ھمھ چکی شد،با ی کرد و بزرگ میم
  
 

 منو ی ھواشتریاونا ب:گفتم. بزندھی خواست با بزرگ کردن من بھ آنھا کنای ممطمئنا
 ... آوردی و کاچلی برام آجمییزندا!  پختنیکاچ..برام...برام...داشتن

  
 

 خراب بوده یلیپس اوضاع خ! کالیبار:ی منظورم را گرفت بھ تنددی مبھوت ماندند،شاشیچشمھا
 سخت گذشت؟! پختنیکھ ھمھ برات کاچ
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 داشت نی و تحسقی تشویواقعا جا!  کھ سخت گذشتھ با نھدی پرسی آمده بود ممی ماه و نکیز  ابعد
 ...شفقت مادر من

  
 

 ...ھوامو داره...ھیگفتم کھ مرد خوب: گرفتمنییبعد سرم را پا! اصال! نھ: باال دادمسر
  

 .ی پوستت رفتھ حسابریآب ز! ی چاق شدنقدری انھیھم: کردیپوف
  

 دوست نداشتم چاق شوم و د؟اصالیای چاق شده بودم کھ بھ چشم بنقدریواقعا ا: را جمع کردممیپاھا
 ...رمی بگمی رژایبعد بھ خاطر اضافھ وزنم شام نخورم 

  
 نیا: مقابل داخل اتاق خواب بودواری کھ بھ دمی بزگ عروسی و چشمش افتاد بھ شاسسرگرداند

 !تر داره دختیمعص!  چشم برداریعکسا رو از جلو
  

 ...نجای کارش بھ ایچ! اون تو اتاقھ: نگاھش را گرفتمرد
  

 تییدا... مرتبھیھمھ چ...ماشاال:دی اتاق خواب و اتاق کار کشی توی جا بلند شد و سرکاز
 !  سرجاشھی گفت ھمھ چیشھرزاد م...گفت

 
  مالقاتش؟ی آیرضا عمل کنھ م: صورتمی دفعھ زل زد توکی بعد

  
 ... از دامون بپرسمدیبا... دونمینم:دمی منتظرش را دی چشمھای نھ وقتمی خواستم بگویم
  
 

  کنھ؟ی مفمی تکلنیی تو تعی مگھ برا؟اونیاز ک: شدیعصب
  

 دی با؟منمی داری من چھ توقع،ازیومدی دخترت نی بھ شوھرت و عروسیدی شما چسبیوقت:گفتم
 ... ھمھ برام ارزش قائلھنی ای نگھ دارم وقتیاونو راض

  
 یتیبلکھ واقع!  قصد و غرضینھ از رو. دادمی ملی خودش را بھ خودش تحوی حرفھاداشتم

دلم . پدرشی شاکدنی توانستم بروم دی داد، نمیاگر دامون دوست نداشت و اجازه نم...محض بود
سرکوفتم نزده بود و . بودی من در زندگی کھ تمام عشق و حامفتدی بی کسی خواست خم بھ ابروینم

 . بودی آرام و دوست داشتنزیحداقل کھ تا آن موقع ھمھ چ. بودنرنجانده ھرگز مرا
  
 

رضا ...ی کنی ھا رو قطع مشھی ھمھ ریتو دار!  ندارهی اشکالچیھ! باشھ: کردشی عصبانتیواقع
 ...دنتیاومدم د...ضھیمن اومدم بھت بگم مر! کس روچیھ... رو ندارهیکس

  
 !دلم تنگ شده بود دختر...نمتیاومدم بب: رنگ التماس گرفتکالمش
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آقا رضا االن :بعد مکث کردم... خونھ میای خواست بی دلم میلیخ...منم: مادرم سوختی برادلم
  کجاست؟

 
 

 مارستانشی تا نوبت برهی مری خونھ دادی یزود م... کجا باشھ؟سر کاردیبا: را تکان دادسرش
 ...اش وقت گذاشتھدکترش بر... مارستانی بمی بردیھفتھ آخر اسفند با...بشھ

  
 ھمانیچون م.می و پرتقال داشتبی سدم،فقطی کشرونی بخچالی را از وهی جا بلند شدم و ظرف ماز

 .می کردی اکتفا میی صرفھ جوی و پرتقال برابی و بھ ھمان چند سمی بوددهی نخروهیم،مینداشت
  

 یلیخ... رمیدارم م! زحمت نکش: را در ھوا تکان دادشید،دستھای بھ دست دوهی کھ ظرف ممرا
 ... بھ رضا سر بزن،اگر ھم نھای بیدوست داشت...نشستم

  
 

 پشتم شھی دانست کھ مقصر است و ھمی را بر ھم گذاشت،انگار مشی را ادامھ نداد و چشمھاحرفش
 . داشتھ باشدی توقعدی کرده است و نبایرا خال

  
 

 ... شھرکی براری آژانس بگھی:دی سرش کشی اش را بست و چادرش را رویروسر
  

 ...باشھ: آشپزخانھانی بودم مستادهی ھمانطور ھاج و واج امن
  

 در قفل دی اپن گذاشتم و بھ طرف تلفن رفتم،ھنوز شماره نگرفتھ بودم کھ چرخش کلی را روظرف
  موقع روز؟نی اھیک: در ھم رفتشیاخمھا. کردخکوبی را در جا ممانیدرب آپارتمان ھر دو

  
 

 را دارم یگری شوھرم کس دابی کرد ھر روز در غی توانست باشد؟نکند فکر می می چھ کسخب
  دھم؟یو بھ خانھ راه م

  
 
 شاد و آراستھ دامون در آستانھ درب ظاھر افھیق. چھار بعدازظھر بودکینزد:  ساعت نگاه کردمبھ

 ؟ی خوشمزه شکالتییایچطور...خانوم خوشگل خودم..مسال:شد و مسلسل وار و پشت سر ھم گفت
  

 چون از شرکت زودتر از موعد بھ خانھ آمده دیشا. روز از ھمھ روزھا سرحالتر و شادتر بودان
 .می برورونیبود و دوست داشت با ھم ب

  
 ...سالم: نگاھش کردممبھوت

  
 ی بند حرف مکی راه پلھ و ی کرد توی را باز مشی بود ھنوز و داشت بند کفشھادهی را ندمادرم

 اداره نیاز ا...  ضعفھ دارم؟دلیناھار دار... در برهمی ماچ بده ،خستگھی جلو ای؟بیستادیچرا وا:زد
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تن ...دی عیبرا...می کم بچرخھی رونی بمی تو با ھم برشی پامی کھ بعدش بی در رفتم سلمونیکوفت
 ...شبم کارت دارم: آمدنیی پاشیصدا

  
 

 گفت تا مادرم ی مشتری خواست بیدلم م. بود قھقھھ بزنمکینزد. ام را بھ زور جمع کردمخنده
 . و انتخاب بوده استنھی گزنی من بھتری شد کھ من اشتباه نکرده ام و دامون برای متوجھ مشتریب
  

 ستادهی او کھ پشت درب ای چادرش را بھ دندان گرفت و دامون تازه نگاھش نشست رومادر
 نییبعد تا بناگوش قرمز شد و سرش را پا! یینجای دونستم شما اینم...سالم...دیببخش:بود

لب . و خجالتش چقدر است و چقدر شرمنده شده استی دانستم حجم شرمزدگیفقط من م.انداخت
 .دیگز

  
 
"  و عمدادمی را مکمیلبھا. و درب را بستختی گفت و بھ طرف اتاقش گری لب با اجازه اریز

 ...ی ری میزود دار...شام بمون...مامان:گفتم
  

 من یحرفھا...بھ اون برس...ختھیکھ شوھرت برات برنامھ ر" فعال: مادر قرمز شده بودصورت
 ... نرهادتی
  

 اومد؟
  

 شھرک ی خواستم برای منی ماشھی ٣٠٩اشتراک ...سالم: آژانس را گرفتمشماره
 ...ممنون...بلھ...غرب

  
 ... کمھنی ماشدهیشب ع...گھی دقھیگفت ده دق: او گفتم رو بھبعد

  
 ...ادی تا بنمی شیم: را بھ ھم فشردشی لبھای عصبمادر

  
تو :دی کشی اش را بھ تن می لباس بود و با حرص شلوار ورزشی اتاق دامون را باز کردم،بدرب

 ؟ھان؟ی کنعی منو ضای خواستینجاست؟می مادرت ایچرا نگفت
  
 دمیاز خنده ترک!  تا آخری رفتی تو و گفتی دفعھ اومدھیتو ! دمیبھ خدا خودمم نفھم:دمی خندزی رزیر

  خودت؟ی برای گفتی میچ! دامون
  

 کارت نکنھ یخدا بگم چ: اش و چشمانش از خنده پر از اشک شدنھی سی توختی اش را رخنده
 از یلیخ... کم بودنمیھم... چشم مامانت گفتمی چند وقتھ بھت نگفتھ بودم،جلونی تو ایھر چ! دختر

 ...ادی یمن خوشش م
  

 رون؟ی بی آینم! کھی دونستینم...ی کردیخوب کار:دمشی رفتم و آرام بوسجلو
  



 627 

 ام؟ی شھ نینم...  کشم تو روش نگاه کنمیخجالت م: دی سرش کشی شرتش را از باال رویت
  

 ...ادی ی االن زنگ زدم آژانس منی بشای بقھی پنج دقھی...زشتھ!  شھینم! نھ: شدمزانی گردنش آواز
  

 ی مششی شھ دوباره آبروم پیاالن گردنم قرمز م! نکن: را از دور گردنش باز کردمیدستھا
 ؟ی تراشی خودت دردسر می برایکاریب...ره

  
 ھمھ با ی باشم کھ روزی توانستم در آغوش کسی مادرم پشت درب اتاق بود و من منکھی ااز

 شدم،لذت ی توانستم محرمش باشم و بھ شدت از با او بودن منع مینم کردند و یبودنش مخالفت م
 . بردمیم
  
 ...ادی یخوشم م!دوست دارم:چاندمی پمی ناخنھاانی گوشت صورتش را می و لجبازطنتی شبا
  
مادر . لرزش داشتشی صداد؟یخوب:پشت سرم آمد و رو بھ مادر گفت. دمی دورونی بعد از اتاق بو

 ؟یشما خوب...ممنون: کردینگاھش نم
  
 

 . بود انگارھیحرفش کنا... بھ لطف شما: مادرم نگاه کردی چشمری زدامون
  

 زم؟ی برییچا: دھم گفتمریی آنکھ جو را تغیبرا
  

  و پرسش؟یکین_!  خورمیمن نم_: و مادر ھر دو با ھم جواب دادنداو
  

من ! گھی دنی بشایب:پچ پچ کنان گفت لحظھ سکوت برقرار شد و بعد دامون آمد بھ آشپزخانھ و چند
 ...ییتنھا...آب شدم

  
 ؟ی شدی خجالتنقدری تا حاال تو ایاز ک... رو مبلنیزشتھ برو بش: گفتمآرام

  
 ... کھ زدممییبا حرفھا!  تونمینم...نھیبابا جو سنگ: پا و آن پا کردنیا
  

 ن؟ی ماشومدیرا ن چنی زنگ بزن ببھی ایب:دی بھ گوش رسییرای مادر آمرانھ از پذیصدا
 ... کم شدهنیماش...سرشون شلوغھ...جان... مادر...م...م: کردمزی صاف کرد،گوش تنھیدامون س 
  

 ی لفظ مادر از زبان داماد ناخواستھ اش زل زد تودنی بود کھ با شننیی سرش ھنوز پامادر
 ... زنگ بزنگھی دی جاھی: ناباورانھشیچشمھا

  
 ...می اشتراک نداری اگھی دیجا:گفتم

  
 خواست یچقدر معذب بود کھ م. افتادشی شانھ ھای و چادرش سر خورد و رودی کشیقی عمنفس

 .زودتر از دستمان فرار کند
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 ... کنم با ھمی درست میزی چھی...شام بمون مامان: تعارفش کردمدوباره

  
 وقت ھیهللا ان شا ! ضھی کھ مری دونیم... مونھیرضا خونھ تنھا م... برمدیبا: را تکان دادسرش

 !گھید
  

 یکنار دامون نشستم و در سکوت با ھم چا. بردمشی و براختمی ری چای رغم مخالفتش فنجانیعل
 "! بود مطمئناادی دو زنی ایبگی غری برالیدل. کردندی کدامشان در چشم ھم نگاه نمچیھ.میدینوش

  
 کرد ی خورد و مرا وادار می پوستم وول مری زیزیانگار چ. کنم دوبارهطنتی خواست شی مدلم

 غلط از آب در شی ھاھی بفھمانم،تمام فرضرمیاز سر و کول شوھرم باال بروم تا بھ مادر سخت گ
 .آمده است و تب تند من ھرگز عرق نکرده است

