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 M.Afshar نوشته| میرمان شم
 
 ساخته شدهtelegram.me/donyayroman رمان توسط کانالنیا

 
 :  نوشتیپ

 .متفاوته "داستان" هی میشم
 .ها "قصه" از همه متفاوت

 .ستیشدن ن "عاشق" قصه
 .ستیدادن ن "دل" قصه
 .  کنهی رو نابود مندهیآ "یبچگ" که تو یحماقت "حماقته" قصه
 که ییدختر ها.  از دختر هاستیلیقصه خ. یشدن عوض "عاشق". یهدادن اشتبا "دل" قصه

 . رفتار شده "عروسک" نیباهاشون ع.  شدههیدست ما "احساساتشون"
 !ي شب بازمهیخ "عروسک"
 .رهی گی رو مزشونیهمه چ "یاشتباه"شدن  "عاشق"

 . نمهی سرزمي درد زن ها و دختر هام،ی شمقصه
 !ه خاطر حفظ آبروشونب.  کننیم "چال" که تو دلشون يدرد
 !رو "عشقش"هوس  "تقاص".  دهیتقاص پس م "میشم"

 : مقدمه
  چه؟یعنی آرامش ی دانیم

 ،دی را بخواهراستش
  دانمی هم نمخودم

 دی گوی میکی
 ،یعنی آرامش
 .  دست مادرگرفتن

 دی گوی ميگرید
 ،یعنی آرامش
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  پدري هانوازش
 دی گوی معاشق
 ،یعنی آرامش

 ،ش عشق.و.غ.آ
 ، لبدنیبوس

 . . . !اری نوازش
 دی گوی متنها

 یعنی آرامش
 . . . سکوت

 دی گوی مبیغر
 یعنی آرامش

 . . . آشنا
  دانمینم
 دیشا

 یعنی آرامش
 شـــــش. . . آرام

  به گمانمیول
 یعنی آرامش

 ی کجا که باشهر
  هر زماندر
  با هرکسو

  فقط
 دیبا

 . نی آرام باشد، همدلت
************ 

 .  آدی داماد مگه،ی ساعت دمی که کارم تموم شده و نگفتن
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 .  کنار سالن نشستمي مبل هاي مخصوص عروس بلند شدم و روی از صندلآروم
 ی دونست که، تو دلم رخت می فقط خدا میول.   شده مکوری ماني زل زده بودم به ناخن هالکسیر

 .   بودلکسیفقط ظاهرم آروم و ر.  شستن
  از کجا اومد سراغم؟ی دلشوره لعنتنی دونم ای دادم، نمی تند آب دهانم رو قورت متند

 یحت.   ترسمی ترسم، می مده،ی شوهرم ك سوار به اسب سفدنی برعکس همه عروس ها، االن از دمن،
 .  رو بفهمهزیتو روش نگاه کنم و اون از چشم هام، همه چ

  ساله خالص بشم؟2 استرس و دلشورهنی تموم بشه و من از ای شب لعنتنی شه ای میچ
 م رو قهی ي لحظه ا،یی آبرویترس از ب.   کردمی که اون اتفاق ها افتاده، همش با استرس زندگی وقتاز

 .   که غرق لذت بودمیی اون لحظه هایحت.  ول نکرده
 . مادر شوهرم بود زهرا خانم.   اسمم، به خودم اومدمدنی شنبا

 ی میمن اما، حت.   شرمنده م کردهی که قرار شده عروسشون بشم، کلیاز وقت ;هی خوب و مهربونزن
انقدر که دلهوره داشتم، .   ببرهی زهرا خانم نگاه کنم و اون از چشم هام به استرسم پيترسم تو چشم ها

 : بردن با استرس لبخند زدم و گفتمی کردم همه به استرسم پیفکر م
 بله حاج خانم؟ -

خوشحاله که باالخره پسرش از .  چشم هاش برق داشت.   و با دقت سر تا پام رو از نظر گذرونددیخند
 .  آدی در ميمجرد

 .  که دل بچه ام آب شدنهیبدو برو عروسکش رو بب.  دختر جون، شوهرت اومده -
انگار  ! تو دلم، شسته شدنيشتری شد و رخت ها، با قدرت بشتری زهرا خانم، دلهوره ام بي حرف هابا

 .   زدی کرد و به رخت ها چنگ میقلبم، پنجه هاش رو تو دلم فرو م
 روشنش، ي قهوه ايچشم ها.   اومدی به صورت سبزه اش م،یکت و شلوار مشک.   در بودي جلورضایعل

 .  انقدر روشن که ترس رو تو دلم روشن کنه.  روشن تر از قبل شده بود
 .  رو بهم دادی و دسته گل رز آبدیسخاوتمندانه، به روم پاش فقط لبخندش رو دمی محوم شد، نه بوسنه
 بود اال، يزی هر چهی مطمئنم شبی کردم لبخند بزنم، ولیسع.   زحمت، لب هام رو از هم فاصله دادمبه

 ! لبخند
 .  با کاله شنلم ور رفت،ی کمی بردار بد عنق، پنجه هامون تو هم گره خورد و عللمی دستور فبه
 .   تو جونم افتاده بود حالت تهوع گرفته بودم که،ی استرساز
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 خودم رو به خودت ایخدا":دمیتو دلم نال.  به خودش پناه بردم.   های کسیپناه ب.   جز خدا نداشتمیپناه
 ".  سپرمیم

 ی بود، که علنیانقدر جو حاکم سنگ.   کنهشتری بود که استرسم رو بادی حاکم بر فضا، انقدر زن،ی سنگجو
 .  خوردی که، واقعا به حال من نمی آهنگ شاد گذاشت آهنگهیدستش رو دراز کرد به سمت ضبط و 

اعتقادات .  هی آتلمی ری نممی گفت تا عقد نکردی میعل.  می به تاالر فقط آهنگ گوش داددنی رستا
   . نموندهی باقيزی حاال، چی کامال مشترك بود، ولد،ی عقانی اي روزهیخاص خودش رو داشت، 

 از حرکت نی و ماشدی و آهنگ خوابنی ماشي حس نکردم بوق بوق های بود، که حتری فکرم درگانقدر
 . ستادیا

 که برام یی شد و اومد سمت در شاگرد و بازش کرد، کمکم کرد تا پا بذارم، به جاادهی پنی از ماش،یعل
 !  به کشتارگاههیشب

 ی احساس گناه مشتری گذشت،بیهر لحظه که م.   گرم بودشهی همنی عی علی من سرد، ولي هادست
 . کردم
صداش، مثل وزش .   شده بودری اسرضای گرم و قدرتمند علي لرزون و سردم تو دست هاي هادست

 .  و باعث شد تا به خودم بلرزمدیچی تو گوشم پم،ینس
  جوجه لرزون شده؟هی نی من استرس داره که عيعروس کوچولو -

 . . . ـاـــــــــیخدا
 درخت صد کی نیع.   دونده بودشهیحس گناه تو بند بند وجودم ر.   تونستم تو چشم هاش نگاه کنمینم

 .  ساله
 .   از صورتم شده بودی جوکر، لبخند جزئنی لب هام نشسته بود که عي روی لبخند مزخرف و مصنوعانقد
 گفت به نظر اونا، من ی نميزیهم چ بی کسی به عروس ها نداشت، ولی شباهتچی نظر خودم، رفتارم هبه
 .  بودمي و عادی عروس کامال معمولهی

 : گوشم به حس گناهم اضافه کردری زی گرم علي صدابازم
 ؟ي کردخی جان؟ چرا انقد میشم -

 .   وصل شده بود به لب هام انگارلبخندم،
 .  هیعی فقط استرس دارم، که اونم کامال طبستی نيزیچ -

 : گفتطنتی شد و با شطونی هاش شچشم
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 ! بشه امشبی شب؟چهی رو بگــــــو نگران شبنیآهــــــا هم -
 .  نزن.   انقد حرف شب رو نزنیلعنت

 .    ذارهی خجالت مي رفتار هارو پانیمطمئن بودم که ا.   نگفتميزی و چدمی کشقی عمنفس
 ییغذا.   چطور شام خوردمدمینفهم.  دمی چطور رقصدمینفهم.   گذشتي آخر شب، متوجه نشدم چجورتا

 .  من، بدتر از زهر بودي برای خاطراتشون خواهد بود، ولنی دخترا، جز بهتري همه يکه برا
 .  رو دنده بودی دست علری دستم زنی به خودم اومدم،که تو ماشیوقت
  از کجا اومده آخه؟ی دلهره و نگراننی دونم اینم

  ه؟ی بابت چگهی دمی رو درست کردم پس نگرانزی که همه چمن
 ادهی پنی از ماش،یبه کمک عل.   که نگه داشت لبخند از لب هام، فرار کردمونی آپارتمان محل زندگيجلو

 . شدم
 و رونی بختنی هاشون رنی از ماشلی فامي رو روشن کرد و جوون هانشی ماشستمی سانم،ی شاداداش

 . دنیشروع کردن به رقص
 گوشم ری زی رفت که علی داشت حوصلم سر مگهید.   مستن از حرکاتشون، معلوم بود که همهواقعا
 :گفت

  بگم جمعش کنن؟ي خوایم -
 نا؛ی اي مسخره بازی طرف استرس شب، از طرفکیاز .   بودمي اگهی تر از هر وقت دشونی و پردرمونده

 .  کردیهمشون داشت حالم رو بدتر م
 به بچه ها اشاره کرد که اونا هم کم کم  جمع ی بود؛ علدمیی تکون دادم که نشونه تاي ناچار، سربه

 کدوم آرومم نکرد وارد آسانسور چیکردن و اماده رفتن شدن؛ بعد از بغل ها و به هم سپردن ها، که ه
 زل زده بودم،که ر هم گره کرده بودم و به کف آسانسوي دست هام رو توم؛ی ام رو زد4 ي و طبقه میشد

 که زدم، انقدر مسخره يلبخند.   کردم لبخند بزنمی انداختم و سعارضی به علیبا گرم شدن دستم، نگاه
 .  بود که خودم هم از مسخره بودنش حالم بد شد

 ه؟یخانومم نگران چ -
 .  کردمی بود که احساس ميزی تنها چنیا.   گناه، گناهگناه،

 . یچیه -
 : رو فشرد و گفتدستم
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  . دونستم انقدر ترسناکمینم.  یخیپس چرا انقدر  -
 اگه به یحت! دیبا.   کردمی دور مي ای منفزی ذهنش رو از هر چدی کردم، بای آرومش مي جورهی دیبا
 .  تلف شدنم تموم بشهمتیق
 . . . ی دونیم. . .  زهیچ.  نه -
  ه؟یچ -
 بودم و منتظر بودم در سادهی واي کنارری رفتم؛ سر به زرونی باز شدن در آسانسور، جوابش رو ندادم و ببا

 .  سرم رو باال گرفتم و وارد شدمد،یباز بشه، که با چر خوندن کل
*         *            * 

  "ساعت بعد 1 "
 .   خونه رو به لرزه در آوردي ستون هادادش،

 کردم، عجب دختر یفکر م.   رو گرفتمی کنیل، بب. ا. غ. ش. ت آ. ف. ا. ث.  مصرف كیه ب. ز. ر. ه -
 ! ه. ز. ر.  ههی در اومده؟ یحاال خانوم چ.  یمحجوب و خوب

.   برام نموندهیی گلوگهی که احساس کردم ددم،ی کشي بلندغیج.   پهلومي روشی فرود اومدن مشت بعدبا
 .  تالشم رو کردمنیآخر

 . . . ســــی اونجور نهی بدم قضحی بذار توض،یعل -
 .  و واقعا، الل شدمدیچی که به گوشم زد، درد تو سلول به سلول تنم پیلی سبا
 گفتم که با ی نميزی کردم و چی زد، گنگ نگاه می مي به قرمزتی که از عصبانی به علقهی چند دقتا
 .  به خودم اومدمش،ی بعدیلیس
 زن يشد.  ی تنت رو به حراج گذاشتگهی دیکیل . غ.  تو بي چجورنکهی هان؟ اي بدحی رو توضیچ -
 !  آخ خدا؟ی که زن منی در صورتگهی مرد دهی

 من رو نشونه گرفته ی که فقط زندگی بدبختيریمثل نشونه گ.   خوب بودشیرینشونه گ.  ي بعدمشت
 . بود

 کی به یول.   شستی صورتم رو مي خشک شده، روي خون هاخت،ی ری صورتم مي که رویی هااشک
 . خون.  خون.  خون.   شد که بودی می دوباره همونده،ی نکشقهیدق
.  غمبرشی قبول خدا و پيادعا.  ی پاکيادعا.   دادم که، صاحبش ادعا دارهی جون میی مشت و لگد هاریز

 .   کنهی من رو محکوم مينجوریادعا داره و ا
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   شده است؟می که بکارته من ترمدی که پاکه از کجا فهمیاون
 .  فونی نگاه ترسناك بهم انداخت و رفت سمته اهی یعل.  ومد افونی زنگ آيصدا

 !يزیباالخره اونچه که ازش ترس داشتم اتفاق افتاد، آبرو ر.   هام رو بستمچشم
 ینم.   که من و خانواده ام رو به فحش بسته بود، چشم هام رو با درد باز کردمرضای داد علي صدابا

 .   رحمانه، نوش جونم کرده بودمی که بیر مشتبه خاط.  تونستم چشم راستم رو باز کنم
 .  تو خودم جمع بشمشتری باعث شد، بدنی کوبی در خونه که داشتن با مشت و لگد بهش ميصدا
 .   بابا، برادر شوهرم و پدر شوهرم هم بودنان،یشا ; ملحفه دورم بود و االنکی فقط

 : با داد گفترضای رو به علدی من رو دتی که وضعانیشا
 .  همه نامحرمــــــمنی انی وضع زنت رو بنی ببــــــرت،ی غیب -
 هم ری بود که تار و پود بدنم رو درگيدردش جور.   همشون از موهام گرفت و بلندم کردي جلورضا،یعل

 .  کرد
 ی من رو شکنجه مينجوری بوده که متوجه شده و انکارهی گرفته بود، که خودش حتما انی دلم از اشتریب

 . ده
 :داد رو به پدر و برادرم گفت با
 هیدخترتــــــون .   دختره محجبتونــــــ رو دخترتون دختــــــر نبــــــودنی انیری بگلیتحو -

 . ه شدهــــــه. ب. ا. و. خ. م.  ام هگهیهرزه اســــــس که با کس د
.  من فقط عاشق شدن ;هق زدم.   حاضر در خونه روي مرد هاي صورت هاریی تغدمی دی هر کلمه ش، مبا

 .   شدي که با خر شدنم مساویعاشق شدن.   بودنییجرم من عاشق شدن تو سن پا
با .   که تو بدنم بودییبا تمام درد ها.   دستش رو گرفت به قبلش و خم شدهوی.   بابام مات شده بودنگاه

 : زدمغی توانم جبا تمام.   که تو دهنم خورده بودییتمام مشت ها
  بــــــابــــــا؟ -
 پر از نی زمي رونکهی کرد، به سمت بابا رفت و قبل ای که تا اون لحظه مات داشت من رو نگاه مانیشا
 .  گرفتشفته،ی خورده بشهیش
 پرتم کرد يجور.   توجه به همه من رو برد تو اتاق خوابی که از موهام گرفته بود بي همونجوررضایعل

 .  حس کردممیشونی پي خون رو، رویرد به لبه تخت و گرمکه سرم خو
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 ی چنمی ببنکهی قبل از ای ولدم،ی کشمیشونی تونستم تکون بدم؛ با دست چپم رو پی راستم و نمدست
 تخت برداشت و دور نیی گرفته بودم، از پامونی عروسدی خري کمربندش رو که خودم برارضایشده، عل
 . دیچیدستش پ

 :کمربند رو برد باال و دادش گوشم رو کر کرد.   کردی کمربند بهم دهن کجسگک
 . ل. ا. غ. ش.  آيه . ز. ر.  کنم هیآدمت م - 
 که، قرار بود امشب تنم رو آروم یینوازش ها.   کمربند چرمش پشتم رو نوازش کردي ضربه نی اولو

 . چوقتیه!  نشدبمی نه نصیینوازش ها.  کنن
 .  دونستم احمقمیم.   دونستم حقمهیچون م.   کردمی مهی زدم نه گری مغینه ج.   گفتمی نمیچیه

 خودم رو دی من، بای تن زخم خورده من نبود، وليبرا.   من نبودفی تن نحيبرا.   هاش محکم بودضربه
 ! یهوشی که صورتم رو نوازش کرد، حاصلش شد آخ و بيکمربند.   ها آماده کنمنی بدتر از ايبرا

       * *         *  
 .  چشم هام رو باز کردمدیچی سرم پي که توي درد بدبا
.   جا بودکی که دور تا دورم رو پوشش داده بود، نشون دهنده ی رنگی رنگ و پرده آبی آبي هاوارید
 "مارستانیب"
 من رو کفن کنه رضایانتظار داشتم که همون شب عل.   انتظار من نبودنی هنوز زنده بودم و ا،یعنی نی او

 .  بذاره تو قبر
 .  دادی شدن پام توسط گچ رو مچی نشون از کفن پنی بود و انی سنگپام
 .   کنمهی بهم اجازه داد تا گرنی اتاق نبود و همي تویکس
 .  ساده بودنم.   احمق بودنميبرا.   حماقتم،يبرا.   بشممونیپش

 شد هم بسته ی که به زور چشم هام باز مي کردم همون قدری احساس مگهی کردم، که دهی گرانقدر
 . شده

 در اومد و پشت بندش يصدا.  دمی دی نميزی چی کردم چشم هام رو باز کنم، ولی بابا، سعي آورادی با
 .   زنونهي هی گريصدا

 . . . مامان
 شده ی خونم قاطي تو گلبول هایشرمنده بودم، انگار که شرمندگ.   کردی مهی گفت، فقط گری نمیچیه

 .  کرده بوددایبود و از اونجا، به تمام بدنم راه پ



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 10 

 بلند یخواستم کم.  دی شد به گوشم رسی مکمی قدم هاش که نزدي ساکت شد و صداقهی از چند دقبعد
 مامان که بلند شد بغضش، يصدا.   درد تو تار و پود تنمدنیچی و پغی حاصلش شد جی بجهیبشم که نت

 .  تنم رو لرزوندياستخون ها
 سر اسم و رسم خانواده یی چه بالنیبب.  ي به سر آبرومون آوردی چنیبب.   باهاموني کردکاری چنیبب -

 ی گذاشتی چم؟ی تو مردم سر بلند کنيحاال ما چجور.  ي شب کل آبرومون رو بردهیآخ تو .  يمون آورد
 . زنده گذاشته  که هنوز تورورتی غیداداشت شده ب.   سر؟ بابات کمرش خم شدرهیبرامون دختره خ

 مامان، يحرف ها.   بوددهیچی تو سلول به سلول تنم پ،یحس شرمندگ.   زدن؟ نهي دارم برایحرف
 شهی همقتیحق.   تنم رو براش چرب کرده بودمش،ی وقت پیلی که از خیقتیحق.   زدی مادی رو فرقتیحق

 .  تلخه
! سرم رو باال گرفتم، آخ بابا.   شدی مکیختم نزد که به تیی قدم هاي در اومد و پشت بندش صدايصدا

 احاطه شی شد و قلبم رو آتشتریسوزش چشمم ب.  چقدر شکسته شده بود.  دی رسی به نظر مریچقدر پ
 . کرد

 : بدون توجه به من، به طرف مامان رفت و بلندش کردبابام،
 . وقت مالقات تمومه.  میپاشو بر -
 .   لب باز کردم و سالم دادمی دونم با چه رو و با چه جرئتینم
 . سالم بابا -

 .  رونی تکون داد و رفت بيسر
 که همه ي خانواده شدم، خانواده اي آبروختنی باعث رينجوری تک دختر خانواده بزرگ نکوهش، امن،

 خانواده ي خانواده و من االن آبرونی وصلت با اي شکستن برایسر و دست م.   خورنیسرشون قسم م
 .   تنهکیمن، .   کردمکسانیك م رو با خا

 من مهم ياما، برا.   دنی دارن طالقم مم؛ی عروسي مهم نبود که فردارم؛ی می نبود که دارم از درد ممهم
   پدر و مادر و برادرم هم مهم نبود؟ينبود، برا

 .  به در اتاق مونده بودمرهی رفت و من هنوز خی مامان کدمی غرق در افکارم بودم که نفهمقدریا
روحم نابود شده شکسته .   نبودی درد من جسمی زدن، ولیدرسته، بهم مسکن م.  دمی شب درد کشتا

 . شده
 . . . مرده"
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 !روزهاستاون  از ،روزها یبعض
 نه و خکن صدات نه ه،بزن زنگ کسی نه.  خباش خودت کار به سرت و گوشه یک بشینی دخوا می دلت
 . هبپرس را حالت حتی
 که ،کنی گوش ور آهنگیاون  حتی و نکنی هونش ور موهات ،نپوشی ور تمیزت لباس هک خواد می دلت

 . کردي یردش م همیشه
 به و کنی فکر قبل به ،بگیري آغوش در را زانوهات.  خودت خودِ مال ،باشی خودت مال خواد می دلت
 چشم چی هیب. . .  اي  بهانه هیچ بی. . . دلیلی هیچ بی.  کنی بغض فقط.  نکنی هم فکر حتی یا و.  بعد

 ". . . یداشت
 .  دادمهی تکمارستانی سرد بواری رو تو گلوم خفه کردم و سرم رو به دبغضم
 طونی که شاد و شي کشت، من، دختری وجودم رو مي کرد ذره ذره گرمای که به وجودم رخنه مییسرما

 .  شدهلی زن سرد و منفور تبدهیحاال به .   همه بودشی پیو دوست داشتن
 و شده قسمت رهی گی ممییاما، االن کل وقتم رو تنها.   بودمی دنبال شلوغشهیهم.   متنفر بودمیی تنهااز

 .  چقدر فرق کردم، چقد بزرگ شدم.  می از زندگیمیعظ
.   شد تو درس و کنکوری که لحظه لحظه م خالصه می گشت به همون دورانی شد زمان بر می میچ

.   گشتی از سر افتخار پدرم برميکاش نگاه ها.   گشتیدلم بازم بر م بلند از ته يکاش اون خنده ها
  که بهيدختر.   کردی می خوشبختي دخترش آرزوي رفت و برایکاش مامان بازم قربون صدقه م م

.  دمی به گونه م کشیدست.   شدی که تو ذهنم اکو مگهیهزاران کاش د.   ممکن مبتال شدهندهی آنیبدتر
 .   کرده بودسیدوباره بارون چشم هام صورتم رو خ

 . . .  خداآخ
 . . .  گذشتی از جلو چشام ملمی فهی اتفاقات گذشته مثل کل

 هستند ها شکا بعضی"
 ،دلیل یب
  ،يا دفعه کی ،بهانه یب

  شبی نصف
 کنند ی مومآر را آدم عجیب

 نگ می
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 ،بهانه بی هاي اشک ینا
  ". خداستخود  نام به نوسندش

 تنها بودم، یول.  یواشکی ي هاطنتی مختلف و شي همه دخترا دنبال تجربه هانیع.   بودمرستانی دباول
.  خوب منم دختر بودم.   خواست تجربه ش کنمی دوست هام با صد تا پسر دوست نبودم، دلم مهی بقنیع
 .  گهی جنس دهی از ي جمله دو کلمه اهی دنی به حس کردن و شنلی تمای دختر با کلهی
 .  دوننشی می ها عامل خوشبختیلی جمله نحس، که خهی "دوستت دارم"
 .  زدن رو درك کنمی که همه ازش حرف می خواستم اون حسیم

 *           *               * 
 ; کردمری چون ساعت هشت صبح بود و من طبق معمول ددمیی دویبا تمام توانم م.  دمی رسری دامروزم

 ا؟ی زود بمی گه شمیچقد م.   کنهی م مچارهیرع ب دفعه خانم زانیا
 .  راحت و آسه آسه دو طبقه رو رفتم باالالی در نبود، با خيخانم زارع جلو. . . دمی رسباالخره

 .  م رو کنار نگار پرت کردم و خودم هم نشستمکوله
  اخه؟يای مری تو چرا انقد دمیشم -

 :  گفتمي زدم و با لحن مسخره البخند
هر روز صبح به صبح برسونم  ; ندارمی شخصسی تو سرونیمن که ع.   کنم؟ خواب موندمکاریخوب چ -

 .  و بعد از ظهرام برگردونم خونه
 : و گفتدی خندينخود

 .  موضوع باهات صحبت کنمنی خواستم راجع به همیاتفاقا م -
 : ابروم رو طبق عادت باال انداختم و گفتمي تاهی

 ؟یچه موضوع -
 داره، به ی دوستهی ثمی مدم،ی دوس پسر جدنی ا؟ی تنها بموني خوای میتا ک.  گهی دتیی تنهانیهم-

  هوم؟ چطوره؟گهی باهاش دوست شو دییتنهاس، توام که تنها.  ارشیاسم ک
 نیاالن با ا ; بودم، که بتونم دوست پسر داشته باشمنی دنبال اشهیمن که هم.   رو مشغول کردفکرم

 .  زننی حرف می فهمم دوستام از چی مشمیدوست م
 .   از حس هارو تجربه کنمیلی که قرار بود باهاش، خی کسي کردم و ذوق کردم براقبول

 *            *               * 
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 .  تونستم دست راستم رو تکون بدمینم.   شدمی دور و اطرافم نمیچی متوجه هاصال،
 سی خس،یخ.   رو گونه مدمیدست چپم رو کش.   تو گچ باشهدیحدود دو ماه با.   گفت شکستهی مدکتر
 ي ايروزگار بد باز.   شده بودسی شم تو گذشته م دوباره صورتم خی که گم میی وقتايمثل همه .  بود

 .  من تحملش رو ندارهيشونه ها.  با من کرد
 خورده  که از شوهرشی از زور کتکشی روز عروسي زن شکست خورده که فرداهی.   زنمهی من

 طالقش خوانی مارنی بی براش کاچنکهی اي به جاشی روز عروسي که فردایزن.   شدهي بسترمارستانیب
 ! بدن

 !  اطرافت نباشهچکسی که هستی ننی اییتنها"
 .  ی دوست نباشی که با کسستی ننیا
 !ی باشي و منزوری گوشه گی که آدمستی ننیا

  ". . . ” حالت بدهفهمهی نمچکسیه” یعنی ییتنها
 مثل دی که شایکی آشنا افتاد هی باز کردم که نگاهم به ی چشم هام رو به سخت،ی هق هق آرومدن،ی شنبا

 عمرم ي که توی کسنینگار، بهتر.   من، ذره، ذره مثل من نابود شدي پا به پایول.   نبوددهیمن رنج کش
 دایگشت و پ.   سالم باشهکه  بودیی کرد و دنبال جای و رو مری بدنم رو زنش،یبا نگاه غمگ.   شناختمیم

 .  نکرد
 .  طرفانیاز ا.  سالم خانوم خانوما -
 يچشم ها.   کار خودش رو کرده بودشبی دي هاهیگر.   رگه بودن صدام خودم رو هم متعجب کرددو

ارش  بود که انتظيزی چشم هاش، چيغم زده اش رو باال آورد و به چشم هام دوخت؛جوشش اشک تو
 . رو داشتم

  چطوره؟زم؟حالتی عزیخوب.  ف. ر. ش. ي.  بيرضای گل اون علری بره زیاله.   من فدات بشمیاله -
 .   آرومش کنمی دوستم، تا کمي باال بکشم و بتونم لبخند بزنم به روی کردم خطوط لب هام رو کمیسع
 .  خوبمگن،آرهی حال من خوب بودن منیاگه به ا -

.  گهی دوست بود دیول.   هم درد داشتیلیخ.  درد داشت.  کبود شدم گذاشت چشم ي رو، رودستش
 . . .  معلوم نباشهیلی که خیفقط اخم کردم،اونم کم.   خواستم حاال که اومده با عذاب وجدان برگردهینم
. . ي دونن چجوری منایبابات ا "نینگاهش رو سر داد به طرف زم" به سرت آورده آخه یی چه بالنیبب -
 . 
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 : فرستادم و گفتمرونی رحمانه بی م بنهی توجه به درد قفسه سی رو قطع کردم، نفسم رو بحرفش
.   کردهی گله و گرکمیدر اصل اصال با من حرف نزدن، مامان فقط اومد .  نگفتم حماقت خودم بوده.  نه -

 . . . بابا
 .   جواب سالمم رو هم ندادهیبونم حت مهرينتونستم بگم، بابا.   رحمانه، به گلوم چنگ انداختی ببغض
اول سرمم رو چک کرد بعدم پاکت زرد .   داخل شدي تکون داد که در رو زدن و پرستاري سرنیغمگ
 .  وسط اتاق گذاشت و رفتزی مي رو، رویرنگ
 :  گفتمری پاکت زوم بود، رو به نگار، با همون بغض دست و پا گي که چشم هام، فقط روی حالدر
 .  توشهی چنمی زحمت اون پاکت رو بده ببیب.  نگار -
.   اون پاکت نحس، هستي توی چمی دونستی نگار رو؟ هردومون مای خواستم خودم و گول بزنم یم

 سر پاکت رو پاره کردم و ،ي ظاهریالی خیبا ب.   باعث تعجب بوددنشینفهم.   سخت نبودادی زدنشیفهم
 پاکت نیی پاکه هی نخوام به مهر قوه قضائیانقدر حالم خراب بود که حت.  برگه نحس رو از توش در آوردم

 . خورده بود توجه کنم
 بد لی به دلگه،ی روز د3.    شهی از پسرشون جدا م،ي نو عروس خانواده نوروزگهی روز د3گه،یروز د 3

 .  رمی گی من، طالق مگه،یروز د3.  ستمی نرضای زن علگهیتاق، من د انی هميتو.  حال بودن من
 :ستیمرگ مردن ن "

 !ستی ندنی تنها نفس نکشمرگ
 دمی رو دي شماری مرده گان بمن
  رفتند؛ی راه مکه

  زدند؛ی محرف
 دند؛ی کشی مگاریس
  شده از بارونسی خو

  ". . .  کردندی را درك میی و تنهاانتظار
 هی گري نداشته براي که، روزي روز3.   که هر روزش با درد همراه بودی روز نحس3.  روز گذشت 3

 .   خانواده هستمنی که عروس ايروز آخر.  نکردن و حاال، روز آخر
 .   گفت، بهت لطف کرده که حکم سنگسارت رو نگرفتهی ممامان

 .   زدی که حرف نمبابا
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 .  دمشی اصال ندان،یشا
 .   ترفی کرد، اما لطی مدییرف مامان رو تا نگار، حو

 از چکسیه.   گوشه لبم نشستی پوزخند تلخاری اختیب.  امروز روز سوم بود.   رو سفت کردممی روسرگره
ه بودن . ز. ر.  و هی که من رو متهم به ناپاکییرضای دونست علی نمچکسیه.  اصل ماجرا خبر نداشت

 .  که متوجه شدهنکارسیخودش ا.   کنهیم
 خواستم تو ینم.  نگاهم رو ازش گرفتم.   شدانی تو چهار چوب در نمامی اتاق زده و قامت مرد زندگدر

 خواستم یم.   داد و االن تمام تصوراتم ازش، به باد رفته نگاه کنمی می پاکي برام معناي که روزیصورت
 شیچه با ر.  همشون گرگن ، تا باور کنمدمی دی مدم،ی دی مدیاما، با.  همون صورت پاك، تو ذهنم بمونه

 لب هام به اری اختینگاهش کردم و ب.  یس. کس.  و ادکلن سغی ت3 بسته، چه با صودت نهی پیشونیو پ
پشت بند .  ش هم گم بشن.و.غ. و تلخ بود که اخم هاش تو آقیپوزخندم، انقدر عم.  دنی کشدهیباال کش

مرد .   داد وارد اتاق شدی رو بهم می خوبحس  ناخود آگاه كدی سفي و موهاشی با ری مرد موسنرضایعل
 ری و سرم رو زدمیاز نگاهش خجالت کش.   زدی بهم انداخت که توش ترحم و تاسف موج مینگاه

 : لرزه به تنم انداخترضای محکم عليصدا.  انداختم
 .  برمدی رو بخون کار دارم، باغهیحاج آقا ص -
 .   هم کج شدن لب هام و طرح پوزخند روشونباز

 ي وسط حرفش و با صدادمی حفظ خودم و غرورم، پري دفعه من برانی بزنه که ای آقا اومد حرفحاج
 : تعجب داشت گفتمي که اون لحظه واقعا برام جایمحکم

 .  مونهی نمی باقیحرف.  می رو گرفتمونی بخون ما تصمیحاج -
.   شکستی تو وجودم ميزیبا هر کلمه چ.  غهیو شروع کرد به خوندن ص تاسف تکون داد ي از رويسر

دم نزدم و محکم .    نشکنمنی از اشتری بودم تا بستادهی شکست و من فقط محکم، مثل مجسمه ایم
 خون اهمی خودم و بخت سيتو دلم، برا.   لگد مال نشهنی از اشتری تا غرور لگد مال شده ام بستادمیا

 ياشک ها.   گونه هام غلت بخورهي از چشم هام، به روي دادم تا قطره ایا اجازه نم کردم، امی مهیگر
 .   زدنخی م محکوم بودن به چارهیب

 يادیبرعکس عقدمون که تعداد ز.   گذاشت جلوم و گفت امضا کنيدفتر.   طالق که تموم شدغهیص
 .  شبه امکی ی تـــــموم شـــــدن زندگي خواست برای امضا مدونهی خواست االن فقط یامضا م
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 به حاج آقا نگاه کردم یچارگیبا ب.  من دست راستم.   تونستم تکونش بدمی دست راستم نگاه کردم، نمبه
 :که ظرف استمپ رو گذاشت جلوم و گفت

 .  نداره دخترم انگشت بزنیبیع -
 .   لبخندي تونستم لب هام رو حرکت بدم براینم

انگشت اشاره دسته چپم رو زدم تو استمپ .  ومدهی روش لبخند بوده نشهی که همییلب ها لبخند به انگار
 .  ذاشتمی مدی که بايو گذاشتمش رو صفحه ا

 کردم، تـــــمـــــوم ی مي شمارهی که براش ثاني ای انگشت، زندگکی آسون، فقط با گذاشتن چه
 ختن،یاما، اجازه اشک ر.  د گرفته بود سوخت و گلوم دریچشم هام م.   سوختی م منهیس.  شـــــد

 .   ممنوعهم،ی زندگي از قاتل هایکیمقابل 
 شه ی محکوم میاما، کس.   کشنشی نفر و مهی سر زنی ری گروه، که مهی نیع.   دارهادی قاتل زم،یزندگ

خودم محکومم .   رو زدميخودم ضربه کار.   من، خودممی زندگیقاتل اصل.   رو زده باشهيکه ضربه کار
 .  به قصاص شدن

 و صورتم رو دنیی گونه هام دوي محکوم شده م، آزادانه روي رفتند، اشک هارونی و حاج آقا که برضایعل
 .  لگد مال کردن

   کهی کسيرد پا"
 ، را گرفته بودآرامشم

 . . .  کردمدنبال
 ". . . دمی خـــــودم رسبه
 پر از ،یمونیپر از پش.  فته و هر روز و هر ساعتش پر از رنج بود که، هر هی ماهکی.   ماه گذشتکی

 ی انداخته بودم و هر چی باتالق لعنتنیبه خودم که خودم رو تو ا ;نفرت به خودم.  حسرت، پر از نفرت
 .  رفتمی تو منجالبش فرو مشتری زدم براب خروج ازش، بی ودست و پا مشتریب
 .  تلخ درست مثل روزگارم.   روزها، لبخندام هم تلخ شدننیا

 .   شدزی بلند مامان گوش هام تي صدادنی شنبا
 .   کرده به خودمون ربط دارهيدختر من هر کار.  خانوم محترم حرف دهنت رو بفهم -

 .  کردمکث
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 گهی جا دهی رو تیبرو خدا روز.  من رو از شازده ت نترسون.  چه حرفا.   کنهیط م. ل.  غیلیپسرت خ -
 .  بده

 ماهه که کی.  ستادهیاما، پشتم ا.  اوردهی ماهه که اسمم رو نکی.   با من حرف نزدهی ماهه که حتکی
دامنم رو از آهش که .   ترسمیم.   کشهی ها ادامه داره و هر بار، مامان فقط آه مدی تلفن ها و تهدنیا

 آه نی ترسم، ای کردم و مبودمن آبروشون رو نا.   ترسمی که بخواد نابودم کنه میاز آه.   ترسمی مرهیبگ
 .  ها نابود تر از االنم بکنه

 .  دادهی ها که قطع شد در اتاق باز  شد و مامان با صورت سرخ به چارچوب در تکصدا
 .  نیی رو انداختم پاسرم

 .  نداشتم نگاهش رو ینی سنگطاقت
  کجاست؟کهیاون مرت -
 کردم تعجبم رو از حضورش قائم کنم و ی حضورش و حرف زدنش با من تعجب کرده بودم، اما سعاز

 به صورتش نگاه کردم، صورت میسرم رو گرفتم باال مستق.  فقط تعجبم از حرفش رو نشون دادم
 ی صورت، حتنی که ای شی متوجه م،ی آرامش دور باشنی ماه از ا1 یوقت.  سرخش، آرامش داد به من

 .   هم پر از آرامششیبانعص
 :دمیبا تعجب پرس.  امی کردم به خودم بیسع
  رضا؟ی عل؟یک -

 .   کردزی هاش و رچشم
 .   بال رو سرت آوردهنی که ايهمون پسر.   خانمرینخ -

 .   به مامان نگاه کردممات
 گرفت؟ فکرم رو به زبون ی رو ممی زندگي قاتل ها ازیکی سراغ دی بود؟ چرا بای حرفا چنی از امنظورش

من .   رو ندارمیکی همه نزدنی من تحمل اایخدا.  در اتاق رو بست و کنارم رو تخت نشست.  آوردم
 .    عکس هاش، اما حاال کنارم دارمشدنی و بوسيمحکوم شده بودم به دور

 سته؟ی که کرده باي کاري پادی نباه؟ی آسوننیمگه به هم -
 .  زدی که مامان می رفت از حرفیاهیچشم هام س.   داشتنش کنارم خارج شدمی خوشاز
 . . . ــی تونی اصن مرده ما که نمدی زن گرفته شادی شا؟ی گی می چي داری فهمیمامان م -
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فقط با من حرف بزنه و .   خوامی نمیچی هگهی خدا ديلمسم کرد؟ وا.   دهنم گذاشتي رو جلودستش
 .  داشته باشمش

 .   ماه شوم1 بعد از شیکی همه نزدنی دهنم، به خاطر اينه به خاطر دستش جلو.   بسته شددهنم
 .  کنمی خاکم باشه من زنده ش مریاون اگه ز.   ندارهای ندارم االن کجاس زن داره يمن کار -

 یبعد م به نی کردم از ایمن ساده رو بگو فکر م.   هام گشاد شد و تعجب، تمام صورتم رو پوشوندچشم
 .   وحشتناك تر و پست تر بودرضای هزار برابر از علارشیک.  ی خامالیچه خ.   کنمیتونم راحت زندگ

   دهنم رو با ترس قورت دادمآب
 . . .  توـــیمامان من نم -

 ی انقدر حرف داشت، انقدر خشم و غم و اندوه داشت که نتونم حرفم رو کامل کنم و از شرمندگنگاهش
 .  بندازمریسر به ز

 *       *           * 
 … زنمیخودم رو به هزار راه م"
 … هزار کوچهبه
 … هزار دربه

 ". . . فتمیشت ب.و.غ. آادی که به نکنه
 ی رو چک ممیمی قدی ساعت گوشثم،ی نگار و مي قهقهه هاي توجه به صدای بودم و بستادهی اي اگوشه
 .   کرده بودرید.  کردم

 .  چند لحظه، محوش شدمي  سرم رو باال گرفتم  برا،ی اسمم از زبون کسدنی شنبا
 درشت نبود، اما حالت چشم هاش ادی بود و زيچشم هاش قهوه ا.   سبزه بودی و کمدهی کشصورتش

.   بودی گوشتنشیی و لب پاکیلب باالش کوچ.  یدماغش عقاب.   کردی بود که آدم رو مسخ ميجور
 .   و وسطش رو به سمت باال داده بودی حالت دار بود که دورش خالبای و تقريموهاش هم قهوه ا

 خورد ی نمثمیبه م.   بودی در کل پسر جذابی هم داشت، ولرادی اي سرکیاتفاقا .   نبودی ش عالافهیق
 .   داشته باشهیی دوست هانیهمچ

   درسته؟،ی باشمی شمدیشما با -
 :   جوابش رو دادمی آرومي انداختم و با صدانییسرم رو پا.   بم بودی  و کمرای هم گصداش

 . دی باشارشی آقا کدیبله و شما هم با -
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 با ی ننداز، من دوست دارم وقتنییلطف کن انقدر هم سرت رو پا.  با من راحت باش.  اوه، چه لفظ قلم -
 .  زنم به چشم هام نگاه کنهی حرف میکس

 ی چون فکر مدیشا.  دمی کشی دونم چرا ازش خجالت مینم.   سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردمآروم
 ها دوست داشتن صورت من رو یلی خنکه،یبا ا.   ارزشمیکردم که اون از من بهتره و من در برابرش ب

 : همزمان با راه رفتنش به طرفم برگشت و گفت.  داشته باشن
 .  هوا هم گرمه فکر کنم خوب باشه.   هستی فالوده فروشهی چهار راه؟ اونجا نیی پامی بري آیم -

 باشه اکتفا کردم و دنبالش راه کی به نی همي خواستم خسته ش کنم براینم.  دی رسی به نظر مکالفه
 ! اصال متوجه نبودشون نشدم.   شدنمی و نگار هم خوب واسه خودشون جثمیافتادم، م

 ؟یخب، تا حاال چند تا دوس دختر داشت -
 : زد و گفتيلبخند

 . ستی نادمی بودن، اسم هاشون ادیز -
 .   کردمیاخم

 .  مهی دوستنی من اولیول -
 .   گذاشتشی و دندون هاش رو تو قاب لب هاش به نمادیخند

 .   خوبهیلیخ -
 .   هام رو جلو فرستادملب
 .  ستی انصاف ننیخوب ا -
از .  دیخنده هاش که تموم شد، لپم رو کش.   وقفهی بلند، بد،یخند.   صورت دلخور و لوسم نگاه کردبه

 دیمق.   بودمدی مقیلی خیلیمن خ.   انداختمنییتماس دستش با صورتم اخم هام تو هم رفت و سرم رو پا
 .   درست نقطه مقابل تمام اعتقاداتمارش،ی و کیعنیبه تمام اصول د

 و باهاشون یدازه من آدم هارو بشناس اني که بخواي سالته، انتظار ندار15 سالمه، تو 21خوب من  -
 ؟یدوست شده باش

 .  درست بودی تا قسمتی حرفش کمخوب،
 .   دلم جا باز کرد بودي بود و تویپسر با نمک.  زود باهاش جوش خورده بودم.  دمیخند
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تا سر کوچمون برام از دوست دختراش .  می  اومدرونیتا کاسه فالوده از مغازه ب2 ي از خوردن نفربعد
 باهاش دوست دمی مچشون رو گرفته بود و انقدر بال سرشون آورده بود که ترسي که چجورنیفت و اگ

 .   زد ترسناك بودی که ميحرف ها.  ترسناك بود.  بشم
 : برگشتم طرفش گفتم.   کردم تا خنده م رو جمع کنمي سرفه اتک

 .  می باشگهی هم دي برای خوبي دوستامی بتوندوارمیام.  دمی خندیکل.   خوش گذشتیلیخ -
 .   و رو به طرفم دراز کرددستش

 که تا اون موقع، سفت و ی تمام اعتقاداتي پا گذاشتن رویعنی انگشت هام تو اون دست ها، گذاشتن
 ی رو هم قبول مزشی همه چدی تجربه ها بودم، بانی خودم دنبال ایاما، وقت.  سخت، مواظبشون بودم

 . کردم
 نی که ایمن.  کی تماس به ظاهر کوچنی گرفتم از اشی دست هاش گذاشتم و آتي دستم رو تودی تردبا

 گرفتم شی تماس حروم آتنی شن بهم دست زدن، با ای مانیهمه مدت، فقط محارمم که شامل بابا و شا
 بدنم و یول، دست هام سرد بود.   زدشمی و آتدیچی که تو تک تک سلول هام پیاز حس.  از عذاب وجدان

 .   سوختنی جهنم افتاده بودن و مشیل هام، انگار تو آتتک تک سلو
 .  دی رسی به نظر مکی مردونه و پهنش کوچي حصار دستاي سردم، توي هادست

 : زد و گفتیچشمک
 . شک نکن -

 کنم و طرح لبخند رو به لب هام تی کردم خطوط لب هام رو به باال هدای دهنم رو قورت دادم و سعآب
 .   خونمون شدمی جدا و  راهای کرد از کی رهام نما،ی که به خاطر دست دادن با کیبا عذاب وجدان ;بزنم
 ی به لبم ميلبخند.  با فکر کردن بهش.  ومدی رخت خوابم تا صبح خواب به چشم هام ني شب تواون

 ی عذاب مک،ی به ظاهر کوچي تماس هانی گرفتم و با عذاب وجدان از ای هام رو از سر مایاومد و رو
 .  دمیکش
 .   دادی که در کنارش داشتم، حس بدم رو تحت شعاع قرار می خوبي حس هااما،
 ي فکر کردم اون شب براي بار تا صبح به پسرنی اوليبرا.   خوشم اومدي بار از پسرنی اولي شب برااون
 . دمی بار، طعم عشق رو با تمام وجوو چشنیاول

 *             *              * 
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 تموم هول ي صبری کنم اون با بی مي من صبوریهرچ.   به مندهیموم صبرش رو بخش انگار تیزندگ"
 . ي ضربه بعدي برازنهیم
 . . . ی در کن، لعنتی خستگکمی
 . . .  راحت باشهالتیخ

 ". . .  شهی ها در نمي زودنی تن من، به ایخستگ
 .  رفتی رفت که نمی تو گوشش نمی بشه، ولارشی کالی خی دادم که بی مهی شب مامان رو قسم و آتا

حاال اون کار بدبخت کردن .  گهی بکنن دي کارهی دی بهم نگفتن حاال آبروشون رفته، بایچی من هخانواده
 !تنها دخترشونه

 رفتار می گه و اونا باهام مالی مانی به بابا و شاهی کرد که اگه نگم اون پسر کدی و تهدومدی کوتاه نمامان
 !نخواهند کرد

چقد .  دمی ماه، دکی باز شد و چهره پدرم رو بعد از ی ناگهانیلی بودم که در اتاق خدهی تختم دراز کشيرو
 .   بودمارستانی همون روز تو بدمشی که دي بارنیآخر.  دلم براش تنگ شده بود

 : آورد گفتی که کمربندشو در مي به خون نشسته و سرخ اومد طرفم و همونجوري چشم هابا
 ایگ پدر رو بگو .  اسم اون سای.   مني براي بهت نگفتم دم در آوردیچیه.  ه. ز. ر.  هيدختره  -

 .  کنمی جا خونت رو حالل منیهم
.   نزدمیحرف.   منفی نوازش تن نحي بود و آماده بود برادهیچی بود، که دور دستش پي به کمربندنگاهم

 !  زبونم بند رفته بود از ترس کمربند چرم بابام،یعنی
 دهیچی دستش که دور کمربند پيرگ ها.   شددهیچی دور کمربند پشتریانگشت هاش ب.   جلو تر اومداباب

 و ی ضربه کمربند که رو تن زخمنیاول.  دی و عقب نکشدی مقطعم رو دينفس ها.   زدی ميدیبود، به سف
 یکه داشتم از پدرم م  بودي کمربندي از اون ضربه هاشتریدرد دلم، ب.   رو در آوردغمیدرد مندم نشست ج

 ! خوردم
 .   فرار کردن از دست باباي بود برای و گچ پام، مانعنی سوخت و پالتی ضربه ها ميجا
   من بودي هاغی بابا بلند تر از جي و عربده هادمی کشی مغیج
 ". ه. ز. ر.  کشمت، هیم.   کشمتیم"

 ! ه. ز. ر. ه:گفت.  بابامم بهم گفت!  خداآخ،
 !دلم.   خداآخ،
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 پدر که جونش به جون تک دخترش بسته س هی آورد، ی رو به رحم می هام دل هر کسغی ها و جاشک
.  درست مثل سنگ.  با رفتن آبروش، سنگ شده بود.   من عوض شده بودي،بابایول.   خود دارهيکه جا

 یاق برام بیی زده بودم که گلوغیانقدر ج.   شدی هم مشتری اومد که ضربه هاش بیدلش به رحم نم
 ماهه خواب و خوراك درست 1 که یزورش به من.   گرفت و بلندم کردشرتمی تقهیبابا از .  نمونده بود

 .  دی چربی میلی ندارم خیحساب
 : داد و تو صورتم داد زدتکونم

 .   موندمون نرفتهی باقي جو آبروهی نی کار رو کرده تا انی ايه ا. د. ا. م ز. و. ر. د بگو کدوم ح -
 : بود، لب زدمی که پر خون و زخمی با دهنی سختبه
 ! بابا -

 .  گوشم رو هم از دست دادمي داد زد تو صورتم که حس کردم پرده هايجور
 .   ندارهــــــــــهمی به نام شمي دخترگهیحاج احمد نکوهش، د.  به من نگو بابا.  ستمی تو نيمن بابا -

 .  نگاهش کردممنگ،
 ییهوی دونم ینم.   خوامی نماروی دننی ازی چچی هگهین بابام رو از دست بدم د کنه؟ می میشوخ.  نه
 .   بودمرهی خشی خالي و من هنوز به جارونی شد که ولم کرد و رفت بیچ
 .   ندارمشونگهی که دیی هازیمثل همه چ.   دست دادمش، مثل همه نداشته هاماز

 .   نداشته هام اضافه شدستی هم، به لبابا
 و داد غی جي صدارونیاز ب.  گهی و درد دل و روحم از طرف دی کمربند از طرفي بدنم و ضربه هادرد

 .   شده بودنی اومد که باهم قاطی مانی شاي عربده هايمامان با صدا
نفس نفس .   اومد تو و در اتاق رو قفل کردانیشا.   بار امروز دره اتاقم بدون در زدن باز شدنی دوميبرا
 به پهلوم زد که ياومد سمتم لگد.   تخت نشسته بودمنییپا.   شدی منیی ش باال و پانهی زد و سیم

 : گلوم خفه کردم، داد زدي رو توغمی و جنی زميافتادم رو
 .  بهترهيری پس بمم،ی شمیی هامون تویمسبب همه بدبخت -
 با کمربند بابام نوازش شی ساعت پمی که کمتر از نیی شروع کرد به لگد زدن به شکم و پهلوهام جاهاو

 .  شده بود
 داد که از جونم ی رو قسم مانی مامان که داشت شاي ها و التماس هاغی جي هام با صداغی جيصدا

 .   شده بودیکیبگذره 
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 .  بودایمامان و بعد، خاموش شدن دن "یاعلی" ي صدادم،ی که شنیی صدانیآخر
 نه ،یکشب باید عُمر یک.  کسبا نهپاکت،  نه ،نخ نه.  نیست رسیگا "ها يکشیدن" يهمه که افسوس "
 . . . ییبو نه ه،دار يددو
 ".  "زجره"اسمش  
 شده و اتفاقات ی بعدش متوجه شدم چیاولش منگ بودم، ول.   درد چشم هام رو باز کردم تو اتاقم بودمبا

 .  در اومدنشی چشم هام، به نمايجلو
 ی تاوان پس بدم؟ تا کدی زجر بکشم؟ چقدر بادی باگهی چقدر د؟ی راحتم کنی کشی چرا من رو نمایخدا

   گناه رو پس بدم؟نی تاوان ادیبا
 .  چپم رو گذاشتم رو سرمدست

 مشت و لگد ها و نی اریز.   چشمت ابروئهي بهم نگفته باالی که تاحاال کسی پوست کلفت شدم منچه
اق باز شد و قامت الغر تر از روز قبل  غرق بودم که در اتالمیتو فکر و خ.   کمربند زنده موندميضربه ها

معده م به قار و قور .   دستش بود که احتمال دادم غذا باشهینیس.   شدانیمادرم تو چهارچوب در نما
 ام بخورم؟ یی وضع دهنم غذانی تونستم با ایاصال م.   به غذا خوردن نداشتمیلی مچی هیافتاده بود، ول

مامان نشست .   تونستم حرف بزنمی در رفته چون اصال نمایمطمئنم شکسته .   کردی درد میلیفکم خ
 .   غم نگاه کردا نمونده بود، بی ازش باقيزی م که چافهی تخت و به قنییپا
 !  کشهی روز ها آه منیچقدر ا.   از صد تا کتک بدتر دلم رو سوزونددی که کشیآه

 ام بخورم؟ فقط نگاهش يزی، واقعا انتظار داشت بتونم چ دهنمي رو زد تو سوپ و آورد باال جلوقاشق
 : رفت، گفتی مرونی که بيبلند شد و همونجور.  کردم، که چشم هاش رو بست

 .   کنهی آد برات سرم وصل میاالن نگار م -
 من لبخند زدن و طی تو اون شرایول.   همه معرفت تنها دوستمنی خواست لبخند بزنم به ای مدلم
 .   اوج احمق بودنیعنی دن،یخند

 *         *           * 
 حس هی خوندم و باهر کلمه ش ی رو مارشی و جواب کمیمی قدی لبخند زل زده بودم به صفحه گوشبا

 .  شدی مقیخوب تو بند بند وجودم تزر
  چند تا دوست دارم؟ی دونیخانمم م -
 . نومودونم  -
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 . قربون اون نومودونمت بشم که مطمئنم االن لبات غنچه شده -
 : کردمپی تر شد و تاقی عملبخندم

 . خدا نکنه همه کسم -
 .  بغل کردنتي برارهی که االن دلم غـــــش ميوا -

.   شدهکتهی برام دی که از بچگیی هاتیحساس.   کردی من رو درك نمي هاتی حساسارش،یک.   کردماخم
 .   مغزمهی بخش جدا نشدننیوذ کرده و اتو مغزم نف

 نمی تونم روشون پا بذارم اینم.   که باور هام هستندییخط قرمز ها.   دارمیی خودم خط قرمز هاي برامن
 : و نوشتمدیدستم رو دکمه ها لغز.   کنهی اون باز هم تکرارش میبارها و بارها بهش گفتم ول

 .  کشمی خوب، خجالت مينجوری نگو اا؟یک -
 .  گمی نمگهیباشه عشقم د.   محجوبم بشمی خانم خجالتي من فدایاله -
 دونه یفقط خدا م.   شدی مشتریلبخندم با هر حرفش ب.   از حس دوست داشتن و دوست داشته شدنپر

 عالقه من زانی منی گنجه ای خودش ام نمالی تو خی پسر رو دوست دارم مطمئنم حتنیکه من چقد ا
 .  بهش

 .  خوردمنی زمي اون شب چجوردی نفهمچکَسیه"
 "! من اون شب مردمی زنه، ولی قلبم مهنوز

 ي بودم که لحظه ادهی رسي به حدگهید.   شدی مشتری بارشی به کمی گذشت وابستگی که مي روزهر
 کردم یفکر م.   کردم عشقهیفکر م.  دمی ترسی می وابستگنیاز ا.   تونستم بهش فکر نکنمیهم نم
 .  هوس هم نبودهی توهم کودکانه بوده، حتهیفهمم  یاالن م.  عاشقم

 .  اشکم رو با دستم گرفتمنم
 .   گذشته بود، اما کل فکر و ذهن من همون جا مونده بودگذشته،

 خودم رو ی وقتارشی منفور کيچهره .   االن به دلم زدهش،ی که تلخنیری به ظاهر شي همون روز هاتو
 .   شهی وقت از ذهنم پاك نمچی گذاشته بودم هارشیآزادانه در اخت

 شدن و ی تر مکی ها هر لحظه بهم نزدواریانگار د.   گرفتی خفقان اور اتاق مي داشت تو فضانفسم
 .    کردنی فضارو وحشتناکتر منیا

 .  خواستی بغل مدلم
 .  نهارش؟ی کبغل
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 . ای بدتر از کهیکی عنوان، اونم چی به هرضا؟یعل
 .  من زخم خورده بودم ; خواستیرم رو مش گرم و مهربون ماد.و.غ. آدلم

 مقصر ارشی افتاد، مامان مقصر بود، بابا مقصر  بود، کی ها گردنم مری همه تقصدی نبای بودم ولگناهکار
 يخودم، با دست ها.   رو زدممی بود، اما، خودم شاهرگ زندگمی سهی بدبختنی نگار هم تو ایبود، حت

 .  رو نابود کردمزیخودم همه چ
 گاریمثل س"

 . ی دو انگشت روزگار لعنتونی مموندم
  کشهی من رو منه
  کنهی خاموشم منه

 ". . .  سوزمی فراموش کرده که دارم مانگار،
درد تو تمام سلول هام نفوذ کرده .   از جام بلند شدمی چنگ شد به ملحفه تخت و به زور و بدبختدستم

 پام که تازه گچ پام رو باز نیهم پالت.   که خورده بودمییهم کتک ها.  بود و هر قدم، همراه با درد بود
 .  کرده بودم واقعا معجزه شده که فلج نشدم

هر .   تونستم قدم بردارمینم.  دمی کشی منی زمي بود، آروم آروم پام رو، روواری جور که دستم به دهمون
 به در دمی تا باالخره رسدم،ی کشی منی زمي  و دوبار پاهام رو، روستادمی ای بار هم مکی قهیچند دق

 .  اتاقم
 خودم ي به در حمام، مامان رو جلودهینرس.   کردمی طی در رو باز کردم و طول راه رو، رو به سختآروم

 . ستادهی ایظی که با اخم غلدمید
  کجا؟ -

 و ناله ستادمی ادیچی دستم پي که توي بعد، با درد بدیجوابش رو ندادم و از بغلش رد شدم، ول.  قبرستون
 .   کردميا

 .  رهی گیمامان، ول کن دستم رو درد م -
   کجا؟گمیم -
 .   درد دارهیلی مامان، ول کن دستم رو بخدا خيوا -

 .  نکشمادی که از درد فردمیی سای هم مي هام رو رودندون
 ؟يری ميکجا دار -
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 بسه نیانقدر کتکم زد.   بابادی خالفه؟ جرمه؟ ولم کنه؟ی حموم حرفرمی دارم من؟ی گرفتیمگه زندان.  اه -
 ن؟ی نشدیتون نبود؟ خال

 .   انداخت و عقب گرد کرد و به طرف آشپز خونه رفتنیی رو پاسرش
 ی می سرم خالي دستم رو از آب سرد پر و روي توکی کوچي حمام نشسته بودم و کاسه ي سکو تويرو

 . کردم
 ها تا ماه ها از ي کبودنی اي کنم درد و جای فکر نمیول.  سر حال شده بودم.   دادی بهم می خوبحس

 .  برهنیب
 .  به در خوردي اتقه
 بله؟ -

 ;دمی که موقع کتک خوردن کشیی هاادیحتما به خاطر داد و فر.  دمی خش دار خودم ترسي از صداخودم
 فرد ،یپس از مکث طوالن.   کننده درد اون لحظه هاست برامی فکر کردن راجع بهش هم تداعیحت

 .  مامان بود.  ر جواب دادپشت د
 . برات حوله گذاشتم -
 . یمرس -
دوباره، دست به .  دمیچیحوله رو برداشتم و دور خودم پ.   نبودیکس.   جام بلند شدم و در رو باز کردماز
 ي بود و به قطره هانیی تخت نشستم، سرم پاي رویدر رو باز کردم و به سخت.   به طرف اتاقم رفتموارید
 .   کردمی نگاه مختیری پام مي موهام به رو که ازیآب

 :   لب زمزمه کردمری و زدمی رون پام بود کشي که روی بزرگي کبودي رویدست
هر چقدر که دلت .   امیراض.  شهی وجودم از گناه پاك مينجوری تاوان گناهمه، اگه انی اگه اا،یخدا -
 .   نزن که مرگ برام بهتر باشهيجور.   نزنمنی کن، فقط بد زمي خواد با من بازیم
 ،  بودمه سادشهیهم"

 .  سالم کردمهساد
 .  دل دادمهساد
 .  محبت کردمهساد

 .  باور کردمساده
 .  چشم گفتمساده
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 .  وابسته شدمساده
 ، سخت دلم رو شکوندناما،
 .  سختیلیخ
  ".  کاش انقدر، ساده نبودميا

 فکر ی دونستم به چیاما واقعا خودم هم، نم.   چند وقت گذشته تو فکر بودمنی زده بودم به سقف و عزل
   کنم؟یم

 و غرق تو میشونی پي دست چپم رو گذاشتم، رونی همي راستم هنوزم آتل بهش وصل بود، برادست
 اه،ی سي روزهی.   زدماهی که خودم بهش رنگ سیاهیبخت س.   کردمی فکر ماهمی به بخت سدیسقف سف

 .  استی رنگ تو دننی ترزیرنگ مورد عالقه م بود، اما حاال نفرت انگ
 تو انی از من کسب اجازه بخواد، در باز شد و شاای ادی از من دربیی صدانکهی اتاق زده شد و قبل از ادر

 .   شدانیچهار چوب در نما
 همدمم بود و چند يوز که ریانی از شادم،ی ترسیم.   نفس هام تند شد و تو خودم جمع شدمناخودآگاه

 .  دمی ترسی خواست بکشتم می مشیروز پ
 . دمی ترسی من باز هم می بود، ولمونیپش.   به صورتش زده شدیمونی و رنگ پشدی ترسم رو فهمظاهرا

 .   شدی از قبل مشتری شدم و ترسم بی تو خودم جمع مشتری شد بی مکی ك بهم نزدی هر قدمبا
 : غذا بود رو گذاشت جلوم و گفتي که دستش بود و حاوي اینی تخت نشست و سي روکنارم

 .  بخور -
   ام بخورم؟يزی وضعم بتونم چنی انتظار داشت با اواقعا

.   گچم دوختمي تخت نشستم و نگاهم رو به دست توي رودیچی بدنم پي درد که توی زحمت و کلبه
 : گچ دستم و گفتيدستش رو گذاشت رو

  تو دهنت غذا بذارم؟ هات خودمی بچگنی عي خوایم -
 نداشت؟!  بغض داشتصداش

 دم؟ی دی من اشتباه مای بود که تو چشم هاش جمع شده بود؟ اشک
من تا حاال .  دیاز بغض تک برادرم چونه م لرز.   بودرهی چشم هاش لرزون تو چشم هام خی مشکلهیت

 : گفتیزون لريبا صدا.   دمی و االن دارم با بغضش جون مدمی رو ندانمیبغض داداش شا
 ؟ي رو کردنکاری چرا امیشم -
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  کنه؟رونی آدم رو ويای مرد انقدر دنهی شه بغض یمگه م! ایخدا
 شده ادیطاقتم ز.  طاقت اون کتک هارو داشتم، طاقت اون تهمت هارو داشتم.   هام مقطع شده بودنفس

 .   طاقت بغض مرد رو به روم رو، نه ندارم،یول
 لرزونش رو ي مرد شدم، آروم انگشت هانی اي تو صدای بغض لعنتنی من رو بردار که مسبب اایخدا

 :گذاشت رو گونه کبودم و لرزون تر از قبل گفت
 !ی دستم بشکنه که خورد تو صورتت آبجیاله -

 .  صورتش روون شدي که رویی اون شد اشک هاجهی صداش شکست و نتبغض
  کنه؟ی نمهی گفته مرد گریک

 .  کنهی مهی هم گرمرد
 ، کنههی گریوقت اما،

 .  دهی به آخرش رسای دن،یعنی
 .  ندارهی راهچی ه،یعنی
 .  خواد سبک بشهی م،یعنی

ته خط .  دمی که من زودتر بهش رسیته خط.   دارهدنی به ته خط رسی معنان،ی شاي اشک هاحاال،
 .  ته، تهش.   من االن ته خطم،ی پوچ،یعنی

 انیدست شا.   کردی بسته م گونه کبودم رو نوازش مي پلک هاي هم افتاده و اشک از الي هام روپلک
 : لرزون گفتانیشا.   شد از اشک هامسی صورتم بود خيکه هنوز رو

 ختنی باعث رکهی شکنم گردن اونیم. . .  نکن عمر داداشهی قربون اشکات بشم، گری نکن الههیگر -
  اشکا شدهنیا

 . . . یگاه
 داد موجود تمام با و مبایست مزندگی ي جاده وسط خواد ی ممدل

 . بزنم
 . ما هخست
 . لحظه ها تمام از ام هخست
 . اه فحر تمام از ام هخست
 . ها دید تمام از ام هخست



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 29 

 .  هادشنی تمام از ام هخست
 .  دبودن موربا روزي که هآیی آدم تمام از ام هخست

 غذا رو بهم انی کردم تا شای بار، به زور دهنم رو باز مکی قهی داده بودم و هر چند دقهی تختم تکی پشتبه
 .  قاشق، دستش رو کنار زدم5 ای 4بعد از .  بده
 .  قربونت برمي نخورديزیتو که هنوز چ -
 .  تونمی نمگهی  دیمرس.  نه داداشم -
 .  کوچک کنار تختم گذاشتی عسلي غذا رو، روینی تکون داد و سي ناچار سربه

   خانواده؟نی اي کرده بودم با آبروکاریواقعا من چ.   شد بهش نگاه کنمی مشرمم
  ؟ی بگيزی چي خواینم -
  مثال؟یچ -
 . می که نرفته، ما فقط هم رو دارادتی.   برادرتم؟منی درد و دل کني خواینم.  یهر چ -
آب .  رو داشت پر از خشم بود و قصد کشتنم ش،ی که چند روز پیصورت ; صورت مهربونش نگاه کردمبه

 هی تکواریبه د ; نشستنی زمي به صورتم انداخت و بعد بلند شد و رفت و روینگاه.  دهنم رو قورت دادم
 .   داد و با دستش به پاش اشاره کرد

 که حداقل حرف هام رو یبه کس.   شده بودن که وجودم رو بخورنادی درد هام، انقدر زی داشتم، ولشک
 . دمی پاش گذاشتم و دراز کشيسرم رو، رو.   بلند شدم و کنارش رفتمیبه سخت.  بشنوه
 گفتم از حماقت هام، گفتم م،یگفتم از سادگ.   کردی داد و نوازش می موهام حرکت منی هاش رو بدست

 !  به اون جمله نحسازمیاز ن.  می الکياز عاشقانه ها
 .    داشتمازی هم بهش نخودم

 .   نگهيزی جفت گوش، که بگم و چکی به
 .   نکنهحتی فقط گوش کنه و نصکه

 .   بودمدهی شنیبه اندازه کاف.   هاحتی شده بودم از نصخسته
 .   هم شدنطوریمن حرف بزنم و ا.   خواستم فقط من بگمیم

 و فالوده ایاز روز اول قرارمون با ک.   خوادی دوست دختر مثم،ی که نگار بهم گفت دوست مي از روزگفتم،
.  دی دی بود که اون مغازه ما دوتا رو باهم مي بارنیفکر کنم آخر.  زیاز اون روز نفرت انگ ;خوردنمون

 تا کاسه 2 هامی و مثل قدیوش رفتم فالوده فری میی قرار هامون، تنهاادی که من به ییگفتم از روزها
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آخر سر هم .   زندمی شدم، که  دست به اون ها هم نمی انقدر غرق در خاطراتم می دادم، ولیسفارش م
 .  کردی رو پاك مزی داشت و میفروشنده بد اخالق مغازه، با غر غر کاسه ها رو بر م

 می نبوده بفهمه که من ترمی آدم که خودش تا حاال با کسهی شه ی  گفتم مگه ممی از شب عروسگفتم
 خودش و يه برا پا استاد بودهی هم ی کنم علی شک کردم و گفتم که فکر میگفتم که به عل.  کردم

 .   دادگاه نا عادالنه شدمنیفقط من، محکوم ا
ازش ممنونم که شد سنگ صبورم، .  انی شايخوابم برد با نوازش ها برادرانه .   گفتم تا خوابم بردانقدر

 . ازش ممنون بودم.   سال حرف داشتم100 دلم به اندازه ي که توی مني جفت گوش شنوا براکیکه شد 
 . . . ! ایخدا"

