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 کوئيني -ف -رمان دريا همون دريا بود 
 

 مقدمه:
 

 هيچ مقدمه اي رو براي رمانم مناسب نمي دونم جز " بسم اهلل الرحمن الرحيم"
 

*** 
 

 رفتم به سوي دريا
 

 به سوي موج و ساحل
 

 اونجايي كه دو تا دل
 

 عشق خدايي داشتند
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 از غم رهايي داشتند

 
 دريا همون دريا بود

 
 شن ها همون شن ها بود

 
 موج و غروب و دريا

 
 مثل گذشته ها بود

 
 اما فقط ياده تو

 
 بجاي تو اونجا بود

 
 بجاي تو اونجا بود

 
 با شن داغه ساحل

 
 تنه گرمت رو ساختم

 
 نشستم با انگشتام

 
 اون ساخته رو پرداختم

 
 يه موجه سنگين اومد

 
 به ساقه پاي تو خورد
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 پيكرت در هم شكست
 

 موج دريا تو رو برد
 

 دريا همون دريا بود
 

 شن ها همون شن ها بود
 

 صبح و غروب و دريا
 

 مثل گذشته ها بود
 

 اما فقط ياده تو
 

 بجاي تو اونجا بود
 

 بجاي تو اونجا بود*
 
 حاج محسن، چيه باز داري اين آهنگو گوش مي دي؟-
 

وش کردم و به سمتش برگشتم که در رو باز مي کرد.انقدر غرق ضبط ماشين رو خام
 آهنگ و کالمش بودم که متوجه اومدنش نشدم.

 
 عيسي، بابا ...همين يه آهنگم نمي توني به من ببيني؟-
 

همونطور که روي صندلي راننده مي نشست، خم شد و گونه ي چروکيده ام رو 
اش رو با بوسه نشون مي داد.وگرنه نديده  بوسيد.اونقدر به من وابسته بود که عالقه

 بودم به کسي تا اين حد نزديک بشه.
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 چرا نمي تونم ببينم حاجي؟فقط مي گم چرا همش همينو گوش مي دي؟-
 

برگشت و سرجاش نشست.نگاهي به صورت شادابش انداختم.از جووني و نشاط، 
 چهره اش غرق نور بود و چشم رو به خودش خيره مي کرد.

 
ما قديميا اينجور آهنگا رو بيشتر مي پسنديم تا اون آهنگايي که بيخودي مشت مي -

 زنه توي مخچه.
 

 قهقهه اي زد.
 
 حاجي، همشونم که اونطوري نيستن خب.-
 

 اخمي کردم.
 
 فکر نکن خواب بودم نشنيدم چي داري گوش مي دي.-
 

 کوتاه خنديد.
 
 پياده نميشي؟ بيخيال بابا...حاال چرا از ماشين-
 

 دستش رو پشت صندليم گذاشت.
 
 حيف نيست از دور نشستي دريا رو تماشا مي کني؟-
 

با يادآوري خاطره اي دور اما هميشه همراه، دستي به صورتم کشيدم و به ساحل 
دريا که پر بود از مردمي که جا به جا رو براي نشستن انتخاب کرده بودن خيره 

 دم:شدم.زير لب زمزمه کر
 
 دريا رو بايد بوييد.بايد نگاه کرد.ولي جلو بري غرقش مي شي...-
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 جواب که داد فهميدم صدام رو شنيده.

 
 خب پس بريم سمت وياليي که اجاره کردم.-
 

فقط نگاهش کردم و چيزي نگفتم.سوييچ رو باز کرد و راه افتاد.بعد از دقايق نه 
و به جلو، تاختيم.روبرو، ميدون بزرگ گل  چندان زيادي، وارد جاده اي فرعي شديم

الله قرار داشت که جاده رو به دو سمت تقسيم مي کرد.سمتي به طرف سليمان آباد 
مي رفت و سمتي هم به طرف جاده هاي دوهزار و سه هزار، که اتفاقا اين سمت 

رفت و آمد بيشتري داشت.زماني اين اطراف جاده ي آنچناني نداشت و براي آمد و 
 به مشکل مي خورديم اما حاال جاده کشي شده بود.شد 

 
به سمت جاده ي سليمان آباد پيچيديم.چشمم رو لحظه اي بستم و باز کردم.توي 

مخيله ام هم نمي گنجيد روزي باز هم اينجا رو ببينم و حاال توي واقعيت، به 
 همونجايي مي رفتم که قصد برگشتن بهش رو نداشتم.

 
نه به دونه از جلوي چشمم رد مي شدن و مي رفتن."خيابان تابلوي روستاها، دو

شاليزار."سردر جاده، تابلوي بزرگي از عکس شهدا قرار داشت.نگاهم معطوف عکسي 
شبيه چهره ي "محمد"، رفيق سالهاي کودکي و نوجواني و جوانيم شد و جا خوردم و 

 حس کردم قلبم لحظه اي رفت و برگشت.اسمش رو خوندم:
 
 مد...شهيد مح-
 

پس درست فهميدم.خودش بود.چشمم رو گشاد کردم تا اشک نريزم.چشمم رو گشاد 
 کردم تا براي مظلوميتش آتيش نگيرم.اون شده بود شهيد محمد و من ...

 
اونقدر توي فکر بودم و اونقدر چهره ي معصوم محمد جلوي چشمم بود که متوجه 

ي مورد نظرش رسيديم و جلوي جاده ي سنگالخ و سختيش نبودم تا اينکه به جا
 چشمم، عمارتي پديدار شد.
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 بيا حاجي، اينم ويال...-
 

 به چشمهاي سياهش چشم دوختم.سياه مثل شب.
 
 الزم نبود جايي رو اجاره کني.من که آفتاب لب بومم...برام فرقي نمي کنه کجا باشم.-
 

 اخم کرد.
 
 دلم پوسيد خب... حاجي ول کن سر جدت.انقدر آيه ي ياس نخون،-
 

فقط نگاهش کردم و چيزي نگفتم.حاال وقتش نبود که ناراحت بشه.بعد از لحظه اي 
مکث، درب ماشين رو باز کرد و پياده شد.در ِ صندوق رو کوبيد و در سمت من رو باز 

 کرد.
 
 حاجي، ياعلي...-
 

، ه سختيدستي زير زانو و پشت کتفم انداخت و کمک کرد روي ويلچر بشينم و ب
ويلچر رو از پله ها باال برد.توي ويال، همون طبقه ي اول، وارد اولين اتاق شد و ويلچر 

 رو کنار تخت نگهداشت.
 
 خسته اي.يه کم بخواب.-
 

 روي تخت که دراز کشيدم، قبل از خروجش دست دراز کردم و دستش رو گرفتم.
 
 عيسي بابا... بگرد پيداش کن برام.-
 

 پلک زد.
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 شما جون بخواه...-
 

ميخوام رمان تا جايي پيش بره و بدونيد چي به چيه و اگه الزم ميدونيد ، نقد 
کنيد.به هرحال ، هر شخصي نياز به شنيدن نظرات ديگران داره و من هم 

همينطور.وقتي کسي نظري نده ، همونطور پيش ميرم که خودم حس ميکنم خوبه و 
اننده اي باشه( ، دوستش نداشته باشيد و شرمنده شايد شمايي که ميخونيد )اگه خو

 بشم.
 

پيشاپيش از بعضي الفاظي که ممکنه به کار برده بشه عذر ميخوام.و البته شايد 
 ويرايش کنم و لفظ بهتري جايگزينش بشه.

 
*** 

 
از پشت پنجره ديدمش.باالخره بعد از چند روز، بيرون اومد.سريع، کلوش هام)نوعي 

و پوشيدم و از خونه خارج شدم. پشت در، دستي به سرم کشيدم و با کفش محلي(ر
انگشت، فرق کجي روي موهاي کوتاهم باز کردم.در که باز شد، با شنيدن صداش 

لحظه اي مکث کرد و به راهش ادامه داد. قدم هام رو پشت قدم هاش، تند کردم و 
قدمت ِ زيادش به "آقا  سر پيچ کوچه، درست َکِش )کنار( درخت ِ بزرگي که به خاطر ِ

 دار" )دار=درخت(معروف بود بهش رسيدم. چادرش رو توي دست گرفتم تا بايسته.
 
 دريا وايسا.-
 

 چرخيد و با وحشت نگاهم کرد.
 
 آقا محسن تو رو خدا...-
 

و با نگاهش اطراف رو پاييد و فهميدم که نگران ِ ديده شدنمون توسط اهالي 
 رش رو رها کردم و توي چشمهاي سياهش خيره شدم.هست.نفسي کشيدم و چاد
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 چرا جوابمو نمي دي آخه؟-
 

 نگاهش رو دزديد.
 
 چه جوابي؟-
 

لفه )ابرو( دست نخورده ي پيونديش، که باعث افتخارم بود چشم دوختم.نيمي  ـِ به بـ
از دخترهاي محل، زير زيرکي، دستي به صورت برده بودن که اصال خوشم نمي 

نظرم هر چيزي و هرکاري، وقتي داشت.به بيني ِ به نسبت گوشتيش.به  اومد.به
 موهاي پشت لبش.به لبهاي کلفتش.

 
 جواب خواستگاريمو.-
 

 زيرچشمي نگاهم کرد.
 
 شب...شب ...-
 

 سرم رو صاف گرفتم و رفتنش رو تماشا کردم.
 

*** 
 
 حاجي پاشو ببين چه کبابي گرفتم.-
 

ي سرم ايستاده بود و با چشمهاي براقش نگاهم مي کرد.دست چشم باز کردم.باال
 دراز کردم و روي ابروي شکسته اش کشيدم.

 
 بيدارم بابا.بيدارم.-
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با کمکش توي ايوون ِ بزرگ ِ ويال و دور ميز سفيد رنگي نشستيم و مشغول 
ي راشديم.انگار حاال وقتش بود که شروع کنم. باالخره بعد از سالها، فرصتي هم ب

 حرف زدن من رسيده بود.
 
 وقت داري برات حرف بزنم؟-
 

 دست از خوردن کشيد و با دهن پر، جوابم رو داد.
 
 خيلي وقته منتظرم حرف بزني.-
 

 هر دو دستم رو زير چونه گره کرده و به درخت گردوي کنار جاده خيره شدم.
 
بود با يه عالم خونه.خونه هاي اينجا قبال ويال نبود.يه کوچه مانند ِ پر از درخت -

قديمي ِ خشت و گلي.کوچه که ميگم نه مثل کوچه هاي االن ها...فقط حد و حدودي 
 بود براي خونه ها.

 
 خم شد.

 
 همينجا؟-
 

 با دستش ميز رو نشون داد.تاييد کردم.
 
 آره.همين کوچه.-
 
 از کجا مي دوني؟-
 

 لبخند بي جوني زدم.
 
 ال، قبال خونه ي پدريم بود.جاي همين وي-
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 تعجب رو توي چشمهاش خوندم.

 
 يعني بچه ي اينجايي حاجي؟-
 

 تکيه زد.
 
 منو باش گفتم ميارمت جايي که تا به حال نديدي.يه جاي دنج و قشنگ.-
 

 باز به درخت گردو چشم دوختم.
 
د.اونقدر برف بچه که بودم يه برف خيلي سنگين اومد و اينجاها قحطي بزرگي ش-

سنگين بود که هيچ کس در خونه رو نمي تونست باز کنه.نمي تونست و با بدبختي 
 و بيچارگي زندگي مي گذرونديم.

 
 پلک زدم.

 
 ساله بودم.21بود و من  74بود. 74اشتباه نکنم سال -
 

 نيمچه لبخندي زدم.
 
 دريا تازه به دنيا اومده بود.-
 

 حرکتي کرد.
 
 دريا؟-
 

 بي اينکه نگاهش کنم ادامه دادم.
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همگي، ندار بودن.يکي يه زمين کشاورزي بود و کل خونواده از همون بچگي بايد -
همونجا کار مي کردن.يه َسَلف خر "عباس" بود که قبل از برداشت محصول ميومد 
پيش پيش، کل محصول رو مي خريد و پولش رو يه جا مي داد.مام عقلمون نمي 

حال مي شديم که همچين کسي پيدا شده و پولمونو يه جا داره رسيد و خوش
ميده.ديگه به اين فکر نمي کرديم برنجمونو که داريم ميديم پس خودمون چي بايد 

بخوريم؟ديگه به اين فکر نمي کرديم ارزش اين برنج و اين کار کردنها، خيلي بيشتر از 
 اونيه که داره بهمون ميده.

 
 نگاهش کردم.

 
ينکه اون قحطيه بزرگ پيش اومد.ما اون سال با سلف خر، معامله نکرديم ولي تا ا-

بقيه هم محلي ها اين کار رو کرده بودن.حتي دليل معامله نکردن ِ خودمونو يادم 
 نمياد.

 
 مکث کردم.

 
تمام محصوال از بين رفت و مردم موندن و پولهاي خرج کرده و محصوالت ِ به -

 برداشت نرسيده.
 
 مه اش رو قورت داد.لق
 
 پس اونوقت مردم چيکار کردن؟-
 

 پوزخند زدم.
 
سواد درست و حسابي که نداشتن.سلف خر "عباس" هم اومد گفت به جاي -

محصوالتون، زميناتونو بهم بديد. اون خوش باور و زودباورا هم قبول کردن و زمينايي 
 که با بدبختي به دست آورده بودن، دادن رفت.
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 و باال اندخت.ابر
 
 پس خودشون چيکار کردن؟-
 
سلف خر "عباس"، شد خان ِ ده.شد خان "عباس".از اون به بعدش مردم روي زميناي -

خودشون که ديگه مال ِ خان "عباس" بود کار مي کردن و يک هشتم ِ چيزي که قبال 
 به دستشون مي رسيد، توي دست و بالشون ميومد.

 
 نوچي کرد.ادامه دادم.

 
فقط ما مونده بوديم که زمين داشتيم و وضعمون از بقيه بهتر بود.ولي خب پدر و -

تا بچه ي قد و نيم قد داشتن و بي بي و عزيز هم باهامون زندگي مي  7مادر منم 
کردن.چيزي آنچنان برامون نمي موند که بخوايم تقسيم کنيم.اما پدر و مادر دريا هم 

شيرخواره رو روزها مي ذاشتن پيش ما و با مينا که مجبور بودن کار کنن، درياي 
 خواهرکوچيکم بزرگ مي شد و شير مي خوردن.

 
 مکث کردم.

 
 مينا و دريا همسن بودن.-
 

 به جاي خالي ِ "آقا دار" چشم دوختم.
 
من و مريم خواهر بزرگم، که چندسالي از من کوچيکتر بود، و مسعود برادر کوچيکم -

ين کار مي کرديم و مادرم و عزيز و بي بي، توي خونه نون مي همراه پدرم توي زم
 پختن.

 
 نگاهش کردم.
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البته ديگه محصولي توي زمين نمونده بود که بخوايم روش کار کنيم.اما گوشه -
 کناراي زمين، چيزاي ديگه مثل سير و بادمجون مي کاشتيم و گذران عمر مي کرديم.

 
 مکث کردم.

 
ار کردن بودم که نمي تونستم درس بخونم.البته قبلش هم درس اونقدر مشغول ک-

آنچناني نمي خوندم چون توي ده ما، مدرسه نبود و بايد ميرفتيم سليمان آباد.فقط 
تا کالس دوم سواد داشتم.ماها کار مي کرديم و مسعود با سيامک نورالهي، پسر خان 

 عباس، تا سليمان آبان مي رفتن و درس مي خوندن.
 

 زدم. پلک
 
سيامک هم سن و سال من بود و درس مي خوند و دستهاش، مثل دستهاي يه زن ِ -

شهري، نرم بود و سبک. من هم سن و سال سيامک بودم و روي زمين کشاورزي کار 
سالگي پينه بسته بود. سيامک هم سن و سال من  21-27مي کردم و دستهام توي 

سن و سال سيامک بودم، بوي گند ِ  بود و هميشه بوي خوبي مي داد و مني که هم
 پشکل و علف مي دادم.

 
 خم شد.

 
 دريا چي شد؟-
 

 نگاهش کردم.
 
ساله با بوي پشکل و موهاي آب و جارو نزده، مينا و  12ساله شدم، يه  12من که -

 ساله بودن و درحال درس خوندن و من، هيچي ندون. 8دريا، 
 

*** 
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 داداش، اين چي ميشه؟-
 

نگاهي به دفتر ِ کاهي توي دست مينا انداختم.يه سوال آسون رياضي بود.البته براي 
 من ِ کم سواد که آسون نبود.شونه باال انداختم.

 
 خب ...-
 

ساله،  8نگاهم به دريا افتاد که نگاهمون مي کرد.نمي دونم چرا؟ولي مهر اين دختر 
ت دراز کردم تا دفتر رو از مينا بدجوري توي دلم بود. نخواستم جلوش کم بيارم.دس

 بگيرم.سريع عقب کشيد.
 
 دست نزن دفترم بو مي گيره.-
 

 دستهام وسط راه سست شد.دريا، خيز برداشت.
 
 هين...-
 

حس تحقير و سرخوردگي داشتم.عصبي، نيم خيز شدم و موهاي بافته شده ي مينا 
 رو کشيدم.

 
 چي گفتي سگ پدر؟-
 

 دش کردم.جيغ زد.با همون مو، بلن
 
 آي... آي ولم کن.-
 

 باز موهاش رو کشيدم.
 
 به من مي گي بوي پشکل ميدم؟-
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 جيغ زد.

 
 غلط کردم.-
 

با همون وضع، بلندش کردم و از تک اتاق ِ خونه، بيرون بردمش و بي دمپايي، به 
 سمت آغل کشيدم.همونطور، داد مي زدم.

 
 به من مي گي بو ميدي؟-
 
 اد زدم.د
 
 من بو ميدم؟آره؟-
 

وسط پشکل هاي يه طرف جمع شده ي توي آغل پرتش کردم.با صورت روشون 
 افتاد.صداي جيغ دريا از پشت سر ميومد.

 
 تو رو خدا...-
 

 با غيظ به سمتش چرخيدم.عقب رفت.عصبي تر شدم.
 
 چيه؟بو ميدم؟براي همين فاصله مي گيري؟-
 

 من من کرد.
 
 ه خدا.نه ب-
 

قدمي بهش نزديک شدم.عقب نرفت.قدم ديگه اي جلو رفتم.باز عقب نرفت ولي با 
ترس نگاهم مي کرد.شايد فکر مي کرد مثل مينا، که حاال صداي ُعق زدنش بلند شده 
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بود، مي خوام توي اونهمه پشکل پرتش کنم. ولي نه.دريا برام فرق داشت.از همون 
دهنش مي گذاشتم، از همون موقع که مينا و موقعي که شيشه ي قندداق رو توي 

دريا گريه مي کردن و کسي توي خونه نبود و من به جاي مينا، به سراغ دريا مي 
رفتم، از همون موقع برام فرق داشت.فرق داشت و من دلم نمي خواست مثل مينا، 

حواله ي کپه ي پشکلش کنم.فرق داشت و دلم نمي خواست بدنش بو بده. فرق 
لم مي خواست دستها و لباسهاش رو که هميشه بوي گل مي داد، بو داشت و د

 بکشم.
 

سرم رو خم کردم.دستم رو به سمت يقه ي لباسش بردم تا جلوتر بيارم و بتونم بو 
 بکشم.بدنش رو منقبض کرد. چشمم رو ريز کردم.

 
 چيه؟بو ميدم؟بو مي گيري؟-
 

 چونه اش لرزيد و سرش رو باال برد.
 
 نه.-
 

باز سرم رو خم تر کردم و باز بدنش منقبض شد.صداي گريه ي مينا مي اومد و صداي 
همچنان ُعق زدنش.نگاهش کردم.با چشمهاي بسته و بيني ِ با دست گرفته شده، ُعق 

 ميزد. چرخيدم و به صورت و چشمهاي درياي ترسيده نگاه کردم.
 
 اگه بو نمي دم چرا عقب ميري؟-
 

 رزيد.لب و چونه اش مي ل
 
 هيچي.-
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نخواستم بترسونمش.موهاي بافته شده اش رو که از زير روسري ِ نيم گره زده و کج 
شده، بيرون زده بود بوسيدم و از آغل بيرون رفتم.لحظه ي آخر، نگاه متعجبش رو 

 ديدم و چيزي نگفتم و چيزي نگفت و رفتم.
 

اشتم. تحمل فاصله تحمل خونه رو نداشتم. تحمل بو کشيدن هاي مينا رو ند
گرفتنهاش رو نداشتم.تحمل مسعود ِ بي بو رو نداشتم.تحمل تعريف ِ مسعود از خونه 

ي خان عباس و تميزيش و خونه ي بي اتاق ِ خودمون با يه ايوون ِ کوچيک رو 
نداشتم.خونه ي ما که خونه نبود.يه لونه ي بزرگ بود.يه لونه بود که فقط يه در 

و که باز مي کردي فقط يه اتاق بود و هيچي.يه اتاق با چند تا داشت و يه ايوون. در ر
طاقچه و دو تا قاب عکس از آقاجان )پدر ِ مادرم( و پدر بزرگ )پدر ِ پدرم( و ديگه 

هيچي.يه اتاق که يه گوشه از اون اندک رختخوابهامون بود و ديگه هيچي. يه اتاق 
ارش. يه گوشه از اون و عزيز و که هميشه يه گوشه از اون، سماور بود و بي بي ِ کن

 منقلش.يه اتاق با يه هواي خفه و دم کرده و ديگه هيچي.
 

خونه ي خان عباس چي؟خونه اي که محلي ها رو مجبور کرده بود توي زمين ِ تصرف 
کرده ي سکينه ننه، درست کنار باغ ِ ما، براش بسازن. يه خونه، خونه که نه قصر. 

ايوون توي طبقه پايين و يه بهارخواب ِ بزرگ توي طبقه خيلي بزرگ. دو طبقه با يه 
ي باال. بهارخواب محل گندکاري هاي سيامک و دخترهايي کم سن و سال با قيافه 

هاي معمولي و گاه قشنگ از باال محله. دخترهايي زانو زده جلوي سيامک ِ خوش بو 
وني جلوشون و موي تميز و مرتب و دستهاي صاف و نرم و سبک و تميز، تا تيکه ن

بندازه. سيامکي که هميشه از دخترهاي باال محله حرف مي زد و مايي که فقط گوش 
 مي داديم و حسرت مي خورديم.

 
خودم رو به امامزاده رسوندم و روبروش، کنار "آقا دار"، درختي بزرگتر از درخت ِ کوچه 

، توي ي خودمون، نشستم.وسطش سوراخ شده بود.سوراخش جاي يه آدم بود و من
همون سوراخ فرو رفتم و به امامزاده ي کوچيک ِ محل خيره شدم.از بچگي اينجا رو 

دوست داشتم. از اينجا، از اين باال، از اين منظره مي شد خيلي جاها رو ديد.حتي 
 کوههاي اطراف.
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 يا امامزاده...-
 

*** 
 

 با صداش، از فکر بيرون اومدم.
 
 خوني؟يعني هيچوقت نخواستي درس ب-
 

 کمي فکر کردم.
 
مغزم ديگه گنجايش درس خوندن نداشت.اگه داشت هم فرصتش رو نداشتم.يه -

 کمم بحث عالقه بود.زياد عالقه نداشتم درس بخونم.
 

 چندبار پلک زدم.
 
 يه هم محلي داشتيم به اسم محمد...-
 

 لبخند تلخي زدم و براي خودم زمزمه کردم.
 
 ه...نور به قبرش ببار-
 

 آهي کشيدم و با تکون ِ عيسي، به خودم اومدم و ادامه دادم.
 
هم سن من و سيامک بود.باغشون نزديک باغ ما بود.اون، هم کار مي کرد هم -

گهگاهي که فرصتش رو داشت، مي رفت پشت در کالسا مي نشست و درس گوش 
ه بودم، به که من بيست و دو سال 14مي کرد.سر امتحانا هم حاضر مي شد.سال 

اصرار محمد، گاهي از روي کتاباي درسي، مطالعه مي کردم.مطالعه مي کردم و ازم 
درس مي پرسيد و امتحان مي گرفت.با زور و جبر محمد، تا کالس چهارم خوندم.اون 

 سال، مينا و دريا هم کالس چهارم بودن.
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 از گوشه ي چشم نگاهش کردم.

 
که بايد ازدواج کنم.مادرم هم دونه دونه، دختراي  بي بي و عزيز، اصرار پشت اصرار-

محل رو بهم معرفي مي کرد. اکثرا هم همون دخترايي بودن که الاقل يک بار رو توي 
 بهارخواب ِ خونه ي خان عباس، کنار دست سيامک ِ دزد ِ ناموس، گذرونده بودن.

 
 نفس عميقي کشيدم.

 
ه دلم مي خواست آبروشون رو ببرم.دختراي نه دلم مي خواست با اونا ازدواج کنم و ن-

بدي هم نبودن.مي فهميدم يه ِسريشون به خاطر پول اين کار رو مي کنن و شايد يه 
سري هم از روي کنجکاوي.ولي دوست نداشتم با کسي ازدواج کنم که دوستم، پسر ِ 

خان، باهاش لحظه اي رو گذرونده. نمي خواستم هربار که زنم رو مي بينه، ياد 
 اطرات ِ توي خلوتشون بيفته...خ
 

 پوزخند زدم.
 
البته چه خلوتي؟توي بهارخواب بود و همه مي ديدن کي توي اون خونه و بهارخواب -

رفت و آمد داره.مادر سيامک از پايين، قربون صدقه ي پسرش مي رفت، بدون اينکه 
 س هم دور ازبراش اهميتي داشته باشه که مشغول چه کاريه.خلوتي که گاه، خان عبا

 چشم زنش، به بهانه ي سر زدن به پسرش، بهش راه پيدا مي کرد.
 

*** 
 
 پس کيو مي خواي؟هر کيو مي گم که يه ايرادي روش مي ذاري.-
 

 گوشه چشمي به مادر و عزيز و بي بي انداختم.
 
 يعني من هرکيو بگم، برام مي گيري؟-
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 بي بي غر زد.

 
 يکيو زير سر داره.-
 

 عزيز، تکوني خورد.
 
 خب از اول مي گفتي.-
 

 مادر، نيمچه لبخندي زد.
 
 چه بهتر.پس فردا نگه تو انتخاب کردي...-
 

 کمي مکث کرد.
 
 مثل پسر ِمش ممد)مشهدي محمد(...-
 

 درحال بلند شدن، خطابم کرد.
 
 حاال کي هست؟-
 

العملش رو ببينم.مي خواستم لبم رو تر و مستقيم، نگاهش کردم.مي خواستم عکس 
 ببينم تا بدونم چه جوابي به اين حرفم ميده.

 
 دريا...-
 

 چشمهاش درشت شد و وسط زمين و هوا، مکث کرد.
 
 دريا؟-
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 چشمهاش درشت تر شد.

 
 همين...-
 

سکوت کرد و با سر، سمتي از باغ رو نشون داد که پشت پرچينش، خونه و باغ ِ پدر 
 ب گزيدم و پلک زدم.دريا بود.ل

 
 ها.-
 

 نشست.
 
 اون که ...-
 

 بي بي وسط حرفش پريد.
 
 بچس؟-
 

مادر نگاهش کرد.و فقط نگاهش کرد تا بي بي ادامه بده.اين بار، عزيز منقلش رو کنار 
 گذاشت.

 
 دختر بايد قبل از بلوغ، خونه ي شوهر باشه...-
 

نشده بودم که چه ربطي به بلوغ گنگ نگاهش کردم.معني حرفش رو متوجه 
 داشت؟وقتي نگاه گنگم رو ديدن همگي با تحسين بهم چشم دوختن.

 
 نمي دوني؟-
 

 سرم رو به چپ و راست حرکت دادم.
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 چيو؟-
 

 هيچ کدوم جواب سوالم رو ندادن.در عوض، مادر بلند شد.
 
 ميرم به ماه ُمنيت )مادر دريا( بگم.-
 

 سوال ِ نپرسده و جواب داده نشده ام، لبخند زدم.و من، بي توجه به 
 
 محاله قبولم نکنن.-
 

من هرچي که نداشتم، کاري بودم.هرچي که نبود، زمين از خودمون داشتيم و خيلي 
ها مي دونستم که دلشون مي خواد با دخترشون ازدواج کنم.بلند شدم و از روي تنور ِ 

و ته باغ کوچيکمون رفتم.بين ِ دو درخت ِ کوچيک و خاموش ِ گوشه ي ايوون، پريدم 
 بلند ِ گردو، ايستادم.

 
 اينجا خونه مي سازم.-
 

 نفس عميقي کشيدم.
 
 با خشت و ِگل.-
 

نگاهي به وراي پرچين هاي ته باغ انداختم.خونه ي خان عباس، درست پشت 
رگ پرچين هاي شکسته ي ما بود. نگاهم به سيامک افتاد که روي بهارخواب بز

ايستاده و سيگاري دود مي کرد و دختري با وضعي ناجورتر از سيامک، کنارش قرار 
 داشت.

 
 خونه رو که ساختم، اين ته، ديوار مي کشم.-
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 سرم رو چرخوندم.
 
 يه طبقه هم باال درست مي کنم و يه بهارخواب براش در ميارم.-
 

خونه ي اربابي داشته  هميشه دلم مي خواست بهارخوابي شبيه به بهارخواب ِ
 باشم.اين بار، نگاهم به خونه ي کوچيک خودمون خورد.

 
 جوري مي سازم که از اونجا ديد نداشته باشه.-
 

 فکر کردم.
 
 مسعود هم نوجوونه.-
 

 چشمم رو ريز کردم.
 
 يه حموم کوچيک هم توي خونه درست مي کنم.-
 

تاد.هاجر، دختر ِ کنار ِ سيامک، دختر باز چشمم به اون سمت پرچين هاي شکسته اف
همسايه کناريمون، کنار سيامک بود و من رو ديد.من رو ديد و دست روي سر و 

 گردنش گذاشت.پوزخند ِ مسخره اي زدم.
 
 سيامک مي بينه عيبي نداره.فقط من نبايد ببينم؟-
 

ه ينه، بسري به نشونه ي تاسف براش تکون دادم و قبل از اينکه سيامک من رو بب
سمت سر ِ باغ راه افتادم.توي راه سعي مي کردم به احساسات ِ خفته ام که با ديدن 

هاجر در کنار سيامک، بيدار شده بود، توجهي نشون ندم. ديگه قرار بود خودم هم 
 داماد بشم.
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همون لحظه، مادر هم از در کوچيک ِ حياط، وارد شد.خيلي سريع، خودم رو بهش 
 رسوندم.

 
 شد؟چي -
 

 خنديد.خنديد و دندون خرابش رو نشونم داد.دندون خرابش رو ديدم و فکر کردم.
 
عروسي که کرديم، بيشتر کار مي کنم و مي برمش دکتر.براي دريا هم از اين زرق و -

 برقيايي که دوست دختراي سيامک دارن مي خرم.
 
 .ميزنه حرف( دريا پدر –گفت با تور اصغر )اصغر ديوانه -
 

سرم رو تکون دادم و دلم ريخت و توي سکوت، راهي ِ امامزاده شدم.از پرچين که 
گذشتم، نگاهي به سمت خونه ي تور اصغر انداختم.خبري از دريا نبود.احتماال با مينا، 
درس مي خوندن.از کالس سوم به اين طرف، ديگه دريا براي درس و مشق، به خونه 

 عجيب و گاه و بيگاهم، گاهي يواشکي وقتي  ِي ما نيومد.نيومد و من، با احساسات
توي حمام ِ ته باغشون بود، از شکاف هاي بين ِ در، نگاهش مي کردم.به دختري نگاه 

 مي کردم که روز به روز بيشتر رشد مي کرد و خودش رو نشون مي داد.
 

 دريا تک دختر بود.يعني تور اصغر، از ماه منيت فقط يه دختر داشت و توي محل، چو
افتاده بود تور اصغر، اجاقش کوره. براي اينکه ثابت کنه همچين چيزي نيست، از 

پسر داشت. و اين شد که ماه  3باالمحله، دختري رو به زني گرفته بود و از اون، 
 منيت، به يکه زا و دخترزا بودن معروف شد.

 
خونه  همين تک دختري، باعث مي شد مينا به راحتي رفت و آمد کنه و منعي براي

ي ماه منيت ِ تنها مونده نداشته باشه. چون حتي تور اصغر هم زياد بهشون سر نمي 
 زد.و امشب، شبي بود که کنار ماه منيت و دريا مي گذروند.

 
 روبروي امامزاده ايستادم و دست راستم رو روي سينه قرار دادم.
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 السالم عليک، يا عبدالصالح...-
 

 وارد بشم که با شنيدن صدايي، برگشتم. خم و راستي شدم و خواستم
 
 از اينورا؟-
 

محمد بود.محمد، خادم امامزاده شده بود و هرروز با وجود اونهمه کاري که داشت، 
 ميومد و صحن ِ امامزاده رو ُرفت و روب مي کرد.

 
لبخندي به چهره ي مردونه و درعين حال، معصومش زدم.از هرکسي که بيزار مي 

 ت نمي تونستم از محمد بدم بياد.حتي دلم نميومد بهش اخم کنم.شدم، هيچوق
 

محمد، از من ِ قد بلند و سينه کفتري، کمي کوتاه تر بود با ته ريشي که صورت 
معصومش رو مردونه کرده بود. از اون دست پسرهايي که با وجود ِ بي پولي و تنگ 

ي از اون خيلي ها، دستيش، همه ي محل دلشون مي خواست دامادشون بشه. و يک
ساله و بي  21من بودم که هميشه دلم مي خواست يا مينا رو و يا مريم، خواهر ِ 

 شوهرم، با اون دست هاي زمخت از کارش رو بهش بدم.
 

مثل هرباري که مي ديدمش، ناخواسته آغوشم رو باز و محمد رو به روي سينه راه 
هش، از ته ريش هاش و از دادم.مثل هميشه، عطر خيلي خوشي از موهاي کوتا

 گريبانش به مشامم خورد و مثل هربار، ناخواسته بوسيدمش. بوسيدمش و خنديد.
 
 اين بوسه ها رو خرج زن و بچت کن نه من.-
 

از خودم دورش کردم و به سمت امامزاده رفتم.کلوش هام رو از پا خارج کردم و وارد 
 نشستم.شدم.بعد از يک دور طواف، گوشه اي کنار محمد 

 
 امروز مادرم رفت خونه ي تور اصغر.-
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 نگاهم کرد و ادامه دادم.

 
 خواستگاري دريا.-
 

 لبخند زد.
 
 مبارک باشه.-
 

 لبخند زدم.با همون لبخند، مردد ادامه داد.
 
 دريا که بچس...-
 

 دستي به يکي از جوش هاي روي صورتم کشيدم.ورم کرده بود.همونطور جواب دادم.
 
 مادرم همسن دريا بود شوهر داشت.بي بي و عزيز هم همينطور.-
 

 لب گزيد.
 
سالشه.ولي نگاش مي کني  37-33سال پيشه.مادر تو االن  13ازدواج مادر تو مال -

 انگار...
 

ساله مي  12سال سن داشت اما به زنهاي  31راست مي گفت.مادر من زير ِ 
 . نذاشتم ادامه بده.مونست.سني که عزيز و بي بي داشتن

 
 من مثل پدرم، به زنم سخت نمي گيرم.-
 

 سرم رو تکون دادم.
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 مي ذارم يه کم بزرگ تر شه بعد ازدواج مي کنيم.-
 

 نفس عميقي کشيد.
 
 خب پس چرا از حاال رفتين خواستگاري؟-
 

 جوش روي گونه ام رو درآوردم.چشمم از سوزشش سوخت.
 
 .از سيامک مي ترسم-
 

 نگاهش کردم.
 
 چشمش دنبال درياست ولي از ترس من فعال کاري به کارش نداشته.-
 

 اخم کرد.
 
 سيامک ديگه شورش رو داره درمياره.-
 

 شونه باال انداختم.
 
 به ما که تا حاال کاري نداشته.-
 

 پوزخندي زد.
 
 اگه با خواهراي خودت اين کارا رو مي کرد چي؟-
 

 م.اخم کرد
 
 هرکي جز تو اين حرفو ميزد، دهن براش نميذاشتم محمد.-
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 پوزخندش پررنگ تر شد.

 
محسن...ناموس، ناموسه.فرقي نمي کنه مال من باشه يا مال تو.سيامک سمت -

 هرکي بره تو بايد اينجوري غيرتي بشي. نه فقط از فکر بودنش با خواهرات.
 

 سرم رو تکون دادم.
 
 بودم با هاجر روي بهارخواب بودن.االن ته باغ -
 

 پوزخند زدم.
 
دختره هيچي تنش نبود ولي تا منو ديد دستش رو گرفت جلو تنش که من -

 نبينمش.
 

 نگاهش کردم.صورتش گل انداخته بود.
 
 خدا عاقبت هممونو به خير کنه...-
 

*** 
 
 حاجي باالخره چي شد؟دريا قبولت کرد؟-
 

نجکاوش انداختم.اصال دلم نمي خواست به گذشته برگردم. اصال نگاهي به صورت ک
دلم نمي خواست يک بار ديگه، اتفاقات رو مرور کنم، اما الزم بود.بايد مي گفتم تا هم 
باري از روي دوشم برداشته بشه و هم اينکه کسي، عيسي، رو از ماجرا آگاه کنم.نفس 

 عميقي کشيدم.
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چند بار هم که دزدکي از پشت پنجره ي کدر ِ اتاق ِ خودش رو از من پنهان مي کرد.-
ـِش شدم، طفره مي رفت. يـ ـِ  کوچيک خونمون ديدمش و دنبالش راه افتادم و پا پـ

 
 لبخند بي جوني زدم.

 
 خجالت مي کشيد درموردش حرف بزنه.-
 

 آه کشيدم.
 

 ماه ُمنيت، باالخره جواب داد.-اما خب 
 

 تک خندي کردم.
 
 بود. مثبت-
 

 با گذشت چند دهه، با يادآوري ِ جواب مثبتي که شنيدم، خوشي زير پوستم خزيد.
 

*** 
 
 محسن...-
 

 با صداي مينا چرخيدم و اخم کردم.
 
 صد بار گفتم صداتو ننداز توي سرت و داد نزن.-
 

 به خونه ي خان عباس، اشاره اي کردم.
 
 نمي خوام صداتو کسي بشنوه...-
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نظورم از "کسي"، سيامک بود.وگرنه باقي پسرهاي محل که مثل سيامک، دله دزد م
 نبودن.دستش رو توي هوا چرخوند و دامنش رو باال گرفت و نزديکم شد.

 
 مامان مي گه بيا تو.کارت داره.-
 

مينا، مادر رو، "مامان" خطاب مي کرد و من، مادر.و اين هم يکي از فرق هاي ما بود 
 بزرگترم احترام زيادي مي گذاشتم.دست از روي کمرم برداشتم.که من به 

 
 چيکار؟-
 

 شونه باال انداخت.
 
 نمي دونم.نگفت.-
 

 چشم ريز کردم.
 
 کجا بود؟-
 

 سرش رو باال گرفت و به آسمون خيره شد.به آسمون ِ آبي ِ آبي، اما تيره.
 
 خونه ي دريا اينا بود.-
 

 نگاهم کرد.
 
 االن اومد. همين-
 

نفس عميقي کشيدم و با هيجان، به سمت خونه رفتم.مادر و عزيز و بي بي، روي 
رو به ريه مي  14ايوون ِ کوچيک، روي زيلوي کهنه نشسته و هوا رو، هواي سال 
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کشيدن.پس همگي از جواب ِ خواستگاري خبر داشتن و منتظر من بودن.خودم رو 
 روي زيلو پرتاب کردم.

 
 چي شد؟-
 

 همگي خيره خيره نگاهم مي کردن.از نگاه هاي خيره، بند دلم پاره شد.
 
 يعني...؟-
 

 عزيز خنديد و دهن ِ بي دندونش رو به رخ کشيد.
 
 مبارک باشه.-
 

با خوشي زيادي، خم شدم و صورت ِ هر سه رو بوسيدم.باورم نمي شد که به خواسته 
 مه زده روي بي بي، چرخيدم.ي دلم مي رسم.با صداي مينا، همونطور خي

 
 چه خبره؟-
 

 لبخند نادري به چهره ش زدم.با تعجب، ابرو باال انداخت.
 
 مسخرم مي کني؟-
 

فقط نگاهش کردم.گرفته نگاهش کردم.با همون لبخند، اما گرفته نگاهش 
ساله حق داشت به  8کردم.هيچوقت نتونستم دلم رو باهاش صاف کنم. شايد ميناي 

بو ميدي.شايد بو مي دادم.که خب واقعا هم بو مي دادم و منکرش نبودم اما  من بگه
هيچ کس هيچ وقت به روم نياورد.مي گفتن حرف راست رو از بچه بشنو و من از 

 ميناي بچه، شنيده بودم که بو ميدم و چقدر حرف راستش سخت بود.
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سال داشتم بايد  11ال اما براي کي بو مي دادم؟براي چي بو مي دادم؟ چرا مني که حا
دستهام پينه بسته مي موند؟ چرا بايد بو مي دادم؟بوي ِپِهن مي دادم؟ بوي علف مي 

دادم؟ چرا بايد درس ناخونده مي موندم؟مگه من بدم مي اومد که بوي خوبي از 
 بدنم متساعد بشه؟

 
درسته که ميلي به درس توي خودم حس نمي کردم، اما من چيم از مسعود کمتر 

ود؟مسعود برادرم بود و اگه خوش بو نبود، الاقل بو هم نمي داد.مسعود برادرم بود ب
و اگه دفتر و کتاب نداشت، الاقل ديگه کار نمي کرد و درس مي خوند. کنار دخترها و 

 توي يه نيمکت مي نشست و درس مي خوند.
 

امک درسته که ميلي به درس توي خودم حس نمي کردم، اما من چيم کمتر از سي
بود؟سيامکي که پدرش يه زماني "سلف خر" بود و حاال از خرابي ِ جنسش، به لطف 

باال کشيدن ِ مال ِ مردم ِ بدبخت، "خان عباس"شده بود؟ سيامکي که هميشه ي خدا 
تر و تميز بود.سيامکي که لباس هاي نو و تميز مي پوشيد.سيامکي که دخترها رو به 

دائم توي ترس دست و پا مي زدم که مبادا سادگي جذب ِ خودش مي کرد ولي من 
 دريا، من رو به خاطر بوي بد، مثل مينا توي هشت سالگي پس بزنه.

 
 آه ِ خفه اي کشيدم.

 
 چرا مسخرت کنم؟-
 

 لب برچيد و جلوم نشست.
 
 آخه تا حاال نشده بهم لبخند بزني.-
 

د و دعوا و عربده.نگاهي راست مي گفت.تا به حال هرچي که از من ديده بود، اخم بو
به لباسش انداختم.دامنش باال رفته و تا زانوش، بيرون افتاده بود.لبخندي به پاهاي 

 سالگي زدم. خم شدم و دامنش رو صاف کردم. 22کوچيکش توي 
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 وقتي ميشيني حواست به لباست باشه.-
 

 اخم کرد.
 
 مگه کي اينجاست؟-
 

 بوني ِ بعيد از من.بي خودي مهربون شده بودم.يه مهر
 
 هيچ کس.ولي جاي ديگه حواست باشه.-
 

شايد اگه وقت ديگه اي بود، سيلي به صورتش ميزدم و با داد، حرفم رو بهش مي 
فهموندم.کاري که هميشه و بعد از اون حرفش از من ديده بود.اما امروز روز خوبي 

تعجب خم شد و دستم رو بود و قصد دعوا نداشتم. امروز جواب مثبت گرفته بودم.با 
 گرفت.

 
 حالت خوبه؟-
 

 بي بي، بين حرفمون پريد.
 
 محسن داره داماد ميشه.-
 

 مينا، خشک شده و مسخ نگاهم کرد.
 
 راستي؟-
 

 پلک زدم.
 
 راستي.-
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دریا همان دریا بود

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

3 5  

 

 به سمت مادر نگاهي کرد.
 
 کي هست؟-
 

 من هم به مادر نگاه کردم.لب باز کرد.
 
 دريا.-
 

 زد. جيغ
 
 دريا؟-
 

 روم خم شد و با دو دست، گردنم رو گرفت تا خودش رو بين زمين و هوا حفظ کنه.
 
 بعد اونوقت من مي گم ماتيک مي خوام ميزني توي گوشم و مي گي بچه اي.-
 

 خنديدم.
 
 چه ربطي داشت؟-
 

 اخم کرد و تکونم داد.
 
 شوهر مي کنه... ربطش اينه که من و دريا همسنيم.اونوقت اون-
 

 مکث کرد.
 
 دريا؟-
 

 دستهاش شل شد.با سر، به اون سمت پرچين اشاره اي کرد.
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 همين دريا؟-
 

لبخند زدم.مادر و بي بي و عزيز، با صدا خنديدن.مينا، انگار تازه متوجه قضيه شده 
 بود.

 
 تو و دريا...-
 

 جواب داد.با چشمهاي درشت و خيره، منتظر نگاهم کرد.مادر 
 
 چند روز پيش به مادرش گفتم.امروز جواب دادن.-
 

 مينا که از بهت خارج شده بود، باز جيغ کشيد.
 
 پس چرا من االن فهميدم؟-
 

 پوزخند زدم.
 
 مسعود و مريم هنوز نمي دونن.-
 

 بلند شد و از ايوون پايين پريد.
 
 ميرم سراغ دريا.-
 

*** 
 
 فهميدن؟عکس العملشون چي بود؟سيامک اينا کي -
 

 تکيه دادم.
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وقتي فهميد، مسخرم کرد.مي گفت اشتباه مي کني خودت رو پابند ِ يه نفر مي -

کني.مي گفت اگه مشکلي داشتي، به خودم مي گفتي مکانش که بود، نفرش هم 
 برات جور مي کردم.

 
 خنديد.

 
 حاجي اونموقع هم از اين خبرا بود؟-
 

 ردم.چشمهاش از خوشي برق ميزدن.ادامه داد.نگاهش ک
 
 مکان و حال و ...-
 

 باز خنديد و سرش رو عقب برد.سر تکون دادم.
 
پسراي خانواده هاي عادي معموال دنبال اين چيزا نبودن.هيزي و هيزگري مي -

کردن.اما دله دزدي نه. چشمشون اگه دنبال ناموس کسي بود، براي ازدواج بود.اما 
ان هاي غير اصيلي که مي اومدن، مثل از بند رها شده اي مي مونستن که اين خ

 رسيده به يه جاي باز و نمي دونه چجوري بايد از اونجا استفاده کنه.
 

 سرش رو تکون داد.
 
 تازه به دوران رسيده.-
 

 تاييد کردم.
 
 آره.-
 

 آه کشيدم.
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ما معموال کارشون، شرعي بود و صيغه البته خان هاي ديگه هم يه کارايي مي کردن.ا-

 مي کردن.يه زن داشتن که بهشون مي گفتن خانم و يه سري سوگلي ِ حرمسرا.
 

 هومي کشيد.
 
 مثل اين فيلماي شمالي که نشون ميده خاناشون چند تا زن دارن.-
 
 آره.اونا زن مي گرفتن و اينا معشوقه.-
 

 لب برچيد و بي مقدمه حرف رو عوض کرد.
 
 حاجي يعني اين مدتي که زندان بودي ...-
 

مي دونستم چي مي خواد بگه.مي خواست بدونه تکليف همسرم چي شد؟آه 
 کشيدم.

 
 بايد بشنوي.-
 

*** 
 

چند روز ِ بعدي به قهر مينا با من و دريا گذشت.چند روزي که دريا به لطف مادر من و 
اينطور کارها بود.البته توي ده رسم ماه منيت، مادر خودش، پي ِ بندانداختن و 

نداشتيم دختري که قرار بوده فقط نامزد باشه و قبل از عروسي، صورتش رو بند 
بندازن.اما من دلم نمي خواست زنم، نامزدم، چيزي از بقيه کم داشته باشه و حسرت 

بخوره.دوست داشتم مثل دخترهاي ديگه اما بي نامزد ِ محل، که همگي به لطف ِ 
داختن هاي يواشکي براي هم، صورت هاشون مثل برگ گل صاف بود، صورتش بندان

رو مثل برگ گل ببينم.نمي خواستم چيزي کم داشته باشه و حسرت بخوره. حسرت 
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بخوره و عقده بشه و روي دلش بمونه.شايد يه جور عقده از جنس عقده هاي تلنبار 
 شده روي دل خودم...

 
ديدمش، از نزديک اما تحت نظارت مستقيم هربار که مي ديدمش، از دور مي 

بزرگترهامون، مادر خودم و مادر خودش مي ديدمش، چهره و چشمهاش، چشمهاي 
درشت و مشکي رنگش، غرق نور بودن و برق مي زدن.مي دونستم به خاطر وجود 
من در کنارش نيست و به خاطر چهره ي جديدش خوشحال هست.کدوم دختري 

از نشون دادن ِ قشنگي هاي صورتش، خوشحال هست که از تغيير صورتش، 
نباشه؟مي دونستم هنوز خيلي زوده که بفهمه داره ازدواج مي کنه، که داريم ازدواج 

مي کنيم، که قراره شوهرش بشم، که قراره زنم باشه، که ازدواج فقط بندانداختن ِ 
 صورت نيست.

 
عد از اون عروسي بگيرم، چون تصميم گرفته بودم دريا کالس چهارم رو تموم کنه و ب

براي همين صيغه ي محرميتي بينمون خونده شده بود تا راحت باشيم.البته ميزان ِ 
راحتيمون مثل راحتي ِ سيامک و دوست دخترهاش روي بهارخواب نبود. ولي به 
قدري بود که مي تونستيم وقتي که مادرهامون از دور نگاهمون مي کنن، دست 

که دريا هنوز هم عادت نداشت به اين همه نزديکي ِ يه  همديگه رو بگيريم. هرچند
پسر به خودش و وقت هايي که من دستش رو مي گرفتم، خجالت مي کشيد و مي 

ترسيد و دائم سعي مي کرد دستهاي کوچيک و نرمش رو از توي دست ِ زمخت و 
بزرگ من بيرون بکشه.هرچند که اجازه و فرصت اين کار رو بهش نمي دادم. اما 

هي هم پيش مي اومد که خودش دستم رو بگيره.وقتهايي که خودش پيش قدم گا
مي شد، بي هيچ منظوري پيش قدم مي شد، راحت بود و نمي ترسيد.چون مي 
 فهميدم هيچ قصدي از گرفتن دستم نداره و فقط دستم رو گرفته که گرفته باشه.

 
هايي که تنهام و سر گاهي اوقات مجبورش مي کردم وقتي سر زمين کار مي کنم، وقت

زمين کار مي کنم، وقتهايي که همه مشغول ِ کار ِ ديگه اي هستن و من تنهام و سر 
زمين کار مي کنم، بياد و کنارم بمونه.وقتي که کنارم بود، کنارم بود و کار مي کردم، 
برعکس ِ روزهاي قبل، خستگي رو لمس نمي کردم و خوشي زير ِ دلم مي زد و آواز 
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هنگهايي رو مي خوندم که گاهي از راديوي کوچيک ِ محمد پخش مي مي خوندم.آ
 شد و من هم بار دوم به بعد، کامل و بي اشکال باهاشون مي خوندم.

 
 "اي مه ِ من، اي بت ِ چين، اي صنم

 
 الله رخ و، زهره جبين، اي صنم

 
 تا به تو دادم دل و دين، اي صنم

 
 بر همه کس گشته يقين اي صنم

 
 ز تو دوري نتوانـم ديگر من

 
 جانم وز تو صبوري نتوانـم ديگر

 
 بيا حبيبم بيا طبيبم، بيا حبيبم بيا حبيبم

 
 هرکه تو را، ديده زخود، دل بريد

 
 رفته زخود، تاکه ُرخت، را بديد تير غمت، چون به دل من رسيد

 
 همچو بگفتم، که همه کس شنيد من ز تو دوري نتوانم ديگر

 
 م وز تو صبوري نتوانم ديگرجان

 
 بيا حبيبم بيا طبيبم، بيا حبيبم بيا حبيبم

 
 اي نفس، قدس تو، احياي من
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 چون تويي امروز مسيحاي من حالت جمعي تو پريشان کني
 

 واي به حال دل شيداي من من ز تو دوري نتوانم ديگر
 

 جانم وز تو صبورينتوانم ديگر
 

 بيا حبيبم بيا حبيبمبيا حبيبم بيا طبيبم، 
 

 )آواز زنده ياد سروستاني("
 
 عروسي کرديم قراره کجا زندگي کنيم؟-
 

 دست از کار کشيدم و نگاهش کردم.
 
