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ي ختم به ماشینهادوچشم دم و یستاا...ره اشبهان ماابی ي هاق یر شالز...رانیر باز

دا که مبادم به جایی بند کررا ستم د...! نا بی خبرشانیي از دسرنشین هاو نگ رنگار

اي صد...!مشواب ین خراز ابیش ...مین له شواز ابیش ...مشود ین خراز ابیش و بیفتم 

مثل یک شمیشیر ...بدتراز آن یا نه ....! یا نه مثل تیغ...نماشینها مثل سوهاق بو

نمی د و ستم بند بوده به همانجایی کم را سر.ندادمیداش خررا حم رو...! دلوآهرز

و فرام تیغه بینی از ...می گرفتم راه سرق فرآب از ...! دادمتکیه ...نستم کجاستدا

نم به کجا دانمی ...ش رابه بعداز آن ...! دمی کرز بارا هش ام رایر چانه زتا و می چکید 

تش آگلویم ...عدسی چشمانم سوخت...هانم گس شدد...گرفتاوج همهمه ...!فترمی 

ه که ماشین سیام یدم و دما سر چرخاندا...نم بیشتر شددخشکی گر...گرفت

ورم ستم به چشم ببینم بلکه بااخو...ستم تحمل کنماخود؟نبو...یگرد دبوه سیا...دیستاا

درش ...نستماما نتوا...دهنم حک شودر ذبد اتا ه ین ماشین سیاه استم خاطراخو...دشو

یی اکذه تکیه گان به همام را شت سرپ...مکامل چرخید....وردمنیاب شد تاز که با

خیسی از یا و ...بغضو گریه از یا ...حاال...دمحس می کررا فکم زش لر....مچسباند

روي چشم بستم ...چشم بستمو بغل گرفتم را ستانم د...!هین ماوردفري سرماو لباسها 

گویند همانکه می ....نخط پایا...خطن پایا...! نیادین روي ا...نیادین ي اشتیهازهمه 

ن هما...کندورش هد بااناکی که هیچ کس نمی خودردتلخی ن هما...ندگی ستزخر آ

می ...! ده امیستااست همین جایی که من در...همینجا...! ینجاستا...دقیقه نوت دسو

ن تبسم نیشگو!***دمر..ُ.مند مَر...منره سطوا...!!! دمُرره سطووز امرن اچوا؟نی چردا

نمی رو یطت امن شرر نگاانی زمی ف حرري یه جو-:فتگو ستم گرفت اي از دهسته آ

که رف تعا!نه من...توییج داره حتیار این کاانی که به اوضعیت وین اخب با .نمدو
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مشکل -.ختمانداپایین م را سر.میشها سه من پیدواهم ري یه کاه باالخر....ارمندت باها

و غلیظی گفت اه .کنمر شرکت کااون نی که من نمی تونم تو دومی ...فقط تو نیستی

ین این می تونی به آوردقسطی که باال ض و ین همه قراقعا با وا-.ر دادفشارا یم زوبا

بونم زگه ا.ین نمیکشهاز ایگه بیشتر دمامانت داب؟نمی فهمی شاا تو چر؟فکر کنیا چیز

لم ؟دها؟می کنیر تو چیکاد بیاش مالی بالیی سرو حی ر روینهمه فشاابه خاطر ل ال

ین انم دومی ...نم سختتهدومی -.هکشندذي و موس ین تراز ا...ردوبهم خ...شدب شوآ

کت رمد.نشجوییز داتو هنو.ارينداي یگه ب دنتخاالی و.اب آورهست عذر واچقدر کا

نمی ا هم هیچ جا پیدي رو همین منشی گرا به خد.هتم که صفررسابقه کا.ستاهورو 

ستش ر دفشا..مکشیدآه .دنبهت می دارن فاقت و رشنایی ب آهمینم به حسازه تا.کنی

می خونی هم یه کمک رو ست درهم ..قتهوین فکر کن که نیمه ابه  -.دکمتر کررا 

که یه ساله می دت به خو...ديبه شا...به مامانت فکر کن.سه خونه می شیواخرجی 

منو درد تو -:گفتمم و نفس عمیقی کشید...نمی تونیي و یه جفت کفش بخراي خو

-.یددویش اصدي در میدانااز موجی ...دها کررا رتم سد...نیدونمی ...نیدونمی 

رم سه یه باوا...اريندرو ین مسائل رد امودن در یط فکر کراما تو شرا...نمدومی ...اچر

پوست در میخ چشمانش .گِل بگیررو حساست و در اون امنطقی فکر کن ه که شد

ی نشست همیشه م" او"جایی که را از نگاهم ه باالخر؟می تونی-.فتو رتم فررصو

دت خو-...با غم...زيلسودبا ...کشیدام گونه را روي ستش د.می تونم-:گفتمو گرفتم 

خت دریر زختم به صندلی دوچشم ره با؟دونی یا من بهش بگمزمی ف حرش باها

ف حراو نم با امی تور من چطو.ستانش می نشستنداو و دوجایی که همیشه .روننا

و نی ي درومهااندم اخی که می بینمش تمافاصله صد فرساز قتی ویطی که اشردر بزنم 
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اي تا کی می خو-.کشیددل ته از هی آ.بهش بگودت نه خو-؟فتندامی زه به لرام نی وبیر

به زه روز اول می لرت پاو ست دکه تو ري ینجوا.شینر همکااره شما قر؟کنیار فرازش 

و  پیش چشمم پس بزنمه اش را از چهردم سعی کر.رههمه چی لو می ه نرسیددوم 

ن ستاو د...ه اش راکوچک الغر شده چهر.جایگزینش کنمدي را کوچک شارت صو

-:گفتمر زدم و کنارا ست تبسم دبا کالفگی ...!رده اش راخووك چرو پیر ن ستاد...درمما

قت دبه م و چرخاندرا تم رصو.ارمکه نداي یگه ب دنتخااتو ل به قو...مپسش برمیااز 

ین اقتی وتا ...نه-:دمزمه کرن داد و زتکا ش راسرس فسوابا دارم؟-.دمتماشایش کر

به را ناخنم ر کناه پوست بلند شددم و خم کررا نم دگر...!نه...ينگیررو کوفتی رك مد

برنامه .هسش توضیح بدواکامل .یطم چیهابهش بگو که شر-:یر لب گفتمو زگرفتم زي با

بهش ره بادوما ا...دارهضع مالیم که خبر از و...تو بگوزم ما باا.نهدوکه می رو کالسا 

با تعجب نگاهش ...!بهش بگیدت خوه بهتر-.دقطع کررا حرفم ...لبه هر حا...بگو

ي که با قدمهاي به پسردم و کرل نبارا دنگاهش رد ...دبوه چشمانش ثابت شد.دمکر

د میاداره -:حشت گفتموبا ...مسیدرمد آمی ن مطمئن به سمتماو بلند 

مگه ؟چیه حاال...خیله خب-:گفتزد و به پهلویم اي به ضر...ینجاد امیاداره ...واي...ینجاا

جا بلند رت دادم و از قورا هانم آب د...اخدرو تو ش ضایع نبار ینقدي؟ایددجن 

با ن همزما...!رهسطوام احترابه ...یاکوام دحترابلکه به ...اوبا ف زدن حراي نه بر..مشد

دم و برو یقه فري ین حد توخرآتا م را سر...! دیستان امقابلما...قلبمدن فتاانفس از 

خانومی که می گفتین -:به تبسم گفتي داد و رو با بی قیدرا بم اجو.دمکرم هسته سالآ

م خانو...بله-:اب دادجوو آرام حت راتبسم ...!حتی...نمی شناختا حتی مر؟یشوننا

ر که منهم حضور نگاانه ر نگا؟اینن دادبهشوت رو طالعاا...خوبه-.نیایشداب شا.نیایش
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م نشنیدر؟چطود ستمزق و دحقورد مودر -.یندسته بواکه خور همونطو.بله-.شتمدا

قی ابرو کفشم ر کوچک کناان نه چندك سم پی تراحوم تمان چو...دادبی اتبسم چه جو

ستم قایم ي راپشت پام و عقب کشیدرا چپم ي پاآرام .دفته بوي او رصیقلی کفشهاو 

حاتمی با شماست ي قاآ-.دمکرنگاهش .پهلویم نشستي نج تبسم توره آربادو.دمکر

بیست سانت ازه ندابه دم و کرف صارا یم اصد...یاکود...ها؟آحاتمی؟ها.نجاداب شا

دم کرض عر-.یدرجناتش می بام وتمااز بی حوصلگی .باال گرفتمم را قد سرف ختالا

شتین می تونین با منشی س داگه کالا.تا هشت شبه ظهراز سه بعد ن از یتورساعت کا

تش رصوي تورا چشمانم ؟حله.جابجا بشینو گ کنین شیفت صبح هماهن

خم اهمیشه ه ین چهراما ا...نیستص ها هم خارنقدآکه د تبسم معتقد بو...مچرخاند

بی اره هموه نگاآن با ...پیشانیشس روي شکستگی نا محسوآن با ...شرقید لوآ

ی شنروبا پوست ...همدتشخیص ن را نگشارنستم ابا چشمهایی که هرگز نتو...خیالش

ر حالتی که فقط نوش خوو شفته ي آبا موها...دبوده کره اش تیر...نهدامر...بفتاآکه 

ما اغریب و سم عجیب آن ابا ...دبرمال می کرن را نشادبوه اي مستقیم قهوو شدید 

ص تعصب خات و غیرآن با ...قشنگشدي با ته لهجه کر...پر کنشن هاو دلنشین د

سرخوشانه و بلند ي گفتن ها" نگیا"با ...دبو دهبررا خترها دل دکه ب منطقه غردم مر

با رد برخودر متانتی که و با حجب ...ندزدیش می اپسرهایی که صداب جواش در 

ه شدد بانززمعرفتی که بین بچه ها ام و با مرو ...دادمی ن نشاه نشگاي داخترهاد

دور از  ینهمهابا و ...دفسانه ها نبواکه بی شباهت به اش ندگی ن زستادابا و ...دبو

ن یااخدد نما..هندیدره سطوداب اشااي بر...مناي بر...پسرهان نش حتی میادبوس سترد

...!*** حله...بله-...زدمپلک ؟یضم شدینامتوجه عر؟نیایشم خانو-...!دمی بورو
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گیج و پا چلفتی و ست د دین موجوانستم با امی تور چطو...ختر خنگیدعجب :یاکود

فقط بر ه شدار بیداب خوزه از غی که تاوزعین د؟ کرد عتمااو اصال می شد به ؟اکنمر کا

ل محا...دمبواده ندل گر قوا...اوف"...حله"گفت زور به د و کره بر به سرتاپایم نگاو 

را " رنیادا"ره شمار چندمین بااي بردرآوردم و جیبم را از موبایلم ....!ومبررش یر باد زبو

بیخیالی همیشگی از کالفه ...!رنگاانه ر نگاا..نخیر...قسه بو...قبودو ...قیک بو.گرفتم

نگاهی به اري؟ندب عصاز اچیه با-.گفتمي بلندم و اه مین کوبیدزبر را ین پسر پایم ا

قت یه ونم هرچند دونمی .نیستاش پیده ین پسرره ابادو-.یرلب گفتمدم و زکرب شها

ر نیان داانگرزم تو هنو-...بی قید...بلند...خندیدب شها.نهزغیبش می ري گووم کدر با

و بیست ؟ ساله نیستده یگه یه بچه اون دکنی که ل قبواي خه کی می خو؟آمی شی

ي رو هیچ سد...زهسد سا...تو نیستو مثه من رش نکه کااوبعدشم ...نه سالشه-هشت

جاهایی ....رلعبوامناطق صعب ...نکمره و تو کون همشو...زنسط شهر نمی ساوهم 

گوشی .عزیز منار نذش مته به خشخار ینقدا...سختهاب دادن یا جو...دهنتن نمی آکه 

خند زپوده و یخزه نگاآن با ؟او نش نباشمانستم نگرامی تو.دمنگشتانم فشرن امیارا 

را نگشتش ن دو امیاي فضااي هایی که لحظه رسیگاآن با او ...لبانشروي همیشگی 

میهمانش ساعت از دو لحالی که بیش م امعلوي خترهاآن دبا او ...شتنداخالی نمی گذ

ست د...!یک ثانیهو ساعت دو نه حتی ...قیقهدیک و ساعت دونه حتی ...! نددنبو

ینکه به اجز اري ندره اي چا.ق دارهبا تو فرر نیادا-.نشستام شانه ب روي شها

ست از دهم دن رو بواون با روز سه دو گرنه همین ماهی و.اريبذام حترن اتاتووتفا

ندگیش حذفم از زحتی راشت که به را داین ا ر دلنیادا...دبوب حق با شها.ديمی 

ه نشگادامحوطه سرسبز ي تورا نگاهم و ست نشستم م و رانفس عمیقی کشید...کند



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۸ 
 

ه خند.میددم دمتوجه خودي را یاي زخترهاق دمشتاي مثل همیشه چشمهام و چرخاند

و حساساتی ي اختربچه هادین ن از اماا-.گفتمن دادم و در دل تکاي سر.گرفتام 

ن خاال حوا-.دمکرار برقرس را گوشی تماردن نگ خوزبه محض ...!تیخیاال

همیشه غلیظ تر از لبش روي خند زکه پورم قسم بخودم حاضر بوداداش؟

هت کی این تلفن همرا-.مسلط باشمدم بر خودم سعی کرو بستم را چشمانم .ستا

که ضعیفی اي ین صدرم اقسم بخودم حاضر بو؟نگ بزنمزموقع ن هته که من همواهمر

مثل .منم خوبمن داداش مرسی خا-.ستش اهرخنداز زناشی م شنید

نت می امن نگرر نیادا-:مغرید...تمسخرا و ستهزاز اپر ...لبی خیا...القید...همیشه

-..!ستده اکرل کنترزور به ه اش را که خندرم قسم بخودم حاضر بو؟می فهمی...شم

د بوادرم کسی به جز برآدم ین اگر اکه دم فکر کردم با خو...!نشو...می کنیه شتبااخب 

دم سعی کردم و بر هم فشري بیشترت با شدرا چشمانم ارم؟بگذه اش ندزنستم امی تو

بیا ..؟کجایی...نید-.سیدش ربه گواز دور ظریفی اي صدي؟کی میا-.کنمل کنتررا خشمم 

تر دیش سراصد...!رنیادا-:مغریدز بام و هم ساییدرا روي فکم ؟؟؟؟نید...نید.یگهد

ن الا.نمزسر می م شه میام که تمورم کا-...!تر شددار فاصله ...تر شدت پراس وح..شد

ر درد فشات شداز پلکهایم .دبوده قطع کرس را ما تماا...رنیاداد زدم دا.فع ًال.مباید بر

ان نگره مک سیادبا یک جفت مردم و کرز چشم باآرام ...! فکم هم...نددگرفته بو

یر ام را زعصبی ت حرکاش داده و به حرفهایم گوده و یستااینجا اکی از .مجه شدامو

ینجا ا اچرم؟چیه خانو-:دمخالی کراو سر را حرصم ر نیارد دابرخواز عصبانی ؟نظر گرفته

یش اصد...باید...فقط...من...هچیز-.یدزلبش لرو جمع شد دش خودر سریع ؟یندیستاا

با لحن م و شیدموهایم کي ستی تودم؟دبوده کرر فتارتند ر ینقدایعنی .یدزهم می لر
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مخفی اي که چه تالشی برم ید؟دنیایشم ستین بگین خانوامی خوي چیز-:گفتمي مترآرا

مثل ش را سر.ندزامی لراش را بغضی که چانه ر همینطوو ...کفشش می کندك تردن کر

می -:گفتو خت انداخرین حد پایین آقیقه پیش تا دهمین چند 

ش قد.دمیستاامقابلش م و بلند شدآرام ر؟سر کام کی بیااز بپرسم ...ستماخو...ستماخو

رش رد کنااز ...!دافراز -...!هختر کوچک ترسیدد.سیدرحمت تا سینه من می زبه 

باال ش را سر...!نیایشم خانو...ستیرا-.دبودرد آورده به را لم ي دما چیزا...مشد

ده مگر من چه کر.می شده یددچشمانش ي شک توس و اترق برز هنو...گرفت

را نفسش ت می گفتم که عزري باید طو.دمپایین برم را سرم و کش شدیدکمی نزدم؟بو

یافت درپیش ن رو از حقوقتوه شما یک ما، نین شرکتاطبق قو-.دنمی کردار جریحه 

را آرام لم دبهت نگاهش .دنمی م نجازم رو االراي کا.اريبرین حسابددا فر.می کنین

به :دابشا.*** مشنیدرا ه اش نفس حبس شددن ها کراي رصدم شددور کمی که ...دکر

را قلبم ن ضربااي صددا ینکه مباس اتراز .دمکررا آزاد شدنش نفسم دور محض 

حس .منفس نکشیدد بوه یک شددبه من نزك حشتناونگونه آمدتی که م تما..دبشنو

ل حا.نشستم...دنشسته بواو همانجایی که ...نیمکتروي .ندزپاهایم می لردم کر

لبم روي لبخند ...دمبوده کرا پیدن شتنی شرکتشادات سن دوقانون شنیداز خوشی که 

گفت -.ش دادمگسترم را لبخند!تابلورو نیشت اون ببند -:گفتو یکم شد دتبسم نز.آورد

به ؟ها-.ون زدحدقه بیراز تبسم ن چشما.مبگیررو ین ماهم ق الین حقوم اوبردا فر

دش خو...ستمانخوي من چیز-.دادمشتباهی نکند سریع توضیح اشت داینکه براخاطر 

و لبخند کمرنگ و آرام آرام محو شد ه اش تعجب چهر...!شرکتشونهن گفت قانو...گفت

و باال م را با سرخوشی سر.ینکه خیلی عالیهاخب ...هاآ-.دهم گشورا از غمگینی لبانش 
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که یه ه کتونی سبزاون یم ربا هم می دا فر-.شتاستم گذرا روي دستش د.دمپایین کر

ه شداز آن رد یاکو دکه ي به مسیردم و کج کررا نم دگر...!خریم می...دهلتو بردماهه 

م کفشا..آره-.گفتمم و کشیدود؟آه بري یگردکه با چیز د بوه لی ماندد.نگریستمد بو

راه .شفته توآب رکلی -.ن دادمتکارا کمی مچم دم وبلند کررا پایم .نشدن غوداخیلی 

ضعیت وین ایعنی تحمل -:گفتد و نگاهم کرس فسوابا .شلپ شلپ می کنهرم می 

با ...دمنگاهش کر؟فاقترینه معنی د؟اقرضی من بول پودن کرل قبواز حت تر راست وا

نستم نمی تونم پولتو دومی ن فقط چو...انه به خد-.دبودم جودر ومحبتی که م تما

دم یا گفته بودم؟بوده نبالت کردمگه من -.شداق تم بررصوي تو.دمنکرل قبوم پس بد

بیشتر ر چقد...شخصیتم...نفسمت عز...ورمنست غرداکه نمی ي؟او دپسش بزود باید 

می -.دمکرش نیمکت بلندم و از روي کشیدرا ستش د...!یدارزیک جفت کفش می از 

حاتمی بهت گفته ي قاآ...اه...یاکودقتی وهمینکه .مگلی قربونت برر نم تو چقددو

تا ...ارزش دارهنیا دسم یه وا...ديمعرفی کردت خوي تو منو به جااد و منشی می خو

م را بر؟دور و ست می گیرا-:گفتو خندید اي کانه دکوق با شو.مدیونتمم خر عمرا

به م خران و خند.ست می گویمرا...یعنی که.مبوسیداش را شکی گونه ایودم و کره نگا

پشت و از یم دیستاابا هم .دیک خانه بودشی نزوکفش فرزه مغا.فتیمرسمت خانه 

ن دادم و به سمتش تکارا نگشتم اگی دبا لو.یمزدید را دسفید و یترین کتانی سبز و

به -.دادنشانم را تی خوشرنگی رکالج صودي شا.میدین موقع پیش خودا افر-:گفتم

نه به امتفکرو ختم اندام را روي او اسنگینی ...گرفتمرا یش زوبا؟بهتر نیستت اون نظر

نشانه را کتانی سبز ر ینباام و چرخاندرا مکم دمر...مشده یبا خیرو زتی کمرنگ رصو

خب می -:گفتو خندید .دارمست دوهم رو لی کتونیه و.نم قشنگهآره او...مهو-.فتمر
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ق دار حقو...شاغل شدنمد مجددآوري یااز .يشدار یگه پولددتو که ...جفتشو بخراي خو

با خشونت ؟بم کننانکنه جوم؟پسش برنیااز می گم نکنه -.فترلم مالش دته ...شدنم

کیفیت ل کنترل مسئواد می خور نگاا...گمشو بابا-:گفتزد و ستم دبه اي ضربه 

سترسم تشدید ا.تا نامه تایپ می کنیدي و دو می اب تا تلفن جورنهایتش چها...بشه

غلیظی ار و کشد" یشا."نمیشهم سري کامپیوتر چیزاز ...هستم خیلی کنددخه من آ-.شد

م را سر.ششته بادابه نفس د اعتماختر یه کم د...! رومملکت س مهندم خانو-:گفت

که تا ژي گترین تکنولورقتی بز؟وبه نفسد عتماام اکدس؟مهندام کد...ختمانداپایین 

می د عتمااتم باید رمهاام به کد...د گوشه خانه بوه نگشتی سیااتلفن ..دم بوه یدن دکنو

ر ینقدا...ششته بااندس سترر اینقدا-.سیدربه گوشم ..یکدنزاز تبسم اي صددم؟کر

س هیچ کالو تست ب هیچ کتاون بد...تمکانااتو با کمترین ...ست کم نگیردت رو دوخ

که خیلی ري کا...يشدل قبور رو کشوي هاه نشگادابهترین از مهندسی یکی ...ريکنکو

پسش بر از خصوصی س کالو تا معلم سرخونه ار ین شهر با هزي اهاارپولداز 

-:گفتمم و ندراخاام را ناخن پیشانی  با؟نیانگردن خط تایپ کرر سه چهاواحاال ...ننمیا

با ام تو...اه-:گفتد و کراي کالفه ف پو.حاتمی ضایع بشمي قاي آخه می ترسم جلوآ

وف یگر معرزبان هماوز؟کرم تا.وزهکرم نه فکر می کنه تاوهرکی ند...حاتمیتي قاآین ا

بهت ابا اب و جذي یاکودمقایسه با ؟ در ماستشو قیافه یخ آن با ؟مریکاییآ

پشت ...!سهرپاشم نمی د نکه به گراو-:گفتمه با خند؟نددصال قابل مقایسه بو؟؟؟ا؟من

با دم و کرز بارا خانه در ...!** دابخیلی چندشی شا-:گفتد و کرزك یم نااچشمی بر

و داد شتم دابرم سرام را از مقنعه ن دم در همااز . مساندربه پله ها دم را خوم چند قد

خسته ...معزیزم سال-.مشپزخانه شنیددر را از آمااي صد...!ممداومن ...مسال-.زدم
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مینی زسیب د و شپزخانه نشسته بوآموکت کف روي .دمبه سمتش پا تند کر...!نباشی

رش کنا.یددم دوجودر ومش از آرایدنش موجی دبا ...زدیدنم لبخند دبا .پوست می کند

سعی ؟امانمما چه خبر-.مبوسیدرا گونه نرمش و ختم اندانش دگررا دور ستم د..نشستم

سه خونه یه وا...بخواي خبر-.مخفی کندي اش ظاهره پشت خندرا تش رغم صود کر

تند و خت انداپایین ش را سردر ما؟چی-.ستم شل شدد.هشدا سخت پیدو سفت ي مشتر

جر آچند تا ...می خریمرو ینجا از اشه بهتر م که تمون ستودریشاال م اعزیز-:تند گفت

ي رو ترن مودرست ي دربا پولش هم یه جا....ارهدنرو ینهمه سختی ارزش اکه ره پا

را حرفش ...همو می کشیم ن ندگیموش زگوو ستی به سر دهم یه ...می کنیمره جاا

در چاقو .می کنیمر جورو شوهر عزیز تو ر هرماو زکوفت ج هم خر-.دمقطع کر

نه ف زدحرز ین چه طرا-:با بغض گفتو باال گرفت ش را سر.ستش خشک شدد

از منم درد همه -:گفتمن دادم و با تاسف تکام را سر...!تهرپدداب؟اون شا

با پاهایی بی دم و کرز بارا کمه مانتویم د.شدر خوشم کوي خبرهاق شوم تما...!همینه

شکم اچشمه ...!دابشا-:مشنیددرم را مااي صد.ون زدمشپزخانه بیراز آمق ر

گه حتی ا...دتخو نبه جو...ديشان به جو...ابه خد-:ینکه بچرخم گفتمون ابد.جوشید

متحیر ..!حاال ببین.دمیگه هم بر نمی گررم و دمی ره بگذت سراز ین خونه وش افکر فر

دم و خوك مشترق تادر ا...!دمرداب شا-:دممزمه کرزلم در د...!دابشا-:دکرار تکر

نو رش زاکنا.میداب دخوق در غرام را ساله ده هر کوچک شانزاخو.دمکرز بادي را شا

ه روي شک خشک شدردي از ا.دمکرازش نواش را رکالغی لخت پي موهازدم و 

کمی هم تب ر نگاا.یدزهم می لراب خواش در چانه .دنمایی می کردتش خورصو

ان یزآونم دگرو از جا پرید از یدنم دبا د و کرز بالفاصله پلک با.زدمیش اصدآرام .شتدا
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ه اسرخش نگن چشماي تو.دمگفتنهایش بوي هراین خواعاشق ي؟هراخوي مداو-.شد

