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 یباروون |مادموزل 

 

 

 زیهرچ کندیم یو اصال چه فرق قهیساله که پدرش موقع رد کردن مواد و عت 02 یدختر د؟حالیفهم یحال مرا م یکس چه

سپرد و با  رشیادربزرگ پنبود به م شیب یرحمانه او را که کودک یمرز داران کشته شد.ومادرش ب میمستق ریبا ت یقانون ریغ

 فرنگ شد. یمرد مورد عالقه اش راه

 ینه برادر یسال سن داشت.نه خواهر 98گذشت.مادربزرگ حاال  رمیمن در دامن مادربزرگ پ یو نوجوان یدوران کودک تمام

رد شده و  میبارها وبارها از کنار عمه و عموها دی.شاشناختمشیهم اگر بود الاقل من نم ی...از طرف پدریینه خاله و نه دا

 نشناخته بودمشان.

 و نگاهم را به ساعت بزرگ و گرد داخل سالن انتظار دوختم. دمیکش یآه

آشنا بودم.تک  مارستانیب نیا یایبه زمان مالقات مانده بود.نگاهم را در سالن به چرخش در آوردم به تک تک زوا یربع کی

 !ارانیمک بهتک پرستاران،پزشکان،ک

 یرفتنش آماده کرده بودمو برا ی.خودم را برایماریاز درد و ب یبود.با کوله بار یبستر نجایکه ا شدیم یچندماه مادربزرگ

 ...!ییتنها

 دانمی...نمگفتمیو م گفتمیمن بودم که م نیقادر به حرف زدن نبود و ا یبه خوب یبود و حت یسالگ 82در آستانه  مادربزرگ

که استاد  دیفهمیم دانمینه...نم ایچه  یعنیافتاده ام  یواحد 3 کی دیفهمیم دانمینه.نم ایرا دوست داشت  میحرف زدنها

 شینه...اما من همه اتفاقات روز را برا ای دیفهمیو روشن کردمش را م دمیپر منسرکالس بلد نبود پروژکتور را روشن کند 

 سپرد... یبه من نم میحرفها دنیشن یرا برا یگوش چیه یکس چیکردم.چون واقعا ه یم فیتعر

 یها بهشان باد یو فرنگ ادندیمجلس ز سیجمهور و رئ سیمرد کت و شلوار پوش و چهارشانه )از همانها که اطراف رئ چند

هجوم  یتا جلو شدندیکه با پارچه قرمز به هم وصل م ییها لهی( ممییگویوقتها حراست م یگارد و ما بهشان محافظ و گاه

برده  تیمالقات کننده به سمت آسانسورها هجوم بردند و من هم ناخواسته همراه جمع تیکنار زدند و جمع رنیرا بگ انیمالقات

 بودم. ستادهیتخت مادربزرگ ا یبه خودم آمدم که چون هر روز گذشته جلو یشدم و وقت

دندان و لب و لوچه  یهمان دهان ب و با زدیفقط لبخند م می.چون در جواب تمام حرف هادیشنینم گریهرروز خواب بود.د مثل

 "طونیوروجک ش"گفتیخورده بود به زور م نیکه به شدت چ یا

کنترل  رقابلیو غ کردیدر درونم سر باز م کدفعهیکه برخالف ظاهر آرامم  ییها طنتیلقب من بود به خاطر تمام ش نیا

 .نمودیم

 خانم نوبخت؟؟-

کنار تختش  یفلز زیم یمادربزرگ بود را رو یروزا تنها غذا نیکه ا وهیسمت صدا برگشتم.دکتربخش بود.کمپوت و آبم به

 گذاشتم و به سمتش رفتم.
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 سالم خانوم دکتر.-

 زد: لبخند

 باهاتون راحت صحبت کنم؟ تونمی!مزمیسالم عز-

 ...ستیدر راه ن یخوب یخبرها دانستمیچانه گشاد کردم م ریسرم را از ز یرو مقنعه

 افتاده؟ ی.اتفاقدییالبته بفرما-

 ی.به درمان هم پاسخمیعملشون کن میستیبه علت سن باالشون قادر ن ستیحال مادربزرگ اصال خوب ن زمیعز نیبب-

 .میتا آخرهفته مرخصش کن می.ناچاردهینم

 کردم. اهمیو بخت س یسگ ینثار خودم و زندگ یدادم و زهر خند سرتکان

 ش باال سرت باشه... هیسا دوارمیام-

درست تا "زیآخه من کجا ببرمت عز"به صورت مهتابگون مادربزرگ انداختم یاز مقابلم گذشت.نگاه یگریحرف د چیه یب و

 .یواقع متیکمتر از ق اریبس یمتی.مجبور شده بودم بفروشمش آنهم با قدادمیم لیخانه را تحو ستیبا یآخر هفته م

آمد که  ادیز ینقطه شهر آنقدر نیمادربزرگ در بدتر یسرسام آور شده بود و از پول فروش خانه کلنگ مارستانیب یها نهیهز

باشد.حاال مادربزرگ را چه  کیسردابه اجاره کنم که به دانشگاهم نزد میچه بگو ایخمره خانه  نیرزمیز یپله ا ریز کی

 .رفتمیچطور دانشگاه م داشتمی...چطور نگهش مکردمیم

 شده دخترم؟ یچ-

بود  ستادهیا مارستانیب یبا لباس آب میکه رو به روبه رو یقدبلند رمردیصورت پنگاهم را از مادربزرگ گرفتم و به  متعجب

 دوختم.

 بله آقا؟؟؟-

 گفت: ینگران با

 !مادربررگ رو مرخص کردن؟یکنیم هیچرا گر-

 گفتم. یشروع شده بود شدت گرفت بله خفه ا یک دمیام که نفهم هیگر

 ..میکردیمن و مادربزرگ هرروز قبل از اومدن تو ساعتها باهم صحبت م-

 .ستمینگر کردیم ییدر آن خودنما دیسف یازموها یاش که انبوه دهیو چروک دیبه صورت سف متعجب

 .زنهیاما مادربزگ روزهاست که حرف نم د؟یزدیبامادربزرگ من حرف م-

 :دیخند

 !گهیتو م ...اززنهیبا تو چرا ...اما با من حرف م-

 گه؟یم یاز من؟چ-

 زد: لبخند

 .طونیوروجک ش گهیبله...م-

 .دمیخند اریاخت یب

داشت بازشون کردم و تا آخر  ی!چندتا از رگام گرفتگستیواسه ام خوب ن ستادنیقدم بزنم سرپا ا دیدخترم من با دیببخش-

 هفته خدا بخواد مرخصم.

 "زیدرست مثل عز"مادربزرگ افتادم و زمزمه کردم  ادی دوباره

 .میتموم بخشو دنبالتون گشت د؟مایینجایآقاجون شما ا-

و  دمی.خودم را کنار کشدیگونه اش را بوس ینگاه کردم و دختر جوان که آمد و با مهربان رمردیپ یلبها یلبخند نشسته رو به

 اش کرد: یرا معرف رمردیکنم که پ یخواستم خداحافظ

 !گلرخ...کمهیعروس کوچ نیدخترم ا-
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رنگ شده و  یاز مو یهم سن و سال خودم.منته دیبه من انداخت.به شدت جوان بود و شا یجلو آمد و نگاه مهربانانه ا گلرخ

 یبه متاهل بودنش پ شدیم یکه در دست داشت به راحت ینیآراسته شده بود و حلقه بزرگ و پرنگ ییبایکه به طرز ز ییابروها

 فشردم.با ذوق گفت: یرمت دراز کرد و من هم دستش را به گبرد.دس

 ه؟؟یخانوم ک نیآقاجون ا-

 یمعرف زیبه قول گلرخ آقاجون که مرا نوه عز ای رمردیو در جواب پ زدیلبخند م فشردیکه دستم را در دست گرمش م همانطور

 دستم را فشرد یشتریب تیمی.با صمشناختیمرا م نکهیدرهم رفت.مثل ا می...اخمهادادیکرده بود سرتکان م

 ه؟ی.اسمتون چنمیچقدر دوس داشتم شمارو بب-

 متعجب بودم: هنوز

 میمر-

 ذوق گفت : با

 !ی...چه اسم قشنگمیمر-

تشکر کردم.رو  یمسخره بود.خشک و خال اریبود.ذوق و شوقش به نظرم بس یاسم کامال معمول کیام گرفته بود.اسم من  خنده

 کردم و گفتم: رمردیبه پ

 ...یاآق-

 گفت:همون آقاجون... یفور

 لبخند ادامه دادم : با

سر به  هی رمی.مشمی.من از خدمتتون مرخص منیاریبه دست ب تونویزودتر سالمت دوارمیخوشحال شدم ام دنتونیاز د یلیخ-

 مادربزرگ بزنم!

 که منفجر شود. رفتیکردند و دور شدم.مادربزرگ هنوزخواب بود.سرم از هجوم افکار مختلف م بمیهمزمان نص"یبه سالمت"

.آنقدرتنها مانده بودم که کردمشیچکارم ای.خدارفتیدر دستش فرو م یکه به آرام یبه مادربزرگ انداختم و سرم یبازنگاه

 گرم بود. ته ته دلم به مادربزرگ شهینداشتم.اما هم ییاز واژه تنها یهراس چندان

 .یبود...تولد نود سالگ فرداتولدش

 .دادیکه برخاست خبر از اتمام وقت مالقات م یزنگ آرام یصدا

شک نه از بار  ی.بکردیرو شانه ام انداختم.کمرم درد م ی.کوله ام را به سختدادیامانم نم هی.گردمیپر از چروکش را بوس صورت

 که بر دوشم سوار بود. ی...بلکه از بار غمفیک

 ی.سرم را توزییماه پا نیکننده بود.آنهم درآخر وانهی.سوز سرما ددمیرا تا انتها باال کش پشیو ز دمیچیرا به خودم پ اپشنمک

 قدم زدم. یشگیهم سگاهیشالگردنم فروکردم و تا ا

 ...کردمیرا کنترل م کیوزن جعبه ک گرمیدر اتاق ضرب گرفته بودم با دست د یدست رو کیکه با  همانطور

 تولد...تولد...تولدت مبارک...مبارک مبارک ...تولدت مبارک!-

از  کیک رفتیلحظه که م نیو درآخر دمیکش یفیخف غیصورتش ج دنی.با ددیکه سرش به سمت پنجره بودچرخ مادربزرگ

 کرد... می.سرپرستار صدادمیدو رونیآن را نگه داشتم.باهراس از اتاق ب وفتدیدستم ب

 خانوم نوبخت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

پرستار آنقدر  یبدبخت...لهن صدا شدیام م یلیفام دینوبخت بود...با میمتنفر بودم.نوبخت...من کجا یلیفام نیکه چقدر از ا آه

.تندتند یاکو برده اند و نه عکس بردار یمادربزرگ را نه برا نباریخطالب قرار گرفتن بفهمم ا نیواضح بود که بتوانم از تنها هم

 ینثار من کرده و برا"طونیوروجک ش" کیمادربزگ بقچه اش را جمع کرده  شیپ ساعتکه چند گفتیم یبا شرمندگ

 را ترک گفته. نیزم شهیهم

تخت  یچشم باز کردم که رو ینبرد.وقت شیاز پ یکار یپرستار شنیکردن دستم به است لیدوران گرفته بود و حا سرم

.اشک آرام آرام از گونه ام رفتیدستم فرو م یمادربزگ بود تو یغذا یکه روز و شب جا ییبودم و از همان سرم ها دهیخواب

 "یرفتباالخره "دمی.نالختیریبالشت م یو رو شدیم ریسراز
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 خانوم؟ میمر یدارشدیب-

 گلرخ درآستانه در تعجب کردم. دنید از

 گلم...روحش شاد. گمیم تیبهت تسل-

 .کردمیرا برگرفتم و به سقف دوختم!با تمام وجود تنها شدنم را حس م نگاهم

 رو نداشتم. یمن جز مادربزگ کس-

 را فشرد و گفت: دستم

 .دیکشیدرد م یلی...خدا که هست!مادربزگم خزمینکن عز هیگر-

 ام را گرفتم. ینیشده از ب ریپشت دست اشک و آب سراز با

 زنده مونده...اونم به خاطر من! یادیتا االنم ز گفتی...راحت شد!خودش مدیکشیآره...درد م-

 به سر وضعم انداختم: ینگاه

 چرا؟؟؟ مارستانیاند تن من؟لباس ب یچ نایا-

 بشوم.و در همان حال گفت: زیخ میکرد ن کمک

 یکینزد نیو خامه شد.شرمنده لباساتو بردم خونه،آخه خونم هم کیو تموم لباست پر از ک نویزم یرفت افتاد جیکه گ سرت

 هاست.واسه ات لباس آوردم.

 .ی...شرمنده ام کردگهید کردمیم شیکار هیممنون  -گفتم: یباشرمندگ

 بکشه... ادیپرستار ب گمیتموم شد.م ه؟سرمتیچه حرف نیا زمینه عز-

.تلو تلو دادیتر نشانم م دهیکه رنگ پر یشال بافت مشک کیپالتو مشک و  کی.دمیرا که آورده بود پوش یکمک گلرخ لباس با

 :دیپرس یمیدوست صم کیخوران به سمت در رفتم گلرخ مثل 

 ؟یکن کاریچ یخوایحاال م-

...درست کنار قبر ی...اونم با چه بدبختدیاکبر خر یقبر تو امامزاده عل هیداروندارشو فروخت و  شیمادربزرگ چندماه پ-

 کنم و ببرمش. هیوتس مارستانیبا ب رمیاومدنم فوت شده بود.م ایپدربزرگم که قبل به دن

 گفت: یبا دستش مانع رفتنم شد و با نگران"زودتر از آخر هفته مرخص شد"زدم و زمزمه کردم یپوزخند

 .ستیحالت خوب ن ؟توینجوریاالن؟ا-

سردخانه بماند؟جوابش را که گرفت  یبگذارم مادربزرگ جسدش همانطور تو یعنی ؟کهیپس ک یعنینگاهش کردم که  یطور

 لبخند زد و گفت: یبا نگران

 .امیهمراهت م یشیدارم...اگه ناراحت نم نیماش-

 زحمت دادم! یبه اندازه کاف-

خارج  مارستانیاز من دور شد.و من بعد از گرفتن برگه فوت همراهش از ب"بذار به ساسان بگم"نکهیداد و با گفتن ا سرتکان

 شدم.

 اش داشت. یاش خبر از وضع خوب مال یو نقل کیش نیماش

 .کردندیها هم مرگ مادربزرگ را خوب درک م یاز من خانه و حوض و ماه ری.انگار غیزییپا زیروز غم انگ کیبود...صبح  صبح

را که از فروش  یخانه رد شدم و خودم را به گنجه مورد عالقه مادربزرگ رساندم و پول لیوسا یکارتن ها انیسرعت از م به

 را فراهم کنم. دشیبه خانه جد زیعز یاسباب کش خانه کنار گذاشته بودم برداشتم که مقدمات

به اطراف  دنیدرحال سرک کش یکه برگشتم با کنجکاو یزییپا اطیجا دادم.به ح یآوردم و در پاکت رونیگلرخ را از تن ب لباس

 مارستانیامانش که بگذار بماند و...به دستش دادم و همراهش به ب یتعارفات ب انیبود.لباسها را درم

امامزاده و درست کنار پدربزرگ  یمیدرخت چنار قد ری.صبح روز پنج شنبه مادربزرگ را زرمیتا مادربزرگم را پس بگ برگشتم

 شده بود. زیغم انگ یودا کی...گانیخانوم و چند تن از همسا نتیدفن کردم.من بودم و گلرخ و اقدس خانوم و ز

 جان! میمر فهممیحالت رو خوب م-
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قبر پرپر  یرا که آورده بود رو یدسته گل کهیاراده حاال دلم به او گرم بود.درحال ی.بلبخند به سمتش برگشتم با

 فرو رفت. کرد،درخودشیم

 شیآرا هیبودند و در سا یانبوه و مشک اریکه بس ییداشت و مژه ها ییکوچک و سرباال ینیانداختم.ب مرخشیبه ن ینگاه

 یاش سرک م یشده مشک یشال پولک دوز ریرنگش از ز ییطال ی.چند تار از موهادندیرسیهم به نظر م باتریمحوش ز

 .زمزمه کرد:دندیکش

سالم بود تو تصادف فوت شد.من موندم و مادرم.تک  02که فقط  یکه از دست دادم.پدرمم وقت شهیم یمنم مادرمو چند سال-

شد و بعدش  ممی...شوهرخاله ام...قشیدید مارستانیکه تو ب ییرو نداشتم.مادر که مرد آقاجون...همون آقا یفرزند بودم و کس

 هم با پسرش ساسان ازدواج کردم.

 :دیبه صورتم پاش ینیو لبخند غمگ برگشت

 حرفاست. نیمنم اونروزا حال تورو داشتم.اما نترس...خدابزرگتر از ا-

هم ناراحت  ادیان زبه مزار مادربزرگ انداختم.از شما چه پنه ی.نگاهیبغض لعنت نیرود ا رونیبلکه ب دمیکش یآسوده ا نفس

بود  نیاش ا ی.خوبرفتیم دیسال عمر کرده بود و با82از خدا طلب کنم.مادربزرگ درست  یمنطق ریغ زیچ توانستمینبودم.نم

 دی...چه کنم ؟بایدردناک و ناجوانمردانه ا یریگ جهیخودم بودم و خودم.چه نت قطرا نداشتم که نگرانش باشم.ف یکس گریکه د

 نه؟ ای کردمیخودم را آرام م یطور کی

 مردن؟ یپدرمادرتو چطور-

 دروغ گفته باشم. خواستیدلم نم نباریگرفته بودم ک خوب قصه ببافم اما ا ادی یچطور مردند؟از بچگ یخوردم؟به راست جا

مادرم اضافه  یها فیو گفتم از پدر خالفکار و مادر فداکـــــــــــار و و رها کردنم و در آخرش در جواب تمام توص گفتم

مادربزگ که  یها نیو نفر زدیکه م ییکتک ها شیو ذهنم چرخ زد پ"ستیبرام مهمم ن گهیزنده س...د ایمرده  دونمینم"کردم

کتک بخورم.الاقل آنقدر بدنم سالم بماند که  شتریب ذاشتیو نم میانداخت جلو یاش م یمیهربار خودش را با چادر نازک و قد

 کوچه مسخره ام نکنند.برگشتم و با چشمان اشک آلودم نگاهش کردم. یبچه ها

 نیا ومدیچند روزت ازم برم نیا یکه درجواب محبتها یدروغ بگم اما نگفتم.تنها کار تونستمیراحت م یلیگلرخ من خ نیبب-

 بود که باهات صادق باشم.

 ذوق در آغوشم گرفت و به شدت مرا در آغوشش فشرد: با

 باهات دوست باشم! خوامی!من میهست یتو دختر فوق العاده ا میمن...مر یخدا-

 .میامامزاده خلوت شده ازو خواستم که برو نکهیا یادآوریو سرتکان دادم.بعد با  دمیخند هیگر انیم در

 شوهرم اومده دنبالمون!-

 !شهیبراشون زحمت م-

 با خودش همراه کرد: دیرا کش دستم

 .فشهیوظ یگیم یچ-

در  ینگذشته وصله ناجور زیروز از مرگ عز کیکه هنوز  یداشتم.احساس یطرز حرف زدنش خنده ام گرفت.احساس خوب از

 اشاره کرد. یمشک یاحساسم بود.با انگشت به سانتافه 

 اوناهاش پس خودش کو؟ -

 نگاه کردم. نیبه ماش ی.من هم همراهش از سر کنجکاودیسرک کش نیماش یتو یبا کنجکاو بعد

تکان  نیماش یکه تو یاهیس یداشتند.هردو باهم به ش یخوب یلیخ یمعلوم بود وضع مال نطوریو...ا ونیزیک،تلویاتومات دنده

که از  یجوان و داد و هوار گلرخ و من یخنده مرد یبرخواست و بعدش صدا یپــــــــــــخ بلند ی.صدامینگاه کرد خوردیم

 .فشرمیم نهیس یترس دستم را رو

 ه؟یچه کار نیساسان...ا یریبم-

 خنده اش را کنترل کند گفت: خواستیبه شدت م کهیشد و درحال ادهیاز آن پ یباز شد و مرد جوان و قدبلند نیماش در

 ؟؟؟یدیمن ترس یجوجو هیچ-
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بانه انداخت و دو دستش را مود ریمن سرش را ز دنیبه من اشاره کرد.ساسان با د یچشم ریو ز دیقرمز شد و لبش را گز گلرخ

 قفل کرد: شیجلو

 غم آخرتون باشه. شاهللیا کنمیعرض م تی.شرمنده.درضمن تسلنیدار فیتشر نجایکه شما هم ا دونستمیسالم خانوم من نم-

 ییخرما کدستی ییبا موها یبودم.منته دهید مارستانیبود که در ب یرمردیهمان پ هیشب اریانداختم بس شیبه سرتا پا ینگاه

 .دیروشن اما نه سف یروشن و پوست

 .دیممنون شما لطف دار یلیخ-

 سوار شدم. یبه سخت زمیباز کرد و من به علت جثه ر میبود در عقب را برا انیکه هنوز آثار خشم در چهره اش نما گلرخ

 خب کجا برم خانوم ها؟-

 گفت: یفور گلرخ

 ماست! شیناهار پ میخب معلومه خونه خودمون!مر-

 گفتم: یو حرکت کرد.فور گفت یا دهیچشم کش ساسان

 .تمویوضع یدیکار دارم.خودت که د یبرم خونه!کل دینه گلرخ جان من حتما با-

 گفت: زانیآو یبرگشت و با لب و لوچه آ گلرخ

 سرکار االن. رهیتنهام.ساسان م کنم؟؟؟منیمثال...خواهش م مینشدا.......قرار شد با هم دوس باش-

 زدم: لبخند

مزاحم  دیام کن ادهیفرصت مناسب تر.هرکجا که ممکنه پ هیتو  شاهللیکنم.ا هیخونه رو تخل دیکه با یدونیممنون گلرخ جان.م-

 .نیاز ا شتریب شمینم

 به من انداخت و گفت : ینگاه نهیاز آ ساسان

خودتونه.اما ما شما رو تا دم درخونتون  لیم دیاز دستپخت وحشتاک گلرخ بخور دیستین لیخانوم !حاال اگه ما هیچه حرف نیا

 انجام بدم. تونمیاز تحمل کردن گلرخ م یناش یجبران شرمندگ یکه برا هیکار نیکمتر نی.امیرسونیم

 به ساسان رفت و به سمتم برگشت: یکردم نخندم.گلرخ چشم غره ا یو من هم سع دیخند زیر زیر ساسان

 .رمیشمارتو بده تا باهات تماس بگ شهی.اگه مزیعز یهرجور راحت تر-

 نی.ماشگفتیآدرس خانه را به ساسان م یراه در سکوت گذشت.گلرخ به خوب هیکردم.بق ادداشتیزدم و شماره ام را  لبخند

 درست سرکوچه متوقف شد.ساسان به سمتم برگشت و گفت:

 .کهیبار کمی...کوچه رهیجلوتر نم نیاز نمیخانوم!ماش میشرمنده مر-

 را در دست فشردم! فمیدم و بند کز لبخند

خونه رو جمع ردم و  لیداخل.وسا دیاریب فیتشر کنمیکه دعوتتون نم خوامی.معذرت مدیبه من لطف کرد یلیشما امروز خ-

 ندارم. ییرایپذ یمناسب برا یجا

 لبخند زد: ساسان

 زمان مناسب تر. شاهللیا-

 گفت: گوشم ریو ز دیشدند.گلرخ گونه ام را بوس ادهیپ همراهم

 .نمتیبب یکه زود دوارمیکارت دارم.ام یبرا یینقشه ها هی-

 .گذرهینامه نم انیمقاله و پا پیدارم.از تا ازیکه بدجور به کار ن یدونیممنونم.م-

 شدم. اطیدر قفل انداختم و با تکان دستم رفتند.وارد ح دیتا کل ستادندیزد و دستم را فشرد.آنقدر آنجا ا لبخند

ام  یممتد زنگ گوش یرا گرفته بودند.صدا اطیدورتا دور ح دهیچیدرهم پ یها میتاک ها نمانده بود.مثل س یبرا یجان گرید

 را برداشتم. یآورد.شماره بنگاه بود.با اکراه گوش رونیمرا از احواالت بدم ب

 سالم عرض کردم خانوم نوبخت!-

 .دیی!بفرمایعیسالم جناب شف-

 .عرض کنم به خدمت شما که فردا صبح..-
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 حوصله گفتم: یو ب دمیحرفش پر انیم

 .دمیم لیتحو دویظهر کل00ساعت -

 ست؟ین ی.امرشمیبله بله...ممنون م-

.مادربزرگ وضع میدر خانه نداشت یادیز زیرا قطع کردم.با شروع باران به داخل خانه پناه بردم.چ یگفتم و گوش یخداحافظ

 .گذشتیامداد و کار گاه به گاه من در خانه م تهیکم ینداشت و روزگارمان با مستمر یخوب

خانه با آن  یچوب یکه زد ، پنجره ها یرعد و برق"..ترسمیمن م ییکجا زیعز":دمی.نالدمیترسی.از رعد و برق مزدیو برق م رعد

 کردند. دنیبه شدت شرع به لرز فیکث یرنگ یها شهیش

 نبود. گریکه د یزرگام و مادرب ییخودم،تنها ی.براهیگر ریبلند زدم ز یصدا با

شدم که عصر شده بود.رعد و برق و باران  داریب یکه خوابم برد.وقت ستمیمندرس زبر گر یپتو ریمچاله شده کنج اتاق ز آنقدر

 کرد. رونیب یقطع شده بود .دلم هوا

و جعدم را به زور  یمشک ی.موهاستادمیا نهیا ینشده بودم.جلو یشباهت به توپ قرمز رنگ یام را به تن کردم.ب یباد کاپشن

 رهیت یبکشم.چشمانم قرمز شده بود و هاله ا میبه سر و رو یچند ماه وقت نکرده بودم دست نیا یمقنعه فرو کردم.در ط ریز

 .خوردیبه چشم م نمییپلک پا ریز

پوسته پوسته  یزییباد پا نیکلفت که اغلب با اول ییداشتم و لبها یخوش فرم ینیزشت هم نبودم.ب یلینبودم.اما خ بایز من

 خودم شکلک درآوردم: یتر.برا اهیس ییو ابرو اهیس ی.چشمانداشتیترک بر م شدیم

 یسردم را به پا کردم.دست تو یپشتم انداختم و کفش ها یکوله ام را دوطرف"وونهید میو خودت مر یخودت موند گهید"

اتوبوس.شمردم.ده هزار  تیعالمه بل کیپول خرد و  ی.چند اسکناس درشت)!(و کلختمیر رونیرا ب اتشیفرو کردم و محتو بمیج

 و هشتصد و پنجاه تومان.

که به نظرم  هیخانوم زن همسا یباز کردم مهر یبد یرا که با صدا اطی!در حی،الجوردیلیشده بود.قرمز ،ن یهمه رنگ آسمان

 :دیحامله بود به سمتم برگشت و سالم نکرده پرس شهیهم

 ا؟جون؟فرد میمر نیریم نیدار یک-

 کردم. دیکه او نگفت را من گفتم و تائ یسالم

 یماه 6که حداکثر  دادیکوچک شکمش نشان م یگذاشت.برآمدگ نیرا زم دشیو سبد خر دیچیگلدارش را به خودش پ چادر

چه به دردش  گرید یچهارم نیبزرگ شدند ا یآمدند و ک ایبه دن یک دانستمیقد که نم میبچه قد و ن 3با  دانمیداشته باشد.نم

 کنان رفت. یخداحافظنداشت.با تاسف سرتکان داد و  یادی.سن زخوردیم

 گذاشتمیم دیسوزن تنگ شده بود با خودم حرف زدم.تمام طول راه را.نبا هیکه به اندازه نوک  یهم تمام طول راه با دل من

که  یالبافیآمدم.آنقدر فکر کردم و خ یم بر ماز پس خود دیوقت در ناز و نعمت نبودم.پس با چی.من هاوردیروزگار از پا درم ب

 .دمیانقالب رس دانیم به یسوار اتوبوس شدم و ک یک دمینفهم

 که داشتم پرت کرد. یرنگ یب یحواسم را از زندگ یآنهمه کتاب رنگارنگ و خواندن دنید

که کردم  یالیها از منم بدتر بود.از خ یلیوضع خ دیدارند شا یکه هرکدام چه مشکل دانستیچه م یدرتکاپو بودند.کس همه

 بود. دیخنده ام گرفت.از من بدتر؟بع

آنطرف کتاب را  زیم یاز آن سو یدست بردم که کتاب را بردارم که همزمان دست"ییتنها"افتاد یا یمیبه کتاب قد چشمم

 گرفت.

 بود و مسرانه کتاب را محکم گرفته بود ستادهیا زیآنطرف م یجوان مرد

 .شمیخانوم...ممنون م دیکتابو ول کن اگه ممکنه-

 کتاب را رها کنم اما نگاهش که کردم نظرم عوض شد. خواستم

 !اریبه تمام اع کیفتوژن افهیق کی

 نازل شده بود. نجایبه ا ابانیسرخ لبوردیدرست از ب انگار
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 یب یداشت.چشمان یو جعد قشنگ دیرسیم شیکه تا پشت گوش ها یمشک ییبا موها یگندم یو پوست یاستخوان صورت

 .زیو ت دهیکش ینیو ب یمشک تینها

مادربزرگ افتادم و آنوقتها که  ادیکه در دست داشت. یا یدار مشک نیسبز رنگ.با انگشتر نگ یشیمحکم و ته ر ییلبها

 سرش انداخته بود و یرا رو یدیبلند و سف یروسر کهیدرحال زیعز"شهیوقتا سبز م یچرا صورت مردا بعض زیعز"دمیپرسیم

 هیدی...چش سفیسواال بپرس نیاز ستیمادر خوب ن"گفتیو م دیگزیمتبرک مشهد گذاشته بود لبش را  یرا حنا شیناخن ها

 !گمیاما خب من بهت م

مرد بور  هی یدی.تا حاال دشنیم ینطوریا کنندیاصالح م یوقت اههیس یپرپشت دارن و موهاشون حساب یکه موها ییمردا مادر

 .دیخندیو او باز م"شد جواب نمیا زیآخه عز"گفتمینشده بودم م یهنوز راض کهیو درحال دمیچیو من لب ورم"باشه؟؟ ینطوریا

 نشست. میلبها یرو یرمق یلبخند ب شیمادربزرگ و حرفها یادآوری.از گرید یهمه وقتها مثل

 پارک کردم. ییبدجا نویمن عجله دارم ماش نیکتابو ول کن نیکنیم ن؟لطفیخندیم یسرکار خانوم...به چ-

 فروشنده جلو آمد و گفت: میبگو یزیخواستم چ تا

 بهتون بدم... گهید یکیمن  دیکدوم کتابه...بذار-

 :دیبه کتاب درون دستمان انداخت و خند ینگاه

 !دیو فقط من دارمش...حاال خود دان هیمیقد یلیکتاب خ نیباهاش.ا نیایکنار ب یجور هیخودتون  بهتره

 گفتم: طنتی.مرد که رفت با شدیر مردجوان پراز رخسا رنگ

 !دیلطفا خودتون رها کن-

کتاب حداقل  نیا خواستمیاگرهم م یعنی.خواستمیکتاب را نم نیرا ستودم.من اصال ا شییبایبه چهره انداخت.در دل ز یاخم

جدال ادامه دهم.با خودم  نیبه ا کردیم قمیتشو انهیموز یاما حس دادیاش بود و پولم کفافش را نم یاصل متیبرابر ق 02

پولم!رخت و لباسمم که الحمدوهلل بـــــــدک  یکه ننوشته بدبخت و ب میشونیمن پول ندارم؟رو پ دونهیاون از کجا م"گفتم

 "!ستین

 گفت: ملتمسانه

 دیت کنکردم شما گذش داشیکتابو دادم.از سر صبح هم دنبالشم.حاال که شانس آوردم و پ نیقول ا یمن به کس زیخانوم عز-

 خواهشا!

 !دیبرگردم.لطفا ولش کن دیوقته و با ریوقته دنبالشم و االنم د یلیخ کارم؟منیمن ب دیکنیشما فکر م-

پرداختم.با خشم به صورتم زل زده  یپولش را م دیفکرش را هم بکنم که اگر او آن کتاب را بگذارد من چطور با خواستمینم

 گفت: ینسبتا بلند یکه شاگرد کتابفروش دوان دوان از همان دم در با صدا دیبگو یزیبود.دهانش را باز کرد که چ

 ه؟یقرمزه مال ک026اون پژو -

 آنکه کتاب را رها کند متعجب گفت: یب مرد

 شده؟ یمال منه...چ-

 زد و گفت: یا انهیلبخند موز پسرک

 بردنش! لیبا جرثق-

 افتاد.باخشم به سمتم برگشت: زیم یرو یبد یکردم و با صدا شیکه از دستش رها شد من هم رها کتاب

 بردن! نمویراحت شد؟ماش التونی...خدییبفرما-

 باال انداختم: یشانه ا یتفاوت یب با

 کتاب منصرف شدم. دی!!!!!!در ضمن من از خردونی.پارک دور مدینامه رو مطالعه کن نینداره!بهتره که دوباره آئ یبه من ربط-

 ییلب الاله اال اهلل گفت و کتاب را برداشت و با قدم ها ریاما ز دیبگو یزید و خواست چخشم سرخ شد.دستانش را مشت کر از

 بلند به سمت صندق رفت.

 خارج شدم. یاز کتابفروش نهیهم آرام آرام و با تمان من
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 ی.از کنارم گذشت بشدیشهر گم م یاهویو در ه دیرسیاذان از مسجد به گوش م یخودم بدم آمد.غروب شده بود و صدا از

نگاه  نشیماش یخال یبه جا ی،کالفه و عصب ابانیکه آنطرف خ دمیاتوبوس رفتم و اورا د ستگاهیآنکه نگاهم کند.به سمت ا

 .کندیم

به تن کرده بود و  ینسبتا بلند یکه باران کردمینگاهش م تیجمع یلحظه از البه ال نیکه حرکت کرد من تا آخر اتوبوس

 گرفت و... یرش فرو کرده بود.دست برد و تاکسشلوا بیدست درون ج

 "یدار عوض هیبه درک...بچه ما".اما گفتمخوردیداشت از خودم به هم م حالم

 

*** 

 اند. دهیرا خوب فهم "گذشتیروزها همچنان م"جمله  یتا به حال چند نفر معن دانمینم

 یعبٍث برا یوانتظار ...انتظار یو درد و فقر و تفاوت سطح زندگ ییساعت پر از تنها 02تحمل  یعنیمن  یگذشتن روزها برا اما

 بهتر شدن اوضاع.

 .گذاشتمی.فقط و فقط پشت سر مگذاشتمیکه اجاره کرده بودم روزها و شبها را پشت سر م یاتاقک یتو

 یبه اندازه روزها خاطره که کیبه عقب باز گردم و آنچه گذشته است را مرور کنم.مثل  یدلم بخواهد لحظه ا یآنکه حت یب

 .یو در دفتر ذهنت ثبت کرده ا یکرده ا یماه از آن فتوکپ نیچند

 دایکه به حضورش پ یدیبرده.باز هم عبٍث...چه عبث ام ادیکه به کل مرا از  شدمینبود و من داشتم مطمئن م یگلرخ خبر از

 کرده بودم.

گز  ادهینبود و من پ یادی.خوشبختانه تا دانشگاه راه زشدمیم دانشگاه یامتحانم راه نیدادن آخر یبود و برا یروز برف کی صبح

 .یو بعد کتان دمیپوش زریپاکت فر کی شیرا به پا کردم و رو مینخ نما ی.جوراب هاکردمیم

در هر  دمیپوشیکه م یزریفر کیزهوار در رفته و سوراخ بودند و با پالست ینو شان حساب یبرعکس رنگ و رو میها یکتان

 .ماندیگرم م یحساب میصورت پاها

و  یکردم و با باران یکمرنگ شیدادم و آرا میبه ابروها یبودم.سرو سامان ادگرفتهی دخندانیس رپلیفروش ز وهیرا از زن گ نیا

خش خش  یصدا یباعٍث شود اعتماد به نفسم کم باشد.حت یزیچ چیچتر از خانه خارج شدم.وارد دانشگاه که شدم نگذاشتم ه

 که به پا کرده بودم. یکیپالست

وضع ممکن نقش بر  نیخوردم و به بدتر زیروز امتحانات!ناغافل ل نیغرور سرم را باال گرفتم.دانشگاه خلوت بود و آنروز آخر با

 چیبه اطراف انداختم.ه ی.دزدانه نگاهشدیکردم بلند شوم اما نم یاز نهادم برخاست.با خجالت سع فیخف یشدم.ناله ا نیزم

 یاز کنارم رد شد و فور یگرفته بود.دختر دنیگرفتم.برف دوباره بار واری.و دست به ددمم نبود.به زحمت بلند شکس در اطراف

 فقط گفت:

 شد امتحان... رید میبجنب مر-

 میرغم دردپا یکه داد باعث شد عل یبشناسمش فقط تذکر شیلباسها یو نه نتوانستم از رو نمیتوانستم چهره اش را بب نه

 گذراندم. شدیکه لحظه به لحظه بر شدتش افزوده م یه طرف سالن امتحانات بروم.تمام طول امتحان را با دردلنگ لنگان ب

به جمع و  گرید یمیحل کردن سوالها گذشت و ن یاز وقت امتحانم برا یمیآمده و ن میسر پا ییشده بود که احتماال بال باورم

 .یلعنت یبدشانس نیا یمخارج دکتر رفتنم برا نیپس اندازم و تخم قیتفر

 کینزد یو رگ به رگ ساده اما دردناک راه یکوفتگ کیبر  یجناب دکتر مبن صیدر دست و تشخ یلنگان با کاغذ لنگان

 داروخانه شدم. نیتر

 بروم. ییچالقم مجبور بودم تمام راه را از مطب تا داروخانه خودم به تنها یو من با پا ردیرا بگ مینبود که داروها یکس یحت

 بود. یکیبه صورتم خورد.داروخانه ش میمال یاز گرما به همراه خوشبو کننده ا یورودم به داروخانه موج مطبوع یابتدا در

.به شدت هم شلوغ کشیش شیدنبال قفسه شامپو ها و لوازم آرا دودیاراده چشمت م یب شیتو یرویم یکه وقت ییهمانها از

 گذاشتم. زیم یاز درد فشرده شده رو ینسخه ام را با صورت رساندم و شخوانیبود.به زحمت خودم را به پشت پ

 منتظر بمونم.درد دارم. تونمی...نمدیبد لیخانوم؟لطفا نسخه منو زودتر تحو-
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که  یکیو پ کیبود و بر و بر زل زده بود به پسر جوان ش ستادهی...ادید یبزک کرده انگار که اصال مرا نم ییموطال دخترک

شد با  دایپ شیتو تیاز عصبان ییکه بلندتر شد و رگه ها می.صدادیدیکردم اما نم شی...چندبار صدا خواستیم ینیچسب ب

 زدم... هیکنارم تک واریبه د ییفرسا اقت.با درد طدینسخه را از دستم کش یچشم غره ا

 ؟یخودت م؟؟یمر-

 را به سمت صدا برگرداندم. میرو

بزنم از پشت  ی.قبل از آنکه حرفدیخندیکه م یکه به چشم زده بود و صورت فیظر ینکیو ع دیسف یبود.فرورفته در لباس گلرخ

 آمد و در آغوشم گرفت. رونیب زیم

 گم کردم و شمارتو. مویچقدر دنبالت گشتم.من درست همون روز گوش یجان اگه بدون میمر-

و شماره شم که شماره خونه مادربزرگت بود.فقط  مارستانیهم ازت نداشتم.آدرس ب یآدرس چی.همردمیم یاز نگران داشتم

 .نمتیامامزاده بلکه اونجا بب رفتمیشنبه م0هرهفته 

 پنهان کنم. دنشیام را از د یخوشحال توانستمیکردم.نم شیآغوشم جدا از

اونم با  نجایااما بودن تو  ستین بیداروخونه چندان عج نیاومدن من به ا نمی.بگو ببیگلرخ جان فکر کردم فراموشم کرد یوا-

 ؟یو لباس چرا! دکتر افهیق نیا

 .یاونم تفنن کنمیکار م نجای.داروخونه مال برادرشوهرمه!من فقط استمینه جانم...من دکتر ن-

 به اطراف انداختم ینگاه

 د؟یخواینم یکارگر اضاف نمیبب-

 .میخوایم سیخانووم.رئ دیدار اریاخت-

 خانوم داروهاتون!-

 دستم را گرفت: نیریش یرفتم و خواستم پول را پرداخت کنم که با اخم شخوانیلنگان به سمت پ لنگان

 شده؟ یپات چ ی...راستفتیک ؟بذاریشد وونهید-

بلند  یلباسش را باز کرد و با صدا یدادم.داروخانه خلوت شده بود.گلرخ تند تند دکمه ها حیتوض شیکردم و ماجرا را برا تشکر

 رو به همان دخترک بزک کرده گفت:

 .گردمیتا ظهر برم رمیمن م یناز-

 را گرفت: میبازو ریز بعد

 گمت کنم. خوامینم گهی.دیخونتو نشون بد دی..بامی.برمیبر-

 زدم. ای.دلم را به دردادمیآن دخمه را نشانش م دیواقعا با یعنی.دیاز رخسارم پر رنگ

 که آه نکشد که تعجب نکند. کردیرا م شی.تمام سعکنمیاتاقم فراموش نم دنیگلرخ را موقع د افهیوقت ق چیه

 به اتاق انداختم. یرا دورتا دور اتاق چرخاند.من هم دوباره و چند باره نگاه نگاهش

چراغ مطالعه  شیبا چند کشو که رو یعسل زیم کیقرار داشت.کنار تخت  یآهن یطرفش تخت خواب کیفرش شده که  یاتاق

و کرم  یدگیپر از لب پر شیکه تا دلت بخواهد رو یچوب یونیزیتلو زیم کی.آنطرف تر خوردیبه چشم م یرنگ و رو رفته ا

 زشیتم یبا چه زحمت رودینم ادیکه  یکهنه ا ییظرفشو گرید یا ه.گوشیکوچک رنگ ونیزیتلو کیبود و به انضمام  یخوردگ

 کردم و گاز و...

 لبخند زد و به سمتم برگشت: گلرخ

 !شهیعوض نم یچیتوشه که با ه یعشق هیو ناجور و کم نور اما  کهیکوچ-

 در آغوشم گرفت. بعد

 ..نتتیبب شهیآقاجون چقدر نگرانت بود.خوشحال م یجون اگه بدون میمر یوا-

 رفتم یکردم و لنگ لنگان به سمت بخار تشکر

 !زمیبر ییبرات چا نیبش ایب-

 نگاه کرد. ختنمیر یچانه زد و به چا رینشست و دست ز نیزم یرو چارزانو
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 ؟یترسیم ییتنها یمی...فقط...مرهیدنج یچه جا-

 و گفتم: دمیکش آه

اما رفته رفته که ساعت  کنمیشروع م مویزندگ یآدم عاد هیو مثل  شمیم داریچرا...!هر روز صبح از خواب ب یراستشو بخوا-

 هیعتاده که منتظرم طرفها پر دزد و م نی.اترسمیم یلیندارم.مخصوصا شبها.خ یپشت و پناه نکهی!از اترسمیم شتریب رهیجلو م

 ...ارنیکه ندارم دخلمو ب یشب بابت پول

 گفت: یفور

 کن! یبا ما زندگ ایب-

 کردم گفتم: یخنده،همانطور که خنده ام را کنترل م ریبلند زدم ز یصدا با

مثل من پاشو تو خونه ام بذاره چه برسه به  یتو بودم هرگز حاضر نبودم آدم تیاگه تو وضع ؟منیگیم یمعلومه چ چیه-

 ...نکهیا

 :دیحرفم پر انیاخم م با

 ؟یاری.خرج و مخارجت از کجا مییتنها یلی.تو خشهینم ینجوریپس!اما ا یستیمن ن یاوم!چه خوبه که جا-

 کردم. کیرا به دهانم نزد یزدم و استکان چا یخند زهر

 وترمی!کار با کامپرمیگیاومده که گذاشتم بانکو و ماه به ماه سودشو م ادیز یونیلیچند م هی.از پول فروش خونه گهید گذرهیم-

 ندارم. ی.خرجگهینفرم د هی.کنمیم پیو تا سمینوینامه م انی.تو دانشگاه واسه بچه ها پاور و پاستیبدک ن

 !یخوشگل تر شد دمتیکه د یبار نیاز آخر-

 .ستمین بایحرفش توجه نکردم چون باور داشتم که ز به

 ؟یتا به حال به ازدواج فکر کرد-

 خنده.متعجب گفت: ریزدم ز یپخ

 زدم؟ یخنده دار ؟حرفیخندیچرا م-

جز  یشکیدخمه؟مگه مغز خر خورده.گلرخ ه نیتو ا ادیاد؟بیب اد؟چطوریکجا ب ی!اصال طفلکرهیمنو بگ ادیم یدلم ک زیآخه عز-

 بنداز؟ تمینگاه به وضع هی...نهیبش قهیدق 0 ییجا نیتو همچ ادیب ستیتو حاضر ن

 موضع بدهد گفت: رییآنکه تغ یب

 کنه. یکه با تو عروس شهیم یخوش به حال کس یهم دلش بخواد.به نظر من که کل یلیها...خ یزنیم م؟؟حرفایوا؟مر-

 چرا اونوقت؟-

 !یایو خوب از پس خودت برم یا دهی...معصوم و سرد و گرم چشیخب تو بانمک-

 .ردمیحث را عوض مب دیسرتکان دادم.با فقط

 چند سالته؟ ؟اصالیرفت ؟دانشگاهیکنیچه کارا م نمیخب بگو بب-

 اش را از سر باز کرد و با خنده گفت: مقنعه

هاتم نرفتن تو  یجار گفتیسالمه.دانشگاه نرفتم.البته بگما قبول شدم اما ساسان نذاشت.منم حرف گوش کن.م 00خب من -

 رونیو کال با ب ادیعروسک تو خونه جلوشون قر و غمزه ب نهویزناشون ع دنیم حی.ترجخونواده زن دوستن.. نیهم نرو...کال ا

زنم بره سرکار  ذارمیسرکار و من رگم بره نم یکه بر یشیم ییبعدشم هوا یدرس که بخون گفتینداشته باشن.م یخونه کار

 .شهیاضافه م زشیه یکه داره بر تعداد مرد یاونم تو جامعه ا

 باال انداختم و گفتم: ییابرو

 ؟یدار یچه عاشق..چند تا جار-

 کرد و گفت: شیها شروع به ماساژ پاها رزنیرا دراز کرد و مثل پ شیکرد و پاها یعذرخواه

 .ستنین رانیتا پسر شاخ شمشاد داشت.دو تاشون ا 2 امرزیخاله ام خداب-

 گفت: طنتیکرد و با ش یا خنده

 بگم؟ اتیبا جزئ-
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 بگو... یعنیدادم که  سرتکان

 یدونیکه م سی.نکنندیم یزندگ سیهم سن و سال من و تواند.تو ن بای.دختراش تقرانیجونم بگم برات که پسر بزرگه آقا ک-

 نکهیکاوه س...با ا هی.بعدهییایداره.کال شهر روشن و رو ییچه بازارا میمر یدونینم یبندر خوشگل تو فرانسه.وا هیکجاست؟

 سالشه اما مجرده. یوخرده ا22

 واسه خودش پس؟ هیپسر ریچرا ازدواج نکرده.پ-

 بال انداخت: شانه

 ...گهیم ینکرده اما عل دایمورد عالقشو پ سیک گهیخودش م-

 ه؟یک یعل-

درسش که تموم شد  ی.علخوندنیو درس م کردنیم یو کاوه باهم تو فرانسه زندگ یمجرده.عل نمی.بگما اکمهیبرادر شوهر کوچ-

 ست! هیعال التیکردن مراحل مختلف تحص یاما کاوه همچنان در حال طبرگشت 

 و گفتم: دمیجمله خند نیا یلهن خاص و مسخره اش موقع ادا به

 گم؟یدرست م گهیآقا باشه د یمال عل دیداروخونه با نیخب ا-

و  ندیرا بب رونیکه بلکه بتواند ب دیو سرک کش ستادیقرار داشت ا ییباال یکه در ارتفا یشد و کنار پنجره نسبتا کوچک بلند

 زد: هیکنارم تک واریچون موفق نشد آمد و به د

 .میرو هم استخدام کرد گهیدکتر داروساز د هیکه  ادیکم م نقدریدکتر داروسازه.خودش ا یآره...عل-

 و گفت: دیآمده باشد خند ادشی یزیکه انگار چ بعد

باهاش حرف  خوامیم یمودبه.وقت نقدریاما ا دونمیگرفته نم کایآمر یچ یه چداروسازه دختره.مدرکشو از دانشگا یدونینم یوا-

 میمر گمی.مزنهیکنه.بسکه قلمبه سلمبه حرف م یهرجمله شو صدبار تو ذهنش حالج دی.آدم باشهیعرق م سیبزنم تموم تنم خ

 ما؟ شیداروخونه پ یایب یتونیم

 گفتم: متعجب

 .شهیاز داروها سرم نم یزی.چخونمیم تیری!من مدسین میحال یزیگلرخ جون.من که چ ایمن؟؟...کوتاه ب-

 آمد و کنارم نشست و دستم را گرفت: جانیه با

 .دمیم ادتی.حاال من خودم دیداد.بداخالقم بود شد ادمیشد تا  وونهیبدبخت د یبابا منم بلد نبودم.فکر کن عل-

 گفتم: دیترد با

 شه؟یم یدانشگاهم چ-

 را فشرد: دستم

!تو رفت و آمدم مشکل کهینزد یلیخ نجایشب خوبه؟داروخونه هم به ا 02تا  0...ای...اونش با من!غروب ها بتو بگو آره-

 .هووم؟؟؟کنمیصحبت م ی..من با علیندار

 راحت شوم گفتم: یکاریاز دست ب شهیهم یبرا کباریممکن بود  نکهیاز ا خوشحال

 .هیبشه که عال ینوریاگه ا-

 :دیاش انداخت و از جا پر یبه ساعت مچ ینگاه

 دنبالم! ادیبرم...ساسان م دیمن با-

و در همان حال بلند بلند گفت که حق بلند شدن  دیهنوز مرتبش نکرده بود به سمت پله ها دو کهیبه سر کرد و در حال مقنعه

 را ندارم. میاز جا

 زودتر خوب شو که قراره دعوتت کنم خونه پدر شوهرم...-

 زدم: لبخند

 .یکنیلطف م زمیممنون عز-

خانه من  یهمانیبه م دیاما دفعه بعدش شما هم با میآ یممنون م میند؟بگویگو یمواقع چه م نجوریاصال ا گفتم؟یم دیبا چه

 د؟ییایب
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 من؟... خانه

 نه اتاق من... ای

 من... ینیرزمینه...دخمه ز دمیشا ای

 .کردمیگم م شیها چیپ یخودم هم خودم را تو یکوچه پس کوچه ها بود که گاه یآنقدر تو که

داروخانه  یدعا کردم که بتوانم تو میمن و خدا عادگاهیسجاده ام.م یطول روز را با فکر کار در داروخانه گذراندم.رو تمام

 کارکنم.

 قیارائه تحق ای پیدر تا یباشد و رادارها به کار و که اگر کس زیموقع صحبت بچه ها گوشم ت شهیمجبور نبودم هم آنوقت

 دیرا که با یمقاله و پروژه آماده کند و آنوقت خودم تمام وقت شانیبرا تواندیکه م شناسمیرا م یکه من کس میمشکل دارد بگو

 غم... یعده پولدار ب هیکار  یصرف درس خواندن کنم بگذارم پا

باشد که از من  ییکالسمان پر از بچه تنبل ها یبخواهد و تو نتیو پاورپو قیدست به دعا باشم تا استاد تحق شهیهم نکهیا ای

... 

 را طلب کنم؟ یراحت ی...حق نداشتم خسته شوم...حق نداشتم زندگایخدا

 

*** 

درشت زل زده بودم به  اهیمتحرک با دو چشم س یبه خودم انداختم.مثل مرده ا ینگاه نهیبار در ا نیآخر یوسواس برا با

تنها  دانستمینداشتم.خوب م یسرخ یرنگ و لبها یگل یوقت گونه ها چینداشت.ه یرنگ و لعاب خاص چوقتیخودم.صورتم ه

 ست. یمشک یجفت چشم و ابرو کیصورتم  ییرایگ

 "؟یشد دایاز کجا پ گهیتو د یلعنت"لب غر زدم ریام در آمده بود گذاشتم و ز یشانیپ یکه رو یجوش یحرص انگشتم را رو با

 تا استتارش کرده باشم)!( ختمیر یشانیپ یرا رو میاز موها یکم

به آسمان  یکه باز کرده بودم بستم.نگاه یاتاقکم را به همان سرعت یهفته کامال خوب شده بود.در آهن0بعد از گذشت  میپا مچ

 انداختم.

 ...دیباریامان م یب برف

 در محکم کردم و راه افتادم! یرا رو یبزرگ آهن قفل

 دزدانه به داخل انداختم. یبخار گرفته اش نگاه یها شهیاز پشت ش دمیروخانه که رسام بود.به دم در دا یروزکار نیاول امروز

 ست( یصرفا تصادف یو هرگونه شباهت ستندین یواقع ی)اسام"ینژاد تهران نیدراگ استور دکتر آر"را خواندم سردرش

در حال  یکه کالفه و عصب دمی.گلرخ را ددیجز خودم نشن یبر در را کس ختهیزنگوله آو یگشودم.صدا یرا با فشار محکم در

که در داروخانه به راه  ییداخل شوم.با ذوق و شوق از تکاپو یمن با دست عالمت داد که از در پشت دنیست.با د ینسخه خوان

اطرافم  یدارو شدم.مشغول وارس یپر از جعبه دارو و انباشته از بو یبود وارد اتاق دهش هیتعب یکه در گوشه ا یبود از در کوچک

 وارد شد مهیبودم که گلرخ سراس

 ؟یستادیا نجایوااا...تو که هنوز ا-

 ...گرفتیخنده ام م یاز خوشحال یخود ی.اصال امروز بدمیخند

 کنم؟ کاری!!چ؟یسالم...چقدر هول-

 بغلم پرت کرد: یبود را تو زانیآو یجا رخت یکه رو یدیسف لباس

 ...ومدهیصبح تا حاال ن یشدن.عل ضیملت کلهم مر دهی.برف که باررمی...از صبح تا حاال سرپام.دارم از حال مایبپوش ب-

 پشت کرد که برود و گفت: زدیهمانطور که بلند بلند غر م بعد

 ...ی...کمک خانوم اکبرشیبرو تو قسمت شامپو و لوازم آرا-

داروخانه ها منطقه است.آنهم به خاطر ارائه  نیاز معروف تر یکینژاد  نیداروخانه آر دمیزدم و مشغول شدم.آنروز فهم یلبخند

 .ابیکم یداروها
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 یظروف داروها یکه مشغول ضدعفون یو کارگر میشب بود و داروخانه خلوت شده بود و من و گلرخ مانده بود 9 یحوال ساعت

 یسالم بلند باال یا درآمد و بعدش صداو مشغول صحبت که زنگوله در به صد مینشسته بود شخوانیدست ساز بود.پشت پ

 ساسان.

 اصل! ینژاد تهران نیدراگ استور آر یسالم بر اهال-

 یسالم دوباره ا دنمی.ساسان با ددیبه داخل کش شخوانیپ یو دستش را فشرد و او را از در فنر دیبا ناز خند گلرخ

 را که در دست داشت باال گرفت: ییها کیکرد.پالست

 یبراتون شام گرفتم.کباب سلطان-

 .دادیوقت به کباب قد نم چی.پول من و مادربزرگ هشناختمیدو نوع کباب م یکی!!!من فقط ؟یدلم گفتم کباب سلطان یتو

 .میخوریقول مادربزرگ مهم نبود چه در خانه م به

حاال  شدیم ریس دی...شکم باومریو شب ن میکه ما مثال امروز ناهار املت داشت دهیکه خبر شکممان بهشان نرس مردم

 حالل! یهرچه...منته

و انگشت اشاره سرخ حنا زده اش را  شدیکلمه در خاطرم مانده بود.چشمان سبزش درشت م نیمادربزرگ موقع گفتن ا افهیق

 "حالل یمنته":گفتیم قیعم یمحکم و با باور گرفتویباال م

چترش را که پر از  کهیدر پالتو و شال گردن!درحال دهیچیپ یمرد نباریقشنگ در بلند شد و ا نگیجر نگیجر یصدا گرید بار

تکاند.گلرخ و ساسان  یدرشت برف م یرا از دانه ها شیو همزمان سرشانه و موها گذاشتیم یجا چتر یبرف بود تو یدانه ها

 همزمان گفتند:

 ؟؟ییتو یعل-

 ی...همان...وایبود.همان مدل شرق یجوان کتابفروش همان مرد نیمن ا یخدا یبودنش سر بلند کرد.وا دهینام یمرد که عل آن

 ..ایخدا

 بود. دهی.هنوز مرا ندکردمیاز حدقه درآمده نگاهش م یچشمان با

 بود. رگاهیکه تعم نتیبرف؟ماش نیا ؟تویاومد ادهی؟؟پیعل-

 نشست. شخوانیپ یرو یبلند یصندل یجواب سوال ساسان دستش را محکم فشرد و رو در

 ...یبرف یتو هوا یالزمه حت یسالمت یبرا یرو ادهیپ ی...کمهیبرف قشنگ-

 به سمت گلرخ برگشت و ادامه داد: یبا سرخوش بعد

 ...یاومد امروز م ؟دوستتیچه خبر گل-

 کاره ماند. مهیمن حرفش ن دنیباد

حتماال اخراج که ا دمیشیاند یم نیاش جذب شده بودم به ا ییرایبه گ نکهیو من عالوه بر ا ستادیجا برخاست و راست ا از

 سالم کنم اما زبانم قفل شده بود. خواستمی.مشومیم

ام  دهیبه هم چسب یلبها انیاز م نیس یسالم اما فقط نام آوا هیشب یفرو خورده سالم کرد.کلمه ا یو لبخند یخونسرد با

 برخاست.

 .گشتمیم ی.ابلهانه دنبال راه فراردمیارداده با نگاه دورتا دورم را کاو یو جلوتر برد.ب دیدستم را کش گلرخ

 یبه دخمه ام برگردم و زمان کراستیفرار کنم و  یبکشم و از در پشت رونیدست گلرخ ب انیدستم را از م خواستیدلم م چقدر

 در زده باشم. یرا رو بیبدترک یکه آن قفل آهن رمیآرام بگ

 آوردم... مانیسد ار یآدم به آدم م رسدیکوه به کوه نم فیتمام وجود به جمله شر با

 .کارت سالمت و روپوش ...زمیخانوم نوبخت دوست عز می...مرکنمیم یجان معرف یعل-

با انگشتر  کهیفرو افتاده در حال ریبه ز یدرشت شده به او زل زده بودم که با سر یو من با چشمان گفتیو م گفتیم گلرخ

 .دادیتکان م یسر و گاه گاه دادیگلرخ گوش م یبه حرفها کردیم یدرون دستش باز

 آنکه سربلند کند فقط گفت: یب دیگلرخ که به انتها رس یها حرف

 .دیداشتن بهم اطالع بد یخوب.خوش اومدن.اگه مشکل اریبس-
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مصرف بود با  کباریظروف  دنیشد رفت.ساسان که مشغول چ یم یکه به طبقه باال منته ییبلند شد و به سمت پله ها بعد

 گفت: یبلند یصدا

 گرفتم! یسلطان ایداداش ب یعل-

 .خورمینم یعنیرا در هوا تکان داد که  دستش

 ها... یریمیم یشامتو بخور دار ایب یعل-

 آمد یم شیاز پله ها باال رفته بود و فقط صدا کامال

 ندارم. لینوش جون داداش...م-

 کرد و همزمان گفت: ییراهنما زیمرا به سمت م گلرخ

 بازم رفت تو لک! یعل نیا-

 :دمیاز بابت ماندن در داروخانه راحت شده بود پرس المیخ کهیو در حال کاوکنج

 اومدن! یافتاده؟به نظر ناراحت م یاتفاق-

 آورد گفت: یرا در م شیپالتو کهینشست و درحال زیپشت م ساسان

 ...ینجوری...ازنهیفقط لبخند م یو در جواب هر حرف رهیگینه خانوم.امروز ازون روزاست که از صبح داداش بنده روزه سکوت م-

 دستش زد و گفت: یاما گلرخ با اخم رو دمیلبخند زدن را درآورد.من خند یادا یخودش به طرز مسخره ا بعد

 ...کشمتایپشت سرش حرف نزن م-

 با چشم و ابرو به طبقه باال اشاره کرد و گفت: بردیدهانش م کیهمانطور که قاشق غذا را نزد ساسان

 !نهیبیکه...احتماال هم االن داره مارو م نجاستیهمه؟یپشت سر چ-

 مداربست دست تکان داد: نیبرگشت و به سمت دورب بعد

Hiیعل... 

 ریو سرم را به ز دمی.از حرکات آنروزم خجالت کشدمیدیخودم م یچشمانش را رو نکهیانداختم و مثل ا نیبه دورب ییگذرا نگاه

 افکندم.

 آمد. نییاز پله ها پا نهیبا تمان یکه عل میسکوت مشغول خوردن بود در

که  دادیم حیو توض کردیجواب چند مراجعه کننده را داد و آنقدر آرام صحبت م یبود.خودش به آرام دهیپوش یشمیژاکت  کی

 ینگاه میکه ن دمید اطمیاحت یرا بشنوند.از سر نگاه زل و ب شیچسباندند تا صدا یم شخوانیپ شهیصورتشان را به ش دیهمه با

با  یجالب یصورتش عجب هارمون یسبزرنگ رو شیر افکندم و فکر کردم که ته ریطرفم انداخت و من دستپاچه سر به ز به

 دارد. ورشیرنگ پل

 خانوم نوبخت؟-

از او؟چرا  دمیترسیم نقدریترس بلند شدم...کف دستم عرق کرده بود.چرا ا د؟بایبگو خواستیمن...چه م یخدا یکرد...وا میصدا

 افتادم. یداشتم پس م

جعبه داروها ساعت و طرز مصرفش را  یاش که تند و تند رو دهیبه دستان کش ینامطمئن به سمتش رفتم.نگاه ییقدم ها با

 "افتم یدارم م ترسمیبرادرشوهرت م نیاز ر،منیبازومو بگ ریز ایگلرخ ب"داد بزنم خواستیانداختم.دلم م نوشتیم

 گفت: آهسته اش شهیهم یرا بلند کرد و با صدا سرش

 خب خانوم نوبخت...-

 شد: نیاش ا جهیکردم محکم باشم.اما نت یسع

 دکتر! دییب...ب...بفرما-

 نکرد. نگاهم

 چطور بود؟مشکل نبود؟ نجایا یکار طیمح-

 چطور تند تند شروع به صحبت کردم: دانمینم
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چرا  دونمیاما بخدا من نم دیشما بابت اونروز تو انقالب از دستم دلخور دونمیداشتم.م یواقعا احساس خوب نجاینه اصال من ا-

 ...دیاخراجم نکن یزود نیبه ا کنمی.خواهش مستمین یادب یاز خودم بروز دادم.من دختر ب یحرکت نیهمچ

 انداخت... نییمتعجب نگاهم کرد.اما زود سرش را پا دیآخرم را که شن جمله

 زده باشم؟ یحرف نیهمچ ادینم ادمیگفته قراره شما رو اخراج کنم؟ یک-

 ذوق گفتم: با

 د؟یکن یاخراجم نم یعنی

 بابت؟-

 انداختم و با ناخن شکسته ام ور رفتم: نییرا پا سرم

 ...لویو جرثق یکتابفروش یماجرا-

 زد: یحیآنکه سرش را بلند کند لبخند مل یب

 ...ادینم ادمی یزیمن که چ-

مثل آنروز من دستانتان را در  د؟آنوقتیوجه اجازه اش را ندار چیکه به ه دیرا ببوس یتا به حال شده دلتان بخواهد کس دانمینم

 دمتون گرم...-:دییبگو خوادیو دلتان م دیدهیو فشار م دیکنیهم قفل م

 درشت شده بود گفت: یکه حساب یبا چشمان متعجب

 د؟یبا من بود-

 اش بود گفتم: یاز مرام و مردانگ یکه ناش یرا نباختم و با سرخوش هیکارم اما قاف یگند زده بودم تو نکهیا با

 دکتر... یدمتون گرم آقا-

 مقابلش گشوده شده بود آزاد کرد: ینسخه ا کهیفرو خورده اش را درحال خنده

 ...دیاریالدونا بجعبه ب هیآدمه.لطفا از تو قفسه  هی یممکن برا یآرزو نیسرد دم گرم بهتر یهوا نیممنون تو ا-

 ادمی یزیمن که چ"شدیذهنم تکرار م یمدام تو کهیلب تشکر کردم و رفتم که خواسته اش را انجام بدهم.در حال ریز

لب خدا راشکر  ریپنجه پا بلند شده بودم تا جعبه قرص را بردارم ز یرو کهیهم ممکن بد بشود...درحال نیبهتر از ا یعنی"ادینم

 گذشته بود. ریبه خ نباریکردم که ا

 یکه جا وفتمیب نیبه فکر ا یگاه شدیبود و باعٍث م ی.دستمزدم خوب و کافگذشتیاز استخدامم در داروخانه م یماه کی

 ابانهایبود.بازارها و خ دایمردم پ ینه از هوا بلکه از تکاپو نیو ا شدیم دایرا اجاره کنم.کم کم سرو کله بهار پ یبهتر

 ...یپر از خال الاحتما ییبهایو ج دیپر از خر ییشلوغ.دستها

به  بیکه غر قیعم یو با حسرت دانهیخودم ناام یزندگ تیوضع یادآوریآمدم اما با  یبه وجد م زیمن ن یمردم گاه یتکاپو از

 حتاجیما دیکه با ذوق مشغول خر شدمیمشغول م یمردم یام جاخوش کرده بود به تماشا یسال در رگ و پ یو اند 02

...در وفتدیچند روز ممکن بود ب نیا یبود که ط یاتفاق نین نژاد بدتریبودند.دعوت مراسم سمنو پذون خانواده آر دشانیع

 یگران نیبا ا ایخدا ی...وادمیخریدست گل هم م دینداشتم بپوشم...با یمن که لباس دم؟اصالیپوشیم دیچه با یمراسم نیچن

 چه؟ماهم بر فناست...نروم  کیحقوق  دیوحشتناک دم ع

 خورد کاسه چه کنم چه کنم از دستم افتاد... میکه به پهلو یا سقلمه

 با ذوق گفت: گلرخ

 مگه نه... یایتو که م گمیم-

 کجا؟-

 خوشحالم... یلی.من که خرانیبرگردن ا انمیسال قراره کاوه و ک0امسال بعد  یدونیگه؟میپذون د ینذر-

 تو راهه برات. یسوغات یبعله شما که معلومه...حتما کل-

 به سر و گردنش آمد و گفت: یقر

 ...بس که محبوبم...گهید میچه کن-

 کردم و با من و من گفتم: یفکر
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 که... شهی...نمیگل نی...ببزهیچ-

 گفت: یو فور دیحرفم پر انیم

 ...یایهم اصرار داشت بهت بگم حتما ب ینه من نه تو!عل گهی...وگرنه دیایب دی...بانه

جمله پنهان  نیا دنیذوقم را از شن توانستمین؟نمیدکتر آر نینژاد...هم نیآر ی؟علیبگو...عل گرید کباری...گلرخ اصرار داشت یعل

فرق  ینه...عل ی...ولیگری)!(ددهیهر صفت پسند ای دیبد دیمن ابلهم...ند دیفکر کن دیمهم بودم؟شا یمثل عل یمرد یکنم.من برا

 .کردی...بخدا فرق مکردیم

 ...رسمیباشه...خدمت م-

 

*** 

عصر مانده  2به  ینصب شده بود،نگاه کردم.حداقل دو سه ساعت وارید یکه رو یگرد و کوچک نهیچهره خودم در آ به

 دیفاکتور گرفت...چطور با شدیرا م ی.بازهم علمیدنبالم تا به خانه پدرشوهرش برو دیایکه قرار بود گلرخ ب یعصر...زمان2بود.

 آدم فرنگ رفته رفتار کنم؟ لهیقب کی یجلو

ساده.به  وینخ یو شال یبلوز نه چندان چسبان سورمه ا کیو  دیدرشت سف یبا گلها یدامن سورمه ا کیآماده بودم. من

بود که من داشتم.بله  یسال تنها لباس مهمان 00لباس ها بعد از  نیبود.ا یعال زی.به نظر همه چدیجفت صندل سف کیانضمام 

از غار در آمده و در  یدیکه بابتشان داده بودم.مثل اصحاب کهف شده بودم که انگار بعد مدت مد ی...جز پولبود،همه چز یعال

...چقدر تفوت بود از من تا ای.خداکردمیشال ساده نگاه م کی متیو من ناباورانه به ق بردیوش از سرم م یو گران زدمیشهر قدم م

 دختران هم سن و سال خودم.

را در  میبود.لباسها یعال زیامروز همه چ ایبود.خدا یکرده بودم انداختم.آنهم عال هیکه ته ییبایدست گل ز به یو نگاه برگشتم

 آوردم و به دقت تا کردم و در کوله ام جا دادم.

که نکند بشکند و من نقش بر  دمیخورد و من لب گز یبلند یام انداختم.تخت صدا یتخت درب و داغون آهن یرا رو خودم

 شوم. نیزم

کهنه و شکسته  ی.گوششدیختم م یبه عل کردمیفکر م یزیچرا به هرچ ایفرو رفتم.خدا االتیرا بستم و باز به فکر و خ چشمانم

 ...دیچیپ یا رپلهیکوچک و دم کرده ز یخواننده در فضا یگشتم.صدا یمیام را برداشتم و با حرص دنبال آهنگ مال

 باز از آن کوچه گذشتم یتو مهتاب شب یب"

 به دنبال تو گشتم رهیتن چشم شدم خ همه

و  دهیتاجر پولدار فرنگ رفته که معلوم نبود مادرم را کجا د کیبد بودم که مادرم مرا نخواست؟انقدر بد بودم که با آمدن  نقدریا

 یسرخورد و رو ی...اشک گرمستیبخدا راحت ن ستیکردن.راحت ن یمادر زندگ یسال ب03مرا گذاشت و رفت... دهیچرا پسند

.کاش دمی.به پهلو چرخدادمیادامه م میبه زندگ دیبا شد؟چطوریعاقبتم چه م یعنی.دادم رونیبالشتم افتاد.آهم را با بغض ب

 شد؟ینجات من فرو رفته م یکشت دیکجا...چرا طفلک با ی...از فکر خودم شرمنده شدم...من کجا عل؟یعل

زده بودم و ظاهرا مرتب بود اما  یپرده گلدار رشیمعوج اتاقم افتاد که زکج و  ییظرفشو نکیچرخاندم و نگاهم به س چشم

.واقعا دمیکش یدسته است.آه بلند یب یها تابهیسوراخ و سوخته و ماه یها گیکه پشتش پر از د میدانستیفقط خودم و خدا م

...من چقدر ایداده بود.خدا هیکت ییظرفشو نکیاش آمد جلو چشمم که به س دهیشو اتو ک کیبا ظاهر ش یکه پر توقع بودم.عل

 "باطل ی...زهوونهید میباطل مر الیخ یزه"بدبخت بودم.

 زنگ فشرد و برگشت و به سمتم لبخند زد یدستش را رو گلرخ

 یچپم را م یاراده پا ی.برمیام را بگ یکیستریحرکات ه یجلو توانستمی.سبد گلم را دست به دست کردم.نمزدیتند تند م قلبم

 واریدرون د یکه با وقار خاص شیرو یلوز 2و بزرگ با  دیدروازه سف کینقطه تهران. نیتر یبود.شمال راناتیشم نجایلرزاندم.ا

 بود. هجا خورد یزیاما ترو تم یمیقد یآجر

 اطراف دروازه را احاطه کرده بودند. ییخشک و پرپشت مثل کالف سردرگم کاموا یها چکیپ
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گل از  دنشیدر را باز کرد.گلرخ با د ییبایشانه جابه جا کردم.دختربچه مو بلوند ز یباز شد.کوله ام را رو یبلند ژیق یبا صدا در

 گلش شکفت و محکم بغلش کرد.

 هانا جون. ی.خوبزمیسالم عز-

 فقط گفت: یبود و به سخت رهیبغل گلرخ به من خ یتو هانا

-sello! 

 کرد و به سمت من برگشت: شیرها گلرخ

 .انهیک کهیاومده دختر کوچ ایحرف بزنه.فرانسه به دن یفارس ستیاسمش هاناست.خوب بلد ن-

 یچه کنم .حتما کل ایهمه فرنگ رفته بودند.خدا نهایا ای.خدادیدو اطیسر محکم کرد و به سمت ح یاش را رو یکاله پشم هانا

 .نمودیم بهیغر میاو هم برا گریبه گلرخ نگاه کردم.د جیپرافاده باشند.گنگ و گ دیهم با

بچه قد  ی.کلیمن...عجب ولوله ا یلب بسم اهلل گفتم.خدا ریکرد.مظلومانه ز مییرا به طور کامل باز کرد و به داخل راهنما در

با بلوز و  یگلدار ،بعض یخانوم با چادر ها یدرختها و بوته ها مشغول ورجه وورجه بودند.عده ا انیدر م اطیح یقد تو میون

...نگاهم را یکیشست،یم یکی.کردیگندم پاک م یکیبودند. یو هرکدام مشغول کار یبا روسر مهبلوز و شلوار.اما ه یدامن و بعض

 یها سهیبود و ک ستادهیا شیوارد شده بود قرار داشت.ساسان تو یگریکه انگار از در د یرنگ یوانت آب گرید یچرخاندم.گوشه ا

 ام گذاشت و پچ پچ کنان گفت: هشان یبه رو یلرخ دست.گگذاشتیشانه کارگرها م یرا رو یکوچک و بزرگ

 .پسر ارشد آقاجون.انهیدستش ک دهیم سهیکه ساسان داره ک ی...اوننیکن قربونش برم!شوهرم از کت و کول افتاد.آهان بب نگاش

 به ساسان داشت. یادیکه شباهت ز یکردم.مردمسن و قد بلند نگاهش

 ...ششیپ میکنه،بریاوناهاش...آقاجون...داره نگامون م-

 بودمش. دهید مارستانیب یکه آنروز تو یا افهی.با همان قشناختمیرا خوب م آقاجون

 !یبه چه دسته گل قشنگ ؟بهی...دوستتو آوردیسالم گل-

.گلرخ نیو شلوار ج یگشاد بافتن کیکوتاه و تون یساله با روسر 22حدودا  ی.زنمیو گلرخ همزمان به سمت صدا برگشت من

 ام کرد: یشتم زد و معرفبه پ یدست

 که نه...خواهر بزرگم. ی.جارانیجون ...سمانه همسر ک میمر-

 سالم کردم. یفقط به سخت تیمی.مات و مبهوت از آنهمه صمدیصورتم را بوس یزد و فور یبه گلرخ و بعد به من لبخند سمانه

 .نمشونیب یبچه ها کجان؟کاوه؟دوقلوها...نم-

 لبخند زنان گفت: سمانه

احوالتو  یصبح تا حاال کل ؟ازیریآقاجون نم شی.پومدنی.هنوزم نرونیواسه ناهار رفتن ب ی.همگگهیکار د ریدر رفتن از ز-

 گرفته.

 به شانه ام زد: یدست بعد

 .دیجان من تو آشپزخونه ام.به منم سر بزن میمر-

رفته بودم.مگر با  یمجالس نینچنیند بار به ابلد نبودم.مگر چ یگری.کار دزدمیلبخند م دیفقط و فقط با نکهیآنروز مثل ا من

 :دیخانواده آشنا شده بودم؟گلرخ دستم را کش نیچند نفر مثل ا

 آقاجون. شیپ میبر ایب-

 شتریسمانه که نصف ب گفتمیخودم م شیسمانه بهترم کرده بود.پ دنیام کم شده بود.دروغ چرا د یاز اضطراب و شرمندگ یکم

 .نطورندیهم هم هیظاهر شده حتما بق میجلو لهیپ لهیش یساده و ب نطوریعمرش را خارج از کشور گذرانده ا

 میدیرس وانیو به ا میباال رفت اطیچند پله ح از

 گلرخ را مخاطب قرار داد. یبلند یبود.لبخند زد و باصدا ستادهیا مانیکه روبه رو انی.ک

 پاره؟ شیآت یتو باز اومد-

که پشت به من بود بلند  یا یصندل یاز رو میصدا دنیسالم کردم.آقاجون با شن یو و سالم کرد.من هم به آرام دیخند گلرخ

 باز شد: یبه خنده ا دنمیشد و صورتش با د
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 بابا؟ یبه به...سالم دخترگل ما...خوب-

 .دسته گلم را مقابلش گرفتم:نشستیاش بدجور به دلم م یزدم.مهربان لبخند

 ..شرمنده!دمیرسیزودتر خدمت م دی.قابل شما رو نداره...بادییبفرما-

 گذاشت. زیم یگل را گرفت و رو گرشیزد و با دست د هیدست به عصا تک کی با

 ؟یدیخانوم.چرا زحمت کش میمر یدشمنت شرمنده دخترم.شما که خودت گل-

 گفت: ییبا خوشرو انیسرخ شده بودم.ک دیو تمج فیآنهمه تعر از

 ؟یکنینم یوروجک دوستتو بهمون معرف-

 بنده هستن و البته همکارمون تو داروخونه! زیخانوم دوست عز میمر شونی...اانیچرا اقا ک-

با ادب و احترام  دمینباشد که د یادب یو من مانده بودم که چطور دستش را پس بزنم که ب اوردیداشتم دستش را جلو ب توقع

 خم شد و عرض ارادت کرد. یکم

را  یکار چیبود که من فرصت انجم ه عیشد.حرکاتش آنقدر سر دهیکسب اجازه گلرخ از آقاجون دستم باز توسط گلرخ کش اب

 .مثل همان لحظه که تند تند مرا از پله ها باال برد.بردیم خواستیو با عجله به هر سو که م دیکشینداشتم.دستم را م

 .کردمیاز حدقه در آمده به خانه که نه عمارتشان نگاه م یاما با چشمان من

که ظاهرا در  شدیباز م یگرید اطیکه رو به ح یمشبک ی.پنجره هابایز یرنگ یشکل.با پنجره ها یتو در تو و گنبد یتاالرها

 یجا یکه جا یو ظروف مس یمیقد یها چهی.قالیبه سبک قاجار لیاست یخانه قرار داشت.مبلمان کرم و قهوه ا گرید یسو

.مثل بچه ها دمیفهمینم یزیاما من چ زدی.گلرخ حرف میعباس یشمدانهابته جقه و  یها یزیو روم خوردیخانه به چشم م

که  میدیو به طبقه دوم رس میبود گذشت یپر از تابلو فرش و عکس خانوادگ شیکه راهرو چیمارپ ی.از پلکانرفتمیفقط دنبالش م

گفت از تعدد عروسک و عکس یبود و اگر هم نم دهیکه گلرخ اتاق خودش نام یداشت.در اتاق نیینسبت به پا یبهتر رینورگ

تخت  یبرگشتم...کنار گلرخ رو اطیکردم و همراهش به ح ضیرا تعو بردم،لباسمیم یخودش و ساسان به آن پ یعروس یها

 د:داد ز بایفراوان تقر اقیزنگ برخاست.گلرخ با اشت یکنار حوض نشستم که صدا یچوب

 بچه ها اومدن...هانا درو واکن...-

 :کردیم یمعرف رگوشمیو گلرخ ز شدندیتک وارد م تک

 سمانه اند...دوقلواند...دلبر و دالرام... ی؟دختراینیبیاون دوتا پت و متو م-

 .گذاشتیکم نم یزیکردن چ تیساسان شده بودند و ساسان هم از اذ زانیو آو کردندیشلوغ م دخترها

که به  یسالم یآشنا یگورم را گم کنم.صدا توانستمی.کاش مکردمیبودن م یادیبلند شد و به سمتشان رفت.احساس ز گلرخ

 برگرفتم. نینگاه خجول و ناراحتم را از زم دیگوشم رس

 یجذاب بود.باران اریبلند تر.موشکافانه نگاهش کردم.بس یکم دیهم قد خودش و شا بایوارد شد.تقر یدوشادوش مرد  یعل

شده بودند.او هم مثل  دیاش سف قهیاطراف شق ی.موهاییخرما ییاما موها یعل هیشب یبراق.صورت ییو کفشها ییکایآمر

مظلوم تر بود و جوانتر اما او پخته تر و مردانه  یرا نداشت.صورت عل یعل ییبایکه ز میگویمدل بود.اما به جرءت م کیبرادرش 

نگاهم را  انهی. مهربانانه لبخند زد و سر تکان داد.وحش انداختین ریشرم نکرد.سر به ز یتر...نگاهم به نگاهش گره خورد.مثل عل

 "رو ی.بس کن چش چرونوونهید میمر"دمیو لبم را گز دمیدزد

داشت...چرا به دلم نشست؟چرا  یبود؟نبود؟چه نگاه مهربان زی.هزدیو لبخند م کردیکه برگشتم هنوز داشت نگاهم م گرید بار

 نگاه را؟ نیام جز ا دهیرا د یجور نگاهحس کردم همه 

 گلم! نجایا ای...بمیمر-

 نگاه مخصوص او بود. دمیترد لیبرخاستم.دل دیترد با

 تو دراگ استور. یدردونه من و همکار من و عل زیدوست عز میخب بچه ها...مر-

 کودکانه گفت: یاز دوقلو ها دستم را گرفت و با ذوق یکینگاه کردم. تیلبخند به سرتا سر جمع با

 خواهر دوقلوم دلبر! نمیجون!من دالرامم و ا میسالم مر-

 با هم نداشتن.فکرم را بر زبان آوردم... یشباهت چیکردم...ه نگاهشان
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 د؟یستیهم ن هیچرا شما اصال شب یوا-

 با خنده گفت: ساسان

دل آشوب چون از همه  یبهش بگ دیامم بادالر گهیکه م نی...ایشرق یکیبور و  یکی...ادهیز یلیخ نایبا شماست.تفاوت ا حق

 !ترسهیو همه کس م زیچ

خنده جمع بلند شد و دالرام  یدست من بود به شدت تکان خورد.صدا یگفت.دالرام که دستش تو یپــــــــــــخ بلند بعد

 شروع به اعتراض کرد. یگونه ا غیج یبا صدا

 خانوم... میمر نیخوش اومد یلیلب باز کرد:خ یعل

 ی.خودمانگذاشتمیچه م یپا دیصدا کردن اسمم را با"خانوم؟ میمر"دو گانه نگاهش کردم. یاحساس با

 خودم دخترانه فکر کنم...لذت بخش تر بود! شیپ خواستمی!م خواستمی...نمخواستمیشدن؟نم

 پوش مهربان را نشانم داد: کیدست مرد ش با

 کاوه! زمی...برادر عز کنمیم یمعرف-

لبخند بود...چه  یمرد خدا نیمن...ا یبود...خدا باتریز ی...اما علی.قدبلند بود.قدبلند تر از علکردمیبلند م دمیرا بلند کردم.با سرم

به سنش برد...جرئت  یاز صورتش پ شدیلبخند زدن و بس...نم یلبها ساخته شده بودند برا نی...ایمردانه و خوشفرم یلبها

 نگاه کنم. انشچشمفاصله به  نیاز ا کردمینم

 خوشحال هستم و صد البته مفتخر... دنتونیسالم دخترم...از د-

چه...جوان بود...جذاب هم  یعنیدختر داشتن  داندی...چه مستیمگر مجرد ن"دخترم"...دی...گر گرفتم شاستین ادمیکردم...نه  خی

 ...دمیاشتباه شن دیدخترش...شا شدمیساله چطور م02سال داشته باشد.من  30که  خوردیبود...به زحمت م

 نژاد.. نیم..ممنون جناب آر-

 زد: میبه پهلو یسقلمه ا گلرخ

...ا...ساسان...نکن...گلها رو ییتنها میمر یدونی!مستین یخانوم ما کم آدم میمر نیکاوه خان.ا یمفتخر باش دیمعلومه که با-

 ...ا...ا...یخراب کرد

 بودند رفت. یسمت ساسان و دوقلو ها که لب حوض در حال شوخبه  ردیآنکه دنباله حرفش را بگ یب بعد

 را شانه زدو مودبانه گفت: شیبا دست موها یعل

 لباس... ضیبا اجازه من برم برا تعو-

 نگاه مهربان... نیو ا بایلبخند ز نیرفت و من مانده بودم که چه کنم با ا یزدم و سر تکان دادم.عل لبخند

 چند سالتونه؟-

لبخندش را  دی...بامیگوی...چه میداشت.با لبخند یخوشرنگ ینگاهش کردم.چشمان قهوه ا یسوالش تعجب کردم.لحظه ا از

 ...دیدیدیم

 سال..02-

 داد: لمیدلبرانه را تحو یهم آن لبخند لعنت باز

 د؟درسته؟ییپس دانشجو-

 گفتم: یبپرسد چه رشته ا نکهیدادم و قبل از ا سرتکان

 خونم! یم تیریمد-

 ریبه مد تی...آخر تو کجایچه رشته مضخرف دیگو یدلش م یفرستاد.فکر کردم حتما تو رونیتکان داد و نفسش را ب یرس

 خورد؟یم

 ام... یو ...حاال خبر و از خانه و کاشانه ام نداشت...دخمه محجوب و دوست داشتن یقد و دامن گل گل 62و  کی با

 : دمیپرس یناگهان یلیخ

 ؟یشما چ -

 :دیخند
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 ؟یمن چ-

 .باز خراب کرده بودم؟دمیرا گز لبم

 د؟یکنیم لیتحص یکه چه رشته ا نهیمنظورم ا-

 نیتا بخندد...ا یمدام قلقلکش بده خواستیبود.دلت م زیمرد سحر انگ نیخنده ا یبود ول بای...لبخندش اگرچه زدیهم خند باز

خلق  دنیخند یخدا قسم برا یه بودند...به خداوندشد دهیآفر دنیخند یلب و دهن و دندان برا نیچشم ها...ا نیصورت...ا

 شده بودند...

 ...یبگم دکترا دی...در واقع بالمیوقته تموم شده...من وک یلیخوشبختانه خ ایدرسم متاسفانه -

 گلرخ بلند شد: یصدا

 کمک؟؟؟ یایجون نم میمر-

 .دمیرا گز لبم

 نژاد! نیجناب آر خوامیمعذرت م-

 گفت: متعجب

 بابت؟-

 :برخاستم

 برم کمک گلرخ جون... دیدر خدمتتون باشم و با تونمینم نکهیا-

 تعجبش برطرف نشده گفت: دادیچهره اش نشان م کهیدرحال

 .دیی...بفرمایبرا چ ی...عذرخواهکنمینه ...خواهش م-

 یم نیبه ا و آسمان معلقم و فقط نیزم نیب کردمیخوردم!حس م یپا رفت و سکندر ریبرنداشته بودم که دامنم ز یقدم هنوز

و  ستادمیرا گرفت و مانع سقوطم شد.خجالت زده راست ا میبرداشت و بازو زیکاوه خ دمیشده که د یزیکه چه ابرور دمیشیاند

 گفت: ریتغ ادامنم را مرتب کردم.دستم را رها کرد و ب

 خانوم کوچولو؟ یستیچرا مراقب ن-

زالل و  عیما نی...اشک بود؟...ایی...گوییبه خون نشسته بود و گو تیاز عصبان شینگاهش کردم...چشمان قهوه ا متعجب

 چشمش جمع شده بود؟چرا؟  یدرخشان اشک بود که تو

 ترساندی.عضالت منقبض شده صورتش مرا مستمینگریمظلوم م یباز به او و آن چشم ها یها با دهان وانهید مثل

 افته... ینم یال اتفاق خاصبا یریبگ کمیدامنتو  ریز ؟اگهیکنیپاتو نگاه نم ریچرا ز-

 من و من گفتم... با

 د؟یشیم یبا...باشه...آقا چرا عصبان-

 ...یشرمندگ یبه حالت اولش بازگشت.مهربان با چاشن هیاز ثان یدر کمتر از کسر چشمانش

 از دستم در رفت! تمیلحظه موقع هی...خوامیمعذرت م-

...به تخت دندیلرز یسوخت...دستان مردانه اش به شدت م شیحواسش به ما نبود.دلم برا یبه اطرافم انداختم.کس ینگاه دزدانه

 اشاره کردم:

 .ستیخوب ن ادیحالتون ز نکهینژاد...مثل ا نیجناب آر دینیبش دییبفرما-

اما  دیابتیرخت بر بستن بود و با تمام ته مانده قدرتش م یتخت انداخت.آفتاب درپ یخودش را رو نیسنگ ییو با قدما رفت

 پز شده برخواسته بود و صلوات خانوم ها... میو گندم ن ینذر یغذا ینشد.بو اطیح یمانع از روشن شدن چراغ ها

 لحظه... هی...راستش  خوامیمن بابت حرف مسخره ام عذر م-

 ...کردینگاه م نیدستانش گرفته بود و به زم انیکردم که سرش را م نگاهش

 ؟یلحظه چ هی-

 زد... ید و لبخند تلخرا بلند کر سرش

 حرفا زوده...اما... نیا ییآشنا هیساعات اول یبرا نکهی...و استمیجوون ن ادیحرفها ز نیزدن ا یبرا-
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 ...یاز هر جنس دمیفهم یبودم و درد را خوب م دهیدر نگاهش بود...من درد کش یقیکرد.درد عم مکث

 انداخت دخترم... یزیموجود عز ادیاما شما و افتادنتون منو -

 ...باالخره حرف دلم را زدم...اوردمین طاقت

 که... ادی...به نظر نمدیزنیشما...شما چرا منو دخترم صدا م-

 ...باالخره لبش به خنده دلبرانه اش باز شد...دیخند

 سالمه دختر... 23...من شنیم هیکه بق یرو مرتکب شد یتو هم اشتباه-

که  ییو لبها زیت ینی...بیو قهوه ا دهی.چشمان کشرهینه چندان بلند ت یشدم...ابروها رهیصورتش خ یایبه تک تک زوا مات

سال از  یو خرده ا 22گفته بود کاوه  نکهیحرف گلرخ افتادم و ا ادیانگار در حال لبخند زدن بودند.نه امکان نداشت... شهیهم

 سنش گذشته و...

 ازت پرت شد... یجون...حواسم به کل میمر دیببخش یوا-

دور کردم و عاقل  گذاشت،یسنش م یرا پا دشیسف یبود و چند تار مو دهیچسب شیبه عسل موها یرا که مثل زنبور نگاهم

 که با حرف کاوه متوقف شدم: میبگو یزیو خواستم چ ستمیبه گلرخ نگر هیاندر سف

 .ارنین فیتشر نطرفایا گهید ونشیا کنمی.وگرنه فکر میدوستتو داشته باش یهوا شتریکم ب هیبهتره  یگل-

 کاوه زد: یبه بازو ی.گلرخ هم مشتدمیخند

 خب حاال...!-

حواسم  انهینشست من موز یمبل قاجار یرو یرا که در آورد و کنار عل شیکرد.پالتو مانییسرتکان داد و به داخل راهنما کاوه

...مدل بود...مانکن بود...هنوز می...چند بار بگویدرشت تر بود.اما عل ی.کاوه از علکردمیشان م سهیدو برادر بود و مدام مقا شیپ

 لم داده بود. یمبل قاجار یشده بود و رو ریسراز لبوردیدارم از ب دهیهم عق

آقا منشانه  یتوسط سمانه آورده شد و عل ی...چانیکس و کارتر یو من ب یشلوغ نیبه ا یلیفام نهایبودم خدا...ا بهیغر چقدر

فقط من بودم که  نیمشغول بودند و ا یرا از دستش گرفت و به همه تعارف کرد...همه به نوع ینیو با احترام سبرخواست 

 یسال تفاوت سن03بزند... میکاوه بود...حق داشت دخترم صدا شی.حواسم پکشاندمیم وانیساکت و آرام دستم را به بدنه داغ ل

 بود... ادیز

 رفتمیم دیبود و فردا با روقتیو به صفحه کوچکش نگاه کردم...د دمیکش رونیساعت کهنه ام را ب نمیآست ریاز ز یواشکی

 به دخمه ام... دمیرس یرمیدانشگاه.راه دور بود و د

 :دینوشیم یدست گلرخ گذاشتم که داشت چا یرا رو دستم

 شده...فردا صبح کال دارم.اصرار نکن... رمیبرم...د دیگلرخ جان ...من با-

 زد و گفت: یغره ا چشم

 نمیبب نی...بشارهیم لمیاوه...خب حاال...چه دل-

 :دی.گلرخ دستم را کشدیحوصله از جا بلند شدم.نگاه ها به سمت من چرخ یب

 کجا؟-

 تون! ییرایکه حاصل شد...ممنون از پذ داریبرم.هدف عرض ادب بود و د دیگلرخ جون با-

 لیدل یب خواهدیکه دلت م یی...از همانهایفوق مشک یبود.چقدر مرد بود.چشم و ابرو یپسر مشک نینگاهم کرد.چقدر ا یعل

 ...یو نگاهش کن ینیبنش

 تر بود گفت: نییمن پا ییکه فرکانسش از محدوده شنوا یآرام یهمان صدا با

 !شمیآماده م دیخانوم!اگه منتظر بمون میمر رسونمتونیمن م-

 گفت: ینیبم و دلنش یا صداگذاشت و ب زیم یا رو شیچا وانیل کاوه

حاج  یسمنو گیآرزوهاست...نذراتون کنار د گید گاید نی...ادیسمنو بر گینه...امکان نداره که بدون صرف شام و هم زدن د-

 آقا رد خور نداره...

 کردم لبخند بزنم. یکردم ...فقط و فقط سع ی.قبول کردم و سعشدیبد م کردمینگاهش کردم.اگر باز اصرار م یا هیثان
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 یعل یبا آژانس برگردم ول گذاشتندیمرا برساند...کاش سوگل...کاش ساسان...اصال به درک...کاش م خواستیم ی...علدمیترسیم

 کردم؟ینه...دخمه ام را چه م شیرایو آن چشمان گ یاش نه...عل یمشک یو شلوار ورزش ینازک طوس وریو آن پل ینه...عل

سمنو به  گیبرخاسته از د ی.چطور از پشت بخارهاستادمیسمنو ا گید یر شام خوردم و چطور پاچطور گذشت.چطو دمینفهم

 گید یبزرگ را تو ریدور کامل کفگ کیکرد و...چرا اخم کرد...چرا هنوز یشدم.چطور شد که نگاهم با نگاهش تالق رهیخ یعل

 برگرفت و رفت.. یکرد و رو شینچرخانده رها

 یدرست و حساب لیتا فک و فام2...وگرنه یبوده که تنها بمون نیا اقتتیاصال تو ل یدونی...موونهید میخاک بر سرت کنن مر"

 عیبهش...دختره سست نکبت...خودتو ضا یزدیخر خوشحال زل م نهویو ع گرفتویچشتو م یکیدقه به دقه  نایمثل ا یداشت

 "چطور اخم کرد؟؟؟ یدیکارش...د یرفت پ یکرد

اش  یاسم واقع دمیفرو رفته بود و من هرگز نفهم گید یکه تو یبلند ری.متعجب برگشتم.گلرخ کفگخورد میبه پهلو یا سقلمه

 را به سمتم گرفت: ستیچ

 !شهیهم بزن...دعات برآورده م-

 یام باشد اما لحظه ا یدر باغ خوشبخت دی...انگار که کلدمیرا از دست گلرخ قاپ دمشینامیم ریرا که کفگ یآهن یش آن

 گفتم؟یکردند.چه م دنیبعد...دستانم شروع به لرز

 خواستم؟یاز تو چه م دیآن لحظه با ایخدا

 .خوردیپدر مادر به درد نم یکنم!خانه ب یدر آرامش زندگ توانستمیخانه ها را هم داشتم نم نیباتریاگر ز یخانه؟نه،حت

معطل شوم و پشت هر چراغ  کیتراف یفرمان تو ساعتها پشت نکهیرفت و آمد کنم تا ا BRTبا  دادمیم حی...ترجن؟نهیماش

 ...یهمچو من ندهیشد چون آ یشان م ندهیفکر کنم که آ یقرمز به عاقبت دختران گلفروش

سر  خواستی...دلم م؟ی.اما حاال من...کدام سالمتکردیم یسالمت یخودش و من آرزو یبرا شهیبود مادربزرگ هم ادمی؟یسالمت

 به تن خودم نباشد...

صلوات  ی.صداکردیحرکت م گید یرنگ تو یقهوه ا ظیغل عیما انیم یبلند به آهستگ ریشروع به هم زدن کردم.کفگ یآرام به

 جوانان... یریعاقبت به خ یبرا مارانیب یسالمت یفرج آقا...برا یبرا کباری...شدیبلند م

 ...سرانجام...عاقبت

 اراده زمزمه کردم: یرا بستم و ب چشمانم

 و ما رستگار... ینجام کار تو خشنود باشچنان کن سرا ایخدا-

لب دعا  ریو ز دیو لبخند م چرخاندیمالقه را دوباره به دست گرفته بود و م ی.علستادمیا یگلرخ برگرداندمش و گوشه ا به

 .نمودیتر م یافتنیتر و دست ن ییایبخار ها به نظر رو انی.درمخواندیم

کنار حوض  یبود،گوشه تخت چوب دهیپوش یمشک یگمرکن و شلوار ست طوس کیکه حاال لباسش را عوض کرده بود و  کاوه

 سوء استفاده کردم و کنارش نشستم. شیکز کرده بود.از مهربان

 د؟یشما هم زد-

 

 .جمع و جور تر و مودبانه تر نشست:میکه نه من و نه خودش باور نکرد ی...آنقدر تلخ و مصنوعبایوز نیرینه ش یزد...ول لبخند

 ندارم. ییداره...من که آرزو ییهم بزنه که آرزو رهیم یکس

 انداختم و با گوشه بلوزم مشغول شدم... نییرا پا سرم

 دونمیاما االن م خوامینم یچیاومد.حس کردم ه ینم ادمی یچیه گید یرفتم پا یمن وقت نیخوش به حالتون...راستشو بخوا-

 ...ارمشونیبه زبون ب تونمیکه نم ادهیکه از خواستن ز

 وار گفت: زمزمه

 بهش گفت حسرت...عقده! دیگفت آرزو...با شهی...نمستین یندارم...اما شدن ییگم آرزو ینم-

 که شده حسرت؟ هییچه آرزو نیا-
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پروا شده بودم.سکوت که  ینگذشته بود؟چه ب مانییاز اشنا شترینصف روز ب کیکه زده بودم جا خوردم.هنوز  یاز حرف خودم

 کرد با خجالت گفتم:

 به من نداشت. ی...ربطخوامیذرت ممع-

 ..دیقفل کرد و به سمت من چرخ شیرا دور زانوها دستش

خانوم اما االن  میمر گمیکه بهشون مربوطه!بهتون م زنهیم ییدلشو به کسا یحرفها شهیدرسته... ربط نداره...اما مگه ادم هم-

شما هم از  رانمیکه ا یمدت یمن باخبرن...مطمئنا تو یدگاز زن نجانیکه ا ییکه همه آدما نهی.استمین یزوده...من آدم تو دار

 ...نیاریسر در م میزندگ

 بود... دهیامانم را بر یفرستادم...کنجکاو یروسر ریرا ز میموها

 د؟یمونیم رانیا یتاک-

 فرستاد: رونیب یرا با فوت نفسش

 اکتبر... دمیشا ایهووم...تا اواخر سپتامبر -

 ...دمیخند

 ن؟یبگ یبه شمس شهیم

 و گفت: دیو چسبنده باز گشت...خند نیری...آن لبخند شبازگشت

 ...زییتو پا حدودا

 سکوت حکمفرما شد... یمدت

 .شمیخوشحال م دیکن ؟قبولیکوه نورد دییایجمعه م-

کدامش را نداشتم.ابدا هم  چی؟هیمن کو کفش...کو لباس کوه نورد ی؟خدایکوه نورد یبود به گمانم...وا دهیاز رخسارم پر رنگ

 پول نداشتم بخرمشان!

 ...یدانیتو که وضعم را م ای...خداگریدروغ د کیدروغ... کی ایخدا

 ؟یایشد م یدخترم؟چ-

 گفتم: یفور

 برسم... روقتید دیو نبا زنیعز یلی!مهمونام خمیآخه...شب مهمون دار زهی...چشهینم یعنی...تونمینه نه...من نم-

 گفتک طنتیو با ش دیخند

 خواستگارن؟-

 بناگوش سرخ شدمک تا

 نژآد... نیآر یآقا نه

 .با عجله بلند شدم و گفتم:دادیشب را نشان م 00فرار از معرکه نگاه به ساعت انداختم.ساعت  یبرا بعد

 برگردم دیشده...با رمید یحساب خوامیمعذرت م-

 :ستادیشد و ا بلند

 ...دیبر ذاشتمی...هرچند اگه دست من بود هم نمدیبمون شتریب دیکه بتون دیاومد ی...کاش با خونواده مدیداشت فیتشر-

 ...کردیام م وانهیداشت د یخوانواده نداشته لعنت نی...اخونواده

 بهتر...با اجازه. تیموقع هیتو  شاهللی...ادیشما لطف دار-

 افتادم.لباس رفتم بودم،راه  ضیتعو یکه همراه گلرخ برا یبا عجله به سمت همان اتاق بعد

 دمی.چند بار امتحان کردم اما باز نشد...بالگد به در کوبشدی.باز نمدمیکش نییدر را پا دسته

 افتاده خانوم نوبخت؟ یاتفاق-

 گفتم: یآنکه برکردم با دستپاچگ ینشناخت؟خودش بود...ب شدیرا مگر م یعل یصدا

 ...شهیکنم...اما در باز نم ضیلباسمو تعو خواستمیم زهیچ-

 ...قلق داره..دیاجازه بد-
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مماس شد...برگشت و به شانه ام نگاه کرد و بعد به  شی...ناخواسته شانه ام به بازودمی.بعد جلوتر آمد و من خودم را کنار کش

 خودش...دوباره شانه و بازو...بازو و شانه... یبازو

عقب گرد کرد...متعجب از واکنشش تشکر کردم و  را در دست فشرد و شی...بازودیلرزیم یکردم...گوشه چشمش به آرام نگاهش

 بودم مگر نجس بودم...چرا؟ فی...مگر من کثکردیبه دستش نگاه م یکرد چرا با حالت چندش آور نطوری...چرا ادمیبه اتاق خز

 آمدم... یو...کاش نم یخانه و عل نی...لعنت به ایاراد و ناخواسته چشمانم به اشک نشست...لعنت یب

 ...دمشیپله د نیآخر ریشدم.ز ریرا عوض کردم و از پله ها سراز میس هاتند لبا تند

 ...!گهید دیبریم فیتشر-

 گفتم: ریاخم و سر به ز با

 ...رفتمیم دیبله...زودتر با-

 ختیدانشگاه پچ پچ کنان به ر یهم پسرها شیچند روز پ نیتا هم ییگویچه م می...مرنیکرده...توه نینه انگار به من توه انگار

خانوم بودن را...تو همان  می...هه...باورت شده مرنیحرکت مبهم او...توه کیگدا و االن تو از  گفتندیو م کردندینگاه م کلتیو ه

 ...یا وانهید میمر

 ...دییمن در خدمت هستم...بفرما-

 ممنون. رمینه...با آژانس م-

 لی...وگرنه دلپنداشتیم فیبود و او با مغز مرفه اش مرا کثمغز  شیکه تو یاش را باال آورد...همان سر یگرفته لعنت ریبه ز سر

 باشد... توانستیحرکتش چه م

 .دیحرف از آژانس نزن گهید میوقت شب...خطرناکه...لطفا تا ما هست نیخانوم...ا میآژانس مر-

 ...یقلب و احساس من از هر خطر خطرناک تر یتو برا یرا مشت کردم...لعنت دستم

 کشاندم: یاز همه گلرخ را گوشه ا یاز خداحافظ بعد

 دکتر تنها... ی...من و آقایایتو هم ب شهینم گمیگلرخ م-

 :دیحرفم پر انیخنده م با

 ...ستیهستا...تو باغ ن یعنی!ستیاصال مرد ن یراحت...عل التیخ نیبب-

 قهقهه زد: دیمتعجبم را که د نگاه

 کیکه چه عرض کنم  هیثان هیسرت... یگذاشت یکاله بوق هی کهیدر حال یراحت...اگه جلوش لخت مادرزاد ظاهر بش التیخ-

 تخت... التی...برو...برو خنکهینگات کنه چه برسه به ا کنهیسرشو بلند نم هیهزارم ثان

 ...نگیرفته بود پارک لیانقالب با جرثق دانیم یکه تو یرنگش را گشودم.همان ییآلبالو نیعقب ماش در

که دورفرمان  یو او بود و دست شدیپخش م ویآرام سنتور که از راد یطول راه در سکوت گذشت...من بودم و صدا تمام

 رانهیو پر زحمت تمام شد...دلگ یراه لعنت نی.باالخره ادادیحالت م شیبه موها کیتراف لیو پشت هر صف طو دیچرخیم

 کردم. یخداحافظ

 خانوم... میمر-

 .دیدر راگشودم.با عجله به سمتم چرخ زدم و دنیرا به نشن خودم

 لحظه! هیخانوم  میمر-

 گفتم: ریو سر به ز میبزنم...نشستم سر جا یخودم را به کر نتوانستم

 دکتر؟ یبود آقا یامر-

 د؟یاز دست من ناراحت-

 ؟یچ ینه!ناراحت برا-

 شدم... هی...تنبهیکردم کاف ی...اگه اشتباهدیآزارم داد نتونیتموم راه با سکوت سنگ-
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بود.با  یعل نیخواب نبودم...ا ای...خدارفتیتوجه قلقلک م نیبه صورتم زل زده بود.دلم از یسر بلند کردم...با نگاه نگران متعجب

مورد  یوقت ای...خداگفتمیم دیچانه اش را گرفته بود.چه با ریاش ز عقهیکاله و  هیزاو نیکه از ا یکاپشن اسپرت قرمز و مشک

 د؟یبگو دیچه با ردیگیقرار م یمانکن شرق نیمثل ا یبه سن و سال من مورد توجه مرد یدختر ی...وقتشوندیواقع م یمحبت

 ...دیو منو رسوند دیمحبت کرد نکهی...ممنون از استمیممنون...گفتم که...نه...ناراحت ن-

 زمزمه کرد... یجلو برگشت و به آرام به

 بود خانوم نوبخت... فهیانجام وظ-

 باز پر... می...باز شدم خانوم نوبخت...مر"خانوم نوبخت"شدم ... ادهیپ

به  یروشن بودند.به آرام نیماش یبه عقب برگشتم.فالشرها یبود.لحظه ا ستادهیرفت،چرا ا یو راه افتادم.چرا نم دمیکش آه

 یکیبود و فرورفته در تارسر خانه سوخته  یبرق باال ریانداختم.خداراشکر چراغ ت رونشیب یبه نما یسمت خانه رفتم.نگاه

 .دآم یانقدر ها هم درب و داغان به نظر نم

 ...رفتیچرا نم ایبرود...خدا دی...شایشو دایطول بکش تا پ دینشو...کل دایپ دیگشتم.کل دیکوله دنبال کل یتو

.وانمود کردم که در حال انداختن ستادمی.اما من جلو در صاحب خانه اشدیباز م یدخمه من جدا بود و به کوچه بغل در

 .دست تکان دادم.دمیکل

 و بعد دور زد و رفت. یلحظه ا یصورتم انداخت برا یرا رو لشیاتومب نور

را باز کردم.خودم را به داخل  یکنم.قفل بزرگ و آهن هیگر خواستیو به سمت کوچه رفتم.دلم م دمیکش یآسوده ا نفس

 انداختم.

