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 به نام خدا

 

 

 رمــان اسطــــــــــوره

  

 :پگــــــاهسندهینو

  

 

 

 

 

 دشیها حتما بخون یرمان تو نظر سنج نیبهتر

  

  

 بدون من؟ تنها…ستیکه سخت ن یدید"

 

 من؟ بدون شبها…شود یکه صبح م یدید

  

 …ینبض زندگ نیا

 

 !…زند یوقفه م یب

 

 …کند ینم یفرق

 

 !…من بدون.…من با

 

 …گرچه سخت روزید

 

 …هم گذشت امروز

 

 …شود ینم یطور

 

 !"…بدون من فردا
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 یب ایاز دن یها نیرنگارنگ و سرنش ینهایو چشم دوختم به ماش ستادمای…امان بهاره اش یب یشالق ها رزی…باران ریز

خراب  نیاز ا شبی…له شوم نیاز ا شبی…خرد شوم نیااز  شیو ب فتمیبند کردم که مبادا ب جایی به را دستم! …خبرشان

 !…شوم

 خراش را روحم! …زهرآلود ریشیشم کی مثل…نه از آن بدتر ای.! …غینه مثل ت ای…مثل سوهان نهایبوق ماش یصدا

 از…گرفت می راه سرم فرق از آب! …دادم هتکی…دانستم کجاست یکه دستم بند بود و نم یی.سرم را به همانجادادندمی

 !…رفت یدانم به کجا م نمی…را بعدش به آن از! …کرد یچانه ام راهش را باز م ریو تا ز دیچک یام فرو م ینیب هغتی

 سر اما…شد شتریگردنم ب خشکی…آتش گرفت مگلوی…چشمانم سوخت عدسی…شد گس دهانم…اوج گرفت همهمه

بلکه باورم  نمببی چشم به خواستم…نمتحمل ک نبود؟خواستم…گریبود د اهسی…ستادیا اهیس نیکه ماش دمدی و چرخاندم

.کامل …اوردمیکه باز شد تاب ن رشد…نتوانستم اما…تا ابد در ذهنم حک شود اهیس نیماش نای خاطره خواستم…شود

از  ای و…و بغض هیاز گر ای…حاال…کردم می حس را فکم لرزش.…چسباندم ییگاه کذا هیسرم را به همان تک پشت…دمیچرخ

 روی…ایدن نیا یهایهمه زشت روی بستم چشم…بغل گرفتم و چشم بستم را دستانم!…ماه نیفرورد یلباسها و سرما یسیخ

 !…ایدن نیا

 همان…خواهد باورش کند یکس نم چیکه ه یدردناک تلخی همان…ست یآخر زندگ ندیگو ی.همانکه م…انپای خط…خط انیپا

 چرا؟ یدان می! …ام ستادهیکه من ا ییجا نیهم درست…نجای! هم…نجاستای…نود قهدقی سوت

 !مُرد…من مَرد…من اسطوره!!! …امروز اسطوره مُرد چون

  

 

 از دستم گرفت و گفت: یآهسته ا شگونین تبسم

 نه…ییداره تو اجیکار احت نیکه به ا یاون تیوضع نیدونم.خب با ا یرو نم طتیانگار من شرا یزن یحرف م یجور هی-

 .شهیم دایواسه من پ هم یکار هی باالخره.…من!تعارف که باهات ندارم

 انداختم. نییرا پا سرم

 تونم تو اون شرکت کار کنم. یکه من نم یدون می…یستیمشکل فقط تو ن-

 را فشار داد. میگفت و بازو یظیغل اه

از  شتریب گهیشاداب؟مامانت د یفهم یچرا نم ؟تویفکر کن زایچ نیبه ا یتون یم نیکه باال آورد یهمه قرض و قسط نیواقعا با ا-

 ؟ها؟یکن یم کاریتو چ ادیسرش ب ییبال یو مال یفشار روح نهمهی.اگه زبونم الل به خاطر اکشهینم نیا

 و کشنده. یترس موذ نای از…خورد بهم…آشوب شد دلم

.مدرکت رو یی.تو هنوز دانشجویندار یا گهیانتخاب د یکار چقدر واست عذاب آوره.ول نیدونم ا می…دونم سختته یم-

و رفاقت  ییبه حساب آشنا نمی.تازه همیکن ینم دایجا پ چیرو هم ه یگر یمنش نیکه صفره.به خدا هم هواست.سابقه کارتم

 دن. یدارن بهت م

 ..فشار دستش را کمتر کرد.دمیکش آه

 به….به مامانت فکر کنیش یواسه خونه م یکمک خرج هیهم  یخون یوقته..هم درست رو م مهیفکر کن که ن نیبه ا –

 …یتون یو نم یجفت کفش بخر هی یخوا یساله م هیخودت که  به…شادی

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 …یدون نمی…یدون یتو درد منو نم-

 .دیدو شیدر صدا یدیاز ناام موجی…را رها کرد دستم

فکر کن و در اون  یبارم که شده منطق هی واسه…یمسائل رو ندار نیفکر کردن در مورد ا طشرای تو اما…دونم می…چرا-

 .ریرو گِل بگاحساست 

 چشمانش در پوست صورتم فرو رفت. خیم

 ؟یتون یم-

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

 تونم. یم-
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 …غم با…یدلسوز با…دیگونه ام کش یرا رو دستش

 من بهش بگم؟ ای یزن یخودت باهاش حرف م-

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

ام  یرونیو ب یدرون یتمام اندامها نمشیب یکه م یاز فاصله صد فرسخ یکه وقت یطیتوانم با او حرف بزنم در شرا یچطور م من

 افتند؟ یبه لرزه م

 نه خودت بهش بگو.-

 .دیاز ته دل کش یآه

 یهمه چ دهیلرزه روز اول به دوم نرس یکه تو دست و پات م ینجوری.انیقراره همکار ش ؟شمایازش فرار کن یخوا یم یتا ک-

 ره. یلو م

 و…کنم.چهره کوچک الغر شده اش را نشیگزیرا جا یچشمم پس بزنم و صورت کوچک شاد شیکردم چهره اش را از پ یسع

 !…و چروک خورده اش را رپی دستان…مادرم دستان

 دست تبسم را کنار زدم و گفتم: یکالفگ با

 که ندارم. یا گهیقول تو انتخاب د به…امیماز پسش بر-

 کردم. شیرا چرخاندم و به دقت تماشا صورتم

 دارم؟-

 افسوس سرش را تکان داد و زمزمه کرد: با

 !…نه…یریرو نگ یمدرک کوفت نیا وقتی تا…نه-

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

که خبر  ممالی وضع از…دونه.اما بازم تو بگو یبده.برنامه کالسا رو که م حی.کامل واسش توضهیچ طمیابهش بگو که شر-

 …حال هر به…بگو بهش دوباره اما…داره

 را قطع کرد. حرفم

 !…یبهتره خودت بهش بگ-

و مطمئن به سمتمان بلند  یکه با قدمها پسری به و کردم دنبال را نگاهش رد…تعجب نگاهش کردم.چشمانش ثابت شده بود با

 …دمیآمد رس یم

 وحشت گفتم: با

 …نجایا ادیم داره…وای…نجایا ادیداره م-

 زد و گفت: میبه پهلو یا ضربه

 …نباش تو رو خدا عیضا نقدری؟ایدیحاال؟مگه جن د هچی…خب لهیخ-

 !…احترام اسطوره به…اکودی احترام به بلکه…حرف زدن با او یدهانم را قورت دادم و از جا بلند شدم..نه برا آب

فرو بردم و آهسته سالم کردم.جوابم را با  قهی یحد تو نی! سرم را تا آخر…ستادای مقابلمان…با از نفس افتادن قلبم همزمان

 داد و رو به تبسم گفت: یدیق یب

 شونن؟یا نیگفت یکه م یخانوم-

 !…حتی…شناخت یمرا نم یحت

 راحت و آرام جواب داد: تبسم

 .شیایاداب ن.ششیانی خانوم…بله-

 ن؟دادی بهشون رو اطالعات…خوبه-

 نه انگار که منهم حضور داشتم. انگار

 .نیبله.همونطور که خواسته بود-

 در مورد حقوق و دستمزد چطور؟-

او رفته  یکفشها یقلیو ص یترک نه چندان کوچک کنار کفشم و براق پی حواسم تمام چون…داد یتبسم چه جواب دمینشن

 نشست.نگاهش کردم. میپهلو یکردم.دوباره آرنج تبسم تو میراستم قا یو پشت پا دمیا عقب کشچپم ر یبود.آرام پا

 با شماست شاداب جان. یحاتم یآقا-

از تمام  یحوصلگ یسانت اختالف قد سرم را باال گرفتم.ب ستیرا صاف کردم و به اندازه ب مصدای…اکودی…؟آهایها؟حاتم

 .دیبار یوجناتش م
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 نیصبح هماهنگ کن فتیش یبا منش نیتون یم نیاز سه بعد از ظهره تا هشت شب.اگه کالس داشت تونیعرض کردم ساعت کار-

 .حله؟نیو جابجا بش

 با…یاخم آلود شرق شهیچهره هم نیا اما…ستنی خاص هم آنقدرها که بود معتقد تبسم…صورتش چرخاندم یرا تو چشمانم

 صیکه هرگز نتوانستم رنگشان را تشخ ییچشمها با…الشیخ یآن نگاه همواره ب با…شیشانیپ ینا محسوس رو یآن شکستگ

 میو مستق دیکه فقط نور شد یآشفته و خوش حالت یموها اب…اش کرده بود رهتی…مردانه…که آفتاب روشنی پوست با…دهم

 آن با…قشنگش یا ته لهجه کردب…و دهان پر کنش نیاما دلنش بیو غر بعجی اسم آن با…کرد یبودنشان را برمال م یقهوه ا

 واببلند و سرخوشانه اش در ج یگفتن ها "انگی" با…و تعصب خاص مردم منطقه غرب که دل دخترها را برده بود رتغی

که  معرفتی و مرام با و…داد یدانشگاه نشان م یکه در برخورد با دخترها متانتی و حجب با…زدند یم شیکه صدا ییپسرها

دور از دسترس بودنش  نهمهای با و…شباهت به افسانه ها نبود یاش که ب گیزند داستان با و…بچه ها زبانزد شده بود نیب

 !…بود یروم انی..نماد خدادهیند ورهشاداب اسط برای…من برای…پسرها انیم یحت

 ن؟یشد ضمیعرا ش؟متوجهیایخانوم ن-

 …زدم پلک

 !…حله…بله-

 اکوید

 یوزغ نیشد به او اعتماد کرد؟ ع یکار کنم؟اصال م جیگو  یموجود دست و پا چلفت نیتوانستم با ا یم چطور…یدختر خنگ عجب

 بود محال…بودم نداده قول اگر…اوف…"حله"نگاه کرد و به زور گفت  میشده فقط بر و بر به سرتاپا داریکه تازه از خواب ب

 .!…بارش بروم رزی

 !…..انگار نه انگاررنخی…بوق سه…بوق دو…بوق کیرا گرفتم. "اریدان"بار شماره  نیچندم یدرآوردم و برا بمیرا از ج لمیموبا

 گفتم. یو اه بلند دمیکوب نیرا بر زم میپسر پا نیا یشگیهم یالیخیاز ب کالفه

 ؟یباز اعصاب ندار هیچ-

 گفتم. رلبیبه شهاب کردم و ز ینگاه

 زنه. یم بشیغ یبار کدوم گور هیدونم هرچند وقت  ی.نمستین داشیپسره پ نیدوباره ا-

 …دیق بی…بلند…دیخند شهاب

نه -و هشت ستیب ست؟یبچه ده ساله ن هی گهیکه اون د یقبول کن یخوا یم یک ؟آخهیش یم اریتو هنوزم نگران دان-

 و کوه تو همشون…سازن یرو هم وسط شهر نم یسد چهی…سازه سد…ستنی تو و من مثه کارش اونکه بعدشم…سالشه

 من. زیمته به خشخاش نذار عز نقدرای…ن سختهجواب داد ای…ده یکه آنتن نم جاهایی.…العبور صعب مناطق…کمرن

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

 از دو ساعت شیکه ب یمعلوم الحال دخترهای آن با او…گذاشتند ینم یدو انگشتش را خال انیم یفضا یکه لحظه ا ییگارهاسی

 !…هیثان کیدو ساعت و  یحت نه…قهیدق کیدوساعت و  حتی نه! …نبودند همانشیم

 شانه ام نشست. یشهاب رو دست

دو سه روز با اون بودن رو هم از  یماه نی.وگرنه همیبه تفاوتاتون احترام بذار نکهیجز ا یندار یبا تو فرق داره.چاره ا اریدان-

 .ید یدست م

 …حذفم کند شیاز زندگ یرا داشت که به راحت نیدل ا اردانی…با شهاب بود حق

مشتاق  یچشمها شهیمحوطه سرسبز دانشگاه چرخاندم و مثل هم یو راست نشستم و نگاهم را تو دمیکش یقیعم نفس

 تکان دادم و در دل گفتم. ی.خنده ام گرفت.سردمیرا متوجه خودم د یادیز یدخترها

 !…یاالتیو خ یاحساسات یدختربچه ها نیامان از ا-

 

 تماس را برقرار کردم. یمحض زنگ خوردن گوش به

 احوال خان داداش؟-

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

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

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

 خان داداش منم خوبم. یمرس-

 …از استهزا و تمسخر پر…الیخ بی…دالقی…شهیهم مثل

 :دمیغر
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 ؟یفهم می…شم یمن نگرانت م اریدان-

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

 !…نشو…یکن یخب اشتباه م-

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

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

 ؟یایم یک-

 .دیاز دور به گوش رس یفیظر یصدا

 .گهید ای..ب؟کجایی…یدن-

 :دمیو باز غر دمییهم سا یرا رو ؟؟؟؟فکمدنی…یدن

 !…اریدان-

 !…شد تر دار فاصله…پرت تر شدسردتر شد..حواس  شیصدا

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

 تماس را قطع کرده بود. اما…اریزدم دان داد

نگران مواجه شدم.از  اهیجفت مردمک س کی با و کردم باز چشم آرام! …هم فکم…از شدت فشار درد گرفته بودند میپلکها

 نظر گرفته؟ ریام را ز یگوش داده و حرکات عصب میو به حرفها ستادهیا نجایا یک

 کردم: یحرصم را سر او خال اریاز برخورد دان یعصبان

 ن؟یستادیا نجایخانوم؟چرا ا هیچ-

 .دیدر خودش جمع شد و لبش لرز عیسر

 …دبای…فقط…من…زهیچ-

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

 گفتم: ین آرامترو با لح دمیکش میموها یتو یدست

 ش؟یایخانوم ن نیبگ نیخواست یم یزیچ-

 نیلرزاند.سرش را مثل هم یکه چانه اش را م یبغض نطورهمی و…کند یکردن ترک کفشش م یمخف یبرا یکه چه تالش دمید

 انداخت و گفت: نییحد پا نیتا آخر شیپ قهیچند دق

 سر کار؟ امیب کی از بپرسم…خواستم…خواستم یم-

 !…دهی.دختر کوچک ترسدیرس یمن م نهی.قدش به زحمت تا سستادمیو مقابلش ا بلند شدم آرام

 !…از فردا-

 دلم را به درد آورده بود. یزچی اما…کنارش رد شدم از

 !…شیاین خانوم…یراست-

 شد.مگر من چه کرده بودم؟ یم دهیچشمانش د توی اشک و ترس برق هنوز…را باال گرفت سرش

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

 دن. یالزم رو انجام م ی.کارایحسابدار نی.فردا برنیکن یم افتیدر شیماه حقوقتون رو از پ کیشرکت، شما  نیطبق قوان-

 .دمیرها کردن نفس حبس شده اش را شن یکه دور شدم صدا کمی…نگاهش دلم را آرام کرد بهت

 

 شاداب

که آنگونه وحشتناک به  یضربان قلبم را بشنود..تمام مدت یمبادا صدا نکهیمحض دور شدنش نفسم را آزاد کردم.از ترس ا هب

 حال.نشستم…که او نشسته بود همانجایی…مکتین یلرزند.رو یم می.حس کردم پاهادمیشده بود نفس نکش کیمن نزد

 شد و گفت: کمیلبم آورد.تبسم نزد روی لبخند…بودم دهرک دایشرکتشان پ یقانون دوست داشتن دنیکه از شن خوشی

 رو تابلو! شتیببند اون ن-

 را گسترش دادم. لبخندم

 .رمیماهم رو بگ نیحقوق ا نیگفت فردا برم اول-

 زد. رونیتبسم از حدقه ب چشمان

 ها؟-

 دادم. حیتوض عینکند سر یبرداشت اشتباه نکهیخاطر ا به

 !…شرکتشونه انونق گفت…گفت خودش…نخواستم یزیمن چ-
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 لبانش را از هم گشود. ینیچهره اش محو شد و آرام آرام لبخند کمرنگ و غمگ تعجب

 .هیعال یلیخ نکهای خب…آها-

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

 !…میخر می…ماهه دلتو برده هیسبزه که  یاون کتون میر یفردا با هم م-

 .ستمیاز آن رد شده بود نگر اکویکه د یریو به مس را کج کردم گردنم

 برود؟ یگرید زیمانده بود که با چ یدل

 و گفتم. دمیکش آه

 داغون شدن. یلیآره..کفشام خ-

 مچم را تکان دادم. یرا بلند کردم وکم میپا

 کنه. یرم شلپ شلپ م یآب رفته توش.راه م یکل-

 افسوس نگاهم کرد و گفت: با

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

 که در وجودم بود. محبتی تمام با…کردم نگاهش

 تونم پولتو پس بدم قبول نکردم. یدونستم نم می چون فقط…نه به خدا-

 صورتم براق شد. یتو

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

 !…دیارز یجفت کفش م کیاز  شتریب چقدر…تمشخصی…نفسم عزت…ت غرورمدانس یکه نم او

 بلندش کردم. مکتین یو از رو دمیرا کش دستش

خودت  یخواد و تو منو به جا یم یبهت گفته منش یحاتم آقای…اه…اکوید یوقت نکهیقربونت برم.هم یدونم تو چقدر گل یم-

 .ونتمیمد عمرم اخر تا…ارزش داره ایدن هی واسم…یکرد یمعرف

 و گفت: دیخند یشوق کودکانه ا با

 ؟یگ یراست م-

 .میگو می راست…که یعنی.دمیگونه اش را بوس یواشکیو برم را نگاه کردم و  دور

  

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

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

 .یخودم شیموقع پ نیفردا ا-

 را نشانم داد. یخوشرنگ یکالج صورت یشاد

 ست؟یبه نظرت اون بهتر ن-

 و چرخاندم را مردمکم…شدم رهیخ بایکمرنگ و ز یاو انداختم و متفکرانه به صورت یام را رو ینسنگی…را گرفتم شیبازو

 فتم.سبز را نشانه ر یکتان نبارای

 رو هم دوست دارم. هیکتون ولی.قشنگه اونم آره…هوم-

 و گفت: دیخند

 .یپولدار شد گهدی که تو…جفتشو بخر یخوا یخب م-

 .رفت مالش دلم ته…شدنم دار حقوق…مجدد شاغل شدنم یادآوری از

 جوابم کنن؟ ام؟نکنهیگم نکنه از پسش برن یم-

 به دستم زد و گفت: یخشونت ضربه ا با

 .یکن یم پیو دو تا نامه تا ید یچهارتا تلفن جواب م تشنهای…بشه تیفیخواد مسئول کنترل ک می انگار…گمشو بابا-

 شد. دیتشد استرسم

 .شهیسرم نم یزیچ وترکامپی از…کنده یلیآخه من دستم خ-

 گفت: یظیکشدار و غل "شیا"

 کم اعتماد به نفس داشته باش. هی دختر! …خانوم مهندس مملکت رو-

 یبودم ..تلفن انگشت دهیکه تا کنون د یتکنولوژ نیبزرگتر نفس؟وقتی به اعتماد مهندس؟کدام کدام…انداختم نییرا پا سرم

 کردم؟ یاعتماد م دبای مهارتم کدام به…گوشه خانه بود  اهیس

 .دی..به گوشم رسکیتبسم از نزد یصدا
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کالس  چیکتاب تست و ه چهی بدون…اناتامک نیبا کمتر تو…ریخودت رو دست کم نگ نقدرای…استرس نداشته باش نقدریا-

شهر با هزار تا معلم  نیا یاز پولدارها یلیکه خ کاری…یکشور رو قبول شد یدانشگاه ها نیاز بهتر یکی مهندسی…یکنکور

 ؟یکردن نگران پیخط تا هارواسه چ حاال…انیاز پسش بر نم یسرخونه و کالس خصوص

 ام را خاراندم و گفتم: یشانیناخن پ با

 بشم. عیضا یحاتم یآقا یترسم جلو یآخه م-

 کرد و گفت: یکالفه ا پوف

 کنه تام کروزه. یندونه فکر م هرکی…تیحاتم یآقا نای با توام…اه-

جذاب و با ابهت من؟؟؟؟اصال قابل  یاکویبا د سهیو ماستش؟ در مقا خی افهیآن ق ؟باییکایمعروف آمر گریکروز؟همان باز تام

 بودند؟ سهیمقا

 خنده گفتم: با

 !…رسه یاونکه به گرد پاشم نم-

 نازک کرد و گفت: میبرا یچشم پشت

 !…شاداب یچندش یلیخ-

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

 

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

 !…اومدم من…سالم-

 .دمیه شنمادر را از آشپزخان یصدا

 !…ینباش خسته…زمیسالم عز-

 سمتش پا تند کردم. به

از آرامش در وجودم  یموج دنشدی با…لبخند زد دنمیکند.با د یپوست م ینیزم بیموکت کف آشپزخانه نشسته بود و س یرو

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

 چه خبرا مامانم؟-

 کند. یاش مخف یورتش را پشت خنده ظاهرکرد غم ص یسع

 شده. دایسفت و سخت پ یمشتر هی خونه واسه…خوب یخبرا-

 شل شد. دستم

 ؟یچ-

 انداخت و تند تند گفت: نییسرش را پا مادر

 پولش با.…رو نداره یسخت نهمهیتا آجر پاره که ارزش ا چند…میخر یرو م نجایدرستون که تموم شه بهتر از ا شاالیا زمیعز-

 …و هم میکش یم مونیبه سر و گوش زندگ یدست هی هم…میکن یرو اجاره م یدرست درمون تر یجا هی هم

 را قطع کردم. حرفش

 .میکن یتو رو جور م زیخرج کوفت و زهرمار شوهر عز هم–

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

 !…چه طرز حرف زدنه شاداب؟اون پدرته نیا-

 اسف تکان دادم و گفتم:را با ت سرم

 !…نهیهمه درد منم از هم-

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

 :دمیشن

 !…شاداب-

 بچرخم گفتم: نکهی.بدون ادیاشکم جوش چشمه

گردم.حاال  یهم بر نم گهیرم و د یخونه از سرت بگذره م نیش افکر فرو حتی اگه…جون خودت به…شادی جون به…به خدا-

 ..!نیبب

 تکرار کرد: ریمتح

 !…شاداب-

 دلم زمزمه کردم: در
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 !…شاداب مرد-

لخت  ی.کنارش زانو زدم و موهادمیرا باز کردم.خواهر کوچک شانزده ساله ام را غرق در خواب د یاتاق مشترک خودم و شاد در

.انگار دیلرز یکرد.چانه اش در خواب هم م یم ییصورتش خودنما یاز اشک خشک شده رو یدم.رداش را نوازش کر یپرکالغ

 شد. زانیو از گردنم آو دیاز جا پر دنمیباز کرد و با د کزدم.بالفاصله پل شیهم تب داشت.آرام صدا یکم

 ؟یخواهر یاومد-

 دادم. رونیب چشمان سرخش نگاه کردم و نفسم را یبودم.تو شیگفتنها یخواهر نیا عاشق

 ؟یخورد ؟شامیدیزود خواب نقدری.چرا ازمیاومدم عز-

 را به چپ و راست تکان داد. سرش

 !…نخوردم…نه-

 .دمیاش را بوس گونه

 ؟یبا شکم گرسنه بخواب یخواست یم-

 صورتش گذاشت و گفت: یرا رو دستش

 کنه. یدرد م یلخی دندونم…بجوم یزیتونم چ نمی…تونم فکمو باز کنم نمی–

 هرکسی کار بودند گفته…داشت اجیاحت یبه جراح شیاز دندانها یکی…اره اشکش روان شد.نفسم بند رفتدوب و

 !یبه جراح دهیرس چه…میآمد یمتخصص هم بر نم کی تیزیاز پس و حتی ما و…خواهد یبودند متخصص م گفته…ستین

 :گفتم و گرفتم آغوش در را سرش…را پاک کردم شیاشکها

 کنه؟ یاالنم درد م-

 هق هق جواب داد: با

 ذره بهتر شدم. هیمامان بهم مسکن داد.-

 .دمیرا گز لبم

 دکتر.باشه؟ میر یدنبالت.م امیم ازدهی یمدرسه.تو خونه بمون.طرفا یخواد بر یفردا نم-

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

 با کدوم پول؟-

 .دمیخند

 نیاز دست ا گهیدنبالت.فردا د امیزود م رمیپولمو بگ نکهیبدن.هم شیهمو از پما هیرم سر کار.قراره حقوق  یاز فردا م-

 دم. ی.قول میش یدندون خالص م

 پر از آرامش شد. شیبایز صورت

 ؟یگ یراست م-

 در آغوشش گرفتم. محکم

 .شهیکم دست و بالمون باز م هی.میفروش یخونه رو هم نم گهدی…آره به خدا-

 !…و سرمست بلند…دیلذت خند با

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

 و زمزمه کردم. دمشبویی…دمشیلغزاندم.بوس شیموها نیرا ب انگشتانم

که هنوز از پس  نهیا مهم…میکن یکه دندون تو رو درستش م نهیا مهم…میفروش یکه خونه رو نم نهای مهم فعال…دونم ینم-

 !…خوب فکر کن یزایچ نی.فعال فقط به امیدراز کن یکس شیون رو پدستم ستین یازیو ن میایبر م مونیزندگ

  

 اکوید

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

 !…یخانوم سلطان-

 در اتاق را گشود و خودش را داخل انداخت. هیاز ثان یکسر در

 جانم؟-

 !…و جانم زهرمار

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

 کوتاه وسط اتاق رفت. هیپا زیانداخت و بسمت م رونیب "اش یروسر"به اصطالح  ریاز ز شتریاش را ب یشراب یموها

 کردم از طرف اون باشه. یبا من حرف زد.فکر نم یخانوم هیدونستم. یبه خدا من نم-
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 یچسبانش، برجستگ نیارش باال رفت و شلوار جکوتاه و خشکش تا کمربند شلو یو خم شد.مانتو ستادیعمد پشت به من ا به

وقت  یا هیمنظره چند ثان نیمن گذاشت.چشم گرفتن از ا دیرا سخاوتمندانه در معرض د شیرانها یکمر و پُر یکباری…باسن

 !…یاز آن انرژ شتریبرد و ب

را  یمنظره دلچسب تر شیمانتو ینگدانستم اگر سرم را بلند کنم ت می…را پر از آب کرد و به طرفم آمد زیم یرو وانیمکث ل با

 :مینگاهش کنم، بگو نکهیدادم بدون ا حیترج نیخواهد گذاشت.بنابرا شیبه نما

 توریمان شتریرو ب دیکن یرو که به اتاقم وصل م ییبه بعد تلفن ها نیو از ا نیاریرو واسم ب مایخوام.پرونده صدا و س یآب نم-

 .دیکن

 م کرد.را روانه گوش فشیپر عشوه و ظر یصدا

 .ننیخوان شما رو بب می…ستادنیا رونیب یخانوم هیخوام..در ضمن  می عذر بازم…چشم-

 اش زل زدم. دهیشده و کش شیبه چشمان آرا ممستقی…از هرگونه انحراف نگاه یریجلوگ یدادم و برا هیتک یصندل به

 ه؟یاسمش چ-

 گفت: یریو با لحن پر از تحق دیرا درهم کش شیاخمها

 با شما قرار داشته.گه  می…شیاین-

 کالمش کرد. مهیرا هم ضم یپوزخند و

 آشنا بود. میاسم چقدر برا نای…شد ریدرگ ذهنم

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

 د.در خاطرم زنده ش روزیو مظلوم د دهیشناسمش که ناگهان دختربچه ترس ینم میباز کردم که بگو دهان

 داخل. ادیشناسمش..بگو ب می…آره…آها-

راه رفتن نگاه کردم  نیاندامش در ح یهایگفت و با هزار ادا به سمت در رفت.از پشت به قشنگ یباال انداخت و چشم یا شانه

 زدم. شینامناسبش صدا دنیاز لباس پوش یو عصب

 !…یسلطان خانوم…یراست-

 ناز گفت:و با  دیسرخش چرخ یکفشها یپاشنه هفت سانت یرو

 جانم؟-

 روشن شود. توریتکانش دادم تا مان یموس گذاشتم و کم یرا رو دستم

 !…من یجلو حداقل…نیکن می قضاوت موردش در…آدم هیو سر و وضع  افهیق یبار آخرتون باشه که از رو-

  

 خل دعوتش کردم.به دا دمیخند یکه شهاب فرستاده بود م یبه اس ام اس مستهجن کهیبه در خورد.در حال یآرام ضربه

 سالم.-

 گذاشتم و سرم را باال گرفتم. زیم یرا رو گوشی…لبخندم را جمع کردم یکم

آرتوروز گردن خواهد  یاز ذهنم گذشت که به زود یبود.لحظه ا ستادهیمقابلم ا ریرا در هم قفل کرده و سر به ز دستانش

 گرفت.

 .دییسالم.بفرما-

 نییکشد و دوباره سرش را پا شیزانوها یاش را رو یمشک ینداخت و نشست.مانتوا یکرد نگاه یدستم که به مبل اشاره م به

 انداخت.

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

 …بودم کرده فراموش…حواس پرت نیبه ا لعنت…آخ

و  حیاما مل شیآرا یاده و بنگاهش کردم.صورت س یرچشمیتلفن را برداشتم و تا تماس برقرار شود ز یگوش

 !…که ییو کفشها رهیبه رنگ ت یساده تر و همگ لباسهایی…معصوم

 گذاشتم و گفتم: زیم یدادم.هر دو دستم را رو یالزم را به حسابدار دستورات

 ه؟یرشتت چ-

 سرش را بلند کند گفت: نکهیا بدون

 عمران.-

 !…بود اریرشته دان هم…هوم

 ؟یسال چند-

 ترم سومم.-
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 !…نوزده سال داشت فقط…یعنی

 ؟یبلد ییچه کارا-

 از قبل بهم فشرد. شتریرا ب شیکه زانوها دمید

 .رمیگ یم ادی..زود ولی…ستمیبلد ن یادیز زیچ-

 را به اتاق فرا خواندم. یسلطان

 ؟یکن پیتا یبلد-

 آمد. یدخترک خوشم نم نیوارد شد و با اشاره سر من نشست.از طرز نگاهش به ا یسلطان

 کنم. یم نتمری…لیو…ذره هی-

 جواب گذاشتم. یپرسشگرانه نگاهم کرد.نگاهش را ب یسلطان

 یبازرگان یها یهم به ساختن آگه تمونیفعال شتربی…زایچ نجوریو ا شنیمیو ان زری.بنر و تهیطراح نجایکه کار ما ا یدون یم-

ازت انتظار دارم که دانشت  اما…یمنش هیاختصاص داره.پس هرچند به عنوان  یداخل یماهواره ا یو شبکه ها ونیزیواسه تلو

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

فرود  شیشانه ها یدرست رو یو خصمانه سلطان زیرآمیمن و نگاه تحق یتر شد.انگار فشار حرفها دهیکردم گردنش خم احساس

 امده بود.

 پا انداخت و گفت: یرا رو شیپا یسلطان

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

 به من زد و ادامه داد: یچشمک

 به عمرت؟ یدید وتریاصال کامپ-

 .دمیرا شن شیاین فیضع ی.تا خواستم حرف بزنم صدایسلطان میمستق نیتوه نیشدم از ا مبهوت

 دانشگاهمون هست. وتریکامپ تیسا تو…دمدی…بله-

 من جواب داد. یبه جا یسلطان

 ؟ین و خاموشش کنروش یبلد-

 ..!دمدی…کرد یاش م یخوددار یرا که برا یو تالش دمیتند و پشت سر همش را شن ینفسها یصدا

 کردم. پیها رو واسشون تا ییسال باال ینامه ها انیتا حاال چند تا از پا-

 نیکرده ا یوقت م یال کنشسته؟اص یچند ساعت آنجا م یکرده بود؟؟؟روز پیتا وتریکامپ تینامه را با استفاده از سا انیپا

 عمران؟ یدخترک ترم سوم

 مبل نشستم. روی…بلند شدم و کنارش زمیپشت م از

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

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

 تونم. یبله م-

 اشکار گفت: یبا نفرت یسلطان

 گرفت؟ ادی یالک ینجوریفتوشاپ رو هم شهیمگه م ولی…دیحاال اکسل و وورد رو شا-

 .با خشم نگاهش کردم و گفتم:اوردمیطاقت ن گرید

هم که الزم  ی.هرچنیبد شیایرو به خانوم ن لهایکمدا و فا یدکی دیکل لطفا…نیمسائل دخالت کن نیتو ا ستیشما الزم ن-

 …نیبذار ارشیدر اخت داشت

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

 رو بدم؟ دایکل یزود نیبه هم-

 .گریام را سر برده بود د حوصله

 سر کارتون. نیببر فیبله خانوم.االنم تشر-

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

 یشرکت من..تو توی…دانستم دلش شکسته یگرفته بود.م بازی به را چپش دست شست انگش ناخن…راستش دست سبابه

 را کم کردم. نمانیرا به سمتش کشدم و فاصله ب مخود کمی! …شکسته…که تنها گناهش فقرش بود دختری دل…اتاق من

 نوم؟دختر خا-

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

 :میخواست نوازشش کنم و بگو یم دلم
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 "!…از تو شتریب یحت دشای…ام دهچشی را فقر طعم تو مثل منهم…نترس بچه جان"

 رو فراموش کردم. کتیمن اسم کوچ-

 انداخت و گفت: نییسرش را پا دوباره

 شاداب.-

 صورتش. اجزای تک تک لمث…بود حیهم قشنگ و مل اسمش

 .باشه؟یکن شرفتیکه ازت خواستم پ ییزایفکر کن که تو چ نای به فقط…ناراحت نشو میمنش یاز حرفها-

 .دیکش شیزانوها یرا رو شیمانتو دوباره

فتوشاپ و اکسل بلد  دیهم نگفته بود که باب…کنه دایپ یواستون منش نبودی خواسته ازش که دوستم همون…تبسم-

 کردنه. پیت فقط در حد تلفن جواب دادن و تاگف می…باشم

 هستم؟؟؟ یگفته بود من دنبال منش دوستش

را  نکاریو به او نگفته بود که با خواهش و التماس ا دیترس یدختر م نیغرور ا برای من اندازه به هم او پس! …زدم لبخند

 جور کرده. شیبرا

 ؟یایاز پسش برنم یکن یفکر م یعنی-

 شد. رهیبار در چشمانم خ نیاول یرد و برا..سرش را بلند کتند

 وتریخونم.با کامپ یم نمیش می.دارن رو فتوشاپ آموزش کتاب حتما…رم کتابخونه دانشگاه می فردا…تونم می…نه…نه-

 .رمیگ یم ادیکنم.زود  یم نیهم تمر تیسا

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

 از خودم بپرس. ی.هر جا هم مشکل داشتیاستفاده کن یتون یهم م نجایا وترکامپی از…خوبه-

 …آهسته به صورتش برگشت آهسته…آرامش

 !…یاالن شروع کن نیاز هم یتون ی..میاگه کالس ندار-

خواست برود و با  یم دشای…شدم مانیافتادم..از حرفم پش شیکفشها ادی…سرخ شد کمی صورتش…را گاز گرفت لبش

 خودش کفش بخرد.از جا بلند شدم. یحقوقش برا نیاول

 .ستین یاجبار چهی…یالبته اگه دوست دار-

 .ستادیو با متانت بلند شد و مقابلم ا آرام

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

 !…اول صبح آمده بود دنبال حقوقش نیهم یبرا پس

 !…برگرد عصر…ریپولت رو بگ حسابداری برو…باشه-

 نگاهم کند گفت: نکهیا بدون

 اعتمادتون باشم. قیال دوارمامی…ممنونم-

 قلمبه و سلمبه؟ یحرفها نیبچه و ا کی…ام گرفت خنده

 .یبر یتون یم گهدی حاال…خوبه-

 برمی قدم…محکم اما کوتاه…عشوه و اطوار ای ذره بدون…گفت و رفت.از پشت نگاهش کردم یآهسته ا یخداحافظ رلبیز

 !داشت..

 

 شاداب

رحمانه نثار  یکه ب یری..بلکه از شدت تحقاکویبه د یکینزد جانینه از ه نباری.ادیلرز یزدم هنوز بدنم م رونیاتاق که ب از

 کشینبود.با هزار غصه و عذاب نزد یرا نداشتم اما چاره ا یرو در رو شدن مجدد با سلطان توانایی واقعا…وجودم کرده بودند

 .ستادمیا زشی.کنار مدیخند یز میر زیو ر تلفن دستش بود گوشی…شدم

 …دیببخش-

 پا و آن پا کردم. نیا کمی.بود گرفته درد قلبم! …نگاهم نکرد یحت

 !…دیببخش-

 را؟چ چرا؟آخر…گرفت یام م دهیناد عمداً

 باال بردم. یرا کم میصدا

 خانوم..! دیببخش-

 گفت: یرا برگرداند و به تند شیاخم رو با
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 زنم؟ یرف مدارم ح ینیب یمگه نم-

 کردم که خواهر کوچکم درد دارد و منتظر من است؟ یاش م یحال دبای چطور…عقب رفتم یآگاه کم ناخود

توجه به من با  یساعت؟ باالخره مکالمه اش تمام شد و و ب منی…قهیدق ستی..بقهی..ده دقستادمیدانم چقدر سرپا ا ینم

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

 ن؟یرو بهم بد دایلطفاً کل شهمی…برم دبای…دارم عجله من…خانوم-

 را برنگرداند. سرش

 …دار برشون…اونجان-

 !…نبود مادرم خاطر به اگر…نبود شادی خاطر به اگر…معطلم نکند نقدریو ا دیدو جمله را زودتر بگو نیتوانست هم ینم یعنی

 رفتم. یبه سمت در خروج یدم و بدون خداحافظتشکر کر رلبیرا برداشتم و ز دهایکل

 !…لحظه صبر کن هی-

 شدم! می خفه داشتم…توانستم ینم

 و منتظر ماندم. دمیچرخ

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

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 ندارم. لیمن موبا-

 داد. یر نشان مرا زشت ت شعملی سراسر چهره…لبش یرو هیکر پوزخند

 زدم. یحدس م-

 یرو چشمم…انداخت زیم یاش را رو ینی.سنگستادیا زشمی کنار…من کیکرد.از جا برخاست و نزد یدر دلم غلغل م نفرت

 خشک شد. شیکفشها

دلش  یحاتم ی.فکر نکن چون اقامیعذرشون رو خواست دهیاومدن و به دو روز نکش نجایا ادزی تو امثال…دختر جون نیبب-

 آقای از بعد…شرکت نی..تو ایبا من طرف یدرازتر کن متیپاتو از گل یادی.زفهیرد یبهت کار داده همه چ نجایسوخته و اواست 

 ییدونم دخترا می خوب…خورم یمثل تو رو نم یافراد یظاهر مظلوم و ساده  ولاصال گ شونیمن نفر دومم و برخالف ا یحاتم

 اما…نیکن یم زیدندونتون رو واسش ت یخوره چطور یم یحاتم یمثل آقا یا افهیمثل تو تا چشمتون به مرد جوون و خوش ق

و  یبره وار بر ینجوریهم رشفاتحت خوندست.بهتره تا آخ یشرکتم.پاتو کج بذار نیپاسدار منافع ا نجایحواست باشه من ا

 ؟یفهم ی.منظورم رو که میایب

 …شدت گرفته میزانوها یشگیکردم لرزش هم حس

 دوارانهیام شادی اکنون اگر…کار محتاج نبودم نیبه ا نقدرای اگر…نداشتم اجیامروز احت نیپول..درست هم نیکه اگر به ا آخ

 …اگر…اگر…نکرده بود دایپ یخانه مشتر برای مادرم اگر…به انتظارم ننشسته بود

 شرکت از سرعت به و گرفتم را پول…سوخت می چشمانم…رفتم یبزنم از سالن خارج شدم و به حسابدار یحرف نکهیا بدون

 فقط…و متعجب مردم رهیخ یتوجه به نگاه ها یمقصد..ب بی…هدف بی…دمیکه توانستم دو ییآنجا تا…دمیدو رونبی

 یرا رو مدستهای…!نفسم بند رفته بود…ستمیکردند که با ممادر مرده ام هشدار دادند و مجبور ی! آنقدر که کفشها…دمدوی

 یخواست بروم و ساعت می دلم! …شدند ریسراز میدر همان لحظه اشکها و…دمینفس کش دهیبر دهیگذاشتم و بر میزانو ها

محتاج  ردد نیاز ا یخالص یکرد و برا می درد دندانش…منتظرم بود شادی اما…و به حال خودم زار بزنم نمیبنش یدر گوشه ا

دادم و  هیاتوبوس تک لهیرا به مسوار اتوبوس شدم.سرم  ختندیر یمحابا فرو م یکه ب ییدردناک و اشکها پاهایی با…من بود

 خردم…وار دوستش داشتم وانهیکه د یهم مقابل مردآن…بودم ختهیفرو ر یواقع یچشمانم را بستم..امروز به معنا

ترک  میکفشها نکهیبه خاطر ا فقط…یجرم چیه یگناه..ب بی…کردند لرا لگدما تمشخصی..شکستند را غرورم…کردند

 ایو  یشخص نماشی با…نداشتم شآرای لوازم…و سرباال نبود ید روز نبود..دماغم عملم میمانتو نکهای خاطر به…داشتند

 یرا م داگفتند عرش خ یکه م ییخواست..از همانها می آه دلم…بود نهمی گناهم…کردم یحداقل آژانس رفت و آمد نم

 یمثل سلطان ییسر آدمها یوعرش خدا را بلرزانم و آسمانش را ر یخواستم ستونها می…خواست می همانها از دلم…لرزاند

..دل خودمان را هم دنهایآه کش نای…نهاینفر نیکارها..ا نیبود ا گفته…خواستم..اما مادرم قدغن کرده بود می…کنم بیتخر

 !…هست حواسش خودش…حواسش هست خدا…میآه بکش ام ستین یازنی بود گفته…کند یم اهیس

 !…شدم ادهیخفه کردم و پ نهسی در را آهم…ترمز اتوبوس با

 فمکی از را پول! …چرا…سبز ینبود..اما کتان نیتریپشت و یرساندم..کالج صورت یچند قدم خودم را به مغازه کفش فروش با

پوست  یسبزم نگاه کردم و پس از آن به کفشها کتانی به دوباره!…تومان هزار چهارصد…شمردمش اطیدر آوردم و با احت
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 یدوام م "دیبا"! …اورندیهم دوام ب گریماه د کیتوانستند  ین کفشها مای عاًقط…را تکان دادم میپا کمی…انداخته خودم

 !…آوردند

 

 اریدان

در کام خودش  انهیرا وحش زیکه همه چ آتشی…گرفتند یلحظه هم آرام نم کی یکه حت ییها ضجه…خون…غجی…خاک…دود

چند  یپرصدا یها خنده…دمیشن غیج یصدا دوباره…که کوچک روزنه آن با…بودم ریکه در آن اس یتنگ فضای…برد یفرو م

محکم  کسی…دیبدنم لرز تمام…ندیآ یبه سمت ما م هک دمدی…دمشانید یم روزنه از…و ترسناک کرپی غول مرد چند…مرد

هر لحظه  شانصدای…ما شدند گاهیمخف کنزدی…آمدند مردها…دستش را بر دهانم گذاشته بود کسی…در آغوشم گرفته بود

 …دمدی…که مرا گرفتند دمدی…ستشان را دراز کردندکه د دمدی…شد یتر م یقو

 نای باز…کابوس نیهم ا باز…لعنتی…بود کرده عرق تنم تمام…تخت نشستم یرو بالفاصله…دمیوحشت از خواب پر با

 نیزم روی شلوارم…رفتم رونیام را پاک کردم و از تخت ب یشانیو عرق پ دمیبه گردنم کش ی! دست…یوحشت تمام نشدن

محابا سر  یرا برداشتم ب یشه کوچک آب معدنیکوچک کنار اتاق را باز کردم و ش خچالی…دمشپوشی…افتاده بود

پشت دست دهانم را پاک کردم.فندکم را  با…ختیبدن آتش گرفته ام ر یلبم راه گرفت و رو یاز کناره ها آب…دمیکش

ام  یشانپی ستون را چپم دست…خت نشستمت یانگشتانم قرار دادم و روشنش کردم و دوباره رو انیرا م گاریبرداشتم و س

 بر آن زدم. یرا بر لب گذاشتم و پک محکم گاریراست س دستکردم و با 

 ؟یدن-

 .دیچیپ کشیاش را دور اندام بار یمبل بلند شد و ربدوشامبر مشک یکه از رو دمید یکیرا ندادم.در تار جوابش

 زم؟عزی…یدن-

 .گاریبر س گریپک د کی دوباره

 ؟یبد خواب شدشده عشقم؟ یچ-

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

 ؟یینجایتو چرا هنوز ا-

 ماند. رهیمستاصلش به صورتم خ نگاه

 مگه نگفته بودم برو؟-

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

 کردم؟ یدماغ را تحمل م یمو نیا دبای چطور موقع آن تا اما…گشتم یشد و به تهران برم یتمام م یریکو

 ؟یرحم یب نقدریتو چرا ا یدن-

 .دمیخشم به سمتش چرخ با

 !…بود نیاز اولم شرط من هم دوما…ینه دن ارهیاوال هزار بار گفتم اسم من دان-

 .دمیام کوب نهیانگشت به س اب

 .ادیموقع خواب کنارم باشه بدم م یکس نکهیمن از ا-

 ناله گفت: با

 .دمیمن که رو مبل خواب-

 را خفه کنم: ادمیکردم فر یسع

 ؟یینجای.پس لطفا بگو چرا هنوز ایشرط بهت اجازه دادم بمون نیرم.به ا یخوابت که ببره م ی.گفتیدیاما تو اتاق من خواب-

 شد. کمیزدن آرام

 شب کنار تو بودن رو تجربه کنم. هیخواستم  یم-

 از شدت نفرت صورتم را جمع کردم. اریاخت یب

 من دوستت دارم. اما…یکن یرو درک نم زایچ نیدونم تو ا یم-

 یکماعصابم بود.پنجره را گشودم و  یاش رو هیگر ی.صداستیجمله، با دست چهره اش را پوشاند و زار زار گر نیپشت بند ا و

 .دمیرا بلع یریخنک کو یاز هوا

کل کمپ رو از رابطمون  یکنم قصد داشته باش یزودتر لباست رو بپوش و برگرد به اتاقت.فکر نم حاال…هکافی…خب لهیخ-

 .یخبردار کن

 و هوش…خنک هوای…خواهد لباس بپوشد یمتوجه شدم که م دیکه به گوشم رس یخرخر از…دیکش نیزم یرا رو صندلش

 فشیکوچک و ظر یانداخت.شانه ها یکه بند ربدوشامبرش را باز کرد و به گوشه ا دمیو د دمچرخی…بود کرده عالف را حواسم
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را از کنار تخت برداشتم.ساعت سه صبح  لمیداد.موبا یتاب م را شیموها دیوز یکه م یمیمال می.نسدیلرز یاز شدت هق هق م

 و گرفتم دستش از را بلوزش…شدم کشنزدی…دو ساعت از شتریب حتی…میشدن کمپ وقت داشت داریبود.هنوز تا ب

 …دمیخوشش را نفس کش یگردنش فرو بردم و بو یگود یشکمش حلقه کردم.سرم را تو روی پشت از را دستانم

 دوستت دارم؟ یکن یباور نم چرا…اریدان-

 از را بلوزش و مشد خم…کردم شجدای خودم از…خوشم خدشه دار شد حال…زین ملبهای حرکت…دستانم متوقف شد حرکت

 برداشتم و به دستش دادم. نیزم

 سالمت..! به…یعنی

 شاداب

 یآب بخورم به شرکت بازگشتم.خوشبختانه سلطان وانیل کی یفرصت کنم حت نکهیرا به خانه رساندم و بدون ا یسه شاد ساعت

شرکت هم که پرنده  یکنم.توچکار  دیدانستم با ی.نمدمیهدف دور خودم چرخ یگذاشتم و ب زیم یرا رو فمیحضور نداشت.ک

و داخل  دمیکش ینفس راحت شیصدا دنی.با شندمیرفتم و چند ضربه آهسته به در کوب اکویزد.مردد به سمت اتاق د یپر نم

و سالم کردم.چون دهانش  دمیکش یقیکرد.نفس عم کیرا تحر میکباب اشتها یخورد.بو یمبل نشسته بود و غذا م یشدم. رو

 .نمیا داد و اشاره کرد که بنشپر بود با سر جوابم ر

 را بهم چسباندم. میزانوها شهینشستم و به عادت هم مقابلش

 گردم. یبرم گهید قهیرم و چند دق یرو بدونم.م فمیخواستم شرح وظا یکه بد موقع مزاحم شدم.م دیببخش-

نداختم و منظر ماندم.از جعبه ا نییمانع برخاستنم شد.سرم را پا شیحرکت ابرو با…دیکش یدوغ را سر م وانیل کهیحال در

 و دور دهانش را پاک کرد. دیکش رونیخوش رنگ و نگار ب یبرگ دستمال کاغذ کی…زیم یرو یو صورت دیسف

 .یزود اومد-

 کردن دستانم به شدت معذب بودم گفتم. خیاز طپش کر کننده قلبم و  کهیحال در

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

 پا انداخت. یرا رو شیداد و پا هیمبل تک به

 ؟ی.ناهار خوردیوقت شناس باش نقدریهم شهیهم دوارمیام-

 دهانم را قورت دادم. آب

 بله.-

 نداد؟ ادتی یزیچ یخانوم سلطان-

 تکان دادم. یرا به عالمت نف سرم

 شد. بلند

 .یکن کاریچ دیتا بهت بگم با رونیب مبری…خب لهیخ-

 نشست و گفت: زیه افتادم.پشت مفاصله..پشت سرش را با

 …نجایا ایب-

 را روشن کرد و گفت: وتریشدم.کامپ کینزد یکم

دکمه  نی.اهیکاف یو جواب تلفنا رو بد یکن پینامه ها رو تا یبتون نکهیازت انتظار ندارم.هم یکه بلد یزیاز اون چ شتریفعال ب-

 یکه م هیدکمه بنفش هم واسه وقت نی. اید یرو فشار م دکمه نیا یریبا من تماس بگ یهر وقت خواست ؟ینیب یقرمز رو م

 .یخارج از شرکت رو به من وصل کن یتماسا یخوا

 کرده فراموش انگار…خم شدم یگذاشتم و کم شیصندل یحواس دستم را رو بی…دقت به حرکات دستانش نگاه کردم با

 !…اکوستیشده ام د کشینزد نینچنیکه ا یمرد نای بودم

 ه؟یل چدکمه سبز ما نیا-

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

 ام را خاراندم و گفتم؟ یشانیپ یکم

 کنم؟ یاستارت م-

 را کنار دستم گذاشت. دسش

 .یریگ یو بعد شماره رو م یزن یدکمه رو م نیا …یذار یم نجایرو ا کاغذ…یرو فاکس کن یزیچ هی یبخوا یوقت نیبب-

 …شباهت داشت به جز تلفن یزیبود..به هر چ یبیو غر بعجی دستگاه چه…را باال انداختم میابروها
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 تمموقعی متوجه تازه…لبش نشسته بود یرو یمینگاهم به صورتش افتاد.لبخند مال یا لحظه…ستادمیو راست ا دمیکش آه

 هوا گفتم: بی و کردم هول…کشانده بود یبه من برخورد نکند خودش را به گوشه صندل نکهیا برای…شدم

 .دیببخش یاو-

 گفت: ردیچشم از صورت قرمز شده من بگ نکهای بدون.گرفت شدت اش خنده اما…دانم چرا ینم

 .نترس پس…دوبار اشتباه قابل اغماضه یکی…یافت یزود راه م یلخی…نگران نباش-

زد و  یداب کشتنومندش چند قدم عقب رفتم. دوباره لبخند شا کلیاز عدم اصابت با ه یریجلوگ برای…بعد از جا برخاست و

 گفت:

 نیشد بش یوقتم دستت خال هر…یهم آشنا ش گهید یو با واحدا یبر یتون یم یبپرس.اگه دوست داشت ایب یکرد ریهر جا گ-

 کن. نیتمر وتریو با کامپ

 گفتم: عیسر

 چشم.-

 را تکان داد و گفت: سرش

 خوبه.-

همه  نیا جانهی از…ام گذاشتم نهیس روی را ستمد…انداختم یصندل یدر را بست خودم را رو نکهیبه اتاقش برگشت.هم و

 برپا بود..! یقلبم عروس در…اکویبودن با د

به دستم داد.با تعجب نگاهش  یپوش داخل آمد و جعبه ا یآب ینگذشته بود که در سالن باز شد و مرد قهیجند دق هنوز

 گفت: یحوصلگ یکردم.با ب

 .میاریدستور دادن واستون ناهار ب یحاتم یآقا-

  

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

 مطلع شود. زیاز همه چ هیخواست در عرض چند ثان می و

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

 .دمیخند

 ؟ید یمگه تو مهلت م-

 کردم.دهانش باز مانده بود.با تعجب گفت: فیاتفاقات را مو به مو تعر هیو بقفاکتور گرفتم  یسلطان از

 !…شد یباورم نم یبا مرامه ول یلیبودم خ دهشنی…اکویول د یا-

 مردانه اش را تجسم کردم و گفتم: چهره

 یرو داره.هرک کارمنداش یهم هوا یلیهست.خ یحواسش به همه چ یده ول یبروز نم ادیو مهربونه.ز یچقدر خاک یدون ینم-

 .دمیازش د یهمه خوب نینصفه روزه که اونجام و ا هی.تازه من هنوز رونیب ادیم ریخ یره تو اتاقش با دعا یم

 شانه انداخت و گفت: یاش را رو یکول تبسم

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

 !…یراحت رفت و آمد کن نقدریا یتون یهم نم یدولت طیتو مح حتی…جامعه نیرو بدون.تو ا طیشرا نای قدر…به کارمنداش

 مکث کرد. یکم

گن معتادم هست.با  یگذره.تازه م یپشه ماده هم نم هیگن از  یزنن.مراقبش باش.م ینم یخوب یدر مورد برادرش حرفا یول-

به هر حال  یتو اون شرکت رفت و آمد کنه.ول ادیکنم ز یداره.فکر نم یکیدرولیه یارشد سازه هاکمال تاسف همکار خودمونه.

 کن. اطیاحت شیدیاگه د

 .دمیخند

 انگار خفاش شبه. یزن یدر موردش حرف م یجور هی-

 حرف بزند. ییداستان جنا کیخواهد در مورد  می که انگار…آورد نییرا پا شیکرد و صدا زیرا ر چشمانش

از خفاش شب  یکنن دست کم یم فیتعر نایکه ا یزیچ نیشناسنش.ا یشناسنش.خوبم م یخودمون م یدکترا ی بچه هاواال-

داداشش رو هم دوست  یگن حت می…یعشق یهچ بی…یهچ حس بی…هیرنگ شهیش کهیدو ت نیگن چشماش ع می…نداشته

دختره از ترس آبروش صداشو  ولی…اوز کردهتج هدانشگا یاز دخترا یکیگن به  می…کس رو دوست نداره چینداره..اصال ه

 !…بشهیضامن دارم تو ج یچاقو هی شهیگن هم می…تازه…بهیو غر بیعج یمواد مخدرا نیگن اهل ا می…اوردهیدر ن

 مجسم کرد..لرزه بر اندامم انداخت. میکه تبسم برا یصحنه وحشتناک نای…شب یکتاری در…کردم مو بر تنم راست شد حس
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باهاش در افتاده  یگن هرک می! …آبرو یکرده و هزار تا دختر رو ب نیتا دختر رو مجبور به سقط جن گن تا حاال سه یم-

رفته اما  شیبار تا مرز اخراج از دانشکده پ نیگن چند می…شده ریبار به جرم حمل سالح سرد دستگ هیگن  می! …ورافتاده

 !…کنهثابت  هشیرو عل یزیوقت حراست نتونسته چ چیه

 کشد قلبم گرفت. یم طانیش نیاز دست ا یچه عذاب اکوید نکهیاز تصور ا شتریبند رفت.ب یاهیهمه س نیاز ا نفسم

 …طونهیخود ش یگ یکه تو م یزیچ نیا-

 ه؟یکنن چ یم ادیاستادامونم هنوز که هنوزه ازش  یکه حت یزیچ هی یدون یم ولی…قاًیدق-

 استفهام نگاهش کردم. با

 ذاره..! یاز خودش به جا نم یمدرک جرم چیوقت ه چهی چون…کنه یترسناک ترش م نهمی و…داره یهوش فوق العاده ا-

 زدم. شیبه بازو یمحکم ضربه

 نه؟ ای میامشب بدون کابوس بخواب یذار می…تبسم یریدرد بگ-

 .دیخند بلند

 .اکوئهدی مال اونم…نداره شتریهم ب هیکل هی…ی.راستدمیخودش شن یها یرو از همکالس نایگم.ا یبه خدا راست م –

 .ستادمیا اریاخت یب

 ؟یچ-

 زد. یظیغل چشمک

 ده بهش. یخودش رو م هیکنه و کل یهم معطل نم اکویافتن.د یهاش از کار م هیبوده کل یکارشناس یدانشجو وقتی…بله-

 باال انداخت و گفت: یا شانه

 کنه. نمی خرد هم تره…داداشه واسه…همچنان…از قرار یول-

 بودم. جیگ هنوز

 ؟یآورد ریخبر رو از کجا گ نهمهیتو ا-

 اش زد و گفت: نهیرا باال برد و دستانش را به س شیلنگه ابرو کی

 شماست..! کیکوچ یو یتبسم ت یخبرگزار-

 

 اکوید

را خاموش  وترکامپی…به بدنم دادم قوسی و کش! …شب میرا چرخاندم و عقربه ها را نگاه کردم.ده و ن یساعت مچ صفحه

زد.خودم از شاداب خواسته بودم خاموشش نکند  یچشمک م یمنش زیم توریرفتم.مان رونیاز اتاق برا برداشتم و  فمکی…کردم

خاموش کردنش بشوم اما  الیخ یلحظه خواستم ب کی…یلی.خسته بودم..خنماو منتقل ک وتریرا به کامپ نتمیپر یتا دستورها

نگاهش  کنجکاوی با…باز بود ای صفحه…روشن شد ورینشستم و موس را تکان دادم.مانت زیشدم.پشت م مانیپش

 تک تک…بود زشیم یهم رو کاغذی…خنداند یدختر راحت مرا م نای چقدر…لبخند زدم اریاخت بی! …اکسل آموزش.…کردم

! اما انگار فراموش کرده بود با خود …یجاها با قرمز و مشک بعضی…یجاها با خودکار آب یکرده بود..بعض ادداشتیرا  جمالت

 یهایدر مقابل بدرفتار ازشیامروز به خاطر ن یانداخت.وقت یخودم م ادیدختر مرا  نیعزت نفس ا و کوشی سخت…ببردش

به  وقتی…حاضر نشد به غذا نخوردنش اقرار کند دهیپر یو رنگ و رو دهترک خور یبا وجود لبها وقتی…سکوت کرد یسلطان

را با  شانیهایینامه سال باال انیگفت پا وقتی…پاره و درست سر وقت به شرکت آمد کفشهای همان با هم باز…خاطر خواهرش

خودم  ادی…دانشگاه فتوشاپ کار کند یآنگونه مردانه قول داد که با استفاده از کتابها وقتی…کند یم پیتا تیسا وتریکامپ

ا به آب و گرسنه نماندن شکمش، خودم ر یو برا دمیکش یرا به دندان م اریگربه ماده، دان کیکه مثل  ییروزها ادی! …افتادم

 دیپرس یم اریکه دان ییروزها ادی! …درس و دانشگاه را هم زدم دیق سمییر یکه به خاطر غرغرها ییروزها ادی…زدم یآتش م

 یرو لونیکه نا ییروزها ادی…نخورده بودم کهیدر حال "خوردم یتو مدرسه بود وقتی.آره"…گفتم ی؟ و من م"یغذا خورد"

 شبهای و…سرد کردستان یشبها ادی…زده ام حس کنم خیانگشتان  انیو برف را م تا کمتر نفوذ باران دمیکش یکفشم م

 !…سردتر و تلخ تر تهران

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

را  یریو تحق یهرگونه سخت شبرای! …من مثل…بود زتریاز خودش عز شیداشت که برا یدختر نوزده ساله هم خواهر نیا

از خودش  شبرای!…من مثل…رفت یم یو کار شرافتمندانه ا تیبار هرگونه مسئول ریز شبرای! …من لمث…کرد یتحمل م

 !…من مثل…گذشت یم
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را  قشیخواسته ها و عال دقی…اش را زده بود یخوش دقی…را زده بود شیجوان دقی…من مثل درست…دختر نوزده ساله نیا

 مثل درست…را زده بود شیازهاین نیتر ییابتدا دقی…بود شهر بسته نیرنگارنگ ا ینهایتریو روی را چشمش…زده بود

 !…من

کشد که  یرا م دردی همان! …بودم ستادهیا شیو چهار سال پ ستیکه من ب ستادهیا همانجایی…امروز…دختربچه معصوم نیا

ه جان ب شیو چهار سال پ ستیخرد که من ب یرا به جان م حقارتی همان!…تحمل کرده بودم شیو چهار سال پ ستیمن ب

 !…برادرم برای من…خواهرش ی! او برا…دمیخر

پنج بوق جواب -نداشتم اسمش را لمس کردم.بعد از چهار شیصدا دنیبه شن یدیام کهیدرآوردم و در حال بمیرا از ج لمیموبا

 جوابم را داد. کباری باالخره…داد

 اکو؟یبله د-

 …از مکالمه با برادرش بود جانشیتمام ه نای…ههه

 ؟یخوبسالم داداش.-

 لحظه مکث کرد. چند

 ؟یداشت یخوبم.کار-

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

 خواستم حالت رو بپرسم. یفقط م-

 .دیرس می نظر به…تر خسته…سردتر…گرفته تر شهیاز هم شیصدا

 رسه! یبد زود م ی.خبراینگران من باش نقدریخواد ا ینم-

 .چندیپ یر هم مکردم معده و روده ام د احساس

 باشه داداش.منتظرتم.مراقب خودت باش.-

 شاداب

 .اومدم من…سالم-

 سمتم به و برخاست…اما یجوابم را داد.شاد یمادرم گذاشته بود.مادر به سرد یپا یبود و سرش را رو دهیدراز کش یشاد

 را از دستم گرفت. فمیو ک دبوسی را ام گونه.آمد

 ؟یدرد ندار گهیدندونت خوبه؟د-

 را تکان داد. سرش

 خوبه. گهیکرد.االن د یهمون اولش درد م-

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

 .ارمیدست و روت رو بشور تا واست شام ب-

 یمادر همچنان درهم بود.علتش را م یبه صورتم زدم و برگشتم.اخمها یو آب دمیپوش یاتاق رفتم و بلوز شلوار راحت به

 .دمیپرس دانستم اما

 تپلم؟ یچرا بداخالق-

 مقابلم گذاشت. یسبز یکتلت را با نان و کم ظرف

 .میزن یشامت رو بخور بعداً حرف م-

 در دهانم بگذارم گفتم: نکهیدرست کردم و قبل از ا یبزرگ لقمه

 ن؟یشما خورد-

 مشغول شد. یرا زد و با لباس عروس نکشیع مادر

 آره.راحت باش.-

 چپاندم و گفتم:در دهانم  یسبز یمقدار

 ؟یهست یکردم عصبان دایبهت نگفتم کار پ نکهیبه خاطر ا-

 خشونت سوزن را در لباس فرو کرد و گفت: با

 نجایکه ا منم…یکن یاجرا م خودت…یریگ یم میتصم خودت…یندار بزرگتر…یشد بزرگ…یشد خودسر…گهیبله د-

 !…زمیمترسک سر جال

 به لقمه ام زدم و گفتم: یبزرگ گاز

خواستم  یرفت.صبحم که م ادمی اصال…ختی..اعصابم بهم ریدیکش شیبحث خونه رو پ ولی…خواستم بهت بگم یم روزید-

 کنم. دارتیب ومدی.دلم نیبرم خواب بود
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 پرت کرد و گفت: یلباس را به گوشه ا مادر

و به  نیم که شما درس بخونجون کند نهمهی.اختمیر یتو سرم م یخاک هیسر کار؟منکه هنوز نمردم.باالخره  یبه تو گفته بر یک-

 ؟یریاجازه بگ نکهیا ؟بدونیبه من بگ نکهیا ؟بدونیزن یرو م یهمه چ دیق یراحت نی.اونوقت تو به همنیبرس ییجا هی

اما شکسته اش پر ازز غصه  بای.صورت زنمینش یکشم و چهار زانو مقابلش م یزنم.خودم را جلو م یغذا را کنار م ظرف

گذارم.انگشتانش از بس که سوزن در دست گرفته اند  یدستش م یمادرانه.دستم را رو یهارانینگ از پر..درد از پر…است

 :میگو یزنم و م یبر پوست زبرشان م یشده اند.بوسه ا دهیخم

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

 مهیکرده.ن دایتبسم واسم پ نکارویهمه زحمتت ببندم؟به خدا حواسم هست.ا نیچشم رو ا شهیارم؟مگه مبه دل تو و خودم بذ

 یو بنر م زری.تهیشرکت طراح هیدانشگاه خودمونه.گفته هر وقت کالس نداشتم برم اونجا. یشرکتم از بچه ها سییوقته.ر

 هی.هیلیچهارصد تومنه.اما خب واسه ما خ ی.ماهستین ادیهنوز ز پولشم…یغاتیتبل یلبوردهایب ای…مایسازن.واسه صدا و س

 کشم. یکمتر عذاب م م.منادیکمتر به تو فشار م ینجوریکنه.ا یم نیرو تام یکتاب و دفتر منو شاد نهی.حداقل هزهیکمک خرج

 را از چشمش برداشت و گفت: نکیع مادر

رو بذار  اینگران نیبچسب به درست.ا یشحال کنمنو خو یاگه واقعا دوست دار اما…زمیدونم عز می…یدونم به فکر من یم-

 که من مردم. یواسه وقت

 فکرش هم اشک به چشمم آورد.با بغض گفتم: یحت

 !…مامان-

 لبم گذاشت: یرا رو دستش

چجور  یر یکه تو م یینجایدونم ا ی.جامعه گرگه.آخه من چه منیمن شما دو نفر یه زندگ هم…نفسم…گلم…دخترم…زمیعز-

درنده  یو شغاال ریش نیواسه ا خوبی طعمه…غل و غش ی..بمعصوم…ییبچه آهو هیمثه  ه؟تویچ ؟هدفشوننی.آدماش کهییجا

..بذار نیکه پاک بس…نای ساده که بس…ره ی..دل من هزار راه منیردگ یمدرسه و دانشگاه و بر م نیر ی..به خدا تا شما میا

دم به  یکنم و جامو م یمن خودمو بازنشست م اونوقت…یکم تجربه کسب کن هی…یبش کسی خودت واسه…درست تموم شه

 !…یبه درست فکر کن دبای فقط تو االن اما…تو

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

شرکتمون از اون  سریی…مرد هم…زن هم…کنن یعالمه آدم اونجا کار م هی…نیبب ایب خودت…ستین یبد یبه خدا جا-

 تو…دستیکش سختی…ست دهید ایگن دن ی.منمشیب یکه تو دانشگاه م مهیسال و ن هیشناسمش. می من…متعصبه یکردا

 هم تو کارش موفقه. یلیکنه.خ یرو بلند نم شسر اصال…نهیو مت نیسنگ یلی.خدمیحرکت سبک ازش ند هیمدت هنوز  نیا

 را نوازش کرد و گفت: میموها مادر

 دانشجوئه؟ یگ یمگه نم-

 جواب دادم: بالفاصله

 از…شه الیخ یگن به خاطر کار مجبور شده درس رو ب می…و سه چهار سالشه ی..سستیسنش کم ن ولی…وئهآره دانشج-

 پخته…دهیرس نجاای به زحمت با…شبه پولدار شدن هیکه  ستین ییاونا از…ستیدرد ن یب یبچه پولدارا نای

 .شهیراحت م التیخ شینیبب یایبار ب هی خودت اگه…هم محجوبه یلخی…عاقله…ست

 را تار تار از هم جدا کرد: میموها مادر

 !…تسالمتی نگران…درست نگران…خودت نگران…!نگرانم…شهینم راضی!…شاداب ستین یدلم راض-

 شدم و گفتم: رهیخ نشیغمگ شهیچشمان هم یتو

 گهید االن…یکش یجورمو م یساله که دار نوزده…نببی…سالمه نوزده…ستمیبچه ن گهدی من..برم قربونت…مامان جونم-

ذارم به درسم  یکنن؟به خدا نم یخونن هم کار م یکه هم درس م ییاز رو دوشت بردارم.مگه کمن آدما یبار هیت منه که نوب

 یبه درسم ضربه م شتریب ادیاز دستم برنم یکار چیو من ه تهفشار رو نقدریا نمیب یم وقتی…برعکس…لطمه وارد شه

آرتوروز  شپی…شهیتر م فیچشمات که روز به روز داره ضع شیتوئه..پ شیتونم تمرکز کنم..همش فکرم پ نمی چون…زنه

 یآقا نای…ره یبهتر تو سرم م درسم…شهمی باز ذهنم…شه می خوش دلم…کار کنم یوقت ولی…درد مفاصلت شیگردنت..پ

 گفته…ده یم ادمی کار گفته…دونه..هوامو داره یم طمویشرا چون…میهست دانشگاهی هم چون…شرکتمون سریی…یاتمح

 قول من! …همه واسه…فقط واسه من نه…داره ریدست خ یلخی…هیمرد خوب یلخی خدا به…ه از درسم عقب بمونمذار نمی

 دم. یم قول…ادینم شیپ یمشکل چهی…دم بهت می

 زد.دستش را صورتم گذاشت و گفت: یموج م ینگاهش کردم.در نگاهش همچنان دودل ملتمسانه

 ؟ید یم قول…یعقب بکش عسری…خطره در احساست و تشرافت…درست یهرجا که حس کرد یقول بد دیپس با-
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 !…بود که احساسم در خطر است دهی..چقدر خوب فهممادرم

 ذوق صورتش را بوسه باران کردم و گفتم: با

 !…دم می قول…دم یقول م-

 

************* 

 روی! …شده بود رگیدر…اکوید دنیکه از روز اول د یو به احساس دمیشاندی قولم به…به خواب روم نکهیاز ا قبل…شب

کمرم را در بر گرفت و مرا در  یکه ناگهان دست دمیصورتم د یکیرا در نزد نزمی! …گاهدانش مقابل درست…بودم دهیبرف لغز

 و آرام گفت: دیآغوش کش

 !…خانوم دختر بردار محکمتر رو قدمهات…بستن خیبرفها -

از  شیب هرگز…یگرم و خواستن یآن صدا و…دیهم نکش هینچند ثا به…یبودن در آن پناهگاه عضالن دشای…کرد میبعد رها و

مطبوع و آن قدرت ناب  یو همه جا جستجوگر آن داغ شههمی من چشمان…پس آن از اما…جمله با من حرف نزد کیهمان 

به صورت مبهوت  حتی…مرد آن…روز آن…بقبوالنم خودم به شدم مجبور که…بود بهغری آنقدر…چشمان او کهحالی در…بود

 !…رفته ام نگاه هم نکرده بودو گر گ

 

 اریدان

.شبها سرد و روزها ریکو نیداشت ا یمزخرف هوای و آب عجب…انداختم یمحض ورود به اتاق بلوزم را در آوردم و گوشه ا به

وان گذاشتم و پلکم را بستم.به  یلبه پشت روی را سرم…سرد کردم و در آن فرو رفتم مهیخود جهنم..! وان را پر از آب ن

 یزدیمهندس ا یبعد صدا قهیشدم..اما چند دق الشیخ یب جهینت در…باشدگرم شدن چشمانم در زدند.حدس زدم مهتا محض 

و در را باز  دمیچیبه دور خودم پ یآمدم.حوله ا رونینثارش کردم و از وان ب یکیفحش رک رلبزی…دیبه گوشم رس

 .دمپوشی لباس هرظا حفظ جهت و برگشتم حمام به! …هم کنارش بود مهتا…یکردم.لعنت

 مبل جا داد و گفت: یگردش را تو کلیه یزدیا مهندس

 .یونیپا درم میمهندس اومد-

 نگاهش کردم. یحرف چیرا در هم فرو بردم و بدون ه میها اخم

 …خداها زن و بچه دارن بنده…یکه امروز اخراجشون کرد یدو تا کارگر نیا هیقض-

مقابلشان  زیم یرو وانیو پارچش را با دو عدد ل ختمیخودم شربت ر یبه مهتا نداشت.برا ربطی پس…راحت شد المیخ

 گذاشتم.

خانوم مهندس عز و جز کردن..حقم دارن به  شیپ کلی…واسشون ادهیز یلیخ هیتنب نیا ولی…قبول…کردن یاشتباه هیحاال -

 !…خدا

 کردم گفتم: یشربتم را مزه م کهیرا به نشانه پوزخند کج کردم و در حال لبم

کم التماس رو  هی با…زاستیچ نیهم واسه…ستیزن ن جای…ستنی زن کار…جاها نجورای…جور کارا نیگم ا یم یوقت-

 یپرستانه شما سواستفاده م فیشما و از احساسات لط شیپ ادیخانوم م نای بعدشم…ذارن یکه زدن سرپوش م یگند

 غلطه. چی…درسته یچ یگ یو بهم م یبر یسوال م ریرو که گرفتم ز یمیمن و تصم شیپ یامی هم شما…کنه

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

 .انیمن نم یسر پروژه ها گهدی کارگر تا دو اون…من همونه میتصم-

 با قهر و غضب گفت: مهتا

 گرفت و قطعش کرد. میرحمانه در موردش تصم یب نطوریکه بشه ا ستین یزچی آدما نون…مهندس یآقا-

 را باال انداختم و با استهزا گفتم: مابروهای! …نکردم…نمودن خنده ام یمخف یبرا یتالش چیه

 خاطر به…دو تا کارگر نای اشتباه خاطر به اگه…خانوم مهندس نینیرو هم بب تونینیکم اونورتر ب هیجداً؟ جون آدما چطور؟-

 یاون حجم آب به خونه ها و…سد بشکنه نای…نیدار فیکه شما تو خواب ناز تشر یشب هی…گذاشتن چند تا آجر شپی و پس

تونه جوابگو باشه؟ اون دل  یاون وجدان حساستون م اد؟یبه بار م یچه فاجعه ا نیدون می…دور و برش برسه ییروستا

 اد؟یکنار ب هیقض نیتونه با ا یم متونیرح

 .دمیکوب زیم یشربت را رو وانیل

واسه نون اون دو نفر  یفکر هی.. گهیکار د هی…گهیراه د هیاز  نیناراحت یلیه خ.شما هم اگتهیاز نظر من جون آدما در اولو-

 باشن. قیکارشون رو درست انجام بدن و دق هبقی تا …عبرت هیشن ما یدو نفر م نای…نداره یتی.چون واسه من اهمنیبکن

 تکان داد و گفت: یسر یزدیا مهندس
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 …ولی…البته حق با شماست-

 و حرفش را قطع کردم. به ساعتم انداختم ینگاه

 استراحت کنم؟ نید یاجازه م-

را  یزدیمهندس ا یرفتند.صدا رونیکوتاه از اتاق ب یعذرخواه کی با و برخاستند جا از سرعت به…هر دو سرخ شد رنگ

 گفت: یکه به آرام دمیشن

 ه؟یک گهید نیا-

 .دمیشربتم را سر کش ماندهیو باق دمیخند

  

 .کرد قطع…ساده یافظخداح کی ی..حتیحرف چیبدون ه 

 شاداب

 .اومدم من…سالم-

 سمتم به و برخاست…اما یجوابم را داد.شاد یمادرم گذاشته بود.مادر به سرد یپا یبود و سرش را رو دهیدراز کش یشاد

 را از دستم گرفت. فمیو ک دبوسی را ام گونه.آمد

 ؟یدرد ندار گهیدندونت خوبه؟د-

 را تکان داد. سرش

 خوبه. گهیکرد.االن د یهمون اولش درد م-

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

 .ارمیدست و روت رو بشور تا واست شام ب-

 یمادر همچنان درهم بود.علتش را م یبه صورتم زدم و برگشتم.اخمها یو آب دمیپوش یاتاق رفتم و بلوز شلوار راحت به

 .دمیدانستم اما پرس

 تپلم؟ یچرا بداخالق-

 مقابلم گذاشت. یسبز یکتلت را با نان و کم ظرف

 .میزن یشامت رو بخور بعداً حرف م-

 در دهانم بگذارم گفتم: نکهیدرست کردم و قبل از ا یبزرگ لقمه

 ن؟یشما خورد-

 مشغول شد. یرا زد و با لباس عروس نکشیع مادر

 آره.راحت باش.-

 در دهانم چپاندم و گفتم: یسبز یمقدار

 ؟یهست یکردم عصبان دایت نگفتم کار پبه نکهیبه خاطر ا-

 خشونت سوزن را در لباس فرو کرد و گفت: با

 نجایکه ا منم…یکن یاجرا م خودت…یریگ یم میتصم خودت…یندار بزرگتر…یشد بزرگ…یشد خودسر…گهیبله د-

 !…زمیمترسک سر جال

 به لقمه ام زدم و گفتم: یبزرگ گاز

خواستم  یرفت.صبحم که م ادمی اصال…ختی..اعصابم بهم ریدیکش شیو پبحث خونه ر ولی…خواستم بهت بگم یم روزید-

 کنم. دارتیب ومدی.دلم نیبرم خواب بود

 پرت کرد و گفت: یلباس را به گوشه ا مادر

و به  نیجون کندم که شما درس بخون نهمهی.اختمیر یتو سرم م یخاک هیسر کار؟منکه هنوز نمردم.باالخره  یبه تو گفته بر یک-

 ؟یریاجازه بگ نکهیا ؟بدونیبه من بگ نکهیا ؟بدونیزن یرو م یهمه چ دیق یراحت نی.اونوقت تو به همنیبرس ییجا هی

اما شکسته اش پر ازز غصه  بای.صورت زنمینش یکشم و چهار زانو مقابلش م یزنم.خودم را جلو م یغذا را کنار م ظرف

گذارم.انگشتانش از بس که سوزن در دست گرفته اند  یم دستش یمادرانه.دستم را رو یهانگرانی از پر..درد از پر…است

 :میگو یزنم و م یبر پوست زبرشان م یشده اند.بوسه ا دهیخم

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

 مهیکرده.ن دایتبسم واسم پ نکارویت ببندم؟به خدا حواسم هست.اهمه زحمت نیچشم رو ا شهیبه دل تو و خودم بذارم؟مگه م

 یو بنر م زری.تهیشرکت طراح هیدانشگاه خودمونه.گفته هر وقت کالس نداشتم برم اونجا. یشرکتم از بچه ها سییوقته.ر
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 هی.هیلیسه ما خچهارصد تومنه.اما خب وا ی.ماهستین ادیهنوز ز پولشم…یغاتیتبل یلبوردهایب ای…مایسازن.واسه صدا و س

 کشم. یکمتر عذاب م م.منادیکمتر به تو فشار م ینجوریکنه.ا یم نیرو تام یکتاب و دفتر منو شاد نهی.حداقل هزهیکمک خرج

 را از چشمش برداشت و گفت: نکیع مادر

رو بذار  اینگران نیبچسب به درست.ا یمنو خوشحال کن یاگه واقعا دوست دار اما…زمیدونم عز می…یدونم به فکر من یم-

 که من مردم. یواسه وقت

 فکرش هم اشک به چشمم آورد.با بغض گفتم: یحت

 !…مامان-

 لبم گذاشت: یرا رو دستش

چجور  یر یکه تو م یینجایدونم ا ی.جامعه گرگه.آخه من چه منیمن شما دو نفر یه زندگ هم…نفسم…گلم…دخترم…زمیعز-

درنده  یو شغاال ریش نیواسه ا خوبی طعمه…غل و غش ی..بمعصوم…ییبچه آهو هیمثه  ه؟تویچ ن؟هدفشونی.آدماش کهییجا

..بذار نیکه پاک بس…نای ساده که بس…ره ی..دل من هزار راه منیردگ یمدرسه و دانشگاه و بر م نیر ی..به خدا تا شما میا

دم به  یکنم و جامو م یمن خودمو بازنشست م اونوقت…یکم تجربه کسب کن هی…یبش کسی خودت واسه…درست تموم شه

 !…یبه درست فکر کن دبای فقط تو االن اما…تو

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

شرکتمون از اون  سریی…مرد هم…زن هم…کنن یعالمه آدم اونجا کار م هی…نیبب ایب خودت…ستین یبد یبه خدا جا-

 تو…دستیکش سختی…ست دهید ایگن دن ی.منمشیب یکه تو دانشگاه م مهیسال و ن هیشناسمش. می من…متعصبه یکردا

 هم تو کارش موفقه. یلیکنه.خ یرو بلند نم شسر اصال…نهیو مت نیسنگ یلی.خدمیحرکت سبک ازش ند هیمدت هنوز  نیا

 را نوازش کرد و گفت: میموها مادر

 دانشجوئه؟ یگ یمگه نم-

 جواب دادم: بالفاصله

 از…شه الیخ یگن به خاطر کار مجبور شده درس رو ب می…ر سالشهو سه چها ی..سستیسنش کم ن ولی…آره دانشجوئه-

 پخته…دهیرس نجاای به زحمت با…شبه پولدار شدن هیکه  ستین ییاونا از…ستیدرد ن یب یبچه پولدارا نای

 .شهیراحت م التیخ شینیبب یایبار ب هی خودت اگه…هم محجوبه یلخی…عاقله…ست

 را تار تار از هم جدا کرد: میموها مادر

 !…تسالمتی نگران…درست نگران…خودت نگران…!نگرانم…شهینم راضی!…شاداب ستین یدلم راض-

 شدم و گفتم: رهیخ نشیغمگ شهیچشمان هم یتو

 گهید ناال…یکش یجورمو م یساله که دار نوزده…نببی…سالمه نوزده…ستمیبچه ن گهدی من..برم قربونت…مامان جونم-

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

 یبه درسم ضربه م شتریب ادیاز دستم برنم یکار چیو من ه تهفشار رو نقدریا نمیب یم وقتی…برعکس…لطمه وارد شه

آرتوروز  شپی…شهیتر م فیچشمات که روز به روز داره ضع شیتوئه..پ شیتونم تمرکز کنم..همش فکرم پ نمی چون…زنه

 یآقا نای…ره یبهتر تو سرم م درسم…شهمی باز ذهنم…شه می خوش دلم…کار کنم یوقت ولی…درد مفاصلت شیگردنت..پ

ته گف…ده یم ادمی کار گفته…دونه..هوامو داره یم طمویشرا چون…میهست دانشگاهی هم چون…شرکتمون سریی…یاتمح

 قول من! …همه واسه…من واسه فقط نه…داره ریدست خ یلخی…هیمرد خوب یلخی خدا به…ذاره از درسم عقب بمونم ینم

 دم. یم قول…ادینم شیپ یمشکل چهی…دم بهت می

 زد.دستش را صورتم گذاشت و گفت: یموج م ینگاهش کردم.در نگاهش همچنان دودل ملتمسانه

 ؟ید یم قول…یعقب بکش عسری…خطره در احساست و شرافتت…درست یهرجا که حس کرد یقول بد دیپس با-

 !…بود که احساسم در خطر است دهی..چقدر خوب فهممادرم

 ذوق صورتش را بوسه باران کردم و گفتم: با

 !…دم می قول…دم یقول م-

************* 

 روی! …شده بود ردرگی…اکوید دنیکه از روز اول د یو به احساس دمیشاندی قولم به…به خواب روم نکهیاز ا قبل…شب

کمرم را در بر گرفت و مرا در  یکه ناگهان دست دمیصورتم د یکیرا در نزد نزمی! …دانشگاه مقابل درست…بودم دهیبرف لغز

 و آرام گفت: دیآغوش کش

 !…خانوم دختر بردار محکمتر رو قدمهات…بستن خیبرفها -
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از  شیب هرگز…یتنگرم و خواس یآن صدا و…دیهم نکش هیچند ثان به…یبودن در آن پناهگاه عضالن دشای…کرد میبعد رها و

مطبوع و آن قدرت ناب  یو همه جا جستجوگر آن داغ شههمی من چشمان…پس آن از اما…جمله با من حرف نزد کیهمان 

به صورت مبهوت  حتی…مرد آن…روز آن…بقبوالنم خودم به شدم مجبور که…بود بهغری آنقدر…چشمان او کهحالی در…بود

 !…و گر گرفته ام نگاه هم نکرده بود

 رایدان

.شبها سرد و روزها ریکو نیداشت ا یمزخرف هوای و آب عجب…انداختم یمحض ورود به اتاق بلوزم را در آوردم و گوشه ا به

وان گذاشتم و پلکم را بستم.به  یلبه پشت روی را سرم…سرد کردم و در آن فرو رفتم مهیخود جهنم..! وان را پر از آب ن

 یزدیمهندس ا یبعد صدا قهیشدم..اما چند دق الشیخ یب جهینت در…باشدا محض گرم شدن چشمانم در زدند.حدس زدم مهت

و در را باز  دمیچیبه دور خودم پ یآمدم.حوله ا رونینثارش کردم و از وان ب یکیفحش رک رلبزی…دیبه گوشم رس

 .دمپوشی لباس ظاهر حفظ جهت و برگشتم حمام به! …هم کنارش بود مهتا…یکردم.لعنت

 مبل جا داد و گفت: یردش را توگ کلیه یزدیا مهندس

 .یونیپا درم میمهندس اومد-

 نگاهش کردم. یحرف چیرا در هم فرو بردم و بدون ه میها اخم

 …خداها زن و بچه دارن بنده…یکه امروز اخراجشون کرد یدو تا کارگر نیا هیقض-

مقابلشان  زیم یرو وانیعدد لو پارچش را با دو  ختمیخودم شربت ر یبه مهتا نداشت.برا ربطی پس…راحت شد المیخ

 گذاشتم.

خانوم مهندس عز و جز کردن..حقم دارن به  شیپ کلی…واسشون ادهیز یلیخ هیتنب نیا ولی…قبول…کردن یاشتباه هیحاال -

 !…خدا

 کردم گفتم: یشربتم را مزه م کهیرا به نشانه پوزخند کج کردم و در حال لبم

کم التماس رو  هی با…زاستیچ نیهم واسه…ستیزن ن جای…ستنی زن کار…جاها نجورای…جور کارا نیگم ا یم یوقت-

 یپرستانه شما سواستفاده م فیشما و از احساسات لط شیپ ادیخانوم م نای بعدشم…ذارن یکه زدن سرپوش م یگند

 غلطه. چی…درسته یچ یگ یو بهم م یبر یسوال م ریرو که گرفتم ز یمیمن و تصم شیپ یامی هم شما…کنه

 .دمیاز شربتم را نوش گرید یمان گرد شده نگاهم کردند.کمدو با چش هر

 .انیمن نم یسر پروژه ها گهدی کارگر تا دو اون…من همونه میتصم-

 با قهر و غضب گفت: مهتا

 گرفت و قطعش کرد. میرحمانه در موردش تصم یب نطوریکه بشه ا ستین یزچی آدما نون…مهندس یآقا-

 را باال انداختم و با استهزا گفتم: مابروهای! …نکردم…نمودن خنده ام یمخف یبرا یتالش چیه

 خاطر به…دو تا کارگر نای اشتباه خاطر به اگه…خانوم مهندس نینیرو هم بب تونینیکم اونورتر ب هیجداً؟ جون آدما چطور؟-

 های خونه به آب حجم اون و…سد بشکنه نای…نیدار فیکه شما تو خواب ناز تشر یشب هی…گذاشتن چند تا آجر شیو پ پس

تونه جوابگو باشه؟ اون دل  یاون وجدان حساستون م اد؟یبه بار م یچه فاجعه ا نیدون می…دور و برش برسه ییروستا

 اد؟یکنار ب هیقض نیتونه با ا یم متونیرح

 .دمیکوب زیم یشربت را رو وانیل

واسه نون اون دو نفر  یفکر هی.. گهیکار د هی…گهیراه د هیاز  نیناراحت یلی.شما هم اگه ختهیاز نظر من جون آدما در اولو-

 باشن. قیکارشون رو درست انجام بدن و دق هبقی تا …عبرت هیشن ما یدو نفر م نای…نداره یتی.چون واسه من اهمنیبکن

 تکان داد و گفت: یسر یزدیا مهندس

 …ولی…البته حق با شماست-

 به ساعتم انداختم و حرفش را قطع کردم. ینگاه

 استراحت کنم؟ نید یاجازه م-

را  یزدیمهندس ا یرفتند.صدا رونیکوتاه از اتاق ب یعذرخواه کی با و برخاستند جا از سرعت به…هر دو سرخ شد رنگ

 گفت: یکه به آرام دمیشن

 ه؟یک گهید نیا-

 .دمیشربتم را سر کش ماندهیو باق دمیخند

 شاداب

به سمت ما  تیحاضر در سا یکل بچه ها گفتم که ی.چنان آخدکوبی سرم بر محکم…دستش ی..با کتاب توتبسم

 لب گفتم: ریگذاشتم و ز دهیمحل ضرب د ی.شرمزده از نگاه خندان پسرها دستم را رودندیچرخ
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 ؟یمرض دار مگه…ینینب تیاز جوون ریخ الهی…دستت بشکنه یاله-

 سرم را عقب بردم و گفتم: عیکتاب را باال برد.سر دوباره

 چته؟هاپو گازت گرفته؟-

 گفت: تیعصبان با

خانواده گذشتم اومدم  میمثل تنظ یو مهم یاتیدم.از کالس ح یم حیصفحه رو واست توض هی نیساعته دارم ا هی…زهرمار-

 .یکن یم ریس یکدوم گور ستیمعلوم ن یتو اون کله پوکت فرو کنم.ول یزیچ هینشستم وردل تو که مثال 

 آورد و گفت: کیسرش را نزد یکم

 ؟یبد یفتوشاپ کوفت نیو حواست رو به ا رونیب یایمادر مرده ب یاکویو پاچه اون دخواهشا از فکر پر  شهیم-

 و گفتم: دمیکوب شبازوی به خشم با…کردم االن است که از چشمانم خون بجهد احساس

 داشته باش. تتربی…باش داشته شعور…نزاکت ی..بایح بی…تیشخص بی…ادب بی…درد-

 و گفت: دیخند انهیموذ

تونه زانو  یتونه ساق پا باشه..م می…پا باشه یتونه انگشتا می…تونه کف پا باشه یپاچه م ؟پرویش یم یعصبان ه؟چرایچ-

 …تونه رون باشه می…باشه

 دهانش گذاشتم و گفتم: یدهد.دستم را رو یهمچنان ادامه م رمیرا نگ شیاگر جلو دمید

 ببند لطفاً..!-

 از دخترها معترض شد. یکی نباریزدم.ا غیاز کف دستم گرفت.دوباره ج یمحکم گاز

 .نیکن تیچه خبرتونه خانوم؟رعا-

 کردم و گفتم: یسرخ شده عذرخواه یگونه ها با

 .یخدا لعنتت کنه تبسم.آبرو واسمون نذاشت-

 گفت: یالیخ یزد و با ب یچشمک

 .یکرد یناجور مردم فکر نم یبه جاها یتو اگه آبرو داشت –

 و گفتم: دمیکوب شیپا روی مشت با…بودم..هم خنده ام گرفته بود یعصبان هم

 خود پندارد. شیکافر همه را به ک-

 گفت: رلبیکنان ز یآ یآ

 یقد رعناش فکر م ای داشیش یچشما ایخوش حالتش  یبه موها داشتی مثال و نبود منحرف فکرت اگه…آره جون خودت-

 رو نشناسه. شیکه مشتر ی.کور شه اون بقالیشد ینم دیسرخ و سف یاونجور یکرد

 :دمیغر

 !…تبســـم-

 گفت: یلبخند گل و گشاد با

 گر؟؟؟یجـــــون جـــــــــ-

 از همان دور داد زد: تیبه آسمان رفت.مسئول سا ادشی.فردمیکوب شیمحکتر به پا نبارای…شد چندشم

 خانوما اونجا چه خبره؟-

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

 …کنن یم نتمری فتوشاپ ارند…داوود جان ستین یزیچ-

 !…وا رفتم یصندل یرو همانجا

 شاداب

 یرا به هم چسبانده بودم اما به طرز محسوس میاز کار افتاده بودند.زانوها میتوانستم سرم را بچرخانم؟تمام رفلکسها یم مگر

زبانم  ریز قاًی.قلبم را دقکرد یتبسم عمق فاجعه را مشخص م دهیرنگ پر افهقی…نمی.الزم نبود صاحب صدا را ببدندیلرز یم

 به حال صورتم. یکرده بود وا فراراز دستانم هم  یکردم.خون حت یحس م

 ن؟یریبگ ادیفتوشاپ  نیخوا یم ینجوریا شیایخانوم ن-

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

 اه کنم.چشمانش نگ

 .نیسرتون گذاشت یرو رو تیفتوشاپ کل سا یکه به هوا نمیب می…سالم کیعل-

 :کند درستش کرد تالش زور به…بود مرده رسماً…تبسم نگاه کردم به
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 مگفتی…مینرفت بعد…میداشت یعنی…مینبود متنظی…میباش میتنظ نکهینه ا یعنی…میبود میتنظ ما…زهیراستش چ-

 ..!نشد…حالش خوب نبود یعنی…شده زیچ یعنی…بود زچی شاداب…شد زیکه چ …میکن نیفتوشاپ تمر

 زدم و در دل گفتم: شیبه پا یا ضربه

 !…شدم زیکنه من چ می فکر واقعا حاال…حرف زدنت نیبا ا یبود؟؟؟خفه ش زچی شاداب…تبسم یریبم یا –

از اخم در  یاثر چهی…ردمنگاهش ک یرچشمی..زدخندی بلند…نماند یمخف اکودی چشم از حرکتم…گفت یآخ خفه ا تبسم

 …بازگشت وجودم به آرامش آهسته آهسته! …بود دهیرا نشن مانحرفهای…دمیکش راحتی نفس…صورتش نبود

 نوعی…طنتیش نوعی…بودم دهیبود که تا به حال ند یزچی چشمانش در…کردم نگاهش تعجب با…به جلو برداشت یقدم

کردم تمام تنم قلب  یگرفت.حس م یشدت م شتربی هرلحظه بشل گوشه مرموز لبخند…چسباندم تبسم به را خودم…خباثت

دستان ما ثابت شد و بعد به صورتمان  یرو یالحظه  چشمانش…شپهلوی به من..زد چنگ کمرم به تبسم…زند یشده و م

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

فتوشاپتون  نیتمر به…نیخانواده ندار میبه تنظ یازنی…نیمتنظی کامال شما…خانوما نینباش نیکه نرفت یاصال نگران کالس-

 …نیادامه بد

 خودش به تبسم…لرزد می لبم کردم احساس…بود بازتر من از او دهان…کردم نگاه تبسم به باز دهان با…رفت و

 و گفت: دیرا جلو کش یصندل عسری..آمد

 !…یافت یم االن…نیبش ابی…ایب ایب-

 و منگ نشستم و آرام گفتم: جیگ

 م؟یمیما تنظ یچ یعنی…بود چی حرف اون از منظورش…تبسم-

 زل زد. وارینشست و به د یصندل یهم رو تبسم

 .مهیبود که خونوادمون تنظ نیفکر کنم منظورش ا-

 گذاشتم: میگلو یرا رو دستم

 .نیمیخودتون تنظ مه؟گفتیخونوادمون تنظ یچ یعنی-

 بر نداشت. رواینگاهش را از د تبسم

 .میکن میخونوادمونو تنظ میتون یخودمون م ندهیبود که در آ نای منظورش…نه-

 در چشمم حلقه زد. اشک

 ؟یچجور-

 حرکت گفت: یمات و ب همچنان

 !…با دقت به مسائل پر و پاچه-

 را گاز گرفتم: لبم

 ده؟یحرفامونو شن یعنی-

 را نداد. جوابم

 تبسم با توام.-

 فت:را برگرداند و گ شیرو

 م؟یترمو حذف کن نیا هینظرت چ-

 !…دمیبر سر خودم کوب یدست دو

 اکوید

دو تا دختر واقعاً سرحالم آورده  نای…اریبا دان یجرو بحث اساس کی.بعد از دمیخند یآمدم همچنان م رونیکه ب تیسا از

آورد و نتوانستم  نییپارا  شیلحظه تبسم صدا کی یکه برا فحی…بچه نوزده ساله مظلوم، عاشق هم بود نای پس…بودند

وا رفته  یها افهیحرفها و تجسم ق یادآوری از! …و خوش پر و پاچه االپسر خوش قد و ب نیا ستیک نمیاسمش را بفهمم و بب

 تبسم آن مخصوصاً! …ساده و چشم و گوش بسته نبودند دیرس می نظر به که هم آنقدرها…شان دوباره خنده ام گرفت

 !…مارمولک

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

 شهاب دست دادم. با

 ؟یشد دایداداش؟کم پ ییکجا-

 را تکان دادم. سرم

 .ادیز یلخی…گرفتار شرکتم-
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 به پشتم زد و گفت: یا ضربه

 کار و بارت گرفته. یخدا رو شکر حساب یول-

 .مینشست یکالس خال کی یهایصندل یرو

 خبر؟ چه تو…شکر…خوبه…آره-

 ت:و گف دیخند

 ؟یکه هست امشبو…یسالمت-

 را تنگ کردم: چشمانم

 امشب؟مگه چه خبره؟-

 !…و حال فیجمعه و ک شب…نایا اریباغ مه مبری قراره…خونم یهفته ست دارم تو گوشت م هی…ول حافظه یا-

 …یشگیهم ی برنامه…ها

 .یاین نبارمیاگه ا یخر یلخی خدا به…دخترا هم هستن-

 و گفتم: دمیکش میبه موها یدست

 ؟یبازم دختر فرار-

 گفت: ظیکرد و با غ اخم

 یشد روز یمنف دزمونیماه بعدشم که جواب ا شیش تا…میکرد یغلط هیبار  هی…کجا بوده فراری دختر…برو بابا ضدحال-

 اریبا خودت ب ریرو بگ یکیهم دست  تو…انیها با پارتنراشون م بچه…میو تاوانش رو پس داد میو زنده شد میهزار بار مرد

 !…فراهمه یچ همه…یمتعال یدننوشی…یعال چادر…خالی اتاق…ااونج

 زدم. پوزخند

 ارم؟یو با خودم ب رمیرو بگ یکیدست -

 گفت: جانیه با

 .میکن یبا هم مچتون م اونجا…انیم نگلیاز دخترا هم س چندتا…ستیمهم ن ادیز ینکرد دایرو پ یحاال اگه کس-

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

 !…نیخوش باش نبری شما…ش رو ندارموقت من…نه داداش-

 اش انداخت و گفت: ینیب یرو ینیچ

ت  هیکنم اونم همراه با کل فکر…تیهمه مثبت بودن؟اصال من شک دارم به مرد نیاز ا ینشد ؟خستهیباش هیبار پا هیشد -

 !…اریبه دان یداد

 گفتم: به پشت سرش زدم و یمحکم ضربه

 خوشم…ستمین یادیز یغلطا نیگم..من اهل ا می بازم…گفتم صدبار…شهیگم پررو تر م ینم یچیمن ه هرچی…خفه-

 وونیح هی نیمثل اون احمق با دوتا دختر ع امبی پاشم خودم حاال…رم یکلنجار م اریبا دان هیقض نیعمره دارم سر ا هی…ادینم

 !…اریتو و دان ارزونی…زاستیچ نیه اب یمرد ؟اگهیچیبه ه یچیرفتار کنم و بعدشم ه

 در هم گره زد و گفت: شتریرا ب شیابروها

 هی ننیتو رو بب کلیکه قد و ه نهمچی…ایسر ب هی…خوان یکجا بوده؟مگه قراره به زور باشه؟اون دخترا خودشون م وونیح-

 دوره…مثل کردستانه؟ نه برادر من نجایا ایعهد بوقه؟  کردی فکر! …ره یم ادتیشعارا  نیشن که اصال ا یم زونتیآو یجور

 هی یماه یها یروابط و خوشگذرون نیدختر و پسرا به هم یدلخوش اتنه…مملکت ما طیشرا نای با…گذشته حرفا اون

اگه وعده ازدواجم  حتی پسرا ما…اونقدر عاقل شدن که بفهمن گهیهم د دخترا…میکن یکه دق م مینداشته باش نمهمی…باره

اغفال و  چیه نبنابرای…خودش یره س یم یهر ک میبهش برس یدونن وقت یم و…میهست یدنبال چدونن  می…دروغه میبد

 ه؟یکجاش غلط اضاف نای…برن یهم لذت م اونا…میکن یم فیهمون اندازه که ما ک به…ستیهم در کار ن یو دروغ ینامرد

 دمش.شانه اش گذاشتم و دوستانه فشر یکردم و از جا برخاستم.دستم را رو یآرام خنده

 یو کثافت کار یبند و بار یواسه ب یمناسب هیمملکت توج طشرای من نظر از…فکرمونه طرز در تفاوت مشکل…باشه داداش-

نسخه  نیتونم ا نمی اونا واسه قطعاً…پسر هی یحت ای…دختر داشته باشم هیکنم که خودم  یکه فکر م ییبه فردا من…ستین

دست  چهیاجازه بدم ناموسم باز یراحت به…یو نداشتن سرگرم ملکتم طیاتونم به بهانه خراب بودن شر نمی…چمیرو بپ

 حتشیدرست نص ای…کنم تشیتونم درست ترب یم یطشرای در پس…مردم باشه و هر شب دست به دست شه یپسرا

 به ناموسم یکس ندهیکه در آ دیام نای به…کنم یبد نگاه نم کسی ناموس به من!…کرده باشم زندگی درست خودم که…کنم

 !…نکنه گاهبد ن

 توجه ادامه دادم: بی اما… دمیبود به عقا میمستق نتوهی…شخندشین
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 یجور فکر م هی هرکسی حال هر به! …و از نظر شما مسخره دستیاز اعتقادات منه که کهنه و پوس مشکل…نیشما راحت باش-

 اما…گم می نظرمو! …ادرمبه بر حتی…کنم لیتحم یرو به کس دمعقای ندارم عادت من…کنه یم یجور زندگ هی…کنه

راه  منم…نیدرسته، ادامه بد دیکن یکه فکر م نطورهمو هم شما…ده یعکس م جهیدونم نت می چون…کنم نمی مجبورش

 .نمتیب یبرگردم شرکت.بعداً م دیبا بدی اجازه اگه االنم…رم یخودمو م

 داد بلند شد و گفت: یبا افسوس سرش را تکان م کهیحال در

 ؟یو چهار سال خودت رو کنترل کرد یچطور س موندم…یریکاش حداقل زن بگ ولی…یتباشه..هرطور راح-

 آمدم. رونیلبخند دادم و از کالس ب کیرا با  جوابش

رحمانه..تمام احساساتم را سرکوب کرده  یب چطور…اردانی رساندن سامان به دغدغه …سالها نیدانست که تمام ا یچه م او

ساعت کار در  ستیدانست ب می چه او…کند یبشر را نابود م کی الامی تمام چگونه…دانست غصه نان شب می چه او…بود

برادر  کی تیو فشار مسئول یکس یدانست درد ب می چه او! …ده بهیکشد چه رس یرا هم م اتیعشق به ح زهغری…شبانه روز

! …کند یاش م یخال ستیزندگکه مربوط به  یزیشکند و از هرچ یبچه ده ساله را در هم م کی های شانه چگونه…کوچک تر

و زدن مخ  لیموبا یورژن گوش نیآخر دنیو خر نماشی سال به سال کردن عوض…که تمام دغدغه اش کسی…شهاب آنوقت

 !…زد یو مشکالت جوانان م یبد مملکت و ناچار طیمن دم از شرا برای…مثل خودش بود ییدخترها

 یآن گوشه دنج مورد عالقه ام خال اما…شههمی مثل…بود شلوغ…تمشرکت رف یرا پارک کردم و به رستوران رو به رو نیماش

 کی…پسر چندتا…گروه پسر و دختر کی…نظر گرفتم..دو مرد مسن ریکردم و مردم را ز لنتیام را سا گوشی…نشستم…بود

 صورتم به را دستم! …کس به جز من چهی…کس تنها نبود چهی…هوووم…دانشجو دختر تا سه…زن جوان و فرزند کوچکش

شهاب دلم را به درد آورده بود..فکرم را مشغول کرده  حرفهای اما…خواستم قبول کنم نمی…انداختم نییو سرم را پا دمکشی

پول  هسن تنها مانده ام؟حاال ک نیتا ا م؟چرایتنها نقدریا چرا…ستمیآدمها ن هیچرا؟؟چرا من مثل بق راستی که…بود

 م؟یکند..چرا باز تنها یهم از من نم یادیمستقل شده و  اردانی که الحا…داشتم اتیخوب و رفاه تیکه موقع حاال…داشتم

 بچه دلم…در دلم تکان خورد یزچی…نشسته بودند نگاه کردم کمیکه نزد یرا باال گرفتم و به مادر و فرزند سرم

به  زنی…خواست زن و…خودم باشد یراب…که مال خودم باشد یا بچه…ییبایو ز یکوچک نیبه هم ای بچه…خواست

فرزندش داده  یکوچک برا یرا به گرفتن لقمه ها شنشسته بود و تمام حواس میکه رو به رو نیهم یو مهربان یریپذ تیمسئول

 برای فقط نه…خواست زن دلم! …که نورش تمام رستوران را تحت الشعاع قرار داده بود یو شرط دیق یعشق ب نهمی با…بود

 یکالفه ام م یسلطان یجاذبه ها یدانستم که به تازگ می…روحم فیتلط برای…روشن کردن خانه ام برای…پر کردن بسترم

من  برای…فقط مال من باشد شییبایکه ز زنی…تهران مردان تمام با مشترک نه…خودم یخواستم برا یم یاما زن ندک

 خانه در که…کردستان زنان مثل…مثل مادرم ی! زن…باشد مردش…نشیزم یرو خدای…عشقش که…بیزن نج کی…باشد

..پر بای..زفلطی…خودم یبرا عروسکی…استمخو می زن!…تر محکم…تر قرص…مردتر یاز آن از هر مرد رونبی و بودند زن

 …من برای فقط…من یبلد باشد..اما فقط برا دلبری…بلد باشد یکه زنانگ زنی…زنانه یاز ظرافت ها

 ن؟یرو انتخاب کرد غذاتون…یجناب حاتم نیخوش اومد-

 به منو انداختم و گفتم: نگاهی…بود ستادهیمنتظرم ا یو با لبخند مودبانه ا نهسی به دست گارسون…را از بچه گرفتم نگاهم

 !…ستیشدم..گرسنم ن مونپشی…ممنون…نه-

 خم شد و گفت: یکم

 .نیلیهرطور ما-

 زدم. رونیرا برداشتم و از رستوران ب لمیپول و موبا فیک

 وفاداری در…تک داری خانه در…زبانزد ییبازی در که…بلند قدی…دیسف پوستی…روشن یخواست با موها یم یزن دلم

که نتوانم از وجودش دل  زنی…باشد ازپامیاز د باالتر…آرامشبخشی در و…مقدس ممری از فراتر نجابت در…شهره

روزم  یو دلخوش ردیکه خواب شب را از چشمم بگ زنی…قرارم کند یکه ب زنی…که بتواند مرا دلتنگ خودش کند زنی…بکنم

 شده بود..! ابکمی اما…نه ابیروزگار اگر چه نا نیکه در ا زنی! …شود

 سلطانی سالم جواب و گشودم را دفترم در…سر تکان دادم شبرای…برخاست میپا جلوی نگهبان…ساختمان شرکت شدم وارد

 گوشه زا…نداشتم را اش حوصله…پشت سرم آمد یرا روشن کردم.سلطان وترینشستم و کامپ زممی پشت…را به زور دادم

از  پر…شهیمثل هم شصدای و! …و البته بدن نما مرتبست و  یکامل و لباسها شیبا آرا شههمی مثل…کردم نگاهش چشم

 !…ناز و تمنا

 خدمتتون؟ ارنیبگم ب ای نیغذا خورد-

 لطفاً..! یفنجان چا هینه..فقط -
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نقش  یآمد گاه نمی بدش…بازگشت کیتکه ک کیو  یچا یمحتو ینیبا س قهیگفت و رفت..بعد از چند دق یکشدار چشم

 .ستادای اتاق وسط! …کند یرا هم باز یآبدارچ

 ن؟ینیش یم نجایا-

 نگاهش تعجب با…بود ستادهیبه دست ا ینیمبل نشستم.هنوز س روی و رفتم…بخورم یزیچ زکارمینداشتم پشت م عادت

 :گفتم و کردم

 !…زیم یرو شیدبذاری…ممنون-

 …انداختم نپایی را سرم…بازش رها شدند موهای…افتاد نییرد و پاشانه اش سر خو روی از شالش…شد خم

 ؟یحاتم یآقا-

 …بود ستادهیخم ا هنوز

 بله؟-

 ن؟یندار اجیاحت یا گهید زیچ-

درو  ینازک و ب یمانتو نیا ریز …لعنتی…اش ثابت ماند نهیباز و خط س قهی روی نگاهم اما…نه میرا باال گرفتم که بگو سرم

که پر از وسوسه  چشمانی…چشمانش نگاه کردم توی…هم فشار دادم یرا رو مدندانهای…بود دهینپوش تاپ هم کی یحت کریپ

 و گفتم: دمیدر هم کش نستمتوا یکه م ییرا تا آنجا ماخمهای…و دعوت بود

 !…دیببر فیتشر دیتون می…خانوم ریخ-

 …ستادیزد و راست ا یلبخند

 !…پس با اجازتون-

کردن  داریدر ب تشیشهاب و موفق هی یلب فحش رزی…شد شتریب تمعصبانی…سوخت رهکسی زبانم…دمیداغ را سرکش یچا

 تلفن را برداشتم. یو گوش دمیکوب ینیس توی را فنجان…خفته ام دادم یحسها

 !…به اتاق من ادیب یخانوم صالح نیبگ-

 یکه زن حدودا پنجاه ساله ا یح..خانوم صالدمی.در که زدند از جا پردمییهم سا یضرب گرفتم و دندان رو زیم یآمدنش رو تا

 بود داخل شد.

 .نیداشت یبا من امر-

 :گفتم…مقدمه بدون…به نشستن دعوتش کنم نکهیا بدون

 .نیبکش یزحمت هیشرکت  نیا شکسوتیخوام به عنوان پ یم-

 متانت به صورتم نگاه کرد و گفت: با

 !…خدمتم در…کنم یخواهش م-

 پاک کنم: میکردم اثر خشم را از صدا یسع

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

 کنم. یبرخورد م یا گهیتکرار بشه..طور د

 رنگ به رنگ شد و گفت: چارهیب زن

 ست؟ین یا گهدی امر…بله..چشم..حتما-

 کرد. می را کارش اضافه سوال و حرف بدون…آمد یخصلتش خوشم م نیا از

 !…نه ممنونم-

 تیثیدادم ح نمی اجازه…تجربه نهمهیسن و سال و ا نای با قطعاً…کردم و به کارم مشغول شدم یرا که بست..پوف کالفه ا در

 !…خدشه دار شود یمثل سلطان یزن لهیام به وس یو کار یاخالق

 شاداب

 را مقابل دهانم گرفت و گفت: سیساند ین تبسم

 ؟یعاشقش شد ینجوریداره که تو ا یشِِرک چ نیآخه ا ؟یآورد ریرو گ سیجرج غمریپهمه  نیا نیتوام ب-

 رفتم و گفتم: یغره ا چشم

افتضاح چطور برم  نای با االن آخه…چشمم تو چشمشه همش…شمیکنم.منش یتو شرکتش کار م ؟منیزن یچرا حرف مفت م-

 شرکت؟

 را در دهان خودش گذاشت و گفت: ین

استرس پر و پاچش رو داشته  دیبه بعد همش با نای از…رو بگو اکودی…مت ماجرا فکر نکرده بودمقس نیا به…ایگیراست م-

 کنه..! مشیازت قا دیبا یه گهید یدونه تو بهش نظر دار یم نکهیباشه..نه ا
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 :گفتم ناله با…ام گرفته بود هیتبسم گر یالیخ یهمه ب نیا از

 !…کارو از دست بدم نیتونم ا ینم زم؟منیو سرم برت خاکی چه بگو…باش یکم جد هیتبسم جون مامانت..-

 تعجب نگاهم کرد و گفت: با

کنن  یزنن و اظهار نظر م یو مناطق ممنوعه ما حرف م نییدر مورد باال و پا دهیورپر یپسرا نیا نهمهیا ؟بدی دست از چرا…وا-

 …میکه نکرد کفر…میگفت یزیچ هی جنگ زده و خاک بر سر اونا هیبارم ما در مورد ناح هی حاال…گزه یو ککشونم نم

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

 !…تبسم-

 را در دستش مچاله کرد و گفت: سیپوکه ساند یخونسرد با

 .یزن یم غیج یبه حال وقت وای…رو اعصاب آدمه رکیرجیج نیع شینجورهمی صدات…نزن داد…اه-

از  یدوشم انداختم و بدون خداحافظ یرا رو فمیکردم.ک یم یفکر کیخودم  دبای…شد یگرم نم یدوست ما آب نیا از…رینخ

 را گرفت و هن هن کنان گفت: دستم…دیزدم.دنبالم دو رونیدانشگاه ب

 نه انگار..نکن فکر بهش اصال…که ومدهین نزمی به آسمون…که افتاده هیاتفاق ؟خبیش یناراحت م ؟چرایر یکجا م-

اونقدر خوش اخالق و  وگرنه…میزن یدر مورد اون حرف م دهنفهمی مطمئنم من بعدشم…رفتار کن یعیو طب دیعا کامال…انگار

 خندون نبود.

 .دیدر دلم تاب ینور

 ؟یگ یراست م-

 فوت کرد: رونیرا محکم به ب نفسش

 اونجوری…زنه یحرف م داره در مورد پر و پاچت یکی بشنوی خودت اگه…ذره اون مخ آکبندت رو به کار بنداز هی…آره بابا-

 ؟یکن یجنتلمنانه رفتار م

 به فکر فرو رفتم. یکم

 .ستیواسشون مهم ن زایچ نای…ستنیآخه پسرا که مثل ما ن-

 به خودش گرفت و گفت: یمتفکر افهیق

 نیباز گل نازک تر بهش بگو..ب داری جرات…حساسن یلیخ شونیمنطقه جنگ نیرو ا ییگفته؟اتفاقاً به طور کامالً استثنا یک-

 کنن. یم کارتیچ

 .دمیخند یاوج غم و افسردگ در

 !…رهیگ یخندم م نمشببی من…تبسم یوا-

 را گرد کرد و گفت: چشمانش

 ش؟ینیقراره بب مگه…یغلط کرد-

 ام شدت گرفت: خنده

 گم منحرف..! یرو م اکودی…گمشو-

 گفت و ادامه داد: یآهان

 نای به اگه! …شکمشون ریوجب ز هی و شکمشون…واسشون مهمه زی..به قول مامانم مردا فقط دو چهینجورای…خالصه آره-

 یتهرون یپسر سوسوال نای مثل…کرد مرد اونم تازه…ندازن دور گردنت می…کنن کراوات یم شلوارتو…یدوتا چپ نگاه کن

 وگرنه…پر و پاچه مورد بحث مال خودش بوده دهیاکو نفهمیمطمئن باش د نبنابرای…شهیوارد عمل م ممستقی…که ستین

 …کرد یم زونمونیآو تسای در سر از همونجا

 و گفتم: دمیکش یآه

 ادیسرم قول داده بودم فتوشاپ  رخی…کنه یدر موردم م یدونه چه فکر می خدا…من که رفته یبه هر حال آبرو-

 برم شرکت و تو چشماش نگاه کنم؟ ییزدم..حاال با چه رو یچه گند نی..ببرمیبگ

 ت:انداخت و گف میبازو ریرا ز دستش

خاطره رو تو  نیشناسم..ا یمن که تو رو م یره..ول یم ادشی اون…یقرمز نکن شینیب یو هربار م یاگه تو خودت رو کنترل کن-

 دونم. ی.م…یکن یم یذهنش ابد

 را با خشونت پس زدم و گفتم: دستش

 !…اشتینذ من واسه شرف! …سر توئه ریفتنه ها همش ز نای که خوبه…کنه یم حتیداره منو نص یک نیبب-

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



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 31 

 

 یچ اسمش…میخوشگلش حرف بزن قیدر مورد پر و پاچه اون رف ندفعهیا ایگم ب یاتفاقا تازه خوشم اومده..م-

 .میاریب رتیکم سر غ هیروش  نی..بلکه اونو به اشهیبلند نم یکه بخار اکوید نای از…شهاب..آها…بود

 دمیشیام اند یآمدم..به ناچار سکوت کردم و به بدخت یدختر که برنم نیپس زبان ا زا

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

 .نمیرو نب اکویکمک کن من امروز اصالً د ایخدا-

با  یته سالم کردم.صالحمشغول بحث بود.آهس یمواجه شدم که با خانم صالح یسلطان یکه شدم با صورت قرمز و عصب وارد

 که به شدت کنترلش کرده بود گفت: ییصدا با…دنمیبه محض د یجوابم را داد.اما سلطان یمهربان

 شهیعرقشون نم یاز بو که…کارنیکدوم بوته عمل اومدن و چ ریز ستیکه معلوم ن هیمشت گدا گشنه دهات هی اقتشیل-

 جذب کنم. مشتری واسش …بودن انبی خوش…بودن روز هب…کنم با مرتب بودن یم یکه سع یمن نه…یبش کشونینزد

 دادم؟من؟؟؟ یعرق م یبوته عمل آمده بودم؟من بو ریز ؟منیگفت؟؟؟گدا گشنه دهات می مرا…از تنم رفت حس

 معذب نگاهم کرد و گفت: یصالح خانوم

 ؟یدخترم.از دانشگاه اومد یخسته نباش-

 هم دستم…شرافتمندانه…کردم می هم کار…خواندم می درس…دمنبو دهاتی گشنه گدا من…بود دهیچسب نیبه زم میپاها

 می دوش صبح روز هر اما…نداشتم یداشت؟جرم بود؟؟؟عطر فرانسو یبیبودن چه ع دهاتی مگر اصال…دراز نبود یکس شپی

پدرم  دشای…بودم امدهیبوته هم به عمل ن ری! ز…شتمدا ینگهشان م زیتم شههمی اما…نبودند نو…هم ملباسهای…گرفتم

 یاش به تمام ملکه ها و پرنسس ها م دهیگند یتار مو کی…دیارز می پرنسس و ملکه صدتا به…مادرم ولی…معتاد بود

 !…دیارز

 .دمیرا شن یسلطان یصدا

مظلوم شکمشون باال اومد و اسم  یها افهیق نیبا هم وقتی…و رفتن دنیدار و ندارش رو باال کش نایفردا پس فردا که هم-

 …دونه یمثه منو م یکی قدر…ردنشرکت را لکه دار ک

 دزد بودم؟من خراب بودم؟من؟ من…دندیکوب یلسی صورتم بر هم با همزمان…هزاران دست انگار

 گفت: یبه سمت من آمد و به آرام یصالح خانم

 گه..! یم یزیچ هی یجور نهمی…هعصبانی…ستیشما ن با…نیبش ابی…چرا ماتت برده دخترم-

 …قدره نیو اندازش هم حد…قیالهر چه  قیاصال راست گفتن خال-

 …به من نگاه کرد ریبا تحق و

 مشتم فشار دادم و آرام گفتم: یرا تو فمی! بند ک…فتمیکردم االن است که ب یم احساس

 !…..هم پدر دارم..هم مادرومدمیبوته هم عمل ن رزی…گشنه گدا نه…خراب نه…خالفکار نه…من نه دزدم-

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

 بله؟-

 تمشخصی به…رسد به خاطر فقر یاز راه م یدادم هرکس یاجازه م دنبای…کردند یرا باال بردم..به جهنم که اخراجم م میصدا

 کند. نیتوه

 شرکت؟؟ نیتو ا امیداشتم ب یاجاحتی چه…خواستم خراب باشم می…کنم یخواستم دزد یاگه م-

 گفت: متیا مالدستم را گرفت و ب یصالح خانوم

 !…شاداب جان-

 و گفتم: دمیکش رونیمقنعه ب ریرا از ز میاز موها یا دسته

 دم؟ یعرق م یفم؟بویکث من…یخانوم صالح نیبب-

 را نشانش دادم. لباسم

 دن؟ یم فه؟بویلباسام کث-

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

 کج بوده؟پامو کج گذاشتم؟ دن؟دستمید ییدن؟خطاید یاز من حرکت نجامیده روز که ا نیتو ا-

 از جا بلند شد و گفت: یسلطان

 !…ام در آورده زبونی چه…واه واه-

 تند شد: یصالح

 داره؟ یطفل معصوم چه گناه نای…بسه سحر-

 به هر سه نفرمان نگاه کرد و گفت: قیعم یآمد.با اخمها رونیب اکویاتاق باز شد و د در
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 چه خبرتونه؟-

 کرد. یدست شیپ ینسلطا

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

 به صورتم نگاه کرد و گفت: اکوید

 ش؟یایخانوم ن هیچ انیجر-

 نگفتم. یچیانداختم و ه نییرا پا سرم

 با شما هستم خانوم.-

 شد و گفت: اکوید کینزد ینزد؟ من فقط از خودم دفاع کرده بودم.سلطا یسر من داد م چرا…دلرزی تنم…خوردم تکان

 آدما جنبه ندارن. نجوریگفتم ا بهت…ادیمن درم یتو رو یچجور نیماه نشده اومده..بب هیهنوز -

 را فشرد و گفت: میبازو صالحی…اشکبار نگاهش کردم یچشمها با

 …نداره یریشاداب تقص-

 نگاهش نکرد.تنها گفت: یحت اکوید اما

 !…تو اتاق من ایب-

که فاتحانه نگاهم  یلرزان از مقابل سلطان ی..! با قدمها"برو" یعنی..کرد بسته و باز را چشمانش…نگاه کردم یعجز به صالح با

 کرد گذشتم و وارد اتاق شدم. یم

 !…اون درو ببند-

 انداختم. نییرا در هم قفل کردم و سرم را پا مدستهای…را بستم در

 !…نیبش ایب-

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

 مقابل که حاال…کردم خم را انگشتانم…شدم رهیکوتاه و از ته گرفته ام خ یگذاشتم و به ناخنها یزانوها یرا رو میدستها

 یجلب مشتر یبرا یتیجذاب چی..من هدیگو یراست م ید سلطانشای کردم فکر بودم نشسته…اتاقش ی..تواکودی

 هایبه چشم مشتر شتریب یلخی…کرد یم باترشانیرنگارنگ ز یبلند و خوش فرم که با الک ها یبا آن ناخنها سلطانی…نداشتم

 رنگ و لعاب. یساده و ب افهیق نای با…آمد تا من یم

 ه؟یچ انیخب حاال بگو جر-

هم فشار  یرا رو میرا به هم چسباندم و لبها میهاجا خوردم.زانو شیصدا دنیخودم غرق بودم که با شن یایدر دن آنقدر

 ام افتاد. دهیانگشت خم یاشک از گونه ام سر خورد و رو ای قطره…دادم

 ؟…شاداب-

او  یاسم..با صدا نیا نقدریمتفاوت بود؟چرا ا گرانیشاداب گفتنش با د نقدرای چرا شاداب؟پس بود؟گقت من با…شدم داغ

 قشنگ تر بود؟ اما…بهیغر

 !…انوم با شمامشاداب خ-

قدرت  یرو میاشکها دمیترس ی..مدمکشی صورتم به را دستم دوباره!…شاداب بگو فقط…خانم بدون…شاداب بگو…خانم نگو

 را برداشت و به سمتم گرفت. زیم یرو یام اثر بگذارد.جعبه دستمال کاغذ ییشنوا

 اشکاتو پاک کن. ایب-

 گفتم: رلبیغم هم به کار افتاده بود.زعالوه بر چشمانم دما چون…دیخوب که به فکرش رس چه

 ممنون.-

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

 !…توانستم یچشمانش نگاه کنم؟؟؟نم یتو

 …منتظرما من…شاداب خانوم-

در  شیپ قهیاز خشم چند دق یکه اثر دمیفهم ولی…کردم یبه چشمانش خوددار ممستقی نگاه از…سرم را باال گرفتم آرام

 متنفر بودم. نکارای از…کنم ییخواستم بدگو یگفتم؟نم یم دبای چه اما…راحت شد المیخ ی.کمستیش نصورت

 را به صورتم دوخته بود.آرام لب زدم: چشمانش

 .ادیاز من خوششون نم یکنم خانوم سلطان یفکر م-

 وزنش درست کرد. یبرا یگاه هیتک شیپاها یجلو خم شد و با قرار دادن ساعد دستش رو به

 چرا؟-

 .دمیفهم یدختر را نم نیا یهمه دشمن نیا لدلی چرا؟من واقعاً…دهانم را قورت دادم آب
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 !…دونم چرا منو دوست ندارن ینم ولی…ندارم شونیدونم..به خدا من کار ینم-

 وییبدگ…اما…میبگو اکوید یرا برا شیخواست تک تک حرفها و زخم زبانها یغصه ام گرفت.دلم م تمیمظلوم نهمهیاز ا خودم

 شد. یم

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

 :دیخودش را به سمت من کش شتریب

 !…نمتببی…شاداب-

 لحن خوش آهنگ را نداشت! نیطاقت ا قلبم…شیایخانم ن ای…بود بهتر خانم شاداب همان…شاداب دینگو کاش

 به من نگاه کن دختر جان..!-

 !…نگاه کردم..اما به چشمانش نهصورتش  به

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

 از…کینزد یلخی…بلند شد و کنار من نشست شیرا گرفت و اشک در چشمم خانه کرد.از جا میدوباره بغض گلو شیادآوری با

 .دمید یم میاهایکه در رو ییها کیهمان نزد

تنگ  نیروز ا هیبا تالش و همت  یتون یم تو…هیفرهنگ فقرای مال خجالت…بودنت خجالت نکش ریابت فقوقت ب چیه-

 …برسه که ییخدا به داد اونا ولی…یرو حل کن تیدست

 ماند و بعد لبخند زد: رهیبه چهره ام خ کمی…کردم نگاهش…را قطع کرد حرفش

 گم؟ یم یچ یفهم یم-

 دستش…دیداد تمرکز کنم.اما سرم را به عالمت مثبت تکان دادم.بلندتر خند یازه نمفاصله کم اج نیا یعنی…بودم دهینفهم

 ..!مُردَم…زدم..آتش گرفتم خی…دستم گذاشت یرا رو

 !باشه؟…یدوست دارم..قول بده عوض نش یکه هست یجور نیکه من تو رو هم نهای آخرش…خوبه-

 م دوستم داشت؟که بود نجورداشت؟همی دوستم…کرد یمرد با من چه م نیا ایخدا

 شاداب؟ ید یقول م-

 رونیدستش ب رزی از را دستم آرام…سوخت می تنم تمام…بزند رونیب نهیکردم االن است که قلبم از س یم احساس

 به قول. دهیدادم..چه رس یخواست م یلحظه اگر جانم را هم م نیا در…دمیکش

 دم. یقول م-

 دستم را گرفت. دوباره

 !…دمیبلندتر بگو..من نشن-

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

 دم. یقول م-

 داد و دستم را رها کرد. رونیرا ب نفسش

 !…دختر خوب نیآفر-

 د؟یرس یقلبم به گوشش نم یصدا یعنی.دیبدنش را کش یدو دستش را پشت سرش گذاشت و کم هر

 کنم بتونم کار کنم. ینمه که فکر نمگش نقدریسر کارمون.هرچند که..من ا میبهتره بر-

و به دستش دادم.با  دمیکش رونیرا ب یکیام را باز کردم و پالست یکول پیز عسری…من گرسنه بود یاکودی…اش بود گشنه

 محبت نگاهم کرد و گفت:

 ه؟یچ نیا-

 گفتم: آرام

 !…نیشما بخور ستنی گشنم من…واسم گرفته مامانم…هیو سبز ریدو لقمه نون و پن-

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

 ..!میبا هم بخور ایپس ب-

 کرد و گفت: یفینه..اما اخم ظر میبگو خواستم

 !…چسبه بهم ینم تنهایی…گهیبخور د-

 یغذا نی..اولدمیشیاند یمشترکمان م یذاغ ناولی به من اما..شد مشغول او…خوردم تا به او بچسبد یم دیپس با خب

 به لقمه اش زد و به من گفت: بزرگی گاز…کردم نگاهش…اکویمشترک..من و او..من و د

 !…یش متنظی تا بخور…بخور-

 !…دخندی قاه قاه…و او  دیخون بدنم به صورتم دو ترلی پنج تمام…روانه ام کرد یظیچشمک غل و
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 اکوید

 نیپروژه سنگ نای…کرد ی.سرم درد مدمشانیگرفتم و با انگشت شست و سبابه مال وتریامپخسته ام را از صفحه ک چشمان

امروزم همان  غذای تنها…بودم هم گرسنه…خواست یفنجان سکافه داغ داغ م کیبود.دلم  دهینفس همه را بر مایصدا و س

از جا بلند شدم  عیبود؟سر امدهین یحافظخدا یرفته؟چطور برا یعنیود؟کجا ب راستی شاداب؟…شاداب بود ریلقمه نان و پپن کی

 !…نیدختر بچه کوچک را بب نای…آخ…رفتم رونیو از اتاق ب

 امدیبود.اما دلم ن منی و نه.کردم نگاه ساعت به…بود دهیکتاب و دفترش گذاشته و خواب روی را سرش…رفتم کشینزد

مخصوص  یچوب صندلی…خودم بردارم یاآرامش را بر نیاز ا یخواستم کم می…بود آرامش غرق اش چهره…کنم دارشیب

 ختهیصورتش ر یزده و تو رونیمقنعه ب ریاز ز اش یلخت مشک یرا برداشتم و کنارش گذاشتم و نشستم.موها انیمشتر

 یها مژه…دیکش ینفس م صدایگونه اش و آرام و ب یرا رو گرشیگذاشته بود و دست د شیکتابها یدستش را رو کی…بود

 یلبها نبی…شود داریب دمترسی اما…خواست لمسشان کنم دلم…شیآرا یذره ا یحت دونب…اهیس اهسی…داشت یقشنگ

 شیموها اطاحتی با و بردم جلو را دستم…شد یم نییو آهسته باال و پا کیتمیکوچش ر یبود و شانه ها دهقشنگش فاصله افتا

خوابش برده  قیعم نقدرای…یناراحت طیشرا نیچقدر خسته بود که با همچ نببی…نشد داری..اما بدلرزی پلکش…را کنار زدم

 …بود

 شانحرفهای…حرصم گرفته بود تشیمظلوم نهمهای از…سرش داد زده بودم حتی…شده بودم یامروز از دستش عصبان چقدر

زد..نه آنطور  یم یگوش سلطان یتو حتی…کرد یخواست محکم تر از خودش دفاع م می دلم…بودم دهیرا همه شن

 نیاول ادی…افتادم اریدان ادی…دمیاش را شن هیرگ یصدا وقتی…اتاق در پشت امروز…مودبانه و آرام آنطور نه…مظلومانه

 ستادهیگوشه ا کیفقط  اردانی و! …بودند کرده اش مسخره …کهنه یو لباسها یروز مدرسه اش که بچه ها به خاطر لهجه کرد

 یجا ههفت کیکه تا  دمیگوشش کوب یتو طوری…زدمرا  اریبار دان نیاول برای آنروز…کرده بود هیمن فقط گر دنیبود و تا رس

اجازه بدهد اصالتش را مسخره  گراندی به ندارد حق گفتم..زدم داد سرش…کرد یم ییخودنما دشیصورت سف یانگشتانم رو

 یلیخواستم همان س می…نکند دفاع حقش از که ندارد حق…خور بزرگ شود یبودنش تو سر رفقی خاطر به ندارد حق…کنند

به  یمتانت و صبور نقدرای…دست بردارد یسادگ نیاز ا کمی…شود گبزر کمی بلکه…دختر بزنم نیصورت ا یز تورا امرو

و  دهینشست و آنطور ترس میرو به رو وقتی…نتوانستم اما…نشود یمثل سلطان یملعبه دست افراد نقدرای…خرج ندهد

 فمحی!…که ای ساله سه خواهر…انداخت انیاد ادیپر از اشکش مرا  چشمهای…مضطرب در گوشه مبل جمع شد نتوانستم

 یم دیمرد سرخ و سف کی برابر در هنوز…چند درصد دخترها مگر…رمیاش را بگ یدختر صفا و سادگ نیآمد از ا فمحی…آمد

 اما…غل و غش بی…شاداب مثل…گرفتند؟چند درصدشان می گر…دست کیتماس کامال دوستانه  کیشدند و از 

 حاضر اما…شدند می خرد…شدند یم رتحقی…شانآوردند؟چند درصد یو دم بر نم دندیجنگ یخانواده شان م برای…مردانه

 اردانی…نبود اریگرفتند؟نه..شاداب دان یگناه را به گردن خودشان م تمعصومی با آنطور و کنند گله…کنند تشکای نبودند

را  یکنون تیاگر موقع حتی…بود وممظل ذاتاً…دختر نای اما…کرده بودم ارشیرا داشت و من فقط هش یزیظلم ست نهیزم

 مثل درست…دختر ذاتاً مظلوم و ساده و پاک بود نای…کرد نمی فرق هم باز…بود یاگر ثروتمند و غن یحت…نداشت

بچه سرمازده را آرام کنم و دل  نیتوانم ا یدانستم چطور م نمی…بودم شده درمانده واقعاً…! امروز…اندای…انمدای…اندای

خود منهم  از…نکهی..بدتر از همه ادمید یرا نم شیگلو نیمحو کردن بغض سنگ توانایی خودم در…رمکوچکش را مرهم بگذا

دختربچه  نیکردم..اما ا یو نوازشش م دمیکش می آغوشش در پدرانه…بود یگریهر دختر د دشای…بود دهیترس

.. پدرانه…برادرانه…وستانهنوازش د کی فرق که بود آن از تر بچه هنوز…آورد یرا تاب نم ییتماسها نیمعصوم..چن

 کردنش آرام…دختر واقعاً بچه است نای…..نهدمدی بعد اما…بودم آورده کم!…دهد صیتشخ گرید یزهاچی از را دلسوزانه.

صورت  یشد خنده را رو یبچه ها م یو اسباب باز یشدن در باز کشری با که همانطور…کودک است کیآرام کردن  راحتی به

 نگاه خوردنم غذا به ذوق با آنچنان…آورده بودم ستد به را دلش…ساده اش یشدن در غذا مسهی با منهم…آورد انشانیگر

 !…من فراموشش شده است ادیو فر یبه کل سلطان دمیکرد که فهم می

 را چشمانم…خودش هم بود یدرسها سیدست نو های جزوه…فتوشاپ جز به…نگاه کردم زیم یرو یپخش و پال یکتابها به

 می کاش…شکننده بود یلخی…بود فیضع یلخی…کوچک بود یلیخ یسخت نهمهیتحمل ا یدختر برا نای…ادمهم فشار د روی

 نهمهیکه ا طوری…خورد یکه به درسش لطمه نم طوری…شد یخسته نم نهمهیکه ا طوری…کمکش کنم یگریتوانستم طور د

کاش  ای…برادرش ای…ندیثل پدرش ببتوانستم به او بقبوالنم که مرا م می کاش…نشست یکوچکش نم یشانه ها یفشار رو

 حس را ترحم اگر بود گفته…..اما تبسم هشدار داده بودرمیبال و پرش را بگ ریاش را قبول کنم و ز یگذاشت سرپرست یم

 نمی…چهارصد هزار تومان را از سفره خانواده اش قطع کنم نیخواستم ا نمی من و…رود یزند و م یرا م زید همه چقی…کند

 !…خواستم نمی…بسپارم یتهران لعنت نیا گرگهای دست به…بزرگ شده را انیاد نیخواستم ا
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و آرام  ستادمیسرش ا روی…گذاشتم شیرا سرجا صندلی و شدم بلند…شده بود رشدی حتما…به ساعتم نگاه کردم دوباره

 زدم: شیصدا

 !…شاداب-

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

 باو و برخاست ناگهان…را به خاطر آورد تشیتا موقع دیطول کش کمی…تعجب نگاهم کرد با…دیو از خواب پر دترسی…دادم

 :گفت وحشت

 !…برده بود خوابم…یوا-

 زدم و گفتم: یلبخند…شرمزده ست و هم نگران هم…دهیحال د نیاو را در ا سشییر نکهیدانستم از ا یم

 !…شده ردی…رو جمع کن لتوسای…نداره یبیع-

 نگاه کرد. یواریرا چرخاند و به ساعت د سرش

 !…مامانم…یوا-

 گشتم گفتم: یبه اتاقم برم کهیحال در

 …رسونمت یمن م-

  

 فرمان نشستم و گفتم: پشت

 کمربندت رو ببند.-

 بود. نیریدختر ش نای حرکات تمام…و بستش کرد شیداپی…و با نگاه دنبال کمربند گشت دیبه عقب چرخ یکم

 خب کجا برم؟-

 خجالت گفت: با

 شدم. مزاحمتون…شرمندم-

 زدم و گفتم: یلبخند

 آدرسو بگو دختر جون.-

 انگشتانش در هم متوجه شدم که استرس دارد.آرام گفتم: چشیزدم و راه افتادم.از پ استارت

 بدم؟ حیواسه مامانت توض امیخودم ب یخوا ینگران نباش.م-

 را نگاه کرد و گفت: رونیپنجره ب از

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

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

 ه؟یاسم خواهرت چ-

 ؟یشاد-

 ؟یخواهر رو دار هی نیهم-

 بله.-

 خواست بدانم. ینه اما دلم م ایاست  حیصح دنشینستم پرسدا ینم

 کنه؟ یم کاریمامانت چ-

 ده. یرو انجام م اشیمنجوق کار شتربی…دوزه یلباس عروس م-

 پدرت چطور؟-

 نگاهم کرد. زیت

 زنده ست؟-

 شان نداشت.آهسته گفت: یرنگ یو چراغها ابانهایزدن خ دید یبرا یلیتما گردی…انداخت نییرا پا سرش

 بله زنده ست.-

 مشخص بود که دوست ندارد در موردش حرف بزند. کامال

 کارست؟یخب چ-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 !…معتاده…کاریب-

 !…زده بودم حدس

 کنه؟ یم یبا شما زندگ-
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 گردنش فرو برد. یتو شتریرا ب سرش

 !…نمشیب یآره..اما من نم-

 بدانم. شتریاش ب یز زندگدوست داشتم ا اما…دمیفهم می…دیکش یبود..خجالت م تیاذ

 چطور؟-

 داد و گفت: رونیرا محکم ب بازدمش

 یبرم تو یرو م یمن شاد رونیب ادیاگه بخواد ب ای…ادینم رونیب میما خونه ا یدرش بسته ست..وقت شهیاتاقه که هم هیتو -

 !…نمشببی ندارم دوست…اتاق

 !…دختر نیدردش کم بود ا کی نیهم

 چرا؟-

 :مبگوی که کرد مجبورم…زد یموج م لخورید چشمانش در…کرد نگاهم

 !…نگو یدر موردش حرف بزن یاگه دوست ندار-

 و گفت: دیکش یآه

 !…نمیخوام چهره االنش رو بب نمی…ادیب ادمیکه دوست داشتم  یخواد بابامو همونجور یدلم م-

 کاستم. نیاز سرعت ماش یکم

 مگه چند ساله که معتاد شده؟-

 چسباند و گفت: نیماش شهیاش را به ش یشانیپ

 !…ده سال-

 :داد ادامه او…کردم سکوت

 مامانم…نداشت بدی درآمد..بود برقکار بابام…بهتر بود یلیخ طمونیشرا ولی…میپولدار نبود یلخی…ادیم ادمیقبلش رو -

ر همه با نیاول واسه…میدیخونه رو خر نیا وقتی…آورد یبه خودش فشار نم نقدرای…کمتر از االن یلیخ ولی…کرد یم یاطخی

 یروزها نآخری شب اون…پنج سالش بود..من هشت سالم عاون موق شادی…مگرفتی جشن…رستوران میبا هم رفت

رو به دوش  یتنه خرج زندگ هی مامانم..بعد به اون از…نابود شد مونیکل زندگ دهیسال نکش کی به…بود مونیخوش

 ..!نهمی…مشینیبب می..ما هم نخواستومدین رونیاز اون اتاق ب گهیهم د بابا…دیکش

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

عوض  یکردم.برا یم یاش کنجکاو یدر مورد زندگ نقدریا دی..نبادیلرز یکرد..اما چانه اش م ینم هگری…دیارز یم ییایدن

 کردن جو گفتم:

 طوره؟اوضاع فتوشاپ چ-

 گفت: آرام

 !…سخته یلی..خستیخوب ن ادیز-

را  وتریمباحث کامپ نیاز سخت تر یکی…کتاب ی..آنهم از رووتریبود که با آن حجم درس خودش و بدون کامپ یادیز توقع

 .اموزدیب

 م؟خوبه؟یکن یم نیکه سر هردومون خلوت تره با هم تمر تیساعت آخر کار کیاز فردا -

 ت:تعجب نگاهم کرد و گف با

 …آخه-

من  شیپ زهیجا هی یخوام مسلط بش یکه م یدر عرض ده روز اونجور یبه نفع منه..اگه بتون یریبگ ادیآخه نداره..هرچه زودتر -

 .قبوله؟یدار

 گفت: یو با شاد دیخند

 !…قبوله-

 دختر را خوشحال کرد. نیشد ا یراحت م چقدر

 به کوچه دادم و گفتم: یا اشاره

 جاست؟ نیهم-

 ور و برش کرد و گفت:به د ینگاه

 …میدرسی زود چه…ا-

 داخل کوچه بروم اما مانع شد: خواستم

 !…فضولن یلیهامون خ ههمسای…شم بهتره ادهیپ نجایا-
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 را تکان دادم و گفتم: سرم

 !…داخل یمونم تا بر یم نجایباشه..پس من ا-

در  یزچی…ماند رهیدر چشمانم خ هیند ثانبار چ نیاول ی..برادیدرخش یم شیبایدر چشمان ز برقی…نگاهم کرد قدرشناسانه

 .با لبخند گفتم:دمیفهم ینگاهش بود که نم

 !…مامانت نگرانته ها-

 !…و پا به فرار گذاشت دیپر رونیب نماشی از…کرد یانداخت..خداحافظ نپایی را سرش…تمام صورتش سرخ شد ناگهان

 

 اریدان

فندک  گریکردم و با دست د لشیدستم را حا کی…گذاشتم میبهال نیرا ب ییکایبرگ امر گارسی…مبل انداختم یرا رو خودم

 !…ینیو سپس خروج دود از ب قیپک عم کی…زدم و روشنش کردم

 !…یواست تنگ شده بود دن یلیدلمون خ-

و خوشتراش دوست دخترِ دوستم که در آغوش  دیسف یپاها روی را نگاهم…را با دو انگشتم گرفتم و از لبم جدا کردم گاریس

 شیدسته مبل نشسته و پا روی! …چرخاندم…داد یسر احمقش فرو رفته بود و رسما به دوستِ دوست پسرش خط مدوست پ

که  دی. به بدستش نگاه کردم که دور گردن سعنمیرا هم بب رشیز لباستوانستم  یم یدقت حت کمی با…پا انداخته بود یرا رو

هم تنگ  رتیغ یب کی خواستم! …احمق ساده ی پسره…منزن پوزخند نتوانستم…بود انداخته…زد یحرف م لشیبا موبا

 خرج کردن ندارد. رتغی ارزش…دختر نیا دمیاسمش بگذارم اما د

 .نجایا متیبا التماس بکشون دیجون.با یشده دن نیت سنگ هیسا-

 شکل؟ کیبه  یداشتند که اسم مرا مخفف کنند؟آنهم همگ یدخترها چه اصرار نای…دمیرا درهم کش میاخمها

 .ید یجواب نم میزن یهم که به اون ماسماسکت زنگ م یهرچ-

 گفتم: یحوصلگ یاعصابم بود.با ب یرو دیبلند سع یخنده ها یصدا

 ..!رفت سرم…پاشو برو تو اتاق عربده بکش-

دادم و  هتکی مبل به را سرم پشت.بست سرش پشت هم را در…فرستاد و به تراس رفت میبرا یهوا بوس یزد و تو یچشمک

 شدم. رهیبه سقف خ

 یب نیخسته شدم از ا واال…میمهمون دار گهیکنه؟نم ی.مگه حاال اون تلفن رو تموم منهیکارش هم شهی؟همیدن ینیب یم-

 !…شیمالحظگ

 ؟یزن دار ای یدر چه؟مهمان دار یمالحظگ یاش خسته شده بود؟ ب یمالحظگ بی از…لبم تکان خورد گوشه

 یپرزها نیتر ییعطر تنش به انتها بوی…پا انداخت یو دوباره پا رو دسته مبل من نشست روی…شدنش را حس کردم کینزد

 .دیالله گوشم کش یرا باال آورد و رو انگشتش…دیام چسب ینیب

 چه خبر؟ تیاز اون دوست دختر بارب-

 با تمسخر ادامه داد: و

 !…مهتا-

 شده اش گردنم را خراش داد..! کوریمان یو با ناخنها دیکش نییرا آرام پا دستش

 کنه؟ یتو رو تحمل م یکم حرف نیطور اچ-

مقابلم  شیقلوه ا یصورت لبهای کردم نگاهش چشم گوشه از…نشست یگونه ام م روی داغش نفس…آورد نییرا پا سرش

 بودند.

 و گفت: دیکش میگلو یبرجستگ یانگشتش را همزمان رو چهار

 نقدریا وقتی…نمتیب یم یوقت ولی…تونه تحملت کنه ینم یدختر چیکنم که ه یفکر م نیبه ا یشیدور م یوقت-

تو وجودت هست که  ییآهنربا هی…بدبخت حق داره یفهمم اون مهتا یم تازه…یکن یبا اخم نگام م ینجوریا وقتی…یکمینزد

 !…دختر هیبه  دهرسی چه…کنه یسنگ رو هم جذب م

را  شینستم رطوبت لبهاتوا می کم کم…بود شده گرمم…شد یتر م کنزدی لحظه هر نفسش…هم گذاشتم یرا رو چشمانم

 :دمشنی را اش مستانه زمزمه…حس کنم

 !…خوامت یچقدر م یدیفهم یکاش م-

 به را حالم مخمورش چشمان…گذاشتم شیلبها روی را دستم کف و بردم عقب را سرم…باز کردم چشم…دمیکش یقیعم نفس

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

 اد؟یظرف غذا بخورم بدم م هی تو…نفر هیبا  هنکیمن از ا یدیتو هنوز نفهم-
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 و گفت: ستادیگذاشتم.به سرعت مقابلم ا زیم یرا باز کردم و نقشه ها را رو فمیخورد.بلند شدم.ک جا

 !…با توئه کیکوچ یمالقاتها نیهم دامی به موندم اون با االنم تا اگه خدا به…زنم یبهم م دیمنکه گفتم با سع-

 شدم و گفتم: رهیخ نایچشمان ت توی…هنوز مشغول بود.انگشت اشاره ام را باال آوردم دسعی…مبه بالکن انداخت ینگاه

 !…دیمثه سع ییهالو هیپس مونده  اونم…ادیپس مونده غذا بدم م ،ازیاشتراک یاز غذا شتربی …و البته-

 یحفظ مردها..! آه کنترل و یزنها در تالش برا یشگهمی و مزخرف ترفند…اَه…و اشک در چشمش جمع شد دیلرز لبش

 !…زدم رونیاز خانه ب شیگفتنها اریتوجه به دان یرا برداشتم و ب کتم…دمیکش

 

 اکوید

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

 یدر دهانم گذاشتم و همانطور که به صدا پسیتکه چ چند…شمدراز بک یمبل کم یدادم همانجا رو یم حیآمد.ترج یخوابم نم

! با …ارینشستم.دان میباز شدن در سرجا یبا صدا دهینکش هیبه ثان هدادم چشمانم را بستم ک یپخش شده گوش م کیموز

ش خود یبرا نکهای وجود با…لبم نشست یلبخند بر رو اریاخت بی…غذا داخل شد یحاو کیپالست کیکوچکش و  یساک دست

 گفت: ردآو یرا در م شیکفشها کهحالی در…گذارند یم نجایتهرانش را هم شبهای…گرفته بود اما هنوز یخانه مستقل

 سالم خان داداش..!-

 !…کرد یبودم که سالمش م یتنها کس من…هنوز

 حرکت و اعتراض بی…دمشیرا گرفتم و در آغوش کش شهای شانه…و به سمتش رفتم.هر دو دستش بند بود برخاستم

 …ستادیا

 !…رمشیتوانستم در آغوش بگ یبودم که م یتنها کس من…هنوز

 !…دمشیخوشرنگ و خوشحالتش گذاشتم و بوس یرا موها میلبها

 توانستم ببوسمش..! یبودم که م یتنها کس من…هنوز

 .یخوش اومد-

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

 !…گذاشته زیم یسلفون غذاها را باز کرده و رو دمدی…که آمدم رونبی…بردم

 !…گرفت یغذا م شیبودم که برا یتنها کس من…هنوز

 رفتم و گفتم: جلو

 ؟یدیرس یک-

 ظرفم گذاشت. یو چنگال مرا تو قاشق

 کرد. یقاشق و چنگال آماده م شیبودم که برا کسی تنها م…هنوز-

 هست. یند ساعتچ هی-

 .دیآ یخوشش نم دنیدانستم از سوال پرس یم ؟؟امایرا کجا بود "چند ساعت" نیداشتم بپرسم ا دوست

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

 ییخرما یهم از من بلندتر بود.موها یدو سانت یکی یاالن حتو  دیرس می من کمربند تا زحمت به…قدش یزمان کی…کردم

جز  نیکرد که همچنان ورزش سنگ می ثابت…اش دهیورز عضالت…شتدا شیته ر یطرفه باال زده بود و کم کیاش را  رهیت

 !…زد یبودنش م دهیبر ورز دتایی مهر…و با فاصله اش قیعم یاش است و نفس ها یزندگ نفکیال

 چه خبر؟-

 !…بداند میخواست از خبرها یشدم و م یبودم که مخاطب سوالش م ین تنها کس..مهنوز

و در  دمیرا بر کیشلیاز ش ای تکه وجودش لمس و او با زدن حرف…او با بودن بهانه به فقط…غذا خورده بودم نکهیوجود ا با

 دهانم گذاشتم.

 !…نهمی …و دانشگاه شرکت…شهی..مثل همستین یخبر-

 !…بخورد من با تا…من غذا نخورده بود اردانی…دلرزی دلم…خورد یها ممن او با اشت برخالف

 !…دوستم داشت اما…زیناچ دشای…کم دشای که…بودم کسی تنها من…هنوز پس

 تو چه خبر؟کرمان خوب بود؟-

 گفت: ردیسرش را باال بگ نکهیا بدون

 !…آره-

 کجاست؟ تیپروژه بعد-
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 مونم. یم نجایا یده روز هی…کرج-

 !…ناقص هرچند…مختصر هرچند..اندک هرچند..…داد یم حیتوض میبودم که در مورد برنامه اش برا یا کسمن تنه هنوز

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

 گفتم:

 !…اریدان-

برداشت و با پوست و بدون نمک  یارخی…انداخت. کنارش نشستم نییرا پا شیپاها یتیگوشه چشم نگاهم کرد و با نارضا از

 :دمیآوردم.مردد پرس یواژه کم م اریحرف زدن با دان برای که بود بد چقدر…گاز زد

 .یمون یم نجایده روز رو که هم نیا-

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

 ف شئونات شما انجام بدم.بر خال یبخوام کار نکهای مگر…آره-

 دنبالش به و کردم جمع را ظرفها!…را سوزاند میو گلو نهیآنقدر داغ بود که س دمیکه کش آهی! …به اتاق خوابش رفت و

 زدم و گفتم: هیتک واری.به ددیکش یم گاریبود و س دهیتخت دراز کش یرا در آورده و رو راهنشپی.رفتم

 .یکرد یخودت رحم م هیکاش حداقل به ر یا-

بودم گرداند  ستادهیکه من ا یسمت نیتر ییزحمت چرخاندن گردنش را به خودش بدهد کره چشمش را به انتها نکهیبدون ا باز

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

 سرم گذاشتم. رزی

 ؟یهنوز زن نگرفت-

 و گفتم: مدیخند

 ؟یچند روز که تو نبود نیتو ا-

 سرش برد. ریو دوباره دستش را ز دیکش شیموها یپنجه اش را تو چندبار

 ؟یهم آشنا نشد یبا کس-

 شدم و گفتم: رهیاتاقش خ یسقف آب به

 !…هستم فکرش به اما…نه-

 گفت: یحس خاص چیه بدون

 کنم. یهست.بگو بهت معرف دایمن دختر تو دست و بالم ز یخوا یخوب..! اگه م ؟چهیجد-

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

 آدم خاصم. هی دنبال من…خودت شکشپی…تو دست و بال تو یاون دخترا-

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

 !…نجابت ای…یدار خانه…یخاص از چه لحاظ؟خوشگل-

 !…دیرا کش نجابت

 !…تموم باشه یخوام همه چ می…همه لحاظ-

 را در فضا فوت کرد و گفت: گارشیس دود

 !…ستین یزیچ نهمچی چون…پس نگرد-

 .دمپرسی اما…که مسخره بود یدوجو با…خواستم بحث کنم نمی…نسبت به دخترها دارد یدیدانستم چه د یم

 ؟یتو چ-

 .!…بود نهمی جوابم! …که به سرفه افتاد آنقدر…دیخند بلند

 زن گرفتن خنده داره؟-

 خاموش کرد و گفت: یپاتخت یرو یگاریرسیز یرا تو گاریس

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

 دادم و گفتم: رونیسوزانم را ب نفس

 .! ..قلبت…روحت…جسمت…خودت…یجا موندگار ش هی…یریجا آروم بگ هی…یجا مستقر ش هی نکهینه..به خاطر ا-

 کنار سرم بود.چشمانش را بست و گفت: صورتش…دیپهلو چرخ به

 !…دلت خوشه ها-

 آمد.تند گفتم: یطرز حرف زدنش خوشم نم نیازا

 ..!اریدان-
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 !…زدم خینگاه برادرم  سردی از…ماه بهشتیخورم که در ارد می قسم…را گشود چشمانش

و در دل ناله  دمیصورتم کش یدستم را رو یکالفگ با…دیابحس نگاهم کرد و دوباره چشمش را بست و خو چیه یب هیثان چند

 کردم:

 کنم پسر؟ کاریمن با تو چ-

 …نگاهش کردم..به چهره ساکت و آرامش و

 …توانستم کنارش بخوابم ی..متیبودم که بدون محدود یتنها کس من…هنوز

 !…من در رابطه با تنها برادرم بود دلخوشی تنها…هنوز…هنوزها نیا و

 

برخاستم و به او  عسری…برادرم کنار…..همانجا خوابم برده بودشبدی…دمیاز خواب پر اریدان یبا حرکت ناگهان صبح کینزد

نبود  یازنی…عرق بود سخی تنش تمام…شدم کشیکه سرش را در مشت گرفته بود نگاه کردم.پتو را کنار زدم و نزد

 اش را فشردم و گفتم: شانه…رفتآب بردم.نگ شبرای…دهیدانستم باز هم کابوس د می…بپرسم

 .واست خوبه…بخور-

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

 فرو برد. شیموها نیگذاشت و دباره انگشتانش را ب نیزم

 :گفتم و نشستم کنارش…آورد یکم م ژنیواقع اکسم نجوریدانستم در ا می…ها را کنار زدم و پنجره را گشودم پرده

 بازم همون کابوس؟-

 دردودل…نکرد فتعری…نگفت میوقت برا چهی…ندیب یدانستم چه م یدانستم..نم یرا نم شمحتوای…را تکان داد سرش

 یکم هنوز که کردم نگاه دستش به! …هم وحشتناک یلخی…ندیب یدانستم کابوس م می فقط فقط و فقط…نزد حرف…نکرد

 دلم…دوازده ساله-ده یحت ایساله بود  فته-همان موقع که شش مثل…رمیخواست در آغوشش بگ می دلم…لرزش داشت

را به وجود دردمندش القا  تیبفشارم و حس امن نهیس یتوانستم سرش را تو یخواست هنوز آنقدر کوچک بود که م می

 یسال سن داشت و بدتر از آن محبت نم یس کنزدی…خسته و درهم شکسته کنارم نشسته بود نگونهیا نکهای اما…کنم

 !…امحبت مر حتی…رفتیپذ

توانستم کمکش کنم کالفه تر..! دستم را دراز کردم و از  ینم نکهیاش کالفه بودم و از ا آشفتگی از…درد گرفته بود سرم

 و…ردیگر بگ حسابی تا مزد پک چند…دو لبم گذاشتم و با فندک روشنش کردم نیو ب دمیکش رونیب یگاریس زیم یپاکت رو

 !…گرفتمش اریسپس به سمت دان

 !…بکش…کنه یآرومت م اگه…ایب-

 شد و زمزمه کرد: رهیاش خ گداختگی به…را مقابل صورتش گرفت گاریداد و س رونیرا منقطع ب نفسش

 !…یپس تو هم بلد-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 بکشه؟ گاریکه بلد نباشه س هیکدوم مرد-

 !…یته شهیمثل هم یچشمان با…کرد نگاهم

 ؟یکش یم-

 را به سمتش چرخاندم و گفتم: سرم

 شم. یآروم نم زایچ نای با من…نه-

 شد و گفت: رهیخ گاریبه س دوباره

 ؟یش یآروم م یپس با چ-

 کمرش گذاشتم و گفتم: یرا رو دستم

 آرومم. یتو ازم دور نباش یوقت-

 :گفت فقط…نزد اما! …و کشدارش ظغلی نوع از آنهم…داشتم پوزخند بزند انتظار

 ؟یش یآروم م یبا چ ستمین نجایمن ا یوقت-

 شدم و گفتم: رهیکمرنگ آسمان خ یروشن به

 !…یچهی…کنه یآرومم نم یچهی…اون موقع-

 گفت: رلبزی و برخاست! …پک کی حتی بدون…را خاموش کرد گاریس

 ..!رمیرم دوش بگ یم-
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 شاداب

 کردم: فیتعر شیاز حضور تبسم در محل کارم، برا خوشحال

 بهم شد قرار…دوست دارم یکه هست ینجورهمی رو تو گفت…دستمو گرفت یداد..حت یم میدلدار یچجور یدون ینم-

 …میخورد رمی..تازه با هم نون و پنمیتو راه با هم حرف زد کلی…رسوندم خونه تا…بده ادی فتوشاپ

 ادامه دادم: جانیدستانم فشردم و با ه انیتبسم را م دستان

بهم  نهمهیداره ا یلدلی چه وگرنه…خوشش اومده میسادگ از…نهیب یمنو م داره…امیدارم به چشمش م واشی واشیار انگ-

 یحرف م وقتی اصال…کنه یرفتار م یبا سلطان یچطور ینیبب دیهوامو داشته باشه؟با نقدریبهم توجه کنه؟ا نقدریمحبت کنه؟ا

من  با…ستین ینجوریترسن.اما با من ا یحترام ازش ما نیکنه.همه در ع یلحظه هم اخماشو باز نم هیزنه 

 هست مگه نه؟ یزیچ هی حتما…..نرمهمهمالی…مهربونه

 !…هست یزیچ کی…که هست دیخواستم او هم بگو می…خواستم یرا م دشتایی…التماس نگاهش کردم با

 را گرد کرد و گفت: چشمانش

 !…یچه شب جای تو…زده به سرت؟بابا اون پونزده سال از تو بزرگتره-

 گفتم: دلخوری با و زدم پس را دستش! …ضد حال تبسم…دیشور و شوقم خواب تمام

 !…دو ماه یکی و سال چهارده…باشه؟تازه پونزده سالم نه شیدوم اکویکه د شهیپدر م یپونزده سالگ یکدوم مرد-

 و گفت: دیکش یآه

حرکت اونو به دلخواه خودت  هر…اکویشده د تزندگی…اکویشده د فکرت…اکویحرفت شده د همه…یتو رسماً خل شد-

 یفکر نم ییاروی تو و من مثل…شاداب ستیساله ن جدهیاون پسر ه ی! ول…یذار یو به حساب عشق م یکن یم ریتفس

همه ازش  نیکه ا شهیم کسی عاشق چطور آخه…داره غلبه احساسش به عقلش االن اون…حرفاش گذشته نای دوره…کنه

 !…ستین یکه عروسک باز کتره؟ازدواجیکوچ

 :کردم زمزمه! …لعنت…به تو تبسم لعنت

سال از  ستیسال ب ستیمرد هست که ب ننهمهی!ا…وریگالم تو گال مثل…اسی هآی…نحس..شوم…به خدا یجغد نعی…خفه-

 اختالف ما شده خار تو چشم تو؟ یچهارده سال و خرده ا نای حاال…زناشون بزرگترن

 بود. یطنتیاز هر ش یو عار یکامال جد شهیف همبرخال نگاهش…دش رهیدر چشمانم خ میرا گرفت و مستق میبازو

 ؟یکن یفکر م اکویشاداب..تو واقعا به ازدواج با د نمتیبب-

شد  می مگر…کنند یکه دوست دارند فکر م پسری با ازدواج به دخترها تمام…کردم یکردم؟؟خب فکر م می فکر…شدم مات

مرا  که…میبا هم غذا خورد که…مبودی هم با که…اً بعد از آن شبفکر کرد؟ خصوص یگرید زیاز ازدواج به چ ریبه غ

نبود که بخواهد مانعمان  ادیما آنقدرها هم ز سنی اختالف…بود نیبدب یلخی تبسم…نه! …شوهرها و زن مثل…رساند

 خودم…داشت…دارد ولی…! اگر داشته باشد…ستین یمانع چهی…هزارم عشق من را داشته باشد کی اکودی اگر…شود

 ..!بودم کرده حسش

که با چشم  میکنم و از خجالتش در آ یتالف خواستم…دمیوارد کرد از جا پر میکه تبسم با پاشنه کفشش به پا یضربه دردناک با

بود و  ستادهیدورتر از ما ا یرو به رو شدم که کم یاشاره اش را گرفتم و با مرد جوان رمسی…رقصانش مواجه شدم یو ابرو

 گفتم: دستپاچگی با..دمش هول…کرد ینگاهمان م

 ن؟یداشت یامر دییبفرما-

 آشنا…چشمانش…چشمانش و…یاز هر حس و روح عاری صورتش و…بود بلند قدش چقدر…قدم جلو آمد چند

مرد با  نای…ختری جانم به استرس…که تبسم گفته بود همانها…یرنگ شهشی تکه دو مثل…بودم دهیرا شن فشتعری…بود

 در چشمانم زل زد و گفت: ممستقی!…آورده بود سالن نیخودش سرما را هم به ا

 نم؟یتونم برادرمو بب می…هستم یحاتم-

 چشمانش اما…لبش نشست یرو پوزخندی…! از حرکت شتابزده و هراسان ما…نطورهمی هم تبسم…بلند شدم عیسر

 ند و پشت سر هم گفتم:ت! …و سهمناک بودند خالی…انتها یدو گودال ب نعی همچنان

 ..!دبفرمایی…نیخوش اومد یلیبله بله..خ-

تبسم را  یماند.صدا رهیخ اکویبه در اتاق د مانهردوی چشمان! …صورت ما دو نفر گرداند و بعد رفت نیلحظه نگاهش را ب چند

 :دمیشن

 شاداب؟-

 هوم؟-
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 همون خفاش شبه بود؟ نیا-

 !…آره فکر کنم-

 !…شب بود یقنار هیشب شتریب نکهیا-

 ام گرفت. خنده

 شاداب؟-

 ه؟یچ-

 بود؟ ینجوریگم چرا ا یم –

 !…دونم ینم-

 ؟یدیتو نترس-

 !…ذره هی…نه-

 شاداب؟-

 بله؟-

 دختر تجاوز کرده؟ هیگن به  یهمونه که م نیا-

 را تکان دادم. سرم

 …گهیآره د-

 بوده که بهش تجاوز کرده؟ یدختره چطور یعنی-

 !…مبودی سرپا هردو هنوز…کردم نگاهش

 بوده؟ یچطور یچ یعنی-

 بهش تجاوز کرده؟ نیداشته که ا یشخصاتچه م یعنی-

 دونم؟ یمن چه م-

 حسرت گفت: با

 !…خوش به حالش-

 ؟یخوش به حال ک-

 !…گهیهمون دختره د-

 ؟یواسه چ-

 کرد. نگاهم

 !…شانس داشته باشه دیتو تجاوزم با یادم حت-

 تعجب گفتم: با

 ها؟-

 رها کرد و گفت: یصندل یرا رو خودش

 داره که به منم تجاوز کنه؟وجود ن یراه چیبه نظر تو ه-

 !…کرد خارج دستم از را خنده کنترل…غمزده و حسرت بارش چهره

 اریدان

من از جا برخاست  دنیداد.با د یزن حاضر در اتاق م کیبا سه مرد و  دشیشد یریخبر از درگ اکویو برافروخته د یعصبان چهره

 و رو به آنها گفت:

 !…تونم ادامه بدم ینم ینجورای من…بحث تموم شه نیکنم بهتره ا یفکر م-

 صلح طلبانه گفت: نشان،یسه مرد همزمان بلند شدند و مسن تر هر

 .میرس یبه تفاهم م میزن یم ن؟حرفیش یم یزود عصبان نقدرای چرا…مهندس یآقا-

 :کرد اصرار مرد! …تمام یعنی…دستش را باال برد اکوید

 …یحاتم یآقا_

 .دمیزن را شن صدای که…گردد برنمی حرفش از نم برادر…تالش نکن خودیب میبگو خواستم

 نظرتون عوض شه؟ میباش دواریام میتون یم-

 نشست و گفت: زشیپشت م یتفاوت یبا ب اکودی…دمیدل خند در

 …خدانگهدار…ریخ-

 را باز کرد و گفت: شیرفتند. بعد از رفتن آنها اخمها رونیچهار نفر با افسوس سر تکان دادند و از اتاق ب هر
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 ورا؟ نیاز ا-

 روشن کردم. یگاریاتاقش را گشودم و س پنجره

 !…اومدم ینطوری..همیچیه-

 را مرتب کرد و گفت: زشیرو م یکاغذها

 !…میزن یشام توپ م هی میر یرو ببندم..با هم م لیفا نیا بذار…یکرد یکار خوب-

 شدم و گفتم: رهیاش خ یشانیپ یزخم کمرنگ رو به

 دتن؟یجد یهایدوتا دختر..منش نیا-

 گفت: یحواس پرت با

 کدوم دوتا؟-

 بودند. رونیکه ب نایهم-

 چشمش گرفت و با دقت نگاهش کرد. یاز کاغذها را جلو یکی

 !…تبسم…احتماال دوستش بوده یکی اون…هیتازه اومده.همون که چشم و ابرو مشک ؟آرهیگ یآها..شاداب رو م-

 یمیصم نقدریا یبا دختر اکویآمد د ینم ادمی…د؟؟؟ و البتهبو یچه اسم گرید نشاداب؟؟؟ای…باال رفت میابروها اریاخت یب

 بزند. شیشود که به اسم کوچک صدا

 ؟یرو رد کرد هیپس اون قبل-

 گذاشت و گفت: فشیک یتو اطیکه در دستش بود با احت یکاغذ همان

 !…هستش ؟نهیسلطان-

 !…یبه عنوان منش دهیحمل کنم..چه رستوانستم ت یرختخواب هم نم یبه مدت دو ساعت تو یزن را حت نای من…کردم اخم

 .فهیکه همه فن حر یکیاون  برخالف…ادیتجربه به نظر م یساده و ب یلیخ یآورد نکهیا-

 را بست و گفت: فشیک قفل

 !…رو اعصابمه یلخی…بشه یسلطان نیگزیخوام کم کم جا می…سن و ساله..اما باهوشه کم…هیآره..دختر خوب-

 !…دختر شده بود نیا دنلنگی متوجه باالخره…عجب چه

 گهید دیجد یروین هیرو کارا مسلط شه و ازش مطمئن شم  نکههمی اما…باشه نجایتونه تمام وقت ا نمی…البته دانشجوئه-

 !…گرفته اشتباه…رو با نجایاحمق ا ی دختره! …کنم یدم و ردش م یرو م یو حق و حقوق سلطان مهبی…ارمیم

 و گفتم:فرستادم  میها هیرا به عمق ر گاریس دود

 اد؟یبرم نجایاز پس جمع و جور کردن ا یکن یرسه..فکر م یدست و پا به نظر م یپخمه و ب یادیهم ز یکی نیا-

 فرو کرد و گفت: بشیج یرا تو شیدستها

 و من گذشته..خودمونه مثل…واسش قائلم خاصی احترام من…داره..فقط کم تجربه ست باالیی هوش اتفاقا…نگو ینجوریا-

 !…ادیازش خوشت م شیشناسب شتربی…توئه

 انداختم و گفتم: زیم یخورده رو مین یفنجان چا یرا تو گارمیس ته

 اد؟یمثل خودمون خوشم م ییمن از آدما یکن یچرا فکر م-

 را خاموش کرد و گفت: وترشینگاهم کرد و جوابم را نداد.کامپ سرزنشگرانه

داره دانشگاهش رو  یهزار مشکل و بدبخت با…یمکش کنک یگاه یاگه تونست ستیخونه..بد ن می عمران…هم رشته توئه-

 !…واسه درس خوندن داشته باشه یکنم جون یفکر نم نجاای کار وجود با…ده یادامه م

 !…چندش آور یحس انسان دوست نی..از اآخ

 را خاموش کردم وگفتم: چراغ

 !…خوندم یم یریعمران دب یداشتم به جا سیبه تدر یاگه عالقه ا-

و به محض خروج با  مشدی خارج اتاق از هم شانه به شانه…داد سکوت کند حیترج اما…دمیرا در چشمانش د یو دلخور رنجش

 یگذاشته و چشمانش را لوچ کرده بود و زبانش را برا شیگوشها یانگشتان شستش را تو کهحالی در…چهره مضحک تبسم

 !…میداد مواجه شد یدوستش تکان م

را  شیدستها عیکه شاداب گفت به خودش آمد و سر یرلبیز وای با و ماند حالت همان در لحظه چند…ما شوکه شد دنید از

 شرمزده و شدند بلند جا از دو هر…حلقه زدن اشک را در چشمانش حس کردم ینگ خون گرفت و حتر صورتش اما…انداخت

 با طعنه گفت: اکودی!…کردند سالم

 گذره خانوما؟ یخوش م-

 و به زحمت گفت: چاندیدستانش را در هم پ دخترک
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 خب؟ نیزن یچرا در نم-

 به زحمت خنده اش را کنترل کرده بود: اکودی…شاداب چهار تا شد چشمان

 خانوم؟ میزد یدر کجا رو م-

 انداخت و گفت: نییسرش را پا دختر

 …ی..بسم اللهییاالی…یاوهون هی…یاهن هیدونم.. یچه م-

 دختر…و خنده ام را فرو خوردم دمی..ددیتبسم کوب بهلوی به..ام چشم از دور…را که شاداب به زعم خودش یمحکم ضربه

 گفت: طنتیبا ش اکودی…امدیدر ن شیاز درد لبش را گاز گرفت..اما صدا چارهبی

 !…برن خانوم یبه کار م گهیجا د هیاهن و اوهون رو واسه ورود به -

 فت:گ دستپاچگی با شاداب! …افتاده بودند ریگ یبد تله ا توی…دو سرخ شدند هر

 ..!میکرد یکم شوخ هی..میشده بود خسته…میکه با هم فتوشاپ کار کن نجاای اومده تبسم…مهندس یآقا دیببخش-

 زد و گفت: چشمکی…شدت گرفت اکوید خنده

 فتوشاپ؟آره؟-

 !…صندلی لبه به تبسم…گرفته بود زمی لبه به را دستش شاداب!…کردم االن است که هر دو از حال بروند احساس

 با…ندانست زیکردنشان را جا تیاذ شتریب اکودی…چرخاندم یرا دور انگشتم م نیماش چییاحواالت با مزه شان سوبه  رهیخ

 را به دست شاداب داد و گفت: یلبش..پرونده ا یرو قعمی لبخند همان

 !…نینره که در سالن رو قفل کن ادتونیرفتن هم  موقع…نیبهش بد نویاومد ا اضیف یرم..اگه آقا یمن دارم م-

 نگاه کرد و آرام گفت: اکویسرش را باال گرفت و به د شاداب

 !…حتما-

 را در دستم متوقف کرد. چسویی چرخش…نگاهش یفتگیچشم و ش برق

 !…بود اکویدختر..عاشق د نیا

  

 زدم و گفتم: استارت

 !…یجوش یم شتریعوض شده..با دخترا ب تیخوبه انگار روح-

 گفت: دیخند یهنوز م کهیحال در

 می حدود و حد…هم دارن یقشنگ یایحجب و ح طنتیش نیع در…نیبا نمک و جالب های بچه اما…بچه ن یلیخ ناای…ابانه ب-

 !…شده ابینا یلیکه خ ییاون دسته گوهرا از…شهمی سرشون شرافت و نجابت…شناسن

 گفتم: رلبیرا گرفتم و ز مشیمستق طعنه

 !…دختر بالغ و کاملن دوتا…نشجوئندا…ستنیبچه ن یکن یاما به نظرم اونقدرا هم که فکر م-

 گفت: الیخ یداد و ب نییپنجره را پا شهیش

 و تخس…ن زهیم زهیهفت ساله و ر شیش های دختربچه مثل من نظر از…گم یبا سن و سال خودم م سهیخب من در مقا-

 !…طونشی

 !…وددختر نگرفته ب نیاز احساسات ا یچیه ادیز یاصال در باغ نبود و به صرف اختالف سن پس

 م؟بری کجا حاال…خوبه-

 به ساعتش کرد و گفت: ینگاه

 !…شام دو نفره دبش تنگ شده هی واسه دلم…برو دربند-

 ها اشاره کردم و گفتم: نیماش ادزی حجم به…حوصله یب

 م؟یکشه برس یچقدر طول م یدون یک؟؟میتراف نیبا ا-

 را باال انداخت و گفت: شیابروها

 ؟یکار دار ییداره؟جا یبیچه ع-

 و گفتم: دمیکش یقیاز نظر گذراندم..نفس عم را منتظرش صورت!…آمد شب را با مهتا باشم ی..بدم نمخب

 خوام امشبو خونه خودم باشم.. می…میبخور یزیچ هی کترینزد یجا هیدم  یم حیترج-

 .دمیفکش را د انقباض

 چرا؟-

 نگاهش کردم و گفتم: یرچشمیز

 ؟؟؟یدون ینم-
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 ت و با خشم گفت:چانه اش ضربان گرف یرو رگ

 !…اریدان ادیخوشم نم تیطرز زندگ نیمن از ا-

 .دمیچیزدم و پ راهنما

 !…ادیتو خوشت ب ستیمنه..قرار ن هیزندگ-

 حرص گفت: با

 !…بدبخت یریگ یهزارتا درد و مرض م-

 !…ینگران باش ستیتو الزم ن-

 را مشت کرد و گفت: دستش

 کارم؟یچ نجایمن ا شه؟پسیمگه م-

 ..!یشگیهم ینتبحث لع نای…اه

 !…نه کمتر شتریب نه…یبرادرم-

را چرخاند و تند  شروی! …که آتشش زدم دمفهمی…زده بودم آتشش…دمیاش را ند نهیچند لحظه حرکت قفسه س یبرا

 گفت:

 نه کمتر؟ شترینه ب-

 سرم را تکان دادم..! یخونسرد با

 زد. داد

 نه کمتر؟ شتربی بودم؟نه برادرت فقط…همه سال نیبرادرت بودم؟تو ا ار؟فقطیمن فقط برادرتم دان-

 شدم و گفتم: رهینگه داشتم.در چشمانش خ یرا در گوشه خلوت نیکردم و ماش یپوف

 رفتهیکه منم اون نقش ها رو پذ شهینم لدلی…یکن یمن باز یرو هم تو زندگ یا گهید ینقش ها یخواست شهیتو هم نکهیا-

 !…باشم

 آهسته گفت: آمد و نییپا شصدای اما!…گلگون شد صورتش

 !…یهست یصفت یرفته بود تو چه ب ادمی! …حق با توئه-

 …زدم پوزخند

 …صفتم یکنم که ب یباشه..من قبول م-

 باال بردم. یرا کم میصدا

 !…یستیاما تو هم قبول کن که قهرمان ن-

 شد. هادیپ نماشی از …اش از شدت خشم سرخ شده بود یشانیپ کهیاش را به صورتم دوخت و درحال یعصب نگاه

 گفتم: یبدخلق با

 کجا؟-

 و گفت: دیدستش را به چارچوب در کوب کف

 !…گمشو برو-

 زدم: شیشدم و صدا ادهپی…رفت و

 !…تا خونه برسونمت ایحداقل ب-

 :دیلباسم را در مشتش گرفت و غر قهی…شد کیو به من نزد دیچرخ شیپاشنه پا یرو

 !…چشمام گمشو یجلو از…نییپا ارمیتا نزدم اون فکتو ب-

 !…شد دور و کرد من به را پشتش بعد و…ماند رهیشده در چشمم خ دیکل یگره کرده و دندانها یابروها با…هیثان چند

 

 شاداب

 دوشش انداخت و گفت: یرا رو فشیک تبسم

 !…ولمون کرد اگه…میخان داد اکوید نیجلو ا یسوت هیبار ما  هیحال -

 اخم گفتم: با

 …دهن باز کنه و من برم توش نیخواست زم یدلم م روزام…یدادن یسوت یبار؟؟؟ تو خدا هی-

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 ؟…شهیم دایمن سر و کلش پ یایکار نیرشی موقع درست…جن بو داده نیکه عشق تو ع هیمن چ ریوا تقص-

 گرفتم و گفتم: شیاز بازو یشگونیحرص ن با



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 46 

 

 من واسه آبرو تو…تو سالن در بزن..اهن و اوهون کن یایب یخوا یم یوقت یگ یشرکت م سییر ؟بهیاون چرت و پرتا چ-

 !…مثال محل کارمه نجایآخه؟ا گذاشتی

 و گفت: دیکوب دستمیمشت رو  با

 ریگه محل کارم انگار معاون اول وز یم همچی…گم یدوست داشته باشم م هرچی…ستیمن که ن سریی…ینکن وحش-

 !…آوردم ریم من واست گ!تازه اون…ستین شتریب یشرکت زپرت هی خوبه حاال!…کشوره

 ادامه داد: غرغرزنان…دیمال یرا م شیبازو کهیحال در

عشق  مرغ…ادیم یره..قنار می بلبل…کردم دایواست کار پ ییچه جا نببی…یدار فیخدا رو شکر گربه صفتم که تشر-

 !…فروش رد شم یسبزاسمال آقا  دهیورقلمب یاز جلو چشما دیسه بار با روزی…وقت خود بدبختم اون…ادی یم قمری…رهیم

و بد قواره محله شان که  زیفروش ه سبزی…شناختم یآقا را م لاسماعی…نکند دایرا جمع کردم که خنده ام نمود پ لبم

 !…تبسم را گرفته بود یچشمش بدجور

ا ج چیتم به هصدا…کسم نباشه چی!ه…ارهیب رتیو تنها گ نجایرفتم خفاش شبه برگرده ا نجایکه من از ا نیهم شاالیا-

 !…اون..بره تو اتاق و حسرت تجاوز رو به دلت بذاره ولی …کار تمومه گهید یو فکر کن ببندی چشماتو!…نرسه

 .چپ چپ نگاهم کرد و گفت:رمیخنده ام را بگ ینتوانستم جلو گرید

 اکویاچه دو به پر و پ نجایا نیبش نقدرای توام …خنده..من رفتم یکنه بعد هرهرم م یخواد بار من م یدلش م هرچی…درد-

 !…یفکر کن تا بترش

تا  یساعت میانداختم.هنوز ن یواریبه ساعت د یرفت.با خنده نگاه رونیتکان داد و از سالن ب یرا به نشانه خداحافظ دستش

حل کردن شدم که در باز شد..فکر کردم تبسم  نیرا درآوردم و مشغول تمر عددی محاسبات جزوه…وقت مانده بود انیپا

توجه به من به اتاقش رفت و در  بی اما…متعجبم کرد..برخاستم و سالم کردم اکویچهره برافروخته و قرمز د ندیبرگشته..اما د

کردم تمرکزم را به درس  سعی…بروم اتاقش به نکردم جرات اما…آمد یخوب نم ادی! حالش به نظر ز…دیرا بهم کوب

به  یبهانه خداحافظ به…لزودتر از زمان معمو قهدقی ده…توانستم یبودم نم دهید اکویکه از د یبدهم..اما با آن حال خراب

! …گذاشته بود زیم روی را سرش و بود نشسته …بودند خاموش چراغها..کردم باز را در…نداد جواب…اتاقش رفتم..در زدم

ش به رنگ نبارای…دکر بلند را سرش…زدم شیبرق را لمس کردم و مردد صدا دیجلو رفتم و کل اطاحتی با..شد فشرده قلبم

 یا هناحی…دستش ثابت ماند روی نگاهم…دور چشمش خانه کرده بود یاهسی حلقه…و لبش خشک خشک بود دهیشدت پر

 بود..با وحشت گفتم: زیم یمختلف دارو هم رو قوطی نوع چند…فشرد یقلبش را در مشت م کینزد

 ست؟یحالتون خوب ن-

 زد و گفت: هیتک یصندل یبه پشت یحال یب با

 ؟یاریآب واسم ب وانیل هی شهیم-

 یرا فشار م هیآب بازگشتم..!هنوز همان ناح یوانیو با ل دمیکرد.هراسان به آشپزخانه دو یم دادیب شیدر صدا درد

 را به دستش دادم و گفتم: وانلی!…داد

 کنه؟ یدرد م ؟قلبتونیحاتم یشده آقا یچ-

 گفت: یفیضع یو با صدا دیدر دهانش انداخت و آب را سرکش یقرص

 !…مهنه معد-

 را گم کرده بودم. مپای و دست! …درد از پر…چشمانش را بست..محکم و

 !…دکتر نیبر دی..بانجایا ادیاز بچه ها ب یکیبگم  نیخوا یم-

 را تکان داد و گفت: سرش

 ..!هی..عصبستین یمهم زچی…برو توام…بفهمه یخوام کس نمی…نه-

درمانده  نگونهیرا ا اکویرا بست..من عادت نداشتم د میراه گلو ؟بغضیبال را سرش آورده بود؟چه کس نیا یکس چه

 !…و استوار بود یقو شهیمن هم مرد…نمیبب

 …میر یمن ببرمتون دکتر..با هم م نیخب بذار-

 لبش نشست و گفت: یرو یکمرنگ لبخند

 !…نشده رتیتا د برو…شهی..خوب مهیدرد عصب هی…گفتم که-

 کنم. دایکمک پ یبرا ی..بلکه راهدمیچرخ یمتوانستم؟مستاصل دور خودم  یرفتم؟مگر م یم چطور

 شاداب؟-

 رفتم و با التماس گفتم: کنزدی…باز بود مهین شیها پلک

 دکتر؟ میبر-
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 اش عرق کرده بود.به زحمت گفت: یشانیپ

 شده؟؟؟ کیهوا تار ینیب یگم برو خونه؟؟؟نم یمگه نم-

 لمسش کنم..! یتوانستم..حت نمی و شتدا درد…من مرد…ختیاز گوشه چشمم فرو ر یرغم تمام تالشم..اشک یعل

 !…به برادرتون خبر بدم نیحداقل اجازه بد-

 زد و گفت: یپوزخند

 !…خوام نگرانش کنم یاون االن سرش شلوغه..نم-

 .داد جواب مادر…تلفن را برداشتم و شماره خانه را گرفتم ی؟گوشیکس د؟چهیرس یبه دادش م دیبا یچه کس پس

 !…سالم مامان-

 هنوز؟ یومدی..ننباشی ستهخ…سالم گلم-

 نلرزد. میکه صدا دمیکش یقیعم نفس

 …یوقت نگران نش هی…امیم ریکم د هینه..زنگ زدم بگم -

 مادر بالفاصله نگران شد: یصدا اما

 شده؟ یچرا؟چ-

 گذاشته بود. زیم یکردم که دوباره سرش را رو اکویبه د ینگاه

 …مارستانیبرمشون ب ین م..مستین نجایکسم ا چهی…ستیحالش خوب ن یحاتم یآقا-

 معترض شد: مادر

 ؟یبر یخوا یوقت شب کجا م نیدختر؟؟؟ا یا کارهیتو چ-

 گذاشتم: یدهانه گوش یو دستم را رو دمیچرخ

 ام؟یتنها ولش کنم ب ی..من چطورچهیپ می خودش به درد از داره…گم حالش بده یمامان جون..م-

 مارستان؟یب یباهاش بر یپاش یخوا یکه تو م هیدونم اون مرد ک می هچ من آخه…دنبالش انیخب زنگ بزن به کس و کارش ب-

 گفتم: ملتمسانه

 دم زود برگردم..! یخونه..قول م امیکه بهتر شه با آزانس م حالش…ستیحرفا ن نی..االن وقت ایمامان-

 مکث کرد و گفت: یکم

 ..!امیم ؟منمیر یم مارستانیکدوم ب-

 توانم قانعش کنم. ینم یگریشکل د چیدانستم که به ه یم

 دم..خوبه؟ یزنم بهت خبر م یم زنگ…میدیرس نکهیبه محض ا یدونم..ول ینم-

 و گفت: دیکش یآه

 !…هم به من زنگ بزن فوری…باش مراقب شاداب…خب لهیخ-

 کردم. سیسرو تقاضای و گرفتم را آژانس شماره…بوق آزاد دنیقطع تماس گذاشتم و به محض شن یشاس یرا رو دستم

 گوشش بردم و گفتم: کیتم و سرم را نزدرف کنارش

 ..!مارستانیب میر یم ادیم نیماش ن؟االنیبلند ش نیتون ی؟میحاتم یآقا-

 سرش را بلند کند جواب داد: نکهیا بدون

 !…خوبم من…خواد دختر جان ینم مارستانیگفتم که ب-

وجود تمام تنم  نای با اما…نبود یبه تماس بدن یازیشده بود و ن دهیکه با بلوز پوش جایی…گرفتم شیبازو ریلرزانم را ز دست

باز هم خشک شده بودند و آن  شلبهای! …کرد و سرش را باال گرفت ای ناله…تکانش دهم یکردم کم سعی…به رعشه افتاد

 تکرار دوباره…کردم می حس را ام چانه واضح لرزش…کرد ریرا تسخ روحم تمام وحشت! …پر رنگ تر اهیزشت س یحلقه ها

 :کردم

 !…ستنی خوب حالتون…..تو رو خدانیبلند ش-

 فروغش را به صورتم دوخت و گفت: یب چشمان

 ؟یکن یم هیگر یدار-

 !…شدت گرفتند میحرف اشکها نیا دنیمحض شن به

 گذاشت و بلند شد و گفت: زیم یرا رو دستش

 ره؟؟؟یبم یدرد نیبه خاطر همچ یگندگ نیبه ا یمرد یترس می…معده درد ساده ست هیدختر خوب..-

 !…مردم خودم..مرگش تصور از…را گاز گرفتم که زار نزنم لبم

 خودم و او را برداشتم و گفتم: فیک عیسر
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 !…نیبد هیبه من تک-

 و گفت: دیآن حالش خند با

 !…یوزن منو تحمل کن یکه بتون هرکولی اونقدر تو نه..برم راه نتونم که خرابه حالم اونقدر من نه…خواد دخترجان ینم-

نخورد دستش را گرفتم و هربار با لبخند  نیزم نکهای ترس از بار چند…رفت دهخمی…نیماش یلش خراب بود..تا پاحا اما

 "نترس..من خوبم"آرامش بخشش گفت: 

 را بستم و رو به راننده گفتم: نیماش در

 !…بده حالش…نیبر عیآقا تو رو خدا سر-

 یشانیپ یدرآوردم و رو دستمالی…را باز کردم فمکی…شدم رهیرنگش خ ینشسته بر صورت ب یبا چشمان اشکبار به عرقها و

 یداشت م اکوبود؟؟؟دی کنترل قابل مگر اما…هق هقم بلند نشود صدای حداقل که…را محکتر گاز گرفتم لبم…دمیاش کش

 !…مرد یمرد..اسطوره ام داشت م می داشت من مرد…مرد

 

 شتریب هکرای کردم دعا…هزار تومان بود یام س دارایی…گشودمرا  فمیرا پاک کردم و ک میاشکها عسری…ستادیکه ا نیماش

 :گفتم آرام…نشود

 آقا؟ شهیچقدر م-

 !…پونزده تومن-

 بیج توی از…کردم نگاهش…شد اکویدست د راسی دستم مچ…خواستم پول را پرداخت کنم تا…دمیکش یراحت نفس

 در آورد و به دستم داد.گفتم: یشلوارش دو اسکناس ده هزار تومان

 مرام هست.ه-

 زد و گفت: یفیضع لبخند

 !…رشبگی…دونم یم-

 !…تمموقعی به هم و من به هم…بود حواسش هم هنوز…حال و روز نیا با

 شدن بسته با…از حال رفت باتقری…دیتخت دراز کش یرو نکهای محض به اما…اجازه نداد کمکش کنم بازهم…میشد ادهیپ

 ار گفتم:به پرست هگری با.کرد پرواز تنم از روح چشمانش

 شد؟چش شده؟ یچ-

 :دیکه مسن تر بود از من پرس یکی…اش کردند نهمعای و آمدند داخل دکتر دوتا…را نداد جوابم

 افتاده؟ یچه اتفاق-

 آب…داد نمی اجازه…وحشتناک زاتیآنهمه سرنگ و آمپول و تجه دندی…شد نمی اما…خواستم بر خودم مسلط باشم یم

 :گفتم و دادم قورت را دهانم

 !…بد بود یلیحالش خ ولی…هیگفت عصب می…کنه یه ش درد ممعد-

 روی…در پشت…بود دهیفا بی اما…بمانم که بدهند اجازه کردم التماس…کردند رونبی اتاق از مرا…اشاره سر دکتر با

 .دمیو در دل نال ختمی..اشک ردمیمن آمده بود؟پوست لبم را جو یاکویبر سر د بالیی چه…نشستم میزانوها

..! کمکش رمیم می…خودت قسم به…رمیم یم من…فتهیواسش ب یاتفاق نکنه…ادیسرش ب بالیی نکنه…خدا…خدا جون-

که سالم  نهمی…که باشه نهمی…شه خوب کن کمکش فقط…خودش رو حتی…خوام یازت نم یچهی من…کن خدا

 …خدا…خوام ینم یشتریب زچی…واسه من بسه نمشیبب یکه گاه نهمی…باشه

 زد و گفت: یمن لبخند دندی با..تر مسن دکتر خانم…آمدند رونیب دکترها…دمیاز جا پرفنر  نعی…اتاق باز شد در

 تره دخترم. میتو که وضعت وخ-

 :دمیپرس دهیبر دهبری…باشند دهیسرش کش یرا رو دیملحفه سف دمیترس می…اتاق را نگاه کنم ینداشتم تو جرات

 زنده ست؟-

 گفت: یو با مهربان دیخند دکتر

 ره؟یبم دبای چرا…ست معلومه که زنده-

 !…راحت تر شد میبرا دنکشی نفس چون…آزاد کردند طیاز هوا در مح یتانکر انگار

 شده؟ ینجوریپس چشه؟چرا ا-

 شانه ام گذاشت و گفت: یدستش را رو دکتر

 ؟یشما خواهرش-

 را تکان دادم و گفتم: سرم
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 !…شرکت حالش بد شده تو…شممنشی…نه-

 دقت نگاهم کرد و گفت: با

 نه؟ ایمعده داشته  یزیسابقه خونر یدون ینم-

 را پاک کردم و گفتم: صورتم

 !…هیگفت عصب می فقط…نه-

 را تنگ کرد و گفت: چشمانش

 !…شه یبستر دیبا ولی…میرو انجام داد هاولی اقدامات ما…تو دستگاه گوارشش رخ داده یدیشد یزیخونر ادیبه نظر م-

 ؟؟؟بستری…بر سرم شد خاک

 لبخند زد و گفت: به حال زار من دکتر

 اگه…اومده شیاتفاق پ نینکردن و ا ترعای…سابقه زخم معده داشتن شونیا احتماال…ستین یمهم زچی…نترس دخترم-

 !…و کارا رو انجام بده رشیخودت برو پذ نصورتیا ریغ در…نجایا انیکه ب ریتماس بگ یاز اقوامشون دار ای شماره

 :گفت و فشرد کمترمح را ام شانه…کردم نییرا باال و پا سرم

و سالم  حیصح گهیدم تا دو سه روز د ی!بهت قول م…یخودت رو باخت ینجورینشده که ا یزچی…کمم مقاومتر باش هی-

 !…یریگ یم لشیتحو

 !…رفتم و شماره خانه را گرفتم عمومی تلفن سمت به…خال فضا را فرا گرفت دوباره

 

 درآورد و به دستم داد. فشیرا از ک یدزر یسرش مرتب کردو پاکت یاش را رو یچادر مشک مادر

 !…به حساب زیپرداخت بر شپی عنوان به برو…رو گرفتم یسه تا لباس آخر نیزد ادستم امروز…مادر ایب-

 اشاره کردم و گفتم: اکویچرم د فیک به

 ست؟یپول ن فشیتو ک یعنی-

 و گفت: دیلبش را به دندان گز مادر

و رو  ریرو ز فشیبه خاطر پول ک ادمی خوش رو خدا…افتاده مارستانیتخت ب رو چارهبی پسر…دختر یزن یم ییچه حرفا-

 م؟؟؟یکن

 بعد از پنجره اتاق نگاهش کرد و گفت: و

 مادر نداره؟ مطمئنی…رمیبم یاله-

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 !دنبو هم با آخر لحظه تا چون…اونه االنش روز و حال مسبب کنم فکر که…برادر رو داره هیفقط همون -

 با افسوس گفت: مادر

چه با روح و روانشون کردن که  نببی…جوونا اومده نیچه به روز اعصاب ا نیبب خدا رو تو…هم هست یدیچه جوون رش-

 !…کنه یجسمشون رو داغون م ینجوریا

 و گفتم: اکویدوختم به صورت غرق خواب د چشم

 شه؟یبه نظرت خوب م-

 و گفت: دیکش میبه بازو یدست

 .!…و برگرد زیزودتر پول رو به حساب بر برو…شاالیا-

 به مادر گفتم: رو…مبمانی ما دادند اجازه…وجود نداشت یگرید ضمری چون خوشبختانه و…دو تخته بود اتاقش

 !…تنهاست شادی…شما برو خونه-

 نشست و گفت: یصندل یرو

 !…داره واسمون تمسئولی…یکرد یم دایبرادرش رو پ یجور هیکاش  ولی…بذارم نجایتو رو ا شهینه مادر جون..مگه م-

 شد زل زدم و گفتم: یم قیکه قطره قطره در جانِ جانم تزر یسرم به

 کنم؟ داشیپ چطوری…ازش ندارم ای شماره که منم…تو شرکت جا مونده احتماال…ستیهمراش ن لشیموبا-

 و گفت: دیهم مال یرا رو دستش

 !…میو بر میاربچه رو تنها بذ نیا ادیام..هم دلم نم یهم نگران شاد-

 کردم: اصرار

 !…به خدا ادینم شیپ مشکلی…امنه طشمحی…مارستانهیب نجاای…یشما برو مامان-

 جا برخاست و گفت: از
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 …کنه یچه م نمیبزنم بب یزنگ به شاد هی برم …شه نمی…زمینه عز-

تر  دهیرا رنگ پر تشصور…مارستانیب آبی لباس…کنار تختش نشستم یصندل یکردم و رو زانیآو یرا به چوب رخت فمیک

 لمسش که بردم جلو را انگشتم…رحم بود نگاه کردم یسرنگ زمخت و ب یراپذی که دستش متورم رگ به…داد ینشان م

 چهی چون…که نه یادآوری…کرد یادآوری میبرا اآغوشش ر گرمی…اش نهیس پهنای…دمکشی پس را دستم دوباره و…کنم

و حرکت آرام و منظم عضالت …مرور کرد میآغوشش را برا یگرم…اش نهیس پهنای! …وقت فراموشم نشده بود

 !…بودمش  دهیچش کباریرا که فقط  ینفس گرمای…افراگمشید

 کیو تار اهیس یپر از نقطه ها مردی…دمیشیاند اریبه دان نبارای و…را از ذهنم به عقب راندم االتیحسرت چشم بستم و خ با

 کی!…زد یم دییتا مهر…ثهایکه بر تمام آن حرف و حد بیعج رفتاری لبتها و…تلخ و وحشتناک عاتشای از پر…اش یدر زندگ

 از…بکشاند یناجوانمردانه از برادرش بگذرد و او را تا مرز نابود نقدریا نستتوا یکه م کسی از…لحظه نفرت در دلم غل زد

روح و  بر سوهان توانش متما با بلکه…نبود یاز خود گذشتگ یاسطوره  نینه تنها قدردان زحمات ا که…یوجدان بی آدم

 !…یحاتم اردانی از نفرت…نفرت غل زد اریاخت ی!ب…دیکش یجسمش م

  

 اریدان

 با…بود من به پشتش…زد نگاه کردم یحرف م لشیموبا با…ستادهای که مهتا به و…دراز کردم و لم دادم زیم یرا رو میپاها

اش را  یخوشرنگ فندق موهای…افتاد یم شیبازو یشل بود و مرتب رو شیاز بندها یکی که…دو بنده کوتاه راهنیپ کی

داد  یتر نشان م دهیکه قدش را کش یپاشنه دار یصندل مشک روی را چشمانم…بود ختهیر شیشانه ها یرو دیق یآزادانه و ب

 نمی جواب..! نه…را گرفتم اکویبار سوم شماره د یام را برداشتم و برا یاش گوش طوالنی مکالمه از خسته…چرخاندم

 هتنبی…کرد یقهر نم اکودی…شده بود ردرگی فکرم! …داد یجوابم را نم اکودی…ام یبار در تمام طول زندگ نیاول برای…داد

بعد از  شههمی…شد یم مانیاول نبود که دعوا بار…میاگر دعوا کرده بود حتی…گذاشت یجواب نم بی مرا تماس…کرد ینم

 رنگش آنطور که امروز…شده بود عصبانی آنقدر که مروزا…امروز اما…کرد یم آشتی خودش…زد یدعوا خودش زنگ م

آتشش زده  یگریاز هر وقت د شتربی که امروز…و هلم داد دیمرا چسب قهی آنطور که امروز…بود برگشته

 !…نداد جواب هم مرا تماس امروز…نگرفت تماس…امروز…بودم

و مالحت حواس مردانه ام  ییبازی آنهمه و…تشدس یجام سرخرنگ تو با…دیکش رونیب الخی و فکر از مرا…وزن مهتا ینیسنگ

 را نوازش کرد و گفت: مبازوی…دخندی…حرف نگاهش کردم یو ب دمبوسی را اش برهنه و برنزه گردن…را به خروش آورد

 !…طرفت امین گهیخواستم د می…یکرد عمیجلو چشم مهندس ضا یکه اونجور اتیبعد از اون همه بداخالق-

 گفت: یو با سرمست دیجامش را نوش اتیاز محتو ینداخت و کمآزادش را دور گردنم ا دست

 !…ازت گذشت شهی..نمیمتاسفانه مهره مار دار اما…یدرسته که اخالق ندار یول-

 یم یخوب بوی…به خودم چسباندمش شتریرا از دستش گرفتم و ب وانلی…حرکت بند لباسش را دنبال کرد چشمانم

 یم یریام جلو گ یخبر یو ب مستی از…..در گوشه ذهنمیفکر موذ کی اما…دتوانست هوش از سرم ببر یکه م بویی…داد

 …فرو بردم شیموها نبی را سرم و بستم را چشمم…کرد

 "…کرد ینم هتنبی…کرد یقهر نم اکوید"

 …وقفه دستانش حرارت تنم را باال برد یب حرکت

 "…بود قرمز صورتش…شد ادهیوسط راه پ"

 …دمیتر کش نییلباس مهتا را گرفتم و پا بند

 "!…را اردانی…مرا تماس…داد یتلفنش را جواب نم"

 !…کردم کیرا از عقب بردم و جام را به لبم نزد سرم

 "!…نکند…نکند…نکند"

 "…زنگ زد دشای…باشم ارهوشی است بهتر"…گذاشتم زیم یرا رو وانیشدم و ل خم

 …شدم رهیبخند اغواگرانه اش ختخت انداختمش و به ل روی…را در آغوش گرفتم و به اتاق خواب بردم مهتا

 "سه ساعت است که زنگ نزده کیاما االن نزد"

 دستانم گرفتم. نیرا ب سرم…یو عصب کالفه

 ؟یشده دن یچ-

 کردم: زمزمه

 !…افتاده..مطمئنم یاتفاق هی-

 تخت بلند شد و گفت: یرو از
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 ؟یک ؟واسهیاتفاق ؟چهیگ یم یچ-

 !…مزد رونیجوابش را بدهم از خانه ب نکهیا بدون

 

 اکوید

و منگ سرم را چرخاندم و طعم خون  جگی…اتاق نا آشنا بود فضای…چشم باز کردم دیخورش یاشعه ها نیاول دنیبا تاب همزمان

 لبخند زد و آرام گفت: میبه رو یپوش مشکی زن…دادم قورت را دهانم آب…حس کردم میرا در گلو

 پسرم؟ یبهتر-

 دوباره…آوردم ادیچهره شاداب..همه اتفاقات را به  صتشخی با…ده بود افتادخوابش بر یتخت کنار یکه رو یبه دختر چشمم

 .دمیزن را شن صدای

 پرستار رو صدا کنم؟ یخوا یم ؟یخوب-

 کردم لبخند بزنم. یسع

 …ممنون…نه خوبم –

 شکمش جمع کرده بود. یرا تو شپاهای…به شاداب نگاه کردم دوباره

 ن؟یشما مادر شاداب هست-

 گفت: یمهربان با

 !…ی..خدا رو شکر که بهترمینگرانت شد یلخی…آره پسرم-

 زحمت گفتم: به

 تشکر کنم. یدونم چجور نمی…باعث دردسر شدم-

 :دیخند

 !…من پسر مثل هم شما…حرفو مادر جان نینزن ا-

کمک  یکه برا تالشی…حد و اندازه اش یب نگرانی…شبشید های اشک…خواست از شاداب غرق خواب چشم بردارم ینم دلم

 !…دختر کوچک کرده بود نیاز محبت به ا زلبری را قلبم همه و همه…کرد یبه من م

 !…شهیخوشحال م یلیخ نیشد داریشاداب بدونه ب-

 گفتم: رلبیز

 !…از حال برم و رو دستش بمونم دمیترس می همش…از خودم نگران اون بودم شتربی…ترسوندمش یلیخ-

 نشست و گفت: یصندل یرو

که دست و پاش رو گم نکرده و تونسته  نهمی…ترسو البته و…هم دل نازکه یلخی…هیو حساس یتشاداب دختره احساسا-

 تعجب داره..! یجا یبرسونه کل نجایشما رو تا ا

 !…شاداب مثل درست…زن آرام بود نیا چقدر…دیباز هم خند و

 !…کردم تشیاذ ینجورای که متاسفم واقعا…بله..خودمم متوجه شدم-

 …داشت حرف گاهشن…شد قیصورتم دق یتو

 المیو خ نمیاتفاق باعث شد که منم شما رو بب نای شکر رو خدا…کرد یم نکارویا دبای…رو انجام داده شیانسان فهیشاداب وظ-

 !…کارش راحت شه طیاز مح

 به دخترش کرد و ادامه داد: ینگاه

خوب  دشای…ییایرو یلخی…یاتاحساس یلیساده..خ یلخی…بستن گوش و چشم و ساده…دو تا دختر من هر…نیدون یآخه م-

 ادشونیکم گرگ بودن رو هم  هیالزم بشه  دشای…یاریصاف و معصوم بار ب ینجوریبچه رو ا هیجامعه  نینباشه که تو ا

 دور…آوردم بار سالم هامو بچه…خودم یو تموم نشدن ممداو یو استرسها دنیعذاب کش متقی به…من نتونستم اما…یبد

کنه همه مثل  یم فکر…کهیبچه دو ساله کوچ هینوزده سالش باشه..اما دلش مثه  دین شام شاداب…یفیو کث زشتی هر از

 وارد…به ظاهر بزرگ شده نکهای از…کنه ینگرانم م نمیغل و غشن! هم بی…بننجی…خودش خوبن..همه مثل خودش پاکن

 …ترسم یدور و برش م شغالهای و روباه از…نداره اتشیبا روح یتیسنخ چیشده که ه اجتماعی

زمانه  نیا در…یجواهر نیهمچ داشتن…نطوریرا هم هم مشیرمستقیغ یها هکنای…کردم یاش را درک م ینگران

 نکهای از…را راحت کند الشیخ یمن..بخواهد کم یجسمان طیشرا نیدر ا یکردم که حت می درک…داشت هم ترس…خراب

 !…کند یدرباره اش نم یدفکر ب کسی…در موردش ندارد یقصد بد کسی…دختر ندارد نیچشم بد به ا یکس

 جا به جا شدم و گفتم: کمی…دیچیدرد در تمام اعضا و جوارحم پ دمیکه کش یقینفس عم با
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 اما…هستن یمعصوم یبره ها نیهمچ نیدر کم یادیز گرگهای و…مملکت کم شدن نای تو شاداب امثال…حق با شماست-

احترام  شچی همه واسه من…مونه یدختر خودم م یحت ایو  کمیمن مثه خواهر کوچ برای شاداب…راحت باشه التونخی

که در برابر شما و خواهرش  یمردانه ا تیمسئول احساس واسه…که تو درس خوندن داشته و داره پشتکاری واسه…قائلم

خواهر داشتم که متاسفانه فوت  هی منم…من امنه شیدم که جاش پ می قول بهتون! …شرافتش و نجابت واسه و…داره

 ..!دمدی چشم همون به رو شما شاداب اول روز از اما…کرده

و  دیکش راحتی نفس…که آرامش به صورتش بازگشت دیدانم در چشمم چه د نمی اما! …و موشکافانه بود قیدق نگاهش

 گفت:

 پرستی ناموس و ناموس…منطقه شما توی هنوز که شکر رو خدا…ره یانتظار نم یا گهید زیچ نیمملکتمون به جز ا یاز کردا-

 !…ت دارهحرم

 زدم و گفتم: لبخندی زور به…شدت گرفته بود دردم

 ن؟یاز برادرم خبر ندار-

 و گفت: دیچادرش را جلو کش یکم

 ن؟یاالن بهش زنگ بزن نیخوا می…نکرد دایرو پ لتونیموبا شادابم…میازش نداشت یشماره ا چهی…نه واال-

بدخوابش  نیاز ا شتریخواستم ب نمی…نداشت یبچه خواب راحت نیهم ا ینطورهمی…هنوز کامل روشن نشده بود هوا

 و گفتم: دمیکش آهی…کنم

 !…رمیگ یتماس م گهدی ساعت چند…نه-

 

 شاداب

 ..!شهیم خوب…گهیزخم معدست د هیکنه انگار سرطان ترموستات داره..بابا  یضجه موره م همچی…چندش…شاداب…اه-

 اوج غصه خنده ام گرفت: در

 …سواد بی…پروستات-

 فت:گ یالیخ یب با

 …کنه یهمون ترموستاتشه که مثه بنز کار م مهم…یحاال هرچ-

 و گفتم: دمیکش یآه

 !…نگرانشم…خفاش شبه اونجا بود ارویگم اون  می…یادب و منحرف یچقدر تو ب-

 انداخت و گفت: فشیرا داخل ک جزوه

 !…تونه تجاوز کنه نمی که اون به…خب باشه-

 بعد گفت: یسکوت کرد و به فکر فرو رفت و کم ناگهان

 !…شهیکه م دمشنی من…بتونه ها دمیالبته شا-

 گفتم: یعصبان

 تبسم..!-

 را گرد کرد و گفت: چشمانش

 ؟یاز برادرش نگرانش شتریب یبگ یخوا یه؟میها؟؟چ-

 :دمیتمام وجود خروش با

 منی هنوز چون…هآورد اکویبال رو سر د نیا بیعجا نیهم شبمدی مطمئنم تازه…..انگار نه انگارشیدید یم دبای…معلومه-

 بشه بحثشون دوباره اگه!…با اون وضع افتضاح و داغون برگشت اکویرفته بودن که د رونیساعت نشده بود که با هم ب

 واسش سمه. تیگفت عصبان یم ؟دکترچی

 

 برد گفت: یم رونیمرا از کالس ب کهیو در حال دیرا چسب میمانتو نآستی…اش را در آغوش گرفت یکول

 تو…انیبا هم کنار ب دیبا یدونن چجور می خودشونم..برادرن دوتا اون…من کاسه داغتر از آش شده هواس…مینیب نیبش-

 وسط؟ نیا یا کارهیچ

 را از دستش نجات دادم و گفتم: نمیآست

 ؟یکن یچرا منو درک نم –

 گفت: یآورد و با حواس پرت رونیب بشیاش را از ج یگوش عسری…زنگ اس ام اس یصدا دنیشن با
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 …کنم ی..درکت مزمیعز کنمیمدرکت -

 گفتم: آهسته

 !…نمشیدرب و داغون بب یمن طاقت ندارم اونجور-

 غر زد: رلبیانداخت و ز فشیک یرا تو یگوش

 ..!هیغاتیاونم تبل ادیبار واسمون اس ام اس م هی یسال-

 زدم: داد

 !…زنم کودن یدارم با تو حرف م-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

دلم  دیفهم یاحساسات تو رو م نیسر سوزن از ا هی اکوئهدی اون اگه…و پرته چرت…ستیحرف ن یگ یکه تو م ییزایچ نیا-

 !…سوخت ینم

 گفت: تیو با جد ستادیا میو رو در رو دیچرخ کامل

 ست؟نی "حواسش" اصال اون که هست "حواست"…خانوم شاداب-

 صورتم بکوبند؟؟؟ یموضوع را تو نیتمام کائنات اصرار داشتند ا چرا

 گفتم: یناراحت با

 خودمه؟؟؟ دست مگه اما…هست حواسم…بله-

 افسوس سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: با

 !…یاز دست رفت گهیواقعا متاسفم واست..تو د-

  

******* 

 

 یم لمیرا دراز کرده بود و با هم ف شپاهای…یتخت کنار یرو اردانی…رفتم مارستانیبه ب یفور یاز ظهر به بهانه چند امضا بعد

 لبخند زد و گفت: دنمدی با…کردم سالم آهسته…نگاه کردم و داخل شدم اکوید ی! با لذت به چهره جد…دندید

 !…اومده یک نیبب اردانی…به به-

 گفت: ردیبگ ونیزیچشم از تلو نکهیبدون ا اریدان

 خوشحال؟ یچطور-

 !…شد پسرخاله هم زود چه!…ادب یمن بود؟؟؟به من گفت خوشحال؟مردک ب با

 گفتم: ظیغ با

 !…اسم من شادابه-

 زد و گفت: یبار طنتیش لبخند

 !…گهیکنه؟همونه د یم یچه فرق-

 و گفت: دیخند اکوید

 ..چه خبر؟نمیبب نجایا ابی…سر به سرش نذار-

 نشستم و گفتم: یصندل یرو

 ن؟یبهتر-

 شناختم گفت: یکه م یلحن نیتر نیدلنش با

 تو داشته باشم و خوب نباشم؟پرستار مهربون و دلسوز مثل  هی شهیمگه م-

 بی! …بود به خدا حواسش…ستیگفت حواسش ن می تبسم آنوقت…مانده بود از دست رفت میهم که برا یذره دل کی همان

 و پوزخند کش آمده اش کردم و گفتم: اریبه دان ینگاه اریاخت

 !…پرونده ها رو آوردم واسه امضا نیخدا رو شکر..ا-

 ت:از دستم گرفت و گف یخودکار

 …شم یمرخص م فردا…یایب نایبه خاطر ا نجایالزم نبود تا ا-

 هوا گفتم: یب

 …اومدم خودتون خاطر به…نه-

 ز؟ینفرت انگ یلعنت نیا دیخند می چه به…رفت رونیتکان داد و از اتاق ب یبا خنده سر اریدان

 خنده کجا و آن خنده کجا؟ نی..اما ادیهم خند اکوید
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 !…من یحوصلگ یتو در بره هم ب یکه هم خستگ زیواسه خودم و خودت بر یچا هی پاشو حاال…ممنونم خانوم کوچولو-

 گفتم: آرام

 !…نیبخور یزیچ نیتون نمی که شما…آخه-

 !…جذابش یو لبخندها قیعم ینگاهها ریشدم ز می پاچه دست…کرد ینگاهم نم نطورای کاش…زد یلبخند نم نطوریا کاش

 !…نداره..نترس یمشکل عاتیما-

 زد و گفت: چشمکی…بردم شیبرا قند…ختمیخودم هم ر برای…و به دستش دادم ختمیر یچا زیم یسک روفال از

 شه؟یمحسوب م عاتیقندم جزء ما یمطمئن-

 کرد گفت: یم یبه دقت پرونده ها را بررس کهیگفتم و قندان را کنار گذاشتم.درحال یرلبیز دببخشی…بناگوشم سرخ شد تا

 ؟یتو چرا برنداشت-

 :گفتم آرام

 !…خورم یمنم تلخ م-

 !…دمیعمرم را نوش یچا نیتر نیرشی…بردارم شیدست از تماشا یبه اندازه پلک زدن یحت نکهیبدون ا و

 "!…باشد…باشد دیکه با کسی اگر…شد ""مست""توان  یهم م یچا یبا فنجان"داند که  یچه م یکس و

 اکوید

 شاداب خنده بر لبم آورد. فیظر یشماره دفتر را گرفتم.صدادر آوردم و  بمیرا از ج لمیشرکت پارک کردم و موبا مقابل

 .دبفرمایی…شرکتِ نما-

 ام کردم و گفتم: یبه ساعت مچ ینگاه

 …که بد جا پارک کردم نپایی بپر…شرکتم دم…منم شاداب-

 گفت: یسوال چیلحظه مکث کرد و بدون ه چند

 چشم.-

 نماشی کنار…به خرج داده یادیفس زدنش معلوم بود که عجله زخودش را رساند.از صورت قرمز و نفس ن قهیاز پنج دق کمتر

تعلل سوار شد و آرام سالم  یباز کردم.با کم شیو در را برا دمیرا کش رهدستگی..شدم خم…و متعجب منتظر…ستادیا

 :دیو مظلوم پرس ریز هراه افتادم.همانطور سر ب عیکرد.جوابش را دادم و سر

 شده؟ یزیچ-

 ند کردم و گفتم:بل یضبط را اندک یصدا

 خوام برسونمت. می…نه-

 نگاهم کرد و گفت: یا لحظه

 رفتم. یم ن؟خودمیکش یشما چرا زحمت م-

 گفت: یتر فیضع یو با صدا چاندیو جواب ندادم.بند کوله اش را دور دستش پ دمیخند

 بهتره؟ ن؟حالتونیخور یقرصاتون رو به موقع م-

 کرد. یم انیسوال ساده را هم با شرم ب نیا یبود..حت نیریدختر ش نای چقدر…خدا یا

 شم. می بهترم…خوبم-

 خانه گفت: کیو لبخند زدم.نزد دمیش را به زحمت شن "خدا را شکر"

 شم. یم ادهیپ نجایمن ا-

 .دمیکردم و به سمتش چرخ ترمز

 داخل؟ امیب یکن یدعوتم نم یعنی-

آرامش لبخند زدم و  با…قرارش داده ام یبد تیموقع دانستم در ی.مدیپر شیدرجه گرد شد و رنگ از رو نیتا آخر چشمانش

 گفتم:

 مونم. ینم ادیز-

 به خودش آمد و گفت: عیسر

 !…میشیهم خوشحال م یلی..خنبفرمایی…نه…نه-

گفت و زودتر از من وارد خانه شد.به حرکات شتابزده اش لبخند زدم و  یکوتاه دیو درست دم در ترمز کردم.ببخش دمیچیپ

 ییو خوشرو ی.شاداب و مادرش به استقبالم آمدند.سالم کردم.با مهرباندمیچ اطیکردم و داخل ح ادهیپ نیشجعبه ها را از ما

 جواب داد و گفت:

 .دییپسرم.بفرما یخوش اومد یلیخ-
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و  زتمی اما…محقر یتا حد دیکوچک و ساده و شا یبه دور و برم نگاه کنم کفشم را کندم و داخل شدم.خانه ا نکهیا بدون

 یکه تعارفم کردند نشستم و به پشت یمکان نیکردم چشمانم را نچرخانم که مبادا احساس شرم کنند و در اول یسع…مرتب

 دادم. هیتک

 ؟یحالت چطوره پسرم؟بهتر شد-

 را باال گرفتم و گفتم: سرم

 .بهترم…به لطف شما-

 یبه ظرافت صدا صدایی…سالم کرد از کنار گوشم ییزدم آشپزخانه باشد رفت.صدا یکه حدس م یگفت و به اتاق یاحمدالله

 نیو مت ریکه درست مثل خواهرش سر به ز دمیرا د ینقش زیشاداب.سرم را چرخاندم و دختر چهارده پانزده ساله کوچک و ر

لخت و شبرنگش صورتش را  یاز موها یبود اما باز هم دسته ا دهیچیاش را محکم دور گردنش پ یبود.شال صورت ستادهیا

 محبت گفتم: با…دیچپی هم در لمد…قاب گرفته بود

 نه؟ نیخانوم باش یشاد دبای شما…سالم-

 گفت: معصومانه

 ن؟یشناس یمنو م-

 به شاداب کردم و گفتم: ینگاه

 !…هم دوستت داره یلخی…کنه یم فیازت تعر یلی.شاداب خشناسمیبله که م-

 اریاخت یستش را گرفت و کنار خودش نشاند.بو د دیبه خنده باز شد.شاداب هم خند شیو لبها دیجه شیبایدر چشمان ز یبرق

 شد و گفتم: دهیکش یو فرسوده به در بسته اتاق یفکستن یاطیکنار اتاق و چرخ خ ینگاهم از لباس عروسها

 خانوم؟ یشاد یکالس چندم-

 .رستانیاول دب-

 نه؟ ایتوام مثل خواهرت درست خوبه -

 شوق کودکانه گفت: با

 شک بشم.خوام دندون پز یمن م یآره..ول-

 .دمیخند

 .رمیاز حاال واسه اون دندون عقل نهفتم نوبت بگ دیبا پس…هیعال یلیخ-

 به هرکدام…رغم همه مشکالتشان علی…خانواده آرام بودند نیا اعضای همه چقدر…آرامش با…متانت با…دیهم خند او

 کردند. یحس آرامش را به وجود مخاطبشان القا م نوعی

و  دیآمد.شاداب از جا پر رونیاز آشپزخانه ب یچا ینیرا به دندان گرفته بود با س دشینماز سف چادر کهیخانواده درحال مادر

 داشتم گفتم: یو براق را برم زیفنجان تم نکهیا نی.حدیرا از دست مادرش قاپ ینیس

 ش؟یایمن خانوم ن یبا زحمتا نیکن یم کاریچ-

 گفت: دیمال یزانوانش را م کهیو در حال نشست

 .نمتیب یو سالمت م حیحالت هستم.خدا رو شکر که صح یایاز شاداب جو شهیپسرم؟همکدوم زحمت -

 گفتم: اریاخت ی.بدمیند یکردم و تفاوت چندان سهیزن را با مادرم مقا نیا دهیچهره درد کش یا لحظه

 .نمهیاز د یکیقسمت کوچ یبتونم جبران کنم.االنم غرض از مزاحمت ادا شاالیممنونم مادر جان.ا-

 !…ادیو دارو بود.بدون کم و ز مارستانیب نهیهز یدر آوردم و مقابلش نهادم.حاو بمیاز ج یپاکت

 که تازه مرخص شدم. نیدون می…شد ریاگه د دببخشی…نیپرداخت کرد مارستانیکه بابت ب یپول نیا-

 و گفت: دیرا درهم کش شیابروها

 .رمیرو که در راه خدا دادم پس نگ یت دارن که پولهنوز اونقدر پاهام قو یپسرم؟درسته دستم تنگه ول هیکار یچ نیا-

 شد. یمثل شاداب متولد م یدختر دبای…یعزت نفس نیبا چن یمادر از…دمیکش یقیعم نفس

 اجازه بده مادر و خواهراش خرج دوا و درمونش رو بدن؟ رتشیکه غ هیاجر کارتون محفوظه مادر جون.اما کدوم پسر-

 چندبار تکرار کرد. شیایحرف ساده به دلشان نشسته بود.خانم ن کی قدرچ…شد یهر سه نفرشان چراغان چشمان

 .یپسرم..زنده باش یزنده باش-

 کنم؟ میتقد نید ی.اجازه مدمیناقابل واستون خر یهم چندتا کادو قدردانی واسه اما…کم و کاسته یب مارستانیپول ب نیا-

گذاشتم و  شیایدست خانم ن یرا جلو یاطیل آوردم.جعبه چرخ خداخ یکی یکیرفتم و بسته ها را  اطیاعتراض ندادم.به ح مهلت

 گفتم:

 .غتونیدر یشما و محبت مادرانه ب یبرا نیا-
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 لب تاپ را به شاداب دادم. جعبه

 بدم. زهیبهش جا رهیبگ ادیواسه شاداب خانوم که بهش قول داده بودم اگه فتوشاپ  نمیا-

 زدم و ادامه دادم: یچشمک

 دم. یم شیپ شیش رو پ زهیبودم جا یخوب تالش کرده و از دستش راض یلیمدت خ نای تو چون اما…تهنگرف ادیالبته هنوز -

 دادم و گفتم: یبود به شاد یرا هم که پر از انواع و اقسام لوازم نوشتار یسورمه ا یکول

 مون. ندهیابزار کار خانوم دکتر آ نمیا-

 شاداب معترضانه گفت: مادر

 …پسرم؟ما هیکارا چ نیا-

 گفتم: تیرا باال بردم و حرفش را قطع کردم و با جد ستمد

حداقل  ینجوری.استین یو قدردان یریقابل اندازه گ یچ چیبا ه نیکه شما واسه من کرد ی.کارشمیدلخور م نیاگه قبول نکن-

 از زحمتاتون رو جبران کردم. یکنم کم یاحساس م

 کرد. یکارو م نیما بود هم یجا گهید یک م؟هریکرد کاریآخه مگه ما چ-

حرفها گذشته و  نیدانست دوره ا یخبر نداشت.انگار نم رونیب یای..انگار مادر شاداب هم مثل دخترانش ساده بود و از دننه

 !…گذرند یبندند و م یاز ترس عواقبش چشم م ندیرا در حال جان دادن بب یاگر انسان یمملکتم حت یروزها نیمردم ا

 و گفتم: دمیکش یآه

 بکنه؟ نکارویتونه ا یم ی.به نظر شما هرکسنیدر و خواهرمو واسم زنده کردما ادیشما -

 زد و گفت: یا تمندانهیرضا لبخند

 خدا مادر و خواهرت رو رحمت کنه پسرم.-

 !…وجدان عذاب…ایو  دشای بود بغض…چنگ انداخت میدر گلو یزیچ

  

 شاداب

 ؟یبغ کرد ینجوریشاداب؟چرا ا هیچ-

 بود نگاه کردم و گفتم: دشیجد فیک یغول بازرسمش یکه با خوشحال یشاد به

 .میکرد یقبول م دینبا-

 گفت: یبا کالفگ مادر

 .یکن یتکرار م نویهم یسر دار هی شب سر از…از دست تو-

 برداشتم و گفتم: واریام را از د هیتک تیعصبان با

 نای…تومن پول بابتش داده 611-711 که کمِ کم هیشاد لیو وسا فیهمون ک نشیچقدره؟ارزون تر نایهمه ا متیق یدون یم-

 ست؟ین ادزی تشکر واسه نظرت به…چرخ و لپ تاپ که بماند

 ها را از سوزن رد کرد و گفت: لهیرنگ را برداشت و منجوق ها و مل ای پسته لباس…را به چشم زد نکشیع مادر

که  یددی…رو بغل زده و آورده ینینگس نیبا اون حالش چرخ به ا…بلند شده اومده نجایکردم مادر جون؟؟؟تا ا یم کاریچ-

 قرار شده انجام عمل تو…بود زشت…بردار و ببر یدیخر یگفتم هرچ یم چجوری…نشد اما…نخواستم قبول کنم

 بار دومم باشه؟ نیقبول کردم که ا هحاال چند بار صدق تا…یشناس می بهتر منو که خودت وگرنه…گرفتم

 نگاهم کرد. نکشیع یم خم شد و از باالبه سمت یرا برگرداندم.مادر کم میاخم رو با

 یخوا یمردونه هم بلدم.م رهنیواسش شال گردن ببافم؟پ یخوا می…میکن یجبران م یجور هی…نشده یزیحاال هم چ-

 واسش بدوزم؟

 و با حرص گفتم: بلند

 نا؟یواسه جبران ا رهنیشال گردن و پ-

 .کردم شارها…و لپ تاپ که کنار هم گذاشته بودم یاطیبا دست به چرخ خ و

 انداخت و آهسته گفت: ریو سرش را به ز دیمن لب برچ یاز تند مادر

 کنم؟ کارچی بگو تو! …قدره مادر جون نیخب منم وُسعم هم ولی…نه-

و کنارش  دمیخز نیزم روی…آمد بدم خودم از…دستان لرزان و سر فروافکنده اش نگاه کردم و قلبم گرفت به

 و گفتم:دستش گذاشتم  ینشستم.دستم را رو

 …لحظه کنترلم رو از دست دادم هی…..غلط کردم داد زدمیمامان دیببخش-

 گفت: ردیسرش را باال بگ نکهیا بدون
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 یاونجور وقتی…پسر حرف بزنم نیامشب نتونستم رو حرف ا ی! ولنیکن یزندگ یکنم که شما با سربلند یجون م نهمهیمن ا-

 دنبای که حتما بعدشم…بزنم نشیدست رد به س شیاحوال ضیبا اون مر ومدنی دلم…تو چشمام زل زد حس کردم واقعا پسرمه

ذارم که سهم  یواست غذا م شتریذره ب هیبه بعد  نیاز ا اصال…شییوانابه اندازه ت هرکی…میواسش جبران کن یمال قیاز طر

بخوره حالشم  یخونگ یدت غذام هی! …حال و روز افتاده نیرستورانا خورده معدش به ا یآت و آشغاال نی..از بس از ایاونم بد

 ؟ینجوریا خوبه…شهیبهتر م

 اش گفتم: یآغوشش فرو رفتم و به خاطر دلخوش یپلکش را گرفتم..تو ریرا بداشتم و نم ز نکشیع

 …خوبه یلیخ ینجورای…یآره مامان-

 و گفت: دیکش میموها یرو یدست

موقع خودت  اون…شهیو بالمون باز م دست…یبش مهندس…یربگی رو مدرکت که تو…تازه نگاه به حال و روز االنمون نکن-

 …پسر رو بده نیا یجواب مهربون یخواست یهرجور

 و گفت: دیرا بوس میکردم. موها نییاش باال و پا نهیس یرا تو سرم

 ؟یخور یغصه نم گهید-

 و گفتم: دمیچسب فشیبه تن نح محکمتر

 بخورم؟ ویتو رو دارم غصه چ یوقت-

 آمد و گفت:جلو  شیزانوها یهم رو یشاد

 ؟یپس من چ-

 علی…!آرامش به وجودم برگشت…دیرا بوس مانیدست چپش را دراز کرد و او را هم در آغوش گرفت و به نوبت موها مادر

هرچه تمام تر کنارمان نشست و  متصمی با …بار به خانه ما آمد نیاول یبرا اکودی…بود یفوق العاده ا شب…میهایرغم دلخور

غرق  و…دمیغل و غش و سر زنده اش فهم یب یرا از خنده ها نای…لذت برد مانیزندگ یاز سادگ یتعجب و ترحم چیبدون ه

به اندازه همان رابطه  زیچ چهی قطعا!…در مادر حساس و نگران من نانیاعتماد و اطم جادیجهت ا شیبودم از هوش باال یخوش

 !…کرد یمادرم را راحت نم الیکه گفته بود خ یخواهر و برادر

 !؟!…گریکنند د یشکل شروع م نیجا و به هم نیل اکثر مردها از همهرحا به

 

 اریدان

 حوصله و خسته دکمه اتصال تماس را زدم و گفتم: یب

 بله؟-

 .دیچیاعصاب خردکن مهتا در گوشم پ یو گاه ریز یصدا

 .نیرو جواب داد تونیگوش نای باالخره…چه عجب آقا-

 بودم. زاریب یجمله تکرار نیاز ا چقدر

 ا من االن وقت ندارم.کارت رو بگو.مهت-

 گفت: تیعصبان با

 رختخواب؟ ؟شبا؟تویواسه من وقت دار یپس تو ک-

 کردم و گفتم: یپوف

 .شمیم الیخ یهمونم ب یناراحت یلیخ-

 را با فاصله نگه داشتم. لموبای…گوشم آزرده شد غشیج یصدا از

 ؟یخور یکه از ور دل اون برادرت جم نم یست شدخونواده دو نقدریتا حاال ا یاز ک ؟اصالیذار یسر من منت م-

 جواب دادم: یشد. به سرد یکه مربوط به شخص خودم م یزیکالً هر چ ایدر مورد خانواده ام حرف بزند.. یآمد کس ینم خوشم

 .الزمه بازم تکرار کنم؟امیبار گفتم فرصت داشته باشم م هی.ستیبه تو مربوط ن نشیا-

 گفت: گوشت فوت کرد و یرا تو حرصش

 …تمومه یهمه چ نکهیا ای یایامشب م ای…ستین میحرفا حال نیمن ا-

 !…مرا…کرد یم دتهدی…هههههه

 !…تمومه چی همه…باشه-

 .دیکش غیج

 !…اریدان-
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 یبیاز شش ماه رابطه داشت چون به طرز عج شتریب دینبا یزن چیثابت کرد که با ه مهتا…دمیکش یکردم و نفس راحت قطع

 !…شوند یمتوقع و طلبکار م

کتاب و  ینشسته و سرش را تو زشمی پشت شاداب! …شدم.آخر وقت بود و شرکت خلوت اکویبه اتاق د یسالن منته وارد

و با  دیمال یاش را م یشانپی چپش دست با…گرفتار شده یدرهمش معلوم بود که حساب اخمهای از…دفترش فرو برده بود

خارج  شیاز گلو "اه"و  "نچ"مانند یهم اصوات کباریلحظه  رچنده…زد یمکرد و خط  یم ادداشتی ییزهایدست راست تند تند چ

 ینسنگی…دمیصورت مساله دردش را فهم دنیمحض د به…دمیدفترش سرک کش روی و رفتم جلوتر قدم چند…شد یم

 از جا برخاست و گفت: عیمن سر دندی با…نگاهم را حس کرد و سرش را باال گرفت

 …نیسالم..خوش اومد-

 ن دادم و گفتم:را تکا سرم

 ست؟ین ششیپ یکس-

 را از صورتم گرفت و گفت: نگاهش

 .دبفرمایی…نه-

 نگاهش کنم گفتم: ایبرگردم  نکهیچه شد که بدون ا دمنفهمی هم خودم اما…سمت اتاق رفتم به

 !…شهیانتگرال نوع دو حل م هیاون مساله با -

 عکس العملش نشدم و در اتاق را گشودم. منتظر

 لبخند زد و گفت: دنمیبا د هشیمثل هم اکوید

 ؟یر یم یدار-

 پا و آن پا کردم و گفتم: نیا یکم

 مونم.حوصله رفت و آمد ندارم. یدو هفته رو کرج م نای…آره-

 شانه ام گذاشت و گفت: یشد و به طرفم آمد..دستش را رو بلند

 !…نذار خبریمنو ب فقط…راحتی هرطور…باشه-

 را باز و بسته کردم. چشمم

 ن واستون؟هتل گرفت-

 را دور اتاق چرخاندم و گفتم: نگاهم

 آره.-

 ام را فشار داد و گفت: شانه

 .همرات به خدا…برو پس…باشه-

 قبل اما…حرف عقبگرد کردم و به سمت در رفتم بی اما…کرد یشد روبوس می…شد در آغوش گرفت یشد دست داد..م یم

 داد و گفت: اکویکه در دست داشت به د یریش وانیبه در خورد وشاداب داخل آمد.ل ای ضربه..من خروج از

 .نشینخور رشی با فقط…وقت قرصتونه-

 و گفت: دیخند اکودی…را به حالت استفهام باال بردم مابروهای..در شدن بسته محض به…تشکر کرد اکوید

 وانیل هی شبی زور به…دستگاه گوارشم خوبه نیتسک یگرم برا رعسلیدختر گفته که ش نیبه ا یکاریدونم کدوم دکتر ب ینم-

بار هم  هی یحجم کار و درسش حت نیمدت با ا نیکه تو ا بهعجی…دونه یداروهام رو از خودمم بهتر م متای…زهیر یتو حلقم م

 !…نرفته ادشی

 زدم و گفتم: پوزخند

 !…البد عاشقته-

 و گفت: دیخند بلندتر

 !…دیشا-

 یم رهیخ یکه گاه یرچشمیز ی!نگاهها…دید یدختر نم نیواضح را در چشمان ا اقیاشت نیا اکویبود که د بیعج میبرا

 …اش یسالمت یبرا یتوجه و نگران نهمهای…اکویاش در مقابل د یو دستپاچگ دشدنهاسفی و سرخ…شدند

 ام را باال انداختم و گفتم: شانه

 …خداحافظ…من رفتم-

 زد: مصدای او اما…تکان دادمسر  فقط…دمیند یبه خداحافظ یازنی…شد بلند مجددا شاداب…زدم رونیاز اتاق ب و

 ؟؟یحاتم یآقا-

 بودم گفت: دهیکه تا آن روز شن ییصدا نیانداخت و با آرام تر نپایی را سرش…و از گوشه چشم نگاهش کردم ستادمیا
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 !…ممنون یلخی…به انتگرال جواب داد-

 !…فرق داشت هیدختر با بق نای جنس…لبخند زدم ندیکه نب طوری اما…را ندادم جوابش

 

 دابشا

 کرد گفتم: یرا پاره م شیخنده به تبسم که جزوه ها با

 شن. یم ؟الزمتیارشد شرکت کن یخوا یمگه نم تو…وونهید-

 حرص گفت: با

برم طرف  گهیعمراً د رمیرو که بگ یزپرت سانسیل نیخدا ا کار؟بهیخوام چ یم ارشد…دمیو استادش خند کیمن به گور استات-

رم  می بعدش…کنم یم دایاس پ یب یاسپرت و ترمز ا نگیو جنتلمن و پولدار و ر پیشوهر خوشگل و خوش ت هی اول…کتاب

 مزخرفات کنم؟ نیا ریمغز خر خوردم دوباره خودمو اس مگه…زایچ نیو از ا یباف یو قال یو گلدوز یکالس آشپز

ماه  ریت یان آخرامتح نیا عاشق…التیاز تحص یدر هر مقطع شههمی…دمیدانشگاه نشستم و با لذت نفس کش مکتین یرو

 !…رشیوصف ناپذ یو راحت آزادی احساس و…بودم

 و گفتم: اکویمحبوب د مکتیزدم به ن زل

 !…یمهندسه برد یهرچ یپربارت..آبرو یبرنامه ها نیبا ا-

 هم نشست و گفت: تبسم

مسئول  ایکارگاه  بشو سرپرست فالن ایگن ب یچه خبره؟بهت م یبش لیاالن فارغ التحص کردی فکر..مهندس مهندس…برو بابا-

و تو  رنیبگ یمدرک مهندس هیکه  نجایفقط اومدن ا ینیب یکه تو دانشگاه م یینایکو خنگ خدا؟همه ا م؟کاریپروژه فالن طرح عظ

..! البته ترم اول و دوم باد تو نیهم نوهمی…نیپزش رو بدن.که فردا مردم بهشون نگن عرضه درس خوندن نداشت لیفام

 ..!هیدست ک ایفهمن دن یکم که بگذره م هی اما…ستین شونیکلشونه و حال

 اعتماد به نفس کامل گفتم: با

خوام تا ابد هشتم گرو نهم  نمی…نهیواسه درس خوندن هم تمنی اصال…که شده یکنم..هرجور یم دایمن کار پ یول-

 …یهم که شاد وقتی تا…کنم یدم و در کنارش کار م یکه بتونم درسم رو ادامه م اونجایی تا…باشه

ش به من حواس! …نشستم خیرفت و س ادمی حرفم…دمیرا همراه دوستانش د اکویحرف زدن سرم را چرخاندم و د نیح

پروژه اش  لیتحو یدانستم امروز برا می…زدند یحرف م گردی نفر چند با و بود انداخته گردنش دور را دستش شهاب…نبود

 …دانشگاه نیا یاکویبدون د یروزها تصور از…گرفت دلم…دانشگاه تمام شده نیکارش در ا گریآمده و د

 نطقت بند رفت؟ ؟چرایکش یبوقلمون گردن م نیع هیچ-

 گروه پسرها لحن صحبتش عوض شد. دندی با…نگاهم را دنبال کرد ریجلو آورد و مس یرا کم سرش

 ؟؟.…شکم گنده با لنگ باز نشستم یمردا نیع نهیب یکورت نم ؟؟چشمیگ نمی زودتر جونه؟چرا شهاب…اِوا-

 بودم. اکویکمرنگ د ی.من همچنان محو لبخندهادیبه مقنعه اش کش یخودش را جمع و جور کرد و دست یکم

 پاشو…کارت رو بهش بگو میبر پاشو…ایکارش دار یکنم صبح گفت ؟فکریبه عشقت بگ یزیچ یخوا یگم تو نم یم-

 …..پاشو خوشگلمزمعزی

 و حواس پرت گفتم: جیگ

 من؟؟-

شهاب خان به جمال من روشن شه و ترموستاتش استارت بزنه  نای چشم بلکه…اونجا میبر یبهانه ا هی به پاشو! …نه پس من-

 برسم. یینوا هیو منم به 

-…. 