 کجا دوست داري؟-
 

لبش رو جمع کرد.نگاهم رو توي صورتش چرخوندم.هيکلش، درست مثل هيکل تمام 
ردم چطور با اينهمه فقر و دخترهاي محل، تقريبا درشت بود. هميشه تعجب مي ک

فقر امکانات و فقر ِ خورد و خوراک، همگي درشت هيکل شدن؟ چون هيچکدوم چيز 
 زيادي براي خوردن نداشتيم.

 
به ابروهاي همچنان پيوندي اما تميز شده اش چشم دوختمچقدر به صورتش مي 

ت و اومد.چقدر قشنگ ترش کرده بود.به چشمهاي درشتش که زير ِ مژه هاي پرپش
 بلندش خوابيده بودن.به بيني ِ بزرگ اما صافش.

 
 لب باز کرد.

 
 يعني اگه من هر جا رو بگم قبول مي کني؟-
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پلک زدم.داس رو همونجايي که ايستاده بودم رها کردم و کنارش روي زمين 
نشستم.دامنش کمي باال رفته بود که از ترس ِ گزيدن ِ مور و ملخ، روي پاش صاف 

 کردم.
 
 پول ِ آنچناني که ندارم...-
 

 دستم رو گرفت.
 
 چرا دامنمو پايين کشيدي؟-
 

نگاهش کردم.اخم کرده بود.اخم کرده بود و منتظر ِ جواب، نگاهم مي کرد.تک دختر 
بود و لوس و ننر و کسي نبود که چيزي رو بهش تذکر بده.کسي نبود چيزي رو بهش 

پرخاش مي کرد.تنها کسي بود که اگه بهم  تذکر بده و گاهي، بدجوري لوس مي شد و
 پرخاش مي کرد، جوابش رو با لبخند ميدادم.پس اين بار هم لبخند زدم.

 
 روي زمين، زالو زياده.-
 

 چشمش رو ريز کرد.
 
 کو؟-
 

با همون لبخند، چکمه هاي مشکي رنگم، که پايينشون زرد و ِگلي بود، رو از پاي 
پاي چپش بود، درآوردم.نفس عميقي کشيدم و پاي  راستم، که درست چسبيده به

پيژامه پوشم رو با احتياط، باال گرفتم.کف پام، چند زالوي تيره رنگ و درشت، 
 چسبيده و خونم رو مي مکيدن.

 
يکي از زالوها رو،با بدبختي کندم و چند قطره خون، از جاش چکيد.بيخود نبود که 

يدن، کندن و جداکردنشون خيلي سخت بهشون "زالو" مي گفتن.چون وقتي مي چسب
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مي شد.به چشم هاي درشت تر شده از وحشت ِ دريا چشم دوختم.سرش رو چندبار 
 با ناباوري، تکون داد.

 
 چطوري رفته بود اون تو؟-
 

آه کشيدم و زالو رو کمي دورتر از جايي که نشسته بوديم پرتاب کردم.نگاهش 
چرخيد و پر از اشک شده بود.بلند شدم و کردم.چشمهاش روي کف ِ پاي خونينم مي 

لي لي کنان، خودم رو به دبه آبي که همون نزديکي گذاشته بودم رسوندم.دستهام رو 
شستم و برگشتم و کنارش نشستم.قطره اشکي روي صورتش راه گرفته و از روي چونه 
ي لرزونش پايين ميرفت.با لبخند، روي قطره اشکش دست کشيدم و انگشت ِ خيس 

 قطره اشک رو به لبم رسوندم و بوسيدم.سرش رو آروم روي شونه ام گذاشت.از 
 

 آه کشيدم.
 
وسط زمين، تا رون توي ِگليم.چکمه ها تا زانو رو مي گيره.اين زالوها اون وسطا -

 خودشونو توي چکمه مي رسونن و مي چسبن و ول نمي کنن.
 

 دستم رو از پشتش بردم و به شونه اش رسوندم.
 
 تو با دمپايي مياي.مي ترسم همينجوري بچسبن به پات.-
 

 سرش رو چرخوند و نگاهم کرد.
 
 دردت نمي گيره اينا مي چسبن به پات؟-
 

 پلک زدم.
 
 نگفتي کجا دوست داري زندگي کنيم؟-
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 من من کرد.
 
 از ته باغتون خوشم مياد.شکل جنگل شده.اما...-
 

 سکوت کرد.لبخند زدم.
 
خوام اونجا دو طبقه بسازم.طبقه ي پايين يه اتاق با ايوون.طبقه باال يه اتاق و  مي-

 يه بهار خواب.
 

 نگاهش کردم.
 
 چطوره؟-
 

 چشمهاش برق ميزد.
 
 يعني مال خودمون؟-
 

 لبخندم عميق شد.
 
 مال خودمون.-
 

 خنديد.
 
 يعني هيشکي هم نمياد و مال خود ِ خودمونه؟-
 

 وي موهاش که از زير روسري بيرون اومده بود کشيدم.دستي ر
 
 هيشکي نمياد تا تو نخواي.-
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 پلک زد.
 
 از الکي نگيا.-
 

 خنديدم.هنوز بچه بود.هنوز بچه بود و خنديدم.
 
 از الکي نمي گم.-
 

 با خوشحالي، از گردنم آويزون شد و بوسيد و فکر کردم.
 
 مي دونه.معني ِ اينجور بوسه ها رو ن-
 

 روي موهاش رو بوسيدم و فکر کردم.
 
 حاال حاال ها زوده بخواد زن يه خونه بشه.-
 

 دستي روي موهاش کشيدم و فکر کردم.
 
 اين دختربچه براش زوده که زن خونه باشه.-
 

 آه کشيدم و فکر کردم.
 
ات داره بزرگ کي مي خواد اينجور مسائل رو به يه دختربچه که توي اين فقر امکان-

 ميشه، توضيح بده؟
 

 باز آه کشيدم و فکر کردم.
 
کسي هم نبود، خودم بهش يه چيزايي رو ياد ميدم و کنارشم.تنهاش نميذارم تا يه -

 وقت نترسه...
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*** 

 
 حاجي تو که مي گفتي بچس براي چي گرفتيش؟-
 

 لبخند زدم.
 
 ترسيدم.چون بچه بود اصرار داشتم.چون از سيامک مي -
 

 چشم تنگ کردم.
 
 اگه من اطراف دريا نمي رفتم، خيلي راحت گول ِ ظاهر سيامک رو مي خورد.-
 

 لب تر کردم.
 
 درست مثل خيلي از دخترهاي محل.-
 

 حرف رو عوض کرد.
 
 خواهر بزرگت...-
 

 مکث کرد.
 
 اسمش مريم خانم بود؟-
 

 تاييد کردم.
 
 آره.-
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 ؟اون چي شد-
 

 لبخند عميقي زدم و خودم حس کردم چشمهام برق ميزنه.
 
روزا هم درس مي خوندم هم روي زمين کار مي کردم و هم بار مي بردم تا شهر. شبا -

 هم پي ِ ساخت خونه ي عشقم ته باغ بودم.
 

 وسط حرفم پريد.
 
 دمت گرم بابا...ماشين داشتي؟-
 

 پوزخند زدم.
 
 ماشين؟-
 

 ردم.نگاهش ک
 
 نه ماشين داشتيم و نه قاطر و نه اسب.-
 

 سرش رو چپ و راست کرد.
 
 پس چي؟-
 
 روي دوشم مينداختم.-
 

 ناباور نگاهم کرد.
 
 شوخي مي کني.-
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 به جاي خالي ِ آقادار ِ سر کوچه چشم دوختم.
 
ي هرکي هر باري که داشت، مي داد من مي بردم.هر چي که بود.برنج بود.سبز -

 بود.بلوک سيماني بود.
 

 مکث کردم.
 
هر چي که بود.مي بردم و يه مزدي هم مي گرفتم.اينطوري پول جمع مي کردم تا -

بتونم براي دريا طال و لباس و هرچي که مي خواد بخرم.بعد از عروسي هم مادرم رو 
 ببرم دندون پزشکي.

 
 آه کشيدم.

 
ک کنه.بعيد بود درک کنه شايد نتونم خيلي بچه بود و بعيد مي دونستم نداري رو در -

 چيزها براش تهيه کنم.
 

 سرفه ي خشکي کردم.
 
باالخره هميشه چشم و هم چشمي بين دخترها و زن ها بوده.اگه ازدواج مي کرديم -

 و يکي از دوستهاش يا دخترهاي محل ازش مي پرسيد شوهرت برات چي خريده؟
 

 مکث کردم.
 
ا هم همون ماتيک صورتي اي که هميشه دوست داشت و براي آشتي با مين-

نداشتش رو براش از شهر خريدم. يکي براي اون و يکي براي مريم و دو تا براي دريا 
که وقتي ميريم سر زمين، وقتايي که کسي نيست، برام ماتيک بزنه و يه وقت 

 حسرتش رو نداشته باشه.
 

 خنديد.
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 ُاِپن مايند بوديا.-
 

 خنديدم.
 
توي کار ساخت خونه، محمد ميومد کمکم مي کرد.يه بار که اومده بود و مريم خبر -

نداشت، ماتيک زده راه افتاد توي باغ تا برام غذا بياره.وقتي رسيد، من پايين و 
 محمد باالي داربست بود که مريم رو ماتيک زده ديد.

 
 باز خنديدم.

 
 ديد و هول شد و از باالي داربست افتاد.-
 

 توي صورتم خم شد.
 
 حاجي اون بدبخت افتاد و تو مي خندي؟-
 

 نگاهش کردم.
 
 پس فرداش با پاي گچ گرفته، با مادر و پدرش اومدن خواستگاري مريم.-
 

 قهقهه زد.
 
 جدي؟-
 

 نفس گرفت.
 
 طرف چه دختر نديده بود.-
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 متفکر، سرم رو تکون دادم.
 
توي صورتشون مي بردن، ماتيک و سرخاب و سفيداب  دختراي ده هرچقدر دست-

که نداشتن.مريم و مينا و دريا، تنها دختراي ده بودن که يه ماتيک صورتي 
داشتن.اينا هم همگي توي خونه استفاده مي کردن.کسي هم که نميومد و فقط 

 همين محمد بود که ديد.
 

 مکث کردم.
 
 ديد و خوشش اومد و پسنديد.-
 

*** 
 
هم گذشت.ما اونقدري از آبادي دور افتاده بوديم که اوايلش دقيقا نمي  14ال س

فهميديم شاه رفت يعني چي؟برامون مهم نبود.مگه تا وقتي که بود، به ما چيزي 
رسيده بود؟وقتي که خبرش رو از طريق محمد شنيديم، نمي شد بگيم خوشحال 

، به وضعيت ما هم رسيدگي بوديم يا ناراحت؟شايد کمي اميد داشتيم کسي که مياد
 کنه.

 
کمي که گذشت، مامورهاي سپاهي دانش* که به عنوان معلم براي مدارس مي 

اومدن، جاشون رو عوض کردن و گروه به گروه، عوض شدن. تا قبل از انقالب، که 
بازهم معنيش رو نمي دونستيم، سپاهي دانشي که مي اومد خيلي مردم رو آزار مي 

 ا عوض شدن حکومت، وضعيتمون بهتر شده بود.داد. اما حاال، ب
 

دولت، مامورهايي رو براي سرکشي به روستاهاي دورافتاده، درست مثل روستاي ما، 
مي فرستاد و از اين طريق، به خان هاي ده ها، فشار مي آوردن. فشار مي آوردن تا 

م، خان اموالي که با زور تصاحب شده، به صاحبانشون پس داده بشه. روستاي ما ه
روستاي ما هم، از اين قاعده مستثنا نبود.خرد خرد، اموال روستايي هاي بيچاره، 
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همون هايي که با دوز و کلک ازشون گرفته شده بود، بهشون برمي گشت و همگي 
 خوشحال بوديم از اينکه شاه رفت و کسي روي کار اومده که الاقل ما رو هم مي بينه.

 
روستا آفتابي مي شدن تا جلوي دست مامورها و  سيامک و خان عباس، کمتر توي

 اهالي روستا نباشن.
 

اين ميون، براي من اهميت نداشت که چه اتفاقاتي پشت پرچين ما مي افته. هرروز 
و هرشب، وقتهاي آزاد رو ته باغ مي گذروندم تا بتونم خونه رو تکميل کنم و تا 

يا هم مشتاق تر از قبل، گاهگاهي تيرماه، بتونيم مراسم جشنمون رو برگزار کنيم.در
همراهم ميومد و کنارم مي نشست.سنگي صيقل داده رو روي زمين مي 

کاشتم.زيلوي کهنه اي روش پهن مي کردم و دريا مي نشست.مي نشست و دستهاي 
کوچيکش رو زير چونه ي کوچيکش مي زد و کار کردنم رو تماشا مي کرد.گاهي هم 

ي داشت.خواسته هاش هرچند سخت بود اما نظري مي داد.گاهي هم خواسته ا
 اجابتشون مي کردم.

 
کارها رو زودتر پيش مي بردم تا زودتر از مريم و محمد، به سر خونه و زندگيمون بريم 

و زندگيمون رو کنار هم شروع کنيم. نمي خواستم از محمد عقب باشم. محمد خونه 
وون بزرگ خونه ي پدريش مي نداشت و اتاقکي کاهگلي براي زندگي با مريم، روي اي

ساخت و مردادماه، قرار بود زندگيشون رو شروع کنن.من هم تمام تالشم رو مي کردم 
تا جهيزيه اي براي مريم تهيه کنم.پدرم، از کار افتاده و زمين گير شده بود و کاري 
در ما ازش بر نمي اومد.من بودم و دو تا مادربزرگ پير و يه پدر پير و از کار افتاده و يه

و دو تا خواهر کوچيک و يه برادر کوچيک و يه زن.يه خواهر بي جهيزيه روي دستم 
بود و براي عزتش بايد تالش مي کردم. تمام جونم رو مي ذاشتم و کار مي کردم و 

 مي دويدم و تالش مي کردم.
 

وز ر تيرماه رسيد.اون روز، روزي که باالخره خونه ي مشترکم با دريا رو تکميل کردم، يه
 بود مثل باقي روزها.با اين تفاوت که نزديک جشنمون، جشن که نه ازدواجمون بود.
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درست يک هفته مونده بود به جشن و همراه دريا، روبروي خونه ي تازه ساخته شده 
 مون ايستاده بوديم. دور شونه هاي کوچيکش دست انداختم.

 
 چطوره؟-
 

 ي جلو رفت.دستم رو از روي شونه اش برداشت و قدم
 
 خيلي خوب شده.-
 

 نگاهي به سمتم انداخت.
 
 حاال اتاق من ميشه کدوم؟-
 

 نفس عميقي کشيدم.هنوز نمي دونست...
 
 اتاق باال رو دوست داري؟-
 

 به سمت ساختمون چرخيد.
 
 برم ببينم؟-
 

اد خودم تدستم رو به نشونه ي ترغيب و تشويق، پشتش گذاشتم تا جلو بره.راه که اف
 هم پشت سرش مي رفتم که با صداي ماه منيت، هردو ايستاديم.

 
 رختخوابا رو باال نمي بري؟-
 

چرخيدم.بقچه ي بزرگي رو روي دوش انداخته، سبدي پر از ظرف هم روي سرش 
 بود.قدم تند کردم و همه رو از دستش گرفتم.
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 صدا مي کردي خودم ميومدم.-
 

 چشمهاش برق زد.
 
 قدر بزرگ و قشنگه.چ-
 

 نگاهم کرد.نگاهش شرمنده شد.
 
با چي اين خونه رو قراره پر کنيد؟من فقط يه سري رختخواب آوردم با ظرف و -

 ظروف...
 

 پشت کرده و به سمت خونه راه افتادم.
 
 بعدا...-
 

 سبد رو روي ايوون گذاشتم.
 
 بعدا پر ميشه.-
 

م.نايستادم تا شرمندگيش رو ببينم و بشنوم.مگه نايستادم تا چيز ديگه اي بشنو
چقدر داشتن که انتظار داشته باشم اين خونه رو پر کنه؟ديگه چيزي نگفت و 

رفت.همراه دريا وارد خونه شديم و يک راست باال رفتيم.گوشه ي اتاق، بقچه رو روي 
 زمين قرار دادم.

 
 خب من اينجا بخوابم تو کجا مي خوابي؟-
 

 فشار دادم.لبهام رو 
 
 من پايين مي خوابم.-
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 نگاهش کردم تا عکس العملش رو ببينم.لب برچيد.

 
 اونجا که زيلو نداره.زيلو رو فقط همينجا پهن کرديم.-
 

 دست به کمر ايستادم.
 
 پس چيکار کنيم؟-
 

 نگاهش رو دورتا دور اتاق چرخوند.
 
 خب اينجا بزرگه.تو هم بيا همينجا بخواب.-
 

 لبخند زدم.
 
 ناراحت نميشي؟-
 

 سرش رو باال داد.
 
 نه.-
 

 فکر کردم:
 
 پس چرا کسي چيزي بهش نمي گه؟چرا کسي چيزي رو بهش ياد نمي ده؟-
 

 آه کشيدم.
 
 رختخوابا رو همينجا آماده ميندازم.-
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يرون بقچه ي دستدوز رو باز کردم و يه لحاف دونفره به همراه يه تشک دونفره ب
کشيدم.يه لحاف يک نفره و يه پتوي يک نفره ي ديگه همراه دو بالشت بزرگ هم 

بود.تشک و لحاف دونفره رو همراه بالشتي يه گوشه از اتاق و تشک و لحاف يه نفره 
 و بالشتي رو هم گوشه ي ديگه اي پهن و مرتب کردم.

 
 صاف ايستادم و به در و ديوار اتاق چشم دوختم.نزديک شد.

 
 اون دونفرهه خوشگل تره.-
 

 نگاهش کردم تا ادامه بده.گردنش رو کج کرد.
 
 مال من؟-
 

 خنديدم و نوک بينيش رو بوسيدم.
 
 مال تو.-
 

خودش رو عقب کشيد.با صداي دادي که از بيرون ميومد، عکس العملي به فاصله 
 گرفتنش نشون ندادم.

 
 عباس آتيش گرفته...آغل خان عباس آتيش گرفته ... آغل خان -
 

مردم هنوز عادت نکرده بودن که "خان عباس" خطاب نکنن.هنوز عادت نکرده بودن و 
 انگار يادشون رفته بود "سلف خر عباس" هست و نه خان عباس.

 
با سرعت خودم رو به بهارخواب رسوندم تا ببينم چه خبر شده اما چيزي معلوم 

 اون سمت ديد نداشته باشه.نبود.خودم طوري ساخته بودمش که به 
 
 محسن ... محسن...-
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صداي محمد بود.همهمه اي که از بيرون مي اومد نشون مي داد همگي دارن به 

سمت پشت پرچين ما، خونه ي خان عباس، خان ِ سابق ِ ده، خان بدجنس و سابق ِ 
ده، خان ِ فراريمون ميرن.خان عباسي که ديگه کسي توي عمارتش زندگي نمي 

رد.سيامک و مادرش هم معلوم نبود کجا رفتن؟ ولي هرچيزي که بود، روستا خالي ک
 از خان شده بود.

 
 عقب گرد کردم و چشم به چشمهاي هراسون دريا دوختم.

 
 بيا بريم پايين من ببينم چه خبره؟-
 

 سرش رو باال داد.
 
 من نميام.مي خوام ظرفامو مرتب کنم.-
 

ايين مي شد.نگاه عميقي دورتا دور اتاق انداختم و روي دريا ته دلم چيزي باال و پ
مکث کردم.روي روسري ِ آبي رنگ سرش، پيراهن زرد رنگ و بلندش با گل هاي ريز 

 صورتي، روي صورت سبزه و معصومش.چيزي ته دلم ريخت. ريخت و ترسيدم.
 
 بعدا همه رو مرتب مي کنيم.-
 

 باز هم سرش رو باال انداخت.
 
 ي خوام.نم-
 
 بذار اصال خودم بيام همه رو جا به جا کنم.-
 

 سرش براي اعتراض مجدد باال رفت که باز صداي فرياد از بيرون اومد.
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 محسن... کجا موندي؟االن شعله هاش مي رسه به پرچين.-
 

بوي دود و آتيش، زير بينيم پيچيد.پيچيد و ديگه معطل نکردم و به سمت در اتاق 
 ي در، لحظه اي مکث کردم و با دلهره ايستادم.رفتم.جلو

 
 من ميرم.مواظب خودت باش.-
 

نموندم تا صداش رو بشنوم.نموندم تا جوابش رو بشنوم و ازش مطمئن بشم. 
نموندم تا مطمئنم کنه مواظب خودش هست و از ساختمون با عجله خارج شدم.توي 

ال و پايين مي رفت. قبل از باغ، نگاهم به سمت ميناي کوچيک رفت که با ترس با
 خروج، صداش زدم.

 
 مينا برو پيش دريا...توي خونه ي ته باغ تنهاست.-
 

و خارج شدم و به سمت خونه ي خان فراريمون دويدم.پرچين هاي ته باغ رو تعمير 
 کرده بودم.وگرنه از اون سمت نزديکتر بود.

 
جمع شده و سطل سطل آب رو  وارد که شدم، توي حياط بزرگ، تمام هم محله اي ها

به سمت آغل مي بردن. صداي ناله ي گاو و گوسفندها و تک اسب توي آغل، گوش 
 رو بدجوري آزار ميداد.بدجوري آزار ميداد و همگي رو عصبي مي کرد.

 
با سطل سطل آب، جلوي پيشروي آتيش به سمت پرچين رو گرفتيم.اما با گاو و 

نشد کاري بکنيم.نشد حيوون هاي زبون بسته رو از گوسفندها و اسب ِ نيمه سوخته، 
بين شعله هاي آتيش بيرون بکشيم.مش ابراهيم، بزرگ ده، گاو و گوسفندهاي نيمه 

جون رو جلوي عمارت مي کشيد و ذره اي آب به خوردشون ميداد و حاللشون مي 
کرد.طاقت نداشتم اون صحنه رو ببينم و چشم مي بستم و فقط صداي نامفهوم 

 شده از دهن حيوون هاي زبون بسته رو مي شنيدم. خارج
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کارشون که تموم شد، روي سکوي جوي عمارت، کنار محمد ِ از نفس افتاده نشستم و 
 چشم به صورت سياه شده ش دوختم.

 
 چي شد يهو؟براي چي آتيش گرفت؟-
 

 با کف دست، گردنش رو نوازش داد.
 
 شما...چي بگم؟من داشتم ميومدم سمت خونه ي -
 

مکث کرد و صورتش سرخ شد و فهميدم براي ديدن مريم مي اومده.هنوز با وجود 
محرم شدنشون، شرمش مي اومد جلوي ما درمورد مريم صحبت کنه و حتي اسمش 
رو به زبون بياره. و من چقدر اين اخالقش رو دوست داشتم و به نظرم قابل ستايش 

 ه.بود.روم رو برگردوندم تا بتونه حرف بزن
 
 ديدم دود از پشت خونه ي شما بلند شده.سيامک هم از حياط بيرون زد.-
 

 سريع نگاهش کردم.
 
 سيامک؟-
 

 سر تکون داد.
 
 آره.منم ديدمش تعجب کردم.ولي وقت نشد ببينم اينجا چيکار مي کرده؟-
 

 بينيم رو خاروندم.
 
 شايد کار خودش باشه.-
 

 شونه باال انداخت.
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 ي دونم واال.نم-
 

 بلند شدم.
 
 برم خونه.-
 

 پشت گردنم رو خاروندم.
 
 داشتيم با دريا وسيله ها رو مي چيديم.-
 

 بلند شد.
 
 ا مبارک باشه.-
 

 خنديدم.
 
 ايشاال نوبت شما.-
 

سرخ شد و خنديدم و به سمت خونه رفتم.وقتي مي رفتم، صبح بود و وقتي بر مي 
ود. تصميم داشتم دريا رو براي ناهار، به شهر ببرم و به انتخاب گشتم، ظهر شده ب

خودش، انگشتر و گوشواره بخريم. اونقدري اين چندماه سختي کشيده و کار کرده 
 بودم تا بتونم هرچيزي رو که مي خواد براش بخرم و ترسي از قيمت اجناس نداشتم.

 
يقي که حتي نمي دونستم نزديک خونه که شدم، دلم پر از دلهره شد.دلهره ي عم

 منشاش از کجاست؟ با عجله وارد شدم و به سمت طبقه ي باال رفتم.صدا زدم.
 
 دريا هنوز اينجايي؟-
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مسخره بود اگه توي اين چند ساعتي که درحال خاموش کردن آتيش بودم، انتظار 
ه ي بمي داشتم که دريا مونده باشه. در اتاق باال، جلو بود.جلوش ايستادم.بوي بد

 مشامم خورد.مثل بوي ادرار.بينيم رو با دست گرفتم و ضربه اي به در زدم تا باز بشه.
 

 و در باز شد...
 

*** 
 

 با صداي عيسي، چشم باز کردم.
 
 چي ديدي حاجي؟-
 

 نگاهش کردم و پلک زدم.با تعجب توي چشمهام خيره شد.
 
 گريه مي کني؟-
 

 پاک کنه.دست دراز کرد تا اشکهام رو 
 
 چي شد؟مينا و دريا دعوا کردن؟-
 

سکوتم رو که ديد، ليواني آب برام ريخت تا بخورم و آروم بشم.ديگه آروم نمي شدم. 
خودم ميدونستم.چه آب مي خوردم و چه نه، ديگه آروم نمي شدم. دردي توي 

تيش مي وجودم بود، دردي از همون سال تا حاال توي وجودم بود که تمام تنم رو به آ
کشيد و خودش آروم نمي شد و باعث مي شد ديگراني که اطرافم بودن رو به آتيش 

بکشم و اگر که به فکر آتيش زدن کسي مي افتادم درست مثل جووني هام، رحم نمي 
 کردم که من ديگه رحم و مروت حاليم نبود.

 
 کمي که گذشت، لب باز کردم.
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ي، سختي زياد کشيدم.درد زياد داشتم.زجر مني که اينجا کنار خودت داري مي بين-
زياد کشيدم و چشيدم و ديدم. مني که اينجا روبروتم، مني که آه مي کشم و تعريف 
مي کنم و گاهي با يادآوري اتفاقات، اخم مي کنم و گاهي مي خندم، مني که صورتم 

ار چروکيده، پير شدم، گذر زمان من رو به اين روز ننداخته.اون سختي هاي بي شم
 هم من رو به اين روز ننداختن...

 
کمي فکر کردم.شايد کارهايي که انجام دادم هم باعث اين پيري شد.و شايد سختي 

 هايي که خودم باعثشون مي شدم...توي صورتم خم شد.
 
 مگه چي شد حاجي؟يعني چيزي بدتر از باربري و کار کردن هاي اونجوري هم بوده؟-
 

 زدم که تلخيش، کل وجودم رو تحت الشعاه قرار داد.ميون اشک، لبخند تلخي 
 
باربري و سخت ترين کارا، براي يه مرد نبايستي سخت باشه.مرد براي کار ساخته -

 شده و کار براي مرد.حتي اگه از اول بچگيش شروع کنه، بازم طاقت مياره...
 

که  ود. خونه ايبرگشتم و به جاي خالي خونه ي عشقم نگاه کردم.خونه اي که ديگه نب
اگرچه خودش نبود اما يادش توي ذهنم بود.ياد روزهايي که زحمتش رو کشيده 

 بودم توي ذهنم بود.
 

*** 
 

در رو که باز کردم چشمم به دريا افتاد که زير لحاف دونفره اي که دوستش داشت 
دراز کشيده بود.بوي ادرار هم بدجور توي بينيم مي خورد.حس مي کردم دريا 

نسته خودش رو نگهداره و اون بو براي همينه.حس مي کردم هنوز بچه هست و نتو
 اينطور چيزها هم باالخره پيش مياد.

 
 اينجا خوابت برده بود؟-
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چون مينا هم گاهگداري شب ادراري داشت و صبح ها، قبل از اينکه عزيز يا بي بي 
، يدار بشن و اذيتش کننبيدار بشن و مسخره اش کنن، قبل از اينکه مريم و مسعود ب

تشک کهنه و رنگ و رو رفته ي زيرش رو مي برد و روي پايين ترين شاخه ي درخت 
بلند سيب پشت خونه پهن مي کرد تا بوي بدش از بين بره.من مي فهميدم. مي 
فهميدم و زيرچشمي نگاهش مي کردم.وانمود مي کردم خوابم.وانمود مي کردم 

که با چه سختي اي، تشک سنگين رو با هزار زور  خوابم تا کمکش نکنم.و مي ديدم
بلند مي کنه و بيرون مي بره.گاهي هم دلم خنک مي شد و خوشحال مي شدم از 

اينهمه زوري که ميزنه و سختي اي که مي کشه و قدم از قدم بر نمي داشتم تا کمکش 
کنم.هميشه توي اون لحظات يادم مي افتاد بهم مي گفت بد بو و کمکش نمي 

م.يادم مي افتاد با ديدن من و با نزديک شدنم بيني چين ميداد و کمکش نمي کرد
لويکردم.دلم مي خواست بلند بشم و مثل مسعود، مسخره اش کنم اما  خودم رو  ج

 8-4مي گرفتم و فقط نگاه مي کردم.جلوي خودم رو مي گرفتم تا مثل مينا توي 
 سالگي عکس العمل نشون ندم.

 
بو شديدتر شد و ايستادم.توي سکوت و با چشمهاي فراخ، قدمي نزديک رفتم و 

نگاهم مي کرد.سعي کردم ديگه با بيني نفس نکشم تا همه ي چيزهاي خورده و 
نخورده ي توي معده ام، فوران نکنن.با ياد روزي که مينا بهم گفت بو ميدم و دريا 

 نگفت، نمي خواستم بو بکشم و کارش رو، و لطفش رو جوري جبران کنم.
 

باز قدمي جلو رفتم و متوجه صورت گريانش شدم.بي توجه، در ِ بهارخواب و تک 
 پنجره ي کوچيک اتاق رو باز گذاشتم تا بوي بد، خارج بشه.

 
سر بيرون بردم و نفسي تازه کردم و سعي کردم تمام فکرهاي بد و سرگيجه اي که از 

همچنان به در اتاق خيره اين بو بهم دست داده رو کنار بزنم.به سمتش چرخيدم که 
مونده بود.تازه چشمم به لباسهاي پخش شده ي باالي سرش افتاد. روسري کوچيک 
آبي و پيراهن بلند زرد با گل هاي صورتي و پيژامه ي مشکي، که مي دونستم متعلق 

به درياست و زير ِ پيراهنش مي پوشه، درست باالي سرش شلخته وار ريخته شده 
 بود.
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  پريد.ابروهام باال
 
 حتما داشته لباساي خيسشو درمي آورده که من رسيدم.-
 

با چندش، به لباسها نزديک شدم تا از روي زيلوي کهنه ي پهن شده کف اتاق 
بردارمشون و زيلوي کهنه اما تميز، نجس نشه، تا زيلوي کهنه اما تميز به گند کشيده 

انتظار ِ تميزکاري داشته نشه و مجبور به شستشو نشم.چون از دريا که نمي شد 
باشم.هنوز بچه بود و لوس و کار نمي کرد.پيراهن رو با دو انگشت شصت و اشاره 

بلند کردم. خيس نبود. خيس نبود و با دست ِ ديگه، آروم بررسيش کردم.خيس نبود. 
دوباره روي زمين گذاشتم و اين بار پيژامه رو برداشتم. اون هم خيس نبود.روي زمين 

 گذاشتمش.
 
 پس چرا...-
 

 لب برچيدم و باالي سرش نشستم.باز هم سرش رو برنگردوند.صدا زدم.
 
 دريا...-
 

نگاه نکرد.دست لرزونم رو جلو بردم و لحاف رو کمي پايين تر کشيدم.چيزي تنش 
نبود.دست روي شونه ي بي لباسش گذاشتم و تکونش دادم و سعي کردم به پايين 

م.سعي مي کردم اما نمي تونستم جلوي نگاهم رو بگيرم. آب تر از شونه اش، نگاه نکن
 دهنم رو قورت دادم.زمزمه کردم.

 
 دريا...-
 

شروع به جيغ زدن کرد.ناخواسته، خم شدم و دستم رو روي دهنش گذاشتم تا 
 صداش به بيرون از خونه نرسه. با چشمهاي گشاد، روي صورتش خيمه زدم.

 
 کني؟چته ديوونه؟چرا همچين مي -
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وقتي نگاهم نکرد، سرش رو با دست ِ آزادم چرخوندم.چشمهاش گشاد ِ گشاد بود و 

 خيره خيره فقط به روبروش نگاه مي کرد.سرش رو تکون دادم.
 
 چته دريا؟-
 

زير دستم، شروع به لرزيدن کرد.با وحشت بلندش کردم و از زير لحاف، بيرون 
گاهش نکنم و باز نگاهم به سرتاپاش کشيدمش.چيزي تنش نبود و سعي مي کردم ن

مي افتاد و خودم هم مي لرزيدم.مي لرزيدم و به اين فکر مي کردم که اگه بدنش 
 تميز بود...

 
مي لرزيدم و با چشمهاي درشت تر و گشادتر از چشمهاي دريا، به خودش و تن بي 

نش لباسش و لحاف کنار رفته و تشک دونفره نگاه مي کردم و دستم رو روي ده
گذاشته و فشار آرومي مي دادم تا کسي صداش رو نشنوه و نياد و ما رو توي اين 

 وضعيت نبينه و فکر نکنه من کاري کردم.که کسي فکر بدي درموردم نکنه.
 

ميون اونهمه لرزش و نگاه و آه، چشمم به خون روي پاهاش، پاهاي لرزونش 
ومد و جيغ نکشيد اما بدنش افتاد.دستم از روي دهنش شل شد و افتاد. صداش درني

هنوز کمي لرزش داشت.سرش رو روي گودي گردنم گذاشتم و سرم رو به سمت پاي 
 بي لباسش خم کردم و چشم ريز کردم و با دقت به اون خون چشم دوختم.

 
 کجات خون اومده؟-
 

 زير چشمي نگاهش کردم.
 
 زخمي شدي؟-
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ه راه گرفته و به همراه خون روي پيژامه ام بي توجه به قطرات لغزنده ي ادراري که تاز
ريخته مي شد، بي توجه به بويي که از ادرار ِ تازه، پخش مي شد و خلقم رو تنگ مي 

 کرد، توي صورتش نگاه کردم.
 
 هان؟چي شده؟-
 

جوابي نداد اما با همون چشمهاي درشت شده، به روبروش نگاه مي کرد. سرش رو 
مشکي رنگش روي بدن بي لباسش ريخت.چشم ريز  تکون دادم و موهاي بلند و

کردم و دستم رو روي پاهاي خيس و خونيش کشيدم و دوباره لرزيد و زيرلب، چيزي 
 رو زمزمه کرد.

 
 د...ن...-
 

دستم رو روي پاش، پاي لرزونش ثابت نگهداشتم و سرم رو به سمت لبهاي لرزونش 
 خم کردم.

 
 چي گفتي؟نفهميدم...-
 

 رد.تکرار ک
 
 د...َد ... س... َن ...ز...-
 

 نگاهش کردم.
 
 دست نزنم؟-
 

 نگاهم نکرد.
 
 د...َد...ر...د...-
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 سر چرخوندم به سمت پاهاش و دستم رو باالتر بردم و بيشتر لرزيد.

 
 درد؟-
 

 مکث کردم.
 
 درد ِ چي؟-
 

 سعي کردم زياد به بدنش نگاه نکنم.
 
 ؟کجات درد مي کنه-
 

اخمي کردم.من که دکتر نبودم که بتونم بفهمم مشکل از کجاست.کمي به خون خيره 
 شدم و ياد چيزي افتادم و باز نگاهش کردم.

 
 چيزي نيست نترس.-
 

لبخند زدم.پس براي همين لباسهاش رو درآورده بود.سرم رو با تاسف براي مادر 
ئيدن رو ياد گرفته بودن، تکون خودش و مادر خودم که انگار از مادر بودن فقط زا

 دادم.
 
 اينا کي مي خوان بفهمن يه چيزايي رو بايد توضيح بدن؟-
 

 زمزمه کرد.
 
 س...ي...ا...-
 

 چشمم رو ريز کردم.
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 سيا؟سيا چيه؟-
 

 تکونش دادم تا بلند بشم و باز لرزيد و نشستم.
 
 س...ي...ا...م...ک...َز...د...-
 

 ت شده اش و نگاهش که همچنان به روبرو بود خيره شدم.به چشمهاي درش
 
 سيامک؟-
 

 به خون روي پاش دست کشيدم.
 
 سيامک؟-
 

 مکث کردم.
 
 چه ربطي...-
 

خم شدم و لحاف رو کنار زدم و به خون روي تشک ِ نويي که جاهاييش انگار پاره 
 شده بود چشم دوختم.

 
 سيامک؟-
 

ر تازه کبودي هاي روي بدنش رو مي ديدم.لحظه اي حس باز نگاهش کردم.انگا
 جنون بهم دست داد و گردنش رو گرفتم.

 
 سيامک...اينجا...-
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بدنش لرزيد و نگاهش کردم و چشمهاي درشت تر شده و صورت درحال کبوديش، 
 دستم رو شل کرد.

 
 چي...چي...شد؟-
 

 چونه ام مي لرزيد.
 
 ...چي...شد؟...ت...تو رو خدا-
 

و صورتم خيس شد و شونه هام لرزيد و با ديد کدر شده، بازهم به خون روي پاش 
چشم دوختم و روش دست کشيدم و دستم رو تا باال بردم و به لرزش بدنش اهميت 

 ندادم.
 
 د...دريا...-
 

 باز شونه هام لرزيد.
 
 ب...بگو...-
 

از نگاهش کردم که نفس نفس هق هق کردم و سرش روي شونه ام جا به جا شد و ب
 ميزد.

 
 ب...بگو...سيامک نيومد...-
 

*** 
 

چشم از جاي خالي خونه گرفتم و به چشمهاي گرد شده و مردمک لرزون ِ عيسي و 
 دهن به شدت بازمونده اش چشم دوختم. با بهت، لب باز کرد.
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 ي...يني... يني سيامک به دريا...-
 

 د.سرم رو روي پشتي صندلي گذاشتم.و سر تکون داد و سکوت کر
 
 چيزي که مي ديدم خارج از حد تصورم بود...-
 

 وسط حرفم پريد.
 
 مگه مينا رو نفرستاده بودي پيشش؟-
 

صداش بدجوري مي لرزيد.جاي من نبود و صداش اينطور مي لرزيد.جاي من بود، 
 طاقت مي آورد؟نفس عميق و لرزوني کشيدم.

 
 هنوز مونده...-
 

 صداش رو کمي باال برد.
 
 نکنه مينا از لجش که دير بهش خبر دادين، با سيامک همکاري کرده؟-
 

با ياد مينا، ياد کوچيکي ِ دستهاي مينا، ياد ميناي تخس، ميناي لوس و بي ادب، 
مينايي که دست چپ و راستش رو هنوز بلد نبود، مينايي که دستهاش رو، دست 

ي که روي دست چپش بود مي شناخت و اگه اون خال نبود چپ و راستش رو با خال
هيچي.ياد مينايي افتادم که هربار کسي جهتي رو بهش مي گفت، مکث مي کرد و 
آستين لباسش رو باال ميداد و دنبال خال روي دستهاش، چشم چشم مي کرد و مي 

 گشت و مي فهميد چپ کدوم بود و راست کدوم، لبخند تلخي زدم.
 
 وي عيسي.بايد بشن-
 

*** 
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خسته و درمونده، با درياي توي آغوشم، همونطور نشسته، خيره خيره به لحاف ِ نو و 

تميز و تشک ِ خوني نگاه مي کردم.اونقدر نشستم و نگاه کردم، اونقدر نشسته آه 
کشيدم که با صداي دادي از بيرون، صداي محمد، چشم از خون ِ روي تشک که به 

 .تيرگي ميزد برداشتم
 
 محسن خونه اي؟-
 

صداش از پايين به گوشم مي رسيد.اونقدري مي شناختمش که مي دونستم داخل 
نمياد.همين هم خيالم رو راحت مي کرد.نمي خواستم کسي بياد.نمي خواستم کسي 

بياد و دريا رو توي اون وضعيت ببينه.نمي خواستم کسي بياد و من رو سرشکسته 
 توي اون وضعيت ببينه.

 
 از صدا زد.ب
 
 نيستي محسن؟-
 

تکوني به بدن ِ خشک شده ام دادم.تازه اون لحظه بود که فهميدم لباسهام، بدن ِ 
دريا، خشک شده و اثري از اون خيسي نيست.اونقدر زمان گذشته بود که همه چيز 

 خشک شده بود. اما با هرتکون، بوي بد ادرار و خون توي بينيم پر مي شد.
 

 به چشمهاي بسته ي دريا چشم دوختم.آه کشيدم و 
 
 بايد از اينجا بريم.-
 

 باز آه کشيدم.
 
 چجوري ببرمت؟-
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نمي خواستم کسي بفهمه چي شده.برام سخت بود.اگه توي ده مي پيچيد، اگه قضيه 
توي ده مي پيچيد حرف پشت ِ حرف بود که پشتمون زده مي شد.مردم ده براشون 

اين ماجراست، مقصر هست يا نه؟ براشون مهم نبود و مي مهم نبود دختري که توي 
دونستم قراره چه حرفهايي زده بشه.مي دونستم و عصبي مي شدم. مي دونستم و 

 پريشون و درمونده مي شدم.
 

اونقدر توي اون مدت، که حتي نمي دونستم چقدر گذشته، گريه کرده بودم که حس 
دائم، دست ِ کثيفم رو روي چشمهاي  مي کردم چشمهام جايي رو درست نمي بينه و

خشک از اشکم مي ماليدم.مي ماليدم تا ديدم بهتر بشه و نمي شد. دائم به اون 
مدتي فکر مي کردم که توي حياط خونه اربابي مشغول بوديم و دريا تنها بود و 

سيامک سروقتش رفته بود.دائم به اين فکر مي کردم که دريا گير ِ سيامک افتاده و 
ود کمکش کنه.دائم به اين فکر مي کردم که جيغ هاي دريا بين ِ ناله هاي کسي نب

حيوونهاي نيمه سوخته گم شده و کسي نشنيده.دائم به اين فکر مي کردم که پس 
مينا کجا بود؟کجا بود وقتي آبي ِ دريا، قرمز مي شد؟به اين فکر مي کردم مينا کجا 

قهر هستن، مي دونستم مينا کينه به  بود؟چرا کنار دريا نبود؟مي دونستم هنوز باهم
دل گرفته که چرا زودتر بهش نگفتيم به خواستگاري دريا رفتيم. همه ي اينها رو مي 

 دونستم و فکر مي کردم ...
 

با تکوني که دريا خورد، به خودم اومدم و نگاهش کردم.با کمي مکث روي بدن بدون 
م.بلند شدم و خواستم از لباسش، روي تشک قرار دادمش و لحاف رو روش کشيد

 اتاق خارج بشم که باز، نگاهم به درياي چشم بسته افتاد.
 
 اگه کسي بياد؟-
 

نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم.چشمم به صندوق قديمي و سنگين افتاد. به 
سمتش رفتم و تا کنار در اتاق ِ خوابمون، حجله گاهمون، حجله ي من که قبل از 

صبش کرده بود، کشيدمش.در رو بستم و صندوق رو با زحمت ِ عروسيمون سيامک غ
زياد، پشتش قرار دادم.انگار اين اتفاق، نيروم رو، جونم رو، وجودم رو تحليل برده بود 

 222و ديگه اون محسن ِ قوي هيکل ِ سابق نبودم. محسني نبودم که کيسه برنج 
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نبودم که روزها با  کيلويي رو روي شونه، حمل مي کرد و تا شهر مي برد.محسني
شدت و سختي کار مي کرد و شبها هم، تا خانواده اش سرشون رو باال بگيرن. اون 

 کيلويي نبايد آزارم ميداد. 21-22محسن نبودم وگرنه که صندوق 
 

خيالم که از در ِ اتاق و باز نشدنش راحت شد، به سمت بهارخواب رفتم و از همونجا، 
يين کشيدم و با صورت روي زمين افتادم. درست بين از همون باال، خودم رو به پا

پرچين خونه اربابي و ديوار پشتي ِ خونه بودم و به پرچين که تازه درستش کرده 
بودم نگاه مي انداختم و آه مي کشيدم و دست روي صورتم مي ماليدم تا از دردش 

 کم کنم و کم نمي شد. دست مي کشدم روي صورتم و زمزمه مي کردم:
 
 ه زودتر بر مي گشتم؟اگ-
 

شايد اگه موقع ذبح ِ حيوونها نمونده بودم، شايد اگه با محمد روي سکوي جلوي 
خونه اربابي نمي نشستم، شايد نمي نشستم تا حرف بزنيم، شايد سيامک رو مي 

 ديدم و ...
 

آه کشيدم.آه کشيدم و به سمت خونه، با همون صورت ِ دردناک و سوزناک و قلب ِ 
درد و سينه ي پر از فشار، راهي شدم.بايد ساموني به لباسها و تن ِ کثيفم مي پر از 

دادم. بايد لباسهام رو عوض مي کردم و فکر مي کردم. فکر مي کردم به کاري که قصد 
انجامش رو داشتم.فکر مي کردم و مطمئن بودم اگه مينا رو ببينم، اگه زيردستم بيفته 

 مسلما زنده نمي گذارمش.
 

بودم از اتفاقي که براي دريا افتاده بود.عصبي بودم از اينکه مدارا کردم تا بزرگ  عصبي
بشه و خيلي چيزها رو ياد بگيره و حاال، سيامک، زندگيم رو به خاطر هوا و هوسش 

 بهم ريخت و دريا رو ِگل کرد.
 

به خونه که رسيدم، عجيب بود و خالي.حتي بي بي و عزيز هم نبودن و خوشحال 
از اينکه کسي من رو نمي بينه و لباسهام رو عوض مي کنم و کسي نمي  بودم
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فهمه.ميون ِ اونهمه غم، خوشحال بودم و حتي به اين فکر نمي کردم که توي اين 
 ساعت، چرا کسي توي خونه نيست؟

 
خيلي سريع يه دست لباس از توي بقچه برداشتم.باقي لباسهام رو به خونه ي خودم 

 .درست مثل لباسهاي دريا که توي خونه بودن.و دريا برده بودم
 

ديگي گذاشتم و آب رو گرم کردم و با خودم به حمام بردم.نگذاشتم زياد گرم بشه.داغ 
بودم.گرم بودم و نيازي به آب گرم نداشتم.لباسهام رو، لباسهاي ادراري و خونيم رو، 

طويلي به گوشه ي اتاقک کوچيک حمام، که در نداشت و جلوش رو با سفره ي 
عنوان ِ پرده بسته بوديم، رها کردم و توي ديگ بزرگ ِ آب ِ گرم نشستم.گرم بود و 

داغ بودم. گرم بود و عصبي بودم.ديگ اونقدري بزرگ بود که به راحتي داخلش جا 
 مي شدم.

 
مشتي آب به چشمهاي خشک شده ام زدم و زبري ِ زيرشون رو با دست لمس 

 کردم. هنوز باور نمي کردم و... کردم.حتي خودم هم باور نمي
 

 شونه هام لرزيد.بدنم لرزيد.چونه ام لرزيد.
 
 اي خدا...-
 

 صدايي از بيرون اومد و فريادي که ميرفتم بکشم رو توي گلو خفه کرد.
 
 محسن...حمومي؟-
 

صداي محمد بود.مي دونستم اگه من رو ببينه مي فهمه گريه کردم.مي دونستم و 
م کسي گريه ام رو ببينه. آخه مرد که گريه نمي کرد.شايد هم من مرد نمي خواست

سالگي، با وجود يه زن ِ کوچيک ِ  11نبودم.شايد هنوز مرد نشده بودم.شايد من توي 
ساله ي عقدي توي زندگيم، با وجود اونهمه کار و کار و کار، هنوز مرد نشده  22

 تي، هنوز مرد نشده بودم.سالگي، با وجود اونهمه سخ 11بودم.شايد من توي 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دریا همان دریا بود

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

7 4  

 

 
 صدام رو صاف کردم و گلوم رو خراش دادم تا گرفتگي ِ صدام مشخص نشه.

 
 آها... اينجام...-
 

 و باز نيم سرفه اي کردم تا صدام باز بشه.
 
 بيا بيرون محسن که بدبخت شديم.-
 

 چشمم درشت شد.
 
 نکنه فهميدن؟-
 

جام بلند مي شدم که زانوم به لبه ي ديگ مسي ِ بي اختيار و با شتاب و وحشت از 
بزرگ گير کرد و ديگ برگشت و سرم به ديوار حمام خورد و با دست، خودم رو 

نگهداشتم و از ديگه نيمه واژگون، بيرون جهيدم.آب ِ ديگ، به سرعت خالي شد و من 
ه به ک موندم و ديگ ِ خالي و برگشته و لباسهاي کثيف ِ روي زمين و لباسهاي تميزم

 ميخ طويله ي کوبيده شده به ديوار، آويزون کرده بودم.
 
 چي شد؟-
 

 صداي محمد بود.لب گزيدم.
 
 چي شده محمد؟-
 

و دعا دعا کردم کسي دريا رو نديده باشه.دعا دعا کردم کسي باليي که سرم اومده رو 
 نفهميده باشه.دعا دعا مي کردم کسي درياي بي لباس رو نديده باشه.

 
 بيا بيرون محسن...-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دریا همان دریا بود

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

7 5  

 

 
با همون تن ِ خيس، لباسهام رو پوشيدم و از حمام، پابرهنه بيرن پريدم و چشم 

 دوختم به چشمهاي گريان ِ محمد و لب گزيدم و وحشت کردم.
 
 ميگم چي شده؟-
 

شونه هاش لرزيد و خم شد و جوابي نداد.دست ِ خيسم رو با آستين ِ چسبيده به تنم 
 قه اش رو گرفتم و برگشتم و کوبيدمش به ديوار و فکر کردم:جلو بردم و ي

 
 نکنه دريا رو بي لباس ديده باشه؟-
 

 و داد زدم.
 
 مرديکه بهت مي گم چي شده؟-
 

 لب باز کرد.
 
 مينا...-
 

 و سکوت کرد و دستم شل شد و خيره به لبهاش زمزمه کردم:
 
 مينا چي؟-
 

 و فکر کردم:
 
 ون مينا رو.مي کشم ا-
 

بينيش رو با شدت باال کشيد و دست کشيد به زير ِ بيني ِ خيسش و دست ِ خيسش 
 رو به گوشه ي شلوارش کشيد و پاک کرد و فکر کردم:
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 از محمد ِ تميز بعيده.-
 

با صداي جيغ و دادي، چشم از محمد ِ دور از ذهنم برداشتم و سر و صورت ِ دردناکم 
وختم به مادر و ماه منيت، مادر دريا، که با سرعت نزديک مي رو چرخوندم و چشم د

 شدن.فکر کردم:
 
 پس همه فهميدن.-
 

چشم بستم و به صداي ترق و تروق ِ علف هاي خشک ِ زير ِ پاشون گوش 
سپردم.وقتي صداي ترق و تروق ِ علفها قطع شد، منتظر ِ سيلي اي از جانب ماه منيت 

.نگاهم رفت پي ِ صورت ِ مهتاب گون ِ مادر. دل دل بودم که نزد و چشم باز کردم
 کردم.

 
 چي شده؟-
 

 حرفي نزدن و داد کشيدم.
 
 د يکيتون به من بگه چي شده؟-
 

برگشتم سمت محمد ِ خم و با دست ِ راستم صافش کردم و دست چپم رو روي 
 پيشونيم گذاشتم و باِدش رو زير دستم حس کردم.

 
 ل شدي پس؟محمد با توام.چرا ال-
 

*** 
 
 حاجي سر جدت چرا انقدر نصفه حرف ميزني؟-
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 با غصه نگاهش کردم و صداش رو باال برد.
 
 فهميده بودن؟فکر مي کردن تو به دريا حمله کردي؟-
 

 مکث کرد.
 
 برا همين افتادي زندان؟-
 

 لبم رو تر کردم.
 
 ن؟کسي رو براي بودن با زن ِ عقديش ميندازن زندا-
 

 دستش رو پشت گردنش گذاشت و به صندليش تکيه داد و چشم به آسمون دوخت.
 