 . . .  خورمی که غصه هام رو سر وقت ممن
 . . .  چراپس
 " شه؟ی هام، خوب نمدرد

 د،ی بانکهیاز ا ; کنمتی شکاارشی از کدی گفت بایم.   زدی نشسته بود رو به روم و داشت حرف ممامان
 ! اونا هم برهي آبرودی ما رفته بايمطمئن  بود حاال که آبرو.  ستهی که کرده باي. ط. ل.  غيپا

 بود الیخی کرد و بی متنفرم، کلمات رو پشت سر هم قطار مارشی زد و توجه نداشت من از کی محرف
 با بردن اسمش هم نفس هام، از شدت دی فهمی گفت و نمی و داغون من، مفی ضعینسبت به وضع روح

 ! شهیخشم تند م
 : دستش و گفتمي سالمم رو گذاشتم رودست

  بشه به خاطر حرف مردم؟چارهی آد دخترت بی شم؟ دلت م حاضري من بدبختزمیمامان من، عز -
 ي موهاش رو، چروك صورتش رو همه جلودی سفيتار ها ; زدمی و دم نمدمی چشم هاش رو داشک

 ماه مادرم انقدر کی خانواده؟ تو نی من چه کردم با اا،ی زدم، خدای میچشم هام بود و خودم رو به نفهم
 دم؟ی نفهمدم؟یشکست و ند

 فرستادم، چشم خام رو باز کردم و بعد از رونشی بازدم محکم بکی رو چند لحظه حبس کردم و با نفسم
 :چند لحظه مکث گفتم

 که ازش دم ی کنم، فقط به خاطر شما نه اون مردمی به خاطر شما قبول من،ی شما بخوایباشه هرچ -
 . نی زنیم

 : زد و گفتی جونی بلبخند
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 م،ی مردم بلند کننی سرمون رو بمی تونی سالمون رفته، نمنی چنديروآب.   دخترممیباورکن، مجبور  -
 .  دونم اون نامرد چه کار باهات کردهی کنم؟ به خدا قسم متی آد دخترم زو اذیوگرنه کجا دلم م

 ! انقدر تلخ که  دلم به حال خودم سوختدمی خندتلخ
 که سر تک دخترش ییز بالها دونست ایمامانم چه م.  دمی بازم خندی تونستم قبول کنم، ولینم

  شه؟ی نممی وقت ترمچی که به روحم خورده و هیی از زخم هادی فهمیاومده؟چه م
 یوقت.   کنمی اعتماد می به هر کسیخودم مقصرم، وقت.   نکردمیمن بچگ.   بزرگ شدمی تو بچگمن

   طلبکار باشم؟دی بای رو زدم، از کمی خودم، شاهرگ زندگيخودم، با دست ها
 کرده که من قاتل یاون چه گناه.   دلش رو خون نکنمنی از اشتری خفه کردم که بنهی رو تو سآهم
 .   خودممیزندگ

 *        *         * 
 از اتاق یبه سخت.   کمکم کنهدن،ی لباس پوشي برایاجازه ندادم کس.   حاضر شدمی با هزار بدبختصبح،

 خواستم کمک کنه ینم.   بودستادهی در اي جلوانیشا.  دی کشی مری قدم تموم بدنم تهیخارج شدم، با هر 
.   و راه افتادمانی شاي رواختم تموم وزنم رو اندبای بازوم رو گرفت، تقرری بود، زدهی درد امونم رو بریول
 !می بدی قانونی که نشون پزشکمی گرفتی دادسرا نامه مي برادیبا

 ! نداختی اسمشم لرزه به تنم میحت! ی قانونیپزشک
 .  بهم بچسبوننیی نبود اونجا می خواسن چه انگ ها و برچسب هامعلوم

 طرف و هی کمر و پام از نم،دردی تونستم بشی چون واقعا نمدمی عقب دراز کشی صندلي رونی ماشتو
 .   بابا نگاه کنمي تو روی داد، حتی که وجودم رو گرفته بود و اجازه نمیشرم.  گهیشرمم از بابا از طرف د

 رو نداشتم، رنگم از چکدومی هيتحمل نگاه کردن تو رو.   بشمادهی کمکم کرد که پانیدسرا شا دايجلو
 .   خوردی سر منیی کمرم به پاي غهی شد و عرق از تی عوض مهیشرم هر ثان

 . می رو از دادسرا گرفتنامه
 ی چه کسنکهی شد و تازه بعد از مشخص شدن ای انجام مشاتی آزماي سرهی دی بای قانونی پزشکتو،

 گهی کار دهیاون هم جز عقد من و پرداخت د.   کنمتی تونستم از اون آدم شکایبکارت من رو برداشته  م
 شده، جمع ختهی رآب  خانواده ام رو برگردونم، البنهختهی ري از خودم بگذرم تا ابرودیبا.   کردی نميا

 کنم من یهر جوري حساب م.  ن خودم کردیقربان.   تونم بکنمی که مهی کارنی کمترنکاری شه، اما اینم
 ! مسخره شدمي بازنی ایقربان
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  کنهی میچه فرق"
  کنسی زندگکجا

 " زبونت را نفهمنیوقت"
  "ي ابهی جا غرههم

 .   تخت نشسته بودمنییتازه از دادسرا اومده بودم و خسته پا.   روز هانی همه انیع.  تو اتاقم نشسته بودم 
 ! ارشی با کنمیریخاطرات ش.   سمت گذشته امدی فکرم پر کشدوباره

 .  ام رو نابود کردندهی من آي گذشته
 .   شد برگشت به گذشته و کل خاطرات رو با پاك کن، پاك کرد و از سر نوشتی مکاش

 *         *            * 
 عشقم؟ -

 .   که زدم، پر از عشق بوديلبخند
  جانم؟ -

 :  گفتراشی بم و گيا صدا صورتم کرد و بکی نزدی رو کمسرش
 ؟يدوستم دار -
 .  عالقه ام بهش، حد و اندازه نداشتاد،ی زیلیدوستش داشتم، خ.  دیدلم لرز 

 .  می مدت کم شده بود کل زندگنی همتو
 . دوست ندارم که  -

 .   تو هم رفتن و صورتش گرفته شدابروهاش
 :  دادمادامه

 ! عاشقتم -
 ،وقتی"
 ،فرار کردن به چارنا
 ،شیبا

 ی فهمیم تازه
 شهر این که

  "ارهد بست بن چقدر
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 .  می زدی رو پشت کمرم گذاشته بود و باهم تو پارك قدم مدستش
   روز من رو تا سر کوچه رسونداون

 .   براش تکون دادم و داخل خونه شدمیدست.   در خونه رو نبستم با نگاهش مراقبم بودی تا وقتو
مامان مالقه به دست از آشپزخونه .  دمی پرنیی و با ذوق باال پای هام رو پرت کردم تو جا کفشکفش

 :  انداخت و گفتی اومد و متعجب به سر تا پام نگاهرونیب
   شده؟ی چوونه،یخاك عالم، دختره د -

 .  شدی مری به دلم سرازای دني شدم، تمام انرژی جدادمارشی از کی وقتشه،یهم
 :   زد و گفتیلبخند مهربون ;دمی تپلش کردم و فقط خندي از لپ هاي و ماچ آبداردمیی سمتش دوبه
 .  برو لباس هات رو عوض کن ناهار حاضره -

  گفتم و رفتم اتاقمي بلندچشم
   نشستمزی هام رو که عوض کردم خودم رو به آشپزخونه رسوندم و پشت ملباس

 . ی خوبي چه بواوم
 و بعدش من رفتم اتاق تا به درس هام می از ته دل مامان خوردي من و خنده هايطنتای رو با شناهار
 .  برسم

 .   دادی  تمرکز بهم نمي مشغول کرده بود و اجازه ارشیکل فکرم رو ک.   شده بودفی درس هام ضعیلیخ
.   من بفهمم، قلب و مغزم رو تصرف کرده بودنکهیبدون ا.   حکم ران تمام منطقه مغزم شده بودا،یک

 به خاطر بودن ا،یعوض شده بودم، به خاطر ک.   و رابطه مون بودایقسمت اعظم، دغدغه هام، مربوط به ک
اما، وجود ! تمامش.  دن بوامی تمام دن،ي روزکی پا گذاشته بودم که يدیرو عقا.   عوض شده بودما،یبا ک

 ! تمامش.  ود بدی مخالف تمام اون عقاا،یک
 روم رو سمت خدا نکرده بودم؟ چند وقت بود از خدا ،یاهی دادم، چند وقت بود به خاطر رو سرونی رو بآهم

 رو میعنی زمي خودم، خداي داشتم برایعنی زمي من خدادم،ی کشی ازش خجالت مدم؟ی کشیخجالت م
 بست، به شم چشم بستم و خدا هم، رو من چمی آسموني رو خدام،یعنی زميبه خاطر خدا.  دمی پرستیم

 .   زدممی که خودم به زندگاه،ی رنگ سهی چشم بستنم رو خدا شد ی تالف،ی راحتنیهم
 ،شهیسکوت هم"

 ،ستی نتی رضانشونه
 ، دخترهی شرم ،یگاه
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 "! دهی حرف زدن بهش نماجازه
  .  اتاقم کز کرده بودم و غرق افکارم بودمي چند وقت گذشته، تونی امثل

 پزشک روانشناس کی گفت بهتره من رو به ی که به مامان مدمی شننجای که نگار اومده بود اروزید
 .  نداشتی حال و روزم کم از افسردگنی کنن، چون ایمعرف

 شد ی فکر کردن به گذشته باعث می شد و گاهی باعث لبخند زدنم نمزی چچیه.   حس خودم هم بودنیا
 .   حماقت هاميپوزخند برا.  نهی لبم بشي رويپوزخند

 نگرانم شهی تونستم به مامانم که همی نمیحت.   که در باز شد و مامان اومد تو اتاقدمی کشیقی عمنفس
 . بود لبخند بزنم

 : رو تکون دادم  و گفتممی صوتي تار های سختبه
 ؟ی شده مامانیچ -
 :ست هام و گفت دي تخت زانو زد و دستش رو گذاشت رونیی و کنارم، پادی کشیآه
 . شتهیامروز نوبت آزما -
 : تعجب نگاهش کردم که آروم گفتبا
 . ی قانونیپزشک -

 : گفتم که گفتی لبری زآهان
 .   آماده شوگهی دقهیتا چند دق -
 هی شه، ی هر کدوم تموم مست،ی دوتا نیکی من که ي هایبدبخت.   رفترونی گفتن باشه من از اتاق ببا

 .   کنهیحمله م به سمتم گهی دیبدبخت
 رو از کمدم یی حوصله مانتویب.   درد بلند شدمی زحمت دست سالمم رو  گذاشتم رو تخت و با کلبه
 مانتوم رو نبسته يدکمه ها.  رونی درد در اتاق رو باز کردم و رفتم بیبا کل.   دمی و پوشدمی کشرونیب

 .  جلو نشستنانی شااهبابا هم به همر.  دمی عقب دراز کشی رفتم و صندلنی تا ماشانیبا کمک شا.  بودم
 ی کنارم نشسته بود و از شوهرش که کتکش میخانم.   تا نوبتم بشهدی طول کشیلی  خی قانونی پزشکتو

 .  هی دي کرد و اومده بود برایزد ناله م
 باال  رونکشیخانم دکتر ع.   آروم شدمی بود کمی دکتر که خانومِ مسندنی که شد رفتم داخل و با دنوبتم

 :زد  و  گفت
 .  نی بشزم،یسالم عز -
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 .   انداختمری که با سوالش سرم رو به زی رو صندلنشستم
 نجا؟ی اي اومديخوب خانمم بابت چه کار -

 من ياشک تو چشم هام جمع شده بود، حرف زدن راجع به اون روابط، برا.   دهنم رو قورت دادمآب
 ام قهی شقيعرق نشسته رو.  ای با کمی روابط خصوصيمثل جون دادن بود، حرف زدن درباره .  سخت بود

 : دندونم گرفتم و گفتمریپوست لبم رو ز.  رو با سر انگشت دست گچ گرفته ام پاك کردم
 .   بکارت اومدمنهی معايبرا -

 : و متعجب گفتدی صورت کبودم چرخي رونش،ی سنگنگاه
  ؟ی ازدواج کنيا خویم -

 از شی برضای عل،یعنی سالمت نگرفتم، ی ازدواجم گواهيمن برا.   تو چشم هام جمع شدشتری باشک
 .  اندازه به نجابت نداشته ام اعتماد داشت

 : شد گفتمی مدهی که به زور شنی آرومي صدابا
 . نه -

 : ام فرو بردم و آروم ادامه دادمقهی تو شتری رو بسرم
 .  بکارتم رو برداشته و چند بار رابطه داشتم،ی کنکهیکردن ا نیی تايبرا -

 : گفتی اتاق تو سکوت فرو رفت و بعد به آرومه،ی ثانچند
 .  اون تخت دراز بکش لطفايرو -

 که معلوم نبود، چه زن دمی دراز کشی تختي بزنم، به سمت تخت نحس رفتم و روی حرفنکهی ابدون
 .  دنی روش دراز کشییها

 : رو از چشمش برداشت و گفتنکشی خانم دکتر عنه،ی از معابعد
   بوده؟یزمان رابطه ک -

 : کردمزمزمه
 . شیسال پ2 -
  کرد؟می برات ترمیک -

 : دکتر رو گفتم که گفتاسم
 یک.   شهی انجام داده، اگه از قبل اخطار داشته باشه، احتماال پروانه طبابتش باطل می قانونریکار غ -

 ؟ي کردمیترم
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 . شیسال پ1 -
 .  دستش نوشتری برگه زي رويزی رو تکن داد و چسرش

 ؟یچندبار رابطه داشت -
 حماقت رو که همه نی کرد ای مي آورادی نکهی کرد، هم خجالتم هم ای ام موونهی سواالتش داشت دبا
 : دادم،آروم زمزمه کردمی جواب مدی بای رو نابود کرد، ولزمیچ
 .   بار3 ای 2 -

 : گفت و سرش رو فرو کرد تو پرونده رو به روش و همونجور گفتیهوم
 ؟ي کردمی تنظتیتو دادسرا شکا -
 . بله -
 معلوم بشه اون واقعا بکارتت رو برداشته و اگر ثابت نکهی بده و اشی آزماادی بدیخوب اون آقا پسر هم با -

 .   کننیبشه دوتاتون رو مجازات م
 . ختیا، تو دلم ر. ن.  مجازات زترس

 !  شالقیعنیا، . ن.  زمجازات
 :  و با ترس گفتمآروم

 ؟یمجازات؟چه مجازات -
 .  درصد مجازات داره100 نی که ممنوعه، خوب انی کردرهی کشور مسلمون گناه کبکیشما تو  -

 : من گناه کردم؟ با بغض گفتم.  حرفش تو مغزم اکو شد.   گناهگناه،
 .  میاما، اما ما که گناه نکرد -
 ه؟یظورت چمن-
 .  می بودغهیص. . . ایمن رو ک. . . زی چیعنی. . . خوب ما. . . خوب -

 :  گفت و بعد ادامه دادي کشدارهوم
 .  کنهی منیی پرونده تای دونم قاضی من نمگهیخوب اون رو د -

 : اومد طرفم و گفتانی اتمام کار، ازش تشکر کردم و خارج شدم که شابعد
  شد؟یچ -
 .   با داداشم حرف بزنمدی بامی مسائل زندگنی تری خصوصيچقدر بدبخت شدم که برا 

 : گفتمآروم
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 . می منتظر جواب باشدی بایچیه -
***** 

 ! ي تکراري شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جوابهامیسرگرم"
 .  شهی تموم مغم

 . . .  نخورغصه
 . . .  شهی حل ممشکالت

 . . . و
  اونی دونه، بیا حافظ نم چررهی گی مدلم

 نی نداره جز ای تمومزی چچیه
 "!یزندگ

.  می قتل عام زندگي که توش حکم اعدامم داده شد برایروز دادگاه ; بودمی روز زندگنی ماه بدتريد  7
 !   دارهادی قاتل زم،ی زندگنکهی رو زدم، با امیمن قتل کردم، رگ زندگ

 .  رو معلوم کرده بودزی ها همه چشی داده بود و جواب آزماشی رفته بود و آزماشی چند روز پایک
 يبه قدر.   دادمی توجه به درد پام اون رو تکون می سرد داخل راه رو نشسته بودم و بي های صندليرو

 .   اومد و کنارم نشستی نگار کدمی نفهمیاسترس داشتم که حت
 ي جفت چشم قهوه اکی من فقط تو فکر بودم، تو فکر ی داشت با حرف هاش آرومم کنه ولی سعنگار

 ای که قرار بود دوباره کنی فکر کردن به ایحت.  ستهی ای دوباره شون قلبم از حرکت مدنیکه مطمئنم با د
 .  زدی مشی قلبم رو آتنمیرو بب

 قای زل زده بود که دقينگاهش سمت من نبود، به در ورود.   ساکت شدن نگار، حواس من هم جمع شدبا
 .   به عقب برگشتمی گذاشتم و به آرومی صندلی پشتيبا ترس و استرس دستم رو، رو.  پشت من بود

 با طرح ها و نوشته دی شرت سفی تکی به همون رنگ، بال اتر ی شلوار جذب،ی جفت کفش مشککی
که به صورت آزاد، دور  شال کی دم،ی ازش نفهمزی چچی بودم که  هجی گي که اون لحظه به قدرییها

.  ادستیقلبم ا.  گردنش انداخته بود و در آخر همون چشم ها، با همون برق خاص خودش، با همون جاذبه
 سخته عشقت رو بعد مدت یلیخ.    چقدر بدبختم و ولم کرددی و فهمدی لحظه مرگ بهم چسبکی يبرا

 شدم و غرقِ در ينگار سوار قطار چشم هام، ايبا جوشش اشک تو.  ی ازش متنفر باشی ول،ینیها بب
 . گذشته شدم، غرقِ در خاطرات، سفر کردم به اون روزا
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 *          *          * 
دوباره .  ستی نارشی از کي هنوز خبری نشستم ولنجای ربع شد که اکی انداختم، می به ساعت گوشینگاه
 .   اندازمی به اطراف می شم و نگاهی بلند می صندلياز رو
 هول دمش،ی دیهر وقت م.   وجودم رو گرفته بود، درست مثل قرار اولموني استرس همه شهی هممثل

 . . .   قبل فرق داشتي با دفعه هانباری ای کرد، ولی سست بودن من رو در برابرش ثابت منی شدم و ایم
 ! کنهی رو مشخص مندهی که آيکار.  می رو در رو باشد،ی داره که حتما بای مهمیلی بود کار خگفته

خودش بود، دست سردم .   زدم، از ته دليلبخند.   چشم هام رو گرفتي جلوی فکر بودم که دستيتو
 . دمی کشنیی گرمش گذاشتم و اونا رو پاي دست هايرو، رو

 احوال شما؟.  سالم بر خانوم خانوما -
 هی دوتا دست گرم و ي خالصه شده بود توامیدن.  دی خندیچقدر قشنگ م.   لبش شدمي روي خنده محو

 .  نیخنده آتش
 ؟ی کنی نگاه میخانومم به چ - 

 :   باال و گفتمدمی رو کشنگاهم
 . به عشقم -

 .   شدی نمنی چشم هاش اوج گرفت، لبخندش با محبت تر از اي هاعاشقانه
  م؟ی بخوريزی چي فالوده اهی میربر.  گرمهیلی هوا خگم،یم -
  ؟یمگه حرف نداشت -
 : که نگاهش به جلو بود گفت نطوری همایک
 . می گلم، عجله که ندارادهیوقت ز -

 . می چهار راه، راه افتادنیی رو تکون دادم و دست در دست هم، به طرف مغازه پاسرم
 گذاشت و زی مي فالوده رو جلوم روایک.   هم گره کرده بودمي نشسته بودم و انگشت هام رو توزی مپشت

.   تونستمیاما، من نم.   و با ولع شروع کرد به خوردندی به هم مالدست هاش رو.  رو به روم نشست
 .  دادی چقدر کشش میاه لعنت.   دادی اجازه رو بهم نمنی خواد بهم بگه ای رو ميزی که چه چنیاسترس ا
 :  رو بهم دوخت و گفتنگاهش

 .  آب شدگه،یبخور د -
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 ي گفت، واقعا تویراست م.   دهنم گذاشتمي فالوده فرو کردم و تويقاشق رو تو.   رو تکون دادمسرم
 . دی چسبی میلی فالوده خنیا ;مرداد ماه

 ، دونمینم"
   برام نمازی کسانگار

 ، خوندهبارکن
   روز هانی اکه

 "!ی آسمان چشم هام بارونانقدر
 .   جذاب غرق شدمي اون چشم هاي رو گرفت باال و من دوباره توسرش
 :دی زد و پرسیعنیری شلبخند

 ؟يچقد دوستم دار -
 :  از فالوده ام خوردم و گفتمیکم
 .   توش گم بشهای دنيانقدر که کل عشقا -

 .  تر شدقی عملبخندش
 گه؟ی ديپس بهم اعتماد دار -
 . معلومه -

 .  تکون داديسر
 .  کرد تو گلوم و به سرفه افتادمری که زد فالوده گی مشغول خوردن شدم که با حرفدوباره

 .  بردم باالهی کافي سمتم خم شد و چند بار زد به کمرم که سرفه ام بند اومد و دستم رو به نشونه یکم
 زم؟ی شد عزیچ -

  تو شوك حرفش بودم ـهنوزم
  حالت خوبه؟؟ی گی مي داری چارشیک -

 .   هاش رو سمت دست هام دراز کرد و  تو  هم قفلشون کرددست
  زدم؟ي خوامت خب مگه حرف بدیم -
 . . .  خها -

   تو هم رفتابروهاش
 ؟ي خوای نکنه من رو نمم،یآخه ندار -
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   تته پته افتادمبه
 .  خوامتینه معلومه که م. . .  نه -

 .   و رفت تا فالوده هارو حساب کنهدی و عقب کششی نگاهم کرد و بعد صندلیکم
 .  کردم ناراحت شداحساس

 .  مقدمه اش جا خوردمی بشنهادی از پی باشه ولمی مرد زندگارشی از خدام بود که کخودم
 رونی بمی کنار و  با هم رفتدمی رو کشی صندلمنم

 ؟ي دوستم داریتا کِ: گفتم "
 !شهیتا هم:  یگفت
   دونستمی مچه

  رسه؟ی از راه می گفتی که مشهی وقت بعدش اون همچند
 ، دونستم همون فرداهای مچه

 .  شهی مشهیهم 
 !ي دوستم ندارگهی دو
  ،می که ما هستنجایا
 ، رهی آد و می می تا نفسیعنی شهیهم 
 . .   روزِ بودنموننی آخریعنی شهیهم 

 ، امادی که شما هستاونجا
 ". . .   انگاري اگهی جور دشهیهم
 یلی دلدیشا.   نهای بعد چند سال عوض شدم نهی خواست ببی مدیشا.   کردنم بودزی هم در حال، آنالاون
 ی که کسی آدم بدبخت شده بودم، منهی تو چشمش دیشا.   خواستی صورتم مي روي هاي کبوديبرا

 !  چشمت ابروئهي گفت، باالیبهم نم
 توجه اون نگاه کنجکاوش رو ی باشه، اما بلشی دادم وکی زد که احتمال می کنار گوشش حرف ميمرد

 ستادهی من اي رو به رو که االني مردنی اي روزهی.  رهیدوخته بود بهم و قصد نداشت نگاهش رو ازم بگ
 .   من بوديای تره، دنبهی برام غربهیو از صدتا غر

 بود که مسبب یمی و قدنی شد عاقبت اون تب داغ؟ قلبم پر از زخم چرکی من، اما چی بود زندگشده
 .  مرده و تمامنیهمش ا
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 که یکی.   تر نکنهقی زخم هارو عمنی که ایکی د،ی جديای دنهی خواست، ی مدی جدی زندگهی دلم
 ایخدا.   نامرد بودن رو به رخم بکشهنکهی کنه، نه ای که در حقم، مردونگیکیگذشتم رو نکوبه تو سرم، 

  هست؟ی آدمنی همچتی خاکي کره نیتو ا
 .   بنده ات رو نشکونه و براش مرد باشهي که دل شکسته ی ساختیآدم

 .  کبودم شدميگونه ها ي روي نگار که رو دستم نشست، تازه متوجه اشکادست
 . می خواست، دل لعنتی مهی گردلم
 .  من محال بودي خواست، که برای ها مزی چیلی خدایجد.   چقد پر توقع شده بوددلم
 میشونی که نا عادالنه تو پيمهر! ي. گ. ز. ر. مهر ه.  شیشونی مثل من که مهر خورده تو پی آدميبرا

 ! دیخورده بود، شا
 چرا خفه خون گرفته بودم؟.  حالل بود! ه نبودم، بودم؟ من محرمش بودم. ز. ر.  که همن
 هی زدم با ی زدم، خودم رو گول میخودم رو گول م.   تونستم بدمی رو نمي سوال تکرارنی جواب اچرا

 .  بودهی همون آم،یتمام دلخوش! هیآ
 .  اومدمنروی بالی رو از فکر و خدمی رو تند تند به اشک هام کشدستم

  ،رمیدلگ "
   که من روی کساز

   خودش کرد وغرق
  " ندادنجاتم

 .   کردمی از آبم نگاه مسی بودم و به صورت خستادهی انهی آي رو به رویی دستشوتو
 .   شد تا نتونم پام رو تو جلسه بذارمی باعث من،ی استرس داشتم و همی طرز وحشتناکبه

 : نگار از فکر خارجم کردي در و پشت بندش صدايصدا
 .  شهی دادگاه االن شروع مزمیعز.   جانمیشم -

 که ی چشم هام کنار زدم و با نفسيموهام رو از جلو.   انداختمدی چکی به صورتم که ازش آب مینگاه
 :  رفت، گفتمیداشت م

 . اومدم -
 .   بغل دستم برداشتم و صورتم رو خشک کردمی از جا دستمالی آب رو بستم و دستمالریش
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 تا مرد تا حد مرگ، کتک خورده 3 نبود، از ی رو هول دادم، شوخنی در سنگی طرف در رفتم و با سختبه
 .  بودم
 بازوم رو گرفت و با ری به طرفم اومد و زدی من رو دی بود و وقتستادهی منتظرم ای پشت در با نگراننگار

 .  میه قرار بود جلسه، اونجا بر گزار بشه رفت کیهم به طرف در اتاق
 .  می و وارد شدمی در رو باز کردی قاضدیی به در زد که با بفرماي تقه انگار
 لشی و وکارشیک.   نبوديزی چی قاضگاهی و جای صندلفی نسبتا بزرگ که توش به جز چند ردیاتاق
 .   دوم نشستمفی اول نشسته بودن، من هم رفتم ردفیرد
 بود و با دست هام نیی گفت، من سرم پای زد و کل اتفاقات رو می حرف مارشی که کی طول مدتدر
 !   داشته باشما،ی که ممکنه با کي اندهی کردم به آیفکر م.   کردمی ميباز

 گهی دزیچ.   کننی نداشتم که اگه دادگاه هم حکم به ازدواج نده، خانواده من به عقد مجبورمون مشک
مثل قبل با .   کردی وجه مثل قبل با من رفتار نمچی به هارشی بود که، کنیمئن بودم ا که ازش مطيا

 که تو بلش ققهی شد، درست مثل چند دقی شد، به جاش خشن و سرد میمن مهربون و خوش رفتار نم
 .  دمی جز عشق ديزیچشم هاش، هر چ

از .   دهی تموم شده و نوبت من رسارشی کي که حرف هادمی که نگار  بهم زد، تازه فهمي سقلمه ابا
 .   بودمدهی نفهمیچی ها،ی کيحرف ها

 .   بست و دوباره باز کردنانی اطمي به نگار کردم که چشم هاش رو به نشونه ی نگاهجیگ
 :  بلند شدم و گفتمآروم

ون  داده و ازم سو استفاده کرده، شما خودتبی آقا من رو فرنی خوام بگم که ای من نم،ی قاضيآقا -
 ي نگه داشتنش، هر کاري نداره، عاشق بشه، براای از دنی ساله، که درك درست16 دختر هی.  دیقضاوت کن

 . . . نی اگه اون کار عاقبتش بشه، ایبکنه، حت
 رو که ییزایگفتم چ.   شدی رو که با گفتنشون، بدنم مور مور و قلبم پر از نفرت مییزایچ.   به مو گفتممو

 .   شدی، حالم بد م آوردنشونادیبا به 
 .   کلمهکی ی رو جا ننداختم، حتزی چچیه

  ؟ی چه مشورتگهی که معلومه دزیهمه چ.   استراحت داده بود تا مشورت کنهقهی دق5 به کی نزدیقاض
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 داره نگاهم یکی کردم یهمش احساس م.  دمی که نگار به طرفم گرفته بود رو تا آخر سر کشی آبيبطر
 ی به من توجه نمی کردم، همه سرشون به کار خودشون بود و کسی سرم رو بلند می وقتی کنه،  ولیم

 . کرد
 .   هم مهم باشمی کسي خدا من رو نگاه کن، انتظار دارم برايوا
 .  می و منتظر به دهنش، چشم دوختمی دوباره هممون سر جامون نشستی اومدن قاضبا

 .   انداختشیعصب به صورت ی نگاهنکش،ی عری کرد و از زارشی به کرو
 مناسب ی بدون اجازه ولی حتط،ی شرانی اي رو براغهیشرع خدا، ص.   از دو طرفغه،ی صدییبا وجود تا -
 .  حکم بر عقد دائم است، ختم جلسه.   دونهیم

 ! ای ام حبس شد، خدانهی تو سنفسم
 بلند شد و ارشیک.   داشتمی و حالت تهوع وحشتناکدی چرخی دور سرم مایدن.   رفتی میاهی هام سچشم

 .  اعتراض کرد بخ حکم اسارت دو نفرمون
 رو ی قاضی توجهی که با،یک.   دادی سر و تهش گوش می بي داد و به حرف های سر تکون م،یقاض

 .   رفتی نگاه کرد که اون با استرس بلند شد و به طرف قاضلشی به وکی عصبد،ید
 اسمش هم تنم ،یعقد دائم؟ حت! ایخدا.  دی چرخیور سر من م دای کرد، اما دنی بحث می با قاضلش،یوک

 یکوبی اعصابم پاي روی با قاضلش،ی و وکای بحث کي رو تار کرده بود و صدادمیاشک د.   لرزوندیرو م
 .  کردیم

 .  تار تر از قبلدم،ی شد و دی اطراف، کمرنگ تر مي هاصدا
 .   ادامه داشت،یکوبی و پادی چرخی مایدن

 .  مطلقی نگار بود و بعد، خاموشغی که به گوشم خورد، جیی صدانیآخر
 *          *          * 

نگار، با بغض باال .   کردن، چشم هام رو به زور از هم فاصله دادمیسی که صورتم رو خی قطرات خنکبا
رد  بودم ددهی که روش دراز کشی سختي هامکتیبدنم، به خاطر ن.  سرم نشسته و سر منم رو پاش بود

 و فقط به ط کرد و من، فقهی گري هاي و هادی بغضش ترکد،ی بازم رو دينگار که چشم ها.   کردیم
 .   سرد زل زده بودموارید
  نگران فردا نباش"
  ،شهیخدا هم 
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 ".  از ما اونجاستقبل
            *            *  * 

 .   آزار دهنده بوديادی زنمونی اما سکوت بمی مشغول قدم زدن بودابونی ختو
 .  کردم سمتش، اخم هاش تو هم بود و نگاهش سمت جلو بودرو

 بوسشون ی و کلی لپاشون رو بکني که دوست داریی شد، پسرای تخس مي پسراهی کرد شبی که ماخم
 :  ام گفترهی توجه به نگاه خیب.  یکن
  من نگاه داره؟ی بدبخته؟یچ -
 :   تعجب گفتمبا
 ؟یبدبخت -

 .   رو دوخت تو چشم هامنشی غمگنگاه
 !هی ته بدبختنای ام،ی خواد محرم هم بشیبدبختم، بدبختم که عشقم دوستم نداره، بدبختم که دلت نم -

 .  لبم نقش بستي روی پر رنگلبخند
 . ابونی رفت سمت پارك کنار خنگاهم

 .  می زنی حرف مم،یعنی بشمیبر-
 .   دستم به پارك اشاره کردمبا

 پر بود و بای ها تقرمکتی نيهمه .   می و به سمت پارك رفتمی رد شدابونی تکون داد و هر دو از خسر
 .  می کرددای پمکتی نهیباالخره ته پارك .   نشستن نبودي برای خاليجا
 فضا بای آفتاد که تقری صورت هردومون مي نور رويهاله ا.   هوا شدمیکی تازه، متوجه تارمی نشستیوقت

 .  کرده بوددی درو قابل
 .   سر حرف رو باز کنمي دونستم چجورینم

 :  اومد گفتمی که از ته گلوم میی دهنم رو قورت دادم و با صداآب
   هنوز؟يقهر -

 .  نزدی رو به سمت مخالف چرخوند و حرفسرش
 *          *         * 

 . بهترین رنگ خاکستریه"
 ! واقعیتهرنگ
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 ، خوبهنه
 ، بدنه

 .  داره و همیشه سفیدى سیاهىهمیشه
 ".  هاى دنیاى ما هم معموال خاکسترى انآدم

 *       *         * 
 يادی کرد واقعا زی می حکم فرماننمونی که بینی جو سنگی مدت ها کنار خانوآدم نشسته بودم، ولبعد
 .   ها شده بودبهی غرنی زد، عی چشم ميتو

چون بابا که در حال خوندن روزنامه اش بود و .   جو به وجود اومده به خاطر وجود منهنی کردم ای محس
 .  به من نداشتیتوجه
 هم روش ی انگشتی اتفاقات، حتنی که قبل از ای صورتيِ نشه، روي رو گرفتم باال تا اشک هام جارسرم

 .   مرد له شده بود سه تاي دست و پاری زوونی حهی بعد اون اتفاق، مثل یبلند نشده بود، ول
 .   شده بودي بود دادم، اونم حواسش به من نبود و غرق بازدنی دونی که مشغول تلوزیانی رو به شانگاهم

 .  کردی نوازش می پاش گذاشته بودم رو با دلگرمي که روی مامان که کنارِ من نشسته  دستفقط
 هی بابا به خاطر حضور منه، حس مزخرفي ابروهانی کردم اخم بی ام، حس می کردم اونجا اضافی محس

 .  اضافه بودن
 اشک هام ختنی بزنه و باعث فرو رشی منتظر بود  تا نهی تو گلوم چمبره زده بود و هر ثاني مثل ماربغض

 ينگاهم رو، رو.   دادم که بغضم رو پس بزنمیاز کاسه چشم هام بشه، تند تند آب دهنم رو قورت م
 .   بابا، ثابت شدمي رو چرخوندم وی و بابا مانیشا
 شه و به سمت اتاق ی ال اال اله اهللا از جاش بلند مهی کنم با ی شه دارم نگاهش می متوجه می وقتبابا

 .  خودش و مامان رفت
 تو مغزم ی حسهی ی پدرم، ولی توجهی و بي مهری همه بنی کردم از ای مهی خودم خون گري دلم براتو

 :  کردیبهم گوش زد م
  نبود، بود؟ينجوری اتفاقات انی قبل ام،یدته شم خوریتقص -
 کی چون اون مار چنبره زده تو گلوم آماده بود تا با نمی تونستم اونجا بشینم.   نبود، به وهللا که نبودنه

 ! گونه هامي من روي شده از چشم هادهی بزنه و زهرش بشه اشک چکشیجهش ن
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 توش هست حس کردم و از درد نی رو تو پام که  پالتي از جام بلند شدم که درد بدییهوی قی نفس عمبا
 .  ادی در نغمیلبم رو گاز گرفتم تا ج

 فرو واری دنیبه پناهگاه و مامن خودم رفتم، پشت در ع.   تا اتاقم رفتمواری لنگون و به کمک دلنگون
 .  ختی رنیی رو زد و اشک از چشم هام، پاششی و اون مار باالخره نختمیر
 ،  اوضاعنی از ای شیخسته م یی وقت هاهی"
  شب و روزانی از ابتی شد نصی چی گیم
 ی شی مرهی و خی کنی رو روشن مگارتیس

  " ره دودای و باال می مونی منیی تو پاکه
 : و گفتمارشی رو گذاشتم رو دست کدستم

 .  تونم محرم تو بشمی دخترم، نمهی من زمی جان، درك کن عزارشیک -
 : رحم گفتیبا اخم نگام کرد و وحشتناك و ب 
 !ي بهم اعتماد ندارای ،ي دوستم ندارای:  دارهلی حرف تو دو دلنیا -

دوستش نداشته !  گه؟ دوستش ندارم؟اون عشق منهی می چارشی هام گرد و نفس هام تند شد، کچشم
 : و گفتمدمی با بهت خنددم،ی بود که شنی حرفنیباشم؟ خنده دار تر

 گه؟ی دی کنی می شوخي من دوست نداشته باشم؟ داروونه؟ی دی گی میچ -
 : تمام گفتی رحمی با بارشیک 
 . ی محرم من بشیستی که حاظر ني هستم چون ندارينه، کامال جد -

 : تو چشم هام جمع شد و با چونه لرزون گفتماشک
 . ای کدمی که ازت شنهی حرفنی ناعادالنه ترنیا -
 :نگاه به چهره درهم و چشم هام که توش اشک جمع شده بود کرد و ضربه آخرو زد 
 .  عشقت رو ثابت کن -

 .   شدی تو ذهنم اکو محرفش
 .   کنثابت
   کردم؟ی عشقم رو بهش ثابت مدی کن عشقت رو من باثابت

 ؟يچجور
   محرم شدن بهش؟با
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 .   بود که مقاوتم رو بشکونهي حرفش انقدر قوضربه
 : شدم بغلم نکرد فقط آروم گفتی که ناراحت مشهی بر عکس همارشی کی هق هق افتادم، ولبه
 . می نکن شمهیگر -

 : گفتمدهی صورتم کنار زدم و با هق هق و بري هام رو از رواشک
 . . . تو. . .  ی زنی حرف هارو منی ات هستم و اوونهی دی دونیتو م -

 و من گم شدم تو دیچی که دور تنم پشی قويدست ها.  اد حرف زدن رو بهم ندشتری هقم اجازه بهق
 دلم رو ارشی شد، کی داشت آرومم کنه، اما نمی آروم شدم، سعیفقط کم ;میحصار تن مرده زندگ

 ارآروم خودم رو از حص.   بار دلم رو شکوند، اون به من و عشقم اعتماد نداشتنی اوليشکوند، برا
 : گفتمي خش دار و دو رگه اي و با صدارونی بدمیبازوهاش کش

 .  کنم که چقدر دوست دارمی ثابت م،ي تو بخوایباشه هرچ -
 و ناخن انگشت ستادی خواستم بلند بشم برم که مچ دستم رو گرفت و از جاش بلند شد رو به روم ایم

 و من دیچی و بعد زمزمش بود که تو گوشم پدی گونم به حالت نوازش کشي دست راستشو روي کهیکوچ
 : شدمخودیاز از خود بب

 تو خانم خونه من ستی مگه قرار نم؟یستی من قربونت بشم، مگه ما مال هم نیآخه نفسم، اله -
 . می ما که اول آخر مال همفته؟هوم؟ی بی اتفاق کنی کنه که ای می چه فرق؟حاالیباش

 تونست با حرف شهی هام رو که از حس خوب نوازشش دستش بسته شده بود باز کردم، بازم مثل همچشم
 :هاش قانعم کنه، لبخند زدم و گفتم

  باشه؟ی کنه کی می چه فرقمی همي شلوغش کردم، باالخره که ما برايادیحق با توئه من ز -
 بزرگ و مردونه اش ي تو پنجه فمی به روم زد و با دست چپش دستم رو گرفت و پنجه ظری قشنگلبخند

 :قفل شد آروم گفت
 .  خانوممیشی نممونیمطمئن باش پش -
 : لبم، آروم گفتي لبخند روهی لفظ خانوممش دلم غنج رفت و حاصلش شد از
 .  بخند خانوممشهیهم -

 .  مهربون ترارشی تر شد و صورت کضی عرلبخندم
 لحن ممکن که اون لحظه واقعا نی تربای تو چشم هام زل زده بود، با زکهی چونه م زد و در حالری زدست

 : داشتم گفتازیبهش ن
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 . ي بخندينجوری جز من ای کسي براي قشنگ فقط و فقط مال منه، حق نداري خنده هانیا -
 تجربه اش نکرده ای با کیی که تا به قبل آشنای دوست داشتن و دوسته داشته شدن، حسهی قشنگحس
 . بودم

 "!رشی ازم نگایخدا"
 .  غهی لب شروع کرد به خوندن صریز

 .   رو صورت جفتمون نشستی و لبخند قشنگمی دو قبلت گفتهر
!  تماس هامون، عذاب وجدان نداشتمي و برامیخوشحال بودم که باالخره محرم شد.   بودمخوشحال

 .  تموم شدییخوشحال بودم که تنها.   مال من شدارشیخوشحال بودم که ک
 :  گرمش به خودم اومدمي صدابا
 ؟يدی خدا، فهمی حترهی حق نداره تورو ازم بگچکسیه.  یتو مال من -

   کرد؟ی من رو عاشق مشتری مرد هر لحظه بنی اچرا
 .  دمی ترسی ممی کرد و من از وابستگی وابسته ام مشتری حرف ها و کار هاش، هر لحظه ببا

 .  کرده بودری وابسته شده بودم که هر لحظه فکر و ذهن من رو تسخانقدر
 .  زدی قلبمم به خاطر اون میحت

 .  اونفقط
 . می قسمت پارك ما بودنی ترکی و تارنیخلوت تر.   اطرافمون نبودچکسی اطراف انداخت، ه بهینگاه
 .  و صورتش رو آورد سمت صورتمدی کشیقی عمنفس
 .  کردی ام موونهی داغش داشت دي نفس هاهرم
 .  لبم گذاشت و آروم فشار دادي رو، رولبش
 !  کردم و عشق رو با لذت مزه مزه کردمشی کم کم منم همراهی شکه بودم، ولاول

 . می هامون که تموم شد تازه متوجه زمان و مکان شدبوسه
  دستم کردمي به ساعت توینگاه
 .  شب بود 9:30

 .  شل شده بود درست کردمی و شالم رو که کمدمی کشي بلندنیه
 .  نوشته هات، درد دارندس؛یشاد بنو:  گنیم"
 . . .  با کمانچه اش افتم، کهی مي مردادی من، و
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 . . .  زدی شاد مابونی خي یگوش
 ". . . ـــــسی خ،يبا چشم ها "امـــــا"

*          *           * 
 .  به چهره خونسردم انداختی نگاهنهی گذاشت و از آزی مي تو دستش رو، روي برگه

 .  ختمی رو به پاکت زرد رنگ دوختم و سوالم رو تو چشم هام رنگاهم
 .  هاش رو با حرص بهم فشرد و دستش رو تو هوا تکون دادلب
 .   کردهتی ازت شکا،ي. ض. و. پسره ع -

 .  و جواب، با همون ولوم صداي بعدسوال
 .  ي خانواده اش رو بردي و آبرويگفته از اعتمادش سو استفاده کرد ;رضایعل -

 رضا،ی علي و ادعاتی شکادم،ی خندسرم رو به عقب پرت کردم و.   هام با خنده از هم فاصله گرفتلب
 .  واقعا برام خنده دار بود

 : خنده، رو به مامان گفتمبا
 ها افتاده تو جون من، ی وحشنی ع؟ی به خاطر چت؟ی شکاه؟ی دست کای پسره فکر کرده دننیمامان ا -

 تیاشک.   تونم راه برمی نمیهنوز درست حساب.   کنهی هاش درد مي  گریبدنم هنوز به خاطر وحش
 کرده؟
 .  قبل به گلوم چنگ انداختهی خنده چند ثاني به جابغض،
 ! منم انگارن،ی زمي از من طلبکارن، تنها گناهکار روا،ی دننی اي آدم هاتمام

 ! یباز هم بدبخت.   هم دادگاه، باز هم تنش، باز هم اضطرابباز
 توجه به دردش یپام رو ب.  دمشونیی جوی داشتم، از استرس افتاده بودم به جون ناخون هام و ماسترس
 .  از حدش رفته بود باالشتری خونم بنی و آدرنالشتری قلبم، از حد نرمالش بيتپش ها.   دادمیتکون م

 کنم به سمت اون اتاق ی کردم لرزششون رو مخفی می که سعیی اسمم بلند شدم و با پاهادنی شنبا
 وارد ی قاضي دو تقه به در زدم و با اجازه یقینفس عمبا .   که برام، حکم قتلگاه رو داشتیاتاق.  رفتم
 پام يم که روی مشکفی اول نشستم و لرزش دستم رو پشت کفی رد،ی فاصله از علیبا دو صندل.  شدم

حرف .  رضای علتی و شکانجای انی شروع کرد به حرف زدن و علت اومدن ما به ایقاض.   کردمیبود مخف
 نیی ام با شتاب باال و پانهیس.   دادمرونی بيبازدمم رو قو.  حبس شد نهیهاش که تموم شد، نفسم تو س
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 زد، شخندی بهم ني اونجوری که علم استرس و دلهوره رو از خودم دور کننیمطمئنم نتونستم ا.   شدیم
 : گفترضای عللی رو به وکی قلبم اومد تو حلقم، قاضشخندشیبا ن
 . نی هم همچنتی و علت شکانی موکلتون رو بگشنهادی طرح پی پناهيخوب آقا -

 .   شروع کرد به حرف زدنرضای چون خود علدی تو دهنش ماسل،ی وکحرف
 . . .  من و خانواده ام رو بردهي تنه آبروهی.   موش شدهینی بی منجای که ای خانمنی ا،ی قاضيآقا -

 .  انقدر حرف زد و فکش رو جنبوند، که گوش هام درد گرفتن.   زد و حرف زدحرف
 : رو به من کرد و گفتی هاش که تموم شد، قاضفحر
  ن؟ی رو قبول داري نوروزي آقاي تمام حرف هایعنی ن؟ی نداریخانم نکوهش، شما دفاع -

 می رو حریعنی من رو کشونده بود اونجا، رضا،ی علیوقت.  ی خصوصمی بستم رو خجالت و حرچشم
 .   در آوردمفمیمنم چشم بستم و پرونده رو از ک.   مون چشم بستهیخصوص
 کردم، صدام رو یآب دهنم رو قورت دادم و سع.   گذاشتم و عقب گرد کردمی قاضزی مي رو، روپرونده

 .  کنترل کنم
 .  دیخودتون مطالعه کن.  ی زنم جناب قاضی نمیمن حرف -

 .   رو تکون داد و پرونده رو باز کرد و مشغول خوندنش شدسرش
پرونده رو با !  متوجه اش شدهرضای کردم و علمی داد من ترمیکه نشون م ی اخم زل زده بود به گزارشاتبا

 : دقت مطالعه کرد و بعد از بستنش رو به من گفت
 ؟ي مدرك داري ام که ادعا کردیی کتک هايبرا -

 نافذش، سخت تر ي مرد با اخم ها و چشم هانیبا صالبت حرف زدن، مقابل ا.   دهانم رو قورت دادمآب
 .  لبه پرتگاه بوداز راه رفتن، 

 .  بله دارم -
 ی قاضزی مي و رودمی کشرونیپرونده لوله شده رو از دست نگار ب.   دادهی تکشی تکون داد و به صندلسر

 صورتم رو پاك ي شده رويعرق جار.  دی کشی مری پام تيخسته شده بودم و استخون ها.  قرار دادم
 : به صورت قرمزم انداخت و گفتی نگاه،یقاض.  کردم

 .  یعنی بشی تونیم -
 .   کردم لبخند بزنم اما، لب هام فقط کج شد و فکر نکنم، بشه اسمش رو لبخند گذاشتیسع
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.   کردم لبخند بزنمی و سعدمی باال کشیلب هام رو به سخت.  نگران نگاهم کرد.   نگار نشستمکنار
 .   شال گردنش، شروع کرد به باد زدن منبا پر !  بودمی بابت حال جسمانش،ینگران
 !  من، قطع شدي تنفس اعالم کرد و نفس ها،یقاض

 :  دی کشی مغی تو مغزم جیی صداهی.   دونستم من بازنده امی هام بسته بود، مچشم
  ".  روزگاري بازنده باز،يبازنده ا"

   گفتی شد و می مدهی تو مغزم مثل چکش با قدرت کوبصداها
  ".  سرنوشتي بازي بازنده ،ي تو بازنده امیشم"

 و من بنده رهی گی ممیخودش تصم.   دسته خودشهی فهموند که همه چی داشت بهم مگهی بار دهی خدا
 .   بندازمری سرم رو از شرم زدیخطا کارش فقط با

  گذرندیروزها م"
 . . .  من هر روزو
 . . .  شناسمی مشتری رو بایدن

 . . .  شمی تر معاقل
 . . .  بافمی مای کمتر روگهید
 . . .  کنمی تر آدم هارو باور مری دو
 . . . رمی گی مدهی احساساتم رو نادشتریب

 . . .  گذرندی ها مروز
 . . .  من هر روزو
 ". . . رمی گی ساده ام، فاصله ميای از دنشتریب

 .   چشم هام پر رنگ شدن و برق حسرت رو تو نگا هم کاشتي هم خاطرات جلوباز
 .  برمدیمن با -

 :  کرد و گفتیکی کوچاخم
  کجا؟ -
 ؟ی شه من رو برسونیمعلومه خونه، م -
 .   کردی سکوت نگاهم مدر
 .  ستی عجله دارم االن وقت نگاه کردن نا،یک -
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 .   نزدی هم نگام کرد و حرفباز
 : گفتمي ادهیو با لحن بلند و کش پا و اون پا شدم نی ایکم
 .  ــــــــــــارشیک -

 : تازه به خودش اومد چند بار پشت سرهم پلک زد و گفتانگار
 ارش؟یجون دل، ک -
 ریهنوز داغ بودم و ازش س.   نهگهی دي خنده ام گرفت نگاهش سر خورد رو لب هام، واشی حواس پرتاز

 .   شده بودرمینشده بودم اما واقعا د
 :  دهنش گذاشتم و گفتمي اومد جلو که دستم رو جلوی مداشت

 .   برمدی به خدا با؟ي خوای رو منی کنه، همیاالن مامانم کله ام رو م.    شده10ساعت -
  چرا انقد خوب بود؟د،یکل تنم لرز.  دی رو آروم بوسدستم

 به نبودن کنار ی کرد؟ وقتی نابودم مشتری داشت با کار هاش، حرف هاش، رفتار هاش هر لحظه بچرا
 .  افتادی کردم رعشه به وجودم می فکر مارشیک
 :دمی دلم، نالتو
 .   ندارهی و خون رساندنی تپي برایلیدل.  رهی می قلبم میتو نباش.  وابسته ام نکن.  وابسته ام نکن -

 .  کردن که نروی هاش، التماس مچشم
لبخند .   االن هم مطمئنا نگرانم شده بودننی رفتم تا همی مدیاما، با.   بودنی دل منم همخواهش
 :  زدم و گفتمیمصنوع

   باشه؟گه،ی دمیبر -
 : گفتی ناراحتبا
 .  تونمی نمغمبری به پری تونم، به پینم -
 ؟ی تونی رو نمیچ -

 :  مردونه اش گرفت و گفتي رو تو دست هافمی ظري هادست
  امشب باشه؟نیهم -

 .   شددهی صورتم پاشي تعجب، روگرد
 ؟ی تو؟ امشب چی گی میچ -
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به حرف که اومد، حرف دل خودم رو از زبون اون .   زدی و دوست داشتن تو تک تک کلماتش موج مازین
 ! دمیشن
 .  بمونشمیامشب پ.  امشب تنهام نذار -

  بهتر؟نی از ایخواسته خودم، از زبون اون بود و چ.   دلم بودحرف
 د؟ شی چدمی نفهماصال

 .  کار دستم دادی لعنتهوی نیهم.   شدییهوی یهمه چ.   قبول کردمهوی.   گفتم باشههوی
 . . .  تو پهلومهیزخم"

 . . .  پاشهی  نمک  مروزگار
 . . .  چمی پی من  به خودم مو
 "! رقصمی کنن می همه فکر میول
 .  دی کشری و معده ام از درد، تدی دور سرم چرخای دن،ی خوندن حکم قاضبا

 جیگ. ادی بود اشاره کرد تا به طرف من بستادهی سرش بود و گوشه سالن ای که چادر مشکی به زنیقاض
 ي رنگ براي اون دستبند نقره ای و تنگيسرد.   بازوم رو گرفت و بلندم کردری کردم که زیبهش نگاه م

 نگاه مردم ینیسنگ م،ی شدی رد می مختلفي که از راه رو هایتمامِ مدت.   ذهنم هک شدي توشهیهم
 .  کمرم و خم و خم تر کرد

 .  کردی حال بدم رو بدتر م،ی به اون دستبند لعنتزشونی آمری تحقي هانگاه
 بود که نی اي نشون دهنده د،یچی پمینی بي که توي بدي شدن و بوی مدهی که کنار کشیی هالهی ميصدا
 ی مسهیه و دزد و معتاد مقا. ز. ر.  هيکسری که من رو با یی بودم به اتاق عذاب، جادهیرس.   بودمدهیرس

 .  کردن
 .   بودم و منتظر بودم تا دستبندم رو باز کنهستادهی اي خانومِ چادري به رورو

 .   اش که اسمش رو روش هک کرده بودننهی به پالك رو سنی به لباسِ سبزش افتاد و همچننگاهم
  ". ییرزای مهیسم"
 کرد و همون یدرد م.  دمی به دور مچم کشیاه از پالك گرفتم و دستباز شدن دستبند نگ "تق" ي صدابا

 .  باعث قرمز شدن دستم شده بود،يمدت کم، حبس شدن دست هام تو اون دستبند نقره ا
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.   شده بودمری که توش اسیطی توجه بشم به محی کردم بیسع.   رو همراه با آب دهنم قورت دادمبغضم
 تای نهاکینگاهم رو دور تا دور سلول کوچ.   رنگ نشستمي ا و سرمهفی موکت کثي و رودمیچرخ
 .   داده بود و چشم هاش رو بسته بودهی زده تکواری سرش رو به دیزن.   چرخوندميمتر12
 بود و زانوهاش دهی همسن من بود، کف اتاق دراز کشبای که تقري من، دختري طرف اتاق و رو به رواون

 .    شکمش جمع کرده بوديرو تو
 ها پر بود از واری ديرو.  دهی که کم مواد نکشی بفهمی تونستی چشم هاش، مری زاهی سي هاي گوداز

 شکمم جمع کردم و سرم رو يزانوهام رو تو.   مختلفي رنگ و اسم ها و امضا هااهی سينوشته ها
 .  روشون گذاشتم

 . نیری به ظاهر شي کردم، سفر کردم به اون به اون روز هاسفر
 .   هم نبودمنی غمگی خوش نبودم ولیلی خدی شا کهیی هاروز

 .  کردمی پر مارشی رو با کمیی که تنهاییروزها
 .   بارهی که حماقت ازش میی هاروز
 .  بارهی ازش می که سادگیی هاروز
 . .   فراموش بشندیدردها، شا"
 . . .  شدندنی که باعث درد کشیی اونایول

 .  شنی فراموش نمهرگز
 . . .  موننی تو قلبت میی جاهی

 ،  همی با خونه تکونیحت
  "! شهی نفرت ازش، پاك نمخاك

 *        *        * 
 مونم تا ی ناچار زنگ زدم به نگار و ازش خواستم که اگه خانواده ام زنگ زدن بگه  امشب خونشون مبه

 .   اومده بودمرونی بهونه هم از خونه بنیبه هم.  میبا هم درس بخون
 .   متعدد من قبول کردي کرد اما با اصرار هایمان هم زنگ زدم اولش قبول نم مابه
 .   بهم زدتی از سر رضاي لبخندا،یک

 .  دمی ترسی رو با لبخند دادم اما مجوابش
 .  داشتنی دست از سرم بر نمی منفافکار
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 .  می و تا اونجا باهم قدم زدمی بود، آژانس نگرفتکی خونش نزدچون
 .   بودی وصف ناشدنلذتش
 .   بودری نظی بنمونی بآرامش

 .  دی کوبی تو دهنم مقایقلبم، دق.  میدی آسانسور، به طبقه پنجم رسبا
 .   انداخت و در خونه رو باز کرددیکل

 .  دی شد و از ضعف، پاها و دست هام لرزشتری باسترسم
 .    رفتی مجی افتاده بود و سرم گفشارم

خودش پشتم اومد و در رو .   کامال تو خونه بودمگهی و ديقدم بعد.  دیم بدنم لرز خونه شدم و تماوارد
 داشتم، دلهره ی که بر میهر قدم.   کردمییدستش رو پشت کمرم گذاشت و به سمت سالن راهنما.  بست
.  تم خونه پا گذاشنی ابه نکهی کردن از ای ممونمی و پشدندی چسبی قلب و مغزم مي هاوارهی به دشتریها، ب

 . دی دیچی شد هی بود و نمکیکل خونه تار
 .   برق گذاشت که همه جا روشن شددی کلي رو، رودستش

 .   به خونه انداختمی کلنگاه
 .  کرده بودجادی رو ای قشنگی بود که  هارموندی سوخته و سفي قهوه ابی بود و ترککی و شساده
 :   رو باز کرد، در همون حال گفتخچالی رو گذاشت رو اپن آشپزخونه و در شیگوش

  قهوه؟،یی شربت، چا؟ي خوری میچ -
 .   کف کرده بود و از استرس، فشار خونم سقوط کرده بوددهنم

 .   آبکمی فقط یچیه -
 .  مبل نشستي و اومد کنارم روختی رو برام رآب

 .  زدمی و لبخند خجولدمی رو تا ته سر کشوانیل
 . دمی کشی خجالت مکمی ازش

 *  *         *         
  گفته که من تنهام؟یک"

 ،من
 ،سکوت

 ،خاطرات
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   وبغض
 ،اشک

 . می با همشه،یهم
 "!رهی بمي از حسودیی تنهابذار
 شد و نفسم رو تنگ تر ی تو سرم اکو می قاضي دادم، حکم و صداهی سرد بازداشتگاه تکواری رو به دسرم

 "ضربه شالق100 ":  کردیم
  کشم؟ی همه عذاب منی کردم که ای من چه گناهای رو تو دست هام گرفتم، خداسرم
 داده بود دوباره سرم هی تکواری که سرش رو به دی همون زندنی رو شونه ام نشست، برگشتم و با دیدست
 :زدی که خطاب به من حرف مدمی آرومش رو شني انداختم، صداریرو ز

 . ی خوره خالفکار باشی ات نمافهی به ق؟یینجای شده که ایچ -
 :  نشست گوشه لبم، تو دلم زمزمه کردمپوزخند

  " خوره گناهکار باشم؟ی ام مافهی به ق؟یگناه چ"
 : رو با زبون تر کردم و مثل خودش آروم زمزمه کردملبم
  باشم؟نجای ادیبه نظر خودت چرا با -
 : کرد و گفتزیچشم هاش رو ر 
  ؟ی هستيدختر فرار -

 !  شدی ميزی کردم کمتر از االن آبرو ری اگه فرار مدی شا؟ي فراردختر
 :دی نگفتم که دوباره پرسيزی و چدمی کشآه
 ؟ینگفت -

 .   صورت غلط اندازش رو از نظر گذروندمکالفه
.   صورتش، طرف راستش صورتش رو ترسناك کرده بودنیی که از باال تا پای ابروهاش و خطيتتو

 !  خوردی صورتش به سنش نمزی ريچروك ها!  چاقو بودياحتماال، جا
 .   دوختمفی موکت کثي ام رو از صورتش برداشتم و به پرز هارهی خنگاه

  رو بگم؟یچ -
 یولوم صداش رو کم.  دمی هم رو شني دندون هاش، رودنیی سايصدا.   جواب هام کالفه شده بوداز

 : بلند کرد و گفت
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  ؟یینجای که اي کردکاریچ -
 :   بود گفتمدمی موکت، تنها نقطه ديهمونجور که پرز ها.   دادمرونی رو بنفسم

  به حال تو داره؟یچه فرق -
 .   شدالی خی بصداش

 .  خورهی ات به خالف نمافهی؟قیینجای خوام بدونم چرا ایفقط م -
  گفتم آخه؟ی می نگفتم، چيزی انداختم و چری رو زسرم

 ی رو زدم؟ ممی گفتم خودم شاهرگ زندگی ام رو امضا کردم؟ مدهنی گفتم خودم، حکم قتل عام آیم
 گفتم قتل کردم؟

 :   به دلمختی رفت زمزمه آرومش سرب شد و ری کنارم بلند شد و همون جور که ماز
 خوره ی اش هم مافهی به قه،یابونیمعلومه دختر خ.   گهی نمیچی کرده که هکاری دختره چستیمعلوم ن"

 "اتفافا
 ی قضاوتم کنیهر وقت خواست"

  هام رو بپوشکفش
 ، رو بروراهم
  ها و دردهام رو بکشیسخت
 " وقت قضاوت کناون
 اسم دی نباه،ی مقدسيعشق، کلمه  ;من فقط عاشق شدم.  ستمیه ن. ز. ر.  خواست داد بزنم، من هی مدلم

 . ارم ام رو نابود کرد عشق بذندهیاون حس بچگونه ام رو که زندگ، آرزوهام و آ
دست هام رو گذاشتم رو سرم و چشم .   زانوهام گذاشتمي رو جمع کردم تو شکمم و سرم رو، روپاهام

 از من و ی خواه نا خواه اون اتفاقات جزئی خواستم به گذشته لجنمم فکر کنم ولینم.  هام رو بستم
 . گذشته من هستن

 .  سمی کنم و دوباره از اول بنو گذشته رو پاكي پاك کن بردارم و غلط هاهی تونستم ی کاش ميا
 لذت ،ی رو حتزیهمه چ.   قلبم روي و تپش هاارشی کداریپاك کنم د.   نگار روشنهادی کنم قبول پپاك

 ! شش رو.و.غ.آ
چشم هام .   کردمهی خواستم ببارم، خسته شدم از بس گری تو گلوم نشست، اما هرجور بود نمبغض

 .  دادمی رو از چشم هام نمی اشکچی هدنیبار من، با لجاجت تمام اجازه ی ولسوختیم
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 .  پا گذاشتمي خبری بيای به دني همونجوری کدمی با خودم و بغضم بودم که نفهميری تو درگانقدر
 *       *         * 

 . . . ي بودينقاش ماهر"
 . . . ي رو که خوب رنگ کردیکی من

 . . .  سوالهی ،یراست
 " تو بودم؟،ي اثر قلم مونیچندم

 !   کردمی می بودن که من توش زندگییایدن ; نگاهش و موهاشلبخندش،
 : دی با تعجب پرسدی خودش دي گرم رو که روزی آنالنگاه

  افتاده؟یاتفاق -
  تا آقامون رو نگاه کنم؟وفتهی بی اتفاقدیبا -

 .  دی هاش، به همراه چشم هاش خندلب
 : دی گذاشت و پرسدمی کشي پاهاي هاش رو، رودست

 ؟يآقاتون رو چقدر دوست دار -
 .   لب هام حرف بزنهي و گذاشتم دلم، به جادمی کشیقی عمنفس

 ! که اگه نباشه،  نباشميبه اندازه ا -
 .   صورتم آوردي و سرش رو جلودی کشیقی عمنفس
 !هی چارشی که خواسته کد،ی فهمی رو منی من بود اي هم جاي اگهیهر آدم د.   هاش خمار بودنچشم

 .   لب هام گذاشتي داغش رو، روي هالب
 !  کردی غرقم مفشی کثيای گرفته بود، داشت تو دني کرد و لب هام رو به بازی نمی حرکتچی هاول
 .  شروع شدقمونی عمي کم بوسه هاکم

 ! که از سر عشق بودیی هابوسه
 گوشم به حرکت در آورد و اون هارو به يلب هاش رو کنار الله .   هامون به شماره افتاده بودنفس

 ! داغ شده بودم.  دیدندون کش
 .  بودمی زندگي تجربه نی وقت تجربه نکرده بودم و االن بدترچی که هیحس

 . دی لباسم به حرکت در اومد، تنم لرزي که رودستش
  کنم؟کاری خواستم چیم
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 !  کردمی چه غلطدمی فهمتازه
 .   شده بودری داما
 .  سش کردم قبول نکرد التمای چهر

 .   می بود که ما محرمنی جوابش اتنها
 !  داديفرار نکرد، من رو فرار!  خوام که فرار کنمی نم،ی تو مال خودمکه
 . . . هی عاده احمقانه ا،یوابستگ"

 . . .  وابستهآدم
 .  ندارهيزی چچیه
  این احمق، هنوزو
  ".  جنگهی مش،یچارگیسر ب 

 *           *            * 
 خوابم يتا صبح همون جور.   شدمدادی بود، از خواب بدهیچی بدنم پي که تو تک تک سلول هاي دردبا

 .  دمی چشم هام رو مالیکم.   کردیبرده بود و تمام بدنم خشک شده و درد م
 رونیدر رو باز کردن و بعد ب.   و بلند شدمدمی کشیبدنم رو کم.   صدا زدني در فلزرونی رو از باسمم

 دستبند سرد و یش.و.غ.ش دست هام فرستاد و مجبورشون کردن به هم آ.و.غ. رو به آيرفتنم، دستبند فلز
 .  دست گرمم

 .    که رفت، رفتمیی انداختم و دنبال زن هرجاری رو زسرم
 ای خانواده ام، تمام دندنیبا د.  د کنم باعث شد تا سرم رو بلن،یی هق هق آشناي صدادنی راه رو شنيتو
 .   سرم خراب شديرو
 .   انی انتظار نداشتم بی دونم چرا، ولینم
 .   آرنشی که دارن از ته راهرو مدمی رو دارشی به روم  کرو

 .  تونمی نمگهی خورد شدن، دنی از اشتری بي جا ندارم براگهی من دا،یخدا
 . ی بدبختی تاوان، تا کی کتا

 .   مردم خدامن
 .   خاکستر شدمیچارگی و بی همه تاوان و بدبختنی اری زمن
 .   پشت محوطه دادگاه بودماطِی حي خودم که اومدم، توبه
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باز هم خدارو .   که شالق دستش بودي رو آورده بود و فردارشی که کي سرباز،ی کس نبود، جز قاضچیه
 .  شکر کردم که خانواده ام نبودن

اخراجم کرده بود از .   به اسمم زده،ی خدا، رنگ قرمز اخراجدمی و پشتش مامان، فهمانیا با اومدن شیول
 .   براش مهم نبودمگهید!  بنده هاشنیب
 .   نداشتتی من، براش اهمي دعا هاگهید.   قبول نداشتی بنده اش رو به بندگگهید

 پنهون کرده انی  شاي نهی سي مامان شده بودم که سرش رو توخِی بستن، می ها ملهی رو که به مدستم
 .   روشیچارگی بنهینب.   خاکستر بچه اش رونهی نبنه،یتا نب

 .  هالهی که کنار من، مثل من، بستنش به مدمی رو دارشیک
 .   ها وصل بودلهی سرمون و به مي و دست هامون به باالمی بودستادهی بود که ما اي ها جورلهیم

باز هم جست و جوش کردم، اما با سوزش .   دلم باز هم سراغ خدا رو گرفتمي هام رو بستم  و توچشم
 من ي اول، نه صداي ضربه 10تا .   شه کردی نمي کارگهی ددم،ی فهمدیچی که تو بدن و پشتم پیهیفج
 . ارشی کي شد، نه صدادهیشن
 .   بوددهیچی دادگاه، پاطی حي من بود که توي هاغی و جارشی کي هاادی فري به بعد، فقط صدا10 از اما

 گهید.   شدی میضربه ها هربار، محکم تر از قبل.   کردمی پشتم حس مي خون رو، روی و گرمیلزج
 بازم، به مهی نيچشم ها.  چشم هام رو به زور باز نگه داشته بودم.   نداشتمدنی کشغی جي برایی نا،یحت

 ! به خون آلوده اش تنه برهنه و می خورد و دلم بهم خورد از نای کیبدن خون
.   دادگاهياز پنجره، از بالکن خونه، از پنجره ها.  ننی بی کردم  که همه  مردم دارن ما رو می ماحساس

 .  بودمدهیمن عذابم رو کش.   جا نداشتمگهیمن د.   برام مهم نبودگهید
 .   کلفت شده بودپوستم