  
مادر شق و رق . آمد انگاریحرفم نم. کنمدای شکستن سکوت پی برای چھ کردم نتوانستم حرفھر
 یگھ گاھ.دی کشی گذاشتھ بود و انتظار مشی پای را قفل کرده روشیو دستھا بھ مبل داده بود ھیتک

 ی نعلبکیدستم را باال آوردم تا فنجان را رو. کردی گوشھ و کنار خانھ نگاه مایھم بھ صورت من 
 خنده ری مقدمھ زی دانم چرا بینم. شلوار دامونی روختی ریبگذارم کھ چند قطره چا

 ! سوختم!آخ:زد
 
 کی نکھیمثل ا.صورتش از خنده قرمز شده بود! داغ نبود!  کھ آخرش بودییچا: تعجب گفتمبا
ھم قد .میھر دو انگار دوباره بچھ شده بود. کردنطنتی شی زد برای پوست او وول مری ھم زیزیچ

 طی و با شرامی استفاده کنتی از موقعی خواست کمی دلمان مدیشا... و ھفده سالھزدهیدو نوجوان س
 .می کنیآمده بازش یپ
  

 ی را از روی و لکھ چااورمی بسی دستمال خشیاز جا بلند شدم تا برا! سیھ: زدمشی پای روارام
تازه ... مونھیاالن لکش م...ارمی یدستمال م:کجا؟ گفتم: دیپرس. اش پاک کنمیشلوار توس

 ...شستمش
  

 ! شی با دست بشوردیوگرنھ با...اریبدو ب: اش بند آمدخنده
 

 یبا ب. نگفتیزی با تعجب و اخم سر باال گرفت و بھ صورت قرمز دامون نگاه کرد اما چمادر
وگرنھ ھر روز !  رویی لباسشونیخدا نگھ داره ا!  شورمی ھر دفعھ با دست مستین: گفتمیالیخ
 چشم مادرم شی شوھرم را پدیدم،نبایحرفم را بر... از بس کھ تو ... شستمی با دست لباس مدیبا

 .ردم کیم کوچک
  

  پوست بکنم مامان؟وهیبرات م: و دستمال را برداشتم و کنار دست مادر گذاشتموهی مظرف
  

 ...رمی گیخودم پوست م...نھ: باز شدشیاخمھا
  

 !اه!نی دوباره بندازمش تو ماشدیبا!  رهینم:دمی شلوار دامون کشی را روسی شدم و دستمال خدوال
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خجالت زده بھ پشت سرم نگاه . بوسھ فرستادمی چشمش را فشرد و برای انگشت گوشھ ھابا

 . کردی بھ دھان گذاشتھ بود و نگاھمان مبی سیمادر تکھ ا:کردم
  

 ایب: فرار کنم،بھ اتاق خواب رفتم و دامون را صدا زدمتی آنکھ از آن موقعیبرا. بودمشرمزده
 ! شلوارتو عوض کن

 
 ... کنھی آدم لباس عوض نم کھکی لک کوچھیواسھ : ھمانجا گفتاز
  

 ی بھ راحتیخودم را مشغول کردم تا باالخره زنگ درب نواختھ شد و من نفس. گفتی مراست
 ...آژانس اومد:دمیکش

  
 ی سرش انداخت و بھ طرف درب خروجیمادر بھ سرعت چادر را رو. را فشردمفنی آدکمھ
 ...خداحافظ...ممنون:رفت

  
 دیبا... نھالیخوشبخت باش: انداختنیی را پاشیدستم را در دست گرفت و فشرد و چشمھا: رفتمجلو

 ... ت برام مھمھندهی چقدر نگرانتم و چقدر آی تا بفھمیمادر بش
  

 چقدر دوستم دارد و از دی و بگوردی خواست در آغوشم بگیدلم م.شی حرفھای نداشتم برایجواب
من برخالف تصوراتش . کردی کار را نمنیسرسخت من ھرگز ااما مادر . من بھ تنگ آمدهیدور

 دیشا. ببخشدری دانستم کھ ممکن است مرا دی نبود ازدواج کرده بودم و مدشیی کھ مورد تایبا مرد
 . ببخشمھای زودنی توانستم او را بھ اینم من ھم

  
*** 

  
 یفقط مونده بود من در مورد شب شاعرانھ مون باھات حرف بزنم جلو: افتادنی پلکش چگوشھ

 ... شدسریچشم مادرت کھ اونم خداروشکر م
  

ھم خجالت زده بود ھم دست از . بودمدهی کرد آنقدر کھ از ادا در آوردن دامون خندی درد مشکمم
 . داشتی بر نمطنتیش
  

 تا حاال شلوار ی مامانم؟من کی جلوی لوس کرده بود خودتو،چرایی ماشاال کم رونقدریتو کھ ا:گفتم
 تو رو با دست شستم کھ امروز دفعھ دومم باشھ؟

  
 خواستم فکر نکنھ کھ دارم یم...رهی گیم...گھیکرمھ د!  دونمیچھ م:دی از خنده لرزشی ھاشانھ

 !زورگوام! بذار فکر کنم من خشنم!  کنمیدخترشو لوس م
  

 ... ھستمیبغلش مردونھ فروش...ھی مانتو فروشنجایا! نگھ دار:م اطراف نگاه کردی مغازه ھابھ
  

 ... برم تو کوچھ پس کوچھ ھادیبا...نجای استی پارک نیجا: ترمز زدیرو
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 ...یای تا تو بنمیمن برم چند تا مدل بب!  کنادهیمنو پ...باشھ:گفتم

  
 یبا ھم م... خوادی الت و لوتا؟نمنی وسط ای بری خوای ،می شلوغنیاالن تو ا: را تکان دادسرش

 ..میر
  

 ...باشھ: را تکان دادمسرم
  

 نشده ضیمر!  دامونیچقدر داغ: گرمش گذاشتمی را قفل کرد،دستم را در دستھانی درب ماشیوقت
 ...یباش

  
 ... داغمشھی ھمنھی ھمیبرا...میاما کال آدم ھات!ضمی مرشھیمن کھ ھم: نچ کردنچ

  
 ... براش مھمھزی چھیفقط ! اه اه! ی معنیب:  زدمشی پھلویتو
  
 ...ادی یچقدرم تو بدت م: گفتھی کنابا
  

 !ادهی تو روت ز؟چقدری گی میچ: شدمشرمزده
  

ھر ! اونم از من.ی خجالت بکشدینبا...ی دارییازھاین...ی داره؟خب تو ھم آدمیبیمگھ ع: شدیجد
 و خجالت و ای دونم حجب و حیبھ خاطر چھ م.زی خودت نریتو.ی بھم بگدی بایوقت دوست داشت

 ی وقت اتفاقھی کھ میری از ھم فاصلھ بگمیستی کھ نم،دوستی ازدواج کردگھیما د! زای چنجوریاز
 ...ھفتین
  

 ...ستی حرفا ننی ای جای شلوغنیحاال وسط ا...باشھ:گفتم
  

 ؟ی بپوشی خوای خوبھ؟منیا: را نشانم دادیدرنگی سفی و مانتوستادی ای مغازه انیتری وپشت
  

 یناسالمت. آمد رنگ شاد بپوشمی برش دار و چھار دکمھ بود،بدم نمیی بھ آن انداختم،مانتوینگاھ
 ...عروس بودم ھنوز

  
 . داشتندی مناسبمتی قشھی ھمی جمھورابانی خیھر چند کھ مانتوھا. مانتو مناسب بودمتیق
  

در آن .ط کردن فروشندگان دوره گرد بودمعاشق بسا. و ملس بودریھوا دلپذ. آمدی مدی عیبو
 کرد ی کھ مرا دلگرم میزی اسفند ماه،تنھا چی روزھانی آخری و در ھم برھمیازدحام و شلوغ

 کردن کھ عاشقانھ دوستش ی زندگیکنار کس. نمودی می مھم و ابدمی بود کھ برای تعلقاتنیھم
 غرق دی عی و در حال و ھوادنی بود و با او بھ گوشھ گوشھ شھر سرک کشزیھمھ چ میداشتم،برا

 و دیای بی زد کھ مبادا تند بادی تھ دلم وول وول مشھی ترس ھمکیاما . محض بودیشدن خوشبخت
 .ردی را از من بگی خوشبختنیا
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 یمن ھم صاحب مانتو.دی رنگ خری اسپرت بھاره و شلوار کتان نخودراھنی دست پکی دامون
 ی را دوست داشتم و چقدر ھم بھ من می بھاریچقدر رنگھا. رنگ شدمی صورتی و شالدیسف
 یدیبھ عنوان ع.می کالج عوض کردی نوی زھوار در رفتھ مان را با کفشھایھایھر دو کتان.آمد

 پس اندازم ماندهی کھ از باقیخودم ھم با سود پول.دی خردیکفش پاشنھ بلند سف  جفتکی میدامون برا
 می و سبزه کوچک ماش را بغل گرفتمیدی خرنی ھفت سلیوسا.دمی خرفیدر بانک داشتم،شلوار و ک

 .دی ارزی مزی بھ ھمھ چی خستگنیاما ا.میخستھ بود.می شدنیو سوار ماش
  
 

 حلقھ ی و گوجھ ھاازھایپ. و من املت درست کردم بھ روش خودممیدی بھ خانھ رسروقتی دشب
 . تخم مرغ شکستم و فلفل زدمشانیحلقھ شده را سرخ کردم و رو

  
 و در می و بھ تختخواب رفتمی را جا بھ جا کرددھایم،خریز آنکھ با اشتھا شاممان را خورد ابعد

 .میآغوش ھم گم شد
 

 ؟یحاملھ ا_ 
 
 
 ... اما امروز صبح حالت تھوع داشتم....فکر نکنم! نھ_
 
 
 ...مبارک باشھ! یخب حتما ھست_
 
 
 ...یبا زاو... کشھیانقدر طول م! دلت خوشھ ھا!  شھی تھوع کھ آدم حاملھ نمھیبا _
 
 
 ... شنوهی میکی! اریتورو خدا اسم اونو ن! سیھ_
 
 
 ! کھستی خونھ نی خواد بشنوه؟کسی میک_
 
 
 ...رهی گیمن لجم م...گھیخب حرفشو نزن د!  بابایا_
 
 
 ...چارهی ب؟اونی چیبرا_
 
 
و ازش ذھنت!  وجدانھی بند و بار و بی آدم مزخرف بھیاون !  ست؟زاوش؟غلط کردهچارهی بیک_

 خب؟...پاک کن
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  شده؟یزی سرش؟چی خوری حرص منقدریحاال تو چرا ا! باشھ! باشھ_
 
 
 ... بفھمھیزی وقت فرزاد چھی ترسم یم...نھ_
 
 

 ...دهیفھم: بغض داشتشیصدا
 
 

 ؟یچ:ستادی از حرکت باز اقلبم
 
 

 رابطھ کی نفر فابرھی دانشکده گفتھ من با ی از بچھ ھایکی: دفعھکی اش گرفت ھی گرانگار
 ... بودهکیرابطھ مم نزد...داشتم

 
 

  بوده؟ی؟کی گیتو رو خدا؟راست م: در قلبم فرو رفتیخنجر
 
 

 یایکثافتکار!  شمشک و لواسونمی رفتیھمون پسره کھ تو گروھمون بود با ھم م: ھق کردھق
 نوریا تو باغ و دی لولی ملی اومد، آخر شب مست و پاتی دختر مھیھر دفعھ با ...ستی نادشیخودش 
  آشغالنیکار منو ھم... داشتھکی دوست پسر فابرھی نیاونوقت برداشتھ بھ فرزاد گفتھ ا...و اونور

 ...یزی سر ھر چرهی گیپاچمو م!  انقدر سگھنیخراب کرده کھ االن ا
 
 

 د؟یخودش گفت؟پس چرا عقد کرد: زد،پس حدس دامون درست بودی تند تند مقلبم
 
 
 از ترس گھید...ی عروسکینزد...دهی گفت بعد از عقد فھمیم... دونمیچھ م:دی اش را باال کشینیب

 من با فرزاد دهیتا فھم!  شرکتھیایپسره از مشتر... روی بھم نزده عروسشی خانواده افاده ایآبرو
 ! رو آب پست فطرتختھیعقد کردم،پتھ مو ر

 
 

 آدم بھ درد نیر بھت گفتم اچقد... و اون نرونیچقدر بھت گفتم دنبال ا...یشاد...یشاد: بند آمدنفسم
 ... چقدر بھت گفتییزندا... خورهیتو نم
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 شبید... کھ ھستھینیھم...حاال کھ شده! ی خواد بھ من درس اخالق بدیتو نم: شدی جرشیصدا
گفتم با ھم ...انکار نکردم... دوست بودم،گفتمی گفت تو با زاوش بودیوقت! باھاش دعوا کردم

 ! م دست نزدهاما گفتم بھ...میمسافرت رفت
 
 
 ! نبودمی گفتی؟میچرا گفت! خاک تو سرت نکنن:دمی حرفش دوانی مبھ
 
 