 …تو هپروت رفتی که باز…شاداب درد گرفته با توام-

 گفتم: رلبیز

 !…نمشیب یتو دانشگاه نم گهید-

 را چالند و گفت: میتمام قدرتش گوشت بازو با

 !…بگم که شهاب جون از دستم رفت چی من…گوشته خبی شب تا صبح از خوبه…مرگ-

 گرفتم و گفتم: اکویزور نگاهم را از د به

 اد؟یتو واقعا از شهاب خوشت م-

 و گفت: دیکش یسوزان آه
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شم واسه  می هالک…دستش زلیدم واسه اون ساعت د یم جون…دشیسف یواسه او آزرا رمیم یم ولی…از خودش نه-

 …ارکشم یاون لباسا

 و گفت: دیسمتم چرخ به

 ده؟؟؟ یگاو م یبو میش یاز کنارش که رد م یاصال دقت کرد-

 پهن شد و با حسرت گفت: مکتین یو رو دیرا با تعجب باال بردم.دوباره آه کش میابروها

 !…از بس که چرم کفشش اصله-

 گفت: تیبود.با جد جهینت یماندن خنده ام ب صدایب یتالشم برا تمام

بگم که ترم سومم تموم شد و هنوز  یبدبخت چ من…یکه ماشاال دور و برت پره از طاووس و قنار تو…یبخند دمبای…زهرمار-

 نکردم. دایکالغ نر هم پ هی

 :دیآمده اشد پرس ادشی یزیانگار چ کدفعهیام شدت گرفت. خنده

 از کُردَک چه خبر؟ یراست-

 !…همان کرد کوچک ایکردک  اردانی…کرد بزرگ بود اکودی…بود اریدان منظورش

 و صاف ناگهان…بودم اشک در چشمم جمع شده بود دهیبس خند از…کنم یزیدهانم گرفتم که کمتر آبرور یرا جلو دستم

 :گفت و نشست مرتب

 .میند یبشر سوت نیبارم که شده جلو ا هیآدم رفتار کن که واسه  نیطرف..جون مادرت ع نیا انیآخ آخ دارن م-

 دنیشن یحت ای…شدنش کینزد با…دنشدی با همچنان و هنوز…و ضربان قلبم اوج گرفت دیانم ماسلحظه خنده در ده کی در

کرد.نگاهم را به آسفالت کف دانشگاه دوخته بودم..اما  یشد و پمپاژ خونش را صد برابر م یم وانهیشدنش قلبم د کیخبر نزد

 ستادیاز من ا تیهم به تبع تبسم…ستادمیدم و ادهانم را قورت دا آب…مچند جفت کفش آهسته سرم را باال گرفت دنیبا د

 را داد و به من گفت: مانی.جواب هردومیو سالم کرد

 امتحان چطور بود؟-

 رفت. می بند زبانم…نگاه کردنش مشکل داشتم رهیو خ میمستق نطوریبا ا شهیهم

 …بد نبود-

 گه؟یتموم شد د-

 بود. شیبله آخر-

 رکت؟ش یایصبحا رو هم ب یتون یپس از فردا م-

 گفتم: متعجبانه

 ؟یپس خانوم سلطان-

 در حالت صورتش بدهد گفت: یرییتغ نکهیا بدون

 ؟یتون یم-

 به تبسم کردم و گفتم: ینگاه اریاخت یب

 تونم. یبله م-

 کرد و گفت: بشیج یرا تو دستش

 .باش اونجا نه ساعت پس…خوبه-

 گفت: میفقط من و تبسم بشنو که یآرام طور ییآورد و با صدا کنزدی را سرش…گفتم یآهسته ا چشم

 !…نیهمه رو جلب کرده بود توجه…نیبلند نخند نقدرمیا-

 …تبسم به خودم آمدم رفته بود غیکه با ج وقتی…آتش شد کپارچهی تنم

منقرض  ناسوریگفته نسل دا کی…ادبِ خاک بر سرِ فضول یچه اصالً؟؟مگه مفتش محله؟؟؟ب نیگفت؟؟؟ها؟به ا یچ نیا-

 … نای وقت اون…نکنم کاریکنم چ کاریگه چ یبه من نم نه؟؟باباممیرو بب یشِرِک از خود راض نیا ادیشده؟؟؟کجاست ب

زن مورد عالقه  روی فقط مردها که بودم خوانده کجا…را بغل کردم مینشستم و بازوها مکتین یتبسم رو یتوجه به غرغرها یب

 دارند؟؟؟ رتیغ شانیو مهم زندگ

 

که در آغوش  یو باز مرا برد به روز دیچیخواننده در فضا پ صدای…دمیتشکم دراز کش یورا داخل ضبط هل دادم و ر کاست

توانستم حسرتش را در  نمی اما…تکرار مجددش را از خدا بخواهم نکهیاز ا دمیکش می خجالت…جا خوش کرده بودم اکوید

 یاز صورت خودم هم بهتر م حتی را اش چهره…کردم یم یخودم صحنه را بازساز برای بارها و بارها پس…دلم مدفون سازم
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و از  فتدیب رشیبه تص خشی مبادا که…..با عشق..با دقت دمیچ یرا کنار هم م یپازل دوست داشتن نیجز ا به جز…شناختم

 …بکاهد شیتهایجذاب

 خواند.. یم خواننده…دمیو غلت دمیکش آه

بودنم خجالت  ریوقت به خاطر فق چیدارد.گفت هکه هستم دوست  ینجوریافتادم که دستم را گرفت و گفت مرا هم یروز ادی

ررنگ و  چهی بدون…غرور بدون…کبر بدون..آمد هم مان خانه…دارد دوستم گفت…را دارد مینکشم.گفت هوا

 ادشی…دیلپ تاپ خر مبرای…ندارم وتریکه من کامپ دبو ادشی..دیچرخ خر شیکند..برا یم یاطیبود که مادر خ ادشی…ییایر

 …دیدفتر و کتاب خر شیاست..برامحصل  یبود که شادد

 …ساختم هم باز..کردم تصور…و عاشقانه نغمگی…خواند یم خواننده

 نمی او…پختم یغذا م شبرای خودم…که مادر مجوز داده بود روزی از…بردم یغذا م شیبرا من…میخورد یهم غذا م با

که شروع به  یداند وقت می خدا…کردم یغذا م چاشنی را وجودم…را قلبم..عشقم ذره ذره…دانستم می که من اما…دانست

 …نداشته باشد وستنکند دستپخت مرا د که…دمیکش یم یکرد چه استرس یخوردن م

 …مومن شهیهم اوری…خواند یبا سوز م خواننده

با  دمیوقت ند چهی…چسبد ینم تنهایی…تو هم با من بخور دیگو یهم م شههمی…دوست داشته شههمی…دوست داشته اما

 …من فقط..من با فقط…هم بخورد یچا وانیل کی یسلطان

 .…خواند و من ساختم خواننده

داشت به چهره خسته  لذتی چه…نباشد خسته..نباشد تشنه…نباشد گرسنه که…را داشتن شیداشت هوا یلذت چه

 …گفتن دیاش..خسته نباش

 …دمیکش آه

 شیتوانستم شانه ها یکه م یقتو…شد یمخودم  یکه او برا وقتی…شد یهم م شتریلذت اگر در خانه اش بودم ب نیا حتما

 شیصدا اکویتوانستم بدون ترس و دلهره د یکه م وقتی…بگذارم و آرامش کنم میپا روی را سرش…را ماساژ دهم

 …یشدم خانم حاتم یو من م یخال یاکویشد د می او…داشت یاسم خوش آهنگ چه…اکودی…اکوی..داکویکنم..د

 …دیلرز قلبم

 در…هم شادی…داشت دوستش چقدر مادر…مادرم یشد پسر واقع می…او خانم…اکوید خانم…یحاتم خانم…یحاتم خانم

 …نذاشته بود یگریفرد د یبرا جایی که…من دل در…بود کرده باز جا همه دل

 غلت زدم.در باز شد و مادر داخل آمد. باز

 مادر جون؟ یداریب-

 و گفتم: دمکشی کنار را خودم…گرفته بود دلم

 ؟یخواب یم شمیپ-

 شکمش گذاشتم و گفتم: یرو به سقف..من رو به او..دستم را رو او…دیزد و لنگان جلو آمد و کنارم دراز کش یخندلب

 سوال بپرسم؟ هی…یمامان-

 دستم را نوازش کرد و گفت: مادر

 .زمیدوتا بپرس عز-

 را به شانه اش چسباندم و گفتم: سرم

 ن؟یازدواج کرد یشما چندسالگ-

 ت:داد و گف رونیرا ب نفسش

 …یسالگ ستیب-

 .یسوال بعد دنیپرس یدل کردم برا دل

 ؟یبابا رو دوست داشت-

 !…لبخند پهلو شکسته هیشب یزچی…کج شد لبش

 …گفتم چشم منم…هکاری…سالمه…گفت آقام…ی..اومد خواستگارزمیحرفا نبود عز نیاون موقع که ا-

 د؟؟؟عشق بزرگ و سوزان ازدواج کر کیشد بدون  یسخت تر گرفت..چطور م دلم

 ؟یبعدشم بهش عالقه مند نشد یعنی-

 .دیکش آه

 یگاه دشای…گاهم بود هتکی…سرم بود هسای…شوهرش شهیم شیزن بعد از ازدواجش همه زندگ هی…نشد شهیمگه م-

 اجاقش…زن ناقصه نای گفتن آدم و عالم…بچه دار نشدنم موند پای به سال پونزده…داشت دوستم اما…کرد یم یبداخالق
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کلوم  هی حرفش اما…با خودت خاک نشه رسمتکه حداقل اسم و  ریبگ گهید یکیحداقل  یطالقش بد یخوا نمی…کوره

 می تحمل.…ذارم یم گرجی رو دندون گفتم…من نسوز یازش خواستم..گفتم به پا خودمم…یکی زن…یکی خدا…نه…بود

 یمردم رو بلغور م یحرفا یطوط نیع چی واسه…زن بکش خجالت…گفت یهربار م اما…یبچه ت رو بشنو یکنم تا تو صدا

گفتم..خدا منو بکشه و اون روز رو  یزدم تو صورتمو م یم ؟منمیکن یباشم..تو ولم م شتهکن من سرطان دا فکر…یکن

 …نمینب

 …اش شکل گرفت خنده

 هیهمسا یاز زنها یکیروز که  هی آخرش…شد نمی باورم سال همه اون از بعد اصال…حامله م دمیتا تو سه ماهت شد نفهم-

 …کرد کاریآقات چ یبدون اگه…هیدردم چ دیزردم فهم یخونمون بود..از حال خراب و رنگ و رو

 :دمیپرس اقی..با اشتدیبه دندان گز لب

 …کن واسم فیکرد؟؟؟تعر کاریچ-

 …بود..مثل نوعروس ها نیاش شرمگ خنده

خدا  ولی…ره یم جیگ سرم…یمهدگفتم نکن آقا  یو م دمیخند یچرخوند و من م می…دست انداخت دور کمرم و چرخوندم-

 .…وقت لذت اون چرخ و فلک رو تجربه نکردم چیه گهیدونه که د یم

 …شکست شیدر صدا غم

اومد  یم ای بهونه هر به…گرفت یسر کار طاقتش نم گهی..اصال ددشی..عشق و اممونشیو ا ندی…یشب و روزش تو بود-

 …یاد..بعدش هم که شمونیزندگ روشنی…چلچراغ خونمون شدی…خونه

 …هم شکست بغضش

 …انداخت مونیبه زندگ شیآت ینجوریکه ا ینامرد قیخدا نسازه واسه اون نارف-

 …سر خورد و از گوشه چشمش افتاد اشکش

 و گفتم: دمبوسی را صورتش…ام گرفت غصه

 …رهیگ یم م هگری منم…نکن هگری خدا رو تو…قربونت برم-

 اشک لبخند زد و گفت: انیم

 …ما هم بزرگه خدای…غصه نخور تو…میپاها قوت تو…نه عمرم-

 اش گذاشتم و گفتم: نهیس یرا رو سرم

حال و روز  نیمواد اون ما رو به ا نههزی…وضعمون بهتر بود یلیاالن خ یشد یاگه جدا م دی؟شایسال تحمل کرد نهمهیچرا ا-

 …انداخته

 گفت: یمحکم و قاطع شیه

 نوبت حاال…کرد تحمل منو درد اون سال پونزده…دور شیازکه هر وقت پاره شد بند ستین رهنیکه کفش و پ یزندگ-

ولم  رمبگی سرطان اگه گفت…سرطان مثل…مرضه…درده اداعتی…میکمکش کن دبای ما…باشه بازم پدر شماست هرچی…منه

 هی…دوارمیکه زنده م به خوب شدنش ام یروز ات…گم می االنم…هستم آخرشم تا..گفتم بله عقد سر…نه گفتم…یکن یم

 …دونم ی..من مشهیاون..بابات خوب م شیبرمش پ یبدم م لیرو که تحو دیجد یلباسا نای…کردم دایپ دیدکتر جد

 !!!…میهم بود هشبی…یو خوش باور دلی ساده در مادرم و من چقدر…هم فشردم یرا رو چشمانم

 

 اکوید

و دخترانه اش  فیبه اندام ظر یهداخل شد.نگا صداینرم و ب شهیدستم گذاشتم و شاداب را صدا زدم.مثل هم یرا جلو میتقو

 کردم و گفتم:

 .ریباهام تماس بگ یداشت ی.اگه مشکلستمین یدو روز یکی…ارهدانی تولد فردا…رم کرج یمن امشب م-

 :دیتعلل کرد و بعد پرس کمی اما…برود رونیگفت و خواست از اتاق ب یچشم

 ن؟یریگ یواسش جشن تولد م-

 !…اردانی…یک برای آنهم…تولد جشن…دمیخند بلند

 !…ادیکارا خوشش نم نای از…نه بابا-

 :دیهرچه تمام تر پرس یسادگ با

 ن؟یتا حاال امتحان کرد اد؟مگهیکه خوشش نم نیدون یاز کجا م-

جمع و جور سر و تهش  یکادو کیو  کیتبر کیداده بودم با  حیدردناکش ترج یاز ترس برخورد سرد و پوزخندها شههمی…نه

 .اورمیرا هم ب
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 ینم تو…بهیکم عج هی اریکنه..دان یماه بعد باز م کی رمیگ یهم که واسش م ییهمون کادوها ولی…نکردمامتحان -

 !…شیشناس

 کرد: زمزمه

 خشونیذره  هی بتونه…کم تفاوت هی دیکنم شا یم فکر…ی.ولدمیرو هم خودم فهم ییزایچ هی…دمیشن ییزایچ هیدونم.. یم-

 …رو آب کنه

 شد. ردرگی ذهنم!…کرده بود تیدختر هم سرا نی..به ااریوجود دان یسرما پس

 ه؟؟؟یت چ دهیو بگو ا نیبش-

 نگاهم کند گفت: میمستق نکهیگذاشت و بدون ا شیپا یو دستانش را در هم گره کرد و رو نشست

 یترمش اضافه م انیبتونه حلشون کنه سه نمره به پا یمسئله داد و گفت هرک هیاستادمون به هر نفر  شیچند وقت پ-

داشتم اما از پس حل کردنش  اجیتو طول ترم به نمره ش احت میطرفم به خاطر کم کار هی از…دهیچیسخت بود و پ یلخی…کنه

 نقدرای من…وقت آخر…نجایاومدن ا یحاتم آقای…میداد یم لیوجواب سوال رو تح دیکه فرداش با شبی…اومدم یبر نم

 بهم و…کنن یدارن دفترم رو نگاه م دمیم رو بلند کردم دلحظه که سر هی…مسئله بودم که متوجه اومدنشون نشدم ریدرگ

 خوردنمثل آب  یحاتم یبا راه حل آقا ولی…و ترسناک بود بیغر بیعج یلخی مسئله صورت…حلش کنم دبای چطور که گفتن

بودن  تو اون کالس تونسته گهیالبته به جز من فقط دو نفر د و…رمیدرس وحشتناک بگ هیحل شد و من تونستم سه نمره از 

برادرتون  ونیمد نوای من و…سه نمره چهار نمره به ما داد یخاطر استاد به جا نیکنن و به هم دایجواب سواالشون رو پ

 …هستم

 به شاداب کمک کرده بود؟ اردانی…کردم االن است که شاخ درآورم احساس

 یآدم منزو یلیکه برادر شما خ نجاییاو از…که بتونم ازشون تشکر کنم ادیب شیفرصت پ هیدوست داشتم  یلیخ نیواسه هم-

 …میخوشحالش کن میبتون یچند تا کاغذ رنگ هیتولد و  کیک هیبا  دیهستند..فکر کردم شا ینیو غمگ

 نشستم و گفتم: شروی در رو…مبل یجا برخاستم و رو از

 نیرو تحس تیروح نای عاواق من…خوبه یلیخ یجبران کن یتون یکه م یمحبت آدما رو به هر شکل یدوست دار نقدریا نکهیا-

بلکه حال  شهیشناسمش نه تنها خوشحال نم یکه م ییتا اونجا یعنیترسم.. یم اریاز عکس العمل دان تشیواقع یکنم.ول یم

 …رهیگ یجفتمون رو م

 دهد. یرا محکم تکان م سرش

 حتی…بودم دهینش یوحشتناک یزایچ یلخی آخه…کردم یفکر رو در موردشون م نیمنم هم شراست…ستین ینجورای…نه-

 …نیشد ضیو بعدش شما مر نیرفت رونیکه با هم ب یبعد از اون شب

 ادامه دهد. دیکش می خجالت انگار…لحظه مکث کرد چند

 یمدت نیتو ا دمید وقتی اما…بدم اومد ازشون…ییجورا هی…بوده شونیوحشتناک ا یماریکردم عامل اون ب یچون فکر م-

دونم به چه  یکه نم یوقت ای…دادن اما نگرانتون بودن یکه نشون نم یردن و با وجوداز کنارتون تکون نخو نیبود ضیکه مر

که پشت سرشونه تا چه حد  یعاتیدونم شا نمی…قضاوت کردم ودکه ز دمفهمی…اونقدر راحت به من کمک کردن یلیدل

 !…ستنی…گن یهم که م یدونم به اون بد می اما…درسته

 :دمیپرس یکنجکاو با

 ؟یدیشن یچ اریدر مورد دان-

 در گردنش فرو برد و گفت: شتریرا ب سرش

 در موردش حرف نزنم. نیاجازه بد-

 و گفتم: دمیخودم را جلو کش یکم

 !…گن یم یخوام بدونم پشت سر برادر من چ یم فقط…شمنمی ناراحت من…بگو شاداب-

 در سر انگشتانش وجود نداشت. یخون گریرا در هم فشرده بود که د شیدستها آنقدر

 …تنها برادرش رو حتی…کس رو دوست نداره چیگن ه یکه م نهیا نشیدترب-

 شد. رهیسرش را بلند کرد و در چشمانم خ عیسر

 .نیزیعز یلخی واسش شما اتفاقا…دروغه دمیکه البته فهم-

 را تکان دادم: سرم

 …رو بگو همش…گهید-

 .دیبار یم شیاز سر و رو یشرمندگ

 گن. یرو م نایبودن ا شیدکترا که همکالس یها بچه…ستیمن ن یحرفا نایبه خدا ا-
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 قرار و کالفه گفتم: یب

 گن؟ یم یچ گهدی بگو…دونم یباشه شاداب..م-

 می…رفته شیاز دانشگاه پ اخراجی مرز تا بارم چند…شده ریبارم دستگ هیگن سالح سرد داره.. یم یشه ول یم بتشونیغ-

 …دختر هی به…شده زچی.…دختر هم هی به…گن

 و گفتم: دمیکش یقینفس عم-

 کرده؟ ؟تجاوزیدختر چ هیبه -

 سرخ شد.به زحمت گفت: رنگش

 !…بله-

 !…من یخدا

 گه؟یخب د-

 را به هم فشرد و گفت: شیزانوها

 !…نیهم-

 .با تحکم گفتم:ستین نیکه فقط هم دمینشستن و صورت درهمش فهم لیاستا از

 …یخجالت بکش ستیش رو هم بگو..الزم ن هبقی…شاداب-

 گفت:من و من  با

 گفتم. یبه شما م دنبای اصال…حرفا دروغه نیدونم ا یمن م-

 داد زدم. اریاخت یب

 !…شاداب-

 و پشت سر هم گفت: تند…دیتکان خورد..ترس کلشیه کل

 !…کنن نیگن چندتا دختر رو هم مجبور کرده سقط جن یم-

 فت:دهانش گذاشت و گ یبرده باشد..دستش را رو یحرفش پ یانگار که تازه به معن بعد

 ..!دببخشی…یوا-

 شدم. رهی..خدمید یکه نم ییدادم و به جا هتکی…شل شد میو پا دست

 همش دروغه. دمیبعد که شناختمش فهم ولی…باور کردم اولش…خودهیحرفا ب نیدونم ا یم من…یحاتم آقای…به خدا-

 گفتم: یحال یب با

 دروغه؟ یگ یکه م شیشناس یتو مگه چقدر م-

 گفت: تید با قاطعلحظه نگاهم کرد و بع چند

 !…بد باشه نقدریتونه ا ی..نمنیکه شما بزرگش کرد کسی…شما برادر..مطمئنم اما…شناسم ینم ادیرو ز شونیا-

 !…از شدت درد ای…دانم از حرف شاداب بود نمی…اراده قهقهه زدم یب

  

که از جنگ فقط اسمش را  ییآنها…مرام گرفت یب یها یتهران نیدلم از ا چقدر…ستادمیبه شاداب و رو به پنجره ا پشت

 غرب اما…در جهنم جنگ سوخت رانای تمام…داد دیشه رانای تمام! …بودند دهیرا د شیلمهایو از خون و آتش..ف دهیشن

دانند چه بر سر کردستان مظلوم  یمتن ماجرا بودند م درکه  کسانی فقط و…خاکستر شدند یواقع یمعنا به…ناننشی

 !…کردستان آمد یسر روح و روان بچه ها دانند چه بر می آنها فقط!…آمد

بودن با  مجبور…هاعراقی بر عالوه کردستان مردم اما…و عراق بود رانای جنگ…تمام مردم کشور یو عراق برا رانیجنگ ا-

 شروع قبلش سال دو از کردستان جنگ اما…فقط درد عراق رو داشتن هبقی…هم بجنگن ستیاستقالل طلب و ترور یگروهکها

از اقوام و آشناهامون با سر  یروز صبح کل هر…میرو بالش بذار رنبود که با آرامش س شبی…گروهک ها نای اب…بود شده

و رعب و وحشت  یسوز شیو آت یگذار نیاوج م گهیما که د یمرز کیشهر کوچ توی خصوصا…شدن یم دایپ دهیبر

کشتن و زنها  می رو مردا…بود ینظام ومتحک…میفرار کن میتونست نمی…نداشتن تامنی راهها…بودن بسته رو مرزها.…بود

سالح  هرچی دموکرات و کومله حزب…تازه اول فاجعه بود..جنگ که شروع شد نای…بردن یو م دنیکش یم نیزم یبا مو رو رو

 …و بخصوص کردستان استفاده کرد رانیمردم ا هعلی نبود کمم که…داشتن زاتیو تجه

 شانیکه هرگز خاموش یشدند و آتش یکه قطع نم ییادهایفر صدای…ذره به رهذ و مو به مو…شدند یزنده م میروزها برا آن

 …دمیرا ند
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 می بابام…دموکراتها ایکشته بودن  ایعراق ایرو  هی..بقمیزنده مونده بود مییاز کل خانواده فقط ما و دا باتقری…ده سالم بود –

 هی…میافتیبرداره که شب راه ب یضرور لهیوس کهیشبونه گذشت..به مادرم گفت چند ت شهیاز راهها م یکیاز  دهیگفت شن

 یم یهم کنارم باز اردانی…کردم یم یکرد.من داشتم اونو خال یم یکه مامان طالها و اسناد رو اونجا نگهدار میکمد داشت

 حصبه سال اون…بود دهیگوشه خواب هیو ناخوش احوال بود  ضیسه ساله هم که مر اندای…بود سالش چهار موقع اون…کرد

 …حصبه رو نداشت میعال اما…هم گرفته انیگفت دا یزد و م می زار مامان…از بچه ها مردن یلخی…شده بود عشای

 .کردم مشتش دست با…ام سوخت معده

 یدفعه صدا هی…هم مشغول جمع کردن لباسا از رو رخت مامان…اطحی گوشه آلونک تو بابا…بودن اطیمامان و بابا تو ح-

 لباسای از…بودن عراقی…هم دنبالم اومد اردانی…پشت پنجره دمدوی…ییچند گلوله هوا و…دمیرو شن اطیشکستن در ح

که انگار فرمانده شون بود  شونیکی اما…طرفش گرفتن هب رو اسلحه…زد غیکه مامان ج دمدی…تنشون شناختمشون یبعث

 هی که شد خم…ناموسش بود نگران…یدست خال با…ستادیمامانم ا یو جلو رونیب دپری آلونک از بابا…کنن کینذاشت شل

 یزدن و لذت م یم رتی…به رگبار گرفتنش…ریسه ت نه…ری..نه دو تریت هی نه…ندادن مهلتش اما…برداره یکلنگ یلیب

رو  اریکنان دان هگری…خوندم رو مادر حرف…بودن دهندی رو ما…کرد یزد و با وحشت به پنجره نگاه م یم غیج مادر…بردن

 برو…گفت داداش..برو کمکشون می…کرد یالتماس م اردانی…بغل زدم و رفتم داخل ریرو ز اندای…انداختم تو کمد

من  اما…ادیبرب یاز پس پنج شش تا مسلح وحش تونه می…کرد برادرش سوپرمنه..قهرمانه می فکر…بود بچه خب…بکششون

 یتنم از اونجا برابره با سالخرف رونیبودم که ب دهیفهم مبچگی همه با اما…نبودم مهم خدا به…نبودم مهم خودم…بود میحال

دستمو گذاشتم رو  هی…بودنش تو اتاق آورده…کینزد یلخی…شد کیمادرم نزد یادهایفر صدای…انیو دا اریشدن دان

نشسته  اریکه دان ییجا قادقی…اون کمد تنگ توی…ادیصداشون در ن نکهیترس ا از…انیدستمو رو دهن دا هی…اریدان نده

دفعه  هی…زل زده بود رونیکرد و از اون سوراخ به ب یم هیگر اردانی…پنج سانت وجود داشت به قطر چهار یسوراخ هیبود 

دونستم  یم اما…نهیب یم یدونستم چ نمی…هق اونم قطع شد هقمادرم  های ضجه با همراه…کنه یهق هق نم گهید دمید

 یداشتم تا بتونم جلو گهیت ددس هیخواست  می دلم…تنش به رعشه افتاده ینجوریهست مربوط به مادرمه که ا یهرچ

 …اما…رمیچشماش رو بگ

 !…حس کردم میرا در گلو دیاس هجوم

 هی…به لحظه لحظه…اتییتمام جز با…دیپنج مرد رو به مادرم د انهوحشی تجاوز…چهار ساله عالوه بر صحنه مرگ پدرم اریدان-

و نگام کرد..با  دیلحظه چرخ هی…اومد یکه داشت از حدقه در م دمید یکمد چشماشو م یکتاری تو…تکون خورد دمیآن د

 هی نکهیواسه ا ییجا حتی…تونستم بکنم؟دوباره چشمش رو به اون سوراخ دوخت یم کارچی من اما…کرد ینگاهش التماسم م

که  دیچهارساله د اردانی…شد لیو ناله به خرخر تبد غیمادرم از ج صدای…وجود نداشت نهیبب یزیکم عقبش بکشم و نذارم چ

 !…دنیگوسفند سر بر هی نیچشمش مادرم رو ع جلوی…دنیسر برمادرمو 

 ام آتش گرفته بود. نهسی…دادم هیرا بستم و سرم را به پنجره تک چشمم

 رو دو هر…کمد شدن کیکه نزد دمیقدمهاشون فهم صدای از…کمد چسبوند وارهیخودش را به د اردانی…خونه رو گشتن کل

دونستم کارمون  می…کنن یرو م ریکل خونه رو ز متیکردن غن دایکه به خاطر پدونستم  می…چسبوندم خودم به و کردم بغل

 نشسی رو سرش…بود دهیخونش غلت توی…مادرم وای…دنیشک رونبی رو نفرمون سه هر…کردن باز رو کمد در…تمومه

 …وای…وای…تنش نبود لباس…وای…بود

 …نشست میبازو یو سپس رو که چند لحظه در هوا ماند دستی و…شاداب را در کنارم حس کردم حضور

 حس اما…کنن کاریخوان چ یدونستم م ی..نمدمینگاه سربازا رو د یفکثی اما…نداشتم سنی…بچه شهر ما بود نیباتریز اریدان

 هی با اما…رو فرستادم پشتم و خودم سنگرش شدم اردانی…بغلم بود اندای…دترهیاز کشتن ما پل یحت تشوننی که بودم کرده

 گفت: ضاحافت یبه زبان فارس شونیکی…حرکت کنارم زدن

 !…خوب نگاه کن بچه-

 نیع اردانی…رفت سمت شلوارش شونیکیت دس…که جنازه مادرم بود اونجایی…و بردنش وسط اتاق دنیرو کش اریدان دست

 تو زد تفنگش قنداق با…و هجوم بردم به سمتشون نیرو گذاشتم رو زم اندای…کرد ینم هیگر یبود..حت سادهیمجسمه وا هی

بار اسلحه  نآخری…زدن دوباره…شدم بلند دوباره…زدن وبارهد…بود؟؟؟دوباره بلند شدم میمگه من درد حال ولی…شکمم

 صورتش…دمیرو د اندای…کرد نمی نگام…نگاه کردم اردانی به…خواد بزنه یکه م دمدی چشماش تو…رو به سمتم گرفت

 کنن؟؟؟ یم کاریرو چ نایا رمبمی من که کردم فکر…قرمز و تبدار بود

 …آخ

 نمی جرات…زدم مهیرو گرفتم و رو هردوشون خ اردانی دست…شد یردرگی…ختنیر نییها پا شهشی…اومد ریت یصدا-

وقت بود که تونستم بچه ها رو رها  اون…دمیشن موییدا صدای باالخره تا موندم حالت اون تو اونقدر…کردم سرمو بلند کنم
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 زور به…مبهوت و مات…کرد یکه مبهوت به جنازه مادرم نگاه م دمید مودایی…ستمیتونستم راست با نمی..شدم بلند…کنم

که همراش بودن با  مردی تا چند…وجدانا بی…شرفا بی…ناموسا بی…دنالی و زد زانو…انگار دیشن نمی اما…زدم صداش

 اشک که بود محال دکر مرد اصوال…کنه هیگر یبودم مرد دهندی…عزا گرفتن رونیهم ب اونا…ومدنیوضع مادرم داخل ن دنید

رو  دنیکش یچادر هیکنان  ونیزن اومدن و ش چندتا…ختنیکه تو اون خونه بودن اشک ر ییاون روز همه مردا اما…زهیبر

 اما…اردانی…کردم یو نگاه م ختمیر می اشک…کردم یرو بغل کرده بودم و فقط نگاهشون م انیودا اردانی من…جنازه مادرم

 …کرد..بدون اشک یفقط نگاه م

و باال  برداشتم…دمدی را قرص…تار چشمهای با…به ستم دراز شد دستی…تحمل بود رقابلیمعده ام غ درد

 !…نبودم خوب که بود سالها…نبودم خوب چون…خوبم میتوانستم بگو ینم اما…دمیشن ینگرانش را م صدای…انداختم

  

 

 شاداب

شود و معده ام  یتر م سیکه صورتم هر لحظه خ دمیمفه می فقط…را درک کنم تمیتر از آن بودم که بتوانم موقع شانیپر

را هضم نکرده  شحرفهای هنوز…نداشتم طیاز شرا درستی درک هنوز…سوزد یکشد و م یم ریت اکویهمزمان با معده د

 نهمهای…زجر نهمهای…دیگنج یباورم نم در…یپست نهمهای…رذالت نهمهای…یگر یوحش نهمهای…شد نمی باورم…بودم

چشمم به مادرم  جلوی…گذاشتم اریدان یتصور کردم..خودم را به جا ای بودند؟؟؟لحظه کرده تحمل چطور…عذاب نهمهای…درد

 ؟؟؟…آورده دوام چطور…نمرده چطور…همانجا سنکوپ نکرده چطور…وای…را ببرند سرش…وای…تجاوز کنند

 خراب جسمش…بود رابخ روانش…نبود خوش حالش…دهد ادامه داشت اصرار اما…شد یتر م فیهرلحظه ضع اکوید یصدا

 :داد ادامه اما…نزند حرف که کردم التماسش…تر

حواست به خواهر و  دیو با یتو بزرگ شد گفت…ستیموندن ن یجا گهید نجاای گفت…داد مونیفرار مییهمون شب دا-

 …یباش یقو دبای تو…که هنوز فرار نکردن رو نجات بدم یبمونم و مردم دی..باامیتونم همراهتون ب نمی من…برادرت باشه

 …یه

 سر باشه حواست…جاتون امنه گهید نیکوه رو رد کن نیکوه رو نشونم داد و گفت..اگه ا هی…راه سنگالخ هیبردمون سر راه..-

تونم بهت  نمی…کرد مونیکم آب و غذا بهمون داد و راه هی…دن یمهلتتون نم نیبش دهدی…نیایچشم ن به…ننکنی صدا و

 اما…میکرد یم زشتمی برگا با…از ظهر شدت گرفته بود انیدا اسهال…میکرد یه رو طاون را یو با چه هراس یبگم چطور

خواستم  نمی…ساعت از پا انداخت شیبود که بچه رو در عرض پنج ش چی…بود حصبه…دونم وبا بود نمی…نداشت دهیفا

 اری..اما دانمکرد یم هگری من…با هم اریدان منو…مکردی خاکش…بود مرده واقعا اما…کشه ینفس نم گهید انمیباور کنم که دا

 …نگفت تا سه ماه بعدش یچهی و…گفت ینم یچیو ه انیرو دا ختیر یخاک م کشیکوچ دستای با فقط…نه

 جدا کرد و گفت: یرا از لبه صندل سرش

 بود؟ یکه بعد از سه ماه به زبون آورد چ یجمله ا نیاول یدون یم-

 …هیاز هرچه گر تلختر…دیخند

 …یرو کشت انیدا تو…یمامانو کشت تو…یکشت بابا رو تو…یتو کشت-

 را چنگ زد. شیموها

کرده و  یم تشیو حما ستادهیا یم یابونیخ یمزاحما یجلو شهیکه هم برادری اون که…بدم حیکردم واسش توض یسع یلیخ-

 دهفای اما…و تفنگ بجنگه و خونوادش رو نجات بده ریمسلسل و ت با…یتونسته با دست خال نمی…قهرمانش بوده

پاره شدن پدر و  کهی..بهتر بود تا تمیمرد یگفت اگه م می…دو سال بعدش بهم گفت ترسو یکی…رفتیپذ نمی…نداشت

 طیدونست که من تو اون شرا نمی…که ما رو هم بکشن یذاشت یم دی..بامیرد یم دیگفت ما هم با می…مینیمادرمون رو بب

 اردانی! …..نه خودمدمیترس می اونا جون واسه…کردم نه خودم یکه واسم مونده بود فکر م یفقط به نجات دادن تنها کسان

بهم اعتقاد  گهیدونستم د یچشمش شکستم..م شیپ گهیدونستم د می! …وقت چهی…منو درک نکرد میوقت تصم چیه

تن  کاری همه به…که واسم مونده بود کسی تنها…داشتم ایدن نیکه تو ا کسی تنها…بچه بود نیمن ا مونیو ا ندی اما…نداره

 …تا…دادم

 …واژگون شد یکه صندل عسری آنقدر…برخاست جا از خشونت با…را قطع کرد حرفش

بغل پدر ومادرتون..تو  اد؟؟؟تویم ادتونیرو  گتونچهارسالی شماها…سن رسوندم نیبچه رو به ا نیمن از جونم گذشتم تا ا-

پدر و  ایباشه.. یکه پرورشگاه نهیا ه؟یتصور کرد چبچه چهار ساله  هیواسه  شهیکه م یطیشرا نیخونه گرم و نرم..اصال بدتر

 یهنوز نفس م کهیحال در…چهارسالگی سن تو…من اردانی اما…کنه ییراه گدا چهاربذارنش سر  ای…نداشته باشه یمادر خوب

 وت…کنه یم تیروحشون رو اذ ییچون روابط زناشو نیگن اتاق خواب بچه ها رو از پدر ومادرشون جدا کن می!…..مرددیکش
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 چیکه ه یبچه ا چشم جلوی…اریچشم دان جلوی…مرد پنج اونوقت…کنه یم جادیا یمشکل روح یو کل شهمی حک ذهنشون

تونه  یو پنج ساله که نم ستیمن ب اردانی…..به مادرم تجاوز کردنجمعی دسته و نوبت به…روابط نداشت نیاز ا یدرک

 که…یتهران یها یبچه قرت نای اونوقت…ته آرومش کنهنتونس ییدارو چهی…نتونسته کمکش کنه یروانکاو چهی…بخوابه

زنن؟؟؟من بزرگش  یسرش حرف م پشت…رشونهیمارک لباس ز شینما تخارشونتونن شلوارشون رو باال بکشن و اف ینم

بزنه از  گرانیتونه به د یکه م یبیبچه تنها آس نای…شناسمش می خدا خود از بهتر…بودم شیلحظه به لحظه زندگ یکردم..تو

 اونقدر…کنه یالم تا کام باز نم یسال باهاش حرف نزن هی اگه…قهره رونیب طیبا مح اصال…گارشهیدود س قیطر

 …رو نداره گرانیزدن به د بآسی حوصله که…داغونه احساسش اونقدر…سرده

 باالتر رفت: شیصدا

داره  یاجیچه احت ؟؟؟آخهیدیو ندوباالش ر ؟؟؟قدیدنشنی…رن یاراده کنه صدتا دختر از سر و کولش باال م اریتجاوز؟؟؟دان-

 شهمی…منبع خبر مردم شهمی…جوشه ینم یده و با کس یمحل نم یبه کس چون…رهگی گوشه چون…تجاوز کنه؟؟؟چون سرده

 …چسبونن یبچه م نیانگه به ا یکه همه افراد مرموز حتما خالفکارن..هرچ اونجایی از و…فرد مرموز جامعه

 گفتم االن است که سکته کند. یم

 واسش…دلرحم باشه یلیخ نکهای نه…داره یحشره کشم نگه نم یتو خونش حت اریبه جرم حمل سالح سرد؟؟؟دان یریستگد-

 یمرده که فقط نفس م هی؟؟؟یفهم می…مرده متحرکه شاداب هیمن  اردانی…جونش حتی…خودش حتی…یچهی…ستنی مهم

 …کشه یو عذاب م نهیب می کابوس نفس هر با و…کشه

 غلط کردم..نگو..نکن..اما باز داد زد.. میخواستم بگو یجلو رفتم..م یکم

 نقدریا ن؟؟؟چرایقضاوت کن نیدون ینم شیاز زندگ یچیکه ه یراحت در مورد کس نقدریا نید یچطور به خودتون اجازه م-

 تیراحت شخص نقدریا ن؟؟؟چطوریزن یو مشکل دارن حرف م یبدبخت یکل شونیکه هرکدوم تو زندگ یراحت پشت سر مردم

 یکی تو…ارشدش رو گرفت یمن با معدل نوزده و خرده ا اری؟داناخراج؟؟؟کدوم تخلف؟؟ ن؟؟؟کدومیبر یسوال م ریآدما رو ز

 ن؟؟؟؟یدندی رو نبوغش و هوش! …دانشگاه ها نیاز بهتر یکی از…رشته ها نیاز بهتر

 !…مبل افتادم روی…ستمینتوانستم سرپا با گرید

 گفتم…که اونا دنبالش بودن..اونا خواستن دمیشم خودم دچ به من اما…رتباط داشتها یادیز دخترای با…آره قبول دارم-

دخترا  نکهای…شدن نه میزندگ زونآوی…مدت نه طوالنی رابطه…نه ازدواج…گفتم بهشون اول روز از من گفت…نکن اردانی

به برادر من  یسازن ربطب یعاشق مجنون و مرد زندگ هی ارینمثل دا یتونن از آدم یکنن م یاحمقن و همشون فکر م

 دخترا اگه…کنه یرو اغفال نم دختری…زنه یرو گول نم کسی…داره صداقت حداقل اما…گم کارش درسته نمی…نداره

 ییکنن که از حرص دلشون پشت سرش بدگو یم جایب پس…ستین اریدان رتقصی…دن یراحت بهش پا م نقدرای و شدن خراب

 !…زنن یمبچه حرف  نیکنن پشت سر ا یم غلط…نکن یم

مرد روشن  نیدر دل ا یچه کرده بودم؟؟؟چه آتش دهیحرف نسنج نای با من…پنهان کردم میدستها نیهق کنان صورتم را ب هق

 !…کرده بودم ییبدگو کسی چه از…بودم دهیرا نمک پاش زخمی چه…کرده بودم

 

 :اکوید

..در دهیجوجه سرمازده و ترس کی مثل…ادابکه ش دمیبه خودم آمدم د وقتی فقط…چقدر داد زدم ای قهیدانم چند دق ینم

 یموقع جنگ وجود نداشته چه گناه یدختربچه که حت نای…نشست فرو خشمم تمام ناگهان…کند یم هیخودش جمع شده و گر

 کرده بود؟

به  یداد.به زور چند قلپ آب خوردم و دست یهمان دوران بود عذابم م ادگاریکه  یمبل نشستم.درد معده ا یرو حالیو ب خسته

کردم.منتظر ماندم  ینم دایاش پ یدلدار یبرا یحرف چیبود که ه دیاش شد هی.نگاهش کردم..آنقدر گردمیصورت ملتهبم کش

 و بعد گفتم: ردیهق هقش آرام گ یتا کم

 شاداب؟؟-

 روح…اش شدت گرفت.دلم سوخت هگری دوباره افتاد من به چشمش تا…صورتش برداشت و نگاهم کرد یرا از رو شیدستها

زخم چند  نیچطور ا دمنفهمی هم خودم اما…کردم یآزرده اش م نطوریا دنبای…خشونت را نداشت نهمهیدختر تحمل ا نای

 شاداب را گرفت.آرام گفتم: دامان شیدفعه سرباز کرد و ترکشها کی…همه مدت نیساله بعد از ا

 !…گهدی بسه…شاداب خانوم-

 کشی.برخاستم و نزدختندیر یاز قبل فرو م عتریسر شید و اشکهاشکستن یم دشیجد یانگار با هر کلمه من بغضها اما

 کوچکش زانو زدم و گفتم: یرفتم.کنار پاها

 …نیشاداب منو بب-
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 چانه اش گذاشتم و گفتم: ریکرد.دستم را ز شتربی را وجدانم عذاب…کرد.چشمها و دماغ قرمز شده اش ینگاهم فرار م از

 ؟یدین ترسم ؟ازیکن یم هیگر ینجوریا یآخه واسه چ-

 نه. یعنیرا تکان داد.. سرش

 ؟یپس چ-

 گفت: دیلرز یچانه اش هنوز م کهیدرحال

 …خواستم نمی…من…زدم یبد یلیمن حرف خ-

 زدم و بلند شدم. یلبخند

 من…نبودن اریدان ایمن  یوقت جا چهی چون…رو درک نکنن زایچ نیتو حق دارن که ا یو ساال همسن…یستنی تو مقصر…نه-

 یم یچه زجر میدون می خدا و من فقط چون…زنه یم شمیآت اریحرف ناحق در مورد دان اما…ستمنی احتنار خودم واسه

 نکهیذاشتم کشته بشه تا ا یبهتر بود م دشای…میمرد یهم م مابهتر بود  دیحق با اونه..شا دیکنم شا یفکر م گاهی…کشه

 یدر موردش چ یکه ک ستیاصال براش مهم ن ارانید خوشبختانه و…گذشته گهدی…هرحال به…رهیهزار بار بم یروز ینجوریا

 .یعشق برادر یرو هم بذار به پا تمیبردارم..عصبان تشیتونم دست از حما نمی هنوزم من اما…گه یم

 .دیغلت یگونه اش م یخورد و رو یاز چشمش سر م یقطره اشک گاهی هنوز…را باال گرفت سرش

 دردش رو کمتر کنه؟؟؟ که یزیچ هی…ستیواسه کمک کردن ن یراه چیه یعنی-

 را مجسم کردم و گفتم: اریزده دان خی چشمان

حسه تو  اون…یبهش تلنگر بزن یباشه که بخوا یحس هی دیبا یدون می…انجام دادم دهیبه ذهنم رس هرچی منکه…دونم ینم-

 …گهید ستین اریدان

 را پاک کرد و گفت: شاشکهای…برخاست

 هی…هست یزیچ هی یعنی ناای…کنه می کمک من به…داره دوست رو شما ونا…نباشه یچیکه ه شهنمی…ستین ینجورینه ا-

 …بشه داریب دیو با دهیکه خواب یزیچ هی…که سرکوب شده یزیچ

 !…یدختربچه احساسات نیبلد بود ا ییحرفها چه

 ؟یکن داریاحساسات خفته رو ب نیا یجشن تولد بتون هیبا  یکن یواقعا فکر م-

 گفت: دیشک یدماغش را باال م کهیدرحال

 کنم. یم مویسع نیدونم..اما اگه اجازه بد ینم-

 زدم و گفتم: یدلش را بشکنم.پس لبخند نیاز ا شتریب "ست دهیفا یب"خواست با گفتن  ینم دلم

 یهم الزم داشت یزچی…کاراش با خودته هبقی…کشونم تهران یرو م اریواسه آخر هفته دان من…یکن یم کاریچ نمببی…باشه-

 …بگو

 و گفت: دیندذوق خ با

 !…ممنونم یوا-

 نشستم و گفتم: زممی پشت…داشتم ییبه تنها ازنی…بودم خسته

 …شهیم ردی…خونه یبهتره بر گهدی االنم…من ممنونم-

 با…اش فرو رفته بود خجالتی قالب در دوباره…بعد دوباره داخل شد هچندثانی اما…رفت رونیمحسوس از اتاق ب جانیه با

 !…قفل شده درهم زانیآو یهاو دست نیبر زم رهخی نگاه

 ؟یخوا یم یزیچ-

 مکث کرد و بعد گفت: یکم

 ن؟؟؟یستیشما از دست من ناراحت ن-

 کردم گفتم: یکه نسبت به او در دلم احساس م یبود.با تمام محبت یو دوست داشتن نیریدختر ش نیکه چقدر ا آخ

 چرا؟ دلخور…نه دختر خوب-

 کنه؟ یمعدتون درد نم-

 …نباش نگران..خوبم…نه-

 گذاشت. زیم یکه در مشتش نهفته بود رو یکرد و کاغذ یبا انگشتانش باز یکم

 !…نیربگی تماس نبود خوب حالتون اگه…تلفن خونمونه نیا-

 !…و محکم بکشم رمیخواست لپش را بگ یم دلم

 …مرسی…باشه-

 رفت. رونیکرد و از در ب یخداحافظ سرسری…نشست شیلبها یباز شد و لبخند رو صورتش
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 !…را دوست داشتم تشیو معصوم یسادگ نای چقدر!…و سر تکان دادم دمیدخن

 گفت: ختیر یو اشک م دیکوب یم شیپا یرو کهیدر حال مادر

و پست  یجنگ..خدا لعنت کنه اون صدام جان نیا یباعث و بان نهینب رخی…دو تا جوون نیواسه ا رمیبم الهی…رمیمن بم یاله-

 …یاله رمبمی…کشور نای با کرد چه…آوردبه سر مردممون  بالیی چه…فطرت رو

 بغض گفتم: با

گفتم االنه  می…یدیرو ند اکودی…یزن یرباط حرف م هیبا  یدار انگار…ستیتو نگاهش ن یحس چهی…ینیرو بب اریدان دیبا-

 …دیلرز یم یچجور یدون نمی…شده بود یچه حال یدون نمی…که روح از تنش بره

 و گفت: دیلبش را گز مادر

 های صحنه اون…بدتر همه از…ببرن سر رو مادرت…کنن ربارونیچشمت پدرت رو ت ه؟؟؟جلویکم درد ینک یفکر م-

 چارهبی…مونه یواسش نم یاحساس گهدی که معلومه…اون پسر چارهبی…ذاره کمرشون راست شه نمی عمر آخر تا که…تجاوزه

 نیپسر آفر نیبه ا دبای واقعا…برادرش رو تیمسئول مپدر و مادر و خواهرش رو داشته ه بتیهم مص هک…اکویتر از اون د

 به پدر…کنه یبرادر به برادر رحم نم گهیزمونه که د نیا شه؟؟؟تویم دایپ یآدم نجوریا گهید ؟؟؟مگهیمرد نهمچی کو…گفت

دل  نای به مرحبا…به گذشتش نآفری…رتشیبه غ احسنت…استیمثل رو ییآدما نهمچی وجود.…کنه نمی رحم ناموسش

 !…بزرگش

 !…اسطوره بود کی..همه چشم در…من یاکودی…رفت یمادر غنج م یها فیتعر از دلم

 !…یبپز کیتو خونش ک ای یکن نییمرد جوون رو تز هیخونه  یکه بر شهی؟نمیکن کاریچ یخوا یحاال تو م-

 آمد. یهم از مواضعش کوتاه نم غمبریدر مقابل پسر پ مادر…دیخواب بادم

 .ستیکه کل روز رو خونه ن اکودی تازه…هستبرم..تبسمم  یرو هم با خودم م یشاد-

 فکر کرد و گفت: یکم

 ره. یدلم هزار راه م نیشما برگرد تا…شهنمی…نه-

 و از آن مهمتر..خوشحال کردنش بگذرم.با التماس گفتم: اکویخانه د دنیتوانستم از شانس د ینم

رو  اکودی مگه تازه…کنه یشادش نم اریردن دانبه اندازه خوشحال ک یچیخدا ه م؟؟بهیلطفش رو جبران کن میخواست یمگه نم-

 باشه؟؟؟ یآدم بد ادمی بهش آخه…حرف نداره تیآدم شناس یگ ینم شهیهم ؟مگهیدیند

 و گفت: دیآه کش مادر

 تونم اعتماد کنم. یزمونش بد شده که به چشم خودمم نم نقدریا ولی…ادنمی بهش…نه-

 کرده باشد گفت: یمهم انداختم.مادر انگار که کشف نییحسرت سرم را پا با

 ن؟یریگ یخب چرا تو شرکت جشن نم-

 گفتم: یناراحت با

 با اون همه جبروتش آهنگ تولدت مبارک بخونه تو شرکت؟؟؟ اکویحرفاست؟د نیا یآخه شرکت جا-

 را گرفتم: دستانش

 ..ها؟ایاصال خودتم ب-

 کرد. اخم

 خوره آخه؟ یم ایمهمون نجوری..سن و سال من به اامبی کجا من…دختر یزن یم ییچه حرفا-

 گفتم: جانزدهیه

 خوبه؟؟؟…مهمونا برسن برگرد نکهی..قبل از امی..خودمونستین یتو روز که کس-

 گفت: تیرا تکان داد و با قاطع سرش

 …تونم یکار دارم..نم یمن کل-

 کنم. هیبود گر کینزد

 …مامان..تو رو خدا-

 :ختیهم از دامانش آو یشاد

 گذره. می خوش خدا به…خونه نیتو ا میدوسیپ…گهیبده د اجازه…یمامان-

 غرق خواهشمان نگاه کرد..انگشت اشاره اش را باال برد و گفت: یمستاصل به صورتها مادر

خونه  دبای هم ده ساعت از قبل تا…و شماره تبسم رو بهم بده لشموبای شماره…و شماره تلفن خونش قیآدرس دق-

 …نیر یم ییجاکه بدون من  شهیبار آخرتون م وگرنه…نیباش

 و گفت: ستادای ناگهان اما…هلهله کنان خودش را در آغوشم انداخت یشاد
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 م؟یبپوش ی!چ…میما که لباس ندار یول-

 اش گفت: یبا همان لحن شاک مادر

با  نمی..ببرمیاندازه ت رو بگ ابی هم تو…بپوش دهیکه شاداب واست خر ینجی شلوار اون با…دوزم یم کیتون هیواسه تو -

 !…نه ایسرهم کنم  یزیچ هیتونم  یکه دارم م ییرچه هاپا نیا

 یو به خاطر خوشحال بزرگواری با او اما…کند یبر مادرم متحمل م یادیز نهیشش متر پارچه هم هز_پنج نیدانستم که هم یم

 !…کرد گذشت…شهیهم مثل…یمن و شاد

  

 

 و ماست رو بخندونم؟ خیردک اون ک امیکه ب رکمیس مونمی من مگه! …و اون شرک و کردک یدلقک خودت-

 گفتم: یچاپلوس با

 ؟یایبه خاطر منم نم یعنی-

 اش انداخت و گفت: ینیبر ب ینیچ

 ؟یهست یمهم تیشخص یلیمثال تو خ-

 چشمانش نگاه کردم و و مظلومانه گفتم: یتو

 تبسم؟؟؟-

 را برگرداند و گفت: شیرو

 !…یایعشوه ن اکویواسه د ینجوریوقت ا هی.. یش یبل م یپت یسگ آقا هیشب یکن یم ینجوریرو که ا افتقی…شیا-

 را حفظ کردم. تمیخاطر منافعم مظلوم به

 !…تبسم جونم-

 تفاوت گفت: یب

..اونم به اکویاز نمک وجود من واسه روشن کردن ترموستات د یخوا یدونم م ینم یمن خرم؟فکر کرد کردی فکر…زهرمار-

 باز چه؟حاال من به…هم محل سگ به تو نده اکودی…کردک نخنده نیا اهیخوام صد سال س ی؟؟؟مکنی استفاده سوء…نفع خودت

 !…یزیچ هی بود جون شهاب اگه

 گفتم: جانیه با

 …هرحال به دوستشه…کنه یخب حتما دعوتش م-

 و لوچه اش را کج کرد و گفت: لب

بر سر هر روز با  خاک…وهیکتا نیخرابه مال ا اکویترموستات د هرچی…خوام یشهاب رو نم نمیب یکنم م می فکر که حاال…نه-

بهتر از اون  ولی…رقصه ها یم یبندر بشیخودمون شپش تو ج نیع البته…آقاست…رهزی به سر…جون بهتره نافشی…هیکی

 !…چندشه پِیشهاب پولدارِ خوشت

 زد.با عجله گفتم: یماندم تا خود صبح حرف م یساکت م اگر

 …حتماً ادشمی…شهیمیصم یخب اونم از دوستا-

 را باال برد و گفت: شیابرولنگه  کی

 آره؟…خوام همونه یمن م ی..هرچرهیکه کارت گ حاال…یمنحرف یادب یب یگفت می …زدم یحرف م نیتا از ا ه؟؟قبالینجوریاِ..ا-

 و دستم را دور گردنش انداختم: دمیخند

 با…ینیریال شتو ماشا ولی…ماسه یتو دهنمون م پشه…یشناس یرو که م یکنم..آخه منو شاد یبه خدا جبران م-

 …یرو باز کن اریدان خی یتون می…یگرم کن مجلس…ینمک

 و گفت: دیرا عقب کش خودش

 اون…ترموستاتش رو روشن کنم؟؟؟آخه بدبخت یتوقع دار نکنه…یخوا یم یچ نمیبنال بب قدقی…بکش کنار سبکسرِ نادان-

 کجاشو باز کنم؟ خی…تو کار تجاوزه شمینجورهمی

 گرفت: حرصم

 نه؟ ای یامی مرگت خبر حاال…درآوردن حرف واسش…بوده عهشای حرفا اون گفتم رصدبا…تبسم یوا-

 نگاهم کرد و گفت: یکم

 رسه؟؟؟ یم یبه من چ-

 گفتم: یخوشحال با

 …ینر رونیب یدم دست خال ی..قول مایتو ب-
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 ناز نگاهش را از من گرفت و گفت: با

 یدیکه تازه خر ییسبزا کتونی…یبا اون کت و دامن زرشک یخوا ینکنه م ؟یکن یم کاریکفشو چ حاال…شهیم یچ نمیبذار بب-

 ؟؟؟یبپوش

 خنده و گفت: ریناگهان زد ز بعد

 !…شاداب یش یبا حال م یلخی…فکر کن یوا-

 و گفتم: دمیکوب شیبر بازو یمشت

ه خاطر داره.اصال ب ینخود یکوچولو یبا پاشنه ها یصندل همون رنگ هیاز دوستام  یکی…تیترب یخودت رو مسخره کن ب-

 انتخاب کردم. زرشکی پارچمو رنگ…اون

 به هوا رفت: غشیج

 بوقم؟ نجایا خودم…یتو غلط کرد-

 زدم و گفتم: چشمک

 ؟؟؟یصندل قرمز بپوش هیآب رهنیبا اون پ یخوا ینکنه م-

 و گفت: دیکوب میحرص بر بازو با

 !…تف به اون ذات خرابت شاداب-

  

 و گفت: دی.تبسم بر پشت دستش کوبمیودب اکویساعت هشت صبح دم در آپارتمان د راس

 آخه…میبرس ریمبادا د که…ابونیتو خ مشدی ول صبح پنج از…( منو کشته شاداب خانومtime table) بلتیت میتا نیا-

 پنج ساعت راه بود؟ها؟ نجایاس از خونه ما تا ا یپ جی کدوم اساس بر…گاگول

 ی.تازه با کلمیشش صبح حرکت کرده بود دنیرس ردی ترس از …نهگفته بود ساعت  اکویرا خاراندم.حق با تبسم بود.د سرم

 .میبود دهیزود رس کساعتیاتوبوس و مترو..باز هم  یمعطل

 م؟یزیتو سرمون بر یچه خاک قایاالن دق-

 گفتم: یکالفگ با

 .ریزبون به دهن بگ قهیدق هی..یزن می غر چقدر…اه..تبسم-

 …نبود درست دنمانمان آنجا…کرد یمجتمع چپ چپ نگاهمان م نگهبان

 …باال مبری…میسیوا نجایدستمون زشته ا لیبار و بند نیا با…گهید ستین یچاره ا-

 را باال انداخت و گفت: شیشانه ها تبسم

 ندارم. ینعش کش حوصله…یخودت رو بکش ینزن یمواجه شد جدهیمثبت ه یخودت..اگه با صحنه ها یعواقبش پا-

 گفتم: ظی.با غرفتمیپذ یرا نم هیضق نیهم ا یبه شوخ حتی…اکویمورد د در

 !…ستیحرفا ن نیاهل ا اکویخفه..د-

 آسانسور جا کرد و گفت: یرا تو خودش

 !…خط ها نباشه نیمرد به من نشون بده که تو ا هی…آره جون خودت-

 تپش کر کننده قلبم. نیبحث کردن نداشتم..آنهم با ا حوصله

چند  ریو زنگ را به صدا در آوردم.با تاخ دمیمال میعرق کرده ام را به مانتو یگذاشتم و دستها نیزم یدستم را رو یکهایپالست

آشفته و چشمان خواب آلود در چارچوب قرار  موهای…یو گرمکن مشک دیسف یبا رکاب اکویدر باز شد و د یا قهیدق

 .با تعجب گفت:میگرفت.هرسه با هم سالم کرد

 ن؟؟؟ییشما-

 .نمیاز آرنجش را لخت بب شترینداشتم ب عادت…میبود انداخته نییسه نفرمان سرمان را پا هر

 من کنان گفتم: من

 .میدیزود رس یلیخ انگار…دیببخش-

 مقابل در کنار رفت و گفت: از

 .نیی..بفرمانینه..خوش اومد-

 کرد. یم یبلبل زبان تبسم…میرا در آورد مانیخانه اش مفروش بود..کفشها کف

ساعت از هشتم رد  البته…میبرس ریباشه و د کینکنه تراف میگفت یها..ول شرمنده…میکرد دارتونیانگار از خواب ب-

 …ستیوقت خواب ن گهدی که االن…شده

 و گفت: دیخند اکویتبسم زدم.د یبه پا یآرام ضربه
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 .امیمنم االن م نباشی راحت شما…اونجاست آشپزخونه…موندم خواب…بودم داریب روقتیتا د شبدی…آره حق با شماست-

 .تبسم گفت:میکانتر گذاشت یورا ر دهایخر

 خاک عمل انجام…خوابن یم ریشبا د لیمردا به سه دل یاصل کل هیبوده؟ اصال طبق  داریب یوقت واسه چ ریگفتم؟تا د یدید-

جناب شرک همسن پدربزرگ  نیکه ا یی! از اونجا…یدر مورد عمل خاک بر سر مطالعه…یعمل خاک بر سر مشاهده…سری بر

 بذار حاال…نه یگ می…بوده یخاک بر سر فیمشغول انجام فعل کث قطعااز مطالعه و مشاهده گذشته و کار  گهیمرحوم منه د

 …دلت خواست بگو هرچی…مینکرد دایپ یزچی…ی..بادکنکیبالن هی اگه…میگرد یتو اتاقش رو م میر می…رفت یوقت

 و مردم..! دمیرا از پشت سرمان شن اکوید یصدا

 !…سر کوچه داشته باشه یکنم سوپر یم ن؟فکریدیشده؟بادکنک نخر یچ-

 و گفت: دیاز جا پر تبسم

 !…نیبد یخبر هیرو خدا قبلش  ن؟؟؟تویشیداخل ما م ینجورای چرا شما بابا…قلبم یوا-

 و گفت: دیبلند خند اکوید

 .نبود حواستون شما…نشدم خانومِ تبسم خانوم  یمن داخل کس-

 !…یربمی…حرف زدنت نیبا ا یربمی…تبسم یریبم

 !…وحشتناکش یشک از دست رفته بود با آن سوت یهم که ب تبسم…نمشیدادم اصال نچرخم و نب حیترج منکه

 لبش بود. یکه ادامه نداد..اما هنوز لبخند رو دیکنم حال خراب ما را فهم فکر

 ن؟یصبحونه خورد-

 گفت: دیما دو نفر را د عیکه سکوت ضا یشاد

 …نکنه درد دستتون…بله-

 یت کیاش را با  ینگاهش کردم.رکاب یرچشمیدادم ز ینشان م دیخر یها سهیخودم را مشغول ک کهیرحالآشپزخانه شد..د وارد

 شرت ساده عوض کرده بود.

 !…ره ینم نییاز گلوم پا یی..تنهانیبا من بخور کممی نیینجایحاال که ا-

 !…امروز بس بود ی..برادمیکوب شپای به محکم…خواست حرف بزند تبسم

  

درست  هی.ساالد الومیپخت یخانگ ینیری.اما خودمان شمیرا که سفارش داده بود کی.کمیوقفه کار کرد یساعت چهار ب تا

نظافت را بر عهده داشت.البته  فهیهم وظ ی.شادمیکرد نیی.سالن را تزمیدیو چ میبود شست دهیخر اکویکه د ییها وهی.ممیکرد

حرصش گرفته بود که به  اکودی دست از بس از چون…بکشم رونیمختلف ب یاقهامجبور بودم مرتب تبسم را از ات نیب نیدر ا

 کردن بالن و بادکنک گناهکار بودنش را ثابت کند. دایخواست با پ یقول خودش م

 یکل زندگ یبازرس ی.اما همه وجودم تمنا بود برارمیام را بگ یکنجکاو یام را کردم که امانتدار باشم و جلو یسع تمام

را  شی..عکسهامیرا ببو شعطرهای..کنم باز را کمدها…بگردم یکی یکیرا  خواست اتاقها یاش..دلم م

 داد. ینم ازهاج تمتربی و وجدان اما..همه و همه…خانه اش لوسای…شظرفهای…نمیبب

 داد زد: یبهداشت سیاز سرو تبسم

 نداره. یرانیا ییدستشو نجاای…شاداب-

 هم داد زدم: من

 ؟یکه چ-

 تونم خب. یمن نایکنم؟؟؟رو ا کاریحاال من چ-

 .دمیغش خند غش

 .گهیروش د نبشی…یتون ینم یچ یعنی-

 !…بکنم یکار شهیکنم رو مبلم..روم نم می احساس…بابا شهینم-

 …بدتر او از من…دلش گذاشته بود یکه دستش را رو یشاد

 نیا زم؟رویبرتو سرم  خاکی چه من…که گرفته بسم؟حاالیُ شهیمن هم یدون یتو نم ؟مگهیخند یم چی به…شاداب یخفه ش-

 تونم زور بزنم. ینم

 خنده گفتم: انیم

 …رهدی…تبسم اریادا در ن نقدریا-

 سکوت کرد و گفت: یکم

 ن؟یرو ا شهمی…راه آب داره هی نجایا-
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 و گفتم: ستادمیدر ا پشت…دیاز چشمم پر برق

 ؟یمردم رو به گند بکش یزندگ یخوا می…نمیبب رونیب ایب-

 زد: یداد م همچنان

 !…شه متولد هاشم شونه که االنه…سر بچه اومده رون؟یب امیچطور ب-

 دور شدم: سیدهانم گرفتم و از سرو جلوی را دستم…که گفته بود عقم گرفت یزیتصور چ از

 زنم. یبا تو سر و کله م یهمه کار دارم سر چ نیبا ا نببی…تبسم یبترک-

 آمد و گفت: رونیخوش و خرم ب قهیاز چند دق بعد

خه بگو آدم عاقل رو به رو توالت آ…به آدم نبرده شونیچیدوتا برادر ه نیچرا ا دمیگم تازه فهم می…ا..حالم بد بودشیآخ-

 خب…کردم یم فی..واسه خودم کدمید یم زچی…گرفت یخندم م ی..همید یمن خودمو م یکنه؟حاال ه ینصب م یقد نهیآ

 .شهیمدت آدم خل م هی بعد که معلومه

 تکان دادم و گفتم: یسر

 ..!نی!حاال بب…یمنو نبرد ی..اگه امشب آبرویستیشو نتو آدم ب-

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 نهیکه ما سه تا لولو رو بب نهمی…..االنه که کردک از راه برسهمیحاضر ش میبر نیباش زود…ادمزی سرتونم از…دلتم بخواد-

 ره. یکنه و در م یرم م

 رو با…دو نفره یتخت چوب کی..کی.اتاقش ساده بود اما شدمیبلع .با ولع گوشه به گوشه اش رامیرفت اکویاتاق خواب د به

 دید توی درست…زده بود واریرا به د اریاز دان بزرگی عکس! …همرنگش یها یتوالت و پا تخت زیو م یکرم قهوه ا تختی

به پهلوم  یا سقلمه تبسم!…شد یم بشینص اکویکه از د یحد یو ب قیمعشق ع نیبه او حسادت کردم..به ا ای لحظه…خودش

 زد و گفت:

 ها؟؟؟…ده یخونه بدا باشه که شبا اجاره شون م نیاز ا نجاای نکنه…که همه اتاقا تخت دو نفره دارن هیدونم حکمتش چ ینم-

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 ؟یریم یم یتو اگه حرف نزن-

 توجه به من گفت: یب

 ؟یره عروس بشقرا نجایقراره اتاق خوابتون باشه؟؟؟ا نجاای…شاداب…گمایم-

 گفتم: ی.اما با خشم ساختگدمیشیاند یبود که از لحظه ورود به آن م یزیچ قایدق نیا

 .برس کارت به و شو ساکت…تبسم یادب یب یلیخ-

و با لذت به خودم نگاه  دمی.منهم لباسم را پوشدیرا پوش شیرفته بود، برگشت و لباسها شیشستن دست و رو یکه برا یشاد

 خورد.تبسم با افسوس گفت: یبلند که از پشت چاک م یکت کوتاه با دامن ماکس کی…رف نداشتکردم.کار مادرم ح

موتورش رو  یخوا یبا کجات م قای..من موندم که دقستین دایخالم از بدنت پ هی…اکوید رضای محض! …قربون خدا برم-

 ؟یروشن کن

 .دمیخند

واسه خودت  یشد یگریج هی…یهست فمیمر فظری…ادایمبهت  یلخی…دلبر یاون تاپ مشک با…رهیت یرنگ زرشک نیا یول-

 .شهیدرست م یرژگونه هم بزن هی! …کردا دندون باب…ناقال

 و گفتم: دمیرا پوش ینازک مشک جوراب

 …خوام ینم شآرای…نه-

 طور دوستم دارد. نیگفته بود..هم اکوید

 …ابی…یزنم که خودتم نفهم یم یجور هیبه جان خودت راه نداره..-

 .دیبه پوستم داد و خودش سوت کش ییماهرانه رنگ و رواما  فیخف

 …محشر…یشد یچ نیبب-

صورتش  یشدم و تا خواستم ابراز احساسات کنم زنگ در به صدا در آمد.همزمان تبسم تو رهیخودم خ ریبه تصو تیرضا با

 :دیکوب

 ..اومدن..من هنوز حاضر نشدم.یوا-

 سرم انداختم و گفتم: یاضطراب شالم را رو با

 …باش زود…دوب-

 به سمت در رفتم. و
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 اکوید

را  دیکل نکهینداشتم.اما قبل از ا طانیبه سالم بودن آن سه دختر شر و ش یدیدرآوردم که در را باز کنم.ام بمیرا از ج دیکل

 ریه زقفل شده و سر ب دستهای آن اما…ام آمده اشتباه کردم فکر اول.خوردم جا…و…کنم در باز شد.سرم را باال گرفتم دایپ

 شاداب است.با تعجب گفتم: خود…حیپوش و مل شدختر خو نیافتاده مطمئنم کرد که ا

 شاداب؟-

 سالم کرد و گفت: آرام

 .نیخوش اومد-

 انگشتانم خشک شده بود. انیم دیکل

 ؟یخودت-

 شرم لبخند زد و جواب نداد. با

 را برانداز کردم و گفتم: شیسرتاپا نیخانه شدم.با تحس داخل

 .یعوض شد یلی.خادیمچقدر بهت -

 گفت: آهسته

 ممنون. یلیخ-

 یآب راهنیبودند.تبسم هم در آن پ ستادهیکنار هم ا ی.با شادرمیتبسم وادارم کرد چشم از او بگ یمصلحت یسرفه ها یصدا

 و البته بزرگتر. دیرس یاز قبل به نظر م باتریز یلیخ یآسمان

 یچسبانده بودند.بو واریبزرگ هم به د "تولدت مبارک" کی.یکاغذ رنگ به اطراف خانه کردم.سالن پر بود از بادکنک و ینگاه

 داد: حی.شاداب توضدیرس یهم از آشپزخانه به مشام م یخوش

نگاه  هی نی.اگه دوست دارخچالهیتو  میرو هم گرفت کیکردن راحت تر بشه.ک ییرایکه پذ میبشقاب گذاشت یها رو تو وهیم-

آماده ست.شربت  میختیباگت ر ی.ساالدا رو تومیدرست کرد هیو ساالد الو یپفک ینیری.به عنوان عصرانه هم شنیبهش بنداز

 .میآماده کن عیکم و کسره که سر یزیچ نیکن یفکر م اگه.ناتهییکه تز نمیپرتقال و آلبالو هم هست.ا

به آشپزخانه مرتب و  یجمالا یسه دختر بود.از دور نگاه نیا یها ییبهتر از تصورات من در مورد توانا یلیخ زیواقع همه چ در

 انداختم و گفتم: زیتم

 ن؟یکارا رو شما کرد نیهمه ا-

 گفت: یدیق یبا ب تبسم

 کارا کمکمون کرد. شبردیتو پ یلخی…چشمم جلو بود اومده که من مرحوم پدربزرگ…که نه ییتنها-

 سرزنشگرانه گفت: شاداب

 !…تبسم-

 ام گرفت و گفتم: خنده

 تولد شما جبران کنم. الشاای…نی..خسته شدنیحق دار-

 به شاداب گفتم: رو

 شه. دای.االنه که سر و کله بچه ها پامیو م رمیگ یدوش م هی عیمن سر-

 نشست گفت: یمبل م یرو کهیتنها سر تکان داد.اما تبسم در حال شاداب

 .نیخبرمون کن نیالزم داشت یزچی…دییبفرما-

 الب بود.با خنده گفتم:ج میشدن شاداب برا دیاز جمله تبسم سرخ و سف شتریب

 .حتما…چشم-

 گذشتم و گفتم: یکنار شاد از

 دکتر کوچولو. یچه خوشگل شد-

 گفت: رلبیانداخت و ز ریهم مثل خواهرش قرمز و شد و سر به ز او

 ممنون.-

 هر آمادگی من..خودم خاطر به نه…وحشت داشتم اردانی العمل عکس از شدت به…رغم ظاهر آرامم..درونم غوغا بود یعل

که  یحساب یکه داشتند و زحمت ب ذوقی و شوق خاطر به…سه نفر نگران بودم نیا برای اما…داشتم اریرا از طرف دان یزیچ

 عسری…ستیاستاد خراب کردن حال خوش آدمها ن اریمثل دان کس چیدانستم که ه یفقط من م کهحالی در…بودند دهیکش

را  میو موها ستادمیا نهیتر.مقابل آ رهیبه همان رنگ منتها ت یشلوار با یمردانه سرب راهنیپ کی.دمیدوش گرفتم و لباس پوش
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 دنید یبرا یلیمات…باز بود مهین پشیافتاد.ز یرنگ یصورت شیلوازم آرا فکی به چشمم که بزنم عطر خواستم…مرتب کردم

 !…داشت یمن حس خوب زیم ینداشتم.اما وجودش رو اتشیمحتو

 دمیترس یخرج کرده بودم..اما باز م یآمدنش انرژ یداند چقدر برا یرا گرفتم.فقط خدا م اریرا برداشتم و شماره دان لمیموبا

 .دیچیپ یخسته اش در گوش یصدا ی.بعد از چند بوق متوالدیایشود و ن مانیپش

 بله؟-

 هنوز؟ یدینرس-

 .دمیو کشدارش را شن قیعم نفس

 .کمینزد-

 باشه..منتظرتم.-

 چه خبره؟ یبگ یخوا یهنوز نم-

 !…را مجبور به آمدن بکنم ارینبود که به خاطرش دان یزچی تولد جشن…بودم..نگران تر شدم نگران

 .نی.هممیجمعه رو با هم باش_خوام پنجشنبه ی.مستین یخبر-

 کرد و گفت: یکالفه ا پوف

 اونجام. گهیساعت د مین-

.با دیخند یم یخورد و شاد یحرص مرفتم.طبق معمول شاداب و تبسم در حال سر و کله زدن بودند..شاداب  رونیاتاق ب از

 نیکه زنگ به صدا آمد.شهاب و افش اندازمیب کیبه ک یمن هر سه سکوت کردند.خواستم به آشپزخانه بروم و نگاه دنید

 ضبط رفت و گفت: غبودند.با سر و صدا داخل آمدند.شهاب بالفاصله سرا

توپ  یزایتوپ آوردم.البته چ زیچ هیبا خودم  شهینم دایپ اریانبه درد بخور دور و بر تو و د ید یدونستم س یکه م ییاز اونجا-

 شدم. الیخ یب یستیکه تو اهل حال ن ییاز اونجا ولی…هم داشتما یتر

 رفتم و با ابرو به دخترها اشاره کردم و به آشپزخانه رفتم.دنبالم آمد و گفت: یغره ا چشم

 یتو دست و بالت نبود خودمو خبر م یزی.بابا چیازار رو کور کردچشم ب یاالنم که آورد …یاوردنی…یاوردیتو هم که دختر ن-

 چا؟یبقچه پ نی.آخه ما رو چه به ایکرد

 شدم و گفتم: رهیچشمانش خ یتو

 .میاریرو در ب کیک نیکمک که ا ایخفه شو و ب ای…رونیدر اون دهنت رو و برو ب ریگل بگ ای-

 گفتم: رلبیآن حک شده بود نگاه کردم و ز یکه رو اریدان درآوردم و به عکس خچالیرا به زحمت از  کیشدم و ک خم

 ؟یروز رو خوش اخالق باش هی نیاگه ا شهیم یچ-

با صورت  اردانی…را نگاه کردم رونیکانتر ب یو از فضا ستادمیهمهمه بچه ها قطع شد و سکوت خانه را گرفت.راست ا یصدا

 بود. ستادهیسالن ا انیو اصالح نشده م دهیتک

 

گذاشتم و  زیم یرا رو کیرا دنبال من چرخاند.ک ارشیگفتند.چشمان هوش کتبری و دادند دست…جلو رفتند نیشو اف شهاب

را گرفتم و  شبازوی…نماندم منتظر…نظرم گرفته بود.دستم را دراز کردم ریکرده ز نیرفتم.مثل گربه کم رونیاز آشپزخانه ب

 .عضالتش منقبض بود.آرام گفت:دمشیدر آغوش کش

 خبره؟ چه نجایا-

 به پشتش زدم و گفتم: یدوستانه ا ضربه

 بچه ها واست جشن تولد گرفتند.-

 بودند اشاره کردم. ستادهیبودن جو عقب ا یرعادیکه به خاطر غ یبه شاداب و تبسم و شاد و

 کرد و گفت: زیرا ر چشمانش

 تولد؟-

 زد و گفت: یکردم.پوزخند دییسر تا با

 مبارک باشه.-

 به اتاق رفت. یحرف چیو تولدت مبارک کرد و بدون ه ناتییبه تز ی.نگاهختیدر وجودم ر یدینا ام شیصدا یسرد از

 یلخی..گرفت دلم…شده بودند رهیخ اریرفتن دان رمسی به واضح رنجش با که دختر سه آن…کردند یبه هم نگاه م همه

 به بچه ها گفتم: رو…ادیز

 گردم. یبر م االن نیکن ییراپذی خودتون از…خوام یمن واقعا معذرت م-
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به زحمت  کهیکرد.در حا یرا روشن م گارشیبود و داشت س دهیتخت دراز کش یدر بزنم وارد اتاقش شدم.رو نکهیا بدون

 نگه داشته بودم گفتم: نییرا پا میصدا

 تشکرته؟ ی.به جادنیبه خاطر تو زحمت کش یدخترا کل نیار؟ایبود دان یچه برخورد نیا-

 گفت: یاوتتف یزد و با ب گاریبه س یپک

 …بوده تو خاطر به…به خاطر من نبوده-

 گفتم: یعصب

 تولد منه؟-

 را برگرداند و گفت: شیرو

 .کن ولم برو…شدن تو رو بستری حوصله نه…نه حوصله بحث دارم-

 گفتم: متیمال با

 …کردن تا تو رو خوشحال کنن یچه تالش یدون نمی…رو نبر آبروم…اریبه خاطر من دان-

 زد و گفت: یدارپوزخند صدا نباریا

 .شهیو زحمتشون جبران م هیواسه اونا کاف یجمع باش یکه تو تو نیره..هم نمی آبروت من نبودن با…نترس-

کردم..مقصر من  یخبط را م نیا دنبای…شد یرام نم اردانی…بود دهیفا بی کردن بحث…دادم هیتک واریافسوس به د با

 !…من…بودم

 

 اریدان

شد  ی.باورم نمدمیتخت کوب یرا از تن کندم و با خشم رو راهنمیاز جا بلند شدم.پ یته و عصبزدم و خس گاریآخر را به س پک

 تهران تا مرا…و رفت و آمد متنفرم یدانست چقدر از رانندگ یکه م یطیجشن مسخره و در شرا کیبه خاطر  اکوید

 ..!یخستگ نهمهیا با…نتهرا یشلوغ نیحجم کارم..با ا نای با آنهم…بکشاند

به همان حالت ماندم و بعد به  هیآب تا مغزم نفوذ کرد.چند ثان سردی…گرفتم رشیرا باز کردم و سرم را ز ییدستشو آب ریش

 سیام را خ نهیو پشت سرم راه گرفت و گردن و س قهیو شق یشانپی از آب…شدم رهیخ نهیخودم در آ سیخ ریتصو

که مردم  یشگیهم اهسی و ژرف گودال دو به…نگاه کردم خودم هتر ب قیگذاشتم و دق روشویی لبه طرف دو را دستانم…کرد

آب را گرفتم..از  یسیاز خ یو کم دمیاصالح نشده ام کش شیراستم را باال آوردم و به ته ر دست…دنشینام یم "چشم" یعاد

 میترسبخار  یرو نامنظمی خطوط انگشتانم نوک با…را محو کرد رمینشست و تصو نهیآ یرو کمرنگی بخار…جانم یب ینفسها

 .میایب رونیکوچک اتاقم ب سیخورد وادارم کرد از سرو یکه به در م یآرام ی..اما ضربه هارمیدوش بگ دمدی بهتر…کردم

 یکرد جشن را به حالت عاد یم یکه سع دمیشن یرا از سالن م اکوید صدای…مسافت بعد وجود با…همهمه بود رونیب

 نیا چرا…دیضربه دوباره به گوشم رس ی..صدادمیداشتم و به گردنم کشبرا ای حوله…خواستم در را باز نکنم می…برگرداند

 :مداد زد تیداشتند..با عصبان یجماعت دست از سر من برنم

 بله؟-

بست و با  شیدر دستش بود.در را با پا یبزرگتر یو جعبه کاغذ یبزرگ ینیو شاداب داخل شد.س دیپاشنه چرخ یآهسته رو در

 ت:گف دمیشن یکه به زور م ییصدا

 سالم.-

 حوصله گفتم: بی و تند! …بودم زاربی…گرفته بود شیدر پ اکویجلب توجه د یکه برا یروش مسخره ا نیا از

 ؟یخوا یم یچ-

را  ینیکنار زد و س اطیرا با احت یپاتخت یآمد.آباژور رو کمنزدی و برداشت قدم دوباره اما…لحظه سرجاش خشک شد چند

 کرد و گفت: نشیجانش

 .نیگرسنه باش دشای گفتم…رو خودم پختم ها ینیریش نیا-

 نگاه کردم. ینیس اتیانداختم و به محتو یرا کنار حوله

 !…وهیم یو کم ریش وانیل کی با…ینیریظرف ش کی-

 ادامه داد: دیدزد یتنه من م مین یبه طرز محسوس نگاهش را از برهنگ کهیکنم.در حال یام را سر او خال یآمد دق دل ینم بدم

 !…نشیخودتون ببر نیدوست داشته باش دشای گفتم اما…هم هست کیک-

 کردم. یخنده ام گرفت!!! اما فقط نگاهش م تیشدت عصبان از

 آورد و گفت: رونیشده را ب چیتخت نشست.دو تا جعبه کادوپ یرا از دور مچش آزاد کرد و با فاصله از من رو سهیک بند

 …یرو هم شاد نای…دهیرو تبسم واستون خر نیا-
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 تخت گذاشت. یمنتظر ماند و بعد بسته ها را رو کمی…دراز شده اش نگاه کردم دست به

 …منه یکادو نمیا-

و روشن را از  رهیت یبا چهارخانه ها یمردانه سورمه ا راهنیرا باز کرد.پ شیگذاشت و با دقت چسبها شیپا یرا رو یکی نیا

 و به سمتم گرفت: دیکش رونیب دیسف یکادو انیم

 اندازه باشه. دوارمامی…ختمخودم واستون دو-

 دوخته بود؟ خودش

 گفت: ریرا از دستش گرفتم.آرام و سر به ز راهنیشدم و پ میآنقدر دستش را دراز نگه داشت تا تسل نباریا

 !…کم و ناقابله یلیکه خ دیببخش-

 و گفت: دیکش آهی.…ندادم جواب

 .دی.ببخشمینا خواسته باعثش شد ..اما انگارمیناراحتتون کن میخواست نمی…میر یم میدار گهیما د-

 گذاشتم و گفتم: گرید یرا هم کنار کادوها راهنیبه سمت در رفت.پ یحرف چیه یبلند شد و ب و

 !…صبر کن-

 شلوار و مانتو با…را از نظر گذراندم شسرتاپای…گاه تنم کردم هیتخت گذاشتم و تک یو رو دمیرا عقب کش مدستهای…دیچرخ

 نظر گرفته بودم گفتم: ریبه دقت تک تک حاالتش را ز کهیحال در…دیرس یبچه سال تر به نظر م یلخی

 !…یمرد رو جلب کن هیتوجه  یبخوا میمستق ریغ یحرفا گذشته که با محبتا نیدوره ا-

 .دمیصورت و نگاه مبهوتش فهم کبارهی یدیرا از سف نیو نفسش بند رفته..ا ستادهینداشتم که قلبش ا شک

! همه …شتریکنه..نه ب یدختربچه کوچولو و مهربون نگاه م هیواقع به تو به چشم  در…ستیاس تو ناصال تو باغ احس اکوید-

بدتر از اون مثل  یحت ایخواهر  نیع اکویواسه د تشی!نها…گهید زیذاره نه چ یم تیکارا رو هم به حساب مهربون نیا

تا  فتهیتو دام ب ینجورای بود قرار اگه اون از گذشته…که به تو حس پدرانه داره یکیاونقدر واسش کوچ ؟یفهم می…یدخترش

مطمئن باش اگه قرار بود  پس…شیکرده تو دلش جا باز کنه و نه آخر یکه سع یهست ینفر ناولی نه تو…حاال چندتا بچه داشت

 !…آدمت رو ایراهت رو عوض کن  ایکنم  یم هیتوص جهنتی در…روش جواب بده تا االن جواب داده بود نیا

بندد.لبش را محکم گاز  یدختر رخت م نیاز تن ا شتریب یاتیح میشود عال یکه از دهان من خارج م یبا هر کلمه اکه  دمید یم

 خالص را زدم. ریفشرد.ت یگرفته بود و دستانش را در هم م

دونن  می آدم و عالم…نذار هیاز من ما لطفا…یتالش کن یخوا یکه بازم م یو پشتکار دار ینخوشبی اونقدر اگه…به هرحال-

 ؟یدفهمی…منو وسط نکش یپا گهدی …دم یبهت هشدار م پس…ادیخوشم نم ایمسخره باز نیکه از ا

 !…باشد..اصال شک داشتم که زنده باشد دهیداشتم فهم شک

دانستم  یم حتی…بود دهی! رنگ صورتش به شدت پر…دندیلرز یم شیشانه ها حتی و دستانش…اش چانه…جلو آمد یکم

هم با وجود  شصدای…لرزش ای ذره بدون…حرکت بود یو ب میقمست مردمکش…شد رهیچشمانم خ یتو یبغض کرده اما وقت

 !…بود محکم و قاطع…ارتعاش محسوس

 عالقه…شونیا به…شونای به که درسته البته…رو کردم نکاریمن به خاطر برادرتون ا نیباعث شده که فکر کن یدونم چ ینم-

 …اما…دارم

 کرد. یمقاومت م اما…نمیبنم اشک را در پشت پلکش ببتوانستم ش می…جلوتر آمد بازهم

 به توجه بدون…کنم خوشحالتون داشتم دوست واقعا من…برگزار نشده نیکن یکه شما فکر م یلیجشن به اون دل نای…اما-

 تو…نیخواستم خوشحالتون کنم..چون با حل اون مساله خوشحالم کرد می! …بهش دارم یچه حس ای هیبرادرتون ک نکهای

و  یزیبرنامه ر چهی…هینداشت طرف مقابلم ک فرقی واسم…..! من فقط خواستم جبران کنمنیکرد کمکم…میلیبد تحص طیاشر

 …بلد بودم اگه…ستمیکارا رو بلد ن نای من اصال…هم در کار نبود یا لهینقشه و ح

 …زدبری فرو اشکش نداد اجازه باز اما…شکست شیدر صدا بغض

 واسه تالشم تموم…به جون مادرم اما…نیکن یفکر م یکه در مورد من چ ستنی مهم…نشه ایکه باورتون بشه  ستیمهم ن-

 هی…خواستم هرطور شده می…کردم..چون..چون یبودن..اما من پافشار نکاریمخالف ا یحاتم آقای.بود شما کردن شاد

 …شما تشکر کنم از…یجور

 …را به طرف در دراز کرد دستش

ابروتون رو باز  نیگره ب نهمهیگره از ا هیبلکه بتونه  تا…نجایا ادیماسش کردم که بالت کلی…نینیب یتبسم که م نیهم-

 …رو عوض کنه تونیکم روح هیبتونه  دیشا گفتم…طونهیش یلیاون خ ی..ولستمین شوخی آدم من آخه…کنه

 گفتم: رلبزی! …لبش را گاز گرفت..محکم دوباره

 به تو حل کردم؟ من اون مساله رو به خاطر کمک کردن یچرا فکر کرد-
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 را به شدت تکان داد و گفت: سرش

 یدر موردم قضاوت م رحمانهیب ینطوریکه ا ستیواسم مهم ن االنم…نیبود که کمکم کرد نای مهم…مهم نبود تتونین-

 !…یغرض چیه بدون…یپشت پرده ا چیمن خوشحال کردن شما بود..!بدون ه تیکه ن نهیا مهم…نیکن

 …درد..با رنج..با غم با…یدمیا نا با…لحظه نگاهم کرد چند

 یاتفاق نم گهید نیشدم.مطمئن باش تونیباعث دلخور ینجورای که متاسفم واقعا…تکرار نشه گهیدم د یقول م یول-

 …نیاز حس من نگفت یزچی برادرتون به االن تا اگه…خواهش ازتون دارم هی…فقط…افته

 و ادامه داد. دیکش یقیرا رو به سقف گرفت و نفس عم سرش

 !…بشکنه نیاز ا شتریغرورم ب نیند اجازه…نیبه بعدم نگ نیاز ا-

 کی مثل و کرد عقبگرد او و کردم سکوت من…در چشمم فرو رفت یزتی خنجر مثل…که در نگاهش بود یدیشد درد

 !…انگار هرگز نبوده کهطوری…رفت رونیاز اتاق ب صدابی و آرام…روح

  

 شاداب

 کمی…نداشت دیسمت د نیبه ا کسی و بودم دور سالن از خوشبختانه…شود ریرا که بستم..اجازه دادم اشکم سراز در

را به  شیخواست حرفها می دلم…رسما مرا نابود کرده بود اردانی…دادم هیتک وارینشستم و به د میزانوها یآنطرفتر رو

 واقعی…حساسشا یسردتر و ب یو تلخش..با آن صدا سرد نگاه…شد نمی اما…بگذارم تشیعصبان ایو  یرحم یحساب ب

 !…با من صحبت نکرده بود حیصادقانه و صر نطوری..ااریکس به اندازه دان چهی روز آن تا…بودم مطمئن که آنقدر! …بود یواقع

دانست  یهم م دیشا ای و…خودش اال…بودند دهیداشتم و همه فهم اکویکه در برابر د یضعف نهمهای از…آمد یخودم بدم م از

و خوش سر و زبان دور  بازی و پوش خوش دختران برابر کجا؟در او و کجا من…داشت هم حق…زد یم دنیو خودش را به نفهم

 وقتی…کسر شانش هم بودم دشای اصال! …آمدم یدست پاچه..اصال به چشم نم شهیظاهر ساده و هم نیو برش..من با ا

 !…دیرفتم..شا یراه م اینشستم  یکنارش م

 تصور از قلبم…قابل وصف نبود دمیکش یکه م عذابی…گرفتم و برخاستم واریدرا با پشت دستم پاک کردم..دست به  اشکم

خواست  یغصه وحشتناک..دلم م نیا ینیکرد..از سنگ می درد هم کتفم…درد گرفته بود اکویاز سر ترحم د دشای و ساده حس

را  رچشممیز یسخی بار چند!…دکر یحس بد کم م نهمهیاز ا یکه کم جایی تنها…از آن خانه بروم و به آغوش مادرم پناه ببرم

هم  دی..شاای…شد خیمن م یرو اکویکه هنوز بغض داشتم به سالن برگشتم. بالفاصله نگاه نگران د یپاک کردم و با وجود

 .گرفت اوج ضربانم و رفت بند نفسم احمقانه کامال شکل به بازهم…آمد کمنزدی! …احمقانه تصورات بازهم…نگران نبود

 ؟یشاداب خوب-

 قعمی نفس تا…نشدن اشکم به کار گرفتم.از نگاه کردن به دور دستها گرفته ریدوباره سراز یکه بلد بودم برا یراه هر

 !…گرفتن از رانم شگونیو ن دنیکش

 .میما بر نبدی اجازه اگه…بله-

 بروم اما با دست راهم را بست. یبه سمت تبسم و شاد خواستم

 زده؟ یحرف اری؟دانیکرد هیقرمزه؟گر نقدریچشمات ا چرا…نمیبب سایوا-

با  شیدعوا دنیطاقت د گریدرست کرده بودم د شیکه برا یدردسر نهمهای با…که در صورتش نشسته بود نگرانم کرد یاخم

 گفتم: عیرا نداشتم.سر اریدان

 به خاطر گرماست. دشای…کنم فشارم افتاده می فکر فقط…نکردم هگری من…نه-

 را تنگ کرد. چشمانش

 !…روشنه دختر خوب لتیگرما؟سه تا اسپ-

 کردم؟ یاز دستش فرار م دیبا چطور

 !…گهیشه د می گرمم…لباس تنمه نهمهای خب…من گرممه یآره..ول-

 گفت: سرزنشگرانه

 !…شاداب-

 چشمش نگاه کردم و گفتم: ی! تو…اوردمیحالت خاص تلفظش..تاب ن نای با…شاداب گفتنش را نیا

 .شهیبرم؟مامانم نگران م نیاجازه بد شهیم-

 را باال انداخت و گفت: شیابروها

 ساعت هنوز هفت نشده..!-

 …وای…یوا
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هم سرش را با  شادی…زد یحرف م نینشسته بود و با افش نمتی و مودب که تبسم…نگاه کردم یبه تبسم و شاد مستاصل

 خوردن گرم کرده بود. وهیم

کس حق نداره به مهمون خونه من  چی! ه…اریرم سراغ دان یجمع م نیاالن..وسط هم نهمی وگرنه…شده یبه من بگو چ-

 !…برنجونش ایکنه  نیتوه

 گفتم: ملتمسانه

 گهدی…خوان شرکت کنن ینم یبود..خب وقت شونای واسه گرفتن جشن من هدف…رنجونده نه…کرده نیبه خدا نه توه –

 !…هیمعن یموندنم ب نجایا

 را به دور دست دوختم و گفتم:را انداخت و سرش را به عالمت افسوس تکان داد.دوباره نگاهم  دستش

و مجلستون مردونه  میاگه ما بر دمیافته گردن خودتون..شا یم شییرایو ساالد آماده ست.فقط زحمت پذ وهیو م ینیریش-

 .انیب رونیهم از اتاق ب اریبشه..آقا دان

 و گفت: دیکش یآه

 واقعا اما.…شناسم یرو بهتر از تو م اردانی نم…ده یکارا جواب نم نای بودم گفته بهت…خوام شاداب یمن واقعاً معذرت م-

 .شدم ت شرمنده

 زدم و گفتم: یزور لبخند به

 !…ومدیاز دستم بر ن نیاز ا شتریکه ب دببخشی…کردم رو تالشم تمام من هرحال به…دشمنتون-

 رفتم و گفتم: یجوابش نشدم..به سمت تبسم و شاد منتظر

 …بچه ها میبر-

 گفت: یبا ناراحت نیافش

 !…زوده یلیکه خ هنوز-

 گوشم گفت: ریاکتفا کردم..تبسم بلند شد و ز یلبخند کمرنگ به

 .بودم کرده روشن رو ترموستاتش تازه…بمونه شاداب اکویداغت به دل د شاالیا-

و تبسم  شادی…کردم و به سمت در رفتم خداحافظی…گرفتم یرا از دست شاد فمینگفتم.ک یچیحال نگاهش کردم و ه یب

 .دمیرا شن اریدان صدای کردم باز که را در…کرد یمغموم و گرفته نگاهمان م اکودی…مدندهم پشت سرم آ

 تولدمو فوت نکردم. یخوشحال؟ من هنوز شمعا یر یکجا م-

 !…که گوشه لبش خانه کرده بود مرموزی لبخند و…چهارخانه یسورمه ا راهنیپ با…دمیرا د اریبرگشتم و دان جیو گ ریمتح

 

اش فرو برده بود و بدون پلک  یمشک نیشلوار ج بیج یرا تو شدستهای انگشت چهار…نگاهش کردم رشتبی…شد ینم باورم

 یدر تنش نشسته بود.نم یدوخته بودم کامال اندازه اش بود و به شکل برازنده ا شیکه برا یراهنپی…کرد یزدن نگاهم م

 :دیچیدر سالن پ شیکه باز صدا ردمتوانستم..مستاصل به تبسم نگاه ک یخواستم بمانم..نم

 ..!گهید ارشیخودم بِبُرم؟ برو ب کمویک دیبا یمگه نگفت-

 دوست هم هنوز! …حاال اما…بودم دهیصحنه دو نیا دنید برای را هفته تمام…مصر به ماندن یکیآماده رفتن بود و  میپا کی

 کردم؟ یبا حال خراب خودم چه م یاش شوم ول یدشا باعث داشتم

خواست در جشن  یآمده بود و م رونبی اتاقش از…بود دهیمرا پوش ییاهدا راهنپی…کرد یم زیآنال را عیتند و تند وقا مغزم

 یسوختم و دم نم یکردم..م یتحمل م دبای پس! …مانند بود یاش ب یزندگ خیکه قطعاً در تار کاری! …ببرد کیشرکت کند و ک

را به  فمکی دوباره…گذشتم یودم و احساسم ماز خ دبای…یمرد نیخنده کوچک بر لب چن کی حتی نشاندن خاطر به…زدم

 دادم و گفتم: یدست شاد

 .ارمیرو م کیمنم ک نینیشماست.بش گاهیاون مبل سه نفره جا-

 اکوینگاه مشکوک و پرسشگر د نیو به آشپزخانه رفتم و در همان ح دمیکش یبه جمع بازگشتند.آه یو تبسم با خوشحال یشاد

اوج گرفته و  کیموز یبردم.صدا ییرایو به پذ دمیچ کیک یرا رو زیر ی.شمعهادمید رایخودم و دان نیرا در حال گردش ب

و  اریهم با شهاب و دان اکویبودند.د کیدر چ کیهمچنان چ نی.تبسم و افشودسرش گذاشته ب یخانه را رو شیشهاب با خنده ها

تنها سرش را تکان  شانیر جواب حرفهامبل گذاشته بود و د یدسته ها یرا رو شیدستها اردانی و…زد یحرف م یشاد یگاه

 قلبی اما…شاد باشم شههمی مثل…لبخند بزنم شهیکردم مثل هم سعی…سوت و کف همه بلند شد یمن صدا دنیداد.با د یم

 شود.! یسرش نم تیکه شکسته باشد منطق و موقع

 به جلو خم شد و گفت: یکم اردانی…گذاشتم زیم یرا رو کیک

 ؟یکجا کش رفت منو از ؟عکسکردی چه…هوووم-
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 جواب دادم: آرام

 گرفتم. یحاتم یاز آقا-

 !زمزمه کرد:…شخندین ایکنار لبش خنده بود  یدانستم آن کج نمی…را بلند کرد و چند لحظه به چشمانم زل زد سرش

 !…به تو نیآفر-

 آورد و گفت: نیدورب اکویزدم و شمعها را روشن کردم.د فندک

 .نینلباساتون رو عوض ک نیدخترا زود بر-

 با اخم به من نگاه کرد و گفت: اکویبه سمت اتاق رفتند.د عیسر یو شاد تبسم

 ..!گهیبرو د-

 گفتم: آهسته

 من راحتم.-

 :گفت و رساند من به را خودش قدم چند با…تر شد ظیغل شیاخمها

 !…ارمیبماجرا رو در  نیا یکنم فعال وادارم نکن ته و تو یخواهش م ولی!…فهمم تو چت شده یمنکه آخرش م-

به  یعکس العمل چهی بدون…زهرخندش تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود ینگاه و تلخ برندگی…نمیرا بب ارینبود دان یازین اصال

لباس  عی.سراورمیب ادیاز خانه اش را به  یقسمت چیه گریخواستم د نمی…عذاب آور بود میآن اتاق هم برا حتی…اتاق رفتم

سر  یمقدمه رو یو ب دیکش رونیاز پشت مبل ب رایقرمز یبود.تبسم کاله بوق ستهنش اریانکنار د اکویو برگشتم.د دمیپوش

 گذاشت و گفت: اریدان

 !…شهینم نیتولد بدون ا-

 زیم روی و برداشت را کاله و برد باال را دستش! …..شک نداشتمرفتیپذ یرا نم یکی نای.…شدم رهیخ اریوحشت به دان با

 گفت: زانیگذاشت.تبسم با لب و لوچه آو

 …رو تتربی…نیذوقم که ندار حاال…هیزیذره ذوقم خوب چ هی…واه-

مرد چقدر  نیدانست ا نمی که تبسم…پرده تبسم، حرفش را قطع کردم یب یها ینسبت به شوخ اریترس عکس العمل دان از

 !…باشد رحمیتواند ترسناک و ب یم

 !…نیرو فوت کن شمعا…رمیخوام عکس بگ یم-

شمعها را فوت کرد و با همه عکس  دیبار یم شیاز سر و رو یحوصلگ یب کهیدر حال اردانی…دمیقاپ اکویرا از دست د نیدورب

 گفت: اکویمرحله د نآخری در…گرفت

 .رمیازتون عکس بگ نبشی برو…جشنه یحاال نوبت مجر-

 !…کاش! …شد یجشن تمام م نیزودتر ا کاش

 گفت: یکه م دمیرا شن اریآهسته دان یکرد و من نجوا میتنظ صورتمان یرا رو نیدورب اکودی…نشستم اریکنار دان معذب

 !…خوره یاز عمران به دردت م شتربی…رو ادامه بده یاطیخ-

 باال انداخت و گفت: یسرم را چرخاندم و نگاهش کردم.شانه ا متعجب

مساله هاش رو حل  نیتون یمنه  کهیحال در…نیکن یعمران رو انتخاب م یدونم شما دخترا با چه اعتماد به نفس نمی من!…واال-

 !…نیبا کارگر و عمله بنا سر و کله بزن نیتون یم نه…نیبکش ینقشه درست و حساب هی نیتون یم نه…نیکن

 دلم…خواستم بروم..هرچه زودتر ی! فقط م…گریکس د چهی نه..او جواب نه…خواستم جواب بدهم نمی…را ندادم جوابش

 !…خواست می را مادرم

 شد. دهیتبسم مثل پتک بر سرم کوب شنهادیته شد اما پعکس گرف یک دمینفهم

 .رمیازتون بگ ییعکس سه تا هی نینیبش نیحاال شما هم بر-

 !…اکودی و من فقط…آن از بعد و…دو برادر بودم نیبه خودم آمدم ب تا

  

 اکوید

 یم دبای…سمت خانه راندم نخورم از کوچه و پس کوچه به کیبه تراف نکهیپدال گاز فشار دادم و به خاطر ا یرا رو میپا

 جگی…خورده باشد گریبا همد ازپامیکه چندتا د یبر سر شاداب آورده بود که تمام طول جشن مثل کس ییچه بال اریدان دمیفهم

 بار چند…نداشت حوصله…را جلو فرستاد و خودش با تبسم عقب نشست شادی…هم خواستم برسانمشان یو پرت بود.وقت

 یپرنده ا نیخانه ترمز کرده بودم ع یجلو یهم به من نگاه نکرد.وقت کباری یه کمتر حرف بزنند و حتو تبسم تشر زد ک شادی به

 یو رنجش ب یدلمردگ نیرا..ا نهایانماند که تشکرم را بشنود..!و من همه  یگشوده بودند..بال زد و حت شیکه در قفس را به رو

 کردم. یم هیبشر تسو نی..امشب حسابم را با ادیو بدون ترد دمید یم اریرا از چشم دان یناگهان یانتها
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چشم از سقف  نکهیداد.بدون ا یو به خواننده محبوبش گوش م دیکش یم گاریس شهیبود و مثل هم دهیتختش دراز کش یرو

 گفت: ردیبگ

 !…یزود اومد-

 دانم چرا..اما در اتاقش را بستم و با تحکم گفتم: ینم

 !…به من نگاه کن-

 خاموش کرد و گفت: یگاریجا س ینصفه اش را تو گاریهم فرو رفت.سبه شدت در  شیاخمها

 .یدعوا کن یخوا می که معلومه گاردت از…اوووف-

 .ستادیمن ا یشد و رو به رو بلند

 شه؟می…خوام بخوابم می…کنم یمزخرف رو تحمل م یمهمون هی دارم که ساعته چند…اما من خستم..حوصله ندارم-

فشار  مگلوی به انگار…را باز کردم راهنمیپ یدکمه ها گریرا گرفتم و با دست د شیبا حرص بازوخواست از کنارم بگذرد که  و

 آوردند. یم

بود دست از سرت  ختهیبهم ر یکه اونجور یبه شاداب گفت یتا ندونم چ اما…ادمی خوابم منم…منم حوصله ندارم..منم خستم-

 دارم. یبر نم

 فت:را شانه کرد و گ شیانگشتان دستش موها با

 ؟یبهش دار یواست مهمه؟حس خاص نقدریدختر ا نیا لیچرا؟؟؟به چه دل-

 ینیب یرو ینیبه شاداب نداشتم.چ یحس نیشد و من همچ یخالصه م زیچ کی در…خاص به جنس مخالف حس…ارینظر دان از

 ام انداختم و گفتم:

 یکاف نهمی…دیاطر من و تو زحمت کشبه خ یدلخور شم؟کل شیداشته باشم که از ناراحت یبهش حس خاص دیمگه حتما با-

 واسه نگه داشتن حرمتش؟واسه نشکستن دلش؟واسه دلخور نکردنش؟ ستین

 آرامش گفت: با

 مثل حرفام نترس…رو نشونش دادم قیحقا یسر هیکردم و  نیبهش احساس د من…یکه گفت یلیدال نیبه هم قادقی…آها-

 !…بود الزم واسش اما…داشت درد..بود معلم چوب

 گفت؟؟؟چه کرده بود با شاداب؟ می چه…تکان خوردند میشاخکها

 ؟یگ یم یچ نمیدرست حرف بزن بب-

 کرد. یاش شکنجه ام م یالیخ یب نیبا ا گاهی…و سرش را تکان داد دیخند

 !…من و شاداب نیرازه ب هی نیا ولی…متاسفم-

 :دمغری…آوردند هجوم مغزم به…آدمخوار های مورچه قوم مثل…بد افکار

 ؟یکرد یبگو چه غلط..اریدان-

 تفاوت گفت: یب

 …از شاداب بپرس-

 اریبه دان یشده؟؟؟حرف اریدان ریاو هم اس یعنی…شاداب هم یعنیممکن بود؟؟؟ یعنی…دندیجو یها مغزم را م مورچه

 یب یو دوست رابطه…اریدان یشگیهم حرفهای همان…نکند…نکند…بدتر یحت دیشا ایاش خورده؟؟؟ نهیزده؟؟؟دست رد به س

 !…خدا یتعهد..!وا یج..بازدوا

 بودم؟؟؟ نگفته…ستیبهت هشدار داده بودم که شاداب از اوناش ن اریدان-

 برداشت و گفت: یدیجد گاریس زشیم ی..از رودخندی بلند بعد…لحظه نگاهم کرد چند

 از کدوماش؟؟؟-

 :دمیاش را چسب قهیو  دمیجا پر از

 ؟یفهم می…یکن یمش..با شرافتش بازبا احساسش..با جس نداری حق…بچه ست احمق هیاون فقط -

 را محکم گرفت و از خودش دور کرد و گفت: دستانم

 …دختر خانوم ناز و تو دل برو بود هی دمیکه من امروز د یزیچ نیا یبچه؟؟؟ول-

 !…باال بردم دتهدی نشانه به را دستم! …آتش…گرفتم آتش

 ..!زمیر یروح مامان خونت رو م به…اریدان زمیر یخدا اگه بفهمم انگشتت بهش خورده خونت رو م یبه خداوند-

 .دیخند بلندتر

 تیبا رضا فتهیب اتفاقی اگه…کنم یمجبورش نم منکه…هیمثل بق یکی نمیه؟؟؟ایدردت چ پس…یبهش ندار یتو که حس-

 !…خودشه یقلب
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را باور وقاحت  نهمهای…دمیصورتش کوب توی قدرت تمام با و بردم باال را دستم…رگ گردنم را حس کردم زشیخ

 بود؟؟؟ دهیبه کجا رس اردانی…نداشتم

دماغش  یتر شد.دستش را رو ظیبه همان حالت ماند.لبخندش رفته رفته غل هیمن کج شد و چند ثان یلیاز ضرب س سرش

 و گفت: دیکش

 !…یبهش فکر کن یخوا ینم کترهیاز تو کوچ یلیچون خ فقط…یپس دوسش دار-

 زدم: داد

 اعتماد تو!…دختر به من اعتماد کرده و دخترش رو سپرده دست من نیمادر ا!…یمرده برد یهرچ آبروی…خفه-

 ته؟حالی امانت! …امانته من شرکت تو…من خونه تو…دختر نیته؟ایحال یته؟مردونگحالی

 گفت: یگردنش را ماساژ داد و با خونسرد یکم

 !…دارم نظر بهش من نه…منه عاشق دختر اون نه باش مطمئن…خب بابا لهیخ-

 را کم کردم و گفتم: نمانیب فاصله

 که الزم بود بدونه؟؟؟ یبهش گفت یپس چ-

 داد: نهیشد و جوابم را شمرده و با طمان رهیچشمانم خ یفوت کرد..تو رونبی به صدا پر را نفسش…گفت یکالفه ا "اَه"

 ؟یبدون یدوست دار یلیخ-

 نگاهش در…کردم نپایی و باال را سرم…بود سردتر و تلخ تر شهیاز هم شصدای…چشمانش گم شدم اهیو س قیعم یژرفا در

 را روشن کرد و گفت: گارسی آتشش با و داد فشار را فندک اهرم! …افسوس حتی…نبود یچهی

 !…یالزم بود بدونه که تو دوستش ندار-

  

 شاداب

 :دیپرس نگرانی با…و دستانم را محکم دور گردنش حلقه کردم دمیمادر در آغوشش خز دنیمحض د به

 قلب مامان؟؟؟ یشد ینفس مامان؟چشده  یچ-

که دلم درد  دفهمی…بود مادر او اما…کنم یریشدن اشکم جلوگ ریمن فقط محکمتر بغلش کردم و زور زدم که از سراز اما

 و بارها و بارها گفت: دیکش میموها روی را دستش…دارد

وز زنده ست..مامانت هنوز هواتو هن مامانت…یناراحت باش نمنبی…یغصه بخور نمنبی…نجامیا من…یمامان نجامیمن ا-

 !…کوه پشتته نعی مامانت…داره

 …ختمری اشک قطره قطره…شکست را بغضم…شکن سد مثل…آرامش نیدر ع شیحرفها

 بهت گفتن؟؟؟ یزیدلت رو شکونده؟؟؟چ یکرده؟؟؟کس تتیاذ یکس-

 هق هق گفتم: نیاش فشردم و ب نهیرا به س سرم

 !…نه-

 ؟یخوب بود شده آخه؟تو که وقت رفتن یپس چ-

 !…دمیترس فقط…یچیه-

 هول گفت: با

 ؟؟یک ؟؟ازیاز چ-

 !…نبود هم دروغ اما…را نگفتم راستش

 !…دو تا برادر نای مثل…روز تو رو از دست بدم هیمنم  نکهیاز ا-

 ام به خودش خبر داشت. وابستگی عمق از چون…کرد باور…دیکش یراحت نفس

 آخه؟؟؟ یکن یکه م هیچه فکر نای…دست خداست گل من یمرگ و زندگ-

 و گفتم: دمیرا بو کش تنش

 …خدا رو تو…بمونم نجایبذار ا-

 دردناکم نشست. یشانیپ یگرمش رو بوسه

 …حداقل پاشو لباساتو عوض کن-

را از دور گردنم باز  روسری فقط…ام دردم را بفهمد افهیاز ق دمیترس یمادرم جدا کنم..م نهیخواستم صورتم را از س ینم

 کردم و گفتم:

 …باشم نجایخوام ا می فقط…خوبه…نه-
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سر  ریدستش ز کیسر من بود و  ریدست مادر ز کیما آمد.. شیبرق را خاموش کرد و پ شادی…میدیهم دراز کش با

 !…من و…داد یگفت و مادر در سکوت گوش م یاز جشن م شیبرا شادی…زنند یکه حرف م دمیشن می…یشاد

 نکهای از نه…کردم یرا خفه م میو ناله ها ختمیر یاشک م صدابی…ه کرده بودمکه در کل عمرم تجرب یحال نیخرابتر با…من

 نای درد…وار دوستش دارم وانهیهنوز هم د من…دمید یم نکهیدرد داشت اما نه به اندازه ا نهمای…دوستم نداشت اکوید

توانستم به خودم بقبوالنم که  مین اما…اند یهمه از سر دلسوز شیهایتوانستم قبول کنم که محبتها و نگران می! …بود شتریب

 اکویکردن عشق د رونبی…رفتیپذ نمی…کردم می رجوع قلبم به! …مدفون شوند نهیدر س دیام به او با یمحبت و عشق واقع

 اصال!…از آنجا دور شود یداد قدم یبود و اجازه نم دهیحصار کش اکوی..دور وجود دشیها یتک تک رگ و پ با…رفتیپذ یرا نم

کردنش داشته باشم؟؟؟مگر دست خودم  رونیب یداشتم که االن برا یاریمهرش به دلم نشست اخت یمگر وقت…دنبو من دست

کرد؟مگر دست من بود که  یقلب عاشقم را مجنون م شیداد؟مگر دست من بود که صدا یبود که نفسش به وجودم جان م

 بی…داشتم؟؟؟از همان روز اول قلبم خواستش یرلداشتم؟؟چه کنت یاریانداخت؟؟؟من چه اخت یحضورش اندامم را به لرزه م

عاشق شدن از من اجازه گرفت که  یقلب در به در برا نای بودم آغوشش در که روز آن مگر…پرسش و پاسخ بی…چک و چانه

 من فارغ شود؟؟؟ لیحاال به م

 …من نبود کار…اکوینداشتن د دوست…نه

 …پاره شد یدیجد بغض

دوست  نیو ا دمشید یکردم؟؟؟چگونه هر روز م ینده را چگونه در خونم تحمل مزهر کش نای…او دوستم نداشت اما

 نمی مرا…مرا دوست نداشت اکویکردم؟؟؟د یم یهمه غم زندگ نیکردم؟؟؟چطور با ا یم کتهینداشتنش را به خودم د

عترف بودم م یدنامی با و…خواست یم باالتر…خواست می برتر…خواست می بهتر…کوچک بودم..کم بودم شبرای…خواست

 با…شد یاز دور پرستش م دیکه با یونانیالهه  کیبود.. یافتنیمن همان اسطوره دست ن برای او! …که حق هم داشت

 بتِیمص نبزرگتری…ساله شده من ستیقلب کوچک تازه ب یبرا نیا و…دنیبدون د یحت ای…لمس بدون…اطاحتی با…احترام

 !…آن روزها بود

 

 اریدان

 یروشن گاریبود.به اتاق برگشتم و س دهیفا یفروکش کند.اما ب تمیاز خشم و عصبان یبلکه کم دمیاشمشت آب به صورتم پ چند

تخت  روی…منعکس شده بود شهیدر ش اکوید رتصوی…ستادمیگذاشته بودم برداشتم و کنار پنجره ا یگاریس ریکه در ز

اک را نسبت به من و شاداب نداشت محال بود افکار مزخرف و وحشتن نآ اگر…یشده بود.لعنت رهیخ شینشسته و به رو به رو

 فاش را رازش شدم مجبور…بودم دهیام د یکه در کل زندگ یو صادق لهیپ لهیش یتنها دختر ب آبروی خاطر به اما…حرف بزنم

 که برادر…بود اختهکه از من در ذهنش س ییوالهی از…که نسبت به من داشت یبعجی تفکر طرز از..بود گرفته حرصم!…کنم

 !…"من بود یگاریس ریآدمها ز نیا یایدن"…ختمیر رونیرا از پنجره ب گارمی! خاکستر س…گانهیبه حال ب وای…باشد نای

 ار؟یدان یتو مطمئن-

 ام را حفظ کردم: یظاهر یخونسرد

 ؟یاز چ-

 از احساس شاداب؟-

 !…دیپرس می من از را احساسش آنوقت…هفت هشت ساعت در کنارش بود روزی…هه

 آره..!-

 گفت؟ خودش-

 زدم. پوزخند

 …یدیواسم که خودت نفهم بهعجی..تابلوئه…بگه ستیالزم ن-

 را چنگ زد و گفت: شیشد و چند قدم به سمت در رفت و برگشت.با هر دو دست موها بلند

 با…با من رفتار کرده بود ینجوریهم دمشیکه د یذاشتم.چون از روز اول یبودنش م یمن همه حاالتش رو به حساب خجالت-

م خطور نکرده  لهیبه مخ یزیچ نهمچی اصال…وقت شک نکردم چیخاطر ه نی! به هم…یفرار شههمی نگاه و گرفته گر تصور

دادم  یوجه احتمال نم چیرو دوست داره اما به ه یکیبودم  دهیفهم ختهیچطور ممکنه؟؟جسته گر یاختالف سن نای با آخه…بود

 یاتفاق نیفکر کرده؟چطور همچ یدختر چ نای آخه…تصور کرده بودمو دو،سه ساله رو  ستیپسر ب هی تشیخودم باشم..نها

 افتاده؟

 پر از دود کردم و گفتم: قیپک عم کیرا با  میها هیر



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 84 

 

 نهیگز نیشاداب واست بهتر یکه تو دار یخاص و تعصبات اخالقای با…هم خوبه یلیشده؟؟اتفاقاً به نظر من خ یحاال مگه چ-

 ؟یخوا یم یچ گهدی…که عاشقته نقدرمای…که خوبه افشمقی…و بساز دهیکش سختی هم…و مهربونه بنجی هم…ست

 زده گفت: رتیح

که من بچه  ؟درستهیزن یم یحرف نیچرا همچ گهیبچه ست و کله ش داغه..تو د ؟اونیگ یم یچ یفهم یار؟میتو حالت خوبه دان-

من چهل سالم  وقتی…شاداب گذشتهخاص  یها یو بچگ طنتهایسال من از ش و سن! …دوست دارم..اما نه به عنوان همسرم

تونم  ی!چطور م…شهیاول عمرم تموم شده و اون هنوز تو اوج جوون مهیمن ن یعنی…سالشه شیو پنج،ش ستیبشه اون تازه ب

! اگه قرار باشه ازدواج کنم …میشمی خسته…شه یخسته م گهیچند سال د اما…نهیب یبکنم؟اون االنِ منو م یتیجنا نیهمچ

 دهچشی گرم و سرد…که پخته شده باشه یبا پنج سال اختالف سن..کس تشنهای…دم یم حیخودم ترج یرو تو رده سن یکی

خوام تو سالگرد ازدواجم  می…روز ازدواج کنم هی اگه…..!بعدشمیدختربچه احساسات هی نه…بود شده کامل عقلش…باشه

 ساله؟دختر نوزده  هیداشت؟از  یتوقع نیهمچ شهیداب مشا از نظرت به…پدر شده باشم

 انداختم و گفتم: رونیرا از پنجره ب گارسی! …به شاداب نداشت یحس چی..انگار واقعا هنه

 ؟یکن کاریچ یخوا یحاال م-

 دستانش گرفت: نیتخت نشست و سرش را ب یرو دوباره

برخورد تند و  هیتونم با  یطرفم نم هی از…کنه یپرداز ایواسه خودش رو نیاز ا شتریخواد ب یطرف دلم نم هی از…دونم ینم-

 !…بد دلش رو..غرورش رو بشکنم

 نشستم. کنارش

از  شتریکنم الزم باشه تو ب ی.فکر نمدمیبهت نگم.خودم زحمت خراب کردن کاخ آرزوهاش رو کش یچیاتفاقاً از منم خواست ه-

 گفتم. ینم یدر موردم فکر نکرده بود ی.اصال اگه اونجوریکن تشیاذ نیا

 را باال برد. شیصدا

 ؟یاریخون منو به جوش ن یو اونجور یآدم حرف بزن نیع یتونست نمی…شدم وونهیکه د یگفت یطور هیدونستم؟ یمن چه م-

 گفتم: یتفاوت بی با اما…دل افسوس خوردم در

 مثل شاداب؟ دخترایی به چه منو وگرنه…کنم دارشیهست ب یزیخواستم اگه چ یخواستم از احساس تو مطمئن شم..م یم-

 گفت: رلبیبرخاست و زو از جا  دیکش یآه

قرار  یطیمنو تو چه شرا نببی…کنن یخودشون نم شیکه پ فکرایی چه لبخند تا دو و حرف کلمه دو با…دخترا نیامان از ا-

 …داده

 برود گفتم: رونیاز در ب نکهیاز ا قبل

 !…بهش قول دادم من…یدون ی!نذار بفهمه که م…اکوید اریبه روش ن یچیه-

 را نچرخانده برگشت و گفت: رهدستگی هنوز اما…دحواس سرش را تکان دا یب

 رون؟یب یایکرد ب تیراض ؟چطوریچطور با شاداب حرف زد ؟اصالینگرانش ار؟؟؟چرایحرفا دان نیرو چه به ا تو…نمیبب سایوا-

 و گفتم: دمیتخت دراز کش یرو

 ..!هیتو فکر کن معجزه اله-

 را به خودم دادم. اکویختم مکالمه چشمانم را بستم و جواب سوال د یبه معنا و

را  یبود کار گفته…یو باور نکردن بیو صداقت عج تمعصومی با…خودش یدر اوج غم و غصه ها یبار بود که کس نیامروز اول"

 ای ذره بدون …بار بود که من ناولی و…بر آن زد دییمن انجام داده و با ماندن و نرفتنش مهر تا یفقط و فقط به خاطر خوشحال

 "نفر را باور کرده بودم کیحرف  دیترد

 اکوید

 می خوابم نه اما…زود بود یلیزدم.هنوز خ رونیو از خانه ب دمیکردم خودم هم لباس پوش یرا راه اریشنبه که دان صبح

 ادهیپ یدادم کم حترجی…رفتم ابانیشرکت گذاشتم و به خ نگیرا در پارک نماشی…انجام دادن داشتم یبرا کاری نه…آمد

 بود. یدرحی مهندس…زنگ خورد لمموبای…استنشاق کردم اپاک ر یو هوا دمیچیشرکت پ کینزد فرعی به…کنم یرو

 شنوم. یشما رو م یکه اول صبح صدا هسعادتی چه…مهندس جناب…به به-

 و گفت: دیخند ریپ مهندس

 ؟یواسه منم سعادته پسرم.خوب-

 که کرد اصرار و…فرستد یکرده و به شرکت م دایپ ودمیکه دنبالش  یماهر ستیو خبر داد گراف میحال و احوال کرد یکم

 منی و هشت…به ساعتم انداختم نگاهی…رو کردن دارد یبرا یجالب یزهاچی چون…بروم دارشیفرصت به د ناولی در حتما

که دستانش را  دمیو درست در چند قدم جلوتر شاداب را د آمدم رونیب یکردم و از فرع یخداحافظ یدرحی مهندس با…بود
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با  دیدانستم چطور با نمی…اراده اخم کردم بی…رفت یعجله به سمت شرکت م بی و آرام…بود و با سر فروافتادهبغل کرده 

حال هرگز به او  هب تا…اش شدم رهی! از پشت سر خ…ندیبب بینه وابسته شود و نه آس نیاز ا شتریدختر رفتار کنم که ب نیا

اندام و قد  یکباری االن اما…و مهربان بود یکوچک دوست داشتن دختر کی میبرا شههمی…زن نگاه نکرده بودم کیبه چشم 

 ی! خصلتها…شیصدا یصورت گرفته تا دست و پا و حت ی..از اجزازشیبود..همه چ فظری کل در…آمد یمتوسطش به چشمم م

کردن را از او  یانصاف نبودم که فرصت جوان یرا خوشبخت کند..اما من آنقدر ب یمرد هرتوانست  یداشت که م یمثبت فراوان

 …رمیبگ

 و در دلم گفتم: دمیکش آه

 کنم دختر؟ کاریمن با تو چ-

و  نیزم انیو م دیلغز یپوست موز یرو شپای…بزنم شیتا خواستم صدا یشدم ول کشیرا تند کردم..نزد میقدمها یکم

 و دخترانه اندام اما…در آغوشم جا خوش کرد یرا گرفتم و چطور شیچطور دست بردم و بازو دمنفهمی…آسمان معلق شد

 لحظه چند…و لمس کرده بودم دهیهم د گرید یصحنه را جا نیا که انگار…محو و آشنا را در ذهنم زنده کرد ای خاطره..لرزانش

شد  یم نییاش که به شدت باال و پا نهیس یرا از رو دستم…تمیموقع یادآوریشدم و به محض  رهیاش خ دهترسی چشمان در

 سالمانداخت و سه بار پشت سر هم  نییرا پا سرش…دییگرا یبه سرخ هیاز ثان یدر کسراش  دهپری رنگ! …برداشتم

 شده کالفه شدت به…که به من عالقه داشت دختری بدن ممنوعه نقطه لمس از…از او نداشت کمی دست منهم حال…کرد

 گفتم: بدخلقی با…بودم

 نیخورد لبه ا ی.اگه سرت مینیب یرو نم یو پوست موز به اون گندگ یریسر به ز نقدرمیحواست کجاست؟خوبه ا-

 شد خانوم. یم یجدول..مغزت متالش

 صیتوانستم حالت صورتش را درست تشخ ی.آنقدر سرش را در گردنش فرو برده بود که نمدمید یواضح دستش را م لرزش

 دهم.

 !…دیببخش-

 ..!اوف…کرد یم یخوردنش از من عذرخواه نیزم بابت

 :گفتم و کردم مشت ار انگشتانم…سوخت یدستم م کف

 نشد؟ تیزیچ-

کرد.از  رهیاش خ یبرجستگ روی را نگاهم…حرکت نیو با ا دیاش کش نهیس یاو هم به سمت مقنعه اش رفت و آن را رو دست

 و در دل گفتم: دمیهم مال یرا رو میشدت غضب دندانها

 !…اریلعنت به تو دان-

 کرد. شتریآرامش حرص دلم را ب یصدا

 !…خوبم…نه-

 ن غضب و حرص گفتم:هما با

 قرارمون هشت نبود؟ مگه…یایسر کار م ریچقدرم که د-

 !…بود دهیاز من ند یبرخورد نهمچی حال به تا…لحظه مظلومانه نگاهم کرد چند

 !…خوام می معذرت…اومد ریاتوبوس د-

 یحرف چهی دونب…شود یم یاز چه ناش یقرار یو ب تیعصبان نهمهیدانستم ا نمی هم خودم…دلم سوخت تشیمظلوم یبرا

 نشدم و دکمه آسانسور را فشار دادم. دنشیمنتظر رس حتی…کردم و جلوتر از او داخل شرکت رفتم شیرها

 !…نبود "بچه"دختر  نای…گفت یراست م اردانی…را بستم تا از التهابم بکاهم چشمانم

  

 شاداب

نداشتم.او که از حالم خبر داشت.او که  تیاکس به اندازه خدا شک چیشدم.از ه رهیرفتنش خ ریزده و درمانده به مس حسرت

 نگونهیرا که ا یبر خودم مسلط شوم.پس چرا دوباره تجربه بودن در آغوش یتا بتوانم کم دمیدو روز چه کش نیدر ا دید یم

وش کنم گذاشت فرام ینم اندازم؟چرایدندان لق را بکنم و دور ب نیداد ا ینم اجازهام کرده بود،در دامانم گذاشت؟چرا  چارهیب

 یسوزاند و هردم شعله اش را فروزان تر م یطرفه م کی اقیبر دلم مانده است؟چرا مرا در آتش اشت یزیکه داغ چه چ

 یگرم و مردانه را در سرم م وشآغ نیا سودای دوباره چرا پس…خودم معترف بودم یپرداز الیو خ یکرد؟منکه به خوش باور

 انداخت؟
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صبر نکرد که  یبودمش.حت دهیبداخالق و تلخ ند نقدریوقت ا چیرم؟هیتاخ ای یر حواس پرتبود؟به خاط یعصبان نهمهیچرا ا او

و چه از  سنی لحاظ از چه…چون من کوچک بودم دی.شامیشو دهیکارش با هم د طیخواست در مح یهمراهش بروم.احتماال نم

 !…لحاظ

برخورد  ابانیکف خ یته بود که انگار واقعاً با سنگهارا روشن کردم.آنقدر بدنم کوف وتریگذاشتم و کامپ زمیکمد م یرا تو فمیک

 هجده چرخ تصادف کرده بودم. یلیتر کی..با اکویمحکم و تپنده د نهیس یکرد که انگار به جا یکرده بودم و آنقدر سرم درد م

رها زنگ خورد و من بارها به اتاقش رفت و آمد.تلفن با یآمدند و رفتند.آبدارچ شیآمدند و رفتند.کارمندها شیرجوعها ارباب

 دیساعت قبل از غذا با کیوقت ناهارش بود و او  گریساعت د کی.دیتا به دوازده رس دیو چرخ دیوصل کردم.ساعت چرخ

و باز  "به تو چه".دوبار تا آبدارخانه رفتم و برگشتم.صدبار به خودم گفتم تمخورد.سه بار بلند شدم و باز نشس یقرصش را م

 کی شبرای."دارم دوستش منکه…او مرا دوست ندارد" که…دمیرس جهینت نیکردم ودر آخر به ا به ساعت نگاه یبا نگران

 آب خنک بردم و وارد اتاقش شدم. وانیل

سرش را بلند  نکهیزد.بدون ا یرا ورق م یداده بود و آلبوم هیاش را به کف دستش تک یشانیگذاشته و پ زیم یرا رو آرنجش

 :دیکند پرس

 ؟یخوا یم یزیچ-

 گذاشتم و گفتم: زیم یرا رو نوایل

 !…قرصتون-

 !…ممنون…باشه-

.آلبوم را تا آخر ورق زد و بعد قرص را از دهیکه قرص را خورده و آبش را تا ته نوش نمیماندم تا به چشم خودم بب یم شهیهم

 درآورد و گفت: زشیم یکشو

معطلش نکن.کارمون  دیرس نکهی.به محض اهیدری.از طرف مهندس حنمیکه طرحاش رو بب نجایا ادیقراره ب دیجد ستیگراف هی-

 لنگه. یبدجور

 گفتم: رلبیز

 چشم.-

 یخاص تلفظش م نقدریدانم چطور ا یزد.با همان کشش الف دوم اسمم که نم میبروم.صدا رونیرا برداشتم که از اتاق ب وانیل

 کرد.

 !…شاداب-

 ..نه به رنگ نگاهش.شیکردم فکر نکنم..نه به زنگ صدا یسع

 .یازت ممنونم واقعا سنگ تموم گذاشت اریلد دانبابت تو-

 !…من و احساسم سنگ تمام گذاشته بود یهم برا او

 .یرو خوشحال کرد اری.دانیدیرس یخواست یهم که م یا جهیو البته به نت-

 !…بودند برده خاطر از را زدن لبخند…اطراف دهانم عضالت

 ن کنم.روز لطفت رو جبرا هیبتونم  دوارمیو البته منو..!ام-

 و گفتم: دمیکش میابرو یدستم را رو اریاخت یب

 کنم. یخواهش م-

را منتظر  یتوانست خارج شود.به سالن برگشتم و مرد کوتاه قد یمتورمم م یصوت یتارها انیبود که از م یتنها جمله ا نیا

 .بالفاصله به سمتم آمد و گفت:دمید

 نم؟یرو ببمهندس  یتونم آقا یاومدم.م یدریمن از طرف مهندس ح-

 و گفتم: دمیکش یآه

 …بهشون خبر بدم نبدی اجازه…بله.منظرتونن-

 !…حوصله ام دادم یرا به اسطوره بداخالق و ب دیجد ستیگراف دنیرا برداشتم و خبر رس یگوش و

  

 

 اکوید

 یشناخت نهمهیا سال و نهمهیدر عجب بودم که با گذشت ا یدریکردم..از مهندس ح ینگاه م میرو شیپ یبه طرحها یلیم یب با

کرده بود.تمام رزومه اش  یماهر به شرکتم معرف ستیو ساده را به عنوان گراف یطراح معمول کیام داشت  قهیکه از من و سل
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 ینبود که من م یبد باشد..اما آن نکهی! نه ا…غدری اما…و رو کردم رینکته مثبت و بارز ز کیکردن  دایپ یرا برا

 گفتم: یحیتوض چیه خواستم.پرونده را بستم و بدون

 .میریگ ی.در صورت لزوم تماس منیبد یممنون..شماره تون به منش-

 گفت: یدیکنم از طرز نگاهم جوابم را خوانده بود.چون با ناام یم فکر

 .نینیاونم بب نیخوا یهم هست.م گهیآلبوم د هی-

 تکان دادم و گفتم: یسر

 بود. یکاف نی.همستین یازین-

 .دمیشوخ و سرحالش را شن یبزنم صدا یحرف نکهیرا گرفتم و قبل از ا یدرحی مهندس شماره…رفتن مرد رونیاز ب بعد

 نه؟…یدینپسند-

 :دمیخند

 سر کار مهندس؟ مونیگذاشت-

 ؟یکن یدور رتیپدر پ نیاز ا یخوا یم یتا ک نمیخوام بب ی..منجایا یایب یکنه که بلند ش ریکارت گ نقدریخوام ا ی..مقاًیدق-

 :گفتم یشرمندگ با

 به خدا گرفتارم. یخجالت زده هستم.ول یبه اندازه کاف ن؟خودمیکن یم میچوبکار-

 چهار االن…ماه دو گرفتار…ماه هی گرفتار…روز..گرفتار دو روز هی ؟گرفتاریمال یم رهیسرم ش دمیسف یموها نیگرفتار؟با ا-

 ه؟گرفتاری خاطر به! …پسر جان نزدی سر من به تو که ساله

 ندم و گفتم:ام را خارا یشانیپ

 کنم. یقبول م نیهم که صالح بدون یهیتنب هر…کترهیحق با شماست..گردن منم از مو بار-

 دوباره شاد شد. شیصدا

 واسه شما دو تا برادر. دلتنگی از مردم بابا…خونه ما ایو ب ریرو بگ اری..! امشب دست دانیزیچ هیشد  نای…آها-

 !…او را نداشتم بحث کردن با یانرژ گردی…بود اریاگر دان یحت

 رسم. یخودم خدمت م ولی…از پروژه هاشه یکی سر…ستین نجایا اریدان-

 !…االنشم به خونت تشنه س نیکه مادر جونت هم ینکن ردی…میپس من و حاج خانوم واسه شام منتظرت-

 !…من برای نبوده مادر از کمتر خانم حاج که البته و…گرفت دلم…لفظ مادر از

 دم قبل از شما خونه باشم. می قول…ستممن مخلص مادر جونم ه-

همه به گردنم حق داشتند منتظر  نیرا که ا رزنیو پ رمردیپ نیتوانستم ا ینم نیاز ا شتربی…نداشتم یگریچاره د انگار…خب

 رونیرا جمع و جور کردم و از اتاق ب لمیخودم. ساعت چهار وسا یو کم لطف کاری کم خاطر به..بودم شرمنده البته و…بگذارم

 نکهای از چقدر و! …و الغرتر شده دهیدو روز رنگ پر نی..ظرف ادیرس ینظرم م هب…مشغول بود وترشیرفتم.شاداب با کامپ

 از جا بلند شد و گفت: دیمتاسف بودم. مرا که د میبود اریاتفاق من و دان نیمسبب ا

 ن؟یبر یم فیتشر-

و  یرینجابت و سر به ز نکهای در!…نبود شکی…رامش بودمنبع آ میدختر را دوست داشتم و وجودش برا نیمن ا نکهیا در

 یکرد..شک یشد و مردش را خوشبخت م یم یقطعا زن زندگ نکهای در!…نبود شکی…خواستم یپوشش اش همان بود که من م

کردن را از  یآمد فرصت جوان نمی دلم…حرفها نیا یبرا بودکوچک  یلخی…شد یم فحی…من با نه…من برای نه اما! …نبود

 یرا به باز مانیهردو ندهیکنم و آ سکیتوانستم ر نمی…در سن او اعتماد کنم یتوانستم به احساس دختر ینم و…رمیبگ او

 گر سواستفاده حس…کرد می زنده من در را گناه حس شاداب به کردن فکر اصال!…توانستم نمی…شد نمی…رمیبگ

را به غارت برده  یرانیساله و ده ساله ا نه یکه دخترها ییها یبودن..عراق عراقی حس…بودن یجان حس…دنبو

 بیکردم که آس یم مشیرا چگونه تفهم نیکه حق او باشد..! اما ا یخواستم و نه من مرد یبود که من م زنی او نه…نه!…بودند

 ند؟ینب

 .ریتماس بگ لمیاومد با موبا شیپ یرم..کار خاص می زودتر…مهمونم جایی…آره-

 !…دختر شده بودم نیدر ا رنجی چه باعث خواسته نا…کردم یو خداحافظ دمیکش آهی…ادتکان د دنیرا به نشانه فهم سرش

 

گره کرده و قلب درهم شکسته ترکش کرده  یمشت ها با…شیبود که چهار سال پ همان…یدریرنگ حاج رضا ح یاقوتی خانه

زن و مرد مهربان و  نیا یدلخور متیبه ق حتی…نمشیچهار سال نخواستم برگردم و بب نیکه در تمام ا همانی…بودم

آن  یبود..تنها دلخوش میخانه آمال و آرزوها نجایا ینزما…نگاهش کردم شهیماندم و از پشت ش نیماش توی!…سالخورده

حاج خانم نگران شکست کمرشان  شهیکه هم همانهایی…کوچه شاخ و برگ داده بودند یهنوز هم تا تو شی! درختها…میروزها
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 نیکمر ا وزهن قرار از! …دانست یدرختها م یدگیو خم یپرپشت نیخانه را به ا ییبازی…و حاج رضاو از دست رفتن بارشان بود 

 کردند.. یم نیخانه و کوچه را تام ییبایدرخت ها نشکسته بود و همچنان ز

 دلم!…که رفتم و رفتم همانطور…شپی چهارسال مثل درست..نکنم نگاه هم را سرم پشت و بروم…خواست برگردم یم دلم

 نه…کنم یادآوری شیخواستم برا نمی…رها شده بود یاقوتی یوارهاید نیا دیوقت بود که از ق یلخی…خواست یرا نم نجایا

 کردم؟ یکرد چه م یم ینیکه بر گردنم سنگ ینیهمه د نای با اما…را توانش نه و حوصله نه و داشتم را وقتش

! …زنگ فشردم در باز شد یانگشتم را رو نکهی.به محض اشدم ادهیعقب برداشتم و پ یشده را از صندل چیکادوپ یتابلو

 !…بود شیچهارسال پ یگلها هم همان بو یبو ی..حتلعنتی

 نیآن روزها هم هم قادقی…که بچه بودم روزهایی آن مثل…و همسرش به استقبالم آمدند.هر دو در آغوشم گرفتند مهندس

و مهندس سرم را  دندکشی پس دو هر..ببوسم را دستشان که شدم خم…فشردنم یبازوانشان م انمی…طور پدرانه و مادرانه

 اش گرفت و گفت: نهیدر س

 !…پسر یمعرفت یب یلیخ-

 !…گفتم؟حق داشت یم چه

و  دیسف یانویمانده بودند و پ شانیها در جا قهعتی فقط…ها پرده هم و مبلها هم…خانه را عوض کرده بودند لیوسا خوشبختانه

 !…ییرایگوشه پذ ییطال

 رنگش را پاک کرد و گفت: یشده از چشمان درشت آب ختهیانم با نوک انگشتش اشک رخ حاج

 ؟چطوریدیاز من بر چطور…ارهیبه تو و دان دمیمن ام یدونست می که تو…من پسر ندارم یدونست یرسمش؟تو که م نهیا-

 ؟یتنهام گذاشت

 :دادم و گفتم دجدی و جوان خدمتکار دست به را تابلو…بند رفته بود زبانم

 …و بعدشم نینبود رانیسال اول رو که شما ا هیاون -

 حرف را عوض کرد. یدرحی مهندس…زن و شوهر رد و بدل شد نیب ینگاه

 کنه؟ یم کاریبگو..چ اریاز دان-

 خانه گرفتم و گفتم: واریرا از در و د نگاهم

 !…مهندس معروف و کاربلد شده واسه خودش هی…ارشدش رو گرفته-

 :دیمحتاطانه پرس مهندس

 خاص؟ یبا همون اخالقا-

 خنده بر لبم نشاند. اریاخت بی…اریاحساس دان یب شهیهم افهیق تجسم

 بدتر از قبل..! یلخی…اوووه-

 شانه ام گذاشت و گفت: یرا رو دستش

 .ادیز یلخی…نمشیخواد بب یدلم م یلیخ-

 به حاج خانم کردم و گفتم: رو

به ما  یزنگ هیمهندس  ن؟بازیچرا با بچه هاتون قهر کرد ن؟شمایبه ما سر نزدچرا  شما…میبود یمعرفت یبد و ب یحاال ما پسرا-

 !…نیکرد غدری ما از همونم که شما…اومد می شرکتمون…زد یم

 متاسفش را به چشمانم دوخت و گفت: یآب نگاه

 نداشتم. رو…زمیزنگ زدن نداشتم عز یرو-

 را گاز گرفتم و گفتم: لبم

 .نیدار اریبه گردن من و دان یحق مادر شما…میشما هست یمحبتا ونمدی ابد تا ما…حرف رو حاج خانوم نیا نینگ-

 زد و گفت: شیزانو یدست رو با

 !…اوردمیبه جا ن مادری حق…نکردم مادری اما…آره..مادرتون بودم-

 !…کاش برنگشته بودم یبودم..ا امدهیکاش ن یا

 کرد جو را عوض کند. یباز هم سع مهندس

 .یش یتاز م کهی یدار واشی واشی دمیچه خبر؟شناز کار و بار شرکت -

 انداختم و گفتم: نییرا پا سرم

 م؟یشما برس ی.کو تا به پامید یدر محضرتون درس پس م همچنان…ینه حاج-

 به کمرم زد و گفت: یمحبت ضربه ا با

 !…رسه یبه گوشم م تتایخبر موفق یکنم وقت یچقدر افتخار م یدون نمی و…نکن پسر جان..آمارت رو دارم یشکسته نفس-
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 که خدمتکار به سمتم گرفته بود برداشتم. یا ینیجواب محبتش فقط لبخند زدم و شربت را از س در

 خواد شرکت بزنه؟ ینم اریدان-

 شربتم چرخاندم و گفتم: وانیل یرا تو قاشق

 !…ادینشستنم خوشش نم زمی پشت از…جا بمونه هیتونه  یکه..نم نشیشناس می…نه-

 کشه؟ یم گاریهنوز س-

 ..!شهیاز هم شتربی…افتضاح-

 نکرده؟ ریگ ییهنوزم دلش جا-

 لبخند تلخ بود. کیبا  همراه…اریدان یادآوری نباریا

 کنه؟ ریگ ییمگه دل داره که جا-

 خانم زمزمه کرد: حاج

 !…واستون رمبمی…واسش رمیبم-

 و گفتم: دمیاز شربت نوش یکم

 باشه.درسته؟ یرستانیدب دیبااالن  گهیچه خبر؟از شوهرش؟ بچه ش د یاز کت-

 مهندس برق زد و گفت: چشمان

 شد. بشونیناز نص یدوقلو هی پارسال…ها بچه…بچه نه-

 گفتم: یخوشحال با

 دلم واسشون تنگ شده..! واقعا…یعال ن؟؟؟چقدریگ یم یجد-

 واسه من چطور؟-

اجازه از من  یب ملبهای…گردنم صدا دادند یسرم را چرخاندم که مهره ها چنان…فتادیشربت از دستم ن وانیبود که ل ییخدا

 نامش را خواندند.

 ا؟؟؟یمیک-

 و جلو آمد. دیخند

 …آره خودمم-

 را به سمتم دراز کرد. دستش

 سالم..!-

 به دست برخاستم و نگاهش کردم. وانیل

 !…آبی چشمان و…بور موهای…دسفی پوست…بلند قد

 !…برگشته بود ایمیک

  

 گذاشتم و گفتم: زیم یرا رو وانیشدم و بعد نشستم..ل رهیدستش خ دهیو کش دیلحظه به انگشتان سف چند

 ..!یخوش اومد-

 نشست و گفت: می.با همان لبخند گشاده اش رو به رودیطول نکش شتریهم رفتن چهره اش چند لحظه ب در

 ؟یخوب-

باال تنه  یبدلفری…کوتاه نآستی و چسبان زرد بلوز! …صحبت خوش…پوش..خوش رو خوش…شههمی مثل…کردم نگاهش

 !…را شیاعصاب خرد کن پاها یخوش تراش شیزانو یتا رو دیو دامن سف دیکش یاش را به رخ م

 ؟یخوب تو…یمرس-

 …اینکرد رییاوهوم..اصال تغ-

 کف سالن دوختم و گفتم: دیبا سنگ سف ختهیسرخ آم یرا به رگه ها چشمانم

 !…نطوریتوام هم-

 با شوق گفت: مهندس

 !…یطراح مهد…ایتالیگرفته از ا مدرک…یخواست یه مک یماهر ستیگراف نمیا-

 زدم. پوزخند

 :گفت شوهرش حرف ادامه در …کردم یم شیصدا نطورای من و بود نرفته حج هرگز البته که…خانم حاج

 …رهیگ یاومده مرتب سراغت رو م یباور کن از وقت-

 حرفش را قطع کرد. مهندس
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 .دیپرس یاونجا هم که بود همش حالت رو م-

 به حرف آمد. ایمیک بارنیا

 !…یداد یتماسام رو که جواب نم-

طلبد..نه من که  یاش را م یو خونسرد یمالحظگ یو ب یو رک و راست اریدان طیشرا نای! …گرفتار شده بودم یچه مخمصه ا در

 مجبور بودم به احترام مهندس و زنش سکوت کنم.

 گفتم: رمیسرم را باال بگ نکهیا بدون

 .یگردکردم بر یفکر نم-

 جواب داد. عیسر

 گردم. یمنکه گفته بودم برم یول-

 گفت: انهیپرت کردم و جواب ندادم.مهندس دلجو رونیو حرص زده ام را به ب یعصب بازدم

 گشت. یبرم دبای…بود نجایدلش ا-

 چهی…است حاضر شام که کرد اعالم مستخدم…خانه عذاب آور را ترک کنم نای…لحظه نیتوانستم در هم ی! کاش م…اوف

 حد خوشحالم نکرده بود. نیخبر تا ا نیوقت ا

 مواجش را پشت گوشش زد و ظرف ساالد را به طرفم گرفت و گفت: موهای..کردم نگاهش چپ چپ…نشست کنارم

 !…خدا به گرفت دلم…کم بخند هی…ییهنوزم همونقدر اخمو-

 داشت..! نیتحس یتسلط به اعصاب و رفتار..از نظر خودم جا نهمهیا

 :گفت مهندس

فوق  گهیکه د حاال…یقبل از رفتنش هم قبولش داشت البته…نهیش یبه دلت م ایمیدونم کار ک یکه از تو دارم م یبا شناخت-

 العاده شده.

 گفتم: یسرد به

 ن؟یکن یچرا خودتون از وجودش استفاده نم-

 فت:حرکت ماند.مهندس هم چند لحظه سکوت کرد و گ یدر هوا ب ایمیکه دست ک دمیگوشه چشم د از

 ره..! یجوب نم هیامثال شما آبم تو  با…یمیبه اصول قد دیو مق رمردمی..من پنیدار دیجد یها دهیا کلی…نیشما دو تا جوون-

 زدم و گفتم: یلبخند

 رو که الزم داشتم استخدام کردم. ییرویمن ن ی..ولستین یشک ایمیبودن کار ک یدر عال-

 اخم کرد و گفت: مهندس

 .یبود ریر درگکه تا امروز ظه ؟تویک-

 مرغ به دهانم گذاشتم و جواب دادم. یا تکه

 کردن که از معرفش مطمئنم..! ینفر رو بهم معرف هی-

 و گفت: ختیبشقابم ر یبرنج تو ایمیک

 .دمیجد های تجربه دنبال فقط…خوام یمنکه حقوق نم-

 !…را زده بود زیهمه چ دی..قدیجد یتجربه ها نی..به خاطر همهه

 بحث گفتم:تمام کردن  یبرا

 .ندازمیبه آلبومت م ینگاه هیباشه..حاال بعدا -

 گفت: یخوشحال با

 شرکت.چطوره؟ امیپس من فردا م-

 بعد از اتمام شام برخاستم و گفتم: قهیرا تکان دادم..چند دق سرم

 !…گهیبا اجازتون من برم د-

 خونم معترضانه گفت: حاج

 کجا؟تازه سر شبه.-

 گفتم: یم و به آرامچشمانش نگاه کرد یآشنا یآب در

 شم. یمزاحمتون م یدرست و حساب گهیفرصت د هیتو  شاالای! …هم خستم یلخی و…کم کار دارم هی-

 رو به پدر و مادرش گفت: ایمیکردم..ک یخداحافظ

 کنم..! یم شیمن تا دم در همراه-
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را گرفت..با خشم دستم را  مزویبا…ستادمیزد..نا میو صدا دیهم فشردم و از جلو رفتم..پشت سرم دو یرا رو میدندانها

 و گفتم: دمیکش رونیب

 ؟یخوا یم یچ-

 را به صورتم دوخت و گفت: شیبایز یشد و چشمان آسمان کمنزدی…بزرگ و پر درخت اطیح زیوهم انگ یکیتار در

 دلم واست تنگ شده..!-

 گفتم: یتلخو به  دمی.عضالتم را منقبض کردم و عقب کشافتیگسترش  میتنش به تک تک سلولها یگرما

 شده..! رید یواسه دلتنگ-

 گذاشت و گفت: میبازو یرا رو دستش

 ..من به خاطر تو برگشتم.اکوید-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یجد-

 پوستم لغزاند و گفت: یرا رو انگشتانش

 ؟یقسم بخورم که باور کن یبه چ-

 خشونت دستش را پس زدم و گفتم: با

 ..!یرفت یاگه خاطر من واست مهم بود..نم-

 ام گذاشت و گفت: نهیس یدستانش را رو فک

 عقب احساس…احساسات بد و مخرب کلی با…زن افسرده بودم هی..االن میکرد می ازدواج موقع اون اگه…رفتم یاگه نم-

که  کسی…یبهش افتخار کن یکه بتون کسی…حرف یتجربه..با کل یزن کاملم..با کل هیاالن که اومدم.. اما…درماندگی…ماندگی

 یکه وقت زنی…و کسل کننده سر نبره یالک یحوصلت رو با حرفا هک یکی…کنه تیکه بتونه راض کسی…لندت کنهبتونه سرب

 باعث و کنه کار شونت به شونه…کردن داشته باشه فیماجرا واسه تعر کلی…یو خونه دار آشپزی جز به…خونه یگرد یبرم

 یو معوج رو جکردن چهارتا خط ک ادهیهنرش پ تیکه نها تجربه و ساده یدختر ب هیبودم؟؟؟ چی موقع اون اما…بشه شرفتتپی

 یکه فقط بشوره و بپزه و بچه دار زنی آخه…دومون هر خاطر به…خواستم تو اون مقطع درجا بزنم نمی من…بود یبوم نقاش

 !…یشد ی..!زده میشد یمدت ازم خسته م هیداره؟به خدا بعد از  یتیکنه چه جذاب

 را گرفتم و گفتم: شیدستها مچ

 یاز من گذشته و نم یکه به راحت یدم به زن یم حشترجی اما…نداشته باشه تیکه فقط بشوره و بسابه واسم جذاب یزن دیشا-

 کرده..! یچه غلط ییکشور اروپا هیدونم چهارسال تو 

 راهم شد و گفت: سد

 یدونستم چه تعصبات یم نکهیا بکنم؟؟گذشته از یتونستم اشتباه می مگه..تو وجود با اصال…به خدا دست از پا خطا نکردم-

 !…اکودی دارم دوست من…اومد یبه جز تو به چشمم نم کسی…یدار

 کردم و گفتم: شیبه سرتاپا ینگاه

 ؟یبود ی..اونجا چطوریهست ینجوریا رانی!تو ا…یگرد یم …ینطوریدارم و ا یچه تعصبات یدون یم-

 گفت: ملتمسانه

 ..یاز همه واسم محرم تر چون…یی..چون تواالنم…دمیپوش یدم..به خدا بد نم می نشونت…عکسام هست-

 را باال بردم. میرا قطع کردم و صدا حرفش

 …حرفا کشکه نیا گهدی االن! …عواقبش رو بهت گفتم منم…یانتخابت رو کرد تو…ایمیک گهیبسه د-

 بود کنار زد و گفت: ختهیصورتش ر یرا که تو شیموها

 .یاون فرصت رو بهم بد دیخوام واسه اثبات خودم.تو با یفرصت م هی فقط…شم ینم دیمن ناام یول-

پدال گاز فشردم و به سمت کرج  یرا رو میبودم که پا ختهری بهم آنقدر…افسوس سرم را تکان دادم و از خانه خارج شدم با

 !…رفتم

 داشتم..! اجاحتی…"اش یاحساس یب"و  اریدان به

 

 اریدان

وحشتناکش از  یاز سد و ضربه روان یقسمت بتخری…طرف کیکارگرها  نبی تشنج و دعوا…برد یخوابم نم یشدت خستگ از

از جا  یزن غیج صدای با ناگهان…هم فشار دادم تا خوابم ببرد یو چشمانم را رو دمیتخت غلت توی…گریطرف د کی
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به  یبچه ا یرو به خاموش هیگر صدای…بستم چشم دوباره…بود محض سکوت جا همه اما…کردم زیرا ت مگوشهای…دمیپر

 !…یلعنت یتکرار شونده  یصداها نیشناختم و هم بچه و هم ا یچشم باز نکردم..هم زن را م گردی…دیگوشم رس

 اکویپاسخ از د یرا روشن کردم..سه تماس ب نشیگذاشته بودم برداشتم و اسکر زیم یرا که برعکس رو لمیموبا

بوق جواب داد و بالفاصله  ناولی با…را گرفتم وقت شب؟؟؟شماره اش نیدم..اکر تعجب! …قبل قهدقی چند درست…داشتم

 گفت:

 ار؟یدان ییکجا-

 شدم و گفتم: زیخ مین

 باشم؟کرج. دیکجا با-

 دونم بابا..کدوم هتل؟ یم-

 نشستم. کامل

 ؟یکرج-

 .امیآره آدرس رو بگو دارم م-

 یقرمز و چشمها ینشاپی با…در اتاقم بود اکویبعد د قهیدق ستیباال انداختم و آدرس دادم و درست ب یا شانه

دادم سکوت کنم تا  حیترج نیکشانده.بنابرا نجایتا ا یبودم اوضاع آنقدر خراب هست که او را نصفه شب دهفهمی!…قرمزتر

خسته و  یخواست پاها ینشستم..دلم م شیو خورد.رو به رو تحرف گرف یآب به دستش دادم.ب یوانی.لدیایخودش به حرف ب

 منتظر و زدم زل اش گرفته صورت به…کرد یعصبان نیاز ا شتریرا ب اکویشد د نمی اام…بگذارم زیم یدردناکم را رو

 و گفت: دیکش وانیلبه ل روی را دستش..ماندم

 …بودم یدریامشب خونه مهندس ح-

 ..!با انگشت شست و اشاره الله گوشم را خاراندم و گفتم:دمفهمی…آخ

 برگشته؟ ایمیک-

 رونیرا گرفتم و ب یکیبه زرورقش زدم و سر  یبرداشتم و ضربه ا زیم یرا از رو گاریکرد. پاکت س نییسرش را باال و پا فقط

 گذاشتم. میلبها نیو ب دمیکش

 خب؟-

 !…به خاطر من برگشته گهیم-

 زرنگ..! دختر…هه

 ؟یتوام باور کرد-

 نه..!-

 ؟یشد ییدوباره هوا-

 نه..!-

 تم و گفتم:انگشتانم گرف انیرا م گاریکنم.س یکردم پوزخندم را مخف یسع

 ؟یینجایپس چرا ا-

 :گفت و کرد نگاهم…خورد جا

 !…ختیاعصابم بهم ر-

 را تکاندم و گفتم: گاریاز خاکستر س یکم

 نجا؟؟؟یا یاومد یپا شد ی..نصفه شبختیچون اعصابت بهم ر-

 :دیاش را ماساژ داد و نال یشانیکف دست پ با

 .اریدان-

 گفتم: یتند به

 ..!یدون یم تو نظر منو در مورد اون دختر-

 گفت: رلبیز

 خوره.درسته؟ یبه درد من نم یتمومه ول یهمه چ-

 گفتم: تیقاطع با

 کرده..! رتیکه بازم درگ بهی..! عجی..چوبش رو هم خوردیاز روز اول بهت گفتم..قبول نکرد نوای…قایدق-

 گفت: تیعصبان با

 !…نکرده رمیدرگ-
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 .دمیرا واضح و آشکار به صورتش پاش پوزخندم

 ..اما منو نه..!یخودت رو گول بزن یبتون دیشا-

 فرو برد و گفت: بشیج یرا تو شینشسته..دستها همانطور

 سال..! نهمهای از بعد اونم…تونم قبولش کنم ینم گهدی اما…مهمه واسم وز هن…دوستش…هنوز…قبول…باشه-

 دیبع اکویزد و رفت از د زیمه چه ریهفته قبل از عقدشان ز کیکه  یدختر..کس نیدوباره ا رشیذپ…گفت یرا راست م نیا

 …شناختم یکه من م یبود..!اما آن مار خوش خط و خال

 !…ییواسه ازدواجش تو نهیگز نبهتری…رانیا توی…کنه یکه ولت نم یدون یاما م-

 :دیغر نیچانه اش متورم شد.خشمگ یرو رگ

 ران؟؟؟یا یتو هیمنظورت چ-

 توانستم واکنشش را حدس زنم اما جواب دادم: یم

 چهار…یو شلوغ طنتشی اونهمه با…و تمدن یبه آزاد لی..با اونهمه میو لوند ییبایبا اونهمه ز ی..دختریکن یتو که فکر نم-

 اومده و آسه رفته..ها؟ آسه…ایتالیمثل ا یکشور هیسال..تو 

 در چشمانش آتش روشن کردند.دستم را باال بردم و گفتم: انگار

خواد محدود  ینم نکهای خاطر به…هفته مونده به عقد هیکه  ی..کسمیکن یفکر م ینطورای اصال…بوده نطورمیکه ا رمیگ-

هم تو  ینیکیساحل کوچولو و ب هی یمونه و حت یکه بهش پشت پا زده وفادار م یره..،چهار سال به کس یکنه و م می ول…بشه

 ؟ید کنبار بهت نارو زده اعتما هیکه  یکس هب یتون می…وجود نای با..بازم اما…کارش نبوده

 گفت: یقرار یب با

 !…تونم ینه..نم-

 و برنده گفتم: زتی اما…وار زمزمه…سمتش خم شدم به

 !…یخوا یکه تو م ستین اونی…تاشیبا همه جذاب ایمکی…اکویخط قرمز بکش د هیپس دورش رو -

 

 اکوید

که من  وقتی! …ز همان دفعات بودا یکی…ایمیک ناگهانی رفتن! …بارها و بارها…بودم دهیرس صالیبه اوج است یدر زندگ بارها

 میو ناخنها دمیرا بر تنش د عروسی لباس…در شمال تهران یمزون معروف یکه شب قبلش، تو وقتی…دنبال باغ و تاالر بودم

و  ستیخانه را در عرض ب وقتی…از من سر بزند یخبط ییبایدر اثر آنهمه ز اداپوشت و گوشت دستم فرو بردم که مب یرا تو

 وقتی…دمیبه دستش حلقه انداختم و حلقه اش را پوش وقتی…دمشیاو چ قهیکردم و دوباره طبق سل هیخلچهار ساعت ت

و در آغوش  فتمبوسه را از لبش گر نیاول تیمحرم غهیکه بعد از ص وقتی…دمیگردنش د یام را تو ییگردنبند اهدا

 دنمیمده و نوبت به آرامش رسبه سر آ یو در به در یو خستگ ییکردم دوران تنها یکه فکر م وقتی…فشردمش

 !…کرد و رفت مرهای…ایمکی…شده

! با …رمیرا بگ شیکردم جلو سعی…توانستم یکه م یا لهوسی هر به…شناختم یکه م روشی هر به…که بلد بودم یهر زبان به

واست برود خ می…نداد جواب اما! …که داشتم یزهرچی با…احساس و عشق با…منطق و حرف با…ناز و نوازش..با اخم و دعوا

 خانه نه…خواست می تجربه دلش!…تر از من جانهی پر…من ازاز من..بهتر  دترجدی…را کشف کند دیجد یاهایو دن

خواست با در خانه  نمی…خراب شود مانیاندامش به خاطر زا یو پنج سالگ ستیخواست در سن ب نمی…یشوهر دار نه…داری

گفت  می…شبانه باشد یها یهمانیغدغه اش..خوب برگزار کردن مخواست تمام د نمی…زودرس شود یرینشستن مبتال به پ

و  بیاش تا جوان است استفاده کند و من با تعصبات عج یخواهد از جوان یگفت م یاز خودش..م شتریدارد اما نه ب دوستم

 شوم..! یمانع رشدش م بمیغر

 قائله را ختم کرد: نای…اس ام اس کی با اردانی هم موقع همان اما…هرچه در چنته داشتم خرج نگه داشتنش کردم من

 ..!"دو دل یگریماند و د یدل م یب یکی وگرنه…شرط دل دادن دل گرفتن است"

شود و  یتو زن نم یدختر برا نیهم گفته بود ا نامزدی از قبل! …من بود ییو جدا یدر کل مدت نامزد اریتنها واکنش دان نیا

 !…..در ازدواج برادرشاریقش دان! تمام ن…نهمی…بودم دهیاش خند ینیمن به بدب

کردم  یگوناگون از سر گذرانده بودم که فکر م یها بتمصی آنقدر! …شوم و نه او دو دل دلبی من نه که…را پس گرفتم دلم

 تمیبود اذ دهیام را طراوت بخش یکه زندگ کسی حضور خال…فرق داشت یکی نای رنگ انگار اما…کنم یرا هم رد م نیباالخره ا

 که…مدت نهمهی! بعد از ا…میها تیو مسئول اریتنها باشم و نگران دان نکهیبه ا دم..! من سالها عادت کرده بوادیز یلخی…کرد

 یسال کس ستبی از بعد…کرد یمحبت م بایکرد..ز یشده بود که با لطافت محبت م دایپ کسی…گذشت می ام خانواده مرگ از

شکل ممکن  نیتر فیبه آنها به ظر و…دارم ییازهاید که منهم آدمم و نآورده بو ادمی…کرده بودم که نگرانم باشد دایرا پ
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 با…حاال و…بودم دهیو لذتش را چش ستیچ ندیگو یاز عشق که م یقلب ناش یطپش ها نیبودم ا دهفهمی! …جواب داده بود

زائد رو به رو  یرباز چ یشتریبا حجم ب یکن شیاگر رها ندیگو یکه م یمرژی مثل درست! …بود برگشته خال دوباره…رفتنش

 به اما…که قبال هم بودند ییرو به رو شدم..دردها یتمام نشدن یاز دردها یلیس با…ایمیرها کردن ک با منهم…یشو یم

 دیبا یکس یو ب ییاست..غم و تنها دهایها و سف اهیس نیهم یکردم زندگ می فکر…داشتم عادت وجودشان به..حضورشان

اش را نشان داد و تشنه  یقشنگ و شاد و رنگ یرو آن…یزندگ یآن رو ایمیاست..! اما ککم  یزیچ کی نباشد اگر اصال…باشد

 !…مرا لب چشمه رها کرد

غم بغل  زانوی وقت…نداشتم خوردن غصه وقت من…برگردم یبرهه کوتاه عمرم را فراموش کنم و به زندگ نیکردم ا یسع

 یگاهش م هتگی تنها…! اگر من…ریخودش اس یعنکبوت یدر تارها شهیمثل هم اردانی و…بود نوپا شرکت…گرفتن نداشتم

 نیتسک یبرا اردانی روش از…اتاق قدم زدم ی..تا صبح توایمیشد؟؟ شب رفتن ک یاو چه م فتکلی…ختمیر یشکستم و فرو م

 شهیهم مثل و گرفتم دوش…و بعد..صبح روز بعدش ختمیام ر هیحلق و ر یرا تو گاریس یمتوال یخودم استفاده کردم و پاکتها

 !…مرتب سر کارم حاضر شدم

شد و شمع روشن کردم و شعر  یو خنده از لبم فرار ختمیدر فراغش ماهها اشک ر میگو یکردم؟؟؟ نکردم..! نم فراموش

را به  ایمکی…کردند یبدترش هم خمش نم یطوفانها و زلزله ها و حت نیساخته بود که ا یاز من فوالد زندگی! …نه…گفتم

 یکار نم گریکه د ای شده فاسد بافت مثل…شد اهیاز قلبم س یگوشه ا اام…ردم و با نبودنش کنار آمدماضافه ک مینداشته ها

 نچنی در تا…ماند! …اش بند نخورد..جوش نخورد..خوب نشد شکستگی! …نزد و کار نکرد گریتکه هم د آن…کند

 ..!بدهد عذابم تا ماند…در وجودم پخش شود و عذابم بدهد نینچنیتعفنش ا بوی…یروز

 لبخند!…کرد می نگاهم متفکر و هوشمندانه…به لب گاریگذاشته بود و س زیم یرا رو شپاهای…اریرا باز کردم..دان چشمم

 در که بودم خوشبخت چقدر من و…دارد یاز جانب او چه لذت یو دلواپس یفهمد که نگران یرا بشناسد م اریکه دان کسی…زدم

در سکوت و تنها با  یشد و حت می نگرانم…بود برادرم…اش یو سرد یختل ههم با که…را داشتم اردانی…عمرم تمام عوض

 کرد. یم تمینگاه حما

 نگاه کردم و گفتم: کشیو تار کیبار یبه جلو خم شدم و به چشمها یکم

 تنگ شده؟ یدلم واسه چ یدون یم-

 …کرد نگاه فقط…نداد جواب

 !…یکرد یو محکم بغلم م یرسوند یزور دور شکمم مکه قدت تا کمر من بود و دستات رو به  ییواسه اون وقت ها-

 کرد. یم تکفای نداشت پوزخند نقش…لبش یکه خط رو نهمی…نداشتم به درخواستم پاسخ مثبت بدهد انتظار

 فشار داد و گفت: یگاریجاس یرا تو گاریس

 !…زننبهت ب یو انگ همجنس باز یش کیبه من نزد یادیز نکهای از بترس…ام داداش یمن آدم بد نام-

 !…پشت سرش خبر داشت عاتیاز همه شا پس…دمیخند دمیکش یکه م یپنهان کردن زجر یبرا

 :شاداب

 را در دستم جا به جا کردم و گفتم: یگوش

 حوصله ندارم تبسم.سر به سرم نذار.-

 ه!ک ستمیعالف ن مجردای شما مثل…زن متاهل و هزار سودا هی…یزیچ هی یچرا؟حاال من و بگ گهیبابا..تو د یا-

 کرده بود.با چشم عقربه ها را دنبال کردم و گفتم: رید اکویامروز د چقدر

 تو اونوقت.والسالم و داده بهت اس ام اس تا دو جمع سر پسره…توئه تیره؟حکایجو نگ یول رهیگن آدمو سگ بگ یم یدینش-

 .یخر یم یسمونیواسه بچه ت س داری

 زد و گفت: قهقهه

 ؟یکوچه ا کیکه هنوز اندر خم  یگ یم یه تا اس ام اس رد و بدل شده.تو چما دو س نیخفه.حداقل ب گهیتو د-

 و گفتم: دمیخط کش زیم یزده بود.با ناخن رو شترنی زخمم به…خبر از همه جا بی تبسم…فشرده شد دلم

 .یوجود داره و نه خم ینه کوچه ا گهید-

 شده؟ یچرا؟مگه چ-

 فشردم. زیم یرا محکمتر رو ناخنم

 ه.نشد یزی.چیچیه-

چطور  یبا منو دار یسال که افتخار دوست نهمهیدونم ا ی.نمیترموستات ساده رو ندار هیخاک تو سرت که عرضه روشن کردن -

 .یش یم فیذارم رد یدوره فشرده واست م هی.حاال غصه نخور.خودم ینگرفت ادی

 حال گفتم: یتبسم را هم نداشتم.کسل و ب یهایحوصله شوخ یحت
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 ؟یندار یبه حال خودت بکن.کار یرفک هیالزم نکرده.تو -

 لحظه سکوت کرد و گفت: چند

 .شتیپ امی.عصر مشهیم تیزیچ هینه انگار واقعاً -

 قطع کردن هرچه زودتر تماس گفتم: یبرا

 .فعالً.رهیبخواد تماس بگ اکویباشه.ممکنه د-

منحرف کردن  یرا در آوردم و برا ریکوچک ماست موس یو قوط یسرکه نمک پسیگذاشته بودم چ زیم یکه رو یلونینا یتو از

دهانم را  اتیمحتو عی. سردیبعد از راه رس قهدقی چند اما…کجاست اکویفکر کردم که د نیمشغول شدم و به ا رمیذهن درگ

 گفت: و.جواب سالمم را آرام داد ستادمیقورت دادم و ا

 چه خبر؟-

 ها را به دستش دادم. غامیتماس و پ ستیل

 اکویدو روز د نای در چقدر.بود شده گودتر اخمش خط چقدر…قدر صورتش درهم و خسته بودچشمانش سرخ بود..چ چقدر

 عوض شده بود.

 ؟یو ماست دوست دار پسیتوام چ-

 گفتم: رلبیخودم آمدم و ز به

 بله.-

 را تکان داد و گفت: سرش

 طور. نیمنم هم-

 م:بودم برداشتم و به سمتش گرفت دهیخر یشاد یرا که برا ییشدم و آنها خم

 .هیاضاف نای.انییبفرما-

 و گفت: دی.اما به هرحال خند…یپر انرژ شهی.نه مثل همدیخند

 ؟یخر یکه چندتا چندتا م یدوست دار نقدریا یعنی-

 :گفتم و کردم جدا صورتش از را نگاهم زور به…خواست تا ابد به خنده اش نگاه کنم یم دلم

 بودم. دهیخر ی.واسه شادستیمال خودم ن-

 به من؟ شید یپس چرا م-

 سرم را بلند کردم.لبخندش جمع شده بود و چشمانش مهربان. یا لحظه

 خرم. یبرم خونه..سر راه واسش م یوقت-

 را از دستم گرفت و گفت: لونینا باالخره

 قسمت من بوده. نایباشه.پس ا-

 کردم. زمزمه

 .نیفقط واسه معدتون بده.مراقب باش-

 شد و گفت: یدور م کهیحال در

 کرده بود. یزیمعدم خونر گهی.وگرنه تا حاال صدبار دی.قرصم رو نخوردم.شانس آوردم تو هستیگفتخوب شد -

 که او دوستش نداشت؟؟؟ یبودن نیاز ا دهیفا چه…دلرزی لبم غم شدت از…به اتاقش رفت و

فوق  بوی..ورودش حضم به. آمد داخل منت و ناز با…از خلقت خدا شاهکاری…نباریننشسته..دوباره در سالن باز شد و ا هنوز

 که همجنسش بودم. یمن یبرد..حت یم یهوش از سر هر آدم ییبایکه در کنار آنهمه ز بوی…فضا را پر کرد یالعاده ا

 رتریقدش را چشمگ یبلند ،یپاشنه دار مشک ینگاهش کردم.با کفشها ریو متح مبهوت…دیکاو یبا دقت سالن را م نکهیا نیح

 یتابلو کیجذابش را مثل  کلیه …یکوتاه یاندام یاش بود و مانتو دهیپُر و کش یپاها تیف شیکرده بود.شلوار پارچه ا

با  یمحشر یروشن و حالت دارش انداخته بود هارمون یموها یکه رو یخوشرنگ یآسمان آبی شال…در بر گرفته بود ینقاش

 رد.ک یرا برجسته تر م شیگونه ها یعیطب قرمزی…لبانش میمال یرنگ چشمانش داشت و صورت

 !…آمده بود ایدن به…ییبایز نشیزن..به منظور نشان دادن اوج قدرت خداوند در آفر نیشک ا یب

 دارن؟ فیتشر یبا شما هستم.مهندس حاتم زمیعز-

با وحشت تمام چشمانش را  ناگهان…دیکوب یم واریوار خودش را به در و د وانهی..داکوید دنیکه تا کنون از شوق د یقلب

 ند؟؟؟یرا بب اکویخواست د یزن م نای!…نشست یغل کرد و در گوشه ارا ب شزانوهای…بست

 ن؟یدار یقبل وقت…بله-

 ام زد. دهیآخر را به قلب ترس ریت شیدندانها یکدستیو  یدسفی…دیخند
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 !…اومده ایمیفقط بهش بگو ک-

 شناخت؟ یاو را م اکوی..دنیترسناک تر از ا حتی…نه ایشناخت؟؟؟ یرا م اکوید یعنیا؟؟؟یمیک

که  یاندک یرویرا برداشتم و با ن یانگشتانم را منقبض کردم تا قدرت دستانم حفظ شوند.گوش یبه قلم ها یمنته یها ندونتا

 گرفتم دکمه صفر را فشار دادم. یم فیضع دیام کیاز 

 بله؟-

 کرد. یعطرش سالن را خنک م بوی …داشت یکه برم قدمی هر با…به سمت در رفت یکم ایمیک

 .ننیخوان شما رو بب یاومدن و م ایمیم کخانوم به اس هی-

 را بر سرم آوار کرد. ایاش دن یجان گرفت.اما جمله بعد یکم دمیسکوتش ام با

 رو وصل کن. یرو راه بده و نه تلفن ینه کس نجاستیکه ا زمانی تا و…بفرستش داخل-

 به او. دهیچه رس دمیکه گفتم را خودم هم نشن یچشم

 داخل خانوم. نییبفرما-

 آراست و گفت: ییبایو گشاده اش را با لبخند ز نیریش چهره

 .زمیعز یمرس-

کردم که از  یالتماسش م یتوانستم حت می اگر…توانستم مانع ورودش شوم یخواست م می دلم…پشت نگاهش کردم از

 !…شکست مرا و بست سرش پشت را در و رفت اما…برود و پشت سرش را هم نگاه نکند نجایا

 !…آمد یم اکویبه د نهمهیزن..ا نیود که اب یدرد وحشتناک چه

  

 

 :اکوید

ها و  تیبود اما االن جذاب بایاش پخته تر شده بود. آن موقع فقط ز ییبایاش جا افتاده تر و ز افهیق شیبه چهار سال پ نسبت

 کرد. یترش م بیدلفر نیهر حرکتش کرده بود و هم یزنانه را هم چاشن یظرافت ها

 کارت گل کرده. یلومه حسابچقدر شرکتت خوشگله.مع-

 و گفتم: دمشانیمال یسوخت.کم یم شبید یخواب یاز ب چشمانم

 ؟یآلبومت رو آورد-

 اش انداخت و گفت: یشانیدر پ ینیچ

 ارم؟یواست مسکن ب یخوا یکنه؟م یسرت درد م-

 و گفتم: دمیکش میبه موها یدست

 آلبومت رو بده به من و برو.-

 تشیاذ نکهیا برای..روزها آن…مثل قبل سرخ بودند شیدادم و نگاهش کردم.گونه ها هیتک یصندل به…ستادیا زمیم کنار

 گفتم: یکنم با اخم م

 ؟یخودت رو رنگ کرد دابیباز با سرخاب سف-

 گفت: یگرفت و م یو بعد انگشتانم را مقابل چشمانم م دیکش یصورتش م یگرفت و رو یاو با اعتراض دستم را م و

 کو؟سرخاب کجا بوده؟-

 گرفتمش.. یو در آغوش م دمیخند یم یمن با سرخوش و

 ام نشست و کالفه ترم کرد. ینبی در تر تمام هرچه قدرت با…عطرش یکه به اعصابم مسلط شوم..اما بو دمیکش قیعم نفس

 !…آلبوم…ایمیک-

 گذاشتم. یسر به سرش م شیآب یها لهیحرکت مداوم ت نیبابت ا شههمی…گرفتند یلحظه هم آرام نم کی شیها مردمک

 چشمات رو نچرخون. نقدریا یکن ینگاه م رهینفر خ هیبه  یوقت-

 گفت: یکرد و م یبازوانم جا م نیبچه گربه ملوس خودش ب کی مثل

 .نهیمگه دست منه؟مدلش هم-

 زد. یبعد غر م و

 بدنم سمتق هر رو من شوهر…رن یمردم مرتب قربون صدقه زنشون م شوهرای!….بداخالقیریگ یم رادیمن ا یبه همه چ-

 ذاره. یم یبیع هی

 قسمت به قسمت بدنش هستم. وانهیدانست تا چه حد د یداشت غر بزند..او که نم حق

 زدم و گفتم: نهسی به را دستانم…آرام و ساکت…کرد ینگاهم م هنوز
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 ه که خدا نگهدار.ن اگرم…بده آوردی رو آلبومت اگه…کار دارما یمن کل-

 اش را کمتر کرد و گفت: فاصله

 کرداست؟ یرسم مهمون نواز نیا-

 داشت..! ییرو عجب

 مهمون معذورم. رشیمن از پذ طیمح نیا یخونه م.تو ییرایمحل کارمه نه سالن پذ نجایا-

 برق زدند. شیآب یها لهیت

 ؟یکن یم یمهمون نواز ؟اونجایخونه ت خوش اخالق تر امیاگه ب یعنی-

 زدم و گفتم: پوزخند

 خونه م؟ یایب یخوا یم-

 ب داد:جوا عیسر

 آره. یاگه رام بد-

 را تکان دادم. سرم

 مرد مجرد و تنها واست راحت شده. هیچقدر رفتن به خونه -

 چهره خندانش به اخم نشست. باالخره

 .گهیبدجنس نباش د نقدری.ایش یوقتم نم چی.هیستین بهیتو واسه من غر-

 شتم و گفتم:بردا یام را از صندل هیشد.تک نیینفسم باال و پا ینیام از سنگ نهیس

 یتایدونم عصبان یدارن.نم اریکه به گردن من و دان یبزرگ نیبه احترام پدر و مادرته و د یینجاای االن اگه…دختر جان نیبب-

 .یو بر زیم نیرو ا یرو بذار تیکنم اون آلبوم لعنت یم هتوصی بهت حال هر به اما…نه ایمونده  ادتیمنو 

 و گفت: دیکش یند.آهپوشاند اهیس یچشمانش را ابرها آسمان

 .یدنده.اصال عوض نشد هیهنوزم غد و لجباز و -

 نتوانستم حرص و خشمم را کنترل کنم.داد زدم. گرید

من  یدیکه فهم حاال…یتحملش کن یتون ینم یکه گفت همون…یکه از دستش فرار کرد ؟؟؟همونمینیب می…بله..عوض نشدم-

 بردار. میز سر زندگو دست ا یکه بود جایی همون برو پس.…نکردم رییتغ

 گفت: یناراحت با

 روزمم بدون فکر تو نگذشته. هی یگفته از دست تو فرار کردم؟به خدا حت یتونم تحملت کنم؟ک یگفتم نم یمن ک-

 و گفتم: دمیکوب زیم ی.مشتم را رواورمیرا از کاسه در ب شیبایز یخواست آن چشمان دروغگو یم دلم

و هر  یاحمق؟؟که هر وقت دلت خواست ولش کن هی ای؟یبا بچه طرف یدارم؟فکر کرد دم ایدرازه  گوشام…گهیاه..بس کن د-

 سراغش؟ یبر دیکش لتیوقت م

 دستانش گرفت و گفت: انیرا م مشتم

 اما…شدم  یم وونهید داشتم…کتی…امان و بابامم..تو واسه…اول..دلم تنگ شده بود یشدم.همون ماهها مونیبه خدا پش-

کردم و به  یچه اشتباه دمیرفتم تازه فهم یاتفاقات جالب منتظرمه..اما وقت یکردم اونجا کل یم فکر…شد برگردم نمی روم

 !…از دست دادم امودنی…سراب هیخاطر 

 …که داشتم دستش را گرفتم و به عقب هلش دادم خشمی تمام با…نذاشت…بکشم رونیمشتم را ب خواستم

 !…دمید نیزم روی…را با فرق شکافته ایمکی…و به خودم که آمدم دمشنی را دادش…چه شد دمینفهم

  

 با هراس در را باز کرد و گفت: شاداب

 شد؟ یچ-

 یروسر یکه آب یخون دنیو تکان دهنده بود.اما با د عیشوک سر کیمثل  زچی همه…اول نتوانستم تکان بخورم هیچند ثان تا

 میزانو یخورد.سرش را بلند کردم و رو یمگونه اش سر  ی.چشمانش باز بود و اشک رودمیکرد به سمتش دو یاش را محو م

 گذاشتم و گفتم: یمحل شکستگ یروخارج شد.دستم را  شیاز گلو یفیگذاشتم.ناله ضع

 ؟یا؟خوبیمیک-

 کردم و گفتم: شیجدا نیانداختم و از زم شیپا ری.دستم را زختیزد و باز اشک ر پلک

 ..نترس..!ستین یچی..همارستانیبرمت ب می االن…نترس-

 ام فشردم و به شاداب گفتم: نهیرا به س سرش…ختیر میبازو یاز خونش رو سیو خ ییطال یز سرش افتاد و موهاا یروسر

 باشه تا من برگردم. نجایحواست به ا-
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 عبور کند.از کنارش گذشتم و گفتم: انشیخواست از م یبود که انگار م دهیچسب واریبه د چنان

 .شهیفقط سرش شکسته.خوب م-

 و گفت: دیرفتم.دنبالم دو رونیاز اتاق ب و

 .امیهمراتون ب نیاجازه بد-

 دستم جا به جا کردم و گفتم: یرا رو ایمیک

 در رو باز کن. نیا ایخواد..ب ینه..نم-

عقب  یصندل یرا رو ایمیبرخورد نکردم.ک یآسانسور نباشد و خوشبختانه چون سر ظهر بود با کس یتو یکردم کس یخدا م خدا

 راندم. مارستانیتوانستم به سمت ب یکه م یسرعت تینهاخواباندم و با  نیماش

 :دمیاز پانسمان از سرش عکس گرفتند.دکتر مرا به اتاقش خواست.با استرس پرس بعد

 هست؟ یشد دکتر؟مشکل یچ-

 نگاهم کرد و گفت: نکشیع یاز باال دکتر

 ن؟یخانوم دار نیبا ا یشما چه نسبت-

 داشتم؟ ینسبت چه

 نامزد سابقم.دختر همکارمه و البته -

 اتفاق افتاد. نیچطور ا-

 داشت. یکه دست از سر من برنم اهیبخت س نیبه ا لعنت

 مبل. یفلز هیافتاد.سرش خورد به پا یکه اونجور زیکرد به م ریکنم پاشنه کفشش گ یمن هولش دادم.فکر م-

 گفت: تیبا جد دکتر

 ؟یعواقبشم هست ی،پایکن یبا صراحت اعتراف م ینطوریا-

 ا در مشت فردم و گفتم:ر میزانو

 حالش چطوره؟ نبگی بهم فقط…نبودم نجایخواستم از عواقبش فرار کنم ا یاگه م-

 گذاشت و گفت: زیم یرا رو عکس

 شیپ یدونم مشکل یم دیتحت نظر باشه.اما بع دیو چهار ساعت با ستی.البته بستین یمغز یزیاز خونر یخوشبختانه اثر-

 بلکه…مارستانیب انیکه زودتر ب نیری.شما هم لطفا با خانواده ش تماس بگمیگزارش بد یمانتظا یرویبه ن می.ما مجبورادیب

 بدن..! تیرضا

زدم؟جواب  یزنگ م یدریبه مهندس ح ییکرد! با چه رو ینم ییتقاضا نیاالن برو زندان..اما همچ نیگفت هم یکاش م یا

 دادم؟ یخانمش را چه م

 یم تمیاذ شتریاش ب دهی.رنگ پرستادمیسرش ا یبود.رو دهید و راحت خوابمسکن زده بودن شبرای…رفتم ایمیاتاق ک به

 کهیبال را من بر سرش آورده باشم.در حال نیشد ا ینم باورم…نمیرقصانش را بب یها لهیکنم و ت دارشیخواست ب یکرد.دلم م

چه گفتم و  ستین ادمیکردم. فیرا تعر انیرا گرفتم و جر یدریح مهندس شماره…کردم یرا نوازش م شیگندمزار مواج موها

 رهیخ ایمینشستم و به چهره زرده شده ک یصندل یانداختم و رو راهنمیپ بیج یرا تو یچه جوابم را داد..گوش ستین ادمی

 شدم.