هنوز در گوشم تکرار  نیماش یهنوز با من بود و آهنگ تو یخوش عطر عل یو بو ی...چهره علیرفته بود اما حس خوب عل یعل

 :شدیم

 "کابوس شوم هیتنها بودن "

*** 

 

 آغاز سال...-

از  یعنیتنها تر از هرسال...مادربزرگ که نبود... یتنها بودم.حت یبود که تنها یسال نیاول نی.اهیگر ریرا بستم و زدم ز چشمانم

 .دانستمیتنها هم تنها تر...کاش قدرش را م

 میها یتمام بدبخت هیو جنجال و گر یافتادم که با لجباز شیسال پ دیع ادیزدم. ی.لبخند تلخدمیمزار نمناکش کش یرو یدست

 :دمیو نال دمیفقط و فقط سکوت کرده بود.لبم را گز رزنیزده بودم سرش و پ ادیرا فر

 جون حاللم کن! زیعز-

 یهر قبر یاز دست رفته شان بگذرانند.باال زیرا کنار عز لیکه آمده بودند سال تحو یانیقبرستان پر بود از خانواده متوف تمام

مرده ها عوض شده...آنها که مرده اند باال سرشان  نیمن و ا یکه البد جا دمیشیبودند.با خودم اند ستادهیا ینفر 2 3حداقل 

 را ندارم. یکس کمیو من که هنز زنده ام ونفس م دان ستادهیآدم مشتاق ا نهمهیا

.آخ...درد کردندی.چطور دفنم مکردیم دایجنازه ام را پ یچه کس مردمیم یقیامروز به هرطر نیچه...اگرهم مردمیاگر م یراست

 روزگارم خدا... هیام درد گرفت...چه س شهیگرفت...تمام دل و رگ و ر

 یبخوانم که نگاهم به عل یکه دورتر قرار داشت.خواستم بروم و سر قبرش فاتحه اچرخاندم  یرا به سمت قبر مادر عل نگاهم

 ...شب رنگ...ی...چشم مشکی.چه شده بود...مو مشکیمشک نکیو ع یو بلوز مشک یکت و شلوار مشک یرو دیخورد و لغز

 ...هیآمد و بعد گلرخ و بق یم شیسرش آقاجون که با کمک پسرها پشت

راه آمده  نیشانه جابه جا کردم و غمگ یشوم.کوله ام را رو دهیپنهان کردم.دوست نداشتم د تیجمع انیخودم را در م یتند به

 گرفتم. شیرا در پ

 شدم. نیکه به پشتم خورد نقش بر زم یو ضربه ا دیشد یترمز یدر خودم در حال عبور بودم که با صدا غرق

 باشد... امدهیسرش ن ییبال ای...فقط و فقط نگران لپ تابم بودم...خدایحس چینداشتم...ه یحس چیه
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 شده بودم؟ یچشمانم را پوشاند...خون...مگر زخم یرو یکیبار خون

 .دوندیکه به سمتم م دمیدیهراسان را م مردم

 تنه ام نگاه کردم. نییرا بلند کردم و به پا نمیبودم.سر سنگ دهیچسب نیشده بود؟تکان به خودم دادم...انگار به زم چه

 ...سوختیشکمم باال رفته بود و پشتم م یبود.بر اثر اصطکاک با آسفالت مانتو تا رو نیماش ریاز بدنم ز یمین

ام  یلعنت ی...چرا پاهاچرخدیترم م یدور سر لعنت یدیآفر میکه برا یلعنت یایتار بود؟چرا دن زیچرا همه چ ایداشتم...خدا تهوع

 ی...چرا لعنتگرفتیم لمیاش ف یلعنت یبا گوش تیجمع انیکه بود که از م یپسرک لعنت نی...اایتکان بدهم...خدا توانستمیرا نم

 ها جمع شده بودند ...

 مرد: کیبم  ی...صدادیبه گوشم رس ییآشنا یصدا

 گرفتم...بدو... ریدخترو ز هیمن  ایب ی...علیعل-

...بدنم شروع به لرزش کرد...چرا نمیبب یزیچ گذاشتیخون نم اری.شبم گشودم یآن صدا ریرمق چشمانم را رو به تصو یب

 ...دیچیپی..صداها در گوشم مرمیبدنم را بگ دیلرزش شد یجلو توانمینم

 ...اااادینم یاورژانس لعنت نیچرخ...چرا ا ریمن پاهاش رفته ز یخدا-

 زن... کی غیج یصدا

 ...اااااااای..خدامهیمر نی...امیمر-

 ...کایبه الست دهیچیکوله ش پ-

 ...تنم سبک و گرم شد...ختیریم رونیرفت و خون آبه بود که ب نییام باال و پا نهیداشتم...چند بار عق زدم و قفسه س تهوع

 صداها... بازهم

 ...انیها چرا نم یلعنت نیامام رضا...خون باال آورد...ا ای-

 ...ییییگرم یصدا چه

 ...اریدلم...طاقت ب زی...عزمیمر-

 ...دیچیپیشعر سهراب م یذهنم صدا ی...توشناختمشی...چرا نمنمشیبب توانستمیگرم که بود...چرا نم یصدا

 "تو خوب است... یصدا کن مرا...صدا"

 ...میمر-

 ...دیلرزیکه از بغض م یمملو از اشک و لبان یرا پاک کرد...کاوه بود...با صورت دگانمید یخون رو یدست

 والنس اومد...کنار...آمب دیکنار...بر دیبر-

ننه شبا که به پهلو "گفتیم شهیگور خوابانده باشنم...مادربزرگ...مادربزرگ هم یتو نکهیپهلو افتاده بودم.درست مثل ا به

 "...وفتیشب اول قبرت ب ادیاستغفار کن و  یخوابیم

 وقت جرئت نکردم به پهلو بخوابم.. چیه گریاز ترس د ومن

 الوقوع بود... بیبا مادربزرگ قر داریکنم...فکر کنم د فکر

 ...زود...پاشهیجلو...پاش از هم م نیاری...له شده...برانکاردو بمیدرش آورد-

 ...ی...فقط کمیرا بلند کردم...کم نمیسنگ سر

...با دمیدویکه با آن م ییزده بود...استخوان...استخوان پا رونیب میزانو کینزد ییافتاد که از جا یدیو سف یصورت یبه ش نگاهم

 ...رفتمیآن راه م

 

*** 

 ...نی...مرفدیبزن نیبهوش اومد...بهوش اومد...مرف-

دور دهانم را تند تند پاک  یو کس کردندیقطور را از دهانم خارج م یو تار بود...لوله ا ینوران زیباز کردم.همه چ مهیرا ن چشمانم

 بود... ختهیدر هم آم الیآمد...خلسه و خ یکرد...خوابم م

*** 
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 خوشگل درب و داغون؟ یشد داریب-

دستم  یکت رو ویگفتم.همانطور که آنژ یزدم و سالم آرام کردیکه سرمم را عوض م ییبایبه صورت پرستار ز یرمق یب لبخند

 گفت: کردیم یرا وارس

 ؟ینیهاتو بب یمالقات یخوایکه بعد مدت ها م یخوشحال-

چپم  یشانیچپم،دست چپم و پ یبود...کاوه بود که باعث شده بود استخوان پا گرفته رمی...نه...خوشحال نبودم....کاوه بود که زنه

 بشکند!

که تنگ در برم گرفته  پوشاندیم میزخ یام را باند نهیکه به زحمت وصله خورده بود و حاال قفسه س ریدنده خرد و خاکش چند

 .کردیدشوار م میرا برا دنیبود و نفس کش

 شده بودم... یمتیگذاشته بودند.چه ق نیپالت شیکه تو ییوپا

پوست  اهیس کی...اصال انگار دستان خودم نبودند...بلکه دستان ی...پر از زخم و کبودیباال آوردم...فقط اندک یرا به آرام دستانم

 یی..با ناخن هابودند. یدستها مال چه کس نی...ادهیکش یقوس دار و انگشتان ییبودند...ناخن ها بایخدا...دستان من ز یچاق...وا

 ورم کرده... یانو شکسته و انگشت یخون

 ...دمید نشمیمثل روز اولش...بدتر از ا شهینترس...م-

 :دمیرا مرتب کرد.پرس بالشتم

 کاوه آزاد شد؟-

 :دینازکش را درهم کش یابروها

 کرد؟ رتیکه ز ی!آهان ...همونه؟یکاوه ک-

 را به نشانه مثبت تکان دادم. سرم

...از صبح تا ادیهر روز م یعنی...چند روز بعدش آزاد شد فکر کنم.امروز اومده...یداد تیمامورا رضا شینروز پآره...تو که او-

 شب...از شب تا صبح!

 "شهیبا اومدنش حال من بهتر نم"دل گفتم: در

 ه؟یامروز چندمه؟چه روز-

 گفت: کردیقصد خوج م کهیزد و در حال لبخند

 بمونه! شتیپ یکیوقت مالقاته...بگو شب  2!ساعت نهیفرورد 00سر جاش...امروز  ادیخوبه...حواست داره م-

 الزمه؟-

 ...یبه کمک دار اجیرفتن احت ییدستشو یازت.برا میسونداژو باز کرد-

 گل یاز سبد ها و دسته ها یام به گردش در آوردم.اتاقم با انبوه یاز اتاق خارج شد و من ناالن نگاهم را در اتاق خصوص بعد

 ...جیبدبخت افل کیزائو شده بود نه  کیاتاق  هیشب

را  یکی نی...اای...خدای...فقر و بدبختزی...همه را باور کردم...مرگ پدر...شوهر کردن مادر...مرگ عزای...خداجی...افلدمیرا گز زبانم

 ...کنمیباور نم

 !ابانیخ یبودم تو دهیکاوه نبود.من مثل ملخ و سر به هوا پر ری...اما..تقصدادمینم تیرضا کاش

 کنار دستم به حرکت درآوردم. زیم یحس و کبودم را رو یراحت سرم را تکان دهم.دست ب گذاشتیگردنم نم آتل

 مقابلم گرفتم. یکردم و به سخت دایکه پرستار کنارم گذاشته بود را پ یکوچک نهیآ

 اقع بدبخت بود نه نوبخت...به و گرید میمر نینوبخت؟؟؟...نه نه...ا میکه بود؟مر نهیآ یدختر تو نیا

 شده بود. دهیو سرم مال یشانیپ یرو یوزرد رنگ یروغن عیورم کرده و کبود بودند.رنگ به صورت نداشتم.ما میلبها

 یاز خاک رو یچشمانم گود رفته بود و استخوان گونه ام چون تل ری.زکردیحس نداشتند اما پشت سرم به شدت درد م میپاها

 .کردیام م وانهیداشت د میابرو یرو یپر شده بود.شکستگ یهم کم مید.ابروهاشده بو دایگونه ام هو

 چانه ام. ریهم ز یکیام بود. یشانیپ یرو یو چندش آور زیر هیبخ خط

 پرت کردم. زیم یرا رو نهیآ
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.در به دیرسیبه پشت در نم میصدا دادمیبود که اگر هم جواب م نییانقدر پا میندادم.تن صدا یضربه به در خورد!جواب چند

 باز شد. یآرام

 و بعد کاوه! بایبزرگ و ز یسبد گل ابتدا

که صورتش را سبز کرده  ییها شیشده بود و ر دهیکه تراش یشفاف شده و سر یچه کنم با او که با چشمان قهوه ا دانستمینم

 زده بود مثل صورت من... رونیکه ب یو استخوان گونه ا یبودند مثل صورت عل

 جلوتر؟؟؟ امیب تونمیم-

و...غلط  ابونیخ یتو دمیپر یم دیمن بود نبا ریتقص"داشتم یوحشتناک یریکردم!انگار حالش از من بدتر بود.خود درگ نگاهش

 ش؟یریگیم لمیبا خاک انداز جمعت کرد...حاال تحو دیکرده که با رتیحواسشو جمع کنه...زده خرد و خاکش خواستی...میکرد

خره...نه نه...گناه داره...خودتو بذار  میمر یبرگشت ایابله...ازون دن یریت خدا بوده...ممکن بود بم...گناه داره...خواسه؟یچ چاره

 "اون... یجا

 !ایب یعنیرا تکان دادم که  سرم

 کنار تختم اشاره کرد. یرا کنار تختم گذاشت.به صندل دشیرز سف یگلها سبد

 نم؟یبش-

 ری.معذب بودم زکردیدر سکوت گذشت.فقط نگاهم م یدوختم.مدت میپا یرو ینشانه مثبت سر تکان دادم اما نگاهم به پتو به

 نگاه مهربانش...

پهن و مردانه  یتخت گذاشته و شانه ها یکه سرش را رو دمیود دیکه بلند شد نگاهم به زحمت به پهلو چرخ نیف نیف یصدا

 .خورندیاش تکان م

 ...دینال

 هان؟ یداد تیروز انداختم...چرا رضا نیدختر جوونو به ا هی شهی...باورم نمشهیسرت آوردم!باورم نم ییچه بال-

 و به خون نشسته گفت: یرا باال آورد با چشمان غرق آب سرش

 هان چرا؟... یداد تیچرا رضا-

بود ...طفلک بعد مدتها آمده شتریاو ب یسوخت اما انگار برا یخودم م ینه...اما نتوانستم...دلم برا میدهان باز کنم و بگو خواستم

 ن؟یبدتر از ا یو حاال روز سال نو چه اتفاق رانیا

 داشتم که تحملم کنند و تر و خشکم...؟ یشدم...پدر و مادر یوبال که م دیداشتم؟حاال با یمن چه ...من مگر کم بدبخت پس

اش را که  یبلوز مردانه مشک نی...آستخوردیتکان م یبا فاصله منظم شیتخت و همچنان شانه ها یرا گذاشته بود رو سرش

گرفتم...سرش را بلند  نیآست ی.سر بلند نکرد.جرئت دادم به خودم و مچ دستش را از رودمیتنگ اندامش را گرفته بود کش

 بودند. دنییدر حال رو دیزده اش هم سف غیتازه ت یشد که موها دهیاش کش قهیبود.نگاهم به شق سیکرد.تمام صورتش خ

 گفتم: یدار شود...خنده مهربانش هنوز جلو چشمم بود.به سخت حهیرغرورش ج خواستی...دلم نمدمیکش خجالت

 ...خوادیکه شده..دلم نم هیکار-

پررنگ به لبها  یبه خوردم داد.نگاه مهربانش با غم یآب آورد و به آرام میبرخاست و برا یشدت به سرفه افتادم.با دستپاچگ به

 را پس زدم و آرام و شمرده گفتم: وانی.لاوردمی.طاقت نشدیو چشمانم دوخته م

 خوب بشم. دیکردن خودتون دعا کن تیاذ یبه جا-

 کند. یریجلوگ شیاشک ها زشیتا از ر دیرا گز لبش

 آزاد شدم؟ هیبه اصرار بق ای یکه آزادم کرد میدیبخش-

 زدم: لبخند

 د؟ی...آورددیاوردیبال رو سرم ن نی.در ضمن شما که از عمد ادمیرو ند ی؟؟من تازه امروز مالقات آزاد شدم.کس هیبق-

 گفت: یو با مهربان دیدهانم کش یو دستش را رو دیحرف زدن خسته شده بود.فهم ادیاز ز فکم

 صحبت نکن! ادی...زتینه منو شرمنده کن و نه خودتو اذ کنمیالتماس م-

 غم هم مخلوطش بود نگاهم کرد. هیبا آن چشمان مهربان که ته ما رهینشست و خ یصندل یرو دوباره
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 شد که اون اتفاق افتاد دخترم. یچ دمیجان...باورکن نفهم میمر-

 صحنه تصادف تنم مورمور و...دلم چنگ زده شد... یآور ادی با

 اما... دیشما مقصر نبود دونمیم-

 گفت: یفور

 ؟یاما چ-

 خشک شده بود بر زبان آوردم: میگلو یرا که تو یزحمت سرم را کامال به سمتش برگرداندم و حرف به

 ...دیو بر دیرهام نکن کنمی...خواهش مدینیبیکه م تموی...اما وضعدیستیشما مقصر ن دونمیم-

 :دمینال هیشدند...با گر یبه سرعت جار میها اشک

برگردم...قول  یعاد یبه زندگ دیکمکم کن کمی.خواهش منیباش دهیفهم دیرو ندارم.حتما تا االن با یکس مارستانیب رونیمن ب-

 شده مخارجتونو برگردونم...فقط... یمتیبه هر ق دمیم

بودم  دهیکرده بودند.انگار تازه فهم یبدبخت نیشروع به بارش بر ا یچشمم با صاعقه ا کیتار ینتوانستم ادامه بدهم...ابرها گرید

 یکس کرد؟چهیم هیمن گر ی...اوه هم همپاتیاو شک ادیسرم آمده،انگار تازه بدنم شروع به درد کرده بود...شروع به فر ییچه بال

 بودم... دهی...بخدا من تا به حال نددهیرا د یعجز مرد هیتا به حال گر

 :دیگشادم را گرفت و بر لب برد و بوس مارستانیلباس ب نیآست

ردم جبران رو که ک یکه غلط کنمیرو م مینکن...شرمنده ام نکن!به ارواح خاک مادرم قسم همه سع یتاب یدختر جون ب-

 آب تو دلت تکون بخوره... ذارمینوکرتم...نم ه؟خودمیچه حرف نیولت کنم!ا شهینکن...مگه م هیکنم.گر

 باز شد. مهیبه در خورد و در تا ن یا تقه

 ...یو در آخر عل انیو پشت سرش ساسان و سمانه و ک گلرخ

 دار... شیته ر یچشم مشک یمرد مو مشک ی...آمدیآمد یعل

 ...یانداز یشب م ادی مرا

 ...؟؟ینیب یم یعل

 دلم را به جمله آخرت در آن شب اسفند ماه خوش کرده بودم... من

 ...کندیدلم را خوش نم زیچ چیتنگ تر است و ه شهیدلم از هم االن

 چشمان تو هم مثل چشمان برادر مهربانت غم آلود است.. چرا

 ...یدانیمن بدبختم نه...م یدانیم تو

 ...یعل خواهمیم ترحم

 تو از برادرت از کل خانواده ات... از

 قابل ترحم ترم... یپول نگرفته ا یاند و تو از سر همدرد دهیکه به داروخانه آمده و دارو خر یصعب العالج مارانیاز تمام ب من

 ...دیام را بوس یشانیهوا پ یرها کرد و به سمتم آمد و ب نیزم یغرق در اشک سبد گلش را رو یبا چشمان گلرخ

که بغلت کنم!خدا تورو دوباره بهمون داد.خداروشکر...تورو قرآن مارو  یسالم ندار یبرات...جا رمیبرات...بم رمیبم-

 .اهی...روم سمیببخش...شرمنده ا

مقصر  توانستمیکه افتاده بود نم یکردم.با همه اتفاقات یرا باال آوردم و صورتش را نوازش آرام نمیسنگ یدستها

 زدم: یبدانمشان...لبخند تلخ

 خراب کردم نه؟ لتونوی...سال تحو؟یحرفو نزن...خوب نیا-

 هیقسمت اتاق نسبت به تخت تک نیبرگشت که به دورتر یخش دارم به سرعت به سمت عل یصدا دنیهراسان از شن گلرخ

 بود: دهیرا به آغوش کش شیزده و دستها

 شده؟ ینجوریصداش چرا ا ی...علیعل-

 آرام گفت: یزد و با همان صدا یآرام لبخند

 خوب شه... دمیقول م-
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 شوم؟یمن خوب م یتو...تو قول داد ی؟علیچه گفت یعل

 نگذارد... میبرادرت هم قول داد تنها یدانیم

 یتو به من زده بود کاش

 یکرده بود رمیتو ز کاش

 و نگاهت کنم نمیتا ابد بنش یبگذار نکهیمگر ا کردمیاگر کار تو بود حاللت نم یدانیم

 خوب شوم... یو تو که قول داده ا گذاردینم می...کاوه که تنهاهمخوایچه م گرید

 داد گفت: یمادرانه پوست صورتم را نوازش م کهیدر حال یگذاشت و به آرام زیم یجلوتر آمد و دست گلش را رو سمانه

 ...یهست یدختر خوب...از اولشم معلوم بود دختر مقاوم یخوب-

 .کردیبود و نگاه م ستادهیمرموز هنوز همانجا ا یدر سکوت ی.اما علدندیهم جلو آمدند و احوالم را پرس انیو ک ساسان

 را برطرف کنند. اجاتمیاحت کردندیم یمدام سع ایو یو عذرخواه کردندیناله م ایشلوغ شده بود اما همه  یحساب دوروبرم

 .دانندیشده من م جان مهیحس کنم تا چه حد خودشان را مقصر جسم ن توانستمیم

 یاتفاق نم نیا یبه آن شلوغ ابانیبودم وسط خ دهینپر گوشیباز یکه اگر من مثل بچه گربه ها دانستمیدر دلم م نکهیا با

...خوشحال بودم مورد محبت واقع میشوم که خودم مقصرم.ساده بگو ادآوریهم نداشتم که دائم بهشان  یعالقه ا یافتاد،ول

 !یتصنع دی...شادی...هرچند شاشومیم

 !رونیب دییاستراحت کنه...بفرما دیبا دیخب خب...دختر خانوم خوشگل مارو تنها بذار-

 کرد و گفت: کردیبه من نگاه م یتا که همه تک تک خارج شدند.رو به گلرخ که با دلتنگ ستادیآنقدر ا پرستار

 ...مارستانیخانوم ما بمونه تو ب میمر شیپ دیبا یکی زمیعز-

 گفت: یفور گلرخ

 !مونمیمن م-

 لبخند زنان به من نگاه کرد: بعد

 !لیبا کمال م-

 شدم!پرستار همراه گلرخ از اتاق خارج شدند. شرمنده

هم  یمتریلیم مین یبودم که حت دهینداشتم.آنقدر هم از هم پاش یکاف دیو نگاهم را به پنجره دوختم.دوربود و د دمیکش یآه

 نگاه کنم رونیو به ب ستمیسرپا با نکهیتکان بخورم چه رسد به ا توانستمینم

 .دینگاه کن ابونارویو از پنجره خ دیستیسرپا با دیتونیو م دیشیزود خوب م-

 بلند شد: ادمیفر یبرگردادم که صدا عیرا آنقدر سر سرم

 ...؟دیاومد یدکتر شما ک یاخ..آقا-

 به صورتم انداخت ییزد و نگاه گذرا هیتک واریبه د نهیدست به س یعل

 .دینرفته بودم!شما متوجه حضورم نشد رونیاصال ب من-

 :دمیگز یرا به آرام لبم

 ها!!! کنهیدعواتون م ادیاالن پرستار ب-

 ستادیکرد و راست ا یلهن ابلهانه ام خنده آرام به

 .رمیوقتتونو بگ یا قهیچند دق هیبنده هستن...اجازه دادن  یمعالجتون از استادا د؟دکترینگران من هست-

را از تخت دور  یکنار تخت اشاره کرد.با سر جواب مثبت دادم.صندل ی.مثل برادرش به همان صندلندیگرفت بنش اجازه

است و  نییبرخوردش با نامحرمان ،سر پا دانستمی.مکردیم یاز من دور نقدریلبم نشست...چرا ا یرو یکرد.ناخواسته پوزخند

 ...دهدیر من وجود دارد که آزاراش مد یزی...مطمئن بودم چیدور نیا ینگاه فرو افتاده، ول

 و بلندش... دهیانگشتان کش یتو یو آن انگشتر مشک کردینگاه م شیدستها به

 بهتون بدم! یاطالعات هی خوامیاما م دیاطالع دار تونیجسم تیچقدر از وضع دونمینم-

 اومده متاسفم و... شیکه پ یبه خاطر اتفاق یلیخ یلیکه من خ دیبدون دیبا زیاز هرچ قبل
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 آرامتر شد...آرامتر از قبل... شیصدا

 دهیکش ادیعالم و آدم سرم فر یشنوم...عمر یآهسته را نم یصدا نیمن حرف بزن...من ا یی...در حدود شنوای...مردشرقمرد

 اند...

.شما تا چه اندازه دیبدون دیهست که با ییزایچ هی...اما خب دیاریبه دست ب تونویهرچه زودتر سالمت دوارمیو شرمنده...و ام-

 د؟یخبر دار تتونیدرمورد وضع

 !ستمی...من بچه ندیبد حیکم...کامل توض یلیخ-

 نگاهم کرد و ادامه داد: یا هیثان

هستند،هرگونه شباهت در اسم  یلیتخ ی)اساممایکرده اما به گفته دکتر ن دایبهبود پ یتا استخون دندتون شکسته!تا حدود3

اش با  هیدرصد بق02با عمله و  یدرصد بهبود02ست( یو...کامال اتفاق لیمثل پزشک و وک یاماکن و اشخاص

به  ازی.دست چپتون وضعش خوبه اما نرهیم شیخوب پ یلینشون داده اوضاع خ نتونیاستراحت...الحمدهلل عکس قفسه س

 ...کاوه...کننیردا باز مکه مداوا شده و پانسمانش رو تا ف نیداشت قیزخم عم هیداره،پشت سرتون  یوتراپیزیف

 را کامال به سمت در برگرداند و زمزمه کرد: شیکرد و رو یطوالن یمکث

 واما پاتون... دیبزنند.نگران ظاهرتون نباش غینذاشت موهاتونو ت-

 ...رفتی...آب دهان...کدام آب دهان؟سنگ بود که فرو مدمیدهانم را بلع آب

 ؟یچ ؟پامیچ-

 کند و... نیبا وجود پالت-

 را بستم و محکم گفتم: چشمانم

 فلج شدم؟-

 گفت: رتزدهیو ح تند

هستن اما به  یحرفه ا یلیخ نهیزم نیتو ا رانیا یکه بهتر بشه!پزشکا کشهیطول م یادیوجه اما مدت ز چینه نه...به ه-

 یرانیا یمتفاوت با پزشکا یرو فرستادم به چند پزشک حاذق تو آلمان و فرانسه.نظر تونیدرخواست کاوه مدارک پزشک

 کرد اما کاوه اصرار داره شما رو ببره فرانسه! یریگیپ نجایدرمانتون رو هم شهینداشتن و به نظرم م

 گفتم: متعجب

 د؟؟یدار ی!اصال...اصال شما چه نظرمونمیم نجایفرانسه؟...نه...هم-

 سکوت نگاهم کرد: در

 که برم سراغ کارهاتون و اگه که نه... دیندار ی.اگه مخالفتدیشماست!هرجور که راحت تر لیهرجور م-

چالقم فکر کنم به  یپا تیبه وضع نکهیکارش به خودم واگذار کرد.دروغ چرا؟قبل از ا نیرا با ا میحرفش را خورد و تصم ادامه

...تنهاتر دیسرم پر یزودتر از حد معمول تو یمانی...اما...نه...پشنمیرا بب یدیجد یای!دوست داشتم دنکردمیرفتن فکر م سیپار

 ...فکرم را متمرکز کردم.شدمیم

 خودم! یپا تشمی...مسئولمونمیم رانیا-

 زد... لبخند

 ؟یچه بود که به حرفم زد یمنحن نیتو؟ا یجگر یلبها یچه بود رو نیا یعل

 ؟یلبخند خوش باشد که تو از نرفتنم خوشحال نیدارم دلم به ا اجازه

 چالق؟ یدخترک زشت گدا کینرفتن  از

اونطرف  یمارستانایتو ب رشتونیپذ یکه کاوه رو متقاعد کنم دست از تالش برا کنمیم یبا شماست...سع میباز تصم-

 بودمش! دهیآشفته ند نقدریوقت ا چیبرداره...نگران شماست...ه

 لبم بود... یرو یمن بودم که منحن حاال
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،خوش پوش و  زیبه تن داشت...بر عکس امروزه کاوه عز یبلوز مردانه صورت کیمردانه و  یشلوار طوس کیبرخاست... شیجا از

افتاد...درست مثل  یاش م یشانیپ ی...چند تار مو روزدندیبه طرف باال شانه شده بودند و برق م شیمرتب بود و ساده...موها

 کاوه...

 بود گفت: رایکه گ ییبه صورتم انداخت و باصدا ییگذرا نگاه

 ...ی...منتهشهیحل م زی...همه چدیش...نگران نبامونهیم شتونیگلرخ پ-

 و بعد ادامه... مکث

 ...دیحفظ کن مانتونوی...ادیصبور باش دیبا-

که  یدست مشت شده اش کنار تختم و درست کنار دست دمیرا هضم کنم...که د یواژه سخت صبور نیانداختم تا ا ریرا ز سرم

 تخت گذاشت و کنار رفت... یرو یزیکت وصل شده بود قرار گرفت و باز شد و چ ویآنژ

 روزهیانگشتر ف کیبدرقه کردم و نگاهم را به کنار تختم دوختم... رفتیم رونیاز اتاق ب ینگاه اورا که با خدانگهدار آهسته ا با

 شده بود... یحکاک یعرب شیکه رو

 کردم نوشته بود: کیماالمال از تشکر برش داشتم و به صورتم نزد یقلب با

 "و ذکره شفامن اسمه دوا  ای"

 ...زمیعز یبه خونه خوش اومد-

 ...مارستانیمختلف ب یبودن در بخش ها یماه بستر2...بعد از ستیگریمن م یکردم...گلرخ هم پابه پا هیشروع به گر اریاخت یب

 به زنان از زنان به ارتوپد از ارتوپد... یاز جراح یبه جراح یاز عفون ی...از ارتوپد به عفونوی یس یبه پست آ ویس یآ از

 گالب... یو پر از بو یسنت یعمارت قاجار نیخانه نه...به ا نیبرگشتم...برگشتم به ا باالخره

 را زدود... میبا پشت دست اشک ها ینشست... به نرم میپا یجلو کاوه

 ل زده بود که اصال انگار نبود...دستش ز یتو چییافتاد که بود و نبود...نبود...آنچنان به سو یبه عل نگاهم

 کند؟یاشک ها را پاک م نیچطور ا ینیب ی...مینیب ی...کاوه را منی...ببیعل

 ...یفقط به من فکر کن خواهمی...میتو عاشقم باش خواهمینم من

 ...یو به دستم نگاه کن یرینشد سرت را باال بگ کباریانگشترت را به دست کرده ام...مرد... نیبب

 دستت هم بدترم؟؟؟ یمضخرف تو دیآن کلاز  یلعنت

 خودم... ی...با پاهاامیراه ب خوامیم-

را نگرفته  میبازو یمرد چی...تابه حال هدمیانداخت...از تماس دستش لرز میبازو ریحرف بلند شد...و دست ز نیا دنیبا شن کاوه

 ...یمرد چیبود...ه

 یشمیفرش ابر یرو یسفارش داده بود به آرام میکه کاوه از آلمان برا یاختصاص نتیو پانسمان شده ام با آن اسپل نیسنگ یپا

 ها قرار گرفت... ینژاد نیخانه آر یا روزهیو درشت ف زیر یبا گل ها

 ...گرفتمیم ادیاز نو راه رفتن را  دیاول...با قدم

 بود. دهیچیصلوات آقاجون پ یصدا

به فرانسه  شیها هم ماه پ هی...بقکردینگاهش م یو ساسان عصب ختیری...گلرخ اشک مدادیگوشم صلوات م ریهم ز زیعز کاوه

 بازگشته بودند...

 ...زدیو کاوه لبخند م کردینگاهم م یدوم...عل قدم

 شده بود... دهیآفر دنیخند یکه برا ی...چه خوب شد بازگشت خنده به لبزیعز کاوه

 لبخند... نیبا ا یشویم یچه خواستن میگویکنار و م گذارمیمانده باشد غرورم را م یعمرم باق انیروز به پا هی یحت اگر

 بدوم... خواستیسوم و قدم چهارم...آخ که دلم م قدم

 شکرت...شکرت... ایخدا-

 گفت...نگاهش کردم...خم شده بود تا بهتر راه ببرتم... یرا م نیبود که زمزمه وار کنار گوشم ا کاوه

 کنم... رشیغافلگ یبا بوسه ا توانستیاش کنار صورتم بود...انگار جلو آورده بود که ببوسمش...کاش م گونه



Roman-City.ir 
 مادموزل رمان

 

https://telegram.me/romancity 36 

 

 که کردم خنده ام گرفت... یفکر از

 شده اش سرش را به آسمان گرفت و بلند گفت... یمنبت کار یداده بر عصا هیخنده ام که بلند شد...آقاجون تک یصدا

 الحمداهلل...الحمدهلل...-

 ...الحمدهلل...الحمدهلل...کندیبسته زمزمه م یهم با چشمان یکه عل دمید یچشم ریز

 ...نی...ببنیبب زیعز ؟کاوهییگویخدارا به خاطر من شکر م یعل

دستم را رها کرد اما همچنان فاصله اش را با من حفظ  یکه گرفته بودم باعث شد تند تر راه بروم...کاوه به آرام یقدرت

 کرد...دستانش را از هم باز کرد تا درصورت افتادنم کمکم کند.

 با ترس گفت: گلرخ

 کاوه مراقب باش...-

 با خنده گفت: ساسان

با  میکشیزحمت ما دراز م یش بخانوم آناناسا ساخته ها...کاوه دادا میبرا دو ماراتن...مر میاز االن ثبت نامش کن دینه بابا...با-

 گلرخ بشه پرستارمون و... نیبزن به ما بلکه ا ایتا ب022

 کردیبه گلرخ و ساسان ...و کاوه که باخنده نگاهشان م دمیرا به عقب برگرداندم و خند سرم

 دهم...برداشته شد... قدم

 ...رشیکاوه بگ-

 بودم؟ دهی...نفسم تند و تنم گرم شد...من...من تا به حال مگر آغوش ددیکه خوردم را کاوه به آغوش کش یسکندر

 گرفتار شده بودم؟ یمرد چیه یبود...من مگر تا به حال دربازو دهیدرآغوشم کش یمگر تا به حال مرد من

 جمله را آقاجون و کاوه باهم گفتند... نیا"دخترم... یخوب"

 نکشم... شدی...که کاش مدمیشک رونیکاوه ب یعضالن یبازوها انیرا از م خودم

 یشکالت یبه کاوه با بلوز تنگ آستن سه رب مردانه قهوه ا یبه آقاجون با صورت فشرده از چروک و درد پا و نگاه ینگاه

 اش افتاده بود... نهیس یبازش رو عقهی انیاش و گردنبند اهلل که از م ییبراق خرما یهماهنگ با موها

 را؟؟؟ دیموسف رمردیآن پ ایمردجوان  نیدخترم را باورکنم...ا کدام

 آرام...همان صدا گفت...و رفت... یپا و آن پا کرد و باالخره با همان صدا نیا یعل

 ابه جا کنم... نویماش رمیمن...م-

 یبد است االن چرا نگران بد تییپژو آلبالو یکه جا ینداشت یو باک یانقالب پارک کرده بود دانیتو که آنروز وسط م یعل

 ...نرو...بمان...یبزرگ و خلوت شده ا ابانیخ نیا یتو نتیماش تیموقع

 هلم داد... دمیچرخدارم نشستم و کاوه به سمت اتاق جد یصندل یرفت و من دوباره رو اما

 اتاق شما... نمیا دییبفرما-

کرم رنگ و  واریاما در و دبود  کیاش دلم گرفت...هرچند ش یرگیرا گفت و من در سکوت اتاق را ورانداز کردم و از ت نیا کاوه

 کرده بود. جادیا یریدلگ یفضا یبلوط یو کنسول قهوه ا نهیست تخت و کتابخانه وآ

 زانو زد و لبخند زد...از همان لبخند ها... میپا یجلو

 ...یاستراحت کن دی...بایخسته شد یلیامروز خ-

حرکت دهم.به زحمت عقب گرد کردم و از کنارش دور  یچرخدارم را به خوب یحالت نگاهش کردم.هنوز بلد نبودم صندل یب

 خشک شده ام را با فرو بردن آب دهانم تر کردم... ی.گلوستادمیا یپشت اطیشکل رو به ح یپنجره محراب یشدم و رو به رو

 ممنون آقا کاوه...باعث زحمت شدم.-

 ...دیکش یقیداد و نفس عم هیو شانه راستش را به قاب پنجره تک ستادیو کنارم ا آمد

 حرف زدن... ؟؟برایحوصله دار-

که گلرخ به سرم بسته بود فرو  یکاربن یآب لکیس یروسر ریکه حاال کامال خوب شده بود ز ییرا با دستها شانمیپر یموها

 کردم...
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 بله...البته...-

باز شده  مهیچشمان خسته ام که از خواب ن یبه باال...و متوقف شد رو نییو از پا نییلبخند زد و براندازم کرد...از باال به پا باز

 بود...

 فرانسه... میبا بر میهم خوبن...اما...اما...مر یلیبدن...نه خ نجایا یگم دکترا ی...دخترم...چندماه از تصادفت گذشته!نممیمر-

 جوابش فکر کرده بودم. یوقت بود که رو یلیحرف بودم.خ نیا دنیوقت بد که منتظر شن یلیرا بستم.خ چشمانم

گلرخ  دیکه با یو استخر ی.سونا و جکوزیدرمان زریو ل یوتراپیزیراه رفتن...خسته بودم از ف یتقال برا نهمهیبودم از ا خسته

 ...بردمیرا هم با خودم م چارهیب

که با  یختران شاد و خندان...از تمام دخوردیتهران به هم م کیعوض کنم...حالم از دود و دم و تراف ییآب و هوا خواستیم دلم

 ...دندیدویمن دنبال اتوبوس واحد م یو خوشتراششان مثل آنوقت ها دهیسالم کش یپاها

گرفتن را  یناپلئون یهر روز از جلو دانشگاهم رد شوم و حسرت سرکالس رفتن و نمره ها دیبا نکهیاز ا خوردیبهم م حالم

 بخورم...

 میرو یجلو یخم شد...با آن صورت اصالح شده لعنت میرا گرفت و مرا به سمت خودش برگرداند و رو یصندل یدسته ها کاوه

 ...وآین ویافتر ش یبود...بو

 ...دهی...گرما و محبت نددهی..مرد نددهی...عقب... عقب تر...من دخترم...آغوش ندزیعز کاوه

 رنگت به صورتم زل نزن... یشکالت نیریبا آن چشمان ش نطوریا

 ...دیآ یام نم یمتر کیباش...جلوتر از  ی...مثل علنیبب

 برده... فمیبه ذات کث یپ

 از شسته نشدن با عشق... فیذات کث به

 از عقده... نمیذات چرک به

که حسرتش به  یخودم...دختر ی!من همه جوره مراقبتم دخترم.مثل دخترکوچولویرو ندار یکس نجای...تو که امیبر ایب میمر-

 دلم موند...

 نه؟؟؟ یکنیم میکه دخترم صدا یا دهیند نهیتا به حال خودت را در آ کاوه

 ...امیاونجاست...باشه م تی...زندگیلینه؟؟شما وک یرسیتوام راحت تر به کارات م ینجوریا-

 .دیکه بر تن داشتم را به لب برد و بوس یکوتاه یشد و خاضعانه گوشه مانتو خم

که ساعت به  یرنگارنگ یقرص ها یکه البه ال کردمیشده بودند...داشتم عادت م شیبوسه ها یجا میمدت تمام لباس ها نیا

 لباس بچشم... یبوسه اش را هم از رو کردیسرو م میساعت کاوه برا

 لباس! ضیکمکت واسه تعو ادیبگم گلرخ ب رونیخب وروجک خانوم ،من برم ب-

 رهیداغ شد و ت می.آنقدر که از دردش گوش هاکردیام درد م ینیو پالت یمتیچپ ق یبرخاستم.پا یصندل یاز رو یسخت به

 عرق. سیپشتم خ

 گرفتم: واریلبخند زدم و دست به د یسخت به

 افتاده رو زبونتون؟؟ هیوروجک چ نیا یعادت کنم...راست دی...باتونمینه...خودم م-

 :دیخند

 اد؟یبدت م-

 ...ندازهیم زیعز ادینه...منو -

 !دمیم ادی از فردا خودم بهت فرانسه-

 تخت دراز کش گذاشت یام)!(را بلند کرد و رو یمتیق یپا یتخت رها کردم و او هم به آرام یرا رو خودم

 نه...الزمه؟من استعدادم تو زبان افتضاحه... یوا-

 ..یریگیم ادی...هینیری...فرانسه زبون شمینه مر-

 لبخند زدم... ناچارا
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که بابت  یکه از سر عذاب وجدان دمیفهم یو م دمید ی...کور نبودم..کودن و احمق هم نبودم...مدیکش شیموها انیم یدست

 ...شتریب شیها قهیکنار شق یتصادفم تحمل کرده شکسته تر شده و تعداد امواج نقره ا

 اد؟یمن بدت م م؟؟؟ازیمر-

 اتاق دوختم... یانداختم و نگاهم را به فرش کرم قهوه ا نییرا پا سرم

 ..نه.-

 نگاه به من کن...! ممیمر-

 ند؟یگوینامم چه م انیتکرار شده در پا میم نیبه ا یدانیتوام...م میمر ؟؟؟منی...چه گفتزیتو کاوه عز میمم؟؟؟مریمر

 ...تیمالک میم ندیگویم

 مملوک توآم؟؟ من

 ملک شکسته بند خورده باش! نیمراقب ا کاوه

 شده بود نگاه کردم... لیپرده تار به قامت بلندش که الغر تر از اوا نیچشمان اشک آلود از پس ا با

 شرمنده تم به قرآن..-

 رفت... رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

 ...شودیمن پا نم یتو برا ی...شرمندگزیعز کاوه

 به در خورد... یا تقه

 ...دییبفرما-

 سالم...-

 ...سیپار رودیبا برادرت م گریرک زشت و چالق و گدا چندوقت د...دختنی...ببای...بیجانم به قربانت...سالم عل یآمد

 عصاره تنت عطر درست کنند... نیاز ندیای...بگوم بیدهیخوب م ی...هووووووم...نه تو خودت بو؟؟ادکلنیمرد شرق یخواهیم چه

 مزاحم استراحتتون شدم؟؟-

 ...کردینبود...او که نگاهم نم یازیخودم را جع جور کردم...چه جمع و جور ...ن دستپاچه

 ...دیینه نه...اصال...بفرما-

 داد... هیتک میرو به رو وارید به

 ...نیبنده نذار یادب یحمل بر ب نویکه ا دوارمیبذارم...ام ونیرو باهاتون درم یموضوع هی خواستمیخانوم...م میمر-

 و متعجب گفتم: کنجکاو

 ...شنومی...مهیچه حرف نینه ا-

 ...کردیآن پا م و پا و نیا

 ...چندیپیکه دستانت مدام در هم م ییبگو یخواهیچه م یعل

 ...یکوبیم نیراستت را بر زم یپا

 یکشیم تیشبق موها یتو دست

 ؟؟یکنیم یبا آن نگاه غمزده دلبر نطوریکه قبلش ا ییبگو یخواهیم چه

 وقفه... یو ب کنفسیرا بلند کرد...گفت و گفت... سرش

اونجاست شغلش،  شیبرگرده...زندگ دی...کاوه بایدخالت کنم ول نیکه گرفت یمیتو کارتون و تصم خوامیخانوم من نم میمر-

 رانی...ارانیا گردهیبرم شهیهم یبرا دی...کاوه گفته که اگه شما همراهش نردیشما هم همراهش بر کنمی...خواهش مقشیعال

که  دی...اگه نه بهش بگدیادم موفقه...همراهش بر هیفرانسه خونده...اونجا  قوقسال تو سوربن ح نی!کاوه چندستیکاوه ن یجا

 خانوم کاوه به شدت بهتون وابسته شده... میهم هستن...مر هیو بق ی...گلکنمیبره...من...من کمکتون م

 که نزد و من منتظرش بودم... یحرف ایکه زد  ی...از حرفلی...با دل لیدل یزدم...دلم گرفت ب پوزخند

 ...رمیمورد حرف زدم...م نیمن با کاوه در ا دیدرخواستو بکن نیشما ا نکهیدکتر!قبل ا یهمراهش آقا رمیمن دارم م-

 دمینال دانهیناام بعد
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 ...ستمیمهم ن شونیهم جز ا یکس ی...براستیمنتظرم ن یکس نجایا-

 و حواسم را دادم به او... نییرا انداختم پا سرم

 چه شده؟ یعل

 لرزش ها پس لرزه کدام حرف تکان دهنده اند؟ نی...الرزندیچرا م تیلبها

 سر رنگ صورتت آمده؟؟ ییبال چه

 ...یشده ا یمهتاب یعل

 ...چرا...دهیرنگ پر نی...اچرا

 زد: لبخند

 ...کنهیش م وونهی...عذاب وجدان داره ددیکنیحالشو م تیرعا نقدریخوشحالم...ممنون که ا یلی...خ...خیلیخ-

 م...را برگرداند میرو

 ...یمرد مو مشک یکردیحالم م تیرعا یتوهم کم کاش

 انداخت: نییرا به طرفش برگرداندم...زل زده بود به صورتم...متوجه نگاهم که شد سرش را پا سرم

 دیازمن دلخور-

 نه...-

 ناراحته! یعنینه  گهیقاطع م نقدریا نطوریا یکس یتجربه ثابت کرده وقت-

 ...من منمستمین یمن کس-

 شده بودم... یعصب نقدریچرا ا دانمینم

 ...با اجازه...خوامیعذر م-

 را با آرامش گشود و رفت... در

 ؟؟یرفت ی...علیعل

 غلط کردم...برگرد...من... یعل

 ؟یرفت یعل

 آرامش بخش هنوز مانده... یعطر خوشبو نی...ایرا جاگذاشته ا تیبرگرد بو ایب یعل

 ...باتوام...یعل

 "وونهید میخفه...خفه مر میمر"کنم... هیگر خواستیبالشت فشردم...دلم م یرا تو سرم

 

 

*** 

 خدم و حشم... ینشسته با کل نیی...االنم اومده پادیکن غهیص دیبا گهیکالمه...م هیحرفش -

 دهیچیسرم ا که با سماجت دورگردنم پ یرو یدادم و روسر نییزده ام انداختم...پاچه شلوارم را پا هیزشت و بخ یبه پا ینگاه

هزار تکه شده بود درونش...کج و  رمیچشم دوختم که تصو یکار نهیو به سقف آ دمیتخت دراز کش یبود باز کردم ...رو

 که بودم... ینی...زشت تر از ابایمعوج...زشت و ناز

 03بخدا  می...بخدا کاوه خوبه...آقاست...مرایسر دنتا سرکوچه رفت چه برسه به اون  شهینامحرم نم هیبهتره..با  ینجوریبخدا ا-

 ...ی...تو مثل دخترشادهیز یلیخ یسال تفاوت سن

پاشده اومده  زی...از تبرلهیعمه خانوم بزرگ فام میفکرو انداخته تو ذهن عمه خانوم...مر نیبا اون اعتقادات احمقانه ش ا یعل

 ...مونهیم رانی...عوضش اکنهیت نم غهیص گهی...کاوه منجایا

 ...گه؟؟؟یم یکاوه چ-

 باز شروع کرد... هینفس نفس و گر با
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مشکل نداره...از خراب  هی...با اصل قضکنهیدخترشو عقد م یدخترمه...ک میمر گهیبحث تو خونه س...کاوه م نیاالن چند روزه ا-

 ...یمیاومدم باال مر ی...االنم دزدکترسهیتو م هیشدن روح

 :دمیدهانم را بلع آب

 ...کنمی..قبول مباشه.-

 گفت: یجغ مانند یبا صدا گلرخ

قبولت  نیبعد ا یمرد چیممکنه ه یدونی... ممیساله و بعدش... مر 3 غهیص هی... یگیم یچ ؟؟؟معلومهیچـــــــــــــ-

 ...یدونیبرات... م ادیب شیممکنه تو ازدواجت مشکل پ یدونینکنه؟؟؟م

 گفتم: یگونه ا ادیفر یصدا با

 شوهرکردنه؟؟ ؟؟؟منظورتی... ازدواج گلدونمی... مدونمی... میبس کن گل-

 ام؟ یبه من نگاه کن چ میبه م نگاه کن... مر میمر

 انداخت...داد زدم: نییسرش را پا هیبا گر گلرخ

 ...یبه من نگاه کن گل-

 خورد و آرام چشمان پر آبش را به صورتم دوخت... یبلندم تکان یصدا از

کرد...  یسال زندگ 82مادربزرگ بود که مرد... شمیو نه مادر... نه خونه نه کس و کار... تنها قوم و خوبه من نگاه... نه پدر دارم -

 کرد که بزرگم کنه و بعد بره... یزندگ یسال هم قاچاق نهمهیا کنمیفکر م یگاه

 ...لنگمیکن... چالق شدم... تا آخر عمرم م نگاه

 جا بلند شدم و صورتم را نشانش دادم... از

 نی... ببنهیآراسته شد... ا زیگل بود به سبزه ن گنیگن؟؟میم یمواقع چ نجوریا یدونیصورتمو... م یرو یخط ها نی...ببنیبب-

 ..ایقاچاقچ نیرو چونه ام...شدم ع میکی... میشونیرو پ یکی

 ...دمی...من دور ازدواجو تا ابد خط کشرهیمنو بگ ادیم یک یگل

 ... زمزمه کرد...دندیغلتیبرجسته اش م یونه هاگ یاشک رو ینگاهم کرد...دانه ها فقط

 باهاش؟ یریم-

 ...یبغض و عقده لعنت نیرود ا ریرا راست کردم که به ز گردنم

 ...کنمیبرگردم ترکش م می...هروقت تونستم به زندگرهیرو که کرده به عهده بگ یکار تیگذاشت که مسئول رتشیغ دیآره... شا-

 دانشگاهت؟؟-

 ...خوردی... به دردم نمیماه عقب افتادم...نه گل 0 2االنم اندازه -

 ؟؟یبرم بگم موافق-

 ...از ته دل...دمیکش یآه

 خاتمه بده... نییآره...بگو و به جنجال پا-

 گفت: یبه من انداخت و با ناراحت یافتاده به سمت در راه افتاد...گشودش و نگاه ییشانه ها با

اجاره تم داد... دست  شیطلبت برداشت...پ یرو صاحب خونه پا گهید یزایو چ خچالیوه آورد... گاز و کا لتویوسا میمر یراست-

 کاوه ست...

 لپ تابم؟؟-

 سر جابه جا کرد... یرو نیحوصله و غمگ یرا ب شالش

چندوقت  رسهیمدل باالشو سفارش داده برات...م هیسرت...کاوه  یچرخ خرد شد... فدا ری... تو تصادف زیمیتو کوله ات بود مر-

 ...گهید

به  ینرفته بود که باز تقه ا رونیاما نکردم...سر تکان دادم .هنوز ب کردمیذوق م دیام با یمیکردم...طبق قاعده عقده قد نگاهش

 درخورد...

 در باز شد... میآنکه اجازه ورود بده یب
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با  دیسف ییزده بر عصا هیشده بود.تک دهیپوش یکه با شال سه گوش بلند یکسترخا کدستی ییفربه و قد بلند با موها یرزنیپ

 رنگ... یا روزهینقوش ف

 بوده... بایز یزن یو نشان از آن داشت که او حتما درجوان دیسف اریبس یبرتن داشت و صورت یشمیبه رنگ  یبلند لباس

 عرض ادب کرد: یفور گلرخ

 س...س...سالم عمه خانوم...-

کاوه شدن را  غهیص امدهیتازه وارد...به اسم عمه خانوم...که ن نیو هم ا دانستمی...هم من مشدیکردم که بلند شوم اما نم یحرکت

 چشمش نگاه کنم؟ یکاوه...چطور تو یدامنم...وا یگذاشته بود تو

 شیتوالت را برا زیجلو م یصندلعمه خانوم قدم از قدم بردارد  نکهیجلو و قبل از ا دی...گلرخ پرنمیدست اشاره کرد که بنش با

 نشست... یصندل ی...رودیکاو یچشمان مغرورش صورتم را م کهیقدم برداشت درحال یآورد و کنار تختم گذاشت...به آرام

 که... خوامیسالم...معذرت م-

 و مغرورانه گفت: دیحرفم پر انیم

 ...راحت باش دخترجون...دونمیم-

 ...دیبدنم را کاو یایبه دقت تمام زوا بعد

 .کردمیکه فکر م یهست یتو جوون تر از اون-

را به سمت گلرخ که  شیاست.رو شتریب یلیمن خ اریقدرتش از محدوده اخت کردمی...حس مدمیترسیزدم...ازش م یتلخ لبخند

 بود چرخاند: ستادهیسرپا ا

 ؟یبهش گفت-

 کرد.به سمتم برگشت: دییتا عیسر گلرخ

 نظرت؟-

 :دمیدهانم را بلع آب

 برام نمونده... یندارم...در حال حاضر چاره ا یحرف-

 چانه ام... ریز هیبخ یآن گذاشت و زوم کرد رو یرا رو دشیزد و دو دست سف نیزم یرو یعصا ضربه ا با

به خاطر  زیتحمل کنم کاوه عز تونمیوجود نداره.نم یا گهیامکان داره برات سخت باشه اما درحال حاضر راه حل د دونمیم-

 ر تو خونه اش وسوسه بشه...دخت هیوجود 

 ز؟ی...کاوه عزرزنیپ یچه گفت ز؟تویعز کاوه

 !ستیتو ن زیعز کاوه

 من است... زیفقط و فقط عز کاوه

 نشیچرخ ماش رینگرفته من بودم که رفتم ز ریکه ز تورا

 گفته به من وابسته هم شده یعل تازه

 ستیتو ن زیکاوه عز پس

 منه...مال من زیعز

 او میمر یعنی...ممیکرد مر میصدا ست؟کاوهیچ یدانیم تیمالک میم

 من است... زیکاوه عز پس

 :رمیزبانم را بگ ی.نتوانستم جلودمیدرهم کش ابرو

 ن؟یفکر کرد یهم سن و سال پدرمه وسوسه کنم...شما درمورد من چ بایرو که تقر یوقت قصد ندارم مرد چیمن ه مسلما

 انداخت اما پوزخندش نه... یم یعل ادیآرامشش مرا  نیزد...ا یپوزخند

 سالشون بشه!62اگه  یگذشت حت شهیبرادر من نم یدخترجون منم زنم...از پسرها-

 .دیگزیمراعات کنم ولبش را م کردینگاهش کردم.گلرخ با چشم و ابرو اشاره م ظیغ با

 ...کاوه کاراش عقب افتادهنیزودتر بر دی!باخونهیتون رو م غهیفردا صبح برادرم ص-
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 را بکشد. غشیدهانش گذاشت که ج ی.گلرخ دستش را روشدم خشک

 !رونیکمکم کن برم ب یگل-

لنگ لنگان خودم را به پنجره  یآمد و نگاه پر ترحمش را به صورتم انداخت.از در که خارج شدند به سخت رویاز بهت ب گلرخ

....خدا تا به حال شده نزول یسرنوشت...چه ایخدا یها دهشناک بود.چه سرنوشت یچراغ زنبور یدر کورسو یپشت اطیرساندم.ح

 یدیخون خوردن آف یدلم را برا نیا اینعوذباهلل...کافر شده ام...خدا ایمن؟خدا یجا اخودت ر یو بگذار ییای؟بیرب العل ای یکن

 شکسته شدن...؟ ینه...برا

 چه کنم خداوندا... من

ستاره  یرحمانه کورسو یافتاده بود که ب یچاله ا اهیچشمانم س ریانداختم...ز شهیخورده ام در بازتاب ش هیبه صورت بخ ینگاه

نشان  بایز یتالششان را برا نیام آخر یصورت استخوان یچشمان درشتم تو بایانداخت و چه ناز یچشمانم را از تک و تا م

 ...از استخوان گونه یتل انیبزرگ بودند م اهیس یدو گو چیکه ه هکه ستار هاتیو ه کردندیدادن صورتم م

 بر گردنم افکنده دوست یسمانیر-

 هرجا که خاطر خواه اوست بردیم

 ؟یی...توکاوه

 آمدن بود؟ وقت

 کشمکش بغض آلود دل و مغزم... نیا انی...م االن

 پرفروغ پدرم بدانم؟ یفراخ...با چشمان نهیباز و س عقهیصورت جوان... نیرا من چه کنم...چطور تورا با ا تو

 ...دویسف یشناسنامه و چند تار مو کی یتنها به گواه انهم

 درست خوندم؟-

 و؟یچ...چ-

 ...دیچیپ میو دست گرمش را دور بازو آمد

 ست؟یحلقه اتش چ نیا ایخدا

 ...ایخدا

و  ییمویکوتاه ل نیشرت آست ی...ملبس به تستادیتخت نشاند.خودش برگشت و پشت به من و رو به پنجره ا یمرا رو یآرام به

 ...دیسف یشلوار ورزش

 بودم. نجایاونجا راحت تر از ا ییجورا هی هامییمن فرانسه بودم.به خاطر وجود برادر بزرگ به انضمام دا یسالگ 09از -

 ...دمشیممتاز سوربن که د یسالم بود و دانشجو00

 ...لوفریبه اسم ن یرانیدختر محجبه ا هی

 معصوم تو... یچشما هی.شبیمشک تینها یب ی.با چشمانکردیکار م ییفرشگاه موادغذا هی یتو

و  هیرانیا دمیاش وصل شده بود فهم نهیاسمش که به س یکه از رو یبعداز ظهر ساده شروع شد و من دیخر هیاز  زیچ همه

 قدم شدم... شیپ ییاشنا یبرا

 دست سرنوشت...مال من سرنوشت بود... یو گاه برهیهم وطن پناه م هیو غربت به  ییآدم از سر تنها ی...گاهممیمر یدونیم

زمان انقالب که به اونجا پناهنده شده بودن...پدر و مادرشو از دست داده  ستیخونواده کمون هیبود...اما از  سیمتولد پار لوفرین

 ...کردیم یاش زندگ هیدا شیبود و پ

 ...دیاش را در آغوش کش یعضالن یکرد و بازوها مکث

 ...یهواشو داشته باش دیبا یکردیاراده حس م یکه ب یشکننده!جورو  فیبود و ظر زهیزمیر-

بهش بگم نرو  خواستیشده بود که صبح ببرمش سرکار و شب تا آپارتمان محقرش برسونمش.کم کم دلم م نیا کارم

کنارت باشم بگم بذار همه جا  خواستیبگم تو خونه تنها نمونه...دلم م خواستی...دلم میلیبهش بگم ن خواستیسرکار...دلم م

 پر نژادپرسته...عاشق شدم... سیپار
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بودن خونوادش مخالفت کرد...از  ستیکمون دنیبذارن اما پدر با شن شیازدواجم پا پ یخونواده ام درخواست کردم که برا از

 ها کشته شده بود... ستیاز همون کمون یکیقضا عموم هم به دست 

بود...برادرم...اون بود که همه لحظات  یپدر عقدش کردم...تنها مهمان من تو مراسم عل تیحما یبود که سرخورده و ب نیا

 کنارم بود...

 :دیکش یمنقطع و بلند یآه

 .میمر شهیاونروزا دلم گرم م یادآوریبا  یحت-

 ی...برگشت و با صورتمیبه اسم مر بایز یباردار شد و ماحصلش شد دختر لوفریسه ماه از ازدواجمون نگذشته بود که ن هنوز

 باران گرفته به من لبخند زد:

 ...نکهیبود...تا ا یخوب که نه عال زیبچه رو بر دوش داشت.همه چ تیمسئول لوفریدرس بودم و ن ریمن سخت درگ-

 از سرگرفته شد... هینشست...گر نیزم یزد و سر خورد و رو هیتک وارید به

به دنبال بچه تا  رهیسهوا کالسکه بچه از دستش در م یمن وقت زی...عزایخدا...خدا یتصادف کده...وا لویبرام خبر آوردن که ن-

 ...کنندیتصادف م یلعنت ونتیکام هیو بعدش...با  رهیم ابونیخ یتو

 شد... یمن درست هم سن وسال تو م میاگه زنده بود،مر االن

نداشتم.آنقدر به ملحفه چنگ زده بودم که  را یعکس العمل چیکردم خون در عروق مغزم خشک شده !قدرت انجام ه یم حس

 شکسته اند... میبفهمم که ناخنها توانستمیاز سوزش سرانگشتم م

 نکن مرد... هی...گرزیعز کاوه

 بلند شو کاوه

 زیاشک نر بانهیغر نطوریا کاوه

 از اندازه بلند است شیات ب هیگر یصدا نیبب کاوه

 من پا ندارم کاوه

 .رمیدرآغوشت بگ میایب توانمینم

مردانه اش  ی هیاز حدقه درآمده به هق هق گر یرا بر مال کرده بود .با چشمان شیرازها یهمه  عیتند وسر یلیخ کاوه

 کردم... هیشروع به گر شی!پا به پاستمینگر

 .دیکشیشده بود را م دایپ شیتو ینقره ا یرنگش را که رشته ها ییخرما یدو دستش گرفته بود و موها انیرا م سرش

 ماند... رهیاسمش از دهانم خارج کردم .نگاهم نکرد.فقط با دودست صورتش را پاک کرد و به رو برو خ هیشب ییصدا یتسخ به

 من ...من متاسفم آقا کاوه-

 یبر خالف ظاهرم تو هم سن دختر من یگفتم که بدون ؟یکن هیرو گفتم که تو گر نای...مگه من اشمیم وونهید مینکن مر هیگر-

 ! دهیبرامون د یعمه خانم چه خواب یدی!خودت که شن

بود...تو  لوفریهمسر داشتم و اونم ن هی.من فقط  یا گهید زیچ چیپدر خوندت نه ه شمیمن م غهیص نیشدن ا یکه با جار بدون

 ...مثل دخترم...یمیمر

 انداختم ،از جا برخاست کنارم آمد و دستم راگرفت... نییلبم نشست !سرم را پا یرو یلبخندتلخ

در حق من...دستان من تا بوده و بوده سرد بودند و  یکرده ا یانصاف یچه ب ای...خدانیآتش یسرپنجه ها نیباز آمدند ا ایخدا

 دستان او ...

چانه ام سراند...سرم را باال گرفت و خواست که نگاهش  ری...مرداد داغش را به زتوانستمیو نم خواستمی...مکردمینم نگاهش

 کنم...

 ه؟دلتیقض نیبا ا یمشکل که ندار ممیمر"اشک شد...لبخند زد... سی...چشمانم خنیریش یشکالت یجفت گو کیزدم به  زل

 "آروم گرفت؟

 تکان دادم. شیبه تمام گفته ها یانداختم و به نشانه آر نییرا دوباره پا سرم
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برخاست و من زل  یرد بخارکاسه به حرکت درآو یتو یو خوشبو قیسوپ رق یگذاشت...قاشق را تو شیپا یغذا را رو ینیس

 یبود که به باالتر ها ختم م یمردانه ا اهیس یموها شیکه بند سومش آغاز رو یو مردانه ا یو قو دهیزدم به دستان کش

 شدند...

 نبوده ام... یمرد چیه هیسا ریز چوقتیهم...من ه یکاوه...عل یتو مرد چقدر

 طنتیبا ش رونیخواست بکشد ب یدهانم فرو کرد و وقت یکه به سمتم دراز شده بود قاشق سوپ را تو یزدم به دست لبخند

 نگذاشتم...

 ...بایخنده ز یییو باز آن جادو سیخ ی...مژه های...چه تضاددیبلند خند یصدا با

 ...طونکیول کن ش-

 ...دیکش رونیبرلب دهان را باز کردم و او قاشق را ب خنده

 ...دیشما زحمت نکش خورمیخودم م-

 سوپ ول کرد... یرا تو قاشق

که  ییتپلم...اونا ی...عاشق دختراخوامینم ی...منم دختر الغر مردنیالطلوع تو دختر من شد یبخور ...بخور که فردا صبح عل -

 ...هیلپشون نرم و پف پف

 :دمیبود...خند یانداختم...باز بلند کردم...نه خجالت کاف ریزده سرم را ز خجالت

 ...یجوون یخوش به حالم چه بابا-

 

 زد وگفت : یا قهقهه

 ...دهیموهام لوم م نی(هستم ،اما ا سیف یب ینکن دختر!من کال)ب تیاذ

 ...دیکش شیموها یتو یدست

 را... ییتل خرما نیا کنمیم رانشیخرمن برسد...و نیکاوه اگر دستم به ا آخ

 ؟یکن یچرا رنگشون نم-

 ...یزود شد از خودم...خودمان ؟چهیکن یشد نم یک"؟یکن ینم"

 شده... یعل هیراباال انداخت ومن فکر کردم که چه قدرشب شیابرو یتا هی

 دختر ها رو ندارم ! یعشوه خرک یشم و حوصله  یجوون وتودل برو م یادی!اون وقت ز گهینه د-

 ام آورد . ینیبه ب یآرام یکردم !با نوک انگشتش فشار یاراده اخم یب

 حاال چه بهش برخورد...-

 ...ششیپ قهیاآلن و چند دق نیبود ب یتفاوت چه

 ...یشده ا یآفتاب یو حاال آفتاب یو صاعقه زد یدیتو کاوه...بار یبهار یهوا

مشتاقم ادامه اش بدهم !سرم رو به خوردن غذا  بیکه عج رودیم یکردم حوادث به سمت وسو ی،حس م دمیاراده خند یب باز

 که نسبت به من داشت لبخند زدم. یکاوه و خودم واحساس یاداوریگرم کردم وبا 

 !ارمیبرات ب یچند تا کتاب فرانسه ازاتاق عل هی رمیامشب من م یشاداب یلیخ نکهیا مثل

 رفت گفتم : یبشقاب ول کردم وبه اوکه به سمت در م یقاشق رو تو یفور

 آقا کاوه ...نه ...امشب نه ! یوا-

 رفت ! رونیاز در ب دویزد وخند یبود چشمک یباق شیبرمژه ها هنوز رد اشک کهیحال در

ودر مقابل نگاه ناراحت  میکاناپه نشست یآقا جون رو یبه دستم بود جلو یکه قرآن یساده در حال یلیخ زیو کاوه عز من

 ! میسه ساله شد ی غهیص هیبق نیواندوهگ

 صلوات جمع چند نفرمان را پر کرده بود...  یصدا
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 یگوشه ا ریکه با اخم اما سر به ز یعل یرا در جمع چرخاندم وبه صورت اشک آلود گلرخ نگاه کردم و بعد نگاهم را رو نگاهم

 یکنار مرد نکهیبود متوقف کردم .گلرخ کنارم آمد و شانه ام را فشرد .و به گمانم خواست نشان بدهد که چقدرا ز ا ستادهیا

 ناراحتم... است رسال از خودم بزرگت 03نشسته ام که 

دوختم و دلم خواست سرم  شیو کاوه پناهم شده بود...نگاهم را دزدانه به شانه ها خواستمیناراحت نبودم...من پناه م ناراحت؟نه

 بگذارم... شیرا رو

 برگرداندم... یگریاز تزلزلم سرم را به سمت د یریجلوگ یبرا

 جان؟ میمر-

شفاف و ساده با  یخورد .گردنبد یصورتم تاب م یروبه رو شدم که جلو یبلند ییسمت کاوه برگشتم اما با گردنبد طال به

 جمله نصب شده بود . یسیکه درونش با خط نا مفهوم انگل یتو خال یبه شکل قلب یپالک

 زد: ینیدلنش لبخند

 تا ابد ! یادگاریبه رسم -

 با لبخند به گلرخ گفت :  بعد

 ! یبند یبراش م یگل -

 رااز دستش گرفت و براندازش کرد .لبخند زد وگردنبند  گلرخ

 ...؟! میمر یچ یتوش نوشته ؟!چ یچ_

-!Pour ma fille Marie 

 یقلب را خوند و با لبخند زمزمه کرد :برا یعبارت تو یفرانسو سیبا لهجه سل نهیبود که بلند شد،دست به س یعل یصدا

 ! میدخترم مر

 یشانیبر خاست وصورت کاوه وپ ینشست آقاجون هم با ناتوان لب همه خصوصا عمه خانم یدست بلند شد و لبخند رو یصدا

 پدرانه... ی.طعم خوش محبت دیمرا بوس

نگاهمان  نیبه همه نگاه کردم !همه با تحس یچشم ریبود .گلرخ که مشغول بستن گردنبند شد ز میگلو یتو یبیعج بغض

 پرواز کنم. خواستیدلم م ی.از زور خوش کردندیم

راندم و به وسط  یپشت اطیچرخدارم را به سمت ح یانگار قفل بغضم باز شد .باتمام توانم صندل رمیبسته شدن قفل زنج با

 ! هیگر ریبا تمام وجود زدم ز دمیکه رس اطیح

و  ریاتفاق پشت سر هم ز نهمهیا ینیچنار تازه به برگ نشسته دوختم .دلم از سنگ ی.نگاهم را به درختها دمیکش یقیعم نفس

 "میدخترم مر یبرا"دیچیگوشم پ یتو یعل یبردم و گردنبندم را لمس کردم و صدا دمیشال سف ریرو شد...دست ز

 یحس تلخ سر بار بودن بود حس م دادیاز همه آزارم م شتریکه ب یزیداشتم.هم خوشحال و هم ناراحت بودم . چ یبیعج حال

 ام ! ختهیخانواده خوشبخت رابه هم ر نیکردم با حضورم آرامش ا

اش افتاد...با دو  ییهم شده بود .نگاهم به انگشتر اهدا ادتریبود وز ادیز یهم افتاده بودم !فاصله ام با عل یاز صرافت عل گرید

 دستم چرخاندمش... یانگش تو

 فرستادم . رونیو پر بغضم را ب دهیبر دهی.آه بر

 ورستگار ! ی....چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باش ایخدا-

گونه  یبسته ام رو یپلک ها ریسمجم از ز یچشمانم را بستم و اجازه دادم اشکا دیرس یبه گوش م ییرایپذ اهوازیه یصدا-

 ام بچکند !

 ! کنهیم هیدختر بابا چراناراحته ؟!چرا گر-

 تر شد . دیام شد هیآنکه چشمانم را باز کنم گر یبود .ب زیمهربان کاوه عز یصدا

 لمس کامال حاللمان بود. نیاول نیدو دستش قاب گرفت.ا بنیخم شد و صورتم را ب کاوه

 وهمه کس ! زیپر بود از همه چ دلم
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از خدا که  تیکه چرا تنهام گذاشته وشکا کردمیگله م زیگرفته بودم به عز نیپدر مادرم را به باد نفر یلب درکمال نامروت ریز

بود  یکاف یبدبخت کردن خانواده ا  یکه هرکدام برا ییها یختها را باهم داشته باشم؟بدب یهمه بدبخت دیچرا من ...چرا من با

. 

کاوه چنگ  یوبه بازو کردمیتقال م دنینفس کش ینفسم بندآمده بودوبا سکسکه برا هیبه خودم آمدم که از شدت گر یموقع

 گرفتیرمقم شکل م یب یسرپنجه ها ریسفت و محکمش ز یانداختم .بازو یم

 .. دیکش ادیفر شانی...کاوه پریقدم کی!درست در  دمیدیشده بود ومرگ را با چشمانم م حدممکن گشاد نیچشمانم تا آخر-

 حالش بد شده ... میکمک !مر ایب ی،عل یگل یباباچت شده ؟گل میمر-

اضطراب در آن بود  یرگه ها یاندک کهیآرامش در حال یبا صدا یبود که اطرافم را فرا گرفته بودند .عل هیوبق یگلرخ وعل یصدا

 گفت :

 بمال شونه هاشو ! نستایهمون طور وا د،کاوهیداره !بهش آب ند یعصب یحمله  -

آزاردهنده  یشداما سرم...سر پر از فکرها یرا ماساژ دادکم کم حالم بهترم میدست برد وشال دور گردنم را باز کرد وگلو گلرخ

 ... کردیام درد م

 با دست گلرخ را کنار زد... یعل

 .حالش خوبه !یکنیم هی...!بسه چقدرگریبرو کنار گل-

 جان زدم زمزمه کردم : یب یکشدار برقرار شد .لبخند یسکوت

 باعث ...با...عث دردسر شدم !مزا...مزاحمم ...-

 نوازش... نیاول نی...ادیپشتم لرز رهیاش چسباند وکمرم را نوازش کرد .ت یبا محبت سرم را به شکم عضالن کاوه

 ! زمینکن عز هی!گر ی...رحمت یتو مراحم-

 دمید یرا در نگاهشان م یبه جمع نگاه کردم .به وضوح ترحم ودلسوز یاشک یبغلش کج کردم واز پشت چشم ها یرا تو سرم

. 

 عمه خانم رفت ...-

 : دیساسان بود که سکوت را شکست !متعجب جلو آمد وپرس یصدا-

 افتاده ؟ ی!چه اتفاقد؟یخانوم خوب میشده ؟مر یچ-

لوس و بچه ننه  خواهمی...می...چه پناهیخوب یکاوه فرو کردم .اوووم...چه بو رهنیچشمانم را بستم وسرم را محکم تردر پ-

 مرد پناه ببرم... نیبترسم و بعد به ا زیباشم و از همه چ

 که زمزمه کرد  دمیشن یکاوه را م یصدا-

 ... دیکنیناراحتش م دیتو ...دار دیبچه ها بر-

آب در دستش  وانیکه همه به جز کاوه ترکم کردند .با خجالت سرم را بلند کردم .کاوه با اندوه لبخند زد ول دینکش قهیبه دق-

 را به دستم داد .

 بخور گلم !-

 . دمیرا الجرعه سر کش وانیل دیشد یبا حس تشنگ-

 که بهت زدم ببخشم ! یبزرگ یتونم خودم رو بابت ضربه  ینم-

 گفتم : یشرمندگ با

 انداختم ... یمنم که شمارو از کارو زندگ نیبه زمان دارم ،ا ازی!فقط ن میمن راض دیکن ی!ناراحتم م نویا دیآقا کاوه ....!نگ-

 ! میکه بود در هر حال ما محرم بود یبه هر مناسبت دمیکش یخجالت نم گریکرد و،دستم را محکم فشرد،د ینیریش اخم

 ؟!بگو بابا کاوه ! هیآقا کاوه چ یشمن ب یتو قراره دختر خونده -

 را زدودم میو با دست اشکها دمیخند

 کم راه برم ! هیبلند شم !دوس دارم  یکمکم کن شهیم-

 گفت و اضافه کرد: یبالند چشم
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 کوچولو خب ؟! یکاروبا من نکن نیا گریکه د یبله اما به شرط-

 تکان دادم . یرابه آرام نمیسنگ یخم کردم و با کمکش پاها سر

به  ینگاه میرا گرفته بود ن میبازوها ریتا توانستم راحت قدم بر دارم ،همانطور که با دو دست قدرتمندش ز دیطول کش یقیدقا

 چهره متفکرش انداختم و گفتم :

 خارج کردم... یاز روال عاد تونویمن زندگ-

 !ستمیومجبورم کرد با ستادیا

 نداشت... یروال چوقتین ه ی...زندگیمن یازت !تو خود زندگ دمیشن نویا باشه یبار نیآخر یعل یبه وال میمر-

 کند . میبه جلو برداشتم تا مجبورشود همراه یقدم

 کنم !به خود جرات دادم وگفتم : یریجلوگ میدوباره اشک ها زشیانداختم تا از ر ریرا ز سرم

 بابا کاوه ! دمیپدر خوب رو نچش هیوقت طعم  چیمن ه-

 بگو ! گهیبار د هیجانم  یا-

 : گفتم

 ! یخوش کرد تتیبه حما یکاوه ....دلم رو بد جور بابا

موجود  نیقلب ا یبار من بودم و تپش ها نیدوم یوپر قدرتش از پشت مرا در بر گرفت...برا یدستان عضالن هیاز ثان یکسر در

 بهت وخجالتم زمزمه کرد : انیمهربان... در م

 دختر خوبه من باش باشه ؟ شهیوقت!هم هی یترکم نکن بندمیزود دل م یلیخمن  ممی،مر یشد میزندگ دیتو ام-

 : دمیلب گز شییبایبه ز رهیخ

 خوره من بزرگتر باشم تا شما...  یم شتریب یجوون یعجب بابا-

 . دیرا با دو انگشت کش مینیب

 ! دمیتم بهت م هیهد رونیب مینهار وبا هم بر رمیساسان و بگ نیکه برم ماش یناقابل واست دارم ،اگه موافق باش هیهد هی-

 گرفته بودم به خودم اشاره کردم : شیحفظ تعادل به بازو یکه دستم را برا یحال در

 عوضشون بکنم ! دی!با ستیلباسام مناسب ن-

 تکان داد . دنیفهم یبه نشانه  یسر

 دهیپوش یشلوار کتان تنگ مشک هیو یمشک یا شالب یشمیبه رنگ  یکوتاه ی... مانتومیبه خودم انداختم و به لبسها ینگاه

بلند ساسان نشستم .کاوه از ساسان و گلرخ که دم در  یشاس نیماش یجلو یصندل یبودم به کمک گلرخ به زحمت وبا درد رو

 یآب نیانداخت...نگاهش کردم...شلوار ج یصندل یرا گشود و خودش را رو نیاشکرد و با خنده در م یبودند خداحافظ ستادهیا

را تا آرنج تا زده بود...خجالت  شیخوا نیرا باز گذاشته بود و آست شییکه دکمه باال دیو بلوز مردانه تنگ سف یآسمان

 و او... شی...من دختر بودم برامیکاوه بود...من مر دم؟؟اوی...چرا...چرا خجالت کشدمیکش

 کاوه؟ یستی؟؟چیستیک

 بده تو را پدر ندانم حق

 ...یبود دهیدرا ن قیکه اکبرعت تو

 ؟یشناسی...نمقیعت اکبر

 که نطفه ام ازو شکل گرفت یام...همان یاصل پدر

 ...دیام ازو به ارث رس یوبدبخت

 پشتم یبه من زخم فلز کمربند بود رو شیادگاری که

 نشانت بدهم... توانستمیم کاش

 خاطرخواهات منو کالفه کنند؟ یخوایزده...م یپیبه به...دختر بابا چه ت-

 و لبخند زدم... دمیکش یقیعم نفس

 خانو گل؟ میبر-
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 احساس... کیمبهم  یآمد...صدا یو رو شد...صدا م ریشد...رو شد...ز ریکردم...دلم ز نگاهش

 گل... یبابا میبزن بر-

 یرو برپشت از یبا کوله ا یمینامرتب و قد یافتاد که با لباس یچراغ قرمز نگاهم به دخترجوان نیو راه افتاد...پشت اول دیخند

 ...نگاهم کرد...باحسرت...شدیرد م مانیخط عابر جلو

 میکنم و بگو شیبپرم صدا رونیب نی...دلم خواست از ماششیچندماه پ میمر ادیخودم افتادم... ادی

 دختر نگران نباش یآ

 هم مثل تو بودم من

 شیو بعد وارد زندگ ینیبب یمدل شرق کی...یداروخانه شو یبخورد راه چیبرف پ یتو تیروزهاست که پا نیباش هم منتظر

از تو  یوچند سال 02مرد جوان که از قضا  کیزن  یو بعد بشو رونیب ییایو له شده ب نیماش ریز یتنه برو می...تا نیشو

 و پشت چراغ قرمز... ینیبنش نیماش یبزرگراست و بعد کنارش تو

 ببرمت؟ د؟منیخر یبرا ینظر ندار ریرو ز ییخودت جا-

 ...دمیخند

 رو؟ ییجا یشما مگه بلد-

 ...کنهیم ادهیمنو پ یگلرخ خانوم دوست شما کل نیا رانیا امی...هروقت که میدار اریاخت-

 ...دمیحرفش خند به

 ...نیایدر ب میامروز نوبت منه که از شرمندگ نکهیخب مثل ا-

 ...امیدر ب تیاز شرمندگ تونمیمن تا ابد هم نم-

 نگاه کردم... مرخشیبود؟به ن یچه حرف نیانداختم...ا ریبه ز سر

 نداشتم بابا... یمن منظور بد-

فرمان را محکم  گریو با دست د دیکشیداده بودو کف دستش رابه پشت سرش م هیکرد...آرنج دستش را به پنجره تک نگاهم

 بود... دهیچسب

 و اما شاده... کنهی...بغض مرهیگیو نم رهیگی...مشهیم یجور هیبابا...دلم...دلم  یگیم یوقت-

با  اینکردم...راننده داشتم... یرانندگ گهیو دخترم تو تصادف کشته شدن د لویکه ن ی...من از اون روزهی...هدمیمر یبود هیهد تو

 ...کردمیرفت و آمد م یمترو و قطار شهر

 یکم کیرل...مجبور شدم از پارک خارج کنه نشستم پشت  نشویماش خواستیراننده که م هیبه درخواست  یاتفاق یلیخ اونروز

 برم جلوتر...رفتم تو فکر سرعت گرفتمو...

 ...دیچیسرم پ یخرده بود تو میکه به پا یضربه ا یصدا

و  دهی...برختیر یپوستم...پوست ب ی...و نگاهم رد شد و نشست رومتمیگرانق نتیلی...به اسپمیسر دادم...به پاها ریرا به ز نگاهم

 زیگر یدوره و زمانه پا نیا یتو دیبا یکه بدان یا دهی...ندویستی...دختر نی...پا ندارایخورده...چشمانم پر آب شد...خدا هیبخ

را  می... پاای... کافرم.. نه... خداایافتند دنبالت... خدا یکه الت و لوت ها م یوقت ی..که بدوبودندختر  یبرا یداشته باش

 ... کفراست؟خواهمیم

 ...میش ادهیپ دی... بادهیپر مرکز خر هانجایخب ا-

 به سمت صورت بشاشش برگشتم متعجب

 پا ؟! نیمن... باا -

 :د یخند

 برات آوردم گلم ! لچرتوینترس دخترم !و-

 کردم : ینیریش اخم

 چرخ دار ؟! یصندل یرو نمیبش -

 باال انداخت ! شانه
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 ؟! هیمگه چ-

رااز پشت  لچرمینقاط شهرنگه داشت... و نیاز بهتر یکیدر  یدیرا باال انداختم ،کنار مرکز خر میاز خودش شانه ها دیتقل به

رفتم .خنده  دیخر یخوش چهره وجوانم برا یهمراه پدر خوانده  هینگاه پر ترحم وگاه پر حسرت بق ریخارج کردومن ز نیماش

 ؟؟یسته ای... خدای... چه سرنوشتردیگیام م

 رنگ شال،مانتو،کفش،شلواروبلوز .... نیچند دیخر یم گرفتیشمش را مکه چ یزیاز هر چ کاوه

 کردیافتاده بود بگذارد وخاضعانه همه را حمل م یصندل یمن که رو تیخاص یب یپاها یهم رو یروسر کیحاظر نشد  یحت

 ؟یا؟؟هستی...خداکردی... نابودم مشکستی...نگاه مردم کمرم را مدیخندی... شاد بود... مدادیمرا هم هل م یوصندل

 نگه داشت . یشاپ یشدم که مقابل کاف یمتعجب مردم له م رنگاهیبودم وداشتم ز الیفکرو خ محو

 !د؟یدار لیپک م سیمادموزل آ-

 ...دمیخند

 ممنون !بد جور هوس کرده بودم !-

 ابانیخ یآب وتو یجورا بعضا کنار  شیخال وانیپک نخورده بودم وفقط ل سیکه زده بودم عقم گرفت من هرگز آ یحرف از

 بودم. دهید

 که هم سن وسال خودش بودسالم کرد . یهل داد و روبه مرد  شخوانیپ یام را جلو یصندل

 پک آناناس و... سیآ هیآقالطفا -

 وبعد رو به من کرد وباهمان لهن مهربان گفت :-

 ؟ یخور یم یتو چ ییبابا-

 بودم واطرافش پر از شکالت بود گفتم: دهید ابانیکه کنار خ یپک سیآ یا شهیظروف ش یآور ادیدر نگ با  یب

 ... یشکالت-

 باز لبخند زدوباز با آرامش گفت : کاوه

 ! یشکالت هیو یآناناس هی-

 : دیبه کاوه انداخت وباز نگاه به کاوه وبعد به من!آخر هم کنجکاو پرس یبه من وبعد نگاه ینگاه فروشنده

 خانمتون هستند ؟!-

..چه مرگم شده بود؟چه یام دردناک شد... چه تماس دلچسب یزدوشانه ام رافشرد... دردم گرفت... تا رگ و پ کاوه لبخند-

 مرگم... 

 دخترمه  رینه خ-

 تعجبش را ابراز کرد ! یبلند یبا صدا مرد

 ! دیکردم پدرو دختر باش یفکر نم گهیتون با خانم مشخصه اما د یسن ی!البته فاصله  دییفرما یم یجد-

 شد ... یتر م قیکردند.لبخندش هر لحظه عم یقند تو دل کاوه آب م انگار

 داد گفت : یپک ها را به دست کاوه م سیکه آ یحال در

 قاپشونو ندزدن . دی،مراقب باش دیدار یپیخوش ت یبابا-

 و من هم نتوانستم خنده ام را کنترل کنم ! دیبلند خند یبا صدا کاوه

 گفت : طنتیکه به خودش زل زده بود اشاره کرد وبا ش یبا چشم وابرو به دختر جوان خوردیا مپکش ر سیکاوه همانطور که آ-

 نرفته ؟! ادتیپک فروش که  سیحرف آ-

به  ی...خنده کنان قرستینگریبه کاوه م کیآراسته و ش یافتاد که با ظاهر ینگاهش را دنبال کردم و چشمم به دختر جوان رد

 سر و گردنم دادم...

 ...فتهیشچه خود -

به جلز و ولز  شیو تنم از گرما دیچیخوبش پ یبناگوشم فرود آمد...بو یرو یبود که جسم گداته ا دهینرس انیحرفم به پا هنوز

 افتاد...
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 دختر... ی...تو چه با نمکدیهوا خند یرا عقب برد و ب سرش

پوستم صورتم قرمز نشده و پوستش کنار نرفته... داغ  نمیبدهد بب نهیبه من آ یکی... خواهمیم نهی... آنهی... آسوختیم بناگوشم

 نبود... چشمانم را بستم شیهوا بود...هرجا که بود سرجا یبدنم معلق بود ...تو ی... انگار تودیلرزیبود...بخدا داغ بود... دلم م

 ؟یدی...بوسکاوه

 دیبا یتر است...نگفت یهم قو نیلیس یپنبوسه ات از  ی... نگفترمیمیم ی... نگفتیدیچالق را بوس یمن زشت بدبخت گدا تو

 تست شوم...

 ...کنمی... سنکوپ م شومیم ریرا ندارم... سراز ششی... گنجامن

خورده باشم...که به گمانم خورده بودم...از سرنوشت...از روزگار...  یلیصورتم گذاشته...انگار که س یرا رو دستم

 ؟ینیبی؟می...هستایخدا

 راه فرار...آب... بخدا سوختم ... یچرخاندم برا چشم

ام را به سمت  یباشد،گداخته و گرما زده صندل یعروسک فروش دیرسیافتاد... به نظر م یصورت نیتریبا و یبه مغازه ا چشمم

 بوسه اش بود... شیو فکرم پ کردمیکردم .نگاه م تیهدا نشیتریو

دستان الغرش  انهیرا م یعروسک خرس کوچک کهیدر حال همراه پدر ومادرش از مغازه خارج شد یلحظه دختر بچه ا همان

 داشتن عروسک به دلم مانده بود ... یبرا یکه از بچگ یخودم افتادم و حسرت ادیفشرد ، یم

،تا زودتر از  دیمال یکرد و به لب و چشمش م یرا رژلب و خط چشم م میگرفت یامداد م ی تهیکه از کم یچندرغاز پول مادرم

 . دیدرآ یوگیب

 شهیهم یبرا ینبود آخرسر هم مرد خوش چهره و متمول نی... اما جز ایانصاف یب یخصومت بدهند...بو یبو میحرف ها دیشا

 اش را هم از من گرفت ... مهیحضور نصفه ون یحت

ه ک یدوخته بود تنگ شده ... با چشمان میبرا تشیچ رهنیپ یعروسک دست ساز مادر بزرگ که با اضافه  یچه قدر دلم برا آخ

 یمن ب یمثل پا ییانگشت ...و پا یب ییقرمز !ودست وپا یکاموا فیصاف با چند رد یبود و دهان اهیکوچک س یدکمه 0

 ...تیخاص

 ...خردی...حتما هم مخردیم لچریو تیکاوه پولدار است...پا که نه...برا ؟بخدایی...کجا نیشه عروسکم

 ... دیشانه ام را فشرد ومرا به حال باز گردان یدست

 ؟! خوادیعروسک م یعنی کنهینگاه م ینجوریا یعرسک فروش یدختربابابه مغازه  یوقت-

 ...خواستمیم یفرانسو کینبودم ...عقده بود...عروسک ش لیم یب

ودر مقابل چشمان حسرت زده ام به درون  دیکش رونیانگشتانم ب انیپکم را از م سیرا بلند کردم ونگاهش کردم !ظرف آ سرم

 ! میخت وبا هم وارد مغازه شدسطل زباله اندا

 نهایزبر و چاق را با حسرت ا چارهیب نیکه شه ییخواب داشتمشان...عروسکها یتو شهیکه هم یی...عروسک هامیدیخر عروسک

 ...کردمیبغل م

است  بی...عجرفتمیبارم بود که به رستوران م نی،اول میشد یرستوران سنت ینهار راه یوبرا میبرگرداند نیهارا به ماش دیخر

 نه...

که نشان از سر حال بودنش  یزیبود وبا خ شیتخت نشسته بودم و کاوه مشغول در آوردن کفش ها یچرخ دارم پا یصندل با

 ای...خداکیش یو آب یسورمه ا مپلنتیو ا میخودم زل زدم ،به پاها تیبه او وبعد به وضع یتخت نشست !با ناراحت یرو دادیم

 ...پس بده...میپا

 بود . شیخشک کردن دستها یپ حواسش

بغلم  ریودو دستش را ز دیپر نییزد واز تخت پا یکردم بلند شوم !متوجه شد جست یرا به تخت گرفتم وسع دستم

بدنم را هم به  یاعضا نیتر کیو رمانت نیرا به پراحساس تر شیکم بود...تماس دستها شیبکش مرا...تماس لبها ایانداخت...خدا

 ... ستی...حس کالفه کننده ازندیم هوقف یو دلم ب نمی...غمگای...خدا؟؟یآن اضافه کرد

 و آسمان خدا معلق بودم گفتم : نیزم نیهنوز ب کهیدرحال یخودم جرئت دادم و فور به
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 برم باال . دینکن بابا!خودم با-

 گفت : یگوشم به آرام ریز

 بابا گفتنت دختر بابا! یفدا -

 هیتک یشانه ام را به پشت یتخت کنار خودش نشاند وبا فشار یسبک مرا رو یثل پرمخالفتم بدهد م یبرا یآنکه مجال یب بعد

...صورتم از خجالت سوخته بود...پوستش رفته بود و ستیمعمول یزمانها یبرا نیداد... صورتم از خجالت گل انداخته بود ...نه ا

 : دیپاش میوبه ر ی...لبخندکردیتا عصر آپسه م

 دختر بابا؟! خورهیم یچ-

 "! یخودت خورد یهرچ"لب گفتم  ریباال انداختم وز شانه

 اش سفارش کاوه را گرفت ودور شد . یبا لباس سنت گارسون

 گفتند خوب نبود چه ؟ یم هیدادوآنطور که بق یبر دلم افتاده بود اگر کاوه آنطور که نشان م یبیگرفته بود...ترس عج دلم

 ...کردیم عقدم یهم داشتم !کاش عل یمگر راه چاره ا یول

 ؟؟یعل

 تو بروم؟ یپژو یچرخ ها ریخدا نخواست ز چرا

 ؟یو سرد یکه اوج غرور ینخواست تو کنارم باش چرا

 آب بگردم؟ یتماس ها لنگان لنگان پ نیآتش گرفته از ا یدامنم که حاال با دامن یرا انداخت تو نیآتش کاوه

 ؟یعل

 دامنش آتش گرفته؟ یدختر

 ؟یدار یداروخانه ات پماد سوختگ یتو

 خودش قرار داده !اما کاوه ! یبرا ییها دینبا دیاست وبا دیمق دانستمیحد که م نیشناختم !الاقل تا ا یرا م ی،عل

 خواستی...او م میداشت یسال تفاوت سن03آزاد بود ، دادیکرده بود و آنطور که نشان م یرا در اروپا زندگ شترعمرشیب نصف

 ؟ی....هست ای!خدا رمیدختر مرده اش را بگ یمن جا

 ام قرار دادم وفشردم . قهیدو دستم را دو طرف شق یفشار سردرگم از

 سرم برداشت . یدودستش مچ دستانم را گرفت وازرو با

 . دادیاشک م بیبود وسوزش چشمانم نشان از ورود عن قر ریسرم ز همچنان

 ! ی!چرا بغض کرد زمیشده عز ی!چممیمر-

...دلم یو شکالت نیری!ش ستمیچشمان خوشرنگش نگر ین یتار شده در ن یخودم جرات دادم وسرم را بلند کردم وبا چشمان به

به  یحرف چیه یب قهیگنگ در بر گرفته بود .چند دق ی)!(...سلول به سلول چشمانش را غمکردمیم ی...هوس چازدیرا نم

 ازنگاهش بخوانم ! ار قتیداشتم که حق ازیزل زدم .ن شیچشمان قهوه ا

 انیماند !در م یوم شودیپناه م میواو همانطور که خود گفته برا ستیدرکار ن یداشتم مطمئن شوم که سوءاستفاده ا ازین

 شد . دایدر چشمانش پ یزالل اشک یکه قطره ا دمیکرد ومن د یفکرم را خواند ،تبسم یناباور

 زدودن اشک لمس کرد وزمزمه کرد : یگونه ام را به هوا یانگشت شصت به آرام با

 خورم ! یزارم !قسم م یکنم !هواتو دارم !تنهات نم یم تتیحما یکنم !به خدا تا هر وقت که خودت بخوا یبه خدا ترکت نم-

 ... دمینال

 ترسم کاوه ! یم-

 بابا کاوه...! داید وجدنژاد بود ،کاوه خان بود ،آقاکاوه بو نیآر شهیکردم هم یبار بودکاوه صداش م نیاول"کاوه... "-

 شال گوشم را پوشاند و لبخند زد . دنیپشت گوش زد و با جلو کش یبود به آرام ختهیر رونیرا که از شالم ب میاز مو ها یا طره

 ! شهیموند تا هم ی،تو دختر من خواه میکنم مر ینم مونتیپش-

 آقا سفارشتون ... ندیبفرما-

 گفت : ییبایفوق العاده ز ی،کاوه با لهجه  دندیتخت چ یها چلو کباب ومخلفاتش را رو گارسون
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 ! ویموس یمرس-

 گفت : یگوش کاوه آوردوباشرمندگ کیسرش را نزد گارسون

...مامورا  دنیم ریگ نجای،حراست ا دیکم مراعات کن هیاما خواهشاً در رابطه با خانم  نیشما حتما تازه از فرنگ برگشت دونمیم-

 هم هستن االن و...

 زد وگفت : یکاوه لبخند-

 دی!مطمئن باش ستین یخانوم ؟!دخترمه آقا !مشکل-

 من دخترشم...  گفتیم ینانیتعجب نگاهش کردم...با چه اطم با

 به من انداخت...؟  یباز نگاه مهین یبا دهان گارسون

 !با اجازه ! ادیخوب بهتون نم ی!ول دی؟!اوه بله ...متاًسفم آقا جسارت منو ببخش یجد-

 از هم گشود . یرا به حالت با مزه ا شیبا لبخند شانه باال انداخت ودستها هکاو

 وگفت : دیها که دور شدند خند گارسون

 ... یبفهم یشیکه دختر دارم !دخترمه !پدر که نم یداره به همه بگ یخوب یچه حس-

 ...شومیکاوه پدر نم بله

  یشو یتو هم دختر نم اما

 شیاز نوع تنها آنهم

 کسش ینوع ب از

 سربارش... ایبودن  یاحساس دختر کس انینوع سردرگم م از

 شه ؟! یکنن وباورشون نم یتعجب م میماپدر ودخترباش نکهیاما همه از ا-

 گفت : یجد

 !هوم ؟! میکه من وتو باور کن نهیمهم ا-

 من هم هنوز باور نکرده ام... ییگویم چه

وخواست که زودتر به سمت خانه حرکت  دیداد ،فهم یام آزارم م یزخم یمشغول خوردن شدم .پا ییاشتها یسکوت با ب در

 . میکن

 به چهره ام انداخت ... ینگاه مین میافتاده بود ریاتوبان همت گ کیتراف یتو یراه وقت انیدر م-

 دنبال کارهاست... یعل شهیم سیبهت بد بگذره...برات برنامه ها دارم...کارا داره تند و تند راست و ر ذارمینم-

 برگرداندم شهیرا به سمت ش سرم

 را یمن خدا که خواستم فراموش کنم مرد مو مشک المیخوش خ چه

 شده ام زیچرا ه ایخدا

 پر توقع چرا

 ؟یهست ایخدا

 ...یکردیم ریمو گ یدشت مشک کیو  ییخرمن خرما کی نیتوهم مثل من ب اینعوذباهلل...خدا یاگر توهم دختر بود ایخدا

 ؟یا نشسته ا...چه را به تماشایخدا

 کند یرفتنم چه کارها که نم یبرا یعل نیبب

 بمانم؟چرا؟ خواهدیدلش م کردمیمن چرا گمان م ایخدا

 "هیخوبه...عال"رو به راهکردم یجمله مسخره دروغ کی ضهینبودن عر یخال یبرا فقط

 

 

*** 
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 یبرا لچریآن چهار ماه...بهتر شده بودم...و یرو گریماه د کیآمدم .بعد  نییاز پله پا شهیبغلم چابکتر از هم ریز یعصا با

 چرخاندم... منیپله نگاهم را سر تا سر نش چیپ نیبود و عصا مخصوص خانه...از آخر یطوالن یرهایمس

 یرفت گاه سر تکان م یدر هم م شیخواند وگاه اخم ها یم یرا ولع خاص ینشسته بود وکتاب فوق قطور ونیزیتلو یجلو یعل

را زمزمه  یآرام فیلب تصن ریکرد و ز یم یبر دوشش خطاط ینشسته بودوبا عبا یکوتاه یسنت زیداد آقا جون پشت م

 ...کردیم

 کرد  یم جادیدر وجودم ا یکاغذ حس قشنگ یشدن قلم رو دهیکش ی،صدا

 نوشته بود : قیو درشت نستعل زیاز خط ر یقیدستش نگاه کردم ،با تلف ریپله ها به کاغذ ز یهمان باال از

 "هجران پسندد یکیوصل و  کیدرمان پسندد  یکیدرد و  یکی"

 شد... ی...باورم نمکردی...نگاهم مکردیانداختم...نگاهم م یبه عل ی...نگاهمیبود یگرفت...فردا راه دلم

 ؟یکنی...نگاهم میعل

 نه؟ یکنیکه نگاه م یحجاب مطمئن از

 آخر است شب

 کن رنگاهمیس

 در دلم یریمیتو م یبروم عل یوقت

 یانجام داده ا ییرفتن را به تنها یکه تمام کارها یهمان تو

 یداده ا هیرا به بق غهیص نیا شنهادیکه پ یهمان تو

 ؟یبه نوشته پدرت انداخته ا نگاه

 درمان پسندد یکیدرد و  یکی

 درد پسندم؟ من

 من دلسوخته ست؟ ریمن درد پسندم که تا بوده و بوده هرچه درد است دامنگ یعل

 .به حالت. خوش

 دهیات است که هنوز نرس یواردات ییگمانم غمت فقط جعبه داروها به

 بروم... یگذاریکه م یهجران پسند چه

 هجران پسند... چه

 ،شام آخر ! دیرس یشام به مشام م یبو

 آمد . رونیکرد ب یم ییخود نما شیزرد گاز زده رو یها یبند آشپزخانه سبز که گالب شیو پ یآب یبا دستکش ها کاوه

 ! میشام بخور ایبابا...ب یجان اومد میاٍ مر-

گرفتش چندان هم  دهینگاهم را...پس فراموش کردنش...ناد دمیبار بردم...من زودتر دزد نیگرفته شد...بردم...اول یاز عل نگاهم

 سخت نبود...

 کنارش نشستم... نیزم یرو یلبخند زد و خواست که کنارش بروم...به سخت دنمیبا د آقاجون

...گر دیام را بوس یشانی...پدیرس یبه نظر م دهیرنگ پر یکم دشیسف یشمیابر یها شیاش از پس انبوه ر ینوران چهره

 نگرفتم...تنم مور مور نشد...حالم دگرگون نشد...