م شاي؟بیداخور زود ینقدا اچر.معزیزم مداو-.ون دادمبیررا نفسم دم و کر

می -.مبوسیداش را گونه ...!ردمنخو...نه-.ن دادست تکاو رابه چپ ش را سرردي؟خو

نمی تونم --:گفتو شت اتش گذرصورا روي ستش ؟دبیاستی با شکم گرسنه بخواخو

شکش ره اباو دو.می کنهدرد ی نم خیلوندد...مبجوي نمی تونم چیز...کنمز فکمو با

ند دگفته بو...شتج داحتیااحی انهایش به جرانداز دیکی ...فترنفسم بند .شدروان 

یزیت یک وپس از ما حتی و ...هداند متخصص می خودگفته بو...هرکسی نیستر کا

ش را سر...دمکرك پارا شکهایش ا!حیابه جره سیدرچه ...مدیمآمتخصص هم بر نمی 

بهم مسکن ن ماما-:اب دادبا هق هق جو؟می کنهدرد النم ا-:گفتم وگرفتم ش غودر آ

ي طرفا.نتو خونه بمو.سهرمدي براد نمی خودا فر-.مگزیدرا لبم .مبهتر شدذره یه .داد

به رش را مخمون چشماو عقب کشید ش را سر؟باشه.کتردیم رمی .نبالتم دمیازده یا

از یه ماهمو ق حقواره قر.راسر کرم می دا فراز -.مخندیدل؟پووم با کد-.ختدوتم رصو

ص خالون نددین است از دیگه دا دفر.نبالتم دمیام زود همینکه پولمو بگیر.نپیش بد

غوشش در آمحکم ؟ست می گیرا-.مش شداز آرایبایش پر رت زصو.دممی ل قو.می شی

با .میشهز بان بالموو ست دیه کم .شیموهم نمی فررو یگه خونه د...ابه خدآره -.گرفتم

زن سا سووعرس لبان رو نیست مامازم یگه الدیعنی -...!سرمستو بلند ...خندیدت لذ

نمی -.دممزمه کرو زبوییدمش ...بوسیدمش.مندابین موهایش لغزرا نگشتانم ؟ابزنه

ستش رو درتو ون نددینه که امهم ...شیمونمی فررو ینه که خونه افعال مهم ...نمدو

ن رو ستمودنیست زي نیاو یایم بر من ندگیموزپس ز از ینه که هنوامهم ...می کنیم

ص با حر:یاکود...!*** فکر کنب خواي ین چیزافعال فقط به .کنیمدراز پیش کسی 
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ق تادر اثانیه ي از کسردر ...!سلطانیم خانو-:م و داد زدممیز کوبیدرا روي گوشی تلفن 

باید بگم تلفن ر چند با-...!جانمر و هرما؟زجانم-.ختانداخل دش را داخود و گشورا 

یر به از زبیشتر اش را بی اشري موهار؟چند با؟ها؟صل نکنینوبه من دك رو ن مریا

ا به خد-.فتق رتااسط ه وبسمت میز پایه کوتاو خت اندون ابیر" ي اشسررو"ح صطالا

به عمد .باشهف اون طردم از فکر نمی کر.ف زدیه خانومی با من حر.نستمدومن نمی 

و فت رباال ارش خشکش تا کمربند شلو ه وکوتاي مانتو.خم شدد و یستااپشت به من 

در نه اتمندوسخارا نهایش ي راپروُ یکی کمر ربا...برجستگی باسن، جین چسبانشار شلو

از بیشتر د و قت براي وچند ثانیه ه ین منظراز اچشم گرفتن .شتاید من گذض دمعر

گر اتم نسدامی ...مدآبه طرفم د و کراز آب پر را میز ان روي با مکث لیو...! ژينرآن ا

هد ابه نمایش خوي را لچسب تره دبلند کنم تنگی مانتویش منظرم را سر

ه ندوپر.امنمی خوآب -:بگویم، ینکه نگاهش کنمون ابددادم ین ترجیح ابنابر.شتاگذ

صل می کنید وتاقم اکه به رو ین به بعد تلفن هایی و از این رسم بیارو واسیما ا و صد

ر عذزم با...چشم-.دنه گوشم کررا رواظریفش ه و پر عشواي صد.کنیدر بیشتر مانیتورو 

به صندلی .ببیننرو شما ان می خو...دنیستاون اضمن یه خانومی بیردر ..اممی خو

ه و یش شدن آرامستقیم به چشما...هنگااف نحراهرگونه ي از جلوگیراي بردادم و تکیه 

ي حقیرتاز با لحن پر و هم کشید را درخمهایش ؟اسمش چیها-.ه اش زل زدمکشید

هنم ذ.دهم ضمیمه کالمش کري را خندزپوو .شتهار دامی گه با شما قر...نیایش-:گفت

سر و به قیافه .هکنم برردش ین اگه می خوا-.دشنا بوآیم ابرر سم چقداین ا...گیر شددر

که بگویم نمی شناسمش که دم کرز بان هاد...!حسابی باشهره آدم ضعش نمی خوو و

می ...آره...هاآ-.شده ندم زخاطروز در یرم دومظله و ختربچه ترسیدن دناگها
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به سمت ار ادا با هزو چشمی گفت و خت انداباال اي شانه .خلد دابگو بیا..شناسمش

س لبااز عصبی دم و کره فتن نگاراه رحین در مش اندي اپشت به قشنگیهااز .فتدر ر

نتی پاشنه هفت ساروي ...!سلطانیم خانو...ستیرا-.زدمیش انامناسبش صدن پوشید

کمی و شتم اگذس مورا روي ستم ؟دجانم-:گفتز با ناو سرخش چرخید ي کفشها

ضع یه و وسر و قیافه از روي باشه که ن خرتور آبا-.دشن شور روتا مانیتودادم تکانش 

در .ردخودر می به آراضربه ...!مني قل جلواحد...می کنینوت قضاردش مودر ...آدم

عوتش دخل دابه م می خندیدد بوده فرستاب مستهجنی که شهااس ام اس حالیکه به 

باال م را سرو شتم امیز گذرا روي گوشی ...دمجمع کرم را کمی لبخند.مسال-.دمکر

هنم اي از ذلحظه .دبوده یستاایر مقابلم زسر به ده و هم قفل کررا در ستانش د.گرفتم

 ستم که به مبلدبه .بفرمایید.مسال-.هد گرفتاخودن گرروز توزودي آرگذشت که به 

و نوهایش کشد اش را روي زامشکی ي مانتو.نشستو خت اندانگاهی د می کرره شاا

لی گفتن اري وفتم حسابدر.محم شما شداببخشید که مز-.ختانداپایین ش را سرره بادو

گوشی ...دمبوده کرش موافر...تپراس ین حوالعنت به ...آخ.ههماهنگ نشدن باهاشو

بی ده و سارت صو.دمیرچشمی نگاهش کرد زشوار برقرس تا تماو شتم دابررا تلفن 

کفشهایی ه و نگ تیررهمگی به و تر ده لباسهایی سا...ممعصوو ما ملیح ایش آرا

-:گفتمو شتم امیز گذرا روي ستم دو دهر .اري دادمبه حسابدزم را الرات ستود...!که

-...!دبور نیاداشته رهم ...مهو.انعمر-:بلند کند گفتش را ینکه سرون ابد؟شتت چیهر

که م یدي؟دیی بلدراچه کا-...!شتل داسازده فقط نو...یعنی.سوممم تر-ي؟چندل اس

می د یازود ..لیو...بلد نیستمدي یازچیز -.دقبل بهم فشراز بیشتر را نوهایش زا

سر ره شاابا و شد وارد سلطانی ؟تایپ کنیي بلد-.منداخوا فرق تاابه را سلطانی .مگیر
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تمرین می ...لیو...ذرهیه -.مدآخوشم نمی ك ختردین انگاهش به ز طراز .من نشست

ما ر نی که کادومی -.شتماگذاب بی جورا نگاهش .دنه نگاهم کراسلطانی پرسشگر.کنم

هم به ساختن ن بیشتر فعالیتمو...اچیزر ینجوو انیمیشن ر و اتیزو بنر .حیهاینجا طرا

پس .داره صختصااخلی اره اي داماهوي شبکه هان و سه تلویزیوواگانی زرباي گهی هاآ

د یازنسبت به کامپیوتر رو نشت داکه ر دارم نتظاازت اما ا...یه منشیان هرچند به عنو

ر نگاا.تر شده نش خمیددگردم کرس حساا.کسلپ و افتوشاوورد،خصوصا محیط .کنی

ود شانه هایش فرروي ست درخصمانه سلطانی و میز آتحقیره نگاو من ي حرفهار فشا

یی که ما این چیزانی دوصال می ا-:گفتو خت انداپا  را رويسلطانی پایش .دبوه مدا

به ي یددصال کامپیوتر ا-:دادمه زد و اداچشمکی به من ؟گفتیم یعنی چی

اي بزنم صدف ستم حراتا خو.ین توهین مستقیم سلطانیم از اشدت مبهوت؟عمر

سلطانی .هستن نشگاهموداتو سایت کامپیوتر ...میدد...بله-.مشنیدرا ضعیف نیایش 

پشت سر و تند ي نفسهااي صد؟خاموشش کنیو شن ي روبلد-.اب دادمن جوي به جا

از تا حاال چند تا -..!میدد...دمی کردداري اش خواي که بررا تالشی م و شنیدرا همش 

سایت ده از ستفاابا را نامه ن پایا.دمتایپ کرن سشورو واباالیی ها ل ساي نامه هان پایا

ده قت می کروصال کی ؟انجا می نشستهآ چند ساعتد؟؟؟روزي بوده کامپیوتر تایپ کر

-.مبل نشستمروي ...رشکنام و بلند شدم پشت میزان؟از سومی عمرم ترك ختردین ا

د یارو ستم اخوازت یی که این چیزاسایت کامپیوتر ن فکر می کنی بتونی تو همو

ما ا..شتدایش بغض اصد.من فاصله گرفتد و از کرر جوو جمع دش را کمی خوي؟بگیر

و وورد رو کسل احاال -:گفتر شکااسلطانی با نفرتی .بله می تونم-..!.دمصمم بو

با .وردمیگر طاقت نیا؟دگرفتد لکی یاري اهمینجوپ رو لی مگه میشه فتوشاو...شاید
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لطفا کلید ...خالت کنیندین مسائل انیست تو زم شما ال-:گفتمدم و خشم نگاهش کر

رش ختیادر اشت زم دام که الهرچی ه.نیایش بدینم به خانورو فایلها ا و یدکی کمد

پیشانی ن شدوك بی توجه به چررا هایش وبرا.میددچشمانش را در کینه ق بر...یناربذ

بله -.یگرد دبوده سر برام را حوصله م؟بدا رو کلیدزودي به همین -:گفتد و باال براش 

ك ترق را تاو اجا برخاست از به سرعت .نتورالنم تشریف ببرین سر کاا.مخانو

نگشت ابا ...دفته بوم رخاطراز سم کوچکش ا...دمنیایش ثابت کررا روي نگاهم .دکر

نستم دامی .دگرفته بوزي به بارا ست چپش دنگش شست اناخن ...ستشراست دسبابه 

ش که تنها گناهش فقري ختردل د...منق تاي اتو..شرکت مني تو...لش شکستهد

ختر د-.دمکم کرن را فاصله بینمام و به سمتش کشددم را کمی خو...! شکسته...دبو

ست الم می خود.قشنگ مظلومشن چشما...دچشمانش تر بو...دبلند کرش را سرم؟خانو

شاید ...ه امچشیدرا منهم مثل تو طعم فقر ...نبچه جاس نتر:"بگویمو شش کنم ازنو

پایین ش را سرره بادو.دمکرش موافررو سم کوچیکت امن -...!"تواز حتی بیشتر 

-.تشرصواي جزامثل تک تک ...دملیح بوو مش هم قشنگ سا.دابشا-:گفتو خت اندا

ستم اخوازت یی که این فکر کن که تو چیزافقط به ...حت نشورامنشیم ناي حرفهااز 

ستم که ن دوهمو...تبسم-.نوهایش کشیدرا روي زامانتویش ره با؟دوباشه.پیشرفت کنی

کسل پ و افتوشا که بایدد بهم نگفته بو...کنها منشی پیدن ستوواین دسته بواخوازش 

د ستش گفته بودو.نهدتایپ کراب دادن و حد تلفن جودر می گفت فقط ...بلد باشم

ختر دین ور اغراي من برازه نداهم به او پس ...! زدملبخند ؟؟؟ منشی هستمل نبادمن 

-. دهکرر یش جوابرر را ینکاس التماو اهش اکه با خود نگفته بواو به و می ترسید 

ر در لین بااي اوبرد و بلند کرش را سر..تندي؟پسش برنمیا ازیعنی فکر می کنی 
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ب حتما کتا...هنشگاداکتابخونه رم می دا فر...می تونم...نه...نه-.شده چشمانم خیر

با کامپیوتر سایت هم تمرین می .می شینم می خونم.پ رو دارنفتوشازش موآ

-.زدملبخند .شتداج حتیار این کاابه ر که چقدد کامال مشخص بو.ممی گیرد یازود .کنم

دم خواز شتی داهر جا هم مشکل .کنیده ستفااینجا هم می تونی اکامپیوتر از ...خوبه

از می تونی ..اريندس گه کالا-...تش برگشترهسته به صوآهسته آ...مشآرا.سبپر

کفشهایش د یا...شدخ تش کمی سررصو...گرفتز گارا لبش ...!کنیوع شرن الاهمین 

دش خواي لین حقوقش براوبا ود و ست براشاید می خو...مشدن حرفم پشیمااز ..دمفتاا

با آرام و .نیستري جبااهیچ ...داريست دوگه البته ا-.مجا بلند شداز .دکفش بخر

درد نش وندد.کترم دهرمو ببراخوام ستش می خورا-.دیستاامقابلم و متانت بلند شد 

-...!وقشحقل نباد دبوه مدآصبح اول همین اي پس بر.حی شهاباید جر.می کنه

-:ینکه نگاهم کند گفتون ابد...!دعصر برگر...بگیررو پولت اري حسابدو بر...باشه

قلمبه ي ین حرفهاو ایک بچه ...گرفته ام خند.باشمن تودعتمااالیق وارم میدا...ممنونم

و گفت اي هسته آحافظی ایرلب خدز.يیگه می تونی بردحاال ...خوبه-؟ سلمبهو 

م قد...ما محکمه اکوتا...ارطوه و اعشوذره اي  ونبد...دمپشت نگاهش کراز .فتر

از نه ر ینباا.یدزبدنم می لرز هنوون زدم که بیرق تااز ا:دابشا..!*** شتدابرمی 

ده کردم جور وحمانه نثارکه بی ي تحقیرت شداز بلکه ..یاکودیکی به دنزن هیجا

با .دنبوره اي ما چااشتم اندرا با سلطانی د مجدن شدرو در رو نایی اقعا تووا...نددبو

ر کنا.یز می خندیدریز د و رستش بودگوشی تلفن ...میکش شددنزاب عذو غصه ار هز

پا و آن ین پا اکمی .دگرفته بودرد قلبم ...! دحتی نگاهم نکر...ببخشید-.دمیستاش امیز

-.دمکمی باال بررا یم اصدا؟خر چرا؟آچر...می گرفته ام یددناا عمًد...!ببخشید-.دمکر
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ف حردارم مگه نمی بینی -:گفتي به تندو ند دابرگررا یش روخم ابا .!.مببخشید خانو

هر اکه خودم می کراش باید حالی ر چطو...فتمرکمی عقب ه گاد آناخو؟نمزمی 

بیست ..قیقهده د..دمیستااسرپا ر نم چقددانمی ؟ستامنتظر من درد دارد و کوچکم 

ش جه به من با کامپیوتربی توو و شد م تمااش مکالمه ه باالخر؟ نیم ساعت...قیقهد

من عجله ...مخانو-:گفتمو ختم انداکنج سالن اري یودنگاهی به ساعت .شدل مشغو

ن برشو...ننجااو-.نددابرنگرش را سر؟بهم بدینا رو میشه لطفًا کلید...مباید بر...دارم

گر به ا...معطلم نکندر ینقدو اتر بگوید را زودجمله دو نست همین ایعنی نمی تو...دار

دم یرلب تشکر کرو زشتم دابررا کلیدها ...!دنبودرم گر به خاطر ماا...دنبودي شا خاطر

نمی ...! یه لحظه صبر کن-.فتمرجی وخردر حافظی به سمت اخدون بدو 

که هر ه بدرو موبایلت ره شما-.ممنتظر ماندم و چرخید!مشتم خفه می شددا...نستماتو

من موبایل -:گفتمو م نفس عمیقی کشید.هماهنگ کنمت شد باهازم قت الو

س حد-.دادمی ن شت تر نشارا زسر عملیش اسره چهر...لبشروي خند کریه زپو.ارمند

ش میزر کنا...یک مندنزو جا برخاست از .دلم غلغل می کرت در دنفر.زدممی 

ختر دببین -.کفشهایش خشک شدروي چشمم ...ختاندامیز اش را روي سنگینی .دیستاا

فکر نکن .ستیماخون رو شورعذه نکشیددو روز به ن و مدواینجا د ایازتو ل مثاا...نجو

پاتو دي یاز.یفهردهمه چی ر داده ینجا بهت کاو است سوخته والش دحاتمی ي قان اچو

و مم دوحاتمی من نفر ي قااز آبعد ...ین شرکتاتو ..تر کنی با من طرفیدرازگلیمت از 

ب خو...رمنمی خورو  مثل توادي فرده ي اسام و ظاهر مظلول صال گون ایشوف ابرخال

ي قاآمثل اي قیافه ش خوون و جود به مرن یی مثل تو تا چشمتواختردنم دومی 

ست باشه من اما حوا...سش تیز می کنینن رو وانتووندري دچطوره حاتمی می خو
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ش خرآتا ه بهتر.فاتحت خوندستاري پاتو کج بذ.ین شرکتمامنافع ار ینجا پاسدا

همیشگی زش لردم حس کر؟که می فهمیرم رو نظوم.يبیاي و بره وار برري همینجو

گر ا...شتماندج حتیاوز امراست همین در..لین پواگر به اکه آخ ...گرفتهت نوهایم شدزا

ننشسته رم نتظاانه به وارامیددي اشان کنواگر ا...دمنبوج محتار ین کاابه ر ینقدا

ینکه حرفی بزنم ون ابد...گرا...گرا...دبوده نکرا پیدي خانه مشتراي بردرم گر ماا...دبو

به و گرفتم ل را پو...چشمانم می سوخت...فتماري ربه حسابدم و شدرج سالن خااز 

بی ...فبی هد...میددونستم انجایی که توآتا ...میدون دوشرکت بیراز سرعت 

که ر نقدآ...! میددوفقط ...دممتعجب مره و خیري هاه بی توجه به نگا..مقصد

فته رنفسم بند ...!ند که بایستمدکررم مجبوو ند داد ارهشدده ام مردر ماي کفشها

ن هماو در ...منفس کشیده بریده بریدو شتم انو هایم گذرا روي زاستهایم د...دبو

و بنشینم اي گوشه در ساعتی وم و ست برالم می خود...! یر شدندازشکهایم سرالحظه 

از خالصی اي برد و کر میدرد نش اندد...دبوم منتظردي ما شاا...بزنمدم زار خول به حا

یختند رمی و شکهایی که بی محابا فرك و انادردبا پاهایی ...دمن بوج محتادرد ین ا

به وز مرا..بستمرا چشمانم دادم و تکیه س توبوابه میله م را سر.مشدس توبوار اسو

ستش وار دونه ایودکه دي نهم مقابل مرآ...دمیخته بوو رقعی فري وامعنا

بی ..هبی گنا...نددکرل لگدمارا شخصیتم ..شکستندورم را غر...نددکردم خر...شتمدا

ینکه مانتویم مد ابه خاطر ...شتندك داینکه کفشهایم ترافقط به خاطر ...هیچ جرمی

یا و با ماشین شخصی ...شتمایش ندازم آرالو...دسرباال نبوو ماغم عملی د..دنبوروز 

از ..ستامی خوآه لم د...دگناهم همین بو...دممد نمی کرو آفت رنس آژاقل احد

می ...ستاهمانها می خواز لم د...ندزامی لرا را خدش همانهایی که می گفتند عر
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مهایی مثل سلطانی آدسر را روي سمانش و آنم زابلرا را خدش عري ستم ستونهااخو

ین ا..هارین کاد اگفته بو...دبوده قدغن کردرم ما ماا..ستمامی خو...تخریب کنم

آه نیست ما زي نیاد گفته بو...می کنده هم سیان را مادخودل ..یدنهاکشآه ین ا...نفرینها

را در هم آ...ستوبوابا ترمز ...!سش هستاحودش خو...سش هستاحوا خد...بکشیم

شی وکفش فرزه به مغادم را خوم با چند قد...!مشدده پیادم و سینه خفه کر

در کیفم ل را از پو.! ..اچر...ما کتانی سبزا..دیترین نبووتی پشت رکالج صو..مساندر

دم کره نگام به کتانی سبزره بادو...!نتوماار صد هزرچها...مشدشمرط حتیاابا آوردم و 

ین اقطعًا ...ن دادمتکارا کمی پایم ...دمخته خوانداپوست ي به کفشهااز آن پس و 

...!*** ندآوردمی دوام " باید...! "ندوربیادوام یگر هم ه دنستند یک مااکفشها می تو

نمی آرام ضجه هایی که حتی یک لحظه هم ...نخو...جیغ...كخا...دود:رنیادا

تنگی که ي فضا...دمی برو فردش خوم کادر حشیانه را وتشی که همه چیز آ...گرفتند

ي هاه خند...مجیغ شنیداي صدره بادو...نه کوچک کهآن روزبا ...دمسیر بودر آن ا

که به م یدد...نیدمشادنه می از روز...كترسناو پیکر ل غود چند مر...دچند مراي پرصد

ستش دکسی ...دغوشم گرفته بودر آکسی محکم ...یدزبدنم لرم تما...یندآسمت ما می 

هر ن یشااصد...ما شدنده یک مخفیگادنز...مدندآها دمر...دشته بواهانم گذدبر را 

ا که مرم یدد...نددکرن را دراز ستشادکه م یدد...تر می شدي لحظه قو

تنم م تما...تخت نشستمروي بالفاصله ...مپریداب خواز حشت وبا ...مدید...گرفتند

ستی به د...! نشدنیم حشت تماوین ز ابا...سین کابواهم ز با...لعنتی...دبوده کرق عر

ارم روي شلو...فتمون رتخت بیردم و از کرك پاام را پیشانی ق عرم و نم کشیددگر

آب شیشه کوچک دم و کرز باق را تاا رکوچک کنال یخچا...پوشیدمش...دبوده فتاامین ز
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ن بدو روي گرفت راه لبم ي هاره کناآب از ...مشتم بی محابا سر کشیددابررا معدنی 

ر را سیگاو شتم دابررا فندکم .دمکرك پارا هانم دست دبا پشت ...یختام رتش گرفته آ

را ست چپم د...تخت نشستمره روي بادم و دوشنش کرار دادم و رونگشتانم قرن امیا

آن پک محکمی بر و شتم ابر لب گذر را ست سیگاراست دبا دم و کرام پیشانی ن ستو

شامبر وبدو رمبل بلند شد از روي که م یددیکی رتادر .ادمندرا بش اجو؟نید-.زدم

-.ریگر بر سیگادیک پک ره بام؟دوعزیز...نید-.یکش پیچیدرباام نداش را دور امشکی 

یبایش رت زبه صورا چشمانم .م نشستپایر کناي؟شداب بد خو؟عشقمه چی شد

ز هنوا تو چر-:گفتمدم و کرش خاموري جا سیگاي تورا نصفه ر سیگا.ختمدو

نستم بغض اتوو؟بردم مگه نگفته بو-.مانده تم خیررمستاصلش به صوه نگا؟ینجاییا

تا یک .فتمه رپنجرر به کنام و بلند شد.نماغم چشمانش بخورا از به گلویش ه یددو

آن ما تا ا...برمی گشتمان به تهرو می شد م تماي ین شهر کویرم در ار یگر کادهفته 

با ؟حمیربی ر ینقدا انی تو چرد-دم؟تحمل می کرغ را ماي دین مواباید ر موقع چطو

لم از اوما دو...نیدنه ره نیاداسم من اگفتم ر باار ال هزاو-.مخشم به سمتش چرخید

اب ینکه کسی موقع خواز امن -.مکوبیدام نگشت به سینه ابا ...!دمن همین بوط شر

خفه دم را فریادم سعی کر.مبیدامبل خورو من که -:با ناله گفت.دمیام باشه بدرم کنا

زه جاابهت ط ین شرابه .رممی ه بت که ببراگفتی خو.يبیدامن خوق تااما تو ا-:کنم

ستم یه شب امی خو-.یکم شددنز؟آرام ینجاییز اهنوا پس لطفا بگو چر.بمونیدادم 

نم دومی -.دمجمع کررا تم رصوت نفرت شدر از ختیاابی .تجربه کنمدن رو تو بو رکنا

ست دبا ، ین جملهاپشت بند و .دارمستت دوما من ا...نمی کنیا رو درك ین چیزاتو 

ه را پنجر.دعصابم بواش روي اگریه اي صد.گریستو زار زار پوشاند ه اش را چهر
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تر لباست زودحاال ...کافیه...خیله خب-.مبلعیدي را خنک کویراي هواز کمی دم و گشو

ن بطمورو از راشته باشی کل کمپ دافکر نمی کنم قصد .تاقتابه د برگرش و بپورو 

م سید متوجه شدرکه به گوشم ي خرخراز ...مین کشیدرا روي زصندلش .کنیدار خبر

م چرخید...دبوده کرل فعارا سم احوش و هو...خنکاي هو...بپوشدس هد لبااکه می خو

و کوچک ي شانه ها.ختانداي ابه گوشه د و کرز باش را شامبروبدرکه بند م یدو د

می ب تارا ید موهایش وزنسیم مالیمی که می .یدزهق هق می لرت شداز ظریفش 

کمپ ن شدار تا بیدز هنو.دساعت سه صبح بو.شتمداتخت برر کنارا از موبایلم .داد

و ستش گرفتم زش را از دبلو...میکش شددنز...ساعتاز دو حتی بیشتر ...شتیمداقت و

ي بودم و برو نش فردگردي گوي توم را سر.دمشکمش حلقه کرروي پشت را از ستانم د

ستانم دحرکت دارم؟ستت دونمی کنی ور باا چر...رنیادا-...منفس کشیدرا خوشش 

یش اجددم خواز ...شددار خوشم خدشه ل حا...حرکت لبهایم نیز...متوقف شد

..!*** به سالمت...یعنی.دادمستش دبه و شتم دامین برش را از ززبلوم و خم شد...دمکر

ان ینکه فرصت کنم حتی یک لیوون ابدم و ساندربه خانه دي را ساعت سه شا:دابشا

میز را روي کیفم .شتاندر خوشبختانه سلطانی حضو.گشتمزبه شرکت بارم بخوآب 

شرکت هم ي وت.کنمر نستم باید چکادانمی .مچرخیددم خوف دور بی هدو شتم اگذ

در هسته به آچند ضربه و فتم ریاکو ق دتاابه سمت دد مر.زدپر نمی ه که پرند

د و مبل نشسته بوروي . مخل شدم و داحتی کشیدرایش نفس اصدن با شنید.مکوبید

م سالم و نفس عمیقی کشید.دتحریک کررا شتهایم ب اکباي بو.ردمی خوا غذ

و مقابلش نشستم .که بنشینمد کرره شاو ارا داد بم ابا سر جود هانش پر بون دچو.دمکر

می .محم شداببخشید که بد موقع مز-.مبهم چسباندرا نوهایم زاهمیشه دت به عا
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حالیکه در .دمیگه برمی گردقیقه دچند رم و می .نموبدرو ظایفم ح وستم شراخو