 پس نکنه...-
 

 گوشه چشمي نگاهم کرد.
 
 مينا رو کشتي؟-
 

 جوابي ندادم و نگاهش کردم.گردنش رو صاف کرد.
 
 پس سيامکو کشتي.-
 

 لبخند تلخي زدم.
 

*** 
 

 باالخره محمد لب باز کرد.
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 ا گم شده.مين-
 

 پوزخندي زدم و از ذهنم رد شد:
 
 کار خودشو کرد و فرار کرده البد.-
 

 باز پوزخندي زدم.
 
 البد مي دونه چه باليي سرش ميارم.-
 

 صداي مادر بلند شد.
 
 اهالي، سيامکو ديدن که داشته مينا رو با سر و صورت خوني با خودش مي برده.-
 

و نفهميدم چطوري، ولي برگشتم و با دهن ِ باز، به مادر  قلبم ريخت و چشمم سوخت
 چشم دوختم.

 
 چ...چ...ي؟-
 

لرزي به بدنم افتاد.لرزي بدتر از لرزي که وقتي دريا توي آغوشم بود، داشتم. سرم رو 
به سمت پايين خم کردم و نفسم رو سرفه مانند، بيرون فرستادم.به باد ِ پيشونيم 

م.اونقدر فشارش دادم که دستم خيس شد و چشمم دست کشيدم و فشارش داد
خيس شد و نعره اي کشيدم و برگشتم و دست انداختم زير چونه ي محمد و سرش 

 رو باال آوردم و زل زل، توي چشمهاي خيسش چشم دوختم.
 
 يا خدا...-
 

 چونه ي محمد و شونه ي محمد لرزيد و اشک ريخت.
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 زده ناکارش کرده. ِاسمال رفته جلوشو بگيره، سيامکم-
 

 بينيش رو باال کشيد.
 
 مي گفت مينا رو لت و پار کرده و مينا با گريه اسم دريا رو صدا مي زده.-
 

 صداي گريه ي ماه منيت بلند شد.
 
 مي گن دريارم با خودش برده.-
 

 نگاهش کردم.نگاهم خيلي خالي بود.
 
 ميناي کوچيکمو برد؟-
 

 بينيم سوخت.
 
 ناي تخس رو؟مي-
 

*** 
 

 نگاهي به نگاه ِ ناباور ِ عيسي انداختم.
 
شب شد و گشتنهامون با اهالي به هيچ جا نرسيد.شب شد و بارون ِ تابستوني -

 شروع شد و دلم لرزيد و دلم ترسيد و نفسم مي رفت که بگيره.
 

 آه کشيدم.
 
 اگه کتک خورد، اگه...خيالم از بابت دريا راحت بود.دريا اگه بهش حمله شد، -
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 مکث کردم.

 
الاقل روي تشکي خوابيده بود که دوستش داشت.الاقل توي خونه ي خودش بود.اما -

نمي دونستم ميناي تخس و کوچيک، ميناي لوسي که تا چند ساعت پيش فکر مي 
کردم با سيامک، دريا رو به مسلخ برده، کجاست.نمي دونستم توي اين هواي گرفته 

بارون، کجاست؟ نمي دونستم و از خودم بدم ميومد.نمي دونستم و فکر مي و نم ِ 
 کردم اگه زودتر به خودم جنبيده بودم شايد االن مينا هم کنارمون بود.

 
 چشم بستم و به صداي عيسي گوش سپردم.

 
 مينا رو چرا با خودش برد؟دريا چي؟-
 

 چشم باز نکردم.
 
رد؟اما هميشه به اين فکر مي کردم وقتي سيامک هيچوقت نفهميدم مينا رو چرا ب-

وارد خونه و اتاق خواب شده، شايد دريا و مينا باهم بودن و به هردو حمله کرده و 
 مينا رو با خودش برده.

 
 آه کشيدم.

 
به هيچکس نگفتم دريا توي خونه ست و خوابيده.مي خواستم همه فکر کنن -

 . اين براي منم بهتر بود.سيامک ِ نامرد هردو رو با خودش برده
 

 نوچي کرد.
 
 خب چرا از دريا نپرسيدي؟اون که مي دونست چي شده.-
 

 فکر کردم:
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 درسته.تنها کسايي که مي دونستن چي شده، خدا و دريا و مينا و سيامک بودن.-
 

*** 
 

چند روز گذشت و همه فکر مي کردن دريا هم دزديده شده و هيچ کس سري به 
ي عشقم نميزد.تاريخ عروسي هم گذشته بود و ديگه حرفي از عروسي ِ بي  خونه

ساله اش نبود.محمد هم که حال و اوضاع رو مي ديد، زنش  22عروس ِ کوچيک و 
رو، مريم رو، با خودش به خونه اش برد.اوايل ازش بدم مي اومد. بدم مي اومد که 

اهم به چهره ي غمگين ِ مريم توي اين حال و اوضاع به فکر خودش بوده اما وقتي نگ
مي افتاد، مي فهميدم بهترين کار رو محمد کرده که مريم رو از غمخونه، دور 

کرده.جاي مريم ِ نوجوون و عقد کرده توي اون غمکده نبود. جاش توي خونه ي 
شوهرش بود.اگه مي موند گل مريممون هم پژمرده مي شد و مي شد يکي مثل دريا 

 که ...
 

شب، ماه منيت مي اومد و کنار مادر و بي بي و عزيز مي نشست و شيون هرروز و هر
سر مي دادن.مادرهامون، يکي براي دختر ِ عروس نشده اش و يکي براي دختر پرپر 

شده و عروس ِ گم شده اش.خونه رو نمي شد تحمل کرد. خصوصا براي من تحملش 
دلم بسوزه و دلم تنگ  سخت بود. سخت بود جاي خالي ِ مينا رو با چشمهام ببينم و

بشه براش. با خودم مي گفتم اگه مينا برگرده، اگه بازهم شب ادراري داشته باشه، 
صبحش خودم بلند ميشم و تشک خيسش رو بيرون مي برم تا با اون تن ِ کوچيکش 

به زحمت نيفته و اذيت نشه.اما ديگه مينايي نبود.مينايي نبود و دلم براي جاي ِ 
 يسش هم تنگ مي شد.خالي ِ رختخواب خ

 
توي اون چند روز يواشکي براي دريا غذا مي بردم.توي همون خونه، لگن بردم و 

درياي بي اختيار توي ادرار کردن رو مي شستم تا تنش از بوي نجس ِ سيامک پاک 
 بشه.هربار با نگاه کردن بهش ياد ِ مينا مي افتادم و غم توي دلم مي نشست.
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.حرف نميزد و خيره مي شد به گوشه اي و گاهي، اشکي سر مي دريا ديگه حرف نميزد
خورد روي گونه هاي الغر شده اش و غصه مي خوردم.بعد از همون روز ِ نحس و بعد 
از همون چند کلمه ي نافهموم اصال حرف نمي زد و نمي دونستم بايد باهاش چه کنم 

گفته و من ميدونم  و بعضي وقتها خوشحال مي شدم از اينکه همون چند کلمه رو هم
 چه اتفاقي براش افتاده.که اگه همون چند کلمه ي نامفهوم هم نبود...

 
چند روز که گذشت، تصميمم رو گرفتم.دريا رو بايد از اينجا مي بردم.ديگه دست و 
دلم به کار نمي رفت و نمي خواستم توي اون ده بمونم که مردمش با نگاههاشون 

دمش به ظاهر باهام همدردي مي کردن اما مي آزارم ميدادن.توي دهي که مر
دونستم خوشحالن براي سوژه اي که به تازگي گيرشون اومده. بدم مي اومد از اينکه 

سوژه ي جديدشون، حرف ِ زندگي ِ بهم ريخته ي ماست و حسابي شديم نقل 
 مجالسشون و نمي خواستم که بمونم.

 
ادر و بي بي و عزيز و مسعود ِ کمرنگ مقداري از پولي که داشتم رو توي خونه براي م

توي زندگيم و پدر ِ از کار افتاده ام گذاشتم و شبي، دريا و بقچه ي لباسهام رو به 
دوش گرفتم و رفتم به سمت امامزاده ي دوستداشتنيم که از اون اتفاق شوم تا به 

 حال، پا داخلش نذاشته بودم.
 

مزاده مي شد خورد و ترسيدم دريا رو نزديک امامزاده، چشمم به محمد که وارد اما
ببينه.دريا رو توي حفره ي آقادار، که هميشه داخلش پنهان مي شدم، گذاشتم و 

 داخل امامزاده رفتم.
 
 سالم.-
 

 محمد در حال ِ طواف دور ضريح، به سمتم چرخيد.نگاه عميقي به صورتم انداخت.
 
 چي شده؟-
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دریا همان دریا بود

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

8 3  

 

برم همون محمد بود.تنها کسي هم که نگاه ِ تنها کسي که بهش مي گفتم مي خوام 
 پر از حسرت و وداع کننده ام رو تشخيص داده بود محمد بود.آه کشيدم.

 
 مي خوام ِبَکَنم از اينجا محمد...-
 

روي زمين نشست و به ديوار تکيه زد و ضربه ي آرومي روي زمين، درست کنار ِ 
 خودش زد.

 
 بشين.-
 

اش گفتم.نشستم و از نگاههاي مردم گفتم.نشستم و از آه و نشستم و از دردهام بر
سوز ِ دل ِ خودم گفتم. نشستم و اشک ريختم و اشک ريخت و با همون اشک، 

 خوابيد.
 

پشتي رو روي زمين خوابوندم و سرش رو روي پشتي گذاشتم و بعد از طواف دور 
آلودم رو از حفره ي  ضريح، از امامزاده خارج شدم.به سمت آقادار رفتم و درياي ِگل

بزرگش بيرون کشيدم و توي آغوشم گرفتم.حتي ديگه نمي تونست راه بره.شايد اگه 
اونقدر کم سن نبود، شايد اگه بزرگتري، همه چيز رو براش توضيح داده بود، االن 

 اينطور شوک زده نمي شد.
 

ي  با غصه نگاهي به صورتش انداختم و چادرشب رو روي بدنش صاف کردم.بقچه
لباسها رو پشتم انداختم.نگاه ِ آخر رو به امامزاده که روي تپه اي بود و ده رو مي شد 
از اون تپه ديد انداختم.به ده نگاه نکردم.نگاه نکردم و مطمئن بودم که ديگه برنمي 

 گردم.
 
 يا امامزاده کمک کن...تنهام...-
 

*** 
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 عيسي چشم دوختم.بي حرف  ِبا صداي نوچ نوچي چشم باز کردم.به صورت ِ درهم
فقط نگاهش کردم و بي حرف فقط نگاهم کرد.با صداي زنگ ِ ويال، وياليي به جاي 

خونه ي پدريم، خونه ي پدري اي که اون زمان حتي يه در ِ درست و حسابي هم 
نداشت و باغ بود و کلي درخت و زندگي، چشم از چشم ِ هم برداشتيم.متعجب به در 

 نيم خيز شد.ويال چشم دوختم و 
 
 برم ببينم کيه؟-
 

بي اينکه منتظر جوابي از جانب من بمونه، از پله هاي ايوون، پايين رفت و به سمت 
 در، قدم تند کرد و همونطور که نزديک مي شد، صدا زد:

 
 کيه؟-
 

 صداي زني يا دختري، از سمت ديگه ي در شنيده شد.
 
 آقا جان، نذري آوردم.-
 

شد، اندام کوچيک دختري توي پيراهن بلند سبزرنگ جلوي چشمم پديدار در که باز 
شد و به دختر، که من رو ياد ميناي کوچيک توي روز آخري که وسط باغ ديده 

بودمش مي انداخت چشم دوختم.با گذشت اينهمه سال، هنوز رنگ لباسش هم توي 
خط تيله لو بازي  ذهن و خاطرم مونده بود.يادم مونده بود که روز آخر، به تنهايي

 )همان تيله بازي( مي کرد. از ذهنم گذشت:
 
 اگه ازش نمي خواستم پيش دريا بره چي؟االن کجا و توي چه حالي بود؟-
 

با سنگيني ِ نگاهي، به دختر ِ سبزپوش چشم دوختم.لبخند تلخي به نگاه کنجکاوش، 
سي، با ظرف يکبار که با چشم، حياط رو مي کاويد زدم و در، به روش بسته شد. عي

مصرفي توي دست، با گامهاي بلندي خودش رو به ايوون رسوند.ظرف رو روي ميز 
 گذاشت و نشست.
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 دم اين محليا گرم.با اينکه اين ويال، اجاره ايه، ما رو از قلم ننداختن.-
 

 خم شدم و ظرف رو بو کشيدم.بوي عدس پلو، توي بينيم نشست و لبخند زدم.
 
 اله غذاي نذري نخوردم.س 11نزديک -
 

بي توجه به چشمها و نگاه متعجب ِ عيسي، دست بردم و در ظرف رو باز کردم.سير 
بودم.ميلي به خوردن نداشتم.خيلي وقت بود که ميلي به خوردن نداشتم اما قاشقي 
از غذاي نذري توي دهنم گذاشتم و با يادآوري روزهاي سخت و دردناک زندگيم، که 

 ه بودن اما از ذهنم پاک نمي شد، چشم بستم.درسته تموم شد
 

*** 
 

به شهر که رسيديم، هوا روشن شده بود.هوا روشن شده بود و تنهايي و غربت و بي 
کسي روي سرم هوار مي شدن و من رو مي ترسوندن.نمي دونستم با دريا چيکار 

تم رو مي تونسکنم؟بالتکليف بودم.اگر که تنها بودم، اگر که دريا همراهم نبود، شب 
هرجايي به صبح برسونم.اما دريا بود.دريايي که اگرچه حرف نمي زد، اگرچه راه نمي 

رفت، اگرچه ناتوان از انجام کارهاي شخصيش بود، اما بود.پشيمون بودم از 
آوردنش.اما بهترين کاري بود که مي تونستم انجام بدم. اگه توي روستا مي موند 

ما اذيت و آزار اهالي هم بود.تيکه و طعنه زدن هاي شايد مادرش باالي سرش بود ا
اهالي هم بود و من اينها رو نمي خواستم.گريه و زاري هاي مادر من و مادر خودش 

هم بود.مي دونستم به اسم دلسوزي، خيلي حرفهايي هست که زده ميشه.شايد بچه 
ش و بود، اما مي فهميد.متوجه اطرافش بود و فقط حرف نميزد.با خودم آوردم

اميدوار بودم از اون محيط دور بشه و به حرف بياد و راه بيفته و بشه همون کسي که 
دوستش داشتم. حاال و با اين وضع هم دوستش داشتم.بي گناه بود و بي گناه، 

 همچين باليي سرش اومده بود.
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پول کمي همراه داشتم و براي خريد صبحانه و ناهار، دستم اونقدر باز نبود.اما با 
همون دست ِ تنگ، مي خريدم و به دريا مي دادم تا جون بگيره.جون بگيره و شايد 

ضعف بدنيش از بين بره.اون چند روزي که توي اتاق بود و کسي نمي دونست، نمي 
تونستم غذاي زيادي رو بهش برسونم و ضعيف شده بود. حتي حمام درست و 

کبودي هاي بدنش رو حسابي هم نبرده بودمش. دلم نمي اومد.دلم نمي اومد 
ببينم.حاال که از اون روز ِ نحس دور شده بوديم، کبودي هاي بدنش هم کمتر و 

 کمرنگ تر شده بود.
 

ناهار رو که بهش دادم و خودم نگاه کردم، تصميم گرفتم با خودم به تهران 
 صفر به ببينه رو ما آشنايي، –ببرمش.تهران، شهر بزرگي بود و احتمال اينکه کسي 

سيد.نمي خواستم تحت هيچ شرايطي تا زماني که دريا بهبود پيدا نکرده، کسي مير
ما رو ببينه.اگر دريا خوب مي شد به خانواده هامون اطالع مي دادم. اما تا اون زمان، 

نمي خواستم کسي از وضعيت و جامون باخبر بشه.تصميم داشتم به محض رسيدن 
 به محمد بدم. فقط هم محمد. به تهران، از طريق آشنايي، خبر سالمتيم رو

 
سوار ميني بوس تهران شديم.دريا توي آغوشم بود و هرکسي که مي ديد، اونقدري 

ساله اي هست و با توجه به هيکل من،  1-7که ضعيف شده بود، فکر مي کرد بچه ي 
فکر مي کردن بچه ام رو با خودم مي برم.براي من هم بهتر بود که کسي متوجه ماجرا 

 وال پيچم نکنه.نشه و س
 

با درياي توي آغوشم چشم بستم و خودم رو به تقدير و روزگار سپردم.روزگاري که 
نامرديش رو بدجوري بهم نشون داده بود.روزگاري که نمي دونستم چه بازي هاي 

ديگه اي قراره بکنه.نمي دونم شايد هم نامردي از روزگار نبود.نمي تونستم اسم 
اين قضيه بذارم. اما هرچي که بود، بد بود. سخت شانس و بدشانسي رو روي 

بود.سختيش رو برام به نمايش گذاشته بود.براي مني که تلخ بودم و تلخ تر شده 
بودم. براي مني که پر از زجر و تحقير و کينه بودم.تحقيري به اسم سيامک و کينه اي 

 به اسم سيامک.
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ه پياده شدم، بقچه ي کوچيکم رو به تهران که رسيديم، شب شده بود.از ميني بوس ک
روي شونه و دريا رو توي بغلم جا به جا کردم و نزديک ميدون شهياد )ميدان آزادي 

کنوني(، ايستادم و به بلنداش چشم دوختم. نفس عميقي توي آب و هواي ناآشناش 
 کشيدم.

 
 حاال کجا برم؟-
 

مي ام رو خسته کرده بود کو باز، دريا رو که سنگينيش، با اينکه سنگين نبود، دسته
 توي آغوشم جا به جا کردم و بهش چشم دوختم.

 
 کاش الاقل حرف مي زدي تا ازت کمک بگيرم.-
 

تنهايي خيلي سخت بود.تنها تصميم گرفتن از اون هم سخت تر.غصه دار و ناراحت، 
گوشه اي نشستم.بقچه رو جلوي پام قرار دادم و دريا همونطور بي حرکت توي 

بود.گرسنه بودم و چيزي هم براي خوردن نداشتم.اگه هم بود بايد به دريا مي  آغوشم
دادم.دريا هنوز براي گرسنگي کشيدن خيلي کوچيک بود.مي ترسيدم با گرسنگي، 

حال جسميش هم وخيم بشه و اين رو نمي خواستم.چون زبون ِ حرف زدن که 
 نداشت تا از وضعيتش آگاهم کنه.نااميد، ناله اي کردم.

 
 خدايا بگو چيکار کنم؟-
 

با قرار گرفتن ِ يک جفت پا جلوي چشمم، سرم رو بلند کردم و نگاهم اول به دستهاي 
 ُپر ِ مردي و بعد به صورتش افتاد. با ديدن نگاهم لبخند زد.

 
 بفرما.نذريه.-
 

بشقاب مالميني از توي سيني برداشتم.بو کشيدم.اونقدري گرسنه بودم که برام مهم 
ود توي ظرف چي هست. فقط مي خواستم بخورم و سير بشم و جون نب
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بگيرم.لبخندي به خدا زدم.به خدايي که نذاشت ناله ام به آخر برسه و لطفش رو بهم 
 نشون داد.به خدايي که بود.بزرگ بود.

 
به خودم که اومدم، مرد رفته بود و من بودم و بشقاب ِ ُپر از غذا و دريا و دستهاي 

قاشقم.با همون دست و ُمشت و چنگ، غذا رو توي دهن ِ باز ِ خودم و  کثيف و بي
 دريا مي ريختم تا سير بشيم.

 
غذا که تموم شد، هنوز گرسنه بودم اما وضعيتم از قبل بهتر بود.مرد، رفته بود و 

بشقابش رو به يادگاري از لطف خدا، توي دستهام گذاشته بود.با گوشه ي آستينم، 
 دم.بشقاب رو پاک کر

 
 نذرت قبول.-
 

و بشقاب رو توي بقچه گذاشتم.شايد که احتياج مي شد.کمي بعد بلند شدم و دريا 
رو توي دستهام جا به جا کردم.بايد فکري مي کردم.نمي شد که تا ابد همونجا بشينم 
و منتظر لطف و َکَرم خدا باشم.چشمم رو توي فضاي اطراف چرخوندم و به گاري اي 

شم دوختم.به سمتش قدم برداشتم و صاحبش رو کناري، نشسته همون نزديکي چ
 روي زمين ديدم.جلوش ايستادم.

 
 سالم.-
 

 سرش رو بلند کرد.سبيل هاي کلفت و موهاي فري داشت.دستي به سبيل کشيد.
 
 سام عليک.-
 

 بلند شد و چشمکي زد.کمي از من کوتاهتر بود.
 
 فرمايش؟بار داري؟-
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 دم.نفس عميقي کشي
 
 دنبال جاي خواب مي گردم.-
 

سرش رو به سمت آغوشم خم کرد.قدمي به عقب برداشتم و اخم کردم و صاف 
 ايستاد.

 
 اين چيه؟-
 

 اخمم تشديد شد و پشت بهش راه افتادم.
 
اگه االن روستاي خودمون بوديم، طرف يه اتاق از خونه ي خودشو بهم مي داد تا -

 شبو صبح کنم.
 

 قدم هاش رو پشت سرم شنيدم.صداي 
 
 قربون چرا ُترش کردي؟-
 

 دستي روي شونه ام گذاشت.ايستادم و برگشتم.نگاهم کرد.
 
 خب چرا نميري مسافرخونه؟-
 

 پوزخند تلخي زدم.
 
 اگه پول داشتم که اينجا نبودم.-
 

گذاشتم و همگام  دقيقه ي بعد، دريا رو با احتياط روي گاري ِ مرد، عبداهلل، 22کمتر از 
با هم به سمت ميدان فرحناز )ميدان شمشيري کنوني( قدم بر مي داشتيم.خسته 

بودم و گرسنه.کسي نبود که دوباره بياد و نذري بده و شکم همچنان گرسنه ي من رو 
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سير کنه.با اين بي پولي چاره اي هم نداشتم. عبداهلل، بي هيچ پرسشي درمورد 
سوال ديگه اي درمورد دريا داشته باشه، من رو به سمت  چرايي ِ آوارگيم، بي اينکه

خونه اش که توي کوچه پس کوچه هاي اطراف ميدون فرحناز بود برد.اونطور که مي 
گفت، با مادر پيرش و خاله اش زندگي مي کرد و کسي رو نداشت و اتاقي خالي توي 

 نبار رو به ما اجارهزيرزمين خونه ي کوچيکشون داشتن که کاربري ِ انبار داشت و اون ا
مي داد. مبلغ اجاره اونقدري نبود اما همون مبلغ ِ کم، براي من ِ بي پول ِ بي کس، 

خيلي زياد بود.اما مي دونستم اگه اينجا رو از دست بدم، ديگه جايي برام نمي 
 مونه.پس قبول کردم.

 
نيمه شب، اون بي بي خاتون، مادر عبداهلل، با کمي اوقات تلخي قبول کرد و از همون 

 زيرزمين ِ تاريک، شد خونه ي من و دريا.
 

*** 
 
 کار چي حاجي؟-
 

 نيم نگاهي به عيسي انداختم.
 
اوايل مثل هميشه، مثل وقتايي که توي روستا بودم باربري مي کردم.بار ِ اين رو به -

اون مي رسوندم و گاهي پولي دستم رو مي گرفت و گاهي به جاي پول، برنج و 
 شت مي گرفتم و براي مني که هيچي نداشتم معامله ي خيلي خوبي بود.گو
 

 دستي به صورتم کشيدم.
 
گاري که نداشتم اما بايد اونقدري کار مي کردم که گاري که هيچ، همه چيز به دست -

بيارم.من داشتم از صفر شروع مي کردم.من داشتم بي هيچ پشتيباني شروع مي 
م پايانش چي هست.هرچند که توي روستا هم خودم کردم.شروعي که نمي دونست

 بودم و خودم.اونجا هم پشتيباني نبود اما الاقل اهل محل، آشنا و فاميل بودن.
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 کمي مکث کردم.
 
عبداهلل به خاطر دزدي اي که کرده بود، براي چند ماه به زندان افتاده و عمال کارهاي -

تي اگه بودم فايده اي نداشت..چه خونه به دوش خودم بود. ناراضي نبودم که ح
 کاري مي تونستم بکنم؟

 
 آه کشيد.

 
 اونجوري که سخت بود.مي رفتي سر کار، دريا رو چيکار مي کردي؟-
 

 نفس گرفت.
 
 اصال خوب شد؟-
 

پوزخندي زدم.چطور فکر مي کرد اون اتفا تلخ براي دختربچه اي بيفته و حال و 
يد اگه دريا توي شهر و امکانات بزرگ شده بود، از روزش خوب بشه؟نمي دونم...شا

 خيلي چيزها اطالعات داشت و خيلي زود حالش خوب مي شد.
 
 بعضي اتفاقا هست که اگه براي کسي بيفته، اون شخص ديگه سرپا نميشه.-
 

*** 
 

به بي بي که چهره اش پر از خطوطي بود که گذران ِ عمر رو نشون ميداد نگاه 
اش خشن بود و نفوذ ناپذير و اما بعد از مدتي که در کنارشون زندگي کردم.چهره 

کردم، مي فهميدم اونقدرا هم خشن نيست و شايد کسي بود مثل من با هزار بازي ِ 
روزگار.اون هم سختي زياد کشيده بود.خب همين که بي کمک، پسرش رو به دوش 

 کشيده و بزرگ کرده بود، کم چيزي نبود.
 
 به دريا هست؟ بي بي حواست-
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 نيم نگاهي بهم انداخت.

 
 َنَنش کجاست؟اين بچه، مادر مي خواد.-
 

نگاه تلخي بهش انداختم و امتداد نگاه تلخم تا چهره ي دريا رفت.اونقدري ضعيف 
شده بود و کوچيک شده بود که هرکسي که مي ديدش فکر مي کرد دخترم هست و 

ي و رنجوري بود؟وگرنه دريا، مثل باقي نه همسرم.وگرنه دريا ِکي به اين الغر 
 دخترهاي روستا، هيکل تقريبا درشتي داشت.آه کشيدم.

 
 نپرس...-
 

 سيگاري روشن کرد.
 
 من بايد رخت و لباس مردمو بشورم و سبزي پاک کنم.ريحانم که دل به کار نميده...-
 

 ريحان، خواهر ِ شوهر نديده اش)مجرد( بود.ادامه داد.
 
 با دريا زياد ميشه.اختياري که نداره و جاشو کثيف مي کنه و اونوقت من بايد... کارم-
 

 وسط حرفش پريدم.
 
نمي خواد تميزش کني.وقتي برگشتم خودم تميز مي کنم.مي خوام فقط غذا دهنش -

 بذاري.
 

 غصه دار نگاهش کردم.
 
 مي خوام گشنه تشنه نمونه.-
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 زمزمه کردم.
 
 وکرشم.اونو خودم ن-
 

 نوچ نوچي کرد.
 
 خب اين که درست نيست...دختربچه رو که مرد نمي شوره...-
 

راست مي گفت.اما من که هر مردي نبودم.من شوهرش بودم.سرفه ي خشکي کرد و 
دود سيگارش رو به سمت دريا و من فوت کرد و دستي جلوي بيني دريا گرفتم تا دود 

 اذيتش نکنه.
 
 ننه؟ چرا زن نمي گيري-
 

سرم رو پرشتاب به سمتش چرخوندم و گردنم رگ به رگ شد و نفس توي سينه 
حبس شد و آخ هم نگفتم و فقط نگاه ِ بي بي رو نگاه کردم.رنجيده نگاه کردم.تلخ 

 نگاه کردم و نگاه ِ تلخم رو تاب نياورد و نگاه، پايين گرفت.
 
 به خاطر خودت مي گم ننه.-
 

 من مني کرد.
 
 بخواي من دختر ِ... اگه-
 

 وسط حرفش رفتم.
 
 من نمي خوام بي بي...نمي خوام يه زن ديگه بگيرم.-
 

 دود سيگارش رو توي صورتم فرستاد.
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 آخه خود ِ نسنانسش که نيست تو انَقَدر هواشو داري.-
 

 گنگ نگاهش کردم.
 
 خود ِ کي؟-
 

 باشه. سرش رو طوري تکون داد انگار که چيز بي اهميتي
 
 َزَن رو مي گم.-
 

منظورش به زن من بود.پوزخندي زدم به اينکه نمي دونست زن ِ نسناسي که ازش 
 حرف ميزنه همينجا خوابيده.آه کشيدم و به دريا چشم دوختم و فکر کردم:

 
دريا مي بيني؟مي شنوي؟مي بيني به کجا کشيدم؟مي بيني به کجا رسيدم؟مي بيني -

 مي گه بايد سرت هوو بيارم؟براي نگهداشتنت، 
 

 رو به دريا داشتم و بي بي رو مخاطب قرار دادم.
 
 نه بي بي به خاطر اون نيست.-
 
 پس چي؟-
 

 برگشتم.
 
 يه ناکس، کاري در حقم کرده که ديگه دور ُ َور ِ زن گرفتن نميرم.-
 

 خودش رو جلو کشيد.
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 استيشم نخواستي...عقدش کن بيارش باال سر ِ دريا بمونه.نخو-
 

 سرم رو جلو بردم.
 
 اگه بخوام اين کارو بکنم خب ميرم يکيو ميارم ازش پرستاري کنه.-
 

 پوزخندي زد.
 
 با کدوم پول؟-
 

 پلک بستم و پلک باز کردم و آهي از ُبن ِ وجود کشيدم.
 
 پس هيچي...-
 

شيطان جلوم نشسته  جلوتر اومد و حس کردم چشمهاش برق زد و حس کردم خود ِ
و حس کردم لحظه اي ازش ترسيدم.کمي عقب رفتم و با همون حالت ِ نيمه نشسته، 

 لب باز کرد.
 
براي اين مي گم عقد کن که ديگه نخواي پولي خرج کني.پرستار که بياري بايد حق -

 الزحمه بدي.اما زن ِ عقديت که حقوق نمي خواد.
 

ي که سمت راستم بود از گوشه ي چشم نگاهي سرم رو به چپ، کج کردم و به بي ب
 انداختم.چه چيزها مي گفت.مگه مي شد حقوقي نخواد؟

 
زن، مهريه مي خواد...خونه مي خواد...کاشونه مي خواد...خرج داره و خرجي مي -

 خواد...همينجوري اهلل بختکي که نيست زن گرفتن...
 

ريه)زشت( شد و ح ـَ س کردم اگه ادامه بده و تمام صورتش خنديد و حس کردم ک
 ادامه بدم، من هم کريه ميشم.
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آدمشو دارم که نيازي نباشه پشت قباَلش مهريه بندازي و خرجي نداشته باشه و -

 هيچي نخواد.يکي باشه که همين که مي گيريش از سِرَشم زياديه.
 

 دستي به صورت دريا کشيدم.
 
 چطور؟-
 

 چشم ريز کردم.
 
 کيه که ...-
 

 ادامه ندادم و به صداش گوش دادم.
 
 عمارت بزرگه ي نزديک ميدون فرحنازو که ديدي؟-
 

 بدون برگشتن با سر تاييد کردم و ادامه داد.
 
يه دخترس که اونجا کار مي کرد.مثل اينکه با برادرزاده ي صاحبخونه يا نمي دونم -

 شايدم با پسر صاحبخونه رو هم ريختن و...
 

 برگشتم.
 
 رو هم ريختن و...چي؟-
 

 کمي عقب رفت.
 
 شکمش که باال اومد گندشم در اومد و پرتش کردن بيرون.حاال بي جا و مکان شده.-
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 چشم ريز کردم.
 
 خب...-
 

 که يعني "ادامه بده".
 
خانوادشم گفتن ما دختري به اسم مهوش نداريم و عارمون مياد بگيم از -

 ورا آفتابي بشه سرشو مي برن.ماست.برادراشم گفتن اون
 

 گردن کج کردم و پوزخند زدم.
 
 تمام غيرتشون همينقدر بود؟فقط تهديدش کردن؟-
 

 باز پوزخند زدم.
 
 دست مريزاد بابا...-
 

 و فکر کردم.
 
 اگه مريم يا مينا...-
 

يد و رزيد و دلم ترسو با فکر مينا، با ياد مينا، ياد ِ نبود ِ مينا و چرايي ِ نبودنش دلم ل
 غصه ام شد و به فکرم اجازه ي جوالن بيشتري ندادم و رو ُترش کردم.

 
 نمي خواد بي بي.جاي همچين زني توي خونه ي من نيست.-
 

*** 
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وسط صحبت بودم که آب دهن ِ نداشته ام توي گلو پريد و به سرفه افتادم.نفس 
 م شدم.کشيدن برام سخت شد و نتونستم ادامه بدم و خ

 
 حاجي چي شد؟-
 

حين سرفه، دستي باال آوردم تا به وسيله ي حرکت دست، بهش بفهمونم طوري 
نيست و در همون حال فکر مي کردم هميشه از شنيدن کلمه ي "حاجي" پشت 

 اسمم، دو جور حس به سراغم مياد.يکي نفرت...
 

 م و به دليل ِ نفرتمضربه ي محکمي به کمرم خورد و سر کج کردم تا عيسي رو ببين
فکر کردم.که چرا نفرت؟که مگه "حاجي" چشه؟که خيلي هم دلت بخواد "حاجي" 

بشي. و گاهي هم از شنيدن اين کلمه خوشحال مي شدم و شايد هم غمگين مي 
شدم و به ياد مادرم مي افتادم که با انجام هر کار ِ خوبي آرزوي مکه رفتنم رو مي کرد 

م رو نديد.فکر کردم اصال لياقت مکه رفتن نداشتم و و مکه نرفتم و مکه رفتن
ندارم.شايد اول جووني، روزهايي که توي روستا زندگي مي کردم، اليقش بودم اما با 

 شهر رفتن و شهري شدن...
 

ضربه ي بعدي که خورد، کمي از شدت سرفه ام کاست و صاف شدم و دستم رو باالتر 
 بردم.

 
 کاف...کافيه بابا...-
 

 داي نفس راحتش رو شنيدم.نگاهش کردم.ص
 
 خستم...-
 

 چهره اش به آني گرفته شد.
 
 د...مي بيني چجوري منتظرم اونوقت...-
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و سکوت کرد.خواستم لبخند بزنم و نشد و دستي به سرش کشيدم و موهاي درست 

 شده اش رو بهم ريختم.نمي دونم چي به موهاش زده بود که اونطور زبر زير دستم
 مي موند و حرکت نمي کرد.

 
 بذار استراحت کنم...بذار رو به راه بشم...باقيش رو هم مي گم.-
 

 خواست حرفي بزنه که مانع شدم.
 
 من مي خوام که اينا رو بگم...من مي خوام که اينا رو فقط به تو بگم...-
 

 لب برچيد.
 
 مي دونم.ولي هنوز نفهميدم چرا من؟-
 

 کمي خم شد.
 
سال حبس بودم و از قبلش تو هم بودي. ِابرامم که 1حاجي چيکار کردي مگه؟من -

سال بود و تو قبلش بودي.بودي و 22سال بود مي گفت تو قبلش بودي.ِجفري هم 1
 با هيچ کس حرف نمي زدي ولي از روز اولي که اومدم، هوامو داشتي و...

 
 کمي مکث کرد.

 
ينهمه حبس بودي؟اصال بگو چرا با من انقدر خوب آخه مگه چيکار کردي که اليق ا-

 بودي هميشه و با بقيه اينطوري نبودي حاجي؟
 

 پلک زدم و ادامه داد.
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وقتي شروع کردي گفتم البد به جرم حمله به دريا گرفتنت.ولي گفتي زن عقديت -
 بوده...راست گفتي، پس اون منتفي شد...يه خورده ادامه دادي گفتم مينا رو کشتي

 و باز فهميدم اشتباه کردم.سيامکم که فرار کرده بود.نميشه بگيم اونو کشتي... پس ...
 

 وسط حرفش پريدم.
 
 بذار يه چرت کوتاه بزنم به باقيش مي رسم.-
 

بايد انرژي براي حرف زدن جمع مي کردم.که اگه شروع مي کردم بايد تا آخرش بي 
 نگاه ناراضي اي به صورتم انداخت.وقفه حرف مي زدم و حاال در توانم نبود.

 
 هرچي شما بگي...-
 

و دستي زير پا و کمرم انداخت و بدون ويلچر، من رو تا اتاق برد و روي تخت دراز 
 کشيدم و با خودم فکر کردم، اين اتاق، کجاي خونه ي پدريم رو گرفته؟

 
*** 

 
 صداي خش خشي اومد و بعد، صداي عيسي بلند شد.

 
 جون پا نميشي؟حاجي -
 

 چشم باز کردم.
 
 بيدارم بابا جان...بيدارم...-
 

 سرش رو کمي جلو آورد.
 
 پس بيا بريم روي تراس بشينيم يه هوايي بخور.-
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 خنديدم.

 
 هوا بخورم يا باقيش رو برات تعريف کنم؟-
 

 لبش رو جمع کرد و دستي پشت گردنش کشيد.
 
 ني...حرفم ميزنيم...خب حاال مياي اونجا مي شي-
 

 کمي مکث کرد.
 
 هان؟-
 

نيم خيز شدم و بلندم کرد و با کمکش، تا تراس رفتم و روي صندلي، دور ميز 
نشستم.به داخل برگشت و کمي بعد، با سيني چاي برگشت.با ديدن نگاهم، لب به 

 توضيح باز کرد.
 
 گفتم حرف زدن که بي چايي نميشه...-
 

و بي قند، که قند توي اين سن برام خوب نبود، سرکشيدم و حواسم  چاي رو برداشتم
 به عيسي و قندهاي پشت سرهمي که مي خورد و چاي ِ هنوز تموم نشده اش رفت.

 
 بسه بابا...چقدر قند مي خوري...-
 

 خنده ي نمکيني کرد.
 
 قند دوست دارم.-
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ي بانمکش، براي من لبخندي زدم و دست دراز کردم و روي سرش کشيدم.چهره 
 زيادي خواستني بود.عيسي رو مثل پسر خودم دوست داشتم.

 
 تو منو ياد اون روزا ميندازي عيسي...-
 

 چشمهاش برق زد.
 
 خب پس بگو...-
 

 پلک زدم.
 

*** 
 
 انقدر قند نخور دخترخانوم...-
 

 و اخمي کردم.نگاه شرمگيني به صورتم کرد و چيزي نگفت.
 
 ند تو که دختر نيستي...هرچ-
 

پوزخندي زدم و يکي از پاهام رو زانو و پاي ديگه رو دراز کردم.نگاهم به چهره ي 
 گرفته اش افتاد و توي صورتش براق شدم.

 
 هان؟چيه؟بهت برخورد؟-
 

 پوزخندم پررنگ تر شد و لب باز کرد.
 
 من...من که چيزي نگفتم...-
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چکيد و دلم سوخت.اما نه...نبايد براي همچين آدمي  و قطره اي اشک روي گونه اش
دلسوزي مي کردم.اليق دلسوزي نبود. که دختري که بي اذن پدر و خانواده کاري 

بکنه، اليق بدتر از اينهاست.نگاهم به سمت دريا کشيده شد.صامت و بي حرکت، به 
تمام مهوش خيره شده بود.سابقه نداشت اينطور به چيزي توجه نشون بده و با 

نفرتم از مهوش، خوشحال بودم که هست و باعث تحريک حس هاي دريا و الاقل 
نگاه دريا شده.چشم از دريا و چشمهاي کنجکاوش گرفتم و نگاهم به سمت بي بي 
کشيده شد.با دست و سر، مهوش رو نشون داد و فهميدم مي خواد سر صحبت رو 

اين بار دريا رو نشون داد.که يعني باهاش باز کنم.وقتي به نگاه خيره ام ادامه دادم، 
"به خاطر دريا اين کار رو بکن".چشمم يک بار ريز و گشاد شد و به سمت مهوش 

 چرخيدم.
 
 ببين چي بهت مي گم دختر...-
 

 مکثي کردم.
 
 نه...زن...-
 

اخمي کرد و نيم خيز شد که بلند بشه و خم شدم و با يک دست، هردو دستش رو به 
 و ليوان نيمه خورده ي چايي، روي زمين برگشت. اسارت گرفتم

 
 بشين دارم حرف ميزنم...-
 

 خواست دستش رو بکشه و نذاشتم و محکم تر به دستش چسبيدم.ناله اي کرد.
 
 آي...آي دستم...ولم کن...-
 

از اينکه اونقدر زورم زياد هست و نمي تونه در مقابلم مقاومت کنه، خوشي وجودم رو 
 لبخند ِ پستي زدم و لب باز کردم.گرفت و 
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 تا من نخوام دستت آزاد نميشه...درضمن، کارم تموم شد اين گندتو جمع مي کني.-
 

منظورم به چاي بود و هيچ به روي خودم نياوردم که خودم باعث ريختنش شدم.لب 
 برچيد و قطره اشکي ريخت.

 
 آخه منو براي چي آوردين اينجا؟-
 

 ي بي کرد.و رو به سمت ب
 
 بي بي بگو دستمو ول کنه برم.-
 

 نفسي گرفتم.
 
 صدات کردم بياي اينجا که بهت بگم، من بهت جا ميدم بموني...-
 

 سرش با سرعت به سمتم چرخيد.
 
 چي؟-
 

 تک ابرويي با غرور باال انداختم.
 
 همين که شنيدي...-
 

 وسط بغض، لبخندي زد.
 
 واقعا...-
 

 رفش پريدم.وسط ح
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 ولي من اهل نگهداشتن ِ زن ِ نامحرم توي خونه و کنار خودم نيستم.-
 

 لبخندش کمرنگ شد.
 
 خب من که...-
 

 و نگاهش به سمت شکم ِ جلو اومده اش رفت.سري تکون دادم.
 
 مي دونم.بي بي گفته تا نزايي، نميشه عقدت کرد.-
 

 توي خودش جمع شد و ادامه دادم.
 
 لي من يه فکر بهتري دارم.و-
 

 دزدکي نگاهم کرد و چيزي نگفت و صداي بي بي بلند شد.
 
 چه فکري؟-
 

 بدون نگاه به بي بي و ميخ ِ چشمهاي به زير افتاده ي مهوش، جواب دادم.
 
 بايد بچشو بندازه...-
 

 سرش به سرعت باال اومد.
 
 چي؟اما...-
 

 وسط حرفش پريدم.
 
 رو مي خواي چيکار؟خيلي کار خوبي کردي ازش يادگاري هم مي خواي؟اين بچه -
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 باز توي خودش جمع شد.

 
 نه...ولي سن بچه زياد شده...نميشه...-
 

 با چشمهاي ريز، به سمت بي بي نگاه کردم تا توضيح بده.لب باز کرد.
 
 اگه باالي چهار ماه باشه نميشه.-
 

 و به سمت مهوش نگاه کرد.
 
 باالي چهارماهي؟-
 

 "آره" ي آرومي کنار گوشم شنيدم و اهميت ندادم و خيره به بي بي ادا کردم.
 
 به من ربطي نداره.بايد بچه رو بندازه...-
 

*** 
 

مهوش توي ماه هفتم بارداري قرار داشت، اما هيکلش اونقدري نبود که اگر کسي 
دير اين موضوع رو فهميده  ببينه متوجه اين موضوع بشه.براي همين هم، همه

بودن.من هم اونقدر سنگدل نشده بودم که ازش بخوام بچه اي که درک داره و قلبش 
مي تپه رو از بين ببره.من فقط مردي بودم پر از ادعا که انگار دلم مي خواست همه 
به قدرتم پي ببرن و همين که مي ترسيدن برام کافي بود.اما در هرصورت بايد صبر 

مهوش بارش رو زمين بگذاره و بعد به فکر عقد و صيغه و هرکاري که الزم مي کردم 
 بود بيفتيم.

 
لگدي به در زدم و در، باز شد و چشمم به هيکل مهوش که روي دريا افتاده بود خورد 

 و پلکهام دوبرابر معمول، از هم باز شد.
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 داري چه غلطي مي کني؟-
 

عقب کشيد و نگاهم به درياي کبود و نيمه  و تازه متوجه حضور من شد و خودش رو
 جون رفت.

 
 ب...به خدا...-
 

 عربده اي کشيدم و همونطور جلو رفتم.
 
 به خدا چي؟-
 

دست بردم و موهاش رو کشيدم و جيغ کشيد و صداي غر غر کردن بي بي از بيرون 
 به گوشم رسيد.

 
 باز چي شده؟تو چرا يه روز آروم نمي گيري؟-
 

توجه به غر غرهاش که عصبيم مي کرد، موهاي مهوش رو که روسري به سر بي 
 نداشت کشيدم.

 
 گفتم داشتي چيکار مي کردي؟-
 

 و لگدي حواله ي پهلو و کمرش کردم و جيغش بلندتر شد.
 
 آي...آخ...خدا...-
 

 تکون شديدي به بدنش دادم.
 
 چرا الل شدي؟جواب منو بده...-
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زدم و ولش کردم و به سمت دريا رفتم و سرش رو به آغوش کشيد و  و لگد ديگه اي

 هم زمان صداي مهوش ميون ِ ناله ها و آه هاش بلند شد.
 
 داشتم ...بهش...غذا مي دادم...پريد توي گلوش...داشتم...-
 

 ديگه ادامه نداد و تازه چشمم به ظرف غذاي واژگون شده افتاد.
 
 آخ خدا... بچم...-
 

ه چرخوندم و درحال نوازش موهاي دريا، چشمم به خون ِ روي زمين افتاد و دهن نگا
 باز کردم.

 
 اون...چيه؟-
 

لرزي بدنش رو گرفت.بدنش باال و پايين مي پريد و شايد هم خودش تقال مي کرد و 
اينطور مي شد.ترسيدم و دريا رو ول کردم و به سمتش خيز برداشتم و صدام باال 

 رفت.
 
 همه خون براي چيه؟اين-
 

 داد زدم.
 
 بي بي...-
 

 بي بي، سراسيمه وارد شد و مهوش رو به آغوش کشيدم تا بلندش کنم.
 
 چيکارش کردي؟-
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 با چشمهاي از حدقه بيرون زده به سمت بي بي برگشتم.
 
 چرا اينطوري شد؟-
 

 دو دستي به سرش زد.
 
 بچش...-
 

 و به سختي بلندش کردم.و ديگه چيزي نگفت.ترسيدم 
 
 کمک کن ببريمش ...-
 

 وسط حرفم پريد.
 
 ببريم بگيم چيکارشيم؟بگيم کيه ماس؟-
 

 نفس عميقي کشيدم.همسن مريم بود.اين رو تازه امروز فهميده بودم.
 
 مي گم برادرشم...-
 

*** 
 
 بچش مرد؟-
 

اهم مي کرد.چندبار پلک نگاهش کردم که با چهره اي درهم، با چشمهايي کدر نگ
زدم.نگاهش با قبل، فرق کرده بود و اين رو به خوبي مي فهميدم.نمي دونم اگه مي 
فهميد چه اتفاقاتي افتاده چيکار مي کرد؟نمي دونم اگه مي فهميد چه کارهايي که 

 خواسته و ناخواسته انجام دادم چيکار مي کرد؟
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 نه...نمرد...هفت ماهه دنيا اومد.-
 

 مکث کردم.کمي 
 
 يه پسر الغر مردني که لحظه ي اول، از ديدنش چندشم شد.-
 

*** 
 

براي زايمان به خونه ي ماماي محل برديمش.وقتي ماما، پسر ِ مهوش رو توي بغلم 
گذاشت، لرزي به بدنم افتاد. اول ازش بيزار بودم و دلم مي خواست اون بچه مي مرد 

دم اگه مادرش به خطا رفته، اون مقصر اما با کمي فکر به اين نتيجه رسي
نيست.فهميدم نبايد به چوب ِ اشتباه مادرش، اون رو هم بزنم.اون لحظه، وقتي توي 
صورت بچه خيره شدم تصميم گرفتم پيش خودم نگهش دارم.تصميم گرفتم اون بچه 

رو بزرگ و همزمان با مادرش ازدواج کنم.خيلي تصميم هاي خوبي توي مغزم گرفته 
 اما... مي شد

 
مهوش رو با حالي زار، به خونه برديم.هيچ نسبتي باهاش نداشتم اما بي بي راضي 
نمي شد براي يک روز هم که شده ازش پرستاري کنه تا سراپا بشه.شايد هم از روي 
بدجنسي اين کار رو مي کرد تا من تحت فشار قرار بگيرم.تا حالش مساعد نمي شد 

نبوديم.اينطور بودن رو دوست نداشتم اما با کاري نمي تونستم عقدش کنم و محرم 
 که کرده بود، کسي رو براي مراقبت نداشت.

 
جالب بود که مهوش رو براي نگهداري از دريا آورده بودم اما اين خودم بودم که از هر 
سه نگهداري مي کردم. بي بي حتي راضي نمي شد خودش يا ريحان، کمي از بچه ي 

 مهوش مراقبت کنن.
 

اولين شبي بود که بچه ي مهوش به دنيا اومده و با خودم به خونه برده بودمش.توي 
نفر مي شد، چهارنفري سر مي کرديم.داشتم حليمي که  1زيرزميني که به زور جاي 
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خريده بودم رو به دهن مهوش ميذاشتم که صداي کوبش شديد در خونه اومد و 
 باز شد. متعاقبش در زيرزمين، اتاق کوچيک ما، به شدت

 
مهوش پريد و جيغ پسرش بلند شد و دريا لرزيد و قاشق به دست به سمت در 

 برگشتم.
 
 چه خبره؟-
 

 چند مرد توي اتاق کوچيکمون ريختن.
 
 بچه رو بده من...-
 

تا به خودم بجنبم، تا بفهمم موضوع از چه قرار هست، پسر مهوش از روي زمين 
 ز مردها بود.بلند شدم.برداشته شد و توي آغوش يکي ا

 
 شما کي هستين؟-
 

 صداي التماس مهوش از پشت سرم اومد.
 
 تو رو خدا بچمو بدين...-
 

 گريه کرد.
 
 آقا محسن ...-
 

از مهوش بيزار بودم اما دلم براي نوزادي که جيغ ميزد و مادر مي خواست 
ي هستن به اون سوخت.دلم نمي خواست چند مرد وحشي، که حتي نمي دونستم ک

 بچه آسيبي بزنن.
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 بچه رو کجا مي بريد؟-
 

مردي که بچه رو به آغوش داشت عقب کشيد و مرد ديگه اي جلو اومد و من رو 
 عقب فرستاد.

 
 گمشو عقب...-
 

مقاومت که کردم،وقتي به جاي عقب رفتن جلو رفتم، دو نفرشون بهم حمله کردن و 
ج شدن.بعد از دقايقي، دقايقي سخت، اون دو مرد هم مرد و پسر ِ مهوش از اتاق خار 

رفتن و من موندم و بدني کوبيده و لهيده و جيغ هاي مهوش که نوزادش رو مي 
 خواست.

 
نمي دونم چقدر گذشته و چقدر خون باال آوردم که صداي گريه ي مهوش قطع شد و 

ود؟کجا بود که صداي "ِهخ" و "ِهخ" غيرعادي اي توي گوشم پيچيد.پس بي بي کجا ب
 با اينهمه سر و صدا نيومد؟

 
بي جون سرم رو باال آوردم.چشمم به بدن بي جون مهوش و اشکهاي خشک شده 

 اش افتاد.خودم رو به سختي نزديکش کشيدم.
 
 چته؟...چرا اينجوري نفس مي کشي؟-
 

 پلک زد و ناله اي کرد اما جواب نداد.سرم رو به سمت سينه اش خم کردم تا به
صداي نفسش گوش بدم.نفس هاش عادي بود و گاهي ناله اي مي کرد اما صداي 

بدي از حلقش خارج نمي شد.سرم رو باال گرفتم و با آستينم بينيم رو پاک کردم.پلک 
زدم و سرم رو به سمت دريا چرخوندم که با چشمهاي باز، به سقف نگاه مي 

روي زمين بذارم که نگاهم  کرد.صداي "ِهخ" و "ِهخ" هم قطع شده بود.خواستم سر
به روي شکمش ثابت موند.حرکت نمي کرد.ابروم رو باال دادم که درد گرفت و فهميدم 

ابروم شکسته.ناله اي کردم و باز تمام دقتم رو به حرکت ِ بي حرکت ِ شکم ِ دريا 
 دادم.نه...حرکت نمي کرد...انگار نفس...نفس...نفس...
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ينه خيز روي زمين کشيدم.خودم رو کشيدم و درد با بدني خرد و خمير خودم رو س

کشيدم و ناله کردم.خودم رو کشيدم و از روي ظرف ِ واژگون حليم رد شدم و ظرف ِ 
واژگون و شکسته ي حليم توي تنم رفت و آهم بلند شد و لب ِ پاره ام رو گزيدم.اتاق 

ياد چقدر ز مگه چقدر بزرگ بود که هرچقدر سينه خيز ميرفتم نميرسيدم؟مگه فاصله
بود که کم نمي شد و پر نمي شد؟آه ديگه اي و نفس ديگه اي کشيدم و باز خودم رو 

روي سينه کشيدم و درد کشيدم و باالخره رسيدم...دست دراز کردم و دست راست 
 کوچيکش رو به دست گرفتم.چقدر سرد بود.لب باز کردم.