تمام  یدردسرها نیا از…خستگی از…بود گرفته سکوت را وجودم تمام! …با خودم یگفتن نداشتم..حت یبرا یحرف

تکه پازل  نیخواستم آخر می تا!…شد یاز آسمان نازل م یدیجد بتمصی…فس راحت بکشمن کیخواستم  یم تا…ینشدن

 نیخودم از ا یکرد.گاه یرا خراب م زیهمه چ وبارهو د دیوز یم طوفانی…بگذارم شیام را که همان آرامش بود..سرجا یزندگ

 !…یهمه پوست کلفت نای از…همه طاقت نیماندم!از ا یم رتیدر ح یهمه صبور

 :دیباز کرد و نال یبرگشتم.چشمانش را کم یواقع یایبه دن ایمیدست ک ین هاتکا با

 …اکوید-

 و گفتم: برخاستم

 ؟یخوا یم یزی؟چی.خوبنجامیمن ا-

 خشکش را به هم زد و گفت: یلبها

 خوام. یآب م-

زخمش  یا روسرش گذاشتم و آرام بلندش کردم.صورتش از درد جمع شد.دستش ر ری.دستم را زختمیر وانیل یآب تو یکم

آب بنوشد و دوباره  یرا بر لبش گذاشتم و کمکش کردم تا کم وانیگذاشت و گردنش را به سمت دست من خم کرد.ل

 خواباندمش و گفتم:
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 شد. یچ دمینفهم اصال…ایمیمن واقعا متاسفم ک-

 بورش را بر هم زد و گفت: یها مژه

 کرد. ریخودم گ یتو نبود.پا ریتقص-

 ؟یندار ؟دردیاالن بهتر-

 به رقص درآمدند. شیهم مردمک ها باز

 ..نه..!یباش شمیتا تو پ-

 دادم و گفتم: رونشیحبس کردم و بعد از چند لحظه با شدت ب نهیس توی را نفسم…را بستم چشمم

 نیا حوصله…ایمیخستم ک یلی! به خدا من خ…ید یادامه ش م یدار هنوزم…یکرد یجفتمون باز یبا زندگ یچطور نیبب-

 !…ستیاگه جمع بشه بازم قابل شرب ن حتی…شده ختهیکه ر آبی…جا تموش کن نهمی از…رو ندارم یخودیب یجنگ اعصابا

 دستم گذاشت و گفت: یرا رو دستش

 کهیبتونم اون ت دشای…بتونم خودمو بهت اثبات کنم دشای…خوام یفرصت ازت م هی فقط…کنم یبا اعصابت باز ومدمین-

 بد تو…قبوله…! من بد کردم…ستمیبد ن یکن یکه فکر م یونم ثابت کنم اونقدربت دشای…گمشده پازل رو سر جاش بذارم

 !…نکن

 !…ندیود تا حال و روز مرا بعد از رفتنش ببب نمانده که او…زد یراحت از گذشت و بازگشت حرف م چقدر

ترشان هجوم بردند و .هر دو به سمت دخستادمیو ا دمیکش رونیدستش ب ریو حاج خانم..دستم را از ز یدریورود مهندس ح با

 کردند: یمرتب تکرار م

 کرده؟ ی؟کیشده؟خوب یچ-

 گذاشتم و گفتم: یدریشانه مهندس ح یرا رو دستم

 …مهندس..حالش خوبه نینگران نباش-

 در نگاهش مشهود بود.اما تنها گفت: یو دلخور رنجش

 !…دادم..تو هم برو امضا کن ترضای من…منتظره رونیافسر نگهبان ب-

 امداختم و گفتم: نییسرم را پا یشرمندگ با

 !…نبود به خدا عمدی…ینبود حاج یعمد-

 و گفت: دیکش یآه

 .نمیبب سیخوام دور و برت پل یان..نمج پسر کن امضا رو برگه اون برو…دونم یم-

  

 :اریدان

 یکار م یجا کی یعنی…من به ندادن جواب و.بود نداده هم مرا تماس جواب و نزده زنگ صبح از…بودم خبریب اکوید از

 بود. دهینخواب شبدی…هم اکویگذاشت و د یشک آن دختر راحتش نم ینگرانش شدم.چون ب شتریب ایمیوجود ک با…دیلنگ

 یاش مقابل شرکت پارک کردم و وارد سالن شدم.شاداب تنها نشسته بود و با خودکار..رو یکار میقبل از تمام شدن تا یکم

انتظار  نکهیا یعنی…شد دینگرانش را به من دوخت و بالفاصله نگاهش ناام ! به محض ورودم چشمان…دیکش یکاغذ خط م

 کرد. مسال و برخاست جا از کرخت و سست!…مرا نداشت دنید

 رفتم. اکوی.وقت کنکاش در احواالت او را نداشتم.جوابش را دادم و به سمت اتاق ددیرس یاز قبل به نظر م فتریضع چقدر

 .ستنین یحاتم یآقا-

 گاه کردم و گفتم:ساعتم ن به

 کجاست؟-

 جلوتر رفتم.کاغذ پر بود از خطوط درهم و نا مفهموم. ی.کمدیکش یخودکار دستش بودو هنوز خط م هنوز

 .مارستانیبردنش ب یحاتم یخورد و سرش شکست.آقا نیشد که زم یدونم چ نمی…نجایاومد ا یخانوم هی-

 .دندیبهم چسب اریاخت یب میابروها

 ؟یچ-

 بود. نییپا سرش

 .نی.نگران نباشومدهین شیپ یتماس گرفتن و گفتن مشکل-

 زن دست بلند کند. یرو اکویخورده؟محال بود د نزمی چطور اما…بوده ایمینداشتم آن زن ک شک

 ؟یشناخت یخانومه رو م-

 را تکان داد و گفت: سرش
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 بود. ایمیدونم اسمش ک یفقط م-

 نبود. اکویمار کار د نیر اس دنیبر و…ردیم ینم ی!مار تا سرش را قطع نکن…یلعنت

 زد. میبروم که صدا رونیاز در ب خواستم

 !…اریآقا دان-

 :گفت زده خجالت و مردد.کردم نگاهش تنها جواب، در!…زد مصدای کوچک اسم به…بود جالب

 …خانوم نیا-

 کردم و گفتم: بمیج یآخر حرفش را خواندم.دستم را تو تا

 بوده. اکوینامزد سابق د-

 از گرفت که گفتم االن است که خون فواره بزند.لبش را گ یطور

 !…و البته عشق سابقش-

 .دیرس یبه گوش م گریانگار از کرات د شیصدا

 ..!دمیفهم-

 نای!…حرکت بود یاش ب نهسی…دمید یاش را نم تنفسی حرکات…شدم کشنزدی…دمیترس شیصدا یجان یو ب یگرفتگ از

 کرد؟ ین مگرفتار و زبو نطوریبود که آدمها را ا یچه درد

 خانومِ شاداب؟-

 بود..! شیروزها نیا یاسم برا نبدتری…شاداب

 من برم. یندار یا گهیاگه سوال د-

 را بلند کرد و گفت: سرش

 !…نیدون یکه راز منو م یبه جز تبسم..تنها کس و…نید یدونم رک و پوست کنده جوابم رو م یکه م نیهست یشما تنها کس-

 فتم:گرفتم و گ زیرا به لبه م دستم

 خب؟-

 زد. یدو دو م شیچشمها

 هنوزم دوستش داره؟-

 اش کردم و گفتم: یرا آماده هرگونه سقوط احتمال خودم

 !…گم آره یم بپرسی من از…گه نه یم یاز خودش بپرس-

 !…زنان استفاده نکرد یشگیحربه هم از…ختیشد..اما اشک نر دیسف شلبهای…نکرد سقوط

 ممنونم..!-

 ام گرفت. خنده

 ؟یمنونم یاز چ-

 شد و گفت: رهیچشمانم خ یتو

 .نیباهام صادق نکهیاز ا-

 برداشتم و گفتم: زیم یرا از رو دستم

 …باش ممنون…باشه-

 قدم به سمت در رفتم و گفتم: چند

 دنبالت. ادیب یکی بزن زنگ!…وقت هی یغش نکن-

 !…حماقت و حقارتش نهمهای از فتگر حرصم!…شده رهیرو به رو خ وارید به…رنگیکه سرپا..ب دمیو د دمچرخی…نداد جواب

 !…رسونمت ی..من ممیبر ایب-

 پلک بزند گفت: نکهیا بدون

 !…رم ی..خودم میمرس-

 !…داشتند یآدمها چه دل خوش نای! …رفتم رونیگفتم و از در ب یجهنم به

 

 :شاداب

دلم  روی را دستم.بود مانده زمانش به هفته دو حداقل!…آشنا..اما نا به هنگام یدلم حس کردم.درد ریرا ز یوحشتناک درد

 رونی.به زور بشهیو دردناک تر از هم دتریشد یلخی آنهم…بود اریدان حرفهای شوک بازتاب…رفتم ییگذاشتم و به دستشو

 هایولخرج نی.ارمیتوانستم آژانس بگ یرا چک کردم.نم اتشیرا برداشتم و محتو فمیتوانستم قدم از قدم بردارم.ک یآمدم.نم
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لرزان در را قفل کردم و با هر قدم خدا  یاستفاده کنم.با دستها یاتوبوس از تاکس یتوانستم به جا یم دیا شامال من نبود.ام

وضع تا خانه  نیتوانم با ا یکه نم دمیجه رسینت نیبه ا ابانیبودند.همزمان با ورودم به خ رهیتنم ت یرا شکر گفتم که لباسها

ام  یراه افتادم. کول اطیگرفتم و با احت واریکردم.دستم را به د یم هیرا ته ازمیمورد ن لیرفتم و وسا یم یبه سوپر دیبروم.با

 یزیکه از آبرور ترسی اما…کردم کم کنم یکه حس م یاز درد و فشار نکاریخواستم با ا یرا به شدت مشت کرده بودم..انگار م

مرد  نهمهیا نبی چطور…شانس بد غلغله بود..از دمیرس یکرد.باالخره به سوپر یتر م میمردم داشتم حالم را وخ انیدر م

 !…اقالم را به مادرم واگذار کرده بودم نطوریا دیخر شهیکردم؟آنهم من که هم یم انیدرخواستم را ب

گذارم..با سر فروافکنده خواسته ام را به مغازه  ینم یسوپر نیرا در ا میهرگز پا گریکه د دیام نیزدم و به ا ایرا به در دلم

و محکم به  دمیگرفتم هزار بار مردم و زنده شدم.پول را حساب کردم و چرخ لیرا تحو یمشک لونیکه نا یتا وقتدار گفتم و 

 خشکم کرد. شیو رفتم..اما صدا دیو گفتم:ببخش دمیعقب کش عیبرخورد کردم.سر یمرد نهیس

 صبر کن شاداب..!-

 بدتر؟ نیاز ا بتمصی…حس کردم میگلو یمعده ام را تو دیاس یو سوزندگ یترش

 داد. یعذابم م شتریب کشیثابت شد.نگاه تار دشیخر یبسته ها یو چشمم رو دمیچرخ

 .امیرو حساب کنم م نایبذار پول ا-

 کردم؟ یافتضاح چه م نیبه کنار..با ا اکودی..کنار به خودم مشکل! …نبود واقعا…خوب نبود حالم

 بلند و محکمش بر اضطرابم افزود. یهااز تهوعم بکاهد.قدم یآزاد کم یتا بلکه هوا ستادمیدر ا کنار

 .میبر-

 گشتم. یبه شرکت برم دیرفتم؟من با یم کجا

 .گهید ایچرا ماتت برده؟ب-

 سوزاندند. یام را م یداخل یام نقل مکان کرده بودند و تمام بافتها یو مر یمعده و روده ام به نا یترشح غدد

 .گهید فتیچقدر بار دستمه؟راه ب ینیب ینم-

 وانستم زبان چوب شده ام را تکان بدهم.ت باالخره

 رم. ی.من خودم منییشما بفرما-

 و زمزمه کرد: دیرا گرفت و کش میمانتو گرشیدست گرفت و با دست د کیرا در  لونهایگفت و تمام نا یبلند "نچ"

 رو کم داشتم. دنیناز تو رو کش نیهم-

 را در هم قفل کردم و گفتم: مید.پاهاتنم فعال شدن یکه به تنم دادم تمام آالرم ها یتکان تند با

 رم. یآقا؟گفتم که خودم م نیکن یم کاریچ-

 خونسرد بود.. شیاما صدا دیدرخش یم چشمانش…برگشت

 برسونمت. ییجا هیتا  میبر ای.بیدار یزنه که چه درد یداد م یوضع تابلوت؟از صد فرسخ نیبا ا یبر یخوا یکجا م-

 کردم.پوست صورتم که رسما سوخت.آهسته گفتم: حس میخدا را در تک تک اندامها جهنم

 برگردم شرکت.کار دارم. دیمن با-

 کرده بودم انداخت و گفت: مشیپشتم قا بایکه تقر یلونیبه نا ینگاه

 منتظرتم. نماشی تو…خب لهیخ-

 شخصی شدن برمال! …خواستم امروز اما…از خدا مرگ نخواسته بودم دندیکه دوستان مدرسه..پدر معتادم را د یروز یحت

 !…برد غمای به…توان در تنم مانده بود هرچه…یمرد ترسناک و حرفه ا نای برابر در آنهم …مساله ام نیتر

  

 :اریدان

فرمان ضرب  یرو بدخلقی با! …دختر باشم کی یشدن هورمونها نییعالف باال و پا نکهیبودم جز ا دهید یطیرا در هر شرا خودم

 شود. یفرما م فیتشر ختهیو بهم ر یدختر خجالت نیا یک نمیکردم که بب یبه در شرکت نگاه م کباریگرفته بودم و هرچند لحظه 

 حوصله گفتم: ی.بندی.در عقب را باز کرد که بنشدیاز راه رس باالخره

 !…نیجلو بش ابی…اههیکه نوکر باباته رنگ پوستش س یاون-

و در را  دیباال کش نیبلند ماش یاز شاس یو به آرام اطیترا شکر که چموش و لجباز نبود.بدون حرف اطاعت کرد و با اح خدا

 خجالت داشت؟ نقدریا کیولوژیزیو ف یعیمسئله طب کینگاهش کردم.هنوز صورتش قرمز بود. یرچشمیبست.ز

 کجاست؟ رتیمس-

 گم شد. نیاستارت ماش یزمزمه کرد که در صدا یزیچ

 حرف بزن خب. ؟بلندتریگ یم یچ-
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دختر شاداب  نیمسخره حرصم گرفت.اما به هر حال ا یحس دلسوز نیا یراه بود..از خودم برا یا کلرا تکرار کرد.تا آنج حرفش

 یاطیشناخت پشت چرخ خ یکه نم یشناختم فرق داشت و به خاطر خوشحال کردن آدم یکه م ییکه جنسش با آنها یبود..دختر

 !…نشست یم

شت؟؟ دستم را دراز کردم تا در داشبورد را دراز کنم..خودش درد دا نقدریا یعنی…گرفت یهر چرخش فرمان لبش را گاز م با

را هم از  یآب معدن یدر آوردم و به دستش دادم.بطر ی! مسکن…دیترس یدختر از من م نای…زدم پوزخند…دیرا عقب کش

 :گفتمبرداشتم و به سمتش گرفتم و  یدو صندل نیفاصله ب

 !…باشه دی واسه تو هم مفده..احتماال می جواب خوب که درد سر واسه…بخور ریبگ-

 و آهسته تشکر کرد. دیصورتش کش یمقنعه اش را رو کمی…دیلرز دستش

 .یقرص رو بدون آب بخور یتون ی..مهیالبته آبش دهن-

 گفت: یبه همان آهستگ باز

 کنه. یم ریبدون آب تو گلوم گ-

دوختم اما حواسم بود.قرص  ابانیاهر چشم به خآمد.به ظ یآب را نداشتم..بهتر بود با همان کنار م دنیکنار زدن و خر حوصله

دستش  نمیمن نب کهی.به طور نامحسوس طورختیدهانش ر یدو ینگه داشت و آب را تو شیدور از لبها یرا کم یرا خورد و بطر

 !….خدا را شکر که من دختر نبودمدیکش یشکمش م یرا رو

 .یرو بخوابون که راحت تر باش یصندل یخوا یاگه م-

 گفت: تیمظلوم با

 .ستمیبلد ن-

فرمان و نگاهم به  یدست چپم رو کهدرحالی…کردم باز را بندم کمر…لبخند زدم..حس و حال آدرس دادن نداشتم اریاخت یب

 یبود و نفس هم نم دهیچسب یاش را فشار دادم.تمام مدت به صندل یتنش خم شدم و دکمه کنار صندل یجاده بود..رو

 !…وحشتناک باشد نهمهیتواند ا یکه تماس با بدن من مبودم  دهیحاال نفهم تا…ههه…دیکش

 راحت تر نشست و گفت: یعقب رفتن صندل با

 ..باعث دردسرتون شدم.دیببخش-

 را ندادم. جوابش

 شم. یم ادهی..هر جا که شد من پنیخودتون رو دور نکن ریمس-

 توجه به حرفش مردمکم را در حدقه چرخاندم و گفتم: یب

 !…یدوستش دار دونه که تو یم اکوید-

 و گفت: دیحرف من مثل فشفشه از جا پر نیجم خوردن نداشت با ا یکه نا یدختر

 کجا؟ ؟ازیچ-

 من بهش گفتم.-

 آمد داد زد: یکه در نم ییصدا با

 .…نشکستی منو غرور شما….من بهتون اعتماد کردم…نیچرا؟؟؟؟شما به من قول داد-

 را باال بردم که ساکت شود. دستم

 به گردنم نباشه. ینیو د یبود که آبروت بره.االنم بهت گفتم که بدون نیست بهتر از اشک یغرورت م-

 ضربه آخر از پا درش آورد. نای…رها کرد یصندل یاز نهادش بر آمد و خودش را رو آه

 :اریدان

 جسمی هم…بود نزار یلیکرد.حالش خ یرا نگاه م رونیزده بود و ب شهیخورد.سرش را به ش یشد.تکان هم نم یطوالن سکوتش

 کیخوددار باشد.نزد نقدریخورد ا نمی رفتارش و ظاهر به…بود بیعج مینکردن برا هیمقاومتش در گر نی!فقط ا…یو هم روح

 گفتم: میخانه شان که شد

 خوشحال؟ یزنده ا-

 را پارک کردم و گفتم: نینداد.ماش جواب

 ؟ید یگوش م-

 دهد گفت: یرییدر حالت نشستنش تغ نکهیا بدون

 .لهیامروزم تکم تظرفی…واسه بعد نشیمونده بذار یا گهید زیچاگه -

 فرمان گذاشتم و گفتم: یهر دو دستم را رو کف

 .ادیبشنوم و راحت شم.از شکنجه شدن خوشم نم یدفعه ا هیخبر بد هست  یدم هرچ یم حیمن برخالف تو ترج-
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 کنترل شده گذاشت. یتر نیا یرا رو هیشد اسم گر یبودند اما نم سیگردنش را چرخاند.چشمانش خ یکم

 .ارمی یاز حرفاتون رو طاقت م گهیدونم چند کلمه د ی.نمستمین ینجوریمن ا یول-

 را تکان دادم و گفتم: سرم

و شمع مجبورم  کیچهارخونه و اون ک راهنیبه خاطر اون پ اما…یفحش بد ای یکن هیزار زار گر یتون می…یاریطاقت ب دیاما با-

مفصله  انشیچون جر هیگم علتش چ نمی…من و تو شک کرده بود نیبه رابطه نامشروع ب اکوید نکهیل ارو بهت بگم.او یزیچ هی

 …نکهای دوم…رو بهش بگم تیمجبور شدم اصل واقع رهیرو نگ تدامن یتهمت نیهمچ نکهیو من به خاطر ا

 کمرم را به سمتش کج کردم. یکم

 از تو گفتم بهت که همونطور…داره یچه حس یبه ک اکویدونم د یم اما…یدار یبه چه کس یتو چه حس ستیواسه من مهم ن-

 …کنه یکمرنگ ترت م نمیاز ا ایمیالبته وجود ک و…یبچه ا هی اون نظر

 پر از آب شد. چشمانش

 هیبه تو به عنوان  بازم…ارهیرو به دست ب اکویموفق نشه دوباره دل د ایمیاگه ک حتی…ید یخودت رو زجر م یخودیب یدار-

 کنه. یواج فکر نمازد نهیگز

 داد.با بغض گفت: یرنگ م رییمرتب تغ صورتش

 ن؟یمنو بچزون ینطوریکه ا نیدار یچه اصرار-

 …..بلنددمیخند

 یکه م یزیو به چ یرقابت کن یخوا یخوام بهت بگم اگه م یبه حال من داره؟فقط م نفعی چه تو چزوندون…آخه دختر خانوم-

 .یایبچه گونه در بپوسته مظلوم و  نیاز ا دیبا یبرس یخوا

 تلخ تر از من..! حتی…اش تلخ بود خنده

واسه عرضه کردن داشته  یزیکه چ شهیمسابقه م نیوارد زم ی.کس…ستیدر کار ن یرقابت ولی…تون هیاز توص یمرس-

 االن بازندم. نهمی از من…باشه

 تم:کرد.به صورتش زل زدم و گف یم کیتحر یسابقه ا یمرا به شکل ب یدختر حس دلسوز نیا

 فاقد اونه. ایمیداشته باشه که ک ییچه فاکتورها دیزن با هیدونم که  یمرد م هیبه عنوان  من…ستین یکه خوشگل یهمه چ-

 .دیهم خند باز

خانوم  ایمینبودن ک ایبه بودن  یربط نای…اون برگرده بازم دوستم نداشت نکهیاز ا قبل…اریآقا دان ستین ایمیمشکل من ک-

 !…نداره

 ش وادار به سکوتم کرد.ا یمنطق حرف

 بی…جبران شد یبابت لطف امرزتون.همه چ ی!مرس…نمیهم متاسفانه…نمهمی…ندارم یپوسته ا چهی من…در ضمن-

 !…میحساب شد

دختر هربار تمام معادالت  نای!…گذاشتم و نگاهش کردم میدستها روی را ام چانه…بود اطیو با احت نیسنگ شقدمهای…رفت و

 نای…که از او انتظار نداشتم یمنطق با…دمید یکه در حد او نم ییکه توقع نداشتم..با حرفها تارهاییرف با…زد یمرا به هم م

 اصال…دختر بچه نبود نای…آمد یهمانطور که بود کنار م زیکرد و با همه چ یم هماتشتو نیگزیزود جا یلیرا خ اتیدختر واقع

 !…دنبو بچه

  

 :شاداب

 یو دارو و آب گرم و چا اهگی به دردم منشا چون…داشتم درد هنوز…مادر یها یدرمان اهیوجود گ با…دمیرختخوابم چرخ یتو

که نامزد به اصطالح سابقش را آنطور به خودش  وقتی…رفت یچشمم نم شیلحظه از پ کی یحت اکویداد.چهره د ینبات جواب نم

محبت  وقتی…گفت ین دختر کوچولو مکه به م وقتی…شهای خنده و! …کرد یمبا ارزش حملش  یکاال کیچسبانده بود و مثل 

 !…کرد یم

! برق هال را خاموش …دیسبز و سف یلباسها انمی…بود دهخوابی چرخش کنار مادر…رفتم رونیرا کنار زدم و از اتاق ب پتو

 سال ده! …نگذاشته بودم؟ده سال نجایرا ا مپای بود سال چند…کردم و کورمال کورمال به سمت اتاق در بسته و ممنوعه رفتم

 یکیکنیپ فضعی نور…را چرخاندم و داخل شدم رهدستگی! …و نداشتم شتمسال پدر دا ده…دمشندی و داشتم پدر ناقابل

چمباتمه  ای گوشه…بدهم صیو از دست رفته اش را تشخ فینح کلیتا ه دکشی طول! …دخمه کوچکش را روشن کرده بود

اتاق که درست رو به  گری.کنج ددیکش یور خودش را باال مافتاد و به دوباره به ز یگردنش م توی سرش…زد یزده و چرت م

مثل روز واضح بود..اما  شیپ قهیچند دق نیهم تا…اورمیب ادیرا به  شیکردم صورت آن وقتها سعی…شد نشستم یاو م یرو
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! …بودمرد پدرم  نهمی اول از انگار…بست ینقش نم ریآن تصو گرید دمید یو شکسته را م اهیچهره س نای که االن…االن

 زدم.. شصدای

 بابا؟؟؟-

 …را دراز کردم مپاهای…خودش غرق بود ینشئگ در…دیشن یرا هم نم میصدا

 بابا؟؟؟-

 کرد. یاز دخترش استقبال م نطوریگفت..بعد از ده سال ا یتند و خشن ی"ها

 بابا؟؟؟-

 مکث گفت: کمی از بعد…مرتبه سرش را باال گرفت و چشمان مخمورش را دور اتاق چرخاند نیا

 بابا؟؟؟ ییشاداب؟؟؟تو-

 ..از بابا گفتنش محروم بودم؟شیوقت بود که از صدا چند

 …منم…آره بابا-

 نا استوار کنارم آمد. یاز جا برخاست و با کمر تا شده و قدم ها یگرفت و به سخت واریرا به د دستش

 نجا؟یا یشده بابا جون؟چرا اومد یچ-

 اندم.پهلو خم شدم و سرم را به موکت نخ نما رس از

 .دیکش میموها یبسته اش را رو نهیپ یدستها

 کنه بابا جون؟ یدرد م تییجا-

 کرد. یکرد..چشمم درد م یدرد م مگلوی…کرد می درد قلبم…کرد یم درد

 کردم. یپوست سرم هم حس م یرو یدستانش را حت یزبر

 مامانت رو صدا بزنم؟ یخوا یم-

 بغض گفتم: با

 خوام..! نمی…نه-

 شده؟ یچ یگ ینم-

 ..بود نشده قطع شب سر از اصال…روان شد اشکم…دترکی بغضم…قطع شد نفسم

 !…نبود حواست…حواست به من نبود بابا-

 …دونم نفسم می…زمیدونم عز یم-

بچه هات و مشکالتشون خبر  از…یخبر ندار رونیب یایدن از…یاتاق نی..تو که همش تو ایدون ینم ؟نهیدون یم-

کرده که  جادیخال بزرگ رو تو وجود من ا نای تو نبودن…کمبود بشم نهمهای دچار من شد عثبا تو نبودن…بابا نبودی…یندار

 !…و بپرستم نمیرو خدا بب یکه من هر مرد سالم یشد عثبا تو…واسه پر کردنش چنگ بزنم یبه هر طناب شهیباعث م

اش  یاستخوان یزانو یرو را ام گونه…چرت بود توی…کردم بلند را سرم…شد یم فیدستانش آرام آرام ضع حرکت

 .دیچیدماغم پ یشلوارش تو اکیدود و تر بوی…گذاشتم

بود..محکم  یکه قو یبرخورد ساده با مرد هیراحت..با  نقدریا من…یکرد یم یاگه تو واسم مرد اگه…یاگه تو بود-

 !…یحال و روز من نای باعث تو…عذاب بکشم ینجوریشدم که االن ا نمی عاشق…بود..مقتدر بود

 کرد. یخرخر م شیگلو

 تو اگه…آغوش مردونه و مطمئن رو نداشتم هیعقده  نقدری..ایکرد ی.اگه تو منو بغل م…ینشوند یاگه تو منو رو زانوهات م-

 الیباختم و هزار فکر و خ یخودمو نم بهیمرد غر هیاز تماس دست  من…یبرد یاونور م نوریو منو با خودت ا یگرفت می دستمو

 !…نبودم گهیگاه د هیتک هیدر به در  ینجورای…یدش یگاهم م هکیت تو اگه…کردم ینم یالک

 !…گرید دمیشن یرا خودم هم نم مینجواها

 تا دو…کنه یرو اشتباه تو خراب م شونیتا دختر که کل زندگ دو…داری دختر تا دو که نبود حواست…اما تو حواست نبود بابا-

به خاطر  کهحالی در…کنم دایپ نیگزجای تو واسه کجا از من حاال!…کنه یم شونخالی…خوان و نبودن تو می قهرمان که دختر

 ؟…بگم که بفهمه و به حالم دل بسوزونه کی به دردمو!…کشته شده مماد به نفساعت…نبودنت هم و بودنت هم…تو

 خورد و گفت: یرا بغل کردم..تکان شزانوهای محکمتر…کردم یشدن شلوارش را حس م سیخ

 ؟یبخواب یر یرا نمدختر بابا؟چ یینجایهنوز ا-

 گفتم: بلندتر

دلت واسمون  گهید ؟چرایما رو بزن دیق یچرا حواست به دخترات نبود بابا؟چرا دلت به حال دخترات نسوخت؟چطور تونست-

که ما رو به  هیچ م؟جرممونیدار یما بچه ها چه گناه ؟آخهیدوستمون ندار گهید م؟چرایستیواست مهم ن گهید شه؟چرایتنگ نم



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 115 

 

بودن..محکم بودن رو  یقو دیبا یرم؟کیبگ ادی دیبا یرو از ک یراه و رسم زندگ ن؟منیکن یو به امون خدا ولمون م نیاریم ایدن

 بابا؟؟ یمحافظت کنه؟ک یقراره از من و شاد یبده؟؟ک ادیبهم 

 تکرار کرد: باز

 …دونم..حق با توئه یدونم..م یم-

 بردم؟ یکه م شیدردم را پ من…دیفهم ینم را میدرصد حرفها کی حتی…دانست ینم یچیدر واقع ه اما

در خواب  مادرم…دیرفتنم را هم نفهم رونیب یشدم..حت بلند…دیبخش می شدت رنجم به فقط…کرد یاتاق هم آرامم نم آن

 من مثل درست…برگردد شیمرد به سو نیداشت که ا دیهنوز ام ی..ولزندگی فشار از…درد پا از…خستگی از…کرد یناله م

 …داشتم دیهنوز به مردم ام یول دمیچیپ می خودم به غصه از که

 گفتم: رلبیو ز دمیتنش کش یرا رو پتو

 !…یمامان ههیچقدر سرنوشت من و تو شب-

 

 :اکوید

 

بر شدت سر دردم افزوده بود.انگار در چشمانم نمک و فلفل،باهم،  مارستانیب یدر راهرو دهیچیپ نیو کرئول نیبتاد یبو

 یانتها و…ظیتلخ و غل یفنجان چا کیخواست به همراه  یوان پر از آب داغ م کیختند..! دلم سو می که بس…بودند دهیپاش

 یاست که وقت قیگفتند آنقدر عم یکه م ییکودک..! از همان خوابها کی مثل..آرام شبانه خواب…جشن کوچک تک نفره نیا

 توی فقط…انها که از نظر منهم از…رده بودمکه من هرگز تجربه نک همانهایی از…روز ایشب است  یدان ی..نمیشو یم داریب

 نداشت. یکتابها بود و وجود خارج

 .یستیرو پاهات بند ن یخونه پسر؟از خستگ یر یچرا نم-

صورتم  یرا جلو کسیم یکاف وانی.لدمیسرد باال کش یفلز مکتین یرا باز کردم و به احترام مهندس تنم را رو میپلکها عیسر

 گرفت و گفت:

 نداره. ی..موندن تو ضرورتمیینجایش خوبه..من و مادرشم اکه حال ایمیک-

نگاه کردم.نگفتم که من از طعم هر  دیمنقوش بر تن کاغذ سف یقهوه ا یرا از دستش گرفتم و به برگها وانیل یشرمندگ با

 ..!زارمیشود..ب ختهیمصرف ر کباریکه در ظرف  یعیما

 .یتو چشمات نگاه کنم حاج شهیبه خدا روم نم-

 و گفت: دیرا بلع وانیمتصاعد شده از ل بخار

 گذشت. ریرو شکر که بخ خدا…ادیم شپی…گهیاتفاقه د-

 و گفتم: دمیاز قهوه بدمزه و بدبو را چش یادب کم تیرعا جهت

 !…شد یدونم چ یهنوزم نم-

 و گفت: دیخند مهندس

 !…شکنه یر که سهله..گردنم مهزار بار..س روزی…کفش نردبون پام کنم یدختر باشم و به جا نیا یواال من به جا-

به حرف آمد..لحنش  یکرد.وقت یاش معذب ترم م یهمه گذشت و چشم پوش نای و…بزرگوار بود یلخی.…مرد نیبود ا بزرگوار

 ..!ششیاز خنده چند لحظه پ یاثر چهی بدون…هم پدرانه بود..هم دوستانه و هم مردانه

بهش اعتماد  گهید یدار حق…یرو نبخش ایمیک یدم..حق دار یتو م مرد حق رو به هیباشم..به عنوان  یاگه بخوام منطق-

کار  نیتو بودم هم یاگه منم جا دی! شا…یکه هلش بد یباش یاونقدر عصبان یحق دار حتی…شینخوا گهید یدار حق…ینکن

 یسه عذرخواهتونستم وا ینم یکه حت یهم شرمنده کرد بود..طور رو..تا مدتها خود من ایمیعجوالنه ک متصمی…کردم یرو م

 باهات حرف بزنم. ای نمتیبب

 کردم. یرنگ نگاه م رهیت عیسکوت به کف نشسته بر ما در

به جنگ خود  حتی…یدوز یو آسمون رو بهم م نزمی…ستین تیمنطق حال گهدی…یکن یفرق م هی..قضیپدر باش یاما وقت-

 یته تغار ایمی.منم پدرم و ک…یظاتش فراهم کنرو واسه همه لح یآرامش و خوشبخت تا…ینی..تا دل بچت رو شاد ببیر یخدا م

 تیمسئول یتر و ب طونیش هیکه از بق یکی نای خصوصا…از روز تولدش نگرانش بودم پدری هر مثل! …کرده و دردونه م زیعز

تونه دخترم رو  ینفر هست که م هی دمدی چون…شدم آروم…تو به خونه م باز شد یکه پا اولی روز همون اما…تر بود

 خوام خوشبخت کنه. یکه من م یاونجور

 بکشم اما درد معده ام اجازه نداد. قینفس عم خواستم
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 هر بلکه…کنم نه تنها دختر من یمن فکر م اما…یبد ایمیبه ک گهیفرصت د هیباشه که ازت بخوام  یخودخواه یلیخ دیشا-

از رفتنش  هم…مونهیپش نقدریکه ا ایمیمثل ک یفرصت واسه جبران اشتباهش داشته باشه.خصوصا کس هیحق داره که  آدمی

 ..مونهیواقعاً پش ایمکی…اکویدگم  یبه عنوان پدرش م نویو هم از ترک کردن تو! ا

 جا به جا شدم. کمی…سوخت یمعده ام م سر

که برگشته خاطرخواهاش امان از من و  یچند روز نیکه رو دست من بمونه..تو هم ستین یکه اون دختر یدون یخودت م-

دختر  نیبسپارم.نفسم به نفس ا یتخس و ناز پرورده م رو به دست هرکس یتونم ته تغار نمی من اما…نمادرش گرفت

دختر سرتق و  نیاز ا یتون یتونه آرومم کنه.فقط تو م می…مثل تو مردی وجود فقط…نگرونشم دل باز بذارنم قبرم تو.…بنده

 .رمیم یذارم و م یراحت سرمو م الیا ختو رو سرش باشه..من ب هیسا اگه…یبساز یزن زندگ هیسر به هوا 

 ام گذاشتم و گفتم: نهیقفسه س یرا رو دستم

 اما…ستین یشک چیه ایمیبودن ک یخوب و خواستن ی! تو…یاز سر ما کم نکنه حاج گهیت رو تا هزار سال د هیخدا سا شاالیا-

 گهی..چون دشهنمی االنم..نشد موقع اون هاگ…رو کرده بودم نکاریا شیبسازم چهار سال پ یتونستم ازش زن زندگ یاگه من م

 داد. رشییبشه تغ یسالگ 29که تو سن  هیدختر ایمیواسه من مونده ..نه ک ینه حال و حوصله ا

 گفت: متیگذاشت و با مال میپا یو دستش را رو دیچرخ کامل

که رفت عوض  یاول یعوض شده..از همون ماهها ایمیک اما…یکه بهش اعتماد نکن عهیعطبی…یکه باورش نکن هیعیطب-

رو از دست داده..به خاطر من  یکرده چه گوهر یدونه چه غلط یاسم تو ورد زبونش بود..خودش خوب م شههمی…شد

 !…فرصت بهش بده هیپسرم..به خاطر من 

 دستش گذاشتم..در چشمانش زل زدم و گفتم: یرا رو دستم

که  یجز شما و حاج خانوم..! به همون شدت به…یاشته باشه حاجد ینفر وجود نداره که به گردنم حق هی ی..حتایدن نیتو کل ا-

 یتایو پدرانه تون رو فراموش کنم.اگه حما غیدر یگربه باشم که سالها محبت ب دیبا یلخی…نکردی بلندم شما…زد نمیجنگ زم

 نبگی…نجاهمی..االن هاگ…موندم.به شرافتم قسم یم سوادیکارگر ب هیتا آخر عمر  ودمرفت و خ یاز دستم م اریشما نبود دان

دونم  می…باشم ایمیتونم با ک ینم گهدی…یکه به گردنم دار ینید نهمهیخاطر ا به…یخاطر حاج نی! به هم…رمیم می…ریبم

! …خودش از من دور نگهش دار طرخا به پس…دونم شاهرگ قلبته یخار به پاش بره..م یدونم طاقت ندار می…زهیواست عز

 یکنه..من خودمو م یرو خراب م شیزندگ یاعتماد یب نهمی و…تونم نمی چون…هش اعتماد کنمتونم ب می باز بگم اگه دروغه

کنم.. به قول خودش لچک پوشش  یآدم محرومش م هی یعیطب یتایهمه فعال از…زمیر یم شهیرو تو ش خونش…یشناسم حاج

تکرار  خیتار نکهیبه خاطر ا ندفعهیا چون.…رو داره دیو سف اهیس سمانیواسم حکم ر ایمکی چون…م دهگزی مار چون…کنم یم

 !…رو بهم بزنه میزندگ گهیبار د هیتونم اجازه بدم  ینم چون…رمیگ یذارم و نفسش رو م یگلوش م روی رو دستم…نشه

 فرو افتادند. شیها شانه

بدون  ایمیک ممکنه…کنم یدخترت باز ندهیده با آ نمی اجازه…کنم انتیده بهت خ یاجازه نم نید نهمی…یحاج ونمیبهت مد-

 هیکه بتونه با  ستین آدمی اون…حق داشت نمیب یکنم م یکه فکر م االن…شهمی بدبخت قطعاً..من با اما…من خوشبخت نشه

 هر از محکمتر…خون پدرم اما…دمیرنگ کردستان رو به چشم ند لهو چهار سا ستیب که درسته…کنه یکرد متعصب زندگ

 هیچه  یسلول چهار متر هی..! چه ی.زندان،زندانه حاجشهیم ریتو خونه من اس ایمکی!…کنه ی..منو به اون قوم متصل میرزنجی

 یاحساس میتصم هی!حاال که رفته و درس خونده و به قول خودش تجربه کسب کرده..اجازه نده با …یقصر چهار هزار متر

 که داره از دست بده. هرچی…گهید

 انداخت.دستش را محکم فشردم. نییرا هم پا سرش

وصلت اصرار داشته  نی..از جونمم گذشتم. اگه هنوز به ازامیبه خاطر عز میام که تو زندگ یجون..من آدم یجحا نیبب-

رو به خاطر خودم  میتصم نای…اری. اما به جون دانهیگم چشم..امر، امر حاج یذارم و م یعقلم م یپا رو ،یزمیعز چون…یباش

 ایمیبال رو سر ک نیخوام ا ینم من…نهیب یرو زن م بیآس نیترشیب تباهازدواج اش هی تو…نگرفتم.به خاطر دختر خودته

 بن به هم با ما…کنه دیساواک رو سف یترسم خونه من بشه شکنجه گاهش و رو می…یدیرو ند اکوید یاون رو شما…ارمیب

 ساخته گهیهمد واسه…میهنوزم داشته باش دیو شا میکه بهم داشت یرغم عالقه ا یعل چون…یحاج میرس می بست

 !…..باورم کنیکن حاج باور…میدنش

 گذاشت و گفت: میبازو یرا باال آورد و رو گرشید دست…دیبار پشت سرهم آه کش چند

 پسرم…کردی روا حاجت منو تو!…کردم دایتو رو پ وقتی تا بود دلم به…داشتن وارث…حسرت پسر داشتن..پشت داشتن-

 قبولت اونقدر اما…راحت به دستت بسپرم الیرو با خ ستون خونه م و خونوادم ی..بشیبود دامادمم باش آرزوم…یشد

 !…شهینم تماًح خب…شهینم یگ می اگه…حرفت واسم سنده که…مردی اونقدر…دارم

 و گفتم: دمیو لکه دارش را بوس ریشدم و دست پ خم
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 تا…کنم یمرو  تینوکر یهر وقت بخوا تا…یسرم تاج…ی..پدرمبزرگمی…یجونمو دار اراختی…یمن تا آخر عمر نوکرتم حاج-

 !…یجوره حاج همه…امتقی خود

 

 !…اش را یو دلتنگ یدناامی اوج و…را حس کنم فشینح یتوانستم لرزش شانه ها می…دمیدر آغوشم گرفت و بوس محکم

  

 

 :شاداب

 بی!…شد یکه به سالخ خانه برده م گوسفندی مثل…بود نیسنگ میپاها شهیآن شرکت را دوست نداشتم.برخالف هم گرید

خورده  رمیکه به خاطر تاخ یزود بود اما من بعد از تشر یلیکردم..هنوز خ یعجله ط یو ب یکی یکینسور، پله ها را آسا الیخ

رنگم  شهیپاگرد خودم را نگاه کردم.امروز از هم نیآخر نهی.در آرساندم یخودم را به شرکت م یقبل از آبدارچ یبودم حت

خواست مجبور نبودم  می دلم…درست همرنگ هاله دور چشمم بود اهیعه سنمود.مقن یرنگ تر م یام ب یکمرنگ تر و دخترانگ

خواست  یم دلم…نداشتدانست دوستش دارم و آگاهانه دوستم  یرو به رو شوم که م یرا فشار دهم و با مرد رهیآن دستگ

 اما!….احساسم.تمیغرورم..شخص یبرا تامنی…کردم یم تیماندم اما در عوض احساس امن یگوشه همان خانه دود گرفته م

 شلوار و مانتو..نو کفش…رود یو کفش نو به مدرسه م فیگفته بود که امسال با لباس و ک یبا خوشحال شادی…بود کنزدی مهر

 یدولت نجایمگر ا میگفت می…گرفتند..به اسم کمک به مدرسه یثبت نام هم پول م برای تازه!…خواست می پول…نو

توانستم باز به او فشار  می چطور…گرفت می سفارش کمتر من اعتبار به هم ادرم!…زدند یجواب فقط پوزخند م ست؟؟؟درین

 دهیها فهم تازگی اما…دم چرانپرسی هرگز…داشت ادیاعت یگرید زیگفت کاش به چ می مادر…پدر هم بود اکیاورم؟؟؟تریب

 !…"گران است یلیخ اکتری"…بودم

 زمی…داخل رفتم عیسر"رفته در را قفل کنم؟ ادمی روزیند دنک"…دمترسی…نبود قفل اما…انداختم که در را باز کنم دیکل

 کنم عقبگرد خواستم…آمده من از زودتر…راحت شد المخی…دمیرا شن شصدای…رفتم اکویاتاق د سمت به…من مرتب بود

 ..!خشم…دادم صیتشخ شیارا در صد یبار حس نیاول یمانع شد.برا اریدان صدای اما

 ؟یره بودتا صبح رو سر اون دخت شبید یعنی-

 !…کالفه…دادم صیرا هم تشخ اکوید یصدا حس

 خونه بخوابم؟ امیب داشتی انتظار…گم من سرشو شکستم یم-

 !…یاتاق راهش ند نیداشتم کال تو ا انتظار…ری:نخاریدان

 !…مالحظه باشم یادب و ب یتونم مثل تو ب ی: من نماکوید

 تا تو حلقت جلو اومده؟فقط به خاطر ادب و مالحظه تو دختره  یعنی:جداً؟؟اریدان

 ؟یاول صبح یگ یم چی…بسه…اری:اه داناکوید

 !…زده استارتشم…تیخواد دوباره گند بزنه تو زندگ یدختره م نای…ستیحواست ن گمی: ماریدان

 !…مواظبم خودم…:تو نگران نباشاکوید

دنبال  یافت یبچه و م یگ یاب ممثل شاد یدختر عاقل و با شعور هی به…صفره تشناسی آدم چون…: متاسفانه نگرانماریدان

 !…ایمیمثل ک یا تهیعفر هیسر 

 را باالتر برد. شیصدا اکوید

 ش فرق داره. هقضی اون…شاداب رو وسط نکش یپا-

داره که شاداب بهترش رو نداشته  یچ ایمیخواد..ک یجون؟مرد زنو واسه آرامشش م یبال ای یخوا یداره؟زن م ی:چه فرقاریدان

 باشه؟

 ؟یزن یم نهیسنگ شاداب رو به س نقدریدونم تو چرا ا ی:من نماکوید

عهد شاه  یزنم که اون اخالقا یم نهیسنگ تو رو به س من…ستیزنم چون اصال واسم مهم ن ینم نهی:من سنگ اونو به ساریدان

 !…تونه تحمل کنه یمثل شاداب م یکیوزوزکت رو فقط 

 یکه خاله باز زندگی…واسش مناسبه شتریهمسن تو ب یمرد هی…هکیکوچ یلی..اما شاداب واسه من ختیاز نگران ی:مرساکوید

 .ستین

 ..!برافکنش خانمان نوع از.…زانوانم زلزله برپا شده بود در

 یدوباره برگرد فردا…یو ولش کن یرو نخوا یکیامروز  که…ستین یخاله باز زندگی…نهیحرف منم هم قای:دقاریدان

 شتریکه ب هرکسی!…که اون دختر رو ازت دور کنه ی..هرکسایمیه جز کب هرکسی…رو شاداب ندارم اصراری من! …سراغش

 و عذابمون نشه. یباعث بدبخت نیاز ا
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حرص  نقدریا ستیتموم شد و رفت.تو هم الزم ن ایمیباشم؟ک ایمیگفته قراره بازم با ک یمن..برادر من..ک زی:عزاکوید

 .ستیباور کن حال منم بهتر از تو ن لیو…یازش ندار یدونم دل خوش می…ادیدونم ازش خوشت نم می…یبخور

 مشت کردم. وارید روی را دستم…گفت یاوف بلند اریدان

برادر  هیم رو به عنوان  فهیکنم نه تنها وظ می فکر…از کوپنمم حرف زدم شتریمن حرفامو زدم..ب اما…شهی:باورم نماریدان

کنم به  یم شنهادیش با خودته.به هر حال بازم پ هیقب گهیرو هم جبران کردم.د شیچهار سال پ یانجام دادم..بلکه کم کار

 .یخوا یکه تو م ههمونی اون…شاداب فکر کن

 .دمیرا شن اکویخنده کوتاه د یصدا

 ؟یکن یبه دلت نشسته چرا خودت بهش فکر نم نقدریاگه ا-

 .دمیرا شن اریپوزخند دان یصدا

 دارم. یا گهید یارهایمن واسه انتخاب زن مع-

 !…حفظ تعادلم یکردم برا یم تالشی چه!…خوردند یم بهم…دهین سرما دمثل دندا میپاها

 !…یپرون یرو م اتیمشتر یمثل پشه کش برق افهیو ق ختیر نای با…خونه برو هم تو…رم کرج یمن م-

 ماندامهای تک تک به سرطان مثل..لررزش.بودم در پشت همانجا من…باز شد در…دمیبازهم لرز من…دیباز هم خند اکوید

 .دندیلرز یپوستم م ریز عضالت…دیلرز ی..مغزم مدیلرز ی..قلبم مدیلرز ی..پلکم مدیلرز می دستم…دوانده بود شهیر

 ؟یکن یچکار م نجایشاداب؟تو ا-

 ار؟یدان ایبود  اکوید

 ؟یشاداب خوب-

 بود. اکویرا مطمئنم د یکی نیا

 شاداب؟؟؟-

 ینم صیرا گرفت..چشمانم صورتش را تشخ میبازو ی.دستدیرزل یو اکو شد.زبانم هم م دیچیشاداب هزار بار در سالن پ نیا

را به مدد  خدا…دمیهستند.دستم را کش اکویانگشتان متعلق به د نیکه ا دمیدر نسوجم فهم دهیچیپ یدادند..اما از گرما

 !…را گرفته بشکنم دمید یکه جلو یوارید نیخواستم ا ی..ممحکم…دمی.چشمانم را مالدمیخواستم و دستم را کش

 شده؟ یشاداب چ-

 !…دو برادر مرا به حراج گذاشته بودند فقط…یچیشده بود؟؟ه چه

کشو ها را باز کردم  یکی یکیرفتم. زیکردم و به زور به سمت م دیهم کل یرا رو مدندانهای…نبودند ارمیهنوز در اخت میزانوها

از  یتا کم دمیمال می را چشمم…ستشک ینم یلعنت واردی…ختمیام ر یکول یداشتم تو یو هر چه که در آن شرکت لعنت

 برگردم. نجایمجبورم کند دوباره به ا کهجا بگذارم  یزیخواستم چ یضخامتش کم شود..نم

 شده؟ یچ یگ نمی چرا…شاداب-

 !…ها وانهدی مثل…را به شدت تکان دادم سرم

 ؟یزن یحرف نم چرا…زمیشاداب..عز-

 کلفت هم کاربرد دارد..! لیمرد سب کی یبرا یاست و حتکالمش  هیتک "زمیعز" نیا دمیاحمق بودم که نفهم چقدر

شده حلقه  نیسنگ یرمقم را دور کول بی دستان…اتاق نمانده بود نیاز شاداب در ا یاثر چهی…نمانده بود یزچی…نبود یزیچ

 یک امروز مش یزدم..وگرنه ب یحرفم را م دی..بادمی..چرخاوردمی!تاب ن…دهکشی الف همان با…کردم و رفتم..باز گفت شاداب

 مردم.

را تحمل  کولی وزن نتوانستم!…گره خورده یبا ابروها یگریو د ریبا چهره متح یکی…بودند ستادهیبرادر در کنار هم ا دو

 یاز شاداب رو یتکه ا چیخواستم ه یخم شدم و برش داشتم..نم عیافتاد..سر نیزم یدستانم سر خورد و رو انمی از…کنم

 !…خورده باشد نیو زم نیزم

متاستاز نداده  میکاش سرطاِن لرزش، به صدا ای که کردم دعا…خشک بود..اما چند بار بزاق نداشته ام را فرو دادم هانمد

 نگرفت. مدعای اما…باشد

 نی..لعنت به ادمیلبم کش ی!زبانم را رو…شهیتر از هم جدی…نگاه کردم اکوید به…شههمی از اخموتر…نگاه کردم اریدان به

 !…سرطان لرزش

 !…گم ی..راستش رو مستمنی دروغگو منم…گفته راست گفته یرتون هرچبراد-

 سخت تر بود. لیراستش از مالقات عزرائ گفتن

 …شرکت نیتو ا امیب نکهیوقت قبل از ا یلخی از…درسته..من به شما عالقه داشتم-

 …اکویچشمان مستاصل د ی!جلو…نهایچشم ا ی..نکند سکته کنم؟؟جلودیکش یم ریام ت نهیچپ س سمت
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 …وقت به شما نگفتم چیه یول-

 کرد. یکرده بود..انگار به سن تئاتر نگاه م بشیدستش را در ج اریدان

 !…نکردم گدایی…دمجنگی …که دارم یزیهرچ واسه…ستمیچون من گدا ن-

 .اوردیقلبم تاب ب کاش

 …بلدم اما…سخته…هم که نداشتم چشم بستم یزیهرچ یرو-

 بغضم نترکد. کاش

 !…بندم یشما هم چشم م یرو-

 دادم. قورتش

 !…رو عشق نه…رو پول نه…کنم ینم گدایی من چون…بندم می اما…سخته-

 …گم شد ییانتها یو ب قعمی چاه در و خورد سر هم قلبم! …گرفتمش محکمتر…باز سر خورد یکول

 ..نیکرد حیرراحت با احساس و عاطفه من تف نقدریکه ا ممنون…نیکرد شکشیپ گهیراحت منو به همد نقدریممنون که ا-

 به شماره افتاد. نفسم

دست شما  بازی اسباب بازم…اگه عاشق باشم یاگه کم باشم..حت حتی…اگه بچه باشم حتی…ستمین یاما من اسباب باز-

 !…ستمین

را  میآغوشش چند قدم فاصله داشتم..اما رو تا…دیپهنش چرخ نهیس روی چشمم…جلو آمد..دستش را دراز کرد اکوید

 !…دادم خودنمایی اجازه ام فروخورده اشک به همزمان و…ر کردمبرگرداندم و فرا

 

 :اکوید

 شاداب نشست و گفت: زیرا روشن کرد و پشت م گارشی.سدمیچرخ اریفندک زدن دان یصدا با

 .میزد گندی چه…اوه اوه-

 برگشتم.برداشتم و  زیم یام را از رو یخونسرد باشد؟ با عجله به اتاق رفتم و گوش نقدریتوانست ا یم چطور

 ؟یر یکجا م-

 دنبال شاداب.-

 نداره. دهفای…نرو-

 ؟یچ ادیسرش ب ییبال د؟اگهیلرز یچطور م یدیکار؟ندیخوام چ یش رو م دهیفا –

 فرو کرد و گفت: شیموها نیرا ب انگشتانش

 .ولش کن بذار تنها باشه.شهیم تیاذ شتریدنبالش ب ی!تو بر…ادیسرش نم یی..بالنیبش ایب-

 نیاول روی…شناخت می بهتر را دخترها او…بود اریحق با دان دیخواست بروم..اما شا می دلم…نگاه کردم یبه در خروج مردد

 نشستم و گفتم: دمیکه د یصندل

 داغونش کرد؟ ینطوریبد بود که ا نقدریحرفامون ا یعنیشد؟ ینجوریچرا ا-

 گفت: یالیخ یب با

 .گهیدونم؟حتما بوده د یچه م-

 شد؟ یم غیاز من در شیلحظه آسا کیبکوبم..چرا  واریدخواست سرم را به  یم دلم

 شد. یچه افتضاح نیبب ولی…نهینب بیدختر آس نیتالش کردم غرور ا نهمهیا-

 و قرار از جانم رفته بود. آرام

 وابسته بود. نجایبه درآمد ا شونیداشت.زندگ اجیکار احت نای به…حاال غرورش به جهنم-

 ت تمام وجودم را گرفت:حال و روزش وحش یادآوریباز با  و

 وقت؟ هی ادیسرش ن ییبال-

 دو دستم گرفتم و گفتم: نیسرم را ب صالیاست تیدر نها و

 تحمل کنم؟ دیبا گهیسال د ست؟؟چندیبس ن یعنیبه درگاه خدا کردم آخه؟ یچه گناه ار؟منیدان شهیم ینجوریچرا ا-

 میکرد.رو به رو کیشامه ام را تحر اریدان گاریطر و ستلخ ع یو بو دمیسنگ کف را شن یرو یصندل هیشدن پا دهیکش یصدا

زد.دستش را  یاش افسوس موج م یخال شههمی چشمان در…نشسته و زانوانش مماس زانوان من بود.سرم را بلند کردم

 گذاشت و گفت: میپا یرو

 .ادیحالت جا م یکم دراز بکش هی…یدیساعته که نخواب 48کم استراحت کن. هیبرو خونه -

 شده بود. فیدستانم پنهان کردم.اعصابم به شدت ضع نیسرم را ب دوباره
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 ینکنم که غرور کس کاری…کنه ریرو تحق ینگم که کس یزچی…بشه ینزنم که باعث رنجش کس یحواسم بوده حرف شهیهم-

که  یزیچ بهش ثابت کنم که منظورم اون چجوری حاال…..با حرفام کشتمشنیکردم..بب کاریچ نببی…خدشه دار بشه..اما امروز

 گند رو جمع کنم؟ نیا یمهم و با ارزشه؟چجور اسمبهش بفهمونم که چقدر و یکنه نبوده؟چجور یاون فکر م

 یام حس م یشانیپ روی را نفسش…خم شد شتریب اریچند روزه بدترش هم کرده بود.دان نیا روحی فشار…بد بود حالم

 کردم.

 نجایبذار بره..ا یدوستش ندار وقتی…واسه شاداب بهتره ینجوریباور کن ا ولی…ینداشت یدونم تو منظور ی..من منیبب-

 داد. یموندن فقط عذابش م

 بود. گریهمد یسرم را باال آوردم..چشمانمان درست در راستا یکم

تونم  ینم فقط…هیبه چشمم دوست داشتن زشی.چقدر همه چزهیچقدر واسم عز یدون یگفتم دوستش ندارم؟تو که م یمن ک-

 نه.…کردم یلحظه هم صبر نم هیهفت سال بزرگتر بود  شیش رو خراب کنم.به خدا اگه ش ندهیتونم آ ینمخودخواه باشم..

بار تجربه ش کردم واسه  هی…ستمین نمیو آتش ییایعشق رو هی لسن و سال دنبا نیبا ا گهدی اما…نه…عاشقش باشم نکهای

 اعتماد صداقتش و نجابت به وجود همه با…کنم می حساب روش…کنم یم نیتحس رو شاداب واقعا من…هفت پشتم بسه

که  ستقسم بخورم؟چند تا دختر ه شونیبه پاک نانیبا اطم ینجورای بتونم که هست من بر و دور دختر چندتا مگه اصال.دارم

 اشکاشم آرومم کنه؟ یو خالصانه نگرانم باشه و هوامو داشته باشه؟چند تا دختر هست که حت ایر یب ینجوریا

 …..از فشاریناراحت از…یشده بود..از خستگخش دار  میصدا

..اون تازه شمیم یانسالیدارم وارد م من…ستیمن ن سهم…ستیدختر حق من ن نای! …تونم نمی…اریتونم دان ینم یول-

تونم فقط به خودم فکر  یپست و نامرد باشم..نم نقدریتونم ا نمی من..اشتباهه…ظلمه خدا به…رو پشت سر گذاشته ینوجوون

 ..!شهنمی…تونم نمی…کنم

 نشست. میشانه ها یرو اریدو دست دان هر

 بعداً…میزن می حرف موردش در بعدا.نداده دستمون کار معدت دوباره تا پاشو…خونه میبر پاشو…شهیباشه..باشه..نم-

 !…پاشو…میکن یدرستش م

 می…بودم دهیش ندآتشفشان را در چشمان نای هرگز…بودم دهیند نطوریکردم؟؟؟هرگز شاداب را ا یدرستش م چطور

و  ی..با وجود مهربانششیآال یدانستم که چقدر مغرور است..! با وجود قلب صاف و ب می…دانستم که چقدر عزت نفس دارد

 یاش را نابود کرده بودم.چطور خودم را م یروح هیاسرم تمام…یرحم بی با من و…مغرور بود بازهم…تشیصفا و صمم

 دم؟یبخش

 

 :اریدان

دانستم دردش فقط شاداب  یکلمه هم حرف نزد.م کی یشن کرد و تمام طول راه چشمانش را بست و حتمحبوبش را رو آهنگ

 وقت بود که خسته بود. یلخی…خسته بود اکودی…ستمیمن ن فقط…ستین ایمی..فقط کستین

 چه دلتنگم یدون یجان نم برادر

 نمیچه غمگ یدون یجان نم برادر

 برادر جان یدون ینم یدون ینم

 نمیوم طلسم و نفرکد گرفتار

برگشتن  یو نا میبود که دلتنگ کردستان بود سالها…مینداشت نسرزمی…مینداشت خاک…میبود که خانه نداشت سالها

 .مینداشت

 چه سخته در به در بودن یدون ینم

 در سفر بودن شهیطوفان هم مثه

 یدون یجان برادر جان نم برادر

 تلخه وارث درد پدر بودن چه

 …ن، برادر جان دلم تنگهتنگه برادر جا دلم

 !…گرید کطوریعذابش داده بود و شمالش  کطوری جنوبش…ماند بهیبود و غر بهیغر شهیهم شیشهر برا نیا

 

 دیام یب یروزها نیتنگه از ا دلم

 وسیخسته و ما یهایشب گرد نیا از

 دلم تنگه هودهیتکرار ب نیا از
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 کابوس کیدرد و  کیغم و  کی شهیهم

 تنگه برادر جان دلم

 جان برادر

 .…تنگه دلم

نشان  یاز من از ب شتربی…انداخته بود شیاز پا انیاز من داغ دا شتربی…پدر و مادرمان تنگ بود یاز من برا شتریب دلش

مرد  کیروحش را شکنجه کرده بود.خدا نکند  یو در به در یخانه به دوش نیاز من ا شتربی…سوخت یبودن قبر خانواده مان م

 نهمهیا مردی نکند خدا…برادر، بی…پناه یخواهر، ب بی…کس یمادر، ب بی…عشق یپدر، ب بی…هرمانق بی…پشت بماند یب

 !…نکند خدا…تنها بماند

 ستیخوش ن دلم

 برادر جان نمیغمگ

 لبخند یو ب ایرو یتکرار ب نیا از

 از من ریکه غ ینیغمگ ییتنها چه

 خوشبخت و عاشق همه

 …و خرسند عاشق

از دست رفته و بدتر از  برادری…اش من بودم زندگی همه…نداشت ایدن نیدر ا یدل خوش چهی…خوش نبود دلش

کند؟چه  یجنگد و تحمل م یمحکم م نقدریا یا زهیچه انگ به…یدیبه چه ام واقعا…اکویماندم که د یم ریمتح گاهی! …خودش

مانده؟از من چه مانده؟از ما چه  دارد؟چه مانده؟از خودش چه یو دست از مبارزه بر نم ندینش یمانده که به خاطرش از پا نم

 مانده؟

 و گفت: ستادیبه در ا دهنرسی…حرف به سمت اتاقش رفت یب

 !…اس ام اس بده هیکرج  یدرسی موقع هر فقط! …خوبم من…تو برو به کارت برس-

 د؟بو یبه جز خودش م یبه فکر هرکس دیبا یکرد؟تا ک یم شیرها یو نگران تیمسئول نیا کی…گران من بودن…هم باز

 .میزن یبا هم حرف م یکه شد داربی…کم بخواب هیمونم. یم نجایمن ا-

 را تکان داد و گفت: سرش

 !…کن دایمطمئن و امن واسه شاداب پ یجا هی…نینش کاربی پس…باشه-

 مقتدر و مردانه او بود؟ های شانه…شهر سراغ داشتم نیکه در ا یمطمئن و امن یتنها جا که…اکویدانست د یم چه

 !…ن شاداب نباش..اون با من..فقط بخوابتو نگرا-

 .قیو عم اهیمن شده بود..دو گودال س هشبی چشمانش چقدر…کرد نگاهم

 ار؟یدان-

 ندادم..اما چند قدم به سمتش برداشتم.لبخندش جان نداشت. جواب

 !…نشدم مونینجاتت دادم پش نکهیوقت از ا چیه-

 هم فشردم و گفتم: یچشمانم را محکم رو اریاخت یب

 !…صدام کن یالزم داشت یزیچ –

 فردا دل خوشم به

 من باشه یکه با فردا طلوع خوب خوشبخت دیشا

 فردا روز عاشق شدن باشه دیمن سر کن شا ییو با رنج تنها شب

 تنگه برادر جان دلم

 جان دلم تنگه برادر

 

 :شاداب

 توتهیمادر،ب یو پرسش و پاسخها تمحدودی بدون …روشن و دلبازش یاتاقها انیتوانستم م یبود که م ییتبسم تنها جا خانه

خسته و تاول زده ام رفت  یزنگ زدم توان از پاها نکهیخودم را تا آنجا کشانده بودم اما به محض ا یدانم با چه قدرت یکنم. نم

 .دیچیکوچه پ یتو میخاله مر یشدم.صدا زانیدر آو ارسرپا ماندن از لوله گاز کن یو برا

 بله؟-

 و گفتم: را صاف کردم میصدا

 !…شاداب..خاله "منم"-
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 نمانده بود. چیبودنش ه "من"که از  یبودم..شاداب شاداب

 …تو ای..بزمیعز یخوش اومد-

 یکول نای کاش!…کرد یانداخت و کمکم م یبغلم م ریز یآمد..دست یباز کردن در م یکه برا یکس دشای…نداشتند فونیآ کاش

 آن به امروز کاش…بود نجاای مادرم کاش…سخت نبود نقدریاش راه رفتن اآورد..!ک یفشا نم فمینح یبه شانه ها نقدریا

گرم  نقدرای هوا کاش…کرد یزق زق نم نقدریا میکف پاها شکا…نبود اهیس نقدرای روزم کاش…بودم نرفته شرکت

 کاش…مبپوش مقنعه نبودم مجبور کاش…به نام عرق وجود نداشت یزیچ کاش…دندیلرز یاز سرما نم مدندانهای کاش…نبود

 …کاش…دردناک نبود نقدریا دنکشی نفس کاش…تنگ نبود نقدریا میمانتو قهی

 ؟یشد یشکل نای چرا تو…خاک بر سرم شاداب-

 !…کس سوال نپرسد چهی کاش…سوال نپرسد میخاله مر کاش

 …دمیسرخوش تبسم را شن یصدا

 …خوش..خانوم شاداب…به به-

 :دیکرد و سپس به سمتم دو مکث

 ؟یشد یچ شاداب…یوا یا-

 …آمد می خوابم فقط…نشده بود یچیه

مقنعه را از سرم برداشت و  تبسم…نمیمبل بنش یرا گرفتند و کمک کردند تا رو میبازو کی ریو مادرش..هر کدام ز تبسم

 گفت: یرا باز کرد و مرتب م میمانتو یدکمه ها

و  ختیچه ر نای…یاله رمیاده؟بممزاحمت شده؟فشارت افت یسرت اومده؟کس ییشده؟چه بال یشاداب..شاداب جونم..چ-

 کرده؟ تتیاذ یک ه؟آخهیا افهیق

چسبناک از کنار  عمای…را به لبم چسباند وانیسرم گذاشت و ل رزی را دستش…و گالب آورد دمشکیشربت ب میبرا میمر خاله

 .دمیاش را شن یعصب یبدم اضافه کرد.صدا یرا هم به حسها یو حس تلخ لوچ ختیگردنم ر یلبم راه گرفت و رو

 از حال رفته؟ ینیب یدختر..مگه نم ریزبون به دهن بگ قهیدق هی-

 توانستم حرف بزنم. نمی…دیچرخ ی..اما زبانم نمدمیفهم ی..مدمیشن یرا م زیحال نرفته بودم..همه چ از

 صورت و گردنم را پاک کردند. سیکردند شربت را تا ته بنوشم و با دستمال خ مجبورم

 مارستان؟یب مشبرین…چقدر بدنش سرده مامان-

 …گرما زده شده دمیافتاده..شا فشارش…ستین شیزیچ-

 !…زده نبودم..دل زده بودم گرما

 …کم دراز بکشه بهتره هی…تو اتاقت مشیکمک کن ببر-

و  دیکش یام م یشانیپ روی را نمدار دستمال مادرش…بالش گذاشت میپا ریرا درآورد و ز مجورابهای تبسم…کردند درازم

پلک  حتی…اش کرده بودم یط ادهیکه ساعتها پ راهی…راه طول تمام…خواست چشمانم را ببندم نمی دلم…زد یبادم م

کردند و دستان  یبه سمتم حمله م والهاهی…گشت یبه اندازه پلک زدن،کابوس برم حتی…بستم می که چشم!…نزدم

.اما در مقابل دستان نوازشگر و مهربان خاله آوردند یگذاشتند و با تمام قدرت راه نفسم را بند م یم میبزرگشان را دور گلو

 نیاول بودمرگ..هرچه  ای یهوشیب ایدانم خواب بود  یشدم.نم میمادرانه اش کم آوردم و تسل یگفتنها "شیه شیه"و  میمر

 !…شیرایگ یشروع شد و صدا اکویصحنه اش با د

 !…خانوم دختر بردار محکمتر رو قدمهات…بستن خیبرفها -

 گفت: ختیر یاز من اشک م شتریخودش هزار برابر ب کهیرا پاک کرد و در حال میتانش اشکهابا سرانگش تبسم

 !…خودت رو کشتی…ینجوریا نکن…شادابی…قربونت برم-

 و گفتم: دمیبار صدم از تبسم پرس یبود.برا امدهیرود خروشان بند ن نیلحظه هم ا کی حتی…ساعت تمام پنج

 احمقم؟ یلیمن خ-

 ..چشمانش دو کاسه خون بود.دیلبش کش یوپشت دستش را ر تبسم

 …اقتایل بی اون…احمقن اونا…به خدا یستین-

 …ق بودماحم…را تکان دادم..من احمق بودم سرم

 …احمقم یلخی…دونم می خودم…احمقم-

 اش پنهان کرد و گفت: نهیس انیرا م سرم

 …خصلت مشترک همه دختراست نی..امیهست هممون…هستی…باشه-

 !…کرده بودند قیتزر میبه جان صدا یسرماخوردگ روسیو ونهایلیم انگار
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 !…ستیکس به اندازه من ساده و خر ن چهی…ستیکس مثل من ن چهی…نه-

 .دیلرز یتبسم دور شانه ام م دستان

 !…گذشت…شد تموم…نببی…خودت رو سرزنش نکن نقدرای…شاداب جونم..تو رو خدا-

 به…خواست یکس مرا نم چهی…بود دهرسی صفر به نفسم به تماداع…بود ادزی دردم…بود ادیتمام شده بود؟؟؟غمم ز چه

بد  نقدریا یعنی!…اریمثل دان یدیق یمرد دختر باز و ب یحت نه…اکویمثل د یآمدم..نه مرد سالم و پاک یکس نم چهی چشم

 شدم؟ یدر دستانشان پاسکار فوتبالبنجل بودم که مثل توپ  نقدریکم بودم؟ا نقدریبودم؟ا

 زدم: زار

 حالم بده! یلخی…رمیم می دارم…تبسم رمیم یمدارم -

 :دینال

 !…یشیخدا خوب م به…یش ی!خوب م…رمبمی…برات رمیبم یاله-

 .زدم چنگ بلوزش به!…حال و روز مثل اولش شود نیبود خوب شوم..محال بود ا محال

 گه؟ید شم؟چقدریخوب م یک-

 من در تشنج بود..! یتنش پا به پا تمام

 !…کن تحمل فقط…گذره ی..مشهی..رد میاریچند روز طاقت ب هی-

 اکو؟ید یکردم؟؟منِ احمق؟؟؟ب یتحمل م چطور

 !…م ساده…خرم..احمقم…تونم نمی…تونم ینم-

 !…کرد هیو گر دینزد..فقط لرز حرف

همون چند ساعت  یحت یشم وقت می خوب چطور…ره یمن احمقم تبسم..چون هنوزم دوسش دارم..هنوزم نفسم براش م-

..نه تو نمشیب ینم گهیکنم..من د یزندگ یدیشم؟به چه ام داریب یدیصبحا به چه ام گهیم از دست دادم؟دبودن رو ه شیمنش

 …خدا ی..آارمیطاقت ب یدانشگاه..نه شرکت..چطور

 زد: هق

 …شاداب-

 زدم. هق

تونم فراموشش  نمی که متنفرم ازش…دوستش دارم نقدرای که متنفرم ازش…متنفرم ازش…ازش متنفرم تبسم-

 !…نفساشه بند نفسم که متنفرم زشا…کنم

 را فشرد. میها شانه

 نقدری..ایآدم چهی…یمرد چیخدا ه ؟بهیکن یم کاریبا خودت چ یدار نببی…ارزش نداره نقدریخدا ا به…شادابی…شاداب-

 .یکن ینجوریارزش نداره که به خاطرش ا

گاه شده  هیتک بی…شده بودم یخال گرید ارکبی!…من قهرمان..من مرد..بود اسطوره…که آدم نبود اکوی! اما د…دیشا آدم

 !…شکسته بود یلخی…بود شکسته قلبم…از دست رفته بود..احساسم مرده بود میها زهانگی!…قهرمان شده بودم یبودم..ب

شد! دوست داشتم در  یکه م آنجایی تا..شدم مچاله خودم در…در اغوشش سر خوردم و سرم را به زانوانش رساندم آهسته

 !…شوم دناپدی…شوم گم…مخودم جمع شو

 واسش مانتو بخرم؟ یبدم؟چطور یرو چ یبگم؟جواب شاد یبه مامانم چ-

 چسباند. میاش را به موها یشانیخم شد و پ تبسم

 …میکن یم دایرو پ یبهتر یجا هی..میگرد یکار اومده؟بازم م قحطی مگه…بزرگه خدا…واسه اون دلت رمیبم-

 سرباز کرد. یتازه ا بغض

 …فتوشاپم بلدم گهدی االن…آره-

 لحظه به لحظه خاطراتش را در خود حک کرده بودند؟ میتمام سلوها کهیدر حال ماندمیچطور زنده م من

 مردم..! می…مردم..شک نداشتم یم من…ختیر میموها یرا رو شیکم آورد..سکوت کرد و اشک ها تبسم

  

به  میپر صدا یها هیآرام شدم و گر یکم نکهیبعد از ا.عصر..دیمن و تبسم دراز کش نیچراغها را خاموش کرد و ب میمر خاله

که هرگز نتوانسته بودم به مادرم  ییزهاچی همه! …گفتم شیرا برا زچی همه…شدند لیصدا تبد یو ب زیر یاشکها

 چیه بازش بود..که با دیبه خاطر منطق فوق العاده و د دشای…از مادر ترجوان  یلیجوان تر بود..خ میچون خاله مر دشای…میبگو

به خاطر  دشای…دید یهزاران دختر مثل من م رستانشانیچون مشاور بود و در دب دشای…کرد یمتعصبانه و خشک برخورد نم

و درشت مادرم بود که  زیبه خاطر مشکالت ر دیشا ای و…دانست یدوست خودش م نیتبسم بود..که مادرش را بهتر یفهایتعر



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 114 

 

کردم و  یبا مادر تبسم راحت تر از مادر خودم دردل م شههمی من هرحال به! …دآنها را نداشت و فکرش آزادتر بو میخاله مر

کرد اما به  ینم طتفری و افراط…نبود سنتی…داشت زهوشیو ت قیدق یبود که چشمان زنی صبورم سنگ…زدم یحرف م

 !…شکل بار آورده بود نیرا هم به هم شیگذاشت و بچه ها یاحترام م یبو اعتقادات مذه یرانیفرهنگ ا

حرف زده بودم او سکوت کرده  شیکه من برا یمدت تمام…میو هرسه با هم به سقف زل زد میدیخواب نیزم یسه با هم رو هر

خوردن هم اصرار  وهیم برای…..با تشر او را از من دور کرده بودختیر یکه تبسم به زور غذا در حلقم م یوقت حتی…بود

 یفشرد و نوازش م یدست م کیزده مرا با  خی انگشتان قطف…! هنوز هم ساکت بود…یچینگفت..ه یچهی…نکرد

 !…نهمی…کرد

 خاله؟-

 جون خاله؟-

 ؟یسرزنشم کن یخوا ی؟نمیبگ یچیه یخوا ی؟نمیحرف بزن یخوا ینم-

 !…زد ی..لبخند مدمید یکیرا در تار شیدندانها یدیسف

 زم؟یسرزنش چرا عز-

 کردم. یرا حس م شانینسنگی…ورم کرده بود میپلکها

نه واسه  و…ادیب شیممکنه پ یکه واسه هر دختر هیمشکل نیسرزنشت کنم چون ا نکهای واسه نه اما…وام حرف بزنمخ یم-

 !…یرو ندار دنیشن حتینص یآمادگ یکنم چون تو االن از نظر ذهن حتتینص نکهیا

 …کردم یم ییو تنها یسرپناه یاحساس ب بعجی…ام را به شانه اش چسباندم یشانیپ

 دمشای که…مرد هی به…اشییتنها توی…اهاشیرو هی توی…شیزندگ یوقت تو چیبتونه ادعا کنه که هکه  هیکدوم زن-

 شهی..ورزشکارا،هنرمن دها و هنرپستایرو که عاشق فوتبال یدختر نهمهیا ینیب یممنوعه و دور از دسترس بوده فکر نکرده؟نم

 یاهایرو توی…مرد همون با اما…داشته باشن قاره باهاشون فاصله هیبه اندازه  دیکه شا ییشن؟عاشق مردها یها م

 یزندگ یو خوش یعمر به خوب کی و…شدن دار بچه و ازدواجه…همشم آخر…رن ینم شپی که کجاها تا…خودشون

فکر کنن؟  یبدن و بهشون حت ییزنا نیهمچ هیکه دل به  یشناس می رو پسر تا چند عوضش در!…ها قصه مثل درست!…کردن

 هیدخترا واسه  نببی!…کنن و تموم یکم به به و چه چه م هیو  ننیب یم ابونیتو خ ای…ونیزیتلو قیبا رو از طریزن ز هی

که پسرا به خاطرش  یدیزن رو د شهیتا حاال کدوم هنرپ ولی…کشن یصف م یچطور دنشدی واسه…مرد محبوبشون شهیهنرپ

 چرا؟ یدون یواسشون تکون بده؟م یدست هی رد شه و ادیب مجا منتظر بمونن بلکه اون خانو هیسر و دست بشکنن و ساعتها 

 کردم: زمزمه

 .میچون ما دخترا احمق-

 یاپردازیواسه رو تری خالق ذهن دخترها…خاطر ساختار متفاوت مغز پسر و دختره به…ستیبه خاطر حماقت ن ناای…نه-

 با…بچگی از دختر…نگرن یدن و کل ی..هدر نمایو رو الی! اما پسرا وقتشون رو واسه خ…ستنیآل دهای شدت به و…دارن

و جشن گرفتن و  دنیپوش یبا عروس شدن و لباس عروس دیباسازه که  یم یزندگ هی…کنه یمادر بودن م نیعروسکاش تمر

 داشته بچه..باشه داشته مادر…پدر داشته باشه دیتموم با یعاشقانه آروم و همه چ یزندگ نیمرکز توجه بودن شروع بشه و ا

 الگوش…نه پسر اما!…پدر واسه عروسکاشه هیناخودآگاهش دنبال  یتو شهیو هم شهیبزرگ متفکر هم  نیهم با و…باشه

خانواده تا  لیتشک و…رهیبگ ادی رانندگی…بشه پولدار…کنه کار…بشه یبزرگ شد مثل اون قو وقتی داره دوست…پدرشه

 عاشق پسرا همه!…هکن یتفکر هم رشد م نیکنه.با هم ینم دایسال بعد از بلوغش هم به ذهنش راه پ یسالها

 نمهمتری…دیو خر شیلباس و آرا اما…زاستینطور چیو ا یحرف زدن در مورد تجارت و ساختمون ساز عشقشون…ننماشی

 ناولی و…طلبه ییبایدونه که پدر عروسکهاش ز یم ذاتی صورت به دختر چرا؟چون!…ده یم لیدخترا رو تشک یبحث زندگ

کنن  یفکر م یدخترا در موردش چ نکهیاز ا مهمتری مسائل…پسر هی واسه اما!…کنه ظاهر اونه یکه توجهش رو جلب م یزیچ

 دخترا واسه…داره ینسبت به عشق و عاشق یشتریب تیاولو یحیو تفر یکار ،یواسشون اهداف درس شههمی…وجود داره

شکست خورده و  هشیتفاوت هاست که باعث شده دخترها هم نیا و…هیاز زندگ یاما واسه پسرا تنها بخش هزندگی همه عشق

سواستفاده کردن از  یکه به خوب استیقضا نیبه ا نسبت اطالع با پسرها البته و! …افسرده باشن و پسرها ککشونم نگزه

دونندخترها با دو تا جمله عاشقانه و  می خوب! …خودشون بلد شدن یبه اهداف جسم دنیدختر رو واسه رس هیاحساسات 

دست  ازسازن و به خاطر  یم یقشنگ یایکردن دن دایکنن واسه خونوادشون پ یکه فکر م یردن و با پد یوعده ازدواج زود وا م

 !…اشتباه و نابودگر بدن یکارا یلخی به تن ممکنه…خانواده ییکانون کذا نیندادن ا

ستم خوا نمی…که مبادا خاله حرف نزند دیایدر ن میکردم صدا یم سعی…دیچک یخاله م یشانه ها یقطره قطره رو میاشکها

 .دمیترس یم والیسکوت باشد..از بازگشت ه
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 اما…کنن ی.درسته که با باال رفتن سن عاقالنه تر و محتاطانه تر رفتار م…ستین خاصی سال و سن مال…خصلت دخترا نیا-

 اساحس از پر رو زن خداوند…قرار داد و متاسفانه ازشون سواستفاده کرد ریاحساساتشون رو تحت تاث شهیم راحتی به هم باز

سال رنج بچه  یو سالها یتونه نه ماه باردار یرو نداشته باشه..نم یاحساس تیرفظ نیا زنی اگه…کنه یبتونه مادر که…دهآفری

تونه کنترلش کنه جز  یکس نم چهی و…مهار داشته باشه دیحد و اندازه با یعشق ب نیاحساسات..ا نای اما! …رو تحمل کنه

 یم احساساتی…روح نابمون رو لکه دار کنه و بره نای…رسهیراه م هرکس که از میاجازه بد دنبای…خود ما

 نای…م؟؟؟نهیو حساب شده فکر کن یمنطق میتون ینم گهید میش یعاشق م وقتی!…درست م؟؟یش ی..عاشق مم؟؟؟درستیش

 نتری ساده!…اشتباه ایفهمه که کارش درسته  می…به اعماق قلبش رجوع کنه اگه…یهر رابطه ا تو…دختری هر! …اشتباهه

 مشکل!…نداره هم استثنا!…کارت اشتباهه یعنی…یکن یم یپدر و مادرت مخف ازرو  یزیچ هیتو  وقتی…نهیا صشمیراه تشخ

!اما …دهیو افکارشون رو امل و کهنه و پوس یمیدونن و پدر و مادرشون رو قد یکه خودشون رو عالمه دهر م نهیما ا جوونای

از بچه ش  زتریعز یموجود چی..هایدن نیا توی…یفهمن که واسه هر انسان یم تازه…خودشون مادر بشن..پدر بشن یوقت

لحظه دردش رو  هیقطره اشکش.. هی طاقت محال…رو بخوان شونناراحتی محاله…بخوان رو بدشون محاله پس…وجود نداره

اشتباه  تشونیبحرکات و تر یاز پدر و مادرا هم تو یلیخ دشای…بلد نباشن درست رفتار کنن ایلیخ دشای…داشته باشن

 محال…رو بخواد نشیزتریبد عز یکس شهنمی! …..بچشهیهر انسان نِیزترعزی…رهقانون استثنا ندا نای اما…کنن

 کو گوش شنوا؟ اما…شهنمی…ممکنه

 تازه کرد و ادامه داد: ینفس

 یاص و سنت..با فرهنگ خرانیبسته ا طیمح یوصا توخص..رفته فنا به…جماعت اگه حواسش نباشه دختر…نکهیخالصه ا-

رو  خودت…یکن مطالعه…یحواست رو جمع کن دبای پس…تونه به دادت برسه یخدا هم نم یدیاگه لغز رانای تو!…ما

وقت کم  هی تا…یها رو درک کن تفاوت…یبفهم اونو یازهانی…یخودت رو بفهم یازهانی…ی..جنس مخالفت رو بشناسیبشناس

 نهمی…زنه یرابطه اشتباه به دختر م هیکه  یبیآس نکمتری…نه ماشونیلیشن..خ یاشتباهات هستن جبران م یلخی…یارین

بعد از دو روز حالشون  یشکست عشق نبدتری تو پسرا!…بزرگتر برسه یها بیخدا به داد آس گهدی! …حال و روز االن توئه

 ش تباه بشه. ندهینابجا رو بخوره و آ یدلبستگ هیدختر ممکنه تا آخر عمرش چوب  هی.اما شهیخوب م

 زانوانش گذاشت و رو به من گفت: روی را تبسم و من دست…تشک نشست یو تو ستبرخا

 با…بهت رحم کرده که اهل سواستفاده نبوده یلیدونم خدا خ یم فقط…هیندارم که اون مرد ک نیبه ا کاری…و اما تو-

زن  از…می..از زن تسلطرفنیبدون..مرد جماعت..از زمان حضرت آدم به ا نویا اما…هیمعلومه آدم خوب یکه کرد ییفهاتعری

 غرور اگر زن…هم نداره ییکایو امر یرانای! …ره یکنه و م یم طرفرو بر ازشین یزن نهمچی با…بوده زاریسهل الوصول ب

 یچهی…شهنبا قائل ارزش روحش و جسم واسه اگه.…مستقل نداشته باشه تشخصی و نفس و عزت اگر…باشه نداشته

..قدرت نهو رام ک ریمرد رو اس هیتونه  یکه م یزچی تنها!…و دستمال هزار دسته یلیطفخور و  ینداره و تا آخر عمرش تو سر

اگه به قول خودت  حتی…کس چی! به خاطر ه…ریبگ ادیو  نیقدرتمند رو بب زنهای رفتار…رو بخون ختاری برو!…زنه یزنانگ

کرامت  منظورم…ستین یالک یلج بازو  بازی بچه و کاذب غرور منظورم! …رو خورد نکن تتشخصی…نفست به نفسش بند بود

! نه …یو قانون یو رسم شرعی…تهیکه مرد زندگ یواسه کس اما…یایکوتاه ب دیبا ییجاها هی…زن بودنته ارزش…تهیانسان

که به  اکویمثل د یکس ایخواد  یم شیاز زندگ یدونه چ یکه هنوز نم یکس ای…آدم تو صف داره یکه به جز تو کل یواسه کس

 !…یای به چشمش نمقول خودت، اصال

 !…نشست میموها یرو میکل اتاق را در برگرفت.دست خاله مر میها یها ینتوانستم خودم را کنترل کنم و صدا باز

 نویا اما…رهیم می غصه شدت از که مطمئنه…کنه محاله جون سالم به در ببره یکه فکر م ادیم یهر آدم یتو زندگ ییروزا-

 مهم…کنه یرو حل م زچی همه زمان…..نه عزا و غمششیو شاد ی..نه خوشستین داریپا شیچی..هایدن نای…بدون دخترم

شکست  شیکه تو زندگ کسی!…جا بلند شه و از نو شروع کنه از شتریقدرت ب با…یخوردن نیکه آدم بعد از هر زم نهای

ردن کاپ ب و…یباز یبشه واسه راند بعد یدرس نکهیبه شرط ا…خوبه شکست…دونه یرو نم یروزپی قدر…نخوره

و  یاخالق یهنوز با ارزشها چون…یبره توئ یرو م یباز نیکه ا یدونم اون می اما…کنم ی!من حال خرابت رو درک م…یقهرمان

زن  کیهنوز مثل  چون…یدفاع کن تتیثیو از ح یکه الزمه پا رو دلت بذار ییاونجا یبلد چون…ینشد بهیجوانمردانه غر یازب

که شاداب رو  هیمال اون کس حسرت…یغصه بخور دی!تو نبا…یر یجنگ م دونیبه م درونت یهاییبایز با…یرانیا لیاص

 مال حسرت!…رو شیکرنگی و صداقت…و استعدادش رو وشه…رو شدوستی خانواده…رو شخانومی..رو نجابتش!…نداره

 !…زمعزی اونه

 

دختر الغر اندام و سر  دنی..اما با دادیببه چشمم  ییکردم تا مگر نام آشنا یراندم و با دقت به اسم کوچه ها نگاه م یم آهسته

 "وقت صبح؟ نیآمد ا یاز کجا م"کرد، کارم راحت شد.  یم تیبه جلو هدا شیرا با نوک پا یکه سنگ کوچک یریبه ز
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سرش را باال  نکهی.بدون استادمیا شیرفتم و رو به رو کشیشدم و از سمت مقابل،نزد ادهیرا پارک کردم و پ نیماش

 دهیکش نییرا پا شهای شانه…آمد یبه نظر م نیسنگ یلیاش خ یسنگش مرا دور زد و به راهش ادامه داد.کولبا  رد،همراهیبگ

 "بعد از شرکت خانه نرفته؟ روزید یعنی"…بود

چقدر الغر "به وضوح جا خورد. دنمیکفشم ماند و آرام آرام باال آمد.از د یسنگش گذاشتم.نگاهش رو یرا رو میرفتم و پا جلو

 یدیوحشتناک سف یدر کنار قرمز شیپلکها ریز یاهیو س گودی! …و چهار ساعت گذشته ستیب نیدر ظرف هم "!شده بود..

و  دهیترس نیاز ا شتریدختر ب نیاز قالب خشکم خارج شوم تا ا یکم کردم یکرده بود.سع جادیا باری رقت منظره …چشمانش

 دلزده نشود.

 ؟یاحوال خوشحال خانوم فرار-

کرد.جواب  یسالم م یطیخصلتش را دوست داشتم..تحت هر شرا نیلب سالم کرد! ا رزی…نش تر شدلغزا یکردم عدس حس

 دادم.

 سالم.-

 خواست. یکه عروسکش را گرفته باشند تکه سنگش را م ای بچه مثل…زد یکفشم دو دو م یمصرانه رو نگاهش

 وقت صبح؟ نی؟ایکجا بود-

 رفتند. یم نییشتند،باال و پاکه بر دوش دا ینیکوچکش با وجود بار سنگ یها شانه

 رم خونه. یدارم م االنم…نایخونه تبسم ا-

 "…ای چکاره شما..بخواد دلم که هرجا…نداره یبه تو ربط"گفت  یهم نم یدخترها در اوج دلخور هبقی مثل…داد یم حیتوض

 داد. نمی نشان خودش از لوس و آور چندش رفتار اما…بود دلشکسته…دلخور بود

 ..!2 ارهشم خوشحال…آها_

 زدم و گفتم: یخسته اش پرسشگر بود.چشمک نگاه

 !گهید شهیم نیاسم اونم هم یمعن-

که از  دیفهم یحساب سراگشت کیخواست سنگش را نجات دهد..اما با  یکرد..انگار م کینوک کفشش را به کفش من نزد یکم

 کرد و گفت: میقا گرید یرا پشت پا شی..پادیکش ی.آهدیآ یعهده من برنم

 .تون اجازه با…آره-

 از…اردانی…به دستش دست بزنم..من دمیمتوقفش کنم..اما ترس خواستم…رمبگی را دستش خواستم…برود خواست

 شدند. یطرف کیو شانه اش  فکی…اش را گرفتم ی!بند کول…دمیدختر ترس کیگذشتن از خط قرمزها و نگاه سرزنشگر 

 !…صبر کن-

 برگرداند.دور و برش را نگاه کرد و گفت: شینگ را به جار یرا باال انداخت و بند پهن ارتش شیبازو

 .شهیواسم بد م نهیبب یکی…نیبر نجایکنم از ا یخواهش م-

 .گهید یجا هی میر می…شو نیسوار ماش ایب ی..اما تو اگه دوست ندارستیمن مهم ن یبرا-

 گفت: یتند به

 .ستمیت نناراح یراحت باشه..من از کس التونخی…نیاومد یاگه واسه عذرخواه-

 را درهم کرد. شاخمهای پوزخندم…کج شد یکم لبم

 م؟یجا حرف بزن نیهم ای یش می سوار حاال!…کنم یدرصد فکر کن من از تو عذرخواه هی-

 و گفت: دیلبش کش یکالمم چشمانش را گرد کرد.زبانش را رو صراحت

 م؟یدر چه مورد حرف بزن-

 را بغل کردم و گفتم: دستانم

 …یرو گرفت متیپس تصم-

 رفت.هول گفت: ابانیبه سنگ زدم که تا وسط خ یرا بلند کردم و ضربه محکم میپا

 !…مبری…ارنیدر م حرف…ننیب یها م ههمسای…نه نجاینه نه..ا-

 رفت.در دل گفتم: نیخودش جلوتر از من راه افتاد و به سمت ماش و

 "کوچولو. ستمین اریکه دان امیبرن یوجب میاگه من از پس تو ن"

با دهان باز نگاهم کرد و بعد  یعقب انداختم.کم یصندل یرا از دوشش جدا کردم و رو کولی پشت از و…را زدم وتمیر دکمه

 .شد سوار عجله با…کوچه شان طیشرا یاز بررس

 

 :شاداب
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 لیدل یهم ب دی.شادمیترس یم لیدل یاز استرسم کاست.از چشمانش ب یچشمش گذاشت و کم یرا رو یآفتاب رهیت نکیع

 وقتی.بود ترسناک…حرکت اما گرسنه یتمساح آرام و ب کی نفسهای مثل…مرداب ژرف خطرناک کی مثل اهشنگ…نبود

 توانستم حرف بزنم. یراحت تر م دمید یچشمانش را نم

 ن؟یزودتر حرفاتون رو بگ شهیم-

 را باال انداخت. شیابروها

 !…شهنمی…نچ-

 .شهیمخوام برم خونه.مامانم نگران  ی.مستیخوب ن ادیمن حالم ز-

 رون؟یب یو از شرکت اومد یدونه قهر کرد یمامانت م-

 .دمیکه کش یآن درد اورین ادمی…فکر نکنم روزیبه د بگذار

 دونه. ینه نم-

 .شهیو نگران نم یکنه سرکار یپس االن فکر م-

 رییتغها را  چهیدر ریمس یکردم کم یکرد.سع یم تیرا اذ مینوسهاینشست س یصورتم م یتو میکه مستق یکولر باد

 و گفت: دیکش نییها را پا شهیدهم.دست برد و کولر را خاموش کرد و ش

 ؟یچ گهید-

دو برادر  نیبودم ا دهیند هرگز…ساعد باال زده بود یرنگش را تا رو یخاک راهنینگاه کردم.پ رخشیرا چرخاندم و به نم سرم

ساعت صفحه  کیتفاوت که  نی! با ا…یپارچه او شلوار  راهنیپ شهی!هم…نیشلوار ج یحت ایبپوشند  شرتیت رونیب طیدر مح

هم در  لیبست.موبا یوقت ساعت نم چیهمان را هم نداشت.ه اریدان یولکرد  یم ییخودنما اکویمچ د یرو یدرشت مشک

 نداشت؟؟ یعنیوقت.. چهی…بودم دهیدستش ند

 بخورمت؟ یترس ینم-

 چه بود؟ منظورش…ختیر قلبم

 !…دمیبه در چسب اریاخت بی…دمید اهیبزرگ س نکیچشمش را از پشت آن ع نگاهم کرد..به خدا قسم که برق کوتاه

 ه؟یمنظورتون چ-

 داد. یعذابم م شخندشین

 ؟یستیعمران ن یتو مگه دانشجو-

 داشتم. یاز صورتش بر نم چشم

 هستم.-

 داشت. نیچ شیابرو نیب اما…دیخند یم لبش

 خورم. یبرم و گوشتشون رو خام خام م می سر …تو نخم برن ادیرو که ز ییکه من آدما یدیپس حتما شن-

 بودم. دهیمورد را نشن کی نیا

 .دمنشنی…نه-

 کرد. نییرا باال و پا سرش

 ..!یکن اطیاحت بهتره…یدیحاال که شن ولی…خوبه-

 نشستم و گفتم: صاف

 ترسم..! یمن از شما نم ن؟امایکن دمیکه تهد رونیب نیمنو آورد-

 …گفتم مثل یم دروغ

 ام شد. رهیخ میزد و مستق شیموها یرا رو نکشیتاه نبود.عکو نباریا نگاهش

 ؟یترس یواقعا نم-

 دادم. یجواب م یشتریب تیگذاشت با قاطع یچشمش م یرا رو نکشیع اگر

 !…نه-

 پوزخند. یتمسخر..ب بی…خنده اش خالص بود ندفعهیجان خودم ا به…دیخند

 دماغم جلو آورد و گفت: کیرا تا نزد دستش

 شو. ادهیغگو..حاال پآدم درو ینجایا-

 و برم را نگاه کردم.بازار تهران؟؟؟ دور

 نجا؟یا-

 را داخل آن گذاشت. نکشیرا باز کرد و ع داشبوردش
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 !…نییآره..بپر پا-

 ن؟یحرف بزن نیخوا یم نجایا-

 درهم رفته بود. شیکه خم بود سرش را باال گرفت..باز اخمها همانطور

 …شو بابا ادهپی…یزن یحرف م نقدریو ا یخورد یخوبه شکست عشق-

 بدهد..!!!؟؟؟ یاش را باخته بود دلدار هیروح نهمهیکه ا یتوانست به آدم یم اریبهتر از دان یکس چه

 

 مغازه نگاه کردم و گفتم: فیکث واریجگر خام دلم را بهم زد.با اکراه به در و د یبو

 گه؟یکجاست د نجایا-

 و گفت: دیکش رونیچرم پاره شده را ب هیبا رو یفلز یصندل

 !…نبشی…حرف نداره نجایا گرجی…نکن یاونجور افتویق-

 تیبا وسعت نها ای مغازه!…شهر را انتخاب کرده بود یجگرک نیتر یو بهداشت نینما تر خوش…نیشک با کالس تر بدون

 .!…فیشکسته و کث یزهایپر مگس و م ییدوازده متر و فضا

 و گفتم: ستادمیلنگه پا ا کی.همانطور نمینشآنها ب یرو ایدست بزنم  هایخواست به صندل ینم دلم

 .نیراحت باش شما…ستمیمن گرسنه ن-

 بر تن داشت اشاره داد و گفت: یخون یدور گردنش انداخته بود و لباسها یسیشاگرد مغازه که لنگ خ به

 .ستمایخوش اخالق ن شهیهم من…اریادا در ن نقدرای…شاداب نیبش-

نقش  زری پسر…و نشستم دمیکش رونیرا ب یکرد.با نوک دست صندل یرا ثابت م شیصورتش ادعا یخاموش تو اهچالیس دو

 و جوان جلو آمد و سفارش گرفت.

 آبدار باشه لطفاً. گرشی!ج…نوشابه تا دو با…دل خیس دو…گریج خیده س-

 کردم؟ یچکار م نجایکه از آن خون بچکد عقم گرفت.من ا یتصور جگر از

به  نهیبود و دست به س دهیکش زیم ریرا ز شپاهای…کرد یبه من نگاه هم نم ینگفت.حت یچیآماده شدن غذا سکوت کرد و ه تا

 نسبت گندمگونش پوست…نداشت اکویبه د یادیشباهت ز یبراندازش کردم..از لحاظ ظاهر یرچشمیشده بود.ز رهیخ رونیب

 هرکس قطعا اما…و اندامش الغرتر دیرس یبلندتر به نظر م قدش…نطوریمه زیتر بود..رنگ موها و چشمانش ن رهیت اکودی به

 شان نوشته شده بود. یشانیپ توی انگار…که برادرند دیفهم یم دید یدو نفر را با هم م نای

 را کنار زد و گفت: شیو نان رو دیرا جلو کش ینیس

 !…بخور گرجی…یمنو بخور نکهیا یمشغول شو.به جا-

 تابلو بودم.من و من کنان گفتم: نقدرای که رفتگ حرصم خودم از…که کنار لبش بود شرمم شد یتبسم محو از

 …ترسم یکم حساسه..م هیواقع معده م  در…ستمیمن گرسنه ن-

 خودش گرفت و گفت: یبرا یبزرگ لقمه

 ؟یمسموم ش یترس یم-

 بخورم. یزیفضا چ نیتوانستم در ا نمی واقعا اما…اش شود یبزنم که باعث دلخور ینداشتم حرف دوست

 .ستیسازگار ن غذایی هر با…معدمه خاطر به…نه-

 به لقمه اش زد و گفت: یگاز

 نجاای از اما…شهر مسموم شدم یرستورانا نیمعروفتر یغذا از…شممشتری که سالهاست من…نکن نجایا وارینگاه به در و د-

 یهرچ شآتی…نده تیاهم فشونمکثی بال و دست به…مونه نمی…تازه ست گرشجی…بازار و پر تردده کنزدی چون…نه

 .ارهیکم سرحالت ب هیتونه  یم گریزردت فقط ج یرنگ و رو نیاو با  یکه تو از دست داد خونی با!…سوزونه یباشه م یدگآلو

 یزیدو برادر عادتشان بود که هرچ نای اصال!…پروا و راحت بود یمرد ب نیا چقدر…دچکی خون خودم جگر از…جمله آخرش با

 .اورندیب میشد به رو یکه باعث خجالتم م

 را باال انداخت و گفت: شابروی!…از حد صورت من شیب سرخی از احتماال…پوزخند داشت شلبهای…را بلندکرد سرش

 !…گهید بخور د-

 بی…گفت..خوشمزه بود می راست…بود.لقمه اول را مزه کردم شهای خواسته به دادن تن…مرد نیاز دست ا یراه خالص تنها

بدجور  اریدان طنتیدستم و نگاه پر از ش یجلو یمتعدد خال یخهایه خودم آمده سب یلقمه دوم بردم و وقت یدستم را برا اریاخت

 دهیرها شده بود و نفهم مهای غصه از ذهنم راحت چقدر و…دانستم ینم مکرد.چقدر گرسنه بودم و خود یم ییخودنما

 !…بودم

 .ارنیبگم بازم ب ینشد ریاگه س-
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 !…مثل او سردی آدم زبان از…شده بود انیب اریاز زبان دان نکهای…بود یکجوریحرفش  نیا

 خوشمزه بود. یلخی…نه..ممنون-

 را تکان داد و گفت: سرش

 !…یکه به من اعتماد کن یریگ یم ادیبه بعد  نیخوبه..از ا-

 آورده بودم. مانیقبل تر به صداقت وحشتناک و عذاب آور او ا یلیبه بعد؟؟؟من از خ نیا از

 !…میکار دار یکل هنوز…میپاشو بر-

 گذرد. یدانستم در سرش چه م یکاش م یا

 م؟؟؟یزن یحرف م یک-

 .شیها ییها و زورگو یمحل یب نیگرفت از ا یرفت.چقدر زورم م رونیتوجه به من پول غذا را حساب کرد و از مغازه ب یب

 !…ستمین کاریشمام.منکه ب با…اریآقا دان-

 صورتم آورد و گفت: کنزدی را سرش…صدا دادند شیپا ریز یها زهسنگری که آنقدر…شدت به…دیچرخ

ندارم.کشته  یغرغرا و تحمل ناز و نوز جنابعال دنیهم به شن یعالقه ا چیدر ضمن ه و…ستمین کاریب منم…یادآوریمحض -

 و باش ساکت لطفا موقع اون تا…! اما به وقتش…میزن یم پس…میزن یحرف م گفتم…ستمیمرده چشم و ابرو و قد و باالتم ن

 !…مبرس کارم به بذار

 !…خدا نبود به…نبود…ایدن نیا توی…آدم نیاز ا زتریانگ نفرت

 

 :اریدان

بچه دو  کیشد از  یساکت م نطوریا وقتی…حق داشت اکودی…زد یداده بود و حرف نم هیکرده و مغموم تنه اش را به در تک بغ

ام را رها کرده بودم  زندگی و کار…شدم یباز نیا یدل به خودم لعنت فرستادم که قاط در…دیرس یساله هم بچه تر به نظر م

 !…دختر دهم نیتا جگر به خورد ا

غذا  تماشای…هم بد نگذشته بود ادزی او با…زدم لبخند…افتاده بود شمانتوی دکمه جان به لجاجت با…کردم نگاهش

ال دهانش هم با دستم کباری هثانی هرچند! …اش گرانه عشوه ژست نه بود رژلبش شدن پاک نگران نه…خوردنش جالب بود

را  میداد مزه و طعم غذا یکرد و اجازه م یمخم را له نم گرید یزد و مثل دخترها یغذا خوردن حرف نم نحی…کرد ینم زیرا تم

 نیاز بهتر یکیتوانستم حداقل به خودم اعتراف کنم که  ی! م…یگریخورد..مثل هر آدم د یغذا م ایر بی و راحت…بفهمم

 ده بودم!دو نفره را تجربه کر یصبحانه ها

خواست  می دلم…سکوت شکسته شود نیخواست ا یدلم م نبارای اما! …در جمع حتی…دادم یم حیسکوت را ترج شهیهم

 نطوریدادم غر بزند و سوال بپرسد تا ا یم حترجی…صبحانه را زهرمارش کرده بودم عذاب وجدان داشتم نکهای از…حرف بزند

 .داش ور بروساده  یو با دکمه مانتو ندیمظلوم و آرام بنش

 خوشحال؟-

 دور دکمه اش حلقه کرد. شتریرا ب انگشتش

 بله؟-

بود و جواب  رفتهیخوشحال را به عنوان اسمش پذ نکهیاز همه ا باترزی و! …کرد یکرد..لج نم نمی قهر…بود اکوید هیشب چقدر

 داد. یم

 !…ن نخ و سوزن ندارما!م…شهیشلوارت معلوم م پیز شیبکن اگه…هیبد یجا یداد ریکه بهش گ یاون دکمه ا-

 !…..اما حاضر بودم قسم بخورم که فحش دادهدمیگفت که من نشن یزیچ رلبیدستش را از دکمه جدا کرد و ز عیسر

 خوشحال؟-

 ه؟یچ-

 بود. یعصبان یعنی.."بله" یبه جا "هیچ

 نه؟ ایخوبه  اکوید یپرس ینم-

 و بعد جواب داد. دیچند لحظه نفسش بر یبرا

 رو فرستاده سراغ من.حتما خوبه که شما -

 خنده ام را گرفتم. یزور جلو به

 اون منو فرستاده؟ یدون یاز کجا م-

 !…گهید نیبه درخواست اون اومد حتما…نیزاریمن ب یشما که از چشم و ابرو قد و باال-

 !…نتوانستم نخندم گرید
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 اون عاشق چشم و ابرو و قد و باالته؟ یعنی-

 نگاهم کرد. دهیو رنج دلخور

 نبود. نیم امنظور-

 بود؟ یپس منظورت چ-

 !…داشت گناه…منگنه گذاشته بودمش ینفسش را فوت کرد و جواب نداد.تو یکالفگ با

رو که دوست ندارم انجام بدم.دلمم به حال تو  یتونه منو مجبور کنه کار ینم کسی البته و…منو نفرستاده یکس-

 .ومدمیدادنت هم ن دلداری واسه…نسوخته

 ا مچاله کرد.دکمه اش ر دوباره

 ؟یپس چ-

 ام واضح باشد. یتفاوت یو ب ردیهست بم میدر صدا یکردم اگر حس یسع

 !…رشته م دفاع کنم تیثیخوام از ح یم-

 تعجب گفت: با

 ؟یچ یعنی-

 .یبد صیرو از ماسه تشخ مانیس یحداقل بتون بهتره…یرشته شد نیوارد ا یحاال که اشتباه یعنی-

 :گفتم و دادم نشانش را شرکت بلند ساختمان ردو از…شده جیمشخص بود گ کامال

 !…داشته باشه شرفتیپ یت بخوره و جا ندهیباش که به درد آ یمنش ییجا یبش یمنش قراره اگه…اونجا شرکت ماست-

 .گرفتم ذهنش از را کردن فکر اجازه…من و ساختمان چرخاند نیدهان باز..نگاهش را ب با

افته..چون همش تو بر و  ینم نجایبار هم گذرم به ا هی ماهی…یدارم و نه سهم پستی نه…ام یمنم اونجا کارمند معمول-

 یبهتر ی! اگر هم که جا…داری دوست اگه البته…کنم تیتونم معرف می! …خوان یم یدونم چند تا منش یم اما…ابونمیب

 !…ستین اصراری…یسراغ دار

 خم شد. شیها شانه

 کنم. دایتونم کار پ یمن خودم م-

 .زدم استارت

 !…یباشه..هر طور راحت-

 :گفت تند!…اصرار کنم شتربی داشت انتظار احتماال…فشرد نگاه کرد یکه پدال گاز را م میپا به

 .ادیو ترحم خوشم نم یمن از دلسوز ولی…ممنون از لطفتون یلیالبته خ-

 .دیایکه به چشمش ب ظغلی آنقدر…زدم پوزخند

 ه؟یمشکل تو چ یدون یم-

 :گفتم و زدم دور…سرش را تکان داد فقط

 !…یذار یرو به حساب ترحم م یهمه چ ،ینیب یدر خودت نم ینکته مثبت چی!چون ه…نییاعتماد به نفس پا-

 !…کرد سکوت…دیخواب بادش

 ه؟یچ یدون یت م گهیمشکل د-

 گردنش فرو برده بود..آرام گفت: یرا تو سرش

 !…نه-

 کنم گفتم: یکردم تندتر رانندگ یم یسع کهیحال در

که  ستمین یکه من آدم یدیفهم ی.. میکرد یکوچولو م قیتحق هیحداقل  ای…یکرد ی! اگه باور م…یکن یرو باور نم تعایشا-

 دل بسوزونم..! یواسه کس

 ..!دمیرا به تور کوب یگوشه چشم نگاهش کردم و پنالت از

 !…نتییپا یویک یاعتماد به نفس و آ نیبا ا …یبکش دکی یاون اسم مهندس که تو بخوا فیح جهیدر نت-

 

 :اکوید

حال  دنپرسی و بود مهندس به …نامربوط به او یخاموشش!تنها تماس تلفن یو گوش اریخبر از دان بی…روز در خانه ماندم تمام

عاطفه و  یبرادر ب نیبود ا ار؟کجادانی بود کجا…بود دهنرسی اما…شناختم زنگ زدم یکه در کرج م یی! به هرجا…نهمی…ایمیک

 بود خدا؟رحم من؟؟؟کجا  یب
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 زیکه لبر ی.مثل جامختهیاز کجا به جانم ر یخستگ نهمهیدانستم ا نمی…دمیتختم دراز کش روی را روز تمام…از سالها بعد

 یزندگ یو برا ردیبگ ادیزنده بودن را  یکردم که کم یکردم؟؟؟چکار م یچه م اریبا دان دبای من…شده بود زیشود..صبرم سرر

 ؟؟چطوریکردم؟به چه زبان یم یشدن را حالج زیعز کیدوست داشتن و نگران  ینمع شیبرا زنده ها ارزش قائل شود؟؟؟چطور

من  دشای…چشم من نبوده یکمد جلو یآن سوراخ لعنت دیدادم که شا یم حیتوض شیگفتم؟؟چطور برا یم میاز ترسها شیبرا

 نمی چون…ترسم می…مترس می وزهن و…ام دهیام و ترس دهیدرد کش شپای به پا منهم اما…باشم دهیرا ند زهایچ یلیخ

 د؟یفهم ینم اردانی چرا…توانستم ی..نمتوانمنمی…از جانم را در خاک بگذارم یا تکه…گرید کباریتوانم 

مانده  رونیما از خاک ب یگر یکه به خاطر ناش انیچشمم بود و دست کوچک دا شیروز بدن غرق خون پدر و مادرم پ تمام

چشمم بود و  شپی…اریدان یاز آن صحنه ها برا یکی دندی وحشت …سال نهمهیا یابود.تمام روزِ امروز و تمام روزه

 !…دیفهم یبرادرِ برادر مرده من نم نای…اریدان

را از شدت درد و خشم  مدندانهای…دمیاش را از پشت در اتاقم شن یزنگ گوش یبار هزارم شماره اش را گرفتم و صدا یبرا

ساتن ستون  یروتخت یرا دو طرفم رو میکفپوش اتاق گذاشتم و دستها یرا رو میتخت نشستم. پاها یو رو دمییبر هم سا

 اتاق در…بود اردانی حضور به منحصر که…و عطرش گاریاز س یتلخ بیترک یشد.بو داپی قامتش و کرد باز را در…کردم

 !…دیچپی

 شرکت؟؟؟ ینرفت ؟چرایینجایا-

 !…تر خسته..او عمر تمام از!…سردتر نگاهش از…حوصله تر یب شیاز عطر او تلخ تر بودم..از صدا من

 ؟یکن تیذره احساس مسئول هی یخوا یم یک-

 .شکافت را هوا …هوا یبلندم..ب یصدا

 ؟یکن تیذره احساس مسئول هی یخوا یم کی…اریخدا دان یمحض رضا-

 انداخت و گفت: انیچند لحظه! نور را در اتاق به جر برای فقط اما…برق رفته بود خشک شد زیکه به سمت پر دستش

 شده؟ یباز چ-

 باز؟؟؟باز؟؟؟باز؟؟؟

از پا  مرا…اریخاموش دان یگوش نیاسترس ا مدردهای تمام کنار در…شد نمی اما…نزنم داد…نباشم یکردم عصبان یسع

 درآورده بود.

 تیو گوش ییادونم کج یکه نم یطیدر شرا یفهم یشم؟چرا نم یمونم نگران م یخبر م یازت ب یکه من وقت یفهم یتو چرا نم-

 ست؟ها؟یو واست مهم ن یفهم یم ای؟؟یفهم یکنم؟نم یخاموشه هزارتا فکر م

 !…اردانی صورت بر نشود مشت که کردم مشت را دستانم…سرش را تکان داد الیخ یب

م جون تو تن گهیرو ندارم..بفهم که د شیرو ندارم..تحمل چند وقت پ شیاعصاب چند سال پ گهیکه من د بفهم…اریبفهم دان-

موهام روز به روز  دیسف یتارها نببی…لرزه یم یدستام گاه گهید نببی…ستیسابق ن یکمرم به راست گهید نببی…نمونده

 …تنهاست که بفهم…ست ستهخ اکوی..بفهم که داریدان نببی…شهیم شتریداره ب

 …خم شد مهای شانه…افتاد نپایی سرم…شکست میصدا

از دست دادن تنها  یِترسِ لعنت نای که بفهم…ترسم یتنهاتر شدن، م نای از که بفهم…خسته شدم ییتنها نیبفهم که از ا-

 !…نکن تیمنو اذ نقدرای و بفهم…تونه خودمو بکشه می…مونده از خونوادم یعضو باق

 می..جانم…برادرم هیکه در ر یدود رمسی به کردن نگاه باز…زشت و زمخت فندک یهم صدا باز…گاریهم س باز

 …خدا آخ!…نشست

 …ستیکه ن تنی با…جنگ تن به تنم ریدرگ

 …ستیکه ن یخورم از دشمن یشکست م دارم

 !…انگار نه انگار…خدا به.انگار نه انگار…را باز کرد راهنشیپ یگرفت و با دست دکمه ها شیرا با لبها گاریس

 …سپر شده ست دنیکه محض در یا نهیس با

 …ستیکه ن یمنیدهم به خنجر اهر یم دل

و پر درد  دهخمی…کردم یحس م مگلوی در را خون طعم!…زد یوضع معده ام را داد م یهم خراب مقینداشتم و نفس ع نفس

 داخلش…خودم یو شلوار برا راهنیو دو دست پ دمیکش رونیرا ب یکوچک اهیبرخاستم و کمد را باز کردم..ساک س

 دنبالم نداشتم انتظار…زدم رونیبکنم از اتاق  نگاهش یحت نکهیو مسواکم را هم برداشتم و بدون ا رزی لباس…گذاشتم

 :دیاما آمد و با لحن خونسردش پرس دیابی

 قهر؟خونه بابات؟ یر یم یدار-

 توام ییِشکل سومِ تبِ تنها من
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 !…ستیکه ن یکن خطوط مرا..خواندن ریتصو

 او پوزخند زدم. یمن به جا نباریا

 …رم خونه بابا می دارم…آره-

 دمید می قدرت خودم در آنقدر هنوز…آمد!جلو رفتم رونیسوزان از وسط چشمانش بآن شعله  ای…بود گاریدانم آتش س ینم

 !…چه یعنیبدهم برادر بزرگتر  ادشیتوانستم  می هنوز…بچه چموش را رام کنم نیکه ا

 …تونم مواظبت باشم..نگرانت باشم ینم نیاز ا شتریب گهید-

 …معده ورم کرده ام گذاشتم یرا گرفتم و رو دستش

 …تونم ینم گهدی…نیبب-

 خاموش و سوخت…کند پر از نور شد و بعد یکه اتصال المپی مثل چشمانش……نگاهم هرچه بود مثل برق از تنش رد شد در

 !…شد

 دستانم آنقدر هنوز…دستانم گرفتم نیپهنش را ب مچ…ختیفرش ر روی خاکسترش که سوخت آنقدر…سوخت یهم م گاریس

دوانده باشد  نیهزار ساله در زم شهیکه ر یلش دادم..اما مثل تنه درخته کمی…ردبرگی در را مچش کامل که بود بزرگ

از  دبای و…بزرگترش برادر…بودم اکوی..اما هنوز من دبودکردنش گذشته  هتنبی و زدن کتک وقت…ماند شیاستوار بر سرجا

 !…برد می حساب خوب وقتش به…برد یدانستم که م می و…برد یمن حساب م

 …زجرکش نشم ینجوریا بلکه…یمرد انیبولونم که همون روزا تو هم با بابا و مامان و داکنم به خودم بق یم یسع-

 شدند. رهینشستند و به من خ شانیدر جا اهیس یشده  رانیدخمه و دو

 !…مردم اندای و مامان و بابا با موقع همون منم…تو هواس…یبه خودت بقبولون یزیچ ستیتو هم که الزم ن-

 …رفتم و

 !…بود ارینجات دان یراه برا نیآخر نای…چون

 :اریدان

 !…بود رفته خانه از…کرد یکه قهر نم ییاکودی…بدتر ینداشت و حت شوخی! …آخر زده بود میبه س نبارای…یلعنت

 شپی در را ها پله راهِ و نشدم آسانسور منتظر…را بستم راهنمیپ یدکمه ها عیدو لبم گذاشتم و سر نیرا ب گاریس

کوچه  یکند.نفس زنان خودم را تو یگذاشتم رانندگ نمی و…توانست یع خراب اعصاب و معده اش نموض نای با قطعا…گرفتم

باال آمد. وسط  یتند سنگ مهین بِیاز ش دیسف یتارایو و دیخپاشنه چر یرو نگپارکی در من ورود با همزمان…انداختم

تا انتها  گارسی…را به من دوخت شیمهافرمان گذاشت و چش یرا رو شدستهای….ترمز کردستادمیا نیماش رمسی در…راهش

گشودم و  را.نفس گرفته ام را تازه کردم و در سمت راننده دمشییآسفالت سا یانداختم و با کف کفشم رو نیسوخته را به زم

 گفتم:

 کنم. یم رانندگی من…برو اونور-

 یپشت فرمان نشستم و ب میها یخستگ شد.با وجود تمام ادهیحرف پ یرا در تمام صورتم چرخاند و ب هشیعاقل اندر سف نگاه

 :دمیداشبورد گذاشت.پرس یگاز گذاشتم.سرش را رو یرا رو میرا بپرسم پا ریآنکه مس

 ؟یدرد دار-

 بود. ظیاما لحنش پر از غ دمیاش را ند چهره

 .اریدست از سرم بردار دان-

 زدم. لبخند

 ایباشم  خوب…ادین ای ادیب خوشت…یکرد یزاشم فکر مرو نیبه ا دی..بایاونهمه واسه نجات دادن من دست و پا زد یوقت-

 !…و نفس بکشم ینفس بکش وقتی تا…خان داداش شتمیر خیمن ب ،ینکن ای کنی تظاهر…بد

 زد.انگشتش را به سمتم گرفت و گفت: یم یرگیاش از شدت هجوم خون به ت یشانپی…را بلند کرد سرش

 …نزن حرف و شو خفه پس…خفه ت کنمتونم  یاالن م نیام که هم یاونقدر از دستت عصبان-

 کرد. یاش م یعصب شتریمن ب یو لبخندها یالتهابش کاسته شود؟انگار خونسرد نیاز ا یکردم که کم یم دیبا چه

که  یقبول کن یخوا یم یک بابا…یری..بهونه گبداخالقی…یندار اعصاب…ید یم ریگ یلیخ ای..تازگیشد رپی واقعا انگار…نه-

 ینجوریمنو هم ستم؟چرایکه من آدم گزارش لحظه به لحظه دادن ن یقبول کن یخوا یم یاد؟کیسرم نم ییمن بادمجون بمم و بال

 نیاومده بود.من محکومم به ا شیو چهار سال پ ستیب ادیسرم ب ییقرار بود بال ؟اگهیترس یم یچ ؟ازیکن یکه هستم قبول نم

 ؟یدینفهم نوی!هنوز ایزندگ

 تمام عضالت صورتم در هم شد.داد زد: اریاخت ینشست که ب میزورحمانه بر با یمحکمش چنان ب مشت

 !…بزن به چاک ای…خفه شو ای-
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 و گفتم: دمیرا مال میبازو یکم

 شم..فقط بگو خونه بابا از کدوم طرفه؟ می خفه…باشه بابا-

 پر شراره اش را از من گرفت و گفت: چشمان

 !…کردستان-

 ریو با تح دمیترمز کوب روی وجود تمام با اما…چرا دمنفهمی هم خودم…رسال کردا میرا به پاها ستیبالفاصله فرمان ا مغزم

 گفتم:

 کجا؟-

 من به جلو پرتاب شد و با خشم گفت: یترمز ناگهان از

 چه طرز ترمز کردنه؟ نای…وانهید-

 دردناکم را ماساژ دادم و شمرده گفتم: گردن

 بود؟ یمنظورت از کردستان چ-

 طعنه گفت: با

 منظورم…خوام برم اونجا یفاصله داره..م نجایاز ا لومترمی.حدود پونصد ششصد کرانهیا یغرب یاز استانها یکیکردستان -

 !…نهای

 نبود.آهسته گفتم: یخوب شوخی اصال…نبود یخوب یشوخ

 …میزن یکم استراحت کن..بعد حرف م هی…خونه میبرگرد ابی…ستیتو حالت خوش ن-

 را باز کرد و گفت: کمربندش

 !…نییبرو پا-

 …خدا یرا بستم..ا چشمانم

 .ستیمن و تو ن یجا کار؟کردستانیاونجا چ یبر یخوا می…یهست یعصبان االن…اکوید-

 و گفت: دیرا کش رهیدستگ

 !…خونه برگرد…یایاز تو دعوت نکرد که ب یکس-

 .برگردم شهر آن به بود محال اما…نبود ادمی یادیز زچی هرچند…رفتم یکه نم البته

 یفرو بردم.برا میموها انیم کباریبه کمر زدم و  کباری را دستانم…اش را نگاه کردم دهیآهسته و کمر خم یمهاشدم و قد ادهیپ

 :دمیبار آخر نال

 …یرس یاونجا نم به…یارینم دووم…ستیحالت خوش ن تو…نییپا ایب طونیخر ش از…اکوید-

توانم  یدانستم که نم می…دمیکوب یم نیزم را بر میپاها یقرار بی با…نگاهم کرد و در سکوت پشت فرمان نشست گذرا

 …ستمنگری شدنش دور به افتاده فرو سر با…متوقفش کنم

 !…ندارد برگشت…رفت نیزد که ا یدر سرم داد م ییصدا

  

 :اکوید

شدنش  کی.ترمز کردم و با لبخند به نزدندیرفتن مرا بب اوردیکه او طاقت ن همانطور…نمیرا بب دنشیدو اوردمین طاقت

 یم رونیغذا از خانه ب یپول..کم یکم یمن به هوا وقتی…من همان بچه چهارساله بود که صبحا ی..هنوز برامستینگر

 یکرد.م یگرفت و با چشمان خاموشش التماسم م یرا م باسمل تنها…زد نمی حرف…کرد ینم هگری…دیدو می دنبالم…زدم

را راه  یباز نیکه از برادرم داشتم ا یشناخت نیبا هم ..و مندیترس یم شههمی…دیترس یبروم و برنگردم م نکهیا از…دیترس

 شمچ آن از…خودم ترس خاطر به…خودم ناتوانی خاطر به اما…شد یشروع م شیسالها پ دیکه با یا بازی…انداختم

 !…دمیپوش

و  صورت ملتهب دندی از…گذاشت شیزانوها یرا رو شیخم شد و دستها نیماش کیزنان خودش را به من رساند و نزد نفس

 یدر مرکز ضربان مغزم بود و هر اخم و رنج او قلب مرا از کار م اریدان جای چون…قلبم تنگ شدند یاش رگها ختهیبهم ر یموها

 و گفتم: اشتمشانه اش گذ یشدم و دستم را رو ادهیانداخت.پ

 .ستیحالم خوش ن ادیز من…نیتو بش-

 مثل…سکوت کرد نبارای…نگفت یچهی اما…داشت التماس…داشت زجر…داشت غصه…داشت درد نگاهش…کرد نگاهم

 یم دیام لحظه به لحظه تشد یرا که به خاطر اضطراب درون یکردم درد یرا خواباندم و سع صندلی…اش زندگی دوران اکثر

 :دمیعوض کردن جو پرس ی.برارمیبگ دهیشد، ناد

 از شاداب چه خبر؟-
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 آن بود. یدستش رو کی مرتب چون…کرد انگار یدرد م گردنش

 به.خو-

 ش؟یدی؟دیچ یعنیخوبه -

 آره.-

 آورد. یاز خشم مجدد من به زبان م یریتک کلمات را هم به خاطر جلوگ نیخواست حرف بزند.هم ینم

 ؟یکرد یکارش فکر ش؟واسهیدیکجا د-

 را جلو برد و ضبط را روشن کرد. دستش

 آره.-

 !بود کرده رقه من چموش و تخس بچه…زحمت لبخندم را فرو خوردم و چشمانم را بستم به

************** 

کردستان شروع شده بود.ضربان قلبم  یکوهستان یجاده چشم باز کردم.جاده ها دیشد یصبح به خاطر دست اندازها کینزد

 را مرتب کردم و گفتم: میشده بود.با انگشتانم موها رهینگاه کردم که با صورت درهم به جلو خ اریاوج گرفت.به دان

 رونم. یمن م ،یشد خسته تو…بزن کنار-

شدند.تمام  یدرختها آشنا و آشناتر م حتی و کوهها…سنگها…را با من عوض کرد.کم کم مناطق شیو جا ستادیحرف ا یب

 گفتم: یکرد.مرتب به خودم م یحالم را خراب تر م اریچهره مسخ شده دان دنی.د…دیلرز یام م یدرون یاندامها

 ..!میاری.نکنه دووم ن…ارهیدووم ن کنهن…ارمینکنه اشتباه کرده باشم..نکنه دووم ن-

لهجه و نوع  دنیو شن دمیو از مردم پرس ستادمای چندجا…در خاطرم نبودند ادیز رهامسی…میرا پشت سر گذاشت سنندج

 یتر م یقو هیمعده ام هر ثان یو خودم خوراندم.هشدارها اریو به زور به دان دمیخر کیو ک ریحالم را بدتر کرد.ش ششانیگو

 ماندم. یاستوار م میپاها یرو دیروز را با کی نیهم…کردم یکه بلد بودم سرکوبش م یهر راه شد و از

نگاه  اریبه دان یرچشمیشد.فرمان را فشار دادم و ز انیخود پرورش داده بود نما یما را در دامنه پشت یکه روستا یکوه باالخره

 یزیآمد چ یقفل شده بودند.به نظر نم نهیس یرو یدیکه با الق یسرد و دستان نگاهی با…بود رهیکردم.هنوز و همچنان به جلو خ

 انینما روستا…می!کوه را دور زد…میخاک کرده بود یکینزد نیدر هم ییرا جا اندای…بود ادمی من اما…آمده باشد ادشی

 یاز آن رانندگ ترشیتوانستم ب یحس شده بودند.نم یب می.پاهادیتپ یقلبم را هم به عهده گرفته بود و م فهوظی ام معده…شد

تر شده بود.دوست داشتم  قیتر و دق قیعم اری.نگاه دانمیشد ادهپی…رو نبودن روستا نیکنم.نگه داشتم و به بهانه ماش

از هر  شتربی…اردانی…امروز…کردم.اما مقاومت کردم یکه در جود خودم حس م یبه خاطر ضعف شتربی…رمیدستش را بگ

 داشت. اجیبه برادرش احت گریوقت د

ترکش ها و گلوله  یجنگ به طور کامل رخت برنبسته بود و هنوز جا یشده بودند اما هنوز رنگ و بو یاکثر خانه ها باساز رچنده

 و اشتباه مرا به خانه مان رساند. دیترد یبدون ذره ا یشد.خاطرات بچگ یم دهید وارهایاز د یبعض یها رو

 !…متروکه و مخروبه مان خانه

  

 …میگو ینم چی.از حال خودم هرهیخ شتریو ب شتریشود و نگاهش ب یم دیسف شتریو ب شتریب اریکه رنگ دان دمید یم

 گوشه در…هرز بلند شده یپر بود از علفها اطمانی.حدمیرا دنبال خودم کش اریزنگ زده را باز کردم و دان یفشار در آهن یکم با

 پلک بار چند…بود کرده قفل فکم…مادر یاطیچرخ خ زیم ای…سماور ریز زمی مثل…شد یم دهید لمانیاز وسا ییابقای کنار و

 شد؟ یمگر م اما…میایبه خودم ب کمی تا زدم

مرگ آور رو  ینشستم و به فضا میزانوها یرو ای گوشه…نتوانستم ادامه بدهم گردی…دیچرخ یمبهوت دور خودش م اریدان

 نگاه کردم. میبه رو

 خونمون بود؟ نجایا-

 …خدا

 !…ینه با لحن پرسش نباریرا چنگ زد و دوباره تکرار کرد اما ا شهایمو…را گرفت سرش…دیچرخ

 …خونمون…آره…خونمون بود نجایا-

 …را فشار داد شیها قهیشق

 …یبپوش نایاز ا دبای…یگفت مرد شد می…بود دهیخر یبابا واسم لباس محل-

 آورد؟ یاش را به خاطر م یچهارسالگ ای بچه کدام…بود ادشی اردانی…بود ادشی

 !…دیسف رهنیپ با…اهسی کمر دور شال با…بود یگش قهوه ارن-

 اش را چنگ زد. نهسی قفسه…که پنجه اش دمید
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 اکو؟ید ادتهی…میدوچرخه هم داشت-

 شد. یباز نم میام بند رفته بود و راه گلو لعنتی زبان اما..او از بهتر…بود ادمی

 …میزد یر مدو نجاای…یکرد یترک خودت سوار م منو…داشتی تو..نداشتم من…نه-

 را به سمت پنجره گرفت و گفت: دستش…ستادیا اطیح انیو م دیچرخ دوباره

 ادته؟ی…مبودی پنجره اون پشت…من و تو-

 …بود ادمی

 ادته؟ی…بابا رو کشتن-

 …بود ادمی

 …زانو نشست روی…شد خم

 ادته؟ی…جا افتاد نیهم-

 …بود ادمی

 .دیکش شیلبها یرا رو زبانش

 ادته؟ی…ادیز یلخی…بود ادهزارتا؟زی…تا دو…یکیبهش زدن؟ ریچند تا ت-

 !…بود ادمی

را  دهیپوس یکرد عبور کرد و در چوب یوصل م یرا به ساختمان داخل اطیکه ح یبلند از دو پله کوتاه یقدمها با…دیجا پر از

تک  تک به دنکشی از…آن اتاق کوچک دندی.…گذاشتم یم شیتنها دنبای…گرفتم و بلند شدم واردی به را دستم…گشود

به تا شدن  یدیشد لیم مزانوهای…نمیاتاق بب انیمادر را در م انیعرتوانستم جنازه  می هنوز…..دردناک تر بودمیناخنها

همه غارت  که…لهیآنهمه وس انمی از…خدا ای…کرد یم یریاز سقوط من جلوگ اریما لرزش وحشتناک اندام دانا…داشتند

 کرد؟ یم کجی دهن ما به…که بود ییهمانجا تدرس…نجایا دبای…یکمد لعنت نای چرا…شده بودند

 !…وجودش ی هیبق مثل…دیلرز یم اریدان یصدا

 …میکمد بود یتو-

 …را محکم به چپ و راست تکان داد سرش

 …سوراخ داشت هی کمده…دمید یمن م-

 …دمنالی دل در…نااستوار جلو رفت یقدمها با

 …کن کمکم خدا…خدا کمکش کن-

 …همون سوراخه نای…نگاه کن-

 …دمینال

 …خدا به دادمون برس-

 …دینال

 …دنشیکش یسرش م یبا موها-

 …بشکند مگر…را عق زدم بغضم

 …دمید-

 کردم؟ می چه…کرد یسنکوپ م اگر…دیلرز یم

 …وسط نیانداختنش ا-

 را چنگ زدم. راهنمپی…را چنگ زد کمد

 …دمید-

 …شد رهیمن خ به…دیچرخ

 …زد یم غیکه ج دمدی…که لباساش رو پاره کردن دمید-

 …بده نفس…نفس بده ایخدا

 هفت تا؟ ایتا؟ شینفر بودن؟ش چند…دمید-

 …کردم یشکمم را حس م یداخل یشدن اندامها سیخ

 …بود مرده انگار…جلو آمد یکم

 !…کردن کارشیچ دمدی…دمید من…جمعی دسته…تا دوتا دو…یکی یکی…دمید من…یدیتو ند-

 …ه خورده باشدخمره شراب صد سال کیکه  یمرد نعی…خورد یتلو م تلو

 …یکرد یتو شونه م یکه گاه ییموها همون…دنیچیپ یموهاش رو دور دستاشون م-
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 داد و چشمانش را بست. هیتک واریراستش را به د شانه

 …که چاقو در آوردن دمدی…اکوید دمیمن د-

 …که مادرم بود سمتی به…را دراز کرد دستش

 …اکوید دمدی…دمدی…چشم من یجلو-

را گرفتم و  شهای شانه…رفتم سمتش به…گرفتم جان او مرگ ترس از اما…مردم می داشتم…شد یم فیضع شیصدا

 محکم تکانش دادم و التماس کردم:

 !…کن داداش هگری…زمیکن عز هگری…اریکن دان هیگر-

 …خون گرفته و نابود شده اش را چشمهای…را باز کرد شیچشمها

 !…کشتنش هم…کردن اوزتج بهش هم.…چشم من و تو جلوی…چشم دو تا پسرش یجلو-

 را محکم فشار دادم و التماس کردم: شیدر ذهنش ثبت شده بود؟بازو قیکامل و دق نطوریتمام آن روز..ا چطور…ایخدا

 !…کن هیرو به روح مامان گر تو…اریکن دان هیگر-

 واردی به…داد را محکم پس زد و با تمام قدرتش هلم دستم…نطوریفکش هم هم یرو رگهای…زد رونیاش ب یشانیپ یرگها

 .دیچیخوردم و درد در همه وجودم پ

 !…رتیغ یب-

 در مغزم فرو رفت. یمار سم کی شین یهمچون دندانها ادشیفر

 !…ترسو-

-… 

 !…بزدل-

-… 

 !…ناموس یب-

 …شده بود وانهدی…گرفت شیمشتها انیرا م راهنمیپ قهی

 ؟ینیو ببناموس شدن ناموست ر یو ب ینیاون کمد بش یتو الیخ یب یچطور تونست-

 .شدم جمع درد شدت از…اش دل و روده خرابم را خراب تر کرد یقو مشت

 ؟ینیشدن سرش رو بب دهیو بر ینیبش یچطور تونست-

 …کردم نمی دفاع من و…زد یزد..لگد م یمحابا مشت م یب

 نیعمر با ا هیود تا بهتر نب میمرد نبود؟؟؟می بهتر…کشتن یما رو هم م تشیمن برم؟نها ینذاشت ؟چرایکمکش کن یچرا نرفت-

 م؟یکن یننگ و عذاب زندگ

 ضربات کشنده اش لب باز کردم: ریز

 …تونستم نمی…خواستم نمی من…کشتن یرو هم م اندای…کشتن یتو رو هم م –

 …اریدان نیبود ا بهغری چقدر…ام را گرفت و مجبورم کرد در چشمانش نگاه کنم قهی دوباره…ستادیتقال ا از

 نظر تو من زنده م؟ ؟؟بهی؟تونستیچ ؟منویرو زنده نگه دار انیدا یشد؟تونست چی…خب-

 …رحمانه بی…دشدی…دهانم باال آمده بود فرو دادم.تکانم داد یکه تا تو یخون

 عاشق نتونه…بخوابه نتونه…کنه هگری نتونه…که نتونه بخنده یبه من نگاه کن!من زنده م؟آره؟به نظر تو من زنده م؟آدم-

 ست؟ زنده…بکشه نفس درد بدون نتونه…شه

 :دیلرز یم شدستهای…کرد و از من فاصله گرفت میرها

 زممیپنوتینتونستن ه یکه دکترا حت یدیتونم بخوابم؟؟ند یکه نم ینیب ی؟نمینیب ینم موی؟زندگینجاتم داد یکن یفکر م-

 ینم کنارشون…امیکنار نم باهاشون…ادنمی خوشم آدما از…منو نی! ببهیهم از من فرار یخواب مصنوع یحت یعنیکنن؟

 یرو م ییصحنه ها نیکه همچ یبچه ا یفکر نکرد ه؟چرازندگی…ییهمه تنها نیه؟ایزندگ نای…جوشم نمی باهاشون…مونم

 ؟چرا؟یتالش کرد هودهیب نهمهای…کمد کشتنش نهمی تو…کمد مرد نیهم یکه تو یواسه کس شه؟چرایآدم نم گهید نهیب

 مناجات کردم. میخدا با

 …بده قدرت…خدا بده قدرت بهم…کنه یقد راست نم گهید اردانی…رمیخونه بم نای تو منم اگه…کمکم کن خدا-

 عرش خدا را هم لرزاند. ادشیفر یصدا

که  دنیدستمو کش یبودم..چرا وقت میبودم..تسل یراض اد؟منکهیبا زنده ها کنار ب یمرده رو مجبور کرد هیچرا؟؟؟چرا -

 یچرا؟منکه به مرگم راض ؟آخهیکه منو نجات بد یخورد ؟؟؟کتکانداختی وجل خودتو..ببرن سر مامان مثل هم منو که…ببرن

 …بودم
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 زد: می حرف خودش با.کشاندم سمتش به را خودم و نشستم خواسته خدا از منهم…نشست نیزم روی…تا شد شیزانوها

بود  یکار چه نای آخه…زدم خیکنم  می حس…وجودم سرده تو…نمیب می رو مردا اون خواب…شنوم یم غیج یهمش صدا-

 ؟یبود که با جفتمون کرد یکار ؟چهیکه با من کرد

 بوسه زدم. شیفرو افتاده اش را در آغوش گرفتم و بر موها سر

 …رمیم نمی…شهینم اما…رمبمی که خواسته دلم…امروز نیهمون موقع تا هم از…رمیخواد بم یدلم م-

 :گفتم و فشردمش خودم به محکمتر…مرا جستجو کرد راهنیپ یدیمردانه اش..بچگانه و با ناام یدستها

 کنم؟ کاریمن چ یریاگه تو بم-

 …از دست رفته برادرم هیو روح یدیناام نهمهیا از…دیترک بغضم…دیلرز یم دیمثل ب تنش

به خودم و تو  نگاهش…دمینگاه مامان رو د من…یدیکه تو ند دمیرو د یزیچ منم…دمیکه من ند یدید زایچ یلیتو خ-

خواست ما زنده  می…یخواست تو زنده بمون یمان مما…آخر داد زد خواهر و برادرت رو نجات بده که تو لحظه نگاهی…رو

 به…شما کردم.نه به خاطر خودم یتالشم رو واسه حفظ زندگ مهه اما…تونم اونو نجات بدم یدونستم که نم یم من…میبمون

خواستم  نمی…دارن توقع…نتظار دارندونستم از من ا می…ننیب یدونستم ما رو م می…بابا خاطر به…مامان خاطر

 …هم در عذاب باشن ایخواستم تو اون دن نمی…کنم دشونیناام

 حلقه کردم. شیرا محکمتر دور شانه ها دستم

 واسه اما….نتونستم از ناموس مامان حفاظت کنمدیخر ینم رتغی من واسه…به کشتن دادن تو اما…رتیغ یباشه..من ب-

نفس داشته باشم واسه نفس  وقتی تا…جنگم یم هنوزم…دمیکه تونستم جنگ ییا اونجانکنن ت یبه تو دست دراز نکهای

 یفهم یاون موقع م و…یش یروز پدر م هی…یش یروز عاشق م هی…یش یروز خوب م هیدونم  یجنگم..چون م یتو م دنیکش

که  روزی تا…جنگم می من…رو فدا کنه تا بچه ش سالم بمونه نیکره زم یرو یپدر حاضره جون خودش و تموم آدما هیکه 

 رو داره. دنجنگی ارزش و قشنگه بازم…هرچقدر هم سخت یزندگ نیکه ا ینیو بب یبه زندگ یبرگرد

 یم هیو چهار سال گر ستبی از بعد…کرد یم هگری…کردم بلند را سرش…شد یم نییآغوشم باال و پا انیم شیها شانه

 …دمیاشک خند انمی…کرد

 یتوقع دار چطور…یمیزندگ لدلی…یمن اتیشاهرگ ح تو…ینیمن بهتر واسه…ینشم خوباال نهی…اریدان یش یتو خوب م-

 میزندگ یکه از زندگ یاز من بخوا یتون یزنده بودنم بگذرم؟چطور م زهیاز تنها انگ یاز نفسم بگذرم؟چطور توقع دار

 بگذرم؟چطور؟

و کامل در آغوشش  دمیگرم اشکش را بوس یها.خم شدم و قطره دیکش میاشکها ریمس یلرزانش را باال آورد و رو سرانگشتان

 …گرفتم

 !…ستیگر یها یرا دور گردنم انداخت و ها شدستهای برادرانه…برادرم…و چهار سال ستیاز ب بعد

  

 :شاداب

 دستانش را به سمت آسمان برد و گفت: تبسم

ت و جف خوب رو تخته و در که تو…حواست جمعه نهمهیکه ا تو…یباهوش نهمهای که تو…برم مصلحتت قربون…آخه خدا جون-

 نیدرسته؟ا نیتو دامن من؟خودت بگو ا یشترمرغ گاگول رو گذاشت نیاز دستت در رفت و ا هویشد که  چطور…یکن یجور م

 ه؟ییخدا نیانصافه؟ا

 را به سمت من کرد و گفت: شیرو بعد

که همه منتظرن شما  نه…ختهیر آخه؟نه که کار یخنگ نقدرای چرا تو…خانوم مادموازل…خانوم پرنسس…خانوم زابتیال-

سر اون کردک  ییدونم چه بال ی!منکه نمیاالن دو دل باش داری حق…بهت پول بدن یونیلیو م یبش شونیمنش نیافتخار بد

 حاال…بهت بده یحال هیخدا زده پس کله ش،دلش خواسته  احتماال…ینروشن ک ویترموستات کس یاومده.تو که عمرا بتون والیه

 کارم از دستت بره. نیشه و ا مونیپش تا…ایب یعشوه خرک نقدرای…کنناز  نقدرای تو

را فشرد و بعد از  لشیموبا دیصفحه کل یو با دکمه ها دیکش رونیخودش داشت از دست من ب یرا رو اریکه شماره دان یکارت

 گفتم: یگوشش گذاشت.با ناراحت یرا رو یچک کردن دوباره شماره،گوش

ده؟اونم  ی..جواب من و تو رو مدهی..جواب برادرش رو نمستیدادن ن جواب تلفن اهل اصال ونا…خودت رو خسته نکن خودیب-

 …بعد از چهار روز

 به ساعتش کرد و گفت: ینگاه تبسم

 !…سالم…جهینت در…کشی آدم نه…نه وقت تجاوزه یوقتش آزاد باشه..چون اول صبح دبای االن…طبق محاسبات من-
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بغل من انداخت.دوست داشتم خفه اش  یرا تو یسالم کرد و گوش گریبار د سه…دمیپر تبسم منهم از جا دنیاز جا پر با

و آرام سالم  دمیکش ممانتوی به را دستم پشت!!!؟؟؟…باشد دهیرا شن نهایا اردانی اگر…دختر نای بود زدن گند الهه…کنم

 .دیچیپ یدر گوش اریسرد دان یکردم.صدا

 بله؟-

 :به تبسم کردم و گفتم یپر خشم نگاه

 شادابم.-

 دونم. یم-

 کرد. یمخاطبش سخت م یبشر حرف زدن را برا نی..چقدر ایوا

 .گرفتم تماس کار بابت…مزاحمتون شدم.بابت دیببخش-

 …شده مانیپش ای…شده رید دیداشتم بگو انتظار

 …تونم شاداب یامروز نم-

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 …خداحافظ…خوام می معذرت…باشه اشکال نداره-

 لحظه مکث کرد و بعد گفت: چند

 شاداب؟-

 …یبیعج کطوری…بود یکطوری شیصدا

 بله؟-

 …گنی.مستیحالش خوب ن اکوید-

 هم مکث کرد. باز

 .شینیبب یبخوا دیگفتم شا-

 و به زور گفتم: دمیچسب یرا دو دست یبود.گوش "گنیم"ناباورم هنوز منتظر ادامه آن کلمه شوم  یگوشها

 شده؟ یچ-

 سوز بود. بلند و پر آهش

 …مارستانیب ایب یاگه خواست-

 !…قطع کرد و

 

****************** 

را نشانم دادند.مات مانده به  اریتا باالخره دان دمیپرس اکویاز د دمیکردم..به هرکس که رس یکیرا ده تا  مارستانیب یها پله

 نمی…خواستم جلو بروم نمی…نیهم…فقط زخم معده داشت اکویژه؟؟؟چرا؟دوی مراقبت…کند شد می! قدمهاI.C.U شهیش

 اکوید نمببی.…خواستم برگردم شرکت ی..مندیگو یچه م قایدق "گنیم" که ییخواستم بفهمم آنها نمی…بشنوم یزیخواستم چ

 …ایمیبا ک حتی…بداخالق حتی…آنجاست

 ؟یاومد-

 نیخوش پوش بود؟ا شهیهم اریپوشاند از آن دان یچهره اش را م یعیرطبیغ یدینامرتب که سف یشهایر نیبود؟ا اریدان نیا

روح  یو ب اهیس یگودالها از…وسینگاه پر درد و ما نیآمد؟ا رونیب اریزده دان خیشکسته و مغلوب شده از حنجره سرد و  یصدا

 گرفت؟ ینشات م اریدان

 خواستم بدانم.. یخواستم بپرسم..نم نمی…بود آشوب دلم…داد یشوم م گواهی دلم…خواستم بپرسم ینم

 شده؟ یچ-

زور خودم را به  به…ستادمیا میپنجه ها روی…دیرس نمی کوچک گرد پنجره آن به قدم…رفتم جلو…زل زد شهیبه ش وبارهد

آشوب ترش  یاهسی و سکوت آنهمه..بود آشوب دلم…معلوم نبود کیسالن دراز و تار کیجز  یزچی اما…پنجره رساندم

 .دمیرا کش نشیهوا آست بی…کرد

 …شده یچ نبگی…نیتو رو خدا حرف بزن-

 …کیپوولمیشوک ه گنیم-

 …که وحشتناک بود اسمش

 شه؟یم ؟؟؟خوبیچ یعنی-

 زد؟ یپلک هم نم یکه حت دید یداشت؟چه م یترسناک برنم یراهرو نیچشم از ا چرا
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 …نبزنی حرف…کنم می سکته دارم…خدا یمحض رضا-

 شهر اون تو…شد هوشیب میبرس مارستانیبه ب نکهای از قبل تا که اونقدر…نادرش نوع از…داشته یگسترده داخل یزیخونر-

 به…کهیپوولمهی شوک گفتن…سنندج کردن اعزامش…هم نداشتن یدرست و حساب مارستانیب هی حتی…نداشتن امکانات

 از…نداشت خون خونشم انتقال ههه…کم بود اما…نیدارم بهش بد هرچی…دارم خون من گفتم…خاطر از دست دادن خون

 هیکل هیکه  ییشوک واسه اونا نیا گنمی…حالش بده گنمی…شد بستری…دن تهرانرک اعزامش…کم داشت شخونی گروه

 …هم کامل کنترل نشده شیزخونری…چیره ه نمی باال که خونش فشار…دارن خطرناک تره

 یقدم کیدر  یکیدو نفر؟چه بر سرشان آمده بود که  نای بودند سنندج؟کجا کدام…شهر کدام…دمیفهم ینم چیه شیحرفها از

 !…مرده متحرک کی یگریو د مرگ بود

 جلو آمد و گفت: ددی که مرا…از کنارمان عبور کرد یپرستار

 ؟یشناس یآقا رو م نیا-

 .کردم بسته و باز را چشمانم…توانستم سرم را تکان بدهم ینم یحت

کم  هی نیکن شیراض یجور هی…ادیسرش ب ییبال ممکنه…ستیخوش ن حالش…ستادهیا نجایا نجوریدو روزه که هم-

 …بخوره یزیچ هی…ستراحت کنها

 !…کنند یرا درک نم اریمثل من و دان یدکترها و پرستارها هرگز حال کس نیدانستم که ا می چون…حرف بی…پلک زدم باز

  

 هیتک واردی به!…از توانم خارج بود بتیمص نیچند روزه به کنار،تحمل ا نیا یرفتند.غم و غصه ها یم یاهیس چشمانم

 می مادرم اما! …خط بود انیپا ژهی!در نظر من مراقبت و…یدینور ام نیکوچکتر بدون…یکتاری و ظلمت از بود پر ذهنم…دادم

 شده. دیاست که از لطف خدا ناام طانیفقط ش چون…یطانیفرزند ش یشو دیگفت اگر ناام

 زندگی در شمندارز شخص تنها…نگاه کردم اریرا چرخاندم و به دان میزده بودم رو واریکه پشت سرم را به د همانطور

که  یزچی…باشم یکردم قو یرفت.سع یقطعا به کما م دید یآشفته م نهمهیشد و برادرش را ا یم داریب اکوی!اگر د…اکوید

 !…نبودم یهرگز در زندگ

 ن؟یایخواهش کنم با من ب شهیم-

 !…زد یهم نم پلک…یلعنت

 کجا؟-

 .نیبخور یزیچ هیو  نیکم دراز بکش هیکه بشه  ییجا هی-

 تکان داد. را سرش

 !…ستیگرسنه م ن-

 توجهش را جلب کنم. یکه بلد بودم تا کم یراه تنها…دمیرا کش نشیآست باز

 .شنیناراحت م یلخی…ننیحال بب نیو شما رو تو ا انیبه هوش ب یحاتم آقای اگه…کنم یخواهش م-

 .ستادیو باالخره دستش را از در جدا کرد و راست ا دیکش آه

 .نمشیدن بب یگفتن ساعت دو اجازه م-

 نگاه کردم.دوازده بود. مارستانیشده از سقف ب ختهیساعت گرد آو به

 .میپس هنوز دو ساعت وقت دار-

 کرد و گفت: نگاهم

 د؟یدراز کش شهیکجا م-

 را قورت دادم و گفتم: بغضم

 نمازخونه.-

و نوشابه گرفتم و  چیساندو شیبود که به حرفم گوش داد و دنبالم آمد.او به نمازخانه رفت و من به بوفه.برا بیعج

چشمش گذاشته  یو دستش را رو دهیآنجا نبود و من توانستم وارد شوم.دراز کش یکس اریبرگشتم.خوشبختانه به جز دان

 بود.کنارش نشستم و گفتم:

 .نی..بعد بخوابنیبخور نویاول ا-

 شد و گفت: رهیدستم خ یتو چیکرد و به ساندو تیاش هدا یشانیچشمانش..به پ یرا از رو ساعدش

 ممنونم.-

 رنگ غوطه ور کردم. اهیس عیرا داخل ما یکوچک یو ن دمینوشابه را کش یرا به دستش دادم و زبانه فلز چیساندو

 گذاشتم و گفتم: شیبه باگت دراز و تازه زد.نوشابه را کنار پا یگاز کوچک یلیم یکشاند و با ب واریرا به سه کنج د خودش
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 حرفاست. نیتر از ا یقو یلخی اون…مطمئنم..من شهیخوب م یحاتم یآقا-

 گوشه چشم نگاهم کرد و گفت: از

 آره.-

 را در هم قفل کردم و گفتم: دستانم

 .نیباش یبه اندازه اون قو دیشما هم با-

 !…است شیکه زد به من فهماند که هم حالش خوب است و هم هوش و حواسش سرجا یپوزخند

 !…آره-

 یآدمها م یبه سوالها یبد جوابهای که بود داده نشان تجربه…را بسته بود دل دل کردم میکه راه گلو یسوال دنیپرس یبرا

 دهد اما نتوانستم خودم را کنترل کنم.

 شد؟ ینجوریبپرسم چرا ا شهیم-

 زد و گفت: چیبه ساندو یگرید گاز

 !…شهیآره م-

تفاوت نوشابه اش را  یر نگاهش کردم.بآورد.پرسشگ یهم حرصم را در م ناراحتی اوج در!…بود  آدمی عجب!…سکوت کرد و

 و گفتم: دمییهم سا ی.دندانم را رودینوش

 شد؟ یخب چ-

 باز کرد و گفت: یرا کم چیدور ساندو کاغذ

 جهنتی…تو شکمش دمیکه تونستم با مشت کوب اونجایی تا منم…خوب نبود ادیشب قبلش حالش ز از…امونیخونه بچگ میرفت-

 !…ینیب یشد که م نیش ا

 !…خونسرد بود شیکه فکش منقبض شد اما هنوز صدا دمدی…گرد شدند ریاز تح چشمانم

 چرا؟…تو شکمش نیبا مشت زد-

 و گفت: دیگردنش کش یرا رو دستش

 دلم. ریزده بود ز یخوش-

 !…کردم یشک خفه اش م یب آنوقت…مینابرابر نبود یاز لحاظ قدرت بدن نقدریکاش ا یا

 ؟یچ یعنی-

 دوخت و گفت:چشم در چشمم  میو مستق زیت

 !…کم دراز بکشم هیبذار  حداقل…یغذامو کوفتم کرد نکهیا یعنی-

 چشمش گذاشت. یو دوباره دستانش را رو دیتوجه به من بدنش را کش بی…اش عقب رفتم یتند از

 یکم طشیبه خاطر شرا ایاست و  یبشر محتاج دلدار نیکردم ا یمن چه ساده بودم که فکر م"دمیرا پوش میها یو کتان برخاستم

 ..!"نرمتر شده

 شاداب؟-

 آنکه نگاهش کنم گفتم: یرا گره زدم و ب میکفشها بند

 بله؟-

 !…یمرس چیبابت ساندو-

 کرد. یاضطراب وحشتناکم را درک م نیا یتشکر کم یبه جا کاش

 !…نوش جون-

 شاداب؟؟؟-

 بله؟-

 !…یکه اومد یمرس-

 !…کرد یگاهم نمن حتی و بود چشمانش رو دستش…کردم بلند را سرم…برد ماتم

 حد دوست بدارد؟؟؟ نیمرد را تا ا نیتوانست ا یچطور م اکوید

 

 :اریدان

عوض کردم و وارد اتاق شدم.هر دو دستش  یو سورمه ا دیسف یها ییرا با دمپا می.کفشهادمیبدرنگ و بدبو را پوش یلباسها

 یرو یکیو پالست یفلز یها رهیو انواع و اقسام گ را در آورده بودند راهنشیرحم کبود بود.پ یقطور و ب یسوزنها یاز زور جفا

کار  نیکه با ا نهایاش رد شده بود دلم را به درد آورد.ا ینیکه از ب یشلنگ شتریب مهاش کار گذاشته بودند.از ه نهیقفسه س
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 چشمانش …زحمتکشش گذاشتم.سرش را چرخاند یدستها روی را دستم و نشستم کنارش! …کرده بودند شتریعذابش را ب

 شیک سالم ساده هم باز نشدند!صدایبه  یلبها حت نای نشد اما..بدهم را لبخندش جواب داشتم دوست.زد لبخند و کرد باز را

 !…و دردناک بود یاش زخم یصوت رمسی تمام که انگار…به شدت خش داشت

 ه؟یا افهیو ق ختیچه ر نیا-

 …دلم زخم از…گلو زخم از نه اما…منهم خش داشت یصدا

 ..!یدیخودت رو ند افهیو ق ختیر-

 !…دیخند

 !…مثالً ضمیمن مر-

 قطورش را فشار دادم و گفتم: ساعد

 …ضمیمنم برادر مر-

 کردم و سپس آهسته گفتم: مکث

 !…مثالً-

 جانش گرفت و گفت: یانگشتان ب انیام را م پنجه

 !…نباش نگران…شمیخوب م-

 مشتش گذاشتم. یرا از آرنج خم کردم و چانه ام را رو دستش

 !…یشد یخوب م زودتر…یداد یت رو به من نم هیاگه اون کل-

 و قشنگند؟ نیدلنش نقدریا شیبودم که خنده ها دهیهرگز نفهم چرا…دیخند باز

 ..!باش مطمئن…شم یهم خوب م هیکل هی نیبا هم-

 !…بود زده بحران از دم دکتر…نبودم مطمئن

 ام ستون ساختم. یشانیپ یاساعدش بر یاز بلند نباریهر دو دست دستش را گرفتم و ا با

 ؟ی.چرا از خودت دفاع نکردستمیبه حال خودم ن یدونست یکه م ؟تویزدمت جلومو نگرفت یم یچرا وقت-

 کرد. یسرم نشست.نفسش خس خس م یباال آمد و رو گرشید دست

!مگه …یکم سبک ش هیتا  یکرد یم یخال یجور هیخشمت رو  دبای…کرد یو چهار ساله سر باز م ستیعقده ب نیا دیچون با-

 رم؟یفرصت رو ازت بگ نیتونستم ا یم

حوصله نگاهم  بی و خسته…شانه ام را تکان داد.سر بلند کردم.پرستار مرد یکردند!کس یاز شدت فشار درد م میها آرواره

 کرد و گفت:

 .نیرو تنها بذار ضمری لطفا…وقت مالقات تمومه-

 اما…باز مهنی هرچند چشمانش…داشت لبخند هنوز اما…لبانش هرچند خشککردم. اکویرا به زور تکان دادم و رو به د گردنم

 :گفتم و دادم فشار محکم را دستش!…داشت عشق هنوز

طول بکشه من  امتمیتا ق ژهیمراقبت و نیاگه ا حتی…شم یدور نم نجایلحظه هم از ا هی…اتاق نیدر هم پشت…نجامیمن ا-

 باشه؟…رونیب ایرو ول کن و ب یاتاق لعنت نای زا زودتر شده که منم خاطر به پس…مونم یم نجایا

 و گفت: دیصورتم کش یرا رو انگشتانش

 !…باشه داداش-

 …بگذارم شیخواستم تنها نمی…خواستم بروم نمی من اما…باز تذکر داد پرستار

 اگه…شنوم می من…صدا بزن فقط…یبه در ورود دهیهست چسب مکتین هی…شنوم یم بزنی صدا اگه…جام نیمن هم-

 …اممی زود…شناسنم می همه…..به پرستارا بگوومدمنی

 تر شد: ظیغل لبخندش

 !…باشه داداش-

 من با دلش…بود من به چشمش…تذکرش را تکرار کرد.دستش را رها کردم و چند قدم عقب رفتم تیبا عصبان پرستار

ظاهر  میرج شدم.شاداب جلوو با سرعت از اتاق خا دمیاش را بوس یشانپی و شدم خم…برگشتم را رفته عقب قدم چند…بود

 شد و گفت:

 حالش چطوره؟-

 را ندادم و به سمت اتاق دکتر پا تند کردم. جوابش

============== 
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 نای از هم تو برادر مشکل…خطرناکن یلیمزمن اگه حاد بشن خ دردهای…پسرجان..بذار رک و پوست کنده بهت بگم نیبب-

 یلیبرادرت خ یزخونری…شهیم میاوضاعشون وخ نقدریدشون اکمتر از ده درص یگوارش مارانیب نبی از…دسته ست

 نای با من…فاجعه یعنیبزنه  رونیقسمتهاش خون ب مهقرار باشه از ه اگه…ارگان بدنه نیتر لیگوارش طو دستگاه…عهیوس

جود داشته و یمشکل از بچگ نای قرار از متاسفانه…برادر شماست شیکیکه  دمید ینجوریتا االن فقط سه مورد ا ،یسابقه کار

 .دهیکش نجایکار به ا جهیو کنترل نشده..در نت

 !…خشک خشک بود اما…دمیکش شیشده..دستم را رو سیام خ یشانیکردم پ یم حس

 !…شد شروع موقع همون از…محکم…بار چند…با قنداق تفنگ زدن تو شکمش ایده ساله بود عراق یوقت-

 با افسوس سر تکان داد و گفت: دکتر

 اثر در حال هر به…از اون باشه یناش یها بیتونه از همون ضربه ها و آس یاما شروعش م هیعصب شتریبمشکل  نیالبته ا-

 نجاینشده و به خاطر عدم درمان کار به ا میبعدش ترم یعصب یفشارها لیشده که به دل جادیا ییزخم ها هیضربه ها  اون

 !…دهیرس

 "بودم کور چقدر…سالها نای تمام در…چقدر کور بودم"

 هست؟ یکرد؟راه کاریچ دیب االن باخ-

 داد. هیزد و تک نهیدستانش را به س دکتر

و  رانیا یتو یدرمان وهیش نیباال بود که ا شیجراح سکیاز بس ر اما…میکرد یم یرو جراح یمارانیب نیهمچ قبال…تشیواقع-

 یدن عمل م یه دارو جواب نمرو که ب ییضایمر نطوریباال ا نانیکشور هست که با اطم هی فقط…منسوخ شد ایالبته دن

 می و خوندم درس اونجا خودم من…ده یعمل رو انجام م نیکه ا شناسم یداالس م یتو مارستانیب هی…کاستامری اونم…کنه

 ش؟یببر یتون می…کنن یم یدگیبهش رس شتریبشه ب یمعرف جنگی مجروح عنوان به اگه البته…کنم تونیتونم معرف

 گفتم: نانینشستم و با اطم یصندل لبه

 !…نیسیشما فقط اون نامه رو بنو-

  

که  ی.دنبال هر دکتر و پرستاردمیکه شاداب را د رمیرا بگ "111"را در آوردم تا کد معروف  لمیآمدم.موبا رونیاتاق دکتر ب از

که  اکویداز من نداشت.در عجب بودم از  یاش دست کم ی.آشفتگدیپرس یرا م اکویو حال د دیدو یآمدند،م یم رونیب I.C.Uاز 

 کرد. یمحروم م نهیگنج نیو خودش را از نعمت داشتن ا دیپوش یچشم م ییدایو ش یفتگیش نهمهیا یدختر، رو نیبه خاطر ا

 .آرام گفتم:دیلرز یبود و دستانش م سیخ سیشدم.صورتش خ کشیگذاشتم و نزد بمیج یرا تو لمیموبا

 …نیبش ابی…شاداب-

کشاندمش و  مکتیرا گرفتم و تا ن شیسوخت.بازو شیرفته بود.دلم برا شیردمکهازد..قرار از م یم یدیبه سف شیلبها رنگ

 .با التماس نگاهم کرد و گفت:ندیمجبورش کردم بنش

 ده؟ یکس جوابم رو نم چیه ن؟چرایگ یافتاده که به من نم یشده..درسته؟اتفاق یزیچ-

 آرامش کنم گفتم: یکم نکهیا یبرا

 تو بسازم. یاشکا نیسد واسه ا هیشد  یدستم خال نکهیباشه به محض ا ادمی-

 شد و نگاه پر آبش را به صورتم دوخت: زانیآو نمیمثل بچه ها از آست باز

 شه؟یحالش خوبه؟خوب م یحاتم ی..آقانی..بهم بگاردانی آقا…تو رو خدا-

 ؟؟؟"یحاتم یآقا" اکویبودم و د "اریآقا دان"بود که من  چطور

 …..االنم خوبهشهیآره..خوب م-

 نمش؟یذارن بب ین؟میوش بود؟باهاش حرف زدبه ه-

 را از دستش نجات دادم و گفتم: نمیآست

 .شینیبب یتون یکنن به بخش..اونوقت م یمنتقلش م فردا…مزدی هم حرف…به هوش بود-

 یذره ا ایسوال اضافه  کی یرا بدون حت محرفهای که بود جالب…آرامتر شد دنشی..اما نفسش کشافتیشدت  شیاشکها

 کرد. یور مبا دیترد

 گفت؟ یدکتر چ-

 !دستانم را در هم قالب کردم و پشت سرم گذاشتم..…دیپرس یسوال م چقدر

 …کایبره امر دبای…ستیامکان درمان کاملش ن نجایگفت ا-

 به را ام اشاره انگشت بزند حرف خواست تا اما..زد زل من چشمان به اش شده گشاد چشمان با…به چهره اش بازگشت وحشت

 :گفتم و مگرفت سمتش



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 133 

 

 ؟یدفهمی…گم یبهت نم یچیه یزیاشک بر گهیقطره د هیه اگ…و داد و آبغوره گرفتن ممنوع غیج-

 نگاهش کردم و گفتم: یرچشمیرا گاز گرفت و سکوت کرد.ز لبش

 باشه و بتونم اکوینگران د ینجوریشناسم که ا یرو نم یدارم..چون به جز تو کس اجاحتی کمکت به من…..حاال گوش کننیآفر-

خوام تنها  یاعزامش رو درست کنم.نم یکه من بتونم کارا یبمون نجایصبح تا ظهر رو تو ا فتیخوام ش یبهش اعتماد کنم.م

 ؟یبمون یتون ی.میواسش بخر یا لهیوس ای والزم بشه دار ایبخواد  یزیبمونه.ممکنه چ

 مکث گفت: یلحظه ا بدون

 تونم! یآره..م-

 دلسوزتر و مسئول تر هم بود. یحت دشای…با بودن من نداشت فرقی…اکویار ددختر در کن نیراحت شد.بودن ا المیخ

 …ایخوبه..پس االن برو خونه..فردا صبح ب-

 را پاک کرد و گفت: شیاشکها-

 شه. یهم خراب م یحاتم یآقا هیروح ن،یباش ختهیبهم ر ینجوریشما ا وقتی…نیو برگرد نیریدوش بگ هی…نینه..شما بر-

 شد. یم نیزم یآدم رو نیو قابل اعتمادتر نیتر یشکست منطق یوقتها که پوسته مظلومانه و بچگانه اش م یبا او بود..بعض حق

 ؟یخوا ینم یزیرم..تو چ یباشه..م-

 را تکان داد و گفت: سرش

 .نیهم نباش نجای..نگران انینه..بر-

 لبم گذاشتم و گفتم: روی را انگشتم…گذاشتم..خواست اعتراض کند فشیک یرا درآوردم و تو بمیج یموجود تمام

 برادرمه..! واسه…ستیتو ن واسه…سیه-

زدم و به محض نشستن  رونیب مارستانیزانوانم گذاشتم و برخاستم.از ب یانداخت.دستانم را رو نیینگفت و سرش را پا یزیچ

 کردم. یریرا شماره گ "111"پشت فرمان کد 

 !…نجات داده بودجانمان را  کباریکه قبالً  کسی با…گرفتم یتماس م دیبا

 

 :شاداب

.به سمتش رفتم و دمیرا دم اطالعات مشغول صحبت با پرستار د اریرساندم.دان مارستانیساعت هشت صبح خودم را به ب راس

 !…سالم کردم.چشمانش چقدر سرخ بودند

 …کردن به بخش منتقلش…ایسالم..ب-

 شانه اش راه افتادم.هم ضربان گرفت و هم مچاله شد.شانه به  اکوید دنیاز تصور د قلبم

 حالش بهتره؟-

 حوصله جواب داد: یب

 .یگرفتم واسش که توام راحت باش خصوصی اتاق…آره-

 زدم: بنهی خودم به و کردم مرتب را ام مقنعه! …را باز کرد و قبل از من داخل شد در

 !…به حالت وای…یکن هیبه حالت شاداب اگه گر یوا-

 ام خفه بغض…و الغر شده دهیآن صورت تک با…بیو غر بیعج های دستگاه و سرم آنهمه با…حال روزش دنیبه محض د اما

 !…کرد

 آورد و گفت: نییرا پا شیصدا اریدان

باشه تا منم راحت بتونم  شتیپ اکوید لیموبا نیا ابی…زنگ بزن یداشت کاری.برگردم زودترم که برم زودتر من…فعالً خوابه-

 کاغذ نوشتم. نیمزشم رو اکارت بانکمه.ر نمیباهات در تماس باشم.ا

 گفتم: آرام

 !…باشه-

 انداخت و گفت: اکویبه د ینگاه

 ام؟یتا ب یمون یم-

 !…زنده ست اکوید یکه با نفسها ستین یدانست که او تنها کس یم اریکاش دان یا

 خورم. یتکون نم نجایاز ا من…نینگران نباش-

 گردنش را ماساژ داد و گفت: یکم

 …شد زنگ بزن هرچی…ممنون-

 رفت. و
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 نیآوردم..کاش زبان ا می در سر کاش…کرد نگاه کردم یم توریرا مان اکویکه قلب د یگذاشتم و به دستگاه زیم یرا رو فمیک

 ماریجسم ب کی ریکه روح بزرگش اس ای اسطوره…گفتند یبه من از حال اسطوره ام م کاش…دمیفهم یخطوط کج و معوج را م

 برد. یم غمایبه  طرهم قطره قشده بود و همراه با خودش جان مرا ه

 یحداقل م تا…یپرستار ایخوانده بودم و  یعمران پزشک یکاش به جا ینشستم.آرزو کردم که ا یصندل یو رو دمیکش آه

 یکه کند م یشدن به ساعت رهیو خ امد؟نشستنیکمک کنم..اما االن چه از دستم م شیدردها نیدر تسک یتوانستم کم

که  یشکسته ا یشانیبودند..نشستن و زل زدن به پ رتریدلگکه از زندان هم  یاتاق یوارهادی به زدن زل و نشستن…گذشت

 !…مجوز لمسش را هم نداشتم یحت

! باز سر خودم داد …دندیفروغش تمام اتاق را جستجو کردند تا به من رس یب چشمان…دمی..من از جا پردیکه چرخ سرش

 "نه.. هگری…نه شاداب هگری"…زدم

 ؟یکن یم کاریچ نجای؟اییشاداب؟؟تو-

 رد؟؟یرا در دست بگ شیاشک ها اریبتواند اخت یتوانسته بغضش را کنترل کند؟هرگز شده کس یحاال کس تا

 ببرم؟ کجا را ام چانه لرزش…کنم یچشمانم مخف یاشکم را در پستو رمیگ

 حالتون چطوره؟-

 …زد یهم لبخند م طیشرا نیمرد..در بدتر نای…زد لبخند

 …خوب یلخی…خوبم-

 اش را بلند کرد: یو زخم اهیرا..دست س دستش

 …تر کینزد ای..بنجایا ایب-

چه  اریاخت یتند و ب یقدمها نای با…نشود دهیکه آنقدر فکم را فشار دهم که لرزش چانه ام د رمگی…زمیکه اشک نر رمیگ

 کنم؟

 !…یکردم با من قهر کرد یفکر م-

 شیکوبد و صدا یوار م وانهیکه د یقلب نیا با…نیزم یشدن رو خیم به…ستادنای به…زانوانم را مجبور کنم به توقف رمیگ

 کنم؟ چه…رسد یبه عرش خدا هم م

 !…دلخوری کردم فکر…فکر کردم دلت رو شکستم-

که  ینفس نای با..انداختمش ضربان از و کردم مشتش…دهانش زدم و نگذاشتم نطق بزند توی…قلبم را هم خفه کردم رمیگ

 چه کنم؟ دیآ یباال نم گریدرود و  یمرد م نیا یبرا

 !…نجایا ابی…شاداب ایب-

 او من…نخواهد…خواهد یمرد را دوست دارم..!مرا نم نای من…ست؟هر چه هست باشد یوانگیاست؟حماقت است؟د اشتباه

 شهیسنگ بر ت یکیشد  یتوان از زبان عقل گفت؟اگر م یبا دل م رد؟؟مگریپذ می منطق داشتن دوست مگر!…خواهم می را

 !…نهاد ینم ابانیسر به ب یکیزد و  ینم

 …نمتینتونم بب گهیهمش نگران بودم که د-

 …من است یشبها و روزها یهمان نگران نای…میمشترک شد زیچ کی در باالخره…را شکر خدا

 جون به.بود ناخواسته اما! …دونم می…شکستم رو دلت!…دونم یحرف زدم..م دهنسنجی…بهت بدهکارم یعذرخواه هیمن -

 نداشتم..! یقصد نهمچی…اردانی

 در چشمانش نگاه کنم. نتوانستم…شیدوختم به بازو چشم…ستادمیبه تختش ا دهچسبی…رفتم جلو

 ؟یحاال بگو با من قهر-

 !…نه یعنی…را به چپ و راست تکان دادم سرم

 ؟یستیدلخور ن-

 !…نه یعنی…را تکان دادم سرم

 ؟یدیمنو بخش-

 آره..! یعنی…کردم نپایی و باال را سرم…ج شدخار ارماختی از اشکم…نتوانستم…نشد گرید

 ؟یکن یخب پس چرا نگام نم-

 !…یلعنت یها چهیماه نیشدند ا نمی منقبض…گردنم گذاشته بودند یرو ینیکوه دماوند را با آن عظمت و سنگ انگار

 ؟یکن یم هگری…نمتببی…شاداب-

به من  ؟چرایچرا دوستم ندار"..میخواست بگو یمزور سرم را بلند کردم و صورت خسته اش را از نظر گذراندم.دلم  به

 :کرد اجرا را مغز فرمان زبانم اما گفت دلم…"؟یکن یاحساس را باور نم نهمهیا ؟چرایده یکردن نم یفرصت عاشق
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 !…خوشحالم که حالتون بهتره یلیخ-

 و گفت: دیکش یآه

 کجاست؟ اردانی…اسباب زحمتت شدم بازم…یمرس-

 التهابم بخوابد. ی..تا کمدمیام باال کش ینیطرق بهوا در اتاق بود از  هرچه

 ..!نهمی…دارن کار گفتن فقط…نگفتن یزیبه من چ-

 !…بود..مثل برق نگاهش فیضع شیصدا

 نداره؟ ویبه جز من کس اریکه دان یدون می…شاداب-

 دونم. یم-

 کشه؟یم هنوزم…دهیکش یکه چه عذاب یدون یم نمیا-

 !…دونم یم –

 !…جانسوز اما…قیچندان عم نه…دیکش آه

 !…ندارم که برادرمو بهش بسپرم ویجز تو کس اما…ستین یکار هرکس اریدونم که کنار اومدن با دان یم نویمنم ا-

 …دمینال

 …..تو رو خدانینگ-

 دستم گذاشت و گفت: یرا رو دستش

 گهیکه به من م ورهمونج…گاهی..بگو مادرتم به!…انتظار ندارم یشتریب زی!چ…نهمی…بهش سر بزن گاهی فقط…گوش کن-

نگاه  هی…محبت مادرانه هی حسرت…سوزه یکلمه م نای حسرت تو…نکن سردش ظاهر به نگاه!…بگه اونم به…پسرم

 …نبودم من اگه!…عشق خواهرانه هی…پدرانه

 …بزنم حرف نداد اجازه…التماس نگاهش کردم با

هست  یکی بدونم اگه! …رو هم جهنم کنه امدنی اون..شدنش تنهاتر غصه نذار…کن یخواهر اردانی واسه…اگه من نبودم-

 آروم…شهیراحت م المخی…پاک و مهربون باشه نقدرای که…مثل تو کسی…بهش سر بزنه گاهی…حالش رو بپرسه یکه گاه

 !باشه شاداب؟…رمیگ یم

 ضجه زدم: الشیآرام شدن خ یبرا تنها…تنها

 !…باشه-

 فشرد: شتریرا ب دستم

 من…برادر رو داره هی نیهم ایکه از دار دن یمرد یکس یبذار به حساب ب اما…ستیو معقول ن منطقی م خواسته…سخته-

 هیتونم تموم سرما یکه م یهست کسی تنها تو و…خوامش یم شتربی خودم از…رسوندم نجایرو با چنگ و دندون تا ا اردانی

 ؟یکن می درکم…راحت به دستش بسپرم الیرو با خ میزندگ

 !…کردم یرا درک نم یگذشتگاز خود نهمهای…نه…کردم یم درک

 …کن نگام…شاداب-

 …نتوانستم

 …رو بهت بگم نایوقت نشه ا گهیترسم د می…نگام کن-

 ؟ای کرده فرض چه مرا…خدا یا

 !…گهیقول د هیخوام.. یهم ازت م گهید زیچ هی…بده گوش خوب فقط…نکن هگری…نآفری…آها-

 جگرم را همراه با بغضم فرو دادم. خون

از نظر  چه…روحی نظر از چه…مرد سالم هیبا  زندگی…ناستبهتری تو حق…خوشبخت یلخی…یقول بده خوشبخت ش-

 یکه پا به پات جوون مردی!…عمرت رو از خاطرت پاک کنه یهاسختی تموم که شاد اونقدر…شاده یزندگ هی!حق تو …یجسم

 نهمهای…نجابت مهنهای…خلوص نهمهیا اقتلی…تو رو داشته باشه اقتیکه ل مردی…کنه زندگی پات به پا…کنه

خوشبخت  ینجوریبمون و هم ینجورهمی…شده ابنای…کمه..کم شده یلخی تو مثل…!قدر خودت رو بدون…یکرنگی

 باشه؟…شو

 .!…نشستم…ستمیبا میپاها ینتوانستم رو گرید

 !…بده قول…بگو شاداب-

 !…رحمانه بی چقدر…گرفت یاز خودش را م ریبه غ یرحمانه از من قول بودن با کس یب چقدر

 زمزمه کردم: دیکه ترک یساعدش گذاشتم و همزمان با بغض یام را رو یشانیپ

 !…باشه-
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 !…مقنعه ام شد بیبود که نص نوازشی…اکویتمام سهم من از د و

 یرا به من م اریکه دان یکردم و چشم دوختم به راه هیکردم و گر هیکردم و گر هیغروب بود که آمد.پشت پنجره گر کینزد

 یبود که دروغ نم یداد.چون او تنها کس یجواب م میآمد و به سوالها یم دیخواستم.با یاز او نم شتریا بکس ر چیرساند.ه

شدم که  یم مطمئن…ردیم ینم اکویگفت د می اگر…به او اعتماد داشتم فقط…یو آرام کردن کس یدلخوش یبرا حتی…گفت

 تنها او و…کرد یاگر مسخره ام م حتی…میبگو شیم براتوانست یازدلم م یبود که به راحت کسی تنها او و…و اگر ردیم ینم

که به آن  یهمان راه از…غروب بود که آمد کنزدی!…زد یاگر تشر م یدرد راحتم کند حت نهمهیتوانست از ا یبود که م کسی

محض ورودش به سمتش رفتم..رفتن که نه  به…دیبار می خون چشمانش از…آمد هم هالک و خسته…زل زده بودم

چشمانش را چرخاند و  عیدر دستش خشک شد.سر دشیخر یها کیچهره آشفته و حرکات شتابزده ام پالست دنیز د..ادمیدو

را  نشیشده باز؟آست یچ-داد و گفت: رونینفسش را ب دیاو را د نهیحرکات منظم قفسه س نکهینگاه کرد.هم اکویبه د

گذاشت و همراهم  زیم یها را رو کین بخورد.پالستتکا یبلکه کم دمشیشاداب؟با تمام قدرت کش-کرد و گفت: ی.پوفدمیکش

 یکم کاش…دمیرخشده.چ یچ نمببی بزن حرف…المصبو رهنیپ نیول کن ا-درآمد. شیوقفه تا محوطه رفتم.آنجا صدا یآمد.ب

 یالیخ یاش..به ب یاش..به سرد یرا گرفتم.به سخت نشی.دوباره آسترمیسرم را باال بگ نقدریقدم بلندتر بود تا مجبور نبودم ا

 یم هیگر یمن رفتم دار یاز وقت-فرو برد و گفت: شیموها یداشتم.دست آزادش را تو اجیاش احت یرحم یبه ب یاش..حت

آنها  دنیخواستم با د می…گشتم یم یو خال اهیس یچاله ها آن…یشگیهم یآن خونسرد بالدن…نگاهش کردم آره؟فقط…یکن

 یگاریانداختم.س ریکردم و سر به ز شی؟رهایما بش نیآست نیا الیخ یب شهیم-شود. می خوب که…خوبست اکویبفهمم که د

نه؟پوزخندش را به واسطه  مگه…رهیبم نیذار نمی-…توانستم نمی…خواستم یشده؟م یچ یبگ یخوا ینم-آتش زد و گفت:

 با…ر نداشتمبودنش باز هم انتظا اردانی وجود با…جواب را نداشتم نیخدا؟انتظار ا ایمن دکترم -.دمید گارشینور قرمز س

به  محکمی پک…کردم ینگاهش را حس م ینیکنم؟سنگ کاریمن چ پس…ایخدا-تمام رو به آسمان کردم و گفتم: صالاستی

شده  یگلکار دانیجدول م ؟لبهیکن یم کاریچ ادیهم از دستت برنم یکار چیحالت بده و ه یلیخ یوقت-زد و گفت: گارشیس

 اشک!…کارو بکن نیهم االنم…یش یآروم م ینجوریخب اگه ا-نشست و گفت: کنم.کنارم یدعا م-نشستم و گفتم: مارستانیب

له کرد  شیپا ریرا ز گارسی! …و بلند بیعج…دین؟خندیکن یم کاریبده چ یلیحالتون خ ی؟وقتیشما چ-:دمیداد.پرس نمی مجالم

 را دهانم جوابش…گفت یوجود نداره.راست م یحل راه…هیشگیکه هم مشکلی واسه…حالم بده شهیمن هم-و گفت:

 و داد تکان را سرش!…کنم یخدا دارم دق م به…نیبد ادیمنم  ؟بهین؟چطوریخونسرد باش نقدریا نیتون می چطور-…بست

 یواسه من نم شههمی…گاهی نه اما…منه یزندگ تیحکا "شود؟ یشود که نم یشود که نم ینم یگاه"گن  یم یدشنی-:گفت

 لرزه به بدنم بند بند که انقدر…کردم وحشت…نهیمن هم یکه زندگ رفتمپذی…عادت کردم گهیشود.انگار د یشود و نم

 با…را چرخاند کا؟صورتشیامر نشیبر ین؟نمیبکن یکار نیخوا ینم یعنین؟یرفتیپذ وی؟چیچ یعنی-را گرفتم: نشآستی.افتاد

!االن چه وقت …یشد اکویعاشق د نهمهیا یکه چطور یوقت بهم نگفت چیه-را دنبال کرد و گفت: میاشکها ریمس شمردمکهای

-و به دستم داد: دیکش رونیب یشلوارش فرو برد و دستمال بیج یرا تو دستش…اریآقا دان-:دمیحرفها بود؟نال نیا

 به.کردم نگاهش تارم چشمان با…شاداب نیمنو بب-.دمیصورتم کش یهق کنان دستمال را رو هق!…رو پاک کن اشکات…ایب

معده و  هی…کنم یمن همه تالشم رو واسه نجات جونش م-رساند و گفت: مترنتیسا واحد از کمتر به را مان فاصله.شد خم جلو

 شه الزم اگه!…و نجاتش بدن اکویبزنن به د وندیپرو  نایکنم که هم می مجبور رو دکترا شه الزم اگه…ندارم شتریروده که ب

بحث  اما…یکن یفکر م درستم…یکن یفکر م یدونم در مورد من چ می! …برمش یم ادهیپ کایو تا خود امر رمیگ می کولش

 یمن نم یبازم به پا یو به خاطر از دست دادنش بترس باشی داشته دوستش هرچقدر نکن شک…از همه آدما جداست اکوید

تونم  ی..من فقط م…ستنی من دست…برادرم یآدما..حت یو زندگ مرگ…ستمنی خدا من که…هم بدون نویا یلو…یرس

آدمم  هیرو به من نبند.چون منم  دتامی پس…از اراده من خارجه شهیم یش چ جهینت نکهای اما…کنم یتالشم رو بکنم و م

 بند اشکم!…شدن به من جواب بده زونیو آو نکرد هیاز گر شتربی..کردن دعا…حاضر طشرای در…کنم می فکر!…مثل تو

!اما …خودیب یدلدار نه…ی..نه قول الکهودهبی حرف نه…بود نیهم اردانی!…کالمش راستی و صراحت و صداقت از…رفت

گفت  نکهیرود..هم ینم شیکار پ هیگفت با گر نکههمی…کند یگفت تالشش را م نکههمی…چهار کلمه حرفش آرامم کرد نیهم

 تو…یکه تو اعتقاد دار نهیمهم ا-و گفت: دیکش ن؟عقبیشما به دعا کردن اعتقاد دار-:دمیدانم چرا اما پرس نمی! …دعا کنم

لب  رزی و!…رو نجات بده اکوید بتونه…اتیومعنو اتیماد نیا بیترک دشای…به روش خودم برو..منم شیبه روش خودت پ

قرعه به  ندفعهیا دشای…کن دعا تو!…شود یبه نام تو م عهنگفته قر گاهی…اجابت است یهزار دوره دعا ب یگاه-زمزمه کرد:

 یام را بهم م یتصورات ذهن تمام…شکلی به…هربار!…کرد یشگفت زده ام م دمشید می که هربار…نام ما افتاد!هربار

 دم نگهبان به…کردم نگاهش پشت از…گذاشت میشد..!برخاست و تنها یتر از قبل م ینیب شیقابل پ رغی…!هربار…ختیر

خودم آمدم و از  ن؟بهیخانوم شما آژانس خواست-زد: میبعد نگهبان صدا کمی…رفت مارستانیگفت و بعد به داخل ب یزیچ در

همراهم بود کنار سرش گذاشتم و با نگاه هزار  شهیکه هم قرآنی…را برداشتم فمیبرگشتم و ک اکویاتاق د به عی..سردمیجا پر
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 نیکه ماش یشدم با چشم دنبالش گشتم و درست لحظه ا نیکه سوار ماش یوقت تا…نبود اردانی…اش نشاندم یشانیبوسه بر پ

توانستم  یکه نم ییادهایجبران تمام فر اربهیدان!…دیکش یم گاریبود و س ستادهیا یوارید کنار…دمشیحرکت کرد د

 یوالیبود.ه گشتهبر شتریفرو دادم!کابوس با قدرت ب دود…ختندیر یکه فرو نم ییو به جبران اشکها دمیکش گاریبکشم،س

آدم؟؟؟به  کنفری یبال فقط برا نهمهیبپرسم چرا من؟ا ی.دوست داشتم از کسدیچرخ یوحشت آور مرگ دوباره دور سرم م

چرخد؟با  یاستوار است؟چگونه م یبر چه اساس ایدن نیرا مستحق بود؟؟ا یعقوبت وحشتناک نیگناه؟؟؟کدام گناهم چن نیمکدا

 یمحض م یاش را هم در خوشبخت ینیدوران جن یحت یکیسوزد و  یم یدر همان کودک یکیشود که  یکدام عدالت اداره م

..!مگر نه اکویسوخته بود و از االن به بعدم در عذاب وجدان کشتن دگذراند؟؟؟تا االنم در عذاب از دست دادن خانواده ام 

من بود؟مگر  دنیاش از درِد درد کش یداخل یااندامه یزیهربار خونر نکهیبه خاطر من بود؟؟؟مگر نه ا شیها تیتمام عصب نکهیا

نه گرفته بودم؟آخ..مرگ حق من را نشا مارشیب یکرد روده ها یمتر جابجا م نیبوکس را چند سهیکه ک ییبا مشتها نکهینه ا

 یم دیبودم با ایدن نیعضو ا نیتر یرفت و من که خنث یم دیکه قهرمان عصر خودش بود با ییاکوی!د…اکودی نه…بود

 یرا به دست من م ایدن نیروز ا کیکرد؟؟؟کاش فقط  یوجود داشت؟خدا آن باال چه م نیتر از ا مسخره…ههه…ماندم

مهلت دهنده  یخدا نیا قیآدمها ال نای…نبود یو مهربان یصبور نهمهیا قالی…آدمها نیا یادنی!…روز کی فقط!…داد

 از…متجاوز کیقاتل..از  کی از…گذشتم یهم نم یخاط کی از…رحم ی..ب"شدم ظالم یم خدایی"بودم، خدا من اگر…نبودند

را  دندی خواب…شدم می خدا راگ!…درد با..درد با…درد با…رندبمی زجر با تا…کردم یم زانآوی پا از را همه…زورگو کی

 حافظه فقط انسانها به…بودم خدا اگر!…وحشت بدون…کابوس بدون…بخوابند میدادم بنده ها یکردم! اجازه م یممنوع م

 نمی اجازه…بودم خدا اگر!…و درد بکشند اورندیب ادیرا به  یخاطره بد چهی نتوانند که کوتاه آنقدر…دادم یمدت م کوتاه

بزند..!اگر خدا بودم..ظالم  خیتمام حواس و احساساتش از دست برود و  کهیرا بکُشد طور گرمیبنده د وحر…یبنده ا چیدادم ه

 یو ب ییاحساس تنها نهمهیدادم ا یو اجازه نم دمیکش یبر سر مظلوم م ازشنو دست و…کردم یرا در همان لحظه ظلم سنگ م

 هم را ها غصه…اندازه کیهمه به  برای…ردمک یم میتقس یرا به نسبت مساو هاشادی…کند.اگر خدا بودم یکس

 تمام…خدا بودم اگر!…کردم یناعادالنه به حال خود رها نم نطوریرا ا ایگذاشتم و دن یحد و مرز م یزیهرچ ی!برا…نطورهمی

 مظل.مظلوم حق در نه اما..بودم ظالم…شکستم یدلش را نم شکلی به هربار…گرفتم ینم کیبه  کیبنده ام را  کی یها دارایی

که خدا نشدم و تمام  فحی…فحی…آه!…گرفتم یتاوان ظلم ظالم را از مظلوم نم رحمانهیب نگونهای! ظلم برابر در…کردم می

 اکویسطل زباله انداختم و به سمت اتاق د یتا ته سوخته را تو گاری!س…فحی…کنم یم یخال میها هیکردن ر اهیخشمم را با س

 یکه حت رفتنی راه به…بلندش قد به…کردم دقت…توجهم را جلب کرد ییره آشنارفتم.هنوز چند قدم برنداشته بودم که چه

 می!قدمها…ایمکی…کرد یم رهیهم چشم را خ صلهفا نیاش که از هم ییبایو به ز دیرس یدر اوج شتاب هم پر عشوه به نظر م

اش گذاشت و  نهیس روی را دستش…و جا خورد دترسی…سد راهش شدم یورود یرا تند کردم و درست مقابل پله ها

 دیرس یبه نظر م باتریز شپی سال پنج از هرچند…نگاه کردم شسرتاپای به!…بود سکته کنم کی؟نزدییتو اریدان یوا-گفت:

 نجایا-دور از چشم همه بردم و گفتم: ینداشت..!دستش را گرفتم و با خودم به نقطه ا یتیجذاب چیاما هنوز هم به چشم من ه

 تو به…که شده یهر چ-فرو بردم و گفتم: بمیج یشده؟دستانم را تو ی..چنجاستیا اکویگفتن درفتم شرکت..-؟یکن یم کاریچ

کنار دارم از  ؟برویریگ ی..تو هنوزم پاچه ماریدان یوا-:فتگ یمصنوع یاش را حفظ کند..با لبخند یکرد خونسرد چه؟سعی

 حرف…خودت-کنم! نیپدر و مادرش توه به امدنی دلم…و  یسگ خودت-شدم و گفتم: رهیچشمانش خ ی.تورمیم یم ینگران

 ؟برویکن یم یچرا همچ-.دی.اما عقب نکشدمیرا در چشمانش د نای…دترسی خشونتم از!…چاک به بزن زود و بفهم رو دهنت

 ریپنج سال د-و گفتم: ستادمیاش ا نهیبه س نهیتو چه اصالً؟او عقب نرفت..من جلو رفتم..س به…نمیرو بب اکویخوام د یکنار م

 بردم باال را دستم کف…کرد باز را دهانش!…از سر برادر من بردار دست…یکه بود یبه همون خراب شده ا برگرد…یاومد

 شی..به خاطر غلط پنج سال پاکویاز مشکالت االن د ای عمده بخش…نزن حرف-نگه داشتم. شیلبها یمتریلمی چند در و

دم بازم با  نمی اجازه…بسه گهیسکوت کردم..اما د یستیشو نزن ب اکویدونستم تو واسه د یکه م وجودی با موقع اون! …توئه

و از  دیترس کهطوری…بردم باالتر را دستم…من-…دیلرز شیروشن چشمانش کدر شد..لبها ی!عدس…یکن یاحساساتش باز

هم مهم  یو چرا برگشت یشد و چرا رفت یچ نکهای…یستنی مهم من واسه…"تو"-!…دیترس کتک خوردن سرش را عقب کش

 ای ینقشه دار واسش…ستیهم مهم ن یندار ای یرو دوست دار اکودی…ستینبود هم مهم ن ایبود  یمنطق لتی!دال…ستین

 زن…ینکرد ای یکرد رتغیی…ینشد ای یشد مونی!پش…ستیهم مهم ن یرندا ای یدار یحس االن…ستیهم مهم ن یندار

مرد  هی تشخصی و غرور…دل برادرم روشکل ممکن  نیبدتر به…شیپنج سال پ تو…ستیهم مهم ن ینشد ای یشد یزندگ

 جلو باز!…حاال و…یرو انتخاب کرد نشبدتری تو…کردن وجود داشت شرفتیهم واسه پ یبهتر ی!راهها…یکُرد رو شکست

االن  نهمی اگه اما…بلدم اکویواسه دور کردن تو از د یادیز راههای منم…حاال و-!…نبود نمانیب یفاصله ا گردی…فتمر

-خواست بشکند و فرار کند. یبود..اما نم دهترسی..بود آورده کم!…کنم یرو انتخاب م نشبدتری…یبرگردو  یاگه بر ای…ینر

که تو  یهستم؟همون یک-زدم و گفتم: ؟پوزخندیهست یک یکرد..فکر یبکن یتون ینم یغلط چهی…یبرو کنار روان
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که  ییخفتت کنه و بال ییجا هیروز  هی هک بترس…واسه از دست دادن نداره یچیکه ه یآدم روان هی!بترس از …روانی…یگفت

 یشانیبه پ آرامی ضربه…کرده اش زده وحشت…فروغم یچشمان ب یاهی..که سدمید یدانستم..م ی!م…ارهیسرت ب یقشیال

 حتما…شهینم میهم حال زایچ نیو ا تیو شخص ادب…ستمیکه جنتلمن ن یدون می…یشناسیمنو م-ام زدم و ادامه دادم:

به نامزد  یاونقدر معرفت ندارم که بخوام حت یدون یم نمای…هیرن رو اعصابم چ یم یادیکه ز ییزنهاروشم در مورد  یدیشن

که  یحرف یکه پا یدون یم نمای…ترسم یدادگاه و زندان و اعدامم نم و سیکه از پل یدون یم نمای…سابق برادرم رحم کنم

بعد که منو  یدم سر یبهت قول م وگرنه…یبردار واکدی سر از دست نفعته به پس…کنم ینم دیتهد یمونم و الک یزدم م

 یتون می چطور…نشو وونهی..داردانی-…بغضش هم خودش هم…!باالخره شکست…یکن ی..مرگت رو از خدا طلب مینیبب

 من..خدا به!…شه ینجوریخواستم ا نمی…مونمپشی…خودشم گفتم به…نمشیفقط اومدم بب ؟منیبد با من رفتار کن نقدریا

صد هزار  تومنی که…پدرت رو وسط نکش یپا-حرفش را قطع کردم و گفتم: یحوصلگ بی با…پدرم خاطر به…دارم دوستش

 اکوید طشرای!…!اون دوست داشتنت رو هم بذار در کوزه…ستمیا یماون هم  روی تو شه الزم اگه هرچند…کنه یبا تو فرق م

ذره ادب و احترامم ته  هی نیهم نکهای از قبل تا پس…تونه منجر به مرگش بشه یم گهیاسترس د ای جانیه هیحاده..

دست از سرش  یو دوستش دار یگ می راست اگه! …برنگرد گهدی و برو…برو و کولت رو بذار رو دمت…بکشه

 یکار-گفتم: یتفاوت یب ؟بایرحم باش یب نقدریا یتون یتو چطور م-شد و گفت: زانی..!دستانش از دو طرف بدنش آوبرو…بردار

 با!…عقبگرد کرد و رفت یحرف چیه یرا به صورتم دوخت و ب سشیرفته؟چشمان براق و خ ادتی…یبلد هم تو…نداره که

 خواب…رفتم اکودی اتاق به!…هر لحظه تنگ تر وارهایشد و د یم شتریهر لحظه ب فشارها…دیمنهم ته کش انرژی تمام رفتنش

 رهیخ رونیو به ظلمت ب ستادمیشت پنجره اشب بود که خواب به چشمم راه نداشت؟پ چند…دمیکش نیزم یرا رو مپاهای…بود

زودتر از ساعت معمول  یژنده خود را؟شاداب:صبح کم یقبا زمیاوبی…رهیشب ت نیا کجای به-…شدم و زمزمه کردم

دو  نیدو برادر در کنار هم لبخند بر لبم نشاند.ب نیآرامش ا دنیدر را باز کردم.هر دو خواب بودند.د صدای.آرام و بدمیرس

در  یحت اریدر خواب هم آرام بود و صورت دان یحت اکوینه چندان مشابه شان را نظاره کردم.صورت د یو چهره ها دمستایتخت ا

اول  هوای…اش گذاشته بود یشانیپ یبود و دستش را رو دهیتخت دراز کش یکفش رو اب…پتو نداشت اریخواب هم اخمو.دان

تختش گذاشته بود برداشتم و آهسته  نپایی و کرده گلوله هک را پتو…سرما بخورد دمترسی…سرد بود یمهر کیصبح نزد

آغوشش پرتاب شدم و  درشد..از فشار دستش  زیخ میو به سرعت ن دیهوا قاپ یکه ناگهان مچ دستم را تو دمیکش شیرو

بود که از ترس بر خودم  نیضربان قلبش آنقدر کوبنده و خشمگ یسرم محکم به استخوان ترقوه اش برخورد کرد.صدا

شانه ام  یاش را رو یشانیپ هوایشل کرد و ب یکردم تکان بخورم..از تکان من پنجه اش را کم یبودم..اما سع جی..گدمیرزل

به عقب  باًیبعد تقر ؟ویشد ریاز جونت س مگه…وونهدی دختره…اوووف-و گفت: دیرون دمبی به شدت با را نفسش…گذاشت

 ینگاه منی…دیاش کش ختهیبهم ر یبه موها یاش شدم.دست رهیخ ریتحو م دمیمچ دردناکم را مال رهایی محض به!…هلم داد

که من خوابم دور  موقعی…وقت چی..هوقت چیوقت..ه چیه گهید-باال آورد و گفت: دیکرد و انگشتش را به نشانه تهد اکویبه د

و از  دیپر نییر زد و ازتخت پاپتو را کنا ظیکردن سرم بود.با غ نییکه توانستم بدهم باال و پا یجواب ؟تنهایدفهمی…ایو برم ن

به خودم  اکویو خسته د فیضع صدای شاداب؟؟؟از-!…بود بیآدم عج نای چقدر…شوک بودم توی هنوز…رفت رونیاتاق ب

سالم..حالتون چطوره؟چشمانش را -جلو رفتم و گفتم: ی.کممیایبه نظر ب یکردم عاد یآمدم و نگاه مبهوتم را از در گرفتم.سع

 یزیچ-زور لبخند زدم و گفتم: ؟بهیمال یمچت رو م ده؟چرایشده؟چرا ماتت برده؟چرا رنگت پر یچ-کرد و گفت: زیر

 یم میقشنگ و محکم صدا نطوریا وقتی!…شاداب-!ردرا پاره ک میدایاش بند دل ش یشاک یشما؟صدا نخوبی…ستین

-زدم و گفتم: هیتک اریه تخت دانشدم..!ب یم میآوردم..تسل یکرد..کم م یخوش آهنگ ادا م نطوریالف شاداب را ا وقتی…زد

 اجان ام بی…دیخند اکودی!…شدن یو عصبان دنیدفعه از خواب پر هی…خواب بودن..خواستم پتو رو بکشم روشون اریآقا دان

تخت جابجا کرد و  یخودش را رو کمی…"تر است زیغم انگ هیگفتند:از گر یبود که م همانهایی از…اش شاد نبود خنده…یطوالن

شد و ادامه  دهیچیو درهم پ ظیغل یبه اخم لیخنده اش تبد هیاز ثان ی!و بعد در کسر…یکه سالم یس آوردپس شان-گفت:

 داریچند وقته همش ب نای…بشه کشینزد ایباشه  کشینزد یخوابه کس یوقت ادینم خوشش…ریبه دل نگ-داد:

ناراحت -و گفتم: دمیکش هیآ…واکنش نشون بده دتریباعث شده شد نهمی…دیخواب شیپنج و ش طرفای امروزم…بوده

.لبخندش پر از محبت شنیوقتا واقعاً ترسناک م بعضی…آره-را گفتم: ؟راستشیدیترس-تر نگاهم کرد و گفت: قی..دقستمین

که دوستش نداشته  دمینفر رو هم ند هیاخالقاش هنوز  نیوجود ا با…ستیقبول دارم..ترسناکه اما خطرناک ن-و عشق بود:

بود..بعد از آن با  دهیبه چند ساعت هم نرس اریو نفرت من از دان نهکی عمر..بود درست حرفش!…ارهد مار مهره المصب…باشه

حالتون  نینگفت-نشده بودم.بحث را عوض کردم: زاریاز او ب رگزه…بودم دهیکش شیکه از حرفها ییوجود تمام عذابها

اگه ولم کنن و بذارن برم سراغ -کرد و گفت: مهینو نصفه و  زانیآو یبه سرم ها یچطوره..دردتون کمتر شده؟با افسوس نگاه

گذره..عجله  یم نمیا-نم؟یکارش بب طیاو را سالم..در مح گرید کباریشد من  یشد؟م یم یعنیشم. یخوب م میکار و زندگ

 زحمتت باعث که متاسفم واقعا…نه..ممنون -را بست و گفت: ارم؟چشمانشیواستون ب نیالزم ندار یزی..چنینکن
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 دیایها را شمردم و به صبح التماس کردم که ب هیدانست تمام شب ثان یزد؟او که نم می حرف زحمت کدام ؟؟اززحمت؟!…شدم

 اقمیست و با وجود تمام اشت ییایمن دن یهم برا یخشک و خال یپرستار نی..همتدانس یکه نم او…نمشیتا زودتر بتوانم بب

 هم عصر…پرسن یهم احوالتون رو مرتب م ی..مامان و شادحرفا رو نیا ننگی-!…شود تمام نداشتم دوست…بهبودش یبرا

لطف -زد و تنها گفت: یبخندل!…خوان مزاحم استراحتتون بشن یکه نم نهیبه خاطر ا ومدنیتا االن ن اگه…انمی مالقات واسه

د جلو آمد و نمو یم دیکه از او بع ییاحی و حجب با.آمد داخل خودش از قبل تبسم کوچک گل دسته و شد باز در گوشه!…دارن

االن چه -رفتم و گفتم: یتبسم خانوم؟منهم چشم غره ا یدیچرا زحمت کش-گفت: اکوی..دمیسالم کرد..هر دو جوابش را داد

آخر  داریشاداب وق زد گفتم خودمو زودتر به د نیبابا از بس ا-گذاشت و گفت: زیم یرا رو ؟گلیصبحوقت مالقاته کله 

شما که خدا رو شکر حالتون  ولی…دم تا از دست نگهبان و پرستار در رفتمکر یرو باز گیم گینقش م کلی…برسونم

چه طرز احوال  نیتبسم..ا ریزبونت رو گاز بگ-و گفتم: دمیخط و نشان کش شبرای ابرو و چشم با و گرفتم گاز را لبم!…خوبه

تو رو تحمل  ینایف نیوز فچند ر نیگم؟؟؟مردم از بس تو ا یمگه دروغ م-نشست و گفت: یصندل یرو یالیخ یب ه؟بایپرس

به زحمتتون  ی..راضدیبه هر حال ببخش-با خنده گفت: اکودی!…دختر نیشعور و ادراک در وجود ا یاز ذره ا غیکردم.در

به در  یخواست جواب بدهد ضربه ا اکودی چطوره؟تا حالتون اصل…حاال که اومدم-پا انداخت و گفت: ی.تبسم پا رومینبود

توجه به او به سمت  یاما ب دیرا د تبسم…نیبود و نگاهش همچنان خشمگ سیخ سیخ شموهای…داخل شد اریخورد و دان

کرد  اریبه دان نگاهی تبسم!…به به..خوشحال و خندان-:گفتو در همان حال  دیکش شیکمد رفت و حوله را برداشت و به موها

با منه؟نامحسوس سرم را تکان  ؟نکنههیک خندان…ییخوشحال که تو-به من و در آخر گفت: یو نگاه اکویبه د یو نگاه

در چهره  یافانعط نیکوچکتر نکهیبدون ا اریخندان؟دان نیگ یبه من م-گفت: اریدادم..تبسم تند گردنش را چرخاند و رو به دان

ست  یدرست و حساب زیاسمش خبر داشتم..معتقد بود تنها چ یتبسم رو تیحساس ؟ازیستیمگه ن-اش نشان دهد جواب داد:

طرف  کی ار؟؟؟ازیمنم به شما بگم خاو ادیم ن؟خوشتونیشما دار هیچه عادت زشت نای…نه که معلومه-!…دارد یدگکه در زن

 اکودی قاه قاه خنده!…صبح شوم نیدر ا آنهم…اریبا دان شوخی!…کنم هیگر واستخ یطرف دلم م کی از…خنده ام گرفته بود

 یم-گفت: یرا شانه زد و به سرد شیموها نهیآ یجلو اردانی اما…آرامم کرد.منهم به خنده ام اجازه رها شدن دادم یکم

 به…ی!وا…دمیکردم فهم سهیقانه االن که خودمو با شما م-نازک کرد و گفت: یپشت چشم ؟؟؟تبسمیبا نمک یلیکه خ یدونست

-ن داد و گفت:و عابربانکش را به دست م اکوید یگوش اردانی!…نمک..با نگاه التماسش کردم که ادامه ندهد یگفت ب اریدان

 را سرش تبسم…رفت رونیگفت و از در ب یکنم.خداحافظ آرام یم هتسوی باهات وقتش به…که االن حوصله ندارم فیح

مضحک  افهقی اما…تالش کردم خودم را کنترل کنم یلخی!…آخ جون..فکر کنم بساط تجاوز جور شد-گوشم آورد و گفت: کنزدی

که  یختاری…:باالخره بعد از ده روزاردانی!…نگفت چیبا لبخند نگاهمان کرد و ههم  اکودی…از دستم خارج کرد اریتبسم اخت

قدم زدم و چشم دوختم به  شگاه،یپشت در آرا یدکه چشم انتظارش بودم نشست.مثل داما ییمایو هواپ دیمنتظرش بودم رس

دانستم..نه هرگز به چشمم  یم شهر را یها ی! نه آدرس گل فروش…دمینخر اما…دمیخر یگل م دی.به نظرم بایورود تیترانز

 هرا ب دارمیب شهیکردم و ذهن هم رونبی ذهنم از را گل!…به خرج دادن را بلد بودم قهیآمده بودند و نه جدا کردن و سل

 گرید و…مکردی رد…"دیدر امان دیکوه را که رد کن نیا"که گفت: یمرد یخاطره ها انیکنکاش وا داشتم..کنکاش م

 کشوری نتوانسته…رفته..گفتند بعد از جنگ رانای از گفتند…کرد شیدایدوست پ کی قیاز طر کوایبعد د سالها…مشیدیند

را انتخاب  یریگوشه گ دندیجنگ رانیخاک ا یکه خالصانه و برا آنهایی همه مثل گفتند…داد تحمل کند یجان م شیرا که برا

 زنده…کرد..خدا را شکر..خدا را شکر یم تکرار فقط…حرف بزند نتوانست…میکه صحبت کرد اولی بار!…کرده و رفته

 به بارها و بارها پسرش و دختر…مرتب در تماس بود اکودی با…که نه من…میحرف زد شتربی بعدها! …را شکر خدا…دای

 مراد اما! …بود مرده…نبود هم او …من ی! برا…امدیدر آن کشور ندارم و ن جایی من گفت!…هرگز او اما…آمدند رانیا

 چهی…داد یگوش فرا م یفتگیکرد و با ش یفقط سکوت م اکویگفت که د یدانم چه م نمی! …سرمشقش و الگو…بود اکودی

مرد به  نای عشق و…مرد نیبود به ا اکوی! مهم فقط ارادت د…نبود مهم…مکالماتشان در چه مورد است دمیوقت نپرس

 از…سرم یمبهم تو ریاز تصاو نه…شناختمش…دمشیبازگردد.د رانیسال وادارش کرد به ا نهمهی..که باالخره بعد از ااکوید

 نقشسر خورد و  وارید یآمد که رو ادمی…سوخت چشمانم و شناختمش! …مادرم به…داشت میکه به زن کابوسها شباهتی

را  مگلوی!…آمد ینم ادمیکاش که هرگز  یآمد و ا ادمی…دیجدا کرد و در آغوش کش اکویآمد که مرا از د ادمی…شد نیزم

 دنشیبه د یوقت رغبت چهی که من برخالف…بود دهدی را عکسم البته…آن همه آدم نیرفتم.او هم شناخت..از بو جلو  دمیمال

چقدر -کردم؟ یبود اگر رد م یادب بی…را کنار زد و آغوشش را گشود شصورت روی ماسک..کرد رها را چمدانش…نداشتم

که مرده  یرا داشت..زنده کردن افراد یبد نیا لفامی!…وردبود که بر زبان آ یزیجمله نفرت انگ نیاول نی..!ایبابات شد هیشب

اون نرفته  بهمعرفتت  ولی-!…آوردم می کم نفس داشتم…..!محکمتر مرا به خودش فشردنیخوش اومد-بودند..!