پایین م را سر.یش مانع برخاستنم شدوبرابا حرکت ...سر می کشیدان دوغ را لیو

ي کاغذل ستماگ دیک بر...میزروي تی رصوو جعبه سفید از .ممنظر ماندو ختم اندا

از حالیکه در .يمدزود او-.دکرك پارا هانش و دور دکشید ون بیرر نگاو نگ ش رخو

مطب از بعد -.گفتمدم بوب معذت ستانم به شددن دیخ کرو قلبم ه طپش کر کنند

پا را روي پایش داد و  به مبل تکیه.یر بشهم دترسید.ینجام امداوکتر مستقیم د

را هانم ردي؟آب دخور ناها.باشیس قت شنار وهمیشه همینقدوارم میدا-.ختاندا

ن به عالمت نفی تکام را سراد؟نددت یاي سلطانی چیزم خانو-.بله-.رت دادمقو

پشت ..با فاصله.کنیر تا بهت بگم باید چیکاون بریم بیر...خیله خب-.بلند شد.دادم

را کامپیوتر .میک شددکمی نز...ینجاابیا -:گفتو نشست  پشت میز.دمفتاش راه اسر

همینکه بتونی .ارمندر نتظاي ازت اکه بلدي چیزاز اون فعال بیشتر -:گفتد و شن کررو

هر ؟ می بینیرو کمه قرمز دین ا.کافیهي بدرو تلفنا اب جوو تایپ کنی رو نامه ها 

کمه بنفش هم دن یا. ديمی ر فشارو کمه دین ي ابگیرس ستی با من تمااقت خوو

قت به دبا .صل کنیوبه من رو شرکت رج از خاي تماسااي قتیه که می خووسه وا

کمی خم و شتم اصندلیش گذرا روي ستم اس دبی حو...دمکره ستانش نگات دحرکا

-...!یاکوسته ام دیکش شددینچنین نزاکه دي ین مردم ابوده کرش موافرر نگاا...مشد

کمی پیشانی .می کنیرت ستارو این فاکس ابا .ه فاکسهین مالا-؟چیهل کمه سبز مادین ا

اي قتی بخووببین -.شتاستم گذر دکنارا سش ؟دمی کنمرت ستاا-؟گفتمم و ندراخاام را 

ره بعد شماو نی زمی رو کمه دین ا... ذاريینجا می رو اکاغذ ...فاکس کنیي رو یه چیز

ي به هر چیز..دغریبی بوو عجیب ه ستگادچه ...ختمانداباال را هایم وبرا.يمی گیررو 
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تش رنگاهم به صواي لحظه ...دمیستااست م و راکشیدآه ...شت به جز تلفنداشباهت 

ینکه به اي ابر...ممتوجه موقعیتم شدزه تا...دلبش نشسته بوروي لبخند مالیمی .دفتاا

-:گفتما بی هودم و کرل هو...دبوه به گوشه صندلی کشانددش را نکند خورد من برخو

رت صواز ینکه چشم ون ابد.گرفتت شده اش ما خندا...انم چردانمی .ببخشیدواي 

ه شتبار ابادویکی ...فتیامی زود راه خیلی ...شنباان نگر-:گفتد من بگیره قرمز شد

صابت با هیکل م اعدي از جلوگیراي بر...جا برخاستاز بعد و .سپس نتر...غماضهاقابل 

هر جا گیر -:گفتزد و کشی ب دالبخند شاره بادو. فتمرعقب م چند قدش تنومند

هر ...شنا شیآیگه هم اي دحدوابا ي و شتی می تونی برداست دوگه ا.سبیا بپردي کر

ن تکاش را سر.چشم-:سریع گفتم.با کامپیوتر تمرین کنو ستت خالی شد بشین دقتم و

صندلی دم را روي بست خودر را همینکه .تاقش برگشتابه و .خوبه-:گفتداد و 

قلبم در ...یاکودبا دن ین همه بون اهیجااز ...شتماگذام سینه را روي ستم د...ختماندا

ش بی پودي آمرو شد ز سالن بادر که د قیقه نگذشته بودجند ز هنو..!دسی برپا بووعر

ي قاآ-:با بی حوصلگی گفت.دمبا تعجب نگاهش کر.دادستم دبه اي جعبه و مد آخل دا

و می پرسید ال قفه سووبی و تند تبسم .یمربیار ناهان ستور دادن واستودحاتمی 

د بوه مدآنبالم د...رمکااداري روز اول قت ن وپایادر .دادبه من نمی ف زدن مهلت حر

یه چی ...یگهن دبزف حرد -.دهمه چیز مطلع شواز چند ثانیه ض عردر ست امی خوو 

و گرفتم ر سلطانی فاکتودي؟از مگه تو مهلت می -.مخندید.نیستیل شه الم بگو معلو

اي ول -:با تعجب گفت.دبوه ماندز هانش باد.دممو به مو تعریف کرت را تفاقاا بقیه

تجسم اش را نه دامره چهر...!نمی شدورم لی باومه اخیلی با مردم بوه شنید...یاکود

سش به الی حوده ونمی وز برد یاز.مهربونهو خاکی ر نی چقددونمی -:گفتمدم و کر
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ي عادتاقش با اتو ره هرکی می .ارهاش رو دمندرکااي خیلی هم هو.همه چی هست

ازش ین همه خوبی م و انجااوکه روزه یه نصفه ز من هنوزه تا.ونبیرد خیر میا

هم خیلی رش میگن محیط کا-:گفتو خت انداشانه اش را روي تبسم کولی .میدد

داره مریخ هم تعصب ه کراي خترس دنامورو با غیرته که داي کرار از اون قراز .سالمه

حتی تو محیط ...ین جامعهاتو .ونبدرو یط این شرر اقد...اشمندره کابه سیدرچه 

رد مودر لی و-.دکمی مکث کر...!مد کنیو آفت رحت ر راینقدالتی هم نمی تونی دو

هم نمی ده یه پشه مااز می گن .شقبش باامر.ننزخوبی نمی ي حرفاادرش بر

ي هازه د ساشار.مونهدخور تاسف همکال با کما.هستدم می گن معتازه تا.رهگذ

گه ل الی به هر حاو.مد کنهو آفت رشرکت اون تو د یازفکر نمی کنم .دارهلیکی روهید

ش خفار نگاانی زمی ف حرردش موري در یه جو-.مخندید.کنط حتیاایدیش د

یک رد مودر هد اکه می خور نگاا...آوردپایین را یش اصدد و یز کررا رچشمانش .شبه

خوبم می .می شناسنشن مودخواي کتري دهاال بچه وا-.بزندف جنایی حرن ستادا

می گن ...شتهاشب ندش خفااز ست کمی دینا تعریف می کنن اکه ي ین چیزا.شناسنش

می گن حتی ...بی هچی عشقی...بی هچ حسی...نگیهرتیکه شیشه دو عین ش چشما

از می گن به یکی ...ارهست ندرو دوصال هیچ کس ا..ارهست نددوهم رو شش دادا

می گن ...وردهنیادر شو اصدوش برس آتره از ختردلی و...دهکروز تجا هنشگااي داخترد

تو دارم ضامن ي می گن همیشه یه چاقو...زهتا...غریبهو عجیب راي مخداد ین مواهل ا

حشتناکی که وین صحنه ا...یکی شبرتادر ...ست شدرامو بر تنم دم حس کر...!جیبشه

ر مجبورو ختر دی گن تا حاال سه تا م-.ختاندامم اندابر زه لر..دیم مجسم کراتبسم بر

ده فتاش در امی گن هرکی باها...! وبرآبی رو ختر دتا ار هزده و به سقط جنین کر
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تا ر می گن چندین با...هستگیر شدد دسرح حمل سالم به جرر می گن یه با...! دهفتاورا

علیهش ي رو ست نتونسته چیزاقت حروما هیچ افته رپیش ه نشکداج از داخرز امر

بی ایاکو چه عذدینکه ر اتصواز بیشتر .فترین همه سیاهی بند از انفسم ...!ت کنهثاب

-...شیطونهد که تو می گی خوي ین چیزا-.می کشد قلبم گرفتن ین شیطااست از د

می کنن د یازه ازش که هنوز مونم هنوداستااکه حتی ي نی یه چیزدولی می و...قیقًاد

می ش ترك همین ترسناو ...ده اي دارهلعاق افوش هو-.دمنگاهش کرم ستفهاابا ؟چیه

ضربه محکمی به ..!ذارهبه جا نمی دش خواز جرمی رك قت هیچ مدوهیچ ن چو...کنه

بلند ؟بیم یا نهابخوس کابوون مشب بدذاري امی ...تبسمي بگیردرد -.زدمیش زوبا

یه کلیه ...ستیرا.مشنیددش خوي همکالسی هارو از ینا ا.ست می گما رابه خد -.خندید

-.زدچشمک غلیظی ؟ چی-.دمیستار اختیاابی .یاکوئهل دنم مااو...ارهم بیشتر نده

یاکو هم معطل نمی د.فتنامی ر کاش از کلیه هاده شناسی بورکاي نشجوداقتی و...بله

از لی و-:گفتو خت انداباال اي شانه .بهشده می دش رو کلیه خوو کنه 

ینهمه خبر اتو -.دمگیج بوز هنو.نمی کنهد هم خره تر...شهداداسه وا...نهمچنا...ارقر

اش زد و به سینه را ستانش د و دباال بررا یش وبرایک لنگه آوردي؟کجا گیر رو از 

را صفحه ساعت مچی :یاکود..!*** کوچیک شماستوي تبسم تی اري خبرگز-:گفت

قوسی به بدنم و کش ...! نیم شبده و .دمکره نگارا عقربه ها م و چرخاند

میز ر مانیتو.فتمون ربیرق تاو از اشتم دابررا کیفم ...دمکرش اموخرا کامپیوتر ...دادم

ي هارستودخاموشش نکند تا دم سته بواخوداب شادم از خو.زدمنشی چشمک می 

ل ستم بی خیاایک لحظه خو...خیلی..دمخسته بو.منتقل کنماو به کامپیوتر را پرینتم 

ر مانتیو.ن دادمتکاا س ر موو پشت میز نشستم .مشدن ما پشیمام انش بشودکرش خامو
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ر ختیاابی ...! کسلزش اموآ....دمنگاهش کروي با کنجکا...دبوز بااي صفحه ...شن شدرو

تک ...دبوش میزروي هم ي کاغذ...ندامی خندا حت مرراختر دین ر اچقد...زدملبخند 

و بعضی جاها با قرمز ...بیر آکادبعضی جاها با خو..دبوده شت کرددایات را تک جمال

ین انفس ت عزو سخت کوشی ...دشببرد با خود بوده کرش موافرر نگااما ا...! مشکی

ي یهارفتارمقابل بدزش در به خاطر نیاوز مراقتی و.ختاندامی دم خود یاا ختر مرد

حاضر ه پریدو روي نگ رده و رخوك تري لبهاد جووقتی با و...دکرت سلطانی سکو

ي کفشهان هم با هماز با...شرهاقتی به خاطر خوو...کندار قرانش ردنخوا نشد به غذ

با ن را باالییهایشال نامه سان قتی گفت پایاو...مدآقت به شرکت وست سر ره و درپا

ي کتابهاده از ستفااکه با ل داد نه قودانگونه مرآقتی و...کامپیوتر سایت تایپ می کند

ده، هایی که مثل یک گربه ماد روزیا...! دمفتادم اخود یا...کندر کاپ فتوشاه نشگادا

تش آب و آبه دم را خو، شکمشن گرسنه نمانداي برم و می کشیدان نددبه ر را نیادا

...! زدمهم ه را نشگادرس و داییسم قید ي رهایی که به خاطر غرغرهاد روزیا...زدممی 

سه رقتی تو مدو.آره..."من می گفتم؟ و "رديخوا غذ"می پرسید ر نیاداهایی که د روزیا

کفشم می ن روي هایی که نایلود روزیا...دمبورده نخو حالیکه در " ردمخودي بو

ي شبهاد یا...حس کنمزده ام یخ ن نگشتان امیاف را برران و باذ تا کمتر نفوم کشید

ن دادم و به پشتی صندلی تکام را سر...!انتلخ تر تهرو تر دسري شبهاو ...نستادکرد سر

عزیزتر دش خواز یش ارشت که بي داهراساله هم خوزده ختر نودین ا.بستمرا چشمم 

یش ابر...! مثل من...دتحمل می کري را تحقیرو یش هرگونه سختی ابر...! مثل من...دبو

دش خواز یش ابر...!مثل من...فترمی اي نه افتمنداشرر کاو هرگونه مسئولیت ر یر باز

را زده نیش اقید جو...ست مثل مندر...سالهزده ختر نودین ا...!مثل من...می گذشت
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را چشمش ...دبورا زده عالیقش و سته ها اقید خو...دبواش را زده ید خوشی ق...دبو

را زده هایش زیی ترین نیاابتداقید ...دین شهر بسته بوانگ رنگاي ریترینهاروي و

که من ده یستااهمانجایی ...وزمرا...مختربچه معصودین ا...!ست مثل مندر...دبو

ر چهاو می کشد که من بیست ردي را ن دهما...! دمبوده یستااپیش ل سار چهاو بیست 

ر چهاو که من بیست د می خرن به جارا تی رحقان هما...!دمبوده پیش تحمل کرل سا

جیبم را از موبایلم ...!ادرمبراي من بر...شهراخواي براو ...! مخریدن پیش به جال سا

از بعد .دملمس کررا سمش اشتم ایش نداصدن به شنیدي میداحالیکه درآوردم و در 

م ین تماا...ههه؟یاکودبله -.را دادبم اجور یکباه باالخر...اب دادجوق پنج بو-رچها

-.دچند لحظه مکث کر؟خوبی.م داداشسال-...دبوادرش مکالمه با براز هیجانش 

فقط می -.دقلبم منتشر کرد تا خوو دردش را تیر کشید ام شقیقه ؟شتیري داکا.خوبم

به نظر می ...خسته تر...تردسر...ته ترهمیشه گرفاز یش اصد.بپرسمرو ستم حالت اخو

ه معددم کرس حساا! سهرمی زود بد اي خبر.من باشیان نگرر ینقداد انمی خو-.سیدر

هیچ ون بد.شبادت قب خوامر.منتظرتم.داداشباشه -.هم می پیچندو روده ام در 

دي دراز شا.ممداومن ...مسال-:دابشا.*** دقطع کر...دهحافظی سااحتی یک خد..حرفی

دي شا.را دادبم اجودي به سردر ما.دشته بواگذدرم ماي پاش را روي سرد و بو هکشید

نت وندد-.ستم گرفترا از دکیفم و بوسید ام را گونه .مدآبه سمتم و برخاست ...ماا

یگه ن دالا.دمی کردرد لش ن اوهمو-.ن دادتکاش را سراري؟نددرد یگه ؟دخوبه

ر بشوو روت رو ست د-:حین گفتن هماو در فت رشپزخانه ابه و بلند شد در ما.خوبه

زدم و تم ربی به صوم و آحتی پوشیدار راشلوز بلوو فتم ق رتاابه .رمبیام ست شاواتا 

ا چر-.مما پرسیدانستم دامی را علتش .دهم بون درهمچنادر ماي خمهاا.برگشتم
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ر بخورو شامت -.شتامقابلم گذي کمی سبزن و با نارا کتلت ف ظر؟خالقی تپلمابد

-:گفتمارم هانم بگذدر دینکه از اقبل دم و ست کردرگی رلقمه بز.نیمزی مف حرابعًد

اري مقد.شحت بارا.آره-.شدل سی مشغووعرس با لبارا زد و عینکش در ما؟ینردشما خو

عصبانی دم کرا پیدر ینکه بهت نگفتم کاابه خاطر -:گفتمم و هانم چپاندي در دسبز

رگ بز...يسر شددخو...یگهدبله -:گفتد و کرو فرس لبازن را در با خشونت سو؟هستی

ینجا امنم که ...می کنیا جردت اخو...يتصمیم می گیردت خو...اريگتر ندربز...يشد

ستم بهت امی خووز یرد-:گفتمام زدم و گی به لقمه ربزز گا...!ممترسک سر جالیز

صبحم که .فتدم رصال یاا...یخترعصابم بهم ا..يپیش کشیدرو لی بحث خونه و...بگم

ت پراي به گوشه س را لبادر ما.کنمارت لم نیومد بیدد.ديبواب خوم م برستامی خو

م یه خاکی تو سره باالخر.دمنمرز منکه هنور؟سر کاي کی به تو گفته بر-:گفتد و کر

نوقت تو به او.به یه جایی برسینو بخونین درس که شما م کندن ینهمه جوا.یختمرمی 

زه جااینکه ون ابد؟به من بگی ینکهون ابد؟نیزمی رو حتی قید همه چی راهمین 

نو مقابلش می ر زاچهاو جلو می کشم دم را خو.نمزمی ر کناا را غذف ظري؟بگیر

ي نیهاانگراز پر ..از دردپر ...ستاغصه ازز پر اش ما شکسته ایبا رت زصو.نشینم

ند است گرفته زن در دبس که سواز نگشتانش ا.ارمستش می گذرا روي دستم د.نهدراما

کی ...منم قربونت بر-:می گویمو نم زمی ن برشازبر پوست اي بوسه .نده اشده خمید

م خانوت مگه میشه حسر.نرسونمآرزوت به رو مگه میشه تو زدم؟سمو درگفته قید 

حمتت زین همه رو امگه میشه چشم ارم؟بذدم خوو تو دل به ن رو شدس مهند

از ییس شرکتم ر.تهقونیمه .دهکرا سم پیدواتبسم رو ینکاا.سم هستاحوا به خدم؟ببند

یه شرکت .نجام اوشتم براندس قت کالوگفته هر .مونهدخوه نشگاي دابچه ها
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ز پولشم هنو...تبلیغاتیي هاردیا بیلبو...سیماا و سه صدوا.زنبنر می سار و تیز.حیهاطر

قل هزینه احد.یه کمک خرجیه.سه ما خیلیهواما خب ا.صد تومنهرماهی چها.نیستد یاز

منم کمتر .دمیار کمتر به تو فشاري ینجوا.تامین می کنهرو  ديفتر منو شاب و دکتا

می ...نم به فکر منیدومی -:گفتو شت داچشمش بررا از عینک در ما.می کشماب عذ

ین ا.ستدرکنی بچسب به ل منو خوشحاداري ست دوقعا واگه اما ا...منم عزیزدو

با بغض .آوردشک به چشمم اهم ش حتی فکر.دمقتی که من مروسه ار وابذرو نیا انگر

ندگی ه زهم ...نفسم...گلم...مخترد...معزیز-:شتالبم گذرا روي ستش د...!نماما-:گفتم

ر چجوري ینجایی که تو می انم دوخه من چه می آ.جامعه گرگه.نفریندو من شما 

و بی غل ..ممعصو...هوییآتو مثه یه بچه ؟چیهن هدفشو؟کینش ماآد.جاییه

و سه رین مدرتا شما می ا به خد..ه ايندي دراالشغو ین شیر اسه واطعمه خوبی ...غش

بس که ...ینده ابس که سا...رهمی ار راه من هزدل ..یندبر می گره و نشگادا

یه کم تجربه کسب ...کسی بشیدت سه خووا...شهم ست تموار دربذ..پاکین

تو فقط ن الاما ا...به تودم جامو می و نشست می کنم زمو بادنوقت من خواو...کنی

به -.دتر کررا شکم پوستش ه اقطر.مبوسیدرا ستش ره دبادو...!ست فکر کنیدرباید به 

هم ...زنهم ...می کننر نجا کاآدم اویه عالمه ...بیا ببیندت خو...نیستي بدي جاا خد

نیمه که تو ل و یه سا.من می شناسمش...متعصبهداي کرن از اون ییس شرکتمور...دمر

یه ز هنوت ین مداتو ...سختی کشیدست...سته یددنیا دمی گن .می بینمشه نشگادا

خیلی هم .بلند نمی کنهش رو صال سرا...متینهو خیلی سنگین .مندیدازش حرکت سبک 

بالفاصله ؟نشجوئهدامگه نمی گی -:گفتد و کرازش نورا موهایم در ما.موفقهرش تو کا

می گن به ...سالشهر سه چهاو سی ..لی سنش کم نیستو...نشجوئهآره دا-:اب دادمجو
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از ...نیستدرد بی اراي ین بچه پولداز ا...شهل بی خیاه درس رو شدر مجبور طر کاخا

پخته ...هسیدرینجا احمت به زبا ...نشدار نایی نیست که یه شبه پولداو

حت راببینیش خیالت ي بیار یه بادت گه خوا...خیلی هم محجوبه...عاقله...ست

ضی را...!دابضی نیست شاار لم د-:دکرا هم جدر از تار تارا موهایم در ما.میشه

ن چشماي تو...!سالمتیتان نگر...ستان درنگر...دتخوان نگر...نمانگر...!نمیشه

یگه بچه دمن ..مقربونت بر...جونمن ماما-:گفتمم و شده همیشه غمگینش خیر

یگه نوبت ن دالا...مو می کشیرجوداري ساله که زده نو...ببین...سالمهزده نو...نیستم

ر می خونن هم کادرس مایی که هم آدمگه کمن .دارمشت برو دوري از ر منه که یه با

ر ینقداقتی می بینم و...برعکس...شهوارد سم لطمه دربه ذارم نمی ا به خد؟می کنن

نمی ن چو...نهزسم ضربه می دربیشتر به د ستم برنمیاري از دمن هیچ کاو ته ر روفشا

ضعیف تر روز داره به روز که ت پیش چشما..پیش توئهم همش فکر..تونم تمرکز کنم

می ش لم خود...کنمر قتی کاولی و...مفاصلتدرد پیش ..نتدگرروز توآرپیش ...میشه

ییس ر...حاتمیي قاآین ا...رهمی م سم بهتر تو سردر...میشهز هنم باذ...شه

گفته ...دارهمو اهو..نهدویطمو می اشرن چو...نشگاهی هستیمداهم ن چو...نشرکتمو

د خیلی مرا به خد...سم عقب بمونمذاره از درنمی گفته ...دهمی دم یار کا

دم می ل من قو...! سه همهوا...سه منوانه فقط ...دارهست خیر دخیلی ...خوبیه

نگاهش در .دمملتمسانه نگاهش کر.دممی ل قو...دهیچ مشکلی پیش نمیا...بهت

ي بدل پس باید قو-:گفتو شت اتم گذرصورا ستش د.زدمی ج لی مون دودهمچنا

سریع عقب ...هخطردر حساست و افتت اشر...ستدي درحس کر هرجا که

با ...!ستاخطر در حساسم اکه د بوه فهمیدب خور چقد..درممادي؟می ل قو...بکشی
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قبل ...شب...!*** دممی ل قو...دممی ل قو-:گفتمدم و کرران بوسه بارا تش رصوذوق 

ن یدوز اول داز ر حساسی که ابه م و ندیشیدابه قولم ...اب رومینکه به خواز ا

را مین ز...! هنشگاداست مقابل در...دمبوه لغزیدف برروي ...! دبوه گیر شددر...یاکود

کشید ش غوا در آمرو بر گرفت م را در ستی کمرن دکه ناگهام یددتم ریکی صودنزدر 

هایم ربعد و ...!مختر خانودار دمحکمتر برت رو قدمها...برفها یخ بستن-:گفتو آرام 

م و گراي صدو آن ...به چند ثانیه هم نکشید...عضالنیه پناهگان در آن دشاید بو...دکر

من ن چشما...پساز آن ما ا...دنزف یک جمله با من حرن همااز هرگز بیش ...ستنیاخو

ن حالیکه چشمادر ...دبوب نارت قدع و آن غی مطبوآن داهمه جا جستجوگر و همیشه 

حتی به ...دمرآن ...آن روز...بقبوالنمدم به خوم شدر که مجبو...دغریبه بور نقدآ...او

ق تاابه ورود به محض :رنیادا...!*** دبوده هم نکره نگاام گر گرفته ت و مبهورت صو

ین اشت دامزخرفی اي هوآب و عجب ...ختمانداي اگوشه زم را در آوردم و بلو

و فردم و در آن کرد نیمه سراز آب پر وان را ..! جهنمد ها خود و روزشبها سر.کویر

چشمانم ن شدم به محض گر.بستمرا پلکم و شتم اگذوان لبه پشتی م را روي سر...فتمر

اي قیقه بعد صددما چند ا..منتیجه بی خیالش شددر ...مهتا باشدس زدم حد.نددر زد

ون بیردم و از وان کررش کیکی نثاریرلب فحش ز...سیدربه گوشم دي یزس امهند

...! دبورش مهتا هم کنا...لعنتی.دمکرز باا م و در ر پیچیددم خودور به اي حوله .ممدآ

ي تودش را هیکل گردي یزس امهند.مپوشیدس جهت حفظ ظاهر لباو برگشتم م به حما

ون بددم و برو هم فررا در خم هایم ا.میونیدرمدیم پا س اومهند-:گفتداد و مبل جا 

ه بند...ديکرن جشواخروز امراکه ي گررتا کادو ین اقضیه -.دمهیچ حرفی نگاهش کر

دم خواي بر.شتابطی به مهتا ندرپس ...حت شدراخیالم ...دارنبچه زن و ها اخد
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حاال یه -.شتماگذن میز مقابلشاان روي لیود عددو با را چش رپاو یختم رشربت 