بھش گفتم فابش بودم اما رابطھ ... شدی متری وحشینطوریا! تابلو بود!  بوددهیفھم... شدینم:گفت
 ...مینداشت

 
 
 باور کرد؟: گفتمی تندبھ
 
 

 باھام حرف گھیبعد از دعوا رفت تو اتاق خواب و د... دونمینم: انگار از تھ چاه در آمدشیصدا
 نھال؟... شمی موونھیدارم د...دیشبم پشتشو بھم کرد و خواب.نزد

 
 
 ...بگو... جونمیبگو شاد:دمینال
 
 

 ی کنھ می شھ اون پشتشو بھت می با دامون دعوات میتو وقت: کرد دوبارهی مھی گرداشت
 !  بگوره؟راستشوی گی ده؟ازت فاصلھ میخوابھ؟محلت نم

 
 

چھ داشتم .زدی بھ او بدھم کھ حسرت نخورد و در خودش فرو نری دانستم چھ جوابینم. بودمدرمانده
 کھ ینی سوزاندم تا حالش بدتر از ای او را از درون ممی از خوشبختفی با تعردیم؟بایکھ بھ او بگو

 . سختیلیخ. سخت بودمیبرا. توانستمینم.ھست بشود؟من دلش را نداشتم
 
 

ھر . بودی آشتی براشقدمی شد،خودش پیدامون ھر وقت از من ناراحت م: بودیگری دزی چقتیحق
 اگر ی حتدی بوسی کرد و مرا می را نوازش ممیم،موھایدی خوابی کنار ھم میبار ھم کھ با دلخور

 . کردمی میمن اشتباه کرده بودم و بھ او زبان دراز
 
 

با من قھر ! زورگو و خودخواه! ننیمردا ھمھ ھم...ھینطوریم ھماون...آره: دھانم را قورت دادماب
 ... ره سر کاری ذاره می میصبحم بدون خداحافظ... دهیمحلم نم... خوابھی مرهی گی کنھ و میم
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 ... کرباسنھیھمھ سر و تھ ! مرده شورشونو ببره: باال آمدنفسش
 
 

 تو نی بب؟بروی از داروخانھ تست بخری ریچرا نم:دمی آنکھ جو را عوض کرده باشم پرسیبرا
 ! نھای ی باالخره حاملھ ای ماه و خرده اھی نیا

 
 

بچھ !  شدی دفعھ قبل چادتھی... و افسرده بشمستمی ننمیبب... ترسم برم بخرمیم: گرفتھ بودشیصدا
 ... بودستیک...نبود

 
 

 ارم؟ی برات بخرم بی خوای داره؟میاون بھ االن چھ ربط! باشھ:گفتم
 
 

 . را ندارمشی دانستم روی چند کھ من تا بھ حال از آن کارھا نکرده بودم و مھر
 
 

 ؟ی نداریکار... دمیبھت خبر م... رم داروخانھیخودم امروز م! نھ:گفت
 
 

 ...زود بخر بھم خبر بده...برو! نھ:گفتم
 
 

دل . بود و درماندهریچقدر اس! طفلک. امیی دختر داچارهیب. را کھ گذاشتم،فکرم مشغول شدیگوش
شنبھ صبح . بودمجی شده بودند و من ھنوز گفی پشت سر ھم ردکی بھ کیاتفاقات . دلم نبودیتو

 .حاج رضا عمل داشت و من اضطراب داشتم
 
 
  خونھ؟ی آی می؟کیخوب: ارام شومی دامون تماس گرفتم تا با حرف زدم با او کملی موبابا
 
 

 یلیوگرنھ تعط. کنمفی رددی کارا رو قبل عدیبا...امی بری ددیشا... شلوغھ امروزیلیسرم خ: گفتآرام
 ... شرکتامی پا شم بدیھم با

 
 

 م؟ی کجا بردیع! ایزود ب...باشھ:گفتم
 
 

 ؟ی آیم...زدی برمت یم:دیخند
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 ... شمی مکی کوچامیکجا ب...ستیآخھ پدرت با من خوب ن!  دونمینم:گفتم

 
 

 ... ندارنی کھ باھات مشکلھیبق... کنمیاونو درستش م:گفت
 
 

 !  شد؟بجنبی پالتا چنیرادمان؟پس ا: مخاطبش قرار دادمی از آنطرف سیکس
 ...  شام خوشمزه درست کن برامھی...مواظب باش...ادهیمن کارم ز...گھیبرو د:دی را بوسیگوش

 
 
سرم را .رو بھ تراس دلباز اتاق خوابمان نشستم. نداشتمیادیکار ز. و از جا بلند شدمدمی کشیآھ

 رهی داشت،خدی کھ نشستھ بودم دیی خانھ رو بھ رو کھ از ھمانجااطی گذاشتم و بھ حشی آرازی میرو
 ھچھ خوب کھ من خان. دادی و بھار می تازگی بوزی اسفند ماه بود و ھمھ چی روزھانیآخر.شدم
 آن ی قبل از آنکھ مادرم با حاج رضا ازدواج کند تمام در و پنجره ھاشی سال پنیھم. نداشتمیتکان

پول کارگر ھم . آمدی بدش میفیمادر از کث.می کردزی و تممیدی را با ھم سابیمیانھ قدخ
 کسالیچھ زود .دی عی برامی کردی مزی و خانھ را تممی شدی دست بھ کار مدیخودمان با.مینداشت

 نیانگار ھم. و مخالفت بھ خانھ بخت رفتمی سنگ اندازی با کلرمنتظرهی و من ناباورانھ و غذشتگ
 و من از می زدی و حرف ممی نشستھ بودیی خانھ دای و آن دوست خائنش توی بود کھ با شادروزید

 ار با زاوش قردی القی بود کھ شادروزی دونیھم. بودمیارتباط با جنس مخالف واھمھ داشتم و فرار
 . گذاشت و ھر ھفتھ مسافرت بودیم
 
  

 اوردی را باچھیکھ مدارک خانھ در آنی بود کھ دامون آمد خانھ حاج رضا براروزی دنی ھمانگار
 ادی را بھ یروز.  شودکمی خواھد نزدی کرد و گفت کھ مادهیآن شب مرا از آژانس پ. محضریبرا

  بود آنکیچقدر نزد. کولرری تعمی ما شد و رفت باال براھمانیآوردم کھ بھ تعارف مادر ناھار م
 مرا یی پروای و بطنتی شی کھ از رویھمان حس بچھ گانھ ا. پشت بامی روی تابستانیبای زحس

 کھ بوسھ اش را ناتمام یھمان حس. خواھمشی پشت بام کشاند تا بھ او بفھمانم من ھم میبھ رو
 شد و نیاما نھ اول! نی است و آخرنی کردم اولی کھ فکر میھمان بوسھ ا.ختیگذاشت و از من گر

 ! نیرنھ آخ
 
 

...  و من و دامونیزییآن بعدازظھر پا.و خاطره ،طراوتیپر از شور، سرمست... بودیی روزھاچھ
 کھ تب کرد و من یشب.زدی کردم با رفتنم بھ رشی کھ من غافلگی ای آبان ماھنیھمان غروب دلنش

 دانی می توی زننھی و آن دستھ سی و نخل گردانزدیروز عاشورا و . ابرھا بودمی رویاز خوش
 ...چخماق ریام
 
  

 را در دست گرفت و کنار گوشم زمزمھ می دستھایوقت.ی در پارک طالقانیزیی صبح سرد پاآن
 ؟ی کنیبا من ازدواج م:کرد
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 ی داشتنش روزدی نگاه کردم کھ شایبھ رژلب قرمز. نشستمی لبھای پھن روی لبخندناخودآگاه
 بودم و آرامش دهی خواستم رسیچھ خوب کھ حاال بھ آنچھ کھ م. زن شدنی بود برامی آرزویمنتھ

 ... کردمیرا مزه مزه م
  
 
 

 الو؟:  زنگ تلفن مرا از جا پراندی افکارم غرق بودم کھ صدادر
 
  

 ...حاملھ م...من ...نھال! مثبتھ: بودفی ضعی شادیصدا
 
  

 .شی اش شکست در گلوھی گربعد
 
  

 ...فدات بشم...یمبارک باشھ مامان... قربونت برمیالھ: در چشمانم جمع شداشک
 
  

 ...دو ھفتھ از موعد عادت ماھانھ م گذشتھ بود...اما مطمئن نبودم... دونستم ھستمیم: گفت
  
 
 

 خواست ی خوشحال بودم کھ دلم مشیآنقدر برا. خواست ھمانجا بود تا در آغوشش بکشمی مدلم
 شد و سر ذوق ی خبر خوشحال منیفرزاد حتما با ا. و بروم در خانھ اشرمی بگی تاکسھیھمان ثان

 . داشتی بر متیست از دعوا و اذ آمد و دیم
  
 
 

 فرزاد دنبال بچھ نیفقط دعا کن ا:د،گفتیخبر را کھ شن. را شکر کردم و با دامون تماس گرفتمخدا
 ...وگرنھ!  دختر بردارهنی دست از سر اگھیباشھ و د

  
 
 

ود  شوھرش را بھ مقصودش رسانده بی بود کھ شادنیمھم ا... کردمی فکر نمزھای چنی من بھ ااما
 . گشتی کم کم آرامش بھ خانھ اش باز مگریو د
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 یم... شنوهی دونستم خدا حرفامو میم: ھق ھقش بلند شدی کھ گفتم،از خوشحالیی زندابھ
 ! خدایا...دونستم

 
  

چھ بچھ خوش . کردی منی دختر را تضمنی ای بود، سند خوشبختی کھ در شکم شادینی جندیشا
 . خودشی بود برایزی عزامدهین. بودیشانس و خوش خبر

  
 

  چھل و سھفصل
  
 
 
 
 

 ؟ی خوای مییچا: باز کردمی اتاقش را با تقھ ادرب
 
  

 !نھ: در ھم بودشیاخمھا
 
  

 ...حاال...ی خوای مییچا! ی خستھ ایتو کھ گفت: گفتمدلخور
 
  

 ...زی خودت بریبرا... کشھی نملمیاالن اصال م! گفتم کھ:دی را برحرفم
 
  

چرا : نقشھ ساختمان بودھی چند خط در ھم برھم شبی توستادم،سرشیرش ا سی رفتم و باالجلو
  کار کنم؟ی االن چ؟منی کنی مینطوریا
  
 
 

 !یحاال خود دان...ی گفتم دوست ندارم بریدیاز من پرس!  کار کنمی چی چیعنی: کردنگاھم
 ...گناه داره...مادرم تنھاست:با التماس گفتم 
 
  

  محضر اشک تو رو در آورد و رفت؟؟اومدیتو گناه نداشت:دیغر
 
  

  کار کنم؟یچ...بھم رو انداختھ: شانھ اشی شدم روخم
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  رفتھ کاراش؟ادتی...بکنھ: کردکی کلزشی می موس روبا
 
  

 !گھیبذار د...ی نبودینطوریدامون؟تو کھ ا:دمی کششی موھاانی مدست
 
  

از من توقع ...امی یمنم نم! مالقات یاما فقط برا! ستی نیحرف...باشھ برو: از جا بلند شدکالفھ
 .! پدرمی شاکدنی دامی بینداشتھ باش

 
  

 ...گفتم بذار من برم! ایمن کھ نگفتم ب...ایخب ن:گفتم
 
  

 یمن شرکتم نم...عمل کھ تموم شد برگرد! مادرت توئھ... ندارهیبیع...برو: غم داشتشیچشمھا
 ... خونھای از ھمونجا بریآژانس بگ... دنبالتامیتونم ب

  
 
 

باز ناخن ...نپر بھ سر و گردنم:دیخودش را عقب کش. طرفشدمیو بعد پر! قربونت برم: زدملبخند
 ....حوصلھ حرف مفت ھمکارامو ندارم...رهی من آبروم می کشیم
 
  
 . رفترونی از در بی بعد عصبانو
 
  

 و الی خی شد کھ بینم.باالخره او ھم حق داشت عکس العمل نشان دھد!  شدم اما نھ آنقدرناراحت
 . خواھد بکنی دلت می ھر کاردی عار بگویب
  
 
 
 دانستم چطور از ی دانستم و می سقف رگ خوابش را مکی ری با او زی چند وقت زندگنی ایتو

 .دلش در آورم
 
  

چون .دمی ترسی ممارستانیاز ب.دلشوره و دلھره داشتم. شدمداری شنبھ خروسخوان از خواب بصبح
 ی شادیوقت. کنمھی خواستم گری مجھتی و بخودیب.پدرم. را ھمانجا از دست داده بودمزمی عزکباری

صبحانھ اش را آماده .دامون ھنوز در خواب بود. بودمدهی ترسنقدریعمل داشت ھم من ھم
مادر گفتھ بود راس ھشت . بھ ھفت صبح مانده بودیاندک. و بھ ساعت نگاه کردمدمی پوشسلبا.کردم