 یموقع ها چه م نطوریو چمدانش را برداشتم.ا دمیکش رونیبازوانش ب انمی از را خودم…دوم زانگی نفرت جمله…اه!…بچه

 یمهم بود؟؟؟در سکوت نگاهم کرد و کنارم قدم برداشت.تا چمدان را تو ؟اصالییش آمد گو ؟تعارف؟خوید؟؟احوالپرسگفتن
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دهانش  ی!ماسکش را رو…ستیخوب ن-چطوره؟استارت زدم و گفتم: اکویوضع د-جا دادم..سوار شده بود. نیصندوق ماش

از اونه که شرکت و کارش رو ول کنه و  لجبازتر…نیخارجش کن رانیاز ا نیتون می شما فقط-…گذاشت..ادامه دادم

 چشم!و لب بست و …مشیبر می…فهیرد چی همه…نگران نباش-:دیرس یاز پشت ماسک خفه تر به نظر م شصدای!…بره

 یکم پشتش م یاشک را از مژه ها یسیشود و دور از من خ یچشمش تر م یکردم گاه یم حس…ابانهایدوخت به خ

-دادم؟ یجواب م دی.چه بادیلرز یم شصدای!…عوض شده یچقدر همه چ-مئن شوم.مهم بود؟نکردم از حسم مط سعی…ردیگ

 ی!ادب حکم م…نمتیب یکه سالم م خوشحالم…اریدان نمتیب یخوشحالم که م-!صورتش را چرخاند.…نطورههمی حتما…بله

گفته بود ارتباط برقرار  اکوید-.دخندی!…ممنون-…نگرفتم اما…رمیفاکتور بگ میمرد از پوزخندها نیکرد که حداقل در برابر ا

اوضاع  دمفهمی…یتو زنگ زد یوقت-درسته..!-دم؟یخند یم دیحد..!منهم با نیدونستم تا ا ینم ولی…کردن باهات سخته

حرف -:دی!باز خند…نطورههمی-!…زد یبه من م یرتیغ یو ب یبخار بی انگ راحت چقدر!…خرابه که خونت به جوش اومده یلیخ

-گرفتم و گفتم: میدندانها نیرا از داخل ب ؟لبمیکن یم ییصرفه جو نقدریکه ا ادیب شیقحط یترس یم ایسخته؟؟؟ یلیزدن خ

ثابت..مات و  یچشمها با…قهیدق نچندی چون…افتضاح تر بودم یلیبود خ شکه در تصورات یزیآمد از آن چ می نظر به!…سخته

 یخواب م شهیاز هم شتریروزها ب نی:ااکوی!د…اوردین بر زبان یگریکلمه د چیه مارستانیحرف نگاهم کرد و تا خود ب یب

رفت به  یو م رفتگ یگرفت..!فاصله م یفاصله م مارمیکرد و از تن ب یزودتر و راحت تر جسمم را رها م روحم…دمید

 مخوابهای!…پربارش یو به ساحل خرم رودها و چشمه ها شکوههای سرسبز دامنه به…کردستان یبایز عتطبی به…دوردستها

 رنگ سراسر! …نبود ختهفروری و سوخته خانه از…نبود تجاوز و بمب و خون و آتش از…جنگ نبوداز 

 مخوابهای در!…مردانه و پر غرور پدرم ینگاه ها همرنگ…درمبلند و شاد ما یها راهنیپ همرنگ…ی..صورتآبی..سبز..بود

 روی!…اش را یگرفت..نه کل زندگ برمی در را خوابش تنها سکوت!…و زبل طانشی!…شاداب و سالم…هنوز بچه بود اریدان

 نشیریرو و ش بای.مادر قربان صدقه پسر زدیخند یزد و از ته دل م ینشست و تند تند رکاب م یسه چرخه کوچک قرمزش م

 و…خندانش و انداخته گل صورت آن با…هم بود اندای! …داد یاحساسش را نشان م تمام…ظیلبخند غل کیرفت و پدر با  یم

 یسراسر خوشبخت میروزها نیا خوابهای!…کرد یم دیکه تول یکوفتشان و صداها قشنگ یکه بر هم م یکوچک دستهای

 ینم هی..گردمیخند می!…کردم یماندم..فرار نم یم! …نداشت جایی وحشت…معنا نداشت یرگیو ت یاهسی…بود

 غم…داشتند نگرانی..داشتند درد…نبودند بایز میهایداربی اما…شدم..!اما ینم واردی…کردم یم هتکی!…کردم

تحمل کنم  گرید کباریام را  زندگی مصائب تمام بودم حاضر! …بود چیه اردانی ماندن تنها درد برابر در جسمم درد!…داشتند

سنش را مرور کنم اما  نیتا ا یاز چهارسالگ گرید کباری! حاضر بودم …نمیدرهم شکسته و خراب و تنها نب نطوریرا ا رادرماما ب

جنگ هم کباب تر  یاز روزها حتی دلم!…و فشار را ینگران نینه ا نمیرا بب یو خونسرد یتفاوت یره اش همان بدوباره در چه

نورتر و  یب شهیچشمانش از هم دمید یم وقتی…شده یهم از چشمانش فرار عتههمان خواب دو سه سا دمید یم وقتی!…بود

 راسی روحم! …گرفتم یماند،آتش م یم رهیشب خ یکیه تارو ب ستدیا یتمام شب پشت پنجره م دمید یم وقتی…تر شده اهیس

شاداب هم هالک  یبرا دلم!…بود اریبه جان دان ریزنج گریخواست و از طرف د یرا م میطرف آرامش خوابها کی از…شده بود

و غرور  ایوار اما با همان حجب و ح وانهیکه د یعشق برای…ختیر یکه به زعم خودش دور از چشم من م ییاشکها برای…بود

که  ییزد و صدا یکه در چشمش دودو م ترسی…که داشت یحال بد یسوخت برا می دلم!…کرد یقشنگ خودش نثارم م

داشت و  هوسی نه حسم…آرامش کنم یو کم رمیتوانستم در آغوشش بگ یداشتم م دوست…خواند یلرزان و ملتمس دعا م

 یتوانستم سر کوچکش را رو یخواست م می دلم! …و اضطراب یآشفتگ نهمهیا یبرا ی! تنها محبت بود و نگران…یا زهینه غر

 نمی اما!…بد نکن ودتبا خ نطوریخودت را عذاب نده..ا نقدرای…زند یقلبم م هنوز…نببی…میام بگذرام و بگو نهیس

 ینم گردی…سوزاندم یتا آخر عمرش را م نکارای با اما! …دارد ازیآرامش در آغوش من ن نیدانستم او هم به ا می…شد

شدن به من  کنزدی!…کرد ینم دایشد و نجات پ یعشق من در خاطرش حک م تلخی ابد تا…توانست فراموش کند و بگذرد

 نکارینامرد ا میبهتر بگو ایو  نکاریاش را مسموم کند و بسوزاند و من مرد ا یزندگتوانست تا روز آخر  یبود که م یسم

و شاداب را  اریحال بد دان دنیفشردم..چون طاقت د یهم م یرا رو میاگر خواب هم نبودم پلکها یروزها حت نای!…نبودم

واضح  میبرا ریتا تصو دیطول کش کمی…کردم باز را چشمم…ام نشست یشانیپ یکه رو ناآشنایی دست با اما…نداشتم

پلک  !اریزنده و هوش یلرزان و تبدار..و چشمان دستهایی…ماریزرد و ب صورتی…و کم پشت دیسپ یبا موهها مردی…شد

 دایصورت پ نیچشمها و ا نیا نیب یتوانست ارتباط نمی ام گرفته ُمسَکِن مغز…از صورتش را پوشانده بود یمنی ماسک…زدم

 در آنقدر!…بود برگشته من اسطوره!…شدم زیمخیاثر آرامبخش ها دود شد و ن "بزرگ ردم"…گفت نکههمی اما…کند

چرا -و گفتم: دمیچرخ اریبه سمت دان ریٌرا گرفت.با تغ اقیاشت جای خشم و افتاد کار به حواسم آرام آرام تا ماندم آغوشش

-در آورد و گفت: بشیرا از ج یاهرنگیس اسپری…صورتش برداشت یماسک را از رو یی؟دایبه من نگفت ؟چرایکرد نکارویا

 سفر…یشیم یبستر انیروز در م هی…یضیشما خودت مر-گفتم: یکار درست رو کرده.با شرمندگ اردانی…آروم پسرجان،آروم

 بعد و کرد حبس را نفسش لحظه چند…را استنشاق کرد ی؟اسپریراه رو اومد نهمهای چطور آخه…واست قدغنه ییو جابجا
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 یو لرزانش را به صندل رپی دستان…کرد اریبه دان ینگاه یین؟کجا؟دایمنو ببر-اومدم.ببرد؟؟؟ یم دیبا…ببرمت اومدم-:گفت

و  میریگ یم طیبل هی فقط…رو مرتب کردم یهمه چ اردانی کمک با!…تونن درمانت کنن یم بهتر اونجا…کایآمر-گرفت و نشست:

اونجا؟کار  میو بر میرو ول کن یچ ار؟همهیدان یشد وونهیکا؟؟؟دیآمر-شدم. رهیخ اری!به داندمیخند یوالسالم..!در اوج ناباور

-و گفت: ستادیا گرمیتخت را دور زد و سمت د اری!زده به سرت؟دان…میدیزحمت کش نقدریکه واسشون ا ییزایمن..کار تو..چ

هم کم  جااون یها نههزی هرحال به!…تو شرکت به هم خودم کار به هم…مونم و حواسم هست می من…نگران اونا نباش

ول  نجایتونم تو رو ا می من مگه…بدتر گهید-ناله گفتم: با…شهیاز هم دترشدی…دیکش ریبشه.معده ام ت نیتام دیو با ستین

 در…سالشه یس کنزدی…ستیبچه ن اریدان-!…رایهنوز مقتدر بود و گ یدگیو تک یضیبا آنهمه مر ییدا یو برم؟صداکنم 

دو سه  -گفتم: ادیشدم و با فر زیمخنی دوباره!…عمر از دستت بده هیکه واسه  نهیا ازتنها بمونه بهتر  نجاای سال سه دو ضمن

گفت  می دکتر!…سه سال دو…؟بلهیکن یمثل بچه ها رفتار م اکو؟؟؟چرایچه خبرته د-درهم گره خورد: ییدا یسال؟؟؟اخمها

جذام درونت رو خورده، با  نیع الهو چهارس ستیکه ب دردی…گه می راستم…برن یواسه درمان م یادیمزمن زمان ز یدردها

 اریبدون دان حداقل…امبی محاله…تونم یمن نم-تخت رها کردم و گفتم: ی!خودم را رو…شهیروز و دو روز درست نم هی

 ی!میهم ندار مهیب حتی اونجا که تو…باالست کایآمر یدرمان یها نهیهز-فرو کرد و گفت: بشیج یرا تو شیدستها اردانی!…نه

 ی؟میرو از نو شروع کن زیدوباره همه چ یتون یم تو…میهم فکر کن ندهیبه آ دیبا اما…میو بر میرو بفروش میارد یهرچ میتون

باش  یمنطق-جلو آمد: کمی…و اونوقت نجایهم یگردیم بر…یمون یدونم که نم یهم م کایر؟آمیکن یباز کارگر یتون

 یرو م مطمئنی آدم نه…نشد اما…امیمنم بتونم ب تاشد فکر کردم  یکه م راهی هر به…نکن واسه من راحته فکر…اکوید

 منم درآمد به…داخت کردها رو پر نهیهز شهیتنها،با درآمد اونجا م نکهای نه…شناسم که شرکت تو رو بچرخونه

بردار  شوخی! …دالره به اونم…سال دو حداقل مدت به…ها نهیپرداخت هز بحث…ستیروز و دو روز ن هی حرف…اجهاحتی

 نکارایکدوم از ا چیبه ه یازنی-!…فشار تنها رها کنم نهمهیرا با ا اریتوانستم دان می چطور من…شد نمی…..!نهستین

 امینداره؟اونجا ب نجایداره که ا یچ کاآمری…کرده شرفتیپ یکل رانای…شمیممونم و خوب  یم نجایهم من…ستین

چند تک  دایی…دوخت ییرا به دا ستاصلشکرد و نگاه م یپوف اردانی!…شم یم تیاذ شتری..بنجاستای فکرم همش…بدتره

-حض خروجش گفتم:رفت..به م رونیتکان داد و ب یسر اریما رو تنها بذار پسرم.دان قهیچند دق-سرفه خشن زد و گفت:

 ا؟اصالیاون سر دن امیولش کنم و ب یانتظار دار ؟چطوریدیند ؟مگهیدون یواست نگفتم؟مگه نم اریدان طیاز شرا مگه…ییدا

 فیکه تو تعر یزچی اون از…دونم یآره..م-و گفت: دیکش یآه دایی!…به انجامش دهرسی چه…کنه یم م وونهیفکرشم د

چهارکلمه رو هم  نهمی نباشم من اگه…سال به اندازه امروز حرف نزده نهمهای…روز خوبشه نای تازه-…بدتره یکرد

 یم یگفت ینم مگه…یروز کالً نباش هیفکر کن که  نیبه ا-دستم گذاشت و گفت: یدستش را رو دایی…من نباشم اگه…گهینم

 هم اونجا…ازت دوره چند ماه چند سال جای به کن فرض…ده؟خب یتلفناشم جواب نم یشه؟حتینم داشیره و ماه به ماه پ

 مالی بحث…کنه تیکم احساس مسئول هیاون  نبارای بذار!…بهت سر بزنه ادیتونه ب ی..هم منترنتای هم..هست تلفن

 هیبه  ازین اریکنم دان می احساس اما! …هم که دارم واسه شما و بچه هامه یهمون یندارم ول یادیز زیکه چ درسته…ستین

 رو تو قدر…رو بدونه تعافی قدر بذار…اونه نوبت حاال…خار به پاش بره نذاشتی…شیدیعمر به دوش کش هی…تلنگر داره

فرصت  گهدی که بشه خسته اونقدر بذار!…گردونه رش..به جامعه بینسبت به برادر، به زندگ تمسئولی احساس بذار…بدونه

 توانایی خودش به تا بده صتفر بهش!…کنه حس رو کردن جبران و…بودن دیبودن..مق دینکنه.بذار مف دایپ دنیکابوس د

 طعم بذار…آدم مستقله هیهاش..با همه غصه هاش  یبزرگ شده..با همه تلخ اریکه دان یقبول کن دبای تو!…هاش رو ثابت کنه

نظرم  به…یواسش کرد یتونست یسن هرکار نای تا!…کنه یآشت یبچشه بلکه بتونه با زندگ یواقع یاستقالل رو به معنا نیا

 ادنی تا..بپره تا…بده پر و بال بهش فقط…حواست بهش نباشه نکهی..نه ایتنهاش بذار نکهیا نه…یرهاش کنحاال وقتشه که 

 بذار!…راحت از کنارشون نگذره نقدریهاش رو کشف کنه و ا یی..توانااشوه داشته…نهیرو..آدماش رو از اون باالها بب

..!بذار بفهمه که درسته پدر و هیکار و سرما حفظ…یزندگ یها نهیهز نتامی…زشعزی دادن دست از استرس…بکشه استرس

 یها هیسرما ختنشنا فرصت!…به خاطرش ادامه بده و مبارزه کنه دیهست که با کسی هنوز اما…مادرش مردن..بد هم مردن

و نازش رو  یدیعمر بهش چسب هی-…منهم سوخت گلوی که خشک آنقدر…هم سرفه باز…ریرو ازش نگ شیزندگ

به خاطر داشته هاش  دیهم وجود داره و هر لحظه با یبدتر هی شهیبودن رو تجربه کنه و بفهمه که همبدون تو  بذار…یدیکش

درست  ینجورای گفتم…کردم بهت گفتم داتونیکه پ شمیچهار سال پ نوی..اهبش داریخواب ب نیاز ا دیبا اریشاکر باشه..!دان

 ی!دستم را رو…یریبپذ دیو خودت با اریبه خاطر دان ارنبیا اما…یبه شوک داره..به تلنگر..گوش نداد ازین گفتم…شهینم

بدتر  نیا از…اکویخودت به من بگو د-دستم را فشار داد و گفت: یی؟دایبدتر شد چ ؟اگهیاگه جواب نداد چ-چشمم گذاشتم:

 ینگکه ر یاهسی از باالتر…فهمه یتو برخورد اول م یهر آدم نوینداره..ا یفرق چیمرده ه هیبا  اریشه؟؟؟دانیهم م

 دووم…تونم ی!نم…ییبه نفسش بسته ست دا نفسم…ارمیمنم بدون اون طاقت نم-..هست؟زمزمه کردم:ستین

 دبای…یتون یم-کرد: یم ییرزمنده از جان گذشته در انگشتانش خودنما کی…مرد کرد کی..!هنوز قدرت ارمنمی
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 تو…یتحمل کن دیرو هم از دست نده با تو نکهیخاطر ا به…اردانی خاطر به-…سوختند می بد…سوختند ی!چشمانم م…یبتون

سالمت  اونو  یاریسالمت جسمت رو به دست ب دبای تو…بجنگ و برگرد اریبه خاطر دان گهیبار د هی…یرو خوب بلد دنیکه جنگ

دانست که چقدر  می خدا فقط و…دانستم ی!م…فتهوظی…اکویتوئه د فهیوظ نای…یبه جفتتون کمک کن دبای…روحش رو

که لنگان و سرفه زنان آمد و کنارم نشست.هنوز  دمی:از گوشه چشم داردانی…یو تمام نشدن رینفس گ فیوظا نیخسته ام از ا

اش  یبد تنفس طیبر تنش بود.به خاطر شرا یتر میو کت ضخ دهیچیپ گردنشدور  یمیسرد نشده بود اما شال ضخ یلیهوا خ

 نقش…کنند فایخواهند نقش واعظ را ا یم شهیهمهمانها که  از…؟اوفیکش یم گاریس یاز ک-را خاموش کردم. گارمیس

 یم ام مسخره کردم فکر…خوش به حالت-کتش را بست و با حسرت گفت: یوقته..!دکمه ها یلخی-…تر عاقل…بزرگتر

 می فکر همش..نکردم عادت هنوزه که هنوزم…بکشم گاریتونم س ینم گهیوقته که د یلخی من-…کند..با اخم نگاهش کردم

 بعجی…فکر کردم بابات زنده شده دمت،ید یوقت-دادم سکوت کنم. حترجی! …به نفع او یکی!…کمه یزیچ هیکنم 

 یراض-توجه به موضوع بحث گفتم: یبغل کردم و ب ار میت..!دستها افهیو ق ختی!هم قد و قواره ت..هم ر…یهشیشب

کردم..!انگار  شراضی ماا…فقط بابت توئه شینگران-د؟یکش می نفس چطور!…و خشک بودند قیعم شیشد؟چقدر سرفه ها

 ییتنها یمطمئن-گذاشت و گفت: میزانو ی!دستش را رو…طیرم دنبال بل می پس…خوبه-!…کرد زشیدر درونم ر یکوه

که بابات اومد  یموقع-شد. رهخی دوردست به و داد تکان را سرش..!مطمئنم…آره-..مطمئن نبودم.هکنه؟ن ینم تتیاذ

 هی یخاندان بود و نورچشم هی دختر تک مادرت! …از برادرم یکی…از من یکی…ردخو یحساب یلیمامانت دو تا س یخواستگار

داشته باشه  یجرات نیشد همچ یباورمون نم اصال!…اصل و نسب یما ب دگاهیپسر آس و پاس و از د هی…بابات و…و تبار لیا

 گرفته نور نگاهش!…کس ینها و بساده..اونم ت نقدرای اونم!…کنه یکه بخواد از چشم و چراغ دل کدخدا عبداهلل خواستگار

 وت یکه حت ی! اونم از پدر…میخورد یلسی دوتا…برادرم هم…..هم منیلیس هیبابت -کرد. ینم ریس ایدن نای در انگار…بود

به شما دوتا دادم  یمن چه مال حروم"زد یزده بود و داد م رونیگردنش ب یما بلند نکرده بود.رگها یهم دست رو یدوران بچگ

همه  یعمره در خونه من به رو هی د؟یرون یاز در خونه من م شیکس یآدم رو به خاطر فقر و ب هیو  نیحرومزاده شد ینجوریکه ا

 یتار مو هی..! نسوزوندی منو آخرت…رو که به جهنم ادنی…کارتون نیهم نداشته..اما شما دوتا با ا ریو فق غنی.…باز بوده

خودشه نه ثروت  یسر سفرشه از زور بازو خالی نون اگه که…خور ارزه به وجود شما دوتا مفت یامثال اون پسر م

برگ برنده ش شد و  یو همون زور بازو و مردونگ-.اوردیاش را باال ب هیر دمیترس می…سرفه پشت سرفه هم باز"!…باباش

و  کیه خونه کوچخودش کرد و برد ب فتهشی…کرد یحرکت سر رد م هیما رو..که صدها خواستگار رو با  یو کدبانو بایخواهر ز

 تا…افکنمون بود فیحر یپهن و بازوها یافتخارمون به شانه ها همه…میبچه بود چقدر…ریبخ ادشی-..دخندی!…محقر خودش

 دشمری خودش خاطر به…غرور رو گرفت جای عقل که اون از بعد اما…بابام حرمت بابات رو نگه داشتم رسدو سال از ت یکی

 غولهیکه اسمش رو ب یاون خونه ا یتونه تو یناز و نعمت بزرگ شده چطور م یمر توع هیکه  یخواهر دمفهمی تازه!…شدم

 به لعنت…خواستم بشنوم یخواستم بدانم..نم ی..!نمهگل شکفته تر بش نیو صورتش روز به روز ع ارهیگذاشته بودم دووم ب

 نداد اجازه موقع اون تا…تم رونق گرفتاومد کار و بار پدر ایبه دن نکههمی!…بود واسشون ریمنشا خ اکوید-!…یلفامی روابط

 به!خواهرمم …میاریشد اسم پول رو جلوش ب یاونقدر عزت نفس داشت که رومون نم اصال…میکمکش کن یده شاه هی بود

 هی! …ببره یاز ندار یتو درددل هاش با مادرم اسم یحت ایکنه.. تیشکا دمیوقت ند چهی…بود یکه داشتن راض یهمون

به شدت معترض  میخواهرمون بذار بیتو ج یپول هی یواشکی..مخواستی برادرم و من که…ازدواجشون لیروزم..همون اوا

 یگرسنه م گههمدی با…باشه نداشته…میخور یباشه م شتهدا…گهیکس د چهی نه…من محمده زندگی آور نان گفت! …شد

شوهرم رو با تموم مال و  یسربلند من…نیشکن یبلکه غرور شوهر منو م نیکن یکارتون نه تنها لطف نم نیبا ا شما…میمون

نور  گهید یداوم ادنی به که تو-!…!آخ..کاش بس کند…ازمین یب زچی همه از دارم اونو تا و! …کنم یعوض نم ایدن نیا ییدارا

 و توکل هم…شما وجود هم…شد یزدن طال م یم یبه هرچ دست…ختیر یبراشون م واریو برکت از در و د رینور بود..!خ یعل

 حسرت…دختری هر…خورد یمحمد رو م یحسرت زندگ پسری هر!…بود ساخته آمال کعبه…خودشون از خونه تون ظریبلندن

رو از وجود پدر  نهای!خدا قشنگتر…یاون همه بچه آباد نیب یبود تک…بودتو که زبانزد همه  ییبازی! …روژان رو یزندگ

 باال که جنگ-…بزنم ادیخواستم فر نمی…دادم یرا فشار م مدندانهای!…وجود تو گذاشته بود یکرده بود و تو نیومادرت گلچ

 یجا هیشما رو  میخواست یم…میزن و بچه هامون رو از شهر دور کن میگرفت میاومد..منو پدرت تصم نییکه پا تامنی…گرفت

 بود رقرا روز اون…زد یوقت رو حرف پدرت حرف نم چینبود اما ه یراض مادرت…میو خودمون دوباره برگرد میامن بذار

 بر شود مشت مبادا که گرفتم مشت در را مشتم و کردم مشت را دستم…دنبالتون و امیخونه خودم که تموم شد ب کارهای

 رید-!…دیلرز شیرسا یصدا باالخره…دیکه رس نجاای…به خونتون حمله شده ردنآو خبر که-!…مرد نای دهان

 روزهای و…روز همون از…شدم یگاریاون موقع س از-گذاشت. میزانو یو دستش را رو دی!آه کش…رید یلخی…دمیرس

هام و  خاله…هام ییهام..پسردا ییهام، دختر دا دایی…هم مردند.پدرم،مادرم،برادرم، عموهام..پسرعموهام هیبعدش که بق

 یچشما نیا جلوی…مردند همه…..هم وطنامامی..هم شهرقامرفی..دوستهام…و بزرگ کیخانواده هاشون..عمه هام از کوچ
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از همه -را فشار داد: مزانوی!…شکل نتری ناجوانمردانه…شکل نیتر انهیشکل..وحش نبدتری به…جون دادند و رفتند یلعنت

بچه  هگری…گرفتن خونه ها شآتی منظره…مردم ادیفر صدای…کنن یو درد هم ولم نم یضیتو اوج مر یکه حت هییبدتر کابوسها

 باز مشتم..کردم نگاه صورتش به!…خوابم یساله که نمو چهار  ستیمثل تو ب منم…هی! …شده و دهیبر سرهای…ها

 یلی!خ…مینبود یعیطبآدم  هی میکدوم از ماها که زنده موند چهی…جنگ تموم شد وقتی-…رفت نبی از عضالتم انقباض..شد

و  یزندگ میبود دهیتازه فهم چون…دمیخند یقبل از جنگمون م یدئولوژای به…بود باخته رنگ…واسمون عوض شده بود زایچ

 یزیچ گهی!د…یشیتفاوت م بی…یخند یم یبه همه چ گهیمرگ جبروتش رو واست از دست بده د ی!وقت…یچ یعنیمرگ 

! …می..پوست انداختمیشد عوض…میکرد رتغیی!…بود نی!واسه ماها هم هم…یشیپروا م ی..بیوجود نداره که ازش بترس

پرچم سه  نکهای…میدید یتو خاکمون نم بهیغر نکهای! …بود رانیا یمونده بود استقالل و آزاد یکه برامون باق یتنها دلخوش

 یبهش اهانت نم یبود و کس یمملکتمون فارس جیو را یزبان رسم نکهای…کرد یم ییرنگمون هنوز اون باال باالها خودنما

وس من و از دست رفتن نام متیبه ق میگفت می…کرد یم هی..اون از دست دادنها رو توجهایزیتمام اون خونر ناهمی!…کرد

 تیو امن یدر آزاد گهید های بچه…من و تو لیفام یمردن بچه ها متقی به…حفظ شده گهید یرانیزن ا ونهایلمی ناموس…تو

 یاستوار و برقرار م گهید یرانای خانواده هزاران…خانواده من و تو دنیاز هم پاش متقی به…کنن یم لیشن و تحص یبزرگ م

! …که جانباز شدن اونایی…شدن ریکه اس اونایی…شدن دیکه شه اونایی آرمان…ما آرمان…بود آرمان من نای! …مونن

 غیما رو از دم ت یو به عمد جوونا انهیکه وحش کشوری و شد ها استفاده سو…حرکتمون از اسممون، از بعدها…درسته

 یکی که اونقدر…ما نبودبا تفکرات متعصبانه  ییامثال وطن پرستا یجا گهدی که اونقدر…گذرونده بود دوست و برادرمون شد

هم که موندن سوختند  اونایی…رو داده بود ترک کرد و رفت زشیکه واسش همه چ یو تحمل نکرد و خاک اوردیمثل من طاقت ن

 یکی یکیکه  یسکوت کردند و با افسوس به اهداف ای…شدند ریکناره گرفتند و گوشه گ زیاز همه چ ای…و دم نزدند تندو ساخ

 ی! به اندازه موها…میهم فراموش شد بد…مشدی فراموش متاسفانه…رفت و چشم دوختند یم شد و از دست یفنا م

 شتریب یلیخ نای و…شد دهیاشتباه د زچی همه…شد شتاشتباه بردا زی! همه چ…میدید یانصاف بی…میدیشن نیسرمون توه

 کنارمون…نداره قبولمون…نهیما بدبرو به کاممون تلخ کرد..سخت کرد..زهر کرد..!نسل جوون به  ایجنگ دن یاز اون روزها

 هستکه  یرو اونطور تیدونن نه واقع یم یادیز زچی نه!…اون موقع اصال نبودن دیشا ای…بچه بودن ناای..دارن حقم…زده

 واسه…که دارن یو استقالل تیامن نیدونستن واسه ا یکاش م یکه ا نهای آرزوم فقط …ندارم یبهشون نشون دادن.توقع

که  نهای آرزوم! …شده دهیداغد دلهایی چه…پرپر شده گلهایی چه…شده ختهیر خونهایی چه…که دارن یآرامش و عزت نای

 خس خس…بود تنگ نفسش!…کردن ینم شکششیپ گرانیبه د احتر نقدریدونستن و ا یم شتریآب و خاک رو ب نیقدر ا

سر خواهرم رو  یو ب انعری جسد شهبا قرار بازم اگه…بازم جنگ بشه اگه…نهایاما با همه ا-..دمیشن یاش را م نهسی

 همه…رمیپذ می رو همه هم باز…کنم یخانوادم رو تحمل کنم، تحمل م یبازم مجبور شم مرگ دونه به دونه اعضا اگه…نمیبب

رو که به  یا بهیهر غر یقطره خونم پا نآخری تا…جون داشته باشم یکنم و تا وقت یفدا م رانیمشت خاک ا کی متیرو به ق

 ینم تشیاز هو یرتیبا غ چیه و…تشهیهو آدمی هر واسه…وطن چون! …کنم یقطع م خیز کنه از بکشورم تجاو

 نایا-بودند. راگی و نافذ چشمانش چقدر…صورتم نگاه کرد درو  دچرخی…شانه ام گذاشت روی و آورد باال را دستش!…گذره

 سکوت اکثرمون…بره یلذت نم زایچ نیاز بازگو کردن ا یرزمنده ا چیه مطمئنم…ارمیباره که به زبون م نیرو اول

 هی…یکه تو هم از خودمون نهای واسه…رو به تو گفتم نایرسه..اما اگه ا ینم ییکه صدامون به جا میدیفهم چون…مکردی

! فکر نکن …گهید یکشور هم تو کشورا نای تو هم…! مثل تو فراوونه…شیآخر نه…یشاولی نه کن باور اما! …جنگ یقربان

گم  ی..اما بهت نمشهیدرست نم یچیه دنیکش گارسی با!…کنم می درکت…فهمم می حالتو …مثل توام ممن…یستنی…ییتنها

 یداشتم درکم م مانیکه ا یو مطمئن و زنده از کس طعقا نگاهی…بودم شده نگاهش محو!…کنم می درکت چون…نکش

 رانیکه درک کرد احساس و کسی…ام یکه حق داد به نابود کسی…کن..بگذر یکه نگفت فراموش کن..زندگ کسی!…کند

 گذشته نگفت…کن یمرده ها شو و با زنده ها زندگ الیخ بی نگفت…دارد انیهنوز جر زندگی نگفت…شده ام را..!شعار نداد

 دنیچه..نخواب یعنیکابوس  دیفهم یم کهکسی…دی..از نگاه من ددیرا مثل من د یکه زندگ ی! کس…ابیرا در ندهی..آشتهگذ ها

درد مشترک گفت..از  کی از…نگفت یزندگ یها ییبازی از…نکرد حتیکه نص کسی!…چه یبرا ندیکش گارسی…چه یعنی

 زنده…کرد درک…کن زندگی نگفت…ها تالش کن دهبازمان خاطر به نگفت…ات رحم کن هری به نگفت…همدرد بودن گفت

 انگار…را انسجام داد انمشیخاطر،خاطر پر نهمی به و…مثل من بود..از من بود چون…دفهمی..کرد درک را مردنم…نبودنم

بدتر از  یحت دیشا ایبودم و  افتهیرا مثل خودم  کسی چون…شان سبک شده بود ینینصف شده بودند..انگار سنگ مدردهای

کمد را درون  یتو لوسای غصه و بغض شاداببا!…مرد را اسطوره گذاشته بود نینام ا اکویکه چرا د دمیگرفتم و فهم آرامخودم!

زد.خواستم کمکش کنم اما اجازه نداد و  یرا شانه م شیتخت نشسته بود و موها یرو اکویدادم.د اریدست دانو به  ختمیساک ر

 عشق…رفت می ام اسطوره…رفت ینگاه کردم.امروز مرد من م توانستنشتونم.نشستم و حسرت وار به  یخودم م-گفت:

 یلبخندها نهمی…یواشکی ینگاه کردنها نمیه…دادم یاز دور را هم از دست م یدنهاید نهمی امروز…رفت می ممنوعم
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 ای..که آیرانو افسوس و نگ ییتنها ییایماندم و دن یدادم و خودم م می دست از را همه…کوچک یمحبتها نهمی…مهینصفه و ن

بر  هیشاداب؟؟؟با همان تک دیبگو گرید کبارینمش؟؟یبب گرید کباریممکن است  ایگردد؟آ یشود؟؟؟اگر خوب شود برم یخوب م

رو که بهت زدم فراموش  ییحرفا-بله؟-باشد. سیکه مبادا خ دمیکش رچشممیبه ز یشاداب؟؟؟دست-شود؟ یلف اسمم؟ما

از  یعشق سهم من نبود؟ذره ا نیاز ا ای ذره چرا…شد یام م حسودی…اریدان قطبود..ف اریاش دان یکه؟تمام زندگ ینکرد

نگران -…نخواست…نتوانستم…فحی اما…من یبرا یبود با خروار خروار خوشبخت مساوی…اریاحساسش به دان

 کیکه از  یرتی مثل….منظورشنمتیگردم تنها نب یبرم یوقت دوارمیام-را بست و گفت: راهنشیپ ی.دکمه هاادمهی…نینباش

سر -کرد گفت: ینگاهمان م رچشمیکه تا آن لحظه از ز اریدار خارج شود قلبم را نشانه گرفت.سکوت کردم.دان نیتفنگ دورب

لحظات آخر  نیدادم ا یشکستن غرورم..اجازه نم حتی…یمتقی هر به…نه!…فرودگاه میر یخونه و بعد م میرسون یرو مراه تو 

 اکودی…رد و بدل شد اکویو د اریدان نیب نگاهی!…فردگاه امیمنم ب نی..اجازه بدشهیم هاگ-.رندیرا از من بگ اکویبودن با د

اش جلو.تا  ییو دا اریو دان میعقب نشست اکوی.من و دمبری بزن پس…اشهب-.دیبه گوش رس اریدان یدهان باز کرد اما صدا

 یم یداد.سع می تکان سر فقط…بود نه پوزخند خندواقعا لب نباریکه ا یبا لبخند اریکرد و دان یسفارش م کسرهی اکویفرودگاه د

 یو محو صورت زرد و خموده  دندیچرخ یم میگرداندم مردمک ها یبرم یسرم را هم که م یاش نشوم..اما حت رهیخ ادیکردم ز

که  یزهرچی..ساز و ساخت…بندان راه…خواست یم کترافی دلم…آمدند یخواست ساعت ها کش م یشدند.دلم م یمردم م

تر از  کینزد حتی اما…است دور…گفتند فرودگاه امام خارج از شهر است یتر کند..!م یرا طوالن رمسی…راهمان را دورتر کند

کنار  اریتا وقت پرواز چند ساعت مانده..اما زودتر از خواب دم صبح گذشت و مسافر مرا برد.من و دان گفتند می…بود یآزاد

 پی حواسش تمام! …من برای نه اما…خواندم یرا ازچشمانش م نینبود..ا ضار رفتن به دلش!…ما یرو در رو ییهم..او و دا

 مثل…بیآرام و عج ییدا نای…دایی و…خونسرد بود شههمی مثل…اما اردانی.نبودم انگار که منهم…برادرش با…بود اریدان

سرپا  یتون نمی…گهیبرو د-بهت و سکوت را شکست. اریدان صدای!…کم حرف و و تماشاگر دمشیکه د یچند روز نیا

 نقدریا هرگز…یمال یکه با تمام فقر و نداشتن ها آخ…دیرا در آغوش کش اریحرف دستش را باز کرد و دان یب اکودی…یستیبا

 انگار…بود رونیگردنش ب رگهای…برادرش حلقه کرد یدستش را باال برد و دور شانه ها ناردای!…حساس کمبود نکرده بودما

را  شیگذاشته بود و موها اریدستش را پشت سر دان کیچشمانش را بسته بود و  اکودی…دکر می تحمل را فشار تن هزاران

 شده گم…بود.در آغوش هم حل شده بودند یجسمان یاز دردها زد فراتر یکه در صورتش موج م یکرد.درد ینوازش م

 می اشک…دو برادر مچاله شده بود نیا یو وابستگ یکس بی از دلم…کردم فراموش را خودم غصه…شده بودند یکی..بودند

و  دیچیسالن پبار چندم در  یزن برا ی! صدا…اکوید ارِیدان یو هم برا اریدان یاکوید یخودم..هم برا یاکوید یبرا هم…ختمیر

 اریدان اما…دیعقب نکش اکوینشست.د اکویشانه د یباال آمد و رو ییفرانکفورت اعالم کرد.دست دا نیاخطار را به مسافر نیآخر

اش  یشانیپ یدستش را رو اری!دان…ختیر یکه به خاطر غرور مردانه شان فرو نم یزد..از اشک یهردو برق م نچشما…چرا

 یدنشنی مگه…بده واست ستادنیا-نرفت. اکوید اما…شهیم رید داره…گهیبرو د-سته گفت:گرفته و خ ییگذاشت و با صدا

-را گرفت. اکوید یبازو نباریا دایی دست…برو…کن تیرعا حداقل…یکه نذاشت حاال…متیاریبا تخت ب دیگفت با یدکتر م

 اری؟هنوز نگاهش به دانشاداب-آورد. می فشار درد که بود معلوم…شد یهر لحظه خم تر م قامتش…رهدی…پسرم میبر

بله؟باالخره چشمانش -در اسم من نبود. یالف لعنت نای کاش!…شاداب-بودم که جواب بدهم. ینفس تر از آن یو ب دهیبود.بر

 یو با سالمت نیبر دوارمیام-زده باشم گفتم: یحرف نکهیا ی!برا…یکن یم هیگر یباز که تو دار-گرفت و به من داد: اریدان زرا ا

 ینم یخواستن نقدریشد..ا ینم یدوست داشتن نقدرای آنوقت..بود اخمو برادرش مثل کاش…زد یخند زد..کاش نم.لبنیبرگرد

 تاتیشم خبر موفق ی..خوشحال مریبا من تماس بگ گاهی…باش یلیخ خودتمراقب -شد! ی..نمیفراموش نشدن نقدرای…شد

بهش  دیکه با یهم به من داد یقول هی-…..نگفترا بشنوم تیشود..نگفت دوست دارم صدا می تنگ دلم نگفت!…رو بشنوم

 فتندم ر نای کاش…شدم.اشکم شدت گرفت یاز او خوشبخت م ریبه غ یبا کس دبای…بود ادمی!…نره ادتی…یعمل کن

ما باشه  یدختر کوچولو نای به حواست هم تو-.گرفت جان لبخندش!…باشه-رحم نبود..!به زور گفتم: یب نطوریا

مرا به  یاز نگران نکهینگرانم باشد..نه ا نکهی!نه ا…مبدهکارشی…دهیزحمتمونو کش یلخی…شداشته با هواشو…اریدان

 گرید کباری!…نیتا جا نموند گهید نینباش..بر یچیتو نگران ه-..!نهمی…کرد..بدهکار بود یم نیبرادرش بسپرد..احساس د

تا  کهحالی در…دوستانه آن را فشرد و رفت شانه من گذاشت و یدستش را رو اکودی…را در آغوش گرفتند اریهر دو نفر دان

 ییدا کمککه آهسته و با  هایی قدم به…بود.از پشت نگاهش کردم اریدان ردرگی حواسش تمام…لحظه تمام احساسش نیآخر

 انیگذشت و در م تترانزی سالن از تا کردم نگاهش آنقدر…معده اش جا خوش کرده بود یکه رو یداشت و دست یاش بر م

و به  ستادمای اما…خوش نبود حالم…نیبش نجایا ابی…ستیاگه حالت خوب ن-:دمیرا شن اریدان صدای…دگم ش تیجمع

اتفاق  کیچطور  دمیفهم می تازه!…قابل درک شده بود میبرا اریاند چقدر!…سکوت کردم قهیدق کی…میاهایاحترام مرگ رو

 یکشد.گاه ینفس نم گریافتد و د یه مغز از کار مشود که بخش عاطف یهر چه احساس است بسوزاند و چطور م شهیتواند ر یم

 گرید یسک برای…قلبت بتپد گری..محال است دیاز جا بلند شو گریکه محال است د یکن می حس…حادثه تلخ کیبا 
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و  یمان یشوند و تو م می تمام رنگها…کشند یهمه ته م هاقشنگی…ندیبب بایز نقدریرا ا یگردی چشمت است محال…بتپد

 اشکی.…زدم ؟پلکیزل بزن شهیش نیتا موقع برگشتنش به ا یخوا یم-!…ستخاکستری حتماً…نباشد اهیگر سکه ا ییایدن

 یشد فقط برا ی.نمگهید میده.بر ینم رییرو تغ یزیموندن ما چ نجایدونم ا می فقط…دونم ینم-نه؟ شه؟مگهیخوب م-.ختینر

تنها  اکودی…است آشوب هم او درون…نسرد و آرامشرغم ظاهر خو یدانستم که عل ی؟؟؟م"آره"دیکلمه بگو کیمن  یدلخوش

بر خودش و  اختمشن یکه م یاز تمام کسان شتریب یلیخ یلخی اما…که دوست داشت کسی تنها!…اش بود یفرد ارزشمند زندگ

 دهنرسی خودم فکر به…آره-خشن بود. شی!صدا…نیرفت یکاش شما هم باهاش م یا-مسلط بود! شیحرکات و حرفها

سفارشش را کرده  اکویکه د فحی…زهرمار بود یبه تلخ شههمی طعمش…نگاهش کردم یدلخور ؟با…نگفتی رزودت چرا…بودا

دوشم  یام رو یبرم؟با حرص کول ای یامی…من وقت ندارما-دادم! یم بشک مثل خودش تلخ جوا یب طیشرا نیبود..وگرنه در ا

دلتو سوزونده سر  گهید یکیچه خبرته بابا؟-رساند و گفت: انداختم و جلوتر از او راه افتادم.با دو قدم بلند خودش را به من

سرش  یقدرت تو تمامرا با  فمیخواست ک یگوشه چشم به پوزخند گوشه لبش نگاه کردم.دلم م ؟ازیکن یم شیمن خال

-شاداب؟جوابش را ندادم.حوصله نداشتم.-دوختم. رونیب ینشستم و چشمم را به فضا یصندل یرو یحرف چیه یبکوبم.ب

-جواب دادم: ؟تندیلطفا مثل برج زهرمار نباش شهیم-!…دیدانم چرا خند یبله؟نم-سفارش کرده بود..! اکوی..دیال؟لعنتخوشح

..دلمون وا ستنی بدم…آره-کرد و گفت: میبه سرتاپا ییپروا یواستون؟نگاه ب برقصم یکنم؟بندر کاریچ نیانتظار دار

!از ترس …ایح یتنگ شده بود..مردک ب دمیشن یرا م شیزور صدازد و به  یکه حرف نم یآن موقع ی!چقدر دلم برا…شهیم

بلــــــــه؟؟انگار از -ندارم؟ صلهفهماندم که حو یم دبای چطور…خوشحال؟آخ خدا-نرسد سکوت کردم. کیبار یکار به جا نکهیا

 یعشقت خوب م-.دندیمن باال رفتند و چشمانش درخش دهیاز بله بلند و کش شابروهای چون…شد یم فوریحرص خوردنم ک

زد و  یبه سمتم کج کرد..چشمک یمثل آدم حرف زده بود.سرش را کم کباری…عجب چه!…نباش نگران…گرده یشه و بر م

نبرده  تیاز آدم ییبشر بو نیقاپشو ندزدن.حرفم را پس گرفتم..ا ییکایآمر یایسال چشم رنگ ود نیالبته اگه تو ا-گفت:

 روی مشت با!…آره جون خودت-و سرش را تکان داد: دخندی!…که سالم برگرده نهیواسه من مهم ا-گفتم: تعصبانی با…بود

هنوز  کهیو در حال دیکش یقیعم شه؟نفسیم دتونیعا ین؟چیمنو حرص بد نیخوا یم ؟مثالیحاال که چ-و گفتم: دمیام کوب یکول

گذره خجالت  یکه تو دلت م یزیو بابت اون چ یبا خودت و احساست صادق نباش یتا وقت-لبش بود گفت: یاز لبخند رو یرد

 ینداره نقش باز لزومی…نیشما که از دل من خبر دار-تمام کردن بحث گفتم: یتونن حرصت بدن..!برا یم همه…یبکش

 تکانهای چون…به قول شما متاهل برگرده..!معلوم بود باور نکرده ایبرنگرده  گهیاگه د یواسم مهم تره..حت شیتکنم..سالم

 یم نیهمچ ه؟چرایچ-کرد.معترضانه گفتم: یام م یدانم چرا حرکاتش عصب یتر شده بود.نم زیخرآمو نگاهش تمس شتریسرش ب

 راهنما…به سمتم انداخت ینگاه منی…تونم؟صورتش جمع شد یتونم مجبورش کنم دوستم داشته باشه؟م یکه نم ن؟منیکن

کم  هی ایب-در پلمپ شده اش را گشود و گفت:را در آورد.. یکوچک آب معدن یداشبورد بطر یرا متوقف کرد.از تو نماشی و زد

 یاز عکس العملش وحشت م یگرید تی..در هر موقعختیلباسش ر یاز آب رو کمی…زدم پس را دستش!…آب بخور نیاز ا

آب بخور  نیاز ا-بلوزش کرد و دوباره گفت: یبه لکه رو نگاهی!…بود ختهگسی هم بدجور…بود ختهیکردم..اما افسارم گس

 میلبها یرا رو ی!دوباره دستم را باال بردم اما مچم را گرفت و بطر…یکم آروم ش هی بخور…غ کردهشاداب..مخت دا

 خی…دیو به صورت من پاش ختیدستش ر یآب تو کمی…مزد سرفه…پرت شد مگلوی در آب..کردم مقاومت…گذاشت

 یسیبا خ ماشکهای…دیلرز میها ؟شانهیبهتر-.دممالی را چشمانم و کردم پاک را صورتم دست کف با…شدم شوکه…زدم

 ای افسرده تو-!…نبود نیا ؟فقطیچته تو؟از حرف من ناراحت شد-!پوف کالفه اش حالم را بدتر کرد:…ختیصورتم درهم آم

-و کالفه تر از قبل گفت: دیافسرده نباشم؟چطور؟دستش را به سمت صورتم جلو آورد و پس کش ؟چطوریدونست می…دختر

حالم -کردم: ه؟زمزمهیدردت چ نمببی بزن حرف حداقل!…افته یبهت بخوره اسالم به خطر مکه اگه انگشتمم  نهیا شیبدبخت

-دستانم پنهان کردم و گفتم: نیرا ب اکو؟صورتمیدبه خاطر -من گذاشت و گفت: یپشت صندل ی!دستش را رو…ستیخوب ن

حرف  یخوا یم؟میم قدم بزنک هی میش ادهیپ یخوا یم-ام حس کردم: یکیتنش را در نزد ی!گرما…لشهیاز دال یکیاون 

 نیبکشمت و از ا نجایهم یخوا می-…خواستم یببرمت خونه؟؟؟نه..خانه را نم یخوا یم-؟؟؟یمهربان نهمهیو ا اریم؟دانیبزن

از  یرد چیه ی!و بهتر از آن ب…یتمسخر چیه بی…زد یاشک نگاهش کردم..لبخند م یقطره ها انیراحتت کنم؟از م یدگزن

به نام ترحم را  یزچی او چون!…و حقارت نکرد یشد حرف زد و احساس خوار یمرد م نای با!…نشدر چشما یترحم و دلسوز

 !…شناخت ینم

 :اریدان

برد.نه  یاز حد توانش رنج م شیب یزچی از بود معلوم…بودمش دهیند نطورای کنون تا…بود بیو عج کیستریه حرکاتش

 نهمهیا برای…کردم یکمکش م یطور دیواقعا در عذاب بود و با دختر نای اما…دادن بلد بودم و نه حالش را داشتم یدلدار

 بود. فیضع یلیفشار خ
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 یشد.م ادهیشدم.در سمت شاگرد را باز کردم.او هم پ ادهیو پ دمیام را پوش زهییبردم.کت پا نییرا از شانه جاده پا نیماش

 :دمیکه تعادل ندارد.آهسته پرس دمید

 ست؟یسردت ن-

 را بغل کردم و گفتم: می..دستهاستادمینشست.کنارش ا یکیدر همان نزد یتخته سنگ ین داد و روتکا یرا به عالمت نف سرش

 ی..اما اگه فکر میکنم که حرف بزن یبهت اصرار نم نمیکنه..واسه هم یالمو خوب نمح…ده یواسه من که حرف زدن جواب نم-

 !…بگو ادیاز دست من برم یکمک یکن

 و گفت: دیکش یآه

 یحت ابعضی…دیجد مدهای…رنگ به رنگ یهاروسری…دیجد یها نپوتی…دیجد پالتوهای…تنوعه هی ایضزمستون واسه بع-

فقط  ادیکنن برف ب یعاشق برفن..دعا م ایلیکنن..خ یعطرشون و رنگ موهاشون رو هم بر اساس فصل سرد و گرم انتخاب م

و  رنیبگ گوریل گرم دور گردنش بذارن..فشا هیبذارن.. رشس یکاله پشم هی که…درست کردنن یعاشق آدم برف نکهیواسه ا

 یدنبال نفت بازم…دنیبازم لرز یعنی ما واسه…ستان فقط وحشتهزم…ما امثال واسه اما…عکس بندازن و خاطره بسازن

 !…رو داشتن یآدم برف یحسرت همون کاله پشم یعنی!واسه ما …دنیجوراب پوش یرو کیپالست بازم…دنیدو

 نکهیا یبه جا ای…رن یپنج بار در سال چهار بار م یبه جا مثال…شونهیخارج یسفرا یرو ایبعض واسه…یتورم و گرون نیا ریتاث

هربار  یعنی…ما واسه اما!…کنن یرو م نکاریبار ا هیرو عوض کنن دو ماه  شونیاردیلیو م یونیلیچند صد م نیبار ماش هی یماه

پدر سن رشد..گور  گور…می..گور پدر کلسمیخر ینمگرونه؟؟؟خب  اتلبنی…غذامون رهاز سف یاز اقالم ضرور یکیکم شدن 

 به…ستیگرونه؟؟؟بازم مهم ن ماهی و مرغ!…کنه یکارو م همون…میخر یم اینداره سو یبگرونه؟؟؟عی گوشت!…پدر استخونا

 …جاش به…نداره یبیگرونه؟؟؟ع وهمی…میخور یم ایجاش نخود و لوب

 پاک کرد. شیمانتو نیرا با آست اشکش

کرد با کدوم پول  یطرف ناله م هی..از رهیم یداره م یزد که وا یم غیطرف ج هی از مامانم…اور دوز کرده بود بازم بابام شبید-

 مارستان؟یببرمش ب

 اش شدت گرفت. هیگر

 شادی…مرد مامانم…مردم من…میدراز کرد ییبار دست گدا ناولی واسه…ها هیدم خونه همسا میبار رفت نیواسه اول-

..تا نفس میراحت ش تا…رهیخواست بم یطرف دلم م هی!از …میرو زنده نگه دار فکریمعتاد و ب یبابا هیتا  ممردی هممون…مرد

 …طرفم هی..از میبکش

 را باال گرفت و با چشمان معصومش نگاهم کرد: سرش

 !…دارم دوستش…ستنی خودم دست…دارم دوستش…بابامه…طرفم هیاز -

 رهیذخ نیکند..هم حرف بزند و هم هیخواست گر یتنگ بود..هم م تُنُک نشستم.نفسش یچمنها یتهوع داشتم..رو احساس

 کرد. یرا تمام م ژنشیاکس

هم  یا گهید زچی…و نداشتن نداری جز به شبا…دلم رو روشن کرده بود ینور هی یبدبخت نهمهیدو سال بود که وسط ا یکی-

 زیچ هی…کرد یم نپایی و باال رو قلبم ضربان…داد یبهم م یبیحس عج هی…که قشنگ بود یزچی…بود که بهش فکر کنم

 یرو از مشکالتم منحرف م فکرم…میشده بود واسه زندگ زهینگا هی…داد یرو تحت الشعاع قرار م هایهمه تلخ که…نیریش

 عاشقش شدم؟ یچطور نیدون می…کرد

 را به چپ و راست تکان دادم. سرم

 یکه م مردی تنها…بودم دهیند یقو نقدریرو ا یمرد چهی حاال تا…خوردم و دستم رو گرفت زلی…یروز زمستون هیتو -

 عقده اونقدر…کمبود داشتم اونقدر…دیدلم لرز نهمی واسه…افتاد یوزش باد پس م هیشناختم پدرم بود که با 

 به اما…..حواسش به من نبوددید ی!چشمم دنبالش بود..همه جا..اون اصال منو نم…دیدلم لرز یراحت نهمی به که…داشتم

 …شناختمش یم شتریب ی..اما هرچستیدونستم مال من ن یدونستم دوره..م می…من شد زیه چهم یراحت نهمی

 و ادامه داد: دیکش ینفس مهیگرفت..ن شیصدا

 !…رفت میاونم از زندگ-

 !…من یخدا

 شتریطاقت ندارم هر لحظه ب گهدی…سخت تر هم شده مدلخوشی دادن دست از با…واسم سخت بود طیشرا نیتحمل کردن ا-

رو  هیدر و همسا شیتونم خرد شدنمون پ نمی…نمیخواهرم رو بب ییاگزما یتونم دستا نمی…نمین مادرم رو ببآب شد

خواد  یتو گلومه و م یزیچ هیکنم  می احساس…بده یلخی حالم!…تونم نمی…آوردم کم…اری..من خسته شدم آقا داننمیبب

 نمی…تونم درس بخونم نمی!…کنه ی.همه جام درد مکنه. می درد قلبم…رو قلبم نشسته یزیچ هیکنم  می حس…خفه م کنه

 کنم؟ کاریکنم که خوب شم؟چ کارچی…خواد منفجر شه می انگار…کنه می درد مغزمم…تونم تمرکز کنم
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 !…بودم..سر خود دوا نمودم بی!من اگر طب…دیپرس یم یچه کس از…ههه

 نیمثل او چقدر سخت بوده و ا یدختر مغرور یبرا نهایدانستم اعتراف به همه ا می…بود دهیچیهق هقش در دشت پ یصدا

 !…زلبری…بود زلبری صبرش کاسه!…داد ینشان م دیکش یرا که م یاوج عذاب

از دست دادن  ی غصه از اگر…بلد نبودم نشیتسک یبرا یگردی راه چون…توانست می که آنجا تا…کند هیدادم گر اجازه

 یاهرم بود جهت تحمل فشارها کیفقط  اکویدختر د نیا برای اام…کردم یتحملش نم یکرد لحظه ا یم یزار نطوریا اکوید

 دختر فراتر از عشق بود..! نای درد!…اش یو روح یجسم

  

 :شاداب

و ته مانده  ختهیر رهیدا یرو بهیغر کی یام را برا زندگی تمام…به آب داده ام یکه چه دسته گل دمیکه شدم تازه فهم آرام

 حجم از انگار…بود گرفته آرام دلم ته ته اشتباهم،آن از وجدان عذاب وجود با اما! …ودمغرور و عزت نفسم را بر باد داده ب

 کاشته بودند. یتفاوت یش بیکاسته و به جا انیپا بی اندوه آن

.از چهره اش ستینگر یرا دور زانوانش حلقه کرده بود و به دوردست م شیمتورمم نگاهش کردم.دستها یگوشه چشمها از

 !…نه انگار انگار…ختهیمدت دردودل کرده و اشک ر نهمهیا کسی که انگار نه انگار…شد یخوانده نم یحس چیهمچنان ه

 میراحت حرفها نقدرای…بودنش اریدان نیبود..به خاطر هم نیبود..و اصال چون هم نیهم اردانی…هم نداشتم توقعی…هرچند

شد  یم اری!با دان…یپوشش چیه بی…ینقاب چیه بی…توانستم خودم باشم یکس به جز او نم چهی با…را به زبان آورده بودم

خصلت  نیا و…یبزن یلیصورتت به خودت س ینبود به خاطر سرخ یازنی…یکن ینبود باز یازنی…هستی که همان…بود انیعر

 کرد. یم زشیتمام آدمها متما از…ریکم نظ

 را برگرداند و گفت: شیدوباره رو نگاه کرد و سمیبه صورت خ هثانی چند…نگاهم باعث شد که سرش را بچرخاند ینیسنگ

 یفکر م شههمی!…کم آروم تر شدم هی…از من عذاب بکشه شتریب یهست که به اندازه من و حت یکس دمیکه فهم یاز وقت-

 یوحشتناک رو م یمنم که اون صداها فقط…نمیب یتونم راحت بخوابم..فقط منم که کابوس م یکردم فقط منم که نم

 گله…بودم شاکی…بودم یعصبان یلیخ نمیهم واسه…کنم می نرم پنجه و دست ترسناک اشباح اون با که منم فقط…شنوم

کنه  یگفت درک م وقتی…اونم مثل منه دمید وقتی…از حالتاش واسم گفت یکرد..وقت فیواسم تعر مییدا وقتی اما…داشتم

بهتر شد.تا  حالم…ستمین یآدم چیه هیکنه که چرا شب می درک…کشم یم گاریس نقدریکنه که چرا ا یدرک م…کشم یم یچ

ساختمون پنجاه  هیدوشش گذاشتن و مجبورش کردن که  یخونه رو رو هی لیرو داشتم که کل وسا یاون حال کارگر ازقبل 

 اما…فرساست طاقت هنوز…سخته هنوز…مهییدا یشونه ها یکنم نصف اون بار رو می احساس االن اما! …طبقه رو باال بره

 یدنبال نفت دندوی…تو سرما رو دنلرزی…کنم یدرکت م که…گم می تو به من االنم! …تره تحمل بلقا…بهتره قبل به نسبت

رو  ناای همه…دست کفش و لباس نو رو هی حسرت…سر سفره رو زایچ یلخی نبودن…جوراب رو یرو دنیکش کپالستی…رو

 هم رو اونا من….اما بازم هستهرچند معتاد. پدرت…یمادر خوب دار هی حداقل…تری خوشبخت تو باز…منم تجربه کردم

 اهیواسم س یدادم..همه چ ینم صیتشخ گهیرو از همد یرنگ چیسال ه سالهای…یاهیو س اکویبودم و د من…تمنداش

 اون…نبود چشم من مشکل اما…بردم دکتر یبود م یهر جور نداری همون با…کرد چشمام مشکل داره یفکر م اکودی…بود

 یم وقتی…کرد یمخابره م اهیرو س زیاه شده بود و همه چیبده، س غامیکنه و به چشم پ کیتفکرنگها رو  دیاز مغز که با قسمتی

 یتنها م شهیهم نهمی واسه…خوان منو بکشن یو م شنیم کیشبح دارن بهم نزد یسر هیکردم  یم احساس…دمیخواب

 !…کنه یتر م مگس خواب آشفته م رو آشفته هیبال زدن  یحت ای…نفس یگرم هیپا.. یصدا هی چون…خوابم

 و گفت: دیگردنش کش روی را دستش…اش شهیعادت هم به

 یکه بهش اعتماد داشتم و از حضورش فرار یبود! تنها کس اکودی…وقت خواب حتی…که کنارش آروم بودم یتنها کس-

 و هرخوا..مادرمه…پدرمه اکودی! …برادر واسه برادرشه هیواسه من متفاوت از جنس  اکویبود! جنس د اکوینبودم..د

 …دکترمه…دوستمه…برادرمه

 زد و ادامه داد: تلخی پوزخند…کرد سکوت

به خاطر من کتک خورد  بچگی همون از!…بوکسمه سهکی…من کردن آروم خاطر به…که پر از خشمم یدر موقع لزوم..وقت یحت-

 !…االن نیتا هم دیو عذاب کش

 :گفت و تکاند را شلوارش خاک…و از جا برخاست دیکش یآه

تمام خانواده  گهید کباریمن  و…دادی دست از رو عشقت فقط تو هرچند…کنم یهم درکت م اکویاز دست دادن د پس واسه-

 !…م رو

را  گریشلوارش فرو کرده و چهار انگشت د بیج توی را دستش دو هر شست انگشت…را باال گرفتم و نگاهش کردم سرم

 کی تو…بپرسم داشتم دوست! …نداشتم اریرا از دان دنشیکه هرگز انتظار شن حرفهایی از…بودم جگی…آزاد گذاشته بود
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و شگفت  ریغافلگ نطوریهربار مرا ا یتوان یم ؟چطوریباش قبلت یهربار متفاوت از سر یتوان یم ؟چطوریچهره دار ؟چندیهست

 است؟ کدام…یاصل اری؟دانکدامی تو…تضاد نهمهیا نیاست؟ب ست؟کدامیتو چ یواقع تی؟شخصیزده کن

 گفت: تیمن کرد و با جد ریچشمان پرسشگر و متح گذرا به ینگاه

 هی میزندگ یهابدبختی کل! …کن تصور…کنم عقدت مجبورم اونوقت…سراغمون ادیم تهیکم مینیبش نجایا گهیکم د هیاگه -

 !…طرف هی زونهیخدا آب دماغش آو ی شهیدختر ِزر ِزرو که هم هی تحمل…طرف

 !…رفت نشیمنتظر من بماند به سمت ماش نکهیبدون ا و

 کدام بود؟؟؟ یواقع اریدان

  

 و گفت: دیپوست ساعدم کش یمچ دستم را چرخاند و انگشتانش را رو تبسم

 ؟یشناس یرو م یکشکول نالدی شمس تو…شاداب-

 فکر کردم.. یکم

 …شناسم نمی…نه-

 کرد گفت: یو بمش را نگاه م ریدستم را چرخاند و همانطور که با دقت ز دوباره

 ؟یشناس نمی…یکشکول نیلدا ؟شمسیشناس ینم-

 مگه؟ چطور…شناسم خب ینم-

 !…ینشونیپشم الد تو…نهیشمس الد اون…التونهیبابا از فام-

 و گفتم: دمیکش رونیبا خشم دستم را ب هینگرفتم..اما بعد از چند ثان اول

 !…بخواد دلتم…ادب بی…گمشو اونور-

 را جمع کرد و گفت: دهانش

 یخرس قطب ادیچرکول؟آدمو  نقدریدست و پات مو داره؟دختر ا نقدریا یکش یخجالت نمدلم بخواد مثالً؟پشم؟تو  چی…شیا-

 …اه…یبهم زد حالمو…یندازیم

 حوصله گفتم: یب

 آخه؟ نهیب یمنو م یدست و پا کی…دلت خوشه ها-

 زد. واریرا به د شیو پاها دیدراز کش نیزم یرو

اون حسابه؟دل و روده ما  ؟فقطیکم به خودت برس هیکه تو شرک باشه  دی..حتما بامیستی! ما آدم ن…شادی…من..مامانت-

 و اومد…هستش که کردک اما…که شرک رفته درسته…یچیما ه م؟اصالیزن یعق م متینیب یکه هربار م ستیبدبخت مهم ن

! …شهیم زاریتجاوزه ب هرچی از…پوکه بچه یکه دلش م نهیبب رو ناای…گل کرد و خواست بهت تجاوز کنه شیاریخاو خوی اون

 یکار هی یتون یم نببی…زادهیآدم هیحرکتش شب هی نی؟همیریبچه بگ نیرو هم از ا حیذره تفر هی نیا ادیآخه خدا رو خوش م

گل  شتریب تشروانی…به سرش زده…ستیکه شرکم ن یطیشرا نیتو ا ؟اونمیجا بترکون هیرو  نامشیکل ترموستات و د یکن

 ؟یفکر یب نقدرای چرا تو آخه…کرده

 ش کردم و گفتم:چپ نگاه چپ

 !…وقت هیکن که کار دستت نده  نیبه فکر ترموستات آقا افش یحال هی…تو نگران ترموستات اون نباش-

 و گفت: دیکش یآه

 شی! اصال پنبه و آت…زمهی…ترهی…اتوررادی که منم…بخاره اسب ماشاال…که ستین ترموستات…یاله رمبمی…یگفت یآ-

 !…نیبب حاال…مینسوخت آخرش ما اگه…شیآت نافشی…پنبه ؟منیدیشن

 و گفتم: دمیدراز کش کنارش

 ه؟یحاال حرف حساب مادرش چ-

 حرص جواب داد: با

 خدا.…کمه سنش…نرفته سربازی…کار نداره نیافش گهیکه بزنه..م ستیزنه که..اصال حرف حساب بلد ن یحرف حساب نم-

 حرف حسابه؟ نایا یلوکی

 .دمیکه در دلم انباشته شده بود خند یوجود غم با

 ه؟یپس چ ستیحرف حساب ن نیاگه ا-

 از رانم گرفت و گفت: یشگونین
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طفل معصوم داشته  نیداشتن که ا یهمه چ شونیحرف مفت؟مگه همه از اول زندگ ایحرف حسابه  نیپشمک؟ا یگ یم یتو چ-

 من…اسه مناز مادر شده و زتریعز هی! داشهیمردم بدبخت م دختر…شهینه نم گهمی اون…قبوله یگم همه چ می من…باشه

 نم؟یبب ویک دبای شم بدبخت بخواد دلم

 گفتم: دمیمال یران دردناکم را م کهیو در حال دمیدستش کوب یمشت رو با

 ؟یکن یخودت رو چه م مامان…نیکرد یاونو راض رمگی…یوحش-

 کرد. یباز شیچشمش گرفت و با تارها یرا جلو شیاز موها یا دسته

به  دهیشناسه چه رس ینم تیکه مثاًل آدم شم..کال منو به آدم یفرسته سرباز می هم منو باشه اون به…نوبره گهیاونکه د-

 !…دختر دم بخت

 زنگ در از جا بلند شدم و گفتم: یصدا دنیشن با

 باش..! یکم منطق هیهنوز. نیبچه ا ن؟جفتتونیدار ای عجله چه حاال…گن بابا یراست م-

 شد و گفت: زیخ مین

 !…یواسه من درس منطق بد یخوا می تو که…خاک تو سر من ای…ارهیطق رو ماسم من یک نگاه…مینیب نیشیب-

سرم انداختم و  ی!چادرم را رو…دانستم یم یرا بهتر از هرکس نیشناخت و من ا نمی منطق…بود کور عشق…گفت یم راست

 گفتم:

 ؟یکن یم یکی نیرو با افش اکوید تو…زمیعز-

 گفت: یخونسرد با

 …و کجا شرک…البته که نه-

 حرفش را تمام کند و با خنده گفتم: اشتمنذ

 خر شرک کجا؟؟؟-

 رونیدر را گشودم و سرم را خم کردم و ب ردیگارد پرتاب بگ نکهای از قبل…را از پا در آورد شدمپایی…را گرد کرد چشمانش

 !…دیبه گوشم رس یآخ مردانه ا یکشان از بغل گوشم رد شد و متعاقب عبورش صدا رینف دمپایی…دمیپر

 :دمیدر دل نال ستمیراست با نکهیآنقدر آشنا بود که بدون ا صدا

 بدشانسم؟ نقدریمن چرا ا ایخدا-

  

 گوشم نجوا کرد: ریز تبسم

 یدو دست یچجور نببی کن بلند سرتو! …زدم وسط ترموستاتش درست…میخاک بر سرم شاداب..بدبخت شد-

 یترموستات چندش سرمون بره باال هیخاطر کرد به  یفکرشو م کی!…زن کامله هیش برابر  هیگن د ی!م…دشیچسب

 !…مشدی بدبخت…شاداب میدار؟بدبخت شد

 شکمش بود نگاه کردم و گفتم: یکه رو اریدست دان به

 !…دلشه رو دستش…که دهیرو نچسب جایی…نه بابا-

 کرد: زمزمه

 نهمچی…دمیاصابت رو د قیه دقترموستاتم؟من خودم نقط یزن بگه آ هیچشم سه تا دختر و  یتو؟ جلو یچه انتظار دار قایدق-

تو سرم  یمن چه خاک ؟االنیشد اون سر وامونده ت رو ندزد ی!نم…دیناکس که برق از همه جاش پر ییزد دمپا یکف گرگ

 یم میساعت تنظ هی ابونیتو خ یسطل آشغاال نیبه ا چسبمیرم م ی..مبودمنکرده  یرینشونه گ قیدق ینجوریعمرم ا زم؟تویبر

 تو رو خدا؟ ینیب می شانسو…ور اون ور نیافته ا یآشغال کوچولو بندازم داخلشون باز م هیکه  مریگ یکنم..نشونه م

لرزش  اما…ندیرا نب دنمیام فرو بردم که خند قهی یتو شتربی را سرم…گرفت شدت ام خنده…که افتاده بود یتجسم اتفاق از

 :دمیمادر را شن یشد.صدا یکنترل نم میشانه ها

 !…کنن یم طنتشی…گهی!بچه ن د…نیخودتون ببخش یاربه هرحال به بزرگو-

 کردم.مادر باز گفت: ینگاهش را حس م یرگیساکت بود..اما خ اریدان

 .ارمیآب گرم ب سهیواستون ک نیخوا ینشده؟م تونیطور نیمطمئن-

 لب گفت: ریو ز دیخند زیر تبسم

 خاله؟ یبذار یخوا یآب گرمو کجا م سهکی آخه…خاک بر سرم-

 همچنان ساکت بود. اری.داندیایگفتم االن است خون ب یا گاز گرفته بودم که ملبم ر آنقدر

رو  تونیخراب کار نیابی…نیستیدوتا هم اونجا نا شما…یشد شوکه…ارمینبات ب یواست چا نبشی…پسرم ینیش یچرا نم-

 !…نیدرست کن
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 .باز هم گفت:دیلرز یاز خنده م ییبه شکل تابلو تبسم

آخه؟شاداب، جون مادرت برو خاله رو  میدرستش کن یننه مون؟چجور ای بوده کار ترموستات بامونبا…قربونت برم خاله جون-

 بادمون داد. بر…جمع کن

 تکرار کرد: تیعضالت دل و روده ام از شدت انقباض و خنده درد گرفته بودند.مادر با عصبان تمام

 !…ننیبش اریکن آقا دان ؟تعارفیکن یم کاریاون گوشه چ یسادوای…شاداب با توام-

 آمد؟ یخنده بند م نیجلو رفتم.مگر ا یسرم مرتب کردم و کم روی را چادرم…خودش به سمت آشپزخانه رفت و

 !…نیی..بفرمانیخوش اومد یلخی…دببخشی…زهچی…من-

 …انعطاف یخشک بود و ب شیصدا

 ؟یحرف بزن یتون یخنده ت تموم شد؟م-

 گفتم: آرام

 !…دببخشی…نبود به خدا یعمد-

 و گفت: دیگردنش کش یرو را دستش

 تو و مامانت حرف دارم. با…نیبش ابی…خب لهیخ-

 را تکان دادم..انگشتش را به سمت تبسم گرفت و گفت: سرم

 !…شهیم نسنگی داره…شما هم حواست به صورت حسابت باشه خندان خانوم-

 گفت: دیخند یهنوز م کهیدرحال تبسم

 !…کنم یم هویتس…فروشم یم ارامویکم از خاو هی…نداره یبیع-

 به تبسم رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 .یآبرومون رو برد کافی اندازه به امروز…بسه تبسم-

 زد و گفت: یخنده چشمک انیم

 !…صدات بزنم کتینکن با اسم کوچ یکار هی؟یکشکول یباز تو حرف زد-

 گفتم: اریو به دانچادر پنهان کردم و ر رزی را دستانم استرس با!…دختر نیلشکر بود ا کی فیتنه حر کی

 رسم . یاالن خدمت م منم…نییشما بفرما-

 با خود به آشپزخانه بردم. دمیدست تبسم را کش و

 

 کنار زد و رو به مادرم گفت: اتشیبه محتو ینگاه مین یرا بدون حت یچا ینیس

 خبر دارم که همسرتون معتاده.-

 مادر به من پر از سرزنش بود. نگاه

 کشه. یکنه و کارش به دکتر و درمانگاه م یور دوز مدونم که مرتب ا یم نمیا-

 .دیرا گز نشییلب پا مادر

 کنه. یبهتون وارد م یچه فشار یو معنو یاز لحاظ ماد هیقض نیدونم که ا یم-

 دستانش مشت کرد. توی را چادرش…..معذب و درهممادر

 …ماا…نیواسه درمانش رو کرد نیدر چنته داشت یدونم که تا حاال هرچ یم نمیا-

 ماند و بعد ادامه داد: یشاد یرو هیچند ثان یبرا اریدان نگاه

 !…نیجواب نگرفت-

 .میانداخته بود نییسرمان را پا هرسه

 مشکل از کجاست؟ نیدون یم-

 گفت: یبا ناراحت مادر

 !…پسرم نهیوسعم هم-

 خودش را جابجا کرد و گفت: نیزم یرو یکم

کنه.مشکل عمده اکثر معتادا  یم ریروح رو درگ ،یجسم یاز وابستگ شتریب اداعتی…ستیشما ن مالی وسع مشکل…نه-

 یم یباق ماریهمچنان مسموم و ب هیاما اونکه اصل کار نیکن یم ییبه مواد مخدره.شما فقط جسم رو سم زدا یروان یوابستگ

هم درمان  یستادوتا رو در را نیا دیده.شما با یارور م تبنداره.چون مغز مر یترک کردنش ارزش نمیمونه.واسه هم

 …نمیهم واسه…نیکن

 ما چرخاند و گفت: ریمتح یچهره ها نیرا ب نگاهش
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 جواب داد. نباریا دی.شامیبر شیشناسم پ یکه من م یبارم با روش من و با ارگان هی نیاجازه بد-

 گفت: دوارانهیشتاب زده و ام مادر

 ه؟که جواب بد یهم وجود داره؟راه یراه بهتر یعنیپسرم؟ یگ یراست م-

 و گفت: دیکش ششیبه ته ر یدست

 !…به خودش و شما داره ینه..بستگ ایجواب بده  نکهیوجود داره اما ا یراه بهتر-

 بود گفت: دهیدو شیکه در صدا یبیعج یمادر دوباره خم شد و با خستگ کمر

 آخه؟ میبکن میتون یم کارچی…هم ما…خودش رو که آب برده-

 از جا برخاست و گفت: اریدان

 نه؟ ای نیتام بد اریکه بهم اخت نیاعتماد دار اریکه بدونم اونقدر به منِ دان نهیمهم ا فعال…نیگران بعدش نباششما ن-

 کردم و گفتم: اریرو به دان دیترد یدوخت.بدون ذره ا یچشمان نگرانش را به من و شاد مادر

 شه؟می…شهیبدتر که نم نیمن اعتماد دارم.از ا-

 نداخت و گفت:را باال ا شیشانه ها اریدان

 .ستیترک، وجود داره.خصوصاً پدر تو که سنشم کم ن نیاحتمال سنکوپ ح شهیهم نیسنگ یادهایبه هرحال در مورد اعت-

 !…شناخت یرا نم اریپرده دان یبود.به هر حال او که اخالق رک و ب دهیپر رنگش…دیبا دست به صورتش کوب مادر

 بلند شدم و گفتم: منهم

 مونه؟ یزنده م گهید در؟چقیاگه ترک نکنه چ-

 از چشمانش گذشت. یاز لبان و برق درخشنده ا یمحو لبخند

 .ارهیهم دووم ب گهدی سال ده ممکنه…کارش رو بسازه یممکنه اور دوز بعد-

 مادرم زانو زدم و گفتم: کنار

 …مرگه نوع مهم…مردنه آخرش همه بابا،واسه واسه فقط نه..مردنه آخرش…مامان نیبب-

 نگاه کردم. اریدم و به دانرا چرخان سرم

 گه؟یدکتر داره د نشیبر یکه م ییاونجا-

 تکان داد.به مادر گفتم: دییتا یرا به معنا سرش

کنه.ما که تموم راهها رو امتحان  یکه تو خونه اور دوز م هموقعی از کمتر مردنش احتمال…دکتر کنارش باشه یوقت-

 نیآخر نیکنه.بذار اگه ا یبه بعدم نم نی..اگه تا االن سنکوپ نکرده از امشیبست یکه ترک کنه..حت مشی.بارها خوابوندمیکرد

گه.اگه  یرو همون طور که هست م زیدونم همه چ یاعتماد دارم.چون م اریان!من به آقا دمکنی امتحانش…راه واسه نجاتشه

 .هست حتما…هست یراه بهتر گهیم

 ت:گف اریرا پاک کرد و رو به دان شیبا پر چادر اشکها مادر

دو تا بچه برادرم داشتن  نیاگه ا دشای…و سالم برگردونه حیبرادرت رو بهت صح شاالای خدا…مادر ینیبب تیاز جوون ریخ-

 باشه. یتونم دعات کنم پسرم..خدا ازت راض یکردن.من فقط م یرو در حقشون تموم نم یمثل شما دوتا برادر

 و گفت: دیکش یقینفس عم اریدان

 برمش. یم امی.فردا منیبذار یضرور لوسای و لباس شواس ماه سه واسه…باشه-

هم آمد.بند  تبسم…دمیرفت.دنبالش دو رونیاز در ب میمنتظر بماند بدرقه اش کن نکهیساده..بدون ا یخداحافظ کیبا  و

 را باال داد و با پوزخند گفت: شیصورت تبسم برد..ابرو کیسرش را نزد ی.کمستادیکفشش را بست و راست ا

 !…خوشحال نباش خندان کوچولو ادزی…نشد گل…نبود یازامتی سه پرتابت…محض اطالع-

 !…ُمرد هیکه تبسم به مدت چند ثان دمیزدم و د خی من

  

بغل زدم و پله ها را دوتا  ری.چادرم را زدمکوبی تبسم سر بر دست کف با و درآمدم انجماد بد حالت آن از…بسته شدن در با

 زدم. شیبود که صدا نیزم یرو شیپا کیرساندم.هنوز  اریخودم را به دان کردم و با سرعت هرچه تمام تر یکی

 .نیصبر کن-

 گفت: نیگذاشت و در همان ح نیرا هم داخل ماش گرشید یکرد و پا میبه سرتاپا ینگاه

 !…چادر سر کردنت نیسوار شو..با ا ایب-

کرده  ریچادر هم به گل سرم گ یید و لبه باالام تا زانو مشخص شده بو ورزشی شلوار…از حرفش به خودم نگاه کردم متعجب

به جلو  یرنگ را رها کردم تا شلوارم را بپوشاند و کم رهیبود.شرمزده پارچه گلدار ت فتادهین میشانه ها یبود که کامل از رو

 دم:یکشاندمش و سوار شدم.استارت زد.پرس
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 کجا؟-

 ارن؟یها حرف در م هیهمسا یگ یمگه نم-

 و گفت: ستادیورتر از کوچه اد یدنده عقب رفت.کم و

 !…خب..بگو-

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 جبران کنم. دمیاما قول م نیکن یرو م نکاریدونم چرا ا یخواستم تشکر کنم.نم یم-

 زد. ینگاهش موج م در…یاریدان طنتیش نوعی…تمسخر یاستهزا..نوع یرا به من دوخت..نوع اهشیس چشمان

 ؟یجبران کن یخوا یم یچجور-

 خودم را جمع کردم و گفتم: ی.کمدمیکالمش ترس یبو دار از

 …و…کنم یبشه جور م یش هرچ نهیهز-

 .دیبه باال جه شیابرو یتا کی

 ؟.…و-

 و گفتم: دمیدر چسب به

 دم. یانجام م ادیاز دستم برب یهرجا کمک نکهیو ا-

 کرد و گفت: میت تماشادر سکو هیگفت و سرش را با خنده تکان داد.چند ثان یا دهیبلند و کش ههه

 ؟یکز کرد ینجوریکه ا یدیترس یحاال از چ-

 را محکمتر گرفتم و گفتم: چادرم

 !…دمینترس-

 فرمان گذاشت. یداد و هر دو دستش را رو هیاش تک یو به صندل دیکش یقیعم نفس

به جاست.چون دلم واست  کامالً تیبهت بگم نگران دیترحم باشه..با یکار من از رو نیکه ا نگرانی اگه…دختر جون نیبب-

 خوام کمکت کنم. یسوخته و م

 را از در کندم و خواستم جوابش را بدهم.فرصت نداد. خودم

و  یایاز پس مشکالتت بر ب یتون یدور و برت م یو بدون کمک آدمها ییتنها یکن می فکر اگه…حرف نزن نقدریگوش کن و ا-

دستش رو  یشکل هی ،بهیجور هی ،ییجا هینفر باشه که  هی دیبا یدمهر آ ی!تو زندگ…یدر اشتباه کامالً…یکن یسالم زندگ

مرکز  هی معرفی…آدم هی استعداد کشف…حِرفه هی آموزش…ستین یمال اهمه کمکه شههمی! …بلندش کنه نیو از زم رهیبگ

اگه  دشای…ک کردبه ما کم ایمکی پدر که همونطور!…تونه کمک کنه می…حرف هی یحت یو گاه یدونم بازپرور یچه م ایمشاوره 

کرد و راحت ازش  یمردونگ و دید یطراح یرو تو اکویاون استعداد د اما…میدو تا کارگر ساده بود اکویاون نبود هنوز من و د

 یلخی…یتو عزت نفس دار نکهای…مینبود ینیب یکه م یینجایاالن ا ارهیدر ب یخواست غد باز یم اکوینگذشت..اگه د

ادامه  یتون ینم یرو پس بزن شهیکه به سمتت دراز م یهر دست کمک بخوای اگه اما…گم..واقعاً خوبه یم جدی!…خوبه

! …توقع کمکش کنه یچشمداشت و ب بی…مرد جوون هیشانس رو نداره که  نیا یدختر ربدون که ه نمی!ا…یاریم کم…یبد

سر  گهیمرد د هی یخواسته ها یوجل یساده خواهرت مجبور ش یسرماخوردگ هیفردا به خاطر  دیشا یایمن در ب جلوی امروز اگه

و هر شب مهمون  ستنیا یم ابونیخ ارکه کن ییدخترا نای اکثر…جامعه ماست تیواقع نی..ای..چه نخوای..!چه بخوایخم کن

هزارتا راه به جز تن  یگ یدونم االن تو دلت م ی! م…محتاج…محتاجن…ستین حشونیو تفر خوشی سر از…مردن هیخونه 

به  دهیگذره چه رس یکه از جونشم م شهیآدم درمونده م هی نقدریا گاهی…حرفا شعاره نای…گم یم هست اما من بهت یفروش

 از اما…بار دستت رو رد نکنن و به دادت برسن هیها  هیهمسا دشای…یخوام تو به اونجا برس نمی من! …تنش..به شرافتش

 پس…بلندش کنن نیو از زم رنیرو بگ یخدا..دست کس یکه محض رضا آدمایی شدن کم…ازت توقع دارن یدفعات بعد

کمتر از اون  یلیتوان آدما خ و…ینیب یمکه  هیزیرحم تر از اون چ یشهر ب نای! …نکن یخودیو ب یالک یگردن کش نقدرای

 !…یرس یمن م حرفای به…مادرتم نتونه کار کنه گهیکه د یروز هی…یکن یکه فکر م هیزیچ

 یرا از رو شیمن بودند.دستها یشگیهم یهایهمان نگران شحرفهای…انداختم نییارا در هم قالب کردم و سرم را پ میانگشتها

از بدنش هم سرما  یمرد حت نیکه تنش کوره آتش بود..ا اکودی برخالف…و خم شد دیفرمان برداشت و به سمت من چرخ

 شد. یمتساعد م

 نه؟ ایکمکت کنم  یخوا می…پرسم یکه ازت م هیبار آخر نیا-

فقر  ودی…نبود یراه گریخودم هستم..اما د مبگوی…توانم یخودم م می..بگونه…میتوانستم بگو یم خواست هنوز یم دلم

 دیپدرم چطور با یاور دوز بعد یها نهیهز یدانستم برا یسقف ترک خورده خانه مان چنبره زده بود و واقعاً نم یرو یبدجور

 پول فراهم کنم.
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 و من کنان گفتم: من

 ن؟یمک کنبه من ک نیخوا یشما چرا م-

نبود نگاه  ییفضا یها اهچالیشباهت به س یکه ب یتر آمده بود..سرم را بلند کردم و در چشمان کنزدی…شد شتریب سرما

 گرفته بود. یگوشه لبش را به باز یکردم.لبخند مرموز

دلم  طفق…یستیمن جور ن قهیچون با سل ستمیتن و بدنت هم ن دنبال…یخداپرست نه…هدوستی انسان حس نه…گفتم که-

 !…نهمی…واست سوخته

 شد..! یم زینفرت انگ اریدان نیچقدر ا گاهی…گرفتم گر

به  شیبذار یتون یم ولی…به خاطر دل خودت بود و نه به خاطر ما اکوید یضیمدت مر نای تو کمکت که هرچند…و البته-

 !…نوع جبران هیحساب 

 را گرفت. میگلو بغضم

 ؟یاریم ادا در بواس یخوا یهربار م ای؟یشد شاداب؟هست یچ-

 لرزش داشت.اما گفتم: یکم میصدا

 هستم.-

 صورتم فوت کرد و گفت: یرا تو نفسش

 ای…شرکت خودمون یبرگرد ای…ی.در مورد کارتم دو راه دارمیمورد ندار نیدر ا یبحث چیبه بعد ه نیاز ا گهدی پس…خوبه-

 ؟یخوا ی.کدومش رو میاون شرکت مهندس یبر

 کندم و از سوزشش لبم را گاز گرفتم. یرحم یرا ببلند شده کنار ناخنم  پوست

 !…نتنهایی دست آخه…شرکت خودتون امیم-

 و گفت: دیچادرم را جلو کش یرا باال آورد و کم دستش

 نباش؟ها؟ یزیچند بار بگم به فکر جبران چ-

 گفتم: تند…دمیترس یم تشیعصبان از

 نم.بک یکمک هی..گفتم نهستی که هم تنها…آخه کار خودتونم هست-

 .نداشت پوزخند رنگ لبش گوشه خط…برودت فضا کاسته شد از

 ..!یرو بکن که دوست دار کاری…یخواد نگران من باش یتو نم-

 دست بزرگش که کنار سرم ستون شده بود نگاه کردم و گفتم: به

 !…م بهتر باشه ندهیواسه آ هیکنم که اون شرکت مهندس یخب..فکر م-

 در عذاب بودم. رهینگاه خ نیو ا یکینزد هنهمیرفت؟از ا یعقب نم یکم چرا

 !…یخودت رو ثابت کن یکه بتون شرطی به…به نظر منم اونجا واست بهتره-

 گفتم: آرام

 ممنونم.-

 شاداب؟-

 شدند! یم یمن مرتب پر و خال یجنبه  یچشمان ب نیدانم چرا ا ینم

 بله؟-

 .ریسرت رو باال بگ-

 آمد. یخورد و در نم یراه گره م انهیدر م نفسم

 ..!اریدر ن یامل باز نقدرای…خورمت بابا ینم-

 از هم باز شده بودند. شیدر هم ابروها شهی.خطوط همدمیتشرش سرم را بلند کردم و دماغم را باال کش از

 ییدختر جوون..!با وجود اروپا هیهمکار بودم.اونم مهندس عمران بود و مثل تو  یخانوم فرانسو هیاز پروژه هامون با  یکیتو -

روز به  هی یدون یکرد و با وجود زن بودنش فوق العاده مسلط به کار و کارگرا بود.م یو خانمانه رفتار م بانهیهم نج یلیبودنش خ

 گفت؟ یمن چ

 دستانش محصور شده بودم: انیکرد.م کیرا عقب انداختم.هر دو لبه چادرم را گرفت و بهم نزد سرم

 یبه خودشون م نهیآ یچند ساعت جلو روزی! …کمبود اعتماد به نفس اونم…زهیچ هیفقط و فقط  یرانیا یگفت مشکل زنا یم-

 شونیرسن اما فقط درصد کم یم یعلم یپرسن خوبم؟به مدارج باال یبازم از صدنفر م رونیخوان برن ب یم وقتی اما…رسن

رن اما اگه موقع پارک کردن دا یرانندگ نامهگواهی…کنن یرو گم نم اشونجلسه مهم و مردونه دست و پ هیموقع حرف زدن تو 
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جامعه  یمردا لهیبه وس یرانیا یاعتماد به نفس زنا خیکنن.در طول تار یبازن و خراب م یچند نفر نگاهشون کنن، خودشون رو م

 هستند. ایدن نیا یزنها نیتر اهوشو ب نیباتریاز ز تیدر واقع کهیدولتهاشون کشته شده..در حال یشون..خانواده شون و حت

 ا رها کرد و دوبار دستش را کنار سرم گذاشت.ر چادرم

رشته ها درس  نیاز بهتر یکیکشور و  یدانشگاه ها نیاز بهتر یکیتو  یدار یامکانات چیه بدون…یحرف نیتو مصداق بارز ا-

تا  و…یندار قبول…نداری باور رو خودت اما…که ممکنه صدتا پسر با هزار برابر امکانات تو نتونن انجام بدن کاری…یخون یم

 !…ینهمی…ینیکه ا یوقت

 لحظه مکث کرد و باالخره عقب رفت.کمربندش را بست و گفت: چند

 کن.نگران پدرت هم نباش. یفردا برو شرکت..خودت رو معرف-

 شدن گفتم: ادهیدر را باز کردم.اما قبل از پ یبا خوشحال دهیرا د یکه تازه رنگ آزاد یریپرنده اس مثل

 ؟نیخبر دار یحاتم یاز آقا-

 درهم شد. شیاخمها

 کنن. یعملش م گهیهفته د-

 االن خوبه؟-

 زد و گفت: دیپشت سرش را د نهیآ از

 ..خسته م..!گهدی برو…خوبه-

 یرفتارها نیمرد..با ا نیشک ا بی…کرد یام نم وانهید اکویاز د یو دور گرفتاری و فقر…مادر یماریپدر..ب ادیاعت اگر

 !…آورد یمتناقضش مرا از پا در م

  

 :اریندا

منتظرم  یالب یبردم.تو نگیرا به پارک نیماش اکو،یاز حضور مهتا مقابل خانه د یانداختم و عصبان رونیرا از پنجره ب گارمیس

 تیالیآرام سالم کرد.به خاطر حضور نگهبان سکوت کردم و دکمه آسانسور را زدم.دنبالم آمد.ها دنمیبود و به محض د ستادهیا

 اما…دانستم چرا آمده یکرده بود.م باتریرا ز ش،صورتشیلبها یرو نیسرخ و آتش ژه با رهمرا دشیجد میو مال یشراب

 نبود. شجای…اکوی..خانه دنجاای

 مبل انداختم و گفتم: یدستم را رو یتو یو کاغذها فیرا زدم و ک برق

 نجا؟یا یایبهت گفته ب یک-

 را از پشت دور کمرم حلقه کرد و گفت: دستش

 .اوردمیطاقت ن گهی..اما من دستین تیحال زایچ نیا که تو…دلم بهم گفت-

 ام نشست و کالفه ترم کرد.دستانش را از هم گشودم و گفتم: ینیعطرش در ب یبو

 …ایدور و برا ن نی..صدبار بهت گفتم ااکوئهیخونه د نجایا-

 شدم. رهیکرده اش خ شیو در چشمان آرا دمیچرخ

 .ستیآبرو ن یبرادرم که مثل من ب-

 ام چسباند. نهیش را حلقه کمرم کرد و چانه اش را به سدست دوباره

که از دستت دلخورم..اما من مثل  درسته…یتنها بمون طیشرا نیتو ا ومدین دلم…کایرفته امر دمشنی…ستیکه ن اکوید-

 گرفت. شیآت گرمیج نیا اصالً…ینبود یدونستم بعد از من با کس یکه م خصوصاً…ستمیمرام ن یب ایبعض

 و گفتم: دمیا کشر لپش…دمیخند

 ستم؟ها؟ین یاز عشق توئه که با کس یحتما با خودت فکر کرد-

 کرد و تمام تنش مماس بدنم شد. اخم

 دلت واسم تنگ نشده بود؟ یعنیار؟یدان یضد حال نقدریتو چرا ا-

 کردم و گفتم: شجدای خودم از…شد گرمم

 .میودتمومش کرده ب میداشت گهیکه با هم د یبحث نیکنم تو آخر یفکر م-

 افشاند.گردنش را کج کرد و گفت: یدر فضا م یخوش یلخت و اتو کرده اش بو یشانه اش افتاد.موها یسر خورد و رو شالش

 هی زونیکه آو ستین یشم..وگرنه مهتا کس التیخ یذاره ب یهست که نم تیاخالق زهرمار نیتو ا یدونم چ نمی…نشد خب-

 !…پسر شه

 زدم و گفتم: یشخندین

 مشخصه. آره..کامالً-
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 درشتش را خمار کرد و با ناز گفت: چشمان

 !…یتنها بمون یتون ینم طیشرا نیا تو…گهید ایب کوتاه…یدن-

 سمت آشپزخانه رفتم و گفتم: به

 من تنهام؟ یدون یتو از کجا م-

 از دور آمد. شیصدا

 !…آمارتو دارم بچه پر رو-

شور را هم کنارشان گذاشتم و با ولع مشغول  اریذاشتم.نان و خگ زیم یو رو دمیکش رونیب خچالیآماده را از  هیالو ساالد

 شدم.

 !…شام دییبفرما-

کمرش را به کانتر  نه،یبر تن داشت و دست به س یکوتاه یگوشه چشم نگاهش کردم.تاپ قرمز چسبان و شلوارک مشک از

 دیکش شیرا پ میرو به رو ی.صندلدمیدهانم را با حرص جو یو جوابش را ندادم و لقمه تو دمیکش یقیداده بود.نفس عم هیتک

 به لباسش کردم و گفتم: یو نشست.با ابرو اشاره ا

 ..!یمجهز اومد-

 زد و گفت: یحیکرد.لبخند مل یم کیمواجش اعصابم را تحر یهر حرکت گردن و موها با

 ..!یریگ یخت مبه خودت س ،یابراز احساسات کن یتون نمی آدم مثه چون اما…دونم دل تو هم تنگه یم نکهیواسه ا-

 زهرم شد. ظرف غذا را به عقب هل دادم و گفتم: شامم

 …ندارم هم حوصله…خوام بخوابم می…من خستمه مهتا-

 زد و گفت: یچشمک

 کنم. می درستش!…رو بسپار دست من تیخستگ-

توانستم به خانه  یشده بودند.اما نم داریخفته ام ب ینشست.چشمانم را بستم.حس ها میپا یرا به عقب راند و رو زیم یکم

 کنم. انتیپاک مانده بود خ شهیکه هم اکوید

 گردنم فرو برد و گفت: یرا تو سرش

 ی.اونم تو رو میشناس یهم قبولت دارم.پدرم رو هم که م ینجوریباهات باشم.هم شهیخوام هم می…یمن دوست دارم دن-

 م؟یکن یرو رسم یهمه چ یذار یهم نداره.چرا نم یشناسه.حرف

 انم را باز کردم و گفتم:.چشم…هههههه

 رو؟ یخواب م؟بغلیکن یرو رسم یچ-

 گفت: تیعصبان با

 ؟یخوا یم نیمنو فقط واسه هم یعنی-

 و گفتم: دمیام را مال قهیشق

 گه؟ید زیهر چ ایباشه  نیخوام که واسه ا یگفتم تو رو م یمن ک-

 …حرص از…..از خشمدیدرخش یکرده م نیمثل گربه کم چشمانش

 ؟یاغ داربهتر از من سر-

 چشمم آمد. شیو مظلومش پ سیخ شهیهم یگذار شاداب و چشمها یلحظه ا یبرا

 …بهتر؟؟آره سراغ دارم-

 نتوانست خودش را کنترل کند.بلند شد و گفت: گرید

 کرده تره؟اصل و نصب دار تره؟ لیتره؟پولدارتره؟تحص ه؟کجاست؟خوشگلیک-

 گفتم: یسردگذاشتم و با خون خچالی یساالد را برداشتم و تو ظرف

 کدوم. چیه-

 زد: داد

 داره که من ندارم؟ یچ ؟اونیخوا یو نم ینیب یخاطرخواه نم نهمهیداره که منو با ا ی؟چیپس چ-

 را پشت گوشش زدم و با لبخند گفتم: شیو موها ستادمیا مقابلش

 !…نجابت-

 سرخ شد. شلبهای رنگ مثل صورتش…کرد..آتش گرفت داغ

 حرفا؟ نیتا حاال نجابت واست مهم شده؟؟؟تو رو چه به ا یز ک!ادهینشن یزایجداً؟؟به حق چ-

 !…کرد یسرم درد م چقدر
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 ..!دادم رو جوابت…داره که من ندارم یچ ینبردم.گفت تیاز اهم یمهم؟؟من اسم-

 زد: داد

 ب؟ینانج یگ می…خانواده نی..با االتیسطح تحص نیمن با ا نه؟بهیخرابم؟منظورت ا بم؟منیمن نانج-

 .نشستم

 آبرو داره. اکودی…نییپا اریت رو بصدا-

 داد زد: باز

تو  ی..چطور اون موقع که منو کشوندیآبرو تر یخودت از همه ب کهیدر حال یزن یاز نجابت م دم…یاون داره..تو که ندار-

 یگن؟م یم یپشت سرت چ یکنن آزاده؟خبر دار یبود؟نجابت فقط واسه زنه؟مردا هر غلط یحرفا امل باز نیرختخواب نجابت و ا

 یزیچ هی…ادیبگو که بهت ب یزیچ هی؟یکن یواسه من نجابت نجابت م نجایا یتنشس ؟حاالیهست یوونیتو چشم همه چه ح یدون

 !…بگو که بهت نخندن

 یو رو دمیکش رونیکردم..اما نگذاشت! دستش را گرفتم و از آشپزخانه ب یکردم آرامشم را حفظ کنم..چقدر سع یسع چقدر

 :دمیغر مبل پرتش کردم و با

 که تو! …که تو رو به زور کشونده باشه تو رختخواب ی! تف به ذات اون مرد…ریو خفه خون بگ نییپا اریگفتم صدات رو ب-

که  دهیآفتاب مهتاب ند یمثل دخترا ؟؟چرایجوش آورد نقدریبودم که ا شیمن اول مگه…بعدشم…بودی آماده من از زودتر

آبروتر از تو..جنس امثال خودم  یب یکیقول خودت من ختم روزگارم.. ؟بهیکن اهیس منو یخوا ی؟میزن یاغفالشون کردن حرف م

 یم چی واسه گفتم اول از…نکن یخورده رو باز بیفر یدخترا نقش…انی ادا من واسه پس…شناسم یو تو رو خوب م

و  ی! خوشگلیهفت شب تو تخت من نبود ینداشته ت واست مهم بود هفته ا تیاون غرور و شخص نقدرای اگه…خوامت

 ؟یکن یراحت حراجشون م نقدریا یخوره وقت یو اصل و نصب به چه درد م التیتحص

 و هلم داد و گفت: برخاست

 یچایتو همون بقچه پ اقتیپدر و مادر رو چه به درک اصل و نصب؟ل یبته و ب یب ی؟توینیرو چه به کالس شهر نش یدهات یتو-

 !…مثل من یکینه  قهیعهد عت یبو گندو

 واریرا گرفتم و به د شگلوی…دمترسی هم خودم که آنقدر…شدم خطرناک…گرفت هم بد…چشمانم را گرفت یجلو خون

 شده ام گفتم: دیکل یدندانها انمی از…و بعد کبود شد دپری رنگش…جدا شد نیاز زم شی..پاهادمشیکوب

 تو پدر هنر…ا لجن متعفن مثل توارزه به صدت یم ایاون دهات یتار مو هی…یآشغال عوض اریاسم پدر و مادر من رو ن-

 ه؟هرچی مادرت هنر!…مثل پدر من رتیبا غ هیاز صدقه سر آبکش شدن  اونم…یکیبرداره بذاره رو سر اون  نویا ه؟کالهچی

 بی امثال که دادن جون و مردن اونا!…مثل مادر من یزن ریش هیشدن  یقربون متقی به اونم…دادن یرفتن و پارت یشب پارت

اصل و نصب؟مرده شور خودت و اصل و  یذار یرو م زایچ نی!اسم ا…نیمثل تو و پدر و مادرت خوش باش ییچشم و روها

 !…نصبت

و  شتریب شیگلو یشد و فشار دست من رو یدستم کم و کمتر م روی دستش فشار…زده بود رونیاز حدقه ب چشمانش

 ..!شتریب

به لطف پول بابات  نکهیکالس؟ا یعنیبته؟ یعنی نی؟ایردسرت دوست پسر عوض ک یکه به اندازه موها یی؟تویتو بته دار-

 هیجامعه داره مثه  نیکه تو ا یکی ؟اونوقتینیشهر نش یعنی هیو تمام هنرت عشوه گر یگرفت ییاروپا یمدرکت رو از کشورا

شهر رو  نیکل ا اتیکثافت کار یکه بو ییبو گندو؟بو گندو تو چِیشه بقچه پ یمونه م یکنه و پاک م یخونه و کار م یمرد درس م

 !…برداشته

و سرفه زد.انگشتم را به سمتش  دینفس کش صانهیو حر دیغلط نیزم روی!…کردم شیشد رها انیچشمانش که نما یدیسف

 نشانه گرفتم:

اون جسم و  اقتیشده باشه ل یکه کل عمرش با امثال تو ط کسی!…اون دختر منم،نه…قهیکه نا ال اونی…برخالف تصورت-

! االنم …رونیکارم تموم شد از اتاقم بندازمتون ب نکهای از بعد که…مثل توئه ییمن دخترا اقتلی…رو نداره روح پاک و بکر

 نجایشکنم و هم یخونه و صاحبش رو م نای حرمت گرنه و…خونه گورت رو گم کن نیاز ا ومدهیباال ن میوونیح یپاشو تا اون رو

 …کنم یپاره ت م کهیت

 ل بود برداشتم و به طرفش پرت کردم و داد زدم:مب یو شلوارش را که رو مانتو

 …رونیرو ببر ب نعشت…االی…گمشو-

 میبه تکرار مجدد حرفها یازیدانستم آنقدر ترسناکم که ن یرا در آغوش گرفت.م شیو مانتو دیکش نیزم یرا رو خودش

 !…دمیرا شن یبسته شدن در ورود یبعد هم صدا قهیو چند دق دمی.به اتاق رفتم و در را به هم کوبستین

 :اکوید
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 شد. یرنگ تر و ملول تر م یکه رو ز به روز ب ییلبخند زدم.به رو ییدا یحال و خسته به رو بی…زور به

 مرد بزرگ. یچه خوب شد که اومد-

 و نشست. دیخند

 ..!ترم اونور اتاق تا چند ساکن منم…پسر ستمیازت دور ن ادیز-

 م و گفتم:داد رونیآه ب کیدانستم.تمام دردم را با  یم

 !ییگرفته دا یلیدلم خ-

 داد و گفت: نییرا پا ماسکش

 .یدرد خالص شد نیموقع فکر کن که از شر ا نای فردا به اما…دونم یم-

 و شفاف نگاه کردم و گفتم: زیتم یها شهیاز ش رونیب یفضا به

 !…کنه یم رترمیاتفاقاً فکر کردن به فردا دلگ-

 دستم حس کردم. یرا رو دستش

 ؟یترس یم –

 ترس؟؟؟من؟؟؟…..پر تمسخردمیخند

 .دمیترس یکاش م یا-

 ؟یپس چ-

 امشبم متفاوت بود. یسوز آه ها چقدر

رنگ و لعاب بهش بزنن و  هرچی…جهان سوم یباشه چه تو ایکشور دن نیتر شرفتهیتو پ چه…ییدا مارستانهیب مارستانیب-

 یسنلش خوش اخالق و صبورانه برخورد کنن،بازم فرقداخلش بذارن و پر دئویو و ونیزیاتاقاش رو بزرگ درست کنن و تلو

 همه با..پزشکا و پرستارا…وطنم بود رانیا حداقل…ارهیبه قلب آدم فشار م واراشدی…مارستانهیب مارستانبی…کنه ینم

 گرفت! یدلم نم ینجورای…کردم یاحساس غربت نم ینجورای…زدن یحرف م ی..فارساشونبداخالقی

 دستم را فشار داد. فقط

کنن؟آخرش که  یزنن و جون م یحرص م ینجوریا ایدن نیا یِ آدما به خاطر چ موندم…ییدا هیمزخرف یزندگ چه-

 کمر تا شدن دوال…گفتن یکی اون به دروغ…رو زدن یکی نیا رآبزی…خستگی…ی..! از صبح تا شب دوندگمردن…نهیهم

 سر گذاشتن کاله…کردن یجماعت رو خال بجی…تر فتکل گردن…آدم باالتر..پولدارتر ییو تملق گو خواری پاچه…کارفرما جلو

 ؟؟؟ییدا نهیا ینه؟؟؟زندگ ایبهمون برسه  ایکه آ یمتر قبر هیاون  ؟واسهییدا چی واسه…بدبخت آدمای

 تنگ بود. میگلو راه

 نکهای از قبل کاش…اومدن یم ایرو دوست داشتن به دن نیکه زم ییفقط اونا کاش…میکاش حداقل قدرت انتخاب داشت-

 یزندگ یخوا ی؟میتجربه کن یخوا ی؟میبر یخوا یگفتن م می…دنیپرس یسوال از خودمون م هیشد  یما بسته م نطفه

 !…ظلمه…یعذاب بکش نهمهیو ا نخوای…ییدا ظلمه…جهنم نیتو ا نداختنمونیم ینجوریاگه جوابمون مثبت بود ا ؟بعدیکن

 ..بالش را پشت سرم گذاشت و گفت:نمیکرد که بنش کمک

 .کنه ت خفه بغض ذارن…بگو پسر-

 !…اریو پوزخند زدم..به روش دان دمیرا مال چشمانم

 هی حتی اما…وقته که راه نفسم بسته شده یلخی! …و چهار پنج ساله که خفه شدم ستبی!…وقته که خفه م کرده یلیبغض خ-

 چهی من اما…منو داشت رای!دان…اریتنهاتر از دان حتی…دایی بودم تنها…سنگم نبود که صبور باشه و من واسش حرف بزنم

 ..!ییاد هیدرد بد…ییدا هیدرد بد ییکس رو نداشتم.تنها

 !…را شیها هیتکه تکه شدن ر یداد..بو یخون م یبو شیها سرفه

 دنیشن نیخوردن و توه کتک…یپول ی..بدوشی به خونه…..فراربتمصی همه اون…زدن دو سگ همه اون…از آخرش نمیا-

 !…شد چی..هییبود دا چیه همش…یو در به در گرسنگی…و چهار ساعته ستبی کار…که زور داشت..پول داشت یاز هرک

 تخت نشست و گفت: یرو ییام در هم شد.دا چهره…دندیام قلبم با هم زوزه کش معده

امشب  هی بذار…عمل تموم شه نای بذار اما…از غصه رو دلته یدونم کوه می…پسر جان ستیاسترس واست خوب ن-

 امشب بگذره. هی ذارب…میزن می حرف…بگذره

 !…روح بی…و نافذ و  قعمی…بود اریچشمان دان هشبی چقدر…چشمانش نگاه کردم در

 هیکه تک ندونه…نفهمه…نهینب اردانی که…کردم ی..خودخوردمیدرون خودم رو جو انهیسال مثل مور نهمهای…یینه دا-

 یاحساس ب نیاز ا شتربی…بشکنه نیاز ا شتربی باوراش…! که مبادا بترسه…پوشاله…ستین کوه…دهیپوس هیگاهش از پا

 اما!…کرد دیبا زندگی هنوز…هست داداش قیشقا هنوز…قشنگه یگفتم زندگ اریعمر به خاطر دان هی…کنه یپناه
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هم  ما…ارهدانی با حق اما…!بهش نگو …ستین قشنگ…ییدا ستیقشنگ ن زندگی…تونم بذار بگم می که االن حداقل..االن

 ..!یکاش نجاتمون نداده بود ای…ییدا یبود دهیرسکاش ن ی!ا…میمرد یم دیبا

 کردم. یرا حس م میشدن مژه ها تر

 سرگردون…اریدان سرگردون…شهیروحم آرامش نداره..سرگردون م رمبمی اگه چون…االن مردنم از موندنم بدتره-

 !…شیخواب یب ردونسرگ…شیمظلوم سرگردون…شییتنها

 .دیچک اشکم

 با…هیکرد واقع هی اریدونم که دان می من فقط اما…احساسه بی…عاطفه ست بی…هحشیو…سنگه اریکنن دان یهمه فکر م-

 تو آخه!…کرده لج همه با..من با..خودش با اما! …رشادت همون با…جسارت و شجاعت همون با…..با همون باورارتیهمون غ

 تجاوز…بگو تو…یدی..تو که کشیندو ی! تو که م…میدل خونتر دمونخو مردم دست از ما…به کنار اعراقی…ییدا یدون می که

 ا؟کدومش؟یرانیا یتفاوت یب ایدرد داشت  اعراقی

 و گفت: دیام را بوس یشانیجلو آمد و پ ییدا

 سرم…رانیگم ا یهزار بار م روزی…شدم رونده هم..شدم خفه هم…خفه شدم منم…نببی…یکه خفه شد یستیفقط تو ن –

 نیچطور با مجروح نایا نمیب می…هموطنمه گانهیتنمه و ب روی سرم اما! …شود هموطن من گانهبی که گر نباشد…تن من یرو

 یم شیآت گرمیکنم با کشور خودمون ج یم سهیمقا یوقت و…میستین ییکایکه امر ییبا ما حتی…کنن یبرخورد م شونیجنگ

م که با خانواده کرد می آرزو منم! …خونه دلم اونجا…دلم تنگه نجاای!…اونجا نه…طاقت دارم نجاای نه!…سوزم می…رهیگ

که  یکسان خاطر به…به خاطر خودمون نه…میبمون دبای ما اما…کردم یبودن رو تحمل نم نیمردم و رنج ا می همرزمام با…م

حق  اما…یدیدونم بر می…یدونم خسته ا ی! م…میکه دوستمون دارن..دوستشون دار کسانی خاطر به…بهمون وابسته ن

 یلرزه.درد دارم..اما چشمم که به بچه هام م یوجودم از سرفه هام م همه…نببی منو…تو اتاق عمل یبر هیروح نیبا ا یندار

به  دبای…میرو بلد یچون از خودگذشتگ و…میوقته که از خودمون گذشت یلخی…ها دهدی جنگ ما…کنم یم دایپ زهیافته انگ

 یسع اما…باشه…شدی تموم خودت…نشده !کار تو هنوز تموم…می..ادامه بدمی..بجنگمیکردن بمون هیکه به ما تک ییخاطر اونا

شدن تو مرامت  متسلی…یجنگ بچه…یکرد تو…ی..حق نداریتنهاش بذار یتون نمی…به نقطه آغاز یرو ببر اریکن دان

 به…از ته دلش های خنده به…بچه دار شدنش به…اریدان یقشنگ..به عروس ی!فکر کن..به روزها…ستین

 نمی…ارهیتاب نم نیاز ا شتریب اردانی…یتنهاش بذار نداری حق االن…که تنها بمونه ستیوقتش ن االن…شخوشبختی

..اصال به ارمیم دووم…یکه تو خوب ش یوقت تا…نببی…!منم هستم…یبر دنبای…یبمون دبای…یمقاومت کن دبای…کشه

 ییارو از د زهیانگ نای…دنینفس کش شتریشده واسه چهار روز ب یا زهیتو انگ یضمری…عشق خوب شدن توئه که سر پام

 هنوز…یتحمل کن دیبا تو…یو نفس همه رو قطع کن یچشم ببند نداری حق…به تو بنده ایلیخ نفس…رینگ رتیپ

 منم…بجنگی تو اگه…دم یقول م بهت…یدیزوده واسه نا ام یلخی هنوز…تونه واست قشنگ بشه یم یزندگ هنوز…یجوون

رو  اریرو ببند و دان چشمت…میگردون یبرم یزندگ رو به اریهم دان با…میگرد یهم برم با…میش می خوب هم با…جنگم یم

 تصور کن و بگو باشه.

 گفت: یدستش را دور کمرم حلقه کرده بود و م همانکه…دمیرا د اردانی…را بستم چشمم

 "کنن. می م مسخره ها بچه.…رم یمدرسه نم"

 "بره نمی خوابم…بخواب شمیپ"

 "خوان منو بکشن می…ترسم یم"

 "منداری غذا…گشنمه"

 "کردن خی دستام…دمهسر"

 "…کنن می دعوام…کنن یم تمیاذ"

 "…نذار تنهام…مدرسه ایباهام ب"

 "…نرو…بمون نجاینرو..ا"

 !…باشه-

  

 :شاداب

 داد زد: تبسم

 ..!ستاین شیحال یشوخ ونیقل ین نی؟ایکن یرو دو در م یکه درس سه واحد یشد وونهدی مگه آخه…کنه ها یخره..حذفت م-

 را تند کردم و گفتم: میز دستش نجات دادم..قدم هاو ا دمیام را کش یکول

 خودمو برسونم. دبای…مشینیقراره قبل از عمل با وب کم بب-
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 حرص گفت: با

 از؟یته پ ای یازی..تو سر پنهیخواد داداشش رو بب یم-

رفت خودم را به شرکت  یکه از مترو و اتوبوس انتظار م یسرعت تیزدم و با نها رونیرا ندادم و با عجله از دانشگاه ب جوابش

برگشت.مقنعه ام را  یصبر کردم تا نفسم به حال عاد ی.کمدیرس یبه گوش نم ینقطه ا چیرساندم.همه رفته بودند و صدا از ه

 .دیچیپ اریدان یمرتب کردم و در زدم.صدا

 رو ببند. یدر ورود-

تا  دیطول کش یاز دود فرو رفته بود.کم یاکاجازه وارد شدم.اتاق در حجم وحشتن یب نباریرا بستم و دوباره برگشتم.ا در

اما جرات  "همه جا رو مه گرفته؟ ینجوریکه ا دهیکش گاریچقدر س"بود.با خودم فکر کردم ستادهیکنم.رو به پنجره ا شیدایپ

 .اورمینکردم سوالم را به زبان ب

 سالم.-

 …ترسناک و بداخالقش  یآن رو یعنی نای و. …نداد جواب

 گفتم: اطیام به خس خس افتاد.کنارش رفتم و با احت نهیتنگ شد و س نفسم

 …دوده پر…نیکش ینفس م نجایا یچجور-

آن گذاشته  یاش زده و آرنج دست راستش را رو نهیپنجره را گشودم.دست چپش را به س دمشییپا یم یچشم ریز کهیحال در

 یدو سه روزه،خبر از اوج کسالت و ب شیزد و ر یذوق م یرخ هم تو میاز ن یچشمانش حت ی.سرخدیکش یم گاریبود و س

 یخورد باال زده بود.دلم برا یتا م راهنشیکه پ ییرا تا آنجا شینهایتباز بود و آس نهیتا س راهنشیپ قهیداد. یاش م یحوصلگ

دژ محکم  یعنی…دمیپرس یحالش را هم نم یسفارش کرده بود مراقبش باشم و من حت اکویسوخت.د رونشیدرون و ب یآشفتگ

و دستم را جلو  گفتم یگرفت. در دل بسم الله یکردن را از من م یشدن و مهربان کیکه دورش بود جسارت نزد یدارو خار 

قدم جلو رفتم و دوباره  کی.دیداد.دستم نرس ینظر داشت اما سرش را حرکت نم ریبردم.مردمکش تکان خورد.حرکاتم را ز

دادم و  رونیمقاومت نکرد.نفس حبس شده ام را ب یمال ناباوردو لبش را گرفتم.در ک نیب گاریدست دراز کردم و کمر س

 گفتم:

 .نیکن نمی رحم خودتون به چرا…بده به خدا تونیواسه سالمت-

وزن و فشار دست و  ینی.سنگدیکه ناگهان از پشت دستم را قاپ دمیکش رونیرا ب اکوید زیم ریز ینداد.سطل زباله  جواب

از خنده در  ینتوانستم اعتراض کنم.بداخالق بود..اما آثار کمرنگ یدهانم فرستاد.حت یتو اش قلبم را از جا کند و کبارهیحرکت 

 شد. یم دهیصورتش د

 تو سطل پر از کاغذ خانم مهنــــــدس!!!؟ یندازیروشن رو م گاری؟سیبزن شمونیآت یخوا یم-

و  دمیو مرا ببلعد.با خجالت عقب کششود  داریپد میپا ریز یو پر تمسخر گفت که آرزو کردم چاه دهیمهندس را کش یطور

 گفتم:

 !…..حواسم پرتهدیببخش-

 …نبود یحس چینبود..خشن نبود..مهربان و آرام هم نه..ه تند

 …جمع کن اون حواس المصب رو-

 کرد و گفت: نمانیبه فاصله ب یسطل انداخت و بعد نگاه یخاموش کرد وتو یا شهیش زیم یرا رو گاریس

 ده. یبودن بهم دست نم والی،احساس هکس به اندازه تو چیبا ه-

 را گرفتم.در کمال صداقت گفتم: منظورش

 !…خب نیترسون یآدمو م-

 نشست.هر دو دستش را پشت گردنش قالب کرد، سرش را به عقب برد و چشمانش را بست و گفت: یصندل یرو

 آخه؟ یترس یم یندارم..از چ تیصد بار گفتم کار-

 رفع و رجوع حرفم گفتم: یبرا

 …دمیه از اون لحاظ نترسن-

 چشمش را باز کرد و گفت: کی

 ؟یدیاز کدوم لحاظ نترس-

مرد زبانم را  نیگرفتم در مقابل ا ینم ادی چرا…دندانم آمد..با هم گاز گرفتم ریپوست و گوشت درون دهانم بود و ز هرچه

 قفل و بند کنم؟

 و گفتم: دمیکش شیرا پ یا یدور کردم و صندل طانشینگاه ش ررسیرا از ت خودم

 رو خط؟ ومدنیهنوز ن-
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 به صورتم کرد و گفت: یزیو ت یکوتاه اما پر معن نگاه

 !…نه-

 ریبهار متغ هوای مثل…آورد رونیب بشیاز ج یگرید گارسی…در هم رفت شیو دوباره اخمها دیکش توریمان یرا رو انگشتش

 کرده بودم گفتم: دایقبلش پ یکه از نرمش سر یبود.با جرات

 .گهید نینکش گاریقرار شد س-

 داد. رونیپک زد و دودش را حلقه حلقه ب گاریرا بلند کرد و دکمه آتشش را فشرد و محکم به س شیفندک نقره ا کاور

 …نیاریسر خودتون م ییبال هی…خطرناکه…به خدا بده-

 اش زد و گفت: یصندل یرا به پشت سرش

 ؟یهم دار یا گهیکردن، هنر د هیو گر یتو به جز وراج –

 گفتم: یادب و گستاخ بود.با ناراحت یخوردم.چقدر ب جا

 مهنــــــــــدس؟ یآقا نیدار یا گهید یشما چطور؟به جز تو ذوق مردم زدن سرگرم-

 ادا کردم. دهیرا مثل خودش کش مهندس

 زد و گفت: یلبخند

 …آره..ترسوندن تو-

 !…آن وسط برق زد یزچی اما! …دانم ی؟نم گاریآتش س ایبود  چشمانش

 

 :اریدان

.مثل ختری فرو و شکست…و پوسته سردم ظاهری آرامش…و کنترلم خونسردی…قلبم..دلم…محض برقرار شدن ارتباط به

 مثل…محکم شهیبود.مثل هم یترس از نگاهش ،از چشمانش فرار شهیلبخند بر لب داشت.مثل هم شهیهم

سرش را جلو برد و  شاداب اما…بدهم جواب که نتوانستم…ندادم جواب…سالم گفت…اکوید شهی..مثل همکوه…شههمی

 گفت:

 چطوره؟ حالتون…سالم-

 تر رفتار کرد. منطقی…ی..از من مدعشییادعا یدختر با همه ب نیا

 .گرفت جان…برادرم یلبها یرو لبخند

 شاداب؟ یخوب-

 را در مشت مچاله کرده بود. شیدستان کوچکش رفت.مانتو یپ نگاهم

 ن؟چطوری شما…بله..خوبم-

 !…دمپری…زد میپا که به یضربه ا از

 …منم خوبم-

 !…کلمه از دهان من کی پی…دهانم یمن بود..پ یرمقش پ یخسته و ب چشمان

 ؟خوبی…اردانی…داداش-

 همانمی بغض…کردستان به بازگشت از بعد…فکم فاصله بندازم یاستخوانها نیب دمیترس می…حرف بزنم دمیترس یم

 !…چشمانم وقفه آسمان یشده بود و اشک باران ب میگلو یشگیهم

 صدات رو بشنوم؟ یذار ی؟نمیزن یحرف نم-

 به چشم و ابرو آمدنش رفتم و گفتم: یکرد؟چشم غره ا یاحساس کردم.چطور جرات م میپا یرا رو یضربه ا باز

 ؟یخوب-

 …دیخند یقشنگ م چقدر…دیخند

 جات…پسر محشره…گولیژ عالمه دکتر و پرستار هیو  پیخوشت ییدا هیجهانخوار در کنار  یکاامری…معلومه که خوبم-

 !…هخالی

 میگلو ریکه در مس یعقب راندن سنگ محض…بود دلداری محض فقط…داد ینم یشوخ یبو شیها شوخی…نداشت یا دهیفا

صخره را از راه تنفسم جابجا  نیدرست شود و ا یالبینشسته بود.آب دهانم را جمع کردم و همه را با هم قورت دادم..مگر س

 کند.

 مرتبه؟ یچ فه؟همهیاوضاعت ردداداش؟ یتو خوب-

 داشت؟؟؟ یمگر معن نیشد؟؟؟بهتر از ا یهم مگر م نیاز ا بهتر

 .نباش نگران…خوبه چی همه…خوبم-
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 نیدورب شهیش یعاشقش شود.انگشتش را رو لیدل بی که داشت حق شاداب…قشنگ بود دنشخندی…قشنگ بود لبخندش

 …او هم صخره داشت انگار…دیرا مال شگلوی بعد و…خواست لمسم کند یم انگار…دیکش

 …فقط…برم دیبا گهید-

 باز دهان!…نکند عمل کاش…!نه…دارید نیا دیکرد شا می عمل اگر…ماند یزنده م شتریکرد چند روز ب یعمل نم اگر

 قدرت تمام با را شلوارم…شاداب را امتحان کردم روش…دنچرخی زبانم و نداد فرمان مغزم اما…نرو که…کردم

 !…گرفتم گاز را قلبم…ه نهرا ک ملبهای…فشردم

 یاتفاق چهی مقصر تو که نکن فراموش…که بشه ی..اما هرچشهیم یدونم چ نمی…رم یدارم م من…داداش…اریدان-

 گم؟ یم یچ یفهم ی!م…یستین

 اکو؟؟یگفت د یقرار بود چه بشود؟چه م ؟؟؟مگریاتفاق چه

 سهل خودم…شده یوقته که بحران یلیروز من خ گم؟حال و یم یچ ید ی!گوش م…یستیتو ن مسببش…فتهیکه ب یهر اتفاق-

 …مقصرم خودم…کردم انگاری

 را چنگ زدم. مموهای…جوابگو نبود شلوار

 به حرفام؟ ید یم گوش…اریدان-

 کردند! یم شیر شیبا چنگک درونم را ر انگار

 باشه؟…باهاتم من…نباشم چه…باشم ایدن نای تو چه…ذارم ینم تنهات…فتهیب یهر اتفاق-

 کند؟ یکه برگردد و با زنده ها زندگ یکرد من به روح اعتقاد دارم؟آنهم روح یت؟واقعاً فکر مگف یم چه

 …بده که اگه قول…شتهپی دلم…باشم هرجا…هرجا باشم..حواسم بهت هست داداش-

که شاداب و  دیشد آنقدر…دمیکوب زیم روی ضرب با را دستم…داد نمی جواب هم مشت و چنگ…نداشت دهیهم فا مو

 .دندیپر شانیبود از جا زیم یکه رو یزیهرچ

 !…خوام ینم-

 از کنار صخره باز کردم و ادامه دادم: کیکرد..به زور راه بار سکوت

 هاشون بچه به حواسشون بازم…اگه مرده باشن حتی…مامان باباها ی همه…که مامان بابا یعمر تو گوشم خوند هی-

! …نترس…مراقبته اندای…نباش نگران…هست حواسش بابا…باشه یخوب پسر…نهیب یمامان تو رو م یگفت هی…هست

 مردن!…حرفا همش کشکه نای…دروغه دمیفهم واشی واشی اما…بگه راسته اکوید یگفتم هرچ می…شد می باورم اوالش

 شلوغه ها مرده سر اونقدر…اگه روح و جهنم و بهشت و برزخم راست باشه حتی…مرده گهیمرده د کهکسی…تموم شدن یعنی

 !…واسه ما زنده ها ندارن یتوق گهدی که

 !…کردم مبارزه سرسختانه…رفت نفسم…جا به جا شد صخره

که  ییاونا شکشیو مخلفاتش پ ایدن اون…ایدن نیهم تو…یبرگرد دبای…یبمون دبای…واست مهمم اگه…یپس اگه نگرانم-

 ؟یفهم می…مزخرف رو قبول دارم یزندگ نهمی فقط من…معتقدن

 !…فاصله نهمهیا با…نیدورب قیاز طر حتی…واضح…بود دیمروار یتاشک برادرم به درش یها دانه

 …اما…واست نبودم یوقت برادر خوب چیدونم ه می…من منتظرتم-

 …انداختم نپایی را سرم.…کنم نگاه چشمانش در نتوانستم…شکست میصدا

 …یدون می خوب خودت…اما-

 …نتوانستم…نشد اما…دوستت دارم هک…یبودنم دیتنها ام که…یمن یهمه زندگ که…یدان می…میبگو خواستم

 …برگرد پس…امیدنبالت م بری هرجا چون…رفتن فکر نکن به…یبرگرد دیتو با-

 او هم شکست. یصدا

 …اریدان-

 .گرفتم باال را دستم اما…بود نییپا سرم

 نیهم ایپ…یکه از عمل برگرد یخورم تا وقت یقسم م اما…ستمیکنارت ن تیزندگ یبحران طیشرا یمتاسفم که بازم تو-

 !…مردونه و مرد…دم می قول…منتظرتم نجاهمی…وتریکامپ

 کنم. هی..به حال خودم و روزگارم گریها های…پروا یخواست تنها باشم و ب می دلم…اعصابم بود یهق شاداب رو هق

 شاداب؟-

 کرد گفت: یرا پاک م شیاشکها کهیو در حال دیکش شیاش را پ یصندل

 بله؟-

 ..!باش جفتتون مراقب!…دستت امانته ارانید…فقط به تو اعتماد دارم-
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 به ضجه شد. لیاش تبد هیگر

 …اریدان-

-…. 

 …پسر ریسرت رو باال بگ-

 !…بود سرافکنده…شیها یاز سبکسر که…سری گرفتن باال…سخت بود چقدر

 کرده هم ترش قشنگ…اش با اشک همزمانی…قشنگ بود لبخندش…میرمستقغی هرچند…چشمانش زل زدم به

 و گفت: دیلنز کش یش را روانگشت دوباره…بود

 …کنم یبه داشتنت افتخار م-

 !…رفت…و…جمله مسخره را گفت نیا

  

 :شاداب

 درست…شب همان.افتاد اتفاق اما…بود بیعج ردیجانم را بگ شتریبرادرش ب یرا فراموش کنم و استرس سالمت اکوید نکهیا

 برای را اعتقاداتم و همت تمام و کردم فراموشش من…بود زیوبا مرگ گال یجراح غیت ریکه عشق و روح و نفسم، ز ای لحظه در

خراب تر  حتی…بود خراب حالش اما…زد نمی هم حرف…کرد ینم یتاب یو ب هگری…سرپا بود ارینجات برادرش به کار بردم.دان

ون درون چشمش همه متورم و پرخ یرگیمو عروق…دمید یچشمانش را نم یدی! سف…اکوی..خطرناک تر از داکویاز د

که پدرم  ییقتهاو مثل…زده و نبض دار بودند رونیب دمید یاز بدنش که من م یدستانش..گردنش و هر نقطه ا یبودند.رگها

را  حضورش…دمید اریدان یکنزدی در را مرگ شب آن! …زد یکه مرگ در اطرافش پرسه م ییکرد..مثل وقتها یاور دوز م

با تمام  یمارستانبی…اش یی دا…پرستارها..دکترها…بش باشندرا داشت که مراق یکسان اکودی…دمیحس کردم و ترس

 بی…تنها بود اریچه؟دان اردانی..اما…به جان آدمها سبتن تیحساس تیبا نها کشوری…و امکانات زاتیتجه

 یکس نم چیکرد ه یفشار سکته م نهمهیجا از شدت ا نیگذاشتم و هم یم شی!اگر من تنها…شانپری…خسته…کس

از  اردانی…تر دهید بیبود..آس اکویتر از د دهیزجر کش اردانی! …داد ینم تیکس اهم چهی…شد یر نمکس با خب چهی…دیفهم

و رها  کینخ بار کی دنیبر برای…رفتن یکردم آماده است برا می حس…امشب و…بود دهیبر یاز زندگ شیپ قتو یلیخ

 !…شدن..معلق شدن

مرده  کیبا  یفرق چیجسم متحرک ه نای و…طور نیهم هم ..از مردهدمیترس می مرگ از…ترسو…سال بچه…تجربه بودم یب

 بود نداشت. دهیکه سالها در گور خواب یا

مقنعه  ریرا به ز میکه اطرافم را گرفته بود.موها یوحشتناک یمسلط شوم بر خودم و ترسم و فضا که…دمیکش قینفس عم چند

 یحت ایکه سکوتش را و  یزدم..حرف یم یحرف دیما بانبودم..ا یخوب یدهنده  یوقت دلدار چیشدم.ه کشیام سُر دادم و نزد

 گفتم: رامبغضش را بشکند و از خطر سنکوپ نجاتش دهد.آ

 .نیواسش دعا کن دنیکش گاریس یبه جا-

 :دمیرا کش راهنشیکرد.پ شتریام را ب ینگران نهمی و…نکرد نگاهم چشم گوشه از…نزد پوزخند

 .نیکم آروم باش هی…نیکن یخودتون رو نابود م نداری…اریآقا دان-

 و سوزاننده بود؟ ظیغل نقدریکه دودش ا دیکش یم یگاریس چه

که  هیدر حال حاضر اون تنها کس ن؟یش یدست خداست؟پس چرا دست به دامن خدا نم یمرگ و زندگ نیمگه خودتون نگفت-

 تونه کمکش کنه. یم

 !…را شکر..پوزخند زد خدا

 ؟یدوست دار یلیبابا مامانت رو خ-

 بود؟ یچه سوال نای…رها کردم شیدستم را از بازوتعجب  با

 خب معلومه که دوستشون دارم.-

 خواهرت رو چطور؟-

 !…مهیهمه زندگ-

 .دیرس یبه نظر م ریشکسته و پ چقدر…دیچرخ

نکن  فکر…زنعزی و ارزش با چقدر که بگو…که چقدر واست مهمن بگو…ین داردوستشو چقدر که بگو…پس بهشون بگو-

بودن رو با  زیمهم بودن رو..عز نای…دارن که بشنون اجی..آدما احتنه…ستیبه تکرارش ن یازیدونن و ن یمکه اونا خودشون 

از اون بدتر با  ایو ندونسته  نگی اگه…و از دستت برن یگن اگه…نگی اگه…گوششون بشنون..با تموم وجودشون حس کنن
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پر از کابوس و پر از  یزندگ هی…حسرت ایدن هی…افسوس ایدن هیو  یمون یوقت تو م اون…رنیبم یو دلشکستگ یدلخور

 …شهینم نابود…شهینم کنده…شهنمی درمون هم اشک سالها با که…تو گلوت نهیش یم یبغض هی…درد

 !…شهیبود..مثل هم ی..اما چششمانش خشک و خالدیلرز یاش م چانه

 ینم چون…یرو نچش نایم اکن که هرگز طع یزندگ یطور شههمی…شاداب وحشتناکن…آخ…حسرت..افسوس..عذاب وجدان-

ذارن  نمی…یذارن زنده باش ینم گهدی…کنن یدفن م اهیقبر س هیدزدن و تو  یروح و روان و طرواتت رو م یبا چه قدرت یدون

 …یباش یذارن معمول ی..نمیکن یزندگ

 شیپاها انیناتو اوج آمدنش فرود شکل…لغزاند و نشست وارید یرا رو کمرش…دیرس واردی کنج سه به تا…عقب رفت عقب

 داد. یرا نشان م

 شادابِ  گفت بهت…واسه ترک میببرش میخواست می که روز اون…پدره اما…..درسته معتادهیخوش به حالت که پدر دار-

بابا  یگ می هنوز که…که هست نهیا مهم…هیچجور ستین مهم…یدار بابا تو که…شد میچقدر حسود یدون نمی…بابا

 چه…یباش یجسم ضیکه چه مر کسی…یدار درما که حالت به خوش…حالت به شخو…بابا یگ یم یدارم..که هنوز گاه

 ی،نمداری چون…کنه می آرومت…ده یم شفات…قشیو عم یکالم محبتای با…دستاش..با نوازشاش با…یروح ضیمر

 یچه ثروت یدون نمی تو!…مامان…مادر…مامان بگی…داره یگفتن کلمه مامان چه لذت یفهم نمی…یدون ینم قدر…یدون

 …آخ…عاطفی فقر اما…حله لقابل تحمله..قاب یماد فقر…یردا

 .ختیر یم نیزم یسوخت..خاکسترش رو یم گارسی…زد و چشمش را بست واریرا به د سرش

عمرم  یدونستم تو همون چهار سال به اندازه تموم ساال می اگه…کم سن و سال بودم که اون دو نفر رو از دست دادم یلیخ-

هزار بار..با  روزی…دم یزود از دستشون م نقدریدونستم ا می اگه…داشتم فرصت اگه…با با…امانم…گفتم..مامان..بابا یم

 یگ می تو…ندادن مهلت اما…گفتم دوستتون دارم..دوستتون دارم..دوستتون دارم یو بچگانه م م مهیهمون زبون نصفه و ن

 عمر حسرت رو تو جونم تلنبار کردن. هی و…ندادن مهلتم…مهلتشون ندادن …ووناحی…گم آدما می من…خدا یگ می تو…اجل

 شد. یم دتریلحظه به لحظه سف رنگش

 یم شههمی واسه اون حداقل کردم فکر…کنه ینم دیرو تهد اکوید یخطر گهدی کردم فکر…فکر کردم جنگ تموم شده-

 …هم اکویشد د نمی باورم…کردم یبه از دست دادنش فکر نم حتی…مونه یم شمپی…مونه

 .دیکوب واریبه د یرا به آرام سرش

آدما  ندفعهای…چقدر دوستش دارم..بگم چقدر بهش وابسته م بگم…زهیبگم چقدر واسم مهم و عز اکویفرصت داشتم به د-

 یواقعاً نم دمشای…کردم حماقت من…من کم گذاشتم..من قدر ندونستم ندفعهای…نداشتن یگناه وونایمقصر نبودن..ح

 !…دونستم یکردم..نم ینم کربه نبودنش ف چون…هیوحشتناک ی عهیدونستم که نبودنش چه ضا

 …رمقش را یتبدار و ب چشمهای…را باز کرد چشمش

 زنگ بهت…عالمت یمقدمه..ب بی…خبر یلحظه..ب هر…ادیب زاتعزی سراغ ممکنه لحظه هر مرگ…بدون قدر تو…اما تو بدون-

 هی یکه دوست دار کسی دادن دست از درد…بره یرو با خودش م زتیعز یو در اوج ناباور ادمی…یزنه که آماده ش نمی

 هی اولی! …ست گهید زیچ هی…اتیمحبت بی از…هات یبدرفتار از…هات یهات..از بداخالق یوجدان از کم کار عذاب…زهیچ

از  ی.اما واشهیراحت م تحملش…یکن می عادت…نه فراموش…یکن یعادت م بهش…ادیم شیو واسه همه پ هیعیمسئله طب

 !رهیگ یکردن رو هم ازت م هیتوان گر یاز عذاب وجدان که حت مانا…یاز دوم امان…یدوم

خواستم  می…بردم باال را دستم…نشستم..کنارش نیزم روی…بود خون..بود کباب..بود آتش دلم…چشمش را بست دوباره

 گفتم:دهد. با بغض  امیرا الت قشیو عم یعفون یتوانست زخمها ینم یحرکت چهی…نشد اما…زده اش را لمس کنم خیدست 

 کنم؟ کاریکنم که حالتون بهتر شه؟چ کاریمن چ-

 گذاشت و گفت: شیلبها نیرا ب گاریس

 …دعا کن-

 !…ستادمای نماز به…خاک یآبدارخانه رفتم..وضو گرفتم و برگشتم و وسط اتاق..رو به…برخاستم

  

 

 :اریدان

 یندم و بالفاصله تماس را برقرار کردم.صدارسا زیخودم را به م زانیدلم را آشوب کرد.وحشت زده و افتان و خ لیموبا زنگ

 .دیبه گوشم رس ریبا تاخ ییدا فیضع

 جان؟ اریدان-

 را فشردم. زیم لبه
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 …ییدا-

 …صخره نیبه ا لعنت

 .ینیما رو بب یتون یم یرو روشن کن وترتی.االن اگه کامپمیوصل ش یمرکز نیاجازه دادن به دورب-

کرده بود و در بزرگ  همانیو خانواده اش را م ییکه دا ییهای..با صندلمارستانهایم بتما یمثل راهرو ییوبکم را زدم.راهرو دکمه

 "Operating room"که با رنگ قرمز نوشته بود یدیو سبز و سف

 نزدن؟ حرفی…نشده یهنوز خبر-

 .یبه لحظه باش لحظه انیکه در جر میرو وصل کرد نیدورب یدونستم نگران ی.چون مومدهین رونیاز اتاق عمل ب ینه هنوز..کس-

 پدرش برد و گفت: یگوش کنزدی را سرش و داد تکان را دستش…ام ییدا پسر…شاهو

 …میدار هواشو…میینجاای ما…نگران نباش بداخالق-

 :گفت و زد لبخند…ام ییدا دختر…نینشم

 …شهمی خوب…بودن نیبه عملش خوشب دکترا…ارینترس دان-

 را ماساژ دادم و گفتم: میگلو یبرآمدگ

 رو بشنوم. یخوام همه چ می…نیلپ تاپ رو باال ببر یصدا-

 گفت: شاهو

 …میحرف بزن قیطر نیتا از ا نیرو قطع کن تماس…شهیاطاعت م-

 پرت کردم و گفتم: زیم یرا رو یگوش

 کنن؟ یم کاریچ د؟دارنیطول کش نقدریچرا ا-

 و گفت: دیخند شاهو

 .کشهیکنن طول م سیون رو راست و رساعته تموم شه.تا اون دل و روده داغ مین ستیکه ن نیسزار-

 افتاده؟ یذارن.پس کو؟نکنه اتفاق یروند عمل م انیرو در جر ضیاونجا همراه مر یگفت یدن؟مگه نم ینم یخبر چیچرا ه-

 .دمید ییشتاب زده اش را به دا نگاه

 …پسر ستیفوتبال که ن گزارش…قهیبه دق قهینه دق یدن..ول یخبر م ؟گفتماتفاقی چه…نه بابا-

 عالئمش همه من…اندامها؟ یتمام عروق؟فلج یپارگ ؟احساسیشانیداشت؟داغ شدن مغز؟گر گرفتن پ یچه عالئم یمغز کتهس

 .داشتم را

 ن؟یریبگ یخبر هیخودتون  شهینم-

و فرزندانش به سمت پرستار..منهم از  دایی هجوم با همزمان…آمد رونیسبزپوش ب زنی و شد باز اتاق در…از پاسخ او قبل

 دوختم. توریو همه تنم را چشم کردم و به مان چاندمیرا تا آخر پ کریاسپ چپی…مدیجا پر

 Whats up: شاهو

 شاهو زد و گفت: یبه بازو یعجله داشت..ماسکش را انداخت و ضربه ا زن

-cool down 

 …من خارج شد.داد زدم دیتند از معرض د یبا قدمها و

 ؟یدیرا نپرسبره؟چ یبود؟چرا گذاشت یچ نیمنظورش از آروم باش-

 .دمیشن یرا م ییدا ی.اما من صدادیشن یمن را نم یآورده بود و صدا رونیاش را از گوش ب یشاهو هندزفر اما

 …بیامام غر ای-

دهانش گذاشته؟فقط گفت  یدستش را رو نیچه؟چرا شاهو مات مانده؟چرا نشم یعنیحرفها  نیبود؟ا یچه کس گرید بیغر امام

 …داد ینم یبد معنی که بودن امآر…را گفت نهمی…دیآرام باش

 .کف دستانش را بهم چسباند و گفت:دمید می چشمانش در را التماس فاصله آن با من…راهش را بست ییبرگشت.دا زن

-Please… 

 آنها چرخاند و گفت: نینگاهش را ب زن

-SO sorry…We are missing him 

 :دیزانو زد و نال ییدا

 …یعل ای-

 زد: ادیو فر دیوبک واریمشتش را به د شاهو

 …نه-

 :دیکش غیج نینشم
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 …خدا-

بود که  نیمنظورش ا دشای…دیببخش یعنی گاهی…دهد یتاسف نم یمعنا شهیکه هم sorryشد؟ چه…را باال آوردم دستم

 نیمنظورش ا دیدهد..شا یاز دست دادن نم یکه معنا شههمی…missing ای…ها…ندارم وقت…دببخشی…برو کنار دیببخش

 ینگاه م توریو دهان باز به مان دیصورت سف با شاداب…چرخاندم را سرم…حتما شده تنگ دلش…گ شدهبوده که دلش تن

 :گفتم و دادم قورت را صخره…کرد

 شه؟یم یچ یبه فارس sorry…شاداب-

 .دیچرخاندن مردمکش هزاران قطره اشک با هم چک با

 …ترجمه بلد نبودند نهاای…نه

 …مطمئنم…شهیم نیا شمعنی…تنگ شدهدلم  یعنی؟ I miss youگن  یم یدینشن-

 !…نشست زیو همانجا کنار م دیدستانش صورتش را پوش با

 …دیشن یرا نم میکس صدا چهی اما…را صدا زدم شاهو

طبقه  نیرا تا آخر الدیبرج م های پله تمام بود؟انگار شده منقطع نفسم چرا…را جلو بردم و اتاق سبز را لمس کردم دستم

 …باشم دهیدو

 …اکوید-

 …کس جواب نداد چهی…نداد جواب

 …داداش-

 …اکوید جای به.…را بغل کردم توریمان

همه دلشون واسه خنده هات  ابی…گهید رونیب ابی…دلم تنگ شده منم…منتظرم…نجامیهست؟من ا ؟حواستینیب یم-

 ابی…یوداون تو ب یهرچ بسه…میمنتظر همه…االی…داداش باش زود…دلش تنگته اونم…هیپرستار خارج نیا حتی…تنگه

 اونجا…ستیتو ن یجا اونجا…ابی فقط…و بزن تو گوشم رونیب ایکن..ب دادیو داد و ب رونیب ابی…و بخند رونیب ابی…مرد رونیب

 ابی…بشم تنگرانی باعث کنم غلط…بذارم تنهات کنم غلط…غلط بکنم عذابت بدم گهید من…رونیب ابی…ستیحق تو ن

 …ایب فقط…ی..هرجور تو بخوایتو بگ هرچی…یش تیذارم اذ ینم گهدی…دربست..ابد تا…نوکرتم خودم…رونیب

 خشونت هلش دادم: با…دیرا کش میبازو یکس

تونه جون  یم لعزرائی مگه…شناسن یتو رو نم ناای…نمردی تو…فهمم ینم missingو  sorry…ستین میحرفها حال نیمن ا-

 ره؟چرا؟یتو رو از من بگ دبای چرا…به درد نخور و خودیآدم ب نهمهای…ظالم باشه نقدریتونه ا یخدا م ره؟مگهیتو رو بگ

 نیکه ا باز…ستادمیرا رها کردم و راست ا توری.ماندیکش یکرد و دستم را م یدر کنار گوشم التماس م یانیو گر فیظر یصدا

 و گفتم: دمیکش شیاشکها روی را انگشتم…کرد یم هیدختر گر

که خوب  یوقت دشای اصال…تو شپی…من شپی…خونه گردهرمیب…شهیحالش خوب م اکوی؟دیکن یم هیشاداب؟چرا گر هیچ-

 گهیکه د حاال…یش وهیب یبود تو جوون نیا شی..همه نگرانآخه…تیخواستگار ادی..بستین ضیکه مطمئن شه مر یشه..وقت

بچه  هیزود واسش  دی..فقط باشهیدرست م یچ همه…داری دوستش که توام…درد نداره گهی..دستین ضیمر گهدی…خوبه

 درستم نگران…داداشم خونواده شلوغ دوست داره آخه…ادزی…و دو تا هم نه یکی….آخه داداشم عاشق بچه ست.یاریب

..داداشم بابا..من شی مامان تو…کن فکر…یکه تو هم به درست برس میریگ می پرستار واسشون…کنم می کمکت من..نباش

 گهیبرگرده د وقتی…شهیخبر بمونه نگران م ی.ازم بمنو نداره. دوری طاقت داداشم آخه…کنم یم یزندگ اهاشم با منم…عمو

 داداشم؟ کیکنم..نزد ینداره؟ها؟..منم با شما زندگ ینظر تو که اشکال از…قهیدق هی حتی…ذارم یتنهاش نم

 دوباره و مردم تا نزد آنقدر…نزد قلبم…که سرم به سمت مخالف پرت شد نسنگی آنقدر…صورتم نشست یتو یسخت یلیس

فروافتادند و  مهای شانه…سرد گذاشتم کییموزا روی را دستانم کف…نشستم…برگشتم ایدن نیبه ا وقتی و…شدم زنده

 !…کرد قطع را نفسم مانده ته و افزود صخره به صخره…با قدرت هرچه تمام تر بتیمص

 …پوک تو یشعور تو اون کله  یاز ذره ا غیدر

 گذاشتم و گفتم: یکول یرا تو میکتابها

 …مزاحم یسرخر..ب ی..بنیکنن.خودتون دوتا بر ینم یکه لشکرکش دنخری خواب لباس و طال و لقهح واسه…آخه خنگ خدا-

 پا انداخت و گفت: یرو پا

 بخرم. ریپسره برم لباس ز نیبا ا یمن چطور آخه…نهیواسه هم یگم خر یم-

 :دمیخند

 االن اونوقت…دونم یرو م قشیقمنم مشخصات د گهیکه د کردی ترموستات ترموستات بس از…حرفا نای به چه رو تو…وا-

 ؟یکش می خجالت پسره؟ازش شده
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 و گفت: دیرا جلو کش خودش

 تو…غلط اضافه کردم هیحاال من  بعدشم…ایح یب یدختره  یمشخصات ترموستات شوهر منو بدون یکن یتو غلط م نکهیاولش ا-

 …تا حاال انگشتمونم به هم نخورده یدون می که

 و گفتم: دمیرا کش لپش

 …یشروع کن ریلباس خواب و لباس ز نی.چه بهتر که از همیخجالتا رو بزن نیا دیق دیکه با ؟باالخرهیکه چآخرش -

 زدم وادامه دادم: یچشمک

 اون باشه. قهیبا سل زایچ نیکه ا نهیاصال اصلش ا-

 گرفت و گفت: میاز بازو یشگوننی…گلگون شد صورتش

 فکر…گذاشته روت منفی اثر…چشم و گوشت باز شده ها یلیخ یچرخ یکردکه م نیکه با ا یموقع از…تیترب بی…کوفت-

 .ستنی حواسم من نکن

 لبخند از جا بلند شدم و گفتم: با

 .ششیرم پ می دارم االنم…از شما ییجا هیجهت اطالع و سوزوندن -

 حرص گفت: با

اوزون ُبرُن از من واجب تر  رسمش شاداب خانوم؟حاال اون کردکِ نهای…مینوشت یادگاری یک واریعمر رو د هی نیما رو بب-

 …ینامرد یلینه؟خیا یدوست یبه اون؟معنا یبچسب یبر یمنو رها کن میمرحله زندگ نیتو حساس تر یخوا یشده؟م

 اش زدم و گفتم: ینیبه ب یا ضربه

ا ج ریکه اون ز نیریبلند بگ هپای تخت فقط…دم تو قسمت حساسش حضور داشته باشم یقول م ولی…ستیاالن که حساس ن-

 …تو یدارم واسه اون مرحله حساس زندگ هایی برنامه چه که آخ…شم

 کرد و گفت: زیرا ر چشمانش

رو  یبرادر اول سر…زونآوی…مثل تو نگردم ییگفته با دخترا مامانم…نمتینب گهدی برو گمشو…شاداب یادب شد یب یلیخ-

 قرفی…یخالف نکشوند یو هم به انحراف و راههاتا من برو…هیهمون اَرٌه ماه اقتتیل ه؟اصالیکی نینوبت ا حاال…یکه خورد

 …اهل نا دوست…ناباب

 تکان دادم و گفتم: شیرا برا دستم

 …حواست به خودت باشه رفتی که پرو اتاق…بگذره خوش…باشه..پس من رفتم-

 …دمیشن یکالس م یرا از تو شیصدا

 …یاله یریبم ای…کن ؟صبریر یم کجا…ابشاداا…ینیب ی..حاال مشهمی هم تو نوبت…معرفت بی…وفا یزهرمار..نامرد..ب-

 بود خواندم. دهیرس اریرا که از طرف دان یامکیدرآوردم و دوباره پ بیاما محبوبم را از ج متیارزان ق لیموبا

 رسم. یم گهید قهیتا ده دق-

خاص  یقهاتک بو یدانشگاه قدم زدم تا صدا یمقابل در ورود ینشده بود.کم قهدقی ده هنوز…را نگاه کردم یگوش ساعت

 عی.سردیآ یدانستم از فس فس کردن بدش م می…فاصله یبوق کوتاه..اما ب سه…شهیخودش توجهم را جلب کرد..مثل هم

 رساندم و سوار شدم. نیخودم را به ماش

 ن؟یخوب…سالم-

 …سالم-

 ساده حرکت کرد. یاحوال پرس کی یبدون حت و

 چه خبر؟-

 ذوق گفتم: با

 رو پولم که خواستن حساب شماره…بود اومده خوششون کل در اما…کوچولو ازش گرفتن یرادایا هی…طرحم رو قبول کردن-

 طرح بود شماره حساب خودتون رو دادم. پای شما اسم چون منم…کنن زواری

 :دمیرا بهم کوب دستانم

 …چقدر خوشحالم نیدون ی..نمیوا-

 زد و گفت: یمحو لبخند

 !…آره معلومه..احساس مهندس بودن بهت دست داده-

 و رنگ همچنان زردش نگاه کردم و گفتم: دهیبه صورت تک یاخم ساختگ با

زحمت  یلیخ ممخود…گهید نیانصاف نباش بی اما…ازتون ممنونم یلیخ منم…نیکمکم کرد یلیدرسته که شما خ-

 !…نیدیدراز گوش ازم کار کش وونیعدد ح هی مثل…دمیکش
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 !…خورد نی..اما کنار چشمانش چافتیگسترش ن لبخندش

آبروم  یخواستمی…اون کار بود پای من اسم ضمن در…شد یدرست نم ایراحت نیبه ا یبود دهیکه تو کش یون طرح افتضاحا-

 شه؟یم ی.حاال پولش چقدرشیبه موقع برسون یخوبه که تونست ؟بازمیرو ببر

 جواب دادم: یدلخور با

 !…دونم..روم نشد بپرسم ینم-

 …و بدون خساست کامل…دیخند نباریا

..پاره ینباش گرگ…شهیحرفها سرش نم نیو ا دمیبچه جون؟بازار روم نشد و خجالت کش یکار کن یخوا یم ینجورای…به به-

 کنن. یپاره ت م

 میانداختم و با دکمه مانتو نییرا پا سرم…میرخوردها ب…می..رفتارهامکارهای…زمیچ همه از…گرفت یم رادیاز من ا چقدر

 کردم. یباز

 .نیمهلت بد کم بهم هی…خب رمیگ یم ادی-

چند ماه  ارِیکمتر از دان یلخی…روزها نیا ارِدانی…را داشت ایمیمن حکم ک یبرا که…ابیکم ی..از آن خنده هادیهم خند باز

 .دیخند یم شیپ

در عوض  اما…ادیفشار م بهت…یشیخسته م درسته…یجلوتر اتیاز همکالس یاالنشم کل نهمی…یخواد قهر کن یحاال نم-

که بعد از چهارسال درس خوندن بازم فرق  هیمثل بق نه…یکار بلد یکل یبش لیفارغ التحص ی..وقتهیتجربه کار نایهمه ا

 دونن. یو چهار رو نم ستیو ب جدهیه رآهنیت

 .دیگوشت شد و به تنم چسب شحرفهای…از گلم شکفت گل

 !…خوره یکارا نم نای درد به جماعت دختر معتقدم هنوزم…هرچند که-

 نمی بر تلخش و رک زبان پس از…نداشت دهیعوض شود؟اعتراض کردن هم فا اردانی داشت نامکا مگر…شد یخال بادم

 آمدم.

 از شرکت چه خبر؟-

 …گرفتم ادیاتوکد رو  وقتی از…خوبه-

 …کردم مکث

 کلی…دن یرو به من م کیکوچ یکارا یسر هی…ستمین یمنش گهیکردم..د یپله ترق هی نیداد ادیکه اتوکد رو بهم  یاز وقت-

 کردم. دایپ هزیانگ

 را تکان داد. سرش

 !…کیشد؟استات چی امتحانت…خوبه-

 .نشستم..او سمت به…و مورب دمپری جا از…فراموش شد میها یدلخور تمام

 یم تیاذ واقعاً…رهیسخت گ یلیخ یدکتر محب نای…افتادن شیترم پ یبچه ها نصف…کاُفتاتی…نه کی..استاتیوا-

 ینمره مون عال مطمئنم…میو تبسم خوب داد من…نیبود که باهام کار کرد یهمونای سواال…حدستون درست بود ولی…کنه

 …شهیم

 !…دانستم یبودم و خودم نم اریدان ونیرا مد میروزها نیا یها تموفقی چقدر…ناگهان سکوت کردم و

 شده بود. شتریب شیگردنش گذاشت و ماساژ داد..بعد از آن اتفاق دردها یرا رو دستش

به خاطر درس به خودت استرس وارد نکن..حاال کجا  نقدریا گهدی پس…پاس کرد شهیرو هم م کیکه افتات یددی…خوبه-

 م؟یبر

 یمختلف من لقمه بر دهان م ترفندهای با و من اجبار به که بود ماهها…خورد نمی غذا…دانستم اگر مجبورش نکنم یم

 گذاشت.

 !…گشنمه-

 …ها چشمی گوشه همان از…کرد نگاهم

 شه؟یگشنه ت م ینیب یتو چرا تا منو م-

 انداختم و گفتم: نییرا پا سرم

 …کنم اصالً می حساب خودم..شم تازه…کنم خب؟از صبح دانشگاه بودم کاریچ-

 را باال انداخت و گفت: شیابروها

 !…بابا پولدار-

 را بغل کردم و گفتم: دستانم
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 !…شمیم پولدارم…میبزن یعنی…طرحا بزنم نیاز ا گهیسه تا د ؟دویپس چ-

 ؟یخوا یم چی غذا حاال…که البتهاون -

 فکر کردم و گفتم: یکم

 …اونجا مبری…میبار باهم رفت هیبود.. هیگریاون ج-

 افتاد. نیهم گوشه چشمش چ باز

 گه؟ید شیفرما-

 گفتم: ییپر رو با

 !…نیفعالً هم-

 و گفت: دیکش یآه

 !…میپس بزن بر-

کاپشن او را هم باال  قهیتا  ستادمینوک پا ا یو رو دمیچپی خودم دور را کاپشنم…هوا هنوز استخوان سوز بود یسرما

 بدهم.عقب رفت و گفت:

 بچه؟ یکن یم کاریچ-

 و گفتم: ستادمیپا ا یداد.دوباره رو می معکوس جواب…کرد ینیعقب نش دنبای…اریگرفته بودم که در مقابل دان ادی

 …بهتر شده تونیتازه سرماخوردگ-

 را که درست کردم گفتم: قهی

 تونیشونیپ دیکنه.بعدشم..مگه دکتر نگفت با یعود م تونیضمری بخوره بهتون باد…گرم بود نی..تو ماشنیهم ببند رو پشیز-

 آخه؟ نیپوش ی.چرا کاله نمنیرو گرم نگه دار

 فرو برد و گفت: بشیج یمن دستش را تو یتوجه به نگران یب

 !…ابونیتو خ امیمونده کاله بپوشم و ب نمیهم-

 راه افتادم. کنارش

 ؟یسالمت ایمهم تره  یپیت ه؟خوشیمگه چ-

 درآمد. شیبردم که صدا پشیرا نداد.دستم را به سمت ز جوابم

 …زشته…نکن دخترجون-

 در عروقش دارد..! کُردی خون…رفت طرف حسابم یم ادمی یگاه

 …نشیپس خودتون ببند-

 کاپشنم بسته باشه؟ ایکت  یجلو ادیمن خوشم نم یدون یهنوز نم-

 گفتم: تیشدم.با عصبان ینم وانهیمرد د نیا یلجباز نهمهیاز ا چطور…یوا

 …دونم و شما یمن م اونوقت…نیش ضیبه حالتون اگه بازم مر یوا ولی…باشه-

 .یقبل اردانی مثل…زد پوزخند

 کوچولو؟ یکن کاریچ یخوا یمثال م-

 زده گفتم: حرص

 .واریکوبم تو د یسر خودمو م-

 و گفت: دیکشمقنعه ام را گرفت و به سمت خودش  درز

 شم. ضیکنم که مر یپس تمام تالشم رو م-

 ام را مرتب کردم و گفتم: ختهیبهم ر مقنعه

 منه که نگران شمام. رتقصی…واقعاً که-

 را تند کرد و گفت: شیقدمها

 !…توئه ریآره..منم موافقم..تقص-

 یشد..خدا را شکر م یزبانش خارج م که از یهر کلمه ا برای..واقع در اما…شدم یم یخوردم و عصب یدر ظاهر حرص م دیشا

 کردم.

 چند تا سفارش بدم؟-

 ن؟یخور یشما چندتا م-

 .ستیمن گشنه م ن-

 در ذهنم حساب کردم و گفتم: عیسر
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 …خیگشنمه..هشت س یلیمن خ یول-

 …امیم منم…نیباشه..برو بش-

نداشته باشد.از دور نگاهش کردم..چقدر الغر برخورد  زینشستم و دستانم را باال گرفتم که با م فیکث یها یصندل یاکراه رو با

 غم ،خنده بر صورتم نشاندم. جای به…و با آمدنش دمیکش دردی پر آه…شده بود

 گه؟ید یخورد ینوشابه م-

 و گفتم: دمیشکمم کش یرا رو دستم

 .امیتا من دستامو بشورم و ب نیباش فمکی مواظب…آره-

دانم چرا  یکه نم بغضی…ندیبغض خانه کرده در چشمانم را بب دمیرست می…چپ چپ نگاهم کرد.شستن دست بهانه بود فقط

 ییچانه اش زده بود و با انگشتش خطها ریدستش را ز اریگذاشته بودند.دان زیم یکه برگشتم غذا را رو یشد.وقت یخوب نم

 …دیکش یم لشیصفحه موبا یرو

 ن؟یچرا شروع نکرد-

 …خوام نمی من…تو بخور-

 اول را در دهانم گذاشتم و لقمه دوم را به سمتش گرفتم: لقمه…میایتاق به نظر بکردم با اشتها و مش یسع

 سر سد؟ نیر ینم گهید-

 را از دستم گرفت. لقمه

 …فعالً نه-

 او بود. یسوم هم برا لقمه

 ره؟ یم شیاز شرکت خودتون چه خبر؟کارا خوب پ-

 …خوبه…آره-

 او بود. یچهارم هم برا لقمه

 گرفت. یاغتون رو مسر یمهندس سهراب روزید-

 …دونم..به خودمم زنگ زد یم-

 شک نکند..لقمه پنجم را خودم خوردم. نکهیا یبرا

 ن؟یایخب؟نم-

 باال. امیسر م هیتو رو که برسونم -

 دستش چپاندم. یششم را هم تو لقمه

خودم  ای بدم رو نخودتو شماره…خونه یزیواسه تم ادیبه بعد اون ب نای از شد قرار…اون خانومه هم که گفتم آشناست-

 باهاش هماهنگ کنم؟

 شد. یاندک ها هم شاد م نیبا هم نمغمگی قلب…قلپ از نوشابه ام خورد چند

 کارا رو ندارم. نیخودت هماهنگ کن..من حوصله ا-

 …هفتم لقمه

 …من یتو گلو یختری رو همه…خورم شاداب ینم-

 ن؟یهست یاز بابام راض یکنم.راست یم خواهش…یکی نیهم-

 و گفت: دیجو را لقمه

 …شرکت سپردم حواسشون بهش باشه توی…آره-

 …هشتم لقمه

 …خوابه یخسته ست که فقط م نقدریش عوض شده..شبا ا هیروح یکنه کل یم یدوباره برقکار وقتی از…بده رتونیخدا خ-

 ره؟ یرو مرتب م شیجلسات روان درمان-

 !…دوشونسال جوون تر شدن هر  ستبی انگار…ره یآره..مامانمم همراش م-

 کنه. یم دشیهنوزم تهد خطر…نباشی مراقبش بازم اما…خوبه-

 …نهم لقمه

خره و ازش  یم یزیواسه خونه چ وقتی…کنه یبودن م دمفی احساس…شده عوض خودشم اما…هست حواسمون…دونم یم-

 !…نهز یم یچشماش چه برق نیدون ینم میگ یم دیگرده و بهش خسته نباش یاز کار بر م ی..وقتمیکن یتشکر م

 !…خوبه-

 …دهم لقمه
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 لطف شما رو جبران کنم؟ نهمهیتونم ا یم یمن چطور-

 داد و دستانش را از هم گشود و گفت: هیتک یصندل یپشت به

 !…هیکاف یرو به خورد من ند گرایج نیا هیبق نکهیهم-

 و گفتم: دمیخند

 !…چسبه ینم ییآخه تنها-

 شد و گفت: رهیچشمانم خ در

 !…خانوم شاداب…رو نشناسه شیمشترکه  یکور شه اون بقال-

 !…بود کرده سکوت و…دانست یم

  

 

 و شرکت تا…و مادرم یشاد تا…نافشی و تبسم تا..گرفته دانشگاه و درس از…بودم وحده متکلم…ام کرد یشرکت همراه تا

 با…داد تکان سر اتنه او و…ربط گفتم یبا ربط و ب زهرچی از…عذاب آورش سرمای و هوا و آب تا…اش مسخره و لوس اتفاقات

 آمدند. یچشم نم بهگشتم  یکه اگر با وسواس دنبالشان نم لبخندهایی

 امد و آرام گفت: رونیب یاتاق مهندس سهراب از

 چقدر از کارت مونده؟-

 مقابلم انداختم و گفتم: وتریبه کامپ ینگاه

 …یساعت مین هی-

 را روشن کرد و گفت: لشیموبا صفحه

 .نیرم تو ماش می…رو ندارم نجایحوصله ا-

 بود. شیروزها نیحس ا نیبارزتر یخستگ

 رم. ی.من خودم منیخونه استراحت کن نیشما بر-

 گفت: دیمال یعضالت گردنش را م کهیحال در

 .ایزودتر جمع و جورش کن و ب-

 زنگ…نداد جواب…"…نبری…کشه می طول کارم"…دادم امیبودم.پ رشیساعت بعد درگ کی تا…جمع و جور نشد اما

 شدم. سهرابی مهندس اتاق وارد و بستم را افزار نرم…شدم نگران…نداد وابج…زدم

 هی نیمنتقل کردم.هر وقت فرصت کرد ستمتونیانجام دادم و نقشه رو به س نیرو که گفته بود اصالحاتی…مهندس یآقا-

 .نیبهش بنداز ینگاه

 شده بود گفت: بیها عج یکه تازگ یبا لبخند مهندس

 کنم. یم یبررس االن…نیبش ایب-

 و گفتم: دمیمقنعه ام را جلو کش یکم

 …شده رمدی…آخه-

 اشاره کرد و گفت: تورشیمان به

 رسونمت. یم خودم…مینیبب نویا ایب-

 مرد معذب بودم. نیدر برابر ا چقدر

 منتظرمن. نییآخه پا-

 و گفت: دیرا در هم کش شیاخمها

 ؟یک-

 گفتن سخت بود. دروغ

 از دوستام. یکی-

 گفت: نگاهم کرد و یکم

 .برو پس…باشه…آها-

کردم و خودم را به  یرا هم از دست ندادم.منتظر آسانسور هم نماندم.پله ها را با عجله ط هیثان کی یخروج از آن اتاق حت یبرا

جواب ندادنها  نیاز ا یداد؟خاطره خوب یرا جواب نم لشیپارک شده بود.پس چرا موبا گریسمت د اریدان نیرساندم.ماش ابانیخ

 روی از…سرزنشگر مردم و سوت چند تا پسر یبود و نگاهها یکیکه همان نزد یبه پل توجه یرا مشت کردم و ب فمکی…منداشت

سرش  بالیی چه…خدا ای…ختری قلبم…دادم صیحرکتش را تشخ ی.اندام بدمیدو نیو تا ماش دمیپر ابانیوسط خ لیگارد ر
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 شهیو جلو رفتم.سرم را به ش کردم هیتخل میلبها روی فشار اب را استرسم تمام…تر شوم کیکردم نزد یآمده بود؟جرات نم

 نی.ماشدمیکش یشود نفس راحت یم نییباال و پا دمید یشدم و وقت رهیاش خ نهیقفسه س به…دمید نمی را صورتش…زدم

 قفل را هم نزده بود.آهسته سوار شدم و از آن آهسته تر در را بستم. یرا دور زدم.حت

 نباری.ادیکش ینفس م کیتمیداده و دستانش را بغل کرده بود و منظم و ر هیتک ی.سرش را به صندلبسته بود خی نیماش یفضا

 نهمهیا و…ییتنها نهمهیفشار..ا نهمهای به اعتراض…لبم را از شدت غصه فشردم..از شدت بغض..از شدت اعتراض

 !…تحمل نهمهای…صبر

نشده  داریاالن هم که ب نهمی تا…که بترسد و از خواب بپرد دمیترس اما…را بچرخانم چییدستم را جلو بردم تا سو اطیاحت با

 کجا؟ قیخواب عم نیکجا و ا اریخسته بود وگرنه دان یلیتعجب داشت..خ یبود جا

 !…اریآقا دان-

 و گفت: دیصورتش کش یپلکش را گشود و سرش را بلند کرد.کف دستش را رو عیسر

 ساعت چنده؟-

 !…هشت-

 و برد و گفت:فر شیموها یرا تو انگشتانش

 ؟یاومد رید نقدریچرا ا-

 چندبار اس ام اس دادم و زنگ زدم؟ نیدون ی.مدیکارم طول کش دیببخش-

 ساعت چنده؟ یکردم.گفت لنتیرو سا میگوش-

 غم، لبخند زدم..هنوز خواب بود. با

 …هشت-

 زد و گفت: استارت

 ست؟یتو تا هفت ن یکار میمگه تا-

 .شهیمحسوب م یبمونم اضافه کار شتریبمونم.هرچقدرم بکشه مجبورم  یکارم طول م یخب گاه-

 گفت: یتند به

خونه ده  ینصفه شب.تا تو با مترو و اتوبوس برس یعنی.ساعت هشت زمستون دمیبار چندمه بهت تذکر م نی؟ایمتیبه چه ق-

به دادت  کی…انداخت یکه عرب ن ییو ببرن جا نیماش هیتو  بندازنت…یناامن نی..با اکریدر و پ یشهر ب نای تو اونم…شده

 رسه؟ یم

 آرام کردنش گفتم: برای…مسئله بود نیهم ختیانگ یروزها واکنش تندش را برم نیکه ا یزیچ تنها

 .شهیم ینجوریوقتا ا بعضی…ستیکه ن شهیهم-

 اوج گرفت. تشیعصبان

 روز در هفته؟ شیش یعنیوقتا  یبعض نیا-

 آرامش جواب دادم: با

 !…ندم اخراجم کنن لیخوان به موقع تحو یرو که ازم م ییترسم اگه کارا می…سمر نمی…ندارم یبه خدا چاره ا-

 کرد و گفت: یپوف

 مونه؟ یبه جز تو م یکس-

 گذاشتم و گفتم: یبخار چهیدر یرا رو دستانم

 .سهرابی مهندس…آره-

 به وضوح سخت شد و گفت: صورتش

 !…عجب-

 …کنم نمی قبول خودم…کنه که منو برسونه یرار ماص ی..بنده خدا کلشهیم رید یوقت تازه…هیآدم خوب یلیخ-

 فرمان زد و گفت: یمشت چند ضربه آهسته رو با

 …آها-

 

 سکوت کرد. و

 عوض کردن بحث گفتم: یبرا

 ن؟یسر به ما بزن هیتا  میدعوتتون کن دیمامان و بابا دلشون تنگ شده واستون.حتما با-

 گفت: یسرد به
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 !…امیم-

 و گفتم: دمیرا کش نشیآست

 خدا حواسم هست. به…گهید نیداخالق نشب-

 نگفت. یزیداد و چ رونیرا ب نفسش

 …فردا جمعه ست یراست-

 دونم. یم-

 ن؟یر یم-

 آره..-

 گفتم: ملتمسانه

 ام؟یمنم ب-

 …نه-

 چرا؟-

 چون حوصله آه و ناله ندارم.-

 را گرفتم. نشیآست دوباره

 .ادیدم صدام در ن یقول م-

 گفت:فرو برد و  شیموها یرا تو دستش

 دنبالت. امیم یشگهمی ساعت سر…باشه-

 گفتم: یخوشحال با

 …ی..مرسیوا-

 جواب ابراز احساساتم گفت: در

 ؟یش ینم ادهیپ-

 شدن گفتم: ادهپی از قبل اما..کردم باز را در!…گرفته بودم نرنجم ادی…گریبود د اریدان

 …سرده یلیسرتون..هوا خهوس بالکن نزنه به  دوباره…نیتو خونه بکش نیبکش گاریس نیاگه خواست-

 مقنعه ام را کج کرد و گفت: درز

 .ربخی شب…مادربزرگ گهیبرو د-

 را تکان دادم و گفتم: دستم

 …ریشبتون بخ-

 خشن و بداخالق بود..! شیکهایکنده شدن الست صدای چقدر…ماند تا وارد خانه شوم و بعد رفت منتظر

  

 :اریدان

 :دمیکه در را بست زبر لب غر شاداب

 نامرده. یه ذات هرچتف ب-

 گذاشتم. کریاسپ یرا رو یکردم و گوش دایپ میتماسها ستیل یرا تو دیسع اسم

 ق؟یجان دلم رف-

 ؟ییکجا-

 خونه.چطور مگه؟ دمیاالن رس-

 اونجا. امیدارم م-

 کردم و تخته گاز خودم را به خانه اش رساندم. قطع

 ه؟یچ انی..جرشدی مهربون…خونه یایشرکت..شب م یایآقا آفتاب از کدوم طرف در اومده؟عصر م-

 بود. زیم یو نوشش رو شیبه دور و بر کردم.بساط ع ینگاه

 ؟ییتنها-

 با آذر بهم زدم. شهیم یچند ماه هی…آره بابا-

 داد. حیچرا..خودش توض دمینپرس

 تخت..مخود خونه تو…گرفتم محسن با رو مچش آخرش و کردم خرجش اونهمه…زد یم کیت قامیدختره خراب..با همه رف-

 …خودم
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 و گفت: دیرا تا ته نوش السشیگ

و شاخ  ارنیدم در م یذار یبه الالشون م یذره ل هی محبت؟تا به چه رو جماعت دختر…فهمم کار تو درست بود یتازه م-

 نیتر تیو کم ظرف نیجنبه تر بی…گربه واست دم تکون بدن نیدنبالت بدون و ع شهیتا هم یسگ محلشون کن دبای…شنیم

و زود داره..اما سوخت و  ردی…رن یذارن و م یباالتر قالت م لمد نیماش هیگوشه اسکناس و  هی با…ننیزم یرو موجودات

 ؟ینیش ی..چرا نمدمیرس جهینت نیبه ا ریکه من د فحی…گرمه دمت…شونیشناس یتو خوب م شخدایی…سوز نداره

 کردم طوفان درونم را کنترل کنم. یو سع نشستم

 ..از اصل حالت واسم بگو.میقط در مورد کار حرف زدتو چه خبر؟امروز که ف-

 زانوانم گذاشتم و گفتم: یشدم و ساعدم را رو خم

 ..!ییپس تنها-

 پر کرد و به سمتم گرفت و با خنده گفت: یالسیگ

 ؟یخوب تو دست و بالت دار سی؟کیپرس می چرا…آره بابا-

 گذاشتم. زیم یرا گرفتم و رو وانیل

 ؟ینداد یسوار شنهادیپ یکس ؟بهینظر ندار ریرو ز ی؟کسینه..خودت چ-

 شد. دستانش را باال برد و گفت: رشیدستگ زیام..همه چ یو عصب مینگاه مستق از

 …نداشتم یبه خدا منظور یبهت گفته..ول یدونم شاداب چ ی..نمنی..بباریدان-

 هوا تکان دادم: یاشاره ام را تو انگشت

داشته  ینسبت به اون منظور یکن می غلط تو…به من نگفته و ثالثاً یچیون ه..ااًثانی…شیانی خانوم و نه شاداب…اوالً-

 !…یباش

 گفت: یلحن چندش آور با

 ..دوست دختر دوستمون مثل دوست دختر خودمونه.میهست یلوت ما…قینترس رف-

چشم از  کهیو در حال را باال زدم راهنمیپ نی.برخاستم و کاپشنم را درآوردم.آستدیمزه اش خند یب یبلند به شوخ یبا صدا و

 داشتم به سمتش رفتم..خنده اش جمع شد..بلند شد و گفت: یچشمش بر نم

 ؟؟یش یم یرتغی چرا…کردم باهات یق؟شوخیچته رف-

 رفتم..عقب رفت. جلو

 فقط…یپرس یو احوالش رو م مواظبشی چقدر که هست حواسم…دونم چشم تو رو گرفته می…بابا ستمیهم نامرد ن نقدرایا-

 …دم که برسونمش..اونم تا حاال قبول نکرده یم شنهادپی بهش خودش خاطر به…شه یم رشیتا که دوق یبعض

سر و گردن از من کوتاهتر  کی…ستادمیاش ا نهیبه س نهسی…سد راهش شد واریجلو رفتم و آنقدر عقب رفت تا د آنقدر

کرد جو را  سعی!…نداشته ام خبر داشت من و از اعصاب یحرفه ا یاز رشته ورزش چون…دمید یبود..ترس را در چشمانش م

 دوستانه کند.

 پیتر ایلتونه؟فامی…شهیمهتا هم نم کهیانگش کوچ نکهیدختره قلمبه شده؟ا نیواسه ا رتتیشده رگ غ یحاال چ-

 التیخ ولی…یحساس باش یرو کس نقدریبودم ا دهیحاال ند تا…یکرد یواسم باز م شتریب دیازدواجه؟ها؟خب مسئله رو با

 …منم بخوام یعنی..ستنی باغ تو اصالً که ماون…تخت

 .دمیرا بر شیدهانش گذاشتم و صدا یرا رو دستم

 یم یعصبان وقتی اما…که به خاطرش حرص بخورم ستیواسم مهم ن یچهی چون…شم یم یکه من کم عصبان یدون یم-

 …زمیر می هم خون خاطرش به…واسم مهم باشه یزیشم..چون اگه چ یم عصبانی بد…شم

 اش زدم. نهیا برداشتم و با انگشت به سر دستم

که به  هستی مرد اونقدر کردم فکر…کارت رو قبول داشتم چون…یبد ادی یریگیدختر ماه نیخوام به ا یبهت گفتم م-

 و دادن طناب…کنم عرض چه که نخ من به…تو یکه نصف دوست دخترا طورهمون…یکه من روش حساسم بد نگاه نکن یدختر

وقت  ردی تا گفتم…فقط کار گفتم…ستیاز اوناش ن فتمگ…فرق داره هیدختر با بق نای گفتم بهت!…نکردم نگاهشونم من

 یبا بهانه و ب گفتم…یکن ینم جایب یریسختگ گفتم…یارنمی فشار بهش گفتم…مونه یبا تو تنها نم گفتم…یدار ینگهش نم

 گفتم…یش ینم شیخانوادگ یزندگ وارد…یش ینم ششخصی راننده…سوزه یدلت واسش نم گفتم…یزن یبهانه صداش نم

 نگفتم؟ ای گفتم…ید یم ادشی یتو چنته دار هرچی…ید یادش میفقط کار 

 را گرفت و گفت: انگشتم

 یازیدر موردش کرد؟اون ن یفکر بد شهیدختر نکردم؟اصالً مگه م نیدر مورد ا یمن فکر بد یقسم بخورم که باور کن یبه چ-

کنم  نمی مجبورش من…کنه چپ نگاهش کنه یجرات نم یمرد چیکه هبه سفارش نداره.خودش اونقدر محجوبه 
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 راداشیفقط ا من…ادیاتاق من م یتو یگاه خودش…نمز نمی صداشم…بده لیکه کارا رو به موقع تحو دهمقی خودش…بمونه

گم نسبت  نمی…نشه وارد استرس بهش…نترسه که…و آروم نرم…یکه تو گفت یکنم..اونم همونطور یرو بهش گوشزد م

 نگاهش بد حاال تا قسم شرفم به اما…که تو رفتار و کارش داره یتجدی از..اومده خوشم ازش…تفاوتم یهش بب

که دارم و  یاالنمو..هرچ تیکه موقع ی..به کسقمیکه به رف نقدریا گهینه د اما…شغالمآ یلخی درسته…نکردم

 …قرفی کن باور رو حرفم…نارو بزنم ونشممدی…ندارمو

 کردم و گفتم:را رها  نمیسنگ نفس

 …ارمیسرت م ییکه چه بال یدون می خوب خودت وگرنه…کن که بهم ثابت شه حرفات راسته دعا…دیحواسم بهت هست سع-

 مبل برداشتم. یرا از رو کاپشنم

خودت به کاراش  ؟چرایکن یم تشیسفت و سخت حما ینجوریا یبفهمه که دار یخوا یواست مهمه؟چرا نم نقدریچرا ا ینگفت-

 !…شهیباورم نم چون…ی..فقط نگو که عاشق شدار؟بگویدان ؟چراید یم شنهادیخودت رو به اون پ یطرحها ؟چرایکن ینظارت نم

 بوتم انداختم و گفتم: یشلوارم را که باال رفته بود رو یدمپا

 !…یوقت سرت رو به باد ند هیتو حواست به کار خودت باشه که -

 اداب را خواندم.از ش دهیزدم و اس ام اس رس رونیاز خانه ب و

 نره..! ادتونی شام…یراست-

 لب گفتم: ریزدم و ز لبخند

 !…مادربزرگ-

  

چشمانم را  یلرزد خون جلو یو م ستادهیا یبرگ و بار یکنار درخت ب دمید وقتی…دمیزودتر از موعد مقرر رس قهیدق چند

 !…سرما نای در…زد یپر نم ابانهاخی در پرنده که…جمعه روز صبح شش ساعت…دختر نیبود ا فکریگرفت.چقدر ب

 !!!…دمید یکتک خوردن را در وجودش م لیبه شدت پتانس یگاه

 گذاشت و گفت: یبخار چهیدر یرساند و سوار شد.بالفاصله دستانش را رو نیدوان خودش را به ماش دوان

 …زدم خی واااای…سالم-

 سرخ بود؟ نهمهیچرا ا شیداشت..چشمها هیقرمزش توج یو لپها ینیب

 …کردماسالم -

 بداخالقم را به صورتش دوختم و گفتم: نگاه

 .یکن یم دمیشکل ممکن ناام نیبه بدتر یکم بزرگ شد هیکنم  یهربار که احساس م-

 و خشونت لحنم خشکش زد. تیجد از

 کردم؟ کاریمگه چ-

واست  شنیکه رد م یینایشو ما یو بلرز یسیوا ابونیگوشه خ دیبا رون؟حتماًیب یایزنم ب یبرسم زنگ م یمگه نگفته بودم وقت-

 بوق بزنن؟

 انداخت. نییگذاشت و سرش را پا شیپا یرا رو شیدستها

 .نیو منو نبر نیش یعصبان یبشه و مثل اون سر رید دمیآخه ترس-

 نیآخر یرا رو یگرفتم.بخار یشد آرام م یانداخت و مظلوم م یم ریسر به ز نگونهیا وقتی…هم که بودم تیاوج عصبان در

 م و گفتم:درجه گذاشت

 .ستیخبرا ن نیاز ا گهدی…دفعه هم بار آخره نیا-

 اش را فشرد و گفت: یکول بند

 معطل نشدم به خدا..تازه اومده بودم. ادیز-

 .بود خودش خاطر به…اش ییام از سر به هوا نگرانی…فروکش کرده بود خشمم

 اما من گفته بودم تو خونه بمون تا برسم..نگفته بودم؟-

 !…نشده یزی که چ!حاال…دیخب ببخش-

 و در دل گفتم: دمیکش یآه

 "؟یتا حرف گوش کن ادیسرت ب ییبال هیبشه و  یزیچ هی دیحتما با"

 ن؟یدیبخش-

 رونیرا ب کیرا باز کرد و پالست فشیک پزی…اش بود قهی یحد تو نیگوشه چشم نگاهش کردم و جواب ندادم.سرش تا آخر از

 ش بدهد گفت:گردن تیدر موقع یرییتغ نکهیآورد و بدون ا
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 واسه شماست. نیا-

 .ستادمیا یداخلش بود.راهنما زدم و گوشه ا یچیکادوپ ی بسته…را از دستش گرفتم کیپالست یبدخلق با

 ه؟یچ نیا-

 نداشت سرش را بلند کند. قصد

 !…برهبمونم خوابم ب یتو خونه و کنار بخار گهیذره د هیاگه  دمترسی…تموم کنم نویموندم که ا داریتا صبح ب شبید-

 شال…لبخند زدم اریاخت یب اتشیمحتو دنیرا پاره کردم و از د یمانده بود؟ کاغذ رنگ داریتا صبح ب شبیباال رفتند..د میابروها

 و گفتم: دمی! درز مقنعه اش را کش…یو طوس یو مشک دیبه رنگ سف یپشم گردنی

 کارا آخه؟ نای به چه رو تو…مادربزرگ کوچولو –

 گفت: نگاهم کرد و اطیاحت با

 ن؟یدوستش دار-

 و گفتم: دمیزده اش مال خی ینیرا به ب شال

 !یبمون داریالزم نبود تا صبح ب ولی! …قشنگه!…آره-

 !…باد سرد بهش بخوره بدتره هرچی…کنه یآخه گردنتون درد م-

 را بشنوم. شیاستخوانها یفشارش بدهم که صدا یخواست طور یدلم م یگاه

 ؟یبافت ییخودت تنها-

 رو خودم بافتم. شترشبی اما..کرد کمک مممامان…نه-

 که گردنت بشکنه. ؟االنهیکن ی!حاال چرا سرت رو بلند نم…نهیواسه هم یکارا موفق تر از عمران نیگم تو ا یبهت م یوقت-

 هرچه تمام تر گفت: یسادگ با

 ؟؟یآشت-

 کرد. یراحت م میبخند زدن را برادختر ل نای چقدر…زدم لبخند! …لحظه فکر کردم..مواخذه سختم فراموشم شده بود چند

 !…آشتی…آره کوچولو-

 و گفت: دیاز جا پر یخوشحال با

 ن؟یبر یبازم منو با خودتون م یعنی…آخ جون-

 کج شده مقنعه اش را با نگاه دنبال کردم و گفتم: درز

 .رمیگ یم میمورد بعداً تصم نیدر ا-

 آمد و شال را دور گردنم انداخت و گفت: جلو

بهتون  یلیخ مطمئنم…دمید نترنتیا یمدل خوشگل تو هیببندم.. نویا نیحاال صبر کن خب؟…نایریخوب بگ یامتصمی…باشه-

 …آها…نینخور تکون…ادیم

و صاف  نهیک یب نقدریآدم ا کیشد دل  می چطور…راحت نگاهش کنم الیتوانستم با خ یکه تمام حواسش به گردنم بود..م حاال

محبت کند؟چرا او دوست  غیدر یب نگونهیتوانست ا یکرد؟چطور م یشد قهر نم یاراحت مو ن دیرنج یم کهیباشد؟چرا با وجود

 بودم؟داشتن تمام کائنات را بلد بود و من بلد ن

 !…رهیگ یکمتر درد م گهدی…رو هم کامل پوشوند گردنتون…نیچه خوب شد وای…تموم شد-

که به شالم زده بود نگاه کردم و  یا انهیخودم و گره ناشبه  نهیآ توی…زد یبرق م یقرمز و خمار از خوابش از خوشحال چشمان

 گفتم:

 !…شد رید گهید میآره خوبه..بر-

 داد و گفت: هیاش تک یصندل یبه پشت تیرضا با

 !…بافتم یواستون م نویست هم نیدیپوش یاگه کاله هم م-

 شل کردم و گفتم: یشال را کم گره

 !…هیکاف نیهم-

 و گفت: دیکش یکوتاه غجی…و تعادلش را بهم زد دیخواب یبه طور ناگهان یندلص پشتی…دمیاش را کش یصندل اهرم

 !…اومد تو دهنم ن؟قلبمیکن یم نیچرا همچ …یوا-

 او گذاشتم و گفتم: یصندل یخودم را در آوردم و رو یصندل یپشت گردن ِنصب شده رو بالشتک

 !…میکن یم دارتیب میدرسی…کم بخواب هی-

 کرد مقاومت کند. یسع

 !…که ادیبم نمخوا-
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 گاز را فشردم و گفتم: پدال

 !…در بره شونیچشمات رو ببند تا خستگ-

 بالشتک گذاشت و گفت: یمقاومتش را در هم شکست.سرش را رو یدلچسب بخار یگرما

 !…بندم یچشمامو م فقط…دارمابی…باشه-

که به عمد در  یکردم و با سرعتضبط را کم  صدای!…شد یو طوالن قیعم شینفسها دهینکش قهدقی به…را تکان دادم سرم

 !…حد نگاهش داشته بودم به سمت مقصد راندم نیکمتر

  

 :شاداب

 ب یکس چه

 :اریدان

دانستم  می…کرد نمی اعتراض اما…زد و صورتش گل انداخته بود یباال آمد..به شدت نفس نفس م میسماجت پا به پا با

اش محروم نشود تحمل  یدوست داشتن یجمعه ها نین ندهد و از ابهانه به دست م نکهیا یرا دوست دارد و برا نجایا یفضا

من بود اما  یرایسالها پذ ریمس نای و بودم ورزشکار من هرحال به…تش کنمیاذ نیاز ا شتریب امدیزند.دلم ن یکند و دم نم یم

را عوض کردم و  رشیسبا دست م میدیکه رس یبعد ستگاهیراه فراتر از طاقتش بود.به ا نای…فیو ضع فیدختر نح نیا یبرا

 گفتم:

 !…میکم استراحت کن هی نجایا ایب-

 آورد.! نمی کم اما…آمد یدر نم نفسش

 …میومدین ی..هنوز که راهنیوا..چه زود خسته شد-

 شد کج کردم و گفتم: یکه م ییمقنعه اش را تا جا درز

 !…امیتا ب نیبش صندلی اون رو برو بدو…روتو برم بچه-

 ست کرد و گفت:حرص مقنعه اش را در با

 ن؟یکه شما به مقنعه من دار هیچه عالقه ا نیا-

 و گفتم: دمیخند

 ..!یسالم واسم نذاشت رهنیپ هی!…یمن دار یلباسا نیکه تو به آست هیهمون عالقه ا-

 کرد: اخم

 !…نید یوقت به حرفام گوش نم چهی چون…کنم یم نکارویتوجهتون رو جلب کنم ا نکهیمن واسه ا-

 اش زد و گفت: ینیب یو دستش را رو ستادیو دور ا دیمقنعه اش بردم..سرش را دزد را به سمت دستم

 !…دماغ سوخته-

 دست دادم و گفتم: دریعمو ح با…دیدو یبه سمت صندل یبا سرخوش و

 !…دو کاسه آش رشته داغ-

 محوطه چرخاند و گفت: یرا تو چشمش

 !…خوشحالم پسرم واست…یار گذاشتو کن یدیرو بوس تنهایی هم تو…سال نهمهیباالخره بعد از ا-

 مانده بود. رهیخ دمید یکه نم ییو نگاهش به جا دیمال یرا بهم م شدستهای…سر چرخاندم و شاداب را جستجو کردم اریاخت یب

 !…نیخوشبخت ش دوارمامی…و خانوم نی..سنگادیبه نظر م یدختر خوب-

 فتم و گفتم:ها را گر رمرد؟؟کاسهیپ نیکرده بود ا یفکر چه…دمیدل خند در

 !…یمرس-

 آغوش در واقع در…تخت نشسته بودند یرو جوانی پسر و دختر…نگاه شاداب را دنبال کردم رمسی…محض خروج از دکه به

 دستش گذاشتم و گفتم: جلوی را کاسه…بودند رفته فرو هم

 ؟یدوست دار یاونجور-

 …خورد تکان

 ؟یچ-

 غم در صورتش نشسته بود؟ نقدریا چرا

 عاشق اشاره دادم و گفتم:سر به زوج  با

 !…تو نخشون یرفت یبدجور-

 !نشستم و گفتم:…دمیکش یبود که من م همانهایی از!…آشنا بود آهش
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 خواد؟ یم یرابطه اونجور هیدلت -

تر  اهسی پوزخندها تمام از شاداب پوزخند!…عمق فاجعه یعنیزد  یشاداب پوزخند م وقتی…آمد درد به دلم…زد پوزخند

 !…شیایدن یانتها یعنی او پوزخند!…بود

 یکرد برا یم تالشی چه…نزند یاش حرف یو دلتنگ اکویکرد که از د یم تالشی چه!…نداد و با قاشق آشش را بهم زد جواب

 :اوردمنی تاب را سکوتش!…پنهان کردن غمش

 ؟یخوند یم یبلبل یچت شد مادربزرگ؟تا االن که داشت-

 …کرد یرا محکم م شیاشکهاداشت سد مقابل  یعنیگرفت  یرا که گاز م لبش

 دلت تنگ شده؟-

 زشیخواست اجازه ر یآمده بود و نم شیاشک تا پشت پلکها یعنی…کرد یگرفت و به آسمان نگاه م یرا که باال م سرش

 .باشد راحت تا کردم مشغول آش با را خودم!…بدهد

 !…عکسم ازش ندارم هی حتی…که سهله ینجوریا یخاطره -

 !…گرفت میگلو راه

 

 !…ستیجا بند ن چیبه ه دستم…شهیکه تنگ م دلم-

 بعد انگار که به خودش آمده باشد گفت: و

 !…نکنه درد دستتون…سرما نای تو خصوصاً…من عاشق آش رشته ام-

عوض شده  زچی همه…بودم شده عوض منهم…خوددار…صبور…بود شده بزرگ…پنج ماه نیکرده بود در ا رییتغ چقدر

 !…داد رییرا تغ زیهمه چ اکودی مرگ…داد رییما را تغ یهردو اکودی مرگ…بود

 ن؟یای..!منیایکه م نیماهه. قول بد نیهم ن؟آخریایواسه عقد تبسم م یراست-

 کاسه گذاشته بودم برداشتم و به دهان بردم..! یرا که تو یقاشق

 !…نه-

 چرا؟من تنها برم؟-

 باشم؟ یر یکه هرجا م گاردتمیمگه من باد-

 زدم؟ یذوقش م یرحمانه تو یب نقدرای چرا من…بود ادیز یبه اندازه کاف غمش

 شماست..! شی..همه حواسم پستیفکرم راحت ن نیستین ی.وقت…نیدوست دارم شما هم باش ولی…که نه گاردیباد-

 خواستم..! یبحث را ادامه دهم..سکوت م نیخواستم ا ینم

 راه مونده..! یکه مد نظرمه کل یی..تا جامیآشت رو بخور بر-

در  هرکدام…میقله در سکوت رفت کنزدی تا…کرد فروکش شوقش و شور…کس هم نگاه نکرد چهی به…نزد یحرف گرید

 زبانش باز شد..! میدیکه رس یمحوطه آزاد و خلوت به…میخودمان غرق بود یایدن

 !…چقدر قشنگه یوا-

 …زد یچشمم را م کدستی یدیاز برف بود..سف دهیپوش میپا ریز نزمی…ستادمیا یتخت سنگ یرو

 ن؟یبود اوردهین نجایمحشره..چرا منو تا حاال ا-

 آزرد. یام را م یشانیسرد پ باد

 !…خلوته شهیهم نی..واسه همادیباال ب نجایتونه تا ا یم کسی کمتر…خلوتگاه منه نجایا-

 !…خواد داد بزنم می دلم!…پاهامه ریتهران با اون عظمتش ز انگار…هییایرو یلیخ-

 تم:آمدم و گف نییتخته سنگ پا از

 !…خب بزن-

 را بغل کرد و گفت: شیدستها

 !…شد یکاش م-

 نشستم و گفتم: یسنگ یتر از او رو عقب

 !…داد بزن یتون یکه م ییاونجا تا…ستین یکه کس نجاای…چرا نشه-

 تعجب نگاهم کرد و گفت: با

 بگم؟ یچ-

 را باال انداختم و گفتم: میها شانه

 !…یدوست دار یهرچ-
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 …برق زد..از اشک چشمانش

 ن؟یگیراست م-

 کردم و گفتم: نییرا باال و پا سرم

 …باش راحت…آره-

 را با دستانش پوشاند و با تمام وجود گفت: شگوشهای…رفت جلو…جمله بود کی نیمنتظر هم انگار

 .!…یآآآآآ-

من  و به سمت دیرا تکرار کرد و بعد دو ادشیفر گردی بار سه!…لرزد یم شیصدا یتو یکردم کوه از حجم غصه  احساس

آوردم و عکس  رونیب میپالتو بیپولم را از ج فی!ک…ستیگر یها یگذاشت و ها میزانو یاش را رو یشانپی و نشست…آمد

 باال را سرش…گردنش بردم و چانه اش را گرفتم ریام را ز زده خی دست…دمیکش رونیب شیرا از پستوها اکویسه در چهار د

 :گفت هق هق با و آورد

 !…دخشیبب…..تو رو خدادیببخش-

 چشمانش گرفتم و گفتم: یرا جلو عکس

 …ایب-

 !…شد مات

 !…رشیبگ-

را از دستم  یمیو قد قهیمجمسمه عت کیگرانبها.. یا شهیجام ش کینوزاد تازه متولد شده.. کیخواست  یم انگار

و قلبش گذاشت  یبه عکس ماند و بعد دستش را مشت کرد و رو رهخی لحظه چند…را کف دستش گذاشتم عکس…ردیبگ

 باالخره اما…خواستم انجام دهم مردد بودم یکه م یرکا انجام در…اش جگرم را پاره کرد هگری…متوسل شد میدوباره به زانو

 !…را نوازش کردم اهشیسرش گذاشتم و مقنعه س روی را دستم…را گرفتم ممتصمی

  

 

 :شاداب

چهار  نای…شد آزاد و شکست را دورش سخت صارح آن قلبم اما…دانم ی..نمادیفر ای اریدان ای کرد معجزه خدا…شد معجزه

شدم و خودم خبر  ی! داشتم خفه م…تحمل…الیو خ فکر…خودخوری…دمیماه اول عذاب کش کیاز  شتریماه آخر ب

 !…کرد آرامم…پنج ماه گذشته نیتمام ا یتداع متقی به…و نجاتم داد دیفهم اردانی اما…نداشتم

داشتن  چقدر…دمبلعی نگاه با را عکس و کردم باز را مشتم…نشستم خیبرف و  یبرداشتم و همانجا رو شیپا یرا از رو سرم

خودم  یتوانستم او را برا می حاال…تمام شده بود اکودی نبود انگار…تنها نبودم گریعکس حالم را خوب کرده بود..انگار د نیا

 الخی با…خجالت بی…ابتوانستم وقت خو ی م…خانه…شرکت…دانشگاه…دهم بو اکودی بودم که هرجا…داشته باشم

 گوش او و…کنم فتعری…حرف بزنم شیتوانستم برا می حاال…را صورتش…را شموهای..را چشمانش…راحت ببوسمش

 یآغوشش م در…دیخند یو او م دمشیبوس می…دیخند یزدم و او م می حرف من…عکسش یلبخند تو نیهم با…دادمی

 نهمی…تیواقع در…ایو رو الیتنها در خ نه…داشتمش چون…خوردم یغصه نبودنش را نم گری.د…دیندخ یگرفتم و م

 !…شهیهم برای…مال من بود شهیهم برای…ردیتوانست او را از من بگ ینم یکس گردی…بود ییایمن دن یعکس برا

 !…ستنی خوب برف رو نشستن…پاشو-

 !…شد نمی سردم…سردم نبود گرید من

 !…یروزمون رو خراب کرد کافی اندازه به…گم پاشو یم-

 نگاهش کردم و گفتم: زدهشرم

 !…نببخشی…چم شد ییهویدونم  ینم-

 شد و شلوارش را تکاند و گفت: بلند

 …گهید مبری شو بلند حاال!…نبود ییهوی-

 گذاشتم و گفتم: فمیک بیج یتو اطیرا با احت عکس…برخاستم

 !…ممنون-

 خوش به حالت..!-

 :دمیرا نفهم منظورش

 ؟یواسه چ-

 ت:کرد و گف بشیج یرا تو دستش
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 !…مبری…یچیه-

 گفتم: میدیکه رس نیماش به

 !…خونه ببرمتون خودم با دادم قول…مامانم امروز به افتخار شما و فقط به خاطر شما فسنجون درست کرده-

 فرمان نشست و گفت: پشت

 !…خوام برم خونه خودم می…ادیم خوابم…گهیوقت د هیباشه -

 ..تو اتاق من..!نیونجا بخواباصالً هم ای…نیو بعد بر نیخب ناهارتون رو بخور-

 جواب داد: یحوصلگ یب با

 !…گهیوقت د هی…گفتم که-

 :چاندمیانگشتانم را در هم پ یناراحت با

 …بود داریب روقتیتا د شبدی…دهیتدارک د یمامان به خاطر شما کل-

 !…رفت یرفت که نم یدکتر م دبای…بود دهیفا بی هم شال…را ماساژ داد گردنش

 !…آزادمه روز تنها چون…مونم یجمعه ها رو خونه م من…نیدیپرس ین مقبلش از م دیبا-

 !…شد نمی عوض نظرش…نداشت یا دهیفا

 !…نیاریب نجایمنو با خودتون ا گهیکنم د یفکر نم-

 …به من نبود حواسش

 !…ارمینم گهدی…آره-

 !…ابدی نیتسک یآمد که کم می کوه…..حق داشتدمیکش آه

 ن؟یچه خبر؟باهاش حرف زد ییاز دا-

 !…خودش جز به خوبن همه…آره-

 گفتم: یدلسوز با

 !…کشه یم یبنده خدا..چه زجر-

 !…آره-

 !…مثل اون یسخته..خصوصاً واسه آدم یلخی غربت…بودن رانیکاش حداقل ا-

 و گفت: دیرا کش بدنش

 رانینبود از ا شیماریا اگه به خاطر بام…گه دلش شکسته که رفته می خودش…وجود نداشت شیماریامکان کنترل ب نجایا-

 ذاشت..! ینم رونیشده هم ب کسانیبا خاک  ی..پاش رو از اون روستایچیکه ه

 کشونینزد ادیز دیکنه که نبا یاحساس م آدم…سهیقد هی مثل…بگم یدونم چطور نمی…نیجور هی یی..دانیدون یم-

 یحرف م وقتی…نگاهشونه تو یبعجی قدرت…و ضعفشون یضیوجود مر با…یو پرستششون کن شونینیاز دور بب دبای…شه

 گهیبار د هیخواد  یدلم م یلخی…یشیم زمیپنوتیه انگار…یشمی الل انگار…کنن یزنن طرفشون رو مسخ م

نفره  هیتنه و  هیآدم  نیکنم که ا یفکر م نیبه ا وقتی…جور آرامشه هی..تهیجور امن هی…هیحس خوب بودنشون…نمشونیبب

 که چقدر خاصه..! معلومه…ستین یعیانسان طب هی که معلومه…لرزه یرو نجات داده..بدنم م یرانیجون چندتا ا

 داد و گفت: ییپا یسمت خودش را کم شهیش

 !…یکن یادآوریخاطره بده واسه من  یهرچ یتو امروز اراده کرد-

 !…زده بودم بزرگی گند چه…اوف…داخل لبم را گاز گرفتم از

 زده گفتم: خجالت

 !…دببخشی…نداشتم یمنظور-

 …تالشم را کردم نآخری…ستادیکوچه ما ا کنزدی…نگفت یزیان داد و چرا تک سرش

 خاطر من..! به…گهید نیایب-

 به گردن کج شده ام کرد و گفت: ینگاه

 !…فسنجون خاطر به…..اما نه به خاطر توامیم-

 !…ییتنها نهمهیا یبود برا فیح اردانی…یخوشحال با…دمیخند

  

 ماه قبل؛ پنج

 :شاداب
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که  یدرد کس ایگفتند از دست رفته و  یکه م کسی درد…دانستم با کدام درد بسازم نمی…نهم سقوط کردمم اریسقوط دان با

 شصدای…داد یرا هم نشان نم دنیاز نفس کش یعالمت یزده بود و حت مهیخ نیزم روی!…رفت یداشت از دست م

و دست  جگی بود؟ تهبود؟رف بود؟مرده کرده سنکوپ…ت کردموحش…نخورد تکان…دادم تکانش…نداد جواب…زدم

و محکم تکانش  نشستم…دیلرز شهای شانه…کردم یسرش خال یرا رو اتشیهجوم بردم و تمام محتو زیم روی پارچ به…پاچه

 دادم..

 …نیبگ یزیچ هی…نبزنی حرف…رو خدا تو…اریآقا دان-

 …دمیفهم یحرفش را نم معنای…آمد یشاهو م یصدا

 …بار سه…(کردهArrestارست ) گهمی…نیامام حس ای-

 !…کرد یو رو م ریکه مثل زلزله اتاق را ز ییها غجی…که نه هگری…نینشم هیگر یصدا و

 …..تو رو خدانیکن هگری…نیبگ یزیچ هی…اریآقا دان-

 …او هم زانو زده بود اما…اوردهیو خم به ابرو ن ستادهیمقتدر..با آن نگاه نافذش ا نمببی که…بود ییبه دا دمیام تنها

 …زدم اریندا نهیمشت به س با

 …بگو یزیچ هی…بزن حرف…کن هیگر-

 اریبه دان یشباهت چیه شصدای…وضعش را رقت بار تر کرده بود.مثل افراد جن زده نگاهم کرد سشیخ یو موها صورت

 …نداشت

 !…آخرشم بهش نگفتم-

 می جان…اهو یذره ا یرا گرفته بودم و برا مگلوی…ام گرفته بود یتنفس یرا از اندامها دنیمهلت نفس کش هیگر

زل زد  اردانی…ندادم صیکلمه اش را هم تشخ کی یتند که حت آنقدر…یسانگلی به…گفت یزیآمد و چ رونیب یکندم.پرستار

شد و ناگهان  یعیآرام آرام طب دشیسف رنگ…دیصورتش کش یرا باال آورد و رو دستش…اریزل زدم به دان من…توریبه مان

 ..بود اشک رقغ صورتش…آمد یم ییدا صدای…دییگرا یبه سرخ

 …اریدان-

را برداشت و به شماره نگاه  گوشی…گرفت و بلند شد زمی به را دستش…رفت گوشی سمت به نگاهش…زنگ خورد لشیموبا

 !…شد وانهدی…زدند و رونیفکش ب یرو رگهای…کرد

 زد: ادیو فر دیکوب واریرا با تمام قدرت به د یگوش

 !…نگفتم-

 :دیکوب نیرا برداشت و به زم توریمان

 !…من کشتمش-

 خرد کرد: زیم شهیش یرا هم از جا کند و همه را رو زیپر یو حت دیچیتلفن را دور دستش پ میس

 !…یلعنت-

 زد و واژگونش کرد: وتریکامپ سیلگد به ک با

 !…لعنت به من-

 …..هزار بارکباری نه…شکسته زد شهیش یرا رو مشتش

 !…یزندگ نیلعنت به ا-

دستش بود شکست و پاره کرد و  یکه جلو یزیمن و هرچ یکول حتی…تاپ لپ…ها پرونده…کتابخانه یتو کتابهای…گلدان

 !…زد ادیو فر دیدر

قالب  ادشیخوردند و با هر فر یهم م یاز شدت ترس رو مدندانهای…اتاق کز کرده و دستانم را حفاظ سرم کرده بودم گوشه

 !…کردم یم یته

ترک  صدای من اما..نشکست…دو جداره بود شهشی…دیکوب هشیو نابودش را در ش زخمی مشت…سمت پنجره رفت به

 یکار دبای!…دوباره و دوباره…کرده بود نیرا رنگ شهشی خونش…!دوباره مشت زد…دمیدستش را شن یخوردن استخوانها

 زانیآو شیبود به سمتش رفتم و از بازو ماندهکه ن توانی با!…مو بر اندامم راست کرد تشیو عاقبت ن تشنی…کردم یم

 م:شد

 !…نید یکه بدتر برادرتون رو عذاب م ینجورای…نکنی بس…خدا رو تو…بسه-

تنه او و پنجره جا  نبی را خودم…برگشتم…ننشستم عقب اما!…تا نخاعم نفوذ کرد درد…دیام کوب نهیآرنجش به قفسه س با

او کجا؟ کمرم به عقب تا  یروینمن کجا و  یرویگرفتم..اما ن ندیایرا که مشت شده بودند تا دوباره فرود ب یدادم و دستان

 زدم: غجی…شوم میش بشکنند و از وسط دو نیکردم االن است که تمام مهره ها می حس…شد
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 …یآ-

 را گرفت و پرتم کرد: مبازوی…چسباندم نیرا به زم مپاهای…کرد کنارم بزند یدستش را برداشت و سع فشار

 !…نجایگمشو از ا-

 شوم..! توانستم گم می کاش…شد گم شوم یم کاش

 …نیکن یم یخودکش نداری…اریدان آقا…نیایبه خودتون ب-

 راهرو داد زدم: توی…دمیدو رونیاتاق ب از…شهیو با مشت به ش دیکوب وارینوک کفشش به د با

 !…کمک کنه یکی…کمک-

 ریزنج انهویبه اتاق برگشتم و هق هق کنان به د مستاصل…اوردیخودش ن ی..به رودیمرا شن یکمک خواه یاگر کس یحت اما

 :دمنالی…شدم رهیخ میرو به رو ختهیگس

 !…برس دادم به…خدا-

خواستم  یرا که م یزیو چ دمیکش رونیرا ب اکوید زیم کشوی…در ذهنم زده شد یا جرقه…دیخدا به دادم رس و

از  سیخ فقراتم ستون…دیلرز می دستم…کردم روشنش! …داده بود ادمیجا و نحوه استفاده اش را  اکویکه د ی.شوکرافتمی

 !…دمیکش ادفری…اریاز درد دان یناش ادفری با همزمان و بستم را چشمم…عرق بود

  

 :گفتم و زدم صورتش به آرام ضربه چند…زد یبود اما م فضعی…قلبش گذاشتم روی را سرم…نشستم کنارش

 ن؟خوبی…اریدان آقا…اریآقا دان-

 دیدانستم چه با نمی…دمچرخی خودم دور و شدم بلند…بودباال  یبدنش به شکل وحشتناک یآرام بودند..اما دما شینفسها

 :کردم تکرار خودم با…شد یخواستم تمرکز کنم اما نم می…دمیرا مال میها قهشقی…بکنم

 …آمبوالنس بزنم زنگ…زنگ بزنم دیکنم؟با کاریچ دیکنم؟االن با کاریچ-

 :دمیچرخ

 زنگ بزنم؟ کی به!…نداره شماره که آمبوالنس اصالً…؟ نه اون که صد و دهه111آمبوالنس چنده؟-

 :دمیچرخ

 …تلفن…بود؟آها چند خونه شماره…کنه کاریچ دیدونه با می اون…بلده مامان…زنگ بزنم خونه-

 تمام…رفتم رونبی ساختمان از! …کبوتر نامه بر هم کیاز  غدری…نمانده بود یباق یارتباط لهیوس چیه اما…دمیو دو دمیچرخ

 خلوت…شدم وارد…کردم دایباز پ یسوپر کی…راه رفتم ابانیخ توی…کیتار یلیده بود..خش کیتار هوا…دمدوی را ها پله

 من جا خورد: دندی از مرد…بود

 !…خانوم نییبفرما-

 خواستم؟ می چه…را باز و بسته کردم چشمم

 مزاحمتون شده؟ یسخوبه؟ک حالتون…خانوم-

 …اورمیب ادیکردم به  یرا محکم فشار دادم..سع پلکم…دیچرخ یخشک بود..زبانم نم دهانم

 ؟…تلفن بزنم هی شهمی…تلفن-

 را به سمتم گرفت و گفت: ارشیس یبه سرعت گوش مرد

 !…نبفرمایی…بله بله-

 جواب تبسم هم را آن که…بود ادمیشماره  کی فقط…دکمه ها فشردم روی را دستانم…کردند یها از ذهنم فرار م شماره

 :داد

 بله؟-

 :دیترک بغضم

 !…تبسم-

 زد: غیج

 !…شه یم وونهیساعت چنده؟مامانت داره د یدون ی؟میهست گوری کدوم معلومه…ادااابش-

 داد. یامان م هیگر کاش

 …ابی…تبسم-

 ؟یکن یم هیگر ؟چراییشده شاداب؟کجا یچ-

 کرد. ینگاهم م یرچشمیفروشنده ز مرد

 …رو خدا تو…نیایب زود…اکودی شرکت…شرکتم-
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 شده؟ ی؟چیکن یم کاریشرکت؟اونجا چ-

 م شدت گرفت:ا هیگر

 …ایب-

 …ماومدی…انترسی…میاومد االن…ماومدی…باشه باشه

که در  یبود.مثل کسان هوشیهنوز ب اردانی…دانم که به شرکت برگشتم یم فقط…ستین ادمی…نه ایرا به مرد دادم  تلفن

 و…گذاشتم میپا روی را سرش…را برداشتم و نشستم هیاول کمکهای جعبه…را پر آب کردم ای کاسه…روند یخواب راه م

 پنس با…نفوذ کرده بود شیتا عمق بافتها شهیش یها دهخر…بود کرده ورم الشش و آش دست…کردم پاک را صورتش خون

 !…بود که به هوشش آورد دیدر دردش شدآنق اما بچرخانم را دستش خواستم…را درآوردم یسطح یها شهشی از تکه چند

قرمزش  یچشمها یکردم رو سیرا خ دستمالی…ختندیر یاش م یشانیپ یقطره قطره رو ماشکهای…کرد و چشم گشود ناله

 دست چپ، مچ دست راستش را گرفت و گفت: با…دمیکش

 آخ..!-

 شود. وانهیباز د نکهیا از…دمیترس می!…اش را به آرنج چپش داد هیرا بلند کرد و تک سرش

صورت من زوم  روی و چرخاند را تبدارش چشمان…که درست کرده بود یا رانهوی به…کرد نگاه برش و دور به…نشست کامل

 نمی…بودم حمله آماده پلنگ مثل…! با وجود حال خراب و ذهن گنگم…دیرس هیاول یآمد و به جعبه کمکها نییکرد و بعد پا

مثل  مصدای…خراش داشت مگلوی! …بزند بآسی …من یاکوید نتاما به…به خودش نیاز ا شتریتوانستم اجازه بدهم ب

 شده بود. مردها کلفت و خشن

 !…اریآقا دان-

 برد. یطرف و آنطرف م نیخورد..فقط مردمکش را ا نمی تکان…زد نمی حرف…کرد یرا رها نم مچش

 …کنم ی!دارم دق م…نیبگ یزیچ هی-

 !…زشت و بد رنگ خون بود یاش پر از لکه ها یطوس راهنپی…برخورد کرد واریعقب رفت تا کمرش به د عقب

 !…نینببی….با خودتونمن. با…نیکرد کاریچ نینیبب-

 دراز شده اش گذاشت: یبازو یرا جمع کرد و سرش را رو زانوانش

 !…رمیم یخدا دارم م به…نیکه بدونم خوب نیحداقل حرف بزن-

 …کلمه هم نگفت کیانصاف  بی…حرف نزد اما

 …شهمی خوب حالتون…کمک انمی االن…زنگ زدم به تبسم-

 …اتاق حس کردم یارتش را از آن سوداد آنقدر سوزان بود که حر رونیکه ب ینفس

 ابونایواستون؟االن خ ارمیب نیخوا یببندم به گردنتون که دردش کمتر شه؟آب م نیخوا یکنه؟م یدرد م یلیدستتون خ-

 !…شهیمسکن که بدن دردتون آروم م هی…از دستتون میریعکس بگ دبای…رسن می زود…خلوته

خروش مجدد او  شیکه انتها ی..سکوتدمیترس می سکوت از…نباشد زدم که سکوت می حرف فقط…به جواب نداشتم یدیام

کدام رنگ به صورت  چهی…بودند آمده من مادر و پدرش و تبسم…در مثل فنر از جا در رفتم یصدا دنشنی محض به!…بود

ت دهانم گذاشتم و با دس یدستم را رو کی…رمیبم تراح الیتوانستم با خ یم گردی…قوت قلبم شد دنشاندی…نداشتند

 !…را نشان دادم و خودم در آغوش تبسم از حال رفتم اریدان گرید

  

 :اریدان

 دست مادر شاداب گرفتم و گفتم: یرا جلو دستم

 !…جا ندارم گهدی…ممنون-

 !…ینخورد یزیکه چ شه؟شمایمگه م-

 نکند. ریرا درونش سراز ریرا برداشتم که کفگ بشقابم

 !…شدم رسی…بود یکاف-

 گفت: پدرش

 غذات؟ نهای…یمهندس؟شما ماشاال ورزشکار یشد ریس یبابا..با چ یا-

 آمد..حوصله تعارف را نداشتم. یم خوابم

 خوشمزه بود. یلیبازم ممنون..خ-

 گرفت: میظرف ساالد را جلو یشاد

 …..خودم درست کردم..مخصوص شمانیساالد بخور نیاز ا-
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 یکه حت خواهری…انداخت یخواهرم م ادیشمان روشنش مرا چ تمعصومی…دختر در دلم نشسته بود نیمهر ا یبیشکل عج به

 اش در ذهن نداشتم. افهیاز ق یدرست ریتصو

 !…واسم زیکم بر هیباشه..-

 بود. ایکار دن نیدو خواهر راحت تر نیکردن ا خوشحال…دیخند

 !…نیدونستم دوست ندار می…ختمیسس هم نر-

 .دمیپاش شیرا سخاوتمندانه به رو لبخندم

 ؟یچ موی..آبلیردک یکار خوب-

 کرد گفت: یم یبشقابم خال ینصف ظرف را تو کهیحال در

 …زمیر یاگه کم بود بازم م نبخوری…عالمه هی-

 بشقابم فرو برده و گفتم: یسبز و قرمزها یرا تو چنگال

 !…یمرس-

 زدم و گفتم: چشمکی نداده قورت هنوز…شد رهیبه دهانم خ اقیاشت با

 ..!یشد یحرفه ا حسابی…هیاووم..عال-

 !…برق زد چشمانش

 ن؟یگ یراست م-

 را تکان دادم. سرم

 …ذره نمکش کمه هی فقط…آره-

 نمکپاش را به دستم داد و گفت: بالفاصله

 !…نییبفرما-

 !…یکوچک شده شاداب بود..از صفا و سادگ نسخه

 رسمش؟ نهای…پسرم یزن یچقدر کم به ما سر م-

هفته تمام بر  کیکه  زنی…کنم یدر چشمانم را مخف دهخوابی افسوس و حسرت…زن نیتوانستم هنگام نگاه کردن به ا ینم

 یزنده کرد و اجازه داد دوباره طعم محبت گرید کباریرا  یعشق مادر میکه برا زنی! …نشست و مرحم دل پاره پاره ام شد نمیبال

 !…فرشته گونه یو صورتروشن  موهای و بلند قد با…بود یگریکننده زن د یکه تداع زنی! …از نوع مادرانه را بچشم

 !…شهنمی فرصت…گرفتارم یلیخ-

 بشقابم گذاشت و گفت: یتو گیته د یا تکه

 ؟یواسه سر زدن به مادرتم وقت ندار یعنی-

باال و  یکم و کاست..ب یزد..ب یم کنواختی قلبم که بود مدتها…شناختم یتند را نم یطپش ها نای…به طپش افتاد قلبم

 انداختم و گفتم: نپایی را سرم…شود انیحال در صورتم نما رییتغ نیاثرات ا دمی!ترس…نییپا

 !…بله..حق با شماست-

 غر زد: یشاد

 …سفارش کردما یکل ن؟خوبهیچرا امروز منو نبرد-

 را به سمت شاداب گرفتم و گفتم: چنگال

 …از خواهرت بپرس-

 …بغای روحش و حاضر جسمش…ما نبود شیخواهرش پ اما

 :دپرسی! …شاداب مادر…مادر

 که شاداب بافته خوشت اومد؟ یاز شال گردن یراست-

 کرد. یم یباز شیکردم..با غذا نگاهش

 آره قشنگ بود.-

 ؟یکن ینم یریگیکنه..چرا پ یگردنت درد م گهیشاداب م-

 !…شهیم خوب…ستین یمهم زیچ-

 آمد. ونریب یبافته ا مهین یسورمه ا یگرفت و بلند شد..به اتاق رفت و با کاموا شیرا سر زانو دستش

 ؟یبافم..رنگش رو دوست دار یم وریپل هیمنم دارم واست -

 اش بود. یحواس یشاداب و ب شیپ حواسم

 …..ممنونستیکار ن نیبه ا یازین-
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 ام گرفت و گفت: نهیس یاز آن را جلو زانیآو یو بافتن لمی…زانو زد کنارم

 …نه ایدرسته  نمی..ببرمیبذار اندازه بگ-

 بود..! فیاعتراض شاداب ضع یصدا

 مامان جون صبر کن غذاشون رو بخورن..بعد..!-

 !…حواسش بود پس

 .نبود حواسم اصال…آخ شرمنده-

 تا راحت به کارش برسد و گفتم: دمیچرخ

 !…نیی..بفرماستین یمساله ا-

 ناش؟یسر آست ایش  قهیکار کنم؟مثال  دمیداخلش طرح سف یدوست دار-

 !…کارا رو ندارم نیا قهسلی من…دونم ینم-

 ساده؟ ایقشنگتره  یمادر؟اونجور یگ یم چی تو…شاداب-

 گوشه چشم نگاهش کردم. از

 !…شه قشنگتره یقاط دیبا رنگ سف-

 مادر که تمام شد..رو به پدر شاداب کردم و گفتم: کار

 اوضاع کار و بار چطوره؟-

 گفت: محجوبانه

 خوبه..! یلخی..شکر رو خدا…به لطف شما-

 را تکان دادم. سرم

 تونستم محبتتون رو جبران کنم..! یبود که م یهرا هیکاش -

 ؟یندار مشکلی که شهر از خارج کار با…بزرگتر بهت بده یکارا واشی واشیبه مهندس سپردم -

 جواب داد: یخوشحال با

 رم. ی..هرجا کار باشه ممشکلی چه…نه-

 بود. دهیشاداب تمام تمرکزم را دزد سکوت

 !…خوبه-

 به مادر کردم و گفتم: رو

 !…رم..ممنون بابت ناهار یم گهیدمن -

 شاداب به حرف آمد: باالخره

 اومد؟ نمی خوابتون مگه…کجا؟واستون تو اتاق رختخواب انداختم-

 و کله کوچکش را بشکافم و مغزش را بخوانم. اورمیب رشیتنها گ ییخواست جا یم دلم

 !…دم برم خونه یم حیترج-

 گفت: مادر

حرف  کلی بعدش…کم بخواب هی…بمون شمونیرو پ ؟امروزیبر یخوا یحاال هم م یاومد وقت نهمهیاز ا ؟بعدیر یآخه کجا م-

 !…باهات میدار

 …از آرامش بود ییادنی اش ساده اتاق..داشتم را اش تجربه…کرد یم تمیدر اتاق شاداب اذ دنیخواب وسوسه

 التماس کرد: یشاد

خوام نشونتون  می…دمکشی طرحم تا چند تازه!…توندارم از یسوال درس یکل من…گهید نبمونی…اریتو رو خدا آقا دان-

 بدم..!