س مهندم کلی پیش خانو...نسشوده وایازین تنبیه خیلی الی و...لقبو...دنشتباهی کرا

حالیکه دم و در خند کج کرزبه نشانه پورا م لب...!ابه خددارن حقم ..دنجز کرو عز 

ر زن کا...جاهار ینجوا...راکار ین جواقتی می گم و-:گفتمدم می کره مزرا شربتم 

زدن که ي گندس رو لتماابا یه کم ...ستاسه همین چیزوا...نیستي زن جا...نیست

 لطیف پرستانهت حساساو از اپیش شما د میام ین خانوابعدشم ...ذارنمی ش سرپو

ال یر سوزکه گرفتم رو تصمیمی و پیش من ي شما هم میا...می کنهده ستفااشما سو

نگاهم ه شدد گرن با چشمادو هر .چی غلطه...ستهدربهم می گی چی ي و می بر

یگه سر دگر رتا کااون دو ...تصمیم من همونه-.منوشیدرا شربتم از یگر دکمی .نددکر

نیست ي ما چیزن آدنو...سمهندي قاآ-:غضب گفتو مهتا با قهر .نمن نمیاي هاوژه پر

اي هیچ تالشی بر.دقطعش کرو تصمیم گرفت ردش مودر حمانه ربی ر ینطواکه بشه 

ا؟ جدً-:گفتما ستهزابا و ختم انداباال را هایم وبرا...! دمنکر...ه امخنددن مخفی نمو

 گه به خاطرا...سمهندم هم ببینین خانون رو تر بینیتورنواویه کم ر؟ما چطون آدجو

یه شبی که شما تو ...جرآشتن چند تا اپیش گذو به خاطر پس ...گررتا کادو ین ه اشتباا

دور ستایی ي روبه خونه هاآب حجم و اون ...ین سد بشکنها...یندارتشریف ز نااب خو

می تونه ن حساستوان جدد؟ اون ومیار به بااي نین چه فاجعه دومی ...برسهش برو 

را روي شربت ان لیود؟بیار ین قضیه کناامی تونه با ن حیمتو؟ اون دل ربگو باشهاجو

راه یه از حتین راگه خیلی نااشما هم .لویتهدر اوما ن آدنظر من جواز -.ممیز کوبید

همیتی اسه من ن واچو.نفر بکنینن اون دو سه نوي وایه فکر.. یگهر دیه کا...یگهد

قیق ن و دبدم نجااست رن رو دشورتا بقیه کا... تنفر می شن مایه عبردو ین ا...ارهند
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نگاهی به ...لیو...لبته حق با شماستا-:گفتن داد و تکاي سردي یزس امهند.باشن

خ سردو نگ هر ؟رحت کنماستراین دمی زه جاا-.دمقطع کررا حرفش و ختم انداساعتم 

اي صد.فتندون ربیرق تاه از اهی کوتااخوربا یک عذو جا برخاستند از به سرعت ...شد

شربتم ه باقیماندم و خندید؟یگه کیهدین ا-:می گفتآراکه به م شنید دي رایزس امهند

خی ن آچنا.کوبیدم محکم بر سر...ستشي دتوب با کتا..تبسم:دابشا.*** مسر کشیدرا 

ان خنده نگاده از شرمز.سایت به سمت ما چرخیدنددر حاضر ي گفتم که کل بچه ها

ستت دلهی ا-:تمیر لب گفو زشتم اگذه یدب دمحل ضررا روي ستم دپسرها 

سریع .دباال برب را کتاره باض داري؟دومگه مر...نیت نبینیوجواز لهی خیر ا...بشکنه

یه ...رهرماز-:با عصبانیت گفت؟گرفتهزت هاپو گا؟چته-:گفتمدم و عقب برم را سر

مهمی مثل تنظیم و حیاتی س کالاز .دمست توضیح می رو واین یه صفحه دارم اساعته 

و کله پوکت فراون تو ي تو که مثال یه چیزوردل شستم نم مداوگذشتم اده خانو

-:گفتآورد و یک دنزش را کمی سر.سیر می کنیري گووم نیست کدم لی معلوو.کنم

به رو ست احوون و بیري بیاده مردر ماي یاکواون دپاچه و فکر پر از هشا امیشه خو

با خشم ...بجهدن چشمانم خواز ست که ن االدم اکرس حساي؟اکوفتی بدپ ین فتوشاا

ر شعو...کتابی نز..بی حیا...بی شخصیت...ادببی ...درد-:گفتمم و یش کوبیدزوبه با

و پر؟عصبانی می شیا چر؟چیه-:گفتو یانه خندید ذمو.ششته باداتربیت ...ششته بادا

می تونه ..پا باشهق می تونه سا...پا باشهي نگشتاامی تونه ...پاچه می تونه کف پا باشه

مه می ن اداهمچنام نگیررا گر جلویش م ایدد...باشهرون  می تونه...نو باشهزا

ستم دکف از محکمی ز گا..!ببند لطفًا-:گفتمو شتم اهانش گذرا روي دستم د.هدد

عایت م؟رچه خبرتونه خانو-.شدض خترها معتراز دیکی ر ینباا.زدمجیغ ره بادو.گرفت
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و برآ.ه تبسملعنتت کنا خد-:گفتمدم و هی کراخورعذه شدخ سري با گونه ها.کنین

ر ناجوي شتی به جاهاو دابرآگه اتو  -:با بی خیالی گفتزد و چشمکی .شتیانذن سمووا

پایش روي با مشت ...دگرفته بوه ام هم خند..دمهم عصبانی بو.ديفکر نمی کردم مر

ن جوآره -:یرلب گفتن زکناآي آي .اردپندد به کیش خورا کافر همه -:گفتمم و کوبید

ي حالتش یا چشماش خوي شتی به موهادامثال د و نبوف منحرت گه فکرا...دتخو

اون شه ر کو.يسفید نمی شدخ و سرري نجودي اوفکر می کرش عناریا قد اش شید

ن وـج-:گفتدي گشاو با لبخند گل ...!مـــتبس-:مغرید.نشناسهرو بقالی که مشتریش 

ل مسئو.فتن رسماآبه دش فریا.ممحکتر به پایش کوبیدر ینباا...چندشم شد؟؟؟یگرــج

شنایی که خیلی هم آنه دامراي صده؟نجا چه خبراوخانوما -:ن دور داد زدهمااز سایت 

تمرین می پ فتوشادارن ...نجاداوود نیست ي چیز-:اب دادجود یک به ما بودنز

م را نستم سرامگر می تو:دابشا...!*** فتموا رصندلی روي همانجا ...کنن

ما به دم ابوه به هم چسباندرا نوهایم زا.نددوبده فتار اکااز فلکسهایم م رتما؟بچرخانم

تبسم ه نگ پریدرقیافه ...ببینما را صاحب صدد نبوزم ال.یدندزمحسوسی می لرز طر

از حتی ن خو.دمبانم حس می کرزیر زقیقًا را دقلبم .دمشخص می کررا عمق فاجعه 

ن یامی خوري ینجوانیایش م خانو-.تمرصول به حاد واي بوده کرار ستانم هم فرد

د از کندنی بون جاو به هر بدبختی .زدبه پهلویم اي تبسم سقلمه ؟بگیریند یاپ فتوشا

علیک -.کنمه چشمانش نگادر شتم اندات جر.دمکرم با تته پته سالو جا برخاستم 

ه به تبسم نگا.شتیناگذن سرتورو روي کل سایت پ فتوشااي می بینم که به هو...مسال

ما تنظیم ...هستش چیزرا-:ستش کندد درکرش تالزور به ...دبوده سمًا مرر...دمکر

بعد ...شتیمدایعنی ...یمدتنظیم نبو...ینکه تنظیم باشیمایعنی نه ...یمدبو
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یعنی چیز ...دچیز بوداب شا...که چیز شد... تمرین کنیمپ گفتیم فتوشا...نرفتیم

اي  -:گفتمزدم و در دل به پایش اي ضربه ..!نشد...دنبوب یعنی حالش خو...هشد

قعا فکر می کنه واحاال ...نتف زدین حراخفه شی با د؟؟؟چیز بوداب شا...تبسمي بمیر

بلند ...یاکو مخفی نمانددچشم از حرکتم ...گفتاي خفه آخ تبسم ...! ممن چیز شد

حتی رانفس ...دتش نبورصودر خم ي از اثراهیچ ...دمیرچشمی نگاهش کرز..خندید

دم جوومش به آراهسته آهسته آ...! دبوه نشنیدن را حرفهایما...مکشید

که د بوي چشمانش چیزدر ...دمبا تعجب نگاهش کر...شتداقدمی به جلو بر...گشتزبا

به تبسم دم را خو...نوعی خباثت...نوعی شیطنت...دمبوه ندیدل تا به حا

دم حس می کر.می گرفتت گوشه لبش هرلحظه بیشتر شدز لبخند مرمو...مچسباند

چشمانش ...من به پهلویش..زدچنگ م سم به کمرتب...ندزمی ه و تنم قلب شدم تما

قیافه ما در نم دانمی ...برگشتن تماربعد به صوو ما ثابت شد ن ستااي روي دلحظه 

کالسی که نرفتین ان صال نگرا-:گفتده و آرام شمر...گرفته اش اوج ید که خنددچه 

ه تمرین ب...ینارنداده به تنظیم خانوزي نیا...شما کامال تنظیمین...نباشین خانوما

تر زمن بان او از هاد...دمکره به تبسم نگاز بان هادبا ...فتو ر...مه بدینن ادافتوشاپتو

و جلو کشید را سریع صندلی ..مددش آتبسم به خو...زدلبم می لردم کرس حساا...دبو

-:گفتمو آرام منگ نشستم و گیج ...!فتیامی ن الا...بیا بشین...بیا بیا-:گفت

صندلی روي تبسم هم ؟یعنی چی ما تنظیمیم...دچی بوف حررش از اون منظو...تبسم

را ستم د.تنظیمهن موادکه خونود ین بورش افکر کنم منظو-.ار زل زدیودبه و نشست 

تبسم .تنظیمینن تودگفت خو؟تنظیمهن موادیعنی چی خونو-:شتماگلویم گذروي 

می تونیم ن مودخوه ینددر آکه د ین بورش امنظو...نه-.شتابر ندار یورا از دنگاهش 
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بی حرکت ت و مان همچناري؟چجو-.زدچشمم حلقه در شک ا.مونو تنظیم کنیمادخونو

بم اجوه؟یعنی حرفامونو شنید-:گرفتمز گارا لبم ...! پاچهو قت به مسائل پر دبا -:گفت

؟دو کنیمف ین ترمو حذاچیه ت نظر-:گفتو ند دابرگررا یش رو.امتبسم با تو-.ادندرا 

می ن همچنام مدون آسایت که بیراز :یاکود...!*** مدکوبیدم ستی بر سر خود

آورده قعًا سرحالم واختر دتا دو ین ا...رنیاداساسی با ابحث و یک جراز بعد .مخندید

یک لحظه اي حیف که بر...دعاشق هم بوم، ساله مظلوزده ین بچه نواپس ...نددبو

ش ین پسر خوایست ببینم کو بفهمم را سمش انستم انتوآورد و پایین را یش اتبسم صد

ن فته شاي وا رتجسم قیافه هاو حرفها دآوري یااز ...! پاچهو پر ش خوو باال و قد 

بسته ش گوو چشم ده و سید سارها هم که به نظر می رنقدآ...گرفته ام خندره بادو

رو شما ان ما قیافه خندرم شکر یه باا رو خد-...!مولکرتبسم ماآن مخصوصاً ...! نددنبو

ر گرفتا-.ن دادمتکام را سري؟شدا کم پیدداداش؟کجایی -.دادمست ب دبا شها.یدیمد

رت بار و شکر حسابی کاا رو لی خدو-:گفتزد و به پشتم اي ضربه .دیازخیلی ...شرکتم

خندید ؟تو چه خبر...شکر...خوبه...آره-. خالی نشستیمس یک کالي صندلیهاروي .گرفته

اي -ه؟مگه چه خبر؟مشبا-:دمرتنگ کرا چشمانم ؟مشبو که هستیا...سالمتی-:گفتو 

شب ...ینار امهیاغ بریم بااره قر...تو گوشت می خونمدارم یه هفته ست ...حافظهول 

خیلی ا به خد...هم هستنا خترد-...همیشگیي برنامه ...ها...!لحاو کیف و جمعه 

با د و خم کراري؟اختر فرزم دبا-:گفتمم و ستی به موهایم کشیدد.ينیارم ینبااگه ي اخر

تا شیش ...یمدیه غلطی کرر یه با...دهکجا بواري ختر فرد...لبابا ضدحاو بر-:گفت غیظ

نش واتاو شدیم ه ندو زیم دمرر باار هزروزي منفی شد ن موزیداب ابعدشم که جوه ما

ر بیادت بگیر با خورو ست یکی دتو هم ...نمیان شواتنرربچه ها با پا...یمدادپس رو 
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-.زدمخند زپو...!همهاهمه چی فر...نوشیدنی متعالی...عالیدر چا...خالیق تاا...نجااو

دي نکرا پیدرو گه کسی احاال -:گفتن با هیجارم؟بیادم با خوم و بگیررو ست یکی د

از .می کنیمن نجا با هم مچتواو...نهم سینگل میاا ختراز دچندتا ...مهم نیستد یاز

نه -:گفتمو  اش زدمستی به شانه د.گرفته ام خندد می برر صطالحاتی که به کاا

و خت انداش ابینی روي چینی ...!باشینش شما برین خو...ارمندرو قتش ومن ...داداش

دارم صال من شک دن؟این همه مثبت بوي از اخسته نشد؟پایه باشیر شد یه با-:گفت

ضربه محکمی به پشت ...! رنیادابه ت دادي با کلیه اه نم همراوفکر کنم ...یتدبه مر

زم با...گفتمر صدبا...تر میشهرو هرچی من هیچی نمی گم پر...خفه-:گفتمش زدم و سر

ین قضیه اسر ه دارم یه عمر...دخوشم نمیا...نیستمدي یاي زین غلطااهل امن ..می گم

ختر عین یه دتا دوحمق با اون امثل م پاشم بیادم حاال خو...رممی ر کلنجار نیادابا 

و نی تو ارزو...ستاین چیزابه دي گه مر؟ابعدشم هیچی به هیچیو کنم ر فتاون رحیو

زور به اره مگه قرده؟کجا بوون حیو-:گفته زد و هم گردر بیشتر را هایش وبرا...!رنیادا

ببینن رو هیکل تو و همچین که قد ...یه سر بیا...انمی خون شودخوا ختر؟اون دباشه

یا ؟ عهد بوقهدي فکر کر...! رهمی دت یارا ین شعااصال انت می شن که ویزري آویه جو

یط مملکت این شرابا ...حرفا گذشتهدوره اون ...منادر نه بر؟ ستانهدینجا مثل کرا

ماهی یه ي نی هاروخوشگذو بط روابه همین ا پسرو ختر دلخوشی دتنها ...ما

که ن عاقل شدر نقداویگه دهم ا خترد...می کنیمدق شته باشیم که اهمینم ند...رهبا

و ...چی هستیمل نبادنن دومی ...غهدرویم جم بده ازدواعدوگه احتی ا ما پسر...بفهمن

دي نامرل و غفااین هیچ ابنابر...دشسی خوره قتی بهش برسیم هر کی می ونن دومی 

می ت نا هم لذاو...که ما کیف می کنیمازه ندن ابه همو...نیستر کادر غی هم و درو
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شانه را روي ستم د.جا برخاستمدم و از می کره آراخند؟ضافیهاغلط ش ین کجاا...نبر

از ...فکرمونهز طروت در مشکل تفا...داداشباشه -.مشدستانه فشرو دوشتم اگذاش 

من ...نیستري کثافت کاري و باو سه بی بند وایط مملکت توجیه مناسبی انظر من شر

سه واقطعًا ...یا حتی یه پسر...شته باشمداختر دیه دم یی که فکر می کنم که خودابه فر

و یط مملکت اشردن بواب نمی تونم به بهانه خر...بپیچم روین نسخه انا نمی تونم او

هر و باشه دم مراي ست پسردیچه زناموسم بام بدزه جااحتی رابه ...شتن سرگرمیاند

ست دریا ...ست تربیتش کنمدریطی می تونم اشردر پس ...ست شهدست به دشب 

نمی ه گاکسی بد نس من به نامو...!باشمده ندگی کرزست دم درکه خو...نصیحتش کنم

توهین ...شنیشخند...!نکنهه کسی به ناموسم بد نگاه ینددر آمید که این ابه ...کنم

از مشکل ...حت باشینراشما -:دادممه اداما بی توجه ا...م به عقایدد مستقیم بو

هرکسی یه ل به هر حا...! هنظر شما مسخرو از پوسیدست و منه که کهنه دات عتقاا

به کسی تحمیل م رو عقایدارم نددت من عا...دگی می کنهنر زیه جو...فکر می کنهر جو

نم نتیجه دومی ن چو...نمی کنمرش ما مجبوا...نظرمو می گم...! ادرمحتی به بر...کنم

راه منم ...مه بدین، اداستهدرکه فکر می کنید ر شما هم همونطو...دهعکس می 

حالیکه با در .بینمتمی ا بعدً.شرکتدم باید برگري بدزه جااگه االنم ا...رممو می دخو

قل احدش لی کاو...حتیر راهرطو..باشه-:گفتو بلند شد داد می ن تکاش را سرس فسوا

با یک را بش اجودي؟کرل کنتردت رو خول سار چهاو سی ر چطوم موند...يبگیرزن 

غدغه به د... ین سالهام انست که تماداچه می او .ممدون آبیرس کالدادم و از لبخند 

چه او ...دبوده کرب سرکورا حساساتم م اتما..حمانهربی ر چطو...رانین داساندن رساما

چه می او ...می کندد نابورا یک بشر ل میام اچگونه تما...شبن نست غصه نادامی 
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هم می کشد چه ت را عشق به حیاه غریز...روزشبانه ر در نست بیست ساعت کادا

کوچک ادر یک بر مسئولیتر فشاو بی کسی درد نست داچه می او ...! بهه سیدر

به ط که مربوي هرچیزو از هم می شکند را در ساله ده یک بچه ي چگونه شانه ها...تر

دن کرض عو...اشغدغه م دکسی که تما...بنوقت شهاآ...! می کنداش ندگیست خالی ز

خترهایی مثل دمخ و زدن گوشی موبایل ورژن خرین ن آخریدو ماشین ل به سال سا

می ن نااجوت مشکالري و ناچاو یط بد مملکت اشرز دم امن اي بر...دبودش خو

مثل ...دبوغ شلو...فتمرشرکت روي به ران رو ستوربه دم و کررك پارا ماشین ...!زد

سایلنت ام را گوشی ...نشستم...دخالی بوام عالقه رد نج مودگوشه آن ما ا...همیشه

چندتا ...خترو دپسر وه یک گر...مسند مردو ..یر نظر گرفتمدم را زمردم و کر

هیچ کس تنها ...وومهو...نشجوداختر دسه تا ...ند کوچکشزفران و جوزن یک ...پسر

نمی ...ختمانداپایین م را سرم و تم کشیدربه صورا ستم د...! هیچ کس به جز من...دنبو

ده کرل مشغوم را فکر..دبودرد آورده به را لم ب دشهاي ما حرفهاا...کنمل ستم قبواخو

ین سن اتا ا چر؟تنهایمر ینقدا اچر...مها نیستمآدمن مثل بقیه ا چر؟ا؟ستی چرراکه ...دبو

حاال که ...شتمت دافاهیاب و رحاال که موقعیت خو...شتمل داحاال که پوه ام؟تنها ماند

به و باال گرفتم م را سر؟تنهایمز باا چر..من نمی کنداز هم دي یاه و مستقل شدر نیادا

لم د...ردخون لم تکاي در دچیز...دمکره اند نگدیکم نشسته بودکه نزي ندزفردر و ما

اي بر...باشددم خول که مااي بچه ...یباییو زبه همین کوچکی اي بچه ...ستابچه خو

یم روبه رو مهربانی همین که ي و نی به مسئولیت پذیرز...ستاخوو زن ...باشددم خو

با ...دبوش داده ندزفراي کوچک بري به گرفتن لقمه هارا سش احوم تماد و نشسته بو

...! دبوار داده قرع لشعااتحت ران را ستوم رتمارش شرطی که نوو همین عشق بی قید 
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اي بر...امخانه دن شن کراي روبر...مبستردن پر کراي نه فقط بر...ستاخوزن لم د

نی زما امی کند ام سلطانی کالفه ي به هاذگی جازنستم که به تادامی ...حمروتلطیف 

ل یباییش فقط مازنی که ز...انتهردان مرم با تماك مشترنه ...دمخواي ستم برامی خو

دش مر...مینشاي روي زخد...که عشقش...نجیبزن یک ...من باشداي بر...من باشد

ون از آن از بیرو ند دبوزن خانه در که ...نستادکرن نازمثل ...درمنی مثل ماز...! باشد

اي سکی بروعر...ستمامی خوزن ...!محکم تر...ترص قر...تردمردي هر مر

بلد ي لبرد...نانگی بلد باشدزنی که ز...نانهي زفت هااظراز پر ..یباز..لطیف...دمخو

ن رو تواغذ...حاتمیب مدین جناش اوخو-...مناي فقط بر...مناي ما فقط برا..باشد

اي بانه دبا لبخند موو ست به سینه ن دسورگا...بچه گرفتمرا از نگاهم ؟یندکرب نتخاا

ن پشیمو...نممنو...نه-:گفتمو ختم اندانگاهی به منو ...دبوده یستام امنتظر

را موبایلم ل و کیف پو.مایلینر هرطو-:گفتو کمی خم شد ...!گرسنم نیست..مشد

پوستی ...شني روست با موهاانی می خوزلم د.ون زدمبیرران ستوو از رشتم دابر

در ...هشهرداري فادر و...تکداري خانه در ...دبانززیبایی در زکه ...بلندي قد...سفید

نی که ز...باشدم پازیااز دباالتر ...مشبخشیو در آرا...سمریم مقداز تر انجابت فر

ارم نی که بی قرز...کنددش لتنگ خوا دند مرانی که بتوز...بکنمدش دل جواز ونم انتو

ین در انی که ز...! دشوروزم لخوشی د و دچشمم بگیررا از شب اب نی که خوز...کند

ن نگهبا...مشرکت شدن ساختماوارد ..!دبوه شدب ما کمیاا...نهب ایاگر چه نر اگاروز

م سالاب جودم و گشوم را فتردر د...ن دادمیش سر تکاابر...پایم برخاستي جلو

سلطانی پشت .دمشن کررا روکامپیوتر و نشستم م پشت میز...زور دادمبه را سلطانی 

یش آرامثل همیشه با ...مدگوشه چشم نگاهش کراز ...شتمانداش را حوصله ...مدم آسر
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ز و نااز پر ...یش مثل همیشهاصدو ...! نمان لبته بدو امرتب و ست ي لباسهاو کامل 

چشم ..!لطفًاي چان فقط یه فنجا..نه-ن؟خدمتتورن ین یا بگم بیاردخوا غذ-...!تمنا

یک تکه کیک ي و چاي قیقه با سینی محتودچند از بعد ..فتو رگفت اري کشد

-.دیستاق اتااسط و...! کندزي هم بارا چی اربدآمد گاهی نقش آی نمش بد...گشتزبا

مبل و روي فتم ر...رمبخوي چیزرم شتم پشت میزکاانددت عا؟ینجا می شینینا

-:گفتمدم و با تعجب نگاهش کر...دبوده یستااست دسینی به ز هنو.نشستم

پایین رد و سر خواش شانه از روي شالش ...خم شد...!میزروي یدیش اربذ...نممنو

خم ز هنو؟حاتمیي قاآ-...ختمانداپایین م را سر...ها شدندزش رباي موها...دفتاا

ما ا...باال گرفتم که بگویم نهم را سر؟ینارندج حتیااي ایگه دچیز -؟بله-...دبوده یستاا

بی زك و ناي ین مانتوایر ز... لعنتی...ثابت مانداش خط سینه ز و یقه باروي نگاهم 

ي تو...ر دادمهم فشارا روي نهایم اندد...دبوه هم نپوشید پپیکر حتی یک تادرو 

نجایی آتا را خمهایم ا...دبوت عوو دسوسه از وچشمانی که پر ...دمکره چشمانش نگا

ي لبخند...!می تونید تشریف ببرید...مخیر خانو-:گفتمم و هم کشیددر نستم اکه می تو

ه بانم یکسرز...مکشیدسري داغ را چا...!نتوزجااپس با -...دیستااست زد و را

دن کرار بیددر موفقیتش ب و یر لب فحشی یه شهاز...عصبانیتم بیشتر شد...سوخت

بگین -.شتمدابررا گوشی تلفن م و سینی کوبیدي تون را فنجا...ام دادمخفته ي حسها

هم ان روي ندو دگرفتم ب میز ضرروي مدنش آتا ...!منق تاابه د صالحی بیام خانو

خل د دابواي ساله ه پنجاودا حدزن صالحی که م خانو..مجا پریداز  ندزدکه در .مسایید

می -:گفتم...مقدمهون بد...عوتش کنمدینکه به نشستن ون ابد.شتیني دامرابا من -.شد

د کره تم نگاربا متانت به صو.حمتی بکشینزین شرکت یه ت اپیشکسوان به عنوام خو
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به -:کنمك یم پااصدرا از خشم  ثردم اسعی کر...!خدمتمدر ...هش می کنماخو-:گفتو 