 زود تمام یلی ست و خی موضعیھوشیب. شودی موی برند اتاق عمل و آنژیصبح رضا را م
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 و پچ پچ دمشی صورتش خم شدم و بوسیرو.ستادمی سر دامون کھ در خواب بود ایباال.است
 ... رفتمنم...صبحانھ ت آماده ست:کردم

  
 
 

 ؟ی ری می موقع صبح کجا دارنیا:خواب آلودش را باز کرد ی خورد و چشمھایتکان
 
  

 ... بھت گفتم کھشبید... کننیمامان گفتھ ساعت ھشت صبح عملش م:گفتم
  
 
 

 .دی را مالشیو بعد چشمھا...  برمت ی مستایوا: شدزی خمی نشی جادر
 
 

 !تو بخواب... رم خودمیم:گفتم
 
  
 ...ی آژانس برنی موقع صبح با ماشنیالزم نکرده ا... برمتیاالن م: لجاجت گفتبا
  
 
 
 لقمھ صبحانھ اش را خورد،ساعت یوقت. مبل سالن بھ انتظار نشستم تا حاضر شودی ناچار روبھ

 ...میبر: را در دست گرفتچشی بود،سوئمیھفت و ن
 
  

 ... ترسمی میلیمن خ...دامون : شدشتری بم،اضطرابمیدی کھ رسمارستانی درب بمقابل
 
  

 ؟ی چیترس برا!  کھستی نیزیچ: را فشرددستم
 
  

 !براش دعا کن...می جورھی!  دونمینم: را گرفتمشیبازو
 
  

 . شدرهی خرونیبھ منظره ب. نگفتیزی و چدی کشیقی عمنفس
 
  

 !براش دعا کن...ببخشش:گفتم
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 !  شدریبرو د...نمیتا بب: را تکان دادسرش

 
 
 . بعد صورتم را نوازش کردو
 
  

 اش دست یگوش. حاج رضا زنگ زدملی کھ رد شدم،بھ موبامارستانی بکی بزرگ و شی الباز
 .آسانسور سوار شو بزن طبقھ دو... دوی بخش جراحایب: لرزان گفتییمادر با صدا.مادر بود

 
  

 ...مامان...اومدم: حبس شدنفسم
 
  

 شانیھاینی بودند و بدهی پوشاهی سیزن مسن و زن جوان.دی لرزی آسانسور می دکمھ ھای رودستم
 را مرتب کردم تا حواسم را از حال منقلب آن می شالم بردم و موھاریدست ز.دیقلبم لرز.سرخ بود

 .دو پرت کنم
  
 
 

 مادر در قاب دهی پرتاب شدم،چھره تکی جراحی آسانسور کھ باز شد و من بھ بخش دودرب
 ...سالم:چشمانم نشست

 
  

 ...بردنش:ند شد و بھ طرفم آمد رنگ بلی کاناپھ بزرگ قھوه ای رواز
  
 
 

 عمل ھی؟ی نگراننقدریچرا ا! مامان:شانھ اش را فشار دادم.دی من چکی دستھای روی اشکقطره
 ؟ی کنی مینطوریچرا ا...ساده ست

 
  

 ھایلیخ. انتظار بودی،راھرویآنجا پشت در سالن جراح. کاناپھ نشاندمی را گرفتم و او را رودستش
 . و در انتظار بودندرندی کھ در اتاق عمل بود،خبر بگمارشانیآمده بودند تا از ب

 
  

 بھ نظر فی شکننده و ضعیکنارش کھ نشستم،مانند توده ا. بار دلم بھ حال مادرم سوختنی اولیبرا
 . خودش را ببازد و بشکندعی تواند آنقدر سری دانستم او ھم مینم. آمدیم
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منم استرس ! نکنتیانقدر خودتو اذ...ادی مشھیموم ماالن ت:گفتم.سرد بود. را در دست گرفتمدستش
 ...گرفتم

  
 
!  نامم کرد؟بھی فھمیم.. رو بھ نامم کردزشیقبل از رفتن،ھمھ چ: اشکبار نگاھم کردی چشمانبا

 ...انگار کھ سفر آخرتش باشھ
  

 چرا؟:می افتاد بھ جان پاھافی خفیلرزش
  

 ... بود کھدهیخواب د... بوددهی خواب دشیدو ماه پ: ھق کردھق
  

 ؟؟؟یکھ چ: دادمتکانش
  
 ...ھیکھ رفتن: اشکش را گرفتیدی دستمال سفبا
  

 نکرده ی رفت اتاق عمل قراره خدای مادر من؟ھر کیھنوز دست بر نداشت! دی بافیچقدر منف:گفتم
  شما؟دی ھستینطوری بشھ؟چرا اشیزیچ
  

 فھمھ کھ رضا چھ ی کس نمچیھ... دونھی کس نمچیھ!  خدایا!  خدایا:دی را مالشی پایرو
 ...رمی می روز بخواد نباشھ من مھیاگھ ...ھیچھ جواھر...ھیگوھر

  
 بردنش یک...ی ترسونی آدمو مینطوریا!  حرف مردن تورو خدآنقدریا: دھانم را قورت دادمآب
 تو؟

  
 ... شھی می ساعتھی: داد عقبھیتک

  
 شدند و در ی و برانکارد وارد بخش مھای و پرستارھا با چرخ دستارانیبھ. ساعت ده نشده بودھنوز

 با لباس سبز بھ جلو ی توسط مردلی ری کھ روی بزرگی از سطلھایکی یرو.رفت و آمد بودند
 مدلم بھ ھ. اش پر از خون بودوارهید.نگاھش کردم...یمارستانی بی شد،نوشتھ بود زبالھ ھایرانده م

 ! بر خدااه؟پنیچ"  آن بود؟مثالی بدن آدمھا توی اعضایعنی.دیچیپ
  

 نی زمری بھ آن زنی سقط جنی برای افتادم کھ با شادی روزادی. بودختھی الکل و خونابھ بھم آمیبو
 .می رفتھ بودفینمور و کث

  
 ی آرامم مشھی ھمشیصدا. را در آوردم و شماره دامون را گرفتملمی موبای را رھا کردم ، گوشنفسم
 .نیی بھ طبقھ پای منتھی راھرویرفتم تو.کرد

  
 ؟یالو ؟خوب_
  
 ! سالم دختر لوس باباکیعل_
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 !از ترس بھ خدا...رمی میدارم م_
  
 !گھی دشھی گھ و از جا پا می اوخ مھی... زننی آمپولش مھی؟ی چیبرا_
  
 !ستی نیاالن وقت شوخ_
  
 !ی خودت سوژه بتراشی برای دوست دارنکھیتو ھم مثل ا! گھی دن؟بسھی انقدر شلوغش کردھیچ_
  
 ... بره عمل ھمھ اموالشو بھ نام مامان کردهنکھی گھ قبل از ایآخھ م_
  
 ھ؟ی نگرانلیچھ دل!  کشورو بھ نامش بکنھھیدوست داره ...زنشھ! خب بکنھ_
  
 ... دونمینم_
  
 ی بی نقشھ ھانی حواسمو از ای زنیزنگ م!  سرکار خانومختھی خروار کار سرم رھیمن _

 ... زنم بھشونی تمرکز کنم دوباره گند مامیتا ب! ی کنیصاحاب پرت م
  
 ... زنمی زنگ نمگھیبرو بھ کارت برس د_
  
 ... مواظب خودت باش_
  

  بود؟ی نگرانی گفت چھ جایراست م. آرام شده بودمی قطع مکالمھ را کھ فشار دادم،کمدکمھ
  

نخورد و . آب بردمیوانی از آب سرد کن،لشیبرا.دی رسی بھ نظر منی ھنوز گرفتھ و غمگمادر
 دانم چقدر از صحبتم با دامون گذشتھ بود کھ ینم.چشمانم را خواب گرفتھ بود. را پس زدوانیل

ھمراه :دی سرک کشرونی بھ بی عصبی را باز کرد و با حالتی دو لنگھ درب بخش جراحیپرستار
 ؟یاد اعتمیآقا
  

 بلھ؟:دی از جا پرمادر
  

 ...دیاری بفیتشر:با سر اشاره زد. بھ تپش افتادقلبم
  

  شده؟یچ:می و مادر بھ طرف درب ھجوم بردمن
  

 د؟یشما خانومشون ھست:دی پرسپرستار
  

 ...بلھ...بلھ: مادر جواب دادمی جاد،بھی پری مرونی داشت از حنجره ام بقلبم
  

  شما بودن؟ضیمر: بھ صورت داشت،جلو آمدی قدب بلند کھ کاله و ماسک سبزیمرد
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 ؟... چھ؟مگریعنیبودن؟

  
 مرده؟: مادر در ھم شدافھیق
  

 ...متاسفم...ی داخلیزیخونر...رگ پاره شد: سر تکان داددکتر
  

 شیپ" معموال...اتفاق بود:دی کشنیی و ماسکش را پاستادی پشت سر دکتر ایگری جوان دمرد
 ...انگار... دفعھنیاما ا...ادینم
  
قلبم از حرکت . گفتندی کھ دورمان کردند،چھ میارانی کھ پرستاران و بھدمینشن. کر شدمگرید

 و بھ دنبال من نی زمینشستم رو.دی لرزمیپاھا. شدی دلم خالیتو.دمی دیانگار خواب م.ستادیبازا
 . دوی و سخت بخش جراحاهی سی سنگھایمادر از پشت محکم پرتاب شد رو

  
حاج رضا ...دامون ...!دامون: بزنملیدای ری بکشم و رورونی بفمی را از کی توانستم گوشفقط

 ...رفت
  

 ...ی وایا... منی وایا: گذشت،گفتی کھ چون قرنھیبعد از چند ثان... آمدی دامون نمیصدا
  

 ھم در ی ما شده بود،بھ ھمان راحتی کھ وارد زندگی بھ ھمان راحتی بھاری رضا در روزحاج
 ھمانی مشھی ھمی قلب او را برایوی عمل کوچک آنژکی... ما رفتی از زندگی زمستانیظھر

 ی مدای مصداق پنجای خود خبر ندارد،ھمی کس از فرداچی ضرب المثل کھ ھنی ادیشا.خاک کرد
 اتاق عمل ی من و مادرم را متحول کند و بعد برود تویفقط آمده بود کھ زندگ  حاج رضادیشا.کرد

 یعشق.میچشھر چھ کھ بود وجودش موجب شد من و مادرم مزه عشق را ب. کندی خداحافظایو از دن
 از جنس می دانستی کھ نمیعشق. گم شده بودمانی فردای دونفره و و بی زندگیھایکھ در روزمرگ

 حس را بھ نیاو آمد و ناخواستھ ا! وجود داردمی دانستی نممشیتا نداشت.مشی و بلد نبودستیچ
 . آرام گرفتشی کرد و بعد در خانھ ابدقی ما تزریھایزنانگ

 ...  منی اما عاشقدی طول نکشترشی بی مادر چند ماھیعاشق 
 
 

 کرده بودند کھ قیآنقدر بھ او آرام بخش تزر. بودی وحشتناک و وصف ناشدنتی مادرم بھ غاحال
 کرد ی نمھیگر. نمودی ماری ھوشمھی بود و نخودی ساعات شبانھ روز و مراسم از خود بشتریدر ب

 ری حاج رضا را زی رفت و اتاق خواب و لباسھای خانھ اش راه می جای در جاوانگانیتنھا مانند د
تمام . سرگردانیشده بود چون روح.دی خوابیشب تا صبح و صبح تا شب نم. کردی رو مو

 سابقمان،محمدرضا ھی خانم ،ھمساالی و سوم را دوستش پاکزاد ،شوھر لی مراسم خاکسپاریکارھا
 با اتوبوس و رستوران ی ھماھنگ وییرای ھم عھده دار پذیشوھر من و شاد. انجام دادندییو دا
 ی مرتبط بودند،برای کردند و بھ نوعی کھ با او کار میھمھ کسان.مسجد بودند  سر خاک ویبرا

 خانم و ریرادمان ھم بھ ھمراه من. شدی مم،شلوغی گرفتیھر بار کھ مراسم م.مراسم ختمش آمدند
من ھم .لی کرد و لج کرد با فامی توزنھی نبود کھ بشود بھ خاطرش کیزیمرگ چ. آمدشیدخترھا

 نی وقت دوباره از حال نرود و زمکی و فقط بھ دنبال مادر بودم تا دمی فھمیحال خود را نم
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 بود و اری بود کھ بدویاز آن زنان باردار. شدیحالش بد م. مراسمی برادیای نتوانست بیشاد.نخورد
 . عطر گل سرخی زد،حتی حال او را بھم مزیھمھ چ

  
 

 فقط دی کھ شای سرنوشترانیح. سرنوشتشرانیح. مانده بودرانیح.مبھوت بود. کردی نمھی گرمادر
 ی مینھ حرف. بودیی تا ابد تنھاشی باقادی خوش بھ او نشان داده بود و بھ اختمال زی رویچندصباح