 
 سر...سردته دريا؟-
 

اي نامرد حتي نفهميدم به چه جرمي من رو چونه ام از درد مي لرزيد.مرده
زدن؟مردهاي نامرد...چه کار به من و زندگي ِ تازه آروم شده ام داشتن؟خودم رو 

جلوتر کشيدم و ناله کردم و دستم رو به صورت دريا رسوندم...پس اين لعنتي چرا 
گرم نمي شد؟دستم رو مي گم...اين دست لعنتيم گرم نشد...صورتش رو تکون دادم 

به سمتم برگشت و ُشل شد. دهنش باز و جوي باريکي از خون به بيرون راه  و
گرفت...پس اين خون لعنتي براي چي بود؟اين خون لعنتي از کجا اومد؟ چي 

 شد؟چي شد که...
 
 زدنش...-
 

صداي گرفته ي مهوش بود.سرم رو بدن صورت دريا گذاشتم و به سمت مهوش 
 د و لب باز کرد.برگشتم.نگاهم رو که ديد، پلک ز

 
 اونا...-
 

صداش رو نشنيدم.به صورتش دقيق شدم.صورت اون هم خوني بود.دوبارهبه سمت 
دريا برگشتم و سرم همچنان روي بدنش بود و بدنش آروم بود و بي حرکت 

 بود.چشم بستم.
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 دريا...-
 

 هق زدم.
 
 دريا...-
 

*** 
 

خشک شد.دريايي که براي دريا شدن  دريا خشک شد.درياي من با همه ي وسعتش
و وسيع شدنش چقدر صبوري به خرج دادم و مردي نامرد، از حرکت انداختش و 

مردهاي نامرد ديگه اي خشکش کردن.مگه درياي من کجاي دنيا رو گرفته بود؟مگه 
درياي من کجاي دنياي به اين عظمت رو تنگ کرده بود که طاقت نفس هاش رو هم 

هاي لعنتي چطور تونستن؟دريا، براي من آخرين يادگار از روستا نداشتن؟اون نامرد
 بود که با نامردي ِ تمام، آخرين يادگار هم ازم گرفته شد.

 
يک ماهي از اون روز گذشت و توي اون مدت، مهوش سرپا شد و زمين گير شدم و 
 هبهم رسيدگي مي کرد.دريا رو توي اوج بي کسي، توي بي خبري از مادرش و خانواد

هامون دفنش کردم و حتي نفهميدم به چه جرمي ازم گرفتنش؟ توي اون مدت فقط 
فهميدم بي بي براي اينکه به قول خودش از شر پسر مهوش خالص بشيم، جاي 

مهوش رو به پدر اون بچه که حتي نمي دونستم کي هست لو داده.و پدر بچه، چند 
يزار بشم و نمي نفري رو براي بردنش فرستاد.دلم مي خواست از مهوش ب

تونستم.مهوش هرچقدر گناهکار، اما فرزند از دست داده اي بود که حتي نمي 
دونست براي ديدن فرزندش بايد به کجا بره؟با تمام ناراحتي و خرابي حالش، باالي 
سرم مي موند و از من مراقبت مي کرد.گاهي سعي مي کرد با من همدردي کنه که 

ست داده و نمي دونست دريا بچه ي من نبود.که اون هم مثل من فرزندش رو از د
دريا همسر کوچيک من بود.تمام اينها رو مهوش برام تعريف کرده بود.خبر ِ نامردي ِ 

 بي بي رو، مهوش بهم رسونده بود و ازش ممنون بودم که آگاهم کرد.
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 آقا محسن...-
 

 نگاهش نکردم اما ادامه داد.
 
درکت مي کنم...منم پسرمو از دست دادم.ميدونم  مي دونم چي مي کشي...به خدا-

 داغ بچه چقدر سخته.
 

 باز سکوت کردم.خودش با بغض ادامه داد.
 
االن البد پيش خودت مي گي بچه ي تو که روي خاکه و زير خاک نيست...حق داري -

 اما وقتي پاره ي تنتو نبيني چه فرقي مي کنه روي خاک باشه يا زير خاک؟
 

 لند شد.هق هقش ب
 
 اصال شايد بچه ي منم مرده باشه...بچه ي يه روزه که مادر مي خواد...-
 

سرم رو به سمتش چرخوندم.ديگه جلوي من روسري سرنمي کرد.اما لباسهاش خوب 
 بود.خواستم لب باز کنم که دوباره لب باز کرد.

 
 مي خواستم اسم براش بذارم.-
 

 لب باز کردم.
 
 سم خودم براش شناسنامه بگيرم.مي خواستم به ا-
 

با غصه نگاهم کرد.غصه اي توام با خوشحالي براي بچه اي که نبود و مي تونست 
 باشه و يه شناسنامه با اسم پدر داشته باشه.آه کشيد.

 
 مي خواستم اسمشو بذارم عيسي...-
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 بي ربط پرسيدم.

 
 چند سالته؟-
 

 لب هاش رو بهم ماليد.
 
 ...سال21-24-
 

براي لحظه اي چشمم رو بستم.همسن مريم بود.هنوز خيلي کوچيک بود.خيلي 
 کوچيک براي مادر شدن ِ بي ازدواج کردن.انگار حرف نگاهم رو خوند.

 
 به خدا نمي دونستم اينجوري ميشه.-
 

 روي زانو جلو اومد.
 
دوش داداشام من فقط قرار بود توي اون خونه کار کنم.رفتم که يه باري از روي -

 بردارم...اما آقاي خونه...
 

 آه کشيد.نفسي گرفتم.
 
 نمي دونستي توي خونه اي که پسر جوون زندگي مي کنه...-
 

 وسط حرفم پريد.
 
 کدوم پسر جوون؟-
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پوزخندي زدم.جالب بود که بعد از اون افتضاح، حاال به کل وجود اون پسر رو کتمان 
ي کرد من بعد از يک ماه به کل ماجرا رو فراموش مي مي کرد.جالب بود که فکر م

 کنم.فراموش مي کنم با چه قيافه و هيکلي، پا به اين خونه گذاشت.
 
 اون بچه رو لک لک آورده بود؟-
 

آني صورتش سرخ شد.همه کاري کرده بود و حاال اداي آدم هاي خجالت زده رو در 
س موذي ِ قبل به وجودم برگشته مي آورد.باز دلم خواست آزارش بدم.باز اون ح

بود.باز همون حسي که وقتي ديگران تحقيرم مي کردن، بهم هجوم مي آورد، توي 
 وجودم بيداد کرد.

 
 خوبه ديگه...هرکار دلت خواست کردي...هر گندي دلت خواست زدي...-
 

با ديدن نگاه نالون و چونه ي لرزونش سعي کردم پوزخندم پررنگ تر بشه.بعد از 
ذشت يک ماه از مرگ دريا، يک ماهي که شادي و خوشي فراموشم شده بود، حس گ

کردم با اين حرفها قبلم تسکين پيدا مي کنه.پوزخندم که پررنگ تر شد، لرزش چونه 
 اش به لبهاش هم رسيد و تک ابرويي باال انداختم.

 
 اصال تو اينجا چه غلطي مي کني؟هان؟-
 

 رو ترش کردم.
 
 لت کردن به امان خدا تو هم اومدي وبال من شدي...آره؟خوانوادت و-
 

 بلند شد.چونه اش مي لرزيد ولي بلند شد.
 
 اصال من ميرم...-
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تک ابروي باال انداخته ام، کمي و فقط کمي پايين تر اومد.مهوش نبايد مي رفت.من 
فتن و اونطور ربايد تالفي مي کردم.بايد نبود دريا رو تالفي مي کردم.مقصر نبود دريا 

دريا، مهوش بود و مهوش.اگه مهوش نبود اين بال به سرم نمي اومد.اگه مهوش نبود 
 من هنوز دريا رو داشتم.خيز برداشتم و دستش رو گرفتم.

 
 بتمرگ سر جات...-
 

 با حرص و مسخرگي ادامه دادم.
 
 آخه آواره...تو جايَيم داري که بري؟-
 

 روي گونه اش نگاه کردم و با لبخندي اداش رو درآوردم.لبم رو کج کردم و به اشک 
 
 ميرم... ميرم...-
 

سرعت قطرات روي گونه اش بيشتر شد.آره...من همين رو مي خواستم...مهوش بايد 
گريه مي کرد...لحظه اي توي فکرم جستجو کردم.وقتي مهوش گريه مي کرد، وقتي 

نم رو کج کردم و يه نگاه به اشکهاش اشکش رو مي ديدم انگار حالم بهتر مي شد.گرد
و تقالش براي رفتن داشتم و يه نگاه به زمين و دستش رو همچنان سفت توي 

دست داشتم.مهوش بايد پيش من مي موند.دليل موندنش تا به امروز، سکوت ِ من ِ 
تلخ زبون و بي جا و مکاني ِ خودش بود.حاال که زبونم باز شده و حرف که نه، نيش 

حتما مي رفت.لبخند زدم.بايد مهوش رو موندگار مي کردم.لبخندم پررنگ و مي زدم، 
دستم دور مچ دستش سفت تر شد.به صورت خيس از اشکش چشم دوختم.لب مي 

زد و نمي فهميدم چي مي گه و برام مهم نبود.اصال صداش رو نمي شنيدم.ابروهام 
واژه ي "دختر" رو  باال پريد.انگار اشکهاش تمومي نداشت اين دختر...توي ذهنم،

اصالح کردم و کلمه ي "زن" رو به جاش نشوندم.جرقه ي ديگه اي توي مغزم زده 
 شد.آره...اون زن بود...

 
 به ناگاه به سمتش حمله کردم و به زمينش انداختم.جيغ کشيد.
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 چيکار م...-
 

 هدست جلوي دهنش گذاشتم.نبايد صداش بيرون مي رفت.بي بي اگه تا به امروز ب
حضور ِ مهوش کاري نداشت براي اين بود که من عکس العملي نداشتم.اخه بي بي 

مثال مسلمون بود و اينطور چيزها رو بد مي دونست.اما اگه مي فهميد...دستم رو 
 روي دهنش فشار دادم.

 
 بُبر صداتو...-
 

 باالترزير دستم تقال مي کرد تا بيرون بياد و خودش رو آزاد کنه.يکي از پاهاش رو 
 آورد و با يه پا، هر دو پاش رو مهار کردم.پوزخندي زدم.

 
 تو که زورت نمي رسه غلط مي کني...-
 

ادامه ندادم.دست بردم تا يقه اش رو پاره کنم که...براي لحظه اي جلوي چشمم تار 
شد و دريا رو به جاي مهوش ديدم.دريايي که حتما توي اون لحظات سخت و کشنده 

، توي اون لحظات آزاردهنده اي که داشت، زير دست سيامک تقال مي اي که داشت
کرد.تقال مي کرد که تمام بدنش کبود بود.حس کردم حاال خودم هستم که توي 

جايگاه سيامک قرار گرفتم.سيامکي که تمام زندگيم رو بهم ريخت.سيامکي که باعث 
شدم و دستم رو شد از دريا، فقط گوشتي بمونه و جفتي چشم ِ هميشه باز.سست 

عقب کشيدم و به سمت پيشونيم آوردم.عرق ِ پيشونيم رو خشک کردم. دستي روي 
گردنم کشيدم و دستم رو تا پشت گردنم بردم و دوباره جلو آوردم.آب دهنم رو قورت 
دادم. به صورت گريان و وحشت زده ي مهوش چشم دوختم.به صورتي که ميرفت تا 

 وست داشتم اما نه اينطور.لبم رو غنچه کردم.کبود بشه.گريه اش رو هنوز هم د
 
 هيش...دستمو بر مي دارم...جيغ نزني...-
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کمي بهش نگاه کردم.نگاهش مي گفت که تا دست بردارم جيغ مي کشه.ابروم رو باال 
 انداختم.

 
 من تا اينجاش اومدم تا بعدشم مي تونم برم...ديگه فهميدي که زورم بهت ميرسه...-
 

 رو به چشمهاش ميخ زدم. چشمهام
 
 هان؟فهميدي ديگه؟-
 

اين اقتدار و اين زورآزمايي رو دوست داشتم.دوست داشتم با کسي حرف بزنم و 
زورآزمايي کنم که زورش بهم نمي رسه.لذت مي بردم از اينکه با ترس نگاهم مي کنه و 

اد.سرش رو به کاري ازش برنمياد جز گريه.گريه اش خوب بود.گريه اش بهم انرژي ميد
سختي زير دست ِ سنگينم به معني "آره" تکون داد.سرم رو چند بار پايين و باال کردم 

 و سعي داشتم اقتدارم حفظ بشه.
 
 آهان...خوبه...خوبه که فهميدي...-
 

 چشمم رو ريز کردم.
 
 جيغ بزني از اين در بيرون نميري...-
 

 پوزخند زدم.
 
 ن نمي فرستم...همينجا چاِلت مي کنم...ُمرَدتم از اين در بيرو-
 

و به اقتدار خودم لبخند زدم.اگه زورم به سيامک نرسيد به مهوش که مي 
رسه.سيامک يه جور دريا رو پرپر کرد مهوش هزارجور.سيامک هم اگه زير دستم مي 
اومد، زنده نمي گذاشتمش.اما حاال که سيامک فراري بود و دستم ازش کوتاه، من 

 مهوش بود...بودم و 
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 دستمو بر مي دارم...جيغ زدي نزدي...-
 

سرم رو پايين بردم و سرش رو چندبار تکون داد که"باشه".دستم رو برداشتم و دم ِ 
 عميقي گرفت.باز چونه اش لرزيد و اشکهايي که تازه بند اومده بود، روان شد.

 
 تو رو خدا...تو رو خدا بذار برم.-
 

 خنديدم.
 
 بري؟کجا؟ بذارم-
 

 باز با ذوق خنديدم و وسط خنده، نيشخندي زدم.
 
 تازه پيدات کردم...-
 

تکوني به خودم دادم و بلند شدم.به صورتش چشم دوختم.دور دهنش زيادي سرخ 
بود و انگار بايد تا چند ساعت ديگه منتظر کبوديش مي موندم.لبخند پررنگي 

داشتم وقتي به کبودي صورتش فکر زدم.خوب بود.همينطوري دوست داشتم.دوست 
 مي کردم.اما نه...چشمم رو ريز کردم. سرم رو کمي باال گرفتم.

 
 همين امروز مي برمت صيغه مي کنيم.-
 

دهن باز کرد تا حرفي بزنه و احتماال مخالفت بکنه که نذاشتم.يعني خودم که مي 
اد و روي صورتش خواستم حرف بزنه اما دستم زودتر از خودم عکس العمل نشون د

نشست.بلند نشده بود که دوباره به زمين افتاد و ناباور بهم چشم دوخت.شايد باور 
نمي کرد به جز زخم زبون زدن، کار ديگه اي هم بلد باشم.بلند شدم و چادرش رو از 

روي زمين برداشتم و به سمتش رفتم.دستش رو کشيدم و از روي زمين بلندش 
دش گريه مي کرد و اشک و خونش باهم مخلوط کردم.لبش خون مي اومد و خو
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شده بود.حتي خون رو هم دوست داشتم.براي دفعه ي بعدي، اگه بازهم اينطور 
خونريزي مي کرد خوب بود.چادر رو روي سرش انداختم.تيکه پارچه اي از روي زمين 

 برداشتم و محکم روي لبش کشيدم.نبايد صورتش خوني مي موند.
 
 گريه نکن...-
 
دادي که زدم، گريه اش از ترس بند اومد و سکسکه اي کرد.چقدر خوب که ازم مي  با

ترسيد.اين حالت رو دوست داشتم.چادر رو روي سرش محکم کردم و طوري پايين 
کشيدمش که صورتش هم مشخص نباشه.خواست چادر رو کمي عقب بکشه که 

 نذاشتم.
 
 بفهمم چادرت يه کم عقب رفته...از اين به بعد، اينطوري سر مي کني...ببينم يا -
 

ادامه ندادم و با خودم کشيدمش و از زيرزمين بيرون رفتيم و به سمت در 
 کشيدمش.

 
 بايد از خدات باشه مي برم عقدت کنم بدبخت...-
 

 پوزخندي زدم و به شونه ي لرزونش چشم دوختم.
 
شوهرم که آخه کي تو رو با اين وضعيت مي گيره؟يه شکم که زاييدي...-

نداشتي...زني مثل تو، جاش توي کابارست نه جايي که سايه ي مرد باالي سرش 
 باشه.

 
شونه اش لرزيد و کشيدمش.مي کشيدمش چون خودش جايي رو نمي ديد و دنبالم 

 تقريبا مي دويد و صداش در نمي اومد تا مبادا دست روش بلند کنم.
 
 کجا مي بريش؟-
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ي مکث کردم و مهوش که پشت سرم بود، محکم بهم صداي بي بي بود.لحظه ا
برخورد کرد و رفت که بيفته و گرفتمش. نخواستم جلوي بي بي و ريحان که روي 
زمين نشسته و رخت مي شستن عکس العملي به اين دست و پا چلفتي گريش 
نشون بدم.من از زن دست و پا چلفتي و وبال گردن خوشم نمي اومد.بايد بعدا 

ندم.نگاهم رو به بي بي دوختم.بد کينه اي ازش به دل داشتم.يکي از بهش مي فهمو
عوامل ِ مرگ دريا، همين بي بي بود که خبر ِ پسر ِ مهوش رو برده بود و اون چندمرد 

 که حتي نفهميده بودم کي هستن، بهمون حمله ور شدن.اگه بي بي نبود...
 

 رو ترش کردم.
 
 به تو چه؟-
 

ريحان جلوش رو گرفت.انگار ريحان تمام کينه و نفرتم رو از خواست چيزي بگه که 
چشمهام مي خوند.دوباره مهوش رو به سمت در کشيدم.لحظه ي آخري که از در 

بيرون مي رفتيم نيم نگاهي به جايي که بي بي نشسته بود انداختم و بي اينکه بهش 
 نگاه کنم، خطابش کردم.

 
 رم بشيم.اگه قرار باشه اينجا بمونه بايد مح-
 

 و در رو بستم.
 

*** 
 
 حاج...محسن خان...-
 

با صداي عيسي به زمان حال برگشتم و نگاهش کردم.با دقت نگاهش کردم و 
نگاهش رو دزديد.اما توي همون يه لحظه نگاه، از چشمهاش خوندم که ديگه من رو 

لش نمياد و اليق لقب "حاجي" که خودش روم گذاشته بود نمي دونه.ديدم که حتي د
نمي خواد که بهم لقب "خان" رو هم بده.اما انگار مجبور بود.انگار نمي دونست به جز 
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اينها بايد چطور من ِ بيست و چندسال از خودش بزرگتري که به جاي پدرش بودم رو 
خطاب کنه؟شايد حق داشت.شايد که نه؛ حتما حق داشت.مگه ميشه کنار گود 

و به محسن حق بدي؟مگه ميشه تحقير مهوش نشسته باشي و جاي محسن نباشي 
توسط محسن رو ببيني و بهش دست مريزاد بگي؟ من هم اگه بودم اين کار رو نمي 

 کردم.توي فکر بودم که به حرف اومد.
 
 باور نمي کنم کسي که در حد پرستش دوستش داشتم اين کارو کرده باشه.-
 

تا سرش رو بلند و به من نگاه  اونقدر نگاهش کردم، اونقدر بي حرف نگاهش کردم
 کرد.اما حرفي نزد.انگار منتظر جوابم بود.باالخره لب باز کردم.

 
تو با خودت چي فکر کردي پسر؟فکر مي کني يه آدم چقدر تاب و تحمل ِ تحقير -

 شدن داره؟
 

 ميون حرفم پريد.
 
.آخر سرم ممنم سراسر بچگيم تحقير شدم.منم سراسر بچگيم توسط خيليا تحقير شد-

دختري که عاشقش شده بودم تحقيرم کرد.که تو بي پدر مادري.که تو از ميوه هايي 
که زير بوته به عمل اومدن هم کمتري.که معلوم نيست َنَنت کي بود و بابات کي بود 

 و...
 

 آهي از درد کشيد.
 
 منم شکستم.منم خطا رفتم ولي خداوکيلي اينطوري...-
 

 دامه نداد.پوفي کشيد و ديگه ا
 
تو چاقو برداشتي و دختر مردم رو به جرم اينکه بهت گفته ننه و بابات معلوم نيستن -

 تهديد کردي.ترسونديش.من اما به جاي اين، تحقير کردم.
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 خواست چيزي بگه که نذاشتم.

 
پسر جون، من نمي گم کارم خوب بوده.اگه کارايي که کردم خوب بود که االن انقدر -

نبودم.اگه خوب بود که شايد خيلي اتفاقا نمي افتاد...من فقط مي گم برخورد  گرفتار
 هرکس يه جوره.

 
 نوچي کرد.

 
مگه مهوش کاري کرده بود؟مگه تحقيرت کرده بود؟من اينو دارم مي گم.من مي گم -

اگه مينا تحقيرت کرد که همون بچگيش برديش توي آُغل.اگه هرکي تحقيرت کرد که 
 بشو دادي.پس مهوش اين وسط چيکاره بود؟مهوش رو چرا؟يه جوري جوا

 
 سري به نشونه ي تاييد تکون دادم.

 
با منطق ِ بي منطقي ِ خودم اون زمان فکر مي کردم مقصر مرگ دريا، مهوشيه که با -

ندونم کاري و بي شوهر، بچه دار شده و حاال ايل ِ همون مردک، ريختن و براي 
مرگ دريا شدن.درسته که مهوش گفته بود بي بي خبر  گرفتن بچه اومدن و باعث

برده، اما فکر مي کردم که خب بي بي خبر ِ کي رو برده؟خبر ِ پسر ِ مهوش...اون زمان 
داغ بودم.نمي فهميدم چه مي کنم؟نمي فهميدم کارم اشتباهه.فقط مي خواستم 

 تالفي کنم.حاال اينکه سر ِ کي، مهم نبود.
 
 ...نمي تونم قبول کنم -
 

 کمي مکث کرد.
 
اصال اينو ولش کن.اون مردا کي بودن؟اصال براي چي دريا رو کشتن؟مگه قصد اونا -

 بردن پسر مهوش نبود؟پس چرا دريا بايد اين وسط قرباني مي شد؟
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 پلک زدم.
 

گفتم که...مهوش برام تعريف کرد که بي بي رفت سراغ برادراي مهوش و اونام 
 براي بردن بچه و انداختنش روي سر ِ پدر بچه. چندنفر رو فرستادن

 
 به ياد مرگ دريا افتادم و چهره ام درهم شد.

 
خب مسلما قصدشون کشتن دريا نبود.اما توي اتاق به اون کوچيکي، که از هر طرف -

ميري به در يا ديوار مي خوري، جا براي خودمون چهارنفر هم کم بود چه برسه به 
 استن به سمت من بيان، ناخواسته به دريا مي خورن و...چند مرد.وقتي مي خو

 
 کمي مکث کردم.

 
من که نديده بودم.من فقط مي خواستم بچه ي مهوش رو از چنگشون دربيارم.اما -

 مهوش مي گفت وسط درگيري، هرلگدي که به من زدن، به دريا هم خورد و پرپر شد.
 

 کمي نگاهم کرد.
 
اري.فکر مي کردم اونقدري دريا رو دوست داري که بعد از فکر نمي کردم دووم بي-

 مرگش دووم نياري.
 

 تاييد کردم.
 
درست ميگي...خودمم تا قبلش فکر نمي کردم بتونم.اما خب اين وسط مهوش هم -

بود و نمي ذاشت به خودم صدمه بزنم.هميشه توي اون روزاي غم و درد من مي 
مي گفت همين که بهش جا دادم و مي خوام گفت تنها کسي هستم که براش مونده.

نگهش دارم براش کافيه.مي گفت توي زماني که خانوادش بدون دونستن ماجرا، از 
خونه بيرونش کردن و من هرچقدر تلخ زبون، اما بهش جا دادم براش کافيه و حاال 

فقط من رو داره.حاال حتي جنيني هم توي شکمش نداره که دلش بهش خوش 
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ه مي خواستم توي سر و صورت خودم بکوبم، نمي ذاشت.دستم رو مي باشه.هربار ک
گرفت و نصف اون ضربه هايي که بايد به صورتم مي خورد، به سر و صورت اون 

 اصابت مي کرد و صداش در نمي اومد.
 

 لبش رو با زبون، تر کرد.
 
مي  يه چيزي توي حرفاي مهوش، توجهمو جلب کرد.چرا وقتي درمورد پدر بچه حرف-

زدي و مي گفتي پسر جوون، اون پرسيد کدوم پسر جوون؟مگه از اولش نگفته بودي 
 با نمي دونم پسر صاحب خونه اي که توش کار مي کرد، روي هم ريختن و ...

 
 پلک زدم.

 
 مي گم...-
 

*** 
 

بعد از عقد، که مي دونستم ديگه دلش رضا به اين کار نيست اما تا حدي هم مجبور 
به خونه برگشتيم و يک راست به زيرزمين بردمش.چادر رو از سرش کشيدم و بود، 

خواستم به سمتش برم که صورت خونيش مانع شد.انقدر اشک و خون و آب ِ بيني 
 باهم مخلوط شده بود که حتي نمي شد بهش نگاه کرد.تشر زدم.

 
 برو صورتتو بشور.-
 

 کمي من من کرد.
 
 آخه ...آخه اگه...-
 

 ط حرفش رفتم.وس
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 آخه ماخه نداريم.زود باش...-
 

گردنش رو کج کرد.چقدر چهره اش مظلوم بود.چقدر من رو به ياد مريم مي 
انداخت.اما مريم ِ من پاک بود.مريم ِ من تا قبل از ازدواجش با محمد، کسي از مچ 

 لوميت لبدستش به باال رو نديده بود و مهوش قبل از ازدواج، باردار شده بود.با مظ
 باز کرد.

 
آخه اگه برم بيرون، بي بي صورتمو مي بينه...مي بينه که زخمي شدم.مي فهمه شما -

 چيکار کردي...
 

 چشمم رو ريز کردم.
 
 خب بفهمه...-
 

 آب دهنش رو قورت داد.
 
 نمي خوام اگه مشکلي هم هست کسي بفهمه.-
 

 سرش رو پايين انداخت.
 
مادرم هميشه مي گفت زن نبايد بذاره کسي از مشکل بين خودش  عزيز جون، مادر ِ-

 و شوهرش چيزي بفهمه. مي گفت...
 

نذاشتم ادامه بده.با اينکه خوشم اومده بود، با اينکه دائم انتظار داشتم دور از چشم 
من به سراغ بي بي بره و بهش بگه من چه باليي سرش آوردم و اين کار رو نمي کرد 

 بود اما تشر زدم.و خوشم اومده 
 
 خيله خب...صبر کن برم آب بيارم.-
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و بي هيچ نگاه اضافه اي، به حياط رفتم و ظرفي رو از جلوي پاي ريحان برداشتم و 
 آب ريختم و به سمت زيرزمين رفتم.در همون حال صداي بي بي اومد.

 
 ظرفمو کجا مي بري؟-
 

نادون بود که تنفر رو از چشمهام نمي نگاهش کردم.اين پيرزن چقدر نادون بود.چقدر 
خوند و باز به پر و پام مي پيچيد. چقدر نادون بود که باهام درمي افتاد و باعث ِ 

 يادآوري ِ دائم ِ تقصيراتش توي ذهنم مي شد.قدمي به سمتش برداشتم.
 
 مي خورمش؟-
 

 قدم ديگه اي جلو رفتم.
 
 خوردمش؟-
 

 چشم ريز کردم.
 
هرچقدر پير ميشه، کفتارتر و مال دوست تر ميشه...پس راست مي  مي گن آدم-

 گن...
 

ريحان که متوجه تنفرم مي شد، دست روي لب ِ بي بي که باز مي شد تا جواب بده 
 گذاشت.

 
 پس کاِرت تموم شد ظرفو بيار...-
 

ريحان که تقصيري نداشت.داشت؟نه.پس چيزي بهش نگفتم و به زيرزمين 
روي زمين نشسته بود و با ورودم نيم خيز شد.لبخند محوي روي لبم برگشتم.مهوش 

نشست.سابقه نداشت کسي برام بلند بشه.سابقه نداشت کسي بهم احترام بذاره.اما 
مهوش با اونهمه داد و فغان و بي حرمتي اي که بهش مي کردم...سرم رو به چپ و 
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م.خواست دستش رو راست تکون دادم و جلوي پاش نشستم و ظرف رو کنارم گذاشت
 به سمت ظرف ببره که نذاشتم.

 
 تو که صورتتو نمي بيني.نمي دوني کجا رو بشوري...-
 

همين کافي بود که دستش عقب بره و دست خيسم جلو بره و صورتش رو تميز 
کنم.لبش حسابي ترکيده و داغون بود و دلم مي خواست ِکِرم داشتم و به لبش مي 

 صورتش نگاه کردم.لبخند خوشحالي روي لبش بود.زدم اما نداشتم.کمي به 
 
 لبخندت براي چيه؟-
 

 گردنش رو کج کرد.
 
از وقتي يادمه، هيچ وقت هيچ کس آدم حسابم نکرد.داداشام به زور کار مي کردن و -

 من بايد جور ِ بقيه رو مي کشيدم. نشد کسي به فکر منم باشه...
 

 آه کشيد و آه کشيدم.
 
ن رفتي سراغ اون پسر؟براي همين وقتي اون پسر اومد سمتت بهش راه براي همي-

 دادي؟
 

 نگاهش پر از تعجب شد.
 
 اون دفعه هم گفتي، گفتم کدوم پسر؟-
 

 پوزخند زدم.
 
 اون دفعه هم گفتي، گفتم پس اون بچه رو لک لک آورده بود؟-
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 سرش رو پايين انداخت.
 
 لک لک نه...-
 

م و دست زير چونه اش گذاشتم.مهوش حاال زن من بود و بايد وسط حرفش رفت
 تکليف خيلي چيزها روشن مي شد.

 
 توي چشمم نگاه کن و حرف بزن.نمي خوام دروغ تحويلم بدي.-
 

 مردد لب باز کرد.
 
براي خرج دوا دکتر مادرم به پول احتياج داشتيم.يکي از آشناها گفت توي عمارت -

فرحناز، کلفت مي خوان.اولش داداشام راضي نمي شدن برم  بزرگه ي نزديک ميدون
اونجا.اما وقتي فهميدن پسر جووني که باعث دردسرم بشه اونجا زندگي نمي کنه 

سالگي، پا به اون خونه گذاشتم.ماههاي اول خيلي خوب  27اجازه دادن و من از 
ي تونستم بود.هم جا و مکان درست درمون داشتم هم زن ِ صاحبخونه خوب بود و م

 يه وقتايي يواشکي درس بخونم.
 

 نفسي گرفت و ادامه داد.
 
همه چيز خوب بود تا وقتي که زن صاحبخونه براي يه مدت مريض شد و شوهرش -

فرستادش خونه ي مادرش تا مثال هواشو داشته باشن.توي خونه که به جز خودشون 
 ون.د کنه زنشو بسپره دستشو خدمتکارا کسي نبود و مي گفت به اونا نمي تونه اعتما

 
 آهي از ته دل کشيد.

 
 که فهميدم نقشه بوده...-
 

 کنجکاوانه سر جلو بردم.
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 چه نقشه اي؟-
 

 سرش رو پايين انداخت.دست زير چونه اش گذاشتم سرش رو باال گرفتم.
 
 گفتم سرتو باال بگير موقع حرف زدن.-
 

 به حرف اومد. لبهاش رو بهم فشرد و کمي بعد دوباره
 
مدتي بود که شب، همونجا مي خوابيدم و ديگه خونه نمي رفتم.آخه آقاي خونه به -

 خانومش گفته بود اين دختر شب ديروقت بره براش خطرناکه.
 

 لب برچيد.
 
خيلي خوشم اومد.چون براي داداشاي خودم که مهم نبود.هر بار موقع برگشتن، -

مي افتادن و اذيتم مي کردن.به داداشام مي گفتم اصال چندنفر از اوباش محل دنبالم 
محل نمي دادن.انگار براشون مهم نبود من چه ترس و استرسي رو تحمل مي کنم تا 
به خونه برسم.ولي اون مرد غريبه انگار به فکرم بود...پدر که به خودم نديده بودم و 

ت مي کشيد روي فکر مي کردم نگاهش بهم پدرانس.هربار براش چايي مي بردم دس
 سرم.ازم تشکر مي کرد.کاري که هيچ کس در حقم نکرده بود.

 
 ساکت شد.کفري از اينهمه اين شاخه اون شاخه پريدنش تشر زدم.

 
 بگو ديگه...مي خواي بهت زيرلفظي بدم؟-
 

 قطره اشکي از روي گونه اش ُسر خورد.
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دریا همان دریا بود

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 3 3  

 

به يه دختر نظر داشته  ساله12-12تا حاال نديده و نشنيده بودم که يه مرد -
باشه.همش فکر مي کردم اين نظر بازيا کار پسراي جوونه.ولي يه شب که خواب 

 بودم...
 

 هق هق کرد.
 
هيچ کس خونه نبود.منم فکر مي کردم که خب با پدرم تنهام.فکر نمي کردم اون منو -

سال 12-72غريبه بدونه.براي همين اصال نگران نبودم که مبادا چيزي بشه.نزديک 
 ازم بزرگتر بود آخه...

 
 نگاهم رو به نقطه ي ديگه اي دوختم.

 
چرا از اون خونه نرفتي؟چرا بعدا به خانوم خونه نگفتي؟چرا به مادر و برادرات -

 نگفتي؟
 

 صداي لرزونش کنار گوشم بلند شد.
 
ه و کي حرفمو باور مي کرد؟اصال براي کي اهميت داشت که چه اتفاقي برام افتاد-

خودم مقصر هستم يا نه؟اصال اگه مي گفتم، خانوم ِ خونه مگه حرفمو باور مي کرد 
که شوهري که سي سال باهاش زندگي کرده، همچين خبطي ازش سر زده؟حرف 

 مردش رو قبول مي کرد يا حرف ِ من ِ پاپتي رو؟
 

 نگاهش کردم.انگار نگاهم خيلي براش سنگين بود که ادامه داد.
 
م خواهر داري يا نه؟ولي اگه يه روزي خواهرت مي اومد بهت مي گفت نمي دون-

يکي همچين کاري باهاش کرده، چيکار مي کردي؟نوازشش مي کردي يا مي 
 کشتيش؟
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کمي فکر کردم.مينا هم که همچون اتفاقي براش افتاده بود.دريا هم همينطور و من 
دوم از اون دو نفر، توي باهاش بد تا نکرده بودم.ولي شرايط ما فرق داشت.هيچک

حال و روز خوبي نبودن که بدونم چطور عکس العملي نشون ميدادم.من اصال مينا رو 
نديدم که بخوام عکس العملي داشته باشم.دريايي هم که کنارم بود، حالش که 

مساعد ِ جواب پس دادن نبود.شايد اگه حالش خوب بود، شايد اگه مينا دم دستم 
کشتمش.شايد من هم همسنگ ِ چيزي مي شدم که توي  بود، به قول مهوش مي

فکر مهوش بوده.وقتي در برابر مهوش اونهمه زخم زبون ميزدم، حتما خواهر 
 خودم...با صداش از فکر خارج شدم.

 
ترسيدم...ترسيدم بالي بدتري سرم بياد و سکوت کردم.آقاي خونه هم بهم گفت -

مقصرش خودم بودم.به همه مي گه صدام دربياد آبرومو مي بره به همه مي گه 
خودم خواستم.مي گه خودم رفتم سراغش.يه مدت که گذشت و هر شب همون 

بساطو داشتيم، هر شبي که صدام در نمي اومد، باالخره زنش از سفر برگشت.همون 
روزا بود که فهميدم يه چيزيم هست.همش خواب آلود بودم.بوهاي اطرافم صدبرابر 

رو دوست داشتم و با بعضي ها حالم بد مي شد و تاب نمي شده بود.بعضي از بوها 
آوردم.اما هرچقدر فکر مي کردم نمي فهميدم چي شده.موقع غذا خوردن همش 
ترشي کلم مي خوردم.يکي از خدمتکارا مي گفت موقع حاملگي همينطوري شده 

 بود.اونموقع بود که فهميدم راستي راستي بدبخت شدم.
 

.هم از اون که موند و گذاشت اون ماجرا ادامه دار بشه و پلک زدم.عصبي شده بودم
 هم از اون مرد.دستم مشت شد و سعي کردم نزنمش.

 
اما من شنيده بودم با پسر صحبخونه ريختين روي هم.ولي اينطور که تو مي گي -

 پسري اونجا نبود.
 

 کمي سکوت کرد.
 
ه کوره.اما با اين اتفاق فهميدم اونا اصال بچه نداشتن.اوايلش شنيده بودم اجاق مرد-

ماجرا برعکس بوده.فهميدم تمام ملک و امالک به اسم زنه بوده و مرده نمي تونسته 
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کاري بکنه يا زن بگيره يا اينو طالق بده براي همين زنه به همه گفته بود شوهرش 
 اجاق کوره تا کسي بهشون نگه چرا بچه نداريد.تا يه موقع کسي مرده رو تحريک نکنه

 که بره زن بگيره.
 

 کمي جا به جا شد.
 
وقتي فهميدم چه مرگم شده رفتم سراغ آقاي خونه و بهش گفتم.فکر مي کردم -

عصبي بشه.فکر مي کردم کتک مفصلي ازش بخورم اما اينطوري نشد.اون خوشحال 
بود که يه بچه از خودش داره.مي خواستم کمکم کنه و بچه رو بندازم اما راضي 

بارمو که زمين گذاشتم عقدم مي کنه.گفت تا اون موقع هم يه کاري مي نشد.گفت 
کنيم که کسي نفهمه.گفت يه مدت به بهانه ي سختي و اينطور چيزا اصال خونه ي 
خودمون نرم و همونجا بمونم تا يه وقت خانوادم نفهمن.منم شکممو مي بستم تا 

و يکي از خدمتکارا فهميد و به کسي نفهمه که روز به روز داره بزرگ ميشه.تا اينکه زد 
خانوم خبر داد و همه چي بهم ريخت.آقاي خونه هم براي تبرئه ي خودش گفت اون 

 مدتي که زنش نبوده، پسر خواهرش اومده و حتما من با اون بودم.
 

 نفسش رو فوت کرد.
 
 بيرونم کردن...-
 

م که فکر مي کردم نگاهم رو به نقطه ي نامعلومي پشت سر مهوش دوختم.اونقدرا ه
مقصر نبود.ولي شايد اگه نمي گذاشت اون مرد به کارش ادامه بده، بچه اي توي 

 دامنش نمي افتاد.
 
 چرا از اون خونه نرفتي تا اينطوري نشه؟-
 

 لب گزيد.
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تا حاال هيچ کس بهم محبت نکرده بود.اما اسماعيل خان از همون اولش باهام -
 خوب رفتار مي کرد.

 
 هق کرد.هق 

 
منم دلم محبت مي خواست.منم دلم مي خواست يکي هي نازمو بکشه.خب اون -

اين کارو برام مي کرد.با خودم مي گفتم اين اتفاق که افتاده، ديگه چه فرقي مي کنه 
 يه بار باشه يا ده بار.فکر نمي کردم قراره اين وسط، بچه اي هم به وجود بياد...

 
د و دست دور گردنم حلقه کرد و خودش رو به آغوشم حرفش رو قطع کرد.جلو اوم

انداخت و هق هقش باال رفت. دستهام از بدنم فاصله داشت و با نفس ِ حبس شده 
و چشمهاي درشت شده، به روبرو نگاه مي کردم.تجربه ي عجيبي بود.خيلي 

عجيب.من تمام مدتي که مثال زن داشتم پيش نيومده بود دريا اينطور به اغوشم 
.دريا از من دوري مي کرد.دريا...آخ...با ياد دريا مي خواستم دست بندازم دور بياد

بدن مهوش و به عقب بفرستمش.مي خواستم دست بندازم دور گردنش و خفه اش 
کنم.مي خواستم بکشمش که درياي من رو پرپر کرد.اما نفهميدم چطور شد که 

 دستهام دورش حلقه شد...
 

*** 
 
 مدي؟پس باهاش کنار او-
 

ليواني آب خوردم تا خشکي دهنم از بين بره.ليوان رو همونطور توي دستم نگهداشتم 
 و بهش خيره شدم.کمي فکر کردم.واقعا باهاش کنار اومده بودم؟

 
نميشه گفت کنار اومدم.مي تونم بگم از سر تنهايي بود که بهش نزديک شدم.مهوش -

يه مرد رو در کنار خودشون بپذيرن.ولي هم تنها بود و زنها خيلي راحتترم مي تونن 
خب هردومونم توي شهر بزرگي مثل تهران ِ بي در و پيکر با اونهمه جمعيت و با 
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وجود ِ داشتن ِ خانواده، تنها بوديم.مهوش که خانوادش بغل گوشش زندگي مي 
 کردن و انگار کسي رو نداشت.

 
 پوفي کرد.نگاهش کردم و لب باز کرد.

 
شهر خودت؟حاال مهوشو مي گيم خانوادش به خاطر آبروشون نمي  چرا برنگشتي-

تونستن قبولش کنن.ولي تو که خانواده داشتي.اونا که با تو مشکلي نداشتن.تو که 
 کاري نکرده بودي.ديگه دريايي هم نبود که بگي بايد کلي حرف بشنوه...

 
 ابرويي باال انداختم.

 
تم چون نمي خواستم چشم توي چشم من خانوادمو ول کردم و به تهران رف-

خودشون و حتي اهالي محل بشم و همگي اين موضوع که هم خواهرم و هم 
همسرم گرفتار ِ سيامک شدن رو بهم يادآور بشن.من واقعا مي خواستم ديگه آشنايي 

 رو نبينم.
 

 آهي کشيدم.
 
ن و نبينم.ممي خواستم مثال از اون روستا و متعلقاتش دل بکنم و هيچ کدومشون ر-

آدمي نبودم که ديگه تحمل تحقير شدن داشته باشه.سراسر عمرم تحقير پشت تحقير 
بود و فکر مي کردم ديگه َبَسم هست.ديگه تاب نداشتم کسي گذشته ي سراسر 

 سختيم رو بهم يادآور بشه.
 
خب تهرانم که کار مي کردي.اونجا هم که سختي مي کشيدي.اينکه توي شهر خودت -

 و جون بکني بهتر نبود تا توي شهر غريب باشي؟ کار کني
 

 سرم رو به چپ و راست حرکت دادم.
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دریا همان دریا بود

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 3 8  

 

توي تهران، من محسن بودم.نه محسن تاپاله...نه محسني که بو بده.محسني که -
 دستهاش شايد گريسي و روغني مي شد و کثيف بود اما...

 
 مکثي کردم.

 
تعميرگاه کار پيدا کردم.سر ِ يه ماه وقتي مهوش پا توي زندگيم گذاشت توي يه -

نشده همه بهم مي گفتن اوس محسن.خيلي توي کارم پيشرفت داشتم.همه بهم 
 احترام مي ذاشتن...

 
 زمزمه کردم.

 
خب آدمي هم که بنده ي احترام و محبته.منم تا به حال از کسي حتي خانوادم -

 غرق بشم. محبت نديده بودم و دلم مي خواست توي اونهمه احترام،
 

 گلويي صاف کرد.
 
 از مهوش بچه دار نشدي؟-
 

 کمي به روبرو نگاه کردم.
 
بچه دلم مي خواست.خيلي هم دلم مي خواست.اما فکر مي کردم مهوش اليق -

مادرشدن نيست.اون زني بود که قبل از ازدواج، باردار شده بود.با اينکه وقتي درمورد 
بود ديگه اونقدرام مقصر نمي دونستمش اما مي اون اتفاقات برام توضيح داده 

دونستم که بي تقصير هم نبوده.اون مي تونست خيلي کارها بکنه و نکرد.مي 
 تونست از اين اتفاق پيشگيري بکنه و نکرد.

 
 صداي پوزخندش رو شنيدم.
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همين االن خودت گفتي آدمي بنده ي محبته.اونم دنبال محبت رفت.يعني فکر مي -
 تو بودي که بايد هرجور که مي خواستي زندگي کني؟ کني فقط

 
 نگاهش کردم.

 
آره دنبال محبت رفت.اما محبت ِ درستي بود؟خود تو اگه با دختري ازدواج کني که -

 قبل از تو با کسي بوده، مي توني بپذيريش؟
 

 لبم رو تر کردم.
 
بتن.اونا راحتتر از اشتباهات دخترا راحتتر اين چيزا رو قبول مي کنن.دخترا ذاتا با مح-

 طرف مقابلشون چشم پوشي مي کنن.
 

 پلک زد.
 
اون دختري که عاشقش شدم...اوني که اونهمه تحقيرم کرد...اوني که بهم گفت بي -

پدر مادر...اونم همچين مشکلي داشت.اما برام مهم نبود.البته براي اون خبري از 
د که شايد هر مرد و پسر ديگه اي باشه، بارداري نبود.اما يه چيزايي درموردش بو

هرچقدرم عاشق باشه، نتونه باهاشون کنار بياد.اما من عاشقش بودم.کور بودم و نمي 
 ديدم که چجور دختري مقابلم قرار داره.

 
 لبخند زدم.

 
داري دم از عشق ميزني عيسي.من که عاشق مهوش نبودم.من عاشق دريا بودم و -

با خودم به تهران بردم تا از گزند ديگران حفظش  چشم روي مشکلش بستم و
 کنم.بردمش بلکه بتونم درمانش کنم.

 
 و آه کشيدم.
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دريا مثل يه تيکه گوشت شده بود که حرف نمي زد.نمي تونست غذا بخوره.نمي -
 تونست دستشويي بره.حمامش هم که با خودم بود.اما کنارش موندم.

 
 لبخند عجولي زد.

 
 ين حرفا.بريم سراغ بقيش.بيخيال ا-
 

 لبخند زدم.
 
 بريم سراغ بقيش.-
 

 و فکر کردم تا کي مي تونه بهم لبخند بزنه؟
 

*** 
 
 مهوش...مهوش جان...-
 

با صداي ريحان چشم باز کردم و نگاهم به صورت ِ غرق در خواب ِ مهوش افتاد.کنارم 
 ش روي زمين بود.روي زمين خوابيده و بالش، زير سر من و سر ِ خود

 
 مهوش جان نيستي؟-
 

دستي به روي چشمهام کشيدم.چطور سر روي زمين داشت و خوابيد؟مني که زياد 
پيش اومد بي بالش بخوابم خوب مي دونستم چقدر سر، اذيت و آدم بي خواب 

 ميشه.
 
 مهوش...-
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ديدن من،  با دوباره صدا زدن ِ ريحان، هوشيارتر شدم.مهوش هم چشم باز کرد.با
 لبخند زد.جلوي لبخند ِ ناخواسته ام رو گرفتم و از جا بلند شدم.

 
 چه خبرته؟-
 
 درو باز کن...-
 

و تقه اي به در زد.دستي به لباسهاي نامرتبم کشيدم.نگاهي به پشت سرم و جايي که 
 مهوش هنوز دراز کشيده بود انداختم.

 
 يه چيزي بنداز روي خودت.-
 

تا چادرش رو همونطور درازکش روي سر و بدنش کشيد و به سمت در منتظر شدم 
برگشتم و در رو باز کردم.با باز شدن در، نگاهم به دهن ِ باز ِ ريحان و جاي ِ خالي ِ 

 چند دندون توي دهنش افتاد.
 
 چي مي خواي؟-
 

 دهنش ذره اي بسته تر شد.
 
 مهوش خوابه؟-
 

 بي حوصله، لبم رو تر کردم.
 
 يعني سر صبحي در زدي تا بفهمي مهوش خوابه يا بيدار؟-
 

 سرش رو باال انداخت.
 
 نه...مادرش پيغام فرستاده مهوش بره پيشش.-
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تا به خودم بجنبم و حرفش رو تحليل کنم و جواب بدم، در از توي دستم خارج شد و 

 مهوش خودش رو به بيرون و توي صورت ريحان پرتاب کرد.
 
فته؟کي اين پيغامو آورده؟اصال مگه ميشه؟خودشون بهم گفتن برم پشت چي؟کي گ-

 سرمو نگاه نکنم...
 

 وسط حرفش رفتم.
 
 چادرتو بکش جلو...-
 

 و به سمت ريحان برگشتم.
 
 کي اين حرفو زده؟-
 

 با هيجان نگاهم کرد.
 
 بي بي گفت.-
 

ي کشيده بود.با دست، مهوش پوزخندي زدم.اي بي بي... معلوم نبود باز چه نقشه ا
 رو به داخل اتاق فرستادم. دوباره خودش رو جلو کشيد.

 
 بذار ببينم چي مي گه؟-
 

 به سمتش چرخيدم.
 
 الزم نکرده...-
 

 اخم کرد.
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 مي خوام ببينم مادرم چي گفته؟-
 

 پوزخند زدم.
 
 تو اين زنو نمي شناسي اما من مي شناسم.-
 

 رد.سرم رو جلو بردم تا فقط خودش بشنوه.پرسشگر نگاهم ک
 
مطمئنم بي بي داره دروغ مي گه.نمي دونم چه مرگشه؟اول که رفت راپورت بچتو -

 داد و ريختن بردنش.حاالم معلوم نيست راست بگه؟
 

 دستش روي در ُشل شد.
 
 راست مي گي؟-
 

 سرم رو پايين و باال کردم.
 
 آره.حاالم برو تو.-
 

 ادامه دادم.متفکر 
 
 خودم ميرم نزديک خونتون ببينم چه خبره؟-
 

اما فقط يک چيز توي فکرم بود.من نمي خواستم مهوش بره.مهوش اگه مادرش رو 
مي ديد ديگه اينجا برنمي گشت و من بازهم تنها مي شدم.تنهايي َبَسم بود.ديگه 

دم که مهوش نمي گذاشتم تنهاتر از اين بشم.پس هرطور شده بايد کاري مي کر
 موندگار بشه.
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 دوباره به سمت ريحان چرخيدم.
 
 خيله خب تو برو بعدا خودم ميرم ببينم چه خبره؟-
 

 عقب که رفت، صداي بي بي اومد.
 
 خونشونو که بلد نيستي.اگه به من اعتماد نداري، همين االن با ريحان برو.-
 

 اخم کردم و سعي کردم بهش نگاه نکنم.
 
 حال ندارم.بي خوابم کردين...االن -
 

 خواستم در رو ببندم که با حرفش دستم ُشل شد.
 
ريحان تا يه ساعت ديگه داره ميره مشهد.به من که اعتماد نداري.خود مهوشم که -

 نمي ذاري بره.پس همين االن با ريحان برو که اگه نري ديگه نميشه.
 

رفت و برگشت.رفت و مردمک چشمم، کاشي هاي حياط رو رفت و برگشت.
برگشت.چشمم چندبار ريز و درشت شد.ريحان که بره...ريحان که بره چي 

ميشه؟حواست هست محسن؟ريحان که بره، بي بي تنها ميشه...بي بي تنها 
 ميشه...بي بي تنها ميشه...

 
 با فکري ناگهاني ريحان رو صدا زدم.

 
 شون بده.صبر کن لباسامو مرتب کنم منو ببر خونه رو بهم ن-
 

 نموندم تا تاييدش رو بشنوم و به داخل برگشتم.مهوش به سمتم اومد.
 
 االن ميري؟-
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نگاهش کردم.استرس داشت و دست هاش رو به هم مي پيچيد.مطمئن بودم به 

 خاطر ِ ديدن ِ احتمالي ِ مادرش اينطور دلشوره داره.زمزمه کردم.
 