پوشش ز ین طرا.باشنن پوشیدنشوس لبار و فتارقب اسلطانی بگین بیشتر مرم خانو

ره بیچازن .می کنمرد برخواي یگه ر دطو..بشهار گه تکرو ا...مناسب شرکت من نیست

ین خصلتش خوشم ؟از انیستاي یگه دمر ا...حتما..چشم..بله-:گفتو نگ شد رنگ به ر

که در را ...!نه ممنونم-.دمی کررش را ضافه کاال اسوف و حرون بد...مدآمی 

ینهمه ل و اساو ین سن اقطعاً با ...مشدل مشغورم به کادم و کراي کالفه ف پو..بست

نی مثل سلطانی خدشه زسیله وبه ري ام کاو خالقی احیثیت دادم نمی زه جاا...تجربه

ین ابین ام تو-:گفتو انم گرفت هدمقابل را تبسم نی ساندیس :دابشا...!*** دشودار 

عاشقش ري ینجواکه تو داره چی ك ین ِش ِراخه آوردي؟ آگیر رو همه پیغمر جرجیس 

می ر من تو شرکتش کا؟نیزمفت می ف حرا چر-:گفتمو فتم ه اي رچشم غري؟شد

م برر چطوح فتضااین ابا ن الاخه آ...همش چشمم تو چشمشه...منشیشم.کنم

فکر ا ین قسمت ماجرابه ...ست میگیارا-:گفتو شت اگذدش خون هارا در دنی ؟شرکت

شته رو داپاچش و پر س ستراین به بعد همش باید از ا...بگورو یاکو د...دمبوده نکر

ین همه از ا..!قایمش کنهازت یگه هی باید داري دنه تو بهش نظر دوینکه می انه ..باشه

ي یه کم جد..مامانتن جوتبسم -:با ناله گفتم...دگرفته بوام بی خیالی تبسم گریه 

با تعجب ...!مست بدرو از دین کاامن نمی تونم م؟بریزم بگو چه خاکی تو سر...شبا

و باال رد موه در پریداي ورین پسراینهمه ي؟ است بدا از دچر...وا-:گفتد و نگاهم کر

ککشونم نمی و نظر می کنن ر ظهاو انن زمی ف مناطق ممنوعه ما حرو پایین 

کفر ...گفتیمي نا یه چیزاوبر سر ك خازده و ناحیه جنگ رد مودر ما م ر حاال یه با...هگز

-:داد زدم.بکوبمار یودبه ن همزمارا تبسم دم و ست سر خوالم می خود...یمدکه نکر
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داد ...اه-:گفتد و ستش مچاله کررا در دپوکه ساندیس دي با خونسر...!تبسم

قتی جیغ می ل وبه حااي و ...مهب آدعصاك رو ایش عین جیرجیررهمینجوات صد...ننز

را کیفم .دممی کري یک فکردم باید خو...نمی شدم بی گرآست ما دوین از ا...نخیر.نیز

را ستم د...یددونبالم د.ون زدمبیره نشگااز داحافظی اخدون بدو ختم انداشم روي دو

تفاقیه که اخب ؟حت می شیراناا چرري؟کجا می -:گفتن هن هن کناو گرفت 

دي و کامال عا...رنگاانه ر نگاا..صال بهش فکر نکنا...کهه مین نیومدز بهن سموآ...دهفتاا

گرنه و...نیمزمی ف حررد اون موه در بعدشم من مطمئنم نفهمید...کنر فتارطبیعی 

محکم را نفسش ؟ست می گیرا-.لم تابیدري در دنو.دنبوون خندق و خالش اخور نقداو

دت گه خوا...ازبندر به کات رو دکبنآمخ ذره اون یه ...باباآره -:دکرت فوون به بیر

می ر فتارجنتلمنانه ري نجواو...نهزمی ف پاچت حرو پر رد موداره در یکی ي بشنو

مهم ن سشوا واین چیزا...که مثل ما نیستنا خه پسرآ-.فتمو رکمی به فکر فر؟کنی

ستثنایی اکام ًال ر تفاقًا به طو؟اکی گفته-:گفتو گرفت دش به خوي قیافه متفکر.نیست

ببین ..تر بهش بگوزك گل ناات داري از جر...خیلی حساسنن ین منطقه جنگیشورو ا

می م من ببینمش خند...تبسمواي -.مگی خندیددفسرو اغم در اوج .می کننرت چیکا

ت شده ام خند؟ببینیشاره مگه قر...ديغلط کر-:گفتد و کرد گررا چشمانش ...!هگیر

خالصه -:دادمه و ادات هانی گفآ..!فمی گم منحررو یاکو د...گمشو-:گرفت

جب ویه ن و شکمشو...مهمهن سشوواچیز دو فقط دا مامانم مرل به قو..یهرینجوا...آره

ازن می ند...اواتتو می کنن کرارشلو...کنیه تا چپ نگادوین اگه به ا...! نیر شکمشوز

مستقیم ...نی نیست کهوتهري ین پسر سوسوالامثل ...دکرد نم مرزه اوتا...نتدگردور 

ل بحث مارد پاچه موو پر ه یاکو نفهمیدش دین مطمئن باابنابر...ل میشهعموارد 
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م و هی کشیدآ...دمی کرن نموویزآوسایت در سر از گرنه همونجا و...دهبودش خو

خیر ...می کنهردم موي در نه چه فکردومی ا خد...فتهرمن که وي برل آبه هر حا-:گفتم

م یی برروحاال با چه ..ي زدمگندببین چه ..مبگیرد یاپ فتوشادم بول داده قوم سر

دت گه تو خوا-:گفتو خت اندایم زویر بارا زستش ؟دکنمه نگاش تو چشماو شرکت 

می رو لی من که تو و..رهمی دش یااون ...می بینیش قرمز نکنیر هرباو کنی ل کنتررو 

با خشونت پس را ستش د.نمدومی ....می کنیي بداهنش ذتو ه رو ین خاطرا..شناسم

یر سر زین فتنه ها همش اخوبه که ...منو نصیحت می کنهداره ببین کی -:مگفتزدم و 

د و جا کرآن یر را زستش ره دباو دوگرفت را یم زوبا...!شتیاسه من نذف واشر...! توئه

اون پاچه و پر رد مودر یندفعه امی گم بیا ..همداوخوشم زه تفاقا تاا-:مش گفتآرابا 

ري یاکو که بخادین از ا...بشها..هاآ...دوسمش چی با...بزنیمف فیق خوشگلش حرر

ختر که دین ن ابازپس از .یمربیات یه کم سر غیرروش ین انو به اوبلکه ..بلند نمیشه

م سیدرشرکت که در به .مندیشیدام ابه بدختی دم و کرت سکور به ناچا..ممدآبرنمی 

وارد .نبینمرو یاکو دص ًال وز امرایا کمک کن من اخد-:گفتمدم و کرن سماآبه م را رو سر

بحث ل که با خانم صالحی مشغوم جه شداعصبی سلطانی موو قرمز رت با صوم که شد

با ...یدنمدما سلطانی به محض ا.را دادبم اصالحی با مهربانی جو.دمکرم هسته سالآ.دبو

هاتیه که دگشنه ا لیاقتش یه مشت گد-:گفتد بوده کنترلش کرت یی که به شداصد

نمیشه ن عرقشوي بواز که ...رنچیکان و مداوه عمل بوتوم یر کدزنیست م معلو

ن بیاش خو...دنبوروز به ...دننه منی که سعی می کنم با مرتب بو...بشین یکشودنز

گشنه ا گد؟؟؟می گفتا مر...فترتنم از حس .کنمب جذي سش مشتروا... دنبو

صالحی م خانو؟؟؟ مندادم؟می ق عري من بودم؟بوه مدآیر بوته عمل زمن ؟هاتید
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مین زپاهایم به ي؟مده اونشگااز دا.مختردخسته نباشی -:گفتد و نگاهم کرب ذمع

هم می ر کا...مندامی خودرس ...دمهاتی نبودگشنه ا من گد...دبوه چسبید

چه عیبی دن هاتی بودصال مگر ا...دنبودراز ستم هم پیش کسی د...نهافتمنداشر...دمکر

لباسهایم ...می گرفتمدوش صبح  روزما هر ا...شتماندي نسواعطر فرد؟؟؟بوم جر؟شتدا

ه یر بوته هم به عمل نیامدز...! شتمدامی ن ما همیشه تمیز نگهشاا...نددنو نبو...هم

ر یک تا...یدارزپرنسس می و به صدتا ملکه ...درملی ماو...دبود معتارم شاید پد...دمبو

-.منیدشرا سلطانی اي صد...!یدارزپرنسس ها می و ملکه ها م به تماه اش گندیدي مو

ي قتی با همین قیافه هاو...فتنن و رباال کشیدارش رو نددار و که همینا دا پس فردا فر

یکی مثه منو می ر قد...دنکردار لکه را سم شرکت و امد اوباال ن شکمشوم مظلو

دزد من ...تم سیلی کوبیدندربا هم بر صون همزما...ستاران دهزر نگاا...نهدو

ماتت ا چر-:می گفتآرابه و مد آبه سمت من  خانم صالحی؟مندم؟بواب من خردم؟بو

-..!می گهي یه چیزري همین جو...عصبانیه...با شما نیست...بیا بشین...مخترده دبر

با تحقیر به من و ...رههمین قدازش ندو احد ...ست گفتن خالیق هر چه الیقراصال ا

ر دادم امشتم فشي تورا بند کیفم ...! ست که بیفتمن االدم امی کرس حساا...دکره نگا

یر بوته هم عمل ز...گشنها نه گد...ابنه خر...رنه خالفکا...دزدممن نه -:گفتمو آرام 

ده کره سیان را یرشازیمل رکه ه شدد گشان با چشما...!درهم ما..ر دارمهم پد..منیومد

می زه جاانباید ...نددجم می کراخرابه جهنم که ..دمباال بررا یم اصد؟بله-:گفتد بو

ستم اگه می خوا-.به شخصیتم توهین کند...سد به خاطر فقررمی ه از راهرکسی دادم 

م خانو؟؟ین شرکتاتو م شتم بیاداحتیاجی اچه ...باشماب ستم خرامی خو...کنمدزدي 

یر را از زموهایم اي از سته د...!نجاداب شا-:با مالیمت گفتو گرفت را ستم دصالحی 
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لباسم دم؟می ق عري بو؟کثیفممن ...صالحیم ببین خانو-:گفتمم و کشیدون مقنعه بیر

دم کرك پارا شکم ا.غوشم بکشدد در آسعی کردن؟بو می ؟کثیفهم لباسا-.دادمنشانش را 

ستم کج ن؟دیددخطایی ن؟یددمن حرکتی م از ینجااکه ده روز ین اتو -:دادممه و ادا

ام در بونی زچه ...واه واه-:گفتو جا بلند شد از سلطانی ؟شتماپامو کج گذده؟بو

شد ز باق تاداره؟در اچه گناهی م ین طفل معصوا...بسه سحر-:صالحی تند شد.!..آورده

چه -:گفتد و کره نگان عمیق به هر سه نفرماي خمهاابا .مدون آیاکو بیرو د

راه یی زبیا ببین چه کولی با..الوانم دونمی -.دستی کردسلطانی پیش ؟خبرتونه

پایین م را سر؟نیایشم یه خانوچن جریا-:گفتد و کره تم نگاریاکو به صود...!ختهاندا

سر من ا چر...یدزتنم لر...ردمخون تکا.مبا شما هستم خانو-.هیچی نگفتمو ختم اندا

-:گفتو یاکو شد دیک دسلطانی نز.دمبوده کرع فادم دخواز من فقط زد؟ می داد 

ما ر آدینجوابهت گفتم ...دمیادرمن روي تو ري ببین چجو..همده اونشده یه ماز هنو

داب شا-:گفتد و فشررا یم زوصالحی با...دمنگاهش کرر شکباي ابا چشمها.رناجنبه ند

با عجز به ...!منق تاابیا تو -:تنها گفت.دیاکو حتی نگاهش نکردما ا...ارهندي تقصیر

زان از لري با قدمها"..! وبر"یعنی ..دبسته کرز و بارا چشمانش ...دمکره صالحی نگا

در ...!ببنداون درو -.مشدق تاو وارد اگذشتم د رمقابل سلطانی که فاتحانه نگاهم می ک

با کف ...!بیا بشین-.ختمانداپایین م را سردم و هم قفل کررا در ستهایم د...بستمرا 

م و باال بگیرم را نستم سرانمی تو.یش نشستمروبه دم و رو خشک کررا تم رستم صود

ه کوتاي ه ناخنهابو شتم اگذي نوهارا روي زاستهایم د. کنمه نگااش عصبی ن چشمادر 

ي تو..یاکودحاال که مقابل ...دمخم کررا نگشتانم ا...مشده خیرام ته گرفته و از 

اي بیتی برامن هیچ جذ..ست می گویدراشاید سلطانی دم فکر کردم نشسته بو...تاقشا
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ي هاك که با الم فرش خوو بلند ي ناخنهاآن سلطانی با ...شتماندي جلب مشتر

ین ابا ...مد تا منآخیلی بیشتر به چشم مشتریها می ...دمی کرن یباترشازنگ رنگار

ق غردم خوي نیار در دنقد؟آچیهن خب حاال بگو جریا-.بلعاو نگ ربی ده و قیافه سا

هم را روي لبهایم م و به هم چسباندرا نوهایم زا.ردمیش جا خواصدن که با شنیددم بو

-.دفتاه ام اخمیدنگشت رد و روي اسر خوام گونه از شک ه اي اقطر...ر دادمفشا

ان یگردگفتنش با داب شار ینقدا اپس چرداب؟گقت شاد؟با من بو...مشد؟داغ ...دابشا

م خانوداب شا-د؟ما قشنگ تر بوا...غریبهاي او با صد..سماین ر اینقدا اچرد؟بووت متفا

به را ستم ره دبادو...!دابفقط بگو شا...خانمون بد...داببگو شا...نگو خانم...!مبا شما

ل ستمادجعبه .اردثر بگذام ایی اشنورت قدروي شکهایم م امی ترسید..مکشید تمرصو

که به ب چه خو.کنك شکاتو پاابیا -.به سمتم گرفتو شت دابررا میز ي روي کاغذ

-:یرلب گفتمز.دبوده فتار اماغم هم به کادبر چشمانم وه عالن چو...سیدش رفکر

ه چشمانش نگاي تو.هبگو چی شدو کن ه من نگاي خب حاال تو چشما-.نممنو

ه نگااز ...باال گرفتمم را سرآرام ...من منتظرما...مخانوداب شا-...!نستمانمی تو؟؟؟کنم

قیقه پیش دخشم چند ي از ثراکه م لی فهمیدو...دمکردداري مستقیم به چشمانش خو

ستم بدگویی انمی خو؟ما چه باید می گفتما...حت شدراکمی خیالم .تش نیسترصودر 

فکر می -:زدملب آرام .دخته بودوتم ربه صورا چشمانش .دممتنفر بو رینکااز ا...کنم

ستش دساعد ار دادن با قرو به جلو خم شد .دنمیان من خوششواز سلطانی م کنم خانو

قعًا وا...رت دادمقورا هانم ا؟آب دچر-.دست کردرنش اي وزپاهایش تکیه گاهی برروي 

من ا به خد..نمدونمی -.میدنمی فهمرا ختر دین اشمنی دین همه الیل دمن ا؟چر

ینهمه مظلومیتم دم از اخو...!ارنست نددومنو ا نم چردولی نمی و...ارمندن یشورکا
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یاکو اي دبررا بانهایش زخم و زست تک تک حرفها الم می خود.گرفتام غصه 

نمی دم لی خوو..نحت شدراکه نادم کرري یه کام شاید-.بدگویی می شد...ماا...بگویم

ش کا...!ببینمت...دابشا-:به سمت من کشیددش را بیشتر خو..!چیه بدر کااون نم دو

ین لحن اقلبم طاقت ...یا خانم نیایش...دخانم بهتر بوداب شان هما...دابنگوید شا

ما به ا..دمکره تش نگاربه صو..!نختر جادکن ه به من نگا-!شتاندرا هنگ ش آخو

رو در حرفا اون که بزنم س می تونم حدم و شنیدت رو من حرفا-...!چشمانش نه

چشمم خانه در شک و اگرفت را بغض گلویم ره بادویش دآوربا یا...!چی گفتیاب جو

در یک هایی که دنزن همااز ...یکدخیلی نز...من نشستر کناو جایش بلند شد از .دکر

اي فقرل خجالت ما...نت خجالت نکشدقت بابت فقیر بووهیچ -.میددیاهایم می رو

ا لی خدو...حل کنیرو ستیت دین تنگ روز اهمت یه ش و با تالتو می تونی ...فرهنگیه

ه خیره ام کمی به چهر...دمنگاهش کر...دقطع کررا حرفش ...نایی برسه کهداد اوبه 

زه جااین فاصله کم ایعنی ...دمبوه نفهمید؟می فهمی چی می گم-:زدبعد لبخند و ماند 

را ستش د...بلندتر خندید.من دادبه عالمت مثبت تکام را ما سرا.تمرکز کنمداد نمی 

رو ینه که من تو ش اخرآ...خوبه-..!دممَر..ُ.تش گرفتمآ..زدمیخ ...شتاستم گذروي د

با من د ین مرایا اخد؟باشه...!نشیض عوه بدل قو..دارمست دوکه هستی ري همین جو

دي می ل قو-؟شتداستم دم دوکه بور همینجو؟شتداستم دو...دچه می کر

تنم می م تما...بزندون سینه بیراز ست که قلبم ن االدم امی کرس حساداب؟اشا

هم می را گر جانم این لحظه در ا...مکشیدون ستش بیردیر را از زستم آرام د...سوخت

بلندتر -.گرفترا ستم ره دبادو.دممی ل قو-.لبه قوه سیدرچه ..دادمست می اخو

ام یکی دنزدر را ئیل راقسم عزا به خد..فتمرمی ل حااز شتم دا...!ممن نشنید..بگو
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هر ...!بختر خودفرین آ-.دها کررا رستم ون داد و دبیررا نفسش .دممی ل قو-..!میدد

قلبم به گوشش اي یعنی صد.کشیدرا کمی بدنش و شت اگذش پشت سررا ستش دو د

گشنمه که فکر نمی کنم ر ینقدامن ..هرچند که.نموربریم سر کاه بهتر-؟سیدرنمی 

دم کرز باام را یپ کولی زسریع ...دمن گرسنه بوي یاکود...دبواش گشنه .کنمر بتونم کا

ین ا-:گفتد و با محبت نگاهم کر.دادمستش دبه م و کشیدون بیررا پالستیکی و 

من گشنم نیست ...سم گرفتهوامامانم ...سبزیهو پنیر ن و لقمه نودو -:گفتم؟آرام چیه

به را یک لقمه ...دکرز بارا قشنگش پالستیک ز و لبخند مرمون با هما...!ینرشما بخو

ما ا..ستم بگویم نهاخو..!یمرپس بیا با هم بخو-.شتدابردش خورا یکی داد و ست من د

خب پس باید می ...!تنهایی نمی چسبه بهم...یگهر دبخو-:گفتد و خم ظریفی کرا

می ن مشترکمااي لین غذاوما من به ا..شدل مشغواو ...بچسبداو تا به ردم خو

گی به ربزز گا...دمنگاهش کر...یاکوو دمن ..و اومن ..كرمشتاي لین غذاو..مندیشیدا

ام نه رواچشمک غلیظی و ...!تا تنظیم شیر بخو...ربخو-:به من گفتاش زد و لقمه 

...!*** خندیده قاه قا...و او ید دوتم ربدنم به صون پنج لیتر خوم تما...دکر

سبابه و ت نگشت شسابا و صفحه کامپیوتر گرفتم ام را از خسته ن چشما:یاکود

ه بریدرا سیما نفس همه ا و سنگین صدوژه ین پرا...دمی کرم درد سر.نمالیدمشا

وزم مراي اتنها غذ...دمگرسنه هم بو...ستامی خوداغ داغ سکافه ن لم یک فنجاد.دبو

ر چطو؟فتهریعنی د؟ستی کجا بوداب؟ راشا...دبوداب پپنیر شان و یک لقمه نان هما

ین ا...آخ...فتمون ربیرق تام و از اجا بلند شداز یع سرد؟بوه حافظی نیامداخداي بر

و شته اگذش فترب و دکتاش را روي سر...فتمریکش دنز...!ببینرا ختر بچه کوچک د

ه اش چهر...کنمارش لم نیامد بیددما ا.دنیم بوو نه .دمکره به ساعت نگا...دبوه بیداخو
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صندلی چوبی ...دارمبرم دخواي بررا مش آراین از استم کمی امی خو...دمش بوق آراغر

اش از لخت مشکی ي موها.نشستمو شتم اگذرش کناو شتم دابرن را مشتریاص مخصو

شته اکتابهایش گذرا روي ستش دیک ...دیخته بورتش رصوي توون زده و یر مقنعه بیرز

قشنگی ي هاه مژ...نفس می کشیدا بیصداش و آرام و گونه ش را روي یگردست د و دبو

م ما ترسیدا...کنمن ست لمسشاالم خود...یشذره اي آراحتی ون بد...هسیاه سیا...شتدا

هسته و آیتمیک رکوچش ي شانه هاد و بوده فتااقشنگش فاصله ي بین لبها...دشوار بید

پلکش ...ر زدمکنارا موهایش ط حتیاابا دم و جلو بررا ستم د...پایین می شدو باال 

ر ینقدا...حتیرایط ناابا همچین شر کهد خسته بور ببین چقد...نشدار ما بیدا..یدزلر

ش داد حتی سر...دمبوه ستش عصبانی شدوز از دمرر اچقد...دبوده بش براعمیق خو

ه همه شنیدن را حرفهایشا...دینهمه مظلومیتش حرصم گرفته بواز ا...دمبوزده 

سلطانی ش گوي حتی تو...دمی کرع فادش دخواز ست محکم تر الم می خود...دمبو

قتی و...قتادر اپشت وز مرا...بانهدمور آرام و نطوآنه ...مظلومانهر ونطآنه ..زدمی 

که بچه ها به اش سه رمدروز لین د اویا...دمفتار انیاد دایا...مشنیداش را گریه اي صد

فقط یک ر نیاو دا...! نددبوده کره اش مسخر... کهنهي لباسهادي و خاطر لهجه کر

ر را نیار دالین بااي اوبروز نرآ...دبوده ه کرمن فقط گرین سیدرتا د و بوده یستااگوشه 

ش سفیدرت صوروي نگشتانم ي اکه تا یک هفته جام گوشش کوبیدي توري طو...زدم

را صالتش ابدهد زه جاان ایگردبه ارد گفتم حق ند..ش داد زدمسر...دنمایی می کردخو

که ارد دحق ن...دشورگ بزر خوي نش تو سردبه خاطر فقیر بوارد حق ند...کننده مسخر

ختر دین رت اصوي تووز مررا اسیلی ن ستم هماامی خو...نکندع فادحقش از 

و متانت ر ینقدا...داردست بردگی دین سااز اکمی ...دشورگ بلکه کمی بز...بزنم
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ما ا...دمثل سلطانی نشوادي فراست دملعبه ر ینقدا...ندهدج به خرري صبو

گوشه مبل جمع ب در مضطره و دترسیر نطوو آیم نشست روبه رو قتی و...نستمانتو

اي هر سه ساله اخو...ختاندن ایاد دایاا شکش مراز اپر ي چشمها...نستماشد نتو

صد درمگر چند ...مبگیراش را گی دساو ختر صفا دین از امد آحیفم ...مدآحیفم ...!که

ستانه دوکامال س یک تماو از سفید می شدند خ و سرد بر یک مرابرز در هنو...خترهاد

ما ا...غشو بی غل ...دابمثل شا...نصدشادرچند ؟گر می گرفتند...تسدیک 

تحقیر ...نصدشادرچند ؟ندآوردبر نمی و دم می جنگیدند ن شااده خانواي بر...نهدامر

با ر نطوو آگله کنند ...ند شکایت کننددما حاضر نبوا...می شدندد خر...می شدند

مینه ر زنیادا...دنبور نیاداب داشا..نه؟می گرفتندن شادخودن به گره را معصومیت گنا

م تاً مظلوذا...ختردین اما ا...دمبوده کررش من فقط هشیاو شت ي را داظلم ستیز

ق هم فرز با...دغنی بوو تمند وگر ثراحتی ...شتاندرا گر موقعیت کنونی احتی ...دبو

ست مثل در...دبوك پاده و سام و تًا مظلوذاختر دین ا...دنمی کر

می ر نستم چطودانمی ...دمبوه شده مانددرقعًا وا...وزمرا...! نیادا...یانمدا...نیادا

نایی اتودم خودر ...ارممرهم بگذرا کوچکش و دل کنم زده را آرام ین بچه سرماانم اتو

منهم د خواز ...ینکهاهمه از بدتر ..میددنمی را بغض سنگین گلویش دن محو کر

شش ازنوم و غوشش می کشیددر آ نهراپد...دبوي یگردختر دشاید هر ...دبوه ترسید

از بچه تر ز هنو...آوردنمی ب تارا چنین تماسهایی ..مختربچه معصودین اما ا..دممی کر

یگر ي دچیزهارا از نه زالسود.. .نهراپد...نهادرابر...ستانهازش دویک نوق که فرد بوآن 

آرام ...ستاقعًا بچه واختر دین ا...نه..میددما بعد ا...دمبوآورده کم ...!هددتشخیص 

زي و بان در که با شریک شدر همانطو...ستدك ایک کودن کرآرام حتی رانش به دکر
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ن منهم با سهیم شد...ن آوردگریانشارت صوه را روي بچه ها می شد خندزي باب سباا

ه نم نگاردخوا به غذذوق با ن نچناآ...دمبوآورده ست دبه را لش د...ده اشسااي غذدر 

ي به کتابها...!سته اموشش شدامن فرد فریاو ل سلطانی به کم که فهمیدد می کر

ي سهادرست نویس ي دهاوه جز...پبه جز فتوشا...دمکره میز نگاي روي پالو پخش 

ینهمه سختی اتحمل اي ختر بردین ا...ر دادمهم فشارا روي چشمانم ...دهم بودش خو

ر تم طونسامی توش کا...دبوه خیلی شکنند...دخیلی ضعیف بو...دخیلی کوچک بو

سش لطمه نمی درکه به ري طو...ینهمه خسته نمی شداکه ري طو...کمکش کنمي یگرد

نستم امی توش کا...کوچکش نمی نشستي شانه هار روي ینهمه فشااکه ري طو...ردخو

اش شت سرپرستی امی گذش کااي ...ادرشیا بر...ببیندرش مثل پدا بقبوالنم که مراو به 

گر ترحم د اگفته بو...دبوار داده ما تبسم هشدا..مبگیرا ش ر پرل و یر باو زکنم ل قبورا 