 کمد...اتاقش را.دی کشیفقط بو م... رفتیفقط راه م. آوردی مادی بھ یزیزد جز دو سھ جملھ نھ چ
 ... شوھرش رایلباسھا

  
 
 چھ میدی کھ نفھممیآنقدر خستھ بود. شروع شدی آن سال با مراسم شب ھفت حاج رضا اعتماددیع

 و ی گفت تازه عروسیم. نگذاشتیی اما زندانمی بچنی خواستم ھفت سینم. شدلیموقع سال تحو
 رفت یبار مھر .ختی ری در مراسم حاج رضا اشک مھیراض.شگون ندارد.ینی بچنی ھفت سدیبا

 و با نوحھ دی کشی صورتش می نشست و چادرش را روی مسجد میھایصندل  آخرفی ردیرو
 باعث شده ی با او ازدواج نکرده بود و بھ نوعنکھی دانم البد از اینم. کردی مھی واعظ مویروحان

 ھم بعد از فوت شوھرش دیشا. بخورد،عذاب وجدان داشتی ضربھ روحیبود در عنفوان جوان
 .دی لرزی جھت میب یمیشکننده شده بود و با ھر نس

  
 

 قرمز بود و شی چشمھام،ی سر خاک رفتی،وقتیبعد از مراسم شب ھفت حاج. متفکر بودرادمان
 نی اولی و او دستم را در دستانش گرفت براستادمی کنارش ای را وقتنیا.دی لرزی مشیشانھ ھا

  رفت؟ی چطوری؟حاجی دخترم؟تو بودیخوب:د،گفتیھ را د کمیاشکھا. بار،حس کردم
  
 

 ...  راحتیلیخ...پدر جان... راحتیلیخ: اش را فشردمدهی را پاک کردم و دست چروکاشکم
 

مرد ...امرزدشیاما خدا ب... با من خوب تا نکردای آخرنیا...خوش بھ سعادتش:دی لرزشی ھاشانھ
 ... نبودیبد
  

 ...دشیشما ببخش: ھق کردمھق
  

حاللش : برداشت،چشمانش سرخ شده بود،گفتشی را کھ از پشت پلکھاانگشتانش
 ...سر خاکش حاللش کردم... بھشت زھرانی ھمیتو...نجایھم...کردم

  
 از خاک فرو ی تلی آن توی کھ باالیاھی قبر و پالکارد سی روسی دوختم بھ خاک تازه و خچشم

 دستھ گل و تاج ی شد رودهیبعد نگاھم کش. ٩٣د  اسفن٢٣وفات .یمقبره حاج رضا اعتماد: رفتھ بود
حاج رضا !  منیخدا... پرپر شدهی محمددی سفی و گلھاھایداوود. خاک افتاده بودی کھ رویگل
 ! شدی بود؟باورم نمدهی خوابانجیا
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 ؟ی کردھیباز تو گر: را گرفتمی از پشت شانھ ھادامون
  
!  شھینم... نکنمھی تونم گرینم: نبودشی و جا شدی اما نمندازمی خواستم خودم را در آغوشش بیم

 مامان خوبھ؟...بغض دارم آخھ
  
 

 نکنھ حالش بد ھیاگھ گر...ستیحالش خوب ن. نشستھی صندلی روتیی زنداشیپ: را تکان دادسرش
 !  شھ ھایم
 
نھال : سفت گرفتشی گلوری قبرھا قدم گذاشت و جلو آمد،چادرش را با دو انگشت زی خانم روریمن

 !  شھ ھای نمینطوریا... کنھ اقلکمھی کم با مادرت حرف بزن گرھیجان؟برو 
 

 نرگس خانوم؟نرگس خانوم؟: سر مادرمی باالدی آرا آرام خزدل
  

  شده؟رضا رفتھ؟یچ: شد بھ اورهی مات خی با چشمانمادر
  

داغون !  نھالرهی گی مونھ غم باد می نکنھ تو دلش مھیگر: ارا مستاصل بھ من نگاه کرددل
 ... بکنشی کارھی...شھیم
  
 

 مامان؟مامان؟: کف گورستان نشستمی سنگھای رومقابلش
  

 نشی کرد نفررونتی خونھ ب؟ازی کو؟ازش ناراحت؟رضای گی می چگھی دھ؟تویچ: کردنگاھم
 ؟ی نداشت؟دوستشیکرد

  
 ! نگوینطوریا! نھ! نھ مامان:می دوباره آمد سراغ چھارراه گلوبغض

  
 رضا کجاست؟...رهیبم...رهی بمی خواستیتو م! یتو اندازه من دوستش نداشت...چرا: تلخدیخند

  
  بود؟خواب بود؟ی غسالخونھ؟چھ شکلش؟تویدیتو د: بھ دامون زل زدبعد

  
 ... بوددهیانگار درد نکش...  آروم رفتھ بودیلیخ...مادر جان..م..م: انداختنیی سرش را پادامون

  
 زیبر...ی سبک شزی دو قطره اشک برھی! نرگس خانوم جون: مادر را فشردیا خانم شانھ ھریمن
 . شدرهی بھ من خیبعد با نگران...  خانومرونی بزیبر...رونیب
  

 را شیزانوھا. قبرھایرو. نشستمنی زمیرو. افتادمھی کھ داشت بھ گری سختطی حال مادر و شرااز
 ... کنھیگر! تو رو بھ روح بابا...مامان! مامان!  کنھیتو رو خدا گر...مامان: تکان دادم
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گفت بدون ...ادی برام اشک از چشمات بستمی نیگفت راض!  نکنھیرضا گفت من رفتم گر:دیخند
 ی چقدر من می فھمی م؟توی فھمیم:بعد براق شد بھ من ...  ھم دوست دارمایاون دن

 !برو! پاشو !بلند شو برو!  فھمھی کس نمچیھ! ؟نھی فھمیخواستمش؟م
  

 و ستیاندازه ب!  نفھمی عمر بھم گفتھی...ی فھمیفقط تو م!  فھممینم! نھ: ام شدت گرفتھیگر
 گم ی کھ من میھر چ! یستیبلد ن! ی تو بچھ ای و گفتیچھارسال منو تو خونھ نگھ داشت

 ...ستی نتیحال...درستھ
  

قرار ! سیھ...ستی ننجای حرفا انی ایجا: زانو زد و صورتم را بھ طرف خودش برگردانددامون
 نھال؟...تونیچھ خبر بوده تو زندگ"  ھمھ بفھمن قبالستین
  

 . ماندییفقط زندا. با دست اشاره کرد کھ ھمھ بروند از کنارمانبعد
  

 یھ: شده بودشانیدای پکبارهی ھمھ حرف و گلھ از کجا بھ نی ادمی فھمی را چنگ زدم،نمچادرش
بھم سخت !  نرونوری ایھ!  نرونوری ایھ!  بپوشونیھ! و نکن کارو بکن اون کارنی ایگفت

منو ... شھی نمدای لنگھ رضا برات پگھید.... الزمھی گفتیشوھر کرد... نفس بکشمینذاشت...یگرفت
خونھ ...یدوباره جدام کرد... شدمکیکوچ!  تو خونھ تیبعد بھ زور منو برد...ی رفتیاشتتنھا گذ

 رو یکی یوقت...ی شوھرم بدی خواستیبھ زور م! با عشقتی کھ راحت باشیبرام گرفت
 برام ی کارچیھ! یومدی نمیعروس...ی دلت خواست بارم کردیھر چ...یخواستم،بھم تھمت زد

 !  فھممی نمی گیحاالم کھ م...یگم بود...یدور بود..اشتم داجی بھت احتیوقت...ینکرد
 

 یآخھ تو چقدر خودخواھ! یواھچقدر خودخ: خرد شدمی گلوی تومی زدم و صداادی فربعد
 ی گفت؟چرایچرا بھم انگ چسبوند... فھممیاما اندازه خودم کھ م... اندازه تو نفھممدیمن شا...مامان

  دختر نبودم؟چرا؟؟؟یبا دامون بودم؟چرا گفت
  

رنگش ...ببرش...نذار حرف بزنھ... بچھ از دست رفتنیا!آقا دامون تو رو خدا:دی لرزی مییزندا
 ...واریشده مثل گچ د

  
 

 حال شده ی زده بودم کھ بادیآنقدر فر. اش چسباندنھی بھ زور از جا بلندم کرد و سرم را بھ سدامون
  شد؟نھال؟یچ... خدا مرگم بدهیوا:دندی خانم و دل آرا جلو دوریمن... خوردمیبودم و تلو تلو م

  
  چرا؟دال؟یواستاد!  بابااری آب قند بوانی لھی: بوددهی نفس بردامون

  
 . زده بودخیبدنم . خاکی خم شدند و نشستم رومیزانوھا

  
ھمھ .بھ اطراف اتاق کوچک نگاه کردم. بودمدهی آشنا دراز کشی تختی را کھ باز کردم،رومیچشمھا

 ی ھمان اتاقنجایا: آوردمادیالخره بھ  بھ ذھنم فشار آوردم و بای بودم؟کمنجای ایمن ک. آشنا بودزیچ
را کنار زدم  پتو.خانھ حاج رضا بود. کرده بودم ی چند ماه را در آن زندگلمی رغم میبود کھ من عل

 دامون؟:صدا زدم.دی رسی بھ گوش مرونی گنگ از بی ھمھمھ ایصدا.و نشستم
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 ؟یاستراحت کرد:یکی تاری تودیجانم؟ سرک کش:انگار پشت درب منتظر بود 
  
 

 ... خستھ میلیخ... پرهیخوابم م! نکن: چراغ را روشن کند کھ گفتمخواست
  

 ...ی نخوردیزی ظھر تا حاال چ؟ازیستیگرسنھ ن:دی باز گذاشت و درون اتاق خزمھی درب را نیال
  

 ؟کجاست؟...مامانم:دمیپرس
  

تو ...ھ ھنوز کنی مھیداره گر: نشست و بھ جلو خم شدشی آرازی می صندلی و رودی کشیقی عمنفس
 ...اتاق خودشھ

  
  کرد؟ھی گر؟باالخرهیجد: آنقدر خوشحال نشده بودمی کسھی بھ حال از گرتا
  

 ...ادی یبندم نم...آره: را تکان دادسرش
  

 ؟ی خوایم... خونھمی تو رم آوردیغذا...میرفت: سرش را تکان دادد؟یرستوران رفت:گفتم
  

 ... رهیدلم ضعف م...آره: دفعھ گرسنھ ام شده بودکی: تکان دادمسر
  

 ؟ی خواینوشابھ ھم م: جا بلند شداز
  

 ...اوھوم: زدملبخند
  

نوکر بابات غالم ! ایب: بھ دست بازگشت و با آرنجش چراغ را روشن کردینی بعد سقھی دقچند
 ؟ی ناز کننقدری ای خواستی میمن نبودم واسھ ک!اهیس
  
 

 ... خرابش نکنگھید:دمیخند.  چشمانم را زدنور
  

 از ی چگھید! راقیآماده بھ ! یی آقانیبھ ا! ی خوبنی گم؟شوھر بھ ای مگھ دروغ میلیخداوک:گفت
 ؟ی خوایخدا م

  
 !فقط تو رو! یچیھ: بھ دھان گذاشتمی القمھ

  
  باشھ تاج السلطنھ خانم؟یشیفرما! ستیرو کھ ن: زدلبخند

  
 ! مرخص! گھینھ د: را بھ طرف درب نشانھ رفتم و با دھان پر گفتمدستم

 
 ! بگوگھی بار دھی:ستادی سرم ای گرفت و درب اتاق را چفت کرد و بھ طرفم آمد و بااللجش
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 !برو! یمرخص:گفتم

  
 شی دستھانی ھمی کار را نکند،برانی کردم کھ ای دانست از قلقلک متنفرم و ھربار التماسش میم

 ی کھ بھ زور سعیی کردم نتوانستم از دستش فرار کنم با صدایھر کار. قفل کردمیپھلوھا یرا رو
 ...غلط کردم! تورو خدا! نھ: کردم آھستھ باشد گفتمیم
  
 

 ! من تو اتاقمدنیاالن ھمھ فھم:دی را بالفاصلھ عقب کشخودش
  
 

  نھال؟ی شده؟بھتریچ: درب اتاق را باز کردھی راضنی حنی ھمدر
  

 ...یمرس...بھترم: انداختمنیی زده سرم را پاخجالت
  

 ...کرکر خنده شون تا اونور خونھ اومد...معلومھ کھ بھتره: از پشت سرش آمدھی مرضیصدا
  

  تا آنطرف خانھ برود؟شی بودم کھ صدادهی خندی کمن
  

 نرگس خانوم بھتر شده؟: و چشم غره رفتدی چرخھی از جا بلند شد و بھ طرف مرضدامون
  

 کرد ھی گریلیخ! بنده خدا...االن دکترش اومد بھش آرامبخش زد...آره: سر تکان دادھیراض
 .سبک شد...