 آره...-
 

به جاي لباس خونه، لباس مرتب تري بپوشم.بي توجه به  و به سراغ لباسهام رفتم تا
حرفهاي مهوش، که اصال قادر به شنيدنشون نبودم، لباس پوشيدم و از در بيرون 

زدم.ريحان توي حياط منتظر ايستاده بود.چادرش رو از دور کمر باز کرد و روي سرش 
 انداخت و پا از خونه بيرون گذاشتيم.

 
 الن مانند رو که رد کرديم ايستاد.چند کوچه ي تودرتو و دا

 
 اونجاس...-
 

و با دست، سمتي رو نشون داد.به همون سمت چشم دوختم.چند خونه با درهاي 
 رنگ و رو رفته و زنگ زده توي ميدون ديدم قرار گرفت.نفسم رو فوت کردم.

 
 کدومه؟-
 

 چادر رو از الي دندونش بيرون کشيد.
 
 اون در قهوه ايه.-
 

نگاه کوتاهي به در خونه انداختم.به نظر نمي رسيد خونه ي بزرگي باشه.تقريبا هم 
اندازه ي خونه ي بي بي بود. با اومدن اسم بي بي توي ذهنم، چشمهام يک بار ريز و 
درشت شد.نفسي گرفتم و به سمت ريحان برگشتم.هنوز نگاهش به سمت در همون 

 خونه بود.
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 تو ديگه برو.-
 

 د.نگاهم کر
 
 مگه تو نمياي؟-
 

براي کاري که مي خواستم انجام بدم نبايد حاال به خونه مي رفتم.که اگه مي رفتم 
 نمي تونستم نقشه ام رو عملي کنم. ابرو باال انداختم.

 
 نه ديگه.من که نيومدم در خونه رو ببينم و برم.-
 

 قدمي به عقب برداشت تا برگرده که خطابش کردم.
 
 ش بگو احتماال تا ظهر همين اطراف باشم.بگو از خونه بيرون نره.به مهو-
 

سري به تاييد تکون داد و کم کم از جلوي چشمم دور شد.تک ابرويي باال انداختم و 
 به سمت در خونه برگشتم.نيم نگاهي بهش انداختم.

 
 با تو حاال حاال ها کار دارم.-
 

شدم.وقتي نزديک خونه رسيد، خودم رو و با قدم هاي آهسته پشت سر ريحان راهي 
به خرابه ي سر کوچه رسوندم و داخلش ايستادم.نمي خواستم کسي من رو اونجا 

ببينه.آينده نگري، بد چيزي نبود.هنوز نمي دونستم چه کاري مي خوام انجام بدم اما 
بهتر بود بي گدار به آب نزنم.اول از همه بايد مي فهميدم بين بي بي و مهوش چيزي 
هست يا نه؟بايد مي ديدم رفتار مهوش، وقتي که من نيستم، هموني هست که مي 

خوام؟نيم ساعتي که ايستادم، باالخره ريحان با بقچه اي که توي دستش بود از خونه 
خارج شد.پشت سرش، بي بي و مهوش بودن و کاسه آبي در دست و قرآني که 

 .ريحان از زيرش رد بشه.با ديدن مهوش، چشم ريز کردم
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 خوبه بهش مي گم بيرون نره...چه زن ِ حرف گوش کني گرفتم...-
 

ريحان که دور شد، کاسه آب رو پشت سرش ريختن و مهوش و بعد از اون، بي بي، 
 داخل شدن و در بسته شد. نفسم رو فوت کردم.دستي به زير چونه کشيدم.

 
 حاال چيکار کنم؟-
 

متوجه نشه.مي خواستم به سراغ بي بي  بايد طوري وارد خونه مي شدم که مهوش
برم.بايد باهاش حرف مي زدم و حسابم رو باهاش صاف مي کردم.بايد مي فهميدم 

چي توي فکرش مي گذشت که اين بالها رو به سر من و دريا و زندگيم آورد؟با ديدن 
ديوار ِ خونه اي که اندازه ي دو در با خونه فاصله داشت، فکري به ذهنم رسيد.اون 

ونه خالي بود و اهل خونه به سفر رفته بودن.اطراف رو پاييدم.کسي توي محل خ
ديده نمي شد.بعيد بود خواب باشن.احتماال مردهاي محل، سر کار رفته و زن ها توي 

 خونه و مشغول آشپزي بودن.
 
 بهتر ِ من...-
 

ه اي با دو، ولي با احتياط، خودم رو به همون خونه رسوندم.پا روي آجر ِ شکست
گذاشتم و خودم رو به باالي ديوار رسوندم.با پرشي که سعي مي کردم کم سر و صدا 
باشه، توي حياط پريدم.نگاهي به ديواري که به سمت خونه راه داشت انداختم.البته 

پشت اين ديوار نه، اما پشت ديوار ِ بعدي، خونه بود.از روي ديوار که نمي شد بپرم و 
مي رسوندم.نگاهي به خونه انداختم.در که بسته بود.اگه  بايد خودم رو به پشت بوم

هم نبود وارد شدن بهش ريسک بود.پس بايد از ساختمون باال مي رفتم.اما هيچ 
جاي پايي روي ديوار به چشم نمي خورد که به دردم بخوره.بايد چيزي پيدا مي 

 که رويکردم.چيزي که يا روش بايستم يا طوري کمک کنه.نردبوني به چشمم خورد 
زمين افتاده بود.براي رسيدن به پشت بوم، بهش احتياج داشتم.بلندش کردم و به 

ديوار تکيه دادم.دقيق تا باال پشت بوم، طول داشت.خواستم باال برم که پشيمون 
 شدم.
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 يه کم آب بخورم...-
 

 ااگه باال مي رفتم مشخص نبود تا کي مجبور بشم همونجا بمونم.االن تشنه بودم و ت
اونموقع تشنه تر هم مي شدم. شير آب حياط رو باز کردم و چند قلوپ آب 

خوردم.دوباره به سمت نردبون رفتم و با احتياط ازش باال رفتم و خودم رو به پشت 
بوم رسوندم.خواستم از روي ديوار ِ چسبيده به پشت بوم ِ همسايه کناري به اون 

 ه اي مکث کردم.سمت و بعد به سمت خونه ي خودمون برم که لحظ
 
 هرکي اون نردبونو ببينه مي فهمه کسي ازش باال رفته.-
 

به سمت نردبون برگشتم و همونجا نشستم.مي خواستم با دست، ُهلش بدم تا 
بيفته.اما سر و صدا مي شد و شايد کسي فکر مي کرد دزد به خونه زده.نگاهم رو از 

برزنتي گوشه اي از حياط باال توي حياط خونه چرخوندم.چشمم به پارچه ي 
خورد.خوب بود.مي تونستم نردبون رو طوري بندازم که سرش روي همون قسمت 

بيفته و صدايي بلند نشه. لبخندي به فکر ِ بکر ِ خودم زدم و نردبون رو با دست، 
طوري هدايت کردم تا به همون سمت بره و هموني شد که مي خواستم.صدايي 

وا بلند شد.طوري افتاده بود که مشخص نبود کنار نيومد و فقط گرد و خاکي به ه
ديوار بوده.نزديک همونجايي بود که برداشتمش و اگه صاحب خونه ميومد، شايد 

فکر مي کرد گربه بهش خورده.ابرويي براي زرنگيم باال انداختم و بلند شدم و دوال 
بوم ها گذر دوال، که از کوچه و خونه هاي اطراف ديده نشم، از ديوار ِ بين ِ پشت 

کردم و به پشت بوم خودمون رسيدم.بي بي هميشه نردبون رو کنار ديوار مي 
گذاشت و از اين جهت نگراني نداشتم. نگاهي به حياط انداختم.مهوش کنار بي بي 

 نشسته و سبزي خورد مي کردن.اخم کردم.
 
ون خونه بير حسابتو ميرسم خيره سر...انگار نه انگار مرد ِ خونه منم و بهش گفتم از-

 نره.
 

نيم ساعتي بيکار نشستم تا مهوش بره و به کارم برسم.ديگه خسته مي شدم که 
 صداي بي بي رو شنيدم.
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 دختر برو توي اتاقتون.االن اون خروس جنگي مياد دعوا درست مي کنه.-
 

 مهوش خنديد.
 
 نگيد بيچاره رو...فقط يه کم عصبيه که اونم درست ميشه.-
 

 هم کريه خنديد. بي بي
 
 اين پسر برخالف چيزي که نشون ميده، خيلي احمق و قابل پيش بينيه.-
 

 باز خنديد.
 
 اگه بفهمه سرش کاله گذاشتيم...-
 

 مهوش جواب داد.
 
 نمي فهمه.خودت که داري مي گي احمقه.از کجا مي خواد بفهمه؟-
 

 کمي مکث کرد.
 
 مگه اينکه کسي بهش بگه.-
 

شم تيز شد.چه کالهي سرم گذاشته بودن؟مهوش هم ديگه آدم شد که سر من کاله گو
بذاره؟که پناه دادنم رو فراموش کنه؟هرچقدر منتظر شدم ديگه ادامه ندادن و مهوش 

 به خونه برگشت.اخم کردم.
 
 باالخره مي فهمم چه کالهي سرم گذاشتن...-
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ش هم بيرون نيومد، با احتياط از کمي صبر کردم.وقتي بي بي به اتاقش رفت و مهو
نردبون پايين رفتم.نزديک اتاق خودمون شدم و نگاهي از وراي پرده ي کنار زده ي 
پنجره ي کوچيک اتاق، به داخل انداختم.مهوش دراز کشيده بود. به سمت اتاق بي 

 بي برگشتم.به اينجا ديد نداشت. لبخند زدم.
 
 حاال من موندم و تو...-
 

اي محکم اما بي صدا، نزديک شدم.در، نيمه باز بود.نگاهي به دستهام و با گامه
 انداختم.

 
 دست خالي که نميشه رفت مهموني...-
 

نيشخندي زدم.نگاهي به اطراف انداختم و چاقوي سبزي خوردکني رو همون نزديک 
 ديدم.نيشخندم به لبخندي عميق بدل شد.

 
 تو اينجا بودي؟-
 

بزرگ رو برداشتم.سبزي هاي چسبيده بهش رو مي خواستم با لباسم چاقو که نه، کارد 
پاک کنم که پشيمون شدم. لباسم بوي سبزي مي گرفت و دوست نداشتم.خيلي وقت 

بود که ديگه از بوي علف و سبزه و سبزي و دريا و رود و گاو و گوسفند زده شده 
ها  رد رو با لبه ي پلهبودم.ديگه دلم نمي خواست بدنم بو بده.بوي علف بده.لبه ي کا

کشيدم تا سبزي هاش پاک بشن.نيمي پاک شد و نيمي موند. اما لبه ي پله، سبز 
شده بود.شونه اي باال انداختم و کارد رو پشت کمر ِ شلوارم گير دادم.فعال بهتر بود 
همونجا بمونه تا دستم آزاد باشه.با هدف ِ ترسوندن بي بي اون رو برداشتم که اگه 

تهديدش کنم.قدم هاي آهسته اي به سمت اتاق بي بي و ريحان حرف نزد، 
برداشتم.دو اتاق تو در تو بود که يکي پنجره ي سراسري و ديگري فقط پنجره ي 
کوچيکي داشت.بي بي هم توي اتاق اول و تک پنجره بود و نمي تونست من رو 

پول  بي بي باببينه.نزديکتر شدم.صداي تلويزيون يا راديو مي اومد.ما نداشتيم اما 
اجاره اي که از من گرفته، تلويزيون سياه و سفيد و راديويي خريده بود.جلوتر 
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رفتم.نگاهم به تلويزيون افتاد و بي بي که پشت به در اتاق و روبروي تلويزيون 
نشسته و سيني سبزي خرد شده جلوش قرار داشت و پاهاش رو دراز کرده و موهاي 

رفتم.نمي تونستم با کفش داخل بشم.رد کفش  حنايي رنگش بي پوشش بود.جلوتر
روي فرش مي موند.کفش هام رو بيرون از اتاق هم نمي تونستم بذارم.ممکن بود 
مهوش از تک اتاقمون خارج بشه و ببينه و متوجه حضورم بشه.يواش و بي صدا 

کفشهام رو درآوردم.کمي فکر کردم.کجا بايد مي گذاشتمشون؟کجا که بعدا و موقع 
فراموشم نشه؟لحظه اي توي تصميمم سست شدم.چيکار داشتم مي خروج، 

کردم؟اصال من جلوي در اتاق بي بي چيکار داشتم؟نقشه داشتن ِ بي بي و مهوش 
چقدر اهميت داشت؟من مي تونستم بي سر و صدا از اون خونه برم.حاال نقشه، 

رو از هرچيزي که بود. ديگه چه فرقي داشت؟سرم کاله گذاشته بودن؟مگه من چي 
دست داده بودم؟بچه ي خود مهوش بود که دزديده شده بود.خب چي از من کم 

شد؟حرص ِ چي رو داشتم؟پام سست شد و خواستم برگردم.چه مي خواستم برگردم و 
چه نه، فرصت بيشتري نداشتم.هرآن ممکن بود بي بي به سمت در برگرده و من رو 

ه نداشت بعد از مرگ دريا به ببينه و اونوقت متوجه همه چيز مي شد.چون سابق
سمت اتاقش اومده باشم.باز فکر دريا توي ذهنم اومد.چي رو از دست داده بودم؟من 

دريا رو از دست دادم.دريا بود که ازم کم شده بود.دريا مگه کم چيزي بود؟دريا 
هرچقدر هم بي تحرک، درياي من بود.شايد حرکت نمي کرد اما اگه اون اتفاق نمي 

بي بي دخالت نمي کرد، دريا االن زنده بود.باز کينه اي که نسبت به بي بي  افتاد، اگه
داشتم پررنگ شد.بي بي بايد تاوان مي داد.بي بي بايد تاوان ِ اونطور رفتن ِ دريا رو 
مي داد.کفشهام رو از روي زمين برداشتم و پشت کمر شلوارم گذاشتم.کارد رو هم جا 

دم تا راحت تر بهش دسترسي داشته باشم.تا وقتي به جا کردم و کنار پهلوم قرار دا
 مجبور نمي شدم از کارد استفاده نمي کردم.ولي شايد هم مجبور مي شدم...

 
ديگه بيش از اون موندن رو جايز ندونستم و وارد اتاق شدم.بي بي همونطور رو به 

دم ش تلويزيون نشسته بود.سعي کردم طوري برم که سايه ام رو نبينه.خم خم نزديک
و توي يه حرکت، دست راستم رو از پشت سرش جلو بردم و روي دهنش گذاشتم.زير 

دستم لرزيد و تکون شديدي خورد.اونقدر توي حال خودش بود که بدجوري شوکه 
 شد.خواست برگرده که نذاشتم.
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 هيش...صدات درنياد...-
 

ببندم.تقال کمي به عقب مايل شدم و سرش رو همراهم کشيدم.مي خواستم در رو 
مي کرد و دست و پا مي زد و تمام بدنش تکون مي خورد اما اونقدري جون نداشت 
که حريف من بشه.در اتاق رو بستم و قفل کردم و پرده ي پشت دري رو کشيدم.به 

سمتش چرخيدم.هنوز تقال مي کرد. نگاهم به تلويزيون افتاد.سريال خانه ي عروسکها 
تفاق براي دريا، موقع پخش و بازپخشش به همراه پخش مي شد.قبال، قبل از اون ا

دريا براي تماشا مي رفتم و حاال خيلي وقت بود که ديگه تمايلي به ديدنش 
نداشتم.اما براي انجام کارم، نياز به صداي تلويزيون بود.پس اين بار به سمت 

 تلويزيون رفتم و بي بي ِ در حال تقال و دست و پا زدن رو هم همونطور با خودم
کشيدم.پيچ صدا رو کمي تابوندم.صدا باالتر رفت.نه اونقدري که جلب توجه کنه اما 

بلند بود. خيلي اوقات پيش مي اومد بي بي با اين صدا، برنامه هاي مورد عالقه اش 
رو تماشا مي کرد.پس مهوش اگه مي شنيد نمي تونست شک کنه.به سمت گنجه ي 

ده مي شد و ناله هاي خفيفش از زير انتهاي اتاق رفتم.بي بي هم پشت سرم کشي
دستم به گوش ميرسيد.اما عکس العملي نشون نمي دادم و اون هم نمي تونست 

کاري بکنه.چيکار مي کرد؟به گنجه که رسيدم، روش نشستم.بي بي هم زير پام و 
همچنان دستم روي دهنش بود.حرکتي به سرش دادم و چرخوندمش تا من رو 

ي از دستهاش که سبز بود و سبزي بهش چسبيده بود، زير ببينه.صورتش روبروم و يک
تنش گير کرده و با هر حرکتي که بهش مي دادم، صداي ناله اش بلند مي شد.نگاه 

 بي تفاوتي به دستش انداختم.
 
 درد مي گيره؟-
 

فقط نگاهم کرد.تکون محکمي بهش دادم.ناله کرد.اما جلوي دهنش بسته بود و نمي 
 و براي جواب به زبون بياره.تونست کلمه اي ر

 
 مي گم درد مي گيره؟-
 

 سرش رو به عالمت مثبت تکون داد.لبخند زدم.
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 خوبه که درد مي گيره.-
 

 سرم رو عقب بردم.
 
من که نمي دونم...من که حواسم نبود...ولي حتما دريا هم اونموقع که مشت و لگد -

 به تن و بدن کوچيکش مي خورد درد مي کشيد.
 

 اخمي کردم.
 
 طفلي زبون نداشت حرف بزنه...زبون نداشت شکايت بکنه...-
 

 فقط نگاه مي کرد.سرم رو جلو بردم.
 
مي خوام حرف بزنيم.دستمو از روي دهنت بر مي دارم.واي به حال و روزت اگه -

 صداي اضافه از دهنت دربياد...
 

ومت مي کرد.اما آدم پير، جون شايد اگه مهوش بود، شايد اگه جوون بود کمي مقا
دوست تر ميشه و کمتر حرکت ِ تحريک کننده ازش سر مي زنه.سريع سرش رو به 

 عالمت "باشه" تکون داد.لبخند زدم.
 
 آفرين.-
 

دستم رو برداشتم.سرش رو عقب برد و نفس عميقي کشيد.حتما دستم رو زيادي روي 
ر هوا رو مي بلعيد.سريع حالت گريه دهنش فشار دادم و نفس کم آورده بود که اينطو

 به چهره اش داد.
 
 محسن جان...پسرم...آقا...چي از من مي خواي؟-
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اشکي ريخت که به اشک تمساح نسبت دادم.وگرنه بي بغض چطور مي تونست 
 انقدر راحت اشک بريزه؟ وقتي حرفي نزدم دوباره به حرف اومد.

 
فوت دريا با من سر لج افتادي.ولي مگه من مگه من چيکارت کردم؟ميدونم از سر ِ -

 مي دونستم اگه اونا بيان، ممکنه باليي سر دريا بيارن؟
 

 شونه هاش از مثال گريه اي که مي کرد لرزيد.گذاشتم به نمايشش ادامه بده.
 
من فقط مي خواستم به نفع تو کار کنم.مي خواستم يه نون خورت کم بشه.مي -

پيش باباي بي پدر مادرش.حاال من بد کردم؟بد کردم به خواستم بچه ي مهوش بره 
فکرت بودم؟بد کردم مي خواستم مادر باالي سر ِ دخترت باشه که گفتم مهوش 

 بياد؟بد کردم خواستم يکي باشه تر و خشکش کنه؟
 

 سرم رو پايين آوردم.چشم ريز کردم.
 
 کدوم دخترو ميگي؟من که دختر نداشتم...-
 

 .چشمهاش درشت شد
 
 يعني چي؟مگه دريا دخترت نبود؟-
 

 ابرو باال انداختم.
 
 دريا زنم بود...-
 

 گردن کج کردم.
 
 ساله باشه؟ 23-21ساله چطور مي تونست مادر ِ درياي  24-21مهوش ِ -
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 متعجب نگاهم مي کرد.حتي گريه ي دروغينش قطع شده بود.
 
 ولي اون که...-
 

 وسط حرفش رفتم.
 
 ن که خيلي کوچيک بود؟او-
 

 چيزي نگفت.
 
به تو که ربطي نداره اون چرا اينطور شد.توضيحم الزم نيست.اصال براي اين اينجا -

 نيومدم.
 

 پوزخند زدم و با دقت بهش نگاه کردم.
 
 اومدم ازت بپرسم اين نقشه اي که مهوش ازش حرف ميزنه راسته؟-
 

 جاخورد.
 
 کدوم نقشه؟-
 

 اال انداختم.ابرو ب
 
خب من فهميده بودم شماها نقشه اي برام کشيدين.فقط نمي دونستم چي بوده که -

 مهوش گفت نقشه ي اومدنش به اين خونه با تو بوده...
 

 پرخاش کرد.
 
 مهوش غلط کرده.من نمي دونم درمورد چي حرف ميزني...-
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 گردنم کج شد.

 
 ري نگو...خيلي ناراحت ميشم.نوچ نوچ نوچ...راجع به زن من اينطو-
 

 از روي گنجه پايين رفتم.با يه انگشت، بينيم رو خاروندم.
 
خب ميدوني؟من و مهوش همديگه رو دوست داريم.اون ديشب اعتراف کرد با -

نقشه اومدين جلو.اما نيمه ي راه پشيمون شد.چون عاشقم شده.درمورد نقشه هم 
 توضيح داد...

 
 وسط حرفم پريد.

 
دروغ مي گه...اون خودش اومد سراغم.دنبال جا مي گشت.اون پسري که باهاش -

بود، نمي خواست عقدش کنه.حتي بچه رو هم گردن نمي گرفت. اومد سراغم گفت 
دنبال جا مي گرده.مي خواست بياد توي زيرزمين.بهش گفتم اجاره دادم به يه پدر و 

 هم جا داره هم شوهر.دختر.گفت براش مهم نيست.مي تونه زنت بشه.الاقل 
 

پلک زدم.اما مهوش مي گفت پسري در کار نبود.پس حتما دروغ مي گفت.مي 
خواست خودش رو تبرئه کنه.مي خواست من بهش اعتماد کنم و موندگار بشه.حتما 

سال  12-72بعدا که تعصب من روي اين موضوع رو ديد، ماجراي مرد صاحبخونه و 
من باهاش راحتتر کنار مي اومدم.همين اتفاقي که بزرگتر بودنش رو ساخت.اينطوري 

 حاال افتاده بود و من کنار اومده بودم.وقتي چيزي نگفتم، بي بي خودش ادامه داد.
 
بعدشم خودش گفت بچه رو ازش دور کنم.گفت توي اين سن خوشش نمياد بچه -

ه ا گفتداري کنه.منم رفتم سراغ برادراش.بهشون گفتم يه مرد مهوشو قبول کرده ام
بدون بچه.اونام براي اينکه بچه وبال شما دو تا نباشه، اومدن سراغش و بردنش کنار 

خيابون گذاشتنش.حتي مي خواست دريا هم نباشه اما وقتي ديد تو چقدر دريا رو 
 دوست داري منصرف شد.
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بي حرکت بهش چشم دوختم.مهوش انقدر سنگدل بود؟بچه ي خودش رو راضي شد 

من که پسرش رو قبول کرده بودم.من که مي خواستم براش شناسنامه سر راه بذاره؟
بگيرم.من که مي خواستم پدر اون بچه باشم و هرچقدر خودم پدرانه نديدم، براش 
پدري کنم.انقدر سنگدل بود که مي خواست دريا رو هم از من جدا کنه؟دريا که بي 

تهاي بي بي به سمت آزار بود و کاري به کسي نداشت.پس...حواسم به حرکت ِ دس
فانوس ِ زير طاقچه رفت.قبل از اينکه دستش بهش برسه، دست من دسته ي کارد رو 

 لمس کرده بود.همون لحظه، صداي آژير بلند شد.
 
شنوندگان عزيز...عالمتي که هم اکنون مي شنويد اعالم خطر يا وضعيت قرمز است -

خواهد شد.محل کار خود رو  و معني و مفهوم آن اين است که حمله ي هوايي انجام
 ترک و به پناهگاه برويد.

 
و صداي گوشخراشي بلند شد.زير اين صدا، صداي ضجه ي بي بي مي اومد.اما 

صداي آژير اونقدر بلند بود که صداي بي بي توي خودش حل مي کرد.ابرويي باال 
ه به بانداختم و بهش چشم دوختم.من نمي خواستم اين کار رو بکنم.قصدم زدن ِ ضر

قلبش نبود.اصال نمي خواستم از چاقو استفاده کنم.فقط مي خواستم بفهمم چه نقشه 
اي برام کشيدن.از کدوم کاله حرف ميزدن؟حاال که فهميده بودم همه ي اتفاقات 
نقشه ي خود مهوش بوده ديگه با بي بي کاري نداشتم.همين ترسوندنش کافي 

، کافي بود.اگه قصد ِ ضربه زدن بهم رو بود.ترسوندن ِ يه پيرزِن جون دوست از مرگ
نداشت، همونطور ولش مي کردم و مي رفتم.نه تنها از اتاقش که از اين خونه مي 

رفتم.دست برد و چاقو رو چنگ زد.تا قبل از اون، خبر از خون و خونريزي نبود.اما با 
کشيدن چاقو، خون توي صورتم پاشيد.تازه به خودم اومدم که دست به چه کاري 

 زدم.وحشت زده لب باز کردم.
 
 نمي خواستم...تقصير خودت بود...-
 

گيج و گنگ، همونطور روي زمين نشستم و بهش چشم دوختم تا وقتي بدنش لرزيد 
و لرزيد و لرزيد و خر خري کرد و آني بي حرکت شد و چشمهاش باز موند.آژير هم 
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د که بي بي رو صدا ديگه تموم شده بود.صداي جيغ هاي ترسيده ي مهوش مي اوم
مي زد.حتي اومد و ضربه اي به در زد.حتما از تنهايي مي ترسيد.حتما توي اين 

تنهايي و بي کسي، ياور مي خواست.زني که بچه ي خودش رو وبال مي دونست، 
همون بهتر که از ترس بميره.هيچ عکس العملي نشون ندادم و باالخره از در فاصله 

يون افتاد.ادامه ي فيلم پخش مي شد.صحبت ِ ما، گرفت.نگاهم به صفحه ي تلويز
حتي به چهل و پنج دقيقه هم نرسيده بود انگار.چون فيلم که هنوز ادامه داشت.نگاه 
از صفحه ي روشن ِ تلويزيون برداشتم و به بي بي غرق در خون چشم دوختم.ترسي 

به دلم نشست.بايد چيکار مي کردم؟اگه کسي بي بي رو مي ديد چي؟همه مي 
فهميدن من اين کار رو کردم.اما نه...کسي نمي دونست من به خونه برگشتم.کسي 

من رو نديده بود.بلند شدم. حواسم به خون ِ روي صورتم جمع شد.بايد پاک مي 
کردمش.دست بردم چادر بي بي رو بردارم اما پشيمون شدم.اگه قرار بود کسي نفهمه 

م انجام بدم.خم شدم و با لباس من اينجا بودم، پس همچون کاري هم نمي تونست
خودش، صورتم رو پاک کردم.لباسهام تميز بود.اگه هم نبود، اونقدري تيره بود که 

رنگ خون مشخص نشه.دستپاچه بلند شدم.بايد زودتر از خونه خارج مي 
شدم.نگاهي به چاقو انداختم.الزم نبود بردارم.چاقوي خود بي بي بود.فقط با گوشه 

اقو که اثر دستم بود رو پاک کردم.اين رو توي چند فيلم خارجي ي لباسش جايي از چ
که ديده بودم ياد گرفتم.اما دليلش رو نمي دونستم.جلوي در ايستادم و دوباره به 
اتاق نگاه کردم.سيني سبزي همونجا بود.چاقو هم که کنارش قرار داشت.شايد اگه 

ي به زمين افتاده.چاقو توکسي مي ديد فکر مي کرد بي بي با شنيدن آژير ترسيده و 
 تنش فرو رفته و سعي کرده از بدنش بيرون بکشه و اين اتفاق افتاده.لبخند زدم.

 
 آره...همينه...بي بي، حاال کي احمقه؟من؟-
 

در اتاق رو آروم باز کردم.کسي توي حياط نبود.سريع از در خارج شدم.در رو مثل قبل، 
ب خودم رو به بيرون انداختم و در رو با بستم و به سمت در حياط رفتم و با شتا

احتياط بستم.با نگاهي به کوچه، کسي رو اون اطراف نديدم.تا خرابه اي که صبح 
 توش پنهان شده بودم دويدم.خرابه، راه به خيابون اصلي داشت.
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کمي همونجا موندم.بايد آروم مي شدم.توي بهت و حيرت اتفاقي که افتاد 
م.واي...واي که من چه کردم... واي...واي که بدبخت بودم.دستي به سرم گرفت
 شدم.به خودم تشر زدم.

 
 خفه شو محسن...-
 

لب گزيدم و کنار ديوار ِ نيمه خراب ِ خرابه که وسط قرار داشت و از بيرون، اصال 
مشخص نبود ُسر خوردم و نشستم. پاي چپم رو زانو و پاي راستم رو دراز کردم.زمين، 

 و خاک.خواستم بلند بشم که...گور ِ... گور ِ پدر ِ خاک... سراسر خاک بود
 
 من يه آدم کشتم...-
 

 دست جلوي دهنم گرفتم.
 
 واقعا کشتم؟-
 

 دست ديگه ام، خاک ِ روي زمين رو زير و رو کرد.
 
 چطور تونستم؟-
 

 دست ِ خاکيم رو به موهام کشيدم.
 
 واقعا تونستم؟-
 

 دستم روي موهام، محکم و محکم و محکم تر و تبديل به  ِحرکت هاي نوازش گون
ضربه هايي دردآور شد.بغض کردم. نمي خواستم گريه کنم اما بهم فشار مي 

آورد.چندبار گريه کردم؟توي زندگيم چند بار گريه کردم؟گريه هاي تا امروزم براي درد 
ش.اما چقدر فرق بود بود.درد ِ دريا.روزي براي ِگل شدن ِ دريا و چند مدتي براي مرگ

بين گريه ي اونموقع با بغض امروزم.اونموقع بي گناه و رنج کشيده بودم و اين بار 
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گناهکار و رنج کشيده.رنج کشيده اي که ديگه اونهمه رنجش به چشم نمي اومد.به 
چشم نمي اومد؟سعي کردم تمام غم و غصه ها و سختي هام رو به ياد بيارم تا بازهم 

يد مي تونستم کفه ي ترازوي سمت خودم رو سنگين تر کنم.تمام به چشم بياد.شا
دوراني که زحمت کشيدم و دويدم و کار کردم و بار بردم تا خانواده ام، سختي نکشن 
رو به يادآوردم.دوراني که بعد از اونهمه زحمت، بازهم کسي قدرم رو نمي دونست و 

فس حبس مي کردن.برادرم براشون حکم ِ عين نجاست رو داشتم و با ورودم همگي ن
دستم رو نمي گرفت و خواهرهام ازم عقب مي کشيدن.کمي جلوتر اومدم و به ياد 

سيامک افتادم.سيامکي که با کاله برداري پدرش و بي ذره اي زحمت به جايگاه باال 
رسيده بودن و من با اونهمه زحمت، پايين و پايين قرار داشتم.اون رو رد کردم و 

سيامک به دريا و بدتر از اون، دزديدن مينا.راستي مينا حاال کجا  رسيدم به حمله ي
بود؟سيامک کجا بود؟زخم زد و به کجا رفت؟مينا رو کجا برد؟چرا برد؟جلوتر اومدم و 

به عبداهلل و بي بي رسيدم.عبداهلل با من و براي من بد نبود اما بي بي...اي پيرزن 
د.هروقت و از هرکجا که کم مي آورد، دندون گرد...آره بي بي از اولش هم خوب نبو

کرايه ي من رو زياد مي کرد و از من مي دوشيد.خصوصا از وقتي که عبداهلل به زندان 
افتاد.انگار که من باعث به زندان افتادنش بودم.باز کرايه ي من رو زياد کرد.مگه من 

مي چقدر پول داشتم؟مگه چقدر حقوق مي گرفتم؟همه، هميشه بايد از من بيرون 
کشيدن.جلوتر اومدم.ورود مهوش.اصرار بي بي براي اومدنش.براي اينکه عقدش 

کنم.و باز خبر بردنش براي برادرهاي مهوش.اين که مهوش ازش خواست مهم 
نبود.مهم اين بود که بي بي اون کار رو کرد و باعث مرگ دريا شد...خب خودش 

نها شده بود وگرنه باعث شد.خودش باعث کينه ي من شد. خودش باعث همه ي اي
من بهش چيکار داشتم؟وگرنه من از اول زندگي، به کي کار داشتم و براي کي اذيت و 

 آزار داشتم که براي بي بي داشته باشم؟
 

 دستم رو از روي سر ِ دردناکم برداشتم.به روبرو چشم دوختم.
 
 حقش بود...آره حقش بود...-
 

کمي راحت شد.خيالم راحت شد که بي بي خيالم انگار با اين فکرها کمي و فقط 
خودش بد بود و زمينه رو براي تالفي کردن ِ من ايجاد کرده بود.ولي مي ترسيدم 
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کسي بفهمه چيکار کردم.مي ترسيدم گير بيفتم.مي ترسيدم بعد از اينهمه سختي 
کشيدن و دردسر ديدن، درحالي که هنوز به جايي نرسيدم گير بيفتم و تمام تالش و 

م به باد بره.چشم ريز کردم.خب من که بيرون بودم.کسي هم ورودم به خونه رو زحمت
 نديده بود.کي توي خونه بود؟ابروم باال پريد.

 
 مهوش...-
 

با يادآوري و مهوش و اينکه توي خونه بوده و همه هم مي دونن، آرومتر شدم و 
دم. ديگه خيالم راحت باالخره ايستادم.خاک لباسم را تا اونجايي که مي شد، تکون دا

بود.مي تونستم بعدا از خدا بخوام من رو ببخشه.تازه من خودم شاکي بودم.من 
خودم هم بي بي رو نمي بخشيدم.پس باهم برابر بوديم انگار.من مهوش رو هم نمي 

 بخشيدم.مهوش مي خواست دريا نباشه و به هدفش رسيد.
 

مون نزديکي بود شدم و به به سمت خيابون اصلي رفتم.وارد مسجد جامع که ه
دستشويي رفتم.بايد سر و وضعم رو تميز و مرتب مي کردم تا کسي با ديدنم متوجه 
آشفتگيم نشه.خوب که تميز شدم، محتويات جيبم رو خالي کردم.کمي پول همراهم 
بود.مي خواستم براي خودم شاهد پيدا کنم. چون کسي غير از ريحان، که حاال نبود، 

رو نديده بود.پس به کبابي اي همون نزديکي رفتم.صاحب کبابي من خروجم از خونه 
رو مي شناخت.بعدا مي شد ازش استفاده کنم.تا وقتي کباب آماده بشه همونجا 

موندم و کمي باهم صحبت کرديم تا خوب من رو به خاطر بسپاره و باالخره به سمت 
تاد ديگه رنگ ِ خونه رفتم.مي خواستم به مهوش برسم.بعدا، وقتي گير پليس اف

اينطور غذاها رو هم نمي ديد.لحظه اي دلم براش سوخت.اما لحظه اي دلسوزي، 
حتي به دقيقه هم نکشيد.حقش بود.حقش بود که اين بال به سرش بياد چون 

خودش باعث شده بود.خودش پا توي کفش من کرد.خودش باعث تمام اتفاقات 
 اين مدت شده بود...

 
ي حسن، پيرمرد ِ ساکن توي خونه ي روبرويي به سمت وارد کوچه که شدم، مشت

خونه راهي مي شد.چشمش به من افتاد.زياد اهل احوالپرسي و قاطي شدن با 
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ديگران نبودم.اما نگار حاال الزم بود.ولي نه اونقدري که بعدها شک بکنه.پس دست ِ 
 آزادم رو باال بردم.

 
 سالم مشتي...-
 

 ند نگاهم کرد.صورتش هميشه جدي بود.بي لبخ
 
 سالم...-
 

و وارد خونه شد.من هم در خونه ي خودمون رو باز کردم.لبخند زدم.اين خونه ديگه 
براي خودمون مي شد.خودمون هم نه، براي خودم.چون عبداهلل که شنيده بودم توي 
زندان با کساني درگير شده و دو نفر رو به قتل رسونده و منتظر حکمش بود.مهوش 

مون ِ امروز و فرداي اين خونه بود.مي موند ريحان.کمي فکر کردم.ريحان از هم که مه
اول خوب بود.اصال بهم بدي نکرده بود.پس مي تونستم ازش نگهداري کنم.اينطور 

بهتر بود و من هم از تنهاي در مي اومدم.خوشحال از اين تصميم، وارد حياط شدم و 
آروم بود.نفس راحتي کشيدم و به  در رو بستم.کمي اطراف رو نگاه کردم.همه چيز

سمت زيرزمين رفتم.خب وقتي بي بي مرده بود، وقتي مهوش زنداني مي شد، من 
هم که صاحب خونه بودم، پس بايد بعد از اون، اتاقم رو تغيير مي دادم.بايد وسايلم 
رو باال مي بردم. شايد هم مي تونستم وسيله ي جديدي بخرم.آره مي شد.چون ديگه 

د که پول زور ازم بگيره.با اين فکر، سري تکون دادم و در زيرزمين رو باز کسي نبو
 کردم.با باز شدن در، مهوش به سمتم هجوم آورد.صورتش خيس از اشک بود.

 
 کجا بودي؟-
 

و خودش رو به آغوشم انداخت.ترسيدم از اينکه متوجه مرگ بي بي شده باشه.اما 
ود.با يک دست نگهش داشتم و با دست ديگه، يادم اومد که از صداي آژير ترسيده ب

 غذا رو روي اولين بلندي اي که جلوي دستم بود گذاشتم.صدام رو نرم کردم.
 
 چي شده مهوش؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دریا همان دریا بود

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 6 3  

 

 
همين که صداش مي زدم، همين که اسمش رو به زبون مي آوردم از سرش زياد 

 بود.مهوش لياقت ِ هيچ چيزي رو نداشت.سرش رو به سينه ام فشار داد.
 
 کجا بودي؟...آژير قرمز زدن...ترسيدم...-
 

 حاال براي ترسيدنش مونده بود.
 
 خب مي رفتي پيش بي بي...-
 

 کمي ازم فاصله گرفت.
 
 رفتم.اما انگار نبود.-
 

 لب برچيدم.
 
 کجا رفته توي اين وضعيت؟-
 

مي  هيچوقت کارهاي بي بي برام اهميت نداشت.بنابراين نبايد زياده روي
 کردم.شونه اي باال انداختم.

 
 هرجا که رفته...-
 

 غذا رو برداشتم.
 
 بيا ناهار گرفتم.-
 

 بو کشيد.
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 آخجون کباب...-
 

خوب بود که دوست داشت.بايد اين چند روز براش مي خريدم تا بخوره که ديگه به 
.ولي خب حتما اين غذاها دسترسي نداشت.البته از وضع غذاي زندان ها خبر نداشتم

 خبري از غذاهاي خوب نبود.وگرنه چرا بهش زندان مي گفتن؟
 

نگذاشتم سفره پهن کنه.که البته سفره اي به اون معني نداشتيم.خودم روزنامه اي 
روي زمين انداختم.غذاها رو روش گذاشتم.پارچ آب رو کنارشون قرار دادم.ليواني 

ه انداختم.خوب بود.به مهوش که کنارم فلزي هم در کنارشون.نگاهي کلي به مثال سفر
با تعجب ايستاده بود نگاهي انداختم.زني که اگر بي بي حقايق رو درموردش نگفته 

ساله ي اون خونه بهش  12بود شايد تا آخر عمرم فکر مي کردم درمورد اينکه آقاي 
 حمله و ازش سوءاستفاده کرده راست گفته.شايد نمي فهميدم قصد داشته دريا رو به

طوري از من دور کنه.شايد فکر مي کردم به راستي نگران ِ فرزند گم شده اش 
هست.اما نبود.فکر مي کردم لحظه لحظه اي که اشک مي ريزه، واقعا حسرت ِ به 

آغوش کشيدن پسرش رو داره.پسري که براش اسم انتخاب کرده بود.پسري که 
ت پدرش باشم.اما تصميم داشتم براش شناسنامه بگيرم.پسري که دلم مي خواس

مهوش به جز دروغ، هيچ نبود.حتي نمي دونستم براي چي به سمت من اومده؟حتي 
توي ذهنم فکر مي کردم شايد نقشه اي هم براي از ميون برداشتن من و به تنهايي 

 موندن توي اين خونه و اتاق رو داره.با صداش به خودم اومدم.
 
 چرا اينجوري نگام مي کني؟-
 

ي خواستم بگم همه چيز رو فهميدم اما در اون صورت مشخص مي شد پلک زدم.م
مرگ بي بي کار من هست.پوزخندي روي صورتم شکل گرفت و سعي کردم شبيه 

 لبخند باشه.
 
 هيچي...بيا بشين...-
 

 دستي به لباسش کشيد و نشست.
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 مي گم آقا محسن...-
 

 تم تا حرف بزنه.من من کرد.لقمه اي براي خودم گرفتم و بي حرف بهش چشم دوخ
 
 من لباس مناسب ندارم.-
 

 دهن ِ پر از غذام رو باز کردم.
 
 لباس مناسب براي کجا؟-
 

 لقمه اي گرفت.
 
 براي توي خونه...-
 

ابرو باال انداختم.چرا فکر مي کرد براش لباس مي خرم؟چرا فکر مي کرد انقدر احمق 
 کنم دوباره به حرف اومد. هستم؟وقتي ديد همونطور نگاهش مي

 
 آخه من فقط دو دست لباس دارم.-
 

 باز من من کرد.
 
 يکيو بشورم فقط يه لباس ديگه برام مي مونه.همشم دارم خيس خيس مي پوشم.-
 

کمي فکر کردم.خب اين مي تونست آخرين درخواستش از من باشه.مي تونست 
ياد از حد در حق اين زن لطف کرده آخرين لطفي باشه که در حقش مي کنم. که من ز

 بودم.لقمه ي بعدي رو جويدم.
 
 يه کم بخوابم ميريم خريد.-
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 لقمه ي آماده اش رو انداخت و خودش رو به آغوشم پرت کرد.

 
 واي...واي ممنون...-
 

 وسط حرفش رفتم.
 
 پول زيادي ندارم.خودتم ميدوني.پس توقع زيادي ازم نداشته باش.-
 

 ردنم همونطور نشسته، آويزون شد.از گ
 
 ممنون...ممنون...تا حاال هيچ کس دلبخواهم برام خريد نکرده...-
 

پوزخندي زدم و "تو که راست مي گي" تا نوک زبونم اومد اما زبونم رو نچرخوندم.توي 
آغوشم وول خورد.سرش رو کمي عقب برد و صورتم رو بوسيد.زيادي وارد بود 

رابطه با مردها وارد بود.عشوه گري رو بلد بود.اين کارها، به کارهاي انگار.زيادي توي 
دختري که رابطه ي اجباري رو با پيرمردي تجربه کرده شبيه نبود.خواستم از خودم 

 دورش کنم.
 
 بذار غذامو بخورم...-
 

اما به کارش ادامه داد.بدم نيومد.چه اشکالي داشت؟از چند روز ديگه احتماال دستگير 
 شد و من دوباره بي زن مي موندم. مي

 
*** 

 
چند ساعت بعدي رو مقابل مغازه ها گذرونديم و معطلي براي انتخاب لباس توسط 
مهوش تا باالخره دو دست لباس براي پوشيدنش توي خونه خريديم.اگه بهم دروغ 

ل د نگفته بود، اگه با پسرش اون کار رو نکرده بود مي تونستم اين خريدها رو از ته
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براش انجام بدم.مي تونستم پول بيشتري براش خرج کنم.اما مهوش يه دروغگو که 
 بيشتر نبود...پس براي چي بايد از جونم براش مي گذاشتم؟

 
 در رو باز کردم و اشاره زدم.

 
 برو تو...-
 

 از کنارم گذشت و وارد حياط شد.صدا زد.
 
 بي بي...-
 

لم ريخت.اگه در رو باز مي کرد؟اگه بي بي رو مي به اتاق بي بي نزديک مي شد.د
ديد؟من که در رو قفل نکرده بودم.اصال از بيرون قفل نداشت.از بيرون قفل نمي 

شد.پس بايد چه مي کردم؟اگه مي ديد صددرصد سر و صدا به راه مي انداخت.اگه 
سر و صدايي به راه مي افتاد صددرصد همسايه ها به سمت خونه هجوم مي 

.شايد باعث مي شد تمام معادالتم بهم بخوره.اما... سر به زير انداختم و خيره آوردن
ي کاشي ها شدم.شايد هم بد نبود.شايد هم اگه حاال جسد بي بي ديده مي شد زياد 

هم بد نبود.شايد... با صداي گام هاي مهوش که به اتاق بي بي نزديک مي شد به 
بايد مي گذاشتم حاال همه چيز رو خودم اومدم و دست از فکر کردن برداشتم.ن

 بشه.بايد زمان مي دادم.بايد، تا فکرم رو جمع کنم.صدا زدم.
 
 کجا؟-
 

 برگشت.چهره اش رو جمع کرد.
 
 خب دارم ميرم پيش بي بي.-
 

 ابروهام باال پريد و گردنم رو کج کردم.
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 ِا... جدي؟فکر کردم داري ميري بيرون...-
 

باره به سمت اتاق رفت.اينطور که نمي شد.اين دختر...نه، اين زن بي توجه به من، دو
انگار زيادي خوش به حالش شده بود.انگار زيادي بهش رو داده بودم.زيادي پررو 

شده بود.قدم تند کردم و به سمتش رفتم و از روي چادر، گردنش رو گرفتم و دستش 
 نزديک در خشک شد.صدا بلند کرم.

 
 م پيش بي بي نميري؟هان؟مگه بهت نگفته بود-
 

 به سختي برگشت.
 
 وا محسن چرا اينجوري مي کني؟-
 

 دهنم رو کج کردم.
 
 نشنيدم...چي؟محسن؟-
 

 چشم ريز کردم.
 
 بهت رو دادم ديگه پررو نشو.محسن نداريم...-
 

 سرم رو باال گرفتم و مغرور بهش چشم دوختم.
 
 آقا محسن...-
 

 که نذاشتم.خواست حرفي بزنه 
 
 ببين حوصلتو ندارم.پس انقدر حرف نزن.-
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 باز با غرور بهش چشم دوختم.
 
 روي حرف من حرف نزن...-
 

و با خودم کشيدمش و به سمت زيرزمين رفتيم.در رو باز کردم و به داخل 
 فرستادمش.خودم هم پشت سرش رفتم. سر خم کردم.

 
 يري پيش بي بي...هان؟حتما من از خونه بيرون ميرم تو هم م-
 

با نگاهي به صورتم، به چهره ي حرصي و برزخيم چيزي نگفت.کيسه ي خريدها رو به 
 سمتش پرت کردم.

 
 بدبخت آخه دلم برات سوخت و بردمت خريد کرديم ديگه دور برندار...-
 

 اگه به فکر کاله گذاشتن روي سرم نبود اينطور باهاش حرف نمي زدم.اگه به فکر دور
زدنم نبود، اگه درمورد کسي که باهاش رابطه داشت دروغ نمي گفت، اينطور باهاش 

حرف نمي زدم.ولي مهوش دروغ گفته بود.مي خواست سرم کاله بگذاره. مي خواست 
من رو دور بزنه.من که عقدش کرده بودم.من که وقتي شنيده بودم با پسري رابطه 

يده بودم بازهم قبولش کردم.هرچند با داشته، وقتي خودم شکم ِ جلو اومده اش رو د
زخم زبون اما قبولش کردم.من که پناهش دادم.من که سايه ي سرش شده 

بودم.هرچند با زخم زبون.چرا بايد بهم دروغ مي گفت؟يعني من رو نشناخته بود؟ 
يعني نفهميده بود من، محسن، مردي سراسر ادعا هستم؟يعني نفهميده بود دلرحم 

تم؟پس چرا اين کار رو کرد؟چه کرد با زندگيم؟چه کرد با پسر تر از هر آدمي هس
خودش؟چرا کاري کرد عصيان کنم؟چرا کاري کرد کينه بگيرم و به سراغ بي بي 

برم؟من که داشتم زندگي مي کردم.من که با تموم ِ بي چيزي ها و بي کسي هام 
هش داشتم زندگي مي کردم.من که داشتم بهش پناه مي دادم.من که داشتم ب

امنيت ِ بودن ِ اسم ِ مردي روي سرش رو بهش تقديم مي کردم.امنيت توي محله اي 
که اگه مردي باالي سر زني يا دختري نبود، فاتحه ي اون زن خونده مي شد.پس چرا 

 باهام بازي کرد؟چرا نذاشت آروم بمونم؟
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 روبا حرکتي جلوي چشمم دست از فکر برداشتم.به روي زمين نشسته و زانوهاش 

بغل کرده و اشک مي ريخت.من که از سنگ نبودم.اگه نمي دونستم با پسرش چه 
کرده، اگه نمي دونستم من رو به بازي گرفته، اگه نمي دونستم برادرهاش باعث مرگ 
دريا شدن، اگه نمي دونستم قصد ِ دور کردن دريا رو داشته، باهاش اينطور حرف نمي 

و نمي شکستم.اگه نمي تونم نرم باهاش زدم.بهش تندي و تلخي نمي کردم.دلش ر
حرف بزنم الاقل انقدر هم سخت نباشم.اما حتي حاال که گريه مي کرد هم حس مي 

کردم اشک تمساح مي ريزه و باور نمي کردم تا به دلجويي ازش کنارش بشينم.سري 
 تکون دادم و دست به دکمه هاي لباسم بردم که صداش رو شنيدم.

 
 چرا باهام اينطوري حرف ميزني؟مگه من زنت نيستم؟-
 

 هق هق ريزي کرد.
 
 هيچ وقت کسي دوستم نداشت...هيچ وقت...حاالم که شوهرم باهام اينطوريه...-
 

و سر روي زانوش گذاشت.دوست داشتم که دلم براش بسوزه.اما من که مي دونستم 
زخند چه ماري جلوي چشمم نشسته.پس دلسوزي هم کنار مي رفت و تبديل به پو

مي شد.اما سعي کردم حرفي نزنم.نمي خواستم اين روزهاي آخري که آزاد زندگي مي 
 کنه زيادي آزارش بدم.