صد رین چهااستم امن نمی خوو ...رودمی و ند زمی را قید همه چیز ...حس کندرا 

ه شدرگ بزن یاداین استم انمی خو...قطع کنماده اش خانوه سفرن را از توماار هز

ه به ساعتم نگاره بادو...!ستمانمی خو...رملعنتی بسپاان ین تهري است گرگهادبه ...را

ش سرروي ...شتماسرجایش گذرا صندلی م و بلند شد...دبوه شدش یردحتما ...دمکر

ره سه باره و بادو..ادندن لعملی نشااهیچ عکس ...!دابشا-:زدمیش اصددم و آرام یستاا

ن تکااش را شانه ر به ناچا..دجا به جا کرش را ما فقط سرا...منداخورا سمش ا

را کشید تا موقعیتش ل کمی طو...دبا تعجب نگاهم کر...پریداب خواز و ترسید ...دادم

می ...!دبوده بم براخو...واي-:حشت گفتو وباو برخاست ن ناگها...آوردبه خاطر 

هم و ست ده هم شرمز...هیدل دین حااو را در اییسش رینکه از انستم دا

ش را سر...!هیر شدد...جمع کنرو سایلت و...ارهعیبی ند-:گفتمي زدم و لبخند...اننگر
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تاقم برمی گشتم احالیکه به در ...!مامانم...واي-.دکره نگااري یودبه ساعت و چرخاند 

کمی به .ببندت رو کمربند-:گفتمو نشستم ن پشت فرما...!سونمترمن می -:گفتم

ین ت احرکام تما...بستشد و یش کراپید...کمربند گشتل نباه دبا نگاو عقب چرخید 

ي لبخند.مشدن حمتوامز...مشرمند-:با خجالت گفتم؟خب کجا بر-.دختر شیرین بود

در نگشتانش اپیچش از .دمفتارت زدم و راه استاا.نختر جودسو بگو آدر-:گفتمزدم و 

سه م وابیادم خواي می خو.شنباان نگر-:گفتمآرام .س داردستراکه م هم متوجه شد

می ور مو بادخوف حر..نه-:گفتد و کره نگاون را بیره پنجرم؟از مامانت توضیح بد

ین اتا در که یک ماب چه خو...!نهانگر...دهیستااخونه ن دم در الانم دوفقط می ...کنه

ت هراسم خوا-:کنم گفتمت پررا سش اینکه حواي ابر.شتد داعتماش اختردحد به 

ست یا نه انستم پرسیدنش صحیح دانمی .بله-رو داري؟هر اهمین یه خو-دي؟شا-؟چیه

  ؟می کنهر مامانت چیکا-.نمادست بالم می خودما ا

تیز ر؟چطورت پد-.دهمی م نجاش رو ایارکاق بیشتر منجو...دوزهمی وس عرس لبا-

و خیابانها زدن ید اي دیگر تمایلی برد...ختانداپایین ش را سر؟سته ندز-.دنگاهم کر

ست دوکه د کامال مشخص بو.سته ندزبله -:هسته گفتآ.شتاندن نگی شاي رغهااچر

-:گفتو نفس عمیقی کشید ؟سترخب چیکا-.بزندف حر ردشموارد در ند

نش دگري بیشتر توش را سر؟ندگی می کنهزبا شما -...!دمبوس زده حد...!دهمعتا...ربیکا

ما ا...ممی فهمید...خجالت می کشید..دیت بواذ...!ما من نمی بینمشا..آره-.دبرو فر

-:گفتون داد و رمحکم بیرا مش زدبار؟چطو-.نمابیشتر بداش ندگی از زشتم داست دو

اد گه بخوایا ...دنمیاون یم بیراقتی ما خونه و..بسته ستدرش تاقه که همیشه اتو یه 

دردش همین یک ...!ببینمشارم ست نددو...قتاي اتوم می بردي رو من شاون بیرد بیا
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د کررم مجبو...زدمی ج موري لخودچشمانش در ...دنگاهم کرا؟چر-...!ختردین د اکم بو

لم د-:گفتو هی کشید آ...!بزنی نگوف حرردش مواري در ست نددو گها-:که بگویم

رو النش ه اچهرام نمی خو...دبیادم شتم یاداست دوکه ري بابامو همونجواد می خو

به اش را پیشانی ه؟شدد مگه چند ساله که معتا-.سرعت ماشین کاستماز کمی ...!ببینم

دم یارو قبلش -:دادمه دااو ا...دمکرت سکو...!لساده -:گفتو شیشه ماشین چسباند 

مد درآ..دبور برقکام بابا...دخیلی بهتر بون یطموالی شرو...یمدنبوار خیلی پولد...دمیا

ر فشادش به خور ینقدا...نالاز الی خیلی کمتر و...دمامانم خیاطی می کر...شتاندي بد

فتیم رهمه با هم ر لین بااوسه وا...خریدیمرو ین خونه اقتی و...آوردنمی 

شب اون ...من هشت سالم..دموقع پنج سالش بودي اون شا...جشن گرفتیم...رانستور

از اون ...شدد نابون ندگیموزکل ه نکشیدل به یک سا...دبون خوشیموي هاروزخرین آ

ون بیرق تااز اون ایگه دبابا هم ...کشیددوش به رو ندگی ج زمامانم یه تنه خر..به بعد

ما ا..هددین توضیح از اشت بیشتر اقصد ند.!.همین...ستیم ببینیمشاما هم نخو..نیومد

نیایی د دبوه متوسل نشددروغ همین که به ..دگفته بورا قانه همه چیز دهمین که صا

اش ندگی رد زمور در ینقدانباید ..یدزمی لراش ما چانه ا..دگریه نمی کر...یدارزمی 

-:فتگره؟آرام چطوپ فتوشاع ضااو-:جو گفتمدن کرض عواي بر.دممی کروي کنجکا

ون بددش و خودرس حجم آن که با د بودي یازتوقع ...!خیلی سخته..نیستب خود یاز

دا فراز -.زدبیامورا سخت ترین مباحث کامپیوتر از یکی ...بکتااز روي نهم آ..کامپیوتر

با ؟خوبه؟با هم تمرین می کنیمه ترت خلون مودویت که سر هررخر کاآیک ساعت 

گه ا..به نفع منهي بگیرد تر یازودهرچه ..ارهه ندخآ-...خهآ-:گفتد و تعجب نگاهم کر

پیش من ه مسلط بشی یه جایزام که می خوري نجوض ده روز اوعردر بتونی 
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را ختر دین احت می شد ر راچقد...!قبوله-:گفتدي با شاو خندید ؟قبوله.داري

ش بردور و نگاهی به ؟همین جاست-:گفتمدادم و به کوچه ره اي شاا.دکرل خوشحا

ده ینجا پیاا-:ما مانع شدوم اخل کوچه برداستم اخو...سیدیمزود رچه ...ا-:فتگد و کر

پس من ..باشه-:گفتمن دادم و تکام را سر...!خیلی فضولنن همسایه هامو...هشم بهتر

یبایش می ن زچشمادر برقی ...دشناسانه نگاهم کررقد...!خلي داینجا می مونم تا برا

که د نگاهش بوي در چیز...مانده چشمانم خیرر دچند ثانیه ر لین بااي اوبر..خشیددر

خ تش سررصوم تمان ناگها...!نته هاامامانت نگر-:با لبخند گفتم.منمی فهمید

ار پا به فرو پرید ون ماشین بیراز ...دحافظی کراخد..ختانداپایین ش را سر...شد

لبهایم  بینرا مریکایی گ ابرر سیگا...ختماندامبل دم را روي خو:رنیادا...!*** شتاگذ

یک ...دمشنش کرك زدم و رویگر فنددست دبا دم و حایلش کررا ستم دیک ...شتماگذ

د بوه ست تنگ شدواخیلی ن لمود-...!بینیوج دود از سپس خرو پک عمیق 

و سفید ي پاهارا روي نگاهم ...دمکرا لبم جدو از نگشتم گرفتم دو ابا ر را سیگا...!نید

د و فته بوو رحمقش فراست پسر ش دوغوآدر ستم که دوخت ِر دست اش دوخوشتر

و سته مبل نشسته روي د...! مچرخاند...دادخط می ش ست پسردوس ِتدوسما به ر

. هم ببینمش را یرس زنستم لبااقت حتی می تودبا کمی ...دخته بوانداپا را روي پایش 

خته اندا...زدمی ف سعید که با موبایلش حردن گردور که دم کره به بدستش نگا

هم تنگ ت ستم یک بی غیراخو...! دهحمق ساه ي اپسر...خند نزنمزنستم پوانتو...دبو

سنگین ت سایه -.اردنددن کرج خرت غیرارزش ...ختردین م ایددما ارم اسمش بگذا

خترها دین ا...مهم کشیدرا درخمهایم ا.ینجاابکشونیمت س لتمااباید با .ننی جوه دشد

هرچی هم که -؟نهم همگی به یک شکل؟آمخفف کنندا سم مراشتند که اري داصراچه 
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روي بلند سعید ي هاه خنداي صد.دينمی اب نیم جوزنگ می زماسماسکت اون به 

چشمکی ..!فتم رسر...بکشه عربدق تااتو و پاشو بر-:با بی حوصلگی گفتم.دعصابم بوا

پشت .بستش هم پشت سردر را ...فتاس ربه ترد و یم فرستاابوسی برا هوي توزد و 

رش همیشه کا؟نیدمی بینی -.مشده به سقف خیردادم و ه مبل تکیه بم را سر

م از ال خسته شدوا...یمن دارنمیگه مهمو؟می کنهم تمورو تلفن اون مگه حاال .همینه

بی د؟ بوه خسته شداش بی مالحظگی از ...ردخون گوشه لبم تکا...!ین بی مالحظگیشا

سته روي د...دمکرحس را یک شدنش دنززن داري؟یا ن داري مهما؟چهدر مالحظگی 

ي هازنتهایی ترین پراعطر تنش به ي بو...ختانداپا روي پا ره باو دومبل من نشست 

ختر دست از اون دو-.الله گوشم کشیدآورد و روي باال را نگشتش ا...چسبیدام بینی 

ي با ناخنهاو پایین کشید را آرام ستش د...!مهتا-:دادمه ادابا تمسخر ؟و بیت چه خبرربا

تحمل می رو ین کم حرفی تو ر اچطو-..!اش دادخررا نم دگراش  هشدر مانیکو

گوشه چشم نگاهش از ...می نشستام گونه روي غش دانفس ...آوردپایین ش را سر؟کنه

برجستگی ن روي همزمارا نگشتش ر اچها.نددیش مقابلم بوه اتی قلورصوي لبهادم کر

نمی تونه ي ختردیچ ین فکر می کنم که هامیشی به دور قتی و-:گفتو گلویم کشید 

خم ابا ري ینجواقتی و...یکمیدنزر ینقداقتی و...قتی می بینمتولی و...تحملت کنه

دت جووهنربایی تو آیه ...دارهبدبخت حق ي مهتااون می فهمم زه تا...می کنیم نگا

هم را روي چشمانم ...!ختردبه یه ه سیدرچه ...می کنهب هم جذرو هست که سنگ 

نستم اکم کم می تو...دبوه گرمم شد...یک تر می شدده نزنفسش هر لحظ...شتماگذ

می ر چقدي می فهمیدش کا-:مشنیداش را مزمه مستانه ز...حس کنمرا طوبت لبهایش ر

را ستم دکف دم و عقب برم را سر...دمکرز چشم با...منفس عمیقی کشید...!متاخو
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را تم رصوت رنفت شداز ...زدبه هم را حالم رش مخمون چشما...شتمالبهایش گذروي 

رم بخوا غذف تو یه ظر...ینکه با یه نفراز امن ي نفهمیدز تو هنو-:گفتمدم و جمع کر

به .شتمامیز گذرا روي نقشه ها دم و کرز بارا کیفم .مبلند شد.ردجا خود؟میام بد

النم با اگه تا ا ابه خد...نمزمنکه گفتم با سعید بهم می -:گفتد و یستااسرعت مقابلم 

سعید ...ختماندانگاهی به بالکن ...!کوچیک با توئهي مید همین مالقاتهاابه م مونداون 

-:گفتمم و شده تینا خیرن چشماي تو...آوردمباال ره ام را شاانگشت ا.دبول مشغوز هنو

یه ه نم پس مونداو...دمیام بدا غذه پس موند،از کیاشتراي اغذاز بیشتر ... لبتهو ا

ف و ترفند مزخر...اه..َ.چشمش جمع شد درشک و اید زلبش لر...!هالویی مثه سعید

و شتم دابررا کتم ...مهی کشیدآ..! هادحفظ مرل و کنتراي برش تالدر نها زهمیشگی 

دم و کرز بارا پاکت چیپس :یاکود...!*** ون زدمخانه بیراز گفتنهایش ر نیادابی توجه به 

یلی خسته خ.دمشن کراره را روماهوو مبل نشستم روي .یختمرکاسه ي تورا محتویاتش 

چند تکه ...بکشمدراز مبل کمی روي همانجا دادم ترجیح می .مدآبم نمی اما خودم ابو

دادم می ش گوه یک پخش شدزمواي که به صدر همانطوو شتم اهانم گذدر دچیپس 

با ...! رنیادا.سرجایم نشستمن در شدز بااي با صده بستم که به ثانیه نکشیدرا چشمانم 

لبم روي لبخند بر ر ختیاابی ...خل شدا داغذوي تیک حایک پالسو ستی کوچکش ك دسا

ي شبها...زما هنود اخانه مستقلی گرفته بودش خواي ینکه برد اجووبا ...نشست

ن خام سال-:گفتآورد می را در حالیکه کفشهایش در ...ندارهمینجا می گذرا نش اتهر

سمتش  بهو برخاستم ...!دکه سالمش می کردم من تنها کسی بو...زهنو..!داداش

بی حرکت ...کشیدمشش غوو در آگرفتم را شانه هایش ...دستش بند بودو دهر .فتمر

ش غودر آنستم اکه می تودم من تنها کسی بو...زهنو...دیستااض اعترو ا
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من ...زهنو...!بوسیدمشو شتم اخوشحالتش گذو خوشرنگ ي موهارا لبهایم ...!بگیرمش

ش را لبخند فقط سرون بد.يمدش اوخو-..!نستم ببوسمشاکه می تودم تنها کسی بو

به و شتم دابررا ساکش ....فترشپزخانه آبه و شت ایی گذاگوشه پذیرك را سا.ن دادتکا

میز ده و روي کرز بارا ها اغذن سلفوم یدد...ممدآکه ون بیر...دمتاقش برا

کی -:گفتمو فتم رجلو ...!می گرفتا یش غذاکه بردم من تنها کسی بو...زهنو...!شتهاگذ

یش اکه بردم تنها کسی بوم ...زهنو-.شتاظرفم گذي توا مرل چنگاو قاشق ي؟دسیر

چند "ین اشتم بپرسم داست دو.یه چند ساعتی هست-.دمی کرده مال آچنگاو قاشق 

فت ق رتاابه .یدآخوشش نمی ن پرسیدال سواز نستم داما می دي؟؟اکجا بورا " ساعت

را تش رصوو ست ه و دپوشیدمشکی و سفید ار شلوت و قتی که برگشت یک تیشرو و

سید رحمت تا کمربند من می زبه ...شمانی قدزیک ...دمکره مش نگااندابه .دشسته بو

یک طرفه ه اش را خرمایی تیري موها.دمن بلندتر بواز سانتی هم دو حتی یکی ن الو ا

ن که همچناد ثابت می کر...ه اشیدت ورزعضال...شتدایش رکمی ته د و بوزده باال 

مهر ...اشبا فاصله و عمیق ي نفس هاو ست اش اندگی زجز الینفک سنگین ورزش 

که مخاطب دم من تنها کسی بو..زهنو؟چه خبر-...!زدنش می دبوه یدورزتایید بر 

رده خوا ینکه غذد اجووبا ...!نداخبرهایم بداز ست امی خوم و لش می شداسو

شیشلیک اي از که تدش جوولمس او و با ف زدن حر...اوبا دن فقط به بهانه بو...دمبو

... هنشگاو داشرکت ...مثل همیشه..نیستي خبر-.شتماهانم گذم و در دبریدرا 

تا ...دبورده نخوا من غذر نیادا...یدزلم لرد...ردشتها می خوابا او من ف برخال...!همین

ستم دوما ا...شاید ناچیز...که شاید کم...دممن تنها کسی بو...زپس هنو...! ردبا من بخو

-...!آره-:گفتد باال بگیرش را ینکه سرون ابدد؟بوب خون کرما؟تو چه خبر-...!شتدا
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که دم من تنها کسی بوز هنو.ینجا می مونمده روزي ایه ...جکر-؟بعدیت کجاستوژه پر

هرچند ...هرچند مختصر..كنداهرچند .....دادیم توضیح می ابراش برنامه رد مودر 

شته امیز گذرا روي پاهایش .دمبرن و بیره میواه همردم و کري دم یش چاابر...!ناقص

گوشه چشم از ...!رنیادا-:گفتمدم و خم کرا.دپایین می کرو باال را شبکه ها د و بو

و شت دابرري خیا...نشستمرش کنا. ختانداپایین را ضایتی پاهایش ربا ناد و نگاهم کر

م می کر واژه نیادابا ف زدن حراي که برد بد بور چقد...ز زدنمک گاون بدو با پوست 

ب بشقاي تور را ته خیا.که همینجا می مونیده روز رو ین ا-:مپرسیددد مر.آوردم

م نجااشما ت شئوناف بر خالري کاام ینکه بخوامگر ...آره-:گفتو بلند شد و خت اندا

را گلویم و که سینه د بور داغ نقدم آهی که کشیدآ...! فتربش اخوق تاابه و .مبد

تخت را در آورده و روي هنش اپیر.فتمرنبالش دبه دم و جمع کررا ظرفها ...!ندزاسو

یه رقل به احدش کااي -:گفتمزدم و تکیه ار یودبه .می کشیدر سیگاد و بوه کشیددراز 

بدهد دش به خورا نش دگرن حمت چرخاندزینکه ون ابدز با.ديحم می کردت رخو

اداري صد خندزپوو ند داگردم بوده یستاانتهایی ترین سمتی که من ابه را چشمش ه کر

من ...دشته بواگذش یر سررا زستش دیک .مکشیدرش دراز کنان دادم و تکام را سر.زد

روز ین چند اتو -:گفتمم و خندید؟نگرفتیز زن هنو-.شتماگذم یر سررا زستم دو دهر 

ش یر سررا زستش ره دباو دوموهایش کشید ي تواش را پنجه ر چندبادي؟که تو نبو

ش ما به فکرا...نه-:گفتمم و شده تاقش خیرابی آسقف  بهي؟شنا نشدآبا کسی هم -.دبر

ختر تو دمن اي گه می خوا..! بچه خوي؟جد-:هیچ حس خاصی گفتون بد...!هستم

ادم همیت ندا.دبوا ستهزاز ایش پر اصد.بگو بهت معرفی کنم.هستد یازبالم و ست د

آدم یه ل نبادمن ...دتپیشکش خو...تول باو ست دتو اي ختراون د-:به شوخی گفتمو 
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ص از خا-.ادنداب جود و کراش نگاهی به صفحه .شدش خاموو شن روموبایلش .خاصم

ام می خو...ظهمه لحا-...!کشیدرا نجابت ...!یا نجابت...داريخانه ...خوشگلیظ؟چه لحا

ن چو...دپس نگر-:گفتد و کرت فضا فورش را در سیگادود ...!باشهم همه چی تمو

ستم انمی خو...داردخترها دنسبت به ي یدد نستم چهدامی ...!نیستي همچین چیز

که به ر نقدآ...بلند خندید؟تو چی-.مما پرسیدا...دبوه که مسخردي جووبا ...بحث کنم

ري یرسیگاي زتور را سیگاه داره؟گرفتن خندزن -....!دبم همین بواجو...! دفتااسرفه 

ح تشکیل صالو ندگی سالم زیه ؟چی بشهم بگیرزن -:گفتد و کرش پاتختی خاموروي 

ینکه یه جا ابه خاطر ..نه-:گفتمون دادم و بیررا نم زانفس سو؟خوشبخت بشمم و بد

... حت رو... جسمت... دتخو...شیر یه جا موندگا...يبگیرآروم یه جا ...مستقر شی

لت د-:گفتو بست را چشمانش .دبوم سرر تش کنارصو...به پهلو چرخید.. .!قلبت

را چشمانش ..!رنیادا-:تند گفتم.مدآوشم نمی نش خف زدحرز ین طرازا...!خوشه ها

چند ...!زدمیخ ادرم بره نگادي سراز ...هیبهشت مادر اردکه رم قسم می خو...دگشو

را ستم دبا کالفگی ...بیداخوو بست را چشمش ره باد و دوثانیه بی هیچ حس نگاهم کر

به ..دمکرنگاهش ؟و کنم پسرر من با تو چیکا-:دمناله کرم و در دل تم کشیدرصوروي 

نستم امی تو..یتودمحدون که بددم من تنها کسی بو...زهنو...مشو آراساکت ه چهر

ادرم بطه با تنها بردر رالخوشی من دتنها ...زهنو...هازین هنوو ا...بمابخورش کنا

بم اهمانجا خو..یشبد...مپریداب خور از نیادایک صبح با حرکت ناگهانی دنز...!دبو

ه نگاد مشت گرفته بوش را در که سراو به و سریع برخاستم ...ادرمبرر کنا...دبوده بر

د نبوزي نیا...دبوق تنش خیس عرم تما...میکش شددنزر زدم و کنارا پتو .دمکر

دم فشراش را شانه ...نگرفت.دمبرآب یش ابر...هیدس دهم کابوز نستم بادامی ...بپرسم
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ستم گرفت ان را از دلیو با بی حالید و ها کررا رموهایش .ستواخوبه ...ربخو-:گفتمو 

و شت امین گذرا روي زپاهایش و به لبه تخت کشاند دش را خو.سر کشیدو آب را 

می ...دمگشوه را پنجرر زدم و کنارا ها ده پر.دبرو بین موهایش فررا نگشتانش ره اباد

ن هموزم با-:گفتمو نشستم رش کنا...آوردکم می ن کسیژاقع امور ینجودر انستم دا

هیچ ...نستم چه می بینددانمی ..نستمدانمی را یش امحتو...ن دادتکاا ش ر سرس؟کابو

فقط فقط می و فقط ...دنزف حر...دنکردردودل ...دتعریف نکر...یم نگفتاقت برو

کمی ز که هنودم کره ستش نگادبه ...! كحشتناوخیلی هم ...می بیندس نستم کابودا

هفت -موقع که ششن امثل هم...مغوشش بگیردر آست الم می خود...شتزش دالر

که می د کوچک بور نقدز آست هنوالم می خود...سالهدوازده -دهیا حتی د ساله بو

ما ا...لقا کنمش امندد دردجووبه را منیت احس رم و سینه بفشاي توش را نستم سراتو

و شت داسن ل یک سی سادنز...دنشسته بورم هم شکسته کناو درینگونه خسته اینکه ا

شفتگی از آ...دگرفته بوم درد سر...!احتی محبت مر...می پذیرفتمحبت ناز آن بدتر 

دم و از کررا دراز ستم د..! نستم کمکش کنم کالفه تراینکه نمی تودم و از اکالفه بواش 

شنش ك روبا فندو شتم البم گذدو بین م و کشیدون بیرري میز سیگاروي پاکت 

گه ا...بیا-...!گرفتمشر نیاداسپس به سمت و ...دتا حسابی گر بگیرزدم چند پک ...دمکر

تش رمقابل صور را سیگاون داد و منقطع بیررا نفسش ...!بکش...مت می کنهآرو

ي زدم و خندزپو...!يپس تو هم بلد-:دمزمه کرو زشد ه خیراش ختگی ابه گد...گرفت

با چشمانی مثل همیشه ...دنگاهم کر؟بکشهر یه که بلد نباشه سیگادمروم کد-:گفتم

نمی ا آروم ین چیزامن با ...نه-:گفتمم و به سمتش چرخاندم را سر؟یمی کش-...!تهی

ش کمررا روي ستم ؟دمی شیآروم پس با چی -:گفتو شد ه خیرر به سیگاره بادو.شم
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از نهم آ...خند بزندزشتم پور دانتظاا.ممآرونباشی ازم دور قتی تو و-:گفتمو شتم اگذ

می آروم ینجا نیستم با چی امن  قتیو-:فقط گفت...دما نزا...! ارشکشدو غلیظ ع نو

مم نمی آروهیچی ...موقعاون -:گفتمم و شده خیرن سماآشنی کمرنگ روبه ؟شی

-:یرلب گفتو زبرخاست ...! حتی یک پکون بد...دکرش خامور را سیگا...!هیچی...کنه

یش تعریف ابررم، محل کادر تبسم ر حضول از خوشحا:دابشا..!*** مبگیررم دوش می 

رو گفت تو ...ستمو گرفتدحتی ..دادیم می ارلدري دنی چجودونمی -:دمکر

تا خونه ...هبدد یاپ شد بهم فتوشاار قر...دارمست دوکه هستی ري همینجو

تبسم ن ستاد...یمردخوم پنیرن و با هم نوزه تا..یمف زدبا هم حرراه کلی تو ...مسوندر

به چشمش دارم  اشیواش یور نگاا-:دادممه ن ادابا هیجادم و ستانم فشرن دمیارا 

ینهمه بهم داره الیلی دگرنه چه و...همداوگیم خوشش دسااز ...منو می بینهداره ...ممیا

با ري باید ببینی چطو؟شته باشهدامو اهور ینقد؟ابهم توجه کنهر ینقد؟امحبت کنه

نمی ز خماشو باانه یه لحظه هم زمی ف قتی حروصال ا...می کنهر فتارسلطانی 

با من ...نیستري ینجواما با من ا.می ترسنازش  امحتراعین در همه .کنه

نگاهش س لتماابا ؟هست مگه نهي حتما یه چیز...نرمه..مالیمه...مهربونه

ي یک چیز...هم بگوید که هستاو ستم امی خو...ستمامی خوش را تایید...دمکر

تو ل از ساده پونزاون بابا ت؟به سرزده -:گفتد و کرد گررا چشمانش ...!هست

را ستش د...! لتبسم ضد حا...بیداشوقم خور و شوم تما...!بچه شیي و جات...هگترربز

میش دویاکو دمیشه که ر سالگی پدده پونزدي مروم کد-:گفتمري لخودبا زدم و پس 

سماً رتو -:گفتو هی کشید آ...!همادو یکی ل و سارده چها...سالم نهده پونززه تا؟باشه

هر ...یاکوه دندگیت شدز...یاکوه دشدت فکر...یاکوه دهمه حرفت شد...يخل شد
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اون لی و...! ذاريعشق می ب به حساو تفسیر می کنی دت خواه لخودنو به اوحرکت 