 ...دمیفهم

 دمیفهم کاوه

 نستیپدرانه ا بوسه

 دلم خواست پدرم باشد دیکه بوس مرا

 تب و لرز نکردم یدیکه بوس مرا

 چیکه ه من

 ...دندیمن در ترد یبدنم هم در پدر بودنت برا یتک سلول ها تک
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 ...نیسرخورد... آرام و مت یگرم اشک

 ...شتونیپ موندمی....کاش چاره داشتم و مدیرو در حقم تموم کرد یآقاجون...پدر شهیدلم براتون تنگ م-

 ...دانمی...از چه نمدیکش آه

 کاوه رو داشته باش...دل نازکه... ی!هوا یوبر گرد یخوب بش دوارمی!برو ام تیبرو بابا...برو دنبال زندگ-

 چنگ انداخت و... میبه گلو یبغض لعنت بازهمان

که بر  یکه در قبال آدم هیمثل کاوه خان...!ک یکردن پسر تیهزار دفعه دستتون رو ببوسم واسه ترب یروز دیآقا جون من با-

!من تا ابد  هیمن باعث دلگرم یکنه!؟وجود کاوه خان برا تیاحساس مسول نقدریمحبت کنه ! ا نقدریحسب اتفاق بهش زده ا

 مونم ! یم شیشرمنه جونمرد

 کرده بود... یزی...چه سکوت غم انگدیپاش میبه رو یرا بلند کرد و لبخند سرش

 نیزم یرووبه زحمت وبا کمک عصا از جا بر خاست وبه سمت آشپزخانه رفت .همانطور که  دیسرم کش یبه رو یدست عاقبت

 چرخانم ،... ینشسته بودم نگاهم را به سمت عل

 رهیدر فرش خ یبه نقطه نامعلوم ریگذاشته بود وانگشتان دستش را در هم قالب کرده بود وسر به ز شیزانو یرا رو آرنجش

 ...دمشیدینم گری...شب آخر بود...دیسرش رسانم .چه جرئت یشده بود ،خودم را باال

 واسه شام ؟! دیاری ینم فیتشر-

 بود گفت : نییکه سرش پا همانطور

 ؟! میتو شهر بزن یگشت هیبعد شام  دیحوصله دار-

 مسخ

 خشک

 ناباور

 مانیا یب

 کردم... نگاهش

 را باال آورد ونگاهم کرد . سرش

 مونه و.. ینم یباق یو وقت دیر یهست که دوس دارم بهتون بگم شما فردا صبح زود م یحرف ها هیراستش -

 را بستم وباز کردم . چشمانم

 شام ! دییشم !فعالًبفرما یبله ...خوشحالم م-

 ؟یطاقت آورد ی...با چه جرئتمیمر یچه جرئت با

 ؟یشده که تاب آورده ا یخاکستر تیبرا یمشک مرد

 خفه نشده تیو صدا دهیدستانت نلرز که

 ستیرفته که او عل ادتینه  ای

 ...یعل

 گفت : یبرنداشته بودم که با لهن خاص یهنوز قدم-

 ... دیشا دیریاز پدرتون اجازه بگ-

 خاص بودنش گشتم... دنبال

 ...نهتمسخر

 ...نهحسرت

 ...نهغم

 گفتم : متعجب

 پدرم ....؟-

 گفت : یهمانطور که پشتم به او بود به آرام-
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 برادرم ...کاوه!-

 

خودمان گذاشته ،خودش را مسخره  نیکه ب یکاوه سوخت .حس کردم با نسبت یلبم نشست !دلم برا یرو یپوزخند ناخواسته

 عام وخاص کرده !

 را باور ندارد تیکس جز خودت پدر چیانگار ه نی...ببیچه کرد کاوه

 مانده ام...مادرم... یبدن پر یماه را تو8و  قمیمن از نطفه اکبر عت یاست توهم باور کن بهتر

 حرص گفتم : با

 !بله ...حتما -

 کرد . ینم غیدر حقم در یمحبت چیسفره شام کاوه از ه یرو

 ! یریبخور بابا جون بگ شتری؟دخترم ب یخور ی!گلم ساالد نم زمیبرنج بکش عز-

 یکرد.اما عل یکردم ،آقاجون با لبخند به من وکاوه نگاه م ینگاه م یبه آقاجون وعل یچشم ریداشتم وز ریخجالت سر به ز از

چرخاند ،کاوه که به نظر  یچنگالش م یرا مدام رو ییبا ظرف ساالدش بود وبرگه کاهو یبه ابرو انداخته بود وسرگرم باز ینیچ

 شادتر بود گفت : شهیاز هم

 ؟! یخور ینم یزیچ یزیداداش ،چرا چ یعل-

 نشست وگفت : یبر لب عل یمهربانانه ا لبخند

 اضافه کرد : یخوشمزه بود .بعد به شوخ یلیخ یشبم کمه !ول یکه غذا یدونیدستت درد نکنه !م-

 وقت شوهر کردنته ! گهید-

 اضافه کرد . یوبعد با آه کشدار دیخند آقاجون

 چهل ساله مجرد داشته باشه ! هیپسر پنجاه ساله و هی دیدید وی!آخه ک نمیشما رو نب یو دوماد رمیفکر کنم بم -

  ستیوکاوه با چشمان گشاد شده به پدرش نگر دیپر یعل یبه گلو غذا

 گفت : یکه به خودش مسلط شد با دلخور یبه محض یمو مشک مرد

 سالمه !نه چهل سال کاوه هم ده سال از من بزرگتره !33بابا من -

 سال33

 ؟؟یبهار گذرانده ا33تو  یعل

 "ادیاصال بهتون نم"میکه نگو کنمیچقدر خودم را کنترل م یاگر بدان یعل

!صد دفعه بهت گفتم پسر عاشق شدن  یریکه سراغ زن گرفتن نم یدار نهیتو س یچه سر ستیحرف نزن ،معلوم ن گهیتو د-

 به گوشت نرف که نرفت ! مانهیاز ا یمی!ازدواج ن ستیزن گناه ن هی!دوست داشتن  ستیگناه ن

 ؟یدار نهیدر س یسر چه

 ؟یخاکستر یمدل شرق یسر چه

 ؟یدانیشدن را گناه م عاشق

 ؟یدانیداشتن را گناه م دوست

 نه؟؟ دهیمتر نرس0که فاصله ات تا من هرگز به کمتر از  یدانی...البد مرا هم نجس مهه

 پسر  نیخواست بلند شود که آقاجون با تحکم گفت :بش یدیبا ببخش یعل

بکنم مشغول  یتوجه آنکه به نگاهش  یکرد ،ومن درسکوت ب ینگاهم م یگفت ونشست .کاوه با ناراحت یبالفاصله چشم یعل

 دسپخت پدرم بودم ،پدرم ...! یخوشمزه  گیخوردن ته د

 از آشپزخانه خارج شد. یبه کمک عل شیبحث نشان نداد وبعد از صرف غذا یبه ادامه  یلیتما گریآقاجون د خوشبختانه

 ،از فرصت استفاده کردم وگفتم : میمن وکاوه تنها ماند یوقت

 در مورد ازدواج دارند ؟! ینظر نیآقا همچن یه که علآقاجون راست یبابا کاوه،حرفها-

 شالم فرو کرد ...  ریصورتم را ز یجلو یلبخند زد وموها کاوه
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 عادت کرده بودم...؟؟ حرکاتش

 اش داغ شد... دهینکرده بودم...نه عادت نکرده بودم که پوست اطراف گوشم از مماس شدن انگشتان کش عادت

 شی...نذر امام علدیکش ادیدرد ز مانشیپاکه !مادرم سر زا یپسر به تمام معن هیکرد .. شهیکارش م ی!چ گهید هیآره !عل-

 ...یکرد...خادم عل

 کردو ادامه داد : یانگار که به فکر فرو رفته باشد مکث بعد

کر !ف شهیشب تا اذان صبح مشغول حفظ وتالوت قرآن م مهیاز ن شهیدرست نباشه اماهرشب واسه نماز شب بلند م دیشا-

 لیوسا یسر هیکه پشت وانت  دهیوانت د هیرو پشت فرمون  یعل یکه اتفاق گفتیاما ساسان م میفهمیکارشو نم کنهیم

از  یدختر هیداشته واسه  فهمهیم ارهی،ساسان ته توشو درم زایچ نیواز ا ونیزیواجاق گاز وتلو خچالیخونه بوده مثل  یضرور

 بره ! یجهاز م نییپا یمحله ها

 از دستم درون بشقاب رها شدند .. یبلند یوچنگال با صدا قاشق

 ...نمشیتا بب دمیرا به عقب برگرداندم...گردن کش سرم

 ام دهیتا به حال تو را ند یعل

 بودم و حاال... دهیند

 رودیات دارد کنار م یحجاب لعنت نیا یعل

 ...نمیبیم صانهیپر محبتت را حر نهیو من س یشویلخت م یدار

 ؟ینیتوا

 ؟ییتو دیگویکه م نیا

 گفت : دیبه دقت آن را جو نکهیبه دهان گذاشت وبعد ا یگریقاشق د کاوه

 ادیز ایدن نیکه نسبت به ا شهیباعث م ندازهیم رشیخ یاز کارها نکهیاونوعالوه بر ا کنهیترسه چون فکر م یاز ازدواج م-

 وابسته بشه !

 باال زد و گفت : یبا حرص شانه ا بعد

 شده به خدا !!!من که .... ونهید -

 گذاشت... ییظرفشو ی...بلند شد و بشقاب خودش و مرا تودیحرفش را همراه غذا بلع یادامه  کاوه

 ... یراست -

 با حوصله مشغول شستن ظرف ها بودلبخند زنان گفت : کهیدر حال کاوه

 جانم؟؟-

 نداره ! یرادی،از نظر شما ا رونیآقا گفته که بعد شام باهاش برم ب یعل-

 ...و سرانجام... یطوالن یرا برگردانده بود مکث کرد...سکوت شیرو نمیتوانستم صورتش را بب ینم

 ! یزود برگرد که واسه رفتن خسته نباش ی!برو ول یرادینه جانم!چه ا-

 دهیکش یرا در انگشتها ییبایزمرد ز حیکه تسب دمیرس یرفتم !کنار عل یرایبغلم به سمت پذ ریز یگفتم وبا عصا یآرام چشم

 لغزاند ! یاش م

 میایح یب

 چشم و رو یب

 دیچش سف زیقول عز به

 میکاش را بگو نیآنچه هستم بمانم بگذار ا هر

 من زمرد بودم... کاش

 شدمیم حیدانه تسب دانه

 ...شدمیانگشتان تو و ذکر م انیم دمیلغزیم

 گفتم : یآرام به
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 رم که آماده شم ! یمن م دیگفتن دار یبرا یاگه هنوزم حرف-

 قرار داد . زیم یورو دیدرون دستش را بوس حیوتسب ستادیبه سمتم جلب شد با عجله سرپا ا عینظرش سر-

 شدم... دهیبوس

 مرا؟ یدیبوس

 رندم من که هم از تو کام گرفته ام و هم از برادرت! چه

 شوم؟؟ یزمرد حیآرزو کرده ام تسب یدانستیبگو؟؟م راس

 ؟! ستین یه اگر براتون مشکلبله ...بله ...البت-

 که نه... یعنیدادم  سرتکان

و با  یحرف...در سکوت کالم یهدف ب ی...بمیزدیگشت م ابانهایساعت بود که تو خ کیچراغ برق نگه داشت... رینور ت ریز

 شد چشمانم را بستم... دهیکه کش ی...ترمز دستشدیکه از ضبط پخش م یآرام یسمفون

 بگو... یعل

 بگو... یعل

 زشت چالق مگر ترس دارد؟ یدخترک گدا کی...نیبب

 ...میمر-

 ...و در ادامه اش خانوم... مکث

دلم "جانم؟"ییهم فشار دادم...شده دلتان بخواد با تمام وجود در جواب مخاطب قرار گرفتن بگو یرا محکم رو چشمانم

 توانستم. یو نم خواستیم

 آقا... یعل شنومیم-

 

منو به هم  یشد ،تصادف شما معامالت ذهن دهیسمت وسو کش نیبه ا زیدونم چه طورهمه چ یخانم ...من نم میمر دینیبب-

 ... سیواز اون بدتر قرار برگشت کاه به پار ختیر

 ،حالم خراب بود...خراب...خونسرد ادامه داد : ستمیبود نگر ستادهیچراغ برق ا ینور کم سو ریز ابانیباز به او که کنار خ یدهان با

با  دیخانوم شما حاضر میخوام از شما بپرسم !مر ی...حاال منیباش یکه شما راض یبه شرط هیه صحبت کردم ،راضمن با کاو-

 ؟! دیمن ازدواج بکن

 ساکت

 ناباور

 ...مرده

 د؟یگو یچه م ایخدا

 ستم؟ی...خواب نریبگ شگونمین ایخدا

 ....یعل

راحت  الیبا خ تونهی،کاوه هم م دیاریکامل تون و به دست ب یکه سالمت یتا روز کنمیم یمن با جون ودل از شما پرستار-

مدت با توجه به متانتتون برام  نیا یکه تو یاز شمابرام افتخاره ،ثواب داره ،جدا ازاحساس ینگهدار دی!باور کن سیبرگرده پار

زدم اما نشد !از خودم مطمئن نبودم اما حاال هستم .....از  یم غهیحرف هارو قبل از ص نیا دیبا دونمی...م دونمیشده !م جادیا

 ...کنمیتقبل م زویکاوه برگرده من همه چ دیجون ودل هستم...بذار

 بدبخت... ببار

 میمر ریبم

 ؟یکنیدهن باز نم نیزم

 ؟یشو یشکافته نم آسمان

 ؟یهست ایخدا
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 نیماش نیمرا از ا یکی

 یحجم فرانسو نیاز

  یپژوفرانسو نیاز

 بکشد رونیکه شده تابوتم ب ییهن پاره آلبالوآ نیاز

 ...یعل

 ؟یپرستارم شو یخواهیم یعل

 پرتاب تو به بهشت شده ام... ی...من ...من بدبخت سکویعل

 میمر ریبم

 ...ریبم یبدبخت از

 "از شمابرام افتخاره ،ثواب داره  ینگهدار" "کنم  یم یمن با جون و دل از تون پرستار"شدند  یدر گوشم تکرار م شیحرفها

 یثبت عمل صالح در پرونده  یبرا یا لهی! ترحم!ترحم !ترحم !وس ارمیباال ب شیرارو شیساعت پ کیخواست شام  یم دلم

 آقا...

 ...سوختی...کف سرم مدندیلرزیم دستانم

 زدم : ادیتوانم فر با

 کیکه بر خالف ظاهر ش ییبا شما ازدواج کنم !شما ستمیضر نکنم حا ینه ...هرگز ....من اگه تموم عمرم هم تنها زندگ -

 !شمیورود به بهشتتون نم دی... من کلدیکن یفکر م یعصر پهلو یشکم گنده ها یمثل حاج کتونیوپ

 لرزان دو طرف سرم را گرفتم وگفتم : یبزند که با دستان یحرف خواست

 پدرم... شیپ دیمن وبرگردون ستیحالم خوب ن-

 و استارت زد... دیکش یقینگفت...نفس عم زیچ چیه

 چی...من هکردیدرخواست ازدواج م یهم بود عل یگریمن هرکس د یاگر به جا یعنیداشتم...چطور؟ یچه حال میبگو چطور

 داشتنش نگذشت... ریکه با حس نفس گ یکه نکردم...چه لحظات یاالتی...چه خخواستیآخرتش م یبودم و او همه...مرا برا

 بودمش... دهییبودمش...چقدر بو دهیدستم...چقدر بوس یتو روزهیدستم انداختم و انگشتر فبه  ینگاه

 م؟یدیرسیبرگرداندم...چرا نم شهیداشبورت ...سرم را به سمت ش یدرش آوردم و پرتش کردم رو ظیغ با

 خانوم من... میمر-

 ...دمیحرفش پر انیم یفور

 ...پدرم ناراحت شده حتما...نیخونه...فقط هم دیمنو برسون-

که متورم شده...سرعتش هم  دمیدیبود...رگ گردن بلندش را م ینگاهم کرد...و رو برگرداند...عصب یو لحظه ا دیکه چرخ دمید

 گفت... ینم زیچ چی...هزدیحرف نم یباال بود...ول

 برخاست...شماره کاوه بود لمیزنگ موبا یصدا

 ...ردیبازهم درآغوشم بگ خواهدیم تنگ شده...دلم شیکردم دلم برا حس

 سالم کاوه جان...-

 و رو شد... ریخودم ز دل

 را... ی...حرص علاورمیحرصش را درب خواستمیهم نه و کاوه جان...م کاوه

 ...دیچیپ یگوش یآرام و خسته کاوه تو یصدا

 ن؟؟یگردیبر م ی...کدیطول کش ؟چقدریدخترم خوب-

 ...میفاصله دار ابونیخ هی-

 دیکش یقیعم نفس

 و چشم براه...مراقب خودت باش.. دارمیمن ب-

 چشم-
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 بال... یچشمت ب-

 برپا کرده بود... یکه مرد مومشک یگرمش از عمق فاجعه کم کرده...از طوفان یرا که قطع کردم حس کردم صدا یگوش

 خانوم من... میمر دینیبب-

 گرفتم که حرف زند شیرا جلو دستم

 بشنوم... یزیچ چیه خوامیمن نم-

 گفت: درمانده

 ...دیسوء تفاهم شده...من با-

 بشنوم... زیچ چیه خوامی...نمنمیبینم یدیمن با-

 گشوده شد... اطیرا گشودم...در ح نیبزرگ...در ماش یها یدرب خانه...با لوز ی...جلوستادیداد وا سرتکان

 شد؟ انینما یدورزشیو شلوار سف دیبا تاپ سف کاوه

 نامش بازوست دهیچیشکل درهم پ یدوک یگوشتها نی...اکاوه

 شیسپاریلحظه به من م کی

 کاوه ستمین ایح یب

 ام... دهیند مرد

 زد... یرمق یب لبخند

 گردش بود... یبرا یسالم...شب خوب-

 یجا نیتر کیبغلم را گرفت... رمانت ریو دستم را به دست گرمش...نه داغش...نه گداخته اش سپردم...ز دمیورچ لب

 ؟یهست ای......بغل...خدابدن...آغوش

 محجوبانه سالم کرد...نگاهش کردم... یبلندم کرد...عل ینکبت یآن صندل یرو از

 اما من ... یدانینم تو

 یمرد مو مشک کردمیم تیصدا

 ...یمشک مرد

 و اکنون... یخاکستر یشد یرفتنم که افتاد یکارها دنبال

 ...نمتیبی...نمنمتیب ینم گرید

 :بردیرا گرفته بود و صبورانه راهم م میبازو ریز کاوه

 کاوه...-

 بابا کاوه...-

 به صورت اخم آلودش انداختم: ینگاه میزدم و ن لبخند

 د؟یدیچشم بابا کاوه...چرا نخواب-

 گردنبندش دوختم... یبه تکان خوردنها چشم

 دخترجون... گهیسواله...منتظرت بودم د نمیا-

 تخت درازکش شدم: یرا بستم و رو چشمانم

 ... دهیخواب از سرم پر-

 ...ناخودآگاه تکان خوردم...دمیخم شد...ترس می...روکردندیم باترشیز شینقره ا یروشن اتاق موها کیتختم نشست...در تار کنار

 و نگاهم کرد... دیکش نییخودش را پا متعجب

 نرفته... میتا ابرو کردمیحواسش را پرت م دیبا

 ...؟میخواستگار یداداشتو فرستاده بود-

 گفتن... یبه ذهنم خطور نکرد برا یگریاما در آن لحظه جمله د اورمیب شیرا به رو یخواستگار یماجرا خواستمینم

 نشست... نیزم یتخت برخاست و پشت به من رو یرو از
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 جه؟یخب...نت-

 شده بود... بداخالق

 خودم بکنم... شیپ یاو دخترانه  نیری...بگذار فکر شزیعز کاوه

 نه؟؟ یترسیم یعل شنهادیاز قبول پ تو

 شدم: زیخ مین

 کنه؟ ریدخترتو تحق یکی یپس چرا اجازه داد یپدر من شد یگیناراحتم از دستت...شما که م-

 خم شد: نییکه سرش به پا دمیداده بود د هیکه پشت پهن و مردانه اش را به تخت تک همانطور

 ؟یدیشنیم دیو تو با گفتیم دیحق هردوتون بود...اون با نیا-

 گفتم: یعصب

 ...دمیتو نامه اعمال اقا؟بله شن رهیباهام ازدواج کنه چون ثوابش م خوادیم نکهیدم؟ایشنیم ویچ-

را لمس  زیمحبت آم انیشر نیدست بکشم و ا شیرو خواستی...دلم مزدیاش نبض م یشانیبه سمتم برگشت...رگ پ یفور

 کنم...

 ...شهیگفت؟گفت ثواب داره و...هه...باورم نم نویا یعل-

 تفاوت باشم... یب خواستمیم

 باال انداختم... شانه

 ...ستمیبه هرحال من دنبال شوهر ن-

 ...میدر چشم شد چشم

 ...دو...سه...حاال شدکی

 کاوه...بخند... بخند

 چانه ام را لمس کرد ریز هیاز هم باز شد...با پشت دست بخ یبه لبخند لبش

 تنها برگردم... شمیمن فکر کردم مجبور م-

 ...کندیرا آب م میها هیبخ شیدستت را بکش...گرما کاوه

 فرار الزم بود... یرا برگرداندم...برا میرو

 

 گفتم دستانم شل شد و کنار بدنم افتاد . یرا باز کردم وخواستم از نو ببندم که درد دستم نگذاشت آخ کوتاه میموها کش

 و آباژور کنار تختم را روشن کرد ... برخاست

 گردنش بود... یبه تاب خوردن گردنبند اهلل تو نگاهم

شد  مینشست مرا به پشت چرخاند ومشغول شانه زدن موها یتخت م یتوالت برداشت وهمان طور که لبه  زیم یاز رو یبرس

لب زمزمه  ریز یزیتوجه شده ام !چ یکرد که چقدر نسبت به ظاهرم ب یم میآور ادیکرد با درد  یم ریگ میموها ی،شانه البه ال

 ...کردیم

 شعرش ببرم... یبه معن ینبود...فرانسه را آموخته بودم اما نه آنقدر که بتوانم پ یفارس

...چشمانم خمار خواب شد و در شدیشانه م...قلبم شدیو رو م ریدلم ز زدیکه م یمو که کم شد و گره ها باز با هر برس درد

 آغوش پر مهر... کیحسرت 

 نشدم... اری...صدا قطع شد...من اما هوشنمودندینرم م بیدر دستان کاوه عج یداشتم ول یمجعد و پرپشت یموها

 ...دیسرم سوخت...بوس کف

 از من ردیخدا تو را نگ کاوه

 ؟یدیبوس بازهم

 ...یزنی...آتشم میکنیحالم را بد م کاوه

 ...عطشم نکن...چیبه خدا آتش که ه تورا
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 زمزمه کرد.. یآرام یصدا با

 منه... یکوچولو میمر یموها یموهات بو یبو-

 را در دست گرفت... میموها یانتها

را به صورتش  میشده...موها ریپ یلیشده بود...حس کردم خ ریرا به سمتش چرخاندم...چشمانش به اشک نشسته بودند...پ سرم

 کرد... یم ینامفهوم یو زمزمه ها دیمال یم

 ...شتریخودم ب یسوخت و برا شیبرا دلم

 :دمینال هیگر انیام گرفت...او هم...در م هیگر

 ...بابا...یکنیبغلم م-

 بود... نیریرا بلند کرد...لبخند تلخش هم ش سرش

 بغلم دختر... ایب-

...مرده بودم و قرار بود در دمیکش ی...نه...نفس نمیو من با سخت دیکشیآغوشش رها کردم...او آرام نفس م یرا تو خودم

 متولد شوم... یدیآغوشش با احساس جد

وساسان وآقاجون با فاصله از من وگلرخ درحال  یگلرخ بود گذاشته بودم !عل یشانه  یفرودگاه سرم رو یها یصندل یرو

 بود  نیبود واقعاًغمگ نیغمگ یصحبت بودند ،عل

 یمرد مو مشک...تمام شد خب

 ی...محو شده اچیکه ه یخاکستر گرید

 ...؟نباشیناراحت

 که... یجهاز ببر شانیکه برا یکه عقدشان کن ادندیها ز میو مر میمر

 نباش... نیغمگ نقدریا کنمیخواهش م یدوستت ندارم ول گرید نکهی...با ایعل

 ...یو شکسته برش گرداند یکه از من ربود یحاللت کردم بابت دل بخدا

 تاب نباش...حاللت کردم...حالل... ینکش...ب تیموها یدس تو نقدریتو را بخدا بس کن...ا یعل

 افکارم را از هم گسست ! یگلرخ رشته  سوال

 ؟! یترس ی...نم یمیمر-

 شانه اش برداشتم . یرا از رو سرم

 ؟! یاز چ-

 کرد .سر جابه جا  یاش را رو یدرشت مشک یبا گل ها یوشال زرشک دیکش یقیعم نفس

 از سفر از غربت از تنها شدن !-

 لبم نشست ! یرو یپوزخند

 ترسم ! ینم یزیاز چ گهیتنها بودم !د شهی...من هم یگل-

و  یدرشت قرمز وسورمه ا یبا چارخانه ها یوبلوزاسپرت یآب نی،قامت بلندش در شلوار ج دیآ یکاوه دوان دوان م دمیدور د از

سال از 23شد که  یهم باورم نم یدم آخر نیاش ا قهیاطراف شق دیپسر بچه ها کرده بود واگر نبود رنگ سف هی،او را شب دیسف

 ، گذردیسنش م

 ...خواستمشیم چقدر

 کارساز بود... آغوشش

 ...موثر...یکار

 متولد شده بود یدیجد میمر

 بامداد قهیدق 32و  0ساعت  در

 تابستان

 تخت یتو
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 آغوش مردانه کیکوره  انیم

 شدم... تولدم

 چمدانم را !دستم را زود فشرد ولبخند زنان گفت : نیبزرگتر گریدستم را گرفت وبا دست د کدستیزدبا  لبخند

 ! میاضافه بار دار ی!کل دمیم لیچمدونم تحو یکی نیمن ا یکن یتا تو خداحافظ-

 در آغوش گلرخ فرورفتم ! انیباشه بر هم گذاشتم ،کاوه دوباره برگشت ومن گر یرا به نشانه  میوپلک ها دمیخند

 منتظر ونگرانم نبود . نجایا یچون کس دی،نه دلتنگ بودم ونه ناراحت ،شا دمیترس یزد اما من نه م یمظلومانه زار م گلرخ

،نوبت به آقا جون  دیکه ساسان به سمتش گرفته بود نوش یآب وانیاش از ل هیکنترل گر یکرد و برا نیف نیچند بار ف گلرخ

 خوش تراشش! یوعصا دیرس

 وخواست که مراقب خودم باشم ! دینشسته بودم را بوس لچریو یکه رو یمن یشانیبود ،پدرانه خم شد و پ دهیرنگ پر یحساب

 ... یعل اما

 ! شیماند ومن به کمربند قهوه ا رهیگذاشته بودم خ لچریرکاب و یکه رو ییسکوت به پاها در

 ...رفتیم نییباال و پا یبه آرام شیدر همهمه فرودگاه به باالتر سوق خورد...به شکمش که همگام با نفس ها نگاهم

 

 . شییآلبالو نیوماش لی...!جرثق ییبه نام تنها یابیکتاب کم دیانقالب ،سر خر یافتادم !تو دارمانید نیاول ادی

 داروخانه... یدوممان !تو دارید

 دانست ! یقابل اکرام م یمیتیعشق !که مرا چون بچه  ینقص اما ب یب ی!به عنوان خواستگار میحاال او ...روبه رو و

 را به صورتم دوخت ولبخند زنان گفت : شیبایبود که زمزمه وار چشمان فوق ز دهیبه کنار مان رس بایتقر کاوه

 !خداحافظ  مونمی،من منتظر م دیمراقب خودتون باش-

 ... نیهم

 باز مرا... یکرد وانهینه...تو که د نیهم

 طناب را نیبودم ا دهیبر

 المذهب یزد گره

 ...میشد کترینزد

 ...یعل

 کن... رحم

 چالق را جوانمرگ نکن... یزشت گدا دخترک

 کنار رفت ! میجلو از

 همراهش رفت... شیکمربند قهوه ا زانیآو نگاهم

 ...یزد یضربه آخر را کار یلعنت

 داد یم دنیخبراز رس مایدر هواپ ییم که صداچشم گشود یخواب آرام زمان کی بعداز

 خمار به کاوه که کنارم نشسته بود نگاه کردم ،با نگاه مهربان دستم را فشرد: یچشمان با

-!Salut Madmazl 

 ...گفتم که من تازه متولد شدم...ستمین میمر گری...شدم مادموزل...دمادموزل

 وگفت : دیکش رسبزمیحر یروسر یبه گوشه  یزدم ،دست لبخند

خوام  یاما م یخواد حجابتو بردار یدلم نم چی...هر چند من ه انهی یکه حجاب داشته باش یبهتره االن بهت بگم که تو مختار-

وشلوار بلند !برداشتن  یبلند بپوش نیآست شهیهم دیپدر حق دارم بهت بگم که با هیبه عنوان  یدر انتخاب آزاد بذارمت !ول

 ! هیروسر نیحجابتم در حد هم

 صورتش مهربان مهربان بود ! شیعکس کالم جد بر
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 یبود ،خانم ها با تاپ و دکلته وموها یوحشتنانک تیچرخانم ،وضع مایباال انداختم ونگاهم را دور تا دور هواپ ییابرو طنتیش با

 بودند . شیآرا لیوتکم دیباز ،تند تند مشغول تجد

 تن و بدن بهم خورد ،خودم را لوس کردم : شینما یهمه عجله برا نیاز ا حالم

 بلند ....؟! نی!آست یریسخت گ یچه بابا-

 کرد ... ینیریش اخم

 ...رتیتو خونمون هس به اسم غ ییزایچ هیماهم -

  رمیبگ دهیشده بود را ناد ریراکه از کالمش به وجودم سراز یتوانستم حس خوب ینم

 اش کنار سرم بود شانه

 کنار شانه اش سرم

 شانه ات بگذارم یسرم را رو خوامی...مهکاو

 دهدیم تیامن یبو

 مهر یبو

 سوزدیبه حال خودم م دلم

 که حاال هستم... یدیآفر یم نیاز ا اتریح یکاش مرا ب ایخدا

 گردنش  یگود یتو کردمیسرم را فرو م آنوقت

 ختمیریسرش را بهم م یرو یطبق خرمن خرما طبق

 : گفتم

 ! ییچشم بابا-

 "گفتنت ییقربون بابا"گفت  گهید یرا فشرد مثل هر دفعه  دستم

برد و من با ذوق مشغول  تیمن و او را به سالن ترانز یفرودگاه شارل دوگل گذاشتم ،اتوبوس نیزم یبارپا رو نینخست یوقت

 فرودگاه دوگل شدم . یتماشا

که  دیرس یبود وبه نظر م ستادیز بود کنار کاوه ااز حد با شیلباسش ب عقهی کهی،درحال یخی ینیوج دیسف یبا تاپ یجوان دختر

 است. شیمنتظر چمدانها

 ام را فشرد . ینیلبخند زد و با دو انگشت ب طنتیخط نگاهم را گرفت وبه پشت سرش نگاه کرد وبا ش کاوه

 عادت دارم !  ناهمیبدتر از ا دنیراحت ...! من به د التیخ-

 یگرفت ،خودش هل دادنم را بر عهده گرفت و پسر جوان لیرا از سالن بار تحو لچرمیو نکهیخجالت سرخ شدم ،کاوه بعداز ا از

  دمیکش یقیعم ینفس میاز فرودگاه خارج شذ یرا حمل کند ،وقت مانیچمدانها یرا مامور کرد تا با چرخ دست

 با تهران فرق داشت... نیتا اسمان...آسمانش...آسمان تا زم نیزم سیپار یهوا

 کرده ! رییحضورش تغ زانیشده ونه م ادیکم وز نیمان است که نه ارتفاعش با سطح زمآس نیا یخدا مهم

 خدا؟ یمگرنه...تو که هست میگویم راست

 ! میکن کاریحاال چ-

پارک شده  یها لیاتومب انیدستش را در هوا تکان داد از م قهیوبعد از چند دق دیشانه ام را فشرد وخنده کنان گردن کش کاوه

شد وبا  ادهیاز آن پ ینگه داشت ومرد جوان و مو بور مانیجلو یکاربن یخودمان به رنگ آب یرانیا یپژوها هیشب یودر تردد پژو

 کرد. حبتشروع به ص یفرانسو سیسل یلهجه 

 وقت است منتظر ماست . یلیگفت خ یبود که م نیمطلب ا دهیاز کلمات ژ،ق،ر،اما چک یفقط انبوه دمینفهم یادیز زیچ

 مت کاوه دراز کرد وبا لبخند رو به من گفت :را به س چیسوئ

 بنجورررررررر مادام ...-

 : مییبه زحمت توانستم بگو-

 ! ویبنجورررررررر مس-
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 کرد:  یمعرف یکاوه به فارس-

 حقوقه... یباهام...دانشجو کنهیم یراننده مه...تو دفترم همکار کیپاتر-

 شمرده شمرده گفت : کیزدم ،پاتر لبخند

 اوه... کاوه...همسرته ؟-

 : دیرا مال میدادم ،کاوه صبورانه شانه ها رونیرا با صدا ب نفسم

 ...دخترمه ...! کینه پاتر-

 به من و ...از نگاه متعجبش کاوه قهقهه زد گفت : یبه کاوه ،و باز نگاه یبه من ،نگاه ینگاه کیپاتر

 ! دمیم حیدفتر برات توض یفردا تو-

 گم بود باگفتن:که هنوز سردر کیپاتر

 Au revoirاوق وو آق)خداحافظ(-

 شد...  دور

 زانو زد . لچرمیو یرا دنبال کرد وبعد جلو کیبا نگاه پاتر کاوه

 زدم ، شیبه رو یلبخند

 شده بود لبخند زدن... کارم

  دیکش میبه ساق پا یدست

 شد... مورمورم

 زنان گفت : لبخند

 ! میبش نیاشکه سوار م یشو از صندل ادهیدلم پ زیخب عز-

 شدم ،کمربندم را بست وبعد از گذاشتن چمدانها خودش هم سوار شد . زشیتم یتکان داد ،با کمکش سوار پژو سر

 ؟! یریخب کجا م-

 زدم  یتلخ لبخند

  دیخودتون راه بد یمنو توخونه  دوارمیرو ندارم ،ام ییمن که جا-

 

 به درون وجودم است.  دنیغربت کم کم در حال تار تن کردمیاراده بغض کرده بودم ،حس م یب

 اش را حس کردم اما برنگشتم: ینیکرد...سنگ نگاهم

 نکن به موال من خودم عذاب وجدان دارم تو بدترم نکن دختر... یچوب کار کنمی...خواهش ممیمر-

 بودم و ...تنها  یعمر هی...ترسمیم یینه...من هرگز نخواستم که سرزنشتون کنم...من از تنها-

 گفت: نیو غمگ دیحرفم پر انیم

 نکهیباا انیک ی...فقط اون بود که خبر داشت...حتدیشن یم یمنم تنها بودم...بعد مرگشون...تنها ترم شدم...دردودلمو و فقط عل-

 عشق نافرجامم... یمن ازدواج کردم...افسرده که شدم گذاشتن پا دیتو فرانسه بود هرگز نفهم نجایهم

 ...دیاش کش یشانیبه پ ی...دستکردیم یرانندگ نهیکرد...آرام و با تمان مکث

از  ای...بعدش زدم به جاده...به سفر...از اروپا به اسدیشد یافسردگ لیسال تحت درمان.. به دل0بودم... شگاهیماه تو آسا 6من -

خونه  هیو خرج سفر کردم...دارو ندامو...فقط برام ...و...تموم ثروتمیلیش کیسنگاپور...بنگالدش، هند...مکز نی..چقایبه افر ایآس

 دفتر...اونوقت دوباره از نو... هیمونده بود و 

 نیب تی...درد آور است کودکدمیکم نکش یمن هم بدبخت میاز جانب من بود...خواستم بگو یکرد...انگار منتظر اظار نظر سکوت

بگذرد و  رتیخانه مادربزگ پ وانیا یتو یدوست چیه یات ب ینوجوان...یپر دادیوول بخورد و داد و ب قیضربات کمربند اکبر عت

 ...ینداشته باش گریتن سالم را هم د هی یعنیادم  کی ییتنها دارا ه...سخت است کنیزم ری یات تو یجوان

 ...دمیچانه کش ریز هیبخ یرو یبغل به صورتم دوختم...دست نهیرا از آ نگاهم

 ...دیکه به ان وارد کرد تا ته دلم را قوت بخش یگرم شد و بعد فشار ارام دستم
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 ...دمی...بهت قول مشهیدرس م زیهمه چ-

 چشم دوختم... رونیسرتکان دادم و به ب ینگران با

 گردونمت ،خوبه ؟! یبرت تموم شهر وم یشام م ی،واسه  میبه آب برسون یتن هیو میکم استراحت کن هیخونه  میبر-

انداز  نیطن یآرام کره ا یسمفون یکردم صدا ینگاه م رونیبه ب شهیهم سر تکان دادم ودر سکوت همانطور که با لذت از ش باز

 شد.

 از شهر دوره! یلیخونه ام خ یدفتر وکالت من تو مرکز شهره ول -

 یم کراستیمن  یه خون ابونیدرست از سر خ ی،قطلر شهر ستین ینگران یکنم !اما جا یم یشهر زندگ یحومه  یتو من

 برتت وسط شهر !

 واو هم ادامه داد ! دمیبا لبخند نشان دادم که مشتاق شن من

 یزندگ شلیاطراف سن م ابونیتو خ یآپارتمان یتو لی!من اوا ستین سیپار یجا چیمحله من وجود داره ه یکه تو یآرامش-

 ...میزد یکنار سن قدم م میرفت یم یکردم ،عصر به عصر با عل یم

 .. دیکش یقیعم نفس

 بودن !چقدر جوون بودم. ییچه روزا-

 ... نمشیزدم وخودم را کج کردم تا بب لبخند

خوشکل  یها یرستانیبچه دب دینبود االن با دتیسف ی؟!به خدا اگه چندتار مو یشد ریپ یکن یم الی...تو واقعاًخییبابا-

 ! رنیاشتباه نگ جرینیکردم که توروبا ت یموشکل از دور برت جمع م

 ام را فشرد . ینیب ردیآنکه نگاهش را از جاده بگ یوبا دو انگشت ب دیبلندخند یصدا با

 ! یکن یدختر بال ...مسخره ام م یا-

 گفتم : یفور-

 ... نیبب نیموهاتونو رنگ کن میبر ای...اصالًب هینه به خدا مسخره چ-

 وبا خنده گفت : دیحرفم پر انیم

 و باباش... میمر یاز خونه  نمی...ا میدی...!خب رس یریومعرکه گ یریبابا ول کن وروجک ...سر پ-

 زرد قرار داشت نگاه کردم . یاز برگ ها دهیپوش یچمن نیکه وسط زم یکوچک ییالیو یبه خانه  متعجب

 بزنم گفتم : شیبابا صدا ایآنکه آقا به اول اسمش اضافه کنم  یشوم ،ب ادهیپ نیخواست از ماش یصبرانه دلم م یب

 ... نییپا امیخوام ب ی...م اریمنو ب یاوه ...کاوه ...زود باش صندلک-

 به صورتم زل زد . یرا نگه داشت وبا مهربان یشد ودرطرف مرا باز کرد صندل ادهی...پ دیچیکاوه در فضا پ یبلند خنده  یصدا

 پرت کردم وسرم را به سمت خانه چرخاندم. یصندل یعجله خودم را رو با

 رنگ بود . یوسورمه ا یروانیساخته شده باشد ،سقفش ش دیسف یکه از چوپ ها دیرس ی!به نظر م یکوچک اما فانتز یا خانه

 آن قرار داشتند . یهمرنگش رو یلهستان یبا دو صندل یچوب دیسف زیم کیداشت که  یکم عرض یچوب وانیا

 به اطراف انداختم . یبا ذوق نگاه-

 ش کجان ! اطیح یها ارهویبابا...خونه ات در نداره ؟!د-

 نشست ! میپا یجلو

 سر صبح بود... نیریپررنگ ش یچا کی هیشب چشمانش

 ...هوم ؟! هینجوریاطرافم ا نیا یخونه ها سهیپار نجایاوالً خونه ات نه وخونمون !دوماًنه گلم ا-

 انداز شد... نیطن یزنانه ا فیظر یصدا

 ...نیآر ویموس-

 ...نمیبرگشتم تا مخاطبم را بب عیسر

 کیو  یکوتاه استرچ آب نیاست کیو اندام خوش فرم... یخی نیبدون پاشنه...شلوار ج یجفت صندل مشک کیبه باال... نییپا از

 ...دیحده سف یعل یو پوست رهیت یبه رنگ اب یو صاف با چشمان یبه شدت مشک یی...موهابایدختر جوان و ز
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 گفت: یفرانسو سیلهجه سل با

 ...هیبنجوررررر مادموزل مار-

 می...مرهی...مارزدیگوشم زنگ م ی...اسمش توهیمار

 ..زیاست و من ن می...او مریچه کرده ا ایخدا

 و شاد و من بایسالم و ز او

 با من... یچه کرده ا یدانیخدا خود بهتر م خواهدینم گفتن

 ...ستمیکاوه نگر دستش را جلو اورد.سرم را به سمت باال گرفتم و به یبا شاد هیمار

 لبخند زد و به من اشاره کرد: هیفشرد،مار مانهیرا در دست گرفت و صم دستش

 ....انایاح شونی!!!!اویمس-

 گفت: یفور کاوه

 دخترم...-

 .امدیاز نگاهش خوشم ن ستیساکت شد...اخم کرد و به من نگر هیمار

 و... دیغسل تعم یعنی-

 ...دیحرفش پر انیبازهم به م کاوه

 مادموزل... دمیم حیبعد براتون توض-

 حرکتش... نیکرد با ا یشبق رنگش در هوا به حرکت در امد...چه دلبر یتکان داد.موها یسرش را با حالت بخصوص هیمار

اروپاست...نسبت ها  نجایامد ا ادمیبا هم دارند که  یدور شد دلم خواست بپرسم چه نسبت یا مانهیصم یکه با خداحافظ هیمار

 گم اند... شیتو

 انداخت و بلندم کرد... میبازو ری...دست زستادیپله ها ا یام را به سمت پله ها هل داد...جلو یصندل کاوه

 من؟ زی...از تماس دستش با دست کاوه عزشییبای...از زه؟یبودم...چرا؟از مار نیغمگ

 ست...حسودم نکن... یچه حس و حال نی؟ایهست ایخدا

 باال؟ ییایب یتونیبابا؟م یخوب-

 آره خوبم...-

 دستش متوسل به نرده شدم... یرها کرد و من جا یرا به ارام دستم

 ترسمیم ایاول...خدا قدم

 یپلکان چوب ژیق ژیق یدوم...صدا قدم

 خانه خانه عذابم نباشد. نیا ایسوم...خدا قدم

 یبا حکاک ییپالک طال کی رواید ی...کنار در روییو کلون طال یچشم کیبا  یرنگ پوب یچهارم...درب سورمه ا قدم

 "نژاد نیکاوه ار ویموس"نیالت

 ...حلقه اتش...دیچیداغش دور کمرم پ دست

 باال... یاومد ییاهلل دختر...خودت تنها کیبار-

 گشت دیکل الیفرو کرد و دن بشیج یو لبخند زدم دست تو برگشتم

 غبار و نم... یهم بو ینوع خوشبو کننده هوا و کم کی یآتش همچنان دور کمرم...در را باز کرد...بو حلقه

 باباش... میخونه مر دییبفرما-

 بود. قهیسل تیدر نها زیو درشت فراوان...همه چ زیر ایاش ،بایسنت کیتار مهیخانه ن کی

 خوردندیدر گوشه و کنار خانه به چشم م یادیز یآپارتمان یگلها

پوست  کی شییباال وارید یکه رو ییبایز یسنگ نهیرفت.شوم یل به طبقه باال ماز ها بایز ییبا انحنا دیو سف چیمارپ یا پله

 نصب شده بود. یرانیا یبا خطاط وانیح

 شد...گردن و گوشم لمس شد و حالم وحشتناک بیغر یحس داریاز فزق سر تا نوک پا در تالطم ناپا تنم
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 "میمر یبه خونه خودت خوش اومد"خندانش را کنار گوشم آورده بود و زمزمه کرده بود یلبها

 ...دیخوردم...با خنده کمرم را گرفت و راستم کرد...خند یفاصله گرفتم و سکندر عیسر

 دارد؟؟... دنیخند یحس سردرگم نیمن و ا دیجد یکاوه...بدبخت نخند

 ...یدانینه...خوب م کندیم یخنده ات دلبر یدانیخوب م تو

 مرد...نکن...دلم را نبر... نکن

 شده... یشکسته ...دل خون شده که بردن دل

 کرده... یصورت تو نقاش یرا رو ایدن یمنحن نیباتری...خدا زکاوه

 دورگردنت و... اندازمیشوم...دست ب ایح یدوست دارم ب یخندیم یحال نخند وقت نیا با

 بودم و او هم خم شده بود... ستادهینوک پا ا یشدم...رو زانیگردنش آو از

 ...یتی....اما چه اهمدادیو از درد فحش م کردی...ناله مدیکشیم ادیچپم فر یپا

 بود یدنج یاش گذاشتم...محل اتصال گردن به تنه...جا نهیس یرا رو سرم

 به حالم نبرد.... یکه زودتر از خودم پ گفتمیم یزیچ دی...بادیکش ینفس م یکرده بود و به ارام سکوت

 ...یلیبابا خونه ت فوق العاده س...دوسش دارم خ-

 دستم را از گردنش باز کرد و در دست گرفت یارام به

 ام را با دست کنار زد...چقدر گرم بود دستش...تب داشت؟؟ یشانیپ یام را برداشت و موها رو یروسر

و  نییپا یکیتا اتاق داره... 3خونه  نی...امیکن دایاتاق مناسب پ هی می...بریباش نیغمگ نمینب گهیدختر...د ییخونه تو یصفا-

 دوتا باال...

 درست کنم که کنارت باشم... یطور دیبا

 کردم... نگاهش

 ...کردیو آرام گرفته بود و نگاهم م ستادهیگردنش از نوسان ا یاهلل تو گردنبند

 ...!یپس هست ایخدا

 

کمرنگ شده بود...من بودم احساس غوطه ور  یود...فراموش که نه...محو که نه ولنب ینبود...بود و خبر یماه گذشت...عل دو

 ...زیشدن در وجود کاوه عز

بود و  لیزوج دفترش که دفترش تعط یعصر برگردد و روزها3بود که کاوه صبح حدود نه برود به دفترش و  نیهر روزمان ا کار

 و بعد گشت و گذار در شهر... میبگذران سیپار یمرکز بازتوان یساعت تو 0متعلق به من 

 م؟؟یمر یآماده ا-

و جعدم را  شانیپر ی...موهایشمیبلند  یو باران یمشک نیشلوار ج کیشده بودم... بایبه خودم نگاه کردم...ز نهیلذت در آ با

 ...دمیسر کش یو کاله برتم را رو ختمیاطرافم ر

 ...دمیلنگ یبهتر بود فقط م یلیبهتر بود خ میپاها

 نشسته بود یغذاخور زیم یو کالفه رو یمشک یاق را که باز کردم کاوه با بارانات در

 کمرنگم شده بود... شیصورتم و آرا خی...مدیپر نییپا دنمید با

 شب 9... ساعت دیچیآونگ در خانه پ ی...صداریو سر به ز ستادمیا ساکت

 کو؟؟ تی؟روسریسرت کرد هیچ نیا-

...من سست یبرو رونیسر لخت ب خواستمیبود که م یبار نیاول نیشکست...تفکراتم پودر شد...ا میهایالپردازیتمام خ شکست

 بلند شد: ادشیفر یباشم...صدا کینبودم به خدا نبودم ...کاوه دوست داشت ش

 ؟ینر رونی...مگه قرار نشد تو سر لخت بمیبا توام مر-

 ...نکهینه ا ردی.دلم خواست در آغوشم بگاستخوان کتف و شانه ام.. یتو دیچیآغوشش پ ی...هوادمیلرز

 ...دندیلرز یم شیزده بود و لبها رونیرنگش تلخ تلخ شده بودند...رگ گردنش ب یآمد...چشمان شکالت جلوتر
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 رون؟یهم برم ب یروسر یب تونمیم یگفت سیپار میکه اومد یپس...پس چرا روز اول-

 گفت: یفور

 ...مونمیکه زدم پش یگوه خوردم...قبال هم بهت گفتم که از حرف-

 انداخت... میبه پها یکرد و نگاه یمکث

 ؟یسیسرپا وا ادیز دینبا یدونی...تو هنوزنمنیبش-

 چالق من بود... یهم به فکر پا طیشرا نی...در بدتردمیرا گز لبم

 مبل نشستم یرو خیس

 بابا... یدیم دهیعق رییچقدر زود تغ-

رمانها حرف از  یچرا تو فهمیتر شده بود...حاال م ینشست...سرم را بلند کردم چقدر خواستن مینشد...آمد و رو به رو آرامتر

 ست... یرتیکه از قضا به شدت هم غ کشندیم ریرا به تصو یمرد خشن دیآ یم انیکه به م تیجذاب

 رگ متورم گردنش... یافتاد رو نگاهم

 خون پر محبتت را لمس کنم... انیشاهرگت و جر یدستان لرزانم را نرم بکشم رو میایم و بشو ایح یبگذار باز ب کاوه

 ...!نیجذاب باشم...هم خواستمیمن...من فقط م کاوه

 برات مهمه... نقدریا دونستمیمن نم-

 ...یباال رفت...مثل عل شیابرو یتا کی

 تو؟ یفکر کرد یدختر جون؟...درمورد من چ دینبا چرا

 کرده ام ... دیپل یفکرها میبگو خواستم

 فکر کرده ام که تو را ازآن خود کنم  نیا به

 خانه وارد شده را کوتاه کنم... نیهم با سگش به ا گرید کباریرا که بعد از آنروز  هیمار یپا که

 ...میکدامش را بگو دانمیآنقدر راجع به تو و طعم چشمانت فکرکرده ام که نم میبگو واستم

 قطره...بلند شد و آمد کنارم نیاول

 کردم نیف نیف

تنگ بود...با حرص کالهم را برداشتم و پرتش کردم و گذاشتم  میمبل جا داد...جا یاشک دوم...به زورخودش را کنارم رو قطره

 شوند... یمهابا جار یب یقطرات بعد

 ام را گرفت و سرم را به سمت خودش برگرداند... چانه

 گفت: ی...با ناراحتدمیدیپس پرده لرزان اشک کاوه را رقصان م از

 بشم اگه ناراحتت کردم...دختر بابا...ببخش غلط کردم... الل

 شدند...سرم را برگرداندم یتند تر و تندتر جار میها اشک

 ...ینداره کاوه ناراحتم کرد دهیفا-

 ...ی...فقط با روسررونیب یایب ذارمین برگردن؟نم...بابا ها حق ندارن از حرفشویبابا گهیغلط کردم...ببخش د-

 ...دادیقلقلکش م رتشی....غخواستیبود...با حجابم م یبود...رقص خراسان یکوبیبود...پا یدلم عروس یکه تو آخ

 مبل و پشتم کرد یپشت نیب لیرا حا دستش

 که سوزنده بود دلم خواست آه بکشم... بس

 ها... شکنهی..دلم م؟نکنیکنیقهر م-

 قرار کننده اش... یبلکه از حسرت آغوش آرامش بخش ب ی...نه از ناراحتدمینال

 کنه؟؟یبه من نگاه م یمانتاله ک یسانت یپ دخترا نجای...اخوامینم-

 بلند... یبا صدا دیخند

 نشاند... شیپا یانصافانه رو یبلندم کرد و ب یحرکت ناگهان کیبودم که در  دنشیخند یصدا جیگ هنوز
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 بکش... ایخدا

 ؟یده یهم نم مرگ

 ی...کاوه نداشته ایدختر نبوده ا ایخدا

 ؟یدانی...ممیگو یچه م یدان ینم

 ...یدانیاگر  ایخدا

 احساس وحشتناک را نجاتم بده... نیا یفهم یم اگر

 نده...نارس شده...گس و آزارده ی...دهانم مثل طعم خوردن خرمالورودینم نییکرده و پا ریو رو شده...بغضم گ ریز دلم

 ...شک دارم...یهست ای؟خدایهست ایخدا

 فشرد... یشکم قفل کردم...چانه اش رو شانه ام بود و کمرم را م یرا رو دستم

 ؟یکن یبا من قهر م گهیحاال د-

 ام گرفت... هیگر شتری...بدمیبه قلقلک دادنم کرد ...نخند شروع

 خفه شد... میگلو یتو یکه عمر ییتمام ضجه ها یزار بزنم...به تالف خواستیم دلم

 ...یکن یم تمینکن...اذ-

 لغزاند... یشکمم م ینکرد و همچنان دستانش را رو یتوجه

 کنم نکن... یخواهش م-

 ...زدیم یلیبه کنار گوشم س شیو هرم نفسها دیکشیتند تند نفس م جانیکرد...از ه میرها

 را گرفت...مورمورم شد...مرا کنار خودش نشاند... میپهلوها

 بد بود...بدتر از بد... حالم

 ؟؟یدیبخش-

 دادم.... سرتکان

 دارم که نبخشم کاوه... چاره

 باور کن سخت است... یول

 ببخشم... یا ختهیاحساس دردآور که به وجودم ر نهمهیاست که تو را بابت ا سخت

 خب... ارمیبرات ب یروسر هیصبر کن برم -

 سر تکان دادم... بازهم

 ...ستمیگر رفتیقامت بلندش که به دو از پله ها باال م به

 ی...دستانش را آغوشش را ...با همه خواهدشیصبحه شب شرابم...دلم مدام م یآمده؟چرا خرابم...مثل خمار شیچه پ ایخدا

 درد آور بودنش...

 ؟یهست مییایح یب نهمهیشاهد ا ای؟خدای...هستایخدا

 ام بردم... عقهی یرا تو دستم

 صورتم گرفتمش... یگردنم را...جلو یتو یفلز یردمش...شک لمس

 را.."میدخترم مر"نیا خواستمینم گرید

 سرم محکم کرد... یرا رو پسینشست...کل میپا ریکنان آمد و ز زیجست و خ کاوه

 که پوست تبدار دستش به صورتم بخورد... دمیکش یرا م یرا بسته بودم و عاجزانه انتظار لحظه ا چشمانم

 سرم گذاشت... یرا سه گوش رو یروسر

 چشمم جمع شد... یدلم زده شد و بارانش تو ی....پوستم به پوستش خورد و صاعقه اش توخورد

 چانه مرتب کرد... ری...گره اش را زختیام ر یشانیپ یرو کطرفیرا  میموها

 تمام شد... نیریشد ...لحظات کشنده و ش تمام

 را گشودم... چشمانم
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 نفس با من فاصله داشت... کیکمتر از  یشکالت نیریو چشمان ش یافسانه ا یان لبهاخندانش با هم صورت

 را فرا گرفت...سر تاپا...پاتا به سر... میسرتا پا یآرام لرزش

 به خودم بجنبم اتفاق افتاد... تا

 نجاتم بده... ایمرد قصد جانم را کرده...خدا نی...اایخدا

 ...دیام را بوس ینیو با خنده نوک ب یآرام به

 ...یکاوه...خود اوهام یالیخ یب چقدر

 ...یام کرده ا یتوهم

 سخت است... اریهمچون کاوه بس ی...مردن با داشتن مردیشد مرد فی...چه حلوفرین

 کردم... نگاهش

 دیلرز دستم

 دیلرز پلکم

 دیلرز دلم

 ...و

 ...دیلرز لبم

 ترس... ی...بایح یخجالت...ب یب

 آهن شد و گونه اش آهنربا... لبم

 نبودم...مادموزل شده بودم... می...مریادیبودم...انسان نوبن یدینبودم...کس جد میخودم نبودم...مر من

 بوسه  نیاول

 جرقه نیاول

 احساس لرزش... نیاول

 مظلوم... یروسپ نیمن...متولد شدم...اول و

 که پشتم را نوازش کرد بدتر شدم... دستش

آهن و  یخود به خود ییکرد...وگرنه جدا میدر حال احتراق...او جدا یو پر...تمام وجودم جرقه بود...جرقه ا یبودم...خال یته

 ؟؟یآهنربا ک

 م؟یبر-

 ...انگار نه انگار...الیخ یبود...ب الیخ یالل بودم...فقط سرتکان دادم...ب باز

 ...دیکشیرا گرفته بود و به دنبال خودش م دستم

 مولن روژ.... یسو به شیپ-

 آن جدال آهن و آهنربا ماند... انیکاناپه م یرا گفت و حرکت کرد...و من دلم همانجا...رو نیا

 مولن روژ افتادم...دلم از همان بوسه ها خواست... لمیف ادی

 گناهم... یب یروسپ نی...من اولای...خداومن

 ....مونمیو نه م رمیمیزخم خوردم که نه م یجور هی

 زنگوله در بلند شد... یصدا

 نگاه کم در را باز کردم... رونیاش به ب یانکه از چشم یو ب دمیکش میبه سر و رو یرا با دستمال خشک کردم....دست دستم

 ؟یخوایسالم...مهمون نم-

 بود نگاه کردم. ستادهیبزرگ در دست پشت در ا یو سبد یعرب یبه سمانه که با روسر متعجب

 سمانه جوووووون؟-

 ذوق در آغوش گرفتمش... با

 بود... یزیآشنا دلچسب تر از هرچ کیهموطن و آنهم  کی دنیاز چندماه د بعد
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 ...یلیخوشحالم...خ یلیخ-

 :دیکش رونیو خودش را از آغوشم ب دیخند

 دختر... گهیتو د امیبذار ب-

 کردم... یو عذرخواه دمیخودم را کنار کش یشرمندگ با

 به اطراف انداخت یلبخند وارد شد...نگاه با

 توش... دهیچیزن پ هی یدر اومد...بو ینه...خوبه...از دلمردگ-

 مبل انداخت و سبد را مقابلش گذاشت یرا رو خودش

تو  شینیکه دالرام ب یدونیبهت داده و بعدشم م یگل کردمیفکر م یآوردم ول یزودتر م دیکم خرت و پرت آوردم...با هیبرات -

 دم...عملش بو ریکالج شکسته درگ

 کرد: یم یمعرف دیکش یم رونیرا از سبدش ب لیتک تک وسا کهینشستم...خم شد و درحال شیذوق به سمتش رفتم و جلو با

 دوس داره... یلی...کاوه خهیها کوکو سبز یکی نیقورمه س...ا یسبز نیا-

 ها که مزه ندارن! یینجای...امیاورد رانیهم برات گذاشتم...از ا یتیقمز و چ ایو لوب لپه

ممنون  ایدن هی ی...گالبم هست...برا کاوه خان شربت درست کنیمقدار زعفرون مشهدم گذاشتم برات با تخم شربت هی

 دوست داره... یلی...خشمیم

 ...دادمیاش را فقط گوش م هیو بق دمیچشیرا به جان م شیجمالتش کاوه ها نیو من از ب گفتیگفت و م یم سمانه

 ...یدوست داشت و شبت زعفران و تخم شبت یسبزمن کوه  کاوه

 که ب دستور پخت غذا گذشت از ا بلند شد... یساعت کی

 برم.. دیشد با رمید-

 گفتم: متعجب

 ...دیشما که االن اومد-

 گفت: کالفه

 ... رسمیشب م وفتمیاالنشم راه ب نیکار دارم...باد برگردم....هم یلیخ یدخترم ول دونمیم-

 و هرچه اصرار نکردم نماند... دیآمد و گونه ام را بوس جلو

 به امدن کاوه مانده بود...از ذهنم گذشت... یساعت3به ساعت انداختم... یلنگان به سمت بد و مخلفاتش رفتم...نگاه لنگ

 ...زییپا یهوا یپارچ شربت زعفران در خنکا کیو و  یسبز یکوکو

 یچشمانم نبود... صورتم فروغ تازه ا ریز اهیاز هال س یاثر گریپوستم رفته بود...د ریشستم...آب ز نهیا یکه تمام شد جلو کارم

 کرده بود... دایپ

 یحالند...مداد چشمم را برداشتم...بهتر شد...برخاستم و تو ی...نشد...چشمانم خسته و بدمیلبم مال یلبم را برداشتم و رو رژ

حلقه  کینظرم را جلب کرد...از رگال درش اوردم... یرنگ دیسف ینخ یا راحتکردم...لب یسبز را وارس زیر یبا گلها دیکمد سف

 زانو... یروو تا  دیسف یبا تور دوز ینخ یا

 ی...چه احساس سبکای...خم شدم و درش آوردم...چند قدم برداشتم...خداکردیم یدهن کج نتیام گرفتمش...اسپل نهیس یجلو

 چپم را جا گذاشته ام... یکردم پا ی...حس مینیدلنش

شود...به سرعت مشغول در آوردن لباس  دایبه ساعت انداختم...اآلن بود که سر و کله کاوه پ یسرم زد که بپوشمش...نگاه به

 شدم... میها

 لباسم... یافتاد..به پوست تن ب نهیبه آ نگاهم

بدنم را از نظر گذراندم...بعد از  یها یو تاب ها و منحن چیم پبودم بعد از تصادف...تما دهیند نطوریبودم...تا به حال ودم ا ا دهیند

 بودم... دهیبدن وصله پاره شده را ند نیا گرید منیتصادف...بعد از آن تصادف خوش 

از  هیخط بخ کیشده به  نی...دست چپم مزهیشده از بخ میو چند خط ترم خوردیبه چشم م قیعم یچپم زخم نهیس کنار

 آرنج تا سرشانه و...
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 ...ایخدا

موجود  نیکه خودش را به عنوان پا به من متصل رده بود از آن من نبود...ا یموجود چندش آور نیرا پس بده...ا میپا ایخدا

 ...دهی...با پوست چروکهیمن نبود...پر از درز و بخ یپا

 ؟یهست ایخدا

 نشستم و زار زدم... نهیا یشدند...لخت و عور جلو ریسراز عیاشک سر قطرات

 و من ملعبه دست روزگارم... ی...درس مثل تو شده ام...پر تز وصله...تو عروسک من بودمیها یبچگ ؟؟عروسکنیشه

 ...ی...مادموزل شرقیی...بابامیمر-

 نکن... می...مادموزل صداکاوه

 باشم... میهمان مر خواهمیم

 بدبخت ر است... میصدبرابر از مر مادموزل

 تخت پرت کردم... یبه پا و خودم را رو یشرتم را به تن کردم و دامن یندادم...خم شدم و ت یبه در خورد...جواب یا تقه

 شد... انیچارچوب در نما یبرپا کرده در دلم تو امتیباز شد و قامت ق در

 و مضطرب... نگران

 شده؟ ی...چییبابا-

 شوم... ی...ذره ذره آب مردیگ ینکن...دلم اتش م میصدا نطوری...ایلعنت

 ؟یکنیم هیافتاده؟چرا گر نجایچرا ا نتی...اسپلیمیمر-

 نشست...نگاهش نکردم...دستم را گرفت... میپا ریام که بلند شد آمد و ز هیهق گر هق

 فرستادم... هیعطرش را به ر میمال یو بو دمیکش یقیداشت...به خدا تب داشت...نفس عم تب

 ؟یکردیبه دست پات نگاه م یداشت-

 گفتم: یبه سمت دامنم برد...فور یبود...دستش را به ارام دهیسکوت بلع نیکردم...بازهم سکوت...انگار تمام کلماتم را ا سکوت

 ...شهینه...نگاه نکن...حالت بد م-

 یشد...ناراحت اما عصب یبرزخ چشمانش

 که خودم سرت آوردم... هییبال نیبد بشه...ا دمی...آره باشهیبد م-

 ...دیباال کش میرانها یآنکه اجازه حرف زدن بدهد گوشه دامنم را تا رو یب بعد

 درکار نبود... ی...اما نه...خجالتدمیکش یخجالت م دیبا

پوست  یعوض شود ...اما نه...لبخند زد...دست داغش را رو یتنم چشم شده بود ...انتظار داشتم حالت چهره اش به بد حال تمام

 گذاشت... میپا

 ...یرا هم ذوب کرده ا می...تمام استخوانهاچیها که ه نیدستان گداخته ات پالت نی.تو که با اکاوه.. نکن

 ...دمیشیاند یاندامم م یرا بسته بودم و به حرکت رقص گونه سرانگشتانش رو چشمانم

 ...دیاحساسات جد نیا یبرا یکرد و من ذهنم را به دنبال اسم یم یرا وارس میزخم ها او

 و پا به سن گذاشته را... یمیباز هوس همان حجم گرم و امن را کرد...همان اغوش قد دلم

 خانمان سوز ... یایر یب ی...همان بوسه هاخواستیبوسه اش را م دلم

 خدا... میایح ی...بایام خدا یروسپ

 ...دیاحساس جد نیکردم...نام ا دایپ

 ...دل

 دل... یوا یا

 ...دشیسف یبه تار به تار موها یرده ا...گره خویدل...بسته شده ا بدبخت

 ...دلبسته پدرت...یمادموزل...دلبسته شده ا چارهیمن...ب چارهیب

 ؟یلرز ی؟چرا م یخوب-
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 لبم نشست... یرو یپوزخند

 لرزم کاوه؟ یچرا م یپرس یم

 لرزد؟ ینم شیاز تکان گسل ها نیزم مگر

 ...دمیلرز میپا یخطوط گسل کیهم از لمس ئو تحر من

 گداخته را دارد؟ یدست ها نیطاقت ا یو مادموزل میمر چیه یکنیم الی...خیدار یتوقع چه

 ...یباش...قو ی...قومیمر

 را پاک کردم و برخاستم... میدهانم را قورت دادم...با پشت دست ته مانده اشکها آب

 ...لنگ لنگان به سمت در رفتم...با عجله...دمیرسیشانه اش م ریبرخاست...تا ز همراهم

 درست کردم...و... یخرت و پرت آورد...کوکو سبز ی...سمانه اومده بود...کلنییپا میبر-

 دل سرکش.. نیا یباشد به رو یپوشش خواستمیبند...و هرکلمه م کی... زیکریگفتم... یم

 ؟یهست ایخدا

*** 

 

 ...دینوش یبزرگش نسکافه م وانی...نگاهش کردم...محو رقص نور برج از لمیبود ستادهیا فلیا ریز درست

اش بلکه دل به  ییکه من نه عاشق خرمن خرما کردمی...با خودم فکر مدندیدرخش یم یکیتار ی...توشیموها ینقره ا یتارها

 درخشنده نقره فام بسته بودم... یتارها نیا

 م؟یبرگرد شهیم میمر ستیحالم خوب ن-

 ...یو کاپشن مشک یسورمه ا نیج کیرا از نظر گذراندم... شیسرتاپا

 شده؟ یچ-

 ...دیرسیبه گوش م یبه سخت فلیا ریمردم تجمع کرده ز یاهویه انیدر م شی...صدادیکش یقیعم نفس

 م؟یاگه برگرد یشی...ناراحت مستین یمهم زیچ-

 باال انداختم: شانه

 البته که نه...-

 کرد گفت: یبرگشت و لبخند زد و همانطور که نگاهم م نیانداختم...غمگ شیرا دور بازو دستم

 دوستت دارم یلیخ-

 با او... یماه زندگ 6...عادت کرده بودم...بعد از دمیلرزیشد و نه م ینه دلم گرم م گریزدم...د لبخند

 انداز شد... نیطن یآرام یقیموس ی...صدامیشد نیماش سوار

 "چراغم یب یسراغم...نگاه تو روشن شبا ینشسته ام باز کنار تو...اومد"

 ام دلم گره خورده.. دهی...االن چند ماه است که فهمستیروز و دو روز ن کینقل  گریکاوه ...د نیبب

 چشمانت... ین ین به

 ...ییخرمن خرما نیدانه دانه ا به

 شده ام... ایح یبودم و ب یبوده ام و شده ام مادموزل...خجالت میعوض شده ام...مر گرید

 ی...داروکیوتیب یبه آنت کروبی...مثل منهای...مقاوم شده ام به اشودیو رو م ریو نه که ز ردیگ ینه آرام م تیدلم با بوسه ها گرید

 ...یتر ی...احساس قویتر یخواهم...بوسه قو یم یتر یقو

 و دخترمه... لوفریفردا سالگرد ن-

 به صورتش انداختم...ذهنم قفل کرده بود... ینگاه مین

 ...لوفریبه حالت ن خوش

 ...یهست ادشیسال هنوز در  02به  بی...بعد از قرکنمیو نشناخته به مرده ات هم حسادت م دهیند من

 ...مخصوصا کاوه...شوندیهمه از دستم خالص م رمی...من اگر بمیدانیم
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 خدا رحمتشون کنه...-

 ...دیکش یمنقطع نفس

 باشه... یبرام کم نذاشت...خدا ازش راض یچیام...از ه یمن ازش راض-

 باشم... لوفریمن هم مرده باشم...من هم ن خواهدی...دلم مردیگینگو...دلم م کاوه

...حاال ...نداشتن یمادر ی...بیپدر ی...اضافه شده بر حسرت بشدیاضافه م میهم به حسرتها نیگرفته بود...بدتر...ا شتریمن ب دل

 ...یتر زد یرا از همه کار یکی نی...ا ایاو...خدا

به طبقه باال  کراستیکرد...در را باز کرد و  یفرو افتاده پله ها را ط یمن زودتر از او واردخانه شوم با قامت ستادینا نباریا

 اش گرفت... یتوجه ی...دلم از بستادمیرفت...مردد دم در ا

 ...رفتیپذ یو دلم نم کردیرفتارش را درک م عقلم

 شب گذشته بود... مهیبعد از ن کیانداختم...از  نمینش یبه ساعت شماته دار تو یرا قورت دادم ...نگاه بغضم

دستم  یرا تو شهیبودمش...ش دهیند نیاز ا شتریخانه شده بودم و پ نینظرم را جلب کرد...خانوم ا یرنگ رهیت شهیش

 کاوه... شدیبرگرداندم...باورم نم شی...مشروب بود...با ترس سر جاینیچرخاندم...مارت

بازش  مهیدر ن یاز ال یباز بود و نور کمرنگ مهیبه اتاق کاوه انداختم...درش ن یبه سمت اتاقم حرکت ردم...نگاه عاجزانه ا کالفه

 کرد... یکف سالن را روشن م

 ...یکنیچقدر دوست دارم بدانم االن چه م یاگر بدان کاوه

 ...لوفرتیتو و ن ی..وقت همخوابگتو و عشقت است. یست پدر...وقت هم آغوش یخصوص ینه...محفلت حساب اما

 ؟یا دهیهم نوش خچالی یتو ینیآن مارت از

 تر بود... ی...خواستنایرا بستم و چشم خمار ش را تصور کردم...خدا چشمانم

 را به زور از در گرفتم...دسته در اتاقم را فشردم... گاهم

 ...هیگر یآمد....صدا یناله م یشدم...صدا متوقف

 و سوزناک... ریآمد...دلگ یم یزمزمه ارام ی...صداستادمیکج شد...دوان دوان پشت در اتاقش ا راهم

 ...یخبر دادن که تو رفت"

 آواز شب و بارون هم

 یتنها خسته و زخم چه

 زندون نیاز یکند دلو

 یدادن که تو رفت خبر

 خبر بودم یمن ب یول

 غوغا یگم شد تو صدا

 هم که کر بودم دیشا ای

 فتم که ما هر دوتو گ به

 مینیدرد نفر ریاس

 هم یپر زدن ب یبرا

 مینیتن خسته چه سنگ چه

 ییروز تنها قیرف

 دوره حسرت قیرف

 نهیک یصاف و ب قیرف

 شهرغربت و نفرت  تو

 از قلب من کندن تورو

 سخته درد دل کندن  چه
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 کردن با اشک و درد جدات

 و قلب منو ازمن دل

 تا دم آخر نذاشتن

 میهم باش شیلحظه پ هی

 تا موج و دوتا همراه دو

 میش ایدر هیهم  کنار

 بردار که دل خستم دلو

 ادشیو فر ونیش نیاز

 گهیهم د رونهیو نیا که

 ادشیکار ما نم به

  ییروز تنها قیرف

 دوره حسرت قیرف

 نهیک یصاف و ب قیرف

 شهرغربت و نفرت  تو

 از قلب من کندن تورو

 سخته درد دل کندن  چه

 کردن با اشک و درد جدات

 "و قلب منو ازمن دل

 

 طاقت نداشتم... گریشدم...هرچه بادا باد...د بلند

 یم می...مردیلرزیم می...پادیلرز ی...دستم مدیلرزیرا به لرزه در آورده بود...قلبم م نشمیتمام آفر ییگو یرا باز کردم..زلزله ا در

 ...دیلرزی...مادموزل مدیلرز

 که شده به او نگاه کردم...که کامل باز شد شو در

 و بدون بلوز... یشلوار ورزش با

 دستش از همان مشروب ها... کنار

 گاریفرو رفته در مه س اتاق

 بر لب...تن براق از عرق... گاریس

 و کاوه...خــــــــــــراب... یو وحش سیخ موها

 بودند... ختهیاش ر یشانیپ یرا رو شانشیپر یداده بود و موها هیتک واریلرزانم را به اتاق گذاشتم...سرش را به د یها قدم

 موها... نیهم شیکرده بود...پ ریگ میگلو

 امد... ینم رونیب یبه خوب میصدا

 کا...کاوه!!!-

 نگاهم کرد... یبرداشت و با چشمان باران واریاش را از د هیتک یفور

 متعجب

 نیغمگ

 ازرده

 ...دیچیپ یاتاق م یاش تو یسوخت و دود خاکستر یانگشتانش همچنان م ینازک ال گاریس

 ...دیرا ببندد پوش شیآنکه دکمه ها یبرداشت و ب یو از تخت کنارش بلوز مردانه ا دیاش را باال کش ینیب

 خودم جرئت دادم: به
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 ه؟یچه وضع نیا-

 زمزمه کرد: یگرفته ا یزد و با صدا گارشیبه س یقیعم پک

 ...!ستیپر ا دود و کثافته...برات خوب ن نجایا ی...هوامیمر رونیبرو ب-

 اتش گرفت...بازهم به فکرمن بود... دلم

 زد... ی...قلبم نامنظم مستادمیرفتم و کنارش ا جلوتر

 دل ریبگ آرام

 حرف بزنم... یو نگذاشت یا دهیموقع لرز یب یعمر

 ؟یواسه خودت درست کرد هیچه اوضاع نیا-

 رونیانگشتان بلندش ب یرا از ال گارشیس یحرکت ناگهان کینشستم و در  کنارش یزد...باز پک...عصب یتلخ لبخند

 ...دیرا مچ دستم را چسب انهی....در مدمیکش

 شود... انیبخورد و ذوب شود و استخوانم نما نیدستش مچ دستم اآلن است که آپسه کند...چ یکردم از گرما یم حس

 ...دهیو به هم چسب سیخ ی...مژه هانشیچشمان غمگ یزدم تو زل

 گرم تر بود... شهیاز هم دستش

 سرد است شهییدستان من هم کاوه

 ...ستیذوب هر دو قطب کاف یدست تو برا یگرما

 شد... ریچشمش زل زدم که اشکم سراز یگذاشت...آنقدر تو یگاریجا س یرا از دستم گرفت و تو گاریس گرشیدست د با

 ...دیرا به سمت خودش کش دستم

 کرده بود... شیپروا یبود که آنطور ب یچه احساس دانمینم هنوز

 اش چسباند... نهیرا به س سرم

 گاریمشروب...س یبو

 اش یشگیهم ادکلن

 تنش... عطر

 کرده بودند... یکیدرآوردن اشکم دست به  یبرا یهمگ

 اش قرار گرفت... نهیس ینرمش موها یرو سمیخ صورت

 را عاجزانه به خود فشرد... میو شانه ها دیرا بوس سرم

 ...دیجد احساس

 نبود یا فاصله

 واسطه... یمن و او ب تن

 ...ی...خالیبود...خال یخال ذهنم

 :دینال

 ترکم نکن! گهیتو د-

 ...گریپک د کیرا به لب برد... گارشیاش فشردم...باز س نهیبه س شتریسرم را ب یخفه ا هیگر با

 بودم.. گارتیمن س کاش

 ... یگرفت یا به لب مبار هم مر کی.

 ...یرساندیبه کام م مرا

 ...یرا بعد هماغوش وخاکسترم

 ...یتکاند یرختخواب م یتو

 ام... یراض من

 چالق را نخواهد.. یمن زشت گدا نکهی...از ادمیترسیپرده از رازم بردارم...اما م خواستیم دلم
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 ؟یهست ایخدا

 ؟یکاوه...منو دوست دار-

 گفت: یگرفته ا یصدا با

 برام مونده... یک گهی...دایدن هیقد -

 نبودم و مادموزل شده بودم...من که پاکدامن نبودم و...  میمن...من که مر یخودم جرئت دادم...آر به

 ...دمیاز گردنش را بوس زانیاش را...درست کنار گردنبند اهلل آو نهیس یرو یآرام به

 خلقت بود.. یسمفون نیباتریتند نامنظم قلبش ز یصدا

 جسمم را درش حل کن... نباریفقط ا ایخدا

 چالق معلولم... یپا نیاز تو طلب نکنم...با ا یزیچ چیه گرید دهمیم قول

 دانمیم

 ...یکه کرد معلولم

 هم بکن محلولم

 مرد... نیشده در وجود ا حل

 چشمانش... یرا بلند کردم و زل زدم تو سرم

 ...سیداشت...خمار...خ ییرایچشمان خمارش چه گ دیدان یکدامتان نم چی...هدیدان ینم

 شده بودند...کبود بود... دهیلبخند زدن آفر یکه برا یی...همان لبهاشیشده بود و لبها یزد...رنگ صورتش مهتاب لبخند

 شدند... شتریموردعالقه ام ب ینقره ا یشدند...تارها دتریشد...سف دهیاش کش قهیبه سمت شق نگاهم

 کنار صورتم را پشت گوشم زد... زانیآو یمو حلقه

 ...ری...رو...رو...زریو رو شد...ز ری...زچی...لرزش که هچیضربان که ه قلبم

 ..با وحشت به چشمانش زل زدم...دیرا به نرمه گوشم کش دستش

 کاوه... یشدیفرشته عذاب م دیبا تو

 ...یکنیو عذابم م یا فرشته

 گرفت... یانگشتان دستش به باز انیمبود  دهیخر میرا که خودش برا زمیآو گوشواره

 ...اریهش نقدریچرا ا یکاوه...ول یمست

 استوار نقدریچرا ا یول یخراب

 ...یشو یسست نم چرا

 خواهند؟ یکه همه م یخواه یرا نم یزیاز من چ چرا

 ...زدمیخراب... پرسه م کیعرضه ...اما در حس و حال ... یچالق ب میمر کیکردم به عنوان  نگاهش

 تخت نشست... یو رو دیرا از گوشواره ام رها کرد...خودش را باال کش دستش

 ...یینجایا ستی..درست نییبابا رونی...برو ب یمیمر-

 ...دیفهم ینگاهش کردم...حس و حالم را اشتباه دهیورچ ییبغض و لبها با

 ...یمیمر رونینزنم...برو ب یزهرمار نیلب به ا گهید دمیقول م-

 ؟ینزن

 ؟یلب نزن کاوه

 من... یپا گناهش

 د؟یخمار د نیچشمان تورا چن یگریوقت د چیشود ه یم مگر

 تخت انداخت... یکردم...خودش را رو سکوت

 ...یخانوم رونی...برو بستیفردا دادگاه دارم حالم خوش ن-

 گونه گفتم: ادیذهنم حرف نزدم...بلند و واضح و فر یتو نباریا
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 یی....کنار تویزهرمار نیهم شیکثافت...پ یهوا نیبمونم...دوست دارم که بمونم...تو هم نایا خوامی...نگو...مرونینگو بر ب نقدریا-

 ...ستیکه حالت خوش ن

 ...بهت زده و نابار نگاهم کرد..زمزمه کرد:متعجب

 ؟یگیم یچ-

 ادامه دادم: هیگر با

خراب  نیاز هزاران نژادپرست تو ا یکیو خونه... ادیب ی...اگه کسی...تو که خواب آلودی...تو که مستترسمی!من م؟یگیم یتو چ-

 ...؟هان؟یشیمتوجه م یشده...تو ک

 ...خدا لعنتت کند مادموزل...ی...چه دروغیدروغ بزرگ چه

 بود و کالفه... یرا چند بار به بالش کوباند...عصب سرش

 ...دیش هم دراز کشاش را برداشت و پرت کرد کف اتاق...خود یتخت چوب یرو یاز بالشت ها یکیشد... بلند

 اش گفت: ینیفرا زم یرا بست و با همان صدا چشمانش

خفه شه  کتیکوچ یها هیر ترسمی...مرونیدودا بره ب نیاون پنجره رو واکن بذار ا کمی ستیبرو بخواب دخترم...اگه سردت ن-

 هوا... نیتو ا

تاب  چی...پستین ادتی..خواستگار داشتم...برادرت....رفتمیام را پشت سر گذاشتم...دانشگاه م یسالگ02..من بزرگم...نیبب کاوه

 دختر بچه ست؟ کیاندام  نی..انیاندامم را بب

 بزرگ شده ام که دل بسته ام... آنقدر

 ...تیبهار از زندگ23تو و  به

 را حاشا نکن... میبزرگ

 ...دمیتختش دراز کش یخورده رفتم و رو شکست

 اش را ببوسم... یتار به تار ...پود به پود ملحفه....بالش و رو تخت خواستیبدنش احاطه ام کرد...دلم م یبو

 بود... دایچشمانش هو ین یدر ن یدیبود...گرم بود و سرد...تنش گرم و دلش سرد...ناام دهیخواب

 نبودم؟ زیساله هم هوس انگ 23مرد  کی یبرا یمن حت یعنی

 شکمش... یاش گذاشته بود و دست چپش رو یشانیپ یش را رورفت...ساعد یم نییاش باال و پا نهیکردم...قفسه س نگاهش

 ...کردیبود...سلول به سلول بدنش جذبم م جذاب

 سرش گم شده بود... دیسف یموها یداشت...من که دل به صورتش نبسته بودم...دل من ال یتی...چه اهمتیجذاب

 ...چقدر طاقت دارم مگر؟ایخدا

 تر شده... نیاواخر سنگ نیا تیها ضربه

 ...؟یهست ایخدا

 یرا کم می...موهایپر رنگ تر صورت یکم حال با گلها ین،صورتی...بدون استیبلند نخ راهنیپ کی...ساعت...خودم..نهیبه آ نگاه

 ...یشده بودم...کم بایبودم...ز دهیکش میبه سر و رو یحالت داده بودم و دست

 درد نداشتم... گری.د...اما کمتر..دمیلنگ ی...هنوز مستادمیو کنار پنجره ا دمیدو

 ...دیبار یبود...پشت پنجره برف م زمستان

 لباس نازک؟؟ نیبرف و ا نیبه سر و وضعم انداختم ا یبه آمدنش مانده بود...نگاه شتریب یزیچ دیشا ایساعت  کی

 بود... دهیچیخانه پ یبودم تو دهیپائولو خر یآقا ییکه از نانوا یکیو ک یرانیا یچا یبو

 مبل کنار پنجره رها کردم... یرا با لذت بستم و خودم را رو چشمانم

 چطور زمان گذشت... دمیزمزمه کردم...آنقدر که نفهم یلب شعر ریز آرام

 کنه؟یفکر م یدختر من به چ-

دن و شال گر یمشک ینشست...پالتو میدر دست گرفتم...آمد و جلو یشانه ام نشسته بود را به آرام یکه رو یزدم و دست لبخند

 ...ریس یبافت طوس
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 ...دیسالم خسته نباش-

 صورتش را ببلعم... یخواهم تک تک اعضا ی...انگار که مرهی...نگاهش کردم...خدیبوس یزد و دستم را به آرام لبخند

 نداره... یبرام معن یخسته باشم...باتو وجود خستگ شهیمگه م-

 مبل گذاشتم... یرا باز کردم و رو شالگردنش

 وقتش بود...نبود... االن

 دستان مرا دور گردنش گرفته بود.. یجا یشالگردن لعنت نیا

 انداختم... نییرا پا سرم

 ؟یکن یبغلم م-

 حرفم کامل از دهانم خارج نشده بود که به شدت در آغوشم گرفت هنوز

 تاب شد؟ ...باز هم نه...تنگ شد...تنگ تر و تنگ تر... یآرام گرفت؟...نه ب دلم

 کاوه جا شوند... دیسف یفقط چند تار مو شیگ که توتن آنقدر

 کرد... میو رها دیکش قینفس عم چند

 به سر و وضعم انداخت و لبخند زد: ینگاه

 ...چه خبره مادموزل؟یخوشگل کرد-

 دراز کردم... شیدستم را به سمت موها صانهیحر یاراده... بانگاه یو آرام و کامال ب آهسته

 فرو بردم... شیرا درون موها میپنجه ها دهیناب رس یخرما ینیس کیکه به  یزده ا یقحط چون

 گذاشت... میپا یرا بست و سرش را رو چشمانش

 ...ختندیتا گردن به هم ر یشانیرا از پ شیسردم خرمن مو دستان

 نرمش مست مستم کرد... یموها یخوش شامپو یفرو کردم...بو شیموها یو دهانم را ال ینیآوردم....ب نییرا پا سرم

 ..دمیدریحجاب را م نیپرده ا دیشدم...با یسوختم و ذوب م یگفتم...داشتم قطره قطره م یرازم را م دیگفتم...با یم دیبا

 ...میمر یتو همه کس من-

 شد... شتریاش ب ییکا کائو یزلف ها یدستم تو فشار

 ...رهیم نینسبتم از ب نیهم گهینه کاوه...من فقط دختر خونده توام...تا چندسال د-

 را دور کمرم حلقه کرد...دام بال... دستانش

 ...نمیزتری...دخترم...دختر خونده ام....عزینه...تو دارو ندار من-

 ..دمیدهانم را بلع آب

 هم... نیا یا دهی...نه نه...بگو مادموزل.. تو که تمام پرده ها را درمیمر بگو

 ؟یهمسر چ-

 باز...شل شدند...چشمانش  دستانش

 کردم... غلط

 شده... نیدستانت چرا سرد شدند...نگاهت...نگاهت چرا غمگ کاوه

 نه؟؟ یخواه یچالق...من زشت را نم یگدا من

 زمزمه کرد: متعجب

 ...میمر هی!منظورت چ؟یچ-

 ..دمیسر خود و افتاد...تند و با عجله...با ترس...هراس...بغض...به سمت پله ها دو میپا ی...دستش از روبرخاستم

 خشک شده بود... میزد...گلو یتند تند م قلبم

 ...دامن لباسم را در چنگ گرفتم...ستادمیا خیرا کوباند...س خمیکرد...م خکوبمیم شیصدا

 دورگه اش برخاست: یصدا

 ؟یکن یبود؟چرا فرار م یمنظورت چ دمیپرس-
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 کنار پله خشک شده بود... کاسیگلدان س یکردم...نگاه وحشت زده ام رو سکوت

 ...دمیشن یرا م شیگامها یصدا

 جرئتم بده ایاول...خدا قدم

 باشد... ادتی...ستمین میدوم...من مر قدم

 باشد... ستادهیپشت سرم ا دیسوم...تمام شد...حاال با قدم

 شوم... "مادام"که  خواهمیمادموزلم و م من

 تو..."مادام"

 که زنده هستم...مادام العمر...با تو باشم... یمادام و

 داشته باش ...محکم باش... جرئت

 بار را کنارم باش... کی نی...فقط همیستین ؟اگریهست ایخدا

 مادموزل بود.. اتیهم از خصوص نی...ایقو عی...سربرگشتم

 ...نگاهم را چرخاندم...دیدرخش یم یکیتار یشده بود...چشمانش مثل چشمان بچه گربه ها تو لیمتما نییبه پا شیابروها

 جرئت...جرئت... ای...خدادیبار یم برف

 همسر...زن...زن تو... یدیدرست شن-

 یو پر یکه از پررنگ ییچا وانیآن انداخت...با چشمان گشاد شده مثل ل یمبل گرفت و خودش را رو یرا به پشت دستش

 شدن باشد به من نگاه کرد... زیدرحال سرر

 ...شدینم نیریپائولو هم ش یآقا یینانوا کیخ تلخ...با کبود...تل تلخ

 شد... یخارج نم ییاما صدا خوردندیتکان م لبانش

 رعشه بود... میبه او...سرتا به پا رهیبه من من خ رهیخ او

 :دینال

 ...میمر-

 ...زمزمه کرد:دیرا کش شیدستانش گفت...موها انیرا م سرش

 ...خوابم...بگو خوابم...شنومیم یچ ایخدا-

 حس سرکش مادموزل بودن... نی..ازدمیترس یبه سمتش رفتم...نه از او...از خود م آرام

 داشت... یا بانهیمردانه اش لرزش غر یکرد...شانه ها هی...عاجزانه گردمینشستم...هردو دستش را گرفتم و بوس شیپا یجلو

 بهت پناه آوردم...نه... یگچاریکاوه به خدا دوستت دارم...فکرنکن از سر ب-

 ...هم شوهرم...هم همه کسم...می...هم مرد زندگ یخوامت...همه تورو...هم پدرم باش یم

 ...دیچیپ یعصر روز برف منیدر نش ادشیفر یسرش را باال اورد...صدا یفور

از دست دادم...من زن  یاومده بود ایتو تازه به دن ی...زن و بچه ام رو وقترمیمن پ نیسال از تو بزرگترم...منو بب 03...من میمر-

 ...خوامینم یا گهید

 ام گرفت...پسم زد... هیگر

 کرده بودند و پس زد... وندشیمان...پ هیخانوم همسا یحور هیکل مثل

 را... چارهیب هیخانوم را و نه حال کل ی...نه حال زار حوردمیفهم یها نم انوقت

 دارد... یو پس زده شده چه حال...عضیوندیفهمم عضو پ یم حاال

 :دمی...زار زدم...نالدیرا به آغوش کش سرم

دارم...هرشب و  ادیز یادگاریپدر من بود...ازش  قی...اکبر عتزارمی...من از پدر بیخوام تو شوهر من باش یپسم نزن ..من م-

 ...نی...ببنیزد...بب یهرشب منو م

بست و سرش را  عینشستم...چشمانش را سر شیرا از تن درآوردم...لخت و عور جلو راهنمیکنم پ یآنکه بدانم چه م یب

 برگرداند...پشتم را به او کردم
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 ...ادیم ادمیزخم کمربند  ادیپدره...اسم پدر که م هیکار  نی؟اینیب ی...زخم فلزو منیبب-

 نهیپشت و رو شده ام را به س راهنیبود پبرگشتن نداشتم...همانطور که پشتم به او  یرو گریشد...منم د دتریاش شد هیگر

 چسباندم و زار زدم...

 ؟یستین یدید ایخدا

 ...یوقت نبود چیه

 موقع کتک خوردن از اکبر نه

 سرداب یشدن تو یزندان نه

 یرفتن پر نه

 زیمرگ عز نه

 انقالب دانیم یتو نه

 موقع تصادف نه

 االن... نه

 ...یستین ایخدا

 ؟یستین چرا

 را گرفت و بلندم کرد... میمور مور شده ام افتاد...بازوها یشانه ها یرو یگرم و نرم حجم

 گرداند.. برم

 ...کردیم هی...گردیبوس یام را به آرام یشانیام را پوشاند...پ نهیس یو جلو دیغرق شده بودم...دو طرفش را جلو کش شیپالتو یتو

 ...زمیعز میاستراحت کن...بر می...بریهست ی...گل من...تو االن عصب یمیمر-

 لرزان بود... میبه سوزش درآمده بودند...سرتابه پا میدستم چنگ زدم که ناخن ها یتو راهنیپالتو به پ ریاز ز آنقدر

 ...یرانیدر حال و یخیشده بودم...کوه  خیروح بخش غرور که از تنم رفت سرتا پا کوه  یگرما

ام دو طرف پالتو را محکم گرفته  نهیس یکه جلو یکردم...نگاهم به دستش بود...دست ی...نگاهش نمستادمیا میسر جا یلجباز با

 .دیلرز یبود و م

 پدرتم یلعنت کن من جا طونوی...شزکمیعز-

 زد... ادیو گرم فر نیریناب و ش یطبق خرما هیسر  شدیزدم...مگر با چشما باز م ادیرا بستم و فر چشمانم

 طونه؟یتموم شدم کار ش زیمرد همه چ هیعاشق  که نی...اطونی...کدوم شخوامینم-

...دختر بابا ییدخترم...بابا کنهیفقط تکرار م رهیو راست م ادیکه چپ م سوزمیم یا غهیاالن چند ماهه در حسرت مرد ص نکهیا

 داره... یحد طونه؟صبرمیکار ش نیا

 کند... یریجلوگ ستنشیتا از گر دیتند تند چشمانش را مال گرشیدست د با

 ...ستی...تو حالت خوب نمیمر-

 کاوه... ستی...هوس نستیهوس ن نیخوبم...خوبه خوب...ا-

 ...شهیاز هم باتریسرخ سرخ شده بودند...ز چشمانش

...لخت ستادمیا شیبه شانه ام دادم...پالتو سر خورد و از شانه ام افتاد...همانطور جلو یدستش را از پالتو جدا کردم...تکان یعصب

 و عور...

 ...چرا؟؟ی...تو چرا عوض شدمیمر-

 ...فقط...کردیچشمانش...فقط به صورتم نگاه م یزدم تو زل

 زدم: یزهرخند

 شدم... یتوئه که عوض شدم...که عوض ریمن عوض شدم؟...چرا عوض شدم؟تقص-

 گفت: عاجزانه

 دخ.. سیحالت خوب ن میمر-
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 ...دمیمچاله شده ام را به صوتش کوب راهنیدخترم از دهانش خارج نشده بود که پ زیکلمه نفرت انگ هنوز

 ...شتری...منو بیکلمه رو باور نداره...خودتو مسخره کرد نیجز تو ا یشکیرو نگو...ه یکلمه کوفت نینگو..ا-

 افتاده بود برداشت...بغض آلود نگاهم کرد: نیزم یرا که رو راهنمیپ

 شدند... یم دیقوس کمرم ناپد یو تو خوردندیتم سر مرفت و قطرات عرق از پش یم نییباال و پا جانیام با ه نهیس قفسه

 کرد: زمزمه

 ...خوامینم مویمر نیخراب نکن...من ا مویزندگ-

 نداشت... دهیفا گریشل شدند...د می.و پا دست

 شد... ینه نم یول شدمیمتنفر م دیو نه مادموزل را...نگاهش کردم...با خواستیرا م میمر نه

زده ام  خی یتکان نخوردم...دستپاچه شد...دست گرمش دور بازو میزنگوله در برخاست...آنقدر مسخ شده بودم که از جا یصدا

 ...دیچیپ

 ...بروتو اتاق...برو گلم...زمیگل من...عز-

 حال نگاهش کردم... یب

 د:بلند ش شیبرو...دلم لج کرده بود...صدا یعنیداد  میبه بازو یزنگوله...تکان یصدا باز

 لباس بپوش... ؟برویخواب میمر-

 یاو...رو یخودم...رو راهنیپ یگذاشتم...رو شیپالتو یهمان وضع راهم را به سمت اتاق طبقه همکف کج کردم...پا رو با

 غرورم هم... یخودم...رو

 کرد... میصدا دمیدر اتاق که رس کینزد

 !؟؟یمیمر-

 تا حرفش را بشنوم: ستادمی...اختیر یگونه ام م یرو یدر پ یپ میها اشک

 !یخوریتنت کن سرما م یزیچ هی-

تخت تک  یبلند بسته شد...خودم را رو یام به آسمان بلند شد...در اتاق را باز کردم و محکم هلش داد تا باصدا هیهق گر هق

 ...دیاتاق انداختم...نگاهم به سقف چسب ینفره تو

 خواست... یمرا نم یکس چیخواست...ه یبودم و درحال خشک شدن...مرا نم شهیر یو ب دیبود...ناام یبد حال

 خواست...خداهم وامانده در کارم...خودم هم... ینم خداهم

حرف دلم را  ییبودم...با چه رو ستادهیا شیجلو یی...با چه رودیسف ریدست لباس ز کیتنم نبود جز  یزیشده بود...چ سردم

 داشت مادموزل بودن... ییایزده بودم...عجب دن

 ...وارید ینژاد رو نیعکس خانواده آر ی...رو یکتابخانه چوب یرو دیسر نگاهم

 ...یاجازه ا چیه ی...بیتقه ا چیه یباز شد...ب در

 بود... یپستچ-

 انداز شد: نیطن نشیغمگ یمن...صدا نیریش یمن...کوه سنگ ییخرما یبود...کوه سنگ خودش

 ...ممیمر-

 ...تیمالک میم

...دلم را برد رمیبه دل بگ یا نهیتوانستم ازو ک یگوشم فرو رفت...نم یو تو دیچک نییاز گوشه چشمم پا یاشک داغ قطره

 که نداشتمش... یدل ختم؟بهیریدل م نیرا به کدام نهیبود...ک

 تختم نشست...نگاهم به سقف بود...نگاه به اندامم کرد... کنار

 نوازش ... یلمس کردن مادموزل...دست دراز کرد و من گمان کردم به هوا یکرد و من گفتم به هوا نگاه

 ام...نگاهم به سقف بود... نهیس ی...درست تا رودیلرزان باال کش یرا با دستان میپا ریز دیصد افسوس که ملحفه سف یول

 ...یستین یدی...دیستین ایخدا

 ...ییشده...بخواب بابا یچ رهیم ادتی...یشیاستراحت کن...آروم م یدلم...کم زیعز-
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 را بستم  چشمانم

 ...زیتو عز یوا

 ...ینیبی...عجزوالبه ام را نم یینایبر تو که ناب ی... وایبرتو که کور یوا

 

 

 ...ینیبیرا نم میتاب یرا ...ب عشقم

 نزدم یحرف

 را نوازش کرد شانمیپر یموها

 رد؟یگینوازش ها آرام م نیبا ا یک یشانیپر نی...کاوه...اکاوه

 ...دمیزد...از گوشه چشم د یتلخ لبخند

 ...انیو گلرخ م یفردا شب عل-

 شانه ام ماند... یبه دو بند نازک رو رهیشدم...ملحفه سر خورد و نگاهش خ زیخ مین باعجله

 با معشوقه ام تنها باشم...نه... خواستی...دلم مندیایخواستم ب ی..االن وقتش نبود...نمنه

 بهم نگفت؟ یزیچ..چرا گلرخ چ-

 تر از من بود... نیزد...غمگ یآرام لبخند

 کنه... زتیسوپرا خواستیم-

 هم شده بودم... یزیزدم...چه سوپرا پوزخند

 نه؟! یخوشحال شد-

 پوزخند: بازهم

 ...کنهیخوشحالم نم یزیچ گهید-

 "...مییما اری یدارن و ب اریهمه "لب زمزمه کردم ریرا ز یاراده شعر یو ب دمیکش آه

 صورتم شروع به تاب خوردن کرد...نگاهم را به کنار دوختم... یجلو یدیکل

 اش و گردنبند اهلل... نهیس یمشک یباز...موها ی...دکمه هایبلوز تنگ مشک به

 ه؟یچ نیا-

 دستم و انگشتانم را بست... یآورد و دستم را گرفت...گرم و تب دار...گذاشتش تو نییرا پا دیکل

از دست رفته نگاه  یزیبود که به عز ینگاهش کردم...نگاهم کرد...رنگ نگاهش فرق کرده بود...نگاهش مانند نگاه کس متعجب

 کرد... یم

 ...یدیرا فهم یکی نیخوب شد ا چه

 از دست رفته ام و از پا افتاده ام... نکهیا

 تو... یبرا انترمیمقابل توست و روح عر انمیکه جسم عر نیا

 را نزن... یلبخند لعنت نیا گرینکن...د نگاهم

 ...یرا با فرشته عذاب عوض کن تیفکرکن...چطور است جا شنهادمیبه پ شیجا به

 ...یکن یو عذابم م یفرشته ا چونکه

 ...دستم را رها نکرد...دیکش یقیعم نفس

 کادوش کنم... یمن به توئه...فرصت نداد هیهد نی...انهیولنتا-

 به اشک نشست... چشمانم

 کاوه؟ هیچ نیا-

 ...دیاش را باال کش ینیرا برگرداند...ب سرش

 خونه گلرخ...به نام خودت... کینزد یآپارتمان نقل هی-



Roman-City.ir 
 مادموزل رمان

 

https://telegram.me/romancity 84 

 

 من...به نام من... یقفل کرد...خانه...برا مغزم

 مادموزل... یبهانه...در حال و هوا کیوسوسه...منتظر  با

ام را  یشانیرا نوازش نکرد...پ میموها شهیگذاشت...چون همدستش را هم پشتم ن یشدم...تکان نخورد...حت زانیگردنش آو از

 ...دینبوس

 گردنبند اهلل گذاشتم... ی...صورتم را ...گونه ام را درست روزدیم غیت غی...تدمینکردم...گونه اش را بوس شیشکست اما رها دلم

 ...کردیگونه ام نقره داغم م ریفلز اهلل ز یسرد

 ...یرحم یهمه ب نیتو شاهد باش بر ا ایخدا

 ...رمیتقص یکنم و هم ب یلحظه شاهد باش که من هم گناه م نیبر ا یاگر هست ایخدا

 ف ا ح ش ه ام و هم حالل حاللش... هم

 نفسش... دیبه ام دمیکشی...نفس مکردیپهنش حرکت م نهیرفتن حجم س نییام با باال و پا نهیس قفسه

 ...از من بگذر دختر...میمر-

 تالش... نیرا بلند کردم...آخر سرم

 نبود؟بخدا که بود... زیداغ...هوس انگ یداغ...خرما با چا یدو فنجان چا یدشت خرما...بعد تو یزدم تو زل

 زدم: لبخند

 تونم.. ینم-

 را بست و آرام گفت: چشمانش

 ...رهیگذشته...نذار احساست پا بگ گهیاز من د-

 اش را لمس کردم...گوشه چشمش نبض گرفت... یشانیکنار پ نیزدم...با انگشت چ پوزخند

 وقته بزرگ شده...از آب و گل دراومده... یلیاحساس خ نی...اره؟یپا بگ-

هم جمع  ی...دستان پس زده شده ام را توریکو یشبها یرا از دور گردنش باز کرد...بلند شد...سرد و خشک...مثل هوا دستانم

 کردم...سمت در رفت...

 ...نجایا انیو بچه ها هم م انی!کد؟یخر یایعصره...م2ساعت -

 هم نبود... یگریزن زنده د چیعاشق من نبود...الاقل عاشق ه اگر

 ...کنمیکه به مرده ات هم حسادت م لوفرین آخ

 زدم: لبخند

 البته...-

 :دمیو در را باز کرد...از جاپر دیاش را باال کش ینیداد...ب سرتکان

 کاوه؟!-

 گفت: یدورگه ا یصدااما برنگشت...با  ستادیا

 از زبون تورو به گور ببرم نه؟ دنیبابا شن دیبا گهید-

 ست؟یگلو از چ ینیسنگ نیباشم...ا دهیسنگ بلع نیقبل ا دیآ ینم ادمی...دمینداشتم...آب دهانم را بلع یجواب

 از بابت خونه...-

 :دیحرفم پر انیم

 ام بود... فهیتو رو داشت...وظ کیقابل دل کوچ-

 ییقاینژاد و گل بنفشه آفر نیآر یو عکس خانوادگ یتشکر کنم...در را بست و من ماندم و سقف کوتاه و کتابخانه چوب نگذاشت

 لب طاقچه و حس گستاخ مادموزل شدن...

محکم کاوه بود که غصبش  یبازو میگرم گرم بود...عصا نجایا رونیب ی...برخالف هوامیشد یا رهیسوپر مارکت زنج کی وارد

 دم...کرده بو
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ات حلقه کرده ام  دهیچیپ یدستم را دور بازو یبود که از وقت نیسنگ نقدریبار اعتراف من ا نی...ایکش یکن ...چقدر آه م بس

 ؟یکن یو با آه نفس تازه م یستیا یمدام م

 ...دیسف یدرآمده...باز چند تار مو یسبز ک شیته ر نینگاه کردم...فک و دهان محکم...ا مرخشین به

 ...شدیم رتریپ شیهمقدم با موها عشقم

 زالل نگاهم کرد... یبه سمتم برگشت و با چشمان ی...متوجه نگاهم شد...با ناراحتدیآه کش بازهم

 داشت... یناممکن یچه خواهش ها شیزد...چشمها یم یسخت یرا برگرفتم...چه حرفها نگاهم

 را به جلو هل داد... دیخر سبد

 .بردار.. میدار اجیاحت یچ نیبب-

 با طعم کاوه... یچا وانی...و هوس...هوس دو لنهیو دلم پتو خواست و شوم دمیگرفت...آنقدر سرد گفت که لرز بغضم

 یپشت قدم ها ی...به آراممیگو یرا م میزندگ لیرفتم و او...دل یسبد انداختم...من جلوتر م یرا تو یبغض بسته اسپاگت با

 ...دادیلنگان من سبد را به جلو هل م

 ...مثل کورن...مثل ذرت...قطره اشک اول...دیسبد انداختم...بغضم ترک یپاپ کورن محکم تو بسته

 بکوبم...قطره دوم... واریکوب...دلم خواست سرم را به د واریمخصوص د المپ

 حرام خوانده شدن... نیمادموزل بودن......از نیحس مرموز زنانه...از نیاز اشک...از سی...صورتم خیبهداشت پد

 مسخره عق م گرفت... یعشق پدر و دختر نیاز

 ...اورمیرا باال ب ایدن یرا...تمام غلط کردم ها میخواست تمام حرف ها دلم

 ؟ نیآر ویموس-

 ...هیهمنام منحوس آمده بود...مار نی...استادمی...استادیا

 یکه رو یصاف و براق یو موها یکوتاه قرمز رنگ...کاله برت مشک یدر پالتو دهیچیپ هیامد...مار یکاوه م یاحوالپرس یصدا

 بود... ختهیر شیشانه ها

 ...شیزندگ یو نه پا دیلنگ یچپش م یسالم...نه پا ییبلند...پاها یمشک ریج یو سالم...فرورفته در چکمه ها دهیکش ییپاها

 ...میمر نیو ا میمر نیا انیم ستیفاصله ا چه

 کرد... یم یدو چال کوچک دو طرف صورتش دلبر دنشیو همراه خند دیخند یم

 نگاهم کن..نگاهم کن... کاوه

 یحرف م شیبا ذوق و شوق برا هیبودند ...مشغول خواندن مشخصات شامپو بود و مار ستادهی...نگاهم نکرد...دورتر ا برنگشت

 زد...