 
با فکر زندان، با فکر بي بي، با فکر کشتن بي بي ته دلم ريخت.من چه کردم؟من با 

بي بي چه کردم؟من با خودم چه کردم؟چطور تونستم يه آدم رو از هستي ساقط 
موقع ذبح حيوونها چشم مي بستم، گوش مي گرفتم، چطور تونستم؟اگه کنم؟مني که 

مهوش رو هم مي گرفتن، اگه مي بردنش، مي تونستم زندگي کنم؟مي تونستم قرار 
بگيرم؟مي تونستم آروم بگيرم؟مي تونستم فراموش کنم؟اصال فراموش شدني 

م تونستبود؟مي تونستم فراموش کنم به جاي مهوش، من بايستي تاوان بدم؟مي 
 فراموش کنم به جاي مهوش ِ در بند، من بايستي توي بند باشم؟
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بي توجه به صداي هق هقش، روي زمين نشستم.هنوز دکمه هاي بلوزم رو باز نکرده 
بودم.خيره ي سر ِ روي زانوش شدم.تمام زندگيم جلوي چشمم رفت و اومد.رفت و 

فتارهاي بي بي.سعي مي اومد.تمام سختي ها.تمام حقارت ها.رفتارهاي مهوش.ر
کردم به خودم حق بدم.حق بدم براي گرفتن ِ نفس ِ بي بي.حق بدم براي کاري که با 

مهوش مي کردم.مهوش پسرش رو دک کرد.دک کرد که چيکار کنه؟که زندگي 
کنه؟يعني با اون بچه ي بي آزار نمي شد؟مي شد.نمي دونست؟نمي فهميد من آدمي 

برونم؟هرچقدر هم اون بچه اشتباه باشه آدمي نبودم نيستم که بچه اي رو از خودم 
 مادر و بچه اي رو از هم جدا کنم.چرا نفهميد؟چه باليي سر اون بچه اومد؟

 
نگاهش کردم.به نظرم رسيد اين زني که پيش روم نشسته، زن ِ سراسر گناه ِ پيش 

راغ روم لياقت آزادي نداره.کمي فکر کردم.من مي تونستم وقتي مهوش رفت به س
پسرش برم.آره مي شد.بر مي گردوندمش پيش خودم و بزرگش مي کردم. اونوقت 

ديگه تنها نبودم.براش شناسنامه مي گرفتم.به اسم خودم مي گرفتم.نام مادر هم مي 
شد اجازه بدم همون مهوش بمونه.اون بچه هرچقدر هم حاصل ِ گناه، اما آدم بود و 

 خوب. زندگي اي پر از اسم ِ پدر و مادر. بي گناه و اجازه ي زندگي داشت.زندگي ِ
 

*** 
 

دو روزي از رفتن ريحان و مرگ بي بي مي گذشت.دو روزي که براي برمال شدن رازم، 
همه تن استرس و تشويش بودم.رازي که مربوط به مرگ بي بي مي شد.گاهي به 

م فتاون روز و ساعت بر مي گشتم و پشيمون مي شدم.گاهي با خودم تصميم مي گر
به سراغش برم و مطمئن بشم که مرده.گاهي فکر مي کردم اون اتفاق رو توي خواب 

ديدم.گاهي تصميم مي گرفتم به سراغ پليس برم و خودم رو معرفي کنم.اما لحظه ي 
آخر، خودم رو به فراموشي مي زدم و بدي هاي بي بي و مهوش رو براي خودم پررنگ 

پشيموني به سراغم بياد.شب ها اما کارم فکر و  و پررنگ تر مي کردم تا مبادا دوباره
فکر و فکر بود.فکر به اينکه "من چه کردم؟" که "چرا اون چاقو رو بردم؟" که "تو که 

ديگه فهميده بودي چه کلکي سوار کردن، چرا از در اون اتاق بيرون نيومدي؟" که "از 
تي".اما فايده اي اون خونه مي رفتي و خونه رو براي بي بي و مهوش ِ طماع ميذاش

نداشت.زمان به عقب بر نمي گشت.هيچ چيزي انگار جبران نمي شد.گاهي توي 
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تاريکي اتاق به چهره ي غرق در خواب ِ مهوش خيره مي شدم. گاهي فکر مي کردم 
مهوش براي زندان رفتن خيلي کم سن و سال هست.اما سريع فکرم رو عوض مي 

کر مي کردم اون بچه هم براي آواره و کردم و به سمت و سوي پسرش مي بردم و ف
بي مادر شدن کم سن بود.که شايد حاال حتي زنده نباشه و نفس نکشه.که اگه زنده 

نبود، که اگه نفس نمي کشيد مقصرش مهوش بود.مهوش که مادر اون بچه بود. 
شايد از راه غير شرعي و غير عرف بچه دار شده بود اما اون بچه که گناهي نداشت.که 

ي تونستم پدرش بشم و همه ي حرفها و القابي که در آينده بهش نسبت داده من م
مي شد رو بشورم.که بچه ي مشترک از خودم و مهوش نمي خواستم و همون بچه 

برام کافي بود.که بزرگش مي کردم و بهش راه زندگي رو ياد مي دادم.که ياد مي دادم 
ه که نه کسي سرش کاله بذاره و توسري خور نباشه.بهش ياد مي دادم طوري رفتار کن

 نه کسي تحقيرش کنه.که مثل من زندگي نکنه.
 

گاهي هم فکرم به سمت دريا مي رفت.که اگه مهوش اون کار رو نمي کرد، که اگه بي 
بي اون کار رو نمي کرد، حاال دريا زنده بود و حاال که دست و بالم بازتر از سابق شده 

دام کنم.مطمئن بودم خوب خواهد شد و ديگه بود، مي تونستم براي درمانش اق
دريايي نبود که به خوب شدنش اميد داشته باشم.همه ي اين افکار جمع مي شد و 

به اين فکر مي کردم کمي آب خنک خوردن براي مهوش خوب هست.که مي تونستم 
بعدها از ريحان رضايت بگيرم و مهوش رو از زندان آزاد کنم. اونوقت مهوش هم به 

عملش مي رسيد.اما انگار کسي نبود که سزاي عمل خود من رو بهم يادآور بشه سزاي 
 و فکر مي کردم مشکلي براي من پيش نخواهد اومد.

 
با ضربه هايي که به در حياط مي خورد سر از حوض کوچيک وسط حياط بلند 
کردم.توي فکر بودم که بعدها و بعد از تصاحب خونه، حوض بزرگتري درست 

هم گودتر تا بشه تني به آب زد.با ضربه هاي بعدي که به در خورد، از فکر ِ کنم.شايد 
حوض و گوديش بيرون اومدم.دستهاي خيسم رو به کناره هاي شلوارم کشيدم و 

 خيسي ِ دستم به پاهام رسيد و حس خوبي رو بهم انتقال داد.
 
 کيه؟چه خبره؟-
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که مجدد به در خورد.قدم تند و صدايي از اون طرف به گوش نرسيد جز تک ضربه اي 
در رو باز کردم.زن جوون و تقريبا کم سن و سالي که چندباري توي حياط و کنار بي 

 بي و ريحان ديده بودمش با چادري سفيد اما چرک مرده، نگاهم مي کرد.
 
 سالم.-
 

 چشم چپم رو تنگ کردم.
 
 سالم...فرمايش؟-
 

 رو جلوتر کشيد و رو گرفت.کمي اين پا و اون پا کرد و چادرش 
 
 بي بي هست؟-
 

 پوفي کردم.
 
 نمي دونم...-
 

و فکر کردم شايد امروز براي پيدا شدن جسد بي بي، روز خوبي باشه.اگه از اون روز 
بيشتر فاصله مي گرفتيم مشخص نبود کسي به خاطر داشته باشه من اون ساعت 

 بيرون از خونه بودم.اشاره زدم.
 
 برو خودت ببين.بفرما -
 

 و کنار رفتم تا داخل بياد.من من کرد.
 
 کسي نيست؟-
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مي ترسيد وارد خونه اي بشه که فکر مي کرد فقط مرد تنهايي داخلش هست.لبخند 
 زدم.کاش مهوش، زن عقديم هم اينطور زني بود.

 
 مهوش هست.االن صداش ميزنم.-
 

 عقب رفتم.
 
 مهوش...مهوش...-
 

 تاقمون باز شد و مهوش با لباسي نامناسب بيرون اومد.در تک ا
 
 بله؟-
 

 اخم کردم.
 
 صدبار گفتم اونجوري بيرون نيا.-
 

 به در ِ باز ِ حياط اشاره زدم.
 
 چادر سرکن ببين چيکار داره؟-
 

و چادر ريحان رو از روي طناب برداشتم و به سمتش گرفتم.وقتي از سر کردنش 
تاق رفتم و منتظر موندم.صداي حرف زدن به گوش مي رسيد و با مطمئن شدم به ا

وجود ِ باز بودن ِ در، چيزي از صحبتهاي زمزمه مانندشون نمي فهميدم. صداي قدم 
هايي که مي فهميدم به سمت اتاق بي بي ميرن که بلند شد، قدم هاي من هم طول 

د و روي هم لغزيد و عرض اتاق ِ کوچيک رو رفت و برگشت.دستهام به هم پيچيده ش
و لرزيد.نگاهم کنج کنج ِ اتاق رو متر کرد و روي فرش ِ نخ نمايي که به تازگي تهيه 

کرده بودم ايستاد.روي تصميم مردد بودم.نمي دونستم کار درستي مي کنم يا نه؟اگه 
همه چيز اونطور که مي خواستم پيش نمي رفت چي؟اگه تير پيکان ها به سمت 
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مام زحماتم و تمام زندگي اي که براي خودم به سختي جمع خودم بر مي گشت چي؟ت
کرده بودم بر باد مي رفت.و اون زمان، من بودم و کنج زندان و زندگي اي که به هيچ 
جا نرسيده.نگاهم از روي فرش رفت و به يخچال سفيد ِ کوچيک که درش خوب بسته 

م.همون لحظه نمي شد رسيد.با چه سختي اي پول پس انداز کردم و يخچال خريد
 صداي جيغي و صدايي که من رو به اسم مي خوند، باعث شد از فکر خارج بشم.

 
 محسن...بي بي...-
 

نفس عميقي کشيدم و سعي کردم به خودم مسلط باشم.بايد خودم رو به ندونستن 
 و بي خبري مي زدم.

 
اشه و ترس دم و بازدمي گرفتم و اخم کردم و سعي کردم اخمم عادي و مثل هميشه ب

 توي چهره ام خونده نشه.به سمت در رفتم و داد کشيدم.
 
 درد و محسن...مرض و محسن...-
 

بي کفش به سمت اتاق بي بي رفتم.مي خواستم ميزان عصبانيتم رو نشون بدم.نه 
ميزان ترس رو.پام به آفتابه ي مسي خورد و فکر کردم چه خوب که براي تکميل 

نم.پس لگدي بهش زدم و انگشت کوچيک پام درد گرفت نمايشم، لگدي هم بهش بز
و همين باعث بهتر جلوه کردن عصبانيتم شد.صدام ناخواسته و به خاطر درد انگشتم 

 باالتر از حد معمول رفت.
 
 صداتو انداختي تو سرت که چي؟-
 

مهوش بي چادر و با موي ژوليده بيرون دويد و زن ِ جوون هم وحشت زده پشت 
زن، دهنش باز مونده و چشمهاش درشت شده و هيچ حرفي نمي زد و سرش اومد.

فقط با ترس نگاه مي کرد.دهن باز کردم و نگاهم رو بينشون چرخوندم. حس کردم 
جاي ادامه ي نمايشم نيست.که ادامه ي اون رفتار، شک برانگيز مي شد.بنابراين 

 سعي کردم عادي تعجب کنم.
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 چي شده؟-
 

 جود کشيد.مهوش جيغي از بن و
 
 بي بي...محسن... بي بي...-
 

 پلک زدم.صدام رو کمي پايين آوردم.
 
 بي بي چي؟-
 

حرفي نزد و فقط توي سکوت و با همون حالت ترسيده و گيج نگاهم کرد.عصبيم مي 
کرد با اين کار.نزديکش شدم و يقه ي لباسش رو که بندش روي شونه افتاده بود توي 

 مشت گرفتم.
 
 ؟هان-
 

دهن باز کرد و ناگهاني و به صورت هيستريک جيغ کشيد که صداي جيغ اون زن هم 
بلند شد و من موندم و جيغ ِ دو زن نزديک گوشم.اين جيغ ها بدجوري عصبيم مي 
کرد و نمي دونستم چه عکس العملي نشون بدم.قدرت هرگونه فکري ازم گرفته شده 

عجيب جيغ مي کشيد و صورتش کبود  بود.تا به خودم بيام و به سمت اون زن که
شده بود برم لرزيد و روي زمين افتاد.چادرش کنار رفت و خوني از بين پاهاش جاري 

شد.وحشت کردم و دستم از يقه ي پيراهن مهوش جدا شد و به سمتش خيز 
 برداشتم.

 
 يا امام حسين...چي شد؟-
 

اصال نمي فهميدم چه صداي جيغ مهوش هنوز مي اومد و نمي تونستم تمرکز کنم.
 باليي سر اون زن اومده؟دستم رو به سمت دستش بردم.
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 خانوم...-
 

تکونش دادم.لرزي دوباره بدنش رو گرفت.چشمهام از شدت وحشت درشت شده و 
 نگاهش مي کردم.نمي فهميدم چه مشکلي پيش اومده؟

 
 يا قمر بني هاشم...چي شدي خانوم؟-
 

ه شد.نفسم رو سنگين بيرون فرستادم.دستم خونابه تکونش دادم و چشمهاش بست
ي کف حياط رو لمس کرد.زخم کف دستم که متوجهش نبودم سوخت.دستم رو باال 

آوردم.مهوش همچنان جيغ مي زد و صداي ضربه هاي محکمي که به در مي خورد و 
هوار هوار ِ چند زن و مرد، پس زمينه ي جيغ مهوش و سوزش و خون ِ روي دستم 

 ود.ضربه ي محکمي به در خورد.شده ب
 
 درو باز کنيد...-
 

 ضربه ي بعدي.
 
 مهوش خانوم.-
 

 ضربه ي بعدي.
 
 بي بي...-
 

سر و صدايي اومد که انگار کسي از ديوار باال مياد و حتي صداي ِهن و ِهنش رو هم 
 مي شنيدم و بعد، صداي فرود اومدنش روي کاشي هاي حياط.

 
 ا؟چه خبره اينج-
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دریا همان دریا بود

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 7 8  

 

 کسي از بيرون عربده کشيد.
 
 درو باز کن...زنم اون توئه...-
 

 در باز شد و ضربه اي به کتفم خورد.
 
 چه خبر شده محسن خان؟-
 

 کسي کنار زن جوون نشست.
 
 واي...سهيال خانوم...-
 

 مردي نزديک شد.
 
 يا امام حسين...سهيال...-
 

 مان جيغ مهوش قطع شد.و ضربه اي توي صورتم خورد و همز
 
 بي بي...بي بي...خاک بر سر شديم...-
 

 دستي که مي رفت يقه ام رو بگيره، همونجا موند و کسي از پشت تکونم داد.
 
 بابا يکي بگه چي شده؟-
 

باز مهوش بود و جيغ زدنهاش.کسي جلوي روم نشست.نگاهش کردم.گنگ نگاهش 
 هميدم کجا ديدمش.لب باز کردم.کردم.چهره ي آشنايي داشت اما نمي ف

 
 چرا اينجوري شد؟-
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 زني از پشت سرم صدا زد.
 
 بي بي...بي بي کجايي؟-
 

 دستي روي پيشونيم گذاشتم.
 
 از توي اتاق بي بي در اومدن...-
 

 و نگاهم رو به چهره ي مرد ِ روبروم دوختم.خيز برداشت و داد زد.
 
 بريم توي اتاق بي بي...-
 

به سمت راست چرخيدم.زني، مهوش رو به آغوش کشيده و سر ِ عريانش رو زير چادر 
مخفي مي کرد.زني ديگه باالي سرشون بود و از ليواني که دستش بود و نمي فهميدم 

چه وقتي و از کجا پر کرده، آب روي صورت مهوش مي پاشيد. باز به روبروم نگاه 
و مرد، گريه مي کرد.صدايي از پشت سرم کردم.زن و مردي باالي سر ِ سهيال نشسته 

 اومد.
 
 زنگ زدم اورژانس...-
 

و صداي فرياد چند مرد و جيغ زني از اتاق بي بي بلند شد و فهميدم که جنازه اش رو 
ديدن.نفس حبس کردم و صدام درنيومد.اين بار ديگه فيلم نبود.اين بار ديگه 

اطر بي بي و هم به خاطر سهيال که نمايش نبود و واقعي بود.ترسيده بودم.هم به خ
روي زمين افتاده بود.حدسش برام مشکل نبود.فهميده بودم باردار بوده و ديگه 

نيست.و اين يعني مقصرش من هستم.نگاهم رو به جسم نيمه جونش دوختم و 
 جلوي چشمم سياه شد.من حاال، قاتل دو نفر بودم و چي مي تونست پاکش کنه؟

 
*** 
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 اسم.-
 
 حسن.م-
 
 شهرت.-
 

سر باال گرفتم و گنگ به مرد ِ پيش ِ روم نگاه کردم.سري از روي بي حوصلگي تکون 
 داد.انگار به نظرش موجود کودني بودم که اونطور نگاهم مي کرد.

 
 محسن ِ چي؟-
 

 تازه معناي "شهرت" رو فهميدم.زمزمه کردم.
 
 ملک مرادي.-
 

 صداش باال رفت.
 
 صداتو بشنوم...بلندتر...-
 

 صدام رو کمي باال بردم.
 
 ملک مرادي...محسن ملک مرادي.-
 
چجوري با رقيه قره قوزلو معروف به "بي بي" آشنا شدي؟از کي قصد کردي سرشو -

 زيرآب کني تا اموالشو صاحب بشي؟زنتم مي دونست چه نقشه اي داري؟
 

ونموقع همچون قصدي چشمم درشت شد.من اصال همچون قصدي نداشتم.يعني ا
 نداشتم.فکر ِ تصاحب ِ اموالش هم بعدا به سرم زد.بعد از مرگ بي بي.
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من که نمي شناختمش.اصال نديده بودمش.پسرش عبداهلل گفت مي تونن زيرزمينو -
 بهم اجاره بدن.

 
 خيره شد.

 
 از اول شروع کن.چطور به اون خونه راه پيدا کردي؟-
 

 چشم به ميز دوختم.
 
 جايي براي رفتن نداشتم.-
 

 نگاه خيره اش باعث شد خودم ادامه بدم.
 
از شهر خودمون که اومدم تهران، جايي نداشتم که بمونم.پول زيادي هم -

نداشتم.سرگردون بودم که عبداهلل، پسر بي بي رو ديدم و از همون موقع شدم 
 مستاجرشون.

 
 تنها بودي؟-
 

 سرم بيرون نمي رفت. فکر سهيال و مرگ بچه اش از
 
 نه...با زنم اومدم.-
 
 دروغ مي گي...مهوش ميرزايي که به تازگي به اون خونه اومده.-
 

 نگاهش کردم.
 
 نه مهوشو نمي گم.دريا...دريا شمسي پور.-
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ابروهاش رو متعجب باال فرستاد.انگار که آني موضع قدرتش رو فراموش کرده 
 ش خونده مي شد.باشه.کنجکاوي ته نگاه جدي

 
 همسايه ها مي گفتن با دخترت اومدي.-
 

 نگاهم رو ديوار سمت راستم دوختم.خط و خطوطي روش به چشم مي خورد.
 
زن عقديم بود.نزديک عروسيمون بود.پسر ِ خان ِ ده بهش...بهش...حمله کرد.هم به -

حرف زد و نه تکون اون.هم به خواهرم.خواهرمو با خودش برد و دريا...از اونموقع نه 
مي خورد.با خودم آوردمش تهران تا درمانش کنم.وقتي پا توي تهران گذاشتم، همه 

 فکر کردن دخترمه.منم حرفي نزدم.نمي خواستم براي کسي توضيح بدم.
 

 کمي سکوت شد.
 
 خب...از موضوع دور شديم.اما شما مي توني از اون فرد شکايت کني.-
 

م.شکايت مي کردم که چي؟چي مي شد؟دريا زنده مي نگاهش کردم و حرفي نزد
 شد؟مينا، که فکر مي کردم اون هم مرده، برمي گشت؟

 
 از اون روز بگو.-
 

ديگه صداش مثل اول، اونقدر بلند نبود و دلهره رو بهم تزريق نمي کرد.کمي فکر 
 کردم.

 
بي بي کار  توي حياط بودم.در زدن.رفتم درو باز کردم.اون زن، سهيال بود.با-

داشت.گفتم بياد تو.اما ترسيد که با من تنها باشه.وقتي فهميد مهوش توي خونس 
اومد.براي اينکه راحت باشن رفتم توي اتاق خودمون.چند لحظه بعد صداي جيغ 

شنيدم و رفتم توي حياط.مهوش و سهيال فقط جيغ مي زدن.هرچقدر پرسيدم چي 
 مي لرزه و روي زمين افتاد و... شده هيچي نمي گفتن تا اينکه ديدم سهيال
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دستم رو مشت کردم.گريه ام گرفته بود.با يادآوري سهيال گريه ام گرفت.ناخنهام توي 

 زخم دستم فرو رفت و کف دستم سوخت.
 
 آخ...-
 

و مشتم رو باز کردم.از زخمم خون مي اومد.حتي يادم نبود چه زماني زخم شد.بي 
 ردم که حواسش به زخمم بود.اهميت بهش، به بازپرس نگاه ک

 
من حتي اون لحظه نمي دونستم براي چي ترسيدن و جيغ مي زنن.گيج بودم.شوهر -

سهيال هم که فکر مي کرد من باليي سر زنش آوردم به محض ورودش به خونه بهم 
 حمله کرد.تا اينکه پليس و اورژانس اومد و اونموقع فهميدم بي بي و بچه ي...

 
خون ِ کف ِ حياط، ناخواسته شونه ام لرزيد و سر روي ميز گذاشتم.من  با يادآوري ِ

نمي خواستم اين اتفاق بيفته.من که نمي دونستم سهيال باردار هست.سهياليي که به 
نظر، زن خوبي مي اومد.من نمي خواستم بهش آسيبي برسه.ولي حاال بچه اش رو از 

 دست داده بود.
 
بودين؟چطور متوجه نشدين دو روز ازش خبري چطور متوجه غيبت بي بي نشده -

 نيست؟
 

 ميون ِ هق هق ِ ناخواسته، سر بلند کردم و صادقانه جواب دادم.
 
ازش متنفر بودم.زندگيمو بهم ريخته بود.چشم ديدنشو نداشتم.اصال بود و نبودش -

برام مهم نبود.بعدشم فکر مي کردم خواهرش که نيست، خودشم شايد جايي رفته که 
يداش نيست.چون تا وقتي ريحان بود، باهم توي حياط سبزي پاک مي کردن.يا پ

حتي توي زندگي من سرک مي کشيد.ريحان مي دونست من از بي بي بدم مياد و 
 مانع از دخالتهاي بي بي مي شد.
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با تعجب به اين صراحتم درمورد تنفرم گوش مي داد.نمي تونستم درموردش دروغ 
تن.اگه من نمي گفتم شايد از ديگران مي شنيدن و مي شد بگم.چون همه مي دونس

 اونچه که من نمي خواستم.لب باز کرد.
 
 چرا متنفر بودي؟-
 

 آب بينيم رو با دست پاک کردم.
 
باعث آشنايي من و مهوش شده بود.مي گفت يکيو بيار از دريا مراقبت کنه.منم پول -

سختي مي دادم.گفت زن بگير که  نداشتم حقوق کسيو بدم.کرايه خونه رو هم با
مجبور نشي حقوق بگيري.مهوشو معرفي کرد.مهوش اونموقع باردار بود.من نمي 

 خواستم با زني که...
 

 مکثي کردم.مهوش حاال زنم بود و نمي تونستم هر چيزي رو درموردش بگم.
 
قتي .واما ديدم جا و مکاني نداره.منم احتياج به کمک داشتم.گفتم صيغه مي کنمش-

بچش به دنيا اومد، يه روز چندتا مرد ريختن توي خونه بچه رو بردنش.توي درگيري، 
دريا هم مرد.بعدا فهميدم بي بي سراغ اون مردها رفته بود تا بيان و بچه رو 

 ببرن.فکر مي کردم باعث مرگ دريا شده و ازش بدم ميومد.
 
 و خواستي انتقام بگيري؟-
 

گرفتم؟پس چرا آروم نبودم؟مگه وقتي آدم انتقام مي گيره، فکر کردم واقعا انتقام 
 نبايد آروم بشه؟اما من آروم نبودم و ناآروم تر از هميشه شده بودم.نفسي گرفتم.

 
دنبال انتقام نبودم.من فقط با حرفام بهش نيش مي زدم.حتي نمي دونم کي اين -

 اتفاق افتاده.
 

 زدم تا بهم شک نکنه.با دقت نگاهم کرد.سعي کردم نگاهم رو ند
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 دو روز قبل از پيدا شدن جسدش.دو روز قبلش کجا بودي؟-
 

 خودم رو مشغول فکر کردن نشون دادم.
 
اون روز صبح ريحان مي خواست بره مشهد.قبل از اون اومد سراغم گفت مادر -

مهوش پيغام فرستاده مي خواد مهوشو ببينه.باهاش تا توي اون محل رفتم.خونه رو 
 ه نشونم داد خودش برگشت.اما من همونجا موندم.ک
 
 موندي که چيکار کني؟رفتي سراغشون؟-
 

 سرم رو باال انداختم.
 
 نه.نرفتم.اما تا ظهر همونجا بودم.-
 

 کمي خم شد.
 
 دروغ مي گي...همسايه ها ديدنت که برگشتي.-
 

ه ينه.کسي نبينه کگيج شدم.کسي من رو نديده بود.حواسم بود که کسي من رو نب
 برگشتم.حتما بلوف ميزد. آره غير از اين نبود.

 
نه.من همونجا موندم.داشتم فکر مي کردم اگه مهوش برگرده پيش مادرش تنها -

ميشم.چون دلم نمي خواست بره طول دادم تا فکر کنه با مادرش حرف زدم.رفتم 
شده، رفتم غذا مسجد جامع.يه کمي اونجا موندم و بعدش که ديدم نزديک ظهر 

 گرفتم و رفتم خونه.
 
 چه ساعتي رفتي مسجد؟-
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دریا همان دریا بود

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 8 6  

 

 لبم رو به عالمت ِ ندونستن برچيدم.
 
 نمي دونم اما هنوز اذان نگفته بودن.وقتي اذان رو گفتن از مسجد بيرون رفتم.-
 

بعد از کمي مکث بلند شد و از اتاق بيرون رفت.نمي دونستم تا کي مي تونم درمقابل 
پشت سرهمشون مقاومت کنم؟مي ترسيدم جايي برسه و کم بيارم و همه سواالت 

چيز به باد بره.اما از طرفي هم عذاب وجدان ِ مرگ ِ بچه ي سهيال اذيتم مي کرد.نمي 
 تونستم فراموش کنم.

 
زمان زيادي از رفتن مرد گذشت.اونقدر که حس مي کردم بيش از چهار ساعت هست 

يوار خيره شدم.هرچقدر صبر کردم خبري ازش نشد.کاري که نشسته و به ميز و در و د
براي انجام نداشتم و از بيکاري کالفه مي شدم.گاهي سر روي ميز مي گذاشتم و 

چشم مي بستم.با بسته شدن چشمم صحنه ي مرگ بي بي و بدتر از اون صحنه ي 
 شبه زمين افتادن ِ سهيال جلوي چشمم پديدار مي شد.افتادن سهيال و مرگ بچه ا

اونقدري برام دردناک بود که مرگ بي بي رو تحت الشعاع قرار داده و کمي نسبت 
بهش بي اهميت شده بودم.براي اينکه اون صحنه رو از جلوي چشمم دور کنم سعي 

مي کردم چشمم رو باز نگهدارم.اما نمي شد و گاه از خستگي چشم روي هم مي 
ز مي کردم.از هرچي که چشم گذاشتم.اما به دقيقه نکشيده که با عذاب چشم با

پوشي مي کردم اون لرزش ِ بدنش و اون خون ِ جاري شده ي کف ِ حياط قابل چشم 
 پوشي نبود.

 
 خب تقصير من که نبود...-
 
 خب...خب من که نمي دونستم حاملس...-
 
 خب خودش رفت توي اتاق بي بي...-
 
 خب من که نمي خواستم طوريش بشه...-
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 دونستم اينطوري...خب چه مي -
 

با صداي باز شدن در، از فکر ِ توجيه کردن خودم بيرون اومدم.مرد چهارشونه اي وارد 
 اتاق ِ نيمه تاريک شد.از ابهتش ناخواسته نيم خيز شدم.

 
 سالم.-
 

 روي چهره ام مکثي کرد و در رو بست.رو به من ايستاد و لب باز کرد.
 
 عليک...-
 

کرد.توي دست چپش پرونده ي قرمز رنگي بود و دست راستش رو  کمي خيره نگاهم
توي موهاش فرو برد و حرکتي داد که موهاش رو کمي به هم ريخت.گردنش رو کمي 
کج کرد و نزديک شد و روبروم، جاي مرد قبلي نشست.پرونده رو روي ميز گذاشت و 

مي  مشغول ورق زدنش شد.گاهي روي صفحه اي مکث مي کرد و چند لحظه اي
موند و دوباره ورق بعدي.نمي دونستم چي بگم.نمي دونستم اصال بايد حرف بزنم يا 

نه؟اما هم خسته بودم و هم گرسنه و هم ديگه حوصله ي بيکار نشستن رو 
نداشتم.کم کم تصميم مي گرفتم لب باز کنم و چيزي بگم يا حتي اعتراضي کنم که سر 

 بلند کرد.
 
 خب...-
 

 دوخت.مردد لب باز کردم.و منتظر بهم چشم 
 
 خب چي؟-
 

 خم شد.
 
 با من بازي نکن.بگو رقيه قره قوزلو رو چطور کشتي؟-
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 خم تر شد و با چهره اي سخت ادامه داد.

 
 چرا کشتيش؟-
 

 عصبي، پلک زدم.باز به سر خونه ي اول رفتيم.
 
 من به اون آقا...-
 

 ضربه ي محکمي به ميز زد.
 
 ار پايين...صداتو بي-
 

گيج و جاخورده، کمي عقب رفتم.اينجا ديگه کجا بود؟اين ديگه چطور بازپرسي اي 
بود؟کار من توي اين بازپرسي تموم بود.من نمي تونستم...نمي تونستم بيش از اين 

 فيلم بازي کنم.
 

مرد، به صندليش تکيه زد و دست به سينه نشست.سرش رو صاف گرفت و تک 
 داخت و صورتش با پوزخندي مزين شد.ابرويي باال ان

 
 يه بار از اول تعريف کن.-
 

لحظه اي نگاهش کرد.طوري نشسته و نگاهم مي کرد که انگار توي اين دنيا هيچ 
کاري به جز اينجا نشستن نداره. انگار اونقدر بيکار هست که تا آخر دنيا هم مي تونه 

شينه و از جاش تکون نمي خوره بشينه و من حرف بزنم.حتي اگه حرف نزنم هم مي 
و حاالتم رو تحليل مي کنه.ناچار، لب باز کردم و از دوره ي نوجووني و سختيهايي که 
کشيدم گفتم و به دريا رسيدم و عقد کردنش و يه هفته قبل از عروسي و سيامک تا 
تهران اومدن و ديدن بي بي.از کينه ام نسبت به بي بي باز هم گفتم.برام مهم نبود 
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کر کنن کار خودم بوده.فقط مي خواستم اگه فهميدن، کمي از حق رو هم به من ف
 بدن.فکر مي کردم شايد اينطوري نيمي از مشکالت حل بشه.

 
اصال من اون روزي که شما مي گيد ظهرش رفتم کبابي، کباب گرفتم.حتي االن که -

 يادم مياد مسجدم رفتم.يکي از همسايه ها هم موقع برگشت منو ديد.
 

 چشم ريز کرد.
 
 کي؟-
 

 چشم چرخوندم.
 
 مشتي حسن.آره اون منو ديد.مي تونيد ازش بپرسيد.-
 

دفعه ي قبل اونقدر دستپاچه بودم که فراموشم شد ماجراي کبابي رو تعريف کنم و به 
ديده شدنم توسط مشتي حسن اشاره داشته باشم.اما حاال به خاطر آوردم و حس 

 ع بوده.مي کردم چه به موق
 
 پس همسرت، مهوش ميرزايي تمام مدت توي خونه بود؟-
 

 سري به تاييد تکون دادم.
 
بوده.يعني بهش گفته بودم از خونه بيرون نره.خب اونم که نمي دونست کي برمي -

 گردم احتماال به حرفم گوش داده و جايي نرفته.
 

 از جا بلند شو.
 
 اينجا باش...-
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و اتاق و تنهايي و کالفگي و گرسنگي.اما اين بار زياد طول نکشيد که  و باز من موندم
 در باز شد و بازپرس اولي داخل اومد.در رو نبست و نزديک شد.

 
 خب مثل اينکه ديگه کاري باهات نداريم جناب ملک مرادي.مي توني بري.-
 

 ز کرد.قبل از اينکه از حرفش پشيمون بشه بلند شدم و ايستادم.دوباره لب با
 
 البته از تهران خارج نشو شايد بازم باهات کار داشته باشيم.-
 

بي حرف، از اتاق بيرون رفتم.جايي رو نداشتم که بهش برم.من توي تهران موندگار 
شده بودم.سربازي به سمت در راهنماييم کرد.وارد خيابون که مي شدم، ماشين 

ر، نگاهم به زني که روي صندلي پليسي نزديک شد و داخل حياط پيچيد.لحظه ي آخ
عقب نشسته بود افتاد.مهوش بود.با چهره اي که به زري ميزد و چادر گلدار ِ چرک 

مرده ي هميشگيش و موهاي آشفته ي از چادر بيرون زده.انگار اون هم من رو ديد 
که برگشت.مهوش، همسر من، براي من نقشه داشت.اين که چه نقشه اي رو فقط 

خدا و بي بي که مرده بود.حاال نقشه اش باعث شد خودش به  خودش ميدونست و
دردسر بيفته.من اشاره ي مستقيمي به اينکه شايد مرگ بي بي کار مهوش باشه 

نکردم.اما همين که مهوش توي خونه بود و تنها بود و شاهدي نداشت، قطعا باعث 
 دم.مي شد به خودش شک ببرن.و مي شد هموني که من مي خواستم.پوزخندي ز

 
 خياط افتاد تو کوزه.*-
 

بعد از کمي نگاه به مسير ِ رفتن ِ ماشين، با خيالي آسوده، راهي ِ خونه شدم.به کوچه 
رسيدم و سعي کردم چهره ي ناراحتي به خودم بگيرم.به خونه که نزديک مي شدم 
پارچه ي سياهي جلوي در نظرم رو جلب کرد.با کمي دقت به نوشته ي روي پارچه، 

خوندن ِ يه متن به اون شکل و شمايل و طرز نوشتن برام سخت بود، متوجه شدم که 
مربوط به تسليت مرگ بي بي هست.تسليت به من و مهوش و ريحان به عنوان ِ 

 بازماندگان...ناخواسته نيشخندي زدم و در حياط رو باز کردم.
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 چقدرم که من ناراحتم...-
 

م رو نبينه و در رو بستم.چشمم زواياش رو سريع وارد حياط شدم تا کسي نيشخند
مي گشت و مي گشت.حياط ِ بزرگي نبود.کوچيک هم نبود.براي من خوب بود.مگه 

من چند نفر بودم؟نگاهم به سمت حوض کشيده شد.زياد بزرگ نبود. قدمي به 
سمتش برداشتم و درست جلوش ايستادم.لبالب پر از آب بود.لبخندي زدم.کفشهام 

کردم و به ياد ِ شهر خودم و برکه هاي آبش پا توي حوض  رو از پا خارج
گذاشتم.خنکاي آب، لحظه ي تنم رو لرزوند و با همون لبخند لب گزيدم.دلم براي 

روستا و خانواده ام تنگ شد.با تصميم ناگهاني نشستم و پاهام رو دراز کردم که از 
و درياي آبي ِ بي  حوض، بيرون زد. همين اندک آب هم براي من ِ دلتنگ ِ رودخونه
 کران، بهتر از هيچ بود.از سردي ِ آب، با حسي خوب چشم بستم.

 
 آخ...آخ بي بي...-
 

 چشم باز کردم.چونه ام از سرما مي لرزيد.
 
 بي بي خوب شد که رفتي...-
 

نيم خنده اي کردم.دقيقا هموني شده بود که مي خواستم.هموني شده بود که از اول 
 بودم.مي خواستم پاي خودم وسط کشيده نشه که نشد.بهش فکر کرده 

 
 بي بي...بي بي...مهوشم رفت...-
 

با خوشي و لرز از جا بلند شدم.دستهام کنار بدنم باز شد.انگشتهام جمع شد و با هر 
دو دست، بشکني زدم و خنديدم. سرم رو به عقب فرستادم و بشکن زنان، لب باز 

 کردم.
 
 ...يار و مي و پيمانهشمع و گل و پروانه-
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 گردن و سينه ام رو چرخوندم.
 
 بنشسته اند از شادي...در بزم ِ من مستانه-
 

 سرم به چپ چرخيد و ادامه دادم.
 
 ِمي خنده زد در جامم...دنيا ُبَود بر کامم-
 

 ِمي خنده زد...
 

ال اشتم.با ياد سهيچشمم به جايي که سهيال افتاده بود افتاد و آوازم رو نيمه کاره گذ
اخم کردم.انگشتهاي درحال بشکن زدنم باز شد.با دقت زمين رو کاويدم.ديگه اثري از 

خون نبود.حتما مهوش يا زنهاي همسايه حياط رو شسته بودن.پا از حوض بيرون 
گذاشتم و بي کفش به اون سمت رفتم.با کمي دقت، ردي از خون، بين کاشي ها 

زدم و نشستم.دستم کاشي هاي اون قسمت رو نوازش ديده مي شد.روي زمين زانو 
کرد.چشم بستم و تصور کردم.اونهمه خونابه ي روي زمين رو تصور کردم که قرار بوده 
تبديل به بچه بشه.تصور کردم سر ِ نوزاد رو نوازش مي کنم.سعي کردم براش توضيح 

 بدم.
 
 من نمي خواستم...-
 

 .صداي گريه ي نوزادي توي گوشم پيچيد
 
 تقصير خودش بود...باور کن تقصير خودش بود...-
 

چشم باز کردم.نوزاد ِ پسري بي لباس روي زمين افتاده و گريه مي کرد و به صورتش 
چنگ مي زد.از شدت گريه، صورتش سرخ شده بود.دستم رو به سمت دستهاش، 

 دستهاي کوچيک و سفيدش بردم و هردو رو توي مشت دست راستم گرفتم.
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 نکن...نکن پسر...-
 

 لب گزيدم.
 
 نکن پسرم...-
 

با دست چپ، صورتش رو نوازش کردم.سرش رو به سمت دستم چرخوند و وسط 
 گريه، دهن باز کرد و انگار مي خواست دستم رو بخوره.

 
 شير مي خواي؟-
 

 سرم رو خم کردم.
 
 گشنته؟-
 

 بزنه.نوزاد که حرف نمي زد. همچنان گريه مي کرد.خب نبايد انتظار داشتم حرف
 
 حاال شير از کجا بيارم؟مامانتو از کجا بيارم؟-
 

چشم بستم.اگه به دادش نمي رسيدم از گرسنگي تلف مي شد.صورت ِ نرمش رو 
نوازش مي کردم که صداي در حياط اومد و صداي گريه قطع شد.چشم باز 

بود؟داشتم ديوونه مي کردم.خبري از نوزاد ِ بي لباس نبود.لب گزيدم.چم شده 
شدم؟کامل روي زمين نشستم.پاي چپم رو زانو و پاي راستم رو دراز کردم.باز صداي 

 در اومد.نگاهم از روي زمين به سمت در کشيده شد.
 
 خدايا دارم ديوونه ميشم.-
 

با ضربه ی بعدی که به در زده شد، با همون تن ِ خیس به سمت در رفتم و باز 
چهره ای آشنا با ظرفی توی دست، ایستاده و این پا و اون پا می  کردم.زنی مسن با
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کرد.یادم نبود کی و کجا دیدمش اما حتما از همسایه ها بود که چهره اش رو می 
 شناختم.

 
 بله؟-
 

 نگاهش از فرق سر تا نوک پام رو کاوید و روی چشم هام ایست کرد.
 
 چیکار کردی با خودت مادر؟-
 

 وضعیتم کرد.اشاره ای به 
 
 چرا لباسات خیسه؟-
 

 "مادر" گفتنش به دلم نشست.حس کردم می تونم باهاش حرف بزنم.
 
 دارم دیوونه میشم.این چه مصیبتی بود؟-
 

 به حیاط نیم نگاهی انداختم.
 
 اون بچه مرد؟-
 

 نگاهش پر از دلسوزی شد.
 
ت، نمی تونست بچشو بهش فکر نکن...سهیال مریض بود.خودشم اگه می خواس-

 نگهداره.
 

 گوشم زنگ زد.اخم کردم.
 
 مریض بود؟چه مریضی ای؟-
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 لب برچید و صداش رو پايين آورد.شاید می ترسید کسی بشنوه.

 
شوهرش می گه خون سوزی داره.اما من می گم دعایی شده.دکترشم آخرین بار -

 بهشون گفته بود نباید بچه رو نگهدارن.
 

وی صورتش چرخوندم.خودش می فهمید چه خبر خوبی بهم داده؟خودش نگاهم رو ت
 میدونست با این حرفش آرومم کرده؟سرم رو باال گرفتم و به آسمون خیره شدم.

 
 خدا رو شکر...-
 

 صداش شماتت گر توی گوشم نشست.
 
 مادر جون، یکی مرده تو خدا رو شکر می کنی؟-
 

کرد.لب به توضیح باز کردم.این زن، خبر نگاهش کردم.با شک و ظن نگاهم می 
 خوبی رو بهم رسونده و حق داشت که جوابش رو بدم.

 
من که مرگ بی بی رو ندیدم.تا زمانی که پلیس اومد نمی دونستم چی شده.اما -

مردن اون بچه رو فهمیدم.ناراحت بودم.برای مادرش ناراحت بودم.جلوی چشمم 
 اونطور شد.

 
 ود رو جلو آورد.ظرفی که توی دستش ب

 
 بیا مادر...برات غذا آوردم.-
 

غذا رو که گرفتم، در رو بستم و به حیاط برگشتم.نگاهی به زمین انداختم.دوباره 
 پسربچه جلوی چشمم جون گرفت. نگاهش کردم.
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 اونطوری بهم خیره نشو.دیدی که چی گفت؟به نفع همگی بود که تو نباشی...-
 

ریه اش، وارد تک اتاقم شدم تا لباس عوض کنم و غذا و بی توجه به صدای گ
بخورم.با حرفهای اون زن آروم شده بودم.مقصر بودم یا نه، دیگه مهم نبود.مهم این 

بود که قرار هم نبود اون بچه بمونه و به دنیا بیاد.درحال باز کردن دکمه ی بلوزم روی 
 زمین نشستم.

 
 خون سوزی دیگه چیه؟-
 

 لبخندی زدم.
 
 هرچی که هست، انگار چیز خوبیه...برای من که خوبه...-
 

 لبخندم به خنده تبدیل شد.
 
 خداجون شکرت...-
 

با این اتفاق دیگه مطمئن شدم کارم، کشتن ِ بی بی درست بوده.اگه درست نبود که 
 اون زن درباره ی بچه ی سهیال اون حرفها رو نمی زد.می زد؟

 
 ی این نشونه ها رو؟تو باید میرفتی.بی بی می بینی؟می بین-
 

 به سقف چشم دوختم.انگار بی بی از اونجا بهم نگاه می کرد.
 
 من مامور ِ بردنت شدم...-
 

 و ابرویی براش باال انداختم.
 

*** 
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باالخره ریحان از سفر برگشت.منتظر برگشتش بودم و نقشه ها برای بعدش 

ن و هم محله ای ها شیرین عقل بود و خیلی راحت داشتم.ریحان، به گفته ی اطرافیا
می شد باهاش کنار اومد.هم می تونستم کاری کنم مهوش اعدام نشه و هم خونه رو، 

 به بهانه ی اینکه به تنهایی نمی تونه از پسش بربیاد ازش بگیرم.
 

بعد از تحقیق و تحقیق و تحقیق درمورد قتل بی بی،که اوایل فرضیه ی مرگ طبیعی 
رح شده بود، باالخره به این نتیجه رسیدن که مهوش قاتل هست.انگار کمی هم مط

به من شک برده بودن اما من هم شاهدهای خودم رو داشتم.زمانی که این موضوع 
طرح شد نمی دونستم شاد باشم یا ناراحت.شاد بودم که نقشه ام گرفت و ناراحت 

ی خواستم از مهوش انتقام بگیرم بودم.اما نمی خواستم به دلیل ناراحتیم فکر کنم.م
اما نه به این صورت.نمی خواستم اینطور توی دردسر بیفته.اما افتاد.سعی می کردم 

به فال ِ نیک بگیرم و نمی تونستم.مگه می شد که به فال نیک گرفت؟مگه می شد از 
این صرف نظر کنم که امکان اعدام مهوش زیاد هست؟من که راضی به مرگش 

خواستم تنبیه بشه.فقط می خواستم انتقام خودم و دریا و پسرش رو نبودم.فقط می 
بگیرم.پسری رو که با کلی تحقیق و این در و اون در زدن فقط تونستم بفهمم زنده 

مونده.اما اینکه کجاست، ازش اطالعی نداشتم.پسری که اگر مهوش خودخواهیش رو 
 رش زندگی می کرد.کنار می گذاشت، حاال اینجا بود و کنار من یا شاید ماد

 
گاهی که به این نقطه از افکارم می رسیدم با خودم می گفتم شاید مهوش از من 
ترسید که پسرش رو از خودش روند. شاید اگه تلخی کردنهام رو نمی دید به این 

نتیجه نمی رسید که من اون بچه رو نگه نمی دارم.شاید به این نتیجه نمی رسید که 
ه پسرش نمی رسه.اما اجازه ی پیشروی بیشتری این افکار نمی از من شناسنامه ای ب

دادم.که اگه پیشروی می کردن...اگه پیشروی می کردن حاال من به جای مهوش توی 
زندان و منتظر حکم اعدام بودم.منتظر بخشش یا عدم بخشش ریحان بودم.چیزی 

س می این وسط بود که ازش اطمینان نداشتم و اون هم بخشش ِ ریحان بود.ح
کردم ریحان مهوش رو می بخشه اما من رو نه.نمی دونستم فکرم تا چه حدی درست 
هست و همین باعث می شد حرفی نزنم.می خواستم اول از همه، موضع ِ ریحان رو 

 بدونم و بعد، شاید...شاید...
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 رقیه جان...باجی)خواهر(...باجی...-
 

ر بی بی افتاده و اشک می ریخت نگاهی به ریحان که دورتر از من و روی سنگ قب
انداختم.هیچ وقت به قبر بی بی، نزدیک تر از این نشده بودم و قصد هم نداشتم 
نزدیک تر بشم.آخه بی بی که نمرده بود.بی بی هرروز و هرشب روی سقف اتاقم 

بود.گاهی هم گوشه ی اتاق نشسته و با اخم بهم نگاه می کرد.گاهی با چاقوی توی 
اهی می شد و به حیاط و گوشه گوشه ی خونه سرک می شکمش دنبالم ر

کشید.گاهی بچه ای رو توی آغوش داشت و به طرفم می گرفت و اشاره می کرد بچه 
 رو ساکت کنم.

 
 قدمی جلو گذاشتم تا به ریحان نزدیک تر بشم.

 
 ریحان...-
 

ی انگار صدام رو نشنید چون همچنان مویه می کرد.نوچی کردم و قدم دیگه ا
 برداشتم.

 
 ریحان...-
 

بعد از لحظه ای که دوباره می خواستم نزدیک بشم و صدا بزنم، صدای گریه اش 
قطع شد و سرش، کمی چرخید تا توی نقطه ی دیدش قرار بگیرم.نگاهم کرد.منتظر 

 نگاهم کرد تا حرف بزنم.
 
 چرا گریه می کنی؟-
 

 تغيير کرد. آنی، رنگ نگاهش از ناراحتی و غم به بهت زدگی
 
 چی؟-
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دستهام رو توی جیب شلوارم فرو بردم.نگاهی به جلوی پام که قبری بود انداختم و 

 لگد آرومی به گوشه ی سنگش زدم.دوباره نگاهم رو به ریحان و تعجبش دوختم.
 
 می گم چرا گریه می کنی؟چرا از وقتی از مشهد برگشتی میای اینجا و گریه می کنی؟-
 

فتن ریحان شیرین عقل هست اما من توی این مدت چیزی که نشون از همه می گ
شیرین عقلیش باشه ندیده بودم.برعکس، انگار خیلی هم عاقل بود. الاقل از بی بی 

که عاقل تر بود.بی بی با اون سنش داشت روی قبر ها می دوید و پسربچه ای هم به 
ختهای قبرستون پنهان و دنبالش بود.هردو باهم جیغ میزدن و می خندیدن.پشت در

لحظه ای بعد، پیدا می شدن.گاهی بشین پاشو می کردن و دوباره می 
دویدن.اعصابم با این خنده های مسخره ی بی بی در حال ِکش اومدن بود.با صدای 

 ریحان چشم از بی بی برداشتم.
 
 خب بی بی مرده.-
 

ا این گریه و زاری جمع شدن ِ چهره اش خبر از شروع مجدد گریه هاش می داد.ب
های بی وقفه، اعصابم رو متشنج و طاقتم رو طاق می کرد.من اعصاب ِ شنیدن ِ 

صدای گریه رو نداشتم.سرم رو به چپ و راست کردم تا سرش داد نزنم.قبل از اینکه 
مویه هاش شروع بشه و قطره ای اشک بریزه، با دست همون سمتی که بی بی بود 

درختی ایستاده و انگار که خستگی به در می  رو نشون دادم.درست در کنار
کرد.پسربچه هم کنارش باال و پايين می پرید و گاهی لبه ی لباس بی بی رو می 

 کشید.
 
 نگاه کن...-
 

با تاکید به ریحان چشم دوختم که سرش رو به همون طرف چرخونده و انگار 
 جستجو می کرد.
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 می شنوی؟اون داره بهش خوش می گذره.صدای خندشو -
 

 سرش با سرعت چرخید و نگاهم کرد و با صدایی کشدار جوابم رو داد.
 
 کــی؟کــیــو می گی؟-
 

 سرم رو باال گرفتم.
 
 بی بی رو می گم.نمی بینی چطور میدوه و می خنده؟-
 

باز به بی بی نگاه کردم که کمی از ما دورتر شده بود.اون پرش و جهش از سن و 
عید بود.زمانی بود که برای هر پله باال و پايين رفتنی کلی ناله میزد و سالش واقعا ب

 حاال...
 
 توام وقت گیر آوردی ها بی بی.-
 

 اطراف رو، و قبرها رو نشون دادم.
 
آخه اینجام جای بازی کردنه؟خب می رفتید توی حیاط ِ خونه از این کارا می -

 نیست... کردید.یه کمم از سن و سالت خجالت بکشی بد
 

حرکت ِ پرشتاب ِ ریحان به این طرف رو حس کردم و برگشتم.با چشمهای درشت 
 نزدیکم شد.جلوی روم ایستاد. صدای پايين فرستادن ِ آب دهنش رو شنیدم.

 
 چی می گی محسن؟-
 

نگاهم رو با بی حوصلگی به اطراف چرخوندم.ریحان چرا نمی فهمید؟چرا انقدر 
د؟من که دروغ نمی گفتم.دوباره نگاهم رو به سمتش احمقانه رفتار می کر

 چرخوندم.چادر از دور کمر باز کرد.
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 بی بی مرده.-
 

قبری که کنارش گلی کاشته شده بود رو نشونم داد.همون قبری که تا لحظاتی قبل، 
خودش پیش روش نشسته و مویه می کرد.قبری که جلوش نشسته و گاهی صداش 

 می رفت.باال و گاهی هم پايين 
 
 اوناهاش...اونجا دفنه.-
 

 پوزخند زدم.
 
 توام گول خوردی ریحان؟اینا همش دروغه...-
 

 به بی بی که بهمون نزدیک می شد اشاره کردم.
 
 اصال خودش داره میاد.-
 

 اشاره کردم.
 
 چرا هیچی نمی گی بی بی؟-
 

 کنار بی بی بود و بعد نزدیک که شد، پسربچه هم پشت سرش به سمتمون دوید.اول
درست زیر پام ایستاد.قدش تا زیر زانوم می رسید.رکابی ِ آبی رنگ و کاله دار و 

شلوارکی همرنگش به تن داشت.گاهی موقع دویدن، کاله ِ رکابی روی سرش می رفت 
و گاهی از روی سرش می افتاد.رنگ لباس به صورت ِ تقریبا آفتاب سوخته اش می 

 به پام گرفت. اومد.دست کوچیکش رو
 
 چرا منو ُکشتی؟-
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 سرم رو کامل به سمت پايين گرفتم.
 
 چی؟-
 

ضربه ای به پام زد.ضربه ای که از اون جسم کوچیک واقعا بعید بود.اخم کرد و دوباره 
 لب باز کرد.

 
 چرا منو کشتی؟چرا منو از مامانم جدا کردی؟-
 

م آورد و لحظه ای بعد، دندونهاش روی قبل از اینکه جواب بدم، سرش رو به سمت پا
 پام قرار گرفت و پام سوخت و جلوی چشمم سیاه شد.

 
*** 

 
 چه تبی داره...-
 
 دعایی شده حتما...-
 

می خواستم چشم باز کنم اما نمی تونستم.انگار درز چشمهام رو با چسب، چسبونده 
 بودن.

 
 این که خوب بود آخه.-
 

نم تا از صداهای اطرافم بخوام ساکت بشن.با صداهاشون سر می خواستم لب باز ک
درد می گرفتم.اما انگار لبهام هم دوخته شده بودن.صدای دیگه ای فکرهای احمقانه 

 اش رو به زبون آورد.
 
 شاید شکنجش دادن.-
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 صدای ریحان رو وسط اینهمه صدا به راحتی تشخیص دادم.
 
 شکنجه برای چی؟-
 
 حتما می خواستن ازش اعتراف بگیرن.چه می دونم؟-
 

 صدای دیگه ای بلند شد.
 
 اعتراف ِ چی؟از اول معلوم بود مهوش بی بی رو کشته.-
 

 صدای اولی جواب داد.
 