 !…از خواهرش اوردننی کم خاطر به احتماالً…را طرح گذاشته بود شیها ینقاش اسم…یرستانیبچه دبدختر…ام گرفت خنده

 …باشه..ممنون-

 یرو یزیو تم دیه سفپهن بود و مالف یبه بخار کیوسط اتاق..نزد رختخوابی…آمد همراهم و شد بلند هم شاداب…شدم بلند

 !…شده بود دهیتشکش کش

 !…زهیو تم نو…دهنپوشی هنوز…بابامه مال…یشلوار راحت نمی..انییبفرما-

 پوشاند. یرا م میتا قوزک پا تاًیپدرش نها شلوار

 …..راحتمستین یازین-

 .ددزدی را نگاهش…را باز کردم راهنمیپ ییرا در آوردم و دو دکمه باال ورمیپل



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 185 

 

 اجازه..! با…نیصدام بزن نیداشت اجیاحت یزیچ-

 شاداب؟-

 کرد نگاهم نکند. یسع

 بله؟-

 تو امروز چت شده؟-

 و گفت: دیکش یآه

 ..!نیینجایخوشحالم که ا فقط…یچیه-

 !…رو شدن دستش ایمن  راهنپی شده باز دکمه دو…دانم از چه نمی…ختیگر و

 مثل اما…بودم خسته…شدم رهیم گذاشتم و به سقف خا یشانیپ ی..ساعدم را رودمیرا کامل درآوردم و دراز کش راهنمیپ

جسمم به ارمغان  یرا برا یخبر یهم نتوانست رخوت و ب یمطبوع بخار یگرما یبود..حت یخواب از چشمانم فرار شههمی

 !…آورد..چشمانم را بستم و برگشتم به پنج ماه قبل

 میدانم چه برا یبود؟نم یدم؟چرا مرگ از من فرارمر ینم چطور…دیگنج یدر باورم نم یجان سخت نهمهای…زنده بودم هنوز

شوم و  داریخواست چشم باز کنم و از خواب ب یشده بود.دلم م زانیاز پلکم آو یلوگرمیکرده بودند که مثل وزنه صد ک قیتزر

آورش کنارم آب و لبخند اعجاب  وانیل کیبا  اکوید نمیاز خواب بپرم و بب اشتمد دوست…ام کابوس بوده دهیکه هرچه د نمیبب

ام راه گرفته اند و  قهیشق یکردم قطرات آب از رو می احساس! …"یدیداداش..خواب د ستین یچیه"دیگو ینشسته و م

آب گوشه  یا قطره…شد نمی بسته دستم…نشد اما..کنم مشت را دستم خواستم…هم زور زدم باز…زندیر یگردنم م یرو

 گردنم…دادم ینم صیرا تشخ زیچ چهی…بود کتاری فضا…م را باز کنمبه هم دهیچسب یتوانستم پلکها باالخره…ختیچشمم ر

 :زدم لب…لرزند یم میها چهیکردم تار به تار ماه می حس…توانستم تکانش بدهم..سردم بود یکرد..نم می درد

 …اکوید-

 !…خواب بود زچی همه پس…زدم لبخند دل ته از…شد کینزد عیکه سر دمیرا د یکس

 ن؟یشد داربی…اریآقا دان-

 جسم…شد سیبانداژ دستم خ اما…دمیام کش یشانیپ یرا باال آوردم و رو نمسنگی دست…لبم خشک شد یرو لبخند

چشمم  یرا رو سیخ بانداژی دست همان…آمد و اتاق روشن شد "یتق" صدای…ام را اشغال کرده بود یشانیپ یفضا مرطوبی

 گذاشتم و گفتم:

 !…خاموشش کن-

 !…یاهیس دوباره

 قطرات آب..! دنیدوباره چک و…دمیغوطه ور شدنش در آب و سپس چالندنش را شن ی..صدارا برداشت حوله

 کجاست؟ نجایا-

 …از بغض پر…هیپر از اشک بود..پر از گر صدا

 ن؟شاداب؟یشناس می منو…خونه ما-

 …داشت قتحقی…من خدای…داشت قتیحق پس

 اش را خشک کرد. یسیو خ دیصورت و گردنم کش یرا رو یدستمال

 اد؟یم ادتونی ن؟منویبهتر-

 !…داشت یزنده نگاه م …اتیرا با جزئ زیهمه چ …شهیمن هم یحافظه لعنت نای…آمد یم ادمی

 کرد؟ یدرد م نقدریا چرا…دمیگردنم کش یسالمم را رو دست

 !…ذارم روش یکنم م یکنه؟االن حوله داغ م یگردنتون درد م-

 …زمیخواست برخ یم دلم…نمیبنش خواست می دلم.…را هم حس کردم دیحوله جد یبعد داغ یکم

 !…کمکتون کنم نیبد ن؟اجازهینیبش نیخوا یم –

 خواست وزن مرا تحمل کند؟ یچطور م فشینح کلیه نیدختر با ا نای…را گرفت میبازو ریز

 .شد خوب االن…بالش رو بذارم پشتتون..آها نیصبر کن-

 بدهم. صیچشمان متورم و ملتهب شاداب را تشخ توانستم می که آنقدر…عادت کرده بود یکتاری به چشمم…دادم هیتک

 …نینزد یچیروزه لب به ه سه…نیبخور ارمیب یزیچ هی نیبذار-

 آمد؟خواست بلند شود..مچش را گرفتم و گفتم: ینم ادمی یزیروز؟؟؟کدام سه روز؟؟؟چرا چ سه

 روز؟ ؟سهیگ یم یچ-

 .دیلرز می اش چانه…را گاز گرفت لبش
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 ست؟ین ادتونی…خونه متونیاریب میشد مجبور…مینگهتون دار مارستانیتو ب میحالتون خوش نبود..نتونست-

 سوخت. یام م نهسی!…نبود ادمیرا استثناً  یکی نیا

 شد؟ یبعد چ-

 …کنه یم تتونیزیخونه و ادیدکتر م هی…نیگفت یم ونی..همش هذنیتب داشت-

 :مگفت و بردم باال را دستم!…دکتر بود نیکار هم میپلکها ینیسنگ نیا پس

 شکسته؟-

 .دیام کش یشانیرا در آب زد و به پ حوله

 شد. یتموم استخوناش خرد م ننبودی بوکسور اگه گفتن…نه ترک خورده-

 سرده؟ نقدریچرا ا-

 .ارمیم یاضاف یسردتونه؟االن واستون پتو-

 برود. رونیشد که از اتاق ب بلند

 شاداب؟-

 .برگشت

 بله؟-

 سه روز؟ یگفت-

 آره..-

 .دمیکش آه

 مرده؟ اکویسه روزه که د یعنی-

 زدم. واریتعادلش را حفظ کرد.پشت سرم را به د واریتنش را رعشه گرفت.با کمک د تمام

 !…سه روزه که مرده-

 …زدم واریرا بلند کردم و دوباره به د سرم

 سه روزه..!-

 …و دوباره دوباره

 !…ســــــــه روز-

 !…هم باز

 دستانش گرفت و گفت: نبی را سرم…گذاشت نیزم یرا رو شیو زانوها آمد

 …نینه..تو رو خدا آروم باش-

 ضرب با…بکشم رونیدستانش ب نیکردم سرم را از ب سعی!…شد یدردم کم م ینطورای…کرد یبودم..فقط سرم درد م آرام

 :دیاش چسباند و نال نهسی به را سرم و کرد حلقه گردنم دور را بازوانش! نــــــــــه…گفت درد با…خوردم واردی به

 !…مامان-

 داخل آمد و با هول گفت: زنی…باز شد در

 مامان؟؟ هیچ-

 .زار زد:دمیشن می را قلبش کوبنده و پُر طپش…کرد یسرم را رها نم شاداب

 !…ستیحالش خوب ن-

 صورتم گذاشت و گفت: روی را دستش…کنارش زد و نشست زن

 !…شهیگوله آت هی-

 کرد و گفت: واریائل من و دح را دستش سرعت به…بردم بعق را ام شده رها سر…خاص یبو کی…دادیبو م دستش

 …آروم…آروم پسرم-

 کردند؟ ینم میرها چرا

 !…کنه ی..سرم درد منیولم کن-

 …اریمسکن ب هیشاداب -

 !…رفت رونیو از اتاق ب دیدو

 !…یش می خوب االن…دراز بکش پسرم-

 …کردم یسر را منفجر م نیا دیشدم..با نمی خوب قرص با…خواستم ینم

 …یدم بهتر ش می قول…دم می ماساژ رو سرت من…..دراز بکشنیبب-
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 …کرد به اطاعت می مجابم…آشنا یبو کیخاص.. یبو کی…داد یبو م دستش

 …چشمات رو ببند حاال…نیآفر-

 انیبود..انگار خون متوقف شده در عروقم دوباره به جر ی..حس خوبمیها قهیشق یحرکت کرد..رو میموها نیب دستی…بستم

ام گذاشتم و بو  ینیب روی و گرفتم را دستش سالمم دست با…خاص یدستانش بود..آن بو بوی آن از بهتر…ده بودندافتا

 …خاص یبو کیخاص بود.. بوی…دمیکش

 !…هیچ یبو نیا-

قرص سفت و  کی با همراه…خوردم آب…داد می بو هم لباسش…گردنم گذاشت و سرم را بلند کرد ریرا ز دستش

 می صورتش…بود شده روشن هوا…کردم باز را چشمم…چنگ زدم راهنشپی به…برداشت آهسته را دستش…تلخ

 :گفت و کرد نگاهم مهربانش چشمان با…خورد یخوشرنگش در باد تکان م موهای…دیخند

 !مامان خوشگل پسر…مامان عمرِ…مامان جانِ…اریدان-

 …دمخندی…بو بود همان

 !…مامان-

 کرد. دایاو هم وسعت پ خنده

 مامان..! یــــــــم؟همه زندگجانـــــــ-

 …آهنگ خوش زنگ همان…صدا بود همان

 ! خستمه..!…ادیخوابم م-

 !…نجامای من…بخواب…بخواب مامان-

 وحشت و مرگ…رفت..غم رفت درد…دمیرا نفس کش شیگذاشتم و بو شیپا یخواند..سرم را رو ییالال یبه زبان کرد یکس

 !…بود برگشته مادرم چون…آمد یروشنای و روز…راحت آمد الخی…مش آمدآرا…رفت

  

 :شاداب

 کردم و گفتم: یبه شاد رو

 صدات..! نیبا ا یکن یم دارشیتر..چه خبرته؟االن ب واشیکم  هی-

 اشاره اش را به دندان گرفت و گفت: انگشت

 ..!نجاستینبود که ا ادمی اصال…یوا-

 و دفترش را جمع کرد و ادامه داد: کتاب

 !…هم که امتحان دارم فردا…شهنمی حفظم…آهسته درس بخونم یتونم با صدا نمی آخه…اتاق یکیبرم تو اون -

 رفت گفت: یبه سمت اتاق م کهیدر حال و

 !…متنفــــــــــــرم یاز درس حفظ کردن-

 دستم غلطاندمش و گفتم: یمن آمد.برش داشتم و تو یاز دست مادر رها شد..قل خورد و تا کنار پا یدیمروار

 !…سر پاست یدونم چطور یچشماش سرخه..اصال نم یخوابیاز شدت ب شههمی…برهخدا کنه خوابش ب-

 کرد و گفت: نییباال و پا یرا کم نکشیع مادرم

 نیتا حاال؟واال به خدا آفر دهینکش مارستانیبچه گذشته؟موندم چطور کارش به ت نیبه ا یچ یدون یراحته مادر؟م یفکر کرد-

همه  نیانسان بتونه ا هی شهیباورش م یکنه!ک یراست م یمو به تن هر آدم هدیکه کش زجرایی تصور…مقاومت نیداره ا

 رو تحمل کنه؟ بتیمص

 ..!دپوشیبرگ و بار و سف یب اطینگاه کردم..به ح اطیبه ح دیمروار زیسوراخ ر از

 از چون…آورد دووم اما…ده یعقلش رو از دست م ایکنه  یم یخودکش ای..رهیم یم ای بودم مطمئن اتفاق اون از بعد…آره-

 بود..! دهیبدترشم رو هم د نای

 :دیآه کش مادر

 نمی…اومد یم نجایا شتریحداقل ب کاش…شییواسه تنها رمبمی…شیمادر یواسه ب رمبمی…بچه نیواسه دل ا یاله رمیبم-

 یفرق چیخدا با شما دوتا واسم ه یسرده..به خداوند نقدریا چرا…رهیگوشه گ نقدرای چرا…کنه یم یدور نقدریدونم چرا ا

دستمون رو گرفت و  میشد یغرق م میداشت گهیکه د یوقت ده؟درستیبه دادمون رس ده؟کمکشی رو زحمتمون کم مگه…نداره

رو  ای خونه…رو داره یتو و شاد یهوا نهمهای…واسش جور کرد یخوب نای به کار…نجاتمون داد..پدرت رو اون به ما برگردوند

که  یجوونمرد نهمهیپسر با ا نیا فحی…مَرده همون برادر که حقا…کرد یبازساز تنه هیشد  یسرمون خراب م یکه داشت رو

 !…بلد بودم یواسش کرد..کاش راه یکار هیشد  می کاش…خودش بپوسه یو انزوا ییتو تنها ینجوریا
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 مادرم گذاشتم و گفتم: لیوسا یرا تو دیمروار

معجزه  هیزنه  یخوابه و باهامون حرف م یم ایخوره  یم یارناه هی…خونمون ادیکه م نهمی…جوشه می ما با…االن خوبه مامان-

 دهیکه د یاول روزای…یکن یکه االن کنارمونه خدا رو شکر م ینی..اونوقت به خاطر همینیبب هیرفتارش رو با بق دیست..با

عوض  یکل االن…شدم یکرد قبض روح م ینگام م یشد باهاش حرف زد..وقت ینم اصالً…دمیترس یازش م یبودمش مثه چ

 !…ستیاون آدم سابق ن گهیعوض شده..د شییزایچ هی اما…افتاده یچه اتفاق قاًیتونم بگم دق یکرده..نم رییتغ یلیشده..خ

 کرد و گفت: ینچ نچ مادرن

بهش شک داشته باشم..نه به  نکهای نه…بره نجایبه خدا اگه دوتا دختر جوون تو خونه نداشتم محال بود بذارم از ا-

کنه واسه  یحرکت نابجا..آدم حض م هیزشت..نه  یشوخ هینگاه بد..نه  هی نه…مام قبولش دارمخدا..اندازه چش

کنه..حداقل شب به  یطفلک که همش داره کار م نی..ارنه..وگدهیو لباس پوش ی..با روسرنیشیشما معذب م فقط…شیمردونگ

 تو…بره یها نباشه راحت تر خوابش مشک ندارم اگه تن من…دیخواب یم یراحت یجا هیخورد و  یم یدرست یغذا هیشب 

 خونه…تونه بخوابه یکه نم نههمی…سراغش ادیبده م یخاطره  ی..هرچبتهیمص یدرده..هرچ یکنه..هرچ یآدم خوف م تنهایی

 دلم…..مادرهی…تونم هر روز برم بهش سر بزنم و واسش غذا ببرم یپا دردم که نم نیبا ا منم…استیکه اون سر دن شم

 ..!کباب…پسر نای واسه کبابه

در هول و وال  شهیکه به خاطرش هم بزرگی قسمت…ام بود یاز زندگ یقسمت اردانی…جا برخاستم..دل نگرانش شده بودم از

رختخواب و سرش را  انمی نشسته…است داریکه ب دمدی…سرم انداختم و آهسته گوشه در را باز کردم یبودم..شالم را رو

 زد: میبرگشت کردم که صدا دقص عسری…داشتبر تن ن راهنپی…دستانش گرفته بود نیب

 !…تو شاداب ایب-

 در را باز کردم.. یال شتریب یلباس تنش نبود..من گر گرفته بودم..! کم او

 …آخه-

 گفت: یرا برداشت و با بدخلق راهنشیرا دراز کرد و پ دستش

 !…بابا..توام ایب-

 شدم.را بست و بعد وارد  شیتا تمام دکمه ها ستادمیدم در ا همان

 ن؟یدیخوب خواب-

 فرو برد و گفت: شیموها یده انگشتش را تو هر

 !…نه..خوابم نبرد-

 م؟یما سر و صدا کرد ایچرا؟جاتون راحت نبود -

 کنار زد و بلند شد: شیپا یرا از رو پتو

 !…چکدومیه-

 جلو رفتم..پتو را از دستش گرفتم و گفتم: عیسر

 .نیکم خوش اخالق ش هیم بهتون که د یتازه دم م یچا هی االنم…کنم یمن جمع م-

 و با همان خلق تنگش گفت: دیشالم چرخ یرو نگاهش

 !…مادر بزرگ یمرس-

 .دمیخند

 مادربزرگاست آخه؟ هیمن کجام شب-

 شل کرد و گفت: یرا کم کمربندش

 …شدن تو رو ندارم دسفی و سرخ حوصله…بذارم تو شلوارم رهنمویخوام پ ی..مرونبی برو االنم…همه جات-

 در هم گوشه لبش تکان خورد و گفت: اخمهای همان با…حرفش سرخم کردم نیمه

 !یاز اون ور بوم افتاد گهیتو د-

 :دیرفتم.مادر پرس رونیو تشک را با هم بغل زدم و از اتاق ب پتو

 شده؟ داریب-

 رفتم. یگفتم و به سرعت به اتاق بغل یا "بله" نیهم ی..برادیایانقالب درونم به چشم ب دمیترس

 زد: یبود.با مادر حرف م سیخ شیبردم..صورتش را شسته و موها یچا شیبرا

 !…گه نمره چشماتون باالتر رفته یم ن؟شادابیاریبه خودتون فشار م نقدریا ن؟چرایریمگه قرار نبود کمتر سفارش بگ-

 با محبت گفت: مادرم

 !…ضممری نکنم کار…عادت کردم پسرم-
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 ن؟یگ یهست چرا به من نم شکلیم هنوز اگه…نبود نیقرار ما ا یول –

 گفت: یرو به من کرد و به تند و

 دونم؟ یهست که من نم یها شاداب؟ مشکل-

 و وسواس گونه بود. بینسبت به او عج شواکنشهای! …او..مادرم است یخانه برا نیعضو ا نیدانستم مهمتر یم

 کنم؟ کاریچ نیگمی…ده ی..اما گوش نمهیمن و بابا کاف درآمد…ستین ینه مشکل-

 را نصفه خورد و گفت: شیچا

 برم. یرو با خودم م یاطخی چرخ من…نداره دهیفا ینجوریا-

 شتاب زده گفت: مادرم

سه تا که از صبح  نای…ره یحوصله م سر م ولی…کرده ازمونین یخدا و بعد لطف تو ب اول…ستین اجاحتی سر از خدا به…نه-

 ..خوبه؟رمینگ شتریسفارش ب هی یدم هفته ا یاشه..قول م..!بیکاریکنم از ب یم دق…تنهام…ستنیتا شب خونه ن

 شدند. یاش باز نم یلعنت یاخمها

..در نید یسوزن زدن چشماتون رو از دست م نی..با اشهیوضع نشستن درد پاتون بدتر م نای با…به هر حال از من گفتن بود-

 .ستین یخبر یاطیخ خاز چر گهیبدترشده باشه د تتونیوضع نیر یکه دکتر م یسر نی..اگه اجهینت

 حال گواه چشمانش برق و لبخند! …ام برسد دهیرفت..خدا به داد مادر پسر ند ینادر اما دلچسب قنج م یمحبتها نیمن از ا دل

 !…بود خوبش

 ..!مادر نباش من نگران دل تو…هست خودم به حواسم من…راحت باشه التخی…چشم…چشم پسرم-

 و کاپشنش را برداشت و گفت: دیرا پوش ورشید.پلرا باز کر شیاخمها یآخر مادر کم جمله

 !…تونییراپذی از ممنون…رم یم گهیمن د-

 گفت: یبا دلخور شادی…و پدر را صدا زدم یشاد

 هنوز..! دنیدارم..!طرحام رو هم ند یسوال درس یمن کل-

 و گفت: دیکفش را باال کش پاشنه

رو واست  راداشی..اارهبی واسم شاداب بده هم رو طرحات…سواالت رو از شاداب بپرس..اگه بلد نبود به من زنگ بزن-

 ..خوبه؟یکنم تا برطرفشون کن یم ادداشتی

 نبود..اما گفت: یراض یشاد

 !…نیموند یم شتریکاش ب ولی…باشه-

 اخم هم نداشت..! گرینزد..اما د لبخند

 ..!امیبازم م-

 رفتم..! نیماش یمن تا پا و…میاش کرد یو پدر تا دم در همراه من

 در گذاشت و گفت: ییلبه باال روی را دستش شدن سوار از قبل اما…را باز کرد نیماش در

 ینم کیتو چ کیچ هیسهراب نیبا ا ادمی.ز…یکن ی!ساعت هفت کار رو تموم م…یمون یشرکت نم روقتیبه بعد تا د نیاز ا-

فرستم  یرو م یکی ای امیخودم م ای..یزن یبه من زنگ م دیاومد که کارت طول کش شیپ یمشکل هی..یوقت هی اگرم…یش

 ؟یدفهمی…یش ینم یسهراب نیسوار ماش یموند شرکتاگه تا خود صبحم تو  حتی…یطیشرا چهی تحت اما…دنبالت

 داد و گفت: نییرا پا نیماش شهشی…باز کردم تا بپرسم چرا..اما مهلت نداد..سوار شد دهان

 !…شده رمدی..ونهخ تو برو االنم…که گفتم نیچرا و اما و اگه نداره..هم-

 عقب رفتم و گفتم: یکم

 …نیخودتونم باش مراقب…نیکن رانندگی آروم…باشه-

 !…رفت بعد و ببندم را خانه در تا ماند منتظر…داشت نچی چشمش گوشه اما…بود یجد صورتش

  

 ها پله به تا…رفتم شیپ اطحی در آرام آرام و زدم بغل را دستانم…آبان ماه سردی به نه اما…بود یسرد زمستان

 !…باران وحشتناک و شالق وار نشسته بود رزی…اردانی…شیکه پنج ماه پ یی..جادمرسی

 :زد صدا مادر…کردم اطیبرداشتم و قصد ح ییپتو

 تو کجا؟-

 و گفتم: دمیچیام را دور خودم پ یبزرگ و بافتن شنل

 !…تونم تحمل کنم نمی…ششیرم پ یم-

 بر لب راند و گفت: یال اله اال اهلل  مادر
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 بره..! یداخل..با اون تب وحشتناکش..زبونم الل جون سالم به در نم ادیکن ب شیراض-

پله صامت  یچانه اش ستون کرده و رو رزی را دستانش…شدم اطیو داخل ح دمیرا پوش میها دمپایی…سرم را تکان دادم فقط

دادن هم  یبرا تسالیی…نداشتمگفتن  یبرا حرفی…دوشش انداختم و کنارش نشستم یحرکت نشسته بود.پتو را رو یو ب

 میبرا فتعاری تمام! …جنگ معنای…غم معنای…ییتنها معنای…یتبدبخ ی..معنادمیفهم یرنج را م معنای تازه چون…نداشتم

 یعنیتوانستم به آغوشش پناه ببرم  یداشتم که م یمادر نکههمی…داد یعذابم نم یپول یب گردی…عوض شده بودند

در مورد  دیکش یم اریکه دان یدر برابر درد دمیکش می خجالت…مضحک شده بود میبرا عشقی شکست…خوشبخت بودم

بودم  دهفهمی…شکر دارد یجا یزندگ شههمی…هم وجود دارد یبدتر شهیبودم هم دهفهمی تازه…فکر کنم یحت یزیچ نیهمچ

 دست از!…شد یراحت م شیها یو سخت نیریش زندگی آنوقت…دست خودم نگاه کنم نه آن باال باالها نییبه پا دیبا یدر زندگ

! …بودم نیزم یآدم رو نیغم تر یو ب نیار..من خوشبخت تریبا دان سهمقای در اما…مرا هم گرفته بود نفس…اکودی دادن

 یچشمها ای و…خوردم یغصه نم یو کفش نداشته شاد فیک یبرا گردی…داد رییرا تغ میها دگاهیها و د تیاولو اکودی مرگ

 دوست یبودم فرصتم برا دهفهمی…کردم یابراز عشق به خانواده ام استفاده م یبرا فرصتی هر از فقط…شده مادرم فیضع

ملموس شده  مبرای دادن دست از و مرگ…بودم دهیرا به چشم د ایدن یرحم بی…دنیعشق ورز برای…کم است یلیداشتن خ

لحظه از زمانم را از دست  کی یحت دیو نبا افتد یاتفاق م زانمیعز ایخودم و  برای…زود ای ریدانستم که باالخره..د می…بود

..مدام حسرت خوردن..مدام آه ختنیارزش ندارد..ارزش مدام اشک ر یزیبه اندازه پش یبودم زندگ دهفهمی.…بدهم

 نیموجود ا نیسخت جان تر ،یریضعف و فناپذ نیبودم انسان در ع دهفهمی…چشمم رنگ باخته بود شیپ مشکالت…دنیکش

 یرا شکر م اخد دمید یرا که م اردانی…ردیم یدل شکسته نم کیکند و با چند قطره اشک و  یتحمل م را یزیو هرچ استیدن

 ییمن جا یاو در خوابها یکردم که کابوسها می شکر…دانستم ینم زیچ چیاو نبودم و از جنگ ه یکردم که جا می شکر…کردم

 دهیکه چگونه به آخر خط رس دمید یاو را م وقتی…مداشت دامی..داشتم شوق…داشتم زهیکردم که هنوز انگ یندارد..شکر م

 !…شد می چندشمم…ام تحملی کم از…ام یطاقت بی از…گرفت.از ضعفم یم عقممداومم  یهاناشکری و خودم از…بود

 یگذرد و تمام نم یهم نم قهیدق پنج…چیپنج روز که ه گاهی…عمر کی یعنیپنج روز  گاهی…یلیخ یعنیپنج روز  یگاه

روز  پنج…میو در سکوت بهم زل زد میخانه نشست گوشه…اردانی و من روز پنج…روز از همان پنج روزها بودپنج  نای!…شود

تا  یداشته باش یپنج روزها در زندگ نیاز ا دبای..نه…است م!فکر نکن ک…میدیو از همه بر میقهر کرد ایبا تمام دن

 یو نم دمیخواب یم اردانی دادن دست از وحشت با شب هر…شب آخر است نیکردم ا یفکر م هرشب…یبفهم

 نمی نکن فکر…چسباندم یشدم..گوشم را به در م یم داربی…را دم اتاقش پهن کرده بودم رختخوابم…دمیخواب

!هرچه چاقو …یتا حال مرا بفهم یتجربه کرده باش دبای…دمیفهم یرا هم م شینفسها تمیر یدو کن یتند حتی…دمیشن

 یافوبی…مرگ یایداشتم..فوب افوبی…کرده بودم می..همه را قامیب داشت..هرچه طنامی..هرچه قرص داشتمیداشت

از دستم  دمیترس یم…از دستم برود نیاز ا شتریب دمیترس می…را پاره کند اتشینخ نازک ح دمیترس می…یخودکش

 اردانی شدن دهزن و مردن من!…نه…عشق نافرجامم بود یادگاری نکهای خاطر به نه…بود اکویامانت د نکهای خاطر به نه…برود

را داشتم که بچه اش مقابل چشمش  یمادر حس…دمینش دمدها در نفس خودم و کشتمش خودم…بودم دهیرا به چشم د

نجات  یکه برا یزدم مثل دکتر ینگه داشتنش دست و پا م برای…و ترحم نبود یام از سر دلسوز نگرانی…شد یپرپر م

 اریدانستم که مراقبت از دان می…ی..از سر انسان دوستفهیسر وظ از بلکه…دلسوزی سر از نه…زند یدست و پا م ضشیمر

من  فهیکنند وظ یزندگ راحترا در جنگ باخته بودند تا شاداب و شاداب ها  زشانیکه همه چ یو کسان کسی از…ها اریو دان

 !…من است نید یادا برای راه تنها…است من افتخار…است

سکوتش …به مراقبت داشت یازیبود و نه ن خودکشی فکر در نه…کردم یکر مبود که ف یزیتر از آن چ مقاوم…اریدان یول

 یکه جان به لب م گاهی…گذاشت می سر پشت را بحران صبورانه…کرد می تحمل صبورانه اما…شد یتر م یو طوالن یطوالن

آرام  ر،یدن شپس از خور رخواریکودک ش کی نیکرد که ع یمدانم چه حس  نمی…دشییبو می…برد یشد..به مادرم پناه م

اش  صبوری…اش چشممان را به اشک و خون نشانده بود یکس یو ب تیزد..مظلوم یآتشمان م اردانی…دیخواب یگرفت و م یم

مظلوم و  نطوریببرد اما ا نیرا بشکند و از ب زیشود و همه چ وانهیکاش باز د یکردم ا یام کرده بود..آنقدر که آرزو م چارهیب

حال  اما…کباری ونشیاست و ش کباریگ مر…مرا از پا در آورده بود اکویاز مرگ د شتریب ارنیدا خراب حال!…نباشد بیغر

 !…و لحظه به لحظه بود یشگیجان دادن هم اریدان

را از جلو بهم آوردم..آب از سر و صورت و  شیدوشش انداختمش و لبه ها روی دوباره…خورد زیشانه اش ل یاز رو پتو

 شد.التماسش کردم: یشده بود و از تنش حرارت متصاعد م رنگیسرما باز  شی..لبهادیچک یم شیموها

 !…داخل میبر نیابی…نیکن یپهلو م نهسی…بد هست کافی اندازه به حالتون…کنم یم خواهش…اریآقا دان-

 را گرفتم: شیشنلم آب موها با
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 رو تو…ودتون رو هم منوخ هم…نیکن یشه..فقط خودتون رو نابود م یعوض نم یچهی…شهیدرست نم یچیه نکارایبا ا-

 …داخل میبر نی..پاشنیپرست یکه م هرچی به رو تو..خدا

بهم  مدندانهای…بود دهیبه تنم چسب ملباسهای…زانو زدم شیپا یتر رفتم و جلو نییپله از او پا کی! …یداد لعنت یرا نم جوابم

 شده بودند. یخورد.اشک و باران با هم قاط یم

 ستین رم؟مهمیم یبشه منم م تونیزیکه اگه شما چ نیفکر کرد نیا ن؟بهیدقم بد نیخوا یمن؟آره؟یمنو سکته بد نیخوا یم-

 واستون؟

 میشکل ممکن تماشا نیحال تر یشد؟چند لحظه با ب یچشمانش خوب م رهیچاه ت یسرخ نیا کی…نگاهش را حرکت داد باالخره

 و گفت: دیچیسرش برداشت و دور من پ یکرد و بعد دستش را باال برد و شنل را از رو

 !…یلرز یم یدار-

 گرفت. یم یشتریهر لحظه حجم ب میالنه کرده در گلو اندوه

 ..!اممی منم…برو-

 شدت سرم را تکان دادم و گفتم: به

 مونم..! یجا م نیمنم هم ای..میر یبا هم م ایرم.. نمی…نه-

 صورتش را با کف دست پاک کرد و گفت: آب

 !…خوبه..بارون رو دوست دارم نجایا-

 زدم و با داد گفتم: شیزانو یمشت رو با

 ن؟چرا؟یکن یم تیمنو اذ نقدریا ن؟چرایرحم یب نقدری..آخه چرا انیش یتر م ضین؟مریفهم ی..منیش یم ضیمر-

 و گفت: دیکش یآه

 ..!پاشو…شم..پاشو برو داخل ینم نیتر از ا ضیمر-

 پله نشستم و گفتم: یرو

 !…مونم یم نجایباشه..پس منم هم-

 که را دستش…برخاستم و پشت سرش راه افتادم عیاز جا بلند شد.منهم سر یحرف چیه یبود.ب یاش از سر کالفگ عهندفیا آه

 زنگ در بلند شد..برگشت و نگاهم کرد..تند گفتم: یگذاشت صدا رهیدستگ روی

 !…کنم یمن باز م-

 جانیسم با هتب…داخل انداختند خودشان را نافشی و تبسم در لنگه شدن باز محض به…دوان دوان به سمت در رفتم و

 گفت:

 !…شاداب-

دست مرد مبهوت  یرا تو لیموبا ی..گوشدیدو اریمهلت نداد..به سمت دان نافشی…هجومشان شوکه شدم و عقب نشستم از

 مقابلش گذاشت و گفت:

 !…اکودی…اریدان-

 

 :اریدان

 یرا رو میمبل لم دادم و پاها یس وصل شود رورا گرفتم.تا تما ییروشن کردم و شماره دا یگاریبه خانه س دنیمحض رس به

 گذاشتم. زیم

 ؟ییجان دا-

 سالم.-

 ؟خوبی…سالم پسر-

 دادم و گفتم: رونیام ب ینیرا از ب گاریس دود

 ن؟یخوبم..شما خوب-

 زد: سرفه

 .رمیباهات تماس بگ میخواست یم اتفاقا…میهمه خوب-

 شده؟ یزیچطور مگه چ-

 .شده تنگ واست دلمون فقط…نه-

 .دمیکش یراحت نفس

 ن؟یکرد افتیرو که فرستادم در یپول-
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 .یاریبه خودت فشار ب نقدریا ستنی الزم…بار هزارم یآره..اما برا-

 تکاندم. یگاریجا س یرا تو گاریشدم و خاکستر س خم

 ..!لحاظ هر از…باشه نیبهتر زیخوام همه چ یم-

 !…طور هم هست پسر جان..من که هنوز نمردم نیهم-

 و گفتم: دمیلرا ما گردنم

 چطوره؟ حالش…ممنون-

 .دیخند ییدا

 !…دم بهش یرو م گوشی…هندستون کرده ادی یبدجور لشیف اتفاقاً…یعال-

 کار متنفر بود..! نای از…برداشتم زیم یرا از رو امیاراده پاه یب

 !…سالم داداش-

 بود؟ یکاف"صدا  نیا دنینعمتِ هنوز شن" یتنم را گوش کردم.چند بار شکر کردن برا تمام

 ؟خوبی…سالم-

 ؟ی؟خوبیچطور تو…یمرس-

 کرد. یو بغضم را علم م یعذاب آن پنج روز را تداع شصدای…ام نبود یتفاوت یزدم از ب یروزها اگر سرد حرف م نیا

 !…خوبم-

 مرتبه؟ یچه خبر؟همه چ-

 !…شکرت…یدار ی..اگر وجود خارجیهست اگر…ایخدا

 !…خوبه..مرتب یهمه چ-

 لت چطوره؟گردنت؟خوابت؟خوراکت؟احوا ؟اوضاعیخودت چ-

 !…پنج روز را ببر و برنگردان آن…یدار ی..اگر وجود خارجیاگر هست ایخدا

 ره؟ یم شپی چطور درمان…بگو تو!…نباش من نگران…خوبِ خوب-

 !…اش یازپامید یهمان خنده ها از…دیخند

 به رحمت صد باز…بخورم المصبا یچیهذارن  نمی…پرس چلوکباب هی واسه زده لک دلم …ان..اما من نه یکه راض نایا-

 آب واسه…شده زوم من دهن رو چشم جفت هشت…اومدم خونه یبودم وضعم بهتر بود..از موقع یبستر وقتی..دکترا

 !…پسر هیعبد اوضا خالصه…رنیگ یاحساس اجازه م یب یدکترا نای از خوردنمم

 و گفتم: دمیقاب عکس کنار مبل کش یرا رو انگشتم

 !…گهید یکن تیرعا دایب…حتماً الزمه-

 !…داداش اومدم اونجا تو هوامو داشته باش جون…یمرخص امیدارم م نمهمی واسه…شورش رو در آوردن ناای…نه بابا-

 و گفتم: دمپری جا از ناگهان اما…چه گفت دمینفهم اول

 ؟ی؟کیگ یم ی؟؟؟جدیچ-

 !…امیهفته ب نای آخر تا کنم فکر…آره-

 …دیکوب یم نهیبه س قلبم

 اد؟یب شیپ یدن؟نکنه مشکل یاجازه م ست؟بهتیبد ن شه؟واستیممگه -

 …..خدادیخند

 !…نرم مارستانیتونم ب یتا سه هفته م ییو دارو ییغذا میرژ تینه..با دکتر حرف زدم..به شرط رعا-

 کردم. یتند ط ی.عرض اتاق را با قدمهادیکش یم ریت گردنم

 …نکن لطفاً یوونگدی…ادیب شیپ یکنه مشکلن…بگذره گهیکم د هی بذار…کارو نکن نی..اسکهینه..ر-

 می دلم…کلفته یلیپوستش خ یعنی…مشت بندازه و هر پنج بار شکستش بده لیکه پنج بار با عزرائ کسی…نترس پسر-

 …رو با تو باشم دیخواد ع

 گفتم: عیسر

 !…اونجا امیم خب؟من…امیباشه..من م-

 !…دمید یقشنگش را از پشت تلفن هم م یلبخندها

دارم..وگرنه دووم  یاساس یقوا دیتجد هیبه  ازنی…..واسه خونمون تنگ شدهرانای واسه دلم…باشم رانیوام اخ یم-

 !…ارمینم
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آن  یزدم و سرم را رو واریبار دومم باشد؟دستم را به د نیکنم که ا مانشیگرفت پش یکه م یماتیتوانسته بودم از تصم یک

 گذاشتم.

 ؟یگرفت طیبل-

 …رمیگ ینه..فردا م-

 اد؟یهم م ییاد-

 …تحت نظر باشه دیبا یی..داامینه..تنها م-

 رمق گفتم: یو ب آهسته

 !…بهم خبر بده یگرفت طیبل نکهیباشه..پس به محض ا-

 !…باش خودت مواظب..حتماً…باشه داداش-

به چشمم ماهشان هم  یستاره ها و حت نای قبالً…شدم رهیخ یکمرنگ زمستان یمبل پرت کردم و به ستاره ها یرا رو یگوش

 دستم چپاند و گفت: یرا تو یآمد و گوش نافشی که بود قبل ماه پنج…عوض شد زهایچ یلخی قبل ماه پنج از اما…آمدند ینم

 !…اکوی..داریدان-

 

 نگاه کردم و گفتم: نیشدم و بعد به افش رهیدستم خ یتو یو متعجب به گوش جیگ

 ؟یچ-

 اشت و گفت:گوشم گذ یگفت..دستم را گرفت و رو ینچ بلند نیافش

 !…اکوئهدی…حرف بزن-

اش چسباندم و با  نهیرا محکم به تخت س یآوردم و گوش نییکردم..دستم را پا یرا درک نم فیکث یشوخ نای…دمیفهم ینم

 گفتم: تیعصبان

 !…بزن به چاک-

 را گرفت: میبازو نیافش

 ست؟ین تحالی…پشت خطه اکویگم د می…بزن به چاک ویچ یچ-

را دم گوشم گذاشت.دستش را  یهوا؟گوش نیباران..با ا نیا ریکند؟ آنهم ز یبا من شوخ یزیچ نیهمچکرد سر  یجرأت م چطور

 پس زدم.

 …الو بگو هی یپشت خطه..باور ندار اکویگم د ی؟مکجایی…اریدان-

 داده بود..! هیتک واریزانو نشسته و به د یکنم..رو دایرا چرخاندم تا شاداب را پ سرم

بگو تا  یزیچ هی باش زود…حرف بزنه ادیدن ز نمی اجازه بهش…خطه پشت…زنده ست اکویاتت برده؟دبا توام..چرا م اریدان-

 !…قطع نشده

 یرا تکان داد و دوباره گوش می.بازودمیفهم ینم یزیاصوات نامفهموم چ یبه جز مشت نیافش حرفهای از…ام را به در زدم شانه

 گوشم گذاشت. یرا رو

 بگو الو..! فقط…اریگم دان یبه جون مادرم راست م-

 …توانستم ینم گردی…نشنوم یجواب چیو ه میتوانستم الو بگو نمی…گفتم یمردم هم نم می…نگفتم

 !…اریدان-

 …کردم زتی گوش…تلفن آمد توی از صدا…تکان خورد میشاخکها

 !…اردانی…الو-

 …دیلرز زانوانم

 !…داداش-

 ام را حس کردم..! یمعده و بازگشتشان به مر اتیمحتو خروش

 !…یشنو یالو..صدامو م-

 !…کند یرحکانه با من باز یب نطوریپست بود که ا نقدریکه ا یکیاو؟ هیشب یکی ایبود؟ خودش

 اونجاست؟ اری..الو..داننیافش-

 .دمیرا چسب یخواست دستش را عقب ببرد..با هر دو دست گوش نیافش

 …ریبگ دوباره…ادینم ییصدا چهی…..انگار قطع شدهییدا-

 می…نداشت هشبی…او باشد هیتوانست شب یکس نم چهی…بود خودش اما…بود ضیبود..مر فضعی…بود خودش…..نهنه

 ..ختمیحنجره ام ر توی را توانم تمام…خواست بازهم برود یخواست قطع کند..م
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 …الو-

 ..!اریدان-

 !…آمد..ته چاه بود..اما خودش بود یاز ته چاه م شیصدا

 …داداش منم…..منماریدان-

 !…دمیفهم می…دیکش یدرد محرف زدن  یبرا

 …اکوی..د؟منمی..هستاریدان-

 بود؟ اکودی…که آمد برق از تنم رد شد اسمش

 !…بزن حرف…خودمم…منم…بگو یزیچ هی..اریدان-

 قطره بزاق هم در دهانم وجود نداشت. کی یحت

 ؟ییتو-

 بود؟ حالیب نقدریا چرا

 …خودمم…آره داداش-

 با من کرده بودند؟ یکار نچنی ؟چطور!!!…بود؟زنده بود و من زنده

 ؟یخودت-

 …نی.. .افشنی؟افشخوبی…اردانی…معلومه که خودمم-

 کردم: زمزمه

 ؟یخودت-

 یم مپای تا سر از…سوختم می…بودند زده آتشم انگار…رفت یم جیگ سرم…دیرا از دستم قاپ یگوش نیافش

 زد: یحرف م نافشی…سوخت

 …حتماً…میریگ یبله..خوبه..شوکه شده..بهتر شه تماس م-

 .دمیتبسم را شن یصدا

 !…..ول کن اون تلفن رو..هردوشون از دست رفتننیافش-

 …دمیضجه مادر را هم شن یصدا

 کرده آخه؟ یبچه چه گناه نای…کن کمکش…بیامام غر ای-

 گفت: نیافش

 …برم یرو م اریدان من…نیاریشما شاداب رو ب-

 دستم را دور گردن خودش انداخت و گفت: نیافش

 !…کن مقاومت…رمقاومت کن پس-

 .تبسم داد زد:دیچرخ یم زیچ ا؟همهیدن ای دمیچرخ یم من

 !…تونم بلندش کنم نمی…کمک من ادیب یکی-

 …شده بودم فیمحکم نگهم داشت..چقدر ضع نافشی…کنم کمکش تا برگردم خواستم…آخ…شاداب آخ

 ؟یدرک کن یتون ی؟میفهم یزنده ست..م اکودی…یخوشحال باش دیتو االن با-

 …کردم یرا درک نم یزندگ نیا زیچ چهی…توانستم ی..نمنه

 ؟ید ی..گوش ماریدان-

 گفتم: رلبزی…شاداب را گرفته بودند یبازو ریرا نگاه کردم..تبسم و مادر ز اطیح یرا چرخاندم و تو سرم

 !…نیافش-

 …بگو..جانم…جانم-

 !…نمرده اکوید-

 ..!دندیلرز شیها شانه

 !…منو کشتن یول-

 مالحظه زار زد..! یگذاشت و ب من نهیسر بر س نیافش

 ماه قبل؛ پنج

 :شاداب

پنج روز که  نیتمام ا مثل…نمیب یکردم خواب م می فکر…شد ینم باورم…ستمیگر یو وسط خنده م دمیخند یم هیگر انیم

و  دادم یلبم فشار م یرو مدندانهای…گرفتم یم شگونین مپای و دست از…حضور داشت و زنده بود اکوید میدر تمام خوابها
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 یو کمکم کرد لباسها ختیبه زور چند قطره اب در دهانم ر متبس! …گرفت یام شدت م یکردم خوش یدرد را که حس م

 و گفت: دیچیپ میدور موها ای حوله…ام را عوض کنم دهیسیخ

 ..!شهیاالن گرمت م-

 و گفتم: دمینفس کش یسرخوش با

 .ستیمنکه سردم ن-

 و گفت: دیرا باال کش شرتمیسو پیز

 .نیبش یبخار نیکم کنار ا هی ایخوره؟بیمنه که بهم م یدندونا یصدا نیاپس -

 را از دستش نجات دادم و گفتم: خودم

 …اریدان شیخوام برم پ ینه..م-

 تم و گفتم:نشس کنارش…افتاده بود شیبا حوله به جان موها نیهم لباسش را عوض کرده و افش او

 ن؟یخوب-

 گفت: ادیزد.با فر یچشمانش موج مدر  کالفگی و خشم…که خوب نبود نگاهش

 !…رو بده من تیلعنت لیولم کن..اون موبا نیاه افش-

 حوله را کنار انداخت و گفت: نیافش

 .میریگ ی..بعد تماس میکم آروم ش هی..بذار یهست یاالن عصبان-

 زد. یم رونیچشمانش اتش ب از

تو  بیرو تا ترت تگوشی اون بده.…کنم یخراب م هییکایدکتر و پرستار امر یسر هرچ یرو، رو مارستانیآروم شم؟من اون ب-

 رو هم ندادم..!

 نشست و گفت: نیگشتم.افش یدنبال سوراخ موش م دیبود که با ییآن وقتها از

 یها بچه…یهم که نبود خونه…یرو که پوکوند لتموبای…ینابود کرد یداشت یارتباط لهیوس یکه تو هرچ هیاونا چ ریتقص-

دادن؟تازه امروز  یبهت خبر م دیبا یممنوع المالقات..چجور ایبوده  هوشیب ایهم که  اکودی…نداشتنشرکت هم که ازت خبر 

 یتو سکته م یبنده خدا هم داشت از نگران اون…تییتونسته حرف بزنه که فوراً شماره منو و شهاب رو داده به دا اکوید

 …کرد

 یزدند..هرچه زمان م یم رونیب یگریپس از د یکینش گردنش و دستا یرگهایمو حتی و رگها…اش سرخ شده بود یشانیپ

 !…گرفت یاوج م شتریشد خشمش ب یتر م لیاش تکم یاریگذشت و هوش

 …که حرف زد گفت مرده و دستگاهها رو ازش جدا کردن یبار نآخری…احمق گفت مرده کهیاون زن-

 …بودم دهیپنج روزش را لحظه به لحظه د نیکه ا ی..مندمیفهم یرا من م شیصدا ارتعاش

 ؟یرو دادن؟به چه حق یخبر نیمطمئن نبودن همچ یچرا وقت-

 گذاشت: اریدان یپا یدستش را رو نیافش

 …بوده گذشته ی..هرچیخوشحال باش دیاالن با یباشه..حق با توئه..ول-

 اش مچاله کرد: یقو یمشتها یرا گرفت و تو نیافش قهی

 به من گذشت؟ یچ یوند می تو…من…من اما…راحت گذشته باشه دیواسه تو شا-

 کرد و گفت: یگریانجیم مادرم

به سرت  یدونم چ یم هرکسی از بهتر…بهت گذشته یدونم چ یم ؟منیدیچسب یرو واسه چ یطفل نیا قهیآروم باش پسرم.._

 که برادرت زنده یخدا رو شکر کن دی..اما بایشد تیاذ یلی..درسته خشهیعوض نم یزیکردن که چ دادیبا داد و ب ولی…اومد

 ؟یندار ولقب!…ارزه یم ایخبر خوب به تموم اون سخت نیست..ا

 را رها کرد و گفت: نافشی…شل شد دستش

 ..!ربگی…اون شماره رو ریبگ-

 در آورد.به خودم جرات دادم و گفتم: بشیرا از ج لیاطاعت کرد و موبا نیافش

 م؟یکه ما هم بشنو کریرو اسپ نشیبذار شهیم-

 را تکان داد و گفت: سرش

 !…هباش-

 پاسخ داد: یجوان یدو بوق صدا یکیگذاشت..بعد از  نیزم یرا رو یگوش

 !…جان نیالو..افش-

 جواب داد: اریدان



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 196 

 

 !…شاهو…منم-

 گفت: تیجوان چند لحظه مکث کرد و بعد با عصبان مرد

 به تو بگم؟ ی! من چ…اریدان-

 تر کرد: یرا جر اریدان ادشیفر

 نیا یدون یبود؟م نیا نیگفت یکه م ماریو احترام به همراه ب ماریبود؟حقوق ب نیا نیگفت یکه م کایامر کایبگم؟امر یمن چ-

 مرگ رفتم و برگشتم؟ یچند روز چند بار تا پا نیتو ا یدون یکرد؟م کاریبا من چ مارشونیاحترام به همراه ب

 عقب ننشست..! شاهو

 یهر در م؟بهیدیکش یچند روز ما چ نیتو ا یدون یم ؟تویتماس نگرفت هی ؟چرایرو چرا خاموش کرد تگوشی…یمقصر خودت-

 !…رانیا امیگرفتم که ب یم طیداشتم بل گهی.دمیکن داتیکه پ میزد

 را بلند کرد و مقابل دهانش گرفت و گفت: یبا حرص گوش اریدان

 انتظار…میدستگاه رو ازش جدا کرد گهیمرده..م گهمی دوستتون انسان پرستار اون…هم بدهکار شدم یزیچ هیعجبا..-

 شن؟یکنم؟منتظر بمونم بلکه معجزه شه؟مگه در سال چندتا مرده زنده م کاریچ یداشت

 آمد. ییدا یصدا

 …پسرم…اریدان-

 داد و با عجز گفت: رونیبرد و نفسش را ب شیموها یرا تو دستش

 !…ییدا-

 پر صالبت و محکم بود. شهیمثل هم ییدا

کنترل نشده کار دستمون داد  یتایعصبان نهمی…یلط باشبه خودت مس دیبا اما…یدونم تحت فشار می…آروم باش پسر-

 …گهید

 زد. ینیخشمگ پوزخند

 اتفاقات منم..نه؟ نای همه مقصر…ههه-

 با آرامش جواب داد: ییدا

طول  قهیپنج دق شآخری که..بار پنج…کرد یقلب ستیپنج بار ا اکودی…دست به دست هم داد چی همه…نه پسرم-

 یم یاتفاق چه…شهیم یدونم چ نمی اما…ده می خبر ما به هم پرستار…کنه یم معمل رو تموم شده اعال دکتر…دیکش

ده و با  یبهش م گهیشوک د هیو  دارهیبرم ارهگذاشته دوب نیرو که زم شوکی دستگاه که…رسه یبه ذهن دکتر م چی…افته

فقط سه تا شماره ازت  من…مینکرد داتیجا پ چیه اما…مگرفتی تماس باهات بالفاصله ما…گرده یهمون شوک قلبش برم

 ه؟یقضاوت کن..مقصر ک خودت…یداد یکدومش جواب نم چهی به که…داشتم

 برگشتند. یعیبه حالت طب شیرفتند و رگها نیکه انقباض عضالتش از ب دمید

 ؟یهست یهنوز عصبان ای یبا برادرت حرف بزن یخوا ی..منمیحاال بگو بب-

 و گفت: دیگردنش کش روی را دستش…را چرخاند و به من نگاه کرد سرش

 …خوام می…آره-

 !…هم من که انگار نه انگار…را برداشت و به اتاق رفت گوشی…انصاف یب و

  

 :اریدان

گرفتم.هرگز به صداقت و نجابتش  شیرا خاموش کردم و راه شرکت را در پ نیشدم.ماش مانیشاداب را گرفتم و پش شماره

شاداب سوءاستفاده کند.ساعت را نگاه  یاز خال عاطف دمیترس می…شناختم یرا خوب م قمیشک نکرده بودم..اما رف

صورت متفکر و نگاه  دنینرم وارد سالن شدم و از د یقدمها اکردم..هنوز هفت نشده بود..اما شرکت خلوت بود..آهسته و ب

 و گفتم: دمیکش ینفس راحت تورشیغرق شده در مان

 ؟یزل زد ینجوریا یبه چ-

 من لبخند زد و گفت: دنیدرو برگرداند و با  بالفاصله

 ن؟یاومد کی..سالم…ا-

 کردم و گفتم: دیبه در بسته اتاق سع ینگاه

 !…االن-

 شد و گفت: بلند

 ن؟یکار دار یبا مهندس سهراب-
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 را تکان دادم و گفتم: سرم

 !…تو دنبال اومدم…نه-

 باال رفتند. شیابروها

 !…نیریدرگ یلیامروز خ نیدنبال من؟گفته بود-

قشنگش  یمنحصر به فرد و لخت یآمد..رنگ مشک یخوشم نم ختیر یاش م یشانیپ یتو -هرچند ناخواسته-شیاموه نکهیا از

 چشم بود. یبه تو یبدجور

 ..!مبری کن جمع…آره..کارت دارم-

 !…بود کارش مشغول هم او…زدم و سرم را داخل بردم دیبه در اتاق سع یجوابش نماندم..ضربه ا منتظر

 ..!میر یم مداری ما…سالم-

 باز از حضورم استقبال کرد. یرو با…شمانیدو شب پ یرغم دعوا یعل

 .میبزن ییچا هی نیبش ایعجله؟ب نیکجا با ا-

 .دمیرا شن وترشیخاموش شدن کامپ یبه حرکات شاداب بود..صدا حواسم

 !…میبر دی..بامینه..عجله دار-

من و در  انیدختر..داشتم..! شاداب از فاصله م نیبر ا جمع بستن ها و اثبات تسلطم نیبه ا یدانستم چه اصرار یهم نم خودم

 داد و گفت: دیرا به دست سع یعبور کرد..پوشه زرد رنگ

 !…..مرخص شمنیندار امری من با اگه…امروزم یکارها لیگزارش و فا نیا-

و خونسرد به نظر  یکرد عاد سعی اما…بود معذب من موشکافانه نگاه از…شدم رهیخ دیدقت به فرم نگاه و شکل رفتار سع به

 .دیایب

 ..!نیممنون..خسته نباش-

 پسر است. نیبه کفش ا یگیبودم قسم بخورم که ر حاضر

 ..!گهدی باش زود…شاداب-

 گفت: نیماش یزد.به محض نشستن تو رونینگاهم کرد و از اتاق ب یدلخور با

 !…ستین یمن و مهندس سهراب نیب یزی..اما چنیکن یفکر م یدونم چ ینم-

 را گرد کردم. چشمانم

! درست یخودت و مهنــــدس سهراب نیب یزیچ هینه که  کنی کار اونجا فرستادم رو تو من!…هم باشه یزیچ هی…نه تو رو خدا-

 !…یکن

 شد. قرمز

 کردم؟ کاریمن چ ن؟مگهیهست یعصبان نقدریچرا ا-

 و گفتم: دمیبودم؟چند نفس کوتاه کش یعصبان نقدریا زیاز چه چ واقعاً

 …ادیطرز حرف زدن خوشم نم نی..اما از استمین یعصبان-

 بود. دهیرنج بدجوری اما…کرد و ادامه نداد سکوت

 !…گم به خاطر خودته یم یهرچ من…یخواد اخم کن یحاال نم-

 سر فروافکنده گفت: با

 …کنم یم تیروابطم حد و حدود و مرزها رو رعا یمن تو-

 ردم و گفتم:بهتر از خودش..! مقنعه اش را کج ک حتی…دانستم یم

 کنن. ینم تیرعا هیکه بق نجاستیمشکل ا-

 ..یآخه مهندس سهراب یول-

 .دمیرا بر حرفش

 .نجامیا یا گهید زچی واسه…رو گفتم یمورد حرف بزنم..گفتن نیخوام در ا ینم گهید-

 و گفت: دیکش یآه

 بد؟ ای ؟خوبهیچ-

 ..!نمیبب اکو،یخبر آمدن د دنیموقع شن صورتش را یترمز کنم و تک تک اجزا ابانیخواست همان وسط خ یم دلم

 بد! دشای…خوب دشای…دونم ینم-

 شد..چون باالخره سرش را باال گرفت: کیاش تحر یکنجکاو حس

 .گهید نیخب؟بگ هیچ-
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 سبز بودند. رمیمس چراغهای تمام…خواستم یم کیبود..امروز که تراف بیعج

 شده؟ چی…گهید نبگی…اریآقا دان-

 شدم..نگاهش کردم و گفتم: یهرگونه تصادف احتمال الیخ بی…شده بود دهیشبه سمت اخبار بد ک فکرش

 !…گردهیداره برم اکوید-

 !…..و در آخر اخم کرددخندی بعد…مات شد اول

  

 العملش عکس!…کند هیگر ای بخندد…ناراحت ایدانست خوشحال باشد  ینم نکهای…دمیفهم یحالش را م یو خراب یسردرگم

 !…ناخودآگاه و اخم خودآگاه اقاشتی همان…..همان بهترتحی همان..تمداش انتظار که بود همان

حال  اکویحال د جای به که بود ماه چهار…آورد یرا بر زبان نم اکویماه بود که اسم د چهار…دیجنگ یبود که با خودش م چهارماه

و  یرتصوی مکالمات در که بود ماه چهار…کردم یم حیتشر شیرا برا اکویحال د ییحال دا یو من به جا دیپرس یام را م ییدا

 گرفت. یاگر حضور داشت، دور م یشد و حت ینم کیشر اکو،یام با د یریتصو ریغ

تمام  مثل…شی..مثل تمام همجنسهااوردیسکوت کرد..اما باالخره تاب ن یریتصو یبار اول و دوم و سوم و دهم تماس ها یط

 !…ایدن نیا یدخترها

 سم؟بپر یسوال هی شهمی…اریآقا دان-

کوتاهش..بند کردنش  یرفتنش با گوشه ناخن ها ور…دمید یکند..فکر مغشوشش را م یم یکه روزهاست خودخور دمید یم

چگونه شور و  دمید می چون…! روزها بود که منتظر به حرف آمدنش بودم…بشیعج یکردنها سکوت…شیمانتو یبه دکمه ها

 شاداب اما…تجربه نبودم ی!ساده نبودم..بچه نبودم..ب…شود یخاموش م نینشم دنید اکو،بایحرف زدن با د یشوقش برا

 یکتاب شعر هم راحت تر م کیخواندن احساساتش را از خواندن  نینبود و هم دهیچیتجربه بود..پ بی…بود بچه..بود ساده

 کرد.

 !…بپرس-

 کنه؟ یخونه هم کار م یهم درس م ننگفتی مگه…گم یخانوم رو م ننشمی…تون ییدختر دا-

 دوبل، زدم و گفتم: ریبه همبرگر با پن یلیم یب گاز

 آره..چطور مگه؟_

که  دمید می!…بودم دهیکه تا کنون د ییاز تمام دخترها شتربی…داشت یداشت..عزت نفس غروری اما…نبود دهیچیپ شاداب

 سخت بود. شیمورد برا نیچقدر حرف زدن در ا

 بود واسم..! بیخرده عج هی…هستن یحاتم یآقا شیپ شونیا شهیهم نکهیا نه…زهیآخه..چ-

را در آنها فرو  میگشتم و دندانها چمیو کشدار داخل ساندو دیسف یرهایبودم.با نگاه دنبال پن دهیرا منهم فهم "بیعج" نیا

 بردم و گفتم:

 ..!ستین بینه..عج-

! اما به …ردیش را بگ..جواب تمام سواالتدنیشد..دوست داشت بدون پرس رهیالتماس به دهانم خ با…صالی..با استیدیناام با

 آزار دهنده خودم..! های خصلت با…بودم اریهرحال..منهم دان

 :دیپرس یکم جان تر یمن و من کرد و بعد با صدا یکم

 چطور؟-

 و گفتم: دمیمچاله شده در مشتم را اطراف دهانم کش یکاغذ دستمال

 !…دوستش داره-

 کرد: هیتوج عیگرد شد..سر شیباز ماند و چشمها دهانش

 ..!هیعطبی…پسر عمشونه یحاتم آقای…اونکه البته خب-

 او من خونسرد بودم. برخالف…ردیخواست بپذ نمی…زدم پوزخند

 !…دوست داشتنا یکیدوست داشتنا..از اون  نینه از ا-

 چون…بدهم دلداری نبودم بلد…کنم ینی!بلد نبودم مقدمه چ…دیپر شیلبها صورتی رنگ…شد دیصورتش سف یگندم رنگ

 ..!ی..با خونسردرحمانهیکند.ادامه دادم..ب یرا مخف قتیحق یو زشت یتوانست تلخ ینم یداتیو تمه اتیعمل چهی نظرم به

 چیه ایمکی جز به چشمش موقع اون چون…نه اکوی..اما ددمفهمی من…رو باخت نشیدل و د دیرو د اکویکه د یهمون بار اول-

 …دید یکس رو نم

 زدم: هیکنا و

 کنه. یعمل م فیضع یلیمسائل خ نجوریا داداش من تو رندهیکالً گ-
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 ..اما باز گفتم:دمیشدند را هم د یمحابا در کاسه چشمش جمع م یکه ب ییها اشک

داره کنار  یحرف قدر قدرت نیهمچ دیهم که د ننشمی…بود ایمیمتوجه ک اکویخالصه اون موقع تمام عشق و احساس و توجه د-

 نگفت. یچیو ه دیکش

 چنگال را با تمام قدرت در ظرف ساالد مقابلش فرو برد و گفت:انداخت و  نییرا پا سرش

 رو به شما گفت؟ نایخودش ا-

 !…ختیرا برانگ نمیکرد تحس یحفظ غرورش م یکه برا یتالش

 !…دمیفهمم..همونطور که از روز اول حال تو را فهم می چشماشون از رو آدما حال من…الزم نبود بگه-

 بود..! دهیبر دهی..برقشیعم نفس

 …االن یعنیخب..-

 ماندم: یاز صراحت خودم در عجب م یگاه

 یسختشون رو فراموش نم یروزا قیدونم که مردا هرگز رف یم نویپرسم..اما ا یو نم دمنپرسی…هیبه چ یدونم االن چ ینم-

 !…کنن

 کردم: یاش خال یشانیخالص را وسط پ ریت

 !…باشه تزندگی اسطوره دختر زن، اون و…زن باشه هی قیباشه و اون رف یماریب یسخت..روزها یبخصوص اگه اون روزا-

را  اکوینام د هرگز…شیها یها و حسرت ها و نگران دلتنگی تمام با…از آن روز به بعد اما…تیاوج مظلوم در…دیچک اشکش

 !…اوردیبر زبان ن

 

 :شاداب

 و گفت: دیکش میلبها یرا رو یرژ گلبه تبسم

 !…بارم ازش استفاده نکردم هی..هنوز همیعروس یدایخر مال…یکوفتت بشه اله یا-

 و از رنگش کاستم و گفتم: دمیلبم کش یرا رو انگشتم

 !…ادیچقدر بهم م نببی…گهینشو د سیخس-

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 !…یکم قابل تحمل ش هی شارای با مگه…هم از خودت بکن یماچ هی یکم خودتو بغل کن..وقت کرد هی…شیا-

 دم و گفتم:به شکمش ز یآرام ضربه

 نه؟ ای یرو هم آورد دتیخفه..اون شال جد-

 ساکش کرد و گفت: یرا تو دستش

 !…شیگریج زرشکی نوع از…آوردم خوابم لباس…بله-

 خودم را برانداز کردم. نهیآ یسرم انداختم و تو یرا رو شال

 کار؟یخوام چ یلباس خواب م-

 …خواندم رلبیو ز دمیبعد چرخ و

 …گرده یعشق داره برم نبگی بهش…هگرد یدنبال خبر م یهرکس-

 

 دستانش را به کمر زد و گفت: تبسم

 .میبچه ت باش یسمونیبه فکر س دی..فکر کنم بانشهکمتری که خواب لباس…استقبال یر یم یکه تو دار ینجوریواال ا-

 ام انداختم و گفتم: ینیب یرو ینیچ

 !…شهیگرم نم یاونم آب انگار از یکم تو رو آدم کنه..ول هیبود که  نیبه افش دمیام-

 شال را مرتب کرد و گفت: یها لبه

استقبال  هیواسه  االن…شییدختر دا شکشپی…..تمومهارمیرو نم اکویاسم د گهیمن د یگفت یم روزیگم مگه؟تا د یدروغ م-

 قسم حضرت عباس ایشد؟دم خروس رو باور کنم  یچ ؟پسی!مگه قرار نبود فراموشش کن…یکن یخودکشون م یساده دار

 رو؟

 گفتم: ضیخوشم را خراب کرد.شال را برداشتم و با غ حال

با هم مراودات  کلی االن ما هرحال به…بعدشم…دونه یم یزیچ هیحتما  ایگه ب یبهم م اریدان یرم..وقت یمنکه سر خود نم-

 دارم برم استقبالش..! فهوظی…ستین یآدم عاد هیکه  اکودی…میدار یخانوادگ

 د.تر بو یاز من عصبان تبسم
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 رونیقبر ب یرو از تو گه؟برادرشید ستیتو تموم نشد؟بس ن فهیوظ نای…آخه یشناس فهوظی تو چقدر…بابا مراودات-

 قبلشم…و خسته بشه ییکه نره دستشو رشیز یذار یلگنم م هیبده  اجازه…اریماهه خواب و خوراکت شده دان پنج…یدیکش

 ی..واششیبرم پ دیبا هیبستر اکوید یشد..وا رید اکوید ناهار یاقرصش رو نخورد..و اکوید ی..وایخودش بود ردرگی همش که

 هی به پسره…چندش تو تیاحساس مسئول نیاستفراغمون گرفت از ا گهدی…..جمعش کن بابارمیمنم بم رهیم یداره م اکوید

 !…اکویو د اریو کل زندگت شده دان یبست یده..اونوقت تو چشمت رو همه چ یاز تو محل م شتریمگس ماده ب

 کردند؟مگر من چه کرده بودم؟ یرحمانه با دل من تا م یب نطورای مردم چرا…ام گرفت هیگر

 ادامه داد: یرا گرفت و با لحن آرامتر میکرد..بازو یپوف تبسم

اگه تو رو  اکودی…نزن گول رو خودت…بسه شاداب گهید ی! ول…نی..دستت درد نکنه..اجرت با امام حسباشه…یتا االن کرد-

تو به  یاز خودگذشتگ نهمهیخواست ا می رو تو اگه…گرفت یسراغت رو م یکه طرفش نرفت یچهارماه نیو اخواست ت یم

تو  یدارم..عاقبت خوش بدی احساس من خدا به…رو برادردوتا  نیکن ا ول…تزندگی به بچسب..بسه.…اومد یچشمش م

 …ان یجور هیدوشون  هر…نمیب یماجرا نم نیا

 ..جلو آمد:دمیکش رونیرا با خشونت ب میبازو

 کنه..! یبهت فکرم نم یحت کهی..اونم به خاطر کسیش یچشمام آب م یجلو داری…من نگرانتم شاداب-

 بغض داد زدم: با

 یدونم اون منو واسه ازدواج نم می آره..دارم دوستش من…چه منو بخواد و چه نخواد اکویکن..!د تمومش…گهیبسه د-

 ایتا آخر دن اکویکنه..د یاز احترامم نسبت به اون کم نم هیقض نیا ولی.…کنم یبه ازدواج باهاش فکر نم گهدی منم…خواد

 …رو بفهم وتاد نیرو خدا فرق ا تو…زهعزی واسم…واسه من محترمه

 و گفت: دیاش کوب یشانیمشت به پ با

 نیناسم؟فرق بش ینم یسال دوست نهمهیمن تو رو بعد از ا یعنی…یکن یرو هم خر فرض م هی..بقیشاداب..تو خودت خر یوا-

 یوقت نکهیا یعنی ؟احترامیمال یم رهیسر خودت ش یدار یچجور نمیب ینم یفهمم؟فکر کرد یاحترام و عشق احمقانه ت رو نم

 متیبه ق یش ضیخودت مر نکهیا یعنیبشنوه؟احترام  ایحافظ از اون دن وقلبت ر یرنگ از رخسارت بپره و صدا ادیاسمش م

 بمونه؟مرد محترمت سالم  ادگاری نکهیا

 صورتش پرت کردم و گفتم: توی را شال…بود یانصاف یب گرید نیگرفت..ا حرصم

کردم  می فکر که موقع اون…دوست منه نیبهتر اردانی…رو دوست دارم اریفرق داره؟من دان اریدان هیچند بار بگم قض-

 !…گهیکس د چیخاطر خودشه..نه ه کنم به یم اریواسه دان یمواظبش بودم؟من هرکار یموقع به خاطر ک ؟اونیمرده چ اکوید

 برداشت و گفت: نیزم روی از را شالش و شد خم…را باال برد شیابروها

من هالوام که جوش تو رو  مقصر…گهیهمد شکشیدوستت پ نبهتری و تو…حرف آخرت بود؟باشه نیگه؟اید هینجورای…آها-

درک  به…یکن یخودت رو سبک م یه درک اگه دارشکنه..ب یبکن..!به درک اگه غرورت م یدوست دار غلطی هر برو!…زنم یم

 !…درک به…یبر یسوال م ریرو ز تتیشخص یاگه دار

 و بردم باال را دستم…نگاه کردم نهیخودم در آ ریو به تصو دمچرخی!…که از گوشه پلکم ضربان گرفت دیرا چنان به هم کوب در

 !…رفتم رونیو از اتاق ب دمیسرم کش روی را ام مقنعه…افتادم ام گونه و لب جان به خشونت با

  

 و سوار شدم. دمیرا مال میچشمها کمی…آمده بود اریدان

 !…سالم-

 دانستم چقدر منتظرش بوده..آرام و خونسرد بود. یکه م یروز نی..در چنیروز نیدر همچ یحت

 !…سالم-

 نداشتم..کمربندم را بستم.. یاحوال پرس حوصله

 ؟یخوب-

 ن؟یممنونم..شما خوب-

 نه؟ ای ی؟خوبیچ ینعیممنونم -

 بله خوبم.-

 را روشن کرد و گفت: نیماش

 شده؟ دعوات تبسم با…گه ینم نویت که ا افهیق یول-

 کردم: تعجب

 ن؟یدیشما از کجا فهم-
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 باال انداخت و گفت: یا شانه

 !…بود..مثل تو یختیر نیهم قادقی اونم…اومد رونیتو، اون از خونه ب یپا شیپ-

 و گفتم: دمیکش یاه

 !…کم بحثمون شد هیآره..-

 زد: لبخند

 !…نه ایموهات سر جاشه  نمیبب-

 گذاشت. یجان به سرم کرده بود..کاش راحتم م یو ناراحت استرس

 آره سرجاشه..!-

 .کرد عوض را بحث…که حوصله ندارم دیفهم

 ؟یدوستش دار نیعقبه..بب یرو صندل یکه سفارش داد یدسته گل-

 رفت. یبول نداشتم اما هر کلمه اش مثل سوزن در قلبم فرو متبسم را ق یکور شده بود..حرفها ذوقم

 به گل کردم و گفتم: ینگاه مین

 دستتون درد نکنه..!-

 پاسخ تشکرم گفت: یجا به

 ؟یاسترس دار-

 و گفتم: دمیچیرا در هم پ میانگشتها

 اومدم. یم دیکنم من نبا می فکر…کم هی-

 را تنگ کرد: چشمانش

 چرا؟-

 گفتم؟ یم چطور

 .!نیبهتر بود تنها باش دشای…نینیه هرحال بعد از مدتها قراره برادرتون رو ببخب..ب-

 ..ابهای..از همان بلندها..از همان کمدیخند

 چشم تو نشه؟ یکه جلو میکن کاریچ میخوا یم مثالً…میانگار زن و شوهر میتنها باش یگ یم یجور هی-

 فرم بود..سرحال بود..!بر عکس من..! یرو امروز

 …که نهیرم انه منظو-

 را قطع کرد: حرفم

 بوده..درسته؟ اکویبحث امروزت با تبسم سر د-

 خواند. یرا م زی..همه چدیفهم یرا م زیچ همه

 آره..!-

 شد. یجد

 ..!یابی گفتم خودت خاطر به من!…کنم ی..مجبورت نمیایب یاگه دوست ندار-

 یبودم دارد م دهیشن ی..دوست نداشتم؟از وقتاکویددوباره  دنید کباری یرفت..فقط برا ینداشتم؟جانم داشت در م دوست

 بود..دوست نداشتم؟ ختهیخواب از چشمم گر دیآ

 گفتم: عیشود و برم گرداند..سر مانیپش دمیترس

 ..!نینه..فقط گفتم نکنه شما معذب ش-

 نگفت. یچیبه سمتم پرتاب کرد و ه هشیعاقل اندر سف یآن نگاهها از

 

 غر زد. اری.داندمیکه انعطاف داشت کش ییام را بلند کردم و گردنم را تا آنجا توانستم پنجه یکه م ییآنجا تا

 ..!گهید سایآروم وا قهیدق هیشاداب.. یخور یچقدر وول م-

 دهانم بود: یتو قلبم

 نشسته..! مایوقته که هواپ یکل اد؟االنیپس چرا نم-

 .ستمیبا میکف پاها یو مجبورم کرد رو دیکش نییرا رو به پا کاپشنم

 !…کم صبر داشته باش هی…کشهیطول م-

 !…کطرفی قهیپنج دق نی..اکطرفیپنج ماه  نیا تمام…صبر؟نداشتم

 ن؟ینیب ینم یزیشما که قدتون بلنده چ-
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 !…نه-

 .دمیکوب نینوک کفشم را به زم یقرار یدادم و با ب گرمدی دست به را گل دسته…دستم عرق کرده بود کف

 اوناهاش..اومدش..!-

شدم و  زانیآو اریدان نیکنده شد. از آست شینگهدارنده اش را پاره کرد و از جا یتمام عروق و رباط ها یسمبه طور ر قلبم

 …دمیخودم را باال کش

 کو؟-

 دستش را دراز کرد: اریدن

 …ولی! …اوناهاش-

که  یزنانه ا فیظر یهادست یچشمانم رو زیخواهم برسم..اما قبل از هرچ یکه م یزی..تا به چدمیرا با ولع بلع شیانگشتها ریمس

 !…شود حیاشتباه تصح نیا دشای…زدم پلک!…حلقه شده بود، قفل کرد ییآشنا یدور بازو

 !…هم که هستن نایا ییدا ولی…امیگفته بود تنها م-

 کردم. میقا اری! مغزم فرمان داد..به سرعت خودم را پشت دان…دیبهتر از خودم..چرخ یشناختمش..حت یکه خوب م یکس

 شاداب؟ یکن یم کاریچ-

 را به دستش دادم و گفتم: گل

 منم اومدم. نی..نگنینگ یچیه-

 کرد: اخم

 ه؟یمنظورت چ-

 بود. کیبود بشکنم..نزد کینزد

 کنم. می خواهش…بودم نجایبدونن منم ا ننذاری…تو رو خدا-

 گرفت: یشتریحجم ب اخمش

 ؟یچ یعنی-

 نم.ک یبودند مخف ستادهیکه ا یمردم انیکردم خودم را در م یسع

 کنم..! یم خواهش…ننیخوام منو بب ینم-

 !…بودم ختهیدوباره سرش را بچرخاند..من گر نکهیکرد..اما تا قبل از ا یا شهیبه آنطرف سالن ش ینگاه

دهانم گذاشتم و زل زدم به  یسنگر گرفتم و سر چهار انگشت دست راستم را تو ی..پشت ستوندیلرز یکه تمامش م یبدن با

 دیداد.باالخره ق یدست تکان م شهیآنطرف ش یآدمها یبرا یکرد و گاه یاطرافش را نگاه م یگاه اری! دان…تیترانز یدر خروج

 .فتکردن مرا زد و برادرش را در آغوش گر دایپ

شده  کوریرا بغل گرفته بودم و با حسرت به انگشتان مان ستون…ستین ادمی یادیز زیچ چون…میگو ینم یزیچ قیآن دقا از

 یکه لحظه ا ی..من بودم و نگاه گرسنه امیگو ینم یزیچ قدقای آن از…کردم یبازوان اسطوره ام نگاه م ینشسته رو فیظر

قربان صدقه قد و  فیضع یکه با صدا دلی و بودم من…کرد یترک نم امردم ر یصورت الغر شده اما همچنان خندان و قو

که پوست سرما زده ام را  ییاشکها وشوری بودم من!…گفت..خفه شو..خفه شو..خفه شو یکه مرتب م یرفت و مغز یم شیباال

..چون در جمع آنها خنده بود و عشق و بوسه و در میگو ینم یزچی…گشت یرفت و باز نم یکه م نفسی و بودم من…سوزاند یم

 را دهانم…من نبودند شی..پنجایآنها ا چکدامیتمام من آنجا بود و ه چون…میگو ینم یزیمن اشک بود و آه و درد..!چ ییتنها

 دل شکسته و خسته ام حرف زدم: یسنگ سرد ستون گذاشتم و برا روی

 وفا؟ یب ی؟اومدیاومد-

 داد. یمجالم نم اشک

 …یخند ی..خوشحالم که هنوز مییکه هنوز سرپا خوشحالم…یکه خوب خوشحالم…یخوش اومد-

 …ها وانهی..مثل ددمیخند

 یکی…مواظبشی…یخودت هست گهینم کارت با شاداب تموم شده..دفکر ک گهدی…لتیو سالم تحو حی..صحارتیدان نمی..اایب-

 کار؟یچ یخوا یبدبخت رو م کار؟شادابیچ یخوا یشادب رو م گهدی…ام هست که مواظب خودت باشه

 به بود توانم در هرچه…نداشتم ییآنها جا یایهم پشت سرش را نگاه نکرد.من در دن اریدان یگرفتند.حت شیرفتن را در پ راه

 !…نداشتم ییکس جا چیه یادنی در من..نشد اما…خودم باز کنم یبرا جایی تا مگرفت کار

 …کاش…اما…از خدا نخواستم یزیچ نیبه جز ا منکه…باشی خوشبخت برو…برو…باشه-

 .بستم را چشمم و زدم ستون به را سرم…را گاز گرفتم لبم



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 213 

 

 ینم یزی..چایخوام..خدا ینم یزیچ نیاز ا شتربی…هیکاف واسم…یخوب نکهی..همیسالم نکههمی…نه کاش…یچینه..ه-

 خوام..!

 !…دمشانیند گردی کردم بلند که سر…سوخت می داشتم هرچه…سوخت یسوخت..چشمم م یم پوستم

 …از هم و…انداختم و رفتم..هم از فرودگاه نییام را در دست گرفتم و سرم را پا یرا پاک کردم و بند کول میاشکها

 :اریدان

 یم تمیاذ شتریمجبور بودم بخندم ب یو کالفگ تیدر اوج عصبان نکهیکردند..ا یام نم یمراهه میله بود..پاها اعصابم

بودم..اما درکش  نیاش خشمگ یشدن ناگهان بغی از…مبود تحمل به مجبور شاداب خاطر به اما..نداشتم تظاهر به عادت…کرد

کار را  نیاو بودم هم یاگر منهم جا دشای…من و برادرم خوار شود شمچ شیپ نیاز ا شتریدادم نخواهد ب می حق…کردم یم

 دیخبر داشتم..نبا اکودی احساس از منکه…کردم یم بشیبه آمدن ترغ دیبودم..نبا عصبانی هم خودم دست از…کردم یم

و  ستیتنها ن کهگفت  یبه من م دیمسخره اش..با زیسورپرا نای با…بودم یهم عصبان اکویدست د از…دیایدادم ب یاجازه م

 داد. یقرار نم یافتضاح تیموقع نینمرا در چ

دانستم که خوب  ی..و مدمشندی اما…که خوب است نمببی…نمشببی بلکه…طور نامحسوس سرم را چرخاندم به

توانستم شاداب را رها  نمی! …را گرفتم میتصم تیجواب دادم و در نها یسرسر یها "بله و نه"را با  اکوید سواالت…ستین

راه رفتن  یبرا جانی!…نه ایبازگشت دارد  یپول برا ستمدان ینم کهیخارج شهر..در حال مترهالوکی…نجاای…تنها هم آن…کنم

 منهم مرام…نبود نای شاداب حق…با خودم کلنجار رفتم نشد هرچه…شد نمی!…نه ایدارد  ابانیب نیدر ا یتامنی!…نه ایدارد 

 نبود! نای

 دادم و گفتم: اکویرا به دست د چییسو میدیکه رس نیماش به

 ؟یبرون یتون یم-

 کرد: تعجب

 ؟ینیش یچرا خودت نم-

 ..!زاربی…بودم زاریدروغ گفتن ب از

 ارزش…واسه استقبالشون باشم دبای…رسن یم گهیساعت د هیکه تا  میدار خارجی مهمون تا چند…بمونم نجایا دیمن با-

 رسونم. یمنم خودم رو م نبری شما…و برگردم امبی خونه تا نداره

 شانه ام زد و گفت: یرو یت..دسدیخند ییدا

 رو هم واسه استقبال فرستادن..! یچه آدم خوش اخالق-

 زور لبخند زدم و گفتم: به

 !…ر واسشون مهمهکا فقط…ندارن یاونا به اخالق من کار-

 گفت: طنتیبا ش نینشم

 خانومم همراهشون هست؟-

 بودم. یشاک یکه حساب یکی نیدست ا از

 …آره-

 کردم و گفتم: به دستش یچشم اشاره ا با

 !…ناشینه از ا یول-

 ناراحت شود جواب داد: نکهیبدون ا نیاخم کرد.اما نشم اکوید

 ترسم تعادلش رو از دست بده. می…داداشت تازه سرپا شده-

 را باال انداختم و با پوزخند گفتم: میابرو

 .برعکس باشه هیکه قض ادمی نظر به…داداش من یرو یکه تو وزنت رو انداخت ینطوریا-

 داد و گفت: یبا چشم و ابرو اشاره ا اکویانداخت.د نییکرد و سرش را پا یسرفه ا ییدا

 کنم. یم یرانندگ خودم من…به کارت برس برو…اریدان-

 …دلخورش کرده بودم دهیفرو بردم..هنوز از راه نرس میموها یرا تو دستم

 ..!امی..منم منبری…باشه-

 هجوم…داد نمی جواب…گرفتم را اش شماره…جستجو کردم و بعد به سالن رفتمرا با دقت  یرونبی محوطه…برگشتم عیسر و

 جواب باز…گرفتم را اش شماره دوباره…شد یآدم گم م نهمهیا انیم فشیبا آن اندام ظر او…ابمشیداد ب یاجازه نم تجمعی

را ترک  یکردم در خروج ینم جرات…دمچرخی خودم دور…نکوبم واریو د دررا به  گوشی که کردم کنترل را خودم زور به..نداد

 بلند گفتم: مهین یبا صدا نباریزنگ زدم و ا دوباره…نمشیبرود و من نب رونیب دمیترس یکنم..م



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 214 

 

 !…یجواب بده لعنت-

 از کنار گوشم گفت: یدختر

 !…دما یجواب م یبه من زنگ بزن-

 !…را برگرداندم میوابش را بدهم روج نکهیکردم و بدون ا یزیآم ریسرش نگاه تحق یوحشتناک صورت و گنبد رو میگر به

 !…کرده زشتت.. رو اخما اون کن باز…واه..چه بداخالق-

 چرخاندم گفتم: یچشمم را در سالن م کهحالی در! …آوردن فکش را نداشتم نییافسوس خوردم که وقت و حوصله پا چقدر

 !…حواله کنه گهید یجا توروزی خدا برو…برو خانوم-

 :گفت یعشوه حال بهم زن با

 ..!میحواله ش کن نجایخب بذار هم-

 !…عوض کرده اند تیجنس سینوام نمزاحمی…را در بر گرفته ایدن کثافتی چه…من ی..خدااوف

 اشاره ام را به سمتش گرفتم و گفتم: انگشت

 !ادیجا ب یکنم که حالت اساس یصورتت م یچک حواله اون چاله چوله ها هی یروز ی..وگرنه به جانجایگمشو از ا-

 ترش کرد و گفت: رو

 !…قیهرچه ال قیبرو بابا..فکر کرده نوبرش رو آورده..خال-

بوق  ناولی با…کردم و دوباره شماره شاداب را گرفتم یداد دور شد.پوف یتنه اش را تکان م نییبا هر قدم تمام پا کهیدر حال و

نفس  دنشدی با و چرخاندم مخالف جهت در قدرت تمام با را گردنم…شاداب بود لیموبا زنگ…دمیرا شن یقهقهه بچه ا یصدا

 گرفته ام را رها کردم.

 من…زد یم ادیرا فر یشکستگ کلشی.تمام هدیکش یاش را دنبال خودش م یکاپشنش فرو برده بود و کول قهی یرا تو سرش

 نه انگار…زدم شصدای…ندادم و جلو رفتم محل…دیکش ریچه کرده بودم؟گردنم ت یدختر ساده و احساسات نای با

 !…را گرفتم..انگار برق از بدنش رد کردند..خشک شد شبازوی…نگارا

 ؟یی..معلوم هست کجانمیصبر کن بب-

 جواب داد: تمعصومی با…کرد ینم هیگر گریاشک بر صورتش مانده بود اما د رد

 !…کنم ینم دایرو پ خروجی در…گم شده بودم-

 !…دیدختر لرز کی یدلم برا یبار در زندگ نیاول برای…دیلرز دلم

 چشمانش گشاد شد.هراسان گفت: یعدس ناگهان

 تو رو خدا..! نی..!ولم کنننیب یمنو م ن؟االنیکجان؟مگه نرفته بود هیبق-

 را؟ دهیگنجشک سرما زده و ترس نای…کردم یآرامش م دیبا چطور

 !…نترس…اونا رفتن-

 .دییو پشت سر مرا هم پا دیو بر خودش را نگاه کرد..سرک کش دور

 ن؟یچرا نرفترفتن؟پس شما -

 دست دست کردن مرتکب اشتباه شوم..! شتریب یبا کم دمیزد..ترس یسرخش آتشم م چشمان

 ولت کنم؟ نجایا ینکنه انتظار داشت-

 مقنعه داد و گفت: ریرا ز شیموها

 من؟ شیپ نیایب نیخوا یم نینجام؟گفتیمن ا نیبهشون گفت-

 استفاده کردم.احساسات خروشانم از روش خشونت  یسرپوش گذاشتن رو یبرا

 نه؟ ای میبر یامی…نگفتم…رینخ-

 را به چپ و راست تکان داد و گفت: سرش

 خوام تنها باشم. ی..من منیکنم بر ینه..خواهش م-

 و گفتم: دمیرا کش شیبازو

 مثالً؟ یکه چ-

 نکرد..التماس کرد: مقاومت

 خوام تنها باشم..! می…خوام قدم بزنم می…تو رو خدا-

 .دیخودش جمع شد و لرز در…میرفت رونیسالن ب از

 ی..ولیخودت رو بکش یتون یم ی..!حتیقدم بزن یتون یم یتهران هرجا خواست میبرگشت وقتی…ستیقدم زدن ن یجا نجایا-

 ..!ستیجاش ن نجایا
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 و گفت: دیرفتم..دنبالم دو یرانیتاکس ستگاهیسمت ا به

 !…اریرو خدا آقا دان تو…نیرم..فقط شما بر یگرم و م یم یتاکس نجایزنم..بعدش از هم یمحوطه قدم م نیتو هم-

 پولم را در آوردم و گفتم: فیک

 !…میگرد ی..با همم بر ممینه..با هم اومد-

 کرد: بغض

 .نید یچرا به حرفم گوش نم-

 اش را از دستش گرفتم و گفتم: یکول

 ؟یکن یدک م ی..منو واسه چیهست یعصبان گهید یکیاز -

و سوار  دیکش یآه دیند یانعطاف چهی چون اما کرد نگاهم ملتمسانه…ماندم سوار شودرا باز کردم و منتظر  یتاکس در

 شد.کنارش نشستم گفتم:

 بهت نگفته بودم؟ ؟مگهیدونست یقباًل نم ؟مگهیچ یعنیاداها  نیاالن ا-

ام  یزندگ یبحران طیکه من در شرا کاری…زد یحرف م دبای…خواستم در خودش فرو رود نمی اما…حرف زدن نداشت ینا

 …نکردم و

 ..!نهمی…خواد یم ییدلم تنها فقط…ارمیادا در نم-

 …ام نکردم و یزندگ یبحران طیکه من در شرا یرد..کار یم هیکرد؟کاش گر ینم هیگر چرا

 ها؟ یحاتم ختیر دنیند ای یخوا یم ییتنها-

 .دیآه کش باز

 ..!هیحال هردوتون خوبه واسه من کاف نکهیهم-

 کرد؟ یرا فراموش م نیا یو مردانگ مردی کدام…نقش را داشت نیشتربی شاداب…حال خوب نیا در

 ؟یختیبهم ر نقدریچرا ا ؟پسیجد-

 یم نهیآ یکه هر روز صبح تو همانهایی مثل…آشنا قیچاله عم دو…اهیحفره س دو…دمدی حفره دو…کرد..جا خوردم نگاهم

 .دمید

 یاز شما و برادرتون راحته فقط م المی.حاال که خدمیه نخوابخستمه..انگار صد ساله ک یلخی…ادیمن حالم خوبه..فقط خوابم م-

 خوام بخوابم.

 !…زد و چشمانش را بست شهیاش را به ش یشانیپ و

  

 سرش را بلند کرد و گفت: میدیتهران که رس به

 !…نایخوام برم خونه تبسم ا می…شمیم ادهیپ یمن آزاد-

 را چک کردم و گفتم: یگوش ساعت

 .متیرسون یآدرس بده م-

 گفت: تیقاطع با

 …تهرانه گهید نجاای…رم می خودم…نه-

شود.از نگاه کردن  ادهیشدم تا او پ ادهپی..داشت نگه راننده.بودم نگران اما..نکردم اصرار…داشت تنها باشد ازیواقعاً ن انگار

 کرد.فقط گفت: یبه چشمانم اجتناب م

 …خداحافظ-

 را گرفتم. شفیروح از کنارم گذشت.دست دراز کردم و بند ک مثل

 شاداب؟-

 کرد. یرا هم آب م خینفسش  داغی…کشنده یسرما درآن

 بله؟-

 !…خونه بهم خبر بده یدیرس-

 سرش را تکان داد و رفت. فقط

 نشسته بودند.سالم کردم و گفتم: ییرایپذ یتو نیو نشم ییاندختم و وارد خانه شدم.دا دیکل

 کو؟ اکوید-

 از قبل بود. دتریداش ش نهسی خس خس…ماسکش را برداشت ییدا

 …دهیخسته شده بود..خواب-
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 شیرو ییپتو نکهای بدون و لباس با…و وارد شدم دمیکش نییرا آهسته پا رهیرا در آوردم و به سمت اتاق رفتم..دستگ کتم

 همچنان که…هست که…شد که نمرده نمی باورم ماه پنج از بعد هنوز…و نگاهش کردم ستادمای…بود دهیبکشد دراز کش

 تنگ دلم اما…کردم ینم دارشیبهتر بود ب دشای…کرد یم یرابرب ایدن یهایداشت که با تمام سخت آرامشی جودشو!…هست

 …تنگ بود ایدن نیگاهم در ا هیتنها تک برای دلم…بود

 لبخند اما…شد..چشمانش مست خواب بودند داریرفتن تشک ب نییمن و پا ینسنگی از…رفتم و لبه تخت نشستم جلو

 کند؟ یچراغان نینچنیتوانست شب را ا یخند ملب کی چطور…زد

 ؟یاومد-

 بودنش را باور کنم. یخواستم واقع یبه لمس صورتش داشتم..م یدیشد لیم

 کردم؟ دارتبی…آره-

 گذاشت و گفت: میپا یرا رو دستش

 .بودم منتظرت…نه-

 جا باز کرد و گفتک مبرای…خواهم یچه م دفهمی…اندک کنارش نگاه کردم یفضا به

 …ایب-

 دانستم. یبرادرم را نم یاحمق بودم که قدر بودنها چقدر…دمیکش دراز

 .میو به سقف زل زد میگذاشت نهیس یو رو میرا قالب کرد ماندستهای…یدو به عادت بچگ هر

 کن واسم. فیتعر-

 کردن بلد نبودم. فیگفتم؟من تعر یم چه

 ؟یاز چ-

 …شاداب از…بار و کار از…خودت از…یاز همه چ-

 !…شاداب

 بگم؟ یچ-

درس داره..کار  یگ یپرسم همش م یم هرچی…تماسم با من نگرفته هی یچند ماهه که حت ار؟االنیشاداب کجاست دان-

 واسش افتاده؟ ی؟اتفاقیگ یشده که به من نم یزچی نکنه…داره

 !…شاداب

 شد؟ ی..پس چادیم یخودت گفت اصالً…ادیکردم حداقل امروز واسه استقبال ب یفکر م-

 رده بود..!شده بود؟م چه

 خبرم؟ یهست که من ازش ب یزیار؟چیدان-

 دهانم را گرفتم. ی! اما جلو…یخبر بی شاداب عشق از…هست میبگو خواستم

 …کار و درسه رینه..حالش خوبه..درگ-

 ؟یمطمئن-

 !…اش نابودی از…بودنش خوب از نه اما…بودم مطمئن

 راحت..! التخی…خوبه…آره-

 ام؟یتونم از خجالتش در ب یم چطوری نظرت به…تشکر کنم دبای…نمشیبب دبای…نمشیخواد بب می دلم…خدا کنه-

 امروز از خجالتش در آمده بود. نهمی که نداشت خبر…پوشاند یپوزخندم را م یکیرا شکر که تار خدا

 !…دونم ینم-

 ش؟ینیب یتو مرتب م-

 آره.-

 !…نیپس باالخره با هم کنار اومد-

 کرد..! یم یآمد..در مقابل همه صبور یآمد..با همه راه م می کنار همه با…شاداب!…من نبود هنر

 !…آره-

رو  دم؟تویشن یکردم صداش رو م یتماشا م میکه مرده بودم و تالش دکترها رو واسه نجات زندگ یتو اون لحظات شهیباورت م-

 یکه اون م یخدای هر…گفت خدا..خدا..خدا یاون همش م اما…یگفت ینم یچیه تو…دمیشن یاون رو م صدای…دمید یم

خدا  شپی باال اون شاداب حرف مطمئنم اما…چطور برگشتم مدون نمی…کرد یتر م کیقدم به جسمم نزد هیگفت من رو 

 !…نفوذ داره..مطمئنم یبدجور

 خدا نفوذ دارد؟ شی..دل شکسته اش چه؟آنهم پمیبگو خواستم
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بابت  یدونم چطور نمی…اداب رو بهمون دادرو ازمون گرفت در عوضش ش انیگم اگه خدا دا می…گم یم ییبه دا شهیهم-

به تو  غشیدر یو قلب مهربون و محبت ب دلسوزی از اگه…داد ازش تشکر کنم یکه حضورش در کنار تو، به من م یراحت الیخ

 .ارمیخبر نداشتم محال بود دووم ب

 نشانده بود. اهشیبه خاک س نطوریهم فشار دادم..همان قلب مهربان ا یرا رو چشمانم

 …ببوسم رو دستش که حقشه…رم سراغش یفردا م نیفرصت..اصال هم نیاول تو-

 !…تمام پوست و گوشتش را کبود کرده بود شیکه اثر گاز دندانها ییدستها همان

 ؟موافقی…پدر و مادرش هم کم نذاشتن یکرد یم فتعری تو که اونجور…خونشون میبهتر باشه بر دیشا-

عذابش  نیاز ا شتریخواستم ب نمی…شود کیخواستم به شاداب نزد نمی اما…بود برادرم بود..جانم اکودی…نبودم موافق

 دهد.

 !…خوبه-

 .دیخند

 !…هیکلمه ا هیهنوزم جوابات  ولی…یکردم عوض شد یفکر م-

 سرم گذاشتم و گفتم: ریقالب شده ام را ز یدستها

 ان؟یهم م نیو نشم ییدا یچرا نگفت-

 .دیو به پهلو خواب دیچرخ

 ..!میکن زتیورپراس میخواست یم-

 !…دیپوزخندم را د نباریکنم ا فکر

 واسه من؟ زهیانگ جانیه نقدریا نایا ییدا دنیبه نظرت د یعنی-

 زد و گفت: میبه بازو یا ضربه

 !…من چرا یخبر نامزد دنشنی اما…اونا نه دنید-

 !…بار سوم بود ندفعهای…دو بار بر سرم آوار شده بود ایکنون دن تا

 

 :شاداب

درست کردم  شلیسوپ ورم نببی…غذا بخور نیکم از ا هی ابی…زمعزی…بگردم دورت…یاون شکل ماهت برم الهقربون -

جا  حالت…ریدوش بگ هی برو…حموم گرمه اصالً…خهی دستات هنوز…بره رونیلرز از جونت ب نیکم بخور که ا هی…واست

 !…ادیم

 شکر…ببندم مینداشته ها یشکر کنم و چشم رو میته هاگرفته بودم که خدا را فقط به خاطر داش ادی…گرفته بودم ادی من

و  ختیر یمن اشک م یکه به جا دوستی…آورد ینم میاش را به رو یدلخور یکه حت دوستی…تبسم داشتن خاطر به..کردم

 .دمیصورتش کش ی.دستم را باال آوردم و روودام ب یدلتنگ یکه تنها پناه روزها دوستی…خورد یغصه م

 تبسم؟ یدیمنو بخش-

 دستم گذاشت: یرا رو دستش

 ؟یخودت رو بکش یخوا ی؟میکن یم یحالل خواه ی؟داریزن یحرف م ینجوریببخشم؟چرا ا ویچ-

 !ندینش یگذرد..بر لبت م یم هیکارت از گر ی..از همان ها که وقتدمیخند

 خلم؟ ه؟مگهیچ خودکشی…وونهینه د-

 اشک را از صورتش گرفت و گفت: یسیخ

 …یفکر کردم مرد دمتیون حال و روز دبا ا یدونم..وقت یچه م-

 شانه اش گذاشتم و گفتم: یرا رو سرم

 اومدم. ادهیپ نجایتا ا یسردم شده بود..از آزاد یلخی فقط..کلفته پوستم من…نه بابا-

 را نوازش کرد. میموها

 ؟یواقعاً خوب یعنی-

 کردم. یشنا م یحس یخال و ب نوعی در!…دانستم یبد..نم ایدانم چه بودم..خوب  ینم

 !…دونم همونطور که من حق دارم دوستش داشته باشم اونم حق داره منو نخواد می چون…آره..خوبم-

 کردم. یاشک تبسم را احساس م یها دنیچک

 !…خاک بر سر اقتهیل یبسکه ب-

 لبش گذاشتم. یرا بلند کردم و انگشتم را رو سرم
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 ولی…ینیب یرو م شیجنبه از زندگ هیفقط  تو…یزندگ نبهتری…زن نبهتری…رو داره نهایبهتر اقتیل اکودی…نگو…شیه-

دونم  می من فقط…کنه زندگی…خواد یکنه و خودش م یکه خودش انتخاب م کسی با حقشه…خبر دارم شیمن از همه چ

چقدر  یدونم سهمش از خوشبخت می من…بدهکاره بهش ایدن نیدونم چقدر ا می من…کمه ایدن نیچقدر تو ا اکویامثال د

بودنش  نیبه هم من…ایلیوزنه واسه خ هینعمته.. هی وجودش…که باشه نهیتونم بکنم ا یکه م کاری تنها حاال…منهاز  شتریب

دارم و ندارم  یکردم مرده..حاضر بودم هرچ می فکر…موقع که مرده بود کار؟اونیخوام چ یرو م شترشبی..بسمه…دلخوشم

 یدونم که نم یم گهدی…ستین یزیچ گهید ناای…دم و دووم آوردمکه اون روزا رو تحمل کر منی واسه…رو بدم تا اون برگرده

 ..!شهیدونم که باالخره حالم خوب م ی..مرمیم

 صورتم را پاک کرد: یغلتان رو یانگشت اشکها با

 …ونتهیدونست چقدر مد یکه م اون…یدونست تو دوستش دار می که اون…کار رو بکنه نیاون حق نداشت با تو ا یول-

 تکان دادم:را به شدت  سرم

و  دهیرو د یزایچه چ یدون یکنار اومده؟م یبا چه درد یدون یرو پشت سر گذاشته؟م ییچه روزا یدون می…نداره یبیع-

 …نهیرو بب یقشنگ زندگ یکمم رو هی بذار..شه آروم بذار…هست که بتونه آرومش کنه یتحمل کرده؟اگه حاال کس

 تبسم فرو بردم. نهیس توی را سرم…حرفها..درد داشت نیداشت گفتن ا درد

 یچطور م من…ستمیبلد ن یو بچه دار یو خونه دار یاز شوهردار یزیدونم..چ یاز مردا نم یزیحق داره منو نخواد..من که چ-

مثل شاداب  یاون بودم با دختر یدم؟منم جا ینم صیتونم بهش آرامش بدم در حالکه هنوز دست چپ و راستم رو از هم تشخ

 داره؟ یداره واسه خواستن؟چ یچ دن؟شادابیبلده به جز نال یکردن؟چ هیگر زداره به ج یداب چه هنرکردم..شا یازدواج نم

 دورگه شده بود. شصدای…محکم در آغوشم گرفت تبسم

صدبار  نیحاال افش تا…یدون نمی تو…نکن ینجورای…با خودت نکن ینجورای…یتو بگ هرچی…زمعزی باشه…باشه شاداب-

 تو واسه بازم…تموم یهرچقدرم خوب..هرچقدرم پاک..هرچقدرم همه چ اکویخواد..د یم اقتیدن لبهم گفته که با شاداب بو

رو  یگوهر نیکه قدر همچ یراحت بگذره..کس شهیشذات مثل  نیا از…یهمه مهربون نیکه بتونه از ا کسی…کمه

 ندونه..واسه تو کمه..!

 !…شد نمی…شد یحرفها مرهمم نم نای…زدم هق

 گهدی…شهیدرست م یهمه چ یدو تا برادر رو خط بکش نیدور ا اگه…شهیگذره..به قول خودت تموم م یاما به قول خودت م-

زنن بپرسن  یزنگم نم هی ی..حتنببی…یدو نفر رو خورد نیغصه ا ی..بسه هر چیختیدو نفر ر نیاشک به خاطر ا یبسه هرچ

 !…یزنده ا ای یمرد

 شکمم جمع کردم و گفتم: یرا تو میپاها

تهران رو دوست ندارم..دانشگاه رو  گهدی…شد برم تبسم می کاش…نباشه یکه کس ییجا هیچند روز برم  شد یکاش م-

 هیرفتم  یگرفتم..م یم ینبود انتقال ناای مامان خاطر به اگه…شد برم می کاش…ندارم دوست رو شرکت…دوست ندارم

 شد. می کاش…کس بهم نرسه چیکه دست ه ییشهرستان دور..جا

 .دیرا بوس میشد و موها خم

من و تو و مامان  فقط…ستین یک چهی…بزرگم مامان خونه…رودهن میر یکرد..سه چهار روز با هم م شیکار هیبشه  دیشا-

 ؟یخوا می خوبه؟…بزرگ

 یتیبار مسئول گردی…نبودم یکس یضیو مر یینگران ناهار و شام و تنها گردی…ایدن نیدر ا یزیاز هرچ شتربی…خواستم یم

 در کار باشد برگشتنی که نبود مهم…کجا نبود مهم…رفتم یم دبای…خودم و بود خودم فقط…کرد ینم ینیدوشم سنگ یرو

 

 :اریدان

خودم را جمع و جور کردم  اریاخت یبردم.ب یپ ییخشن..به حضور دا یو از سرفه ها دمیباز و بسته شدن در بالکن را شن یصدا

 اختم.تازه روشن شده زدم و دورش اند گاریبه س یو پک محکم

 !…توئه گاریآلوده تر از س یلیتهران خ هوای…راحت باش پسر جون-

 شد؟ گفتم: یهوا گرم نم نیبغلم فرو بردم..چرا ا ریرا ز دستانم

 !…سرده یلیداخل..خ نیبهتره بر-

 دهانش زد. یکتش را باال داد و ماسکش را رو یها لبه

 رون؟یب یایسرد ب یهوا نیا یباعث شده که تو یخب؟چ-

 !…دیوز یهم م یردس باد

 ..!گاریس-
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 اش مثل خودم بود. یگوشه چشم نگاه

 که از وقت اومدن ما مثل خوره به جونت افتاده؟ یزیاون چ ایگار؟یس-

 اش هم مثل خودم بود. ییرک گو انگار

 !…هر دوش-

 را تکان داد. سرش

 ست؟ین نیو نشم اکویاون خوره رابطه د-

 اش هم مثل خودم بود. یو ذهن خوان یزیت

 !ستیارتباط هم ن یب اما…ستین نیا هیاصل قض-

 اد؟یاز دست من برم یکمک-

 داشت. سیکردم.وجودش مثل آهنربا مغناط نگاهش

 !…نه-

 و سخت. سرد…بود خودم مثل هم چشمانش…هم نگاهم کرد او

 بگو..! ینیب یازدواج م نیتو ا یاگه اشکال-

 فرستادم و گفتم: میها هیه رزده را ب خی یکرد.هوا یحرف زدن را سخت م مشیمستق نگاه

 نشه؟ یحرف بزنم که عصب اکویبا د یبه نظرتون چطور-

 لبش هم مثل خودم بود. روی پوزخند…را برداشت ماسکش

 زدن بدون دعوا؟ ه؟حرفیکار سخت نقدریا یعنی-

 آشفته ام را چنگ زدم و گفتم: یموها

 .دمیپرس یاگه سخت نبود از شما نم-

 و گفت: گذاشت میبازو یرا رو دستش

فقط به خاطر  میریرو بپذ رانیاومدنش به ا سکیر میقبول کرد اگه…ستنی خوب هنوزم…روزه که مرخص شده ستیب اکوید-

 یهست که فکر م یزیشدن واسش از تحت نظر نبودن خطرناک تره.پس اگه چ یعصب یعنی…بود که اعصابش آروم باشه نیا

 کنه بهش نگو..! یم تشیاذ یکن

 لعنت کنم. طیشرا نیرا به خاطر ا یچه کس دیم بادانست ینم قاًیدق

 کنم؟ کاریپس چ-

 تمام عالم را در خود داشتند. یاریچشمان سرد و سخت..هوش همان

 مهمه؟ نقدریا یعنی-

 را باز و بسته کردم. چشمم

 !…مهمه-

 ش؟یمهم تر از سالمت یعنی-

 !…شاداب اما…نه

 !…نه-

 شه؟یکه هست حل م یمشکل اد؟اونیم شیپ طیشرا یتو یرییتغ یاگه االن باهاش حرف بزن-

 آمد؟ یم شیپ اکویدر رابطه شاداب و د یرییگفتم تغ می اگر…کردم فکر

 !…شهینه..حل نم-

 را تنگ کرد. چشمش

 داره؟ یخب پس گفتنش چه ارزش-

 را نگاه کردم. ابانیدادم و خم شدم و خ هیحصار تک یرا به نرده ها شکمم

 .رهیگ یوجدانم آروم م-

 روی را ماسکش…که متفکرانه به صورتم زل زده دمیکه فکر کردم رفته..سرم را برگرداندم و د یرد.آنقدر طوالنک سکوت

 صورتش گذاشت..شانه ام را فشرد و گفت:

 …که بشه راحت ازش گذشت ستین یزچی وجدان! …مهمه یلیخ یعنناراحته،ی وجدانت اگه…پس بگو-

..اما دمیپرس یم دیآدم..!نبا کی یباالتر از زندگ حتی وجدان…بود بیمرد عج نای چقدر…من متفکرانه نگاهش کردم نباریا

 ..!دمیپرس

 ؟یداشته باشه چ نینشم ندهیبا آ میبحث رابطه مستق نیاگه ا-
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 شانه ام برداشت..ماسکش را زد و گفت: یرا از رو دستش…دیخند

 !…دیآ یم شیست که پ یزیدر آن چ ریخ شهیهم-

 بار سرفه زد و گفت: چند…رمینگاهش بگ توانستم چشم از جاذبه ینم

 !…شهیگرفتن حال وجدانت خوب نم هالری ذات با…داخل ایب-

 چند کلمه حرف زدن حالم را خوب و دلم را مطمئن نکرده بود. نیهرگز به اندازه ا یگفت..سکوت و خودخور یم راست

 

ز او نداشتم.کالفه بودم چون امشب اس ام اس نداده ا یوقت بود و هنوز خبر ریاتاق را بستم و شماره شاداب را گرفتم..د در

شام  "اسم اس نداده بود که "ن؟یرو چک کرد اتورهایراد "اس ام اس نداده بود که: "نینکش گاریسرما س یتو"بود که 

 !…شیفقدان اس ام اس ها نای و بود نداده اس ام اس…"نیباز نذار وپنجره ر "اس ام اس نداده بود که  "ن؟یخورد

 :دیچیپ یگوش یاما آهسته تبسم تو یشاک یبوق صدا نیومد با

 بلــــــه؟-

 را اصال نداشتم. یکی نیا حوصله…اه

 رو بده به شاداب. یگوش-

 ادبتون رو؟ ایگربه سالمتون رو خورده -

 تخت نشستم و گفتم: یرو

 …رو بده به شاداب یواسه حرف زدن با تو زنگ نزدم که سالمت کنم.گوش-

 !…شاداب خوابه-

 کن! دارشیب-

 !…کنم ینم-

 باال رفت. یکم شی!صدا…اوف

 .نیدار یاز جونش؟چرا دست از سرش برنم نیخوا یم یچ-

 کردم. یزدم و زبانش را کوتاه م یدختر را تا حد مرگ کتک م نیروز ا کی قطعاً

 !…رو که گفتم بکن کاری…نداره یبه تو ربط-

 ن؟یزهرش کن دیواب رو هم باساعت خ هی…مشخوابوندی آرامبخش زور به…گفتم خوابه-

 را فشار دادم. یگردن او، رو تخت یجا به

 …االیسرک نکش.. ستیهم که به تو مربوط ن کاری تو…کن دارشیمنم گفتم ب-

 داد. یخفه اش اعصابم را خراش م یغهایج

 مثالً؟ یکن کاریچ یخوا می…کنم ینم داریب-

 …..صبرایخدا

 ؟ینتون..دوست داردم خو امیم شمیاالن بلند م نیمثالً هم-

 گفت: یبلند ههه

 ..!یستیخونه ما رو بلد ن-

 داشت. ییرو عجب

 ؟یامتحان کن یخوا یم-

 مکث کرد و گفت: یکم

 واسم مهم تره. چی همه از شاداب آرامش حاضر حال در…نکن دیتهد-

 از آنطرف خط گفت: یخواب آلود یصدا

 تبسم؟ هیک-

 هول شد و گفت: تبسم

 !…مزاحمه…کس چیه-

 !…جواب نداد..سه باره گرفتم یدوباره شماره را گرفتم..کس کالفگی با…کرد قطع و

 سالم..!-

 ..!یشگیآرام..آن متانت هم صدای آن با…آرام گرفت قلبم

 ؟خوبی…سالم-

 ن؟یشب تماس گرفت نوقتیشده که ا یزین؟چیبله.ممنون.شما خوب-
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 شده بود؟نه..فقط..اس ام اس نداده بود..! یزیچ

 .یبهم خبر بد یدیرس یقرار بود وقت-

 شدم. عصبی…دمیغرغر تبسم را شن یصدا

 دختره رو نشنوم. نیکه قدقد ا ییجا هیشاداب برو -

 :دیچیپ یگوش ینگفت و بعد زوزه باد تو یزیلحظه چ چند

 .نییبفرما-

 ؟یاطیتو ح-

 !…آره-

 بود. بیخودم هم عج یحرف برا نیا گفتن

 .یتنت هست؟سرما نخور یزیچ-

 بود.چون تنها گفت. بیم عجاو ه یبرا انگار

 آره.-

 را بشنوم. شیخواستم صدا یم فقط…میبگو دیدانستم چه با نمی…حرف زدن کم آورده بودم یتو

 ؟یخب؟چرا خبر نداد-

 رفت. ادمی…دیببخش-

 !…رفت ینم ادشی شاداب…شد ینم باورم

 ..خوبه؟میزن یو حرف م مینیش یم ییجا هی میر می…دنبالت امیفردا م-

 .دیکش آه

 ..!ممنون…ستین یازینه ن-

 …میحرف بزن دی..باینگفتم که تشکر کن-

 …اریآقا دان-

 شکست. شیصدا

 تنها باشم. نیکنم بذار یخواهش م-

 ام را به تاج تخت زدم. یشانیپ

 خوام چند روز با خودم خلوت کنم. می…کنار اومدم..فقط خستم هیقض نیوقته که با ا یلخی…حالم خوبه نیباور کن-

 روز؟؟؟ چند

 …شهمی بهترم حالم…رم می بدم که رو فردا پس امتحان…مسافرت برم هی دمیشا-

 خواست برود؟؟؟ یم

 ! باشه؟…ستمیقهر کردن رو بلد ن اصال…ستمیدلخور باشم؟قهرم ن شهیمگه م اصالً…ستمیکس هم دلخور ن چیاز ه-

 خواست برود؟چند روز؟ یم

 ؟یر یکجا م-

 …رودهن-

 چند روز؟-

 سه چهار روز.-

 .دمیکش یو طوس یلحاف مشک یرا رو مناخن

 ..!نمتیخوام بب یفردا م من…یبر یخوا می فردا پس تو…باشه-

 بغض داشت. شیصدا

 !…نمتونیخوام بب یاما من نم-

 شدم. یعصبان

 اکوام؟یوسط؟چون برادر د نیا هیچرا؟گناه من چ-

 در "نخواستنش مرا"که  یغم نیشتم..از اکه از رفتنش دا یحس بد نای از…سابقه جا خوردم یعکس العمل ب نیاز ا خودم

 !…بود نشانده دلم

 کند. یم هیکردم گر احساس

 خواد. یکس رو نم چیه دنید دلم…نیستنی شما مشکل…نه-

 تبسم آمد: یصدا
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 .یزن یم خیتو..االن  ابی…شاداب-

 هم فشار دادم و گفتم: یرا رو میدندانها

 !…میزن می حرف فردا…بخواب برو فعال…باشه-

 را فوت کرد و گفت: نفسش

 خداحافظ.-

از تخت پرت کردم و کف  ینقطه ا یرا رو گوشی…دمکشی دراز…گرفته بود بدجوری حالم…دهانم گذاشتم یرا رو لمیموبا

 چشمانم گذاشتم. یدستانم را رو

 ؟یداریب-

 بود. اکوید

 آره.-

 .یزن یحرف م یتلفن یفکر کردم دار-

 بود. وقتش

 …آره با شاداب-

 .ستیاونقدرا هم خارج از دسترس نبا شاداب؟پس -

 را برداشتم و گفتم: دستم

 !نه…کنه داشیکه بخواد پ یواسه کس-

 .نشست

 دلخوره؟ من درسته؟از…پس مشکل منم-

 !…مخم را به تفکر واداشت یقشر خاکستر گردی طرف از شاداب غرور…طرف کی اکوید یسالمت

 خواد باهات در تماس باشه. ینم گهید فقط…ستیدلخور ن-

 کرد. اخم

 ن؟یبه خاطر نشم-

 .دمیدانست.گردنم را مال یم پس

 .نیخور ینم گهیکه به درد همد دهیخبر نداره.فقط فهم تنامزدی از که اون…نه-

 را باال برد و گفت: شیابروها

 د؟یرس جهینت نیبه ا یدفعه ا هیواقعاً؟چطور -

 را پشت کمرم هل دادم و نشستم. بالش

 واست مناسبه. نیکه نشم یدیرس جهیبه نت یدفعه ا هیهمونطور که تو -

 زد: لبخند

 ؟یدون ی.واقعاً در مورد شاداب منو مقصر مییکه دلخوره تو یاون ادیبه نظر م-

 !…شاداب اما…..نبودمقصر؟نه

 !…دله به…ستیکه به زور ن عاشقی…نه-

 لبخند زد. باز

 یداشتم م ایمیکه به ک یدنبال اون حس تند ی..هرچستمین چون…یکن یم نم؟اشتباهیمن عاشق نشم یکن یم ؟فکریعاشق-

دونم که دختر  یم نوای اما! …و داغ واسه من گذشته دیشد احساسهای اون دوران انگار…کنم ینم داشپی…گردم

فهمه و درک  ی.فرهنگ منو مدهینرس نجایبه ا یراحت بهو  دهیکش یو آوارگ یخودمون بدخت مثل…هیی..دست پرورده داهیخوب

..بچه دوسته..خانواده بهنجی!…رو اعتقاداتم…رو تعصباتم…رو میماربی…رفتیمنو پذ طیشرا همه…کنه یم

 یم ازیاحساس ن نکهیا واسه…زایچ نیو ا یسرودروای خاطر به نه.کردم قبول منم…داد شنهادیپ دایی..! دلسوزه…دوسته

همسر بعد  هیبه  ازنی…یهمدم یب نهمهیز اهمدم بعد ا هیبه  ازنی…یآوارگ نهمهیخانه و کاشانه نرم بعد از ا هیبه  ازنی…کردم

 یواسه مرد ناای و…ده یبهم م خوبی حس…آرومم کنارش…و ساده لهیپ لهیش بی…هیدختر مهربون ننشمی…ییتنها نهمهیاز ا

خواستم  می…میریبگ نجایکه جشن عقد رو ا میو اومد میخوند هساد تیمحرم هیمالکه واسه ازدواج. نیمن مهمتر طیتو شرا

 .یتلخ برخورد کن نقدریکردم ا یکشور خودم و کنار برادرم باشه.فکر نمعقدم تو 

 کردم و جواب ندادم. یپوف

وقت فراتر از  چیحسم نسبت به اون ه اما…زیعز یلیخ یلخی…بوده زیواسم عز شهیکه هم یدون می خودت…شاداب هم-

به ازدواج  یشد بخوام حت یم شرمم…هیخواهر برادر اما…هیقو یلی..خستین کمی حس…برادر به خواهرش نرفت هیحس 
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 یآل دهیفهمه که اون آدم ا یبشه با تجربه تر بشه م رگترکم بز هی وقتی…دونم که اونم بعد از چند سال می…باهاش فکر کنم

که  مردی خال…کنه تشیکه حما مردی خال…که شاداب رو به سمت من کشوند خال پدرش بود یزچی! …که دنبالشه من نبودم

..به نک باور! …بال و پر داد که  اهاشیشد اما اونقدر به رو یم ناشی کمبوداش از شاداب احساس…کنه هیکبتونه بهش ت

 یاز هر فرصت دمیاحساسش رو فهم وقتی از…نداشتم ینقش چی..من هیبادکنک توخال نای شدن بزرگ تو…شرافتم قسم

من  ریاتفاق تقص نای…اریکن دان باور…میمستق ریو غ میاستفاده کردم تا بدون رنجوندنش اشتباهش رو گوشزد کنم.مستق

 !…ستین

 !…شاداب اما…شناختم یم یرا بهتر از هرکس اکودی…دانستم یم

 فرو بردم و گفتم: میموها یرا تو دستم

 حیآدم بزرگ باهاش حرف بزن و واسش توض هیمثل  لطفاً…شیددی اگه اما…نداره دنتیبه د یدونم اون عالقه ا می…باشه-

 !یشاداب،بهش بدهکار دنشنی واسه گوش ادوت تو!…بده

 چشمش گذاشت. یاطاعت رو یزد و دستش را به معنا یگرم لبخند

 :شاداب

 افتضاح دادم. یلخی…رمیگ ی/. هم نم25-

 زد گفت: یتند تند جزوه را ورق م کهیدرحال تبسم

 به استاد بدهکار شدم. میزیچ هیمنکه فکر کنم -

 رفت و تهوع داشتم. یم جیسرم گ شبید یها هیو گر یخواب یب از

 زم؟یتو سرم بر خاکی چه…ترمه انپای نمره نصف…به جهنم..امتحان فردا رو بگو نیحاال ا-

 کرد و گفت: ینچ نچ تبسم

 تو…شکممون رو روون کرد یچجور نیمسهل؟ بب ایبود  یالمصب شکست عشق نای شاداب…اشتباه جواب دادم نمی..ایوا-

 !…مروت بی امتحان ورقه وسط مشمه…نکرده بودم زیچ ینجورای عمرم

 .اوردیتوانست خنده بر لبم ب یتبسم م یطیهر شرا در

 چته؟ تو…خوردم یمن شکست عشق-

جان خودم دست از پا خطا کنه از ترموستات و کاربورات و  به…دمیکش ینقشه م نیتا صبح داشتم واسه افش شبیمن چمه؟د-

بر  خاک…شمیوارد عمل م ممستقی!…فقط زر بزنم ارهیسرم ب ییهر بال یکستم،هریکنم..منکه مثه تو ن یم دشیانژکتور ناام

 .هغلط اضافه نکن گهیتا د رمیگ یرو نشونه م شیسر

 پرت کرده بود افتادم. اریدان یکه برا ییدمپا ادی

 .یآورد اریکه سر دان ییآره..مثل اون بال-

 را به عالمت چندش جمع کرد و گفت: صورتش

 فرض گُل رو ترموستاتش…نبود یازیپرتابت سه امت گهی..متیشخص یادب ب بی…اون یسر بر سرِ خاک بر خاک…شیا-

 !…..ازش متنفرمشای…کرده

 "وسط؟ نیا هیگناه من چ"پسربچه دو ساله هم مظلومانه تر گفته بود کیاز  تیدر اوج عصبان شبیحالم را گرفت.د اریدان ادی

 برن گم شن؟ یکن یو شوت نمر ناای چرا شاداب…منتظرته رغضبیم نیخبر مرگشم..ع-

 

 نگاه تبسم را دنبال کردم و گفتم: ریسرعت مس به

 کوش؟-

 را دراز کرد و گفت: دستش

 !…افته ینعش کش م ادیاون رنگ مزخرفش..آدم  ست؟بایمال اون ن اههیس نیاوناها..مگه اون ماش-

 داند. یام را م زنگی لحظه به لحظه برنامه که بودم کرده فراموش…بود اریگفت..دان یم راست

 ..!اهایبهش گفته بودم ن-

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: تبسم

 !…بدتر بوده گاگول یکه از صدتا حرف خاک بر سر یبهش گفت یگ یبه من م یکه االن دار یلحن نیاگه با ا-

 پرت بود. حواسم

 گفتم مگه؟ یچجور-

 که با هر دوستش بر سرم کوفت برق از چشمم پراند. یا ضربه

 .نمتینب گهیچشمام..د ی! گمشو از جلو…مونیانسان زاده خر است نه م کردی ثابت تو اقعاًو…امممم-
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 آمد اشاره دادم و گفتم: یکه از دور م نیافش به

 نده. ریبه من گ نقدریو ا برو…ارهیم فیتو هم داره تشر سیک-

 را گرد کرد و گفت: چشمانش

 تو شده؟ها؟ سیک رهایخاو نیتا حاال ا ی..از ک"تو هم سیک" هیمنظورت چ-

 گفتم: یکالفگ با

 منتظره. نی.افشگهی.برو دیکرد وونمیتبسم؟د یگ یم ی..چیوا-

 .دیرا کش دستم

 گفتم. یک نیها..بب ارهیسرت م ییبال هیکنه و  یپاره م ریروز زنج هی آخرش…رو یروان نیکن ا ولش…میبر ایتو هم ب-

 پسندم. ینم ارید دانطرز صحبت را در مور نیرا در هم گره زدم.ا میابروها

زنم واسه رودهن  یرم خونه خودمون..شب زنگ م می اونطرفم از…گه یم یچ نمیاومده..بذار برم بب نجایگناه داره..تا ا-

 …..خب؟فعالمیهماهنگ کن

 کردم و سوار شدم و گفتم: یرا ط ابانیعرض خ عیبود.سر زاریاز انتظار ب اریاجازه حرف زدن به او ندادم..دان گرید

 !…المس-

 !…سالم-

 وحشتناک بود؟ نقدریمرگ ا یعنی…قبل از قلبم رفت نفسم…دمیرا با داس و چشمان آتشبارش در مقابل خودم د لیعزرائ

  

 انداختم..من طاقتش را نداشتم. یم رونیکردم و خودم را ب یرا باز م نیماش در…دمیترس نمی اگر…جرات داشتم اگر

 معرفت. یاحوال شاداب خانوم ب-

 نداشتم. دیام ام چارهیتاب آوردن قلب ب به…نمیات نداشتم سرم را بچرخانم و صاحب صدا را ببجر یحت

 ؟یخوب-

 را خواباندم تا بتوانم نفس بکشم. یصندل یزدم و کم نییرا پا شهیبود..به سوراخ سمبه اش وارد بودم..ش اریدان نیماش

 ؟ی؟قهریزن یشاداب؟حرف نم-

 تابلو. نقدرای…عیضا نقدرای…شد یه نمک نطوریدهانم را قورت دادم..ا آب

 ن؟یممنون.شما خوب-

 تر نکن..! چارهیب نیمرا از ا ارتدانی جان به را تو…نخند…دل التماس کردم نخند در…دیکش ریوجودم ت تمام…دیخند

 .یفکر کردم قهر-

 …بود خودش…خدا…وای…داد صدا…نخورده روغن رباط مثل گردنم…رباط سرم را چرخاندم مثل

 ..شوکه شدم.ارهیا؟فکر کردم آقا دانقهر چر-

 شده بود. ریجنگ لمیمثل دختر جن زده ف میصدا

 که نداره؟ ی.اشکالدمی..اما من آدرس گرفتم و خدمت رسادیخواست ب یم اریدان-

 کرد..! ی..مسخره میکرد..نه؟؟.آر یم مسخره

 کنم. یخواهش م-

 گند زدم؟ ایگفتم گفتم؟درست  یرا م نیا دیسوال با نیکنم؟درجواب ا یم خواهش

 وفا..! یکن خانوم ب فیخب..چه خبر؟تعر-

 یشده بودند..اما لبخند لعنت دیاش سف قهیکنار شق موهای…سرم را چرخاندم و نگاهش کردم یشتریب اطیبا احت نباریا

ه ام را شد.مقنع وحشی…زدن انیدر م کی جای به و آمد در شوک از…را درک کرد تموقعی قلبم تازه انگار!…اش..همان بود

 طپشم را کم کند. بلند یپارچه نازک صدا نیکه ا دشای…دمیام کش نهیس یرو

 …شهیهم مثل…ستین یخبر-

 .میکم حرف بزن هیو  میبخور یزیچ هی یوقت دار-

 .رمیکوچک را از خودم بگ یدلخوش نای نتوانستم اما…شود یدانستم مال من نم ی..مستیدانستم مال من ن یم

 بله..!-

 نه…زیچ چهی…ستین ادمی زشیچ چهی!…توانم یشک نم بی…کنم دایواهم برگردم و آن رستوران را پاگر بخ امروز

دارم و  ادیرا به  یه اقهو خندان چشم دو فقط روز آن از…که خوردم ییغذا یحت نه…ونشیمکانش..نه اسمش..نه دکوراس

 خوردم. ینشستنشان غصه م یدیبه سپ یکه برا ییموها
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 ؟یادمامانت چطوره؟بابات؟ش-

 دادم. یزدنش ا از دست م دیکرد..من لذت د ینگاهم م میمستق نطوریا یزد؟وقت یحرف م چرا

 رسونن. یهمه خوبن.سالم م-

 ..خوش آمد نگفتم.دمیافتاد حالش را نپرس ادمی تازه

 ؟یندار یمشکل گهین؟دیخوب شما…یراست-

 ؟یکن می شکنجه چرا…بکش یبکش یخواه یم اخدای…دیخند

 !…شما یها یاز احوال پرس-

 داشت..داشت؟نه نداشت..! حق

 .دمیپرس یم اریحالتون رو از آقا دان شهیهم-

 به جلو خم شد. یگذاشت و کم زیم یرا رو دستش

 اون؟ ار؟چرایاز دان-

 گفتم؟ یم چه

 شاداب؟-

 آمد. یم رونیاو ب یخاص از گلو نطوریالف اسمم که ا نیلعنت به ا آخ

 .گهید دیدرس و امتحانم..ببخش ریهمش درگ-

 ؟یکش نمی خدا…زد یم ادیرا فر یناباور نگاهش

 زد. یزنگ م اریکه دان هربار…دمیپرس یمن واقعا حالت رو م اما…یگ یتو دروغ م-

 نگفته بود..هرگز. اریمرا؟دان د؟حالیپرس یم

تو  لیز موبانه..استفاده ا ای یدون یدونم م نمی…بودم یبستر شیروز پ ستیب نهمی تا اما…خواستم ازت تشکر کنم یم-

که بتونم باهات  یداشتم..نه شماره ا گوشی نه منم…دستگاهاشون عملکرد در اختالل خاطر به…ممنوعه کایامر یمارستانایب

 …شد رید نمی.واسه همدمیخواب یم شتریو ب دمساعد نبو ادیحالمم ز نیاز ا جدای…رمیتماس بگ

 !…نبوده المیخ یب دمیفهم نکههمی…کوتاه حیتوض نهمی با…راحت شد دنینفس کش چقدر

 شاداب؟-

 خدا؟؟؟؟

 تو رو داشته باشه؟ اقتلی که کنم تشکر چطور…ازت تشکر کنم.خودت بگو دیبا یدونم چجور یواقعاً نم-

کردم  ی..فکر مدمیکردم و سر کش یخال وانیل یرا تو یآب معدن یکرد.بطر یم تیبودنش کفا نهمی…خواستم یتشکر نم من

 …ست یآب یاز ب میگلو یخشک

 نکردم. یمن کار-

 .یگذر یبنده ات م یتفاوت از دعا یچقدر ب گاهی…خدا آخ…زد لبخند

رو به  اردانی تو…از دستم رفته بود اریدان نبودی تو اگه…آورد یاون چند روز رو دووم نم اریدان یتو نبود ؟اگهینکرد یکار-

 ؟ینکرد یکار یگ ی.بعد میبرگردوند یزندگ

 کرد. ینمرا تر  میبود..گلو یتقلب آبش

دونم چطور تموم  می…بهت آورده یدونم خواسته من چه فشار ی..میقرار گرفت یسخت طیدونم به خاطر من تو چه شرا یم-

شدنش  ریپذ تمسئولی…شدنش رو آروم…نمیب یرو م اریمثبت دان راتتغیی…یکرد اریو وقتت رو وقف دان یزندگ

 چیآرامش رو ه نای…دندی کابوس…بود هشح حواسم بخود صب تا…دیمن خواب شیپ شبدی…حرف زدنش رو شتربی…رو

 ی..! فکر ماتیر یاون قلب پاک و محبت ب با…تی..با مهربونتی.. با صبوریآرامش رو تو بهش داد نای…وقت کنار من نداشت

دست  یدونم تو به خاطر درخواست من با چه سنگ یچقدر سخته؟نم اردانی کردن تحمل…دونم راه اومدن..کنار اومدن ینم یکن

دونم..واسه  یرو م ناای همه من…دونم یتونه عذاب آور و آزار دهنده باشه؟م یچقدر م اریدونم دان ی؟نمینرم کرد هو پنج

از  نیتونه ا یم چی واقعاً …رسه یبه ذهنم نم یزیتونم بکنم چ یم کاریکنم که واسه جبران لطفت چ یفکر م یهرچ نمیهم

 رو جبران کنه؟ یو فداکار یخودگذشتگ

را  الشیگذاشت حرف بزنم و خ یکرد و نم می ام خفه داشت…را باز کردم میمقنعه ام بردم و دکمه اول مانتو ریرا ز مدست

 و گفتم: دمیکش یجان یو ب یراحت کنم.نفس سطح

د رو که واستون افتاده بو یاتفاق ی..حتنیکردم شما بود یکه فکر نم یزچی تنها به…روزا اون…نیبه من ندار ینید چیشما ه-

کردم واسه شخص آقا  یرفت.من هرکار یانسان! داشت از دست م هی…هکی نبود مهم…انسان هی چون…فراموش کرده بودم

 …ذاشتم.بعدشم ینم هاش..بازم تننیخواست یاگه شما نم یبوده..حت اریدان
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 شناخت. یبرادرش هم به اندازه من آن سنگ را نم ی.حترفتمیپذ یرا نم اریدر مورد دان یانصاف یب

کم بداخالق  هی دشای…ونمیخودم و خونوادم رو بهش مد یزندگ من…ستین نیگ یکه م یزیچ نیاصال ا اردانی آقا…بعدشم-

 ..!هیانصاف بی…تحمل؟نه اصال رقابلیباشه..اما غ

 زد. می برق چشمانش…تکان داد تیرا با رضا سرش

 یاز رو کهیبه خاطر خود خودش هواش رو داره..کس کهیشده..کس رییتغ نهمهینگاه متفاوت تو باعث ا نیخب پس احتماالً هم-

کنه که  یبا وجود تو داره باور م انگار…ستیباهاش صادقه و دنبال منافع خودش ن کهکسی…کنه یقضاوت نم عاتیظاهر و شا

 ست؟ین یکار نمیکمه؟ا نمای…ستنیهمه آدما بد ن

 و بمش خبر داشتم. ریاز آب خوردن هم راحت تر بود.چون از ز اریزدن در مورد دان حرف

 …که یحسرت خورد..اون شب یکرد..کل یخودخور یهست به خاطر شماست..بعد از رفتنتون کل یرییتغ اگه…نیکن یاشتباه م-

 آن شب و برنگردد. برود

که هست فقط  ی..هر تالشیتی.هر فعالیرتغیی هر…شد زنده دوباره شما شدن زنده با و مرد…که اون اتفاق افتاد یاون شب-

 !…نیهست اریآقا دان یزندگ لدلی شما…طر شماستبه خا

 ..!"من یزندگ لیدل نیهمچن"و  میرا گاز گرفتم که نگو زبانم

 یب شهیکه هم یاز مرد تحمای اما…کنم یمقابلش سخنران نطوریشد بتوانم ا یچند کلمه نفسم را گرفت..باورم نم نیهم

 گرفت..به جانم توان داد..! یرحمانه مورد قضاوت قرار م

 گفت: یرا باال برد و به شوخ ستانشد

 !…به خدا اریدان خوشبحال…میتسل-

 یرا جمع کرد..باز دستانش را رو زیکه م شخدمتپی…بود آن از گواراتر کوفت…کنم عرض چه که غذا…آخر غذا سکوت کرد تا

 گذاشت و گفت: زیم

 یکه م یشدن رو از شاداب یدن و منطقبزرگ ش نهمهای…یمنو شگفت زده کرد یهم بدجور تو…اریبر دان عالوه…تشیواقع-

 .ی..چون حرف زدن رو واسم راحت تر کردخوشحالم اما…شناختم انتظار نداشتم

 .دیایقفل کردم که لرزشش به چشم ن زیم ریبرخالف او دستانم را ز من…ختیر قلبم

 باورت…داد یس مدر زبان…میمعلم داشت هی رستاندبی دوران تو…مدارس شبانه درس خوندم یکه من تو یدون یم-

برگشته بود..قد و  ادنی اون از بابام انگار اصالً…پدرم بود هیشب بسکه…دیقلبم لرز دمشیکه د ی..از روز اولشهنمی

 !…صداش حتی…چشماش رنگ..موهاش حالت…قامتش

 زد. یمحزون لبخند

و صداش رو  نمیبرم سر کالسش بش نکهای عشق به…کردم یدوشنبه به عشق اون از صبح تا شب کار م یروزها-

 همه نظرم به…شدم دشمری…حرف واسه گفتن داشت ین کلزبا جز به…بود ادزی مطالعاتش…بشنوم..حرفهاش رو بشنوم

کردم مثل اون  سعی…بود دمییتا دمور دشعقای همه…بود..همه حرفاش صحت داشت نیبهتر شچی همه…درست بود شچی

 یخدا هی…بود بت واسم…خونه بخونم یکه اون م ییبزنم..کتابا لباس بپوشم..موهام رو مثل اون درست کنم..مثل اون حرف

 !…شکنه یوقت نم چی..هارهیوقت کم نم چهی…کنه یوقت خطا نم چیکه ه کسی…قهرمان هی…اسطوره هی…ینیزم

 …حواس ی..بدیخند

 دهیرس دنپرستی مرحله به انگار…سپر کردم نهسی واسش چقدر…خرجش کردم یالک تعصبای چقدر…کردم دیچقدر تقل-

 دم؟یازش د یچرا؟چ یدون می…شد کهیو هزار ت افتاد…یبت گچ هی مثل…شب شکست هی…اما…بودم

 تکان دادم. یرا به عالمت نف سرم

 و انگشت اشاره ش تا ته تو دماغشه. ستادهیپشت ساختمون مدرسه ا دمید-

 ..بلندتر…دیخند باز

 یکار نیشد الگو و اسطوره من همچ یورم نمخراب شد..با امدنی…به سرم اومد یچ یدون نمی…شاداب یدون ینم-

که االن که بهش  خطایی…شکستش کیکوچ یخطا هی نهمی…یحرکت دور از فرهنگ و ادب نی..همچیکار زشت نهمچی…بکنه

 ای..نشیبب یکرده کس یفکر نم دیت بوده..شایاون موقع اذ دشای…گم اونم آدم بود می…رهیگ یکنم خنده م م یفکر م

و نقصهاش  بهایاز چشمم افتاد تازه ع وقتی و…افتاد چشمم از…کرده بود تیانگار قتل کرده بود..جنا اون موقع اما…یهرچ

 دشیاز عقا یلخی…هیاز حرفهاش انحراف یلی..خهیاز تفکراتش خشک و افراط یلخی…..نهدمیبه چشمم اومد..فهم یکی یکی

ذهن خودم ساخته و شکل داده بودم رو قبول  یکه تو یزیمن او آدم رو دوست نداشتم..بلکه اون چ دمفهمی…ههاشتبا

و  یقیاون معلم زبان حق نه…دمیپرست ینقص و معصوم رو م یبود..اون انسان ب التمیکه ساخته تخ یزیداشتم.من اون چ

 !…رو یواقع
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 و ادامه داد: دیکش یچه بود؟آه شیحرفها نیا یمعن

فقط  زایچ نجوریاسطوره و بت و ا دمیفهم وقتی…ستین ایدن نیمال ا ییآل گرا دهیگرفتم ا ادی وقتی…سنم باال رفت یوقت-

که بهم داده بود..به خاطر  یخاطر حس بد به…دمشیر،بخشالغی و گناه…اشتباه..خطا یعنیانسان  دمیفهم وقتی…افسانه ست

 می اشتباه اونم…آدم بود مثل خودم هیمقصر اون نبوده..اونم  دمیفهم چون…دمشیکه خراب کرده بود بخش ییایدن

 !…من مثل درست..من مثل…کرد یکرد..اونم خطا م

 .دمی..نگاهم را دزداوردمیشد..تاب ن رهیچشمانم خ یتو

 زیهرچ ای..یکنم که دل بکن زاریتو رو از خودم ب ای…کنم هیرو توج یزیگم که چ نمی…من از حس تو خبر دارم شاداب-

..عاشق یواقع تیشخص هینه عاشق  اما…یشد عاشق…یندازیخودم م یاون روزا ادیخوام بگم تو منو  یم فقط…نه…گهید

خشک  یتعصبات و اخالقا با…گهید یهمه مردا ثلم…مردم شاداب هی منم…یکه خودت واسه من ساخت یتیاون شخص

که عقلم داد  یمنطق و انتخاب کس روی بستن چشم…بود ایمی..انتخاب کنشبدتری…سرم خطا کردم یاندازه موها به…شتریب

 عشق! …ن نشون داد که واسه ازدواج..مهمتر از عشق تناسبهم به تجربه اون…کرد یو دلم خفه ش م تسیزد مال تو ن یم

 یخطا، طرف مقابلت جلو نیکترکوچی با…بخوابه هیمدت که بگذره و تب و تاب اول هی از بعد…حس منه به معلمم لمث کور

کردم با همه فرق  یکه فکر م یدادم؟کس یم که من عاشقش بودم؟جونمو واسش یبود کس نیا یگ می تازه…شکنه یچشمت م

شب مسواک  هیده.. یگند م یروز حموم نره بو دو…آدماست هیکه مثل بق نمیبود؟ا نای..تره خاص…کنه..از همه بهتره یم

که مال  نمای…که پوست و گوشت و استخونه نمی.اگهیم ادیاز دهنش م هرچی شه تنگ که خلقش…طرفش یشه بر ینزنه نم

احساس از عقل کمک  یاگه به جا اما…شهیخراب م اتی..دناتیاست که رو موقع اون! …رد خودمونهگ نیزم نیهم

نقطه ضعف و  یمثل خودت با کل قایدق یکی..یکن یمثل خودت ازدواج م یکیبا  یدار یدون یکه از اول م اونوقته…یریبگ

 …افته یز چشمت نمحرکت ا هی با…یکن یکنه هنگ نم اشتباه…یندار بیغر بیتوقعات عج گهدی…قوت

 گردنم فرو رفته بود. ی..سرم تودمیلرز یم داشتم

..اختالف یحد هیتا  اقتصادی اختالف…قابل قبوله یحد هی تا فرهنگ اختالف…که متناسب نباشه محکوم به شکسته یازدواج-

 یه دست آوردم..سعب ایمیتجربه رو با ک نای من…ره یو از دست م شهیم زیاز حدش بگذره سر ر یزهرچی…یحد هیتا  یسن

حواسم  گهید نهمی واسه…شد زسرری و گذشت حدش از..نشد اما…کنم که از دستش ندم کیکردم خودم رو بهش نزد

 مورد در…ترسم یهم م دیو سف اهیس سمانیاز ر گهدی…نکنم تیبشه جنا میکه قراره وارد زندگ یهست که در حق خودمو زن

جان  به…یزتریهم واسه من عز انیاز دا حتی تو…از خودم نگرانتم رشتبی…قسم مادرم روح به…خدا خداوندی به…تو

با  چون…یشیکردن محروم م یخونه من از جوون توی تو…دونم یهامو م یریشناسم..سختگ یخودم رو م من…یزتری..عزاریندا

 نکشیونه عخ ادبی شب به شب…خواد یآرامش م طنتیشر و شور و ش یرو پشت سر گذاشته و به جا یکه جوون یهست یمرد

شر و شور از سرش افتاده باشه و بودن  نیازدواج کنم که مثل خودم ا یبا زن دبای…نهیبب ونیزیرو بزنه و روزنامه بخونه و تلو

مهندس  ی..داردانشجویی تو…خودش هنوز بچه باشه نکهیکنه نه ا یکه بتونه مادر زنی…با من واسش کسل کننده نباشه

و چهار  ستیبخوام  می…خوام و نه شاغل می دانشجو زن نه من چون…کنه یمحرومت م ازیچ یلیبا من از خ ازدواج…یشیم

..اما یدرس و دانشگاه رو به خاطر من بزن دیکه ق یتو االن قبول کن دشای…خودم و بچه هام باشه اریزنم در اخت یساعت زندگ

که فرصت تجربه  یکس از…یشینفر ممن مت از…یکن یم سهیمقا اتیخودت رو با دوستات..با همکالس وقتی…بعد یسالها

که  یاون تزندگی…ستمین یکرد یکه فکر م یکه من اون یفهم یم اونوقت…یش یم نفرکردن رو ازت گرفت مت یکردن و جوون

 !…ی..نه همه زندگهیاز زندگ ی..چون ازدواج قسمتستین یخواست یم

 کردم. یحس نم یچهی…را برآورده کرده بود..مرده بودم میدعا خدا

هم  نیاز نشم حتی تو…باال سر یاون خدا یگانگی به اما…زنم یحرف رو م نیبه خاطر دل تو ا ای…دم یشعار م یفکر کن دیشا-

 تو…تونم حروم کنم نمی رو تو…دورش کنم..اما به تو نه زایچ یلیتونم به اون زور بگم و از خ یم چون…یواسم مهمتر

ت رو خراب  ندهیذارم آ یکنه..نم تتیاز من اذ ییگه جداا حتی…یمتیبه هر ق و…یفیمثل من ح یمرد واسه…یفحی

 …ذاره یرو به دلت م زایچ یلیکنه و ازدواج با من حسرت خ یم رییتغ اراتیدونم سنت که باالتر بره..مع یم چون…یکن

 زد. میصدا

 شاداب؟-

 کردم؟ ینم هگری چطور…خشک بود خشک…دمیصورتم کش یرا باال آوردم و رو دستم

که  ی.من اون بتمهیوقته که حال یلخی…ستین محالی نکن فکر!…..در عذابمیکش یو م یدیه به خاطر من کشک یبابت آزار-

که  یدون می…درست باشه یشناختت از من به اندازه سر سوزن اگه…یقبولم داشته باش یاگه ذره ا اما…ستمین یکن یفکر م

 تاذی کن باور…بشه ینجوریخواستم ا یما باور کن نمحس مقصر باشم..ا نیتو به وجود اومدن ا دشای…ستمین یاهل نامرد

 یرو م نایزودتر ا دیبا دشای…الزمه ازت عذر بخوام دشای…تونم انجام بدم یم ایدن نیا یکه من تو هیکار نیتر فیکردن تو سخ
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 که همونطور…مبه خدا قس اما…ینیمنو بب ینخوا گهیدم د یمن اجازه نداد.بهت حق م یسهل انگار دمیشا ای طشرای اما…گفتم

اجازه  یدیو به حرفم رس یکه بزرگتر شد یروز..وقت هی..کاش شهی..واسه تو هم تنگ مشهیتنگ م اریو دان اندای واسه دلم

 !…داره و چقدر آرزومندشم یخواهر چه لذت هیداشتن  یدون نمی تو چون…کنم تتیبرادر کنارت باشم و حما هیمثل  یبد

 نه…زیچ چهی…ستین ادمی زشیچ چهی!…توانم یشک نم بی…کنم دایو آن رستوران را پ..امروز اگر بخواهم برگردم امروز

دارم و  ادیرا به  ای قهوه خندان چشم دو فقط روز آن از…که خوردم ییغذا یحت نه…ونشیمکانش..نه اسمش..نه دکوراس

 که شکست تا من نشکنم..! یا سطورهخوردم و ا ینشستنشان غصه م یدیبه سپ یکه برا ییموها

 

 :اریدان

با  اکویام بود.د یزندگ زینفرت انگ یها نهیزدم.انتظار هم جزو آن گز رجهیش یگوش یاکو،رویمحض چشمک زدن اسم د به

 آرامش سالم کرد.

 سالم.-

 را بشنوم. جهیدادم بدون سوال نت یم حیباز شده ام را بستم.ترج دهان

 ؟یی؟کجایخوب-

 ؟ییشرکتم.تو کجا-

 ؟یایم یرم خونه.ک یدارم م-

 دونم..فعالً کار دارم. ینم-

 ..نمتیب می پس…باشه…آها-

 یکه گاه هایی خصلت با…شد که او هم برادر من است یفراموشم م یدهد؟گاه حیخواست توض یخواست قطع کند؟؟؟نم یم

 شد. یبه شدت مشابه م

 شد؟ یچ شاداب…یآره..راست-

 دور و گرفته شد. شیصدا

 آدم بزرگ. کیو مثل  حیو صر رک…یونطور که تو خواسته بودگفتم..گفتم.هم یم دیرو که با ییزایچ-

 !…شک یرا کشته بود..ب شاداب

 گفت؟کجاست االن؟ یخب؟اون چ-

 خواد تنها باشه. می گفت برسونمش که کردم اصرار هرچقدرم…کلمه هی ینگفت..حت یچیه-

 کرد! یتنها بودن التماس م یذره ا یروزها برا نیا چقدر

 حالش خوب بود؟-

 .دیخند

 …ایدیحال منو نپرس ینجوریوقت ا چیه-

 جواب گذاشتم. یاش را ب هیکنا

 محکم برخورد کنه. ینجوریاومد.اصالً توقع نداشتم ا یبه نظر خوب م-

 !…کرد نمی فرار…خوب بود..اگر محکم بود اگر

 ؟یزن یسر به شرکت نم هی…خوبه-

 ؟یایم.تو نرونیرو ببرم ب نیو نشم ییخوام دا می…چرا..اما امروز نه-

 …بگذره خوش…نه-

سخت شده  مینقطه هم برا کیگذاشتن  یکنم..اما حت مینقشه ترس روی را آخر خط چند خواستم…را قطع کردم یگوش

 …را گرفته بود و شیترم عزا یکه از ابتدا امتحانی…را داشت انترمشیم نمهمتری فردا شاداب…بود

انداختم و کاپشنم  رونیرا از پنجره ب گاریس نآخری آفتاب غروب با…فتر یکیو راه رفتم تا هوا رو به تار دمیکش گاریس آنقدر

نگذاشته  می..تنهامیرغم تمام پس زدنها یبگذارم..چون او عل شیتوانستم تنها ینم شیرغم تمام پس زدنها علی…دمیرا پوش

 !…بود

 گفت: یدر را باز کرد و با خوشحال یشاد

 .نیاومد خوش…اری..آقا دانیوا-

 زدم و گفتم: یزور لبخند به

 کوچولو.شاداب خونه ست؟ یمرس-

 شد. لیاش زا یخوشحال
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 …ادینم رونمبی…اومده رفته تو اتاق یدونم چشه..از وقت ینم ولی…آره-

اش درهم بود..اما با  افهیآمد سالم دادم.ق یکردم و به مادر که لنگ لنگان به استقبالم م یرا ط اطیمصمم طول ح یقدمها با

 گفت: ییخوشرو

 .ی..چشمم رو روشن کرداومدی خوش…م پسرمسال-

 و گفت: دیکش یشدم.مادر آه رهیو به در بسته اتاق شاداب خ ستادمیهال ا انیتشکر کردم.م رلبیز

 دختر چشه؟ نیا یدون یتو م-

 گفتم؟ یم دیبا چه

 کنه. یمغزش اتصال یمای..استرس امتحان باعث شده سستین شیزیچ-

 ور نکرد..اما مادر بادیسرخوشانه خند یشاد

 خواد امتحان بده؟ یبه خاطر امتحانه؟مگه بار اولشه که م یعنی-

 توان دروغ گفت. یآورد که به مادرها نم یم ادمی کوتاه خاطرات همان اما…مادر نداشتم یادیز مدت

 .شهمی خوب…من باهاش حرف بزنم نیاجازه بد-

 با چشمان نگرانش نگاهم کرد و گفت: مادر

 …کلمه هم نخونده هیاومده  وقتی از…سر درس و مشقش نهیکن بش یکار هی…بده رتیخدا خ-

 طول…بود خاموش چراغ…منتظر اجازه اش شوم وارد شدم نکهیکوتاه گذشتم..چند ضربه به در زدم و بدون ا یراهرو از

 ا زدم.برق ر دیرا پوشانده بود.کل شیلختش شانه ها یمشک یگذاشته و موها شیزانو روی را سرش…کنم شیدایتا پ دکشی

 ..چراغ رو هم خاموش کن.یشاد رونیبرو ب-

که از کمر در ساقه  ییموجها دندی اما…دانستم یاش را م یو لخت یبلند باشند.براق نقدریا شیکردم موها یوقت فکر نم چیه

 متعجبم کرد. نشستیم شیموها

 شد. یعاشقانه تر م یکرد یشمع روشن م هی-

صورت بدون  ینیتوانستم فکرم از دلنش نمی چرا…برخاست عی.سردمیانه اش فهمش دیشد یرا از تکان ناگهان نی..ادیترس

 اش منحرف کنم؟ یروسر

 ن؟یکن یچکار م نجایشما ا-

سرش انداخت و با  یبرداشت و رو یکنار اتاق شال یچوب لباس یگفت و از رو یبلند ینگاه کردم.وا شیبه سرتاپا طنتیش با

 گفت: یناراحت

 دختر ؟ هیتو اتاق  نیر یم ینجوریهم شهیهم-

 کنترل شده گفتم: یروانم را شاد کرده بود..با خنده ا …شپای مچ دور کش آن با…قرمزش گرمکن

 رو از دست بدم؟ یصحنه ا نیهمچ دنیلذت د ستین فحی…آره-

 …شد شلوارش همرنگ صورتش…خودش نگاه کرد به

 تا لباسم رو عوض کنم. رونیب نی..تو رو خدا بریوا-

 را باال انداختم و گفتم: میدادم..ابروها هیتک وارید به

 !…یشکست خورده ا یعاشقا هیشب شتریب ینجورینه..ا-

 شد. یسرخ م شتریبه لحظه ب لحظه

 .ستی..لباسم مناسب نرونهیهمه ب موهام…ینجورای زشته…..تو رو خدااریآقا دان-

 کردم و سرم را تکان دادم. ینچ نچ

 پسر کشت؟ پیت نیبا ا نمفتم؟اویمن به گناه ب یزشته؟نگران یچ-

 نا فرمانش را کنار زد و گفت: یحرص موها با

 تا داد نزدم. گهید نبری…از دست شما-

ساده و راحت  اریبا شاداب بس دنیرفتم.تا حاال گفته بودم خند رونیکردم خنده ام را پنهان کنم از اتاق ب یم یسع کهیحال در

 است؟

  

 خوابش التماسم کرد. مهیا چشمان مخمور و نتا چرتش پاره شود.ب دمیاش را کش یروسر

 کشه. یمغزم نم گهید-

 به بدنم دادم و گفتم: یو قوس کش

 به دست و صورتت بزن تا خواب از سرت بپره. یآب هیپاشو برو -
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 .دیرا مال چشمانش

 خونم. یشم م یم داریش رو صبح زود ب هیبق-

 از او خسته تر بودم. من

 .ستین یاز خواب خبر یرو حل نکن نایا ی.تا وقتیحل نکرده دار نیتمر کلی هنوز…بلند شو شاداب-

 دستش زدم. یرو ی.باخودکار ضربه ادیخواب یو م دیکش یکتابها دراز م یکردم همانجا رو یم شیرها

 …آخ-

 شدم. تند

 ستم؟یمگه با تو ن-

 .گهدی بلدم…حل کردم نیتونم.هزارتا تمر ینم گهیخوام..د ینم-

 را حفظ کردم. تمیکشم.اما جدآمد لپش را ب ینم بدم

مخ،  یست.تو هم که به جا گهیعالمه درس د هی ازین شپی…یافت یترم عقب م هی یدرس رو پاس نکن نای اگه…دختره خنگ-

 کاسه. نیآشه و هم نیبازم هم یهم حل کن گهدی هزارتا…گچ تو جمجمه ت گذاشتن

قدم  یرفت.منهم بلندشدم و کم ییرخاست و به سمت دستشوپرتاب کرد و با اخم ب میبرا یدوستانه ا ریخصمانه و غ نگاه

 خوش و مخصوص را هم با خودش آورد. یداخل آمد و آن بو وهیم یو کم یچا ینیس کیدرد گرفته بود.مادر با  میزدم.کمر و پا

 …پسرم یخسته نباش-

 و مرتبشان کردم. دمیکش میبه موها یدست

 ممنون.-

 در بره. تیم خستگک هیبخور بلکه  یاستکان چا هی ایب-

 نشستم. شیبه رو رو

 خوابش گرفته. یهم عادت دارم.اما شاداب بدجور یداریشب ب به…ستمیخسته ن-

 دستم گذاشت. یرا جلو وهیم ظرف

 یم وونهید یشد.داشتم از نگران یم یامتحانش چ نیآخر و عاقبت ا یبود ومدهیدونم اگه ن نمی…خوابه یآخه شبا زود م-

 شدم.

 آمد. نمی خوشم درشت قند از…دهان گذاشتم یرا شکستم و تو یمکعب از قند یا تکه

 بشه. دیحاال به نظرت وضعش چطوره؟نکنه تجد-

 ..!دتجدی…زدم لبخند

 .شهیکم حواسش رو جمع کنه نمره ش خوب م هی.نینگران نباش-

 و گفت: دیکش یآه مادر

 یترسم کس می…ه احساساتی..جوونه…االن.دخترهکجاست.دلم هزارتا راه رفته تا  ستیحواسشه که معلوم ن نیمشکل هم-

 نداری خبر تو…گه ینم یچهی که منم به…ش بسوزه ندهیترسم با چهارتا دروغ خام بشه و آ می…از راه به درش کنه

 وسطه؟پسر مسر؟ یکس یچشه؟پا

 خام کند.که گول بزند و با دروغ  ینبود..پسر انیکرد در م یاز آن نوع که مادر فکر م یپسر چیه یپا قطعاً

 .ستیخبرا ن نای از…راحت باشه التونخی…نه-

 زد. یدر چشمانش موج م ینگران

 ؟یمطمئن-

 خوردم و گفتم. میقلپ از چا چند

 …مطمئنم-

 و گفت: دیکش یراحت نفس

 .شهیتخت م المیخ ستین یمشکل بگی که تو…خدا رو شکر-

 مادرانه را حس کنم. یر دامنش بگذارم و آن بوخواست تا دوباره سر ب یبهانه م کی دلم…داشت مادر داشتن یلذت چه

 بشقابم گذاشت و گفت: یپوست گرفته را تو ینارنگ

 صدام بزن. یداشت یآشپزخونه م.اگه کار تو…دارمیمن ب-

 و گفت: دی.دستانش را بهم مالدیچک یهم آب م شیبا خروج او شاداب آمد.از مژه ها همزمان

 !…چای…به به-

 :زدم و گفتم هیتک وارید به
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 .میزود بخور تا شروع کن-

 .دیزد و به اندازه چند قطره نوش شیا شهیش یرا به دهانه  شیدو دستش را دور استکان حلقه کرد و لبها هر

 ه؟یواسه رفتن قطع متیتصم-

 را از فرش نگرفت. نگاهش

 آره.-

 شه؟یعوض م یزیچ نکاریبا ا یکن یفکر م-

 کرد. نییرا باال و پا سرش

 حال و هوام.-

 نداره؟ نجایداره که ا یتونه حال و هوات رو عوض کنه؟چ یداره که م یجا چاون-

 .هیاز همه دورم کاف نکهیدونم..هم ینم-

 ؟یهمه رو بزن دیق یخوا ینفر م هیاز  یبه خاطر دلخور یعنیاز همه؟-

 نمی…اس فرستادماس ام  کیبود.قطع کردم و جوابش را  اکویام زنگ خورد.د یرا باال آورد و نگاهم کرد.گوش چشمانش

 کردم و کتاب را ورق زدم و گفتم: لنتیرا سا یبماند.گوش اکوید ریدرگ نیاز ا شیخواستم ذهن شاداب ب

 .یسر مبحث بعد میبر-

 زدم. شیغوطه ور بود.صدا االتشینداد.سرم را بلند کردم.در خ جواب

 ؟ییشاداب..کجا-

 زد. پلک

 …نجایها؟هم-

 چانه اش زد و گفت: رینش را زگذاشت و خم شد.دستا نیرا زم استکان

 .یمبحث بعد-

 ساعت..حرف زدم و مسئله حل کردم. میبه ن کنزدی.…دادم حیتوض

 ؟یگرفت ادی-

 نداد. جواب

 گرفت. حرصم

 ؟یگرفت ادی..توام با…شاداب-

 چانه اش رها شد. ریاز ز دستش

 گرفتم. ادی…آره..آره-

 کردم خشمم را مهار کنم. یسع

 حل کن. نویپس ا-

 رونیمغزش فرو رفته باشد.خودکار را از دستش ب یکلمه که تو کی یاز حت غیرا از دستم گرفت و به کاغذ زل زد.در خودکار

و  ندیرا در صورتم بب تی.آنقدر نگاهش کردم تا عصباندمشیحرکت به طرف خودم کش کی.بازوانش را گرفتم و با دمیکش

 اش زدم و گفتم: یشانیرفتند با انگشت اشاره به پ یرو به گشادو  ردندرا درک ک تیکه مردمک چشمانش موقع یبترسد و وقت

 چه…یشهر فرار بکن نیاز ا چه…ینش چه…یترم مشروط بش نیا چه…یچه نخوا بخوای تو چه…دختر خانوم نیبب-

رو  تیواقع ای.شهینم جادیا اکویو احساس د میتصم یتو یرتغیی…ی..چه ندیدق بد ایلوس باز نیمادرت رو با ا چه…ینکن

 .یریتا بم نییابرو از پشت بوم خودت رو پرت کن پ ای..ایو باهاش کنار ب ریبپذ

 .دلرزی لبش…چشمش جمع شد یتو اشک

 .ادیخوابم م یلیمن..فقط خ-

فشار را به دستش دادم و  نیداد.آخر یکار دستم م اهشیاطراف مردمک س یدهایمروار نیرا از داخل گاز گرفتم.آخر ا لبم

 گفتم:

 !…..درست..بدون غلطیکن یچندتا مسئله رو حل م نای…کشم یم ارگیس هیتا من -

 چانه اش هم شروع شد. لرزش

 باشه.-

تا  سه…گاریس کی جای به…رفتم اطحی به و کردم ولش اما…بکشمش جلوتر…به عقب راندن یخواست به جا یم دلم

که علتش را  خشمی…تر شدم صبانیع…آرام شدن جای به و…ماندم اطیدر ح قهی..چهل و پنج دققهیده دق یجا به…دمیکش

اشتباه  کیو به اتاق برگشتم.آماده بودم تا با  دمیکوب واریرا به د گاریس نیکرد.آخر یام م یعصب شتریب نیدانستم و هم ینم
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شکمش جمع کرده بود و  یرا تو شیگذاشته بود و پاها شیبرگه ها یکه سرش را رو یدختر دندی اما…کوچکش منفجر شوم

 آتش سوزانم. یبود رو یآب دیکش ینفس م قیآرام و عم

چند قطره  جای…غلط بی…بود کرده حل را همه…دستش درآوردم ریرا آهسته از ز نشتمری حل کاغذ…زانو زدم کنارش

 نییرا پا سرم…دمیگونه اش کش یدستم را رو پشت…اوردمیطاقت ن گریکرد.د یم ییکاغذ خودنما یاشک خشک شده هم رو

 اما…تر رفتم نپایی…وجدانم گذاشتم بینه روی پا و بستم را چشمم…دواند شهری جانم در پوستش لمس وسوسه…بردم

از مادر  یو بدون خداحافظ دمیپر رونیاز اتاق ب زیخ کیصورتش متوقف شدم و به خودم آمدم و با  یمتر یلیم کی در درست

 فشردم و با تمام وجود داد زدم:خانه را ترک کردم.پشت فرمان نشستم و استارت زدم و پدال گاز را تا انتها 

 مرگته؟ ار؟چهیتو چه مرگته دان-

 دهیبه د د،یرس یبه گوش جماعت م نیکفششان با زم شیسا یو صدا دندیکش یم نیزم یرا رو شانیکه پا یبه مردان شهیهم

را  نیکه زم مهاییقد…محکمش بود یکوبش قدمها یشد صدا یم دهیشن دیمرد با کیکردم.به نظرم آنچه که از  ینگاه م ریتحق

 ینم گریکند د یم دایوزن پ لیف کیهر پا قد  وقتی…شود یاما نم یواهخ یم یکه گاه دمفهمی آنشب اما…به حرکت وادارد

محکم و با صالبت قدم  یتوان یبدنت..نم یپردازد به جز فرمان دادن به اعضا یم یمغزت به هرکار وقتی…یکنترلش کن یتوان

 ..!یتوان نمی…شود ی..نمستیکه ن زور…یبردار

و سکوت به اتاقم  اطیاحت تیساده را هم نداشتم.در نها یسالم و احوالپرس کی حوصله…بهتر…ها همه خاموش بودند چراغ

 از…رفت یچشمانم کنار نم یاز جلو یشاداب لحظه ا ریتخت پرت کردم.تصو یناراحت خودم را رو یرفتم و با همان لباسها

 …دمیشوم بر خودم لرز بود مرتکب کیکه نزد خبطی تصور

 ؟یباالخره اومد-

 چراغ را روشن کند جلو آمد. نکهی!بدون ا…نه…اوووف

 ؟یبود نایتا االن خونه شاداب ا-

 ..!وحشتناک…کرد یدرد م سرم

 !…آره-

 چرا؟-

 کند؟ رییمردن و زنده شدن تغ کباریبا  اکویانتظار داشتم د واقعا

 کردم. یکم جمع و جورش م هی دبای…ش هیتو روح بودی زده گند امروز که هم تو…فردا امتحان داره-

 ار؟یدان خودتی…دهیو نشن دهیند یزاچی حق به…جل الخالق-

 !…کردم یام جدا م قهیرا هم از  اکویدست د دیبودم با قهیکه با خودم دست به  یطیشرا شد؟دریم نیاز ا بدتر

 !…آره..خودمم-

 چشمم بلندش کرد..نور چشمم را زد. یرا گرفت و از رورا روشن کرد و دوباره نشست.ساعدم  چراغ…برخاست

 ه؟ی..خبرنمتیبب-

 ؟یگفت نصفه شب یم چه

 ؟یچه خبر-

 زد. چشمک

 ؟ینکنه عاشق شد-

 حرفش را خودم ندادم. یفرصت حالج یحت

 .بخوابم منم بذار..بخواب برو…زده به سرت ها-

 و گفت: دیام کوب نهیبه س یمشت

 .یحرفا نبود نیآخه تو اهل ا-

 خواستم وارد عمق کلماتش شوم. یمن

 رو درست کردم. یجنابعال خرابکاری…ستمیاالنم ن-

 که دوستش نداشتم. دمید یم یزیرا باال برد..در چشمانش چ شیابروها

 تا حاال؟ یواقعاً؟از ک-

 کرد. یداد ول نم یکه م رگی…خصلت مادرانه داشت یهم کم اکوید

 …ختراتو خط شکستن دل د یکه تو افتاد یاز وقت-

 .دیخند بلند

 ..!ادیتوام که بدت نم-
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 به جوش آمد. رتمیدانم چرا غ ینم

 ..!مایزن یدر مورد شاداب حرف م میدار-

 .زد لبخند…بعد و…اش جمع شد خنده

 منظور؟…دونم یم-

 .شدم هم تر کالفه…بودم کالفه

 .ستیمن ن یتو زندگ انیکه م ییکه شاداب از اون دخترا نهیمنظورم ا-

 کرد. کیباررا  چشمانش

 دونم..! یم نمیا-

 دعوا کنم؟ یکیخواست با  یدلم م چرا

 پس در مورد رابطه من و اون فکر اشتباه نکن.-

 توانست در مباحثه شکستم دهد..! یکه م کسی تنها…بود زرنگ

 کنه؟ یفکر م یدر موردت چ کی مهمه واست مگه…اشتباه فکر کنم رمیحاال چرا رگ گردنت قلمبه شده؟گ-

 حواس گفتم: یشدم.ب ریپهن کرده بود اس میکه برا یدام یتو

 !…چرا اون مورد در اما…در مورد من نه-

دوست را داشت و  کیدچار سوءتفاهم شده بود؟شاداب فقط نقش  نهمهای چطور!…که خراب کردم دمینگاهش فهم یرگیخ از

 دهید تیمحروم ی زهیکه از غر احساسی…بودام  یو حذف شدن زنها از زندگ یو خستگ ادیاز کار ز یاشتباه امشب من هم ناش

 .شتریشد..نه ب یم یناش

 و پشتم را به او کردم و گفتم: دمیچرخ

 !…بشم که عاشق برادرم بوده یدرصد فکر کن من عاشق کس هی فقط…ذهنت خرابه برادر من-

 یسرطان نقطه…دمیمغزم را شنکرده بود افتاد و بوق آزاد  ریناخودآگاهم گ یکه تو کجی سکه…نار رفتک ها پرده…ناگهان و

 آشکار شد. میبرا میروزها نیخلق تنگ ا لیکردم و دل دایشده ذهنم را پ

 !…اردانی برادر…من بود برادر…اکودی و…بود اکویعاشق د شاداب

  

  

 :شاداب

 یشد.به اخمها یمبود و جدا ن دهیام چسب ییایبو یبه پرزها اریعطر دان یبو شبی.از ددمیام کش ینیب یاشاره ام را رو انگشت

 شد نگاه کردم و گفتم: یم کیدرهم تبسم که نزد

 ؟یکرد کاریچ-

 همان اخم ها جواب داد: با

جواب  یعنی…بدم شنهادیبرن رشته عمران رو پ یرنج م بوستیکه از مشکل  یچاپ کنم و به تمام کسان ISIمقاله  هیخوام  یم-

 ؟یکرد کارچی تو! …ده در حد بنز یم

 سوخت. یم یبخوا یاز ب چشمانم

 من بد ندادم.-

 گرفت و گفت: میاز بازو یدردناک شگونین

 !…گفتم بد نبود یناز و ادا م نیبود با هم میارشد و شاگرد اول دانشگاه، استاد خصوص کیاگه رتبه  منم…گهیبله د-

 آوردم و گفتم: ادیرا به  اریو چشمان ترسناک دان یرا درآورد.نگاه عصب میرا کج کرد و ادا دهنش

 ول نکرد. اوردیمو در ن هگری تا…رو یاستاد خصوص نینکنه ا ابونمیگرگ ب بیخدا نص-

 نازک کرد و گفت: ی..پشت چشمشهیعادت هم به

ترموستات  یرو به جا لویام دب بی ترموستات…که هست ستنی سواد با…که هست ستین پتی خوش…از خداتم باشه-

 بشه گوشت…جونش نوش…ام بکنه یتجاوز هیوسط  نیا رمیگ ؟حاالیاخو یم یچ گهدی…روش سوار نکردن که کردن زادیآدم

 رفته عشقت…بده حالت…گهیرفاقتم د خراب…ممن حاضرم جورت رو بکش یهم ناراحت یلخی…اصالً حقشه…تنش به بچسبه

 می…کنم.درسش رو که داد بفرستش سراغ من یرو من پرداخت م سشیتدر نههزی…داری گناه…ت خرابه هروحی…ومدهنی

 ای چاره اما…کنه یطردم م نیدونم افش می…کنم یدونم ممکنه اونقدر افسرده شم که خودکش می…سخته یلیخ دونم

..فقط قول یبرس ییجا هیخرم تا تو به  یتنه به جون م هی استیدن نیتجاوز تو ا هرچی…ندارم شتریشاداب که ب هی…ستین

 …شاد بشه اینتا حداقل روح مادر مرده من تو اون د یبده درست رو خوب بخون
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 و گفتم: دمیکمرش کوب یتو یکول با

 ادی نمیب یرو م اریهربار دان من…یندار ایارزنم ادب و ح هیاندازه  ماشاال…یزن یرفت..چقدر حرف م سرم…بسه…یوا-

 افتم. یتو م یترموستات و چرت و پرتا

 را سد کرد و دستانش را به کمرش زد و گفت: راهم

 من..آره؟ یبه خاطر چرت و پرتا ؟فقطمیافت یترموستات م ادی ینیب یرو م ار؟دانی…اِ-

 طرز نگاهش خنده ام گرفت. از

 .نیده.حاال بب یطالقت م نافشی ماه دو سر خدا به…تبسم یادب یب یلیخ-

 باال انداخت و گفت. یا شانه

 یازش م یالهر سو شبدی…تر و پولدارتر پیخوش ت یکیاز اون  یکی شکر رو خدا…شوهر ادهیکه ز یزچی…به جهنم-

 دلم…"ستمی..بلد نزمیدونم عز ینم"گفت  یزد و مثه گوسفند م یلبخند احمقانه م هیکرد و مثه گاو  یمثه بز نگام م دمیپرس

گردن  شیو بدبخت یرکاریکه تعم فی..حادیبزنم تا حالش جا ب دیکه نبا ییبزنم به اونجا یازیلگد سه امت هیخواست مثه خر  می

 …وگرنه…خودمه

 تبسم؟-

 .میدیهر دو چرخ نیافش یصدا اب

 جلو رفت و گفت: خونسردی اوج در تبسم اما.گرفتم گاز محکم را لبم…از انفجار خنده ام یریجلوگ یبرا

خاطر من  ؟بهیایامروز دانشگاه نم یتو نگفت مگه…زاتیسورپرا نیبه قربون ا آی…تبسم گفتنات نیبه قربون ا آی…جووونم-

 نیافش یکیگفتم خدا  می…کردم یم فتعری شاداب واسه داشتم االن اتفاقاً!…مهربونتاون دل  گریتنگ شد؟ج ؟دلتیاومد

 شاداب؟ نه مگه…به نفسش بنده جونم…یکی

دو وجود داشت مرا  نیا نیکه ب یش و عشقآرام…بود میروزها نیا یدردها نتسکی…نیافش خبریو از خود ب فتهیش ینگاهها

 یو روزها اکوید رتصوی زور به…بود ایدن یزندگ نتری عاشقانه سزاوار…شا نهیآ نعی قلب آن با تبسم…کرد یهم آرام م

 حضورش در دانشگاه را از ذهنم کنار زدم و گفتم:

 بشنو و باور نکن.-

 و رو به تبسم گفت: دیخند نیافش

 آره؟-

 نثار من کرد و گفت: یشیانداخت..ا نیافش یبازو ریدستش را ز تبسم

تا حسودا  مبری…زمیعز مبری…نهیما رو بب خوشبختی نداره چشم!…گوش نده دهیترشبدبختِ  یِعقده ا نیتو به حرف ا-

 !…چشممون نزدن

 دست تبسم گذاشت و گفت: یدستش را رو نیافش

 م؟یکجا بر-

 و گفت: دیمال نیافش یمثل گربه صورتش را به بازو تبسم

 عشقم. یهر جا تو دوست داشته باش-

که از من عبور کردند سرش را چرخاند و  یرا برگرداند و لحظه ا شروی تبسم اام…کرد خداحافظی من از …مست شده نِیافش

 آورد و گفت: رونیزبانش را تا انتها از حلقش ب

هم  ارهدانی اون بر و دور…سرکه ت کل عالم رو برداشته یکه بو ریدوش بگ هی خونه برو…جون یترش نمتیب یساعت پنج م-

 ؟یدفهمی…حموم…خونه می!مستق…عشیضا پیکج و کوله و اون ت کلیلوچش و اون ه چشمای اون با…ها ینر

 یدانشگاه رفتم..خبر خروجی در سمت به خرامان و آهسته.نبود من کار تبسم زبان دادن شکست…خنده سرم را تکان دادم با

کالمش  سرمای…بوق جواب نداد نآخری تا…امتحان را بپرسد.شماره اش را گرفتم جهیکردم حداقل نت ینبود..فکر م اریاز دان

 بود. شتریب شهیاز هم

 بله؟-

 سالم.-

 سالم.-

 ..!کردنش شروع…قسمتش بود نیهم اریقسمت حرف زدن با دان نیسختر شهیهم

 حالتون خوبه؟-

 .بگو رو کارت…خوبم-

 …اش یسرد از…کرد خی میدستها
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 که نداشتم..فقط خواستم تشکر کنم. یکار-

 گه؟ید کار…یتشکرت رو کرد-

 گرفت. می نشانه را برجکم…اش کم شده یو سخت یاز خشک یکردم کم می فکر موقع هر…شدم کنفت

 مزاحم شدم. دببخشی…یچیه-

 گفت: تنها

 !…یستین-

کاپشنم  بیج یرا تو یو گوش دمیکش آهی…حالم از نه…از سفرم نه…دپرسی امتحانم از نه…قطع کرد یبدون خداحافظ و

 ..!نیهم یعنی اردانی…گریبود د اردانی…گذاشتم

 

 :اکوید

و  دیدم ع یلذت بخش بود.حال و هوا میسرما برا یسوزها نیزمستان و آخر یزورها نیاسفند و آخر یروزها نیآخر شهیهم

 …شود یتکرار نکهیشد بدون ا یکه هرسال تکرار م یجنب و جوش

و  میبه تقو نکهیافتاد اما هم یماه فصل سرد،به لرز م نیآخر زدنهای پا و دست از بدنها هنوز…را بغل کردم میدستها

 شیتالشها نیآخر مثل…یوتریکامپ یهایآخر غول بزرگ باز یمثل نفسها اسفند…یزد یم پوزخند…یکرد یروزشمارش فکر م

 نیبود و فرورد یاسفند هم مثل تمام اسفندها رفتن نای…بود یتنرف همانها مثل درست…زنده ماندن و شکست نخوردن یبرا

 !…یها آمدن نیمثل تمام فرورد

 شانه ام گذاشت. یرا گرفت و سرش را رو مبازوی…را احساس کردم نیدست نشم لغزش

 !…مایتازه دم دار یداخل؟چا یایب یخوا ینم-

 زدم و گفتم: شیبه موها یا بوسه

 بهیواسم غر شهیکردم تهران هم یم یزندگ نجایا وقتی تا…مردم دل بکنم نای از…شهر نیآسمون..از ا نیتونم از ا ینم-

شمال و  گهیمن شده است..! د یسرا رانیا یهمه جا یواقع یرو تجربه کردم، به معنا کایامر وقتی از اما…دبود..غربت بو

 !…هموطن…وطن یگ می فقط…نداره کردستان و تهران…نداره رکت و لر و کرد و فارس…جنوب و شرق و غرب نداره

 و گفت: دیزد و نگاهم کرد و خند میاش را به بازو چانه

درمانت که  دوره…یتا آخر عمرت اونجا بمون ستین قرارم…یاونجا نبود شتریماه ب ششی پنج جمع سر وبهخ حاال…اووووه-

 وطن و هم وطنت. شیپ یگرد یتموم شه برم

 نکردم. غیدر میها هیآلوده تهران را از ر هوای اما…آورد یجوارحم را به درد م قیعم یهم نفسها هنوز

 …دونم..اما بازم سخته می…آره-

 .دیا کشر دستم

 …شه ها یکهنه م مونچایی…میبر ابی…بهش فکر نکن-

 گذاشت و کنارم نشست. میرا جلو ییلب طال کیاش کردم.استکان کمر بار یصورت مهربانش لبخند زدم و همراه به

 .میحرف زد یبا بابا کل شبید-

 نبود. اریاز دان یخبر شههمی مثل…ام را چک کردم یگوش

 در چه مورد؟-

 گوشش زد و گفت:را پشت  شیموها

 در مورد تو.-

 را برداشتم و گفتم: استکان

 خب؟-

 انگار.شده برعکس انگار اما…خوبه تیت و واسه سالمت هیکنه..واسه روح یحالت رو بهتر م رانیاومدنت به ا میکرد یفکر م-

 .میکرد می اشتباه

 .دمی.اما پرسدیگو یخواهد م یدانستم چه م یم

 چطور؟-

 مثالً…یستیحواست پرته..با ما ن یاگه تو جمع ای یکن یم یریگوشه گ ای…یتو فکر همش…یتو خودت االن چند روزه که همش-

جواب  یبه شوخ ایپرسم  یهم که ازت م یچ هر…ینظر نه…ی..نه شوقذوقی نه..انگار نه انگار اما…عقدمونه گهیچند روز د

 …سرباال ای ید یم

 بودم؟ نطوریا واقعاً
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و به خاطر  یخوا یواقعاً نم اگه…هینجوریا اگه…یکرد ریگ یسیواسه ازدواج با من تو رو در وا کهنیبه بابا گفتم مثل ا شبید-

 …بابا

 و گفتم: دمشیرا به دست راستم دادم و دست چپم را دور گردنش حلقه کردم و به سمت خودم کش استکان

 دختر؟ یزن یم هیحرفا چ نای…شیه-

 کردم.حس  شصدای در را بغض…ام افتاد نهیس یرو سرش

 …آخه اصالً-

 ندادم حرفش را تمام کند. اجازه

 .یفکر کن ینجوریدم ا نمی اجازه بهت…نگو یچیه-

 تنه اش جمع کرد..دستش را دور کمرم انداخت و گفت: ریرا باال آورد و ز شیپاها

و استرس  الیر و خفک یدون یکنه؟مگه نم یم تتیاذ ینجوریداره ا ی؟چیساکت نقدریا ؟چرایزن یپس چته؟چرا باهام حرف نم-

 کنم؟ کاریمن چ فتهیواست ب یواست سمه؟اگه دوباره اتفاق

 را نوازش کردم و گفتم: شیدم،بازویخوش طعم و خوشرنگ را نوش یاز چا یکم

 ..!ارهیآخرش منو از پا درم الیفکر و خ نیمشغوله و ا یلخی فکرم…با توئه حق…یگ یراست م-

 در آغوشم جا داد و گفت: شتریرا ب خودش

 ؟یکن یفکر م یبه چ گهدی…که خوبه حالشم…کنارته…شتهیکه پ االن…یبود ارینگران دان شهی؟همیک ؟مشغولیمشغول چ-

 !…اریدان آخ

 گذاشتم و گفتم: زیم یشدم و او را هم با خودم خم کردم و استکان را رو خم

 !اریدان-

 را بلند کرد و گفت: سرش

 ار؟یبازم دان-

 تم:و گف دمیام کش یشانیبه پ یدست

 ده. یپسر من و دق م نیغصه ا آخرش…اردانی…آره-

 .یو اخالق سردش عادت کرده باش اتیبه روح دیبا گهید تو…ارهیکه همون دان اریشده؟دان یآخه چرا؟مگه چ-

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 هم عوض شده. یلخی…شده عوض…ستین اریهمون دان اردانی…نهیاتفاقاً مشکل من هم-

 :و گفت دیچرخ کامل

 .نمیب ینم اریتو رفتار و اخالق دان یرییتغ چیحرف بزن که منم بفهمم.من که ه یجور هی…بابا یا-

 و گفتم: دمیکش آه

 تا کنه باز دهن…دونم یم یطیهر شرا توی را العمالش عکس…شناسم یشکل پلک زدنش رو هم م یمن حت اما…دیتو شا-

 ینفس م یخوابش آرومه چجور یدونم وقت می…برم از رو همه..گردنش سرش، دستش، حرکات…خونم می رو حرفاش آخر

 همه من…کنه یم کاریچ قرارهیب وقتی…شهیم یلکالفه ست چه شک یدونم وقت می…کابوسهاشم بلدم یرو تو تمشری…کشه

 …حال و روز آخرش رو نیشناختم..به جز ا یبهتر بگم م یعنی…شناسم می رو برادرم حاالت

 گفت: یکنجکاو با

 مگه؟ هیخرش چجورحال و روز آ-

 دادم. هیرا به تاج مبل تک سرم

کس  چیکه به چشم ه ییزایتا چ یرو بشناس اریاونقدر خوب دان دبای…یحسش کن دیکه با هیزیچ هی…دونم چطور بگم ینم-

 یرو چک م شیگوش اریدان نمیب یم وقتی اما…مسخره باشه دشای تو نظر از…بزرگ و پررنگ جلوه کنه ینجوریا ادینم

 ریمات و متح رهیگ یم جبهه…شهیم عصبی…ره یاز کوره در م نمیب یم وقتی…ارمدرمی شاخ تعجب از بارها و بارها نماو…کنه

 یاردانی…ده یواکنش نشون م زایچ یلینداشت حاال نسبت به خ یتیشد واسش اهم یو رو م ریز ایکه اگه دن یاردانی…شم یم

که  یاردانی…تظارهچشم ان شهیکنه و هم نمی دورش خودش از حاال…ذاشت یور و اون ور جا م نیرو ا لشیکه ماه به ماه موبا

 حاال…که حوصله خودش رو هم نداشت یاردانی…رهیگ ینفر خبر م هیمرتب از حال  حاال…دیپرس یسال به سال حال منو نم

و  یعیطب همه نایدونم که واسه تو ا می…اعصابش…کارش…خوابش از…ذاره یم هیما زشیاز همه چ گهینفر د هی واسه

 …لسی…انآتشفش…زلزله یعنیاز نظر من  اما…هیعاد

 لبش نشست. یآهسته آهسته باز شد و خنده رو نینشم صورت

 شده؟ ونه؟عاشقیدختر در م هی یپا یعنی-
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 را گاز گرفتم و گفتم: لبم

 آره.-

 و گفت: دیرا بهم کوب دستانش

 ؟یشناس ی.دختره رو مهیعال یلیخ نکهی؟ایپس چرا عزا گرفت-

 را بستم و گفتم: انمچشم

 کنم بشناسم. یفکر م-

 آرام شد. شیصدا

 ؟یناراحت نیا ست؟واسهین یدختر خوب-

 هم فشار دادم و گفتم: یرا رو چشمانم

 شادابه.-

 زد. غیج

 شاداب معروف؟ همون…یوا-

 را تکان دادم. سرم

 ن؟یبهتر از ا ی.چیکن یم فیازش تعر یلیتو که خ-

 کنم؟ حینداشت تشر اریاز دان یشناخت چیکه ه یکس یا برار میها یتوانستم نگران یم چطور

رو  اریدان یهوا نهمهیمدت با هم بودن..ا نهمهیار؟ایبهتر از شادابه واسه دان ی؟کیدار هیقض نیبا ا یچه مشکل اکو؟توید-

 دین بااال ؟تویهست ینگران چ ؟اصالًیدونه ست؟خب پس چرا نگران هی یگ یفرشته ست؟مگه نم هی یگ نمی مگه…داشته

فوق  ناای…شهیم پابند…رهیگ یهم سر و سامون م اردانی باالخره…رو خوشبخت کنه اریتونه دان یاون م چون…یخوشحال باش

 ست؟یالعاده ن

 شدم و گفتم: رهیخ شیبایچشمان شاد و ز به

 …رو اریدان حتی…رو خوشبخت کنه یتونه هر مرد یشاداب م چون…ستین اریمن به خاطر دان ینگران-

 :دیعجب پرست با

 ه؟یواسه چ تیپس نگران-

 ام را فشار دادم و گفتم: ینیب غهیت

 ..!شادابم نگران من…واسه شادابه-

 کرد. اخم

 ه؟یمنظورت چ-

 نشستم و گفتم: راست

کنم  نمی فکر اما…برادرمه اریدروغ نگفتم!درسته که دان اریبگم به اندازه دان اگه…نینشم زهیعز یلیشاداب واسه من خ-

 یاتفاق استقبال م نیدوستش نداشتم با سر از ا نقدریشناختم..اگه ا نمی رو شاداب اگه…واسه شاداب باشه یاسبمن نهیگز

 .شهیمو به تنم راست م ارهیبه سرش ب اریدان اب یکه ممکنه زندگ ییکردم..اما از تصور بال

 شده بود. جیگ

 ؟یگ یم یفهمم چ یمن اصالً نم-

 دستش گذاشتم و گفتم: یرا رو دستم

با ضربات مشت و کاراته  یبش کشیکه خوابه نزد ینخوابه و اگه وقت شتیکه شبا پ یکن یزندگ یبا مرد حاضری…یدختر هیتو -

 چیکه ه یکن یزندگ یبا مرد یتو رو تختش راه بده؟حاضر ازشیکنه و فقط واسه ن رونتیکه از اتاق ب یازت استقبال کنه؟مرد

 ینگران یو تو یبمون خبریازش ب شهیو ساعت رفت و آمدش نداشته باشه؟هم شردادن در مورد محل کا حیبه توض یاعتقاد

که به  ی؟مردینیازش نب یمحبت چیبار هم بهت نگه دوستت داره و ه هی دیکه شا یکن یزندگ یبا مرد ی؟حاضریدست و پا بزن

 چیکه به ه یکن یزندگ یمرد اب یهمسر.حاضر هیدوست، نه  هینه  ک،یشر هینگاه کنه نه  یحیتفر لهیوس هیزن فقط به چشم 

 یدو تا دست تجاوز نم یشبانه روزش از تعداد انگشتا هیکه تعداد جمالت  یبه تو اعتماد نداشته باشه؟مرد یکس حت

 یرو نداره؟حاضر یو شلوغ یهمونمی و جشن حوصله…بره سفر نداره حوصله…که حوصله نداره به حرفات گوش بده یکنه؟مرد

 یبه جا تیعصبان یتو کهیده؟مرد یم حیتو ترج یحت گرانیرو به بودن با د ییتنها شهیو هم زونهیگر آدما که که از یباش یبا مرد

و دادشون  غیشون از ج هیکه از بچه ها متنفره؟از صداشون..از گر یکن یزندگ یبا مرد یتون یحرف زدن فقط کتک بزنه؟تو م

 ؟نینشم یکن یزندگ یتون یم یمرد نیهمچ ؟بایتون یزاره؟میب

 بازش را بست و گفت: مهیآهسته آهسته دهان ن نینشم
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 بود؟ اریدان مشخصات…یکه گفت یینایا-

 انداختم و گفتم: نییافسوس سرم را پا با

 آره.-

 مبل رها کردم. یها ساخته بودند.خودم را رو یکه عراق یاریدان برای…به درد آمده بود قلبم

شده که  یدونم چ می چون…خودمه خون از چون…برادرمه چون…کردمعمره که تحمل  هی من…ارهیهمه مشخصات دان نایا-

 هی اما…هم که باشه بازم دوستش دارم نیزم یآدم رو نبدتری…دارم دوستش چون…کنم می درکش چون…شده ینجوریا

 نیتونه با همچ یم یدختر کدوم…یچی؟اصالً شاداب هیآرزو چ ایدن هیدختر با  هی…ییایدختر رو هی…دختر حساس هی…دختر

تونه تحمل کنه؟اصال به  یم یدختر ره؟کدومیپذ یرو از شوهرش م یتفاوت یو ب یسرد نهمهیا یکنه؟کدوم دختر یزندگ یمرد

 شه؟یم یزیچ نینظر تو همچ

 مقابلم زانو زد و گفت: نینشم

عوض  رو زایچ یلیرو درست کنه..خ زایچ یلیتونه خ یم عشق…شهیباشه م اردانی عاشق هم دختر اون اگه…بشه دیشا-

 رو دوست داره؟ اریدان ؟اونمیعاشق هم باشن.تو از شاداب خبر دار هکافی فقط…کنه

 من است؟ عاشق…ستین اریگفتم که شاداب عاشق دان می چطور…بود نهمی من درد.…زد غیام ج معده

  

 :شاداب

 فرو رفته بود تکان دادم و گفتم: یکرس ریتبسم را که تا گردن ز یشانه ها محکم

 .میبخواب فهی.حمیینجایکه ا هی.امروز روز آخرگهی.پاشو دیخواب ی..چقدر متبسم یبترک-

 و پشتش را به من کرد و گفت: دیچرخ

از بس  یکرد سمینکرده.سرو دیبازد زهیشانزه ل ابونیو هنوز از خ سیگه روز آخره انگار اومده پار یم همچی…اه..ولم کن بابا-

 .یوجب شهر منو چرخوند هی نیتو ا

 نش دادم.تکا دوباره

 .یدیخواب یم عوض شه.بعد گرفت هیکه روح نجایا یمنو آورد مثالً…رهیگ ی..تو خونه دلم مگهیپاشو د-

 حرص دستم را پس زد و گفت: با

.برو اون ور بذار یتو که از صدتا آدم سرخوش هم سرحال تره.اصالً به درک که افسرده ا تیشخص یب هیتو روح اون روح یا-

 .مایدکر یریمن بکپم.عجب گ

سحر  کیکه شب قبل تا نزد یطیبکشم آنهم در شرا رونیمحبوبش ب یکرس ریتوانستم تبسم را از ز می عمراً…نداشت دهیفا

 گرفتم. یآشفته اش را به باز یفرو بردم و تار موها یکرس ریرا ز میحرف زده بود.به ناچار پاها لشیبا موبا

 تبسم؟-

 کوفت.-

 ؟یش یعروس م گهیواقعاً هفت هشت روز د یعنیگم  یم-

 آره. میشما اجازه بده ما به کارمون برس یمرغ زیچ هیروح نیاگه ا-

 ره؟ یم ادتیمنو  یعروس بش بعدش…تیترب یب-

 چسبم بهت. می االن مثه…پس نه-

 در دلم آوار شد. ایکند غم دن یم یدانستم شوخ یم نکهیوجود ا با

 ؟یگ یراست م-

 به روح و روان دوستش داره. یدگیبه رس نسبت یمهمتر فیعروس وظا هیه؟یدروغم چ-

 ؟یفیمثالً چه وظا-

 تونم بگم. ی..نمستنی تو حد در…ست جدهیمثبت ه-

 اش زدم و گفتم: قهیشق یرو یآرام مشت

 .یکن یواقعاً منو فراموش م یعنی…یشعوریب یلیخ-

 زنم. یبهت م یزنگ هی کنم فرصت هروقت…حاال فراموش فراموش که نه-

 نمت؟یب ینم گهید یعنیزنگ؟ هیفقط -

 دایدوست مجرد واسه خودت پ هیهم بهتره  تو…میبا امثال خودمون بگرد دبای…متفاوته مونیمتاهال زندگ ما…گهینه د-

 .زهیشه.ج ی.چشم و گوشت باز میزن شوهر دار باش هینداره با  تی.خوبیکن
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خواستم او را هم از دست  یتم.نمتبسم را هم نداش یها یجنبه شوخ حتی…بودم شده هم تر نازک دل…نازک بودم دل

 روان شد.تبسم تقال کرد: اریاخت یب میو محکم از پشت بغلش کردم.اشکها دمیبدهم.دراز کش

 ؟یکن یم هگری…نمتیبب ساوای…شاداب-

 پنهان کردم. شیموها انیرا م صورتم

 کردم بابا. ی؟شوخیشاداب؟خل شد-

 گرفتند. یم من از هم را تبسم…شد می دور من از تبسم…نبود یشوخ

 ؟یکن یم هیگر یدار چی واسه اصالً تو…انبرات رو شل کن تا من بچرخم نای…شاداب جونم-

 کاستم.برگشت و دستانش را دور گردنم حلقه کرد. میفشار دستها از

 …بغلم ایبود.ب شتریجنبه ت ب قبلنا…هیت قهوه ا هینه انگار واقعاً روح-

 .میایبه نظر ب ارهچیب نقدریبلرزند و ا میخواستم شانه ها ینم

 .یمن ناراحت شد یحرفا ؟ازیکن یم یشاداب؟چرا همچ-

 خواستم. نمی…بدهم نیخواستم او را به افش نمی…تمام قدرت به خودم چسباندمش با

 .شهیدلم تنگ م-

 او را هم حس کردم. یصوت یتارها لرزش

تو رو با صدتا ترموستات  یتار مو هی.من ستمیو نکه سهله زن اوباما هم که بشم ول کن ت نیمگه قراره کجا برم خنگ خدا؟افش-

که به  های کنه…که وبال گردنمه هیگفتم شاداب پشت قباله منه.دست شکسته ا نمیکنم.به افش یعوض نم یو خارج یرانیا

م و دتا دندون کر سی هر بزنه مفتم حرف…تلخ کنار اومده قتیحق نیبا ا اونم…کنه یو تا آخر عمر ولم نم دهیتنبونم چسب

 ؟یفکر کرد یتو دهنش.چ زمیر یخورده ش رو م

 به ظاهر طنزش دلم را گرم کرد.تبسم تنها دوست من بود. یحرفها

شباهتت به غاز کم کنه.خدا رو  نیذره از ا هیکه  یبپوش دیبا یواسه جشن من چ نیآب غوره گرفتن فکر کن بب یاالنم به جا-

 خدا واسه اما …ها بهیدونم عج ی.مادیبشه که از تو خوشش ب دایپ یترموستات سرگردان هیتو اون مراسم  دی؟شایدیچه د

 .شهینداره.اراده کنه معجزه م کاری

 از همه سوا کرده بود. گران،یمنحصر به فردش در خنداندن د ییتوانا نای را تبسم…ام گرفت خنده

 ؟؟؟یدیخند-

 تکان دادم. یرا به عالمت نف سرم

دارم  یکار و بدبخت ی.من بدبخت رو بگو که کلشهیروانت شاد م ادیاسم شوهر که م اصال…یدیخند میدیدروغ نگو..خودم د-

 .ارمیدر ب یواسه خانوم دلقک باز نمیبش دیاونقت با

 تبسم؟-

 ها؟-

 هم دعوته؟ اکوید-

 و گفت: دیکمر خواب یو رو دیکش یآه

 .گفتم دعوتشون نکن قبول نکرد ی.هرچگهید نهیافش یمیدر کمال تاسف بله.دوست صم-

 ادش؟یم یعنی-

 اد؟ین شهی.مگه مادیحتماً م-

 .امیشد من ن یکاش م یا-

 هیبه  منو…دیذارم.دختره چش سف یحرف رو تکرار کن.به خدا مو رو سرت نم نیا گهیبار د هی ی.جرات داریکن یتو غلط م-

 فروشه. یقابل م یشرک ب

 …کاش ای گفتم…باشه بابا-

 .یبهش فکر کن یحت یندارحق  تو…ستیمجاز ن همونشم…یگفت یغلط کرد-

 صورتش را چرخاند و گفت: بعد

جوجه  هیمن  یعنی…شرشون رو از سرمون کم کردن یبخواد انگار خونوادگ خدا…ستین یاون کردکه خبر از…یراست-

 .فتهیکدومشون ن چیچشمم به ه گهیکنم که د یخروس نذر م

 نداشتم. اریاز دان یخبر چیچند روزه ه نیگفت.ا می راست تبسم…را روشن کردم لمیموبا صفحه

شده باشه؟آخه اصالً مواظب خودش  ضیاس ام اس هم بهش ندادم.نکنه باز مر هی حتی…معرفتم بی…منه ریتقص-

 …کنه یخدا درد م شهی..گردنشم که همرهیگ یکنه.سر درد م یتو سرما عود م تشینوزی.سستین
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 و گفت: دیام کوب یشانیپ یدستش را رو کف

 .نگرانشونی تو…کنم گورشون رو گم کردن یخدا رو شکر م من…تتهیت خراز شد یکش یم یهرچ-

 آمدم و گفتم: رونیب یکرس ریز از

 به تو فروخته آخه؟ یتر زمیچه ه اریدان-

 انداخت و گفت: نیاش را چ ینیب

کنه  یرفتار م یجور هی…توقع پر…رهیگ یسگ پاچه م نعی…افتضاح اخالق…خود متشکر..مغرور کار؟ازیخوام چ یم زمیه-

دم  یهمون دخترا اقتشیدور و بر تو بپلکه.ل ادیهم که داره زورم م درخشانی گذشته اون با…انگار همه نوکر و کلفتشن

 نه تو. هیدست

 جا برخاستم و گفتم: از

 …که برادرشه یاون ی..همتون..حتنیکن یبد قضاوت م اریدر مورد دان-

  

 :اریدان

به  ییدا یعنی"فرو بردم. میموها یساختمان را برداشته بود.انگشتانم را تو کل نینشم یخنده ها ی.صداستادمیدر ا پشت

 یقهقهه م نیشام نشسته بودند.نشم زیانداختم و وارد شدم.هر سه پشت م دیکل"بلند نخندد؟ نقدرینداده بود ا ادیدخترش 

.با سر دیبود که مرا د ینفر نیاول اکودی!…گفت که لبخند بر لب داشت دش می…هم..با ارفاق دایی…دیخند یم اکویزد..د

 ."خوبم"شان تنها گفتم یسالم کردم و در جواب احوال پرس

 غرق خنده اش گفت: یبا همان صدا نینشم

 .یدیکه مادر زنت دوستت داره.به موقع رس ایبدو ب-

را  میو رو کرد.به اتاق رفتم.لباسم را عوض کردم و دست کیرا تحر میخوش مرغ سرخ شده اشتها بوی اما…نبودم گرسنه

 و گفت: دیغذا کش میبرا نینشستم.نشم اکویشستم و برگشتم و کنار د

 ؟یچطور شده که امشب زود برگشت-

 و رو کردم و گفتم: ریکردن گل کلم ز دایپ یرا برا یترش کاسه

 برگردم. یاگه ناراحت-

 گفت: نیندادم.نشم یتاهمی اما…سکوت را حس کردم ینیسنگ

 نوشابه؟ ای یرخو یواه..چه بداخالق!آب م-

 !…دارم یخودم دست دارم..هرچه بخواهم بر م میبگو خواستم

 نوشابه.-

 انداخت و گفت: وانیل یتو یمکعب خیقطه  چند

 …میدیخر ایچ یامروزمون رو بهت نشون بدم.اگه بدو یدایبنداز بعد از شام خر ادمی-

 یرفت نگاه کردم و کاسه را از جلو یم یرشکه به سمت ظرف ت اکویبه چنگال د یچشم رزی…نینشم یتوجه به حرفها یب

 و گفت: دی.خنددمیدستش قاپ

 خواد خب. یبدجنس.دلم م یا-

 گوشت مرغ فرو بردم و گفتم: یخودم را تو چنگال

 کنن؟ یم کاریچ زیم نیا یرو یدونم نوشابه و ترش یدلت بخواد.من نم دمیبا-

 شدم. رهیخ نینشم به

 ؟یمراقبش یرنجوینداره؟ا ییغذا زیپره اکویمگه د-

 آهسته گفت: اکوید

 …اریدان-

 جواب دادم. تند

حوصله  گهدی من…به حال خوردنش واسه معده نابود تو یکنه وا یمعده سالم منو داغون م یترش نیا یسرکه  یه؟بویچ-

 بفهم..! نوای خواهشاً…مردن و زنده شدنت رو ندارم

 گفت: نیفقط با اخم نگاهم کرد اما نشم اکوید

 گفت…می..گفت واسه تو بخردید اکودی…شیطرف تجر می.امروز رفته بودزیآوردم سر م یتو اومد یابه رو وقتو نوش یترش-

 .میدی.به خاطر تو خریدوست دار

 جواب دادم. اکویبه د نینشم یکردم.به جا یمن زوم شده بود اجتناب م یکه متفکرانه رو یینگاه کردن به چشمان دا از
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 .یخورم.تو بهتره به فکر خودت باش یم و مخر یکه دلم بخواد م یمن هرچ-

 .دمیرا شن ییدا صدای اما…بزند حرف که کرد باز دهان…شدت گرفت اکوید اخم

بودنشون تو  یحت ولی…رهیم یو نوشابه نم یبدون ترش اردانی…دور زیبردار و بر زیرو از رو م ناای…نیگه نشم یراست م-

 خطرناکه. اکویخونه واسه د نیا

 و پارچ نوشابه را به آشپزخانه برد. یگفت و ترش یلب ریچشم ز نینشم

 کرد و گفت: اکویرو به د ییدا

 !…یستیکه ن بچه…گهیکن د تیتو هم رعا-

کور شد.به زور چند  میاشتها اکودی سکوت و اخم از!…متفاوت یریگ جهیبرخورد و نت کیهم  باز…دیدهانم نچرخ یتو لقمه

 میلبها نیرا ب گارسی…دمیکش رونیگرمکنم ب بیرا از ج گاریو س تیکردم.کبر را به سمت بالکن ترک زیلقمه خوردم و م

کنم که  کشینزد گارسی به خواستم…اش فروزان شد شعله…دمیبدنه زبر جعبه اش کش یرا رو تکبری چوب…گذاشتم

دم.حرص زده آتش مردد بو ینگاه کردن به گوش ایو  گاریروشن کردن س نی.دستم در هوا معلق ماند.بدیلرز بمیج یتو یگوش

 گاریرا سر س مخشم وار،یبه د لیموبا دنیکوب ی!به جا…یغاتیام را نگاه کردم.اس ام اس تبل یرا به توتون رساندم و بعد گوش

که خواندن  یعتیو جوک و دکتر شر یو کار یغاتتبلی اس ام اس…محلش ندادم گری.ددیسمت راستم لرز بیکردم.باز ج یخال

به  نکهیبردم و بدون ا بمیج یحوصله دستم را تو بی…لرزشش ممتد بود نباریانگار ا نه…دیلرز نداشت..!دوباره و دوباره

 و گفتم: دمیخط سبز کش یصفحه اش نگاه کنم انگشتم را رو

 بله؟-

 سالم.-

را با انگشت شست و  گارسی! "خوشحال"…اسم گشتم کیرا مقابل صورتم نگه داشتم و دنبال  گوشی…را تنگ کردم چشمانم

 به ام گرفتم و گفتم:سبا

 سالم.-

 ار؟یآقا دان نیخوب-

 بر گرداند؟ یجمله پرسش کی نیچند روزم را با هم نیا یشده  دهیصدا که تمام آرامش دز نای در بود چه…خدا آخ

 خوبم.-

 :دمپرسی را مهم سوال تنها…اما نگفتم "؟ییکجا"مبگوی خواستم…اما نگفتم "؟یخوب"میبگو خواستم

 ؟یبرگشت-

 .میگرد برمی فردا…نه هنوز-

 ..!دنمیخالص بود..آنقدر که راحت شد نفس کش ژنیپر دود تهران اکس یهوا انگار

 ن؟یاز خودتون بد یخبر هی دیاگه من حالتون رو نپرسم شما نبا یعنیخوبه؟ یحالتون چطوره؟همه چ-

 …خواستم..اما تلخ شدم یزده بود حال مرا بپرسد؟واقعاً؟نم زنگ

 زنگ بزنم؟ یواسه چ گهی؟دیار نکردمگه تو از دست ما فر-

 و من کرد. من

 ن؟گرفتی دل به چرا شما…گفتم یزیچ هیاون موقع ناراحت بودم -

 !…بود عادتش…گاز گرفته تصور کنم یرا که از ناراحت یتوانستم لب یم

 ؟یفرار نکرد یعنی-

 !…فرار از شما؟نه اصالً -

 کرد. یموضعش را شفاف م دیبا

 و؟اکیو د ؟منیک یعنیشما -

 لحظه مکث کرد. چند

 !…نه..فقط شما-

 را به خودم اعتراف کردم. نای…کردنش تنگ شده بود تیاذ برای دلم…زدم لبخند

 !…گهید اکویمن و د یعنی…شما دوم شخص جمعه-

 عادتش بود. نهمیاز لباسش تصور کنم..ا یکردنش را با گوشه ا یتوانستم باز یم

 مفرد. شمای…نه یوا-

 .رمیرا بگ دنمیخند یجلو را پک زدم که گاریس

 …شما نه…تو شهیخب اون م-
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 آره..همون.-

 کدوم؟-

 را هم اعتراف کردم. نیحرص خوردنش هم تنگ شده بود.ا یبرا دلم

 گرفته؟ تونی..شوخاریآقا دان یوا-

 گفتم: تی.با جدندیتوانست چشمان خندان مرا بب یکه نم او

 .بگو درست شما از رو منظورت…نه-

 د و گفت:تته پته افتا به

 …توئه همون…منظورم-

 گفتم: شمرده

 …"یی:منظورم تویبگ دیبا-

 کرد و گفت: یپوف

 .ییمنظورم تو-

 دختر کار من نبود. نی..بغل نکردن و فشار ندادن انمشیها نب یزود نیکردم به ا دعا

 کدوم منظورت؟-

 :دینال مستاصل

 …اریآقا دان-

 خندم..فشار خنده را به نرده منتقل کردم و گفتم: یخواستم بفهمد که م یرا به دندان گرفتم و دستم را به نرده.نم لبم

 ؟یجمله رو درست بگ هی یتون ینم یعنی-

 خوابش هم تنگ شده بود. یآرام تو ینفسها یبرا دلم…دمیرا شن قشیعم نفس

 .نکردم فرار …تو …از …من-

 تند گفت: بعد

 !…دایالبته ببخش-

 دختر مرا کشته بود! نیا ادب…دمیلند خندنتوانستم خودم را کنترل کنم..ب گرید

 ن؟یخند یم یبه چ-

 بود. قیدلخور بود.خنده ام را جمع کردم..اما لبخندم هنوز عم شیصدا

 ن؟یگرد یبرم یچ ؟بایچیه-

 دنبالمون. ادیافشن م-

 چند شنبه بود؟ فردا

 .یرس می جمعه صبح به پس…آها-

 صور کنم.توانستم ت یاز ذوقِ چشمانش را هم م یشدن ناش گرد

 ن؟یگ یم راست…یوا-

 "…آره"..یبده تیهر شب مرا از صدا هیاگر سهم میبگو خواستم

 …ربخی شب…خوام بخوابم می االنم…آره یباش یاگه دختر خوب-

 بمیج یرا تو گوشی!…نبود یاعتبار چیروزها به زبان و دستان من ه نای…منتظر جواب شوم تماس را قطع کردم نکهیا بدون

 را نگاه کردم. میپا ریبالکن گذاشتم و خم شدم و شهر ز ینرده ها روی را ساعدم دو هر…انداختم

 "!…آمد و خالص یشد..نفسم باال نم یتنگ م میدلم، گلو یکاش به جا"

را خاموش  نینبود.ماش دایاز آثارش پ اثری چون….شهر هنوز خواب بود و احتماالً شاداب همدمیاز ساعت مقرر رس رترید

موشک از  مثل…دهینکش قهیروشن کردم و گوشه لبم گذاشتم و به در خانه شان زل زدم.به دق یگاریماند.سنکردم تا گرم ب

 نگاه کرد و گفت: نیماش تالیجی.به محض سوار شدن به ساعت دآمد نیو دوان دوان به سمت ماش دیپر رونیدر ب انیم

 کردم. ریخاک بر سرم.د-

 م:اشاره دادم و گفت شیباز مانتو یدکمه ها به

 ه؟یچه وضع نیا-

 گفت: شیبستن دکمه ها نحی.بودند خواب خواب چشمانش…به من نگاه کرد باالخره

 ..سالم.راستی…وقت خونه ما بود نذاشت بخوابم ریتا د شبیست.د دهیتبسم ورپر نیا رتقصی همش…خواب موندم-

 و گفتم: ختمیر رونیرا از درز باز پنجره ب گاریس خاکستر
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 کمربندت رو ببند.-

 مقنعه اش را مرتب کرد و گفت: نهیآ یزد و تو نییرا پا ریفتابگآ

 …بندم حاال یم-

دوست داشتم.کاپشنش را  شتریکرد و من وول خوردنش را ب ینشدم.کمربند جنب و جوشش را قطع م یشاک ادیمخالفتش ز از

 پا انداخت و ادامه داد: یرو

 گار؟یو س یاول صبح-

کرد..تا خواستم ذهنش را  یم نیخودش سبک و سنگ شیرا پ یزیم کرد.انگار داشت چنشست و نگاه یندادم.لبه صندل جواب

 خودم خنده از و…اش خنده ام گرفت یچابک از…دیکش رونیانگشتانم ب نیرا از ب گاریبخوانم به سمتم هجوم آورد و س

از خشم و  گریبود و دشده  کیبه من نزد نهمهیا کند؟چطور یدادم با من شوخ می اجازه شاداب به چطور…شدم متعجب

 ایاز فرستنده بود  رادیکرد؟ا یبود و اخم و تخمم دورش نم ختهیدختر ر نیا شیکرک و پرم پ د؟چطوریترس ینم میها یبداخالق

 به ضخامت پوست شاداب اضافه؟ ایجبروت من کم شده بود  تیخاص رنده؟ازیگ

 سوزم. یکنم؟االن م کارشیچ نویحاال ا-

 کرد. یاش نگاه م ندهیبه خاکستر فزا یستش گرفته بود و با نگراند یرا تو گاریس انهیناش

 .خودته مشکل…دونم ینم-

 آورد و گفتم: میپا کیرا نزد دستش

 …مشکل شما شهمی اونوقت…اگه رو شلوارتون بتکونمش-

 نگاهش کنم گفتم: نکهای بدون!…داشت ییرو عجب

 .نیرو بکن و عواقبش رو بب نکاریا-

 و گفت: دیخند

 اثر ندارد. گرینک، فشفشه دتوپ،تا-

 رنگ باخته بود. داتمیتهد حنای…گفت یدل قهقهه زدم..راست م در

 …ها زهیر ی..االن ماریآقا دان-

 خانوم مهنــــــدس؟ رونیب شیکه از پنجره بنداز هیکار سخت یلیخ-

 جواب داد: عیسر

 !…مهنــــــــدس یگناه دارن آقا رفتگرا…شهیم فیکث ابونیخ-

 را زدم و گفتم: نیماش یگاری! دکمه جا سیخامه ا ینیریش نیسوخت ا یرفتگرها هم م یابر یحت دلش

 ؟یخاموشش کن.بلد نجایا-

 دقت داخلش را نگاه کرد و گفت: با

 …سوختم…آخ…از کجا دراومد؟آره بلدم نای…جالب چه…ا-

 تیم و خاموشش کردم و با عصبانرا برداشت گاریترمز گذاشتم و س یرا رو میپا عسری…را انداخت گاریمتعاقب آخش س و

 گفتم:

 ؟یکن یدخالت م ستیکه به تو مربوط ن یآخه چرا تو کار-

 پارک کردم و گفتم: ابانیرا کنار خ نیو لبش را گاز گرفته بود.ماش دهیرا محکم چسب دستش

 …دستت رو نمیبده بب-

 ناله…دمیالتهاب پوستش کش یشتم را روچشمش حلقه زده بود.انگ یکتک خورده دستش را جلو آورد.اشک تو یبچه ها مثل

 .سرم را تکان دادم و گفتم:دیکرد و دستش را عقب کش یا

 وقت صبح؟ نیکنم ا دای.حاال داروخونه از کجا پگهید نهیهم یآخر و عاقبت فضول-

 را مشت کرد و گفت: انگشتانش

 باشه بهتره. ردندونخمی اگه…خوام یدارو نم-

 تعجب گفتم: با

 ردندون؟یخم-

 زنه. یتاول نم گهیخوابه هم د یزنه.هم سوزشش م یم ردندونیسوزه خم یه..مامان هروقت دستش مآر-

 و گفت: دیمال یمحل سوختگ یرو اطی.با احتدمیخر ردندانیخم شیبرا یسوپر نیاول از

 سوزه. می…یآ یآ-

 و گفتم: دمیمقنعه اش را کش درز
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 .یسرک نکش یتو هر سوراخ گهیکه د یریگ یم ادینداره..در عوض  بیع-

 گفت: یناراحت با

 ..چه خبره آخه؟گاری..شب سگاری..ظهر سگاریس گار؟صبحیس نیا هچی…گهیشماست د ریتقص-

 را باال دادم و گفتم: میابرو

 رم؟یاجازه بگ یاز جنابعال دیبا دنمیکش گاریبه تو چه؟واسه س-

 اش را باز کرد و گفت: یکول پیز

 .نیبخور نیدود از ا یاستم به جاخو می…آورده بودم ریواستون نون و پن-

پر از موج و  آبی…داشت انیاش نگاه کردم.در دلم انگار آب جر یردندانیرا به سمتم گرفت.به دست خم یلقمه بزرگ و

 اجزای تک تک به…شدم رهیاو زدم و به صورتش خ یفرمان گذاشتم و دست راستم را به صندل یخروشان! ساعد چپم را رو

شناختم  یکه م ییکه او را نسبت به تمام دخترها ریشمگچ یژگیو کیخاص.. زیچ هی…گشتم یم نکته کی دنبال…صورتش

 نیتفاوت بارز در ا کی دلم…کردم یدخترها نگاه م هیکه بق همانطور…یمشتر کی…نگاه کردم داریخر کی ددی به…برتر کند

که  یزچی…کند هیدختر توج نیا دنیرا نسبت به در آغوش گرفتن و بوس اقمیکه اشت یزچی…خواست یصورت و اندام م

 اما…است نیبه خاطر هم اقیو اشت یکالفگ نای…است نی..آها..همدیبدهد و بگو نیام را تسک یو عصب ریدرگ عصابا

 از شاداب…نکردم دایخواستم پ یرا که م یزچی اما…گرفتم نیی..دست پایرسختگی بدون…وسواس نگاه کردم بی!…نبود

تا  نزمی…من متفاوت بود های مالک با اما…داشت یندلنشی چهره…من نبود یمعشوقه ها با سهیقابل مقا ییبازی لحاظ

 نیدادم؟مگر شاداب اول یدست و نگاهم را از کف م اریاخت نگونهیآسمان.پس درد من چه بود؟مگر پسر تازه بالغ بودم که ا

من  گرم…به کنار نهایشدم؟اصالٌ همه ا یم وانهیو از نبودنش د تابیب شیصدا دنیشن یبرا نطوریام بود که ا یدختر زندگ

 دهیاز قلبم نشن ییو آهسته صدا کیتمیضربان ر کیسال به جز  ینبود؟سالها اریجسم از آن دان نینبودم؟مگر ا اریدان

 ینگاه هم نم یدوستانم حت یو نامنظم از کجا آمده بودند؟من که به دوست دخترها بیو غر بیعج یطپش ها نای پس…بودم

 یباشم؟چطور م رتیغ یب نقدریتوانستم ا یعاشق برادرم بود فکر کنم؟چطور م هک یتوانستم به بغل کردن دختر یم کردم چطور

 توانستم؟

 !…من خشک شدا لیدست عل نای…گهید نیریلقمه رو بگ ن؟یکن ینگام م ینجوریشمام.چرا ا ن؟باکوشی…اردانی آقا…الو-

 را ماساژ دادم و گفتم: گردنم

 !…بحونه خوردمخودت بخور..من ص-

  

 

 :شاداب

 را لگد کردم و گفتم: یسنگ

 وقت ندارم. شترمیهفته ب هیکنم. کاریچ دیدونم با نمی هنوز…کت و شلوار..اما من دوست ندارم گهیتبسم م-

 به موضوع مورد بحث کامالً آشکار بود. لشیتما عدم

 و پارچه بخرم که مامانم واسم بدوزه. رمیبگ میتصمزودتر  دیرفت.با یطرف لباس حاضر شهیهم که وحشتناکه.اصالً نم متایق-

 بود. دهیاز اخم و گره گذشته و به قفل رس شیابروها کار

 ؟یشنهادین؟پیندار یشما نظر-

 را مرتب کرد و گفت: شیباال زده پالتو ی قهی

 نه.-

 و دوباره اش چه بود. یدانستم علت سکوت ناگهان ینم

 اد؟یهم مب ینظرتون چه رنگ ؟بهیدر مورد رنگ چ-

 گوشه چشم نگاهم کرد و گفت: از

 دونم. ینم-

 و مقابلش عقب عقب راه رفتم. دمچرخی!…از من شتریب حتی…از قبل شتریب حتی…حوصله یبود..ب پکر

نازم  یلیدنباله خ هی …راسته یلیگشاده نه خ یلخی نه دامنش…ساتن بلنده رهنیپ هی…دمید نترنتیا یمدل تو هی-

 به…گهیخب بازه د ولی…ایلینه خ یعنی…ش بازه قهیخرده  هی…کلوشه نشمآستی…شهمی آزاد شبعد چسبه کمر تا.…داره

 یلیخ ییطال هی…بود طالیی رنگشم…خراب نشه دلشم کهیتونه جمع و جورش کنه طور یمامانم که نشونش دادم گفت م

 …نشمیآست روی…درشت کار شده بود یدامنشم با سنگا روی…خوشرنگ

 را قطع کرد. حرفم
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 ؟یدو دل یواسه چ یدیپسند نقدریاگه اخب -

 فکر کردم و گفتم: یکم

 .ادیبهم ن ییترسم طال یآخه م-

 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

 و؟یک یحتما همون رنگ باشه آ دیحاال با-

 ام را خاراندم و گفتم: کله

 اومد. یم یلیآخه اون رنگ به اون مدل خ-

 رفت و گفت: یچشم غره ا یبداخالق با

 !…گهیانتخاب کن و بپوش د یزیچ هی…یستنی عروس تو که خوبه…ادلت خوشه ه –

 حق خب…دستم مشغول کردم یبرگشتم و خودم را با سوختگ میمستق رمسی به…اش گرفت یو تلخ یاز تند دلم

مسائل  نیتر یدر مورد جزئ نافشی البته…بودم برده سر را اش حوصله…نداشتند یعالقه ا زهایچ نای به مردها..داشت

مثل  یکی آنهم…ستندیهمه که مثل هم ن ولی…شد یذوق مرگ م دیپرس یتبسم نظرش را م وقتی اصالً…داد یظر متبسم ن

 من…دانستم اما یرا م نهایداشته باشد؟ا تیاهم شبرای من لباس که بود نامزدم مگر تازه…فرق داشت ایکه با تمام دن اریدان

لباسم  یمرد را برا کیدوست داشتم مثل تبسم نظر  هممن…خب…نکهای و…خارجش کنم یکسل نیخواستم از ا می فقط

 یرا نم یمرد اردانی جز به که منهم…خوب است شانیساز ریگفت مردها قدرت تجسم و تصو یتبسم م رآخ…بپرسم

 …ود و نب تهران که هم پدرم…شناختم

 ؟یاالن مثالً قهر-

 لبخند زدم و گفتم: یزورک

 ؟ینه..قهر واسه چ-

 نبود. یما مال او زورکزد..ا یهم لبخند م او

 ست؟یآها..خوبه.گشنه ت ن-

 …را مییخواستم و تنها یخواست برگردم..اتاقم را م یبودم..اما دلم م گشنه

 خونه؟ میبر شهینه..م-

 !…یپس قهر-

 …شکستند قهر کنم یکه دلم را م یتوانستم مثل تمام آدمها، با کسان یمنهم م کاش

 …دمینخوابخوب  شبمدی..شدم خسته فقط…نه به خدا-

 .یکرد یم یبلبل زبون یکه داشت شیپ قهیچند دق نیتا هم-

 داشت. یبود و باز هم انتظار بلبل زبان دهیبلبل را از ته چ زبان

 حرف بزنم. دیدونم در چه مورد با ینم گهی.دنیگم شما دوست ندار یم یخب من هر چ-

 شد. عیوس کمی لبخندش…که نه خنده…دیخند

 .یگفتم قهر یدید-

 هم داشت؟به دوچرخه سوارها نگاه کردم و گفتم: یا دهیفا اریل کردن با دانک کل

 .ادیمن از قهر کردن خوشم نم-

 حرفم را باور کند ادامه دادم: نکهیا یبرا و

 .گهید نیایم یشما هم واسه عروس-

 را کج کرد و گفت: رشیمس

 …نه-

 بلند گفتم: یو با صدا ستادمیا

 ن؟یر یم یچرا از اون ور-

 داد: جواب

 !…گهید ای؟بیدوست ندار یمگه دوچرخه سوار-

 مدت چند لحظه خشک شدم و بعد بال در آوردم و داد زدم: به

 ن؟یگ یراست م-

 گرفت و گفت: لیتحو یاز متصد ای دوچرخه…زد ینور آفتاب برق م ریاش ز رهیت چشمان

 .یچند مرده حالج نمیسوار شو بب ایب-
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 محکم نگه داشت.آرام سوار شدم.ام را گرفت و دسته دوچرخه را  یکول

 …پدال یو پاهات رو بذار رو نجایدستات رو بذار ا-

 گذاشتم. نیزم یبلند کردم و دوباره رو یرا کم میپاها

 هی…یکن میچرخا تقس یرو یوزنت رو به صورت مساو دبای…یکن تعادلت رو حفظ کن یط سعفق تو…گرفتمت من…نترس-

 …آها…شه شتریکمم به جلو خم شو تا تسلط ب

 گفتم: جانیرا کنار دستش جا دادم و با ه دستم

 !…وقت هی نیولم نکن-

 دوشش انداخت و گفت: یمرا رو یکول

 …آروم…حاال پا بزن-

 نگهم داشت و گفت: یبه سخت اردانی…دور، دوچرخه کج شد نیاول با

 سمت من. ایکم ب هی…همه وزنت رو ننداز اونطرف-

 حبس شده ام را رها کردم. نفسم

 … دوبارهحاال-

 هم نشد. باز

 دستت رو بردار.-

 ؟یچ-

 …بزن پا فقط تو…دارم یبردار من فرمان رو نگه م-

 …افتم ینه..م یوا-

 رو بردار. دستت…یافت ینم-

 را هم گرفت و گفت: گریرا برداشتم و راست نشستم.دسته سمت د دستانم

 …برو-

 چرخاندم و گفتم:راحت پدال را  الیشد.با خ یو کج نم دیلرز ینم گرید دوچرخه

 داره. یفیچه ک یوا-

 فرمان. یحاال دست راستت رو بذار رو-

 …کنترلش کرد اردانی اما…منحرف شد یکم دوچرخه…گذاشتم

 …نجای..حاال دست چپت رو هم بذار انآفری..آها…ادامه بده ینجورهمی…خوبه-

 زدم: غیو ج گذاشتم

 !…نایدستتون رو برندار-

 ام کرد و بعد گفت: یهمراه یبیسراش به جاده صاف و بدون دنیرس تا

 ؟یخوام ولت کنم.آماده ا یم االنم…یرون یم ی..خودت دارنجاستیا یدکیمن دستم  نیبب-

 و گفتم: دمیها را محکم چسب دسته

 …آره-

 …سه…دو…کی..من شمارش با…خب لهیخ-

را  شصدای…گذاشتم ینم نیزم را میپا گردی اما…شدم یبه چپ و راست منحرف م کمی هنوز…و محتاطانه پا زدم آهسته

 .دمیشن

 .برگرد و بزن دور…دور نشو ادیز-

 کردم. می غرور احساس که بس از…کردم پشت فرمان بنز نشسته ام می احساس…را چرخاندم فرمان

 و داد زدم: دمیرس اریدان به

 چطوره؟-

 .دیخند یچشمانش م ش،یلبها یشلوارش فرو برده بود و به جا بیج یرا تو دستانش

 .ستیدک نب-

 شوم. ادهیخواست پ ینم دلم

 بزنم؟ گهیدور د هی شهیم-

 را تکان داد و گفت: سرش

 .کن جمع رو حواست فقط…برو…آره-
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به غبغب  بادی.بود کرده قفل سرش پشت را دستانش و گذاشته آزاد را فرمان پسر…از کنارمان رد شدند یو دختر پسر

 انداختم و گفتم:

 تونم برونم. یمهم  یدست هی تازه…گهیبلدم د-

 گفت: بلند

 …ایش می پا کله…نکن دختر-

 سرم سقوط کرده بود. یبودم و دوچرخه هم رو نیبه خودم آمدم نقش زم تا…هیثان چند مدت به فقط اما…پا نشدم کله

 یتلخ عطرش تو یتنه ام را حس کردم.کنارم زانو زد.بو یرو ینیشباهت داشت.کم شدن سنگ دنیبه دو اریدان یکفشها یصدا

 زد. میرا گرفت و بلندم کرد.چشمانم را باز نکردم.صدا میام نشست.بازو ینیب

 شاداب؟-

-…. 