کس  چیرا ه زیآن لبخند سحر آم دیکردم که به لبخند گشوده نگردد...نبا یکاوه دوخته بودم...خداخدا م یرا به لبها چشمانم

 ...دید یم شیلبها یجز من رو

 ...دادمیشال گردنم را دور انگشتانم تاب م یها شیرا برگرداندم...ر میرو

 نشد...و باز نشد...هرگز باز  دیچی...اما فقط پ دهیچیپ دشیسف یمو ی...مثل دلم که الچی...باز...باز...پ چیپ

 !م؟یندار اجیاحت یزیچ گهید-

 نه... یعنیو سرتکان دادم که  دمیبود...با بغض آب دهانم را بلع ستادهی...پشتم ابرگشتم

 !میبر-

 گذاشتم...با بغض ...با خالء... لیر یرو یکی یکی...بسته ها را میدیصندوق رس کنار

بر تن داشت و کاراوات  یبلوند...بلوز اسپرت قرمز رنگ یجوان با موها یبود...زن یبه صندوقدار باجه بغل رهیکردم...خ نگاهش

 ...عقهیبر  یدیسف

 تکانش دادم... یپرت پرت بود..حرصم گرفت...به آرام حواسش

 ...تا امشب...نجایا ومدمیهرگز ن گهیهمون فروشگاست...بعد مرگش د نی..ادمشیبار اونجا د نی...اوللوفرهین یجا-
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 یب لی..در شرف سدنیبار یبرا راقیسوخت...حاضر و آماده به  یکرد...چشمم م یدستم را سوزن سوزن مانگشتانم کف  فشار

 موقع...

 ؟یهمسر مرده ات رو نشونم بد یکه جا نجایا یسال...امروز منو آورد نهمهیبعد ا-

 مونمیم تیتو زندگ ایدورت رو خط بکشم...خوب گوش کن... یزشتم...چالقم...گدام...که بگ یخوامت ...که بگ ینم یبگ که

 ...رانیا گردمیسفر همراه گلرخ و برادرت برم نیتو هم نکهیا ایاونجور که خودم دوست دارم و 

توجه به نگاه متعجب  یام و ب یو با تمام حس زنانگ دمیاش کوب نهیس یرا محکم رو یکه تمام شد بسته پد بهداشت حرفم

 به سمت خارج رستوران به راه افتادم... هیقصندوقدار و ب

 کهیدختر چالق زشت گدا لنگ لنگان به سمت در فروشگاه بدود در حال کی شودیم یچه صحنه خنده دار دیرا بکن فکرش

 دانست و نه همسرش... یزده بود که او را دخترش م یمرد نهیبسته پد را با تمام توانش به س کیقبلش 

و در آغوش بفشاردم...تنش را بو  رتمیدنبالم...از پشت بگ دیایامان...به عقب نگاه کردم...منتظر بودم ب ی...تند...بدیباریم برف

 برود... ادمیاز  زیبکشم و همه چ

 فروشگاه خلوت بود... رونی...محوطه بامدین اما

 ...نیماش چند

 آدم چند

 گربه سرما زده چند

 درخت لخت چند

 امروز من... مثل

 ..دینبود بگو یکی...بمیبودم چقدر غر دهیهنوز نفهم انگار

 شتابان؟؟ نیمادموزل...به کجا چن یآها

 آمد... ی...کاوه من پس کو؟؟چرا نمدیکننده قرمز و سف رهیخ یبه در فروشگاه نگاه کردم...با نورها دوباره

 ...کردیچپم گز گز م یکرده بود..دستانم سرد و قرمز...پا خی تنم

 ...شدیم شتریلرزم ب کردمیکه م هیکمربند اکبر هم...گر یزد...جا خیتم...پشتم برف گرفته نشس مکتین یرو

 لرزاند... یبدنم را م یبود که ستون ها زلزله

 را به سمت آسمان گرفتم... سرم

 گذاشت چشمانم را باز کنم... یدرشت و سرد برف نم یها دانه

 نه؟ یستین ایخدا

 بزرگترها هم دارد؟ یبرا یا مخانهیتیمگر  ایدن نی...؟؟ایکرده ا میو رها یا دهیآفر چه

 ؟ی..!!از چه رو نامهربان شده اخالق

 م؟؟؟یپنداشت ی...خود غلط بود آنچه ممیداشت یاریچشم  ارانیما ز  ایخدا

 را با دلم روشن کن... فتی؟تکلیستی...ن؟یهست ایخدا

 :دمیلب نال ریز

 ...اااااایخدا-

 ...شانمیخداوندا پر"-

 تو از جانم یخواهیم چه

 یکرد یزندگ ریآنکه خود خواهم اس یب مرا

 یتو مسئول خداوندا

 یدانیتو م خداوندا

 انسان بودن و ماندن  که

 چه دشوار است ایدن نیا در
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 کشد آنکس یم یرنج چه

 "انسان است و از احساس سرشار است... که

 کردم...راحت...آزاد و رها...  هیبلند گر یصدا با

 ؟؟یکنیگله م ستیکه گاه هست و گاه ن ییخدا شیاز انسان بودن پچرا  گریتو د کاوه

 ...یستیکه انسان ن تو

 ...یا فرشته

 عذاب... فرشته

 ...یکنیو عذابم م یا فرشته

 بود و سرش را به آسمان گرفته بود..زمزمه کرد: ستادهیکرده بودو کنارم ا شیپالتو بیج یتو دست

 ...یخداوندا....تو مسئول-

نداشتم مادموزل وار چرخاند و درپناه  یاراده ا چیبه سکسکه افتاده بودم...دست دراز کردو بلندم کرد...مرا که ه ادیز هیگر از

 اش گرفت... نهیس

 پنهان کرد... شیپالتو ریز یرا باز کرد و مرا چون شئ ارزشمند شیطرف پالتو دو

 یموها خوردندیبه هم م میرا فرا گرفته بود...دندانهاسرتاسر بدنم  یخواب آلودم کرد...لرزش مطبوع شیتن و عطر خوشبو یبو

 بودند... دهیاز اشکم چسب سیصورت خ یرو شانمیپر

 ...چند بار...دیسرم را بوس یرو

 غلط کردم...اشتباه کردم... ایخدا

 !ی...هستیهست تو

 !یهم هست خوب

 ...ی...هرچه هست...هستیاست که هست نباریهم فقط ا دیشا ای...یهم هست شهیهم

اش به حرکت  نهیس یکشد رو یدست م حیکه به ضر یاش بودند چون زائر نهیمن و س نهیس انیرا که با فشار سد م دستانم

 درآوردم...

 گوشم مور مورم کرد... ریز نشیبم و غمگ یصدا

 پدرت...فقط ترکم نکن... ی...همسرت...همراهت و گاهشمیهمون م یبخوا یهرچ-

 ...خوامی..بخدا نمخوام دوباره تنها بشم. ینم

 بود؟...نه سرد

 ...نهد؟یبار یم برف

 خود بهار بود... خود

 داغ با طعم کاوه... یچا وانی...دو لسی...پارهیبرف...به گمانم ژانو ریز

 و چسبناک.. نیریش یهم آغوش کیحس  با

 مسرور از مادموزل بودن...خراب بودن... یدل با

 عشق... کیبودن از  رانیو و

 باش... ایخدا

 ...کردیم ینیسنگ میبردم...نگاه متعجب کاوه رو ورشیبه سمت اتاقم  ستادیدر خانه را باز کرد و کنار ا دیکاوه با کل نکهیهم

کاوه آمد و بعد خودش که دوان دوان آمد  یاز دست ها دیخر یافتادن پاکت ها یخوردم و افتادم...صدا یپله ها سکندر یرو

 :ستادیو کنارم ا

 ...واشتری...زمیچته عز...میمر-

 قورت داده ام...دستم را با دست گرمش گرفت و بلندم کرد... یدرسته ا یبغضم گرفته بود...انگار هلو یخوشحال از

 نه؟ یتو که سر قولت هست-
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 نگاهم کرد: نیغمگ

 ...یخواینم نویآره هستم...مگه تو هم-

 من مادموزل... یبرا یبیچسباندم...شرم داشتم...چه واژه غر شیهوا به بازو یام را ب یشانیپ

 :وفتدیاش ب یغرق آب ییخرما یها لهیچشمم به ت خواستمینم

 ...یخوای...که منو میامشب بهم نشون بده که سر حرفت هست نی...هممیستیتنها ن گهیفرداشب د-

 دم...طماع تر...تر شده بو صی...حردمیقوس کمرم گذاشت...نلرز یرو یرا به آرام دستش

 دل خوش کنک... یتماس ها نی...بدنم مقاوم شده بود به اخواستمیاش را م همه

 من هم... یندار شوی...تو االن آمادگممیمر-

 برداشتم و نگاهش کردم... شیبازو یرا از رو سرم

 انداخته بود... ریرا به ز نگاهش

 من بخوان یچشمها از

 ستمین یدوام آوردن من

 ماندن ندارم میمر یبنا

 "مادموزل"ام داغ شود  یشانیپ یرو شهیهم یبرا خواهمیم

 بخواه... مرا

 صورتش... یزل زدم تو گستاخانه

 دارم... شویمن دارم...آمادگ-

 میمر یبد شده ا میگو ی...من که مهه

  یکه خراب شده ا میگویم

  یشده ا رانیو

 یمادموزل ساخته ا میمر یها رانهیو یرو

 ...یکه...اش کن یداریون آجر به آجر برمرا اکن مادموزل

 ...میرا ببوسم و ببو بیس نیا خواستیرفت...دلم م یم نییاز بغض باال پا شیگلو بیس

 نه...حاال نه... اما

 ...نیی...باال... پادیکاو یسرتاسر بدنم را م جانیاز ه یپله باالتر رفتم...آب دهانم را قورت دادم...موج چند

 من منتظرتم...-

 بزند...خودم را به اتاقم رساندم یحرف نگذاشتم

 و گز گز...مهم نبود کردیدرد م میام را به در دادم...پا هیتک

 ...مهم نبوددادیو آزارم م زدیتند تند م قلبم

 حس شده بود...مهم نبود... یب دستم

 مهم نبود... زیچ چیکردم...مهم نبود...ه یگناه م احساس

 هم خوب بود... نهیا یجلو شیلوازم آرا دنیچ بیبزرگ سرخس گوشه اتاق خوب بود...ترت گلدان یمرتب بود...جا اتاقم

 من اما از همه بهتر بود... حال

 کشو و کمد... ی...همه را فرو کردم توری،کاله...شالگردن...لباس رو...لباس ز ی...پالتو،روسردرآوردم

 ا؟یلباس گشتم...چه بپوشم خدا دنبال

 بلند تمام زن ها را به کمک بطلبم...تمام دختران... یپنجره را باز کنم...با صدا خواستی...دلم مدیپوش دیچه با اصال

 نو عروس کمک کند؟ کیکه به  ستین انیم نیا یکس

 عروس؟ نو

 بود... دهینبود...هرچه داشتم پوش یلباس مناسب چی...گشتم...نبود... هسردرگم



Roman-City.ir 
 مادموزل رمان

 

https://telegram.me/romancity 89 

 

 بودم نه مادموزل... میمر دنشانیموقع خر آخر

بود با دو بند  پوریگ نهیس یبراق...رو دیلباس خواب نازک سف کیو چکمه ام افتادم... فیپالتو و ک متیست گرانق ونیاشانت ادی

 ...شدینازک که پشت گردن بسته م

 ...ختیریم نیزم یرو یلباس با حالت کلوش ریبودو وز بلند

 تخت انداختمش...به سمت حمام رفتم...تن به آب رساندم... یرو یخوشحال با

 پوستم... بخند

 شوق شکافته شو... از

 هم هست... یگرینوازش د قیکه ز نوازش دست اکبر عت دید یخواه امشب

لند دوست ب یکمرم...کاوه مو ینم دار ...فر خوردند...تا رو می...تنم را خشک کردم...موهاکردیم یقرار یندادم...قلبم ب طولش

 لب زمزمه کردم: ری...زدانستمیداشت خوب م

 "کوتاهتون نکنم چوقتیه دمیقول م"

 افتاد...لخت و نازک و نرم... یرانها یرا برتن کردم...سرخورد و رو لباسم

 مادربزرگ... ی...رعشه داشت...مثل نودسالگدیلرز یرفت...م ینرفت...نم شیبه آرا دستم

 ...نگاهم را به سقف دوختم...دمیکش یقیعم نفس

 باش... ایخدا

 امشب را باش... نیهم

زشت  گریآن شب د یشده بودم...گدا بودم،چالق بودم ول بایکه ز میگو یشده بودم...به جرئت م بایانداختم...ز نهیبه آ نگاه

 نبودم...اما تا دلتان بخواهد خراب بودم...

 در...تقه  دنیشن یتخت نشستم...سرتاپا گوش برا یرو

 ...امدیگذشت...ن یساعت کی

 شده بود آنروز... ی...چه روز طوالنقهیو چند دق 00به ساعت... یرساندم...نگاه رهیرا به دستگ دستم

 ...ستادمیرفتن و ماندن ا انیدل و مردد م دو

 شد...دسته در را فشردم و به سمت اتاقش به راه افتادم... روزیچموش پ مادموزل

 ینم نطوریرابطه اش باشد ا نیقرار است اول نیسال ا 02گفت بعد  ینبود و نم نیغمگ نقدریاگر او ا دی.شاگناه داشتم.. احساس

 شدم...

رابطه بلکه از مادموزل  نیبودم...نه از ا مانی...پشدادیم یشکالت گاریس ی...بویمست بود...چشمانش خمار و خواستن یکم

 شدن...

 کن مادموزل... بس

 ستیشدن ن مانیوقت پش اآلن

 منتظر نشسته کاوه ست تیدر کمال رضا تیکه روبرو ی.کس

  ؟ی!مطمئنت؟یرضا

 مادموزل! ستیاز احساساتش هم ن افتنی نانیوقت اطم اآلن

 شد! اتیتنور،نان ب نیبه ا بچسب

 ...!نیهم…شدنش گذاشتم...آرام نییدر حال باال و پا ی نهیس یرا رو سرم

 بکن... یکار

 بزن... یحرف

 زنانه ات؟ یبود تمام ادعاها نیا

 به گردنبند اهلل افتاد چشمم

 باش...کنارم باش... ایخدا
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 خواهمیرا هم م نشیریش…خواهمش یم…خواهانشم

 اش را یشکالت

 را شیو خرما یچا

 ...کردیقرارم م یچشمانش است که آرام و ب نیکافئ

 وار... پارادوکس

 نشان... تضاد

 قرارم و هم آرام... یب هم

 ... ردیگ ینگ خواهش مر نگاهش

 مرد...  کی یسال برا 02 بعد

 کرد مرا با خودش.. یکی… شد قفل…دستانش به دورم تنگ تر شد ی حلقه

 که زد صورتم را عقب کشاندم. میآرام به موها یچنگ

 ...ملتهب دو هر…دو خراب هر…میبه رخ هم شد رخ

 سال... 02سال...من بعد  02بعد  او

 …و نمناکش را بست و من هاله دار یبعد چشمها یکم

 !دیچیباز دور کمرم پ دستانش

 ...دیکش دست

 …باال

 ...نییپا

 ...قیاکبر عت ادگاریشد از  رد

 ...کنار

 راست…چپ

 ...قیلطف اکبر عت یباز برآمدگ و

 ..فشرد…شیرو ماند

 ...شیها قهیرفت اکبر و عت ادمی از

 ...شیو خمار اکبر

 و کمربندش... اکبر

 ...شیها یو کبود میرفت مر ادمی از

 مادموزل را... نیپدر ا یاو همچنان فشرد ردّ کمربند ها و

 کردم بغض

 ؟یکاوه اش شو ؟بابایپدرش شو یخواست یم چطور

 مردانه ینوازش.…تو فقط هنر نوازش کردن آموخته اند دستان

 خواند؟ یگونه نوازش را پدرانه م نیا یدختر چه

 راست بگو... یول بگو…تلخ شراب یمزه  نیهم با…حال بگو نیهم با…از لبم بردار و بگو لب

 کند گر گرفتم... یخجالت زده ام را که لمس م یدخترانه ها شیها گونه

 تملک آتشم زد... احساس

 را جمع کردم! میچپم قرار گرفت مورمورم شدو پاها یپا یداغ کاوه که رو یلبها…رسد یم میبه پاها نوبت

 و باردار... یابر…نمناک…دار هاله…شد و تب دار نگاهم کرد زیخ مین…از کارش دیکش دست

 دیلرز شیلبها

 میبه پاها رهیخ…انداخت نییرا پا سرش
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 ...دندیلرز یم دستانش

 ...دمیفهم میپاها یرا از تماسش به رو نیا

 ...یمتیق یول ختیر یب یپا همان…چالق یپا همان…چپم  یپا

 کاوه؟ ؟یکن یرا بوسه باران نم شاهکارت

 ...دمیلرزیم

 ...دنیتب جانانه لرز کرده ام!تمام تنم شروع کرد به لرز کیاز  بعد

 زند: یم میهول، خش دار و دورگه صدا کاوه

 شد جــونم؟ چت…آروووم…ــمیمر-

 نیرا که از پالت ؟سدیدید تیرا سد عشق باز میتو؟تو که پاها ایمن چم شده  میخواستم بگو یم…درد گرفته از بغض میگلو

 سازند مـــرد... ینم

 اتاق... یشدم به در بسته  رهی. صورتم را بر گرداندم و خ دمیرا باال کش زانوانم

 زد: میصدا کالفه

 ــمیمر-

 بدنم... یو لرزش تمام نشدن سکوت

 ...دیکش میپاها یتخت را رو دیسف ی ملحفه…بلند شد میپاها یجلو از

 …برنگشتم

 نداشت دنیکدام از ما د چیخراب ه حال

 آمد نییتخت تنها گذاشت و پا یسبک شده ام را رو یپاها

 به دست به طرف در اتاق رفت شرتیت

 رفت یم دیبا

 بود... یسخت یباز

 صفر-صفر

 …هم فشردم یرا رو میچشمها

 نداشت... دنیهم د رفتنش

 بعد بسته شد یکم و…باز در

 ..از مغزم عبور کرد. یتراژد کیرا باز کردم ...شب گذشته مثل  میچشمها

 ... بوسه

 کمر... ی رهیت

 دست ... فشار

 وزن ... ینیسنگ

 چپ .... یپا

 بود ... یقیحق ختیبه کامم ر شبیکه د یزهر نیکام گرفتن ،ا نیبود ...ا یواقع

 شدم ... زیخ میتختم ن ی...تو دمیکش نییرا پا پارچه

 ... کمرم

 میها شانه

 پر دردم یها نهیس

 ،گوشتم، عضالتم ... پوستم

 کردند ... یم دییتا همه

 کرد . یم دییاش از بوسه هارا تا یبینص یچپم بود که ب یهمه سفت و سخت تر پا از
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  دیکش یم ادیکرد ...فر یم اعتراض

 توانست باشد جزاو... یم یبه در خورد ...چه کس یا تقه

 باال آوردم ... نهیس یونرم رواندازم را تا رو دیبود... پارچه سف دهیبه کامم چسب زبانم

 باز شد ...چشمانم بسته!  در

 سوخت ...  یم میتنم داغ و گوش ها دمیکش یهنوز در من زنده بود ...خجالت م میاز مر یی...رگه ها دمیکش یم خجالت

 .... ممیمر-

 ... دیپوستم شعله دو ریز

 ...احساس قشنگ ... زیعز کاوه

 ؟! ستمین میمر گریکه من د یدان یو من ...نم یخواه یم میمر تو

 خودم جرات دادم و چشمانم را باز کردم... هب

 ... بهیشد آشنا و رنگ زلفانش غر یکه از چشمانش متصاعد م یقهوه ا یکه بود؟!صورتش آشنا ...بو رمردیپ نیا

عالقه  ینقره ا یشمیابر یموها نی...ا دیسف یهمه مو نیشد ...ا ریپ نقدریزمان کند گذشت ...ا نقدریتا صبح ...ا شبید از

 شده ...؟ ادتریهمه ز نیعالقه ام ا یعنیسنجم بودند ...

 ... دیلرز یچشمش م ی...آماده بارش ...گوشه  یتختم نشست ...گرفته ...ابر کنار

 ... رسنیبچه ها م گهیچند ساعت د-

 ... دمیسرم کش یرا رو پارچه

 

 "کرد با غم ... یم یرودها ...عشقبازبدنم...فراز ها و ف یها یمنحن یلغزاند ...رو یکمرم م یدستش را رو"

 شدم ... یخارج نم شبیچرا از فکر د ایخدا

 رفت ؟ یکنار نم چرا

 ... شبیشده بود...کشنده و لذت بخش... زهر در کامم ...کام نا تمام د نیریشد ...چرا زهر ش یفراموش نم چرا

 سرم برداشت ... یپارچه را از رو یدست

 ... نیریش نیری...لبخند زد ...نه تلخ... ش میدر چشم شد چشم

 هم ... دیشا ای...نتوانستم مقاومت کنم ... دیرا کش پارچه

 باز امتحان کنم ... خواستمیباک ...مادموزل بودم ...از راه به درش کرده بودم ،م چه

 سر داد ... میشکمم تا زد ...نگاهش را رو یرا رو پارچه

 بودند ... ختهیسقوط که لباس ها فرو ر ی...مثل همان لحظه  آدم بود و من حوا شده بودم او

 .... یحرف چیه یتخت بلند شد ب یانداختم ...از رو نییام گذاشتم و نگاهم را پا نهیس یرو یرا ضربدر میدستها

 ؟! یکش یاز من خجالت م-

 ؟!...من و خجالت کاوه ؟! خجالت

 یبرا یزیاند ...چ ختهینشستم... برهنه ...هم فکرم برهنه هم جسمم ...لخت شده ام ...تمام افکارم فرو ر تیجلو نیرا بب من

 کنم ...خجالت ؟! یم یپنهان کردن ندارم ...رو باز

 مادموزل ... نیا دهی... خجالت ...تا به حال اسمش را هم نشنهه

 م گرفت :با آرامش از تنم خارج کرده بود را به سمت شبیکه د یلباس

 ... یبپوش نرمش امروز رو انجام نداد -

 ... دمیحرکت لباسم را پوش کیحالت شدند ...با  یب چشمانم

 خوام نرمش انجام بدم ... یخسته ام امروز نم -

 پارچه ... ریز یپا یسر خورد رو نگاهش

 اش ؟؟ یافتاده بود...سد عشق باز شبید ادی
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 ثابت ماند ...لبخند زد ... یمتیق قچال یپا یرا کنار زد ...نگاهش رو پارچه

 پا نگه داشت ... یسانت کیلمس کردن جلو برد ...در  یرا به هوا دستش

 را پس بکشم که زمزمه کرد ... میمن پا دهیخواستم تا دستش را پس نکش یرا خم کردم م میزانو

 ...وقت کامل شدنشه ... شبینوازش نا تموم د -

 ...  دیلرز دلم

 زده گفتم: بهت

 اما من... -

 کوره راه لمس و التماس و ملموس معطل... نی...دستش بدیحرفم پر انیم

کم وابسته ات نبودم که  ی...روحدهیگرسنه که به غذا رس هیمثل  شهیباشه م دهیرابطه رو چش هیسال طعم  02که بعد  یمرد-

 ...یهم محتاجم کرد یحاال جسم

...سرش را دیها را کاو یها و گسل ها و فرو رفتگ هی...به دقت تمام بخدیکش میپاها یبزنم که دستش را رو یحرف خواستم

 برد و بوسه باران و....تمام... نییپا

 کام ناتمام شب گذشته بود...مغزم قفل کرد. انیپا نیا

که در موردم  یبگم واسه فکر اشتباه دیبه خاطر پات بود با شبیاتمام د یفکرکرد هیهزارم ثان کیصدم...نه  کیاگر فقط -

 ...یونیبهم مد یکرد

 :دیکش یفکر نکرده بودم...دستم را گرفت و به آرام نیانداختم...من جز ا نییرا پا سرم

 میکار دار یبلند شو دختر خوب ...کل-

 میمقابل پا یصورت یخرگوش ییجفت دمپا کیکردم... زانیرا از تخت او میشده بود...پا نیریش شبمیذوق آمدم...کام تلخ د سر

 گذاشت...

 ها نگاه کردم: ییبه دمپا متعجب

 !ه؟یمال ک-

 :دیخند

 کوچولو مال توئه دختر... گهیبرا منه...خب معلومه د-

 ...دستم را گرفت و بلند کرد...دمیخند همراهش

 بودم اما فرصت نشد بدم بهت... دهیبرات خر روزید-

 پشتم گذاشت... یرا با فشار اندک دستش

 افتادم و قوس کمر و لرزش دستش... شبید ادی

 ...من امروز نرفتم سرکار...یایسرحال م ریدوش بگ هیبرو -

 برخاست: نشیبم و دلنش یصدا دمیدر حمام که رس کیدادم...نزد سرتکان

 ...ادیبهت م یلیلباس خ نیا-

 را بستم... چشمانم

 نبودم... یفی،چالق بودم...گدا بودم...تعر...من زشت بودمکردیم فیاز ظاهرم تعر یبود که مرد یبار نیاول نیا

 تن به آب سپردم... باز

 عشق هاج و واج مانده بود... نیتنم از لذت ا پوست

 دستانش... یکردم ...دنبال جا یرا وارس تنم

 شکافته بود از ذوق...ترک برداشته بود از حجم احساس... پوستم

نقش تو را خواهد  یاز دل من اما چه کس"لب زمزمه کردم رید...زش یبود آرام آرام شسته م دهیتنش که به تنم چسب عطر

 "شست

 از اتاق خارج شدم... کردمیرا خشک م میکه موها همانطور
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 چطور به اتاق خودم آمدم... دمیمن...و صبح که نفهم شبی...به حجله گاه ددیاراده نگاهم به اتاق کاوه چرخ یب

 خجالت زده ام منقبض شدند.. یکرد و دخترانه ها شهیذهنم ر انیلحظات شب گذشته م باز

 بازش کردم... یباز بود...با فشار کم مهی...در نستادندیسستم پشت در اتاقش ا یها قدم

 کنم که خفه شدم: شیپهنش پشت به من بودند...خواستم صدا یکنار پنجره نشسته بود و شانه ها یصندل یرو

تن داغ تورو  یبرا من جا تونهیم ینزن...آخه ک شمیآت رتیبخت هستم با نگاه دلگکه شرمنده هستم من که بد ؟منی!قهرلوین-

 ره؟یبگ

 ؟ی...به فکر من و احساسم نبودینبود میفکر من و مردونگ ؟بهیروزا نبود نیوفا به فکر ا یب یرفت یم یداشت

 تو انداخت... ادیسال،منو  02سرپوش بذاره رو احساسات خودش؟چقدر...بعد  تونهیمرد مگه چقدر م هیانصاف  یب

 تو؟ ایمن شده  هیسالشه نه؟شب 02چطوره؟االن  ین ی...گل من؟نلویبرات تنگ شده ن دلم

 ...لوی!ن؟یمن ناراحت شبی!از دیکن ینم نی؟تمکیزن یحرف نم چرا

 ...زدیسوخت،قلبم نا منظم م یدو کتفم م نید...بگرفتم تا سقوط نکنم...سرم دوران گرفته بو واریبه د دست

 لعنتم کن... ایخدا

 خواهد خدا... یشکنجه م دلم

 ...دوزخ... می...جههیخدا...هاو خواهدیجهنم م دلم

 چه کرده ام با او؟ من

 ...به تمام دلش... یاو تجاوز کرده ام...به تمام احساساتش...به تمام مردانگ به

 قصاص است...قصاص... میوجزا

 من... ریشکست ناپذ بیافتاد...رق لوفریبه قاب عکس ن نگاهم

 به من... رهیها خ یها...نه بدبخت یبه بدبخت رهیبه من...من خ رهیبه کاوه...او خ رهیبه او...من خ رهیخ کاوه

 ...دیگر یکند و چشم م یو گلو بغض م ردیگ یکه دل م ستییوقت ها کی

 ...زدی...زار مستیگر یمثل آنروز من و آن لحظه مادموزل...چشم بغض کرده بود و گلو گرفته بود و دل م یگاه اما

 مادموزل ری...بممیمر ریبم

 ...یو صورت مهتاب یرنگ شب و چشمان درشت مشک یبود...موها بایعکس...ز یباز رو دیسر نگاهم

 نبود...گدا نبود...چالق نبود...مادموزل نبود.. زشت

 ـــم؟یمر-

 کرد: میشدم به چشمان اشک آلودش...به نگاه هاج و واجش...باز صدا رهیخ

 ـــــم؟یمر-

 ...نی...آخ مسکن...مسکن...مرف"کاوه"

 و هم شفا... یکاوه...هم درد یدرد خود

 نگاه... نیا ریگ نیغم...زم نیا نی...بستر نشیکرده ا یرا بستر دلم

 ...ی...خود دردیدرد نیع

 ...نیشدم...سرد و غمگ هینگرفت...دل گرفت...مثل برف ژانو هیگر

 :دمینال

عاشقانه با  یزندگ ی...تو هنوز تو کوچه پس کوچه هاخواستمیم یزیچ نیازت همچ دیمن اشتباه کردم...خبط کردم...نبا-

 ...یهمسرت موند

 ...دیکاش چ نهیس یچانه اش رو یسر خورد و و از برجستگ ینگاهم کرد...قطره اشک نیغمگ

 به خدا اگر بود...هرچه بود هوس نبود... میبگو خواستم

 آفتاب بم باشم... تیموها یطبق طبق خرما یبپزم...برا یشکالت کیقهوه تلخ چشمانت ک یبرا خواستیم دلم
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...اگر از راه به درت کرده ام اگر اجبارت کرده ام...نه یرانی...اگر تن داده ام به ویاگر تن داده ام به خراب میبگو خواستیم دلم

 هوس بلکه حسرت بود...

 شد... یو نخواه یو نشد یکه مال من نبود ییداشتن تو حسرت

 به خدا من... میمر-

 :دمیکش ادیرا بستم و فر چشمانم

تو انداخت منو شب  نیماش ریکه ز ییخانمانم کرد؟خدا یکه ب ییپدر مادرم کرد؟خدا یکه ب ییخدا...؟؟کدوم خدا؟خدا-

 ؟یدیع

 ییخدا گهیاهلل تو گردنته...که من د ینگو منظورت خدا یشبه؟ولید یمنظورت خدا دمیشا ایکه منو دلدادت کرد؟ ییخدا ای

 ...نمیب ینم

 دو دست به سرش کوفت... با

 نابش را برهم زد... یخرما ینیس

 ...کفر نگو...مینگو مر-

 لبم نشست... یرو یپوزخند

 که نامت خداست ییدوست...تو نی...بب مینگو کفر

 خود کفرم نه؟خودکافر من

 ...المذهب

 گرم است که من تنها فراموش شده ام؟ میمر نیبه کدام ؟سرتیستی...چرا نیستی...نییخدا ییگویتو که م یول

 بود زمزمه کرد: نییکه سرش پا همانطور

 به فرصت دارم که... ازیمن دوستت دارم اما ن-

 زدم: پوزخند

 بود کاوه... یبرام کاف شبید-

 ...شیقفسه کتابها انیقاب عکس م هی ینگاه باز

 همسرت با من؟ ی...شاهد هم آغوشیاتاق تاب آورد نیا یچطور تو شبید لوفرین

 شکستم را... رفتمیمن...من پذ ریشکست ناپذ بیقدر من...رق بیرق

 ...دیرا چسب میبازو یخارج شوم که دست بیرق میکه از حر برگشتم

 کارو... نی...نکن جوونم..نکن امیمر-

 ...کاش چشمانم صاعقه بزند...کاش بهار شود و بباردخواستیم هیگر دلم

 !مونمیپش-

 صورتم زل بزند... یاورد تا تو نییرا محکم گرفت...سرش را پا میدو بازو هر

 رهید یمونیپش ی...برامیمر رهی.به صدات...د...به چشمات..شبتی...به محبتت ...به گرمات...به دیمعتادم کرد میمر-

 مونده رو دخترت باشم. یچند وقت باق نیبرگردم به عقب و ا خوامی...مستین رید-

 تکان داد... نیبه طرف تیرا با عصبان سرش

 !میمر رهید-

گونه اش  یرو غیکوچک ت یدگیبر یصورت تازه اصالح شده اش را لمس کرد...دستم را رو یناخودآگاه باال آمد و رو دستم

 گذاشتم و نوازش کردم:

 بنا کنم... لوفرتین یزندگ یایتونم خونه ام رو رو بقا یمن نم-

 ام جلو اورد... یشانیپ دنیبوس یسرش را به هوا نینگاه غمگ با

 و خودم را کنار. دمیرا عقب کش سرم

 قدر من... بیبودم،رق لوفرین ادآوری...من من نبودم...دیبوس یم لوفری...ندیبوس یرا نم میمر آخر
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 ..زدیآغوشش پر پر م یداد و ناالن نگاهم کرد...دلم برا هیدر تک به

 گذاشت و گذشت... با تمام حسرت ها...با تمام آرزوها...غبطه ها و عقده ها... دیگاه با اما

 نخ نما و کهنه... یآرزو کی یپا یزیرا بر تیایتمام دن و

 عقده ات شود... ی...گره گشای...کسیی...جایروز دیابند بند وجودت تا ش انیم یکن مدفونش

 شد... یخارج نم ییو صدا دیجنب یبه تار تار...به پود پود نگاهش گره خورد و رج زد...لبانش م نگاهم

 زنگوله برخاست... یصدا

 گشودن در،نگاهم را برگرفتم... یلنگم را به سمت پله ها کج کردم و به هوا یپا

 نبود... داریعزم جزم هرگز چندان پا نیبودم...هرچند ا دهیند یقو نقدریبه حال خودم را ا تا

 در نگاه کنم در را گشودم... یآنکه از چشم یبرداشتم و ب یکنار در شال زیرخت آو از

 باهلل... اعوذ

 به خدا از شرت... برمیم پناه

 ...یبرپا کردنش آمد یکه برا یفتنه ا از

 بغض فروخورده در طبقه باال... یبرا یمهربان گلرخ دور گردنم حلقه شد و اغوش گرمش پناه دستان

وسوسه بود...به مرد مو  یشانه اش نگاهم به خدا یکردم و از ورا یگفت و سکوت م ی...مکردمیم هیکرد...گر یم هیگر

 محوش کنم و محو نشد... خواستمیمحوش کنم...که م خواستمی...که میمشک

 ...نی...ان کادر شده...مرتب اما غمگاهیس یها شی...با ریعقب تر از گلرخ...باز سر تا به پا مشک یمده بود...کمآ یعل

 نکرد و نگاهش کردم... نگاهم

 بغض آلودش بلند... یگلرخ از گردنم باز شد و صدا یدستها

 گذره؟یخوش م نجایپوستت رفته؟کلک ا ری...آب زیدلم...دلم برات تنگ شده بود...چه رو به راه شد زیعز-

 شد: ریبدهم که کاوه با عجله از پله ها سراز یرا پاک کردم...خواستم جواب میپشت دست اشکها با

 !نی...صفا آوردنی...خوش اومدنیدی...گلرخ...چه زود رسیعل-

 قرار گرفت: میرو به رو قایجلوتر آمد،دق یعل

 ن؟یخانم...خوب هست میسالم مر-

 د؟یکن هیگر لیدل یاوقات دلتان بخواهد ب یگاه شده

 ...؟دیکن هیکدامش گر یبرا دیدان یشده اند که نم دهیپشت سر هم چ لیهم انقدر دل یگاه شده

 گذشته ام... میمر ادیو  یعل دنیبا د ایو احساسم  میکاوه بگر یدانستم برا ینم

 کوتاه سربلند کرد و نگاهم کرد... یهقم که بلند شد لحظه ا هق

 ام... یدوست داشتن یا رپلهیخانه ز یقرمزش...جلو یکاپشن قرمز رنگش. پژو ادیآنشب اسفندماه انداخت... ادی مرا

 که درونم برپاکرده بود... یانقالب افتادم و انقالب دانیم ادی

که  یا وزهریانگشتر ف یشوم، حس کردم که چقدر دلم برا یعصب نکهیا یبا ثواب و مصلحتش افتادم و جا یادخواستگاری

 پسش داده بودم تنگ شده....

 اسمه دوا و ذکره شفا بود تنگ شده بود... امنیکه  ییهمان خدا یبرا دلم

 و بعد گلرخ را دراغوش گرفت... یعل کاوه

گفت...از خودش...از ساسان  یگفت و م یهم از آغوش کاوه به آغوش من آمد...دستش را دور شانه ام انداخته بود...م گلرخ

 الوده تر شده... یلیتهران از گذشته خ یهوا نکهیو ا رانیجون و ا...آقا

 ها... دنی...دنبال اتوبوس دوزیعز یدود گرفته خانه  یپرده ها یدود و دم تهران تنگ شده بود...برا یدلم برا چقدر

 ...یآر ت یصف ب یتو ستادنیا یقسمت زنانه اتوبوس واحد تنگ شده بود...برا یتو یتمام له شدنها یبرا دلم

 ...زدندیوقت ها بدجور حرف دلت را م یکه بعض یانصاف تاکس یبا انصاف و ب یتمام راننده ها یبرا

 گذاشته ام... تیجا یپله ا ریز ینه...نکند تهران تو ای یهست ایخدا
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 نشست با خنده گفت: یکاناپه م یرو یهمانطور که کنار عل گلرخ

 پوستت رفته؟هووم؟ ریز ه؟آبیشما در چ ییبایز نیراز ا نمیخانوم گل...بگو بب میخب...مر-

بوده ام...خراب بوده  یروسپ گرید یو شبها شبیخوردم...حس کردم از نگاهم خوانده است که مادموزل شده ام...که د جا

 مرد... کیام...خراب 

 بود که سلول به سلولم با لمسش جوان شده بودند... نی...مگر نه اافتهیتن و بدنم  یکردم اثر انگشتان کاوه را رو حس

 من...من...-

 بود اما لبخند زد: نیگفتن نداشتم...غمگ یکه برا ی...حرفدیحرفم پر انیم کاوه

 ...زمویعز یزنی...چش مینگو گل-

 ...زمویاوهو ...اوهو...عز-

انداخت و  نییاش را باز پا یصورتم... اخم کرد و سر لعنت یباال آمد...زل زد تو کبارهیبه  یفرو افتاده عل ری...سر به زدیخند یگل

 گرفت... شیاش رفت و به باز یمشک نیدستش به سمت انگشتر نگ

 دانست... یکه م دانمی...مدانستیرا م ازشیتا پ ریس یبود...عل دهی...جا خوردم...اگر گلرخ نفهمدمیکش خجالت

 ات؟ یبا چشمان ظلمان یا دهی؟چه د یا دهیچه د یعل

 را؟...مادموزل را؟کداممان را؟ میمرا؟مر

 ؟یا دهیبرادرت را د یدستها و بوسه ها یجا

 وانشده را... یهمه عقده ها یها...جا یتمام حسرت ها و هم آغوش یجا

 شده را؟ یرا...من خشت به خشت متالش رانی...من خراب و و؟یا دهیمادموزل را د من

 م...از خودم...از خودش...از خودت...شرم کن دیمنم که با نی؟ایکن یچرا شرم م تو

 بود به سمت اشپزخانه رفت: یهمانطور که طرف صحبتش با عل کاوه

 ه؟یک ناریداداش سم یخب عل-

 

 نگاهش را بدرقه کاوه کرد: یعل

 ...شلی... تو سن م02فردا صبح داداش...راس ساعت -

 د؟یاومد ناریشما برا سم-

 نگاهم کرد و پاسخم را داد: کوتاه

 باهام اومد... یهم قاچاق یاومدم...گل یداروساز میبله با اجازتون...با ت-

 زد و ادامه داد: یمیلبخند مال دیجا که رس نیا

 .گردمیآخرهفته هم برم-

 :دیبلند شدو آمد و دستم را گرفت،گونه ام را بوس گلرخ

 هستم... شتونیپ یچند هفته ا هیمن  یول-

 :دمیخند

 ؟یاقا ساسانو قالش گذاشت-

 نگاهش کنم...نگاهش تلخ تلخ بود... یهمزمان نی...جرئت نکردم بابت امیدیهمزمان به حرکتش خند یغره رفت...من و عل چشم

 به سر و گردنش داد: یقر گلرخ

 لباس... دیاومدم برا خر رینه خ-

 دلت... یتوانداخت  یبوسه داغ را م کیآمد...صورتش از پشت بخارها هوس  منیبه دست به نش یچا ینیس کاوه

 ...یبدبختم که تنها گذاشت س؟ساسانیپار یراه اومد نهمهیا شهینم دایدختر مگه اونجا لباس پ-

 برداشت و گفت: ینیاز س ییاستکان چا یعل

 خونتون مگه نه داداش... میاومد میبه عبارت بهتر که غلط کرد یعنی-
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و غم و پرسش  یتیبه چشمانم دوخت...نارضا میاکتفا کرد و نگاهش را مستق ی...اما کاوه به لبخندمیدیخند یو عل یو گل من

 در نگاهش مواج بود...

 متوقفم کرد: یعل یبه سمت آشپزخانه برداشتم که صدا یفرار قدم ی...برادیلبم ماس یرو خنده

 و اومدن من وجود داره... نجایلباس گلرخ از ا دیخر یبرا یا گهید لیدل یراسشو بخوا-

 ؟یزنیمن چرا

 ؟یا دهیقلب؟خواب

 لرزند...بزن...ضربانت کو... یم میدستها

 ..یا دهی...زبان...چرا به کام چسبیا دهی...چرا خشکگلو

 جواب نترس مادموزل... از

 ...بپرس...یلیرا بپرس...بپرس چه دل سوالت

 :دیبودم را کاوه پرس دنشیتاب پرس یکه ب یسوال

 ه؟یه؟عروسیخبر-

 بلند شد... یخنده عل یصدا

 ...شهیما داره مامان م ی...گلرخ کوچولورینه خ-

 ...دمیکش یچرا نفس اسوده ا دانمینم

 دانم چرا؟ ینم

 دانمیهم م یگریبهتر از هرکس د دانمیم چرا

 باشد... یعل یازدواج کند...نکند خبر خبر عروس ینکند عل دمیترس

 ...ی...هم کاوه هم علیخواهیخاکت به سر مادموزل...همه را باهم م یا

 ات ... خائن بودن هم اضافه شد... دهیپسند یتمام صفت ها به

 ؟یرحمانه به هردو برادر چشم دار یب

 ؟یکش یاه م یآسوده ازدواج نکردن عل الیو اکنون از خ یدیخندیاغوش کاوه م یرفته چطور از شوق تو ادتیرا  شبید

 :دمیو گلرخ را محکم در اغوش کش برگشتم

 !گمیم کیدلم مبارک باشه...تبر زیعز-

 دمیمهم بود...د میدانم چرا عکس العملش برا یبا صورت گل انداخته از آغوشم خارج شد...با چشم دنبال کاوه گشتم...نم گلرخ

 که با سرعت از پله ها باال رفت...

 هو؟یکجا رفت  نیا-

 آورد گفت: یاش را در م یاما برخاست و همزمان که کت چرم مشک ی...علدانمینم یعنیگلرخ شانه باال انداختم که  درجواب

 ...عادتشه...دیبرا عضو جد ارهیب یرفته چش روشن-

را کف  یو دستش را باز کرد و جعبه کوچک دیگلرخ را بوس یشانیبرافروخته آمد و پ جانیاز ه یکه کاوه با صورت دینکش یطول

 ...دیرا بوس شیموها یدستش گذاشت و باز رو

 ...دنیو بوس دنیدرآغوش کش نیام شد به ا یهم بود...حسود زیهم هوس بوسه کرده بودم...هوس انگ نم

 انداخت... دنیدلم را به تپ نیریشده بود...هوس بوسه ش دهیافر دنیخند یکه برا یبه لب و دهان کاوه افتاد...دهان نگاهم

 ...ی...چه لذتفیتعر ی...بوسه بریتفس ی...بوسه بشبیبوسه د ادی

چه  یبسته باشد تا بفهم شهیشود که با تمام وجود عشقش در وجودت ر یکس یمماس بر لبها تیلبها دی...بایشو دهیبوس دیبا

 ...میگو یم

 یم یلرزد...تمام بود و نبودت به سالخ یم تیگلو ریکشد...ز یم ری...گوشه چشمت تیبوس یو م یشو یم دهیکه بوس یوقت

 رود...

 ...چیکه ه بوسه
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 رسد... یبه لب م جانت

 ...ی...تهیشو یم چیمکد و ه یات را م دهیبه لب رس جان

 خورد: میبه پهلو یا سقلمه

 ؟یچته؟تو فکر م؟؟یمر-

 داغ قندپهلو... یبست...به دو فنجان چا لیشدم...نگاهم به نگاهش دخ دستپاچه

 مرا ببوس.. کاوه

 بوسه... یببوس...محتاج بوسه ام...گدا مرا

 بوسه... کی یسراپا یو ب آواره

 بوسه... کی خراب

 زد و گفت: یبه شانه عل یدست کاوه

 هم بره باال... یاستفاده کن...گل نییهم باال...شما از حموم من تو طبقه پا یکی نهییحموم پا هیداداش -

 لبخند زد... میساک به دست به طبقه باالرفت و برا گلرخ

 زدم... یتلخ لبخند

داشت و بهانه کاوه  هیبود وگرنه دلم گال ضهینبودن عر یخال یبودند...برا ختهیجام زهر هالهل ر جام شیکه تو یتلخ لبخند

 گرفت یم

 کرد... یمتوقف شد که به من نگاه م یعل یو رو دیچرخ نمیغمگ نگاه

 ...یعل

 بلوز مردانه برازنه توست... نیا چقدر

 بلند تر شده اند... دمتیکه د یبار نیاز اخر تیموها

 

 ...یباز هم مردتر شده ا یمرد ینشانه ها نهمهیچشمانت را بپوشانند...انگار...با ا یاهینتوانسته اند س تیها شیانبوه ر یاهیس

 اما کاوه من... یتر و قدبلند تر شده ا درشت

 برد،چرخاندم: یگلرخ را پشت سرش به طبقه باال م یرا به سمت کاوه که چمدانها نگاهم

 خواهمش... یخواهد و م یدهم...مرا نم یشود...منم که زجرش م یم ررتیکاوه من ...دارد پ اما

 خانوم...وضع پاتون چطوره؟ میمر-

 شود... یبهتر نم نیاز میجان وضع پا یعل میبگو خواستم

 شد... نیتر رابیبرادرت س یتا صبح در عطش بوسه سوخت و صبح هنگام از لبها شبید

 فقط گفتم: اما

 بهتره! یلیبهتره...خ-

 گفتم و به آشپزخانه فرار کردم... یو من بااجازه ا دیکش شیموها انیم یآرام بود...ارام و صبور...دست شهیداد...مثل هم سرتکان

 دستانم گرفتم: انیآشپزخانه نشستم و سرم را م یچوب زیم یکاوه رو ادیو  یاز نگاه عل کالفه

 ...یستیو گاه ن یکه گاه هست یپروردگار یبه روزم آورده ا چه

 به لب برده... بی...سیدندان زده ام کرده ا بیس

 ...ناتمام ناتمام...اریحسرت لب و دندان  در

 گاز... کی فقط

 بار... کی فقط

 آمد... یشدن صندل دهیکش یصدا

 بود... زیگوشه چشم نگاه کردم...کاوه عز از

 مادموزل...بلند شو... بلندشو
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 نگاهش کردم...اما شعاع نگاهش سست و شلم کرد... تیکردم که بلند شوم که مچ دستم را گرفت...با عصبان یحرکت

 رم؟یمن بم یخوا ی...میمنو بکش یخوا یم-

 به سمتش برگرداندم: یرا به تند سرم

 خدانکنه...-

 چانه ام زد...با انگشت سبابه اش شروع به لمس کرد... ریگرمش را ز دست

 ستم...را ب چشمانم

 ؟یهست ایخدا

 ام کن...... هیتب پاشو نیاز یاگر هست ایدارم...خدا تب

 ذهنم... یتو دهیچیپ انیهز یهوا

 بزنم... ادیام را فر یتمام احساساتم را...تمام زنانگ خواهدیم دلم

 ؟یریاز من دلگ-

 ...زدیو لبخند م خوردی...تلو تلو مدیلرز یبه اشک نشسته ام را گشودم...کاوه پشت پرده اشک م چشمان

 دلم از تو شکسته...از تو غصه دار است؟؟ یعنیچه؟... یعنی ری...دلگر؟یدلگ

 ...نه

 من نه... یبرا الاقل

 تو... شیاست پ ریدلم گ یعنیاز تو ... رمیدلگ

 خورده ... گره

 تو.. سوانیموج موج گ یال

 :دمیدهانم را بلع آب

 نه... ریدلگ-

 را به سمت بناگوشم سراند...با ترس به در اشپزخانه زل زدم...زمزمه وار گفت: دستش

 کار خودشونن... ینگران نباش...پ-

 سوزاند... یداغش الله گوشم را به نوازش دست

 ...بکش مرا...ایخدا

 طاقت ندارم... ایمرگ...خدا ایخدا

 ...زارمیزل بمادمو نیعفن آلود ا ی...از زندگخواهدیم هیخروار خروار گر دلم

 تا لب چشمه رفتن و تشنه برگشتن ... نیاز

 تنگ... نهیانبساط و انقباض س نیاز

 درد و نکبت... ایدن ایدن نیام از خسته

 ...دیگوشم را بوس یکینزد یآرام به

 ...کشدیم ریت تی...گوشهایسوز ی...میشو یم دهیبوس نطوریا یوقت

 کنند... یبدنت فرو م یرا به زور تو یزیکه چ انگار

 "کند مانوس... یم بیس کی یکه عشق تو را به گرم"گوشت فرو کند ...که عشق... یخواهد تو یم یکه کس انگار

 ماندند... رانیاش ح یجو گندم یو موها یشکالت یچشمها انی...نگاهم مدیرا عقب کش خودش

 ...یاش شدند جو گندم قهیکنار شق ینقره ا یچند تار مو یک

 شدند...عشقم فزون تر... یم ادتریز هرچه

 ...وه که عاشقم من...یدیسپ نهمهیا با

 خودم.. یبمون کنارم...زن من شو....عواقبش پا-

 را بستم... چشمانم
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 یخشت به خشت متالش میببخش مر یی...در من طلوع کن مادموزل...در من روشنایرانیحس سبک و یمن طلوع کن ا در

 شده...

 حساس پر است...از احساسا مادام شدن...از احساس زن شدن...ا کیلحظه از  نیامروز و ا دلم

 ...زینفرت انگ یزگیدوش نیاز زارمیام و ب یاز زنانگ پر

 عشق... کی یبرا یگاه

 احساس... کی یپا به

 مرد... کی یبرا و

 دیها را در یها...تمام حدود ها و حصار ها...تمام پرده ها و باکره گ دیها و نبا دیبا تمام

 به تمام خود تجاوز کرد... و

 پوسته ها را کنار زد و شکوفا شد از احساس سرشار زن بود... دیبا

 عرصه تاخت و تاز اشک شدند  میها گونه

 ...لوفریبا وجود ن یخوام زن تو باشم...حت یامشب...م نیامشب...هم نیکاوه هم-

 صورتم منتشر شد... یرا بست...آه کشدارش تو چشمانش

 ...شهیو گلرخ سخت تر هم م یتو...با وجود عل یمن سخته و هم برا یصبور باش دختر...هم برا-

 ...یآمده ا ی...چه به آرامایخدا

 لحظه و بودنت مومنم... نینه؟...به ا یهست

 دادم... هیام را به شانه اش تک یشانیپ

 ناراحت؟ ایبودم  خوشحال

 ...زدیموج م یبود نگاه مکدر عل دهیام دو یرگ و پ یکه تو یبودم در پس تمام لذت هرچه

 دلخسته نبود... کیعاشق نبود... کینگاه  نگاهش

 انداخت...مرموز...پر از رمز...پر از راز... یم شگوهایپ ادیآدم را  نگاهش

 گوشم زمزمه کرد... ریآرام کرد...ز یرا به نوازش شانمیپر یموها

 واقعا سخته... نایموضوع با آقاجون ا نیگذاشتن ا ونی..هرچند درم.دمینرس جهینت نیفکر کردم...راحت به ا یلیخ-

 و شالم را مرتب کردم... دمیسرم را کنار کش یسرفه برخاست...فور یصدا

 چارچوب در نشست... یتو یعل قامت

 خشکاند... یاش را م یپرپشت پرکالغ یبه پا...با حوله موها یطوس یچرک برتن و شلوار یصورت یوریپل

 ...دستش هم...حوله را از سرش برداشت و با فک قفل شده نگاهمان کرد...دیمن و کاوه نگاهش خشک دنید با

 ...دیدست من و کاوه رس ینگاهش به هم آغوش رد

 ...دمیپس کش یاراده دستم را به آرام یب

 از اشپزخانه خارج شد..."غذا سفارش بدم رمیمن م"بلند شد و با گفتن کاوه

 زد و رفت... یانه علهم به ش یراه دست در

 درست نبود... یریسر به ز نیکار ممکن بود...سرم را باال آوردم...ا نیانداختم...رفتن کاوه بدتر نییرا پا سرم

 ...دیو سرش را خودتان خشک کن دیری...حوله را از دستش بگدیبنشان یصندل یرا به زور رو یدلتان بخواهد کس شده

 ...شامه تان یتو چدیشامپو بپ یبو که

 بوسه هم حواله گونه سرخ تازه اصالح شده اش بکنم... کی خواستیهمان احساس را داشتم و عالوه بر آن دلم م من

 ؟ی...باز که رفتای...خداایخدا

 ؟یستیکه ن باز

 ست؟ ییچه بال نیا

 را؟ یعل یچرا تاول به خون بسته کرده ا ایخدا
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 توان تحملش را دارم و نه تاب ترکاندنش را... نه

 بر تن بدقواره من... یناجورش کرده ا وصله

 شود... یفراموش نم چرا

 با منه؟ ن؟حواستونیخانوم خوب میمر-

 سرتکان دادم... یتند به

 بله بله...-

 یدست م یاش را تو یزد و همانطور که حوله نارنج هیتک نتیانداخت...جلوتر آمد و به کاب رینگاهم کرد و باز سر به ز مشکوک

 گفت: یفشرد به آرام

 تموم شده... یوتراپیزیف گفتی...داداش مدیمعلومه که بهتر-

 کردم... دیتکان سر تائ با

 انداخت... نییانداخت...دوباره باال گرفت...نگاهم کرد آرام و باز پا نییرا پا سرش

 هستم... شنهادمیپ یهنوز سفت و سخت رو ران؟منیا دیگردیبر نم-

 ؟یعل هان

 ؟یجنگ آمده ا به

 ؟یبا نگاهت مغلوبم کن یا آمده

 ؟یشده ا طانیش

 ؟یالصدور الناس شده ا یف وسوسی یالذ

 ؟؟یوسوسه آمده ا یبرا

 مانده شهامتم را جمع کردم... ته

 ...دیکن یباشه که تو خونه برادرتون از زن برادرتون خواستگار یکنم کار درست یفکر نم-

 نگاهم کرد: متعجب

 ...یبود برا تیمحرم غهیص هیفقط  نیزن برادر؟اما ا-

 را بستم... چشمانم

 بار هم که شده محکم باش... کی یبرا مادموزل

 من به منزله زن کاوه ام... غهیص نیبه هرحال با ا-

 برخاستم... میاز جا یتند به

 شدم دهی...خواستم از در خارج شوم که کشدمیبودن را بلع میذره مر ذره

 سردرگم ماند.. نشیو نگاه غمگ نمیبه آست دهیدو انگشت چسب انیبرگشتم...نگاهم م یتند به

 ه؟یچه کار نیا-

که رگ  یمشک یی...با موهارهیو نه ت دینه سف ییبه دستش کردم...دستها یبود...نگاه دهیلباسم را چسب نیو سخت آست سفت

 ...دیلرز یفشرد به شدت هم م یرا م نمیبسته بود و همزمان که آست شهیقطور در آن ر ییها

 شما و کاوه هست؟ نیب یزیم چخانو میمر-

 کردم: اخم

 باشه... یچ زیتا منظورتون از چ-

 رفتم... رونیو از آشپزخانه ب دمیرا کنار کش دستم

 ...یلعنتت کند عل خدا

 در دلم... یکرده ا ییکودتا چه

 کنم... نشیتخت نش شهیهم یرا برا یمادموزل لعنت نیخواهد خودم را برکنار کنم و ا یکه دلم م آنقدر

*** 
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 کردند... یپشتمان حرکت م یو گلرخ جلوتر و کاوه و عل من

 ؟یگل-

 هووم؟-

 داره؟ یزن شدن...مادر شدن چه حس-

 :دیسرش را محکم کرد و خند یبافت رو یروسر

 ؟یپرس یسوالو م نیچرا ا-

 پروا شده بودم... یاز ترس گذشته بود...ب کارم

 بپرسم؟! دینبا-

 برداشت و گوله کرد و به دورتر ها انداخت: برف از بوته کنارش یمشت

احساس گناه  یشیفردا صبح که از خواب بلند م ینداره...اگر شب ازدواج عاشق شوهرتم باش یزن شدن احساس خاص-

 ...یکرد یکار بد یکن ی...حس میدار

 کرد... سکوت

 داشتم...چرا احساس گناه نداشتم... یام احساس خوب یچرا من از هم خواب گ پس

 شد... یکرد و شکافته م یسرتا سر بدنم از شوق ورم م چرا

 یچالق بودن...مادموزل بودن و روس//پ// تیکرم خورده بودن...خاص تیخراب بودن است...خاص تیخاص نینه ا ای بمیعج من

 بودن...

...براش درد و دل یزنحرف ب نتیبا جن خوادیدلت م رهیگ یکه نطفه شکل م ی....از لحظه امیمادر بودن اما فرق داره مر-

 ...یکنیم ی...احساس پاکی...نظرشوبدونیکن

 نطفه؟؟

 من؟ مثل

 ؟یو نصف از پر قیاز اکبر عت نصف

 هلهله سر سفره عقد مادر... یعنیزخم کمربند... یجا یعنی نطفه

احساس  نیاز وجود اون تونست منو به ا یاز اون شوهرمو دوست دارم...که ذره ا شتریب ی...ولمیمن بچه مو دوس دارم مر-

 ...مشکل از من بود...میشد یبود که بچه دار نم یما چند سال یدونیقشنگ برسونه...م

 !میمر-

 ...دیکش ی...بزرگتر بودن خودش را به رخ میبلندتر از عل یبلند ...با قد یمشک یدر پالتو دهیچیعقب برگشتم ...کاوه من پ به

 ...یعل

 ...من مهمم؟ینیکه غمگ باز

 ؟یمهمم که ناراحتم شده ا تیمهمم نه...من برا من

 احمقانه ات... یخودت است و خواستگار ریتقص

 ...یکن ینواز میتی یخودت که خواسته بود ریتقص

 ...ریرا باال بگ سرت

گوشم  یرا تو یبد یها قتیتو مشتم وا شده...نگاهت حق شیتمام شد...پ گری...ددیآمده ا یدل بر یو برادرت همزمان برا تو

 ...زندیم یلیس

 

 ...دیچیپ میبزرگ و پر قدرت کاوه دور بازو یها دست

 کار داره... یفردا کل ی...علشهیم روقتیخونه د نمیبچه ها...تا برس میچطوره برگرد-

 شانه باال انداخت: گلرخ
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 ...می...برگردستین یمن که مسئله ا یبرا-

 و گلرخ جلوتر حرکت کنند... یا متوقفم کرد و اجازه داد علهم قدم گلرخ شوم که کاوه آشکار خواستم

آور  ادیبود...اعت ریتصو نیزتریبود...اوهام برانگ ایصحنه دن نیرخش جذابتر میرفتند...ن یم یبود که گلرخ و عل یبه راه نگاهش

 بود... نیتر

 کرد: رمینگاهش غافلگ با

حاال از اومدنشون ناراحتم...دست و  دنمید انیکردم که ب یدل دل م شهیشدم...هم ینطوریتابم...چرا ا یب یلی...خمیتابم مر یب-

 با تو تنها باشم... خوامیپامو بستن...م

دور شده  یلیخ ی...گلرخ و علدیایبه سمت جلو برداشتم که مجبور شد همراهم ب یشروع به سوزش کردند...قدم میها چشم

 بودند..

 ؟یریگ ینم یزی!...چرا چمیمر-

 ...دمیرا بلع مبغض

 کاوه... میبگو م؟چهیبگو چه

 ...زندیکه در من نفس نفس م یخواهش از

 ...دیایب رونیکه بطنم را بشکافد و مادام وار ب دهیهستم که وقت آن رس یدر وجودم آبستن زن نکهیاز

 را غسل داده و کفن کرده ام؟ میمر نکهی...از ا میبگو چه

 ...کرم خورده شده و از تعفن ورم کرده؟دهیقبر خواب یتو میروزهاست مر نکهیا از

 بگم؟ یچ-

 دستکش گرفت... یرا از رو دستم

 ...یلعنت ی...دستکش هااه

 ...زینفرت انگ یچرم یها پوست

 ...یلعنت یوارهاید

 خواهم... یواسطه دستالنش را م ی...من بدیزنیهم به فاصله ها دم م شما

 فرو کردم... بیج یرا در آورد و تودستکشم  ظیرا از دستش خارج کردم...با غ دستم

 ...دیکه فهم انگار

 ام را محکم تر فشرد... یشعله ورش انگشتان قطب یکه لبخند زد و با انگشتها دیکه دردم را فهم انگار

 گفت؟یم یآشپزخونه چ یتو یعل-

 دادم هیتک شیبه بازو میرفت یرا همزمان که راه م سرم

 ...یمیقد یحرفها-

 برجسته گردنش متوقف شد... یرگ ها یصورتش باال آمد و رو دنید یشدند...آنقدر که نگاهم برا دتریدستش شد فشار

 من... یدوست داشتن یها انیشر

 ...شبیاز د یوا ی...اشبید

 من... یرانیشب و از

 شدم... رانیو و دمیآغوشش رودبار شدم...طبس شدم...بم شدم و لرز یکه تو یشبید از

 لب و گردن... یباز

 ولب... گردن

 ...عاشقانه

 دخترانه

 ...محجوبانه

 از مادموزل بودن... یوا یا
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 فک قفل شده اش برخاست: انیاش از م یعصب یصدا

 کنم کجاست... شیحال دیتو خونه من به زن من...با-

 ...دمشید یم یعصب نطوریبار بود ا نیترس نگهش داشتم...اول با

 ماست خبر نداره... نیکه ب ییکه از ماجراها ؟اونیگیم یکاوه چ-

 ...وسوسه شدم...دستم به فرمانم نبود...دیکش شیموها انیم یدست کالفه

 نرم و براقش فروکردم... یخرمن موها یدستکشم را ال یب دست

 شد...احساس لذت... تیکنار چشمش نمود احساس رضا نیباز شدند...چند چ شیها اخم

 دیرا بست و نفس کش چشمانش

 ...دمیس کشرا بستم و نف چشمانم

 ...کاوه

 افتم یها م نیشمیابر نیا ادیکاوه و  میگویم یدانیم چیه

 افتم؟؟ یمن اسمه دوا و ذکره شفا م ای ادیو  یعل میگویم یدانیکرده ام؟م انتیخ یدانیم

 بندند؟ یصف م میبا سگک ها بزرگ جلو نیتریو یتو کیو پ کیش یپدر و کمربند ها میگو یم

 آورد؟ یروزه بودن به خاطرم هجوم م 22 وهیب نیدر ع ظیغل دابیسرخاب سف ادیمادر و  میگو یم

 زد؟یریساله به ذهنم م 7 6ازدواج مجدد و ترک دختر  یو شوق برا ذوق

 ت؟ینقره ا دیسپ یاحساسم دسته دسته موها یال چدیپ یعشق و م میگو یم

 نشو دختر...نرو تو جلدم... طونیش-

 زن خراب در حال تولد... کی...دیکش یدر من نفس م یداغ شدند...موجود میها گونه

 ...دمیپس کش یرا به آرام دستم

 را گرفت و مرا ...من لنگ را... دستم

 دلم را با خودش همراه کرد... یو هم پا دیلنگ یظاهرم م یکه هم پا یمن

 خورد... یقدم لنگ به عل نیدر اول نگاهم

 هم کرد... یتمام دلم خراش انداخت و نمک پاش یاش خنجر شد و رو یدورتر ها تشعشع دلخور از

 سرپا... یبست و عل یرا م نشیدوال شده بود و بند پوت نیزم یرو گلرخ

 و زل به من... رهیخ

 شد... دتریدست کاوه شد فشار

 در حال پودر شدنند... میکه حس کردم استخوان ها یشد... آنقدر وحشتناک

اش منقبض شده بودند...دلم شور  یشانیگردن و پ یدرد نگاهش کردم...برافروخته بود...فکش منقبض شده بود...رگ ها با

 ...زدیم

 دلم... یبرپا شده بود تو یگردوخاک

 ...ترسمی... میستیو گاه ن یکه گاه هست یی...خداترسمینه؟م ای ی...هستیباش دی...با ایخدا

 درهم گفت: ییکه کاوه با اخم ها میبود دهیبهشان رس بایتقر گرید

 ...دیلحظه صبر کن...خانوما شما جلوتر راه بر هیداداش  یعل-

 ...تهوع داشتم...دیدستم را چسب گلرخ

 مشکوک نگاهم کرد: گلرخ

 ...حالت خوبه؟میچته مر-

 آمدند... یو کاوه شانه به شانه هم م یرا ندادم...با اضطراب به عقب برگشتم...عل جوابش

 گفت...سکوت کرده بود... ینم ی...عل گفتیم کاوه

 شد... یشد...دست مادموزل رو نم یرازها فاش نم نی...کاش هرگز ادیترس یم ییاز رسوا دلم
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 ؟یکنیم ینجوریشده؟چته چرا ا یچ میمر-

 را به روبه رو دوختم...باز جوابش را ندادم... نگاهم

 اعصابم بود... یرو میپا ریز یخش برف ها خش

 شد... دایز دور پا خانه

 امان... یگرفت...تند...ب دنیبود...برف بار یریرا بستم...لحظات نفس گ چشمانم

 ...شدیم ریپشم از آسمان شب)!( سراز یتکه ها مثل

 ...دیکن پورتیتهران د یمرا به دخمه ام تو میغلط کردم...بگو میبرگردم و به همه بگو خواستیم دلم

 باشم و نه مادموزل... میمر خواهمینه م گریبزنم که د ادیفر خواستیم دلم

 ...ستیچه درد نیا ایخدا

 مرا؟ یچرا با تف و لعنت پرورده ا پروردگارا

 توام... یلعن خداوند چرا

 فروشم خدا؟ زمیه

 تر فروخته ام به تو؟ زمیه

 ؟یا ختهیمادموزل شدن آم نیو گلم را از چه رو با دمل چرک آب

 ار از نبود بهار...سوگو اطی...به حمیدیخانه رس به

 را در آورد...نگاهم نکرد و به سمتم گرفت: دشیکرد و کل شیپالتو بیج یجدا شد...دست تو ی...کاوه از علستادمیا

 ...یخوریبرو باال سرما م زمیعز-

 ...دیکش یرا گوشه ا یرا از دستش گرفتم...عل دیکل

 برف... ریز

 اطیح یتو

 بود... هیگمانم ژانو به

 شب... یها مهین

 من... یرانیتوجه به ح یب

 دیلرز یرفت...دستم م یقفل نم یتو دیکل کردمیم یهرکار

 شد... یقفل مدام جابه جا م کینزد دیکل

 ؟یلرز یکه م ؟سردتهیکنیم کاریچ-

 آنکه دستش بلرزد...چقدر به آرامشش حسادت کردم... یرا از دستم گرفت..در را باز کرد...ب دیکل گلرخ

 برق را زد... دیشد...دست برد و از پشت در کل داخل

 اعتراف و آغوش... ادی...دیپالتو و لباس سف ادیآنروز... یبرهنگ ادیافتاد و  منیبه نش نگاهم

 زود گذشت... چقدر

 ...دیصندل پوش شیرا در آورد و جا شیها نیپوت گلرخ

 ...ی...آواره نگاه نگران علچشمان کاوه یهوا...سر به هوا یحواس..ب یبه داخل گذاشتم...ب قدم

 گلرخ بلند شد: غیج یصدا

 ...!اری...درشون بیبرف یها نیبا پوت وونهی...دـــــــــــــمیمر-

 ...متیگرانق یشده بودند...چکمه ها یکردم که تا ساق برف میبه چکمه ها نگاه

 ...شیتو متیگرانق یپا

 گرانم من... چه

 ام من..)!( یمتیق چه

 ؟؟ییوروی نیچند نیچالق را چه به پوت یپا
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 محبت... ی...نه توحیخوراک نه پوشاک نه تفر یکرد...نه تو ینم غیگذاشت...در یکم نم کاوه

 :دیهوا درش را محکم بستم...گلرخ از جا پر یکمد...ب یرا در آوردم...پرتش کردم تو میها نیپوت

 چته؟...واشتری...بچه ام افتاد...یام کرد وونهی...دمیمر-

 چمه؟

وجودم  یتو یمحفل خصوص کیکرد... یبدنم درد م یتو یبه خصوص یجا کیدانستم... یدانستم...نه نم یرا م جوابش

 بود... نیدرآگ

 ...کردیرا بستم...قلبم درد م چشمانم

 ...کردمیرا باز م یجرئت داشتم و در چوب کاش

 "غلط کردم":زدمیم ادیبودند فر ستادهیبرف گرفته ا مکتیاالن کنار ن نایقیو کاوه که  یعل به

 ...کاوه...یعل

 ...ی...علکاوه

 پروردگارا ... ایخدا

 ؟یستی...نیهست

 لعنت روزگارم... من

 زمانه... تف

 کرد... یاز پله ها باال رفتم...گلرخ متعجب نگاهم م یتند به

 بود.. دیسرعت بع نیمن چالق...از من لنگ ا از

 ...پرده را نامحسوس کنار زدم..ستادمیپنجره اتاقم ا پشت

 زد... یبا حرکت دست...کالفه و سردرگم حرف م کاوه

 ...دادیو سر در گم سر تکان م نیغمگ یعل

 ...یعل

 ...قتیحق یبرا یتوهم مثل من کر باش کاش

 ...یوقت نفهم چیرا ه قیهم مثل من حقا تو

 مادموزل شدنم را... قتیحق

 ...ستمیتو و کاوه با نیب نییپا میایب خواهدیم دلم

 "بشنو و باور نکن"میخالدون چشمانت و بگو هایو زل بزنم به ظلمات ف رمیمشتم بگ یرا تو تیبایز یلیمستط چانه

 شوند... یرفتند آدم برف یبرف که م ری...به دو مرد زاطی...زل زده بودم به حریگذشت...کشنده...نفس گ یقیدقا

 ...یرانی...کاوه سر به و ریسر به ز یعل

 را به دور دست ها دوختم... نگاهم

 ...سیپار

 ...شب

 ...رانهیها..مادموزل ها...فاحشه ها...همه مردان و زنان و هیمار

 ...میبرابرم با شما در عدد درد ها من

 ...دیشویآرام م یبا هم خوابگ شما

 ...بردیقرارم م یمظلومم...که هم خوابگ یاما تنها روسپ من

 دهد... یرا تسال نم میدردها

 گلرخ آمد: یصدا

 ...ریبخوابم...شب بخ رمیمن م یمیمر-

 ...دیهم از من نشن یجواب درست و حساب کیاز همه جا بود...امشب  خبری...بیگل یندادم...طفلک یجواب بازهم
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 انداختم... یصندل یرا رو خودم

 ...دندیطلب ینوازش م میها هیرا باال زدم...بخ شلوارم

 گذشت... یساعت

 بروم طرف پنجره... دمیترسیم

 کن مادموزل... جرئت

 واهمه با جان کندن خودم را پشت پنجره رساندم... غرق

 کم بود... یکی...نبود

 نبود... یکیبود و  یکی

 ...یبرف ی...مو مشکی...مرد برفیبرف...آدم برف ریبود ز ستادهیبود که ا یعل

 پرده را کنار زدم... آشکارا

 شست لب پنجره...باال آمد...چشمانش ن نگاهش

 و هرگز شده بود... شهیکرد...هم یفرق م شهیبا هم نگاهش

 شده بود... شسته

 دل... نیدل...چرک دهیبه من...دلخور...خورده دل...سائ رهیخ

 را بستم... چشمانم

 ...یمن دست نکش عل از

 من دست نشور... از

 ...ضمینجاستم...لکه ح من

 شوم... یها پاک نم یراحت نیا به

 ...بگو بادا باد...یمان علب پس

 من... یپا گناهش

 ...اطی...دو باره به حدیبه در خورد...نگاهم به در چسب یا تقه

 هم نبود...رفته بود... یکم نبود...دوتا کم بود...عل یکی

 مرد آمد... آن

 مرد رفت... آن

 مرد با عشق آمد... آن

 با نفرت رفت...  ایی...گواما

 باز شد...چشمانم بسته... در

 شانه اش...داخل شد و در را بست  یبلند تنش بود...برف هم رو یپالتو هنوز

 بهش گفتم...-

 کرد... یم نی...نفرکردیکرد...گله م یچپم درد م یبه لبه پنجره گرفتم...تعادل نداشتم...پا دست

 بهش؟ یگفت یچ-

 بود نیداد...صورتش غمگ هیتک واریبه د نهیبه س دست

 میگفتم که من تو قراره ازدواج کن-

 ازدواج؟؟

 موضوع فکر نکرده بودم... نیتا به حال به ا چرا

 بودم؟ زیبوسه تب آلود و تب ر کیربودن  یدر حال و هوا شهیهم چرا

 زنش باشم... خواستیدلم م شهیهم

 او... زن
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 باشم... زن

 و مادام باشم... مادموزل

 ...ف...ا...ح...ش...ه...باشم...میکن مر یهج

 غمم... نیکرده ام...تب دار ا تشنج

 در حال له شدنم... یاحساس قیشکاف عم نیا یال

 عشق...وصله ناجورم به او... نیام به ا یناتن

 کرد...شالگردنش را هم... زانشیآو زیرخت آو یتخت نشستم...رو یرا باز کرد...رو شیبه دکمه پالتو دکمه

 ...دیکش شییپر پشت و بلند خرما یهامو یتو یدست

 بطنم شروع به اعتراض کرد... یمتراکم تو توده

 ناب کردم... یپر خرما ینیس کی اریو

 نشست... کنارم

 ...زندیپر پر م تیکه دل معصوم تو نهیس یا یتنگ چه

 زد: لبخند

 گفت... کیتبر-

 را بستم... چشمانم

 ...ی...علیعل

 قسم... تیخدا به

 خواهم به تو فکر کنم... یاسمت قسم که نم به

 ...یکن یکنم که فتنه م چه

 کرده ام... اریو

 چند بوسه... اریو

 کشنده دارم...درد خواستن... یبدکاره ام...درد یبه ماه زن پا

 خدا؟ یینجایا

 من...کنار من پا به ماه؟ کنار

 ...دمینرمش کش وریپل یرا رواش گذاشتم...صورتم  نهیس ی...سرم را رودمیرا به سمتش کش خودم

 گل من؟ ی...ناراحتزمیجوونم عز-

 نه کاوه...پابه ماهم...پا به ماه زن شدن... ناراحت

 ...کشدیم انی...قلجوشدیکند...م یقل قل م میدر استخوانها درد

 دارم... مانیزا درد

 ...ستیمهم ن یچیمن ه ی...براینگران باش ستیالزم ن گهیکاوه...امشب مال من باش...د-

 ...دندیلرز یم شیبرداشت...چشمانش زالل شده بودند...لبها نهیس یسرم را از رو یفور

 وکم سن و سال...برات... یتاب نباش...تو دختر یب نقدری...امیمر-

 لبش گذاشتم: یرا رو انگشتم

 ...نگران نباش...سیه-

 چانه زد: ریز دست

 امشب...باور کن  میوقت بهت نه نگفتم درسته؟مر چیمن که ه-

 :دمیحرفش پر انیم باز

 نه نگو... نبارمیا-

 ...دیکش میموها یزد و دست رو یتلخ لبخند



Roman-City.ir 
 مادموزل رمان

 

https://telegram.me/romancity 111 

 

 و گلرخ هم... ی...علشهیگرفته...امشب نم ؟دلمیستیفکر من ن ؟؟بهیخانوم-

 را قطع کرد.. حرفش

 م؟ی...نگومیبگو

 مادموزل...بگو و خالص... بگو

 راحت تره... ینجوریهم به من بده...ا یکم هی...هم خودت بخور و هم ستمی...من اسماشونو بلد نینی...مارتنیودکا...ج یبا کم-

 ...دییرا برهم سا شیگردنش برجسته شدند...دندنها ی...رگ هادمیکرد...ترس اخم

 چالق غلط کرده... یزشت گدا میبلند داد بزنم که مر خواستیرا بستم...دلم م چشمانم

 ...دمیبلند شد...با ترس مچ دستش را چسب شیجا از

 شد... یاش حلقه نم یکوچکم دور مچ قو یدستها

 به دهان... خاکم

 نرو... کاوه

 مادموزل... نیدرد مادام شدن است ا آبستن

 مانده ام... میاز دست رفته ام...عشق عق عصمت

 !کنمینرو کاوه خواهش م-

 به خنده باز شد... شیها اخم

 شده بودند... دهیلبخند افر یبرا دشیسف کدستیو  فیرد ی...دندانهادنیخند یشده بودند برا دهیآفر شیکه لبها واهلل

 ...دیرا از دور دستش باز کرد و بر لب برد و بوس انگشتانم

 نماز بخونم... خوامی...مرمیوضو بگ دی...باست؟یامشب مگه شب زفافمون ن-

 از اتاق خارج شد... کردیکه نگاهم م همانطور

 ...دمیکش یآسوده ا فسن

 کنارم باش... شهیهم یبرا کباری...ایخدا

 کنار من و جفتم... یکه باش امشب

 ...میآ یبه نذرت تا خود اسمان م ادهیپ یپا

 ...دمیشکمم کش یرو دست

 من... گریمن...من د ی...زن درون من... دوست داشتنمادام

 ...یاز کاوه را از راه به در کن یتا جهان متیزا یشوم...م یاز تو فارغ م امشب

 تخت نشستم... یرا عوض کردم..تو میجا برخاستم...لباسها از

 خجالت بکشم... ایکنم...مقاومت کنم  یدلبر دیدانستم امشب با ینم

 ...دمیدست کش میها هیرد بخ یرو

 ...دینشو یسد باز امشب

 فرو کردم...سر و سامانشان دادم... میموها یرا تو میدستها

 ..رمیگ یاما به گمانم هرگز سامان نم ودمخ

 به در خورد... یا تقه

 تخت را فشردم...چشمانم را بستم...محکم... ینرم رو یدستان لرزان پتو با

 ...دندیلرز یم میها پلک

 به در خورد... یتقه ا باز

 باز شد... در

 ...شبید مذکر

 امشب... جفت
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 را با دستان عرق کرده اش جمع کرد... شانمیپر یدهانم گرفت...موها یزباله را جلو سطل

 بار... نیصدم یزدم...برا عق

 آوردم... یرا باال م میمر یمانده ها یباق داشتم

 زانو زده...لخت مادر زاد... نیزم یعرق شده بودم...رو سیخ

 منم... نیا

 ...نوزاد

 ...زاده شده...نو

 متولد شده... مادام

 ...چت شده؟زمیخانومم...عز-

 ...دمشیپرست یم نیرمق لبخند زدم...تا به حال دوستش داشتم...تا به امروز عاشقش بودم و من بعد ا یبلند کردم و ب را سرم

 تر بود... یمست کرده مست تر بود...خمارتر و خواستن شبیاز د شیاریهش یبود...تو سیصورتش از اشک و عرق خ تمام

 و پشت و رو کنم... اورمیتمام درونم را باال ب خواستی..دلم مکردیم ینیام سنگ معده

 :دیرا پاک کرد...نال میدور لبها یدست مچاله کرده بود به آرام یرنگش که تو یتونیز راهنیپ با

 من آشغاله... ریمنه...تقص ریتقص-

سطل نگاه  یاال آورده توب میعق زدنم بلند بود...دستم را دو طرف سطل گذاشته بودم و به مر ی...صدایتهوع...زرداب لعنت باز

 کردم...

 پشتم را نوازش کرد... یآرام به

 کمر... رهیامد...ت ادمی

 کتف... استخوان

 ...بوسه

 بود... دهیکه درنورد ییها یها و بلند یپست

 بود... دهیند یاز مرد یزن چیکه ه یارامش

 بلند...با آه و ناله... یعق...با صدا باز

 من اما اصال مهم نبود... یرود...برا رونیصدا ب دیترسی...مدمیشده بود...از نگاه نگرانش به در فهم دستپاچه

 را به صورتش دوختم... نگاهم

 من...جفت من... مرد

 ...عقلیگون...شراب مانند...مستم از تو...مست مست...مست ال یم

 

 ...کنمیم یعق بزنم قالب ته گرید کباری

 ...شومیو پر از تو م شودیم یخال کالبدم

 ...با غم با حسرت...رفتیصدقه ام م قربان

 چالق... یدختربچه زشت گدا کی... کندیناله م میماریهنوز هم دخترش هستم که از ب کردمیم حس

 ...دیایعمرم کش ب یلداهای...کاش امشب به اندازه تمام آخ

 :دمینال

 خوام دراز بکشم... یم-

 ...دیچیام پ یبلند شده بودم که درد در رگ و پ یرا گرفت...تنها کم میبازو ریلرزان ز یدستان با

 ...بلند و کشدار...دمیکش غیج ناخواسته

 بکشانم... سیوقت شب پار نیا یابانیرابطه را به رخ تمام زنان خ نیا ینیریش خواستمیاز عمد...م دمیشا

 کردم... هیفرود آمدم و شروع به گر نیزم یزانو رو با
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 ...نیتر یادماندنیو به  نیعمرم ...به موقع تر هیگر نیبهتر و نیباتریز

 ...مانیاز درد زا یا هیگر

 نوزاد تازه متولد شده ام... دنیدر آغوش کش ی...از شوق مادام شدن...از شادیدرد دوست داشتن نیا ازشوق

 عرق کرده اش گرفت تا ساکتم کند... نهیرا به س سرم

 دل من...آروم باش...بخدا االن... زیعز-

 با شدت باز شد... در

 ...یعل ایگلرخ  ایخدا

 کدامشان بودند... ایگلرخ...خدا ای یعل

 ...دیکاوه به سمت در چرخ سر

 اش فرو کردم... نهیس یموها ی...از ترس سرم را الختیاز جسارت فرور میادعاها تمام

 شده؟مر... یچ-

 همه...گلرخ بود...با ترس و وا یصدا

 باباال تنه برهنه و من مادر زاد... کاوه

قلبش که آرام  ینشست...آرام بود...تپش ها میموها ی...کاوه دوباره سرش را به سمتم برگرداند..بوسه اش رودیکش یخفه ا غیج

 بودند...

 ...نیکنیم یچه غلط نیچه خبره...شما دار نجایا-

 دهن باز کند و مرا ببلعد...همراه کاوه هم ببلعد... سیکل پار خواستیم دلم

 دورگه کاوه برخاست: یصدا

 ...ستی...به تو مربوط ن رونیبرو ب یگل-

 گلرخ برخاست... ادیفر یصدا

 کثافت؟؟ یکنیم کاریچ-

 ...دیچیبدنم پ یهزارتو یتو ادشیمحکم تر شد...فر میکاوه دور شانه ها یدستها

 ...رونیب یگل رونیتا ننداختمت ب رونی.مال منه...برو بمن.. میزنمه...زن من...مر-

 ...کردیرا ناباورانه تکرار م یکه جمالت نامفهوم دیچیگلرخ پ غیهق هق و ج یصدا

 یب رونیب ایآشغال...ب ی...عل ی...علارهیسر دختر مردم م ییخان داداشت داره چه بال نی...ببیلعنت رونیب ای...بی...عـــــلیعـــل-

 ...رتیغ

 ...شتریحال زار خودم خنده ام گرفته بود...از گمان مسخره گلرخ ب از

 خنده ام گرفته بود... کوفتیبود را م شیتو یکه عل یمحکم در اتاق خواب نکهیا از

 آمد خنده ام گرفته بود... ینم رونیب یعل نکهیا از

 ست...؟؟ یشب چه شب نیبدتر دیدانیم

با طبق طبق  یهمخوابه مرد یمرد مو مشک کیاتاق  واریبه د واریاق خودتان دات یتو ینیچالق پالت یپا کیکه با  یشب

 ...دیناب شو یخرما

 ...دیعرق باش سیباشد...البته به گمانم ...برف ببارد...سرد باشد و شما خ هیست که ژانو یشب

با وحشت در حجله گاهتان را باز  تانی...جاردیآور یرا باال م تانیخود قبل یته مانده ها دیدار ینوزاد و وقت کی مانیزا انیم در

 کندو...

 ...؟ستیچ دیدانیم ایدن زیچ نیلذت بخش تر اما

 زنانه تان بردارد... انیو عر فینح یشانه ها یرا از رو ایبار دن ینیکه ارامش نگاهش سنگ دیباش یدر آغوش مرد که

 گوشم زمزمه کرد: ریز یعصب کاوه

 ...کنهیم کاری...داره چوونهیدختره د-
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 بود... نیسنگ سرم

 ...ییبایز ییآبرو یآبرو شده بودم...چه ب یب چه

 ته استکان دلم مانده... دمیچشمان کاوه نوش یکه با چا ی...هنوز قندنمیریش چقدر

 بپوشم... دیسف یلباس خواهدیم دلم

 ...رمیبگ نیزم را رو به یرا به آسمان بلند کنم و دست یسر بگذارم...دور خودم بچرخم...دست یرو یکاله

 ...خواهدیرقص سماع م دلم

 ...دور... چی...پچی... پدور

 شوم... هیشوم...غزل شوم...مرث یخواهم مولو یم

 مرا... یتو نوشته ا کاوه

 ام... هیقاف نیمرا...من شعرم...غزلم...و امشب ع یبه مصرع کرده ا مصرع

 رقص سماع جانانه... کی...خواهدیرقص م دلم

 گلرخ بلند بود... هیگر یصدا

 کرده بود به من تجاوز شده... فکر

 ...یگل بدبخت

 ...امشب...شبیمنم که تجاوز کرده ام...د نیتجاوزم...ا یخود خود معنا من

 ات را از راه به در کرده ام... یشوهر دوست داشتن برادر

تخت در آورد...باز کرد و  ریز یاز کشو یی...ملحفه نودیتخت خوابان یقدرتمندش بلند کرد و رو یدست ها یکوچکم را رو جثه

 بدنم انداخت... یرو

 بودند... دهیاطراف گردن و چانه اش تاب شهیبدنش ورم کرده بودند...مثل ر یها رگ

 ...زدیم یبرافروخته بود و به سرخ صورتش

 ...دندیلرز یبه شدت م لبانش

 بهتره خانومم...-

 اما باز آرام بود... کالمش

 ...باتریمثل کاوه بودن ز یو مرد باستی...مرد بودن زباستیز ینامرد نهمهیا نیدن ب...مرد بوخانومش

 مثل کاوه بودن... یخانوم مرد باتریآن ز از

 بودن... ی...خانوم کسییبایز تیمالک می...چه مخانومم

 ...یبستم به نشانه آر یرا به آرام چشمانم

 بود... ختهی...من اما آرام بودم...ترسم فرورکردیم هیگر گلرخ

 ...دیبرداشت و پوش زینگاهم کرد...لبخند که زدم بلوزش را از رخت آو مردد

 بود... یعصب

 کردم: شیصدا یآرام به

 کاوه...-

 جان دلم...-

 داشت... ی...چه لذتکردیمرا جان دلم خطاب م یبار بود که مرد نیاول نیدلم...ا جان

 ...دیشو یجان کس خداکند

 بده من خودم خواستم... حی...بارداره...براش توضیکاوه دعواش نکن-

 به در زد: یمشت یعصب

 آبرومو برده... یجلو عل یلعنت-

 ...دیچیدلم پ ریشوم...درد ز زیخ میکردم که ن یحرکت
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 تکون نخور... مینه ...مر-

 :دمینال

 درآورده... یباز یبهش...هرچندکول یمهمونمونه کاوه...بدنگ-

 عجله گفت: با

 باشه باشه ...تو استراحت کن...دراز بکش...-

 بالشت فشردم... یرا تو سرم

 باز... در

 بسته شد... در

 گلرخ آرام شد...آرامتر و بعد قطع... هیگر یکه صدا دینکش قهیدق به

 ...دمیکش یآسوده ا نفس

 ...ساکت شد...یبخواب عل حاال

 امشبم خوابت را کابوس کرد... ببخش

 ...دمیام دست کشبرهنه  یشانه ها به

 فکر کن... ی...هرچه هستمیکن مادام...مادموزل...مر فکر

 اش... هیبه ثان هیثان به

 کمر... رهیت

 کمر... قوس

 ...چانه

 ...شانه

 ...زلف

 ...اغوش

 از گوشه چشمم سرخورد و بناگوشم را قلقلک داد... یرا بستم...قطره زالل اشک چشمانم

 ...ایخدا

 بود... ینیریدرد ش چه

 شود... یگناهان مادر پاک م مانیبعد زا ندیگو یم

 کاوه؟ ریاز هرچه غ یکنیام...مرا هم پاک م دهییکه زا امشب

 ...ستین ینجاست پاک شدن نینه...خوانده ام که ع ای

 نجاستم نه... نیع من

 امشب... دمینوش یخوشرنگ یفنجان چا چه

 پهلو... قند

 ...دنیحال جوش در

 ساله ام در رفت... 02 یها یخستگ تمام

 داغ... یبه فنجان قهوه...فنجان به فنجان چا فنجان

 تخت... نیعشق بود ا کافه

 ...ایخدا ریرا بگ فالم

 هزاران فنجان دهان زده... نیا با

 ...ریفالم بگ ایخدا

 ست؟یظرفم چه افتاده...طالعم چ یتوام...تو یایدن یکجا بگو

 ؟؟یهست ایخدا
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 را ببر... گذشته تلخ نیناف ا بند

 کردم... ینگاه م سیپار یابانهایچسبانده بودم و به خ شهیرا به ش سرم

 ...دمشانیرا و چه خوب که ند یو نه عل دمینه گلرخ را د شبید از

 ...دیکش یخجالت م رمیضم یتو میمر یته مانده ها یکم

روبه رو شدن با  یرو یخانه همه بسته بودند وگرنه من ک یاتاق ها یخوب شد صبح که کاوه خواست ببرتم دکتر درها چه

 را داشتم... یمرد مو مشک

 شود... دهیسرم کوب یاتاقم خراب نبود که گلرخ مثل پتک وسط رابطه مان تو یقفل لعنت کاش

 برگشته بود... شبید دهیکرد...عقلم برگشته بود...هوش پر یپروا شده بودم...اما امروز فرق م یچه ب شبید

 ...!!!ممیمر-

 بم شوهرم بود... یصدا

 ...شوهر...یقشنگ ی...عجب آواشوهر

 محبوس بودم... یوسوسه بزرگ ینکردم...هرچند تو نگاهش

 شبم؟ید ؟؟ازیاز دست من دلخور میمر-

د ماه ها بودم...من و خجالت...بع گانهیاحساس ب نی...چقدر با ادمیکش یسوختند...خجالت م یم می...گونه هادمیدهانم را بلع آب

 ...میبود دهیباز به هم رس

 بستم... یرا به همراه آه کشدار چشمانم

 ...شبید ادی

 اش... یآرامش طوفان تمام

 نگاه کردن نداشتم... یرو گرید

 ...یدزد یازم م ؟نگاتویکن ینگام نم گهیتا حاال د شبیدختر چرا از د-

 :دیمحکم به فرمان کوب تیکه با عصبان میبگو یزیچ خواستم

 ...میخورم؟؟...به من نگاه کن...به من نگاه مر یمگه من بهت نگفته بودم به درد تو نم-

 به سمتش چرخاندم... یرا به آرام نگاهم

 ...راندیبزرگراه به سرعت به سمت حومه م یتو

 ...یآب نیو شلوار ج یسورمه ا کاپشن

 بلندش ثابت ماند... یپاها یرو نگاهم

 ...دونمیم یمونی...پشیمونینه...پش رمیپ یدید-

 نداشت... ییدر قاموس من جا یمانی...پشیمانیو پش ؟؟منیمانینگاهش کردم...پش یعصب

 

 

همه تو رو  یعنیخوامت  یگفتم م یباش...وقت الیخ نیتو؟هه...به هم ؟؟ازیاز چ یمونی؟پشیمونیکاوه؟پش یگیم یچ-

 ...شبتی...از جمله دخوامیم

 ..را به حالت قهر برگرداندم. میرو

 چه؟ یعنیهمه تو  یدان ینم تو

 ...تیاز فرق سر تا نوک پا یعنی

 نقره گون تا... یآن تارها از

 ...شبتید ازیاالنت تا ناز و ن تیعصبان از

 ات تا... یسالگ 23 نیهم از

 مم؟؟یمر-
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 کردم... یاش م یرانیا یهوا ...هوس کام گرفتن از فنجان فنجان چا یب شدیاسمم اضافه م یکه به انتها تیمالک میم نیا

 ...آرام...کم ناز کن زنانه ام...سیه

 ...شتریهم ب شبیخواهد...از د ی...دلم جسارت میکن یکه غوغا م تو

 ام...محفل مخصوص من... یزنانگ

 بساز با دلم... یبساز با من...دم یکم

 شدند ... دهیگذاشت...نگاهم به دستانش کش میپا یرا رو دستش

 هنرمند نوازشگرش... یدستها ادی... یو بلند یپست ادی

 ها را با هم داشت... یدستش را نوازش کردم...همه مردانگ یرو ینوک انگشت موها با

 ...ستادیچند درخت پربرف ا ریزد و کنار جاده ز راهنما

 اراده لبخند زدم... یدادم و ب هیتک یصندل یرا محکم گرفت و فشرد...چشمانم را بستم...سرم را به پشت دستم

 سوال ببرم... ریرا ز یعلم نیخواهد تمام قوان یم دلم

 کنند؟؟ یهستند که از پوست تنفس م واناتیگفته فقط ح یکس چه

 من چه که نفسم به نبض بدن کاوه خوش است؟ پس

 ....کنمیپوستش را تنفس م یمن چه که دارم از پوستم گرما پس

 را اشتباه نوشته اند؟ نیکه نه قوان ای وانمیح من

 ت داد زدم...ببخش سر-

 را به سمتش برگرداندم و لبخند زدم ! سرم

 کاوه خان... ستیمرد که داد نزنه مرد ن-

 ...دیخودش را جلو کش یزد و به آرام یتلخ لبخند

 را بستم... چشمانم

 بود... زشیوایل یشدنش خش خش کاپشن سورمه ا کینزد یگام ها یصدا

 شد : کینزد

 نه؟؟ گهیمردم د یپس االن مطمئن شد-

 ...زمزمه کردم:دمی...خنددیوخند

 ...یهم مرد یلی...خیمطمئن شدم که مرد شبید-

 شد...نگاهم را نوازشگر باال آوردم و به صورت خندانش دوختم... شتریدستم ب یدستش رو فشار

 ...دیکش یرا به آرام دستش

 ...عشقم فزون تر...شدندیاضافه م هیبه ثان هیثان شینقره ا یتارها

 انداخت گفت: یرا به راه م نیکه ماش همانطور

 ...میکن دیمقدار خر هی میخانومم بر یبهتر که شد-

 ؟؟یچ دیخر-

 کرد: زمزمه

 خانومم... یعروس دیخر-

 ست؟یقلب چ دیدان یم

 ست؟یچ ست؟خونیچ ضربان

 ...دینزد،خون نرس ستاد،ضربانیا قلبم

 وجودم غرق خلسه شد... تمام

 !؟یعروس دی...من...خرعروس

 که بود؟ دمیکه د یعروس نیفکر کنم اخر بگذار
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 ...با صورت بزک کرده...ی...پرمادرم

 سر سفره عقدش به من... یغره ها چشم

 ...یدستم عروسک پارچه ا یتو من

 به مادر از دست رفته... نگاه

 عروس توام کاوه؟؟ من

 زلفان توام... یسامان یبه ب من

 افکارتم جفت من... یدگیبه ژول من

 چالق... یعروسانم؟من زشت گدا هیشب کجا من

 گفتم؟! یچ یدیشن میمر-

 من شد... ریم؟تقصیبا داداشت و گلرخ رو به رو بش دیبا یکاوه؟؟االن چطور-

 زد: یتلخ لبخند

 بوده گذشته... ی...هرچمیبهش فکر نکن گهیبهتره د-

 هرچه بود گذشته است؟! دیتوانست بگو یم چطور

 متوقف شد... دمیاتاقم زائ ینگذشته بود...لحظه ام در همان لحظه و همان دم که تو زیچ چیمن ه یچرا برا پس

 گذشته؟ ییگو یوقت نگذشت...چطور م چیه

 شدند... یم انیخانه من و کاوه نما یآشنا یچرخاندم...حوال شهیبغض سرم را به سمت ش با

 صبح... 9به ساعت انداختم... یشد...نگاه یم شتریقلبم ب تپش

 ...ستادیحوطه برف گرفته خانه ام یجلو

 به در دوختم... خیرا س نگاهم

 بودمش... دهیحجاب ند یآشفته و ب نطوری...تا به حال ایروسر یکاله...ب یچرخدار و بعد گلرخ...ب یشد...ابتدا چمدان باز

 لب گفت: ریز کاوه

 ره؟یداره کجا م نیخدا...ا ای-

 ...دیپر رونیب تیآورد کاوه هم با عصبان اطیتوجه به ما چمدانش را کشان کشان به ح یکه ب گلرخ

 خشک شده بود... رهیبه دستگ دستم

 در حال حرکت بود... ابانیکنار خ یبه سمت جو اطیح یام بر کف سنگفرش برف ختهیر یابرو

 ...چمدان گلرخ را از دستش گرفت...دیجلو دو کاوه

 شدم... ادهیپ نیاز ماشبه خودم دادم و  یتکان

 خراب شده بمونم... نیتونم تو ا یبرم...من نم دیول کن کاوه...با-

 ...چرا؟یگل یکنیم کاریچ-

 گونه گلرخ برخاست: غیج یصدا

 ؟یدی...فهمخورهی...از شما دو تا آشغال به هم مخورهیخونه به هم م نیچرا؟؟چرا؟؟حالم از-

 ...خدا...خدا...ایخدا

 ؟یهست

 ؟یکه بغضم هست نکیا ایخدا

  ؟یکه بغضم...در گلو نشسته ام، هست نکیا

 من التماس گون گفت: زیعز کاوه

 سر نزده... ی...از ما کار خالفیزن منه...مثل تو که زن ساسان می؟مریگل یگیم یچ-

 با دو دست مشت کرده به سرش کوفت... گگلرخ

 ...یماها رو برد یو آبرو...تو کجا...ساسان من کجا...تینگوووووو...نگووو...هرزه عوض-
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 بند بود... نیدستم به در ماش هنوز

 دهم... یعفونت و چرک م یبو ایخدا

 دهم... یم یاجبار یهمخوابگ یبو

 زائو... کی مانیاضافات شکم،زا یبو

 را... مونیرابطه نا م کیبند ناف  یبو

 ...ردیتعفن بگ یترسم بروم جلو و خانه ام بو یم

 ...دوبار...نه صد بار... کباری...شدیگوشم تکرار م یتو صداها

 ...دیلرز یسست بود و م میکاوه...پاها یصدا باز

 ...نجایهم گردهیهم ظهر برم ی...علنجایا انیو بچه ها م انیگلرخ احمق نباش...ظهر ک-

 گونه کاوه نشست... یگلرخ هوا رفت و محکم رو دست

 ...دیجانم زبانه کش یایزوا نیخشم از عمق تر یها شعله

 رهاندم... فیرا ازان خلسه کث خودم

 زدم: ادیو فر ستادمیکاوه و گلرخ ا نیتمام درد زهدان به سمتشان هجوم بردم و ب با

 ؟؟یکرد یگلرخ...چه غلط یکن یم کاریچ-

 بودند... نی...صورتش سرخ و چشمانش اشک آگدشانیفرو برد و کش شیموها یتوجه به من دست تو یب گلرخ

 ...شبید نیرو شما زجر کش کرد ی...علاریرو ن یرو نزن...اسم عل یحرف عل-

از  نی...شما دوتا که رفتکردیم هیجون کند و دم نزد...صبح گر تهیعفر نیا یاتاق لعنت واریبه د وارید شبیبدبخت من د یعل

 ؟؟یدید یکنه؟هان؟؟ک هیگر یدید یرو ک یانصاف...عل ی...کاوه بهیگر ری...زد زرونیاتاقش اومد ب

 ...ایخدا ی...کجا رفتی...باز که رفتایخدا

 دستانت بفشارم... یخود را قطره قطره تو یخواهم درد ها یم

 را پر اشک کنم... تیخواهم دستها یم

 ...رمیاز سر بگ هیخواهم گر یم

 ...انمیپا انیکه من پا ییکجا ایخدا

 ترم... دهیتر و بر ییهم نها انیپا از

 شده ام... چیدر ه غرق

 ...یستیور در ن هغوط

 ...یی...جایی...نقطه اتکایرا به گردش در آوردم...دنبال پناه دستانم

 رفت یاهیس یچشمان شب گرفته عل ادیاز  چشمانم

 شد... کیچشمم تار شیپ ایدن

 کور... شهیمنه هم شیپ

 شل شدم... د،یکه به ساعد کاوه چسب دستم

 ...دمیبغلم زد و باال کش ریز دست

 دادم... هیاش تک نهیهمه درد به س نیحال از یب

 شده؟ یخانوم حالتون خوبه؟چ میخانوم؟؟مر میشده کاوه؟؟مر یچ-

 صدا کن مرا..."