  
 و من با شوھرم سر ختی ری اشک می زده ام در اتاق کناربتیمادر مص.دمی خودم خجالت کشاز

 . را باز کرده بودمیشوخ
  

 یرو. و گرم بودزیوابش تماتاق خ.دمی سرش رسیباال. رفتمرونی گذاشتم و بی را بھ کنارینیس
 دی کشی بود و صورتش الغرتر بھ نظر مشانی پرشیموھا. کردی بود و نالھ مدهیتخت دراز کش

خودتو ! بخور نرگس: کردکی نزدشی داغ را بھ لبھاری شوانی لییزندا. نور چراغ خوابریز
 ... بدهشحرف گو...یکشت

 
  

 ... کسیب.. کس شدمیب:نیی و اشکش آمد پادی مادر لرزیلبھا
 
  

 ...مامان...نجامیمن ا... مامانی کس نشدیب:  شدمکشینزد
 
  

  دختر؟ی شد؟خوبییتو: باز نگھ داشتمھی را نچشمانش
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 کرد تا بر ی مدای پشت و او را پی فقط مبتی مصییگو. ناراحت کننده بودتشیوضع. تکان دادمسر
 .سرش آوار شود

 
  
 از می کردی مییرای ھم دل ارا پذی و گھ گاھییو زندامن . ھمھ خانھ مادر ماندنددی روز سوم عتا
 ریصبح تا شب درگ. تواسنت بپزدی کرد اما غذا کھ نمیدامون ھم کمک م. آمدهزدی از ھمانانیم

دامون .من نزد مادر ماندم. شھرشان شدندیروز چھارم ھمھ راھ.می بودھمانانی بھ می دھسیسرو
بعدازظھرھا . رسدی مشی گفت آنجا راحتتر است و بھ کارھایم. بود،برگشت خانھ خودمانعذبم

 . رفتی زد و می آمد سر میھم م
 
  

 روز خوش کی. سرم استری ھر روز زی گفتند شادیم. زدندی ھم سر میی و زنداییدا
 دهی کشمارستانی کرده بود و کارش بھ بیزی بار ھم خونرکی...دهیتھوع امانش را بر...ندارد

مرگ حاج رضا ھمھ .دنشیفرصت نکرده بودم بروم د. داشتی سختیاردارچھ ب! طفلک من.بود
 . ھم کنسل شده بودزدی و سفر بھ دی عی من و دامون برایزی رامھبرن. را بر ھم زده بودزیچ
 
  

 یای بی خوایتو نم: زدی موج مشی با خانھ مادر تماس گرفت،خشم در صداد،دامونی دھم عروز
 خونھ ت؟

 
  

 ؟ی شی میچرا عصبان... آمیم: کردمتعجب
 
  

 ؟ی دونستیم! نھال خانومیستی مجرد نگھیبس نشد؟شما د: گفتدوباره
 
  

 یھر روز بدتر م.آخر حال مادر ھنوز خوب نشده بود.دوست داشتم درکم کند.دمی لحن تندش رنجاز
 .شد
 
  

  داره؟یھ اشکال چنجای اایخب بعد از کار ب!  خودتھری شبھا؟تقصی بموننجای ای ایتو چرا نم:گفتم
 
  

 منو ی زودنی ھمھی!  غذا مونده ھای شوھرم بی وقت نگھی...خونھ خودم راحتترم: شدمعترض
  رفت؟ادتی
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 ی می ھفتھ ده روزکی حدود م،حاالی شب از ھم دور نمانده بودکیمن و او کھ . نابجا نبودحرفش
 ی نمرونیاز رختخواب ب. داشتازی نی کردم؟مادرم بھ پرستاری چھ مدیاما با.می ھم نبودشیشد کھ پ

 ینم زی چچیھ. الغر شده بودیلیخ. نشودفی کردم تا ضعی متشی پختم و تقوی غذا مشی برادیبا.آمد
مادرم بھ من . گرداندی زد و برمی را پس مھی دادم و بقیفقط چند لقمھ بھ زور بھ او م.خورد

 . داشتاجیاحت
 
  

  کارش کنم؟یاما اونو چ... خونھامی خواد بیمنم دلم م...ضھی مریلیمامان خ... نرفتھادمی! نھ:گفتم
 
  

 دور یکی بشھ؟ی کھ چییھر شب اونجا...ی برستمی بھ خونھ زندگدیباالخره با!  دونمیمن نم:دیغر
! اه... و تخم مرغ خوردمچیخستھ شدم از بس ساندو!  نھ من نھ توگھی دیایامشب ن! نوری اایروز ب
 ...ستمی رگ کھ نیب!  دارهیتی ظرفھی یھر کس

 
  

 ! دنبالمایامشب ب... آمیم: گفتمدهیرنج
 
  
 . ام برسمیقبول کرد تا دو روز نزد مادر بماند و من بھ خانھ زندگ. تماس گرفتمیی زندابا
 
  

 کھ زنگ ییزندا. مادر را آماده کردم و خانھ را جمع و جور کردمی شام مختصر و مقوبعدازظھر
 . خانھمی زود اشاره کرد کھ برویلیاما خ. مادرادتیدامون آمد باال ع.زد،من آماده رفتن بودم

 
  

 . ھم نکردییدلجو. نگفتیزیاو ھم چ.سکوت کرده بودم. بودمری صبح از او دلگاز
 
  

آنقدر خستھ بودم و . بھ غذا پختنستادمیبعد ا. ام در برودی گرفتم تا خستگم،دوشیدی خانھ کھ رسبھ
 یقاشق را تو. شدمیعصب. و خورشم شور شور شدختمیحواس پرت کھ دو بار در غذا نمک ر

 . سطل زبالھی کردم توی و قابلمھ را خالدمی کوبنکیس
 
  

  دور؟یختی شده؟چرا غذا رو ریچ: دامون از پشت سرم آمدیصدا
 
  

 ...ی خوردیتو کھ نم! شور شده بود: گفتمناالن
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 تم می خونھ،تازه دو قورت و نی نھال؟بعد از ده روز اومدھی حرکات چنیا: باال رفتی کمشیصدا
 ھ؟یباق
 
  

تو : بودنیسرم سنگ. کردمی می بود و احساس سرماخوردگسی ھنوز خمیدم،موھای طرفش چرخبھ
 ی خوب مدوباره... چند روزهنیھم... موندمی مششی پدیبا!  بدهیلیمادر من حالش خ! یپرتوقع

 ...تا چھلم...شھ
 
  

 بتیباالخره مص! نجای اارشی برش دار ب؟خبی تا چھلم اونجا بمونی خواستیم:دی را برحرفم
 ... خواد ازت دور باشمیدلم نم...میما تازه ازدواج کرد...اما منم آدمم!  دونمیم...دهید
 
  

 !بفھم...ستیحالش خوب ن... خواد اما مجبورمیمنم دلم نم: گفتمیعصب
 
  

معده م سوراخ ... برام غذا بذاری ریحداقل م...تو ھم منو درک کن!  فھممیم: را گرفتمی ھاشانھ
 ... خوردمی سرد و آشغالچیشد از بس ساندو

 
  

 دیشا!  دانمی لمسش نکرده بودم؟نمکیچند وقت بود آنقدر از نزد. را در آغوشش رھا کردمخودم
 ... کھ حاج رضا فوت کردیاز ھمان روز

 
  

 ...یلیخ... تنگ شدهیلیدلم برات خ: مرا بھ خودش چسباندکممح
 
  

 ...منم: شانھ اش گذاشتمی و سرم را روستادمی نوک پا ایرو
 
  

ولش ...یچیھ... کردمیفکر نم...ی مادرت رو دوست دارنقدری دونستم اینم! حسودم: گفتآرام
 ...االن! کن
 
  

 جور ھیتو رو ... از ھمھ کسشتریب... دوست دارمیلیتو رو خ: را پشت کتفش قفل کردممیدستھا
 ...گناه داره! اما اونم مادرمھ... دوست دارمگھید
 
  

 ؟یخستھ ا...یحق دار... دونمیم: کردنوازشم
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 ی خستھ بودم،اما خودم ھم با تمام وجود میلی خنکھیبا ا. دانستمی را ممقصودش
 !  تو نھیاما برا...آره:خواستمش

 
 

 ...ھر وقت...ستی خوب نادی زطتتیشرا! اصال.ندارم یمن اصرار:گفت
 
  

 ...ستیمھم ن...نھ:دمی حرفش دوانی مبھ
 
  

 ...دستت درد نکنھ... جانیا: در گوشم نشستزشی خنده ریصدا
  

 حرف را دامون نیا. الزم استمانی سفر کوچک براکی گفت ی مییزندا. مان خوب نبودھیروح
 دهی نفھمیزی بھ در مشترکمان کھ چزدهی و سدی عنیاز اول. مانده بودیتا چھلم ده روز. زدیھم م

افسرده . رفتی میحال مادر رو بھ بھبود. بودازی سفر کوتاه پس از آن طوفان غمناک نکی.میبود
اما نھ . آمده بودرونیاز رختخواب ب.در خودش بود مدام. کردی نمیتابی اول بی مانند روزھاماا.بود

 داده ی حاج رضا را پنھانلی خانم تمام لباسھا و وساالی و لییزندا. خوردی م زد و نھ غذایحرف م
 اما مادر دست از. در کمدش نمانده بودیزی و شلوار چراھنیجز دو سھ دست پ.بودند بھ مستحق

 تا بھ خواب دیی بوی بالشش گذاشتھ بود و ھر شب مریعطر حاج رضا را ز.دی کشیھمانھا ھم نم
 . سختیلیخ.ت بودفراموش کردنش سخ.رود

  
اما لب بھ غذا . اش را انجام دھدی شخصی توانست کارھای خودش مگری کھ گذشت،دی روزچند
 . شده بودفی ضعاری زنده بود و صدا البتھ بسریبھ زور آمپول ب کمپلکس و آب و ش. زدینم
  
باالخره قبلترھا . کنارش باشد و از او مراقبت کندی خانم آمد خانھ اش تا در نبود من چند روزالیل

 کمک حال او بود و یطی و در ھر شراشھی ھمم،مادری نشستی مکی در دھکده المپی واحدیکھ تو
 . کندی خانم بود تا تالفالیحاال نوبت ل

  
ون  کردم کھ باالخره روابطمان با خانواده دامیخدا را شکر م.زدی می رفتیم.می را بستمانیچمدانھا

 شانیچھ خوب کھ پدرش باالخره مرا در جمع خانوادگ.می باشھمانشانی ممی توانستیحسنھ شده و م
 ه خانواده ھا بردادی را ھر چند موقت و کوتاه مدت از زیانگار مرگ حاج رضا ھمھ چ.رفتیپذ

 . من رای دامون و سرکشیسرکش.بود
  

 دامون بود و دنی دی برامیزییسفر پا. زنده شدند دوبارهشی سال پم،خاطراتی شدادهی کھ پمای ھواپاز
 . فصل بھار با خودش آمده بودم شھرشنی بھتریحاال تو

  
چقدر آن . کرددنی شروع بھ تپجانی از ھم،قلبمی شدادهی پی و مقابل درب بزرگ آھنمی کھ گرفتیتاکس

 . بودلمھای فی و توی فرھنگراثی میمانند خانھ ھا.خانھ را دوست داشتم
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 چشمم اطی حوض بزرگ و حزی باز کرد و بعد منظره سرسبز و دل انگمانی درب را بھ روحسام
 شده و ترو تازه ی آب پاشاطی و گوشھ و کنار حھی پاشوی روی شمعدانیگلدانھا.را نوازش داد

 ...یی زندایخوش اومد: لبخند زدریسر بھ ز.چمدان کوچکم را ھل دادم جلو.منتظر بودند انگار
  

 ؟ی ریسر کار نم! یپسر تو کھ باز خونھ ا:دی خندندامو
  

 رو ول کنم نجایا! یی داستی نفیح... گرفتم فعال دنبال کارممویمعاف! نھ:دی خندزی آمطنتی شحسام
 ؟یکلھ صبح پاشم برم سر کار کھ چ

  
 لخ لخ یصدا!  خدا داندی رفتیتو بھ ک! میما کھ تنبل نبود:اطی حی را گذاشت تومانی بارھادامون

 را بھ ھی راه راه چادر گلدار راضی بھارمی و مالگوشی سنگفرش کف،آفتاب بازی آمد روییدمپا
 . آمدیعطر گل رز م. گرفتھ بودیباز

  
 ...نیخوش اومد! چھ عجب_
  

 یرگی بھ ت،شوھرش،یگدلیصورتش کھ ھنگام فوت ب. اش بھتر شده بودھیروح.دمی اش را بوسگونھ
 . بوددی زد حاال شاداب و سرزنده و سفیم
  