 ؟یشاداب؟با توام.خوب-

 داد. یاجازه م یخنده نابهنگام و لعنت نیگل کرده بود..البته اگر ا طنتمیش

 شاداب؟-

 چشمم را باز کردم و گفتم: کی…اوردنی تاب دلم…اضطراب داشت شیصدا

 ودم؟بلد ب نیدید-

 لحظه با بهت نگاهم کرد و بعد گفت: چند

 !…خل و چل یتف به اون ذات خرابت دختره -

 کهحالی در و برخاستم منهم…برد ستیتکان داد و بلند شد و دوچرخه را به سمت پ یافسوس سر با…دمیته دل خند از

 را آمدنش…ا او حساب کرد و برگشتت ستادمیرا تکاندم و دوان دوان پشت سرش رفتم.دور ا میلباسها دمیخند یهمچنان م

..با شیها یبا تمام بداخالق اردانی…یدلتنگ حتی…یافسردگ حتی…در دلم نمانده بود یاز دلخور یاثر چهی…کردم نگاه خوب

پرت کردن حواس من از تمام اتفاقات بد و پاک کردن ذهنم از  متخصص…شیها یحوصلگ یتمام ب با…شیها یتمام کم حرف

 !…دیارز یدر مورد مدل و رنگ لباس م قیبه صدتا نظر کارشناسانه و دق نای و…ودتمام خاطرات بد ب

 

 نگاهم کرد و گفت: نهیآ یاز تو تبسم

 جفت پاهاتو قلم کردم.گفته باشم! نمتیبب نیدور و ور افش امشب…یکه از من خوشگل تر شد تو…یبترک –

 و گفتم: دمیبه دامن لباسم کش یدست

 کمرنگ تر کنم. شمویکم آرا هیمردم بچرخم.کاش  نیب ینجوریا شهینم روم…ادیبسم..خوشم نمکرده ت رییتغ افمیق یلیخ-

 سرش را خم کرد و گفت: شگریبا فشار دست آرا تبسم

 افتیشب ق هی نیرو خدا بذار ا ؟تویکرد شیمثالً دلت خوشه آرا ؟االنیهست که کمرنگش کن یکمرنگش کنم؟چ ویچ یچ-

 باشه. زادیآدم هیشب

 سرم انداختم و سر شانه ام را مرتب کردم. یگ و همجنس لباس را روهمرن شال

رو  ییرنگ طال نهمی شد خوب…قشنگ تر شده شمیلباست از نمونه اصل شخدایی…گما..مامانت شاهکار کرده یم یول-

 …ادیکه قدرت رو ندونستن در م ییچشم اونا امشب…یالعاده شد فوق…ادیبهت م یلخی…یانتخاب کرد

 و ادامه داد: دیکوب نهیرا به س دستش

 …..به حق پنج تنشاالیا-

 بار چندم تذکر داد: یبرا شگریآرا

 …ها شهیخراب م شتونی.آرانیتکون نخور نقدریخانوم ا-

 میاضطراب و دلشوره رها نیشدند و ا یدستها گرم نم نیروشن شد..از صبح ا میدستانم برا یزدگ خیجمله آخر تبسم..علت  با

که در دلم  یاز آتش خبریکردم؟تبسم ب یم دیو نامزدش از توان اندک من خارج بود.اما چه با اکویبا د کردند.مواجه شدن ینم

 زد. یوقفه حرف م یروشن کرده بود ب

کنم  یتموم شه؟به خدا هفتاد و دو ساعته که نتونستم بخوابم.همش احساس م یو خوش ریامشب بخ شهیم یعنیشاداب.. یوا-

خونه  یهم درس بخونم هم به کارا چطوری من آخه…بعدشم دارم استرس…شهیخراب م یچافته و همه  یم یاتفاق هی

شوهر  ی.تازه خونواده نه چندان گرامیشکم شوهرتم باش نگران…یداشته باش بدبختی…یبرسم؟فکر کن امتحان داشته باش

ردم؟االن چه وقت شوهر بود من ک یچه غلط نیا اصالً…شمیم وونهدی رسماً من…درست شب امتحان خراب شن تو خونه ت

 یاخالقش عوض شه؟دست بزن داشته باشه؟خانوم باز باشه؟وا ؟اگهیده چ ینباشه که نشون م ینیا نیکردن بود؟اگه افش
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 یکار هی…ادیکنم..تا جونش در ب یم انتیبهش خ ؟منمیکشم.البته چرا خودکش یخودمو م ؟منیکنه چ انتیاگه بهم خ دابشا

بهم بگه باال چشمت  یبه کنار..مادر شوهر و خواهر شوهر رو بگو..من هرک نایه.تازه همه اکنم اون بره خودش رو بکش یم

خواهر شوهر تو دست  یمن تو دست مادر شوهر باشه..موها موهای روز هر کنم فکر…کنم یبارش م چاریابروئه صدتا ل

 جهنم، بدتر باشه. یر ابن ملجم توواسش بسازم از روزگا یروزگار هی..رهیاگه طرف اونا رو بگ نیبه حال افش وای…من

 تبسم. یها پرحرفی از هم و خودم درد از هم…به دوران افتاده بود سرم

مردا..به دم  نیواه از ا واه…یمون یمشترک تا آخر عمرت مجرد م یزندگ نیا هیبتیچه مص ی..اگه بدونایشوهر کن یتو خر نش-

که  شونمیو بداخالق خستگی…شون راه بره و ادعاشون رو جمع کنهدنبال دیبا یکی…ید یبو م ایگن پشت سرم ن یخودشونم م

امضا  تیروز زندگ نیرو تا آخر خودیموجود ب هیاز  دنیسند ناز کش یعنی کنی شوهر…تو خونه و واسه زن بدبختشونه

 هیرو دستشون تا  فتهیخراش ب هی…رسه یصدتا بچه نق نقو به گرد پاشون نم یعنی…وای…شن ضینکنه مر خدا…یکرد

..از من به تو یشنو یم یچ هیگم  یم یچ هی.خالصه که یبد سیبهشون سرو دیبا یگوشه و ه هیافتن  یهفته دراز به دراز م

 یچیکه گفتم ه یینایبچسب.تازه ا یرو دو دست تیکن و آزاد رونیخواهرانه و عاجزانه که فکر ازدواج رو از سرت ب حتینص

 …واست بگم دنییاز زا بذار…ستین

 نشستم و گفتم: یصندل روی…ستمینستم بانتوا گرید

فکت باز  گهیکه سر سفره عقد د یزن یحرف م نقدرای…زبونت استراحت بده تو رو خدا نیامروز رو به ا هی…تبسم یآ-

 …خدا به رفت سرم…بنال ینجوریبگذره بعد ا تیدو روز از عروس بذار…یبله رو بگ شهینم

 گفت: شگریو رو به ارا دیکش یآه تبسم

درددل نکنم  نی.من واسه اه؟خواهرمهیدوست منه..دوست چ نیبهتر شونیشده؟مثالً ا ییایچه دن نینیب یخانوم؟م نینیب یم-

فالکت  نیکنم که مثه من بدبخت نشه..که تو ا یم حتشیسرم دارم نص ریده؟خ یجوابم رو م یچطور نینیب یبکنم؟م یواسه ک

 ..………رو نجات بده شیزندگ که…فتهین

را از چشم من  اکودی نتوانست هم ازدحام آنهمه اما…شلوغ یلخی…بود شلوغ باغ…هلهله و کل بلند شد یاورود ما صد با

به چشم  کهیمن از گوشه و کنار..طور و…دید نمی مرا..بود من به پشتش…کردم شیداینگاه پ کی با…کند یمخف

..مرتب شیآرا دتجدی مشغول همه…ان رنگارنگزنها و دختر زو خود را به خانه باغ رساندم.آنجا هم پر بود ا دمخزی…میاین

را در  میکه بتوانم با خودم اتمام حجت کنم.مانتو یگوشه ا چهی…وجود نداشت یگوشه خلوت چهی…لباس ضتعوی…کردن موها

 :دمیام پرس یآوردم و از زن کنار دست

 کجاست؟ ییدستشو دیببخش-

و  دیو به چهره جد ستادمیا نهیآنجا نبود.مقابل آ یوشبختانه کسشدم.خ یبهداشت سیبغل زدم و وارد سرو ریدامنم را ز دنباله

 :گفتم خودم به و کردم پاکشان دست با…ام نشسته بود یشانیپ یعرق رو یام نگاه کردم.دانه ها بهیغر

..اگه حسرت یش رهخی بهش اگه..شه جمع چشمت تو اشک اگه…بلرزه صدات اگه..بلرزه دستت اگه خدا به…به خدا شاداب-

 یم کنی خراب بازم امشب اگه…شاداب خدا به…اگه…کنه که دلش واست بسوزه یکار اگه…نهیو صورتت ببرو ت

که  یدنبال کس نقدریداشته باش..عزت نفس داشته باش..ا تیکم غرور داشته باش..شخص هی…کشمت می خدا به…کشمت

 …نکن کیخودت رو کوچ نقدرای…خواد موس موس نکن یتو رو نم

 …ا به عالمت هشدار تکان دادماشاره ام ر انگشتم

 اما…یخواد بکن یدلت م یهر غلط یتون می…شیدیند گهید وقتی…امشب تموم شد وقتی…..بسهیفهم می…بسه گهید-

 نیاز ا شتریب یندار حق…یش کیکوچ نیاز ا شتریب یندار حق…یتابلو باش یندار حق…یباش زیترحم برانگ یامشب حق ندار

 …نداری حق…شاداب یدار..حق نیبش دهیبچه د هیبه چشم 

 انگشتم را تکان دادم: دوباره

 ؟یدیفهم-

ام  یشانیعرق را از پ های دانه خشونت با…مستاصل و هراسان نهیآ یزد قاطع و مصمم بود..اما شاداب تو یکه حرف م یشاداب

وصشان نشسته مخص گاهیدر جا نیو از خانه باغ خارج شدم.تبسم و افش دمیو پشت سر هم کش قیزدودم و چند نفس عم

دستش را دراز کرد و  دنمیام گرفت..به سمتش رفتم..به محض د خندهتبسم  یو وقار و لبخند خانمانه  ینسنگی از…بودند

 کرد لبخندش را حفظ کند نجوا کرد: یم یسع کهیدستم را گرفت و در حال

 زد؟ بتیکجا غ هوی؟یدار فیتشر یمعلوم هست کدوم گور-

 و گفتم: دمیاش را مال شانه

 ؟خوبی تو…دور و برا نیهم-

 .استرسه از کنم فکر…زنه یم چپی دلم…نه-
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 و گفتم: دمیخند

 تو شکمت.چقدر گفتم نخور؟ یزیر یکه از صبح م هیاون آلوچه ها و لواشکا مال…رینخ-

 راه از هنوز اونم…ره..عروس کجاست؟مستراح یبرم دست به آب؟آبرومم م یلباس چجور نیتو سرم؟با ا زمیبر یحاال چه خاک-

 .دهنرسی

 آدم نبود. هیتبسم شب زیچ چیخودم..ه یخنده ام گرفته بود..هم حرص م هم

 کنم؟ کاریمن چ یگ یحاال م-

 جابجا شد و گفت: یصندل یرو یکم

 نشده. ینشدن و صورتشون تاول ییایمیبکن تا مهمونا ش یفکر هیدونم. یمن چه م-

 خنده و گفتم: ریز زدم

 ضع خرابه؟و نقدریا یعنی..یاله یریبم-

 گفت: تیرا بلند کرد و با عصبان سرش

 ؟یروز نیتو همچ یمسئله ا نیدارم؟اونم در مورد همچ یمن با تو شوخ-

 لحظه فکر کردم و گفتم: چند

 کنه. یکمتر جلب توجه م ننباشی دوتون هر…برو نیافش با…ستین یچاره ا-

 را گرد کرد و گفت: چشمانش

 مونیدلنواز باد معده از پشت در مستراح در روز عروس یصدا دنیبا من شن خاطره مشترکش نیاول یخوا می…عمراً-

 !…باشه؟صد سال

 خورد. یلبش تکان نم یبود که از رو یتوانستم خنده ام را کنترل کنم..بدتر از همه آن لبخند احمقانه ا ینم گرید

 .یتحمل کن ی..مجبورستین یپس چاره ا-

 ت:شده اش گف دیکل یدندانها یال به ال از

 شده؟ یچشمام قهوه ا یدیسف ینیب نمی…گم حالم بده ی..مایهست یعجب خر-

 سرش را جلو آورد و گفت: نافشی…دمیترک رسماً

 .میما هم بخند نین؟بگیکن یدر گوش هم پچ پچ م یشما دوتا چ-

 جواب داد. تبسم

 ؟یکن ی.تو احساس نمادیفاضالب م یشده که همش بو یپاط یعطرا قاط یبابا..از بس مردم به خودشون عطر زدن و بو یچیه-

 و گفت: دیبو کش یکم نیافش

 که هوا خوبه. نجاای…نه-

 به من کرد و گفت: ینگاه پر درد تبسم

 .یو شوکه نش یرو داشته باش شیبهت گفته باشم که آمادگ گفتم…دهیپس هنوز بوش به تو نرس-

 بلند گفتم: یبردم و با صدا نپایی را سرم! …گاز زدن یخواست برا یتکه سنگ م کیشدت خنده..دلم  از

 …فتهیترسم اگه دستشون بزنم تورت ب یسرت شل شدن..م یچند تا از سنجاقا-

 را باال داد و گفت: شیلنگه ابرو کی

 کنم؟ کاریچ ؟حاالیگ یراست م وای…زچی…سنجاق سرم؟آها-

 گفت: نیافش

 .نمیب ینم یزیکو؟کجاست؟من که چ-

 :گفتم

 تو خونه باغ درستش کنم. مبری شو پا آروم…افته ی..مای..سرت رو نچرخوننطرفهیا-

 زد و گفت: یا تمندانهیلبخند رضا تبسم

 .میباشه باشه بر-

 برخاست و گفت: نیافش

 .امیمنم م-

 و گفتم: دمیدست تبسم را کش عیسر

 .میگردی..ما زود برمنیمهمونا باش شی..شما پستینه درست ن-

 رمسی در…زدن افتاد چیتا دل من هم به پ دمیبس که آنقدر خند نیرفتنش هم ییتبسم و دستشو یادا و اطوارها فیتوص در

 مقابلمان سبز شد و با گفت: میبرگشت خاله مر
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 .رنیگ یدختر؟مهمونا سراغت رو م ییکجا-

 خوش اخالق شده بود جواب داد: یکه حساب تبسم

کنم  کاریکجاست.چ نمیبب امیشدم گفتم ب نشنگرا…هییبند تو دستشو هی…مرده اسهال شده لیشاداب ذل نیگالب به روت ا-

 که جلو چشمش باشه و قدر بدونه؟ هیک ولی…هم به فکرشم میتو روز عروس حتی…گهید

 گفت: یبا نگران خاله

 دکتر؟ میبر یخوا ی؟میشده؟نکنه مسموم شد چی…مادر رمیبم-

 به تبسم رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 ؟یدیمنو ند ینایا مامان…ستین یزینه خاله چ-

 دستش را دراز کرد و گفت: خاله

 .نشستن اونجا…چرا خاله جون-

تبسم  یرفت.بازو جی.سرم گدمیو مادر را مشغول گفتگو با او د دمیرس اکوید زمی به تا…رفتم شیدستش را گرفتم و پ ریمس

 کمرم گذاشت و گفت: ی.تبسم دستش را رودمیرا چسب

 دن مادر من؟ یم ینجوریآخه خبر بد رو ا-

 ه من ادامه داد:رو ب و

 .نیخودم بش شیپ نجایاونور..هم یبر ستنی الزم اصالً…توام ول کن –

 هم عرق کرده بودم.آهسته گفتم: باز

 باهاشون رو در رو شم. دیبا ؟باالخرهیآخرش که چ-

 به شانه ام زد و گفت: یضربه ا تبسم

 …ارزه یها م منگاهیاون نشتو به صدتا از  یتار مو هیخدا  به…ریلطفاً سرت رو باال بگ ولی…باشه-

 لب غر زد: ریز و

 !…است دختره نچسب عیاسمشم مثه خودش ضا-

 و گفتم: دمیبه صورت ملتهبم کش یدست

 .امیدم و زود م یم یسالم هی منم…نیافش شیبرو پ گهیتو د-

 ام؟یمنم باهات ب یخوا یم-

 زدم و گفتم: شیبه رو یمطمئن لبخند

 .ستمیشل ن ینک می فکر که هم اونقدرا…نه بابا-

که  ییدامنم را باال گرفتم و با قدمها یکه گفته بودم پوزخند زد.آب دهانم را قورت دادم..کم یکردم قلبم به دروغ احساس

 به سمتشان رفتم و زمزمه کردم: دیایکردم محکم به نظر ب یم یسع

 !…دور آخره نای…دلم نیمحکم بش-

  

کنم.تمام نگاه ها به سمتم  میقا میادهایواستم استرسم را پشت فرخ یسالم بلندم،خودم هم جا خوردم.انگار م از

 دستش را دور گردنم انداخت و با ذوق گفت: ی.شاددیچرخ

 .یخوشگل شد چه…یخواهر یوا-

نباشد.دستم را به  اکویکردم نگاهم به د یم یو آرام کنارش زدم.همه به احترامم بلند شده بودند.سع دمیرا بوس یشاد گونه

 گفتم: یدراز کردم و با لبخند کش آمده ا نیسمت نشم

 شاداب هستم.-

 از نه…نبودم اما…بودم یاز او متنفر م دبای داستانها اساس بر…چهره اش را دوست داشتم سادگی…داشت یحیمل صورت

 نشست. یهم به دل م شصدای…ایمیاز ک حتی نه..او

 ن؟شمایی معروف خانوم شاداب پس…به به-

 رفت. یم ختنشیفرور میکه هرآن ب نقابی…نقاب بودم کی تنها من…معروف نه..بودم دابشا نه من! …نبودم من…نه

 خوشبختم. تونییاز آشنا-

 فشرد و گفت: یرا به گرم دستم

 .نمتونیخواست بب ی.واقعاً دلم مدمیشن یلیخ اکویرو از د فتونی..تعرنطوریمنم هم-

 !…دلم نبشی حکمم…راند یاسم اسطوره من را بر زبان م دیق یراحت و ب چقدر

 لطف دارن. یحاتم آقای…ممنون-
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 بدون…عدسی لرزش بدون..مردمک لرزش بدون…..بدون دو دو زدن..بدون فرار کردنمینگاه مستق کیبود..وقت  وقتش

 اشک. زشیر

 برطرف شده؟ ن؟کسالتیشما خوب-

! اما حس دانم.. نمی…ترحم دشای…دشای…نیتحس دشای…محبت دشای…او برخالف من پر از حس بود نگاه

 برق صاعقه. مثل…ی..مثل برق فشار قوقوی…داشت

 ممنون.خوبم.-

روزگار لج  ابود؟ی من شانس…هم یرو در رو اکوی.من و دمنشستی همه…بود امدهنی.…نبود…گشتم اریدان دنبال…زیم دور

 .دمیمادر را شن یکرد؟صدا یم

 یاتفاق بد رو م هیکه داشت هر لحظه انتظار  روزی و حال اون با…پسر رو خدا دوباره به ما برگردوند نیا نکهیخالصه ا-

 .نی.بازم خدا رو شکر که اون روزا گذشت و هردوتون سالمتمیدیکش

 گذاشت و گفت: زیم یآرنجش را رو اکوید

 میدائ یکردم.متاسفانه حال جسم یتشکر م یو حضور دمیرس یزودتر خدمت م دیمن با تشواقعی…اول خدا..بعد هم شما-

واسه  یادی.چون اونم اصرار و عالقه زمیداشته باشه مزاحمتون بش یبهتر طیشب که شرا هی می..منتظر بودستیجالب ن ادیز

 شما داره. دنید

 و گفت: دیکش یآه مادر

که نکردم اما اگرم کرده باشم واسه بچه خودم کردم.خدا خودش شاهده که  یمونه.کار یواسه من مثل پسر خودم م اریدان-

 یاز دستم بر م نیاز ا شتریکاش ب یکنم.ا یشم و بعد توبه م یم یبه خدا شاک یحت یر خواب ندارم.گاهپس نیشبا از غصه ا

 …شکر…خدا حکمت به شکر…و غمش کنم ییتنها مهه نیواسه ا یکار هیتونستم  یکاش م یاومد.ا

 یشگیوفا با متانت هم بی ورهاسط! …شد یم یعصب دینبا اکویبحث را تمام کند؟د نیدادم که ا یبه مادر هشدار م دیبا چطور

 اش جواب داد:

 واسه بازم اما…مشکل رو حل کنم و نه اون خواست نیمن تونستم ا نه…بونمیکه سالهاست باهاش دست به گر هیدرد نیا-

 منه. یتموم زندگ اردانی.شاکرم رو خدا بودنش

 :دیآمد.مادر آه کش نمی در نفسم…بود نیسنگ هوا

.از ستیجوره قابل جبران ن چیپسر در حق من و بچه هام کرده ه نیکه ا یا یودش شکر کرد.مردونگبه خاطر وج دیواقعاً هم با-

 …فیخدا حب…پسر نیاز ا فیهست؟ح ایدن نیتو ا اریمثل دان ی.مگه چندتا مرد واقعسوزهیکه دلم م نهیهم

 دست بردار نبود. مادر…رینخ

 ؟یساکت نقدریشاداب جون چرا ا-

 رهیخ میاندام رو به رو کیبه دختر بار میکرد سر بلند کنم.به چشمانم اجازه انحراف ندادم و مستقوادارم  نینشم فیلط یصدا

 شدم.

 کنم. یشما استفاده م یدارم از صحبتها-

 متوجه من شد. اکوید حواس

 بار؟ و درس؟کار خبر؟از چه…خب شاداب خانوم-

 کردم. یقلبم حس م یپ رگ و یرا رو رهایشمش زتی نوک…در دلم برپا شده بود یکارزار عجب

 خوبه.ممنون. یهمه چ-

 :دمیتابلو نباشد پرس یادیجمله ام ز یکوتاه نکهیا یبرا و

 کجا موندن؟ اریآقا دان-

 جواب داد: اکویرد و بدل شد.د نیو نشم اکوید نیب یعیسر نگاه

 .ستیو سر و صدا ن یشلوغ ش؟اهلیشناس ینم مگه…ادیاون نم-

 یهرگز دروغ نم اریدان و…دیآ می گفت…کرد قبول و شد کالفه تا کردم اصرار آنقدر…دبه من قول داده بو اریدان اما

 کرد و در ادامه حرف او گفت: کینزد اکویخودش را به د یکم نیگفت.نشم

 .ادیما هم ن یکه واسه عروس ستین دیشناسم بع یکه من م یاریدان نیواال از ا –

را از چشم غره اش به  نای…معذب شد اکویکند فرو رفت.د می پمپاژ را خون که آنجا…بطن چپم یدرست تو رهایاز شمش یکی

را  اردانی من…باغ را ورودی در…داشت؟برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم یچه گناه چارهیآن دختر ب اما…دمیفهم نینشم

 آمد؟ ی..!چرا نمدنبو اما…دهم صیتوانستم تشخ یهم م یکیدر تار یحت

 گذاشت و گفت: اکوید یبازو یدستش را رو نینشم
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 ادیهمراهمون م دامونینبوده.نه واسه خر شمونیسر جمع ده ساعت هم پ میرانیمدت که ما ا نیا زم؟تویگم عز یمگه دروغ م-

 …برادرشه یعروس گهیکنه..انگار نه انگار چند روز د ینگاهشون م ینه حت

 ناگهانی حرکت از…دآگاه دستم را به سمتش بردمبود که ناخو یو واقع دشدی دردش آنقدر…چشمم را ناکار کرد یبعد ریشمش

 ام مادر نگران شد:

 شد مادر؟ یچ-

 سالم بود. میرو شکر که هنوز گلو خدا…دمیرا مال چشمم

 …افتاده تو چشمم یزیچ هی..فکر کنم یچیه-

 گفت: یبود.شاد یاشک احتمال یبرا یخوب بهانه

 .نمیبب ایب-

 شدم و گفتم: بلند

 نه..بشورمش بهتره.-

کردن  بازی نقش آدم من…جنگ نبودم دانیم نیبرنگردم..من مرد ا یخواستم بروم و تا آخر عروس می…بلند شدم عیسر

 اگر من…کردم یم هیگر دیخفه نشدن با برای من…احساساتم نبودم یو سرپوش گذاشتن رو یکار مخفی آدم من…نبودم

 …شدم نمی عوض..بودم شاداب من…دادم یم ستماندم ته مانده غرورم را هم از د یم نجایا شتریب هثانی چند

 ام؟یمنم باهات ب یخوا یم-

 کنم. انیتوانم بدون بغض ب یرا م گریدانستم چند کلمه د نمی…شد یم کینزد میبه گلو شتریهرلحظه ب کاریپ رهیدا

 .ستین یمهم زینه بابا..چ-

من  یکه تا ابد به رو آغوشی آن از…کردند یم دیکه به خاطرش خر یگردی روز چند آن از…که دور شوم از آن جهنم دمیچرخ

روزگار  نیشانس و ا نای به لعنت…واژگون شد یچوب یکرد و صندل رگی دامنم دنباله اما…بروم که رفتم…بسته مانده بود

زور زدم که دامنم را از  یدست کی…بلند شد شیاز جا اکودی…بود ماندهن یشدن اشکم باق ریبه سراز یزیچ گردی! …لجباز

 گفتم: یدناامی با…شد شتربی چشمم سوزش…آزاد کنم یصندل هیاپ ریز

 نه؟یسنگ نقدریا یصندل نیچرا ا-

 گفت: یشاد

 …بذار کمکت کنم-

 گوشم گفت: ریز یسرد و گرفته ا یرا برداشت و صدا یآمد و صندل نییپا یشده ا یچیدست باندپ یدست شاد یبه جا اما

 !…توئه از…ستین یاز صندل رادیا-

 سخت آمده بود. یحد خوشحال نشده بودم.مرد روزها نیتا ا گاریس کیبرق  دنیوقت از د چیرا برگرداندم..ه ذوق سرم با

  

  

که او تحمل  یبتیتوانست از مص ینم زیچ چهی…ترسناک نبود زیچ چیسخت آمده بود و با او ه یروزها مرد…دمیترس ینم گرید

او با تمام گذشته تلخش هنوز  دمید یکه م نیکرد.هم یرامم مآ نیکرده و از سر گذرانده بود ترسناک تر باشد و هم

شد که  یگذرند..باورم م یمنهم باالخره م یروزها نیشد که ا می باورم…شد یراحت م المخی…..هنوز محکم استستادهیا

 یاجازه نم گرانیتوانست اشک مرا در آورد اما به د یم اردانی…شدن اشکم هم نبودم رینگران سراز گردی…توانم یمنهم م

 اردانی…کند تیاذ اتوانست مر ینم زیچ چیاو بود ه وقتی…کرد مرا آزار دهد یجرات نم یاو بود کس وقتی…کنند تمیداد اذ

 …در برابر برادرش  حتی…بود مواظبم…مراقبم بود

 شده؟ یچشمت چ-

 چشمم خوب شده بود..دستم را برداشتم و گفتم: سوزش

 …شافتاده تو یزیدونم..فکر کنم چ ینم-

 که به دروغم زد هم نتوانست حس خوبم را خراب کند: یپوزخند یحت

 نم؟یبب-

 نشوند گفت: گرانیکه د یچشمم را نگاه کرد و آهسته..طور یشد و سرش را جلو آورد و تو خم

 !ست ماده خارشم جنس…خار شده رفته تو چشمت یکی انگار…آره-

 بعد محکم فوت کرد و گفت: و

 ه.بوده در اومد یزیاگرم چ-

 پا و آن پا کردم و گفتم: نیا کمی…نشست
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 به تبسم بزنم. یسر هیمن برم -

 و گفت: دیکش رونیرا ب یکنار یگذاشت و با دست سالمش صندل زیرا لبه م گاریس اریدان

 .گهیبگم د کیتبر مجبورم…میر یبا هم م بعداً…نیبش ایفعالً ب-

 داد. یاجازه م اکویگاه گنگ و مات دن نیآرام شده بودم..اگر ا کمی…فروکش کرده بود یکم بضم

 گوش دادم. یو شاد نینشم یو به جوابش در احوال پرس نشستم

 …خوبم-

 طرز صحبتش با مادر متفاوت بود: اما

 پاتون بهتره؟ ن؟دردخوبی شما…ممنون-

 واضح نگاهش کرد و گفت: یبا محبت مادر

 .شمیبهم سر بزنه بهترم م شتریمن خوبم..اگه پسرم ب-

 :دیپرس اکوی.ددیدو یگذاشته بود، م شیپا یکه رو یدست پی من حواس…را تکان دادسرش  فقط

 .میایو با هم ب یتا تو هم برس میموند یمنتظر م وگرنه…یایکردم ب یفکر نم-

 از بانداژ را مشت کرده بود..درد داشت؟ رونینداد.انگشتان ب جواب

 ار؟یآقا دان-

 نکرد. نگاهم

 هوم؟-

 شده؟ یدستتون چ-

 بشقاب خاموش کرد و گفت: یتو اریخ یپوست کنده شده  یرا رو شگاریس

 .ستین یمهم زیچ-

 گفت؟ یپانسمان سفت و سخت چه م نیمهم نبود پس ا اگر

 ن؟یسرش آورد یی..باز چه بالنیبار داغونش کرد هیهمون دستتونه که -

 هم گفت: نینشم

 شده؟کدوم دستت؟ یچ-

 باغ چرخاند و گفت: یرا تو چشمش

 .دهید بآسی باشگاه تو…بابا ستین یچیه-

 .نمیرا بب عهیتا وسعت ضا دمیکتش را باال کش نیآست

 ن؟یمبارزه کرد یتو باشگاه؟با کس-

 حوصله جواب داد: یب

 بوکس. سهکی با…آره-

 آورد. یاش حرصم را در م یالیخ یب نای چقدر…بود الیخ یاش ب ینسبت به سالمت چقدر

 .دید بیآس یشه.آخه اوندفعه هم بدجورشکسته با ن؟نکنهیبه دکتر نشون داد-

 بشقاب مرا برداشت و گفت: یتو پرتقال

 نشکسته.-

 گفتم: ظیرا از دستش گرفتم و با چاقو به جان پوست کلفتش افتادم و با غ پرتقال

درد  به سرش اومده که هنوز بعد از ده دوازده سال یچ ستیآخه بوکس و کاراته هم شد ورزش؟اون از گردنتون که معلوم ن-

 .نیستیول کن ن نیاریسرش ن ییبال هیاز دستتون که تا  نمای…کنه یم

را از خاطر برده بودم.او هم انگار  زیدور م گریانگشتان خم شده اش به درد آمده بود که وجود چهار آدم د دنیدلم از د آنقدر

 نادرش زد و گفت: یبرده بود چون از آن لبخندها ادیاز 

 ادر بزرگ؟منبر م یرو یباز تو رفت-

نگاه  هیبه بق یچشم ریدهند.ز یلمات ما گوش ممکا به دارند همه کردم احساس…همه جا ساکت شد کدفعهیدانم چرا  ینم

بود که  ینفر نیزد و او اول می لبخند هم مادر…زل زده بود اریبه دهان دان ننشمی…انداخته بود نییسرش را پا اکویکردم.د

 به حرف آمد:

 .ستین تیسرم..اصالً حواست به سالمتگه پ یشاداب راست م-

 بر دهانش گذاشت و گفت: یتکه ا اریپرتقال را از هم جدا کردم و بشقاب را به سمتش هل دادم.دان یها پره

 .شهینم میچی.من هنینگران نباش-
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 تر گفت: بیو غر بیو نگاه عج بیو غر بیبا لبخند عج نینشم

 .یمون یما تنها نم یراحته که بعد از عروس المونیخ حداقل…هیعال شهیرانت منگ اکویشده که به اندازه د دایپ یکی نکهیهم-

 زد و گفت: یبعد چشمک و

 !…ما یقبل از عروس دمیشا ایو -

توجه به لب  یب نیچه بود؟نشم یبرا اکوید ی..منظورش چه بود؟آن نگاه تند و عصبدمنفهمی درست…تلخ و گس شد دهانم

 فت:رو به مادرم کرد و گ اکوید دهیگز

 گم؟ یدرست نم-

 .دستش را رو به آسمان برد و گفت:دیفهم یرا نم هیهم مثل من ساده بود..گوشه و کنا مادرم

 .نمیرو بب شیمنکه از خدامه عروس-

 و گفت: دیاش را جلو کش یصندل یکم نیند؟نشمیرا بب یچه کس یبود عروس شیخدا از

 باشه که شناسه و مطمئن. یکس با بهتر چه…وقتشه گهدی…نهیما هم هم یبه خدا آرزو-

 هم جواب داد: مادر

 ن؟یسر دار ریرو ز یکس-

 گرفت: اریرا به سمت دان سرش

 .نمیفردا برم در خونشون بس بش نیهست که به دلت نشسته بگو هم یآره پسرم؟اگه کس-

دوستش  اریدان بود که یبرود؟کس یخواستگار اریسر داشت؟دان ریرا ز یکس اریار؟دانیدان یبر سر چه بود؟عروس بحث

دانستم؟دلخور  یدانست و من نم یم نیبودم؟چرا به من نگفته بود؟نشم دهیداشت؟پس چطور من خبر نداشتم؟چطور من نفهم

 قفل شده بود. نینشم یچشمانش رو اخورد..ام یپرتقال م خونسردی با…و ناباور نگاهش کردم

 کرد و گفت: یدار دست چپش باز نیبا انگشتر نگ نینشم

مدته که  هی…دم یبه خودم اجازه دخالت م نهمی واسه…هستم اریمن مثل خواهر بزرگ دان تشواقعی…نیدون یخب م-

 …که میمتوجه شد اکویمن و د یعنی…ما

 حرفش را قطع کرد و گفت: اکوید

 واسه بعد. بذار…ستیحرفا ن نیجان االن وقت ا نینشم-

 دست چپ مچ دست راستش را ماساژ داد و گفت:داد با  هیتک صندلی به را کمرش…بشقاب را کنار زد اریدان

 خانوم مارپل. نیکشف کرده ا یچ نمببی بذار…نه بذار حرفش رو بزنه-

 و با چشمان بسته گفت: دیکش شیبه موها یدست اکوید

 .میزن یبعداً حرف م-

 انداخت؟ یدانم چرا دلم را به شور م یبود و نه بلند..اما نم نینه خشمگ اریدان یصدا

 .ستین یا بهیکه غر نجایرا؟ابعداً چ-

متوجه  نیکرد.نشم یسرخش دستش را رو م یشانپی اما…کرد آرام باشد می تالش…آمد یخونش در نم یزد یم اکویبه د کارد

 یقناس م یوسط بدجور نیا یزیچ کی…بود دهیرس اکویبه د نیاز نشم اری.نگاه نافذ داندیشد و پس کش میاوضاع وخ

 ام را به عقب هل دادم و گفتم: یفشار زانو صندل با…را از آنجا دور کنم اریدان دیگفت با می ناخودآگاهم…زد

 ک؟یواسه تبر میبر نیای..نماریآقا دان-

 سرخ را نداشت. یشانینگاه قصد کنده شدن از آن پ نای…نه

 …اریآقا دان-

 .ردیکرد کنترل اوضاع را در دست بگ یسع مادر

هست به  یاگه کس دمپرسی منم…و ازدواجه خواستگاری بحث…نزد یکه حرف بدخانوم  ننشمی…بچه ها نیچرا ناراحت شد-

 نداره. یدلخور گهید نکهای…عنوان مادرتون اقدام کنم

 را پر از هوا کرد و گفت: شیها هیبا تمام قدرت..ر اریدان

و فضول و نخود هر آش زنم وراج و دهن لق  هکافی…ستمین صبوری آدم ازدواج؟من به چه رو بوده؟من کجا ازدواج…نه خانوم-

 …صورت اون در…باشه

 کرد ادامه داد. ینگاه م اکویبه د کهیشد و درحال بلند

 …بر و بر نگاش کنم نمیش ینم-

 چپش را مشت کرد و گفت: دست

 کنم. یم ادهیهمونجا وسط جمع فکش رو پ-
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را گرفتم و از آنجا دورش  اریدان یبازو ط،یتوجه به شرا یکه ب دمیهجوم آورد ترس اکویکه ناگهان به صورت د یاز خون آنقدر

 کردم.

 :اریدان

 صورتم گرفته بود نگاه کردم و گفتم: یکه شاداب جلو یمصرف کباری وانیل به

 .ستیتشنه م ن-

 کرد. اصرار

 .شهی..اعصابتون آروم منیبخور-

 فتم:به صورت مضطرب شاداب انداختم و گ ینشسته بودم.نگاه یمکتین روی همه از دورتر…باغ آنطرف

 نداره. یاعصابم مشکل-

 اعصاب او خراب تر بود. وضع…دیرا تا ته سر کش وانینشست و ل کنارم

 ؟یدیترس نقدریچته؟چرا ا-

 حلقه کرد و زمزمه کرد: وانیرا دور ل دستانش

 …هم..با اون حالش یحاتم ی.آقا…نیبود یعصبان یلیگفتم االنه که دعوا بشه.آخه هر دوتون خ-

 کس دل نسوزاند. چیه یکه به جز خودش برا رمیحال او را هم چنان بگ نجایتوانستم هم یاش بود.م"یمحات یآقا"نگران  پس

 دستتونم داغون شه. یکیو اون  ادیفرود ب ییجا هی مشتتون که االنه گفتم..بودم شما نگران…طرفم هیاز -

 .کردم باورش و نشست دلم به حرفش صداقت…دادم رونیرا ب نفسم

 ن؟یاز کوره در رفت هو؟چرایشد  یچ-

 صورت من…که هرچند…تر از قبل یشده بود..خواستن بازی…کردم نگاهش…کرده بودم که نگاهش کنم دایپ یفرصت باالخره

 دادم. یم حیرنگ و لعابش را ترج بی

 خوره که از کوره در رفتن؟ یم ییمن به آدما افهیق-

 چشمش کنار زد و گفت: یرا از رو شیموها

 آروم. یو ک نیهست یعصبان یدونم ک می…شناسم می خوب رو شما من اما…ظاهرتون نه-

 رفت نگاه کردم و گفتم: یور م وانیدستانش که با لبه ل به

 به تو. نیآفر-

 ن؟یش یسوال بپرسم ناراحت نم هی-

 .سکوت در…حرف ی..بندیخواست فقط کنارم بنش می دلم…حرف زدن نداشتم حوصله

 .بشم ممکنه…دونم ینم-

 نپرسم؟ یعنی-

 .اورمیکردم موج قشنگشان را به خاطر ن سعی…آمد یم رونیخورد و ب یسر م یروسر ریمرتب از ز شیموها

 ..نه نپرس.شیکه قراره من برم خواستگار هیاگه در مورد اون دختر-

 چشمان گرد و متعجب نگاهم کرد. با

 ن؟یدیاز کجا فهم-

 رفتنش را قلم کردم. پای اما…رده را لمس کندخو زیدوباره ل یبلند شد که برود و موها میپا یاز رو دستم

 پرسن. یسوال رو م نیدخترا هم تموم…یبعد از اونجور بحث و…یکه تو دختر ییاز اونجا-

چشمانم را  یآمده بود فرو دادم و حت میاو تا پشت لبها یکودکانه  یرا که از خنده  ی.لبخنددینگاهم کرد و بعد خند هیثان چند

 دم.محروم کر دنشیهم از د

 غصه م شد. یلیمن خ یول-

 ؟یاز چ-

 .نیبه من نگفت نکهیاز ا-

 و؟یچ-

را درآورد و  شیرا باز کرد و کفشها شیدور مچ پا بندهای…دامنش را باال زد کمی و شد خم…گذاشت مکتین یرا رو وانیل

 گذاشت و گفت: یگوشه ا

 .نیعاشق شد نکهیا-

 گفت: رلبیو ز نشست مکتین یرا باال آورد و چهار زانو رو شیپاها

 !…کفشا نیبا ا مردم…شیآخ-
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 :داشتم دوست را کردنش اعتراض شکل چون…خواست سر به سرش بگذارم یم دلم

 رو به تو بگم؟ یهمه چ دیمگه من با-

 سرش را بلند کند گفت: نکهیکرد خشک شد..بدون ا یکه داشت دامنش را مرتب م یدست

 پس راسته؟-

 به کمرم دادم و گفتم: یکشش

 مهمه؟-

 .دیرس یبه نظر م جدی کامالً…شد و سرش را بلند کرد الیخ یرا ب دامنش

 ینم فیرو واستون تعر یگم؟مگه همه چ یرو به شما نم یمن همه چ مگه…نیگفت یبه من م دیمعلومه که مهمه..معلومه که با-

مسائل مربوط به من واستون مهم  یعنیست؟یبگم چون واستون مهم ن دیبگم؟نبا دیمنم نبا یعنیکنم؟مو به مو..کلمه به کلمه؟

 ست؟ین

 توی غم باالخره تا کرد نگاهم آنقدر…بودم ردرگی خودم با هنوز جوابش مورد در چون…دادم یسوال را نم نیبود پاسخ ا بهتر

 .شیگلو یچشمانش نشست و آه تو

 …یو دهن لق یبه حساب وراج نیذار یگم م یم یمنم هرچ پس…ستیپس واستون مهم ن-

 !…نبود نای اما…"زنم یحرف نم گهدی منم…باشه"بود نیاش ا یجمله بعد -که از دخترها داشتم یا شناختب- عتاًیطب

 شما..تبسم از بعد چون…گم یمن بازم م اما…نیفکر کن نیخوا یم یمورد منم هرجور در…ننگی شما…نداره یبعی…باشه-

 …نیاگه دوست نداشته باش حتی…حرف بزنمخواد باهاتون  یکه دلم م یتونم راحت از هرچ یکه م نیهست کسی تنها

 داد؟ ینشان م یگرفتمش چه عکس العمل یچند لحظه در آغوش م برای فقط اگر…فکر کردم یکم

 …زوره…که ستین دلبخواهی…نیبگ دبای هم شما…تازه شم-

 نشست و گفت: هنیو دست به س دیکامل چرخ فتدیب مکتین یاز رو ایمشخص شود و  شیکه مبادا پا اریتالش و زحمت بس با

 ه؟یخب..حاال اون دختره ک-

زدند و طرز نشستنش مقاوتم را در برابر لبخند شکست.از خنده من  یبرق م یکه از شدت کنجکاو یتخس و چشمان صورت

 جرات گرفت و گفت:

 ..من منتظرم.گهید نیبگ-

 و گفتم: دمیاش کش یشانیپ یاش را تو یروسر

 …با فضوال ندارما یمن رابطه خوب-

 خنده گفت: با

 …دونما یم-

 :گفتم و برخاستم!…نبود زیآنجا نشستن جا نیاز ا شتریب

 .میکفشات رو بپوش بر-

 کفش فرو برد و گفت: یکوچکش را تو یپاها عیسر

 .نینگفت-

 ینمدختر تا مرا به خطا وا  نیو دستانش را به کمر زد..ا ستادیرا برگرداندم.آمد و مقابلم ا میکردم و رو بمیج یرا تو دستم

 کرد. یداشت ول نم

 گم. یکس نم چی..به هگهید نیبگ-

 کردم و گفتم: شیبه سرتاپا نگاهی…داده بود یریگ عجب

 …لباست قشنگ شده-

 را باز کرد و گفت: شیدستها یخوشحال با

 شدم؟ ن؟خوشگلیگ یراست م-

 عروس و داماد رفتم و جواب دادم: گاهیسمت جا به

 تو رو نگفتم..لباست رو گفتم.-

 و گفت: ادستیا

 ن؟یدونست ی..منیبدجنس یلیخ-

 !…سوال احمقانه منحرف کنم نیتوانسته بودم ذهنش را از ا فعالً…دمیکش یراحت نفس

  

 :اکوید
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نشود..اما خوابش سبک تر از آن  داریکردم آرامشم را حفظ کنم تا ب یسع یلخی…کرد یوجدانم را آزرده م ییدا یسرفه ها تک

جگر گذاشتم و  یکردن خشمم داشتم دندان رو یخال یبرا یادیز لیتما کهحالی در…نشکند نینشم یبود که با هق هق ها

 گفتم:

 کنم. هیقض نیا ریخواستم شما رو درگ یشدم.من نم تونیکردم..هم باعث نارحت دارتونیب هم…ییمن شرمندم دا-

 شرمنده بودم. نهمی بابت و…متوانستم آشوب درونش را درک کن یدخترش را نداشته..م یدانستم هرگز طاقت اشکها یم

 را پاک کرد و گفت: شیبا دستمال اشکها نینشم

 …بخدا بابا اما…منم مقصر…ستیتو ن ریتقص-

ارزش قائل  یزیاش پش یسالمت یبرا اردانی مثل هم او…بود تنگ نفسش…ساکت باش یعنی…دستش را باال آورد ییدا

 میصدا دایی…کردم یم یلحظه شمار اریآمدن دان برای…ادمستیشدت گرفت.بلند شدم و پشت پنجره ا نینشم هینبود.گر

 زد:

 حرص نخور. نقدریو ا نیبش ایب-

 را خطاب داد: نینشم یینخورم؟ممکن بود؟دا حرص

 یربط چیکه ه یموضوع ینظرت رفتار امشبت مناسب سنت بوده؟دخالت تو به…یازت خواستم مناسب سنت رفتار کن شهیهم-

 بوده؟ درست…بوده؟خودت بگو درست…اریمثل دان میآد مورد در اونم…به تو نداره

 و گفت: دیدماغش را باال کش نینشم

 دشای کردم فکر…مطرح کنه یموضوع رو با کس نیکه بخواد ا ستین یآدم اردانی کردم احساس…نداشتم یبخدا منظور بد-

 اما…شناسم یرو خوب نم اردانی من البته…رو نداشتم یبرخورد نهمچی انتظار اصالً…کار رو واسش راحت تر کنم ینجوریا

 …کردم یم خالتد دی..من نبااکودی وجود با…کردم اشتباه دارم قبول

 به من کرد: رو

 …بود ریخ تمنی کن باور…خوام یبازم معذرت م-

 مواخذه اش کرده بودم. ری..در تمام طول مسیاندازه کاف به

 …نکن..پاشو صورتت رو بشور هیگر گهیباشه..د-

 نییرا پا شیصدا دایی…خونم باال رفت و آماده حمله شدم نادرنالی…قفل آمد یتو دیکل دنیچرخ صدای…شدبلند  نینشم تا

 آورد و گفت:

 آروم باش. –

گرفته  شیراه اتاقش را در پ دمید وقتی…مبل زدم..جواب سالمش را ندادم یانداختم و با انگشت چند ضربه رو ریبه ز سر

 گفتم:

 صبر کن..کارت دارم.-

ساعدش تا زد و  یرا باز کرد و پارچه تا رو نشیسر آست های دکمه…مبل انداخت یرا در آورد و رو کتش…ستادیا همانجا

 گفت:

 م؟یفردا دعوا کن شهینم-

 را کنترل کردم و گفتم: میصدا یبلند ییحرمت دا به

 …نه-

 آرامش بانداژ دستش را باز کرد و گفت: با

 …م آماده من…باشه-

 گفتم؟ یم دیبا چه

 ؟یچ یعنی یدون ی؟میفهم یرو م یکیو کوچ ی؟بزرگیدون یاحترام و حرمت رو م یمعنتو -

 انداخت و مشتش را باز و بسه کرد و گفت: یبانداژ را هم کنار الیخ یو ب خونسرد

 ؟یدرس اخالق بد ای یدعوا کن یخوا یم-

 را چنگ زدم و گفتم: میموها

 اونطوری…بهیچشم چند نفر غر جلوی…برادرت زن با…با برادر بزرگتبا من.. تونستی چطور…بده حیبابت رفتار امشبت توض-

 ؟یکرد ریخودت رو تحق دایی دختر…زن منو یچه حق ؟بهیبودن متهم کرد ینیزم بیمنو به س یچه حق ؟بهیحرف بزن

 بود: لیمتما نیبه سمت نشم شتربی…جلو آمد یکم

خانوم اجازه  نیکه به ا حقی همون…ببره بهیهمون چند نفر غرمنو جلو چشم  یده آبرو یکه به زن تو..اجازه م یبه همون حق-

 …ده یرو م شونیا یروده دراز یکه به تو اجازه سکوت جلو حقی همون به…ده یمن رو م یزندگ یتو دنیدخالت و سرک کش
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 اش زدم و گفتم: نهیرا به س انگشتم…ستادمیا شروی در رو و شدم بلند…تمام شد تحملم

به اون  یاحترام یب نیکتریبه بعد کوچ نیاز ا ولی…گرفتم دهیند یگفت هرچی حاال تا…ا زن من باش:مواظب حرف زدنت بکی-

 مهلت تو اگه و بودم شده متوجه منم…اشتباه کرد..خودش هم قبول داره ننشمی:دو…دم یشکل ممکن جواب م نیرو به بدتر

 کردم. یقطع م رودونستم بحث  یکه خودم صالح م یبه شکل یداد می

 را گرفت و گفت: تمانگش

 می فکر…دهن خودت و اون رو بکش پیکم ز هی…ینگران حرمت و احترام خودت و زنت یلخی…دو سه نکن کیواسه من -

 …شونیکف دست ا یکه صاف گذاشت یجنابعال التیدونم اون مزخرفات از کجا آب خورده بود؟از تخ ینم یکن

 هوا تکان داد: یعقب رفت و دستش را تو عقب

 ای رمیخوام زن بگ یم نکهای…ندارم ایدارم  یحس گهیهرکس د ایبه شاداب  نکهای…ستمین این عاشق هستم م نکهیا-

شم  یخونه دور م نیتا از ا ادینم خوشم…گهیکس د چهی به نه…زنت به نه…تو به نه…خودم به…خودم مربوطه به…رمینگ

 از زنت…خودت به کارش ببر یزندگ تو…یص دارتخص یلیخ..تهیحال یلخی…یبلد یلخی…یکن ریو احساسات منو تفس ینیبش

 نگه رو خودتون حرمت…بده که اول خودش حرمت خودش رو نگه داره ادشیحرمتش نگه داشته باشه؟ دبزرگتره؟بای من

 .نیانتظار داشته باش گرانیبعد از د نداری

 معده ام داد زدم: یتوجه به هشدارها بی…شد یآدم نم اردانی…بلند شد میاز گوشها دود

 ار؟یحواست به حرف زدنت هست دان-

 با استرس گفت: نینشم

 …بسه…..تو رو خدااکوید-

 …شد نمی…شد یعوض نم اریدان

فکرش  ؟طرزینیب یزدنش رو م حرف…دنیشاهکار رو ند نیرو شکر که بابا و مامان نموندن و ا خدا…ینیب ی؟مییدا ینیب یم-

پسر  نای…هیشگیعذاب هم همون…هیهمون سوهان روح لعنت یول..شده آدم کردم فکر…کردم عوض شده ؟فکرینیب یرو م

 …شهیکشه و عوض نم یم منو…ییدا شهیعوض نم

 چشمانش گذاشت و برداشت و گفت: یکرد..کف دستانش را رو یپوف اریدان

 .کن تمومش…بسه…باشه-

 می پر صداش واسه دلم…مرده مردنم از…..گفتم واسه برادرم مهممرانیاومدم ا یچه ذوق و شوق ؟باییدا ینیب یم-

 کنه. یواسش نم یفرق چهی من نبود و بود…دروغ بود میدیشن هرچی…همونه اردانی…ییدا نببی اما…زد

 باال برد و گفت: میجلو آمد..هر دو دستش را به عالمت تسل اریدان

 یم معذرت…دایی…خوام ی..من ازت عذر منیخوام.نشم یمعذرت م شه؟منیدرست م ی..با معذرت خواهدیببخش-

 بازم بگم؟ اخوبه؟بسه؟ی…خوام

 …بود شتربی تحملم ترها قبل…کردم یم یرپی احساس چقدر…اش جا خوردم یعذر خواه از

 …دببخشی…خوام یگم معذرت م می…نببی…اکوید-

 فرو افتاد و گفتم: میها شانه

اونجا راه  یکار هی پولش با…خونه و شرکت رو بفروش نیا توام…کایامر میگردبرمی…انین ییشاهو و زن دا بگو…ییدا-

 تو رو زحمت ندم. گهیکه د ندازمیم

 بهت گفت: با

 اکو؟ید-

 کردم. یاز او فکر هم نم ییشب جدا کیبه  حتی…ترها قبل…شده بودم ریپ

 ؟یاریقرصامو ب یکن ی..لطف منینشم-

 ناگهان..نکردم نگاهش…آورم.راهم را سد کرد یدانستم نگاهش را تاب نم ینگاهش کنم از کنارش گذشتم..م نکهیا بدون

 :گفت و کرد بغلم و انداخت گردنم دور را دستش

 ؟یاگه بگم غلط کردم چ-

 بود؟ اریبهانه ازآن دان یو ب لیدل یآغوش ب نیبود؟ا اریدان نای…من شد بینص نبارای…رتیو ح بهت

 و نجوا گونه گفت: آهسته

 .نخور غصه تو فقط…بوسم یم یرو که بگ یدست هرکس-

 حرفها؟ نیو ا اریباشد؟دان اریدان نیشد ا یم مگر…دمید یشت..خواب مبود..امکان ندا محال

 داداش؟-
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شد جسم را حس  یخواب م توی..کردم حسش…کمرش گذاشتم روی را دستم…امکان نداشت نیریش یایرو نای…بود خواب

 کرد؟

 ؟یدیبخش-

خواستم با  می…را هم باال آوردم گرمینداشت؟دست د یاعتقاد چیه یکه به عذرخواه یاریمغرور؟دان اریبود؟دان اریدان نیا

 شد؟ یحس م شیته ر یخواب زبر ی..تودیرا فهم ششیته ر زبری گوشم الله…تمام وجود حسش کنم

 دکتر؟ میبر یخوا ی؟میخوب-

 مرده من مردن از برادرم…گفتند می راست که شدم مطمئن چون…نداشتم یتیشکا چیرفتم..ه یم ادنی از…حاال نیهم اگر

 !…بود

  

 

 :اریدان

  

شکمش قفل کرده بود.از جابجا  یو دستانش را رو دهکشی دراز آرام اما…کردم ینگاهش م گارسی به پک هر با…بودم نگرانش

 خواستم حرف بزنم تا حرف بزند..تا مطمئن شوم خوب است. یشدنم تخت صدا داد.م

 

 .یرو در آورد نینشده اشک نشم یچیهنوز ه-

 

 ت:گف ردیچشم از سقف بگ نکهیا بدون

 

حق  هیقض نای مورد در استثناً…رفتم تند منم…کنه یرو م نکاریکنه و ا یازت عذرخواه دیکارش اشتباه بود..بهش گفتم با-

 …الشیخ ی..بگهی..به هرحال..گذشت دیکن هیبعداً گال یتونست می…خب اما…بچگانه بود یلیخ ننشمی حرکت…با توئه

 

 م گذاشتم و گفتم:سر ریرا خاموش کردم و هر دو دستم را ز گاریس

 

در  ینطوریکه تو ا شهنمی باورم اما…ندارم یتوقع نیگذره..من از نشم یسر تو م یکه تو هیزیچ ن،اونینشم یبدتر از حرفا-

 …یمورد من فکر کن

 

 را چرخاند و گفت: سرش

 

 ؟یبه شاداب ندار یحس چیکنم؟تو ه یاشتباه م یبگ یخوا یم یعنی-

 

 :میبگو خواستم

 

 نه ندارم.-

 

 اجازه نداد. ماا

 

 می.خودت به نه..من به نه…نگو دروغ…یبگ یخوا یاگه م اما…یموضوع حرف بزن نیدر مورد ا یستی..مجبور ننیبب-

 یقطع جهینت هیکه به  یتا وقت نمی..واسه همیباورش کن یباشه..خودتم نتون بیعج هیقض نیواسه خودتم ا دیدونم..شا

 ..فقط…یمطرحش کن ستیالزم ن …یومدیکنار ن تیبا واقع ی..تا وقتیت نبودبا دلت و احساست روراس ی..تا وقتیدینرس

 

 داد تا به من مسلط باشد. هیبالش گذاشت و صورتش را به آن تک یرا رو آرنجش

 

 به…کنم یم تتیموضوع از نظر من درست نباشه..اما حما نیاگه ا حتی…من باهاتم یطیکه در هر شرا یدون یفقط خودت م-

 .یواکه بخ شکلی هر
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 کند؟با خنده گفتم: یم تیرا حما یزیچ اکو؟چهیگفت د یم چه

 

 خوام با شاداب ازدواج کنم؟ یمن م یکن یفکر م ؟واقعاًیشد وونهید-

 

 را باال انداخت و گفت: شیابروها

 

 .یکن یشاداب فکر م به…یکن یکر نمف ازدواج به…نه-

 

 اشتباه وحشتناک خارجش کنم.. نیکردم از ا یبدهم..سع حیتوض شیکردم برا یسخت شده بود..سع شیحرفها دنیفهم چقدر

 

 هیبه خاطر  اونم…ایدن نیا یبا تموم آدما دیشا ای…فرق داره ایدن نیا ی..خب قبول دارم شاداب واسه من با تموم دخترانیبب-

 …یدون یکه خودت بهتر م لیدال یسر

 

 و گفت: دیآمد.کامل به پهلو خواب یبود..خوشم نم افتاده شیلبها یکه رو یامد..از آن خط یطرز نگاهش خوشم نم از

 

 قاً؟یدق لیکدوم دال-

 

 اتهام دردناک نجات دهم. نیو پا زدم که خودم را از ا دست

 

 بگم؟ چجوری…شاداب با همه فرق داره-

 

 ؟یچه فرق-

 

 چشمم آمد. شیچهره اش پ یلحظه ا یدادم..برا یم حیتوض دیبا ؟چطوریفرق چه

 

 همه…نداره تینها شمهربونی…کنه یتونن مهربون باشن..اما جنس شاداب فرق م یاز آدما م یلیخ یدون می…خب مهربونه-

 توی من خب…بچه خوشگل و با نمک هیزشت گرفته تا  یقورباغه لجن هیکنه..از  یبا عشق نگاه م زچی همه به…داره دوست رو

کردم شعاره..اما  یفکر م ستمیرو بلد ن نهیقهر و ک گفت من یکه خودش م لاوای…که بلد نباشه قهر کنه دمیرو ند یعمرم کس

 …بخشه یراحت آدما رو م یلخی…رهیبه دل بگ نهیک ستیمتنفر باشه..بلد ن ستنی بلد شاداب…نبود

 

 دادن سخت نبود. حیحرف زدن و توض گرید

 

اگه  حتی…شیخندونب یتون یکنه م یم هیو گر زهیر یکه داره اشک م یطیدر شرا حتی…خوشحال کردنش مثل آب خوردنه-

 هایی بچه مثل…صافه دلش ها بچه مثل…خنده یرو خوشحال کنه م گرانید نکهی..به خاطر اگرانیبه خاطر دل د ادیخنده ش ن

 ی..حتستنی موندگار دلش تو غصه و غم… شهیفراموششون م یچ همه قهیبعد از دو دق یخورن و ول یکه از مادرشون کتک م

 ده. یم حیرو به خودش ترج گرانید شهیهم چون…ده یاگرم باشه بروز نم

 

بر  یدتایی مهر من جمله هر انگار…شده بود یلبش منحن ینگاه کردم..خط رو اکویخودم آمدم..چقدر حرف زده بوددم..به د به

 و گفتم: دمیکش یقیزدم.نفس عم یحرف آخر را م دبای…افکارش بود

 

هم خودش هم  نهمی واسه…شد یم یونم اگه اونا نبودن چد نمی…کمکم کردن یلیو خونوادش خ شاداب…یتو نبود یوقت-

 به…ستیعوض شدن و سر به راه شدن من ن لشیرفتارم با شاداب متفاوته..دل ینیب می اگه…واسم مهمن یلیخونوادش خ

تو  حتی…کنه یرفتار نم هبقی مثل من با اون چون…رفتار کنم آدما هیتونم مثل بق یاون نم با…هیکه اون آدم متفاوت نهیخاطر ا

 حتی…بار هم باهام قهر نکرده هیو گند من، تا حاال  یاخالق سگ نهمی وجود با…..اما اون دختریرنج یاز من م یکه برادرم
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در  یاز لحاظ مال شهیهم نکهیدخترا نگاه کنم؟با وجود ا هیتونم به چشم بق یچطور م یدختر نهمچی به…کنه یاعتراضم نم

 …پاکی از اما…نداره ادعایی…کشه نمی آب جانماز…تره ریشناسم چشم و دل س یکه م ییبوده اما از تموم ثروتمندا قهیمض

 

 یرا وسعت م اکویلحظه به لحظه لبخند د نکهیداشت؟جز ا یتیچه اهم نهایزدم؟گفتن ا یحرف م نقدریمن امشب ا چرا…پوف

 کرد؟ یو مطمئن ترش م دیبخش

 

 …یگفت یخب..م-

 

 دانست. یعشق و احترام را نم نیفرق ب اکودی…حرف بزنم نیاز ا شتریغلط کنم ب من

 

 …فرق داره یلیخ یکن یکه تو فکر م یزیبا اون چ نای…واسه شاداب احترام قائلم من…گهید نیهم-

 

 .دیخند

 

 جالبه. یلیخ نمیهم-

 

 بحث را ادامه دهم. نیخواستم ا ینم گرید

 

 جالبه؟ شیچ-

 

 زد و گفت: یچشمک

 

 …یاحترام قائل باش یکسبود واسه  ومدهین شیتا حاال پ-

 

 را کردم و جواب ندادم. پشتم…گریبود د بس

 

 …یکن فیتعر یبود از کس ومدهین شیاز اون مهمتر..تا حاال پ-

 

 کرده بودم. غلطی عجب…هم فشار دادم یرا رو چشمانم

 

 !…یحرف نزده بود نهمهای…و نه سال عمرت ستبی کل تو…تازه از اونم مهمتر-

 

 گفت. یرا راست م نی..ا..لبخند زدمیرپوستیز

 

 …یلطمه بخور هیقض نای از بودم نگران…باشه رفتنی شاداب نظرم به چون…راحت شد المی..خیاما خوب شد گفت-

 

ندادم و  رییرا تغ تمی..اما موقعنمیخواست برگردم و صورتش را بب می دلم…حد باز شدند نیاجازه از من..تا آخر یب چشمانم

 گفتم:

 

 ؟یچ یعنی-

 

 و گفت: دیکش یا ازهیمخ اکوید

 

پسره رو از دور  من…یکرده بود اساس لهیبرده..مادرش پ یرو بدجور ییبنده خدا هیاز قرار تو مراسم امشب دل -

 .دیارز ی..سرش به تنش مدمید
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 ام ضربان گرفت. یشانیپ یرو رگ

 

 خب؟-

 

 شد: فیضع اکوید یصدا

 

 کنن. نییتع یرو واسه خواستگار یوقت هیشد مادر شاداب باهاش حرف بزنه و  قرار…گهید نیهم-

 

 ؟یخواستگار

 

 بود؟ یمادر شاداب راض یعنی-

 

 و گفت: دیکش ازهیبازهم خم اکوید

 

 …خوشش اومده بود یلیپسره و خونوادش خ تیقعمو از…آره فکر کنم-

 

 ام را قورت دادم و گفتم: یبعد سوال

 

 …آها..خوبه-

 

 خواب بود: باًیتقر اکوید

 

 …شاداب رو داره اقتیبه نظرم پسره ل دمیکه شن ییزایچ با…آره..خوبه_

 

 .!…گفتن نمانده بود یبرا حرفی…را به بسته شدن واداشتم چشمم

 

همان سوراخ  ایسوراخ، کوچک شده بود..دن کی…چهیدر کیبه اندازه  ادنی…سوختن بوی…دود بوی…آمد یخون م یبو

 یقیموس نیتر کیهارمون شیکه صدا کسی…خودم آشنا بودم از شتریتنش ب یکه با بو کسی…شناختم یکه خوب م یبود.کس

 یجلو دستی اما…خواستم به کمکش بروم می…کردمداد.تقال  می جان…مرد نیچند نیتنه سنگ رزی…ام بود یچهار سالگ

 افتاد و اطیح یبودم که تو دهدی…کردم پدرم از راه برسد می دعا…داد نفس بکشم یاجازه نم یدهانم را گرفته بود و حت

 پدر…امدیآنروز ن ولی…دیرس یبه موقع م شهیبود که هم قهرمانی پدرم…شناختم نمی را مرگ که من اما…بلند نشد گرید

و  یقیموس جای به پس آن از..!مُرد…سرش را ببرند نکهای از قبل…که مادرم دمینشد و من به چشم خودم د دبلن

 شرهای…مرده که بزنم داد خواستم…ز و شبم شدآن جماعت همدم هر رو فیهرزه و کث یخنده ها صدای…یهارمون

 …را گرفتند و چاقو را شی..اما موهادیکن

رنگ خون  زچی همه!…نبود..باز هم داد زدم..نه دنمیمزاحم نفس کش یدست گریباز شده بود..د مگلوی راه!…نه…زدم ادیفر

 کسی…دمیرا شن ییپا صدای…دمید ینم گرید اما…نمیخواستم پشت آن پرده قرمز را بب می…دادم تکان را سرم…گرفت

 برای را دستم و کردم حس را نفسش…گرفتم گارد…شدمشخص  ینظام های چکمه…رفت کنار پرده…شد یم کیداشت نزد

 …را گرفت مبازوی…تر از من بود قوی او اما…محافظت از خودم باال بردم

 …ینیب یخواب م یشو..دار داربی…پسرم منم…اردانی…اریدان-

 کرده عرق تنم تمام…محصور بودم ییدستان دا انمی…ام بلند شد و توانستم چشمانم را باز کنم نهیس یاز رو بختک

 …شدینم افتیقطره بزاق هم  کی یدهانم حت توی…بود

 …آب بخور نیکم از ا هی ایب-

 نگاه پنجره به…آرام گرفت مینفس زدنها نفس…دمینفس تا آخر همه را نوش کیرا گرفتم و  وانیدستان لرزان..ل با

 کرد. یدرز نم میضخ یپرده ها نیاز ب ینور چهی.کردم
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 ساعت چنده؟-

 ام را کنار زد و گفت: یشانیبه پ دهیچسب یموها

 ده.-

 .دمیکرد.به زحمت خودم را باال کش یخشک بود و دستم درد م گردنم

 کار دارم امروز. یچطور خواب موندم؟کل-

 و گفت: دیکش میبازو یرا رو دستش

 .یدیخواب رید شبیحتما د-

 …اورمیب ادیکردم به  یشب؟سعید

 …آره..فکر کنم-

 از همه…پاسخ یبرداشتم..پنجاه و هفت تماس ب زیم یام را از رو یگوش…منتظرم بود شاداب…وای…شب؟شادابید

 …شاداب

 ؟یقرار داشت-

 افسوس گفتم: با

 …آره..هشت صبح-

 شد و گفت: بلند

 بخور و برو سر کارت. یزیچ هیو  به دست و صورتت بزن یآب هی پاشو…نداره یبیع-

 بوق جواب داد: نیشماره شاداب را گرفتم.با اول ییرفتن دا رونیمحض ب به

 …اریآقا دان-

 ام گذاشتم و گفتم: یشانیپ یکابوس را از تنم زدود.دستم را رو درد…شیصدا یتو بغض

 .یستادینگو که هنوز سر کوچه منتظر من ا-

 نداد. جواب

 ؟کجایی…شاداب-

 سرتون اومده. ییکردم بالفکر -

 .ییگم کجا یبهت م-

 دم خونتون. امیخواستم ب یاتوبوسم..م ستگاهیتو ا االن…نیومدیرفتم شرکتتون گفتن ن-

 شده. ریکردم اشکش سراز احساس

 خواب موندم.-

 کوتاه بود. شینفسها

 .دمیاز صداتون فهم-

 کردم و گفتم: زانیرا از تخت آو میپاها

 ؟یمعطل شد یلیخ-

 ..آخه تا حاال سابقه نداشته.دمیترس شتری..بستیش مهم ناون-

 .دیلرزد پر کش یدانستم دارد م یکه م یچانه ا یبرا دلم

 تو هنوز باورت نشده که من بادمجون بمم دختر خوب؟-

 کنم. یاز ترس سکته م نیاریسرم ب ییبال نیهمچ گهیبار د هی…ستمیاما من ن-

 توانستند؟ یم د؟چطورریخواست شاداب را از من بگ یم یکس چه

 نجا؟یا یای؟میکن یم کارچی حاال…باشه مادربزرگ-

 :دیکش آه

که امروز قرار بود به  طرحی اون فقط…برم شرکت دبای که هم سه ساعت…رم خونه می…..جون تو تنم نموندهگهینه د-

 …مینشون بد یمهندس بهرام

 دسته مبل برداشتم و گفتم: یام را از رو حوله

 زنم.تو برو خونه. یش.من باهاش حرف منگران اون نبا-

 ن؟یندار کاری شما…باشه-

 حمام را باز کردم و گفتم: در

 نه..خداحافظ.-



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 254 

 

 ار؟یآقا دان-

 هنوز هم نگران بود. شیصدا

 بله؟-

 باشم؟ گه؟مطمئنیحالتون خوبه د-

 .نبودم خوب…نه…تو یصدا دنیتا قبل از شن میبگو خواستم

 آره..خوبم..-

 مرا هم ارام کرد. دیکه کش یراحت نفس

 …نباشی خودتون مراقب…خدا رو شکر-

 !…التهاب را فرو بنشاند نیتوانست ا می سرد آب فقط…تخت انداختم و وارد حمام شدم یرا رو یگوش

************ 

 زد و گفت: یمن لبخند دندی با…صبحانه نشسته بود زیپشت م ییدا

 نه. ای یپسند یم نیبخور بب ابی…دم کردم یتو، چا یبه خاطر گل رو-

 کانتر گذاشتم و گفتم: یرا رو نیماش چییسو

 کجاست؟ اکوید-

 زود. صبح…رونیرفتن ب نیبا نشم-

 .ختمیر یچا مانیهردو یبرا

 ؟یبهتر-

 کردم و گفتم: میرا از وسط دو ن یقند

 عادت کردم. گهید-

 .دمیترس یم دمید یخودم را آنجا م نکهیا از…دمیترس ینگاه کردن به چشمانش م از

 ه؟یشگیهم یعنی-

 …اومد یوقت بود سراغم نم یلخی…نه-

 بوده. اکویبا د شبتید یبه خاطر بگومگو دیشا-

 ..به خاطر آن نبود.نه

 …دیآره..شا-

 

 خوام. یعذر م نیمن به خاطر رفتار نشم-

 دهانم گذاشتم و گفتم: یگردو تو یا تکه

 .ستیمهم ن گهید-

 زد. سرفه

 …نگرانتن اکودی هم…ونا هم…نداشته یمطمئنم قصد بد یول-

 بحث خسته شده بودم. نیا از

 دونم. یم-

 امروز به هردوشون گفتم. نوای…کس حق دخالت نداره چیمال توئه و ه یزندگ نیاما ا-

 ممنونم.-

 بهت بگم. دیکه به نظرم با یحرف هی…مونه یم زیچ هیفقط -

 چشمانش نگاه کنم..اما نتوانستم. یخواستم تو ینم

 دم. یگوش م-

 ..شهیمنهم به درد آمد.اما نگاهش نافذ بود..مثل هم یگلو شیسرفه ها از

از  شتریب گهدی چون…اجباره هی میکه هنوز دار ییزایواسه چ دنجنگی…میرو از دست داد زایچ یلیکه خ ییواسه من و تو-

از چنگمون در  میرو که دوست دار ییاونا گرانید میو اجازه داد مینشست هرچی بسه…بسمونه گهید چون…میکش ینم نیا

از دستت  یرمنطقیغ لینده به خاطر تعصبات کور و دال ازهاج…واست مهمه که…یهست که دوستش دار یکس اگه…ارنیب

 …بره

دهانم  توی لقمه زحمت به.بود گرفته نشانه را خال خود درست…او هم و…دمفهمی کور تعصب از را منظورش…گرفت نفسم

 را قورت دادم و گفتم:
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 ؟هیمنظورتون چ-

 زد و گفت: یلبخند

 یمثل پروانه دورش م اکوید یضمری موقع که همونه…دختره..شاداب نیا اگه…میفهم یرو خوب م گهیمن و تو منظور همد-

 …فهمم و هم تو منظور منو یهم من منظور تو رو م پس…دیچرخ

 !…بیمرد عج نیجز ا به…میایتوانستم برب یاز پس هرکس م من

 شانه ام گذاشت. یستش را روو د ستادیشد..کنارم ا بلند

 گفتم ازدواج اونا از نظر ما غلط و اشتباه محض بود؟ یم ادتهیکردم؟ فیپدر و مادرت رو واست تعر یقصه زندگ ادتهی-

 بود. ادمی

اونو تصرف  وقتی و…مادرت قلب راه از…از راهش وارد شد نمهمی واسه…بود باهوش…دونست یم نویپدرت هم ا-

 درست شد. ایدن های غلط همه…کرد

 را باال گرفتم و گفتم: سرم

 رو دوست داره. اکودی…اما شاداب-

 ام را فشرد و گفت: شانه

 نکهیشرط ا به…یغلط رو درست کن هی یتون می…پدری همون پسر تو…کن دایراهشه..راهش رو پ مهم…ستیمهم ن نشیا-

 .یرو واسه خودت حل کن هیقض نیو ا یزیاول اون تعصبات احمقانه رو دور بر

 شد؟ یم مگر

 شه؟یآخه چطور؟مگه م-

 کردند؟ یجذبم م نطوریچشمها چه داشتند که ا نای…کرد اخم

هم  یزیدو نفر که چ نیا نبی…شهیبرادر خودش م ی بچه پدر…کنه یره با زن سابق برادرش ازدواج م یم شه؟طرفیچرا نم-

 خودت حروم نکن. یحالل خدا رو با فتوا یخودبی…نبوده

 ن دادم:را به شدت تکا سرم

 …ستمنی ازدواج آدم من…تونم ازدواج کنم ینم من…ستنی اون مشکل فقط…تونم یمن نم-

 :دیخند

 .یش یازدواج هم م آدم…یفکر کن گهیمرد د هیلحظه به بودنش کنار  هیاگه -

 آورد و گفت: نییمرد رو بود.سرش را پا نیا شیدستم پ چقدر

 نیدست و پا زدنا و ا نیا نمیهم واسه…یمن جوونی…یخود من تو…میهم هیشب یلیکه من و تو خ یدیرو فهم نیخودتم ا-

که  ستنی مهم…که ارزشش رو داره بجنگ کسی واسه…بردار پسرم لجبازی از دست…فهمم یانکار کردنا رو بهتر از خودت م

جربه رو ت یحس نیهرگز همچ گهیکه ممکنه د ییتو مهم…هافتاد یدر گذشته چه اتفاقات ستنی مهم…چقدر طول بکشه

رو که دوست  یکس یاجازه ند نباریکه ا نهای مهم…نتپه ینجوریا یوقت واسه کس چیه گهیاون قلبه که ممکنه د مهم…ینکن

 گسوراخ مر هی یو از تو ینیداخل کمد بش دینبا نباری!ا…ییایخولمالی تعصبات نه…آدما نه…ارنیاز چنگت در ب یدار

 !…یخودت رو نجات بد ندفعهای…و یشکنحصارا رو ب نیا دبای…ینیرو بب دتیاحساسات جد

 دستانم گرفتم و گفتم: انیرا م سرم

 تونم که مجبورش کنم منو دوست داشته باشه. یکنم؟نم کارشیاونو چ-

 به کمرم زد و گفت: یا ضربه

رو دوست نداشت و  یکس شهمی مگه…کنه می انکار داره تو مثل اونم فقط…االنشم دوستت داره نهمی…یپرس یاز من م-

 عالقه…از عشقه یناش نگرانی…پسر جون شهیباهاش وقت گذروند؟نم نهمهیرو دوست نداشت و ا ینگرانش بود؟کس نهمهیا

 …شهمی اضطراب باعث که ست

 چشمانش نگاه کردم: یدانست؟باز تو یاطالعات را از کجا داشت؟از کجا م نیا

 ن؟یدون یرو از کجا م نایشما ا-

 …اقتدارش از مانا اما…شده بود ادیاش ز نهیخس س خس

 !…خوابه می باز چشم با عمرش آخر تا…سرباز هی…ستمیخرفت ن اام…ضمیو مر ریدرسته پ-

را  اری! دانرانوی…خرابم کرده بود یی.دادمید نمی…خوردم می تلو تلو…زدم یم جیکه تا خرخره الکل خورده باشد گ یکس مثل

 مرا…کرده بود ریکتاب مرا خوانده و تفس کی راحتی به…ده بودکر تهی را ذهن…کرده بود میو رو رزی…درآورده بود شهیاز ر

که باورشان  یبه احساست یتازه ا چهدری…رو در رو کرده بود رحمانهیشناختم..ب یخودم هم نم که…تمیاز شخص یدجدی بعد با
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 یاصرار بر انکار ب گردی…نگذاشته بود یباق میبرا یزیراه گر دایی…توانستم فرار کنم ینم گرینداشتم باز کرده بود و حاال د

 فرار کنم. اریتوانستم از دان یو من نم …تعارف یپرده و ب یرک و ب اردانی همان…بود اریهمان دان دایی چون…بود دهیفا

به آنجا  ریدانستم از کدام مس ینم یکه حت یاش را..پارک یدانستم و نه نشان یکه نه اسمش را م پارکی…نشستم یپارک یتو

رد  یاز ذهنم برا ای گوشه هنوز…از مغزم حاضر به اقرار نبود قسمتی هنوز…زدم زل آباد ناکجا به و نشستم…ام دهیرس

هر لحظه  تواقعی…دیرس یجدالشان مسخره به نظر م گریبودند که د برابرنا فیدو حر نای آنقدر اما…آورد یم لیقلبم دل

درونم قدم گذاشته  به…یظاهر یادنی نه…نم یایبه دن…من را شکسته بود تنهایی پوسته شاداب…شد یتر م انیعر

 یآرامش به شاداب پناه م یقطره ا برای که بود ماهها…گرفتم انکار کنم یرا که از وجودش م یتوانستم آرامش می چطور…بود

شکست  نفسی به اعتماد و غرور با…کلفت تر ییکلفت و بازوها گردنی با…وزن لوکی 84 با…متر قد سانتی 185 با من…بردم

موضوع وجود  نیاز ا ختنیگر یبرا یراه فرع چیه گردی و…داشتم ازین ییلویک 47-8دختر  کی به…آرام شدن برای…ریذناپ

 یرا چه م نای…گذاشتند یم یسر ناسازگار گرید یشد تمام اعضا یدور م یکه وقت بخشی…از من بود بخشی شاداب…نداشت

قداست را هم  معنای…دمیرا با شاداب فهم یدلتنگ معنای صالًا…دلتنگ شوم شیام نبود که برا یدر زندگ یکردم؟هرگز کس

 یتوانند مادر یکه م ییدخترها هستند هم هنوز…هم وجود دارد یگرید سهیکه به جز مادرم قد دمیفهم یم تازه…نطوریهم

مثل  ییبچه ها تیترب یزن برا نیتر قالی…تجربه لذت مادر شدن بود یزن برا نیتر قالی شاداب…مثل مادر من شوند

مثل مهتا  یانیبارویچرا ز دمیفهم می حاال…عوض کرده بود میرا هم برا ییبایز فتعری شاداب.خودش مثل درست…خودش

 می حاال…قرار دهد ریتواند صورت را تحت تاث یچگونه م رتیس دمیفهم می حاال…نکردند دایپ یگاهیام جا یهرگز در زندگ

زن را در قلب  کیکه  یزیچ دمیفهم می حاال…ماندگار شد میدر روز و شب هاچرا شاداب از روز اول به دلم نشست و  دمیفهم

 !…زنانه یهایگر لهیو ح لوندی نه…است دشسفی روح و پاک ذات…کند یمرد جاودانه م کی

 مثل من اما…پدرم مثل…کنم دایراهش را پ دیگفته بود با دایی!…که یشده بود و شاداب انیکه ع یحاال من بودم و احساس و

دوستت دارم  کی کهیکنم در حال دایتوانستم به قلب شاداب راه پ می چطور من!…نبود مادر مثل هم شاداب…کس نبودم چهی

 یدست مجنون را از پشت م شیها مردانگی تمام کنار در…عاطفه بود یایشد؟پدر من دن ینم یهم بر زبانم جار یخشک و خال

اما از لحن و  دمیفهم یرا نم شانیکه معنا ییزمزمه ها حتی…شده بودعاشقانه اش حک  یه ام نگاه هاچهارسال ذهن در…بست

 زیچه؟همه ت محرفهای…هزد خیدره  دو…اهچالسی دو..گودال بود؟دو چه من چشم در اما…کردم یم تیآهنگشان احساس امن

و  فیلط شد؟آن روح یوسط چه م نیزد؟حق شاداب ا یگفت؟از کدام حق حرف م یچه م دایی…چه؟هههه اخالقم…و برنده

که دست همه را از  رمگی…داشتم یدور نگه م ایدن یکه من شاداب را از تمام مردها رمیآورد؟گ ینازک..چگونه کنار من دوام م

 …خدا ید؟ایرس ینده شاداب با من چه بود؟شاداب با من به کجا میکردم..اما آ یاو کوتاه م

 یسالگ یکه در سن س یاردانی اما…بود اریدان دایی…مانداخت نییبردم و سرم را پا بیج یرا تو مدستهای…شدم بلند

 DNA شیتنها با آزما هیقض نای اما…بودم پدر همان پسر من…مرد و برنگشت یکه در چهارسالگ اریدان نیا نه…ختیفرور

که  راهی…کرده بود..محبت دایراه ورود به قلب مادرم را پ پدر…با آن مرد نداشتم یگرید یاشتراک چیشد چون ه یثابت م

از من  یبود چه انتظار اریکه خودش دان ییاز من داشت؟دا یچه انتظار ییمن بسته شده بود.دا یبه رو شیدروازه اش سالها پ

خوشبخت کردن  ییاتوان اریدان نیسپرد..چون ا نمی…سپردش؟نه یم اریدان نیاگر خودش دختر داشت به دست ا ییداشت؟دا

 ییام خودنما یشانیپ یخطر رو رآژی مثل…من اهسی بخت و…خوشبخت بود دیخوشبخت کردن با برای چون…را نداشت یکس

 کرد. یم

حال خراب و سرنوشت  نیدانستم از ا نمی…نشستم و سرم را به تنه درخت زدم یقدرت نداشتند.لبه جدول گرید میپاها

که شاداب حل  ییخدا مانند؟هیب یرا م زیگفتند در آسمان است و همه چ یکه م ییاخد به…شوم یشاک دیخراب تر به که با

 نینچنیصبرش آدمها را ا نیگفتند صبور است و هم یکه م ییگذاشت؟همان خدا یشدن تمام مشکالتش را به حساب او م

چشمم  شیتوانست مرا دوباره چهار ساله کند و آن سوراخ را از پ یهم داشت؟م یا دهیکردم؟فا یم تیگستاخ کرده؟به او شکا

ام  یجوانتوانست عمرم را.. یدر جا سنگ کند؟م تیر ساله کند و آن مردها را هنگام جناتوانست مرا چها یبردارد؟م

 دهیفا یهم ب تشکای…گشت یشده برنم ختهری آب…توانست نمی…برگرداند؟نه من به..را ام خانواده…را احساساتم…را

 آن کائنات گفتم: خدای به و کائنات تمام به…زدم پوزخند…ابر بود و پرستاره بی…نگاه کردم اهیبود..به آسمان س

 !…رسمش نبود نیا-

گوشم  یرا رو گوشی و بستم را چشمانم…چشمم کج و معوج شد شپی اسمش خطوط…"خوشحال"زنگ خورد و نوشت  لمیموبا

 بود. هیپر گال شیگذاشتم.صدا

 …اریآقا دان…الو-

نتوانسته  حتی…کنم یمیلحنش را صم ینتوانسته بودم کم حتی…کنم یباز شیدوست را برا کینتوانسته بودم نقش  یحت من

 قبل از اسمم را پاک کنم. یآقا نیبودم ا
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 …بگو شاداب-

 ن؟ید یرو جواب نم لتونین؟چراموبایشما امروز قصد جون منو کرد-

 .رمیتوانستم جان خودم را هم بگ ینم حتی من…کس را نکرده بودم چیقصد جان ه من

 کارت رو بگو.-

 شد. یشاک

 خدای…ایشده؟ یطور یحاتم ین؟آقایگ یشده که به من نم یزی..چنیهست یجور هیونم..از صبح نگرانت ؟منیچ یعنی-

 تون؟یینکرده..دا

 ؟یآورد ادمیرا دوباره به  میمهمتر که نداشته ها نیچه از ا میبگو خواستم

 .فتادهین اتفاقی…نه..همه خوبن-

 کرد و گفت: مکث

 ؟یمهندس بهرام شیپ میدنبالم؟بر نیایفردا م-

 ام را آزرده کرده بود. یشانیزمخت درخت پوست پ تنه

 کنم. می خبرت خودم شه فرصت وقت هر…نه..فردا نه-

 …هستا تونیزیچ هیشما -

 .بودم دلتنگش…بود یزیچ کی

 …خوبم…گفتم که-

 شتون؟یپ امیشرکت؟ب نیر یفردا صبح م-

 !…رسمش نبود نای…خدا

 ؟یندار یارخستم..ک یلی..االنم خستیدونم..برنامم معلوم ن ینم-

 .نیندارم..فقط مراقب خودتون باش یکار-

 روح. یجسم ب نیخواست ا ینم مراقبت

 .خداحافظ…هستم-

 شکمم جمع کردم و گفتم: یرا تو میو پاها دمیچیبهاره ام را دور خودم پ کاپشن

 "رسمش نبود نیا"

  

  

 :شاداب

باال رفتن دکمه  یساندم.به جا اکویم را به شرکت دمانده..خود دیوحشتناک سه شب به ع کیوجود تراف با…یهزار بدبخت با

 شیشرکت را در پ یراحت شد راه ساختمان اصل المیخ یمطمئن شوم و وقت اریدان نیخواستم از بودن ماش یرا زدم..م نگیپارک

 به من انداخت و گفت: کوتاهی نگاه..کردم سالم…سابق من نشسته بود زیپشت م یدیجد یگرفتم.منش

 شتون؟یفرما-

 نگاه کردم و گفتم: سییدر بسته اتاق ر هب

 نم؟یرو بب یمهندس حاتم یتونم آقا یم-

 تر بود. قیدق یبار دومش کم نگاه

 .رنیپذ یرو نم یمهندس بعد از ساعت چهار کس یآقا-

 !…نگاه کردم..پنج بود وارید یساعت گرد رو به

 قبول کردن. دی..شانیحاال شما بهشون خبر بد-

 به تمسخر بود. هختیبار سومش آم نگاه

 .نیاریب فیفردا تشر نیتون ی.ملهیقائل نشدن.االنم شرکت تعط ییبه جز برادرشون استثنا شونیا-

 یبودم که برگردم.ب امدهیراه را ن نهمهای من اما…داده بود بحث کند ماتومیاولت اریکه دان یدادم نخواهد سر مساله ا یم حق

 اریبه اتاق دان یو آهسته پشت سرش رفتم.ضربه ا نیاز جا بلند شد.پاورچ انداخت و فشیک یرا تو لشیتوجه به من موبا

 در را باز کرد و گفت: یال یزد..کم

 تونم برم؟ یمهندس..من م یآقا-

 .دمیرا شن شی..اما صدادمیرا ند خودش

 برو.-
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 بلند گفتم: یو با صدا دمیکش سرک

 داخل؟ امیتونم ب یمن م-

 برگشت و گفت: تیبا عصبان یمنش

 له؟ی.مگه نگفتم شرکت تعطنیینجایا که هنوز اشم-

 .یداشت و نه حس یریینه تغ اریدان یصدا

 .یبر یتون می شما…خانوم ستین یمشکل-

 ینقشه کش زمی پشت…جواب دادم و وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم روزمندانهیپ یرا با لبخند یخصمانه منش نگاه

و از آن به بعد  اکویشرکت د کارهای چهار ساعت تا…سوخت دلم…کرد یرسم م را ینشسته بود و با مداد و خط کش خطوط

 داشت؟ ییآدم چقدر توانا کی مگر…خودش یکارها

 سالم.-

 درهم سرش را عقب برد و نقشه را از دور نگاه کرد. یاخمها با

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 کرد. یم یپرساحوال  ینطورای…را نداده بود میهفته که جواب تلفنها کیاز  بعد

 کنم. یاومدم عذرخواه-

 .ینگاه گوشه چشم کیاز  غیدر

 ؟یبابت چ-

 را باال انداختم و گفتم: میها شانه

 .نیکه باعث شده شما با من قهر کن یدونم..بابت هرچ ینم-

 کی و…بود دهیپوش یو برخاست.سرتاپا قهوه ا دیرا پشت سرش گذاشت و کمرش را کش شدستهای…دل از نقشه کند باالخره

 و گفت: ستادای من از فاصله با…برازنده اش است یآن با خودم فکر کردم که چقدر رنگ قهوه ا

 عالمه کار عقب افتاده. هی و ساله آخر…سرم شلوغه-

 میکرد؟با چشمانم مواخذه اش کردم..اما با لبها یوادار به دروغ گفتن م زیرک را چه چ شهیهم اریگفت؟دان یدروغ م چرا

 گفتم: زدم و یلبخند

 یو باعث شده که شما حت هیدونم چ یکه نم یزیاومدم به خاطر چ فقط…نیکن هیتوج ای نیبد حیرو واسم توض یزیکه چ ومدمین-

 .نهمی …کنم یعذرخواه نیجواب تلفنهام رو هم ند

 کرد. یم تیاش راحت شده بود کفا یاز سالمت المیخ نکهینداشتم..هم ینزد.منهم حرف یو حرف دیبه گردنش کش یدست

 .تون اجازه با…آخر سالتون شدم یمزاحم کارا دیببخش-

 بند…حرص ایبغض  ای…را بسته بود میراه گلو یزچی.…داد نگاهم کرد و باز هم ساکت ماند یکه گردنش را ماساژ م همانطور

 ام را مشت کردم و به سمت در رفتم. کولی

 رسونمت. یکارم تموم شه..م نیبش قهیچند دق-

 .را باز کردم در

 .نبرسی کارتون به…ساله آخر…رم ینه ممنون.خودم م-

 بود. یهم عصب دیبازدارنده و شا شیصدا

 .نیبش ابی…شاداب-

 را حس کردم. می.لرزش لبهادمیچرخ

و شما رو  امیگرفتم که ب ی..دو ساعت مرخصاوردمیطاقت ن گهیمن د ولی..ساله آخر هم اونجا آخه…برگردم شرکت دیبا-

 شب گرفتار شدم. ازدهیاالنشم تا  نیکارام طول بکشه بمونم.هم یتا وقت یمرخص نیا یازا قول دادم به و…نمیبب

 …به خنده اما…دیاو هم لرز یلبها

 شب نگه داره. ازدهیکنه تو رو تا  یغلط م یسهراب-

 یم تشیاز عصبان اما…ی..از شدت سرخوردگی..از شدت دلخوریخواست..از شدت ناراحت یسماجت م دلم

 آمد.! ینم دلم…یعنی…دمیترس

 شده بود. میمال یکم لحنش

 تمرکز کنم. یو بذار یساکت باش نکهیشرط ا به…شهیکارم تموم م گهیساعت د مین تا…نیبش ایب-
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 و برداشت را مداد…رفت زشمی پشت هم او…و بغض خفه شده وصورت بغ کرده دهیبهم چسب یکمر صاف..پاها با…نشستم

رها کردم و  یرا گوشه ا فمکی…کرد کیرا تحر اقمیو اشت یدستش کنجکاو عیاستادانه و سر حرکت…دینقشه کش روی

 کاغذ نگاه کردم و با حسرت گفتم: یشده رو ادهیپ یها یکار زهیبردم و با دقت به ر نپایی را سرم…رفتم کشینزد

 تند بشه؟ ینجوریدست منم ا یروز هی شهیم یعنی-

 نای آنقدر…قهقهه بزند نطوریا اریشد دان نمی باورم…قلبم گذاشتم یوو دستم را ر دمیانفجار خنده اش دو متر پر یصدا از

تعجب را  یجا شادمانی…واشی واشی…را بپرسم لشینتوانستم دل یداشت که حت یبود و تازگ بیعج میخنده برا

ه حال شکل خنده اش را تا ب نیدستم..اما ا کیانگشتان  زهبه اندا دیبودم..شا دهیرا د دنشیکم بلند خند یلخی…گرفت

 دهیرا ند یصحنه ا نیهم همچ اکوید حتی که بخورم قسم بودم حاضر…وقفه یاز ته دل و ب نطورای…تجربه نکرده بودم

 شد گفتم: یکه جمع نم لبخندی با…گرفت آرام باالخره…بود

 گفتم؟ یمن چ ن؟مگهیخند یم ینجوریا یبه چ-

 …را چند بار تکان داد سرش

 .یچیه-

 !…که سوخته بود..سوزانده بودنش یا قهوه…شیبود..همرنگ لباسها رهیت ای قهوه…ودنب چاله…نبود اهیس چشمانش

 ن؟یدیخند ی..به چگهید نیبگ-

 ..نقشه را جمع کرد و گفت:دیرا کاو میهمان چشمان سوخته سراپا با

 .میبه کارمون برس یعمراً تو بذار-

 زند. یب شبش منقشه از خوا نیدانستم به خاطر تمام کردن ا یوجدان گرفتم..م عذاب

 زنم. یحرف نم گهی..ددیببخش-

 چرمش گذاشت و گفت: یادار فیک یرا تو کاغذ

 و تمرکزه. شیمخل آسا نجایکالً حضورت ا-

 ادب..! یب

 .نیخواستم برم خودتون اجازه نداد یخب منکه م-

 و چراغ را خاموش کرد و گفت: وتریکامپ

 نکن. یزبون دراز نقدرمی..ارونیبرو ب ایب-

 :گفتم و کردم کج را گردنم…رفتم رونیاو از شرکت باز  قبل

 ن؟یزن یحرف م یبا مهندس سهراب-

 داد و گفت: لمیاش تحو یدوست داشتن یها یآن گوشه چشم از

 .یکن یو کارت رو تموم م یمون یشرکت م یناهارت رو هم تو متای…یر یامروز..فردا از صبح م یگم به جا یآره..م-

 زدم: داد

 .دمینخر یدیکس ع چیواسه ه هنوز…دیخوام برم خر می…دارم قرار تبسم با صبح فردا من…بدترهکه  ینجوری؟ایچ-

 تفاوت و خونسرد جواب داد: یب

 .گهید نهیترک کردن محل کار هم مهیجر-

 بودم. دهینقشه کش دیبازار دم ع یتو دنیچرخ یبرا کلی…رحم بود بی چقدر…ام شد غصه

 ریتقص همش…امیب نجایبکوبم و تا ا یشلوغ نیراه رو تو ا نهمهای داشتمن که مرض وگرنه…من نگران شما بودم-

 ..اصالً…شماست

 :دمیرا کش راهنشیتا خورده پ نیآست

 ن؟ها؟یداد یمنو نم یجواب تلفنا یواسه چ شما…نمیبب نیصبر کن-

 را پر از هوا کرد و گفت: شیها هیر

 ؟یدروغ بشنو یدوست دار-

 را رها کردم. نشیآست

 !…نه معلومه که-

 را جلو آورد و درز مقنعه ام را کج کرد و گفت: دستش

 پس علتش رو نپرس.-

 قانع کننده تر؟مقنعه ام را درست کردم و گفتم: نیاز ا جواب

 ن؟یاز دست من دلخور بود نیحداقل بگ-
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 دهد. یهم فشار م یرا رو شیکردم دندانها احساس

 شد. نمی مربوط تو به…نه-

 ستم و دستانم را باز کردم.کنارم گذشت..راهش را ب از

هفته است که دارم اخبار دروغ به مادرم  هیانصافه؟ نین؟ایکن یم تیاذ منو…شهیکه به من مربوط نم یپس چرا بابت مشکل-

وسط  نای من گناه پس…شد نمی مربوط من به اگه…ازتون نداشتم یخبر چیکه ه یگم خوبه..خوبه..در حال یدم..همش م یم

 بود؟ یچ

 یمحسوب م ایرنگ دن نیسوخته..روشن تر یقهوه ا اریمثل دان یکس ینبودند..برا رهتی…نبودند اهیوز سامر چشمانش

 مثل…تلخ بود شیزدند.اما حرفها می دو دو…و نافذ هم نبودند میو مستق رهخی…نبودند هم ثابت امروز چشمانش…شد

 بدتر. یحت ای..شههمی

 ؟ینگران من نقدریا یچ واسه…ستمیتنها ن گهیمنکه د-

بودن..مزاحم  زانآوی..کردم بودن سربار احساس…شکست…گرفت دلم…دیبه مشامم نرس یخوب یسوالش بو از

 …انگار بود تلخ منهم حرف…انداختم و مثل خودش پوزخند زدم نپایی را دستانم…بودن

 !…میکردم دوست یچون فکر م-

 قفل کرد و گفت: شیموها یاش را تو پنجه

 دوست؟-

 ت؟را هم قبول نداش نیا

 م؟یستین-

 و گفت: دیکش شموهای از دست…بازدم محکم کی با

 خونه شما شب شده. مبرسی تا…سوار شو-

دادم..اما  یم حیلوکس ترج نیاتوبوسها و متروها را به آن ماش نتری شلوغ که هرچند…انداختم و سوار شدم نییرا پا سرم

 :دمیاز خودم پرس ریجدل نکردم و سوار شدم و تمام طول مس

 دو برادر کجاست؟کجا بوده؟ نیا یمن در زندگ یجا-

 :دمیام تنها سر تکان داد به جواب رس یدر پاسخ خداحافظ یوقت و

 !…جا چیه-

  

 

 :اریدان

هر  یپا یرو لیظرف آج کی با…دندید یم لمی.فدیکش رونیب اکویخودش را از آغوش د ننشمی…ورود من به خانه با

 گفت: اکودی..دادم را جوابش…شد می دمخور من با کمتر دعوا آن از بعد…آهسته سالم کرد ننشمی…شانیدو

 ؟یشام خورد-

 دادم به اتاقم بروم و خلوتشان را بهم نزنم. یم حیبودم..اما ترج نخورده

 کجاست؟ ییخوام دراز بکشم.دا ی..مستمیگشنه ن-

 .دهخوابی…خوب نبود ادیحالش ز-

 کیرا با  ملباسهای…حلقه شد نیکه دور کمر نشم دمیرا د اکودی ستد چشم گوشه از اما…را تکان دادم و به اتاق رفتم سرم

را هم از  گارسی…آتش زدم یگارسی و شدم بلند…نداشت دهفای نشستن…تخت نشستم یدست گرمکن عوض کردم و رو

کردم و را انتخاب  یکیکه داشتم  ییلمهایف نیو از ب دمیکش رونیرا ب زیم کشوی…رها کردم و عرض اتاق را متر کردم مهین

 یبود که نم ییشد..امشب از آن شبها ی..نه نمچیه گریو د دمیو کارگردان را فهم گرهابازی اسم…لپ تاپم گذاشتم وریدرا یتو

از حال و روزم  مکلمه ه کی یهفته حت کی نیچرا سکوت کرده؟چرا در ا ییو فکر کردم که دا ستادمای پنجره پشت…گذشت

 نبود؟ اریاو دان ده؟مگرینپرس

پرسم و  یحالش را م فقط…دهیفقط دراز کش دیباشد..شا داریب دشای…گفته بود خواب است اکویرفتم..د رونیاق بات از

هنوز در را نبسته  اما…برگشتم…دهیداد که خواب یبود و شواهد نشان م کیدر را باز کردم..اتاق تار اطی..با احتگردمیبرم

 .دمیرا شن فشیضع یصدا

 تو پسر. ایب-

 ..داخل شدم و گفتم:دندیبه من بخشرا  ایدن انگار

 کردم؟ دارتونیب-
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 شد و گفت: زیخ مین

 رو روشن کن. چراغ…ستیمهم ن-

 داد. یاش خبر از حال خرابش م نهیخس س خس

 نه..فقط اومده بودم حالتون رو بپرسم.-

 روم.. ینم یسراغ کس یدانست من به خاطر احوال پرس می…..حس کردمدمیرا ند لبخندش

 …ن کن پسر جونچراغ رو روش-

 سرخ بودند. شیبرق را لمس کردم..چشمها دیکل

 .ستیخوب ن حالتون…نیباش یبستر دیشما با-

 کنار زد و گفت: شیپا یرا از رو پتو

 …یحرفا رو ول کن..برو سر اصل کار نیا-

 آمد. نمی گفتنم اما…داشتم حرف

 .نی..بهتره استراحت کنستین یزیچ-

 …کردم عقبگرد

 …گم ینگو..من م یچیه وت…نجایا نیبش ایب-

 گذاشت و گفت: میپا یدوختم.دستش را رو نیتم و چشم به زمنشس تختش لبه…بود یمعامله بهتر نیا

 نه؟…نشد-

 .ستیدانستم منظورش چ یم

 نه نشد.-

 و بعد گفت: دیدهانش گذاشت و چند بار نفس کش یرا رو ژنشیاکس ماسک

 .یاریهفته رو هم دووم ب هی نیکردم هم نمی فکر…منتظرت بودم نایزودتر از ا-

 را باال گرفتم. سرم

هفته  هی از بعد که امروز..نتونستم اما…ش ندهآی خاطر به…خودش خاطر به…کردم یسع یلیبا خودم کلنجار رفتم..خ یلیخ-

 …یکه اونجور امروز…دمشید

 گرفت. نفسم

 نتونستم.-

 ش؟یدیامروز د-

 …آخه…آره..اومد شرکت-

 .اوردیو طاقت ن یکرد یازش دورهفته  هی…نگرانت شده بود-

 بدهم. حیرا توض زیخوب بود که الزم نبود همه چ چقدر

 آره.-

 ..درسته؟یتو پرش حساب یتو هم زد-

 کردم. نییرا باال و پا سرم

 چرا؟-

 ….چون…شهیبا من خراب م شزندگی چون…خورم یچون من به درد شاداب نم-

 را قطع کرد. حرفم

 خوره. یکه بگه اون به درد تو نم لیدل هیبه خودت مربوط بشه. که یلی..دلاریب گهید لیدل هی-

 نخورد؟ من درد به شاداب…کردم فکر

 …منه از…ستیمشکل از اون ن-

 رساند و گفت: ژنیاکس شیها هیاز طرق ماسک به ر دوباره

 جینتا یسر هیودت به ..تو از طرف خیرو ندار یکار نی..اصالٌ حق همچیریبگ میاون تصم یبه جا ستنی قرار تو…پسرم نیبب-

 …یکه باشه تو حق دخالت ندار هرچی…یمنف ایجوابش مثبته  ای باالخره…یفرصت رو بد نیبه اونهم ا دبای…یدیرس

 دادم و گفتم: رونیرا باد کردم و نفسم را ب میلپها

 .هیخب االن معلومه که جوابش چ-

 .دیخند
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 کیواسه تفک اون…نیدار اجیشما به زمان احت یدو هر…یواج کنازد یتون یتو هم نم االن…فتهیب یاتفاق ستیاالن قرار ن-

 …و تو واسه اثبات احساست به اون …اکویاحساسش نسبت به تو و د

 .دمیترس یبه دلم ننشست..من از زمان م حرفش

 داده. یدونم جواب اون خواستگارش رو چ یحاالشم نم نی؟همیمدت ازدواج کنه چ نیاگه تو ا-

 چه بود؟ یاش برا خنده

 امشب مرغ از قفس بپره. نیهم ستین دبعی…یکه تو دار یاخالق نیبا ا-

 من خوش بود؟ زچی چه به شاداب دل…گفت یم راست

 …و من یدختر عاطف هی اون…نهیمشکل منم هم-

 .دناامی و خسته…کردم نگاهش

 …تونم باشم نمی…ستمی.ن…ییدا ستمیمن مثل بابام ن-

 و گفت: دیکش میبه موها یدست

 .نیمن بش یو رو به رو اریرو ب یصندلبرو اون -

 کردم.با آن نگاه فرو رونده اش به عمق چشمم فرو رفت. اطاعت

 قرار…کن دای..نگفتم مثل اون باش..گفتم مثل اون راهش رو پیپسر اون گفتم…باباتی مثل تو نگفتم من…جون ییدا نیبب-

ممکنه شعر عاشقونه رو  دخترا…نه…یعاشقونه بخون پنجره اتاق اون دختر شعر ریو هرشب ز یریدستت بگ تاریگ هی ستنی

دونه  می..شناخته رو تو شاداب…دن یم حیترج شهیمرد عاشق پ هیبه  رومرد محکم و قابل اعتماد  هیدوست داشته باشن اما 

عتماد داره که بهت ا دهیکرده و پسند دایمثبتت رو پ اتخصوصی…ادیکه باهات راه م رفتهیتفاوت رو پذ نی..ایفرق دار هیبا بق

نرم  دبای…یصبور باش دیبا فقط..یشاخ غول رو بشکن ستی..قرار نستیوحشتناک ن یکن یاونقدر که فکر م زیچ چهی…و کنارته

 با…دخترا هبقی مثل…دختره هی اون…نتونه حذفت کنه یشکل چیبه ه گهیکه د یمحکم کن شیزندگ یپاتو تو ینرم اونقدر جا

و زود داره اما سوخت و  ردی…عتهیقانون طب نیاگه نخواد.ا حتی…شهیم وابسته…شهیم محبت درست،رام با…تحمای با..توجه

که  نهیبه خاطر ا یسرد و خشن موند ینجوریسن ا نیتا ا اگه…یمون ینم ینجوریهم ا تو…یش یم عوض هم تو…سوز نداره

و  یحد ارتباط داشت نیدر هم با زنها فقط تو…ستین یکیزیکه فقط رابطه ف زن…ی..نداشتیجنس محبت زنونه رو درک نکرد

 زن…درست زن…خونه زن…خوب زن…یشناس یکه تو م زنایی اون نه…که زن واسه مرد منبع آرامشه یدون ینم

که  زنی…از وجودت بشه یکه قسمت زنی…نباشه یو لحظه ا یکه ساعت زنی…تهیفقط مال خودت و زندگ یکه بدون ی..زنبنجی

 یم رتغیی هم تو که وقته اون…روز تنگت اوری…تیماربی روز پرستار…شهکه مونس و همدمت ب زنی…عمرت بشه کیشر

حتما به زبون  ستین الزم…یکن می محبت ناخودآگاه هم تو…تفاوت باشه یزن ب هیمحبت  بلتونه در مقا ینم یمرد چهی…یکن

 …یئلارزش قا واسش…یکه دوستش دار ید یبهش نشون م گهدی راه هزار با…..با توجهت..با احترامتیاریب

.با زبان دیکش یم رونیقلبم را از جانم ب نیو سنگ اهیچشمانش تمام فلزات س آهنربای با انگار…شد ینفسم کم کم باز م راه

 لبم را تر کردم و گفتم:

 کنم؟ کاریچ دیاالن با-

 سختش گفت: ینفس زدنها انیوحشتناک بود..م شیها سرفه

باش  همونی…یستیکه ن یرو نشون بد یزینکن چ سعی…نهیش ینمبه دل  یو ساختگ مصنوعی آدم…خودت باش نکهیاول ا-

 گهیکنه و تو د یانتخابت م آگاهی با…کنه انتخابت قراره اگه…..هم واسه اون بهترهیهم خودت راحتر اونطوری…یکه هست

 یسر هیشه  ینم لیدل یخودت باش نکهای…زنن.دوم یبهت نم یو دغلکار ییو برچسب دروغگو یش یاون نم ماتیمسئول تصم

رابطه به  نیچند سال طول بکشه تا ا ستنی معلوم…مرد زن باز رو تحمل کنه هیتونه  ینم یدختر چهی…یرو ترک نکن زایچ

که  ییتو همکه اون از احساس تو خبر نداره..م ستین مهم…یستیبا یکه دوست دار یکس یو پا یمرد باش دیسرانجام برسه..با

اون  ی..اگه انتظار داریدخترا رو از خونه ت قطع کن هیبق یو پا یاشتنت وفادار بمونبه دوست د دیو با یدوستش دار یدون یم

و حد و  یحرمت اون رو هم حفظ کن دیدر کنارش با و…شهیطرفه نم هی..یفقط واسه اون باش دبای هم تو…فقط واسه تو باشه

 ؟یکه گفتم رو هست یینای..اینکن یدراز ستو بهش د یحدودت رو نگه دار

 انداختم و گفتم: ری!سر به ز…دایی اما…بابت گذشته ام خجالت زده نشده بودم ی..مقابل کسکنون تا

 .ستمیالنفس و نامرد ن فیضع نیکن یاونقدرا هم که فکر م-

 را فشرد. میزانو

رو دوست  هیتو اون روزا نقش  دبای…اکوئهید یعروس اونم…یپشت سر بذار دیبحران رو با هی..تو نکهیخوبه..و اما سوم ا-

 نکهای خصوصا…دونم سخته می…شهیخراب م یهمه چ یخودت رو کنترل کن یو نتون یبش یرتی..غیکن یواسش باز

 …یتون می…یسخت ترا رو هم تحمل کرد نای از تو اما…..برادرتهبیرق
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 :دمیشانه ام برداشته اند.دل دل کردم و پرس یکوه را از رو کیکردم  یم احساس

 …اگه…نایاگه با وجود همه ا-

 چانه ام گذاشت و سرم را بلند کرد و گفت: ریرا ز دستش

 و…رو باهاش بگذرون یشتریب وقت…میراه دار یلیتا اون اگه ها خ فعالً…میکن یم دای..بعداً راه چاره پیبعد یواسه اگه ها-

 …مهمه واست که بفهمه بده اجازه

 اما…نداشتند چندانی قدرت دستانش…مدستش داد به را ماسک…سخت شده بود شیبرا یواقع ی..به معنادنیکش نفس

 صورتش بگذارد گفت: یماسک را رو نکهیدادند.قبل از ا یم یو زندگ ییبودند به من احساس توانا میزانو یرو نکههمی

 .باهاتم آخرش تا من…برو-

 سقف نگاه کردم..آخرش کجا بود؟ به

 در را خروج راه..بدهم را جوابش نتوانستم…زد لبخند چشمانش با…تنش مرتب کردم یشدم و پتو را رو خم…دیکش دراز

 زد و گفت: یبگذارم برگشتم..ماسک را برداشت..چشمک رونیرا از در ب میپا نکهیگرفتم..قبل از ا شپی

 …من و تو نبی…مونه یخودمون م نیب یهمه چ-

 !…شد نمی خسته زبانم…مرد نیا با

 …اریامروزت رو از دلش در ب یبزن وخرابکار زنگ…یراست-

 یکه تو فشیظر صدای…و شماره شاداب را گرفتم ستادمای پنجره مقابل…برگشتم اتاقم به!…توانستم لبخند بزنم خرهباال

 …چشمانم را بستم دیچیگوشم پ

 سالم.-

 کرد. یم یدست شیسالم پ یهم که بود..باز برا دلخور

 احوال خوشحال خانوم؟-

 .دیکش آه

 ن؟یممنون..شما خوب-

 .دیپرس یرا م هم که بود باز حالم دلخور

 ؟یکرد یم کارخبر؟چی چه…خوبم-

 .کردم کنسل رو فردا قرار…زدم ی..داشتم با تبسم حرف میچیه-

 آورد. یدر نم بازی بچه…زد یحرف نم مهنی و نصف…هم که بود دلخور

 ؟یکنسل واسه چ-

 از صبح برم شرکت؟ دیفردا با نیخب مگه نگفت-

 …نبود ادمی…که جا داشتند باال رفتند ییتا جا میابروها

 .یبر دبای…آها..آره-

 .دید یمهم بود؟چه خوب که لبخند مرا نم شیبرا نقدریا دیخر یعنی..دیآه کش دوباره

 برمت. یم یدنبالت و هرجا که خواست امی..خودم میو کارت رو تا پنج تموم کن یباش یاما به جاش اگه دختر خوب-

 فراموش کرد. هیو غمش را در عرض چند ثان یتتمام ناراح باز…دمیچشمانش را از پشت تلفن هم د برق

 ن؟یگ یراست م-

 بغل کردن ساده را گرفته بودم. کیاجازه  ییاز دا کاش

 آره.-

 …آخه یول-

 ؟یآخه چ-

 …ترسم اعصابتون خرد شه ی..مادیخوشتون ب یو پاساژگرد دیکنم شما از خر یفکر نم-

 خنک زدم و گفتم: شهیداغم را به ش یشانیپ

 بار رو بتونم تحمل کنم. هی نیفکر کنم ا اما…ادیمآره..خوشم ن-

 ذوق تکرار کرد: با

 ن؟یگ یراست م-

 کرد. یو دل صافش مرا شرمنده نم یبا بزرگوار نقدرای کاش…توانستم نرنجانمش یم کاش

 م؟یستیمگه ما دوست ن-

 .دیخند
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 .میهست-

 …داشت دیترد نه…دیه ترسن…من نه فکر کرد مثل

 دنبالت. امیپس پنج م-

 شه؟یم یآخر سالتون چ یکارا-

 هم بود. طانیخودش ش یجا به

 …بنداز متلک خودت به…برو بچه-

 کند. نهیمحجوبانه اش دلم را از س خنده

 متلک گفت. دمیبداخالق با یبه آدما-

 خودم داشته باشم؟ یکردم تا او را کنارم و برا یتحمل م دیبا چقدر

 …بشن عصبانی اگه چون…محترمانه رفتار کرد دیبداخالق با یبا آدما-

 :دیرا بر حرفم

 …توپ تانک فشفشه-

 یراست م دایی…شیبه حرفها نه…شصدای به فقط…گوش دادم شیسر خوردم و نشستم و به صدا وارید یرو

 مثل شاداب..! زنی با…کرد یم داپی معنا زن با آرامش…گفت

  

 :شاداب

 دیو خر تیو جمع یدانستم چقدر از شلوغ یداشت..م یه اکه تحمل و صبر فوق العاد ی!مرد…یحاتم اریاز دان یدیجد چهره

 و…دیخند نمی…..خوش اخالق نبودنمیانزجار را درونش بب نای نتوانستم اصالً اما…دانستم می هم خوب…کردن متنفر است

ازه آمد و به مغ مغازه…مپای به پا…بردبارانه اما…خواست خفه اش کنم یمکرد که دلم  یام را استهزا م قهیآنچنان سل یگاه

که  مردی…بود مراقبم اما…مرد که هرچند اخمو کی وجود حس…داشتم خوبی احساس…نگذاشت میلحظه هم تنها کی یحت

تا  دیکش یرا م مهوا دست یب یکه گاه دستی…کرد یعبور نم یدر چیگذاشت و قبل از من از ه یم احترام…میرغم باورها یعل

 بهیشد تا از تنه مردان غر یکه سپرم م یا نهیس ایکند  تمینشست تا حما یکمرم م یوکه با فاصله ر ییبازو ایاز او دور نشوم و 

شده  زتی شامه از…ماند یدور نم زشیاز چشمان ت زیچ چیکه ه یمرد..مرد کیبا  دخری تجربه…بود یمحفوظ بمانم.تجربه قشنگ

چشمان  یکه چشم رو مردی با بودن…بودرنگ.جالب  یلیف یمانتو کی یام رو فتهشی نگاه تا…گرفته یکیزذرت مک یام برا

 داشتن بود تر جالب و…داد یبست و تمام حواسش را به من م یرنگ به رنگ م یدخترها گوشیشده و اغوا گر و باز شیآرا

اسم  ی..وقتنهاای تمام و! …شده بود یو مرزبند قعتو یاش با من ب یهمراه یشهرت داشت ول یکه به تنوع طلب مردی توجه

 شناختمش. یخوب م نقدریکه ا یمن یبرا حتی…شدند یتر هم م بیعج دندیکش یم دکیبا خودشان را  اریدان

 .بپوشش برو…شه یمعجزه نم نیتریو نیبا زل زدن به ا-

 به خوردشان برود. یو قارچ حساب ریقاشق ذرت ها را بهم زدم تا طعم پن با

 .ندارم الزم…خوام ینه نم-

 یلیکاپشن و خ کیو  فیک کیکفش و  کیشلوار و  کیمانتو و  کی با را سال تمام…الزم داشتم زهایچ یلخی…داشتم الزم

 می…شکتابهای…شیکالسها برای…کردم یپول پس انداز م یکنکور شاد یبرا دبای اما…گذرانده بودم گرید یها "کی"

 .!یپزشک اندند…را داشت شیرا قبول شود..همان که آرزو نیخواستم بهتر

 پر از وسوسه بود. شصدای…ردصورتم آو کیرا نزد سرش

 که ضرر نداره.داره؟ دنشیپوش-

آن  دنیخوشمزه اش به لذت پوش اتیدهنم فرو بردم و همراه با لذت بردن از طعم فوق العاده محتو یپر از ذرت را تو قاشق

 که ضرر نداشت..داشت؟ دنشیشک سرسام آور بود اما پوش یب متشقی…فوق العاده هم فکر کردم یمانتو

کردم و سرم را  یکه وقت م گاهی…"ممنوع یورود با خوراک"چسبانده بودند شهیش یرد تا ذرتم را تا ته خوردم..آخر روک صبر

 یطیشرا نچنی در را انتظارش…لبخندش تازه باشد..نه نکهیا نه…دمید یلبانش م یرا رو یگرفتم لبخند محو و کمرنگ یباال م

لبخند بزند.با دهان پر سرم را  یپوست ریز نطورای…غر زدن یشود و به جا دختر کیعالف ذرت خوردن  نگونهای که…نداشتم

 باال انداخت و گفت: ییابرو"؟یخند یچه شده؟به چه م"که  یمعن نیتکان دادم به ا

 ..درسته؟یناهار نخورده بود-

 :تمگف و کردم پاک را دهانم دور دستمال با! …رفته بود که خودش وقت ناهارم را به حراج گذاشته ادشی

 خوردم. فروی…چرا-

 کرد. ینم یدر مال عام شوخ اریشد..دان مانیبه سمت مقنعه ام آمد..درزش را نشانه گرفته بود..اما پش دستش
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 کوچولو؟ ینگفت یچیچرا ه-

 و گفتم: اوردمین شیخاطر به رو نهمی به…جبران کرده بود یهمراه نیاش را با ا یریسختگ

 واجب تر بود. دیآخه خر-

 و ادامه دادم: دمیدستانم کش روی را دستمال…سطل زباله انداختم یا تور یخال ظرف

 م؟یبر-

 کرد. یمخوف را به انسان القا نم یها اهچالیکه حس س یرنگ نای…چشمانش را دوست داشتم رهیرنگ نه چندان ت نیا

 را برداشتم و گفتم: یمختلف مدل مورد نظرم رنگ مشک یرنگها نیب از

 خوبه؟ نیا-

 ا لمس کرد و گفت:اش ر پارچه

 .یکردم اون رنگ رو دوست دار ؟فکریچرا مشک-

 و رو کردم و گفتم: ریمانتو را ز یکم

 تره. نیسنگ یتو چشمه..مشک یلیآخه خ یآره..ول-

 رگال برداشت و گفت: یرا از رو یلیرا دراز کرد و رنگ ف دستش

مگه تو چند سالته  بعدشم…نهیهم مت یلیرنگ خ نیا نکهای دوم…دختر جون ستیبودن به رنگ لباس ن نیسنگ نکهیاول ا-

 مادر بزرگ؟ یپوش یم یکه همش مشک

 و گفتم: دمقاپی دستش از را مانتو…کردم ذوق

 !…نایستیکردا ن هیشما اصالً شب-

 و گفت: دیخند

 نه؟یهم زتسای…حرف نزن وروجک نقدریا-

 :دمیبود.بلند پرس ستادهیا یکیآن نزد یا فروشنده

 شه؟یم اندازه من نیآقا ا-

 به اندام من کرد و گفت: نگاهی…جوان جلو آمد پسر

 …زتونهیسا نای…باربی که هم شما ماشاال…بزرگه…نه خانوم-

 گوش من گفت: ریو ز دیبا اخم مانتو را از دستش کش اریدان

 ؟یدون یخودت رو هم نم زیتو سا یعنی-

 تعجب گفتم: با

 شده مگه؟ یچ-

 را تکان داد و گفت: سرش

 !…نیت رو ببمهندس مملک-

 ام انداختم و گفتم: ینیب یرو ینیاتاق پرو چ دم

 !نیکه کُرد نیزن یداد م یصد فرسخ از…رمیگ یحرفم رو پس م-

 و با تحکم گفت: یهلم داد و جد آهسته

 پس حواست رو جمع کن.-

را  فمیک موجودی…نشمن دوخته بود یتنم نشسته بود که انگار برا یقشنگ رو آنقدر…اورمیخواست مانتو را در ب ینم دلم

را صدا  اردانی و کردم باز را در …دل بکنم یتوانستم از آن رنگ و مدل دوست داشتن نمی واقعاً اما…نبود صالح…دمیسنج

 زدم.

 خوبه؟-

 عقب رفتم. یو کم دمیاو صد برابر موشکافانه تر از پسرک فروشنده بود.آنقدر که خجالت کش نگاه

 !…خوبه-

هر  به…دمشیخر یکرد..م یم دییمشکل پسند هم تا اری.حاال که داندمیخودم را پوشدر را بستم و لباس  عیسر

 زدم و گفتم: گشادی و گل لبخند…بود ستادهیو منتظر ا نهیبه س دست…یمتیق

 شد. بیتصو-

 به سمت صندوق رفتم..دنبالم آمد و گفت: جانیه یبا کل و

 .میمن حساب کردم..بر-

 شد و گفتم: معترض
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 کنم. یپرداخت م خودم…شهینه..نم-

 ام انداخت و گفت: یشاک افهیبه ق یچشم گوشه

 و من نخرم؟ یبخر یدیمن از تو کمترم؟تو واسه من ع یعنی-

 خراب شد. زمیبود.سورپرا یضربه بدتر یکی نیا

 دم؟یخر یدیگفته من واسه شما ع ی..اصالً کنیدون یشما از کجا م-

 گرفت و گفت: طنتیش رنگ…اهیبودند و نه س ی..که قهوه اچشمانش

 ؟یگرفت یرو واسه ک یچییپس اون جا سو-

نکردم و با  ینیبود.عقب نش دنیمشغول ذرت خر آخر…دهیند یکردم رفتنم را به آن مغازه عروسک فروش فکر…بدجنس

 اعتماد به نفس جواب دادم.

 …دهیخر نیتازه ماش آخه…نیواسه افش-

 زد و گفت: یچشمک

 فت؟یتو ک شیانداخت یواشکی ؟چرایتو اون مغازه؟چرا به من نشونش نداد یرفت ی..آره؟پس چرا دزدکنیواسه افش-

 گفتم: نغمگی و خورده شکست…رو بود دستم…دیخواب بادم

 .نشینی..قرار نبود شما ببنیبد یلیخ-

 .دیخند

 به اون در. نای…ی..اصالً خودت انتخابش کردیدیمنو د یتو هم کادو-

 .بود شده گرفته حالم…شد یدر نم نه

 ه؟یچییجا سو نیدی از کجا فهمحاال-

 دستش داد و گفت: کیرا به  دیخر یها بسته

 .رمیسرمو بزارم و بم دیمن نتونم تو رو کنترل کنم که با اگه…یوجب منی…آخه-

 …نزده بود یخبریمن هم خودش را به ب یدلخوش یبرا حتی…گرفت حرصم

 .هیدونم چه شکل یکه نم نهیاخم نکن..مهم ا یحاال اونجور-

 دیو کمتر در معرض د دهیرس ابانخی به که حاال…غصه ام شد شتربی…داند یرا هم م متشیق یبودم قسم بخورم که حت رحاض

 نگذاشت. بینص یدرز مقنعه ام را ب میبود

 .شیدیکه تو خر نهیو مهمتر ا-

 با!…ربان بودمه صورتش…میتوانستم بگو یم حتی…در صورتش نبود یاز شوخ اثری…را باال گرفتم و نگاهش کردم سرم

 !…اریاز زبان دان یحرف نیدود شد و به هوا رفت.کم نبود چن میجمله تمام غصه ها کی نهمی

 ن؟یگ یم یجد-

 و گفت: ستادیگذاشت..راست ا نیماش یرا تو دیخر یها بسته

 مامانت به اندازه منم شام داشته باشه؟ یکن یفکر م-

 دند؟ید یرا در وجودش نم یخوب نهمهیاحساس؟چطور ا بی…بد..بداخالق ندیمرد بگو نیتوانستند به ا یم چطور

 نداره؟-

از محبت را  ینور کمرنگ شیکه از اعماق خو یکه جاذبه داشتند..چشمان چشمانی…بودند یکه قهوه ا یگرفتن از چشمان چشم

 تکاندم و گفتم: میشده کتش را با سرانگشتها یخاک قهی…کردند..سخت بود یساطع م

 خونه ما محفوظه.تو  شهیسهم شما هم-

لبش  یرو یخطوط نامرئ…شود؟فاصله اش را با من کمتر کرد یروشن تر چه م ای قهوه از…هم نبودند یقهوه ا یحت چشمانش

 کرد. یم ییخودنما شتری..بایدن یلبخندها نیاز بزرگتر

 شاداب؟-

 .نمشیتا بتوانم بب رمیبودم سرم را باال بگ مجبور

 بله؟-

 ن.باشه؟وقت رنگ نک چیموهات رو ه-

 بود.زمزمه کردم: رونیمقنعه ب ریکه از ز یتار نچندی…بردم میدستم را به سمت موها ناخودآگاه

 موهام؟-

 برد و گفت: بشیج یرا تو دستانش

 !…آره-
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 چرا؟-

 .دیکش یبلند نفس

 .باشه بگو فقط…نپرس لیدل-

 شده بودم؟؟؟ داغ

 …ندارم دوست رو رنگشون…آخه-

 گفت: رلبیو ز دیلغز میموها یرو مردمکش

 من دوست دارم. یول-

 :دمیچون باور نکردم پرس اما…دمیشن

 ؟یچ-

 و گفت: دیرا مال گردنش

 .یکه امروز پدر صاحبمون رو درآورد میبر بزن…یچیه-

 ..!!!بودم شده داغ…تکان نخوردم میرا دور زد و سوار شد از جا نیاو ماش تا

 

 :اریدان

 گردنم گذاشتم. یو دستم را رودادم..چشمانم را بستم و هر د هیتک یپشت به

 مادر جون؟ یر یدکتر نم هیکنه؟آخه چرا  یبازم گردنت درد م-

 مادرانه اش لبخند زدم و گفتم: ینگران به

 خستم. فقط…ستین یزیچ-

 آمد و گفت: رونیب یبعد با حوله ا قهیآشپزخانه رفت و چند دق به

 …واست داغ کردم حوله…ایب-

 نشست. کنارم

 قاً؟یه دقکن یکجاش درد م-

 دست نقطه دردناک را نشانش دادم.حوله را همانجا گذاشت و گفت: با

 .یش یاالن بهتر م-

 کردم و گفتم: تشکر

 از پدر شاداب چه خبر؟-

 گفت: دیمال یرا م شیزانو کهیحال در

 گرده. برمی امشب…پسرم ستمیخبر ن یب-

 و گفتم: دمییبسته اتاق شاداب را پا در

 ختنیر نینیبب نیتو دست و بالش باشه.چک کرد یخوام پول نمی…زنیکه حقوقش رو به حساب شما بر به بچه ها سپرده بودم-

 نه؟ ای

 و گفت: دیرا جلو کش وهیم ظرف

دوتا دختر کم نکنه به حق  نیخونه و ا نیت رو از سر ا هیسا خدا…یاله ینیبب رخی…آره مادر..شاداب چک کرده بود-

 …فقط…یعل

 .دیکش یخجالت م دیشا ایود و مردد ب "فقطش"گفتن  یبرا

 ؟یفقط چ-

 و من کرد. من

 می..خب…شه ضیزبونم الل اگه مر ای؟یدلش بخواد چ یزیچ هی ست؟اگهیپول نداشته باشه سخت ن یچیه نکهیگم ا یم-

 خوام جلو چشم زن و بچه ش بشکنه. نمی…..غرور دارهگهیمرده د یدون

 شاداب از کجا آمده؟! یخصلت خوب و مهربان نهمهیکردم که ا یفکر م با خودم یبود و آنوقت من گاه میزن رو به رو نیا

که اراده اش بشکنه..در ضمن  نهای از بهتر بشکنه غرورش…عامل وسوسه کننده ست هیواسه خودش بهتره..پول  ینطوریا-

 …نیبشه پزشک کمپ هستش..شما نگران نباش ضمیدن..اگه مر یبهش م اجشیبه اندازه احت

 تر کرد. قیکنار لبش را عم زیر یرام گرفتند و خنده چروک هانگرانش آ چشمان

 حوله رو داغ کنم دوباره.. بده…ستین یحرف یدون یصالح م ینجوریاگه شما ا-

 کردم و گفتم: شتریگردنم ب یانگشتانم را رو فشار
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 …نه..خوبه هنوز..ممنون-

 .رمیپوست بگ وهیپس بذار واست م-

 رونیبا سر و صدا از اتاق ب شادی و شاداب! …گرفتم..هم او یاهر کوچک هم من آرام مبه ظ یمحبتها نیدادم..با ا اجازه

 بود و داد زد: دهیشاداب را پوش یمانتو یآمدند.شاد

 قشنگ تره. یلی..از مال من خدهیخر یخوشگل یشاداب چه مانتو نیمامان..بب-

 لبش را گاز گرفت و گفت: مادر

 …ها دهیمانتو واسه خودش خر هیسال  هی از بعد م بچه…مبارک باشه دختر ؟بگویاوا شاد-

 زد و گفت: یدور شاد یچرخ شاداب

 !…تره قشنگ تو تن به اصال…منکه گفتم..مال تو بعدشم…دنیزحمتش رو کش اری..آقا داندمیمن نخر-

رش برگشت و دستانش را دور گردن خواه یگذشت..شاد یم زانشیکه دوست داشت به خاطر عز ییزهایراحت از چ چقدر

 حلقه کرد و گفت:

 کردم. یم شوخی داشتم..باشه مبارکت…جونم ینه آج-

 زدم: شصدای…قانع و طبع مناعت از پر…اش یهم مثل آنها بود..با تمام بچگ یشاد

 …نجایا ای..بیشاد-

 گوشش گفتم: یدهانم آورد..آهسته تو کیاشاره دستم سرش را نزد با

 قشنگتره. نمیتو از ا یدیع-

 گفت: جانهی با…شهر را روشن کرد کیشد  یبرق چشمانش م با

 واقعاً؟-

 :شد معترض شاداب…باز و بسته کردم دییتا یرا به معنا چشمانم

 .میما هم بشنو نیدر گوش هم؟بلند بگ نیگ یم ی..چنمیبب نیسیوا-

 بر زبان راند و گفت: یو ال اله اال اله دیخند مادر

 وقت شوهرشه. یکیو اون  شهیسال بعد دانشجو م شونیکیار بچه هان..انگار نه انگ نیتو رو خدا؟ع ینیب یم-

 غر زد: شاداب

 …ا..مامان-

 جواب داد: یبه تند مادر

 .نجاستیا اریمامان..اصالً چه خوب که آقا دان یمامان ب-

 به من کرد: رو

 تموقعی..خوب کار…دار خونواده…گل دسته مثه داره خواستگار…تو رو خدا شما باهاش حرف بزن-

دختره  نیبگم کمه..اما ا هرچی خالصه…..درس خوندن شاداب..کار کردنشرفتنیما رو پذ طشرای همه…..آقالکردهیصخوب..تح

 شهیخوب هم تیبگو که موقع ؟بهشیزین چیهمچ شهمی..پسرم بگو شما…خوام شوهر کنم یکفش که من نم هیپاشو کرده تو 

 گهدی…سر کار گذاشتم ستین نجایپدرش ا نکهیرو به بهانه ا خدا یبنده ها نیده..تا االن ا ی..به حرف من که گوش نمستین

 بهشون بگم. دیبا یدونم چ ینم

به خواستگارش جواب مثبت داده کمتر  دمیشن می اگر…سوختم یاز ظاهر خونسردم راحت بود..اما از درون داشتم م المیخ

درونم را لحظه به لحظه  ن،حرارتیود و اب اکودی با دلش هنوز…خواست ازدواج کند..چون هنوز یگرفتم.شاداب نم یآتش م

بتوانم خشم  نکهیا یرفت.برا یور م یانداخته بود و با گل قال نییپا را سرش اخم با…کردم نگاه شاداب به!…برد یباالتر م

 پوست کنده زدم و گفتم: اریبه خ یرا کنترل کنم گاز میصدا یتو

 کلمه..نه..! هیجوابشون مشخصه..-

 با تعجب گفت: مادر

 خوشتون اومد. دی..شانینی..پسره رو ببانیجلسه ب هی نیآخه چرا؟بابا بذار-

 !…..تا سرکوبشان کنم و بدون غرض حرف بزنم.بدون در نظر گرفتن خودمدمیاحساساتم جنگ با

اون  دبای…سانسیمدرک ل هی گرفتن نه اونم…به درسش فکر کنه دبای فقط االن…بچه ست یلیشاداب واسه ازدواج هنوز خ-

ازدواج  یبرا یبهتر یها تموقعی موقع اون مطمئناً…بشه واسه خودش ی..کسارهیتو اجتماع در ب ی..سرنهی باالها رو ببباال

 !…داره

 یکرد را نم یفکر م اکویهنوز هم به د نکهای…دمیخط و نشان کش شیو تو دلم برا دمینفس راحت شاداب را شن یصدا

 توانستم تحمل کنم.مادر گفت:
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 یم گهیجور د هیرو  زیحرفا بود؟شماها همه چ نیاز ا یحتماً..جوونا عوض شدن..زمان ما ک نیدون می بهتر ماش…بگم مادر یچ-

 …ومدیجان سفره رو بنداز مادر..باباتم که ن یهمون بشه..شاد رهیخ یبگم؟هرچ چی…نیریگ ی..سخت منینیب

 از رفتنشان مطمئن شد به سمت من خم شد و گفت: یکرد و وقت بشانیبه آشپزخانه رفتند..شاداب با نگاه تعق یهمراه شاد به

 …کنم به خدا می جبران…طلب شما یکی-

 یحالش را م یفرصت ممکن طور نیشک در اول بدون…دیدادم..اما آنقدر خوشحال بود که نفهم زینگاه تلخ و ت کیرا با  جوابش

 یماجرا م نیا یاز روش خودم را هم قاط یکم دیکارساز نبود..با ییبه تنها دایی روش…ادب شود شهیهم یگرفتم که برا

 !…کردم

و صورتش را بوسه باران  ختندیدو دختر از گردنش آو هر…وهیپر از م یی..با دستهادیکه پدر شاداب از راه رس میشام بود سر

 را از دستش گرفت و با محبت گفت: وهیم پاکتهای و رفت جلو هم مادر…کردند

 …ی..خسته نباشیخوش اومد-

 د غرق غرور و افتخار بود.مر چشمان

 خانوم..پات چطوره؟ یمرس-

 دوباره شکل گرفته بود. شانعاطفی رابطه مدتها از بعد انگار…مادر گل انداخت یکه لپها دمید

 .کشمیشامت رو م بشوری رو روت و دست تا…خوبم-

 فتم و گفتم:و در آغوشش گر دمیپس کش عسری..ببوسد را دستم که شد خم…رفتم و دستم را دراز کنم جلو

 کنن. یدارن نگات م ه؟دختراتیکارا چ نیا-

 گوشم زمزمه کرد: ریز

 همه…موندنمو پاک…خودمو خوب حس…زن و بچه مو خوشحالی…ونتمیرو مد مزندگی…به موال یمرد یلیخ-

 …ونتممدی…زموچی

 را فشردم و گفتم: شیبازو

 ؟یها رو از کجا آورد وهیم نیپول ا-

 گفت: یربلندچشمانم نگاه کرد و با س یتو

 …خونه امین یدادن پس انداز کردم که دست خال یهرچ-

خطا  گردی…پدر نیمرد..ا نیدانستم ا می فقط…را فرزندانش گرفتن آغوش در حس…پدر را درک کنم کیتوانستم حس  ینم

داشت و هم  که هم پدر ی..خانه ایواقع خانه…یخانواده..خانواده واقع کی به…نشستم و نگاه کردم یکند..!گوشه ا ینم

پدرش بالش آورد تا کمرش را به آن  برای که…شاداب به..کردم نگاه…که بدون پول هم خوشبخت بودند یمادر..خانواده ا

 و…زد یشد و بوسه بر دستان پدرش م یخم م یکه گاه دمدی…را ماساژ داد شدستهای و نشست کنارش بعد و…بزند هیتک

 یمتحانا یکردم که تمام برگه ها ینگاه م شادی به…بوسد یانه دخترش را مکند و عاشق یکه پدر سرش را بغل م دمید می

 شیمعلم ها نکهیکرد..از ا یم فتعری هم سر پشت و…داد ینشان م یکی یکیرا  شیبود و نمره ها ختهیدستش ر یاش را جلو

انداخت و او را  یتر م را در گردن دختر کوچک گرشدی دست پدر و…شود می قبول دانشگاه…دارد یخوب ندهیگفته بودند آ

آمد..به  یم رونیهم که شده ب هیچند ثان یگرفت..برا یآشپزخانه طاقتش نم یکردم که تو یمادر نگاه م به…دیبوس یهم م

برد و  یهر دو دستش را به سمت آسمان م یگرفت و گاه ینم اشک را از چشمانش م گاهی…شد یم رهیجمع سه نفره آنها خ

 …گشت برمی آشپزخانه به دوباره و…کرد یشکر م

خانواده  کیتوانستم  می سالها از بعد که بود خوب چقدر!…گرفتم می آرامش…آرامش نای از چقدر…آرام بودم نجایا چقدر

 ای خانه…موضوع مورد بحثشان بود نیتر تیترک دار خانه شان کم اهم یوارهایکه د یواقع یا خانواده…نمیخوشبخت را بب

 دمیفهم می حاال…شده بود دهیاز من دزد گریخانه د کی یکه سالها قبل تو یتیکرد..امن یم قیزرت میرا به سلولها تیکه امن

حرف زدن  نجایدانستم چرا ا یحس خفقان و سکوت ندارم..حاال م نجایچرا ا دمیفهم یم حاال…ستین یاز کابوس خبر نجایچرا ا

 دایی…بودم..اما رفته دست از…سوخته بودم !منکه…نهمی…من نداشتن خانواده بود درد…ستیسخت ن میبرا دنیو خند

 !…یرانیا یزنده ماندن خانواده ها به…رانیبه زنده ماندن ا دیارز می کردستان مرگ…گفت یراست م

 :شاداب

 و گفت: دیکفش را باال کش های پاشنه…بود دهیفا یماندنش ب یاصرارمان برا تمام

 .تونییرایممنون بابت پذ-

 زد و گفت: دستش را به چارچوب در مادر

 .یموند یخونه خودته پسرم..کاش م نجایا-

 رفتم. اطیدست مادر عبور کردم و به ح رزی از…سرم انداختم یرا رو چادرم
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 .ربخی شبتون…ممنون-

 و گفتم: ستادمیا کنارش

 کنم. یم تونیهمراه نیماش یمن تا پا-

 اش زد و رو به پدر و مادر گفت: یشانیبه پ یآمده باشد ضربه ا ادشی یزیرا تکان داد و بعد ناگهان انگار که چ سرش

 بره. ادمیبود  کیبودم کارت دعوت بهتون بدم که نزد اومده…اکوئهید یعروس دیع سوم…یراست-

 دیو سف کیبغل کتش برد و کارت بار بیج یرا تو دستش…دمدی را چشمش تند حرکت…دستم از چادر رها شد یلحظه ا یبرا

 من؟ هب…را درآورد و به من داد یرنگ

 .میرس می خدمت حتماً…خوشبخت شن شاالی..ایبه به..به سالمت-

 اکو؟ید یم؟عروسیدیرس یگفت مادر؟کجا خدمت م یم چه

 .فعالً.ممنتظرتونی…یمرس-

 یآن مراسم شرکت کنم؟چرا مرا مقابل خانواده ام قرار م یتوانم تو یدانست من نم یچه بود؟مگر نم نکاریاز ا اریدان منظور

 یرا گرفتم..بغض تو نشآستی طلبکارانه در از خروج محض به…انداختم و پشت سرش رفتم یبغل شاد یتو داد؟کارت را

 :دمیرا عقب راندم و پرس میگلو

 ن؟یبود که کرد یچه کار نیا-

 …به من یکرد و نگاه نشیبه آست نگاهی…برگشت

 ؟یچه کار-

 لرزد. یکردم گوشه لبم م حس

 !…کارت دعوت نیهم-

 بود. یاز هر احساس یسخت و خال صورتش…دیدستش را کش محکم

 کردم؟ یدعوت م دیمنظور؟نبا-

 رحم باشد. یب نقدریشد ا ینم باورم

 بگم؟ یچ نایمامان ا ارم؟بهیب یلیچه دل ومدنمنی واسه…تونم تو اون مراسم شرکت کنم یمن نم نیدون یشما که م-

 …نفرت مثل..استهزا مثل..تمسخر مثل…اش انداخت ینیب یرو ینیچ

 ؟یایب یتون نمی چرا…دونم ینم یچینه من ه-

 گفتم؟ می چه…اش گرفته بود؟سکوت کردم یشوخ

و انگشت اشاره اش را  دی..چرخستادیراه ا مهیرفت..اما در ن نیرا برگرداند و به سمت ماش شیلحظه صبر کرد و با اخم رو چند

 هوا تکان داد و گفت: یتو

ذارمت  یکنم و م یم داتیپ یسنگم باش رزی…برمت یمن به زور م یاین خودتم…مجبوری…یکن یاون مراسم شرکت م یتو-

 !…حجله خود تا…که نه خونه…یکن می شون بدرقه خونه تا شبم آخر…به عروس و داماد یصندل نیکترینزد یرو

 بدتر؟ نیاز ا شکنجه…اوردیسرم ب ییبال نیشد بخواهد همچ نمی باورم…باز مانده بود دهانم

 حتی مطمئنم…مادر ما شهیتو م مادر…منداری مادر که ما…و مامانت تو…نیبر یم یصبحونه عروس فردا صبحشم واسشون-

 یم کیمشترکشون رو تبر یروز زندگ نیو اول میر یدنبالتون..با هم م اممی خودم…ده یاگه منم ازش نخوام انجام م

 چطوره؟…میگ

 کردم و قورت دادم. دایدر دهانم پ یخشک بود..به زور آب میگلو

 با توام..چطوره؟-

 ..تمام قدرتم را جمع کردم و به زحمت گفتم:دمیلبم کش یرا رو زبانم

 چرا؟-

 "؟یهست یعصبان نهمهای چرا"…بود نیمنظورم از چرا ا شتریب

 اردانی همان…بودم دهیبود که وصفش را شن یترسناک اریهمان دان نای…دمیترس یم اریدان نای از..رفتم عقب…آمد جلو

 !…ساز عهیشا

 گهیو د ینیزنش بب یعشق رو تو چشما نکهی..واسه ایمرد زن دار..خواستگارات رو رد نکن هی دیبه ام گهید نکهیچرا؟واسه ا-

احساس  نیخسته شدم از ا نکهای واسه…دور یو بنداز یدندون لق رو بکن نیا نکهی..واسه ایشرمت بشه که بهش فکر کن

که  یاز کس یتون یکه نم یبدبخت نقدریا نکهیا از…ادیضعفت بدم م نهمهیا از…حوصله تب و لرزت رو ندارم گهدی…مسخره تو

 خوره. یحالم بهم م یدوستت نداره دل بکن

 زدم؟ یبود؟حالش را بهم م زاریاز من ب اردانی…خم شد زانوانم
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ازدواج  گهید زن هی با…رو دوست داره گهیزن د هی…تعلق داره گهیزن د هیکه اون به  ینیب یاونجا..به چشم خودت م یایم-

 ادی…یتو بروز احساست تابلو نباش نقدریا یریبگ ادی دشای…یعشق احمقانه ت بردار نیدست از ا دشای اونوقت…کنه یم

 …که واست تب کنه یریبم یواسه کس یریبگ

 یگفت حالش از من بهم م یم نکهای…بود اکوید یاز عروس شتریب یلیخ اریدان حرفهای شوک…دادم هیتک یآجر وارید به

 تعارف نداشت. یکه با کس اریرا نشان نداده بود؟دان نای رفتارش با بود؟چرا نگفته حال به تا چرا…خورد

 هم در جانم نمانده بود. ختنیتوان گر حتی…تر آمد کینزد

 تلخه؟ قتی؟حقی؟مُردیبند رفت ه؟چرایچ-

 یدستانش را دو طرف سرم..رو اش جمع شدم..مچاله شدم..گم شدم. هیسا رزی…را پوشش داد فمنحی اندام…بلندش قد

تند و  شنفسهای…..االن است که مرا بکشدرمبمی که است االن کردم حس…قطع شد دنمینفس کش هوای…گذاشت وارید

 سوزاند. می را صورتم پوست…داغ بود

 یم ادی..اما تا اسمش مهیکه سالمته واسم کاف نیهم یگ یم هی…کنم یبهش فکر نم گهید یگ یم یتمومه..ه یگ یم یه-

 یتمومش م یست؟کین بس…یکن یضعف م یشنو یصداش رو م تا…یکن یرنگ عوض م ادیم شیحرفش پ تا…یریم

 بردار دست…و دست بردار نیو بب ایبهم هست؟خب  شتریب ینیبه چشم خودت شب ازدواجش رو بب نکهیاز ا یعنی؟یکن

 .بردار دست…شاداب

باال  یرا کم شیشد؟صدا یرد نم یکس از آن کوچه لعنت چهی چرا…توانستم نمی…بودم دهترسی…توانستم نفس بکشم ینم

 برد.

 ؟ید یجواب نم ؟چرایزن یچرا حرف نم-

 …ام گذاشتم نهیس یرا رو دستم

 .نمیبب ریرو باال بگ ستم؟سرتیشاداب؟مگه با تو ن-

 کرد؟ ینم میجمله رها نای غم چرا…خورد یاز من بهم م حالش

چشمانش نگاه کنم.کمبود  توی کرد مجبورم…قدرت نداشتم سرم را عقب بکشم حتی…اش گرفت یانگشتان قو انیرا م فکم

 کرد. یهوا داشت خفه ام م

 شاداب؟-

 مشیصدا زدن مال نیاشکم را کنترل کنم..اما ا توانستمیبودم م دهیکه ترس وقتی تا…کردم..اما نشد یسع یلخی…نشد

را دنبال  میاشکها ریشدند.با نگاهش مس ریسرازقطره قطره  میچشمانم شکست و اشکها سد…دیمقاومتم را درهم کوب

 و گفت: دیکش یقعمی نفس…که دست خودش بود ییگونه و سپس چانه ام..جا روی تا چشم از…کرد

 کنه. یم یا هیچه گر نببی…ابوی میباز به اسب شاه گفت-

 برد و گفت: بشیج یرا تو شیفاصله گرفت.دستها یکرد و کم ولم

 ؟یدیاز من ترس ایاکو؟ید یروسه؟عیاشکا واسه چ نیاالن ا-

 …خواستم یتوانستم حرف بزنم..نم ینم

 …دو کلمه باهات حرف زد شهنمی…خوب بود یلیخ شهیم ریزود اشکت سراز نقدریدونستم تو چرا ا یاگه من م-

 !…زدن حرف بود گذاشته را اسمش…زنم..آنوقت می بهم را حالش بود گفته…سر حد مرگ ترسانده بودم تا

 .یزرد کرد ینجوریکه ا ستمی.االنه که نگرانت بشن.اشکاتم پاک کن. آدمخور نبرو داخل.-

 .دمشیکش نیزم یشدم و رو الشیخ بی…جدا کردم.چادر از سرم افتاده بود واریو بدنم را از د دمیصورتم کش یرا رو دستم

 شاداب؟-

 اما برنگشتم..نگاهش نکردم. ستادمیا

 .رمیگ یروشن باشه..باهات تماس م تیگوش-

 .کردم باز را در…ندادم جواب

 ندارم. شوخی…دم خونه اممی باشه خاموش…شاداب-

 من..! حتی…نداشت یکس شوخ چهی با…بود نیشک نداشتم هم اریکه در رابطه با دان یزیتنها چ به

  

 :اریدان

هم  نیتندتر از ا شد می الزم…نبودم مانیاش کبابم کرده بود..اما پش دهیمظلومانه و صورت ترس اشکهای…سوخته بود دلم

باالتر از محله آنها پارک کردم و شماره  ابانخی چند…داشت و شاداب از حدش خارج شده بود یحد یزهرچی…کردم یبرخورد م
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که  سرعتی به…گرفته و لرزانش محاسباتم را بهم زد یشد..اما صدا یآرام م دیاربع ب کیاش را گرفتم..طبق محاسباتم بعد از 

 داده بود خنده ام گرفت. در جواب دادن به خرج

 ؟یکن یم هیگر یتو هنوز دار-

 امشب ترسانده بودمش. یکردم آرام باشم.به اندازه کاف ینزد.سع حرف

 ؟یکردن و جواب ندادن حرف بزن هیگر یبه جا شهیم-

 .دمیدماغش را شن دنیباال کش یصدا

 تونم. ینم-

 فرو رفتم. یصندل یرا باز کردم و تو کمربندم

 ؟یتون یچرا نم-

-… 

 کردم؟ کارتیمگه چ بابا…هگری بسه…شاداب خانوم-

 .دیچیپ یگوش یباد تو زوزه

 االن؟ ییکجا-

 .اطیتو ح-

 کردم؟ یآرامش م دیتوانستم آرامش کنم؟اصالً چطور با یدستم نبود چطور م یجلو یوقت

 ؟یت رو بگ هیگر لیدل یخوا ینم-

 نا نداشت. شیزد.صدا هق

 !…زنم یحالش رو بهم م ای زارهیم ببهم نگفته بود از یتا حاال کس-

 کرد؟ یم هیگر نیخنده ام را نشنود.به خاطر ا یدهانم گرفتم تا صدا یرا جلو دستم

که به جز با خبر بودن از حالتون  زونتونم؟منیزنن که انگار آو یحرف م یجور هی ن؟چرایمگه من مجبورتون کردم که تحملم کن-

 زنم. یزنگ هم نم گهیپرسم.د یحالتون رو هم نم گهیکنم.د یکنه تموم م یم ونتتیاگه اذ نمینخواستم.هم یا گهید زیچ

 …بود دهیواقعاً رنج نباری..انه

 یدارم به آقا کارچی من…رو خراب کنم شیخوام زندگ یم ایبرادرتونم.. یانگار مزاحم زندگ نیکن یباهام رفتار م یطور هی-

در مورد  ینجوریکه ا نیدیاز من د چی…ستیحرکت ناشا هیربط.. یحرف ب هیتماس.. هین؟ینیب یمنو دور و برش م ؟اصالًیحاتم

رو بدزدم؟هنوز منو  گهینفر د هیام که بخوام مرد  یچشم بدوزم؟آدم تاهلام که به مرد م یآدم ن؟منیکن یمن فکر م

خودم مربوطه..اگه  دارم به یگذره و چه حس یم یدلم چ یتو نکهای اما…برادرتون رو زدم دیوقته که ق یلیخ ن؟منینشناخت

 دارم؟ یحاتم یآقا ایواسه شما  خطری چه من…شه نه به شما یهست به خودم وارد م یبیآس

 کند. یرا.سکوت کردم و اجازه دادم خودش را خال زچی همه…را اشتباه برداشت کرده بود زیچ همه

کردم شما هم بودن با ما رو  ی.من فکر منیو پشت سرتون رو هم نگاه نکن نیخوره بر یحالتون از من بهم م یلیاالنم اگه خ-

کردم.من عادت ندارم خودم رو به  ینم تتونیلحظه هم اذ هیدونستم  یخدا اگه م به…میدونستم مزاحمتون ی..نمنیدوست دار

 …به دهیداشتم به خاطر غرورم گذشتم..چه رس وستشد اونقدر که برادرتون از…کنم لیتحم یکس

 :زدم داد وجود تمام با…قابل تحمل بود ریش غتکه آخر حرف نای…چسباندم آمپر

 …گهدی نزن حرف…بسه-

را از صورتم دور کردم  یفرمان گذاشتم..گوش روی را سرم!…هم قطع شد دنشینفس کش صدای…چیاش که ه هیگر یصدا

 مرد خودش باشم؟مگر آرام…خواست خوونسرد باشم یچطور از من م دایی…گشودم میها هیهوا را به سمت ر ریو ش

 …نای…نیمرد سخت است ا کی یدانست چقدر برا نمی بود؟مگرن

 …اریدان ن؟آقای..هستار؟الویآقا دان-

 !…من بحران زده برای بحران پشت بحران…مرحله را بحران گذاشته بود نیاسم ا یینبود که دا بیعج

 ار؟یآقا دان-

کنم..تا  رونیرا از سرش ب اکودی فکر تا…کنم گفتن ها را درست اریآقا دان نیصبور نبودم تا بتوانم ا نقدرای من…شد ینم

 یگرفتم و به خانه خودم م یدستش را م رانیاز ا اکویبود؟به محض رفتن د کاری چه اصالً…دلش جا کنم یخودم را تو

اثبات خودم.آنوقت مجبور  یفرصت داشتم برا یبدهند.آنوقت کل یمنف جوابکه به من داشتند  ینیبردم.محال بود به خاطر د

 زدن حرف آدم من…توانستم لمسش کنم سخت بود ینم یکه حت نطورای…سخت بود ینطوریشد دوستم داشته باشد.ا یم

 لمس عالقه شاداب را متوجه خودم کنم؟ یحرف و ب یتوانستم ب می چطور…نداشتم دوست را زدن حرف…ودمنب

 ن؟یین؟کجای..خوبنی..جواب بداریآقا دان-
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 را فشار دادم و گفتم: بشسی…بود کرده تیهم سرا میگردنم به گلو درد

 هستم.-

 نه؟ ای نیکرد ن؟پارکی.پشت فرموننی..فکر کردم تصادف کردیوا-

 …اعصاب مرا زده بود و شهیر شحرفهای با…به کل فراموشش شده بود هیگر

 .نینباش یزنم..فقط عصبان یحرف نم گهی..خوبه؟منم دنیشما بگ ی..هرچدیاصالً ببخش-

 گذشت. یام از وسط جهنم م یزندگ یمام راههاچه بدبخت بودم که ت من

 ار؟یآقا دان-

 چشمانم را پوشاندم و گفتم: یدست رو با

از  شتریخواد تو ب نمی دلم فقط…نه نگران خودم اکوامیزنم به خاطر خودته..من نه نگران د یم حرفی اگه…دختر جون نیبب-

 ؟اگهیزن یحالمو بهم م ای زارمیکه من از تو ب نهیبه خاطر ا نای.به نظر تو ایکن تیاحساس اشتباه خودت رو اذ هیبابت  نیا

 ؟یدون ینم نویندارم.هنوز ا یسیرودروا یگفتم.من با کس یبود که اول همه خودم بهت م یزیچ نیهمچ

 …میگلو آخ

ودنت ب یاحساسات نهمهیخوام از ا ینم من…ستنین اکویباشه همه مثل د ادتیخوبه..اما  یلیخ یمهربون نقدریکه ا نیا-

 یتو چطور طیشرا نیواسه نامردا..با ا ازهیامت هیاز حدت  شیشکننده بودن ب نای…یشناس نمی رو مردا تو…سوءاستفاده بشه

رو به رو  اتیتر با واقع یکم منطق هی…کم مقاومتت رو ببر باال هیکه  نهیا نحرف م ؟تمومیاریجامعه دووم ب نیتو ا یخوا یم

 .نهمی…حساس نباش نقدرای…شو

 جواب داد: مآرا

 باشه.-

 توانستم کش دهم. ینم نیاز ا شبی را امشب…زدم استارت

 که دست از سرت بردارم.درسته؟ نهیباشه واسه ا نیا-

 و گفت: دیکش یآه

 یوقت ی..من حتستیکنم..دست خودم ن کاریبره..اما چ یبودن رنج نم یهمه احساسات نیکس به اندازه خودم از ا چیه-

 تونم. نمی اما…کردم یسع یلی..به خدا خشهیبده..اما درست نم یلیدونم خ یکنم..م یم هیخوشحالم بازم گر

 را جا زدم و گفتم: دنده

 واست. هیخوب نیتمر اکوید ینداره..عروس یبیع-

 :دینال

 …نه یکی نیقبوله..ا نیبگ هرچی…کنم یخواهش م-

 .میایاز دستش شکار بودم که محال بود کوتاه ب آنقدر

 م؟یستیما دوست ن ؟مگهیبرادر من نباش یستو عرو شهیمگه م-

 کرد. التماس

 .نیبدجنس نباش نقدریتو رو خدا..ا-

 !…داد یجواب نم ییدا روش

 ..یاز کوپنت رو اعصاب من قدم زد شتری..امشب بگهیبرو بخواب د-

 ترسناکتون. افهیبا اون ق نیبود منو سکته بد کیکردم؟شما نزد کاریمن؟من چ-

 کار مادرها بود..! نای…نبودم بلد را راهش من…خواست یکردن م مادری…خواست یمادر م طیراش نای…مادر داشتم کاش

 .یش یم یو دختر حرف گوش کن یخون یو توپ تانک فشفشه نم یواسه من کُر گهیدر عوض د-

 کرد. یجمله خال کی یرا تو حرصش

 !نیبد یلیخ-

 مادر و تنها..رها کرده بودند. یبودند که مرا ب آنهایی من از بدتر اما…بودم بد من…معصومانه اش لبخند زدم یسادگ به

 

 :شاداب

 آوردم و گفتم: نییرا پا میگذاشتم و صدا یدهانه گوش یرا رو دستم

 بهم نرسه. اریکه دست دان ییدونم..هرجا ینم-

 کرد. یماندن مکالمه ام خنث یمخف یتبسم تمام زحمات مرا برا ادیفر
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و ت فقط…رفتم یتو بودم نم یجا شه؟منمیهم م یرفتن زورک یست اصالً؟مگه عروس کارهیچ اون…یسمیغلط کرده مردک ساد-

 خودش بره. نافشی…رم نمی منم…خونه ما ابی…؟آهایبر یخوا یبارون کجا م نیا

 را بستم و گفتم: میمانتو یصورت و شانه ام نگه داشتم و دکمه ها نیرا ب یگوش

 ن نباش.کنم..تو نگرا یم یفکر هی…امنمی اونجا…نه-

 زد. غر

برادرشه نا  یسرش شلوغه.عروس ی.مگه شهر هرته که به زور متوسل شه؟بعدشم اون االن کلیترس یم یخودیبابا تو ب-

 .مطمئن باش کالً تو رو فراموش کرده.یسالمت

 سرم انداختم و کاپشنم را بغل زدم و گفتم: روی را شالم عجله با…رفت یداشت از دست م زمان

 ؟یندار ی.کارگهی.برم دچونمیرو هم بپ نایمامان ا یجور هی دی.با.ستیفقط اون ن-

 :دیسر و وضع من چشمانشان گرد شد.مادر پرس دندی با…و مادر حاضر و آماده نشسته بودند یشاد

 کجا؟-

 مقنعه راندم و گفتم: ریرا به ز میموها

 برم اونجا؟ دیاومده.با شیپ یمشکل هیاز شرکت زنگ زدن..انگار -

 شه؟یم یچ ی؟عروسیمشکل ل؟چهیازظهر روز تعطاالن؟بعد-

 داد. یمادر کار دستم م یصبر کنم..سواالت رگبار دیدانستم نبا یم

 ..خداحافظ.یچی..اگرم نه که هامیم دمیهم اگه رس عروسی واسه…شده یچ نمیرم بب یمنم دارم م-

را  کاپشنم کاله…ماه وحشتناک بود نفروردی باران…دهانش را باز کرد..امان ندادم و به سرعت باد از خانه خارج شدم مادر

 وحشت…سه روز را در وحشت گذرانده بودم نیکند..تمام ا میدایپ اریترسم دان ی.مدمیدو ابانیسرم گذاشتم و تا سر خ یرو

گرفتن با  یادگاریعکس  وحشت…اکوید یعروس یبرا دنیدست زدن و کل کش وحشت…اکوید عروسی مراسم در شرکت

به تمام  اریدانستم دان ی! م…اکوید یعروس کی..کمیدر گلو یعروس کیکردن ک ری..وحشت گاکوید یر عوسعروس و داماد..د

 !…اکوید یعروس فردای…زوج خوشبخت کی برای بردن صبحانه…کن فکر…کند یکه گفته بود مجبورم م ییکارها

مرد به اصرار، مرا به  کیه ک روزی…امروز…صبح وصال شفردای و باشد زفاف شب شبش است قرار که امروز…امروز و

 شاداب…من و…من و…است و من نیفرورد سوم…ریو دلگ یروز باران نای…امروز…خواند یجشن گرفتنش فرا م

 یناراض نکهای نه…باشم یشاک نکهیا نه…رمبا یشوم و م یآسمان م یتو یهمرنگ ابرها نیسوم فرورد نی..همامروز…شیانی

 خدا به را او من…اش کردم یرا نذر سالمت اکودی من…نه…ازدواج حسادت کنم نیبه ا در ته دلم یذره ا یحت نکهیباشم..نه ا

در  شرکت…نهایبا همه ا اما…اکویداشتن د یبرا اقماشتی تمام از بودم گذشته من…تا خدا او را به برادرش ببخشد دمبخشی

 دنید اما…دمیکش نمی آه…دمکر نمی حسادت…سخت بود دمیچ یخودم صحنه به صحنه اش را م یکه مدتها برا یمراسم

که دست دلم  مجلسی در نشستن…بود سخت…آوردم ینشسته بود را تاب نم گریزن د کیمن بر تن  یکه به جا یدیلباس سف

 یشد..نم یبود..نبود؟او هم معذب م م؟مسخرهیبگو کینگاه کنم و تبر شیتوانستم در چشمها می چطور…دامادش رو بود یبرا

 شد؟

 …گفتم را آدرس و شدم سوار…مرا سوار کند دلسوزی سر از که…شد دای..پیبورع یتاکس کی باالخره

شاداب..تمام  نیمن ..ا نای اگر و…شب اگر صبح شود نای و…شود شب اگر امروز…شود یتمام م زیچ همه…امروز

 نیوخت ترخوش د یراپذی اش مردانه قامت…کند یم دامادی حمام من اسطوره امروز…شود یتمام م زچی همه آنوقت…نشود

 مرد…من یاکویکه د امروز…ردیگ یاز جنس تعهد در بر م یاش را حلقه ا یو دستان بزرگ و قو…شود یکت و شلوارها م

 یاسطوره م بی…شود یقهرمان م بی شاداب و…شود یمن پاک م تیمالک ممی…دبگوی عاقد به را بله…من اسطوره..من

شود و  یزده م گرید یام زنن به…من بود یآرزوها نهمدی…من آمال کعبه…من یآرزو تیکه نها آغوشی سند …امشب…شود

 …من

از کنار من  ابانیخ یکه هر روز تو ییمرد مثل همانها کی…یحاتم اکویشود به نام د یمتولد م یمرد و…ردیم یاسطوره م امروز

 با من امروز…به جا مانده از نامشان یادیکه مردند و فقط  ییاسطوره ها ی..مثل تمامردیم می اسطوره امروز…کنند یعبور م

 می..همسرش به…محرمش به…را به زنش یحاتم اکودی و…کنم یگورستان قلبم دفن م توی را ام اسطوره خودم دست

 نه…سوزد یام م نهیس انمی قلبم انگار…کنم یدلم حس م یرا تو یزچی سوختن فقط…نه…حسادت کنم نکهای نه…سپارم

عشق شدن  بی از…آرزو شدن است بی از…اسطوره شدن است یب از…ستیسوزش از حسادت ن نای…حسادت کنم نکهای

 …ستا

 گفت: راننده

 نجاست؟ی.هممیدیخانوم رس-
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 کفشهای منهم…حرف به مسلخ رفتند یو ب عیو مط ستادندیحس..اما ا بی…سر بودند..کرخت مپاهای…بود درست…کردم نگاه

اش را  یمسلخ قربان شههمی اما…نباشم نجاای که بودم ردهک فرار…باشم نجاای نبود قرار.…کردم و رفتم یرا همراه سمیخ

 ای خانه به زدم زل و…برج سنگر گرفتم کی یورود واریبودم؟پشت د سیخ نینچنیمن از اشک ا ای بود باران …خواند یفرا م

 …که

از ساختمان  کیموز صدای…وزنم را تحمل نداشتم گردی که بود آنقدر اما…دانم یساعت؟دو ساعت؟نم کیمنتظر شدم؟ چقدر

بوق  یکه صدا قدقی و حساس آنقدر…تر قدقی و تر حساس لحظه هر من گوش و چشم و…شد یرو به رو هرلحظه بلندتر م

 نیماش کی…دمید و…نمیگرفتم تا خوب بب واریرا به لبه د تمدس…دادم صیباالتر تشخ ابانیعروس را از چند خ نیماش یها

 دمیکه در را باز کرد..و د دمدی و…شد ادهیکه راننده پ دمید و…ستادیکه ا دمید و…دیسرخ و سف یشده با گلها یگلکار اهیس

را  نیو ماش تکه دسته گل عروس را گرف دمید و…دیجلو دو لمبرداریکه ف دمید و…دیخند یکه م دمدی و…شد ادهیپ یمرد

شدن  ادهیپ یو به عروس براکه خم شد  دمید و…عروسش باز کرد یکه با همان لبخند معروفش در را برا دمدی و…دور زد

 نهیس یکه عروس صورتش را تو دمدی و…گوسفند آوردند دمدی و…را محکم گرفت شیکه عروس بازو دمدی و…کمک کرد

 دمدی و…خون گذشتند یکه با هم از رو دمدی و…کمر عروس را نوازش کرد ادکه دام دمید و…ندیداماد پنهان کرد تا خون نب

 …نمیب ینم زیچ چیه گرید که…دمدی و…که وارد آپارتمان شدند

 …خوبه مال تو یآرزو یهرچ-

 !…شد تمام

  

  

 :اریدان

 رونیخواست از آن فضا ب یدلم م حتی…کنم دایبگذارم تا از آنهمه سر و صدا نجات پ گوشمیرا رو میخواست دستها یم دلم

 اهویشد در سکوت و آرامش و بدون ه ینم یعنیچه بود؟ یو داد برا غیج نهمهای…بروم تا مغز سرسام گرفته ام را آرام کنم

 …اما…نمیکه شاداب را بب دیام نیبرگشتم..به ا عی..سردمیباز و بسته شدن در بالکن را شن یجشن گرفت؟صدا

 جون؟ ییدا یستادیا نجایچرا ا-

 کردم و گفتم: یپوف

 مشکل دارم. یمن با شلوغ-

 .ستادیو شانه به شانه ام ا آمد

 شاداب؟ ومدنیبا ن ای یبا شلوغ-

 فرو بردم. میموها یام را تو پنجه

 هر دو.-

 ؟یباهاش تماس گرفت-

 که قصد رفتن نداشتند نگاه کردم. یا رهیت یابرها به

 هزار بار.-

 و ادامه دادم: دمکشی عقب به را سرم…فشردن موها با

 ده. نمی جواب که مهمعلو…هوا آواره شده نای تو من ترس از…ام هست..از ترس من فرار کرده یعطبی…ده یجواب نم-

 شدم. رهیخ ییمتفکر دا مرخیو به ن ستادمیا کج

تو دلش بود به من  یآورد..هرچ یبه من پناه م طیشرا نیتو بدتر شههمی شاداب…خراب کردم بدجورم…ییخراب کردم دا-

 تنها…شده دیناام ازم…کنه یکردم که حاال داره ازم فرار م کارشیچ نببی…ختیر یمن م شیاشک داشت پ یگفت..هرچ یم

 …کاش…بشم دورش کردم کیکه بهش نزد یی..به جاستیباهام راحت ن گهدی…کردم خراب رو پناهگاهش

 .دمیچرخ ابانخی به رو دوباره…قصد حرف زدن نداشت ییدا

 برم؟االن بگردم؟کجا دنبالش کجا حاال…چند روز رو هم تحمل کرده بودم نیا کاش…ییکاش به حرفت گوش داده بودم دا-

 هوا کجا رفته؟ نای ؟توکجاست

 از صدبار مواخذه بدتر بود. ییگردنم فرو بردم.سکوت دا ینرده ها گذاشتم و خم شدم و سرم را تو یرا رو آرنجم

شاداب  ختنیتونم اشک ر یم یدارم..چجور رتیسرم غ رخی…مردم ناسالمتی…..اما نتونستمییشه دا ینجوریخواستم ا ینم-

 …خدا سخته به…یی!سخته دا…اکوی؟دیاونم کتحمل کنم؟ گهیمرد د هیرو واسه 

 فرو لب…به نکوهشش یحت ای..دشتایی به…داشتم اجیاو احت یبه حرفها یاز هرکس شتریکه ب یطشرای در…زد ی..حرف نمنه

 .بود بسته
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 دهیحاال ند تا…ختیر یاشک م یلعنت یابرا نیا مثل…دیلرز می فقط…تونست نفس بکشه ینم یبود که حت دهیاونقدر ترس-

 …سرش داد زدم که یزنگ زدم بهش که مثالً آرومش کنم..طور یوقت حتی…وحشت کنه ینجوریبودم ا

 بدهم سرم را چرخاندم و گفتم: تمیدر موقع یرییتغ نکهیزد؟بدون ا یحرف نم چرا

 ؟ییدا نیزن یچرا حرف نم-

شانه ام گذاشت و  یش را روسرزنش.دست یبود..حت یخال حسی هر از چشمانش…گرفت و به من داد ابانیرا از خ نگاهش

 گفت:

 داره نه چنگ و دندون نشون دادن. اجیاحت یکجاست.اون دختر االن به دلدار یدون ی..همون بهتر که نمطیشرا نیبا ا-

 بود؟ نیحرفش هم ن؟تمامیشد..هم دیناام دمیام

زده گردنت فقط کار رو از  نرویرگ ب نیا اما…یکن داشیکردم پ یم کمکت…یخودت رو کنترل کن یتون یدونستم م یاگه م-

 کنه. یکه هست خراب تر م ینیا

 دانست شاداب کجاست؟ یم دایی…را راست کردم کمرم

 ن؟یشما ازش خبر دار-

 به چشمانم زل زد. یکرد و با خونسرد نییرا باال و پا سرش

 ن؟یگ ینم یچیپس چرا ه-

 لبش را گاز گرفت. گوشه

 …توسط تو قبض روح بشه نکهیا بخوره تا ابارون سرم ریدم اون دختر ز یم حیچون ترج-

 کردم. یرا بازرس ابانیو بم خ ریباران بود؟دوباره خم شدم و تمام ز ریز شاداب

 ؟ییکجاست دا-

 مورد را هم به خاطر نداشتم. کی یام چند بار التماس کرده بودم؟حت یطول زندگ در

 …کنم یخواهش م-

 و کوتاه اومد. دیرا فهمبود حالم  اردانی چون اما…لجوج بودند چشمانش

 یخوا می…..امروز وقتشهیدرستش کن یخوا می…گم که برخورد امروزت سرنوشت سازه یم نمای اما…گم یباشه..بهت م-

 …یخود دان گهدی…امروز وقتشه بازم…یخرابش کن

 را دراز کرد. دستش

 شده. یاون ساختمون مخف یجلو اومده  واردی پشت…دو تا آپارتمان اونورتر..رو به رو-

 دم؟ید ینم یزیتوانستم تا شدم..پس چرا من چ یکه م ییجا تا

 اونه؟ نیکجا مطمئن ش؟ازینیب یکو؟شما از کجا م-

 باال انداخت و گفت: یا شانه

 ای…پاد یخاص رو م یخونه  هیکشه و  یسرک م یواشکی یکنه و گاه یم میگوشه خودش رو قا هیهوا.. نیکه تو ا یکس-

 !…عاشق ایدزده..

 .دیده نگاهش کردم.خندز رتیح

 …سربازم هی من…نرفته که ادتی-

 …اما…دمیعجله به سمت در دو با

 کنم؟ کاریرو چ اکوید-

 سرفه خشک زد و گفت: نیچند

 داره. اجیبهت احت اکویاز د شتربی شاداب…اون با من-

 پشت…بود نرفته!…کردم که نرود خدا خدا ابانیبه خ دنی.تا رسدمیپر نییپا انیدر م یکیآسانسور شدم و پله ها را  الیخ یب

 از آه…داد یصدا م شیو دندانها دیچک یم شروی و سر از آب…را بغل زده بود شیو زانوها نشسته…نیزم ی..روواردی

..اما عکس ددی مرا…رفتم باال را ها پله زور به…زدند یم غیبند بند تنم ت بهشاداب بود؟شاداب من؟انگار  نای..شد بلند نهادم

 دهیبر دهیو بر دکشی عقب را اش تنه زور به…زدم زانو کنارش…نداد..تنها چشمانش از فرط وحشت گشاد شدند نشان یالعمل

 گفت:

 …رمیم می…تونم یمن…ننبری داخل منو خدا رو تو…بسه ولی…شد نیکه خواست همونی…دمدی…اومدم-

چشمم باز  شیزده اش را پ خی انگشتان…دختر چه کرده بودم؟مشتش را جلو آورد نیچه کرده بودم؟من با روح ا من

 …دمیرا کف دستش د اکوید دهیسخی عکس…کرد

 به زنش..! نبدی…من باشه شیپ ستیدرست ن گهدی…عکسش نمیا-
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نتوانستم طاقت  گردی…آمد نییلبش پا های گوشه..کرده بغض بچه مثل…دستش گذاشتم و مشتش را بستم یرا رو دستم

 بغضش فقط…نکرد مقاومت…دمیاش را در آغوش کش دهیو سرما د فیم نحگذاشتم و جس نیزم ی..زانوانم را رواورمیب

 زار زد: یخفه ا صدای با…کرده باشد دایکه مادرش را پ یا دهیترس یرا چنگ زد و مانند جوجه  کتم…دترکی

 !…اریآقا دان-

 

ام دور کردم و به  نهسی از را سرش…بازوانم نگهش داشتم تا هق هقش آرام گرفت و از لرزش بدنش کاسته شد انیم آنقدر

 شدم و گفتم: رهیچشمان سرخ و تبدارش خ

 .میپاشو بر-

 .رفت عقب…عضالتش را حس کردم انقباض

 تو اون خونه؟ نیمنو ببر نیخوا یکجا؟م-

 را پاک کردم و گفتم: شیکف دست اشکها با

 دورت کنم. نجایخوام از ا می اتفاقاً…برمت نمی اونجا…نه-

 شد. شل

 ن؟یگ یراست م-

 و گفتم: دمیچیرا درآوردم و دورش پ کتم

 اونجاست. نماشی…نگیداخل پارک مبری هم با پاشو…آره-

 را به شدت تکان داد. سرش

 .امینه اونجا نم-

 نکردم. اصرار

 بمون تا برگردم. نجایباشه..پس هم-

 داشت؟ اعتماد من به…داد هیتک وارید به

 شاداب؟-

 را گرفتم. شینکرد.بازو نگاهم

 .باشه؟یکه گرم ش ییخوام ببرمت جا یم االنم…کنمیمجبور نم یکار چهی به ور تو من…شاداب-

 گفت: رلبیز

 باشه.-

 بمون تا برگردم.باشه؟ نجایهم-

 را بغل کرد و گفت: شیزانو

 باشه.-

را  اکوید نیماش چسویی آپارتمان داخل از…سرعت عمل به خرج نداده بودم نطوریزمان فرارمان از کردستان هم ا یحت

 آمد و گفت: شیزدم.پ شیزد.صدا یبود و با دوستانش حرف م ستادهای ستون کنار…م و با چشم دنبالش گشتمبرداشت

 ؟یبارون بود ریه؟زیچه سر و وضع نیا-

 کردم؟ یم هیرفتنم را توج دبای چگونه اما…دادن نداشتم حیتوض وقت

 برم. دیاومده که با شیواسه من پ یکار هی..اما یش یدونم ناراحت م ی..منیبب-

 در هم رفت. شیاخمها

 ؟یمنو تنها بذار یشب نیتو همچ شهیم ؟مگهیکار ؟چهیچ یعنی-

 برای زبانم…کس را نداشت چیشاداب ه ولی…داشت را دوستانش…را داشت..زنش را داشت ییدا اکودی اما…شد ی..نمنه

 .دمیرا از پشت سر شن شیام شد..صدا یناج یی..دادیچرخ یکردن نم هیتوج

 .نکن معطل…..بجنب پسریینجایکه هنوز ا..تو اریدان-

 گفت: یبلند وعصب اکوید

 شده؟ یبره؟چ ؟کجایچ یعنی-

 محکم و مقتدر گفت: ییدا

 دم. یم حیتوض اکوی..من واسه داریتو برو دان-
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شاداب  شیزدم.پ یام بوسه م ییروز بر دستان دا کی قطعاً اما…را ببوسم یمدت عمرم..هرگز دلم نخواسته بود دست کس یط

 یرا روشن کردم و رو بخاری…شود نماشی سوار کردم کمکش…سانت هم تکان نخورده بود کی یحت شجای از…برگشتم

 …سرما قرمز شده بودند تشد از همه…اش..صورتش ینبی..انگشتانش…درجه گذاشتمش نیآخر

 .یتا گرم ش یبخار چهیدستات رو بذار رو در-

 :گفت آهسته…هنوز بسته بود مشتش

 .زده خیپاهام -

 شدند. یکردم خرد نم یکه به آنها وارد م یاز شدت فشار میبود که دندانها ییخدا

 .یش یلباسا خالص م نیاز شر ا یکم تحمل کن هی…میرس یاالن م-

 را روشن کردم و گفتم: جیهم سردتر بود.پک رونیمن از ب خانه…میرو یکجا م دینپرس یحت

 .نجایا ایب-

 دست گرمکن درآوردم و گفتم: کی دکم از..بردمش اتاق به…سرم آمد پشت

 آب شه. ختیتا  ریدوش بگ برو…زیحوله تم نمای…حموم اونجاست-

 و به حمام بردم. دمیگنگ بود.دستش را گرفتم و کش نگاهش

 .خب؟شهیکس هم مزاحمت نم چهی…یکن یعوض م نجای..لباسات رو همیکن یرو قفل م در…نیبب-

 و گفت: دیپلک متورمش کش یرا رو دستش

 .یسمر-

 یهم داشت کاری…یشلواره رو اندازش کن نیا یجور هیتخت که  یذارم رو یم زایچ نجوریو ا رهیواست چند تا سنجاق و گ-

 زنگ رو بزن.خب؟

 دوشش برداشت و به دستم داد و گفت: یرا از رو کتم

 خب.-

بود..اما  یکه خال خچالی…رفتم رونبی…نبود یدوش گرفتن..اما چاره ا کیبه اندازه  حتی…بگذارم شیخواست تنها ینم دلم

 وانیقاشق از پودرش را خودم خوردم و چند قاشق به ل کی.آب که جوش آمد افتمیاز کمدها  یکی یخشک محبوبم را تو ریش

 و…دور سرش یحوله ا با…دیطول نکش ادزی انتظارم…بردم و منتظر نشستم رونیاضافه کردم و هم زدم و با قندان ب

 کاناپه زدم و گفتم: روی دست با…آمد رونیرا باال زده بود ب شیچه هاو پا نهایکه آست گرمکنی

 .نیبش ایب-

 انداختم و گفتم: شیشانه ها یکه آماده کرده بودم رو پتویی…و نشست آمد

 ؟یبهتر-

 و گفت: دیاش کش یشانیپ یرا تو حوله

 ممنون.-

 دهانش گذاشتم. یرا تو یرا به دستش دادم و با دست خودم قند ریش وانیل

 .خوبه واست…بخور-

 حلقه کرد و گفت: وانیرا دور ل انگشتانش

 .نیخور یم ن؟سرمایچرا لباساتون رو عوض نکرد-

 شد. یاش کم نم یاز مهربان یطیشرا چیه تحت

 از تو راحت بشه. المیکنم..بذار خ یعوض م-

 زد و گفت: وانیبه ل یلب

 .سهیخ سی..خنیلباستون رو عوض کن نبری…من خوبم-

 را هم نصفه کنارش گذاشته. ریمبل جمع کرده و ش یرا رو شیکه پاها دمیتم دبرگش یوقت

 ؟یچرا نخورد-

 جواب داد: یسادگ به

 .ادیخشک خوشم نم ریاز طعم ش-

 جمع و جور شد تا منهم کنارش جا شوم. یکم

 ؟یکم دراز بکش هی یخوا یم-

 شرمنده شدم. حسابی…تونه مثالًبرادر ی..عروسنیباش نجایا دنبای هم شما…نه..من بهتره برم خونمون-

 گشت. یهوش و حواسش داشت برم واشی واشی
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جا  نیرو هم شب…یکه تنها بمون شهنمی…برگردن یمامان بابات ک ستین معلوم…یر یجا نم چیسر و وضع ه نیتو با ا-

 …ییکنم که به مادرت بگن شب خونه اونا یتبسمم هماهنگ م با…یهست

 و من کرد. من

 .ستینکه..درست  شهینم-

 .ستیدانستم دردش چ یم

 .خوبه؟نجایا انیو تبسم ب نیگم افش یم یترس یاگه از بودن تو خونه من م-

 جواب داد. عیسر

 نبود. نای منظورم…نه به خدا-

 زدم و گفتم: لبخند

 خوبه؟-

 انداخت و گفت: نییرا پا سرش

 آره.-

 …برابر هزار…کرد برابر هزار را ارزشش…ترسش نیا

 در اتاق رو هم قفل کن. خواستی اگه…دراز بکش برو بعدشم..کن صحبت تبسم با خودت…زنم یمباشه االن زنگ -

 را گاز گرفت و خجوالنه گفت: لبش

 .اریمن به شما اعتماد دارم آقا دان-

 را گرفتم و گفتم: نیافش شماره

 .!…دونم یم –

 تخت نشست. یتا پتو را کنار زد و رو ستادمیا یا گوشه

 می خواهش…برادرتون رو خراب کردم یتا آخر عمرم عذاب وجدان دارم که عروس ینجوریا ن؟آخهیرخواهش کنم ب شهیم-

 .نیشرمنده م نکن نیاز ا شتربی…خوبم من خدا به…کنم

 توالت گذاشته بود نگاه کردم و گفتم: زیم یکه رو اکویعکس سه در چهار د به

 رم. می من برسن که اونا…تو راهن نیتبسم و افش-

 و گفت: دیکش یراحت نفس

 …کردم تتونیاذ یلخی!…شد ینجوریکه ا دیببخش-

 دادم. هیتک واریقفل کردم و به د نهیس یرا رو دستانم

 ار؟یآقا دان-

 بله؟-

 .دیرا دزد چشمانش

 شه؟می…خواد از شهر دور باشم..مثه شما یقبول شم؟منم دلم م کیدرولیواسه ارشد مثه شما ه نیکمکم کن شهیم-

 .دیطلب یدر آغوش گرفتنش را م وجودم دوباره تمام

 ..شهیم-

 .دیارز یم یچیبود..اما به ه نیغمگ لبخندش

 ار؟یآقا دان-

 بله؟-

 ن؟یمنو به خاطر امشب ببخش شهیم-

 و تبسم از راه برسند. نیزودتر افش کاش

 .شهی..آره..میاز من فرار نکن گهیکه د یبه شرط-

 اش وسعت گرفت. خنده

 ندارم. یا گهیت دکنم..منکه به جز شما دوس ینم-

 …اخدای…اجازه نده خبط کنم ایخدا

 ار؟یآقا دان-

 بله؟-

 تونم جبران کنم؟ یم یمن چجور-

 فکر کردم و گفتم: یکم
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 .شهیشکل جبران م هیفقط به -

 نگاهم کرد و گفت: اقیاشت با

 قبوله. نیبگ یهرچ-

 فوت کردم و گفتم: رونیرا به ب نفسم

 ؟یهرچ-

 فکر جواب داد: بدون

 .یهرچ-

 .دمیخند

 …خواسته پسرا رو قبول کنن.ممکنه خطرناک باشه ها دهیدخترا بدون فکر و نشن ستیخوب ن-

 …یمصنوع هرچند…دیهم خند او

 .نیپسرا فرق دار هیشما با بق-

 را باال دادم. مابروهای…دید یم غمبریبود که از گذشته من خبر داشت و مرا پسر پ خوب

 ؟بگم؟یمطمئن-

 یچشمم نگاه کرد و بدون ذره ا توی راسخ و مطمئن…اش یپناه یکه عاشقم..همان لحظه که با وجود ب لحظه اعتراف کردم همان

 و مکث جواب داد: دیترد

 باشه قبوله. هرچی…نبگی…مطمئنم-

 قدم جلو رفتم و گفتم: چند

 …که نهیخب..شرطش ا-

 .داشت اعتماد من به واقعاً انگار…تکان خورد نه…دیترس نه

 ه؟یشرطش چ-

 کردم و گفتم: یرا پشتم مخف می..او اعتماد داشت اما من به خودم مطمئن نبودم.دستهاستادمیسط او همان

 .!…اریآقا دان یبه من نگ گهیکه د نهیشرطش ا-

 سوم فصل

 سال و هشت ماه بعد کی

 :اریدان

 زل زدم و گفتم: نشیو خشمگ یبه چشمان عصب یخونسرد با

 نه.-

 را برداشت و گفت: فشیک

 رم. یشرکت م نیپس من از ا-

 کردم و گفتم: یگردانم باز یبا صندل یکم

 به…برو…ترم اول ارشد رو که از قضا دخترم هست بفرسته سر سد یدانشجو هیهست که  ییجا یکن می فکر اگه…باشه-

 .سالمت

 و گفت: دیکوب نیزم یرا رو شیپا

 گن. یبهم دروغ نم حداقل…ستیسر سد هم نفرستن مهم ن-

 گرفتم و گفتم: را به طرف در دستم

 .یهرطور راحت-

 را گرفت. شیجا یاز چشمش رفت و ناباور خشم

 ار؟یدان-

 .دیلرز می دلم…گفتنش اردانی از…مدت نهمهیهم بعد از ا هنوز

 برم؟ یگ یم یعنی-

 برداشتم و گفتم: یشکالت زیم یظرف رو از

 .یگ یگم..خودت م یمن نم-

 .مانم یکه زده ام م یدانست که سر حرف ی..منشست

 ؟چراکردی کمکم موقع اون چرا…انتخاب کردم کیدرولیارشدم رو ه شیگرا نکاریمن به عشق ا اصالً…یتو به من قول داد-

 .ینگفت یچیاون موقع ه ؟چرایاون موقع مخالفت نکرد
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 دهانم چرخاندم. یرا تو شکالت

 خودم هرجا..ببرمت رفتم خودم جاهر دادم قول بهت اما…خوره یبه دردت نم شیگرا نیگفتم..همون موقع هم گفتم که ا-

با رفتنت  جهی..در نتستیپروژه مال من ن نیبدم و هروقت خودم بخوام.االنم سر قولم هستم.اما ا صتشخی خودم هرجا..باشم

 کنم. یموافقت نم

 را درهم قفل کرد. انگشتانش

 .ید یونجا تازه بهم خبر ما یرس یم یفهمم.وقت یکه من اصالً نم یر یم یجور هی…دمیخودت رو هم د یپروژه ها-

 در هم هنوز اما…مشکالتش را حل کند ختنیکرد بدون اشک ر یم ینظر گرفتم..مدتها بود که سع ریدقت حرکاتش را ز با

 سخت مجبور بود بغضش را تند و تند قورت دهد. طشرای

کنم..انگار از نظرت  ییار اجراخواد من ک یدلت نم ییجورا هی.یکنم تو با مستقل بودن من مشکل دار یاحساس م تشیواقع-

 خب…کنم کنترل..بدم خط…شه که منم بتونم نظارت کنم ی.باورت نمشهیخالصه م یدفتر یکارا نیمن تو هم شرفتیپ تینها

وبال  پر…ید یتو بهم فرصت نم اما…رمیگ یم ادیباشم  طشیکه تو شرا دوبار..نمیدوبار که بب یاالن نتونم..ول دشای..درسته

 .یشناس ینم تیرو به رسم لماستقال…ید ینم

تا تمام  دمیکوب زیم روی را مشتم!…من جوجه تازه از تخم درآمده یکرد برا یم یاستقالل استقالل چه…دمیدل خند در

 حواسش جمع من شود.

 طیمح هیه؟یاونجا چجور طیشرا یدون یبدتر از صدتا سرباز خونه؟تو اصالًم یطیمح هی یداره به رفتن تو یاستقالل تو چه ربط-

 اشونمیکه بعض حیتفر یخسته و ب کارگرای با زدن کله و سر…شهر و تمدن از دور…مناطق نیصعب العبور تر توی…یکارگر

 ریز یسرما ایآفتاب  غیت رزی کردن کار…ناامن یو حت کریدر و پ یب مپک یتو دنخوابی…ستندین یصالح و درست یآدما

 وقتی…تونم کارگرا رو کنترل کنم یم یسخت به…ارمیدووم م طیشرا تو اون یکه مردم به سخت منی…صفر.آخه دختر جون

 یم قهیبه  تدس…افته یما هم به خطر م تیامن یحت گاهی…شن یکنن تا چند نفر رو لت و پار نکنن آروم نم یشورش م

 میتون ینم یوجود گاه نای با بازم…بازداشتگاه شونیمید می…میکن یم هی..تنبمیکن یم اخراج…میکن یم کتکاری…میش

 !…طرفشون زنه ننیکه بب یبه حال روز وای…میجمعشون کن

 گفت: جانیآمد و با ه جلو

شم.سر و کله زدن با  یم ارتیکنم..دست می کمک تو به…به کار کارگرا ندارم ی..منم کارستین یکه مشکل یتو باش یخب وقت-

 کارگرا مال خودت.

 م:گفت تیرا در هم کردم و با جد مید؟اخمهایفهم ینم چرا

 ؟یکن یم کاریشبا رو چ-

 کرده باشد با ذوق جواب داد. یکه کشف مهم انگار

 که باز نشه. رشیدستگ ریذارم ز یهم م یصندل هیکنم. می قفل رو درش…خب اون کانکسا قفل دارن حتماً -

 شد؟ یدختر بزرگ م نیا یک

 تونم؟ ینم اره؟منیووم بتونه د یبود؟مهتا؟چطور اون م یچ ست؟اسمشنی بزرگمهر مهندس دختر مگه…بعدشم-

 نداشتم. یا چاره…رینخ

 !…نیمنو بب-

 :گفتم محکم و شمرده…اش را به صورتم دوخت جانزدهیو ه گوشیباز چشمان

 نیره..ا نمی تنها…کنه که پدرش حضور داشته باشه یشرکت م ییپروژه ها توی…همون مهتا ای…دختر مهندس بزرگمهر-

 یهتل اقامت م یشهره و تو کیره که نزد یم جاهایی مهتا!…دو نیچپ نگاه کنه..ا ارمانکیکنه به دختر پ یجرات نم ی! کسکی

 !…چهار نمیا…هتل هم با پدرش هم اتاقه یتو حتی!…سه نیکنه..ا

 از نگاهش رفت. دیام برق

 که هتل داشته باشه. نیببر ییخب منم جا-

 مبل زدم و گفتم: یو پشتم را به پشت دمیرا مال گردنم

 .میندار یپروژه ا نیفعالً همچ-

 زد. یصورتش التماس موج م در

 ست؟ین یراه چیه یعنی-

 فکر کردم و گفتم: یکم

 …راه هیفقط -

 .دمیخورم اوج گرفتن ضربان قلبش را شن یم قسم
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 ؟یچ-

 را از کالمم زدودم و گفتم: طنتیزحمت رنگ ش به

 …کانکس من تو…یخودم باش شیشبا رو هم پ-

 :گفت آمده در حدقه از چشمان با…تنش تکان خورد تمام

 بله؟-

 کردم و گفتم: یزور خنده ام را مخف به

 .یرس یهم تو به مراد دلت م شهیمن راحت م الخی هم عوض در…تومنه ونیلیم هی خرجش…میکن یجور م یعقدنامه قالب هی-

 بازش را بست و گفت: دهان

 !…گهید یکن یم یشوخ-

 را باال انداختم و گفتم: میابروها

 …نه-

 .دیخند یزورک

 …قالبی عقدنامه…مونده نمیهم-

 زدم و گفتم: یچشمک

 …هیش واقع هی..بقهالکی ش عقدنامه فقط…بودنشه؟نترس بابا یمشکلت با قالب-

 زد: غیصورتش رنگ خون گرفت.ج تمام

 !…اریدان-

 درآوردم و گفتم: بمیج یاز تو یگاریآرامش س با

 مقدسم؟ حیمس ایام؟ ینیزم بیس ایمن از اون کارگرا کمترم؟ یکرد ه؟فکریها؟چ-

 را چنگ زد و با حرص گفت: فشی..کدیجا پر از

بهونه  چرا…یریبگ ادیکار  ادنمی خوشم بگو…خوره یاز نظر من زن به درد عمران نم بگو…یذارم بر یکلمه بگو نه..بگو نم هی-

 ؟یاریم

 زدم و گفتم: گاریبه س یقیعم پک

 …..تنها راه حل موجودهستیبهونه ن-

 و گفت: ستادیادر  کینزد

 …راه حلت بخوره تو سر-

 را فوت کرد و با بغض ادامه داد: نفسش

 …تو سر من-

 شیاز اصرارها یتا مدت قلحدا…دمیکش راحتی نفس و دادم شدن رها اجازه ام خنده به رفتنش با…رفت رونیاز اتاق ب و

 !…خالص شده بودم

  

مهم  اما…دیرس یم ریبا تاخ شصدای…لبخند زدم ییدا فیضع یو به خنده ها دمکشی را کمرم…را پشت سرم گذاشتم دستم

 گفت: دیخند یزد و م یسرفه م کهی.در حالدیرس یم شیبود که هنوز صدا نیا

 …ایشرمانه کالً خودت رو خالص کرد یب شنهادیپ نیبا ا-

 گذاشتم و گفتم: زیم یرا رو میراحت پاها الیخ با

 سراغم. ادیم دیراه حل جد هیبا  گهدی روز دو…نه بابا-

 شد. یجد

 .یسیپاش وا دیو با یقول داد ؟تویآخرش که چ-

 را بستم. چشمانم

 کردم و خودمم توش موندم. یغلط هی…آره-

 .یکن یم مالیحقش رو پا داری…پسر خوب یذار یمته به خشخاش م یدار-

 …یداریب یتو نبارای…شد دهیکش یبسته پرده قرمز یپلک ها پشت

و  طشرای و فشار تحت هم همه…بشه..اونجا پر از مرده یطیمح نیجازه بدم شاداب وارد همچتونم ا نمی…ییتونم دا ینم-

 .…مثل…سخت

 دهانم را قورت دادم. آب
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 …همونا…مثل سربازا-

 هم سکوت کرد. یی.دادینکرد و بر یاریادامه دادن  یبرا نفسم

نفر بد نگاهش  هی حتی اگه…کنم ینم که دوست دارم خطر یکس روی…ناموسم یرو گهی..دییکنم دا ینم سکیر گهیمن د-

رو که به شاداب نظر داشته باشه  یهرکس خون…ختمیو نر ختمیر یم دیکه با ییجبران همه خونها به…زمیر یکنه خونش رو م

 .زمیر یم

 .بود گرفته فشار شدت از مچم رگ…را آهسته باز کردم مشتم

حواسم به شاداب  ایکار کنم  دیبا ای…که شهنمی…بدم کیشب تا صبح پشت در اتاقش کش دبای…اونجا ادیاگه بخواد ب-

 تونم. نمی…باشه

 اون…کنه یم داپی که باالخره اما…دن یبهش کار نم ؟االنیو اونجا مشغول به کار شه چ گهیشرکت د هیخب اگه واقعاً بره -

 ؟یکن کاریچ یخوا می موقع

 زد. رونیگردنم ب رگ

 مگه از رو جنازه من رد بشه.-

 !…باال رفت ییدا یصداهشدار  زانیم

 ؟یمانعش بش یخوا یکدوم مجوز و قانون م ؟بای ؟شوهرشی؟برادرشی؟پدرشیریجلوش رو بگ یکه بخوا یآخه تو چکاره ا-

 کند. یبزرگ هم مرا درک نم اریدان یکردم حت یاحساس م یگاه

 ؟ییکنم دا کاریچ یگ یم-

و  شهیگم نم یو نه شاداب مادر تو.نم نیعراق سربازای کارگرا اون نه…جنگ تموم شده طیباور کن که شرا نکهیاول ا-

 جرم…دهیبع یلخی…یکه تو مراقبش باش یطیبا شرا اونم…یکمپ دولت هیزن اونم تو  هی به کردن تجاوز اما…محاله

 و همه رو یباش نیبدب نقدریتو ا شهینم لیدل نیشده..اما ا بخرا رانیا تیامن تیدونم وضع می…..مجازاتش اعدامههینیسنگ

 که بده بال و پر بهش اونقدر نه…داخلش یو اون دختر رو بنداز یقفس درست کن هیکه  شهیضمن نم در…ینیچشم بب هیبه 

به دو سال  کیجون نزد ؟بابایکن یدست دست م نقدرای چرا تو…خوب پسر بعدشم…شه خفه که کن محدودش اونقدر نه بپره

ساله که لحظه به لحظش رو با هم  دو…اوردهیاسمش رو هم ن یدت حتدو ساله که به قول خو کنزدی…گذشته اکوید یاز عروس

 دهیمرغ از قفس پر ینیب یو م یایوقت به خودت م هی؟یگ یبهش نم یچیه ؟چرایکن یاقدام نم چرا…نیهم بود کنار…نیبود

 ها.

 کردم و گفتم: یشلوارم طراح یرا رو یناخن خطوط با

 نداره. موضوع رو نیا رشیپذ آمادگی هنوز…هنوز زوده-

شاداب  یبفهم یتو هنوز نتونست یعنیکنه؟ یم نییتع یبودن رو چ ریبگذره تا وقتش بشه؟زود و د دیبا گهدی سال چند…عجبا-

 نه؟ ایدوستت داره 

 درهم را رها کردم و بلند گفتم: خطوط

 یهم ضعف مگربه  هی عطسه واسه…ذاره یم هیمن از جونش ما یکه واسه سرماخوردگ همونجوری چون…نتونستم…نه-

تونم به حساب عشق  یکدوم از رفتاراش رو نم چیه نمهمی واسه…نداره هم استثنا…داره دوست رو همه شاداب…کنه

 بذارم.