 تو خوب است... یصدا

 ...دیرو یحزن م یست که در انتها یبیعج اهیآن گ نهیتو سبز یصدا

 کوچه تنها ترم... کیدر متن ادراک  فیاز طعم تصن من

 "من بزرگ است... ییتا چه اندازه تنها میبگو تیتا برا ایب
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 خشم آلود گلرخ بلند شد: یصدا

 شهیم رید ناری...سمیعل میبر-

آسمان قرمز آن شب اسفند ماه  ریقرمزش ز یپژو یبا همان کاپشن قرمز تو یعل دهیچشمانم را باز کردم...چهره رنگ پر یال

 ام... یدخمه دوست داشتن یجلو

 ست؟یخانوم حالش خوش ن میمر ینیب ینم ؟مگهیگیم یصبر کن گلرخ...چ-

 :دیبغلم را فشرد و غر ریز یبا فشار وحشتناک کاوه

 کار داره... یمهم یو کاله جا یروسر یوقت صبح ب نی...مسلما گلرخ ادیبه کارتون برس دیالزم نکرده...بر-

بلند و  یسوخت...کاوه باصدا ی...مچپم درد داشت یمحکم کنم که باز تعادلم از دست رفت...پا نیزم یخودم را رو خواستم

 گفت: یعصب

خواد تو خونه ام  یمن دلم م دیتا دامن مقدساتتونو نگرفته...بر دی...بر دهیلجن م ی...خونه من بود؟یرفت ینم دی..مگه داشتدیبر-

 نداره... یربط چیبا دخترم بخوابم ...به شما هم ه

 ...دیبرف برداشت و به صورتمان کوب یمشت وانیا ینرده ها یاز رو ظیو غ هیبا گر گلرخ

 پشت دست صورتم را پاک کردم...کاوه اما جم نخورد... با

 گلرخ... غیج یصدا باز

 ...بدبخت...دیکن غهیکه خواست ص یباخت...بدبخت عل تهیعفر نیکه دل به ا ی...بدبخت علیبدبخت عل-

 بلند شد: یعل ادیفر یصدا

 ...زیخفه...آبرومو نر یگل-

 بازم را به او دوختم... مهین چشمان

 مغشوش... یزلف ها به

 مشوش... یزلفها

 ...یظلمان یتارها

 نشست... نیزم یرا برداشته بود...رو سیهق هق گلرخ کل پار یصدا

 سرما بخورد... دمیترسیسوخت و م یم شیحاملگ یکه به پا کرده بودبرا ییبا همه غوغا دلم

 بلندم کرد... شیدستها یرو کاوه

 به گردش در آمد... میو کمر و پاها شیدستها انیم یعل نگاه

 دادم... هیتک شیخوشبو نهیگنه کارم را بستم...سرم را به س چشم

 ...ایخدا

 وصلت شوم... نیامان از ا یا

 اتصال نکبت... نیاز یوا یا

 ...دیچیپ یعل یباال رفت که صدا یچوب یگلرخ جلو رفت و چند قدم از پله ها هیو گر یعل یفیتوجه به بالتکل یب

 ...رمیداداش من دارم م-

 جوابش را داد: یبم و سرد یو با صدا ستادیا

 بسالمت...-

 که... ینیب ی...مبرمیگلرخم با خودم م-

 زد: یپوزخند

 تو خونه من نداره... ییجا گهید یباز یکول نهمهیبه زنم و ا نیتوه نهمهیبا ا-

 برداشت... گرید یناله گلرخ بلندتر شد...قدم یصدا

 ...دیام کرده ا یاز شما دو برادر که دوزخ یوا یا

 ...دیتعارفم کرد بی...حوا بودم...سدیآدم بودم...گندم نشانم داد من
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 و بچه ها... انیک شی...پسین رمیحالل کن داداش...من م-

 ...نهیآرام بود و با تمان کاوه

 از زانوانم رفته بود... یرمق بودم...زندگ یبودند...ب یصورتم جار یصدا رو یب میها اشک

 ام را گشودم... یاشک چشمان

 ...ختیدر نگاهش آو نگاهم

 و تنم گرم شد...لبخند زد... دمینگاهش را نوش شراب

 گفت: ردیآنکه نگاه از من برگ یب

 عصر بسته ست...بسالمت... 0جاده ها تا -

 داد و بازش کرد... یباز فشار مهیپا به در ن با

 ناله بود... یگلرخ قطع شده بود و فقط صدا هیگر یصدا

 ...دید شدیغم نگاهش را م یگریروشن سالن بهتر از هر زمان د کیتار یتو

 را دراز کرد... میکاناپه خواباند و پاها یمرا رو یآرام به

 نه... ایرفته اند  ندیبرنگشت که بب یحت

 حال نگاهش کردم... یب

 را به دقت در آورد و بلند شد... مینشست...چکمه ها میپا ریز

 کمد گذاشت و درش رابست... یآرامش تو با

 ...زدیکه لبخند م ییبه دستان لرزانش افتاد و لبها نگاهم

 ...یتضاد سخت چه

 من... کاوه

 شوهرم؟ یکن یم ییآرا دل

 از درون زنانه ام... دهیسرکش یا

 کم شده ام... شبیاز د من

 ام... افتهی کاهش

 توام... مجذور

  مبودنیمر یسرابلند از

 مادموزل شدن... یریسراز به

 قطره اشک ... نیبا اول شبید از

 ام... دهیات چک یمردانگ یجرعه جرعه رو زین من

 کرده ام... ییبایز افول

 باکره... میمر از

 گناه... یخراب ب به

 ...؟ممیمر یبهتر-

 گذاشتم: یشانیپ یرا رو ساعدم

 منه...آبروتو بردم...منو ببخش. ریشد کاوه...همه اش تقص یچه افتضاح-

 فرو برد: شیموها انیزانو گذاشت و دستش را م یمبل تک نفره نشست...ارنجش را رو یو کنارم رو آمد

 لذت نبرده بود... ییآبرو یاز ب نقدری...تا به حال تو عمرم امینگو مر-

 ماندم...واج ماندم... هاج

 .مادموزل.. یدار ریواگ

 ست... یمسر تیوانگیکرده...د تیسرا تییآبرو یدارد...ب ریبودنت واگ هرزه
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 قرآن من... هیآ هیآ

 من... یخداوند تیآ

 خدا نساخته...تو را من ساخته ام... تورا

 تو را پرورده ام...پروردگارت منم... من

 مقدس...وسواس وسوسه کننده ساخته ام... یکه از تو منم

 ...جانم در دست توست...ییمن تو ی...من خلقت کرده ام...اما خدایمخلوق من تو

 :دمیدهانم را بلع آب

 کردم...اشتباه کردم... یکاوه چه غلط یشده..آقاجون...وا یچ شبید گنیبه همه م رنیم-

 ...با چشمان سرخ شده...یسرش را بلند کرد...برزخ دیچیام که پ هیگر یصدا

 ...دمیو دهان لرزان...ترس فک

 برخاست: شیلبها انیبه زحمت از م شیصدا

 ...یمونیتو پش می...مریمونیپش-

 بودمش... دهیند نطوریبه آنروز ا تا

 لرزانش چشم دوختم... یاز هق هق برداشتم و مات و مبهوت به سرتاپا دست

 چشمش... یبرگشته تو یچا یفنجان ها به

 صورتش... یشده تو ریداغ سراز یچا به

 کاوه من...-

 :دیغر

من اشتباه کردم که به حرفت گوش  می...مرنیزم میکوبیم یتا سقف آسمون و از صبح تا حاال ه یمنو برد شبی؟دیتوچ-

 موهامو... نیبودم...بب ریدادم...من پ

 ...دلم ضعف رفت:دیرا کش شیشدت موها به

 ...یریپ یعنی؟یچ یعنی یدونیسال...م 22شم  یم گهیچند وقت د نیبب-

 کردم... یاش نگاه م یکیستریات هو مبهوت به حرک مات

 قفل کرده بود...زبانم قفل کرده بود... مغزم

 داد و به سقف چشم دوخت... هیمبل تک یرا به پشت سرش

 رفت... یم نییباال پا شیگلو یخوشبو بیس

 وجودم به کار افتاد... یزن مفسد تو مغز

 ...شبید ادی

 بک... یپل مثل

 ...دخترانه ها...ی...مردانگآغوش

 بودن...زن بودن... مرد

 ... تولد... خون...درد

 ...یکه بفهم یستی...مرد نشیببر ادمیاز  یتون یسال...نم 02...بعد میزبونم مر ریرابطه رفته ز نیا یطعم لعنت گهید-

...دختر یمن ی...اآلن اما همه یخواستم دخترم باش ی...مخواستمیحضورت رو م شیچند وقت پ تا

 ...زنهیم شمیآت مونمی... نگو پشزمیم...مونسم. ..همه چکوچولوم...همسرم...زن

 

 مان؟یپش

 ...یام را گرفت حهیرا شبید

 زن حاصل نفس توست... نیا نکیا
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 تو... زیپره اهیدو آتشه گ عرق

 ام...همانقدر موثرم... ی...همانقدر کارالمیس همانقدر

 ام کرده بود... یکه اخراج شیگلو ریز یبهشت بیس یرو رهیخ

 رفت... یرفت...امتحانم را پس داده بودم...انتظار غرور نم ینم زیمن انتظار پره از

 فرو بردم... شیموها یو دست ال ستادمیا شیجلو

 من... یبندگ یها سمانیر

 را فشرد تا سرنخورم... مینشستم...پهلوها شیرانها یرو یآرام به

 شوهرم؟!!-

 سرش را باال آورد... متعجب

 جوها بودم... نیا یشده بودند...عاشق همه  یاش جوگندم قهیشده بود...اطراف شق ریپ چقدر

 که از بهشت اخراجم کرده بودند... ییگندم ها نیگندم ها...هم نیا ی همه

 مرطوبش را لمس کردم و لبخند زدم: یها گونه

 من... زیتوام عز یمن... من فقط نگران آبرو ی؟آقایگیم یچ-

 بودند... دهیبه هم چسب اهشیو س سیخ یندو مژه هادرشت شده بود چشمانش

 شانه اش گذاشتم ... یرا رو سرم

...فاتح بود و ی...صاحب فکر و قلب و جسمم شدیکرد دایمن دست پ یوجود یایزوا نیتر یبه خصوص شبیکاوه...تو د نیبب-

 نداره... یفیمن اصال تعر یبرا یمونی...پشینبودم...شوهر من

 خشونت در آغوشم گرفت...با لذت و درد لبخند زدم... با

 ...یبدجنس یلی...خیا هیهد هی...نه ینه ناز و نوازش یبد باشه؟نه صبحونه ا نقدریا دیزفافمون با یشوهر...فردا یآقا-

 کرد... میبه بدنم داد و جدا یآرام فشار

 ...گذردیدلش چه م یمم توتوانستم بفه ی...کاش مکردیم هیمرد غصه داشت...چقدر گر نیا چقدر

 مانده بود... شیپلکها یاشک رو یپا جا

 به هم... دیچیپ زیهمه چ دیقربونت برم...ببخش-

 ام فرو کرد: نهیس یرا تو سرش

 رمرد؟یاز من پ خوادیم یحاال خانوم کوچولو چ-

 گوشش... یزدم تو یآرام به

 نشنوم... گهیه؟دیمرد چ ریپ-

 ...پارادوکس...یاشک یزد...با چشمها چشمک

 ؟یخوایم یچ یگه؟نگفتیچشم...د-

 کاناپه نشاندم و غرغرکنان گفت: یکرد و رو یزنگوله در بلند شد...کاوه پوف یصدا

 ...رسهیاز راه م یکیوسط معاشقمون  شهیهم-

 یریکه پشت گردنش را پوشانده بود و موج دلپذ ییپهن ...موها ییو از پشت به قامت بلندش چشم دوختم...شانه ها دمیخند

 داشت...

 ...دمید یخودم و خودش نم نیب یتفاوت چیه گرید

 استکان چشمانش حل شده بودم... یقند تو یحبه ا مثل

 شده بودم... منحل

 باز کرد: یقیرا با نفس عم در

 ...سلو...ویموس-

 ...یلعنت هیمادموزل مار نیفرو خورده شد...باز ا لبخندم
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 ..دیسف ییمویو کاله اسک یکت پوست قهوه ا با

از او برداشته  یزی...آنقدر که به خودم شک کردم که نکند چکردینگاهم م یافتاده بود و مثل ببر وحش رونیچشمانش ب یآب

 ام...

 را گرفت شیبه سمت کاوه برگشت و بازو یتصنع ینثارم کرد و با لبخند یغره ا چشم

 یچا یهمانیعصر فردا به م یکه گفت برا دمیفهم یم ینگرفتم...آنقدر ادیوقت هم به گمانم  چی.هفرانسه بلد نبودم.. من

 ...فقط کاوه و نه من...کندیدعوتش م

 شده بود... شتریدلم ب ریحرص درد ز از

 زدم: شیصدا تیدلم گذاشتم و با عصبان ریز دست

 کاوه...درد دارم...داروهام کو؟؟-

 ...دیدو اطیبه سمت ح"امیاالن م"باز کرد و با گفتن شیرا از بازو هیدستپاچه دست مار کاوه

 نازکش گره خوردند...طلبکار نگاهم کرد و رفت... یشد...ابروها یعصب هیمار نگاه

 ...هیزدم...من بردم مار پوزخند

 از آب پر کرد و قرص به دست کنارم آمد... یوانی...با عجله لدیبا پاکت دارو ها سر رس کاوه

 صورتم گرفت... یرا جلو وانیخند للب با

 کاوه! ادیبدم م هیمن از مار-

کرد...با اخم زل زدم به  یافتاد...صورتم را واکاو شیابروها نیب یدر هم فرو رفتند...خط محو شیکلفت قهوه ا یابروها

 صورتش...

 چشمش گذاشت... یرا رو گرشیو دست د دیخند یرپوستیز

 چشم... یبه رو-

 قهقهه بزنم... خواستیم دلم

 آخرش را خوانده بود... تا

 ...نکهیبرود...ا شیچا یهمانیخواهم به م ینم نکهیدور و برش باشد...ا یلعنت هیمادموزل مار نیا خواهمینم نکهیا

 ...گهیبخور د-

 را از دستش گرفتم... وانیو ل قرص

 ...شهیچقدر خوشحال م دنتیدختر...فکرشو بکن کاوه از د گهیفقط چند قدم د-

کنار درب  یپالک بزرگ برنج یکه مشخصاتش رو دیرسیم یرنگ یقهوا یبه در چوب نیپله از زم 02وکالتش با حدود  دفتر

 نصب شده بود...

 چپم لمس بود... یداغ شده بود...پا میو درد پا...گوشها یشدت خستگ از

 برداشتم... گرید یکمر راست کردم و با لبخند قدم اما

 اونجا کاوه... اوضاع خرابه... این گمیبهت م-

 ...میایکه ن مینکرد ی...ما گناهه؟یما چ ریتقص-

 رمقم سرعت دادم... یب یبلند...به پاها یاشنا...آواها یصداها

 بود.. دهینژادها شن نیخانه آر اطیح یصدا را تو نیا

 ...زدی...نمزدیبه شماره افتاده بود و قلبم...م میبه در...نفس ها دمیچسب

 ...میکرد شیبستر مارستانیبده...ساسان تو راه فرانسه ست...تو ب یگل س؟؟حالین تیحالچرا -

 وحشت در را گشودم... با

 خشکشان زد... دنمیبودند...با د ستادهیراهرو ا یتو انیو ک کاوه

 به نگاه نگران کاوه گره خورد... نگاهم

 ...ستیمن حال استمرار یزندگ یتو ی...بدبختایخدا
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 بد است...استمرار دارد... حالم

 ...هردو...یهرزه بودن است...من...پر ریورق به ورق تکث میآمدم...زندگ ایروز نخست که به دن از

 :دمینال

 شده؟ یگلرخ چ-

 ...یچی:هکاوه

 : سقط کرده...انیک

 :دیغر کاوه

 داداش...-

 و گفت: دیاش کش یپرفسور یها شیبه ر یسر تکان داد...دست انیک

 نه...بدو دیبا-

 ...جمی...گخداوندا

 ام کن... ادهیپ تیایچرخ و فلک دن از

 کند... ی...سرم دوران مجمیگ جیگ

 کردم... یم یرفت...احساس خفگ میبه گلو دستم

 ...خــــــ...خـ...خـــــــ

 ...ایگرفته ام...در حال خفه شدنم خدا خفقان

 به گردش در آمد... دستم

 خواهم... ی...بازو...بازو مبازو

 نوبخت بودن... میمر یبدآوا یهجا نینوبخت...از یهجا نیاز زارمیب

 را گرفتم... شیکه با دست جلو ردیبغلم را بگ ری...هنوز سرپا بودم...خواست زدیجلو دو کاوه

 نه...-

 را بستم و دوباره گشودم... چشمانم

 حالـ...حالش چطوره...؟-

 ش را ببلعد گفت:خشم کردیم یکه سع یبر افروخته درحال یبا صورت انیک

 ...شونیبه زندگ دی...شما که گند زد دیاز شما پرس دیبا نویچطوره؟؟ا-

 را به طرف خودش برگرداند: انیک یعصب کاوه

 ...یکن نیبه زن من توه یحق ندار یاحترامت واجب ول یداداش بزرگتر-

 :دیکش شیموها انیم یزد و دست یپوزخند انیک

 هوسه ...خب...خب...مبارک باشه... هی کردمی...مبارکه...تا اآلن فکر مهیهه...پس جد-

 ...دیرا کش شیموها یعصب کاوه

 را مرد... اتمیح یها شهی...نکش ر آخ

 به شانه کاوه زد وگفت: یآمدم...دست نییخورده و پا زیدادم و ل هیتک وارید به

 که ساسان به خونت تشنه ست... ایفعال اونطرفا ن-

 تاسف سر تکان داد و....رفت... با میبرا

 ...زدیلب غر م ریو ز کردیم یطول و عرض اتاق را ط یرمق نگاهم را به کاوه دوختم...کالفه و عصب یب

 لب گذاشت... یبرداشت و رو یگاریبود س زیم یکه رو یکوچک یجعبه مس یتو از

 زد... فندک

 ...تق...تق

 نشد... روشن
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 پرت کرد... زیم یرا مچاله کرد و فندکش را رو گارشیس

 ...هیگر ریرا بغل کردم و زدم ز میزانوها

 مقصرم... من

 اتفاقات... نیتمام ا مقصر

 شده... ینقره ا یتارها نیدانه به دانه ا لیدل

 صورت... یافتاده رو یها نیچ نیبه خط ا خط

 پر از نجاست شده... میسقف سر تا کف پا از

 ...یزمانه و باال آورده زندگ یزده  عق

 مادموزلم... من

 نشت کرده... رونیاز کثافت وجودم است که به ب یفقط گوشه ا نیا

 ...داردیرا بر م سیگنداب درونم کل پار یکه بگذرد بو یکم

 شانه ام نشست... یگرمش رو دست

 نکن... هیدخترم گر-

 سرم را باال آوردم... یتند به

 نگاهش کردم... ناباورانه

 نگاهم کرد... مانیپش

 ...دیکش ریدلم ت ریز

 ...دیبودنم را به رخم کش زن

 آمد... ادمیاش  یمردانگ

 ...دیچشمان به اشک نشسته نگاهم کرد و لب گز با

 ...دختر...دخترم

 ...رمیبم خواهدیم دلم

 ...یده یخدا...مرگ هم نم مرگ

 باز... یکجا رفت ایخدا

 ...دخترم

 ...نیسنگ یهست...با کمربند چرم و سگک فلز ادمیدر پدرم  هنوز

 تا زجرکش نشوم... ریدست بگ یکرد فلزش را تو ی...نمزدیسگک دارش م یانتها با

 و اکبر... ی...دختر پردخترم

رنگ  یب اهیس راهنیو مادربزرگ با پ زندیرژلب م نهیآ یجلو یچند هفته ا وهی...بدش؟؟مادرمیشناس ی...میهنوز پر المیخ در

 رود... یوضو به سمت حوض م ینچ نچ کنان برا ییو حنا دیکم پشت سف یشده...موها

 ...رودیزنم و به هوا م یم نیرا به زم یو آب دیسرخ و سف یهنوز آن توپ قل قل المیخ در

 ...دیآ یم نیکنار پله به زم ،یکفش نو جفت شده پر یرفته و رو هوا

 محض بود... یفیتکل یشبم...ب فیرا پر از غلط نوشتم...تکل میزندگ یتوپ نداشتم... مشق ها من

 داد... هیبقال هد یعمادآقا اما

 ...سوزدیم میپهلو یجارو رو یدسته  ی...جا آخ

 نشود... من و درد پهلو به درک... یخاک ینو پر یها کفش

 ...از دهنم در رفت به خدا...میمر...مر-

 ...دمیکش غیرا بستم و ج چشمانم

 ...دمیکوب واریز پشت به درا ا سرم
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 ...میگه خوردم مر میمر-

 ...دی...در آغوشم کشردیرا بگ میجلو کردیم یسع

 ...شوهرم بود...چه شد که دخترش شدم...ای...خداایخدا

 ...دی...از دهنم پرمیمر-

 کردم... یم هیکرد...گر یم هیگر

 بودم...دخترش...هنوز... دخترش

 رفته بود... ادشی

 ... ی...زنانگی..اغوش...مردانگبوسه

 رفته بود... ادشی

 ...دمیکش غیج

 خوابه؟؟هان؟یبا پدرش م یمن دختر توام؟من دختر توام آشغال؟کدوم دختر-

 لرزانم را با قدرت فشرد: یها شانه

 ...یغلط کردم...غلط کردم ...بخدا از دهنم در رفت لعنت-

 در محاصره دستانش... میکرد...زانو زده بودم...شانه ها یدلم درد م رید...زکر یام درد م یمتیق ینشسته بودم...پا نیزم یرو

 تمنا... نهمهیعشق...ا نهمهیا

 به باد زدن بود کاوه؟؟ گره

 بند عشق تو بودم... عیترج من

 ...یکرده ا فیمشت اراج کی مرا

 آمد...دهانم را به شانه اش فشردم... یام بند نم هیگر

 ...هم درمانم...ییدرد تو هم

 نکن...به خدا اشتباه کردم...اشتباه... میمر-

 ...کر...دمیشن ینم زیچ چیه

 و کر شده بودم... دهیلگد تهمت ها له ریها لگدمال شده بودم...ز هیبار کنا ریز

 شدند... یم ینیپالت ستیبایم میاستخوان ها تمام

 از آغوشش کند... مرا

 را بوسه باران کرد... صورتم

 زن من... یشد که شد یکه چ یبفهم دی...زن من...بفهم....تو که بهتر بایتو زن من میمر-

 ...دییکرد و بو کیآمده بودند را به صورتش نزد رونیشال ب ریاطراف شانه ام را که از ز یاز موها یکردم...دسته ا نگاهش

 ...ختمیر یصدا اشک م ی...بدیکش یقیعم نفس

 زد...آرامش از دست رفته اش را باز پس گرفت... لبخند

 ...یمژه ها...چه تضاد بزرگ یسیخ انیزد...م لبخند

 ...یکه زن من شد یکم یشب قبل تر...همه شب ها و روزها ی...بوشبیپر ی...بوشبید ی...بودهیعطر بالشتت رو م یبو-

 ...دمیلباسم را به چشمانم کش نیسکسکه است با

 نشکون... یکلمه نکبت هیمنو به خاطر  گهیشکست...تو د یلیغرورم خ میمر-

 رفت که بترکد... یترک برداشته بود و م میگلو یتو یزیسکته زده ها نگاهش کردم...چ مثل

 بغض... کیظهور دوباره  هیشب یزیچ

 ...چشمیمن دارم طعم مرد بودن رو...همسر بودن رو با تو م-

 براق کف سالن چشم دوختم... کیانداختم...به موزائ نییرا پا سرم

 مادموزل... کیمبهم  ریتصو
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 دو دست دو طرف صورتم را گرفت با

 از ولع افتاده بودم... گرید

 گرفتم... ینم گر

 نگاهم کرد ناباورانه

 ...میحلقه بخر ای...بیعروس دیخر میبر ای..بزیهمه چ یگور بابا میبگ ای...بمیمر-

 چپم را گرفت و لمس کرد... دست

 ...منم حلقه ندارم...نی...دستت حلقه نداره...ببنیبب-

 "نکن... هیدخترم......دخترم گر"

 ...دادی...پژواک مشدیشد...اکو م یگوشم تکرار م یرفت...در هزارتو یذهنم نم از

 لمس انگشتانم رفت... ریگردنم ز یتو یفلز یلباسم بردم...ش عقهی ریرا از دستش جدا کردم...ز دستم

 ...یفرانسو یجمله پر معنا کیلباس درش آوردم... ریز از

 "میدخترم مر"

 گردنم بود و من باورش نکردم... یمدت تو نهمهیا چطور

 ...دمیمدرسه که صدبار نوشتم و از بر نشدم و نفهم یهیتنب فیتکال مثل

 چه؟ یعنیبابا آب داد  که

 دسته گلش جا مانده بود؟ دیشا

 ...دمشیفهم یخوب م گذاشتند تنگش یدسته گل م کی اگر

 باز دسته گل به آب داد... بابا

 ..براق...یی...طالمیمر دخترم

 ...میمر دخترش

 زدم به چشمانش...به نقوش مبهم ته استکان چشمش... زل

 مثل فال سرنوشت من... مبهم

 پالک و چشمانم در گردش شد... انیم نگاهش

 ...دیرا از گردنم کش ری...زنجرمنتظرهیو غ عیانداخت ...سر دست

 برخاست... تیشد...مثل بند دلم...با عجله و عصبان پاره

 را گشود...دستش را عقب برد...اوج گرفت و پرت کرد... پنجره

 سکوت نگاهش کردم در

 ...یبدبخت ریتکاث نیا یو مچاله...مثل ورق پاره ها جیگ

 داد...نگاهش را به سقف دوخت... هیکنار پنجره تک واری...به دکردیچپم گز گز م ینخوت از جا بلند شدم...پا با

 چکه... چکه

 ...تیدهد اشک ها یشراب م طعم

 را برداشتم... فمیک نیزم یشدم و از رو خم

 برداشت... واریاش را از د هیشال فرو کردم...تک ریرا ز شانمیپر یموها

 چشمان درشت شده نگاهم کرد...پوزخند زدم...به خودم...به خودش... با

 ...یمن بود تب

 دلم با تبر شکست؟! یمن تو را تو داریب شهیشد و دور از چشمان هم میابراه یکس چه

 چه سجده کنم؟! به

 به چه باشم؟! مومن

 ؟یریکجا م میمر-
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 زدم...رو برگرداندم و ناالن به سمت در رفتم... یپوزخند

 :دیکش ادیفر

 !؟یریکجا م-

 زدم: ادیو برگشتم و مثل خودش فر ستادمیا

 کجا رو دارم برم جز تو اون خونه خراب شده؟-

 ...دیجلودو

 نرو... ینرو...با دلخور ینطوریا میمر-

 ...دیچسب میبه بازو دستش

 چشمم دوخت... یداغش را تو نگاه

 ...دیخر میریکه برگرده با هم م کیبمون...پاتر-

 و خشک نگاه به ساعت کردم... سرد

 ...گردمینه...خودم اومدم خودم هم برم-

 :دیرا در هم کش شیقهوه ا یابروها

 بمون... گمیم-

 را از بازو جدا کردم... دستش

 تنها باشم... خوامیم-

 کردم که بروم... یحرکت

 ...کردیم جمیرا در دست گرفت...نگاهش نکردم که نگاهش افل میماه ید یاش دستها یتابستان یدستها با

 ...میمر یتنهام نذار-

 شدم... ریزدم...از پله ها سراز پوزخند

 ...دیبار یصبح...برف م00دفتر کاوه... ی...جلوهیگمانم ژانو به

 

 

 را رو به آسمان گرفتم... سرم

 نه...باشد...نباش... یستین ایخدا

 ها... یتمام زنانگ ی...رودمیدلم کش ریز دست

 شده ام مرد... پابندت

 زلف تو به سجود آمده بودم... یبو به

 من... یمن...خدا مرد

 نگاه مردد... نیاز رمیکنون...دلگ اما

 پدر بودن و شوهر بودن... نیب

 ام... دهیدر بانیبستر گر یقبل تر از شوقت تو یو شبها شبید من

 خودم شدم... یتو و زنانگ یدرد مردانگ عصاره

 ...نکیرمز آلود تنت و ا یعرق ها مغروق

 ..پـــــــدر... یرا خوب کف دستم گذاشته ا حسابم

 اختتام من است؟ نیا

 نه منم... گرید من

 ...دیهمسرتان مثل دخترش باش یکه برا ستین نیبدتر از ا ایدر دن زیچ چی...ه"دخترم"

 رختخوابم زنش هستم؟ یتو یمن تا وقت یعنی
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 دخترش؟؟ شومیم فردا

 ...ستگاهیا نیبرف شروع به قدم زدن کردم...تا اول ریز

 ...هیر از برف ژانوبودم...سردت سرد

 برف... یفرو رفتن چکمه ها تو یخش...صدا خش

 ...شدیم دهیکش ییالت و سرگردانم به هرسو یرا بلند کردم...چشمها سرم

 سرما زده... یعابرها

 سرما خورده... یها گنجشک

 عبور سرد... یب یها جاده

 "دخترم دخترم"گوشم تکرار کنان ... یبه قدم...لنگ لنگان...تو قدم

 ...میمر یریمشت به سرم کوفتم...بم با

 شد...متعجب نگاهم کرد... یاز کنارم رد م یعابر رمردیپ

 ...دمیبه سرم کوب باز

 ...دیلحظه بخواب کیها...الال ال ال... یبدبخت

 خطابم کرد... وانهیلب د ریمرد ز ریپ

 "ام...من خلم... ونهویمن د"زدم... ادیفر ی...برگشتم...دستانم را مشت کردم و به فارسستادمیا

 و غرغرکنان رفت... دیکش بیشانه اش صل ی...روستادیا رمردیپ

 افتادم... زیعز ادی

 "جل الخالق"گفت یو م دیگز یانگشت اشاره و سبابه اش را م انی...مدیدیم یبد زیچ ایو  کردیتعجب م یوقت

 مادربزرگ"

 شهر آن نظربند سبز را  یاهویکرده ام در ه گم

 من یبه بازو یبسته بود یدر کودک که

 تاتار عشق یحمله ناگهان نیاول در

 دلم خمره

 سنگ و سنگ شکست وانیا به

 به دست دوست ماند دستم

 راه رفت یبه پا میپا

 چشم خورده ام من

 چشم خورده ام من

 تکه تکه از دست رفته ام من

 "...میروز روز زندگان در

 ...فروشگاه ها...ها...سوپرمارکت ها...فروشگاه ها کیکنار بوت از

 ...یجمله ا نیهمچ بایتقر ای...خواهدمیکاوه گفت که م اطشیح یکه آن شب تو یکنار همان فروشگاه دمیرس

...دلم هم جوار دیستبر و فراخش چسب نهیپردردم به س نهی...سدیچیبلند و خوش دوختش را دور من پ یکه پالتو ییجا همان

 دلش شد...

 اش... یمردانگ هیهمسا

 ...یات را خوب نشناخت هیدل...همسا یدل ...ا یا

 را در دست گرفتم... میها قهیشق

 ...ینوشت سگ یشانیپ نیتو و ا ریامان از تو و تدب ای...خداایخدا

 شده ام... یسیاز درد دگرد پر
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 به مادموزل... میاز مر یسیدگرد

 مادام مبهم و ناقص... کیمادموزل به  از

 ...اما نه...من و پدر و ...؟زدیآغوشش پر پر م یبرا دلم

 زود گذشت... چه

 ...مانمیپش زیاز همه چ چقدر

 ...کنمی...چقدر به تو حسادت ملوفری...نلوین

 ...دمیکش شیرو ی...دستم را به ارامدیکش ریدلم ت ریز

 زنانه ام؟؟ ینال یم شییوفا یباش منه من...توام از ب ارام

 کند... یام درد م کرهیبودن بر پ میرد مر هنوز

 دخمه... یسرد زمستان...تو یمرا به تهران برگرداند...به همان روزها یکی

 Puis-je vous aiderتونم کمکتون کنم... یم-

 را به صندوقدار دوختم... نگاهم

 شده بودم؟ دیداخل مرکز خر یک

 که آن شب شاهد جر و بحث من و کاوه بود... یزن همان

 بود... لوفرین ییتخت فرمانروا یکه روزگار یشد...همان صندل دهیاش کش یکنار یاراده نگاهم به سمت صندل یب

 بود... یخال

 تونم کمکتون کنم؟ یم-

 تکرار کرد... یسیسرم لبخند زنان جمله اش را به انگل یو شال رو یشرق افهیق دنیحالت که نگاهش کردم با د یب

 شدم... یاز مکاوه که سخت ب انیچشمان گر ین یگره خورده بودم به ن انقدر

 ن؟یکار اومد یخانوم برا-

 ...یو البته چند کک مک دوست داشتن بایروشن...صورت رنگ ولعاب دار ز ییخرما ینگاهش کردم...موها باز

 د؟؟یمناسب من دار یکار اومدم...کار یبله...برا-

 

*** 

 

 فروشگاه خارج شدم... از

 ...هیبعد از ظهر...ژانو 0 ساعت

 ...دیبار یم برف

 دستم نگاه کردم... یاغذ توک به

 ...لوفرین یتخت پادشاه یصندوق...درست رو یمتصد من

 حجاب... یب یمنته

 ...دمیسرم کش یکرخت شده ام را به شال رو دست

 انتقام... هیانتقام...فقط شب هیشب یبود...حس دهیچیپ یجزء جزء اندامم...در سلول به سلول تنم حس ناشناخته ا در

 حجاب... یشانه ام افتاد...ب یرا به عقب سر دادم...رو شالم

 ...هو هو کرد...دیچیگوشم باد پ یتو

 را باز کردم...نگاهش کردم... میموها پسیکل

 دار بزرگ...دوستش داشتم اما با تمام قدرت انداختمش... نیپروانه نگ کی

 اختمش دور...اند یم دیکه دوست داشتمشان و با یگرید یزهای...مثل همه چانداختمش

 ...دیچیو بازم پ دهیژول یموها یال باد
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 ...دیچیسرم پ یتو دندیلول یم میموها یگرم کاوه که ال یدستها هوس

 گذاشتند چشمانم را باز نگه دارم... یدرشت برف نم یرا به آسمان دوختم...دانه ها نگاهم

 نه... ی...نبودایخدا

 نباش... گرینباش..د باشد

 ...تیباز یتو ستمین گریهم د من

 ...ستین یگناه...من خراب...تو خدا...حرف من

 و مرا به سالمت... ریبه خ تورا

 قفل چرخاندم... یرا تو دیزده کل خی یدستها با

 نرفته در به شدت باز شد... رهیدستم به دستگ هنوز

 !؟ییمعلوم هست کجا چیه-

 را پاک کنم... رشیآنکه برف ز یکمد جفت کردم ب یرا تو میها نیرا درآوردم...صندل به پا کردم...پوت میها نیپوت یخونسرد با

 ...دیچرخ یبازم م یصورت و موها یاش رو یو عصب رهیخ نگاه

 سالم کردم و از کنارش رد شدم رلبیز

 با توام...جواب بده... میمر-

 کاناپه... یحرص شال دور گردنم را باز کردم و پرت کردمش رو با

 بگم؟ یبعله...چ-

 ساز را روشن کردم یبه سمت اشپزخانه رفتم...چا کردمیپالتو ام را باز م یکه دکمه ها رهمانطو

 ...یساعته اومدم خونه...ناهارم خونه نبود هیهمراهت چرا خاموش بود...من  ی؟گوشیکجا بود گمیبهت م-

 ...کردیداغ دلم را تازه م شیصدا

 ...وختسیدلم م یداغ داغ رو یکه از برگشتن چند فنجان چا یداغ

 اشپزخانه انداختم یصندل یام را رو یدست فیحوصله پالتو و ک یب

 قدم بزنم... یکم خواستیدلم م-

 حمله تاتارگون... کیمردانه اش مثل  یکه دستها ختمیریخشک م یچا یقور یتو داشتم

 دور کمرم حلقه شد... انهیوحش یزیچنگ یخو یمنتها با

 ...دیچیگردنم پ یگود یداغش تو یها نفس

 بکش... نفس

 من... یحایمس بدم

 توست که من... ینفس ها از

 ...موتمیو ال زنده

 پخش شد... نتیکاب یخشکش رو یخشک از دستم افتاد و برگ ها یچا قاشق

 زمزمه کرد: رگوشمیز

 نکن...باشه؟ همیتنب ینجوریا گهید-

 بود... دهیچیدر رگ رگ بدنم پ یبه رعشه افتاده بودند و تپش ناموزون میدستها

 مادموزل...سست... یسست

 م؟؟؟؟؟یباشه مر-

 برخاست... یآه مانند"باشه"قفل شده ام  یلبها یایم از

 ...کردمیم یخفگ احساس

 ...دمیکش میبه گلو دست

 "گردنبند... یخال یجا
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" "fille de Marie" 

 بودم...دختر... دخترش

 انداخته نگاهش کردم... یشانیبه پ نیزحمت قفل دستانش را باز کردم...برگشتم و چ به

 ...قهیدق 3دکمه خاموش...فقط  کیت یبلند شده بود...و بعد صدا سازیو قل قل چا دنیجوش ینگاهم کرد...صدا متعجب

 چشمش... یدو فنجان چا یگذشتم...زل زدم تو یدم کردن چا ریخ از

 ...شودیدلت م نیوارد سرزم کهوی...ی...تقلبیواردات یچا مثل

 ...ی...قاچاقیعوارض گمرک چیه یب

 به سرت رفته... یکاله بزرگ یفهمیم ی...دمش که کردیعطر و بو یب

 سرد سرد بود... نگاهش

 ...رونیب یتف کن یفنجان ها کام گرفت نیهر آنچه تا به حال از خواستیکه دلت م آنقدر

 را برداشتم... فمیو ک پالتو

 عجله و لنگ لنگان از آشپزخانه خارج شدم... با

 نیعروسکم شه یپارچه ا یمثل پا میذوب شوند و پاها شیها نیروزها بود که پالت نیام داغ شده بود...هم ینیپالت یپا

 شود... یگوشت و شل و اضاف

 نشستم... شیزحمت خودم را به تخت رساندم...رو به

 ...ییعکس دونفره من و مرد خرما یام را در آوردم و انداختمش رو یاسک عقهی ژاکت

 کافه مولن روژ... ی...جلونی...هر دو با ست جشیپ چندماه

 من... ی...دست دور شانه هاباخنده

 ...ستادمیا نهیآ یو جلو برخاستم

 قابش... یتو مهیمادام ناقص و نصفه و ن کی یها یمنحن

 شانه... یرو دیدوبند نازک سف با

 فرو کردم و خودم را براندازکردم... شانمیپر یموها یتو دست

 ..انداختم....بر

 چشم دوختم... میبه خرابه ها نهیآ یکردم و همانجا جلو رانیو

 خورد؟؟یزلزله بود که در من تکان م نیچندم نیا

 بار بود که پوست انداخته بودم... نیچندم

 !؟یکنینگاه م یتنها تنها به چ-

 شد... یگل رنگ نم می...گونه هادمیکش یخجالت نم گریبرگشتم...د یخونسرد با

 ...زدیلبخند م یرپوستیو ز کردمیداده بود و به بدنم نگاه م هیشانه اش را به چارچوب در تک کی

 !؟یقهر-

در پنهان کردن لرزشش داشتم به  یکه به شدت سع یبرگشتم و با دستان نهیزدم و با همان وضع دوباره به سمت ا پوزخند

 صورت سرما زده ام مرطوب کننده زدم...

 تخت پرت کرد یالم را روجلو آمد و ش یآرام به

 ...یرو مبل جاگذاشته بود-

 خودت مادموزل... یرو یساخته ا یمحکم یکردم...عجب بنا سکوت

 نداشتم... اجیاحت یشال و روسر چیبه ه گریتخت نگاه کردم...د یبه شال پرت شده رو یرچشمیز

 خدا؟ یستین

 ...ستمین منم

 ...شودیم یتر از هر خال یمن...خال یتو ب یب یزندگ نیا
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 کردم...نکردم؟؟ یمن عذرخواه-

 برداشتم و بر تن کردم... یسمت کمد رفتم و از رگال لباس به

 ...ینکرد یمن نگفتم عذرخواه-

 بلندتر شد: شیصدا

 ه؟؟یاداها چ نیپس ا-

 ...ستادمیا خیس

 مادموزل ماندن دارم... یبرا یبیعج یروین میبگو خواستم

 ...گریصدسال د یبرا الاقل

 ...دمتیمن نگفتم که بخش یول یکرد ی...تو عذرخواهستیادا ن-

 شدند و... لیمتما نییبه سمت پا شیکوتاه قهوه ا یشدند...ابروها نیاش غمگ یعصب چشمان

 !م...م؟یمر-

 حوصله گفتم: یب

 ؟یتنهام بذار شهیم-

 ...دیچیپ ادشیفر یقاب افتاده بود برداشتم...صدا یرا که رو یژاکت

 تنهات بذارم... شهینم یزن من ی...تا وقتشهینه نم-

 گرفت...اما خودم را جمع و جور کردم... دنیلرز بنا

 انتقام... هیانتقام...فقط شب هیشب یزدم...حس پوزخند

 زنت... ای مییدختر شما میدیما که باالخره نفهم-

 ...کردیام م یاش عصب یعصب ینفس ها یصدا

 ...یچه دخترم به هرحال مال من یچه زنم باش-

 توانستم ژاکتم را تا کنم... یآنقدر لرزش داشت که نم انمدست

 تخت... یکردم رو بازپرتش

 آمد... ینم شینفس ها یصدا

 که رفته بود... ای...دیکش ینفس نم ای

 ام را پشت گوش زدم... دهیژول یموها

 ...دادیشده بود و غلغلکم م ریام سراز ینیب اب

 نداشتم برگردم و از کمد کنار در دستمال بردارم... جرئت

 ...خواهدیجرئت م دهیو وقت افطارت نرس یناب کنارش مانده و تو روزه ا یسبد خرما کیکه  ییچا یکردن به فنجانها نگاه

 ...دمیکش غیاراده ج یکه به در آمد ب یمحکم لگد یصدا

 هنوز نرفته بود... پس

 ...دیچیپ ادشیفر یصدا

 برگرد و نگام کن...-

 برگشتم و زل نگاهش کردم... عیمحکم گفت که سر آنقدر

 خم شده بودند... نییبه پا شیابروها

 شکر بودند... یتلخ و ب چشمانش

 تلخ... تلخ

 ...میمر یزیعز یلیبرام خ-

 صورتش پهن شدند... یرو رتمندیغ یمشک یمردانه اش با همان موها یدستها

 چشمش را فشرد... یصورتش سر داد و گوشه ها یرو یرا به ارام دستانش
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 را مشت کردم... دستانم

 سوخت از فشار ناخن ها... یدستم م کف

 باشد کوتاهشان کنم... ادمی

 شوند... یمشت م ادیروزها دستانم ز نیا

 ...سوزندیم ادیز

 صورتش برداشت... یرا از رو دستش

 ...دیتا ته ته دلم را سوزان که ختیبه حلقم ر ییلب سوز و لب دوز نگاهش،گرما یچا

 اما نگفت... یبگو یزیباز کرد که چ دهان

 به در مشت زد و رفت... تیبار با عصبان چند

 قوس راه پله بود... ی...روستادمیچارچوب در ا ی...تودمیدو جلو

 سرکار...از...ازفردا... رمیمن م-

 و منتظر جواب ماندم... دمیبعد آب دهانم را بلع و

 را دور نرده حلقه کرد و فشرد و چرخاند... دستانش

 مشخص بودند... یبه خوب یمشک کدستی یموها یبرجسته دستش از البه ال یها رگ

 ...دیفک قفل شده غر با

 چرا؟-

 ...مادموزل...مادام. ...میچند کلمه...مر انیتفاوت شده بودم...تفاوت م یتفاوت نبودم...خود معنا یب

 شانه باال انداختم... یساختگ یتفاوت یبا ب اما

 ...رهی...حوصله ام سر مشمیتو خونه خسته م-

 داد... رونیرا با حرص ب نفسش

 کجا؟؟-

 و نه جا خوردم... دیرنگ از رخم پر نه

 ...ستادمیخودم محکم ا یمادموزل بنا شده رو با

 فروشگاه تا خانه را فکر کرده بودم...جواب داشتم... از

 ...نجایهم کی......نزددیتو مرکز خر-

 سرش را برگرداند... یتند به

 ...دیدیرا در خطر م لوفرشین گاهیجا

 نگاهم کرد... قیعم

 ...کاوه

 ...کندیرا خجل م ستیقهوه خانه ا یقند پهلو یخوشرنگ چشمانت هرچه چا رنگ

 :دینال

 چرا اونجا؟-

 رفت... نییدهانم با صدا پا آب

 ...نجاستیبه ا دیمرکز خر نیکتریچون نزد-

 به سمتم برداشت... ی...قدمدیبه سمتم چرخ کامل

 کالج...برو درس بخون...اونجا نه...باشه؟؟ کنمیثبت نامت م-

 باال انداختم... شانه

 نه از درس خوندن متنفرم...-

 گفت: عاجزانه
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 ...ممیاونجا نه مر-

 تاه کنم...را کو میباشد ناخن ها ادمی...سوختیبلند شد...دستانم گره کرده...کف دستم م میصدا

 ...رمیپوسم...قرارداد بستم...فردا م یخونه م نیدارم تو ا-

 گون نگاهم کرد: التماس

 ...کنمی!خواهش مم؟یمر-

 کن... رانشیکه و امدهین یکه به گمانم هنوز طبس و رودبار ییساخته بودم...بنا یمحکم یبنا

 گرد کردم و با شدت در را بستم... عقب

 نه...نباش... یستین ایخدا

 یرا به دسته ها می...دستهادمیکش یقیکردم و نفس عم یآمده بود راه هیتسو یرا که برا یپسر جوان یتصنع یلبخند با

جا  یصندل یچرم سورمه ا یرو لوفریتن ن یهنوز گرما کردمیداشتم...حس م یبیگردانم فشردم....حس قدرت عج یصندل

 مانده...

 بنجور...-

 رفتار همکاران... یسرد انی...در میروز کار نیاول امروز

 سابقه... یتفاوت...ب یمانده...سرد سرد...ب ادمینگاه صبح امروز کاوه در  هنوز

 مادموزل؟؟-

 بنجوررررر...-

 وو پله... لیس-

 ...مادموزل...وهوووووووووی-

 بود انداختم... ستادهیا شخوانیپ یرو به رو یحوصلگ یکه با ب یام را به صورت مرد جوان رهیغرق و خ نگاه

 و... ییخرما یکوتاه...موها یو ابروها یمشک یچشمها

 ...ی...بر کامم نگشت زندگییخرما یمو

 نگاه کاوه... هنوز

 سرم انداختم... یرو یپشم تهی...شال فرمالدمیپوش نیپوت الیخ یب من

 به دست... گاری...سواریداده به کنج د هیهنوز تک کاوه

 در بر گرفته بود... اطیرا با احت گاریس فیمردانه اش تن ظر یها انگشت

 ...کردیرقص کنان صعود م گاریس دود

 نگفت... چیه یگفت نرو...ول ی...کاش مزدیم یحرف کاش

 بوسه... کیچشمانش ضعف رفت و گشنه و تشنه  یکه نگاهش کردم دلم برا واریدر و د یآخر...از ال لحظه

 مادموزل؟؟-

 "نکنه شاخ در آوردم"گفت: یلب به فارس ریو ز دیکش شی...آنقدر که دست به موها دیمرد جوان چرخ یموها انیم نگاهم

 گفتم: یبه فارس دیآورد و لبخند زدم و با ترد رونمیبود که از فکر ب یفارس نیریجمله ش نیهم دیشا

 ...نیاوردینه...شاخ در ن-

 چشمان گرد شده نگاهم کرد... با

 هان؟؟-

 .سرد نگاهم کرد و رو برگرداند......نظر همکارم جلب شد..دمیخند

 ن؟؟یهست یرانیشما ا-

 گفتم: کردمیآماده رد م یچند بسته غذا یکه بارکدخوان را رو همانطور

 ام... یرانیبله ا-

 کودکانه گفت: یذوق با
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 همکالم نشدم! یرانیا هیوقته با  یلی...خهیعال یعنیخوبه... یلیخ-

 هم شده ام... یرانیا کیمن هم خانه  چیاما در عوض همکالم که ه میزدم...دلم خواست بگو پوزخند

 ییخرما یموها یرا به سمتش گرداندم و نگاه دربه درم درست نشست رو میگذاشتم و رو دشیپاکت خر یذرت را تو بسته

 که من عاشقشان بودم... یدیسف یتارها یب یکاوه من بود...منته یموها هیاش...چقدر شب

 باز... مهین ی...متعجب و با دهاندیکش شیموها یباز دست تو دیرا که د نگاهم

 با شما رو نداشتم... ییافتخار آشنا شیپ یها ن؟هفتهیشما تازه استخدام شد-

 کشم... یخجالت نم گریآشفته ام را پشت گوش زدم...چه شده که د یو موها دمیدهانم را بلع آب

 درونم النه کرده... انهیمادام چه موذ نیا

 ...مهیروز کار نیبله امروز اول-

 لبخند کاوه نبود... هیشب گریلبخند د نیزد...نه ا لبخند

 شده بودند... دهیآفر دنیخند یکاوه برا یلبها

 یخوشبختم...من اوستام...اوستا صبور-

 را مقابلش گرفتم... دشیخر پاکت

 ...ممی...منم مرتونییخوشحال شدم از آشنا-

 بود... میدروغ زندگ نیبزرگتر یلیفام نی...نوبخت...امیبگوام را  یلینخواست فام دلم

 وگفت: دیدستگاه کش یرا از دستم گرفت و کارتش را رو پاکت

 من دانشجو ام...زبان فرانسمم افتضاحه...و شما؟-

 پرپشتش بکشم... یموها ی...دلم خواست دستم را الشیخرمن موها ینگاهم رو باز

 به سر مادموزل... خاکت

 دستخوش... یرا مهر زد تییایح یب یتمام سندها یپا

 هوا ...کاوه... یرا کرده ...ب تیهوا دلم

 ...نجایاومدم ا یبرا زندگ هیمن چند وقت-

 زد... یباال انداخت...آخ که ابرو باال انداختنش با مرد من مو نم ییابرو

 شود... یتمام م یلعنت یساعت کار نیا یبه ساعت انداختم...ک ینگاه

 ...دیچسب یخوشرنگ هرچند تلخ و سرد ...هرچند فقط نگاه کردنش...م یدو فنجان چا یروز کار کی یخستگ بعد

 ...دارید دی...به امنمتونیبعد هم بتونم بب یهفته ها دوارمی...امدیبرا خر نجایا امیهر هفته م من

 کردم... یدادم و خداحافظ سرتکان

 پشت قامتش را بر انداز کردم... از

 نه چندان پهن... ییبلند و الغر و شانه ها ییپاها

 و کاپشن قرمز... یآب نیرفته در ج فرو

 قرمـز...!! کاپشن

 اصل... ینژاد تهران نیخانواده آر یلبوردیانداخت...مرد ب یم یمرد مو مشک ادی مرا

 ...یدخمه دوست داشتن یپژو...جلو یماه...تو اسفند

 ...کردیم یپسش داده بودم انداختم...بد دهن کجکه  یا روزهیانگشتر ف یخال یبه جا ینگاه

 مرد؟ ییکجا

 از کسالتمو و اکراه... پر

 شدند... اتیدخمه و در تهران ب یکه تو ییتمام روزها مثل

 مرا... یکرده ا نینفر

 وصله ناجور باشم... یزندگ نیکه تا ابد به ا ینینفر
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 را گم کرده... یکه قطعه ا ستمین ی...من پازلیعل یدانیم

 را از دست داده... شیهستم که پازل زندگ یقطعه ا تک

بر دست از در  یام از جا برخاستم...لباس عوض کردم و پالتو بر تن و شال مصلحت یکار فتیش انیعصر که شد...با پا 0 ساعت

 فروشگاه خارج شدم... یپشت

 .منم که حجاب بر سر ندارم.. نیآور شد که ا ادیو  دیچیپ میموها یال یسرد باد

 به آسمان کردم... نگاه

 ...چیو دگر ه یفقط نگاه کرده ا شهیمگر نه...هم ایخدا یناظر

 بود... سردم

 نکرده... ینبوده و غلط یچون من در عمرش اشتباه یمادموزل و مادام چیکنم...به گمانم ه ی...من اشتباه نمنه

 ... خواهدیبا مزه کاوه م یاالن که دلم چا یکنم...حت ینم اشتباه

به دندان گرفتم و قدم زنان  یناهار بخورمش را با ولع خاص یجرئت نکردم برا یروز کار نیسردم را که از استرس اول چیساندو

 حرکت کردم... ستگاهیبرف به سمت ا ریز

 را در قفل چرخاندم... دیکل شهیلرزان چون هم یبعد با دستان یساعت و

 اراده... یب

 نشیصورت الغر وغمگ یگذشت و درست تو یاراده نگاهم از راهرو کوتاه ورود یال ببه عظمت مادموزل بودن که کام قسم

 نشست...

 کردم خونسرد باشم...در را محکم بستم... یسع

 سالم کوتاه... کیکمد و  ی...گذاشتنشان تویبرف یها نیپوت

 قهوه... ی...بودمیکش بو

 کاوه... کاوه

...نه...که خانه را در هم دهیچیدر تمام خانه پ شیبو نینچنیدهد که ا یچشمانت قهوه بخار م یمادموزل است که دارد تو کدام

 ده؟؟یچیپ

 ...کنمیکاناپه لم داده بود...جرئت نگاه کردن نداشتم...اقرار م یرو

 ...یطوس ریو عرق گ یشلوار ورزش کی

 شده... 7 کیساعت نزد-

 ...ختیو بمم را بر هم ر ریبمش ، ز یصدا

 ...دمیکش یشال مصلحت یها شیر به دست

 ؟یاوهوم...شام خورد-

 

 رود... یم لیکردم جرئتم لحظه به لحظه تحل یبه جلو گذاشتم...حس م یکوتاه قدم

 فصل از سال... نی...اونم برا ارهید یلیخ تیساعت کار-

 ام برگشت...محکم اما لنگ لنگان جلوتر رفتم... ختهیام کرد...جرئت فرو ر یو آرامش جر نیغمگ لهن

 ؟ینمونده...شام خورد یزیتا بهار چ-

 شدم نفسم حبس شده بود... یکنارش که رد م از

 ...نه قهوه...نه...هرچه باشد...فقط با طعم کاوه...خواستیم یچا دلم

 روبه رو...تنم داغ...نشسته بود...نگاهش به  شیدستم را با فشار گرفت...محکم نگهم داشت...سرجا مچ

 ...نمیو مجبور شدم کنارش بنش دیرا به سمت خودش کش دستم

 نگاه کردم...دستم را رها کرد... مرخشیبه ن صانهیحر

 تو بخورم؟ ی...شام رو هم بمیستیهم ن شیوقت پ چیناهار که ه-
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 گوشه لبم نشست...و بناگوشم قرمز شد... یناخواسته ا لبخند

 کرد... یحرکت آرام شیگلو بیو س دیدهانش را بلع آب

 ره؟یم نییمن پا یتو از گلو یبه نظرت شام ب-

 ...کاوه

 ...نیسفره هفت س دنیلذت چ مثل

 ...یچله زمستان نیچله تر در

 آنکه نگاهم کند دستش را دور شانه ام حلقه کرد... یخطابم کرده بود...ب"دخترم"رفت که ادمیدادم و  هیتک شیرا به بازو سرم

 ...یشدن بودم و چه انتظار عبث دهیمنتظر بوس من

 وز شده ام فرو کرد: یموها یبه شانه ام آورد و دستش را ال یآرام فشار

 ...کنمینرو فروشگاه...خواهش م گهی...دمیمر-

 پوسته پوسته شده و ترک خورده ام قفل شد... یلبها یرو میدندانها

 افتاد... ریجدا کردم...تکان خوردم و دستش از شانه ام به ز شیرا از بازو سرم

 شفاف نگاهم کرد... تیبه غا یچشمان با

 ...وفتادهیهنوز از پا ن مادموزل

 ...دیکش میگلو یرو یزد...انگشت اشاره گرمش را به آرام یتلخ لبخند

 به راست...راست به چپ... چب

 کن پدر... می...قربانلوفرین زین تی...خدالمیشو...اسماع میخنجرت را بر حنجرم...ابراه بکش

 بودن ندارم... یجز راض ی...چاره امیراض

 جلو همون فروشگاه... قایمن دق یکوچولو میو مر لوفریمن...نرو...ن زینرو اونجا عز-

 دستانش گرفت و فشرد... انیرا م سرش

 ام... افتادهیام...از پا ن افتادهیپا ن از

 و لزج شده بود... سیعرق کرده ام خ یتهادس یام تو یدست فیک بند

 را از نظر گذراند...عاجزانه گفت: برخاستنم

 باشه؟ مینرو مر-

 ام بود... ینیب دنیباال کش کیفقط  جوابش

 در هم رفتند... شیبه نشانه تاسف تکان دادم...اخم ها یسر

 به عقب گذاشتم... یو قدم دمیفنر از جا بلند شد...از حرکتش ترس مثل

 ماند...مرد بود...مـــرد... رهیاش خ نهیس یموها یرو نگاهم

 ...دیکش ادیفر

 ؟؟ینبرد ادیتو اون روز صبح تو دفترو از -

 زدم... پوزخند

 نه نبردم...-

 چسباند... واریرا به د میبرداشت...شانه ها زیخ

 :دیخورد...غر یداغش به صورتم م یاز وحشت گشاد شده بودند...نفس ها چشمانم

 م...بفهم...اشتباه کردم...بفهم...بفه-

 چشمانش... یزدم تو زل

 من... ظیغل قهوه

 شو... ریزمستان من تعب نیفال ا در

 اش را شمردم... یدوست داشتن دیسپ یهمانطور نگهم داشت که با چشم تار به تارها یآنقدر
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 بر من... یوا یبه کنار چشمش اضافه شده اند...ا نیچ چند

 ...دیچیپ ادشیفر یصدا

 ...یبمون شمیکه پ دی...چه دخترم و چه زنم و چه هردو بایندار ؟حقیدیفهم یمنو تنها بذار یتو حق ندار-

 ...دیچک

 ...افتاد

 گونه اش... یبرجستگ یقطره شفاف داغ رو کی

 ...افتاد

 دوم... قطره

 اش... ینیب دنیباال کش یصدا

 سرخ بود...چشمانش هم... صورتش

 فرو برد... بشیداده بود...دست درون ج هیتک واریانه لرزان و ترسانم را محکم به ددست ش کیکه با  همانطور

 چپم داغ بود... یپا

 زده... خیراستم  یپا

 عرق کرده و زبانم خشک... میدستها

 را مقابل چشمان گشاد شده ام گرفت... ییطال ریزنج کی

 "سهم من"پالکش را خواندم... یبه زحمت نوشته رو ریدستش و حرکت آونگ گونه زنج دیشد یتکانها انیم در

 پس لرزه نابهنگام.. کیپر از لرزش شده بود...مثل  شیتاپا سر

 آره؟"دخترم"کلمه ست؟ هی نیمشکلت ف...ف..فقط هم-

 گرفت... ی...زبانش مزدیم تپق

 را گرفت و به پشت چرخاندم... میبازو انهیوحش

را  ریکرد زنج یلب زمزمه م ریرا ز یکلمات نامفهوم کهیلرزان درحال تینها یب یبا دستانرا کنار زد و  میتمام موها یدقت یب با

 به گردنم بست...

 را به گوشم چسباند... شیصورتم را پشت گوشم زد و لبها یجلو یتار مو چند

 ...یترکم کن ی...ح...حق نداری...م...مال منیتو گوشت فرو کن...چه دختر و چه همسر تو سهم من نویا-

 را کوتاه کنم... میرفته ناخن ها ادمی

 سوزد از فشار.. یدستم م کف

 چشمم نگاه کند یتو میآورد تا مستق نییبسته اش فشرد...سرش را پا خیقدرت برم گرداند و دو طرف صورتم را با دستان  با

 امشب... دهیدم نکش یرانیخوشرنگ ا یچا نی...نه...انه

 شده اند...بدطعم... یدنیکه نه...امشب چشمانت ننوش یدنینوش

 ...شدیم نییام با شدت باال پا نهیس قفسه

 ...کردیم ینیام سنگ نهیس یاش رو ییطال پالک

 :دیرا دنبال کرد و به پالک رس نگاهم

 پالکو برات آماده کنه...تموم روز رو...فقط به خاطر تو... نیمنتظر موندم تا طالسازه ا یژوتیتموم امروز رو تو ب-

 فشرد... یام گذاشت و به آرام نهیس یورا ر دستش

 صورتش... یبود تو ی...چه طوفان و باراندیبار یم باران

 قلب مال منه... نیمال منه...ا نیا-

 دادم... هیپشت سرم تک واریرا به د سرم

 هنوز پابرجاست...هنوز... مادموزل

 داد: تکانم
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 ...میحرف بزن مر-

 ...دیچیبه در پ ختهیزنگوله آو یصدا

 ...نگید نگید

 به سمت درم را به طرف خودش برگرداند... دهینکرد...نگاه چرخ یتوجه

 ...مینرو فروشگاه مر گهید-

 ...نگید نگید

 نزدم...الل... یبکم...حرف صم

 داد... تکانم

 اونجا... یرینم گهیبگو د-

 کاوه... یشویکم کدر م کم

 ...ینشود و اشکم جار دهیموقع مقابلت از هم در یبام  یپرده کدر اشک مثل باکرگ نیکه ا زنمیزورم را م تمام

 ...نگید نگید

 و به سمت در رفت...  "یلعنت"بلند داد زد یکرد و با صدا میشد...رها یعصب

 یینگاه کرد...مکث کرد.با رنگ و رو رونیدر به ب یشرت برداشت و بر تن کرد...خم شد و از چشم یکنار در ت زیرخت آو از

 به سمتم برگشت: دهیپر

 اند... انیحجاب سرت کن...ساسان و ک-

 و وحشت زده نگاهش کردم ستادمیا خی...سستادهیکردم ضربان قلبم ا حس

 جلو در را دوست نداشتم... ختهیزنگوله آو نیا ی...صدانگید نگید

 آرام شد... نگاهش

 سرم براشون جواب دارم! یگفتن...به اندازه موها یزینترس...فقط حرف نزن اگه چ-

 ...دمیپالتو را جلوتر کش عقهیسر انداختم و  یرا رو شالم

 نگران... یبا صورت انیو در کنارش ک نیاما غمگ یباز کرد...ساسان عصب یرا به آرام در

 :دیتاب پرس یکرد، کاوه ب یسالم آرام ریکه سر به ز ساسان

 کجاست؟خوبه؟ یشده؟گل یچ-

 داد: انیرا ک جوابش

 ...مرخص شده...نهینترس...تو ماش-

 گرفته گفت: ییبا صدا ساسان

 استراحت کنه! دی...بانجایجز ا رهینم ییگفت جا یم یگل یول میمزاحم شد دونمیم-

 بودم... جیکرد...حرف نزدم...گ یم فیبرگشت و به من نگاه کرد...انگار کسب تکل کاوه

 جواب داد: کاوه

 چشم... یقدمتون رو دییبفرما-

 ...فیتکل یبودم...ب ستادهیا دمرد

 رفت... یدرب ورود یپارک شده جلو یو روشن غروب به سمت تاکس کیشانه کاوه زد و در تار یدست رو انیک

 داره... اجیاحت ن؟بهتونیاریکمک دالرام گلرخ رو ب نیریخانوم نم میمر-

 قفل شده بود...به کاوه و چشمان مطمئنش که نگاه کردم قوت گرفتم: فکم

 !نهیگلرخ دوس نداشته باشه منو بب کنمیف...فکر ...فکر م-

 یتو کشدیدست م شهینگران و کالفه است مرد من...هم شهیکارش...هم نیبا ا شدیکاوه م هی...شبدیکش شیموها انیم یدست

 ...دهدیم رونیپوف ب یو نفسش را با صدا شیزلف ها

 منقبض گفت: یفک با
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 ...گلرخ...ستین نطورینه...اصال ا-

 گفت: ی...رو به من با مهرباندیحرفش پر انیم کاوه

 !زمیگلرخ االن ناراحته..برو کمکش عز-

هوا  یفراموش کنم که چطور ب یزود نیو به ا یراحت نیتوانم به ا یخواهم...نم یروم...نم یبزنم که نم ادیفر خواستیم دلم

 وارد حجله گاهمان شده بود...که چطور.......

 کاناپه پرت کردم و سالنه سالنه به سمتشان رفتم... یرا رو فمیزدم...ک پوزخند

 پشتم نشست... یدست گرمش رو شدمیکنار کاوه که رد م از

 تلخ کرده بود! میشب زفافم را برا ینیریآمد که چطور ش ادمیکه نه...دلسرد تر شدم... دلگرم

 ...هنوز پابرجاست!افتادهیوزل هنوز از پا ن...شرمنده نبودم...گفتم که مادمدمیکش یرفتم...خجالت نم رونیدر ب از

 در حال صحبت کردن بودند... یام را جلو دادم و سرم را باال گرفتم...به عقب نگاه کردم...ساسان و کاوه عصب نهیس

 شده بود. ادهیپ نیکه برگشتم گلرخ به کمک دالرام از ماش نباریا

 سمت کج شده بود... کیبر سر که گره اش به  یو کوتاه میضخ یهمرنگ پوست صورتش شده بودند...روسر شیلبها

 صورتش را پوشانده بودند... شانیرنگ شده اش پر یموها

 کمر راست کرد و نگاهم کرد... یتر شدم...دالرام که سالم کردم گلرخ به آرام کینزد

 ا منجمد کرده...خانواده ر نیا یشده...تمام نگاه ها ینا رفتن سیسرد پار هیو منجمد...انگار ژانو سرد

 گذاشت... شیپ یرا از دست دالرام رها کرد...تلو تلو خوران قدم دستش

 کرد! هیرا به شدت فشرد و شروع به گر میخودش را به آغوشم انداخت...شانه ها هیاز ثان یدر کسر و

 بچه ام...بچه ام مرد.. می!مرم؟یمر-

 در آغوشش گرفتم: یکردم و از سر نگاهش به آرام بود نگاه ستادهیشانه اش به دالرام که ناراحت ا یورا از

 ...زمویمنو ببخش...من اشتباه کردم...خدا عوض کارم بچمو ازم گرفت...عز میمر-

 است گلرخ... خوب

 ...یرا از دست داده ا زتیعوض کدام کارت عز یدانیم

 خلق شده ام... یدانم عوض کدام کارم عوض ینم یول من

 ...فیتکل یب

 نگه نداشت... میرا برا زمیوقت عز چیعوض کدام گناهم خدا ه در

 ...میزندگ یآمدن ها و رفتن ها تو نیا شودیدارد عادت م گرید

 کنم وقت قنوت... یرا که باز م دستانم

 به استجابت ندارم... یدیام گرید میگویآتنا که م ربنا

 منو ببخش... میمر-

 د اما زمزمه کردم:...هرچند از ته دل نبودمیسرش کش یرو دست

 نکن گلرخ...خواست خدا بود... هیگر-

 تو بود؟ ا؟؟خواستیخدا

 ؟یهم مگر هست تو

 ...کندیصورت بختم زوق زوق م یمانده که رو تیها یلیس یمن فقط جا یتو برا از

 را گرفت: شیبازو ریگلرخ را جدا کرد و ز دالرام

 تو.. میبرات ضرر داره...بر ستادنیزن عمو سرپا ا-

کمک کردم تا آرام به سمت خانه  فشردیهنوز دستم را م سیسرخ و چشمان خ ینیخودش را از آغوشم جدا کرد اما با ب گلرخ

 برورد..

 انداخت و با بغض گفت: ری...سر به زستادیکاوه ا دنیدر با د یجلو
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 کاوه...-

 را گرفت و لبخندزنان گفت: شیبازو ریجلوتر آمد و ز کاوه

 ؟؟یدر آورد یعرضه باز یدختر...باز ب چته

 رو براه شده... زیداشت که همه چ مانیزد...انگار که ا یی...لبخند پر معنادیصورتم چرخ ی...نگاه کاوه رودیخند هیگر انیم گلرخ

 ...مشیدو باهم قدم به قدم به سمت اتاق خواب برد هر

 ...دیتخت دراز کش یدالرام و ساسان رو یرا کنار زدم و گلرخ با همراه یکردم و روتخت شیرها

 رون؟یب نیبر شهیو کاوه حرف بزنم...م میبا مر خوامیم-

 یلبها انیو از م دیگلرخ بود دست از کار کش نهیس یساسان که مشغول مرتب کردن پتو رو یبالفاصله خارج شد ول دالرام

 قفل شده اش به زحمت گفت:

 دلم... زیعز ستیاالن وقتش ن-

 ساسان جان! رونیباهاشون حرف بزنم...خواهشا برو ب خوامینه االن م-

 شال سرگرم شدم... یها شیو با ر دمیرا از هردو دزد نگاهم

 ...یمصلحت شال

داده بود و من کنار تخت  هیتک واریبود.کاوه دورتر به کنج د تیساسان از وضع یتیبرهم خوردن محکم در ، اوج نارضا یصدا

 بودم! ستادهیگلرخ ا

من  شهیکنم باورم نم یکه زدم فکر م ییبه حرفا یکنم...وقت یدونم چطور بابت اتفاقات اونروز ازتون عذرخواه یمن ...نم-

 ...میکردم...باور کن مر یکار نیهمچ

 را با التماس به سمت کاوه برگرداند: شیرا گرفت و فشرد...بعد رو دستم

...هان کنمیاعصاب مصرف م یدارم...قرصا یمن افسردگ دیدونیباور کن کاوه حرکاتم دست خودم نبود...شما...شما م-

 شه که اومدم تو اتاقــــــ... ینم د؟باورمیدونیم

 گفت: یو عصب دیحرفش پر انیم کاوه

 ...هیکاف گهیتمومش کن...د یگل-

 ...هیگر ریو بزند ز رونیبود که گلرخ دستش را از دستم بکشد ب یلهن کالمش پر از درد و ناراحت آنقدر

 ...دیپر ی...پلک چپم مدیلرز یسوخت...م یشد...چشمانم م یآن شب تکرار م هیبه ثان هیانداختم...ثان ریز به سر

 ...خواستیم انهیوحش یهمان دم دلم از ان بوسه ها ی...من لعنتیلعنت من

 آن لمس ها.. از

 ها... یها و بلند یپست

 همان درد ها... از

 سطل نگاه کنم و بخندم... یعق زده تو میمر یها زهیجلو صورتم و به خرده ر رمیسطل زباله بگ خواستیم دلم

 ...یچند فنجان چا دلم

 ...یچند فنجان چا فقط

 بود؟ یادیز خواسته

 خودتان که نبود... یمن قسم که نه...قسم به خدا یخدا به

 ...دمیدو رونی، با تمام توانم به ب ختیگونه تبدارم فرو ر یاشک که رو یخنک

 ...خندندیم دنشیو زمان هم به لنگ نی...زمچیکه ه انیزشت چالق بخواهد که بدود...اطراف یگدا کیکه  دیفکر کن و

 تخت انداختم... یشد و به شکم خودم را رو یپله ط چیمارپ

 ... یاضاف ایشود...کم است و  یجور نم یجور کی یعنی...ستیجور ن یعنی...نـــــا جور...یناجورم به زندگ وصله

 ...شودیجور نم یجور چیهر چه هست ه اما

 ...دمیمشت با بالشت کوب با
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 ...ستیخواب ن یهم برا شهیهم بالشت

 ...یزیو اشک بر یسرت را توش فرو کن یتوانیکه م استیمحرم دن نیمحرم تر یگاه

 ...یریگازش بگ یکه دار درد

 و... یمشت بزن یکه هست یعصب

 ...یبالشت و تخت و دستمال کاغذ شودیهمدمت م یخدا نداشته باش یوقت

 ...یعل

 ...یبود کاش

 ...یعل یبود کاش

 آرام است... شهیهم نگاهت

 ...خواندیچشمت و قران م ینشسته تو خدا

 ات...؟؟کجاست؟ یزمرد حیتسب

 دانه دانه شده... دلم

 شود ساخت... یها که نم حیدانه ها چه تسب نیبا ا امشب

 رخوت چشم باز کردم... با

 ...رفتیضعف م دلم

 ...یلب سوز و لب دوز ی...سوخــــتم...چه چاسوختم

 ...دیدرخشیرحمانه م یروشن اتاق ب کیبه چشمان خوشرنگش نگاه کردم که در تار متعجب

 ...کردینگاهش فرق م حالت

 :دمیبودند...به زحمت پرس صیقابل تشخ یدر نور کمرنگ آباژور هم به راحت یقرمز چشمم حت یها رگ

 ساعت چنده؟-

 نشسته بود... زیخ مین

 ام شد: یشانیپ شانیپر یمشغول نوازش موها گریدست را ستون بدن کرده و با دست د کی

 ...زمیشبه عز کی-

 خنگ نبودم...نه... من

 ...خواهمیو چه م خواهدیماهر شده بودم که بفهمم چه م یآنقدر

 خورده داغ بود... یلیکردم...بناگوشم مثل صورت س سکوت

 فروخورده... یتر آورد ...با لبخند کیرا نزد صورتش

 

 گردنش به چانه ام خورد... یاهلل تو ریزنج

 ...ایخدا

 ؟یریکه سر افکنده ام را باال بگ یزنیچانه ام م ریز دست

 کنم به آستان تو بازگردد... یسر گمان نم نی...ا نه

 شد... یمتصاعد م دشیسف یدندانها یتند مشروب از البه ال یبو

 ...ایبد دن یبو نیخوشبوتر

 اش فشردم... نهیرا به س دستم

 خسته ام کاوه امشب نه...-

 بر من... نی...آفری...چه دروغ بزرگستادیراه ا انهیم در

 نگاهم کرد... ناباورانه

 شو... مانینشو ...پش مانیپش
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 گرفتند... دنیلرز یبه آرام شیلبها

 حوا بود... بیوسوسه کننده تر از س شیلبها انیمتصاعد شده از م ینیمارت یبو

 سرتاسر بدنم را در برش گرفته بود... ینامحسوس لرزش

 بودند... دهیبر دهیکوتاه و بر شیها نفس

 صورتش فشرد... یتخت انداخت و بالشتکم را رو یرا کنارم رو خودش

 به سر مادموزل... خاکت

 که گفت: دمیآرامش راشن یصدا

 از من...آره؟ یسرد شد-

 ...لمیم یکه دخترتم آره ب ی...تا وقتستیمعلوم ن تیتو زندگ گاهمیکه جا یتا وقت-

 ...کشنده کشنده...رخالصیت

 را خوب بلدم... کارم

 ...ستادیاش ا نهیآرام قفسه س حرکات

 خم شد... میرو انهیتوالت پرتاب کرد و وحش زیبالشتک را به سمت م هیاز ثان یکسر در

 ...نیریش یلیجنگ تحم کی...آغاز ـنیوا

 چون من بوده... ییسر مادموزل و مادموزل ها ریز ایدن یزن جنگ افروزم...و اعتقاد دارم تمام جنگ ها من

 کنم..خالفکار شوم... یدادبزنم...قداره کش خواهدیدلم م یگاه

 ندارند... یخراب نیجز ا یامیالت چیه گریتنم د یرو یبدبخت یکه هستم...ترکه ها ینیتر و خراب تر از ا خالف

 "دخترم"واژه کیمن و تکرار مکرر  یعنیگره...و گره  یعنی عقده

 به خودم دادم... یتکان

 بود؟ یهمخوابگ نیچندم نیا

 جدال؟ نیچندم

 مادموزل به مادام... لیتبد نیشده ا یتلخ تیروا چه

 را به پهلو چرخاندم... نگاهم

 بودند... دهیعرق کرده اش چسب یشانیپ یرو یو نقره گون یدیسف یبایبا اختالط ز ییخرما یموها

 متورم شده بودند و قرمز... شیلبها

 رمق از بوسه! یب شیباز بود و لبها مهین دهانش

 آمد... یم ینیمارت یاز دهانش بو هنوز

 به خودم و سر و وضعم انداختم.. ینگاه

 ...شومیاز نو از مادر زاده م ییشود مرا که هر شب گو یم چه

 ...دمیام کش نهیزخم کنار س یرو یرا به آرام انگشتم

 گفتن نداشت... یچه حرف ها و گله ها که برا شدیباز م نهیزخم س نیا اگر

 حس ممکن بود... نی،سکر آورتر شبمیتن داغ جا مانده از د یملحفه رو یخنک

 به ساعت انداختم... ینگاه

 رفتن و ماندن... انیدل بودم م دو

 به کاوه... یو باز نگاه دمیباال کش نهیس یزم را تا روشدم و رو اندا زیخ مین

 ...زمیعز یشد ریپ

 ...چون شراب کهنه مست کننده تر...کهنه

 را به چاه فاضالب بسپارم... شبیجنگ د یایدوش آب بقا ریدو ساعت وقت داشتم از خواب بلند شوم و ز حدود

 کاوه غصب کرده بودم... یلویکه از ن ییتخت فرانروا یبه سو شیمادموزل و پ بشوم



Roman-City.ir 
 مادموزل رمان

 

https://telegram.me/romancity 145 

 

 کردم که بلند شوم: یحرکت

 لو؟ین یریکجا م-

 من... حس

 ...ی...نــــــــا گفتنیگفتن نا

نفر  هیمنه/منم هنوز دنبالشم/با  یاز اون آدمکا/هنوز نگاش ، رو یکیکه من/عاشق شدم/ نیکردن/به ا نیکردن/اونا منو نفر ترک

شب  یراه/من مال کوچه ها یدونم کدومو انتخاب کنم/برا یاز درونم/از وجودم/نم/شمیخود م ی/بدنشیشدم/اما هنوز با د یکی

من/بخاطر  ی، هنوز هستن/اونم فقط برا شایکوچه اند/آزما نی/همه مال اازیپرن یآدمکاها/ یپر از روسپ یزده ام/کوچه ها

 !نیش یم ریپ ی/عاشق مردنیش ی/عاشق منیش یم فی/کثنجایا انین گهیشدن/عاشق شدن/شما د فیشدن/کث یروسپ

 

 نکنم... هیتا گر دمیکردم...رو اندازم را به دهان بردم و گز بغض

 نبود... هیدرد هرچه بود گر نیا چاره

 باش مادموزل... صبور

 در خواب بود...دست دراز کرد و دستم را گرفت و خواب آلود گفت: غرق

 بخواب خوشگله... ری؟بگییلوین یریکجا م-

 بود را با ملحفه پاک کردم...به زحمت گفتم: دهیچک نییچش چپم پا که از یاشک قطره

 ...بخواب...یکرد یرو ادهیز شبی...دستیتو حالت خوب ن-

 کرد: زمزمه

 !شب؟ید-

 !یبرده ا ادیرا هم از  شبی...دچیزدم.خوب است.من که ه پوزخند

 نفسش آرامتر شد...آهسته برخاستم... یصدا

 خودم را به حمام رساندم... نیجا در سکون مطلق بود...پاورچ همه

 ...ینیریش یهمدرد چه

 کنم... یم هیکند...من گر یم هیگر دوش

 منجمد منجمدم...از فرق سر تا نوک پا... هیجامانده در ژانو یزندگ نیا ریزمهر از

 "لو؟ین یریکجا م"

 بزنم... غیج خواهدی...آآآخ...دلم مآخ

 کنند... یدرد م یبدجور میها زخم

 دردناک ترند...ناز شصتت پــــــــدر... قیاز کمربند اکبر عت تیکاوه؟!!ضربه ها بابا

 رفت...کز کردم گوشه وان... یم جیگ سرم

 با آب پژمرده شدند... یبه خودم و خودش فکر کردم که سر انگشتانم از تماس طوالن یانقدر

 اضافه شده بود... ییزهایچ کیکم بود و  یزیچ کیکرده... رییدر من تغ یزیمطمئن بودم چ دمیرا که پوش حوله

 از بطنم برخاسته... یتر یداشتم مادموزل قو مانیا

 بود... دهیچیرا دور کمر پ شیبود و پتو دهیرفتم به شکم خواب رونیحمام که ب از

 ...رمیتوانستنم نگاهم را بگ ینم

 آخر بود... ینگاه ها انگار

 ...ستمین گرید

 من...الوداع... اری الوداع

 ام...برو به سالمت... دهیچیرا در کفن پ تیسالگ 23 تمام

 گذاشت... یشانیپ یزد و ساعدش را رو یغلت



Roman-City.ir 
 مادموزل رمان

 

https://telegram.me/romancity 146 

 

 شکند... یشود...م ینم دهیکه بر یدنیام...نه...نابر دهیام...بر خسته

 ... اهیو خرد و س زیر یخشک چا یام...خرد شده ام...هر تکه ام به قدر دانه ها شکسته

 شد... یط نیسنگ یبار با غم نیهزارم یبستم...قوس پله برا یرا به آرام در

 گلرخ را گرفته بود از آن خارج شد... یبازو ریز کهیمحض ورودم در توالت باز شد و ساسان در حال به

 ...زدیذوق م یگلرخ تو دهیرنگ پر صورت

 ...یرانیو نیمن ...ا ریتقد نیا ستیتو ن ریتقص یگل یدان یم

 است! رانیبست و یام از پا خانه

 ؟یگل یسالم ...بهتر-

 لبخند زد: دنمیمحض د به

 ...دیکردم...ببخش دارتی..سالم...بمیمر-

 تر از انچه که بود نشان دهم گفتم: یرفتم تا اوضاع را عاد یکه به سمت آشپزخانه م همانطور

 !شدمیم داریب دیه؟بایچه حرف نیا زمینه عز-

 !شهیم رمید

 صبحانه شدم... زیم دنیچ لمشغو

 کمکم کرد زیم دنیچ یتو یصندل یهم بعد نشاندن گلرخ رو ساسان

 ؟یگلرخ...بهتر ینگفت-

 :دیکش یقیعم نفس

 غم... نیا یول شهیام...رفع م هیکم بن یکم هی-

 کالفه گفت: ساسان

 من و تو عوض شده بود؟ نیب یزیمگه چ میمدت بچه نداشت نهمهی!ازمیباز شروع نکن عز یخانوم-

 تستر بود نگاه کردم! یساسان که مشغول گرم کردن نان تو مرخین به

 کاوه بود؟نبود؟ هیشب

 نداشتم... مانیا میبه چشمها یمومن نبودم...حت زیچ چیبه ه گرید من

 رسد! یبه نظر م هینه امروز شب ایکاوه بوده و  هیشب نقدریا شهینداشتم که ساسان هم باور

 جون؟ میمر یریم ییتنته...جا رونیلباس ب یراست-

 ترس گفتم: بدون

 سرکار! رمیاره م-

 "سرکار"و گلرخ همزمان بلند تکرار کردند ساسان

 زدم: یتصنع یمتعجبشان لبخند یها افهیق به

 ن؟یتعجب کرد نقدریچرا ا-

 شد گفت: یم دهیکه به زحمت شن ییبا صدا گلرخ

 ر؟سرکا یکاوه اجازه داد که تو بر یعنی-

 !دهیاز داداش بع گهیگلرخ راست م-

 سرم را مرتب کردم: یو شال رو دمیام را باال کش ینیب

 تو خونه خسته شده بودم یکاریمن از ب ینبود ول یراض ادیز-

 از آشپزخانه خارج شد..."هیداداش عل"به صفحه انداخت و با گفتن یزنگ همراه ساسان بلند شد ...نگاه یصدا

 یست؟راستیبود که رفتم داروخونه...زبانت چطوره...؟ارتباط برقرار کردن برات سخت ن یکاریودمم از ب...من خیاره حق دار-

 هست حاال؟ یکارت چ نیا

 رفته بود... رونیگفتنش از آشپزخانه ب ی...حواسم به دنبال ساسان و داداش علدمیشن ینم چیمن ه یگفت ول یم گلرخ
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 به شک افتاده ام... باز

 ..یو دوراه ی...پر از کاوه...پر از چند راه یشده...پر از خاطرات مرده...پر از عل یقبرستان بزرگ جگاهمیگ

 ...جیگ جمیگ

 ...ستیجسم ناباکره سخت ن کیبا  یدارم زندگ دهیمن عق دیدانیم

 روح دست خورده است که طاقت فرساست... کیبا  یزندگ نیا

 نده...ما ششیسال پ 02حجله گاه  یکاوه...هنوز تو و

 کرده ام... اشتباه

 بود... یاشتباه آغوشش

 گرفته... یطعم عطش زدگ میکه گلو سوزمیاحساس غلط م نیدارم در تنور ا نکند

 با منه؟ م؟حواستیمر-

 شده بود: رمیبه ساعت انداختم...د ینگاه

 !میکنیبا هم صحبت م میگردیشده...برم رمیبرم د دیگلرخ جون با دیآخ ببخش-

 خوب...مراقب خودت باش! یلیخ-

 کجاست؟ ی؟علیی...کجاییساسان گشتم...کجا دنبال

 در را باز کردم... افتمشیرا دنبالش گشتم و چون ن منیعجله نش با

 د؟یا دهیشن د؟ترانهیا دهی...شما غزل دیآ

 باشد... هیقاف نیکه ع یکی

 که آخر وزن باشد... یکی

 غزلم...؟ نیباخته تر هیاما قاف من

 بود... ستادهیا یدروازه کوتاه ورود یساسان جلو دوشادوش

 !یافتم عل یتو م ادی یهر کاپشن قرمز دنیو کاپشن قرمز...من تا زنده ام با د نیج شلوار

 انداخت و سالم کرد... ری...سر به زدیچیدر نگاهش پ نگاهم

 انداختمش...سر  یلرزان دوباره رو یشانه ام افتاد...با دستان یام سر خورد و رو یمصلحت شال

 گفت: یاز ته چاه درآمده ا یشانه ساسان زد و با صدا یآنکه نگاهم کند دست رو یب

 ...رمی...من مشمیمزاحم نم-

 سر تکان داد.. ساسان

 بکن... یمادموزل...رفت!!کار بجنب

 برداشت و راه افتاد... نیکوچکش را از زم یدست ساک

 کن... یکار

 ..نییپا یبا سر داشتیم قدم بر نیدم،سنگیلنگان جلو دو لنگ

 خوب داروخانه... یقرص مسکنم...جا مانده از روزها نیآخر

 زدم: شیشهامتم را جمع کردم و صدا یمانده  ته

 ...یعل-

 مکث... یکم

 ...آقا...!-

 ...ستادیخطاب شدن بود،ا نیمنتظر هم انگار

 نیچن یزنانه را برا یفهایک یبندها کنمیفکر م یفشردم.گاه یام را م یدست فیک یلرزان جلو رفتم...بند ها ییقدم ها با

 محکم ساخته اند... نقدریچون من ا یمادموزل ی،برا یریلحظات نفس گ

 شد... یگلو خارج م یاز تنگنا یبه سخت کالمم
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 د؟یریم دیدار ومدهین-

 آمد.. نیی...شانه اش به همراه آه کشدارش باال رفت و پابرنگشت

 نخواستم مزاحم بشم!-

 !نیستیمزاحم ن-

 برگشت! دیترد با

 !اهی...داغ و چسبناک وسمیگو یبود...چشمانش را م ریق مثل

 انداخت: ریبه ز سر

 !شمی!منم به اونا ملحق مرانیا گردهیبرم گهیهم دو روز د میبهتره برم!ت-

 !دمشیدیو هاله وار م کیو تار دیتاب ی...افتاب درست از پشت سرش مدمیدهانم را بلع اب

 نجا؟یجز ا دیبر دیخوایخونه برادرتونه،کجا م نجای!اگه؟یتا دو روز د-

 گرم بود...اما نه مثل کاوه بم... شیصدا

 تونم! یخانوم!ممنون اما...نم مینه مر-

 چرا؟-

 را جابجا کرد... نیزم یرو یبرف ها نشیکرد...با نوک پوت مکث

 خونه رو ندارم!شرمنده داداشم! نیدل برگشتن به ا-

 ...زیچ همه

 !دیآ یم انیبه م دیسف یچند مو یپا یوقت زدیریبهم م زیچ همه

 من و کاوه گذشته! نیچه ها ب دانستیم نکهیگل انداخت از ا میگونه ها میشدم!ناغافل گونه ها درمانده

 ...یعل

 ...یعل

 ساسان بتواند از رفتن منصرفش کند... دینداشتم...عاجزانه به عقب برگشتم شا یجواب

 چشم کاوه شد... پر التماسم چشم در نگاه

 ...دیگز یرا م نشیریلب ز تیعصبان از

 تا چه حد عجله کرده! دیفهم شدیبود م دهیکه به پشت پوش یراهنیبه پا کرده بود و پ یدقت یکه با ب ییدمپا از

 ..دندیدرخش یمشت قطره اشک درون چشمش م کیکه  انگار

 !میبرو خونه مر-

 جرئت از کجا آمده بود!! نهمهیزدم...ا پوزخند

 برگرده! یخداحافظ یب خواستیکه برادرت م نهیواسه ا سادمیوا نجایشده،االنم اگه ا رمیبرم سرکار...د دیخونه؟با-

 دانم! یاز خشم امروز صبح نم ایبود  شبید یبد مست یاطراف مردمک چشمش چند برابر شده بود...از خمار یقرمز

 نگذاشت: یکه سالم عل دیبگو یزیچ خواست

 سالم داداش!-

 مکث نگاهش را از چشمم گرفتک با

 ؟یعل یخداحافظ یمعرفت...؟ب یب یرفتیسالم...کجا م-

 از کنارشان رد شدم... یعیکوتاه و سر یجلو گذاشت من با خداحافظ یکه قدم یعل

 ارامش نگاهت لک زده! یگفتم که دلم چقدر برا یمردم و نم یکه کاش م یعل آخ

 که نه... یتو اغوش که نه...بوسه که نه...کام گرفتن از

 شده... تیحسرتم گرفتن دستها تمام

 لذت ها گناه... تمام

 گناهان لذت... تمام
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 خداوند... یدیبد آفر چه

 و چشمان کاوه به همراهم! یحرکت کردم...سوار اتوبوس شدم...فکر عل ستگاهیعجله به سمت ا با

 دادم! هیتک شهیرا به ش سرم

 !یانداخته ا یدو راه یرا تو میزندگ شهیتو که نامت خداست...هم یا

 ...زارمیب یکه راه انداخته ا یمسخره ا یباز نیپوچ...از ایگل  نیاز

 با دلم بساز خداوند... ی...کمیمثل بچه ها لج کرده ا ایخدا

 !سرت به چه گرم شده!؟یکن ینم یی...خدایستیوقت ن چیه

نگاه کردم و لبخند زدم...اخم کرد و چشم غره  خوردیم چیکه کنارم نشسته بود و ساندو یدختر بچه مو بور به

 ...تلخ!دمیزد...خند

 بچه! ایروند تو راه ب یو روزگار مدام دارند به من چشم غره م خدا

 بودمش افتاد... دهید روزیکه د یا یرانیو چشمم به پسر جوان ا دمیکش یقیعم نفس

 کرد! یصحبت م یگریپسر جوان دبا  یبلند به فارس بلند

 ستادهیسرپا ا یخال یمهم نبود که چند مسافر داخل اتوبوس متعجب به او و دوستش که با وجود صندل شی...اصال برادمیخند

 کنند! یخندند ،نگاه م یاند و م

 ...شیموها یرو دیسر نگاهم

 ...میبشو شانیپر یمشت مو کیتوانم دست از وسوسه لمس  یحوا...من نم مادرم

 !یبگذر یبهشت یخوشبو بیست که از تو توقع داشتند از وسوسه س ییجا یتوقه ب چه

 کشند! یم انیحوا را به م یکه حرف از گناه باشد پا هرجا

 ...حوا...مادرم

 م؟یختیآو یگناهانمان را بر گردن که م یگر نبود تو

 !میشد یم شیزلفها ینیریو براق بودند و من و مادموزل درونم زنبور وار جذب ش ییخرما شیموها

 !شیاراده دستانم پنجه شدند و آماده لمس موها یب

 کرد! رمینگاهم به خودش آمده باشد غافلگ ینیلحظه انگار که از سنگ کیخنده سکوت کرد...مکث و در  انیم در

 را باال انداخت... شیابروها

 ...زجر کش نکن!یشو یکاوه م هیپسر..شب نکن

 

 

 گوش دوستش گفت و به سمتم آمد... ریز یزیو به نشانه سالم سر تکان داد...چ دیخند

 ...یمصرف...نه کاوه است و نه عل یب یزنیمحل...خفه!نابجا تند م ی...خروس بقلب

 بنژور مادموزل...-

 لبخند زدم: طنتشینگاه پر از ش به

 سالم آقا!-

نشاند و همزمان به  یگرید یصندل یبازو گرفت و مثل پر بلند کرد و رو ریکه کنارم نشسته بود را از ز یه او دختر بچ دیخند

 گفت: یفارس

 !نیعمو...آفر نیبش نجایا-

 کنارم نشست...از حرکتش تعجب کردم...دستش را دراز کرد تا دست بدهد: وخودش

 !نمتیب یخوشحالم که باز م یلیخ-

 !ختیرا برهم ر شیدستش را پشت سرش بود و موها یبا حالت با مزه ا دیدست دراز شده اش دمتعجبم را که به  نگاه

 سر کار؟ دیریم دی...دارزهیاهان...خوب...چ-
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 را فرو خوردم: لبخندم

 بله با اجازتون!-

 باال انداخت... ییابرو

 مرا...کاوه دوم نشو! یکش یپسر...م نکن

 دانشگاه! رمیمنم دارم م-

 د؟یخونیم یاوهوم...خوبه...چ-

 ام! یداروساز هیبورس-

 !ی...مثل علیمن بودم که ابرو باال انداختم...داروساز نباریا

 ...ی...علیعل

 !یکه به خانه که برگشتم نرفته باش شودیم چه

 حیتسب کهیو در حال ی...مودبانه سالم کنیخودت را جمع و جور کن دنمی...با دیکاناپه نشسته ا یرو نمیرا باز کنم و بب در

 !یسکوت کن یلغزان یانگشتانت م یشفافت را تو

 د؟یکن یم یتنها زندگ-

 !دیبخش یبه چهره اش م یا یدوست داشتن یداشت که خستگ ینا منظم شیو به صورتش نگاه کردم...ته ر برگشتم

 همسرم! ای کردمیم یپدرم زندگ دادم؟بایم یجواب چه

 زد: شیصدا دوستش

 داداش! ایاوستا...ب-

در آورد و با دست چپش شروع به نوشتن  یکوله اش مداد و کتاب یبه دوستش انداخت...لبخند زد و با عجله از تو یکوتاه نگاه

 به سمتم دراز کرد: یکتاب را بست و دودست یکه ال سدینو یچه م نمیتا بب دمیصفحه اول کتاب کرد.گردن کش یرو یزیچ

 نیکه به بهانه ا دمی...دارم بهت امانت مونی..نه...شمارمو اولش نوشتم و آدرس پانسدمایم هی...فکر نکن دارم بهت هدرشیبگ-

 !مینیکتابم شده بازم همو بب

 ...ستادیچشمان درشت شده نگاهش کردم...خنده ام گرفته بود...اتوبوس ا با

 زد: یگذاشت و چشمک میپا یرا رو کتاب

 !اسممو فراموش نکن...اوستا...نه اوستا)استاد(...نمتیبب ندهیزودتر از سه شنبه هفته آ دوارمیام-

 ... دیرفته بودم...از خنده ام خند سهیخنده ر از

 میشد با خنده برا ادهیو با هم از اتوبوس خارج شدند...رفتنش را دنبال کردم...از اتوبوس که پ دیبا غرغر دستش را کش دوستش

 دست تکان داد...

 نگاهش کردم شهیاز ش دشید شدیکه م یلحظه ا تا

 بود! یک گهید نیاوف...ا-

 به جلد کتاب انداختم... ینگاه

 "یهشت کتاب سهراب سپهر"

 ...گشودمش

هر  ی!در ضمن خودتنمتی!چون من دوست دارم باز ببینیکه باز منو بب ی...مجبوریبهم پسش بد یبه رسم امانت،مجبور"

 "یکن یحواله ام م یکه دار یا یرانیلغت زشت و ا

 شماره همراه! کیو  ادرس

 چسباندم! نهیخنده بستمش و به س با

 اشنا شد... میبا لبها یمنحن نی...باالخره اخنده

 ...از ته دل! دمیفکر کردم و نه به کاوه...خند یخوب است که نه به عل چه

 !ونهیپسره خل د-
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 شدم... ادهیپ یبعد ستگاهیا

 سرم را برداشتم و دور گردنم گره زدم... ینداشتم!شال رو دیترد روزیمثل د امروز

 روزیبه سمت رست روم رفتم..مثل د میخودم را به فروشگاه رساندم...مستق شانیپر ییرا باز کردم و با موها میموها پسیکل

 ...یکم تر دیبا ترد یمنته

 محکم کردم... عقهیرا هم به  دمیو کاراوات سف دمیرا پوش زیبه رخت آو ختهیقرمز تند او بلوز

 رفتند... یم شانیها یبر تن سراغ صندل فرمیونیشدند و کارمندان  یروشن م کیبه  کیفروشگاه  یها برق

 نشستم... لوفریاز ن یغصب یصندل یرو روزید مثل

 داشتم! یشتریامروز لذت ب شبیاتفاق د بعد

 شد... یگوشم تکرار م یدر هزار تو جمله هزار بار نیسرم را با دو دست گرفتم و فشردم...ا"لو؟ین یریکجا م"

 گذاشتم... زیم یرا رو سرم

 بر سرنوشتم؟! یکنیخداوند؟قمار م یکن یم قمار

 زن جوان بلوند... کیبر شانه ام نشست...سربلند کردم!همکارم بود... یدست

 زد: لبخند

 !؟یاوک-

 زدم و سر تکان دادم! یتصنع یلبخند

 !ای ای-

 ...دمیکش یقیباال انداخت و به کارش مشغول شد!نفس عم شانه

 ...ستین ی...خوبم همکار...مشکلخوبم

 اند! دهیبر چیپرپ یزندگ کی چیدر پ چیاز روز الست نافم را پ نکهیا جز

 !!ــــــــم؟یمر-

 وحشت سرم را بلند کردم... با

 ...کاوه

 ترس برخاستم... با

 زخم چاک چاک شده بود... هیشب

 تاب! یدرد...سرخ و خون آلود...همانقدر باز  پر

و باز  میدستها ینشست رو ی!مشدیام متوقف م نهیس یآمد و رو ی...مدیچرخ یبازم م مهین عقهیموها و  نیغضبناکش ب نگاه

 بناگوشم... یرو خوردیسر م

 ک...کا...کاوه..من...-

چنگ زد...فرصت حرف زدن نداد...کشان کشان به سمت در  میبه بازو هیرا دور زد...مقابل نگاه متعجب بق شخوانیپ یتند به

 ...دیکش

 هلم داد... یدر ورود یجلو

 برف ها افتادم... یصورت رو با

 کرد... خیراست صورتم  سمت

 ...دندیچسب شانمیپر یحس!...برف ها به مو یچپم ب یپا

 اش چسباند... نهیام را به س نهیگرفت و بلندم کرد...س عقهی از

 ...ریشد...اشکش سراز ریسراز اشکم

 آمد... ینم رونیب ییو صدا شدیخواست حرف بزند اما دهانش فقط باز و بسته م یم

 کرده بود...به زحمت گفت: دای...لکنت پختیر یصورت اشک م یپهنا به

 !؟یشد ایح ی...بیب...ب-
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 ات بازه...چرا؟؟ نهیات تا رو س عقهی...چرا؟یسرلخت-

 و گفت: دیرا محکم کش کاراواتم

 جز من...چرا؟هان چرا؟؟ یکیلباست تنگه...تموم بدنت معلومه برا -

 شده ها نگاهش کردم... لیعل مثل

 ...زار...زدی!اشک؟!...نه زار مه؟یگر

 که... خوامیم یکن یجونت نشستم ...حس م لوفرین یکه رو جا یناراحت نی...ازنیتو...تو ... از-

 کنارش چسباندم: واریکبود شده بود...به د تیاز عصبان کهیدر حال دیحرفم پر انیم

 برات بگم؟ یخوایدارم؟م یچه حس یدونیم-

 ...داد زد:دمیترس

 !؟یبدون یخوا یم-

 را به گوشم چسباند... شیاورد و لبها نییرا پا شیمحکم گفت که با وحشت سر تکان دادم...صدا انقدر

نبوده و صبح با حال خرابش اومده  شیتا صبح خورده و کام گرفته و کاف شبیمست رو دارم..که د مهیمرد ن هیمن حال -

 !یدختر شرق هیبه  وفتهیچشمش م هویبخره که  یکوفت هیفروشگاه 

 ...کردیرا شل م میو دست و پا گذاشتیمغزم اثر م یرو میلرزانش مستق یبه خودم دادم...صدا یتکان

 ...نییباال برد و باز پا یرا کم شیگفتم،تن صدا ی.آخ بلند..دیکوب واریتکان خوردم...شانه ام را به د باز

 مشخصه... دشیاش بازه...تن و گردن سف نهیس یاش تا رو عقهیکه  یدختر هی-

 ام سراند... عقهیدرون  یبود...انگشتانش را به آرام یدورگه و عصب شی...صدادیگردنم کش یرا نوازش گون رو دستش

 لذت ببره... ینطوریدس بکشه...ا ینطوریمن ا شبهیمثل د خوادیدلش م-

 :دمیکش غینفرت به عقب هولش دادم و ج با

 ...زارمیاشغال...از تو و افکار ابلهانه ات ب-

 :دیشد...عاجزانه!نال یکه باز اشکش جار دینکش هیشد...به ثان ینم باورم

 ؟یرو...س...پ... هی ای یمن زی؟عزیمن می...تو...تو مرشهیباورم نم-

 زدم... پوزخند

 ...ی...رو...س...پ...یمرا به نام خواند باالخره

 خراب...! ایدن کیمادام و  ی...منم مادموزل...کمزمیعز یشناخت

 را مشت کرد.. دستانش

 !شهیعوض م نمونیب زایچ یلیاگه نه خ چیکه ه یو استعفا داد یاالن رفت نیخوب گوش بده...اگه هم-

 انداخت به تنم! یم یخورد لرز بد یزده م خی واریعرق کرده ام که به د پشت

 مرد... یدمار از روزگارم در آورد دمادم

 عدم.. نیجاذبه ام...معلق و سردرگم...غوطه ور در ا یب نیزم مثل

 دارد.. یزیشورانگ یمادموزل بودن هوا یببخش پدر...همسر...کاوه...ول مرا

 ..عوض شود. نمانیب زیهمه چ خواهدیکه دلم م کنمیم اعتراف

 برداشتم... واریام را از د هیتک

 باش مادموزل...خونسرد... خونسرد

 را از برف تکاندم و به سمت در فروشگاه رفتم: میلباسها

 !گردمیشب برم-

 کرد: خکوبمیم شیصدا

 نده! می!بازستمیساله ن 02جوون -

 تو افتادم خداوند... ادیو  یباز گفت
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 نده... مینشو خدا...باز بچه

 و تمامش کن... ای...خسته ام...بیکرده ا جمیسو و آن سو نکش...گ نیبه ا نقدریمنه بادبادک وار را ا نیا نخ

 زدم: پوزخند

 خونه! امیشب م-

 انتقام... هیانتقام...فقـــــط شب هی...شبی...حالی...حس یزیچ

 را گرفت و ملتمسانه گفت: میو بازو دیدو جلو

 ...خوامتیمن دوست دارم...من...م میمر-

 را برگرداندم... سرم

 ...لبالب جنگم...تنم با تنت صلح نخواهد کرد...تاراجم

 فقط برا رختخواب! یمنته یخوایآره منو م-

 گفت: ناباورانه

 م؟یمر-

 زدم... ادیفر تیعصبان با

تو  یدخترت...تاوان بد مست شمیلوفر،میشم ن یم شهی...زنتم....صبح که مممیو...من خودمم مر دنیبوس گم؟موقعیدروغ م هیچ-

 !خورهیشبونه بهم م یرابطه ها نیپس بده؟حالم از دیرو، دل من با رتویو دل درگ

 در کمال آرامش زد: ی...لبخند تلخدیگونه ام کش یرو یانگشتش را به آرام نوک

 ؟یرابطه نبود نی...مگه تو خواهان امی...مرمیمر-

 ...ردیدر آغوشم بگ تخواسیانداختم...دلم م ریرا گرفتم و ز دستش

 تو که نامت خداست...تو که فقط،نامت خداست... یا

 !شتریب میغبطه ها گرفته...گلو نیاز دلم

 که تلخ بود! دمیفهم ریرابطه رو...د نیا دمیچش-

 مشت شدند! شیها پنجه

 !ی...حق داری!!تو حق دار یسال اختالف سن 03از من... یشیخسته م دونستمیم-

 آغوشش رم نکنند... یرا پشت سرم قفل کردم که به هوا میدستها

 !رمیبم خواستیشدت خواستنش دلم م از

 زد: یرا پاک کرد و لبخند تلخ شیکاپشنش اشکها نیتکان داد..با است سر

 شدم و دل نازک! ریکردم...پ هیچند ماه با تو بودن گر نیکه ازم گذشته تو ا یسال یو اند 22به اندازه تموم -

 !تیاشک ها ین...فدام زیعز

 :دیاش را باال کش ینیب

 !شهیعوض م زی...همه چیخوایکه تو م گردهیم یاونجور یبه بعد زندگ نیاز-

 !دمیرا در آغوش کش میکردم و بازوها لرز

 من... یفنجان به فنجان دوست داشتن نیچشمانش...ا یزدم تو زل

 ... یدم گرم شو...چه بدحال کیدم... کیفقط  کاوه

 باشد! یعنیتکان دادم که  سر

 !دیانداخت...آه کش نییپا سر

 به صورتم انداخت و در خالف جهت رفت! دهیخی ینگاه

 ...بمان...نرو...ریبگ قرار

 ...قرار

 قرار!! یدل ب آرام
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 !رفتی!مداشتیو آرام قدم بر م نیکردم...سنگ نگاهش

 ...ییخرما خداحافظ

 دردناک چسبنده! ینیریش

 نشست و... شیپژو یگذر کرد...تو ابانیافکنده از خ یها سالنه سالنه با سر لیبوق مکرر اتومب انیکه در م دمشید

 کرد! یشانه ام درد م یرو یمادموزل یبنا نیا میعظ یها وارید

 تا در فروشگاه باز شود... ستادمیجلو گذاشتم و ا یقدم

 باز...در بسته شد... در

 باز و بسته شدن... نیا خیهمچنان م من

 مانده ام... هاتن

 ...من بد کرده ام که تنها مانده ام...من

 !؟ییتنها نیکه چن ی...تو چه کرده ا خداوند

 ؟یکرده ا بد

 ...گرید یو روزها روزید مثل

 در قفل... دیکل دنیچرخ کیت کی...لرزش دست و دهایکل نگیجر نگی...جرفیک پیباز شدن ز یصدا

 شادش... یقهقهه کاوه و بعد صدا یصدا

 گل ما هم اومد... میمر نکهیخوب مثل ا-

 نگاه کردم... منیچشمان گشاد شده به نش با

 کاوه،گلرخ و ساسان! ،یعل

 !ی!!چه خوب شد که هستیعل

 بود... یکه به احترام ورودم از جا بلند شد عل یکس تنها

 انداخت... یخط م یآرامبه  شیرانها یالغرش رو یافتاده،با نوک انگشت ها ریبه ز یبود و با سر ستادهیا راست

 ؟یعل یکه مرا نشناخته ا ییمن...فقط تو یلبوردیب

 !کندیم ینیبودن است که بر شانه ام سنگ میمر یفقط ردا نیمادموزلم...ا من

 کردم... شیدایآشپزخانه پ یسالم گفتم...گلرخ و ساسان هم جوابم را دادند..با نگاه دنبال کاوه گشتم....تو دهیبر دهیبر

 گرمش پنهان کرده بود! یخوب پشت لبخندها یلیوجودش را خ یبه دست... سرما ریبند زده و کفگ شیپ

 !دیخانوم گل...خسته نباش میسالم مر-

کردم و لنگ لنگان به  یکوتاه یسرم آوار شده...عذرخواه یرو سیکردم تمام پار یاز اشک تار شدند...حس م میها چشم

 سمت پله ها رفتم!