 شتری بي براییجا.   روزگاري ضربه هاشتر،یب و از همه انی بابا و شاي ضربه ها،ی علي برابر ضربه هادر
 .   دونستی سرم هم مي باالي رو اون خدانینابود شدن نبود و ا

 ” سرنوشت“ زدن به شیآت"
 ، آدمهی

 .   خواد کهی نمتیکبر
 . . .  خوادیم ”پـــا“

   نفرکی یی به همه دارا،ی بزنلگد
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 "! ي برو
  نبود؟.  گهی بود دیکاف

 .   کردميزی از بس که خون ردهی کردم مانتوم به کمرم چسبی ماحساس
 دونستم که چشم هام رو ی منوی نوش جون کنم؟ فقط ادی باگه،ی دي دونستم، چندتا خوردم و چند تاینم

 ! به خاموش شدن بود
مامان با همون .   برام نموندهي کمرگهی کردم دیاحساس م.   زده بودم گلوم متورم شده بودغی بس جاز

 .   اول حالش بد شد و بردنش داخليضربه ها
 .  چشم هاش بودي و دستش رواطی بود که نشسته بود گوشه حانی شافقط

 خانواده ام تو ي اعضاری عمرم تصویانی خواستم، لحظات پایم.   دوختمانی بازم رو به شامهی ني هاچشم
 . شی خشکم زد و لعنت فرستادم بر باعث و باندمی که ديزیسرش رو که باال آورد، از چ.  ذهنم هک بشه

 .   هاش قرمز و صورتش پر از اشک بودچشم
 ،ی واقعي به کمرم خورد و به معناي بدیلی خي از اشکش بودم که ضربه سی قرمز و خي چشم هامحو

 .  اهمی شد، درست مثل بخت ساهی سایدن.  روح از تنم جدا شد و چشم هام بسته شد
 .  دمی اتاقم ديشت کمرم، چشم هام رو آروم باز کردم که خودم رو تو پی احساس سوزشبا

 .    تنم نبوديزی از شلوار چری بودم و به غدهی تخت به شکم خوابيرو
 .   سوزشدوباره
 .   متورم داد زدمي رو با گلودردم

 . آخ -
 .  دمی نگار رو شنيصدا

 .  زمی عزی شیبذار پماد بزنم برات خوب م. دی قربونت برم ببخشدیببخش -
 :   دلم گفتمي زدم و تويپوزخند

  "؟ی ساختی پماد مهی دل آدم ها هم ي زخم هاي شد برای می چایخدا"
خون خشک شده .   کردنی میپارچه ها بهم دهن کج.   کنار اتاق خشک شدی خوني به پارچه هانگاهم

 ! شتریروشون، ب
 .    رفت و من تنها شدمرونی از اتاق بی نگار کدمی خودم بودم که نفهميای دني حالم بد بود و توانقدر
 ! دمی نمونه اش رو چشهی هست، ای که تو دنيهر درد.   عالم دردکی موندم و من
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 . ی جسمدرد
 .  کتک خوردندرد
 .  شالق خوردندرد
 .  یی آبروی بدرد
 .  خوردن از عشقبی فردرد
 .  عشق به نفرتلی تبددرد
 . ی بدبختدرد
 .  یچارگی بدرد
 .   چند تا جمله جاشون کردي شد توی که نميجور.   بودادی من زي هادرد
 .  کردم بخوابمیسع.  دمی شده دسی خودم که اومدم، بالشتم رو خبه
 . . .  هاشی با تمام خوبای دننیا

 . .  هاشيبد
 . . . زشی هاش و همه چآدم
  مردبرام

 !  برام وجود نداشتگهید
   آدم هایدوست داشتن بعض"

 .  راهنهی پي اشتباه بستن دکمه هامثل
  ی فهمی نمی به آخرش نرستا

 "!ي از همون اول اشتباه کردکه
 که انقدر برام بد ی زندگنی خواست خودم رو بکشم و راحت بشم از ای چقدر دلم م،ی پشت بدبختیبدبخت

 دی گذشته و من طبق حکم دادگاه، باارشی ماهه که از مجازات من و ک1درست .   دارهی و بدبختياریب
 .  دونهی مشی تو آرامش زندگی موجود اضافهی دونم من رو فقط ی که مامی در بیارشیبه عقد ک

 ! دوستت دارم: گفت"
 ؟یتاک: دمیپرس

 .   نگفتيزی کرد و چسکوت
 .  سکوت تلخ به باد داد آرزوهام روهمون
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 ".  گرفتي ام رو به بازندهی  آنی دوستت دارم دروغمونه
در اتاق زده شد توجه .   زانو هاميسرم رو گذاشتم رو.   اتاق، کز کرده و خودم رو بغل کرده بودمگوشه

.   تونست باعث عکس العمل  ام بشهی نمیچی شده بودم که هری و گوشه گي انقدر منزوه،ینکردم ک
 !  نباشهيردای که توش بیخواب.   برمي خواب ابدکی رو ببندم و به  خواست چشم هامیچقدر دلم م

 صدا هی ; فرد داخل اتاقدنی دي کنه براکمی شدن، هم نتونست تحری مکی که بهم نزدیی قدم هايصدا
  ".   دوستت دارمتی نهایدوستت دارم، تا ب" شد ی جمله تو ذهنم اکو مهی

 و دی که انگشت سفيدیحلقه سف.   شونه ام، از هم باز کردمي که نشست روی هام رو به اجبار دستپلک
 .   تو ذهنم بودر،ی تصوهی کننده ی بود، نقاشدهیش کش.و.غ. اش رو در آدهیکش

 .  "نگار" کنارم بوده شهی که همیدوست
 بود، یی آرومش مثل الاليصدا.   دادمرونشی بي بازدم قوکی ام حبس کردم و با نهی رو تو سنفسم
 : شدی آور مادی رو برام یجیه مرگ تدر کییالال

 .  میوقت محضر گرفت ;ی آماده بشدیبا -
 هی گرفته که بر اثر گرییبا صدا.  دمی لب خشک و ترك خورده ام کشي دلم پوزخند زدم، زبونم رو، روتو

 : روزانه و شبانه ام بود گفتميها و زجه ها
 .   شمی آماده مرونیباشه، برو ب -

 : شد گفتی فرستاد و همونجور که بلند مرونی گرفت، آهش رو با نفسش بي اش رنگ دلسوزنگاه
 .  پشت درمنی کمکت، من همامی صدام بزن تا بی فقط اگه کمک خواستزم،یباشه عز -
 بود، بلند دهیچی وجودم پی که تو رگ و پي و با دردیبه سخت.   باشه آروم من اتاق رو ترك کرددنی شنبا

 .  تنم کردمی برداشتم و به سختی از چوب لباسی دست لباس مشکهی.  سراغ کمدم رفتمشدم و به 
 و اجازه بارش صادر دی که دلمه بسته بود افتاد و اشک تا حدقه چشمم جوشیی زوم زخم هانه،ی از آنگاهم

  داره؟ی هنوز پاای عذاب؟ نی شه ای با مرگ تموم مایخدا.  نشد
  خودت؟شی پي بنده خطاکارت رو ببرنی ایستی حاظر نی انقدر بد شدم که حتیعنی

 . . .  گناهکارم کهانقدر
 .   به صورتم حمله کردلی بود که مثل ساشک
 !  چوقت تنهام نذاشتنی که هیی هایی منه، تنهاي هایی همدم تنهااشک

 دوست دارم زمان به عقب برگرده "
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  که رفتن و برگردونمیی اونانکهی اي برانه
  "انیذارم ب ننکهی اواس

 . . .  دردسر
 . . . جهی گسر

 . . .  تهوعحالت
همسر و !  زن و شوهرمیبش!  روح در دو بدنهی بشم، می که قرار بود با مرد زندگي روزي و همه توهمه

 !هم بستر
 .  دردناکم احساس کردم که مجبورم کرد بله رو بگمي پهلوهاي نگار رو، روي سقلمه ،ی لفظری زي جابه
 که نمی بی لرزونم رو مي دست هانم،ی ببای کنار کدی که از توش، خودم رو در لباس سفي انهیی آي جابه

 که ییامضا ها.   زنهی من توشون موج مي ندهی زنن که آی مي هزاران برگه اي ها امضا رو100دارن 
 !  باشهمی و زندگندهی حکم قتل آد،یشا

ع نوشتنش، دستش خورده به جوهر و نابود کرده  کنم که خدا موقی فکر ماهه،ی که از بس سي اندهیآ
 .   تر باشهدی تونست از برف سفی رو که مي اندهیآ

 .   کنمی خودم حس نمي رو روارشی کي عاشقانه ي هانگاه
 ! يادی انتظار زچه
 ی مامانم رو کنار گوشم مي گرفته ي صدا،ی از خوشحاللی و داد فامغی دست زدن و جي صداي جابه

 : گهیشنوم که بهم م
 .    تموم شدزی همه چگهید.   پاشومیشم -

 .  گن، تموم شدی جمله رو منیچقدر راحت ا.   تموم شدآره
 .  من تموم شدزیهمه چ.  منم تموم شدیزندگ.  تموم شدممنم

 ، از تنم خارج بشهارشی توسط کدمی لباسِ سفنکهی اي اتاقم، به جايتو
 .  آرمیو از تنم در م رنگ راهی کمک نگار رخت سبا
.  من رو عذاب بدهشتری دور آهسته تا بي که انگار خدا زده رویجهنم.  برام جهنم شدهی زندگنی اگهید
 .  زنمی زجه نمگهید.  کنمی التماس نمگهید
 ".  توانِ مقابله با حماقت هام رو ندارمگهیمن د "
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 کمدم برداشتم و ي از تويحوله ا.  شدمداری بود، از خواب بدهیچی تنم پي که بر اثرِ شالق ها توي دردبا
 . بدنم داغ بود و حالم خراب. به طرفِ حمومِ ته راه رو رفتم

 دارم ی که بر می کردم هر قدمی داغ بودم که فکر ميبه قدر.  سوزمی کوره مي کردم توی ماحساس
 فقط ی دونستم چمه ولیمن.  شدیسرم داشت منفجر م.  شهی کف راهرو حک مي چوب هايجاش رو

 .  کنهتمی نباشه، تا اذی که کسیی خواستم برم جایم
 .  که بتونم آروم باشمییجا
 . که بتونم خودم باشمییجا
 .  حماقت تا سر حد مرگ کتک بخورهکی خور که به خاطرِ تاوان ي تو سرمِی شمهی نه
 . ستمی من ننیا

 ... دفعهکیبذار فقط "
 ...   جاي  توبه

 ... خودم بنویسمبراي
 "! براي  خودم که انقدر تنهاستبمیرم

 *           *           * 
 .  خورد، چشم هام رو باز کردمی چشمم مي که توي با نورصبح
 . کردم اما چند لحظه بعدی رو درك نمتمی موقعاول
 .   اتاقشي تخت توي بغلش  روي مبل، بوسه هاش و حاال، توي روارش،ی کمن،

 يری دلم تری تخت بلند شدم که زياز رو. نهی دونستم که خوابش سنگی بود و مدهیخواب.  نگاه کردمبهش
به خدا !  ننگ بودنیمردن بهتر از ا. که کردمي غلط اضافه اي براختمی توجه بهش، اشک ریب. دیکش

 !بهتر بود
 دنیبا د. خونه رفتم و به طرف آشپزدمیآروم لباس هام رو پوش.  هام رو با پشت دست پاك کردماشک

 .  و تار شدرهی چشم هام تي جلوایمانتو و شالم که کنار مبل افتاده بود، دن
 ! بدبخت شدمایخدا
 .  ذارهی بفهمه، زنده ام نمبابا

به ساعت .  کردم و خوردمدای پی آشپز خونه مسکنياز تو.  و اشک هام رو پاك کردمدمی رو باال کشمینیب
 .  رو از کنار در برداشتممی و کوله پشتدمیمانتو و شالم رو پوش.  دادی نشون م صبح رومی و ن5. نگاه کردم
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 . آسانسور، به صورتم نگاه کردميتو.  رفتم و در و بستمرونی خونه باز
 . صورتمي تودمی خودآگاه دستم رو محکم کوبنا

 .دوباره
 .  بارهسه

 . زدم، که صورتم سرخ شدیلی به خودم سانقدر
 .  خدا، خداخدا،
 شده رشی که درگی حماقتيهق زدم برا.  دهنم و هق زدمي من انقدر احمقم؟ دستم رو گرفتم جلوچرا

 راحت شب،ی دختر داره و من دهی که يزی چنی مهم تري کردم براهیگوشه آسانسور، نشستم و گر. بودم
 !  کردممشیتسل
رد .  رفتی انتظار نمنمیز ا اشتری آذر بلی اواياز هوا.  اومدی مي روشن شده بود و سوز سردی کمهوا

دست هام رو دور بازوهام حلقه .  سوختی ها ملهی سي صورتم خشک شده بود و جاياشک هام رو
 .  کردم
 .  کردم که چرا انقدر راحت قبول کردمی درك نمهنوز

 .  قبول کردم محرمش بشمراحت
 ! راحت قبول کردم تنم رو ببوسه.  قبول کردم لب هام رو ببوسهراحت

 !  راحت تر از همه، تنم رو براش به حراج گذاشتمو
. دمی هام رو مالقهیشق.  شده بودنی کردن و باعث سر درد وحشتناکی می تو ذهنم اسکی مختلفي هافکر

 .  از ذهنم گذشتیفکر وحشتناک
 ! حامله بشمنکنه
 به يزی چارم،ی کردم تا شب قبل رو به خاطر بی می سعیهر چ.  چشم هام بازم از اشک پر شدکاسه

 ی دلم، با معده ام هم دست شده بودن و داشتن از پا مری کمر و زدی درد شدیاز طرف.  اومدیذهنم نم
 .  بودنجودم ورهی شدنی رفتن، در حال کشی منیی که تو ذهنم باال و پایی فکر هاینداختنم و از طرف

 سنگ ي و بعد، روختی ریم نییاشک هام از چشم هام پا.  هامبی بود و دست هام تو جنیی پاسرم
 !درست مثل بارون شده بود. ختی ری ها مابونیفرش خ

 . به چهره خودم نگاه کردم ;شی به سمت توالت عمومم،ی پارك به سمتش رفتم و مستقدنی دبا
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 ها و یلیصورتم از س! لب هام قرمز و متورم شده بودند.  بودنددهی هام، به خاطر اشک هام بهم چسبمژه
 باز شالم، تو چشم زد و باز هم اشک رو ي از ال به ال،يزی ريکبود.  سرخ بودنهیچشم هام به خاطر گر

 !ب شده بود.ا.ر. خي زناهی ام، شبافهیق. دیبه چشم هام بخش
 بدم، تو مغزم رفت و آمد دی ام باافهی بابت قی چه جوابنکه،ی رفتم و به راه افتادم و فکر ارونی پارك باز
 . رد کیم

 بود و همه کیهمه جا تار.  انداختم و وارد شدمدیآروم کل.  خونهدمی بود که رس5 ساعت ي هاکینزد
رفتم تو اتاقم و لباس هام رو عوض کردم و کنج تخت، کز کردم و باز هم  ;خدا رو شکر. خواب بودن

 . ی هم روح،یهم جسم. خسته بودم.  به سمتم حلمه کردنانهیافکار مثل مور
 .  به خواب رفتمی کدم،ی هم گذاشتم و نفهمي استراحت روي و پلک هام رو برادمی دراز کش تختيرو
 .  باز کردمجی پلک هام رو گ،ی دستدی شدي تکون هابا
 .ي چرا انقدر زود اومد؟ي مگه خونه نگار نبودمیشم -

 که قرار ی بود و فکر جوابدهیخواب از سرم پر.  انداختتی مغزم رو به فعالي خاکستري سلول هاسوالش،
 ی و نگاهدمی کشیقینفس عم.  رو نکرده بودمنجاشیاصال فکر ا. بود به مامان بدم، هول زده ام کرده بود

 .  ظهر بود11. به ساعت کردم
 هاشون و من رو رسوندن لی از فامیکی اومد رفتن خونه شی پي واسشون کار9ساعت . تازه اومدم -

 .خونه
 :  نزد و گفتی حرفی ولد،ی چرخی سرخم ميها و چشم ها گونه ي هاش، روچشم

 .  صبحونه بخورای خب، پاشو بیلیخ -
 . فرستادمرونیدر اتاق که بسته شد، نفس حبس شده ام رو ب.  تکون دادم و رفتنش رو تماشا کردميسر

 !  پشت دروغدروغ،
 اون رو هم یی جوراهی ی دونستم حماقت خودم بوده، ولیم.  حرف نزدمارشی هفته با ککی اون روز تا از

 .  دونستمیمقصر م
 کارمون اشتباه ی ولم،ی شده بودغهیدرسته که ما ص.  ها و تلفن هاش جواب ندادمامی کدوم از پچی هبه

 ! ساله شده بودم17من که تازه .  گفت بهمی رو منی ادیحداقل اون که بزرگتر بود با. بود
 ،زمانی"
 ، می تونستیک نفر  
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 ، من باشهدنیاي
  ; االنولی

  ". منم نیسترویاي
 ي و رودی چشمم چرخگه،ی عادت کرده بود دیکی نشسته بودم، چشمم به تاریکی وقت بود که تو تاریلیخ

 . دونم چرا با نگاه کردن به اون کاسه چشمم پر شد و دوباره غرق شدم تو گذشتمیتختم ثابت موند، نم
      *           * *     

 : آروم و با بهت گفتنگار
 م؟ی شمي کردکاریچ -

 ي توجه به حال بدم دستم رو از روینگار ب.  شد و با دست هام صورتم رو پوشوندمشتری هقم بهق
 . زدادیصورتم کنار زد و فر

  وونه؟ی دي کردکاریچ -
چشم هام رو بستم تا به صورت گر گرفته از خشم نگار . رمی و هق هقم رو بگهی گري تونستم جلوینم

سرم رو  به چپ و راست تکون . دی رقصی گونه هام مي بسته ام روي پلک هاياشک از ال. نگاه نکنم
 :دادم و گفتم

 تو ی بفهمن من چه خاکنای کنم؟ نگار اگه بابا اکاری به خدا، نگار چدمینفهم.  شدی دونم چیبه خدا نم -
 زم؟یسرم بر
 :دمی رو از دستش آزاد کردم و گذاشتم رو دهنم و نالدستم

 ... کردم؟ منــکاری من چ،ي واي کنه، وای دفنم مانی کشتم، شایبابا م -
 : تو دهنمدمی دست کوببا
 نای نگار مامان ا،يوا. ي زارهی هفته است، کارم شده فکر کردن و گر1به خدا . نگار بدبخت شدم -

 ...يوا.  آرنیبفهمن، اسمم نم
 و من فرو دیدستم رو کش.  کردن من شدخی توبالی خی بدی  رو که دممی بد و وخی روحتی که وضعنگار

 من رو ارشی داد که کی ممی کرد تو گوشم دلداریهمون جور که پشتم رو نوازش م. شش.و.غ.رفتم تو آ
 ! دوست داره

 رم،ی تماس بگارشی با نگار حرف زدم تا سبک شدم، موقع رفتنش حتما سفارش کرد که با کانقدر
 ! نگرانمه
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 آخر سرم دلم به عقلم غلبه کرد و ی نه، ولای رو تو دستم جابه جا کردم شک داشتم که زنگ بزنم یگوش
 رو قطع یوش داشتم گمی گذشت و تصمي من عمريبعد چند بوق که برا. دکمه سبز رنگ رو فشار دادم

 ! مهی مرد همه زندگنی آور شد اادی بهم ی بمش تو گوشيکنم صدا
 بله؟ -
 : صدام رو صاف کردم و گفتمی سرفه مصلحتبا
 . سالم -

 : و شعف گفتي شد و با شادی پر از خوشحالصداش
 يو تو، تدمی شدم و دداری صبح که بی دونینم. وونهی دي دلم، توکه من رو نصفه جون کردزیسالم عز -

  ذاره؟ی مابونی سر به کوه و بی آقات از نگرانی چقد نگران شدم، خانمم نگفتیستیبغلم ن
 یقی شد، نفس عمی حس خوب روشن مهی حس بد تو وجودم خاموش و هی گفت ی که مي هر کلمه ابا

 : و گفتمدمیکش
 .  داشتم که با خودم خلوت کنمازی حالم خوب نبود، نزم،ی عزدیببخش -
 : گفتزدی توش موج مگهی و هزار تا حس دی و نگرانیمونی و پشي که دلخوریی صدابا
  دلت گرفته بود خانمم؟ی چيبرا -
 ... منــنکهی از ایعنی

 : ناراحت نشه گفتمنکهی اي وسط حرفش و برادمی ادامه بده و پرنذاشتم
 .  بودي اگهی دزینه بابت چ -

 .  کردقی تنم تزری دوباره به رگ و پی جوند،یچی پی از سر آسودگی گوشي که توقشی نفس عميصدا
 !  دوست داشته شدنهی دوست داشتن، چه حس قشنگهی حس قشنگچه
 .  معناس و رنگ ندارهی بی زندگیبدون اون حت.  ری جونم رو بگشیری ازم بگی اگه خواستایخدا

 *           *            * 
 ... هامی تند رفت کودکیلیخ"
 ، تندیلیخ

 ، هنوز که انقدر
 ، تو همون روزاموندم

 ... قراضه امي اون دوچرخه با



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 70 

  ،شهی همکاش
  ". موندی مپنچر
. دی اش ثابت موند و  از دست هاش، به پوزخند کنار لبش رسنهی قفل شده رو سي هام رو دست هاچشم

 در آپارتمان کنار رفت ياز جلو!  خورد کرد و من باز هم دم نزدمشتری شکسته وجودم رو بینیپوزخندش چ
 :و تعارف کرد و گفت

 !   خونه خودتهزم،ی داخل عزایب -
 لحن پر از دنی حاال با شنی کردم، ولی آوردم و پرواز می حرف ها بال در منی ادنی با شنيروز

 . دیتمسخرش تنم لرز
 ي که داشت براارشی در گذاشتم و به کيساکم رو همون جا جلو ;گفتم و رفتم داخل "بسم اهللا" لب ریز

 همونجور که رو ارشی بودم، که کستادهی اییرای وسط پذفی کرد نگاه کردم، بال تکلی داغ مریخودش ش
 : سرش رو خم کرد به سمت من و گفتی گاز بود، کميبه رو

 . می صبحانه بخورای بزم؟ی عزيستادیچرا اونجا ا -
 .  گهین نم تکه کالمشه و به مزمی دونستم که عزی همه شناخت منی ابعد

 دونم، ی مرد بوده و االن، نمنی هام با همي شاهد عشق بازي روزکی که يپا گذاشته بودم تو خونه ا 
 به ی دارم که خدا هنوز کميدی اميفقط کور سو.  افتهی می چه اتفاقاتندهی تونم حدس بزنم که در آینم
 .  باشهرشی من، بنده حقادی

 پر ي بودم که با صدادهی پوشی رنگی مشکشرتی مانتوم تری و مانتوم رو از تنم در اوردم از زيروسر
 : شدم از در آوردن مانتوممونی پشارشیتمسخر ک

 شده که ی شد، االن چی کردم بدنت کبود نمی هم مي اون موقع ها من هر کارادمهی م،یاوه شم -
 ؟ي کبود شدينجوریا

 !  خور و مظلوميتو سر.  بودمينجوریتم بهش؟ من از اول هم گفی می هام مقطع شد، چنفس
 .  فقط بغض کردم و کاسه چشم هام پر از اشک شدشهی نگفتم و مثل همیچیه

 من رو کنار ي کناری نشستم، خودشم صندلي نهار خورزی مي های از صندلیکی رو بغل کردم و رو خودم
 : و رو به من گفتزی رو گذاشت رو ممروشی تابه نی و ماهدیکش
 . اری گاز بي رو از روری شمیشم -
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 رو يدیسوزش شد.  جوش گرفتمری شرهی نبود دستمال بردارم و از دستگادمی حواس پرت بودم که انقدر
 فرش و ي گاز و از اونجا روي روفتهی جوش از دستم بری قابلمه شغیتو دستم حس کردم و باعث شد با ج

 . دن آشپزخونه شدهی بشه با به گند کشيمساو
اشک هام .  دستم مونده بودي بود، رد آهن داغ رو انگشت هاادی چهار تا انگشت دست راستم زسوزش

 ارشی افتاد و بعد داد کقهی دق1 اتفاق ها تو کمتر از نی همه اختن،ی ری منییبدون اجازه از چشم هام پا
 .بود که گوشم رو پر کرد

 .  کرد خونه روکاری چنی بب،ی دست پا چلفتشعور،یاحمق ب -
 فر برخورد کرد و رهی افتادم و سرم به دستگنی تنم رو زمی به ساق پام زد که به خاطر سستي پاش لگدبا

 .  تازه اولش بودارشی همه حقارت بسته شد و داد و هوار کنی چشم هام از اد،یچیدرد تو سرم پ
 .  منیگ که قرار بود، من پس بدم، تازه اولش تاوان گناه بچی تاواننیع
 رن ی گن بارون رو دوست دارم، اما با چتر می ها میلیخ.  بهت گفت دوستت دارم باور نکنیهر ک"
  ".رشیز

هق . دمی مالی دستم مي دندون رو روری خمختم،ی ری مبل نشسته بودم و همون جور که اشک ميرو
 .  شدی سرم اکو ميتمام حرف هاش تو.  آومدی لحظه بند نمکیهقم 

 کی ي بهم؟ اه عرضه ی خودت رو بچسبوندیحتما با.  آدی من ازت بدم می دونی تو که مآخه دختر "
 ". ي درست کردن هم ندارریش
 .  بشهی گلوم خفه کردم که مبادا دوباره عصبانيصدام رو تو.  اتاق رو باز کرد و ازش خارج شددر
 .  کنزی زر زرات تموم شد پاشو برو اون آشپز خونه رو تمیوقت -
 افتادم که نی اادی ی ولي ریتا نوك زبونم اومد که ازش بپرسم کجا م.   رو گفت و به طرف در رفتنیا

 کرد و حالم رو ی گفتم چهار تا فحش و طعنه بارم می رو بهش منیاگر ا. میستی مثل قبل نگهیما د
 .  کردیخراب تر م

 که به پام زده بود ي خاطر لگدبه.  بسته شدنِ در که اومد، بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتميصدا
 .  زدمی لنگ مکمی

 زی نشستم و شروع کردم با دست چپم همه جا رو تمنی زمي اپن برداشتم و روي از روي پارچه ادستمالِ
 .  شده بودزی ساعت بعد، کل آشپزخونه تممین. کردن
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به آشپزخونه برگشتم و دوباره .  گذاشتمي اگهی اتاق دياون رو تو.  در رفتم و چمدونم رو برداشتمطرف
از .  قرمز، در زودپز رو گذاشتمای و گوشت رو سرخ کردم و بعد از بعد از اضافه کردن گوشت، آب و لوبازیپ

حوله رو دور . رو بهتر کرد  حالمکمیحمومِ آب سرد .  برداشتم و به سمت حموم رفتمی چمدونم لباسيتو
 ي برگشته بود و توارشی ربع بود که ککی. دمی و برگشتم به اتاق و لباس هام رو پوشدمیچیخودم پ
 .  قرار دادمزی مي و کنار برنج، رودمی کشی ظرفيخورشت رو تو.  بودییدستشو

منم نشستم رو به روش و . دی خودش غذا کشي به من، براتی و بدون اهمی صندلي و نشست رواومد
 دنی ذاشتم که با شنیداشتم قاشق دوم رو داخل دهانم م. دمی خودم کشي برنج و خورشت برایکم

 افتاده بود و خورشت همه جا نی زمي شکستن، ظرف سرم رو باال آوردم و به ظرف خورشت که رويصدا
 ی جنگ اعصابِ حسابي دور بستم و خودم رو براکی چشم هام رو ارشیبا دادِ ک.  بود نگاه کردمخشپ

 . حاضر کردم
 ی به خورد من؟ احساس نمي دی مهی آشغال چنیآخه ا. می شمي کردن هم ندار غذا درستيعرضه  -
 .   اگه خدا بخوادي هم از دست دادتیی تو غذات؟ حس چشايزی ری از حد نمک مشی بکمی یکن
 زی همه چيخودم رو برا.  و از آشپزخونه خارج شددی آب رو برداشت و تا ته سر کشوانی لت،ی عصبانبا

 یکی قاشق کوچز،ی مي رويبعد از جمع کردنِ ظرف ها!  نه بغضه،ی نه گرگهید. حاضر کرده بودم
. خوردم  مونده رو برداشتم وی از خورشتِ باقیبا قاشق کم.  ظرف شکسته زانو زدميبرداشتم و جلو

 ها و خورشت هارو شهی همه خورده شتیبا عصبان. یسمی سادکهیمرد.  نمکی نه شورِ شور، نه ب،یچیه
 .   فردا و به اتاقم پناه بردميتنش رو گذاشتم براجمع کردم و شس

 ،یسرت رو برگردون"
 خاطرات

 ،  خوابوننی گوشت مری زچنان
  پنج انگشتشي جاتا

 .  راهت بشهیگرم
 ...رفت

 ...گذشت
 ، و بروری رو بگراهت

 فتی خاطرات در نبا
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 "!نهی سنگب،ی عجدستش
 لباس هام رو از کمد ؟ي چجوری عادت کنم، ولدمی جدی داشتم به زندگی بودم و سعدمی اتاق جدتو
 وحشتناك در لنگون لنگون و با عجله رفتم سمته در، در رو که باز کردم ي کردم که با صدای مزونیآو
  شده بود؟ينجوری نفسم رو تنگ کرد، چرا اارشی کي چهره دنید

 :م آورد گرفته اش من رو به خودي مبل ولو شد و صداي رو کنار زد و رفت داخل رومن
 .  کارت دارمنجای اای اونجا؟ بيسادیچرا وا -
 یعنی شی حالش و مستنی موقع شب با انیا.  که روش نشسته بود برداشتمی به سمت مبلی ترس قدمبا
 : انداختم و آروم زمزمه کردمری و سرم رو زستادمی تونه داشته باشه؟ دو قدم مونده به مبل ای مکاریچ
 ؟ي دارکاریچ -
 : مبل اشاره کرد و گفتي کنارش روبه
 .  تا بگمنیبش -

 دونه ی خدا می کار ترسم رو کمتر کنم، ولنی خواستم، با ای مدی دونم شای دهنم رو قورت دادم، نمآب
 ي رون پام تمام موهاينشستم کنارش و خودم رو جمع و جور کردم که با نشستن دستش رو. که نشد
 م،ید شیکی که باهم ی چشم هام گذشت، شبي از جلولمی فهی نی شد و خاطرات اون شب عخیبدنم س

 ! رحم زن بودنی بيایشش و دن.و.غ. که حل شدم تو آیشب
 خواست ی سوخت و دلم میچشم هام از اشک م.  پام حرکت کردي هام رو بستم که دستش روچشم

 بدنم در حرکت يدستش رو. زمی اشک نرگهی من به خودم قول دادم که دیول ;هی گرری بزنم زي هايها
هم،   که کنارم نشسته رو بازي با مردیش.و.غ. خواستم هم آی خواستم، نمی کنار، نمدمیبود خودم رو کش

 . تجربه کنم
 سمت خودش و زمزمه آرومش دی حرکتم که شد با دست چپش مچ دستم رو گرفت و من رو کشمتوجه

 : کردکسانی بار تو اونروز قلب، روح و غرورم رو با خاك نی هزارميبرا
 .ي بدسی به من سرونجای اي اومد،ی و بخوابي که بخورنجای ايومدیتو ن -

 ، رونی کردم خودم رو از دستش بکشم بی زد، بازم سعی بودم دودو مدهی که کشی هام از زور حقارتچشم
 :دی دفعه محکم خوابوند تو گوشم و بعد داد کشنیکه ا

 خراب پس توام ساکت باش و ي توي برابی زن نجهی نی کنم، عی بچه آدم باهات رفتار منیدارم ع -
 .  بدهسیخوب سرو
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   وجودم با حرفش شکستکل
 خراب؟

 بهم گفت خراب"
  کهیکس
  رومیپاک
  ي بهابه
 "!ش فروختم.ش.و.غ.آ

 : خوابوند تو گوشم و گفتگهی ددونهی که ومدی انگار به مذاق اش خوش ند،ی لبم دي رو که روپوزخند
 خونه فقط به عنوان نی کنم حکمت تو ای متی امشب حالنی از هم،ی شی تو آدم نمنکهینه مثل ا -
 ؟یب منه، گرفت*ا*و*خ*ر*ي*ز
 : بدنم برداشت و گفتي گفتم بهش؟ دستش رو، از روی مدی بای نگفتم به مرد ظالم رو به روم، چيزیچ
 .  آمی االن ماریبرو اتاق خواب لباسات رو در ب -
 ي ترسناك و کشداریونه ام رو گرفت تو دستش و تو صورتم با لحن آروم ول جام بلند نشدم که چاز

 :زمزمه کرد
 ی خــــــــــوـــــاــــــیخــــــــــوــــــــــب پــــــــــس مــــــ -

 ؟ی کــــــنــــــــــــیبــــــاــــــزــــــ
از جاش .  که مو به تنم راست شدي جوردم،ی هم ترسیلی خدمی چرا ترسدم،ی تونم بگم از لحنش نترسینم

 رو کنارش ییای روي که شب هایی سمت اتاق خواب، همونجادیبلند شد و همون جورم دست من رو کش
 . ادی سرم بیی چه بالسیصبح کردم و االن معلوم ن

 . هستیی جاهی "
 گهی د،ی اونجا که برسبه
 " از ته دل "
 :ی بگی تونینم

  دارمدوسِت
  خودت باشمواظب
 عاشقتم



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 75 

 ، به حذفی کنی اونجاس که شروع ماز
  ِحذف

   هاعــــــــــادت
   هااحســـــاس

 آدمــــــــــــــها
 ی شی تفاوت که میب

   خودتيِ براتنها
 ! ی گذرونی را مروزها

  به بعدیی جاکی از
 "! و خداتی مونی متو

 .  خواستم به خواسته اش تن بدمی خواستم، نمی تخت، نمي کرد روپرتم
 به در برسم، موهام از نکهی قبل از ای تخت و به سمت در اتاق رفتم، ولي بلند شدم از رونی هميبرا

 که تو سلول سلول يدرد. اون لحظه فقط درد معنا داشت. نی شد و از پشت افتادم رو زمدهیپشت کش
 دیچی سرم پو که دوباره تيچشم هام از زور درد!  از حد توان من پوست کلفت بودشیبدنم نفوذ کرد ب

 .  نزنمغیبسته شد، لبم رو محکم گاز گرفتم تا ج
 ! بلندم گرفت و بلندم کردي موهااز
 .  نزنمغی داشتم تا جی روون بود و فقط سعياری اختچی بسته ام اشک بدون هي پلک هاي الاز

 که بهم ياز زور درد.  گاز محکم گرفت که شک دارم گردنم قطع نشدهیم و  رو فرو کرد تو گردنسرش
موهام رو دور دستش .  کردمی اما مهر سکوت به لبام خورده بود و التماس نمختم،یوارد شد فقط اشک ر

 صدا ی و بخت شکنجه؟ به شکم افتاده بودم رو تنی شه ای تموم نمای و انداختم رو تخت، خداچوندیپ
 بود، ي کرد کامال اجباری اون داشت با من برقرار مکهی رابطه اختم،ی ری اشک مدمی که کشی خفتيبرا

 رو داشتم که داره ی حس کسد،یحالم داشت بهم خورد از خودم، سرش رو فرو کرد تو گردنم و نفس کش
 !  شهیبهش تجاوز م

 ریوهام تو پنجه دستش اس موهام و بعد مي الدیدستش لغز.  رابطه رو تمومش کنمنی تقال بودم که اتو
 لب هام برداشته شد و ي که باالخره مهر سکوت از رودی موهام بود، موهام رو کشي که تویبا دست. شد

 :وره گوشم باعث شد حالم از خودم بهم بخری آرومش زيزمزمه . دمی کشغیهمراه با اشک ج
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 هات و جفتک انداختنات يوش باز چمنی تو با ای خواد تن و بدنت رو کبود کنم، ولی دلم نم،ی دونیم -
 .  شممونی پشممی که از تصمی کنی مي کاريدار

 از ارشیچند لحظه بعد با بلند شدن ک.  کردم از روم بلندش کنمی که داد بازم سعي توجه به اخطاریب
 ...ی که از خواسته اش دست بکشه، خواستم به طرفش برگردم ولسی نی آدمارشیپشتم متعجب شدم ک

 .  بـارش نـــدارهــالی هست، که خی ابـــر کوچــکمی تو گلوــــــــــــــــــایخـــــــدا"
  "؟ی من رو بــغل کنـــــــــشهیم

 راحت و با الی با خارشیک. به کنارم  نگاه کردم.  همه خفتنی از ا،ي همه خارنی بد بود، بد بود از احالم
. دی گرفت خوابدیحاال که به مراد دلش رس.  بوددهیود خواب برهنه که نصفش رو ملحفه پوشونده بیبدن
 دِیبود و تنها نورِ سف کیاتاق تار.  کردمی نمدای صفت پوونی مرد حنی افِی توصي براي کلمه اچیه

 . از اتاق رو روشن کرده بودیمهتاب بود که کم
   که باعث شددیچی اتاق پي تويسوز

 ي اون رو به سرماي سرمای سرد بود، ولنیزم. چمی تو فرو برم و ملحفه رو محکم تر دور خودم بپشتریب
 .  دادمی محی ترجمیزندگ

 جور که بدنِ آش و الشم رو دنبال نیبلند شدم و هم.  تونم تحمل کنمی نمگهی ددمی که گذشت، دکمی
 ی تر از جوهرم فکر ماهیرنوشت س دوش نشسته بودم و به سریز.  به طرف حموم رفتمدمی کشیخودم م

 بار 3 االن ا من بود تي سر راه من باشه؟ هر کس جادی بایچرا انقدر بدبخت. دمی فهمیواقعا نم. کردم
 .  اومده بودرونی خاك و بریرفته بود ز

  ؟ی کشی چرا من رو نمایخدا
  خودت؟شی پي بری من رو نمچرا
 ؟ی کنی آزآدم نمچرا
 ...چرا

 .  حموم خوردي تودی بشه، نگاهم به کمد کوچک و سفلی خواست تکمي چراِ بعدتا
 ي که تويبا جرقه ا.  اون کمد بودي توهی اولي کمک هالِی مثبت قرمز رنگ، نشون از وجود وساعالمت

درش رو باز کردم و با چشم هام . ذهنم خورده بود مثل مسخ شده ها بلند شدم و به طرف کمد رفتم
 شکل و یلی مستطيورقه .  کردمدای خواستم پی رو که ميزیدم تا باالخره چداخلش رو جست و جو کر

 .  دستم گرفتم و کاغذ رو از دورش باز کردمينازك رو تو
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 .  و به خودم زل زدمنهیی آيرفتم جلو.  زدی بهم چشمک مشی و براقغی تيزیت
  ".شتی آم پی دارم مایخدا"

 . دمیخند
 پوستِ ي رو، روغی تيزیت.  شدمی راحت مینی زمي هايوالی هنیچون از دست ا.  داشتمی خوبحس

 به وجود اومده رو حس کردم و قِی عمیِدگیبر.  نگرفتمنهی چشم از آینازكِ ساقِ دستم حس کردم ول
 تدس.  حس شدیپاهام ب. دمی و خنددی پاشی که خون روش مدمی دنهی آي خودم رو توریتصو. دمیخند

 .  جونیهام ب
 ... از دستم افتادغیت

 ... خم شدزانوهام
 ...نی زمافتادم

 ... بخندمخواستم
 ... نداشتمی جونگهی دیول
 ،  امسالمي ها رنگ سال گذشته رو داره تمام لحظه"

  ".  کشونم دنبالم یحسرت را همچنان م 365
 : اومدمرونی بی خودکشالی در از توهم فکر و خدنی کوبي صدابا
 . گهی درونی بای دو ساعت، جون بکن بی کنی مکاری چمی شمیه -

 جلوم و با چشم غره دی پرارشی کرونی تا رفتم برون،ی رو خوردم و دست هام رو شستم و رفتم ببغضم
 :گفت

 . ي فکر کردم مرد،يخوب شد اومد -
  پوزخند؟ای بود نشست رو لبم لبخند

 . دونمینم
 . . .  دونم لبم کج شدی مفقط
 کی کردم و رفتم به سمت آشپزخونه، اما تو ذهنم فقط تی گلوم هدانیی به پا دهنم رو به همراه بغضمآب

 :  زدیجمله چرخ م
 "یمتی به هر قی زندگنیراحت شدن از ا"
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 شونه ي موهاش به روي اومد داخل، از روارشی آشپزخونه مشغول آماده کردن صبحانه بودم که کتو
 ... بغلش و بوسه بارونش کردم، اما االندمی و پردمی صحنه رو دنی اي روزهی. دی چکیهاش آب م

 .  شدسی و مشغول کارم شدم، که حس کردم شونه ام خنیی رو انداختم پاسرم
 دل ي روزکی براق که ي قهوه ايهمون مردمک ها.  موندرهی رو آوردم باال و نگاهم تو نگاه اش خسرم

 . ز قبل ازش متنفر بشم اشتری براق باعث شد تا بي مردمک هانی صاحب اشبیسپردم بهشون و د
 داد که اتفاق یپوزخند گوشه لبش خبر نم. دی چکی شونه ام آب مي بود و از موهاش روستادهی سرم اباال

 و خواستم خودم رو کنار دمی لبش ترسياز چشم هاش و پوزخند حک شده رو. فتهی قراره بيندیخوش آ
 .دنمبکشم که دستش رو پشت کمرم گذاشت و مانع شد از عقب گرد کر

 بر عکس گذشته ،یول.  کردی که نفس هاش به صورتم برخورد ميجور.  صورتم آوردي رو جلوسرش
 خم عیتو حرکت سر.  نشدم و فقط پوزخند زدم که باعث شد چشم هاش به سمت لبم بلغزهی به حولیحال

 اما ورتش خوابوندم تو صی ام مدونهی آوردم و ی رو لبم نشوند که اگه جاش بود باال مزی بوسه رکیشد و 
 .  فقط صورتم از چندش جمع شدنی هميبرا.  از عکس العملشدمی ترسیم

 و با ي نهار خورزی رو از پشت کمرم برداشت، حوله رو از دور شونه اش در اورد و نشست پشت مدستش
 : رو درش حس کرد گفتری شد تحقی می که به راحتییصدا

 .  برمدیکار دارم با صبحونه بده بهم ؟يسادیپس چرا وا -
 . رونی زد و رفت بی رسمپی تهی صبحانه اش را دادم، بعد خوردن صبحانه اش ی حرفچی هبدون
 .  اومد باز شدی خونه مکی مسجد نزدي اذان که از گنبد گلدسته هاي صدادنی هام با شنچشم
  وقته روم رو طرف خدا نکردم؟چند
حرف زدن با خالقم .  خودم درد و دل نکردميوقته با خدا یلی ها باهاش حرف نزدم؟خمی وقته مثل قدچند

 .  دهیبهم آرامش م
 .  و شروع کردم به وضو گرفتنیی مبل بلند شدم رفتم سمت دستشواز

 يچقدر دلم هوا.  رو گذاشتم وسطشحمی که با خودم آورده بودم رو باز کردم و مهر و تسبي اسجاده
سالم رو که گفتم، افتادم به سجده . بغضم رو پس زدم و قامت بستم! خواستیقامت بستن پشت بابارو م

 . از معبود مهربونم کمک خواستم.  هامی کسی تنها پناه بي براختمی کردم، اشک رهیو گر
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 من رو زی که همه چیهوس! آلوده هوس شدم!  رکعت نماز قضا نداشتمکی که ی من آلوده شدم؟ منچرا
 من اگه تورم نداشتم از ایخدا.  شدمهی حس کردم تخلگهی کردم که دهیجاده گر سيانقدر پا. نابود کرد

 ! شدمیتوام تنهاتر م
 نـای هباش هـداشت مـــــــــدوست یـکس مخوا می نه دارم نــداشت تـــدوس ي هـــحوصل نه"

 مـاســــــاحسزمستون  لـمث  دــــــاسفن لـمث ،نـــبهم لـمث ،دي لـمث ،ردمـــــَــــس اـــروزه
 ساتماــاحس ردــس  نــبهم رــزی دمــــــامی هــبست لــــقندی ماـــــــــآرزوه زده خـی

 رــُپ اـــروزه نـای نــغمگی هی نـــــرفت از نه و مــخوش دل هی دنـــــماو به نه دهـش نــــــــدف
 مـوتـــــــــسک از

 ...سکوت
 .  کردم، سکوت مطلقری که من توش گیحالت
 . ستی حرف نزدن ني سکوت معناشهیهم
چون مقصر همه اتفاقات خودشه و من .  ندارهی کرده، حق اعتراضری گطی شرانی مثل من که تو ایآدم

 . خودم مقصرم
 .  کردمری گی مختلفي تو حالت هامن

 . . . .  بستنخی سکوت، سکون،
 .  که فکرش رو بکنميزی هر چو

 !  روز عشقا،ی! نی داد، ولنتای بهمن رو نشون م25 شد، دهی کشمی از سجاده ام به تقونگاهم
. دمی با عشقم رو چشی بار دوم طعم هم خوابي موقع برانی اشیدو سال پ ; گوشه لبم نشستپوزخند

 به ي غرق در اون روزاشتری شد و من بی اون خاطرات تو ذهنم هر لحظه پر رنگ تر ممی به تقورهیخ
 .نیریر شظاه

 *          *           * 
 رهی خرهیخ. خنده رو لبام اومد، چقدر قشنگ بود.  قلب بود افتادهی که تو دستش ي رو خرس قرمزنگاهم

 .  رو پشت کمرم حس کردمی بودم که دست کسنیتریبه اون خرس پشت و
  که تمام وجودم بود؟ي تونست باشه جز مردی میک

 : تو گوشم زمزمه کردارشه،یم ک دونستی طرفش چون مبرنگشتم
 ؟ی به خرس پشمي شده کوچولو؟ زل زدیچ -
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 بسته نشد که باز تر هم شد و دوباره سر تو گوشم ششی نی بهش رفتم، ولی چشم غره حسابهی و برگشتم
 :برد و گفت

 خرس نی به اي زل زدينجوری که ایی خوره کوچولو؟ کوچولوی گم کوچولو، چرا بهت بر میخب م -
 . یپشم
 : و گفتمدمی کوبنی رو با حرص رو زمپام
 ه؟ی امروز چه روزی دونینم. رینخ -

 : چونه اش و گفتری متفکر به خودش گرفت و دستش رو زد زژست
 تولدم؟ -

 : شد و تو دلم زمزمه کردمزی هام از حرص رچشم
 ".  گن مردا فراموش کارنیم"

 :گفت لب هاش رو داد جلو و دی شده من رو که دزی ري هاچشم
 تولدت؟ -

 دست هاش رو زد ارشی کد،ی پری و حرص پلک چپم متیاز عصبان.  بکشمغی خواست سرش جی مدلم
 :به کمرش و گفت

  نه؟نمیا -
روم رو ازش برگردوندم که .  و زود فروکش شدمتمی عصباني بود رو،یخنده هاش آب.  خندهری زد زییهوی

 يزمزمه آرومش، کنار گوشم انقدر.  بهم و نفس هاش روح و جسمم رو باهم نوازش کرددیاز پشت چسب
 :آرامش دهنده بود که چشم هام از آرامشش بسته شد

 .  عاشق، روز عشق رو فراموش کنههی شه یآخه خانمم، مگه م -
 : و با لبخند نگاهش کردم، مچ دستم رو گرفت و تو گوشم زمزمه کردبرگشتم

 .  کننی امشب همه عاشقا شب رو باهم صبح م،ي رینتون بگو امشب نمزنگ بزن خو -
 گهی سوما دم،ی هم بودي اون عشقم دوما ما برانکهی پسش زدم؛ چون اوال ای به دلم وارد شد، ولشک

 !   از دست دادن نداشتمي برايزیچ
هم زنگ زدم، به نگار  ; رم خونهی و زنگ زدم خونه و گفتم نمدمی به روش پاشي لبخندنی هميبرا

 .  بعدش قبول کرد کمکم کنهی سرم غر زد، ولیاولش کل
 : به روم زد و گفتیطونی لبخند شارشی که قطع شد، کتماسم
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 .  جون، شب با خانمم چه شوديا -
 خجالت سرخ شدم، چون کامال منظورش رو متوجه شدم که با خنده دستش رو گذاشت پشت کمرم و از

 : کرد گفتی متمی از پاساژ هدارونیهمون جور که به ب
 . خوشمزه ترهی جان خانم خجالتيا -

 .  شدمنی کردم و سوار ماشبشی نسییای حی لب بری زفقط
 . تنهاينشستم، تنها"
 . پرسهی حالم رو م،ی کسنه
 . دلم رو دارهي هوا،ی کسنه
  ".  عادت کردمی زندگنی نداره، سال هاست، که به ابیع

 *           *            * 
 خواست، از اون ی محبت مکمی اومده، دلم ارشی که کدمی اومدم، فهمرونی بالی در از فکر و خي صدابا

 .  کردی که قبال بهم مییمحبت ها
 : و گفتمستادمی جلوش با چادر ارون،ی سجاده ام بلند شدم و رفتم بي پااز
 .ی خسته نباشزم،یسالم عز -

 که پوزخند زد و خودش کتش رو در اورد و با طعنه رو به ارمینم کتش رو از تنش در ب کمک کخواستم
 :من گفت

 ؟ی خونیمگه توام نماز م -
 ی محبت میاما پسش زدم، فقط کم.  کالمش شدم و بغض دوباره تو گلوم نشستکهی متوجه تکامال

 . خواستم
 نگفتم و یچی هدیدادش رفت هوا و من رو به فحش کش ;می غذا نداردی دی آشپزخونه رفت و وقتسمت

 . فقط تو سکوت نگاهش کردم
 .  زد و از کنارم رد شدي هاش که تموم شد، تنه افحش

 .  اش به جسمم نخورد، به روحم خورد و از قبل شکسته تر شدتنه
 . . .  بستلی زدم، روحم قندخی گهید
 خی.  بستم، روحم داغون شدخی مهم نبود، من یچی هگهید. فتهی برام بی چه اتفاقستی برام مهم نگهید

 .  شهی وجه گرم نمچی به هگهیقلب و روحم د
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 گونه هام رو جلوشون رو گرفتم و چادر رو از سرم برداشتم ي روزهی اومد که بری که داشت میی هااشک
 .  نهار بکنمي براي مبل و رفتم آشپرخونه تا فکريو از وسط تا کردم و انداختم رو

 گونه هام بشم، ي اشک رودنی تونستم مانع غلتی جوره نمچی گلوم شده بود، هری گبانی اون بغض گراما
 من ارشیک.  کنهی مری ره من رو تحقی نبود که راه مینی بدم براش ای که حاظر بودم زندگیارشیک

 ! مهم تر از همه عاشق بود ; بودیدوست داشتن. مهربون بود
 یمن.  کردي من بازي هم بهتر براگرای از بازی آدم عاشق رو حتهی عاشق نبوده و نقش دی دونم، شاینم

 کنه ی کارهاش داره بهم ثابت منی با همه اارشیک.  بد دلم رو شکستیساده دل دادم ول. که ساده بودم
 .  کردهفای ای من به خوبی زندگي بوده که نقشش رو تويگریکه اون فقط باز

 .  رو به باد داد منزی که همه چینقش
 .  بود، خـــــوبيگری انصافا خــــــوب بازیول
 گاهى"

 !ستین” به راه” دلت
 ،  سر به راهىولى

. که تــو، رو به راهى ; کنندی رى و همه، چه خوش باورانه فکر میو م” اون راه“ زنى به ی رو مخودت
" 

. انقدر ذوق داشتم که حد نداشت.  کردی میی چشم هام بود و من رو به داخل خونه راهنماي رودستش
 . بعد هم صداش رو.  الله گوشم حس کردمينفس هاش رو، رو.  شدیلبخند از لبم دور نم

 .  چشماتویباز نکن. ایکلک نزن-
 .  دندونمری زدمی رو کشنمیی  لب پای کمادی ذوق زاز
 .  زنمیکلک نم. چشم-

 . هی پسر دوست داشتننی چقدر اایخدا.  نفسم رفتد،یچی خنده اش که تو گوشم پيصدا
 ؟يآماده ا.  خوام دست هام رو بردارمیخب م -
 . اوهوم-

 .  رو به روم شدمي هاش آروم کنار رفت و من ماتِ صحنه دست
 بر گشتم طرفش تا ازش تشکر کنم اما با گرم یبا خوشحال.  پر پر شده بودي پر از شمع و گل هااتاق

 .  هول شدممکیاولش . شدن لب هام، سکوت کردم
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کامل بهش .  کردی تر مکی کمرم احساس کردم که من رو به خودش نزدي دست هاش رو، رویگرم
 . می کردی نمی حرکتی بود ولگهی هم دي بودم و لب هامون رو لب هادهیچسب
 رو شی عوضش کنم، لب هاش رو از لب هام جدا کرد و پشونای خواستم با دنی که نمهی از چند ثانبعد

 . چسبود به سرم
 : چند لحظه که گذشت، گفت.  شده بودی هامون با هم قاطنفس

  نخواستن؟ای خجالت، ي نکردنت رو بذارم به پایهمراه -
 :  به چشم هاش زل زدم و گفتمطونیش
 .  خوادیهر جور دلت م -

 :  گفتدی کشی جور که به طرف اتاق خواب منی رو از خودش جدا کرد و هممن
 ؟ي بشنوي خوایتو کدوم رو م.  خوادی مزای چیلیخدلم که  -

 :  کردم و گفتمزی هام رو رچشم
 !ای شدای حی بیلی خدای جدایک -

 که افتادم دی زد و دستم رو کشیطانیلبخندِ ش ; تخت بزرگ دو نفرهي نشست روم،ی اتاق خواب شدوارد
 . پاشيرو
 ! می نمونده که نکرده باشي و کاری مال منگهی دی ازت خجالت بکشم؟ وقتدیچرا با -
 .  کردیحرف هاش خجالت زده ام م.  اشنهی سي تودمی کوبکمی کوچي دست هابا
 . گهیبس کن د -

 .  کمرمي لباس گذاشت روری و دستش رو از زدی خندبلند
 .  ساکتنی شدم و همچنداغ
 .  اومد باال تری شد و دستش می تر مکی نزدنجوری زده بودم به چشم هاش که همزل

 .  دفعه، لب هاش رو که رو لب هام حس کردم، کنترلم رو از دست دادمنیا
 .  افتاد دست دلم و زدم به آبافسار
 .  داشتی مگه چه اشکالخب

 ! می هم بودي که اول و آخر براما
 .لی دلکی هزار و یعنی ; اگریعنی اما، یعنی سکوت، یگاه"

 ".  ترسه بلند داد بزنهیم "دل  " که
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*         *           * 
 من يای چشم ها دننی ايروز.  چشم هاش ثابت موندي و رودی لغزرهنشی پي چشم هام از رومردمک

اومد و .  کنهی که روح و جسمم رو نابود میی هاریبا تمام تحق!   بشهامی دارم دوباره دنی حاال سع،یبود ول
 سرگرم کردم و غذام سرم رو با.  و نشسترونیب دی رو کشزی کنار مي های از صندلیکی توجه به من، یب

غذا که آماده شد، .  تاز و فاتح قلب و روحم بود و االنکهی روز تنها کی که يتوجه نکردم به وجود مرد
 . می و در سکوت کامل کنار هم غذامون رو خورددمیکش

 که از یی موندم با چشم های آشپزخونه رو ترك کرد و من باقی حرفچی که تموم شد، بدون هغذاش
 که یقلب.  آوردی به قلب تکه تکه شده ام فشار ميادی ام، زنهی قفسه سياستخون ها.  سوختیاشک م

 .  مرد االن نابودش کردنی مرد و همنی دادمش به همهی هديروز
 از ي من دردي هاهیاما گر.  کنهی که دل آدم رو سبک میی هاهی خواست، از اون گری مهی گردلم

 . یچی کنن، هیردهام کم نمد
 .  نهارفی کثي و شروع کردم به شستن ظرف هانکی هارو جمع کردم و گذاشتم تو سظرف

 که گردنم یی بهم و بعد نفس هادی از پشت چسبی حال شستن ظرف ها بودم، که حس کردم جسم داغدر
 نفس ها بند نیه هم نفسم وصل ب،ي نفس هارو نشناسم؟ روزنی تونستم صاحب ایمگه م. رو قلقلک داد

 ستم دونیم. چشم هام بسته شد و دستش حلقه دور کمرم شد و من رو از پشت به خودش چسبوند! بود
 ! که اومده طرف منازشیکه از سر ن

 . داشتماجی نگفتم چون خودمم به وجودش احتيزی چی عالقه، ولي از رونه
 ! ت.و.ه. و شازی ني شده از روی نوازشم کنه حتی داشتم که کساجیاحت
.  نمدارمي چشم هايبرگردوندم و زل زد تو.  که مور مورم شددی و بوسدی کشقی گردنم نفس عمي گودتو
 خواست ی دلم مدم،ی رو که دشی ای توجهیب.  صورتمدنی توجه به چشم هام شروع کرد به بوسیب

 . رمیبم
 !   دونهی مازشی ني برالهی وسکی توجه و من رو ی بهم بنجوری که شوهرم ارمی بمآره

 خواستم ی داشتم و نمازی خواستم مخالفت کنم چون، خودمم نی بازوم در حال حرکت بود، نمي رودستش
 ! شیکتک بخورم مثل دفعه پ

 نی سمت اتاق خواب و من فقط چشم هام رو بستم رو ادی ندارم دستم رو گرفت و کشی مخالفتدی دیوقت
 . ي مهریهمه ب
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 .يدی فهمیکاش م "
 ، گلوم رو گرفتهخی انقدر ببغض

  اگر هم بخوام صدات کنمکه
 !   دهی نمامونم
 ! تو، خاطره شان کنمی بدی آی خورند و من دلم نمی هام دارند خاك می خوشبخت،يدی فهمی مکاش
 ي حوصله گهی د،يدی فهمی مکاش
  "!  همه نبودنت رو ندارمنی ادن،یفهم

 اتفاقات ي آورادی با به یاولش هنگ کردم ول.  دمی دارشی هام رو که باز کردم خودم رو تو بغل کچشم
 :  چند تا حس همزمان به سمتم هجوم آوردشبید

 . یمونی لذت، پشخجالت،
 !  رو پر کنهنیری شي اون حس هاي کم بود که نتونه جاي انقدریمونی پش،یول
 نگاهم کرد، بعد کمی.  خمار خوابش رو از هم فاصله دادي تکون خوردم که آروم پلک هاکمی بغلش تو

 . دی هم افتاد و خوابيدوباره پلک هاش رو
 ي بازوي رودمی دست چپم رو کشکی کنم ناخن کوچتشیی اذنکهی اي حرکتش خنده ام گرفت و برااز

 . لختش که دورم حلقه بود
م  تکرار کردم که به عالوه کنار زدن دستم دست هاش رو هم از دورگهی دستم رو کنار زد فقط، بار داول

 . هم خنده ام گرفته بود، هم حرصم.  دیباز کرد و پشتش رو کرد به من و خواب
دست راستم رو از کنار شکمش رد کردم و خم .  بوددهی پهلو خوابي شدم طرفش که روزی خمی حرص نبا

 اش داده بودم رو هیبا دست چپم که تک.  تا نفس هام به صورتش بخورهدمی نفس کشيجور. شدم روش
 .  صورتشي رودمی بلندم رو گرفتم و کشيوك موهاتشک تخت ن

 .  خوردی واقعا از حرص خون خونم رو مگهید
 بزرگ شده از ترس، ي لختش که با چشم هاي کردم و با کف دست محکم زدم به بازوی قاطییهوی

 .  نشستخی نداخت رو تخت سی به خنده ام مشتری بنی تخت و همي نشست روخیس
چون .  از جاش بلند شدعی دستش اومد و سری خندونم گوشافهی من و قدنی با دی شد ولی چدی نفهماول

 .  بدوارشی و من بدو کدمیمنم منتظر عکس العملش بودم پر
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 ی زانوهام خم شدم و نفس نفس زدم، که حس کردم جسم داغيرو ; که به هن هن افتادمدمیی دوانقدر
 مکث شروع ي رو مبل انداختم و بدون لحظه ادی خندیهمونجور که م. از پشت بغلم کرد و بلندم کرد

 .  کرد به قلقلک دادن من
 و زمزمه اش بود که دی موهام رو بوسي تو بغلش، رودمی کشایک.  حال رو مبل افتادمی که بدمی خندانقدر

 : بعد اون همه خنده روحم رو نوازش کرد
 " باششهی همم،یدوست دارم زندگ"

 می و اون هم همراهدنشی لباش و شروع کنم به بوسي مهابا لبام رو بذارم روی بود تا بی زمزمه کافنیهم
 .کنه

 *            *             * 
 کردم تا بتونم ری ثابت موند چشم هام رو زی قاب عکس گوشه پا تختي و رودی هام تو اتاق چرخچشم
 . نیی پامای باعث شد که بخوام از تخت بنی و همدمی نديزی چی وله،ی بدم کصیتشخ

 بود از تخت بلند شدم و رفتم سراغ قاب عکس، ارشی کشبی دانهی درد که به خاطر رفتار وحشی کلبا
 . چشم هام نمدار شد،ي قهوه ای فرد تو قاب عکس چوبدنیبرداشتمش و با د

 ! نه منی که باختي تو بودنیا"
 !  رو از دست دادم کـــه دوستم نداشتی کسمن
  "!  که عاشقت بودي داد رو از  دستی تو کساما

  چرا؟ا،یخدا
  چهره برام آشنا بود؟نی انقدر اچرا

 .  عکس شدم و رفتم طرف حمامالِی خی ب،ی ولدمشی جا دکی نداشتم که شک
 کیاما، .  بردمی لذت مختی ری سرم مي که روي حموم، چشم هام رو بسته بودم و از آب سرديتو

 . چهره، چشم هام مثل جن زده ها باز شدکی صحنه، کی آوردن ادیلحظه، با به 
 .  نه نهنه

 .  ندارهامکان
 ...اون
 ...اون

 .  طرف اتاقدمیی گرفتم و دودهی دلم رو نادریدرد ز.  و از حمام خارج شدمدمی عجله حوله رو پوشبا
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 . خدا کنه اشتباه کرده باشم، خدا کنه.  رفتمی رو با شتاب باز کردم و  به طرف عسلدر
 .  بود که اشتباه نکرده بودمنینِ قاب عکس، نشون از ا شکستيصدا

 .  دختر بودهمون
 .   کرداهی رو سمی که زندگيدختر

 .  رو نابود کردمیخوشبخت
 .  نمدارم بهش زل زدمي سرم رو گرفتم باال و با چشم هاارش،ی داد کي صدابا

 . ارزش ندارميزی پشارش،ی کی زندگي تودمی رو که خوردم، فهمیلی سنیاول
 *             *               * 

.  خونه اش رو بهم داده بود تا هر وقت دلم خواست برم اونجادیکل.  کنمزی رو سورپراارشی خواستم کیم
 سهیک.  ها باعث شد که همون اول بذارمشون کنار دردی خرینیسنگ.  رو انداختم تو و در رو باز کردمدیکل

نه ! ای کيصدا ; شدمف متوقیی صدادنی رفتم که با شنخچالی اپن گذاشتم، به طرف در يها رو که رو
. دمی برداشتم که دوباره همون صدا رو شني اگهیقدم د! اون االن سرکاره ; بودمدهیحتما اشتباه شن

تمام .  خشک شدم،ي زنونه اي به طرف در اتاق خواب رفتم که پشت در با اضافه شدنِ صدایعصبان
 رو قطع ی رسانژنی روم راه اکسبه  روي دست هام و در رو باز کردم اما صحنه ي رو جمع کردم توقدرتم

 لب هاشون يپوزخندِ رو. دینگاهشون به طرف من چرخ. نمشونیحلقه اشک، باعث شده بود تا تار بب. کرد
 .  دادی بهم نمیاصال حس خوب

 .  نشسته بودارشی کي پاهاي و شورت روی تاپ صورتکی با دختر،
 ی رو که با چشم هام ميزیانگار باور نداشتم چ. اصال امکان نداشت.. خورد، آخهی زبونم تکون نماصال

 . دمید
  بلد بود؟انتی هم خارشی کمگه
  هستم؟ پس االن؟شهی گفت همی نبود که مارشی کمگه

 .  بود نگاه کردمستادهی ا سرمي که باالارشی پام، نگاهم رو از تخت گرفتم و به کي جلوی افتادن ساکبا
 . نمتی طرفا نبنی اگهید. لتی وسانمیا -

 . . .  شکستم
 . . .  شدمخورد

   نبود؟ي بهترينابود شدن کلمه .  فراتر از خورد شدنيزی هم چدیشا
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 .  هلم دادرونی و به بدی رو از دستم کشدیکل
 .  شدن قلبمکهی تکهی تي بسته شدن در، همزمان شد با صدايصدا 
 " دلت نشکست؟،یدلم رو شکست ;یپس چرا وقت.راه داره "دل به دل  ":  گنیم"

 .  تهرانانی از کرمانشاه بارشی قرار بود خانواده کامروز
 ارشی فوت عمه کری کرمانشاه درگيخانواده اش تو.  افتادارشی من و کنی که اون اتفاقات بی تمام مدتتو

 . بودن
 خوب حداقل خانواده اش ی ولارمی و به دست نارشیدل خود ک دیشا.  خواستم سنگ تموم بذارمی ممنم

 . رو که دارم
 .  غذا درست کرده بودم؛ برنج و فسنجون و مرغ و باقاله قاتوقیکل
 . دنبالشوننالی هم رفته بود ترمارشیک
 . دمی لباسم رو پوشنی فرصت استفاده کردم و رفتم دوش گرفتم و بهتراز

 .   شدی دل خودم خوش مکمی.  کنمشی آرای گرفتم کممی و تصمستادمی انهی آيجلو
 خشکم ي لب هايرژ لب رو، رو.  صورت و گردنم رو محو کردمي هاي کرم پودر، تمام زخم ها و کبودبا

 درشتم رو بای و تقری مشکيخط چشم، چشم ها.  رنگ دادممی استخوني و با رژ گونه، به گونه هادمیکش
 ی واقعس روح و مرده ام، تازه عروی از صورت بدم،یم هام کش چشي که تویدلبر کرد و مداد چشم

 ! ساخت
 .  در بلند شدي بود که، صدادهی رو باز کردم و هنوز به مژه هام نرسملیر

غم چشم هام، پشت .  بودمی کردم، بعد از مدت ها از خودم و چهره ام راضنهی آي به خودم توی کلنگاهِ
 !ییهرچند مضحکانه و کذا!  سرخم، لبخند داشتيلب ها .خط چشم دور تا دور چشمم گم شده بود

 . رد شدم و در رو باز کردمي و در ورودییرای متصل به پذکی کوچي راه رواز
 .  جلوم ظاهر شدی از همه، چهره خانومِ تپل، اخمو و قد کوتاهاول

 .  بودادی نسبتا زششی تتو شده بود و آراابروهاش
 . نی خوش اومدیلیخ ;سالم-
 :   ابروش رو باال انداخت و گفتي تاکی

 .  سالمکیعل -
 .  جلو اومدیخواهرش کت) ایمادرِ ک( از شهره خانومبعد
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 .  و افاده اش رو شاهزاده ها هم نداشتنسی که فيدختر
 . دست هام قرار دادي رو جلو بردم و فقط، نوك انگشت هاش رو تودستم
چون فقط بوسه ها با اون برخورد .  خوش به حال هوا شدشتری که بمی زدگهی همدي به گونه هاي ابوسه

 .  کردیم
 بدون اجازه یعنی.  خان بود که مردِ ساکت و غالم حلقه به گوش شهره خانوم بودری از اونم باباش امبعد

 !  خوردیشهره خانوم آب نم
رفت تو اتاق  که تخت دو نفره داشت و خواهرش هم ارشی رو بردن اتاق کلشونی وساارشی و مادر کپدر
 .من
 .  و صداشون زدمدمی شام رو چزی مییتنها
 . ربع که همشون من رو عالف کردن اومدنکی به کی از نزدبعد
 . گفتم و رفتم تو اتاقيدیببخش.  تلفنم زنگ خوردز،ی سر منمی خواستم بشتا