 گفت: دهیبر دهیکه به سرفه افتاد.بر دیقهقهه زد..آنقدر شد ییدا

 سخته؟ نقدریا یعنی…سوال ساده ست پسرم هیراه حلش -

 مرگ کشنده تر بود. از…اریدان یمن..برا برای…دنشنی نه ترس…بود سخت

 فکر هم نکرده. یزیچ نیدونم به همچ یم چون…ییسخته دا-

 …که فکر کنه یچون تو وادارش نکرد-

از سکوتم وخامت حالم را  دایی…هم از دست برود مهیرابطه نصفه و ن نیهم دمیترس ی..مدمیترس یتوانستم..م ینم من

 گفت: متیخاطر با مال نیبه هم دیفهم

 فتیخودت رو راحت کن..تکل الیو خ ؟بگویکشش بد یخوا یم ی.تا کیمساله رو مطرح کن نیا دیکه با باالخره…زمعزی…پسرم-

شاداب رو به  یدو سال نتونست نای تو اگه..بگم بهت رک بذار…بار هی ونمیبار ش هی مرگ…یاونور ای ینوریا ای…رو معلوم کن

رو بکن و همه  هیقال قض پس…یتون ینم نمیاز ا بعد…یکن ریدرگ رو فکرش…یروحش نفوذ کن تو…یخودت عالقه مند کن

 رو روشن کن. یچ

 …دادم هیام را به کف دستم تک یشانیگذاشتم و پ میزانو روی را آرنجم…شدم خم



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 284 

 

 یزندگ نیمرد ا من…دایی بگم رک منم بذار…فشارم تحت…ییتنها نای از…وضع خسته شدم نیخودمم از ا تشیواقع-

 .…هم ندارم یغمبریو پ یپاک ایادع…ستمین یاضتیر

 …ییمثل دا یپرده بودن..آنهم با مرد بی نبود راحت…مورد نینبود حرف زدن در ا راحت

بزنم که دستم به خطا  بیبه خودم نه دیبا یکنه..ه یم تمیادامه دادن با شاداب داره اذ ینجوریبگم..اما ا یدونم چجور ینم-

 …نره هرز چشمم…نره

 …یشتابزدگ بی…قضاوت بی…توانست حرفم را بفهمد یبود که م دایی فقط اما…شستام ن یشانیپ یرو عرق

 زایچ نای خاطر به هنوزم…نبود یجسم یازهایعالقه من به شاداب به خاطر ن استارت…ییدا یدون یخودت خوب م-

 …خب اما…دور و برم رو زدم یهمه دخترا دیواسم ارزشمند بوده که ق اونقدر…ستین

 را صاف کردم. میگرفت..گلو میصدا

 مردی هر…گم یم یچ یدون می…یخودتم مرد شما…ییدا ولی…یکه گفت ی..همونجورییمن حرمت شاداب رو نگه داشتم دا-

 …و  یقسط ینجورای نه…خواد یزن مورد عالقش رو تمام و کمال م

 کنم. هیکردم توج یکرد.سع یبدترش هم م ییزد.حرف نزدن دا یم رونیصورتم حرارت ب از

و بدبخت بودم  فیضع نقدریخودم بودم..اگه ا الیو ام ازهایاگه من دنبال ن ییدا اما…یکن یفکر م یبه چ یم االن داردون یم-

 …ولی…سابقم یگشتم به زندگ یزدم و برم یشاداب رو م دیکه نتونم تحمل کنم ق

 راه نفسم باز شد. دمیرا شن شیصدا نکهیبه حرف آمد..هم ییدا باالخره

 …یخجالت زده بش ینجوریا ای یاریو منطق ب لیدل نقدریا یعیمسئله طب هیواسه  ستیالزم ن-

 گردنم را پاک کردم. یراه گرفته رو عرق

 می…شیخوا یساعت و دو ساعت نم هی واسه…هیدختر درست و واقع نیراحت شد که احساست به ا المیخ ییجورا هیتازه -

 .هیو عالمثل ت یدر مورد آدم نیواسه ابد مال خودت بشه و ا یخوا

 اعتراض کنم..اما با خنده ادامه داد: خواستم

 اما…بشه یمثل تو بتونه پابند کس یبند و بار یکردم آدم ب یوقت فکر نم چیه درسته؟من…میمن و تو که با هم تعارف ندار-

 یرگهات م یوبه خاطر خون پدرته که ت نایو همه ا یشناس ی..حرمت عشق رو میرو بلد وفاداری…یتون یکه م کردی ثابت تو

 …هرحال به…جوشه

 لحظه مکث و سپس.. چند

 ..مگه نه؟یصبر کن یتون یدو هفته رو که م یکی…به هرحال به نظرم وقتشه -

 چه بود؟ منظورش

 ه؟یوقت چ-

 عمق نداشت. قشیعم نفس

 شاداب خانوم شما. نیوقت مالقات با ا-

 .بود آرام او اما…شوکه شدم که نتوانستم حرف بزنم آنقدر

وارد  ای لطمه شما شاهانه غرور به هم…بهتره مینطورای البه…باال بزنم نیخودم آست دبای…گرم بشه یاز تو آب ادیظر نمبه ن-

 …ده یم تیبزرگتر به مسئله رسم هیوجود  نکهیا هم…شهینم

 آمد؟به خاطر من؟ یم ییدا

 …حالت نای با…اما..شما-

 کند. یکردم سرفه اش را سرکوب م احساس

 دم. ینم لیتو اجرا نکنم جون به عزرائ یتو مراسم عروس یحساب یرقص کرد هی تا من…گنترس مرد بزر-

جسمم را ترک کرد و  ثیروح خب کیمثل  نگرانی…شد ریبه قلبم سراز گرید یاهایتمام دن و…ایآن دن حتی…ایآرامش دن تمام

 !…کرد یدرستش م دایی نچو…معجزه بلد بود دایی چون…زدا بود یدیپل دایی چون…بود ریجن گ دایی چون…رفت

 

 :شاداب

 هر…شده باشد یراض اریشد دان نمی باورم…دهانم بود یتو جانیاز شدت ه قلبم…میستادیمسافر ا رشیکانتر پذ مقابل

و شناسنامه را  طیخواند؟بل یزیشد از صورت او چ می مگر اما…شود مانیپش دمیترس می…کردم ینگاهش م کباری قهدقی چند

خواست حرف بزنم تا فرصت  ی.دلم ممیگرفت.کنار هم نشست لیرا تحو زپروا یداد و کارتها لیان را تحواز دستم گرفت و چمد

 .رمیشدن را از ذهنش بگ مانیفکر کردن و پش

 دوره؟ یلیخ-
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 پا انداخت. یمن گذاشت و پا رو یصندل یپشت یرا دراز کرد و رو دستش

 راهه. یاز مرکز استان تا اونجا سه ساعت-

 .دمیچیدرهم پ را انگشتانم

 م؟یتو کانکس بخواب دیبا یعنیچه جالب..-

 اش اصالً دوستانه نبود. یگوشه چشم نگاه

 .یفهم یم یدیرس یرو وقت شیجالب-

 من دوستانه بود. لبخند

 .ارمی..مطمئن باش دووم مادهیمن تحملم ز-

 گفت: رلبیز

 ..اما من نه.دیتو شا-

 .دمیبه سمتش کش یام را کم تنه

 نکنم. مونتیدم پش یقول م-

 جواب داد. یحوصلگ یب با

 باشه. نطوریبه نفعته که هم-

 …بداخالق اما جذابش شهیرخ هم منی…شدم رهیرخ عبوسش خ میو به ن دمیچرخ

 ؟ینگران نقدری.چرا اادینم شیپ یمشکل یتو باش یوقت-

 را شانه زد و گفت: شیدست آزادش..موها با

 .یدنبال جنابعال فتمیب رو ول کنم و میکار و زندگ دبای…گهید نیهم-

 گفتم: طنتیش با

 من بلدم از خودم مراقبت کنم. وگرنه…یدوست دار ینجوریخودت ا-

 را برگرداند و گفت: سرش

کنم  یاز همون باال پرتت م میو آسمونم که باش نیزم وسط…یکن درازی زبون…کار تمومه میفکر نکن چون کارت پرواز گرفت-

 .نییپا

 و گفتم: دمیخند

 اد؟یدلت م-

 صورتم چرخاند و گفت: یلحظه چشمانش را تو چند

 واسه کشتنت دارم. یادیز یها زهیآره..اتفاقاً انگ-

 گفتم: ییرا بغل زدم و با پررو دستانم

 مثالً؟-

 زد و گفت: یپوزخند

 .یرو اعصابم یمدته که بدجور هیسد.. نیا هیسر قض نکهیا شیکی-

 ننشستم. عقب

 ش؟یدوم-

 فت:را تنگ کرد و گ چشمانش

 .لهیت تعط رندهگی…اکویکه تو هم بدتر از د نهیا شیدوم-

 جواب دادم: اورمیکم ن نکهیا ی..اما برادمیرا نفهم منظورش

 !…از فرستنده باشه رادیا دیشا-

 توانستم کشفشان کنم. یکه فقط من م لبخندهایی آن از اما…زد هم لبخند…ام خنده اش گرفت یحاضرجواب از

 گم. یباشه بهش م-

 ؟یکبه -

 شد. طانیش نگاهش

 به فرستنده.-

 بشه؟ یکه چ-

 …که امواجش رو-

 حرفش را قطع کرد. یفیظر یصدا
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 !…یمهندس حاتم یبه به آقا-

 سالم…مهندس بزرگمهر بود یبازی دختر صدا صاحب…پرت شدم رونیب یادنی به…گشت و گذار در عمق چشمانش از

 بود. اردانی دست به نگاهش…نداد جواب…کردم

 .میکردم همسفر بش یفکر نم اما…تیسا نیبابا گفته بود قراره بر البته…یف جالبچه تصاد-

 دستش را بردارد با تمسخر گفت: ایدر حالت نشستنش بدهد  یرییتغ نکهیبدون ا اریدان

 .بود جالب…آره…تصادف؟ههه-

 را دوست نداشتم؟ اریدختر به دان نیطرز نگاه ا چرا

 خوبه واسه ما. یاز خاطره هاپر  اونجا…رمشیگ یم کیمن به فال ن-

خواست  ینگاه کردم..دلم م اردانی ؟به…توانست باشد جز یدختر چه م نیبا ا اریدان ار؟اشتراکیمشترک با دان خاطره؟خاطره

 …احساس یو ب رهیت های گودال همان…باشد اهیچشمانش س

 سرش را تکان داد و گفت: اریدان

 !چه بدش.. کشیمن به فال اعتقاد ندارم چه ن-

 ای خنده!…بود طلبانه صلح…نداشتم دوست هم را زدنش حرف لحن!…خوش بو بود یادزی…عطرش را دوست نداشتم یبو

 .بود دلبرانه…را هم دوست نداشتم دنشخندی…کرد

 ؟یکن ینم یرو معرف خانوم…یتو بگ هرچی…باشه-

 مهم شده بود. میمراسم معارفه برا نای چقدر…زل زدم اریدهان دان به

 !…شیایمهندس ن-

 !…دار یبود و معن زیرآمتحقی…نداشتم دوست هم را خودم به نگاهش…را باال برد شیابرو دختر

 بودن.ارتقا گرفتن؟ دیسع یمنش شونیا ادیم ادمیکه  ییاونجا ش؟تایایمهندس ن-

 خودم جواب دادم. اریدان یشتم و به جادا نگه برافراشته و استوار را سرم اما…دستانم عرق کرد کف

 .کمیدرولیارشد ه دانشجوی االن من!…زمان گذشته یلی..خادیم ادتونیکه شما  یین جااز او-

مش کرده و  یبه موها دستی مهتا…شانه ام را فشرد یلحظه کوتاه یبرا اریکنم..اما احساس کردم دست دان یاشتباه م دیشا

 و گفت: دیو بندش کش دیق یب

 …آها-

 برخالف…مشغول شدم لمیعقب رفتم و چشم از آنها گرفتم و با موبا ید.کمنجوا کر رگوششینشست و ز اریدان گریسمت د و

 گفتم: اریشماره پرواز برخاستم و به دان دنشنی محض به…قبل گذشت زمان کند و مالل آور شده بود قهدقی چند

 م؟یبر-

 :دیبالفاصله پرس مهتا

 چنده؟ تونیشماره صندل-

 لپ تاپش را برداشت و گفت: فیک اریدان

 .فعالً…دوره یلیخاز تو -

 یرا که تو یرفت سوال وقتی…کرد یام به چشم غاصب نگاه م صندلی و من به…نگذاشت مانیتنها مینشد ریکه جاگ یزمان تا

 .دمیکرده بود پرس ریگ میگلو

 ن؟یشما قبالً با هم کار کرد-

 پاسخ داد: یرا بست و با خونسرد کمربندش

 کنم. نمی کار زنا با من…کار؟نه-

 ست کردم و گفتم:دست د یکم

 .نیشناس یرو م گهیوقته همد یلیخ ادیبه نظر م یول-

 را به دقت نگاه کرد و گفت: مایهواپ یمنیا کارت

 آره.-

 …جواب دادنت نیا با…اردانی..نکند…..خدا لعنتتآخ

 ش؟یشناس یپدرش م قیآها..از طر-

 حفظه اش برگرداند و گفت:لبش نبود..کارت را به م یرو یخورد..اما لبخند نیکه گوشه چشمش چ دمید

 !…نه-

 پوستم نشست.. روی نفسش…نبود زیجا دنیپرس نیاز ا شبی…را مشت کردم دستم
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 …طوالنی مدت به…مهتا دوست دخترم بوده-

 :دپری دهانم از…قلبم را احاطه کرد و فشرد ینامرئ یکردم هاله ا احساس

 هنوزم هست؟-

 ا کج کرد و گفت:بودند.درز مقنعه ام ر یقهوه ا یِقهوه ا چشمانش

 خانوم کوچولو. ستین یکار خوب یفضول-

 کردم گفتم: یمقنعه ام را مرتب م کهیانداختم و در حال نییو سرم را پا دمیرا گز لبم…دمیکش خجالت

 .دیببخش-

 چه بود؟ یبغض برا نیا

 

چمدانم را  اردانی…میدیرس تیاو خسته کننده که مهتا به کامم زهرش کرده بود به س یراه طوالن کی..بعد از رهنگامیو د شب

 کانکس کوچک اما جمع و جور و مرتب گذاشت و گفت: یتو

بزن.من  غیج ای واریبا مشت بکوب به د یدیهم شن یعیطب ریو غ بیعج صدای هر…کن قفل رو در…مال منه یکانکس بغل-

 .امیم عیسر

 نگاه کردم و گفتم: کرد یم ییام خودنما یگوش یخطوط آنتن رو یکه به جا یزشت No Service به

 ده. یآنتن نم ممیگوش-

 زد و گفت: یمهربان لبخند

 وجود نداره. یارتباط لهیوس چیاونور تر ه لومترکی چند تا…آنتن صفره نجایآره ا-

 .دمیکش آه

 ؟یستیگشنه ن-

 تخت نشستم و گفتم: یرو

 شدم. ریس چهینه..با همون ساندو-

 و گفت: دیکش یا ازهیکمرش را به عقب خم کرد و خم یکم

 ؟یبر یخوا ی؟نمیچ ییدستشو-

 رفتم. یداشتم قطعاً با او نم ازیهم ن اگر

 .مرسی…نه-

 را ماساژ داد و گفت: گردنش

 من. شیپ یایب یتون یحوصله ت سر رفت م ییتنها اگه…دارمبی هم فعال…رم می من پس…باشه-

 دستش دادم و گفتم: را درآوردم و به زیو تم دیسف های ملحفه…شدم و چمدانم را باز کردم خم

 رو هم بکش روت بعد از پتو استفاده کن. یکیرو بنداز رو تشکت.. یکی…واسه تو هم مالفه آوردم-

 و گفت: دیپارچه ها کش یرو یدست

 داره ها..! یرو برنم ایسوسول باز نیا نجایباشه..اما ا-

 را به کمر زدم و گفتم: دستانم

 …راستی…بابا ه؟بهداشتهیچ یسوسول باز-

 آوردم. رونیرا هم ب لیآج کتپا

 بخور که سرگرمت کنه. نایاز ا یکار کن یخوا می…کم تنقالته هی نمیا-

 بلند بود. نبارشیا خنده

 .یواسم بست لیبار و بند نهمهیرم ا یکه نم سربازی…ام مادربزرگ یکانکس بغل نیمن هم-

 درهم بود. میاخمها لیدل ینداشتم..ب دنیحوصله خند من

 .رونیب امیسه چهار دونه پسته چادر چاقچور کنم و بحال ندارم وا-

 شد.. کمینزد یکم

 خواد. یدلم م یکن که بدجور فشیرو رد کتری اون…چرا ییواسه پسته نه..اما واسه چا-

 کرد..اما مگر جرات اعتراض داشتم؟ یدرد م مپاهای…خواست دراز بکشم یم دلم

 واست. ارمیباشه..آماده شه م-

را  میمقنعه و جورابم را درآوردم و موها عیو سر دمکشی را کوچک پنجره مقابل شده نصب پرده…رفترا تکان داد و  سرش

خودم را  یمسافرت یتشک انداختم..با اکراه پتو را برداشتم و پتو یها را رو ملحفه…دمیرا پوش میباز کردم.صندل ها
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را زدم و  یافتادم.فندک گاز برق یو قور یجان کتر را شستم و بعد به هرنگ و رو رفت نکیدرآوردم و پهن کردم.با وسواس س

 غربت احساس…خط کی یاز حت غیام را چک کردم..اما در یدوباره گوش یدی.با نامدمیگذاشتم و دراز کش شیرا رو یکتر

گ شده حاال دلم تن نیهم ز..اما امیتوانستم بگو یکه نم اردانی به…شدم یدور م نهمهیبار بود که از مادرم ا ناولی..داشتم

هم شده بود..چون  شتریبا حضور مهتا ب یحس دلتنگ نای…اتاقم یخانه..برا ی..برایشاد برای…پدر یمادر..برا یبود..برا

 معمولی دوست از مهمتر دختر دوست…گفت دوست دخترش بوده می…برد می را توجهش…کرد یرا از من دور م اریدان

تر  یمیبود با او صم یعطبی…شناخت یقبل تر از من مهتا را م یلخی…ندهم در ارتباط بود امدتها قبل ب از…گرینبود؟بود د

 میتقس یرا با کس ارینبود که بتوانم دان ییجا نجاای…شناختم یرا نم یتنها بودم..به جز او کس یلیخ نجایباشد..اما من چه؟من ا

 کنم.

 برای هم…خودم یهم به همراهم آورده بودم..هم برا وانیدم کردم.ل چای و برخاستم…جوش آمد آب

 یشکالت تو یقند کم یرا درونش گذاشتم و به جا وانهایآب را برداشتم و ل ریپشت ش یکیپالست ینسی…شستمشان…اریدان

 در خواستم تا اما…باال رفتم اریاز دو پله کانکس دان اطیانداختم و اتاقک را ترک کردم.با احت میموها یرو ی..شالختمیظرف ر

و از گوشه پنجره داخل را  دمیگردنم را کش کمی…زیت میخشک شد و گوشها دستم…دمیمهتا را شن صدای بزنم

ماندنم  آنجا…ختیر ینیس یتو یو چا دیلرز ی..!دستم کمبازی…حجاب و البته یبود و مهتا نشسته..ب ستادهیا اردانی…دمییپا

 یو به سمت سد رفتم.م اتاقک خودم گذاشتم یرا تو ینسی…برگشتم را آمده راه…نداشتم ی..حق جاسوسنبوددرست 

 خواست. می را مادرم…بفهمد کارم تمام است..اما واقعاً دلم گرفته بود اریدانستم اگر دان

خودش را به در و  یکه به شکل ترسناک یخشمناک آب پر قدرت یشاخ و دم..با صدا یغول ب کی…شب سد وحشتناک بود چهره

اطراف  نیبه ا یشدم و فکر کردم که اگر گذر نااهل مچاله…دیوز یم یکبودن منطقه..باد خن ریوجود گرمس با…دیکوب یم وارید

داد بزنم  نکهیاز ا قبل…دمیرا پشت سرم د یا هیبلند شوم که سا خواستمشدم.. مانی.پشدیآ یبه سرم م ییبخورد چه بال

 آرام بود. شصدای…نگاهش برخالف!…او را کم داشتم یبرق چشمان عصب یکیآن هراس و تار توی…را شناختم اریدان

 ؟یکن یم یچه غلط نجایا-

 .دیطلب یسوراخ موش م کیشکل حرف زدن.. نیا

 بخورم. ییهوا هی اومدم…زهیچ-

 .یکرد جایب یلیتو خ-

 اوج گرفت. شیزد.صدا یحرف م ینطوریبار بود با من ا ناولی…بهت نگاهش کردم با

 نجایگم ا یم یوقت یفهم یکشه؟نم یه؟شعورت نمرس یبدم؟عقلت نم حیرو واست صدبار توض یزیهرچ دیکه با یمگه بچه ا-

 نداره؟ تیامن

 را چنگ زدم. میپا رینتوانستم بلند شوم..خاک ز یحت

تا هشدارام رو  ادیسرت ب ییبال هی دیبا ؟ها؟حتماًیکن کاریچ یخواست یپشت سرت ظاهر شده بود م گهید یکیمن  یاگه به جا-

 ؟یریبگ یجد

 نبود. ارمیدر اخت زبانم

 .بود رفته سر م لهحوص…آخه-

 سد را لرزاند. یها هیپا ادشیکردم فر احساس

هنوز شب  تازه…نیبب لمیدونم با لپ تاپت ف یم چه…یبکش ینقاش نیره بش می سر ت حوصله…خانوم یومدیکه ن یشهرباز-

 ؟ینکن مونمیپش یخواست یم ینجوریرو بهت نگفته بودم؟مگه باهات اتمام حجت نکردم؟ا ناای همه من مگه…اوله

 کرد. ریاشکم را سراز یکس یب ییو احساس تنها یو افسردگ دلتنگی…شکست میگلو یتو قلبم

 .شهیتکرار نم گهدی…دیببخش-

 مظلومانه ام هم آرامش نکرد. یعذرخواه یحت

 یاومد؟م یبه سرم م ییچه بال یدون می…ییدونستم کجا یبودم..اگه نم ومدهیبودمت..اگه دنبالت ن دهیاگه از پنجره ند-

 ؟یوند

.با دمیترس یبودم..م زاریبلند ب صدای از من اما…است تیاست..از احساس مسئول یاز نگران دادشیدانستم داد و ب یم

 پشت دست اشکم را زدودم و تکرار کردم.

 .دیببخش-

 گفت: قیو نشست و بعد از چند نفس عم دیتمام صورتش کش یدستش را رو کف

که  یینایاز ا یلخی!…با مرد ؟مردیش می متوجه رو منظورم…رن یور م گهیهمد که با دمیرو د ییتپه من مردا نیهم یرو-

از کانکسا بساط مشروب و  یلیبلکه آدم بشن.تو خ نجایبد و به دردنخور بودن که فرستادنشون ا اونقدر…نیدیتبع نجانیا
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چشمشون به تو  هکافی…شونهیبهداشت سیسرو کیهم نزد نجاای…هم برپاست گهیو هزار کوفت و زهرمار د اکیتر

 شه؟یم یچ یدون می…فتهیب

 تند و کالفه شد. نفسش

 کنم؟ حیواست تشر دیهم با نویا ای شهیم یچ یدون یم-

 .نگاهش کردم و گفتم:دیبخش یم یکرد و به دهانم طعم شور ینفوذ م میاز گوشه لبها میاشکها

 .دیببخش-

 کرد و گفت: یشد و پوف رهیخ سمیصورت خ به

 .کن کپا اشکاتو…خب لهیخ-

 …را رغضبیم اریدان نای نه…خواست یمادرم را م دلم

 …هست ممکنم…فتهین یاتفاق چیو ه یباش نجاای سال دو ممکنه…گم به خاطر خودته یم یزیمن اگه چ-

 :دیشالم را گرفت و کش پر

نبود واسه من  ..مگه قرارنمیبب سای.اصالً..واستمین یعصبان گهدی…نببی منو…شد تموم…نکن هگری…گهیدختره..بسه د یه-

 ؟یاریب یچا

 شد. یم لیمتما نییلبم از شدت بغض به پا یگوشه ها هنوز

 .برگشتم…داشتی مهمون اما…آوردم-

 شدم. دهیگرفتمش و خودم هم به سمتش کش فتدیاز سرم ن نکهیا برای…دیشال را کش دوباره

 ش؟یو به خاطر مهتا به من نداد یآورد یچا ه؟تویمهمون کدوم خر-

 .دمیاال کشرا ب دماغم

 نخواستم مزاحم بشم.-

 شاداب؟-

 فاصله گرفتم. یو کم دمیکش رونیرا از دستش ب شال

 ؟یناراحت یزیتو از چ-

 .اوردمی..دروغ نگفتم..اما همه راست را هم به زبان نادیز یلخی…بودم ناراحت

 دلم واسه خونه تنگ شده.-

 د.بو رانهیو مچ گ بیعج نگاهش…دنخندی اما…داشتم بخندد انتظار

 ن؟یفقط هم-

 ارزش شدن خودم را ندارد. یارزش دروغ گفتن و ب زیچ چهی بود گفته…داده بود که روراست باشم و صادق ادمی خودش

 .ستین نینه..فقط هم-

 ه؟یپس چ-

 و گفتم: دمکشی نفس جان کم…نداشتم ییراز مگو چیه اریبا دان من

 .شهیغصه م م یو بر یکه ازدواج کن یاز فکر کردن به روز-

 خنده. ریز زد

 ؟یچ-

 من به خودش خبر نداشت؟ یاز عمق وابستگ یعنینگاهش کردم. دلخور

 گم. یم جدی…نخند-

 ؟یگذاشت ابونبی به سر…که من ازدواج کنم و برم یتو از غصه روز یعنی-

 کردم. نییسرم را باال و پا صادقانه

 ؟یزده به سرت نصفه شب-

 را به چپ و راست تکان دادم. سرم

 ره؟یخواسته زن بگ یحاال ک-

 و گفتم: دمیکش یآه

 افته. یاتفاق م نیباالخره که ا-

 جالب شد. شیموضوع برا انگار

 ؟یناراحت شیاز چ تو…فتهیخب ب-

 او دور شدن از من مهم نبود؟ یبرا یعنی
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سم سرت گرم تو هم مثل تب نکهیا از…ارهیبشم زنت چشمامو در م کتیاگه نزد نکهی..از انمتیتونم بب ینم گهید نکهیاز ا-

 …و یتو تنها دوست من هست نکهیا از…یکن یو منو فراموش م شهیم تیزندگ

 خورد. یآمد دماغش به دماغ من م یمتر جلوتر م یسانت کی اگر

 ش؟ هیخب؟بق-

 را برگرداندم و گفتم: میرو

 .گهید نیهم-

 ؟یکن یم هیو گر ینیش یگوشه م هیخونه و  یرو به رو یایمنم م یواسه عروس یعنی-

 نمی تحمل او رفتن اما…را با وجود او تاب آوردم اکویکرده بود بدم آمد..من رفتن د سهیمقا اکویخودش را با د نکهیا از

 ام بود. یتمام ابعاد زندگ اریفقط عشق بود..اما دان اکویکردم..د

 ؟یخور یاگه من شوهر کنم تو غصه نم یعنیزنم.. یحرف م یجد دارم…یبدجنس یلیخ-

 به خودش گرفت و گفت: یمتفکر افهیق

 …خورم نمی غصه…نه-

 .داد ادامه و زد چشمک…ام شد غصه

 !…خورم یشوهرت رو م-

 یبه تماشا هثانی چند…که زده بود خنده ام گرفت یفراموشم شد و از تصور حرف میها یکالم و نگاهش تمام دلتنگ طنتیش از

 نشست و بعد گفت: میخنده ها

 .میش داریزود ب دی.صبح بامیحداقل کپه مرگمون بذار..یکه بهمون نداد چایی…میپاشو بر-

 گفت: یخداحافظ موقع…میکنار کانکس شانه به شانه رفت تا

 ؟یمن بخواب شیپ یایب یخوا یکه؟م یترس ینم-

 ام فرستادم و گفتم: هینقاط ر نیتر ییخنک را به انتها یهوا

 زنم. یمشت م دمترسی اگه…ترسم نمی…نه-

 زد و گفت: یلبخند

 .تیتو سا یفتنی راه خودت…خبرم کن یالزم داشت یزچی…باشه-

چشمم گذاشتم و  یرا نداشتم.دستم را رو شیادهایطاقت فر گردی…بروم ییاطالع او جا بی بود محال…مردم هم یاگر م من

 گفتم:

 چشم پسرم.-

 …ریبرو..شب بخ گهی..حاال دنیآفر-

 .دمیرا از پشت سرم شن شی..صدارفتم

 نره. ادتیقفل در -

 "دهد؟ یدر کانکسش را به مهتا هم م دنیخواب شنهادیپ یعنی"تخت نشستم و فکر کردم: یرا قفل کردم و رو در

 :اریدان

خاموش  ینشستم و به چراغها شیپله ها یکردم و فندک زدم.حوصله کانکس خودم را نداشتم.رو گارمیس بانیرا سا دستم

بودم که  دهیگذاشت.فهم یکرد.تحت فشارم م یم تمید شاداب اذبود.وجو ینگاه کردم.خواب از چشمم فرار گرید یاتاقک ها

از کم  ناشی استرس خاطر به را کردنش بغض…متوجه شده بودم هتام حضور لحظه از را کردنش بغ…کند یبه مهتا حسادت م

 خواستم تا..کنم باز لب خواستم تا اما…بودم کرده حس را همه…ترسش از تنها ماندن و رفتن من یحت ای…شدن توجه من

 یها تیحساس از…حرف زده بود یگریاز ازدواجش با مرد د راحتی به…کرده بود سهیتبسم مقا با مرا..کنم مطمئنش و آرام

 شاداب چون…کرد نمی فکر واقعاً…کرد یتر با من فکر نم قیاصالً به رابطه عم او…یعنی نهایبود و ا دهیمن ترس ندهیهمسر آ

 !…من از حداقل…را پنهان کند اش یتوانست احساسات واقع نمی هرگز

 !…کندی دل باالخره…چه عجب-

 گفتم: رلبیبود.ز ستادهیچهارچوب درِ کانکس من ا یو تو دهیچیدور خودش پ شنلی مهتا…را باال گرفتم سرم

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 .نشست من کنار…پله یرو

 بودم. شتیپکه انگار نه انگار من  یبا عجله رفت نقدرای…یمنتظرت بودم برگرد-

 زدم و گفتم: گاریبه س یمحکم پک

 خب..حاال که برگشتم..حرفت رو بزن و برو.-
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 گذاشت. میبازو یرا رو دستش

 .ابونیب نیکجا برم؟من به خاطر تو اومدم تو ا-

 .ندببی کامل و واضح را پوزخندم دادم اجازه!…خاطر من به…ههه

 سرت افتاده؟ به ایمیقد یدلت رو زده که هوا دتیپسر جد ه؟دوستیچ-

 .دیرس یکرد و به گوشت و عصبم م ینفوذ م راهنمیدستش از پ یگرما

 .یکشت یمنو م یادته؟داشتیبرخوردت  نآخری اما…تو رو واسه من پر کنه یتونه جا ینم یکس چیکه ه یدون یخودتم م-

 صورتش شدم. خیرا چرخاندم و م سرم

 نکشتمت. نکهیم از اش یم مونیپش یکرد ییاضاف یچه غلطا ادیم ادمی یوقت-

 و گفت: دیرا خز نمانیفاصله ب متیمال با

..اما یاز دهنت اومد به پدر و مادر من گفت یزدم..هرچند که توام هرچ یاون حرفا رو م دنبای…کردم اشتباه من…حق با توئه-

جواب شکل ممکن  نبدتری به هم تو…گفتم یزیچ هی من…کنن یکه حلوا پخش نم تعصبانی تو…گذشته ها گذشته

 .دهیرس یکنم وقت آشت یفکر م گهدی…یداد

 و سر تکان دادم و گفتم: دمیخند

گردونم.کاش حداقل صداقت  یصدتا مثل تو و پدرت رو لب تشنه از چشمه برم ؟منینیب یتو دو تا گوش دراز رو سر من م-

به اهدافش استفاده  دنیداشت که از تو واسه رس رتیپدرت اونقدر غ کاش…نیزد یو حرفتون رو رک و راست م نیداشت

 من…تونه درست کنه یزده با صدتا دختر مثل تو نم انیدار درو که تو س گندی…بگو بهش من قول از هرحال به…کرد ینم

 انتیخ نیکه به خاطرت چشمم رو همچ نداری ارزش من واسه اونقدر…نکن خسته رو خودت هم تو…کنم می رد رو گزارشش

 ببندم. یبزرگ

راحت ناموسشان را به حراج  نقدریکه ا یمردان رشپذی بود سخت چقدر…له کردم نیزم یرا رو گاریص سشدم و با حر بلند

 شد. رهیو به چشمانم خ ستادیگذاشتند.برخاست و مقابلم ا یم

..اما یگ یباشه که تو م ینیهم نجایاومدنم به ا لیاز دال یکی دشای…رهیگ بدجورم…رهیبابام گ پای…توئه با حق…آره-

خواستم.من به  یبود که م یموضوع همون بهونه ا نای…تو شیبهونه بودم واسه برگشتن پ هیدنبال  من…ستین شنیمهمتر

 فقط و فقط به خاطر خودته. نجامیاگه من ا نمیداشت.واسه هم قبول.خودشم یایکوتاه ب هیقض نیبابا گفتم که محاله سر ا

 آمد. جلو

 دلم واست تنگ شده. واقعاً من…ستیدر کار ن یکلک چهی…یباور کن دن-

به گوشم  یسقوط جسم یام چسباند.تا آمدم از خودم دورش کنم صدا نهیرا دور کمرم انداخت و سرش را به س دستش

 .دمی.بالفاصله مهتا را به عقب راندم و به سمتش دودمید نیبه عقب برگشتم و شاداب را نقش زم عسری…دیرس

 شد؟ یشاداب؟چ-

 نگاهم کند جواب داد: نکهیو بدون ا دیمالرا  شپای قوزک…زانو زدم کنارش

 خورد. چیپ پام…یچیه-

 را جلو بردم. دستم

 .نمیبذار بب-

 را عقب برد. شیپا

 .ستین یمهم زیچ-

 کرد؟ ینگاهم نم چرا

 رون؟یب یاومد یدوباره واسه چ-

 افتاده بر خاک اشاره کرد و گفت: ینیس به

 .یبخور یچا ستیامشب قسمتت ن-

 :دیپرس نیو خشمگ یعصب مهتا

 ؟یفضول ای یاومده بود ییواسه چا-

کانکس گرفت و بلند شد..خواستم  هپای به را دستش…را فرو داد مشیحج دم…هشسفی اندر عاقل نوع از…او نگاه کرد به

 .زد پس را دستم…کمکش کنم

 تونم. یخودم م-

ه کانکسش رفت.پشت سرش رفتم..اما توجه به من ب یرا برداشت و ب یو خاک یخال یو استکانها ینسی و شد خم…زد یم لنگ

 را چنگ زدم. میو موها ختمیانگشتانم ر یدر را بست و قفل کرد.هرچه قدرت داشتم تو



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 292 

 

 ره. یم ادشی شهمی بزرگ…نشده که یزیبابا..چ هیچ-

دم تا را فشر شیو آنقدر بازو ستادمای رخش به رخ…شوند داریخواستم کارگرها ب نمی اما…زدن داشتم ادیبه فر یمبرم ازین

 آخش درآمد.

 !…کنم یشد خبرت م خالی وقت هر…پره تو از بهتر با تختم فعالً…دور و بر من نپلک نقدریکن و ا یلطف هی-

 غجی…چاندمیرا گرفتم و پ مچش…اوردیصورتم فرود ب ی..دست آزادش را باال برد که تودیدرخش یببر زخم کیمثل  چشمانش

 م و کنار گوشش گفتم:زد و از شدت درد خم شد.منهم خم شد یآرام

 یخودم گردنت رو م یخورم که با دستا یقسم م یدختر بد حرف بزن نیبا ا گهیبار د هی…مهتا ستیدر کار ن یبعد یسر-

 چشمم گم شو. یشکنم.حاال از جلو

 گفت: دیمال یمچش را م کهدرحالی و رفت عقب عقب چند…دادم هولش

 …وحشی…نیروا…اقتیل یب عوضی…یدار مشکل…یضمری…یماریتو ب-

 !…و دوان دوان دور شد دیگفت تا بغضش ترک آنقدر

 :شاداب

شلوارم را  دمپای…بود دهیامانم را بر مپای آن از بدتر…و ملتهب بود دهخراشی پوستم…کف دستم را پاک کردم یها زهیسنگر

 یب یبود که با بغض ملویگ آن از بدتر…داشت یسرناسازگار یماساژش دادم.بدتر از آن قلبم بود که بدجور یباال زدم و کم

 آن از بدتر"…چه تو به..چه تو به..چه تو به"…کرد یبود که مرتب تکرار م مغزم آن از بدتر…راه نفسش بند آمده بود لیدل

 از بدتر…کرد یمرتب صحنه ها را تکرار م نماسی پرده مثل که بود ام حافظه آن از بدتر…شد یم یپر و خال هی که بود چشمم

 داشت. مبهمی غم احساس احساسم…داشت بدی احساس احساسم…داشت یردگسرخو احساس که بود احساسم آن

 رو. یدر کوفت نیشاداب باز کن ا-

 ادیرا به  یواقع اردانی تازه انگار…بدم آمده بود لیدل بی…بدم آمده بود اردانی از…خواستم باز کنم نمی…کردم ینم باز

خونخوار چنگالشان را  یها یدر مورد او از قبر سر بلند کرده بودند و مثل زامب گذشته ام های دانسته تمام انگار…آورده بودم

 …ردندب یتمام اعضا و جوارحم فرو م یتو

 بزنم بشکنمش؟ ای یکن یشاداب با توام..در رو باز م-

 آمد. یدم مآمد..از همه مردها ب می بدم هم برادرش از…آمد یبدم م اردانی از…خواست باز کنم یکردم..دلم نم ینم باز

 !…شاداب-

 یشخص یکرد؟آنهم دوست دختر سابقش را؟مگر زندگ یرا بغل م یدختر ارینداشت..داشت؟به من چه که دان یبه من ربط اما

که آنقدر معتقد به اصول  ییاکودی…را بغل کرده بود ایمیهم ک اکویداشت؟د یآدمها به من چه ربط یشخص یخودش نبود؟زندگ

 …گریکه د اردانی…بود یاخالق

 چشمانش.کردم باز را در و رفتم لنگان لنگ…را خبر کند تسای کل که است االن گفتم…به در از جا پراندم اریمحکم دان ضربه

 و داغ. نآتشی…اژدها بود یمثل نفسها شیاجازه من داخل شد..نفسها یزد.ب یاش م یشانپی رگ و بود خون کاسه دو

 ؟یکن یدر رو باز نم ه؟چرایچ ایمسخره باز نیا-

 راست خب…گفت به تو چه ی؟میگفتم چرا مهتا را بغل کرد یداشتم بدهم؟م یجواب چه…گریبود د یداشت..مسخره باز حق

 گفت..به من چه؟ می هم

مردم  یحرفا الیخ یمثل تو ب من…شهیبد م یلیخ نهیبب نجایتو رو ا کسی اگه بعدشم…مثالً شبه نصفه…خوام بخوابم یم-

 .ستمین

 پروا نبودم. بی او مثل من…گفتم نه؟راست مگر…دمرا خوب گفته بو نیا

 .دیرس یخسته به نظر م چقدر

 نکرده؟ یمتلک که نبود خدا یکه گفت ینیاالن ا-

 سوزانم نگاه کردم. یتخت نشستم و به کف دست ها یبود.رو تواقعی…نبود متلک؟متلک

 با خودت. یکرد کاریچ نمیبده بب-

 دستش ناراحت بودم. از…یلیدل چیه یشد..بخواست با ینم دلم…ندیخواست بب ینم دلم

 .شهیم خوب…کهیچندتا خراش کوچ-

و از  دیکش یکنترل رفتارش م یکه برا یقیعم نفسهای از…داشت هم او…داشتم بدی حس…نشست..فاصله گرفتم شمیپ

 .دمیکه به فاصله مان کرد فهم ینگاه دلخور

 ؟یپات چ-

 .شهیاونم خوب م-
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 ته باشه.داش یمشکل نکنه…نمشیبذار بب-

 گفتم: ظیغ با

 ؟یمگه تو دکتر-

 .اوردیخودش ن روی به اما…برد ماتش

 ؟یتکون بد یتون یبدم.انگشتات رو م صیتونم تشخ یم دمید زایچ نیاز ا نقدریا ولی…ستمیدکتر ن-

 توانستم. یم

 آره.-

 .دمیرا باال کش مینشست..دستش را که به سمت شلوارم برد پا میپا یجلو

 !…ستمنی مهتا من…برو نجایاز ا به من دست نزن و-

 آتش…گفتم گفته بودم.سرش را بلند کرد یم دیرا که نبا یزچی…بود دهیفا یدهانم گذاشتم..اما ب یدستم را رو عیسر

 به جسمش بازگشت. اریدان یخاموش شد و روح واقع شیصدا نگرانی…شد سرد چشمش

 بود؟ یمنظورت چ-

 من نبود..پس سکوت کردم.به حرف زدن  یازنی…بود مدهیرا فه منظورم

 خوام بخورمت؟ یم ؟مگهیر یعقب م یه ستم؟چتهیمثل مهتا ن ستمیمن مثل تو ن یگ یم یه هیمنظورت چ-

 !…سرخ بودند یسرد تیدر نها چشمانش

 تو دلته بگو. یو پوست کنده هرچ ؟رکیزن یحرف م هیچرا با کنا-

 گذاشتم و گفتم: نیزم یدردناکم را رو یپا

 .نداشتم یمنظور-

 زد و بلند شد. یزهرخند

 یکرد یادآوریخوبه که  یلخی…وقت..درسته؟خوبه هیدرازتر نکنم  ممیبود که پامو از گل یادآوریبابت  ؟فقطینداشت یمنظور-

که من نه  بدونی تا بگم بذار…کنم نمی پنهونشم…ندارم ییکه هستم ابا یزچی از من اما! …هستم یو من ک یهست یکه تو ک

 ؟یچ یعنی یدون می تهش…تا تهش رفتم یادیز یه با دخترافقط با مهتا بلک

 را گاز گرفتم. لبم

گفتم من  ادیم ادتیگن؟ یام که مردم م یباور کن؟بهت گفتم من همون یشنو یرو که در مورد من م یعاتیگفتم شا ادیم ادتی –

 نه؟ ای ادیم ادتیام؟ یآدم خطرناک

 آمد. یم ادمی

افتاده که تنها بودن با من  ادتیمدت  نهمهیشده که بعد از ا یچ حاال…یترس یاز من نم تیگف…یبهم اعتماد دار یتو گفت یول-

 زیچ هیمن دخترا رو فقط به خاطر  ارم؟کهیخطرناکه؟که اگه به قوزک پات دست بزنم ممنکه حالم خراب شه و هزارتا بال سرت ب

نشده  باورت…؟آهایدیترس یود؟چرا تا امشب از من نمبهتر بگم واست مهم نب اینبود؟ ادتی زایچ نیخوام؟چرا تا امشب ا یم

شاداب  نهیا تواقعی آره؟اما …همه از دم پاک و مطهرن یکرد یبشن؟فکر م دایهم پ یفیکث یآدما نیهمچ یکرد یبود؟فکر نم

 …خانوم

که من  هییاغلط نیاز کوچکتر یکی دختربازی…نهیا یبهتره بگم داشت ای یاز چشمات بهش اعتماد دار شتریکه ب یاریدان

 هی…ارمدانی من…دونه بود و تموم شد هی اکودی…شهینم دایپ زایچ نیو بر من از ا دور…هیو نجابت از من فرار پاکی…کردم

 ستنی مهم هم اصالً…خوابم یم نجاای بخواد دلم…تو کانکست امیم شهوقت عشقم بک هر…الیخ بی و خونسرد…آبرو یآدم ب

 ولی…حرف پشت سرته کلی…یسوال ریز یکل یایو اونور م نوریکه با من ا نهمی…خدا بنده…کنه یفکر م یچ یواسم که ک

 زندگی اون به بچسب و برو…نکن نگاه سرتم پشت…فردا برگرد تهران نیهم یترس یاز تنها بودن با من م یلیاگه خ

 یم فکثی رو وجودت…بره یم تزندگی از رو برکت…کنه یرو نجس م تزندگی من وجود…گناه خودت یو ب زهیپاستور

دارم که نبود تو به  سرگرمی اونقدر من باش مطمئن…خودت رو نجات بده یحاال که باور کرد اما…یباور کرد ریکنه.درسته د

 .ادیچشمم نم

 داد. ینم تیاهم زیچ چیکه به ه اریگران تمام شده بود؟دان شیبرا نهمهیگفته بودم که ا چه

 کاری تو با…موهات حالم بد شد مهتا هست دنیرو ببند.نترس اگه با د خفه کردن خودت پات یاالنم با اون شالت به جا-

 ندارم.

 بود؟ نیسنگ نقدرای مجازاتش که بودم گفته چه…خشک بود و گس دهانم

 …نداشتم ی..من منظوراریدان-

 …بود هم تلخ پررنگش پوزخند…سرد و سرخش درد هم داشت نگاه



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 294 

 

 تهران. یگرد یفردا بر م-

 !…را تسای نه…خواستم ینه سد را م اریدان بی…رفتم می…گشتم برمی…نداشت دهیفا بحث

 !…رفت اکوید کهیاز وقت شتربی…شدم خالی…تخت پرت کرد و رفت یرا رو یپماد

  

  

 !…جهنم است اریدان یب تهران

 و به سقف زل زدم. دمیاز صفحات جزوه ام نوشتم و به پشت خواب یکی یرا رو نیا

 یزند..که نم یمطمئن شده بودم که زنگ نم گردی…کوچکتر از قفس بود اریدان یب ختتپای…جهنم بود اریدان یب تهران

 یاز جا م یزنگ و اس ام اس یاول با هر صدا روزهای…ستیمهم ن شیراست گفته و نبودن من برا شهیمثل هم که…دیآ

 میرفت و تنها اردانی…گرفتم یام م یتر از قبل چشم از صفحه گوش دیشد و هربار ناام یو ضربان قلبم تند م دمیپر

گرفت و روانه سالن  طیبل مبرای…آمد همراهم فرودگاه و استان مرکز تا…را گرفت چمدانم…یراحت نیگذاشت..به هم

..انگار هرگز چیه واقعاً…چیاز آن هم ه بعد…چهی…نگاه مهین کی یکلمه..بدون حت کی یبدون حت نهاای همه…کرد تمیترانز

 نبوده..انگار هرگز نبوده ام.

شده بودند و امان از  میگلو یدائم همانیکه م ییخفه و بغض ها یها هیاز گر امان…میبد شده بود..اما امان از شبها میروزها

 عذاب…کرد یم تمیوجدان اذ ار،عذابیاز نداشتن دان شتربی…ختندیر یقطره قطره م دندیخواب یهمه م یکه وقت ییاشک ها

 می خدا فقط اما…من شکسته بود یاعتماد یاز ب اریبا حرفم شکسته بودم..دان ار اردانی دل من…که شکسته بودم دلی وجدان

 می سرزنش را خودم..بود رفته صحنه آن غم و گذشته زمان که حاال و…بود غصه زور از…زورِ از…از زورِ میدانست که حرفها

اش باورش کرده  یزندگ اتیواقع ای عاتیرا با تمام گذشته اش قبول داشتم..منکه برخالف تمام شا اردانی منکه…کردم

حسادت بچگانه خراب کرده بودم؟به خاطر کدام  کیرا به خاطر  زچی همه چرا…بودم..او که باور کردن مرا باور کرده بود

 …بود که او اصالً…شکست یمرا نم میهرچه بود حر اریش؟دانیخطا

 .ستین اریدانستم دان می…دمیاز جا نپر لیزنگ موبا یبا صدا گرید

 تبسم؟ هیچ-

 چه طرز جواب دادنه؟ نای…خمکی…زهرمار-

 ام گذاشتم. یشانیپ یرا رو دستم

 .دییجونم عشقم؟بفرما-

 و گفت: دیکش یبلند نیه

 ؟یبا من-

 حوصله جواب دادم. یب

 .نذار سرم به سر…تبسم حال ندارما-

 .دمیرا شن شیاز خشم دندنانها یناش شیسا یصدا

 از خبر مرگش نشد؟ ی.خبرنببی حاال…نکردم فیدوتا برادر کث نیاگه آخرش من دستمو به خون آلوده ا-

 به قلبم فرو کردند. شترین انگار

 اد؟یخاله جغده.چطور دلت م یزبونت الل بشه اله-

 ؟یمنت کش یر یره چرا نم یجونت واسش در م ینجوریتو که ا-

 زدم. غلت

 تونم. ینم-

 چرا؟-

 .ستینچون گفت بود و نبودم واسش مهم  دیدونم..شا ینم-

 ..!ینبود یا نهیگفته.تو که ک یزیچ هیبوده  عصبانی…بابا یا-

 نبود..بحث را عوض کردم. نهیخاطر ک به

 خوبه؟ نیافش-

 .رگاهیرو برده تعم دوشیمعمول پرا طبق…ستیآره بد ن-

 .دمیخند

 باز خراب شده؟-
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..اونجا یایب هوی..ی.بعد مثالً تو خبر نداررو دعوت کنه. اریبگم افشن دان یخوا یگم شاداب..م می…خرابه شهیهم نکهیباز؟ا-

..اونم دنبالت یی..بعد تو بدونیو آواز بخون نیدورش بچرخ ییرایوسط پذ میذار یدرختم واستون م هین؟یکن یآشت نینیهمو بب

 …معلوم شه یهم اندک رایم رزی اون…مواج بشه یبخوره همچ د..که باایدامن بپوش دیبا فقط…ادیب

 را قطع کردم. حرفش

 تبسم؟ یباز توهم زد-

 .نمیبیپنچر م ینجوریتو رو ا یترکه وقت یکنم؟دلم م کاریچ یگ یخب م-

 افتاد. یاتفاق م نیبهتره..باالخره که ا ینجوریشم..اصالً ا ی..خوب میچیه-

 و گفت: دیکش یآه

وابستش  یلیتو خ ولی…نیبا هم نداشت یتیسنخ چیاومد..شما دوتا ه یخوشم نم یدوست نیاز ا ادیراستش منم ز-

 …ییهوی ینجورای…یبود

 بود. شتریآه من ب سوز

 …آره..حق با توئه-

 .ستیکه سخت تر ن اکوی..از دیفراموشش کن یتون یتو م-

 تر بود..به خدا سخت تر بود. سخت

 .رمیگ یدارم.خودم باهات تماس م ی..تبسم پشت خطالیخ یب-

 …بالش بردم و ریسرم را زادامه دهم. نیاز ا شیتوانستم ب نمی فقط…نداشتم یخط پشت

 

 :اریدان

دسته اش انداختم.به  یگذاشتم و کتم را رو واریقفل چرخاندم و وارد شدم.چمدانم را کنار د یرا تو دیو خسته کل خوابالود

 .بود تر واجب خواب…شدم مانیداشتم.تا آشپزخانه هم رفتم..اما پش اجیپررنگ احت یاستکان چا کیشدت به 

 کنم. یم من دم نیتو برو بش-

 از ته دل لبخند زدم. ییدا دنیبرگشتم و با د عسری…..هم تعجب کردمدمیترس هم

 …ییدا-

 را زد و گفت: سازیچا دکمه

 پسر؟ یکن یمهمون دعوت م ینجوریا-

 دادم و گفتم: هیتک زیتحمل وزنم را نداشتند.به م میپاها

 ن؟یچرا خبر نداد-

 انداخت و گفت: وانیداخل ل یبگ یت

 .یداد نمی جواب هم رو خونه تلفن…خاموش بود تیدادم؟گوش یم خبر یچجور-

 داخل؟ نیاومد ین؟چجوریاومد کی…آره سر سد بودم-

 گرفتم. دیکل اکوی..از دروزید-

 گذاشت. زیم یو رو ختیر وانیل یجوش را تو آب

 حالتون چطوره؟-

 را از هم گشود و گفت: دستانش

 .ستیآدم ن هیشب مونمیاحوال پرس-

 و فکر کردم که چقدر نسبت به دو سال قبل الغرتر شده. دمشیر آغوش کشو د دمیخند

 چه خبر؟-

 ست. یدانستم دنبال چه خبر یم

 چطوره؟ اکویفقط کار.د شهیهم مثل…یچیه-

 شد. قیصورتم دق به

 فقط کار نبود. شهیهم-

 انداختم. ریرا به ز سرم

 شده؟ یچ-

 خوابم.ب یمورد کم نیتوانستم قبل از حرف زدن در ا یم کاش

 .میزن یبرو بخواب..بعداً حرف م یستنی گشنه اگه…خب لهیخ-
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 نگرانم کرد. ییسرفه دا یآمدم.صدا رونیبه تنم زدم و ب آبی..بروم تخت به گرفتن دوش بدون نتوانستم…اتاق رفتم به

 ن؟یخوب-

 سرخ شده بود. صورتش

 خوبم.-

 کردم دراز بکشد. کمکش

 ن؟یداروهاتون رو خورد-

 …برو تو…آره-

 تخت نشستم. لبه

 .نیمونم تا بهتر ش یم-

 نگفت. یچیگذاشت و ه میپا یرا رو دستش

 ؟ییدا-

 جانم؟-

 .نیاین نجایراه رو تا ا نهمهیگفتم که ا یبهتون م دبای…هیمنتف هیاون قض-

 .یاما نگفت-

 چشمانش نگاه کنم. یتوانستم تو ینم

 .دببخشی…فراموش کردم-

 داد. میبه پا یفیضع فشار

 …پسر خوب یردفراموش نک-

 شد. زیخ مین

 منو. نیبب-

 زد. چشمک…دمشید

 ..درسته؟دتمیام نیمن آخر-

 کردم. انکار

 خوره. نمی من درد به شاداب…تموم شده هیقض اون…یینه دا-

 کرد. یبود معذبم م ریکه از چشمانش سراز یهوش

 ه؟یچ انی.جریخورد یتو به درد شاداب نم شیچند وقت پ نیچه جالب..تا هم-

 کرد و گفت: یحلقش خال یرا تو یاسپر یاز آئروسل ها یکردم.کم فیتعر شیرا برا انیجر

 ه؟یمشکلت چ قاًیاالن دق-

 بود. دهیاز سرم پر خواب

و فواصل رو  مایمدت همه حر نیتونم بسازم.تو ا ینم یاعتماد یب نیمن با ا ولی…داره حقم…شاداب بهم اعتماد نداره نکهیا-

 …انجام ندادم که یحرکت نیکتریم؟کوچیا بودحفظ کردم.مگه کم با هم تنه

 …دوباره آتش گرفتم شیحرفها یادآوری از

رغم  یدوست داشتم که عل نای واسه رو شاداب…نکردم شیمخف چوقتمهی اما…کنم یمن به گذشته م افتخار نم ییدا-

 از…ادیو متلک خوشم نم هایکن و گوشه از من…..بازم بهم اعتماد داشت..چشم بسته وکاملمیکاملش نسبت به زندگ یآگاه

عمر بخوام بابت گذشته م جواب بدم و متهم  هیباشه  رقرا اگه…ادیخوشم نم یریمچ گ از…ادیشدن خوشم نم میج نیس

از شاداب  ؟مشکلییدا هیچ یدون می واقع در…چاه نندازم نیاحساسم رو بزنم و خودم رو تو ا دیدم ق یم حترجی…بشم

 بدبخت خودمو هم…خورم یدرد ازدواج نم به…ستمنی ازدواج آدم من…اولم خونه سر برگشتم بازم من…خودمه از…ستین

 هم طرف مقابلم رو. مکن می

و بعد با انگشتانم مرتبشان  ختمیرا بهم ر سمیخ یترم کرد.با کف دست موها یکه بودم عصب یزیاز چ ییگوشه لب دا لبخند

 کردم.

 مخت داغ کرده. ای خسته…برو بخواب پسرم-

 !…بود بیو غر بیعج ییدا خونسردی اما…بودم یآدم خونسرد ذاتاً من

 ؟یکرد یم کارچی…من ی..شما خودت رو بذار به جاییمخم داغ نکرده دا-

 خنده بود؟ وقت…دیخند
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بدون فکر  ید می قول…گم تصور کن یرو که م ییزایچ نیلحظه ا هیخودت باش و  جای تو…تو باشم یمن جا ستیالزم ن-

 ؟یرک جوابم رو بد شههمی مثل و…کردن

 فوت کردم. رونیبه ب ینیب قیرا محکم از طر نفسم

 آره.-

 یم یرو تو بغل مرد شاداب…رونیب یایشب از کانکست م نصفه…یتی.فکر کن تو سایکن یخوام قشنگ صحنه ساز یخوبه..م-

بهش اعتماد  امالً ک…ی!تو از گذشته شاداب خبر دار…اکودی مثالً…هم بهش داشته یاحساس هیکه از قضا قبالً  ینیب

 بغل تو…که دختر مورد عالقت ینیب یم فقط…یندار یاطالع چیبغل کردن هم ه نی..از علت اشیشناس یخوب م یلخی…یدار

 ه؟چی العملت عکس…ست گهیمرد د هی

 بست. خیدر عروقم  دن،خونیجوش یجا به

 کشمش. یم-

 م آمدم.به خود دایی خنده بودم؟از من…کلمه را گفت نشناختم نیکه ا ییصدا

 .یکه هنوز زنده ا یآورد یپس چه شانس-

 کرد؟ یبا من چه م ییبودم..دا جیگ

حق  م؟اونایزنمون رو واسه خودمون بخوا میما حق دار م؟فقطیدار رتیخوبه؟فقط ما مردا غ هیفقط واسه همسا ه؟مرگیچ-

 ندارن؟

 زد و گفت: میبه بازو ای ضربه…صورتش چرخاندم یسرگردانم را تو نگاه

که  یمرد انتیدر برابر خ یهر زن یعطبی العمل عکس…بوده ناراحتی از…نبوده یاعتماد بی از شاداب حرف…جون ییدا-

 رو ت گذشته شاداب که درسته…کنه لمسش…رو لمس کرده گهیزن د هیکه  ییده دستا ینم اجازه…نهیدوست داره هم

 رونیب ادیم هوی…که نداره بیغ ده؟علمیبه تو چسب خترهدونه د می چه اون…که گذشته، گذشته باشه یبه شرط اما…رفتهپذی

 می متهم اونو تو اونوقت…نتونسته تعادلش رو حفظ کنه یچقدر بهش فشار اومده که حت نببی…نهیب یرو م یزیچ نیو همچ

 ؟یکن یهم م قلدری…به تمام باوراش یزد ؟گندیکن یدادن از خودت دورش م حیتوض یجا ؟بهیکن

 که دوستش دارد؟شاداب دوستم داشت؟ یمرد انتخی به..زن هر العمل عکس…بودم ییدا ییاجمالت ابتد ریهنوز درگ من

 …شاداب منو یکن یفکر م یعنی-

 کنم. لیجمله ام را تکم نگذاشت

 ؟یکش یاون زن رو م ؟بازمینیب یم یحالت نیرو تو همچ بهیزن و مرد غر هیو  رونیب یامی کانکس از…حاال تصور کن-

 !…نه…بود واضح

 نیبابت ا نقدریشاداب دوستت نداشت ا اگه…مید یکه واسمون مهمن عکس العمل نشون م ییقط نسبت به رفتار کساما ف-

 !…شد ینم تیموضوع اذ

 خورد فروکش کرد.فشار پنجه اش دردناک شد. یکه ده روز مثل جذام تمام وجودم را م یخشم

 م. دهعقی هم باهات…جون دایی توام طرف من…که افتاده ییحرفا و با توجه به اتفاقا نیبا وجود تموم ا-

 .نبودند مهربان اصالً چشمانش اما…نگاهش کردم قدرشناسانه

 !…دختر شو نیا الیخ بی…کنم ینم دییرو تا یاشتباه چهی من و…ازدواج اشتباهه نیبه نظر منم ا-

 بودم شاداب دوستم دارد؟حاال؟ دهفهمی که حاال…رفتم وا

 

 :شاداب

 !…برگشته بود اریدان

 های ضربان با همزمان…..پشت در بستهوارید نوریکرد و من ا یاحوالپرس سهرابی مهندس با…کردم خیو  دمیرا شن شیصدا

 آمد؟ یبه اتاق من م اآی…را بسنجم شیشدن قدمها کیخواستم دور و نزد می…مالحظه قلبم سراپا گوش شدم یو ب یوحش

کردم سرم را به کار  سعی…حس و لرزان شده بود بی دستانم…برود نیباعث نشد که انقباض تنم از ب امدنشی!اما ن…امدین

شد  یشرکت خارج م نیاز ا اریاتاق راه رفتم..تا دان توی قدم چند…شدم یقدر سرد بودم که با کار هم گرم نمآن اما…گرم کنم

 و جواب دادم. دمیکش میکنترل لرزش صدا یبرا یقعمی نفس…در فضا پخش شد لمیآرام موبا یمردم.نوا یاز شدت دلهره م

 بله؟-

 سالم.-

 گفتن آماده کردم. "اشتباهه رینخ" یشناختم..خودم را برا ینم

 د؟ییبفرما-
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 ؟یشناس یهستم.م یلیاسماع-

 ن؟یکار دار کی با…نه-

 .خانوم شاداب…با شما-

 صدا آشنا بود. نای…جرقه زد رمیدرگ حافظه

 شما؟-

 .اریدان دایی…هستم یلیگفتم که..اسماع-

 سرم حس کردم. یاخ را رودو ش شیرو

 ؟یشناخت-

 را به م چسباندم.با من چکار داشت. میو پاها نشستم

 بله.-

 کردم؟ یم یاحوال پرس دیبا

 شه؟یخوام باهات حرف بزنم.م یم-

 ؟"در چه مورد"جرات نکردم بپرسم  یدم؟حتیترس یمرد م نیبودم؟چرا از ا دهیترس نقدریا چرا

 گم. یم که یآدرس نیبه ا ایب یتون یاگه م-

 را صاف کردم. میصدا

 االن؟-

 .یتون یآره..البته اگه م-

 …و استرس دست به دست هم داده بودند و  کنجکاوی…رفتم یتوانستم هم م یاگر نم یحت

 آدرس رو بگم؟-

 کردم. ادداشتی

 خبردار بشه. دینبا اردانی…هیمالقات خصوص هی نیمنتظرتم..فقط ا-

به مقنعه ام  یرفتم.قبل از گشودن در دست یرا دستم گرفتم و به اتاق سهراب یمرخص گفتم و تماس را قطع کردم.برگه یچشم

 بر لب راندم و وارد شدم. یوبسم الله دمیکش

.آهسته سالم کردم.به محض امدهنی چشمش به واقعاً من نبود که کردم باور و…دلم گرفت اریلب دان یرو یخنده  دنید از

 گفتم: یو رو به مهندس سهراب دمدزدی ار نگاهم…در هم رفت شیمن اخمها دنید

 خوام برم. یم نبدی اجازه اگه…اومده شیواسم پ یکار هی..من دیببخش-

 برگه را امضا کرد و گفت: یشد.مهندس سهراب یبدنم سوزن سوزن م اریدان زینگاه ت از

 خدانگهدار.-

 و نفس خفه شده ام را آزاد نمودم.آمدم  رونیاز اتاق ب ارینگاه به دان مین کی یتشکر کردم و بدون حت رلبیز

 با…به سمتش رفتم.بلند شد نهیکردم و با طمان شیداپی و گرداندم چشم…بود ییو دنج محل مالقتم با دا یسنت یخانه ا سفره

 گفتم: شرمندگی

 تو رو خدا. نییبفرما-

جذبه چشمانش همان  اام…دیرس یتر به نظر م فیتر..خسته تر و نح ضیبودمش مر دهیکه د یبار نیآخر از…مینشست

که شباهت  یگذاشت.چشمان ینم یباق یبار یذره باردار و ب چیه یبرا یزیراه گر چیکه ه یقو یسیمغناط دانمی همان…بود

 …نافذ همانقدر…خالی همانقدر..سرد همانقدر…داشت اریبه چشمان دان یبیعج

 دخترم؟ یخوب-

 ت.ام کاس یدلم را گرم کرد و از نگران یگفتنش کم "دخترم"

 ن؟یممنون.شما چطور-

 را دور گردنش محکم کرد. شالش

 خوبم.-

 داد نه تشکر و تعارف. یم "خوبم"را با  یجواب احوال پرس اریدان مثل

 ؟یخور یم یچ-

 رفت؟ یم نییگلو پا نیاز ا یزیچ مگر

 کم آب. هیفقط -

 منهم آب. یسفارش داد و برا یخودش چا یبرا
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 .درسته؟یرو بدون یدفعه ا هیمالقات  نیعلت ا کنجکاوی حتماً…خب-

 را درهم قفل کردم. انگشتانم

 بله.-

 .دیرس یکرد و به اعصاب م ینگاهش از پوست و گوشت نفوذ م اشعه

 ؟یندار یخودت نظر-

 کرده بودم.اما گفتم: الیکه زنگ زده بود هزار جور فکر و خ یلحظه ا از

 نه متاسفانه.-

 بود. اریناباورش هم مثل دان پوزخند

 سر اصل مطلب. میبهتره بر خب پس-

 آورد. یو ترسناک را تاب نم رهینگاه خ نیآورد..ا یضربات را تاب نم نیآورد..ا یقلب من تاب نم نیا

 ؟یرو دوست دار اکویهنوز د-

ماده  نیبرگرداندن ا یرفلکس ها برا همه…ختیر یدر نا یمر یقفل شد و آب دهانم به جا میگلو یصورت کامالً ناگهان به

آب را از دستش  وانیاشک به چشمم آوردند.ل دیشد یشدند و به تقال افتادند.سرفه ها جیهوا، بس یاز درون مجرا یاضاف

 گرفتم. امآر باالخره و…و به زحمت چند قلپ خوردم دمیقاپ

 ؟یبهتر شد-

 بود؟ یک بیموجود عج نای…صورت خونسردش نگاه کردم به

 .بهترم…ممنون-

 ؟یرو دوست دار اکودی هنوز…کنم می تکرار دوباره پس…خوبه-

 .دیپرس یرا از من م ایسوال دن نیتر بعجی…بود اکویکه همسر د یدختر پدر…اکوید پدرزن

 شم. یمنظورتون رو متوجه نم-

 زد. لبخند

باش و جواب  آروم…یا گهیبد د زیهرچ ایسرزنشت کنم  ایبازخواستت کنم  ایکنم  تتیکه اذ نجایا ومدمنی من…دخترم نیبب-

 ؟یرو دوست دار اکوی.باشه؟تو هنوز دینگران نبدو…هیرو رک بگو..بدون حاشسواالم 

 داشتم؟ دوست

 برادر. هی مثل اما…بله-

 تمام تالش مرا به استهزا گرفته بود. لبخندش

 برادر بودن واسه من. هی فقط اون از بعد…گم یالبته بعد از ازدواجشون رو م-

 .!…اردانی به رحمت صد…جلو آمد یکم

 ست؟ین یخبر یاز اون حس عاشقانه قو گهید یعنی-

 قلبم رجوع کردم.اما صبر نکرد تا جوابم را بشنود. به

 ؟یش یخوشحال نم رانیگرده ا یو برم شهیاگه بهت بگم داره از دختر من جدا م یعنی-

 .دیاز سرم پر برق

 ؟ید یدواج کنه جواب رد مخواد باهات از یو م یهست یکه تو واسش همسر مناسب تر دهیرس جهینت نیاگه بگم به ا-

 نزد. گریبرداشت و د اتیح یدست از تالش برا قلبم

 ؟ید ینشون م یکنم چه عکس العمل یخواستگار اکویکه تو رو واسه د نجامیمن ا یاگه بدون-

 نشسته بودم حس سقوط داشتم. نکهیوجود ا با

 ه؟چی نظرت…گرده شاداب خانوم یداره برم اکوید-

 دادن؟ نظر به چه را مرده آدم!…بودم دهمر من!…نداشتم نظر؟نظر

  

 سکوت، گفت: یطوالن یقیو بعد از دقا دیرا نوش شیمن ساخته بود، قلپ قلپ چا یکه برا یتوجه به برزخ یکمال آرامش و ب در

 ه؟یچ ؟نظرتیخب؟نگفت-

 ؟دختر و ازدواج مجدد دامادش حرف بزند یشدن زندگ یراحت در مورد متالش نقدریتوانست ا یم چطور

اومده.جوابت  شیپ تشیازدواج با اون آرزوت نبود؟فکر کن االن موقع ؟مگهیرو دوست نداشت اکوید ؟مگهیگ ینم یچیچرا ه-

 ه؟یچ
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مرد را خوب  نای من…اش هدف داشت یچشم ریو ز میداشت..از هر حرفش..از هر چرخش مردمکش..از هر نگاه مستق هدف

 دستم گلوله کردم و گفتم: یورا ت ممانتوی…بود گرید یاردانی او…شناختم یم

 از من…جا موند یسالگ ستیهمون ب تو…یحاتم ی..اما احساس من به آقانیدار یحرفا چه منظور نیدونم از گفتن ا ینم-

 یمن به آقا احساس…دمرسی حرفشون به حاال اما…تونستم قبول کنم یاون موقع نم دشای…نبودم شونای مناسب هم اولش

 …نبنابرای…بود میزندگ یاز کمبودا یناش دیکه شا یحس هی…حس سراسر احترام هیهست.. اسطوره وار بوده و یحاتم

 خودم را جمع و جور کردم. عیشکست..اما سر میصدا در گلو یلحظه ا یبرا

لحظه هم به خودم  کی حتی ازدواجشون از بعد…دخترتون ندارم..از اولم نداشتم یواسه زندگ یخطر چیمن ه نیمطمئن باش-

 فکر کنم. یحاتم یادم در مورد آقااجازه ند

 و گفت: دیکش ششیبه ته ر یدست

باهاش ازدواج  یاون بخواد حاضر ؟اگهیرو دوست دار اکوی.هنوز ددمیسوال پرس هیدخترم حرف نزدم. یمن در مورد زندگ-

 ؟یکن

 بودم؟ حاضر

 شده باشه. دو سال نظرش عوض نیله تو امحا…به چشم خواهر به من نگاه کردن شهیهم یحاتم یآقا-

 تند شد. یکم

 ؟یکن یازدواج م ؟باهاشیرو دوست دار اکودی.بگو رو خودت حس…رو ول کن اکودی…دخترم-

 …..امانایخدا

 …دوستشون دارم-

 برق زد. چشمانش

 خب؟-

 را مرور کردم. اکوید یحرفها

 …اما ازدواج نه-

 !…نبود تیاز عصبان یناش اخمش

 چرا؟-

 م.نداشت یدیترد چیگفتن حرفم ه یبرا

رو  یکی مزندگی تو…..تا آخر عمرمشهیخوام هم می…خوام اسطوره بمونه می من و…اسطوره ست هیواسه من  یحاتم یآقا-

خوام بتم  یشکنن..من نم یاشتباه م هی با بتها همه گفتن خودشون…باشه سند…واسم الگو باشه زشیداشته باشم که همه چ

 بشکنه.

 .دمیشمم کشچ رینم ز یبود.انگشتم را رو یفکر نگاهش

 آقای…خوشبختم…االن خوشحالم من…یواقع واقعی…نمیکه هست بب یرو اونجور ایکردم دن سعی…یحاتم یبعد از آقا-

خونم..هم  می درس هم…رو به دست آوردم که جبران نداشته هام رو بکنه گهید یزایچ یلخی جاش به اما…رو ندارم یحاتم

 …هم…درآمد دارم

 …"ارمرا د اریهم دان"میبگو خواستم

 

کردم با صداقت نظرش را جلب  یهم فشار دادم.سع یرا رو میشناختم..دندانها یچشمان ناباور را م نای من…نشده بود قانع

 کنم.

 اما…اگه اشتباه باشه یتونه عشق اولش رو فراموش کنه..حت ینم یآدم چهی…بهشون ندارم دروغه یحس چیه گهیاگه بگم د-

سنم  یلخی موقع اون خب…شدن یبودن..احساسات ییایشتباه دارم..حق به خطا رفتن..حق روحق ا ایدن نای مردم همه مثل منم

 …امیکنار ب اتیبا واقع گرفتم ادیبودم..اما االن  یاالتیخ یلیکمتر بود..خ

 به سرش داد و گفت: ینامحسوس تکان

و محترمه  زیکه اونقدر واست عز ییاکوید که منو قانع کنه.چرا با اریب لیدل هی…همه واسه قانع کردن خودته یکه گفت یینایا-

و اون استناد نکن..شکستن بت و  نیحرف ا ؟بهیاون اسطوره رو واسه خود خودت داشته باش یخوا ینم ؟چرایکن یازدواج نم

 ه؟یچ اکویواسه جواب رد به د لتدلی…زنب رو خودت حرف…احتماالت رو فراموش کن

 ادامه داد. مهربانی با چون…کرد درک را خرابم لحا انگار! …کرده بودم ریگ یچه مخصمه ا یتو

 نای به فقط…تو یو دشمن خون اکوامیکه من پدر زن د یفکر عذاب بد نیهمش خودت رو با ا نکهیا جای به…دخترم نیبب-

 مرد همون…نشسته روت به رو کن فکر…رو تجسم کن اکودی…یرو دار اکویازدواج با د تیفکر کن که االن موقع
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 لیدل هی…یمنطق لیدل هی..اریواسه جواب ردت ب لیدل هی…تو ینشسته..رو به رو نجاای…آرزوهات تین نها..همواهاتروی

 یکه باعث م یزچی…تونه بهش غلبه کنه ینم دتیعالقه سابق و شد یکه اونقدر بزرگ و مهمه که حت یزچی…یدرست و حساب

 ؟یاریبهونه م یدار فقط ای؟یدار یلیدل نیکن..همچ فکر…یشه اسطوره ت رو از خودت برون

 کردم. فکر

 دارم. لیدل-

 کاست اما از عشقم چرا. یکه از احترامم نم یلدلی…فکر کنم اکویداد دوباره به د یکه هرگز اجازه نم یلی..دلداشتم

 شنوم. یم-

نجاتم از آن  یسخت بود اما برا گفتنش…اریرک بود مثل دان دیمرد هم با نیا اب…چشمان مشتاقش نگاه کردم یتو

 :گفتم محکم…حکمهم

 باشه. یحاتم یاگه اون مرد آقا حتی…منو پس زده ازدواج کنم کباریکه  یتونم با مرد یمن نم-

 زد و گفت: هیو تک دیکش راحتی نفس…شد یقیلبخندش حق باالخره

 نیر رو از ادوتا براد نیا شهیو با خودم ببرم و واسه هم رمیرو هم بگ اریتونم دست دان یراحت م الیبا خ گهدی پس…خوبه-

 خاک و خاطرات تلخش جدا کنم.

 .دمیرا شن لیعزرائ یقدمها یخورم صدا یم شه؟قسمیهم یرا ببرد؟برا اردانی…خوردن گوشه لبم را حس کردم ترک

زنگ زده بود..به اسمش  اردانی…آوردم رونیب فمیک بیرا از ج لمموبای…خسته ام را دراز کردم ینشستم و پاها یجدول لبه

قهر  گردی…را داشت ایحروف دن نیو نامتعارف آمده بود و حاال آشناتر بیکه روز اول به نظرم عج سمیا…لبخند زدم

 !…مهم بود میبود که بود و نبودش برا نای مهم…نداشت تیاهم شبرای نبودم و بودم که نبود مهم…نبودم دلخور…نبودم

حاال تنگ تر هم  نهمی از تنگم دلِ …استم قهر باشمخو نمی…گرفتند می من از هم را او که حاال…خواست برود یکه م حاال

 برای…منتش یمداوم و ب یبودنها برای…اش یشگیهم یها ییرک گو برای…اش یگوشه چشم ینگاه ها برای…شده بود

 !…رتشیاز سر غ یچک کردنها برای…بارش طنتیش یگفتنها "خوشحال"

 یشهر هم راض نیآسمان ا ریز دنشیبه نفس کش که یمن از…رندیخواستند او را هم از من بگ می…خواست برود یم

 حاال و…کرد می آرامم و…دانستم هست می…بود اما…اگر بداخالق بود یاگر قهر بود..حت ی..حتدمشید یاگر نم یبودم..حت

 نانهیرا هم رد کرد.خوشب سومی و…بوق جواب نداد نیدوم و ناولی با…گرفتند.دکمه تماس را زدم می…را هم از من نهمی

 خواست حرف بزند. نمی…اش نانهیتوانست حرف بزند.بدب یبود که نم نیاش ا

 می چه تبسم…از نگاهش سردم شده بود چقدر…دمیشیاند دمشیکه د یو به روز اول دمیکش یصفحه گوش یرا رو دستم

 شب یقنار نکهای بود گفته…شانس داشته باشد دیتجاوز هم با یبود آدم تو گفته…دمخندی بغض با…گفت؟خفاش شب

 هق…نداد جواب..کردم تشکر…کرد لمسئله ح میافتادم که برا یروز ادی…دهانم گرفتم جلوی را دستم…است

افتادم که  یروز ادی…از من گرفته بود حالی چه شب آن…دادم بیترت شیکه برا تولدی…دوختم شیکه برا یرهنپی..زدم

که مرا به  یروز ادی…داده بود حیه بودن کنار برادرش ترجبه حال خراب مرا ب یدگیرس اردانی و…را بغل کرد و برد ایمیک اکوید

 یها مکتین یبود و ما رو یبستر اکویکه د ییروزها ادی…را به من داد ایجگر دن نیشهر برد و خوشمزه تر یجگر نیتر فیکث

تمام  شیبراو من  میستادیکه ا آنجایی…فرودگاه کنار جاده…رفت اکویکه د یوقت ادی…میزد یکنار هم چرت م مارستانیب

ام را از هم  یزندگ یگره ها یکی یکیمن بست و  یزندگ شکالتاو مردانه کمر به حل م و…ختمیر رهیدا یام را رو یزندگ

که در  سری…آوردم رونیکه تکه تکه از دستش ب ییها شهشی…که به تنش زدم شوکری…مرد اکویکه د یروز ادی…گشود

از  من…میرفت یکه با هم کوه م ییروزها ادی…میختیکه با هم ر ییها اشک…ختمیکه کنارش ر هایی اشک…آغوش گرفتم

 با…برگشت اکویکه د یروز ادی…داد یم هیرا هد اکویآرام شدنم عکس د یگذاشتم و او برا یم شیسر به زانو یشدت دلتنگ

مشکل  اکویتو با د گفت تیکه با مظلوم یشب ادی…دیاو تنها برادرش را تنها گذاشت و به داد من از دست رفته رس و…ننشمی

به  مینمره عمرم را برا نیو بهتر ادیو فر تعصبانی و زور با…درس بخوانم دافتادم که مجبورم کر یشب ادیه؟یگناه من چ یدار

دادن آمده  تیامن یکه برا آغوشی…از سر تصادف نبود اکویکه مثل د یآغوش و…اکوید یروز عروس ادی!…ارمغان آورده بود

نخوردن من آماده  رماکه به خاطر س حمامی…شد دهیچیکه به خاطر گرم کردن من دورم پ کتی…نآرام کرد تنی به…بود

چند نفر  یدر تمام عمرش برا اردانی…ختندیر یمحابا م یب ماشکهای…که به خاطر من درست کرد یخشک بدطعم رشی…شد

گرفتنم  ادیکار  ی..برادنمیطرح کش یاارشدم..بر یکه برا ییساعتها ادی!…من فقط…بودم مطمئن…گرم کرده بود؟فقط من ریش

 چهی خدا به…کس چیزد؟ه یچند نفر از وقت خودش م یصبور بود؟برا نهمهینفر ا دچن یبرا اردانی…گذاشت یوقت م

ام از شدت  نهسی…رتشیزده غ رونیرگ ب ادی…تشیاز مسئول یناش یادهایفر ادیاش.. ینگران ادی…افتادم تیسا ادی!…کس

من  شپی و کرد رها بود که هرچه را مهتا…خواست مطمئن شود خوبم می…پماد آورد مرایب…فشار درد گرفته بود

 من به گفتم…کردم رونشیبرد؟من چه کرده بودم؟از اتاقم ب یچند نفر پماد م یشد؟برا یچند نفر نگران م یبرا اردانی…آمد
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 بدون من…پوشاندم دستانم اب را صورتم…را پس زده بودم..دلش را شکسته بودم تگرشیحما شههمی دست…نزن دست

چه  اریدان یرحم باشند؟شاداب ب یب نقدریتوانستند ا یم رند؟چطوریاو را از من بگ دخواستن یکردم؟چطور م یم دیچه با اردانی

 آورد؟ یکرد؟چطور طاقت م یم

خواستم  نمی…کنم یم هیخواستم بفهمد گر نمی…را پاک کردم ماشکهای…میچانه ام..مثل دستها مثل…دیام لرز یگوش

 …نیاز ا شتریخواستم ب نمی…کنم تشیاذ نیاز ا شتریب

 سالم.-

 پشت تلفنش هم تنگ شده بود. ینفسها یبرا یحت دلم

 سالم.-

 ها پرحرف.…تر بودند داشتنی دوست ها بداخالق…خوش اخالق ها را دوست ندارم گردی که کردم فکر خود با…بود بداخالق

 .بودند تمادتراع قابل حرفها کم..نداشتم دوست هم را

 ؟یخوب-

 ؟یی.کجایخوبم.زنگ زدم جواب نداد-

 بودم؟ کجا

 …جدول لبه نشستم…پارک هی-

 تنها؟-

 نکنند. تماذی…تنها نباشم..مزاحمم نشوند نکهای…شیسوال بود برا نیمهمتر نیا

 آره.-

 پارک؟اونم تنها؟ یکه بر یگرفت یمرخص-

 آمد؟ یبردند؟چطور دلشان م یرا م اریدان

 ار؟یدان-

 بود. یمحکمش از کالفگ وتف

 ه؟یچ-

 ه؟یگریهمون ج م؟ازیبخور گریج میبر یایم-

 لحظه مکث کرد. چند

 ؟یشاداب خوب-

 شد. می هم تر تنگ دلم…تنگ شده بود دلم…نبودم

 ؟یامی…آره-

 نگران شد. شیصدا

 اومدم.-

 کردم؟ یچه م اریدان بی…ه جهنمگاه ب هیکردم؟تک یگاه چه م هیتک بی…بردند یرا که م اردانی…گرفتند یرا که م اریدان

 

 :اریدان

 مثل..اما سالمش…داشت غم هم لبخندش…کرده بود هگری هم بد…کرده هیزد که گر یداد م شیچشمان و گونه ها یسرخ

 اش کردم و پدال گاز را فشردم و گفتم: یخاک یبه مانتو نگاهی…بود نیآرام و مت شههمی

 ه؟یچه سر و وضع نیا-

 سخت بود..جان کندم تا گفتم: دنشپرسی…جواب نداد لباسش را تکاند و خاک

 کرده؟ تتیاذ کسی…یه؟کسیچه سر و وضع نیا دمیپرس-

 جواب داد: ردیآنکه سرش را باال بگ یب

 آره.-

 .شد ققل فکم…فرمان فرو بردم یرا تو ناخنم

 ؟یک-

 با بغض همراه بود. نفسش

 !…تو-

 …معما حل کردن نداشتم من؟اعصاب

 شده. یچ نمیبزن ببحرف  ؟درستیچ یعنی-
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 و معصومش را به صورتم دوخت و گفت: سیو خ یمشک چشمان

 دلم واست تنگ شده بود.-

 دی..باستادمیا یسخت شد..راهنما زدم و گوشه ا ی.رانندگزدیبا تمام عظمتش فرو بر کوهی انگار…قلبم را حس کردم زشیر

 ندارد. یگرید لیاش دل هیشدم گر یاول مطمئن م

 ن؟یفقط هم-

 …یکمرو و خجالت شهیگرفت..شاداب هم یاز صورتم نم چشم

 دم؟ی..نه صدات رو شندمتیچقدره نه د یدون یکمه؟م-

 اش گذاشتم. یرا پشت صندل دستم

 هم نداشتم. یراه ارتباط چهی…بودم دختر خوب تیخب من سا-

 ها از دستش بروند. هیثان دیترس می انگار…نگاهم نکرده بود رهیخ نهمهیوقت ا چیه

 …یومدیمن ن شیشرکت پ یم که اومدامروز-

 انداخت. نییسرش را پا باالخره

 باهام. یقهر بود-

و  دمیکش شیموها ختهیر رونیچند تار ب روی را انگشتم…توانستم ینم گردی…طاقت و صبر نهمهیخسته شده بودم از ا گرید

 گفتم:

 !…نه قهر اما…بودم یعصبان-

 صورتش در تماس قرار گرفت.را که باال آورد..انگشت کوچکم با پوست  سرش

 ؟یستین گهیاالن د-

 گذاشتم. یصندل یدستم را مشت کردم و دوباره رو شیا به جاام…چشمش را پاک کنم ریز یسیداشتم خ دوست

 !…ستمنی…نه-

نبود و در  یشگهمی شاداب،شاداب…..اما امشبدمیفهم یاش را م خوشحالی…دیخند یکنان از ته دل م یبعد از آشت شهیهم

 تبسم محو اکتفا کرد. کیمن به جواب 

 .ستیفکر کردم واقعاً بود و نبودم واست مهم ن-

او  یرایشب پذ کیکه تنها  کانکسی وارد…وارد کانکسش شود یکه آنجا بودم اجازه ندادم کس ینداشت تمام ده روز خبر

 دادم. یکار دست خودم م میماند می آنجا…بود.استارت زدم

 ار؟یدان-

 ه؟یچ-

 ست؟یمهم ن-

 کردم؟ یم میتفه دیبودنش را چطور با همم

 ؟گرفتی دل به چرا تو…گفتم یزیچ هی تیحاال من تو عصبان-

 مهمه؟ یعنی-

 کرد. ی..ول نمدیکش یمرا نم رزبانیتا ز امشب

 ؟یکن یفکر م یخودت چ-

 گفت: یتند به

 تو هم مهمه؟ واسه من مهمه..واسه مونیخوام بدونم اونقدر که دوست می…کنم جوابم رو بده یخواهش م-

 دختر آورده بود..مطمئن بودم. نیسر ا ییبال کینفر  کی

 شاداب؟ یشک دار-

 نه؟ ایهستم  تیزندگ یتو تم؟اصالًیزندگ یخوام بدونم من کجا ی.میخوام خودت بهم بگ یم-

خواهم..که  یا نمر یدوست نیا گریگفتم که د یم دیگفتم؟چطور با یم دیطلبکار؟من چه با نقدری؟ایجد نقدریشاداب بود؟ا نیا

 خواهم. نمی دوست عنوان به را او که…خواهم ینم یدوست گرید

 کن باور…بهم بگو یو بر بذاری منو قراره اگه…روشن کنم یوابستگ نهمهیخودم رو با ا فیبدونم و تکل دبای…بدونم دیمن با-

از خونواده  عضوی تو…شته باشمرو دا شآمادگی بذار…ازم پنهان نکن ولی…گرفتم ادی رو کردن تحمل..دارم رو تحملش

حواست بهش نباشه ممکنه دوباره  ؟اگهچی بابام تازه…مامانمم…کنه یمدق  شادی…یتنهامون بذار ییهوی ی..حق ندارییما

 …برگرده طرف مواد

 .دیگو یچه م دمیفهم ینم
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 شاداب؟کجا بذارم و برم؟حالت خوبه؟ یگ یم یچ-

به خاطر مهتا  نهایهمه ا یعنی.ستین یعاد طیکردم شرا می احساس…کند یم ینیدلش سنگ یرو یزیکردم چ یم احساس

 خواهم با او ازدواج کنم و بروم؟ یکرد م یبود؟فکر م

که با هم  یخاطره خوب و بد نهمهی..به خاطر امیمدت که با هم دوست نهمهای خاطر به…قبلش بگو یبر یخوا یحداقل اگه م-

خوام  می فقط…خوام مانع رفتنت بشم ینم من…نباشی فردا نکنه که ابمبخو استرس با همش نذار…نرو یا دفعهی…میدار

 .یر ینم یمطمئن شم بدون خداحافظ

توانست باشد.تنها  ینفر م کیتنها  یشانیپر نهمهای مسبب …به صورت خودکار در هم رفت میتکان خورد و اخمها میشاخکها

 دگرگون کند! نطوریتوانست حال آدمها را ا ینفر م کی

 توقف کردم و گفتم: یگرکج مقابل

 بهت گفته؟ یزیچ یشاداب؟کس-

 سرش را تکان داد. فقط

 ؟یدید وی؟کیبود؟کجا رفت یامروزت بابت چ یمرخص-

 گرفته بود نتونستم تو شرکت بمونم. دلم…دمیکسو ند چیه-

 …دیگو یدروغ م دمیفهم دیکه دزد یکه گاز گرفت و نگاه یلب از

 .میدرسی…شو ادهپی…خب لهیخ-

 را باز کرد و گفت: شکمربند

 ؟یبگ یچیه یخوا ینم-

 اش دلم سوخت. یآشفتگ یبرا

 نرم.خوبه؟ ییجا یدم بدون خداحافظ یقول م-

 تو نگاهش شد. یتمام حسها نیگزیجا وحشت

 ؟یبر یخوا یواقعاً م یعنی-

 شکل محال بود. نای به دادن ادامه!…رفتم یگرفت..م یازدواج سر نم نیا اگر

 دم. یرو بهت م خبرش…شهیمشخص م گهیتا دو سه روز د-

 عقب برداشتم و در دل گفتم: صندلی از را کتم…رفت رونیب نیش پر آب شد و از ماشچشم کاسه…نگاهم کرد یکم

 !…ییطلبت دا کی-

  

 :شاداب

 ؟یخور ی..چرا نمگریج نمیگر؟ایج یمگه نگفت-

 گذاشته بودند؟ میبرا ییمانده بود؟اشتها میبرا ییاشتها

 …خودت بخورشدم.. ریمن س-

 …بود الیخ یدستش زد..چقدر خونسرد و راحت و ب یبه لقمه تو یگاز

 شد. ریس شهیهم م گریدونستم با نگاه کردن به ج ینم-

 بیآس قمیاحساسات رق نیدادم..چقدر با ا یشدم..چقدر راحت دل م می وابسته راحت چقدر…چه احمق و ساده بودم من

 شده بودم. ریپذ

 ؟یکرد کاریده روزه که من نبودم چ نیا..نمیکن بب فیخب تعر-

 کردم و گفتم: زیر زیدستم را ر یجلو نان

 …شهی..کار..مثل همدرس…یچیه-

 و گفت: دیاش را سر کش نوشابه

 ؟ینکرد دایشوهر پ-

 و گفتم: ختمیچشمم ر یرنجش داشتم تو هرچه

 …تا ده…یکیچرا..اونم نه -

 را باال داد و گفت: شیابروها

 بود؟ یده تا چ نیواسه انتخاب ا مالکت…یشد واکتی…نیهوم..آفر-

 حرص گفتم: با

 تو نباشن. هیشب نکهیا-
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 که همه برگشتند و نگاهمان کردند. دیبلند خند آنقدر

 ه؟چی بارشون و کار.درسته کامالً مالکت…نه..خوشم اومد-

 دید یخواهم؟چرا نم یکه رفتنش را نم دیفهم نمی چرا…احساس بود بی چقدر…عاطفه بود بی چقدر…بدجنس بود چقدر

 چقدر حالم بد است؟

 کنم! داتیاگه پ البته…نیو بب ابی خودت…فرستم یواست دعوت نامه م-

 دستش را کنار زد و گفت: یجلو ظرف

 .میکم قدم بزن هی مبری…چقدر خوردم یوا-

 ام بود؟ هیپر کنا یحواسش به من و حرفها اصالً

  

 …اگر اشتها نداشت و او ی..حتزدیگرسنه برخ یزیجازه ندادم از سر مبرخاستم و فکر کردم من هرگز ا یحرف چیه یب

 ه؟یاخما چ نیعلت ا یبگ شهیم-

 که از کنارمان..خندان و دست در دست هم رد شدند نگاه کردم و گفتم: یزن و مرد به

 …یچیه-

 به تنه ام زد و گفت: یآرام و نامحسوس ی تنه

 یافتخار نیوقت همچ چیه گهید ممکنه…یریبگ ابونیبار دستم رو تو خ هی نیتونم اجازه بدم واسه هم یم یاگه دوست دار-

 !…نشه بتینص

 !…باشد زانشیآو کسی نداشت دوست ترها قبل…بود شده روشنفکر…شده بود بخشنده

 !…ششونیپ یر یم یکه دار اونایی واسه دار نگهش…خوام ینه..نم-

 !…زه از من تلخ شده بودند و بوداراجا یروزها ب نیمن که ا یگزنده بود..مثل حرفها نگاهش

 دست به متلکت خوب شده ها..! ایتازگ-

 توان دعوا نداشتم. گردی…دمیکش آه

 .نمتیبب نیبش نجایا ایب-

 .…خواهم برود ینم که…ندیتا بب نشستم

 منو نگاه کن.-

 شد. یجزء جزء صورتش تنگ م برای دلم…کردم نگاهش

 ؟یناراحت یاز چ یگ یتو دلته؟چرا نم یچ یگ یچرا نم-

 برود. اریخواستم دان یشد؟من نم یبودم؟واضح تر هم مگر م گفته

 ؟آره؟یبه خاطر رفتن من ناراحت-

 گذاشتم و گفتم: میپاها یدستانم را رو کف

 کنم. ینداره..عادت م یبیع-

 ؟یکن یعادت م یبه چ-

 برد؟ یکرد؟چرا از عذاب دادن من لذت م یم تمیاذ چرا

 به نبودنت.-

 .یتر از هر وقت میشد..مالآرام  شیصدا

 به من نگاه کن.-

 ند؟یرا بب سمیداشت که چشمان خ یاصرار چه

 شاداب با توام..تو چشمام نگاه کن.-

 کند؟ ییچشمانش خودنما یرنگ قهوه ا نقدریا دیامشب با نیامشب..هم چرا

 حاضری…باشه ممکن راه تنها اما…کنه تتیاذ دشای…سختت باشه دیکه شا یراه هی…باشه واسه نرفتن من یراه هیاگه -

 ؟یرو به جون بخر شیبه خاطر من سخت ی؟حاضریامتحانش کن

 ار؟ینرفتن دان یبرا راهی…شد شیدو دو زدن مردمکها ریدرگ چشمانم

 ؟یبه خاطر من اون راه رو بر یحاضر-

 آورد. میلبها کنزدی را دستش.…باز کردم دهان

 …نده جواب زود…نه..فکر کن-

 و گفتم: دمیکش نییرا گرفتم و دستش را پا راهنشیه پتا خورد نیآست آرام
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 حاضرم..!-

 .دمیشناختمش..درخشش چشمانش را د یکه م یبار از زمان نیاول برای…دندیدرخش چشمانش

 ؟یمطمئن-

 !…نبود راههیراهش سخت بود..اما ب دشای…دیکش ینم راههبی به مرا…اعتماد داشتم اردانی به من…قلبم رجوع کردم به

 آره.-

 چشمانم فرو برد. یکرد و تو خیرا در دست گرفت و نگاه نافذش را م میشد و بازوها کمنزدی…دور و برمان یتوجه به آدمها یب

 ناای وجود با…سر راهت باشه یادیز یچاله چوله ها ممکنه…ادی..ممکنه بهت فشار بیناراحت ش ممکنه…یش تیممکنه اذ-

 ؟یحاضر

 نرود. اریدان نکهیا یراه است برا کیدانستم  یزند..فقط م یمو از چه حرف  دیگو یدانستم چه م ینم

 ؟یستنی تو مگه…خب-

 را زد و گفت. ایلبخند دن نیتر مهربان

 هستم.-

 .منهم لبخند زدم و گفتم:…دمیترس ینم یجاده ا چیکه بود از ه اریگرفتم..دان آرام

 حاضرم.-

 :دمپرسی!…نه را نگاهش اما…دستش را برداشت فشار

 …دیبا حاال بگو-

 لبم گذاشت و گفت: یاشاره اش را رو انگشت

 …یکن ی.فقط قول بده که بهم اعتماد ممیزن می حرف موردش در بعداً …نگو..االن نه یچی..هشیه-

را بغل زدم و به  دستانم…ایمسکن دن نیآرامش بخش تر اردانی خاص و گرم نگاه و…قول بود نیاز ته دلم محکم تر خنده

 هرچند…کرد می نگاه تهران به هم او…نگاهش کردم یچشم رزی.…قفس نبود گرید اریکه با دان نیتهرا…تهران نگاه کردم

 …خواستم یمترها را هم نم یسانت نهمی…کردم کمتر کمی را مان فاصله…بود آرام هم او اما…لبخند بدون

 د؟یایتوانست کش ب یلبخند تا کجا م نای…گذاشت..پشت من مکتین یرا رو دستش

 !…شود یتو مرا حبس م یهر بواهلل که ش-

  

 :اریدان

 و گفت: دیبلند خند ییدا

 و لو داد. اوردیپس طاقت ن-

 و گفتم: دمیمال سمیخ یموها یرا رو حوله

با شما  یبا چه جرات یعراق یخوره.من موندم سربازا یاون حال خراب از کجا آب م دمیمن فهم ولی…اوردیاز شما ن ینه..اسم-

 کرد. یداشت سکته م چارهیب دختر…دنیجنگ یم

 زد و گفت: یچشمک ییدا

 ..!یو رو نکرده بود یهست استادی…یاون کرد طیشرا نیاستفاده رو از بدتر نبهتری…یندار یتو هم دست کم-

 نشستم و گفتم: شروی به رو…را دور گردنم انداختم حوله

 ن؟یارازدواج رو قبول ند نیا نینگفت ن؟مگهیباهاش حرف بزن نیگرفت میشد که تصم یچ-

 را ماساژ داد و گفت: شیانگشت شست و اشاره گلو با

دم خودم طالقش  یقول م یکن یبهش ظلم م یدار نمببی اگه…قبول ندارم نه…یکن تیطفل معصوم رو اذ نیاگه قرار باشه ا-

 .رمیرو بگ

 صورتم را پاک کردم و گفتم: یسیخ

 ن؟یوستیشما هم به انجمن طرفداران شاداب پ-

 شد و گفت: رهیخ ینقطه نامعلوم به

 !…نگرانشم-

 بگذارم. شیرا رو میخواست پاها ینگاه کردم..دلم م زیحسرت به م با

 کنم تو چشمش. یداغ که نم خی؟سییدا ینگران چ-

 پوزخند زد. ییدا
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کار  نیا رانیبه ا اکویدونم به محض اومدن د می…که ؟هرچندیهست یآل دهیتو چشمش، شوهر ا یداغ نکن خیس نکهیهم یعنی-

 .یکن یرو هم م

 کرد. یم تیبود که خودم را هم اذ یزیچ نیا

 ؟یکنار اومد هیقض نیتو واقعاً با ا اریدان-

 .بودم گذاشته کنارش…بودم امدهین کنار

 کنم بهش فکر نکنم. یم سعی…ییدونم دا ینم-

 اما…تو خونه خودت یرایشاداب رو ب یخوا می فقط…کله ت داغه االن…یکن یکه فقط صورت مسئله رو پاک م ینجوریخب ا-

 شه؟یتو ش یزیدختر رو بر نیخون ا یخوا یموقع م اون…رانیا ادیباالخره م اکوی؟دچی بعدش

 که دوست دارم دست بکشم؟ یمسائل از کس نیبه خاطر ا دنبای بود نگفته خودش مگر…کرد لیحال خوشم را زا ییدا

 کنن. ینم انتیدو نفر بهم خ نای مطمئنم حداقل…هم اعتماد دارم..به شاداب اکویمن به د اما…ییدونم سخته دا یم-

 یم کاریدرون خودت رو چ موذی حس اون اما…کنه ینم انتیبهت خ اکویکه د معلومه…ییدا ستین انتیبحث خ-

نشونه بودم که اونو به  هی دنبال فقط…رو تحت فشار گذاشتم چارهیشکل ممکن اون دختر ب نیامروز به بدتر من…نی؟ببیکن

باشه که  یبا مرد ستنی حاضر گفت…رو تخت کرد المخی آخرش جمله اما…بهونه آورد به دلم ننشست هرچی…کنه وصل اکوید

از دست داده  اکویکه تمام حسش رو به د شهیباعث نم ناای اما…از ته دلش گفت نوای کردم حس…بار پسش زده هی

 ناولی تجربه…تجربه رو دارن نیا شونزندگی تو همه…مونه یلرزونه تا ابد تو ذهنت م یکه دلت رو م یآدم ناولی…باشه

 های مالک…خودش رو داره یحال و هوا سالی و سن هر حال هر به…گرفت رادیا شهیهم نم کسی به…تند قلب یطپشها

که ازت سراغ  اخالقی با…تند قلب زنت واسه برادرت بوده یطپشها ناولی…که در مورد تو نجاستای مشکل…خودش رو داره

 !…نگرانم…دمیکه امروز د عاطفی و مظلوم دختر ناو با و…دارم

 …ختیبهم ر رسماً…ختیبهم ر اعصابم

 …یمگه خودت نگفت ییدا-

 .دیحرفم پر انیم

از دست  یرو که دوست دار یباعث شه کس یگم مبادا اون تعصبات الک می…همونه حرفم االنم…گفتم یدونم چ یمن م-

متهم  تاتیدختر پاکدامن رو به خاطر حساس هیباعث شه  مبادا…یجه بدشکن یرو که دوست دار ی..مبادا باعث شه کسیبد

وقت به دور بازو و  هی..یاون دختر سوءاستفاده نکن سکوتوقت از صبر و  هیگم  می…یگم که حواست رو جمع کن می…یکن

منم  یپا چون…رهیوجدانم درگ چون…نهیا حرفم…یظلم نکن تیمظلوم نهمهیوقت به ا هی…یگردنت متوسل نش یکلفت

 ییناای…تونم اجازه بدم خواهر زاده من بدبختش کنه نمی…زهیکشور واسم عز نیا یاون دختر مثه تموم دخترا چون…رهیگ

 .اریگم اتمام حجته دان یمکه 

 …اما…منهم بود یها ینگران ییدا یها ینگران

 …ییمن شاداب رو دوست دارم دا-

 گفت: یتعارف چیه بدون

 نیدختر ع نای اما…نداره تینها تحملش…هیمرده..قو اکوید تازه…یما پدرش رو در آورد..ایرو هم دوست داشت اکوید-

 …یدون یرو بهتر از من م ناای خودت حتماً…رو نداره یمحبت یو ب یتوجه یو ب یشکننده ست..طاقت درشت شهیش

 ود.بلند شدم و گفتم:ب اریخودش دان که…ییدا حتی…زدم و سکوت کردم..چقدر تصور همه از من وحشتناک بود یشخندین

 ایراحت نیدونم به ا یم دمبعی…هیمن چ شنهادیدونه راه حل و پ نمی هنوز…باشه یجواب شاداب چ ستیفعالً که معلوم ن-

 …قبول کنه

 شانه ام گذاشت و گفت: ی..دستش را روبرخاست

 قبوله؟…کردن من با تو دسفی رو…جواب مثبت گرفتن از اون با من-

 نگران بود؟ نقدریادانست که  یچه م ییدا

 

 :شاداب

 هگری..بود لرزش…شدم یآب نم سیخ نطورای…کرد یعرق نم نهمهای دستانم کف اضطراب، خاطر به…نبودم نطوریترها ا قبل

 !…شدت نه نیکف دست..آنهم به ا یعرقها نای اما بود بغض…بود

االن که رو به  نیتا هم ندیخواهد مرا بب یماش  ییگفته بود دا اریصبح که دان از…دمیرا محکم به پوست دستانم کش دستمال

کرد  یزد و راحتم م می را حرفش زودتر حداقل کاش…عرق کردنها شده بود نینشسته بودم تمام آب بدنم حرام ا شیرو

 مرد مخوف. نای…نیا



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 318 

 

 :دیدهانش برداشت و پرس یچشمان منتظر نگاهش کردم..حرفم را خواند و ماسک را از رو با

 ؟یدون یچقدر از جنگ م-

 مشتم گلوله کردم و جواب دادم: یرا داشتم به جز جنگ..! دستمال را تو یزیخوردم..انتظار هرچ جا

 دونستم. ینم ادیرو بشناسم ز اردانی آقا…و دا یحاتم یآقا نکهیتا قبل از ا-

 کرد و گفت: یکش ماسکش باز با

 کنم؟ فیکم واست تعر هیمنم  یحوصله دار-

 گفتم: عیسر

 .نیدار اراختی…مکن یخواهش م-

 حرف زدن در مورد جنگ بود؟ یمالقات برا نیا یعنی

 یبعد از جنگ بگم که هنوزم ادامه داره.خوب گوش م یخوام از روزا یگذشته..م گهدی روزا اون…جنگ که نه یالبته از روزا-

 ؟ید

 بله..گوشم با شماست.-

 و گفت: دیانگشت شست و اشاره چشمانش را مال با

 انفجار؟ ه؟موجیچ یکه موج یدون یشد.م موجی…بود اتفاقاً تهرانی…نم یاز رفقا یکی-

 کردم. دییسر تا با

کس و کار ول  یدوست ما رو ب نای و برد خودش با هاشم بچه…گرفت طالق زنش…ماه بعد هی حدود…برگشت خونه یوقت-

تا  من…یروان شگاهیآسا هیتو گرفتن بذارنش  میتصم لیفام یاعضا هبقی…نبودن اتیح دقی در مادرشم و پدر…کرد و رفت

 …زدم یرفتم بهش سر م یبودم م رانیا یوقت

 خونسردش. شهیهم یاش در هم فرو رفت..چهره  چهره

دو  نیذار یحالش بده که نم نقدریا یعنی دمیبار از دکترش پرس هی…دیفهم ینم یچیزدن که ه یاونقدر بهش آرامبخش م-

 به من کرد و گفت: یهیسف نگاه عاقل اندر هیبمونه؟اونم  داریب قهیدق

 هیو چهار ساعته رو نگهبان  ستیپرستار ب هی؟یدار یچه انتظار رویکمبود ن نهمهیو ا ضیمر نهمهیبا ا یدولت شگاهیآسا هیاز -

 کنم؟ وونهید

 …شد یاش کم کم قرمز م یشانپی…دیدهانش کش یرا رو دستش

 …همونجا…یعل یبکشم..وگرنه به وال ریشمش یرونیا هیتونستم رو  یکه نم فیح-

 را خورد. حرفش

به  وونهید نیگفتم ا می اگه مثالً…بود و سنگ یآهن خمی مثل داشتم اگرم…نداشتم یگفتم؟حرف یم چی…جوابش رو ندادم-

و  یخونه خودت در آرامش بود یگفتم اون موقع که تو تو یهم داشت؟اگه م یا دهیشده فا ینجوریخاطر تو و زن و بچه ت ا

 یحول ممت…زد یج یکرد اما تانک دشمن را با آر پ ریوونه وسط موج انفجار گید نای…رگبار خمپاره بود ریز نرایغرب و جنوب ا

اخبار  ونیزیتلو یکردن و تو فقط تو یآوار م اینظام ری..رو سر غیکوچه نُه متر یرو تو یگفتم موشک دوازده متر یشد؟اگه م

 یپوزخند م هی فقط…اومد؟نه یبه جوش م رتشغی…یدیشن یدشمن رو مو شکست  یآنچنان یتهایو موفق یدر پ یپ یهایروزیپ

از  یشد.ما چ یم ایکه خوزستانم مال عراق رمبودن؟گی کرده مجبورش مگه…خواست نره یگفت م یم گهید یایلیزد و مثل خ

 بگم..راحت شد..! بهتر…مرد…اوردیدووم ن ادی..زوونهید یبنده خدا اون…مبگذری…اوف…م؟یداد یدست م

چند لحظه  یآورد.سرفه برا می درد به هم مرا دل…که در کالمش نشسته بود یدرد ی..ولدمیفهم یمنظورش را نم دهرچن

 اما مقاومت کرد و ادامه داد. دیامانش را بر

 نیگ یم چی…ها شههنرپی مثل…هم داشت باالیی و قد چه…اومد جبهه جوون بود و مجرد یاز رفقا وقت گهید یکی-

 خدا…کم یلیتونست سرش رو تکون بده..اونم خ می فقط…فلج بود نییبرگشت از گردن به پا وقتی ماا!…شما..مدل..مانکن

بمب تو سرم  نیع شعروسی خبر اما…بود حسرت خوردم شدهخاک  یمردانه که اونجور تیدونه چقدر واسه اون همه جذاب می

هم  یلخی خانومش اتفاقاً…داره تیار واقعنه بابا..انگ دمدی…شد؟رفتم سراغش یباور کنم.مگه م تونستمنمی…منفجر شد

 خوب…دیمج والای گفتم…!سر به سرش گذاشتم…بایو البته ز ینقص جسمان چیکدبانو و با کماالت بود و از همه مهتر بدون ه

 نذاشت جواب بده و بالفاصله گفت: خانومش…یزرنگ

 کنم با من ازدواج کنه. شیمن زرنگتر بودم که تونستم راض-

 انگار…دمیبال یم میرگی نشونه قدرت و بازو زور به…نفله کردم یکه تونستم عراق ییادعا داشتم که تا اونجا یبگم؟کل دروغ

 بدجوری…کرد چمیپ لهیفت بدجوری…زد نیمنو زم بدجوری…سال و سن کم دختر اون اما…کل افتخار اون جنگ به نام من بود

 ی..مردیچ یعنیجنگ  دمی! تازه فهمیچ یعنی فداکاری…یگذشتگخود  از…یچ یعنی رتیغ دمیفهم تازه…دیدماغمو به خاک مال
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جنگ رو اول از همه با خودم  دیبا دمفهمی تازه…غرورم..نفسم…خودمم یدشمن اصل دمیفهم تازه…یچ یعنی یو مردونگ

 !…دشای…برسم یزن نطوریبه مقام ا دشای..کنم خاک خودمو…شروع کنم..خودمو نفله کنم

 فرو افتادند. شیها شانه

 یرونی اما…بود وونههیبدتر از اون د یلخی حالش…هنوز زنده ست یوحشتناک جسم طیبا وجود اون شرا قمیرف نیا-

 غصه…دق داد یمهر یرو غصه ب وونهیاون د کهحالی در…ده یم یزندگ زهیانگ بهش…یقدرشناس یرویعاطفه..ن یرویعشق..ن

 ..!یسربار غصه…ییتنها غصه…یکس بی

 گرفته من؟ شهیهم یگلو یبغض بود تو نیمرد مقتدر؟ا نیا چشمان ینم اشک بود تو نیا

کاش اون  ای…دهید بیآس یشکل هی به…خانوادش یکه تو جنگ بوده..چه خودش..چه اعضا یدخترم؟هرکس هیچ یدون یم-

تونه ما رو  ینم هرکسی…شهیخسته م زود…شهمی لکه زود روحمون…نازک شده یلخی دلمون ماها…بود یفقط جسم بیآس

تموم  بعدش…ارهیدووم م یمدت هیتا  هم ترحم…یمجروح جنگ هیبودن و موندن با  ستین هرکسی کار…هتحمل کن

 …تونه باهامون بمونه نمی..نخواد خودمون خاطر به…ما رو واقعاً و از ته دل یکس اگه…شهیم

 و گفتم: زدیرا از کنار چشمم زدودم و اجازه ندادم فرو بر یسرعت قطره اشک به

 .ونهیخاک به شما و امثال شما مد نیذره ا ذره…نینگ ینجوریدا ا..تو رو خنینگ-

 آه سرش را تکان داد و حرفم را قطع کرد: با

با  دیآخر عمرش با تا…گهیدختر من باشه چه هرکس د چه…اکوید زن…نیرو بب اریو دان اکودی تو…دخترم میتعارف که ندار-

 راحته؟ اریکردن با دان ی!به نظرت زندگ…شیمشکالت روح با…اریدست و پنجه نرم کنه و زن دان اکوید یمشکالت جسم

 !…من دهیرنج د اردانی…یطفل اری..داناریدان

 یهایماربی چون…موند یبود کمتر تنها م دهید بآسی پاش و دست…مغزش جای به اگه…من وونهیهمون دوست د دیشا-

 !…امان…روحی مشکالت از امان اما…درمانن قابل…قابل تحملن یجسم

 حظه مکث کرد.ل چند

 تشیحوصله و بداخالق که عصبان یب شهیراحته؟با آدم سرد و هم اریکردن با دان زندگی…یدختر هینظر تو که  به…ینگفت-

 ؟یکن یزندگ یآدم نیبا همچ یتون می…ده؟تویبه چشم ند یکنترله و ابراز محبتش رو احد رقابلیغ

 دختر؟فکر کردم. کیعنوان  من؟به

 ؟یتون یم-

 دادم و گفتم: ونریرا ب نفسم

 کنم. یم یزندگ اریاالنشم دارم با آقا دان نیمن هم-

 را تنگ کرد و گفت: چشمانش

 خب؟-

 …اکوید یصفر روز عروس ریز یسرما یآغوشش تو یگرما ای…ختیر یم رمیش یکه شکر تو وقتی…را تجسم کردم صورتش

 یکس اگه…ارهیبه زبون ب ستنی الزم…کنه یم ابراز خودش شکل به هم رو محبتش…احساس بی نه…نه سرده اریآقا دان-

..فقط با ستیبد ن اردانی آقا!…..با متفاوت بودناشتاشحمای با..کاراش با…کنه یبهش ثابت م یرو دوست داشته باشه به راحت

حت را یلخی…ادیتونه باهاش کنار ب یراحت م یلیخ رهیتفاوت رو بپذ نیا هبتون کسی اگه…فرق داره میشناس یکه ما م ییآدما

 !…یمعمول یتر از آدما

 زد و گفت: نهیداد و دستانش را به س هتکی آرامش با…نخوانده بودم یرا از چهره کس تیبه وضوح رضا نقدریبه حال ا تا

 ؟یازدواج کن اریبا دان حاضری…دختر هی عنوان به…مونه.تو یم یسوال باق هیفقط  نصورتیپس در ا-

 .دستپاچه شدم یبود؟کم یچه سوال گرید نیا

 تونم نظر بدم. یمورد نم نیفرق داره..در ا طمشرای..من…خب-

 را باال انداخت و گفت: شیلنگه ابرو هی

 چرا؟-

خواست؟حرف زدن در مورد خاطرات  یمرد چه م نای…شدم رهیزد خ یم یشده چشمانش که به خاکستر ریمردمک پ به

 خم شدم: یگذاشتم و کم زیم یرا رو میبا من؟دستها ؟آنهمیجنگ نمجروحی مورد در زدن حرف…جنگ

 ه؟یمالقات چ نیعلت ا نیبگ شهیم-

 الزم بود. یالکترون کروسکوپیکشف خنده اش،م یبرا اردانی مثل اما…زد یپوزخند نم اردانی مثل…لبش تکان خورد گوشه

 ؟یکن یازدواج م اری.با داندمیکه پرس یسوال نیعلت مالقات؟هم-

 .دمیکش یبود که نفس م یا هثانی چند کنم فکر…هم منفس…گذاشتم شیرا رو دستم…دیراستم پر پلک
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از نوع  اونم…یمجروح جنگ هیبا  یتون می…زدم گفتم یم دیرو که با حرفی اما…بود یمقدمه و ناگهان یب یلیدونم خ یم-

 ؟یکن ی..زندگشیروح

 شدند. یمنقبض م یکی یکیاطرافم دهانم  عضالت

 ن؟یگ یم نیدار یشما چ-

 .دندیافراد حاضر در رستوران د را تمام نبارشیا لبخند

 !…نی..هماردانی واسه…کنم یم یدارم ازت خواستگار-

 اراده پرخاش کردم. ین؟بیهم ن؟فقطیهم

 .نیکرد یقبل منو واسه برادر بزرگش خواستگار یکنم سر یفکر م-

 اد.د یبد م گواهی دلم…زد یم چپی درونم تمام…داشتم یبد احساس…اردانی مثل…خورد نیچشمانش چ گوشه

 ن؟یهست یچ ه؟دنبالیحرفا چ نیهدفتون از ا-

 اش را خاراند و گفت: چانه

 نه؟ ای یکن یازدواج م اردانی با…بوده و هست نیهدف تموم حرفام هم-

ازدواج کن و  اکویگفت با د شپی روز چند…دانستم یچه را نم یو برا یتنی چه به اما…بودم مطمئن…ردیخواست مچم را بگ یم

 آمد. یخوشم نم یباز نی!از ا…اریدان با دیگو یحاال م

 ؟یفکر کن یزیچ نیبه همچ یتون یخوام بدونم م یفقط م من…یفکر کن یتون می…یرو االن بهم بد یجواب قطع ستیالزم ن-

 و گفتم: دمیکوب زیم یحرص اما آهسته مشتم را رو با

 معلومه که نه..!-

 بزنم.خواستم با او حرف  یخواست آنجا باشم..نم یدلم نم گرید

 نه؟ ؟چرایگ یم لیدل هی…خب-

 خودم حس کردم. روی را نفر چند بدگمان نگاه…باال رفت میصدا

 یچقدر عصبان نیدون یاد؟میحرفا بدش م نیچقدر از ا نیدون یده؟م ینشون م یبفهمه چه عکس العمل اریاگه دان نیدون یم-

 شه؟یم

 و گفت: دیماسکش کش یانگشتش را رو یخونسرد با

 .انهجری در اون…نباش ارینگران دان-

 زدند. وپمیبا سوزن به ت انگار

 ه؟یمنظورتون چ-

 و گفت: دیاش را جلو کش یصندل

مثالً اگه من بگم  ایکنم؟ دایتا من واسش دختر پ نهیمنتظر بش ایتره خورد کنه؟ گرانیکه واسه انتخاب د هیآدم اریبه نظرت دان-

 ؟یشما بگ یجون..هرچ ییاچشم د گهیباهاش ازدواج کن..م هیشاداب دختر خوب

 جیگ نقدریذهنم کند شده بود؟چرا ا نقدریا دم؟چرایفهم یمنظورش را نم دم؟چرایفهم یرا نم شیحرفها دم؟چرایفهم ینم چرا

 بودم؟

 ؟یریپذ ی.درخواست ازدواجش رو منجامیا اریو به خواست دان اردانی بزرگتر عنوان به من…دخترم-

 ار؟یدان ازدواج؟با

 م:و منگ گفت مسخ

 ار؟یازدواج؟من و دان-

 نگاهم کرد. قیعم

 …اردانی و تو…آره-

 کردم: زمزمه

 شه؟یمگه م-

 کرد. یم تمینگاهش اذ یرگیخ

باهاش  یاالنم دار نیکه هم یگ ینم ش؟مگهیشناس یخوب م یگ یراحته؟مگه نم اریکنار اومدن با دان یگ یچرا نشه؟مگه نم-

!پس ؟خبیتنش و مشکل کنارش نبود نیوقت با کمتر نهمهیا ؟مگهیذرونگ یشب و روزت رو باهاش نم ؟مگهیکن یم یزندگ

 م؟ینکن شیچرا رسم

 …یانصاف بی…بود یانصاف یب نیا

 .شهیدونه که نم یخودش م اون…میهم دوست با…اریمن و دان-
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 دهانش گذاشت و گفت: یرا رو دستش

 …کنه یرو محکمتر م یدوست نیا ازدواج…نیباشه..دوست-

 ن دادم.سرم را تکا مستاصل

 .شهنمی…دونه یم خودشم…شهینم-

 آب را به طرفم هل داد و گفت: یبطر

 شه؟ینم اکویبه خاطر د-

 مضرس شده بود. ریمثل شمش میسوخت.صدا یخشک بود و م میمثل گلو چشمم

 .شهینم-

 و تکرار کردم. دمیرا مال میگلو

 .شهینم-

 و مهربان گفت: می.مالدمیترس یم بشینگاه عج از

 نکن. تیرو اذ خودت…شهنمی…باشه-

 خواستم آنجا باشم. نمی…را برداشتم فمیک

ادامه  یشکل دوست نیبه ا ستیحاضر ن گهیو اون د نهیزد هم یدر موردش حرف م اریکه دان یاون راه یفقط اگه بدون-

 ؟ید یجواب رو م نهمی بازم…بده

 …ارِ دانی…معرفت یب اردانی…دیام لرز چانه

 آره.-

 د؟یخند می چه به…گوشه چشمش را نه نی..اما آن چرمیتوانستم بپذ یرا م یآرامش و خونسرد نهمهیا

 خواد با تو ازدواج کنه؟ یبگم شاداب نم اریبه دان یعنی-

 …رحم یرحم..ب بی…رحم بی…بود اریدان هیشب چقدر

 !…تونه ازدواج کنه ینم نیبگ-

 ماسک را پشت گوشش انداخت و گفت: کش

 !…همرات به خدا برو…باشه دخترم-

 !…اصرار هم نکرد حتی…بر جا خشک شدم ریتحم

  

 

 :اریدان

 در…امدیکه او هم طرف من ن یهفته ا کی…داده بود طرف شاداب نروم ماتومیاولت ییکه دا یهفته ا کی…هفته گذشت کی

 رششیپذ یگفت شوکه شده و برا می…شود یگفت درست م یم دایی!…اضطراب در البته و…بردم یکامل به سر م یخبر یب

حال و  به…دمیشیاند می…بود ختهیر اکوید یکه برا ییکهاهفته به اش کی نای تمام…مدت تمام..من اما…خواهد ین مزما

آن نگاه مشتاق  اکویبعد از د ایهفته فکر کردم که آ کی!…اکوید یدر روز عروس دنشیجنون رس به…اکویروزش بعد از آمدن د

نگاه  گردی…دنگاه نکر اکویکس مثل د چیبودم..!شاداب هرگز به ه دهیام؟نه ند دهیو عاشق را در چشمان شاداب د فتهیو ش

 نکرد.

 اجیبه من احت یاز هرکس شتریو االن ب دهیگفته بود وقتش رس ییدا نکهای خاطر به نه…را مقابل خانه شان پارک کردم نیماش

 می مادرش که…شاداب خود خاطر به فقط…کردنش یبه خاطر راض حتی نه.…خودم دنیبه خاطر به جواب رس حتی نه…دارد

 .ستاتاق حبس کرده و از من کمک خوا یگفت خودش را تو

 :دپرسی…بدتر او از مادرش…سالم کرد رلبیز فقط…دمیاش فهم دهپری رنگ از..نبود سرحال…در را باز کرد یشاد

 دختر چشه؟ نیا یدون یتو م-

 در بسته اتاقش نگاه کردم و گفتم: به

 کنم بدونم. می فکر…آره-

 ملتمس شد. نشچما

 ینم یچهی…خوره ینم یچهی…اتاق یتو میره دانشگاه و شرکت و بعدش مستق یهفته ست که م هی…خب به منم بگو-

 …زنه یکس حرف نم چهی با…گه

 …اش حسادت کرد نگرانی به دلم…اش سوخت ینگران یبرا دلم

 دم.خوبه؟ یم حتوضی واستون بعد…کنم یمن باهاش صحبت م-
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 …دمیافتادن سرش فهم نپایی از…نبود خوب

 را در! …نه نگاه اما…کرد سالم…بود ستادهیاتاق ا انیو مرتب م دهپوشی…شدم وارد…گفت یفیضع دبفرمایی…زدم در

 :گفتم و بستم

 سالم.-

 را پشتم گذاشتم. میدادم و دستها هیتک واری.به دشهیتر از هم فضعی…شده بود الغر

 ؟یخوب-

 .دمیاش را د نهیشدن حرکات قفسه س تند

 .یمرس-

 قرار داده بود؟ یتیموقع نیکرد که مرا در چن یبا خودش چه فکر م ییدا

 ؟یخب؟فکراتو کرد-

 را بلند کرد. سرش

 جوابت همونه؟ اینظرت عوض شده -

 گفت: یچشمان دلخورش حلقه زد و با ناراحت یاشک تو بالفاصله

 !…اریدان-

 را از دو طرف گشودم و گفتم: دستانم

 که انگار قتل کردم؟ یکن یتار مرف یجور هی ه؟چرایچ-

 شد. دهیکش نییلبش به سمت پا یها گوشه

 ؟یخبر یب یکه که انگار از همه چ یکن یرفتار م یجور هیتو چرا -

 قلبم حس کردم. یخنجر زهرآلود را رو کی یزیت

 نرفته. ادمی یزیباش چ مطمئن…اکوئهید یاگه منظورت از همه چ-

 …ورینابا از…دو لبش فاصله افتاد انیم

 …یعنی-

 کرد. یمورد خلقم را تنگ م نیزدن در ا حرف

 .یکه عاشق برادرم بود ادمهی یعنیبله..-

 …دادم فکر کند یاجازه م دنبای…سر خورد و نشست وارید روی…رفت عقب

 .یخوام جواب آخر رو به خودم بد یم و…یخوام همسرم باش یم بازم…نایرغم همه ا یعل-

 :دیو دمغ پرس روح یرا بغل کرد و ب زانوانش

 من؟ چرا…من؟اونهمه دختر دور و برت هست ؟چرایکن یخراب م مونویدوست ؟چرایکن یرو م نکاریچرا ا-

 .ادیز ی فاصله همان با…نشستم منهم

 نیخوام بهتر یم و…یدوست من نیعوض بشه؟تو بهتر یخراب کنم؟مگه قراره چ مونویخوام دوست یم یکن یچرا فکر م-

 .یدوستم بمون

 …شدم کشینزد

 ؟یچرا جا زد ؟پسیکن یکه باشه امتحان م یو هر راه یایکه برم باهام م ییو هر جا یبهم اعتماد دار یمگه نگفت-

 .دیرس یو خسته به نظر م دیو براقش را به صورتم دوخت.چقدر ناام سیخ یمشک چشمان

 می…کردم یزندگ فیسن چقدر کث نیدونم تا ا می…دونم چقدر اخالقم گنده می…ستمینبودم و ن یمن آدم خوب…دونم یم-

 و بیمرد نج هیدونم حق تو 

منو  یتون می اگه اما…حرفاست نیاز ا شتریب یلیتو خ اقتیدونم ل می…هیدونم کارم خودخواه می…مثل خودته مهربون

 !…ازدواج کن باهام…یبهم اعتماد کن یتون یم اگه…یگذشتم رو فراموش کن یتون یم اگه…یببخش

 را گاز گرفت. لبش

باش اگه  مطمئن…رمیپذ یباشه من م یهرچ جوابت…یستیمجبور ن یکار چیبه ه تو…یستنی مجبور…خوام مجبورت کنم ینم-

 یم شیرو در پ شیروال عاد میگذره اما بعد دوباره زندگ یمدت سخت م هی…کنم یهم نم خودکشی…رمیم ینه، نم یبگ

 …ولی…رهیگ

 کرد؟ یم یخواستگار ینطوریا مردی کدام…بودم زده ندگ…گونه اش افتاد نگاه کردم یکه رو یقطره اشک به

 درون شکمش جمع کرد و گفت: شتریرا ب شیتوانستم..!پاها یدانستم اما نم یهم م دشای…میبگو دیدانستم چه با ینم گرید

 کنم؟ کاری..من چیو ولم کن یمدت خسته بش هی..بعد از گهید دخترای مثل منم از اگه…اگه-
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 :گفتم و کردم پاک را اشکش انگشت نوک با!…مثل من بترسد.حق داشت یآدم ییوفا یداشت از ب حق

 ؟ینکن سهیخودت رو با اونا مقا نقدریا شهیم-

 .گرفتم را اش چانه…نداشتم ی..اما چاره ادیآ یخوشش نم میدانستم از تماس دستها یانداخت.م نییرا پا شیپلکها

 ؟داری دوست منو تو…شاداب-

 بودم. دهیکس نپرس چیه سوال را از نیعمرم ا یتو

 ش رو بسپر دست من. هیبگو و بق نویفقط هم-

 صورتش را آزاد کرد و گفت: ینرم به

 …اما…دارم-

 لبش نگاه داشتم و گفتم: کیرا نزد انگشتم

 !…میبر شیپس بذار به روش من پ-

 …ترس از پر…..پر از شکدیپر از سوال بود..پر از ترد نگاهش

 !…اریترسم دان می…من-

 سرخش زدم و گفتم: ینیبه ب آرامی ضربه!…خودم از…از او نه…دمیترس یم منهم

 کوچولو؟ یترس یم یاز چ-

 صورتم را با وسواس کنکاش کرد. تمام

 .ستمیبلد ن یچیمن ه-

 که داشتم خنده ام گرفت. یوجود حال خراب با

 ؟یستیکه بلد ن یکن کاریچ یخوا یمگه م-

 گذاشت و گفت: شیگونه ها یرا رو شیدستها

 …شمیآرا حتی من…دخترا اون…آخه-

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 دستا گردنت رو بشکنم. نیهم لهیتا به وس اریاسم اون دخترا رو ب گهیبار د هی-

 برخاستم و گفتم: رمیام را بگ یدست دراز یجلو نکهیا برای…در هم رفت شیاخمها

 م؟یبا خانواده خدمت برس یک-

  

 :شاداب

 یبود باز کردم و رو دسفی هنوز که را ام شناسنامه دوم صفحه…گذاشتم زیم یه ها را بستم و روجعبه حلق یمخمل درپوش

 و زمزمه کردم: دمیقسمت نام همسر دست کش

 …یحاتم اریدان-

 درک…بودم جیاتفاق افتاده بود که هنوز گ عیسر زچی همه آنقدر…روزها به سرعت گذشته بودند نیشد..آنقدر ا ینم باورم

صحبت کرده  تلفنی پدرم با انگار آن از قبل…اش آمدند ییو دا اردانی…افتاد نداشتم یکه داشت م یتفاقاز ا درستی

 کی از من رفتن…زدند ینقل مکان ساده حرف م کیتنها در مورد  نگارا…نبود یخواستگار هیشب مانصحبتهای و حرفها…بودند

 در را آرامش…رفت یپدر نم لبهای از لبخند…کرد یشکر م زدود و خدا را یرا م شی!مادر مرتب اشکها…گریخانه به خانه د

 چه…نیاز ا بهتر اتفاقی چه بود گفته پدر…دامادش شود اریاست دان شیگفته بود از خدا مادر…دمید شانهردوی چشمان

 ؟یحاتم اریکردم دان یمن تنها فکر م و…دیرقص یم یاز خوشحال بایتقر یار؟شادیمردتر از دان یمرد

..اما هرچه خودمانی و ساده…مراسم بدون…یگفت فقط عقد محضر می…مخالفت کرده بود تیمحرم غهیو ص یزدبا نام اریدان

 ی..انگار همه نگران اتفاق بددندیترس یم یزیبودند..انگار همه عجله داشتند..انگار همه از چ رفتهیپذ همه…عتریسر

گفت فکر  می…جهاز خاطر به نه…بود رفتهیت را پذمهل اردانی…ازجه خاطر به…مهلت خواست یجشن عروس برای مادر…بودند

 تیسکوتم را به نشانه رضا همه…دیپرس یاز من نم یزیچ کسی…نگفته بودم یچهی من و…دارم اجیکند من به زمان احت یم

 ؟یحاتم اریبود..دان سردرگمی از…نبود ترضای از سکوتم..نبود اما…ه نشانه شرمب…دانستند یم

 یاصل یدهایگفت خر اردانی…ساده ییلباسها با…میدی..حلقه خرمیداد شآزمای…شود فیها ردتا کار دیطول کش یروز چند

کنم فقط  یکه فکر م االن…میزد یکم با هم حرف م یلخی ما…گفت مادر به…نگفت من به…بعد از عقد یبماند برا

اس ام اس  ی!حت…نی!چند روز تمام..فقط هم…شد یرد و بدل م نمانبی"…خداحافظ…قشنگه نای…مرسی…خوبی…سالم"

را صدا  گریهمد منبودی مجبور تا…رفت یدستمان به سمت تلفن نم منبودی مجبور تا…هم قطع شده بود یشبانگاه یو زنگها
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شده  بهغری…میکردم به اندازه قرنها از هم فاصله گرفته ا ی.احساس م…میکرد یبهم نگاه نم میمجبور نبود تا…میزد ینم

 …کرده بود فراموشم…دید نمی مرا…نبود نم به حواسش…شناختمش نمی…میبود

خلوت  کمی تا اما…بودم همه فرمان به…ربات گوش به فرمان کی مثل…روزیتر از د یچند روز بغض داشتم..هر روز قو نیا

 فند؟بالتکلی و افسرده من مثل عروسها همه…کردم ینگاه م یمادر و شاد بیعج ینشستم و به تکاپو یم ای گوشه…شدم یم

را دوست  اردانی مگر گفت…ساعت حرف زد نیو چند آمد…دفهمی را نبودنم خوب…حالم را یبغری…دیفهم تبسم

.گفت از انتخابم..از خواهممی گفتم…نشده ریهنوز د یخواه ی.گفت اگر نمستمین ؟گفتمیدارم.گفت مگر مجبور ؟گفتمیندار

 یعیحال و احوال طب نیدر آخر گفت ادانم.و  ینم گفتم…یکن یرا چه م اکویدانم.گفت د می گفتم…شوکه شده میتصم

 شود..ومن لبخند زدم..اما فکر کردم اگر درست نشد چه؟ می درست…است ازدواج از قبل استرس…ست

با تمام خاطراتم  دیبا نکهای از…شد یگرفت..تنگ م یدلم م و…دمیکش یدست م واردی در به…زدم یخانه قدم م یتو شبها

 می خانواده از بودن دور تصور…کردم می وحشت…شناختم یرا نم زشیچ چیرفتم که ه یم یکردم و به خانه ا یم یخداحافظ

شد و اشک در چشمم  یبعد از تصور زن بودن مو بر تنم راست م و…چگونه است اریکردم بودن کنار دان می فکر…ترساندم

 ینگاهش خارج م ررسیت توانستم از یکه م ییتا آنجا دمید یرا م اریدان وقتی…شبها همان صبح..صبحها و…نشست یم

 اام…ببخشم و فرار کنم شیرا به لقا اریدان یزد عطا یوحشت زا و پر کابوس..به سرم م شبهای همان..شبها…شدم

 یعطرش در مشامم م یبو یتلخ نکهیمحض ا به…دیچیپ یخانه م یتو شیصدا نکهای محض به…صبحها..صبح همان شبها

 !…شد یرفتن قلبم لنگ م یو پا دیلرز یدلم م دستِ…دمید یرا ماش  یگوشه چشم ینگاهها نکهای محض به…نشست

 یرا باال م قسمتهایی و…آوردم یرا تاب م قسمتهایی…دیبگو شوهرداری از…حرف بزند میمادر خواست برا چندبار

 یاش م یهم نمک قاط کمی…کرد می درست قند آب…افتاده فشارت…یشد فیگفت ضع می…دیترس می مادر…آوردم

 …اما…رفت یباال م فشارم…ختیر

گفت  می…خواهد یمن بودن م منی…یمن باش شهیشود هم نمی…خواهد می تحمل…خواهد یم یصبور یگفت زندگ یم مادر

و  یبگذار یبه هر بهانه ا یرا که خانمش هست یخانه ا دنبای…یکن یبار مشکالت شانه خال ریاز ز دنبای…یجا بزن دینبا

 …یستون شوسقف خانه ات  یو برا یبمان دبای…یبرو

رفتار کن که مردت  یطور شهیگفت هم می…چموش لجبازی با و رامند محبت با…بدتر حتی…گفت مردها مثل بچه اند یم

 یکه غرورش به باد رود به باد م مردی چون…بشکند غرورش نده اجازه…برتر است یرونی کند احساس…احساس قدرت کند

 …رود

 شیپا یرا رو سرم…دیخند می مادر!…"ترسم می من"…گفتم یکردم و م یاز مدادم دهان ب یبه خودم جرات م یلیکه خ یگاه

اتفاقات را با  نیبهتر وقتی…بعدها اما…همه…ترسند یگفت:همه دخترها م یکرد و م یرا نوازش م میگذاشت و موها یم

 !…ستمیگر یکردم و م یاتفاقات فکر م نیبدتر!و من به …یخند یبه ترس امروزت م یشوهرت تجربه کرد

هنوز  تازه…یگفت مگر قرار است کجا برو یهم..مادر م شیپ ییتا سه…میدیخواب یکنار هم م یشبها من و مادر و شاد نیا

 اشکهایی…کند یرا پاک م شیاشکها مینیکه ما نب طوری…یواشکی نشیکه با است دمید یخودم م ؟امایعقد است..کو تا عروس

 کردند. یم قلب من جا خوش یشدند و رو یکه هر کدام وزنه م

با او  یحرف چیروزها ه نای اما…کردم یرا قسمت م زیهمه چ اردانی با ترها قبل…تنهاتر بودم شهیروزها از هم نیا

انتخاب  یوسواس برا ای دخری دادن طول سر دامادها تمام…حوصله تر یعنق تر و ب شهیزد..از هم نمی حرف هم او…نداشتم

لباس  ناولی…میرفت یکه م یمغازه ا ناولی از…ندادم ریگ گرید خوردمحلقه تشر  دیخر یبرا نکهیشدند؟بعد از ا یم یعصبان

 زدیبر یکه مبادا اشک دمیکش یم میبرانداز کردن خودم دستمال به چشمها یاتاق پرو به جا توی و…کردم و والسالم یرا پرو م

 روزها..! نیا بهیبداخالق و غر اردانی…بفهمد اریقرمز شود و دان یو چشم

همه خوشحال بودند به جز  نکهای…دو پرتگاه را دوست نداشتم انیکردن م ریگ نای…شبها را دوست نداشتم نیروزها و ا نیا

توانستم فکر  ینم یحت نکهای…وسط درست نبود را دوست نداشتم نیا یزیچ کی نکهای…نداشتم دوست…را اریمن و دان

 …و…ران را دوست نداشتمن دویا زیچ چهی…را دوست نداشتم رمیبگ میکنم و درست تصم

ساده قرار بود  یدور هم نهمی اما…شباهت داشت یو دور هم یهمانیم کیبه  شتربی…نه که جشن…بود عقد جشن فردا…و

 زده حرف هم با صبح تا…تبسم عقد از قبل شب نظرم به…دهد رییرا تغ زمچی همه…دهد رییمرا تغ ندهیآ

لحظه هم لبانش را ترک نکرده  کی..اما خنده دش یباز نم یخواب یاز ب صبح روز عقدش چشمانش دیآ یم ادمی…تلفنی…بودند

 با و…شود یتکرار نم گریکند..د یتواند بازساز ینم گردی را قبل شب اما…شود یدرست م شیگفت پف چشم با آرا می…بود

 مهین یدو کی…بودشب  مهنی دو…ام نگاه کردم گوشی صفحه به…کند یبودن در روز ازدواج..عوضش نم بایز حتی…زیچ چهی

 …سر و صدا یو ب تشب ساک
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 یگفته بود اگر م اردانی…کند شیهم در کار نبود تا ترم یشگریکرد..آرا یمنهم پف م چشمهای احتماالً…نگاه کردم نهیآ یتو

نداشتم..اگر او دوست نداشت..منهم دوست  اصراری من!…دلقکها نکن هی..برو..اما خودت را شبیبرو شگاهیآرا یخواه

کرده  دیشود؟و در آخر تهد یزده بود مگر م غجی تبسم…روم ینم ودمب گفته…را دوست نداشتم شیوقت آرا چیتم..هنداش

 کند. یمرا قابل تحمل م زانیآو افهیو ق دیآ یبود که هشت صبح خودش م

 

که با  دمیا دپنجره رفتم و پدرم ر پشت…دیکش رونیب میاوهام و افکار و ترسها انیمرا از م اطیبسته شدن در ح یصدا

رفته بود که من  یوقت شب؟ک نیبود تا ا کجا…کردم تعجب…رمق به سمت پله ها رفت و نشست یآهسته و ب یقدمها

 اطیو به ح دمیچیدورم پ شنلی…پدر انتظار در احتماالً…بود بردهخوابش  یاطیرفتم..مادر کنار چرخ خ رونیاتاق ب دم؟ازینفهم

 رفتم.

 بابا؟-

 نشستم و باز گفتم: ششیکرد؟با دلهره جلو رفتم و پ یم هیلرزند..گر یم شیکردم شانه ها احساس

 بابا؟-

 جواب داد: آرام

 ؟یداریجان بابا؟تو هنوز ب-

 بود. دهیپر شلبهای رنگ اما…کرد ینم هیگر

 ؟ینشست نجایا ؟چرایکجا بود-

 اول را جواب نداد. سوال

 کم هوا بخورم. هیخوام  یم-

 سماجت گفتم: با

 موقع؟ نیا تا یکجا بود-

 …سکوت رد…قهیدق نچندی…هثانی چند و لحظه چند نه…شد رهیو به صورتم خ دیچرخ

 ؟یبابا؟خوب-

 .دیگونه ام کش یرا باال آورد و رو دستش

بزرگ شدنت رو از  اد؟چطورینم ادمی یا گهید زیلب حوضت چ یای..به جز بازتیبابا؟چرا من به جز نه سالگ یبزرگ شد یتو ک-

 رو سوزوندم؟چطور؟ تیو جوون ینوجوون یوزهادست دادم؟چطور ر

 دستش گذاشتم. یرا رو دستم

..اونهمه خجالت..اونهمه فقر یکه بهت دادم..بابت اونهمه سرافکندگ یمنو بابت اون همه رنج یتون یشاداب؟م یدیتو منو بخش-

 ؟ببخشی…و فالکت

 !…منفجر شدن یتلنگر بودم برا نیفقط منتظر هم انگار

 …نی..احمق ترنیعرضه تر ی..بنیچشم و رو تر بی…نیزم یپدر رو نیتر اقتیل بی…نمیزم یپدر رو نریبدت من…دونم یم-

 یو سرم را رو دیمرا در آغوشش کش یداد؟به نرم یاجازه حرف زدن م ریبغض گلوگ نیدهانش گذاشتم..مگر ا یرا رو دستم

 اش گذاشت. نهیس

 هر…باشه قرص دلت…پشتتم گهدی االن اما…رو باختم زایچ یلیخ درسته…رهدی درسته…هواتو دارم گهدی االن…اما-

مادرش  نعی من دختر گفتم بهش…بودم اردانی خونه االن تا…کوه هی نی..عنجاستی..بابات ابخوای موقع

سال من کثافت  ازدهیکه  هیهمون زن دختر چون…ادیصداش در نم یهزار بارم شکنجه ش کن روزی اگه گفتم…مظلومه..صبوره

بدونم از گل نازک تر  اگه…یکرد تیاذ دخترمو بدونم اگه اما…درست داری گردنم حق..گفتم بهش…و دم نزد رو تحمل کرد

 می دستت جونمو دارم گفتم…جونمه دخترم گفتم بهش…راحت باشه التخی…گفتم بابا بهش…یمن طرف با…یبهش گفت

خود خدا حالت رو  یکن تندی باهاش گها گفتم…لرزونه می رو خدا عرش اشکش گفتم…معصومه شتهفر نعی جونم گفتم…دم

 …رهیگ یم

 کرده بود. سیرا خ دشیسپ شری ته اشک،…دو دستش گرفت انیرا م صورتم

دخترمو با  مبادا…گفتم…یمسخره ش کن مونیواسه دست تنگ مبادا…یبهش گفتم مبادا طعنه معتاد بودن منو به دخترم بزن-

درس خوند..هم کار کرد هم از  هم…بهنجی…باهوشه…رهشی دخترم گفتم…پدر معتاد به درد نخورش با…یکن سهیمن مقا

 …ی..مبادا قدرش رو ندونشهیزنت م کهذاره  می منت داره گفتم…قدم منحرف نشد هی میمستق ریمس

 …سکوت شب را شکسته بود مانیهق هردو هق
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 اون دل مبادا گفتم…مادرش شدن فلج با..مادرش شدن کور با…دختر با نون حالل سوزن زدن مادرش بزرگ شده نیگفتم ا-

 …کنه..آه بکشه نتینفر یکن یکار مبادا…یدختر بشکن نای رنجوندن با رو مادر

 …کرد..من اشک او را یاشک مرا پاک م او

 رو جات…خودم شیپ برگرد…ایکرد تحمل نکن تتاذی اگه…به روت بازه شهیخونه هم نای در…گم بابا جون یاالنم به تو م-

اون اخراجم  رمگی…نمرده که بابات…نخور مخارجم و خرج غصه…کنم یشما سه نفر رو م نوکری دارم عمر تا..چشمامه

 ید می قول…بابا باشه…نیبکش یدم شماها سخت یاجازه نم گهید ولی…ی..باربری..عملگیرم کارگر می..هست که خدا…کنه

 ؟ید یم ؟قولیبه اندازه مامانت صبور نباش ید یم ؟قولیکرد برگرد تتیاگه اذ

دستانش را  بوی…شناختم یرا م شیشل زدنها یآمد..صدا کسی…بغلش کردم محکم…دیلرز ی..تمام تنش مدیلرز یم مپدر

 :گفت و گرفت آغوش در را ما و کرد باز را دستانش…نشست کنارمان…هم..مادر بود

 …جونم به دردتون…عمرم به دردتون…قربونتون برم-

 .دمیپدر نال نهیس انیم من

 …عاشقتونم…برم..من فداتون شم..عاشقتونمنه..من قربونتون -

 !…کرد هیگر یها های تنها…پدر و

 

 بلند مادر ضربان قلبم را از کنترل خارج کرد. یصدا

 .ناومدی…نیبچه ها زود باش-

 تبسم نگاه کردم. سیبه چشمان خ نهیآ یتو از

 شاداب. یخوشگل شد یلیخ-

 ت.ام را چنگ زدم.از پشت دستش را دور گردنم انداخ نهیس

 …محشر…یمعرکه شد-

 گونه تبسم گذاشتم و گفتم: یرا رو دستم

 .شرمنده.یدیزحمت کش یلیخ-

 به شانه ام زد و گفت: یآرام ضربه

 .نمتیچرخ بزن بب هیزنه.پاشو  یواسه من حرف م قلمی لفظ چه…برو بابا-

 متزلزل بودند. مپاهای…نداشتم تعادل

 ؟یهول کرد نقدریچته؟چرا ا-

 دادم.دهانم را قورت  آب

 کم استرس دارم. هی-

 و گفت: دیچرخ دورم

 و والسالم. ید یامضا م هی یر ی.االن مشهیکه خاک بر سرت م هیمال شب عروس یاصل ؟استرسیاسترس واسه چ-

 اش را نداشتم. یادب یاعتراض به ب یچپ نگاهش کردم..نا چپ

 یگ می…فاتحه ت خونده ست یشوهر انتخاب کرد که تو به عنوان یابونیغول ب نیا ؟بایکن یم یچشاتو بابا قور هیها؟چ-

 و تماشا کن. نینه..بش

 سرم انداختم و گفتم: یرو یو شال دمیلباسم پوش یرو ینازک یپالتو

 تا نکشتمت. رونبی برو…تبسم یشعور یب یلیخ-

 پاشنه دار و تازه اش را به پا کرد و گفت: یکفشا

مثل  افتقی که نبودم من اگه…بهت کردم یچه خدمت یفهم یتازه م ینیعکس العمل کردک رو بب وقتی االن…که یندار اقتیل-

 !عیشب مونده، بود ضا یِپ یپ

پا و  نیبود و ا ستادهیا اریخورد..دان یم ینشسته بود و با آرامش چا دایی…رفتم رونیتکان دادم و از اتاق ب یافسوس سر با

 از…درخشد یچشم داماد م یکه تو یی.از آن برقهادیول کشط شهیاز هم شتریب هیانث چند فقط من به نگاهش…کرد یآن پا م

ها  لمیف یکه تو یرگوشیز یاز آن نجواها ای…سندینو یم شانیکتابها یسنده ها تویکه نو یمرموز و عاشقانه ا لبخندهای آن

 زدم: بیبه خودم نه عیدلم شکست..اما سر یتو یزچی کردم احساس!…نبود خبری…بودم دهید

 چشم همه بغلت کنه و واست شعر بخونه؟ ؟جلویازش دار یانتظار چه…گهید ارهیدان-

به روش  شادی…کرد یدبختیسف یو آرزو دکشی آه پدر…گفت یزد و ماشاالله یلبخند دایی…اسپند دود کرد میبرا مادر

 گفت: …اریو دان دیخودش کل کش



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 317 

 

 !…ها شهیم ریداره د-

 بعد رو به من کرد و گفت: و

 ؟یردشناسنامه و حلقه ها رو آو-

 را باال گرفتم و گفتم: فمیک

 آره.-

به تبسم  یچشم رزی…نشست فرمان پشت و زد دور…را فشار داد موتری دکمه اما…باز کند میرا برا نیداشتم در ماش انتظار

برد و  رونی..سرش را از پنجره بدیکش نییرا پا شهشی…دادم و سوار شدم ینظرمان داشت نگاه کردم و دلم را دلدار ریکه ز

 گفت: نیافش به

 .ینکن دایتو کوچه ست ممکنه پ محضره…ایپشت سر من ب ولی…یدون یآدرس رو که م-

 :دیرا باال داد و پرس شهیش

 ست؟یسردت ن-

 کرده بودم. خینه..اما از درون  رونیب از

 نه..خوبه.-

 یزنگ زد که با چشمان لشیوباهم م کباری…میشده بود رهخی رو به رو به سکوت در دو هر!…تنها مکالمه ما تا محضر بود نیهم

 نگاه کرد و جواب نداد. یمتفکر به صفحه گوش

دفترش را باز کرد و خطبه را  میشد رجاگی تا…اخمو بود رمردیپ کیشانس من..عاقد هم  از…میمحضر کنار هم نشست یتو

 لبخند با…پدرم نگاه کردمبه  دپرسی که دوم بار…داد اجازه سر با…به مادرم نگاه کردم لمیوک دپرسی که اول بار…خواند

 مرخشنی…کرد یم یانداخته بود و با انگشتانش باز نییرا پا سرش…کردمنگاه  اریبه دان دپرسی که سوم بار و…داد اجازه

 …یچهی…نه اضطراب اقاشتی نه…داد یرا نشان نم یحس چیه

 تکرار کرد: یحوصلگ یبا ب عاقد

 لم؟یوک شیایخانوم شاداب ن-

 …آنکه نگاهم کند یآنکه سرش را بلند کند..ب بی…دمیشن را اریآهسته دان یصدا

 !…نه ای…آره ای…گهیجواب بده د-

 هیاو شب زیچ چهی…عروس نبود کی هیمن شب زیچ چهی…روز عقد نبود هیامروز شب زیچ چهی…دانم چرا خنده ام گرفت ینم

 …داماد نبود کی

 !…بله-

 و…نشان نداد یعکس العمل چیه اردانی اما…کشند ینفس راحت م کیبودم همه دامادها بعد از گرفتن بله از عروس  دهیشن

 گفت. کوتاهی بله عاقد جواب در فقط

 :گفت و داد دستمان به را ها حلقه تبسم…دست و هلهله بود یهم صدا باز

 …االیعروس دومادو ببوس -

 …مانعشان شد تبسم…ندیبگو کیو پدر آمدند که تبر مادر…مانداختی هم دست به را ها حلقه…هم با او همنوا شد یشاد

 …االی شاداب…رو ببوسن گهیهمد دیدو تا با نیاول ا-

 شد؟ می خفه مگر اما…خفه یعنیاز دست تبسم گرفتم.. یکوچک شگوننی…توانستم سرم را بلند کنم یشدت شرم نم از

 خورم. ینم تکون نجایاز ا نمیشما دو نفر رو نب دنبوسی صحنه تا من…نداره دهیو لگد و جفتک فا شگونین-

کل  کسی…شد منقبض تنم تمام…رفت بند نفسم…محصور شدم اریبازوان دان انمی ناگهان اما…باز کردم که حرف بزنم دهان

 یرا نم نکاریا اریخودم فکر کردم دان با…دیبدنم به هزار رس دمای…چانه ام گذاشت ریدستش را ز اردانی…دیکش

ام نشست و حلقه  یشانپی بر…که آرام و نرم یا سهبو و کردم سح را شدنش خم…بستم را چشمم اما…است محال…کند

 …که شل شد یدست

 .دیکش غیج تبسم

 .یدونه درست و حساب هی.نینکن تقلب…ستیقبول ن نیا-

 کرد و گفت: بشیج یدستش را تو اریدان

 نداره. یعموم یشو شیدرست و حساسب-

 گفت: رگوشمزی…نگاهش کردم انهید. دلجوو کوتاه آم دیرا گز لبش…اریدان حیجواب قاطع و صر از…تبسم

 …شوهر کردنت نیبا ا یبازار رو کور کرد چشم…لیعزرائ نیخدا به دادت برسه با ا-
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 چهی آغوشش…داشتم خوبی حس اما…و متعصبش بود یبه خاطر رگ کرد اریدانستم حرکت دان می…دمیاز مدتها خند بعد

 …گرمتر نه…سردتر نه!…نهدوستا…بود همانطور…نداشت اکوید یبا روز عروس یفرق

 یو با خودم فکر م دمیخند یم زری من و…شده بود خسته…دمیشن یرا م اریدان غرغر…میاز هزارتا امضا داد شیب

 کارها؟ نیرا چه به ا اریکردم..دان

ا ضبط ر یصدا نیو افش تبسم…میخانه برگشت به…دمیرا شن ارینفس راحت دان صدای که بود موقع آن و…تمام شد باالخره

کرد به جز  یدانستم مردها می…نکرد ییاعتنا اردانی اما…اشاره داد اریبه دان نافشی…دندیتا آخر باال زدند و با هم رقص

 شادی…دندیرقص یبا خنده و شوخ کمی هم تبسم مادر و پدر…دهند یتن نم یگرینوع رقص د چیخودشان به ه یرقص محل

 و گفت: ستادیکنارم ا اردانی…ردمرا باز ک میپالتو های دکمه…شد گرمم…نطوریهم هم

 برو لباسات رو عوض کن.-

 !…بود دهپوشی که من لباس…تعجب اول به خودم نگاه کردم..بعد به او با

 بپوش که مناسب فرار باشه. یزیچ هی برو…در برم نجایخوام از ا یم-

 کرد لبخند زدم و گفتم: یم میرا تقس وهیم یکه ظرفها یشاد به

 …زشته.…واسه خاطر ماست یمهمون نیم؟ایکجا فرار کن-

 به کمرم داد و گفت: یمیمال فشار

 .رمیم یم یاز گشنگ دارم…بدو…ستیزشت ن یچیه گهید-

 …رسه یم یصبر کن گهیکم د هی..میشام سفارش داد-

 و گفت: دیرا مال گردنش

 من زحمتش رو بکشم؟ ای یکن یخودت لباسات رو عوض م-

 

 و گفت: کانتر گذاشت یرا رو دیخر یها بسته

 .زبرگرمیمن عاشق چ-

 و گفتم: ستادمیا ییرایو مستاصل وسط پذ معذب

 رستوران. میفکر کردم قراره بر-

 را در آورد و جواب داد: کتش

 خواد. می سکوت دلم…و سر و صدا رو تحمل کردم یامروز شلوغ یبه اندازه کاف-

 باز کرد و در همان حال گفت: یکی یکیورد و کشوها را آ رونیو گوجه ب رپنی همراه به را همبرگر بسته…آشپزخانه شد وارد

 !…شاداب خانوم میدر خدمت باش-

 .دمپرسی و رفتم جلو…اش را گرفتم طعنه

 کنم؟ کاریخب چ-

 و گفت: دیرا به کمر زد و داخلش را کاو شیرا باز کرد..دستها ینتیکاب

 ..!شهمی اگه…کمک-

 آشپزخانه رفتم. به

 ؟یکن یم کاریچ ی؟داریچه کمک-

 .دیرا بست و چرخ نتیکاب در

 کنم. یآپلو هوا م ست؟دارمیمعلوم ن-

 .دمیمتلکش خند به

 ؟یگرد یم یکه دنبال چ نهیمنظورم ا-

 را باز کرد و گفت: یکنار نتیکاب

 دونم کجا گذاشتمش. نمی…تابهیماه-

 را باال انداختم و گفتم: میها شانه

 دونم. یخب منم نم-

 زد. یبار عضالتش را چنگ م کی هثانی ندهرچ…بود انگار دیگردنش شد درد

 .هباالیی کشو همون تو چاقو…تو گوجه ها رو خورد کن-

 را باال زدم. نمیآست

 سر و وضع؟ نیبا ا-
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 .اوردمیخودم ن یاما به رو دمیرا فهم منظورش

 چشه سر و وضعم؟-

 …انعطاف بی و سخت…خشک شد شیصدا

گم که  یخواستم بخورمت قبلش بهت م اگه…اریدرشون ب برو…رهیبگ تونه یرو نم یاتفاق چیه یاون مانتو و شال جلو-

 .ینش ریغافلگ

را هم  ممانتوی…هال رفتم و شال را برداشتم به…ستین یو مبارزه ا ثیحرف و حد چیه یجا دمیآالرم لحنش فهم از

زده  میسم به موهارا که تب سری سنجاق چند…خودش بود بر تن داشتم دیرا که خر یکوتاه نیآست فظری بافت…درآوردم

 و بلند گفتم: دمیکش رونیبود ب

 گره خورده. ؟موهامیشونه دار-

 نشان نداد.او هم بلند گفت: یکنجکاو دنمید یبرا

 !…تو اتاق خواب هست-

 وقتی و شستم را صورتم…و محکم بستمشان یداشتم..دم اسب اریکه در اخت یرا شانه کردم و با کش ساده ا میموها عیسر

 کرد. یتابه انداخته بود و سرخ م توی را همبرگرها…شدم به آشپزخانه برگشتم یشگیاده همهمان شاداب س

 کنم؟ کاریمن چ یگفت-

 …..نگاهم نکردبرنگشت

 .نیرو بچ زیگوجه ها رو خورد کن و م-

 کردم. اطاعت

 به من؟ ید یرو م رهیاون پن-

 دم و گفتم:و دستم را دراز کر ستادمیرا برداشتم به سمتش رفتم..کنارش ا ریپن

 …ایب-

 گفت: یو زل زدن یرگیگونه خ چیو راحت و بدون ه یعاد یلخی اما…چشمش به من افتاد باالخره

 …یمرس-

گونه  سرخی کردم حس…کرد یراحت برخورد م نقدریخوب بود که ا چقدر…ختندیر میرگها یِسرُمِ آرامش تو سهیک کی انگار

 رفت. نیاز ب میها

 .امیب ایرسه  ی..قدت مهییباال نتیبشقابا تو اون کاب-

 !…تامنی در همانقدر…خانه خودمان بودم توی انگار…استرس نداشتم گرید

 خورن. یبشقاب نم یرو که تو چی؟ساندویدیباگت نخر ؟مگهیبشقاب واسه چ-

 یحرف م اریبا دان نکههمی…باز شده بود ماشتهای…سکوت و آرامش در…همانطور که او خواست صرف شد شام

شناختم بازگشته بود  یکه م یاریدان نکههمی…مثل سابق بود زیهمه چ نکههمی…نکرده بود یرییتغ چیو ها نکههمی…زدم

بود  امدهیحجاب نداشتنم اصالً به چشمش ن انگار…دمکر یاز نگاهش فرار نم گری..ددیلرز ینم میدستها گردی…کرد یآرامم م

 موضوع از او ممنون بودم. نیو من چقدر بابت ا

 آب را بست و گفت: رشی…میفها را بشونداد ظر اجازه

 …خواد یم چایی دلم…رو بذار واسه بعد نایا-

 کنم. می آماده من…باشه..تو برو-

عوض کرده و  یخوشرنگ یو آب دیرا با گرمکن سف شلباسهای…رفتم رونیاز آشپزخانه ب ییچا ینیمنتظر ماندم تا با س آنقدر

 ن گفت:م دندی محض به…گذاشته بود زیم یرا رو شیپاها

 .یمشکل نداشته باش هیقض نیبا ا یکیتو  دوارمیام-

 هر دو دستش که گردنش را در بر گرفته بودند نگاه کردم و گفتم: به

 ه؟یکدوم قض-

 بذارم. زیم یمن پاهامو رو نکهیا-

 زدم و گفتم: لبخند

 شم.ک یرو دستمال م زیصبح به صبح م تشی؟نهای..پس کجا باشیاگه تو خونه خودت راحت نباش-

ناخودآگاهم  رضمی اما…موضوع فکر نکرده بودم نای به کنون تا…خانه من بود نجاای…دلم تکان خورد یتو یزیحرف خودم..چ از

 بود. رفتهیآن را پذ

 موضوع برخورد کرد و گفت: نیبا ا یباز هم به راحت اریدان



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 321 

 

 !…بود به خدا نیکه ازدواج رو دوست نداشتم هم یلیدال نیاز بزگتر یکی…شیآخ-

 گذاشتم. زیم یرا رو ینیس

 …نجایا ایب-

ترس؟نه..!نشستم..استکان را به دستش دادم و قندان را  اما…دمیکش یخجالت م کمی…دست چند ضربه به تشک مبل زد با

 برداشت و گفت: یمقابلش گرفتم.قند کوچک

 تموم شد. شهیباورم نم-

 .دمیکش یام را گرفتم و کم یشمیبلوز  لبه

 .نطوریمنم هم-

بردار  لمیگل زدن و واسه ف نماشی و بردن دعوت کارت و گرفتن جشن اون تازه…هم مونده گهیمرحله د هیکمال تاسف  در-

 …اوف…گرفتنم داره گوریکردن و واسه عکاس ف یباز لمیف

 …بزرگ است بتیمص کی زهایچ نیفکر کردن به ا حتی…مثل او یآدم یدانستم برا یم

 م؟یریجشن بگ ممجبوری مگه…خب-

 واضح نباشد. ادیکردم دروغم ز یسع

 ؟یکه چ میاریبه روان خودمون فشار ب کلی…هیالک خرج…ادیخوشم نم یمنم از جشن عروس-

 زد و گفت: یلبخند

چه  یلباس عروس با…شهیخوشگل م نقدریساده ا شیآرا هیکه با  یخوشحال خانوم مینیتا بب میاریبه روان خودمون فشار م-

 …شهیم یشکل

 اریذوقش نزده بود؟دان یبود؟تو امدهیشده بود؟بدش ن شمیکرده بود؟متوجه آرا فیاز من تعر اردانی…منگاهش کرد مبهوت

 !…دوست نداشت شیکه آرا

 و گفت: دیو تمام بدنش را کش دیرا هم نوش شیقطره چا نیآخر

 .ینجورای خوبه چه…آخ-

 مردم. می نزدنش حرف از من…زد یخوب بود که حرف م چقدر

 .نمببی بده رو تدست…شاداب یراست-

 را گرفت. چپم دست و شد خم…شد؟دست راستم را باال بردم شیدایاز کجا پ یبغض لعنت نیا باز

 حلقه ت به دستت گشاده؟-

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 ذره. هی-

 انگشتم چرخاند. یرا تو انگشتر

 ذره ست؟ هی نیا-

 دم درستش کنن. می…نداره یبیع-

 ؟ینگفت یچیه میدیچرا همون موقع که خر-

 …بود یانگشت دست چپ او نگاه کردم..خال به

 .یبش یبگم عصبان دمترسی…یبداخالق بود یلیآخه خ-

 را باال برد. شیابروها

 بداخالق بودم؟-

 از..محبتش از..آرامشش از…دستان بزرگش گرفت و با انگشت شستش پشت دستم را نوازش کرد انیراستم را هم م دست

 روزه سر باز کرد. نچندی ضبغ…گرفتم جرات..زدنش حرف

جرات  ولی…دوست نداشتم میدیرو هم که خر لباسی…ید یلفتش م یگفت می…یزد یغر م همش…یآره..بداخالق بود-

 …میرو هم بگرد گهینکردم بگم چند جا د

 …مثل او ییدا ای..دایی مثل…خورد نیچشمش چ گوشه

 ؟یبرج زهرمار بود نیچند وقته ع نیا نیواسه هم-

 خوب بود. شانی..جاامدیبکشم..اما دلم ن رونی.خواستم دستانم را از دستانش بگرفت. حرصم

..حواست یداد یمحلم نم ؟اصالًیچند روزه سر جمع چقدر با من حرف زد نیبگو..ا ؟خودتیفتیکه پس ن یریگ یم شیدست پ-

 یعمرم رو م یروزا نیاسترس تر پر…رمیگ یعمرم رو م میتصم نتری سخت دارم من که انگار نه انگار…به من نبود

 …کردم می احساس…گذرونم



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 321 

 

 نمی حرف دوباره…شد یخراب م زیو دوباره همه چ میکرد می دعوا…شدم مانیپش محرفهای گفتن از…شدم مانیپش

 …کرد می سکوت دوباره…زد

 ؟یکه چ یکرد یاحساس م-

 زدم. یحرف نم گریگفتم و د یرا هم م نیهم

 …ی..انگار مجبورت کرده بودن که با من ازدواج کنیکرد یتحملم م یزور داشت ..انگار بهیکردم دوستم ندار یاحساس م-

 …نادر ی..از همان خنده هابلند…دیخند

 ازدواج کنم؟ یعدد خوشحال فسقل کیمنو مجبور کرده بود که با  یچه جالب..اونوقت ک-

 شدم. رهیگره خورده مان خ دستهای به…ندادم جواب

 شد و گفت: کیبه من نزد یو کمجمع کرد  زیم یرا از رو شیپاها

 .کن فراموشش…تموم شده گهیحاال که د-

جبران کند؟نتوانستم بروز  ایدهد  نیتسک یرا کم یخواست آنهمه حس منف یدهد؟نم حیخواست توض ین؟نمیهم

 بودم. دهیاز حد توانم زجر کش شبی چون..کنم سکوت نتوانستم…ندهم

واسه منم مثل  اما…شهیعوض نم نمونیب یچیه یشدم؟تو گفته بود تیمن چقدر غصه خوردم؟چقدر اذ یدون ین؟میهم-

 ؟شدی عوض چرا تو نبودم؟پس شاداب همون من مگه…عبوس..بداخالق..حرف کم…شناسن یکه مردم م یشده بود یاریدان

 گفت:و  دیچیرا دورم پ شیاز فرارم دستها یریجلوگ یآغوشش پرت شدم..برا به…دیمرا هم محکم کش یداد و دستها هیتک

 یگذشت که تا م یتو کله ت م یدونم چ ی!نمیکرد می فرار ازم…جن از بسم اهلل نعی…ییکه عوض شده تو یاتفاقاً اون-

که  یدیترس یاز تنها بودن با من م یطور هی! …فهمم چرا نمی اما…دونما یم البته…یکرد یهزار تا رنگ عوض م میدید

 …انگار

 دندی محض به بودم مطمئن و…نداشتم یاعتراض تمموقعی به اما…رفته بودمگ گر…دید یبودم که صورتم را نم خوشحال

 خواند. یرا از چشمانم م تیصورتم رضا

 حرفم سر که هستم مرد اونقدرم…اون زمان رو بهت دادم منم…یریشکل رابطمون رو بپذ رییتا تغ یخوا یدونم زمان م یم-

 اما…یدون یم نوای هم تو…زنم یتحت فشارم..حرف نم وقتی من…نبود زایچ نیمدت من به خاطر ا نای سکوت اما…بمونم

عوض نشدم..اگه  من…یکن یازدواج م یدار یرفت با ک ادتیکه  یدچندتا امضا رو واسه خودت بزرگ کر نیاونقدر مسئله ا

مدت رو  نیو ا یزد یحرف م یطیکه تحت هر شرا شدی عوض تو…خوندم یم یمدت واست بلبل نیعوض شده بودم تو ا

 !یت کردسکو

خجالت  کیبه خاطر  دبای چرا…نگرفتم فاصله اما…شدم جا جابه…گردنش گذاشت یدستش را برداشت و رو کی اطیاحت با

 کردم؟ یرا از خودم سلب م یآرامش نیفرصت بودن در چن یرمنطقیغ

که  نجاای دبو آمده…و ادامه ندادم دمیکش آهی…بود درهم اش چهره اما…خواستم حرف بزنم می…را باال گرفتم سرم

 .رمیآرامشش را بگ اهویخواستم با ه نمی من و…آرامش داشته باشد

 گفت: یشد و به سرد ظیغل شیآمدم..مقاومت نکرد..اما اخمها رونیآغوشش ب از

 که نفسمونم بهم نخوره. نبشی اتاق سر اون برو…باشه بابا-

 چشمانش را بست. و

 روی را حوله…کردن باز را چشمانش..نشستم کنارش.برگشتم گرم هحول با و رفتم آشپزخانه به و برخاستم…ندادم جواب

 گردنش گذاشتم و گفتم:

 .فتهینگهش دار ن-

 از را سرم..خودم خاطر به بلکه…او دل خاطر به نه و گذاشتم کنار را خجالت…نکرد باز را چشمانش اما…را باال آورد دستش

 .دمیرد کردم و به آغوشش خز شیبازو رزی

 کرد. زمزمه

 .یستیبور نمج-

 کردم: زمزمه

 دونم. یم-

سکوت کجا  نای اما…گوش دادم شینفسها صدای به و ماندم ساکت منهم…نگفت یزیچ گریگذاشت و د میبازو یرا رو دستش

 !…و آن سکوت کجا

 

 :اریدان
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فشار و استرس و فکر و  و یفیبود و باالخره بعد از دو سال بالتکل دهیکابوس هم به انتها رس نای باالخره…تمام شده بود باالخره

 در آغوش داشتم. یو شرع یمنبع آرامشم را قانون ال،یخ

قوز شده  یهم قوز باال اکویخودم و شرکت د یمربوط به عقد،کارها یکارها یریگپی بر عالوه…را گذرانده بودم یبد یروزها

 فکر…اکوید فکر…دیلنگ یم شیکه چند جا ی..فکر ازدواجندهیآ فکر…دمیخواب یهم دو ساعت هم نم روی شبها…بود

 دشای…دیرس ینبود کارم به کجا م ییدانم اگر دا یدست به دست هم دادند و مرا از پا در آوردند.نم همه و همه…شاداب

 !…آرام و رام در کنارم نداشتم نطوریاالن شاداب را ا دشای…رفتم یکردم و م یرا رها م زیهمه چ دشای…شدم یم وانهید

 یتمام عروقم به مرز انفجار م دیپرس یمنظور و از سر عادت حال شاداب را م بی او که هربار…زدم یم حرف اکویکه با د هربار

 مردم..! باًتقری…دیآ یم رانیبه ا گریکه گفت تا چند روز د یوقت و…دندیرس

کنار  هیقض نیو درست با ا یمنطق دیخواهم با یگفت اگر شاداب را م می…کرد ینشست و آرامم م یکنارم م ییدا شبها

 …ام حذف کنم یرا از زندگ اکویتوانم د ی..چون نممیایب

اش  یکه همه زندگ کسی…توست یزندگ همه…ستیمرد فقط برادرت ن نای…نببی گفت…چشمم گرفت یرا جلو اکوید عکس

را از  احساس اشتباه او کیبه خاطر  یتوان نمی…یات خطش بزن یرحمانه از زندگ یب نقدریا یتوان نمی…تو گذاشت یرا برا

 …یتنها بازمانده خانواده اش محروم کن یوسبه خاطر تعصباتت او را از جشن عر یتوان نمی…یخودت بران

تمام تنم  دمیپر یاز خواب م وقتی…تنش از پر و هم در…گرفته بودند یگریشکل د مکابوسهای…برد یصبح خوابم م کینزد

 دمار از روزگارم در آورده بود. یخواب بی و…شده بودم زاریعرق بود..از تختم..از وقت خواب ب سیخ

که دلم را  دختری تنها خاطر به…شاداب خاطر به من و…گفت صبور باش می…گفت صبر کن می…گذرد یگفت..م یم ییدا

 آمد. یدر نم میدادم و صدا می قورت را جگرم خون…دوستم نبهتری خاطر به…لرزانده بود

کنارش نشسته  اکویمن د یکردم اگر به جا یبا خودم فکر م دمشید می که هربار…کرد یترم م وانهیاش د یو پژمردگ شاداب

شود و  یافکار بر زبانم جار نیبردم که مبادا ا یجگرم فرو م یافسرده و مضطرب و دودل بود؟و باز دندان تو نهمهیبود باز ا

 .فتدید،بیکه نبا یاتفاق

 محال…خودش نگاه دارد شیحاضر نشده بود عکسش را پ یاکو،حتیکه پس از ازدواج د دختری…داشتم مانیاش ا یپاک به

 !…فکر کند یگردی مرد به شوهرش آغوش در بود

 یحت ای…شباهت در تن صدا ی..با کلیشباهت ظاهر ی..با کلاکوامیکردم محال است؟من برادر د یبعد باز با خودم فکر م و

پرواز افکارش را  یتواند جلو ید آدم است؟تا چه حد مخو اریمغز تا چه حد در اخت کیذهن.. کیدر رفتار.کنترل  ییشباهت ها

 به خطا نرود؟ اشباهت ه نیتواند با ا یچه حد م رد؟تایبگ

 .دمیکوب یم واریکردم و مشتم را به د یم یرا خال گاریس یمتوال یموقع بود که پاکت ها آن

 یسرم نم یافکار تو نیوقت ا نهمهیودم؟چرا ادر عذاب نب نقدریدو سال ا نیا یبه سرم آمده؟چرا ط ییچه بال دمیپرس ییدا از

تنها در سکوت نگاهم  ییدانم دوستم دارد؟و دا یاالن؟چرا حاال که جواب مثبت را از شاداب گرفته ام؟چرا حاال که م د؟چرایچرخ

 کرد. یم

دانم غرور شاداب  ی..گفتم ممیمنصرف شد دیدادم و گفتم به پدر شاداب زنگ بزند و بگو ییشب تلفن خانه را به دست دا کی

را  هیتکان داد و شماره را گرفت..آن چند ثان یسر دایی…من بسوزد دیاست که در آتش شک و ترد نیشود اما بهتر از ا یله م

و "؟یاز من بدبخت تر هم سراغ دار"گفتم: ییو به دا دمیتلفن را کش زپری…وقب یصدا نیاول دنیجان کندم و به محض شن

 مه زدم.چمبات واریهمانجا گوشه د

روم  یرا؟م یکند؟کدام قسمت خاطرات بچگ یم تیو شک را هدا یاعتماد یکدام قسمت مغز ب دمیپرس ییاز دا گریشب د کی

کابوسها  نیا دشای…نگذرد اهیس نقدریام ا یزندگ ماندهیباق دشای…آرام شوم دشای…اندازم یکنم و دورش م یاش م یجراح

 …تمام شود دشای…تمام شود

 !آرامم…سالها از بعد…نه…مدتها زا بعد…امشب اما

سکون و سکوت  نیبود چقدر به ا دهفهمی انگار…خورد یتوانست تکان نم یکه م ییو تا آنجا دیکش یآرام نفس م شاداب

 احترام گذاشته بود. اجمیبه احت شهیدارم و مثل هم اجیاحت

 نیلذت ا دنی!اما خواب…بخوابم…دنینخواب و هفت سال ستبی اندازه به…را ببندم و تا ابد بخوابم میتوانستم چشمها یم

که شاداب به عنوان همسر در خانه ام حضور  یگرفت.در همان مدت کوتاه یرا از من م یآرامش واقع نی..آیداریآرامش ب

و تنها به فاصله  شیبودنها خجالتی تمام با و…آورد ییچا میبرا سرهم عنوان به…خورد غذا کنارم همسر عنوان به…داشت

همان  یو اجازه داد فاصله مان را کم کنم،ط رفتیت پس از محرم شدنش به من،همسر بودنش را هرچند کمرنگ پذچند ساع

 که…اوردیدر ب گماو را از چن یدهم کس نمی اجازه هرگز که…شدم که اشتباه نکرده ام مطمئن…نیریچند ساعت کوتاه اما ش

 !یمتیق چهی به…م از دست بدهمرا که دوست دار یباز هم، کس دنبای من و…بود ییحق با دا
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 ار؟یدان-

 خانه ام برگرداند. ییرایمرا به سالن پذ فشیظر یصدا

 هوم؟-

 مبل جمع کرد. یرا رو شیپاها

 جانم. ه؟بگویهوم چ-

 توقع اندک اما زنانه اش لبخند زدم و کشدار گفتم: به

 جانـــــــــــــــم؟-

 ام گذاشت و گفت: نهیس یاش را رو چانه

 ؟یکن یمسخره م-

 پشت انگشت اشاره گونه اش را نوازش کردم و گفتم: با

 نه.-

 اش برگرداند و گفت: یقبل گاهیرا به جا سرش

 ؟یرو دوست ندار دنیتو حلقه پوش-

 .ستیحرفش چ دمیفهم

 چطور مگه؟-

 .یخونه درش آورد میاومد نکهیبه محض ا دمیآخه د-

 دوست داشتم.را  یمواج و مشک یموها نای چقدر…را باز کردم شیمو کش

 .میدر خدمت یهم داشته باش یکه اگه نظر تویی فقط…به من نظر بد نداره یخب تو خونه که کس-

 به شکمم زد و گفت: ینه چندان آرام مشت

 …نایو ا مهمونی و کار محل واسه…گم یم یکل-

 یطه خوبراب تیکه با محدود منی آنهم…و حسادتش به ذائقه ام خوش آمد تمالکی حس…وسعت گرفت لبخندم

 فرو بردم و گفتم: شیموها توی را سرم…نداشتم

روز انگشت تو رو بدون حلقه  هیکه اگه  اونجایی از اما…بندم یکه ساعتم نم ینیب می…رو دوست ندارم زایچ نجوریمن ا-

 .امیخودمم مجبورم باهاش کنار ب جهنتی در…کنم یقطعاً قطعش م نمیبب

و  دمیکش رونیرا ب یدیگرمکنم فرو بردم و گردنبند سف بیج توی را دستم…زددفعه مغزم جرقه  کی…دیخند صدایو ب زیر

 گفتم:

 سرت رو بلند کن.-

 را پشت گوشش زدم و گفتم: ای دسته…و معصومش را قاب گرفتند بایصورت ز شموهای…برخاست

 واست ببندم. نویا ایب-

 به دست مشت شده ام نگاه کرد و گفت: یکنجکاو با

 و؟یچ-

 را گرفتم و گفتم: ریطرف زنج دو

 رو. نیا-

 زده گفت: ذوق

 ار؟یدان نوشته…یسیحروف انگل نای…نمیچه خوشگله..بذار بب یوا-

 یختم م Rبه حرف  گریو از طرف د Dطرف به حرف  کیاز  ریبسازند.زنج "اریدان"بودم حروف اسمم را کنار هم بگذارند و  داه

 شد.

 .گهیجلو د ابی…آره-

 گفتم: طنتیرا بستم و با ش ریشتاقانه سرش را خم کرد.زنجو م ختیطرف ر کیرا  شیموها

 …اسارته رزنجی…ستیکادو ن نای…خوشحال نباش-

 و گفت: دیکش یسیحروف انگل یرا رو انگشتش

 ده. یبهم م یکه هست دوستش دارم.حس خوب یهرچ-

 خواست. یدر آغوش گرفتن ساده م کیاز  شتریب یزیچ دلم

 .ینتشکر ک دیبا یپس اگه دوستش دار-

 و گفت: دیرا بهم کوب دستانش
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 از شما ممنونم سرورم.-

 کردم و گفتم: اخم

 ؟یخشک و خال نقدریهم-

 دیگونه ام گذاشت و بعد از جا پر یرو یو کوتاه عسری بوسه اما…شد سرخ صورتش…چشمانم منظورم را گرفت یدقت، تو با

 و به سمت اتاق رفت و گفت:

 .شهیمامانم نگران م گهید میبر-

 خوب حس به داشتم…خواهد ببوسمش یاتاق بروم و آنطور که دلم م یکردم تو یفکر م داشتم…دمیخند یم داشتم

 را باز کردم: دهیرس امپی…فیآرام و ضع یا برهوی…دیلرز بمیج یتو یبار هزارم گوش یبرا که…دمیشیاند می داشتنش

 دارم. ؟کارتید یجواب نم ار؟چرایدان-

 :دمیمبل پرت کردم . غر یرا رو ی.گوشگرفته شد..بد هم گرفته شد حالم

 !…یلعنت-

 لطف و ممنون جز به…رفتم اتاق سمت به و شدم بلند…کرد زیرا ت میشاداب گوشها یمینه چندان صم یاحوالپرس یصدا

تخت  یمشت گرفته و رو یرا تو شپالتوی.کردم باز را در…کرد داغ مغزم…شد یاز دهان شاداب خارج نم یگرید زیچ نداری

من  دنیگذاشت.به محض د یانکار نم یواضح بود که جا نقدررنگش آ یدگیباشم..اما پر نیخواستم بدب نمی…بودنشسته 

 زد و به مخاطبش گفت: یتصنع یبرخاست و لبخند

 دم بهش.از من خداحافظ. یرو م گوشی…نجاستیاالن ا-

 نداخت.سوزاند در آغوش من ا یکه دستش را م یتکه زغال گداخته ا کی نیرا ع لیموبا و

 قفل شده ام را به زور گشودم. فک

 بله؟-

 .میدیشما رو شن صدای ما عجب چه…به به سالم شاه داماد-

 را ببندد.دستش لرزش داشت..نداشت؟ شیداشت موها یشاداب بود که سع ریدرگ نگاهم

 ؟یسالم.خوب-

 کرد شنگول به نظر برسد. یم یسع ایشنگول بود  اکوید

 .نیخوشبخت ش شاالیگم داداش.ا یم کیشه؟تبریمگه م نمیبهتر از ا-

 ممنون.-

 الیخ یرو ب لتیکالً موبا نکهیمثل ا اما…رمیصبح شما، مرتب در تالش بودم که باهات تماس بگ شهیکه م شبیاز د-

 !…زن داداش یزنگ زدم به گوش جهنتی در…خواست حتماً امروز با هر دوتون حرف بزنم یم دلم…یشد

 سخت بود؟ نقدریکش مو ا کیبستن  یعنیرفت.. یخونم هر لحظه باالتر م فشار

 نبود. مگوشی به حواسم…آره-

 …کردی عجله اما…دوست داشتم تو مراسم باشم یلیکن..اوضاع احوال؟خ فیخب تعر-

 را قطع کردم. حرفش

 .گهید یهست عروسی واسه…نبود یمراسم-

 یهمش دور خودم م دمیشن وقتی از….انگار رو ابرامرایخدا هنوز باورم نشده دان نم؟بهیمن اون روز رو بب شهیم یعنی..یوا-

 ندارم. ییآرزو چیه گهیخدا د به…خوشحالی از…چرخم

وار مشتاق آرامش  وانهیبودم..او دل پاک و د نیهم شههمی منهم و…بود نیاو هم شههمی…بود نیبرادرم بود.برادرم،ا نیا

 .زدم چنگ را نمگرد…خودم آرامش خاطر به فقط…از او یو فرار اهسی دل…من و…من

 ؟یایم یممنون.ک-

 از عضالتش بود. شتریب یلخی گردنم شده منبسط عروق درد…خشک شد شیدکمه پالتو یکه دست شاداب رو دمید

 .گهی..احتماالً سه چهار روز دامیشه م یمونده..اونم اوک طیفقط بل-

از من هر  میتوانستم بگو یمن خطرناکم؟چطور م میبگو توانستمیم ا؟چطورین میتوانستم بگو ی..چطور مایگفتم ن یم دیبا چطور

 …ید؟حتیآ یبر م یکار

 .ممنتظرتی…خوبه-

 لحظه مکث کرد. چند

 خودتون مراقب…شاداب سالم برسون به…ستین یدونم االن وقت خوب یم ولی…خواد تا صبح باهات حرف بزنم یدلم م-

 .نباشی
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 ب رفت و گفت:که چند قدم عق دیدانم شاداب در نگاهم چه د نمی…کردم قطع

 می…نهمی…گفت کتبری فقط…ناشناس بود ولی…مامانمه کردم فکر…خوره یداره زنگ م میگوش دمیاومدم تو اتاق د-

 بگه. کیخواست تبر می…ید یزنه جواب نم یتو زنگ م یبه گوش یگفت هرچ

 داد.ناشناس بود؟ یرا نشان م 111 یشماره کد تابلو نآخری…را نگاه کردم شیتماسها ستیل

 .دمیهم ترس خودم…میخشونت صدا از

 شماره تو رو از کجا آورده؟-

 .یخودت بهش داده بود رانیقبل که اومده بود ا سری کنم فکر…دونم یمن نم-

 گفت. یم راست

 ن؟یمدت با هم در تماس بود نیتو ا-

 گرد شد. چشمانش

 ؟تماسی چه…نه به خدا-

 .گرفت را دستم و نشست کنارم…مسلط شومکردم به خودم  یتخت نشستم و سع روی…رفتم یتند م داشتم

کردم فقط  یفکر م قبلش…یباهام ازدواج کن یخوا یدونم م یکردم؟همش چند روزه که م یرو ازت مخف یزیچ یمن ک-

 نه؟یاز ا ریگفتم.غ یرو واست م یحت همه چرا…نبودم تاتیحساس نگران…میدوست

 نبود. نیاز ا ری..غنبود

 !…یکش یاگه بدونم به خاطر اون اتفاق منو م حتی…گم یبهت م فتهیب یتفاق..هر انهیبه بعد هم هم نیاز ا-

 کرد؟ یم هیرا با چه توج نهاای…شدنش خشک…لرزانش یاش..دستها دهپری رنگ اما…قبول شیحرفها

 .امیتا ب رونیبرو ب ،یاگه با لباس عوض کردن من مشکل دار-

آسانسور  توی…دمیبه سر و صورتم زدم و لباس پوش بیآ…رفت رونیدستم سر خورد..مغموم و گرفته ب یاز رو دستش

 خارج کردم کج نشست و گفت: نگیرا از پارک نیساکت بود اما تا ماش

 کس شماره ش رو نداشته باشه؟ چیکه به جز تو و مامانم و تبسم ه میبخر گهیخط د هی یخوا یم-

 کردم؟ می پاک چطور را مغزش…کردم یشماره را هم عوض م رمیگ

 .ستین یزاینه..ن-

 هم بخرم. ینیریشم که ش داریزودتر ب دیبرم شرکت؟تازه با چطوری فردا…شد ریچقدر د ی!وایتو بگ هرچی…باشه-

 .کند منحرف مرا ذهن…خواست فضا را عوض کند یم

 شرکت. یبر ستیالزم ن گهید-

 .شد ناراحت…نبود یخوب خبر

 نرم؟چرا؟-

 .یکار کن ادیچون خوشم نم-

 انداخت و گفت: نییرش را پاداد..س هیتک یصندل به

 قرارمون.. یول-

 :دمیکالمش پر انیم تند

کار  یمال ازنی خاطر به االن تا…سر و کله بزنه بهیزنم از صبح تا شب با صد تا مرد غر ادنمی خوشم…نذاشتم یمن قرار-

 …سر درس و تزت ینیش ی.میندار یازیبه بعد ن نیا از…یکرد

 گفت: آرام

 نبود. یمال ازیفقط به خاطر ن-

 گفتم: بلند

 یبخر یخوا یم هرچی…بده یبد یخوا یم یرتغیی هر…کن پر خونه تو رو آزادت وقت…که بوده تموم شد یبه خاطر هرچ-

سر  یایب دیبا گهیماه د هیتا  تشنهای…عقد تا ابد طول بکشه نیا ستین قرار…ریبگ ادیرو  داری شوهر رسم و راه…بخر

 .تیزندگ

از  شبی نداشتم دوست فقط…نبود نیا تمنی…محرومش کنم تیخواستم از کار و فعال نمی…مکن نشیخواستم خانه نش ینم

 یآزمون دکترا آماده اش کنم..برا یخواستم..دوست داشتم برا یفشار مضاعف را نم نای…هم کار کند و هم درس بخواند نیا

 دست خودم نبود. نیا و…ودم! اما تلخ بودم..تلخ شده ب…ستدری…شیبه آرزو دنیرس

 ردی ممکنه بگو مامانت به…خونه میر یم بعدش…میکن یحلقه ت رو درست م میر یدنبالت..اول م امیفردا عصر هم م-

 نشه. نگران…یاصالً برنگرد ای یبرگرد
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 محکم تر بود. نبارشیا اعتراض

 گن؟ یم یچ مردم…ستین درست…میهنوز عقد ما…ادینم خوششون…اریدان شهینم-

 .انگشت اشاره ام را به طرفش گرفتم و گفتم:ستادمیترمز زدم و ا روی…ختل شدبه مغزم کامالً م یخونرسان

هم  یچند وقت نهمی…کنن فیتکل نییواسم تع گرانیرو تحمل نکردم که بازم د بتیمص نهمهای…یمن یو عقد یتو زن رسم-

 یدم دلم بخواد برت مبه بع نای از…مزخرف مردم یلطف هم به خاطر خودته نه حرفا نای…که بهت فرصت دادم لطف کردم

 یم حیخودم توض یتون یاگه نم ای…بده حیواسه پدر و مادرت هم توض نوای…گردونم نمی برت نخواد دلم…گردونم خونه

مامانم  وای…شد رید یوا یبگ یبخوا یه یمن شپی که هربار اگه…با من بحث نکن هیقض نیوقت سر ا چیه گهدی اما.…دم

 ره شاداب! یتو هم م بدجوری کالهمون…حرف مردم یبابام وا یوا

را ترک  دگرمیلحظه هم انگشت تهد کی ی.نگاه هراسانش حتیناراحت ای…ترس از…اش تند شده بود نهیقفسه س حرکات

به سمت خانه شان  یگریحرف د چیه یانداختم و ب نپایی را دستم…به در دلم سوخت دنشچسبی و کردن کز از…نکرده بود

 راندم.

 "!…اخته بودمس شیبرا یعجب روز عقد"

  

تشکر کرد و  رلبیز نی..اما فرصت نداد.به محض توقف ماشاورمیاز دلش در ب یخواستم کم یخانه شان ترمز کردم.م مقابل

شدم.شاداب را  ادهیکردند.منهم پ یم یدم در بودند و داشتند با خانواده شاداب خداحافظ نیو تبسم و افش یی.دادیپر نییپا

 دمیدر آغوش او ماند.د شتریرا چنگ زد و ب ییدا یکه بازو دمی.دییدر آغوش گرفتند و سپس دا ابتدا پدر و مادرش و تبسم

انداخت و لبش را گاز  نییفاصله گرفت چشمانش را پا ییاز دا یکه وقت دمدی…ام پناه برد ییکه از ترس من به دا

 شد. زیو ت یطوفان ییکه نگاه دا دمیگرفت..د

صورتش ملتهب  نطوریبودم ا دهندی…اش نبض داشت قهشقی…کردم ینگاهش م یشمرچزی…طول راه را سکوت کرد تمام

 کردم باز را پنجره…به اتاقش رفت میمستق میدرسی که هم خانه به…کلمه حرف کیاز  غدری اما…زد می سرفه مرتب…شود

 …را ارمیچه…یرا با دوم یکردم..سوم روشن یدوم را با اول گارسی…شدم می خفه داشتم…را درآوردم گارمسی و

 خبرته؟کل خونه رو دود ورداشته! چه…گهیبسه د-

 .دیکوب واریدستانش گلوله کرد و به د یرا تو گاریس بسته

 هات؟ هیکردن ر اهیروشته واسه حل مشکالت؟س نیا-

 به چشمان غضبناکش نگاه کردم. ریو متح مات

 ؟یدود کن گاریو س ینیگوشه بش هینه؟یهنرت هم-

 را صاف کردم. میگلو

 شده؟ چی…ییدا-

 و پوزخند زد. نشست

 شده؟ یپرسه چ می تازه…شده؟ههه یچ-

 کرد. زیرا ر چشمانش

 یدید؟ندیلرز یداشت م چطوری…تیزندگ کشری..ناموست…زنت یدیند یعنیفهمم؟ یمنم نم یفهم یچون تو نم یفکر کرد-

 ؟یدیکرد؟ند یاشک چشماشو کنترل م یچطور یدیشد؟ند زونیاز من آو یاز ترس تو،چطور

 خاموش شدم. ادشفری با…باز کردم هاند

روز  نیو بهتر یریاون زبون واموندت رو بگ یجلو یتونست ی؟نمینکن گرشیشب رو خون به ج هی نیحداقل هم یتونست ینم-

 بود؟ نیا ؟قرارمونیعمرش رو زهرش نکن

 کرده بودم. هنگ

 چته؟ تو…یکن یتا م ینطوریشاداب ا با…ید یبدبخت رو نم یاکویجواب اون د-

 دهانم را قورت دادم. آب

 ..ییدا-

زدم تو  یم دیبه من پناه آورد مردم.با یاون طفل معصوم اونجور وقتی…مرگمو از خدا خواستم امشب…ییزهرمار و دا-

 .یدختر رو ندار نیا اقتلی تو…گرفتم یازدواج رو م نیا یگوشت و جلو

 رفته بود. ادمیاز  دنیکش نفس

 …من-

 بلند شدم. عیرزاند.برخاست و به سمتم هجوم آورد.سرخانه را ل یاش ستونها نعره
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تر از خودت رو  فیضع هی نکهیا یکرد ؟فکریه؟بوکسوریورزشکار کلتیبلنده؟صدات کلفته؟ه ؟قدتیمرد یلی؟ها؟خیتو چ-

از  تیرو واسه حما کلیه نی؟ایترسون یزن رو م هی؟یتو گلوت که چ یندازیم ؟بادیگنده ا یلیخ یعنی یکن دیو تهد یبترسون

 ترسوندنشون؟ ای یخونوادت ساخت

 را باال زد. راهنشیپ نیآست

چند مرده  نمیخوام بب ی..ماالی…فتیبا من در ب ی..اگه مردستیکه هنر ن یکش فضعی…باشه …بازوئه زور به اگه…باشه-

 …من ایتو بلندتره  یصدا نمیخوام بب می…بنداز رو سرت و هوار بکش ؟صداتویحالج

 .شدم خم…ام نهیبه س شیهوا یبو  یدرد مشت ناگهان از

 رمردیپ هی یخوام ثابت کنم حت می…یستین یچیخوام بهت ثابت کنم ه یاز خودت دفاع کن..م االیشد؟دردت اومد؟ یها چ-

و  یایبه خودت ب دشای اونوقت…واست عوض شه یمردونگ فیتعر دشای اونوقت…بزنه نتیتونه زم یهم م یو مردن یفکستن

 !…ینکش زن شاخ و شونه هیواسه 

 به من زد؟ رمردیپ کیرا  ریو نفسگ یضربه کار نیبود؟ا رمردیپ کیمشت متعلق به  نیا واقعاً

که  یتر از مرد رتیغ ی!ب…یکن ینم دایپ ارهیکه اشک زنش رو در م یتر از مرد رتیغ یجانم..ب ؟نهیرتیبا غ یلیخ یفکر کرد-

 !…یکن ینم داپی…گه یترسونه و بهش زور م یزن رو م هی شیقدرت بدن یبه هوا

 باز هم باالتر رفت. شیصدا

 غلطی هر که تو نه…باشه..شادابه یمدع دیکه االن با اونی…رتهیبه غ اگه…هیاعتماد یبه شکه..اگه به ب اگه…رتیغ یآخه ب-

بون خودته نه اون ز نیع یکیتو  اقتلی…یپشه ماده هم نگذشت هیو از  یدیخواب دهیاز راه رس یو با هر ک یکرد یکه تونست

رگ گردنش قلمبه بشه شادابه که از  دیکه با اونی…قدمم کج نرفته هیمرده و تا حاال  هیبسته که تموم گناهش دوست داشتن 

 …وجود بازم قبولت کرده نیتو خبر داره و با ا یایتموم کثافت کار

 المیماده بود..فاصله که گرفت خو آ ارهوشی هجومش احتمال از تنم تمام اما…نفسم باال آمد و درد فروکش کرد..نشستم یوقت

 راحت شد.

 سال صد وگرنه…ازدواج شدم نیبابات تو وجودت هست که واسطه ا یذره از مردونگ هیکردم  فکر…هیزیوجدانم خوب چ-

 یب یکه اون دختر به خاطر تو یهر قطره اشک جواب…دمیخر یخودم نم یایکردم و جهنم رو واسه اون دن ینم یغلط نهمچی

 یمنو تو چه ورطه ا یفهم ی؟میرو دوش من گذاشت یتیمسئول هچ یفهم ی؟میفهم یبدم..من..م دیرو من با هزیر یم رتیغ

 رسه؟ ینم نمیشعورت به ا ای؟یانداخت

 بلند به سمتم آمد و گفت: یگر گرفت..با قدمها دوباره

 …بلند شو-

 .برخاستم

 من نگاه کن. یتو چشما-

 و ترسناکش. برزخی چشمان در…کردم نگاه

که  یعوض هی…ام مثل خودت یعوض هی فتهیب پاش…ستمیهم ن شاداب…ستمین اکودی من…نگاه کن خوب…نیوب ببخ-

پاتو  یدار نمببی اگه…لحظه ست نیشب و ا نیکه شاهد ا ییاون خدا یگانگیمثل خودت!به  درست…ادیاز دستش برم یهرکار

 شهیش یبه خاطر گناه نکرده خونش رو تو نمیبب اگه…ید یدختر رو عذاب م نیا یدار نمیبب اگه…یکن یدراز تر م متیاز گل

اخالقت رو درست  ای…دم دستت بهش برسه یو اجازه نم رمیگ می ازت رو طالقش!…مکم یقطره خونت رو م قطره…یزیر یم

 !یطرف یکنم که با ک یم تحالی خودم اونوقت!…شاداب با من طرف شو یمرد باش و به جا ای…کن

  

 :شاداب

که به اسم  یشماره ا…را چک کردم لمیو موبا دمیبه پهلو چرخ دیتاب یکه به سقف م ید که با نور چشمک زنشب بو یها مهین

 آمده؟ اریسر دان ییوقت شب؟؟نکند بال نیاش کرده بودم در حال تماس بود.ا رهیذخ ییدا

 رفتم. اطیو به ح دمیرا پوش میسرعت پالتو به

 الو؟-

 ؟یبابا؟خواب نبود یسالم.خوب-

 .دمیا به خودم لرزسرم از

 شده؟ یزیبودم.چ داریجون.ب یینه دا-

 و دلهره نداشت. یاز نگران یرد چیه شیصدا

 کم باهات حرف بزنم. هیخوبه.فقط زنگ زدم  ارمینشده.حال دان یزچی…نه-
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 دادم. هیتک یوارید به

 .دییبفرما-

و روابط شما  یبوده..قصد من دخالت تو زندگ اکویتونم حدس بزنم که به خاطر د یکرده و م تتیاذ اریدونم امشب دان یم-

 که جالبه و…تو هم هستم ییاونم دا یی.چون االن به همون اندازه که داستیهم ن اریاز دان یطرفدار قصدم…ستین

با هم  اریخاطر تو و دان به…تزندگی خاطر به…خودته اطرگم به خ یم یزچی اگه پس…من طرف توام اتفاقاً…بدونی

 .باشه؟گهید

 …شهیکرد..هم ینگرانم م شیحرفها شهیهم

 باشه.-

درک  یتون یمثال ساده م هیبد رو تو هم با  طیشرا نای…قرار داره یبد طشرای تو…دم یحق م اریمن به دان تشواقعی…خوبه-

 نکهای وجود با تو…کنه یم یاز تو خواستگار ادمی بعدش…ده یبهش جواب رد م شادی…بوده یعاشق شاد اری..فکر کن دانیکن

فکر  حاال…یکن یباهاش ازدواج م یخواسته..اما چون بهش عالقه مند شد یم رووار خواهرت  وانهیمرد قبالً د نیا یدون یم

 هر…ساده شون پرسی احوال و سالم هر…..باهاش در تماسهنهیب یسابقش رو م عشق…یکه دوستش دار یکن..هر روز مرد

 ده؟یبه تو م حسی چه…زنن یم هگیکه با هم د یحرف هر…شهیرد و بدل م نشونیکه ب نگاهی

 شدم.صادقانه جواب دادم. یم وانهیشک د بی…به فکر کردن نبود یازین

 سخته. یلخی…تونم بهش فکر کنم ینم-

 چشمت به شوهرت محبت…کنه یزهر م اتوخوشی…رهیگ یخواب راحت رو ازت م هیافته به جونت. می…خوره شهیشک م-

 لشیخود موبا اصالً…ی.هر تماس تلفنادیکه واسش م اسی ام اس هر…کنه یم دایپ ی..هر اخمش واست هزار تا معنادنمی

شوهرت رو  یتون یو هرچقدر که م یببر تیاز خونه پدر اپ ید یم حیکه ترج یرس یم ییآروم به جا آروم…شهیملکه عذابت م

 نای…و…یساز یم نطایش هی..تو ذهنت ازش شهیدشمنت م تیخون خواهر…خواهرت…یاز مالقات با خواهرت دور نگه دار

 …که ییکنه تا جا یم دایقصه ادامه پ

 !…کردم خی…ییدا یاز سرما بلکه از تجسم حرفها نه

چقدر به  نایاعتماد رو هم اضافه کن.با وجود ا یذهن شکاک و ب هی و…مرد کرد هی رتغی…تعصبات مردونه نا،یحاال به همه ا-

 ؟ید یحق م اریدان

 .دمیچیمحکم دورم پ را میلبه باغچه نشستم و پالتو یرو

 …یلیخ-

که  یطرف برادر هیکشه..از  یم یفهمم چ یدم و چون مردم خوب م یبهش حق م یلیاز خ شتریب یلیمرد خ هیمن به عنوان -

اون بودم  یاگه من جا دشای.وحشتناک…شاداب وحشتناکه…که دوستش داره و همسرشه یدختر گهیپاره تنشه و از طرف د

 زدم. یدو نفر رو م نیاز ا یکی دیآوردم و ق یدووم نم

 کرد. یرا به خاطر من رها نم اکویهرگز د اریمن بازنده بودم..دان اکویدر نبرد با د اورد؟آنوقتیهم دوام ن اریممکن بود دان یعنی

 شد؟ یتمام نم یشب لعنت نیبند بند تنم را فراگرفت..چرا ا ترس

 کنم؟ کاریحاال من چ-

 را گرفت. شیجا یهر پدرانه اکمرنگ شد و م شیهشدارگونه صدا تن

رو به  ادنی مردم کل وگرنه…دوست داشتنه نیبه خاطر هم تاشیدوستت داره..اصالً تموم حساس یلیخ اریدونم که دان یمن م-

وقت  چهی پس…ده ینشون نم یرو دوست نداشته باشد نسبت بهش عکس العمل یتا کس اریکنه..دان یهم حساب نم یزیپش

رو با قهر و  شدرشتی…یکه قطعاً توام به اون دار یعالقه ا اطرخ به…شوهرت خاطر به و…شک نکنکه بهت داره  یبه عشق

دونم تو  می من…بارش انیباشه به افکار مزاحم و ز دییمهر تا هیتونه  یتو م زیدور شدن جواب نده..االن هر برخورد قهرآم

 یمثل تو م یفقط دختر عاقل و آروم چون…رهیسر بگ ازدواج نیخواست ا یدلم م نمی..واسه همیا نهیک یچقدر مهربون و ب

 با…محبتت با اما…شکنه یدونم دلت از حرفاش و حرکاتش م یدونم سخته..م می…بده نانیاعتماد و اطم اریتونه به قلب دان

 یجبازکن باور کنه..نه با قهر و ل یکار هی…ستیتو دلت ن یا گهیمرد د چهی اون جز به که کن ثابت بهش…عشقت دادن نشون

شناخته و عاشقش  یکه م یداره..به همون شاداب اجیبهت احت یلیخ اری.دانشتریهرچه ب یکینزد و دوستی با بلکه…و دعوا

که داشته  یباشه..هر خصلت بد یهرچ اردانی…نترس..فرار نکن دادشی.از داد و برنگی ازش رو مهربون شاداب اون…شده

 کنم. یضمانت م من…ستی..دله نستیباشه اما نامرد ن

*************** 

 روی به اما…بود بیعج شیبرا اکویمن..آنجا..پشت در خانه د دندی…در را باز کرد ییکه به در زدم دا یضربه آرام نیاول با

 گفت: ییو با خوشرو اوردیخودش ن
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 دخترم. یخوش اومد-

 کانتر گذاشتم و گفتم: یرا رو میشدم و ظرف حل داخل

 بخورم. ییتنها ومدیچسبه..دلم ن یم میهوا حل نیتو ا دمدی…چقدر سرده یوا-

 به دور و برم کردم. ینگاه

 خوابه؟ اریدان-

 زد و گفت: یمحو لبخند

 دونم..تو اتاقشه.خودت برو صداش کن. ینم-

 …رفتم اتاق سمت به…امدم یکنار م نهایبا همه ا دیشوم..اما با اریوارد اتاق دان ییمقابل چشم دا دمیکش یم خجالت

 خورم. یبرگشتم م یوقت نیرو بذار سهمم…یرو ادهیخوام برم پ ین م..میراست-

 ورزشکاران نبود.اما گفتم. هیو سر و وضعش شب افهیق

 چشم.حتماً.-

 گفتن و نگفتن مردد بود..اما باالخره با خودش کنار آمد و گفت: نیزد.برگشتم.ب میآرام تر صدا نبارای…گرفتم شیرا پ راهم

 …که یدون ینشو.م کشنزدی…کن صداش ردو از..بود خواب اگه…اگه-

کرد تکه تکه شد.به زور بغض را عقب  یتحمل م ییبه تنها ارمیکه دان یفشار نهمهای از دلم…باال آمد میمچاله شد و تا گلو قلبم

 راندم و لبخند زدم.

 دونم. یبله م-

  

 

تخت نشسته  روی…کردم شیداپی و مگرداند چشم…و آب شامه ام را نوازش کرد یخنک بوی…گوشه در را باز کردم آهسته

 :گفتم آرام…گرفت یرا م شیموها یسیبود و با حوله خ

 اجازه هست؟-

 سرش را بلند کند جواب داد: نکهیا بدون

 تو. ایب-

 بود. دهیرا شن مصدای حتماً…حضورم تعجب نکرد از

 و جلو رفتم.تنه برهنه اش به کار بستم  میچشمم از ن دنیندزد یشدم و تمام تالشم را برا داخل

 هنوز بداخالقه؟ ایآقامون خوبه؟-

 نکرد. اعتراضی…دمیکش شیموها یرا از دستش گرفتم و رو حوله…ستادمیا شروی به رو…نداد جواب

 ؟یقهر-

 و گفت: دیرا عقب کش سرش

 خواد. نمی…بسه-

 را گرمکنش و شد خم…تخس و اخمو های پسربچه مثل درست…لبخند زدم شیموها یختگینشستم و به بهم ر کنارش

 را گرفتم و گفتم: شبازوی بپوشد را لباسش خواست تا…اش افتاد نهیس تختی به نگاهم…برداشت

 ه؟یچ نیا-

 گفت: رلبیز

 .یچیه-

 و گفتم: دمینه چندان کوچک کش یکبود یرا رو انگشتم

 .واریو در و د نریخوره نه لبه کانت یم زیم هیکه نه به پا نجای؟ایچیه-

 و گفت: دیا باال کشگرمکن ر پیحوصله ز یب

 .نترس…ستیگاز دوست دخترم ن یجا-

 هم فشار دادم و گفتم: یرو مدندانهای…حرص حرفش از

 …تونه باشه یم شگونین یجا ولی…ستیدندون ن جای…دونم یاونو که م-

 .مکنی دعوا نبود قرار…تندش مرا به خود آورد نگاه

 .دمیکش نییرا پا پیز یبردم و کم دست

 …ادهیز یلیخ شیروش؟خونمردگ یبذار ارمیب خی یخوا ی؟میشد ینجوریاشگاه اکنه؟تو ب یدرد م-

 گفت: میجواب دادن به سوالها یکنارم بلند شد و به جا از
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 .دارم عجله…تا من لباس عوض کنم رونیبرو ب-

 سخت بود؟ اریکنار آمدن با دان نهمهیهم ا قبلترها

که  یبر یخوا می کجا…صبحونه مشترکمونه ها نیا تو صبحونه بخورم.اولکه ب دمیخر میراه رفتم و حل یعجله دارم؟کل ویچ یچ-

 از من مهمتره؟

 نگاهم کرد و گفت: دیکش یم شیموها یبرس را رو کهیحال در…نهیآ یتو از

 دختره؟ هی جای…صبح شیش ساعت…یفروش میحل-

 و کردم حلقه کمرش دور پشت از را ممردد دستان…کنم دایوحشتناک نجات پ یتو دهان چرخاندم تا از آن خشک یرا کم بزاقم

 :گفتم

 خواستم با تو باشم. می…آژانس رفتم و اومدم با…گهیبداخالق نباش د-

 .برنداشتم دورش از هم را دستم اما.…شک صورتم سرخ بود یرا بلند نکردم..ب سرم…دیگذاشت و چرخ زیم یرا رو برس

 بخورمت؟ یترس ی؟نمیکن یم یزیه؟ناپرهیچ انیجر-

 بودم. دهیبود که تا کنون شن یقلب یصدا نیاهوتریه یو ب نآرامتری…قلبش گذاشتم یرورا  گوشم

 م؟یتازه عروس دومادا باش هیفقط چند ساعت شب شهی؟میفقط چند ساعت بداخالق نباش شهیم-

 اخم نه…تر شده بود قیعم شیدو ابرو انمی خط…به چشمانش نگاه کردم ممستقی…را گرفت و مرا از خودش دور کرد بازوانم

 از دقت! یناش اخم…تیاز عصبان ناشی

 .یکردم قهر باش یفکر م-

 را باال انداختم. میها شانه

 !…یآشت امیب دیبار دومم باشه؟بعدشم قهرم بکنم نازکش ندارم..باز خودم با نیقهر کردم که ا یمن ک-

!اما همان اندک هم به من …یواشکیو  قسطی…یاردانی نوع از خنده…شناسند یکه همه م ییخنده به معنا نه…دیخند باالخره

 .دیجرات بخش

 خونه خودمون؟ میبر شهیامروز؟م هی نی؟همینر شهیم-

 برق زد. چشمش

 چشه؟ اکویچرا؟مگه خونه د-

 !…صبر…خدا یکرد.ا دیتاک اکویاسم د یرو مخصوصاً

 .ستمین راحت…نجاستیا ییخب دا-

 مم را جابجا نکردم.باالخره کوتاه آمد..نفسش را رها کرد و گفت:هم چش هیثان کی یدر عذاب بودم..اما حت رشینگاه مچ گ از

 .نباش نگران…گرده یبر نم ایزود نیبه ا ییدا-

 و گفتم: دمیکش یآرام و نامحسوس نفس راحت منهم

 ؟یکه نر یقبول کرد یعنی-

 بلند گفت: یرفت و از سالن با صدا رونیرا باز کرد و ب در

 ؟یبه ما بد متیحل نیاز ا یخوا ینم-

 را محکم بهم کوفتم و گفتم: دستانم

 .مرسی…آخ جون_

 چسباند و گفت: میو به آشپزخانه رفتم.کف دستش را به قابلمه حل دمیکش میبه موها یرا درآوردم.دست میپالتو عیسر

 …یخواد گرمش کن نمی…ستیسرد ن یلیخ-

 را از بر بودم. اش هیبه زاو هیبود و من زاو اکویخانه د نجاای…دانستم یکاسه ها را م یجا

 کاسه کجاست؟ اریدان-

 جواب داد. الیخ یب

 .گهید نتاستیاز همون کاب یکیدونم؟تو  یچه م-

 .گهیدوتا کاسه بده د ایرو بگردم؟ب نتیکاب نهمهیمن ا یعنی-

 بلند شد و گفت: یصندل یاز رو غرغرزنان

 "کجاست؟" یپرس می چرا…"کاسه بده ایب"کلمه بگو  هیخب -

 و گفت: دکشی را لپم…مر زدم و چپ چپ نگاهش کردم.کاسه ها را کنار قابلمه گذاشترا به ک دستانم

 .بکن رو کارت…نکن هینگاه جاهل اندر سف-

 .نطوریدستش گذاشتم.شکر و روغن داغ را هم هم یکردم و جلو نییتز نی..با دارچدمیکش میحل شیبرا
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 چه کردم. نببی بخور…هووووم-

 گذاشتم و ادامه دادم:دهانم  یاول را با لذت تو قاشق

 .ممیمن عاشق حل-

 و گفت: ختیظرفش ر یشکر تو یکم

 ؟یکرد هیتا صبح گر شبیچشمات قرمزه.د-

 دهان پر گفتم: با

 .قهیدق کی حتی…دمینخواب ولی…نه-

 چرا؟-

 جواب دادم. صادقانه

بعدش به حرفات فکر  ولی…باشه کیعاشقانه و رمانت نقدرای عقدم اول روز نداشتم انتظار اصالً چون…اولش که دلخور بودم-

 از بعد…گرفتم ادیبلدم از خودت  یگرفتن باشه که من هرچ ادی به اگه…کاره از تر واجب درسم فعالً…حق با توئه دمیکردم.د

 …رمیگ یم ادیالزم باشه بازم از خودت  یهرچ نمای

 تکان داد و گفت: یرا کم سرش

 حرفام. هی؟بقیش چ هبقی…خوبه-

 م و گفتم:را قورت داد لقمه

 ییزایو چ میبکن دیکه با ییکارا از…میریبگ ستیل هی گهیبا همد مینبشی…گم امروز نرو یم نهمی واسه…اونا رو هم موافقم-

 .مینداره کشش بد یلدلی…روزا آماده بشه نیکنم وام ما هم هم یم فکر…میبخر دیکه با

 نشست و گفت: نهیرا باال برد و دست به س شیابروها

 .نآفری…داوم خوشم…نه-

 گفتم: تیجد با

 شه. یمنم دوست ندارم دوران عقدمون طوالن-

 گفت: تیجد با

 چرا؟-

 جواب دادم. شمرده

 …هرشب…داشته باشم شهیرو هم شبیمثل د ییچون دوست دارم شبا-

 خورد و لبش به خنده باز شد. نیچشمش چ گوشه

 ؟یکن یبا دعوا حال م نقدریا یعنی-

 فتم:ام انداختم و گ ینیرو ب ینیچ

 گم. یرو م قبلش…رینخ-

 براندازم کرد و گفت: طنتشی با…گرد شد..اما به سرعت به حالت اولش بازگشت چشمانش

 قبلش؟ یکجا قاًیدق-

 نداشت. حیگردش و تفر یبرا یخون که به جز صورتم محل نیبه ا لعنت

 زنم. یحرف م یدارم جد من…گهینکن د تیاذ-

دستم  نکهای از قبل اما…آب را باز کردم رشی…گذاشتم نکیس یسه ها را برداشتم و توفرار از آن مهلکه کا یشدم و برا بلند

 زدم. غیو آسمان معلق شدم.ج نیزم نیشود ب سیخ

 .نیزم ؟بذارمیکن یم کارچی… یآ-

 فرو برد و گفت: میموها یاش را تو ینیب

 .میبخواب مبری…دمیمنم نخواب-

 جرات…تخت گذاشت روی مرا و بست را اتاق در پا با…بود رفته بند که زبانم…دست و پا زدم یم؟کمبخوابی…کردم خی

انداخته شد نگاه کردم و دستانم را  نیزم یکه کنده و رو یاسترس به گرمکن با…ولی…نداشتم برخاستن و کردن مخالفت

شدن دستم  هدیبه محض کش جهنتی در…نماند یتنم باق یجا جیدر ه یحس چیه دکشی که دراز…فشار دادم میپاها یمحکم رو

 .دمیرا کنار گوشم شن شیآغوشش پخش شدم.صدا یتو

 .ستمنی هم تو اجازه منتظر…گفتم یخواستم همونو م یم یا گهید زیچ اگه…میبخواب یعنی میگفتم بخواب-

 دادم که با حرص گفت: رونیب یینفس حبس شده ام را به شکل تابلو آنقدر

 تو رو خدا. نیشانس ما رو بب-
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 اش محکم کردم. نهیس یرا رو سرم یو جا دمیخند

 

 نگاه صورتش به و گرفتم باال را سرم زور به…خوابد یبا وجود من نم اریدانستم دان یگرم خواب شده بود..اما م میچشمها

 زدم. شیبسته بودند..اما خواب نه..!صدا شپلکهای.کردم

 ار؟یدان-

 هوم؟-

 بخوابم؟ گهیجا د هیمن برم  یخوا یم-

 نه.-

 !…چشمش را هم باز نکرد.فقط گفت نه یحت ای؟یچرا برو دنپرسی…از محبت هسر متفاوتم شد قلبم مملو تمام

 ترسم خوابت نبره. یآخه م-

 بره. یم یاگه تو حرف نزن-

 خواد حرف بزنم. یآخه دلم م-

-…. 