 خب پلیسن.کارشونه دیگه.-
 

 ریحان به حرف اومد.
 
 یعنی سرش ضربه خورده؟-
 

 شخص دیگه ای جواب داد.
 
 عایی شده.همون که من گفتم...د-
 

 صدایی از دورتر به گوش رسید.
 
سهیال هم اوال اینطوری بود.دیدید که اونم دعایی شده بود.بعدشم گفتن نباید -

 بچش به دنیا بیاد.
 

 صدای قبلی هیجان زده بلند شد.
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 اون روز سهیال هم اینجا بود.حتما اون دعاييش کرده.-
 

ی و بعد، صدای در به گوش رسید و حس کردم صدای استغفار گفتن و "خدایا توبه" ا
همگی از اونجا، که حدس می زدم اتاق خودم باشه، بیرون رفتن.کمی که گذشت 

 صدای ریحان رو شنیدم.
 
 محسن جان...بلندشو یه چیزی بخور.-
 

 سعی کردم و باالخره پلک ها باز شد.سر ِ ریحان درست باالی سرم بود.
 
 تبت پايين بیاد. بیا یه چیزی بخور بذار-
 

 لبهای خشکم رو باز کردم.
 
 چی شده؟-
 

صدام زیادی خش دار شده بود.گلوم هم حسابی درد می کرد.من که سرما نخورده 
بودم.نمی فهمیدم چرا حاال انقدر گلودرد دارم؟شاید به خاطر نشستن های بی وقفه 

رستادم.عقب تر توی حوض این بال به سرم اومد.آب دهنم رو به سختی پايين ف
 رفت.

 
 توی قبرستون...بی بی...تو...-
 

 کمی مکث کرد تا جمله بندی درستی تحویلم بده.
 
توی قبرستون حالت بد شد...ابراهیم و مادرش که داشتن میومدن سر خاک بی بی، -

 اومدن کمک کردن و آوردیمت خونه.
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فتن ِ پام رو هم به یاد اون بچه و بی بی رو توی قبرستون به یاد داشتم.گاز گر
 داشتم.باز آب دهنم رو با درد و به سختی قورت دادم.

 
 پامو گاز گرفت.-
 

 چشمهاش گرد شد.
 
 کی؟-
 

 زبونم رو به دور ِ لبم کشیدم.حس می کردم حرارت از صورت و بدنم بیرون می زنه.
 
 اون بچه...همونی که با بی بی بود.-
 

فاصله بگیره.به سختی و با ضعف نیم خیز شدم.شلوارم  هراسان، کمی عقب رفت تا
رو تا زانو باال کشیدم.قسمتی از ساق پام، انگار جای دندون بود و همون قسمت کبود 

 شده بود.نشون دادم.
 
 ببین...اینجا رو گاز گرفت.-
 

کمی با وحشت به پام نگاه کرد و با همون وحشت بلند شد و پر سر و صدا از اتاق 
شد.صدای جیغش رو که چند نفری رو صدا می زد می شنیدم.اما نمی فهمیدم خارج 

چی می گه.دستی روی پام و کبودیش کشیدم.درد می کرد.پسربچه کنار بی بی روی 
سقف بودن.با بی حالی سرم رو باال بردم و نگاهش کردم.دست به سینه و اخم کرده 

وار مشکی بود.نمی فهمیدم اگه بهم خیره بود.لباسش این بار یه بلوز قرمز رنگ و شل
این پسر، پسر سهیال هست چرا انقدر زود بزرگ شده.اما حاال دیگه بزرگ شدنش 

اهمیت زیادی نداشت.لب باز کردم.گلوم حسابی درد می کرد.ورمش رو به راحتی و از 
 بیرون هم می تونستم حس کنم.

 
 ببین پامو چیکار کردی؟-
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اق باز شد و چند زن همزمان وارد اتاق شدن.پشت می خواست لب باز کنه که در ات

سرشون هم پسر جوونی بود که با چشمهای ریز شده جلوی در ایستاد.نگاه کردم. بی 
بی و پسربچه از سقف پايين اومدن و از کنار پسر رد شدن و از اتاق بیرون رفتن.انگار 

ار بهتر بود هیچ کدوم این شلوغی رو دوست نداشتن. من هم دوست نداشتم اما انگ
که دورم شلوغ باشه تا اون دونفر دوباره بهم حمله نکنن.انگار فقط جلوی ریحان 

احساس راحتی می کردن و سر و کله اشون پیدا می شد و دوست نداشتن جلوی 
 بقیه بیان.

 
 این...جای چیه؟-
 

ا مزنی مسن نزدیکم نشسته بود و به پام اشاره می کرد.یکی از زنهای همسایه بود ا
من اسمش رو نمی دونستم.فقط چندباری توی کوچه و محل با همون پسر ِ جوون ِ 

 جلوی در دیده بودمش.سرم رو جلو بردم.
 
 اون پسره گاز گرفت...همونی که همش با بی بی اینور و اونور میره.-
 

 لب گزید و به باقی زنها نگاه کوتاهی انداخت.
 
 نگفتم؟دعایی شده...-
 

 از زنها که اون هم مسن بود به حرف اومد.یکی دیگه 
 
 آخه کی دعاييش کرده؟-
 

 زن رو به من جواب داد.
 
 سهیال...همون موقع که فهمیدیم دعایی شده باید از محل بیرونش می کردیم.-
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 زن دیگه ای ادامه داد.
 
 االنم دیر نشده.-
 

 ریحان پشت سر همه ایستاده بود.
 
 یم؟محسنو چیکار کن-
 

 زن ِ جلویی، چیزی رو از الی چادرش بیرون کشید و به سمتم آورد.
 
 این دعا رو میندازم گردنش.زیر بالششم قرآن می ذارم...درست میشه.-
 

 دست خنکش به دستم خورد.لحظه ای عقب کشید.
 
 چقدر داغی...-
 

 به سمت ریحان برگشت.
 
 ایراهیمو می ذارم اینجا پاشویه ُکَندش.سوپی که درست کردیمو براش بیار بخوره.-
 

کمی که گذشت همگی بیرون رفتن و من موندم و دعایی توی گردنم و قرآن کوچیکی 
که زیر بالشم جا داده شده بود.با اینکه تقریبا مطمئن بودم از دعایی شدن خبری 

اما  مونیست، اما امیدوار بودم این کارها کارساز بشن و دیگه بی بی و پسربچه ی اخ
زیبا به سراغم نیان.با ضعف خودم رو روی بالش انداختم.ریحان در اتاق رو باز کرد و 
با احتیاط، درحالی که سینی ای توی دستش بود جلو اومد.پشت سرش همون پسر 
بود که حاال می فهمیدم اسمش ابراهیم هست.احتماال با کمک همین پسر من رو از 

 قبرستون به خونه آورده بودن.
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ریحان سعی می کرد سوپ رو به خوردم بده و نمی تونست.اشتها نداشتم اما معده 
ام ضعف میرفت و حالت تهوع هم در کنارش خودی نشون می داد و نمی تونستم 

چیزی بخورم.ابراهیم هم به سختی پاشویه می کرد.وقتی حس کرد کمی تبم پايين 
کشیدم.گلوم همچنان درد اومده از اتاق خارج شد.دوباره با سختی و ضعف دراز 

داشت و حتی نمی تونستم آب دهنم رو قورت بدم.اما امیدوار بودم با این سوپ 
خوردن و نخوردن ها و پاشویه کردن ها و قرص خوردنها، حالم بهتر بشه.امیدوار 

 بودم بعد از اون، بی بی و پسربچه دیگه به سراغم نیان.
 

لت تهوع هم بهشون اضافه می تب و لرزم تمومی نداشت و گاهی ضعف و حا
شد.حسابی زمین گیر شده بودم.تا نزدیک دو هفته ی بعد و شاید کمی بیشتر، هرروز 

همون زن می اومد و دست روی پیشونیم می گذاشت و دعایی رو می خوند.توی 
اون مدت، گاهی تبم قطع و گاهی هم وصل می شد و اعتقاد داشت با این دعاها، به 

د شد.ریحان می خواست من رو به دکتر ببره و اون زن، اکرم، طور کامل قطع خواه
اجازه نمی داد.می خواست من رو با دعا درمان کنه.چون اعتقاد داشت با دعا به این 

روز افتادم.من هم زیاد تمایلی به دکتر نداشتم.مگه وقتی توی روستا بودیم و بیمار 
لفی ِ مادر و همین پاشویه می شدیم دکتری بود که به دادمون برسه؟با داروهای ع

کردنها بود که به بهبودی می رسیدیم.برای همین عکس العملی نشون نمی دادم و 
فقط سالمتی رو انتظار می کشیدم.چیز عجیبی که اتفاق افتاده بود این بود که توی 

این مدت بی بی و پسربچه ی اخمو دیگه به سراغم نمی اومدن و من داشتم باور می 
ی واقعا مرده.برای همین راضی بودم هرروز اکرم بیاد و به نظر ِ من ورد کردم که بی ب

 و جادو و جنبل، و به نظر خودش دعا بخونه تا روح ِ خبیث از تنم بیرون بره.
 

و اتفاقا بعد از حدود دوهفته، شاید هم کمی بیشتر از دو هفته طول کشید، تب و 
ه نگاه می کردم دیگه بی بی رو نمی بیماری از بدنم بیرون رفته بود.به هرجای خون

دیدم.و فکر می کردم چه خوب که بی بی دست از سرم برداشته.چه خوب که دیگه 
اون پسر بچه به سراغم نمیاد.و کم کم حرفهای اکرم، باورم می شد.طی اون چند روز، 

همسایه ها، سهیال و شوهرش رو هم از محله بیرون کرده بودن.به این کار هم با 
ناجوانمردانه بود، راضی بودم.چون می ترسیدم سهیال رو ببینم و دوباره پسرش اینکه 

برای اعتراض، به سراغم بیاد.ریحان هم سرگرم من بود و نسبت به روزهای اول که 
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متوجه مرگ بی بی شد، آروم تر شده بود.همه ی اینها رو مدیون ِ تب و ضعف و 
یگه حرفی درمورد بی بی از جانب مریضی ِ این چند وقتم بودم.خوشحال بودم که د

 ریحان یا هرکس دیگه ای نمی شنوم.چون همگی درگیر ِ رفع ِ دعا از تن من بودن.
 

نگرانیم حاال برمی گشت به مهوش و ترس از اینکه ریحان رضایت نده.البته دادگاه 
مهوش هنوز تشکیل و حکمی هم صادر نشده بود.اما برای اون روز، لحظه شماری می 

.برای اینکه بدونم نتیجه ی نقشه ای که کشیدم چه خواهد شد و اگه اونی که کردم
 می خواستم نشه چه باید بکنم؟

 
دوباره به سرکار ِ قبلیم برگشته بودم.این بار دیگه قرار نبود اجاره ای به کسی پرداخت 

کنم و درعوض، خرج ریحان رو می دادم.ریحان اوایل راضی نبود.اما اونقدر باهاش 
حبت کردم تا به این امر، راضی شد.و برای من، چی بهتر از این که از نظر خودم، ص

نیمی از اشتباهاتم رو جبران کنم؟ فکر می کردم بی بی هم اینطور، بیشتر راضی 
 هست.اینطور که خرج خواهرش رو بدم و به فالکت نیفته.

 
ی بی، سبزی از اتاقم خارج شدم.ریحان توی حیاط نشسته و سرجای همیشگی ِ ب

 پاک می کرد.با یادآوری بی بی، ته دلم لرزید اما بی توجه، نزدیک رفتم.
 
 اینهمه سبزی برای چیه؟-
 

 نیم نگاهی بهم انداخت که تونستم چشمهای اشکیش رو ببینم.
 
 شب ُجمَعس.همیشه شب جمعه ها برای اموات خیرات می کردیم.-
 

 بینیش رو باال کشید.
 
 خوام برای روح رقیه، آش درست کنم.چند کاسه بدم بیرون. حاال هم می-
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دریا همان دریا بود

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 1 0  

 

پس هنوز بی بی رو فراموش نکرده بود.البته این فکرم، فکر ِ فراموشی ِ بی بی توسط 
ریحان بیهوده بود.ریحان که نمی تونست مثل من بی بی رو فراموش کنه.بی بی، اگه 

دلسوز بود.خواهری که  برای من صاحبخونه ای بدجنس بود، برای ریحان، خواهری
شاید هیچ وقت نمی تونست فراموشش کنه.مگه خود من تونستم مینا رو فراموش 
کنم؟مگه مریم از خاطرم می رفت؟مگه مسعود و مادر و پدر و حتی هم محله ای ها، 

جایگاهشون رو توی ذهن ِ همیشه فعال ِ من از دست داده یا از دست می 
خانواده ام و عزیزانم بودم که انتظار داشتم ریحان دادن؟مگه من آدم ِ فراموش کردن 

 تنها کسش رو به زودی و به راحتی به دست فراموشی بسپاره؟
 

نگاهی بهش انداختم که به روبروش چشم دوخته و سعی می کرد حواسش رو به 
سبزی های پیش روش بده اما انگار که نمی تونست.شاید که نه، حتما حق 

بود.عزیزی که سرپرستش بود.شاید گاهی هم براش مادری  داشت.عزیز از دست داده
می کرد.ریحان، تقریبا هم سن و سال ِ عبداهلل بود و می شد که به جای بچه ی بی 

بی باشه.نزدیکش شدم و لبه ی حوض نشستم.دستم رو پشت گوشم بردم و الله ی 
 اش بازگوشم رو با دو انگشت، نگهداشتم.باید هرجوری که بود، سر صبحت رو باه

می کردم.هرچقدر هم که بی بی براش عزیز بود من اهمیت نمی دادم.من فعال به 
دنبال کار خودم بودم.می خواستم بدونم تصمیمش درمورد مهوش چی هست.باید 

می دونستم می خواد با قاتل ِ بی بی چه کار کنه؟هرچند که مهوش قاتل بی بی 
به سر می برد باید کاری انجام می دادم  نبود.اما حاال که به عنوان قاتل توی بازداشت

 که کار به اونجایی که نمی خواستم نکشه.
 

 نفسم رو فوت کردم و دستم رو از پشت گوشم برداشتم.
 
 می گم...-
 

دسته ای سبزی رو توی دست گرفت و نگاهم کرد تا حرف بزنم.اما خودش چیزی 
دل می زدم که چطور شروع  نگفت.منتظر بود و نمی شد بیش از این تعلل کرد.دل

کنم.دل دل می زدم که چطور حرف بزنم تا مشکوک نباشه و یا به خودم شک 
 نکنه؟لب باز کردم.
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 می خوای با مهوش چیکار کنی؟-
 

 با دقت نگاهم کرد.
 
 یعنی چی؟-
 

 توی چشمهاش خیره شدم.
 
 بمونه یا نه؟میدونی که تصمیم گیرنده تویی.تویی که باید بگی قاتل، زنده -
 

 مکث کردم و نگاهم رو به دسته ی سبزی دوختم.
 
 حاال می خوام بدونم می خوای چیکار کنی؟-
 

سکوتش باعث شد دوباره نگاهش کنم.نگاهش به سمت دیگه ای بود.انگار متوجه 
 نگاه خیره ام شد که خودش به حرف اومد.

 
 .من کاره ای نیستم.خدا گفته قاتل باید قصاص بشه-
 

پوف ِ محکمی کردم.حس می کردم سینی پر از غذایی توی قلبم بود که با این حرف، 
سینی برگشت و تمام غذاها روی زمین ریخته شد.و من با ناراحتی به غذاهای ریخته 

 و حیف و میل شده نگاه می کردم که با صداش، چشم از قفسه ی سینه ام برداشتم.
 
 که از مهوش بدت می اومد. تو که باید از خدات باشه...تو-
 

 ناخواسته لب باز کردم.
 
 از بی بی هم بدم می اومد.-
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 خیره نگاهم کرد.

 
 من از مهوش بدم میاد.از وقتی پا توی این خونه گذاشت...-
 

جمله اش رو نیمه گذاشت و سکوت کرد.برام جالب بود که چرا ریحان باید از مهوش 
ان کاری نداشت.یا شاید هم داشت و من خبر بیزار باشه؟مهوش که با ریح

 نداشتم.چشم ریز کردم.
 
 از وقتی پا توی این خونه گذاشت چی؟-
 

 آه کشید و به سبزی ها چشم دوخت.
 
وقتی که اومد همه چی بهم ریخت.دریا مرد.پسر خودشو نیست و نابود کرد...من -

 دریا رو دوست داشتم.به کسی آزار نمی رسوند.
 

 ه نگاهم کرد.دوبار
 
 می خواست تو رو از این خونه بیرون بندازه.-
 

هرچند که تقریبا از حرفهای بی بی و مهوش توی روز آخر، متوجه شده بودم خبری 
هست، هرچند که بی بی لحظه های آخر چیزهایی رو گفته بود اما فکر نمی کردم 

ی بوده باشه. سرم رو ریحان از چیزی خبر داشته باشه.فکر نمی کردم نقشه اش علن
 نزدیک بردم.

 
 چی؟-
 

نگاه منتظرم رو به چهره ی تقریبا نازیبا و نیمه کجش انداختم.لب پايينیش حرکت 
نمی کرد و برای حرف زدن، باید لب باالیی رو باز و بسته و چپ و راست می 
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کرد.برای همین گاهی حرفهاش نامفهوم می شد.یادم نمی اومد بی بی گفته بود 
نطور به دنیا اومده یا حادثه ای باعث این نقص شده؟من هم تا به حال با این ای

 دقت و از نزدیک نگاهش نکرده بودم.لب باالش تکون خورد.
 
مهوش با پسر صاحبخونه که رو هم ریخت و گندش دراومد، در به در دنبال جایی -

 اخت.می گشت تا بمونه.دیر فهمیده بود که حاملس وگرنه بچه رو می اند
 

 مکث کرد.
 
یعنی خودش اینجوری می گفت...کسی قبولش نمی کرد که اومد سراغ بی بی.وقتی -

فهمید تو اینجایی، نقشه کشید وارد این خونه بشه.بچشو دک کنه بره و آخرشم می 
خواست تو رو بیرون بندازه.با مرگ دریا هم که دیگه مانعی براش نمونده بود.خیلی 

 ن می کرد.راحت تو رو هم بیرو
 

توی چشمهاش خیره شدم.پس از اول تصمیم داشت پسرش رو، پاره ی تنش رو 
 بفرسته بره؟ریحان که سکوت و چهره ی متعجبم رو دید خودش ادامه داد.

 
توی گوش بی بی می خوند و بدگویی ِ تو رو می کرد که بی بی راضی بشه.داشت -

 راضی می شد که...
 

 م.سکوت کرد.چشمهام رو بست
 
 چطور راضی شد پسرشو...-
 

 لب گزیدم.
 
 پسر خودش بود...نبود؟چجوری دلش اومد؟-
 

 شونه ای باال انداخت.
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 بچه رو نمی خواست.-
 

 چشم باز کردم.
 
 می خواست یا نمی خواست...حاال که بود...-
 

 پوفی کردم.
 
ز خودش بدم می من که می خواستم براش شناسنامه بگیرم.نمی فهمید؟من ا-

اومد.ولی با اون بچه ی بی گناه که مشکلی نداشتم.نمی فهمید؟حالم از خودش بهم 
 می خورد اما اون بچه رو دوست داشتم.نمی فهمید؟

 
هرلحظه صدام باالتر میرفت و این دست خودم نبود.تا حاال فکر می کردم از ترس ِ 

ز اول همین تصمیم رو داشته.تا من بچه رو از خودش دور کرده.اما حاال می فهمیدم ا
حاال گوشه ای از دلم به حالش می سوخت که بی گناه و به جای من توی زندان اسیر 

شده.اما حاال می فهمیدم بی گناه هم نبود.مگه رابطه با کسی غیر از همسر، گناه 
 نبود.مگه کاری که با پسرش کرد گناه نبود؟

 
 دستی روی شونه ام نشست.ریحان بود.

 
 باید تنبیه بشه.برای هرکاری که کرده...برای هر فکری که کرده...باید تنبیه بشه.-
 

 طور خاصی نگاهم کرد.
 
 مگه اینکه دوستش داشته باشی...-
 

کمی فکر کردم.دوستش داشتم؟مهوش رو دوست داشتم؟مهوش دوست داشتنی 
رگ بی بی، بی گناه بود؟جوابم به این سوال، یه "نه" بزرگ بود.هرچقدر هم درمورد م
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باشه، درمورد رابطه ای که داشته، درمورد پسر خودش، درمورد مرگ دریا که گناهکار 
بود.حتی اگه دریا نمی مرد، اگه پسرش رو به قول ریحان، دک نمی کرد، بازهم نمی 

تونستم عالقه ای بهش داشته باشم.یا الاقل حاال حاالها نمی تونستم.چون رابطه اش 
راموشم نمی شد.هرچند که به دروغ می گفت پسری درکار نبوده.اما با اون پسر ف

فرقی توی اصل ماجرا نداشت.در هرصورت پای مردی وسط بود.پای مردی وسط بود 
 که بچه ای به وجود اومد.

 
 فکرم رو به زبون آوردم.

 
 نه...دوستش نداشتم...فکر کنم هیچ وقتم نمی تونستم دوستش داشته باشم.-
 

 گاهم کرد.فقط ن
 
 با کاری که کرده بود، جای دوست داشتن نمی موند.-
 

 با درموندگی نگاهش کردم.
 
 می موند؟-
 

 سرش رو به تاييد تکون داد.
 
 نه...نمی موند...-
 

و دیگه حرفی نزد.من هم حرفی نداشتم.اگه چیز دیگه ای می گفتم زیاده روی می 
ه مهوش رو دوست ندارم به چه علت اینطور شد.شاید با خودش فکر می کرد منی ک

دنبال کارش رو گرفتم؟شاید فکر می کرد منی که مهوش رو دوست ندارم برای چی 
باید به دنبال رضایت گرفتن از ریحان، تنها فرد بازمانده از خانواده ی بی بی 

باشم؟فقط باید تا دادگاه صبر می کردم.باید مستقیما و به چشم می دیدم چه حکمی 
ادر میشه.شاید اصال حکمش چیز دیگه ای بود.شاید فقط حبس می خورد.من که ص
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قصد نداشتم مهوش رو تا اعدام بکشونم.می خواستم تا اون موقع به دنبال راههای 
فرار بگردم.دنبال راهی که مهوش اعدام نه اما تنبیه بشه.البته با این فکر که شاید 

رو گول می زدم. وگرنه مجازات قتل چی حکم چیزی غیر از اعدام باشه، قطعا خودم 
 بود جز اعدام؟

 
*** 

 
هرچقدر که به زمان دادگاه نزدیک می شدیم، دلهره و اضطراب من هم بیشتر می 

شد.می ترسیدم اونی که من می خوام نشه. می ترسیدم اتفاقاتی بیفته که از دست 
یا اینکه همونی که  من خارج هست.تا به حال، هر اتفاقی یا به نفع من تموم شد و

از قبل پیش بینی کرده بودم شد.روزی که روبروی در ِ خونه ی پدری مهوش، از ریحان 
جدا شدم تا مثال به سراغ خانواده ی مهوش برم، وقتی اونطور صحنه سازی می کردم 

تمام قصدم این بود که هر اتفاقی افتاد، پای خودم وسط کشیده نشه.و چه بهتر که 
دوش مهوش قرار بگیره و گرفت.اون زمان قصدم به قتل رسوندن بی بی این بار، روی 

نبود. که اون اتفاق، اتفاقی بود.فقط مردن بچه ی سهیال به خواست من نبود اما 
 فهمیدم قرار هم نبوده بچه، زنده بمونه.پس مشکلی هم پیش نمی اومد.

 
 بریم.-
 

زتری به سر داشت.انگار نو صدای ریحان بود.نگاهش کردم.برعکس همیشه چادر تمی
 نبود اما از چادرهای قبلیش تمیزتر نشون میداد.

 
 کجا؟-
 

 عاقل اندر سفیه نگاهم کرد.
 
 کجا قرار بود بریم؟-
 

 طوطی وار تکرار کردم.
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 کجا قرار بود بریم؟-
 

 از گیجی و لحنم نیم خنده ای کرد.
 
 مثال امروز دادگاهه...-
 

.لباس پوشیده و آماده توی حیاط به انتظار ریحان بودم که افکار تازه یادم اومد
 همیشگی به سراغم اومدن.سری به تاييد تکون دادم.

 
 آره...بریم...-
 

در رو براش نگهداشتم تا بیرون بره و چقدر از این کارم خوشش اومد.این رو از برق و 
یده بودم برعکس چیزی رقص ِ نور ِ توی چشمهاش متوجه شدم.چندروزی بود که فهم

که فکر می کردم، ریحان سنی نداره و تقریبا همسن من هست.قبال، از میون 
صحبتهای بی بی که اشاره به تجرد ِ ریحان داشت اینطور برداشت کردم که ریحان 

سالگی رو رد کرده و همسن و سال عبداهلل هست.اما حاال می فهمیدم  72و حتی  31
رسیده.البته تقصیری هم نداشتم.چون لباس پوشیدن و  سالگی 11به تازگی به مرز 

ساله  72ساله نمی خورد و به  11طرز صحبت کردن ِ ریحان اصال به زن و دخترهای 
 ها می مونست.

 
طی این افکار، تصمیم گرفته بودم ریحان رو عقد کنم.هم اون تنها بود و هم من.حاال 

از مهوش ِ زیبا و خیلی های دیگه چهره ی زیبایی نداشت که نداشت.الاقل رفتارش 
که بهتر بود.مگه مهوش که زیبا بود، چه گلی به سر من زد که ریحان با وجود ِ 

نازیبایی نتونه بزنه؟ریحان الاقل با مردی روی هم نریخته بود.ریحان الاقل با مردی 
دم خور نمی شد. هر دو توی یک خونه زندگی می کردیم اما پیش نیومده بود رفتار 

شایستی ازش ببینم.هربار هم وارد حیاط می شدم، هروقتی که اون هم توی حیاط نا
بود، چادر ِ دور کمرش رو باال می کشید.گاهی رفتارهای شلخته واری داشت اما شرم 

 و حیای رفتارش بیشتر از شلختگی هاش بود.
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به سر خیابون که رسیدیم، برای ماشینی دست تکون دادم و نگهداشت.ریحان 

ت و بعد از اون من سوار شدم و ماشین به راه افتاد.توی فکر بودم.توی فکر نشس
مهوش.توی فکر زندگیم.توی فکر زندگیش.اگه نمی تونستم کاری انجام بدم چی؟اگه 

کار به اعدام می کشید چی؟جرات داشتم خودم رو معرفی کنم؟عکس العمل ریحان 
می بخشید.یعنی می گفت چی بود؟ریحان می تونست من رو ببخشه؟مهوش رو که ن

نمی بخشه.من رو چی؟اگه من رو نمی بخشید؟نه من رو نمی بخشید...آره...مطمئن 
بودم من رو نمی بخشه.شاید هم من اصال جرات نمی کردم خودم رو به عنوان قاتل 

 معرفی کنم.
 
 امروز می بینیش...-
 

تر بود.طوری که  صداش از زیر گوشم بلند شده بود.نگاهش کردم.قدش از من کوتاه
با وجود ِ نشستن ِ هر دو نفرمون بازهم مشخص بود.می تونستم از این زن خوشم 

بیاد؟می تونستم سالها کنارش زندگی کنم؟می تونستم صبح چشم باز کنم و کنارم 
ببینمش و چشم چشم ببندم درحالی که آخرین تصویر، تصویر ِ چهره ی نه چندان 

 دم اومدم و به چشمهاش نگاه کردم.زیباش هست؟حرکتی کرد که به خو
 
 شنیدی؟گفتم امروز می بینیش.-
 

 چشمهام رو چرخوندم.
 
 کیو؟-
 

 ابروهاش باال پرید و لب باالش از لب پايينش جدا شد.
 
 مهوشو می گم...-
 

 لب برچیدم.
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 مگه قرار بود نبینمش؟مگه اومدیم ساختمون دادسرا رو ببینیم و برگردیم؟-
 

 زخندی زدم.پو
 
 امروز دادگاه ِ اونه...-
 

 من من کرد.
 
 می گم...یه وقت مثال...-
 

 وسط حرفش پریدم.
 
 یه وقت چی؟دلم نسوزه براش؟-
 

 سری تکون داد و چیزی نگفت.ادامه دادم.
 
 من چیکارم که دلم بسوزه یا نه؟-
 

 نگاهم رو به بیرون دوختم.
 
هستم یا بودم؟من که فقط مستاجرش بودم.دلم برای مگه من چیکاره ی بی بی -

 مهوش بسوزه هم کاری نمی تونم براش بکنم.
 

 نگاهش کردم.
 
 می تونم؟-
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چیزی نگفت و نگاه ِ پر از حرفش رو به بیرون دوخت.نمی فهمیدم چرا از دلسوزی 
کردن من می ترسید؟وقتی ولی دم کسی دیگه بود...همون لحظه به ساختمون 

ستری رسیدیم و رشته ی افکارم همونجا قطع شد.با سستی، کرایه رو حساب دادگ
کردم و هردو پیاده شدیم.جلوی ساختمون، یکی دو نفر از همسایه ها که انگار توسط 
دادگاه احضار شده بودن، ایستاده و منتظر ما بودن.شاید برای شهادت علیه مهوش و 

نهایی اومده بودن.صدای پوزخند ِ  شاید هم برای تماشای دادگاه و فهمیدن ِ رای
 ریحان رو شنیدم.

 
 ماشین داشتن ها...نکردن ما رو هم بیارن...-
 

چیزی نگفتم اما راست می گفت.هیچکس حتی یه تعارف خشک و خالی هم به ما 
نکرد.ما که خودمون می اومدیم و انتظاری از کسی نداشتیم.اما شاید حق 

ر ظاهرش خوششون نمی اومد.اگه هم قبال داشتن.هیچکدوم از ریحان به خاط
باهاش خوب بودن به خاطر ِ حضور ِ بی بی و حمایتش از ریحان بود.تکلیف من هم 

که معلوم بود.البد فکر می کردن هنوز خوب نشدم و اونها رو هم دعایی می کنم.با 
حساب ِ خوب شدنم توسط دعاهای اکرم، به این نتیجه رسیدم که شاید واقعا با 

رد با من دعایی می شدن.نزدیک که رسیدیم سالم زیرلبی کردم و همونطور برخو
 زیرلبی هم جواب گرفتم.

 
 االن ده و ربع کمه)یک ربع به ده(.ساعت ده دادگاه شروع میشه.-
 

 صدای اکرم بود.کسی چیزی نگفت و درعوض همگی وارد ساختمون شدیم.
 

ی با چادر ِ کدر و کثیف و صورتی به محض رسیدنمون جلوی در اتاق، نگاهم به زن
تکیده و پژمرده افتاد.با کمی دقت متوجه شدم اون زن، کسی نیست به جز 

مهوش.برای لحظه ای دلم براش سوخت.مهوش هرچقدر هم بی پول، هیچ وقت 
اینطور نمی گشت.هیچ وقت اینطور کثیف و درهم و ژنده پوش نبود.زمانی که باهم 

ح سرش رو توی حوض ِ وسط حیاط می شست تا زندگی می کردیم، صبح به صب
شپش نداشته باشه و براش مهم نبود آب سرد هست.همون اندک لباسهاش رو هم 
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هرروز می شست و عوض می کرد. لباسهاش با وجود ِ کهنگی، تمیز و مرتب بودن 
وحاال...مقصر بودم؟مقصر ِ ظاهر آشفته و حال و روز ِ خرابش بودم؟ نتونستم جلوی 

بگیرم و بی توجه به صدا زدنهای ریحان نزدیک شدم.شاید ریحان می  خودم رو
ترسید تحت تاثیر مهوش قرار بگیرم.خب تحت تاثیر قرار گرفتم اما چه فایده ای برای 
مهوش ِ در بند داشت؟مگه می تونستم بندهای اطرافش رو باز کنم؟مگه من چیکاره 

 بودم؟ مگه من کی بودم؟
 

بازی ایستاده و دستبند به دست داشت و نزدیک شدنم رو با کنار مامور ِ زنی و سر
چشم دنبال می کرد.و من هم با دقت هرچه تمام تر، نگاهش می کردم تا تغييرات 
احتمالیش رو ببینم.الغر شده بود.دیگه از اون صورت ِ ُپر خبری نبود.زیر چشمهاش 

متوجه همه ی اینها گود افتاده بود.با اینکه هنوز بهشون نرسیده بودم اما کامال 
شدم.می دیدم که سعی داره دستهای دستبند زده اش رو زیر چادر پنهان کنه اما نمی 

تونست چون یکی از دستهاش به دست ِ مامور ِ زن بسته شده بود.حتی چند بار 
سعی کرد پر ِ چادر رو روی دسش بندازه اما هربار چادر می افتاد و زحماتش به باد 

 رسیدم، لب های لرزونش رو از هم فاصله داد. می رفت.به کنارش که
 
 محسن...-
 

 سرباز اشاره کرد.
 
 آقا برو عقب.-
 

 نگاهش کردم.
 
 زنمه...-
 

هرچند که دوست نداشتم همچون زنی، همسرم باشه اما واقعیت داشت و اون 
همسرم بود.دلم براش می سوخت.دلم براش خیلی می سوخت.تقصیر من بود؟من 

 بودم؟مقصر 
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 مهوش چیکار کردی؟-
 

 صدای گریه اش بلند شد و شونه هاش لرزید.
 
 به خدا من نکشتمش...-
 

 لرزی آنی بدنش رو گرفت.
 
 من نکشتم...-
 

 با زاری نگاهم کرد.
 
 تو باور کن...-
 

حس می کردم چشمهام می سوزه.راست می گفت و از همین ناراحت بودم.می 
برسه اما حاال که این وضعیتش رو می دیدم کمی احساس ندامت خواستم به سزاش 

می کردم.کمی احساس ندامت می کردم، چون خیلی هم بی گناه نبود.چون هنوز 
 پسرش رو، و دریا رو فراموش نکرده بودم.لب باز کردم.

 
 تو با من چیکار کردی؟همه ی کارات نقشه بود؟-
 

بی بی دروغ گفت و ریحان دروغ می گه.در  آرزو می کردم حرفی بزنه که مطمئن بشم
اون صورت کمکش می کردم.در اون صورت کاری می کردم به زودی آزاد بشه.شاید 

به هر دری می زدم و آزادش می کردم.هنوز به اینکه چه کاری در این رابطه از من 
ساخته هست فکر نکرده بودم.اما باالخره راهی پیدا می کردم.شونه های لرزونش از 

رکت ایستاد.طوری نگاهم کرد که فهمیدم احساس ِ خطر کرده.شاید حس کرده بود ح
 که فهمیدم ماجرای بارداریش رو دروغ گفته.
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 کدوم کارا؟-
 

 دستی به زیر بینیم کشیدم.آب بینیم راه گرفته بود.
 
مرد ِ صاحبخونه رو دروغ گفتی...پسرتم که خودت فرستادی رفت...باعث مرگ دریا -

 ..از اولشم نقشه داشتی زن من بشی تا بیرونم کنی...فقط بگو چرا؟شدی.
 

لبهاش یک بار باز و بسته شد.انگار فهمید نمی تونه انکار کنه.وقتی به یاد اون 
دلسوزی هاش بعد از مرگ دریا می افتادم نمی تونستم باور کنم که نقش بازی می 

 می جویدم نگهداشتم. کرده.دستم مشت شد و ناخواسته جلوی لبهام که عصبی
 
من که می خواستم پسرتو نگهدارم.می خواستم براش شناسنامه بگیرم.چرا این کارو -

کردی؟چرا فرستادیش گوشه ی خیابون؟اگه مرده باشه چی؟چجوری می تونی خودتو 
 ببخشی؟وجدانت راحتت می ذاره؟

 
وشم شده بود کسی نبود درمورد وجدان و عذاب وجدان به خودم حرفی بزنه و فرام

کارهای خودم بدتر و سنگین تر از کارهای مهوش هست.دستش توسط مامور زن 
 کشیده شد.

 
 باید بریم.دادگاه االن شروع میشه...-
 

و خیلی زود از جلوی چشمم کنار رفت و وارد اتاق شد.حتی نگاهم نکرد که از نگاهش 
 برای خودم خیالبافی کنم و فکر کنم پشیمون شده.

 
از شهادت دادن همسایه ها و حرفهای من، باالخره دادگاه بعد از یک ساعت  بعد

تموم شد.رای هم مبنی بر اعدام قاتل یعنی مهوش صادر شد و همگی بیرون 
رفتیم.صدای گریه و جیغ های گوش خراش ِ مهوش روی اعصابم بود و نمی تونستم 

چند نفری که انگار تمرکز کنم.به دور از هیاهوی اطرافیان و جیغ های مهوش و 
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حکمشون همین امروز صادر شده بود ایستادم تا فکر کنم.باید چاره اندیشی می 
 کردم.چشم بستم و لب گزیدم.

 
 دیدی چی شد محسن؟-
 
 همینو می خواستی؟-
 
 دختر مردمو داری می فرستی باالی دار.-
 
 هدفت همین بود؟-
 
 قتل عمد، اعدامه؟ خب که چی؟مگه خودت نمی دونستی مجازات ِ-
 
 حاال چیکار کنم؟-
 

و این "حاال چیکار کنم" دائم توی مغزم صدا می کرد.عقب و جلو می رفت و پررنگ و 
کمرنگ می شد.و من مونده بودم و کاری که انجامش با من بود و تاوانش رو انگار 

 کسی دیگه می داد.
 
 خدا رو شکر...خدا رو شکر...حق به حق دار رسید.-
 

صدای ریحان بود.چشم باز کردم.درست کنارم ایستاده بود و با دقتی مضاعف نگاهم 
می کرد.نگاهش می گفت که از دیدن چهره ی گرفته ی من راضی نیست.نگاهش رو 

 که دیدم لب باز کردم.
 
 چه انتظاری از من داری؟می خوای مثل تو خوشحال باشم؟-
 

 فکر نکرده ادامه دادم.
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 ن فراموشم بشه...یه کاری ک-
 

و با دقت بهش خیره شدم.دستپاچه و گیج و حیران، نگاه از نگاهم جدا کرد.شاید 
منظورم رو فهمیده بود.امروز و بعد از دیدن مهوش، دلم هوایی شده بود.با اینکه 

مهوش رو دوست نداشتم اما باالخره زنم بود...با اینکه مهوش رو دوست نداشتم اما 
 ده بودم...مدتی زن داری کر

 
 اکرم نزدیک شد.

 
 از چی خوشحالی ریحان؟حکم دادن.ولی فکر می کنی بشه اعدامش کرد؟-
 

 با تعجب نگاهش کردم.
 
 یعنی چی؟-
 

 نگاهم کرد.
 
 باید دیه ی مهوشو به ولی دم بده بعدش می تونن اعدامش کنن.-
 

 صدای ابراهیم بلند شد.
 
اینطوری می شد.باید ریحان، نصف دیه رو به خانواده ی نه.اگه قاتل، یه مرد بود -

قاتل که یه مرد بود پرداخت می کرد.اونموقع می تونستن اعدام کنن.االن هیچ 
 مانعی نداره.

 
 ریحان بعد از کمی سکوت به حرف اومد.

 
 دیگه نمی خوام درموردش چیزی بشنوم.-
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و نیم نگاهی به من و به سمت در ِ ورودی حرکت کرد.لحظه ای ایستاد 
انداخت.نگاهش با همیشه فرق داشت.شاید جواب ِ حرف چند لحظه ی پیشم 
بود.بی هیچ حرفی به دنبالش حرکت کردم.چقدر برای لحظه ای، از حرف اکرم 

خوشحال شدم.با اینکه نمی دونستم مقدار دیه چقدر هست، اما مطمئن بودم ریحان 
مک مالی نمی کردم و اعدام خود به خود توان ِ مالی پرداختش رو نداره.من هم ک

منتفی میشد.اما با حرف ابراهیم دوباره با سر روی زمین سقوط کردم...آهی کشیدم 
و ماشین گرفتم و به سمت خونه رفتیم.باید کاری می کردم.کاری می کردم که مهوش 

به مرحله ی اعدام نرسه.حتی نمی دونستم ممکن هست چه زمانی حکم اعدام رو 
 کنن و همین ندونستن ها، بدجوری من رو می ترسوند.اجرا 

 
چندروز ِ بعدی دائم فکرم درگیر بود.درگیر ِ مهوش و آینده اش.اما ریحان که انگار نمی 
خواست به مهوش فکر کنم، از هرطرفی که می رفتم تا چاره ی کار رو پیدا کنم، راه رو 

و مشغول چیز دیگه ای بکنه.چیزی برام می بست.و این بار انگار ِجد کرده بود فکرم ر
 که خودم باعث به وجود اومدنش شدم.

 
*** 

 
 می خوای توی این خونه بمونی؟-
 

نگاه متعجبی به ریحان ِ روی پله نشسته کردم.توی حال خودم بودم و به انواع 
راههای نجات ِ مهوش فکر می کردم و ریحان انگار که نمی خواست فکرم مشغول 

لبته خب از کجا می خواست بدونه که به چی فکر می کنم؟ اون که توی مهوش باشه.ا
 فکر ِ من نبود.

 
 یعنی...؟-
 

و سوالی نگاهش کردم.من که تا اون روز و اون لحظه توی همون خونه زندگی می 
کردم.تا اون لحظه هم اعتراضی نداشت.حاال چی شده بود که این حرف رو می 
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ز این حرف چی هست؟با نگاه طوالنیم صورتش گل زد؟باید می فهمیدم منظورش ا
 انداخت.

 
 دیگه نمیشه...خب من و تو که...-
 

روی لبه ی حوض نشستم.دستهام رو ستون ِ تنم کردم و سرم رو عقب بردم.حاال 
متوجه منظورش شدم.منظورش به نامحرم بودنمون بود.نه مستقیم چیزی گفت و نه 

دلش نمی خواست من رو بیرون کنه.انگار فقط  طوری حرف زد که متوجه نشم.مسلما
می خواست من رو به خودم بیاره تا به کاری که غیرمستقیم اشاره کرده بودم عمل 
کنم.اگه ریحان رو هم به عقد خودم در می آوردم، رکورد شکنی می شد و تبدیل به 

م تا مردی سه زنه می شدم.پاهای از زانو تا شده ام رو توی حوض دراز کردم.شلوار
زانو خیس شد.ریحان هم وقت گیر آورد.درواقع خوب وقتی گیر آورد.کسی با این 
ظاهر، به سمتش نمی اومد.و خب چی بهتر از این موقعیت؟اما انگار کسی نبود 

بهش یادآوری کنه ما مدتهاست که تنها زندگی می کنیم.کسی نبود یادآوری کنه ما از 
گی می کردیم و گاهی ریحان توی اوج اول هم نامحرم بودیم و در کنار هم زند 

بیماری، از من پرستاری می کرد.گاهی سهوا دستهامون به هم می خورد و عکس 
العملی نشون نمی داد.خب من هم که باید ازدواج می کردم.از این وضعیت خسته 

شده بودم.اما کی می تونست من رو با این شرایط قبول کنه؟پس باید ریحان رو عقد 
 تکون ِ سرم، این افکار رو دورتر فرستادم. می کردم. با

 
 کی بریم؟-
 

 لبخندی زد و شتابزده بلند شد.
 
 االن لباس می پوشم...-
 

 به اتاق دوید و پوزخندم رو ندید.
 
 مرد ندیده...-
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به یاد زمان ِ روستا نشینی افتادم که خودم زن ندیده بودم و با دیدن هر زنی، آب از 

م سرازیر می شد.به یادم اومد که خودم خواستم.که خودم این فکر رو لب و لوچه ا
غیرمستقیم توی سرش انداختم.وگرنه ریحان کی به فکر ِ ازدواج با من می 

افتاد؟وگرنه شاید هیچ وقت از ذهنش همچون موضوعی رد نمی شد.و خب، از وقتی 
ای از اون روز  که این حرف رو بهش زده بودم، خوب تحمل کرده بود.چون چند هفته

 می گذشت.از روز دادگاه...
 

فکری به سرم زد.می تونستم توی این وضعیت کاری هم برای مهوش انجام بدم.آره، 
حاال وقتش بود که حرکتی رو به نفع مهوش انجام بدم.شاید کارم جبران می 

شد.ریحان که از اتاق بیرون اومد، متوجه روسری صورتی رنگش به زیر ِ چادر ِ 
دش شدم.چه چادر قشنگی بود.چقدر بهش می اومد.اگه از افتادگی ِ پلکش سفی

چشم پوشی می کردی، اگه کج بودن دهنش رو ندید می گرفتی دختر خوشگلی می 
شد.خصوصا با این لباسهای تمیز.خب من هیچوقت این روی ریحان رو ندیده بودم 

نزدیک تر که شد، و چقدر این روی ریحان قشنگ بود.چقدر به نظرم پسندیده بود.
متوجه سیاهی و برگشتگی ِ مژه هاش شدم.پس ریحان هم بلد بود؟چه بهتر.مثل 

مهوش نبود.اما مهوش خودش هم خوشگل بود...باز فکر مهوش توی ذهنم اومد.باید 
براش کاری می کردم. همونطور نشسته توی حوض موندم.باالی سرم ایستاد.با 

 صورتی گل انداخته لب باز کرد.
 
 نوز که نشستی...ه-
 

 نگاهش کردم.با دقت نگاهش کردم.
 
 یه چیزی ازت می خوام ریحان...نه نگو...-
 

 چادرش رو جمع کرد و جلوم چمباتمه زد.
 
 چی؟-
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 چشم بستم.

 
 از قصاص ِ مهوش بگذر.-
 

 سکوتش که طوالنی شد چشم باز کردم.ابرویی باال انداخت.
 
 مونم؟که برگرده و من تنها ب-
 

انگار اصال به فکر قاتل ِ بی بی نبود.چه بهتر.وگرنه باید کلی حرف می زدم تا شاید 
راضی بشه و شاید هم اصال راضی نشه.اما حاال که می دیدم بیشتر از قاتل، به 

خودش فکر می کنه، برای من هم بهتر بود.چون درمورد نحوه ی آزاد شدن بعد از 
ی دونستم به چه صورت هست.می دونستم به گذشت از قصاص تحقیق کرده و م

 این راحتی مهوش آزاد نمی شه.سرم رو باال انداختم.
 
 از قصاص که بگذری، بازم ده سال باید اون تو بمونه.-
 

سال توی زندان بمونه تا جنبه ی عمومی  7-3و البته این رو نگفتم که شاید هم فقط 
 ی که گفتم آزاد بشه.گردنش رو کج کرد.عملش رو بگذرونه.نگفتم شاید زودتر از چیز 

 
 باالخره که بیرون میاد...-
 

نگران خودش بود.شاید حق داشت.بی کس شده و می ترسید از اینکه من هم بعد از 
مدتی ولش کنم.اما من که به خاطر مهوش ولش نمی کردم.من به خاطر مهوش 

م.اگر هم به دنبال دیگه هیچ کاری انجام نمی دادم.من که مهوش رو نمی خواست
آزادیش بودم برای این بود که قاتل بی بی نبود.وگرنه حتی اگر سالیان سال هم اونجا 

می موند، حتی اگر هم تا پای اعدام می رفت، اگر خودم مقصر نبودم، دیگه قدم از 
قدم براش بر نمی داشتم.این آخرین تیری بود که به خاطر مهوش به سمت سیبل 

 به هدف می خورد که چه بهتر. پرتاب می کردم.اگه
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 نفسم رو بیروم فرستادم.

 
 طالقش میدم.تعهد کتبی میدم.خوبه؟-
 

 بلند شد.
 
 باشه...امروز میریم محضر.عقد می کنیم اما تو به من...-
 

سکوت ممتد و معنادارم رو که دید، سکوت کرد و سرخ شد و نگاهش رو 
د این زن.توی ذهنم صدایی بلند شد."زن" نه، دزدید.پوزخند زدم.چقدر مرد ندیده بو

ریحان "دختر" بود.ریحان که مثل مهوش نبود.مثل مهوش نبودن که کم چیزی 
نبود.بود؟می خواست از آینده ای که با من پیش ِ رو داره مطمئن بشه.می خواست 

مطمئن بشه که من، جا نمی زنم.من هم اهل ِ جا زدن برای همسرم نبودم.اگر هم در 
مهوش کاری کردم، چون خودش مقصر بود.وگرنه من که کاری به کارش حق 

 نداشتم.باید به ریحان اطمینان می دادم تا آسوده بشه.
 
 باشه اول طالقش میدم بعد میام سراغ تو.-
 

به سراغ ابراهیم و مادرش رفتم تا چند شاهد برای عقد جور کنن.و با چند تن از 
شاید تا اون لحظه فکر می کردن عروس، کسی  همسایه ها به سمت محضر رفتیم.

جز ریحان باشه.چون اصال حرفی از اینکه می خوام چه کسی رو عقد کنم نزده بودم و 
کسی هم سوالی نپرسیده بود.اما وقتی به محضر رسیدیم و کسی رو جز ریحان در 

 کنارم ندیدن، نگاه هاشون پر از تعجب و تاسف شد.طوری به من نگاه می کردن که
انگار موجود عجیبی رو می بینن. نمی دونستم از نظر اونها چی عجیب بود؟اینکه 

مهوش هنوز همسرم بود و همسر دیگه ای اختیار می کردم؟یا اینکه با وجود ِ زیبایی ِ 
نسبی ِ مهوش، به دنبال ریحان هستم؟یا با وجود ِ نازیبایی ِ ریحان، قصد دارم 

قت نیاوردم.رو به ابراهیم که درست کنارم عقدش کنم؟زیر نگاههای سنگینشون طا
 بود کردم.
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 چرا اینجوری نگام می کنید؟-
 

 دستی وسط ابروهای پرپشتش کشید.
 
 چجوری؟-
 

انگار سعی داشت خودش رو به اون راه بزنه.شاید فکر می کرد متوجه نگاههاشون 
روش بود جواب نیستم.همونطور که نگاهم به بازی ِ انگشت اشاره اش بین ِ دو اب

 دادم.
 
 خبط کردم می خوام زن بگیرم؟-
 

 دستش بی حرکت شد و آرومتر ادامه دادم.
 
 مهوش که دیگه برای من زن بشو نبود.-
 

 لب برچید و صداش پايين اومد.
 
 به من ربطی نداره ها...ولی آخه ریحان...-
 

 لبهاش جمع شد.
 
چرا به ما نگفت بریم یه دختر خوب براش مادرم می گه محسن اگه زن می خواست -

 پیدا کنیم؟...که مجبور نشه ریحان ِ شیرین عقلو بگیره؟
 

 نگاهم رو به زمین دوختم.
 
 مهوش که شیرین عقل نبود چی در اومد؟-
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 زمزمه کردم.

 
 ریحان به نظر من خیلی هم خوبه.-
 

 نگاهش کردم.
 
زن داشتم که دیگه ندارم.یه مهوش بود که دیگه کی راضی میشه زن ِ من بشه؟یه -

 دیگه نیست.کی راضی میشه بیاد زن ِ سومم بشه؟
 

و البته هیچ کس نمی دونست همسر اول من، همون دختربچه ای که مدتی با من 
توی اون خونه زندگی کرد و همگی فکر می کردن دخترم هست، بود.شاید هیچ وقت 

همه.شاید اینطور بهتر بود. شونه باال نمی فهمیدن.من نمی خواستم که کسی بف
 انداختم.

 
 هرچند که اون دو تای اولی یا در قید حیات نباشن یا اصال نباشن...-
 

 سرش رو عقب برد.
 
 هستن کسایی که از خداشون باشه.-
 

شاید راست می گفت و شاید غلو می کرد تا از تصمیمم پشیمون بشم.اما من کسی 
 کنم و به نسیه بچسبم.با صدای اکرم حرفش رو نیمه رها کرد. نبودم که نقد رو ول

 
 چرا معطلید؟نکنه پشیمون شدی؟-
 

بدون نگاهی به اون سمت، تشویش ِ ریحان رو حس می کردم.شاید فکر می کرد 
پشیمون شدم و یا پشیمون خواهم شد. اون هم متوجه نگاهها شده بود.باید ازش 
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همسرم باشه. پس باید راه رو برای دیگران و حرفها  حمایت می کردم.ریحان قرار بود
 و نگاهها و احیانا تمسخرهاشون می بستم.