 ...دیکش یام را به رخ م یچالق یگرید یو بلند یاز هر پست شیبودم...ب ارزیب چیمارپ نیاز

 دادم! هیتک وارینفس زنان خودم را به اتاق رساندم...در را بستم و به د نفس

 ...شبمید یافتاد...لباس ها ختهیبه تختخواب برهم ر نگاهم

 مچاله شده! یها یخورده...دستمال کاغذ مهی...پارچ آب نشبشید یلباسها

 حرص چشمانم را بستم... با

 اتاق بماند... یچرک و نجس تو یآلوده و لباس ها یاضافه تر ملحفه ها یا قهیبود کاوه بگذارد دق محال

 اتفاق افتاده! نجایا یچه جنگ شبیکند که د یآور ادی خواستینبود م یمعن یکارش ب نیا

 پرت کردم و با عجله مشغول جمع و جور کردن شدم! یارا با حرص گوشه  فمی...کدمیتخت کوب هیبه پا یلگد

 خشک شد... شیشرت سورمه ا یبه برداشتن ت دستم

 ام چسباندمش... ینیاراده به ب یتخت نشستم و ب یمردد برداشتمش...رو ییدستها با

 جور حس مردانه... کیعطرش...مخلوط با  یشگیهم یبو
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 !هیکردم و گر بغض

 خداوند... خواهدیم یانیبغل عر کی دلم

 ...دهیچروک ی...با پوست صورتانیزاد...عر مادر

 کنان نفس بکشم! هی...متولد شده ام...وارونه ام کن و بگذار گرایخدا

 باز شد... یبه آرام در

 ...دمیصورتم کش یلباسم را محکم رو نیکردم و آست میشرت را پشت سرم قا یترس ت با

 ...یبنداز افهیو ق ختیخودتو از ر یبرا پنهون کردم احساساتت بزن ستیالزم ن-

 شد و در را بست... وارد

 !شهیبه صورتت...پوستت خراب م نتوینکش آست-

 ...دمیام را باال کش ینیانداختم و ب ریرا ز سرم

 ...هرچند همه اش از تو به سر من منت بوده و از من به تو...ولش...یجنگ اومدم نه منت کش ینه برا-

 سوزد... یاز فشار انگشتانم کف دستم نم گریرا کوتاه کردم...د میخوب شد که ناخن ها چه

 باال انداخت: یرا کم شیاش فرو کرد و شانه ها یشلوار ورزش بیطرف پنجره رفت...دو دستش را درون ج به

 !کنمیصحبت م یدونم دارم با ک ی...االن نمیعوض شد-

 زدم: پوزخند

 شدم! یبگو عوض-

 کرد: زمزمه

 .گفت.. شهیم نمیا-

 !میبود...چقدر از هم دور شده بود ختهیبهم ر زیدر عرض چند ساعت چقدر همه چ دمیرا گز نمیپا لب

 :دیکش یکشدار آه

 مثل دخترم و امروز... ییوقتا هیشم! یکه بهت داشتم نم یمنکر عالقه ا-

 ....دیاز لهنش فهم شدیم یرا به راحت دشیکرد...ترد سکوت

 تخت پرت کردم... یرا درآوردم و رو میپالتو

 چسباند! یشانیداد و ساعدش را به پ هیرا به قاب پنجره تک شیبازو

 بدونن...مخصوصا... یزیخوام خونوادم چ یخودمون حل بشه!نم نیب دیبا مونییمشکالت زناشو-

 گفت: یمحکم یکرد و با صدا مکث

 !یعل-

 دیپشت سرش هم دادنه به دانه سف یو حاال موها بودند یجو گندم شیها قهیفقط شق شهیزل زدم...هم شیپشت به موها از

 شدند... یم

 ...دیسف یتارها نیمن...در به در ا و

 کردم... یمن بزرگ شده...براش پدر شیپ یرو من بزرگش کردم...از بچگ یعل-

 داد و سرد و غم آلود به صورتم زل زد: هیتک واری...پشتش را به دبرگشت

 !شهیروز به روز داره الغر تر م ینیب یبهت عالقه داره...نم دونمیم-

 ...خواهمیدو...هردو را باهم م نیاز رمیناپذ یری...چرا سزدیتند تند م قلبم

 پرخشمش چهارستون بدنم را لرزاند... یانداختم،صدا نییرا پا سرم

 باشه! کترمینفر برادر کوچ هیرو بهت تحمل کنم...مخصوصا اگه اون  یا گهیتونم عالقه کس د ینم-

 خونسرد نشان دادم...پوزخند زدم! یشدم...ول شوکه

 کنم: زانیکمد آو یجا بلند شدم تا پالتو را تو از

 ندارم! یاجیمن به عالقه اون احت-
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 !ی...قهار شدنی...مرحبا مادموزل!آفریدروغ بزرگ چه

 :دیغر

 ...یاگه داشته باش یکنیغلط م-

 نکردن! هیگر یثمر برا ی...تالش ها بسوختیخشک شد...گوشه چشمم م دستم

 وتو! مونمی...فقط من مرنیکن..! اونا فردا م تی...حجابتم رعا نییپا ایب-

 بسته شدن در... کیو بعد ت دیچیپ شیپا یصدا

 !میبران یبختک لعنت نیپارچ آب سرد از کیو با  ییایکه ب یی...کم که نه...اصال کجایکم نجای...اای...خدایکابوس چه

 م اما خطا...گر یهماغوش کیرخوت بعد  مثل

 از خواب... ینیبیم مهیرا ن ایباز،دن مهیبعدش با چشمان ن که

 روزها را خواب بوده ام... نیا تمام

 آمد: نییشادش از طبقه پا یصدا

 ن؟ییپا یای...نمزمیخانوم...عز میمر-

 بکشم! غیج خواستیشرتش را محکم گاز گرفتم...دلم م یت انهیوحش

 بلند گفتم: یدرد گرفته بود...با صدا میدندانها

 ...امیاالن م-

 "وتو مونمی...فقط من مرنیاونا فردا م"

زده بگذارد  خیسرد و  یکه خسته از فروشگاه برگردم و دو استکان چا ییمرا به روزها کردیم دیبود...تهد دهیو نشان کش خط

 ...میجلو

افتاد...نگاهش  یپله ها نگاهم به عل یاشتم و از جا برخاستم...از باالسر گذ یرو یبلند شدم...شال مصلحت واریمدد در و د به

 کرد... یتالق

 انداخت! نییو سرش را پا دیکش اه

 !یمصلحت ی...زندگی...لبخند مصلحتیدارم من...شال مصلحت یزدم...عجب روزگار یمصلحت یلبخند

 گفتم: رفتمیو همانطور که به سمت آشپزخانه م دمیدهانم را بلع آب

 !نیکرد نیآقا...مز یعل نیخوش اومد-

 خانه... نیبه ا یکه روح داده ا میبگو بگذار

 ... یحرام گرفته بودند عل یترش هماغوش یخانه بو نیا یتک تخت و رختخواب ها تک

 ناپاک... ینجس و بالشتها یتمام ملحفه ها یرو یا دهیپاش تیو با آمدنت معنو یآمد

 اه کرد...زد و به گلرخ نگ یلبخند تلخ یعل

 جزم کنم... نیخواست قطره شوم و عزم فرو رفتن به زم یسر نگاهش دلم م از

 گفتم: یسرحال و شاد یوبا صدا ستادمیبود،ا ستادهیاجاق ا یسر کاوه که جلو پشت

 !ینبر ؟آبرومونویدرست کرد یچ یخوب...آشپزباش-

 شاد... شیزد...خشک بود و سرد...اما صدا یشانه نگاهم کرد...لبخند نم از

 شماست ها... فیجزو وظا نایخانوم ا میبـــــه خانوم مارو باش...مر-

 و گفت: ستادیبرخاست و جلو آمد،دست به کمر ا یبه آرام گلرخ

 !شهیپس فردا برا من شاخ م گرهیم ادیساسان  نینگو کاوه...ا-

 پر گفت: مهیرا به دندان گرفته بود با دهان ن یدرسته ا بیس کهیدر حال ساسان

 !؟میداشت یمن؟!گلرخ خانوم-

 زمزمه کنان بلند شد: یمعترض عل یصدا

 !شهیبا دهان پر حرف زد...نکن ساسان...حالم بد م نیباز ا-
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 رو برگرداند...فرار کرد...ساسان لقمه اش را فرو داد و گفت: عیگره خورد...سر یبه نگاه معترض عل نگاهم

 دکتر دست بردار...بچسب به داروخونه خودت... یبابا آقا-

 کرد و رو به کاوه گفت: ینچ نچ یعل

 من بخونم... ینداره بد یزیچ یداداش کتاب-

 :دی...سرد اما خنددیخند کاوه

 ؟یکتاب بخون یبر یخوایم می...دور همیول کن عل ایب-

 رخ داده... یچه فاجعه ا شیبه چهره تک تکشان انداختم...همه چه راحت فراموش کرده بودند چند روز پ یهم...نگاه دور

 حوصله گفت: یشلوار مرتب کرد و ب یشرتش را رو یت یشگیاز جا بلند شد...به عادت هم یعل

 ...شمیفکرم مشغوله با کتاب خوندن آروم م کمی-

 گفت: کردیسرخ م تابهیماه یا توها ر کیکه است یدر حال یتفاو یبا ب کاوه

 ...کتابخونه داره!نییاتاق طبقه پا نیهم-

 از جا پراندم... یزیشدن چ دهیکوب یبودم...صدا دهیچشمانش چسب ریبه ق ی...بدجوررمیتوانستم نگاهم را از صورتش بگ ینم

 را به سمت صدا برگرداندم... نگاهم

 ...کردیبود و داشت با خشم نگاهم م دهیکوب تابهیرا محکم به لبه ماه ریبود که کفگ کاوه

 ...دیلرز یو م دیگزیرا م نشیری...از خشم لب زدادیچشمش را کدر نشان م دیسف یقرمز فضا یها رگه

 کارم درست بوده! یکجا میبگو دیکجا اشتباه کرده ام...با میتوانم بگو ینم گریست که که د یوقت چند

آنطرف  یرا از دست کاوه گرفت و کم ریلو تر آمد...متوجه اتفاق افتاده شده بود...کفگاز خشم،غم گرفت...گلرخ ج عیسر نگاهش

 تر هولش داد:

 !کنمیشو آماده م هی...من بقیبرو کاوه خسته شد-

 یرا از گردنش باز کرد و و رو شبندیپ تیو با عجله و عصبان دیکش شیموها انیم یبود...دست ستادهیوسط آشپزخانه ا کالفه

 رفت... رونیاز آشپزخانه ب خوردندیکه به شدت صدا م ییها ییانداخت و با دمپا زیم

 سطل انداخت یرا تو بشیبه چشمان شماتت بار ساسان افتاد...تفاله س نگاهم

 خودم و حوا و بهشت افتادم! ادیمن  و

 کاناپه نشست... یو رو رفت

 شده که طعم نگاه همه تلخ شده! یام حکاک یشانیپ یام به خط درشت رو شهینام و پ نکهیا مثل

 ...نترس!یکنیت از بام افتاده...بدجور صدا خورده...عادت م ییمادموزل...تشت رسوا یکنیم عادت

 !میاشتباه نکن مر-

و چشمانش را تنگ کرده بود که روغن به چشمش  کردیو رو م ریرا درون تابه ز کیرا به گلرخ دوختم که داشت است نگاهم

 نپاشد:

 !ه؟یمنظورت چ-

 :دیکش یپر حرص نفس

 خرابش نکن! یبا لجباز گهیو کاوه شد همسرت،االن د یو بدون ترس دنبال دلت رفت یدیبه تنت مال زویهمه چ یتو که پ-

 سر تکان دادم: کالفه

 !یخبر ندار زیچ چیتو از ه-

 سمتم برگشت: به

 خب بگو برام که چه خبره!-

 یبرا"چه خبره؟ نجایا" یدیشد و پرس تیدایکه سرزده وسط رابطه مان پ یکباریهمان  میبگو خواستیزدم،دلم م پوزخند

 هفت پشت که نه...هفتاد پشتم بس است!

 کدامشان توجه کنم به سمت اتاقم راه افتادم! چیآنکه به نگاه ه یکردم و ب یتکان دادم و اشپزخانه را خال سر
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 ...غصه ها!رفتیم ادمی...اراده لبخند زدم یکه داده بود ب یاوستا و کتاب یآور ادی با

صفحه از  نیاول یکتابش را درآوردم...ال فمیتخت نشستم...از ک یو رو دمیاراده تند تر شدند...چند پله آخر را دو یب میها قدم

 "کتاب را باز کردم:به رسم امانت...

 شماره همراهش! یرو دی...نگاهم سردمیباز خند و

 شود؟...ابدا!! یکاوه عصبان نکهی...نه!به اکردم؟یدل بودم؟!...نه...به متاهل بودنم فکر م دو

 ام! یاتفاق یزندگ نیاتفاق افتاده در ا نیکرده ام که من بدتر باور

 یلکه در خواب پ ستیسوت قطار یزندگ"دادن کردم امینمانده شروع به پ یوقت گریرا برداشتم...با عجله ...انگار که د یگوش

 "ممی...سالم!مرچدیپیم

 ...دمیتخت دراز کش یرو

 فکر کنم و نه کاوه! ینه به عل خواستینبودم...دلم م مانی...نه...پشمانیپش

 !یباشد که به او فکر کن دیبا یکس شهیشود...هم ینم یفکر که خال اما

 !شیو عکس العمل ها شیحرکاتش،حرفها به

 ...همان کافه مولن روژ!نیقاب عکسمان افتاد...همان ست ج یرو نگاهم

 "(هی!)شکلک گر؟گشنمهیدار یسالم...شام چ"...دیلرز یگوش

 ...دمیبلند خند یصدا با

 به در خورد...برخاستم...باز هم کاوه... یجوابش را بدهم که تقه ا خواستم

 ...یدوست داشتن ریهم سالم ...موجود پ باز

 بود: ستادهیدر چارچوب در ا دلخور

 ؟یخندیم یبه چ-

 کردم: ماخ

 !!یپشت در گوش واستاده بود نکهیمثل ا-

 کرد: اخم

!حاال به دمیشنیاگه تو کوچه هم بودم م چیمنتظره بود که از تو اتاقم که ه ریبلند و غ یاونقدر یخنده جنابعال ی...صدارینه خ-

 ؟یدیخند یم یچ

 خند زدم: زهر

خونه گذاشتم خنده برام شده  نیکه پا تو ا یمن شدن جن و بسم اهلل از وقت یمنتظره...خنده و لبها ری...غیبله...حق دار-

 ...ایرو

 اش... یشگیهم کی...تدیکش شیبه موها یدست کالفه

 همسر؟ یمنصفانه قضاوت کن ریغ نقدریا یعادت دار-

 اش فکر کرده ام... یتحت الفظ یبه معنا همسر؟بارها

 هم است... هر چه در سر من است در سر تو یعنیسر... هم

 ...مگر نه کاوه؟دیمحض شا یو همراه یهم فکر کی یعنی

 و تو به او... کنمیمن و تو...من به تو فکر م یول

 توجه به حرفش گفتم: یسر انداختم و ب یشدم...شالم را رو بلند

 !نییپا میفکر کنم شام آماده ست بر-

 رهیاش خ یداد...متوحش به حرکت عصب هیرا گرفت و پشتم را به چارچوب در تک میاز کنارش رد شوم که بازو خواستم

 نگران و درد دار براندازم کرد: یبود...چونکه با نگاه یتوقع غلط نیجفت چشم خشمگ کی دنیشدم!توقع د

 منو از خودت نرون!-

 !کردی...سخت آمد و شد م شده بود...و نفسم ریسراند...چشمانم را بستم...بغضم گلوگ میگلو ریرا به ز دستش
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 اش چسباند... نهیام را به س یشانیرا نوازش گون پشت گردنم گذاشت و پ دستش

 رفت! ینم دنشی...دستم به در آغوش کشستادمیا خیس

 دست شستن رو نخواه! نی!از من امونمیسردت م یروزها نیا یبه پا-

 صدا زد: ساسان

 شام! نیایبچه ها ب-

 و نگاهش کردم. دمیکش رونیرا از حصار دستانش ب سرم

 د؟یآ یو باال نم ستدیا یگلو م یتنگنا یقدم کیدم در  نیبا من که ا یکن یم چه

 "گرفته است بیدلم گرفته...دلم عج"را برگرداندم و بغضم را فرو خوردم...به قول سهراب سرم

 شام! میبر-

 کنم... شیساعدش گذاشتم تا از گردنم جدا یرا رو دستم

 دواند... یام م یبغض آور را به رگ هست یدستش غلغلک یبا نرمش موها میهاتماس دست هنوز

 ...!ی..تلخنیریش مویل مثل

 شود کاوه! یدلم پاک نم حافظه

 پله محکم شانه ام را گرفت و برم گرداند... نیاول یاز او به راه افتادم...رو جلوتر

 بود... یکه خال راهنشیدکمه دوم پ یجا یصاف نشست رو نگاهم

 کنم شوهرم! یحسادت م یبیعج یزهایچ به

 سگک کمربند... نیا به

 !زنندیمن بوسه م یات را جا نهیس یکه رو راهنتیپ یدکمه ها به

 زده بود... رونیاش گذاشتم که از محل دکمه افتاده ب نهیاز س یوسعت کوچک یاراده انگشتم را رو یب

 دکمه! نیا یجا نمیو بنش میایب خواهدیم دلم

 جدا کرد... نهیس یا گرفت و از رودستم ر مچ

 لرزان نگاهم کرد! یصورت سرخ شده...با مردمک با

 خراب نکن! مونویزندگ-

 گفتم: الیخ ی...بدمیدهانم را بلع اب

 برو لباستو عوض کن!دکمه اش افتاده!-

 بودند... زیم دنیشدم!گلرخ و ساسان مشغول چ ریآنکه منتظر جوابش باشم ازپله ها سراز یب

و رو کرده اند!به طور  ریرا ز میها نتیکه تمام کاب دادیم نیخبر از ا شیشده رو دهیانداختم که ظروف چ زیبه م ینگاه

 !دمیلبم را از حرص گز ینامحسوس

 !ذارمیمن م دییگلرخ جون...آقا ساسان شما چرا...بفرما-

 گفت: دیچ یدلستر م زیم یرو کهیدر حال ساسان

 ..!دیصدا کن رو یزحمت عل یتموم شد...ب گهید

 !دیچیبلند کاوه پ"نه" یصدا

 شد ،آب دهانش را قورت داد و گفت: دهیمتعجب گلرخ و ساسان گه به پله ها کش نگاه

 !کنمی...خودم صداش منیبش میمر-

 !کردیدار گلرخ حالم را بد م یمعن نگاه

 !دییگلرخ جون...آقاساسان بفرما نیبش-

 یبود نشستم!تو دهیکه کاوه کنار کش یا یصندل یکه آمدند رو یشدم...کاوه و عل رهیخ زیم یرو یبه غذاها یلیم یب با

 !مات به حرکاتش نگاه کردم:ختیو دلستر ر دیگوشت گذاشت...ساالد کش یبشقابم تکه بزرگ

 دلم...برات الزمه! زیبخور عز-
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به صورتش انداختم...تلخ لبخند  ینگاه می...نی...معذب شدم و عصبندیبر من بنش شانیبود که نگاه همه از بشقابها یکاف نیهم

 زد!

 مشغول خوردن شدم! یلیم یب با

 ...افتی لیتقل یلهستان یصندل کیبه  یزنگ تلفن که بلند شد با برخاستن کاوه فاصله من و عل یصدا

 یآب را م وانیل یادیدوختم که با فشار ز شیبرخورد کرد...صورتم را باال آوردم و به دستها یهمزمان به صندل مانیهردو نگاه

 ...بشقابم را برداشتم و بلند شدم:اوردمیفشرد...طاقت ن

 !یگلرخ جون دستت درد نکنه ...تو زحمت افتاد-

 !!ینخورد یزینوش جونت...دستپخت آقاتونه...در ضمن...تو که چ-

 بشقاب! یافتاد تو یو چنگال از دست عل کارد

 ...دیآب نوش یاش گرفت!آنقدر که چشمانش شفاف شدند از اشک...مقدار سرفه

 دو کتفش ضربه زد: نیکنان چند بار محکم ب د،خندهیهم از راه رس کاوه

 داداشم! یبازم لقمه بزرگتر از دهنت برداشت-

 خفه شد... یکردم...سرفه عل خی

 بودم گفت: ستادهیبه من که سرپا انشست و رو  شیجا یرو الیخ یرنجورش را به کاوه دوخت که ب نگاه

 !نمیبب نیخانومم...بش یخورد مهیغذاتو ن-

 نشاند... یصندل یدستم را گرفت و رو بعد

 شکالت ندارد؟ یدارم...کس یتلخناک حس

 شکالت ندارد؟ نجایا یچشمانش دهانم را بدطعم کرده...کس قهوه

 بود که بلند شد... یعل نباریا

 ...دستتون درد نکنه!میداداش...زن داداش مر-

 "زن داداش"

 از سر انتقام... ی...کسکندیفرو م میپهلو یکارد تو یکس

 فرو کرد و بر دهان گذاشت... جاتیبشقاب سبز یمکث کرد..چنگالش را تو کاوه

 جان! ینوش جونت عل-

 به نگاه ساسان خورد ...متاسف سر تکان داد و گلرخ گفت: نگاهم

 جان! یعل ینخورد یزیتو که چ-

 هل داد و گفـت: زیم ریاش را ز یخال یصندل یعل

 شدم! ریممنون س-

 شد... دهیپاش یسالنه با بشقابش به سمت اشپزخانه حرکت کرد...سکوت مرگ بار سالنه

 باش...همانقدر سرکش... مادموزل

گردن...شانه...کمر و  یکاوه را رو یتوانستم نگاه عصب یبه آشپزخانه رفتم...م یحرف چیه یام را به عقب هل دادم و ب یصندل

 حس کنم... میپاها

 بود... ستادهیا ییظرفشو یکه جلو ستادمیپشتش ا دیترد با

 ...!ی...روح نواز تر از باران تابستانیعل

 !شهی...فاصله گرفت...مثل همستادمیخودم جرئت دادم و کنارش ا به

 ...زندیام رعد و برق م نهیس یتو

 دارد! یزیشورانگ یناودان مژه ها..وه که چه هوا از یبارش طوالن کی آغاز

 کردم: زمزمه

 !خوامیمن ...من...عذر م-
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هزار بار  یگرفت و مشغول شستن ظرفش شد...بغضش را قورت داد...شما که نه...من که روز عیما ریرا ز ییظرف شو اسفنج

 را... شیریگلو گ فهممیخوب م کنمیو بغض هضم م خورمیبغض م

 زد: یتلخ لبخند

 !؟یچ ؟بابتیعذرخواه-

 را بستم: ریگذاشتم وش نکیس یرا تو بشقابم

 ...شورمیمن م-

 را باز کرد: ریآنکه نگاهم کن باز ش یب

 ...شورمشیم نینه تو زحمت افتاد-

 دستانش بستم... یرا از باال ریلجاجت باز ش با

 !دیی...بفرمادیشما مهمون-

 ...دندیلرز یو نا محسوس اما م فی...خفدندیلرز یم شیکرد...جرئت نداشتم نگاهش کنم...دستها مکث

 کرد: زمزمه

 !کنهیآب آرومم م ی...صداکنمیخواهش م-

 شل شد... دستم

 ...نـــــــا...خدا...دمیشا ایناخدا؟... ای..یی...خدایآها

 !چی...هچی...که ه ییبخش... و اگر نــــا...خدا مییگرداب رها نی...ازییکن...گر ناخدا ییکه خدا ییخدا اگر

 !نمیرگ گردنش را بب یفاصله هم برجستگ نیاز توانستمیو م خوردیعقب نگاه کردم...کاوه با حرص غذا م به

 برداشتم که دور شوم که زمزمه وار گفت: یقدم

 

 زن داداش؟!-

 من...قصه غصه غربت! بیغر سرگذشت

 :دمینال

 جانم؟-

 یرا بست...دستش را به زحمت تو رآبیکرد...ش داینوسان پ یرامام به آ یلبوردیپهن مرد ب یو شانه ها دیکش یقیعم نفس

 آورد... رونیفرو برد و مشت کرده ب نشیشلوار ج بیج

 ام هل داد... یکیگذاشت و به نزد نتیکاب یرو

 ...پسش دادمت!پسم نده!یپسم داد-

 ...دیسف نتیکاب یرو دیسر مرخشیاز ن نگاهم

 "من اسمه دوا و ذکره شفا  ای"

 لمس شده از سرما برش داشتم یدستها با

 انداختم... ورمیپل بیج یدستم فشردمش و بعد تو یتو یا هیثان

 !یممنون ...عل-

 !ییشدن دمپا دهیبا تق و توق کش دمیشنیکاوه را پشت سرم م یها قدم

 :دیقسمت کند،کمرم را گرفت و عقب کش یرا با کس شیخواهد اسباب باز یکه نم یبچه ا مثل

 !زمیلن عزتو سا نیبرو بش-

 رفتم و کنار گلرخ نشستم. ییرایبه پذ کراستینگاه کردم و نه کاوه... یبه عل نه

 ه؟یتو و کاوه چ نیب یایبد اخالق نیا لیدل یبگ یخوا ینم-

 کردم: سکوت

 برا کار احمقانه من تو اون...اون شبه!-
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 اتفاق افتاده فکم منقبض شد: یآور ادی با

 نه...ابدا!-

 !ادیاز دستم برب یکمک دی؟شایپس...چ-

 گفتم: کالفه

 به مرور زمان حل بشه! دوارمی!فقط امیکمک کن یتون ی...به خدا که نمیگل ادینم-

 دوخت! ونیزیزد و چشم به تلو هیمبل تک ی...به پشتدلخورشد

 کرد! یانگشتر دلم را گرم م یگذاشتم...لمس سفت بمیج یرا رو دستم

 فاصله نسبت به من! نیو کورتر نیکه کنار ساسان نشست...در دورتر دمیا در یو عل دیسر رس وهیبا ظرف ژله و م کاوه

 گرفتم... شیبلند شدم و راه طبقه باال را در پ یبهانه خستگ به

 یبه سمت گوش بایرا بهانه کرده بودم...در اتاق را که بستم تقر یچک کردن تلفن همراهم خستگ یکه برا کنمیم اعتراف

 !دمیدو

تعارفم  هیکه  یاومد دستپختت خوب باشه...غذا سوخته دار یات که نم افهیبه ق"از اوستا...خنده ام را قورت دادم امیپ 2

 "؟ینکرد

 "خانوم می...مروهوی"

 "هموطن...من که نخواستم شام مهمونت باشم یسیخس یلیخ یلیخ"

 "...ابونویپدر مک دونالد سر خ امرزهیخدا ب"

 :دمیسرم کش یرو و پتو را دمیرختخواب خز یتو

 رفته بودم شام بخورم! دیسالم،ببخش-

 و ...باشد. ،کاوه،گلرخیاسم عل میآنکه در جمله ها یحرف بزنم...نه درد و دل...فقط حرف بزنم!ب خواستیم دلم

 !دمی!با شکم گشنه هم خوابسیمن خوابم...خس-

 :دمیخند

 ؟یشدیم ریم،سیدار یگفتم شام چ یاگه من م-

 ؟یچند سالته؟مجرد-

 جفت... یتک...تنها...ب یعنیچه؟مجرد  یعنینه!اصال مجرد  ایمجردم  میبود.دو دل بودم که بگو دهیمقدمه پرس یب

 ستم؟یمن مجردم...ن و

 سالمه...متاهلم! 02-

زل  واریهدف به در و د یتاب عکس العملش بودم اما جواب نداد...نه همان ساعت بلکه چند ساعت بعد هم که من ب یب نباریا

 پرت کردم! یعسل یرا رو یگوش یبودم هم جواب نداد...عصب زده

 کردم گفتم: یپشتم را به او م کهیباز شد...کاوه بود...در حال در

 من امشب خسته ام...!برو!-

 :دمیپوزخندش را شن یصدا

 خواب نداشتم! ینکن!جا دمی...تهدستمیزده از رابطه ن یقحط-

پتو  یتخت و تکانها یکرد...از صدا یم شتریتپش قلبم را ب شدیم کیکه نزد شیقدم ها یو ساکت شدم...صدا دمیرا گز لبم

 آرام و مقطع بود... شینفس ها ی...صدادهیکه کنارم دراز کش دمیفهم

 !میکن یعقد دائم دیبا-

 خوردم...آنقدر که پوزخند زنان گفت: یمحکم تکان

 ؟یناراحت ای هیشوکه شدنت از خوشحال نیا؟ایچ-

 !یرا داشت یکه طعم سکر آور مهر پدر ی..دوست داشتمت...همسرکاوه. یشده ا تلخ

 کشد! یکس نم چیکشم...و درد مرا ه یم درد
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 باشه؟ میکن یعقد م میری...ممیمر یدیشن-

 !یطوالن یقیدقا یکردم...برا سکوت

تنه برهنه و تاب تاب  میبا ن شهیهم د،چونیرس ینور کمرنگ اباژور قدرتمند تر به نظر م ریشد...با دست برم گرداند...ز زیخ مین

 اهلل... زیگردن آو یعباس

 داد: دادم،تکانمیرا محکم به هم فشار م میاضطراب پاها از

 ؟یالل-

 به نام قلب!الل؟! الل... ی...افتاد و شکست...عضله اافتاد

 !میگر یچشمان همه ابرها م یدرد همپا نیاز

 :دمیزبان الکن پرس با

 چ...چرا؟-

 شده بودم! یشده بود...عوض...عوض دیخند یعصب

 یمن و تو چ ؟حاالی...حاال چی...نه....قرار بود دخترم باشرانیا یچرا؟عقدمون موقت بود...قرار بود بعد درمان برگرد یپرسیم-

 م؟یهست

 زدم: پوزخند

 هنوزم دخترتم!-

دست به چانه ام گرفت و صورتم را محکم به طرف خوردش  تیترس عکس العملش سرم را برگرداندم!با عصبان از

 :دیام کش هیبخ یجا یبرگرداند...انگشت شصتش را با حرص رو

باز  یخوایشوهرتم!م یو چه نخوا یچه بخوا گهیکه من د یفهم یتاست؟چته؟چرا نم72 ریز وتیک ی؟آی؟کودنیفهم ینم-

 کنه؟یم کاریشوهر با زنش چ هیبهت نشون بدم 

 دمیاش اوردم و به عقب راندمش...آب دهانم را بلع نهیبه س یآرام فشار

 مادموزل گرم است! نیبه نبض ا می!هنوز نبض زندگنوشدیم ریمادموزل ش نیا یها نهیاز س میزندگ هنوز

 انتخاب به عهده منه؟-

 کوتاهش به نشانه تعجب باال رفتند: ی...ابروهادیرا عقب کش خودش

 ؟یچ یعنی-

 رفت...آنقدر محو و مات بود که متوجه نشد... برهیو ی...گوشدمیدهانم را بلع آب

 ندارم...هنوز که عقدمون تموم نشده! یفعال آمادگ نکهیا یعنی-

 کرد: اخم

 ...نمیالزمه!بب ی...چه آمادگمیکنیم مونویزندگ می...ما االنم دارمیستی!ما که نامزد ن؟یندار یآمادگ-

 را تنگ تر کرد و ادامه داد: چشمانش

 ؟یشد مونینکنه پش نمیبب-

 ؟یزنیکدام خطا بر من حد م ؟بهیکنیگناهم مجازات م نیزند...به کدام یم انهیتاز نگاهت

 کند؟ یقرمز نگاهت مرا مثل روزگار حوا مادرم وسوسه م بیاند که س دهیدر چشمانت روئ یک بیس یدرخت ها نیا یراست

 زدم: یتصنع لبخند

 خوام به خودمون وقت بدم... ی...مستیحرفا ن نینه...نقل ا-

 :دیتخت انداخت و نال یحال خودش را رو یب

 م؟یمر-

 !یدوست داشتن تیخاص یو هرز رشد کردم...علفم...ب دمیروئ هرز

 م؟یمر-

 زمزمه کردم: نیسنگ
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 جانم؟-

 گذاشت: یشانیپ یرا رو ساعدش

 اد؟یجمله بدم م نیاز-

 کدوم جمله؟-

 !دهیم ییجدا ی!بوادیبدم م نیخوام به خودمون وقت بدم..!از یم-

 ام... یکول

 چانه... یرو یچند خال الجورد با

 بودن من است... یکول یها امضا هیبخ نیرد ا دمیهرگز نفهم چرا

 نشد.. ریتعب لویفال که گرفتم از چشمانت جز به اسم ن نهمهیا

 مرد؟ نومیام...کف دستت بده بب یکول

 لرز کردم: شیپتو گرفتم...از سرما ریرا از ز دستش

 ؟یحرف نزن ینجوریا شهیم-

 :دیکش یکشدار آه

 !ستیهم وسط ن یعل یپا یکه حت یی...جداادیترک م یبو-

 ...ییگویم راست

 چمدان ها شده ام...پر از حس سفرم! مثل

 کاوه... شوندیروند...برده م ینم چمدانها

 از خودش ندارد.... یاریاخت چیه یچمدان چیه

 بردم؟ی...چه کس مبردمیبه کجا م دانمی...چه مچمدانم

 زمزمه کرد: ینکرد فقط به آرام یحرکت چیگلوگاهش چسباندم...ه یرا به گود میشدم و لبها خم

 !زمیممنون عز-

 زدم: لبخند

 !کنهیحل م زویحل بشه!زمان همه چ نمونیمشکالت ب دیتلخ نباش !با-

 به نشانه تاسف تکان داد... یسر

 دانم! یکنم نم یم کنم؟چهیم ؟چهیستیردگار!چرا نپرو شودیاز خودم بد م حالم

 گفتم: یتصنع یناز با

 عادت شدم! ؟بدیکن یبغلم نم-

 کرد: زمزمه

 !هینه اتفاقا عادت خوب-

 !دمیبازوانش خز یو من در انحنا دیپهلو چرخ به

 پروردگار! یجهنم عجب

 عذاب النار...! قنا

 بارکد خوان! یاز جلو دیخر یوسط هفته پرکار...رد کردن مداوم بسته ها کی

 !کردمشیشده تحمل م نینفر یصندل نیو ا لوفرین گاهیاشغال جا یکه فقط برا یکسالت بار کار

 یبهار گرفت!هوا گرم تر شد اما رابطه من و کاوه سردسرد...هنوز در همان روزها یرنگ و بو سیزمستان سرد...پار کیاز  بعد

 مانده... هیاول ژانو

 گذشت... یم یهفته از رفتن عل چند

 ...و نه رفتن ساسان و نه گلرخ!یعل رفتن

 بود... یرفت عل یکه م یمن تنها کس یبرا یکردند ول یرفتند...هر سه با هم خداحافظ رونیسه با هم از در ب هر
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 بنجور...-

 دستگاه رد کردم... یرا از جلو شیها پسیرا دادم و کنسروها و چ یپاسخ مشتر کوتاه

 به دست... یزنگ رهیدا کیبر سر و  یبه تن داشت و کاله بوق یکه لباس براق قرمز یرنگ اهیخورد به عروسک س نگاهم

 در حال حرکت برداشتمش و ناباورانه زمزمه کردم: لیر یرو از

 روز؟؟یف یحاج-

 به اطراف نگاه کردم یکنجکاو با

 ارباب خودم...بنجور...-

نگاهم  انهیموز کهیداده بودو در حال هیتک یدورتر به قفسه ا یدا...اوستا بود که کمسرم را برگرداندم به جانب ص یتند به

 !دیخند یکرد،میم

 به صورتش انداختم! یبه عروسک و باز نگاه ینگاه

 کرد: میتعظ یگذاشت و کم نهیس یرا رو دستش

 بانو! میارادت دار-

 لبانم نقش بست... یرو یاراده ا یسر سالم کردم...لبخند ب با

 کارم را انجام دهد... یا قهیچند دق یهمکارم زدم و خواستم که برا یبه بازو یستد

 کردم! ستیا دمیکه رس شخوانیپ یفنر تیگ کیاز جا برخاستم...نزد فشردمیدستم م یعروسک را تو کهیحال در

 بود... دهی...راه رفتنم را ندلنگمیدانست که من م ینم اوستا

 ...دمیکشی...خجالت مدیلنگ یاعتماد به نفسم م یپا باز

 شیکردم...جلو یمانده را ط یاش را برداشت و لبخند زنان جلو آمد!به خودم جرئت دادم و چند گام باق هیتک دیرا که د مکثم

 و سالم کردم... ستادمیا

 داشت... یخوشفرم ینبود اما موها بایهم کنار ابرو...ز یشکستگ کیداشت و  ینیب یرو یکوچک یو قد بلند بود... شکستگ الغر

 ...دیسالم هموطن...خسته نباش-

 سالم آقا...-

 را به سمتش گرفتم: عروسک

 !هیمعن یب اهشیبا اون دست و صورت س روزیف یبدون حاج دیع-

 را به سمت خودم هل داد: عروسک

 !شتیکنم؟باشه پ یکه عروسک باز ادیبه من نره غول م-

 کردم: یکوتاه اخم

 کنم البد؟ یکه عروسک باز ادیبه من م-

 چانه اش زد و مثال متفکر نگاهم کرد: ریز دست

 مممم...کم نه!-

 گفت: ی!فوردمیخند

 ؟یکتابمو پس آورد-

 تکان دادم: سر

 ...دیبهش عالقه دار یلیخ نکهی...مثل افمهیآره،تو ک-

 :دیخند

 ...ارمیسر در نم نایاز شعر و ا ه؟منیبرو بابا...عالقه چ-

 وا تکان داد:را در ه دستش

 

 ...ین میحال ناینچ...من سوت و قطار و ا"چدیپیم یکه در خواب پل ستیسوت قطار یزندگ"-
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 !دهیحال م یاز پشت سرش تو کالسه...ا تیهمکالس یمو یگود یب دنیپشت اتوبوس و کش دنیدوئ یزندگ

 :دیبه اطراف کش یکه زده بود گوش دادم...سرک یتند تند یگرد شده به حرف ها یچشمها با

 ؟یهواخور میبر یساعت سه ربع مین هیکارتو انجام بده  تونهینم یکک مک یدیل نیا-

 مانده بود... میساعت از وقت کار میبه ساعت انداختم...کم تر از ن ینگاه

دو نفره شام!چند کلمه پر از  زیم کیبه  شدیمحدود م دارمانیکه فقط د ی...آنقدرگشتیبه خانه بر م ریروزها د نیهم ا کاوه

 !نیاز طرف کاوه و...هم یخستگ

 تکان دادم: سر

 !شهیتموم م گهید قهیچند دق هیقدم بزنم...کارمم  یکم هیکه  ادیطول نکشه بدم نم ادیاگه ز-

 داد... هیتک شیقبل یهم به جا شخوان،اویتکان داد و با برگشتن من پشت پ سر

که  ییبا موها یکالباس یکت بهاره  کیو  یآب نیشلوار ج کیلباس...با  ضید از تعوساعت بعد که کارم تمام شد بع مین

 سرم سر و سامان داده بود از فروشگاه خارج شدم... یکش مو باال کیاش را  یشانیپر

 نبود... یهم خبر یاز شال مصلحت یحت گرید

 شده ام! یبرزخ راض نیخودت خداوند...من به هم یو دوزخت ارزان بهشت

 ...ستین یکه نه...کاف بیس کیوسوسه  یبرا گرید

 باشم! بیاز س یباغ خواهمیم

 نتردام؟ یسای...کلتهیس میبر-

 ...شیموها یبه سمتش برگرداندم...نگاهم نشست رو یرا به تند سرم

 کنم! رید دی...نباکشهیم ته؟طولیدو ال س-

 زد: یچشمک

 ...گردونمیزود برت م یندارم ول نیدرسته من ماش-

 گفتم: دادمیرا تاب م فمیک کهیو در حال دمیکش یقیعم نفس

 !دمیدوره!نتردامم قبال د تهیخوب باشه...س تونهیم ییهرجا یهم صحبت ینه...برا-

 کنار سن گذاشت... ینرده ها یتکان داد و دستش را رو سر

 ...زدیآشنا م شی...تار به تار موهاشیزود اعتماد کردم...حالت موها چقدر

 !س؟یپار یشد که اومد یچ-

 کرد،کردم: یکه در امتداد رودخانه حرکت م یکوچک یحیتفر قیدادم و نگاه به قا هیاز او به نرده ها تک دیتقل به

 فعال موندگار شدم! یبه خاطر درمان مشکل پام اومده بودم...ول شتری...بهیقصه اش طوالن-

 :دیخند

 !کنهیشهر عروسک آدمو بد مدله موندگار م نیالمصب ا-

 کرد گفـت: ینگاه م مرخمیبه ن کهیکرد و در حال یمکث

 کارست؟یشوهرت چ-

 هم... ی...مادامرفتیم ادمی یمادموزل یکردم...شوهرم...گاه دایپ یخوردم...حس خوب یآرام تکان

 انتقام هم! هی...فقط شبهیحس شب آن

 زدم: لبخند

 کنه! یم یزندگ نجایو چند ساله که ا ستی...بلهیوک-

 زد و گفت: یسوت

 !خوش به حالش!ستی!مثل من مهمان نهیپس شهروند فرانسو-

 :دمیخند

 ؟یگیچه با حسرت م-
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 به صورتم انداخت و باز نگاهش را به رو به رو دوخت... ینگاه مین

 ما...؟ یتماس ها نیآقاتون مشکل نداره با ا نمی...ببالیخی...بگهید میمحروم ییزایچ هیخب ما از -

 کج کرد: ینگاهش کردم...سرش را با حالت بامزه ا متعجب

 رو خانوماشون دارن... یادیز تیکه حساس دونمیام...م یرانیا هیبابا...من خودم  هیچ-

 با تو هم صحبت شوم! خواهدیبله...مشکل دارد...اصال چون مشکل دارد دلم م میانداختم...خواستم بگو نییرا پا سرم

 باال انداخت: شانه

 روشن فکر به تمام معناست! هیکرده احتماال االن  یزندگ سیکه تو پار یمدت نهمهیالبته شوهر شما با ا-

 !کردمیاحساس خطا م ییجورا کیبدهم... یتوانستم جواب یبود که نم ادیز یام آنقدر یذهن یریکردم...درگ سکوت

 دردناک از مادموزل بودن... یادآوری کیگرفتم...الک قرمز...مثل  یرا به باز انگشتانم

 ؟یچطور یبستن هیبا -

 صورتم پخش شده بود را کنار زدم: یکه از وزش باد تو ییتار مو چند

 ...رمیممنون...س-

 دستش را در هوا تکان داد: رفتیکه به سمت خالفم م همانطور

 !رمیس رمیبرو بابا س-

 شد... دیاز کافه ها ناپد یکی یتو و دیرا دو ابانیخ یمانده تا کافه آن سو یچند گام باق بعد

 غروب کند... رفتیکه م یرا به سمت رودخانه برگرداندم و آفتاب نگاهم

 بود... فلیبرد ا دنشیکه کاوه مرا به د ییجا نی...اولشدیم دهیاز دورتر ها د فلیا ریتصو

که  یکه هنوز پدرم بود...زمان ی..زماناز کاوه بود. یخندان ریرا در آوردم و به عکس صفحه اولش نگاه کردم که تصو همراهم

 سرش انگشت شمار بودند... دیسپ یموها

 امروز... میمرا ...که چه تنها دیفکر کن و

 پدرته؟-

 جا خوردم...برگشتم و نگاهش کردم... دیکه پرس یسوال از

را از دستش گرفتم  یگرفته بود...بستن یرا به باز شیو باد با تمام قوا موها زدیبه سمتم گرفته بود و لبخند م یکاپ بستن کی

 و تشکر کردم:

 اتن؟یح دیدر ق-

 عرق کرده ام را آرام کند: یدستها شیتا خنکا دمیرا به بدنه ظرف کش دستم

 ؟یک-

 به دهانش گذاشت: یبستن یقاشق

 ؟یپدرت...همون عکس تو گوش-

 :دمیام را گز ییباال لب

 شوهرمه! مهیاول گوشکه صفحه  یعکس نیا ی...نه ...فوت شده ولپدرم

 ظرف رها کردو گفت: یرا با تعجب تو قاشق

 !ی!...عجب مرد جا افتاده ا؟خوبهیجد-

 زد... پوزخند

 باش... راحت

 !یدوست داشتن ریموجود پ بگو

 با خالل پسته فراوان! یزعفران یشدم...بستن رهیدرون ظرف خ اتیکردم و به محتو سکوت

 نشست... میلبها یرو یلبخند
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تونه غربتو  یسرخ زعفرون نم یهل و رگه ها یبا بو یرانیا یزعفرون یکاسه بستن هیجز  زیچ چیوقتا ه یغربت...بعض یتو-

 خفه کنه!

 به دهان گذاشتم: یلذت قاشق با

 کامال حق با شماست...-

 در سکوت گذشت: یمدت

 م؟یمر ییاصالتا اهل کجا-

 .و شما؟تهران بزرگ شدم.. یسالگ 0ام اما از  یالنیاصالتا گ-

 زد و گفت: یچشمک

 !ی...پدرم ترکه و مادرم گرگانزمیترک تبر-

 :دیخند

 جنسم بازار مشترکه! یبه عبارت-

 شد: ی...جددمیخند شیهمپا

 بود! یکه مادرمو از دست دادم!زن فوق العاده ا شهیم یسال 0-

 کنم! یابراز ناراحت یبودم که بخواهم از نبود مادر کس دهید یریاز پدر و مادر چه خ گفتم؟منیم دیبا دادم؟چهیم یدلدار دیبا

 به دهان گذاشتم: یبستن یقاشق الیخ یب

 روحشون شاد...من نه مادردارم و نه پدر!-

 سرفه افتاد...متاسف گفت: به

 !یا عهیضا نیمتاسفم بابت همچ-

 مهم نبود!و اکبر نه... یتکان دادم...از دست دادن پدر و مادر مهم بود اما نداشتن پر سر

 چند سالتونه؟ نینگفت-

 را باال انداخت: شیابرو یتا کی... دیخند

 د؟یآقا سنشو سوال کن هیاز  دینبا دیدون ینم-

 زدم...چقدر شاداب بود: لبخند

و من  رانیشده و برگشته ا لی...اما اون چند ماهه که فارغ التحصکردمیم یزندگ ونیسالمه...قبال با دوستم تو پانس 00من -

 !کنمیم یتنها زندگ

 دادم: سرتکان

 که اونروزم همراهت بود؟ یاوهوم...و البد همون-

 داشت و برگشت! یادار یکارا یسر هیآره...اومده بود -

 به خوردن نداشتم...با چشم به ظرفم اشاره کرد: یلیته ظرفش را خورد...م یدقت بستن با

 ش؟یخور ینم-

 گذاشتمش گفتم: ینرده م یرو کهیحال در

 بود! ینه...ممنون کاف-

درشت شده نگاهش  یآنکه قاشقش را عوض کند،شروع به خوردن کرد...با چشمها یزد و ظرفم را بر داشت و ب یچشمک

 گفت: گذاشتیبه دهانش م یکردم...همانطور که قاشق

 ؟یکنینگام م ینطوریا ه؟چرایچ-

 منو... یدهن یبستن-

 :دیحرفم پر انیم

 مهمه! یلیخ نی...ای...آهان ...کچلیدزی...ایتی؟هپاتیپرض که ندار ؟مرضهیمگه چ خب

 :دمیخند
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 ...یهست ینه...ندارم...آدم جالب-

 اش را از نرده ها برداشت: هیتک

 !ینیبب شویحاال مونده تا جالب-

 ام انداختم: یبه ساعت مچ ینگاه

 برگردم! دیمن با-

 تکان داد: سر

 !یممنون که بهم اعتماد کرد-

 زدم و تشکر کردم...با دست به دورتر ها اشاره کرد: لبخند

 حومه! برتتیم میمستق یاز اونجا قطار شهر-

 شانه جابه جا کردم: یرا رو فمیک

 ن؟یایشما نم-

 زل زدم... شیقرار به دستها ی...بدیکش شیموها انیم یدست

 خواهم زودتر به خانه برگردم کاوه... یم

 قرارم... یب نگونهیا یمانم وقت یتو نم یمنتظر سرد امشب

 ...خواندیآواز م یریجفت گ یبه هوا یمن زن در

 سر بزنم! یکس هیبه  دی...تا شب نشده باتهیبرم س دیمن با-

 :دیخند انهیموز بعد

 !گهید تهیس میبر گفتمیم نیبرا هم-

دستم را  ادینه...باالخره بعد از کشمکش ز ایخنده سر تکان دادم...دستش را به سمتم دراز کرد...دو دل بودم که دست بدهم  با

 ...دیدست کش شیجلو بردم...اما به محض جلو بردن،دستش را پشت سرش برد و به موها

 !زدیو سوت م دیدزد ینگاهش را م یو با حالت بانمک انهیخنده نگاهش کردم که ناش با

قطار آرام  یصندل یرو یراه افتادم و وقت ستگاهیکردم و به سمت ا یکتم فرو کردم و با لبخند خداحافظ بیج یرا تو دستم

باز هم  خواهدیشده...و فکر کردم که چقدر دلم م یو کاوه خال یاز فکر عل یطوالن یساعات یگرفتم احساس کردم ذهنم برا

 !نمشیاوستا را بب

 ...دهیاز من به خانه رس توانستم بفهمم که زودتر یرنگ کاوه م یشده بود و از پژو آب یآسمان الجورد دمیخانه که رس به

 ...دمیبه داخل کش یدر را باز کردم...سرک دیکل با

 آمد... یقهوه م یبو

 شناور... یبیغر یکیروشن بود و خانه در تار وارکوبید چند

 را در آوردم و بلند سالم کردم... میها کفش

را  ینازک یداده بود...پتو هیتک یگاه صندل هینشسته بود و سرش را به تک یگهواره ا یصندل ینگاه دنبال کاوه گشتم...رو با

 انداز بود: نیطن یآرام یقیموس یانداخته بود و صدا شیپاها یرو

 

 روشنه....از ترس تنها بودنه یهرجا چراغ"

  "روشنه یچراغ نجایمن....ا یترس تنها یا

 

 ...گاریو ده ها ته س گاری...جعبه سیگاریس ریز کی،  شیاز شطرنج رو یبا طرح یچوب یمربع زیم یرو

رها کردم و به  نیزم یرا رو فمی...کدمیرا فرو خوردم...چشمان تار شده از اشکم را دور تا دور خانه چرخاندم و لبم را گز بغضم

 طرفش رفتم...

 ...دندیلرزیم یبه آرام شیصورتش افتاده بودند...پلک ها یرو یبیعج یها هیبود سا خواب
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 گذاشتم ... زیم یو رو دمیکش رونیانگشتانش ب یو دخترش را از ال لوفریکوچک عکس ن کاغذ

 کردم: شیصدا ینشستم و به آرام شیجلو دیسف یرا در آوردم و با تاپ کتم

 زم؟یکاوه جان؟عز-

 صورتم... یجا به جا شد و بعد نگاهش را سر داد رو یرا باز کرد و به سقف دوخت...کم چشمانش

 کرد...نزد...خشک و سرد سالم  لبخند

 برداشت و گوشه لب گذاشت و فندک زد... یگاریزسیم یشد و از رو خم

 تق... تق

 نگرفت! آتش

 جا برخاستم... از

 تق... تق

 م؟یمر-

 ...تق تق...تند تند...ستادمینا

 م؟یمر-

 ...گاریپشت س گاریس

 موقع... یکالم ب کیت کی مثل

 یفندک نقره ا یهمزمان...تق تق...صدا کندیکه م میصدا

 سمتش... برگشتم

 ...گاریپک محکم س و

 "میمر"کند میکه صدا کند،منتظرمی...فندک که تق تق مگذاردی...گوشه لب که مداردیکه بر م گاریروزها...س نیشده ام ا یشرط

 سوخت...دودش را رو به باال فرستاد... گاریزد...نصف س گاریبه س یمحکم پک

 فه ها را گرفته بود خانه!کا یحال و هوا گاریو س یقیقهوه وموس یبو با

 دختر؟ یکجا بود-

 را به تکان انداخت... ینشستم...صندل شیپا یزدم و دوباره جلو یتصنع یلبخند

 باشم؟سر کار... دیکجا با-

 بود... ختهیکه خودش به گردنم آو یریرا...بعد زنج می...بعد شانه هادیبازش صورتم را کاو مهیچشمان ن با

 را جلو آورد... گرشیدست د کردیانگشتان دست چپش دود م یال گارشیکه س همانطور

شانه ام گذاشت و چند بار دستش را در امتداد بند به حرکت در آورد و باز  یبازو افتاده بود، رو یبند لباسم را که رو یآرام به

 داد... هیتک یبه صندل

 ردم:اشاره ک زیم یرو یگارهای...به ته سکردینگاهم م گاریس ظیپشت مه غل از

 خبره؟ ؟چهیدیخودتو به کشتن م یدار-

 گفت: یدورگه و بم یزد و با صدا گاریبه س یپک محکم باز

 ...یسیپار یهرزه ها شنیم گارایس ستیکه باشه...زنم که ن دیکام گرفتن با یبرا یکیمرد  هی یبرا-

 زد: گاریبه س یپر لذت پک

 ...شباهتش با من تو سوختنمونه...همخوابه هم درد منه!رمیگیکام م گاریاز س-

 معترض گرفتم: یدم،ژستیبلع یشد...آب دهانم را به سخت خیپوست تنم س یکردم...مو رو خی

 ات داغون شد... هیکاوه...بس کن...ر-

 اش را شانه کرد... ختهیبرهم ر یدست موها با

 ...تیمن گره خورده ام به اضطراب موها و

 ...گوشیباز یرشته ها نیتار به تار ا جانیه به
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 داشت... ی...دستش هم لرزش نامحسوسدیلرزیپلکش م پشت

 نشستم... شیزانو یرو یشدم و به آرام بلند

 داد... رونیب یگریبه لب برد و دود را به طرف د گاریباز س گرشیدست نگهم داشت و با دست د کی با

 خاموش کردم... یگاریرسیز یدستش گرفتم و تو از

 زد: پوزخند

 گار؟یبا س میبه خانوم باز یکنیم یه؟حسودیچ-

 !کردمیدستان تو بود حسادت م یکه ال یگاریبه س شهی...من همکردمیاول هم حسادت م یروزها حسادت؟از

 بود... زیم یو دخترش رو لوفریشانه اش گذاشتم...نگاهم به عکس ن یرا رو سرم

 از ادکلن مخصوص خودش... یبا مخلوط دادیم گاریس ی.بوصورتم گرفتم.. یرا جلو دستش

 ...دمینوک انگشتش را بوس یآرام به

 ؟ی...پس چکنمیم یبعله که حسود-

 تکان داد... یجابه جا شد و مرا همراه خودش به آرام یزد و با هر دو دست کمرم را گرفت...کم یکم جان لبخند

 ...خواندیآواز م یمن زن در

 شاعر شده... یریجفت گ یبه هوا یمن زن در

 رابطه به سرش زده... یهوا یمن مادموزل در

 ...ستادیاز تکان ا یرا به صورتش چسباندم...صندل میلبها یآرام به

 تاب نبود...آرام آرام بود! یب شهیهم برعکس

 ...کندیجدا م را زیجسم چسبنده نفرت انگ هیکرد...انگار که  شانیکرد و جدا لیمن و صورتش حا یلبها انیرا م دستش

 ...دمینگاهش کردم و صورتم را عقب کش ناباورانه

 ...دیرا دزد نگاهش

 و گرم یمیو صم یبودم.........خاک رهیمن همون جز"

 "بستر نرم هیموجا......قامتم  یعشق باز واسه

 نگاهم کرد... یو با لبخند تلخ دیرا گز لبش

 یقلبم پا گذاشت ی...تو یدیروز تو رس کیتا که "

 یرو .......تو وجودم جا گذاشت یعاشق یها غصه

 و رو شد ریرگبار نگاهت.......دلم انگار ز ریز

 داشتن عشقت..........همه جونم آرزو شد یبرا

 نهیتو س دیانگار.......نفسم بر یدینفس کش تو

 "نهیهم یگفتن.......حس عاشق ایو باد و در ابر

 گفت: یآرام یو با صدا دیرا به گوشواره ام کش دستش

که به شدت  یرابطه ا یمحدود کنه...حت یریبگ مونیکه قراره درمورد زندگ یمیتصم یتو رو برا یزیچ چیخوام ه ینم-

 خواهانشم!

 ...دیچرخ یباز بود و زبانم خشک...نم دهانم

 کم کم تار شد...محو شد... کاوه

 ...یکه زدم اشکم جار پلک

 "یدیروز تو رس کیتا که "

 ام کاوه... رهیهمان جز من

 ...دیترم کش یبه گونه ها یرا با نوک انگشت گرفت...دست اشکم

 "...یهست نه درخت یرو خاک وجودم...نه گل گهید"
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 خورد که بلند شود... یتکان

 ؟یفنجون قهوه فرانسه چطور هیبا -

 انداخت... میزانوها یگرمش را رو ینشاند و پتو یصندل یخودش رو یشد و مرا جا بلند

 "رهیمیگوشه م نیداره ا بمیا و غردل تنه"

 از نو آغاز شد... یآورد و حرکت گهواره ا یفشار یصندل هیبه پا شیزد و با نوک پا لبخند

 اشک... یتند قهوه و شور یدور و برم...بو یایاش ییبه جا جا

 ...ایخدا

 که چه؟ یکنیو از عرش به فرش نگاه م یا نشسته

 و قهوه بنوش... نیبنش یصندل نیا یو کنار من رو ایب ییخدا اگر

 گونه ام بکش... یبزرگت را رو یو دستها ایام گرفته...ب هیگر

 ...؟بخندیخندیم تیو به آدمک ها ی...آن باال نشسته اای...کوتاه بایخدا

 حال خنده هم دارد خداوند... نیا

 گرفتم... شیرا برداشتم و لنگ لنگان راه طبقه باال در پ فمی...کدمیجا پر از

 ...خوردیکمرم سر م رهیعرق از ت یها انهد

 کرده... رانشیتنه با چند مشت و لگد و کی یداشتم که مرد میعظ یبنا کی حال

 شده بودم...با چند کلمه... رانیو

 کبود... میبسته بودند...ناخن ها خی میدستها

 ...قهوت...زمیعز م؟کجایمر-

 کردم... زمزمه

 ...دمی...تلخش را هم نوشدمینوش

 باشد... دهیچک شیمشروب...با چند جرعه هالهل که تو کیپ کیپشت بندش  و

 دستم فشردم: یرا تو فمی...بند کدمیدندان پوست لبم را جو با

 خورم...صدام نکن...خسته ام! ینم-

 م؟یمر-

 :دمیکش غیج

 !ادیصدام نکن...ازت بدم م-

 کرد...با چند گام بلند خودش را رساند... یچپم سر شده بود و حرکت نم ی...پادمیشن یرا پشت سرم م دنشیدو یصدا

 را محکم گرفت و برم گرداند... میبازو

 ...دمیاش کوب نهیمشت به س با

 چته؟ولم کن!-

 اد؟یم اد؟آره؟بدتیاز من بدت م-

 ...دندیلرزیبه شدت م شی...از خشم کبود شده بود و لبهادیکوب واریتکانم داد و شانه ام را به د محکم

از عواقب کاره  نای؟ایشیهار م گمیکه اسمتو اشتباه م یو ملنگ یمست یتو ی...ولیخوایج... ن... د... ه ها همه اش رابطه م نیع-

 خانوم...

 گونه ام سر خوردند... یتند تند رو میها اشک

 زد: ادیکنج لبش نشست...باز فر یکج لبخند

 یبابت عشق ی...وادارم کردستمیمثل پدرت ن یگفت یمنه؟بت گفتم مثل دخترم مگه اون لحظه دست منه؟...هان...مگه دست-

 بدم... زایچ یلیکه بهت دارم تن به خ

 به عقب هولش دادم... هیگر با
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 ولم کن آشغال...-

 مشت کرد: نهیس ینکرد...تاپ نازکم را رو میرها یتر شد ول آرام

 ...ه؟یادا اطوارات برا چ نی...ااتیبه زنانگ یحاال که عادتم داد-

دست و  یبرگشته رو کنندیها قل قل م ئتیه یکه تو ییبزرگ...از همانها یچا یقور هی کردمیبند آمده بود...حس م نفسم

 دلم...

 ...خوردیبهم م یکردم حالم از هر چه چا حس

 بود... قیعم یسوختگ

 طور؟...حاال چیداشت یداروخانه ات پماد سوختگ یتو ییوقتها کی...یعل

 سوخته ام... بد

 بود...از هوس بود... یرابطه ات از عشق نبود...از کنجکاو-

 ...دمیگوشش کوب ری...دستش که شل شد هلش دادم...با تمام توانم زدمیفهم یکه نم یبیعج یزهای...چکردیم زمزمه

 به شانه چپ برگشت... صورتش

 مزاج پوست دستم...دستم را به صورتم گرفتم... یفرو رفته تو ششی...طعم ته رکردی...زدم...دستم ذق ذق مزدم

 مطلق... سکوت

 خوشبو بود... زدیکه به صورت م یکرم یهنوز از بو دستم

 انکه سرش را برگرداند نگاهم کرد... ی...بدیاش به نگاهم چسب دهیرنج چشمان

 زدم: ادیفر

 یمردک...از تو نخوام از ک یسرت تو شوهرم ریه...خ...آریگیج... ن... د... ه ام؟راس م خوام؟منی...من رابطه مییاشغال تو-

 بخوام...؟

 بود... سی...تمام صورتم از اشک و عرق خدیپر رنگش

 ...ادی...تو هم نخواه...ازت بدم میچیخوام...ه ینم گهیاشتباه بود...د دنمی...کنارتو خوابلیوک یمن اشتباه کردم آقا-

 رفت را به زحمت قورت دادم: ینم نییگلو پا یدهانم که سنگ شده بود و از تنگنا آب

 و ما رو به سالمت... ریتورو به خ-

 ...بکوب... بکوب

 ...!یکوبیرا در هاون م میاستخوان ها ایخدا

 بلند شده... زمیلیو و زیلیج ی...تنم بد سوخته...صدایباش آشپز

 جهنمت را خاموش کن خدا... نیا ریز

 تخت پرتاب کردم... یرا رو فمیاتاق انداختم...ک یکردم و خودم را تو یانده را طم یچند پله باق دیایدنبالم ب نکهیاز ا قبل

 ...شدیم نییام با شدت باال و پا نهیس قفسه

 که از سر خوردن باال رفت...پوست تنم با در سرد اتاق مماس شد و لرز کردم... راهنمیخوردم...پ زیپشت در ل از

 ...دمیاتاق دراز کش کف

 ...کندیم هیگر میمرگ مر یکه احساس کردم او هم برا یکاوه بلند بود...انقدر هیگر یصدا

 ...دمیپارکت دراز کش یشکم رو به

 عرق بود! سیخ جانی...اما تنم از شدت هدمیلرزیم نیلزج زم یسرما از

 ...دیچیم پشامه ا یاش تو یشگیهم یشامپو یبالشت فرو رفت بو یکشان خودم را به تخت رساندم...سرم که تو کشان

 مرد... یتو ا یبو

 بستر سرد... نیا در

 ...کندیم دیام را تصع یزنانگ تمام
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 یاشک آلودم را به سقف دوخته بودم تو یبلند شد...با حال نزارم دست دراز کردم و همانطور که چشم ها یگوش برهیو یصدا

 خورد بغضم را فرو خوردم و جواب دادم... یبه جست و جو پرداختم...دستم که به گوش فیک

 سالم گفت: یبه جا ی...مثل کاله قرمزدیچیشاد اوستا پ یکه انتظار داشتم صدا همانطور

 ؟ی...خوفیسل-

 ساکت شد... نمیف نیف یصدا دنی...با شندمیخند هیگر انیم در

 گفت: دیترد با

 ؟یکنیم هیم؟گریمر-

 کوشم تکرار شد...آخ یتوکاوه  یام شدت گرفت...تمام حرف ها هیگر

 شد؟ ؟دعواتونیکرد ریشده دختر؟شوهرت ناراحت شد د یجان؟چ میمر-

 ...دمیام کش ینیب یرو یدقت یدهانم را قورت دادم و با پشت دست با ب آب

 کردن... ریدعوامون شد اما نه از د-

 کتکت که نزد هان؟-

 که به صورتش زده بودم زمزمه کردم: یا یلیس یاداوری با

 گوشش! ریمن زدم ز-

 بود... ی...مرهم خوبدمیخند شیبایخنده...از خنده ز ریکرد و زد ز یکوتاه مکث

 ؟یخندیم یبه چ-

 ...ی...دمت گرم...دست بزنم که دارولیبابا ا-

 ...سرد گفتم:کردیبه کف دستم انداختم...از شدت ضربه ذق ذق م ینگاه

 ؟یزنگ زد یداشت یکار-

 :دیکش ییر سر و صدااش متوقف شد...نفس پ خنده

 اد؟یاز دست من برم یکار نمیدلم گرفته بود...گفتم بهت زنگ بزنم!بدتر شدم...بب-

 چشمم فشردم و گفتم: یدستم را رو مچ

 !ادیبرنم یکار گهینه...ممنون!از دست خودمم د-

 م؟یراجبش حرف بزن یدوست دار-

 داشتم! ازیکردن ن هیگر یبرا یاز حرف زدن به شانه ا شتریداشتم حرف بزنم؟نه...ب دوست

 تو رو دوست نداشت؟ببخشش! شهی...مگه مدونمی!دوستت داره...من مشهیهمه دعوا م نی...بستین یزی!چ؟یدلت گرفته خانوم-

 یزدم و خودم را رو یپرت کردم...غلت یرا قطع کردم و به کنار یگوش هیدستم مانده بود...با گر یفشار انگشتانش رو رد

 بالشتش انداختم...

 کاوه... یراست گفت تو

 از جنس زنان خرابم... من

 ...شومیمست مست م تیبو اقی...به اشتیکنیلرزند...از کنارم که عبور م یبوسه م یبه هوا میکنم لبها یکه م نگاهت

 اتصال مرموز... کی...خواهدیدلم رابطه م من

 مرد... یدیسرم کوب یرا تو میها خواستن

 ...دیباریرخوت برخواستم...پشت پنجره باران م با

 را روشن کرده بود... ابانیچراغ برق کف خ یها ریبود و نور منظم ت کیام را به پنجره چسباندم...همه جا تار یشانیپ

 ...کندیم سیباران از پشت پنجره هم مرا خ نیا

 ام...بد باخته ام... باخته

 کنم...! نتینفر خواهدیدلم م ایخدا

 کاوه که الو گفت... یعصب ی...چند زنگ و بعد صدادیچیزنگ تلفن پ یصدا
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 ...دمیکش شهیش یپنجره نشستم و دستم را رو کار

 !یشکستن یزیو بعد شکستن چ دیچیگفتن کاوه پ"زهرا ای" یصدا

 ...ستادمیقوس پله ا یو رو دمیدو رونیب

که به  یتلفن یبود و گوش ستادهی....کاوه که درست وسط شکسته ها امنیپخش شده کف نش ینیافتاد به گلدان چ چشمم

 ...خوردیم چیها پ کیسرام یپشت رو

 ...کردینگاهم م ناباور

 ...دیلرزیچپ من که م ی...مثل پادیپریشد...پلک چپش م یخارج نم یخوردند و حرف یتکان م شیلبها

 جلو گذاشت... یقدم

 با...بابا...م...مر...مرد!-

و  نشستیم نیزم یبر دوش رو ییکه با عبا ی...همانیشمیابر دیسف یها شیقاجون...با رHکاوه... یازش کرد...باباپرد ذهنم

 کرد؟یم یو خطاط گذاشتیم شیجلو یکوچک زیم

 دهانم چفت شد... ی...دستم رودمیکش یخفه ا غیج

 ها... ینیخرده چ یگذاشت...درست رفت رو نیزم یرو یگرید قدم

 درشت شده بودند...انگار مسخ شده بود... شیچشمها

 لکنت گفت: با

 !میبابا...بابام...مرد مر-

 گرفت! دنیدو دیسف یها کیسرام یرو یکه خون قرمز تند دینکش هیثان به

 اند! دهیرا در تیپا یها مرد شدند...باکرگ ینیچ

 ...دمیدو جلو

 !ایکاوه...پات...جلو ن-

آن پرت کرد...تلفن زنگ  یکرد.دست به دسته کاناپه گرفت و خودش را رو شیپا ریبه ز یعرق کرده نگاه یشانی...با پستادیا

 زد،برداشتمش...

 الو کاوه؟-

 بود. انیک هیگر یصدا

 به سرمون شده! یچه خاک مینیاستانبول و بعدش تهران...بب میریکاوه اماده باش...من و تو و سودابه م-

 ممتد بوق اشغال! یمردانه و صدا یباز هق هق ها و

 دندیلرز یرنگ شده اش م یب یفشردند...لبها یبه دستان لرزانش افتاد که سفت و سخت دسته مبل را گرفته بودند و م نگاهم

 ...شدیخارج م یو اصوات نامفهوم

 "یخوایفقط رابطه م شهیج/ن/د/ها هم نیع"

 لمس کردنش جلو رفته بود در راه معطل ماند! یکه برا دستم

 گرفتند... یشیپ اهیاز س دیسف یزانم را به صورتش دوختم...تارهالر نگاه

 هم زمستان شد؟ باز

 دارد ظاهرت؟ هیژانو یباز حال و هوا چرا

 ؟یکنمت آب شو "ها"بسته... لیقند صورتت

 خوردند: شتکانیو لبها دی...چانه اش لرزدیکردم و چانه ام لرز بغض

 به ساعت بکشه؟ ینذاشت یمنو؟لعنت یکرد نینفر-

 و هر دو دستش را گرفتم! دمی...از جا پردیدو دست به سرش کوب با

 مرگ من نکن کاوه...صبور باش!-

 بودم... دهیتاب ند یرا آنطور ب یمرد چیوقت ه چیو زار زد...ه دیهم به سرش کوب باز
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 چسباندم! نهیرا به س سرش

 کاوه تورو قران نکن!-

 گفت: شدیم دهیکه به زحمت فهم ییارا به شکمم فشرد و با صد دهانش

 !یکرد نینه؟نفر میکرد نینفر-

 مردانه! ی...مشامم پر شد از عطر شامپودمیرا بوس سرش

 !یزمیکنم...اونم تو که عز نیباشم که نفر یک ه؟منیچ نینه به قرآن...نفر-

 شد...زمزمه کردم: ساکت

 فقط دلم شکست...اونم فدات!-

 بشکست اگر دل من"

 چشم مستت یفدا به

 سالمت یخم م سر

 "ییاگـــــر سبو شکند

 انگشترش را لمس کردم...سرش را باال گرفت قیرا از شکمم جدا کردم...دستش دور کمرم حلقه بود...با انگشت عق سرش

 باران مانده بود... ریز گاریپاکت س کی هی...شبهیشب

 کام گرفت...نه دود داشت و نه آرامش.. شدیداد و نه م یکام م نه

 !دادیتوتون م یشد..فقط بو یروشن هم نم یحت

!دستش را از دور کمرم باز کردیم بیو نگاهم را تعق دمیدزد یاش را صاف کردم...نگاهم را م ختهیبرهم ر یانگشت ابروها با

 !ختیریو فرو م شدیم دیفلز زنگار گرفته خورده شده بود و تکه به تکه اکس کیکردم...رنجور بودم...دلم مثل 

 زانو گذاشتم! یاش در آوردم و رو یانگشت ییدمپا یاز ال یحلقه کردم و به آرام شینشستم...دستم را دور مچ پا شیپا یجلو

 ختیریشلوارم م یو رو خوردیسرخش چکه چکه از پاشنه سر م خون

 حاج بابا مرد؟ ینی...بابا مرد؟میمر-

 و با پشت دست اشکم را پاک کردم: دمیکش رونیب یچند برگه دستمال کاغذ زیم یرا دراز کردم و از رو دستم

 راجعون... هیانا هلل و انا ال-

 اش افتاد... نهیس یاهلل رو زی...به گردن اوچشمم

 شده...! نیات سنگ هیمعرفت!سا یاهلل ب سالم

 ؟یخوش یکنیما بد م با

 دستمال خون اطراف زخمش را پاک کردم! با

 م؟یمر-

 یچانه ام لغزاند...انگشتش را رو ری...طرز صدا کردنش فرق کرده بود،سرم را بلند نکردم...دستش را زستادیاز حرکت ا دستم

 ...دیکش میها هیبخ

 دوختم! میپا ریز یزیکوچک تبر چهیرا به قال نگاهم

 !رهیگیغلط کردم...آه نکش آهت دامنمو م میمر-

 ام! دهیرا کش ایدن یدر بساط ندارم کاوه!تمام آه ها آه

 و من آه! یدود کرد گاریس تو

 و من خود خاکستر شدم! یختیر یدست شیپ یخاکستر تو تو

زبانم رفت!از جا بلند شدم.به سمت آشپزخانه رفتم و سراغ جعبه  یاش رو یلبم و شور یسرخورد رو ینیکنار ب اریاز ش اشکم

 .هیاول یکمک ها

 بود! دهیمرگ غرور من بر مرگ حاج بابا چرب انگار

 !کردیمن دنبال م یرا رو نشیشیبرگشتم و او هم هنوز نگاه پ یقبل یبه جا دوباره
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 زخم گذاشتم و بانداژ کردم! یتکان نخورد!چند تکه گاز رو چی...هختمیر نیگاز گذاشتم و بتاد یتکه ا یرا رو شیپا پاشنه

 د.بو دهیچیپ یبد سکوت

بدخواب شده و در  یفنپرس ی...توله سگ آقاباردی...پشت پنجره باران مکندیآب آشپزخانه چکه م ریش دمیکه فهم قیعم آنقدر

 .کندیزنده ماندن تقال م یعاجزانه برا یمن زن

 را فرو خوردم و زمزمه کنان گفتم: بغضم

 بگم متاسفم. تونمی!فقط مستمیدادن بلد ن یبده...دلدار میرو نداشتم که دلدار یصاحب عذا بودم و کس شهیمن هم-

 به سمت چشمانش سر دادم... یرا به آرام نگاهم

 اشک لب سوز تر بود...لب دوز تر شده بود!قند پهلو! با

...دست جدا...پا کردمیگرفته بود!من با بند بند وجودم هوس م دنیکنار چشمش لرز نیلمس چند چ یسبابه ام به هوا انگشت

 جدا لب جدا...!

اما  ستادمیشد.ا دهیچی...دست سردش دور مچم پکردیاندامم حرکت م یاش رو رهیرا مشت کردم و بلند شدم!نگاه خ دستم

 برنگشتم!

 گفت: یمرتعش یصدا با

 م؟یبخش یم-

 ...دمیاز بغض را بلع میدهانم فشردم و درد گلو یرا رو دستم

 !دمیاوهوم...بخش-

 !بخشمی...چه ساده مریبگ ادیخدا  یآ

 ...رمیآغوشش آرام بگ یبود که چرخ بخورم و تو یکاف یرامآ کشش

 فشرد! یاش م نهیسالمش بلند شده بود و سرم را به س یپا یرو

 ...قهوه!گاریعرق...ادکلن...س یبو

 کرد. شانترشیگذاشت و پر میموها یرا رو گرشیحلقه زد و دست د میدست دور شانه ها کی

 دارم! یاحساس بد میمر-

 بد شده کاوه! ستیمن عمر احساس

 شده...تفاله شده! بسیدرد نخور شده... به

مته به  کردمیحس م دیلرز یسرم م یسوزد!چانه اش که از بغض رو یسرم گذاشت...حس کردم کف سرم م یاش را رو چانه

 !شکافندیدست مغزم را م

 !دنشیهم نداره برا د یپرواز چی!هادهیز یلیبار فاصلمون خ نیا یو چند سال از آقاجون دور بودم ول 02 میمر-

 کردم! یکردم که جدا شوم...حالش را درک نم یحرکت

 قیاز دست داده بود...پدر از دست داده بودم!او آقاجون...من اکبر عت پدر

 تر فشارم داد و نگذاشت رها شوم... محکم

 چالند یرا مثل آب چرک از دلم م میها یآغوشش تمام دلخور یکردم دارد تو یم حس

 آغوش محتاجم. نیهست بدون بد به ا ی...هرچستیجاش هست...جاش ن-

 !دیگوشم برد و بوس ریز یرا به آرام شیلبها

 شدند یجهنم هیاز ثان یسردش در کسر یدستها

 ست... یزندان یپوست تنم زن ریز

 افتد یچشمش به چشمان تو که م که

 ...یلیجنگ تحم کیهوا و هوس  به

 کوبد یبدنم م واریمشت به در و د با

 کوبد... یام م نهیپوست س ریز یکس
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 تق... تق

 ام! یکالس اول چشمانت مردود یسال تو یو اند 02شدم...هنوز بعد  دیپاشنه پا بلند شدم...باز هم تجد یرو

 ی...فنجان لب خورده شده ادمیپلکش گذاشتم و بوس یرا رو میلبها

 پشتم از عرق لزج شد..."یخوایمثل ج/ ن/د/ ه/ ها فقط رابطه م"

 ...میمالج زندگ یتو یدیکه با چکش کوب زادیکه نامت خداست...دست مر یی...تویآ

 !یکرد خکوبمیدلم بد سست شده بود...م یبنا

 نزد یاش به عقب رانده شد...با غصه نگاهم کرد اما حرف نهیبه س یفشار محکم با

 را بهم فشردم...چند لحظه نگاهش کردم... میلبها

 کیظاهر شد و بعد چهره  دگانمید یجلو یدم صورت عل کیدانم چرا همان  ینم میشده بود و دروغ گفته ام اگر بگو ریپ

 به اسم اوستا... دیدوست جد

به اتاق  نباریکردم و ا شیرها زیم یبگذارمش رو نتیکاب یآنکه تو یبانداژ را برداشتم و به سمت اشپزخانه رفتم و ب جعبه

 همکف پناه بردم!

شدو حاال باز  یم بیآمدند غ یکه خانواده کاوه م یمدت یکه تو یافتاد...عکس لوفریرا که بستم نگاهم به قاب عکس ن در

 شده بود! شیدایپ

 شده بود. یخون دمیتاپ سف یزده بودم و جلو هیبه در تک دیو بع بیعج یزل زدم که با آرامش میبه سر تا پا یوارید نهیآ یتو

 تخت پرت کردم... یو رو حرکت درآوردمش کی با

 ...دمیام دست کش نهیکنار س هیبخ یعادت با انگشت رو طبق

 از کجا شروع شد؟ قصه

 و ماه هاست که در خوابم! دمینبودش را شن یکیبود و  یکی

 که بود من بود... یکی

 پروردگارا... یکه نبود تو بود آن

نگاهم "ییتنها"کتاب ها به جست و جو پرداختم... انیبا چشم م دنشیو در آغوش کش ییرایفرار از وسوسه برگشتن به پذ یبرا

 شد... خیم

 قصه از کجا شروع شد...غصه از کجا شروع گشت... میبگو بگذار

 انقالب.... دانیم یتو یزییاز ظهر سرد پا عدی کی از

 که از آن روز به بعد تنها ترم کرده! ییاسم منحوس به اسم تنها کیکتاب قطور و  کی

 !دمشیکش رونیکتاب ها ب انیم از

 !یمرد مو مشک یدست ها یجا

 دچار من؟ ییتنها ایدچارم  ییبه تنها من

 تخت پرت کردم... یچسباندم و از پشت خودم را رو انمیعر نهیخاک گرفته اش را به س جلد

 ...یبمان یتوانیو نه م یاش برو یپ یتوان یکه نه م شودیم ریآنقدر د یگاه

 رک؟یغ ی...من لیو رب ی...الهییرو به اسمان و بگو یریسرت را بگ دیبا فقط

 اش را به دستش دادم... یکوچک مشک یصندوق عقب جا داد من هم ساک دست یکه چمدان را تو راننده

 گرفته بود.. دنیبار یو تند زینگاهم کرد..باران ر مستاصل

 باران نشسته بود... زیت رقطرا شیابروها و مژها یشده بودند و رو رهیاش ت یطوس یباران یها سرشانه

 دوقلو ها؟ شیپ سین یبر یخوا یکه نم یمطمئن-

 نمدار و فرم را پشت گوش زدم و سر تکان دادم: یموها

 نه...برام مهمه که کارمو از دست ندم!-

 شد! دهیکش سشیخ یموها انیمشت شد...باز شد...م یبه آرام دستش
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 هر زمان از شبانه روز بهش بگو! یداشت اجیکه احت ی...هرچزنهیبهت سر م کیپاتر-

 شد... رهیخ میکه به لرزش نامنظم گوشواره ها دمیتکان دادم و د سر

 اما نه... ردیکرد و من منتظر بودم در آغوشم بگ مکث

 کند... یدق م میلبها یدارد رو فیبوسه ضع کی

 و دندانم سکته کرده اند! لب

 زدم... یکرد...لبخند تلخ یپا و آن پا م نیا

 ؟یریشده؟چرا نم یزیچ-

 و گفت: دیاش کش رهیت شیبه ته ر یدست

 ...گردمیمن زود برم-

 سخت گرفته بود یخداحافظ نیاز دلم

 "مراقب خودت باش"با گفتن عیسر یحرکت در

 که دستور حرکت داد... دمیفهم یاش را جمع و جور کرد و از لبخوان یشد...نگاهم نکرد...باران یتاکس سوار

 تو همه رفتن...از من همه ماندن...نه فرو رفتن... از

 کردم... یلرزان تر کاسه کوچک آب را پشت سرش خال یلرزان و دستان ییحرکت کرد و من پاها یتاکس

 کند... ینم نیرا تضم یسفر چیبودن ه ریبخ یکاسه آب چیه

 الزم بود...الزم بود... یدور نیا

 !یدرد نکند حاج بابا که مرد دستت

 را شکست ییرایسکوت پذ یگوش برهیبلند و یحض ورودم به خانه صدام به

 سالم!-

 اراده چشمم به قاب عکس کاوه افتاد... یب دیچیشاد اوستا که پ یصدا

 به چشمانم زل زده بود... میفشرد و مستق یرا م شیدسته ها یبینشسته بود و با قدرت عج لیاست یمبل یرو

 نگاهش سرم را برگرداندم ریسر تاث از

 م؟یالو...مر-

 ؟یسالم...خوب-

 نه؟ گهید یماهت فروشگاه یسالم به رو-

 زده بود... رونیب شینسوخته از تو گاریکه چند نخ س یگاریافتاد و پاکت س زیم یپخش شده رو یها گاریبه ته س چشمم

 نه...خونه ام...امروز آف م!-

 ؟یآف  یتموم بشه؟برا چ فتتیش یکه جنابعال میداد هیرخت جلو فروشگاه تکساعته به د هی یخودیبـــهه...پس ما ب-

 کردم: یآرام خنده

 بود... رانیشوهرم عازم ا-

 ؟یچرا تو نرفت-

 تونستم برم... یپدرش فوت کرده بود...من کار داشتم نم-

 ؟ییاالن تنها ینی-

 :دمیکش یقیعم نفس

 آره...تنهام-

 گفت: یفور

 اونجا؟ امیمن ب-

 کردم: مکث

 ؟یبرا چ-
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 را آرام کرد: شیصدا

 منم تنهام! آخه

 خورد..با حرص چشمانم را بستم نهیشوم یکردم...نگاهم به عکس خودم و خودش رو سکوت

 ؟یخانوم میمر امیب-

 لبم نشست... یرو یلحن التماس گونش لبخند کمرنگ از

 ؟یشیم یزود خودمون یلیخ یکن یو تو فکر نم-

 گفت: یلهن جد با

 !یتر یاند تو برام از هه خود بهیکه همه غر یتو شهر-

 !ایب-

 ؟یکنیدرست م یرونیا یغذا هیبرام -

 :دمیخند

 ندارم! ؟وقتیشام هم بمون یخوا ینه...مگه م-

 :دیکش اه

 باشه بابا...ادرس بده!-

 قاب عکس... یرا قطع کردم...نگاهم باز خورد تو یگوش

 !گهیدست از سرم بردار د یلعنت-

 تاقچه برگرداندم! یرفتم و با حرص قاب را رو جلو

 پلو... یلنگان به اشپزخانه رفتم...در فکر بار گذاشتن باقال لنگ

 که بود... یرود بچه که بودم...پر ینم ادمی

 ...ماندیکرد و دهانم از تعجب باز م یم شیو آرا ستادیا یم نهیجلو ا یوقت

 بود...من به اکبر رفته بودم... بایز یپر

و درد  دیکشیگرفت و باال م یرا م میو انگار که از چشمان معصومانه ام خجالت بکشد بازو شدیتند م ششیکه آرا یگاه

 "شکونمیتو اتاق من قلم پاتو م یاجازه پاتو بذار یب گهیبار د هی"کردیم یمن خال یوجدانش را رو

 نشکست... یسالگ 02تا  میقلم پا ومن

 !یرا شکست میکه قبل رفتن قلم پا رومیکج م یکه روز یدانستیتو م ایخدا اما

 !رومیلنگ با چه سرعت راه خطا م یپا نیبا هم نیبب

 چپم گرفتم و مشغول شستن برنج شدم! یاز پا نگاه

 و در را باز کردم دمیپوش میلباس ها یرو یزنگوله در که بلند شد باال پوش ساده ا یصدا

 بود ستادهیپشت در ا دیسف و یآب زیر یاز گل ها یبا دسته گل کوچک اوستا

 !ادیپلو م یباقال ی...بو یوا-

 خنده ام بلند شد... یصدا

 ؟یسالمتو خورد-

 باز وارد شد... مهین یکنارم زد و با چشمان یآنکه تعارفش کنم با دست به آرام ینکرد و ب یتوجه

 ؟یخانوم...چه کرد میاووووم...مر-

 رابستم... در

 افتاد وارید یرو یالکرس تیآ یبه تابلو نگاهم

 خدا... یآ
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 نگاهم نکن! نطوریا

 گفت... یزیچ یو به ترک دیاجاق را برداشت و با ولع بوکش یرو یبه اشپزخانه رفت...در قابلمه ها کراستی

 اپن گذاشتم و به صورت فرو رفته در بخار غذا چشم دوختم... یو گل را رو ستادمیلبخند دم در آشپزخانه ا با

 بود؟ ی؟ترکیگفت یچ-

 بشاش به سمتم برگشت: یقابلمه ها را گذاشت و با صورت در

 ؟یهم بلد یزیکوفته تبر نمی...قربون صدقه مامانم رفتم...دلم براش تنگ شده!ببیچیه-

 باال انداختم: ییابرو

 اوه...نه!-

 از آشپزخانه اشاره کردم: رونیدست به ب با

 !رونیب ییمن بفرما یخصوص میحاال از حر-

 رفت! رونیباال برد و از اتاق ب میرا به نشانه تسل دستش

 داشتم اجیها احت یسر زندگ نیها...به ا میتسل نیبه ا من

 تنگ نشده بود... شی...دلم براکاوه؟نه

 اش افتاد که کف آشپزخانه بودند... یابر یها ییبه دمپا چشمم

 کرده بود... ریگ میگلو یتو یبزرگ زیچ

 نگاه صاحبشان... ری...با همان تاثاجسام هم چشم داشتند انگار

 ...نمشیهل دادم تا نب نتیکاب ریرا به ز یینوک پا دمپا با

 ...ستمیبلد ن شنا

 در موجم اما... غرق

 ...یسردرگم نیا یتو یهوا هلم داده ا یب گوشیباز یخدا

 ...یده ی...نجات که نمستمیبلد ن شنا

 کن..! میدعا الاقل

 اپن برداشتم... یرا از رو یزنگ تلفن بلند شد...دست دراز کردم و گوش یصدا

 هلووو...-

 !سالم!م؟یمر-

 ام؟ ستهیها گر اریبس ادتیکه با  ؟همانیی...توسالم

 س...سالم!-

 بدنم صدا کرد: یهزار تو یتو نیسنگ یمثل جرس یبغض آلود عل یصدا

 !می...دفنش کردادیبه کاوه بگو ن-

 را محکم به گوشم چسباندم یگوش

 !یع...عل-

 وجودم را شکست. یها یاش تمام شکستن هیگر یشکند صدا یخانه را در هم م یکه پنجره ها یطوفان مثل

 گذاشتنش قبرستون ور دل باباش! شیساعت پ هیرو  ی؟علیکدوم عل میمر-

 اش بلند شد... هیگر یصدا

 حس... یخود نخاع گردنم ب تا

رو که دوس  ی...گفتم کسییتو لشی...بش گفتم دلدی...از خواب نداشته ام پرسدیام پرس دهیمنه...آقاجون از رنگ پر ریتقص-

 !یبشه...که بهم برگرد یبشن...که امانت دار غهی...خودم خواستم که صنشیبرادرم کرد غهیداشتمش خودتون ص

 ...دیکشیگونه ام پنجه م یاش رو یبا تمام شور اشک

 ...دادیعذا م اهیلباس س یاش بو هی...گرهیگر یصدا
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 ...بابام مرد!میمر دی...رفت بره بخوابه...تا صبح نکشنیاه...هم هیلبخند... هی-

 برداشت و خودش را به من رساند... زیمبل خ یاز رو اوستا

 ...یزی...چیی...جا ییکردن نقطه اتکا دایپ یبرا دستم

 کرد... یاجسام حرکت م یرو مدام

 اوستا که محکم انگشتانم را فشرد... ی...و عاقبت دستهانتی...کابخچالی...ییظرفشو

 کرد! دایپ خیب زی...چرا زودتر نشد که فراموش کنمت...چرا همه چمیمر هیچه زندگ نیا-

 ...دیچرخ یدور سرم م سیرفت...پار یم جیگ سرم

 ها گم کرده ام... جهیسرگ نیدوران ا یچشمانت را تو ایخدا

 کردم...چرا به ناموس برادرم... یبا زن برادرم زندگ یبا حسرت زندگ مونیو ا نید یادعا نهمهیمن چرا با ا-

 هق هق... یصدا و

 ...یشکستن یزیشکستن چ و

 بوق ممتد و... و

را گرفت و  میگذاشت.بازو نتیکاب یو رو دیکش رونیانگشتان لزج و عرق کرده ام ب انیرا از م ینگران گوش یبا چهره ا اوستا

 ...دیکشان یخشک شده ام را به سمت صندل جسم

 ؟یعل

 !کاوه

 !من

 کند. یاوار م ایرا بر سرم که نه...مرا بر سر تمام دن ایدن تیها حرف

 شده؟ یچ یم؟خانومیمر-

 شده بود! سیصورت...گلو و گردنم از اشک خ تمام

 ...خسته ام خدا!یآ

 حال خودم زار زدم... یگذاشتم و به حال ب زیم یتوجه به نگاه نگران اوستا سرم را رو یب

 مقلب القلوب...حالم دگرگون است خدا! ای

 بلند رعد و برق... یپشت پنجره افتاد و بعد صدا دیدست ها برداشتم و نگاهم به برق شد یتر که شدم سرم را از رو ارام

 "بارونو دوس دارم هنوز"

 نا مشروع منه مادموزل! نید...به جنرس یها به ناف من م یبکنم؟ته تمام بدبخت دیبا چه

 "ارهیم ادمیچون تورو "

 دستمال برداشت و به دستم داد: یمشت زیم یاز جعبه رو اوستا

 شده؟ یچ یگ یبه من نم-

 رعد و برق! یرا بستم...صدا میچشمها

 "یمن شیپ کنمیحس م"

 اند:را به سمت پنجره برگرد شیشروع شد...لرزم گرفت...اوستا هم رو یدیشد باران

 بارون گرفت!-

 زد: ینیدستم را لمس کرد...متوحش نگاهش کردم...لبخند غمگ یدست گرم"بارهیکه بارون م یوقت"

 حرف بزن...-

 ...دیچیپ شییخرما یموها یدستم نکردم...نگاهم ال دنیکش یبرا یتالش چیه

 !کاوه

 !شودیمردمکم مدام تکرار م یتو...تو ریالکن شده اند...تصو میها چشم

 !ینیریلکنت ش چه
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 جفت چشم مردانه! کی بیعج ینگران یزدم تو زل

 !یشیحرف بزن اروم م-

 ام برد... رچانهیبگذارم که دست ز زیم یگرفت...خواستم سرم را رو دنیام لرز چانه

 "دوباره پا به پام ایب"

 شدت چانه ام را فشرد: به

 داد بزن...حرف بزن!-

 "ابونیمنو خ ی...چشماسهیو خ یستیحاال تو ن"

 رفت...خواستم از آشپزخانه خارج شوم که تمام قد سد راهم شد: یم جیاز جابلند شدم...سرم گ تیعصبان با

 ...با من حرف بزن!یکنیدق م-

 هلش دادم: تیعصبان با

 !رونیاز خونه من برو ب-

 را از هم باز کرد و تمام درگاه اشپزخانه را پوشاند: شیدستها

 کن! مرونیب یتونیرم...اگه م ینم-

 :دمیکش غیمصممش نگاه کردم...ج یسر تا پا به

 که منو پس انداخت! یاز همه از پر شتری...از کاوه...از اکبر...بی...از تو...از علادی...از همه بدم مرونیگمشو برو ب-

 نبض گرفته بود... میها قهیداغ شده بود و شق میها گوش

 الحرام توست خدا... تیتر از من ب یته

 بستم گذاشتم راحت ببارند...را  چشمانم

 یمن زندگ شه،بایفبا من بلند م خوابهیاون با فکر زن سابقش با من م یآشغالم...اشغال...شوهرمو دوس دارم ول هیمن -

 ...ششیخواست...خودمو گره زدم به ر ی!اون منو نمکنهیم

 :کردیها درد م کیدر برخورد با سرام میآشپزخانه نشستم...سر زانوها کف

 برادر شوهرمه! شی...فکرم پخوامی...شوهرمو ماستیتو دن یزندگ نیمن گه تر یزندگ-

 ماده ام! وونیح نیف/آ/ح/ش/ه تر من

 ...دمیفرو بردم و به شدت کش میموها یتو دست

 ...ییخود ارضا ای یآزار خود

 درد... نیام به ا یام...راض یراض

زانو  نیزم یرو میشده...درست رو به رو یجره ام زخمکه حس کردم حن دمیکش غیسرم داغ شد و سوخت...آنقدر ج کف

 از سرم جدا کرد... اطیرا با احت میزد...دستها

 دستم را در آورد! یکنده شده تو یانگشتان مشت شده ام را باز کرد و تار موها یآرام به

 

 کنم... مانیسرد زا نیزم نی...کف هم نجایطفل عشقت را هم خوامیم

 ؟ی...هستایخدا

 ...دیگونه ام کش یرو گرشیدست دو دستم را محکم گرفت و فشرد و با پشت دست د کی با

 دهد تنم! یسنگ سار شدن م یبو

 :دمینال

 خدا خسته ام! یخسته ام اوستا...به خداوند-

 که چشمانش اشک الود شدند: دمیو د میچشم ها یزد تو زل

 ؟یراحتم کن یکش یمنو م-

 ...آغوشش گرم نبود...هوس آلود هم نبود...آرامش بخش بود!دیام را به شانه اش چسبان یشانیرا پشت سرم گذاشت و پ دستش
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 کن! فی...حرف بزن ...برام تعریفدات شم خانوم-

 نیمن و مادربزرگ...تا اخر یی...تنهایاشاره..از مرگ مادربزگ...و نه قبل تر از آن...از مردن اکبر ...ازدواج پر کیمن منتظر  و

 که با کاوه سر کرده بودم! یلحظه ا

 شانه اش ارام گرفته بود! یصبورانه گوش کرد...سرم رو ساعتها

ها و غصه  دیترد نیبود نگاه کردم.کاش ا ختهیکه کف اشپزخانه ر ییمو یفر و مشک یکه ارام گرفت مستاصل به رشته ها دلم

 رفت! یکندن چند تار مو از سرم م یها هم به سادگ

 !دمینوش یچسبانده بود...جرعه ا میکه به لبها یآب وانیخورد...نگاه مهربان اوستا و ل میبه لبها یسرد جسم

 به غما پر و بال نده! نقدرمیخودت فرصت بده!ا م؟بهیمر یریگ یسخت م زویچرا همه چ-

 زدم: پوزخند

 !گمیم یچ یکه بفهم یستیزن ن-

 زد: یتلخند

 فهمه! ینم یزن چیفهمم که ه یرو م ییزایمرد م...چ-

شده بود.دست دراز کردم و  کیمبل انداختم...خانه تار نیتر کینزد یبلند شدم.تلو تلوخوران خودم را رو واریکمک در و د با

 کنار دستم را روشن کردم دیآباژور سف

 ...یشاه مقصود حیتسب کیخورده... مهیمشروب ن وانی...چند لگاریس یها لتریف باز

 و عبادت! ی...بد مستیتضاد چه

 برخاست یصندل ریج ریج یانداختم...خودم را تکان دادم...صدا یگهواره ا یصندل یجا برخاستم...خودم را رو از

 برم! دی...من بامیمر-

 انداخت... یم میگهواره عروسک پارچه ا ادی مرا

 که نه...به شر گذشت! ریبه خ ادشی

 !دهیراهم نم ونیپانس ریبرم....مد دیمن با یخانوم میمر-

 ...زیم یرو گاریس یها لتریفشردم...چشمم به ف یصندل یمنجمد شده ام را به دسته ها یها دست

 از خجالت! کردیذوبم م نهیشوم یباال وارید یکاوه رو بی...عکس عجسوختیم یبه آرام یوارید نهیشوم شعله

 راکدش... یچشمها یزدم تو زل

 مرا با چشمان تو محشور کند مرد... خدا

 برم؟ ...منزمی...عزمیمر-

 دوختم: کردینشسته بود و نگاهم م یصندل یپاشنه پا جلو یرمقم را به قامت بلندش که رو یب نگاه

 !یکنیخودتو داغون م یدار-

 "کرد دایپ خیب زیچرا همه چ"

 خسته ام... ایخدا

 !ایخوب...من بد...کوتاه ب تو

 تنم انداخت! ی)!( درد آور تویسر خورد و غلغلک میاشک بر گرمگاه گلو دانه

 برو اوستا...تنهام بذار!-

 نگاهم کرد... یکم

 کاوه... هیشب

 از کف داده! اریکه مادموزل..اخت منم

 رفت شیبلند شد...به سمت موها یلرزانم به آرام دست

 و پر پشتش نشست یینرمش خرما یرو

 لرزش آرام گرفت. از
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 !یکن یزات مناقابل خورده و هزاران نسل از مادرم را مجا بیس کی خداوند

 ...هیگر ریبلند زدم ز یصدا با

 غیج

 !هیگر

 ام خدا... خسته

 ؟ینیبیشانه ام را کاه م یتو کوه رو ایکاه کوه ساخته ام  از

 دیزدم...چشمانش را بست و لب گز شیبه موها یچنگ

 اوستا برو...جون مادرت برو!-

 باعث شد با عجله از جا بلند شود ادمیفر یصدا

 نزند و به سرعت از در خارج شود! یصدا تکان بخورند اما حرف یب شی...لبهاستدیبا

 دل من غالب بر همه! یسوختگ یبوداما بو دهیچیبرنج و گوشت سوخته در خانه پ یبو

 چشم دوختم! گاریانگشتان لرزانم به پاکت س یگرفتم و از البه ال میدست ها انیرا م صورتم

 هاست! یتلخکام یصدا گاریس و

 کمرشکن شده بود برداشتم یگاریس ریز یسوز کاوه را که تو مین گاریس بردم و شیپ دست

 کاوه! ینقره ا فندک

تا عکس العملم را مقابل  دوختیمن م یتق تق ها هر کجا که بود نگاهش را به چشم ها نینگاهش افتادم...بعد ا ادیتق... تق

 !ندیبب دنشیکش گاریس

 کردم! کیبه صورتم نزد دیزدم و با ترد اتشش

 !گاریس ینه بو دادیکاوه م عطر

 بودم! دهید ادیبلد نبودم اما ز دنیکش گاریخفه شوم...س دمیترس یم

 مردانه کاوه بود! یدستها انیمن م یهوو

 لب بردم و... به

 خارج شد... یمرموز یپک...بعددهانم را باز کردم و دود خاکستر نیاول

 دادم! رونیبوده ام...ارام ارام پک زدم و نفس ب یرگای...سرفه نکردم!انگار که از زمان تولد سسرفه؟؟نه

 !یزندگ نیمنتشر در رگ ا یمن...دود تعفن و

 از گداختن! کندیاز درد و سوختن و نه تو را آرام م ستدیا ینه خود باز م گاریس

 دالرام: یکاوه به صدا درآمد و بعد صدا یبایبا لهجه ز ریگ غامی...جواب که ندادم پدیچیزنگ تلفن پ یصدا

 ؟یزن عمو...خونه ا-

 !کنندیزخمم را شور م ینمکدان گرفته اند و رو"زن عمو"

 شد! یدو انگشت لرزانم جا نم ی...انقدر که تودیبه ته کش گاریس

 ...بنجووورر!دیلطفا بهمون زنگ بزن رونیب ایو  دی!اگه خوابمی...من و هانا و دلبرم تنها نبودنجایا نیومدیم ن؟کاشیزن عمو خوب-

 بوق و قطع تماس! یصدا و

 بالشت بود... یکه سرش کنار سرم رو یشبها یکاوه تو هیگرفته بود...شب گاریس یبو نفسم

 خورده درونش بود! مهین عیو ما وانیبه ل چشمم

 ...کندیروز نجس م 22که مشروب ادم را تا  یمادربزرگ...تو گفت یخال تیجا

 ...خوردیمن مشروب م ینیزم ی...خدایکرد یاشتباه م مادربزرگ

 شود؟ ی...مشودیکه نجس نم خدا

 شانه انداختم یرا رو فمیک

 من! نیریروز از نبودنت مرد تلخ و ش نیچهارم نیا
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لبم نشست...سرم رابه سمت صدا برگرداندم و اوستا که با کوله  یرو ی...لبخند ناخواسته ادیچیفضا پ یتو یسوت بلند یصدا

 !دادیدست تکان م میبراگوش  یتو یپشت و هندز فر یرو

 افزودم! میسرعت قدم ها بر

 ؟یسالم دختره!خوب-

 انگار! یافتاده ام از دختر دختر؟دور

 شلوغ بود! یلیسالم،خسته ام!امروز فروشگاه خ-

 ...دیکش شییخرما یموها یتو یرا از سر برداشت و دست دشیکپ سف کاله

 ...خواستیم یچا دلم

...منم سنبل کردمش و فقط شکل قرص در اومد...استاد نامرد مجبورمون میدرست کن نیمنم دانشگاه بودم!قرار بود امروز اسپر-

 دارم! ی...گالب به روت االن احساس بدمیکرد قرصامونو بخور

 کرد یخنده!شادم م ریبلند زدم ز یصدا با

 به دادم برسه!؟ هیبعله...بخند...امشب که اسهال شدم ک-

 :دمیخند

 کنم! یم یخودم ازت پرستار شیپ ایاونوقت ب-

دستش را پشت گردن  کیآورد  یرا در م گوشیباز یژست پسر بچه ها یو پشت سرش را خاراند،عادت داشت...وقت دیخند

 :ختیر یرا بر هم م شیو موها بردیم

 دلدرد گرفتم! یجد یجد دیداشته باشم...بخورم شا گهیفکر کنم چند تا قرص د زهیچ-

 گفت: یرا رو به اسمان گرفت و کامال جد دستش

 !یپرستارم تو باش دیتب کنم شا یاله-

 از اشک تار شدند! میکه چشم ها دمیدادم و انقدر خند هیکنار سن تک یپا بند نبودم...به نرده ها یخنده رو از

 م؟یمر-

 انداخت! یکاوه ام م ادیطرز صدا کردنش درداور بود... چقدر

 له؟ب-

 فرستاد: رونیب یطوالن یو با فوت دیکش قیعم ی.نفسمیداد هیتک ابانیبه سن رو به خ پشت

 !نهیخنده ات دلنش ی!صدامیبخند مر شهیهم-

 کرد... یم شادم

 مثل مرا بخنداند! ینیو غمگ فیکه مادموزل کث یانداخت بر گردن مرد دیبا مدال

 تشکر کردم: یارام به

 ؟یکن کاریچ تیبا زندگ یخوا یم-

 فشرده از بغض! ییآرام و گلو یمیکنار سن...نس یشگیهم یگرفت...هوا دنیوز یارام مینس

 عاشقانه! ی...شهر فاجعه هاسیپار و

 دونم! ینم-

 س؟یپار گردهیبر م یک-

 الک قرمز ناخنم ور رفتم!بغض کردم: با

 !گردهیبر م یدونم ک ینم-

 کردم: یحس م مرخمیرا بر ن نگاهش

 زنگ نزده؟-

 :دیترک بغضم

 نم؟یب ینم ریخونواده خ نینه...چهار روزه ازش خبر ندارم.اوستا ...من چرا از ا-
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 کرد: یداد و نچ نچ هیسرم را به شانه اش تک یارام به

 !ی...بسپر به خدا اگه دوسش دارگهی...نشد دسیه-

 اهلل االحد... هو

 من؟ ای یتو تنها تر ای...نه...خداند؟؟یگو یم راست

 ام درش اوردم. یکت گلبه بیساعت گذشته با عجله از ج 96گ تلفنم بلند شد...مثل زن میمال یصدا

 ...زدیبر یو دلتان درست مثل ساعت شن دینگاه کن یبه حاال شده به صفحه گوش تا

 نه؟ یکیبزند و  یکیقلبتان  دنشیکه با د وفتدیب یگوش یرو یاسم شده

 اوستا فاصله گرفتم و دکمه سبز رنگش را فشردم. از

 بمش بلند شد: یصدا

 !م؟سالمیمر-

 شد... ی...دهانم باز نمدیچیپ یم میگلو یداشت تو ایدن یبغض ها تمام

 دختر؟ یاد؟خوبیصدام م-

 تو! یدر نگاه تو دارد!شاخه در هوا شهیمن ر یزندگ درخت

 س...سالم.-

 ارام گرفت: جانیاز ه شیصدا

 ؟یو کسر ؟کمیندار یمشکل-

 مشکل؟

 دهد تنور بدنم! یگرم اشتباه تازه م یبو کاوه

 مرتبه!اونجا اوضاع چطوره؟ زینه...همه چ-

 :دیکش یبلند اه

 .ستیداغونه!آقاجون هست و ن زیهمه چ-

که  ییسگ پاکوتا یبود و رو ستادهیبه اوستا که دورتر از من ا یطرف و انطرف کردم و نگاه نیرا ا یا زهینوک کفش سنگ ر با

 ! دیکش یکنارش آمده بود دست م

 !امیبود که ب فمیبود وظ تشیمتاسفم...اگه موقع-

 خش دار شد: شیصدا

 زنه؟یبهت سر م کیپاتر نمی!ببستیبودنت ن یبرا یلزوم-

 :دمیکش یقیعم نفس

 !دیو برشتوک خر ریاره...امروز صبح برام ش-

 آمد: یتق تق فندک واضخ و رسا از پشت تلفن م یصدا

 صبحونه نرو سر کار! ی!بارهیمن بش گفتم ب-

 غنج رفت! دلم

 کاوه! یکش یم گاریس یلیخ-

 دلم: یاش داغ نشود رو یحرف را عوض کردم تا تلخ یتلخ که با دستپاچگ دم،انقدریپوزخندش را شن یصدا

 ؟یگردیبر م یک-

بهتره،اصرار داره که بر  تیکه وضع جسم دهی!عمه خانوم فهمستیخودش ن یسر جا زیچ چی!هزونهیدونم...اوضاع نام ینم-

 !رانیا یگرد

 نفس بنوشم! کیاز سر درد تمام اب سن را  دیبغض با نیا دنیبلع یکردم...برا یخفگ احساس

 رفت! میبه گلو دستم

 بکن! یفکر هی مونیلعنت یزندگ یبرا-
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 :باال رفت شی!تن صداشدیم خیو مو بر بدنم م دادمیناخن نرده ها را خراش م با

با تو چطور فراموش کنم  یکوفت یسال زندگ هیسال نتونستم زن و بچه هم رو فراموش کنم تو  یو اند 02من  یلعنت-

 هان؟بفهم...بفهم!