 حرف بزنم؟-

 و گفت: دیاش را مال ینیب غهیچشمانش را گشود.چشمان خسته و پر خوابش را.ت باالخره

 بگو.-

 …به حال یکنم..وا ینیب شیرا پ اریتوانستم دان یهم نم یمعمول طشرای در…ترس داشت فتنشگ

 ؟یش ینم یعصبان-

 حوصله گفت: یب

 خسته م. یلخی االن…که سرحال باشم یوقت هیشم بذار  یممکنه عصبان یکن می فکر اگه…دونم ینم-

 …گفتم یم دبای…دلم له کردم یرا تو ترس

 بگم. دیبا ولی…یخفه م کن نجایممکنه هم تیح…یش یآره ممکنه عصبان-

 باال آورد و گفت: یسرش گذاشت و گردنش را کم ریرا ز دستش

 !…شنوم می…خب-

 …یمتقی هر به…چشمش نگاه کنم یتو میدادم مستق یم حترجی…زانو نشستم چهار

 …شق برادرت بودهکنم چقدر واست سخته که زنت قبل از تو عا یم درک…یندار یدونم که تو احساس خوب یمن م-

 دلم..از خدا کمک خواستم. توی…اخم هم نکرد حتی…امدیدر صورتش به وجود ن یرییتغ چهی…انتظارم برخالف

 عذابی از…طرفه بودن عالقه م هی از…شد یکه تموم نم عشقی از..از…که داشتم ی..از احساسیمن خبر دار یتو از همه چ-

 چیه گهید من…نهیا تشواقعی…دمیکش شعروسی واسه…گرفتنش زن واسه…که واسه رفتنش..واسه خواسته نشدنم

 دوست داشته باشم. اکویرو مثل د یتونم کس یوقت نم

 …اخدای…بود خونسرد صورتش هنوز اما…نشست نهیرا پشت کمرش گذاشت و دست به س بالش

 رو برادر تا دو شما هدوبار اگه و…دوران اون نه باشم امروز شاداب من و…برگرده عقب به زمان اگه…االن نیاما هم-

آدم خاص بوده و هست واسه  هی اکودی…درسته…ییکنم تو یکه انتخابش م اونی…یاخالق اتیهمون خصوص با…نمببی

 نه…بهم کار داد نکهیواسه ا نه…ونمیبهش مد یلیخ هک مردی…مونه یتو ذهنم بزرگ م شهیکه هم یاسطوره و بت هی…من

 …به من فرصت آشنا شدن با تو رو داد نکهای واسه..فقط…بال و پرم رو گرفت ریز نکهای واسه

 ساعدش گذاشتم. یو دستم را رو دمیخودم را به سمتش کش یکم

 یم تیکه بهم حس امن مردی تنها…که کنارش آرومم یهست مردی تنها تو چون…من با تموم قلبم با تو ازدواج کردم-

 چیه اکودی با…خوش نبودم اکودی با من…هاش خاطره دارمکه با مردی تنها…ده یکه بهم اعتماد به نفس م مردی تنها…ده

 پر تهران کل…تو اما…ختمیفقط اشک ر اکودی با من…اون بندازه ادیکه منو  ستیشهر ن نیا یتو ییجا چهی…ندارم یخاطره ا

 مشکل تو…غمم تو…میخوش تو…ییمن تو یبه سه ساله که همه زندگ کنزدی االن…توئه بودنهای از پر…توئه های خاطره از

ر یغ یزیچ هی…امیهمش استرس داشتم که خوب به نظر ب اکودی با!…سرکوفت بدون…بتغی بدون…منت بدون…مسختی و

نقطه  هینه  شترینقطه ب هی نه..شاداب…خودمم تو با اما…راحت نبودم..آروم نبودم نیمه واسه…که هستم یاز اون

 یم چون…کردی بزرگ منو تو چون…نباشم یواست کافکه  ستمین نگران…امیکه به چشمت خوشگل ن ستمنی نگران…کمتر

 پیو تا یو تلفن جواب بد یباش یمنش ستین قتح گفتی…یدیاحترام خر واسم…یکه هستم رو دوست دار ینیدونم هم

که به  کاری…که مربوط به رشتمه یبدن..کار ادی کار بهم…که بزرگم کنن ییجا یاما منو فرستاد یدست تنها موند خودت…یکن
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 ترحمو  ریبا تحق یکس گهی..دمیریگ یتو محله سرمون رو باال م گهید حاال…کردی بزرگ هم رو م خونواده…م بخوره ندهیدرد آ

 ختم و روضه واسه رو مادرم…ها ههمسای بازم…کنه ینم زیواسه من و خواهرم دندون ت یمرد چیه گهدی…کنه ینگامون نم

 …میخند یاز ته دل م شادی و من بازم…شن می بلند جاشون از مپدر احترام به بقال و قصاب بازم…کنن می دعوت قرآن

 …ختیر یاجازه من فرو م یداشت که باز هم ب اشکی از نشان…شور دهانم طعم

 یبه همه چ میزندگ یتو یتو اومد وقتی از…از وجود توئه ناشی…من تامنی و آرامش…خوب من احساسای…من یخوشبخت-

دونم قراره  می حاال…من واسه هر روزم برنامه دارم حاال…یهدف داد یمه چه به…یداد یمعن یهمه چ به…یرنگ داد

به اون باال  گهید حاال…شناسمیاستعدادامو م گهید حاال…هیچ یتو زندگ گاهمیدونم جا می حاال…بشم کارهیکنم و چ کاریچ

 …که مدتهاست…مردم یپا ریکنم نه ز یباالها نگاه م

 ساکت و صامت بود؟ نقدریا چرا

رو واسم معنا  تیعشق و انسان تو…یهست واقعی تو اما…بود الیفقط وهم و خ اکودی…ییست که شب و روزم تومدتها-

 نمی…نکنم یزندگ ایباشم و تو رو نیواقع ب یداد ادمی!…یچ یعنی ی..مردونگیچ یعنی تیحما یبهم نشون داد تو…یکرد

 .ونمیچقدر بهت مد نایبابت ا یدون

 …آغوشش جا دادم توی را خودم و کردم باز هم از را دستانش…ز هم سکوت کردو با دیگردنش کش یرا رو دستش

ساده  یدوست هیکردم همش  می فکر…خواد تو رو با خودش ببره یبگه م ییدا نکهی..تا قبل از اانایجر نیتا قبل از ا-

که  هیسخت یخاطر وابستگ گفتم به می بازم…شدم یم وونهیگرفتم و د یم شیمهتا به تو،آت یشدنا کیاز نزد یوقت حتی…ست

 یلخی دوست تا دو…افتاد مدوزاری…یبر شهیقراره واسه هم دمیمفه وقتی اما…خوام از دستت بدم یبه تو دارم و نم

هست که  یراه هی گفتی تو!…نه …معشوق؟ یعاشق و دور هی اما…رو تحمل کنن گریاز همد یتونن دور یهم م یمیصم

 دوستی…ستین یدوست گهید نای…برم جهنمم خود تا بودم حاضر داشتنت اسهو چون…من بدون فکر قبولش کردم و…ینر

..به هر ی..به هر عنوانیهر اسم به…یخوام باش می فقط…شناسم ینم یمنطق چیمن در برابر تو ه ولی…منطق داره

 نه…خودم بدونم عاشقت شدم نکهای بدون مدتهاست من…عشقه اسمش…اریدان ستین یاسمش دوست نای…یشکل

 خالقش خودم…بودم ساختهشده بودم که خودم  آدمی عاشق من…گفت یراست م اکودی…شدم اکویکه عاشق د یاونجور

رفتنش رو تحمل کردم و  نهمی واسه…آدم هی نه…نداشت یاهیو س ینکته منف چیکه ه یافسانه ا یاسطوره  هی…بودم

 رو تو ذره ذره من…و بدشخوب  یاخالق اتیآدمم با تموم خصوص هی عاشق…اگه االن عاشقم اما…رفتمیپذ

 یکه رفتن تو رو تحمل نکردم و به خاطر موندنت به هر راه بود نهمی واسه…عاشق شدم و…یکه هست همونجوری…شناختم

 …شدم یراض

 قلبم گذاشتم. یرا گرفتم و کف دستش را رو مچش

 به…القه من مشترکناحساس ع یتو همه…اکوید و…دایی…م تبس…شادی..مادرم..پدرم…جا دارن ایلخی…دل نیا یتو-

 …اندازه هی

 را باال بردم و پشت سرم گذاشتم. دستش

 ؟تویکن می حسش…دست تو باشه ریکنم االن درست ز می فکر…پشت مغز ییجا هی…مغزه یخوندم مرکز عشق تو ییجا هی-

ز مرک نای…و منحصر به خودته ستیکه مشترک ن عشقی…که متفاوت از همه آدماست عشقی…یمرکز عشق یدرست تو

 یتو یمرکز عشقم حت چون…نمیب می رو تو خواب فقط شبا که مدتهاست…رو تو فقط…شناسه یمدتهاست که فقط تو رو م

 داره. یخواب هم دست از دوست داشتنت بر نم

 اریدانستم عکس العمل دان نمی هنوز…را پاک کردم میپشت دست اشکها با…نمیرا گرفت و وادارم کرد که بنش میبازو

 …ها را گفته بودم و ینگفت اما…ستیچ

 تموم شد؟-

 …شدم رهیاش خ نهیس کبودی به…مانده بود گریمرحله سخت د کی…بود نشده تمام…هنوز نه

فرق  گهید یآدما با…گهید یدونم تو با مردا می…مونم یانتخابم م پای هم آخرش تا…من تو رو با چشم باز انتخاب کردم-

خوام فقط همسرت  می من…تفاوت شدم نیکنه..چون من عاشق هم ینمکنه.. تمیتفاوت اذ نینکن ممکنه ا فکر…یدار

باشه که  یزیچ ریخوام ذهنت درگ نمی…یخوام کنارم آروم باش می…یواقع واقعی…یو شناسنامه ا اسمی نه…باشم

 ایدنتو  اریدان هی..فقط یستین سهیکس قابل مقا چهی با چون…کنم ینم سهیکس مقا چهی با رو تو من…وجود نداره که…ستین

 یم یتو دوست داشته باش هرچی…رم ینم نخوای هرجا…رم یم بخوای تو جا هر…بسمه نیهست که مال منه..و هم

 بتونی که هروقت تا…خوابم یکنارت نم کنی باورم که هروقت تا…کنم یرفت و آمد م یتو دوست داشته باش یکهر با…پوشم

 …خوام یم زیعوضش فقط دو تا چ در…یاتاق بغل ای…خوابم یم نزمی رو…کنم یصبر م یبودنم رو کنارت تحمل کن
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 را تنم و انداختم گردنش دور را دستم…گذشت به آغوشش معتاد شده بودم یکه از عقدمان م یچند ساعت نیهم یتو چقدر

 اش چسباندم. نهسی به

 دور…کنه ینه متو قلبم لو ایدن وحشتهای همه…ترسم می…یشیازم دور م وقتی…بزن حرف باهام…منو از خودت دور نکن-

 …بد ی..پر آدماوالی..پر هشهمی شبح پر برم و

 …حکمم…را در بر گرفت کمرم

واسه  یکنم؟ول انتیتونم به خودم خ ی..چطور ممنی خود تو…متهم نکن انتیوقت منو به خ چهی…وقت چیه نکهیا شیو دوم-

 هی اگه…یامیو دن نیجون خودت که د به و…شادی جون به…مامانم جون به..بابام جون به…گم یراحت شه م التیخ نکهیا

 خورم. یم قسم…یذارم ننگ داشتنم رو تحمل کن یکشم و نم می خودمو…کنه عبور ذهنم از فقط…به جز تو مردی اسم…روز

 ام چسباند و گفت: یشانیاش را به پ یشانپی…زد..واضح و کامل لبخند

 نه؟یهم یکه از شوهرت دار یکل انتظار-

 و گفتم: به شانه اش زدم یا بوسه

 کم ندارم. یچیه گهدی…اگه اعتماد و بودنت رو داشته باشم-

و محبت  یتوانستم مهربان می حاال…خارج شده بود یانعطاف یو ب سختی آن از چشمانش…پشت دست گونه ام را نوازش کرد با

 …نمیاش بب یدوست داشتن یقهوه ا یرا تو

 کم دارم. زایچ یلیدارم.خ یشتریمن انتظارات ب یول-

 …شکسته شده بود نمانیب سدهای تمام…حرفها نیبا گفتن ا انگار…دمیکش یخجالت نم گردی…لبخند زدم طنتشیش هب

 دستانم را تنگ کردم و گفتم: حلقه

 …یوقت تو بخوا هر…یتو بخوا یهر چ-

 بر لبم زد و گفت: یعیکوتاه و سر بوسه

 …هنوز ییکه کوچولو فیح-

 و ادامه داد: دیبعد دراز کش و

 ترکه. یداره از درد م سرم…میبخواب ابی…ستین یا گهیرف داگه ح-

 !…کلمه هم نگفته بود کی حتی…همه حرف نیجواب ا در

 چسباندم و درد دل گفتم: شیو سرم را به بازو دمیکش مانیهر دو یرا رو پتو

 !…گهید ارهیدان-

  

 :اریدان

 یم چون…دمیجنگ یبا تمام وجود با فرشته خواب م سوخت و سرم از درد در حال انفجار بود.اما یم یخواب یاز ب چشمانم

 برسانم. بیحرکت شاداب از خواب بپرم و به او آس نیبخوابم و با کوچکتر دمیترس می…دمیترس

بود و  مبازوی دور دستش…و با فاصله شد قیعم شیکه نفسها دیهم نکش قهیبه پنج دق دشای…دیخواب عیسر یلیخ شاداب

خواب مظلوم تر هم شده بود نگاه  توی که معصومش صورت به و چرخاندم را مگردن…به شانه ام دهیسرش چسب

 آرام…و آرنج و ساعدم را ستون صورتم کردم دمیآوردم..به پهلو دراز کش رونیدستش ب رزی از را دستم اهسته…کردم

از  رترباورپذی…بود به عشقش اعتراف کرده منطقی و قشنگ چقدر امروز…و گونه اش کنار زدم یشانیپ یرا از رو شموهایی

 …اما…ستیدانستم شاداب خائن ن می…شد و منهم باور کرده بودم ینم نیا

 یرابطه با شاداب فرار یاز برقرار شههمی امروز تا…و انگشتم را با پوست دستش تماس دادم  دمیکش نییپتو را پا یکم

 اما…داد یفکر کند رنجم م اکوید در آغوش من به نکهای تصور…نه گریخواستمش و از طرف د یطرف م کی از…بودم

 انگار…امدیبوسه از دستم برن کیاز  شتربی باز…تش را اعالم کردیرضا یوقت ی..حتشیامروز..بعد از تمام حرفها حتی..امروز

آماده  یکه ساعتها برا غذایی مثل…بماند یطور پاک و دست نخورده باق نیخواست هم می دلم…دوست نداشتم آلوده اش کنم

شهوت  یب وقشنگ  یایآمد شاداب را از دن یم فمحی…دیآ یم فتیخوردنش ح یو بعد برا یکش یزحمت م نشییزکردن و ت

زد  یم بی..اما وجدانم نهدشیطلب می وجودم تمام…مقدس را داشت میحکم مر میبکشم.شاداب برا رونیدخترانه اش ب

حاال که  حتی…به شاداب متفاوت نگاه کنم گرفته بودم که ادی…عادت شده بود میبرا شیمهاحری به گذاشتن حرمت…نه

 …همسرم بود

 دمیپوش یا رهیت شرتیگرمکن ت جای به…و آرام از کنارش برخاستم دمیرا تا گردن شاداب باال کش پتو…دمیدر را شن یصدا

 گفت: رلبمیکرد و در جواب سالم ز یتو حلقش خال اسپری پاف دو…رفتم رونیو از اتاق ب

 ؟خوبی…سالم بابا-
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خانه ترک  یوارهاید یرو شیادهایبا فر شبینه انگار که د انگار…یو نه دلخور تیاز اخم بود و نه عصبان یره اش نه اثرچه در

 انداخته بود.

 ؟یخوبم.کجا بود-

 زد و گفت: یچشمک

 !…یرو ادهیتو فکر کن پ-

 .دییو پشت سرم را پا دیکش گردن

 هنوز؟ نجاستیخانومت ا-

 .دمیدردناکم را مال یشانیپ

 …ره..خوابهآ-

 زد. یمهربان لبخند

 ؟یداریپس تو چرا ب-

 .دیفهم یم ییدرد را دا نای…نشستم

 جرات نکردم بخوابم.-

 هم تا زد. یرا درآورد و تو شیجورابها

 .رونیب یهم زنت رو از اتاق بنداز شهنمی…یکه نخواب شهی؟نمکی تا…خب-

 .دمیفرو بردم و پوست سرم را کش میموها یرا تو انگشتانم

 .ادیکنار م باهاش…ییدونه دا یداب مشا-

 را باال انداخت. شیلنگه ابرو کی

 ؟یایمشکل کنار نم نیتو با ا اد؟چرایکنار ب یبا همه چ دیاون با شهیچرا هم-

 هم نتوانست درمان کند. زمیپنوتیدرد را ه نیدانست که ا می بود اگر…باشد اری،دانییکردم که دا یشک م یگاه

 که نشد…با ضرب و زور و کشون کشون منو نبرده باشه اکوینمونده که د یشهر دکتر نیا ؟توییکنم دا کاریچ یگ یم-

 حسابم طرف که االن خصوصاً…کشه یکس به اندازه خودم زجر نم چیواسه من راحته؟ه یکن یکنم؟فکر م کاریچ یگ می…نشد

 .شادابه

 آورد. نییرا پا شیگذاشت.صدا میزانو یش را روخم شد و دست دایی…گفتم"آخ"ارداه  یکه ب دی.آنقدر شددیکش ریت گردنم

 .نجامیکنم.من ا ی..درستش مشهمی درست…نکن خوف…خوف نکن پسر-

 …زد یسو سو م نوری…افروخته بودند یدر اعماقش آتش انگار…اهشیس یگودالها توی…چشمانش نگاه کردم یتو

ده  یتر از خودم؟جواب نم وونهیه گرفتن از صدتا دکتر دبا مشاور ایاره؟یرو هم از پا در م لیکه ف یقو یقرص خوابا ؟بایچطور-

 ده. ی..جواب نمییدا

 را فشار داد. میزانو

 .میبد میهم تعم هیبه بق نویباشه که ا یراه هی دبای…یمشکل چیه بدون…یخواب یم اکودی کنار تو…هست یراه هی شهیهم-

 به در بسته اتاق نگاه کردم. نانیاطم یبرا

 …ییفرق داره دا اکوید-

 اخم کرد. هیچند ثان یبرا

 خوابم. ینبود،من کنارت م شتیاز امشب هر وقت که زنت پ-

 گرد شد. چشمانم

 نه.-

 .دیخند

 .مینه ندار-

 دادم و نفسم را فوت کردم. هیمبل تک یپشت به

 .ارمیسرت م ییبال هیزنم  ی..مستین میحال یکیو کوچ ی..من تو خواب بزرگییدا-

 اش اوج گرفت. خنده

 .مینیب یم-

 بود. یجد مشتصمی…شدم کالفه

 نکن. فکرشم…ستیبردار ن ی..شوخییدا-

 اش را فرو خورد..اما هنوز صورتش متبسم بود. خنده
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 نویامروز شاداب ا دشای…یستیتنها ن گهید چون…یبه آدما عادت کن دبای…گم یم نویهم منم…ستیبردار ن یشوخ-

 ؟یکن یم کاری..اما فردا بچه ت رو چرهیبپذ

 دارد. یکه اتصال یزپری به زدن دست حس مثل…در تنم حس کردم یفیخف لرزش

 موندم. نشمیتو هم ؟منییبچه کجا بوده دا-

 پوزخند زد و رفت. مزدنهای پا و دست تمام به …مشتش گرفت یرا هم تو جورابش…برخاست

!هرچه وقت کاری چه…چرا دمنپرسی منهم و دارم کار گفت…آخر چهار هفته بعدش یآخر آن هفته و نه حت نه…امدین اکوید

 برای…جشن برای…ونیدکوراس رییتغ ی..برادیخر برای…گذاشتم باز را دستش…کردم یآزاد داشتم صرف شاداب م

 یها را انتخاب م نیها و کم خرج تر نیتر هساد…عزت نفس تیدر نها دمید می و…هرچه که دوست داشت برای…لباس

در  ییبایز"داد یبرافراشته جواب م سری با او و…بخر یدار دوست هرچه…ستین یبه نگران یازیگفتم ن می…کند

 یم یچ گهی!د…نجاستیا یجواهر اصل"کرد: یگوشم زمزمه م ریانداخت و ز یو بعد دستش را دور گردنم م "ستیسادگ

م تنها و او ه"شاداب رو از دست بدم یکه نذاشت یمرس"کردم: یتکرار م ییدا برای منهم…جمله نیا رو هربار با تکرا"خوام؟

 زد. یداد و لبخند م یسر تکان م

 که…شلبهای به…شدم معتاد…داد یدردناکم را ماساژ م یها قهشقی و گردن شبها که…دستانش به…شدم معتاد

 معتاد…شد یم ایبالش دن نیو راحت تر نیامن تر که…شپاهای به..شدم معتاد…نشست یسخاوتمندانه بر سر و صورتم م

 که…شحرفهای به…شدم معتاد…کرد یم لیسهبه مغزم را ت یو خونرسان دیچرخ یم میهامو توی که…انگشتانش به..شدم

 معتادم…شدند یم لکسیاز زبان او، عضالت تنم ر دنشیکه با هربار شن شهای دارم دوستت به…سراسر عشق بود

 !…شدم معتاد شاداب به…شدم

 یفقط م شاداب…یدوز سهیو ک ینگر دهنیآ بی…زنانه یها لهیمکر و ح بی…نداشت ناخالصی…نبود ایشاداب ر عشق

!انگار …دیپرس ینم ؟نهیهم مرا دوست دار ؟تویدوستم دار اریدان دیپرس یوقت نم چهی…خواست یوقت نم چیه و…دیبخش

 برای…دنیعشق ورز یشده بود برا دهیآفر او…کرد ینم یاگر دوستش هم نداشتم باز فرق حتی انگار…مهم نبود شیبرا

 شمداشت.چ بی آنهم…دوست داشتن

 آرامش وجودش از روز طول در آنقدر اما…کردم نمی حسش هرچند…شبها نبود هرچند…دمید می کابوس کمتر…شاداب با

 …ختیانگ یهر حرکتش واکنشم را بر م که…ییبا وجود دا حتی…گذاشتم یم نیگرفتم که شب راحت تر سر بر بال می

را را بر سر و  کبودی آثار صبح روز هر…من شد یآماج حمله هاو فداکارانه  مردانه…ییو پر درد دا ضیمر نهی!س…ییدا و

مشتا رو تاب  نیتو ا دایی…یضیتو مر دایی…تو رو خدا دایی…بسه ییدا"کردم یم التماس…دمید یاش م نهیس

 "…نکن خوف…پسر نکن خوف"گفت یفشرد و م یو او تنها شانه ام را م"…ادیسرت ب ییممکنه بال دایی…یارینم

 یو آنقدر از سر و کولم باال م دید یام را م کسلی…را ساخت مروزهای و ماند شاداب و…را تحمل کرد میبهاماند و ش ییدا

 !…کرد یرا از خاطرم پاک م ییرفت تا عذاب شب گذشته و چهره از درد درهم دا

بودم  دمقی هک حاال…کردم می حس را داشتن خانواده…گذشت یام م یو هشت سال که از چهار سالگ ستبی از بعد…کم کم

شاداب  یازهاین نتامی که حاال…بود شده هدفدار کردنم کار و مخارج و خرج که حاال…جمعه ها را با پدر و مادر همسرم بگذرانم

 یها و حت یها و لباس بچه فروش یفروش یبه اجبار شاداب به اسباب باز یگاه که حاال…شده بود تمیو خانه مشترکمان اولو

ام خط  یکه به خاطر تعهدم..به خاطر حفظ زندگ حاال…دمیخند یکودکانه اش م ینداختم و به ذوق هاا یم یخود بچه ها نگاه

 آنقدر…ستیسابق ن یو پوچ یخودیبه ب یزندگ دمید می!…چه یعنی یزندگ دمیفهم می…حاال…را عوض کرده بودم لمیموبا

خودم  لهپی از مرا شاداب…بودم یراض یریدرگ نیاز ا و…رمیکردم تا ابد درگ یبود که حس م دهیمختلف چ یشاداب برنامه ها

 …بردم یلذت م یاجبار یآزاد نیبود و من از ا دهیکش رونیب

 رنگ…بود دوست داشتم دهیرا که شاداب چ ی!خانه ا…مانعروسی…کنم یآمدنش لحظه شمار یداشتم که برا یزیمنهم چ حاال

 یضعف م دلم…دیچیپ یخانه م یغذا تو یمن بود و بو شیپ شاداب وقت هر!…کرد یشاد و زنده اش..شاد و زنده ام م های

 مثل…که زن خانه باشد یزن بوی…زن را فراموش کرده بود یوکه ب روحی!…روحم ی..از گرسنگیجسم گرسنگی از نه…رفت

از گرسنه  نگرانی…خانواده..مثل مادرم یسفره از سر عشق برا نتزیی…که زنانه باشد مثل دستپخت مادرم دستپختی…مادرم

مادر داشتن را به خانه بازگردانده  یروزها یحال و هوا یبیروزها..به شکل عج نای اما..نبود مادرم شاداب.مادرم مثل…ماندنم

 یشانه م اطیح یرا تو شیو موها دیپوش یم یو بلند قد را..که لباس محل بایز یزن رتصوی…آهسته آهسته…مادرش و او…بود

 یکرد یترانه ها یناله، آوا یصدا ی..شبها به جایکرده بودند.حاال گاه میکابوسها دهیزن در خون غلط نیگزیبافت، جا یزد و م

 یبه جا میخوابها یتو گاهی حاال…آورد یشد خواب به چشمانم هجوم م یکه تا خوانده م یا رانهت…نشست یگوشم م یتو

 یزانو ینشاند و مرا رو یم شیزانو کی یرا رو اکوید که…دمید می را پدرم…خون گرفته یدشنه به دست با چشمان یمردها
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دختر کار  نیا یعنصر مخدر را در سلولها نیمدانم خدا کدا نمی…آغوش شاداب بودم یگرما ونیرا مد نهایتمام ا و…گرید

 کرد. یدرد را تمام م نیچن نای که…داد یم نمیتسک نیچن نای که…کرد یم رمیتخد نیچن نیگذاشته بود که ا

 از بعد…را گرفتم ییدا شماره…دمیروشن آپارتمانم را د یچراغها شهیبردم و از ش نپایی را مسر…خانه پارک کردم مقابل

 جواب داد. یطوالن بوقهای

 ؟ییجان دا-

 سالم.-

 .یکرد ری؟دیی.کجانباشی خسته…سالم بابا-

 اومدم خونه خودم.-

 ؟ییاونجا چرا؟تنها-

 .بمونه رو امشب گفتم…هست شاداب…نه-

 .نیباشآها..باشه بابا..خوش -

 ما؟ شیپ یایدنبالت شما هم ب امیست؟بیسخت ن ییتنها-

 .من خوبم.نیمگه من بچه م پسر جون؟شما راحت باش-

 …بود کاری اگه…روشنه میباشه..گوش-

 را قطع کرد. حرفم

 به حال خودت بکن. یفکر هی…یستنی خوب تو…من خوبم پسر-

 !…خبر داشت پس

 ؟ییدا یدون یم-

 دونم. ی..م؟آرهیستیخوب ن نکهیو؟ایچ-

 فرمان گذاشتم. یرا رو سرم

 !…ادیفردا م اکوید نکهینه..ا-

 واقعاً؟ دیخند می چه بود؟به خنده وقت االن…خنده حس کردم شیصدا یتو

 تو؟ یگرده؟اونم فقط به خاطر عروس یبرادرت داره بر م ی؟ناراحتچی که خب…دونم یاونم م-

 نبودم..اما سردرگم و کالفه چرا. ناراحت

 …خوبه ی..حاال که همه چشهیداره درست م یخوام حاال که همه چ نمی…هیجور هی دلم…ییم دادون ینم-

 هم فشار دادم. یرا محکم رو چشمانم

 …نهیخواد شاداب اونو بب یدلم نم-

 اسمم را خواند. دیو با تشد سرزنشگرانه

 …اریدان-

کس به  چیخبر نداشت..ه اکوید یبرا شیضجه ها ها و هیوار شاداب خبر نداشت..از گر وانهدی حس از…که خبر نداشت ییدا

 .دمکشی آه…اندازه من از عشق همسرم به برادرم خبر نداشت

 …..مطمئن باشییکنم دا ینم تیشاداب رو اذ-

 آورد. نییرا پا شیصدا

 …من نگران خودتم بچه-

 گفتم: رلبیز

 نباش.-

 !…خواستم می را شاداب قطف امشب…بردم و وارد آسانسورشدم نگیرا به پارک نماشی…قطع کردم و

  

 از..تنش تمامِ لمس با…روز خسته کننده کی خستگی…شد زانیقفل فرو بردم در را باز کرد و از گردنم آو یرا تو دیکل تا

و گردنم را  ستادیا شیپاها روی…در را بستم گریکمرش را در بر گرفتم و با دست د یدست گود کیرفت.با  رونبی تنم تمام

 .اورمیرا از دستم گرفت و کمکم کرد تا کتم را در ب یشورز ساک…دمیگونه اش را بوس شدم و خم…دیبوس

 شدم. یداشتم نگرانت م گهدی…یکرد رید-

 .دمیکش رونیشلوار ب یرا از تو راهنمیرا گشودم و پ نمیسر آست یها دکمه

 .دکشی طول…باشگاه بودم-

 .دیپاش میمهربانش را به رو لبخند
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 .نمیچ یرو م زیمنم م یربگی دوش تا پس…باشه-

صورتم را  یا شهشی و نرم قطرات دادم اجازه و گرفتم باال را سرم…عضالت کوفته ام باز کردم یگرم را رو آب

گردد  می بر بود گفته…خسته شده شیهایریو بهانه گ نیگفته بود از نشم اکودی…نبودم اردانی…خودم نبودم امشب…ندیبشو

خبر  انشانیمدتها بود که از اختالف م ییدا و…نینشم بدون…زنش بدون…و بماند دیایخواست ب می…برنگردد گرید دیو شا

 .…و داشت خبر…کرد سکوت و داشت خبر…نزد دم و داشت خبر…داشت

 ؟یالزم ندار یزیچ یاریدان-

 .دمیرا بلع میگلو یتو ندهیفزا حجم

 .اممی االن…نه-

 شادابِ…دید یو شاداب هر لحظه و هر ساعت او را مشد  می جدا…جدا شوند دیبود شا گفته…تنها…گشتیبرم اکوید

 …من و…شیشد و مرهم زخمها یم شدردهای محرم…مهربان

 .ختمیانگشتانم ر یکردم و هرچه حرص داشتم تو یخال میموها یرا رو شامپو

رفتار و خوش  یاکودی…مجرد و آزاد یاکودی برابر در!…شد یشانس دوست داشته شدنِ من کمرنگ م چقدر…اکویبرابر د در

 یرا از دست م گاهمیشاداب،من جا یخوش صحبت و با محبت و عشق اسطوره ا یاکودی…سالم و آرام یاکودی…عاقل

 …نداشتم شک…گرفت یرا از من م شاداب…اکویدادم.د

 …شد تنگ منم دل…کرد خی شام…یاریدان-

 دوش هول دادم. ریام را به ز یصابون بدن

 اومدم.-

 دمیکش میبه موها دستی…دمپوشی…تخت گذاشته بود یلباس آماده کرده و رو مبرای…رفتم نرویو ب دمیچیرا دورم پ حوله

 یبه من بود و مرا نم پشتش…ستادمیام را پر کرد..کنار کانتر ا ینیسرخ شده ب ینیزم بیس یو اتاق را ترک کردم..بو

 کردم دراز را دستم…رفتم جلو…وردایب رونیب نتیرا از کاب یرفداشت ظ یسرش جمع کرده بود و سع یرا رو شموهای…دید

 …زد غجی…آوردم نپایی را وظرف

 …قلبم…خدا یوا-

 .دیو لپم را کش دیچرخ

 …پسرم میترسوند-

 نتیحرکت بلندش کردم و لبه کاب کی با…دانست؟دستانم را دو طرف کمرش گذاشتم یدختر از ترس چه م نیترس؟ا

 و گفت: دیخند سرخوشی با…نشاندمش

 پرکاه..تو رو بلند کنم. نی..عینطوریمنم ا یروز هی شهیم یعنی-

 با من شاد بود؟ واقعاً شاداب…کنم نگاه شادش چشمان و ها خنده به داشتم دوست فقط…آمد یزدنم نم حرف

 چشمان زل زد. یگذاشت و تو میشانه ها یدو ساعدش را رو هر

 …سرورم دمتیکم د یلیامروز خ-

 اشاره و شستش را به هم چسباند. انگشت

 شده بود. نقدهیواست ا دلم-

شامپو را در  بوی و بودند تر…و صورتش را در بر گرفت دیمثل موج لغز شموی تار به تار…را باز کردم پسشیبردم و کل دست

 فضا متصاعد کردند.

 چقدر بگم موهاتو نبند؟-

 و گفت: دیام مال ینیاش را به ب ینیب

 .یزن یاز ته م موهامو…ینمود لیم ایو  یکرد تیرو رو نایغذات چهار تار خوشگل از ا یتو یوقت-

 …گفتم یخودم م یبرا انگار…گفتم

 .ادمی خوشم…خوره یم نیاز کمر چ ینجوریجالبه که ا یلخی…کردم موهات لخته یفکر م شهیهم-

 دستم داغ شد.بحث را عوض کرد. ریز صورتش

 آقاهه؟ میشام بخور-

 نبودم. ،گرسنهگرسنگی وجود با…نبودم گرسنه

 نکردن؟ یموندنت اعتراض نجایبات به امامان با-

 دهانم گذاشت. یبرداشت و تو یبرش خورده ا ینیزم بیس تابهیماه یتو از
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 هی منم…با هم باشن دبای بخوان وقت هر…ست تهیهم فرمال عروسی جشن…زن و شوهرن نایمامان گفت ا ولی…ذره هیبابا -

خونه  نیلباسم تو ا کهیت هیمن هنوز  اونوقت…مونهیعروس گهیهفته د ناسالمتی…نجایچمدون گنده از لباسام رو آوردم ا

 ندارم.

 را پشت گوشش بردم. شیاز موها یا دسته

 ؟یترس ی؟نمیاسترس ندار گهید-

 ..از ته دل.دیخند

تو..از حاال واسه  شیپ امیب شهیخواد زودتر تموم شه واسه هم می دلم…چشم من یشده خار تو یجشن عروس نیاسترس؟ا-

 برگردم خونه عزا گرفتم. دیفردا که با

 ییرها ییایخولیافکار مال نیبا تصاحب جسمش از شر ا دشای…صبر نکنم یبهتر باشد تا عروس دیشا"از سرم گذشت یا لحظه

 "…رمیمطمئن شوم و آرام بگ "مالِ من بودنش"از  نطوریا دشای…ابمی

 ؟یستین ؟گشنهکجایی…یپسر-

 .کرد و تهوع داشتم می درد سرم…خودم آمدم به

 .اریواسم ب ییچا هی فقط…نه-

 .دیلبش ماس یرو خنده

 !…..بدون لپهیکه دوست دار همونجوری…درست کردما مهیق-

 رفتم و گفتم: رونیآشپزخانه ب از

 .رمسی من…تو بخور-

 ..اما حالش گرفته شده بود.اوردیخودش ن یکرد به رو یم سعی…گذاشت زیم یرا رو یچا ینیبعد س قهینگفت و ده دق یچیه

 کجا؟-

 رو جمع کنم. زیرم م یم-

 ؟یغذات رو خورد-

 .ستنی گشنم…ناخونک زدم بهشون یسرخ شدن کل اینیزم بیتا س-

 را از هم باز کردم. دستانم

 .نجایا ایپس ب-

 …زیآخه م-

 شدم. تند

 .نجایا ایگم ب می…زیم یگور بابا-

 .ناله کرد.سرش گذاشتم یام را رو یشانپی و کردم حلقه دورش را دستانم…و نشست آمد

 .ادیدردم م اریدان-

 و گفت: دیام کش نهیس یشد.کف دستش را رو یحل نم یزیفشردنش چ نطورای با…دستانم را شل کردم عیسر

 شده؟ یزیحالت خوبه؟چ-

 و گفتم: دمیرا بوس شیموها

 .یچهی…نگو شاداب یچی..هشیه-

 آغوشم چمبره زد. یحرف تو یکرد و ب اطاعت

  

 :شاداب

 نای بدانم که بود کرده ام پخته آنقدر…قلب نیا یمدام صدا دنیو شن نهیس نیشتن مداوم بر اهفته سر گذا پنج

قرار  بی و تند امشب…زد یکند اما محکم ضربه م شهیکه هم یورزشکار قلب…ستین اریقلب دان یشگهمی ضربان…ضربان

را به زور فرو داد.از همه  ینیزم بیتکه کوچک س نهما حتی امشب اما…زد یوقت دستپخت مرا پس نم چیه اردانی!…بود

 …حسرت و غم با آنطور…وقت مثل امشب نگاهم نکرده بود چهی…اردانی…گذشته نهایا

 یعذابم م شتریسکوت ب یطیشرا نیحرف زدن را دوست داشتم..در چن اردانی برخالف من…خواست حرف بزنم یم دلم

 !…سکوت فقط…داد یم نیرا فقط سکوت تسک اردانی اما…داد

 فاصله و کردم بلند را سرم…و غضب آلود را بشنوم نیخشمگ یصدا نیخواستم ا ینم گردی…دلش گرفت یز آشفتگا دلم

 مبل نشستم. یرا جمع کردم و چهار زانو رو میهر دو چشمش گذاشت.پاها یتش را از پشتم برداشت و رودس…گرفتم

 ؟یاریدان-
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 هوم؟-

 هم حرف بزنم.خوا ینم یعنی…نپرس یعنی…حوصله ندارم یعنیهوم  نیا

 .رفته سر م حوصله…منم بگو ؟بهیکن یفکر م یدار یبه چ-

 کرد. شیرا چند لحظه نگه داشت و بعد آرام رها قشیعم دم

 خسته م. یلیخ فقط…یچیه-

 .دمیدرز شلوارم کش یرا رو ناخنم

 …دروغم نگو ولی…نداره یبی..نگو..عیبگ یخوا یاگه نم-

 آمد. نییو تا گردنم پا دیچرخ میموها یرو نگاهش

 ؟یکرد کارایامروز چ-

 از جواب دادن طفره رفت. یراحت نیهم به

 مثبت بود. ششآزمای جواب…امروز رو با تبسم بودم..از صبح تا عصر-

 .دکشی دراز و داد عبور من پشت از…را باال آورد شیپاها

 ؟یچ شیآزما-

 !یباردار-

 لبش به نشانه پوزخند تکان خورد. گوشه

 .دیپر یم نییکردم تا خونه باال و پا یحال بود..ولش مچقدر خوش یاگه بدون-

 نداشت. ینظر چهی…نگاهش کردم منظر

 یبفهمه چه شکل نیافش یکه وقت میکرد یفکر م نای به خونه تا…از اون ذوق زده شده بودم شتربی…یدید یمنو م دیتازه با-

 نه؟ مگه…باشه یخوب یلیحس خ دیشدن با بابا…شهیم

 کرد و گفت: یپوف

 حاال بابا نبودم که بدونم. تا-

 دمیکش یشد.آه یم ریچقدر سخت و نفوذ ناپذ گاهی…نداشت یگریهر بحث د ایبحث  نیبه ا یعالقه ا یشکل کامالً مشخص به

 و گفتم:

 .یخسته ا یلیخ انگار…یبهتره بخواب-

 و گفت: دیرا کش بدنش

 .مبری…یلخی…آره-

 .برخاستم

 .یباش خوابم که تو راحت یم یمن تو اتاق بغل-

 گفت: طنتشی با…بار در طول آنشب نیاول یرا باال داد و برا شیابروها

 تو؟ ایمن راحت باشم -

آورد..با  یخون به صورتم م اریدان یها طنتیخاص و ش های نگاه هم هنوز…حس شرم و خجالت نیبا ا کاریاز پنج هفته پ بعد

 یم شیاز نگاهها گاهی هم باز اما…کردن فراتر نگذاشته بود و بغل دنیرا از بوس شیبعد از عقدمان هم پا یحت نکهیوجود ا

 .دمیترس

 آوردم و گفتم: رونیرا تا ته ب زبانم

 …مثالً یا خسته…یکه راحت بخواب نهای منظورم…ادب یب-

 .ستادیا میبرخاست و رو به رو دنیخند نیح در

 کوچولو؟ یفرض کرد ینیزم بیاتاق؟منو س نیاو منم  یاون اتاق بخواب یکه تو بر یبمون نجایبه نظرت گفتم امشب رو ا-

 انداختم. ریرا گاز گرفتم و سر به ز لبم

 م؟یصبر کن یمگه قرار نبود تا عروس-

 بر خالف چشمانش آرام بود. شصدای…را کنار زد میموها

 هفته گذشته. کیماه و  کی االن…ماه بود کیقرارمون -

 نعت برنجانمش.مما با نداشتم قصد اما…بود ریگ یرسوم خانوادگرسم و  شپی دلم…شنود یبودم کوبش قلبم را م مطمئن

 .شهی..تا صبح خراب مخچالیحداقل بذار غذا رو بذارم تو -

 و زمزمه کرد: دیرا گرفت و به دنبال خودش کش دستم

 !…به جهنم-



Roman-City.ir 
 رمان اسطوره

 

https://telegram.me/romancity 341 

 

 

 :اریدان

 !…نشد

که به  عشقی تمام با…برآورده بودکه سر  ای شده سرکوب خواستن حس تمام با…شده و سرکش داریب زیوجود تمام غرا با

رابطه  ناولی!…خودم از..او از نه.گرفت را وجودم سراسر نفرت تنش لمس محض به!…نتوانستم…روح و جسم شاداب داشتم

نبود  نیکرد.حق شاداب ا یم زاریحس مرا از خودم ب نای و…کنم دشپابن نکهای خاطر به…بود یام با شاداب از سر خودخواه

داشت و  یرابطه حق نای از هم شاداب…فکر کنم اکودی آمدن به…شب با هم بودنمان نیاو و اول یمدت به جاکه من در تمام 

 نقدریتوانستم ا نمی!…نامرد باشم نقدریتوانستم ا نمی…خواستم از تمام حق و حقوقش محرومش کنم یم یمن با خودخواه

 !…از دست دادن شاداب متیبه ق حتی…پست باشم

رمق و  بی…ام فرو برد نهیس یو سرش را تو ددزدی را ملتهبش چشمان…نش را از دور گردنم باز کردمو دستا دمیکش عقب

 خسته گفتم:

 بخواب کوچولو.-

 :دیپرس یخفه ا یصدا با

 شد؟ یچ-

 تر از او جواب دادم: خفه

 .ستیحسش ن-

 :گفت و گرفت فاصله…بدنش افت کرد یدما کبارهی به

 باشه.-

کرد با پتو پوشش  یم یسع کهیرا برداشت و در حال شیکه دستش را دراز کرد و لباسها دمیدم..دش زیخ میشده بود؟ن ناراحت

 .دیرا حفظ کند همه را پوش

 ؟یر یکجا م-

 کم آب بخورم. هیخوام  یم-

 کرده بود؟چرا؟ بغض

 .نمتببی…شاداب-

 کرد و گفت: زانیرا از تخت آو شیپاها

 ؟ینیبب ویچ-

 ما از چه؟انگار واقعاً ناراحت بود..ا نه

 پر از اشک بود. چشمانش…دمشیرا گرفتم و به طرف خودم کش شیبازو

 ؟یشد ؟ناراحتیکن یم هگری…نمیبب سایوا-

 و پا زد که خودش را نجات دهد.محکم گرفتمش. دست

 ؟یکن یم هیبا توام شاداب.چرا گر-

 و سردرگم نگاهش کردم. جگی…ختندیشدند و قطره قطره فرو ر زسرری…جمع شده یاشکها

 کردم؟چته تو؟ کاریمگه من چ-

 شدم. عصبی…کنم شیتقال کرد که رها باز

 ه؟یچ ایلوس باز نینه؟ا ای یزن یحرف م-

 زد. داد

 تراضی…برم ی..حوصله ت رو سر مستمین ی..من به اندازه اونا حرفه ایکن یم سهمقای دخترات دوست با منو تو…ولم کن-

 …کنم ینم

 .دیچینخاعم درد پ تا…دیسوت کش مغزم

 ؟یگ یچرت و پرت م ه؟چرایمزخرفات چ نیا-

 شد. رهیچشمانم خ توی…را پاک کرد شیاشکها

 …مثل تو ییگفت مردا می…باشم یخوا یکه تو م یتونم اون یگفت من نم یم شهیگم..تبسم هم یمگه دروغ م-

 …بلند شد میدود از گوشها نبارای…و حرفش را خورد دیرا گز لبش

 ؟یمثل من چ یی..مردامیبرد یم ضیف می..داشتیگفت می خب…دونستم یبود و من نم بیخو مشاور عجب…به تبسم نیآفر-

 .دیدستش را کش دوباره
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همه تالشم رو  من…یدیوسط راه پا پس کش ولی…یخودت خواست نکهای وجود با…شد ثابت…که نبود دروغ…اریولم کن دان-

 …نکهیتونه داشته باشه جز ا یم یلی.چه دلیتو نخواست ولی…کردم

 شکسته را غرورش ناخواسته…داشت حق…نشست فرو خشمم…دهانش گذاشت و از ته دل زار زد یرا رو ستشد

 یبودم و او به چه فکر م فکری چه در من…اوف…زنم می پسش…خواهمش نمی…ستین خواستنی بود کرده فکر…بودم

 کرد!

و زانوانش را بغل کرد.در جهت مخالفش  داد هیق کنان خورد و بعد به تاج تخت تکه هق…آب بردم و به دستش دادم شیبرا

 نشستم و منهم زانوانم را بغل کردم.

 شاداب؟-

 .دیلرز یم شهای شانه…نکرد نگاهم

 زم؟یعز-

 …تعجب با…کرد نگاهم

 ام؟ یشب نیچند وقته من منتظر همچ یدون یم-

 شد خنده ام گرفت. یکه هر لحظه بازتر م یکه هر لحظه گردتر و دهان یچشمان از

 شدم؟ تیچقدر به خودم فشار آوردم و اذ یمدت که زنم نیتو ا یدون یم-

 را چنگ زد. شیرا بست و گلو دهانش

 بود؟ راحت واسم..تو از گذشتن…امشب نیهم یکن یفکر م-

 را نوازش کردم. شیپا انگشت

 …اومد در پدرم…نه کوچولو-

 عالمت سوال شد. نگاهش

 یم یاونا چ نکهای…نه دوست دخترم زنمی تو چون…و تحمل کردمساعتا ر نای تموم…هفته ها نای همه…مدت نیهمه ا-

!اگه …یمیزندگ کشری تو اما…نداشتن ارزشی و نبودن مهم واسم خودشونم چون…داشتن مهم نبود یخواستن و چه حس

که تو  خوام یم یرابطه رو وقت نی!من ا…خودخواهانه…بودمبا تو هم مثل اونا رفتار کرده  یعنیکردم  یکار رو م نیامشب ا

کنم تا هر  یصبر م نمیدم..اما به تو چرا.واسه هم ینم یتیمن به حرف مردم اهم درسته…یاسترس و نگران بدون…یهم بخوا

 .باشه؟یخواد از خونوادت خجالت بکش یکار احساس عذاب وجدان بهت دست نده.دلم نم نیکه از انجام ا یوقت

 

 زبان راندم اعتقاد داشتم. که بر حرفهایی تمام به اما…را نگفته بودم تیواقع

مکث جلو آمد و دست در گردنم انداخت و پشت سر  ای لحظه بدون…گشودم شروی به را آغوشم…لرزانش دلم را برد چانه

 هم تکرار کرد.

 یم معذرت…شهیتکرار نم گهید…قضاوت کردم زود…دببخشی…زدم یبد یحرفا یلیبدم..خ یلیخ من…دببخشی…دیببخش-

 خوام.

گرم و  شینفسها آنقدر…دیبازوانم نگهش داشتم و نوازشش کردم تا آرام گرفت و خواب انیم آنقدر…میدیکشهم دراز  کنار

 …و دمخوابی…اراده چشمانم بسته شد یقشنگ بود که ب

 یاتاق م انیم زنی…دمید یکمد سوختن خانه مان را م کی چهیسوخت و من از در می جا همه…شک جهنم بود بی…بود جهنم

 :زدم داد…شد نمی باز در…افتاده بودم رگی اما…خواستم کمکش کنم می…مشت به کمد زدم با…دیکش یم غیو ج دیدو

 …بکن یکار هی…داداش-

زن  ادیفر صدای…کمد تنها بودم یمن تو نبارای…نبود…گشتم یم اکودی دنبال…برگرداندم سر…کس جوابم را نداد چیه اما

 …اش نشسته بود نهیس یرو مردی…کردم نگاه سوراخ از…شد لیبه خرخر تبد

 …مامان…اکوید-

 زدم: داد…دیگردن زن کش روی…را در آورد شیچاقو

 !…نــــــه-

 !…بود مشکی …بور نه شموهای…اما…زن جدا شد سر

 

 :شاداب

 روی از را دستم…آمد؟سرم را حرکت دادم یحرارت از کجا م نهمهای…کردم باز چشم…سوزد یکردم پوستم دارد م احساس

درشت عرق  یبلند شدم.دانه ها اطیسوزد.با احت یوحشتناک م نطوریاست که ا اریدان نیا دمیداشتم و تازه فهمبر اریدان نهیس
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گرفت.دکمه  یو به سمت گردنش راه م دیجوش یاش م یشانیکه از پ یی..دانه هانمیتوانستم بب یهم م یکیدر تار یرا حت

 ینم داریبود که از تکان خوردن من ب بیشده بودند و عجاش برآمده  یشانیفک و گردن و پ یرو رگهای…آباژور را زدم

 یمواقع نیچن ربودم که د دهید یبودم..و حت دهشنی…کرد یکه مشت شده بود نگرانم م یدندانها و دست شیسا یشد.صدا

 شیرا نوازش کردم و صدا شیبازو متمالی با…را تماشا کنم دنشیو زجر کش نمیتوانستم بنش نمی اما…شد کشینزد دینبا

 زدم.

 …زمیار؟عزیدان-

 …را تکان داد..به شدت سرش

 …آرام…دادم تکانش

 …شو داربی…اریدان-

 …بکشم یخواستم نفس راحت تا…دپری جا از…و…باز کرد چشم

را  دستم…اتمیحفظ ح برای…بدنم خشک شدند یزد و اندامها رونیاز حدقه ب یبه آن چشمانم…دبری نفسم…چه شد دمینفهم

رفتن نبض  تمری از…به سالخم چشم دوختم غیت ریرا دربر گرفته بود گذاشتم و مثل بره ز میدار گلو که مثل طناب یدست یرو

 …آخرش…بود آخرش واقعاً انگار…را یمانجس یکم شدن دردها نیو قلبم را حس کردم و همچن

به تکاپو  یو تنفس یلقب ستمیتمام س کبارهی به…شد برداشته فشار…رفت یرو به بسته شدن م میکه پلکها یدرست زمان اما

 نمی مهلت سرفه اما…هست ببلعم ژنیکردم تا هرچه اکس می باز دهان…خواستم یم هوا…دبری را امانم سرفه…افتادند

 نامم را خواند: یریمتح صدای…داد

 شاداب؟-

 یها سهیکه به کمرم زد ک یمحکم های ضربه…شد دهیدارم در قهی لباس…آمد میاریو به  شد امداد دست…طناب دار و

 هوا برقرار شد و باالخره توانستم نفس بکشم. انجری آهسته آهسته…و…کرد کیکالپس شده را تحر ییهوا

 …دستانش گرفت انیرا م سرم

 بزن. ؟حرفخوبی…شاداب-

 .داشت اشک برق…رنگ خون نداشت گریسالخ د چشمان

 .بزن حرف…بگو یزیچ هی خدا رو تو…شاداب-

 درمانده ام. مستاصل و سالخ…دیسالخم تپ یبرا دلم

 شاداب.-

 .گفتم زور به…داشت درد…زخم بود میگلو

 .خوبم…یاریخوبم دان-

 و محکم در آغوشم گرفت. دیصورتم کش یرا رو دستش

 …خدا یاو…کشتمت می داشتم…خدا یخدا..وا یوا-

 و نوازشش کردم. ختمیجانم ر یقدرت مانده بود در دستان ب هرچه…دیلرز یم بدنش

 …یاریدان-

 اش چسباند. نهیسرا به  سرم

 …خدا وای…کردم می ت خفه داشتم…کشتمت یداشتم م-

 گرفته بودند؟ یروحش را به باز نطوریمن چه کرده بودند؟به کدام گناه ا اریدان با…دیترک بغضم

 …من خوبم یاریدان-

 یم هیگر اردانی…برد غمایرا به  میروین یقطره ها نیآخر شیاشکها دندی…را گرفت و مرا از خودش دور کرد میها شانه

 کرد. یم هیچشمم گر شیمغروم..پ اردانی…ختیمرگ برادرش اشک نر یبرا یکه حت یاردانی…کرد

 دکتر؟ میکنه؟بر یگلوت درد م-

عذاب حق مرد مغروم  نهمهای…نبود نیمن ا اردانی حق…را ختنشیفرو ر نمیخواستم بب نمی…شکستنش یبستم رو چشم

 …نبود

 .یکه خوب نمببی بذار…رو چشمات کن باز…شاداب-

 هیتوانست گر یراحت تر م نطورای حداقل….دستانم را دور گردنش انداختمنمیتوانستم خرد شدنش را بب نمی…نکردم باز

 کند.

 .کنه لعنتشون خدا…بال رو سر تو..سر ما آوردن نیکه ا یینت کنه اونالع خدا…خدا لعنتشون کنه-
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 یآرامش م دبای…کردم یم یکار دبای…زد یو آتشم م دیچک یستم مپو یرو شاشکهای…شانه ام گذاشت یاش را رو یشانیپ

 شد؟ یدرد با چهار کلمه حرف آرام م نای مگر…نبودم بلد اما…کردم

 …افتاد یم اتفاقی اگه…اومد یسرت م بالیی اگه…کردم اشتباه…یمن بخواب شیپ دینبا گهید-

 چرخاندم. شیموها نیرا ب انگشتانم

 …یریبود بم کنزدی…کشتمت می داشتم…کردم یدب سکری چه…کردم یچه اشتباه-

 تو…ربگی را انتقامش تو…برس دادش به تو…برس دادم به تو…بگذار میپا شیپ یراه کی تو…تو کمک کن ایخدا

 …کن یدادخواه

توانستم  می چه اصالً…کرد ینم یاری ذهنم…دیچرخ ینم یزبان لعنت اما…دمیرا مال شهای شانه…را ماساژ دادم کمرش

 م؟یبگو

 شابروهای…دمیاش را بوس یشانپی…شد یکنده نم مگلوی از سرخش نگاه.…زدم مهیتنش خ روی…دیزد و دراز کش کنارم

 …بهم فشرده اش را هم لبهای…را هم..چشم چپش را هم..چشم راستش را هم..گونه اش را هم

 واست؟ ارمیآب ب-

 را تکان داد. سرش

 خوام تنها باشم. می فقط…نه-

 .بود محال…به دوش بکشد ییبار را تنها نیدادم ا یاجازه نم گردی…گذاشتم ینم شیتنها

 .یباش شمیخوام پ می…خوام تنها باشم یمن نم یول-

 بود. دایهم پ دنشیاز نفس کش یحت درد

 .میزن می حرف فردا…بخواب راحت برو…من خوبم شاداب-

 گذاشتم. شیبازو یقابل نفوذش بازگشته بود.سرم را رو ریهم به پوسته سرد و غ باز

 .یریحقمو ازم بگ یتون نمی…حق منه نجاای…رم ینم-

 حوصله و تند گفت: یب

بردار  یمشکل شوخ نیکه ا ینیب ی. ..اما میکن یکه واسه درک من م یاز تالش مرسی…تیاز همدرد یشاداب..مرس نیببب-

 …ستین

 خیهم فشار دادم و م یرا رو میدندانها د؟ید یدوست داشتن را نم نهمهید؟اید ینم یعنی ؟درک؟همدردی…گرفت حرصم

 چشمانش فرو بردم. ینگاهم را تو

 یم اتفاقی هر…خوام از شوهرم جدا بخوابم ینم ؟منیکم منو درک کن هیو درک. ..تو هم  یهمدرد نیا یدر ازا شهیپس م-

 یگردم.. .روز یبر م یکن رونمیاتاق ب نیاگه با لگد از ا حتی…یریدم جامو ازم بگ یاجازه نم ی.. .ولستین مهم…فتهیخواد ب

 …گردم یبرم رمیم یتخت م نیتو ا ونماگه بد حتی…گردم یبر م یسه بار کتکم بزن

 کرد. اخم

 ؟یثابت کن یخوا یم ویکارت چ نیکرده؟ با ا یادیبشه؟ سرت به تنت ز یکه چ-

 .میابی کوتاه بود محال…را کنار زدم میموها

 می…یشب و روز کنارم باش یدار فهی.. .وظمنی شوهر تو…بت کنمرو ثا یزیخوام چ یبشه.. .نم یزیخوام چ یمن نم-

نخوابم جسمم سالم بمونه.  نجایاگه ا دشای…یکن یشونه خال تتیبه خاطر چند تا کابوس از مسئول ی. .حق ندارفتهی..وظیفهم

 ی..حتیبه هر بهونه ا ینیب یمزنم؟ن یکنار تو بودن له له م شتریب قهیروزا واسه چند دق نیا ینیب ی. ..نمشهی.اما روحم داغون م

 ینیب یزنم؟نم یمرغ سرکنده بال بال م نیبمونم ع خبریساعت ازت ب هیاگه  ینیب ینجا؟نمیا امیشم م یم پا…یاگه تو نخوا

 یذار یرو م نایا رم؟اسمبگذ میبه خاطر جونم از زندگ یدار ؟انتظاریمیهمه زندگ ینیب یچقدر دوستت دارم؟نم

 …زمیعز ؟درک؟نهیهمدرد

خواست مرا از  می…ردیخواست بپذ نمی…کرد ی.چهره مصممش نگرانم مختیر یپوست او م یاشک من بود که رو نباریا

 بهشت آغوشش محروم کند.

بد  یزایدم به چ نمی اجازه…کنم می پاک ذهنت از رو بد خاطرات همه…کنم یکابوسا رو خوب م نای من…بهم فرصت بده-

 اگه…خوام یم شهیخوام..هم می کمال و تمام رو تو من…باش شمپی…باشم شتپی بذار…بذار باشم فقط…یفکر کن

 …کنم یدرست م ویهمه چ من…باشی

 .دیگونه ام کش یدستش را رو پشت

 ؟یکوچولو؟ چطور یچطور-

 زمزمه کردم و…یطوالن یلی.. .خی.. .محکم و طوالندمیرا بوس لبش
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 !…ینطوریا-

 …دیگشت و ند دینقطه ترد کی دنبال…ش کردرا دو طرف صورتم گذاشت و چشمانم را کنکا دستش

 ؟مطمئنی…شاداب -

 و در آغوشش حل شدم. دمشبوسی هم باز…جواب سوالش در

 ؟؟؟"یکه دوستش دار یبازوان کس انیدر م یست چند وجب ییبهشت فضا"خوانده بودم  کجا

  

 :اریدان

 با بعد و زدم پلک بار چند…خارج شده بودزمان و مکان از دستم  تموقعی…و کوچک تخت چشم باز کردم زیر یتکان ها با

 بودم؟ دهیوقت خواب نهمهی!چطور ا…ازدهیبرداشتم..ساعت  یپاتخت یرا از رو لمی!موبا"اکوید یوا" دمیام کوب یشانپی به مشت

 اما..ببوسمش داشتم دوست…به صورت غرق خوابش نگاه کردم هیو چند ثان دمیکش رونیسر شاداب ب ریدستم را از ز آرام

 یذکاغ…همچنان خواب بود شاداب…دمیدوش گرفتم ولباس پوش عسری…کنم.پتو را کنار زدم و برخاستم دارشیب امدنی مدل

صبح بعد از با هم بودنمان را بدون من آغاز کند ناراحت  نیاول نکهیاز ا دمترسی اما…نوشتم ادداشتی شیبرداشتم و برا

صورتش کنار زدم و گونه اش را  یرا از رو شیو لبه تخت نشستم.موهاسطل زباله انداختم  یشود.کاغذ را مچاله کردم و تو

را  چشمانشداد و  تیرضا باالخره…دمی.خم شدم و شانه اش را بوسدیکش کنار را سرش و کرد اخم اول…نوازش کردم

 به من نگاه کرد.با لبخند گفتم: یو کم دیرا کش شدستهای…بود جیگشود.او هم مثل من گ

 کوچولو. ریصبح بخ-

 و گفت: دیسرش کش یزد و پتو را رو غیکه آنطور قرمز شد.ج دیبه صورتش دو یدانم خون با چه شدت ینم

 …برو…اریدان-

 کنار زدم. یبود که از شدت خنده نفسم به شماره افتاد.پتو را کم نیرشی آنقدر حرکتش…نخندم نتوانستم

 کجا برم؟-

 زد: داد

 .خدا رو تو…دونم..فقط برو ینم-

 که وقت نداشتم. فیبه ساعت نگاه کردم.ح یدیناام با…دشیطلب یمباز هم  دلم

 .نمیحداقل بذار گردنت رو بب-

 …خوااااام ینم-

 بودش. دهچسبی سفت…با پتو کلنجار رفتم یکم

 .یبمون ریاون ز یتون یابد که نم ؟تایآخرش چ-

 .دیچیدور خودش پ شتریرا ب پتو

 .برو فعالً…کنم یبعداً فکر آخرش رو م-

 برسونمت خونه؟ یانمی…رونیام برم بخو یم-

 شد. لیبه ناله تبد ادشیفر

 فهمن. یفهمه.همه م یرو م یهمه چ نهی..مامانم تا منو ببامینه..نم-

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

 باشه..پس من رفتم.-

 :دیپرس ریهمان ز از

 تنها بمونم؟ نجایا ؟منیر یکجا م-

 !…میداشت یبساط عجب

 برو؟ یگ یمگه خودت نم-

 ذره برو. هی…یکامل بر نکهینه ا-

 توی را پتو.خورد شکست اما….مقاومت کرددمیکش نییصورتش پا یزور پتو را از رو به…اوردمنی طاقت…مالش رفت دلم

 چنگم نگاه داشتم و گفتم:

 عجله دارم. ؟منیمون یم ای یایکوچولو؟م یگ یم یچ یفهم یخودت م-

 گرفت. می اوج احساساتم…رنگ به رنگ شدنش از…دیرا دزد چشمانش

 ؟یگرد یبرم ؟زودیبر یخوا یکجا م-

 !اصالً…نبود سخت…ستیقبل ن یکه گفتنش به سخت دمدی تعجب کمال در و…گفتم یم دیبود..با وقتش
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 رسه. یم گهدی ساعت سه دو…پرواز قطر اومده با…ادیداره م اکوید-

 صورتش زد و گفت: یتو یآرام ضربه

 ؟یوضع خونه؟چرا زودتر بهم نگفت نیحال و روز تابلو؟با ا نیبا ا ولی…واسه استقبال امیب دبای منم…خاک به سرم-

 .عادی…یمعمول های استرس…برخورد همه عروسها هنگام مواجه با خانواده شوهر بود مثل…برخوردش

 کن تا من برگردم. استراحت…یباش زایچ نینگران ا ستنی الزم هم تو…ره خونه خودش ی..مادینم نجایا-

 ست؟یزشت ن امیاگه من ن ینعی-

را از دست  اکویقطعاً پرواز د دمید یرا م یدوست داشتن یماندم و آن صورت خوابالو یآن اتاق م یتو شتریب قهیچند دق اگر

 دادم. یم

 .بخواب…ستنی…نه-

 که بروم..اما دلم به تنها گذاشتنش رضا نبود. برخاستم

 .نمتیتخت بب نیتو هم دیبرگشتم با یوقت…به جون آشپزخونه یافتاد نمیبب امیشاداب ن-

 کرد و گفت: یلبه پتو باز با

 .نباش نگران…من خوبم-

 دست خودم نبود. نای و…بودم نگران

 اد؟یشاداب؟بگم تبسم ب-

 .دیباال کش شیگلو ریو پشتش را به من کرد و پتو را تا ز دیچرخ

 خوام بخوابم. یکار؟میچ ادینه..اون ب-

 کند؟ یدل،دل م نیا مگر

 .دمیرا دو طرفش گذاشتم و صورتش را بوس انمدست

 هست.حتماً بخور تا من برگردم. خچالیو کره و مربا تو  ریش-

 لپش گذاشت و چشمانش را بست و گفت: ریناز دستش را ز با

 خوردم. گهیبا هم د ازپامیده تا د انگار…امینشده.ببخش که واسه بدرقه ت نم رتدی تا برو…چشم سرورم-

 گوشش گفتم: ریشدم؟ز یم ریس دنشیاز بوس مگر

 .یراحت بخواب ینجوریذاشتم ا یوسط نبود عمراً م اکوید یاگه پا-

 ام پرتاب کرد و با حرص گفت: نهیبه سمت س یآرنجش ضربه ا با

 ؟یاخالق تیامن سیزنگ بزنم پل ای یر یم –

 را کنار سرش گذاشتم و گفتم: لشیموبا

 .یمن شپی بش تا بگو…زنگ بزن به مامانت سیپل یبه جا-

بار آخر  یگردنش کردم و برا یشکل رو یانگشت یها یبه قرمز نگاهی افسوس با…کرد و جواب نداد..مثالً قهر بود اخم

 …و پر حرارت و از ته دل،بوسه ام را جواب داد دیچرخ نباری.ا…دمشیبوس

و اقدام به  یرکیبا ز شبید یآمد ول یبه چشمم بچه و ساده م شهیکه هم یدختر استیرفتم و لبخند زدم به س رونیاتاق ب از

 !…موقع آرامش و اعتماد به نفس را به من سرتا پا ادعا بازگردانده بود

 :شاداب

 .دمیو نال دمیبه قلبم اجازه دادم سکته کند.لبه پتو را به دندان گز دمیبسته شدن در را شن یصدا نکهیمحض ا به

 رحم کن. خودت…ایخدا-

 میو خودم را به آشپزخانه رساندم.به زور چند قلپ آبجوش خوردم تا صدا دمیکش رونیت برمقم را از تخ یخسته و ب تن

 .دیکش یم غیسرم ج یتو یترسناک صدای…کنند یم شیر شیکردم گوشت تنم را ر می حس…بازشود

 …تموم شد..تموم شد-

بار از دستم رها شد تا باالخره چند  لموبای…دندیلرز می..گرفتم چشمانم مقابل را دستانم…را صاف کردم میبار گلو چند

 گفت: تا…رمیرا بگ ییتوانستم شماره دا

 جان بابا؟-

 منفجر شد. بغضم

 …ییدا-

 .دمینفسش را هم نشن یصدا یلحظه حت چند

 بابا؟ یکن یم هیشاداب؟گر-
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 مردم. یم ه؟داشتمیگر

 شده دخترم؟ یچ-

 .شیبر زبان آوردنش هم سخت بود برا یهم مکث کرد..انگار حت باز

 کرده؟ تتیبابا؟اذ ار؟آرهیدان-

 برگ گل با من رفتار کرده بود. کی از تر محتاط اما…زد یو دم نم دیکش یکه م رنجی تمام با…نکرده بود تمیاذ

 اد؟یامروز م اکویآقا د نیشما خبر داشت-

 کرد. یخس خس م نفسش

 کرده؟ یزده؟کار یحرف اریاول جواب منو بده.دان-

 …سنگها روی…سالن نشستم کف

 اما…شده یزیچ هیدونستم  یافتاده..م یاتفاق هیدونستم  می…بود افتضاح حالش…حالش خوب نبود ولی…یچهی…نه-

 رفت فرودگاه. که…شیپ قهیده دق نینگفت تا هم یچهی…نگفت

 .سکون و بود سکوت اما…..که درستش کنددیبگو یزیچ کیماندم که حرف بزند..که  منتظر

 هی تازه…کرد..تازه آروم شده بود..تازه خوش اخالق شده بود یتازه داشت باور م ارنیدا…نیبکن یکار هی…روخدا تو…ییدا-

 یرنگ آرامش رو م مداشتی تازه…گرفت یبه خودش م یزادیداشت رنگ آدم مونزندگی تازه…ذره گرم و مهربون شده بود

 …خدا رو تو…خراب شه یچ هدوباره هم ننذاری…نیبکن یکار هیرو خدا  تو…میدید

 چسباندم. واردی به را سرم…تمداش ضعف

 …توروخدا…نیبکن یکار هی…ییدا-

 ساخته ست. یکنم دخترم؟آروم باش و بگو از دست من چه کار کاریچ-

 فکر جواب دادم. یب

از من فاصله  اردانی باشه که اون…بدون اون آروم تره..خوشبخت تره اردانی…ادین حاالحاالها…ادین نیو بهش بگ نیزنگ بزن-

 .ییرو خدا دا تو…شهیم یهمه شک و ناباور نگاهش…شهیمحبت م یشه..ب یرد م..سرهیگ یم

 .زد زنگ گوشم…را فوت کرد مارشیب نفس

زنده  لی!دل…اکوی؟دیزنیحرف م یدر مورد ک یدار یدون می…کم فکر کن هیبکش و  قعمی نفس تا چند…جون بابا…شاداب-

..پدر..مادر و خواهر برادر…اریاز خانواده دان ماندهیعضو باق تنها…اریگاه دان هیو پناه و تک پشت…اریدان دنیبودن و نفس کش

 به خودش؟ یکیبه زنش اعتماد نداره و اون  یکیچون  ایدور بمون؟بگم ن اریناز دا ا؟بگمیآدم بگم ن نی!من به ا…اریدان

 به من بود؟مرا گفت؟من به خودم اعتماد نداشتم؟ منظورش

 ؟؟؟؟ییدا-

 و…یدون یتو بهتر از من م نوای…شهیقسمت زندگ نیواقع مهمتر در…ارهیدان یاز زندگ یقسمت اکودی…گوش کن دخترم-

 دونم. می تو بهتراز…من نوای…بود تیقسمت زندگ نیمهمتر یزمان هی واقع در…توئه یاز زندگ یالبته قسمت

 شکمم جمع کردم. یرا تو مپاهای…کرد یدرد م دلم

 اکویاگه د دمپرسی تو از…تونه یداشت که م ؟ادعایایبت به برادرت کنار ببا عشق همسرت نس یتون یم دمیپرس اریاز دان-

که قبل از ورود به  نیفوتبال یشما مثل مرب دوی هر!…که نه یکرد ؟ادعایکه همسرش باش یخوا یمجرد وآزاد برگرده بازم م

 نشون…اهلل بسم..شد وعشر…رو زدن یسوت باز حاال…رنیگیم یا روزنامه یخونن و ژستا یم یکر فیواسه حر یکل نیزم

 .نیچند مرده حالج نبدی

 دفاع کردم. میخودم و ادعا از

 …گم می هنوزم…کنم یعوض نم ایرو با تموم دن اریدان یتار مو هیمن -

 نداد ادامه دهم. اجازه

 دهیحرف زدن فا گهدی…چشمته و همسرت کنارت یجلو تیراساطی عشق که االن…عمله وقت االن…حرف بسه شاداب-

 یبدون حساس کردن شاخک ها اونم…بشی رو به رو…همه کس و کار شوهرته که…اکویبا د یبتون دبای تو…نداره

 …ذهنش یتو یدامن زدن به شک و شبه ها بدون…اریدان

 کردند. ینم میلحظه هم رها کی اریدان نیخشمگ چشمهای…به تنم راست شدند یکی یکی میموها

 …کنم یباز لمیف ستمی..من بلد ندایی…من-

 …من وامانده برای ترس…اش ترس داشت خنده…دیدخن

 .یکن یکه تو فکر م هیزیباهوش تر از اون چ یلیخ اردانی…که فاتحه ت خونده ست دخترم یکن یباز لمیف یاگه بخوا-

 آمد. یزد وباال م یو قل م دیجوش یمعده ام م دیاس
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اگه  یکنم که باور کنه حت کاریزه؟چیبهم نر مونیه زندگکنم که دوبار کاریباور کنه؟چ اریکنم که دان کاریکنم؟چ کاریپس من چ-

اون  اتیکه باور کنه من رگ ح کارکنمیاز حد..اما از سر احترام؟چ شیدوست داشتن ب هی…هست احترامه اکویبه د یاحساس

 ینگاه نم واکیکنم که باور کنه که اگه به د کاریره؟چیکنه تا بم یزیخونر نقدریازدم و گذاشتم  شیعشق رو همون شب عروس

بشم؟من  رهیتو چشماش خ میذاره مستق یو عظمت روح اون مرده که نم یبزرگ …ستین یودلشکستگ یکنم از سر دلخور

 مطمئنم…شهیم اهیس رمروزگا مطمئنم من…کنه یم ریخواد تعب یکه خودش دلش م یهر حرکت منو اونجور اریمطمئنم دان

 یمنو باور نم اردانی…ییپاشه دا یاز هم م مزندگی…کنه یو انتخاب مر برادرش…اکویمن و د نیو ب ارهیدووم نم اریدان

 شما…کنه ینم باور…ییکنه دا ینم باور…دهیمن بوده و همه رو به چشم خودش د یعاشق روزهای لحظه به لحظه تو چون…کنه

 …دونم می من…بود ختهیدونم که چقدر بهم ر یم من…دمید من…نیدیرو ند شبشدی حال که

 …شاداب-

 وار و مچاله. نجنی…دمدرازکشی…سخت شده بود مینشستن هم برا یحت

 ؟یخودت رو باخت نقدرای چرا…آروم باش بابا-

 .ختیریسنگ سرد م یگرمم رو یاشکها

 .رمیم یم اردانی بدون من…ترسم از دستش بدم می…ییرو دوست دارم دا اریمن دان-

 نشست و نوازش کرد. میموها یدست شد و رو شیصدا

 نیبا ا اردانی…یرس ینم اریدان یبازم به پا باشی داشته دادن دست از ترس تو که هرچقدر اما…دونم یبا..مدونم با یم-

 حاال..آورده دست به رو تو که حاال…باش مطمئن پس…شبانه شه یترس همون کابوسها نیکرده و بزرگ شده..ا یترس زندگ

از  یلیبا خ اردانی فرق…ده یاز دستش نم یراحت نیداره..به ا شنقدردوستینفر اعتماد کرده و ا هیسال به  نهمهای از بعد که

از دست دادنش  تیظرف گهدی چون…جونش یجنگه..تا پا یکه دوست داشته باشه م یکس واسه…نهیهم گهید یمردا

فکر و  جای به پس…دونه می هم رو قدرتو…دونه یداشته هاش رو م قدر…اکویبعد از مردن و زنده شدن د چون…لهیتکم

 …کنه یفقط کار رو خراب م پاچگی دست…کم به اعصابت مسلط باش هی…لایخ

 از التهابم کم شود. کمی تا…داغم را به سنگ چسباندم صورت

 .کارکنمیچ نیبگ ؟شماییکنم دا کاریچ-

صداقت  رشمشی…که تو دلته ی..اونیکه هست اونی…کن ی..نقش خودت رو بازیکن بازی قراره اگه…..فقط خودت باشیچیه-

 برنده ست. شهیبه ظاهر کندتر باشه اما هم دیشا

 کردم. پیهمچنان روان بود.تا اشک…دمیباز دراز کش طاق

 …آقا اجازه؟ما شما رادوست-

 .دیچشمم رقص شیپ اریدان رتصوی…دیدر دستم لرز لیبعد موبا هیثان چند

 …یاریدان-

 کوچولو. یداریتو که ب-

 ..دیشد..با یل مکنتر دیبا مصدای ارتعاش…را محکم گاز گرفتم لبم

 آره..خوابم نبرد.-

 چرا؟حالت خوبه؟-

قشنگ  نقدریهمه زنها محبت همسرشان ا یمحبت کند؟برا یخواستن نقدریا توانستیم کسی چه…را محکم فشار دادم میگلو

 کرد؟ یخاص و دلچسب م نقدریساده را ا یاحوالپرس کی حتی…اریخاص بودن دان ای…بود

 .ستمینه خوب ن-

 بود. ستادهای…دمیرا شن شیراهنما یصدا

 ؟یدرد دار-

 او..درد داشتم. دنیدرد کش از…ادیز یلخی…داشتم درد

 خونم. گهیساعت د منی تا من…مسکن بخور هباشه؟ی…گردم یشاداب؟االن برم-

 زور لب زدم. به

 …فقط…خوبه حالم…یارینه دان-

 ؟یفقط چ-

 …که داشت حسی هر…داشت درونش که هرچه…من حرف بزند یرا بستم و اجازه دادم قلبم به جا چشمم

 …یلخی…دلم تنگته-

 :دیپرس ی..نه مالطفت نشان داد..همچنان جددیخند نه
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 باشم؟ ن؟مطمئنیهم-

 .دمیرا بوس رشیرا از صورتم جدا کردم و تصو یگوش

 هم هست. گهید زیچ هینه..-

 .؟بگویچ-

 ؟یکن یاگه بگم دعوام نم-

 در چه مورده؟-

 دهم. یتا ندانم قول نم یعنی…کنم ینه..دعوا نم نگفت

 .اکویدر مورد د-

 .دمید نم،یبب نکهیا بدون…دمیشدن صورتش را د سخت

 بگم؟-

 بگو.-

 .دمیخودم شن یرا با گوشها یکی نای…هم سخت شده بود شیصدا

 ؟یاز من دوستش نداشته باش شتریب شهیم-

 ؟یچ یعنیشاداب؟ یگ یم یچ-

 ترسم. یندارم..بگذار بداند چقدر از نبودنش م بین طاقت رقکنم..بگذار بداند که م یم هیبفهمد که گر بگذار

 !…از من شتربی نه حداقل…دوستش نداشته باش یعنی-

 خنده اش گوش دادم. نیدلنش یرا پاک کردم و به صدا اشکم…دیخند باالخره

 .ستیخوش ن حالت…یبه نظرم دکتر الزم-

 جواب دادم. تند

 .بده قول…من شیپ یایخونه ب شیرسوند نکهیبده به محض ا قول…ستینه..ن-

 جواب داد. آرام

 گردم. یمن برم یبخور یزیچ هیو  یریدوش بگ هی تو تا…کنم یکارم م نیهم-

 به دنبال مادرش. یگرفتم..مثل بچه ا یم بهانه

 گه؟یچند ساعت د یعنی-

 به پرواز برادرش برسد. ری..نگران بود ددمیرا شن شیراهنما صدای باز…حوصله پوف کرد یب

 ؟یندار کاری…شده رید االنم…امیبتونم م نکهیدونم..اما به محض ا ینم-

برده  لیصبرم را هم تحل یهورمون راتتغیی…منطق شدم یبود..!ب اکوید یتمام حواسش پ نکهای از…شدم یعصب

 را هم عوض کرده بود. شاداب…تیو حس مالک یهورمون راتتغیی…بود

مرد به اون  یترس یاستقبال برادرت؟م یتا بر یتنها ول کرد ؟منویموند یمن م شیپ دیحداقل امروز رو با یکن یفکر نم-

 …..اونوقت توستمیتونم سرپا با یضعف دارم که نم نقدریگم بشه تو تهران؟من ا یگندگ

 …هم متعجب بود و هم درمانده شیصدا

 شاداب؟تو چته؟-

 دانستم. یهم نم خودم

 !شهیم تیحسود اکوینگو که به د-

 !…بود نهمی…زد وسط خال درست

 شاداب؟آره؟-

 .دمیبرچ لب

 دارم. اجیبهت احت اکویاز د شتریمن ب-

 .دمیکوب میپا ی!مشتم را روکباری سال هزار هر…وار یهال های خنده آن از…انقطاع ی..بلند و بدیهم خند باز

 خنده داره؟-

 خنده جواب داد: انیم

 .کننیم یکه همه بهش حسود اکویخوش به حال د-

 …برادرش به…کرد یهنوز هم حسادت م یعنی نای…کرد..به برادرش یحسادت م او هم یعنی نیا

 دلم را از ته دلم گفتم. حرف

 بذار. یدوست دار یرو هرچ اسمش…یخوام تمام و کمال مال من باش یم-
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 تمام لحظات شب گذشته. مثل…میشد و مال نرم

 دوست ندارما. هپلی زن من…باز بذار خوشگل بپوش..موهاتم لباس…ربگی گرم آب دوش…بخور رعسلیش وانیل هی-

سرد  اریشد دان یشد؟م یم یعنیبود. راحت…دیخند یزد..راحت تر م می حرف تر راحت…کردم یو عذاب را حس نم یتلخ آن

و  ندیرا که دروغ هم نبود بب ییحسادت ها و دست و پا زدنها نیشد ا یم زد؟یشد زهر نشود و در جانم نر ینشود؟بد نشود؟م

 شد؟ یباشم؟م تنفرهم م اکویتوانم از د یم یخاطر او حتبفهمد به 

 .منتظرتم…باشه-

 .خب؟ستیسرپا نا ادمیاس ام اس بده.ز یاومد رونیاز حموم که ب-

 فرستادم و گفتم: شیبرا یا بوسه

 خب..!-

  

 

 :اکوید

و سرد  میضخ شهیله، شاز همان فاص و…دمیرا د اریاستقبال گر، دان تیآنهمه جمع انیو م یبازرس تیمحض عبور از گ به

 یپسر کم حرف و ب نیکه چقدر دلتنگش بودم و چقدر ا دمیدر آغوشش گرفتم فهم وقتی و…دادم صیچشمانش را تشخ

 حوصله را دوست دارم.

لبخند که باالخره بر لبم نشست و ثابت کرد که هنوز هم عضالت  کی…اتفاق بعد از مدتها نبهتری…خوب بود رانیبه ا برگشتن

 توانند منقبض و منبسط شوند. یصورتم م

. اما ستادنیدور ا یرا برا لشیکردم تما می حس…بود زاریب دنهایچسب نیاز ا شهی.او مثل همدمبویی…دمیرا بوس اریدان

بوده در  یدیتوان جد شهیداند هم یم ایو با خودم فکر کردم که آ رمیبگ رونی وجودش از داد اجازه و کرد صبر…تحمل کرد

 راه من؟ انینقطه آغاز بوده در پا شهیداند هم یخسته من؟م یپاها

 چیه شههمی مثل چشمانش و پوزخند نه و داشت لبخند نه…کوتاهش شیته ر یرو دمیصورتش نگاه کردم و دست کش به

سرپا  لدلی منهم که…که او هم دلتنگ بوده دمیفهم می دستانش سفت حلقه از…دانستم می اما…کرد یرا متساعد نم یحس

 …میکش ینفس م هممشترک است و با  مانیتنفس مجرای هم هنوز که …تمبودن او هس

 پرسش به من فرصت داد: کی دنپرسی اندازه به تنها و…شد یم نییباال و پا میگلو یتو یحجم

 داداش؟ یخوب-

 .دیمن گذر کرد و به چشمانم رس یشانیاز موها و پ نگاهش

 خوبم.-

 صدا. بی…حرف بی اما…شد یم نییآدمش باال و پا بیساو هم بود. ..چون  یگلو یحجم تو نیهم انگار

گردن  برای…دلم ضعف رفت مانیاختالف قد چند سانت برای…مافتادی راه هم کنار …دو چمدانم را از دستم گرفت هر

حلقه  برای و…فک بهم فشرده و مصممش هم برای…بلند و پر صالبتش هم یقدمها برای…هم مشیبرافراشته و نگاه مستق

 …چپش همدست  یتو

 شاداب چطوره؟-

 .دیدم رونیرا محکم به ب نفسش

 خوبه.-

 .. .یتک کلمه ا اری.. .داندمخندی". ..خوبه…خوبم"

 نجات بده. یزبون تو رو از تنبل نیذره ا هیاما انگار اونم نتونسته -

 را دور زد و در همان حال گفت: نیصندوق عقب گذاشت و ماش یرا تو چمدانها

 نه ..نتونسته.-

 …شههمی مثل…داد یم گاریس یبو نشیشدم.. .ماش سوار

 رو هم نتونسته ترکت بده. گاریس-

 …کایتابستان امر سرمای به نه اما…تهران سرد بود ماهید هوای…دادم نییرا پا شهینگاهم کرد و استارت زد.ش یرچشمیز

 تمدن از چقدر…متنفر بودم یسیدر از زبان انگلنامفهوم اما آشنا را.چق ی.. .مردم را.. .مکالمه هادمیها را با ولع سر کش ابانیخ

 ایکردند. .. یم یکه هنوز هم مسافرکش ییها کانپی…خواست یم سادگی دلم چقدر…بودم زاریب شرفتپی و آسمانخراش و

شکل  نیتر یبهداشت ریکه به غ ییفروش ها وهیآب م ای…من خوشبخت تر بودند  زا دشای…یکه با همه ندار ییدستفروش ها

 دادند. یه مردم خدمات مممکن ب
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 ی. ..از بستیاصول و منطق ن یرو زیهمه چ نکهیبردم از ا ی.. .لذت مدیکش یهم پر م یرانندگ یتو یقانون یب نیهم یبرا دلم

غربت  دیکردند. با ینثار هم م کیرک یو فحش ها دندیکش یم رونیکه سر ب ییراننده ها حتی و…بردم یشهر لذت م یقانون

تا  یباش بیمثل من تمام عمر غر دبای…شود یم یو خواستن بایچشمت ز شیپ طنتو یهایچطور همه زشت یفهمتا ب یباش دهیکش

 تواند گوشنواز باشد..اگر به زبان خودت گفته شود. یفحش هم م یحت یبفهم

 شده؟ یچ-

کردم که  می درک حاال و! سکوت…قبل به روش او پناه برده بودم یروزها یلیروزها و خ نای…سرم را برگرداندم یلیم یب با

 .دنکشی دست سکوت از است سخت چقدر…چقدر سخت است ترک عادت کردن

 نپرس.-

 را باال انداخت. شیابرو

 نپرسم؟…بعد…کایبرنگردم امر گهید دیشا یگ ی. ..منجایا یو تنها اومد ی.زنت رو ول کردمیقراره جدا بش یگ ینپرسم؟ م-

 …توانستم می کاش…اش را یو سرخوش یشادمان یروزها نیا…را زهر نکنم شیروزها نیشد ا یکاش م یا

 .دنهینداره .به بن بست رس دنیدن،پرسیبه بن بست رس-

 در هم گره خورد. شیابروها نباریا

 از مشکلتون خبر داره؟ ییدا اد؟اصالًیاز پس دخترش بر نم ییدا یعنینتونسته بازش کنه؟ ییکه دا هیچه بن بست نیا-

 ؟دایی…درمانش را زده بود دیق حتی…ما کالفه از ییِ؟؟؟داییدا

 خبر داره.-

 .دمیکرد فهم یدست او وارد م یکه به فرمان و فرمان به رگها یرا از فشار نیشد..ا یعصب

 شده؟ یچ نمی..درست بگو ببیزن یحرف م یچرا تلگراف-

 شد. ینم ریگیداد و پ ینم ریگ نقدریکرده بود..قبل ها ا رییتغ اریدر وجود دان ییزهایچ کی انگار…نه

تونه بچه دار بشه..منم با  یم گهینفر د هی.. .اون با میستی. ..نه مشکل از منه. ..نه از اون.اما با هم سازگار نمیش یبچه دار نم-

بود.اسپرم و  نی.حرف آخر هممیو کوفت و زهرمار رو هم امتحان کرد یشگاهیبا هم نه.هزار تا روش آزما اما…گهینفر د هی

تر..علتش  اهیس یشونیو پ اهیدن.حاال چرا؟بخت س ینطفه نم لیمونن..تشک ی..زنده نمارنینمدووم  گهیهمد تخمک شما کنار

 .نهیا

 .شیلبها روی پوزخند نشستن و…گردنش عروق شدن دار ضربان جز به…نشد جادیدر صورتش ا یرییتغ چیه

 ؟یزنت رو طالق بد یخوا یبه خاطر بچه م-

 گرفته بودم. ادیخوب پوزخند زدن را  چه…منهم

 ام که به خاطر بچه، زن طالق بدم؟ یبه نظرت من مرد-

 را برگرداندم. میرو

 خواد ازم جدا شه. یزنم.. .به خاطر بچه م-

 هرچند به حق همسرم. یمهر یب نیشکست ا یچقدر گفتنش سخت بود. ..و چقدر غرورم را م و

خواد مادر  می دلم…دوست دارم مادر بشم گهیاما مهم حرف زد.. دایی…باهاش حرف زدم یلیدم.. .خ یمنم بهش حق م-

که به بچه داشتم گذشتم و گفتم زنم واسم  یبودن رو تجربه کنم.و حق داره.من گذشتم..از پدر شدن..با همه عشق

 !داره حق…البته و…نگذشت اون اما…مهمتره

 زد. یذوق م یتو یرگیاش در آن ت یشانیپ سرخی…شد رهیاش ت چهره

 واست کشک بود؟ رمیم یقتم و مپس اون همه عاش-

 .دمیرا شن شیدندانها شیسا یصدا

 .شترهیسگ از زن ب یگن وفا یکه م نهیهم-

 به سرم آمده بود. و…اریدان ینی. .دامن زدن به بدبدمیترس یم نیهم از

که چهار  ییمردا ایگه؟ید یکیرن سراغ  یم ایدن  یزنشون رو طالق م ایکه به خاطر بچه  یی.مگه کمن مرداستنیهمه مثل هم ن-

 داداش.به ذاته. ستین یو زن یکنن؟وفا به مرد یم انتیتا بچه دارن و بازم خ

 .دیتوجه به من به فرمان مشت کوب یب

 یی.تعجبه..به خدا تعجبه که تو دامن دادمیبه باباش نرفته.از روز اول فهم شیچیباشه.ه ییزن دختر دا نیا شهیباورم نم-

 .یباشمرام  یب نقدریو ا یبزرگ ش

 .اریحد..آنهم از جانب دان نیآدم..تا ا کیداشتن  قبول…گریبزرگ د رییتغ کیهم  نیا

 رو تجربه کنه. ایدن یکه دلش بخواد همه لذتها هیعیطب نیداره و ا یبار فرصت زندگ هی یطرفه قضاوت کرد.هر آدم هی شهینم-
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 .رمیرا که همچنان همسرم بود بپذ یبه زن یاحترام یتوانستم ب یهم نم هنوز…یوجود دلشکستگ با…یوجود خستگ با

 .دایی نه…داده ادشی کایامر طیمح نوای…رهیگ یم یمنطق میتصم هیداره  نینشم-

 نگاهم کرد. ناباورانه

 وسط؟ نیا هیتو چ فیپس تکل-

 حتی…متیاز ظرف شتریب یلخی…به من سخت گرفته بود یلیخ یزندگ نای اما…مطمئن و آرام شهیکردم بخندم. ..مثل هم یسع

 توانستم ظاهرم را حفظ کنم. ینم

 .یچیه-

 باال رفت. شیصدا

 یصبر نم ن؟چرایدار یشدن.چه عجله ا دی.زوده واسه نا امنیهنوز دو ساله که ازدواج کرد ؟شمایچی؟هیراحت نیهم ؟بهیچیه-

 ن؟یکن

 فتم:دستش گذاشتم و گ یبودند.دستم را رو ریچشمگ راتییتغ نیعوض شده بود..چقدر ا اریدان چقدر

 می…نترس…چهیه نیکه به سرم اومده و ازشون جون سالم به در بردم ا یی..در برابر بالهایخواد حرص بخور یتو نم-

 .ارممی دووم بازم…گذره

 کتفش گذاشتم. روی را سرم و زدم چنگ را ام معده…فرمان گذاشت. ..لبم را گاز گرفتم یو سرش را رو ستادای…کرد ترمز

 

 :اریدان

: میبزنم و بگو ادیتوانستم بر سر خدا هم فر یم حتی…خراب کنم شیرا بر سر تمام آدمها ایتوانم دن یم مکرد یم احساس

 "است؟ نیصفت تو عدالت است؟و عدالت ا"

 یشده کنار چشم برادرم را نم قیعم یچروک ها ی.معندیفهم یرا نم یعدالت یب یکس به اندازه من معن چیکه ه واهلل

کمتر از  یلیرا که سنشان خ ییرنگ شدن موها یب نهمهیا معنی…دیفهم یآمد را نم یکش نم گریه دک ییلبخندها معنی…دیفهم

 !…من یبرا حتی…نشده بود فیکس به اندازه برادر من درد تعر چیه ی.برادیفهم یبود، نم شانیدیسپ

حرف  دایی با…مجواب گذاشتم.حرف داشت یرا ب "پر الفش" یچرا و…میآ یم رتریشاداب اس ام اس دادم که د به

 یناحق نهمهای من برادر حق…ناجوانمردانه بپردازند نطورینداشتند حق برادرم را ا حق…نطورهمی هم دخترش با…داشتم

 نبود.

 برای انگار!…تر محبت با…تر آرام…تر محترمانه…متفاوت بود اکویرفتارش با د شههمی…دیکش یرا در آغوش م اکوید ییدا

 .دایی…اکوید یبود و برا اریمن دان

کرد..تمام  نمی نگاه من به…شدم رهیخ ییدا دهینشستم و به چهره تک شاکی و طلبکار…اتاق گذاشتم و برگشتم یرا تو چمدانها

نمانده بود که  اعصابی! …جواب نداشتم دنیبه شن یازیمن ن و…دیپرس می اش معده روز و حال از…بود اکوید یحواسش پ

 کند. میرا ترم یمعده ا

 داره؟ یمعن یکه دخترت واسش درست کرده احوالپرس یجهنم نیا ابه نظرتون ب-

 نگاهم نکرد. دایی و…تند نگاهم کرد اکوید

 …کهیت هیبه خاطر بچه مثل  اگه…دیبر یاز دخترت م اکویبرعکس بود..اگه د طیاگه شرا-

 هم فشردم. یرا رو میدندانها

 ؟یرد بودخونس نقدریداد..بازم ا یرو طالق م نیاگه به خاطر بچه نشم-

 .دیخروش اکوید

 !…اریدان-

 نگاهم نکرد. ییدا

 شده؟ دیمعرفت و چشم سف یب نقدریکه ا یبزرگش کرد ی؟چجوریدختر داد نیا ادی یچ شییخدا-

 .دیبلندتر غر اکودی…نگاهم نکرد ییدا

 .نییپا اریرو ب صدات…اریبسه دان-

 آمد. ینم نییپا میصدا دیکش یدلم زبانه م یآتش تو نای تا و…نبود بس

 اونوقت…اسطوره هی…آرش هی…رستم هی.یقهرمان ساخت هیکنم؟تو ذهن من از خودت  ؟باوریایاز پس دخترت برنم یعنی-

 ؟ییکنم دا ش؟باوریو سر جاش بنشون یالف بچه رو بکش هیگوش  یتون یباور کنم که نم یخوا می

 …سوختم می سراپا…سوختم یم
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تونستم  می…تونستم ادبش کنم یم ن؟منیکرد یاز من مخف ن؟چراین نگفتبه م چرا…نیتونست ینم اگه…یتونست یاگه نم-

 …تونستم می…هیاقتیل یکنم که چه ب شیحال

 محوش شده بود. نطوریچه داشت که ا رهیت کیسرام نیکرد؟ا ینگاهم نم چرا

 ؟یداد شنهادشیپ اکویمرامه چرا به د یب نقدریدخترت ا یدونست یتو که م-

 .دمیکوب میزانو روی محکم…در حال انفجار بود مغزم

 ؟یکه بود داغون تر کرد یزیرو از چ مونیرو..زندگ شیچرا زندگ-

 کرد. یکس نگاهم نم چیزد..ه یکس حرف نم چیه

 .نگو…یتون یکه نم ؟نگویکن یدرستش نم ؟چرایچرا ساکت موند-

 یگدازه ها مثل…دمپری جا از…دش یگرم نم یدو نفر آب نای از…!نه…ییبه دا اکوی..از داکویبه د دایی از…گرداندم چشم

 و…ندادم یتیاز دست رفته شاداب اهم های تماس به…رفتم رونیاز خانه ب اکوید یگفتن ها اریتوجه به دان یآتشفشان.ب

حقش  نیکه ا برادری..بود برادرم شده له غرور و سوخته دل مهم…باشد بش نصفه آنجا نبود مهم…را گرفتم ایدن نگهی شماره

 نبود.

 لبم نشاند. یرو ن،پوزخندیبالود نشمخوا یصدا

 کندم. یقبر واسه خودم م هیتختخواب  یتو بودم به جا یجا ؟منیخواب-

 شما؟-

 مثل تو رو چه به زنده بودن؟ یاقتیل یآدم ب-

 محتاط شد. شیصدا

 ار؟یدان-

 .یباخت یرو که داشت ی.اصاًل هرچیرو باخت یزیچ بد…باختی…بگم بهت زدم زنگ.خودمم…آره-

 ؟یگ یم ی..چرایدان-

 .یبا خودت چه کرد یدون ینم چون…یاز دست داد یچ یدون ی..چون نمیبدبخت یلیسوزه..خ یگم..دلم واست م یم-

 …اریدان-

 یکه م یبه روز یوا اما…یدون نمی رو قدرش…کنارته ی..تا وقتشیدار یهست..تا وقت یوقت ه؟تایچ اکوید تیخاص یدون یم-

 .اههیفردا روزگارت س از…اکوئهید تیخاص نای…ابد شبه تا…ستیز نرو گهیروز د اون…ستین گهید یفهم

 .بزنم حرف بذار…صبر کن-

اگه  حاال…ینداشت اقتی..اما تو لیکن یزندگ نیزم یمرد رو نمردتری با داد فرصت بهت خدا…وقتت تموم شد دختر خانوم-

رو هم  اکوید هیسا یحت گهدی…ذارم ینم هگدی من…اگه بازم خدا بهت فرصت بده یحت ای…هم حاضر شه تو رو ببخشه اکوید

 …ینیتو خواب بب دیبا

 کرد. بغض

 ..بذار حرف بزنم.اریدان-

 .یبخواب خوب…یکن دایپ یتون یخواب م یرو فقط تو اکویمثل د مردی چون…بخواب برو…ییآره دختر دا-

 !…قصه سر دراز داشت نای…زدم و سوار شدم نمیماش کیبه الست لگدی…تمام تنم رعشه داشت کهحالی در…کردم قطع

دانم!فقط پاکت  یکنارش زدم..نم ای.کنار رفت دیلبش ماس یمن خنده رو افهیق دندی از اما…گشود میبا ذوق در را برا شاداب

 می و…را ماساژ داد میکوچکش شانه ها یدانم!اما دستها نمی…به اتق آمد یکانتر برداشتم و به اتاق رفتم.ک یرا از رو گاریس

 .دیکش رونیدرد را از تنم ب های پاره آهن…وار سیاطدانم که مغن

 ارم؟یواست ب یخور یم یزیچ-

 کمرنگش را. شآرای و…افشانش را یمشک موهای…را چرخاندم و صورتش را نظاره کردم صورتم

 نه.-

 …او که…خواهد یم تتقوی او که…افتاد که او گرسنه است..که او منتظر من مانده ادمیبعد  و

 ستادم و چشمان پر سوزم را بستم و باز کردم.خودم لعنت فر به

 ؟یخورد یزیتو چ-

 کرد. نییرا باال و پا سرش

 و عسل. ریکم ش هی-

 .داشت استرس…نبود نیغمگ چشمانش

 فقط؟-
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 بود. نیو سنگ نیمت شهیلبخندش مثل هم اما

 .میقرار بود ناهار رو با هم بخور-

 دل…گذشت یبا آنهمه نکات مثبت به راحت اکویاز د نیبود بماند؟نشم ینیکرد چه؟اصالً چه تضم یشاداب هم مرا رها م اگر

 من خوش بود؟ زچی چه به شاداب

 .رونیب میباشه..لباس بپوش بر-

 شانه ام گذاشت. یرد کرد و سرش را رو میبازو ریرا از ز دستش

 خونه؟ ارنیب میسفارش بد یزیچ هی شهینم-

 .دمیرا بو کش شیموها

 کم پسته بخرم واست. هیخواستم  یم ولی…شهیم-

 کرد. یمخف راهنمیدرز و دروز پ انیرا م صورتش

 خوام. ینم پسته…میبمون نجایهم-

 .دمیچیرا از دستش آزاد کردم و دور تنش پ دستم

 شه. تیتقو دبای..شده بزرگ کوچولو…که شهینم-

 آغوشم جا کرد و گفت: یوار خودش را تو گربه

 …خواد یکوچولو فقط تو رو م-

 .؟…ایبرخورد کنم و  یمنطق اکویتوانستم مثل د می…خواست مرا ترک کند یمشاداب  اگر

  

 

 :اکوید

در اعماق دلم جشن برپا  یکرد..اما گوشه ا یخجالت زده ام م شتریهم ب ییشرمسار بودم و سر فرو افتاده دا اریبرخورد دان از

تا لذت دل  یشناخت یرا م اریدان دیبود.و با دهیچسب اریدان تگرانهیو حما ورانهیغ یادهایفر نیا بعجی…بود دهچسبی…بود

 کند. یو مست یسست رقتنت را غ یتمام رگ و پ شیها ینگران

 گذاشتم. ییدا یزانو یرا رو دستم

 .نشو دلخور…زنه یحرف م رک…ستیتعارف ن اهل…شیشناس ی..مگهید ارهدانی…خوام یمعذرت م من…ییدا دیببخش-

 .دیکش یتر و گرفته تر شده بود.آه بلند نیسنگ شیفسهابودمش ن دهیکه د یبار نیاز آخر چقدر

 شهی.ما همیرو داشتم..کاش تو هم داشت یروراست نهمهیگه؟اتفاقاً کاش منم جرات ا یناحق م ؟مگهییگه دا یمگه دروغ م-

نبود..اگه حال و روزت  نیا یرک باش یتونست ی.اگه تو ممیرو خورد انمونیواسه آرامش اطراف یو نگران یشیچوب مصلحت اند

 شرمنده تو نبودم. نطوریتوستم تو گوش دخترم بزنم..االن ا یمن م

 را فشردم. شیزانو

کم  یچیمن ه واسه…ی..از دوستیاز زن بودن..از مهربون نی؟نشمیتو گوش دخترت بزن یمرد مومن؟واسه چ هیچه حرف نیا-

به اون  مارستانیب نیکه از ا ییروزا ای؟نشست داریب دنامیمن و درد کش یکه تا صبح پا ییودن شباب کم مگه…نذاشت

خواد.بچه  یکرد؟بچه م شهمی چه اما…بودم آروم…بودم بختخوش نیدنبال دوا و دکتر من بود؟من با نشم مارستانیب

 رمیکنه؟گ یزندگ یداغ نیمجبورش کنم با همچ شهیعمر تو حسرت بسوزونمش؟م هی شهیبه زور نگهش دارم؟م شهمی…خودش

 داره؟ یارزش یاون زندگ گهید ولی…مونهب رمیکنه..گ یزندگ

 .گرفتم باال را دستم…باز کرد دهان

زن بتونه  هیکه  ستین یزچی شدن مادر…دم یبهش حق م ی..حتستمنی دلخور ازش من…رو سرزنش نکن ننشمی…یینه دا-

 ندهیواسه آ بذار…ستیمنم ن مرام…ستین یکنه.مرام شما زور و قلدر یکه دوست داره زندگ یبشه.بذار اونجور الشیخ یب

 .رهیبگ میش خودش تصم

 …دهبری…..منقطعدیآه کش باز

 هیرو توج یمهر یب نیبگم که ا یگوشش رو بکشم.چ نذاشتی…دخالت کنم یبگم پسر جون؟همون موقع هم نذاشت یچ-

 ؟ید یتو اجازه نم یوقت شه؟چطوریراه نم مهین قیوقت رف چیکرد ه هیکنه؟چطور بهش بفهمونم که 

 کرد. یم تمی.خم نشستن اذدادم. هیتک

 یبه ترحم و دلسوز یازنی من…شما و من حرف با نه…احساسش با…با دلش بمونه دیبا زن…یندار یا دهیحرف زدن فا-

 .بره که بهتر همون…نخواد…مونه یمنو بخواد م ننشمی…ندارم

 و غم چشمانش کم نکرد. یاهینقطه از آن همه س کی یحت مینداشت..حرفها دهیفا
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کنه؟خوبن با  ینم تشیه؟اذچطوری شاداب با رابطش….از اون برام بگوارهیمهم تر دان ی..االن از همه چییولش کن دا رو نایا-

 گه؟یهمد

 نقش بست. شیرو لبها یرا آرام تکان داد و لبخند کم جان سرش

نرم  ینجوریا یکیتونه با ب اریکه دان شهیباورت نم ینینب تا…شهیدوتا جوون.باورت نم نیا یمن شده تماشا یروزا نیا یخوش-

اون  ادیمنو  یلخی…باباته هیشب یلخی…هواشو داره یکنه..چجور ینگاش م یچجور ینیبب دیو قشنگ حرف بزنه..با

 رحمتش کنه. خدا…ندازهیم

 …یشدند از خوش یکه آب م یی..قندهاختیدلم ر یتو یزیچ

 …گه ینم یزچی شما به نکنه…صبوره ها یلیکنه؟شاداب خ ینم یره؟بداخالقیگ یکنه؟بهش سخت نم ینم تشیاذ یعنی-

 جان گرفت. ییدا لبخند

خواد  یفوق العاده م یصبر و از خودگذشتگ هی هنوزم…هیگم اخالقش عال نمی…ینیخودت بب دیگم با یکه م نهیواسه هم-

ه و قربون زن یصداش م یفتگیبا ش یگندش شده..طور یاخالقا نیدختر عاشق هم نیانگار ا اما…اریکردن با دان یزندگ

 …ره که یصدقش م

 …رفت لبش از خنده…داد هیتک

تونست انجامش بده.خدا خواست  یکه فقط خود خدا م کاری…معجزه بود اریدان یدختر به زندگ نیا اومدن…اکویمعجزه بود د-

نا  دمیکه ام وقتی درست…عشق و صداقت شاداب برش گردوند.معجزه ست یرونی با…برگرده و برگشت یبه زندگ اریکه دان

 که…هست هنوزم خدا که…اتفاق افتاد تا بهم ثابت شه کلی…بودم هرو زد اریآدم شدن دان دیکه ق وقتی…شده بود دیام

 که…بره نمی خوابش که…کنه ینم فراموش که…بنده هاش رو داره هوای که…هست حواسش که…اراده کنه هکافی فقط

 .درسته کارش

 لبخند زد. دوباره

 نعی…تشیو مظلوم یبا همه شکنندگ دمیکه من د ی.شادابیباش ارینگران دان ستیالزم ن گهدی حداقل…راحت باشه التیخ-

 …دختر فرق داره با دختر قدرنشناس من نای…شوهرش رو داره یو هوا سادهیوا شیسر زندگ ریش

 لحظه سکوت کرد. چند

 شناسم. یکه من م ییفرق داره با همه دخترها-

 هم سکوت کرد. گریلحظه د چند

 شناسم. یکه م ییداره..با تموم آدما فرق-

 !…خودش برای انگار..کرد زمزمه…رفت نییپا شیصدا

 بود. اریدان ینجات زندگ نششیشک ندارم هدف خدا از آفر-

 :شاداب

 .دیلنگ یم ییجا کی…غلط بود یزیچ کی…خوب نبود یزیچ کی

لحظه  کیرا داشت..به روش خودش  مایهو خودش روش به…کرد می محبت خودش روش به…کرد آرام باشد یم یسع اریدان

 تمام اندازه به چشمانش…تفاوت نبودند یو ب اهسی گودال دو آن چشمانش…بود نغمگی اما…کرد یهم مرا از آغوشش دور نم

 !…بودند دامی نا…ها اعدامی تمام اندازه به…خسته بودند المع یرمردهایم پتما اندازه به…درد داشتند ایدن سرطانهای

 تمام اندازه به و…داشت شتشوی…داشت..دلهره داشت ترس…ایدن یِقبل از تمامِ امتحانها یِاندازه تمامِ شب ها دل من به و

 زد. ینمک..شور م یها اچهدری و ها دشت

که  یبه دست چپ و…دیرس یبه نظر م دهیخم بعجی امروز که اش شانه چهار قامت به…نگاه کردم اریدان گاریآتش سرخ س به

 شد. یگره کرده اش گشوده نم یمشت ها لحظه هم کی یحت

 

 به نظرت؟ ستین ان؟زشتین نایبگم مامان ا یعنی-

 

 رو به پنجره و پشت به من..جواب داد. همانطور

 

 .گهیوقت د هی باشه…خسته ست اکودی…نه-

 

 فشرد و به ساعت نگاه کرد. یگاریس ریز یرا تو گارسی…برگشت
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 رسونمت خونه. یبعد م و مینیش یدو ساعت م یکی…میلباس بپوش بر-

 

 شنود. یخون م یرا داشتم که بو یگوسفند حس

 

 بپوشم؟ یچ-

 

 شد. یسرخش با اخم قاط نگاه

 

 ؟یپرس یاز من م-

 

 او؟ یدانستم از عکس العمل ها یدانست از وحشت من؟چه م یم چه

 

 .ینباشه که تو دوست نداشته باش یجور هیگم  یآخه م-

 

 .دیفهم یرا هم نم میصف حرفهان یخورم حت می قسم…نداشت حوصله

 

 بپوش که من دوست داشته باشم. یجور هیخب -

 

 اکویتوانستم مقابل د یم چطور…دمیکش یخودم نفس آخر را م ای…کشت یمرا م اریدان ای امشب…مردم یامشب م من

 شک…دادم می گاف…دمگاف دادن بو یندهم؟من خدا اریدان ریتوانستم بهانه دست نگاه مچگ یو لبخند بزنم؟چطور م نمیبنش

 .نداشتم

و شالم را ساده  دمیرا پوش میمانتو نتری ساده…شکل بستم نیرا به ساده تر مموهای…دمیبلوز و شلوارم را پوش نیتر ساده

 اردانی…رژم را هم پاک کردم ماندهیباق حتی اما…کرد یم یادآوریساله را  نیچند یها تمی صورتم…دور گردنم انداختم

 کس. چهی با…نداشت یشوخ

 م؟یشاداب؟بر-

 نجوا کردم. مخدای با و بستم را چشمم…را برداشتم فمیک

 …بگذرون ریخ به…ایخدا-

 

 به مرد منتظر مقابلم زدم. یرفتم و لبخند رونیاتاق ب از

 

 من در خدمتم سرورم.-

 

 دهیهم اصالً شن دشای…جواب ماند یهم ب ریدر طول مس میحرفها شتربی…نشد دهیهم اصالً د دشای…جواب ماند یب لبخندم

 نشد.

 

 …زنما یحرف م ؟دارمکجایی…یاریدان-

 

 شنوم. یم-

 

 .میبر یکه دست خال شهیکن..نم دایپ یگل فروش هیگم  یم-

 

 کار؟یخواد چ یگل م-

 داشت. یبعجی حس…حرص نبود حرفش از

 

 شه؟یم ؟مگهیچ یعنی-
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 و گفت: ستادیا یقناد کی مقابل

 

 …اون دل نه…گل واسه دِل خوشه-

 

 ماندم.منظورش چه بود؟ رهیبه رفتنش خ وتمبه

 

ناهنجار قلبم به  یداد نوا نمی اجازه…کوچه خوشحال بودم شلوغی و آمد و رفت از…ننداخت و زنگ زد دکلی…شهیهم برخالف

 گفت: ییبرسد.صدا اریگوش دان

 

 .نبفرمایی…نیخوش اومد-

 

 …بود..خدا را شکر دایی…کردم زیآنال

 

هم خدا را شکر..حواسش  باز…دیایکمتر به چشم ب زانمیآو یگرفتم که لرزش دستها اریرا از دان ینیریآسانسور جعبه ش یتو

 …به من نبود

 

مثل  دایی…کردم یسالم و احوال پرس دمید یم دیکه از خودم بع قدرتی با…هم نتوانست دلم را گرم کند ییمهربان دا لبخند

 گوشم گفت: ریو ز دیسرم را بوس شهیهم

 

 …آروم باش-

 

دور  ییرایپذ یبود؟آب دهانم را قورت دادم و مردد نگاهم را تو دهیهم فهم اریدان یعنیاضطرابم واضح بود؟ نقدریا یعنی

 !…نبود…دادم

 

 کجاست؟ اکوید-

 

 آنها جا گذاشتم. شیرا پ میسمت آشپزخانه رفتم اما گوشها به

 

 .ادی..االن مرهیرفته دوش بگ-

 

را در آوردم و شالم را  می.مانتورمیبود تا بتوانم قلبم را در مشت بگ دهیخر میبراوقت  کمی…بار هزارم شکر یرا برا خدا

 مرتب کردم.

 

 جون؟ ییحالتون چطوره دا-

 

 .زمیخوبم عز-

 

 زانو گذاشته بود و انگشتانش را در هم قفل کرده بود. روی ساعد از را دستانش…نگاه کردم اریبه دان یرچشمیز

 

 جون کجاست؟ نینشم-

 

 سرد بود. نشانیب یِفضا هوایِ…سر بلند نکرد اری..اما داندمیرا د اریبه دان ییدا یاگذر نگاه

 

 .ادیکار داشت..نتونست ب نینشم-
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را شکر کردم..چون  خدا…اریمتفاوت از دان بویی…آشنا بویی…و گرم نیریش ییخواستم حرف بزنم..شامه ام پر شد از بو تا

.اسطوره …دمیترس یاز تند و کند زدنش نم گریو د امدنی در هم نفسم…نبودم شینگران صدا گریو د ستادیقلبم از طپش ا

 !…کن خراب خانه اسطوره…برگشته بود

همان  با…لعنتی لبخند همان با..مرد همان…بود ستادهای! …کشش احساسم رمسی در…بو رمسی در نه…را چرخاندم سرم

 …تر یلعنت یرایچشمان گ

 به زده زل و…بود حاال سراپا چشم بود و گوش دهیو نشن دهیکه ساعتها مرا ند یرادانی…میهمزمان بلند شد اریو دان من

 …برادرش و من فاصله

 اریتوانست گمان بد شود و به جان دان یهم م قیهمان نفس عم ینداشتم..اما حت ژناکسی…خواست یم قینفس عم کی دلم

 همان دل التماس کردم. توی و….از ته دلفتدیب

 .فتهبی آبروم به لکه نذار…اراحق آبرو د به…ایخدا-

 

خدا نفوذ داشتند و اجابتم کردند.چون باالخره لبم به لبخند گشوده شد و  یرو نهمهیبودند که ا یدانم آبرو دارها..چه کسان ینم

 .دیزبانم به سالم چرخ

 …نگاه دنیه دزدخواستم محکوم شوم ب نمی…ام نگرفتم یاز اسطوره تا ابد ماندن چشم…ستادیکنارم ا اردانی…آمد جلو

 .نیخوش اومد یلیخ-

  

دانست که  یانصاف نم بی و…آمد یکرد و جلو م می نگاهم فقط هنوز…نزده بود یبودم..هنوز حرف دهیرا نشن شیصدا هنوز

 شکند. یم اریدان یفشار نگاه بهانه جو ریکمر من دارد ز

 

دست  یوقت و…دندیچرخ یکهکشانها دور سرم م تمام…فتمیکردم االن است که ب می حس…ام یدو قدم در…ستادیا باالخره

 نروم. ایرا خواندم که کافر از دن اشهدم…دمیرا د اکویدراز شده د

 دلم واست تنگ شده بود. چقدر…نمتیب می که خوشحالم چقدر…شاداب-

ش دستان انیکرد.دستم را م یام را تکه پاره م اراده…اریصورت دان دندی…ندادم حرکتش اما…خشک شده بود گردنم

 .سوختم برون و درون از…گذاشتم و سوختم

 

 .نمتونیب یکه سالمت م خوشحالم…نطوریمنم هم-

 

در خالف جهت  اما…ابمیتماس عذاب آور نجات ب نیسوخت؟انگشتانم را جمع کردم تا از ا یرا فشرد..از حرارت من نم دستم

را سوزاند.سرم را  میموها یود.شعله ابهشتم ب یکه روزگار یجهنم انمی درست…ماندم محصور و…شدم دهیانتظارم کش

 امضا کرده. اکارش سند مرگ مر نیدانست که با ا یبود.و نم دهیبوس

 

 …تنم پاره…از جونم کهیت هی…یواقعاً دخترم گهیحاال د-

ترس نگاه کردم..به آن چشمان  بی پس…نداشت ییاسترس جا گریچون مرده بودم د و…افتمی ییاز دستش رها باالخره

 ..!دی..نبادیشا ای و…دیرا که با یزیخبر از اطرافم گفتم آن چ بی و…مهربان شهیشفاف و هم

 .نیحاال عالوه بر اون پدر شوهر، برادر شوهر و بزرگترمم هست و…نیپدر بود هیمثل  شهیاما شما واسه من هم-

 تمام اتاق را در برگرفت. لبخندش

 .شهیکامل م مونزندگی بودنتون با…م دارهک یزیچ هی شهیبدون شما هم اردانی…نیینجایخوشحالم که ا-

 

و شکنجه  هیکه قصد تنب دستی…کمرم نشست یشناختم رو یکه خوب م دستی…چشمم را زد ییچشم دا برق

 کرد. یکه نامحسوس و دور از چشم همه نوازش م دستی…نداشت

 

 !…بودند دهیرا خر مآبروی…آبرودارها

  

 :اکوید
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 ریو با قفل کمربندش درگ ستادهیتوالت ا زیگشتم.کنار م اریتاق را به دنبال دانا یو فضا دمیکش نییدر را پا رهیدستگ

 بود.گذرا نگاهم کرد و گفت:

 مکافات رو باهاش دارم. نیکمربند رو ببندم.هربار هم نیا گهیلعنت به من اگه د-

 …و چند سال کوچک شد ستیب شیلحظه صدا کی یبرا

 …خوام نمی..نبند!…من از کمربند متنفرم-

تالش کردم و  شتربی دقت با…کرده بود ری!واقعاً گنه…دمکشی را قفل زبانه و شدم خم…و دستش را کنار زدم دمیندخ

 …باالخره

 .شد باز…بفرما-

هرگز مقابل چشم من لباس  شیها یدیق یها و ب یالیخ بی تمام وجود با…کرد و گرمکنش را برداشت و به حمام رفت یپوف

 اش را دوست داشتم. یذات یایح نیکرد و چقدر ا یعوض نم

 د؟یخواب ییدا-

 درآوردم. یدست لباس راحت کیرا باز کردم و  چمدانم

 زنه. می حرف شاهو با داره…نه-

 زد. می مسواک داشت…نامفهوم شد شیصدا

 …یگ یم یفهمم چ ینم-

د.مسواک را در دهانم ش رهی.دهانش را شست و به من خستادمای کنارش و رفتم حمام به و برداشتم را مسواکم…کرد سکوت

 چرخاندم و گفتم:

 ه؟یچ-

 به شکمم زد. آرامی مشت…را باال بردم میحرف زدن نداشت..ابرو قصد

 .یشد ریشده..پ شتریموهات ب یدی.سفیشکم زد-

 زدم. شیبه بازو یمحکم مشت

 بچه. یخودت ریپ-

 …شکم..چشمها مات سقف روی دستها…ها مماس هم شانه…میدیهم دراز کش کنار…میرفت رونبی…را شستم دهانم

 کرد؟ تتیاذ یلیخ-

 !…من یزندگ دنیاز بهم پاش دیکش یم یزجر چه

 .یکن یتند ییکه به تو حق بده با دا ینه اونقدر-

-….. 

 میها نگرانی…کردم یکردم..لمسش م یحسش م وقتی…کنارم بود آرامش داشتم وقتی…به تنش چسباندم شتریرا ب تنم

 شد. یتمام م

 ار؟یدان-

 هوم؟-

 کنه؟ ینم تتی؟اذیتو با شاداب خوشبخت-

 .دیخند

 کردن بلده آخه؟ تیشاداب اذ-

 ؟یدار ؟هواشویتو چ-

 سرش گذاشت. ریرا قالب کرد و ز دستانش

 …ستمنی من…که اون خوبه یاونقدر-

 کرد ترک کفشش را از چشم من دور کند. یم یافکنده بود و سع رزی به سر…دانشگاه اطیح یافتادم که تو یروز ادی

 .یدون یکه م خودت…دهیکش ادیز سختی اما…نداره یادیشاداب سن ز-

 آره.-

 کرد. یدفاع م تشیثیلرزان از ح یبود و با چانه ا ستادهیا یکه مقابل سلطان یروز ای

جفتمون رو شست و انداخت  یچجور ادتهیم؟یرو که تو شرکت زد یاون گند ادتهی…هم مغروره یلخی…تشیبا وجود مظلوم-

 رو بند؟

 .دیجنب یلبش به لبخند هگوش

 …مکردی کف جفتمون…آره-
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 زنت بشه؟ یوقت هی یکرد یاون روز فکر م-

 خنده اش صدا داشت. نباریا

 عمراً.-

 .دستم را ستون سرم کردم و گفتم:دمیپهلو دراز کش به

 دور و برت نبود دلت رو برد؟ یکدوم از زنا چیه هشبی که…مثل شاداب یدختر هی یشد؟چطور یپس چ-

 .دوخت چشمانم به…براق بودند شههمی برخالف که…را نشچشما

 !…اونا نبود..دلم رو برد هیچون شب-

 بودنم مطمئن شود. یخواست از واقع یم انگار…دیصورتم کش یرا رو انگشتانش

 .برد رو دلم…تو بود هیچون شب-

 …خوردم جا

 یم ایدن نیا آدمای درصد چند…ه.خودت بگوکه باشم دوست دار جوری هر….منوهتنبی نه…کنه می قهر نه…اونم مثل توئه-

 رو به خاطر خودش دوست داشته باشن؟ یواقع اریتونن دان

 ییتنها نیا از چقدر…بود دهیکش تنهایی عمرش تمام در چقدر.…من تنها بود اریانداختند و دلم را پاره کردند.چقدر دان زهین

 خسته بود.

 با…رهیدوست داره کنار من بم رهیاگه قراره بم یترکم کنه.گفت حتخورد اما حاضر نشد  کتک…دایی مثل…اونم مثل تو-

و عقب  دنیترس یمن م ادیفر هیبه جز تو حاضر بوده جونش رو به خاطر من به خطر بندازه؟همه با  کی…رهیمن بم یدستا

 تو. مثل.…مونه یم یطیحت هر شرات…کردن.اما شاداب یم ینینش

 اش گذاشتم. یشانیپ یام را رو یشانپی…دندیرا خراش میانداختند و گلو زهین

و شاداب رو ازم  یایتو ب دمیترس یم نهمی واسه…نگرانم دادنش دست از خاطر به…اندازه تو به…نیواسه هم-

 …دارم وجدان عذاب االن…چرت یفکرا نی.واسه همیریبگ

 حالش را. دمیفهم می…کردم یدرکش م ناگفته

 …وقت ناپاک نگاهش نکردم چهی…ردمنک نگاه…زن هیوقت به شاداب به چشم  چیمن ه-

 …دونم یم-

 رسه؟ یکه به تو داره نم یعشق پای به…که به من داشته و داره حسی هر…که اون دختر یدون یم نمیا-

 کرد. مکث

 آره.-

 را برداشتم و خط به خط نگاهش را رج زدم. سرم

 شیواقع یحاال که خنده ها نهمی…نمیب یرو مبرادرم  یحاال که دارم خوشبخت نیگفتم؟گفتم هم یامشب به خدا چ یدون یم-

 نیتو آخر ی.چون دوست دارم شادربگی جونمو…حاال نهمی…نمیب یعاشقانه همسرش رو م یحاال که نگاهها نی..همنمیب یرو م

تو  یوقت چون…نمیب یباشه که قبل از بستن چشمام م یزچی تنها…خنده تو م.دوست دارنمیب یم میباشه که تو زندگ یصحنه ا

 .…خوام یاز خدا نم یچیه گهدی…ندارم یغم چیه گهیمن د یخند یم

 کرد. اخم

 تو تا…شم یرم و تا ابد گم و گور م ی..می..اگه بگیراحت تر ینجورای تو بدونم اگه…کنم یم یتو هر کار یمن واسه خوشبخت-

 و…مونه یمن مثل دخترم بوده و م واسه شههمی شاداب…جمع باشه.اما به روح مامان و بابا قسم التخی تا.باشه راحت اعصابت

 .تو…هنفر هی عاشق فقط اون…قسم خودت جون به

 نه؟ ای نیمنم جا دار واسه…نکردی خلوت برادر دوتا…به به-

 از رقص نور چشمان برادرم گرفتم و گفتم. چشم

 …نبفرمایی…میبله که دار-

اش گذاشت و با دست  نهیس یمرا گرفت و رودست،دست  کی.با دکشی دراز سرفه و خنده با…خودمان انمی…میباز کرد جا

 را. اریدان دست…گرید

 ن؟یزد یحرف م یدر مورد عروس نیداشت-

 شد. یم نیری..سلول به سلولم شیعروس نیکه از فکر ا آخ

 کار دارم. ینمونده و من کل شتریروز ب چند…یینگو دا-

 زد و گفت: اریبه دان یچشمک ییدا

 .میبرقصم.رو تو هم حساب کرد یکرد کار رو ول کن..من قول دادم مفصل-
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 معترض شد. اریدان

 .نی.حرفشم نزنستمیمن که ن-

 را برگرداند. شیرو ییدا

 .ی.مگه خودت دست به کار ششهیبلند نم یکه بخار نی..از اایب-

 را خاراندم. سرم

 …یمن مخلص دوماد هم هستم..ول-

 متفکر نگاهم کرد. ییدا

 ؟آره؟یستینکنه بلد ن ؟یچ یول-

 کرد. اریرو به دان ییرا تکان دادم.دا سرم

 ؟یستین ؟بلدیتو چ-

 اش را باال انداخت. شانه

 بلد باشم؟ دیکردم.از کجا با یکردا زندگ نیمن فقط چهار سال ب-

 و گفت: دیپر نییبود از تخت پا دیاش بع یماریکه از سن و سال و ب یبیعج یبا چابک ییدا

بلند  االی…نیکرده برد یهرچ ی..آبرونیکرده لکه دار کرد ی..اسم هرچنیدکرده تو قبر لرزون یهرچ تن…االی..نیپاش-

 …گهید االی ن؟دیرسم و رسومتون رو بلد نباش نیتر یسنت شهیم مگه…نیش

 و گفتم: دمیکرد خند ینگاه م ییتخت نشسته بود و با چشمان گرد شده به دا یکه چهار زانو رو اریدان به

 .رفت آبرومون…پاشو داداش-

 کمرم گذاشت و گفت: یبه دستم داد و دستش را رو یدستمال کاغذ کی ییدا

 …یبرقص دینگاه کن..دور بعد تو هم با قشنگ…ادشهی شتریب اکوید-

 خنده زد. ریز اریشد؟دان یمگر م یقدم بردارم.ول ییکردم همگام با دا یسع

 ست. برهیتو گور االن رو و یکردا تن…اکوید یرقص یم عیضا یلیخ-

 .ستادیا ییدا

 ؟یتو بهتر بلد-

 باال برد. میخنده دستانش را به حالت تسل انیم

 …معاف من…بتونم محاله…نه-

 .دیبه سمتش هجوم برد و دستش را کش ییدا

 …االی…خودت هم زنت هم برادرت هم…نیکن نیتمر دیسه ساعت با یمعاف؟روز-

 …میبند نبودپا  یبود..اما ما دو نفر از خنده رو یجد یی..داوستیهم به ما پ اریدان

 .!…توانستند برقصند و بخندند می…جنگ کی از بازمانده سه هنوز که…چه خوب و

  

 

گذاشتم  زیم یرا رو نی.بسته بزرگ و سنگافتدیب نیزم یرو فمیبستم و دستم را شل کردم تا ک میقرار و نا آرام در را با پا یب

که  مانیعکس دستها دنیو از د دمیکش رونیرا ب میبایز میلبولباس از تن درآورم کاور دورش را باز کردم و آ نکهیو بدون ا

 غرق در لذت شدم. دندیدرخش یکه م ییهم قرار داشتند و حلقه ها یرو

از  یکه حت ای خانه…خانه ساکنم نیتا کنون در ا شیاز دو ماه پ و…اریروس دانع…عروس شدم یروز نیدر چن شیماه پ دو

 هم آشنا تر بود. یمنزل پدر

 …زدم ورق

 نیجون شما به حرف ا خانوم…یش یمحشر م یشراب تیال یها هی..با وونهدی بابا…کارش رو بکنه شگرآرای بذار…شاداب خل-

 …لهیذاشتن عق یاگه عقل داشت اسمشو م نای…گوش نده

 .دمیکش غیج

 …داده ماتومیاولت کلی…رنگ نه بشه کوتاه نه…گفته به موهام دست نزنم اردانی…نه-

 .لبخند زد شگریآرا

 .میساز یفرشته م هی ناهمی با…هم قشنگه یلیموهات خ مشکی…زمیباشه عز-

 زد و گفت: نهیدستانش را به س یبا دلخور تبسم
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 امشب…یش یبار عروس م هی سالمتی نا…ره یحموم رنگشون م هیموقتا بزن که با  نیاز ا حداقل…لتیخاک تو سر شوهر ذل-

 باشه. تییبایاوج ز دیبا

 …دیپسند می او که آنطور…بود اریدر نگاه دان من یبرا ییبایز اوج

 

 …اریاز سر اجبار و به زور عکاسِ دان یلبخندها به…دمخندی و…زدم ورق

 

 …گهدی باش زود…الجوشن دم در منتظره یبن ذ ؟شمریدپوشی…شاداب-

 پرده را کنار زدم. دمیرا پوش دمیپاشنه دار سف یو کفشها دمیسرم کش یشنل را رو کاله

 ؟تبسم؟خوبم-

 بر شد حصار و آمد اشک…زد دیرا د مپای فرق تا سر نوک از و آمد جلو…تر خواستنی و…تپل شده بود کمی…دیچرخ

 .چشمانش

 .کنم بغلت بذار…..فرشتهعروسک…یشد ماه چه…قربونت برم یاله-

 دورم انداخت. اطیرا با احت دستانش

 ست. گهید یکیکه سهم  فحی…عالمه ماچت کنم هیخواد  یدلم م-

 …مانیدوست یگرفتم..مثل تمام سالها شیاز بازو یونشگین

 .نمببی خودمو بذار…اونور برو…ادب یب-

 زیخواستم مطمئن شوم همه چ می…کردم یوسواس نقطه به نقطه صورت و اندامم را بررس با…ستادمیا یقد نهیآ مقابل

 .بود همانطور و…خواسته اریهمانطور است که دان

 شوم. نیکمکم کرد تا سوار ماش اریکه دان جایی…هیلحظه به لحظه و خارج از آتل ایعکسه…هم بود یجداگانه ا آلبوم

 .یخوشگل شد-

 گرفتم. یحرارت نفسش گُر م یادآوریهم از  هنوز

 …شتریتو ب-

 هم رحم نکرده بود. مانهای زمزمه به…نامرد عکاس

 .یایاز خجالت من در ب دبای امشب…طول بکشه یمراسم تا چه ساعت ستیمهم ن-

 سرخ بود. اریبه رژگونه؟وجودم از تب دان ازیچه ن رام

 …زدم ورق

 کرد. یتکرار م اکودی و…شد یم یپر و خال مرتب…اکویو د ییکندند؟چشمان دا یدو برادر از هم دل م مگر

 …خدا…شکر رو خدا…خدا رو شکر-

 و گفت: دیسرم را بوس ییدا

 مسبب تو و…رسن می آرامش به باالخره…رسن یبه آرامش م رادانی مادر و پدر امشب…مرده ها هم جشنه یایامشب تو دن-

 …نکن شک…پشت سرته رشونیخ دعای…یآرامش نای

 د؟یدو شه یبزرگتر از دعا ینیتضم چه…یزندگ کی یدوام و خوشبخت یبرا و

 …زدم ورق

تنه کل  کی…رنجورو  ماریب ییدا و…دایی و…را تنها نگذاشت اریلحظه هم دان کی اکودی…شب چشمم به دو برادر بود تمام

 …کرد یم تیریجشن را مد

 …هماهنگ کرده ویهمه چ دایی…نباش نگران تو…هست چی همه به حواسم من…داداش نیبش نجایتو هم-

 افسانه نوع از آنهم…وارش وانهدی نوع از آنهم….عشقدمید یگفت من در نگاهش م یرا که نم یزچی و…گفت یرا م نهایا

 !…شای

 را داشت. ایدن تمام…ییبرادر و دا نیبا ا اریبه تعداد افراد است؟دان گفته که کس و کار یکس چه

 …دمخندی…زدم ورق

 …شد شروع…خدا ای-

 را گرفت و گفت: اریدست دان اکودی…تاالر را فرا گرفت یکرد یقیموس زیو شورانگ بایز ینوا

 .میگرد یبرم زود…میکار کوچولو دار هی ما…شاداب جان-

 دانستند که من چه در سر دارم. نمی و…دارمکردند که من خبر ن یم فکر
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 و…عروس کردها بودم من…میدست به کار شد و با هم به اتاق پرو رفت عسری…به تبسم چشمک زدم اریمحض رفتن دان به

 …کردها را نای داشتم دوست چقدر

رنگ  ای پسته لباس با و…تبسم گرفتم سیرا از نگاه خ دییو تا ترضای…بلند شد همانانیهلهله م صدای…اوج گرفت یقیموس

 همانانمی و نخواندند ها خواننده…وازنده ها نزدندن…چند لحظه سالن در سکوت فرو رفت برای…از اتاق خارج شدم یمحل

 …نکردند یکوبیپا

کردند و چه برازنده شان بود  یاسکورت م یمحل یداماد را با لباس مشک ،یقهوه ا محلی لباس با کرد مرد دو…سمت سالن آن

بهت با  نیا دندی…داشت لذتی چه و…شوهرش یبزرگ برا زیسورپرا کیبود با  عروسی…سمت سالن نای و …لباس نیا

 ام. زندگی اسطوره سه چشمان در…شکوه

 زد. ادیبود که به خودش آمد و از همانجا فر یکس نیاول ییدا

 عروس. یکه خورد یپاک ریرحمت به اون ش-

 …شتریب یبا شور و شوق رنباای…و کل و هلهله غیج یباز هم صدا و

 …زدم ورق

 نیها بر طبل کوفتند و زم طبال…ستادیبا دو دستمال در دستانش مقابلشان ا ییرا گرفتند و دا گریدست همد اریو دان اکوید

 …دیسه مرد لرز نیا رتیاز عظمت و غ نزمی که…خدا یگانگیبه  قسم…دیسه مرد از خطه کردستان لرز یپا ریز

دو برادر از  نای که نبود مهم…کردند یم شیخو ینیو همه را مسخ هنر آفر دندیکوب یم نیبر زم یتند و پاانداخ یباال م شانه

 کرد…گلبولشان به گلبول…خونشان هم رسومشان را از بر بود یبود که گلبولها نای مهم…شده بودند دهیکردستان بر

 …زد یم ادفری را بودنشان

 …زدم ورق

 خنده گفتم. با…ادندستیبرادر..در دو طرف من ا دو

 .ستمیمن بلد ن-

 …کردند و با خود بردند قیا به تنم تزرر قدرتشان و…را گرفتند دستم

 …زدم ورق

 سرود…خواند…باشد ییایمرد شم کی یتوانست صدا نمی که…رسا صدایی با و…را از دست خواننده گرفت کروفنیم ییدا

 …کردستان را ملی

 نکورد زما یومەق ەماو رھە بیقڕە یەئ-

 مانەز یپۆت ییرەدان ێنێشکینا

 ەندوویکورد ز ،ەکورد مردوو ەڵێن سەک

 مانەاکڵئا ێوەنان تەق ەندوویز

 ترجمه کرد: مانیبرا اکوید و

 دشمن، قوم کُرد همچنان با نشاط و سرزنده است یا-

 وادارد. میاو را به تسل تواندیچرخ زمانه نم گردش

 ت.کُرد مرده است؟ کُرد زنده اس دیگویم یکس چه

 و پرچممان هرگز برنخواهد افتاد. میا زنده

 …زدم ورق

شدنمان را به  یکیکه چند روز قبل  یا خانه…میخانه مشترکمان شد وارد…اکویو د ییوقفه پدر و مادرم و دا یب یدعاها انیم

مال من و  گریه دک ای خانه…بود هیبه حجله گاه شب شتریتبسم ب یها یو گل افشان ناتتزیی با…امشب اما…تماشا نشسته بود

 ادیسوگند  دمشیپرست یم ییکتایکه به  ییخدا شگاهپی در من و…م و حرمتمحری…ام ییفرمانروا قلمروی…من بود یبرا

 !…هرگز…نشکنم را حرمتش هرگز که…کردم

 

 :اریدان

 ظرف غذا را کنار زدم و گفتم: یرغبت و عصب یب

 ن؟یرو کوفتمون نکن دیشد روز اول ع ینم-

 .دمیرا شن ییدا یلب زد..اما صدا اکویلبخند زد.د یینگاهم کرد و دا یرفت..شاداب با نگران چشم غره اکوید

 ؟یش یبمونم که تو راض یتا ک-

 هشدار داد: اکویداشت؟د دنیپرس نیا
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 …یش یبستر دبای…یریدرمانت رو از سر بگ دیشما با-

 سر من غر زد. و

 ؟ینیب یسرفه هاش رو نم-

 حاال…بود دهیام به توازن رس زندگی که حاال…برود ییخواستم دا نمی اما…بودم بودم؟خب هخودخوا…برخاستم زیپشت م از

 طرفم بلنگد. کیخواستم با رفتنش دوباره  نمی…داشتم تعادل که

بزرگ  گهیخودمون.بچه ها هم د شیپ میاریاونم م یهست یینداره؟اگه نگران زندا مارستانیدکتر نداره؟مگه ب نجایمگه ا-

 …شدن

 شانه ام گذاشت. روی را دستش…م بلند شد و کنارم آمده ییدا

 یهنوز کل چون…ستننی بزرگ چون…برگردم دیبزرگ شدن با یگ یکه م همونایی خاطر به…رم یمن به خاطر دوا و درمون نم-

 یبرم سراغ کارا دبای…تموم شده پسر نجاای من کار…بهشون بگم دیحرف هست که با یبدم..کل ادشونی دیهست که با زیچ

 درست کنم. ور ییزایچ هی…تا وقت دارم..تا زنده م  دبای…ناتموم

 یزندگ نیبه درست شدن هم دیشده..و تنها، ام ییخوره روح دا که…اکوستیدرهم د یزندگ همان…زهایچ نیدانستم ا یم

 بست. یمخالفت م یرا برا میبود که دست و پا

 کشه؟ یطول م ؟چقدریتا ک-

 ام را فشرد. شانه

 .مردونه قول…باهات در تماسم مرتب…ستیهم ن مهم…ییادونم د ینم-

 کردم: اکودی به رو!…نداشتنش بود سخت چقدر…رفت یم ییدا

 ؟یک-

 را پشت سرش قالب کرد. شیزد و دستها هیتک

 !…گهیدو هفته د یکی-

 یدرد نم نیبه ا یشاداب اعتراض یهایبود و از ترس نگران یروز چند…دیکش یم ریبود که بد ت یروز چند…دیکش ریام ت نهیس

 کردم.

 .میشاداب لباس بپوش بر-

 .دندیبه هم چسب اکوید ابروهای…حرف نگاهم کرد یب دایی…اعتراض به اتاق رفت یب شاداب

 االن؟حداقل بذار شامش رو بخوره.-

 از درد و دلشوره جواب دادم. کالفه

 .میبهتره بر-

 گفت راحتم بگذارد. اکوی..به ددمیمرا هم فه منظورش…دمیرا د ییگوشه چشم حرکت نامحسوس دا از

 میلبها نیرا درآوردم و ب گارمیباز س یبه فضا دنرسی محض به و…دادم تکان را سرم فقط من…کرد یخداحافظ شاداب

که سالها  فضایی…شناختمش یبودم که م ییفضا توی…دمیفهم یرا نم شیاما حرفها دمیشن یشاداب را م صدای…گذاشتم

 …هک فضایی…عذابم داده بود

چشمانم گذاشتم..تا  یو دستم را رو دمیمبل دراز کش یرا درآورم رو میجورابها نکهای بدون…کتم را از دستم گرفت شاداب

 .ندیدرد را در صورتم نب

 واست؟ ارمیب یخور یم یی؟چایاریدان-

 آب. بی و خشک…بود ریکو نیع میگلو

 نه.-

 ؟یچ وهیم-

 نه.-

 .دمیکش ینفس م مپای مچ راه از انگار…باز شد کمی نفسم…را درآورد میجورابها

 حالت خوبه؟-

 .دیکش یم نییرا از آسمان پا خدا…ستمیبود بداند خوب ن یکاف

 خوبم.-

 ؟یناراحت ییواسه رفتن دا-

 کرد. یم دیحرف زدن دردم را تشد یبرا یتالش هر

 آره.-
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 .دینوازشگرش صورتم را درنورد انگشتان

 بار واسه هممون.اعت هی…وزنه ست هی دایی…منم ناراحتم-

 رفتند. یقلبم فرو م یدنده ام تو یاستخوانها انگار

 اوهوم.-

ام همان ته مانده نفس را هم  نهیس روی سرش گرفتن قرار با…آغوشم جا دهد یکرد کنارم دراز بکشد و خودش را تو یسع

 از خودم دورش کنم. امدی..اما دلم ندمبلعی را هوا و کردم باز را دهانم…از دست دادم

 وحشتناک شدن. یلیسرفه هاش خ اتازگی…به نظر منم بهتره بره یول-

 ام نشسته بود پاک کردم. یشانیپ یرا که رو یسرد عرق

 آره.-

 .دیخودش را باال کش یرا بلند کرد و کم سرش

 کنم که تو حالت خوب شه؟ کاریحاال من چ-

 دم.ش یداشت قطعاً بهتر م یبرم میتنه اش را از رو ینیسنگ یفقط کم اگر

 زدم. شیبرلبها یآرام یرا دورش حلقه کردم و بوسه  دستانم

 بمون. یکه هست یینجاهمی…یچیه-

دانست که وجودش چه مخدر  یآنکه از زبانم بشنود خوب م بی…معصومانه اش را دوست داشتم یخنده ها نیا چقدر…دیخند

 ست. یقدرتمند

 ام گذاشت. نهیس یسرش را رو دوباره

 ؟بگم یزیچ هی…یاریدان-

 ..اما به او؟میتوانستم بگو ینه.به همه م میتوانستم بگو یم چطور

 بگو کوچولو.-

 ؟یسر سد منو هم ببر یبر یخوا یهفته بعد که م شهیم-

 کنم. رونیخواست خاطره تلخ بار قبل را از سرش ب می دلم…بردمش یگفت هم م ینم

 ؟یاونجا واسه چ-

 .دیاو چانه ام را بوس نباریا

 بشه ماه عسلمون. مثالً…کارمیکه ب منم…لهیدانشگاه که تعط-

 شد. رهیچشمانم خ یتو

 طاقت نبودنت رو ندارم.-

 ماه به را شاداب هنوز من"زدم بیبه خودم نه نحی همان در اما…افتادم یالتماس م به…یهر بازدم برای…واشی واشی

 "…ام نبرده هنوز…ام نبرده عسل

 ماه عسله آخه؟ یاونجا جا-

 …دو ماه گذشته نای تمام برخالف…کرد ینم جادیدر من ا یحس چیه شیبوسه ها نیبود که ا بیعج و…دیرا بوس گردنم

 باشه.-

 داد؟ یدرد کشنده اجازه م نیمگر ا اما…باشی داشته دوست که هرجا…برمت یماه عسل هم م میخواستم بگو یم

 .یواسه بدرقه ش حتمًا باش دی؟بایینکنه همزمان بشه با رفتن دا یراست-

 عضالتم را منقبض کردم که داد نکشم. تمام

 حواسم هست.-

 شد. زیخ منی بعد و…کرد سکوت

 ؟یار؟خوبیدان-

 فرستادم. رونیشده ام حروف را ب دیکل یدندانها انیم از

 مگه؟ چطور…آره-

 را تنگ کرد. چشمانش

 …عرق کرده..قلبتم تنت…یکش یتند نفس م یلیآخه خ-

 گفتم: و دمیادامه بدهد..در آغوشش کش نگذاشتم

 باشه؟ نیحالم بهتر از ا داری انتظار…کنه یم یدلبر ینجوریخوشگل ا یکوچولو هی یوقت-

 …یول-
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را با هم لعنت کردم و  طانشی و درد…شناخت و حرفم را باور نکرده بود می مرا حاالت تمام…تجربه ینه بچه بود و نه ب گرید

 آمد. ادمیبلوزش بردم..که ناگهان  ریدستم را ز

 …یوا-

 نگاهم کرد.. راننگ

 شده؟ یچ-

 .مارستانیبردمش ب یم دبای…بود ییامشب نوبت آمپول دا-

 اش انداخت و گفت: یشانیبر پ نیچ

 ؟یبگ اکویبه د شهینم-

 دیرا که به عهده گرفته ام خودم با یا فهیدانستم وظ می…خواهد داشت یمن حس بد یدانستم از فراموشکار می…شد ینم

 کنم. یکند از سر باز م خواستم فکر نمی…انجام دهم

 .شهینه نم-

.شاداب پشت سرم دمیکش میبه موها یچروک شده ام را مرتب کردم و دست راهنپی…دمیرا پوش میو جورابها نشستم

 .ستادیا

 ام؟یمنم ب-

 .دمیچرخ

 نه کوچولو.-

 کرد. زانیکمربندم را م سگکک

 ؟یگرد یزود برم-

 کرد. یم یریتا سر کوچه رفتنم هم بهانه گ یروزها برا نیا

 آره.-

 .…اصالً نکند…زود برنگردم نکند…دمترسی…دیکش ریت قلبم

 شاداب؟-

 جونم؟-

 یانجام م دیکه قبل از مرگ با کارهایی از…از وقت حرف زده بود دایی…کردم حلش خودم در…بازوانم گرفتمش انیم محکم

 ناتمام. کارهای از.…نگفته حرفهای از…شد

 دوستت دارم.-

خواست باور  یچشمانم را جستجو کرد.م صانهیفاصله گرفت و حر یرفته بودمش که بفهمم نفسش رفت.کمتنگ در بر گ آنقدر

 کردم. کمکش…دهیکند که اشتباه نشن

 …یلخی…دوستت دارم کوچولو-

را  شی. دستهادمیرا بوس فشیپوست نرم و لط یدرشِت رو یشد.خم شدم و قطره ها ریسراز شیپلک بزند اشکها نکهیا بدون

 …"منهم"دینتوانست بگو حتی که بود شده شوکه آنقدر…حرف زدن هق زد جای به و…ها بچه مثل…دنم انداختدور گر

 باشه؟…نخواب تا برگردم-

 …ذهنم حک کردم و رفتم توی را قشنگش صورت…زدم لبخند بهتش به…سر جواب داد با

 !…کردم یم یاحساس سبک چقدر

آمپول  هی عالف ساعته سه-…و تهران…پر رمز و رازش شبهای و تهران…و مردم سردرگمش تهران…شیو شبها تهران

برسه  یبه داد اون خدا…ستین زاتیهست تجه دارو…ستیهست دارو ن پرستار…ستیبار دکتر هست پرستار ن هی…میزدن

ش کا یا-نگاه کردم..دوازده را رد کرده بود. نیشما ساعت به…کشور برسه نای مردم داد به خدا…داره یاورژانس ضیکه مر

و محبوب شاداب  ممالی آهنگ…وقت شب تنها بمونه.پخش را روشن کردم نیزنت تا ا ستیبرم.خوب ن اکویبا د یگذاشته بود

 شیاداد و دکمه ه نییرا پا شیها نی.آستستین یمشکل-چپاندم و گفتم: میها هیر یانداز شد.هوا را به زور تو نیدر فضا طن

..مرتب رنگ به رنگ شتهیاز سرشب حواسم پ-ز هم دستم را خوانده بود..باهیدونم چ نمی فقط…مشکل که هست-را بست.

 یهست که من نم یزیه؟چیچ انی.جریزن یدست و پا م ژنیملکول اکس هیشن واسه  یکه دارن خفه م ییآدما نی..عیش یم

-رددل کرد.شد فرزندوار د یم دایی با…داد یمادر را م یبو دایی…شد حرف زد یم دایی با…شد گفت یم ییدونم.با دا

که کوه بر  فشاری مثل…داده بود یو چند پاسکال نیفشار چند کیرا به  شیجا ؟دردیبه من بگ دیهست که با یزیار؟چیها؟دان

دوباره  مکابوسا…آشوبه دلم…کشه مدام یم ریم ت نهسی قفسه…ام یحال هیدونم..دو سه روزه  ینم-کند. یوارد م نیزم

گم  یم گاهی…واسم سخت شده دنمکشی نفس…اون از بدتر خودم…کنم یم تیتو خواب اذ یلخی رو شاداب…شروع شده
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را به  ؟سرمیدکتر رفت-.دمشیفهم ینگاه هم م یبود که ب ادیانقدر ز شاخمهای غلظت…دونم چمه یاالنه که سکته کنم.نم

 تا شادابم…دابم تنها بود.شایرینوار قلب بگ هیاالن  نیهم دی..بامارستانیب میگرد یپس دور بزن..برم-تکان دادم. یعالمت نف

عالئم  یگ یکه م ییزایچ نیا-فرمان گذاشت. یرا رو ؟دستشچی واسه قلب نوار-…رفت نمی چشمش به خواب من برگشتن

 هی…ناسمش یدرد رو م نی..من سالهاست که ایینه دا-.دمیبه گردنم کش ینگذر ازش.دست سرسری…پسرم ستین یخوب

 یسره قلبت رو چنگ م هی ؟امشبیمگه تو دکتر-شد. یبم نداره.عصبانبه قل ربطی…گردهیو باز برم ستشیمدت ن

روح  قربانی من جسم…بود مارمیشد روح ب یچک م دیکه با یزیچک بشن.آن چ دیبا ناای…شد یمثل لبو سرخ م صورتت…یزد

 اب…وقت اول فردا-…نقطه ضعفش ی.دست گذاشتم روستتنها شاداب…امشب نه ولی…کنم می چک باشه-…ام بود یزخم

شد  رهی.به جلو خشنینگران م یخودبی…بفهمن اکویخوام شاداب و د نمی فقط…باشه-نبود. یراه نجات خب؟قطعاً…میر می هم

 هآخ-.چطور؟لشهیدل نیگفت مهمتر شهیم-.درسته؟یگرد یبرم یدار اکویو د نیبه خاطر نشم-؟ییجان دا-؟ییدا-و جواب نداد.

 ؟آهچی پس-.باش مطمئن…کنم یعشق نم ییِگدا اکودی واسه…دونم می-…خواد ی.نمادیخوشش نم لیاز زور و تحم اکوید

 یم میتصم شیاونه که واسه زندگ تیدارم به دخترم بگم.اما در نها فهیهست که به عنوان پدر وظ ییحرفا هی-.دیکش

فقط -م شد.آرا شصدای…چقدره اقتیل نیسهم دختر من از ا دید دبای…اقتهیبر اساس ل ایدن-را نوازش کرد. می.زانورهیگ

 اما…بچه بخواد اکویکه به اندازه د دمیکس رو ند چیه-رو از دست بده.زمزمه کردم. اکوینباشه که د قیاونقدر ناال دوارمیام

آنقدر مرد بود  یدونم..وقت می…نهیبازه نشم یکه م اونی…دونم یدونم..م یم-کرد. ادزی را دستش فشار…که مرده اونقدر

را  سرم…اردانی…ادهزی…که یزیچ اکویواسه د-گفتم؟ یم دیداد من چه با یم حیش ترجکه طرف حق را به طرف پاره تن

 یلعنت نیدار ا ؟نگهینیب ینم-شده؟ چی-…را گرفتم نشینگاه خشمگ ریگفتم نگه دار.مس-؟چرا؟یچ-نگه دار.-چرخاندم.

-انش را به سمت من پرت کرد.چشم ظی.غهیعیطب نجایصحنه ها ا نای…الیخ یب دایی-…بود و ستادهیا یمقابل زن ینیرو.ماش

-را گرفتم. شیدر را گرفت.بازو رهی.دستگادیازشون بر م یزدن.هرکار یچ ستیشرن.معلوم ن نای؟ایبر یخوا یکجا م

تو  شبچه  ینیب نمی…رتتینکن که تف بندازم به غ یکار هی-.کرد گره را مشتش…شد سرخ صورتش…..نکنییدا

بذار زنگ -!…ختهیخلوت و چهار پسر لگام گس ابانیکنن؟خ یم تشیدارن اذ ینیب یخواد سوار شه؟نم ینم ینیب یبغلشه؟نم

اون زن،  جای به اگه-…نگاهش استهزا داشت..تمسخر داشت..تاسف داشت نباری.استیساخته ن یما کار از…سیبزنم پل

کوفت و به سمتشان  را بهم نماشی در…صبر نکرد تا حرف بزنم ؟ویشد یم سپلی منتظر بازم…مادرت ای انیدا ایشاداب بود 

رنگ  چارهیب زن…دیکش یشده بود و علناً دست زن را م ادهیاز پسرها پ یکی.رفتم دنبالش…تلف کردن نبود یبرا وقتی…رفت

دستت -.شکافتسکوت شب را  ییدا یرسا ی.صدانیکمک.تو رو خدا کمک کن-ما التماس کرد. دندی محض به…به رو نداشت

و  سیاز پل یو چون اثر دییحساب کار دستم آمد.دور و برش را پا دمیو آب آورده پسر را دناموس.تا چشمان سرخ  یرو بنداز ب

 یگم دمت رو بذار رو یم-جلو داد. نهیهم س یی؟دایریپ یگ یم یتو چ-اش را سپر کرد و جلو آمد: نهیس دیند یکمک یروین

اش چسباند و عقب رفت.قهقهه مستانه  نهیس به را اش بچه هراسان زن…شدند ادهیپ گرید سرکولت و گورت رو گم کن.سه پ

 یرا باال داد و با خونسرد نشیآست یی؟دایکن یم یمثالً اگه گورم رو گم نکنم چه غلط-مو به تنم راست کرد. شانیطانیو ش

را  یریزنج شانیکی…بکنم.دوره مان کردند یچه غلط مخوا ینشون بدم م نایتا من به ا نیاون دختر رو ببر تو ماش اریدان-گفت:

 ییگردن دا ؟رگیتو بلندش کن میآورد رشیگ ؟مایزودم بر یخوا یم یاومد ری؟دیریپ هینجوریا-چرخاند. یدستش م یتو

برپا  یصورت پسر نشست و هنگامه ا یتو دایی مشت…چه شد دمینفهم گریمتورم شد و بعد د دنیآنچنان تا مرز ترک

 پسشون از من…برو تو…ییدا-.دمیکش ادیزدند.فر می کشت قصد به اما..نبودند خود حال به…نداشتند تعادل…شد

کردم خودم را نجات دهم و به  سعی…که دو نفر به جانش افتادند دمدی…تو حواست به اون دختر باشه-.دیکش ادی.فرامبرمی

مهاجم ام را پاک کردم و با زانو به شکم فرد  ینیب نخو…را هم اضافه کرده بود شانیرونی زا توهم مواد اما…کمک او بروم

 ییبه قامت تا شده دا یوقت اما…دمدوی دنبالشان…آمده سی.فکر کردم پلنیبچه ها فرار کن-داد زد: یکیکه ناگهان  دمیکوب

که  یخسر یقطره ها نیچه بود؟ا نای..کردم؟اما تند کنم؟پا ولشان.کن ولشون…نرو دنبالشون-؟ییدا-متوقف شدم. دمیرس

دستش  یرا رو دستم…دمچرخی خودم دور سردرگم…کنارمان گذشت زوزه کشان از نماشی…نای؟اییدا-د؟یچک یم

 شیه-رنگ..اما خونسرد بود. بی صورتش…راست کرد ه؟کمریچ نی؟اییدا-کرد. سیلزج کف دستم را خ یعمای…گذاشتم

 من…نترس بابا جون-هم خونسرد بود. شصدای…خدا…نامردا زدنت…ییزدنت دا-…وای…دمدی باالخره…پسر..خوف نکن

 االن-…خون هم باز..خون…دستم نگاه کردم روی چسبناک خون به…را گرفتم و به زور سوارش کردم شیازوب رزی…خوبم

دختر رو برسون خونش.زن  نیاول ا-داد. هیتک یصندل ی.سرش را به پشتمیر یم االن…اریب طاقت…مارستانیرسونمت ب می

 نیا-به دستم داد و زار زد: یکردم.زن کاغذ دایآژانس پ کیوار راندم تا  وانهدی…زد یم حرفوقفه  یکنان و ب هیگر

-شد. یم شتریقلبم هرلحظه ب روی فشار…گاز فشردم یرا رو میتوجه به او پا ی.بنیشمارمه..تو رو خدا بهم خبر بد

 حرف بذار…نکن تیرو اذ خودت…ونبابا ج میرس ینم-زد. لبخند…اریب طاقت…میرس یاالن م-.ییخوبم دا-؟ی..خوبییدا

 نمی تو…کنم نمی گوش-.زدم داد…کن گوش…..بابااردانی-…رو نگه دار تانرژی…نزن حرف..نه-.داشت رعشه تنم.بزنم
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گفتم  یم ادتهی-کردم؟ یفکر م نطوریمن ا ایرفته بود  لتحلی قدرتش…گذاشت میبازو یرا رو دستش…یریبم دنبای…یریم

 یاخما با…دمید یخواب م یرو تومادرت  شهیمنم هم-حرف نزن. ییدا-کردم. نم؟التماسیب یمنم مثل تو کابوس م

 یگفتم من چه گناه می…گردوند می بر رو روش…بزن حرف باهام…گفتم روژان می…رفتم جلو ی.مدلخور…عصبانی…درهم

کردم که روژان  ییخطا چه من…گفتم..تو بگو می…بود ستادهیدورتر بابات ا ییجا هی…دمیدو یشد..دنبالش م یکردم؟دور م

 ریون از گوشه لبش سرازخ…زد سرفه…اردانی…اریگفت..دان یکرد و م یم هیکرد..بابات گر یم هگری…گردونه یازم رو بر م

 می-.گرفت پنجره سمت به را اش اشاره انگشت…کردم نگاهش وحشت با…مادرت رو ینیب می…اما نگاه کن-شد.

 نیا ابی…یدیخند باالخره…یاومد ؟باالخرهخودتی…روژان-…نه…ییدا-.دمنالی…خنده یم داره…ش؟اونجاستینیب

 با…شد پرتاب خون…زد سرفه…بخواب آروم…ریآروم بگ گهدی…عاشق و خوشبخت…و سالمت سرحال…تسوگلی…پسرت

 ینم گهدی…..اگه نتونم تو رو هم نجات بدمیریتو هم جلو چشمم بم اگه…اریب دووم…یینه دا-.دمیفرمان کوب روی مشت

تونم سرم رو بلند کنم.دستش دوباره  یشرم نم نیبا ا گهیکنم.د یگتونم زند یحقارت نم نیبا ا گهدی…ستمیبا پاهامتونم رو 

آدما دست  یزندگ اراختی…رمیمرگ رو بگ یجلو میکه بتون میتر از اون فیضع یلخی تو و من…پسر جون-نشست. میبازو یرو

 جلو رو تو…کشتنمامان بابامو جلو چشمم -دادم. یمجالش نم من…ستدیخواست با ی.قلبم ممیو تو چکاره ا من…ییاون باال

 تمام…زد لبخند..کرد نگاه پنجره به دوباره…بکنم یکار چهی نتونستم بازم…بکنم یکار چین نتونستم هم…کشتن چشمم

..به ییاد ی..گوش نکرددایی گفتم…ان وحشی اونا گفتم…خطرناکه گفتم…گفتم نرو-.دمید یبود که من نم یزچی به حواسش

ناموسمون حفظ  که…میداد جون…میداد جوون…میداد خون…میدیت سال جنگهش-کرد. اخم…ییدا مونینشوند اهیخاک س

 نکهای…که زدن درد داشت ییاز چاقو شتریب یلخی…داشت درد…کردن بابا جون می لگدمال رو شهدا خون داشتن…شه

هم  شصدای…شن درد داره یتفاوت رد م یصحنه ها ب نیآدما از ا نکهای…ییبه ناموس خودش رحم نکنه ننگه دا یرانیا

 مرگه…به ناموس خودش رحم نکنه یرانیا نکهای…از مرگ مادرت منو زجر داد شتریصحنه ب نای-…رفت یم لیتحل

 یپرست یم یهرک به…ییدا ریکنم؟نم کاریبگم؟بدون تو چ یبدم؟به بچه هات چ یرو چ اکویجواب د-!ضجه زدم.…دایی

که مهلتم تموم  فحی…رو سر و سامون بدم اکوید یزندگ نتونستم که افسوس…فقط افسوس-افتاد. میزواز با دستش…رینم

 رو هواش…باش پشتش…باش اکودی مراقب-…هم نبود دیسف حتی…بود شده تمام رنگش…برگرداند را سرش…شد

مواظب -گرفت. را مچم…بپرم رونیب نماشی از خواستم…توقف کردم مارستانبی در دم…گاهش باش هتکی…باش داشته

 اتفاقی بابت…و-…کرد نمی ولم اما…شدند می بسته چشمانش…کنه یم خوشبختت اون…بدون رو قدرش…زنت هم باش

 نبضش و…بدون من هم نبض داره زندگی چون…کن زندگی…خودت رو سرزنش نکن یندار رشییواسه تغ یقدرت چیکه ه

خاک و  نیخدا رو شکر که تو ا-شد. ریدادم.اشکم سراز ونج ناموسم واسه که خوشحالم-.بست را چشمش…زنه یوقفه م بی

 به اما…دادم گوش…دادم گوش…روژان که…شکر …رو …خدا-اش گذاشتم. نهیس یخاک جون دادم.سرم را رو نیا یبرا

امان بهاره  یب یشالق ها رزی…باران رزی!…مرد وار اسطوره….اسطوره مرددمینشن یزیچ گرید قینفس عم کی جز

بند کردم که  جایی به را دستم! …خبرشان یب ایاز دن یها نیرنگارنگ و سرنش ینهایدوختم به ماش چشمو  ستادمای…اش

 ای…مثل سوهان نهایبوق ماش صدای!…خراب شوم نیاز ا شبی…له شوم نیاز ا شبی…خرد شوم نیاز ا شیو ب فتمیمبادا ب

 که دستم بند یی.سرم را به همانجادادندیم خراش را روحم! …زهرآلود ریشیشم کی مثل…نه از آن بدتر ای.! …غینه مثل ت

چانه ام  ریو تا ز دیچک یام فرو م ینیب غهتی از…گرفت می راه سرم فرق از آب! …دادم هتکی…دانستم کجاست یبود و نم

 عدسی…شد گس دهانم…گرفت اوج همهمه!…رفت یدانم به کجا م نمی…را بعدش به آن از! …کرد یراهش را باز م

بود  اهسی…ستادیا اهیس نیکه ماش دمدی و رخاندمچ سر اما…شد شتریگردنم ب خشکی…آتش گرفت میگلو…چشمانم سوخت

تا ابد در ذهنم  اهیس نیماش نای خاطره خواستم…بلکه باورم شود نمببی چشم به خواستم…تحمل کنم نبود؟خواستم…گرید

 ییگاه کذا هیرا به همان تک مسر پشت…دمی.کامل چرخ…اوردمنی تاب شد باز که درش…نتوانستم اما…حک شود

 را دستانم!…ماه نیفرورد یلباسها و سرما یسیاز خ ای و…و بغض هیاز گر ای…حاال…کردم می حس را کمف لرزش.…چسباندم

 ی.همانکه م…انپای خط…خط انی!پا…ایدن نیا روی…ایدن نیا یهایهمه زشت روی بستم چشم…بستم چشم و گرفتم بغل

! …نجاستای…نود قهدقی سوت مانه…خواهد باورش کند یکس نم چیکه ه یدردناک یلخت همان…ست یآخر زندگ ندیگو

 َمرد…من اسطوره!!! …چرا؟چون امروز اسطوره مُرد یدان می! …ام ستادهیکه من ا ییجا نیهم درست…نجایهم

 اعضای مرگ رنج از نه…ها یو ترکش عراق ریدشمن..نه از ت ییایمیش های بمب از نه…مرد اسطوره!*************ُمرد…من

از  خودی خنجر زخم را اسطوره…کشد یم ی! اسطوره را دشنه نامرد…دیآ یاز پا در نم هایسخت نای با اسطوره که…خانواده اش

تاب  یی!دا…میکش یرا م مانیاسطوره هاست،اسطوره ها ونیمد مانیکه نفسها یی.مامکُشی اسطوره ما…کند یساقط م یهست

 ها آرمان و باورها…نکردند تشحمای!…بست لب…دیها شن قضاوت…دید تلخی…دید یمهر بی!…جوره همه…سالها…آورد

 باز…دشنی رفتنش بابت حرفها…شد غربت در به در…زد لبخند فقط…کردند مسخره! …بدتر! نه…نخواستند را اعتقاداتش و

 یم میبشناسآنکه  یرا ب مانیها اسطوره…مکُشی اسطوره ما…و…کرد سکوت اما…قضاوت باز…ی..باز تلخیمهر یب
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به عشق آنها  ییو امثال دا ییکه دا یینبود..!بچه ها نیزم رانای فرزندان از اگر…آورد یچاقو را هم تاب م نیا دایی…میکش

به  یرانای نکردن رحم…زد یگوشم زنگ م یتو شصدای…کشند یو امروز اسطوره م دندیخاطر آنها جنگ به…دندیجنگ

از هزاران  یکیتنها  نای…ییاست دا ادیز مانهای ننگ ما"…نشستم سیخ نیزم ی!رو…ییدا مرگه…دایی ننگه…ناموسش

 نه اما…را نشنوم.دور بودم نیجانسوز نشم یضجه ها صدای که آنقدر نه اما..بودم دور…برگرداندم را سرم"…ننگ ماست

را  ییزندا یاه ختنری سر بر خاک که آنقدر نه اما…بودم دور…نمیو شاهو را نب اکوید یشانه ها دنلرزی که آنقدر

دانستند چه از دست داده  یکه نم یبودم از مردم نچرکی دل چقدر من و…ردغربت م توی…مرد بیغر دایی…نمینب

 یو زار م ختندیر یخاک بر سر م دبای همه امروز!…را کشور…را؟نه شهر…پوشاندند یم اهیشهر را س دبای امروز…اند

اش  یخواب خرگوشعزادار  دیبا رانی!ا…یبود از هرچه عزادار ازین یروح بزرگ او ب که…دایی مرگ خاطر به نه!…زدند

 نزاع مرگش علت…نداشت ییدر مزار شهدا هم جا یحت یی!دا…شهای اسطوره مرگ عزادار…اش فرزندکشی عزادار…باشد

 یلحظه هم فضا کی اهیس ابرهای…گرفتم آسمان به رو را سرم…خدا آخ…یدار صبری عجب…خدا آخ!…بود و تمام یابانخی

 اشک…گفته بود ببارند شیابرها به…دایی احترام به…خدا اما…ش نبودپو اهیس رانای…کردند یسرد قبرستان را ترک نم

 فقط…کرد یمرد را درک م نای عظمت…خدا تنها انگار…مطهر کنند ردیخواست جسم اسطوره را در بر بگ یکه م یو خاک زندبری

کردند.دوباره  یم هیگر شابرهای…همان آدمها یبه افسوس از ندانم کار و…دوپا گرفته انیرا از آدم یدانست چه کس می خدا

 دلخوری…هم مردانه اکودی و…کرد یرا ترک نم اکویآغوش د یلحظه ا ننشمی…به جماعت اندک حلقه زده دور قبر نگاه کردم

هم چاره ساز  گتمر ی؟حتییدا ینیب یم-سرباز کرد. یدجدی بغض!…همسرش یخاک کرد و کوه شد برا ییرا با دا شیها

شماره پالک  کیشماره تلفن بود و  کی…مشتم را باز کردم یشده تو سی!کاغذ خ…یدرست کردبا مردنت هم کارا رو  یبود.حت

 یدلت رو نم نقدرای…یهست یدونن تو ک می اونور…هوات رو دارن شتریب اونطرف…ییدا یراحت شد-.نیماش

 مادرم اونجا…هدار رو هوات خدا خود اونجا…زنن یخنجر نم قلبتهزار بار با حرفا و طعنه هاشون به  روزی…شکونن

و حوادث بد را قبل از  دیکش یکه بو م روحی از آخ…تو نبود.آخ قلبم یجا نزمی…رفتی که شد خوب…کنارته بابام…مواظبته

انتقام تو  منم…یتگرف ایکه تو انتقام خون پدر و مادر منو از عراق همونطوری…اما به روح خودت قسم-…آخ…دیفهم یوقوع م

 ازشون من!…واجبه قتلش…مباحه خونش…تره فیهم کث عراقی از…کشه یم ریشمش یرانیا یکه رو ییرانای…رمیگ یرو م

 ینیب می-.زد داد…زد..برق زد رعد…دغری آسمان…شد ختهیقبر ر یکه تو یخاک نیگذرم..!با اول نمی…ییگذرم دا نمی

دونست  یم دیفرآ یداشت انسان رو م وقتی نظرت به!…هاش دهیآفر از گرفته دلش…خداست ادیفر یصدا نای…ییدا

 نسل…آخه خدا-.دیلرز یتنم م تمام…دمید؟لرزیدونست و باز آفر یم؟میش یبدتر م وونیدونست از ح یکنن؟م کاریقراره چ

 پوزخند…نیزینر خاک…نیزینه..نر-.دیکش غیج یینبود؟زندا فی؟حیاریکه به جاشون آدم ب یرو منقرض کرد ناسورادای

 نیا ونیدونه چقدر مد می…خاک نیرفته..ا شیبه مهمون یدونه ک می…رهقدرشناس ت خاک…ییزندا زنیبذار بر-زدم.

 نیخاک با ا نای…رو خاک کنن دایی بذار…و خون دل خورده ختهیش چقدر عرق ر زهیمرد واسه هر سنگر نیدونه ا می…مرده

 توی را کاغذ…اشتمند یآنجا کار گردی…برخاستم!…خاک نیا یاز رو ناما…هیبهتر یایخاک دن نیا رزی…کنه یمرد بد تا نم

-:اکودی!…خاک ادا کنم نیرا به ا نمدی منهم تا رفتم…بمالم خون و خاک به را ها کش اسطوره تا رفتم…مشت فشردم و رفتم

به راهه؟آه  ور ؟اوضاعییدا یخوب-اسمش گذاشتم. یو گل را رو ختمیر دیسف یسنگها ی!آب و گالب را رو…ییسالم دا

.دستم را نجایآروم تر از ا یلخی…نجایبهتر از ا یلخی…یمطمئنم که خوب اما…یزن نمی حرف که درسته…حتماً هست-.دمیکش

که  روزایی همه مثل…کنم فیاومدم خودم واست تعر اما…ینیب یدونم که م می…یشنو یدونم که م یم-.دمیسنگ کش یرو

دارم که بشه باهاش حرف  ویتو ک من به جز اما…ی..غصه بخوریش تیخوام اذ نمی…دمآور یو به تو پناه م دمیبر یم ایاز دن

 هی ها بچه…نباش نگرانش…حالش بهتره زندایی…خوب رو بدم یاول خبرا-را بغل کردم. میزد؟کنارش نشستم و زانوها

هم  یلخی…میکن ادتبره تا هممون ع یم زمان…ستین یزچی کم دادنت دست از داغ باالخره…ذارن یلحظه هم تنهاش نم

بهش ثابت  میکه از هم دور بود یدو سه ماه نیگه ا می…خوبه نمینشم-جمع شده بود. نهیس نیا یبره.چقدر آه تو یزمان م

رو  گهیاز هم دور شن تا قدر همد دیآدما با یگفت یم نکهای…دایی بود ساز چاره ترفندت…خواد یاز بچه م شتریکرده که منو ب

تونسته سر  یم یبدون هر آدم یتو بود یوقت تا…دمیحرفاش فهم نبی…دهیترس ییجورا هی نایبدونن..! اما در کنار ا

گه بعد از بابام  یش غلطه..اما م سهیدونم مقا می…شده یکنه پشتش خال می حس حاال اما…بوده قرص تو به دلش چون…کنه

 تو رو واسه زن و بچه ت یتونم جا یم ؟منییدا یکن یفکر م یتونم همه جوره بهت اعتماد کنم.تو چ یکه م یهست یتو تنها مرد

که خودش بخواد رو  وقتی تا…که برگشته یلیبه هر دل ننشمی…راحت باشه التیخوام خ می فقط!…دونم نمی…یپر کنم؟ه

دختر  نکهای خاطر به نه…دارم دوستش چون…تو رو ندارم امانتی از گرفتن انتقام قصد من باش مطمئن…چشم من جا داره

 یزچی مورد در زدن حرف…االن هم نیهم حتی…هم هنوز…ستیکس ن چیسر ه یمنت چهی پس…زنمه نکهیخاطر ا به…توئه

 یدونم چشم به راهش می…یبشنو اریکه از دان یو منتظر یدونم سکوت کرد می-…دانستم منتظرش است سخت بود یکه م

بگم؟پشت سرم را به تنه  یم؟چیبگ یآخه چ اما…ده یبهت نم یخبر چیکس ه چیو ه یدونم نگرانش می…ادینم نجایو اون ا
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تو خونه و اون بالها رو سرمون  ختنیر ایکه عراق موقعی…ییدا ینبود-افکنده بود فشار دادم. هیسا ییکه بر قبر دا یدرخت

مردن  موقع…موندری به در موقع…فرارمون موقع…یخواستن بهش تجاوز کنن نبود یکه م موقعی…یآوردن نبود

که  ی!موقع…ییدا ینبود دنمونیو لباس پاره پوشکفش  موقع…دنمونیخواب ابونایگوشه خ موقع…ردنشخاک ک موقع…انیدا

 موقع…بردمش دکتر یکه با التماس م موقعی…فرستادمش مدرسه یکه به زور م موقعی…تو حلقش ختمیر یبه زور غذا رو م

 اریدونم که دان یاالن خوب م و…شیلحظه به لحظه زندگ توی…!اما من بودم…نبودی گرفتنش شکل…شدنش بزرگ…بلوغش

 تو خب…وابسته شده بود یلیبهت خ-شدند؟ یاشک م یکردند؟ک یسر باز م یکهنه ک یبغض ها نیخرابتره.ا شهیحالش از هم

 نفرتی تموم با…هاش ینیرو..با تموم بدب اریدان حتی…یکرد یخودت م فتهیآدما رو ش همه…داشتی مار مهره خودش مثل هم

 رو دستش…بهتر از من حتی…یرو شناخت اریو دانداشت.ت شییتنها لهیکه به پ یهمه عالقه ا با…تکه به آدما داش

رو واسش ممکن  رممکنیغ هی…عاشق بشه یداد ادی بهش!…موثرتر از من حتی…کردی کمکش…از من شتریب حتی…گرفتی

با ترساش رو به رو  یداد ادی بهش…رهیرو بپذ تاشیمسئول یداد ادی بهش…رهیکه احساسش رو بپذ یداد ادی بهش…یکرد

دل بسته  یکیبعد از سالها به -نامرتبم گم شد. یشهایر انیسر خورد و م اشکی…بستم را چشمم…تا یدخوابی کنارش…بشه

که  وقتی درست…باز و…یکرد یو پدر یشد پدر…دهیپدر ند اردانی واسه…دلخوش شده بود یکی تحمای به…بود

نفر  هی…شد یم اشیتلخاز  شتریب شیزندگ ینایرشی…شد یداشت کمرنگ م شبد خاطرات…دیکش یکابوساش داشت ته م

و سالم  دینفر اومد و تنها نقطه سف هیرو واسش تکرار کرد..! خینفر اومد و تار هیچشمش پدرش رو کشت..! یاومد و جلو

 میها قهیشق ینباش؟حالش خوبه؟دستانم را رو اریبگم نگران دان یانتظار دار یطیشرا نیکرد..!تحت همچ اهیروحش رو س

سکوت  االنم…ختیقطره اشک هم نر هیکه افتاد سکوت کرد و  اتفاقایی تموم برابر در…بچه بودهمون موقع هم که -گذاشتم.

 باشگاه…ره یکارش م سر…ستنی همونم حاال…زد یروز چقدر حرف م یکن قبالً ط فکر…زهیر یقطره اشک هم نم کیکرده و 

و دادگاه  یاز بس رفته پاسگاه و کالنترداغونه. اما…رهیگ می رو دوشش…خوره یم غذاشو…هگرده خون برمی موقع به…ره می

 من کاش…گرفتن یازمون نم یتو رو هم با نامرد کاش…یرفت ینم ینجورای کاش…واسه داداشم کبابه دلم…دایی آخ…که

 یم ادفری…کرد می فغان…کرد یم دادی.غصه در دلم بکشهینم گهدی…لهیتکم گهدی…فوله گهید اردانی…بودم اریدان جای به

ندارم..انگار  یتیشکا چیهمه بدحال و خرابن که جرات ه نقدریروزا ا نای اما…رو هم ناراحت کردم تو…ییببخش دا-کرد.

واسه حرف زدن و سبک شدن  نجایبه جز ا ییجا چهی…ذره خم بشم و اونا هم بشکنن هیهمه چشمشون به منه تا 

گم خوبه  می…شم یراحت بلند م الیخ با…یکنم هست یفکر م شمیم داریکه از خواب ب روزا بعضی هنوزه که هنوزم…ندارم

 ناگهان…ندارم بانیپشت گهدی…تنهام گهیافته که د یم ادمی…افته که نه یم ادمی بعد…کنه می درستش اون…هست ییدا

را پرپر  شیگرفتم و گلبرگها ستگل در د ای شاخه…البته به جز شاداب-لبم نشست. یآنهمه بغض و اندوه لبخند رو انمی

اون خونه تا االن هزار بار  یاگه شاداب نبود ستونها اما…ییدا شهینم باورت…یایکم سرحال ب هیگم واست تا از اون ب-کردم.

 مراقبت…ییو زندا نیاز نشم پرستاری…کنه یم تیریداره اوضاع رو مد یذره بچه با چه قدرت هی نیا یدون نمی…بود ختهیر

 یدگیخونه رس اعضای به…کنه یم یکنه..خونه دار یم یدارتنه مهمون  هی!…من دل قوت و…شاهو یصبور سنگ…اریاز دان

 اریدان یچطور یدون ی!نم…ارهیلحظه هم خم به ابرو نم هی!…خوابه یاز همه م رترید شبا…دارهبی همه از زودتر صبحا…کنه یم

که  دامی…خوره ینم یچیدونه شاداب بدون اون ه یم ونچ…رسونه می رو خودش شام واسه باشه هرجا…رو پابند کرده

و  ششیمونه تا شاداب بره پ می منتظر…شنوم یصداشون رو م یره تو اتاقش..اما گاه می زود درسته…شادابش گشنه نمونه

 ونقدرخودش ا دیکردن و ادامه دادن داره.شا یواسه زندگ یا زهیانگ هی اری..داننبارای حداقل که خوشحالم…خوابه یبعد م

 و…چشمشه…قلبشه…ارهدانی نفس شاداب…کشه یداره به کمک شاداب نفس م که نمیب می من اما…گرفته باشه که ندونه

 شیبتونه به بچه دار شدن راض یکن یم ار؟فکریرو لب دان ارهیتونه بازم خنده ب یم ؟شادابییدا هیمنه.نظر تو چ دیتنها ام

مزه  نمیبکشه تا بب شیگفتم بحثش رو با شاداب پ ننشمی به…دونم یشه؟نمیاگه بابا شه حالش بهتر م یکن یکنه؟فکر م

کنم  یکه فکر م دمیدختر د نیاز ا بیغر بیعج یزاچی اونقدر من اما!…نه اریدان یبود من عاشق بچه م ول گفته…هیدهنش چ

و خاک لباسم را  برخاستم…رفت یکم کم رو به غروب م دی؟خورشیگ یم ی؟چییکنه.ها دا یرو رام م اریباالخره دان

که  ییآدمها انیگشتم.م یشهر برم یاهویخاموش به ه یفضا نیاز ا دیرا شانه کردم.با میوهابه صورتم زدم و م آبی…تکاندم

حراست از خانواده اش،  یبودم که برا سربازی من و…من ادامه داشت یمن محتاج بودند.جنگ هنوز هم برا یستادگیهنوز به ا

 یلیجاتون خ-گردوغبار. یاز ذره ا غدری…دمیقاب عکس کش ی!دستمال را رو…ییسالم دا-همچنان مجبور بود بجنگد.شاداب:

از اون همه  نیدونم راحت شد می-.…شب هم گذشته بود و  مهنی از ساعت…نگاه کردم اریدان یخال ی.به جایلخی…هیخال

رو  اقتشیکه ل ییبه اونجا نیرفت ید میدونم با می…در حد شما نبود ایدن نیتو ا یدونم زندگ می…نیدیکش یکه م یدرد

 یکاش نم ولی-…هست هنوز اما…چشمه ام مانده باشد یتو یاشک دینبا عتاًیکرده ام که طب هیروزها گر نیا نقدرآ…نیداشت

عکس را  قاب…نیرو هم با خودتون برد اریو دان نیچون رفت-شدم. رهیخ اریپولم را درآوردم و به عکس دان فکی…نیرفت

کرم مرطوب کننده را برداشتم و مقدار  یزدم و بلند شدم.در قوط کرد.مالفه را کنار یگذاشتم.دستانم گِز ِگز م یپاتخت یرو
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 یکس نم چهی…ییکنم دا کاریچ دیدونم با نمی-…آب بود که یدستم تو نقدریروزها ا نی..ادمیپوستم مال یرو یادیز

االن  ی.ولنیکرد ی.شما آرومش منیزد ی.شما باهاش حرف منیدیرس یم اریشما به داد دان یطیشرا نطوریتو ا شهیدونه.هم

 هی…یچهی…ماهه که باهام حرف نزده هی-ساعدم پخش کردم. روی را کرم…شد شتریباشه؟سوزش دستم ب یبه ک دمیام

 ی.دارم دق مییکنم دا می دق دارم!…بدتر دمیشا ای…مرده اکویکرد د یکه فکر م ی!درست مثل وقتنهمی…سالم و خداحافظ

 االن…خالی…اهچالیس نیادتونه؟عیچشماش رو -خشک شده بود.را هم چرب کردم.تمام بدنم کم آب و  می.بازونمک

 دستهای…یلخی…دارن.ترسناکن یبیحال عج هیترسم نگاشون کنم. می…یقاط اهسی و سرخ…بدتره.مثل ذغال گداخته شده

داره  یبالش برم هی…بشم کشیذاره نزد ینم-و پسم زد. امدیپوستم کنار ن یسیبا خ چربی…دمیچربم را به صورتم مال

سرم  ییدونم..نگرانه تو خواب بال یمن م یگه..ول ینم یچهی…کنه یکنم قبول نم یالتماسش م هرچی…نیرو زم دازهنیم

کنم چشماش  ینگاش م نه؟هرباریخوابه که کابوس بب یمگه م یول-اشک آتش گرفتند. یترک خورده ام از شور لبهای…ارهیب

که  یاریدان ؟بهییمونه؟حواستون هست دا یزنده م اره؟چقدریوم مروند چقدر دو نیزده به سقف.به نظر شما با ا لبازه و ز

گذاشتم و به تخت  شیرا سرجا یاستوانه ا یقوط عسری…دمیدر را شن ی..حواستون هست؟صدانیاونقدر دوستش داشت

 بوی…دیکش نییدر را پا رهیدوشش.آهسته دستگ یرو ومش یخواستم منهم بار ی..نمندیرا بب میخواستم اشکها یبرگشتم.نم

 ینم یعنی…بودم محبتش دلتنگ من…بودم آغوشش دلتنگ من…بودم شوهرم دلتنگ من…کرد قرارتریعطر تلخش دلم را ب

زنم و نه  یدانست تا نباشد نه لب به غذا م می!…خوابم نکهای از بود کرده تعجب حتماً…و حرکت نکرد ستادیلحظه ا د؟چندید

آهسته  شهیرا عوض کرد و به حمام رفت.مسواک زدنش هم از هم شیباسهاچراغ را روشن کند ل نکهیبه خواب..!بدون ا پلک

تخت که شد قلبم ضربان  کید؟نزدید یهنوز مرا م یعنینشوم؟؟؟ داریمهم بود که ب شیباز نکرد.برا ادیآب را هم ز ریتر بود.ش

 یاز عمد بالش نم شهیا همنشود..ام تیتشک انداخته بودم که کمرش اذ شیراب…برود و بردارد را بالش بودم منتظر…گرفت

ساخت.انتظارم  یمرا م یروزها نیا یایکردم دن یشد و حسش م یمن م کیبرداشتنش نزد یگذاشتم..همان چند لحظه که برا

 نیدارم.تخت سنگیبفهمد ب نکند…دندیپر یم مهای پلک.نه را شدنش دور اما…کردم یاش را حس م یکنزدی…دیطول کش

تو -بود؟ اردانی…گونه ام گذاشت یبود؟دستش را رو دهکشی دراز…خورد صورتم به شبود؟نفس نشسته…رفت نییشد و پا

 شتریب ستیاز صدتا ب شانیدرسها بود که ده قبول ی..بعضیدوران کارشناس ی؟توی؟قهریکن ی.چرا چشمات رو باز نمیداریکه ب

حکم همان ده را داشت  اریجمله دانسه  نای…دیرس یممکن به نظر م ریکردنشان غ پاسداد.آنقدر که سخت بودند و  یمزه م

انگشتانش به  نکهای محض به اما…کردم.چشم باز نکردم یبغض م یاز خوشحال دمشانید یرو برد م یکه وقت همانها…میبرا

 ی؟میکن ینم ؟نگامشاداب-…رفته بود ادمیهم  شیتن صدا ی؟حتیکرد هیگر-.دمشانیبوس دیرس میلبها یکینزد

 یگرما نم نای نه…اش چسباندم نهیحرف سرم را به س یخواب بود چه؟ب نهایکنم..اگر همه ا نداشتم چشم باز جرات…دمیترس

حرف  یکه او هم ب دیام را فهم یشد؟فکر کنم عمق دلتنگ یشد؟م یخواب که گرما و سرما حس نم یتوانست خواب باشد.تو

 ی.دلم خانه مان را مادیز یلی.خ؟خسته؟بودمیخسته شد-.دیرا بوس میو موها دگردنم عبور دا ریدستش را از ز

اول گفتم  یمن که همون روزا-کردم. یزد تا ابد تحمل م یاز آن دلتنگ بودم.اگر فقط حرف م شتریخواست.خلوتمان را.اما ب

دستم را  گرشید دستبا  و…دیرس میتنهاشون گذاشت.نوازشش به بازوها شهینم ی.گفتی.خودت قبول نکردمیبرگرد

خواستم  می فقط…خواست حرف بزنم ی.دلم نمیسرته.همش تو آشپزخونه ا یروسردستات خراب شدن.همش -گرفت.

خوانده بودم که مردها  جایی…ستیدانست که سکوتم از قهر ن ی.نمیزن یو حرف نم یاالنم که قهر کرد-را بشنوم. شیصدا

 نی.اسم ایحق دار-.دیشسوالش منتظر جواب نشد.آه ک نیا ی؟برایدلخور ناز م-فهمند. یزن را نم کیسکوت  یمعن چگاهیه

اسم -د؟یفهم نمی..بود تنگ دلم…اش چسباندم نهیراست صورتم را محکم به س مهی.نستین زندگی…که باشه یهرچ یکوفت

را باال  ؟سرمیاریدان-زخم خورده از بغض گفتم: یی.با صدااوردمیرا تاب ن یکی نی!ا…ستنی شوهر…باشه یمنم هرچ

 را پوزخندها همان…نا نداشت ؟لبخندشیشام خورد-گونه زبرش گذاشتم. یا روبگو.دستم ر-شد. ریسراز ماشکهای…گرفت

 نمی اما…ماه باز مرا به آغوشش راه داده.گرسنه بودم کیشد بعد از  ینم ؟باورمی.تو چستمیگرسنه ن-.گریزد د نمی هم

.دلم را انیز پس خودشون برما گهید نایخونه.ا میگرد یفردا برم-پاک کرد. ار میمنم.اشکها-فضا را ترک کنم. نیخواستم ا

 نییباال و پا قیدم و بازدم عم کیاش با  نهیامشب؟س یاومد رید نقدریچرا ا-هوم؟-؟یاریدان-کردند. یبستند و چراغان سهیر

-گفت. رلبیکجا؟ز-کردم. ولشد.ه زیخ میو ن دیکش رونیسرم ب ریوقت شب؟دستش را از ز نیتا ا-بودم. یکالنتر-شد.

منو -آورد. یرا م ییبار بود که اسم دا نیماه،اول کینزنم.بعد از  غیدهانم گذاشتم که ج ین.دستم را رورو گرفت ییدا یقاتال

باز  لیخودشون بودن.پس دل-را چنگ زد. شیخب؟موها-گردنش گذاشت. ی.هر دو دستش را روییخواستن واسه شناسا

-بغلش زد. ریشکر.برخاست و بالش را زخوبه.خدا رو  یلیخ نکهیا-اش را ماساژ دادم. هشان.…بود نیشدن زبانش ا

که گلوله کرد و بغل  ییامشب بتونم راحت بخوابم.با حسرت به پتو دشای-…تشک انداخت..خودش را هم روی را بالش…آره

 یخواست دور یم کی تا…لجم گرفت مابود؟خواستم اعتراض کنم..ا نیماه هم کیسهم من بعد از  ن؟تمامیگرفت نگاه کردم.هم

.پشتش به من دمیحرص تخت را ترک کردم و کنارش دراز کش رد؟بایبگ میمن تصم یخواست به جا یم یکند؟تا ک
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و دستم را دور شکمش  دمیبرو سر جات دختر خوب.به پهلو خواب-بود. اریداشت اما هنوز هوش یخواب و خستگ شصدای…بود

 یرا م گاهمجای من…آمدم یکوتاه نم نکن.از حقم تیشاداب خانوم..اذ-گفت. یحوصله ا ی.نچ بنجاستیجام ا-انداختم.

 کارتیچ-شکستم. یحصار را م نیا دبای…دانستم او هم دلتنگ من است می که حاال…گرفتم یپسش م دیخواستم و با

 هیبعد از  یذار یم-.فتادهخط ا یشانیدرهم..پ اخمهای…گداخته ذغالهای…دیشوهرم بخوابم. گناهه؟چرخ شیخوام پ یدارم؟م

به من  یلیواقعاً م اریاش نگاه کردم..دان یپاشم برم تو هال بخوابم.ناباور و بهت زده به صورت جد ایم ماه کپه مرگمو بذار

نداشت.دلم شکست..بد هم شکست.نشستم و  یا دهیکردم دلم نشکند..اما فا یکردم درک کنم..سع سعی…نداشت..وگرنه

 نای اسم نه…حق با توئه-م..حرفش را قطع کردم.خواست ینم هتوجی…شاداب-کرد. ی.پوف بلنددیببخشباشه..-آهسته گفتم:

 یگوش کن.چانه ام م-.امدنی کوتاه…زدم پس را دستش خشم با…را گرفت مبازوی!…اسم تو شوهر نه…هیزندگ یکوفت

 ی..که مفتهیواسم ب یاتفاق ینگران که…یبزن بیبهم آس یترس می که…گوش پره از بهونه هات نیگوش کنم؟ا یبه چ-.دیلرز

که قبر من اون  ینیب می خودت چون…دروغه..همش دروغه-.دمیاش کوب نهسی به مشت با…گوشه قبرستون میبفرست یترس

 یرو م نی.اسم ایکن ینم یکار چیو ه ینیب می…سکوتته لمیکه عزرائ ینیب می…از توئه یکه مرگ من دور ینیب می…تخته

کردن  ییآدم گدا من…داری دوست که قتو هر تا…بخواب تنها…باشه-شل شد.بلند شدم. انشدوست داشتن؟دست یذار

را  مشیمال ی.صداامینم گهیمن د بخوای هم تو باش مطمئن…نشده ریهم د حاال…یدون یم نویکردم ا یم فکر…ستمین

بازوانش  انمی…که افتادم دکشی محکم آنقدر…را میرا گرفت و بعد مچ پا راهنمپی….پا برداشتمیکن یتو غلط م-.دمیشن

گنجشک  کیخوام برم.انگار  می…کن ولم-.دلتنگ و بود شل دلم اما…خواست آنجا باشم نمی ام تهشکس غرور…شدم یزندان

 می دلم اما…کرد یم یمگه دست خودته؟غرورم سرکش-کرد. ینگاه م میمشت گرفته بود..خونسرد به تقال یرا تو

..چون فشار پنجه اش را کم دیمعضالتم را فه انبساط…دیرا بوس مین مرد را.گلویعذاب نده ا نیاز ا شتربی…گفت..نکن

 ی؟نمیفهم ی.منهیبب بیچشمام آس یجلو گهینفر د هیمن طاقت ندارم -و همانجا زمزمه کرد. دبوسی را گوشم الله…کرد

خوام باهات باشم و بعد  نمی…منه های خواسته از مهمتر…سالم بودن تو-چشمانم نگاه کرد. یترسم.تو ی؟میفهم یتونم.م

را پشت  میخب تنهام نذار.موها-انداختم. نپایی را سرم.کن باور…ده یبهت م بدی حس کن باور…مجبور شم تنهات بذارم

صدبار  شبی…ییمن رو اون تخت..تنها-لبش گذاشتم. روی را انگشتم..اگه…ندارم شاداب یمن حال و روز خوب-گوشم زد.

تخت  یتکان داد و از جا بلندم کرد و رو.با افسوس سرش را شتریب یلخی…یزن یم بیآس بهم شتریب یدار ینجورای…رمیم یم

تخت انداخت..خودم را به  یبالش را برداشت و رو دمید وقتی و…دادم یحرکاتش را قورت م دهدری چشمان با…گذاشت

 مهیکامل روشن نشده بود. باد ن اهو هنوز…کتم فرو بردم بیج یرا تو می!دستها…ییسالم دا-:اردانی!…آغوشش پرتاب کردم

 مثل…بود ستادهیا مروی به رو…آن قبر نبود یکه تو دایی…ننشستم…ییاومدم دا-ه شدت سرما داشت.ب یشب زمستان

 نهمی…کردن اعدام رو قاتلت امروز…اومدم خودم بهت خبر بدم اما…یدون یدونم که م می-!…پر قدرت و با صالبت شههمی

 ای یهست یراض میتصم نیدونم از ا ینم-هم آنجا بود. دیشا …دایی…آسمان گرفتم به!سرم را رو …شیدو ساعت پ

 یبه دزد ناموس رحم نم دایی…من گفتم نه اما…شیدیبخش می…یگذشت یازش م یگفت اگه خودت بود یم اکودی…نه

 ایکه از عراق ناای…نکرد مرح ییعراق چهی به سال هشت که همونطور…مامان و بابا رو به رگبار گرفت قاتالی که همونطور…کنه

-ضربه زدم. میپا یجلو زهسنگری به…تره فیکه به ناموسش رحم نکنه از کفتار هم کث یرانای…گفتی خودت…هم بدتر بودن

مرد  هی من…ستمین تختی پهلوان جهان منم…که نبود یهند لمی!ف…منگذشتی…شاهو نه…من نه…ییاز خونت نگذشتم دا

بار منم طعم انتقام رو  هی اربذ…یخودیو ب یو نخود یخود از…دهیاز آدما کش شکه از اول عمر یکی…زخم خورده م

 حداقل…نشده مالیپا تونیکیحس کنم حداقل خون  بذار…رمیشده خانواده م رو بگ ختهیر یبار انتقام خونها هی…بچشم

کشور  نیاسطوره کش از سر ا هیفکر کن که حداقل شر  نیا به…ییباش دا راضی هم تو-…نشستم میزانوها ی!رو…تونیکی

 جادیا یکشه و نا امن یشهر چاقو م نینفر کمتر تو ا هی.حداقل …شهیکشور م نیا یمزاحم دخترانفر کمتر  هی حداقل…کم شد

چشمام  جلوی که درسته…اعتراف هیاما -.دمکشی آه دل ته از…تمام وجود شه؟بایم چی مگه…کمتر یمعتاد بنگ هی…کنه یم

 مونیکارم معتقدم و پش درستی به که هدرست…که تا لحظه آخر نفرت از وجودم نرفت رستهد…دیجون داد و پاهام نلرز

 یرا رو چشمانم…ولی…و نگاه کردم ستادمیاما من ا اوردنیو شاهو روشون رو برگردوندن و طاقت ن اکویکه د درسته…ستمین

از  دهیفا ؟چهییدا دهیفا چه…یستین گهی.تو که دیگرد یبرنم گهیکه د ده؟تویفا چه…ییحالم خوب نشد دا یول-هم فشردم..

 کال که تو بدون…نداشت یکه از اولشم رنگ ادنی…ییدلم تنگته دا-…یجنگ اعصاب؟ه نهمهیاز ا دهیفا ؟چهیدوندگ نهمهیا

 را سرم…اگه اون نبود چون…میتو زندگ یشه که شاداب رو آورد یم یچ یدونست می خودت انگار…شده اهیس گهدی

 نیباش تنها…یحرف دار یدونم کل یبرو..م"..گفتامدین نو دستانش را بغل زده بود.با م ستادهیا نیکنار ماش اکودی..چرخاندم

اون بود که منو سرپا نگه  شههمی مثل اما…به من شیش؟سپردینیب می…ییهم اونجاست دا اکودی-"…بهتره

کنم خون تو  ی..فکر ماوردین ابروخم به  شههمی مثل اما بود تر داغون همه از خودش…داشت نگه سرپا رو هممون…داشت

خودم و  نیع یکی…ارهیبچه از پرورشگاه ب هیخواد  می…هم داره ییفکرا هی!…داره تا من انیاون جر یارگ یتو شتریب
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 چشمک…نباش نگران…دایی هم با خوبن…نکرده یهم فعالً مخالفت ننشمی…کس رو نداشته باشه چیکه ه یکی…خودش

 را سرد سنگ…داشت درد…گرفته بود می.گلودمیبخش یرو نم نیمن بودم عمراً نشم اگه…هاز داداش من خوبی البته-.زدم

تو  کیخواد نزد می…مونه یگفته که م ییزندا اما…کایگرده امر یماه برم نیشاهو آخر ا-شد؟ یسردش نم دایی…کردم لمس

نگاه  اکویبه د م؟بازیباش ایپر دن هی نکه هر کدوممو میکالً چند نفر مگه…نجایهم ادیب میکرد یشاهو رو هم راض دشای…باشه

همچنان ادامه  زندگی…حق با تو بود ییخالصه که دا-نشست؟نگران بودم سرما بخورد. ینم نیماش توی راچ…کردم

دفترچه خاطراتت  گفتم…راستی…یدفترت نوشته بود یکه تو شعری همون مثل…زنه یهمچنان داره م زندگی نبض…داره

 یکه نم ناراحت…میخون یچند صفحه ازش م و مینیش یم گههمدی کنار شبا…دونه یشاداب نم زکس به ج چیکردم؟ه دایرو پ

 تا اگر…کنه یدستخطت هم آرومم م حتی…یزن یو واسم حرف م هستی هنوز انگار…ده یبهم آرامش م ییجورا هی ؟آخهیش

زود از دستت  چقدر…کردم داتیپ ردی چقدر…شناختمت رید چقدر…ییدا فیح-شد. یتمام نم دمیکش می آه ابد

که نوشته هات  االن…یهست یو چ یهست یدونستم ک یکه نم فحی…قدرت رو ندونستم یدکه تا بو فحی…ییدا فحی…دادم

 نمی ندن دست از تا…آدماست تیخاص نیگه ا یم اکودی اما…شناسمت یم شتربی چون…خورم یحسرت م شتریخونم ب یرو م

 شهیتر از هم طلوع سبکبال نیا در…دمخندی…آمد یکم باال م کم دخورشی…گه یم راست…ییگه دا می راست…فهمن

 نجایبه ا یاعتقاد م؟منیچند وقت بود با هم حرف نزده بود یدون می خب…درد گرفت فکم…ییچقدر حرف زدم دا-بودم.

 و روز هر…خودم شپی…کنم یحست م من…یستیقبرستون ساکت و دخمه ن نیا تو،توی مطمئنم…اومدن ندارم

 گهید ولی…کنه یقفل زبون رو باز م نجاای…حرف زد شهیراحت تر م نجاای…بود اکویبازم حق با د گاران اما…هرشب

 مینعمت رو به زندگ نیبزرگتر چون…یبود میاتفاق زندگ نیبهتر تو…ییدا یدون می-…برخاستم…برم..شاداب تنهاست

 یآدما با چ هیاز نظر بق یخوشبخت دونم نمی…ییخوشبختم دا باهاش…ونمیبهت مد امتقی خود تا…گم ی..شاداب رو میداد

با  یبه خاطرش حت یکه مجبورم کرد ممنونم…دایی ازت ممنونم…واسه من تو وجود شاداب خالصه شده اما…شهیم یمعن

 مییدا مراقب…امیبازم م-برگ و بار درخت را نوازش کردم. یب تنه…ممنونم…دایی داشت رو ارزشش…خودمم بجنگم

سرده.سرش را  ؟هوایستادیا نجایچرا ا-رفتم. اکویو به سمت د دمیچیم بافته بود دور گردنم پیکه شاداب برا شالی!…باش

اونجا؟نگاهش را  یر یتو نم-ماند. یبرادر بزرگتر بود و م شهیخلوته.نگران بودم.برادر بزرگتر،هم یلیخ-اش فرو برد. قهی یتو

وارونه و آلوده  ی؟هوایسبک شد-کنارش. منهم…تفرمان نشس م؟پشتیحرفامو زدم.بر نجاهمی از من…نه-به دور دوخت.

کشه تا اون صحنه چوبه دار از ذهنم خارج  می طول اما…آره-زد. ؟لبخندیتو خوب-اوهوم.نگاهش کردم.-ا فرو دادم.ر

 یصحنه ها زندگ نیبا ا یدار ی.تو از چهارسالگیکن یفکر م یدونم به چ یم-گذاشت. میپا روی را دستش…شه.پوزخند زدم

 هی-از تکرار گذشته مزخرفم؟ دهفای چه اما…"یا دهیند دنبری رس…طناب بود نکهیا"میدونم داداش.خواستم بگو یم.یکن یم

 یخودمان..هم برا ی..هم برادمیباشه.خر-.شاداب دوست داره.سرش را تکان داد.رمیبگ میخورده حل هیکن  دایجا پ

 ین بزرگدستا نیکردم چن می فکر…آمد یبزرگ م اریبس ظرمن به دستانش…که بودم ار؟بچهدانی-.کرد توقف خانه مقابل…آنها

که دستم را گرفته بودند  یدستان نای امروز…را بشکنند یرا خم کنند و هر صخره ا یتوانند هر مانع یآنقدر قدرتمندند که م

واسه  یونستت یم هرکاری تو…بسه گهید یعزادار-.دمید یاش م یرگ و پ انمی را قدرت همان اما…هم بزرگ نبودند یلیخ

..اما هنوز سر میاز سر گذروند یادیز یبتایمص ما…میبرگرد یعاد یبه زندگ دیبا وقت نهمهیبعد از ا گهدی…یکرد ییدا

واسه  مداری وقت هنوز ما…که پشت سرمونه بذار همونجا بمونه هرچی!…منو تو…تو رو من…میرو دار گهیهمد هنوز…مییپا

 ها زنده اما…مونن یقلبمون م یتا ابد تو ییو دا اندای..بابا…شاداب.مامان ثلم زنی وجود با..تو خصوصاً…خوشبخت بودن

 تیاذ یلیماه خ ازدهی نای تو…به شاداب برس شتربی…میخونوادمون رو سرپا نگه دار میدار فهوظی تو و من…ترن واجب

 می…حقتونهکم خلوت حقشه.. هی…حیکم تفر هی..یکم شاد هی…کرده یصبور یلخی…بهش فشار اومده یلخی…شده

دلگرم کننده و  لبخندهای آن از.. زد لبخند.باشه-…بود نهایاز ا شیب قالی…گذشتم و صبر اسطوره…شادابم…دانستم

 یموها یدیکه؟سف یدون می…ی..هر وقت بخوایبخوا هرجا…ییمن تو یزندگ تاولوی ابد تا…منم هستم-مختص خودش.

کرده  رپی درشبرا را من برادر…کرده بود ریمن را روزگار پ ربراد…نبود یشدن به چهل سالگ کیاز نزد یاش ناش قهیشق

را  شهیرا گرفتم.ش شیزد و دست تکان داد.جلو کوتاهی بوق…شدم ادهیدست گرفتم و پ یرا تو میدونم.ظرف حل یم-بود.

بابت؟بابت  دیپرس یبابت؟م-باال رفت. شی.ابروهایمرس-مرده هاست. یبرا ریگفت..د یم دایی!…بود؟نه ریجانم؟د-زد. نییپا

برهنه به خاطر  یکه با پا ییهاکارگری بابت…سال به خاطر من تحمل کرد نهمهیکه ا یرنج من سوخت..بابت یاش که به پا یجوان

 یها نهیهز بابت…دیکه سخاوتمندانه به من بخش یا هیکل بابت…دیکه به خاطر من کش ییها یمن کرد..بابت گرسنگ

 همه بابت-…روز داشتمکه ام یا زندگی بابت…که امروز بودم یزیچ بابت…غشیدر یحضور مداوم و ب بابت…لمیتحص

تو -داداش.لبه پنجره را فشردم. یجون من تو…ستیتشکر الزم ن-از اشک بود. یچشمش ناش ی.برق توچی

 یآب م یانداختم و در را باز کردم.چراغها روشن بود و صدا دکلی!…کمتر شد شیموها یدیکردم سف حس…دخندی!…هم

شدم و دستم را دورش حلقه  کشینزد نپاورچی…شستن ظرف حال در و من به پشت…آشپزخانه بود یتو دابآمد.شا
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نوزاد تازه متولد  کینترس..منم.قلبش مثل -.دمیرا بو کش شی.فشارش دادم و موهادیکش غیکردم.تمام تنش تکان خورد و ج

 هیتک نکیو کمرش را به س دیخواد.چرخ یدلم م-.سباندم.گونه ام را به گونه اش چاریمنو دان یکُشت-زد. یدستم م ریشده..ز

تموم شد؟گردنم -ام گذاشت. نهیس یرا رو شیرا در آورد و دستها ؟دستکششیداریچرا ب-تند بود. شنفسهای هنوز…داد

دانست صحنه جان دادن آدمها چقدر  یکرد..نم یم دادیدر نگاهش ب ی؟نگرانیخوب-را باز و بسته کردم. چشمم…دیکش ریت

آماده کنم  ؟لباسیریدوش بگ هی یخوا یم-را باز کردم. شیموها ریخوبم کوچولو.دست بردم و گ-شده. یمن تکرار یابر

اش را  ینی.خم شدم و نوک بیبخور ارمیب یزیچ هی نیپس بش-نه.-.دمیپوست صورتش کش یواست؟پشت دستم را رو

را از  نیخورد.شکر و دارچ زیدستم ل ریاز ز ی.مثل ماهنآخ جو-.دیو چانه ام را بوس ستادیپنجه ا ی.رودمیخر میحل-.دمیبوس

 خوب چه….کتم را در آوردم و دست و صورتم را شستمفتادهیلباسات رو عوض کن تا از دهن ن-آورد و گفت: رونیکمد ب یتو

-.واستمخ یم ایبود که در دن یزیچ نی..حرف زدن در مورد آن اعدام آخردیپرس یشد و سوال نم ینم اتجزیی وارد که بود

 ینبود؟چرا غر نم یکرد؟چرا شاک یو صورت قشنگش نگاه کردم..چرا اعتراض نم کیراندام با زم؟بهبری شکر…سرورم دییبفرما

 میحل یچشم ری.زیمرس زیبر-سال اول را نداشت؟ یحداقل برا ،ییایرو یزندگ کیزد؟مگر او هم مثل همه تازه عروسها انتظار 

 ی..البته کار خاصدیشا-ا باال انداخت.دانشگاه؟شانه اش ر یر یامروز م-ضعف رفت. شیراو دلم ب دمییخوردن با لذتش را پا

 یبگه.م یاریدان یچشم.هرچ-آورد و گفت: رونینرو.قاشق را از دهانش ب-استاد راهنمام. شیرم پ یسر م هی فقط…ندارم

امر، امرِ سروره.بلند  خونه نای تو…نچ-چرا؟کاسه را کنار زد. یپرس ینم-شد؟ یدختر را دوست نداشت؟م نیشد ا

 میبفرست یخوا یم-.دیچمدون کجاست؟خند-حرف آمد. یو ب عمطی.بردم خواب اتاق به خودم با و گرفتم را دستش…شدم

 نپایی را چمدان…کمد اشاره کرد یی.به قسمت باالارمشینکن وروجک.بگو کجاست ب یطونیش-.دمیخونه بابام؟لپش را کش

درهم رفته  شیچرا؟اخمها یگ ینم-رو جمع کن. لتیوسا بدو…ستیاونجا نا-.ردک یآوردم.دست به کمر نگاهم م

کرد؟چمدان را  یم یبا من احساس ناامن یزندگ یتو نقدریا یعنیکرده بود؟ فکری چه.خوردم جا…زد یدو دو م شیبود..چشمها

-…ام کرد رمندهش شتریراحتش ب ؟نفسیاخم کرد ینجوریشده که ا رید یلیواسه ماه عسل خ-کف اتاق رها کردم.

دست  م؟چندیمون یم م؟چقدریر یروز م م؟چندیر یکجا م-گونه ام زد از خجالت آبم کرد.که به  یا ؟بوسهیگ یم راست…وای

شاداب؟دستانش را درو -نشاندمش. میپا یمن خودخواه مانده بود؟بغلش کردم و رو زیچه چ یلباس بردارم؟شاداب به پا

-ه؟یچه سوال نیا-..!یوال چرتس ؟چهیتو با من خوشبخت-شدم. رهیو روشنش خ پاکجون شاداب؟به چشمان -گردنم انداخت.

بودم  اکویآدم با نفسش خوشبخت نباشه؟جان د شهیم مگه…یتو نفس من-صورتم را قاب گرفت. شیخوام بدونم.با دستها یم

ازت غافل  یلخی…یت شدیاذ یلیسال خ هی نیتو ا-.دمیرا بوس شیگلو یشتر؟فرورفتگیب نیاز ا خوشبختی!…و نفس شاداب

ممنون که تحمل -را نوازش کرد. میخواستم واست بسازم.موها ینبود که م یزیاون چ یزندگ نای…دونم می…بودم

ممنون که تنهام -کوچکش را باال بردم و به لبم رساندم. دست…یممنون که موند-.دمیرا بوس صورتش…یکرد

تنش را قورت  حرف نزن.عطر ینجورینگو..تو رو خدا ا ینجوریا-.دیام را بوس قهیگرفت و شق نهیرا به س سرم…ینگذاشت

.هنوز بعد از نیقلب رو بب نیکه ببخشمت؟ا یکرد کاریببخشم؟ مگه چ-قلبش گذاشت. یدستم رارو ؟کفیبخش یمنو م-دادم.

اشکش  یقطره ها یرا رو انگشتم…نببی رو طپشش…شه یزده م جانهی…شتمیپ وقتی…نمتیب یم وقتی…کسالی

 مثل…مادرم مثل…ستمیتنها گذاشتن ن آدم…اریدان ستمنی زدن جا آدم من-…راحت بود شیکردن برا هیگر درچق…دمیکش

که  ی..با اون اتفاق وحشتناکینداشت گناهی که تو..بعدشم…جا نزدن یکنار اومدن ول گههمدی مشکالت با سالها هم اونا…پدرم

بود شاداب معتقد  دایی…زمیکنم عز یمن درکت م-صاف کرد. ار میدو ابرو نبی خط انگشت با…تو بود یبه جا یافتاد..هرک

راحت  زیشک تحمل همه چ بی…شوند یبه شاداب ختم م اهمیس یدانستم شبها می اگر…گذشته من است یها یپاداش سخت

به  یآماده به خدمتن.بوسه ا شهیهم اشکام…ستیدست خودم ن-خوشحال خانوم؟لبخند زد. یکن یم هیحاال چرا گر-تر بود.

 تیمظلوم نهمهیکنه.دلم از ا ینم فرقی…یهر جا تو بگ-را پاک کرد. شیم؟اشکهایکجا بر یدوست دار-لرزانش زدم. یلبها

 میتصم دبای تو…عسله ماه…شهنمی-…مخالفت کمی…قهر کمی…یلجباز کمی…کرد یم یگستاخ یگرفت..کاش کم یآتش م

-.تکان دادم دتایی عالمت به را سرم…خسته شدم ماسر نای از…خواد یگرم م یجا هیدلم -شکفت. شی.غنچه لبهایریبگ

 دمیرا کش دستش…ی..خسته ایدینخواب شبدی…آره-بلند شد. میپا یرو ها؟از…میبخواب یچند ساعت هیفبلش  ولی…باشه

 و…کرد یم دشسفی و سرخ…نگاه من طنتیچقدر قشنگ بود که هنوز هم ش و…شهیبدون تو که نم-و کنار خودم نشاندمش.

پلک  ادیز یرغم خستگ یمن عل اما…دخوابی شاداب!…بود ر یاز کفِ دل و عقلم م اراختی…اش یو خواستن گشرم قشن نای

 دراز را دستم…قدرت مانور نداشتم ادزی…ام بود نهیس روی شاداب سر…خواست یرا م دایی دلم…هم نگذاشتم یرو

دونم که  یم-:دایی…شب قبل از مرگش کی خیارت به…مانده بود انیصفحه تا پا کی تنها…برداشتم را خاطراتش دفتر و کردم

 یحس م کیخودم رو به اون روز نزد بیعج و…ستمین گهیکه من د روزی…کنه یم دایدفتر رو پ نیا یکی…روز هیخره باال

 دلش به…ده یرفتنش رو نشون م های نشانه…کنه می الهام ش بنده به خدا…مردن از قبل روز چند…گفت می پدرم…کنم

 نای…رهیرو بپذ تواقعی و باشه صادق …خداش با..ودشخ با..دلش با چقدر که…داره به اون بنده یبستگ گهی.دندازهمی
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خواب  هیوقته که دلم  یلیواسه فرار از مرگ ندارم.خ یلیدل چیو اونقدر خسته م که ه نمیب یروزا..من اون نشانه ها رو م

 یکه ناتموم م کارایی همه بابت…!اما دروغ چرا؟دلم گرفته…یداریخواب بدون ب هیخواب آروم.. هی…خواد یراحت م

رو سرجاش  زیکاش هنوز فرصت بود تا همه چ ای!…مونن یم دهیکه ناد آدمایی…مونن یکه ناگفته م حرفایی…مونن

همسن و  یرمردهایخواد مثل همه پ یم یزندگ هی! دلم …اری..داناکوی..دننشمی..شاهو بچه…خواد می نوه دلم…بذارم

باز  بستنی واسشون و بذارم زانوم رو هامو نوه…برم پارک!…هام نوه…هام بچه کنار…قشنگ یتگبازنشس هی…سالم

و  آزاد…ستین اعتراضی…بوده نهمی منهم قسمت…شکر اما…نداشت یاز اول با ما سر سازگار روزگار…فحی اما…کنم

.داره بسته …سهر یداره به آخر م میدونم دفتر زندگ می…رضا شههمی…حق ی داده به…چرا و چون از…رها

ترسم رفتن من  می…بچه ها نگران…نگرانم…ستمین ناراحت…یت پونصد برگدفتر خاطرا نیمثل هم درست…شهیم

 یآسون باالخره م ایدونم که سخت  یهم م نوای اما…نبودن من واسشون سخت بگذره یترسم روزا می…کنه تشونیاذ

ادامه  یندگبه ز زاشونیکه بعد از مرگ عز ییهمه اونا مثل…گردن یبرم زندگی به باالخره…کنن می فراموش باالخره…گذره

راه خودش  ادنی.…مونه ینم یآدم چیلنگ ه زندگی…گذره می اما…سخت دشای…هیزندگ رسم…استیقانون دن نای…دن یم

نبض  نمن؟ای بدون شبها…شود یکه صبح م یدیبدون من؟د تنها…ستیکه سخت ن یدید"…یشاعر هی قول به…ره یرو م

 ینم طوری…گذشت هم امروز…گرچه سخت روزدی!…من بدون.…من با…کند ینم فرقی!…زند یوقفه م بی…یزندگ

 انپای…!"…من بدون فردا…شود

 
 
 

 

 