 خوبھ نجایھم: پسر خانوادهیھای اتاق مجردی کمکمان کرد و چمدانھا را برد گذاشت توحسام
  اتاق مھمون؟نی برنی خوای مای؟ییدا
  
 

 ...درش بازه... اتاق قفل ندارهنیا:دی کشششی بھ تھ ری دستدامون
  

  تو اتاق مھمون؟ھان؟ی پشتاطی حمی برنیی دوباره چمدونا رو ببرم پانی خوایم: مردد گفتحسام
  

 ...بزرگتره... خوبھنجایھم! سختھ... خواد ینم!نھ :گفتم
  

 وقت ھی! کرهی در و پی اتاق من بنیا: را باال دادشیحسام کھ رفت،ابرو. نگفتندیزی چشانی دوھر
 ! توادی ھوا می بیکی
  
 
!  ندارهیبیع: شدی شده،باز می آب پاشاطی کھ رو بھ حی تراس دلبازی اعتنا بھ حرفش رفتم تویب

  اون شب؟یدیی پای منو منجایتو از ا
  
 

  بودم؟زی ھدم؟مگھیی پایم:دیخند
  
 

 ؟ینبود:گفتم
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 ! دو نظر حاللھیکی! یزی نشد ھنکھی ادمتی بار دھیحاال : را در کمدش جا بھ جا کردشیلباسھا

  
 ؟یرد کھی توج؟خودتویجد:دمیخند

  
 ... لباس خوب بپوشھی... آنی منایاالن مامان ا!  توایب: را عوض کرد و رو بھ من گفتشیلباسھا

  
 ... پوشمیدامن مامن نم!  اسپورتمشھیمن ھم: را در آوردممیمانتو

  
 ؟ی زنی مپیچرا پسرونھ ت:دی را برس کششیموھا

  
 ...شھی بابات و حسام روم نمیجلو!  تونم دامنو جمع کنمینم: تفاوت گفتمیب
  

 ...ی بپوشدی کھ بایجوراب شلوار:دی تازه در آمده اش کششی بھ تھ ریدست
  

 ...با شلوار راحتم...دوست ندارم! ی کنیچقدر اصرار م: گفتمکالفھ
  

 کشی سالم و علی شد صداریاز پلھ ھا کھ سراز. نگفتیزی نگاھم کرد و چدهی و رنجرهیخ
 ا؟ شمنیخوب...سالم:آمد

  
خوب ...ی ما کردادی! چھ عجب پسر! سالم:نیی پامنی در نشدیچی خانم و رادمان پری منیصدا
 ؟یدیرس

  
 را میھایروفرش.دمی برش دار پوشقھی کوتاه و نی و آستی رنگم را با بلوز مشکی کتان قھوه اشلوار

 .ھم آورده بودم خداروشکر
  

 ...سالم: رفتمنیی و از پلھ ھا پادمی بھ صورتم کشیدست
  

 ...یخوش اومد...سالم:نیی جمع بودند آن پاھمھ
  

  گذره؟یخوش م:ھی با کنامی انداخت و چشم و ابرو آمد برامی بھ سرتاپای نگاه تندھیمرض
  

 ...ممنون...ستیبد ن: نکردمنگاھش
  

ت بد  ذاره بھیداداش من کھ نم: نشنوند گفتھی کھ بقی گوشم طورری و آھستھ زھی پر کنادوباره
 !ی حسابیچاق شد...بگذره

  
  گفت چاق شده ام؟یچرا ھر کس با من لج بود،م. حرفش حرصم گرفتاز
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و بعد ... یخوش اومد:با دو دستش مچم را گرفت. کردم و دست رادمان را فشردمی ھمھ روبوسبا
 .دی خورد و خندنیگوشھ چشمش چ

  
 ناراحت ی مرضیاز حرفا: پچ کنان گفتد،پچی بوسی گونھ ام را مکھیدل آرا در حال. زده بودمذوق

 ! ندارهیمنظور...ینش
  

 از یی شناختند و گویھمھ اخالق تلخش را م. بحث نبود انگاریجا. نگفتمیزی تکان دادم و چسر
 .چوقتی در امان نبودند ھشیدست زخم زبانھا

  
 

 شھیوجودش ھم.مون بھ دادمی چسبریمن آرام و سر بھ ز.می نشستمنی نشیمی و قدزی تمی مبلھایرو
 . آوردی و اعتماد بھ نفس بھ ارمغان می دلگرممیبرا

  
خوشم ...یبا شلوارم خوشگل! ییخدا...نھ: را بھ طرفم برگرداندشی آورد،روی چامانی آرا کھ برادل

 ...اومد
  

دل آرا مقابلمان خم شده بود و . خودم را لوس کنمی پشت چشم نازک کردم و خواستم کمشیبرا
  مشترک خوبھ؟یزندگ:گوشھ لبش با خنده کج شد.دی مرا دیسرد

  
 ... خوبھی کھ باشھ و زن حرف گوش کن و چشم بگو،ھمھ چیمردساالر: جواب دادمی بھ جادامون

  
 .دی خندانھی بعد موذو
 .دمی رسیشب موقع خواب حسابش را م. بھ حرفش ندادمیتیاھم 
  
 
 
 
 

 بودم با مادر و حاج رضا، صرف ھمانی من می کھ روزیی دوم ھمانجااطی را در ساختمان حناھار
 ی مھی مرضزی رزی ریالبتھ اگر متلکھا.دستپخت مادر شوھرم حرف نداشت.میکرد

 . شدیگذاشت،خوشمزه تر ھم م
  

 تخت بزرگ و مفروش کنار حوض ی خانواده دامون را روی اعضالمی رغم می بودم و علخستھ
 و از دلم در دیایھر لحظھ منتظر بودم دامون ب.در حال خوردن عصرانھ جا گذاشتم و باال رفتم

 ی می و سبزری نشستھ بود و کنار سفره نان و پنشیبر عکس تصورم کنار خواھرھا.امدیآورد،اما ن
متوجھ حضورم .نمشانیبھ لبھ تراس رفتم و دوال شدم تا بب. آمدی باال مشانیصدا.دی خندیم خورد و

 و دی نشاند و بوسشی پاھایگلناز را رو.دلخور شدم. نشان ندادیشد و سر باال داد اما عکس العمل
 نیری دوازده سالھ شازدهیمن بھ آن دخترک ! بھ شدت!  شدمیحسود. را نوازش کردشیموھا
 ی چھ مدیخب با. و او مرا ببوسدنمی بنششی پاھای خواست من رویدلم م. شدمید حسوھیمرض

 .ردی دلم بگی از محبت کردنش بھ کسنقدریکردم؟خودش مرا لوس بار آورده بود کھ حاال ا
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 خانم ریمن.می رفتی صرف شام بھ رستوران جمع و جور و کوچکی برای غروب دستھ جمعکینزد

 رستوران کامال ینما. ستی فست فود با معده شان سازگار نی گفتند غذاھایامدند،میو رادمان ن
 ی شد راحت روی بود و ممبلھ. تھران بودی شاپھایمدرن بود و داخلش ھم بھ سبک کاف

 جا شیاما دل آرا کھ آمد و برا. گرفتم،دامون کنارم نشستی جای رو صندلیوقت. لم دادشیھایصندل
 ...جا ھست... دالنجایا! ایب: او جا باز کردی من و خودش برانینبود،او مخصوصا ب

  
 تفاوت فقط نگاھش را از من گرفت و بھ ی تعجب بھ حرکاتش نگاه کردم اما او خونسرد و ببا

 یبگیاحساس غر. کور شدمیاشتھا... تنگ شدهتزای پی دلم بران؟منی خوری میچ: دادھیراض
 خواد خودشو لوس یم... عادتشھنیا!  ھایازش ناراحت نش:و آرام گفت.دیدل آرا فھم.کردم

 ! ایر بسر فرصت از خجالتش د! تو ھم محل نده...شھی میطورنی وقتا ایبعض.کنھ
 

 کھ دمیاز گوشھ چشم د. کردمی خالی پپسی جوابش فقط لبخند زدم و حرصم را سر درب فلزدر
 . گذاشتشی را بھ نماشی و دندانھادی با ابرو خندھیمرض

  
 یدامون با ھمھ م. شاد و سرحال بودندم،ھمھی آمدرونی بیوقت. نخوردمتزای پشتری دو برش بیکی

 نی افتاده اما غمگی دانستم چھ اتفاقینم. دادی نمتی من اھمی بھ ناراحتادی و زدی خندیگفت و م
 .ادی زیلیخ.بودم از دستش

  
 ی مست میآدم.اطی حی بود تودهیچی رز پی عطر شب بوھا و بوتھ ھایم،بوی کھ وارد خانھ شدشب

 .ی شدی بھ خود عاشق م،خودی ھم نداشتیاریانگار اگر . خوشیشد از ھجوم آن ھمھ بو
  

 .زی دل انگحھی ھمھ شور و رانی و مشامم را پر کردم از ادمیکش بو
  

 طی را تا کردند و شروع کردند بھ حرف زدن در مورد غذا و محشانی دامون چادرھایخواھرھا
 زد و زی چند حرف تھیآخر سر ھم مرض. و کار حسامی شد طرف معافدهیبعد بحثشان کش.رستوران
 . بھمدیچیبحث را پ

  
 نباشم،باال ھی و درشت مرضزی ری متلکھای آماج حملھ ھانکھی ای زودتر از ھمھ و برامن

 و گلدار کھ نو دی سفی دونفره با ملحفھ ایچراغ اتاق را کھ روشن کردم از وجود تشکچھ ا.رفتم
 از ساتن یزیلحاف تم.دمی کشز،خجالتی و تمی با دو بالش قلمنی زمی زد ،روی چشم میبودنش تو

 زی چکی بود و وانی پارچ آب بھ ھمراه لی اینی سر در سیباال. تشکچھ بودنیی ھم پانگ ریصورت
چھ ھمھ مواظب روابط من و دامون . فراھم کرده بودمانی خانم آنھا را براریحتما من! گرید

 آنکھ بھ زبان آورده ی پنھان کھ بیتوجھ. نھفتھ بودشانیچقدر توجھ در رفتارھا.بودند
 کم گذاشتھ بود،خانواده شوھرم بھ زعم میھر چقدر مادرم برا. کردی مشار را سرمانیشود،زندگ

 . را پر کرده بودندی خالیخودشان جاھا
  
 

 ادی رفتار آن روزش را بھ یاما وقت. برود و خام شومادمی دامون ی ھای توجھی بود بکینزد
 .چانھ ام ری تا زدمی را کشی و رو تختدمی تخت دراز کشی لباس روضیآوردم،بعد از تعو
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 درب اتاق یوقت. آمدرشی شب بخیصدا. خواب بودممھین. دانم چقدر گذشت کھ دامون آمد باالینم

 ... اونورمی برایب...قفل نداره !  چفت و بست ندارهنجایا:را باز کرد،چراغ روشن نکرده گفت
  

 ؟یدیونجا خوابچرا ا:چراغ را روشن کرد. باز ھم جواب ندادم؟یخواب:دوباره گفت. را ندادمجوابش
  

 ...ریشبت بخ:  آلود گفتمخواب
  

 را پرت راھنشیبعد پ.دی کوبنی زمیچون کت اسپورتش را در آورد و رو. حرصش گرفتانگار
 ! محلی بیمن خوابم آقا!واشتری:گفتم. کمد و دربش را بھم زدیکرد تو

  
 

 یزیچ: بودھیمرض: بھ در خوردی ان،تقھی حنیدر ھم.چراغ را خاموش کرد.امدی از او در نییصدا
 .گری بھ برادرش بود د؟منظورشیالزم ندار

  
 

 ... ھستیھمھ چ...یمرس...نھ: گفتدامون
  

 ؟یقھر:دی تشک دراز کشیرو
  

  بود؟ی چھ رفتارنیا.معلوم بود کھ قھر بودم. را ندادمجوابش
 ؟ی از من دلخور؟ھوم؟ی شام نخوردیچرا درست و حساب:دیدوباره آرام پرس 
  

  دلخور باشم؟ی چیبرا... نداشتملیم:گفتم
  

 ؟یدیپس چرا جدا خواب:گفت
  

 ! حوصلھ تو نداشتم:گفتم
 

 چرا؟چون لوست نکردم؟:دی بھ طرفم غلتیکی تاردر
 ھی کار کنم؟دوست دارم یچ... وقتا مرض دارمیبعض! ی دونیخب م:ادامھ داد. نداشتم بزنمیحرف 

 ! ستیدست خودم ن... کنمتتی کم اذھی...کم سر بھ سرت بذارم
 
 

 ؟ی چیعنی! خدا شفات بده: گفتممعترض
  

 کھ خوب و شھیھم... کردمیاگھ خل نبودم کھ با تو ازدواج نم: تخت نشستی شد و کنارم روبلند
ھمھ .  تنوع داشتھ باشھمی خوام زندگی؟می دونیم.  کنمتتی روزم دوست دارم،اذھی...شھیخوش نم