 که داشتم غذا یاز وقت.  خواست حالم و بپرسه منم بهش گفتم مهمون دارم و قطع کردمی بود و منگار
 .  زی و نشستم سر مرونی صابون زده از اتاق رفتم بیبا دل.  کردم همش چشمم به فسنجون بودیدرست م

 ي شه توی ميآخه چجور.  مواجه شدمی و به طرفِ ظرف فسنجون دراز کردم که با ظرف خالدستم
  بشه؟ی کلش خالهوی قه،ی چند دقنیهم
باقاله قاتوق هم .  کردن تو بشقاباشونیشون فسنجون رو خال همدمی بشقاب هاشون نگاه کردم که دبه

 . داشتمتی مرغ زده بودم حساسي که توي اهیدوست نداشتم و به ادو
غذا . آخر سر به زور دو قاشق از مرغ خوردم.  کردمی درست مشتری عشقِ فسنجونن بنای دونستم ای ماگه

 ي بلند شدن و رفتن نشستن جلوزی از سر می تشکر خشک و خالهی یکه تموم شد همشون بدونِ حت
 .ونیتلوز

 . به ساعت نگاه کردم.  رو جمع کردم و ظرف ها رو شستمزی کل می خستگبا
 .   بودمیو ن 1

 خواستم بخوابم، ی کرده بودم و حاال هم که مزی وقفه خونه رو تمی بلند شده بودم و ب7 از ساعتِ صبح
 . دنی دی ملمی داشتن فنایا

 و خواهرش اونجا ارشی کدمی رفتم طرفِ اتاق خودم که دی با خوشحالونیزی تلوينِ صدا قطع شدبا
 . من گذاشتن کناري پتو و بالشت هم براکی و دنیخواب
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 .  شهی جهنم هم انقدر به آدم ظلم نمي تویعنی
ه  خوني اتاقِ خودم توتی خاروندم به خاطر حساسی بودم و همون جور که دستم رو مدهی مبل خوابيرو
 .  کردمی مسهی بابام رو با االن مقاي

 .  بودی نرم و خواستنتختم
 .  آدی مبل، گربه هم روش بخوابه صداش در منی ایول
 شکمم ي توجه به سرو صدای کردم بی و سعدمی خودم کشي نازك رو، روي فکرا، پتونی االِیخیب

 . باشهي فردا روز بهتردیشا.  بخوابم
 *            *            * 

 ،  که بپرهستیخاطره، الکل ن"
  خاطره اسخاطره،

  ". کنهی مونه و ذره ذره وجودت رو نابود میم
 .  کردمی به دور و اطرافم نگاه میجی بودم، مغزم استپ کرده بود و با گهنگ

  شد؟ی کنم؟ چي تو بغلش براش دلبرارشی خونه کدی مگه  نبامن
 و فیفقط با تعجب ک.  تونستم باور کنمی نمی قابل باور بود که حتری کرد برام غارشی که کي کارانقدر
 و متعجب دهی اسانسور به چهره رنگ پري برداشتم و رفتم به سمت آسانسور، تونی زمي رو از رومیگوش

 هم گذاشتم ي رو روم پلک هاي اهیثان.  کرده بودناهی صورتم رو ساه،ی سياشک ها. خودم که نگاه کردم
 بود، کلی اون دختر، چقدر خوش هری تصود،ی بستم نقش بست که نفسم رو بري پشت پلک هايریو تصو

 .  بودکلی خوش هيادی اون زی تپلم ولکمیمن 
  بود رو پاهاش؟ی من، نفس من، کارشی هم بود، کارشی گرفت و کيشتری رنگ بریتصو
 بود؟ انگشت وسط دست یش ک.د.ي.س.و.ب.ي. ميد با لونای کي دختر که با تاپ و شورت رو پاهااون

 مانتوم لمس کردم و بی جي رو تومیگوش. راستم رو گرفتم تو دهنم و پوست کنارش رو با دندون کندم
 باعث و  تو مغزم اکو شدی ضبط شده خانمي صداارشی کيشماره رو گرفتم، اما به جا ;رونی بدمشیکش

  فتهی بنی زمي رومیشد دستم از کنار گوشم شل بشه و گوش
 "!  باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م"

 خودم رو می با ته مونده انرژدی رسنیی آسانسور به طبقه پای هم افتاد و وقتي خسته ام روي هاپلک
 کنه؟ ی مکاری چارشی کنن؟ کی مکاری دارن تو اتاق چکلی و اون دختر خوش های کیعنی رون،ی بدمیکش
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 هر بود  که تو گلوم نشستهی کنه؟بغضی کنه؟لمسش میه و نوازش م.س.و. بی اونم مثل من میعنی
 توجه به آدم ی رفتم، بیانگار رو هوا راه م.  کردی شد و راه تنفسم رو بسته تر می تر منیلحظه سنگ

 ي کردن، اما مغزم روی رفتم، پاهام حرکت می دونم، فقط می رفتم، کجا؟ نمی دور و اطرافم فقط ميها
 بار پلک زدن اون ربا ه.  اش شده بودنهی زمشی ضبط شده پي قفل شده بود و اون صداری تصوکی

 ادی نری خواستم پلک بزنم تا اون تصوی خواستم، نمینم.  شدی تو ذهنم پر رنگ تر از قبل می لعنتریتصو
 !ای پررنگ تر از اسم کی تو ذهنم پررنگ بود، حتری با پلک نزدن هم اون تصوی حتیبه ذهنم، ول

 ی جونم رو نگه دارم و وجود سستم که منتطر متالشی بي که بهم خورد نتونستم پاهای تنه محکمبا
 .   پخش شدنی زميشدن بود رو

 که اطرافم بود رو یی و صدا تو سرم در حال جولون دادن بودن که، صداهاری بودم و اون تصوجی گانقدر
 کمک کردن و ي به طرفم دراز شده بود برای به اطراف نگاه کردم، دست خانمیجیبا گ. دمی شنیهم نم

 !  خورد و من کر شده بودمی زن، تکون ميلب ها!  شدهیبلند شدن منِ متالش
 .  رو گرفتم و وجود سستم رو بلند کردمدستش

 دونستم کجاس ی که خودم هم نمی انداختم و به راهری که بهش خورده بودم سرم رو زی توجه به کسیب
 ی حتی از ذهنم پاك شن، ولانتی گند خي پر از بوي اون لحظه هادیانقدر ادامه دادم تا شا. ادامه دادم

 . شدیپررنگ تر هم م
 سر نوشته"

 قسمته
  دست از سرم برداری هستی چهر

  "! امخسته
االنم که همه . ابم اصال نتونستم خوب بخوشبید.  برداشتمزی مي رو از روری و ظرف پندمی رو مالگردنم

 آشپزخونه تموم شد به طرف تلفن رفتم يکارم که تو.  نشسته بودنونیزی تلويصبحانه خودره بودن و پا
 زنم یبهش زنگ م  هر وقت کهارش،ی اومدم خونه کیاز وقت.  از مامانم  بپرسمی گرفتم حالمیو تصم

 !  کنهی متیفا زنه، همون حرف نزدناش هم برام کی نمی اصال حرفی ده ولیجواب م
 .  رو جواب ندادی گوشی کسی رو گرفتم و منتظر موندم تا جواب بدن ولشماره

 خونه يدوباره شماره .  بخوابه10 بود از مامان که تا دیبع!  بود10به ساعت نگاه کردم، .  خواب بودندیشا
 مامان رو گرفتم و احتمال ی گوشي شماره ،یعصبان.  جواب ندادی کسچی هیرو گرفتم و منتظر شدم ول



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 92 

داشتم .  گفت خاموش استکه  بابا رو گرفتميشماره .  بودجهی نتی بازم بی رفته باشه ولرونیدادم که ب
در آخر هم به تنها .  نبودي خبریدوباره و دوباره شماره خونه، مامان و بابا رو گرفتم ول.  شدی موونهید
 گرفته و ي که گذشت، خواستم قطع کنم که صدایکم . رو گرفتمانی چنگ انداختم و شماره شادمیام

 . مانع از قطع کردنم شدانی شايخسته 
  بله؟ -
  ؟یسالم داداش خوب -
  ؟یتو خوب.  جانمیسالم شم-
 . دهی زنم جواب نمی مامان کجاست؟ به هر جا که زنگ می دونی تو مانیشا. یمرس -
 دنی وقت خوابری مهمون داشتن دشبی خوبه فقط فکر کنم دستی نشیزیمامان که چ... زهیمامان؟ چ  -

 .  نشدنداریهنوز ب
 .  اخطار اسمش رو صدا زدمبا
 ان؟یشا -

 چرا انقدر هول بود؟. دمی قورت دادنِ آب دهانش رو از پشت تلفن هم شنيصدا
 جانم؟  -
  ؟یچرا هول  -
  نه هول چرا؟... هول؟ نه -
 .  حرفت رو بزن من تو رو بزرگ کردم، درستان؟یشا -
 .  حالش بد شدهکمیفقط مامان ...فقط. ستی نیاتفاق خاص. می شمنیبب -

 فتمی بنی زمي و نتونم خودم رو کنترل کنم و رونهی چشمم بشي اشک توشی بود تا نی حرفش کافنیهم
 :دمی اومد نالی که از ته چاه در میی رو جمع کردم و با صدامیتمام انرژ

  ان؟ی شده شایچ -
. ی خواد نگران باشینم. میمارستانی حالش خوبه االن بستای نيزی چنیبب.  مامان سکته کرده. . .  ما  -

 .  شهیزود مرخص م
   کشم؟ی مامان من سکته کرده و من هنوز نفس مسکته؟

 کرده بود و تنفس رو برام ری تو حلقم گيزی چهیانگار .  تونستم درست نفس بکشمی قلبم چنگ زدم نمبه
 :دمی خشک شده ام رو از هم فاصله دادم و ناله مانند پرسيبه زحمت لب ها.  کردی ممکن مریغ
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 کدوم؟ -
 . . .  گفتم كمیشم -

  کرد؟ی درك نمچرا
  دم؟ی دارم جون مدی فهمینم
  زنم؟ی افتاده دارم بال بال مرونی که از آب بی مثل ماهدی فهمینم

 :دمی آرومم رو خودم هم به زور شنزمزمه
 مارستان؟ی کدوم بانیشا -

 .  دمی دارم جون مدی و درك کرد حال خرابم رو، فهمدی شنظاهرا
 . . .  مارستانیب  -
 دستم ي جلویهرچ.  اتاقي تلفن رو قطع کردم و رفتم توانی شاي توجه به گوش زد ها و الو الو هایب

نفسم رو کالفه .  مانع از خارج شدنم شدیاومد رو به تن کردم و به طرف در خونه راه افتادم که جسم
 !ارشیک.  فرستادمرونیب

 ؟یکجا به سالمت  -
لپام رو باد کردم و .  خوام برم سر قبرت گل ببرم، نتونستم بگم چون از عکس العملش وحشت داشتمیم

 : فرستادم و گفتمرونینفسم رو ب
 . مارستانی برم بدی باستیحال مامانم خوب ن. ایبرو کنار ک -
 ؟ي مهمون دارینی بی نم؟یپس خانواده من چ -
 از خانواده تو نمی بشامیبعد ب.  گم مامانم سکته کردهی گم؟ می می چی فهمی مره،یمهمون بره بم -
  کنم؟ییرایپذ
 . ي ذارم بری مامان تو برام مهمه؟ مطمئن باش سر مجلس ختمش هم نمي فکر کرد؟یپس چ  -

 ياشک تو.  رو با شدت هرچه تمام تر، خوابوندم تو صورتش کف دستمدمیفقط، فهم.  شدی چدمینفهم
 :  نداشت گفتمغی که کم از جیی بهم زل زده بود که با صداریمتح! ت.ف.ا.ث.ك. چشم هام جمع شده بود

 .  خودشون پهن بشني لهیاز سر راهم گمشو برو کنار و به اون خانواده ات بگو برن تو طو -
 .  صورتِ من بود که کج شدنبار،یا
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 باعث شد اشک یلیهمون س.  سوختمی که اون لحظه تو قلبم لونه کرده بود کمتر بود، ولي از درددردش
 دفعه حالم از ضعف خودم نی هزارمي گونه هام بچکه و براي نشستن رويهام که منتظر بهونه بودن برا

 . بهم بخوره
 بهش ي تنه افمی ندادم و با کتی بزنه، اما اهمیست حرف صورتم گرفت و خواي اشاره اش رو جلوانگشت

 .زدم و از خونه خارج شدم
 .  شمی مادهی جا پنیآقا هم -

 :دمی و پرسرشیبا دو خودم رو رسوندم به پذ.  خارج شدمنی راننده و از ماشيِ رو انداختم رو پای تاکسپولِ
 . نجای مامان من امروز سکته کرده آوردنش ادیخانوم ببخش -
  زم؟ی عزهیاسمشون چ -
 دست نی نشسته بود و سرش رو بی صندلي شده بود که روانی شاخینگاهم م. دمی صداش رو نشنگهید

 . هاش گرفته بود
 : پرستار، به طرفش رفتم و صداش کردمي توجه به صدا کردن هایب

 ان؟یشا -
 داشت نگاه یبی که کشش عجیسرم رو برگردوندم و به اتاق.  رو باال آورد و به پشت سرم زل زدسرش
آروم رفتم طرف درِ .  رو دور سرم چرخوندای بازش، جسم مامانم تو چشم زد و دنمهی در نياز ال. کردم

 . دی رسی مظر به نکی چقدر کوچمی اون همه دستگاه و سری مامانم زفیتن نح.  باز و وارد شدممهین
 .  و گفتمدی ترک دست هاش و بغضمي نشستم کنارش و سرم رو گذاشتم روآروم

 . ی همه چاز
 . . .  دردام

 . . .   هامی کسیب
 . . .  هامییتنها 
 . دادی چه خوب بود که اون فقط گوش مو

نگاهم . "بابا" دست مامان بردارم ي شد، وادارم کرد تا سرم رو از روی مکی که بهم نزدیی قدم هايصدا
 .  چهره اشي که توجه ام رو جلب کرد، تويزی چنی کنار چشمش قفل شد، اولزی ري چروك هايرو
  ". شده بوددمشی که دي بارنی تر از آخرریچقدر پ"
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 ی واضح میلی خیلی رو خي و محبت گشتم، اما فقط و فقط دلخوری از دلتنگي چشم هاش دنبال رديتو
 دی کشیآهآروم از کنار مامان بلند شدم، .  افتادری بدم، از نگاه دلخورش سرم به زصیتونستم توش تشخ

 . که من نشسته بودم، نشستی صندليو بعد کنار مامان رو
 خودم رقم ي که برای نا معلومندهی من و آي حال مامان بلکه براي کردم که اون آه نه برای حس مچقدر
 . ستادمی اریهمونجا سر به ز. زدم
 خودم يم با دست ها بگم خودمونم،یبگم چقدر تنهام، بگم چقدر پش.  خواست با بابا حرف بزنمی مدلم

 توجه بابا ازم، قلبم شکست، شکسته تر از ی با گذشتن بیول! یرنگ بدبخت.  زدماهی رنگ سمیبه زندگ
   جا خوندمهیقبل، 

  ".  شهی شه که باعث مرگ زودرس می مجادی حفره اهی بشکنه تو قلب اون آدم، یاگه قلب کس"
 شده پس چرا هنوز زنده ام، دستم رو، کسانی همه قلبم شکسته، من که احساسم با خاك نی که امن
چقدر دلم به گذشته ام تنگ شده، .  نشستمواری ام گذاشتم و همونجا سر خوردم و کنار دنهی قفسه سيرو

 گذشته؟
 تخت يحداقل خوشحال تر از االن بودم، حداقل مامانم رو.  که بد نبودزسی نابودم کرد، نه همه چاونکه

 انی پاك شامی شمیحداقل هنوز آبج.  کردیاقل بابا نگاه تو چشم هام نگاه محد.  بودفتادهی نمارستانیب
 . بودم

 !  پاك بودمحداقل
 *         *           * 

 ... کاشيا "
  ،ي رو برایابونیخ

 . مبادا نگه داشته بودمروز
 ،  شهرنی اي هاابونیخ
 !  از حضو و عطره توئهپر

 "!کاش
 که يمرده ا.  دادمی مرده متحرك  فقط گوش مهی نی من، عی زد ولیم بودم کنار بابا، بابا حرف نشسته
انگار خنده .  کنه فقط خنده خشک شده رو لب هاشی مهی خوره، گری ره، غذا می زنه، راه میحرف م

نگاهم ! بود ارشی کي پاهاي که رويدختر.  اون دختري من پر زده بودن و نشسته بودن رو لب هايها
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 از ی و هنوز حتدمی دشی هفته پ2 که يری تصوگه،ی دری تصوکی فکرم رو ی روشن بود ولونیزیبه تلو
 که برام ي هفته ا2 که فقط با اشک گذشته، يهفته ا2 هفته گذشته،  2.  چشم هام کمرنگ نشدهيجلو

 ! گهیفقط موندم چطور زنده موندم با وصل شدن نفسم به نفس د. عذاب قبر داشت
 سردم نشست باعث شد به خودم بلرزم و نگاهم رو بدم به بابا، صورتش يبازو ي گرم بابا که رودست

 کردم صدام رو از اعماق یوسع. تونست بهم آرامش بدهی نمگهی پر از آرامش بود، اما دشهیمثل هم
 .  نگران تک دخترش نشهنی از اشتری بزنم تا بی کنم و حرفدایوجودم پ

 جانم بابا؟ -
 .  آرامش لبخند زدبا
 .  ي گرفته ایلی کنم خی شده بابا؟ حس میچ -
.  کردمدای گشتم، کمتر پی هرچ،ی گشتم ولارشی کي نگاه آروم و آرامش دهنده اش دنبال چشم هاتو

 بازوهاش نی باشه تا وجودم رو بارشی باشه، کارشی که االن کنارم نشسته کی خواست کسیچقدر دلم م
 .  و آرومم کنهرهیبگ

 جز يزی زدم که خودم کامال متوجه شدم، به هرچي ام خفه کردم و رو به بابا، لبخندنهی سي رو توآهم
 .  لبخند شباهت داشت

 . ستی نيزی چ،یینه بابا -
  بابا؟یمطمئن -
 ی کنم؟ چی می هفته اس رو هوا زندگ2 نداشتم؟ بگم ژنی هفته اس که اکس2 بگم بهت بابا؟ بگم یچ

 بگم؟
 : لب زدمآروم

 .  ستی نيزینه بابا، چ -
بغض به گلوم ! نی شد، همای کي آور خنده هاادی نکرد تا بخندم، فقط ي آرومش، آرومم نکرد، کارلبخند

 .   اشک هامختنی ري باعث شد تا بلند شم و به اتاقم پناه ببرم و اجازه بدم برانینشست و هم
 . . .  حس حرف زدن ندارمگهید"

  شب باشهنی امشب آخـــــرکاش
  چشم هامی خاموشنیآخـــــر 
  دست هامی حسی بنیآخـــــر 
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  سرمری بالشت زیسی خنیآخـــــر 
 . . . شکست قلبمنی آخـــــرو

 . . . خوادی منی آخـــــرهی دلم
  بزنمادی شد آرزوم رو فری مکاش
 . . . فقطای خدابگم

              "مـــــــــــــــــرگ"
 ". نمیاشکات رو بب تونم ی نمگهی دمی بگه پاشو برادیخدا ب 
 و تن رنجور مامان قفل بودگ دهی چهره رنگ پري نگاهم روژهی وي سرد بخش مراقبت هاشهی پشت شاز

 .  نداشتمی شدن، اما توجهیپرستارها از کنارم رد م
 ي بودم و نگاهم فقط و فقط روستادهی اشهی حال مامان، بدتر شده بود، همونجا پشت اون شی وقتاز

 تونه باشه؟ که با ی می کردم که چه کسی رو کنارم حس کردم، داشتم فکر مي فردستادنیا. مامان بود
 .  اومدمرونی بالی از فکر و خانی شايصدا

  خونه؟ي ری جان، نممیشم -
.  داداشم نگاه کردمي بود گرفتم و به چشم هادهی روح که پشتش مادرم خوابی بي هاشهی رو از شنگاهم

 نجای تونستم ای روح، نمی بي هاشهیه قفل شدم رو جسم مادرم از پشت اون شسر تکون دادم و بعد دوبار
 ! دهید  رو تداركری نظی استقبال بهی برام ارش،یمطمئنا ک.  رفتم خونهی مدیبمونم، با

 هم پشتم صدام انیشا.  رفتمرونی نگاهم رو از مادرم گرفتم و جهت مخالف حرکت کردم و بی سختبه
 : گفتدی شونه ام جا به جا کردم بهم که رسي رو، روفمی و کستادمی استم،ی زد تا بایم
 .  رسونمتی مسای وا؟ي ری میدختر کجا راهت رو گرفت -

 نه،ی رو ببنی اگر اانی و شادی نخواهم دی شوره افتاد به جونم، مطمئنم االن که برم خونه استقبال جالبدل
 ي درهامووتی باز کنم و مخالفت کنم که با راومدم دهن.  کنمینی بشی تونم اتفاقات بعدش رو پینم

 دعا ی هر چنیتو ماش. م برنی رو باز کرد و دستش رو گذاشت پشت کمرم و وادارم کرد که تا ماشنیماش
 .  ادی ترسم سرم نی که ازش می خوندم تا اتفاقیبلد بودم م

 معده ام در حال بهم اتی و حس کردم محتوختی در خونه، معده ام بهم ري جلونی ماشستادنی ابا
 ينجوری ای و گشنگادی وقتها از استرس زیلیبه معده ام چنگ زدم و روش خم شدم، خ.  هستنختنیر
  رو گوشهنی ماشانی شایوقت.  کردم جلب توجه نکنمی رو به دندون گرفتم و سعمیری شدم، لب زیم
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.  نزنمی بشم و حرفادهی، فقط پ دادمحی ترجنی همي نموند، برای برام باقيدی امگهی پارك کرد دابونیخ
 هم پشتم، انیشا.  باز کردم و داخل شدمدی در رو با کلم،ی شدم و به سمت خونه رفتادهی پانیپشت شا

 تو شتری و استرس بیت گذشت معده درد لعنی که مهی تا به همکف برسه  هر ثانمیستادی آسانسور ايجلو
 .  افتادیجونم م

منتظر شدم تا در .  به خودم آوردمم،یدی کرد به طبقه پنجم رسی که اعالم می ضبط شده خانميصدا
.  رفتمرونی از آسانسور بانی رو هل دادم و به همراه شای کنار بره، کنار که رفت در آهنکی اتوماتییکشو

 با م،یداخل که شد ;ل بره داخانیخودم رفتم کنار تا شا.  قفل چرخوندم و در رو باز کردمي رو تودیکل
 کردم یفقط خدا خدا م.  نشسته بود لبم رو گاز گرفتمونیزی تلوي کاناپه رو به روي که روشاری کدنید

 . ندارهمی به نام شمي وقته بنده ایلیالبته خ.  شنوهی من رو نمي انگار خدا صدای نکنه، وليزیآبرو ر
  "! به حالش گم، خوشی شنوم، از ته دلم می رو که می روزها خبر مرگ، هر کسنی گم، اما ایکفر نم "
 بلند شده انی توجه به شای که بارشی داد کيبا صدا.  نبودمنی زمي مردم و اون لحظه روی کاش ميا

 . بود قلبم اومد تو دهنم
  ؟ي مهمون داريدی ند؟ی رفتي از بوق سگ ول کردي نداریتو مگه خونه زندگ -

 . شدماری هوشارِ،ی خارج و هوشهوش،ی بمهی از حالت نان،ی داد شاي بود که صدای هام رو به خاموشچشم
 . ی باهاش تا کنينجوری اي هنوز داداشش نمرده که تو بخوا،ی گی می بفهم چاروی يهو -
 : گفتری بهش انداخت و با پوزخند و تحقری نگاه سر تا سر تحقهی ارشیک
 رت؟ی خوش غي به من زنده بودشی نداختیاون موقع که م -
 بگم، صدام رو گم کرده بودم و چونه ام از بغض ی دونستم چینم.  اش گرفت و بلندش کردقهی از انیشا
 :دی کشادی فربای تکون بهش داد و تقرهی. دی لرزیم
 ت؟یه کار. گری زی زنی چرا مستا،ی واي که کردی غلطي ناموس پایب -
 : اش جدا کنه با پوزخند گفتقهی رو از انی داشت دست شای که سعی حالدر
تجاوز نکردم که بهش، کامال با .  گلوش نذاشتم که با من باشهریخواهرت خودش قبول کرد، چاقو ز -

 .  ب من شد.وا.ر خ.ياراده خودش ز
 و دست گذاشت رهی دهنش رو بگي نتونست جلوا،یک. دمی ترسیفاجعه اتفاق افتاد، همون که ازش م! يوا

.  انداختی ها و تن من رو به لرزه مواری بود که دانی شاي عربده هاي بعد صدایلحظات!  انی شارتیرو غ
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 انیشا.  کردمی مه و به صحنه روبه روم نگانی زمي کنم، انگار قفل شده بودم روکاری دونستم چینم
 .   کردی می خالارشی صورت کي و مشت هاش رو، با حرص روارشینشسته بود رو شکم ک

 رونی که بود از گلوم بیام رو با هر زحمت صدن،ی نشست و  خورد زمانی که تو صورت شای مشتبا
 .  زدم تا از مشت زدن به صورتش داداشم بردارهغی رو جارشیفرستادم و اسم ک

   رو به زحمت تکون دادم و به سمتشون رفتم، اون لحظه از فکرم گذشتپاهام
 "  هستن؟يمادر پدرش کدوم گور"

 پهلوم ي اش که روگهی آرنج دست دینم، ول بلندش کانی شاي رو گرفتم و خواستم از روارشی کيبازو
 .  کرددایفرود اومد، درد بود که برام معنا پ

 ی مي کاردی خورد، بایداداشم داشت کتک م. ختمی ری کنم و اشک مي کارچی تونستم هی درد نماز
.  توان داشتم تو پاهام جمع کردم به سمتش رفتمی هر چی عسلزی مي روستالی گلدون کردنیبا د. کردم
 .دی و داغ رو تو مغزم کوبنی آهنیخی چکش شد و مارشی کادی داد و فريصدا

 " مگه دروغه؟ اون خودش به من اجازه داد که باهاش بخوابمه؟ی آقا پسر، چگهیه د.ب.ا.ر.خواهرت خ "
 کرده بودم با دایجنون پ.  گرفتیم م رو ازی درستيری گمی هر تصمي روانم بود و جاي هاش، روحرف

 معشوق، مجنون شدم يمجنون شدم، نه برا.  روز انداخته بودنی که خودش من رو به ای کسيحرف ها
حرکت   مونده برام به سمتشونی توان باقنیگلدون رو برداشتم و با آخر! یمی کشتن معشوقه قديبرا

 ! که، معشوق بودن رو خوب ثابت کرده بوديه ا سر معشوقي رودمیکردم و با تمام قوام گلدون رو کوب
  ،ستی نیحرف"

 سمی نوی مفقط
 ،رفت

 ،  کهیاون احساس 
 " تو رو " 

 "! داشتدوست
 ي ناله هايصدا.  کردمی اومد نگاه می و از سرش خون مانی شاي که افتاده بود رویارشی به کمبهوت

 پرت یی اش جاکهی گرد شده بود، گلدون از دستم افتاد و هر تانی شاي چشم هادم،ی شنی رو مزشیر
 رو رشایک. . . من کشتمش. . .  دمی کشکیستری هي هاغیشد، دست هام رو گذاشتم رو گوش هام و ج
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دست هام ...  رفتیاز سرش خون م. . . دست هامنیبا هم. . .  کشتمش. . .  مني خدايوا. . .  کشتم
 . دمی کشغیخون آلوده ام رو به سرم گرفتم و بلند تر ج به يدست ها.  شده بودیخون
 !  قاتل شدم، کشتمشایخدا

 زدن غی جي برایی ناگهید. . .  نی تحمل وزنم رو نداشت زانوهام سست شده بودن و خوردم زمپاهام
 .  زدمی هق مارشیفقط زل زده به جسم غرق خون ک. نداشتم
 بود کای سرامي خون که روي نگاهم رو از اون لخته هایبه سخت.  بازوم حس کردمری رو زی کسدست

 رو شی از مبل ها و گوشیکی يبلندم کرد و نشوندم رو "انیشا"گرفتم و به صاحب دست چشم دوختم 
.  زدمی شد، فقط قفل صحنه روبه روم بودم و آروم هق می کرد، چکاریمتوجه نشدم چ.  در آوردبشیاز ج

 زدم و ی زد و من فقط هق میتو خون خودش غلت م. ته بودمش خودم کشيکشته بودمش، با دست ها
 .  کردی موهاش، لخته خون بود و حالم رو بدتر ميال به ال. دمی لرزیم

 ی میی اون همه افکار شوم، قاتل با رنگ خون، خودنمانی و پر از فکر بود و بزی از همه چی خالذهنم،
 !کرد

 که به انی گرفتم و به شاارشیزنگ خونه چشم از ک دونم چقدر گذشت که با به صدا در اومدن ینم
 تی فوري هانی فرم مخصوص تکنسیونی بعد دو مرد با قهیچند دق.  رفت نگاه کردمی مفونیسمت آ

 ب شال عقي برای نخوام تالشی حال بودم که حتیانقدر ب.  به همراه برانکارد داخل شدنی پزشکيها
 فقط تونستم با چشم هام د،ی سرم نشست و شال رو جلو کشي که روانی شايرفته ام بکنم، دست ها

 بودم که دی زد، انقدر نا امی رو گرفت، قلبم تو حلقم مارشی از اون مرد ها نبض کیکیازش تشکر کنمگ 
  تو دهنم اومد بگم

 رو با می زندگي از قاتل هایکی من کشتمش، من ن؟ی کنی متی چرا خودتون رو اذگهیاون مرده، د"
 "خودم کشتم يدست ها

 .  گذاشتارشی کینی دهن و بي رو، روژنی دوم ماسک اکسمرد
 انی ها رو در جواب شانی از اون تکنسیکی ي که صدادی پرسيزی به سمت اون ها رفت و آروم چانیشا
 .  ام شدنهی و نفسم حبس قفس سدمیشن
 که به سرشون خورده ی و ضربه محکميزی هم خون رشونیهوشی بلی زنده هستن دلشونیبله جناب، ا "

 ". بود
   بـــــود؟زنده
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نمردم از ولتاژ برق، زنده .  رو به تنم وصل کنهي زنده بودنش، انقدر سخت بود که بخواد برق ولتاژ قوباور
 زنده موندن يمرد آزاد بشه و خدارو شکر کنم برا3 ي بود که باعث شد هق هقم جلويشوك بد. شدم

 مرگش رو يرزو آشهی که همی زنده موندن کسيکه اون لحظه برا دونست یفقط خدا م. میقاتل زندگ
 . داشتم چقدر خوشحال شدم

 آرزو نی مرگش بزرگ تريهر چقدر هم که ازش متنفر باشم و آرزو.  خواستم به دست من کشته بشهینم
 ... خودمي کشتنش با دست هایبرام باشه، ول

 .   فکرش هم وحشتناکهیحت
 کرد و به دست ی رو امضا مي که برگه ای ها درحالنی از تکنسیکیتن و  برانکارد گذاشي رو، روایک

 : به من انداخت و گفتی داد، نگاهی مانیشا
 .  نییای بمارستانی باما به بدی نکوهش، هم خودتون و هم اون خانم بايآقا -
کمکم کرد تا از در .  هم به سمت من اومد و بلندم کردانی از خونه خارج شد و شاانیشا "چشم" گفتن با

 .  می برمارستانی تا همراه آمبوالنس به بم،یخونه خارج بش
 معده ام باز اتیمحتو.  ها افتادکی سرامي خون روي که چشمم به لخته هامی حال خروج از خونه بوددر

 در آوردم و به سمت انیز دست شا دستم رو اد،یچی پمینی بری که زی خونيهم به آشوب افتاد و با بو
 . دمیی دوییدستشو

 زد باعث ی میی به در دستشوانی که شایی ضربه هاي که از صبح خورده بودم رو باال اوردم، صدایهرچ
 .  صدام رو که گرفته بود بلند کنمیشد کم

 . رونی آم بی االن مان،یخوبم شا -
 نگاه کردم، چشم نهی آي معده ام که خارج شد به چشم هام تواتی به عق زدنم ادامه دادم، همه محتوو

 دم،یآب رو باز کردم و چند مشت تو صورتم آب پاش.  گرفته بودیهام قرمز شده بود و دهنم هم مزه گس
 خشکم ي لب هاي و از اونجا رودی رسی ممینی بغهی تي گذشت و به روی آب از نوك موهام ميقطره ها

 .  حوله رو برداشتم و صورتم رو خشک کردم. دند کری میش.و.غ.باهم هم آ
 که ي ای لبخند مصنوعدم،ی دیی رو مضطرب پشت در دستشوانی شارون،ی که رفتم بیی در دستشواز

 : کنم زدم و گفتممشی تونستم تقدی هم نمنی همطیواقعا تو اون شرا
 .  بودختهی معده ام بهم ری داداش، کمستی نيزیچ -

 :  بزرگ و گرمش گرفت و گفتي سردم رو با دست هادست
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 ؟ی خوبیمطمئن -
 :  هم فشردم و گفتمي پلک هام رو، روف،ی قابل توصری که اون گرما بهم داد غیلذت
 .   خوبم، خوبمیآره داداش -

  زدلب
  "خداروشکر "

 ها دقت کیسرام ي دلمه زده روي کردم به اون لخته های دفعه سعنی ام،ی رفتی به سمت در خروجباهم
 .  کردی ام موونهی بوش هم داشت دی حتینکنم ول

  شــــــببخ مرا اـــــــخدای"
 اهــــــنگ ارزش تیـــــح که کسی خاطر به

 ،تـاشــند کردن
 شــــتنـــداش براي

 "دمـــــــکشی ادـــــــفری رتــــس
 روشنم دوباره اون ی آبي مانتوي خون روي لکه هادنی که با دمی رفتی پشت آمبوالنس منی ماشيتو

 صحنه هم به صحنه نی دهنم گذاشتم و آروم هق زدم، ايدستم رو، رو.  شدیصحنه ها تو ذهنم تداع
 .   شن، اضافه شدی که هرگز از ذهنم پاك نمییها

 ی چون من بدبخت مادی نارشی سر کیی کردم، تا بالی و فقط تو دلم خدا خدا مختمی ری اشک مآروم
با .  رفتمرونی بنی جدا کردم و بدن کرختم رو تکون دادم و از ماششهی سرم رو از شنیتوقف ماشبا !  شدم
 يزی و چستادی اي پرستارستگاهی ايجلو.  رفتمی مدیی دوی داشت مبای که تقرانی تمام دنبال شایسست
 رنگ و کنار ی پرده آبکی به دی رفتم که رسانی اشاره کرد، دنبال شایی پرستار با دست به جاد،یپرس
از . رونی بود، نفسم رو فوت کردم بارشی شده کیچی و سر باند پدهیپشت پرده صورت رنگ پر. دشیکش

 به من انداخت ی نگاهانیشا.   نشستمانی شده رد شدم و طرف راست تخت و مقابل شادهیپرده کنار کش
 .  دونستم تکرار کردی اش رو که خودمم جوابش رو نميو بازم سوال تکرار

 ؟یخوب-
 داره از يانتظار داره خوب باشم؟ چه انتظار مسخره ا.  برادرانهی محبت و نگراننی سر تکون دادم به افقط

چشم هام رو تو چهار !  بهش سامان بدهی که کمستی نی و کسختهی بهم رمی زندگزی که همه چیمن
 اغونش دلم به حال صورت د،يلحظه ا.  ثابت موندمارشی کي رنگ چرخوندم و رویچوب پرده آب
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 ي انهیک.  دادنهی جاش رو به کي که داشته، اون دلسوزیی هاتیی حرف ها و اذي آورادی با یسوخت، ول
 .  کنهی رو نابود مزی که همه چقیعم

زخم گوشه لبش .  نداشت دوختمیفی اونم تعرافهی که قانی گرفتم و به شاارشی داغون کافهی رو از قنگاهم
 نیچند لحظه بعد، صداش تو گوش و روحم طن.  بندازمری و باعث شد سرم رو از شرم زشرمنده ام کرد

 .  انداخت
 ؟ي ندازی مری چرا سرت رو ز؟ی شده آبجیچ -

خواستم .  نمدار تو چشم هاش زل زدمي سرم رو بلند کردم و با چشم هاد،ی لرزی هام از بغض ملب
  .  زودتر از من به حرف اومدانی بزنم، که شایحرف

  چرا؟هی قربون شکل ماهت برم، گریاله -
 کنم که چرا هی کنم، توجهی بزنم و کارم رو توجی هام رو به زور از هم جدا کردم، خواستم حرفلب

 م؟یینجایا
 ي با تکون خوردن لب هام، هم اشک روی تونستم چون حتی رو اما ،نمی اتفاقات لعنتنی کنم اهیتوج

 .  شدی مریگونه هام سراز
 . . . ودـــــش می کهشب "

  ;ودــش می رــپُ مـــگلویَ
 نـــسَنگی ضـغـبُ یک از پر
 ،دـــترکَ می اخواستهـــن که غضیـبُ
 .دــمیکن ارانیــب ،اكــــــــــپ را انمــــــــچشم و
 ؛مــدل اـــــام
 ،رفــــح از رـپُ اییـدرده از ودـــش می رـپُ مــدل
 و دـکنن می فَوَران مـدل در ارهــب یککه  وتـــــــسک از ءوـممل اییــه رفـح

 ، از درديوارید روي
 !دــــــــگیرن می امآر
 "! این کار هر شب من استو
مو شکافانه و جستجو گر صورتش رو نگاه .  توجه ام به سمتش جلب شدارشی کزی ري ناله هاي صدابا
 . دمی قاپی هوا مي کردم و هر حرکتش رو، رویم
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 ری از زی زدم که صندلرجهی شي و روش خم شدم، جوردمی پری صندلي آروم، پلک چپش از رودنی پربا
 دیشا.  بهم دادناروی دنارش،ی باز کمهی ني چشم هادنیبا د.  خوردنی به زمي بديپام در رفت و با صدا

 .  خودمي نه با دست هایمرگش آرزوم باشه، ول
 هر ی تو وجودم گشتم، ولیمی قديل اون حس ها دونم چرا دنبای هام تو نگاهش قفل شد، نمچشم

 خوام ی نشده، حاال مدای پی که اون حس هارو سرچ کردم، ولنیمثل ا.  کردمدایچقدر گشتم کمتر پ
ارش، ی کي دست هاي که جایی شبانه، پر از اشک هاي قلبم پره، پره از غصه هايدانلودش کنم، اما فضا

سوزوندم و من تباه شدم و هم قاتلم،  ; سوزونهیم!  که درد دارهینوازش! شب ها نوازش گر صورتم شده
 .هم مقتول

 .  ولو شدمی صندلي از چشم هاش گرفتم و دوباره رونگاه
 . . .دی کشری ام تنهی سمت چپ س،ییهوی
 .دی گونه هام چکي اشک هام رو،ییهوی
 . پرت شدم تو خاطرات نه چندان دور گذشته،ییهوی یلیخ

 *          *            * 
 شبانه بود از هم فاصله ي هاهی ها و گری خوابی پف کرده ام رو که به خاطر بي مامان پلک هاي صدابا

 .دادم
 .   شدری مدرسه ات دگه،یدختر، پاشو د -

  دختر؟
   من  دخترم؟مگه
  احساسم همراه دخترونه هام به باد نرفت؟مگه

  گه دختر؟ی چرا ممامان
 . . . آها
 . . . دیشا
 .  چون خبر ندارهد،یشا

 .  ارهی بی مامانش براش کاچنکهی دخترش زن شده، بدون انکهی نداره از اخبر
 !  زن شدهی سالگ16 تو ،یتو بچگ ; شدهزن
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 رحم زن ی بيای رحم، دنی بيای دنکی پا گذاشته تو اره،ی شوهرش لباس عروس رو از تنش بنکهی ابدون
 ! بودن
 زدم، تا غرق ی خودم دست و پا ميای چند وقت گذشته تو دننی بود و من مثل استادهیسرم ا باال مامان
 . نشم

 ... منيایدن
 ارش؟یک

.  خوادی کار رو باهام کرده، هنوزم دلم عاشقانه هاش رو منی بد ترنکهی با ایچون حت ; بودامی اون دنآره
 .  ری و تزوای شدن، که باورم شده عاشقانه اس، نه دروغ و ري بازي که انقدر حرفه اییعاشقانه ها

 . . .  مــــدل"
 از يخبر ،یحت.  کجاستالنا نمود ینه م.  کنهی مکاری دونم چی وقته، نه میخیل ;تنگه نفر کی يبرا
 ش هاتدست ،ام ندیده ور اش هــــــگری دم،ندی ور دشــــــلبخن. ندارم اش يادــــــش و مــــــغ
  ".باشه دـــــبای و ستین. مــــــنود یم طــــــفق ،نمود ی نمورعطر تنش  ;مافتهنگر ور

 ي مردونه اش اليتنگ حس کردن پنجه ها ; رنگيتنگ اون نگاه خاص قهوه ا.  تنگ شده بوددلم
 . پنجه ام

 .   مردونه اشي بازوهانی بکی زندان کوچهی تنگ
 دادم، یبهتره بگم، داشتم جون م.  زدمیست و پا م که من توش دی حسي برايزی که واژه ناچتنگ

 اگه در حال مرگ ی باره،  ولهی چون ستیجون دادن، سخت ن.  دادمیبدون اون چشم ها، جون م
 یی رهات کنن، چه بالابونی بدون آب تو بیعنی یجیمرگ تدر.  ببخشتدی فقط خدا بای باشیجیتدر

  آد؟یم سرت
 که خشکه یابونی بابون،ی بکی که تنها و بدون آب، رها شده تو يمسافر.  من، حال همون مسافر بودحال
 .  خواستمی رو مارشی آب، من کيفقط به جا.  کشتن من انتخاب شدهيو برا

 که یی هاریصبح بخ. دمی صداش رو نشنی هفته و سه روزه که حت4 که ی که ازم دوره، کسیارشیک
 .   شدی بهم گفته مي انرژی با کلشهیهم
 .   بگهری شه و صبح بخداریکه زودتر از من ب ; خوادی رو مارشی کي مامان، صداي صداي به جادلم
 پتوام، صدام گرفته و ری که زی بسته در حاليو من با چشم ها ".  خودميسالم خانم خواب آلو" بگه

 . چشم هام بسته اس ناز کنم و اون نازم رو بکشه
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 دل بستن هم، با دل شکستن ی حتنکهیخسته ام از ا.  و آدم هاای دننی خسته ام، خسته ام از اایخدا
 .  ي نداريداری بگهی که، دیی خواد، از اون خواب هایدلم خواب م. هیمساو

 .  بازش نکنمگهیآروم چشم هام رو ببندم و د ; آروم،ي خواب ابدهی
 .  که چقدر خوبهاخ

  شه؟ی جونم، مخدا
 ؟ي رو بدیکی نی شه ای بهم، مي بود، که ندادارشی من کيارزو

 شکسته ي چجورارشی دونه که بعد کیفقط خدا م.  به گلوم چنگ انداخت و راه تنفسم رو بستبغض
 ی وقتها انقدر بد دل میخدا آخه چرا بنده هات بعض. هی گرن،ی آهنگ غمگ،يهمدمم شده، هنذفر. شدم

 شکنن؟
 .  بد شکستدلم

 . هاکهی تنیهمه جا پخش شده بود، ا.  کرده بودی، دست و پام رو زخم دلمي هاکهیت
 . . . مرگ

 . . . کلمه بود و االننی اتفاقات برام منفور ترنی تا قبل از اه،ی کلمه قشنگچه
 !   رسونمی خودم مایخدا به آرزوم برسونم،  ; آرزو شدهاالن

 ؟ی فهمی منم،ی کنم خوابت رو ببی به خدا التماس م،ی ام؟ گاهی از روزگارم؟ از دلتنگی فهمی میتو چ"
  " خوابت روفقط
 که اون یآهنگ.  شد، غرق تو آهنگی به دهن معلم که باز و بسته مرهی کالس نشسته بودم و خسر

 . لحظه واقعا وصف حالم بود
  بدي هق هق من تموم خاطرهايصدا

  دفه دلم دل شمارو زدهی شد یچ
  اورد هات من رو از پا درخاطره

 خاطره هاش هستن و ست،ی که خودش نی وقتیحت.  شنی کهنه نمچوقتی هبن،ی عجیلیخاطره ها خ"
  ". روزتی دن همه چیبه باد م

  هنوزم تنهام و هنوزم نابلدمن
  خوبه ها؟ی همه چنمی بببگو
  باز سر رو شونه هامي بذارییکجا
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 ی قرار می مردونت رو سر کي پنجه ها؟ی شونه هات لعنتي ذاره روی من سرش رو مي به جایاالن ک"
  نبودم؟تی مگه من زندگی لعنتم؟ی دوست دارم زندگی گی به اونم مثل من مره؟یگ
 :دمی رفت ازش پرسی داشت میوقت"
  نبودم؟تیمگه من زندگ -

 : و گفتدیخند
 ".   گذرهی مشیآدم به خاطر عشقش، از زندگ -

 . س بودم.و.من فقط ه.  ام نبودمیاون دختر عشق بود و من، زندگ ; عشقش بودآره
 شد و ی تو مغزم پژواك مد،یس بودنم تو سرم کوب.و.  ثابت کردنش هي براثمی که میی ها و جمله هاکلمه

 .  کردی مشتریفقط اشکم رو ب
 ینم. ی هانی خالي و پر کردن جای سرگرمي خواد برای رو میکی اون از اولم گفت ،ی آبجدیببخش"

 ".  کردمی کردم شمارو باهم آشنا می وگرنه من غلط م،ی شیدونستم تو وابسته م
 ي رو فروختم به بهامیاحساس و دخترونه گ.  دونست که من داغون شدمینم ; دونستی که نمثمیم

 .  گرون تموم شد برامیعشقش، ول
  "...گرون

  بودامی دنی روشنچشمات
 . واسم مرداب بودی زندگي نبودیوقت
 رم تو ی فرو مشتری کنم، بی تقال مشتری بی زنم و هرچی مردابه که دارم توش دست و پا مهینبودش، "

  ".باتالقش
 .  سخت بودی تو واسه من واسه من همه چبعد
  ".يزی سخته، سخت تر از هر چیهمه چ"

 .  تخت بودهی ي و عشقش روعشقم
  ".عشقم و عشقش، عشقم و اون دختر باهم رو تخت بودن.  تخت بودنيرو"

 . ی شاکی وقت نشهی زنم ی داد مرهی درد نگسرت
 کردن، کاریداد بزنم و بگم بامن چ ; برام نمونهیی گلوچی که هيانقدر.  تونستم داد بزنمی کاش ميا"

 حال نهی بی دم و اون با عشقش خوشه، خوشه و نمیجون م.  دمیروزه دارم بدون اون جون م34بگم 
  ".خرابم رو
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  ؟ی و با کیی کجاي ولم کردی رفتکجا
 ؟یباک"

 ... معلومهخوب
  ". رو پر کردمشی خالي چند وقت، جاي اون دختر که من جابا
 . المصب من پات هستميا

   الشخور و الت هستم؟ی بهم گفتچرا
 . ي به بازرنی گی ها دارن بازم من رو مقهیدق

 . ي بار بسازهی بار فقط هی فقط نشد،
  منم با دردی نامرد، رفتی عوضيا

 . برگرد] من[جون :  خوندم گفتمواست
  هاسهی شدن ري دودلینبود تو دل.  بازسهی چشم هام خرم،ی گی مشی آتدارم

  ". ده رو تجربه کنمی مگاری سگنی که می خواد آرامشیچقدر دلم م"
 .من سر درد دارم، تو سرت گرم.  بازم دمت گرمی ولباشه،

  گرمه؟یسرش با ک"
  دختر؟اون

 ادمه؟ی ری تصوهی دونم و ی اسم مهی که ازش فقط يدختر
 " کنه که فقط عروسک بودم؟ی و بهم ثابت مدنِی که هر لحظه تو مغزم در حال رقصيریتصو

 . بازم هستمی بگی خوامت، هرچی نمگهید
  خوامت برو شرت کمی نمگهید
  ". خوادی وجودش رو مي خوامش، هنوز هم دلم گرمایمن م"
 . ي به بازی من رو گرفتشه،ی همتو

 . ي مجازيای دني عاشقت شدم، تومن
 .  گلمی بشکنی الهي دلم رو شکونديچقد غصه خوردم که تنت رو نباز. ي به بازيری دلم رو نگنشد

 . . .  خوام بشکنه، شکست بده، من تجربه اش کردمینم.  شکست عشقم رو ندارمي من آرزو،ینه لعنت"
 .  رو به باد دادزمی همه چي اتجربه

  ".زی چهمه
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  خورمی دارم همش خودم رو مای بایب.  از دلت پرمیلی گه خی باز مدلم
   آد؟یم"

 کجاس؟
  کنه؟ی مکاری چاالن

 " گه؟ی مری صبح بخی کبه
 .  قاتی آخر شبت بودن، با رفتز
 .  هاتهی رهی االن دودی ولی دوس نداشتگاریس

 . سر جات، فقط گوش بدهنیبش
  خدا خسته شدموونشمیخدا د.   که عشقمون فراموش بشهی خواستتو

 .ش بشه.و.غ. هم آبهی با غری گذاشتچرا
 خدا، چرا؟"

  " با اون دختر که از من سر بود؟چرا
  واسم بهشتهای دنی تو باشاگه
 .  و فرشتهي تو لباس پري بودوی دتو
  گهی مسالوی من نگفتم پدر دنارویا

 .دهی گم، چون امثالتون رو دی مرویام
 . ي گه عوض شدی که مدهی دده،ید

 .می غم و عذاب شدری و ما اسی رفتتو
 .دهی آره همتون رو دده،ید
 .  گهیون م.ولت. رفتار بد و هاز
 .دی که بعد بکندی دی گه، چرا دل میم

 . ی دلم رو بشکنی خودت خواستتو،
 .  خدا بزنتی الهی گذشتازم

  جهنمه جهنم ببرتتمیزندگ
  که هنوز عاشقتم تو قلبم جاتهمن
  پابه پاتهشهی بازم همي برگرداگه
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همه حرف .  آرمی رو به روش نمیچی شم براش، هی بهتر از قبل میبرگرده فقط، حت. بخدا، اگه برگرده"
  ". کنمیخاش رو گوش م

 . گمی دلم، دلمو مآره
 . رمی من می بخدا از زندگيای ناگه

 .  رمی خاك مری زگهیداحافظ که د خدن،ی حال بد من رو ددنی دهمه
Amir A.h 

  "حال خراب"
 زل زده نشی غمگي به خودم اومدم که نگار با چشم های گونه هام نشدم، فقط وقتیسی متوجه خاصال

 ي و به اشک  ها و آهنگ هازی ميسرم رو گذاشتم رو.  گونه هامي روون شده رويبود به اشک ها
 .   ادامه دادممیگوش
  نه؟ی کجاس تا ببارشی گن الغر شدم، کیهمه م.  روز رفته34 نی ذره وزن اضافه که داشتم، تو اهی اون

   که داغون شدم از نبودش؟نهیبب
  خوام، وجودمی مگرما

   وجودم کشته شدني زده، همه حس هاخی
 . فقط برش گردونای که دوسش دارم، خداي مرد، مردهیش .و.غ.ش، آ.و.غ. آهی يگرما

 : گفت"
 . کنموشمفرا
 .  با تو قدم نزدمیابانی خچی تو همن

  بند اومد که بگم، قدم نزدمزبونم
  شهرنی اي تو تمامِ کوچه هایول
  "... تو فکر کردمبه
 .  که دستم رو پس زد و رفت داخلِ خونهرمی رو بگارشیخواستم دسته ک.  آسانسور باز شددر

 .  کنمی خواهش ما،یخدا
 . . .  ی جر و بحثنه
 . . .  ییا دعونه
 م؟ی شب آروم باشکی شه یم
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 .  نگاه کردمنی نشستم و به زمارشی مبلِ کنار کي اتاق و لباسم رو عوض کردم و بعد روي تورفتم
 دونستم که یالبته خودم هم م.  نشدهيزی هام رو بستم و از ته دل خدا رو شکر کردم که، هنوز چچشم

 .  طوفانهکی و تازه شروعِ ستی نیشگی سکوت همنیا
 .  متوجه نشدمی خواست، ولی ميزی که چدمی رو شنارشی کفِی ضعیلی خيصدا

 ؟ي خوای ميزیجانم چ -
 ي کاري خوای و منی خوره زمی که ميمثل بچه ا.  رهی مادشی کردم اگه مهربون باشم ی فکر مد،یشا 

 .  نکنههی که گریکن
 2 مگه بچه بود؟ مگه ارشی کی ول،ي خری میبراش خوراک.  پاركشی بری م،ی کنی ميبراش هر کار 

 .  کردمی بود که فکر ميزی پوزخندش بلند تر از چيسالش بود؟ صدا
 .  خوامیآب م -
 داده هیچشم هاش رو بسته بود و سرش رو به پشت مبل تک.  و بردمختمی آب براش ریوانی آشپزخونه، لاز

 . بود
 لبم رو گاز گرفتم ؟ی مرد چیاگه م.  کردمبشکنه دستم که دست روش بلند.  سرش قفل شدي رونگاهم

 .  فرستادمشی سالمتي برایو صلوات
  ؟ي زل زدی صاحاب رو سه ساعته به چی اون بگهیبده د -
. ارشی کي روختی روانی کرد و کلِ لری به سمتش رفتم که پام به لبه فرش گعی خودم اومدم و سربه

 .  داد بزن،ی لعنتگهیداد بزن د. منتظر بودم
   آد؟ی چرا صداش در نمپس

 ...مــــــ -
 ی مثال م؟ي ندارنمی اي عرضه یعنی. آب ; آب بودوانی لهی ؟يد آخه چالق، تو رو چه به شوهر دار -

 ی کنی مگه من بچه ام؟ فکر م؟ياری جانم و چرت و پرت ها دل من رو به دست بنی با ایخواست
 یل عيبه وال. ستمی نارشی نکنم کتیت شکااگه از. ي تقاص بددی رم؟ بای کنم می ولت مينجوریهم
 . ستمی نارشیک
 .  من بودم که پوزخند زدمنبار،یا

  خوره؟ی شناسه که سرش قسم می می علارشمی مگه کآخه
 .  بود که از شرش راحت شدمنی شدنِ در، نشون از ادهی کوبيصدا
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 دونم یم.  تحمل زندان رو ندارمگهی من د،يوا.  دهانمي دستم رو گذاشتم روعیسر.  مردی کاش ماصال
 زنده بودنش خدا رو شکر ي بار برانی هزارميبرا.  شدمی که هستم میعنی مرد بدبخت تر از یاگه م
 .  کردم

من .  شدمی که هستم خاکستر میعنی از اشتری من بودم که  بنی نه به خاطر خودش، اون وقت ایول
 . ، اون رو فوت کرده و پخشش کرده تمامهی با نامردارشیک. خاکسترم هم وجود نداره

 . ستمی نلی تکمگهی دمن
 . کنهی دردم رو صد برابر منی جاست و اهی ام کهی تهر
 . شهی عوض نميزی اما بدون چ،ي ریتو م"
 رهی ما تا ابد گيپا

  و تومن
  کی جرم کیشر

 ...! می خاطره امشت
 ： زمزمه کردی لرزوني چشمم گذاشت و با صداي گودری سردش رو زدست

  چشم هات انقدر گود رفته؟ری برات، چرا زرمی بمیاله -
 داشتم صالبتش رو ی رفته که سعلی تحلیی صداش بغض به گلوم چنگ انداخت؛ باصداي بغض تواز

 ：حفظ کنم جوابش رو دادم
  چقدر تپل بودم؟ادتهی بابا، از اون موقع که بهتره، ستی نيزیچ -

 صورتم چشمم ياما اشک همراه اون باد تو.  رو باد کردم تا تپل بودن اون موقع ام رو نشون بدملپام
 . نشست

مردمک لرزون چشم هاش رو دوخت .  رو به دندون گرفت تا بغض تو صداش رو بخورهنشیری لب زنگار
 ： نم دارم و با بغض گفتي چشم هايتو
 !  ببخشی عل اتفاقاتم، تورو بهنی اي من باعث همه م،یشم -
 .  نم دارش نگاه کردمي چشم هايتو

  درسته؟نی ای گه مقصره، ولی منگار
  اتفاقات؟نی مقصر ااون
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  مقصره؟یک
 ی که پر از بدبختیقی بدتر تو چاه عمی ولاره،ی در بیی خواست من رو از تنهای مشنهادی پنی که با اينگار

  بود پرتم کرد؟
  عشقش بودم؟ی خالي و فقط براش پر کننده جادی که من رو عروسک تو دستش دیارشیک

  ساده پر کنه؟ي بچه مدرسه اکی رو با شی خالي بخواد جاارشی که رفت و باعث شد کهیهان
  که ساده دل دادم؟خودم

 ؟یک
 !  کننده و پر از مقصرهجی مونه حلقه رابطه ما گی مي بازهی مثل
 .  دارنری ها توش تقصیلی خی خودم رقم زدم، ولي خودم برادی که شای سر نوشتنی داره، اادی مقصر زآره
 .  نگار به خودم اومدمي صدابا
 ؟ی بخشی نمم،یشم -

  بزرگوار شدم که بتونم ببخشم؟انقدر
 ي که بنده هایی بالها؟ی و آسمونینی زمي بالهانی از خود گذشته شدم که بتونم چشم ببندم رو اانقد

 . تمسیخدا سرم آوردن؛ اما، خودم هم که مقصر ن
 ینم.  خودم مشخص نکردمه بودمي اتفاقات رو حداقل برانی که مقصر ای بگم، تا وقتيزی تونستم چینم

 کردم لبخند یسع.  کردمی نگار رو آروم مي جوردی از بخشش حرف بزنم، اما باي کلمه ایتونستم حت
 که ی منيد برا شی که بود کش دادم، به نظر خودم لبخند خوبیبزنم، عضالت صورتم رو به هر زحمت

 .  نا مناسبم خبر دارمی روحطیخودم هم از شرا
! یلی ها مقصرن، خیلی کردن خي به بازمی و مجبور شدمی کردری که ما توش گي بازنی تو ازم،یعز -
 همه دی نقش داشتن شاي بازنی که تو اگهی دي و کساثمی مای مقصره ارشی کي تونم بگم تو مقصرینم

 که ی چشم بسته رو سر نوشتنه،ی بی گه که مارو می که اون باالست و میی خدای حتدیشا. مقصرن
 ینم ". گناهتهي سزانی بکش که امیشم" گه ی و منهی بی هم داره مدیخودش برام در نظر گرفته، شا

 .  دونم نگار
 .  تنش گرفتونی خورد و تنم رو مچی تموم شدن حرف هام، دست هاش پبا
 در آروم کردنش ی شدم و فقط سعی متوجه نميزی واقعا چی کرد، ولی رو زمزمه مییزهای هق هق چبا

 .  داشتم
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 و من دهی خواب هارو برام دنی که سر نوشت ای کنم، منی جالب شده، من دارم نگار رو آروم مچه
 .مجبورم به مقاوم بودن

 يصحرا ي و حروم بشه اون لبخند و روارمی لبخند به لب بي ترسم لحظه ای شده که مي جوریزندگ"
 ".خشک لب هام بخشکه

 .  صدا رفتم طرف نگار که در حال ساالد درست کردن بودی زدم و بهی الوي انگشتم رو توطنت،ی شبا
 چونه اش ادامه دادم نیی و تا پادمی کششیشونی رو از وسط پهی که تموم شد و خواست برگرده، الوکارش

 ي دادم و به غر غر هاهیبه در اتاق تک. گذاشتم و پا به فرار دمی و خندنیی پادمی رو کششیو بعد روسر
 از ته دلم تنگ ي هاخنده يدلم برا.  رو به رومي نهیی شد به آخینگاهم، م. دمینگار گوش  دادم و خند

 . شده بود
 .  بودمدهی رو تو حصار لبخندم نددمی سفي وقت بود که دندون هاچند
 . دمی جلو تر، دوباره خندرفتم

 نیکنارِ بهتر. ي روز با شادکی روز بدونِ غم، کی.  لب هام، چقدر خوب بودي رو گذاشتم رودستم
 . دوستم

 لحظه مردم و جالب بود که دم گرفتم و بازدم کی ي که احساس کردم برارونی رو باز کردم و رفتم بدر
 ی مبل نشسته بود و از ته دل ميرو.  از آبم رو کنار زدمسی خيبه نگار نگاه کردم و موها. پس دادم

 . دیخند
 . دمی خنده اش، منم خنددنِی دبا

 که در باز خونه باز شد و مامور می کردی رو مسخره مگهی هم دي هاافهی و قمیدی خندی بلند مییدوتا
 .  در هم پا تو خونه گذاشتي اافهیجهنم، با ق

به نگار نگاه کردم که اونم لبخندش رو جمع و جور کرده بود و .  و خودم رو جمع و جور کردمدمیترس
 .  کردی رو صاف مشیداشت روسر

  بود؟ی جوابمون چی ولمی و سالم کردمی به طرفش رفتییدوتا
  سالمِ گرم؟هی با نی لبخندِ دل نشهی
  عاشقانه؟يکار و امروز با لفظ ها لپم و دست دادن به نگار؟ سوال کردن درباره سري بوسه روهی

 .  نه، نهنه،
 .  خورهی ها به ما نمزی چنیا
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 بودن برده بود؟ نه، نبرده ی از معمولیی من مگه بویزندگ.  و پر از عشقهی معمولي های زندگي برانایا
 . بود

 .  اتاقش و در رو محکم بستي رفت توی توجهچی هبدونِ
 . نی زمي رفتم توی شدم و میرد، آب م کی ميزی نگار آبروري خدا اگه جلوبه
 . می کرد که ساکت باشی مجبورمون مارشیانگار وجود ک. میدی نخندگهید

 . کردی رو نابود ممونی و شادمی کرد که نخندی ممجبورمون
 .  رو صدا کنمارشی و من رفتم تا کمیدی رو چزی سکوت با نگار ميتو

 .  به در زدم و رفتم توي اتقه
 .  شام حاضرهایب!  ارشیک -
 .   آمیباشه م -

 :  به نگار زدم و گفتميلبخند. زی و نشستم سرِ مرونی برفتم
 .  آدی هم مارشی االن کزمیبکش عز -

 . ومدی نارشی گذشت و کی ربعکی به کینزد
  آن؟ی نمارشیآقا ک -

 .  بلند شدمزی از سرِ مارشی زدم و دوباره به قصد صدا کردنِ کی مصنوعلبخند
 .  رنجش نگه دارمنی ترنیی پاي کردم صدام رو توی اتاق و سعي تورفتم

 از ی من گذاشتي هم برايزی چگهی د؟ي نگار هم ببري من رو جلوي آبروي خوای م؟ي آیپس چرا نم -
  آبروم؟
 .  کوچکِ کنار اتاق نگرفت تا جوابِ من رو بدهونِیچشم از تلوز.  رو نداد، بهش نگاه کردمجوابم

 . ودم با تو بارش،یک -
 .  کنمی انقدر حرف نزن دارم فوتبال نگاه ممیاه شم -
 : رو خاموش کردم و گفتمونیزی رفتم تلوتی عصبانبا
  بهش؟ی گند بزني خوایم. ی شب دوسته من اومده خونم مهمونهی -
 . ستادی از جاش بلند شد و رو به روم اتی عصبانبا
  شام؟زِی سرِ مامی اومد، حاال واجبه بیتو که از من خوشت نم.  حوصله ندارممیبرو کنار شم -
 . گمیآره واجبه چون من م -



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 116 

 .  شونه ام و هولم داد به طرفِ دري رو گذاشت رودستش
 . برو مزاحم نشو ; هستی گم، انگار کیبرو بابا، آره چون من م -

 . دمی کشیقی و نفس عمرهی دستگي رو گذاشتم رودستم
 .  قانع کننده گشتملی دلکی دنبالِ زی تا مارشی اتاقِ کنِی فاصله بي و تورونی برفتم

 . ادی نتونست بدی خسته بود گرفت خوابیلی خارشی کد،ینگار ببخش -
 .  دادی اتاق اومد که گزارشگر، فوتبال رو گزارش مي از توونیزی تلوي موقع، صداهمون
 به درِ اتاق یگاه فحش بلد بودم بهش داد، نگار نی دلم هرچي هام رو از حرص محکم بستم و توچشم

 : کرد و گفت
 .  بخورای نداره تو ببیع. آره از چهره اشون هم معلوم بود که خسته ان -

 که دمِ در دمی حال، نگار رو حاضر و آماده دي بردم توی رو میی چایعپنی که داشتم سی از شام، در حالبعد
 :  گذاشتم و گفتمزی مي رو روینیس.  ستادهیا

 . گهی دي موندی م؟يکجا شال و کاله کرد-
 :   زد و گفتيلبخند

 که سرم شلوغه ی دونی برم مدی باگهید.  خونه منای تو بي بود دفعه بعدیروز خوب. ی مرسزمینه عز -
 .  زود بخوابمدیبا
 . دی بود ببخشياگه کم و کسر -
 . ی گليبا.  هم خوب بودیلی خزم،ینه عز -

 .  و جوابش رو دادمدمشیبوس
 . داری ددیبه ام -

 دراز ای نقطه تخت کنار کنی تري اتاقمون و تو گوشه اي کردم و رفتم توی ها رو خالیی از رفتنش، چابعد
 .  نگاهش هم نکردمی و حتدمیکش

 ی دونه همه به شعور خودش شک مینم. رهی منِ که مي کرد فقط آبروی کارهاش فکر منی با اارشیک
 .  کردن

 .  که با نگار داشتم رو خراب نکنم و بخوابمیخوب روزِ ارشی کردم با فکر کردن به کیسع
 .  مثل امروزیی روز هادِی امبه
 !حرف ها دارم"
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 ! تو سکوت رِکُورد همه رو شکسته اماما،
 . . .   به قلبم قول داده ام کهمــــــــــــــن

 ...  تنها،يتنها
  ". به پاش بسوزمخودم
از صبح حالم بد و .  شدمداری معده ام بود به سمتِ دهانم از خواب بي که توی با هجوم آوردنِ هر چصبح

 .   بوددهیرنگ و روم پر
 .  کردم که درست نباشهی و دعا مدی چرخی ذهنم مي جمله توکیفقط .  نگاه کردمنهی آي خودم توبه
.  گرفتم ناهار درست کنممیبه طرف آشپزخونه رفتم و تصم.  خارج شدمیی به صورتم زدم و از دستشویآب

 ازی گاز گذاشتم و پي رو، روتابهیماه.  آوردم و شروع کردم به پوست کندنرونی بنتی کابي از توازیدو تا پ
 . رو توش خرد کردم

 بار حالم بد 2 به کیموقع درست کردنِ غذا نزد. زی بشقاب و نشستم سرِ مي تودمی غذا رو کشی حالی ببا
 . فتهی تو جونم بشتری بی به اون جمله فکر کنم و شک لعنتترشی شد بی باعث منیشد و ا

 ي هول دادم و سرم رو،  رويبشقاب رو به کنار.  بدنم نمونده بودي توی معده ام و جوني تويزی چگهید
 .  گذاشتمزیم
خودمم دو تا قرصِ ضد تهوع . دمی غذا کشارشی کي حال از جام بلند شدم و برای در بي صدادنِی شنبا

 که برام مونده بود ییروی با همون  ته مونده ننی همي برادمشی ندییرای پذيتو. رونیخوردم و رفتم ب
 : بلند گفتم

 .  رم بخوابمی برو بخور، من مدمی غذا رو برات کشارشیک -
 .  شددهی اتاقم که دستم از پشت کشي برم توخواستم

  چرا انقدر صورتت زرد شده؟؟ير خوی تو نمنم،ی ببسایوا -
 .  شمی بخوابم خوب مکمی. ستی خورم، حالم خوب نینه نم -
 .   گردم بانکیباشه، من غذام رو خوردم بر م -

 .  تکون دادم و در اتاق رو بستميسر
 .  و به نور اجازه ورود ندادمدمی کلفت رو کشي هاپرده
 .  اتاق برام لذت بخش تر بودیکیتار
 .  شکمم گذاشتمي و دستم رو، رودمیز کش تخت درايرو
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 تی فقط وضعوفتهی کنم اتفاق بی که فکر ميزیاگه اون چ. ستی االن وقتش نی دونی خودت ما،یخدا
 . خودت هوامو داشته باش. نذار بدبخت بشم.  شهیبدتر م