اوستا که  یچشم دوختم و انگشتان استخوان نیزم یپخش شده رو یاز دستم افتاد.مبهوت به تکه ها یگوش ادشیسر فر از

 دراز شده بود نیبرداشتنشان به سمت زم یبرا

 "سال نتونستم زن و بچه ام رو فراموش کنم 02من بعد "

 ...یزندگ نیداشت ا انیشروع طعم پا از

 را مقابلم گرفت: یگوش یپاشنه پا بلند شد.خرده ها یبودم که اوستا از رو ستادهیا هیلرزان از گر ییشانه ها با

 اومد! تیسر گوش ییچه بال نیم؟ببیشده مر یچ-

 زدم: غیج

 سر خودم اومده! ییچه بال نیاومد؟بب میسر گوش ییه بالچ-

 انگار! شدیکاوه م یاز تعجب باال رفت..لعنت شیابروها

 !نمی!آروم باش ببمیمر-

 زدم: ادیبه هر طرف پخش شدند!فر یو درشت گوش زیدستش زدم!قطعات ر ریز

سگ دنبالتون دم  نهویع دیپشت بندش با دیاز همه تون متنفرم..از همه شما مردا...شما سهمتونو که تو رختخواب ازمون گرفت-

 از تو...از همه! ی!خسته شدم...از کاوه...از علنیلحظه زن بودنمونو بفهم هیتا  میو له له بزن میاریب رونیو زبون ب میتکون بد

 نه؟یسنگ یلیبده؟خ یلیخ نیوهرم باشم!اتنها زن تو فکر ش خوامیم من

 کرد: خکوبمیاوستا م ادیفر

 فکر تو بود؟؟ یمگه اون تنها مرد تو-

 !دیکش یبود و زوزه م دهیچیگوشم پ یحلزون یتو یباد خنک بهار کی یو تند دندیلرز یبه شدت م میلبها

تند رفته است!اما  یادیمثل من ز یچالق یدخترک زشت گدا یکرد برا یم الیخ دیو شا دیبار یم یمانینگاه اوستا پش از

 کتم انداخت! بیج یتو اطیو با احت دیدست کش شیبرداشت رو نیزم یرا از رو مکارتمینزد...باز خم شد،س یحرف

 مرتب کرد: نشیشلوار ج یرا رو دشیشرت سف یسر جابجا کرد و ت یرا رو کالهش

 !یه بشنکن که از همه پس زد ی!کارسیبا دلت روشن ن فتیتو تکل-

 گردنش بود: ینازک تو ینقره ا ریام به زنج رهیکرد.نگاه خ مکث

 بنجوورر مادموزل!-

 

راه مثل پسر بچه ها باال  یکالهش برد و در خالف جهتم شروع به حرکت کرد...تو یکیتا نزد یرا به نشانه خداحافظ دستش

 اتوبوس رساند و باز به راهش ادامه داد. ستگاهیکنار ا لهیم یبود به پرچم فرانسه بر افراشته رو یو دستش را به هر زحمت دیپر

 غرور من! یها زهیاز خرده ر ینگاه کردم.همراه با مخلوط ابانیکف خ یگوش یخرده ها به

 با حرص دست تکان دادم! یتاکس نیاول یجلو گذاشتم و برا یقدم

 وقت نداشته ام! چیدست داده ام ...کاوه را هم به گمانم هرا از  ینمانده...من عل یراه انتخاب گری...دیعل ای...کاوه...کاوه یعل

 !لوفریبه تو ن لعنت

 افتاد! خچالی یمشروب تو کیبلند و ش شهیرا که باز کردم چشمم به ش خچالیخوردن قرص به اشپزخانه رفتم.در  یهوا به

 بودن هست! کیبر ش یلیدل یکه ظاهرا به اندازه کاف یسازند...گناهکار یم کیش شهیشود که آالت گناه را هم یم چه

 را بستم! خچالیرا برداشتم و در  قرص

سرم  یرا تو یسردرد لعنت نیبودن و ا ماریحس ب شتریقرص کف دست بدتر و ب یژله ا یکپسول ها ختنیر یصدا دنیشن

 شدم! یبه دوتا هم به زحمت راض یقرص آمده بودم ول کیخوردن  ی.به هواختیر یم

 مشروب افتاد! یبرگرداندم و باز نگاهم به بطر خچالیقرص را به  یقوط
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مشروب  یبطر یراه اشپزخانه رفتم ...حواسم پ انهی..تا مدیچیزنگ تلفن پ یبر گرفتم و زود بستمش!صدا نگاه

 !دمییبردم!درش را باز کردم و بو منیبرداشتم و با خودم به نش خچالیرا از در  نیسنگ یبود...بازگشتم..بطر

 داشت! یتند یبو

 بود! رانیاز ا تماس

 الو!-

 :دیچیگلرخ پ یصدا

 چرا خاموشه دختر؟ تی!گوشمیالو مر-

 نشستم: یصندل یاکراه سالم گفتم و رو با

 از دستم افتاد و شکست!-

 شد: گلرخ بلند یعصب یرا به او بدهد،صدا یخواست که گوش یآمد که مدام از گلرخ م یکاوه از آن طرف خط م یعصب یصدا

 بابا! ایصحبت کنم...اه...ب ذارهیکاوه م نیاز من خداحافظ...مگه ا میمر-

 را به کاوه سپرد: یگوش تیکه با عصبان دمیشن بعد

 ؟یهست یمعلوم هست کدوم گور چیه-

 ام را غلغلک داد! ینیتندش نوک ب یچسباندم...بو یام را به بطر ینیو ب دمیرا گز لبم

 .میآ یکه انگار از پس خفه کردنش بر م دادمیرا فشار م یبطر یمحکم گلو آنچنان

 چرا خاموشه!؟ یلعنت یاون گوش-

 :دیپر یم تیچپم از عصبان پلک

 افتاد و...شکست!-

 :دیچیپ ادشیفر یصدا

 شه؟ ینم دایپ یا گهید یدرک که شکست...تو اون خراب شده گوش-

 فندک زدن! یکردم!تق تق صدا سکوت

 بود! زیم یرو گاریبه پاکت س چشمم

 دلبر و دالرام! شینگرانم؟برو پ نقدریمن چرا ا میمر-

 انگشتان الک زده ام بود! انیسفت و سخت م یبطر یگلو

 تونم برم! یمن کارمو دوس دارم!نم-

 !یمنو آزارم بد لوین یبا نشستن سر جا یخوا ی!ممیمر یتو کارتو دوس ندار-

 .دادیبغلم ازارم م ریز یسیعرق کرده بودم...حس خ تیعصبان از

 خشک شده بود! میگلو

 که نخوام آزار بدم! دمیکم آزار ند-

 زد: پوزخند

 !؟یدیآزارم م یکه دار یکن یخوبه!پس کتمان نم-

 :دمیغر

 وجه! چیبه ه-

 !رهیگ یرو نم لوفرین یمن جا یبرا یزن چیبدون ه نمیپس ا-

 ...خوش باش!یذاتا مرده پرست-

 پرت کردم! یرا قطع کردم و گوشه ا یگوش

 !دادیکه از آن خبر م یتلخ یبه تقاص تمام حرف ها شدیسو و آنسو پرتاب م نیا شهیروزها هم نیسل فون...ا طفلک

 مادموزل بودنم آوار... یبنا

 به دست بوده ام! بیمن س شهیهم
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 ...یا دهیتو گندم چ نباریا

 وجودم است! یام که خالق تمام بناها یمنم که رانده شده مرد نیباز ا و

 !دمیچسباندم و سر کش میرا به لبها یهوا بطر یب

 زانو زدم. نیزم یخالدونم اتش گرفت و جگرم سوخت!رو هایباشم!از نوک زبانم تا ف دهیجهنم بلع انگار

 یزدم و سکسکه تو یکرد.عق م ینم میرها دیرا مست کرد.تهوع شد چهیقال یدرونش گلها عیکج شد و ما چهیقال یرو یبطر

 آمد! یو باال نم دیچیپ یام م نهیس

را کنار گذاشتم و به سقف چشم  شهیشد...ش یموها و صورتم جار یمانده مشروب رو ی.باقدمیدراز کش نیزم یپشت رو به

 دانم چقدر گذشت... یدوختم!نم

 !یکاش که نباش ایخدا

 که چه؟ یمرا به دوش بکش یها یبدبخت ریکه تقص باش

شرتم و باز  ینشستم.کتم را در آوردم و بعد ت نیزمیرو  زیخ میرا بستم...کم کم گر گرفتم...داغ شدم...گرم شدم...ن میها چشم

 چهیقال ینا منظم دو زانو رو ییلباسم را هم در آوردم و با نفس ها هیال نی...بدنم مثل کوره داغ شده بود.اخر اوردمیطاقت ن

 نشستم! سیخ

 ها افتاد. کیانعکاس موزائ یخودم تو ریبه تصو نگاهم

 !مرحبا مادموزل!دهینگاهم قد کش یتو یبه...چه زن خراب به

 برقصم... فلیا ریخواد لخت و عور بروم و ز یسفت و محکمم و قدرتمند که دلم م انقدر

 تلفن را که دورتر انداخته بودم برداشتم یگوش

شماره ها فراموش  یرود و بعض ینم ادتیحرف ها هرگز  یادرس ها را از حفظ...بعض ی!بعضیها را از بر شده ا ریمس یبعض

 ها! یبعض نیاز ا یوا ی...اینشدن

باشم.دلم  دهیکوتاه و منقطع بود...انگار چند ساعت تمام دو میرا به چانه ام چسباندم...نفس ها یرا که گرفتم دهانه گوش شماره

 بزنم... ادیفر خواستیم

 بکشم! ادیساله را سر خدا فر 00 یزجر ها تمام

 ام دهیراه رس انیبوق...به پا کی

 کردم یحلقم خال یرا تو یبوق...ته بطر دو

 !یشده ا دیبع یماض میبوق...برا سه

 دارم! یکنند...ذهن شوم یذهنم هوهو م یجغد تو یبوق...دسته ا چهار

 بله؟-

 خودش بود! یصدا

 کردم؟ ینکبتمون چه فکر یزندگ یبرا یبدون یخوا یم-

 تکرار کرد: متعجب

 !م؟یمر-

 :دمیخند

 !نیگرفتم...بگو آفر ممویساعت نشده تصم هی...نیبب-

 گفت: یعصب

 ؟یگیم هیچ ایور یدر نیا-

 زدم: داد

 نوبرشو اورده! کنهیکه فکر م گهیخرفتت م ریعمه پ یور یدر-

 :دیکش ادیفر

 ؟یگیم هیچ نایخفه شو...ا-
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 !گهید یور یدر-

 ختمیزبانم ر یرا رو شهیش یخنده...چند چکه آخر مانده تو ریزدم ز یپق و

 ؟یبدون یخوا یگرفتم؟نم یمیچه تصم ینگفت-

 اورد: نییرا پا شیتواند درست صحبت کند صدا یکه نم انگار

 ؟یشد وونهید میمر-

 م و تکان دادمرا برداشت گارشیرساندم...پاکت س نهیام بلند شدم...خودم را به شوم یتعادل یهمه ب با

دهانه  ریرا با چانه و شانه ام گرفتم و درست ز یپرت کردم...گوش یگهواره ا یصندل ی...خودم را روختیر رونیب گارینخ س 3

 فندک زدم...تق تق... یگوش

 :دیکش یخفه ا ادیفر

 ؟یکشیم گاریس یدار ه؟ابلهیچ یصدا نیا-

 پک را با ژست مردانه کاوه زدم: نیرا آتش زدمش...اول گاریس

 رو سرت نمونده! اهیس یمو گهی!دیسال از من بزرگتر 03..تو یبا من باش یخواست یکه نم یتو حق داشت-

 کرد: ریسراز میمعده ام را به گلو اتیکه محتو یو بعد سکسکه ا دمیبرقرار شد...خند یتلخ سکوت

 یبپره رو سرت و تو موهات ادم برف خوادیادم دلش م لوفری...به جون نرغبت بشه نگات کنم یزدیرنگ به موهات م هیالاقل -

 درست کنه!

 ...ارین لوفرویاسم ن-

 (دمیکش تینها یبزرگ دارن)و بزرگش را تا ب یجیدماغ هو هیکه  ییهمونا ه؟ازیچ یدونیم یآدم برف-

 برخواست: هیگر نیف نیف یصدا

 ؟یخورد یچه کوفت میمر-

 هیولو اون مذکر  وفتهیمذکر م هیکه سال به دوازده ماه چششون به  یلپ گل یایدختر دهات نیخنگا...از نیهه...کاوه...ع-

 زدم و عاشقت شدم! ی...منم زرتشنیسوسک نر باشه عاشقش م

 زد: ادیزدم،فر قهقهه

 ؟یکه نزد خچالیشرف داره به تو...دس به مشروب تو  یلپ گل یاون دهات-

 زدم! گاریبه س یبودم...پک جیکردم...گ سکسکه

 !رانیخوام برگردم ا یرو فسخ کن...م یلعنت غهیص نیا سیپار یخوام!برگشت یبا تو بودنو نم گهید-

 اش بلند شد: هیگر یصدا

 تو خونه نزن! یای!دس به زهرمارینبود ی...تو موندندهیافسارتو زن رم برمیم-

 رخواست!ب کیموز یضبط را روشن کردم...صدا زیم یکنترل رو با

 ...چهیرو قال ختیر شمیکم هی...دی...ببشخدی...لب زدم!ببشخزمیدست نزدم عز-

 !دمیخند چهیقال یمشروب رو ختنیاز ر یخود یباز ب و

 "ییبهونه واسه لحظه جدا هیبهونه س... هی دنیندونستم که رس"

 ؟یچقدر خورد یبدبختم نکن میمر-

 "غربتم...آماده شکستنم بیتو غر یب"

 ...سکسکه

 تونم بمونم! ینم نیاز ا شتریبخار ب یمرد ب ریپ یتمومش کن!با تو ویکوفت یزندگ نیزود برگرد ا-

 ..یتوجه ی...بوق بدیچیبوق اشغال پ یصدا

 دستم نگاه کردم... یلزج شده تو یعرق کرده و لرزان به گوش یدستها با

 کردم؟ کاریمن چ-

 م!چشم دوخت نهیشوم یترس به عکس قدرتمند کاوه باال با
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 تو گم اند... یچشمها یدر تلخ رانیقهوه،ح یها دانه

 یخبر یعصب یاز آن خنده ها گری...ددیچرخ یخانه دور سرم م زد،تمامیم جیزبانم!تعادم گ یشور و تلخ اشک رفت رو طعم

 بغض کرده بودم انگار... ایدن ینبود،با تمام گلوها

 برداشتمش... یکاوه ست فور نکهیلرزانم شروع به زنگ خوردن کرد،به گمان ا یدستها یتو تلفن

 الو کاوه؟-

 :دیچیاوستا پ یصدا

 م؟یمر-

 آورده: ریداد که شماره خانه را اوستا از کجا گ یفرمان نم مغزم

 ؟ی...خوبیخانوم میمر-

 زدم: غیج

 اوستا...توروخدا! نجایا ایب-

 قطع شد... یو گوش"اومدم"چه شده...با عجله گفت: دینپرس یحت

 تلخ بود... میوار به سمت اتاق کاوه هجوم بردم...چند بار از پله ها افتادم...دهانم گس و گلو وانهید

 افتاد و شکست... نیبر زم وارید یاز رو شیخورد و قاب عکس خانوادگ واریاتاقش را باز کردم...محکم به د در

 نیبود...با حرص برداشتمش و بر زم وارید یو لبخند مرموزش هنوز رو یبراق مشک ی...با موهالوفرین عکس

 ...نه...نشکست...دمیکوب

 قاب فشار دادم... یرا محکم رو میپا پاشنه

 ...راست..راست...چپ...چپ

 کشد... یدلم ناخن م اهیتخته س یزنانه اش رو یانگار با ناخن ها یکی

 نبود... یقاب عکس خرد شد...عکس مچاله شد...نه کاف شهیش

 دندان گرفتم و پاره کردمش... به

 ...سیخ سیداغ بود ...سکسکه گرفته بودم...صورتم خ میها گوش

 ...یشتریر نیزلزله چند کی..با شدت دمیلرزیم

 ...دیرس یها م دنیلرز نیبعد ا یرانیبه داد و دیبا خدا

 ...دمشیدرد گرفت...به شدت جو میدهانم فرو کردم...دندانها یرا مچاله کرده و تو عکس

 شود... یمن خدا نم یخدا برا نیا گرید

عق زدنم  یتف کردم و پشت سرش همانجا کف اتاق باال اوردم...حالم از صدا رونیحس کردم در حال خفه شدنم به ب یوقت

 ...زدی...تلفن پشت سر هم زنگ مخوردیبهم م

 ...لوفریب باال اورده ام کف پارکت چشم دوختم و عکس مچاله شده نبه زردآ یدرماندگ با

 ...دمیاز آن را به دهان گرفتم و نال ی...گوشه ادمیچیدور بدن لختم پ دمیتخت کش یدراز کردم و ملحفه را از رو دست

 داشت.... گاریکه طعم تلخ س مینفس ها یبرگشته از معده...بو یتند مشروب ها یبو

 زل زدم... ابانیدرخت کنار خ اهیروشن غروب از پنجره به حجم شبه مانند و س کیتار یتو

 ...زمیریروزها درختم...برگ به برگ م نیا

 پر زده پروردگار... مانمیا

 ...یداد دنیبه کفرم بال و پر پر خودت

 ...ستیساز ن مشروب هم کار یحت نکهیا یعنی یشیاندیب تیها یبه مرور بدبخت یبد مست یدر حال و هوا نکهیا

 دادم... هیتخت تک هیرا به پا سرم

 هنوز به پنجره بود... نگاهم

 ...یگل میمر کردی...ننه اش صداش ممیبود به اسم مر ییدختر کوچولو هینبود... یکیبود  یکی-
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 ...وفتمیم یدوا گل ادی یگل مینگو مر زیعز گفتیم مامانش

 بود و نه باباش مثل اسمش بزرگ... ینه مامانش حور و پر یبانو و اسم باباش اکبر بود...ول یمامانش پر اسم

 یو ب کینطفه کوچ دیفهم زیبانو و عز یپر یجنگ و دعوا نیکوچولو بود که موقع دوباره شوهر کردن مامانش از ب یلیخ

 کشتزار هرزه بوده... هیگناهش حاصل تر و تازه و مرغوب 

 ...یدشد؟آره همون که فکر کر یچ یدیمادموزل...نفهم هیچ

 قبل عقد تو بدن مادرش بسته شد... میچالق مر یزشت گدا نطفه

از طعم ته  یتلخ تره...حت یلیخ دنیکش ادیفر میاز نامشروع بودن سر مر یکه تو بچگ یقتیحق یتلخه مادموزل...ول قتایحق

 تلخ تره... ارمیخ

 خورد... یفیخف یپنجره صدا شهیرا پاک کردم...حس کردم ش خوردیاراده از گوشه لبم سر م یکه ب یپشت دست آب دهان با

 بود... دهیامانم را بر سکسکه

 ...جلو کافه مولن روژ...نی...با ست جیپا تخت یعکس من و کاوه...رو قاب

 ینخواستتش...برا همه مثل دسمال کاغذ یخواستش مادموزل...بزرگترم که شد بازم کس ینم یشکیکه بچه بود ه یوقت میمر-

 بود...

 ...شدیدستمال توالت م میگاه

 زن مرده ش... ادیشوهرش با فکر و  یبستر عشق باز ریشد ز یدستمال خون هیروزم  هی

 اوستا: یخورد و بعد صدا شهیبه ش یکوچک سنگ

 درو واکن... میمر-

خم مشروب را باز  ریش نیزم ریز یاز تو زیعز بینج یدور از چشم ها یافتادم که شب ها دزدک یپر ادیکردم... سکسکه

 ...زدیو پشت سرش مدام اروغ م دیکشیو با ولع سر م کردیرا پر مشروب م شی...دستهاکردیم

 ...کردیصبح هم سکسکه م یکیتا نزد بعد

 ...یآمد و با پر یم یمرد الغر قد بلند با لهجه شهرستان کیهم  ییوقتها کی

 ..مدید نیرزمیز یذغال تو سهیک نیهمه را از پشت بزرگتر من

 هم افتادند... یرو میبه پنجره خورد...پلک ها یبزرگتر سنگ

 ...من زنم خدا...طاقت حاشا ندارم...من

 ...دیجوشی...دلم منیاز جا بلند شدم...خوردم زم یجیگ با

 بود... یاتش میتوالت رفتم...گلو زیچهاردست و پا به سمت م یو بدبخت یزخم وانیماده ح مثل

 بود... میکنار عطر و ادکلن ها زیم یاز آن رو یسر کی شهیبگردم که هم دیدراز کردم تا دنبال کل دست

 ...پسیبدن...به الک و سنجاق سر و کل یدست کورمال کورمال دنبالش گشتم...دستم به ادکلن خورد...به رژ لب...به اسپر با

 زن... یساز بایتمام ابزار ز به

به شدت خنک شد...و  هیام در طول چند ثان یشانیبه سرم خورد...حس کردم پ زیم یاش از رو ینیادکلن با تمام سنگ شهیش

 گرفت... دنیگوشم دو یکیتا نزد قیرق عیما کیاز  یاریش

 سرم هم... یبه سوزندگ ینکردم...حت توجه

 زده بود... شهیبه ش یکردم اوستا با سنگ بزرگ دایرا که پ دمیکل دسته

 بود. دهیپاش نیتخت و زم یرو شیخرد شده بود و خرده ها شهیش

به قاب دستم را  دهیشکسته چسب یها شهیش انیها خودم را به لبه پنجره رساندم و از م شهیخرده ش انیکشان از م کشان

 پرت کردم... نیزم یرا رو دیبردم و کل رونیب

 دادم: هیر پنجره تککنا واریتعفن گرفته بودم...خنده ام گرفت...سرم را به د یبو

 ...میمر تیبه خودت و زندگ یگند زد-

 !یبانو هم بدتر ی...تو از پرچیکه ه ی...رو/س/پچیکه ه چ،مادامیکه ه مادموزل
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 یم یافتاد...هوس هم آغوش یبدنم چشمم که به تخت م یحال جوشش سلول ها نیو در ع یتمام حال بدم...با تمام کرخت با

 کردم...

 باز شد و اوستا در استانه در ظاهر شد... در

از ترشحات  یتعفن ناش یاش بود...بو ینیخوردن ب نیشد جمع کردن لب ها و چ دهیصورتش د یکه تو یحالت رییتغ نیاول

 ...دادیمعده ام آزارش م

 م؟یچه خبره مر نجایا-

 جلو گذاشت... یام را بپوشانم.قدم نهیطرف ملحفه را گرفتم تا س دو

آمده  شیپ تیتر از آن بودم که از وضع چارهیکه به کف اتاق افتاد سرش را برگرداند و عق زد و سرفه کرد...نزار تر و ب چشمش

توانستم درک کنم تا چه حد حالش بد  یبود و م دهیمتاسف و خجالت زده باشم.سرش را که بلند کرد آشکارا رنگش پر

 نشسته بود: شیابروها نیب یقیاست.اخم عم

 ه؟یچه وضع نیا-

که از درک درد سرم تنگ  یپا نشست و دستش را جلو آورد و با چشمان یرو میشانه خم کردم.جلوتر آمد و جلو یرا رو سرم

 :دیام دست کش قهیخون کنار شق یشده بود به رو

 دختر احمق؟ یکرد کاریبا خودت چ-

اراده دستش را به  یباشد...ب میدستها یداغ توانست یالتهابش فقط م لیسرخ شد.دل هیاز ثان یرا گرفتم.در کسر دستش

 :دمیکاست.نال میگونه ها یزده اش از گرما خی یصورتم چسباندم...دست ها

 منو بکش و خالصم کن اوستا!-

 کرد: اخم

 !یباش دیمرکز خر یتو کیو پ کیتو همون دختر ش شهیباورم نم-

 زدم: پوزخند

 !شهیمنم باورم نم-

 کرد دستش را پس بکشد که محکم تر گرفتمش! یسع

 !یشهر لعنت نیخونه نکبت...از ا نی...ازمیبر ایاوستا ب-

 شد دستش را پس بکشد: موفق

 ؟یکرد یرو ادهیز نقدریچرا ا-

 .ختیر یفرو م یدر تکان میرا هم برا تی...شرعچیها که ه وارید شیلمس موها اقیرفت!اشت شیبه سمت موها دستم

 همدرد به جرم آدم نبودن که هرگز... ینبودن...انسان را تنها و ب اینکند به جرم در یماه یرا هم ب یه آبچال چیه خدا

بست و  یکه چشمانش را به آرام دمیباز و د مهیمست و ن مهیمن ن ینرم و خنکش فرو رفت...چشم ها یموها انیم دستم

 نکرد... یمقاومت

 ...کاوه..کاوه

 ...چکدیهنوز از گوشه لبانم م تیبوسه ها اضافه

 ...زندیزنانه دست و پا م یخواهش یغرق در تمنا دلم

 ...ستیزن ن چکسیکه من زنم ه انقدر

 گشودم... مهیراه چشمانم را ن انی...مدمیرا بستم...نم نمک...جسم عرق کرده ام را جلو کش چشمانم

 !یگ رختخوابجن یخمار شب ها یبا همان لبخند منحصر به فرد...چشم ها کاوه

 کاوه! دهندیو مشروب م گاریس یبو شهیتو هم چشمان

فشردم تا کنار  یم نهیس انیدست محکم دو طرفش را م کیو من با  دیلغز یشانه ام م یچشمانم را بستم...ملحفه رو دوباره

 نرود

 انگورم که زمانه پوساند مرا و شرابم کرد... هی...عصاره انگور نخورده ام...خودم شبکاوه
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 یکه از خواب ایافتاده باشم  نیبلند بر زم یبرخورد کردم.انگار که از ارتفاع واریام خورد و با شدت به د نهیبه س یمحکم ربهض

 شده باشم. داریب قیعم

رفت...آنقدر که  یکبود عقب عقب م یو با ترس و رنگ نیزم یباز کردم و اوستا که خودش را عقب پرت کرد و نشسته رو چشم

رفت که حس  یکند و عقب عقب م یرا م نیزم یچنان رو شینشست و باز عقب عقب رفت...پا شی...رودیبه باال آورده ام رس

 کنده شوند... شیپا یکردم االن است که پارکت ها از فشار پاشنه ها

که پشت  دمیچشمانم محو شد و د یجلو از یا هیترسان و متوحشش به صورتم دوخته شده بود.عاقبت برخاست و در ثان نگاه

 شلوار و بلوز قرمزش را ترشحات متعفنم پر کرده!!

 ییبودند...با انگشت ها دهیصورتم گرفتم...لرزان و رنگ پر ی...و بعد جلودمیکش می...من چه کرده بودم؟دو دستم را به لبهامن

 ...دندیرسیبه نظر م شهیکه به شدت الغر تر از هم

 چه شده... دمیفهم یداد...نم یفرمان نم عقلم

 ...مثل بعد گناه زنا و لواط...ی...شک کرده ام...مثل صبح هماغوشایخدا

 ...میبگو یگریبگذار به زبان د نه

 ...یرکعت سوم و چهارم نماز عصر گاه یشک تو مثل

 ...همانقدر متوحش از جهنم...جمیگ همانقدر

 ی...با همان لباس هادیدو یم زانیکه افتان و خ دمیاوستا را د هیانه،ساکوچک خ اطیح یکیتار انیرا برگرداندم...از م سرم

 مشخص شده بود... یبه خوب ابانیبرق خ رینور ت رینجس شده که ز

 مادموزل؟حالتون خوبه؟-

پرده  یبر آستانه در...صورتش از چندش فشرده شد و ب ستادهی.اکیمتعجب پاتر افهیسرم ،رگ گردنم گرفت...ق عیحرکت سر با

 گفت:

 !یاووو...عجب کثافت-

 را بستم...چند قدم جلوتر آمد: چشمانم

 بود؟ یبود ک نجایکه ا یاون مرد-

 ...برگرد و بگو!ستین ادمیدادم،...اوستا؟من چه کرده بودم که  هیتک واریرا به د سرم

 :گشتیآمد و بر م یمعده ام به گلو م اتیو محتو سوختیبه شدت م میگلو

 آشنا هی...یشکیه-

و  دیمات با بلوز سف یشلوارش فرو کرد.فو رفته در کت و شلوار مشک بیج یاشاره کرد.دست تو میزد و به سرتاپا یپوزخند

 !یکاراوات مشک

 (...و به کاوه!دمیاش هم فهم یاورژانس...)مکث کرد و من طعنه کالمش را از پس لهجه فرانسو زنمیاآلن زنگ م-

وقت  چی...هستمیبرا کاوه مهم ن گهیمن د"زمزمه کردم یلب به فارس ریرام و زسقف بود..آ یرو یبه اشکال هندس چشمم

 "نبودم

 مادموزل؟ نیگفت یزیچ-

گونه اش بلند شد که با  ادیفر یبرگرداندم و باز هم...صدا یام وارد شد...سرم را به کنار نهیبه معده و قفسه س یدیشد فشار

 اورژانس تماس گرفته بود:

 بد حال ... ضیمر هی... من ی...امر جن سیاوه...لعنت-

 ...حال...حالم بد است خدا...حول حالنا...بد

خوش  یشرتش که بو یبا مچاله ت زی...آن شب که تمام درونم را باال آورده بود ...کاوه عزمانیکاوه افتادم در شب هم اغوش ادی

 کرد... یا پاک ملبم ر یبا لبخند گوشه ها دادیم گاریمخلوط با س یفرانسو یادکل ها

 همان شب متعفن بود که دلمان بهم خورد... یتو
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تلخ آرام آرام  یقهوه ها یدل من به دل تو برخورد کرد و مثل شکر تو یعنیحالمان بد شود ...نه...دلمان بهم خورد  نکهیا نه

 دلت حل شد... یتو

*** 

 

خانه و نه غذا نخوردن و زشت  یفی...نه کثمیارزش نداشت...نه گم کردن گوشواره ها میبرا زیچ چیکرد...ه یروزها فرق م نیا

 شدنم...

روزانه ام  یدهایخر گریبه جنگم آمده بود...د دادیشدنم را لو م یگاریزود س یلیزرد شده ام که خ یکه با دندانها یا نهیآ نه

 ...شدینم یمعمول حتاجیو ما جاتیمحدود به چند کنسرو و چند بسته سبز

زنانه و  یها گاریپاکت س یشدن اوستا...از تنها تر شدن من...و محال بود ب بیاز نبودن کاوه گذشته بود...از غ گریهفته د دو

 مشروب سبک به خانه برگردم... یبطر

گاهم  هیتک یب یهوا بخورند و افتاب بر سرشانه ها میها یزنانگ دادمینبود...اجازه م یبلند خبر نیکت آست دنیاز پوش گرید

 بتابد...

 من... یدر تار و پود زندگ عیوس نیچن یراتییتغ یبود برا یهفته زمان کم دو

تنه برهنه و شلوار  میبا ن شهیکاوه...مثل هم کردمیگذاشتم حس م یآشپزخانه که م یهم به محض ورود به خانه...پا تو باز

 ..خواهدیو قهوه م ستادهیپشتم ا یورزش

 نقره داغم کرده بود.. یکه حرفه ا ای...مثل دنکردمیقهوه داغ م یا حرفه

 دست چپ... یالکل تو وانیته ل کیدر دست راست... ظیبزرگ قهوه غل وانیل کی

 یگاریرسیکه ز گاریپر از ته س میجلو زیم ی...رونشستمیو خاموش م کیتار نهیو کنار شوم یگهواره ا یصندل یو رو رفتم

 ...ییمرد خرما یها گاریس یرو دهیمن خواب یها گاریشده بود...س زیو سر ر دادیکفافش را نم گرید

 آونگ ساعت... یو گهگاه یصندل یتکانه ها ریج ریج یصدا

 دور.. ندازمشیب شهیهم یباال آورده بودم که مجبور شدم برا چهیقال یچند وقت رو نیا یتو انقدر

خاموش کردم...شماره اوستا  یگاریس ریز ینازکم را تو گاری...سدیچرخیو دور خودش م رفتیم برهیو زیم یرو دمیجد یگوش

 بود...با عجله برداشتمش...

 معرفت! یسالم ب-

 آرامش برخاست: یصدا

 ن؟یسالم...خوب-

 ایدر کی دی...باچیکه ه وانیچند ته ل یآنروز لعنت یآور ادیکردم...با  یخال وانیرو درون ل شهیش یاز الکل تو یرفتم...کم وا

 ...دینفهم دیمشروب خورد تا که شا

 ؟ییدایممنون...کم پ-

 بهتره! ینجوریرا آرام کرد(...ا شیدرسام.درضمن...)صدا ریدرگ-

 زدم: پوزخند

 کردم... کاریدونم چ ینم یکرده بودم...دست خودم نبود...من حت یرو ادهیمن ز-

 حوصله گفت: یب

 م؟یراجبش حرف نزن شهیم-

 ؟یتا؟مست کرداوس یتا حاال مشروب خورد-

 کرد: مکث

 مست نکردم! یخوردم...ول یدوبار یکی-

 تاب دادم: یبه صندل یشتریتر و با شدت ب محکم

 !یشیم عقلیچطور ال یفهم ینم یو مست نکن یپس تا نخور-
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 برقرار شد: یا هیچند ثان یسکوت

 شوهرت برنگشته؟-

 را قورت دادم: بغضم

 !شهی...برا هم رمیمن م ادینه...اون که ب-

 شده؟ ی؟چیچ یعنی-

 :رمیاشکم را بگ زشیر یچرخاندم تا جلو واریرا در چشمخانه به در و د چشمانم

 نجا؟یا یایب شهیم-

 چرا؟-

 از دود کردن! یگاریس ریز یتو گاری...و سستادیاز حرکت ا یشکست...صندل بغضم

 هی یشکیهفته ست ه 0به درد نخور... کیاون پاتر یبهم سر نزده!حت یشکیبهم زنگ نزده...ه یشکیاوستا..دو هفته ست ه-

 !رانیا ونیزیتلو یحرف نزده جز کاناال یجمله هم باهام فارس

 !یفیاز بالتکل رهیتا جونمو بگ کوبهیپشت در م لیکه عزرائ کنمیهفته ست همه اش حس م 0

 درو واکن! ایب خوادیمن پشت در خونتونم...اگه دلت م میمر-

 عجله از جا بلند شدم... با

 اشتن بد است...همدرد نداشتن بدتر...د درد

 لیبا همان شکل و شما یحس شد...وقت یدسته اش را چرخاندم که مچ دستم ب عیسمت در هجوم بردم...انقدر سر به

 صورت گذاشتم و زار زدم... یدوزانو نشستم و دست رو یشد.لبخند که زد رو دیام تشد هیگر دمشید یشگیهم

 فر و پف کرده ام را کنار زد: یانگشت موها کیکه کنارم نشست و با  دمیانگشتانم د یالبه ال از

 !گهینکن د هی...گرمیمر-

 و... زدمی...تپق مشدیخارج م شهیکلماتم نامفهوم تر از هم هیگر یالبه ال از

 رانیجون...من از ا بهم زنگ نزده...انگار من براشون مردم نه آقا رانیکس از ا چیازم نگرفته...ه یهفته س خبر 0اوستا...کاوه -

 تنها ترم! یکه تنها نباشم ول نجایاومدم ا

 :دینگاه کرد و خند میصورت برداشت..به چشمها یرا از رو دستم

 رو صورتت! ختهیر مالتی...ری...واااایچقدر وحشتناک شد-

 خنده اش بلند تر شد: ی.صدادمیپشت دست به صورتم کش با

 !یشد روزهیف یاوه ...اوه...نکن دختر حاج-

 زدم.چقدر خوب بود که بود! هیگر انیم یلبخند

 برگردم! دیبلند شو دختر...من وقت ندارم...تاشب نشده با-

 شدم و با سکسکه به سمت توالت راه افتادم و گفتم: بلند

 !امی...االن مینر-

 باشه بابا...هستم!-

 اهی...صورت سشانیو فرم پر یپرکالغ یشده ام...موها یبعد هم اغوش یه/ر/ز/ه ها هیحس کردم شب ستادمیکه ا نهیآ یجلو

 روز افتاده باشد... نیبه ا یبوسه طوالن کیبعد  نکهیپخش شده...مثل ا یو رژلب جگر شیشده از آرا

 به عمق چشمانم نگاه کردم! باز

 ام... دهید بیام...آدم و عالم فر دهید بیس میچشمها یجا نهیآ یتو امروز

 ...دمشیدست گرفتم و بوئ یآوردم...تو نرویرا از کشو ب صابون

 نیقبل هر بوسه صورتم را با ا کردیکاوه مجبورم م مانییمشترک کذا یکه هر روز از زندگ میگویحاال م ینگفته بودم ول من

!با دمشیکشو افتاد...دست دراز کردم و برداشتمش و با ولع بوئ یبشورم...نگاهم به صابون کاوه تو دادیه/و /س م یکه بو یصابون

 !زندیکه قلبم نامنظم تر و محکم تر م دمیخلسه اضطراب آورش چشمانم را بستم و د از یداشت ول یفیضع یبو نکهیوجود ا
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 خانوم...تموم نشد؟ روزهیف یحاج-

 او شد... یپر از کف بو میکه تمام دست ها دینکش هیگرفتم و به ثان ریش ریصابون را ز یفور

کنار  زیر نیخواست...دلم چند چ یجو گندم یگرفت باز...و دلم اغوش خواست...دلم مو هاام  هیگر دمشیصورت که مال به

 خواست! یچشمانش را خواست...دلم دو فنجان قهوه...دو استکان چا

 قاب چشم دوختم... یرنگ تو یرا که با حوله پاک کردم به مادموزل ب صورتم

 کرد... یگوشه تختخواب ق سیپار یرفت ،درست مرا تو جیگشت و گشت و سرش که گ یهم ه روزگار

زنانه ام را بپو  یها ییتا دارا دمیلباسم را باال کش عقهیباز...با دو انگشت  عقهیو  یکوتاه مشک نیاسترج است کی...لباسم

 ...ختیم را یشانیشانه و پ یفر و وزش رو یسر جمع کردم و چند طره از رشته ها یباال پسیرا با کل میشانم...موها

 !نیبود و دلنش دیآمد...شد یباران م یصدا

 و چانه ام انداختم...در را باز کردم... یشانیبه خط پ نهینگاه را در ا نیاخر

 ...شیجفت کفش با قطرات درشت باران رو کی

 باز و بدون کاراوات... عقهیبلوز مردانه تنگ...با  کیدست... یبلند رو ی...بارانیمشک نیج

 ستبر... یا نهیس یخاطره دور از سر گذاشتن رو کی یآور ادیگردن...و  یبراق تو یئیو تاللو ش نهیس یمشک یموها

 چفت شده و... ی...لبهایمشک یشیمحکم و ر یا چانه

که دسته بلندش در  یو...چمدان چرخدار مشک یطوس ی...بارانسیخ یجفت کفش مشک کیدوختم... نیینگاهم را به پا باز

 ...شدیبود فشرده م یمشک یموها شیه بند سومش آغاز روک یانگشتان انیم

 ...ی...همواره ابریباران شهیهم

 ...سالم

 کرده مرد؟؟ ریگ تیگلو یباز...چه شده...اسمان تو یابرها شده ا هیشب

 تا دهان باز کنم و بع نام بخوانمش: دیطول کش چقدر

 کاوه!!!!-

 باز نگاهمان کرد. مهیبرخاست و با دهان ن ونیزیتلو یخبر از همه جا کنترل به دست از جلو یاوستا که ب نیسنگ هیسا و

شانه کج کرد.ازگوشه چشم نگاهش کرد...چمدانش را رها کرد و با عجله  ی.سرش را رودینگاهم را گرفت و به اوستا رس رد

 بودم.زمزمه کرد: جیاش را گشت...گنگ و گ یباران یها بیج

 ت؟کجاس گارمیس-

مثل آرامش  یلعنت منینش نیست.سکوت وحشتناک ا ختهیتوانست بفهمد اوضاع چقدر برهم ر یکس نم چیکس...ه چیه

 قبل طوفان بود. یدهکده ا

 دهان باز کرد: اوستا

 جناب... دمیم حیبراتون توض-

اوستا را گرفتع بود و با  یکه نه،گلو عقهیاش  یاستخوان یبه خودم آمدم که کاوه با دستها یحرفش تمام شود.زمان نگذاشت

 !دادیقدت فشار م

و  دیغلت یصورتش م یعرق رو ی.دانه هاکردیو تقال م دادیفشار م نیرا مثل جان کندن به زم شی...پاهاکردیخر خر م اوستا

 برداشتم: زیرنگ صورتش کبود شده بود.خ

 اشغال! شیکاوه...کشت-

 افتاد و سرفه کرد. نیزم یاوستا جدا کردم.رو بود دستش را از گردن یو به هر زحمت دمیرا چسب ساعدش

سرخ سرخ بودند و  شی..چشم هادیتپ یاز نفرت به صورت اوستا دوخته شده بود.قلبم تند و محکم و با درد م یایکاوه با دن نگاه

اش پشت و  نهیس یبودند و پالک اهلل رو دهیچیدرخت دور گردنش پ یها شهیگردنش مثل ر یشده بود.رگ ها یرنگش ارغوان

 رو شده بود...

 ؟یپشت کرد میپروردگار...باز به من و زندگ یآ
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 یشانیپ یرو یکه چند تار مو خورد،آنقدریتنفسش به پوست صورتم م دیشد یازاردهنده بود و گرما شیخرخر نفس ها یصدا

بلند شود.و کاوه که  کردیرا به سمت اوستا برگرداندم که تقال م میفرار از چشمانش رو یانداخت.برا یام را به حرکت م

 برد. یرا گرفت و کشان کشان به سمت در خروج تاجان اوس یب عقهیبلند برداشت... یگام رحمانهیب

شده  یاش خون ینینمانده بود.ب یاوستا باق یبرا یی...نادیکش یانگار نفس هم نم ی...حتزدینم یحرف چیگفت،ه ینم زیچ چیه

 .اطیح یشده بود....در را باز کرد و از پله ها پرتش کرد تو ریاز خون به دهانش سراز یکیبار اریبود و ش

 کردم... هیشرتم را به دندان گرفتم و با چشمان بسته شروع به گر یو از شدت ترس لبه ت دمیکش غیج

 !ا؟یخدا

 کس؟! چی!...هب؟یجی!هان؟...امن ب؟یجی امن

بودنش با غم و درد...پوست تنم شروع به  دهیشد و به نافم که بر دهیمم کشکه به شک یپا و دست یلحظه سکوت...صدا چند

 :دمیکرد...جرئت نداشتم چشم باز کنم،نال فیخف یلرزش

 برات... دمیم حیتوض-

.چشم باز دیسف یها کیسرام یشد...پرتم کرد رو دهیام کش نهیبه س شی...ناخن هادینداشته ام را چسب عقهیاو که  و

 اش باز تر... عقهیبود و  دهیپر راهنشیکردم،دکمه پ

 ...خوردیاهلل تاب م گردنبند

 !ی...خدا...مرا از چشمش نندازیتاب عباس تاب

 انیاش جر یشانیپ یرگ مردانه نبض دار رو کیشده بود و  یشرتم را گرفت و از تنم در آورد...نگاهش وحش یطرف ت دو

 ...دندیرسیبه نظر م شهیتر از هم رهیتشده بودند و  سیاش درهم و خ یجوگندم یداشت...موها

 تو گم کرده... یدر غصه به غصه مو شهیهم یقصه مادموزل ،راهش را برا کالغ

 کاوه؟ یکنیم کاریچ-

 نکهینشت،نه ا میساق پا یداشتند...باور کردم که عقلش را از دست داده...رو ی...دستانش رعشه وحشتنکاکزدینم حرف

...چرم خشک دیکش نییآنکه کمربندش را باز کند با قدرت از تنم پا ی.شلوارم را برمیرا بگ شیتوانستم جلو ینخواهم...نم

 ...دیکمربند از کمر تا زانو را خراش

 ...کردندیو کر م م خوردندیگوشم سر م یتو میها اشک

 :دمیشنیرا به وضوح م شیها یلب ری...زدیبند به بند تنم را کاو انهیوحش

به خاک  واریخورده باشه به در و د نکهی...ولو اوفتهیب یکبود هیکو؟هان ه/ر/زه؟کو؟...اگه چشمام به هات  یکو؟!اثر هم خوابگ-

 کنمش... یدندونام م نیبابا قسم با هم

 ی...رونهیس ی...رورگلوی...زکردیم یرا وارس میکتف ها ی...روگرداندی...به پشت برم مدیکشیبدنم م یرا با خشونت رو دستانش

 رانها...

 لمس ها تنگ شده... نیا یکه چقدر دلم برا کردمیفکر م نیمن...من مادموزل فقط به ا و

 او خشونت بودو از من آرامش... از

 و متعجب نگاهم کرد. ستادیگرفتم و با قدرت فشردمش...از تقال ا یکم آرام گرفتم...دستش که به صورتم خورد فور کم

 نقاش قهار شک ندارم... نی...من به ادهیفنجان قهوه کرد و چشمانت را کش یانگشت تو خدا

 ...آرام شد...دمشیبوس یگونه ام گذاشتم و به آرام یتب دارش را رو یدستها

 دلم تنگ شده بود!-

 زد: ادیبرخورد کرد.فر کیبه صورتم زد...گونه ام به کف سرام یمحکم یلیس

 ه/ر/زه آشغال...کثافت!-

 مهیآب ن وانی...گلدان و چند لدیرا کش شیرو یزیرفت...روم یغذاخور زیت...تلو تلوخوران و نعره زنان به سمت مجا برخاس از

 افتاد و شکست... شیخورده از رو

 ؟چرا؟؟یخائن نقدریتو چرا ا-
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 زدم: شیصدا هیشدم و با گر زیخ میمبل گرفتم.ن هیبه پا دست

 کاوه زود قضاوت نکن...بذار..-

 کرد: رانیدست و کیرا هم با  نهیشوم یرو یعکس ها قاب

 لندهوره... هی یدستا یتو خونه ام...تو تنت جا ی...تو مرد آوردیتو ه/ر/ز/ه ا-

 بود باال بردم: دهیکش نییزانو پا یزحمت بلند شدم...شلوارم را که تا رو به

 !یکنیاشتباه م خورمیکاوه قسم م-

 :زدیبود...نفس نفس م وانیو ته ل ارگیپر ته س شیکه رو یزی...درست کنار مستادیا

 ...یلعنت یگارایس نیاومدنا...زود رفتنا!خوردن مشروب و ا ریکردنات از من!د ی..دوریرفتارات لعنت رییاشتباه؟تغ-

 :دیکش ادیفر

 کرده...هان آشغال؟ انتیزنش خ گهیبهش م ادیم یکیکه  یحال مرد هیچه حال یدونی...تو چه مد؟یاشتباه د کمیآشغال،پاتر-

 کاوه من اونروز...-

 :نیزم یدهانش جمع کرد و تف کرد رو ینفرت تو ایدن کی

 تف به نجابتت!-

وجود نداشت!لبم  یکدام قبل چیتک جمله بود در ه نیا یکه تو ینفرت یزد...ه/ر/زه گفته بود،آشغال گفته بود...ول خشکم

 دوخته شد...

 دت!خو یه/ر/زگ یپ یبر رانیا فرستمتیم-

 !سوختیرا کوتاه کنم...!کف دستم م میرفت ناخن ها ادمیمشت شدند...باز  میدستها

 کردم: زمزمه

 به درک...-

 ...دیکش گاریکرد و قدم زد و س بیج ی،دست تو ابانیخ یباران تو ریز ایتا ته دن دیغم با نیا یدارم...و برا غم

 زدم: ادیفر

 به درک...به درک...-

که در آن  ی...قاب عکس کوچککردیبود و نگاهم م ستادهیا یادگاری یمجسمه و گلدان و قاب ها یها رانهیو انیشد...م ساکت

 و گفتم: دمیکوب واریکاوه از پشت بغلم کرده بود را به د

 رمیبرسه م رانیذهن تو،پام که به ا یاز هرزگ ینکردم!ول انتیخ ؟منیترسونیم ی!منو از چرانیبه درک...به جهنم!برم گردون ا-

 ...!یدنبال ه/ر/زگ

تر از تخت  رانیو نباری!باز به اتاق پناه بردم...ادمیخطا رفته و لنگم دو یام را با پاها یتا اتاق خواب لعنت منیتمام طول نش و

 ...دیجمش

 و بالشتم را در آغوش گرفتم. دمیتخت دراز کش یرو

 !یها که ندار هیمرطوب من...در حافظه ات چه گر دیسف نرم

 رداشتم و شماره گرفتم:را ب تلفن

 الو...الو اوستا؟-

 ام شدت گرفت: هیناله گونش که بلند شد گر یصدا

 اوستا جان؟منو ببخش...بخدا من... یخوب-

 تو نبود... ریتقص-

 ...دیاه کوتاه کش چند

 اوستا؟ ییکجا-

 اورژانس!-

 را پاک کردم: میپشت دست اشک ها با
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 ؟یبخش یمنو م-

 !میزنیبعدا حرف م-

 .رانیدستم زنگ خورد.از ا یتو یبوق قطع تماس!گوشبعد  و

 م؟یالو مر-

سال زنده  82وجود نداشت که  یزی.کاش هرگز عزدمشیدیگذشته افتاده بودم.کاش هرگز نم ادی یگلرخ بود!جورناجور یصدا

 هم... یشود که پدر عل یبستر یمارستانیب یبماند و تو

 گلرخ؟!-

 .دیترک بغضم

 خوبه؟ ؟کاوهیم؟خوبیشده مر یچ-

 وجود داشته باشد: یدیهنوز ام دی...شادیفهمیم دینبا گلرخ

 !گمیم تی...تسلمینه خوب-

 :دیکش یراحت نفس

 نشده؟ یزیچ ی.مطمئندمیاوهوم..ترس-

 کاوه! یناخن ها یدگیخراش یتنه برهنه ام انداختم و جا میبه ن ینگاه

 آره مطمئنم!-

 نه؟ گهید دهی.کاوه بهت گفت؟رسمیاقاجون عمل کن تیبه وص دیکم کم با-

 ت؟ی!وصدهیآره رس-

 کرد: یپوف

 باشه! یعل یعروس دیروز چهلمش با یکرده فردا تیآره .بابا وص-

 را...مرحبا! ریمراعات نظ ییمن و درد و تنها نیب یکرد تیعجب رعا ایخدا

 چ...چرا؟-

 ازدواج کنه! دیبا یچرا؟عل یچ-

 ...دیو بعد لغز دیکه اول لرز می...مثل پادیلرزی...دلم مدیلرزی...دستم مرا فشردم ی...دکمه قرمز گوشدیلرز دستم

 ضربه محکم به در خورد.. چند

 !رانیا گردونمیکشه که برت م ی!به دو هفته نمیخودتو برا برگشتن آماده کن دیخوب گوشاتو واکن...با-

 پر شد: میچشمها

 !از تنها شدن!هه...؟یترسونیم یمنو از چ-

 به در خورد: یمشت

 !شهیکه بخوام بزنم تو دهنت...دستم نجس م یهست یتر از اون فی...کثترسونمیتورو از عاقبتت م-

 تخت انداختم. یرا رو خودم

 ...دیاقرب من حبل الور نحن

 خدا؟ یی...پس کجادمیبه رگ گردنم کش دست

 ...کنهیهم داره ازدواج م ی...علیراست-

 :دمیپوزخندش را شن یصدا

 !یتهران باش شیکه برا عروس دمیم وبشیترت-

 

*** 

 !النیپاک مادر گل آلودم...گ نیسرزم یبود...مثل حال و هوا یباز هم باران سیپار
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گذاشتم و از  بیج یزنانه ام را تو گاریسر انداختم...!پاکت س یو کاله بزرگش را رو دمیپوش میلباسها یرو یشمیبلند  یباران

 شدم... ریپله ها سراز

و  کشدیم گاریو س دهدیرا تاب م یخاموش نشسته و صندل نهیاش کنار شوم یشگیهم یجا یکه رو دمیقوس پله ها د یرو از

 ...کندیدودش را حلقه حلقه م

 باش... یقو مادموزل

 نگاهم کرد... یچشم ریز دیرا که شن میپاها یرا محکم تر برداشتم...صدا میها قدم

 چشم..دو ابرو... چشم

 !یادگاری یکتاب و خشک کنم برا ی...چشم چشمت را بگذارم الشدیم کاش

 :دمیرا در هم کش میها اخم

 !رمیمن دارم م-

را باز  خچالی...به سمت آشپزخانه رفت..در دادیآزارم م شیها ییلق لق دمپا یرا خاموش کرد...بلند شد...صدا گارشی...سدیخند

 وقت روز خانه بود؟! نیکرد...چرا ا

 داد و چند قلپ خورد و متعجب نگاهم کرد: هیمشروب را در آورد و به اپن تک یبطر خچالیدر  از

 !به سالمت...گهید ؟برویهست یمنتظر چ-

 ...دینوش گرید یا جرعه

 به اون جغله هم سالم برسون...-

 من... ی...ول یا دهیوقت لباس پاره نپوش چیه تو

 ...هینو همسا یاطیرخ خبا چ یها رفو ندارن...حت یپارگ یکه بعض دانمیم خوب

 که بر دلم مانده... ییها یزخم ها و پارگ نیا مثل

تفاوت است نه...فقط و فقط  یب ایو  ستیمهم ن نکهیاندازد نه ا ی...آنکه شانه باال مدیرا باور نکن یشانه باال زدن چیوقت ه چیه

 !نیبتکاند...هم شیحرفتان را از شانه ها ینیسنگ خواهدیم

 .دمیخودم را سرگرم نشان دادم...مو باز کردم...مو بستم...بغض باال آوردم و بغض بلع نهیجلو ا یحرفش شانه باال انداختم.کم به

 نشست... نهیبه دست آمد و کنار شوم یلعنت یکه بطر دمیگوشه چشم د از

 در شده بودند...ک یرا نشان داد...کم میدندان ها نهیکه نه ا اینشان دادم.. نهیرا به ا میدندانها

 :دیچیبمش پ یصدا

 !م؟یمر-

سرک  نهینخست....از کنار آ یکند با همان لهن روزها میصدا گرید کباری خواستیاما نه...دلم م"جان" میبگو خواستیم دلم

 بود اما گفتم: ری.ددیکش یم گاری...سدمیکش

 بله؟!-

 ...منتظر ماندم و جواب نداد.زدیپک م قیدر هم بود و عم شیها اخم

 کاوه؟ یخوایم یزیچ-

 شد: رهیرا با دو انگشت گرفت و به دودش خ گارشیگوشه چشم نگاهم کرد.س از

 !یدیلفتش م یادیبرو...ز-

 گذارند؟ یبغض م یرا پا یو گناه قتل و نامحرم دهندیرا سخت فشار م مینامحرم از کجا آمده اند که گلو یدست ها نیا

 اش را چرخاندم: ییمت در رفتم و دسته طالحرف به س یب

 یبچرخونتت...حس قشنگ یازاد دونیدور چند دور دور م هی یجا یفرودگاه بگ یبه تاکس یتونیم گهیهفته د هیفوقش تا -

 داره!

 خورده ام! فیگرفته ام بس که بغض نشسته و کث چهیدادمش...دلدرد و دلپ قورت

 خانه را پر کرد... یلعنت منیخنده اش که نش یصدا و
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 گشتم گاریلرزان دنبال س ییرا محکم پشت سرم بستم و با دستها در

 م؟یمادموزل مار-

 کیو  یآب نی...با جبایکردم و سرم را باال گرفتم.قد بلند بود و ز ی...پوفکردیبد و مضخرف صدا نم هیمثل مار یکس چیرا ه نامم

 .شیآرا یب یو چشم ها ی...رژ صورتدیکوتاه سف نیآست

 شده بود جا خورد: شانیکه پر ییکه افتاده بود و موها یو کاله شمیصورتم و احتماال آرا دنید با

 !یشد بایواووو....چقدر ز-

 زدم و زمزمه کردم: یتلخ لبخند

 کاوه خونه ست!-

 به حال کاوه که مست بود... یخنک عطر زنانه اش مستم کرد...وا یو تشکر کرد.از کنارم که رد شد بو دیخند

 نقصش نگاه کردم. یپشت به قامت ب از

 !ستمیزنانه ن یشاهکار معمار گرید یست که من مثل زن ها یبزرگ اندوه

 حرکت کردم. ستگاهیبلند به سمت ا ییرا برگرداندم و با قدمها میبه زنگوله در را تکان داد رو زایآو ریدست که زنج با

 

 ...!سالم

 یساله را تو 00 یو تمام دردها اوردمیطاقت ن دمشیبعد از روزها با چشم کبود و لب پاره و سر بانداژ شده د یو وقت برگشتم

 !ستمیآغوشش گر

 کاری.اوستا من بدون کاوه چرانیبفرستتم ا خوادی...کاوه مهیکس ینفهم شدن!کالفه ام...گناهم ب نقدریاوستا خستم!چرا مردم ا-

 کنم؟

 خدا رو هم ندارم! یرو ندارم...حت یکس گهیکنم؟...د کاریچ یرودخونه لعنت نیبدون ا من

 .کردینم یحرکت چیکالهم نشست.سکوت کرده بود و ه یرو یبه آرام دستش

 !شمیم وونهید رانیکه خداهم منو از خودش رونده؟...من برگردم ا دمیبو تعفن م نقدری...انمیب ی!چرا روز خوش نمدمیاوستا بر-

 سرم سر داد... یورا ر دستش

 ...اشوب نکن دلمو دختر...یمیمر-

 اوستا...کمکم کن!-

 گفت: یصورتم نگاه کن...با لودگ یکرد..خودش را خم کرد تا تو میرا گرفت و جدا میها شانه

 !دمایبهت ابنبات نم یکن هینکن عمو...گر هیگر-

 پشت دستم نگاه کردم... یاهیبه س یرا پاک کردم و چند لحظه ا میپشت دست اشک ها با

 !ییکنه!تو که تو یهام توجه نم هیساله آبنباتمو ازم گرفته و به گر یو اند 02خدا -

 :دیکش یقیعم نفس

 ...!ایاریحرف کم ن-

 ستادیاز من کنارم ا دینرده ها گذاشتم...به تبع یرا رو ساعدم

 م؟یمر یکن کاریچ یخوایم-

 !دونمیتو بگو اوستا...من نم-

 کردم.خشک باهام برخورد کرد! داشیپ یمن رفتم دفتر شوهرت...با بدبخت-

 ...ستادمیا خیس

 گفت؟ ی!چ؟یگفت یچ-

 :دیکش شیبه موها یزد و دست پوزخند

.گفتم اونروز برا کمک ستی.گفت مهم نمیندار یارتباط چی!گفتم من و خانومت با هم هستیگفتم گفت مهم ن یهه...هرچ-

 .ستیو فک کرد همه مث خودشون هرزه اند...گفت مهم ن دیسر رس کهیخونتون بودم که اون مرت
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 .ستیدوست و هم وطن همراه خانومتونم...باز گفت مهم ن هیمن فقط به عنوان  گفتم

 و اشک آلودم چرخاند: نیرا به سمت نگاه غمگ صورتش

 !هم حرف نزد یباهام فارس یحت میمر-

 سوزش گرفتند...! میها چشم

 !شهیکست نم یکس چی...هیکس که باش ی!بخوادیمنو نم گهیکاوه د-

گوشه لب گذاشتم و با فندک  گاری..سدیچرخیحرکاتم م ینگاهش رو یرا درآوردم...مبهوت گارمیرا گشتم و پاکت س میها بیج

 کوچکم روشنش کردم: یا شهیش

 ؟یشد یحرفه ا نقدریا-

 فرستادم: رونیدودش را ب یزدم و تلخ پوزخند

 کالفه ام...!-

 و خودش هم مشغول شد. دیکش رونیانگشتان الک زده ام ب یرا از ال گارمیس پاکت

 روز بچت لوچ بشه! هیبکش که  گاریس نقدریبه درک...ا-

 کردم: یتلخ خنده

 بچه؟!-

 خمار شدند: یفرستاد و چشمانش کم رونیرا ب گارشیدودس

 !د؟یچند وقته که باهم-

 !زنمیاطرافم چنگ م یچی...مثل من که به هکردیوتقال م زدینوک م نیزم یرو ختهیر یچیبه ه یدورتر کبوتر یکم

 را تکاندم! گارمیکردم و خاکستر س یسرفه ا تک

 ...دی...به گمونم...شاکسالی-

که با تمام وجود احساس  یکوتاه یتمام روزها ادیبه گذشته... زدیچکم م گاریو س زدمیپک م گاریسوختند...به س میها چشم

 بود... ابانیدادم...نگاهم به کافه دورتر آن طرف خ هیتک ی...رو از سن گرفتم و به نرده هاکردمیم یخوشبخت

 رنگارنگ... یبانیگرد دونفره با سا زیم کی

 ...اون زلفا رو بکن تو دختر...!میمر-

 ها...نه وسط تهرون! سهیپار نجایبابا کاوه ا-

 کرد: ینیریش اخم

 حرف گوش کن بچه! سهیپار نجایا دونمیمن م-

 کردم...نــــــــــاز... ناز

 اروپاست مثال ها!!! نجایا ییبابا-

 منم مثال باباتم ها!!!-

 به دهان گذاشتم: یاز بستن یقاشق

 !خورهیکنم خب سر م کاریچ-

به  میموها یشانیپر یرام کردن اشفتگ یمطبوع دستانش که برا یطعم گرما کنمیبرداشت و هرگز فراموش نم زیخ زیم یرو

 ...خوردیام م یشانیپ

 کردم: اعتراض

 کــــاوه!!؟؟-

 نشست و با خنده نگاهم کرد: شیصندل یرو

 جون دلم!-

 ...دیباش یکند...خدا کند جان کس خدا

 ...دمیورچ لب
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 اونوقت من... لکسنیاپن و ر یلیاطرافو!همه خ نیبب-

 خوردن شد: یمشغول بستن الیخ یب

 مالکش باشم... دیدختر برام مونده...با هیهمه همه اند...من فقط -

 ...دیباش یخدا کند مملوک کس و

 هدف چرخاندم: یجام فرو کردم و ب یام داغ شد...قاشق بلندم را تو گونه

 !یکنینگاه ها پنهونم م هیاز بق ینطوریهم ندارم که ا یخوب افهیق نیحاال همچ-

 را محکم گرفت و از چرخاندن نگه داشت: دستم

 ...یدختر کردینم ریو پ کشوندیآدم تو دلشه...چهره اگه مهم بود هرگز خدا با گذشت زمان اونو به زوال نم هی افهیق-

 ...دیسف ییو رگه ها ییخرما یی...با موهاباستیمن ز یتنها مرد زندگ یزوال تو نیمن فکر کرده بودم آن روز،که چقدر ا و

 

 از اوهام تکانم داد: یستد

 دختر؟ ییکجا-

 سوخت: یبود...ارام آرام م دهیرس لتریدستم به ف یتو گاریس

 !نهیتلق گاری...ارامش سمیمر-

 پرت کردم... یرا گوشه ا گارمیس ته

 !رمیگیرو م ییآرامش کذا نیمن ا تیو چه واقع نیچه تلق-

 به نشانه تاسف تکان داد: یسر

 !؟یبه مادر شدن فکر کرد-

 باال آورد: میبه نشانه تسل شینگاهش کردم...دستها یتند به

 بره! نیبا بچه دار شدن کدورتها از ب دیشا یخب...قصد دخالت ندارم...ول یلیخ-

 زدم... پوزخند

 ...شودینازک شکمم لمس م رپوستینا مشروعم از ز نیجن نیزن خ را ب...سر و گردن جن کیاالنم مادرم...حامل  من

 ادر شدنو ندارم!م اقتیمن ل-

 و لبخند زد: ستادیمقابلم ا درست

 بودن! قیبرا مادر شدن...بسه برا ال هیزن ها همونقدر که زن اند کاف-

 کنار زدم: یحوصلگ یبود را با ب دهیرا که با وزش باد به صورتم خورده بود و به رژ لب براقم چسب میموها

 خوام مادر بشم! ینم-

 !یعجوالنه ش منصرف کن میکاوه رو از تصم یبتون دیشا -

را  یرا لمس کردم و وسوسه شدم دوم گاریفرو کردم و شانه ام را باال دادم...با نوک انگشت جعبه س بیج یرا تو میها دست

 دود کنم.

 شد: یعصب

 ؟یو عالقه برا شوهرت وقت گذاشت یتو چقدر از سر زنانگ-

 :دمیتوپ

 !یبراش کردم...همه کار یمن همه کار-

 :دیکش یقینرده خاموش کرد و نفس عم یرا رو گارشیس

 !خواستینبود که اون م یهمه اون کار نیا یول یکرد ی...همه کاریآرا همه کار-

 بود: دهیبه شمارش معکوس رس دنیشده بود و بار یسر انداختم...هوا ابر یرا رو کالهم

 !یتو از همه ماجرا خبر ندار-

 زد: یزهرخند
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 یتو فروشگاه کار کن یخواست بر ی...نمیفکر کرد یو به عل یکرد ی...تو با کاوه زندگیودت گفترو خ زایچ یلیخ یاره...ول-

 !یالزم بود و گذشت...اما نکرد یصبور ی....کمیشد یول یحجاب باش یخواست ب ی...نمیرفت یول

 حق داشت...من هم...کاوه هم... اوستا

 ...دهیحس کند با دخترش خواب ی...وقتدیبا همسرتان هم خوابه ا دیحس کن یوقت دیشویم یحال چه

 حس کند زنش از گور برگشته... ی...وقتدیمرد کیزن  دیحس کن یوقت

 !یلوفریحس کند ن ی...وقتدیباش میمر یوقت

 زدم: ادیهوا فر یب

اون  یقدم برداشتم ول ی...من براش کم نذاشتم...به اندازه کافدیکن یخودتون دفاع م یاز هم جنس ها شهیبس کن!شما هم-

 ف/ا/ح/شه! هی ی...گاه زنش...گاه دخترش...گاهازاشیتموم ن یمونثم برا ار/ضا هیکرد...از نظر اون من  یفقط تظاهر به همراه

 !رسهیشما هم که به دادم نم یخدا نیوحشتناکه...ا یزندگ نیتحمل ا یام...دوسش دارم اوستا ول خسته

 

 ...!یپاک شدن ری...ناگزییهم مثل غلط امال ی...گاهیرویم هیاز متن به حاش ی...گاهقیاست رف نیهم یزندگ

 مرا خدا!! یدیآفر غلط

 سرخ شد: تیاز عصبان اوستا

 !یدار یمعمول یزندگ هیکه  یباور کن یتونیکنار نم یمسخره رو نذار یخودخواه نیا یتا وقت-

 :دمیکوب نیچپم را به زم یچند بسته آبنبات،پا یو پا ابانیسر خ نیرزاحسیدکه آم یجلو یهفت سالگ یلج گرفتن تو مثل

که قضاوتم  یمن یبود.جا هیبق یواقعه زندگ نیتر دهیچیمن پ یاتفاق زندگ نیتر ی؟معمولیداشتم...ک یمعمول یزندگ یمن ک-

 هان؟ یشدیبدتر از من نم یمن بود طیوجود داره که اگه تو شرا ینیتضم ؟چهیکنیم

 ...کالفه بودم..کالفه بوددیبه چانه اش کش یدست

 شکل... یسر و ته...ب ی...بچیدر پ چیکالف کاموا پ هیشب یعنی...کالفه

 سر و ته! یشکل و ب یمن ب و

 :دیکش یکشدار آه

 .میقدم بزن یکم ای...بییبرم جا دیمن با-

 نگاه کردم... ابانیسنگفرش خ یسستم رو یبه گام ها رهیخ رهیدادم و خ سرتکان

 ...یها تق تق یپاشنه بلند و به قول بچگ یها کفش

آشنا  نیرا به درد و دل زم میکه کف نازک و سوراخشان پا ییاسپرت پاره ام تنگ شده بود.همانها یکفش ها یدلم برا چقدر

 .کردیم

 سرد و مرطوب خورد. ابانیبه خ میرا باز و کفشم را در آوردم.کف پا می.سگک مچ پاستادی.اوستا هم استادمیا

 قدم برداشتم. اطیاحت یرا در دست گرفتم و ب میچپ...کفش ها یپا و

 را از پاشنه در آورد و در دست گرفت: شیاز من کفش ها دیزد و لبخند زدم.به تقل لبخند

 درستش کن! فهیح تیزندگ میمر-

 را تاب دادم: میها کفش

 !فی...ح فیح-

 را گرفت و نگهم داشت: میبازو

 امشب رو نجنگ باهاش! هی-

 را به رقص در آوردم. میالک زده کوچک پا یانداختم و انگشتها ریرا ز سرم

 ران؟یا یگردیاوستا...برم شهیدرسِت تموم م یک-

 !ارمیمونده حاال...آره...بدون ننه ام طاقت نم-

 کرده بودم: بغض
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 ؟یکنیم دامیچطور پ رانیا یاومد-

 :دیخند

 !میکن داتیپ مینخوا دیحاال ماشا-

 .شدیحس م یب میو از درد ساق پا رفتیم میپا ریز یخرده سنگ یبه راهم ادامه دادم.گهگاه یآه کوتاه با

 ...کنهینم ی...فرقدی...جدیمیچند تا آدرس بهم بده...چند تا تلفن...قد-

 کنمیم داتیپ یباش یداشدنی!مطمئن باش پهیکاف ینشون هی

 ی.حالوت دستهاستادمیرا بستم و ا مینار بدنم را گرفت.چشم هاک زانی.دست آوکردندینگاه م مانیبا تعجب به پا برهنگ عابرها

 گرم بود.رعدو برق زد.سرش را رو به آسمان گرفت: یکاوه را نداشت ول

 خدا ازمون عکس دونفره گرفت. ی...دم رفتنایب-

 ... ایخدا

 نقطه بگذار! میخط زندگ ته

 !نمیافریاز سر خط شروع کنم...از آغاز ب بگذار

 زد: ی...باران گرفت.سردم شد...لبخند تلخدمیبود.با انگشت اشاره چانه ام را باال آورد.بغضم را بلع نییپا سرم

 که در نره! ری...سفت بگتویزندگ ریخانوم خانوما...سخت نگ-

 کاوه... شی...موهایعل شیها چشم

 ؟یمن کرده ا یرا خالصه زندگ معبود؟اوستا

 گذاشتم و به باال فشارش دادم... شیابرو ریگشت شصتم را زپنجه پا بلند شدم و ان یبلند بود.رو قدش

 .شدیکاوه م هیکه چقدر شب آخ

 :دیکش نییپا یرا گرفت وبه آرام دستم

 !ی.هم اسمون باال سرت و هم اسمون تو چشمات...چه سال پر برکتبارهیبا دو تا اسمون داره م سی...پارمیمر-

 دهم؟یامان نم هیمنم که به گر ایدهد  یامانم نم هیگر

 صورت گذاشتم و زار زدم: یرا رها کردم.دو دستم را رو میها کفش

 یوارای...به همون خونه تو پامنار.به همون دییدانشجو یبرگردم به همون روزا خوادی.دلم مترسمیم یزندگ نیاوستا ...من از ا-

 شکسته... یایبا کاش اطمونیاشپزخونه.به ح یچرک

چطور  فهممیمن...فقط من که مَردم م یمن و تو ول نیب دارید ستیگفت مهم ن ی..شوهرت مامیمن دنتیبه د گهی!من دمیمر-

 نگاهش به من پر حسرت بود.

 شده بودند! رهیخوش حالتش ت یو موها دیچکیاش آب م ینینگاهش کردم.از نوک ب ناباورانه

 !زنهیشوهرت دامن م یها یبرس.بودن من فقط به شک و بد دل تیبرو به زندگ-

 بر گرداند: یگریرا به سمت د شیرو

 

 !کنمیم داتیپ یروز هی...اما رمی...من مستادهیشوهرت ا یابونیآباژور خ نیسوم ریدرست ز-

 :دمینال

 رو ندارم! یکس گهیاوستا...من د-

 :دیکرد و خند نگاهم

 مادرش!و هم  یهم زنش باش دی...تو باکننیم ی...به حرفم گوش کن!مردا بچه ان...بچگمیمر یخواهرم-

 :دمیام را باال کش ینیب

 !خوادیکاوه منو نم-

 ام زد: ینیبه ب یتلنگر

 !شیخوایتو که م-
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 به ساعتش انداخت: ینگاه

 شد! رمی...دیعمو جون وقتمو گرفت نیبب-

 انداخت و به پا کرد: نیزم یرا رو شیها کفش

 !ی...خلمونم کردایب-

 ترس گفتم: با

 ؟یکه بر یریاوستا م-

 :دیغر

 وسط؟هان؟برم به درک! نی!من مهمم اکنهیگفتم؟گفتم شوهرت داره نگات م یچ یدی؟نشنیکَر میمر-

 .دمی...مردد به شانه راست چرخدیلرز یم میبه پا سرتا

 و سرش رو به اسمان! رچراغیاش به ت هی.تکدیکشیم گاریو پشت سر هم س دیلرزیرگبار باران م ریبلند ز یکه با قامت یمرد

 کرده... ریگ میگلو یتو تیهوا

 آقا؟ شودیم ریهم مگر نفس گ نفس

 یچاله آب گذاشتم و شترک ها ی...پا تودمیطرف و آن طرف دو نیچند قدم ا اریاخت یبه اوستا نگاه کنم که نبود...ب برگشتم

 صورتم خورد. یگل آلودش تو

 رفته بود که انگار هرگز نبوده... آنقدَر

 عیبود...تجم تمیبود ...هو میدفتر خاطرات زندگ ییخرما یو موها یمشک یا.انگار اوستا با چشم هکردمیشدن م یخال احساس

 بود و حاال... قمیعال

رفتن  یبرا ی.حرکتکردیروح نگاهم م یو ب ستادهیا سیخ سی.مستاصل به کاوه نگاه کردم.باران بند آمده بود و او خستادمیا

 برهنه. یکرد.به سمتش هجوم بردم...با پا

 ماندند. زانیعرضه کنار بدنم آو یاما دستانم مشت شدند و ب رمیدست بگ یمحکمش را تو یخواست بازو دلم

 کاوه؟-

 :دمیکش غیبلند شروع به حرکت کرد.ج ییپرت کرد و با قدم ها ابانیخ یرا تو گارشینکرد.ته س یتوجه

 کاوه...کاوه!؟-

 برگشت: یتند به

 خفه!-

 ینیب ریز نیبا سر است یو اشکم همزمان روان بود و من مثل هفت سالگ ینیساکت ماندم.آب ب یشدم...به طرز وحشتناک خفه

 زدم: ادی.باز به راهش ادامه داد.فردمیام کش

 برو به درک...-

 اش شد و رفت. یآب یباران سوار پژو ریرد شد...ز ابانیخ از

 ...میدیباریآرام م آرام

 ...یو آسمان محض همدرد من

تا مغز  یبد یبسته بود و سرما خیدر آوردم...تمام تنم  بیرا از ج دمیلرزان دستِ کل ییخانه با دستها یدر سورمه ا پشت

 استخوانم رسوخ کرده بود.

 قفل در با شدت باز شد یتو دیفرو کردن کل قبل

 به نگاه تبدارش گره خورد... نگاهم

  یچا

 ...یچا

 استکان... یتو زیدو چشم بر میبرا

 نشستن... تیقندِ پهلو با
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 ...رودیدر م بیساله عج 00 یخستگ نیا

 شدم! دهیحلقه شدو با قدرت به داخل کش میاش دور بازو یالغر و قو یبرداشت.انگشت ها زیخ

 !یکرد رید-

 .کردیذق ذق م شیدست ها ی.جاستادمیحفظ تعادلم تلوتلوخوران ا یکرد.آنقدر محکم که برا میشدت رها به

 از تو زودتر برسم؟ ی...نکنه توقع داشتادهیو من پ یبود نیتو با ماش-

 ...ختیگردنش آو یاهلل تو زیتنه برهنه اش باال آمد و به گردن آو میاز ن نگاهم

 ؟ی...هستمعبودا

 و الکل... گاریس یچشم و گردن عرق کرده و بو یقرمز تو یسرخ شده و رگ ها صورت

 غ و بدنم مرطوب......صورتم داشدیقرمز م میها چشم ها ینبودم...خودم تازگ بهیغر

 بودم. سیخ سِیجلو گذاشت...آرامتر شد...نگاهم کرد...خ یقدم

 برو اتاق خواب...-

 ؟چرا؟یچ-

 نداشت. یحالت چی...نگاهش هستادیام ا یقدم کی در

 برس! تیزنانگ فیبه وظا می...بریهنوز زنم رسرتیخ-

 ؟یرفتم...زنانگ وا

 زدم و حاشا کردم: پوزخند

 !میبا هم ندار یکار گهی...نه جناب...ما د؟ههیزنانگ-

 .شمرده شمرده گفت:دیپلک زد...گوشه پلکش لرز آرام

 رو تخت... وفتیبرو ب-

گوشم  یاوستا تو یرا پشت گوش زدم.صدا سمیخ یکه چشمانم را از ترس بستم.موها یصورتم داد زد طور یتختش را تو و

 "امشب رو نجنگ هی"زدیزنگ م

 چالق! یِزشتِ گدا شهی...لنگان..مثل همنیتوجه به او از پله ها باال رفتم...سنگ یو ب دمیعقب چرخ به

 بلند شد: دادیم یمست یدورگه اش که حاال بو یصدا

 !زمیعز امیاتاِق من...م-

 .پوزخند زدم:کردی.خودم هم...نگاهش کردم که نگاهم مستادیا قلبم

 نه...-

 و لجوجانه! ظیغل

 بود... دهیچسب ارویبه خودم بجنبم پشتم به د تا

 :دیقفل شده اش غر یدندان ها انیرا مشت کرد و از م سمیخ یباران عقهی

 ...یلعنت کنمیخواهش م-

 ...نیرا داشتم جز ا یهر جمله ا توقع

 ...چانه ام را در دست گرفت:دیتپیمردانه م یرگ اطراف گردنش که با غرور یها شهیزدم به ر زل

 بار.. نیآخر ی...برامیمر-

 کردم...چشمانم را بستم. نگاهش

 دارد اقا... اکیتر نگاهت

 دستش را لمس کردم: یگذاشتم و موها فشردیام را م عقهیگره دستانش که محکم  یدستم را رو دو

 باشه...ولم کن!-

 .دادیم یکمتر باز بود و خبر از مست شهیاز هم شیباز نگاهم کرد...چشمها مهیدهان ن با

 من... یدوست داشتن یها شیموقع اش لبخند زدم!ته ر یانداختم و ناخواسته به بهت ب نییشل شده اش را پا یدستها
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 پدر را حس نکردم... شیهرگز غلغلک ر میرگلویها ز شیر نیجز غلغلک ا من

 وارد اتاق خوابش شدم... نشیکوه نگاه سنگ ری...زدمیمضطربم را از پله ها باال کش تن

 ...گاریس ی.سرشار از عطر مردانه اش...پر از بودمیکش نفس

 ...بامب...بامب...ی.مثل طبل و سنج عذاداردیتپیگوشم م یتخت خوابش نشستم...قلبم تو یرو آشفته

 زند؟یداغ که را به عذا نشسته و طبل م دلم

 گرفت... دنیباز وز مهیاز پنجره ن یخنک میتخت انداختم.نس یپشت خودم را رو به

 ..بادبادک...تلو تلو......باد.باد

 دلم ول شده خدا ... تو نرو... نخ

 بود! ستادهیسرم ا یرا که بستم وباز کردم کاوه باال میها چشم

 .کردیروشن اتاق نگاهم م کیتار انیم

  امشبم روشن ِ روشن است... ِفیتکل یکیتار نیرغم ا به

 

 :دیسردم کش یگونه  ی.پشت دستش را رودیآ یتناول شکارش م یکه برا یپلنگ هیزد.شب مهیبدنم خ یرو

 گذره؟یمن خوش م یب-

 بود.انگشتان دستش را لمس کردم: شیلبها یرو یموقع ا یب لبخند

 که بخواد خوش هم بگذره! گذرهیتو اصال نم یخوش؟...ب-

 :دیگونه ام را بوس یسکوت نگاهم کرد.به آرام در

 ناجنس هان؟ یداد میچرا باز یخواست یتو که منو نم-

 :دمیگونه ام بود را بوس یکه هنوز رو یرفت.دست یبود و آرام...ته دلم مدام غنج م هربانم

 خوامت؟ یگفته نم یخوامت...ک یم-

 :دییرا بو میتر آورد و لبها کیرا نزد سرش

 !یدیرو م بهیغر هیبوسه  یبو-

 کردم و به عقب راندمش: اخم

 نه..هرگز!-

 :دیبه هم چفت شده اش غر یلبها انیم از

 ؟یدیرو م گهیمرد د هی یچرا...چرا بو-

 

 

 یبلند شد.صدا ادمیفر یرا به تخت فشرد...صدا میشوم که شانه ها زیخ میخواستم ن تیاش زدم و با عصبان نهیبه س دست

 برخاست: ادشیفر

 

 هم برا من! یکمی یکرد یهرزگ هیبرا بق نهمهیخفه...بتمرگ سر جات.ا-

 

 ...نشد!دمیکش غیکردم...نشد!ج تقال

 

 کفن! یحت یلباس...ب ی...بشومیتخت دفن م نیهم یرو نجای...همرمیمیدر آغوشت م امشب

 

!و من...هم عاشق و دمیبوس انهیدر آغوشم گرفت...وحش انهی..وحشدیرا در میلباسها انهیشد...وحش یوحش میهمه ِ نشدن ها یجا

 !دادیتازه م یچا یکه بو ی آرام ِیوحش نیاز زاریهم ب
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از اشک و عرق بود و  سیشدم...صورتم خ رهیرفت خ یم نییو تند باال پا قیاش که عم نهیو به قفسه س دمیهلو چرخپ به

 شانه و صورتم پخش بودند. یرو شهیتر از هم دهیژول شانمیپر یموها

 

 ینیصورتش بود.ب یرو یقیبود.دستانش مشت شده بودند و اخم عم دهیکردم.چشمانش را بسته بود و طاقباز دراز کش نگاهش

 سرد و مرطوبش چسباندم. یام را به بازو

 

 دهد مردک! یجنگل باران خورده م یبو تنت

 

دورگه  ی.با صدادمیتخت را چسب یام زد و چنان پرت شدم که گوشه  نهی!با دست محکم به سدمیام را به شانه اش کش گونه

 گفت: یا

 

 ...یمکیم موی...زندگیمکیمثل زالو...مثل زالو خونمو م-

 

 بود!با لکنت گفتم: رهیرا باز کرده بود و به سقف خ شینگاهش کردم.چشمها ناباورانه

 

 ؟یگیم ی...چیچ... چ-

 

 :دیبالشت سر یاز گونه اش رو یبه آرام یشدم و نگاهش کردم.قطره شفاف اشک زیخ مین

 

 !یدار تیبل گهی.برا دو روز دهیعسل یمدارکت تو کشو-

 

 !ختهیام....آجر به اجر فرو ر یبه خشت متالش خشت

 

 ...شیو بازو نهیبه س دنی...دست خودم نبود مشت کوبغی...دست خودم نبود جهیخودم نبود گر دست

 

هرزه ام؟من خرابم؟تو  ؟منیدیتفالمو پس م یدار یدیمو کش رهی!شیکنیم پورتمید یاشغال...کارت باهام تموم شد دار-

 !رتوئهیچالق و لنگم تقص یاپ نیمن...ا یِزندگ نیتوئه ا ری؟تقصیچ

 

 و چانه ام را نشانش دادم: یشانیو لرزان پشت گوش زدم و زخم پ یعصب ییام را با دستها ختهیبهم ر یموها

 

 کار ِتوئه...کار ِتو! نی...انیبب-

 

و لزج کرده بود.گلو و دهانم ترش شده بود.ضعف بود و  سیو عرق ،صورت و گردنم را خ هیرا برگرداند.گر شیرو یخونسرد با

 ...دهی.تار به تارم غصه دار و پود به پودم فرو پاشکردیتهوع و درد...رج به رج بدنم درد م

 

 :شیزالل چشمها انیسمتش هجوم بردم و سرش را به سمتم برگرداندم.غوطه ور شدم م به
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 !هان؟؟یکنیچرا نگام نم-

 

 گفت: یرا گرفت و با فشار خفه کننده ا می...محکم گلوفشردیم هم یرا رو شیدندانها

 

 برداشته! موینکبتت تموم زندگ یگمشو...م ا د م و زل...بو-

 

 کرد. میرها

 

( را یاش)باطر یدست برده بودم و باتر یواشکیام... ی...که منِ مادموزل از سر حسادت هفت سالگهیعروسک دختر همسا مثل

 در آورده بودم...

 

 ...دهیتنم را دزد یدست دراز کرده و باطر یکیسر، یبزرگ و کاله رو یها نهیهمان عروسک رقاصه الغر با س مثل

 

 استخوان رها شده ام. ی...شل و بیزندگ یآواز...و نه نا یرقص دارم...نه نا ینا نه

 

حلقه شده ست...هنوز  میهنوز دور گلو شیدستها کردمی.حس مدمیلغز نییچهار دست و پا از تخت به پا صالیو است هیگر با

 فشردند... یانگشتانش خرخره ام را م

 

تنها  ییحس بودند و گو یب میبرخاستم.دست ها و پاها واریاستخوان ماالن ماالن به د یب یمرده ا هیگرفتم.شب واریبه د دست

 .دیکشیم ادیاستخوان سالم بدنم استخوان کمرم بود که آن هم زبان در آورده بود و از درد فر

 

 :دمینال

 

 !رمی...مرمیکنم؟میال...التماست م یف...فک کرد-

 

 

 

 دلت افتاده! یبه دست و پا دلم

 

افتاد  یتخت م یدمر رو کهیرا به سمتم پرت کرد و در حال یرا باز کرد...پاکت بزرگ یعسل یحوصله کشو یشد...ب زیخ مین

 گفت:

 

 نره...به سالمت! ادتی نویا-

 

 برخورد کرد نگاه کردم.دو طرف بلوزم را مشت کردم. میپارکت سُر خورده و به انگشت پا یکه رو یدیسف یپاکت لعنت به

 

 زهر خند... شودیم یتمام درد که لبخند بزن با
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 پوزخند! شودیم یافسوس که بخند تیبا نها و

 

 یکه مثل تمام زوج ها میاز هم ندار یادگاریهم به رسم  یحلقه ا یدارم بر خودم...بر او...بر ما که حت یمن افسوس بزرگ و

 !میبه سمت هم پرت کن ییبه وقت جدا گرید

 

 زدم: پوزخند

 

 !یندار اقتیل-

 

حوصله  ی!بزدی.اتاق چرخ و فلک شده بود و دورم مخوردمیپودر شده بود...تلو تلو م میشدم و پاکت را برداشتم...استخوان ها خم

 زد:  ادیفر

 

 ...آشغال!یدیآشغال م ی!بودهیعطرت آزارم م یبو رونیگمشو ب-

 

 :دمیغر

 

 درس حرف بزن منم فحش دادن بلدم!-

 

 ...پشتش را به من کرد:دیخند

 

 باهات؟ ادیشده؟اوستاجونت نم یهان؟چ رانیاز برگشتن به ا یستیخوشحال ن ادمیز نکهی...راحت باش!مث ازمیفحش بده عز-

 

 د:ساعدش بلند شد و با تمسخر نگاهم کر یرو

 

 بود! قهیخوشگل کن نگن کاوه کج سل شی...برا عروسزمیعز دیپر ی...عل یبر یخانوم کوچولو...نکنه برا خاطر عل-

 

 ...میدستم...دلم...پا دنی...لرزمی...سوزش لبهامیدندان ها یخون ال یشور

 

 من بماند... یبرا شهیدفنش کنم تا هم نجای...همردیبکشمش...بم خواستیاراده به سمتش هجوم بردم.دلم م یب

 

 .کردیچنگالم گرفتم.خونسرد و با لبخند نگاهم م انیرا م شیاش نشستم...موها نهیس یرو یوحش یگربه ا مثل

 

 !خورهینگو...حالم داره ازت بهم م یور یتهمت نزن!نزن!در یعوض-

 

 وخت.س ینم می.دلش براسوختی.دلم به حالم خودم مکردمیم هی.گردمیاش کوب نهیوار به س وانهید

 

 ...نیبه ا یشد لیشد که از اون کاوه مهربون تبد ی!چیعوض شد ؟چرایکم گذاشتم کاوه؟هان؟چ یمن برات چ-

 

 نگاهم کرد: رهیخشک شد و خ زشیتمسخر آم لبخند
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 ؟یشد لیتبد ی!حاال به چیمن بود یدختر کوچولو ؟تویشد یعوض ؟کهیشد که عوض شد ی؟چیتو چ-

 

 گردنش فرو بردم یسرم را تو هیرا رها کردم و با گر شیموها

 

 ..ییدرد تو هم

 

 هم درمن

 

 کردم: زمزمه

 

 بود. مونیزنِ مردت رو زندگ هیسا شهیدخترم!هم یصدام کرد ی.زنت شدم ولییتوئه.مقصر تو ریتقص

 

راز تن خسته ام د ریحرکت ز ی!بدادیعرق و الکل م یو تند گاریو س ویافتر ش ی.گردنش بوکردیتابم م یارام ش ب یها نفس

 :دمیبود.نال دهیکش

 

 !مونمیخسته ام!پش-

 

 را پشت گردنم حرکت داد: دستش

 

 !میمر شونمیپر-

 

 توام مرد! شانیحال و احوال پر ی...من...بآنومن

 

 :دیکش ری...نفسم بند آمد،گردنم تیرا از تنت وا کن یضیاش گردنم را فشرد...انگار که توله سگ مر یاستخوان یانگشت ها با

 

 ...چمدوناتو جمع کن!یدار تیبل گهیدو روز د-

 

 ست... یهرچه شکستن یسادگ به

 

 شکستم! دهیچیافتادم و پ ساده

 

 از اشک! زدیموج م یپرت کرده باش شیکه سنگ تو یمثل برکه ا شیرا به زحمت از پس گردنم جدا کردم.چشم ها دستش

 

 رونیخفقان آورش ب یجا به سمت در رفتم و از هوا...امه نه راست و پابرکراستی...خرد شده...شکست خورده برخاستم.شکسته

 تر از آن بودم که بتوانم قدم از قدم بردارم و از هم نپاشم ختهیپله نشستمفرو ر نیاول یزدم.رو

 

 !میخسته شدم مر گهید-
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 هی...تک نهی.دست به سیتنه برهنه و شلوارک مشک میشانه نگاهش کردم.ن یدادم..لرز کرده بودم.از ورا هیرا به نرده ها تک سرم

 کرده بود... یژست ها دلبر نیماه با هم نیداده به چهارچوب در...چند

 

 بردن دارد؟ دهیمحبت نچش دهیدخترک مرد ند کیمرد...دلِ  آخر

 

 رانی!برگرد ارممکنهیبرام غ دتیجد یتحمل رفتارها-

 

 عرق کرده ام گذاشتم. یزانو یرا مشت کردم.باز کردم...رو میها دست

 

 !رانیا گردمیسه...تمومش کن...برمب-

 

 :کردیم ینیسنگ میشانه ها یبرقرار شد.نگاهش رو یکشدار سکوت

 

 !یداشته باش یکمبود مال ذارمینم-

 

 دردناک و: یمکث

 

 !یخوب بخواب-

 

 خواب؟ کیچه رسد به  خوردیبدون تو رقم نم ریتقد

 

 نکرده دارم! هیگر یبخواب...من هنوز کل تو

 

 دچارم! یدرناک یداریبه ب بانهیغر و

 

 

 

 را... یبار دلم مادر خواست...مادرم را...پر نیاول یزانو گذاشتم و برا یبسته شدن در که بلند شد.سرم را رو یصدا

 

 

 

*** 

 

 

 

 گلرخه! ایب-

 

 نگاه مرددم دستش را تکان داد: یکه به سمتم دراز شده بود انداختم.جلو یو دست یبه گوش ینگاه مین
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 !شهیم...قطع رشیبگ-

 

 چمدان رها کردم و گرفتمش: یتا شده ام را تو مهین لباس

 

 الو...-

 

 بلند شد: جانشیپر ه یصدا

 

 ؟ی؟خوبیمیالو...مر-

 

 بود انداختم. ستادهیسرم ا یاش باال یبه کاوه که با ربدوشامبر سورمه ا ینگاه یرچشمیز

 

 ممنون...خوبم!-

 

 :زدیحرف م جانیآرام بود و او همچنان با ه میصدا

 

 ران؟یا یرسیم یچه ساعت-

 

 بم کاوه: یصدا

 

 !یرسیصبح م 3بگو -

 

 چشم دوختم. شد،یشربت به دست از کنارم دور م وانیاشک آلود به قامت بلندش که ل یچشم ها با

 

 رَمد مَرد... یچشمانت م یرانیا یبو یبه هوا دلم

 

 ردم!را آرام ک میدم،صدایکش یقیالو الو گفتن گلرخ بلند شد،نفس عم یصدا

 

 !رسمیهفت صبح م-

 

 .کردیکاناپه لم داده بود و کانال عوض م یتوجه به من رو یبعد نگاه به کاوه انداختم که ب و

 

 !یعل ی...حتی...حتگرشانیکدام د چی...نه او و نه هنمشیبب خواستمینم

 

 !زمیدنبالت عز میای...میاوک-

 

 حوصله گفتم: یب

 

 ارم؟یبرات ب یدار اجیاحت یچ-
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  دل ِ من قطع کرد. ِالیخ یداد و ب شیذوق سفارش عطر و لوازم آرا با

 

 شد... ی...جدیشوخ یمثال تا شده بود نگاه کردم.شوخ یدقت یکه با ب ییچمدان و لباس ها به

 

 یشوخ ییشانه ام و بگو یرو یو بزن یکن دارمیب یفکستن یپله ا ریهمان ز یتو گریچند ساعت د یخواهیاگر خوابم و م ایخدا

 !دارو ندارم...که هم دارمت و هم ندارمت!میخدا ستین یخوب یشوخ میبگو دیبود بنده ام...با

 

 !مینبود ریخورده بود و انگار ما هم مس یبه دو راه مانیادامه نبود...زندگ یبرا یراه

 

که  کردمیو لباسم را باز و بسته م فیک پیآنقدر ز شهیبودم.هم ژیق یصدا نیعاشق ا شهیهم یچمدانم را بستم...از بچگ پیز

خاک و  یها تو هیتوانستم بروم کوچه و با همسا ینم یکه از درد و کبود خوردمیکتک م یآنقدر از پر شهیخراب شود و هم

 خُل کوچه وول بخورم!

 

 چمدان ها گذاشتم... هیجا بلند شدم...کشان کشان چمدانم را کنار بق از

 

 تمام شد؟ یعنی.نکن.. ی...شوخایکوتاه ب ایخدا

 

 بخرم! رمیداده...م شیگلرخ سفارش لوازم آرا-

 

 به او حفاظ پله ها را مشت کردم تا بروم. پشت

 

 کارتت رو شارژ کردم تیدیکر-

 

 .دمیام پله ها را دو یافتاده بودم...ارام تشکر کردم.با تمام چالق یانرژ از

 

 نخر...گرونن! زهیاز شانزه ل-

 

 ...ستادمیپله ها ا وسط

 

 وانیهنوز ل نکهیا بیگذاشته بود و بند ربدشامبرش را باز کرده بود و عج زیم یلختش را رو یپاها یمآبانه ا سییژست ر با

 بود. دهیشربتش را سر نکش

 

 از پله ها: دنیدوباره دو یکردم برا یحرکت

 

 سرشو انداخت و اومد وسطِ... ابویرو که مثل  ینرفته شب ادمیهنوز -

 

 قورت داد... وانیل دنیه سرکشرا به همرا حرفش
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گذشت و لحظه به لحظه  یم میچشم ها یاز جلو یدور نرده ها مشت شد...حوادث ان شب ...و روزِ بعدش مثل تراژد دستم

 و... سوختیم می...چشم هاشدیم شتریفشار دستم به نرده ها ب

 

 ...ی...با اغوش و بوسه اش سر کرده ایا دهیرا چش شیدستها یقیحق یشد که گرما یمرد الیخ یب شدیم چطور

 

 شد... شیچشم ها الِیخ یب شدیم چطور

 

 کردن پله ها... یکیو دوتا قینفس عم کی...ستادمینا

 

 ...یو بلوز پسرانه آب نیکه فقط پشت سر بسته بودمش...شلدار ج یی...با موهاشیارا یو ب دمیپوش لباس

 

 !چینخواست پوزخند بزند...طعنه حواله ام کند...ه ی..حتنگاه کند. میبرنگشت به لباسها یرفتن حت موقع

 

 داشت! گاریو قصدِ س زدیو تق و تق فندک م کردیها را جابه جا م کانال

 

 گز کردم... ادهیپ سیپار ابانیبه خ ابانیخ یخفه تو یعصر را با بغض تمام

 

 کجا؟ زهیکجا؟شانزه ل فلیکجا؟ا شلیکجا سن م م؟تویمر یشد مادموزل

 

 تهران... یپامنار...تو یکوچه ها یتو یماندیم دیبا

 

 .... دیاش کش یشانیبه پ یودست دیاش را باال کش ینیرا کنار در گذاشت ....ب چمدانم

 

 برتت شارل..... یم کیپاتر-

 

 برخاست ! ینیبوق ماش یصدا

 

 کرد ... مکث

 

 اوهوم ...اومد ...!-

 

...نه  یبودم کنار زد ...نه غم ستادهیگردن کنار درا یه با مانتو و شال توگذاشت ...با دست مرا ک هیچمدانم را کنار بق نیآخر

 نشسته بود رفت ... شیآلبالو نیماش یکه تو کی...در را باز کرد، با عجله به سمت پاتریاحساس

 

 به چمدان ها انداختم ... ینگاه

 

 

 

 ....! رکیغ ی...من ل ی...ورب یاله



Roman-City.ir 
 مادموزل رمان

 

https://telegram.me/romancity 219 

 

 

 

 

 بهشت من بود ... یادیز یخانه روزها نیرا از سقف تا کف چرخاندم ...ا نگاه

 

 فهمتت مادرم حوا ... یخوب م چه

 

 ....یآن لحظه که از بهشت اخراج شد تورا

 

 اخراجم ... لیدل یآدمم ...ب یب یام ...منته یمنم اخراج-

 

 

 

 داشتند ... یسوزش جهنم میها چشم

 

 کردم ... دنیناخن شصتم را شروع به جو-

 

 تمام شد ..تمام شد ... یوا یوناله گون ...که ا یغیج یزد ،باصدا یحرف م یسرم زن یتو

 

 ... کیپاتر نیماش یکردم ...خم شده رو نگاهش

 

 نه ...! ااایبزنم خدا غیکه بعدش ج میگِله عظ کیخواست ، یناله بلند م کی دلم

 

 واریداده به د هیوتک دمیکش رونیدستم را از دهانم ب یکه به سمت خانه برگشت مثل دختر بچه خطا کار عیسر یگام ها با

 ... ستادمیا

 

 و گفت : دیکش یقیبرد نفس عم یم نیبه سمت ماش یکه دو چمدانم را در دو دستش گرفته بود وبه سخت همانطور

 

 شد  ریزود باش د-

 

 نگاه کردم ...شرتش  یو ت نیقامت فرو رفته در ج به

 

 شود ... ینم باورم

 

 بودن ...! یبودن ونه اصال برا یرو/س/پ/ یمادموزل بودن ،نه برا یبودن دارم ،نه برا میمر یبرا یا زهیمن نه انگ یکه نباش تو

 

 یگنجه نشسته بود ...لبخند ب یکه رو یعروسک خرس بزرگ یا لهیدو چشم ت یتارم را از در بر گرفتم وفروبردمش تو نگاه

 زدم. یاراده ا
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*** 

 

 کنه ؟ ینگاه م یدختر بابا به چ-

 

 گرفتم... یفروش ینگاهم را از اسباب باز نیوشرمگ تند

 

 کردم ! یبه عروسک ها نگاه م یکم هی یچیه-

 

انگشتانم فرو برد  انیگشتانش را مکنار بدنم لغزاند وان زانیانگشتان دست آو انیزد...دست گرم مردانه اش را م یضیعر لبخند

... 