ش ین حرفادوره ا...یایی فکر نمی کنهروتو و مثل من ...دابساله نیست شاه پسر هیجد

ین اعاشق کسی میشه که ر خه چطوآ...دارهحساسش غلبه اعقلش به ن الاون ا...گذشته

...! لعنت...لعنت به تو تبسم...!نیستزي سک باوکه عره؟ازدواج کوچیکترش ازهمه 

تو م مثل گال...سیه یاآ...نحس..مشو...ابه خدي عین جغد...خفه-:دممزمه کرز

ین احاال ...نگترربزن ناشول از زبیست سال هست که بیست ساد یننهمه مرا...!رگالیو

مستقیم و گرفت را یم زوبا؟وتو چشم تر خاه ما شدف ختالده اي اخرل و سارده چها

هر شیطنتی ري از عاي و همیشه کامال جدف نگاهش برخال...شده چشمانم خیردر 

فکر می ...مشدت ما؟یاکو فکر می کنیدبا ازدواج قعا به واتو ..دابببینمت شا-.دبو

ند فکر می دارست دوکه ي با پسرازدواج خترها به م دتما...دمخب فکر می کردم؟؟کر

از آن خصوصًابعد د؟ فکر کري یگردبه چیز از ازدواج شد به غیر مگر می ...کنند

...! شوهرهازن و مثل ...ساندا رکه مر...یمردخوا که با هم غذ...یمدکه با هم بو...شب

هد اکه بخود نبود یازها هم رنقدآسنی ما ف ختالا...دتبسم خیلی بدبین بو...نه

گر ا...! هیچ مانعی نیست...باشد شتهرا داعشق من ارم یاکو یک هزدگر ا...دشون مانعما

ناکی که تبسم دردبا ضربه ..!دمبوده حسش کردم خو...شتدا...داردلی و...شته باشددا

در خجالتش و از ستم تالفی کنم اخو...مجا پریدد از کروارد با پاشنه کفشش به پایم 

د با مرو گرفتم ره اش را شاامسیر ...مجه شداقصانش مووي ربرو ایم که با چشم آ

ل هو...دمی کرن نگاهماد و بوده یستااما از تر دورکه کمی م شدرو به رو نی اجو

بلند ش قدر چقد...مدآجلو م چند قد؟شتیني دامرابفرمایید -:ستپاچگی گفتمدبا ..مشد

شنا آ...چشمانش...چشمانشو ...حیو روهر حس ري از تش عارصوو ...دبو
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همانها که تبسم گفته ...نگیرتکه شیشه دو مثل ...دمبوه شنیدرا تعریفش ...دبو

آورده ین سالن اهم به را سرما دش با خود ین مرا...یختربه جانم س سترا...دبو

مو ادرمی تونم بر...حاتمی هستم-:گفتزل زد و چشمانم در مستقیم ...!دبو

ن سااهرده و حرکت شتابزاز ...! رتبسم هم همینطو...مسریع بلند شد؟ببینم

خالی ...نتهاابی دال گودو عین ن ما چشمانش همچناا...تلبش نشسي روي خندزپو...ما

ش خیلی خو..بله بله-:پشت سر هم گفتمو تند ...! نددبوك سهمناو 

...! فتربعد و ند دانفر گردو ما رت بین صورا چند لحظه نگاهش ..!بفرمایید...مدیناو

-م؟هو-داب؟شا-:مشنیدرا تبسم اي صد.مانده یاکو خیرق دتادر ابه ن یمادوهرن چشما

ه خند...!دشب بوري ینکه بیشتر شبیه قناا-...!فکر کنمآره -د؟شبه بوش خفان ین هموا

-ي؟تو نترسید-...!نمدونمی -د؟بوري ینجوا امی گم چر -؟چیه-داب؟شا-.گرفتام 

م را سرده؟کروز ختر تجادین همونه که می گن به یه ا-؟بله-داب؟شا-...!ذرهیه ...نه

نگاهش ده؟کروز که بهش تجاده بوري چطوه خترد یعنی-...یگهآره د-.ن دادمتکا

یعنی چه مشخصاتی -ده؟بوري یعنی چی چطو-...!یمدسرپا بودو هرز هنو...دمکر

به ش خو-:گفتت با حسر؟نمدومن چه می -ده؟کروز ین بهش تجااشته که دا

حتی تو ادم -.دنگاهم کر؟سه چیوا-...!یگهه دخترن دهمو-؟کیل به حاش خو-...!حالش

د و ها کررصندلی دش را روي خو؟ها-:با تعجب گفتم...!شته باشهداید شانس باوزم تجا

ت حسرده و غمزه چهر؟کنهوز که به منم تجااره ندد جووهی رابه نظر تو هیچ -:گفت

خته وفرابرو عصبانی ه چهر:رنیادا...!*** دکررج ستم خاه را از دخندل کنتر...رشبا

من ن یددبا .دادمی ق تادر احاضر زن  یکد و با سه مرش شدیدي گیراز دریاکو خبر د

ري ینجوامن ...شهم ین بحث تموه افکر می کنم بهتر-:نها گفتآبه و رو جا برخاست از 
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صلح طلبانه ن، مسن ترینشاو بلند شدند ن همزماد هر سه مر...!ممه بدادانمی تونم 

ی نیم به تفاهم مزمی ف حر؟عصبانی می شینر زود ینقدا اچر...سمهندي قاآ-:گفت

ستم اخو...حاتمیي قاآ_:دکرار صرد امر...! میعنی تما...دباال بررا ستش دیاکو د.سیمر

می -.مشنیداي زن را که صد...ددحرفش برنمی گراز من ادر بر...نکنش تالد بگویم بیخو

تی پشت ویاکو با بی تفاد...مخندید؟در دل شهض عون باشیم نظرتووار میداتونیم 

و از ند ن دادسر تکاس فسوانفر با ر هر چها...ارهدنگاخد...خیر-:گفتو نشست ش میز

ه پنجرورا؟ین از ا-:گفتد و کرز بارا خمهایش انها آفتن از ربعد . فتندون ربیرق تاا

ي رو کاغذها...!ممدري اوهمینطو..هیچی-.دمشن کرري روسیگادم و گشورا تاقش ا

یم ربا هم می ..مببندرو ین فایل ار ابذ...ديخوبی کرر کا-:گفتد و مرتب کرش را میز

تا دوین ا-:گفتمم و شده خیراش پیشانی روي خم کمرنگ زبه ...!نیمزمی پ توم یه شا

یکی .نددبوون همینا که بیر-؟تاوم دوکد-:پرتی گفتاس با حو؟جدیدتني منشیها..خترد

؟آره می گیداب رو شا..هاآ-.دقت نگاهش کردبا و چشمش گرفت ي جلورا کاغذها از 

ستش دوحتماال ایکی اون ...مشکیهو برو اچشم  کهن همو.همدزه اوتا

د؟؟؟ و سمی بوایگر چه دین داب؟؟؟اشا...فترهایم باال وبرر اختیاابی ...!تبسم...دهبو

یش اسم کوچک صداکه به د صمیمی شور ینقدي اختردیاکو با دمد آنمی دم یا...لبتها

کیفش ي توط احتیابا د ستش بودر دکه ي کاغذن همادي؟کررو رد قبلیه اون پس -.بزند

ت دو حتی به مدزن را ین امن ...دمخم کرا...!نه هستش؟سلطانی-:گفتو شت اگذ

-...!منشیان به عنوه سیدرچه ..نستم تحمل کنماهم نمی تواب ختخوي رساعت تو

یکی که همه فن ف اون برخال...دبی تجربه به نظر میاده و خیلی ساآوردي ینکه ا

می ...ما باهوشها..سالهو کم سن ...ختر خوبیهد..آره-:گفتو بست را قفل کیفش .حریفه
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متوجه ه باالخر...چه عجب...!عصابمهرو اخیلی ...کم کم جایگزین سلطانی بشهام خو

ما ا...ینجا باشهاقت م ونمی تونه تما...نشجوئهدالبته ا-...!دبوه ختر شددین ن النگید

حق و بیمه ...مر یگه میادجدید وي مطمئن شم یه نیرو ازش مسلط شه را کارو همینکه 

ه شتباا...بارو ینجا احمق ه ي اخترد...! می کنمدم و ردش می رو سلطانی ق حقوو 

و پخمه دي یازین یکی هم ا-:گفتمدم و یه هایم فرستاربه عمق ر را سیگادود ...!گرفته

ینجا دن اکرر جوو پس جمع از فکر می کنی ..سهرپا به نظر می و ست دبی 

باالیی ش تفاقا هوا...نگوري ینجوا-:گفتد و کرو ش فرجیبي تورا ستهایش د؟دبرمیا

گذشته من ..مونهدمثل خو...سش قائلمواخاصی ام حترامن ...فقط کم تجربه ست..داره

رده نیم خوي چان فنجاي تورم را ته سیگا...!دخوشت میاازش بیشتر بشناسیش ...توئهو 

خوشم ن مودومایی مثل خاز آدفکر می کنی من ا چر-:گفتمو ختم اندامیز روي 

هم -:گفتد و کرش خاموش را کامپیوتر.ادندرا بم اجود و نه نگاهم کرانشگرزسرد؟میا

مشکل ار با هز...گه تونستی گاهی کمکش کنیابد نیست ..می خونهان عمر...شته توئهر

ینجا فکر نمی کنم جونی ر اکاد جووبا ...دهمه می رو ادانشگاهش داره دابدبختی و 

اغ را چر...!ش آورستی چندن دونسااین حس از ا..آخ...!باشه شتهن داخونددرس سه وا

می ي بیران دعمري شتم به جادایس ربه تداي گه عالقه ا-:گفتمدم وکرش خامو

شانه به ...کندت سکوداد ما ترجیح ا...میددچشمانش ري را در لخوو دنجش ر...!مخوند

حالیکه در ...مضحک تبسمه با چهروج به محض خرو شدیم رج خاق تااز اشانه هم 

را بانش د و زبوده کرچ لورا چشمانش و شته اگوشهایش گذي تورا شستش ن نگشتاا

در چند لحظه ...ما شوکه شدن یداز د...! جه شدیماموداد می ن ستش تکااي دوبر

را ستهایش دسریع و مد دش آگفت به خوداب یرلبی که شاواي زبا و حالت ماند ن هما
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چشمانش حس را در شک زدن احتی حلقه و رفت گن نگ خورتش رما صوا...ختاندا

ش خو-:یاکو با طعنه گفتد...!نددکرم سالده شرمزو جا بلند شدند دو از هر ...دمکر

نمی ا در چر-:حمت گفتزبه و هم پیچاند را در ستانش ك دختر؟دخانوماره می گذ

-:دبوده کرل کنتره اش را حمت خندزیاکو به د...تا شدر چهاداب شان چشما؟نین خبز

یه ..نمدوچه می -:گفتو خت انداپایین ش را ختر سرم؟دیم خانوزدمی رو کجا در 

عم زبه داب که شارا ضربه محکمی ...للهیابسم ..یاالیی...هونیاویه ...هنیا

ختر د...ردمخوو فره ام را خندم و یدد..تبسم کوبیدي به بهلو..چشم مادور از ...دشخو

و هن ا-:یاکو با شیطنت گفتد...نیامددر یش اما صدا..گرفتز گارا لبش ره از درد بیچا

ي تو...شدندخ سردو هر ...!مخانون می برر یگه به کادبه یه جا ورود سه ن رو واهواو

تبسم ...سمهندي قاآببخشید -:ستپاچگی گفتدبا داب شا...! نددبوده فتااگیر اي بد تله 

شوخی  یه کم..یمدبوه خسته شد...کنیمر کاپ ینجا که با هم فتوشاه امداو

دم کرس حساپ؟آره؟افتوشا-:گفتزد و چشمکی ...گرفتت یاکو شده دخند..!یمدکر

تبسم به ...دبه لبه میز گرفته بورا ستش داب دشا...!ندوبرل حادو از ست که هر ن االا

نگشتم می را دور اسوییچ ماشین ن شاه با مزت الاحوابه ه خیر...! لبه صندلی

روي لبخند عمیق ن با هما...نستاجایز ندرا ن نشادیت کراذیاکو بیشتر د...مچرخاند

مد ض اوفیاي قاآگه ا..رممی دارم من -:گفتداب داد و ست شادبه ه اي را ندوپر..لبش

ش سرداب شا...!قفل کنینرو سالن در که ه نرن تودفتن هم یارموقع ...ینو بهش بدینا

فتگی شیو چشم ق بر...!حتما-:گفتد و آرام کره یاکو نگادبه و باال گرفت را 

رت ستاا...!دیاکو بودعاشق ..ختردین ا.دستم متوقف کررا در دچرخش سوییچ ...نگاهش

حالیکه در ...!بیشتر می جوشیا ختردبا ..هشدض حیت عور رونگااخوبه -:گفتمزدم و 
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در ...جالبینو با نمک ي ما بچه هاا...نینا خیلی بچه ا...نه بابا-:می خندید گفتز هنو

و نجابت ...می شناسنود حدو حد ...دارنشنگی هم قي حیاو عین شیطنت حجب 

طعنه مستقیمش ...!هشدب یی که خیلی نایااسته گوهراز اون د...میشهن فت سرشواشر

هم که فکر می کنی بچه را نقدم اوما به نظرا-:یرلب گفتمو زگرفتم را 

ل یابی خداد و پایین ه را شیشه پنجر...!کاملنو ختر بالغ دتا دو...نشجوئندا...نیستن

ي ختربچه هادنظر من مثل از ...می گمدم خول ساو مقایسه با سن در خب من -:گفت

ف به صرد و نبوغ بادر صال اپس ...!نشیطوو تخس ...ه نمیزه یزو رشیش هفت ساله 

حاال کجا ...خوبه-...!دختر نگرفته بودین ت احساسااز اهیچی د یازسنی ف ختالا

بش تنگ ه دنفرم دو سه یه شاوالم د...ندبو دربر-:گفتد و نگاهی به ساعتش کر؟بریم

می ؟؟فیکاین ترابا -:گفتمدم و کرره شااماشین ها د یازبه حجم ...بی حوصله...!هشد

چه عیبی -:گفتو خت انداباال را هایش وبر؟امی کشه برسیمل طور نی چقددو

ش را از منتظررت صو...!با مهتا باشمرا مد شب آنمی م بد..خبر داري؟جایی کاداره؟

ي یکتر یه چیزدنزي یه جادم ترجیح می -:گفتمم و نفس عمیقی کشید..مندراگذ نظر

یرچشمی ا؟زچر-.میدرا دفکش ض نقباا..باشمدم مشبو خونه خوام امی خو...یمربخو

-:با خشم گفتو گرفت ن ضربااش چانه ؟؟؟رگ روي نیدونمی -:گفتمدم و نگاهش کر

ار قر..ندگیه منهز-.مپیچیدزدم و ما هنرا...!رنیاد داندگیت خوشم نمیاز زین طراز امن 

تو -...!بدبختي می گیرض مردرد و تا ارهز-:گفتص با حر...!دنیست تو خوشت بیا

ینجا اپس من ؟مگه میشه-:گفتد و مشت کررا ستش د...!باشیان نیست نگرزم ال

چند اي بر...!نه بیشتر نه کمتر...میادربر-..!ین بحث لعنتی همیشگیا...رم؟اهچیکا

...! زدمتشش آکه م فهمید...دمبوزده تشش آ...مندیداش را قفسه سینه  لحظه حرکت
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داد ..!ن دادمتکام را سردي با خونسر؟ نه بیشتر نه کمتر-:تند گفتو چرخاند را یش رو

ادرت فقط بر...لین همه سااتو دم؟بوادرت فقط برر؟نیاداتم ادرمن فقط بر-.زد

در .شتمداگوشه خلوتی نگه ر را دماشین دم و پوفی کر؟نه بیشتر نه کمتردم؟بو

هم تو اي رو یگه ي دستی نقش هااینکه تو همیشه خوا-:گفتمم و شده چشمانش خیر

تش رصو...!پذیرفته باشمرو نقش ها اون لیل نمیشه که منم د...کنیزي ندگی من باز

تو د فته بودم ریا...! حق با توئه-:هسته گفتو آمد آیش پایین اما صدا...!شدن گلگو

را یم اصد...می کنم که بی صفتمل من قبو..باشه-...زدمخند زپو...!تی هستیچه بی صف

تم ربه صواش را عصبی ه نگا...!نیستین کن که قهرمال ما تو هم قبوا-.دمکمی باال بر

با .شدده ماشین پیااز ... دبوه شدخ خشم سرت شداش از حالیکه پیشانی و درخت دو

و ...!وگمشو بر-:گفتو کوبید ر ب دچوربه چارا ستش دکف ؟کجا-:بدخلقی گفتم

پاشنه پایش روي ...!قل بیا تا خونه برسونمتاحد-:زدمیش اصدم و شدده پیا...فتر

فکتو دم اون تا نز-:غریدو مشتش گرفت را در یقه لباسم ...یک شددبه من نزو چرخید 

 ينهااندده و دکره گري هاوبرابا ...چند ثانیه...!گمشوم چشماي جلواز ...پایینرم بیا

...!*** شدد و دور به من کررا بعد پشتش و ...مانده چشمم خیره در کلید شد

ین اما یه سوتی جلو ر یه بال حا-:گفتو خت انداشش را روي دوتبسم کیفش :دابشا

سوتی اي تو خدر؟؟؟ یه با-:خم گفتمابا ...!دکرن لمووگه ا...یمن دادیاکو خاد

زك پشت چشمی نا...شتوم من برو  کنهز هن بادمین زست الم می خووز دمرا...نیداد

ست موقع شیرین در...دادهتقصیر من چیه که عشق تو عین جن بو وا -:گفتد و کر

اون -:گفتمو یش گرفتم زوبااز نیشگونی ص با حر؟...میشها کلش پیدو من سر ي یارکا

هن ا..نبزدر تو سالن ي بیااي قتی می خووییس شرکت می گی ربه ؟پرتا چیت و چر
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رو با مشت ...!مهرینجا مثال محل کا؟اخهآشتی اسه من گذو وابرآتو ...کنن هوو او

شته باشم داست دوهرچی ...ییس من که نیستر...حشیونکن -:گفتو یدستم کوبید 

حاال خوبه یه شرکت ...!رهیر کشوون اول وزمعار نگارم اهمچی می گه محل کا...می گم

می را یش زوحالیکه بادر .!..آوردمست گیر وانم من زه اوتا...!پرتی بیشتر نیستز

ببین چه جایی ...داريشکر گربه صفتم که تشریف ا رو خد-:دادمه ن ادانازغرغر...مالید

اون ...دمی یاي قمر...هعشق میرغ مر...دمیاري قنا..رهبلبل می ...دمکرا پیدر ست کاوا

ي قا سبزل آسماه اقلمبیدي ورجلو چشمااز باید ر سه باروزي ...بدبختمد قت خوو

می را قا آسماعیل ا...نکندا پیدد نموه ام که خنددم جمع کررا لبم ...!شموش رد فر

گرفته را تبسم ري که چشمش بدجون محله شااره بد قوو هیز وش فري سبز...شناختم

ت تنها گیرو ینجا ده اشبه برگرش فتم خفارینجا از ایشاال همین که من ا-...!دبو

یگه دفکر کنی ي و چشماتو ببند...!جا نرسه تم به هیچاصد...هیچ کسم نباشه...!رهبیا

نستم ایگر نتود...!ارهلت بذدبه وز رو تجات حسرق و تااتو ه بر..اونلی و... تمومهر کا

ر بااد لش می خودهرچی ...درد-:گفتد و چپ چپ نگاهم کر.مبگیره ام را خندي جلو

پاچه و به پر  وینجا ابشین ر ینقدام اتو... فتمرمن ..همی خندم من می کنه بعد هرهر

ون سالن بیرن داد و از حافظی تکاابه نشانه خدرا ستش د...!یاکو فکر کن تا بترشید

ه قت ماندن ونیم ساعتی تا پایاز هنو.ختمانداري ایودنگاهی به ساعت ه با خند.فتر

ز بادر که م شددن تمرین حل کرل مشغودي را درآوردم و عدت محاسباوه جز...دبو

یاکو متعجبم دقرمز و خته وفرابره چهرن یددما ا..گشتهتبسم بردم فکر کر..شد

...! بهم کوبیدو در را فت رتاقش اما بی توجه به من به ا...دمکرم سالو برخاستم ..دکر

دم سعی کر...ومتاقش برابه دم نکرات ما جرا...مدآنمی ب خود یازحالش به نظر 
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نمی دم بوه یددیاکو از دبی که اخرل حاآن ما با ا..بدهمدرس به م را تمرکز

در ..فتمرتاقش احافظی به ابه بهانه خد...لمعمون مااز زتر زودقیقه ده د...نستماتو

ش را روي سرد و نشسته بو... نددبوش غها خامواچر..دمکرز بادر را ...ادنداب جو...زدم

دم و لمس کرق را کلید برو فتم رجلو ط حتیاابا ..شدده قلبم فشر...! دشته بوامیز گذ

لبش خشک ه و پریدت نگش به شدر رینباا...دبلند کرش را سر...زدمش یاصددد مر

ستش ثابت روي دنگاهم ...دبوده چشمش خانه کردور حلقه سیاهی ...دخشک بو

هم دارو قوطی مختلف ع چند نو...دمشت می فشررا در یک قلبش دنزاي ناحیه ...ماند

ه پشتی صندلی تکیه با بی حالی ب؟نیستب خون حالتو-:حشت گفتموبا ..دمیز بوروي 

به ن سااهر.دمی کراد یش بیداصدري؟درد در سم بیاان آب وامیشه یه لیو-:گفتزد و 

ان لیو...!دادمی ر فشارا ناحیه ن هماز هنو..!گشتمزباآب نی ابا لیوم و یددوشپزخانه آ

در قرصی ؟می کنهن درد قلبتو؟حاتمیي قاه آچی شد-:گفتمدادم و ستش دبه را 

را چشمانش و ...!نه معدمه-:ضعیفی گفتاي با صدو سرکشید ب را و آ خت انداهانش د

بچه از ین بگم یکی امی خو-.دمبوده گم کررا پایم و ست د...! از دردپر ...محکم..بست

کسی ام نمی خو...نه-:گفتن داد و تکاش را سر...!کتردباید برین ..ینجاد اها بیا

چه د؟بوش آورده سررا ین بال ای چه کس..!عصبیه..چیز مهمی نیست...وبرام تو...بفهمه

د مر...ببینمه مانددرینگونه را ایاکو دشتم انددت من عا..بسترا گلویم راه بغض ؟کسی

لبخند ...یمربا هم می ..کترن دین من ببرمتوارخب بذ-...!دبوار ستوي و امن همیشه قو

تا و بر...میشهب خو..عصبیهدرد یه ...گفتم که-:گفتو لبش نشست روي کمرنگی 

می دم خودور مستاصل ؟نستمامگر می تو؟فتمرمی ر چطو...!هنشدت رید

یک دنز...دبوز پلک هایش نیمه باداب؟شا-.کنما کمک پیداي هی بررابلکه ..مچرخید
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مگه -:حمت گفتزبه .دبوده کرق عراش پیشانی ؟کتردبریم -:گفتمس لتماابا و فتم ر

از شکی ا..تالشمم ماغم ترعلی ه؟؟؟یک شدرتاا نمی بینی هو؟؟؟خونهو نمی گم بر

-..!حتی لمسش کنم..نستمانمی توو شت درد دا...مند مر...یختو رگوشه چشمم فر

ش سرن الاون ا-:گفتي زد و خندزپو...!مخبر بدن توادربدین به برزه جااقل احد

چه ؟سیدرمی دادش پس چه کسی باید به ...!نش کنمانگرام نمی خو..شلوغه

-...!نمامام سال-.اب دادجودر ما...گرفتمرا انه خره شماو شتم دابررا گوشی تلفن ؟کسی

نگ ز..نه-.زدیم نلراکه صدم نفس عمیقی کشیدز؟هنوي نیومد..خسته نباشی...گلمم سال

-:شدان بالفاصله نگردر مااي ما صدا...نشیان قت نگرویه ...میر میادبگم یه کم زدم 

ي قاآ-.دبو شتهامیز گذش را روي سرره بادوکه دم یاکو کردنگاهی به ه؟چی شدا؟چر

در ما...نستاربیمان من می برمشو..ینجا نیستاهیچ کسم ...نیستب حاتمی حالش خو

م و چرخیدي؟براي قت شب کجا می خووین ؟؟؟اخترره اي دتو چیکا-:شدض معتر

به داره از درد ...همی گم حالش بد..نجون ماما-:شتماهانه گوشی گذرا روي دستم د

ن بیارش کاو به کس ن نگ بززخب -م؟نم بیالش کوتنها ري من چطو..می پیچهدش خو

ي برش پاشی باهااي کیه که تو می خود مراون نم دوخه من چه می آ...نبالشد

حالش که بهتر شه با ...ین حرفا نیستاقت ن والا..مامانی-:ملتمسانه گفتمن؟ستاربیما

ن ستاربیماوم کد-:گفتد و کمی مکث کر..!دمبرگردم زود می ل قو..خونهم نس میاآزا

نمی -.نم قانعش کنمانمی توي یگردنستم که به هیچ شکل دامی ..!ممنم میاري؟می 

هی کشید ؟آخوبه..دمنم بهت خبر می زنگ می ز...سیدیمرینکه الی به محض و..نمدو

را روي ستم د...!ننگ بززهم به من ري فو...شقب باامرداب شا...خیله خب-:گفتو 

و گرفتم را نس ره آژاشما...آزادق بون به محض شنیدو شتم اگذس شاسی قطع تما
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ي قاآ-:گفتمدم و یک گوشش بردنزم را سرو فتم رش رکنا.دمیس کروسري تقاضا