 .  گمی چتر در دستم رو من،یچترم رو بب"
  بارهی بارون نمآره
   ". زنمی بارون قدم مری کنم، دارم با تو زی من گمون میول
 بود که يزی چنی اولارشی نگران کي خمارم رو از هم باز کردم و چشم هاي چشم های دستي تکون هابا
 .  دی کشرونمی بلده بی نگرانارشمی مگه کنکهی االی صداش از فکر و خدم؛ید
 ؟يدی خوابينجوری من رفتم همی چته؟ از وقتمیشم -
چشم هام رو .  شب بودقهی دقی هفت و سي کنار تخت نگاه کردم که روی عسليت رو به ساعجیگ

 ي دادم سوال تکراری و همونجور که بدنم رو ماساژ مدمی کشي اازهی شدم، خمزی خمی نی و با کرختدمیمال
 : دمی رو پرسي اشهیو کل

  خونه؟ي اومدیوک -
 . حرص نگام کردبا
 ؟يدی شه، تو چرا انقدر خوابی می ساعتمین -
 بازوم يدستش رو از رو.  ذهنم جولون داد و راه تنفس رو برام سخت کردي حرفش دوباره اون کلمه توبا

 . کنار زدم و از تخت بلند شدم
 ؟ي خورديزیچ -
  نه؟،ي نخورديزینه منتظر تو بودم، ظهرم چ -

 ظهر؟
 تو دماغم و چهی پی افتم دوباره اون بو می ظهر که مادی انقدر دوست داره با حرف هاش آزارم بده؟ چرا

 !دهیحالت تهوع بهم دست م
 ! بود، واقعاي گندي بوچه
 ی خواب و بي معده ام چند لقمه خوردم و بعد شستن ظرف ها به اتاق برگشتم برادی زور با درد شدبه

 . دمی خوابارشیتوجه به ک
  آوردم؟ی و باال میی رفتم دستشوی بار بود که منیچندم

 .  نداشتمي دونم با مرگ فاصله ای دونستم، فقط مینم
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 .   چنباتمه زدمواری انداختم و کنار دنی زمي اومدم و تن خسته ام رو، رورونی بیی مامان از دستشوي صدابا
 ： نمدار زمزمه کردی شونه ام حس کردم، با نگاهي مامان رو، رودست

 . . . نکنه -
 که شونمی پري بلند شدم و چنگ زدم به موهاواریاز گوشه د. نه امکان نداره حرفش رو ادامه بده، نذاشتم
 .  انداختی فکر کردن بهش لرزه به تنم میحت.  بودختهیدورم ر

 !ایخدا
 ی در صورتارمی بای دننی اي رو توي اگهی آدم دهی تونم یمن نم.  شه، افتضاحی حامله باشم افتضاح ماگه

 ! ندارممی با زندگی مشخصفیکه خودم هنوز تکل
 .  اومدمرونی خودم بییای خولی مالالی مامان از فکر و خي صدابا
 .   نعمته؟بچهی کنی مينجوری نشده که، چرا ايمادر طور -

 ی که زندگینعمت وقت. ی خودت مطمئن باشی زندگندهی که حداقل از آینعمت در صورت ; نعمتهآره
 ! بشه از عشقزیچه لبر پر از عشق باشه و با اومدن اون بتییزناشو

 . می که هر دومون از سر آبرو کنار هم موندارشی نکبت من و کی زندگنه
 به دمی پوشی بود چنگ زدم و شالم رو هم برداشتم و همونجور که مزونی آوی مانتوم که از چوب لباسبه

 . کردی می تاتی اعصابم تاتي مامان روي دادم و صدایراهم ادامه م
  آخه؟ي ری کجا مي سر ظهرسا،یدختر وا -
 .  کردم به شکمی مدای پنیقی رفتم تا ی رفتم، می مدیبا
 .  مطمئن بشمدی رم داروخانه، بایمامان م -
 .  می ری بعد از ظهر باهم مای تو االن سر ظهر داروخانه کجا بازه آخه؟ بایدختر ب -
 .  مکرر مامان به راهم ادامه دادمي توجه به صدا زدن هایب

 اون بسته به خونه دنی کردم و بعد خردای ساعت مشغول به کار باشن پنی داروخانه که اکی رهباالخ
 یفقط تو دلم دعا دعا م.  قبول نکردمیمامان چند بار زنگ زد و گفت برم اونجا، ول.  رفتمارشیخودم و ک

 . ارمی بیفی کثاز  پريای دننی گناه رو به ای آدم بکی باشه و خدا نخواد که یکردم که جواب منف
 . تــــــــنوب به خسته حرفاي ،خط بی کاغذ یک روي"

 . نامرد سرزمین روي
 ! تــــــــقیام کرده " ت" حرف
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  ،دـــــــــتردی مثل ،وــــــــت مثل "ت"
 . تــــــطاق اخر مثل "ت"

 ! بـــــــــــت مثل ،ییتنها مثل
 . نتیاـــــــــــخ خرآ مثل

  ".تــــــــــــــــــــــــــــراح خیال با برو ،خط ته نقطه عزیزم
 .  چک رو هم باخودم بردمیبی رفتم و بسته بیی به سمت دستشوعی از در آوردن لباس هام سربعد

 حالم رو ی گذاشتم و آب رو باز کردم تا کمیی روشوي رو،  روشی آزماتی انجام دادن دستورات الزم کبا
   اون قطرهی اما، حتدمی آب سرد پاش مشت، دو مشت به صورتمکی. بهتر کنه

 ی ممیشونی پي آب از نوك موهام به رويقطره ها.  آب هم حالم رو بهتر نکردنی خنک و بلوريها
 لبه ي خوردن و روی موندی چونه ام بهم پری لب هام و زي و بعد رومینی بغهی تي و از اونجا به روختیر

 .  دندی چکی میی روشوي
 دهی سرم پتک وار کوبي و اون کلمه نحس روشی آزماتی که نگاه کنم به اون کدمی ترسی بودم، منگران

 .  کردمی رو قبول مقتی و حقدمی دی مدیاما با. بشه
 .  برداشتم و بهش نگاه کردمیی رو از کنار روشوتیک
 .  شدمی اش متوجه نمجهی از نتيزیچ.  شدزی چک، چشم هام ری بی بجهی نتدنی دبا
 ی ازش متوجه نمیچی ه،یلعنت.  روش نگاه کردمیسی انگليداشتم و به نوشته ها عجله جعبه رو بربا

 ی مری سوخت و تی و معده ام مدی لرزی زد و دست هام  میاز شدت استرس قلبم تو دهنم م! شدم
 !حالت تهوع ام، دوباره برگشته بود. دیکش
 توجه بهش یب.  تلفن خونه اومدي ازش بفهمم که صدايزی بودم تا چیسی انگلي اون نوشته هاریدرگ
 خونه ي نگار تو فضاي و صداری گغامی پي بودم که تلفن بعد از چند بوق رفت روزی ري نوشته هاریدرگ

 .  دیچیپ
 ... گفی مییزای چهی مامانت ؟ی آبجیی کجام؟یالو، شم -

 . داشتمش که تلفن قطع بشه برنی و با عجله به سمت تلفن رفتم قبل از ادمی در رو کشرهیدستگ
 الو نگار؟ -
 ؟ی آبجي کجا بودم؟یجانم شم -
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 معده ام که امونم دی که بود، با درد شدیبه هر زحمت.  کردم صدام رو از اعماق وجودم جستجو کنمیسع
 . دمی بود سوالم رو پرسدهیرو بر

 ه؟ی چک چجوری بی مثبت تو بجهینگار، نت -
 .   کردمی از پشت تلفن هم حس می شدنش رو حتشوکه

 چک؟. . . ي. . . بی. . .  ب؟یچ…ي. . .چ -
 .  دادمرونینفسم رو عجوالنه ب.  دستم رو به سمت گردنم بردم و پشتش رو ماساژ دادمکالفه

 .  کنم، کارم واجبهینگار، خواهش م -
 .  من مردم، کفن شدم و دوباره متولد شدماد،یتا به حرف ب. دمی قورت دادن آب دهانش رو شنيصدا

 . ی منفیعنی خط هی مثبت، یعنیدوتا خط،  -
اشک از چشم هام روون شد، . نی زمي تلفن آوار شدم روزی فرستادم و کنار مرونی حبس شده ام رو بنفس

 . دیچی نگران نگار از پشت خط تو گوشم پيصدا.  دهنم گرفتميدستم رو جلو
 . . . نی شده؟تورو خدا بگو بدبخت تر از ای توروخدا، چمی شمم،یشم -
 ：دمی حرفش پرونی هق هق مبا
 .  خط بوددونهی ستم،ینه، نه نگار، شانس آوردم، حامله ن -

 .  بودی و اشک هام بابت خوشحالدی لرزی می از خوشصدام
 . ی رو فوت کرد تو گوشنفسش

 .   بودیسکته کردم، چه استرس -
 گذاشتم و هجوم بردم سمت نی معده ام و حالت تهوع دوباره، تلفن رو همونجا کنار زمدنی کشری تبا

 .  معده ام بودي که تویبازم تهوع و پس زدن هرچ. ییدستشو
 .  بودی منفشمی آخه؟ منکه جواب آزماهی حالت تهوع ها چنی برام نمونده، علت ای جونگهی دایخدا
 . ستی قابل اعتماد نادمی چک زی بی گن بی ها میلیخ.  اشتباه شدهدی شاد،یشا
  ممکنه؟یعنی

 .  آشپزخونه نشستمواری و کنار ددی پر زد و رفت و پاهام لرزشمی پقهی چند دقیخوشحال
 .   جمع شده تو شکمم حلقه کردمي اوپن و دست هام رو، دور پاهاواری دادم به دهی رو، تکسرم

 تهـــــــــــسخ درــــــــــــــــــــــــــــــــــــچق"
 . . .  خودش دنیايو  باشه خودش فقط آدم
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          تهـــــــــــسخ درــــــــــــــــــــــــــــــــــــچق
 . . . باشه غم دنیا یه دلت توي ،یلو بزنی لبخند همه به
          تهـــــــــــسخ درــــــــــــــــــــــــــــــــــــچق
 ینی بی می کنی نگاه متی به زندگیوقت
 "!ي درد داری سن کمت کلنی ابا

 .  کردی اومده بود خونه و لباس هاش رو عوض مارشیک.  شب بود8 ساعت
 ي و رودمی بشقاب کشيغذا ها رو تو.  خوب درست کنمي غذاهی و رمی حالِ بدم رو بگي کردم جلویسع 
 .  اومدرونی هم از اتاق بارشیهمزمان با خارج شدنِ من از آشپزخونه، ک. دمی چزیم
 . دمیغذا رو کش -
 ؟ي خوریتو نم -
 .  آمی برم میی دستشوهیچرا،  -

 فردا ياسترسم برا. دمی کشیقی و نفس عمییمن هم رفتم دستشو.  تکون داد و به آشپزخونه رفتيسر
 نذار ایخدا.  باز بشهفی کثيای دننی به اگهی نفرِ دکی ي خواستم پایمن نم.  تونستم پنهان کنمیرو نم

 .  هم مثل من، بدبخت بشهگهی دیکی
 خورد که با وارد ی بود و داشت مدهی خودش غذا کشي براارشیک.  هام رو شستم و رفتم آشپزخونهدست

 . دیشدنِ من نگاهش به سمتم چرخ
 سطلِ آشغالِ ي رو توی خالي دونم چرا، اما چند وقته که پاکت قرص هاینم.  روز ها آروم تر شده بودنیا

 . نمی بیاتاق خوابمون م
 .  سر حرف رو باز کردارشی سوم بودم که کای دوم يلقمه . دمی خودم غذا  کشي رو به روش و برانشستم

 .  رنگت زرد شده بودیلی که خشبیحالت بهتر شد؟ د -
 : و گفتمختمی خودم ري آب براوانی لکی

 . بهترم. آره -
  بود؟ی چي حالت تهوع هات برايدینفهم -

 . دن بود مشغولِ غذا خورالی خی بهش نگاه کردم اما اون بمشکوك
 :  شک جواب دادمبا
 . فکر کنم مسموم شده بودم -
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 .  تکون داد و به خوردن ادامه داديسر
 : دی زد و پرسي نگذشته بود که کالفه بشقاب رو کنارشتری بقهی دقچند

 ؟ی کنی رو از من پنهون ميزی تو چمیشم -
 .  خواستم که بفهمهی نم،ی ولستی معلوم نزی چچیهر چند هنوز ه.  نفهمهای خداد،ی از روم پررنگ

  خودم رو يچند قلپ که خوردم تونستم صدا.  لرزون به طرفِ دهانم بردمي پرم رو با دست هامهی نوانِیل
 .  کنمدایپ

 .  که بخوام پنهون کنمستی نيزی پنهون کنم؟ اصال چدینه، چرا با -
 ؟یمطمئن-
 . آره-
 . ریشب بخ ;باشه -

 .  رو جمع کردمزی خوردم و مگهی ديلقمه من هم چند . رونی شد و رفت ببلند
 دونستم ینم.  از درون رو به مرگ بودمی بفهمه، وليزی چای خواستم کیچون نم.  خونسرد بودظاهرم
 ي روشگاه،ی آزماي که بود، باالخره تموم شد و من خودم رو توی هرچیول.  تا فردا صبر کنمدی بايچطور
 .  کردمدای پشمی سبز رنگ و در انتظار جواب آزماي هایصندل

 .  گذشته بود اما هنوز جوابم رو نداده بودنی ربعکی
 .  دستم کج و ماوج شده بود از بس از استرس باهاشون ور رفته بودمي ناخن هاتمام

 .  خم شدمی لرزون به طرفه باجه رفتم و کمیی پاهابا
  شد؟ی من چشیجواب آزما. دیخانوم ببخش -
  بود گلم؟یشیچه آزما -
 . يتست باردار -
 اسم؟-
 .  نکوهشمیشم -
 ؟يومدی  بار صدات کردم چرا ن3 بهکیخانومم نزد -
 .  متوجه نشدمد،یببخش -
 . زمی عزایب ;باشه -
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 هی خانومِ که بقياما با تذکر ها.  تونستم برش دارمینم.  سبز رنگ خشک شدي  برگه ي رونگاهم
 .  لرزونم رو بردم و برگه رو برداشتميمنتظرن، دست ها

 .   کردم نشستمدای که پیی جانیاول.  نداشتم بازش کنمجرئت
 .  نکندی رو نا امدمی اما،یخدا

 .  کنمی مخواهش
 .  حقم رو بده برمای گن مرگ حقه، خدایم"
 ". بغض گلوم قسم، خسته امبه
 ی از اشک تار شده بود و درست نمدمید. ی بکشم از خوشحالغی خواست جی دلم م،ی جواب منفدنی دبا

 ： لرزون گفتمي گرفتم و با صدای منشي رو جلوشیبرگه آزما. نمی رو ببشیتونستم جواب آزما
 ستم؟ی حامله نن؟یخانم، خانم درسته ا -
 نی کنه من چقدر خوشحالم از ای اون که درك نمی ولده،ی دوونهی کرد که انگار دی نگاهم مي جورکی

 .  رو خوندشی رو ازم گرفت و جواب آزماشی که بهم انداخت برگه آزماي با نگاه بده،یقض
 . نیستیبله خانم، شما باردار ن -
   گفت که تا ته وجودم رو سوزونديزی چی لبریز
 ". از حامله نبودنش خوشحالهينجوری کرده، که اکاری دختره چستیمعلوم ن"
  زد؟ی حرف مينجوری دختره داشت راجع به من انیا

 نشست سکوت سالن رو شکست و بعد از شخونی پي دستم که محکم روي شد، فقط صدای چدمینفهم
 . بلندمياون صدا

 ينجوری که ای که هستيفکر کرد. ی زنی راجع به من حرف مينجوری که ای کنی مخودی بیلیتو خ -
 ؟ی زنیحرف م
 .  شعوری احمق ب؟ینی بی مدی دهی که همه رو به ي کاره ای خودت چستی نمعلوم

 .   سر پرستار به راهم ادامه دادمي رقم صدا زدن های رو برداشتم و علشمی اومدن سر پرستار جواب آزمابا
 . فمی رو مچاله کردم و چپوندم تو کشی آزماجواب

 ی چشم هام رد مي توجه به آدم ها، خاطرات نه چندان دور گذشته از جلوی رفتم و بی راه مابونی ختو
 . شدن

* *            *              
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 از ی و خالارشی پر از فکر کي روزهانی دونم و ای که ماهانه ام عقب افتاده؟ نمهی روزنی چندمامروز
 .  گذرهی عقب افتاده و حالت تهوع ها بد برام مي عادت ماهانه هانیوجودش با ا

 . . .  بدیلیخ
 نگاه ونشی گري محزونم به چشم هايشم ها دستم نشست سرم رو بلند کردم و با چي که روی دستبا

 .   به دستش وارد کردميفشار.  خواست بگه، اما مردد بودی ميزیچ. کردم
 . ی نگار؟ بگو آبجی بگي خوای ميزیچ -

 کرد و باعث شد قلبم خی کرد که مو به تنم سي رو به داخل دهنش برد و با من من زمزمه انشیی پالب
 .   که وجودم رو گرفتی بره از وحشتیاهی و چشم هام سستهیبا
 ".يحامله ا. . . دیشا. . . زیچ. . . دیشا. . .  گمیم. . . زهی چم،یشم"

 .  سرم خراب شدي آوار شد و روحرفش
 من؟
  دختر حاج آقا نکوهش حامله باشم؟تک
  مگه ازدواج کردم؟من

 .  هوا درحال جون دادن بودمي ذره اي برای زدم ولی نفس منفس
 . ژنی اکسي ذره اي کردم برای شد، تقال می باز و بسته می مثل ماه هاملب

 ؟يباردار
 من؟
  نکوهش؟میشم
  دختر حاج احمد نکوهش هنوز مجردم و حامله باشم؟من،

  باردار باشم؟دی شناسنامه سفبا
  عقد باردار باشم؟بدون
 ! باردار

 که ی اون حلقه دوستی داد، ولی حلقه ازدواج نشون از مجرد بودنم می خالي دست چپم نگاه کردم، جابه
 .  آور حماقتم شدادیدست هام رو قاب گرفته بود دهنش رو برام کج کرد و 

 ؟. . . مجردم ومن
 . يزی آبرورنی اي و مرگ خواستم از خدا به جاهی گرری بلند زدم زي شد فقط با صدای چدمینفهم
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 .  کنهی زنده زنده دفنم مانی کشه، شای من رو مبابا
 .  ساله بابانی چندي بابا، آبرويوا

  کردم؟کاری من چمن،
  مرگم رو دارم؟ي با خودم چه کردم که خودم آرزومن
  غمم؟ی اون دختر شاد و بمن

 .   که محکم تکونم داد به خودم اومدم؛ نگار بودی دستبا
 .   بلند شدم و به سمت اتاقم رفتمیی رو کنار زدم و از کنار دستشودستش

 . رهی دامن خانواده ام رو بگی بزرگیی آبروی بنی ذارم همچی نمی کشم، ولی من خودم رو مایخدا
  قلبم نگه داريدستت رو، رو"
 ". ها به دلم موندهزی چیلی حسرت خ،ي سوزیم

 *            *             * 
 .  نگارشِیخونه، برم پ برم نکهی اي گرفتم به جامی راه، تصموسط

 .  بفهمهی شه وقتی دونستم خوشحال میم
 .  گرفتم و آدرس خونشون رو دادمی بهش زنگ بزنم تاکسنکهی ابدون

 .  شمی مادهی جا پنی آقا من همیمرس -
 .  کنار رفتمفونی آيزنگ خونشون رو زدم و از جلو.  شدمادهی رو دادم و پی تاکسپولِ

 ه؟یک -
 :  گفتمی  خوشحالبا
 ؟ي خوایصاحب خونه مهمون نم -
 ؟یی تومیشم -
 . گهیبله خانوم، باز کن د -
 .  اومد دم در و من رو بغل کردینگار با خوشحال. هولش دادم و رفتم داخل ; باز شددر
 .  خانوميراه گم کرد.  طرفانیچه عجب، از ا -

 :  و گفتمدمیخند
 .  تو بعدا شروع کنامیحاال بذار ب -
 .  در کنار رفت و اجازه داد که منم داخل برمي جلواز
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 :  آوردم گفتمی که مانتوم رو در می حالدر
 ست؟ی خونه نثمیآقا م -
 . نه، سرکاره -
  م؟ی کنبتی باهم غشتی پومدمی چند وقته نی دونیم -
 ؟یی چاایآره، شربت  -
 .  شهیشربت، اگه م -

 . زی مي رو گذاشت روینی و سرونی آشپزخونه اومد باز. ادی مبل نشستم و منتظر شدم تا نگار بي رورفتم
  بوده درسته؟ی معلومه که جواب منفی همه سرحالنیخب خدارو شکر از ا -

 .   از شربتم رو خوردمی رو با شوق تکون دادم و کمسرم
 ی که بازش کردم داشتم از خوشحالی وقتی ولنمی رو ببشیاولش اصال جرئت نداشتم برگه  آزما. آره -
 .  مردمیم
.  شدمی کردم که خالیاحساس م. می کردبتی با نگار حرف زدم و غی اونجا موندم و کل8 و 7 ساعت تا

 کردن، ی و در حال خداحافظمیدم در بود.  داشتمازی نی خوشحالهی به ی همه زجر و سختنیواقعا بعد از ا
 .  اومدرونی ازش بثمیکه درِ آسانسور باز شد و م

 .  نفر توجهم رو جلب کردکی سالمِ يم که صدا کردکی سالم علباهاش
 .  بودستادهی اارشی کثمی سرِ مپشتِ

 .  کردی تعجب بهش سالم کردم و اونم با نگار احوال پرسبا
 . دستت درد نکنه.  زحمت دادمیلی نگار جان، خگهیخب د -
 .  طرفانی اای بشتری به بعد بنی از اه؟یزحمت چ -

 .  کرد و اومدی هم خداحافظارشیک.  تکون دادم و به طرف آسانسور رفتميسر
 راه اتاق ی خونه هم هر کسي و تومیتا خونه ساکت بود.  رد و بدل نشدنمونی بی حرفچی هن،ی ماشيتو

 .  گرفتشیخودش رو پ
 .  شکمم گذاشتم و از ته دل خدارو شکر کردمي روی آوردم، دستی که مانتوم رو در می حالدر

 .  خدا مردمي کردم من برای مفکر
 .  ندارهمی به اسم شمي بنده اگهی کردم دی مفکر

 .  که نهنمی بی حاال میول
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 .  کردمی ماشتباه
 . وقتچی کنه، هی وقت بنده هاش رو فراموش نمچی هخدا
 . ارشِیحتما ک ;دمی رو شنی کسي قدم هاي شد چشم هام گرم شده بود که صدای مي اقهی دقچند

 بودم و جرئت دهیترس.  وارد اتاق شدی اما احساس کردم که کسدم،ی نکردم و به پهلو دراز کشیتوجه
 ی داشتم سکته منی به جن و روح اعتقاد داشتم به خاطر همیلی هم خیمن از بچگ. نداشتم بچرخم

 . کردم
نارِ گوشم  رو کیی بکشم که صداغیخواستم ج.  موهام احساس کردمي رو رویی فکر بودم که نوازش هاتو
 . دمیشن
 . ارشی منم، کش،یه -

 داد و ی الکل مي دهنش بوارش،یک. دی لنگی کار مي جاکی ،ی ولرونی راحت دادم بالی رو با خنفسم
 .  اصال خوب نبودنیا

  وقت کرد مشروب بخوره؟ی کنیآخه ا.  زدی مي به قرمزیکی تاري چشم هاش تويدیسف
  حالت خوبه؟ارش؟یک -

 . افتادی منی بد دهنش چي من از بوینی کشبد و با هر کلمه بی رو مکلمات
 نباشم؟. . .  خوبــــــ. . .  آره، چــــــرا  -
 .  کرد و بهم زل زديسکسکه ا 

 . رهی بلند شدم و اجازه دادم کنارم جا بگآروم
  نه؟يمشروب خورد -
 .  اوهــــــوم -
 . م رو به روم زل زدم و منتظر شدوارِی به دال،ی خیب

 ؟ی بگي خوای ميزیچ -
 :   نگاه کرد و گفتبهم

 ؟يدرد و دل دار) . . .  سکسکه. . . ( يحوصله  -
 .  پام احساس کردمي رو، روشینی رو تکون دادم و منتظر شدم که سنگسرم

 .  دادم و گوش کردمهی تکواریمن هم سرم رو به د.  پام گذاشت و به سقف زل زده بودي رو، روسرش
 ادته؟ی رو دمتیکه د یروز اول -
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 ی کرد و مجبورشون می مي که دفنشون کرده بودم تو قبر ذهنم بازی خوش بود و داشت با خاطراتسر
 .کرد به دوباره زنده شدن

 .  پهلوش گذاشتری و دستش رو زدی به پهلو چرخد،ی کرد و سر خوش خندسکسه
 ی رو دوست داشتم، ولهیهان.  تموم بشهي رو نداشتم که رابطمون اونجورنیمن اون موقع اصال قصد ا -

 .  رو دوست دارهگهی نفر دکیاون رفته بود خارج و بهم گفته بود که 
 رو که کنارش خوشحال و خوشبخت یی بره لحظه هاادمی تا ی باشی خواستم که تو برام دوستی هم ممن

 . ي بودیتو واقعا دختر خوب. بودم
 . ی به دل من نشست،ی ولي بودی مذهبکمی درسته.  واقعا ازت خوشم اومده بودلیاوا

   چرا؟ایخدا
  آد؟ی لرزه و لبخند به لبم می هاش دلم مفی هنوزم با تعرچرا

 .  حرف هاشدنی فهمي زد برای و اعصابم رو بهم مدی کشی رو محروف
 و رانی برگشت اهی گذشته بود و من بهت وابسته شده بودم، هانمونی که چند ماه از دوستیدرست وقت -

 بودم و قبول ی من از دستش عصبان،ی ولششی کرد که برگردم پیالتماسم م.  رو خراب کردزیهمه چ
 .  کردمینم

 صورتم نشست و اشک هام رو با نوك يدست هاش رو.  زل زدمی اشکي و به چشم هادی چرخدوباره
 . انگشت کنار زد

 .  رو لرزوندنی زمي ستون هاچ،ی آرومش، تن من که هزمزمه
من تا حاال .  ناز و عشوه من رو دوباره به سمت خودش کشوندی شب اومد خونه ام و با کلکیآخر تا  -

 .  رو بچشمهی کردم رو ابرام که باالخره تونستم مزه هانی اون شب، احساس می بودم ولدهیباهاش نخواب
 هیهان.  نداشتمیمن اون روز مست بودم و حال خوش.  بودهی هاناری از اون شب به بعد، مغز من در اختگهید

هم از فرصت استفاده کرده بود و خودش رو به من چسبونده بود که تو با اومدنت، کارش رو راحت تر 
 . يکرد

 . نهی رو ببنی اای خواستم که کی شده بود و نمسی از اشک خصورتم
 .  پام بلندش کردمي سرش گذاشتم و از روری رو زدستم

 . ستی نی االن وقت مناسبارش،ی کی بخوابيبهتره بر -
 . لطفا ; رمی بگم، بعد مگهی دکمی -
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 .  هولش دادمرونی رو پشت کمرش گذاشتم و به بدستم
 . فردا بگو ; شهینه، نم -
 . نیی دادم و سر خوردم پاهیهمونجا، به پشت در تک.  رو گفتم و در رو روش بستمنیا

 ی خواستم و نمینم.  خواستم بهش وابسته بشمینم. می قدارشِین ک لحظه، شده بود اوکی يبرا
 .  شدی نمشی حالیچیاون مست بود و ه. تونستم
 .  داده بود به در و همونجا نشسته بودهیانگار که اونم تک.  اومدی از پشت در مصداش

 تو دوستم یمن عاشقت نبودم، ول.  کردمکاری چدمی اون روز، من تازه فهمي فردا؟ی دونی ممیشم -
همش سرِ من .  بهت زنگ بزنمای نمتی  ذاشت ببی نمهی هانیول.  شده بودممونی و  من از کارم پشيبود

 خوشحال ،يکرد  ازدواجي اگهی دی با کسدمی که فهميروز.  کرد که مبادا به طرفِ تلفن برمیرو گرم م
 دن، از خودم ی و دارن طالقت مدهی اونم فهمدمی فهمی وقتی ول،يشدم که باالخره تو هم خوشبخت شد

به خاطر . می کنن که با هم ازدواج کنی دونستم مجبورمون میم.  تو رو ازت گرفتمیمن زندگ. متنفر شدم
 رو تی خواستم زندگیفقط نم. ستمیمن هنوزم عاشقت ن. ادی کردم که از من بدت بی مي هر کارن،یهم

 تونم ی نمی کنم، ولی رو خراب متیهنوزم زندگ دونم، ی دم میهنوزم به کارم ادامه م.  خراب کنم
 . میستی نم،ی شممیستی نگهیما مال هم د. یباهات خوب باشم و بذارم من رو دوست داشته باش

 ی مدیی رو تانی در اتاق بغل اتاقمون اي داد که بلند شده و صدای خش خشِ لباس هاش نشون ميصدا
 .  کرد

 . ی زندگنی و از اهیبه حرفاش فکر کردم بدم اومد از اون، از هان.  نکردمهی گرگهید
 . دینبا.  کردی تمومش مينجوری ادی نبام،ی هر چقدر هم که مال هم نبودما
 !ی مثل شمعی بده احساس کنیلیخ

 . کنندی فوت خاموشت مکی آن سراغت و بعد با ی برق رفت م،ی وقتفقط
            *              * * 

 .  پف کرده ام رو از هم باز کردمي در اتاق، پلک هاي صدابا
 .  شبانه بود، به شخص پشت در اجازه داخل شدن دادمي هاهی که بر اثر خواب و گري گرفته اي صدابا

 رو شونمی پريموها.  نشستمخی شد، هول زده از تخت خوابم دل کندم و سانی در نماي نگار که توقامت
 . ضربان قلبم رو دور تند رفته بود.  بود رو کنار زدمختهی رمیشونی پيکه رو

 . جعبه رو جلوم گذاشت.  نشستن نگار، کنارم آب دهنم رو قورت دادمبا
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 . هم روش بود نگاه کردمي که عکس بچه بامزه اي اون بسته بندبه
  تا کجا؟ی بدبختایخدا

 ؟ی چک بزنی بی باشه و بدی شناسنامه ات سفنکهیا
 .و برداشتم بغض بسته ربا
 ه؟ی استفاده اش چجورقهیطر -

 . سخت نبودادمی بغضش زصی استفاده اش رو بهم گفت و تشخقهیطر
 ه؟یجواب مثبت چجور -

 "؟یجواب منف" بودم که نپرسم دی نا امانقدر
 . رنی باعث شد گوش هام درد بگدشی آروم و نا اميصدا

 .  هی چجورمینی با خودت ببرونی باری دونم، بینم -
 . رفتمیی رو تکون دادم و به دستشوسرم

  دادمی به نگار نشونش مدی بادم،ی فهمی ازش نمیچی نگاه کردم، هشی آزماتی کبه
 .  بودونیزی تلوزی کردن مزی مامان در حال تمرون،ی برفتم

 .   رو پشتم قائم کردمشی آزماتی که، به من خورد، با هول کنگاهش
 .  ببرییرای پذلیسا و ووهی مای جان نگار اومده، بمیشم -

 کردم استرس تو یبه تته پته افتاده بودم، سع.  که مادرم بفهمهدمی ترسی دهنم رو قورت دادم، مآب
 . صدام رو کمتر کنم

 ：من
 .زشته تنها مونده. . زش. .  برمی آم میم. . . یم. . . االن. . . بذار. . . زهیچ. . یچ -
 .  بعداي بری ميایباشه مادر، برو م -
 خارج شدم، دشی از دیوقت. عقب عقب رفتم.  که بهم غالب شده بود نفسم حبس شده بودی ترساز

 .  زدیقلبم تند تند م. درست راه رفتم
 ؟ی بفهمن چنای اگه مامان ايوا

  ده؟ی نشون می کردم چه عکس العملکاری لحظه که مامان بفهمه من چاون
 ...  بابايوا
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 هیدر رو پشت سرم بستم و بهش تک.  و با عجله وارد اتاق شدمدمیرسبه اتاقم .  ذارنم، مطمئنمی نمزنده
 . دادم

 چک بود ی بی که درحال سر و کله زدن با بسته بي لرزون کنار نگاري فرستادم و با پاهارونی رو بنفسم
 .  شدمکینزد

 .  باال زدهمیوونگی دامشب،
 .  دهی نمنی رو تسکیوونگی دنیا ;گهی دزی چچی و هزی چچی نه ه،یقینه سکوت نه موس 

 .  عطر، تنتجز
 ...! یلعنت

 :  لب اسمشو صدا کردمری و زآروم
 نگار؟ -
 .  گذاشت که صدام به نگار برسهی صدام، نمي بغضِ تویول
 .  نگار گذاشتمي شونه هاي لرزونم رو، روي ترس چند قدم جلو رفتم و دست هابا
 .  راحت شدالشی من خدنی ترس برگشت و با دبا
 . روی اون نوار لعنتنمی بابا، خب بده ببمی ترسوند،يوا -

 . هی گررِی چک دراز شد که بردمش پشتم و زدم زی بی به طرف بدستش
  کردم؟ی خدا، من چه غلطي وا؟یاگه حالمه باشم چ. تونم به خدا. . . ینم. . .  نه نگار، نه  -

 ی دهنم گذاشت و عصبانينگار دست هاش رو، رو.  هقم بلند شده بود و کنترلم از دست رفته بودهق
 : گفت

 ی اون بنمی بده بب؟ی بهش بگي خوای می چادیاالن اگه مامانت ب. نمیدختره احمق، ساکت شو بب -
 . صاحابو

.  گرفتگهی چک و جعبه اش رو کنار هم دی بیب. رونی بدی چک رو  از دستم کشی بی رو گفت و بنیا
 .  چکی بی نگاه به بکی کرد ی نگاه به جعبه مکی

 ي افهی چشم هام رو باز کردم که با ق،يزی افتادنِ چيبا صدا.  هام رو بستم و از ته دل دعا کردمچشم
 .  فرش  مواجه شدمي چکِ افتاده روی بی نگار و بيبهت زده 

 . گهیه نگار قلبم اومد تو حلقم جواب بده داَ. . .   شد؟ نگارینگار چ -
 :دمینال ;دمی رو گفت که نشنيزی لب چری رو به چشم هام دوخت و زشی اشکنگاهِ
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 ؟یچ -
 . مثبتِ. . . مث. . . م:  نگار
 رونی زد بی که داشت از کاسه مییهول زده بلند شدم و با چشم ها.  و روح از تنم رفتدی از روم پررنگ
 : گفتم

 بگو ثمی نه؟ آره نگار بگو اشتباه شده تورو جانِ مگهی شه اشتباه بشه دیم.  حتما اشتباه شده. نه، نه، نه -
 . اشتباه شده

 . ش نگار رو حس کردم.و.غ. آي دهنم گذاشتم و هق زدم که گرماي رو، رودستم
 . رونی زدم تا بلکه صدام نره بغی شونه اش پنهون کردم و جي رو تودهنم

 دکتر، هان؟ می فردا بري خوای شه به خدا، اصال میحالت بد م. تورو خدا نکن.  نکنينجوریا میشم -
 ادی و زستی ني اعتبارنای جعبه اش نوشته بود که به ايرو.  دکترمی ری برات مرمی گیفردا خودم وقت م

 . ستنیقابل اعتماد ن
 . کرد رو روشن نیی انقدر کم سو که جای دلم روشن شد، ولي تويدی امنور

 ای دننی رو به اي اگهی قرار نبود کسِ ددیشا.  گفتی نگار راست مدیشا.  تو دلم روشن شدد،ی شاهی فقط
  بزنمغی خواست جیدلم م.  خواستی مهی شه اشتباه باشه؟ دلم گریقرار بود؟ اما آخه مگه م. ارمیب
 . کنمی می با تو، تو خودم، زندگهی مدتستم،ی تنها نگهید

  با من؟ی کنی مکاری چای بکشم، خداغی خواست از ته دلم جی مدلم
 ... و حاالی که عشقم رو ازم گرفتاول
 ؟ی کنی مکاری چحاال

  تو شکم من؟هی بچه چنیا
 . که خودم هنوز بچه امی مند،ی با شناسنامه سفمن
  امتحان؟ایخدا
 .  تونمی کشم، نمی خدا نمبه
 . دمی محکمم رو به شکمم کوبي نگار جدا شدم و مشت هااز

 .  بودی جنون آني و از روکیستری هکارهام
 شده وونهید. رنی کارهام رو بگي تونستن جلوی نم،ی در آروم کردنم داشتند ولی نگار سعي هادست
 .بودم
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 .  حال کف اتاق افتادمی کردم که بهی به شکمم مشت زدم و گرانقدر
 . ختی هم پا به پام اشک رنگار

 دادم ی که از وجود خودم بود، از وجود عشقم بود فحش مي لب به خودم و بچه اری زي گرفته اي صدابا
 کدوم رو چی زد که هیی حرف هاهینگار کنارم نشست و با گر. رتشی خواستم که ازم بگیو از خدا م
 . زدی گه، فقط داشت حرف می می چدمی فهمی شدم، نمیمتوجه نم

 .  شدنی مغزم اکو وار تکرار مي توییصداها
 .  دوننیب م.ا.ر.ه و خ.ز.ر. که من رو هییصداها
 .   شدی نمچجورهی هی کنم از مغزم ولرونشونی خواست بی که دلم مییصداها

 .   مغزم در حال جلون دادن بودنتو
  حامله ام؟من،

  چک مثبت بود؟ی بی بتست
 ؟يچجور

  چطور ممکنه؟آخه
  سر جمع؟می ما چندبار باهم بودمگه

  حامله ام که عشقم بود؟یارشی کاز
  عشقم؟از

 .دمی شکمم کشي آگاه دستم رو نوازش وار، روناخود
 .   ارشهی بچه از وجود من و کنیا
 ! کردانتی که بهم خیارشی بچه از وجود کهی

 .  کردهانتی که پدرش به مادرش خيبچه ا!  دختر تو بغلش بوداون
  شدم؟مادر
 شد، من؟ به پوزخند کج لبم

  شه؟ی مادر شدن من رو داشت، اگه االن بفهمه خوشحال مي آرزوشهی هممامان
 . . . نه

 .  من رو نکشه، شانس آوردماگه
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 خودم رو جمع و جور کردم و عیسر.  رو قورت دادم که در اتاق زده شد و بعد از اون مامان وارد شدبغضم
 .  رهی رو از مامان بگوهیبا چشم از نگار خواهش کردم تا بره ظرف م

 .  ستیبلد ن.  نگرفتهادی ي دختره من، هنوز مهمون دارنیا.  دخترمدینگار، ببخش -
 .   تلخ گوشه لبم پررنگ تر شدپوزخند
 دختر؟

  بچه تو شکممه، دخترم؟هی که یمن
  مقدسم که دختر باشم و حامله شم؟می مرمگه

 . سد چشم هام اجازه بارش دادم شده پشت ی زندوني بسته شدن در به اشک هاي صدابا
 ستمی ای هر بار که م؟یدون یم

  گذره، هر باری می بار که زندگهر
 ... بارهر

 !ی و راستمیچقدر من،چقدر تو، هنوز کنار هم ننشسته ا. می نزده داريها  هنوز چقدر حرفافته، ی مادمی
 "!هی تو خالي چقدر جانجایا

 کنار لبم يپوزخند.  افتادمارشی کشبِی دي حرف هاادِی.  شدمداری از خواب بیبی با معده درد عجصبح
   رو که به خاطر من با من بده؟شبی خوب و دلسوزِ دارشِی باور کنم اون کیعنی. نشست

 . از اولم عشقِ من بهش اشتباهِ محض بوده.  بودهی عاشق هاناون
 .ی سادگهی حماقت و کی
 . زخرفش عاشقانه است مي کردم اون نگاه های خر بودم که فکر میلیخ

با .  رفتم و صورتم رو شستمییدر رو باز کردم و به طرف دستشو.  و بلند شدمدمی به صورتم کشیدست
 یب.  خوردمی قرص مدیمعده دردم کالفم کرده بود و با.  اومدمرونیحوله صورتم رو خشک کردم و ب

 .  گذاشتمزی مي رو، روری و پنختمی  رییحوصله، چا
 .  سبز رنگِ پاره شده خشک شدي  برگه ي سوم بودم که نگاهم روای دوم يلقمه  

 .  زدملبخند
 .  بوداری بار هم که شده، شانس با من کی يبرا
 .  بار، خدا حواسش به من هم بودکی يبرا

 .  قلبمي شد توری بود سرازای دني آرامش توی هرچ،ی عالمتِ منفدنِی روز، با داون
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 .  ننگم بودهی داشته باشم و حاال، ماارشی از وجودِ کي روز، آرزوم بود که بچه اکی
 .  در اتاق، توجهم رو از برگه ها گرفتيصدا

  خونه بود؟ارشیک
  االن سرکار باشه؟دی نبامگه
 .   تونست صبح بلند بشهی دونم می مدی خورده بود، بعشبی که اون دی چند، با اون همه مشروبهر

 ي تودی پریی رو به روم، تمامِ چاي صحنه دنِیاال رفتم، اما با د سره بکی رو برداشتم و میی چاوانِیل
 . گلوم

 ي کوچک تري به دور کمرش جلوم ظاهر شده بود و با حوله ي لخت و حوله اي با باال تنه اارشیک
 .  کردیموهاش رو خشک م

 برام ی آبوانی و لدی به طرفم دوی به طور مصنوعارشیک.  زد و نگاه سردش رو بهم دوختيپوزخند
 . ختیر

 .  زدی تمامِ حرکاتش تمسخر موج ميتو
 . ی کنم که جلوم غش نکنینی خواستم جلوت ظاهر بشم مقدمه چی به بعد وقتنی باشه از اادمی -

 که بر اثر سرفه به وجود اومده بود رو یی بازوم کنار زدم  و همون جور که اشک هاي رو از رودستش
 :  کردم گفتمیپاك م

در ضمن، .  ندارمگهی حوصله مقدمه هات رو ده،ی کنم کافی ات رو تحمل مافهی که قنیم هست،یالزم ن -
 . گلوم سوخت ; داغ بودییچا

 دونه و ی من رو مي تمام عادت هاارشی رفته بود کادمی که نیمثل ا.  بلند بودیلی پوزخندش خيصدا
 .  تا زود تر خنک بشهزمی ری آب سرد میی که، داخل چانهی از اون ها ایکی

 .  اتاقمي تودمی رفتم و چپرونی از آشپزخونه بعیسر
 .  نهم،ی شمنه،
 .  کذم از حرف هاش راست نبودچی اون مست بود، هشبید

 .  بذارهری تو تاثي مست روکی ي حرف هادینبا
 . دینبا
 .  رو نگاه کردمرونیدر رو آروم باز کردم و ب.  اومد که قرص نخوردمادمی د،ی که معده ام کشيری تبا

 . نبود



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 137 

 .  اومدمرونیدوتا قرصِ آرام بخش خوردم و ب.  راحت از اتاق خارج شدم و به آشپزخونه رفتمالِی خبا
 .  و فکر کردمستادمی به کمر وسط حال ادست

 .  که رفته بودارشیک
 .  خونه ندارمي توي هم که کارمن

 .  رهی هم حوصلم سر مگهی ساعتِ دمی تا نمطمئناً
 .  سرم، به نگار زنگ زدم و باهاش قرار گذاشتمي توي جرقه زدنِ فکربا

 .  بودریی تغکمی وقتِ
 .  رنگ شده ام نگاه کردمي به موهاشگاه،ی آراي نهی آيتو

 .  بلوندي با رگه هایتونیز.  رنگش شده بودمعاشقِ
 .  اومدی بهش میلی خیرنگِ شراب.  بهش زدمي نگار نگاه کردم و لبخندبه
 . ی حسابرِیی به تغگنی منی ابه
 . . . ایخدا"

  کنمی نمگِله
 ! آرومتر امتحانم کُنکمی ،یول
 . خودت قَسم خسته امبه

 "! و خالصدی رسی شد، هوا نمی دلم، گلوم تنگ مي به جاکاش
 *              *             * 

 شدن، با ی شدن روحم می کردم و باعث زخمی خودم احساس مي که روینی سنگي توجه به نگاه هایب
 بود یی تنها صدانی نه چندان محکم کف پام به زمي و ضربه هادمی کوبی منی زمياسترس پام رو به رو

 .  شکستیکه سکوت سالن انتظار مطب پزشک زنان رو م
 .  بلند شدمی رو چنگ زدم و از صندلفمی اسمم کدنی شنبا

 خون رو انی زد و جرشیقلبم رو آت. ودم رو سوزوند که واقعا تا ته وجی بهم کرد، نگاهي نگاه بدیمنش
 .  رگ هام برعکس کرديتو

 .  جوابش رو بدمیفی ضعي بندازم و با صداری بود که سرم رو زنی و سنگرهی انقدر خنگاهش
 بله؟ -

 . ارمشی که روم زوم بود، تونستم به زبون بیی نگاه هاری که اون لحظه از زي کلمه اتنها
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 .  عذابهی شد و شد ماشتری بسشی بی پوزخند منشيصدا
 . برو تو، خانم دکتر منتظرته -
 کردم قدرت رو به ی شونه ام جا به جا کردم و سعي رو، روفمی کزی آمری اون همه نگاه تحقری زی سختبه

 . پاهام ببخشم
 . می نگار به اتاق پزشک رفتهی چند قدم نه چندان محکم به همراهبا

 .  تونستم توش حس کنمی بهم کرد که ترحم رو می نگاهشم،ی آزمادنی بعد از ددکتر
  شما چند سالته؟یخانم -
 که یی رو به حرکت در آوردم و با صدامی صوتي وجودم بود، تارهاي که تويادی و با خجالت زی سختبه
 .  بچه گربه بود جوابش رو دادمزی ري به ناله هاهیشب
- 16 

 .   فوت کردرونی رو بنفسش
 ؟يازدواج کرد -

 .  من جواب دادي دفعه نگار به جانی ام خم کرده بودم، اقهی رو تا سرم
 .  نه خانم دکتر -
 . . . اوه پس -

 . وسط حرفش و جمله اش رو قطع کرددی بزنه که نگار پری حرفاومد
 .  ستی ننی کنینه دکتر، اونجور که فکر م -

 بر اتاق رو شکوند ی کفشش سکوت حاکي پاشنه هاي شدم و بعد صدازشی بلند شدنش از پشت ممتوجه
 . خودش اومدي کفشش صداي پاشنه هايو بعد قطع شدن صدا

 . رمی سونو ازت بگهی نجایدخترم، دراز بکش ا -
 لرزون به سمت اتاقک مخصوص سونو ي مبل گذاشتم و با پاهاي رنگم رو، روی مشکفی شدم و کبلند
 و دستگاه سونو ی تخت آهنکی شد و مجهز به ی م جدای از اتاق اصلدی سفشنی پارتکی که با یگراف
 .  بود، رفتمیگراف

 شکمم که ژل ي رویعیدکتر، بعد از پخش کردن ما.  و مانتو و تاپم رو باال دادمدمی تخت دراز کشيرو
 .   شکمم در گردش قرار دادي بود رووتری موس کامپهی رو که شبیمانند و خنک بود دستگاه

 .دمی آروم دکتر رو شنيصدا
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 .  نشدهلیهنوز قلبش تشک -
  تونم سقطش کنم؟ی میعنی نیا
  هنوز روح نداره؟یعنی
  شم؟ی قاتل بچه خودم نمیعنی

 کردم و از زی شکمم رو تمنکسیبا دستمال کل.  شکمم گذاشت و بعد رفتي رو، رونکسی دستمال کلدکتر
 .  تخت بلند شدميرو

 . دمی زد  نشنیشت با خودش حرف م رو که انگار دازشی نشست و زمزمه رزشی پشت مدکتر
 حرف بزنه ي دکتر نشستم و با استرس به دهنش زل زدم، منتظر بودم کلمه اي کنار نگار روبه رودوباره

 .  هوا بقاپميتا کلمه به کلمه اش رو، رو
 ،"تو" يدلم برا"

 !دیببخش
  "شما" ي برادلم

 . . . شهی متَنگ
 ، کنمی که مي پردازالیخ

 ، شهی مفراموشم
 "!ي مردم شدسهم

 نه، مگه ی رفتم ولای حرف هاش  انگار که از دندنِی دکتر زبون باز کرد، زبون باز کرد و من با شنباالخره،
  من انقدر خوش شانسم؟

 به یول.  دادصی شه تشخی رو نمی خاصزی نشده و چلی که معلومه قلب بچه هنوز تشکنطوریخب، ا -
 . دیاردار متاسفانه شما بایهر حال، خوشبختانه 

 ! ایخدا
  خودت؟شِی پارهی تا من رو بی از اون فرشته هات رو بفرستیکی ها، لمی شه مثل تو فی میچ
 ؟يری آدمِ به درد نخور رو بگکی که جونِ هی انقدر کارِ سختیعنی

  ؟يِزی که همش باعث دردسر و آبروریآدم
  کشن؟ی نفس راحت مکی که اگه بره، همه یآدم
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 به دکتر ی برداشتم و نگاهي صورتم، دست از حرف زدن با اون باال سري جلوی آبوانِی قرار گرفتنِ لبا
 . کردم

 . . .   خواستمینم
 .  خواستمی چشم هاش رو نسبتِ به خودم نمي توحقارتِ

 . رونی بلند شدم و از مطب زدم بیجی و گی سردرگمبا
 .  رمی کردم که کجا می نگاه نماصال
 .  و زجر، فرار کنمیچارگی همه بنیفرار کنم از ا خواستم فرار کنم، ی مفقط
 .  توان دارهي حدکی تا یهر آدم.  توان نداشتمگهی دچون
 .  بوددهی من هم ته کشمالِ

 .  دکتر، ذوب شد و به هوا رفتي آخرش هم با حرف هاي هاقطره
  باشه؟ری انقدر سخت و نفسگدی حماقت باکی تاوانِ یعنی

 !ایخدا
 .  هام نجات بدهيهمه رو از دستِ خودم و خراب کار. نجاتم بده. خالصم کن . تاوانم رو دادممن

 امتحانِ؟
 ؟ی بفهمي خوایچرا نم.  پس من رد شدم ;باشه

 !  رد شــــــدم، ردمــــــن
   رد شدن رو بدم؟نی تاوانِ ادی حاال هم بانکنه
 آره؟

 .  خارج شدمالی از فکر و خ،ینی بوق ماشي صدادنِی شنبا
 .  شدی تر مکی چشمم بود و نزدي تومی مستقینی چراغِ ماشنورِ

 .  کردمیکیستری هي خنده
 .  هام جواب داددعا
 .  کنهی خالصم مداره
 . . . دار

 . دی کشي به کنارنی ماشي شد و من رو از جلودهی کشی محکم توسط کسدستم
 .  بودممنگ
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   هنوزم بدبختم؟یعنی
  تموم نشده؟هنوزم

 .  که نجاتم داده بود نگاه کردمی به شخصتی عصبانبا
 .  بودنگار
  شنوم؟ی چرا من صداش رو نمیول... ی زد، ولی که داشت حرف مانگار

 نگار ي کج شدنِ صورتم به سمتِ راست و سوختنِ صورتم، صداها به گوشم روون شد و من تازه،  صدابا
 .  دادمصی اون همه همهمه تشخنیرو ب
 .  ساکت شدمدی دیوقت

 . دیش کش.و.غ.ساکت شد و من رو به آ هم خودش
 .  زدم نه نگاری می بغلش، نه من حرفيتو
 .   داشتمازی بود که اون موفع، نيزی چقای دقنی او
 . . .  بدهیلیخ"
 يهـــــــوا "دلـــــت"

  روےيروزهــــــا
 ه كهبـــــکــــن

 هـگی دےــدونـــــیم
 "چوقـــتیه"

 ". . .ــگـردهیبرنـــم
        * *              *       

 ی دونم چرا؟ ولی نمدم،ی رنگ شده ام کشي به موهای در، هول زده دستي تودی کلدنی چرخي صدابا
 .  داشتمجانیه
 سر خودم رو گرم کردم و ی شدن به آشپزخونه بود، الککی که درحال نزدارشی کي قدم هاي صدابا

 . تظاهر کردم که متوجه اومدنش نشدم
 و خی چشم هام سرم رو بلند کردم و تو نگاه ي پاهاش جلوستادنی شدن قدم هاش و بعد اکی نزدبا

دستش رو به موهام .  شعله ور شده وجودمشی ببنده آتلی نگاهش باعث شد قنديسرد.  دوختمشیخال
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 ينوازش انگشت هاش رو، رو.  انگشت سبابه و وسطش گرفتنی از اون هارو بي کرد و طره اکینزد
 .  کردمیم حس وهامم

 . نهی اشک تو چشمم بششی باعث شد نارشی کی لبری زي هام بسته شد، صداچشم
 .  شهی بار عاشق مهی آدم فقط ،ی من رو جذب خودت بکنی تونی نم،ی هم بکنيتو هرکار -
 .   به لمس دست ها و حس وجودش تنها گذاشتازی نای دنکی بعد من رو با و

 .  رفتی به پاهاش بود که بر خالف من در حرکت بودن و به سمت اتاق خواب منگاهم
  که با اون قدم ها وجود منم شکست؟دیفهم
  شد؟کهی تکهی که قلبم تدیفهم
  کرد؟غی خودش رو ازم درينجوری خواست و ای رو ممی قدي که دلم روزهادیفهم
  حفظ بشه؟می کنم تا زندگکاری چدی بامن

 ردم که نکردم؟ کی مدی باکاریچ
 .  کنهی مغی بوسه رو ازم درکی ی حتارشی کی گذشتم، ولمی حفظ زندگي از غرورم برامن

 که برام نموند و له ي غرورنیع.  رو بشکنم و نابود کنمزی خواست همه چی شده بود، دلم می زخمغرورم
 . شد
 .  رفت به پشت سرش نگاه نکردیوقت"

 . کردی اگه نگاه مکه،
  ;دی دی رو نممن

  شدهکهی تکهی قلب تهی
 . . . دی دی غرور له شده مو

 . . . دی شد که ندخوب
 ". . .  نشکستمنی از اشتری شد که بخوب

 .   زدم از درد و حالت تهوعم دوباره برگشته بودی بود، نفس نفس مدهی معده امونم رو بردرد
 .  معده ام رو باال آوردماتی رفتم و تمام محتویی بلند شدم و به سمت دستشوی عجله از صندلبا

 ه؟ی چنی بود، پس ای دادم، منفي باردارشی آزمامنکه
 گذشته اش ي هادنیدلم قهر کردن و ناز کش.  گرفتمارشی بهم خوردن در اتاق نگاهم رو از کي صدابا

 .  خواستی خواست، دلم اون لحظه هارو میرو م
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 که يشوهر.  کنمی میی به گلوم چنگ انداخت، چقدر بدبخت شدم که دارم از شوهرم محبت گدابغض
 .  کنهی مغشی اشه محبت کردن بهم و ازم درفهیوظ
 کردم و ی منیی مزخرف ماهواره رو باال پاي کانال های وار و عصبکی نشسته بودم و تونیزی تلويجلو

 . دی کشرونیارم حس کردم و بعد کنترل رو از دستم ب رو کنارشی دادم که نشستن کیپام رو تکون م
 .   تشنمهار،ی بیی چاهیبرو  -

 .  بس بود،ي خوري بس بود تو سررم،ی خودم رو بگي جلونتونستم
 .  کردم خونسرد باشم و صدام نلرزهی سعدم،ی کشرونی رو از دستش بکنترل

 .  آب هست، من خسته امخچالیتشنته تو  -
 ی و بعد بلند شدنش رو از کنارم حس کردم همونجور که، به سمت اتاقش مدمی پوزخندش رو شنيصدا

 . دمیرفت صداش رو هم شن
 . ی شد مقصر خودتی آماده بود که بود، نبود هرچیی چاگهی ساعت دمیتا ن -
 ی مزخرف نشستم تا زمان کمی ترکلمی فهی ي که بهم داده بود به تماشایماتومی توجه بهش و اولتیب

 .  بگذره
 .   بگذرونهری هوا، خدا خودش بخدمی و پردمی ترسارشی کادی فردنی بودم که با شنلمی فغرق

  شدیکاش م"
 یفقط گاه. . .  یگاه. . .  یآدم
 ردی بمازی اندازه نبه

  بلند شهبعد
  آهستهآهسته
  را بتکاندشی هاخاك
  دلش خواستاگر،

 ،ی به زندگبرگردد
 ، نخواستدلش

 "! تا ابدبخوابه
 کنم و زبونم رو به ی روبه روم؛ خواستم حرکتی عصبانارشی چشم از حدقه در اومده زل زده بودم به کبا

 . بود از ترسدهی زبونم به سقف دهنم چسبیحرکت وادار کنم ول
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  شد؟ی من چیی واسه من؟ چااری بییمگه بهت نگفتم چا -
 شدم ی کاش الل مي فرستادم که ارونیعجوالنه ب رو ی زبونم رو تو دهنم حرکت دادم و کلماتی سختبه

 .   زدمیو حرف نم
 . . .  آب هست، من خسخچالی تشنته تو م،ی ندارییگفتم که، چا -

 شد، که بابت یباورم نم.  کج شدی طرف صورتم سوخت و به طرفکی حرفم تموم نشده بود که هنوزم
 !  نوش جان کنم از شوهرمیلی سدی باينجوری ندادن ایی چاهی

 بیس.  کرد گذاشتمی سوخت و گزگز می سمت راست صورتم که مي لرزونم رو باال آوردم و رودست
 .  کردمی بهش نگاه می اشکي شد، ناباور و با چشم هانییگلوم با قورت دادن بغض و آب دهنم باال پا

 ： وار تکونش داددی صورتم گرفت و تهدي اشاره دست چپش رو، جلوانگشت
 بار کی خوام یفقط م.  بانومی آد، شمی خوشم مشتری زبون بی بي باشه که از دخترهاادتیفکر کنم  -
 ی ميدی سگم رو که تا به حال ندي اون رو،ي و به حرف هام گوش ندی کنی واسه من بلبل زبونگهید
  حله؟،ینی بی بدم م،ینیب
 از قبل خردم شتری ب بغض سرم رو تکون دادم، به سمت اتاقش رفت و همونجور که پشتش به من بودبا

 .کرد
 خونه فقط به عنوان نی اي کردم که تو، توی مي آورادی دی باه؟ی خونه چنی رفته حکمت تو اادتیانگار  -

 . ی دست منيخدمتکار و عروسک تو
 خانواده ي تا آبرونجامیمن ا. نجامی ای چي رفته بود که براادمیصبح انگار .  انداختمری بغض سرم رو، زبا

 . ارشی کي هستم تو دست هایام حفظ بشه و فقط عروسک
 . دیچی مثل ناقوص مرگ بازم تو سرم پصداش

 .  تو اتاقم باشه، با خودتم کار دارممیی چاگهی دقهیتا ده دق -
   تونه داشته باشه با من؟ی مي چه کاریعنی نکردم که فکر

 و خودمم همونجا نشستم و خاطراتم رو مرور يچا ي به سمت آشپزخونه رفتم و آب گذاشتم برای کرختبا
 . کردم

  خوادی دلم میگاه"
  هام رو تا به تا بپوشمکفش

  هنوزنمی ببتا
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 ". حواسش، به من هستیکس
 *            *            * 

 .  رو به روم، هزاران هزار احساس مختلف به قلبم هجوم آوردي تابلودنِی دبا
 !ترس

 !یی آبرویب
 !ییتنها

 .   در آخر، نفرتو
 .  بال رو به سرم آوردنی که ای از کسنفرت

 .  عشق و حالشی تنها گذاشت و خودش رفت پی که من رو با صد ها بدبختیکس
 : گفتی که ميمرد

 !   که مزه تلخ قهوه دارنیی تو روز های باهاتم، حتشهیهم -
  کجاست؟حاال
  مرد اصال مرد نبود که بود؟اون
 .  مطب باال برمي و مجبورم کرد که از پله هادی دستم رو کشنگار

 که باال آوردم، اون هم یی هاي گند کارنی تمام ايتو.  من سوختياون هم پا به پا.  نگاه کردمبهش
 .  کردکمیخودش رو شر

 .متنفر شد ; کردهی من بغض کرد، گربا
 . ر معرض سقوط قرار گرفتم کرد و دری از پله ها گیکی خودم بودم که پام به يای دني نبود و توحواسم

 . باز هم نگار. ستمی ام قرار گرفت و کمکم کرد تا بانهی سي رویدست
 .  کم نذاشتی من از دوستي برازی چچی که هيدختر

 .   چشم هام ازش تشکر کردم و به راهم ادامه دادمبا
 که با فشار دادنِ دستم و منتقل کردنِ ی رفتم، کسی که داشتم به طرف اتاق دکتر می مطب، وقتيتو

 .  مردم رها کرد باز هم نگار بودری نفسگي خوب از چشمش، من رو از شرِّ نگاه هاي هايانرژ
 ". دوستنی چقدر با ارزشه، اي که خودت هم خبر نداريدی آفری نعمتایخدا "
 .  کردمیم دکتر فکر ي رنگ و سفتِ مطب نشسته بودم و به حرف های آبي هایِ صندليرو
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 من که به عنوانِ دکترِ محافظ بچه مدرك گرفتم جرم به ي و براهی سختیلیدخترم، سقط بچه کار خ -
 .  آدیحساب م

.  تونم بچه ام  رو نگه دارمیبه خدا من نم.  رو گفتمطمیمن که شرا.  کنمیخانوم دکتر التماستون م -
 . فتهی بی اتفاقنیاصال قرار نبود همچ

 :  کرد و گفتی بهم نگاهنکشی عي از باالدکتر
 ؟ي که حماقت کرديقبول دار-

 . انداختم و آروم تکونش دادمنیی رو پاسرم
 .  فوت کردو کالفه نگاهم کردرونی رو بنفسش

 .  تونم بکنمی مکارشی چنمی ببایبعد ب.  هام تموم شهضیبمون تا مر -
تو چشم هام اشک .  بودی اون لحظه احساسم باور نکردنيتو.  زدمي آوردنِ جواب دکتر لبخندادی به با

 .  لب هام خندهيبود و رو
 .  ازش تشکر کنمي دونستم چجورینم

 .  من مردهي کردم که شانس برای مفکر
 .  جا موندهمی زندگي که نه، هنوز اثراتش تونمی بی حاال میول
 ای سرهی به همه برسه، ستیرار ن قی معلوم بود خوشبختمی کردی می که تو بچگي بازی همون صندلاز
 !ستنی باهی سرپا به احترام بقدیبا

 . دی کشيری کردم که معده ام تی مبل نشسته بودم و داشتم با نگار صحبت ميرو
 .  آخ -

 . دنی حرفش رو قطع کرد و شروع کرد به سوال پرسی با نگراننگار
 گم ی مم،ی آره؟ شمگهی دیرفت.   دوباره معده ات درد گرفت؟ مگه نگفتم برو دکتر؟ی خوبمی شميوا -

  نه؟ای دکتر یرفت
 رنگِ وسطِ حال رو  دور  زدم و ي دادم، مبلِ سرمه ای معده ام فشار مي که انگشت هام رو، رونطوریهم

 : گفتم
 . نه، نرفتم -
 .  از گوشم دور کنمی که نگار پشتِ تلفن زد، مجبور شدم تلفن رو کمیغی جبا
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 رو نی دکتر اي بردی تو نبا،ی داشتی مشکلهی زبونم الل يدی دهوی مگه نگفتم برو؟ ؟ی چیعنی -
 ؟ی کنيریشگیپ

 نگار هم باعث شده بود که کنترلم رو ي نکردنِ قرص و غر غر هادای ام در حالِ سوراخ شدن بود و پمعده
 . از دست بدم

 و نی زمي پرت کردم و نشستم رونی زمي نکردنِ قرص موردِ نظرم، سبدِ قرص ها رو، رودای از پیعصبان
 .  دادمهی تکنتیبه کاب

 . خداحافظ ;می کنم شمی رو هم قبول نمی مخالفتچیه.  دکترمی اونجا برامی شم بیمن دارم حاضر م -
 .  هم ندادی به من فرصت خداحافظی رو قطع کرد و حتیگوش

 .  مبل ولو شدمي حال و روي آب خوردم و بعد دوباره تووانی لکیشدم و  حوصله، بلند یب
 .  در مجبورم کرد بلند شمي بود چشم هام گرم شده بود که صداي اقهی دقپنج
 .  مصممِ نگار رو به رو شدمي و بازش کردم که با چهره دمی حالم رو به طرف در کشی کرخت و ببدنِ
 .  شروع کرد به غر غر کردن آوردی که کفش هاش رو در منجوریهم
 .  کهيتو هنوز حاضر نشد -

 داد که دنبالِ لباس ی در کمد ها نشون ميصدا.  خونه و به طرف اتاق خواب مشترکمون، رفتي تواومد
 مبل انداخت و من رو بلند کرد  و يلباس ها رو، رو.  اومدرونی بی بعد با مانتو و شالقهیدو دق.  گردهیم

 .  هولم دادییبه داخل دستشو
 .  گذاشتم و چند لحظه صبر کردمیی روشوي کاسه ي رو رودستم
 .  اومدمرونی بییصورتم رو شستم و از دستشو.  هم ولم نکرده بودقهی دقکی ی تهوع حتحالتِ

 . می و به همراه نگار از خونه خارج شددمی حال لباس هام رو پوشیب
 .  رو نداشتمگهی شوك دکی ي حوصله اصال
 .  کنریودت به خ خایخدا

 . گوشمری نفر محکم بزنه زکی خواد، یدلم م"
 .ستی مهم نلشیدل

 "!ی بغض لعنتنی بشکنه افقط
 ی قابل هضمری غزی کردم که چیتو دلم دعا م.  سخت و سرد مطب دکتري های زده بودم به صندلهیتک

 . از دکتر نشونم
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 ی صندليبا استرس، رو. می رفتي بلند شدم و به سمت در قهوه ای شدن دستم به ناچار از صندلدهی کشبا
 . کنار پزشک نشستم

 بزنم، که نگار زودتر از من به حرف اومد و مشکل معده ام رو بازگو کرد و من فقط شنونده ی حرفخواستم
 .  بودمحاتشیتوض

 ： نگار که تموم شد، دکتر روبه من گفتي هاحرف
 ن؟یرخانم شما سابقه معده درد دا -

  معده درد؟سابقه
 سرم ن،ی هميبرا.  بوددهی فای تالشم بی کنم ولدای راجع به معده درد تو گذشته ام پيزی کردم تا چتالش

.  مرطوبشون کردمی ترك خورده ام رو داخل دهانم بردم و کميلب ها.  تکون دادمیرو به نشونه منف
 .  نگار رو کامل کردمحاتیدهن باز کردم و توض

 ام، ممکنه بابت اون مشکالت و ی مشکالت خانوادگری هست که درگی مدتهی دکتر، من يآقا شیراست -
  معده درد ها و حالت تهوع ها؟ هوم؟نی باشه ايگذر

 .  هم حرف  زدي ام کرد و همونجورمهی وارد دفترچه بيزی چدکتر
 شی آزماهی بدم، من براتون صی تونم تشخیمن نم. دی به پزشک متخصص مراجعه کندیخانم، شما با -
 ی رو، هم براتون می متخصص داخلي پزشک هانی از بهتریکی انجام بشه، آدرس دی که باسمی نویم
 . هی اولشاتی مشکلتون، البته بعد ار انجام آزماي برادی مراجعه کنشونیشما به ا. سمینو

 ! گهی د معده درد ساده بودهی متخصص؟ شی برم پدی که باهی چه مشکلمتخصص؟مگه
 . رو چرخوندم و به حرف اومدمزبونم

 .  گهی معده درد ساده اس دهی ن؟ی بدصی تشخنی تونی که شما نمهیدکتر مگه چه مشکل -
 .  جابه جا کردشینی بي رو، رونکشی جلوش بلند کرد، عي زد و سرش رو از برگه هايلبخند