 

 شد ... رهیخ نیتریو وبه

 

 ؟ یخوا یکدومشو م-

 

 ... میبدهم وآرام بگو هیمردانه و محکمش تک یسرم را به بازو نباریشده بودم که ا یمیرا بستم ...آنقدر صم چشمانم

 

 اون خرس گندهه...البته اگه گرون نباشه ...-

 

 دهان و ..قورت دادن آب  کیکردم و مکث

 

 ...ییبابا-

 

 عرق کرده ام را مشت کند ... یبود که دستم را رهاکند و مشتش پهلو یکاف ییبابا نیهم

 

 شد... یدر من متولد م یبه زنانگ یرا بستم ...همان روزها بود که فعل خواستن ...زن شدن ،عبور از دخترانگ چشمانم

 

کرد و بزرگ  یم یسلول میتقس یدر رحمم بسته شد که با هر لمس دوم و سوم یخواستن یتماس کوچک نطفه  کی از

 ... شدیوبزرگتر م

 

 شدم ... یشد ...مجنون م یشد...جنون م یم نیجن

 

 

 

شود ...درخت هزار ساله  یتناور م تیهست که تو رگ ها ییزهایچ یندارم... ول کندیم شهیتنت ر یتو کهییزهایبه کار چ کار

 من ...در من... یمثل او ...برا ییزهایچ کیر ....شود انگا یم یا
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 بغلم رها کرد ... یرا سخاوتمندانه تو ییا لهیت یبا چشم ها دیبزرگِ سف خرسِ

 

 . میکرد یها را گز م ابانیها خ یسینگاه متعجب پار ریبزرگ که ز یلنگ و خرس یروز را او بود ودخترک تمام

 

 یآغوشش که فرو م یگرفته بودم تو ادیرا ... دهی...من آغوش ند دیکش یهوا در آغوشم م ی.ب میخورد یم یداگ وبستن هات

 قلبش را بشنوم ... یتپش ها ینفس هم نکشم تاصدا یحت ستمیاش بچسبانم ...ساکت با نهیس یروم صورتم را به پهنا

 

با خرس دوست  همیتنب یو او که برا مدیمال یشکالت یبه لباسش بستن طنتیمن ازسر ش یشهر باز یدارم که تو ادیبه  خوب

 ام لباسش را پاک کرد . یداشتن

 

 

 

*** 

 

خوشبو  یاسپر یبغلم گرفتم ...بو یرا تو دشی...حجم نرم سف نییپا دشیپا بلند شدم وبا نوک انگشت کش یپنجه  یرو

 ... دادیکرد را م یم یخانه اسپر یفضا یتو شهیکه کاوه هم ییکننده هوا

 

سوزش چشمانم  لیدل یمتر یلک چند سانت نیخرس نکرده بودم ...وحاال هم یبردن لک شکالت رو نیاز ب یبرا یتالش چیه

 شده بود ..

 

را در  شیشکمش را بلند کردم واشک آلود نگاهش کردم .ابروها یشد که صورت فرو رفته تو یاز بغلم جدا م یبه آرام عروسک

 ... دیهم کش

 

 .........! شومیم ی...اخم نکن ...باران روندینکش ...ابرها در هم م ابرو

 

 کردم ... زمزمه

 

 ببرمش...؟!-

 

 ...! دمیپرتاب کرد ...با نگاه دنبالش کردم وبغض آلود لب گز شیقبل یجا یو رو دیکش رونیرحمانه از دستانم ب یب

 

 گفت : یدو رگه ا یصدا با

 

 شد ! ریالزم نکرده ...د-

 

 چمدان ها را برده بود ... یدادم ...همه  رونیب دهیبر دهیام را بر دهیبغض بر نفساز

 

 خواست ... یبود که بغل م میمادموزل بود ،نه مادام بود ونه ...فقط مر نینه ا گریخواست ...د یآغوش م دلم
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 ! دمیمحکمش سر خورد لب گز یبازوها یرو نگاهم

 

 ! دمیاش افتاد ...باز لب گز نهیس زیر ی...باز به موها دمیدزد نگاه

 

 دیچر یاش را م یگونه دشت مردانگ صی...نگاه گرسنه ام حر کردمیم یچران چشم

 

 

 

به  رهی...خ نییبود ...سرم پا سیشانه انداختم ....صورتم خ یطرفش را رو کی یسر انداختم ...به آرام یدور گردنم را رو شال

 اش ... یفرو رفته در صندل مردانه مشک یاستخوان یپاها

 

 فقط سکوت ... یول "فرصت بده" یکل "غلط کردم" ی...کل "نه" ی...کل "یعذر خواه" یگفتن داشتم ...کل یحرف برا یکل

 

 غرور شکسته نداشتم . نیاز ا ییابا چی...ه دیلرز یام م چانه

 

 . دیزخم چانه ام کش یبرد ،وبا نوک انگشت رو میگلو ریاز شال که چانه ام را پوشانده بود به ز یرا جلو آورد ،قسمت دستش

 

 مرد ... یکور

 

 آقا ... یکور

 

 ام . یخوان یشده ام ،با سر انگشتانت مرا م لی...مثل خط بر ریتصو یب ییواژه شده ...واژه ها میسرتاپا

 

 ام یفهم یام ونم یخوان یم

 

 

 

 مراقب خودت باش !-

 

 را بلند کردم ...چشمانش شفاف شده بودند ... سرم

 

 بازوانش رها کردم ! انی...خودم را م دمیهوا به آغوشش رم یب

 

 ... یزار یتنهام نم یگفت ،یکن یترکم نم ی...کاوه تو گفت یکن یاشتباه م یکاوه دار-

 

 ... دیشانه ام فرو برد ودهانش را به گوشم چسباند وغر یگود یرا فشرد ...چانه اش را تو میشدت پهلوها به

 

 خفه شو!-
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 افتادند. نییشدند ...از دور گردنش پا شل میها دست

 

بلند  یرفت و با صدا یتند به سمت پله ها م یبا قدم ها میایو رها کرد ...تا به خودم ب دیاش فشردتم ...گونه ام را بوس نهیس به

 گفت :

 

 برو پشت سرتم نگاه نکن ...!-

 

 داد . یاش را م یشگیهم ویافتر ش ی...بو دادیگردنش را م ی...بودمیرا به صورتم کش میدستها

 

 اش بود ... یآشفته جو گندم یرفت چشمم فقط به موها یپله که باال م از

 

 را ... میدست و پا تیگندمزار موها یکرده ام تو گم

 

 

 

 گردنم بند نبود ...دستم به تنم وصل نبود ... یپا بند نبودم ...سرم رو یرو

 

 ه مثل عروسک دستم را به تنم وصل کرده ...ک یدرشت یکوک ها دمید یکردم م یکه دقت م خوب

 

 را به بدنم متصل کرده در حال پاره شدن اند ... میکه پا یدرشت یکاه یها نخ

 

 مانم ... یروند و خودم م یم میپاها

 

 تم ...جا پخش شده بود ...نگاه به دور تا دور خانه انداخ نیا یهوا یکه شکسته بودم ...پودر شده بودم ...گَرد تنم تو بخدا

 

 خانه را با آب دهانم قورت داد م ... یروزها تمام

 

 روند نه ... یبه معده م یاز مر دیده یبغض که قورت م دینباش مطمئن

 

 رود... یبه دلت م کراستیاز دهانت  یکه ببلع بغض

 

 شود ... یدلت و رسوب م یتو ندینش یشود ...م یم نیاست ...چه دل، نش نیدلنش وچه

 

 

 

 درنگ حرکت کرد... یدرنگ سوار شدم وب ی...ب دمیدو کیپاتر نیرا برگرداندم ...به سمت ماش میرو

 

 رکیغ یمن ل یو رب یاله
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 ؟! یهست ایخدا

 

 

 

*** 

 

 . میهست رانیا یاسالم یهم اکنون در آسمان جمهور زیعز نیمسافر-

 

دستم گرم  یداده بودو تو دمیوحالت تهوع شد دنیبوئ یکه مهماندار برا یترش مویرا بر هم فشردم وباز کردم وبه ل میها چشم

 شده بود، نگاه کردم ...

 

 اورمیابرها تمام ِخودم را باال ب یآسمان رو یجا گوشه  نیام کن ...بگذار هم ادهیدارم ...پ یگرفتگ ای...دن ای...تهوع ...نه خدا پرواز

... 

 

 

 

 چمدانها ... لی...تحو مایشدن از هواپ ادهیگذشت پ یدم به

 

 ... ییلب بگو ریز یکه ه یخواه یدست تکان دهد م تیانتظار برا یها شهینباشد که از پشت ش یکس یوقت

 

 رکیغ یمن ل یو رب یاله

 

 

 

 لب زمزمه کردم ...: ریشانه انداختم ...چرخ بار را به زحمت به جلو هل دادم وز یرا رو فمیک

 

 ایخواهم خدا یدانم چه م ینم"

 

 گردم شب و روز یدنبال چه م به

 

 "نگاه خسته ام ... دیجو یم چه

 

 

 

 کردم : یکرد ومن باز زمزمه م یرا با حوصله جابه جا م میفرودگاه چمدانها یتاکس راننده

 

 

 

 مردم که با من نیاز ا زانمیگز"
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 کرنگندیظاهر همدم و  به

 

 درباطن از فرط حقارت یول

 

 "بستند هیرایدامانم دوصد پ به

 

 

 

 عقب آرام گرفتم ... یصندل یتوجه به نگاه متعجب راننده رو یب

 

 ساسان ... یآشنا نیبود که ماش دهیچیاتاقک پ یاستارت تو یصدا

 

 ساسان و گلرخ ... مهیشدن سراس ادهی.پ ستادیا نی...حتما کاوه خبر شان کرده بود ...ماش دیکش ریچشمم ت گوشه

 

 ... یوعل

 

 ...یعل

 

 داد ... هیو به در تک دیپر نییپا نیاز ماش یمشک یبا سرتا پا یوعل

 

 گفتم : مهیدنده جابه جا کرد که حرکت کند سراس راننده

 

 نه ...نرو آقا ...-

 

 کردم : زمزمه

 

 نگاهش کنم ! ریبذار س-

 

 آرنجش تا کرد .... یرا تارو شیها نیآست

 

 .. دیدست کش شیموها یتو کالفه

 

 دست به صورت گرفتم... کالفه

 

 ...دیکش آه

 

 ...دمیو اشتباهاتم آه کش یتمام زندگ یبرا
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 را دورتر پرت کرد. یا زهینوک پا سنگ ر با

 

 فشردم. نیعادتشان شده بود را به کف ماش یرا که کج رو میپاها

 

به صورتم  نیماش دهیکش نییپا شهیکه از ش یمیمال میبود و نس سی.صورتم خشدیبود و رفته رفته روشنتر م شیگرگ و م هوا

 انداخت. یتمام تنم را به لرز م خوردیم

 

کتابخانه کاوه  یس،تویپار یکه بعدتر ها تو یکتاب...کتاب کیانقالب ،بحث سر  ی...تودارمانید نیاول کردمیمرور م مدام

 کردم. شیدایپ

 

 

 

 ...امان...ریخداوند...امان از تقد آخ

 

 

 

 ..و من حالم خراب...! نهیراننده از آنگاه  ینیدادم..سنگ هیتک شهیام را به ش یشانیپ

 

 ...یتلخکام ایدن ای..دن"غلط کردم"خروار اشتباه...خروار خروار  خروار

 

 ساسان برداشت. نیاش را از ماش هیعقب...تک یبرگشت.نگاه به راننده.به صندل یبه سمت تاکس نگاهش

 

در  ییتر شد.با اخم ها کینشستم.نزد یصندل یرو خیبرداشت...س یبه سمت تاکس یرا پاک کردم.قدم میاشک ها متوحش

 هم.مشکوک...و چشم...

 

 که تنگ کرده بود و جهانم تنگ شده بود... ییچشم...وچشمها و

 

 آقا برو...زود!-

 

 زدم: ادیفر بایتر شدند.تقر عیسر شیکه استارت زد قدم ها نیماش

 

 آقا زود باش...-

 

را محکم بستم.حس  میرا برگرداندم.چشم ها میبه شدت از جا کنده شد...رو نیدنده جابجا کرد و ماش یحرف چیه یب راننده

 کردمش...

 

 ...و نگاهش که دنبالمان کرد...میرد شده ا یمرد مو مشک کیکردم که از کنار  حس
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 روزگارم... یاهیس

 

 ...یچشم توست فالن یاهیس ریتقص

 

 

 

 !یکس ی...به خانه به بی..فکر کردم و فکر...به خودم به خودش...به علرا بستم.. میدادم و چشم ها هیتک یصندل یرا به پشت سرم

 

 خانوم؟ دیبریم فیکجا تشر-

 

 شال پنهان کردم. ریفرم را ز یموها

 

 مسافرخونه ...هتل نه!-

 

 نگاه کردم. رفتیفرو م یفیخف یبه صورتم انداخت.آب دهانم را قورت دادم.به شهر که آرام در تکاپو نهیاز آ یمتعجب نگاه

 

 ....من...دیامن سراغ دار یجا هیاگه -

 

 را خوردم.سرتکان داد و من باز آرام گرفتم! حرفم

 

 فکر کردم. دشیسف یپر از تارها ییخرما یموها به

 

 اش فکر کردم. یپر کالغ یمشک یموها به

 

 فکر...امان از فکر... و

 

 .دی.امنم هست مطمئن باشهیدنج ی.جاریمسافر پذ هی نمیخانوم...ا-

 

 کرد و با سر به جلوتر اشاره کرد: مکث

 

 !کشهیهم نزد یکالنتر-

 

 در گذاشت.گذاشت و گذشت و رفت! یرا جلو میکردم.چمدان ها تشکر

 

 .کندیفرق م یکس ی..تنها بودن با بایخدا

 

 !یدینکش یکس یب یول ییتنها تو
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*** 

 

 

 

 ی...گاهدمیجوینشستم و ناخن م یم یامامزاده ا اطیح یتو یشهر..گاه نییشهر...پا ی.باالزدمیرو ها قدم م ادهیپ یهدف تو یب

 .دمیکش یرا م میو موها نشستمیم یپارک یتو

 

 ...چشم در چشم همه مردان شهر...شدمینگاه همه غرق م یتو

 

 

 

 بود یتو انحصار نگاه

 

 ...چیتو را ندارد که ه یچشم ها یکس چیه

 

 کند.... یتو هم نگاه نم هیشب یحت

 

 

 

 ...خوامیآقا من پولمو م-

 

 تا بتونم بهت پول بدم! ادیب دیمستاجر جد دیندارم.با گمیم-

 

 ...هر...یکنیاالن چن ماهه امروز فردا م-

 

رو  ادهیپ یاصال عوض نشده بود...نگاهم به آژانس مسکن تو کسالیخودم.بعد  یو پر سر و صدا یمیقد محله

 خانه مادربزرگ.. داریخرخورد.شناختمش.

 

 !کردیاش م یمرد دستکار نیا یدِل سوخته ام بود که صدا یاز همان تاول ها یکیمادربزرگ... خانه

 

 با مرد تمام شود. شیدادم و منتظر ماندم تا دعوا هیتک یدر ورود به

 

 وارد آژانس شدم. دمیمالیم را مچپ یاز درد فشرده شده بازو یکه تنه به تنه ام زد و خارج شد همانطور که با صورت مرد

 

 .دمیترسیکه گرفته بودم م یا یناگهان میتصم از

 

 زد: یلبخند تصنع دنمیکرد و با د یپوف یعیشف
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 خانوم! دییبفرما-

 

 چاپلوسانه اش مثل گذشته بود لهن

 

 تونم...!نوه زهرا خانوم! یمیقد هیآقا؟همسا نیاریبه جا نم-

 

 بود که نشناخته. دایشانه اش بود.از چهره اش پ یرو یتنش و شوره ها رهیت رهنیکرد.چشمم به پ ی.فکردمیآه کش و

 

 .یعیشف ینوبختم آقا-

 

 !دمیرا جو میکرد.فکر و فکر...ناخن ها فکر

 

 افتاد. ادمیآهان -

 

 نگاه کرد: متنیگرانق یبعد متعجب به سرتاپا و

 

 !نینشناختم...چقدر عوض شد-

 

 حوصله گفتم: یب

 

 !نشیبود؟!فروخت خونه مادربزرگم-

 

 مبل کهنه کنارم اشاره کرد: به

 

 دخترم! نیبش-

 

 میرنگش افتادم...چشم ها یشراب حیو تسب یعل ادیچرخاند. یانگشتانش م یذکر ال یشاه مقصودش را ب حینشستم.تسب لیم یب

 سوزش گرفتند.

 

 کن... هیگر

 

 ...هیگر

 

 که خاطرش رآ آب ببرد! دی...شادیشا

 

که  یید؟جایپنهان شدن بگرد یبرا یی،جایدرشتش...شده مثل من دنبال سوراخ یو سوراخ دانه ها حینخ تسب یبودم تو رفته

 .خواستیمدت م یغفلت طوالن کینباشد.دلم  یکس ادیاز  یخبر
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 مدت؟ نیا دی.کجا بوددییخب...بفرما-

 

 زبانم بود. یطعم تلِخ الک رو دنیام چنگ انداختم.از شدت ناخن جو یچرم فیک به

 

 خره؟یم یبفروشمش...کس خوامیخوب دارم.م یجا هیخونه...تو  هیمن -

 

 نگاه کرد. میبه سرتاپا متعجب

 

 مالِ خودته؟به نامِ خودت؟-

 

 ام. یزندگ یتمام عقده ها یام را جلو دادم.من...من معنا نهیس

 

 همسرمه. یآره.کادو-

 

 کرد: زیرا ر شیها چشم

 

 همسر؟-

 

 شدم: یعصب

 

 گه؟یآزانس مسکن د هیبرم  دیستیاهل معامله ن حبدم؟اگهیتوض زویبراتون همه چ دی!من با؟یعیجناب شف-

 

 گفت: یوانمود کردم که قصد بلند شدن دارم.فور یطور و

 

 دییخانوم.بفرما دیدار ارینه...اخت-

 

 باال انداختم. ییابرو

 

 سند خونه همراتونه؟-

 

 چمدان و سند: یداخل پیفکر کردم به ز و

 

 !دونمیم شویبینه اما ...متراژ و آدرس تقر-

 

نازکم را باال  یمانتو نیاست ی...به آرامشهیمتنفر بودم.هم لیبیاز س شهی.من...من همدیرنگش کش ییحنا یها لیبیبه س یدست

و  یکدام نئشگ یمد توآ ینم ادمیرنگ بودند نگاه کردم. ییحنا شهیکه هم ییها لیبیبا س قیزدم و به رد دندان اکبر عت

 ادمی.زدیم رونیام خون ب یکودک دِیپوست سف یرو زشیت یدندان ها یجاشکنجه ام کرده بود که از  نطوریا یخمار

 !ستین ادمی زیچ چی...هستین
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 اد؟یدستت ب متایکه ق یخوایفقط م ای هیجد متیحاال تصم-

 

 افتاد. یشانه ام م یو رو خوردیسرم سر م یرو شال

 

 !یزنیگره م میگلو ریشالم را ز انهیناش یرا کم دارم.وقت تی...؟دست ها ییکجا کاوه

 

 پونک! ی!حدود نود متره و طرفاهیاره...جد-

 

 :کردیپا و آن پا م نیکرد.ا تعجب

 

 شما کجا پونک کجا؟برا دکتر مهندساس اونطرفا خانوم نوبخت!-

 

 اونجا؟ ستیوکال هم ن یاند جناب نوبخت.نکنه جا لیشوهرم وک-

 

 و ه ر... ش

 

 ؟یمن...چه شد که دوپهلو شد یقند پهلو یچا

 

 ؟یپهلو به آن پهلو شد نیا از

 

 شروع: یرینگاهش عوض شد و مچ گ رنگ

 

 !مینداشت داریخودشون کجان؟سعادت د یبسالمت-

 

 کردم. سکوت

 

 کاوه... نیبب

 

 ...مثل اآلن!یکم یول ی...هستی..نه که نباشیکم یلیخ ییوقتها کی

 

 د؟یکن دایپ یبراش مشتر دیتونیم-

 

 سرفه خشک کرد: چند

 

 که... سپارمشیکار درست ِ کار درست ِ!م یهمچ میدار یقیرف هی ی.منتهمیاطراف نیو فروش هم دیتو خطِ خر شتریواهلل ما ب-

 

 !نینه؟هم ای دیتونیم-

 

 را! روزینه ادب گذشته را دارم و نه صبر د گری.ددمیحرفش پر انیم
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 کرد.باز سرفه: اخم

 

 مش؟ینیبب میبر یدار دیفکر کنم بشه.کل-

 

 !خواستمینه...نم ی.ولگرفتمیاز گلرخ م دی...نداشتم.بادیکل

 

 ساز آورد؟ دیکل شهیمدارک الزم رو دارم.م یگم کردم ول دویکل-

 

 سرم را مرتب کردم. یکهنه اش برداشتم.شال رو زیم یحوصله بلند شدم.کارتش را از رو ینگاهم کرد.ب مشکوک

 

 .دیکوبی.پا مرفتیسرم راه م یتو یکی.کردیرد مد سرم

 

 به چارچوب گرفتم و برگشتم: دست

 

 دن؟یخونه مادربزرگ رو کوب-

 

 .از حرص چشم بستم.دیپاش زیم یکه آب دهانش رو ظیکرد.آنقدر غل یپوف

 

توش  میخودم و زن و بچم دار یحاضر نشد ازم بخره.چند ماهه زورک یبلکه کس دنیبابا نه تنها نکوب یخانووم!ا دن؟نهیکوب-

 .میکنیم یزندگ

 

 ...زیام خدا!سرر یاز دلتنگ زیسرر

 

 چرک گرفته! یرنگ یها شهیتنگ پنجره ها و ش دلم

 

 !یشکسته حوض آب یها یتنگ کاش دلم

 

 

 

 موش ها... غیج ی...صدانیرزمیز ینا یتنگ بو دلم

 

 .دادیگالب م یبو شهیکه هم یتنگ مادربزرگ دلم

 

 !خرمی.خونه مادربزرگو ازتون منیازتون.خونمو بفروش خرمیم-

 

 از گلش شکفت.با عجله: گل

 

 پس...پس فردا با مدارک منتظرتونم!-
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 دادم. لشیاز لبخند و وزخند تحو یبیترک

 

 !امی.حتما مامیم-

 

 !نهیبه س نهیقدم.س کیبرداشتم.فقط  یرا برگرداندم.قدم میرو

 

 شب... ای...روز کندیم یفرق چه

 

 شب است! مهین نیع رانیساعت به وقت ا شهیتو که هم یچشم ها یتو

 

 را شمردم.چشمم به چانه اش افتاد.چشمانم را بستم. راهنشی...دو...سه...چهار...چهار دکمه از پمی

 

حالتش در ارتفاع  یباشد.صورت ب الیکه خ دی.چشمانم را باز کردم.بستم...باز کردم...بستم...شادادیاش را م یشگیهم ی...بونفس

 شده بود. رهیلرزانم خ یاز صورتم به چشم ها یکم

 

 یعرق رو ی...دانه هاکردینم قیتشو یستادگیهم مرا به ا واریوجودِ د یزبر یرا پشت بردم.حت می...دست ها یخفگ احساس

 داشتند! یو غلغلک نامطبوع خوردندیم زیفقراتم ل

 

 کنار لغزاندم تا فرار کنم.خورد.خودم را آرام آرام به  واریبه د پشتم

 

 نقطه... کی...قرار...تفاوت فقط در فرار

 

 !یندار دنیتوان ماندن و جنگ گریکه در آن د ینقطه ا همان

 

 و پر رنگ! رهی...همانقدر ت ی...همانقدر مشکیدوات ِ خطاط هیهنوز شب شیعوض نشده بود.موها زیچ چیه

 

 !شدندیقرار کردن دل ِ من ِ ه/ر/ز/ه بلند تر م یب یدارم فقط برا نیقیکه  ییها شیر ته

 

 ها... وچشم

 

 ها... چشم

 

 دارد چشم تو بر من ِ مثال انسآن! یریانسان اند و چه تاث کیعضو ِ صورت  نیگذار تر ریها تاث چشم

 

  نا مقدس! ِ میفرار کن...مر می...فرار...مرفرار

 

 شدن! یجار یبرا کردیم یدیشد ی...تقالوختسیاز هم باز کرد.گوشه چشمم م یاش را کم یجگر یها لب
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 و... دمیلغز واریمماس به د شیآرام از جلو آرام

 

 که نداشتم! ییکردم.با تمام قوا دنیبه دو شروع

 

 یهمچو من دی...شادی...شادینخند لنگدیم یبه طرز مضحک دنی چالق که موقع دو ِ یدخترک ِ زشت ِ گدا کی...هرگز به هرگز

 باشد!

 

 یسواالت داشتم بار شرمندگ نیتمام ا یکه برا ی...من تنها جوابدانمی...نمکردمیچه فرار م یدانم.برا ی...نمدمیدو یچه م یبرا

 شانه ام بود! یرو

 

 .شانیپر میسرم افتاده بود...موها یاز رو شال

 

 هستم. تییدشنام خدا نی...من عمن

 

 خورد. یام به شانه محکم مرد شانه

 

 درد... کندیم درد

 

 مرد! کندیدر م تینوازش ها ی...جاتیدست ها یجا

 

 !کردندیکه عابران بخاطر تنه زدنم نثارم م ییبود تمامِ  فحش ها حقم

 

 .ابوی...یاووو-

 

 !شعوریدزد ِ ب-

 

 !یابونیه/ر/ز/ه خ-

 

 به شماره افتاده بود. میها نفس

 

 ...کی...بشمار...هه

 

 را باهم بشکند! تمیکه استخوان و معصوم ینیماش ریانداختم بروم ز ینم نییسرم را دیروز ِع نینبودم که اول ابویام... ابوی

 

 ...بشمار...دو...هه

 

 !دمیدزدینم لوفرتینبودم که کاوه تو را از ن دزد

 

 ...بشمار...سه...هه
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 نبود! یسوم شی...حواسم پیگرید شی.جسمم پیکی شی/ر/زه نبودم که فکرم په

 

 شدم. نیخوردم.آنقدر محکم که پخش زم تنه

 

 خوردم... نیزم

 

 !خورمیم نیکه مِن بعد فقط و فقط زم افتمیخوردن ن یبرا یزیسگ دو زدم و چ یاحساس یگشنک نیا یپ انقدر

 

 شده؟حالتون خوبه؟ یخانوم؟چ-

 

 ن؟یکمک الزم دار-

 

 شده؟ تونیزیچ یآبج-

 

بازارچه بود و پراز دست  کیده بودند.نزدتار شده بود.خودم را جمع و جور کردم.دورتا دورم را مردها احاطه کر میها چشم

 .بعد از مدت ها...دمیفروش ها و کسبه!خجالت کش

 

 سرم انداختم.! یرا رو رمیحر شال

 

 !یو فحش ِ پدر ِپر زیعز یها ختنیر یو زخم بازو و زانو...همان دواگل یهفت سالگ یخوردنها نیهمان زم هی.شبکردمیم هیگر

 

 ...لبخند زد:اهیبه شدت س ییبا چشم ها یرا فشرد.با ترس برگشتم.دخترک معصوم محجبه ا میبازو یدست

 

 خانوم! نیبلند ش-

 

 شده؟ یمامان چ-

 

حرکت  کیکه در  یمادرش!و دست هینگاهش شب تیشانه زن زده بود نگاه کردم.معصوم یکه دست رو یبه کودک متعجب

 دخترک را از مادر جدا کرد:

 

 ...!زمیعز ایب-

 

وقت آفتاب طلوع  چیوقت شرق نداشت و ه چیه شیچشم ها یکه تو یبلند شدن کودک نگاهم برخاست.همان مرد همراه

 ...ی.علکردینم

 

 ...بی...عجدیآ یبه تو م بیعج دنیدر آغوش کش نیکودک و ا نیا یعل

 

 ه شده بود بدوزم.که دور دستم حلق یوارد شد باعث شد نگاهم را به صاحب انگشتان میکه به بازو یآرام فشار
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 بلند شو! زمیعز-

 

و خاک الودم را به  فیکث یو بلند شدم.دست ها دمیرا که دورتر افتاده بود کش فمیخودم را جمع و جور کردم.بند ک یسخت به

 شال فرستادم. ریام را ز دهیژول شهیهم یبردم و موها یشانیپ

 

 یمردانه اسپرت یاگر زبان داشتند.نگاهم به کفش ها دادندیاز درد فحشم م میپا نیخوردم که بلند شوم.استخوان و پالت یتکان

 اش کرده بود. یهم خاک یلگد دختر بچه ا یبود که جا

 

 بذار کمکت کنم.-

 

 .دیلرزیچپم م یآمده بود را کنار زدم.با مشقت بلند شدم.پا رونیچادر ساده اش ب ریکه از ز یدست

 

 کرده. ریام گ نهیس یدنده ها یتو یا غصه

 

 خانوم؟ میمر نیخوب-

 

 سنتور هیگوشم شب یتو تیصدا

 

 تآریگ هیشب

 

 یسنت دلدادگ نیع

 

 !یو عاشق تهیمدرن مثل

 

 هم فشردم: یرا رو میها پلک

 

 آقا! یخوبم عل-

 

لرزش و بغض صدا  یآخرش را با کم یآی دیکوتاه صدا کرد.با دیرا نبا ی!علیدوست داشتن یسه حرف نی...ا0.0.3...نامت... یعلــ

 کرد.

 

 خورد. یچشم ها به دردم نم نینگاه کردن نداشتم.اصال ...اصال ا جرئت

 

 !دییجلوتر پارک شده!بفرما یکم هی نیماش-

 

 کرد: مکث

 

 کن! ییخانوم رو راهنما میزهرا جان...مر-
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 گدار به چشمش زدم...نگاهش کردم..نگاهم کرد! یب

 

 ...اهیمثل چشم تو س روزگارم

 

 مِن کردم: و مِن

 

 برم! دینه...من با-

 

 اش کنار زد: یشانیپ یبور دخترک را از رو یموها خونسرد

 

 .میباهم حرف بزن دیخانوم ما با میمر-

 

 .دیبگو یکیدو مونث... نیبا تو دارند ا یچه نسبت دیبگو یکیبه زهرا انداختم. ینگاه یچشم ریز

 

 اما من...-

 

 :دیحرفم پر انیتحکم م با

 

 ساعت! هی فقط

 

 یبا تو دارند نم یچه نسبت نهایا ییتا نگو میبکوبم.لج کنم...بگو نیپا بر زم خواستیرا مشت کردم.دلم م فمیکث یمانتو دامن

 !میآ

 

 اقا؟ یعل میبر-

 

 "؟یزنیچرا صدا م یاسمش را مثل من خوب صدا کن یستینزن زن...صدا نزن...تو که بلد ن شیصدا"به زهرا نگاه کردم یتند به

 

 !رهیدست منو بگ نییپا ادیکوچولو ب یهست-

 

 گذاشت،چسب کفشش را محکم کرد و من هاج و واج! نیزم یرا رو یحوصله هست با

 

 اش کرد. ییرا پشت زهرا گذاشت و راهنما دستش

 

 !دیو تو باور کن که پشتم لرز میگویکه به پشتش خورد،من م دستش
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را که زد،  دشیسف یوندآیه ریاش بودم.دزدگ ییآلبالو یکردم.منتظر پژو یط یرا به سخت نیمانده تا ماش یقدم باق چند

 !زیعوض شده!همه چ زی...نه...همه چدمیفهم

 

 

 

*** 

 

 !دیباباشو ند چوقتیکوچولو ه یهست-

 

 دستش دوختم! یتو ینشسته بودند برگرفتم و به ساعت بند چرم شیکه زهرا و دخترش رو یزیرا از م نگاهم

 

 !میکه عقد کرد هیکه فوت کرده و ما چند وقت شهیم یشوهرش جانباز بود و مسن.چهارسال-

 

 هم فشردم. یرا رو میها پلک

 

 تنم! دهدیگندِ حماقت م یبو

 

 را باز کنم و رسوا شوم! میچشم ها دمیترسیداشت.م ختنیر لیقطره اشک لجوج م کی

 

 گفتم: رلبیز

 

 !یمبارک باشه عل-

 

 .کالفه نگاهش را به مادر و دختر دوخت و تشکر کرد.دیام هم شن...با وضوح تمدیشن

 

 نه؟ دیتو و کاوه اختالف دار-

 

 یکه با ب کردینگاه م یآنکه نگاهم کند همچنان که به حرکات هست یصورتش فرو رفت.سکوت کردم.ب شیته ر یتو نگاهم

 زد: خورد،لبخندیو ناز غذا م یلیم

 

 ...به کاوه زنگ نزن!تنهاش بزار!سیبرنگرد پار-

 

 کلفت و دست نخورده! یپر پشت...ابروها یها ،مژهینیب ی،انحنایشانینگاهش کردم.به قوس پ ناباورانه

 

 شده بود. رینگاهم د دنیدزد یکرد.برا رمینگاهش غافلگ با

 

تره.دلتنگتر از  یاز همه خال تیتو زندگ یک یجا یفهمیم ی!تنها که بشیو دلتنگ یی...فرصت تنهانیبِهَم فرصت فکر کردن بد-

کمِ  ایسراغش و  یری.میدار اجیچقدر بهش احت یفهمیبه پات نشست و تحملت کرد و اونوقته که م ی.کیشیم یک یهمه برا

 !یزنیکمش اگه اومد سرآغت پَسش نم
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 ...استخوان سوز!یدور نیشکن است ا جِگر

 

 !یلیخ رِید یلیخ-

 

 قفل کرد: زیم یرا رو شیها انگشت

 

 !دنبال راه حل نباش.زمان بدهشهیم حل

 

 را فشردم میپشت دست چشم ها با

 

 !ستیاشک..وقتش ن بتمرگ

 

 ن؟یکرد دایمنو پ چطور

 

 :دیاش را نوش وهیاز آب م ی...کمدیکش یقیعم نفس

 

 تونستم تنهاتون بزارم ی...درست از فرودگاه به بعد.نمبیتعق

 

 زدم: یپوزخند

 

 هم تنها بودم آقا! میرود شما به زندگتنها؟من قبل از و-

 

 زد: یتلخند

 

 خانوم! مینه مر-

 

 سر داد: وانیبدنه عرق کرده ل یرا رو دستش

 

 !کنهیفرق م ییبا جنس اون تنها ییتنها نیجنس ا-

 

 ...مآت...مآتَم گرفته ام!شیک

 

.چشم یمشک یکاوه بود.بند سوم...با موها یدست ها هیشب شیبه سمتم سُر داد.دست ها زیم یمشت شده اش را رو دست

 را بر هم فشردم. میها

 

 ...یدور یلیکنم مَرد...خ یتو فکر م یدست ها به

 

 .دیصدا خورد و دستش را عقب کش زیم یرو یکیت یفلز یرا باز کرد.ش مشتش
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 شدم. رهیخ زیم یرو دیدسته کل به

 

 مدت تو مسافرخونه ... نهمهیا ستیخونتونه!درست ن دیکل-

 

 را قبطع کردم: حرفش

 

 !رمینه...من...تو اون خونه نم-

 

 :دیکش یقی.خسته بود.نفس عمدیدست هر دو دست صورتش را مال با

 

 !نشینه اصال بفروش ای دیکن یکه توش زندگ دیو مختار دییاما صاحب اون خونه شما کنمیدرک م-

 

 یآب شده بودند و کف زشت شیتو خی یگرم شده بود و تکه ها زمیم یرو وهی.آب مکردمیم یناخنم باز یپوسته نازک رو با

 دیآهنِ کل یدستش رو یرا برداشتم.گرما دیتعلل دست دراز کردم و کل ی!بختیریم میگلو یتو یمانده بود و تهوع بد شیرو

 خواستم! یگرما را نم نیا گریدامن لباسم رها کردم.انگار..انگار د یاراده آن را رو یها مانده بود.ب

 

 یشروع به وارس شیاز فرق موها انمیعر ی.چشم هاکردینگاه م یهست یمحو به بلند بلند حرف زدن ها یلبخند با

 !راهنشی...دو...سه...سه دکمه از پکیکردند...تا...تا 

 

 ...چرخمیمدآرِ تو م بر

 

 ثَمر یدورِ ب نیاز ا امان

 

 باطل! طوآف

 

 و مِن کردم... مِن

 

 کاوه...کاوه بهتون زنگ نزده ؟-

 

 انداخت. نییزد و سرش را پا ینگاهم کرد.لبخند کوتاه یفور

 

 کند؟یتار شهیکه هم کندیهرگز آفتاب طلوع نم تیموها یتو

 

 و مراقبته! یگلرخ شیندارم.گفتم که پ یچرا!نگفتم ه ازتون خبر چندان-

 

 

 

 !شدیدلواپس و دلتنگم م یکم دی...شادیندارم .شآ یبرگم و گور شده،خ میگفت مر یدلم پوزخند زدم.کاش م یتو
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شدم و  تونیو لجوجانه ام به شما باعث خراب شدن زندگ یهم با عالقه سر سر کنمیاز عذاب وجدان!حس م یموندم با کوه-

 هم با شرح ما وقع برا پدر باعث مرگشون.

 

 .اشک است.ستین ایچشمم از حجب و ح شیپ ی...محو..پرده نمتیبیم تار

 

 "و لجوجانه یعالقه سرسر"دلم زمزمه کردم یتو

 

 خودم. یمستحق پوزخند زدنم برا ایدن یتمام لبها با

 

آنطرف تر  زیو مادرش هم از م یافتاد،هست نیزم یاز دامن لباسم رو یناهنجار یکه با صدا دیبلند شدم.دسته کل یآرام به

 .کردیهم بلند شده بود و نگاهم م یکه کمر راست کردم عل دیبلند شدند و من با دسته کل

 

 نفر... کی

 

 نفر... دو

 

 زند! یسرم زار م یتو ی...کشورنه

 

 را بهم فشردم! میآب شدند.لبها مینکردم.خودم خرد شدم و چشم ها ختنیفرو نر یبرا یتالش چیه گرید

 

 آقا! ی...عَ...علرمیمَن..مَن..م-

 

 دهد! یم هیبغض و باران و گر یبو زیهمه چ نجایگم شده..ا میبغض گلو یتو اسمت

 

 .دمیجلو کش یسرم را کم یعرق کرده و سرد شده بودند.شال رو میشانه انداختم.دست ها یرا رو فمیک

 

 .دیخوشبخت بش-

 

 دور شدم. یگرد کردم و قدم عقب

 

 !برمیدلم را هم م نباریمآ خواب مآنده،ابه وقت زلف ش دیکه خورش ییماندند.آقا نمیرفتند و دل و د میپاها شهیهم

 

 خانوم؟ میمر-

 

 .کردینم میاحساس تهوع رها ستادمیا

 

 !سازدیغصه خوردن به معده ام نم نهمهیا
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 !یتو هم باش شمی!خوشحال مشهیجشن کوچولو تو خونه حاج آقا برگزار م هی گهیهفته د-

 

 دستم نگاه کردم. یمچاله شده تو سیخ یدستمال کاغذ به

 

 !یعل کنمیخوشبخت شو...خواهش م-

 

 دست تکان دادم. یتاکس نیاول یزدم.جلو رونیرا برداشتم و از کافه ب نمیدست و پا و دل و د و

 

 دربست.دربست!-

 

 دربست جهنم!چقدر؟ ایخدا

 

 یول خالپ فینه نگران ک گریوقت است که د یلینبودم َمن...من خ یدربست یتاکس ینگران رقم نجوم شیسال پ کیمثل  گرید

 !شودیم یپرُ و خال ادتیخودمم نه...نگران قلبمم که از 

 

بود حالم را بد و بدتر  یتوت فرنگ حهیواکس داشبورت که احتماال با را یبا بو ن،مخلوطیاتاقک ماش یتو دهیچیپ نیبنز یبو

 چیبود و فکر کردم...فکر...از صبح ه دهیرفت!درد معده امانم را بر یم نییباال و پا یام با فشار نا منظم نهیکرد!قفسه س یم

 نخورده ام.

 

را به عنوان مقصد به  یدانستم چه آدرس ینم یدادم.حت هیتک شهیحال ِ ممکن سرم را به ش نیرا بستم و با بدتر میها چشم

 راننده داده ام!

 

 نمیبیو تار م دیبودند حاال دور و بع کیرا که نزد ی کسان ِتمام

 

 باال رفته!ام  ییچشمِ تنها ی نمره

 

 را...گذشته را...حال را...احوالم را! ی.خودم را.کاوه را.علکردمیمرور م مدام

 

 !رمیدلگ ستیپشت سرم ن چکسیه نکهیاز ا ییتنها نیباخته ام.حاال از ا یام ول دهی.جلوتر از همه دودهیرس انیمن به پا راه

 

دود.به  یم میبه سمت گلو نیداغ و سنگ یعیخوردم.حس کردم ما یتکان سخت میرفت و من سرجا ریسرعت گ یرو نیماش

 زحمت داد زدم:

 

 آقا نگه دار...تورو خدا نگه دار...-

 

معده  اتیرفتم و محتو رونیبود که درش را باز کردم.سرم را ب ستادهیو نگه داشت!هنوز کامال نا دیکش یدسپاچه به کنار راننده

 .ختمیر رونیام را ب

 

 باشد ادتین بعد ...مآدرم؟مِحوا
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 نیها را فقط بو کن...فقط بب بیس

 

 دنیچ نیا

 

 گاز زدن  نیا

 

 ست... یندارد.گناه درشت عاقبت

 

 ...یکه تو حوا باش ستیآنقدر آدم ن یآدم چیه

 

مهابا  یکرده باشد ب دایپ ستنیگر یبرا یکه بهانه ا ی.مثلِ کسسوختیم دیاز بغض و اس میعُق زدم و گلو میخودم و به زندگ به

 کردم. هیشروع به گر

 

 مارستان؟یخانوم؟خانوم؟حالتون خوبه؟ببرمتون ب-

 

 و دهانم را پاک کردم. رونیب دمشیکش یاپیرا به سمتم گرفت.چنگ زدم و چند بار پ یجعبه دسمال کاغذ و

 

 ...یحوال نیا مارستانیب هیآقا...-

 

 ناتمام ماند حرفم...باز عُق زدم. و

 

 .دمیدو یبهداشت سیبه سمت سرو یدیشد ییبود که با حس دستشو دهینرس مارستانیبه ب میپا هنوز

 

 یکه برا یینگاه متعجب خانوم ها ریام جا خوردم.تلوتلو خوران ز یرنگ یانداختم که از ب یا یبه صورتم نگاه سَر سر نهیآ یتو

افتاد  ی.نگاهم که به توالت فرنگدمیدو ییجمع بودند ،به سمت دستشو ییدستشو یوضو تو انایو اح شیآرا ایحاجت و  یقضا

 شهیهم شیزندگ یاستفاده کند که تو یا لهیآخر عمرش را مجبور بود از وس یروزها یمادربزرگ افتادم که با چه مشقت ادی

 نیوضو آست یکه برا ییداشتم.متعجب بودم.اما به خانوم ها یفیزدم.درد ِ خف ی.لبخند پر درددانستیآن را نجس و ناپاک م

 باال زده بودند فکر کردم.چند وقت بود که نماز نخوانده بودم.

 

 را که... ستییالحمدهلل...که سپاس خدا میکردم که بگو ینم دایپ یشکرگزار یبرا یزیچ چیخدا انگار ه یدانیم

 

 .قدر ندانستم...کردمیاشتباه م یول

 

 ی.با حس وجودستمیتوانستم سرپا با ی.نمرفتیم جیافتاد که پرِ خون شده بود.سرم گ یبه توالت یجا که بلند شدم نگاه از

 گرفتم. میپاها نیلغزنده دستم را ب

 

 !ختیریخون ِ دلمه بسته فرو م کیبار یارهایانگشتانم.ش یقرمز...کف دستم...از ال یکوچک صورت یتوده  کی
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 شهر نیمردم ا یشانه ها تمام

 

 د...من کم ان یاشک ها یبرا

 

 کرده. ریگ یاز بزرگ میگلو یکه تو یغیج یبرا ایدن یتمام هنجره ها و

 

 بودم. دهیموجود زنده د کی یبودم؟ک دهید نیجن یسال داشتم.من ک کیو  ستی..من...فقط بمَن

 

 ؟یکه نه...مرده...ک زنده

 

 توالت... نیو نجاست هم یمن به کوچک یایو دن دیچرخ یسرم م یدور سرم که نه...درست رو ایدن

 

 گودِ توالت افتاد. یانگشتانم تو یکه جسمِ کوچک ِ لغزنده ام از ال دندیآنقدر لرز میدستها

 

 "گَل ِ من هیعیمن.طب بِینترس گلم...نترس دخترکِ نج"دیچیگوشم پ یکاوه تو یخون بود.صدا سِی لباسم خ ِتمام

 

 ...گُل...گُلم

 

  تو جا گذآشته مرد... ِینیپرچمِ بدب رِیاش را ز یکه مادگ یگل

 

که در حال جان دادن بود نفس  یکرده بود.مثلِ کس ریگ میگلو یلغزنده تو یهمان توده  یبه بزرگ یزیبودم.چ یحالِ خفگ در

 آمدند. یباال نم میها

 

 ..خ..هـــ...هـــ..هآ...آه...خــ. ..خ

 

 غبطه ادامه دار! کی...یآهِ متوال کیحسرتِ ممتد... کی

 

 در خورد: تقه به چند

 

 شده؟ یخانوم..خانوم چ-

 

 دردِ تو باشد هیمن نه که شب دردِ

 

 ستیدردِ تو ن هیشب نه

 

 ...درد است نداشتنت!یمن دردِ توست...تو دردِ من دردِ

 

 پخته تر: ییگر،صداید ییصدا و
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 ؟یدخترم؟خوب-

 

 :دمیکش غیج

 

 !خوامی...بچمو مخوامینه...نه...شوهرمو م-

 

 زدم: ادیفر

 

 ؟یا؟هستیخدااا...خدا-

 

 یاز صورتم م یکه با اندک توانم در را باز کردم .خبر از ظاهرم ندارم که چقدر بدبخت یبلند شد و من یزن یامام رضا ای یصدا

 هیبودند را آنطور متوحش کرده بود.با گر ستادهیدر ا رونیرُژ به دست ب ایوضو و  یباال زده برا نیکه با آست ییکه زن ها دیبار

 والت را نشانشان دادم:ت

 

 بچَم..ب...بَچم!-

 

 یکه تو یا یبه توالت نگاه کردم و توده کوچک قرمز صورت گرفتیمدام زبانم را گاز م ادیکه از لرزش ز یبا چانه ا دانهینا ام و

 دانست.واقعا نجس بود. یمادربزرگ آن را نجس م یکه عمر یچاهش غوطه ور بود.توالت

 

 ...یوش به حالت که مُرده ا...مادربزرگ..خمادربزرگ

 

 و... دیباال کش یبا عجله جلو آمد.شلوارم را به تند یانسالیم زن

 

 به توالت بود... نگاهم

 

 دختر فرزندم؟ ای یبود پسر

 

به کوچه  یزنگ زده کف دستم نگاه کردم.نگاه دی درد به کل ِ تیکه با کتک و لگد به گذشته پرت شده با نها یکس مثل

تند تند باال  ی باز ِجانیکه از ه یمعصوم یها نهیو س طنتیگل انداخته از ش یانداختم که پر از پسربچه ها بود ...با صورت ها

 رفت. یم نییپا

 

آنطرف تر  ی!و کمرفتیو هوا م خوردیم نیپسر ها زم یپا ریکه سرگردان تر از حال و روزِ من ز یکیراه راه پالست توپ

 زدم. ی...لبخند کمرنگدیدویمن.با چند نان تافتون به سمت خانه م یها یکودک هیشب یدختربچه ا

 

 یبعد از ظهر ِ تابستان کیکوچه ها... نیهم یتو

 

 عرق کرده ام. یانگشت ها نیب یصد تومان یدستم چند اسکناسِ کهنه  کیدست نان و  کی

 

 کنان... یل یل
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 ...یچرک دِیسف رهنِیپ با

 

 جا نی...درست همنجایهم

 

 م یکودک یدستم افتاد از

 

 !یعرق کرده ام سُر خورد یانگشت ها یال از

 

 وانِی.ایمانیس ی.پله هایبه در وارد کردم تا باز شود.حوضِ کاش یقفل چرخاندم.مثل سالِ گذشته فشار محکم یرا تو دیکل

 خاک گرفته! یِ کوچکِ رنگ یها شهیبا ش یمیقد ی..پنجره هاکیکوچک و بار

 

 نبود شیسر جا زیچ چیبود و ه شیر جاس زیچ همه

 

 نبود! شیسر جا زمیو همه چ زیچ چی.هدمیشکمم کش یرو یدست

 

 .ستیبه تنم ن یوصله ا گریاز تو به امانت داشتم که از تنم کنده شده...د یتکه ا میبه کاو زنگ بزنم.بگو خواستم

 

ترس از پس زده شدن بدتر از خودِ  ی...ول یام ول دهیپس زده شدن را خوب چش یِتلخ د؟منیتا به حال پس زده شده ا نمیبب

 پس زده شدن است!

 

 خبر بدهم. نمیترس بود که نشد به پدر جن نیهم از

 

چمدان  یادآوریانداختم و با  یکه سر کوچه پارک کرده بود نگاه ی.به سمند زرددیکوچه را خوابان یهمهمه  یاپیبوق پ چند

را  مییتنها یربازویرا کم داشتم که ز ی.کسخوردمیرفتم.ضعف داشتم تلو تلو م یبه سمت تاکس نیسنگ ییبا قدم ها میها

 .ردیبگ

 

 تو...مَرد هیشب یکس

 

 نگاه به چشمت نکنم  گرید دمتیکه د یبندآز ...دفعه بعد ادمی

 

 عاشقت نشوم. گرید

 

 چمدون ها رو ببرم خونه! دیکمک کن شهیآقا م-

 

 انداخت. شدیواردش نم نیماش ادیز یکیکه از بار یبه من و کوچه ا ینگاه یتیبا نارضا راننده

 

 مرد کم است... کیهم  نجای...انی..ببنیبب
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 تنگ شده! تیفهمم که چقدر دلم برا یخودم هم نم یکس حت چیکس...ه چیه

 

رفته  شترشانیب یسال و اند کی یآمدند.ط یم رونیها تک تک ب هیچمدان ها،همسا یشدن چرخ ها دهیکش یصدا از

 مستاجر ها بود! یبودند...کوچه کوچه 

 

 نبود! یبار دار کوچه خبر شهیچرخاندم...از زنِ هم نگاه

 

 ...یستیهست که از بودنش،از حضورش خبردار ن یکی یگاه

 

 .کندیم رنگیرا ب تیتمام زندگ شیخال ی،جا رودیکه م نیهم یول ستیپر رنگ ن حضورش

 

 .دمیشکمم کش یرو یدست

 

 دختر فرزندم؟ ای یدبو پسر

 

 رها کرد و رفت. اطیوسط ح یها را راننده تاکس چمدان

 

 را بستم. میاذان بلند شد.چشم ها یصدا

 

 خدا یدیمن گفتم و تو نشن نهمهیا

 

 شنوم. یو انگار که من نم ییگویتو م حاال

 

 یِنداشتم،خال یزیچ چیه یبود.ول زیتم بایشده بود و تقر هی.خانه تازه تخلستادمیچند پله مشرف باال رفتم و در آستانه در ا از

 "خانوم برو دنبال جهاز میمر"کردم ی...خنده تلخیخال

 

جا  یعینگاه کردم...خانواده شف وارید یرا در آوردم.به ساعت رو گارمیپاکت س فمیک ینشستم .از تو نیزم یاتاق رو گوشه

 !دهیکه خواب مدیشمارش فهم هیگذاشته بودنش.از در جا زدنِ ثان

 

 مانده یعشقباز یها هیمن در همان ثان یِ.زندگیکن یم هودهیب یعقربه جان...سع نچرخ

 

 !ی،نگذشتیعاشقانه...هرچقدر گذشت یاز آن شب ها بعد

 

 زدمش... دم،آتشیکش رونیب یگاریس نخ

 

 مرا عاقبت... یبه دست خاطراتت کرد گاریس

 

 ...زین میو لب ها دیلرزینوازش انگشتانم م ریز یبه آرام دمی.پوست سفدمیشکمم کش یرا باال زدم...دست رو مانتوام
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 مادر شدن را ندارم. اقتیکه ل دانستمی...ممن

 

 باال رود. واریاز د کردیم یشدم که با تقال سع یو محو در حرکتِ حشره کوچک ختمیر نیزم یرا رو گارمیس خاکستر

 

 آدم ها... نیدارند ا یزندگ یبرا یبلند بود.چه حوصله ا وارمیبه د وارید هیکردن همسا بتیخنده و غ یصدا

 

  گاریرفته در نخِ س فرو

 

 رفتم. یو به هوا م شدمیآرام دود م آرام

 

 از ماه...ساعت چند است؟چند شنبه است؟ یاز سال است؟چه روز ی...چه فصلامروز

 

 بودند. یهنوز در حالِ بازکوچه بچه ها  یمارکدارم را به پا کردم.تو یرا برداشتم.کفش ها فمیک

 

 مامان؟ یریکجا م-

 

 اهل قبور دختر... ارتیز رمیپنج شنبه س دختر...م-

 

 انداختم. دادیو جواب دخترش را م کردیکه همانطور که چادرش را مرتب م هیبه زن همسا ینگاه

 

 شنبه!مادربزرگ! پنج

 

 ...ستادمیکوچه ا وسطِ

 

 فکر بودم،که با هر بهونه نیتو ا"

 

 تو خونه ارمیبار آسمونو،ب هی

 

 نبود که به تو فکر کردن حواسم

 

 "آسمونه.خودِ آسمونه! خودِ

 

 یخم شده بود...موها شیرا باال زده بود و تا کمر رو شیبود،کاپوتِ پژو ستادهیکردم،سرکوچه ا دنیتمام توانم شروع به دو با

 ...یسرمه ا دیچهارخانه سف رهنی،پیسرمه ا نِی...شلوار جیجوگندم

 

گاه به  هیتک کیداشتنِ  ی.دستم را براکردیبغض ورم کرده بود و درد م میچشم ها ی!توکردیدرد م می...ساق پاستادمیا کنارش

 :دمیدادم!نال هیتک نشیاطراف حرکت دادم و عاقبت به بدنه ماش

 

 معرفت! یب یمعرفت...ا یکآوه؟...ب-



Roman-City.ir 
 مادموزل رمان

 

https://telegram.me/romancity 249 

 

 

 .دیشامه و دلم را باهم سوزان از تکان بدنش برخاست و گاریس یرا بلند کرد.بو سرش

 

 سردم به تو فکر کردم یایتو دن"

 

 "تو باغچه چهیو بپ ادیعطرت ب که

 

 حدِ ممکن گشاد شده بودند نیتا آخر شیقهوه ا یها چشم

 

 به تو فکر کردم دوباره دوباره"

 

 "داره یتو فکر کردن عجب حال به

 

 د؟یدار ی!امردییبله،بفرما-

 

 .کردیدر من ولوله م هیگر یرا مشت کردم.هوا فمیبا چهار کلمه چهل گوشه اش شکست.بند ک قلبم

 

 ست... یکس یب نِی...عستیاشکِ غم ن گرید نیا

 

 اش نگاه کردم،همان بود. یسورمه ا نِیج به

 

 مردانه اش،همان بود. رهنیپ به

 

 داشتم با تمام وجودم دوست

 

 هنوزم تورو دوست دارم زمیعز

 

 شده بودند نه! دهیآفر دنیخند یکه انگار برا یی...صورتش...و نگاهش و آن لب هاشیم هاچش یول

 

 کردم: زمزمه

 

 ...اشتباه ..اشتباه کردم.خوامیعذر م-

 

 ...میگو یبود...آسمان را م یابر

 

 گرد کردم و دور شدم. عقب

 

 کرد: دنیشروع به بار باران
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 از حالم...من خوبم! ردیات نگ هیگر ایخدا-

 

 

 

 مَردم... رمیشهر را با تو اشتباه بگ نیمردان ا دیبا چقدر

 

از  ی.درختمیاز مادربزرگ که کاشت یسال هنز بذر کیو بعد از  میکاشت نیزم یبود که مادربزرگ را تو روزید نیهم انگار

 ...اوردهین میمادربزرگ برا

 

 پاشنه پا کنار قبرش نشستم. یرو

 

 !نیرب العالم الحمدهلل

 

 را بستم... میها چشم

 

 !ابمی یسپاس نم یرا برا یگرینعمت د چیه شیچشم ها الِیخ نیهم جز

 

 شکر نعمت نعمتت افزون کند... ندیگو

 

 ؟یکنیکفر نعمت کنند نعمتشان فزون م یچرا گاه ایخدا

 

 ...ینخواستم از نعمت و خوشبخت ادیمن ز ایخدا

 

 یکم نگذاشت میاز عذاب برا چرا

 

 بودنت ؟ فیهوالط رسدیم یرا هم منتقم بودنت را...از تو به من ک تتیدر حقم جبار ی...هم تمام کردخداوند

 

 زیمهم تره.عز یلیباشه خ یپدر بچه ات ک نکهیا یول زیمادر بودم و خودم خبر نداشتم.مادر بودن مهمه عز یوقت ز؟چندیعز-

 تو؟ جهینت شدیگردو بود م هیاون بچه که اندازه  یدونیم

 

 بود: سیاشک خو گردنم از  صورت

 

 میمر اره،کهیب امیکه به دن یآورد ایرو به دن یخدا لعنتت کنه که پر زیز؟عزیبگم که تنت تو گور بلرزه؟بگم عز زیچ هید زیعز-

 !ارمشیب اینداشته باشم که به دن اقتیباشم و ل

 

 !ومدیچقـــدر بابا بودن بهش م یدون یبود؟باباش کاوه بود؟نم یباباش ک یدونی...تو...اصال متو

 

 گرفت: دنیوز یآرام باد
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 !کنهیفرق م ییبا اون تنها ییتنها نیکه جنس ا یاون مرد مو مشک گفتی...راس مزیتنهام عز زیعز-

 

 :دمیقبر پر از خاکش انگشت کش یرو آرام

 

 ه؟تنهای...بوسه،مادر،بچه،شوهر چهی...زن بودن چهیچ ی...عشقبازهی...بغل چهی...محبت چهیعالقه چ دونستمیاون وقتا نه م-

 نباریا یدندونم...تنهام و غم هست ول ری...تک تک مزه هاش رفته زهیچ دونمینبود.امروز همشو م یغم یول زیبودم...غم بود عز

 غمه! یجورِ ناجور

 

شکم برآمده کوچولو برم  هیبا  ستمتونیکنم.م یمادر تونستمیشد منم م یافتاد تو چاه توالت...اگه سقط نم یبچه ام نم اگه

 ... دنشیبهونه برا د هیسراغ کاوه...بهونه بود..

 

 شکمم فشردم: یزدم .دست رو یتلخ لبخند

 

 ...مث عموش!یبشه عل دیتو شکممه..بش بگم دختر باشه اسمشو تو بزار ،پسر باشه با ین ین هیکاوه  نیبگم...بگم بب-

 

 شنگ بود...سکر آور بود!هم جالب بود...ق الشیخ ی!لعنتدمیخند

 

 !ستیهم ن یداریناز دارم و خر یکل ستیزنم...!حاال که ن ی...زشتم،گدام،چالقم،ولزیعز خواستیمنم دلم ناز م-

 

 اسم سنگ قبرش را پاک کردم: یدر آوردم و آرام رو فمیاز ک یکاغذ دستمال

 

رو  یکه فقط به من فکر کنه،همه کس ی...مردبودیم دیکه با ینبود مرد یمن جا زیبد نبودم.عز ی...من بد کردم ول زیعز-

 کردم و نشد! نیگزیجا

 

 م؟؟یمر-

 

 سربلند کردم: متوحش

 

 کرد: هیبلند گر یصدا با

 

 و االن...! یبود ؟بارداریتو باردار بود-

 

 گرفته بود.زمزمه کردم: یخوشرنگش را به باز ی.باد موهاستادمیا شیجا بلند شدم...رو به رو از

 

 ؟یگل-

 

 یبود.خواستم متنفر باشم ول دهیمن و کاوه سر رس یعشق باز انیفکر کردم که م یو زار زد.به روز دیدر آغوشم کش یورف

 در من رو به موت بود! گریحس د کیانگار تنفر هم مثل هزار و 
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 .کنمیازمون!بخدا درستش م یدور بش گهید ذارمینم-

 

 گلرخ؟ ادتهی.میموقع ها با هم آشنا شد نیپارسال هم-

 

 ...تلخ!دمیکردم.خند شیآغوشم جدا از

 

 فرق کرده گلرخ! زیچقدر همه چ-

 

 به صورتم زل زد: هیگر با

 

 ازدواج کرد! یعل-

 

 زدم: لبخند

 

 !مبارکش باشهدونمیم-

 

 قبر مادر بزرگ نگاه کردم: به

 

 شده! رمیبرم...د دیبا-

 

 :دیرا کش میرفتن کردم.محکم بازو یبرا یحرکت

 

 !یذارم بر یکجا؟نه...نم-

 

 را برگرداند: میمرد زندگ نیتر یو دوست داشتن نیتر یتوانست لعنت یم گلرخ

 

 .اون به من عالقه نداره.کنمی...خواهش میگل-

 

 انداختم.زمزمه کردم: نییرا پا سرم

 

 نداره. گهیداشت و د-

 

 ...میعظ غیدر نیاز ا یوا یا

 

خواست.پشت بندش زهر  گاریشد.دلم س یتداع میمَرَدم برا یدوست داشتن یرا دور کمرم حلقه کرد.تمام آغوش ها دستش

 .شیو فکر کردن به عاشقانه ها زیبه قول عز یمار

 

 ...یکنیاستفاده م شیمرور عاشقانه ها یبرا یفرصت نی.از کوچکترزندیَپسَت م یرا که دوستش دار یکس یوقت
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 .کنمی...من درستش ممیمر-

 

 گفت: هیگر انیم جانیباه بعد

 

 !!گهیم یچ یاگه بمه باردار یدونیعاشق بچه س...م یدونیم-

 

 را مشت کردم: میزدم.کالفه دست ها پوزخند

 

 !ستیبچه من ن گهی.مگهیم یچ دونمیاالن ،دوما بعله م ستمیهه...اوال من باردار ن-

 

 درشت شده نگاهم کرد: یبا چشمان گلرخ

 

 ؟ یگیم یمعلوم هست چ چیه-

 

 امامزادهیبه سمت خروج تیبود با عصبان یدنینبود و کش یا...تهمت رابطه داشتن با او...با مرور آنچه مرور کردناوست یادآوری با

 راه افتادم.

 

 .شومیخنده دار م شهیاز هم شتریلنگد و من ب یم شهیاز هم شتریچپم ب یپا رومیرا م یتند و عصب یوقت دانستمیهم م خودم

 

 .یکنیاشتباه م یصبر کن دار میمر-

 

 ...حواسم به فردا بود که جمعه بود.ری.هوا دلگشدیم غروب

 

 از غروب جمعه! یوا یاز عصرش...که ا یوا یفردا که عصرش را...که ا به

 

 ام بود: ی.برگشتم در چند قدمستادمیا

 

 که بشه گره زدش. ستیکه پاره شد ازون طنابا ن یطناب نی...ایچی.ه یخبر ندار یچیتو از ه-

 

 شده؟ماجرا از چه قراره؟ یبگو چ-

 

 تفاوت انگار: یکردم،ب نگاهش

 

 شده.حاال هم... یکاوه زنگ بزن.از زبون اون بشنو که چ به

 

 کردم: مکث

 

 تنها باشم. نی...بذارنیراحتم بذار-
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 را گرفت: میبازو

 

 !یذارم بر ینم-

 

 :دمیکش ادیشدم ،فر یعصب

 

 دست از سرم بردار!-

 

 نگاه کردم. تیو من هم با اخم به جمع دینگاهم کردند،گلرخ لب گز همه

 

 ...نهمهیبا ا نجایا

 

 ...تنها...ستیدور و برم ن یکس چیه

 

 ...فقط سراب آدمند...!ستندیآدم ن ینیبیآدم که م نهمهیا

 

که خوشبخت  دانستمیانداختم.خوشبخت بود.م شیبه سرتا پا ینگاه ظیو باز با عجله خودش را به من رساند.با غ دیدو

 بود. دهیبخش نتیکه انگشتر چپش را ز ینیبود.حسادت کردم به حلقه پر نگ

 

 که هرگز نبود را لمس کردم. یحلقه ا یخال ینوک انگشت،جا با

 

 .مونمیخونواده پش نیدل دادم و دل گرفتم از ا نکهیوارد خونواده شما شدم،از ا نکهیگلرخ...دس بردار...من از ا-

 

 :دیا در هم کشر شیها اخم

 

 ته؟یحال ؟اصالیکن یتنها زندگ یخوای؟چطور م یشیتو دلتنگ کاوه نم یعنی-

 

 زدم: پوزخند

 

 .رمیدست از سرم بردارو بذار تنها باشم...به درد خودم بم-

 

 ...من

 

 ...میزنِ تنها من

 

 اشک... یبآنو

 

 شبانه! یهآ هیآه و خانوم گر دختر
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 کمکت کنم. خوامیمن م-

 

 اش شدم: نهیبه س نهیس تیعصبان با

 

 گلرخ؟؟-

 

 را بهم فشردم: می...دندانهامکث

 

 و کردن...شب زفاف من و کاوه ... یگند منو گند ترش کرد یزندگ-

 

 کاوه... ادیمکث،

 

 نروزهایپا افتاده ا شیپ یتمام شعر ها مثل

 

 ...یتو در قلب من میگوینم

 

 ...یستیابدا در قلبم ن که

 

 ...یخودِ قلبِ من تو

 

 !یکنی...پمپاژ میتپ یام م نهیس در

 

 ؟یچطور زهرمارش کرد ادتهی.شهیاز ذهنش پاک نم چوقتیزن ه هیشب زفاف -

 

 را بست: شیها چشم

 

 ایبه در چ یدیکوب یپشت اتاق عل یرفت ادتهی... یبود دهیکه ترس رمینداره..گ بیاتاق؟حاال ع یتو یدیخانوم؟پر یگل ادتهی-

 ؟یگفت

 

 پر نگاهم کرد. ییبا چشم هارا باال آورد و  نگاهش

 

 ذهنم تورق خاطرات بود. یتو

 

 رمی...نه...دلگدلگرمم

 

 یلعنت"یای" نیاز ا امن

 

 ام بود... یهر آنچه دلگرم از
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 شده ام... ریسخت دلگ کنون

 

 شانه جابجا کردم و راه افتام. یرا رو فمیشالم را مرتب کردم.ک نیحرکت روت کیو  کیت کی مثل

 

 کرد و دنبالم آمد مینه صدا گریزبان خوردم و زخم زبان زدن را بلدشدم.گلرخ د زخم

 

 مرده تر از همه من بودم. ینگاه کردم.همه مرده بودند .ول میپا ریز یسنگ قبر ها به

 

 .زدمیتکه به تکه رفته بود قدم م شیکه الک رو میپا یبه ناخن ها رهیخ

 

 خواندمیقبرها را م یرو ینوشته ها یگاه

 

 "بعد از مرگ میشو یم زیچه عز"

 

 .کردمیرا زمزمه م یسرزنش بار مردم ارام آرام شعر شهیلب بدون ترس از نگاهِ هم ریز

 

 را بستم. میها...فقط چشم ها کیالست غیکشدار و ج بوق

 

 من... یزندگ

 

 خون دلمه بسته مثل

 

 شده از چرک و عفونت... لجن

 

 افتادنش هم کشنده ست... انیبه جر که

 

 ؟یخانوم مگه کور یاوو-

 

به دور و برم  یشده باشم نگاه داریبود.انگار که از خواب ب میپا یمتر یدرست در چند سانت نیرا باز کردم سپر ماش میها چشم

 رقم زده بود له شدم. میکاوه برا یکه چرخ ها یریتقد ریکه ز ییانداختم.درست..درست همان جا

 

 مرد گره خورد... نیبود که به نفس نفس ا میو زندگ نمیکرده بود،دل و د ریگ نیماش یاچپ و کوله ام نبود که به چرخ ه یپا

 

 ...افتادهین یاتفاق چیبود...انگار که ه دهیو نه رنگم پر زیرد شدم...نه قلبم تند م ابانیتوجه به نگاه راننده و عابران از خ یب

 

 قدم زدم و فکر کردم. ستگاهیآرام تا ا آرام

 

*** 
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 درب و داغان تر از من هم... یقراضه اند...حت یلیواحد هنوز خ یدادم.اتوبوس ها هیتک شهیرا به ش سرم

 

 شکمم سر دادم. یمقابلم را اشغال کرده بود ،دستم را رو یصندل شیها دیکه با خر یانسالیاز چشم زن م دور

 

 را از دست داده ام که ینیجن

 

 ل سقط شدن بودوسط معط نیسال تمام ا یو اند ستیب انگار

 

 بود که مادرش را داغدار کند. منتظر

 

.به کف دستم نگاه کردم.هنوز انگار شدیتکرار م مارستانیشدنم.نگاه مشکوک کادر ب یذهنم صحنه سقط شدنش ،بستر یتو

 .خوردیتوده کوچک لغزنده کف دستم سر م کی

 

 سواد! یدرستش کن ب نمی.اهیانشات قشنگه فقط طوالن ی...همه جامینس-

 

 چرا؟ یاِ...آبج-

 

 وار... وانهیبار نه،د وانهیخنگِ من...د زِی.خب عزکنندیبار در اسمان حرکت م وانهیابرها د یبچه تو نوشت-

 

 !ایکنیم ؟اشتباهیمطمئ یآبج-

 

 با من بحث نکن!-

 

 زدم! یداده بودند،لبخند کمرنگ هیقبل تک فیرد یکه پشت به پشتم به صندل یبه صحبت دو دختر جوان ستادنیفال گوش ا از

 

 بچه! هیکه باز دستت زخم م؟توینس-

 

 که گفت: یجوانتر و نازک تر یصدا و

 

 هلم داد. یمانیدختره سل نیا بالی...باز تو والیاوهوم آبج-

 

 ...یدادی...خب توهم هلش میعرضه ا یب شهیهم-

 

 .دادمیلذت بخش بود.با لبخند گوش م میبرا بحثشان

 

هم بشه مسابقه.نفر  یسیانشا نو میبود دهی...واهلل ندرویحساب...بده اون لوح تقد نیبهت دادن؟همش ماش هیچ نیآخه ا-

 کوچولو... نیممتاز...آفر

 

 ...نگو کوچولو خب...اا...یآبج-
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رانده سفر،تابستانتان را چگونه گذ کیاز  یسر موضوع خاطره ا یدروغ باف یزنگ انشا تنگ شده.برا یکردم چقدر دلم برا حس

 ...!دیا

 

 داده! یرا از گوش دادن فرار میها یست...که همه همکالس یتلخِ طوالن یانشا کی میزندگ حاال

 

 یکوچکِ صورت یاسب آب کیافتاد.خم شدم و برداشتمش، میپا ریاتوبوس قل خورد و ز یبا تکان ها یکوچک یصورت عروسک

 و معصوم. زیر ییو چشم ها ییآهنربا ییبا دست و پا

 

 بهم خانوم؟ نشیدیم-

 

اش  یشانیپ یرو یور کیاش را  ییخرما یکه موها یمشک ییدر لباس مدرسه.چشم و ابرو یرا بلند کردم.دختر نوجوان سرم

 برآمده که در حصار تنگ مقنعه سخت در عذاب بودند. یمن بود.با لپ ها یها یبچگ هیبود.شب ختهیر

 

 شدم و بزرگ نشُدم! بزرگ

 

 اوریب یهفت سالگ راهنیپ

 

 ترم. یهفت ساله هم کالس اول کیاز  من

 

 ن؟یدیخانوم؟عروسکمو نم-

 

را  تیمعصوم نی.ازدیبرداشت و تشکر کرد.محو نگاهش شده بودم.اشنا م یزدم مشتم را باز کردم و عروسکش را فور لبخند

 افتاد یو گونه راستش چال کوچک دیبودم.خند دهیقبل تر ها د ییجا

 

و  یجز عل یحرف بزنم.با کسان انمیبا اطراف خواهدیدلم م یبی.حس کردم به طرز عجدمیکش یقیبرگشت.نفس عم شیسرجا

 کاوه و گلرخ...

 

سر صحبت را باز کنم.به  یبا بهانه ا خواستمیخودم سوخت که م یشده بود.دلم برا ادهیپ یقبل ستگاهیا یتو مییرو به رو زن

 که پشتم بودند: یرو به دو خواهر دمویشانه راستم چرخ

 

 خانوم؟ دیببخش-

 

 .دیکه مشغول حرف زدن با خواهر کوچکترش بود به سمتم چرخ او

 

 ؟ین؟؟خودتینسر-

 

 اش درشت شدند: یشمی یها چشم
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 م؟؟یمر-

 

 ...میدیهم را در آغوش کش یها شانه ها یصندل یباال از

 

 آخه تو دختر؟ ییکجا-

 

از من باال تر  یکردم.چند ترم شیدایدانشگاه پ یتو میبود.بعد که از محلشان رفت وارمانیبه د وارید هیسال ها همسا نینسر

 نداشتم. یدوست میزندگ طیبخاطر شرا شهیکه هم یمن یدوست بود برا نیبهتر یول دمشیدیبود.کم م

 

جلو درمان  قهیکه هر بار بخاطر قاچاق عت یو آژان و آژان کش قینه از اکبر عت دمیکشیبدم خجالت م ینه از وضع مال ششیپ

 که پشتش بود. یثیو حرف و حد یو نه از پر شدیم

 

 یچوب یبستن شی؟همون که تو کوچه با دامن گل گل هیناز ناز یهمون جوجه فسقل ه؟نکنهیخانوم خانوما ک نی...انینسر-

 کرد؟یم یو با پسرا باز خوردیم

 

 انداخت.بلند شدم و کنارشان نشستم. نییرش را پامعصوم دخترک از خجالت براق شد و س نگاه

 

 ن؟یرفت یمی.چرا از خونه قدنیاز خودتونم که بهم نداد یخبر چی؟هیعوض شد هو؟چقدری یکجا رفت میمر-

 

 .بلند شدم.با عجله گفت:ستادیآخر ا ستگاهیا یزدم.واحد تو پوزخند

 

 م؟یکجا مر-

 

 :دمیخند

 

 ؟یشینم ادهیاز بغض.پ ترکمیحرف برا گفتن دارم.دارم م یآخره کل ستگاهیا-

 

 زدم: یو برگشتم.تلخند ستادمی.وسط راهرو اکردمیحس م میپا دنیلنگ ینگاهش را رو ینیبعد جلوتر از او راه افتادم.سنگ و

 

 .ترکمیدارم م گهیکه د گمی،م نینسر گمیبرات م-

 

 :دی.باز در آغوشم گرفت و گونه ام را بوسمیشد ادهیواحد پ از

 

 !یمیمر یچقدر سرد-

 

که او پدر بود و من دخترش بودم و نبودم،گونه  یی.همان روزهاابانیوسط خ یکاوه ام بود.وقت یشگیاش تکرار جمله هم جمله

 .دیبوسیم یام را به آرام

 

 من... مرد
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 کنم تیسردم که زمستان آنقدر

 

 ات کنم یو اسفند یت،بهمنیماهید

 

 کردم: بغض

 

 ...میبرات حرف دارم.توروخدا بر میبر نینسر-

 

*** 

 

دور حوض چشم  یها یبه دست به شکعدان یچا ینی.سزدیتلنگر م دمیبود و به تنگ ماهب ع دهیبه شکم دراز کش وانیا یرو

 اذان ظهر بلند شد. یدوختم.صدا

 

 من... یدر زندگ خدا

 

 ...دهدیم ادیها وضو گرفتن  یحوض نشسته و به ماه کنار

 

 پشت به من کرده انگار... یهست ول خدا

 

 نبود. یشکسته خبر یو گله به گله آجرها یختگیاز فرو ر گریکرده بودم.د رشیانداختم که تعم یآجر یها واریبه د ینگاه

 

 یو روزگار یکه روز خورمیم قسم

 

 .ردیمیو م داردینام من هم از غصه ترک برم یادآوریبا  یخانه حت نیا

 

که به  یانی.در جرارمشیتا ب کنهیم ی.اونقدر منت کششهینم ادین کنمیم یداره هرکار نجایاومدن به ا یبرا یبیذوق عج-

 .دهی.ازش بعدهیحرفامون به دقت گوش م

 

 .لبخند زدم:کردینگاه م میبود و همسو با نگاهم به نس ستادهیبه دست کنارم ا یخانگ ینیریظرف کوچک ش نینسر

 

.از سهینویم نی.غمگهیبچه مدرسه ا هی.انگار نه انگار زنهیهاشو بم داد که بخونم !قلمبه سلمبه حرف م ؟نوشتهیکارش دار یچ

 بره؟یرنج م یزیچ

 

 :دیخند الیخ یب نینسر

 

 !هیجور هی میمر ترسمیاز نوشته هاش م ی...اصن گاهرهیم ادیتو توهم ز میبابا...خواهر نه
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غرق بود.و فکر  یتنگ ماه یبود و همچنان تو دهیشکم دراز کش ینگاه کردم که هنوز متوجه مان نشده بود و رو مینس به

 .کندیم یو با قطره به قطره آب همزادپندار دیگویمتن عاشقانه م کیو تنگ  یماه یکردم که احتماال دارد برا

 

 .کردیکرده در فنجان را شعر م خی یفته تا چاسر کوچه گر ییسنگک دکم غروب از نانوا یبو کیاز  کردینم یفرق

 

 اراده زمزمه کردم: یب

 

 !سهیمنو بنو یزندگ یروز هیکاش -

 

 .دمیفرار از نگاهش چشمک زدم و خند یمتعجب نگاهم کرد و من با نینسر

 

 با عجله محض ادب بلند شد و نشست. دمیبه دست که کنارش رس ینیس

 

 .دادیزهر بود انگار.دردم م ینیس یچا ینیس

 

 !یچا ینیبه س رهیدادم.خ هیتک وانیا یرو یپشت به

 

 افتم با اون چشماش. یکاوه م ادی نمیکه بب ییتا عمر دارم چا-

 

 ایدن یچا نیتو خوش رنگ تر چشمان

 

 دنمیهر دم و بازدم و هر نفس کش با

 

 

 

 دیام دم کش نهیس یتو

 

 سوز شد و لب دوز...و دل سوز.. لب

 

 :دی.از جا پردیچیپ اطیخانه و ح یتو یبلبل یشده بود.صدا رهیکنجکاوش به صورتم خ یچشم ها با

 

 جون! میمر رمیم من

 

شده  نیرنگ خورده بود،سنگ یرا که از بس رنگ رو اطی.به زحمت در حدیدو الیخ یخورد و اما باز ب یپله ها سکندر یرو

 را گشود. شدیبود و باز نم

 

 کند. زانیخانه من آو وارید یفرش شسته شده اش را رو یدیدم ع ردیآمده تا اجازه بگ هیکدام همسا نمیتا بب دمیکش گردن

 

 .جوون؟میمر-
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 نگاهم کند. نینبود که با تحس یو کاوه ا دیلنگیکمتر م نروزهایچپم ا یبود.با عجله بلند شدم.پا مینس یصدا

 

 یعل یرنگ چشم و مو میشب ها گریافتاد.د ینم انیاحساسم به قل گری...دستادهیدر ا یکه جلو دمیپله ها زهرا را د یرو از

 نبود...

 

 صدا زدم: وانیا یرو از

 

 تو زهرا جان ایب-

 

 شیبسته بود و آرا یسبز یچادرش روسر ریبعد خودم را به در رساندم.صورتش پرتر شده بود و چشمان درشتش شهال تر...ز و

که من  کردیو زهرا بلد بودند و بس.و گلرخ اصال فکرش را هم نم یخانه را فقط عل نیهم کرده بود.در آغوشم گرفت.ا یکمرنگ

 خانه برگشته ام. نیبه ا

 

 را به سمتم گرفت: یشده بودم؟ظرف در دار بزرگ قیرف بمیبا رق یآمدم.من ک رونیاکراه از آغوشش ب با

 

 آقا! یعل ی.نذر بابانیایکه ب نیاعالست.افتخار نداد یسمنو-

 

 م...مثل کالف سردرگم و پرگرها کالفه

 

 باز کردن گره ها بدتر کورم کرد. یشد جا کمینزد هرکه

 

 شد. دهیچیو چه پ میبا کاوه...چقدر ساده بود برا دارمید نینژاد ها افتادم.اول نیحضورم در خانه آر نیاول ادِی

 

 من! دمیجا رس چیکجا به ه از

 

 زدم. یلرزان ظرف سمنو را از دستش گرفتم.لبخند تصنع یدستان با

 

 ن؟یتو زهرا جان دم در که زشته.تنها اومد ایب-

 

 انداخت: یلبخند به سر کوچه نگاه با

 

 آقا عذر خواست و سالکم رسوند. ی/علکنهیم هیگر زیر هی هیری.بچه بهونه گنییپا ادیب ینذاشت عل ی...هستنه

 

تکان داد.نامحسوس جوابش را با همان  یزد و سر یبوق کوتاه دنمیبا د یکرد.عل زیو چشم ت دیزودتر از من سرک کش مینس

 ...یبود و من از عل زانیاز من گر یاش بهانه است.عل هیو گر یهست دانستمیتکان سر دادم.م

 

 .یمهمونم دار نکهی.مث اشمیجان مزاحم نم میبفرما تو مر-
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 بود اشاره کرد: رهیخ یعل نیکه همچنان به ماش میبعد به نس و

 

 ...ی.راستمیسمنو ها رو برسون میبر دیبا

 

 در آ.رد و به دستم داد: فشیرا از ک یکوچک پاکت

 

 .شاهللیا رهیآقا دادن که بدمشون به شما!خ یعل-

 

 ی..ب یخبر ینامه و کاوه؟بعد از ماه ها ب نیا نباری.اما اگرفتمیم یاز عل ی.خبرش را تلفندادیم لیمیا شهی.همدیلرزیودلم م دست

 :کردیم ینیدستم سنگ ی.ظرف سمنو تویمیتماس مستق چیه

 

 .زمیعز ریبگ نویجون ا مینس

 

 دانستمیکرده بودم.نم خیدستم فشار دادم. یحواس جوابش را دادم.پاکت را محکم تو یکرد.آهسته و ب یبا عجله خداحافظ زهرا

 تواند باشد. یر و تمبر فرانسه خورده بود چه مکه مه یپاکت لعنت نیا اتیمحتو

 

 ؟یجون؟خوب میمر-

 

 بلند شد: نینسر یصدا

 

 کرد خی یباال بابا چا یایبود؟نم یم؟کیمر-

 

 دمیکش رونیلرزان و عرق کرده گوشه پاکت را پاره کردم و کاغذ را ب ییدستها با

 

 شده؟ ی؟چیلرزیجون چرا م میمر-

 

 نگفت. چیه یشانه اش گذاشتم و آنقدر محکم فشردم که از درد صورتش مچاله شد ول یرا رو دستم

 

 ؟یمینس-

 

 دادم هیرو صدا بزنم؟چشمم تار شد به چارچوب در تک یآبج ستیجون حالت خوب ن میبله مر-

 

 بد است خدا... حالم

 

 شفا و مرگ...خالصم کن! نیام ب مانده

 

 مم؟ینس-

 

 را گرفت: میبازو ریز
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 جون؟نامه از آقا کاوه س؟ میمر-

 

 :نینمسر یرا خوب درک کند و بفهمد.صدا زینشسته بود که االن همه چ مانیصحبت ها یدرد نگاهش کردم.پا به پا پر

 

 !گهیباال د دییایبابا ب یا-

 

 .سیمنو بنو یزندگ یروز هی..مینس مینس-

 

 تعجب گفت: با

 

 ؟من؟ یچ-

 

 شدن نبود. یشده بود.االن وقت ابر یحال به آسمان زل زدم.ابر یب

 

 را ندارد. میهوا هم هوا یخدا حت نیبب

 

 کتابش کن. مویزندگ یاگه تونست یروز هی.گمیبرات م یبخوا یاز هرچ-

 

 به صورتم زل زده بود. فقط

 

 لب بسم اهلل گفتم. رینامه.ز نیهم یکرده بود ال ریکه کارم گ یخدا کردم وقت ادی باز

 

 نوشته بود. یفارس

 

 سالم"

 

 "بچه من بود؟ ؟اونیو نگفت ی.که بار دار بودستمین خبریحالت ب از

 

 را بستم.در حال مرگ بودم. میها چشم

 

 اندازد یچنگ م میبه گلو غم

 

 اندازد یچنگ م میبه گلو ادتی

 

 ...نداشتنت...خاطراتت...بغض

 

 خواهد! ینم یقشون و قشون کش نهمهیزن تنها که ا کیکردن  خفه
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با دولت فرانسه  رانیتو برام لذت بخش تره.برا سفر به ا یب یباغچه رو پر از بنفشه کردم و تخم چمن کاشتم و سبز شده،زندگ"

 "میشماره منه.زنگ بزن که تمومش کن نی.امیبه حال رابطه مون بکن یفکر دیمشکالت شدم.با یسر هیدچار 

 

 ...تمام شد...دارید دیبه ام یامضا و ب ی...نامه بیخداحافظ ی...بنیهم

 

 نشستم. نیزم یدادم.سر خوردم رو هیدر تک به

 

 مرد... یآ

 

 که نامت را با آه صدا بزنم نخواه

 

 خواند! یخواه هیعاقبت که نامم را با گر رسدیم یروز

 

 .شدیگوشم تکرار م یهزار تو یتو دیدویکه به سمتم م نینسر نیسنگ یها ییدمپا یصدا

 

 م؟یمر یشد یچ-

 

 :هیگر ریز زدم

 

 تموم شد!فکر کردم دلش برام تنگ شده.-

 

 هیگر میو در را محکم بست.نس دیهاذ نرود به داخلم کش هیهمسا یجلو میآبرو نیاز ا شتریب نکهیا یرا گرفت و برا میبازو ریز

 :کردیم

 

 شده؟ یچ یآبج-

 

 نشستم نیزم یزانو رو به

 

 داشتم دلش تنگ بشه بگه برگرد. دیکه امبود  نیاگه تا االن طاقت آوردم واسه ا نینسر-

 

 :دیآغوشم کش در

 

 .نمینکن بب هیتو...گر نینوشته ا یفدات بشم...چ-

 

 .دمیلباسم را مشت کردم و کش دامن

 

 که در من است متنفرم. یمن نیاز ا من

 

 گاه بودن؟! هیتک یب میشود برا یکنم چرا...چرا عادت نم یعادت نم یبر متکا هیتک
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 .شهیهنوز و به گمانم تا هم خواهمتیم

 

 شانه اش گذاشتم. یرا رو سرم

 

 بذار التماسش کنم منو ببخشه.برگرده به من...بذاره فقط کنارش باشم.-

 

 گفته. ی.بذار بدونم چنمیآروم باش بب یمیمر سیه-

 

 کردم: نگاهش

 

 ..دهی...زنِ مرد دنینسر-

 

 :دمیدهانم را بلع آب

 

 تونم زنش نباشم. یبمونه.من که زن بودن رو بل نبودم.االن ک بلد شدم نممردش  یب تونهینم دهیمرد د زن

 

شانه اش  یانداختم.سر از رو کردیاشک آلود نگاهم م ییکوک که با چشم ها میشانه اش به نس یرا فشرد.از ورا میها شانه

 :دمیام را بلع هیبرداشتم.گر

 

 !یجلو خواهر ایجلو..ب ایب یمینس-

 

 بودند. دهیبهم چسب شیاش قرمز شده بود و مژه ها ینی.نوک بکردیم نیف نیآرام جلو آمد...ف آرام

 

 بود. خیرا گرفتم. دستش

 

 .یسیمنو بنو ینوشتنه.اول از همه قول بده زندگ ،سرنوشتتیبش سندهینو یروز هی یتون یمن نوشته هاتو خوندم.م-

 

 و واج نگاهم کرد. هاج

 

 آب قند بدم فشارت افتاده. هیباال  میبر-

 

 تشر زد: نیبعد به نسر و

 

 .نمی...برو بباریبدو برو آب قند ب-

 

که با  یدم اسب ی.به رفتنش و موهادیاز دستم رها کرد.چند قدم آرام آرام عقب رفت و بعد برگشت و دو دیرا با ترد دستش

 نگاه کردم. خوردیپشت سرش در هوا تاب م دنیدو
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.به دقت تا آخر نامه را خواند.دست به لبه حوض گرفتم که بلند شوم.دستم به دیکش رونیانگشتانم ب ینامه را از ال نینسر

 آب افتاد. یخورد و تو یشمعدان

 

 .یکردیو نوازش م یدیکشیانگشت م شیآرا آرام رو یکه خودت روزگار یزد یلیس یبه همان گونه ا امروز

 

 غلط کردم بزرگ به خودم بدهکارم. کیعوض شدن من بودم. نینه،حتما مسبب ا دیصال شا...و ادیعوض شده بود و شا کاوه

 

 .میبکن یفکر هیباال  میبلند شو،آروم باش،بر میمر

 

 که خاکش تمام حوض را گِل آلود کرده بود،گرفتم.تلو تلو خوران بلند شدم. یاز شمعدان نگاه

 

 گول زننده و توهم آرامش بخش! نِیتلق نیا گاری...سگاریس آخ

 

 .دیآب قند سر رس وانیهم با ل میگرفتم.نس میدست ها انیپله نشستم...سرم را م نیاول یرو

 

 !یکه بهش زنگ بزن نهیا یبکن دیکه با یکار نیاول میمر-

 

 از اشک پلک زده: میشفاف شدن چشم ها یبرا

 

 تو راحت ترم. یندارم که بگه برو...که بگه ب طاقت

 

 :دیرا در هم کش شیها اخم

 

مرم.چرا  ی.تو جوونیفراموشش کن یتونیاز خداشم باشه.اصال بگه...مطمئنم م دایببخش یلی؟خیگیم یمعلوم هست چ چیه-

 فدات شم؟ یاریبالها رو سر خودت م نیا یدار

 

 گفتم: یتاب یب با

 

 .منو بفهم.رمیمیتو گوشم.بخدا م چهیبمش بپ یصدا ی.وقتگهیبار د هیتونم.منو پسم بزنه اونم  ین،نمینه نسر-

 

 جون. میپست نزد مر دیشا-

 

 .میرا گفته بود نگاه کرد نیداده بود و ا هیکه خجالت زده به نرده ها تک میدو متعجب به نس هر

 

 ادب تو حرف بزرگترا نپر! یب-

 

 م.از جا بلند شدم..فراموش کرده بوددانمینم چی...هدانمیاآلن...نم سیبه ساعت انداختم به وقت پار ینگاه

 

 شد؟! یچ-
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 پاک کردم. میها یشگیمثل عادت هم نیام را با سرآست ینیرا مشت کردم.ب میها دست

 

 !اآلن!زنمیبهش زنگ م-

 

 کردم: مکث

 

 تو آبروم نره. شیتوروخدا برو...بذار تنها باهاش حرف بزنم.بذار اگه قراره التماس کنم پ نینسر-

 

 ...یمیمر یول-

 

 زدم: ادیو فر دمیحرفش پر انیم

 

خوردن رو برام زهرمار  ییاستکان چا هیرنگ چشماش  ادی...من اون مردو دوست دارم.مونمی.به واهلل پشمونمیبخدا پش-

 .نیکرده.من غلط کردم نسر

 

 را گرفت و فشرد: میآمد،دست ها جلوتر

 

 توئه. شینه...برم خونه حواسم پ-

 

 :زدمیحرف م هیگر با

 

 چند ماه. نیشدم بخدا تو ا ریبار...بذار خودمو خالص کنم اما تو نباش.برو...پ هی ونمیشبار  هیام...مرگ  خسته

 

 شده بود را نشانش دادم: دیسف یکه به تازگ ییلرزان چند تار مو یبا دستان و

 

 شده.هر روز هر روز در عذابم. دیموهام سف نیبب-

 

 !کشمیتو بودنِ کشنده را سر م یب نیروز و هر شب ا هر

 

 قرمز شده بود. هیاز گر شیانداخت.چشم ها نییرا پا سرش

 

 .امیه،میتلفن کاف هیفقط  یداشت اجیهروقت بهم احت یول یباشه..هر جور راحت-

 

 کردند. دنیشروع به لرز میهال نگاهم که به تلفن افتاد بند دلم پاره شد.دست ها یپله ها باال رفتم...تو از

 

 تو بودن یگسل بزرگ ب نیلرزه دارم از ا پس

 

 من و تو افتاده مرد... نیکه ب یمیشکاف عظ نیا از
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 .میریم گهیما د-

 

رد و بدل شد.فقط توانستم سر تکان دهم.رفتند و خودم را  کردندیکه شال و کاله به سر نگاهم م میو نس نینسر نیب نگاهم

 کنار تلفن رها کردم. یصندل یرو

 

 بود. دهیفا یحرف زدن ب یبرا یزی..برنامه رمینداشتم که بگو زیچ چیگفتن داشتم و ه یحرف برا چقدر

 

 .کردیم رانیو بمم را و ریبَمش،ز یساده با صدا یالو کی

 

 رفتندیاز سر و کولم باال م خاطراتش

 

 .دیکشیم خمیو عاقبت نبودنش چهار م خنداندندیمرا م یبه آرام ی...گاهکردندیم طنتیش

 

 و برق زد. رعد

 

 توام... یرفته تر از هوانزن آسمان...گ غر

 

که همه به گناه به  یزن نیکه پشتم باشد.من...من هم یبدهد و نه پدر میو دلدار ردیداشتم که سرم را به دامن بگ یمادر نه

 محرومم. پندارزندیدارند و نداشته م گرانیاز هر آنچه د کنندیبه ...محکوم م یخرد یب

 

 ؟یهست ایخدا

 

 بده به بودنت شک کنم. حق

 

 گدار! یزن شدن به آب زدم آنهم ب یبه سودا من

 

.باز از نو کردینگاهم م انهیبود و موز دهیدستم چالنده شد...چروک یوسط تباه شد.نامه اش تو نیانگار انسان بودنم ا اما

 "ستمیخبر ن یسالم...از حالت ب"خواندمش

 

 کردمش... مچاله

 

 معرفت یب یخبر یب

 

 زنانه ام از غصه شکسته. یکفش ها ریتمام تهران ز یدانیکه نم یخبر یب

 

 را در آوردم...برخاستم. رهنمیکردم...پ یخفگ احساس

 

 رفته بود پاک کنم. ادمیرا  یکی نیدم،ایخاک گرفته گنجه کش نهیآ یرو یدست
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 نه؟یا ی...تو هم مثل من خاک بر سر شده انهیآ

 

 زل زدم. میها یزنانگ به

 

 میها یزنانگ

 

 ...مینوازش محروم ها از

 

 ست... یلعنت هیبخ نیاز رد ا دتریام شد نهی.جراحت درون سدمیام دست کش نهیزخم کنار س به

 

 :دمی...خندشیو رد رو دمیچانه ام دست کش به

 

 مگر نه؟ یسرعت خوب شدنت کند شده زخم جان!ضماد ِ دستانش را کم دار-

 

 .خوردیم زیام ل نهیس یعرق رو یشماره اش را گرفتم.دانه هاتامل با عجله  یلحظه ا یسمت تلفن رفتم...ب به

 

 .دمیچکیبه شماره افتاده بود.قطره قطره م نفسم

 

 ...بوق

 

 باش...تورا به خودت قسم باش! ایخدا

 

 ...بوق

 

 !یمن کنده ا یپا ریرا عمدا ز ایدن ی!اعتراف کن تمام چاله هاستین نجایجز من و تو که ا یاعتراف کن...کس ایخدا

 

 ...بوق

 

 الو!-

 

 نشستم. نیزم یکردم.رو خی

 

 !دییبفرما-

 

تا به حال دلت  نمی.دلم تنگ بود.ببدمیخفه به مبل کوب یا هی.سرم را با گرزدیحرف م یرا شناخته بود که فارس رانیا شماره

 تنگ شده؟

 

 نه؟ ییتو-
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 .شدیباز نم میشناخته.لب ها دانستمینشستم.م خیس

 

 راز...برمال شده ام. مثل

 

 س...سالم.-

 

 و محکم: تند

 

 ؟یسالم خوب-

 

 فحش داده ام. ایخوب،به تمام احواالت خوب دن می...بگونیبب

 

 .یاوهوم.مرس-

 

 خب؟-

 

 .دمیکش عیفرو رفته روشن شد.ناخواسته ه یکی...رعد و برق زد و خانه در تارمیدانستم چه بگو ینم

 

 هنوزم؟ یترسیرعد و برقه؟م-

 

 را بستم: میها چشم

 

 .ترسمیم-

 

 شدم... رهیخ زیم یسرد شده رو یچا ینیس به

 

 .خورمیشراب م تیتو به ن یچشم ها ادیرا با  ایدن یها یچا تمام

 

 .خسته ام.حوصله ندارم.بگو...فهیصدات ضع-

 

 اشک؟

 

 غم؟ نیاز ا میکه بخندان یدهیام را قلقلک م چانه

 

 مُ...مزاحم شدم!-

 

 :دینفس کش الیخ یب
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 !یستین یچی!اآلن هیمزاحم بود-

 

 باز سرت به کجا گرم شده! ایخدا

 

 .شدمیبه گلو گرفتم...خفه م دست

 

 .تیزندگ یمونده.برو پ یسال و چند وقت کی.بخشمیمدت عقد رو بهت م هیبق-

 

 و چه شد... کردمیباز کردم.خواستم حرف بزنم،نشد...چه فکر م دهان

 

 !یکردیم یخوب بالبل زبون یبود نوری؟ایندار یحرف-

 

 مرگ لطفا... یکم ایخدا

 

 حوصله اش... یب یاز دستم افتاد...صدا یگوش

 

 الو..الو...به درکــــ...-

 

 بوق اشغال... یصدا و

 

 ی...بردیبرد تو

 

 را باختم تمامم

 

 !یبرد متیام را غن همه

 

 .دنبال قرص گشتم.دادمی.فحش مزمی.بلند بلند حرف مدمیسمت آشپزخانه دو به

 

 رمرد؟یپ ؟هآنیهست یک یتو فکر کرد-

 

 ...به درک...گمشو...کشمیمنتت رو م یکرد فکر

 

 داروها دنبال قرص گشتم. سهیک یتو

 

 ...ی...ف...فکر کردیتو فکر کرد-

 

 .کردندیم یدهن کج وانیل یرنگارنگ تو یها زی..قرص ها مثل اسمارتختمشیر وانیل یکردم.تو یدستم خال یقرص تو یمشت

 

 هآن؟ یهست یک یتو فکر کرد-
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 پرش کردم.با قاشق همش زدم. هیآب گرفتم.با گر ریش ریرا ز وانیل

 

 ...یچی...هیستین یچیتو ه-

 

 نشستم. زیم پشت

 

 ام ماند...هم پشت دستم و هم بر دلم. یشانیهم بر پ داغت

 

 ...تونمینم گهی...دیشد زمیهمه چ ی...کیهمه َکس من یول یستین یچیتو..تو ه-

 

 .مزه مزه اش کردم.تلخ و سوزناک بود.....خوردیکردم.تلفن پشت سر هم زنگ م کیاب را به دهانم نزد وانیل

 

 رفت! ریغامگیپ یبودم.رو زاریزنگ تلفن ب ی.از صداکردیم دادیب یکس یب وفور

 

 !میمر-

 

 "صدا کن مرا"

 

 ؟یخانوم میمر-

 

 "تو خوب است یصدا کن مرا صدا"

 

 منم...کاوه..نه مستم االن...نه خل شدم.عقلم سر جاش اومده. میمر-

 

 "تو... یصدا"

 

 جا بلند شدم. از

 

 ...چطور آزارت دادم...چطور!بِیمرده اش هم رق بیرق دمیام رو تو سرم نکوب..من نفهم یمن!نفهم یرو بردار لعنت یگوش-

 

 "...ستیبیعج اهیآن گ نهیتو سبز یصدا"

 

 .ستادمیشده بر جا ا مسخ

 

 بشه...از اول..! دیشا میمر-

 

 دست به چارچوب در گرفتم. یدوست داشتن یا جهیکرده بود با سرگ حالمیب هیغنج رفت.گر دلم
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 ؟یتحمل کن یتونیشدم.م رمردیپ هیمن  یباش یتو تو اوج جوون ی؟وقتیکن یبا من زندگ یکه بتون یکنیهنوز فکر م-

 

 .نتوانستم برش دارم.دمیسمت تلفن دو به

 

 ستمین ییدست و پا یدختر ب من

 

 شما که وسط باشد یدست ها یپا اما

 

 !لنگدیدست و دلم تماما م من

 

 منتظرم. یلی...منتظرم.خمیبه من زنگ بزن مر-

 

 

 

 0380مهرمآه  انیپا

 

 ـــمینس

 

 

 

 

 

 تمام شد... باالخره

 

 گذشتم. زآیچ یلینوشتن مآدموزل من از خ برا

 

 دمیشن نیتوه یلیخ

 

 |:یسینویم یرختخوآب گفتن

 

 ادهیتکرآر توش ز گفتن

 

 !سیکه بهت نگفته بنو یکس سیننو گفتن

 

 هم کم نبود. یانصآف یب یقبول ندآشتم حرفاشون رو ول گمینم

 

که خداوند درونشون  یاحساسات یبرا دنندیکه محکوم تهمت شن ییزن هآ یو هم بخآطر همه  مینوشتم هم بخآطر مر اما

 گذآشته.
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 مادموزل نهفته وجود داره. هی...درون همه زن ها همه مونث ها...نیریو نه خودش ستمینه فمن من

 

 .میریدآستان که آدم ها رو همانگونه که هستند بپذ نیا یبه عنوآن رآو نهیا زیمن نآچ اعتقادِ

 

 هاست....زن اگر زن بآشد و زن بماند قابل احترام تر و قدرتمند تر از مرد میزن بودن فرآر نکن فهیوظ از

 

 

 

 ...دندیکردند...و خند هیگر میبود که با سرنوشت مر یینوشتم بخاطر تموم اونها اگر

 

 که هرگز تجربه اش نکردم. ینوشتن برام سخته...مخصوصا نوشتن از حاالت و احساسات دیکن باور

 

 رو... تمیو عصبان یمحل یقصور و ب دیها تموم شد.بر من ببخش یاز کاست ییایدن با

 

 

 

 پست بر عهده اش بود. کیکه زحمت  یاز باران عبدالله ونمممن

 

 ها... یبخاطر تموم دلگرم زیعز یمایاز س ممنونم

 

 نوشته هام بود و نبود... یکه اسمشون پا ییاز همه اونها متشکرم

 

 و مشوق من بودند... یدلگرم هیما شهیکه هم رخآنیمتشکرم از ام و

 

 .دیکن میهم همراه رخانیاگه با زوال رمان مشترک من و ام شمیضمن خوشحال م در

 

 .اگه اشتباه نکنم سه فرزند داره.که دوتاشون دوقلواندکنهیم یزندگ ییاروپا یاز کشورها یکی یاآلن کنار کاوه تو میمر

 

 .گهیبهم م نویداشته باشه که حسم هم ینیریش یکه زندگ دوارمیام
 

   
 

 