 ...شھیش قربون صدقھ کھ لوث م
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 ھی ھم کھ باشھ توجی چ؟ھری مسخره آوردیالیباز تو دل: دی ام گرفت و خواب از سرم پرخنده
 ! خوام بخوابمیم...برو! ستی نیخوب

  
 !یای کوتاه بدیتو با... گفتمیزی چھیحاال من ...ایب! دخترک لوس! نیی پاایب: ام را گرفتشانھ

  
 ... غلط کردمیتا نگ! دی ببخشیتا نگ...امی یمن کوتاه نم...روتو برم:گفتم

  
 خوبھ؟بسھ؟:دی ام را بوسگونھ

  
 ! ستی قبول نینطوریا...ی بگدیبا! نھ:گفتم

 
! شب سرده ھا! داداش:  بودھی مرضخت،بازی باز شدن درب اتاق از ھم گسمھی کالممان با نرشتھ
 ؟ی خوایپتو نم

  
 !  بابایا! من لختم! یمرض:  دامون سر رفتحوصلھ

 
 یچرا داد م!  خب حااللھیخ: خودش را جمع کردھیمرض. جمع کردمی روتختری ام را زخنده

 !دیستی و داماد کھ ن؟عروسیزن
  
 برم کھ ؟کجای بزندی ما رو دیای بدیحاال تا صبح تو با! میاتفاقا چرا ھست: جواب دادتی عصبانبا

 راحت باشم؟
  

 !اه! نھبگو ... ندارهکری اتاق در و پنی گم ایم: رو بھ من آھستھ گفتبعد
  

 یچقدر کنجکاو و ب. نگفت و رفتیزی چگری خنده ام باال برود،چون خواھرش دی بود صداکینزد
چقدر ھم عالقمند بود بداند روابط من و برادرش در چھ حال است و چقدر بھم توجھ .مالحظھ بود

 .میدار
  

 نیمثل ا...ره یم...ادی میھ...ستی تا صبح ول کن نگھی دی اونور؟مرضمیبر: داد آھستھتکانم
 !شبگردا

  
 می ریحاال فردا شب م... اتاق رو دوست دارمنیمن ا...کھی کوچیلیآخھ اونجا خ: گفتممظلومانھ

 باشھ؟...اونور
  

 !ریشب بخ...ستی نیحرف: را فرو خوردحرصش
  

 ی تلخش بھ راحتی و رفتارھای شد کھ بھ خاطر کم توجھینم.اما از او لج داشتم. سوختشی برادلم
 . دھمزهیبھ او جا
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 ی مدی کھ از او بعی ای قربان صدقھ و مھربانی آنکھ دلم را بھ دست آورد،مرا با کلی بعد براروز
 بھ یوقت. توانم داشتھ باشمی گفت ھر چھ کھ خواستم میم. بھ پاساژ صدف برددی خرینمود،برا

 کھ من ی نوعمتیقاما . خواستی نو میدلم کتان. سرسام آور بودمتھایم،قیدیمغازه کفش رس
 ی کھ بخوایری گیتو مگھ چقدر حقوق م... گرونھیلیخ:گفتم. چھارصد تومان بودیدم،باالیپسند

 اون مھندسھ قراره ی برادمینقشھ کش. پول دستم ھستی کمھیحاال : مردد نگاھم کردش؟یبرام بخر
 ...رمی برات بگیاگھ دوست دار...طلبمو بده

  
 ی گفت و می نمیزی با من مانده بود کھ چیستی در رو در بادیشا. بودیزی ھم خوب چمالحظھ

 یخوشم آمده بود اما نم. شدمرهی خی توسی و آببی خوش ترکیبھ کتان. کنددی خرمیخواست برا
 !  تمھی جری برام بخر بھ جاگھی دزی چھی میبر! گرونھ! ولش کن:اورمیخواستم بھ شوھرم فشار ب

 
 برام ی خوای می واسھ چدونمی نمی کنیفکر م:دمینا خند پرمع؟ی چمھیجر:دی بھ صورتش کشیدست

 ینم...گھی شدم،حاال مجبورم باج بدم دری کردم،جوگیتی خرھی:  را جمع کردشی لبھا؟ی بخرنویا
 ش؟یخوا

  
 یمنتھ... کندی کتاب برام خردونی تھران،از بازارچھ ممیبر... خوامی نمیزیاالن چ! نھ:گفتم

 ...شھی نمنمی سوم اکی متشیمطمئنا ق! سرتاپا
  

 ! قبول: کشدار شدلبخندش
 

با تعجب بھ ... برآمدهیبا شکم!  بودھید،سمی آشنا از مغازه بغل بھ گوش رسیی صدانی حنی ھمدر
 خوام ی کھ اصال نممی برعیسر:فورا عقب گرد کرد و مرا ھم با خودش کشاند.دامون نگاه کردم

 حاملھ بود؟: گفتمدمی دویھمانطور کھ دنبالش م... فتھی بنایچشمم بھ ا
  

 کھ ھمھ نایاونم تو خانواده ا...ستی نالشمی خنیع! خانوم تو دوران عقد حاملھ شده! بلھ: تکان دادسر
 ... گن قبل از عقد حاملھ بودهی منای ایمرض...شون لغزخونن

  
 قبل از عقد؟: از تعجب باز مانددھانم

  
 ...م منتظرن شانایسوار شو کھ مامان ا...الی خیب: زدپوزخند

  
 مزدوج شدن و ی داشت برای دختر چھ عجلھ انی خودم فکر کردم،ام،بای شدی منی سوار ماشیوقت

 بود چرا قبلترھا قبول کرده بود کھ با دامون نامزد کند؟خب جوابش نطوریاگر ا. بودندیدر کنار سع
 بود؟...مھم نبود

  
ران تا ھم دامون بھ سر کار برود ھم  تھمیجمعھ برگشت.دی از چھار روز طول نکششی بمسافرتمان

اما نسبت بھ . و آشفتھ بود بازشانیپر.شنبھ صبح بھ خانھ مادر رفتم. می مراسم چھلم آماده شویبرا
 من رماد. نامرتب بودشیموھا. افتاده بوداهی دو حلقھ سشی چشمھاریز. اول بھتر شده بودیروزھا
 تحرک و ی بیکری افتاد،حاال مانند پی و مداد چشم از صورتش نمدی رسی بھ خودش مشھیکھ ھم

 . جان شده بودیب
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با او حرف زدم اما جز دو سھ جملھ جوابم را نداد و . غذا پختمشی کردم و برازی اش را تمخانھ

 . شدرهی خوارھایدوباره پر سکوت بھ د
  

 .دی کشی را بھ دوش مبتشی کسالت بار و پر مصی حال را داشت و زندگنی بعد ھم ھمیروزھا
  

استراحت مطلق بود بھ خاطر . نداشتیاو ھم حال خوب. بودییخانھ دا. رفتمی شاددنی دبھ
 آمد ی میوقت. نبودیفرزاد اخالقش درست و حساب. تکان بخوردشی توانست از جاینم.یزیخونر

مرد کار بود و . فردا جلسھ داشتای در شرکت کار داشت ای در عجلھ بود کھ برود ای زنش دنید
خانواده شوھرش ھم . شد تا روز بعدی و بعد گم مدی پرسی و بچھ را می حال شادد آمیفقط م.کار

 بحث امدهیمادرشوھرش کھ ن.دی خری را می فرناز بود کھ ناز شادشتریب.ادتی آمدند عیم
 ی استخرش از دوبیتھا گفت ھمھ دوسی مارکدار و فالن و بھمان را الم کرده بود و میسمونیس

 مارک چی او بھ جز مارک مادرکر اصل ھنکھی ایعنی نیا.آورده اند یسمونی سشانی نوه ھایبرا
 . را قبول نداردیگرید
  

 مادر رو بھ بھبود یحال عموم. بازگشتی من ھم بھ حالت عادی چھلم کھ برگذار شد،زندگمراسم
 یزیعز. سر و سامان بود ھنوزیرده و باما از نظر من روحش آز. گفتیبود آنطور کھ دکترش م

 گفت ممکن یخودش کھ م. توانست غمش را فراموش کندی سالھا نمدیرا از دست داده بود و شا
 با او بود و او ھر شب با شھی حاج رضا ھمادی. شود ھرگزی اما فراموش نمشود است کمرنگ

 . زدی حرف مشیعکسھا
  

فردا : موقع مادر مرا متعجب کردی غرق بودم کھ تماس بمیھای روز در روزمرگکی ماه بعد دو
 !  دنبالتامی ی باش مت،حاضریصبح با شناسنامھ و کارت مل

 
 ؟ی چی مامان؟برایچ: ماندمرانیح
  

 !راس ھشت اونجام...ی فھمیبعدا م...کارت دارم: گفتمحکم
  

 ! شده؟بگو بھمیچ: افتاد بھ جانمبی عجی ادلھره
  

 ...ی فھمیبذار فردا م...شھیاگر بخوام بگم دروغ م: گفتدوباره
  

 خواد ببرتت پزشک ینکنھ باز م:دیخند.ستی کھ حدسش چدمی کھ شوھرم آمد ،از او پرسشب
 ...از حاال حواست جمع باشھ...رمتی گی نمگھی ببره ھم من د؟ھان؟فوقشیقانون

  
 ...اوردمی مامان سر درنی وقت از کاراچیمن ھ!  دونمینم:گفتم

  
تو کھ ..  فکر نکنادمیز... گھی می چنیبرو بب!  برتت ی کار شر کھ نمیبرا: را بھ عقب دادسرش

 ...ی تعجب کنای ی بترسیزی از چدینبا..ی چند وقتھ سنگ تموم گذاشتنیبراش ا
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 !  مردم از انتظار، حرف ، حدس و گمانیتا فردا صبح م. شدمرهی سوال و متعجب بھ او خپر
 

 نی در ماشدهی و تکشی آرای بیمادر با صورت. رفتمنیی پافنی زنگ آیدم و با صدا حاضر شصبح
 ... زودترمی برایب...سالم:آژانس نشستھ بود

  
 ی ام بھ پزشکیزگی چک کردن دوشی کھ آمد دنبالم تا مرا برایدرست مثل روز. نشستمکنارش

 . ببردیقانون
  

  شده؟ی چی بگی خواینم: را حبس کردمنفسم
  

 ...اون خونھ رو بھ نامت کنم... خوامیم: لبخند زدمی روبھ
  

 کدوم خونھ؟:دمی پرسجی گر گرفت و گصورتم
  

 نگفتن بھت؟...دمیسھ دنگو از رادمان خر!  رواچھیھمون خونھ در: بازتر شدلبخندش
  

 ! نھ: باال انداختم و متعجب گفتمشانھ
 

 خونھ ومدین... دونھی خود رادمان نم کس بھ جزچیھ! معلومھ: شالم نوازش کردری را از زمیموھا
 ... دونھی نمش؟پسرشمیتون چند وقت پ

  
 ... نگفتیزیاما چ... روز اومد و رفتھی! چرا:گفتم

  
 . باز نشدشیاما لبھا. آرام و سبکدیخند

  
 ... خورهیبھ دردم نم...ی بھ نامم کنیزی خوام چیمن نم:گفتم

  
 باھم دیبا... خورهی متونیبعدا بھ درد زندگ...ی دونی نمیاالن داغ! بعدھا... خورهیم: زدپوزخند

 مطمئنا رضا یکیاون ...گھی باشھ دیکی مال دیاون خونھ پرجنجال باالخره با...نی رو بسازندهیآ
 ... بود دوبارهیبغض.شی گلویکلمھ نبود شکست تو! نبود

  
 

 محضر و ی بود برادهی گفت ھمان خانھ بود کھ دامون را بھ تھران و خانھ حاج رضا کشی مراست
 شده بود و عاقبت مرگ شوھر مادرم،پرونده اش زیمدارک و باز ھم آن خانھ بود کھ مانع ھمھ چ

 ارزشند،موجب ی کھ در نظر تو بییزھای وقتھا چیگاھ.را بھ نفع رادمانھا مختومھ کرده بود
 . شوندی متی بزرگ در زندگیتحوالت

  
 ؟ی کارو بکننی ای خوایاقعا متو االن و...مامان:ختی گرما بھ تنم رحرفش
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 خواستم و ی رو متی و خوشبختی نھال؟من فقط خوبمی من کیتو فکر کرد: را چرخاند طرفمسرش
 ... داشتم اما حاالنھی اذن من،ازت کی بی کردی کھ عروسلیاوا... خوامیم
  

  از دامون؟ی ھستیحاال راض:میھای مثل بچگدمی را چسبچادرش
!  شنی کرور کرور خواستگار دارن و خوشبخت نمھایبعض:دی انگشتانم کشیدست سردش را رو 

 ... شنی خواھون دارن و با ھمونم خوشبخت مھی گھی دیھایاما بعض
  

 .اشک شوق. بھ چشمانم آمداشک
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