 خانم نگران یدر ثان. ستمی مشکل شما نصیخانم نکوهش، منکه به شما گفتم، من قادر به تشخ -
 .   باشهي فکر نکنم مشکل جدن،ینباش

 دکتر آروم نشدم، فقط دل شوره همراه درد و سوزش معده ام برگشتن و باعث شد از درد آخ ي حرف هابا
 شکمم يچشم هام رو، از زور درد بهم فشار دادم و دستم رو، رو. ادی برونی لب هام بنی از بیآروم

 .  از دردش کم بشهی تا کمگذاشتم
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 ：  و با گفتننمی بشي و عادرمی بگدهی کردم درد رو نادی نگران نگار، سعي صدابا
 .ستی نيزیچ -

 .  خواهرانه نگار رو کمتر کنمي هایدلواپس
 آور خوش ادی زد که ی نگار حرفمی شدی منی و همون جور که سوار ماشمی اومدرونی مطب دکتر باز
 : بودای کي و عکس العمل هاروزی دي هایالیخ

 :نگار
  راجع به رنگ موهات نگفت؟يزی چای کروزی دم،ی شمیراست -
 .  گردنم اشاره کردری زي چشمک زد و به کبودطونی بعد شو
 زمزمه ی آروميبا صدا.  کردرشی اشک تو چشمم و پوزخند گوشه لبم نشست که نگاد به لبخند، تعبشین

 ： کردم
 .  ي عادي همه زن و شوهرانی بشه؟ عی خواستی میچ -

 کردم مثل ی رو قورت دادم و سعمیشگی بودن برده بود؟ بغض، همدم همي از عادیی ما بوی زندگ؟يعاد
 تفاوت یب.  تفاوت بشم، نسبت به سر نوشتیب.  تفاوت و سرد مثل زمستونی تفاوت باشم، بی بشهیهم

ازم به به جمله ی توجه، به نیب. زهی به پام برای خواست کی که دلم میی تفاوت به حس هایب. میبه زندگ
 ي نشستم و باز هم خونسرد، فقط با ناخن هام بازنی توجه به همه آدم ها، کنار نگار تو ماشیب. کوتاه
 .کردم

 خاك ذره ری تا اون لحظه که دلت تو زیحت. ی کنی آرزوهات رو تو دلت حبس میبخدا درد داره، وقت"
 " شهیذره، به تاراج برده م

 .  شدمادهی رو باز کردم و ازش پی کرخت و گرفته، درِ تاکسی بدنبا
 .  کردی متمی افتاده بود و دردِ معده ام هم هنوز اذفشارم

 بازوم رو گرفت و بهم کمک ریبعد به طرف من اومد و ز.  رو حساب کردی شد و پولِ تاکسادهی هم پنگار
 .  جدا کرده بود باال برمابونیز خ آپارتمان رو ای که البيکرد تا از چند پله ا

 کردم با ی می داده بودم و سعهی آسانسور تکي شهی سرم رو به شم،ی آسانسور بودي که توی طول مدتدر
 که از لحظه برگشتنمون ی شد، معده دردم و حالت تهوعی که پخش میگوش سپردن به آهنگ آروم

 .  ازش کم نشده بود رو فراموش کنمي ذره ایحت
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 در آوردم و فمی رو از داخل کدیکل.  شدنِ دستم، چشم هام رو باز کردم و از آسانسور خارج شدمدهی کشبا
 . به نگار دادم

 .   باز شدنِ در، کفش هام رو  از پام در آوردم و داخل رفتمکِی تي صدابا
 .  قابلِ تحمل تر بشهری غتمی هوا هم باعث شده بود وضعيگرما
.  کولر زدم و روشنش کردمي هادی کلي انگشت هام رو، رودم،ی کشیم که شالم رو از سرم نجوریهم

 .اواخر اسفند بود و هوا مزخرف گرم شده بود
 خورد دراز ی اونجا مقای که بادِ کولر دقی مبلي از اتاق پرت کردم و روي و مانتوم رو هم گوشه اشال
 : کرد ی رو تکرار می که سوالدمی شنی نگار رو از آشپزخونه ميصدا. دمیکش
  فلفلت کجاست؟نی امیشم-
 .   گازهي باالنتِیکاب-
  دوست داره؟ارشی خوام سوپ رشته درست کنم، کیم -

 تکون و دادم و ی بودم، سرم رو به آرومدشی رأس دری بود و من در تستادهی دم درِ آشپزخونه اچون
 . موافقتم رو اعالم کردم

 . دمی صحبت کردنِ نگار رو با تلفن شني بودم که صدادهی بود که دراز کشی ساعتمی به نکینزد
 .   و بگهادی منتظر شدم تا خودش بنی همي گفت، برای می شدم چی متوجه نمقایدق

 .  قدم هاش نشون از تموم شدنِ تلفنش بوديصدا
 .  رو کنارش گذاشتمی سی مبل رو به روم نشست و تلفنِ بيرو
 .  برمتی مامیخودم م.  وقت گرفتم6دا ساعت  پس فريزنگ زدم به متخصص و برات برا -

 .  خاك گرفته امیِ صوتي تار هاي بشه برایی فرستادم تا دوانیی دهانم رو پاآب
 ؟ي آوردری متخصص رو گياز کجا شماره  -
 .  متخصص خوب رو بهم بدهکی ي بهش گفتم شماره رون،ی بی رفتی از اتاق دکتر میتو که داشت -

 بازشون کردم و نگار دم،ی که شنی خش خشي با صدای تکون دادم و دوباره چشم هام رو بستم وليسر
 .   که در حال حاضر شدن بوددمیرو د

 :  دستش گرفت و گفتي طرفم اومد و دستم رو توبه
 باشه ي باشه قرص هات رو هم بخورادتی شی خوردیوقت. قربونت برم، برات سوپ بار گذاشتم -

 زم؟یعز
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 : هاش رو فشردم و گفتم دست
 . يدی زحمت کشیلیدستت درد نکنه نگار امروز خ. چشم -
 .  گفت و از خونه خارج شدي " کنمیخواهش م "

 . ها کم آورده بودم و خودم رو باخته بودمی سختنی اگر نگار رو نداشتم، حتما تا االن  در برابر امن
 

 .  و تو هوا بقاپمشادی برونی لب هاش بنی از بي رو به دهن دکتر دوختم و منتظر شدم تا کلمه انگاهم
 که ی و مشکالتنی که خودتون گفتی عالئمنی با ان،ی هستیخانم شما مشکوك به معده درد عصب -

 که سمی نوی مشاتی آزماي سرکی شما يالبته من برا.  شهی ملی تبدنیقی شکم به نیازش حرف زد
 .   نمونهی باقی شکچی انجام بشه تا هدیحتما با

  ناراحت؟ای دونستم خوشحال باشم ی زد، واقعا نمی که دکتر میی حرف هابا
 شدن و ی عصبی با کمی که حتی مشکلي و ناراحت براستی ني مشکلم جدنکهی اي براخوشحال

 .   بکشونتممارستانیاسترس ممکنه تا ب
 .  فرستادمرونی لب هام بنیه هارو از ب باز کردم و عجوالنه کلمدهن

 دکتر قابل درمان هست؟ -
 اش ینی بي روی رو کمنکشی چونه اش رو خاروند و با انگشت شصتش کنار لبش رو پاك کرد و عریز

 :جابه جا کرد، بعد گفت
 ی قابل درمانری غزی شما چيماری ها کشف شده، بيماری راه درمان اکثر ببایخانم نکوهش، امروزه تقر -
 .  دی کنتی گم رو رعای که می تمام دستوراتدی فقط باست،ین

 کردم رو ی متی رعادی رو که بای نوشت تمام دستوراتی ميزی بود و چي که سرش تو برگه اهمونجور
 .گفت

 داشته باشه، ي ممکنه براتون عواقب بدیی زناشوي شدن و استرس براتون سمه، تنش و دعواهایعصب -
 ي سرد، آماده، غذاهايغذاها. نی کني درمان دوری از دعوا ها و تنش ها طنی تونی که مییپس تا جا
 ممنوع دای اکه تازي هاوهیمصرف م. نی استفاده نکننی تونی که میی تا جاي شده و کارخونه ايبسته بند

 وجه آلوچه لواشک چیمصرف هله هوله به ه. نی کنهیفقط کنسروش که اونم بهتره خودتون تو خونه ته
 . . .  لی قبنی از ايزیپفک هر چ

   اونم مضره؟ای دارم ؟ی شدم، حق هوا خوردن چی داد من متعجب تر ازقبل می که ادامه مي هرکلمه ابا
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 .   رو داخل دهانم بردمنمیری به وجود آورده، لب زارشی من رو کي تنش هاشتری مدت بنی اومد که اادمی
 . و بازم سوال کردم دهانم رو قورت دادم آب
  شه؟ی می نشه چتی ها رعانیدکتر اگه ا -

 .  تو چشم هام دوختشیی کائوچونکی هاش گرد شده اش رو از پشت عچشم
 .  نی شی مي بسترمارستانی نشن شما صد در صد بتی موارد رعانی ان؟ی شدریخانم شما از جونتون س -

  من؟ی زندگي از تنش های دونی تو چه مدکتر
   مختلفه؟ي شدن هانیی تنش ها و باال پاری درگمی که من لحظه به لحظه زندگی دونی مچه
   شه؟ی می نکنم چتیرعا
   کشم؟ی مدرد
  باشم؟دهی مونده که من نکشيدرد
  مونده که رو تن من نخورده باشه؟یزخم
   دکتر؟ی ترسونی می رو از چمن

 شدم و باز هم، دهی کشرونی ام بختهیار درهم ر شدن بازوم توسط نگار از افکدهی تشکر و بعد کشي صدابا
 .دی سفي کردن اون راه رویط
 .  کردمی بودن نگاه مدی که همه در تدارك عی به مردمنی پنجره ماشاز

 تو دلم مونده ی کردم؟ اصال شوقی تو خودم حس نمدی عي برای شور و شوقشهی چرا من برعکس همپس
   استفاده اش کنم؟دی عيکه بخوام برا

 نی ماشدنیبا د. می شدادهی پنی رو حساب کرد و باهم از ماشهی آپارتمان، نگار کراي جلونی توقف ماشبا
 . دی کشری صورتم از نفرت جمع شد و معده ام از درد تنگ،ی در پارکي جلوارشیک

 *            *             * 
.  قابلِ تحمل بودری کرد و غی دلم درد مریکمر و ز.  کردمی بودم  و ناله مدهی تختم خوابي شکم روبه
 واقعا طاقت ی بود، ولیعی دونم که طبیم.  که بچه رو سقط کردم درد هام شروع شده بودی  از وقتقایدق

 . ی لعنتيفرسا شده بودن درد ها
 .  رفتی داد و قربون صدقه ام می کمرم رو ماساژ مفشی ظري با دست هانگار

 .  زدی و وسط خونه دارم مدی فهمی مدت اگر نگار رو نداشتم قطعا مامان منی اتو
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 ی خونه خدا رو شکر کردم، چون واقعا اگر خونه بود نمي بار از حضور نداشتنِ مامان تونی اوليبرا
 .  کردم تا نفهمهی رفتار مدیدونستم چطور با

 .  را رو بفهمه تونه کل ماجی با زل زدن به چشم هام می کردم هر کسی ماحساس
 روز آرزوش کی که يبچه ا.  بود رو از دست دادمارشی که از وجود من و کي تونه بفهمه که بچه ایم

 بچه باعث نیهم.  کردانتی صورتِ مادرش بهش خي که پدرش، جلويبچه ا. ينجوری نه ایرو داشتم ول
 .  متنفر بشمارشیشد از ک

 ! کردی ميعشقِ من لوند بغلِ ي که توي هم از اون دخترارش،ی از کهم
  بودم؟بای که تمام صورتش عمل بود و من بدونِ عمل زي کم داشتم از دختری چمن

 :  دادم و گفتمی متورم شده بود، تکونادی زي هاهی رو که بر اثر گرمی صوتي زحمت، تار هابا
 ؟ي بدفمی کي شه قرص هام رو از توینگار جان، م-
 .  حرف هاستنی تر از امی حالم وخدمی گرفته و خش دارم، فهمي صدادنِی شنبا
 آزاد ي صورتم، ذهنم رو از هر فکرِ آزاردهنده اي آب به همراه قرص هام جلووانی لکی قرار گرفتنِ با

 . کردم و قرص ها رو از نگار گرفتم
 يرستادم و دوباره رو از غذام فی خالي زبانم گذاشتم و با چند جرئه آب به معده ي تلخ رو، روي هاقرص

 .  چشم هام گذاشتمي و دست هام رو رودمیتخت دراز کش
 .  و بسته شدن در، متوجه شدم که نگار چراغ رو خاموش کرده و از اتاق خارج شدهکی تي صدادنِی شنبا

 .  شده بود زل زدمکی چشم هام برداشتم و به سقف که حاال با خاموش شدنِ چراغ تاري رو از رودستم
 ! ایخدا
  تاوان بدم؟دی باينجوری در حق بنده هات کردم که ای چه گناهمن
  ؟یچه گناه"

 *            *             * 
 . شدمدهی گذشته به زمان حال کشالی نگار که جلوم قرار گرفت از فکر و خدست

 رو نیا.  شهی ازم نمی دونستم که استقبال خوبی رو منی ای االن در انتظارمه، ولی دونستم چینم
 بذارم و اون زودتر از من به خونه برسه رونی بهم ثابت کرده بود، که هروقت من پام رو از خونه بارشیک

نگار رو، به خونه اش   بودم کهي علت دنبال بهونه انیبه هم. ستی شه، اصال جالب نی که ازم میاستقبال
 .   شدن من نباشهریبفرستم تا شاهد تحق
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 !  دست به سر کردن نگاري کنم برادای پي و فکر کردم تا بهونه ادمیم کش رو به داخل دهننمیری زلب
 ：  آد زمزمه کردمی در می که انگار از ته چاهیی تونستم چنگ زدم و با صدای که مي بهونه انی اولبه
 .  آدی االن از سرکار مثمی برو خونه، مگهی د،يدی نگار جان، زحمت کشیمرس -

 .  زد به بازومآروم
 . فعال خودم و خودت رو عشق است.  شهی پررو م،ی آبجالی خیب -
 .  پر از خواهش، اسمش رو صدا زدمی که با لحنرونی رو از دستم بکشه بدی خواست دسته کلو
 . ی کنم، برو خونه ات آجینه، نگار خواهش م -
هم درد  و مرادی خوام بی چرا نمدی ظاهرا فهمد،ی دستش رو عقب کشدی اشک رو که تو چشم هام دنم

 ! که مرهم زخم هام بودهشهیهام باشه مثل هم
 زمزمه دیچی پیهمونجور که دست هاش رو دور تنم م.  روش زدي رو به گونه ام چسبوند و بوسه البش

 .دیچیآرومش هم تو گوشم پ
 . ی خواد خودت رو ناراحت کنی نممم،یاشکال نداره شم -
 من هم لب شیبا زمزمه خداحافظ.  گونه ام حس کردمي اتمام حرفش باز هم رطوبت لب هاش رو، روبا

 رفتم و رو رونی از آسانسور بزونی نا ميبا قدم ها.  گونه اش فشار دادم و به خدا سپردمشيهام رو، رو
 .   و رفتم داخلکردم  هول بازکی قفل چرخوندم و در، رو با ي رو تودیکل. ستادمی در آپارتمان ايبه رو
 درحال گزارش ادی زجانی گزارشگر فوتبال بود که با هي خونه حکم فرما بود، صداي که تویی صداتنها

 .  فوتبال بودي بازکیکردن 
 . رمی بگشی اتاق خواب رو، پری کنم مسجادی تونم ای که میی صدانی کردم با کم تری میسع
 يو برا بست و خودم رخی رگ هام ي چشم هاش خون تودنی به سمتم و دارشی سر کدنی با چرخاما
   دکتر تو گوشم زنگي آماده کردم، در همون حال حرف های اساسي دعواکی

  خورد
 . داشته باشهي تونه عواقب بدی میی زناشويتنش، اضطراب و دعوا ها-

 . فرستادمرونیاز دهنم ب "سالم" به هی شبيزی دهنم رو قورت دادم و چآب
 که شدم يری زد که باعث شد از زور تحقی حرفی آرومي رو در جواب حرفم تکون داد و با صداسرش

 .  رو به سمت دهنم حس کنمیعی ببنده و هجوم ماخیخون تو رگ هام 
 . کننی مي.گ.ز.ر. شوهر دارم هي دونستم زن هاینم -
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 .  گرم به دهنم مانع از جواب دادنم شدعی و جوابش رو بدم، چون هجوم اون ماستمی اونجا بانتونستم
 دهنم گرفتم و يدستم رو جلو. ییدر رها کردم و پا تند کردم به سمت دستشو رو همون جا کنار فمیک

 یی دمپادنی و قبل پوشدمی کشنیی رو به سمت پایی دستشوی آهنرهی دست گدمگیی رو دوریطول مس
 دهنم ز گرم و قرمز اعی دهنم برداشتم و اون ماي انداختم و دستم رو از جلوییخودم رو داخل دستشو

 .  خارج شد
 لخته يدستم رو، رو.  شده بودفی قرمز و کث،ییروشو.  کردمی که باال آوردم نگاه میتعجب به خون با

 .  و با وحشت بهش نگاه کردمدمیخون کش
 .  شدن حال بدم بودی خون موجب تشدي رفت و بوی مجی گسرم

 ي خون روي خورد، مجبورم کرد نگاهم رو از لخته های میی که به در دستشوي مکرري هاضربه
 .  و در رو باز کنمرمی بگیی روشودی سفکیسرام

 وزنم رو دنیپاهام، قدرت کش. دمی کشرونی تن خسته ام رو به بارش،ی مبهوت کي چشم هامقابل
 خودم حس ي رو، روارشی کنینگاه سنگ. دمی که بود خودم رو تا اتاق کشی به هر جون کندنیول. نداشتن

 !  عذابههی خاصش و االن، فقط برام ما دل دادم به برقي که روزینگاه.  کردمیم
 .  انداختمي و گوشه ادمی تخت انداختم و شال رو از سرم کشي خسته ام رو، روتن

 ی ببرم، ولنی مزه خون رو از بقی عمي کردم با نفس های هم گذاشتم و سعي رو، رونمی سنگي هاپلک
 شدن وحشت زده پلک ی آوردن و باعث می قرمز به سمتم هجوم ميبا بستن پلک هام، اون لخته ها

 . هام رو از هم باز کنم
 با هر دم و بازدم اون ی قرمز رنگ رو، ولي تا فراموش کنم اون لخته هادمی کشی مقی عمي هانفس

 و دهی و پشت گردنم چسبیشونیعرق کرده بودم، موهام به پ.  اومدنی تو چشم مشتری قرمز بيلخته ها
 و یسوم، ی دکمه رو باز کردم، دومنی مانتوم و اوليردم به سمت دکمه ها کرد، دست بیکالفه ترم م

با حرص از .  کردی میی روشنم خودنماي مانتوي که روینگاهم خشک شد رو لکه خون بزرگ. یچهارم
 . تنم درش آوردم و مچاله شده گوشه اتاق انداختمش

 خون نیرم کمتر به سمت علت ا سقف دقت کنم تا فکي کردم روی و سعدمی تخت دراز کشي رودوباره
 ! باال آوردن بره

 .  شدمدهی کشرونی ام بختهی بهم خوردن در از افکار بهم ري صدابا
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 جز من و اون که شده فرشته ی ولنم،ی اتاق ببنی رو االن تو اارشی جز کی خواست، کسی دلم میلیخ
 !   تو اون خونه نبودیعذاب من کس

 نی لختم، اي بازوي با قرار گرفتن دستش روی ولرون،ی هام رو باز نکردم که فکر کنه خوابم و بره بچشم
 .  فرستادممی نشدني رو که امشب راحتم از دستش رو به گورستون خواسته هاالیخ

 ی که فکر می خواست داد بزنم و بکوبم تو دهنی دلم مم؟ی بچه دار شدی گفت بای بار بود که منیچندم
 که مادرم بود، فیح.  شهی خودم بهتر می نامرد، زندگيای دننی گناه به ای انسان بهید من با آوردن کر
 .  که مادرم بود و احترامش واجبفیح

 سوزش ي بود براي مامان هم اعصاب و هم معده ام که منتظر بهونه اي بود و با حرف هافی ضعاعصابم
 . و درد وحشتناك

 ازدواج کردم ی که از وقتی دونی من؟ چه می از زندگی دونی خواست داد بزنم، مامان تو چه می مدلم
 و بدون ي اجباري رابطه هانی که از اي و اجبار بوده؟ بچه اازی همه از سر نمی که داشتییتمام رابطه ها

 هیمه که بخوام  معلوم خودندهی و آی خواست داشته باشه؟ من زندگی مي اندهی چه آادیعشق به وجود ب
   رو بکنم؟نکاری ادی دونم چرا بای هدف خلقت خودم رو نمی من وقتارم؟ی جهان بنی گناه رو به ایانسان ب

 .  با حرف ماماندی کشری کرد و معده ام تری رو درگفمی مامان باز هم اومد و اعصاب و معده ضعيصدا
 .  شهی خوب متونی تو زندگادی هم مرده، مردا عاشق بچه ان، بچه که بایدخترم باالخره ک -

   شن؟ی بار عاشق مهی گفته آدم ها فقط ارشی بهت گفتم که کمامان،
   عاشق شده؟ارشی که کگفتم

  رو بغل کنه که مادرش عشقش باشه؟ي دوست داره بچه اي که هر مردی دونیم
   عاشق بچه بشه؟اون

   دونه؟ی مشی زندگشی که مادرش رو مخل آساي بچه اعاشق
 حرفو بزنم نی من مهم بود که اي برانی فقط استاده؟ی جلوم ای زدم، مهم نبود که چه کسی عصبپوزخند

 .  شمی خالیو حداقل کم
 ي مونم؟ شماها کاری مارشی که من با کی کنی منی من رو؟ تضمندهی آی کنی منیمامان تو تضم -

مامان .  کرد که طعم محبت رو بچشميهمون نگاه کار.  نگاه شدمهی که من دل بسته نیبامن کرد
 بهم، د که محبت کریهمون آدم.  کردي کرد، با روحم بدتر از اون، با آبروم بازيهمون آدم با جسمم باز

 نی حاظر شدن،ی کرديهمتون با من باز. ارشی که دل دادم بهش دلم رو شکوند، تو، بابا، کیهمون نگاه
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 خوابن یه ها م. ش. ح. ا.  که فیی تو اون تخت هانی حاظر شدن،ی کنی حفظ آبروتون من رو قربانيبرا
 شوهرم به چشم کلفت ه کی من؟ی گی مي داریمامان چ.  منم بخوابمی قانونی شدن پزشکنهی معايبرا

 کنه یبول م قارشی شه؟ کی می اون بچه چندهی کنه بچه دار شم؟ آی ارضاش نگاهم ملهیخونه و وس
 ندهی هاش؟ اصال مگه من آی خوش گذروني دونه برای و عروسک ملهی که وسی رو از وجود منيبچه ا

   دارم؟ارشی کنار کيا
 ی داشت خفه ام مرون،ی دلم تلنبار شده بود همه زده بود بي که رویی هق، نذاشت ادامه بدم، درد هاهق

 .  شده بودی شده بود و همه اش رو سر مامان خالزیکرد، سر ر
 و ای بودم، خسته شده بودم، زانو زدم، مقابل دندهیبر.  و مقاوم بودن رو نداشتنستادنی توان ازانوهام

 ،ي رو سره من آوار کردی داشتای تو دنی بس بود هر چقدر بدبخت،ی من لعنتيبسه ود برا.  زانو زدمیزندگ
 .  کشمی نمگهیبسته د

 ، خوادیدلم خواب م"
 . شهی و تا ابد بسته مي دی هم قرار مي که، چشم هات رو، رویی اون خواب هااز

  ي که روزیی هاچشم
 "! بوداشیدن

 اشکس، به نگاه تارش چشم دوختم، يمامان بود، با چشم ها.  شونه ام حس کردمي رو، روی کسدست
 فرستاد و قلبم رونی لرزونش رو از هم باز کرد و کلمات رو بي لب هادی خودش دينگاه لرزونم رو که رو

 . زدشیرو آت
 خواستم یبه خدا قسم، به جون خودت نم.  قربونت برمی الهيدی کشی دونم چی دونم دخترم، میم -

 .  باهمی کنه به زندگبندتونی بچه پادی شاگمی رو هوا نباشه، متی خوام زندگیناراحتت کنم، من فقط م
   لجن؟ی زندگنی بشم به ابندی که پاارمی بای دننی گناه رو به ای موجود بهی حرف، من نی گرفتم با اشیآت

 . زدی جهنم حرف منی اي بقاي رحم از اون موجود برای مادرم انقدر بی شد وقتکهی تکهی تدلم
 که اسم ی جهنم؟ جهنمهی حفظ ي براارمی بای گناه رو به دنی بودم که  بچه بی من، انقدر آدم بدبختیعنی

 .  روش گذاشته شدهیزندگ
 لرزون از يبا پاها.  نشهی حرمت شکننی از اشتری تا بدمی کشقی به مامان نگاه کردم، نفس عمیعصب

 کرد، مانتو و شالم رو برداشتم و از ی توجه به سواالت مامان که داشت کالفه ام می بلند شدم، بنیزم
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 هام ینم دق و دل نزد تا دارونی تا حرمت مادر بودنش رو نشکنمگ اومدم برونی اومدم برون،یخونه زدم ب
 .   نکنمیرو سرش خال

 رفتم تا اون کلمه ی نداشتم فقط راه میمقصد مشخص.  رفتمی توجه به آدم ها، زمان، مکان راه میب
 از مغز یی بودن به مغزم و قصد جدادهی انگار با چسب چسبی از ذهنم جدا بشن، ولی عذاب آور کميها

 .  شده ام رو نداشتنیمتالش
 ی رو می کودکي رفتم، دلم گم شدن تو آلبوم عکس های نداشت، فقط راه متیم اهم و مکان برازمان

 !  خندمی اما االن با غم مدم،ی خندی که بدون غم مییخواست، روزها
 پالتوم مشت شد و بیدستم تو ج.  شدغی و ازت دری که نخواستیی هازی ام، چه چچارهی دل من، دل بآخ

 و به حلقه ساده تو بمی از جدمی کشرونینوك انگشت هام پشت حلقه تو دستم رو لمس کرد، دستم رو ب
 هی که هدینی از وجودم، درست از همون ولنتای جزئي حلقه شدنی وقته که ایلیخ. دستم نگاه کردم

 ی نمرونی چوقت از دستم بی چون قسم خوردم هومدهیاز همون روز از انگشت دست چپم در ن. گرفتمش
 رو کاوش کرد، نبود ارشی تنگ شده ذهنم دست حلقه کي و با چشم هاستادمی اابونی وسط خ،یول. آد

 دم،ی آد رو ندینم رونی گرفتم براش و قول داد از انگشتش بهی که هديحلقه ا. حلقه تو دستش نبود
 اشک تو چشم هام جمع شده بود، سرم ه،ی اون حلقه ساده رو انگشت دست چپش خالي وقته که جایلیخ

 خت،ی صورتم ري که روی خنکي با قطره هایول.  گونه هاميرو باال گرفتم، تا اشک هام روون نشه رو
 .ختنی ری من اشک میت بدبخ،يبرا.  کردنی مهیانگار ابر هاهم به حال من گر.  شدسیصورتم خ

 بغض ری شدن زسی خستی نفی کردم، ح نشن نگاهسی بارون خری که در تکاپو بودن تا زی مردمبه
 آسمون رو از دست دادن؟

 .   بغضنی از دست دادن افهیح. ختنی به حال من اشک رابرهاهم
 خودم رو ي کنه من چرا جلوی مهی آسمون به حالم گریوقت.  راهم ادامه دادم، اجازه بارش صادر شدبه
   گرفتم؟یم

 .  کننی میی تنم خود نماي که روییم ها زخي کردم برای مهی رفتم و با آسمون گری مراه
   توام دلت به حالم سوخته؟ایخدا

   کنه به حالم؟هی گرينجوری آسمونت اي که اجازه دادسوخته
 دل خودت هم به حالم سوخته چرا یخسته شدم، وقت. ای و راحتم کن خداری بگر،ی سوخته جونم رو بگاگه

   کشم؟یمن هنوز نفس م
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 !  نفس رو و راحتم کننی اریبگ
 .  کنمی نمیتی خودت قسم شکابه

 ! ی که اسمش شده زندگی جهنمنی از اا،ی خدای زندگنی از اتمیشکا
 . بارونری شدم زسی زدم و خقدم

 .  هق هق آسمونری شدم زسی و خختمی راشک
 . خواستم قدم بزنمی بازم می ولس،ی خسته شدن و تمام لباس هام خپاهام

 . . .  دلم رو بشورهي روي خواستم انقدر راه برم که بارون تمام دردهایم
 ! تن و جسمم بودي که روییدردها

 ينگاهم رو.  کردمی شهر شلوغ بودن توجه منی اي هاابونی که در رفت و آمد تو خی مردمبه
آسمون در  امون ی بي اشک هاری بشن زسی داشتن تا کمتر خی که قدم هاشون رو بلند بر مییرهگذرها

 ! گردش بود
 .  شددهی کشدیی دوی داشت مبای که چادر مادرش رو گرفته و دنبالش تقري به پسر بچه انگاهم

   چند سالش بود؟یعنی
 نی اری شد زی مسی  بود که بچه اش خالهی خیمادرش چرا انقدر ب.   سالش باشه4 ای 3 خورد ی مبهش

 . رحمیبارون ب
   بغلش نکرده بود؟چرا

 برخورد کرده بود و ابوناین اون بچه هول زده خودم رو بهش رسوندم، صورتش به سنگ فرش خ افتادبا
 .  شده بود، دلم به درد اومدی چونه اش زخمریز

 نی ای توجهی نگاه کردم، دلم آشوب شد از بسشی خي زانو زدم، بلندش کردم و به لباس هاجلوش
 توجه به یب.  بغلش کنه ببوستشنکهی اي کرد به جای و دعواش مستادهی که باالسر بچه اش ايمادر

 ی که به خاطر سرما مییبا صدا.  صورتش رو پاك کردمي روون شده رويمادر و غرغر هاش، اشک ها
 . روبه روم رو خون نکنهي مادرش دل بچه کوچولوی توجهی بنی کردم نازش رو بکشم تا ای سعدیلرز
  ؟يکوچولو حواست کجا بود؟ چرا افتاد -
 بزنه که مادرش ی خورد و خواست حرفی کوچولوش تکونيلب ها.  هق مظلومانه اش دلم رو سوزوندقه

 .  سمت خودشدشیدستش رو گرفت و کش
 . مادر رو به رومي رو به روستادمی و صاف ادمی لرزونم رو به سمت باال کشيزانوها



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 160 

 . ي خانم لطف کردیمرس -
 پشتش رو بهم دیز کردن دهنم رو بده،  دست بچه رو کش فرصت بای حتنکهی حرف رو زد و قبل از انیا

 اون فرشته کوچولورو نداشت اقتی لرون،ی تونستم بچه رو از دستش بکشم بی کاش ميا. کرد و رفت
 ! اون مادر

 چشم هام،  سرم رو برگردوندم و به ي و پنهان شدنشون از جلوابونی خکی مادر و بچه، تو دنیچی پبا
 . راهم ادامه دادم

   بودم؟ابونی شب بود و من هنوز تو خ11:30.  نگاه کردممی گوشي ساعت روبه
 .  کردم زودتر به خونه برسمی لرزونم سرعت دادم و سعي قدم هابه
 از اتاق ی بود و فقط نور کمکی قفل در چرخوندم و در رو باز کردم و رفتم داخل، خونه تاري رو تودیکل

همون جور که .  شدمی منی شدن زمسی ها متوجه خکیسرام ي اومد، با راه رفتنم رویمشترکمون م
آشپزخونه   رو گرفتم جلوم و به کمک اون به سمتمی گوشنی رفتم، نور کم صفحه اسکریکورمال راه م

 . راهم رو کج کردم
فقط تاپم تنم بود، . یی و لباس هام رو از تنم در آوردم و چپوندمش داخل لباسشوستادمی ایی لباسشويجلو

 .  کوفته بخوام بخوابمیگرفتم برم حموم تا با بدن میتصم
بعد .  اتاق خواب ها بود رفتمي کردم و به سمت حموم که آخر راهرودای راهم رو پ،ی کمک نور کم گوشبا

 .  و کورمال به سمت اتاق خوابمون رفتمدمیچی حوله رو دورم پي اقهیاز  دوش ده دق
خسته . دمی دراز کشارشی فاصله کنار کی مطلق اتاق خواب، با کلیکی لباس هام تو تاردنی از پوشبعد

 و به ارشی عادت کرده بودم، برگشتم سمت کیکی به تارگهی  اومد، دی خواب به چشم هام نمیبودم، ول
 مورد عالقه که ي شد مردی محو ازش معلوم بود، چهی اتاق فقط سایکیتو تار.  صورتش نگاه کردمهیسا

 .  شده بود؟ بازم گذشته، بازم مرور و پرت شدن به گذشتهزیدر نظرم نفرت انگام بود االن انقدر 
 *        *                    * 

 کرد آروم باشه ی می که سعي در جواب داد و هواریچیه.  نگار بودی هام دنبال کننده حرکات عصبچشم
 .  گفتمی نره نمرونیتا صداش ب

 ی خانواده ام به خطر مي تونستم بکنم؟ من اگه ازدواج کنم آبروی مکاری من چی دونستم حق داره، ولیم
 !  افتاد

   خواستم ازدواج کنم؟ی بچه سقط کرده بودم، چطور مهی که یمن
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   تونستم ازدواج کنم؟ی بچه بوده چطور مهی تو شکمم ی بود، ولدی که شناسنامه ام سفیمن
 . صورتم کنار زدم و صورتم رو به سمت نگار برگردوندمي رو از جلوموهام

 پدر مادرمم ي آبروچ،ی خودم که هي آبرودی قدی ره تو سرت؟ من اگه ازدواج کنم باینگار چرا حرف نم -
 . بزنم

 و عشق و حالت رو يدی خوابی مارشی راحت با کیلیاون موقع که خ"： زدی جمله موج مهی نگاهش تو
 " ؟ي نکردنجاروی فکر ا،ي کردیم

 .  نگار نداشتمي هم برای سوال رو از خودم داشتم، جوابنی خودمم ایوقت
 . رونی رو کالفه فوت کرد بنفسش

 طنتی ذارن شیاسمش رو م.  دنی انجام می که فکرش رو بکني من، االن دختر ها هر کارزیعز -
 .  کننی ازدواج ماهاشونیساده، آخرشم با مرد رو

    زد؟ی حرف رو منی دونست و ای هستن، می دونست چقدر خانواده من مذهبی گرفت، نگار که مبغضم
 .  رو پشت گوشم فرستادم و بغضم رو همراه آب دهنم قورت دادمموهام

 خانواده کی من تو ی ولاهاشون،ی خودشون مهمه، نه خانواده اشون، نه اون مرد روياون دخترا نه برا -
 ازدواج ی و مذهبی خانواده سنتهی با دی بخوام ازدواج هم بکنم باصد در صد اگر.  امی و سنتیکامال مذهب

   کنن؟ ها؟ کدومشون؟یکدومشون قبول م. کنم
 خودم ي من خودم با دست ها،یچیه.  ندارمي اندهی آچی دونستم که هی به گلوم چنگ انداخت، مبغض

   جز مرگ داشتم آخه؟يمن چاره ا.  ام رو خاك کردمندهیآ
 .  نعمت بزرگش رونی ده ای که خدا زودتر نمهادی هم برام زمرگ
 . کشی تن کوچنی شد دور تنم و من محصور شدم بدهیچی نگار پدست

 .  همراهم بودنشهی که همیی بازوهانی هق کردم بهق
 .  دلم مونده بودي که رویی کنم دردهای شدم، خالی هق زدم که خالانقدر
 .  آروم تر از قبل بشمی و باعث شد کمدی نگار به گوشم رسيصدا

 که حرفش رو ی مذهبي کدوم از همون خانواده هاهیبا . ی کردن ازدواج کنمی با ترمی تونی تو مم،یشم -
 آن ی ها که می پسر حاجنی از همیکیبه . می کردم شمقیمن راجع بهش تحق.  فهمنیاونا که نم. يزد

 .  متوجه بشن بخوانستنی ننکارهی جواب مثبت بده، اونا که اتیخواستگار
 .  نم دارميشش جدام کرد و زل زد به چشم ها.و.غ. آاز
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  خواد بفهمه آخه؟ی از کجا می پسر حاجهی ،ی مذهبی گی مي خودت دارنیهوم؟ بب -
 .  نگار، تو گوشم زنگ خورد و وادارم کرد به فکر کردني هاحرف

 .  دادم که بفهمهی درصد احتمال مهی
 . دی شد و دور سرم چرخدهی سرم کوبي با تمام توانش روایدن
 .  موضوع از پا درم م آوردنی فکر کردن به ایحت
 . کنمدای کردم صدام رو از اعاق وجودم پیسع
 . . .  اگه بفهمه. . .   که بفهمه؟ اگهي دینگار، تو احتمال نم -
 .  بخورمنی فکر کردن بهش باعث شد با زانو به زمیحت

 .ارمیه زبون ب رو بمی زندگتی واقعنتونستم
 .  صورتم فرود اومدني رحمانه روی از حجم بغض درد گرفت و اشک هام بگلوم
 .  موهامي لرزونم، چنگ شد ال به الي هادست
 لجنزار، نی تو اشتری زدم و با هربار دست و پا زدن، بی دست و پا می من تو چه باتالقد،ی فهمی نمنگار

 . شمیغرق م
 . گناه گرفته بودي بومیزندگ

 .  داشتمی پاکي که ادعایمن
 .  رکعت نماز قضا ندارمکی که یمن

 .  نشستنی زمي و کنارم رودی نگار، مقابلم لرزيزانوها
 . ختمیشش پناه بردم و اشک ر.و.غ. به آو

 . . .  خودميبرا
 . . .  تباه شده امی زندگيبرا
 !  اشون کرد بر آوردهيگری دي براا،ی بود و کارشی که همشون کنار کیی آرزوهايبرا

 *            *             * 
 اومد، دمی دي که تويزی چنیاول.  خسته ام رو از هم فاصله دادمي مکرر زنگ خونه پلک هاي صدابا

 .  کنارم بودارشی کی خاليجا
 . دمی کشی اش نبودم، نفس راحتافهی بابت که مجبور به تحمل قنی از احداقل

 .  اومدمنیی شدم و از تخت پادهی کشرونی زنگ خونه هول زده از افکارم بي صدابا
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 ي شده بودن، به سمت در ورودلی متمای و لباس هام که هرکدوم به سمتي توجه به نداشتن روسریب
 . رفتم

 .  رو به رو شدمارشی رو که باز کردم، با مادر کدر،
 از کنارم رد شد و یبا تنه محکم.  بودم رفتستادهی ماست جلوش انی به من که عی غره وحشتناکچشم

 .  شددهی کرد کشی مفی پاشنه بلندش، که خونه رو کثينگاهم به کفش ها. رفت داخل
 .  کنندتمیی باشم، تا حداقل خانواده اش هم نخوان اذي کردم قویسع
 . ستهی بود به حرف اومدم که باعث شد سر جاش بادی که ازم بعی محکمي صدابا
 . نیاری خونم، لطفا کفش هاتون رو در بی نماز منجاین، من امادر جو -
 .  تتو شده اش رو باال فرستادي ابروي تاهی سمتم برگشت و به
 به من دستور بده و من دی خدمت کار خونه پسرم چرا با،ی اومده باشی کلفتي فقط برانجایفکر کنم تو ا -

  رو مادر جون صدا کنه؟
 ارشی که کيغرور.  کردی شد، فقط غرورم رو لگد مال تر می فرستاده مرونی که از دهنش بي کلمه اهر

 . هربار لهش کرده
 .  غرورم خنجر شد به قلبمي هاکهیت
 .  آه بکشمی له شدم و نتونستم حتم،ی نابودي که کمر بسته براری نگاه سراسر تحقنی حجم اریز

 رو ییتا حداقل مادرش نخواد حرف ها کردم محکم باشم، ی رو از اعماق وجود جستجو کردم، سعصدام
 .  کنهیبرام بازگو کنه که هر روز خودش برام تکرار م

 ی کنه که من فقط عروسکی عاشقونه، تکرار مي زمزمه هاي گوشم به جاریشم ز. که تو بغلی وقتیحت
 .  دست هاشریهستم ز

 .  کردم صدام محکم باشهیسع
 پسرتون ي خدمت کار خونه پسرتونه، قراره مادره بچه هادی کنی که ادعا می کسنی هم،یخانم رستم -

 . بشه
پاشنه کفشش رو بکوبم تو  " بلند خودش رو به من رسوند و اون لحظه از ذهنم گذشت ي قدم هابا

 . "  تو خونه من راه نرهينجوریدهنش، که ا
 لیه سمت چپ متما گونه ام، صورتم بيبا فرود اومدن دستش رو.  و با نفرت نگاهم کردستادی امقابلم

 . شد
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 اشک رو به چشم هام ي قطره ای اما اجازه بارش حتنش،ی اشک تو چشمم نشست از دست سنگشین
 . ندادم
 . زنگ خوردسای پر از نفرتش تو گوشم مثل ناقوص کليصدا

 مادر بچه هاش؟ تو ؟ی زنی با من حرف مينجوری که ای هستی کيدختره عقب افتاده، تو فکر کرد -
 ...ي خوریمه * گیلیخ

 شده ام رو کهی تکهی تکون داد و غرور تدی نم دارم به حالت تهدي اشاره اش رو مقابل چشم هاانگشت
 .  تر از قبل کردیزخم

 .  ساکت رو آماده کنرون،ی از خونه پرتت کنم بپای تهی امروز و فرداست که با نیهم -
 دی موندم و اشک و هق هق و درد شد بلند از کنارم رد شد و مني از زدن حرف هاش، با قدم هابعد

 . . . معده
گوشه مبل کز کرده بودم و غرق شده .  ساعت که انگار باهم مسابقه داشتني توجه به گذر عقربه هایب

 . . . بودم
 . . .  گذشتهغرق
 . . . حال

 . . . ندهیآ
 . . .  رحمانه نسبت داده شده بود بهمی که بیی هاحرف
 خونه کی تاري که از راه رو به فضاي با نوریول.  خونه باز شدي بودم که نفهمم در ورودری درگانقدر

 .  داشتارشینور و باز شدن در نشون از اومدن ک.  و چشمم رو زد، چشم هام رو بستمدیسرك کش
 .  تو مبل فرو رفتمشتری توجه به حضورش بی بن،ی همي نداشتم، برادنشی به دي اعالقه

 ! که قبال نسبت بهش داشتميحالم بهم بخوره از خودم و عالقه ا باعث شد صداش
 . گفتی مییزای چهیمامان  -

 ! گذاشته کف دستشی دونم مادرش چی نکردم، من که می توجهبازم
 سد چشم نی دادش سکوت گوش خراش خونه رو شکست و همچني صداد،ی من رو که دی توجهیب

 . منيها
   چه وضع برخورد بوده با مادر من تو خونه من؟نی گم ایبهت م.  زنمی دارم با تو حرف م؟يمگه کر -

  نبود؟!  خور بودني بود تو سربس
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 .  اشنهی به سنهیس.  رو به روشستادمی مبل بلند شدم و اي تحمل کنم و از رونتونستم
 .  تو گلوم رو داد بزنمي خواست داد بزنم، عقده های مدلم

 .  بودینی بشی قابل پری غارشی عکس العمل کیول
 شکمم، مرد و ي که سقط شد تويبا همون بچه ا.  مردشی من دو سال پارشیک!  من نبودارشی کاونکه

 .  کردميمن تو قبرستون ذهن و قلبم، دفنش کردم و براش، عزادار
 .  ولوم صدام رو بلند کردمی کمفقط

 .  داد و هوارتنیده، با ا بونجای مامان تو امروز ادنی هام فهمهی همسان،یی پااریصدات رو ب -
 .  مبل افتادمي ام که به خاطر سست بودنم رونهی قلبم، زد تخت سي شد روي خنجرپوزخندش

 .  صورتم تکون دادي وار جلودی اشاره اش رو تهدانگشت
 از حد مجاز بلند تر بشه تا کمی صدات گه،ی بار دکیققط . . . گهی بار دکی خوام ی فقط مم،یشم -

  بخوابونم تو اون دهنت، حله؟
 !ایخدا
 نبود؟ ; امروزي براری بود تحقبس
  نبود؟ ;ی جهنم که اسمش شده زندگنی بود ابس

 و نظاره ستادهی که باال سرم ایی خواست از خدای دلم اون لحظه فقط مرگ مد،ی لرزی ام از بغض مچونه
 .   بودی بدبختنیگر ا
 .نشم که نخوابوند تو گوشم شانس آوردم االنیهم
 باز هم دهنش رو باز کرد و حرف به حرف ترس ارشی که در انتطارم بود، ساکت شدم و کی ترس کتکاز

 .  کردقیرو تو وجودم تزر
  ؟ي با مادر من اونطور صحبت کردی به چه حقیخوب، نگفت -

 . و خشنش بود آروم ي تنم، رخنه کرده بود بابت صداي سلول هاي که تویترس
 خواد با له کردن یمطمئنم االن م ; االنی زد، ولی خواست آروم بشه داد می شناختمش، هروقت میم

 نحسش رعشه به تنم يبازم صدا.  مفصل آماده کرده بودمي دعواکی يخودم رو برا. تن من آروم بشه
 . انداخت

 ! می مرد زندگي دست و پاری جون دادن زي رو آماده کردم، آماده شده براخودم
 . ي کردی مادر من که خوب بلبل زبوني برا؟ي الل شدهیچ -
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 .  گونه هام روون شدني هام رواشک
   بجنگه؟ای خواست به خاطر من با دنی نبود که می رو به روم، همونارشیک

   آدم بود؟همون
   چشم ها بودن؟همون

  . به خون نشسته اشي لغزون چشم هام رو دوختم به چشم هامردمک
 و از  دی زبونم به سقف دهنم چسبشی برزخافهی قدنی با دیول.   به زبونم بدم و حرف بزنمی تکونخواستم

 .  ترس تو خودم جمع شدم
 .  کردی انگشت هاش درد رو برام تداعي موهام و خرمن موهام البه النی چنگ شد بدستش،

 .  گوش خودم رو هم خراش دادغمی جد،یچی سرم پي که تو سلول هاي درداز
 روون شده ام تو صورتم داد زد و دوباره، باز خواستم کرد ي هام و اشک هاغی توجه به جی بارش،ی کاما
 !  طرز برخوردم با مادرشيبرا

 کردم، دست هاش رو از موهام جدا ی سعارش،ی توجه به داد و هوار کی سرم بردم و بي هام رو باالدست
 !نده نشن موهام کشهیکنم، تا از ر

 د،ی که از درد کشيبا داد.  ناخن هام، چنگ انداختم به دست هاش تا بتونم خودم رو از چنگش رها کنمبا
 .  پرتم کردیبه سمت

 . فتهی هم بي باعث شد تا چشم هام رود،یچی سرم پي که توي برخورد سرم، به ستون وسط سالن، دردبا
چشم هام .  رو حس کردمختی رمیشونی پيهام سر خورد و رو موي خون رو، که از ال به الی و گرمیلزج

   خواستی هم قرار دادم، دلم خواب ميرو، رو
 .  باز نگه داشتنش نداشتمي براي اومد، چشم هام گرم شده و اصراری مخوابم
 باز کردن چشم هام،  تو تنم نداشتم که بخوام ي برای جوند،ی ته کشارشی کي کردم که داد هاحس

 .  نشون بدمیعکس العمل
 رصد کردن ي که داشتم باز کردم برای گنگ اطرافم، باعث آزارم شد و چشم هام رو با تمام توانيصداها
 که، نیحس ا.  چشمم رو پر کردي گودری و زدی از مژه هام چکیبا بازشدن چشم هام، قطره خون. اطرافم

 .  فرو رفتم، اون لحظه هم برام سخت نبودیش چه کس.و.غ.تو آ
 اون چند وجب جا و االن با نی خالصه شد بامی دني در حال جون دادن بودم، که روزیش کس.و.غ. آتو

 . وش. از اون آغامی برونی خواد بی مونده، دلم می که برام باقیتمام توان
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 توجه به ی جونم بی بي به کار بردم و چشم هاگاهمی اومدن از جارونی بي توانم رو هم، برانیآخر
 . مطلقیاهی هم افتاد و فرو رفتم تو سيم رو اطرافيصداها

 .  دونهی ميادی من زي مرگ رو هم برای کنم که، خدا حتی فکر منی وقت ها، به ایبعض "
  "! خواد تاوان بدم تا حقم رو بهم بدهی حقه و خدا ممرگ،

 .  زحمت از هم فاصله دادمی پلک هام رو با کلد،یچی سرم پي که تويدی درد شدبا
 . فتهی هم بي بازم رومهی ني که به چشمم خورد، باعث شد پلک هاينور

 .  اومدرونی لب هام بنی که از بی که همزمان شد با آخدی کشيری تسرم
 .  اون هارو از هم فاصله دادمی در باز کردن، پلک هام کردم و کمی هم سعباز
 .  و به روم، متعجبم کرد رنگ ردی سفي باز، به اطرافم نگاه کردم و پرده هامهی ني چشم هابا

 .  و آخم رو در آورددیچی که تو سرم پيری شد با تي رو برگردوندم که مساوسرم
 .  اطرافم نگاه کردمي تعجب، به دستگاه هابا

 .  و پرت کردنم بودارشیصحنه دعوام با ک.  ذهنم بودي که، توي صحنه اتنها
 .  حرف زدن نداشتمییتونا.  بوددهی ام بود و زبونم به سقف دهنم چسبتشنه

 نی آخري آورادی کردم، با ی سعنی هميبرا.  روبه روم رو نداشتری تصاولی و تحلهی تجزیی تواناذهنم،
 .  بودنم رو درك و هضم کنمنجای الی ذهنم بود، دلي که تويصحنه ا

 .  بودی اومد خونه، عصبارشیک"
 .  ترش کردیدنم عصب الل شدم، حرف نزشهی داد زد و من مثل همدم،ی زد و ترسداد

 .  بلندم، بلندم کرد و بازم داد زدي شد و موهام رو تو چنگش گرفت، با استفاده از موهایعصب
 .  موهام، در حال کنده شدن بودنشهیر
 .  بلندم چنگ انداختم به دست هاشي ناخن هابا

 موهام که نیلزج ب عیحس اون ما.  شد با پرت شدنم و برخورد سرم به ستون خونهي مساوارش،ی کادیفر
 ".بی غری آشنا ولیش.و.غ. و فرو رفتنم تو آختی ری ممیشونی پيرو
 .  شدی سرم مدی شد، باعث درد شدی چشم هام رد مي که از جلويری تصوهر

 .  برام سخت نبودگهی کجا هستم، دنکهی ادرك
 .  و دستگاه گم شده بودممی از سی انبوهنی بودم و بمارستانی بمن،
 .  از دهنم به کار بردمي فرستادن کلمه ارونی بي قوام رو براتمام
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 .  نا مفهموم بودیی اون همه تالش، فقط صداجهی نتو
 !  بفرستمرونی خاك خورده و دردناکم تونستم بي بود، که از گلوییتنها صدا "اوهم"

 . تم باز شدن در، نگاهم رو به در دوخيکه با صدا.  رو بسنجمتمی گردوندم تا موقعچشم
 .  به تن داشت، تو چهارچوب در ظاهر شددی سفی که روپوشي مردقامت

 .  کردی بازم نگاه ممهی ني تعجب به چشم هابا
 . و براقشی مشکي متعجب و براقش سر دادم به کفش هاي رو از چشم هانگاهم
 .دمی کردن پاهاش رو دحرکت

 . ختی شد تو ذهنم اکو شد و ترس رو به دلم ری مکی که بهم نزدارشی کي قدم هاي خودآگاه صدانا
 . میشونی پي نشستن دست مرد، روبا

 .   تند و پر شتاب شدي به نفس هالیتبد ; آروممي هانفس
 کرد آرامش ی می که سعی آروميبا صدا.  برداشتمیشونی نفس ها و ترسم شد، دستش رو از پمتوجه

 ی مشتری منِ و ترسم رو بي براارشی کتی عصبانادآوری آروم ي دونست که صدای نمیدهنده باشه، ول
 . کنه

 :   کردزمزمه
 .  کنم، به من اعتماد کنتتیی خوام اذیمن که نم.  نترس،ی خانمستی نيزیچ -
 !   از دست دادنیعنی اعتماد کردن ی من، معنيبرا
 !  اعتمادم رو از دست دادم ; نگار اعتماد کردمبه
 !  احساسات و دخترونه هام رو از دست دادم ; اعتماد کردمارشی کبه
 !  آبروم رو از دست دادم ; اعتماد کردمرضای علبه

 !  منیِ جدا نشدنجزء
 !  کردن و از دست دادنِاعتماد

 . خورد پزشک باشه، باز هم من رو به چالش با خودم وادار کردی پوش که بهش مدی مرد سفيصدا
  ؟یینجای چرا ای دونیم -

 ! دونمی مآره،
 !  شوهرمي گری خاطر وحشبه

 . چشم هام گرفتي وسط و سبابه اش رو جلوانگشت
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   چندتاس؟نیا -
  م؟ی کرد من کی مرد فکر منی ام گرفته بود، اخنده

   پشت کوه اومدم؟از
 .  خشک لب هام نشستي صحراي روي محولبخند
 .  شدی شدنم می باعث عصبانشی پای بي هاسوال

 کرد از اتاق خارج شد و ی مادداشتی همراهش کی تو دفترچه کوچيزی که چی سوالش در حالنی آخربا
 . اجازه داد تا من تنها بشم

 .  بشم و پرت بشم به گذشته امتنها
 .  حل شدن تو گذشته رو داشتی من معني براشه،ی همییتنها

 *            *           * 
 .  رفتمیتمون رو باال م ساخي پله هاشه،ی و سست تر از هملرزون

 !  دکتر قبول کنهنکهی ادی امبه
 ! کردن پله های طي کرد برای مبمی خورد و ترغی نگار تو گوشم زنگ مي هاحرف

 به زور برات وقت گرفتم، تو باالخره که نی بودن، ببی همه از کارش راضه،ی دکتره کارش عالنی ام،یشم"
 ". شهی تموم می و خوشری به خزی فهمه همه چی ام نمی مطمئن باش کس،ی ازدواج کندیبا

 !  باز هم به دلم افتاددی مطب باال رفتم، تردي پله رو که به سمت راه رونیآخر
 !  در صد احتمال بدم که موفق نشم، اون وقت زنده موندنم هم درد دارهکی درصد، فقط کی اگه
 .  ذهنم، در حال جولون دادن بودني فکر ها تونی بدتری به در چوبرهی خشک شده و خي پله هايرو
 .  شکم بر آمده زن ثابت موند،ي نگاهم روی اومدن زوجرونی و بی باز شدن در چوببا،

 .   خوشبختن گرفتميادی که معلوم بود زی چنگ شد به شکمم و نگاهم رو از زوجدستم
به .ادی برونیاز گلوم ب تو دلم نشست آه نشه و دنشونی که با دینا حسرت.  نکنم،ي گرفتم، تا حسودنگاه

 . آبرومهداری که خرییپاهام قدرت دادم تا برم به جا
 و ادی برونی بنشی از بي دکتر نشستم و چشم هام رو دوختم به لب هاش تا کلمه اي استرس روبه روبا

 .من تو هوا بقاپمش
  چند بار؟ -
 .  شدمرهی به صورتش خجیگ
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  چند بار؟،ی چیعنی
.  هوا پخش شدني رنگش توی شرابي که موهارونی نفسش رو کالفه فوت کرد بد،ی من رو که دیجیگ
 .  کرد و من از خجالت سرخ شدمحی بار سوالش رو تصحنیا

  ن؟یچند بار باهم، رابطه داشت -
 .  قصد رها کردنش رو نداشتمی انگشت هام، ولنی رنگم، در حال له شدن بود بی مشکفی کدسته
 . لرزون جوابش رو دادمیی دادم و با صدافی به دسته کي محکم ترفشار

 . . . بار. . . چهار. . . ای. . ي. . . سه. . . دیشا. . . شا. . . دونم. . .  ینم. . .  درس. . . در -
 و به دی از شالش کشختهی ررونی بي به موهایدست.  جابه جا کردشینی بي رو، روشی مشکمی فرنکیع

 .  ام کنهنهیتخت اشاره کرد تا بخوابم روش که معا
 .  جابه جا کردشینی بي رو، رونکشیخانم دکتر ع.  اومدمنیی تخت پااز

 .  کردادداشتی برگه جلوش ي رويزی نشست و چزشی مپشت
 نم،ی مبل بشي جلوش بود با دست اشاره کرد که روبه روش، روي جور که سرش تو برگه هاهمون

 . با استرس بهش زل زدمنشستم و 
 و به دی کارش تموم شد سرش رو بلند کرد و به چشم هام دوخت و کلمات رو پشت سر هم چیوقت

 . فرستادرونیب
 ی کنمی ترمی تونی شما منم،ی بی نممی ترمي برای ات کردم مشکلنهی که من معاي اونجورزم،ی عزنیبب -

 . ی راحت ازدواج کنیلیو خ
 . . .  دمی انجام می قانونری دم، من دارم کار غی که من دارم انجام مهی کار،ی مسئله اصلیول
 که سر در مطبش ،ی خواست پوزخند بزنم به اسم پزشکیدلم م.  حرف رو که زد، تا تهش رو خوندمنیا

 . زده
 . دمی حرفش پرنیب

  ازه؟یچقدر ن -
 .  رو باز کرد و دوباره دور گردنش شل بستشالش
 .  زديلبخند

   جمله بودکی کننده ی برام تداعلبخندش،
 ".رهی گی خدا، موش نمي محض رضاي گربه اچیه"
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 . بهم بخورهتی شدن تا حالم از جامعه بشری آورد، باعث می که به زبون میی هاکلمه
 . زنهی مشی زندگيحرف اول رو برا "پول" که یتیبشر

 ی تومن م900 باالس، حدود کشسی و ری قانونری چون کار غنی سر اصل مطلب، ببیخوبه، خودت رفت -
 .شه

  هزار تومن؟ 900
  ارم؟ی همه پول رو از کجا بنی امن
 . نگاهشینی همه سنگنی اری له شد زشتری بفمی دکتر نگاه کردم و دسته کافهی قبه

 .  رو نداشتمانشونی توان ب،ی اومدن ولی به سر زبونم مکلمات
 حرف ی بود و صدام وقتدهی فای بی رو کنترل کنم، ولفمی کردم اعصاب ضعی قورت دادن آب دهانم سعبا

 .دی لرزیزدم واضح م
  ارم؟یب. . . از کجا. . . از. . . پول رو. . .  همهنیا. . . من. . . م. . . ه. . . آخ. . . ر. . . دکت. . . خانم. . . خا -
 .  سرش هل دادي رو به باالنکشیع
 .  کار کنمی صلواتدی که از راه رسی هرکسيبرا تونم ی روال کاره، من که نمنی ازم،یعز -
 .  رفتمنییاز اتاق خارج شدم و بعد هم پله هارو پا "ممنون  " گفتن با

 *           *            * 
 .  شدمدهی کشرونی ام بختهی بهم خوردن در، از افکار بهم ري صدابا

 .  شددهی بلند پرستار کشي به قدم هانگاهم
 دادم و ی جونم رو تکونی بي که، دست هارونی و بعد از چک کردن سرمم، خواست بره بدی تختم رسبه

 . مچ دستش رو گرفتم
 .  کرد و منتظر شد تا حرفم رو بزنمنگاهم

 چند وقته تو هوا ي اطراف و دوباره دستم رو به معناطی ام به خودم اشاره کردم، بعد به محگهی دست دبا
 . تکون دادم

 . فرستادرونی و نفسش رو کالفه به بدی کشرونی، مچ دستش رو از دستم ب حوصلهی بپرستار
  ؟یینجای چند وقته انهیمنظورت ا -
 .  کردمدشیی سر تابا
 .  شهی می ماهکیفکر کنم، حدود  -
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 .  شده بودمی زندانبای که پشتش، تقري رفت و من ماتم برد به دررونی حرفش بنی از ابعد
 ی شدن سر درد وحشتناکم مادی شدن بودن، باعث زنیی مغزم در حال باال و پاي که تويادی زي هاسوال
 . شدن

 .  وجودم بودرهی شدنی که افتاده بود به جونم درحال کشی درد وحشتناکسر
 که حس کردم، وحشت زده دستم رو به وسط سرم ي اي سرم گذاشتم، اما با زبري لرزونم رو، رودست

 .  رو سرم خراب شدای موهام، دنی خاليرسوندم و با لمس کردن جا
 دستم حس کردم باعث شد، اشک بجوشه تو چشم ری که، زي اي موهام، زبرشمی حس کردن ابري جابه

 . هام
   رو حس کنم؟ي زبرنی ادی دستم، باری حس کردن موهام زي که االن به جايتو با من چه کرد ;ارشیک
    عشق کور کرانه و بچه گانه بود؟کی يفقط برا ; دادمی که من داشتم می همه تاواننی ایعنی

 .  به گلوم حمله کرد و باعث شد تا راه نفسم تنگ بشهبغض،
 . کنهی و خفه مرهی گی به خاطر اون، مرهی گیاالن م ; بسته به نفسش بود،ي که روزینفس"

 .خفه شدم و جرئت داد زدن ندارم.  شده تو گلومرهی چنی شدم از بغض سنگخفه
 . شدم و نتونستم غصه هام رو داد بزنمخفه
 . که بند بود به نفسش، گرفتهینفس

 . صبحي عاشقانه دم دم هاي شد اون، تنفس هاخاموش
  ". قصد سر باز کردن نداره،کهی بغض لعنتنی حجم اری شدم زخفه

 . قابل باور بودری سخت و غيادی که افتاده بود، زی کردن، اتفاقاتهضم
 پشت یاهی جز سيزی چگهی هم افتاد و ديپلک هام، رو.  رفتن بودنیاهی در حال س خسته ام،ي هاچشم

 . پلک هام نقش نبست
 شد، پلک هام رو از هم فاصله ی مدهی و زبر سرم کشیغی تغی تي موهاي آشنا که روی دستي نوازش هابا

 . دادم
  "مامان"

 .  زبر سرم بودي کنارم نشسته و در حال نوازش کردن موهاشه،ی تر از همشسکته
 .  رفتی مي لب قربون صدقه اری گرفته بود زه،ی که بر اثر گریی صدابا

 . شش.و.غ. آرامش آي حس کردن ذره اي وجودم، پر زد برايای حی بپرنده
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 .  نشسترشی و پدهی چروکي دفعه، دست من رو دست هانیا
 .  و جوون من گم شدفی ظري دست هاي اش تودهی چروکي هادست

 .  شدی گلوم کار گذاشته شده بود مانع از حرف زدنم مي که، توي لوله ا،یواست حرف بزنم، ول خی مدلم
 که از ی در صاف کردن کمر دردناکم کردم، ناله نامفهومی زحمت، سعی رو از بالشت برداشتم و با کلسرم

 . ستهی اومد، باعث شد تا مامان با هول، از جاش بپره و کنارم بارونی لب هام بنیب
 جون ی دست هام بی در مقاوم بودن کردم، ولی تخت گرفتم و سعي جونم، رو به لبه های بي هاستد

 .  ها بودنیتر از ا
 .  خودم رو کنترل کنمی مامان رو پشتم حس کردم و کمکم کرد تا کمدست
 . نمی تخت بشي که پشت سرم قرار گرفت کمک کرد تا راحت تر رویبالشت
 !  دادی مامان، مي بوبی که عجی آرامشنی لرزون مامان، دور شونه ام حلقه شد و من گم شدم بدست

 .  دستمي قفل شده اش، روي با لرزش دست هادی لرزامی و دندی هاش، به همراه چونه اش لرزلب
 .  خورد رو بپرسمی رو که تو ذهنم چرخ می کردم سوالی که نداشتم، سعیی صدابا

 . ام رو از هم فاصله دادم و لب زدم خشک شده ي هالب
  "نجام؟یمن چرا ا"

 .  نشد و چقدر سخت بود تکرار سوالممتوجه
 .  دهنم آوردکی رو نزدسرش

 .  دخترکمدمیجانم مامان؟ نفهم -
 تو ذهنم رو به ي رو تکون بدم و سوال هامی صوتي ولوم به نفس هام ببخشم و تار های کردم، کمیسع

 ! ارمیزبون ب
 .  فروغش لونه کرد شدمی بي که تو چشم ها،یمتوجه نم اشک ; دفعهنی رو تکرار کردم و امی قبلسوال
 دردناکم ي منم چنگ انداخت و بغض به گلوي به گلوی ارتباطمی سهی نی خفته شده تو گلوش، عبغض

 . نشست
 گوشه ياد جون افتی گوشت بنی ماه عکی تورو زده، نی که همچتی شوهر عوضنی نده به اریخدا خ -
 . مارستانیب

 !   سوالم رو با بغض گرفتمنی اولجواب
 . دمی پرسی دومم رو به روش قبلسوال
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  " کجاست؟ارشیک"
 .  پر زد و رفت و به جاش حرص تو صدا و نگاهش نشستبغضش

 بذارم ي اونوقت انتظار دارمارستان،ی کجا باشه؟ دختره مثل دسته گلمو انداخته گوشه بی خواستیم -
  راه بره؟ابونایس تو خراس را

 .  کردی کرد و به سر درد وحشتناکم اضافه می ذهنم رو بزرگ تر مي مامان، عالمت سوال هاي هاحرف
 .  آروم تر شد و حرفش رو کامل کردیکم
 .  رو دختر من دست بلند نکنهگهی رو انداختم زندان، تا آدم بشه، دکهیمرد -

 مزخرف، به سر درد وحشتناکم اضافه ي حجم فکر هانی شدن و ای مامان، تو ذهنم تکرار مي هاحرف
 .  کردیم

 .  اومدرونی از دهنم بيزی سرم گذاشتم و ناله ري رو، رودستم
 دست هام نشست و هول زده سوال هارو پشت هم قطار کرد و سر دردم ي چروك مامان، روي هادست

 .  کردشتریرو ب
 بلندش که دنبال ي و بعد صدادمی شنی رفت رو می مرونی مامان که داشت از اتاق بي قدم ها،يصدا

 .  قدم هاش شدي صدان،یگزی جاادی بود تا به کنارم بيپرستار
 و دی دي پوست دستم فرو رفت، باعث تاري که توی کردم و بعد سرنگی شدن دور و برم رو حس مشلوغ
 . و آدم هاشای تموم دني شدم و چشم هام بسته شد، روهوشی کامال بنکهی شدن، تا ای سرم مینیسنگ

 *         *          * 
 " ماه بعدکی"

 .  سرم در حال گردش بودني توارشی کي هاحرف
 .  کردی که میی هادی عجز و التماس هاش، هم تهدهم

تا به قول  اد،ی برونی بدم و از زندان بتی رضادی باای.  که به حرفش عمل نکنهستی نی دونستم آدمیم
 و اون ادی برونی رو بگذرونه و بتشی مدت محکومای خوب برام بسازه و ی زندگکیهاش عمل کنه و 
 !  کردی قبل مي رو برام تلخ تر و جهنم تر از روزهایموقع اس که زندگ

 !ستمی کرد تنها ني آورادی روزهام به سراغم اومد و بهم نی درد، همدم اسر
 . . .   کردیو روم نگاه نم بابا نشستم، هنوز هم تکنار
 .  آرهی هم اسمم رو به زبون نمهنوز
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 .  خفت افتادمنی تونه قبول کنه که، من به ای نمیول
 . . .   گاهمههی تونه قبولم کنه و بازم تکی کنه، نمی تونه و کمک مینم

 شرمنده ام يانقدر.  اش و ازش طلب بخشش کنمدهی چروکي خواد بوسه بزنم، به دست های دلم مچقدر
 .  پر و بال بدممیکه نتونم به تصورات ذهن

 . ی بود با غرق شدن تو حس گناه و شرمندگي بابا نشستن، مساوکنار
 !  با غرق شدن تو اون منجالب آلودهيِ زدم، اما کنار بابا نشستن مساوی که من توش دست و پا میحس
 . ستادمی پاهام اي و با کمک از دسته مبل، روی سختبه