 
 مگه میشه با وجود ِ ریحان پشیمون بشم؟-
 

چهره ی همگی بهت زده شد.و شاید توی دلشون مسخره می کردن.برام مهم 
می نبود.من که برای دیگران زندگی نمی کردم.من فقط چند شاهد برای عقد 

خواستم.باز هم بدون نگاهی، چادر ریحان رو کشیدم و از پله ها باال رفتیم.صدای 
نفس های آسوده اش، من رو هم آروم و آسوده می کرد.تا به اتاق برسیم فکر می 

کردم شاید ریحان همون زنی باشه که در کنارش به آرامش می رسم.وقتی با شنیدن 
آروم شدم، پس زندگی در کنارش هم  نفسش آروم شدم، وقتی از آرامش ِ خیالش

می تونه که پر از آرامش خیال باشه.من که تجربه ی زندگی کنار دریا رو نداشتم، اما 
نمی دونم می شد که به آرامش برسم یا نه؟قطعا اوایل ِ زندگی، به یاد دادن ِ خیلی 

چیزها به دریا می گذشت.شاید این یاد دادن ها از حوصله ی من ِ عصبی و بی 
حوصله خارج می شد.زندگی با مهوش هم که چیز زیادی برای من نداشت.اگه مرگ 

دریا رو فاکتور می گرفتم، که چه فاکتور گیری ِ بدی هم بود، بازهم توی زندگی 
باهاش به جایی نرسیدم.چیزی رو به دست نیاوردم.آرامش نداشتم.مهوش، زن ِ 

از این و اون برای رسیدن به  زندگی نبود.مهوش، زنی بود که به دنبال ِ استفاده
چیزهایی که خودش می خواست بود.هر آدمی توی زندگی مشترک به دنبال آرامش 

می گرده، که اگه نباشه، اگه به دست نیاره از اون زندگی ناامید و خسته و دلزده 
میشه.و من هم با گذشت روزهای نه چندان زیادی در کنار مهوش، به خستگی ِ 

 ده بودم.زندگی ِ مشترک رسی
 

صیغه ی عقد که جاری شد، انگشتری که از خونه ی پدریم به یادگار برداشته بودم رو 
به انگشت ریحان انداختم. هیچ وقت فرصت نشد انگشتر رو به دریا بدم.شاید هم 

علیرغم خواست ِ مادر، بهش نمی دادم.اما حس می کردم جاش روی انگشت ِ ریحان 
داشت.اما برای من پر از خاطرات ِ مادر بود.خاطرات ِ خوب باشه.ارزش مادی زیادی ن

روزهای پسر بودن توی اون روستای دور افتاده.شاید ریحان لیاقت این رو 
 داشت...شاید...
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از طالق و کارهای اون سر در نمی آوردم.نمی دونستم باید چه کاری انجام بدم.اما با 

م و اکرم فهمیدم با وجود ِ زندانی پرس و جو از این طرف و اون طرف، با کمک ابراهی
بودن مهوش، کارم راحت تر هست.پس خیلی راحت تر از اون چه که فکر می کردم 

تونستم به آزادی از بند ِ ازدواج ِ مهوش، و بعد از اون آرامش در کنار ریحان 
برسم.آرامشی که مثالش رو توی زندگیم ندیده بودم.ریحان چهره ی زیبایی نداشت 

 رو بلد بود و داشت همون بلد بودن هاش رو به من ِ نابلد هم یاد می داد. اما زندگی
 

مدتی از عقد و ازدواج من رو ریحان که گذشت، ریحان هم به خواست من از قصاص 
گذشت.نمی دونم اگه ازش نمی خواستم این کار رو بکنه، امکان داشت بگذره یا 

گذاشتم.شاید اگه من نبودم مهوش نه؟اما این گذشت رو به پای خودم و درایتم می 
تا پای اعدام می رفت.حاال اما، حدودا ده سالی، شاید هم کمی کمتر رو باید توی 

زندان می موند تا جنبه ی عمومی ِ عملش رو بگذرونه.خیال من هم راحت بود که به 
سزای عملش می رسه.سزای عملش در قبال مرگ دریا و آواره شدن ِ پسر خودش.اما 

د که به خودم این حرفها رو بزنه.کسی نبود که به خودم یادآوری کنه.کسی کسی نبو
نبود که به خودم متذکر بشه پس اعمالی که خودت مرتکب شدی چی؟مرگ بی بی رو 
به راحتی به گردن ِ خودش می انداختم.به راحتی یه اتفاق قلمدادش می کردم.چیزی 

سهیال افتاد و مرگ بچه اش باز هم  که از دست من خارج بود.در برابر اتفاقی که برای
خودم رو مقصر نمی دونستم.فراموش کرده بودم خدایی هم باالی سرم شاهد ِ اعمالم 

هست و قطعا سزایی رو توی این دنیا برام در نظر گرفته.سزایی رو توی این دنیا و 
سزایی هم بعد از مرگ.فراموش کرده بودم خدایی هست که اگه کسی مرتکب 

شه، خودش جزاش رو میده.خودش هرطوری که صالح بدونه هر فردی اشتباهی می
رو به سزای عملش می رسونه و کسی که سزا میده، من نیستم.من خیلی کوچکتر از 
اون هستم که کسی رو به اون چه که حقش هست برسونم.من خیلی وقتها، خدا و 

 این فراموشیبزرگیش رو فراموش می کردم و از وقتی پا به خونه ی بی بی گذاشتم 
 بدتر و بیشتر خودش رو نشون داد.

 
به کار سابقم برگشته بودم.زندگی عادی شده بود.همه چیز سر جای خودش بود و من 

هم همین رو می خواستم.توی این آرومی و آرامش، به یاد روستا افتادم.به یاد 
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وه خونه محمد افتادم که قرار بود از خودم خبری بهش بدم و ندادم.با روستا و قه
تماس گرفتم تا خبری از خانواده و محمد بگیرم...اما کسی نبود که جوابم رو 

بده.وسوسه می شدم که سفری به اون منطقه داشته باشم.اما جلوی خودم رو 
گرفتم.من دیگه به اونجا بر نمی گشتم.تازه داشتم روزهای سخت رو فراموش می 

ردم.دریا برای من کم کسی نبود.دریا، کردم.تازه داشتم داغ ِ مرگ دریا رو سرد می ک
عشق روزهای نوجوونی و جوونیم بود و نمی خواستم با رفتنم به روستا، همه چیز 

برام یادآوری بشه.پس تصمیم گرفتم توی بی خبری بمونم.تصمیم گرفتم خانواده ام 
هم توی بی خبری بمونن.حتما تا حاال فراموش شده بودم.حتما تا حاال فکر می کردن 

ن هم مردم.و چه بهتر که از یاد رفته باشم.درسته که کم کسی براشون نبودم.درسته م
که نان آور ِ خونه بودم.اما قطعا این زندگی، این روزگار، جایگزینی رو برام قائل شده 

 بود.
 

*** 
 

کارها خوب پیش میرفت و راضی بودم.ریحان هم باردار شده بود.نمی دونستم 
احت.از طرفی خوشحال بودم که فرزندی از خودم خواهم خوشحال باشم یا نار

داشت.چیزی که طعمش رو نچشیده بودم و فکر می کردم خوش طعم باشه. از طرفی 
هم می ترسیدم بچه ی توی راهمون، ظاهری شبیه به ظاهر ریحان پیدا کنه.اگه 
 ونیدختر بود که مثل ریحان طرد می شد و اگر پسر بود، تمام دوران کودکی و نوجو

و جوونی، مثل من تحقیر می شد.و چی بدتر از تحقیر برای یه آدم و خصوصا یه 
مرد؟نمی خواستم روی این موضوع ریسک کنم.اما با مشورت با یک پزشک به این 

نتیجه رسیدم که برای هر اقدامی دیر شده.چون ریحان توی ماه چهارم بارداری به سر 
زنی نازنازی نبود که زودتر متوجه بشیم می برد که متوجه موضوع شدیم.چون ریحان 

و قبل از ماه چهارم اقدامی رو انجام بدیم.پس همه چیز رو به خدا سپردم.از خدا 
خواستم بچه، هر چیزی که هست، سالم باشه.از خدا خواستم سرنوشتش رو روشن 

قرار بده.سرنوشتی که شاید خودم نداشتم رو به اون بده.چیزهای خوبی که خودم 
ت نداشتم رو به اون بچه ی هنوز نیومده و عزیز شده، عطا کنه.از خدا هیچ وق

خواستم اگه من بی عقلی کردم و بی عقلی ها و نادونی هایی داشتم، فرزندم رو فهیم 
 کنه.
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باالخره بارداری ِ ریحان هم به سرانجام رسید و دخترکم پا به دنیا گذاشت.ظاهرش 

آزمایش به این نتیجه رسیدیم که سالم هست و که سالم بود و بعد از چندین و چند 
مشکلی نداره.نه مشکل ِ ظاهری ِ ریحان رو داشت و نه هیچ مشکل ِ دیگه ای و خدا 

رو شاکر بودم.درسته...بعد از چندسال دوباره به یاد خدا افتادم.وقتی معجزه ی 
کوچیک و لطف بزرگش که همون دخترم بود رو دیدم، خواستم دوباره به سمتش 

رگردم.اسم معجزه ی کوچیک رو به توافق ِ هم، رویا گذاشتیم.و چه اسم برازنده ای ب
براش بود.رویا، شاید باعث به وقوع پیوستن ِ تمام رویاهای نوجوونی و جوونیم می 

شد. دخترم بینی ِ نه چندان بزرگ و چشمهای مشکی رنگ و قشنگی داشت.ابرو و 
ی کشیدم به یاد ابریشم می موهاش کم پشت بود و وقتی دستی به سرش م

افتادم.سرم رو به گریبانش نزدیک می کردم و بوی زندگی توی مشامم میپیچید. 
دیگه چیزی از خدا نمی خواستم به جز سالمتی ریحان و رویا.به جز اینکه عمری بهم 

 بده تا بهشون خدمت کنم.
 

پسر مهوش با حضور رویا توی خونه و صدای گریه های گاه و بی گاهش، به یاد 
افتادم.تصمیم گرفتم دوباره و چندباره به دنبالش بگردم و پیداش کنم.هرجایی که 

بود باید پیداش می کردم و پیش خودم می آوردمش.حق اون بچه، آوارگی نبود.پس 
به ابراهیم، که به تازگی با هم صمیمی شده بودیم، سپردم تا بگرده و بچه رو پیدا 

قبال پسرک، جبران می شد.و چه کسی جز من می  کنه.باید بی مهری ِ مهوش در
ا شش سال رو ب-بایست جبران کنه؟اون پسر حاال پنج یا شش ساله بود و این پنج

سختی و بی خانواده ای گذرونده بود.امیدوار بودم جای خوبی داشته باشه و اگه هم 
نداشت، خودم جای خوبی رو بهش می دادم.خودم تمام محبت های ندیده ی این 

 ند سالش رو بهش می چشوندم و نشونش می دادم که زندگی می تونه زیبا باشه.چ
 

صبح ها به ریحان کمک می کردم و بعد از اون به مکانیکی ای که َدِرش مشغول 
بودم می رفتم.کمک به ریحان برای اینکه سختی نکشه، جزئی از برنامه ی روزانه ام 

ده.خودش مشکلی نداشت و می گفت شده بود.نمی خواستم کارهای سنگین انجام ب
عادت داره اما من می ترسیدم.به یاد بارداری ها و زایمان های مادر می افتادم و 

سعی می کردم به ریحان رسیدگی کنم.مادر همیشه با همون شکم ِ ُپر، مجبور بود سر ِ 
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زمین کار کنه.هیچ وقت اعتراض نمی کرد اما فقط من می دونستم کار کردن های 
توی شالیزار، چه بالیی به سر ِ آدم میاره.منی که پسر جوونی بودم چه سختی  مداوم

هایی که نکشیدم و مادرم که نیمی از جثه ی من رو هم نداشت، چقدر اذیت میشه 
 و صداش بلند نمیشه.

 
 من دیگه دارم میرم.تو نمی خواد دست به چیزی بزنی.-
 

ختم تا مطمئن بشم به حرفم گوش نگاهی به ریحان که روی پله نشسته بود اندا
میده.سری به تاييد تکون داد و چیزی نگفت.اما برق خوشحالی رو توی چشمهاش 

می دیدم.شاید نیمی از خوشحالیش از بچه دار شدنش بود و نیمی دیگه از سر ِ 
توجهات ِ تموم نشدنی ِ من.شاید هم به خاطر سالم بودن ِ رویای کوچیکمون اینطور 

 داخته و غرق شادی و نور بود.چهره اش گل ان
 

نگاه آخر رو انداختم و از حیاط خارج شدم.حس خاصی داشتم که تا به محل کارم 
برسم همراهم بود.نمی دونستم خوشحالم یا ناراحت؟و چون نمی دونستم، به حضور ِ 

رویا و آینده اش نسبت می دادم.آینده ای رو که شاید براش ثبت شده بود اما من 
 نستم با درایت خودم اون رو به سمت ِ ِبهروزی سوق بدم.هم می تو

 
بسم اهلل گفتم و کرکره ی مغازه رو باال کشیدم.اوضاع مثل همیشه بود.شاگردم هنوز 

نیومده و پیغام داده بود که امروز نمیاد.ماشینی که دیروز توی نبود ِ من تحویل گرفته 
ه بود.مدتی رو توی همین مغازه و تعمیر کرده بود، وسط مغازه ی کوچیک، پارک شد

به عنوان شاگرد و حاال به عنوان اوستا کار بودم و این برام خوب بود.جلو رفتم و 
دستی به ماشین کشیدم.پیکان ِ نو و تمیزی بود.فکر کردم من هم به زودی باید 

ماشین بخرم.با وجود ِ عیالوار شدن، نیاز به وسیله ی نقلیه داشتم.می خواستم بعد 
گرفتن ِ رویا، همگی به سفری بریم تا چند وقتی از این فضا و هوا دور جون 

باشیم.می خواستم بعد از جون گرفتن ِ رویا، از خدا بخوام تا فرزند دیگه ای رو هم 
بهمون عطا کنه.رویا شیرین بود و من شیرینی ِ بیشتری رو از زندگی می طلبیدم.شاید 

 رونق می گرفت. حتی پسر مهوش هم پیدا می شد و زندگیمون
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چرخی دور ماشین زدم و دستی بهش کشیدم.درش رو باز کردم و استارت زدم.انگار 
مشکلی نداشت و آماده ی تحویل به صاحبش بود.من هم که فعال کار دیگه ای 

نداشتم.ماشین رو خاموش کردم و به انتهای اتاقک رفتم تا لباس کارم رو 
ری های زیادی داشتیم و باید خودم رو آماده بپوشم.معمول بود که صبح تا ظهر، مشت

می کردم.در همون حین، به میزان ِ پس اندازم فکر می کردم.مقداریش که برای خرج 
زایمان ریحان رفت و مقداری هم برای وسایل ِ رویا و مقداریش هم برای آینده.با 

تادم که باقی مونده ی پول هم باید ماشینی رو تدارک می دیدم.به یاد حرف مادر اف
همیشه می گفت"هیچ وقت جیبتو خالی نکن". پس باید مقداری هم ته جیبم و 
برای روز مبادا می موند.نباید به طور کل، خودم رو بی پول می کردم. حاال دختر ِ 

کوچیکی داشتم که هرآن ممکن بود به چیزی احتیاج پیدا کنه.هرآن ممکن بود مبتال 
 رج و مخارجی داشت.به سرماخوردگی ِ ساده ای بشه که خ

 
 اوستا این ماشین ما درست شد؟-
 

پشت به در ایستاده و زیپ لباس سرتاسریم رو باال می کشیدم.صدای مردونه خیلی 
 آشنا بود.اونقدری آشنا بود که برای لحظه ای نفسم رو بند آورد.

 
 کجا شنیدم؟-
 

 صدای زنونه یا دخترونه ای مانع از ادامه ی افکارم شد.
 
 اه...دستمو ول کن...-
 

 چشم بستم.چقدر صداش شبیه...غر غری کرد.
 
 شنیدی؟-
 

و الفاظ رکیکی رو به مرد نسبت داد.الفاظی که شاید من ِ مرد، هیچ وقت به زبون 
نمی آوردم.چشم باز کردم.به سختی به سمت در برگشتم.دختری با ظاهری آشفته و 
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قدبلند و تنومندی ایستاده بود و سعی داشت چشم ها و نگاهی آشنا به همراه مرد 
دستش رو از دستهای بزرگ مرد دور کنه.هر دو با دیدن من از کشمکش دست 
برداشتن.چشمهای مرد گشاد شد و دست دختر رو رها کرد.صدای "نه" گفتن ِ 

آرومش به راحتی به گوشم رسید.چشمهای دختر برقی زد.لبهای چفت شده اش از 
دایی از دهنش خارج شد که به سختی شنیده می شد.اما من هم فاصله گرفت و ص

می شنیدم.من، این صدا رو تا آخر دنیا هم که بود می شنیدم.اگه سالیان سال هم 
 می گذشت، این صدا برای من جزو آشناترین صداها بود.

 
 م...محسن...-
 

ای لحظه صدا، همون صدا و چهره، همون چهره اما شکسته و خسته و افسرده بود.بر
 ای چشم بستم و به یاد تمام کارها و شیطنت هاش افتادم.

 
صحنه ی اول...درحالی که مشمای کتابهاش رو با یک دست، و ژاکت ِ کهنه ی مریم 

 که بهش رسیده بود رو توی دست دیگه داشت.
 
 می گم...میشه امروز برم خونه ی دریا اینا؟-
 

االی سرش گره زده و موهاش رو پوشونده صحنه ی بعد...درحالی که روسریش رو ب
 اما گردنش تماما مشخص بود.

 
 میشه امروز با دریا برم رودخونه؟-
 

 صحنه ی بعد...درحالی که صورتش ِگلی و روسری ِ روی سرش پاره شده بود.
 
امروز توی مدرسه یکی از پسرا اذیتم می کرد.منم دفترشو خط خطی کردم.کار بدی -

 کردم؟
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ینکه از پسر کتک خورده اشاره ای نکرد ولی کامال از ظاهرش مشخص بود که بعد به ا
 از خط خطی کردن، چه بالیی به سرش اومده.

 
به یاد تشک های خیسش و تالش برای پنهان کردنش افتادم.به یاد ِ بینی چین 

دادن هاش از بوی بد ِ بدنم افتادم. چشم باز کردم.خودش بود؟واقعا خودش 
د؟خودش بود که انقدر بزرگ شده بود؟چطور سر از اینجا درآورد؟به یاد روز بود؟نبو

آخری که دیده بودمش افتادم.در حال بازی توی باغ بود و ازش خواستم پیش دریا 
بره.به یاد سیامک و نامردیش و بردن ِ مینا و ِگل کردن دریا افتادم...سیامک... 

نداختم.چهره اش نیاز چندانی به نگاهی به مرد که هنوز توی بهت و حیرت بود ا
تحلیل نداشت.خود سیامک بود.خود نامردش بود.چه تصمیم هایی که براش نگرفته 
بودم.چه نقشه هایی که براش نکشیده بودم.اما هیچ وقت نشد که پیداش کنم.هیچ 

وقت نشد که بهشون جامه ی عمل بپوشونم.و حاال این خدا بود که سیامک رو سر 
بود.و حاال باور نمی کردم آدم ِ منفور ِ زندگیم، جلوی روم ایستاده و راهم قرار داده 

 نگاهم می کنه. زمزمه کردم.
 
 نامرد...-
 

انگار حرفم شنید.قبل از هر عکس العملی، دست بردم و نزدیک ترین آچار رو از روی 
رد کنه ومیز برداشتم و بی فکر، بی توجه به اطراف، بی توجه به اینکه شاید با مینا برخ

به سمتش پرت کردم.انگار نیتم رو فهمید که جاخالی داد و گامی به سمت مینا 
برداشت و دستش رو دور بدنش انداخت.برام مهم نبود که مینا هم اونجاست.هیچی 

 برام مهم نبود به جز انتقام از سیامک.
 

 دست راستم رو با هشدار جلو بردم.
 
 دست کثیفتو به خواهر من نزن...-
 

چه حرف خنده داری زدم.سالها، مینا در کنارش بود و هر بالیی شاید به سرش آورده 
بود.با این فکر، عصبی جلو رفتم.با نزدیک شدنم، با رسیدنم مجبور شد مینای گریان 
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رو رها کنه.و چی بهتر از این؟بعد از اون، ضربه های وحشیانه ای بود که حواله ی تن 
 و بدن و صورت هم می کردیم.

 
 چی می گی وحشی؟مینا خودش باهام...-
 

نذاشتم جمله اش تموم بشه و مشتم توی دهنش فرود اومد و صدایی از دهنش 
خارج شد.مینا، یه دختر بچه ی ده ساله چه می فهمید که دنبال سیامک روونه 

بشه؟سیامک چی پیش خودش فکر کرده بود؟من رو چی فرض کرده بود؟ چشمهام 
فقط می زدم.برام مهم نبود که بمیره.اصال چه خوب می شد که زیر رو بسته بودم و 

دستم جون می داد و می مرد.من هم مرگ سیامک رو می خواستم. باید تقاص ِ 
خیلی چیزها رو پس میداد.بزرگترینش همین دختر گریان ِ توی مکانیکی بود.دختری 

 اقی نمونده.که از ظاهرش هم معلوم بود چه بالیی سرش اومده.که چیزی ازش ب
 

با جیغ مینا که از مکانیکی بیرون رفته و درخواست کمک می کرد، شاید فکر می کرد 
توی این درگیری آسیب ببینم، لحظه ای سر چرخوندم که همون یه لحظه برابر شد با 

مشتی که به چشم چپم برخورد کرد.ضدت ضربه به حدی بود که گیج، به سمت زمین 
که سیامک به راحتی از موقعیت ِ پیش اومده استفاده و  خم شدم.اونقدر گیج بودم

هرچی زور و نیرو و قدرت داشت، توی مشتها و لگدهاش جمع می کرد و به سر و 
بدنم می کوبید.تا به خودم می اومدم و سعی می کردم از روی زمین بلند بشم ضربه 

 ی بعدی رو به جای بدتری می زد.
 

 لگدی به پهلوم زد.
 
 ن بودی محسن؟آره؟زورت همینقدر بود؟هان؟همی-
 

 لگد بعدی روی سرم نشست.
 
 ِد آخه نفله...تو حریف من میشی؟-
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لگد بعدی به کمرم خورد.ضربه ها اونقدر سنگین بودن که حتی نمی تونستم ناله 
کنم.هیکلش از زمان ِ روستانشینی درشت تر شده بود.اما اگه اونطور نمی زد و گیج 

فش بودم.من هم کم زحمت نکشیده بودم.من هم توی زندگیم کم نمی شدم، حری
 تالش نکرده بودم.

 
 تو که زورت به من نمی رسه غلط می کنی باهام در می افتی...-
 

کسبه ی محل، همگی نزدیک شدن اما از ترس، هیچ کس جلو نمی اومد.شاید می 
است تا جون ترسیدن یکی از این ضربه ها به خودشون اصابت کنه.دلم می خو

داشتم و جون داشت بزنم.اما جون از بدنم خارج می شد و به جز چند ضربه ی 
کوچیک و نه چندان کاری، هیچ کاری ازم برنیومده بود.اونهمه نقشه ای که داشتم 

لحظه به لحظه جلوی چشمم دود می شد و به هوا می رفت.همونطور افتاده، به یاد 
بود.چقدر بزرگ شده بود. بزرگ شده بود و من چهره ی مینا افتادم.چقدر عوض شده 

به چشم ندیده بودم.هیچ کدوم از لحظه های این چندسال رو به چشم ندیده بودم و 
چقدر دردناک بود.شاید توی نوجوونی و جوونیم از مینا کینه داشتم که از سر بچگی 

اش رو به حرفی رو بهم زده بود، اما حاال دیگه هیچ کدوم از حرفهای ناراحت کننده 
یاد نداشتم.حاال فقط می خواستم سیر توی آغوشم بگیرمش.می خواستم سیر 

ببینمش.به جای همه ی خانواده ام که خیلی وقت بود ندیده بودمشون می خواستم 
 مینا رو ببینم.انگار همیشه باید سیامک می اومد و بینمون فاصله ای می انداخت.

 
م که صدای دادی، فریاد ِ مردونه ای اومد نمی دونم چقدر گذشت و چقدر کتک خورد

و من هم کم کم چشمهام بسته شد. بسته شدن ِ چشمهام و شاید صدای فریاد، 
 پایان ِ درگیریمون بود.

 
*** 

 
چشم که باز کردم، توی اتاقی بودم و کسی کنارم نبود.تمام تنم درد می کرد و جای 

حشتناک ِ سرم، اعصابم رو متشنج جای بدنم نبض می زد و سرم بدتر از همه.درد و
 می کرد.اونقدری که نتونستم خودم رو کنترل کنم و صدای دادم، باال و باالتر میرفت.
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 آی...آخ سرم...-
 

 لحظه ای نگذشته بود که در اتاق باز شد و پرستار زنی نزدیکم اومد.
 
 چیه؟چته بیمارستانو گذاشتی رو سرت؟-
 

 دم.با ناله سرم رو تکون دا
 
 سرم...سرم...-
 

 کمی نگاهم کرد.صداش رو پايين تر آورد.
 
 تازه مسکن بهت زدن...فعال نمیشه...-
 

با اینکه دلم می خواست بدونم چی شده، چیزی نگفتم و نپرسیدم.فعال فقط دردی که 
لحظه به لحظه قوام رو تحلیل می برد از همه چیز برام مهم تر بود.اما ماموری که بعد 

ز پرستار اومد، انگار که متوجه حال و روزم نمی شد یا شاید هم می شد و سعی ا
داشت حواسم رو پرت کنه، توضیحاتی درمورد درگیریمون داد.درگیری ای که انگار یک 

 هفته ای ازش می گذشت.یک هفته ای که من توی بیهوشی به سر بردم.
 

ه سیامک ادامه می داد به مینا، که فکر می کرد مرگ من حتمی هست، شاید هم اگ
مرگ می رسیدم، آخرین لحظات ِ قبل از بیهوش شدنم، ضربه ای به سر سیامک زد و 

فرار کرد.که چقدر ازش ممنون بودم.ازش ممنون بودم که وظیفه ی من رو انجام 
داد.شاید از من می ترسید که فرار کرد.شاید از عاقبت ِ کاری که انجام داده بود.و 

موندن ِ سیامک و تالفی ِ احتمالی ِ کارش.و سیامک...سیامک بر اثر اون شاید از زنده 
ضربه مرد و حتی به بیمارستان هم نرسید.نمی دونستم چه حسی باید داشته 

باشم؟با تمام وجود می خواستم سیامک بمیره.اما دلم می خواست به دست خودم 
ش رو ببینم.و این اتفاق بیفته.به دست خودم بمیره.می خواستم به چشم، مرگ
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متاسف بودم که اون زمان به هوش نبودم.متاسف بودم که مینا دست به این کار زد 
 و دستش به خون ِ حیوونی مثل سیامک آلوده شد.

 
وقتی از بیمارستان مرخص شدم درمورد سیامک و کارهاش و دزدیدن مینا توضیح 

ار براشون اهمیتی دادم.پلیس به عنوان قاتل به دنیال مینای فراری می گشت.انگ
نداشت که سیامک چه بالیی به سرش آورده بود.انگار براشون مهم نبود می خواست 

من رو بکشه و مینا از من دفاع کرد.مهم نبود مینا چندسالی رو اسیر دست سیامک 
بوده.مهم نبود سالهای کودکی و نوجوونیش رو زیر دست سیامک سپری کرده و 

نکرده.هیچ چیزی مهم نبود به جز گرفتاری ِ قاتل ِ  چیزی از زندگی ِ سالم رو درک
 سیامک ِ حیوون و نامرد.

 
خان عباس یا همون سلف خر عباس، که دیگه به عباس نورالهی شناخته می شد و 

چیزی از القابش رو با خودش به تهران نیاورده بود، و همسرش، با اینکه در جریان ِ 
چندساله ی مینای کوچیک و چطور بزرگ  کارهای سیامک بودن، با اینکه گرفتاری ِ

شدنش رو به چشم دیده بودن، رضایت به عدم ِ قصاص نمی دادن.نمی فهمیدن مینا 
فقط حیوونی رو از روی زمین کم کرده؟نمی دونستن حق ِ سیامک بدتر از اینها 

بوده؟نمی دونستن باید تاوان ِ آوارگی ِ خیلی ها رو می داده و حاال و با مرگش حتی 
یمیش هم جبران نشده؟درسته...هیچ کدوم از کارهاش با مرگش جبران نشد.تقاص ن

هیچ کاری رو پس نداد و به راحتی رفت و هیچ کدوم از کارهاش جبران نمی شد.اما 
 خانواده اش انگار این چیزها رو نمی فهمیدن و مثال داغدار بودن.

 
مینا، خواهرم، شنیدن مرگ سیامک باعث شد دوباره مینا رو گم کنم.سهم من از 

صدای گریه اش و دیدن صورت تکیده و غمگینش بود.سهم من از مینا فقط چند 
لحظه دیدنش بود.سهم من از مینا شنیدن الفاظ ِ رکیکی بود که توی اون چند لحظه 
به سیامک نسبت می داد.الفاظی که نشونه ای از چطور بزرگ شدنش بود.نشونه ای 

 ی کرد بود.از جایی که َدِرش زندگی م
 

کار من از اون روز به بعد گشتن دنبال مینا بود.هرچقدر می گشتم کمتر به نتیجه می 
رسیدم.حتی نمی دونستم کجا رو باید به دنبالش بگردم؟هیچ کس هم نبود تا به 
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دادم برسه.هیچ کس نبود تا نشونه و آدرسی از جای احتمالی ِ مینا بلد باشه و بهم 
نستم و هیچ طوری نمی تونستم که خواهر گم شده ام رو بده.هیچ طوری نمی دو

پیدا کنم.اگه پیداش می کردم، به جای دوری می بردمش.جایی که دست کسی 
بهش نرسه.جایی که برای کاری که به حق انجام داده بود، قتل سیامک، مجازات 

نشه.اونجا بود که می فهمیدم حق بعضی از آدمها، فقط و فقط مرگ هست.آدمهای 
 وون صفتی مثل سیامک.حی
 

این میون، از زندان خبر رسید که مهوش به سختی بیمار شده.بیم این می رفت که 
توی بیمارستان بمیره.این بار عذاب وجدان ِ واقعی به سراغم اومد.مینا رو به جای 

مهوش توی زندان تصور کردم.تصور کردم که برای قتل سیامک توی زندان به سر می 
با وجود ِ آلوده شدن دستش به خون سیامک، بی گناه بود.اما مهوش  بره.مینایی که

چی؟مهوش که حتی دستی توی قتل بی بی نداشت چی؟مهوشی که به جای من 
توی زندان بود چی؟با خودم فکر کردم شاید اتفاقی که برای مینا افتاد بازخورد ِ کار 

دم.شاید که نه، تقریبا من بوده.شاید حاال تقاص ِ کاری که با مهوش کردم رو پس می
 مطمئن بودم اگه اون کار رو با مهوش نمی کردم حاال مینا اینطور آواره نبود.

 
و این شد که آخرین تصمیم زندگیم رو گرفتم.آخرین تصمیمم که شاید بزرگترین و 

 بهترینش بود...خودم رو به عنوان قاتل بی بی معرفی کردم...
 

*** 
 
 بودم؟ من ُمرید ِ)=تابع( کی-
 

با صدای عیسی، چشم از میز برداشتم و نگاهش کردم.یاد آوری تمام اتفاقات گذشته، 
 خسته و افسرده و داغونم کرده بود.سرم رو با خستگی و ناراحتی عقب بردم.

 
 بهت گفته بودم وقتی همه چیزو بفهمی، نگاهت بهم عوض میشه.-
 

 لب گزید و سر تکون داد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دریا همان دریا بود

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 4 6  

 

 
 آخه...-
 

 ر نمی دونست چی بگه.دستی روی زانوم کشیدم.انگا
 
 پس فکر کردی برای چی اینهمه سال توی زندان بودم؟-
 

 کمی به جلو خم شد.
 
 پس چرا اعدام نشدی؟-
 

 زانوم رو همچنان ماساژ می دادم.
 
به همون دلیلی که ابراهیم گفته بود.ریحان باید دیه جور می کرد تا بتونه اعدامم -

 کارهایی که کرده بودم و فهمیده بود، امکان نداشت رضایت بده. کنه.با
 

 کمی مکث کردم.
 
مغازه که مال من نبود.اجاره کرده بودمش.وقتی گرفتار شدم، موعد اجاره ی مغازه -

سر اومد.ریحان حتی اگه می خواست هم نمی تونست خونه رو بفروشه.اونوقت 
ی.این شد که من موندم تا پول دیه جور خودش می موند و رویا و دربدری و آوارگ

 بشه...که نشد.
 
 پس چرا االن آزاد شدی؟-
 

 پلک زدم.
 
 چوب خدا صدا نداره...-
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 با پوزخند وسط حرفم پرید.
 
 چی می گی بابا؟تو که آزاد شدی.اون همه گند زدی و حاال آزادی.-
 

 سرش رو تکون داد.
 
تر توی زندان بودی.ولی االن آزادی.با اون همه کاری سال...نه کم 12-21حاال گیریم -

 که کردی االن داری راست راست می گردی...بازم گیریم که مریضی...
 

 میخ چشمهاش شدم.
 
می دونی بچه ی سهیال چرا نباید می موند؟چون سهیال ایدز داشت.جنین هم از -

وزی که سهیال توی حیاط طریق مادر مبتال شده بود.منم توی اون روز ِ شوم...همون ر
 افتاد...

 
 مکث کردم.

 
دستم زخمی بود.خونش وارد زخمم شد.خیلی طول کشید تا فهمیدم مبتال -

شدم.درست وقتی که رویا مریض شد و دکترا مشکوک شدن.وقتی فهمیدن ایدز داره، 
از ریحان هم آزمایش گرفتن.اون هم داشت.رویا دووم نیاورد.خبرش که رسید، دکتر ِ 
زندان منو خواست.اونجا فهمید من ناقل بودم.شاید اگه رویا بیمار نمی شد، من هم 
دیرتر می فهمیدم.به خاطر همین حاال آزاد شدم.برای اینکه مبادا باقی زندانی ها رو 

 هم آلوده کنم.
 

 زمزمه کردم.
 
، یاد فکرو منی که توی این مورد دست از پا خطا نکرده بودم بعد از کلی فکر و فکر و -

سهیال افتادم.می گفتن بچه اش نباید زنده می موند.دلیلش همین بیماری بود و من 
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چقدر دیر فهمیدم.دیر فهمیدم که طبق چیزی که اکرم گفته بود، نه اون دعایی شده 
 بود و نه من.

 
 دستم روی زانو مشت شد.

 
لی بود.نمی دونم چرا رویا و ریحان، چوب اشتباه منو خوردن.یه اشتباه هم نبود و خی-

اون دو نفر باید قربانی می شدن درحالی که گناهی نداشتن؟نمی دونم حکمتش چی 
 بود که من هنوز زندم و اون دو نفر...اما همین ها شد سزای کارایی که کرده بودم.

 
چیزی نگفت.ضربان قلبم باال رفته و حس می کردم از سینه ام بیرون میجهه.مشتم رو 

وانی آب برای خودم ریختم تا آروم بشم.عیسی با اینکه حال خرابم رو دید باز کردم.لی
اما انگار رغبت نمی کرد کمکم کنه.حتی دیگه نمی تونست لیوانی آب برام بریزه تا 

حالم جا بیاد.شاید حتی مرگ و زندگیم هم براش ذره ای اهمیت نداشت.شاید حق 
بودم؟چه کار مفیدی انجام داده داشت...آره حق داشت.من توی زندگیم چیکار کرده 

بودم؟غیر از این بود که باعث مرگ چند نفر شدم؟ مرگ سه نفرشون، پسر سهیال و 
رویا و ریحان که دست من نبود.اما غیرمستقیم من باعث این اتفاق بودم.اگه سهیال 
اون روز جنازه ی بی بی رو نمی دید نمی ترسید.وقتی هم نمی ترسید بچه اش نمی 

ه روی زمین نمی افتاد، اگه خون روی زمین جاری نمی شد، اگه من به خونابه افتاد.اگ
ی ریحته شده کف حیاط دست نمی زدم، مبتال نمی شدم.حال خراب اون مدتم به 

خاطر ویروس ِ توی بدنم بود.ویروسی که نزدیک بیست سال با خودم حمل 
ه قل شد.همین نادانستکردم.ویروسی که نادانسته به ریحان و بعد به دخترم رویا منت

ها باعث مرگ رویا و دق کردن ریحان شد.اگر اون روز شوم، خودم رو کنترل می 
کردم، اگر چاقو رو با خودم به اتاق نمی بردم، بی بی زنده می موند.زنده می موند و 

ماجراهای بعدش پیش نمی اومد.دریا که رفته بود.من ِ تنها هم که به جای بزرگی 
اج نداشتم.فرضا که از خونه بیرونم می کردن، مگه چه اتفاقی می برای زندگی احتی

افتاد؟پولی داشتم که ازم بگیرن؟چی داشتم که براش بترسم و نگران باشم؟اصال بی 
بی مگه چقدر قوی بود که از حمله کردنش ترسیدم و چاقو رو توی بدنش فرو 

ن از یه پیرزن کمتر کردم؟یعنی بدون چاقو نمی شد از خودم دفاع کنم؟ قدرت بدنی م
بود؟مگه من اینهمه به خودم و زور ِ بازوم نمی نازیدم؟یعنی انقدر کم بودم؟کمتر از 
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اون پیرزن بودم؟می تونستم از اون خونه برم.می تونستم همون اول به دنبال پسر 
مهوش بگردم و از آوارگی نجاتش بدم.می تونستیم در کنار هم زندگی خوبی 

ن هیچ نسبت خونی، پدرش باشم و می تونست بدون بسازیم.می تونستم بدو
نسبت خونی، پسرم باشه.می تونستم براش پدر باشم تا به راهی کشیده نشه.تا 

شاید محسن ِ دومی ایجاد نشه.اگه کمی عقل و ِخَردم رو به کار می بردم، اگه توی 
گه و کارهام از عقلم استفاده می کردم هیچ اتفاق بدی نمی افتاد.و شاید جایی دی

جور دیگه ای مینا رو می دیدم.شاید اگه دستم به خون آلوده نبود خدا کمکم می کرد 
و مینا رو از دست سیامک نجات می دادم.شاید به روستا برمی گشتیم.شاید هم مینا 
رو به تنهایی به روستا می فرستادم تا باقی سالهای عمرش، مادر و پدری باالی سرش 

 داشته باشه.
 

ب حالم کمی بهتر شد.دیگه خوب نمی شدم.هیچ وقت خوب نمی شدم و با خوردن آ
فرصت کمی داشتم.فرصت کمی برای به اتمام رسوندن ِ کارهای نیمه تمومم.رو به 

عیسی کردم.چهره اش گرفته بود.تا چند ساعت قبل چی درموردم فکر می کرد و حاال 
" و گاهی "حاجی" صدا به چی تبدیل شده بودم.تا چند ساعت قبل، گاهی من رو "بابا

می زد و می فهمیدم چقدر بهم عالقه داره.من هم بهش عالقه داشتم.حاال تنها کسی 
 که بهش حسی، و حس ِ عالقه ای داشتم همین عیسی بود.

 
 بعد از کمی سکوت، با صدای سردی به حرف اومد.

 
 اد.کاریو که خواسته بودی انجام دادم.گم شدتو پیدا کردم.پیغام دادم بی-
 

پس به زودی گمشده ی من هم از راه می رسید.شاید من کاری برای عیسی نکردم 
اما عیسی بهترین لطف رو در حقم انجام داد.شاید خودش نمی دونست.حاال نوبت 

 من بود.آهی کشیدم.
 
 نمی خوای چیزی درمورد بچه ی مهوش بدونی؟-
 

 سرش رو باال گرفت و به آسمون خیره شد.
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 نه...-
 

 به چونه اش خیره موندم و بی توجه به جوابش، ادامه ی حرفم رو گرفتم.
 
 از همون توی زندان پیگیر پسر مهوش بودم.تا اینکه توی یه پرورشگاه پیداش کردم.-
 

 همچنان به باال نگاه می کرد و عکس العملی نشون نمی داد.
 
 اسمش همونی بود که مهوش تصمیم داشت...عیسی...-
 

 بازهم عکس العملی نشون نداد.
 
برادرای مهوش قبل از اینکه بچه رو بذارن و برن...اسمشو...همون اسمی که مهوش -

انتخاب کرده و تصمیم داشت روی بچه بذاره، روی یه کاغذ نوشتن و توی لباسش 
جاسازی کردن.توی همون پرورشگاه براش شناسنامه گرفتن و فامیلی انتخاب 

یکی از کارمندهای اونجا که اتفاقا چندسالی رو مسئولش بود روش  کردن...فامیلی ِ
 گذاشته شد.شده بود عیسی رنجبر...

 
این بار نتونست عکس العمل نشون نده.سرش رو پايين آورد و نگاه ناباورش رو چند 

لحظه ای به نگاهم دوخت.شاید منتظر بود بگم دروغ گفتم.شاید فکر می کرد حاال 
و می گم که برای جلب کردن توجهش همچون حرفی رو به زبون زیر حرفم میزنم 

آوردم.اما حرفی که زدم چیزی جز حقیقت نبود.دلیل عالقه ی تموم نشدنیم به عیسی 
هم همین بود.چون عیسی همون پسر بود.همون پسر مهوش که در به در به دنبالش 

 می گشتم.سرش رو جلو آورد.
 
 تم...داری دروغ می گی...اون...من نیس-
 

 سرم رو به چپ و راست حرکت دادم.
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اما اون تو بودی...هرکاری کردم تا یه کار خوب گیرت بیاد.از توی زندان با کمک -

کسایی که آزاد شده بودن همه ی تالشمو کردم تا تو تبدیل به یه محسن دیگه 
 نشی.می خواستم خوب زندگی کنی عیسی...

 
ظه تماما برای مهوش دل می سوزوند.اما حاال انگار ضربه، زیادی کاری بود.تا اون لح

نمی دونست باید دلش به حالی کی بسوزه؟برای خودش که بی گناه تنها رها شد؟یا 
برای مادرش، مهوش، که بی گناه توی زندان موند؟درکش می کردم.اما من هم چاره 

د.بی ای نداشتم.باید می دونست.باید هویتش رو، مادرش رو و پدرش رو می فهمی
 وقفه ادامه دادم.

 
مهوش همون سالها مرد.نمی دونم چند وقت از آزادیش گذشته بود که یه روز -

فهمیدم همون بیماری ِ نامعلوم، باعث مرگش شده. نمی دونستم عذاب وجدان 
 داشته باشم یا نه؟خب من باعث شده بودم توی زندان بمونه.

 
 آه کشیدم.

 
 وبی رو برات فراهم کنم عیسی...اما نشد...خیلی دلم می خواست زندگی خ-
 

 به سختی از روی صندلی بلند شد.
 
 داری...دروغ...-
 

 فکش می لرزید و نمی تونست حرف بزنه.خم شدم و دستش رو توی دست گرفتم.
 
من اشتباه کردم.خیلی هم اشتباه کردم.خودمم اینو می دونم.اما درمورد تو مقصر -

 ه برات بهترین چیزا رو می خواستم...روزگار نذاشت...نبودم و نیستم.همیش
 

 زمزمه کردم.
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 شایدم خودم با کارام نذاشتم.-
 

 دستش رو از دستم بیرون کشید.قطره اشکی از چشمش پايين افتاد.
 
همیشه...همیشه فکر می کردم مادر و پدرم پول نداشتن که منو پیش خودشون نگه -

ی گفت مامان بابات دوستت داشتن.اما شرایطشون دارن.خانم رنجبر همیشه م
نذاشته که پیششون بمونی.منم دلم می خواست حرفشو باور کنم و راحتم باور می 

 کردم.
 

 شونه اش لرزید و دل من هم لرزید.
 
همیشه ته دلم دوستشون داشتم.می خواستم پیداشون کنم.هرکی بهم می گفت بی -

دادم که نه...من که بی پدر مادر نیستم.من پدر مادر  پدر و مادر، به خودم دلداری می
 دارم.می گردم پیداشون می کنم.

 
 قدمی عقب رفت.

 
وقتی عشقم...اونطور خوردم کرد...گفتم اگه پدر و مادرم بودن...اگه ولم نمی -

کردن...االن اینطوری جواب نمی گرفتم اما کسی نبود که ازم دفاع کنه...هیچ وقت 
تم...هیچ وقت کسی نبود جز بعضی وقتا که یکی...یه مردی برام پول کسی رو نداش

می فرستاد.با خودم می گفتم حتما بابامه.حتما پولش همینقدره و بیشتر نداره که 
 منو ببره...

 
همراهش اشک ریختم.فقط من می فهمیدم تحقیر شدن برای چیزی که مقصر 

 نیستی چقدر دردآوره.
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کنی...خوب بخوری...خوب بپوشی...می خواستم درس می خواستم خوب زندگی -
بخونی...کاری که من نتونستم بکنم اما آرزوم بود... می خواستم برای خودت کسی 

 بشی...اما نشد و تو هم اومدی کنار دست خودم...
 

 قدم دیگه ای به پله ها نزدیک شد.
 
 نمی دونم باید ازت بدم بیاد یا نه؟باعث مرگ ما...-
 

 کرد. مکثی
 
نمی تونم بهش بگم مادر...باعث مرگ مهوش شدی.شاید می تونستم یه بار -

 ببینمش.شاید اگه منو می دید...
 

 شونه اش لرزید.
 
یعنی اگه منو می دید، نمی خواست؟می شد ازم بدش بیاد؟منو نمی گرفت زیر بال -

 و پرش؟
 

 سرش رو باال گرفت.
 
 که جا و مکان و شوهر داشت که منو نخواست...آخ خدا...چی می گم؟اون موقع -
 

 دوباره نگاهم کرد.
 
آره...دستت درد نکنه که فرستادیش زندان...دستت درد نکنه که باعث شدی -

 بمیره...
 

 با کف دست، اشکهاش رو پاک کرد.
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اصال می دونی چیه؟دیگی که برا من نجوشه، می خوام سر ِ سگ توش -
 مادری نکرد.همون بهتر که رفت زندان.همون بهتر که مرد. بجوشه...برای من که

 
آهسته آهسته از پله ها پايين رفت.هیچ وقت دلم نمی خواست شکستنش رو 

ببینم.اما حاال که مرگ توی دو قدمیم بود، باید همه چیز رو بهش می گفتم.باید می 
نجا دونست کی بوده و هویتش چی بوده.باید می دونست چرا و چطور به ای

رسیده.شاید اگه آفتاب ِ لب بوم نبودم اینطور براش تعریف نمی کردم.شاید پسری رو 
 که کمتر از پسر ِ واقعی برام نبود رو اینطور نمی شکستم.

 
 چرا االن گفتی؟چرا نذاشتی...-
 

 ضجه زد.
 
 د آخه من که داشتم زندگیمو می کردم...چرا بهم گفتی؟-
 

 و روی زانو افتاد.
 
آخه...نامرد...چرا هربار میام زندگی کنم...چرا هربار یه چیزی میشه...چرا هربار یکی -

 گند میزنه به همه چی؟
 

 از روی صندلی بلند شدم.پاهام توان نداشتن که بایستم.کنار صندلی افتادم.
 
 باید می گفتم...باید می دونستی...نمی خواستی بدونی ک...-
 

 شید.وسط حرفم پرید و دادی ک
 
نه...نمی خواستم بدونم...من اصال غلط کردم اگه گفتم دلم می خواد پدر مادرمو -

 بشناسم...
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مشتی ماسه و سنگ که برای تزئین و تمیز جلوه دادن ِ حیاط، کف زمین ریخته شده 
 بود رو از روی زمین برداشت و به سمت دهنش برد.

 
 اصال خاک میریزم توی دهنی که...-
 

ه ها رو توی دهنش ریخت.شونه هام لرزید.تمام وجودم می لرزید از اینکه نمی و ماس
تونم کاری براش انجام بدم.از اینکه لحظاتی که می تونست توی خوشی ِ آزادی ِ 

هردومون بمونه و شاد باشه رو خراب کردم.از اینکه انقدر عصبی بود که نمی فهمید 
 چه می کنه؟از این جنون آنیش می ترسیدم.

 
 با رفتن ماسه توی دهنش، ُعق زد.

 
 گند بگیره این زندگیو...-
 

 دوباره ُعق زد و مقداری ماسه از دهنش خارج شد.
 
 گند بگیره که هیچ وقت نتونستم شاد باشم.نتونستم عین آدم باشم.-
 

 و به سختی بلند شد و با همون حال به سمت در رفت.داد زدم.
 
 ؟کجا میری؟کجا میری پسر-
 

 بدون اینکه برگرده فریاد زد.
 
 میرم بمیرم.-
 

 لحظه ی آخری که در رو می بست نیم نگاهی کرد.
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مگه همینو نمی خواستی که اینا رو گفتی؟مگه مهوش همینو نمی خواست که شوتم -
 کرد توی سطل آشغال؟مگه آرزوش نبود که نباشم؟

 
 صداش باالتر رفت.

 
 هان؟-
 

و پشت در گم شد.من موندم و باری که از روی دوش خودم برداشتم و و در رو بست 
روی شونه های دیگری انداخته بودم.شونه هایی که به سختی سعی کرده بودم صاف 
بشن.شونه های پسری که می خواستم همه کاری برای خوشبختیش انجام بدم.می 

ه عروسیش رو کخواستم عروسیش رو ببینم.شاید به دیدن بچه هاش نمی رسیدم اما 
 می شد ببینم.

 
تصور کردم.تصور کردم عیسی توی لباس دامادی جلوی چشمم ایستاده.گره ی 

کراواتش رو نتونسته ببنده و خم شده تا من براش ببندم.و من با لبخند، لبخندی از 
رضایت، گره میزنم و پیشونی ِ نه چندان بلندش رو می بوسم.با تصور ِ همون لحظه، 

صندلی دراز کشیدم.نفس کشیدن برام سخت شده بود.نباید با این کنار میز و 
 وضعیت گریه می کردم اما نمی تونستم جلوی هق زدن هام رو بگیرم.

 
باز چهره ی عیسی جلوی چشمم نقش بست.کت و شلواری مشکی رنگ به تن 

 داشت و جلوم می چرخید.
 
 حاج بابا خوب شدم؟بهم میاد؟-
 

 می کردم.چشمکی میزد و باز می چرخید. و من با لبخند تاييد
 
 ولی خداييش این گونی چیه؟چقدر پوشیدنش سخته...-
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دختری با لباس سفید نزدیک شد.تالش کردم صورتش رو ببینم اما صورتش از زیر ِ 
 تور ِ سفید رنگ مشخص نبود. عیسی بازهم چشمکی زد.

 
 یارم اومد...-
 

مثبت هستم انواع بیماری ها به  HIVقتی فهمیدم با هق هق، چشمهام رو بستم.از و
سمتم هجوم آوردن.شاید کمی از بیماری ها هم اثر تلقین بود.و حاال اسیر آسم بودم 

و اسپری که استفاده می کردم توی اتاق بود و کسی رو نداشتم که برام بیاره.می 
سم رو از خواستم برای آوردن اسپری تالش کنم.اما...تالش برای چی وقتی تنها ک

دست دادم؟شاید وقتش بود من هم برم.شاید باید به رویا و ریحان، بی گناه ترین 
 های زندگیم می پیوستم.

 
صدای در حیاط اومد.ضربه هایی به در می خورد و سر و صدایی می اومد.باز هق 

زدم.دیگه چه فرقی می کرد کی باشه؟ شاید صاحب ملک بود.شاید می خواست ملک 
دیگه ای اجاره بده.که عیسی اینجا رو فقط برای چند روز اجاره کرده رو به فرد 

بود.صدای ضربه ی دیگه ای و بعد، انگار کسی از دیوار پرید و روی زمین فرود 
اومد.چشم باز نکردم.نفس نمی تونستم بکشم، چشم باز کردن که هیچ.در باز شد و 

یوونی که من روی زمینش صدای همهمه ای اومد.انگار که چندنفر به سمت ویال و ا
افتاده بودم می دویدن.قبل از بیهوشی مطلق، صدای مردی به گوشم خورد که اسمم 
رو صدا می زد.صدا، آشنا نبود و توجهی نکردم.صدای شکسته ی زنی هم شنیده می 

شد که از همه واضحتر و نزدیکتر بود.صدایی که آرزو داشتم صاحبش رو یک بار دیگه 
 کمکش می کردم. ببینم.آرزو داشتم

 
 محسن...داداش...-
 
 
 

 پایان
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