 .  تو راه رفتن ندارمی ماه تعادل درستکی هم، بعد از زهنو
 ی نکرد و من با بدبختی مشت شده از دردم اما حرکتي چرخش چشم هاش رو به سمت دست هادم،ید
 .  هامییپناه بردم به سمت اتاق تنها. ادیز

  . گونه هام به رقص در اومدي پشت چشم هام رها شده، به روی پشت سرم بسته شد و زنداندر
 .  بودی دو راهنی کردن بری گونه هام، بابت گي اشک ها به رورقص
 مبهم ي حس هانی ده از ای میی که من رو رهاي ای دو راهنی گم شدم و بی بود که، تو جنگلنی امثل

 !  کردمریگ
  کدوم؟
  ارش؟ی کي کردن به حرف هااعتماد

 .  دوست دارم هاش، هم دروغ بودی که حتیارشیک
  انتقام گرفتن و خنک کردن دل زخم خورده ام؟ ;ای و

 .  موهام و فکر ها تو مغزم در حال دو ماراتن بودننی هام، چنگ شد بناخن
 رو برام به ای دني چشم هام، به روي اومد و تاری تو سرم فرود می داشتن، مثل پتکی که بر می هر قدمو

 . آوردنی مهیهد
 . گردش بود از همه تو سرم در حال شتری سوال بکی

   کنم؟ی اعتماد ممن
 که همه یارشی بدم به کتی آدم ترسو رضاکی نی خواستم عی و مدمیترس ;دشی از تهددمی من ترسنه

 . حرف هاش دروغ بوده
 !  قبل از ازدواجمونالبته
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 . به ظاهر ازدواج به همه حرف هاش عمل کردهنی از ابعد
 يدست هام رو به زانوها.  تر از قبلش کردهاهی من و ساهی به بخت سدهی کشی کرده و چادر مشکعمل

 !  کردمستادنی در ایلرزونم گرفتم و سع
 .  قدم برداشتملمی و سخت تر از اون به سمت موباستادمی پاهام اي روی سختبه
 .  کردی و قدم برداشتن رو برام سخت تر مدی چسبی مثل زالو به مغزم مي داشتم، فکری که بر می قدمهر
   بشم؟مونیش پاگه
  ؟ی عمل کرد چدشی به تهدرونی از زندان اومد بی مدت حبسش تموم شد و وقتاگه
   همه حرف هاش؟ری و زد زرونی دادم، اومد بتی من رضااگه
  ؟ی بازم دروغ بگه چاگه
 . . .  اگه
 دم،ی که کشیغیج.  اومدرونی شدن که از گلوم بیغی که تو مغزم در حال گردش بودن، باعث جیی هااگه

 . ی در موندگي بود، از روی ناتوانياز رو
 .  کرده بودم توش، در حال کشتنم بودری که من گی راهدو
 واری درست مثل دختمیفرو ر ; شدختنمی بابا، باعث فرو ردهی صورت رنگ پردنی شدن در اتاق و دباز

 . زشی ري بود برایمی که منتظر نسیکهنسال
 . ستمی بودم که بخوام به احترامش بانیدم، اما درمونده تر از ا بابا رو به سمت خودم حس کري هاقدم

 لرزون و ي شونه هاي داد، روی گذشتن سنش رو مي که بویی رو کنارم حس کردم، دست هانشستنش
 ی که بی اون آرامشنیدلم گم شدن ب. سر بلند کردم و چشم دوختم به آرامش چشم هاش.  نشستفمینح
 .  خواستی کرد رو می بهم ارسال مغیدر

 ي صدا کردن اسم مقدسش از هم فاصله گرفت و باالخره، به زبون آوردم کلمه اي لرزونم برا،ي هالب
 . رو که ماه هاست از به زبون آوردنش محرومم

  " بابا "
 .  آرامششونی تونستم گم شم مگه،ی شد دور تنم و من بار ددهیچی هاش، پدست

 .  شده امرونی زد به قلب وی مشید که آت بویینشون از اشک ها ; شدن شونه امسیخ
 گونه هام ي در حال رقصم روي شدن اشک هاشتری اومد، باعث بی مرونی که، از دهن بابا بیی هاحرف

 .  شدیم
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   چه؟یعنیآرامش  "
 ..  دارهی متفاوتی معن،ی هر کسيبرا
 .اسشی عطر ي که بویش.و.غ. ده، آی خدا مي که بویش.و.غ.ش، آ.و.غ. آهی یعنی من، ي برااما،

  ".هی کننده تر از هر الکمست
 ! مینی بي توچهی بابا داشتن، بپي بونی که انی همیعنی ;نی همیعنی من، ي آرامش برایمعن

 *           *           * 
 نیی دکتر، تو ذهنم باال و پاي رفتم و حرف های راه ممی شهر خاکستري هاابونی و سرگردون، تو خجیگ
 .  شدیم

 .  وحشتناك رو برام درست کرده بودي دکتر اضافه شده بود و سر دردي تو ذهنم، به حرف هااالتسو
  ارم؟ی همه پول رو از کجا بنی امن

   خانم دکتر به سن من نگاه نکرد؟نیا
  ارم؟ی همه پول رو از کجا بنیسالمه، ا17 که فقط ی کنه منی نمفکر

 :   گفتی تو دلم بهم می حسهی
  ؟ي رو نکرده بودنجاهاشی فکر ا،يدی خوابی راحت مالی با خارشیاون موقع که کنار ک -

 !   نکرده بودمنه،
 .  عاشقانه، اون دوست دارم ها، دلم رو قرص کرده بوديچون اون زمزمه ها ; رو نکرده بودمفکرش

وان اون دوست دارم  تاي بلرزه برادی با دوست دارم هاش و حاال، حاال مردمک چشم هام بادی لرزدلم
 .  دی که اون گفت و دل من فقط لرزییها

 بخوام ی بوده که من تو بچگزی که با دوست دارم هاش به دل من انداخت، انقدر جبران ناپذي ازلزله
 .  کنمنکارویا

   کنم؟کاریچ
 .   شد حالم از خودم بهم بخورهی آوردن اسمش تو دلم هم، باعث میحت

 .  بخوره که تنم آلوده شده، آلوده هوسبهم
 .   ام رو سپردم بهشندهی که اسمش رو گذاشتم عشق و آیهوس

  نده؟یآ
 !  ندارمشگهید
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 . . .  ندارـــي اندهی آچی هگهید
 "نگار  " ام دست بکشم و توجهم جلب بشه به اسم ختهی باعث شد از افکار بهم ربمی تو جم،ی گوشبرهیو

 . میشگیتنها دوست و همدم هم
 .  رو وصل کردمتماس

 . سالم - 
 .  کنهدای بود که از پشت تلفن بهم انتقال پي زد انقدری که تو صداش، موج میاسترس

 . ی منکه مردم از نگرانم؟ی شد شمیچ -
 با شهی دونم که موفق نخواهم بود، من همیم.  از لرزش صدام کم کنم،ی فقط کمی کردم کمیسع

 ! دادم رو لوزیلرزش صدام همه چ
 !   بشه؟ گفت نهی چی خواستیم -

   گفتم؟دروغ
 !  دروغ نگفتمنه

 بزرگ به راهم گذاشت، که من توان بلند کردنش ی که ازم طلب کرد عمال سنگی خانم دکتر، با مبلغاون
 ! رو نداشتم

 .  تر از قبل شدموسی و مأدیچی نگار، از پشت تلفن تو گوشم پوسی مأيصدا
   گفت؟ گفت نه؟یچ -
 . رو به دندون گرفتمنمیی خشک شده ام و پوست لب پاي لب هاي به رودمی رو کشونمزب
 همه پول ندارم، پس جوابش نی هزار تومن الزمه، منم که ا900 عمل ي که نگفت، گفت برامیمستق -
 !  شه نهیم

 . هام شدی آور بدبختادی مضطرب نگار، تو گوشم زنگ خورد و باز هم يصدا
  ؟ياری بي از کدوم گوري خوای هزار تومن م900 تو ؟یلکسیتو چرا انقدر ر -

 .  شدنی وحشتناکم مجهی فقط باعث سرگدی رسی آورد و به گوشم می که به زبون میی هاکلمه
 .  جز سکوت نداشتمي آورد و من، چاره ای شده به زبون منی نفریی هاکلمه

 رو تو دهنم حس کردم و صورتم از  در حال کنده شدن بود که مزه خوني دندونم، جورری لبم زپوست
 . مزه بدش جمع شد و نگار باز هم حرف هاش رو تکرار کرد و حالم رو بدتر

 . ی خورم لعنتی نباش من حرص ملکسی نباش، رلکسی رمی شميوا -
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   بودم؟لکسی رمن
  ختم؟ی ری حماقت هام مي بالش براي که رویی شده بود، اشک هامی که تمام زندگیمن
  دم؟ی رو چشزی که طعم همه چیمن

 .  وار در حال رفت و آمد بودنوانهی دی که با سرعتیی هانی و ماشابونی افتاد به خچشمم
 ی ام ندارن، بهم چشمک می درستادی که پنج تا پسر توش بودن و معلوم بود حال زی رنگییآلبالو 206

 .  رو تموم کنممی تونم زندگی زد که میزد، چشمک م
 نی آخردی دادم به مکالمه ام با نگار و شاانی آوردم و با دکمه قطع، پانیی رو از کنار گوشم، پایگوش

 . مکالمه
 .  کر کننده ضبطش تو گوشم زنگ خوردي و صدادی دو دور چرخ،ی اصلدونی دور مییآلبالو 206

 ! دی رقصی تو ذهنم مارش،ی از کي داشتم، خاطره ای بر منی که به سمت ماشی قدمهر
 بود که تو ذهنم زنده شده بودن و در ي لرزونم، بابت ترس از مرگ نبود، بابت خاطرات مرده اي هاقدم

 !  بودني روادهیحال پ
 :  اولقدم
 . ارشی مالقاتم با کنیاول

 :  دومقدم
 .   دست هاشيگرما
 : سومقدم

 .  هاشیمهربون
 : چهارمقدم

 .  دارم هاشدوست
 : پنجمقدم
 . دیوس که من رو بي بارنیاول

 : ششمقدم
 .  شدنمونمحرم

 : هفتمقدم
 .  تو وجود هممی که حل شدی شب پر از استرس، شباون



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 180 

 : هشتمقدم
 . می که باهم بودینیولنتا
 : نهمقدم
 .  کردني پاهاش در حال لوندي روه،یهان

 206 بودن رو با سر انگشت هام پاك کردم و با چشم، دنبال ری گونه هام سرازي که رویی هااشک
 .  گشتمییآلبالو
 .  ده متر با من فاصله داشتحدود
 . . .  رو برداشتمي بعدقدم

 .  به پرواز در اومدالمی خابونی صحنه تو خنی و آخرستادمی اابونی خوسط
 گهی کس دي لب هاي رو که مال من بود ویی لب هاگه،ی کس دي که قفل شد تو موهاییدست ها "
  ". شدری گونه هام سرازي اجازه به روی که بیی قرار گرفت و اشک هايا

 کرد که ی مي خورد و کاری هر لحظه پر رنگ تر از قبل تو ذهنم چرخ مارش،ی خاطره ام با کنیآخر
 . پاهام، لرزون و سست تر از قبل بشه

 رو که هر ی به جسمم برخورد کنه و نفسیی آلبالو206منتظر شدم تا .  بستمای تمام دني هام رو به روپلک
 . رهیدم و بازدمش پر از رنج و عذابِ رو بگ

 ي صحنه انی آخرلی و تحلهیذهنم، هر لحظه در حال تجز.  در حال گذر بودني ها، تو مغزم به کندهیثان
 نهی زمشی ها، پنی بوق ماشي تو ذهنم رنگ گرفت و صداریتصو!  ذهنم شده بودیبود که جزء جدا نشدن

 .  پر رنگ شده تو ذهنم شده بودنریتصو
 مرگ دردناك باشه، دی شد، شای فرستاده مرونی بمینی هزار بود و نفس هام به زور از بي قلبم، روضربان

 .   من دردناك تر بودي برا،ی ادامه دادن به زندگیول
 .  شدمی تر مکی به مرگ نزدی قدمهیم و با هر ثان شمردی دلم مي هارو، توهیثان
 زده بود رو می متری که در چند سانتیی آلبالو206 وحشت زده چشم هام باز شد و به ،ی وحشتناکي صدابا

 . ترمز نگاه کردم
 از سرش ی حسابی اتفاق، مستنی که معلوم بود با ان،ی مست ماشمهی راننده جوون و ندادی داد و ب،يصدا

 !   کردی پرده گوشم رو رها نمي لحظه اده،یپر
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 االن ،ي آوردی شد؟ هان؟ اون موقع صدتا صاحب در می می چنی ماشری زی رفتی اگه م،یدختره روان -
 . . .ابونایولت کردن تو خ

 داشت آب ی که رو به روم نشسته بود و سعی هاش رو نداشت، دست زننی ام، طاقت توهدهی زخم دقلب
 .  که از شدت ضعف به لرزه افتاده بود به سمت راننده رفتمیی، کنار زدم و با پاهاطالرو به خوردم بده

 .دی لبش به قلبم ناخن کششخنددگوشهی چشم هام و ني پرواش رو دوخت توی گستاخ و بنگاه
 .  فرو کردم و پوست لبم رو به دندون گرفتمبمی زده ام رو داخل جخی ي انگشت هانوك

 .  از لرزش صدام رو کم کنمیاشم و کم کردم به خودم مسلط بیسع
 .  درست کردم و بدون توجه به ساختارش بازگوش کردميجمله ا. دمی ذهنم چي رو توکلمات

 یمن هرچ. نی به من رو ندارنی شما هم حق توهیول.  خوامی اتفاق عذر منی آقا، من بابت ادیببخش -
 .  ستمی گرد نابونیباشم خ

 .  اومد، لرزه به تن و فکرم انداختی بد الکل از دهنش مي که بوی پسرك مستيصدا
 ی می روان؟ی کنی خودکشابونی تو خي کدوم دوست پسرت ولت کرده افتادسی معلوم نوونه،یدختره د -

 !  واسه مردمم دردسر درست کنينجوری اای راهه، ننی بهترانوری سی خودت رو بکشيخوا
   گفت؟ی میچ

 نی پسرك مست رو به روم بخواد عي بود که صداادی زي انقدررم،ی درگ در حال عبور تو ذهني هاصدا
 .  بشه و تنفس رو برام سخت کنهدهیپتک تو سرم کوب

 تار از يبا چشم ها.  عبور و مرور هوا  ببندمي خواستم راه رو برای که میی گلوم، جاي نشست رودستم
 ستی نیکس.  کردن، نگاه کردمی که دورمون جمع شده بودن و فقط با ترحم نگاهم میتیاشکم، به جمع

 !  پسرك مست فقط خودم هستم و خودمنیکه از من دفاع کنه، من مقابل ا
 !  خودم دارم رو حفظ کنمشی که پیی آبرومچهی نهی نی کردم صدام نلرزه، نلرزه که حداقل بتونم ایسع
 ی حرف هام که حتنی تر از افی من ضعدمی اومد، فهمرونیه از گلوم ب کلمات هول و عجوالنی وقتاما

 ! بخوام بغضم رو مهار کنم
 !   ام بشه، من طلبکارم نه شمايزی نشده، چيزیآقا، فعال که چ -

 !  نامردتی جمعنی اونی مفتم،ی رو گرفتم تا پس نشی پدست
 شده زی رزی شد و قلب ري خنجر دونستم،ی کبودش، که علتش رو نمي لب هاي کش اومده روشخندین

 .  ام شکافته تر از قبل کرد
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 .  صداش زدنی از دوستاش، از تو ماشیکی دهنش رو باز کرد و خواست بازم حرف بزنه که پسر
 با کدوم دوست پسرش ستی ندارن، معلوم ني جوجه ها ارزش اعصاب خوردنی بابا، اای بامکیس -

 .  خودشو خالص کنهنجایدعواش شده، اومده ا
   حرف هاش انقدر گرون برام تموم شد؟چرا
   کرد؟شتری حرف هاش، جوشش اشک رو تو چشم هام بچرا

   گفت؟ی دروغ ممگه
 .  هزار بار تو دلم داد زدمد،ی که شایحرف.  زدی محض رو برام تو ملع عام داد مقتهی حقنه،

 پسر ي دور شدن قدم هايصدا.  انداختمری گونه هام رو پاك کردم و سر به زي به روده،ی غلتي هااشک
 که اومد، سرم رو بلند کردم به نشی بسته شدن در ماشيصدا. نمشی سر بلند نکردم تا ببی ولدمیرو شن

 .  پنج نفرشون چشم دوختمپیاک
 . تم انداخری دوستانه پسر ها به دلم ننشست و باز هم سر به زری مزخرف و غنگاه

 تر یمتالش.  نشستم، نشستن که نه، پخش شدمنی زمي و دور شدنش، رونی محض استارت زدن ماشبه
 . از قبل شدم

 .   در بلند کردنم داشت نگاه کردمی بغلم رو گرفته بود و سعری که زی دستبه
 بلندش به دست کرده بود، متوجه ام کرد نی آستي مانتوری که از زی مانتوش و ساقی بلند و مشکنیآست

 اش باعث نشد که بخوام ی لبری زي در بلند کردنم داره، صدای محجبه است سعيادی که زیکه خانم
 . . . کمکش کردم و بهش کمک کردم تا بلند بشمی کنم فقط، کميکنجکاو

 *            *            * 
 نی خالص بشم از ادیشا.   بگهی رو به قاضحاتی توضلمی نشستم و منتظر شدم تا وکی صندليرو

 .  خودم درستش کردمي که خودم برایجهنم.  کردمری ماهه توش گنی که چندیجهنم
 .  دستم حس کردم و سرم رو باال آوردم و نگاهم رو به چشم هاش دوختمي رو، روی کسدست
 از نگاهش و دمی من نگاهم رو دزدی ولد،ی رو کاوزونمی گري جستجو گر چشم هاان،ی شده شاخی منگاه

 .  ها شدمکی سرامخیم
 " فنیچقدر کث "
 .  تونستم روش تمرکز کنمی بود که اون لحظه مي تنها جمله انیا
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نگاه من اما، .  تا متوجهش بشمدیآرنجم رو کش.  خودش کردری حرکت کرد و آرنجم رو اسانی شادست
 .  کرد بودی میی خودنمادی سفيا هکی سرامي که روی رنگاهی سي لکه هايهمچنان رو

! وس.آلوده ه.  نبود، خودم آلوده اش کردمفیقبال انقدر کث.  خودمی شدن به زندگهی ها، تو ذهنم تشبلکه
 . گناه
 . دی سماجت گر آرنجم رو کشان،یشا

 .  و دلخور سرم رو باال گرفتم، اما نگاهش نکردمکالفه
 .  رنگ دلخوری مشکلهیرم کرد نگاه کنم به دو ت کوتاهش رو فرو کرد تو دستم و مجبوي هاناخن

 .   ندارهداری خرم،ی آبجي دونستم حرفم براینم -
 ملتهبم دست خودم نبود، اون روزها ي گونه هاي اشک هام، به رودنی کالمش شدم، غلتشی نمتوجه

 ! دست من نبودیچیه
 يزی کردم، چری که من توش گیطی شرا،ی کنی من نگاه می گود به زندگرونی از بي تو داران،یشا -
 . . . ــی ولی پشت و پناهم باشي خوایازت ممنونم که م! ی درکش کنی که تو بتونستین

 .  وسط حرفمدی تموم نشده بود که پا برهنه و با حرص پرحرفم
 هـــــا؟ چرا االن ؟ی به تو گفت تحملش کنی خونه اون پسره؟ کي به تو گفت بریآخه کودن، ک -

  ؟يری بمونه اون تو آب خنک نوش جان کنه و توام طالقت رو بگین کیقبول نم
 .  زبون باز کنم و بگم خود تونتونستم
 . می دل زخمي تلنبار شده به روي گفتن نا گفته هاي زبونم رو بچرخونم برانتونستم
 .  درنی هاشون مدهی رو فقط با شنگهی همدي که آبروی ترسم، از حرف مردمی بگم منتونستم

 .  و اشک هام رو پاك کرددی صورتم کشي انگشت هاش رو، روسر
 .  رومیشگی همهمدم

   آخه؟هی چي اشکا برانیاالن ا -
   من داداش؟ی از دل زخمی دونی متوچه

   بد قول؟ارشی که من دلم خوش شده به قول کی دونی مچه
 . خوام بازم اعتماد کنمیم

 . کنماعتماد
 .  اعتماد نشدمی دفعه بنی ادیشا
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 !  بتونم مزه آرامش رو بعد مدت ها بچشمدی خوام اعتماد کنم شایم
 ي گونه هاي برای و شد نوازشدی صورتم رو کنار زد، اما دستش رو کنار نکشي شده رودهی چکي هااشک

 .  و ملتهبمسیخ
 .  شدمی لعنتي اشک هانی بار، باعث انی سومي داد من برای شدن کاسه چشمش، نشون مپر

 .  کردمسشی و خدمی تو دهنم و با زبونم به روش کشدمی رو کشلبم
 .  تار از اشکم زل زدي تو چشم هاي ای شوخچیبدون ه.  افتادری لرزونم، تو مشت قدرتمندش گچونه

 میشم.  ذارمی هم احترام ممتی کنم، به تصمی بهت اعتماد م،يری بگمی ذارم خودت تصمی دفعه منیا -
 . ياری پسره رو بنی اسم ای حتي حق نداری بزنرشی اگه ز دم، کهی بهت مماتومی اولتکی یول

 .  ادامه دادن حرف هاشي بود برايدیی شدن سرم مهر تانیی و پاباال
 !  کردمی ميهرکار ;ی هر چند جهنم،ی زندگنی اي بقاي برامن
 .  هم فشرد و حرفش رو کامل کردي هاش رو با خرص رولب
 به نویا.  کنمی ماهی شب سنی خدا روزگارش رو عي بهت بگه باال چشمت ابروئه، به خداونده،یفقط کاف -

 .  خونش حاللهگهی که دنمی ببی من چشم تورو قرمز و اشکهیفقط کاف.  گمیخودشم م
   تونه قشنگ باشه؟ی چقدر مبانتهی پشتی کسنکهی احس
   کنه؟ری به دلت سرازاروی خوب دني تونه حس های مچقدر

 قی تنم تزری به رگ و پي قونوفنی استامکیانگار .  سرم خرج کرد، دلم قرص شدانی که شایرتی غبا
 .  انقدر آرامش دهنده بود که دلم رو بعد از مدت ها غرق آرامش کرد. کرد
 گونه هام روون شده، به ي روهی ی چي برادمی که نفهمي شورياشک ها.  هام از هم فاصله گرفتلب

 . داخل دهنم رفت و طعم دهنم رو شور کرد
 . گفتم تا دلم آروم بشهی گفتم، می مدی که تو دهنم بود، باي طعم شوربا
 . ي که هنوزم من رو دوست داری مرس،ي سرم خرج کردرتی که غی داداش، مرسی که هستیمرس -

 .  اش به خاطر منهقهی کنار شقدی سفي که موهاي برادري نفس هانی شدم بگم
 .  که مدت ها ازش محروم بودمی شالم غرقم کرد تو محبتي لب هاش، که نشست رومهر

 .  آورد و داخل خونه شدرونی هاش رو دم در از پاش بکفش
 .  ستون خونه قفل شدي و در آخر رودی خونه چرخلی تک تک وساي رونگاهش

 .  مانتوم رو باز کردمي و دکمه هادمی مبل رها کردم و شال رو از سرم کشي رو، روفمیک
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 .  اپن آشپزخانه انداختمي رو هم، از تنم در آوردم و به رومانتوم
شربت رو سر .  شربت درست کردمیوانی آوردم و لرونی بخچالی رو از خی آب و ،ی توت فرنگشربت

 .  زل زدمارشی و همونجور به کدمیکش
 . به ستون شده بود رهی مبل و باز هم خي بود رونشسته

 .  هام رو تند تر کردم و به سمتش رفتمقدم
 !  بود قتلگاهم بشهکی که نزدییجا.  خودش، زل زدم به ستون وسط خونهنی نشستم و درست عکنارش

 . رمی شده بگنی باعث سد تا چشم از ستون نفرارشی آروم کيصدا
 .  از ذهنم گذشتیول
 ". تونستم ستون رو، از وسط خونه بردارمی کاش ميا"
 .  بکنمی اعترافهی خوام یم -
 . که هنوزم زل زده بود به ستونمرخشی حرف چشم دوختم به نیب

 . گلوش، نشون از قورت دادن آب دهانش بودبی شدن سنیی و پاباال
 . در مورد اون شب -

 . سکوت از لب هام برداشته نشد، فقط چشم هام از اشک پر شدمهر
 بودم که چرا با مادر من بد برخورد ی عصبکمیباورکن اون شب قصد آزار دادنت رو نداشتم، من فقط  -

 . ی گرفتي رو به بازفمی و اعصاب ضعیاما تو با سکوتت رو مخم رفت ;يکرد
 !  کردن من کرده بود، سکوتدای کارش پي برای خوبهی توجچه
 .  نمناکم دوختي شده گرفت و به چشم هانی دفعه چشم از اون ستون نفرنی هاش رو تر کرد و الب
 بار، نیا.  کنهی دفعه فرق منی و بهش عمل نکردم، اما ارشی قول دادم زدم زی دونم تا حاال، هرچیم -

 .  رو جبران کنمزی دم همه چیقول م.  که زدم هستمیتا ته حرف
 .   آورد، انقدر قدرتمند بودن، که بتونن به روحم نفوذ کننی به زبون م کهیکلمات

 !  بود که قند خونم رو به هزار برسونهادی انقدر زشینیری ذره به وجودم منتقل شدن و شذره
 .  راستش رو جلوم گرفتدست

 .  خوام بهت قول بدمیم -
 فمی به دست هام دادم و دست ظریبه زور حرکت.  دندون هام، در حال کنده شدن بودری لبم زپوست

 .  دست بزرگشنیگمشد ب
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 . تو هم گره نخورده بودينجوری که مدت هاست ایی موندم به دست هارهی نزدم، فقط خیحرف
 .  قولم نزنمری دفعه زنی دم ایقول م -

 ي بوی که اگر چه به روم باز بود، ولیش.و.غ. و من پرت شدم تو آدی کرد و دستم رو کشي خنده اتک
 .  زدیهوس و شهوتش حال آدم رو بهم م

 از امی برونی کرد، خواستم بیش مردم معذبم م.و.غ. پشت کمرم به حرکت در اومد، موندن تو آدستش
 دهی اش چسبنهی شد و من محکم تر به سدهیچی دورم پشتری بارشی کي دست های که حقمه، ولییجا

 . شدم
 . که حقم بودیگاهی اومدن از جارونیب ي برادمی هام از هم فاصله گرفت و بهانه چلب
 .  خوام برم شام آماده کنمیم. . .یم -

 .   کنهي که خوب نتونسته نقش بازدیانگار اونم فهم.  دست هاش رو از دورم باز کرد،ی حرفچی هبدون
 نبود که من رو رها کرد تا ی راضي کردن نقشش انقدري پر از درد من، از بازی زندگي حرفه اگریباز

 فقط منتظر بودم ،ی تماشاچکی نیمن هم، ع.  فرو رفتن تو نقششي داشته باشه برايشتریبتونه تمرکز ب
 .  کنهفای شکل انی محبوبم، نقشش رو به بهترگریتا باز

بعد از هنوزم .  اومدمرونی بیی تو قاب لب هام از دستشوفمی ردي دندون هادنی رو زدم و بعد از دمسواکم
 .   رفتی زدم و پام خواب می تو راه رفتن لنگ می مدت گاهنیا

 و درد ی حسی بنی زدم تا پام از اهی راه رو تکواری به دد،یچی که تو پام پی حسی خواب رفتن پام و ببا
 .  کنهداینجات پ

 نفسم رو فوت کردم ارش،ی قامت کدنی و حموم افتاد و بعد با دیی دستشوي راه روواری رو دی کسهیسا
 . به سمتم برداشتی صبر کرد و بعد قدمیاول کم. رونیب

  ؟يستادی انجای شده؟ چرا ایچ -
 .  هام رو از درد فشار دادملب
 .  بابا، پام خواب رفتهیچیه -

 . بار دست هامون تو هم قفل شدنی سوميامروز، برا.  جدا کردواری و دست هام رو از دستادی اکنارم
 .  باز هم به سراغم اومدنیری حلقه اش، تو دست چپش اون حس شدنی دبا

 سرد جدام واریهمون جور که از د.  جدا بشمواری بازوم رو گرفت و کمکم کرد تا از دری راستش، زدست
 .  دی کرد سوال پرسیم



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 187 

 ؟ي راه بری تونیم -
 .  تکون دادن سرم، در جواب سوالش پاسخ مثبت دادمبا

 . می به سمت اتاق خواب رفتش،اری و به کمک کلنگون
 .  کنمدای نجات پی حسی بنی تخت نشستم و پام رو ماساژ دادم، تا از ايرو
 من هم کنارش دراز د،ی تخت دراز کشگهی توجه به من گوشه دی لباس هاش رو عوض کرد و بایک

 . که زل زده بود به سقف زل زدمارشی کمرخی و به ندمی و پتو رو، روم کشدمیکش
 . . . زل زدم و اون پلک نزد که پلک هام گرم شد و به خواب رفتمانقدر

 ی تو دستش داخل مدی خري که با بسته هاای گرفتم و به کونیزی باز شدن در، نگاهم رو از تلوي صدابا
 . شد نگاه کردم

 . که مدت ها بود به لب هام پا نذاشته بودیمهمون.  مثل چند وقته گذشته مهمون لبهام شدلبخند
 . از تنش رفع بشهی مهمونش کردم تا خستگي اگهیلبخند د.  مبل بلند شدم و به استقبالش رفتماز
 . یسالم، خسته نباش -

 .  خسته جواب دادي رو با لبخندلبخندم
 . یسالم، مرس -

 گذاشتم و همونجور که نتی کابيبسته هارو، رو.  رو از دستش گرفتم و به آشپزخونه بردمدی خري هابسته
 . خونه هست بشنوهي صدام رو بلند کردم، تا هرجادمی کشین سرك مداخلشو

  ؟يدی خواستم رو خری که مییزای چي همه ـــــا،یکـــــ -
 که داشت صورتش ي با حوله اارشی آشپزخونه نگاه کردم که کرونی ها بلند کردم و به بسهی رو از کسرم

 . کرد وارد آشپزخونه شدیرو خشک م
 . دمی بود رو خرستی که تو ليزی هرچگه،یآره د -

 .دی رو پرسشیشگی هم سوال همي و در حال خشک کردن شد همونجوردی سرش کشي رو، روحوله
 .  گشنمهم؟ی داریشام چ -

 .شهی مثل همدمی خندآروم
 . يقورمه سبز -
 . ي نهار خورزی مي غش و ضعف در آورد و ولو شد رويادا
 . ي قورمه سبزي برارم،ی میمن که م -
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 ها، به خاطر قول و ی مهربوننی تکون خورد، اون دوستم نداره همه ايزی چهی تو دلم ی ولدم،ی خندبازم
 .  که به خودم و خانواده ام داده بودیِتعهد نامه کتب

 . ی کردن، چقدر سخته ماسک زدن به زندگي سخته نقش بازچقدر
.  می از خودمون ندارياریاخت. می هستلمی فنی اي هاگری فقط بازای که من و کلم،ی فهی ما شده بود یزندگ

 !   از جانب خودمونياری اختچیبدون ه ;می دی کارگردان ها گوش ميفقط به حرف ها
 ي دفعه اکی که ی سکوتنی داشت من رو از ای که سعای کي های تو سکوت از جانب من و پر حرفشام

 . خورده شدارهی برونیدچارش شده بودم، ب
به طرفم برگشت و به . دمی دراز کشارشیبعد از مسواك زدن کنار ک.  هارو جمع کردم و شستمظرف

 ی مصی که از چراغ خواب به اطراف پخش شده بود، حاالت صورتش رو تشخیصورتم زل زد از نور کم
 . دادم

 .  سرم گذاشتمری و دستم رو زدمی پهلو چرخبه
   به من؟ي زل زدنطوری شده؟ چرا ایچ -

 . شده اش رو دوخت تو چشم هام که به زور باز نگهشون داشته بودمزی ريها چشم
  ؟ي شديزی تو خودت، چی رفتییهوی یلیامروز خ -

 تو اوج غم هستم طرح لبخند رو به ی وقت،ي حرفه اگری بازکی کردم، مثل ی هام رو تر کردم و سعلب
 . اومدنیی از موضعش پای با حرفم کمی دونم تا چه حد موفق بودم ولینم. لب هام بزنم

 .  رم تو فکری مهوی شهی نشده که من هميزینه بابا، چ -
 .  نگاهم کردمحتاطانه

 . دی طول کشیلی دفعه خنیآخه ا -
 . سخت تر از قبل بودي نقطه لبهام کارنی نشوندن لبخند، به باالتري کردن برایسع
 . ستی نيزینه چ -

 .  فرستادرونی رو بنفسش
 . ریباشه، شب بخ -

 .  خودم هم متوجهش نشدمی آروم بود که حتيم انقدر "ریشب بخ" زمزمه
 "سه ماه بعد"

 . دمی کشغی رو بلند کردم و از پشت تلفن جصدام
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 .   مـــــثـــــبـــــتایک -
 .  رو از گوشم فاصله بدمی انقدر بلند بود که با خنده گوشش،ی از خوشحالی حاکادیفر

.  زدی تو چشم مشی که تو برگه آزماي اجهی به نتدمی اطرافم، خنديا بدون توجه به آدم هدم،یخند
 .  شدی قطع نمي لحظه اارشی کي ها و خنده هاادی فريصدا
.  که باز هم دلم رو لرزوندیی خنده هاي و گوش دل سپردم به صدانی ماششهی دادم به شهی رو تکسرم
 .  مرد و مردونهستاد،ی قولش اي که پايمرد

 ی االن طعم واقعا،ی ماه ازدواج با ک7 و من بعد از ستادی رو قولش ای و دل شکستگيدی تو اوج نا امدرست
 .  کردبمی که خدا نسي ای و مست شدم از خوشبختدمی رو با تمام وجودم چشیخوشبخت

 !  شوهرمي گفته، مست شدن فقط با شراب؟ منم مستم، مست خنده هایک
 .چشم هام بسته شد و صداش گوشم رو نوازش کرد. دیچی گوشم پ و صداش تودی هاش که ته کشخنده

 .  پدر شدنهیچه حس خوب.  بغلت کنمی خوام حسابی مم؟ی خونه شمی رسی میک -
 !  و حاصل اون شد اشک نشسنا تو چشم هامدی لرزد،ی لرزدلم
 . خودم سند مرگش رو امضا کردم.  که خودم قاتلش شدمي بچه اي برادی لرزدلم

 بچه نی اي که برایی از آرزوهاایتا برسم به خونه، ک.  گوشه چشمم رو پاك کردم و بازم لبخند زدماشک
 !  شدمی حسودیی گفت تا جاومدهیهنوز ن
 .  که تو وجودم در حال رشد کردن بودي شد به بچه امیحسود

 .  خونه امي گرماي که به زبون آورد دلم لک زد برای با کلماتد،ی کشرونمی باز هم از خلصه با،ی کيصدا
  " دوست دارم "
 .  سه ماهنی تو ااتی شده آب ح،ي جمله دو کلمه انیا

 دروغ، اما ي ذره اي زنم حرف به حرفش رو برای گه و من شخم می گوشم مری که زیی دارم هادوست
 .   کنمی مدای گردم، کمتر دروغ پی میهر چ
 . ستادی آپارتمان اي جلویتاکس

 .  قطع کردمای مشتاق کي صداي رو، روی شدم گوشی مادهیهمزمان که پ 
 .  باز کردمدی باال رفتم و در رو با کلي ورودي خورد برای که مي رو حساب کردم و از دو پله اهیکرا
 .  شدم و به سمت آسانسور رفتموارد

 .  باز کردمدمی رو با دسته کل آپارتماني اومدم و در ورودرونی آسانسور بنی کاباز
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 .  آشنایی شدم و همزمان فرو رفتم تو گرماوارد
 .دی موهام زده شد لبخند رو به لبهام بخشي داغ لبهاش به رومهر
 .  اش چشم دوختمرهی تي قهوه اي رو باال گرفتم و به مردمک هاسرم

 .زد زده از شالم رو کنار رومی بي و موهامیشونی رو چسبوند به پشیشونیپ
 . يدی حس خوب رو بهم بخشنی که با بودنت ایمرس -

 . لبهام حس کردم و باز هم مست حضور و گرماش شدمي لبهاش رو، رویداغ
 استرسم دی باعث تشدایرفتار بد مادر ک.  استرس، پوست لبم رو به دندون گرفتم و پاهام رو تکون دادمبا
 .  شدیم

 تا مادرش بپره سمتم و ادی برونی بارشی از دهن کی دادم و منتظر بودم، حرفی آب دهنم رو قورت ممدام
 .  تونه کتکم بزنهیتا م

 کرد و ستی قلبم اي تونم قسم بخورم که لحظه ای من رو داد، مي که دهن باز کرد و خبر باردارایک
 ! دوباره به پمپاژ کردن خون تو رگ هام ادامه داد

 . دمی کشرونی دندون هام بری از ز خون رو حس کردم و لبم رومزه
 و فتهی بانی معده ام به غلدی وهم آور بود که اسي کرد، انقدری میی که تو خونه حکم فرمای مطلقسکوت

 . نهیدرد تو تنم بش
  " آخ "

 ام نگاه کرد و دهیبه صورت رنگ پر.  رو نسبت بهم جلب کردای اومد، توجه کرونی که از دهنم بیآروم
 .  صورت داغم گذاشتيو رو، رخشیدست 

 !   لرز به تنم نشستارش،ی کخی برخورد دست از
 . دمی اش رو شنی لبری زيصدا

 ؟یچرا انقدر داغ -
 دندون هام بشن، ریدرد معده ام باعث شد تا دوباره لب هام اس.  تلخ دهانم رو به زور قورت دادمبزاق

 ! ی زدن احتمالغی از جيری جلوگيبرا
 و در آخر تو چشم هام که حرارت ازش دی رج به رج صورتم رو کاوا،ی گرد شده از تعحب کي هاچشم

 .  زد زل زدی مرونیب
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 گر شی آتي بشه براي استرس زا بود که جرقه اي مادرش انقدري دست هاش شد و صداری هام اسدست
 .گرفته درد معده ام

 ی متشیی انقدر اذی گفتي دختره رو بهت انداختن اومدنی فهمم، تو خودت همون اول که ایمن نم -
   ازت حامله اس؟ی گی مي ماه نشده بگه مهرم حالل جونم آزاد، حاال اومدهی تا سر یکن

 .  زدیسرم هم نبض م.  کردمی شکمم، انقباض رحمم رو حس مي مشت شد به رودستم
 حک شده ي هاری گرفت و تصوی افتاده اش انقدر تو ذهنم نقش پر رنگری و سر به زای مشت شده کدست

 . دیتو ذهنم رو به چالش کش
 .  نگاه کردمای بلند کردم و به جمع خانواده کي رو لحظه اسرم
 بره و جی مادر و خواهرش، تا مغز استخونم نفوذ کرد و باعث شد سرم گنهی دوستانه و پر از کری غنگاه

 . چشم هام تار بشه
 نشسته تو چشم هام بدون کسب اجازه از من به ي ناخن هام گرفتم و اشک هانی باروی کي هادست

 .  شددهی گونه هام چکيرو
 ترك خورده دلم رو شهی و شارهی بود که دلم رو به درد بنی بود، انقدر سنگنی سنگای مادر کي هاحرف

 !  پورد کنه
 .  آدم های وقت ها، بعضیگاه "

 . رو نابود کنهزی تونه همه چی کنن که می میی کار ها زنن،ی میی هاحرف
 ". اون حرف باشهبی آسنی تونه کمتریم ; دل بند زدههی کردن نابود

 ينگاه اشک بارم رو از گل ها.   تنش رو به بونم منتقل کردي دست هام نشست و سرماي روای کدست
 .  دوختمای گرفتم و به صورت کیقال

 انجام ي که من توش بودم، کاری حرف هاش، تو برهوتدنی کردم، اما شنی لب هاش رو حس محرکت
 .  بودریناپذ

 ی من جون می که اطرافم پراکنده بود، ولیژنیاکس. ژنی اکسي ذره اي زد برای له له مم،ی تنفسيمجرا
 !  هواي ذره ادنی بلعيکندم برا

 . دنی نفس کشي شد برای شد، اهرمدهی که تو صورتم پاشي سردآب
 .  بشمدهی کشرونی بودم برشی که در گي هام باعث شد از خالء اهی به رژنی اکسومهج
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 بار چندم دلم رو ي کرد با من؟ برای مکاری مرد چنی و حالم رو بهم زد، ادیچی پمینی بری آشناش زعطر
  شکوند؟

   اشک هام شد؟زشی بار باعث رنی چندميبرا
 . شش همه تالشم رو به کار بردم و باالخره موفق شدم.و.غ. اومدن از آرونی بيبرا

 . یی دو رونی بود که حالم رو بهم بزنه از اادی تو چشم هاش انقدر زتعجب
 ساق ي روف،ی شونه ام انداختم، ولب توان نگاه داشتنش نبود و کي رو، روفمیک. ستادمی شدم و ابلند

 شد دور مچ دستم و وادارم کرد به نشستن، به اجبار کنارش دهیچی پارشی کيانگشت ها. دستم سر خورد
کرد و  تعجب تو چشم هاش اعصابم رو خورد. نشستم و مچ دستم رو با ضرب از دستش آزاد کردم

 .   اسف بار معده ام رو بدتر کردتیوضع
 طاقت چنگ یب.  کردمی رحمم رو حس موارهی عضالت معده ام و منقبض شدن ددی شدرفالکس

 .  ناخن هام گرفتم و فشار دادم و چنگ زدمنی رو بارشیدست ک.  دم دستمسمونیانداختم به تنها ر
 که ي ناخن هام مشت شد و تصور دردری زا،ی کيدست ها.  شکممي ام مشت شد روگهی درد، دست داز
 .  شدی خارج می هام خارج به سختهی از رنمی سنگينفس ها.  سخت نبودادمی زدی کشیم

 .  شددهی سرم کوبي روی تن10 وزنه هی تر از قبل مثل نی مادرش، سنگي هاحرف
دختر .  برنامه دارمی تو کلی عروسي دختره رو به عنوان عروسم قبول کردم؟ من برانیاصال مگه من ا -

   شده مادر نوه من بشه؟ی دختره دست مالنیاونوقت قراره ا.  پنجه آفتابدم،یبرات د
 .   خانوادهنی اومد، بس بود خفه شدن مقابل ای مرونی بتی عصبانيشتاب زده از رو هام تند و نفس

 معده ام و انقباض رحمم بلند شدم و قدم دی توجه به درد شدیب.   باعث شدهای شده ام، کی اگه دستمالمن
 .   روش نشسته بودای که مادر کیتند کردم به سمت مبل

 . و با دست به خودم اشاره کردمستادمی به روش ارو
 ی که بهش انگ مي دخترنی شده اس، همی دست مالی کنی که ادعا مي دخترنی هم،یخانم رستم -

 من رو ی پسرت زندگنیهم. شدی پسرت دستمالي دستاری پسر خودت پر پر شد، زي دستاریز.  یچسبون
 کاری چنی تو و پسرت که خوب،یخوبخانواده ام رو ازم گرفت، من بدم؟ باشه من بد، شما که .  گرفت

   زدن؟یلی جز انگ چسوندن و سي کردکاری چگه،ی مثال؟ بگو دنیکرد
 . شد و تمام صورتم رو پوشوندلی به سلی چشم هام، تبدبارون
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 نی که تا به حال مقابلش مقاومت کرده بودم، انقدر سهمگي شدن زانوهام رو حس کردم و تند بادسست
 . بود که تنم رو از هم بپاشونه

 اش، قهی کنار شقي موهايدی عطرش و سفي نا آشنايبو.  بازوم قرار گرفت و بلندم کردری ز،ی کسدست
 مقابلم ی آبوانی نشوندم و لي مبل تک نفره ايرو.  بودایپدر ک ;دی نفر از حضار ت  ذهنم کشکی ریتصو

 .  قرار داد
 اما لرزش دست هام باعث شد محرومم رم،ی بگای رو از دست پدر کوانی لرزونم رو جلو بردم تا لي هادست

 وانی که لی لبم گرفت و از خنککی رو نزدوانیل.   بشهدهی تونست به تن داغم بخشی که میکنه از خنک
 .  کردمخیبه لبم انتقال داد 

 رو از وانی تا بتونم لدی به تنم بخشی کرد و جونقی رو، به رگ هام تزرنیری جرعه آب خنک و شجرعه
 .   دهنم کنار بزنميجلو

 .   رحم و درد معده ام کمتر از قبل شده بودانقباض
 !  شدمی نمیحاال حاال ها خال.  مونده رو دلم فوران کرده بودي های رو از هم فاصله دادم، دق و دللبهام

 نگه ي برام،یشدن زندگ بهتر ي من حداقل از حقم گذشتم برا؟ي کردکاری شهال خانم؟ تو چینگفت -
 هی درم،ی تونستم طالق بگی می زندان بود به راحتای کی وقتنی دونیهمتون خوب م.  ی زندگنیداشتن ا

 . . .  خودـــی و برم سراغ زندگرمی ام رو هم بگهیو مهر
 !  واقعا، من الل شدمي وسط حرفم و به معنادی پرغی جبا
   فتنه خانم؟ي ذاری منت ميه دار اصرار به موندن تو کرد کید آخه مگه کس -

 ! بودزی آمری تحقيادی به گلوش انداخت و دست هاش رو تو هوا تکون داد، لحنش زباد
 ;نه خانم جون!  ذارهیدختره خودش رو انداخته به پسر من، خودش طالقش رو نگرفته، سر ما منت م-

 !  نخوره تو شناسنامه اتگهی مهر طالق دهی که ی خودت نرفتم،یستیبال نسبت ما ببو ن
   داره؟ییشکستن چه معنا ;شکستم

 .   حس کردمی واقعي شدن قلب و غرورم رو به معناکهی تمن،
 .  جوشش اشک رو تو کاسه چشم هام حس کردم.  شدی خارج ممینی هام، به زور از بنفس
 .  دی کوبی شکل تو فرق سرم منی رو به بدترقتی که حقیکلمات

!  نشهدهی تو سرم کوبقتی حقنی ای که حاضرم بخورم، وليجام زهر! تلخ تر از جام زهر ،ی تلخِ حتقتیحق
 . سکوت محکوم شده تو اتاق رو از زندان آزاد کردا،ی آروم و زنگ دار کيصدا
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 خواستم، اما االن ی رو نممیدرسته که من اون موقع اون حرف هارو زدم، درسته که اون موقع شم -
 . . .  رو دوست دارممیزندگ

 .  دیچی دستش رو تو هم پي انداخت و انگشت هاری رو زسرش
 غی جشی و مثل دفعه پدی حرف زدن و نزدنش پرنی باز کرد تا ادامه بده، اما مادرش، معترض بدهن
 .  دیکش
 تی زندگ؟ی گی مينجوری اي اومدییهوی نادون؟ مگه من مسخره دست توام که ي پسره ی گی میچ -

 دختره رو طالق نی سر ماه ایگفت.   دونه پسرم برنامه دارمهی من واسه ،ي تو غلط کرد؟يرو دوست دار
  ازت حامله اس؟یگی مياالن اومد ;يدیم

 . بودنی هام تند، داغ و خشمگنفس
 : و شماتت گر رو به زنش گفتدی حرف هام جهنی بای که دهن باز کنم، پدر کنی از اقبل

 از به هم خوردن چی از خدا ه؟ی زنی میی حرف هانی همچي داری ترسیبس کن زن، از خدا نم -
 . . .  رســی نمیی قاض به جاهی صد من ي حرف هانی به خدا با ا؟ی دونه پسرت چهی یزندگ

 .  زن بودنی اي از خصلت هایکی حرف ها، نی بدنییدو
پسر من ول کنم  ی به زندگدهی زالو چسبنیع!  دختره پسر من رو ول کنه و برهنی گم که ایاتفاقا م -
 !  ال کردارستین

 .  رو، به سمت من برگردوند و با انگشت اشاره اش به من اشاره کردصورتش
 و سادهی پشتش واری شنی چون مادرش عي پسر من برداری دختر جون، بهتره دست از سر زندگنیبب -
 !ی ذاره تو بدبختش کنینم

 ! من نداشتی من و زندگي جز نابودی زن هدفنی هام فرستادم، انگار اهی اتاق رو به ريهوا
 داشتم حرف ی از خونه قدم بر مرونیهمونجور که به طرف ب.  رو برداشتمفمی مبل بلند شدم و کي رواز

 . هام رو هم زدم
 رفتم، در ی مرونی در که بنیمطمئن باش، اگه بچه اش و از اون مهم تر، بچه ام تو شکمم نبود، از ا -

 جسم و اعصابم مهم یسالمت.  کم آوردم، نه اعصاب شماهارو ندارمیفکر نکن.  دادمیخواست طالق م
 . خداحافظ! تره

 .   حرف هام، در خونه رو باز کردم و خارج شدمنی آخربا
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 شدن شونه ام، به دهیبا کش.  و دکمه اش رو فشار دادم تا برسه به طبقه مورد نظرستادمی آسانسور ايجلو
 .  نگاه کردمانیعقب برگشتم و به ک

 و به سمت آسانسور دمی کشرونی دستش بری فرستادم و شونه ام رو از زرونی رو از سر خشم بنفسم
 .  برگشتم
 ! فوق العاده بلند بخوامي آهنگ بوم بوم با صداهی فقط باعث شد اون لحظه صداش،

اگه بچه " ی بگيا بخو،ی ارزش که با چندتا حرف خاله زنکی انقدر برات بمونی کردم زندگیفکر نم -
  ". دادمی رفتم و دادخواست طالق می االن منینبود، هم
 .  اومدنی هم پشت سرم داخل کابایک.  رفتمنی درش رو باز کردم و  داخل کابد،ی رسآسانسور

 ! بودانی نمای روش به خوبه،ی به گونه هام که هنوز هم آثار گردمی و دست کشستادمی انهی آي به رورو
 که ای به کنهیاز آ.  گونه هامي رودمی ببرم، دست هام رو کشنی مونده رو هم از بی کردم آثار باقیسع

 . برگشتم سمتش ; کرد، نگاه کردمی و با اخم، نگاهم منهیدست به س
 .یلیخ ; بودادی زیلی که از گلوم خارج شد، ارتعاش کلماتم، خصدام

 دی من باشهی کنم؟ همی از خود گذشتگدی من باشهیهم من با ارزش باشه؟ ي برادی باشهی هممونیزندگ -
 به خدا خسته شدم از ؟ی زندگنی واسه ای کنی نمي تو چرا کار؟ی نگفتیچیاز حقم بگذرم؟ تو چرا ه

  ؟ی فهمیم! ارمی دهقان فداکار رو در بي ادانکهیخسته شدم از ا. يفداکار
 .  گلوم رو نشون دادمری دست زبا
 چشم ی خوام بینم.  خوامی می خوشبختکمی!  خوامی منم آدمم، آرامش ما،ی کدهی رسنجامی به اگهید -

 که به ی تعهد نامه کتب؟یاونم با چ!  فقط چند ماهی چند ماه گذشته، خوشبخت بودم، ولنیو رو باشم، تو ا
 . يخودم و خانواده ام داد

 يستم رو از پشتم رد کردم و رو دادم و کف دهی تکنهی به آم،ی بود، اما قصد رفتن نداشتستادهی اآسانسور
 !  بدنم نرمال بشهي دمای کرد و باعث شد کمدای از کف دستم، به بدنم انتقال پنهی آيسرما.  گذاشتمنهیآ

 .  ازم گرفته بشهی ذره آرامش مصنوعکی باعث شد تا اون ا،ی کيصدا
 ! تونم با مادرم دعوا کنم، درك کن لطفایمن نم -

 .دمی کشغی ام خارج کردم و جهی باره از رکی رو به نفسم
 رو هم به گهی آدم دهی ي پاي واسه کارات، غلط کرديری گی سنت هنوز از ننت اجازه منی که با اییتو -
 ! ي نکبت باز کردی زندگنیا
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 .  مهمون نا خوانده شدنی بار  اینی سنگيرای پذی مهمون صورتم شد و صورتم به خوبنش،ی سنگدست
 گونه هام، سوزش ي شده  رودهی چکي تار بود، پلک زدم و اشک هاشری پشت هاله اشک، تصواز

 .  کردشتریصورتم رو ب
 . دی کتش کشقهی به ی و دستدی کشیقی لرزون چشم هام رو دوختم تو چشم هاش، نفس عمی نین

 ی که اون باال، به خاطر باد تکون مي وار، مثل طناب داردی اشاره اش رو به سمتم گرفت و تهدانگشت
 . خوره، انگشتش رو تکون داد

 !  گذرمی به خودم و مادرم نمنی از توه،ی دونی خودتم می نگفتم، ولیچی ه،ی گفتیهرچ -
 گرفت تو گلوم، گلوم رو به درد آورد و از درد اشک هام سرعت شی کرده تو گلوم، بازری گگوشی بازیماه

 . گرفتن
 دنبال شی پی قفل شده و تو لحظاتيگوشه ا رفتم، اما هنوزم ذهنم، رونی سرش از آسانسور بپشت

 .  کنهی که نوازش صورتم شد، هر شب بدنم رو نوازش میدست.  قبل بودارشیک
 .  رفتمنی لرزون، سمت ماشیی دادم و با پاهارونی بنی هام رو سنگنفس
 !  گاز گذاشت و از اونجا دور شدي پاش رو، روای نشستم، هنوز کامل در رو نبسته بودم که کارشی ککنار

 !  ام شدنهی قفس سی گرفتم و نفسم زندانی فرو رفتم و دست هام رو به کنار صندلی صندلتو
چشم هام رو .  رفتی تونست به سمت خونه می که می سرعتنی گاز و با آخري رو گذاشته بود روپاش

 ها و توقف نی بوق ماشيصدا.  م به خودم مسلط بشی کردم با قورت دادن آب دهنم، کمیبستم و سع
 یب. ختیر  که رو به روم بود، اعصابم رو بهمینی سنگکی باعث شد تا چشم هام رو باز کنم، ترافن،یماش

 گلوم تا يباز هم گذشته، به جونم افتاد و پاش رو گذاشت رو.  زل زدمرونی از پنجره به بارشیتوجه به ک
 . خفه ام کنه

 *        *           * 
 رو، فمیک.  باره خارجش کردمکی حبس کردم و به نهی انداختم و نفسم رو تو سی سر در مغازه نگاهبه
 لب گفتم، داخل ریکه ز. . . در رو باز کردم و با بسم اهللا. دمشی شونه ام جا به جا کردم و سفت چسبيرو

 . رفتم
 ینکی بود و عی خالی که وسط سرش، کميمرد. ستادنی نشسته بودن و با ورود من ايزی مرد، پشت مدو

 خارج فمی لب جوابش رو دادم و بسته رو از کریز. به چشم هاش زده بود به حرف اومد و خوش آمد گفت
 . قرار دادم، با تعجب نگاهش کرد، که زبونم رو تو دهنم چرخوندمزی ميکردم و رو
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   االن؟نی داردی فروششون اومدم، خريبرا -
 . نمی بود به چشم هاش زد و به من اشاره زد تا بشزونینش آو رو که از گردنکشیع

 : رو به من گفتگه،ی دي از بسته خارج کرد و بعد از وزن کردن و کارهاطالهارو
 ؟ي هاش رو داردیخانم کاغذ خر -

 .  م خارج کردمنهی رو از سنفسم
 !بله دارم -
 : طالها چرخوند و گفتي رو، جابه جا کرد و نگاهش رو، رونکشیع
 ن؟ی شه لطف کنیم -
 .  دم خدمتتونیاالن م. . . بله، بله -

 .  گذاشتمشخونی پي النگوهام رو، رودی و کاغذ خرفمی بردم سمت کدست
 : با گرم النگو ها رو به من گفتدی کاغذ رو برداشت و بعد از چک کردن کاغذ خری حرفچی هیب

 دی خرم، فقط النگوهاتون کاغذ خری اما من دارم مم،ی نداردی وقت سال خرنیا. خانم، االن بازار خرابه -
 نی تونم بابت ای نمنی از اشتری من بم؟ی کنکاری ارزه، چی تومن نم900-800 از شتریداره که اونم ب

 . چهارتا دونه النگو بدم
 ام رو گرفته و داره خفه ام قهی که یی آبروی شم از بیراحت م.   شهی هزار بده، مشکلم حل م900 اگه

 !کنه یم
 . دمیچی مانتوم ور رفتم و شالم رو محکم تر دور گردنم پنیی رو تر کردم و با دکمه پالبم
 . نهی النگوها هم سنگنی خوام حتما، ای تومن رو م900 دارم، اجی پول احتنیمن به ا -

.  گر ترازو که گرم النگوها روش نقش بسته بود، نگاه کردشی چشمش رو خواروند و به صفحه نماگوشه
 .  فرستادرونینفسش رو کالفه ب

 . ادهی النگوها زنی تومن واسه ا900 یآبج -
 .  عقبدی که النگوهارو کشي رو جلو بردم تا النگوهارو بردارم و برم مغازه بعددستم

 . گهی دمی زنی حرف ممی دار؟ي آری چرا جوش میآبج -
لپ هام رو باد .  دادمریی ها تغکی سرامي پاهام رو، روي جای شونه ام جا به جا کردم و کمي رو، روفمیک

 .  فرستادمرونیکردم و همه باد رو باهم ب
 !  تونمی نممتی قنی کمتر از ایعنی.  دارماجی پول احتنی گم، به همه ایآقا م -



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 198 

 .  نگاه کردشگری اش رو خواروند و باز هم به گرم النگوها رو صفحه نماچونه
 ! می آی باهم راه منیحاال بش -

 گوش همکارش پچ پچ کرد و بعد از چند لحظه رو به ری زی مبل نشستم، مرد کميد کردم و رو گرعقب
 :من گفت

 ! دی ارزی وگرنه نم،ي داراجی خرم، چون احتی م900 ،یحله آبج -
 نی نزدم و تو ایحرف.  رفتمشخونی بلند کنار پيبا قدم ها.  رو کنارم گذاشتم و از مبل بلند شدمفمیک

 . فاصله اون هم حساب هارو انجام داد و پول رو داد
 .  طالها از مغازه خارج شدمهی از گرفتن پول ها و برداشتن بقبعد
 !  همه مدت ولوله تو دلم، دلم آروم شدنی بعد اکم،ی و دی قرص شد، آشوب تو دلم خوابدلم

 .  که خودم به تاراج گذاشته بودمییآبرو.  آبروم بوددنی پول ها، ضامن خرنیا
  *        *             * 

 رونیدر رو باز کردم و ب ;دمی در رو کشرهیدستگ.  شدمدهی کشرونی از لجن زار گذشته بن،ی توقف ماشبا
 باز کردم و داخل دی ساختمون رو با کليدر ورود.  دنبالم اومدنی هم بعد از پارك کردن ماشایک. رفتم
 .  رفتم
 شخص پشت دی که شاي مکالمه اي کنم برازی به گوشم خورد و باعث شد تا گوش تای کی گوشيصدا

 .  شناختمیخطش رو م
 . تر کردزی داد، گوش هام رو تی که داشت جواب فرد پشت خط رو مای کالفه کيصدا

   تونم بکنم؟ی مکاری چگهی من دی ولن،ی گیبله، شما درست م -
 .  تر شدزی من تي رو آروم تر کرد و گوش هاصداش

درك کن !  تونم بکنمی نميچکاری هناس،ی اغی تری االن شاه رگ من زا،ی داریمادر من آخه توقع -
 .  ای من کوتاه بی به خاطر زندگکمیمامان، 

 گنی که تو پارکیی هانی از  ماشیکی به من کرد و برگشت به سمت ینگاه.  برداشتم تا شک نکنهیقدم
 قرار داد و من قدم هام رو آروم تر برداشتم تا بتونم نی سقف ماشيساعد دست راستش رو، رو.  بود

 .  صداش رو بشنوم
 .  حرف هاش نشدمدنی رو آروم تر از قبل کرد و من هر چقدر تالش کردم، موفق به شنصداش
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 و تمام مکالماتش رو کری رو از دستش بکشم و بزنم رو اسپی برم و گوشیستی رودربای خواست، بی مدلم
 .   بودی نشدننکاری ایول! بشنوم
 کرد، حتما تمیی اذایاگه ک" دادم افتادم انی که به شای قولادی.  هم فشار دادمي هام رو از حرص، رودندون

خسته .  ثباتشيبرا!  تالش کنممی زندگي خواستم برایباز هم م.  خواستمی من نمیول "بهش بگم
 .  با ارزش بود براممی زندگیشدم، ول

 نخوره، ی کنار مهر قبلگهی مهر دهی نکهی گفت، که من به خاطر ای راست مای و مادر کستی ندمیشا
 .  گرفتمیطالق نم

 !  اندازهی که عرش خدارو به لرزه میحالل!  حالل خدا،ي کلمه منفورچه
 بکنه که تنم ي فکر کردن بهش، تونست کاریحت!  مطلقهی رو ساختم به عنوان زني اندهی ذهنم، آتو

 .  کرددای پانیقدم هام شل شد و خون بر عکس تو رگ هام جر!  ببندمخیبلرزه و 
 .  گلوم کردم و به سمت آسانسور قدم برداشتمی رو زندانبغضم

ه  لباس هام، بضی رفتم و در خونه رو باز کردم، به سمت اتاق خواب رفتم و بعد تعورونی آسانسور باز
 کنم ی مي دونستم که فقط دارم نقش بازیاما خودمم م.  شام بکنمي برايسمت آشپزخونه رفتم تا فکر

 . فراموش کردنيبرا
 !  رو حفظ کنم، هرچند با چنگ و دندونمی کنم تا زندگیفراموش م.  کردمی مشهی که هميکار

 .   ضرب گرفتمنی زمي و با پام رودمیچی هام رو با استرس تو هم پدست
 : انداخت و با لبخند رو به من گفتشی آزماي به برگه های نگاهکترد
 .  خوب خداروشکر، اوضاع خوبه -

 نباریدکتر ا. بعد از مدت ها آروم شدم.  لب هام نشست و آروم گرفتمي رو،يزیی پاي مثل برگ هالبخند
 : گفتایرو به ک

 .   ظاهرا بچه تون حالش کامال خوبه،یخوب جناب رستم -
 . نیی پازهی بري باعث شد دلم هرد،ی پرسای که دکتر از کیسوال.  در جوابش بودای پر از استرس کلبخند
 :دکتر

  ه؟ی تون چیخوب جناب، گروه خون -
 .  از جواب دکتر رو داددهی باال پري و با همون ابروهادی باال پرای کيابروها

- A+ 
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 -O هوم، خوب خانومتونم که -
 : به من گفترو
  ؟ي آمپول رگام زدتی قبلمانی تو زازمیعز -

 : وسط حرفم و گفتدی پرای من جواب بدم کنکهی از اقبل
 .  مانشهی زانیخانم دکتر، خانمم اول -

 از ی توجه به ضربان قلبم که گوشم رو پر کرده بود نگاه رو که خالی لبم رو به دندون گرفتم و بپوست
 . ورد و به رومون لبخند زد خنیگوشه چشمش چ.  بود، به دکتر دوختمیهر حس

 .   فرزندتونهنی پس اول،ی هم عالیلیخ -
 که تو ذهنم باال و ي و داغ کردم از فکردی حرف زدن صلب شد ازم و ضربان قلبم به سرم هم رسییتوانا

 . دی پری منییپا
 .  تکون خورد و به حرفش، جواب مثبت دادای کسر
من . بود "بله، چشم و حتما" شد فقط ی داده مای که از طرف کیی وقت دکتر حرف زد و جواب هاانی پاتا

 ! گذشتی که تو مغزم میزبونم بند رفته بود از فکر وحشتناک.  حرف زدن نداشتمییتوانا
 خارج شدن ازش رو یی کرده بودم و تواناری گی چهره دکتر تو برهوتخی رفته بود و من هنوز، مرونی بایک

 :رو به دکتر با تته پته گفتمزبونم رو تر کردم و . نداشتم
  ه؟ی چي آمپول برانی ان؟ی بدحی شه راجع به آمپول رگام توضیم -

 : به روم زد و شالش رو که دور گردنش شل شده بود، محکم تر کرد و گفتی مهربونلبخند
 .  ی نداشتمانی توکه قبال زازم،ی عزستی نی نگرانيجا -
 : استرس و هول زده گفتمبا
 ن؟ی بدحیوض شه شما تیم -
 .  حتمازم،یآره عز -
 : دست به مبل اشاره کرد و گفتبا
 . زمی عزنیبش -

با آرامش شروع کرد به حرف زدن، اما آرامش . ختمی مبل فرو ري هام رو عقب عقب برداشتم و روقدم
 .  به پا کردنی سهمگيصحبت هاش، تو دل من تند باد
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 که ينطفه ا.  برعکسشای پدر مثبت باشه، درست مثل شما، ی و گروه خونی مادر منفی گروه خونیوقت -
 خون ي همسان سازي اول آمپول رگام، که برامانی تو زادیبا.  شهی میخونش منف Rh،  شهی ملیتشک

 اول سقط يها  دوم تو ماهي نشه، از بچه قی دو مرحله به مادر تزری آمپول طنیاگر ا. هست، زده بشه
 .  ی کنقی آمپول رو تزرنی حتما امانتی و سر زای ماهگ6 تو دیبا مونه و شما هم ی شه و نمیم

 .  کردی مي کر شده بودم و فقط اون کلمه منحوس تو ذهنم االکلنگ بازدم،ی شنینم
  ". شهیبچه سقط م"

 .  شهی مسقط
 . کیستری بلند و هدم،یخند
 .   قهقهه ام اتاق رو برداشت و دکتر با ترحم نگاهم کرديصدا
 بود، نیکلمه اش سنگ. ی راحتنیبه هم!  شهی کنه و بعد سقط می من، وجود من، تو بطن من رشد مبچه

 .  آوارش له بشمری که زنیانقدر سنگ
 گلوم رو گرفت خینگاه متعجب دکتر ب.  صورتم روون شدي ام تموم شد و بعد از اون اشک هام روقهقهه

 .  کردینگاهش  روح و جسمم ر سالخ. رو داشتو دست هاش رو تو گردنم فرو کرد و قصد خفه کردنم 
 ی مینینگاه سالخگر دکتر، هنوز هم روم سنگ.  قابل کنترل بودری پاهام، لرزش پاهام غي روستادنی ابا

 تر شدم و با هر قدم، کلمات تو ذهنم پر رنگ کی برداشتم و به در نزدیقدم.  زدیکرد و تعادلم رو بهم م
 !تر شدن

 بهم یوقت.  به سمتم جلب شد و قدم هاش رو به سمتم کج کردای رفتنم از مطب دکتر، توجه کرونی ببا
 : کرد، گفتی داروهارو نگاه مسهی که کيهمون جور.  همگام با من قدم برداشتد،یرس
 ؟ي کردریپس چرا انقدر د -

 .  نبرهی کنم، تا به حال بدم پي کردم نقش بازی هام رو باهاش هماهنگ کردم و سعقدم
 ! فقطدمی چندتا سوال ازش پرسست،ی نيزیچ -
من فقط غرق در جمالت .  نگفتيزی ساختمون مطب چرونی به بدنی تا رسگهی گفت و دي "اوهوم "

 ! رو فراموش کردمدنیغرق شدم و نفس کش!  زدم تا غرق نشم و شده بودمیدکتر، دست و پا م
 زدم و ی دست و پا ممییایخولی ماليودم و فکر ها زد و من سکوت کرده بودم، تو سکوت خی حرف مایک

 !  شدی نجاتم داوطلب نمي برایکس
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 در حال الی حجم از فکر و خنی آوردن و من تو ای دکتر، محکم تر از قبل به سمتم هجوم مي هاحرف
 .  جون دادن بودم

 ییتمام راز ها. دم فهمن من باردار شدم و بچه سقط کری بود که باالخره همه منی از اون فکرها، ایکی
 !  مونده بودیکی نی خودم نگهشون داشته بودم آشکار شده بودن و فقط ايکه برا

 . که بدتر از همه در حال خفه کردنم بودي بعدفکر
 بچه اش رو سقط کرده و االن داره تاوان گناه بچه گهی بار دکی ام که يمن مادر. بود"سقط بچه ام  "

 !  دهیبودنش رو پس م
 .  بچه تو شکمم بودهی بودم و بچه
 .  بودم و گناهکاربچه

 !ي بعدي شدم و مجبور به گناه هاگناهکار
 ی زدم و تقال می زد و من فقط تو منجالب فکر هام دست و پا می با ذوق از بچه امون حرف مارشیک

 ! کردم تا خفه نشم
 ! رفتمیو م فرالی تو فکر و خشتری زدم و بی شده بودم و باز هم دست و پا مغرق
 رحمانه به یاشک ها ب.  کردیفقط حال بدم رو بدتر م.  آوردی به وجدم نما،ی اندازه کی و شوق بذوق

 اشک ختنی فرو نري شد برای ميپلک هام، سپر.  کردمی کردن و من مقاومت میچشم هام حمله م
 ! هام

ده بودن و چشم هاش  رو بغل کرگهی نگاه کردم، ابروهاش سفت هم دای شدن آرنجم به کدهی کشبا
بدتر از اون !  که تو چشم هاش ول شده بود به ترس انداختمی سگشهی شده بودن، مثل همیوحش

 . صداش که لرز به تنم نشوند
 ی کرد؟ صداش که من رو مخاطب قرار داد از منجالب فکر هام، کمی مکاری چدی فهمی رو متی واقعاگر

 !دمیباال کش
 ؟ي آی نمرونمی تو خودت بی رفتينجوری گفت که ایچته تو؟ مگه دکتر چ -

 به پلک هام، صورتم رو روزی نابرابر مقابل اشک هام کم آوردن و باالخره اشک هام پی هام، تو جنگپلک
 ! فتح کردن
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 نیدستم رو به سمت ماش.  تو بغل هم گم شدن و من باز هم هق زدمشتری اشک هام، ابروهاش بدنی دبا
 نی تو اون اتاق بیی روحم جای رفت، ولیمقابل سرنوشتم، فقط پاهام دنبالش ممن مغلوب شده . دیکش

 !  حرف هاش بودلی و تحلهی دکتر مونده بود و درحال تجزيحرف ها
 کردن و ی رحمانه به صورتم حمله میاشک ها، ب.  هولم داد و خودش هم کنارم نشستنی ماشداخل

 !د که مغلوب شدم وقت بویلیخ!  اشک هانیمن، مغلوب شدم مقابل ا
 ! رو ترك کنمنی با باخت زمدی باشهی نوشت، برنده شد و من مثل همسر

 !  ام خفه بشهنهی و باعث شد هق هقم تو سدیچی پنی ماشکی دادش، تو اتاقک کوچيصدا
 .  چهار ستون تنم رو لرزوند و باعث شد تا از ترس به در بچسبمدادش

   سر دکترش خراب کنم؟ي برم اون مطب رو، روای شده ی چی گیم -
 : با لکنت گفتما،ی از داد کدهیترس

 . . . نشده. . . ن. . . یچیه. . . یه -
 فی رو براش تعرزی بلبل همه چنی زنه، عی که داد مشهی بلندش مثل همي داد زد و من از ترس صدابازم

 !کردم
 !  ختی ری شکست و اشک می ممی اشکي هر لحظه مقابل چشم هاای کو

گفتم و .  که االن دارمیگفتم از مشکل. میسالگ17 گفتم از سقط بچه ام تو شم،ی سال پ2 ی از حاملگگفتم
 ! کشتی کاش اون لحظه خدا من رو ميهق زدم، گفتم و ا

 ! کردی تحمل می اومد و صورتم آماج حمالت اشک هارو به سختی هقم بند نمهق
 ! ختی پا به پام اشک را،ی نموند و کی برام باقیی گلوگهی هق زدم که دانقدر
 !  مرد ظالم نشستهنی صورت اي رودمی دی بار منی اولي که برایی هااشک

 کرد ی کوچولوش رو تجسم مي قبل، با ذوق داشت پاهاقهی که تا چند دقختی ری اشک مي بچه ايبرا
 !  کردی بچه، ذوق مهیو مثل 

تاوان گناهمون ! میکه هر دو پرداخت ی تاوانيشکست برا ; رو به روم شکست به خاطر کار خودشمرد
 .  بود که بتونه دوتامون رو له کنهنیانقدر سنگ

 حکم نی تو ماشا،ی کنی سنگي نفس هاي چسبوندم، هق هقم بند اومده بود و فقط صداشهی رو به شسرم
 .   کردی مییفرما

 : حالت ممکن گفتنی ترنانهی ها با خوش بهی گرفته و زمخت شده بر اثر گریی صدابا
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 و می شانس آورددیهوم؟ شا! ادی نشی تو پي مشکل برانی ادیاز کجا معلوم که بچه حتما سقط بشه؟ شا -
 ! بچه سقط نشد

 لب هام نقش بست و لبم به سمت باال ي هام دوباره به صورتم حمله کردن و طرح پوزخند رواشک
 !  شددهیکش

 : کرد گفتمی ميو کلمه به کلمه اش نقش باز که حسرت، تی لرزوني سمتش و با صدابرگشتم
 من و تو باشه و نی خونش عی اگه کسدم،ی آمپول شننی وجه امکان نداره، من قبال راجع به اچیبه ه -

 !  شهی اول سقط مي بچه تو ماه ها،ي بعدي های اول آمپول رگام رو نزنه، از حاملگیسر حاملگ
 :دی کشداد
   آخه؟ي تو چرا بچه رو سقط کردیلعنت -

 !  و حاصل حرفش شد اشک و باز هم اشکدی پلک هام لرزد،ی قلبم لرزد،ی ام لرزچونه
 !  مرتعشم باعث شد تا دلم، به حال خودم بسوزهيصدا

 ي آبرو؟ی فهمی ما،یمن تو خانواده ام ننگم ک!  ننگي هی شد مای و اون ميچون نبود! يچون تو نبود -
 ی مکاری که تو دستم نبود چي با حلقه اد،یاون بچه تو شکم من، با شناسنامه سف! همه به خاطر من رفت

  خانواده ام؟يکرد با آبرو
  زدمهق

 اون ي خودت کجا بود؟ی کنی من رو باز خواست مي تونستم بکنم؟ تو داری مکاری من چگه،یبگو د -
 ! ي خانمت بودهی عشق و حال با هانی دادم؟ پی که من داشتم از درد جون مییلحظه ها

 !  انباشته شده تو دلمي درد هاي توجه بهش، هق زدم برای رو برگردوندم و بصورتم
 تو شکمم تو ذهنم ساخته بودم، ی که از موجود کوچولو و دوست داشتنی گنگری هام بسته بود و تصوچشم

 .  شده تو ذهنمی متالشری اون تصوي زدم برایخراب شده بود و زار م
 آهنگ محبوبم که تو يفقط صدا!  شدن هوا نشدمکیمتوجه تار.  نشدمنی متوجه حرکت ماشاصال،

 !  آهنگ همدم تمام روزهام بودهنی برگردم که ایی انداخت، باعث شد به روزهانیگوشم طن
 ! و اون خوابهسمی نوی هست تو قلبم، که هر شب واسه اون میکی"
 ! تابهی همه بنیاونه که قلب من ا خوام بدونه، واسه ینم
 !وونهی دل دنی خودکار، دوباره شده همدم اهی ; کاغذهی
 ! خونهی بازم اون و نمی پر از اشکه و کسسهی نامه که خهی



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 205 

 !رهی دفعه گفت داره مهی اتاقم ي تونجای روز همهی
 رهی نگفتم آخه نخواستم دلش و غصه بگيزیچ

 !رمی می دونستم که می بست می کردم درو که می مهیگر
 !رمی راش و بگي تونستم جلوی بود نمزمی عزاون

 ! تنهارمی بمنمی برسه که اونو نبي روزهی ترسم، یم
 !نجای کنم ای خوام بدونه دارم جون میکمک کن نم ;ایخدا

 !واری تاك ساعت رو دکی شکنه تی اتاق و داره مسکوت
 ! اد انگاری نمگهی خواد بشه باور من که دی نمدوباره

 ! رهی دفعه گفت داره مهی اتاقم ي تونجای روز همهی
 !رهی نگفتم آخه نخواستم دلش و غصه بگيزیچ

 !رمی می دوستم که می بست می کردم درو که می مهیگر
 !رمی راشوو بگي تونستم جلوی بود نمزمی عزاون

 ! و اون خوابهسمی نوی هست تو قلبم که هر شب واسه اون میکی
 ". . . بدونه واسه اونه که قلب منــخوامینم

 رو نکاری که ایبا حرص به کس.  شد و صدا و آهنگ مورد عالقه ام قطع شددهی از گوشم کشيهنذفر
 ! کردی نگاه ممی و هنذفری بود و شماتتگر، به گوشستادهیطلبکار باال سرم ا! کرده بود نگاه کردم، مامان

 : گفتمی حالیرو به مامان با ب. نشستم رو قورت دادم و بلند شدم و صاف پوزخندم
  ؟ي رو از گوشم در آوردي مامان؟ چرا هنذفدهیچ -

 تا رمی که به گوشم خورد، حرصم داد و باعث شد لب هام رو به داخل دهنم ببرم و لبم رو گاز بگصداش
 !  به مادرم نزنمیحرف

 ی ماسماکم منی و ایتاقت انی خدا تو اي شهی هم؟ي خودت درست کردي براهی چه زندگنیدختر ا -
 چته تو؟ رون،ی کشه بی متیی غار تنهانی آد تورو به زور از ای بده، مریبازم خدا نگارو خ.  تو گوشتيذار

  هان؟
 ذوب شدن و به سمت پلک هام حمله ختن،ی نري که قسمشون داده بودم براي زده اخی ي هااشک
 آب شده، ي هالی قندخیکاسه چشمم از اشک پر شد و سرم رو باال گرفتم تا پوست صورتم از .  کردن

 !  نبندهخی
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 : باشه و نلرزه گفتمزونی کردم می می که سعیی و با صدادمی رو باال کشمینی بآب
  ؟ی داستان درست کنی از همه چي خوای مشهیمامان، چرا هم -
 .  ولو صداش رو بلند کردی گود افتاده و صورتم الغرم اشاره کرد و کمي چشم هابه
 ده؟ هان؟ بگو ی مي ای چند ماه چه معننی همه وزن کم کردن تو انی من خرم؟ اي فکر کردمیشم -
   همه وزن کم کنه؟نی ادی باییهویدختر من چرا ! گهید

 که تو دلم یقتیحق!  به گود افتاده ام بخونهي تو دلم رو از چشم هاقتی هام رو بستم تا نتونه حقچشم
 .  کردی حسش می بود و مادر من، داشت کمانی تو چشم هام نمای خورد، به خوبیوول م

 !  ولوم صدام رو بلند کردمی فقط کم،یکم
 !  از آدماا،ی از دن،ی از زندگ،ی شده بودم، از همه چخسته
 !  اميبار اجي هادنی از نفس کشخسته
 !  دمی ملی تحوهی مضحکانه به خودم و بقگرانی که به خاطر دل خوش کردن دیی از لبخند هاخسته

 !  ندارمی مشکلچی من ه؟ی شه بس کنیمامان م -
 . ادامه دادم،ی توجه به اون دهن کجی حس تو دلم، بهم پوزخند و دهنش رو کج کرد، بهی

  ؟ی از رفتار ها برداشت کني خوای که خودت مي جوري خوای مشهیچرا هم -
 وسط حرفم و کنارم رو تخت دی تازه کردم و خواستم باز هم حرف بزنم که پرینفس ; رو قطع کردمحرفم

 . نشست
 ! ی تنمي که بزرگت کردم و پاره ینه من!  که نشناستنی بچی واسه کسنارویخوبه خوبه، ا -

 دلم رو داد ي تلنبار شده توي تا چشم هام حرف ها انداختمری و سرم رو زدمی رو به داخل دهنم کشلبم
 تازه ست؟ی نزونی که دخترت می فهمی مي همه مدت دارنیداد نزنن که مامان، تو تازه بعد ا.  نزنن

   حال بد دخترت رو؟ی کنی حس ميدار
   که پشت سر گذاشته؟ی همه مدت و اتفاقاتنی بعد اتازه؟

 : گفتی آروميبا صدا.  ازش کرد سرم گذاشت و موهام رو نوي رو، رودستش
 ی مری حال و احوال گنی رسن تو ای که مشونی مرحله از زندگنیاشکال نداره دخترم، همه دخترا به ا -

 . هی عمر زندگکیبه هرحال بحث .  افتن
 شدن لب هام رو دهی کشي جلو،یبه سخت.  کردم، طرح پوزخندم رو از لب هام دور کنمی زدم و سعپلک

 .دمی کشرونی دست هاش بریبه باالرو گرفتم و سرم رو از ز



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 207 

 !  کل فکر و ذهنم و مشغول کردهی دونی خودت که م،یآره مامان -
 : رو مهمون لب هاش کرد و گفتلبخند

   پسره؟نی راجع به اهیحاال نظرت چ -
 نیمن همه ا!  دونستمیم اسمش رو هم نیمن حت.  ذهنم نقش گرفت و پر رنگ شدي صورتش، توطرح

لبخند مضحکانه !  گشتمی هاش، دنبال گمشده ام متی بي اهنگ و ال به النیمدت گم شده بودم تو ا
 : زدم و گفتميا

 !  من کامال موافقمن،ی نداشته باشیاگه شما مخالفت -
 !  بشهيردایموافقم تا آبروم خر!  اسمش رو هم به خاطر ندارمی ازدواج کنم که حتی تا با کسموافقم

 ی مکی تبری مامان که با خوشحاليصدا.  شدسی مامان که روش قرار گرفت خي از لب هامیشونیپ
 ! و نا خوانده چشم هام بود رو دوباره، به چشم هام دعوت کردیشگیگفت، اشک رو که مهمون هم
 *             *              * 

 کردم ی شدم و سعزونی آوای کي حال از بازوهایب.  دمی شدم و پاهام رو به دنبال خودم کشادهی پنی ماشاز
 نقش ای کي سست بودم که با رها کردن بازوي انقدری نکشم و درست راه برم، ولنی زميپاهام رو، رو

 .میدی به خونه رسی بهم کمک کرد تا خونه برم و وقتایک!  بشمنیزم
 کرد و فقط ی جدا ميرو از در ورود که خونه یکی کوچي راه روواری زدم به دهی در نشستم و تکيجلو
 .  دهنده راه رو بودلی تشکلیوسا ;یکی کوچی و جا کفشچهیقال

 دادم و پاهام رو داخل شکمم هی تکی جا کفشوارهی و سرم رو به دواری زدم به دهی جا نشستم و تکهمون
 .  جمع کردم

 شکست، ی رو منمونی که سکوت بيزیتنها چ.  زدم نه اونی مینه من حرف.  هم کنارم نشستارشیک
 !  نفس هامون بود که تو هم گره خورده بوديصدا
 .   تو خودم جمع بشمشتری سکوت رو شکست و باعث شد، تا با،ی کيصدا

   شه؟ی میحاال چ -
سرم از .  بغل کردمشتریپاهام رو ب!  انتخاب کردنمونی بي پر کردن فضاي رو، برای حرف مزخرفچه

 که محل واری دي که گوشه ي زانوم گذاشتم و همونجوريا کردم و چونه ام رو، رو جدی جا کفشوارهید
 : کردم در جوابش، لب هام به پوزخند کج شد و گفتمیتجمع مورچه ها بود رو نگاه م

   خواد بشه به نظرت؟ی میچ -
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 !  کنهقی که بتونه ترس رو بهم تزری بود، انقدر عصبی عصبصداش
 چوقت صاحب بچه ی من و تو هیعنی ،ي مشکل رو دارنی خودت؟ اگه تو اي برای گی مي داریچ -
 ! می شینم

 !  گونه تر از اشکم شديرای و پذگاهی دفعه زانوم جانی رو به سمتش برگردوندم و اسرم
 ! خوب، ادامه اش -

 !  دادمی مصی دستش تشخی رو کامال از لحن حرف زدن و حرکات عصبنی شده بود، ایعصب
 ! می کني کارهی دیبا -

 . شدهدهی روح سرما دميانقدر خونسرد که انگار تو جسمم، به حا.  بودمخونسرد
 ساکت ای کدن،ی حرف زد و حرف زد، انقدر حرف زد که سر دردناکم، تا مرز انفجار رفت و تو مرز ترکا،یک

 . شد
 ي برایحرف. م نبودسکوتم، دست خود.   شددمی سرد و ساکت، نقطه دواری رو برگردوندم و باز هم دسرم

 ! گفتن نداشتم
 !  کامال درست بودنا،ی کي هاحرف

 مادر شدن رو نداشتم که اقتیل!  ها محروم شدمنیاز حس کردن بهتر.  از مادر شدن محروم شدممن
 !  نذاشت لفظ مادر رو بشنومیخدا، حت

 ي هارگی بود و مودنیسرم در حال ترک.   سرم گذاشتمي راستم رو، از حلقه دور پام جدا کردم و رودست
 !  کردمی زد و درد رو تو سلول به سلول سر و معده ام حس میسرم هم، نبض م

 .   سرم نشستي ام، روگهی معده ام و دست دي دستم رو مشت کردم روکی
 که اگر چه ییحرف ها.  کردی مینی شونه ام سنگي درد حرف ها رو،ی از درد جسمشتری داشتم و بدرد

 محض بود که بدون مالحظه تو قتی حق،ی شد و قلبم رو تکه تکه کرد ولشی اگر چه نتلخ و گزنده بود،
 ! دنیفرق سرم کوب

 !ایخدا"
   مادران است؟ي پاری بهشتت ز،ی نگفتمگر

 ، خواهمی را نمبهشتت
 . حاللم بادجهنمت

 . خواهمی مادر شدن را مفقط،
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 . خواهمی ممی دست هانی کوچکش را بي کردن دست هاحس
 . خواهمی شدن را ممادر

 . خواهمی در بطنم را منمی جنزی رحرکت،
 . من چه کرده ام کهمگر

   لذت؟نی شده ام از لمس امحروم
  گناه؟
   هم تاوانش را نپرداخته ام؟هنوز
   پرداختم؟ی مدی که بای تاواننی نشد اتمام
 !ایخدا

 .ری را بگجانم
 "! جان کوچکم را به جانم ببخش،یول

.   دادمریی تغای به سمت کواری رو از ددمیه، از گوشه چشمم رو پاك کردم و نقطه د روون شدي هااشک
 .   رو دوششهي کردم چه باری هم افتاده بود و حس ميچشم هاش رو

انگار، مجبورم کردن جام زهر رو سر !  تاواننیچقدر تلخه ا!  به تاوان دادنمی هر دو محکومای و کمن
 !بکشم و منتظرن تا جون بدم

 !  گمی نمیــچی هگـــــهید"
 ــنی بزرگترنی اہ

 . . .  دل منهاعتــــراض
  رو دوســــت دارمسکوت

 "!انـشی پای خاطر، اُبهـــت ببه
 دردهات ي داری زنی مادی فری وقتی ول،ي نداري انگار دردی کنیسکوت که م.  رو دوست دارمسکوت

 شده، که تظاهر به درد ادیدردهام انقدر ز! ي دردی خواد تظاهر کنم به بیدلم م! رونی بيزی ریرو م
 !  بخش روح زخم خورده ام بشهامی التینداشتن و گول زدن خودم بتونه کم

 از کنارم بلند شد و از قدم هاش، کامال مشخص بود که تعادل نداره و به زور داره پاهاش رو دنبال ایک
 ! کشهیخودش م
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نگاهم رو ازش گرفتم و باز هم نقطه تجمع مورچه ها،  د،ی به اتاق رسی نگاهش کردم و وقتهی ثانچند
 !  شددمی تنها نقطه دواریگوشه د

 .   دادمی عذاب آور تو ذهنم بودن و انقدر سخت بود توجه نکردن بهشون که داشتم جون مي هافکر
 .  تو گوشم زنگ خوردا،ی کي هاحرف

 پدر ي تونم آرزوینم.  تونم قبول کنمی من نمه؟ی من چفی تکلی حامله بشی اگه تو نتون،ی چیعنی -
 هر دو مون ي بکن که براي فکرهی دم، خودت یتا صبح بهت وقت م.  شدن رو با خودم به گور ببرم

 !خوب باشه
 . باز هم ادامه داد.   کنهی مي سکوت کرد که انگار داره حرف هاش رو طبقه بندی کمبعد
همون که گفتم تا صبح .   خودتم جمعش کن،يباه کرد اشتباه تو بسوزم؟ تو خودت اشتي به پادیمن با -

 .ي مشکل دارنی حل ايوقت فکر کردن برا
 !  تنها اشتباه کردممن،
 ! تنها باردار شدممن،
 !  همه مشکالت رو به وجود آوردمیی به تنهامن
 ! من
 !  گناهِی که گناهکار بیکس

 ! ي مشکل شدنی خودت باعث اگفت
 !  مشکالت شدمنیخند عاشقانه، باعث همه ا با اعتماد کردن به اون لبمن

 و دمی خسته ام دست کشيپاهام رو از تو شکمم باز کردم و به پلک ها.  لب هام نشستي روپوزخند
 .  چشمم متوقف شدي گودریدستم ز

باز هم افکارم مثل .  نداشت، تن خسته ام رو دراز کردمچهی که قالی قسمتي رو دراز کردم و روپاهام
 !  زدی وار دامن موانهی حس دنی به اا،ی کي در حال خوردن مغزم شدن و حرف هاانهیمور

خودت که .  بکني فکرهیخودت !  اجاقم کور بشهنکهی کنه، نه ادایمن زن گرفتم که نسلم ادامه پ -
 لذت محروم نی خودم رو به خاطر تو از ادیچرا با.  تونم بچه دار بشمی من میعنی مشکل از توئه، یگفت
 ؟کنم

 .   کردمی وجودم را با تمام وجودم حس مستالی کردن،ی هم پاشاز
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 سالح مقابل ی جنگ نا برابر مقابل سر نوشت که من دست تنها و بنی و احساسم شکست در برابر اغرور
 و راه تنفسم رو ارهی گلوم فرود بي نشسته تا خنجرش رو تونی زهر آلود به کميسر نوشت، با خنجر

 !ببنده
 !  که ازش خبر داشتمي اندهی آنده،یاتفاقات آ.   شدنیحرف ها، تو ذهنم تکرار م ;رار و تکتکرار

 شفاف رو به روم قرار داشت و دهنش رو برام نهی آنی برام گنگ بود، االن عندهی که آشهی عکس همبر
 .   کردیکج م

 !  به جز طالق گرفتن نداشتمی راها،ی کي اومده و حرف هاشی که برام پی مشکلبا
 افت ی ها کمکی سراميسرما.  دمی ها دراز کشکی سرامي و به کمر رودمی هام رو بهم زدم و چرخپلک
 !  بودم کمتر بشهرشی که درگی تنم رو جبران کرد و باعث شد تا حرارتيگرما

 یلی که خيحلقه ساده ا.  شکمم و دست چپم رو مقابل چشم هام گرفتمي راستم رو گذاشتم رودست
حلقه رو از دستم در آوردم و .   به خاطر گذشت زمان کمتر شده بودشیبراق.  از وجودمیئوقته شده بود جز

 .   گرفتمشي انگشت سبابه و شصتم به بازنیب
 خونه، نی وقت تو اچیه.  خونه چقدر نحس بودنیا.  خونه نگاه کردمي حلقه به در ورودزی سوراخ رنی باز

 ! دهیروزگار رو دور خوبش نچرخ
 و دندون هاش رو فرو دیخند.  دی به روم خندشی با تمام بزرگای رو حس کنم،  دنی خواستم خوشبختتا

 !  خونم هستدنیکرد تو گردنم و هنوزم که هنوزه در حال کش
 !  نداشتنی زمي که حق گذاشتن پاش رو، روینی جني شد براینوازش.   شکمم بودي راستم، که رودست

 وقت، چیبخوابه و ه.  خوندم تا راحت تر بخوابهییالال. کمی کوچنی جنيبرا خوندم یی کردم و الالنوازش
 ! نامرد باز نکنهيای دننی ايچشم هاش رو به رو

 .  کن بخواب و خوابت قشنگهییالال"
 .  مهتاب شبا هزار تا رنگهگل

  از خواب قصهی نشداری وقت بهی
  تو شهر غصهي وقت پا نذارهی

 رهدای کن بابا چشم هاش بییالال
 وارهی هر شب خدا پشت دمثه

  باد بادك تو نخ ندارهگهید
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  رسه به ابر پاره پارهینم
  کنییالال
  کنییالال

 . .  ذارهی تنهات نممامان
  دارهدوست
  دارهدوست

  گهوارهي پانهی شیم
  نبودهیکی بود و یکی ی چهمه

  حسودهای گه دری من چشمات مبه
  آدی مای تو آب دري سنگ بندازاگه
  دنبال جنگ و دعواطونیش
 رنی گی ابرا تورو از من مگهید

  باغچموني هاگل
 رنی می تو میب

  کنییالال
  کنییالال

  ذارهی تنهات  نممامان
  دارهدوست
  دارهدوست

 " گهوارهي پانهی شیم
 خوندم، چشم هام رو گرم کرد و باعث شد به خواب نمی جني که براییالال. ختمی گفتم و اشک رییالال
 .  برم

 که باال سرم ایبه ک.  ام رو به زور از هم جدا کردمدهی به هم چسبي تو پهلوم، پلک هاي حس دردبا
.  سرد و سخت بلند کردمي هاکیپهلوم رو ماساژ دادم و تن دردناکم رو از سرام.  بود نگاه کردمستادهیا

 و دست به کمر دیکش  که تو پهلوم زده بود، عقبي پهلوم بود و نشون دهنده لگدکی پاش رو که نزدایک
 . ستادیا
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اما، .  کنمدای تا حلقه ام رو پدمی کشچهی قاليدستم رو، رو.  کردممی تارم رو ترمدی بار، پلک زدم و دچند
 .   کردمدای گشتم، کمتر پیهرچ

 کردم یدستم رو جلو بردم و سع.   کردن حلقه ام نگشته بودمدای پي بود که برایی جانی آخرای کي پاریز
 .   خوردی بود و تکون نمدهی فای بی کنم، ولدایپاش رو عقب بکشم تا بتونم حلقه ام رو پ

 ! هودهی ساق پاش گذاشتم و باز هم تالش بي رو، روفمی ظري هاانگشت
 : گفتمی گرفته و پر حرصي صدابا
 .   گردمیدنبال حلقه ام م. پات رو بکش عقب -

 !شهی از همشتری تمسخر داشت، بصداش
 !  خورهی به دردت نمگهی حلقه رو؟ اونکه دنی اکاری چي خوای مگهید -

 و با تمام قدرت تو دی و چرخدی سوار چرخ و فلک شد و چرخایدن.   رو دور سرم حس کردمای دنچرخش
 !  شددهیسرم کوب
ا سرم رو باال گرفتم و ب.  شددهی اش به فرق سرم کوبکهیهزاران تکه شد و هر ت.  هزار تکه شدحرفش

 خواست ی انگار خدا باز هم می قطع شد، ولی رحمی بنینفسم از ا. بهت به چهره مصممش نگاه کردم
 ! بمونم و تقاص پس بدم! من بمونم و عذاب بکشم

چند بار پلک زدم و حرفش رو تو !  رفت و اما نفس هام حبس بودی ام پر شتاب به جلو و عقب منهیس
 .   کردمیذهنم حالج

  ندارم؟يازی به حلقه ام نگهید
   حلقه اش رو تو دستش بندازه؟دی زن متاهل نباهی مگه چرا؟

 ی باره خالکی ام رو به نهی حبس شده تو سينفس ها.  اشک رو تو حدقه چشمم حس کردمجوشش
 !  و باز هم نفس هام حبس شددمیکردم و هوارو بلع

   رو نندازم؟حلقه
 !  برام بخرهدی خواست حلقه جدی مدیشا
   حلقه رو؟نی دوست نداشت ادیشا
 !  خواست خاطرات اون روز هارو، با عوض کردن حلقه ام از ذهنم پاك کنهی مدیشا
 !  کنمی من، داشتم اشتباه مدیشا
 !  توهم شدمری باز هم درگدیشا
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 !  حرف ها و چشم هاشتوهم
 !  رو نابود کردمی کرد و زندگرمی که درگیتوهم
   توهم زدم؟بازم
 !  با بغض با اشکدم،یخند

 : رحم گفتمی بي گونه هام رو پاك کردم و به اون چشم هاي روده،ی غلتي هااشک
  گه؟ی دیِشوخ -

 ! شددهی رو فرق سرم کوبشی با تمام بزرگا،ی زد و دنلب
 ! اميکامال جد ;ستی ني ای شوخچینه، ه -

 جاشون رو پر ي بعدي گرفتم و اشک هانییسرم رو پا.  گونه هام رو پاك کردمي غلتون روي هاگلوله
 .  رحم تر بودی بشهیصداش از هم.  کردن

 ! می جز طالق نداری مشکل، ما راهنی حل اي برای راه حل بگهی يمن که بهت گفتم تا صبح وقت دار -
 !  حرف نداشتي رحمانش جای بيحرف ها.  شک نداشتيحرف هاش، جا. ختمی زدم و اشک رپلک

سرم رو باال .  کردم اشک هام رو پشت سد چشم هام نگهدارمیسع.  کردم به خودم مسلط بشمیسع
 . و مضحکانهیهرچند مصنوع.  کردم لبخند رو به لب هام ببخشمیگرفتم و سع

 .   ندارمي اصرارچی ه،یباشه، هر جور راحت -
 يرو.  تا بتونم بلند بشم اش دادمهی تکنی زمي کردم و رویدست هام رو اهرم.  نگاهم رو ازش گرفتمو

 ي نشکنم جلونی از اشتری کردم تا سقوط نکنم و بی سعیهر چند با بدبخت.  هر چند لرزون. ستادمیپاهام ا
 .   رحمی بي چشم هانیا

از همونا . ی لبخند مصنوعهیباز هم .   فرستادمرونی ونفسم رو بستادمی که بود، جلوش ای هر جون کندنبا
 !  نشهنی مونده غرورم دفاع کنم تا له تر از ای لب هام کردم و لب باز کردم تا از باق اومد، نثاریکه بدم م

 ي که به خاطر آبرویازدواج. ازدواج من و تو، از همون اولشم اشتباه بود.   نظر رو دارمنیاتفاقا منم هم -
 .   شهی منیتهش هم هم ;خانواده ها باشه

 .  زدلبخند
 .  خوشحالم  .ی کنیخوبه، خوبه که درك م -

 .  پاهام رو حرکت دادم و به زور، تا اتاق خواب رفتم.  نگاه خستههی هام رو بهم زدم و بعد از مژه
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 کردم دایچمدونم رو پ.  گذاشتم و ازش باال رفتميواری کمد ديجلو.   رو برداشتمنهی آزی م،ي جلویصندل
 .   اومدمنیی گذاشتنش خودم هم پانییو بعد از پا

 داشتم تا تنها دغدغه ام چروك نشدن لباس هام باشه، ی چپوندم و سعی هام رو داخل چمدون ملباس
 !  وقتچیه.  وقت با خودش نبودهچی فکر و ذهن آدم هاری شد؟ اختی مگه میول

 .  دنی افکارم عقب کش،ی و حداقل کمدمی رو از پشت سرم شنارشی کيصدا
   حاال؟ي ریکجا م -

 .   انداختم و برگشتم به سمتشنمی و غمگدهی لبخند به صورت تکنقاب
 .  گهی برم ددیبا ; کنمیدارم جمع م -

 .  من من کردی مردونه اش رو به پهلوش زد و کمي و انگشت هارونی رو فوت کرد بنفسش
  ؟ي بردی چرا بام،یخوب، خوب هنوز که ما زن و شوهر -

 .  ابروهام نشست و متفکر نگاهش کردمنی بيزیاخم ر. دمی فهمی رو نمحرفش
 : باز کردم و گفتملب
 .  میری طالق بگمی ری شه و ما می بچه سقط منیباالخره که ا.  شمیمنظورت رو متوجه نم -

 : زد و گفتی هوللبخند
 تونم ی کنم؟ حداقل بعد طالقمون مکاری مدت چنی من ا،ياگه تو بر.  میخوب، هنوز که طالق نگرفت -

 .  زدواج کنمدوباره ا
 ! ایخدا
   زد؟ی من حرف منیگزی همسرم انقدر راحت از جای تونستم نفس بکشم، وقتی مي چجورمن

  کنه؟ی راحت ازدواج میلی تونست تو صورتم نگاه کنه و از بعد طالقمون حرف بزنه که خی مچطور
با . صداش، انقدر کر کننده بود که از ترس رسوا شدن، سکوت اتاق رو بشکنم.  هزار بودي قلبم، روتپش
 : لب باز کردم و گفتمیبدبخت

 هم درست ي خاطرات تلخ که برانی تا ام،ی کنی مدت از هم جدا زندگنیبهتره ا.  تونم بمونمینه، نم -
 .   حداقل کمرنگ تر بشنم،یکرد

نگاهم رو به .  رو تو دست گرفترهنشی پنیی پهلوش جا به جا کرد و دکمه پاي هاش رو، روانگشت
 .  دکمه لباسش دادم و از چشم هاش فرار کردم
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 نمون،ی همه سرما بنیلب که باز کرد، از ا.  بوددی قابل دری بود و حالت چهره اش، برام غنیی پاسرش
 .   منجمد شدما،ی کي بستم و همونجا رو به رولیقند
 .  ی بعد من، خوشبخت بشدوارمیام. ستی ني اصرارچیه ;، بروباشه -

 بعد طالقمون، ی خوشبختيشوهرم، آرزو.  می شدیچقدر با فرهنگ از هم جدا م! می ما متمدن بودچقدر
 .  رو دارهي اگهیبا مرد د

  ؟یراست
 یعنی حسودم؟ یعنی ستم؟ی متمدن نیعنی اگه نگم ؟ی گفتم، بعد از من خوشبخت باشی بهش مدی بامنم

  املم؟
 .   من مردمنه،

 می جدا بشدی گفت باای که کيمن همون لحظه ا. مرده ها که قدرت تکلم ندارن.  ها که زبون ندارنمرده
 بهم ،ی زدم وقتخی. ی گفت بعد از من خوشبخت باش،یروحم از تنم جدا شد وقت.  کردم و دم نزدمخی

 ریمجسمه که ز هیم و ذره ذره با حرف هاش، درست مثل  زدخی. گفت بعد از طالقمون قصد ازدواج داره
 .   کنه، شکستمی مریحجم سرما گ

 .   نکبتم زدمی خودم و زندگي ته دلم، برايپوزخند
 خیحداقل .  رو راحت کردنالمی خی کمزن،ی برستی بابت که قرار ننی زده بودن و از اخی هام، اشک

 !  بابت خوب بودنیبستنم، از ا
 هی شد و ی فکر مسخره و آزار دهنده از مغزم رد مهی ذاشتم، یاس هام رو که تو چمدون م از لبکهی تهر

 .تمام لباس هارو داخل چمدون گذاشتم.  ذاشتی راه گلوم مي سنگ جلوکهیت
 آورد و من در تالش بودم تا اون قلوه سنگ ها از راه گلوم برداشته بشه ی کرده تو گلوم فشار مری گسنگ

 . و بتونم نفس بکشم
 تو تنم بودن و حاال چروك شده بودن شبی و رو  به لباس هام که از ددمی کشرونی چمدون رو بدسته

  و دمای کي پاهانیمن قلبم چروك شد ب.  برام ارزش نداشتيچروك شدنشون، ذره ا. دمیدست کش
 ! نزدم
 !  نبوديزی که چنای روحم نابود شد و لب از لب باز نکردم، امن

 .   شالم کردم و شال رو دور گردنم انداختمری بردم سمت سرم و موهام رو زدست
  رو تحمل کنه و سنگ کوب نکنه؟ی محبتی حجم از بنی تونه ای باشه، مي زن هر قدرم که قوهی



             طعم شیرین رمان                               شمیم                           رمان 
 

@donyayroman 217 

 .  نم توی تونه، پس منم می تونه؟ اگه میم
 ! رمی تونستم، بمی شدم و راحت می مهر خالص می نگاه بنی اری از زدی فقط بامن
 ي شدم و باز هم حفظ ظاهر براای کنهی به سنهی در اتاق، سيجلو. دمی افتادم و چمدون رو دنبالم کشراه

 ! مونده بودی که برام باقيزیحفظ تنها چ
 رو به زبون آوردم که گفتنش، ی مهرش کردم و کلماتی بي چشم هامی رو تقدمی خشک و مصنوعلبخند

 ! از جون کندم برام سخت تر بود
  محضر؟می بریک -

 خسته گهی دیول.   قابل باور بودری غيدی حجم از نا امنی خودم هم، ايبرا.  هاش رو ناباور بهم زدپلک
 یاز اول هم، اشتباه که ی زندگنی نگه داشتن ايخسته شده بودم از دست و پا زدن برا.  شده بودم

 .  شدهلیتشک
 به چشم هاش نکهی از ادمی ترسی مدم،ی ترسیم.  رو از چشم هاش گرفتم و به دسته چمدونم دادمنگاهم

 !نهینگاه کنم و شک به دلم بش
 امی باز هم دنروز،ی که تا دیی نگاه کردن به چشم هاي کرد براکمی و تحردی ناباورش به گوشم رسيصدا

 ! شده بودن
  ؟ي همه عجله دارنیچرا ا -

 عجوج و معجوج تو ذهنم ي فکر هادی باي کردم که خسته شدم؟ چجوری مفی براش توصدی بايچجور
 تونستم مزخرف بودنش رو ی که مي کردم؟ نقابم رو دوباره به صورتم زدم و با لبخندی رسم ميرو برا

 :حس کنم گفتم
من کامال موافقم و خودم .   ندارممتیالفت با تصم مخي برایلیمنم دل ; طالقیفکر کنم، خودت گفت -

 .   رو داشتممی تصمنیهم هم
شالم رو که از دور گردنم . دسته چمدون رو از دست چپ به دست راست دادم.  دستم عرق کرده بودکف

 .    کنهتمیی تا باز نشه و بخواد اذچوندمشیکالفه محکم تر دور گردنم پ. باز شده بود، دور گردنم انداختم
 ی که بر خالف تمام اعتقاداتم به زبون میدروغ!  اومد، دروغ محض بودی که به زبونم میی هاحرف

 : گفتی حفظ ظاهر زد و مصنوعي براي امهیلبخند نصفه و ن!  غرورممچهی حفظ نيآوردم برا
 .  یهرجور راحت ;باشه -

 .   بهم زل زده بود،ی حسچیبدون ه. به چشم هاش نگاه کردم.  زدم و سرم رو باال گرفتمپلک
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 نی اانی تموم شد پازی چه غم انگرشم؟ی درگمی سالگ15 که از نی غمگي تراژدنی آخرش بود؟ آخر ایعنی
 هم ول کنم ارشی بعد از کدی که شاییدردها! درد بود و غم.  که سراسرش درد بودیغصه تلخ! غصه تلخ

 ! نشه
   . که لبخند داشت رو دوباره به صورتم زدمینقاب

 سوال نی بودم رو تکرار کردم و لب هام به خاطر اشیی مجبور به بازگوی خورد، ولی که خونم رو میسوال
 .  شوم، از هم فاصله گرفت

  محضر؟می بری ک،ینگفت -
 برجسته ی به شکمم که کم،ی نگاهمین.  انداختنیی کالفه شده بود، سرش رو پاممی و مستقرهی نگاه خاز

 :شده بود کرد و بعد زمزمه کرد
 .  بچه معلوم بشهفی تکلدیاول با -

 گهی حداقل دو هفته دم،ی اومدنش شوق و ذوق داشتي که انقدر برايبچه ا!  بچه که مشخص بودفیتکل
 !  شهیخودش سقط م

 نیبود، ا قابل باور ریبراش غ.   تکون دادمارشی کي برا،ي هام رو تو دلم، چال کردم و فقط سرحرف
خسته . یخسته از همه چ.   خسته شده بودمی ول،ی کالمکی و يدی همه نا امنیا!  منی احساسیهمه ب

 ارشیک ي پهلويکف دستم رو، رو! می حفظ خودم و زندگي برا،یاز دست و پا زدن تو باتالق زندگ
 :گذاشتم و گفتم

 .   خوام برمیم ;گهیبرو کنار د -
با تعلل بدنش رو کنار .  هم سخت نبودادی متعجبش، زي چشم ها حس کردنی ولدم،ی رو ندنگاهش

 ییرایاز راهرو رد شدم و وسط پذ.  رفتمرونیبدون تعلل، از در اتاق ب.  در کنار رفتي و از جلودیکش
زالو، به مغزم  نی عيبا نگاه کردن به هر گوشه از خونه، خاطره ا.  رو از نظر گذروندمزیهمه چ. ستادمیا
 .  دی چسبیم

 . چقدر بچه بودم اون موقع!  خونه گذاشتم، چقدر دور بودنی که پام رو تو ای اولروز
 !  دوشم داشتمي از غم و غصه و تجربه رو، روي سال سن، کوله بار19 االن با اما،

 ! دنشی به دوش کشي زدم برای که غر مي تر از کوله مدرسه انی سنگنه،ی که سنگي اکوله
 من پر از وحشت ي براباس،ی هر دختر زي که براینی اون روز اولرونیومدم ب خونه انی از ای چه وضعبا

 ! بود
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 شدم، با دهیبوس!  با عشقدمش،یبوس! ی ترسچیبدون ه.  بودنیولنتا.   خونهنی که اومدن تو ای دومبار
 ! هوس

 !  اومدمرونی خونه بنی با عشقم، از ایش.و.غ. سر خوش از هم آ،ی حس عذاب وجدانچی بدون هفرداش،
 ! نهیری که پره از، خاطرات تلخ و شيخونه ا.  زدمی خونه قدم منی هست که داشتم تو اي بارنی آخرو

هق زدم !  عمر تلف شده امي براختمی هام رو سست به سمت در خونه برداشتم و با هر قدم، اشک رقدم
 .   عشق احمقانه اميبرا

 ; روزمیهمه چ.  عشق نابودم کردنیا! گر بود، نه سازنده که نابودیعشق.   کور کورانه و بچه گانه امعشق
 انتخاب اشتباه رو نیآبروم رو اگر بخوام بشمارم تاوان ا!  رومی ام رو، هم احساساتم رو، هم جوونندهیهم آ

 .  کنندی که بخوان سر دردم رو تشدادیانقدر ز! ادنیز
در پشت سرم .  به روم پوزخند زدشیم بزرگ با تماا،ی سستم که از چهارچوب در گذشتن، انگار دني هاقدم

  دهی کردن و به صورتم کوبی با تمام قدرت به سمتم حمله مش،ی که چند لحظه پییبسته شد و خاطره ها
ن خونه داشتم، با ی که تو اي خوب و بديخاطره ها!  شدن، االن تو همون خونه پشت سرم جا موندنیم
 جز هق زدن ي تموم شد و من کارمیزندگ. منم تموم شدم!  آسانسور تو همکف، تموم شدنستادنیا

 !نکردم
  نکردم؟می حفظ زندگي براي کارواقعا

 .   رفتمنیی ساختمون رو باز کردم و از دو پله متصل به پاگرد پادر
 !  بودادی زدی که شایی کارهایلی کارها کردم، خیلیخ ;چرا

   خوندمیی جاهی
 "! نه اندازه محبتتونن،ی بها بداقتشونیما اندازه لبه آد"
 ییبا همه تالش ها.  سال دووم آورد1 که فقط می حفظ زندگيبرا.   کوتاه اومدميادیز.  بها دادميادیز

 !  سال1 ها فقط یکه کردم، با همه از خود گذشتگ
 پر يشهر خاکستر.  اول صبح آذر ماه تهران گم شدي ام خارج شد، بخار شد و تو دود و سرمانهی از سآهم

. شیقفس بوده و من زندان.    قفس بودهشهیهم.   عظمتشنی با اش،ی همه بزرگنی شهر با انیا. از دودم
   گرفت؟ی قفس تنگ که نفسم رو منی شم از ای آزاد میک

 کشم دارم ی چمدون که پشتم مهی صبحه و من با 9ساعت . دمی رو کشادهی به پابونی رو از وسط خخودم
 که هنوز یخاطرات.  گم بشم تو  خاطراتدیشا.  رم که گم بشمیفقط م! کجا؟ مقصدم؟ نامعلوم.  رمیم
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 شب، ون آوردن اادی کنه و با به یهم مرور کردنشون اون حس عذاب وجدان رو تو وجودم روشن م
 ! کشهی مشی که تنم رو به آتچهی پی که تو وجودم مینفرت
   * *          *          

 معده ام به سمت دهنم اتیمحتو.   شهی معده ام ماتی افتادن محتوانی مهربونش، باعث به غللبخند
هنوز نفسم باال .    کنمی متشی آره و به زور و با قورت دادن آب دهانم دوباره به معده ام هدایهجوم م

 جا خوش م که تو دست چپي و به حلقه ارهی گی دست هاش منی رو بفمی ظري که دست هاومده،ین
 هم هی ترسم بقی شه که میپوزخند حلقه، انقدر پر رنگ م.  کنهی زنه نگاه میکرده و رو بهم پوزخند م

پلک هاش، تا .   کنمیدستم رو با ضرب از دستش خارج م!  و بهم شک کننننی رو ببی پوزخند لعنتنیا
 بودم که دهی ترسقدران.   نشون دهنده تعجبش بودنی تونستن از هم فاصله گرفت و ای که مییجا

کنار . عقب عقب رفتم.  گذاشتمشخونی پيحلقه رو از دستم خارج کردم و رو. تعجبش نخواد آزرده ام کنه
 که حداقل بتونم لرزش مکتینشستن که نه، پناه بردم به اون ن!  ام نشستمندهیمامان و مادر همسر آ
 ی که راه چاره داره رو کنترل مینی الحداق. ارم که دست خودم نبودکنترل رفت. پاهام رو کنترل کنم

 .کردم
 و باز هم دمی دیم.  دهی هاش رو از درد ماساژ مقهی که شقدمی دی شه، می می عصبرضای که علدمی دیم

 نی ذاشتن و حداقل از ای خجالتم مي کردن هارو پاي دورنیمادرم و مادر شوهرم، ا.  کردمی ميدور
 !  راحت بودی کمالم،یبابت خ

   از همسرش خجالت بکشه؟دی دختر تو سن من باهی کرد چرا یدرك نم!  شدی می عصبرضا،ی علاما
! اگه هنوزم دختر بودم.  گذاشته بودمی خودم باقي برایاگه هنوزم ارزش.  قبل بودممی داشت، اگه شمحقم
 !  ازدواجنی اي برا کردمی می خوشحالرضای علي االن پا به پاگه،ی دي اگه هایلیو خ
 يتجربه کرده بودم و من برا!  هارو قبال تجربه کردمزی چیلی تونستم، چون خینم.  تونستمی من، نماما
 که تا به يدی با توجه به خانواده و عقای شناختمش، ولینم.  دونستمی نمرضای از عليزیچ. نمی اولرضایعل

    کردی بودنم براش رو برام صدق منی بودم، اولدهیاون موقع ازش د
 از قبل به حس عذاب وجدان شتری که بییحس ها.  مختلفيپر از حس ها.   پر از حس بود،ی علنگاه
 : آورد و کنار گوشم آروم گفتکمیسرش رو نزد!  زدی دامن میلعنت
   شه؟ی می خانم شب چه شکلمی شمیعنی -
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 رو از اون شب نحس ی و سرفه هام حواس علدیوم پر گليآب دهنم تو.  دندون هام شدنری هام، اسلب
 ! دور کرد
 ی که دستش مییاز هر جا.  رو پشتم گذاشت و همراه با ماساژ دادن چند ضربه آروم به کمرم زددستش

 ادی و سوزش دستش، انقدر زیداغ!  کردی کردن و سوزن تا عمق قلبم نفوذ می سوزن فرو مهیگذشت، 
 ! دم، اما تحمل اون گرما و سوزن ها رو نداشتمبود که حاضر به خفه شدن بو

آروم .   رو گرفتم و از کمرم جداش کردمی لباس علنیآست.  گوشه چشمم رو با سر انگشت گرفتماشک
 :لب زد

  هو؟یچت شد  -
 ام کمتر نهی ام گذاشتم و ماساژ دادم تا درد قفسه سنهی قفسه سيدستم رو، رو.  هام سخت شده بودنفس
 .بشه

 . وحشتناك سرخ شده بوديچهره ام، بر اثر سرفه ها مطمئنم
 : لب گفتمری ام رو ماساژ دادم و زنهی قفسه سآروم

 !  هول شدمکمی ،یچیه -
 آورد و کیبا خنده سرش رو نزد.   گوشه لبش نشستطونی از چهره اش رخت بست و خنده شینگران
 :گفت

 .   کشنیآها، حواسم نبود خانم خجالت م -
 .   کردنی مهی همه عروس ها تشبي خوب بود که، همه حالت هام رو به خجالت و استرس عادچقدر
 !  نبودم که بخواد بفهمهکی خوب بود که، انقدر به مامانم نزدچقدر
 ! پناه بردمای فرار ازش به کي براي که روزیی و انزوایی تنهانی خوب بود، اچقدر

 .   خاکسترم کردششیدم رو گرفت و آت گذر کردن اسمش، از ذهنم نفرت تمام وجوبا
 .   خورهی صورتم تکون مي جلوی جمع شده بوو، دست علصورتم

  هو؟ی ي خانم خوشگله؟ چرا ساکت شدیی کجایه -
 يپا.  کنمی رو باز منی برم و در ماشی منی ماشرهی توجه به حرف هاش، دستم رو به سمت دستگیب

 شونه ام جابه ي رو، روفمی شدم و کادهی پنیکامل از ماش.   چپي گذاشتم و متعاقبش پارونیراستم رو ب
 . خوب تو نقشم فرو رفته بودم!  شده بودمي قهارگریباز.   کنمیجا م
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.  گردمیبر م ; تو اون ساختمون قرار داشت، نگاه کردم3 طبقه شگاهی طبقه که واحد آرا7 ساختمون به
  دم، لبخند زدم؟یلب هام رو کش م.  کشمی تر مکی دم و شالم رو نزدی سرم قرار مي رو باالنکمیع

 ! زهر خند بود تا لبخندشتری کنم بفکر
 و بعد دمی رسم، ز واحد مربوطه رو فشار میبه ساختمون که م.   کشمی به ساختمون می رو به سختپاهام

 عروس هی!  عروس رفتار کنمهی نی کنم عی می دم و سعیاز باز شدن در، دلشوره هارو به عقب هول م
 ! یواقع

 *             *               * 
 تا عرق نشسته دمیدسته چمدون رو جا به جا کردم و کف دستم رو به مانتوم کش.  خسته شده بوددستم

 .  روش رو پاك کنم
 که ییجا!  بود تا آروم باشهیی به دنبال جاشه،ی روحم، خسته تر از همی خسته شده بودن ولپاهام

 دست آزادم رو مشت د،یچی دلم پری که تو معده و زيدرد! درد جسمم کمتر از درد روحم بود.  بخوانش
 يکوچولو. نگه جاش تی کنه ولي خواد بازیم.  شده بودداری کوچولوم از خواب بنیجن.  دلميکرد به رو

 کنه و من باز ی ام مفکر نبودنش، فکر جدا شدنش از تنم، خفه.  رو نوازش کردمنمیجن! میدوست داشتن
 ! کشمیهم نفس م

 !  به اجباردنمی کشنفس
 !  کردنم اجباریزندگ

 !  اجبارازدواجم
 !  که دست خودم بودیدست خودم بود و گند زدم تو انتخاب!  شدنم اما، کامال دست خودم بودعاشق
 !  آنی صورتم به رقص در مي هاش روکهی اشک هام و تینی شه با شکستن چی مي مساوقی عمنفس
 !  ام خداخسته
 !  از اجبارخسته

 ! ری جونم رو بگخدا
 !  ی رو گرفتمی که زندگتو

 ! دنی خسته شدم از نفس کشر،ی رو هم بگنفسم
 ! که هر دم و بازدمش با دردهیدنی کشنفس

 "دو هفته بعد"
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 موجود يزجه زدن برا.  از اون، روحم بود که داغون شده بودشتری کرد و بیدرد م.  خورد بودبدنم
 کردم، شده بود خواب و ی تو بطنم حسش نمگهی که دیی اون کوچولويزار زدن برا. کوچولوم، مسکن بود

 !خوراك
 یاما، نم.  گفت داد بزنیم.   گفت حرف بزنیم. دی کشی مغیج.   کردی مهی زد، گریحرف م ;مامان

.  بچه ام  شد جا گذاشتمگاهی که جاي سطل زباله انیصدام رو ب. دونست که صدام رو گم کرده بودم
 ! حرف نزدنم از عمد نبود، از نبود صدا بود

 یقلبم درد م!  تفالههی.  سر بارمهی من که فقط ه؟ی کردنم چی زندگلیدل. دمی بار هزارم پرسي خودم برااز
 ومدهی نای دننی بچه هرگز به اي روز نحس، برا5 نی ام رو ماساژ دادم و باز هم تو دلم مثل انهیس.  کرد

بخوابه، .  باز نکنهای دننی ايرو ، وقت چشم هاش روچیبخوابه و ه.  خوندم تا راحت تر بخوابهییام، الال
 !  ابديبرا.  شهی هميبرا

 .  الال، گل پونهالال
 .  خونهي رفته توبابا

 .  الال، گل زنبقالال
 .  خونهي آروم، توبخواب

 .   الال، گل اللهالال
 . . . مامان

 ی میی که دارم براش الاليمن مامان بودم؟ اگه مامانم، بچه ام کجاس؟ کجاس بچه ا زدم، مامان؟ هق
 دی کشی دست مادمه،ی!   اومد، کاوهادمی باشه؟ آها، ی خواست اسم پسرمون چی مایخونم؟ کجا مونده؟ ک

انقدر .  گهیم ی چدمی شنینم.   زدیبعد آروم باهاش حرف م.  کردی شکمم و پسرمون رو نوازش ميرو
 . روم بود که فقط خودش و پسرم بفهمنآ

 ! پسرمآخ
 .  تو رحمم حس شدشتری پسرم بی خالي و جادیچیمعده ام بهم پ. دی کشری تقلبم

 !  که گفتن بچه پسر بودي از اون لحظه اي وایه! آخ
 . خواستم پسر باشهیم

 . به خاطر باباشنه
 . به خاطر عالقه ام به باباشنه
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 .  خاطر خودشبه
 .   خاطر جامعه امبه
 ! ه.ز.ر. بهش نگن هی بچگهی اشتباه، به خاطر هی اگه دختر شد، به خاطر نکهی خاطر ابه

 .  نچسبوننبرچسب
 !  نوشته نشهاهی من با خودکار سنیسر نوشتش ع.  بختشاهی مادر سنیدرست ع.   مننی عدرست

 خواستم پسر یم.  وجودش لذت ببرمتا بتونم از.  خواستم پسر بشه، پسر بشه تا از مادرش دفاع کنهیم
 . . . بشه
 .  پسر بودآخ،

 .  دختر باشه.  تونستم دوباره بچه دار بشمیم.  تونست مدافعم بشهیم.  خواستمی که خودم میهمون
 !  خدا، پسر بودآخ

چون پسرم پشتم .  کنهتمیی تونست اذی نمگهی دای شدم ناموسش، کیمنم م.  شد ناموسشی مخواهرش
 . بود
 ! ای کآخ،

   بهم؟يدی رو ندیچی هخدا،
  ؟ی خوشبخت شدم؟ نتونستینی ببینتونست

  ؟ي خواستمت کجا بودی که میی اون لحظه هاخدا
  ؟ي لحظه ها که تو لجن غرق بودم؟ کجا بوداون

تو  ; تموم شديباز! ي بازانی پاي براي کات دادهی و می وسط خوشبختيدی شد؟ پرداتی پهوی چطور
 عدالت نی ايسرش داد بزنم برا!  خواست، سر خدا هم داد بزنمی دلم مشهیمثل هم .  من باختم،يبرد

 !  عدالتشیب
 . بدم پس داده بودم.  آخه من که تاوان پس داده بودمد

 نکبتم، چرا ی بودم به زندگیمن که راض.  نداشتمیمن که مشکل.  بودم به تاوان پس دادنی که راضمن
  ن؟ی کف زممی و بعد با سر کوبوندي رو اون باال، باالها  بهم چشوندی طعم خوشبخت؟چراي رو کردنکاریا

 چطوره که هنوز زنده ام؟. نی رو زممیبا فرق سر کوبوند. میخدا بد کوبوند.  کردی بودم، سرم درد ممنگ
از سنگ .  شدهرهی کرد از حجم بغض چیگلوم درد م.  نرفتنیی کرده تو گلوم، با آب دهان پاری گتوده

 از اشک تار دمید.    جونم رو به گلوم گرفتمی بيدست ها.  هوا بسته بودنيراه گلوم رو برا که ییها
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 رفتن نیی پايبرا.  ی خروج غده سرطانيسرفه کردم، برا.  تا بتونم نفس بکشمدی چکی نمیاما اشک. بود
 هوا از هم يا برن و لوله هی که سرش رو موونی حهینشد و مثل .   شدیغده همراه با آب دهانم، اما نم

 !  رفتملی هوا به جنگ با عزرائی کمي افتادم و برانی زميدمر، رو.  شن، به خر خر افتادمیجدا م
 !  و خالصرمی درام؟ زودتر تمومش کن، بذار بملمی فنی به اي دی کات ميخدا دار.  شدی تموم مداشت
 که به کمرم خورد، یی کردم که با ضربه های می خداحافظای هام رو به بسته شدن بود و داشتم با دنچشم

.   که در حال ماساژ دادن پشتم بود نگاه کردمانیبه شا.  وادار کردتی ام رو به فعالهی و ریی هواي هاسهیک
زهر  ;تلخ شدم.   کردی منی حال من رو نفرنی ایباعث و بان. د. دیچی هق هق مامان تو اتاق پيصدا
 . صدام، گم شده بود.  نستم نتو،ی بزنم ولشیخواستم ن. شدم

.   رو به عقب هول دادمانیاشک گوشه چشمم رو گرفتم و شا.  نکردمی تالشچی کردنش، هدای پيبرا
 يپاهام رو تو شکمم جمع کردم و چونه ام رو، رو.  دادمهی تکواری و به کنج ددمی کشنی زميخودم رو، رو

 هق هق لب با آروم و ; دستم گذاشتيمامان با هق هق به سمتم اومد و دستش رو، رو. زانوم گذاشتم
 :زد
  دختر مامان؟ي شدينجوریچرا ا -

حرف هاش جونم رو .  دادیاشک هاش عذابم م.  خواستم به صورتش نگاه کنمینم.  رو برگردوندمسرم
 .  افتادادشی ری که دییها ینگران.  زدی هاش، حالم رو بهم مینگران.  گرفتیم

 ي جلودی تنش رو کشد،ی مقاومت من رو که دی کرد صورتم رو به سمت خودش برگردونه، ولی سعمامان،
 :صورتم و با بغض گفت

   کردم آخه؟ی من چه گناهنم؟ی صورتت رو ببي ذاریمادر چرا نم -
 چشمم نباشه ي صورت مامان جلون،ی از اشتری انداختم تا بنیی پام له کردم و چشم هام رو پاری رو زقلبم

 !  عذاب و دردهی منبع آرامش بود، االن شده ما،ي که روزیصورت.  و بخواد عذابم بده
 .  باز هم حرف زدمامان

 ;جون من.  تکون به خودت بدههیفقط تو . حداقل حرف بزن، اصال من رو بزن. د آخه، زبون باز کن -
 .  جون مامان

 گهید. له شد و برنده شدم.  شدی پاهام داشت له مریقلبم ز. ناراحت نشدم.   زد زانوهام افتاد و هقيجلو
 !  مني به خاك افتادن مامانم و هق زدنش برایحت.  برام مهم نبوديزی چچیه
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 و من فقط، با پسرم حرف رونی رو از اتاق برد بهوششی بمهی جسم نان،یانقدر که شا.  کردهی گرمامان
 .  زدم

 !  رفتمی تفاوت دارم از اون پله ها باال میچقدر ب.   توجه به همه، از پله ها باال رفتمیب
 پله هم نیاز آخر.  زدن فرد پشت سرمدی دي که همگامم شد، نتونست کنجکاوم کنه برایی پايصدا

ار  و گذشتن از چهقینفس عم.   خوردی مهر منحوس، تو شناسنامه ام منی بود که اي بارنیدوم. گذشتم
 .  آوردمخودم  بها،ی کيصدا.   نزدمیحرف ;ستادمی ازی ميرو به رو. چوب در و پا گذاشتن به سالخ خونه

 .  میوقت گرفته بود. ی خسته نباش،یسالم حاج -
 .   خونسرد ما نگاه کردي سرش رو بلند کرد و به چهره هامرد،
چقدر خوب بود که اون صداها خفه !  مزاحمشيراحت شده بودم از تپش ها.  زدینم ; له شده بودقلبم
 !  خوبهیلیخ! چقدر خوب بود مردن احساسات! چقدر خوب بود قلب نداشتن. شدن
 : به من کرد و گفتی نگاهمرد

  ن؟یاز دادگاه نامه دار -
 يداشت با تپش ها.  شدیقلبم داشت زنده م.  کتش خارج کرد و مقابل مرد قرار دادبی از جي کاغذا،یک

؟ نه . . .ماسک خونسردم رو دوست!  خواستم زنده شدنش روینم.   خواستمینم.  شدی زنده مکیکوچ
 !  ببندمخی تا  دووند و باعث شدشهی به وجودم را،ی کي چشم هايسرما.  رو دوست نداشتمیچیه.  نداشتم

 : تکون داد و گفتي آقا، سرحاج
 .   اونجا، تا نوبتتون بشهدینیبش -
 .   زهوار در رفته گوشه محضر جا خوش کردي مبل هايو گفت و ري "چشم" ایک

خارجش کنم تا .  ام خارج کنمنهی خواست قلبم رو از سیدلم م. دی کوبیمحکم م.  زنده شده بودقلبم
 !  درد مندم نکوبهنهی رحم، خودش رو به سی انقدر بگهیتا د.   نزنهگهید

 ها رها ی صندلي خودم رو، روا،ی دور تر از کییجا.  پالتوم بردمي هابی بسته ام رو داخل جخی ي هادست
 . کردم و نشستم

خونسرد تر از . من اما، خونسرد بودم.  زدی و به موهاش چنگ مدی کوبی منی زمي پا رو،ی عصبایک
 هم، راحت شدنمون از دی شاای!  طالقغهی شدن صي جاري برامی منتظر بودم تا نوبتمون بشه و برشه،یهم

 !بند اسارت
 .   بود برامای کلمه دننی اسم منفور ترنی ا،ي روزهی
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 بار نی دومي شناسنامه ام رو برای رو بکشم، ولی فرار ازش، حاضر بودم هر نوع بدبختي که براي اکلمه
 !  نکنمیخط خط

 19 خورد؟ من با ی مهر تو شناسنامه م منی سال سن، دو بار ا19من بودم که با .  خواست بخندمی مدلم
 !  سرم اومده و خودم در عجبم که چرا هنوز سر پا هستمییسال سن، چه بالها

 از صدا ی بود که سالن رو پر و خالیی تنها صدادیشا.  محضر پر شده بودي هق هق مامان، تو فضايصدا
 .  کردای به کی به من و نگاهیمحضر دار، نگاه.  کردیم
 .  افراد حاضر در محضر نگاه کرد و باز هم رو ما زوم کردهیق به بش،ی ته استکاننکی پشت عاز
 : گفتای رو با نوك انگشت خاروند و رو به کدشی سفشی چونه و رریز
  ؟ي زنت رو طالق بدي خوایپسرم چرا م -
 رهنشی پيدو دکمه باال. کالفه بود، با حرف محضر دار کالفه تر شد.   دوختمای نگاهم رو به کار،ی اختیب

 :ز کرد و رو به محضر دار گفترو با
 .  ی حاجمی شیبچه دار نم -
 :محضر دار با تعجب گفت ;حاصلش شد، تو هم رفتن صورتم از درد.  دی کشری ام تنهی تو سییجا
 دوا و ی پنی رفتیحداقل م. نی شددیچقدر زود نا ام.  سالشم نشده20خانمت هنوز . نیپسرم شما جوون -

 . نی افتادی راه منی بعد به فکر آخرنی که شددیدرمون، نا ام
 قلبم رو ي تالش هانی گرفت و آخرینشونه م.  گرفتی ام رو نشونه منهی کرد، سی مانی که بیی هاکلمه

 دای از تک به تک کلماتش، هوت،ی که به حرف اومد، حرص و عصبانایک.  بردی مغمای به ،ی زندگيبرا
 .  بود
 .   شهینم ;ی شه حاجینم -
 . . .  شدینم.  می شد چون ما هم رو دوست نداشتینم. می خواستی شد چون ما نمیم شد، نینم

 .  می کفش که ما باز هم به جهنم برگردهی دار انگار پاش رو کرده بود تو محضر
   پسر جان؟ییجلل الخالق، مگه تو خدا -

 ! طانیش.  طانیش. ستی خدا ن،ی حاجستی نخدا
 سالن رو در ي فضاش،ی گوشي رو ادامه بده، صدازی مکالمه نفرت انگنی بزنه و ای حرفای کنکه،ی از اقبل

 قدم رونیاز جاش بلند شد و به سمت ب.  انداخت، تماس رو وصل کردشی به گوشی نگاهایک. هم شکست
 .   از دستشی و بعد، افتادن گوشدمی خشک شدنش رو دیبرداشت، ول
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 که ییالو ها!  خواهرش بوديکه دقت کردم، صدا کمی.  اومدی از پشت خط میی آشناي الو الو هايصدا
 !  بودهی گفت، همراه با گریم

 .   بود که عکس العمل نشون دادي نفرنی دار، اولمحضر
  شد پسرم؟یچ -

 مرده ها نی بود و عدهیرنگ صورتش پر. رونی هر آن منتظر بودم که چشم هاش از حدقه بزنه ببرگشت،
 !  مرده هانی عقایدق ;بود

 ! ساختمون رو لرزوندي ناباورش، ستونهازمزمه
 !مامانم -

 وهم يادی ساکت سالن زيچون فضا. هق هق مامان هم، انگار بند اومده بود.  همه، روش زوم بودنگاه
 ! آور بود
 ! که همه رو گرفت، جز منی شد با بهتي مساوش،ی بعدحرف

 .   برم اونجادیبا. مارستانی برنش بیسکته کرده، دارن م -
 .   از محضر رفترونی توجه به همه، بیهم ب بعد

 يصدا.  سوختی که قبال توش قلب داشتم، میی ام، درست همونجانهیسمت چپ س.  هام رو بستمچشم
 .   کردی شناسنامه ام خط خطيمحضر دار، اعصابم رو به جا

 کار نیر با اخدا انگا. تی زندگیبرو بابا جون، برو پ. نی شما از هم جدا بشستیخوب انگار قسمت ن -
 .  دهی خرتی زندگيفرصت دوباره برا

 .   رو از اشک تار کرددمیسوزشش به چشمم زد و د.   شدشتری سمت چپ بسوزش
 ! می نبود به راحتیراض.  خواست که من نفس بکشمی خدا نم،ی حاجنه

 ی همچنان گنگ باقنده،ی و آمی رفترونیبا هم از دفتر ب. ستادنی و مامان همه اانی شاستادم،ی شدم و ابلند
 . . . موند
 . . .  داردادامه

  1 جلد انیپا
 
.  ستندی ها، تو جامعه مون کم نمیشم.   از دوستانمیکی ی زندگتیواقع.   بودی داستان واقعم،یشم: ن.پ
 .  شنی هوس می که قربانیی هامیشم
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 . خودمهلی و کامال بر اساس تخستی نتی رمان، بر اساس واقع2 جلد
 می شمیزندگ.   در راهشيبا تمام صخره ها.   رودههی داشته باشه، مثل انی که پاستی داستان نیزندگ

 .هنوز تموم نشده
 . افتاد رو نوشتممی شمي که برای اتفاقاتزی به رزی بود، من رتی رمان سراسر غم و واقعنی اگر ادیببخش

 
 .نی باشمی شم2جلد  "آرامشم باش" ی رمان عاشقانه اجتماعمنتظر

   
 9\4\1395: شروع

 30\7\1395: یی نهاانیپا
 Mahdiyenovels@:  کانالآدرس

 Mahdie.Afshar: راستاریو
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