ش را ینکه سرون ابد..!نستاریم بیمارمی د ماشین میان ال؟امی تونین بلند شین؟حاتمی

ست د...!من خوبم...نختر جااد دنمی خون ستارگفتم که بیما-:اب دادبلند کند جو

بدنی س به تمازي نیاد و بوه شده پوشیدز جایی که با بلو...یش گرفتمزویر بارا زنم زالر

اي ناله ...همدکمی تکانش دم سعی کر...دفتااعشه رتنم به م تماد جووین اما با ا...دنبو

شت ي زحلقه هاو آن ند دبوه هم خشک شدز لبهایش با...! باال گرفتش را سرد و کر

حس ام را ضح چانه زش والر...دتسخیر کررا  حمم روحشت تماو...! نگ تررپر ه سیا

ن چشما...!نیستب خون حالتو...اخدرو تو ..بلند شین-:دمکرار تکرره بادو...دممی کر

ین ن ابه محض شنید؟گریه می کنیداري -:گفتو خت دوتم ربه صورا غش وبی فر

ختر د-:گفتو بلند شد و شت امیز گذرا روي ستش د...!گرفتندت شکهایم شدف احر

دردي ین گندگی به خاطر همچین ابه دي می ترسی مر...ستده ساه درد یه معد..بخو

سریع کیف ...!دممردم خو..مرگشر تصواز ...نزنمزار گرفتم که ز گارا لبم ه؟؟؟بمیر

نمی -:گفتو حالش خندید آن با ...!به من تکیه بدین-:گفتمو شتم دابردم و او را خو

هرکولی که ر نقداونه تو ..مبرراه به که نتونم احالم خرر نقداونه من ...نخترجااد دخو

چند ...فته رخمید...ماشیني تا پا..دبواب ما حالش خرا...!منو تحمل کنیوزن بتونی 

: مش بخشش گفتآرابا لبخند ر هرباو گرفتم را ستش رد دمین نخوزینکه س اترر از با

سریع ا خدو ر قا تو آ-:گفتمه نندرابه و رو بستم را ماشین در "من خوبم..سنتر"

ه نگش خیرربی رت نشسته بر صوي به عرقهار شکبان ابا چشماو ...!هحالش بد...برین

محکتر را لبم ...مکشیداش پیشانی درآوردم و روي ستمالی د...دمکرز بارا کیفم ...مشد

یاکو د؟؟؟دبول ما مگر قابل کنترا...دهق هقم بلند نشواي قل صداکه حد...گرفتمز گا
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ماشین که ...!دشت می مرره ام داسطوا..دشت می مردامن  دمر...دشت می مردا

ن توماار سی هزام یی دارا...دمگشورا کیفم دم و کرك پارا شکهایم اسریع ...دیستاا

نفس ...!تومنده پونز-؟قاآمیشه ر چقد-:گفتمآرام ...دیه بیشتر نشواکردم عا کرد...دبو

یاکو دست دسیر ام ستدمچ ...خت کنمداپرل را ستم پواتا خو...محتی کشیدرا

به در آورد و تومانی ار هزس ده سکناارش دو اجیب شلوي تواز ...دمنگاهش کر...شد

ین ابا ...!شبگیر...نمدومی -:گفتزد و لبخند ضعیفی .هستام همر-:گفتم.دادستم د

ده پیا...!هم به موقعیتمو هم به من ...دسش بواهم حوز هنو...ل و روزحا

دراز تخت روي ینکه اما به محض ا...کش کنمکماد ندزه جااهم زبا...شدیم

با گریه به .دکرواز تنم پرروح از چشمانش ن با بسته شد...فتل رحااز تقریبا ...کشید

اش معاینه و مدند آخل داکتر دتا دو...ادندرا بم اجوه؟چش شد؟چی شد-:گفتمر پرستا

دم م بر خوستامی خوده؟فتااتفاقی اچه -:من پرسیدد از یکی که مسن تر بو...نددکر

زه جاا...كحشتناات وتجهیزل و مپوو آنهمه سرنگ ن آیدد...ما نمی شدا...مسلط باشم

می گفت ...می کنهه ش درد معد-:گفتمرت دادم و قورا هانم آب د...دادنمی 

ون بیرق تاا از امر...کتردسر ره شاابا ...!دلی حالش خیلی بد بوو...عصبیه

روي ...درپشت ...دبوه ما بی فایدا...بمانمبدهند که زه جادم اکرس لتماا...نددکر

شک ا..مجویدرا پوست لبم د؟بوه مدآمن ي یاکودچه بالیی بر سر ...نوهایم نشستمزا

سش واتفاقی انکنه ...دبیاش نکنه بالیی سر...اخد...نجوا خد-.منالیدو در دل یختم ر

ازت  من هیچی...اکمکش کن خد..! ممی میر...قسمدت به خو...ممن می میر...بیفته

همین که ...همین که باشه...شهب فقط کمکش کن خو...دش روحتی خو...امنمی خو

در ...اخد...امنمی خوي چیز بیشتر...سه من بسهواهمین که گاهی ببینمش ...سالم باشه
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ن یددبا ..کتر مسن تردخانم ...مدندون آکترها بیرد...مجا پریداز عین فنر ...شدز باق تاا

ق را تاي اشتم تواندات جر.مختره دخیم تروضعت وکه  تو-:گفتي زد و من لبخند

ه بریده برید...باشنده کشیدش سررا روي ملحفه سفید م می ترسید...کنمه نگا

باید ا چر...سته ندزمعلومه که -:با مهربانی گفتو کتر خندید ؟دسته ندز-:مپرسید

حت تر رام یابرن نفس کشیدن چو...نددکرآزاد محیط ا در هوي از تانکرر نگاه؟ابمیر

شما -:گفتو شت اگذام شانه را روي ستش دکتر ه؟دشدري ینجوا اچر؟پس چشه-...!شد

با ...!هتو شرکت حالش بد شد...منشیشم...نه-:گفتمن دادم و تکام را سر؟هرشیاخو

ك پارا تم رصو؟شته یا نهه دامعدي نی سابقه خونریزدونمی -:گفتد و قت نگاهم کرد

د به نظر میا-:گفتد و تنگ کررا چشمانش ...!ت عصبیهفقط می گف...نه-:گفتمدم و کر

م نجارو الیه ت اومااقداما ...رخ دادهشش ارگوه ستگادتو ي شدیدي خونریز

من لبخند ل زار کتر به حاي؟؟؟دبستر...شدم بر سرك خا...!شهي لی باید بسترو...یمداد

ه عدخم مزسابقه ن یشواحتماال ا...چیز مهمی نیست...مخترس دنتر-:گفتزد و 

ن داري مشواقوره اي از اگه شماا...همداوپیش ق تفااین دن و اعایت نکرر...شتندا

م نجارا رو اکاش و پذیرو بردت خورت ینصواغیر در ...ینجان ابگیر که بیاس تما

متر ویه کمم مقا-:گفتد و محکمتر فشرام را شانه ...دمپایین کرو باال م را سر...!هبد

روز سه دو تا دم می ل بهت قو...!باختیدت رو وخري ینجواکه ه نشدي چیز...شبا

به سمت تلفن ...گرفتا فررا خال فضا ره بادو...!يسالم تحویلش می گیرو یگه صحیح د

مرتب ش سراش را روي مشکی در چادر ما...!گرفتمرا خانه ره شماو فتم رعمومی 

ین سه د اتمزسوز دمرا...دربیا ما-.دادستم دبه درآورد و کیفش زردي را از پاکتی دو کر

م به کیف چر...!بخت بریز به حساداپیش پران به عنوو بر...گرفتمي رو خرس آتا لبا
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و گزید ان نددبه را لبش در ما؟نیستل یعنی تو کیفش پو-:گفتمدم و کرره شاایاکو د

ا رو خد...دهفتان استارتخت بیماره رو پسر بیچا...ختردنی زچه حرفایی می -:گفت

د نگاهش کرق تاه اپنجراز بعد ؟؟؟و کنیمو رو یر رو زکیفش ل به خاطر پود میاش خو

یه ن فقط همو-:گفتمن دادم و تکام را سراره؟نددر مطمئنی ما...ملهی بمیرا-:گفتو 

خر با هم آتا لحظه ن چو...نهاوالنش ل و روز اکه فکر کنم مسبب حا...ادر رو دارهبر

روز ببین چه به ا خدو ر تو ...هم هستي شیدون رچه جو-:گفتس فسوابا در ما!دنبو

ن رو جسمشوري ینجواکه دن کرن نشوروح و رواببین چه با ...همداونا وین جوب اعصاا

ب خوت به نظر-:گفتمو یاکو اب دخوق غررت ختم به صودوچشم ...!می کنهن غودا

و بریز ب به حسال رو تر پوو زودبر...یشاالا-:گفتو یم کشید زوستی به با؟دمیشه

زه جاا...شتاندد جوي ویگردمریض ن خوشبختانه چوو ...دتخته بودو تاقش ا....!دبرگر

صندلی روي ...!تنهاستدي شا...خونهو شما بر-:گفتمدر به مارو ...ند ما بمانیمداد

ري یه جوش لی کاو...ارمینجا بذرو امگه میشه تو ..نجودر نه ما-:گفتو نشست 

جا ه در قطره ی که قطربه سرم...!نسموداره وامسئولیت ...ديمی کرا پیدادرش رو بر

حتماال تو شرکت ا...نیستاش موبایلش همر-:گفتمزل زدم و یق می شد رجانم تز◌ِن 

هم مالید را روي ستش ؟دکنماش پیدري چطو...ارمندره اي ازش منم که شما...هجا موند

ار صرا...! بریمو یم ارتنها بذرو ین بچه د الم نمیادهم ..دي امشاان هم نگر-:گفتو 

به د مشکلی پیش نمیا...منهامحیطش ...ستانهرینجا بیماا...مامانیو برشما -:دمکر

بزنم ببینم دي نگ به شازیه م بر... نمی شه...منه عزیز-:گفتو جا برخاست از ...!اخد

تختش ر صندلی کنادم و روي کران یزآوختی ب ربه چورا کیفم ...چه می کنه

رم متورگ به ...دادمی ن تر نشاه نگ پریدرا رتش رصو...نستاربی بیماس آلبا...نشستم
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که دم جلو بررا نگشتم ا...دمکره نگاد حم بوربی و مخت زسرنگ اي ستش که پذیرد

یم ابررا غوشش آگرمی ...اشسینه ي پهنا...مپس کشیدرا ستم ره دباو دو...لمسش کنم

سینه ي پهنا...! دبوه موشم نشداقت فروهیچ ن چو...که نهدآوري یا...دکردآوري یا

ت منظم عضالآرام و حرکت و ...دکرور یم مرابررا غوشش آرمی گ...اش

چشم بستم ت با حسر...!مش دبوه چشیدر که فقط یکبارا نفسی ي گرما...گمشایافرد

نقطه از پر دي مر...مندیشیدر انیادابه ر ینباو ا...مندراهنم به عقب ت را از ذخیاالو 

ري فتارلبته و ا...كحشتناوو تلخ ت شایعااز پر ...اشندگی در زیک رتاه و سیاي ها

لم غل ت در دیک لحظه نفر...!زدمهر تایید می ...حدیثهاف و حرم آن عجیب که بر تما

ز تا مررد و او را بگذادرش براز نه دانمراناجور ینقدانست اکسی که می تواز ...زد

د خوره ي از سطواین ت احماردان زکه نه تنها قد...نیاجدوبی از آدم ...بکشانددي نابو

ر ختیاابی ...!جسمش می کشیدروح و بر ن نش سوهااتوم بلکه با تما...دگذشتگی نبو

لم دم و کردراز میز را روي پاهایم :رنیادا...!*** حاتمیر نیات از دانفر...زدغل ت نفر

پشتش به من ...دمکره نگازد می ف با موبایلش حر...دهیستاابه مهتا که و ...دادم

یش زوباروي مرتب د و بندهایش شل بواز که یکی ...هکوتاه بنددو هن ابا یک پیر...دبو

یخته رشانه هایش روي بی قید و نه اش را آزاداخوشرنگ فندقی ي موها...دفتاامی 

داد می ن تر نشاه کشیدش را که قدداري مشکی پاشنه ل صندرا روي چشمانم ...دبو

ره شمام سور بااي برو شتم دابرام را گوشی اش مکالمه طوالنی از خسته ...مچرخاند

یاکو د...امندگی ل زطوم تمار در لین بااي اوبر...دادنمی اب جو..! نه...گرفتمرا یاکو د

س تما...دتنبیه نمی کر...دیاکو قهر نمیکرد...دبوه گیر شدم درفکر...! دادنمی را بم اجو

می ن یمااعودکه د نبور اول با...یمدبوده کرا عودگر احتی ...شتانمی گذاب بی جوا مر
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ما ا...دشتی می کردش آخو...زدنگ می دش زخوا عواز دهمیشه بعد ...شد

وز مرا...دنگش برگشته بور رنطوآکه وز مرا...دبوه عصبانی شدر نقدآکه وز مرا...وزمرا

زده تشش ي آیگردقت وهر از که بیشتر وز مرا...دادهلم و چسبید ا یقه مرر نطوآکه 

وزن سنگینی ...!ادنداب هم جوا مرس تماوز مرا...نگرفتس تما...وزمرا...دمبو

یبایی زنهمه و آ...ستشي دسرخرنگ توم با جا...کشیدون بیرل خیاو فکر ا از مر...مهتا

م و بوسیداش را برهنه ه و برنزدن گر...وش آوردبه خرام را نه دامراس مالحت حوو 

همه از اون بعد -:گفتد و کرازش نورا یم زوبا...خندید...دمنگاهش کرف بی حر

م یگه نیادستم امی خو...ديضایعم کرس جلو چشم مهندري نجواوکه ت خالقیاابد

با و نوشید را جامش ت محتویااز کمی و خت اندانم دگرآزادش را دور ست د...!طرفت

ازت نمیشه ..ر داريماه ما متاسفانه مهرا...اريندق خالاسته که درلی و-:سرمستی گفت

بیشتر و ستش گرفتم ان را از دلیو...دکرل نبارا دچشمانم حرکت بند لباسش ...!گذشت

م سرش از نست هوابویی که می تو...دادخوبی می ي بو...چسباندمشدم به خو

می ي جلو گیري ام بی خبرو مستی از ...هنمذگوشه در ..ذيما یک فکر موا...دببر

تنبیه ...دیاکو قهر نمی کرد..."دمبرو بین موهایش فرم را سرو بستم را چشمم ...دکر

ده پیاراه سط و..."دباال بررا تنم ارت ستانش حردقفه وحرکت بی ..."دنمی کر

اب جورا تلفنش ..."مپایین تر کشیدو گرفتم را مهتا س بند لبا..."دتش قرمز بورصو...شد

یک دبه لبم نزم را جادم و عقب برم را از سر...!"ر رانیادا...امرس تما...دادنمی 

ست ابهتر ..."شتمامیز گذان را روي لیوم و خم شد...!"نکند...نکند...نکند...!"دمکر

روي ...دمبراب خوق تاابه و گرفتم ش غورا در آمهتا ..."زدنگ زشاید ...باشمر هوشیا

یک سه ساعت دنزن الاما ا..."مشده خیراش نه اگراغوابه لبخند و ختمش انداتخت 
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زمه م؟زنیه دچی شد-.ستانم گرفتمدبین م را سر...عصبیو کالفه "دهنگ نززست که ا

چه ؟چی می گی-:گفتو تخت بلند شد از روي ...!مطمئنم..دهفتااتفاقی ایه -:دمکر

ن همزما:یاکود...!*** ون زدمخانه بیراز بدهم را بش اینکه جوون ابد؟سه کی؟واتفاقیا

و گیج ...دشنا بوآنا ق تاي افضا...دمکرز شید چشم بارخوي شعه هاالین ن اوبا تابید

رت قورا هانم آب د...دمگلویم حس کرن را در خوطعم م و چرخاندم را منگ سر

ي ختردچشمم به م؟پسري بهتر-:گفتزد و آرام یم لبخند رومشکی پوشی به زن ...دادم

ت را تفاقااهمه ..دابشاه با تشخیص چهر...دفتاد ابوده بش براخوري تخت کناروي که 

سعی ؟کنما صد ر روپرستااي می خو؟ خوبی-.مشنیداي زن را صدره بادو...د آوردمبه یا

ي تورا پاهایش ...دمکره نگاداب به شاره بادو...نممنو...نه خوبم -.لبخند بزنمدم کر

خیلی ...مپسرآره -:با مهربانی گفت؟هستینداب شادر شما ما-.دبوده شکمش جمع کر

نمی ...مسر شددردباعث -:حمت گفتمزبه ...!يشکر که بهترا رو خد..نت شدیمانگر

شما هم مثل پسر ...نجادر ین حرفو مان انز-:دیدخن.تشکر کنمري نم چجودو

ي شک هاا...دارمچشم براب خوق غرداب شااز ست الم نمی خود...!من

و همه ...دکمک به من می کراي تالشی که بر...ازه اشندو انی بی حد انگر...یشبشد

ار نه بیدوبدداب شا-...!دبوده ختر کوچک کردین امحبت به از لبریز را همه قلبم 

ان نگردم خواز بیشتر ...خیلی ترسوندمش-:یرلب گفتمز...!میشهل یلی خوشحاشدین خ

و صندلی نشست روي ...!ستش بمونمم و رو دبرل حام از همش می ترسید...دمبواون 

همین ...لبته ترسوو ا...کهزنادل خیلی هم ...حساسیهو حساساتی ه اخترداب دشا-:گفت

تعجب ي ینجا برسونه کلی جااتا رو تونسته شما ده و گم نکرش رو پاو ست دکه 

مم دخو..بله-...!دابست مثل شادر...دبوزن آرام ین ر اچقد...هم خندیدز باو ..!داره
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قیق دتم رصوي تو...!دمیتش کرري اذینجواقعا متاسفم که وا...ممتوجه شد

می رو ینکااباید ...م دادهنجارو انسانیش اظیفه داب وشا-...شتف دانگاهش حر...شد

رش محیط کااز خیالم و ببینم رو باعث شد که منم شما ق تفااین اشکر رو ا خد...دکر

ختر دتا دو هر ...نیندوخه می آ-:دادمه د و اداکرش ختردنگاهی به ...!حت شهرا

شاید ...یاییروخیلی ...حساساتیاخیلی ..دهخیلی سا...بستنش گوو چشم ده و سا...من

زم شاید ال...ريبیار بام معصوف و صا ريینجورو این جامعه یه بچه انباشه که تو ب خو

ن کشیداب به قیمت عذ...ما من نتونستما...يبدن شودهم یادن رو بوگ بشه یه کم گر

شتی زهر دور از ...ر آوردمبچه هامو سالم با...دمنشدنی خوم تمواوم و مدي سترسهاو ا

ساله دو لش مثه یه بچه دما ا..سالش باشهزده من شاید نوداب شا...کثیفیو 

بی غل ...نجیبن...پاکندش همه مثل خو..خوبندش کنه همه مثل خو فکر می...چیکهکو

که ه جتماعی شدوارد ا...هشدرگ ینکه به ظاهر بزاز ا...نم می کنهاهمینم نگر! غشنو 

نی انگر...می ترسمش بري دور و شغالهاه و بااز رو...ارهحیاتش ندروهیچ سنخیتی با 

شتن همچین دا...رهم همینطورا رمستقیمش غیي کنایه ها...دممی کراش را درك 

ین در اکه حتی دم می کردرك ...شتداهم س تر...ابمانه خرزین در ا...يهراجو

ین اینکه کسی چشم بد به از ا...حت کندرا راهد کمی خیالش ابخو..یط جسمانی مناشر

با ...!نمی کندره اش باي درکسی فکر بد...اردندردش موي در کسی قصد بد...اردختر ندد

م و کمی جا به جا شد...حم پیچیدارجوو عضا م اتمام درد در نفس عمیقی که کشید

دي در یاي زگرگهاو ...نین مملکت کم شداتو داب شال مثاا...حق با شماست-:گفتم

من اي برداب شا...حت باشهن راما خیالتوا...معصومی هستني هاه کمین همچین بر

ام حتراسه همه چیش وامن ...مونه میدم ختر خودیا حتی و هر کوچیکم امثه خو
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مسئولیت س حسااسه وا...و دارهشته ن داخونددرس که تو ري سه پشتکاوا...قائلم

ل قون بهتو...! فتشاشرو سه نجابت و وا...ش دارههراخوو بر شما ابردر که اي نه دامر

از ما ا...دهکرت شتم که متاسفانه فوداهر امنم یه خو...منهاپیش من ش که جادم می 

ما ا...! دموشکافانه بوو قیق دنگاهش ..!میددچشم ن به همورو شما داب شاروز اول 

و حتی کشید رانفس ...گشتزتش بارمش به صوآراید که دچشمم چه در نم دانمی 

شکر که ا رو خد...رهنمی ر نتظااي ایگه دین چیز ابه جز ن مملکتموداي کراز -:گفت

گرفته ت شددردم ...!دارهتی حرمت پرسس ناموس و نامو...منطقه شماي توز هنو

و جلو کشید درش را کمی چا؟ینارخبر ندادرم براز -:گفتمي زدم و لبخندزور به ...دبو

می ...دنکرا پیدن رو بم موبایلتوداشا...شتیماندره اي ازش هیچ شما...الوانه -:گفت

ین اهم ري همینطو...دبوه شن نشدروکامل ز هنوا هو؟نگ بزنینزبهش ن الاین اخو

م و هی کشیدآ...بش کنماین بدخواز استم بیشتر انمی خو...شتاحتی نداب راه خوبچ

یش اساعت هشت صبح پید:رنیادا...!*** ممی گیرس یگه تمادچند ساعت ...نه-:گفتم

ما ا...ددشاید برگرم ماندش نیمه شب منتظردو تا ...دنبواش فتم خانه ر!دمکر

به شرکت ...دبوه بیدانخودش خانه خورج از هم خارا یاکو حتی یک شب د.نیامد

د و از آن بوه میز جا ماندروي موبایلش که ن یددما با ا...نجا باشدآگفتم شاید ...فتمر

ست درکه حدسم م فهمید...نددپال بوو که همه پخش ه اش معدي بدتر قرصها

ه باالخرو گشتم را شرکت و خانه اف طري امانگاههاو درستانها رتک تک بیما...دهبو

هانش دستم امی خو..گفترا تاقش ره اعنق شیفت شمار قتی پرستاو...! دمیش کراپید

خم از ا...دبواب خو...دمنگاهش کره پشت پنجرم و از یددوتاقش ابه سمت ...ببوسمرا 

تنها و ...نددبوم زده ستش سردو دبه هر ...درد داردیش می شد فهمید که وبرن دو امیا
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دادم و تکیه در به م را ساعد...نستماما نتوا...کنمز بادر را ستم اخو...! دتنها بو...!دبو

من چه ...ممانده خیره اش به چهر...درپشت ...همانجاو شتم اگذرا روي آن هانم د

ده شت چه کرداست دش دوخواز بیشتر ا نیا مردین در ابا تنها کسی که دم؟؟؟بوده کر

یم اهوره وهمه جو همیشه ...طشرو بی قید ...شتاچشمدون با تنها کسی که بددم؟بو

نگ جانش اي درلحظه ون بد...هارباو ها ربا تنها کسی که بادم؟بوده چه کر... شترا دا

با دم؟ بوده من چه کردم؟ بوده چه کر...دبوده تقدیم من کرو ستش گرفته دکف را 

تن س لباو خت ربا کسی که ..شتامن می گذن هادش را در دخون هادکسی که لقمه 

ن نداخودرس مه تحصیل من قید ادابه خاطر ...با کسی که..بر من می پوشانددش را خو

زد با کسی که بیل ...من شدي سپر بالد و یستاامقابل همه در با کسی که ...دش را زدخو

و نی اجوم با کسی که تما...شته باشمداسایش آتا من د جا به جا کرر بازد و کس و وا

ید دتراي ثانیه ون بد..اشندگی ي زهمه خوشی هاد و از کرا به خاطر من فدش را عمر

مگر چه دم؟بوده چه کر"...تردمر..."دهرچه مراز ین ابا ...دین مرامن با ...گذشت

همیشه و شت داستش دوبا کسی که خالصانه ...هنفراي دو یک غذد؟ سته بواخو

ده من چه کر...! رشنیادابا ...ادرشبا بر...با من..هنفراي دو یک غذ...! دنش بوانگر

اي یک غذاي لش برد؟؟؟دچه گفته بو...! ه بدترین شکل ممکن شکستمبرا لش دم؟دبو

ا به خد...دلی بوو"...نیستین تو قهرما"دم؟؟؟من چه گفته بو...دبوه تنگ شده نفردو 

هیچ کس به ...شتاندرا نی اپهلون لیاقت نشاازه او نداهیچ کس به ...! دبون قهرما

نستم که دامن می ...!نیستن قهرما...ازه اوندانست که هیچ کس به دانمی ...منازه ندا

ه شده و روده گیر مشکل معددربچگی از نستم دامن می ...داردکولیت عصبی 

بلکه ...نهادرانه برم و او یدزمی لرس کابواز شبهایی که ن نستم همادامی ...ستا
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دش درد خو...شتدرد دا...دمم می کرو آرامی گرفت ش غوا در آمر... نهراپد

ه اش ست که معدم اسور ین باانستم که دامی و ..آوردنمی و برا ما خم بها...شتدا

در ..همیشه تنهادم و او نبورش کنات فعادین ام از اهیچ کددر من و می کند ي خونریز

من ت مشکالم تمار او در چطود؟؟؟همیشه بوا او پس چر...!می شدي بسترن ستاربیما

ر او چطورد؟نمی خون لم تکادر دهم آب که د می کرن حلشاري طوو شت ر داحضو

ي ستهاش و دهمیشه با لبخندر چطو؟شدده ماآپیوند کلیه اي من براز تر زود

ما من ا...که هست...هستاو که ...که تنها نیستمداد می ن طمیناابه من ..شتمندرقد

خل دم و داکرز بادر را ...ن دادتکارا ستش دکمی ...!قتوهیچ ..دمقت نبووهیچ 

من لبخند ن یددبالفاصله با د و کرز پلک باآرام ...ستمتخت نشروي ...رشکنا...مشد

می ر ینجا چیکااتو -..."دقت تنبیه نمی کروهیچ ....دقت قهر نمی کروهیچ ...!"زد

من ان نگراو هم ز با؟خوبی...رنیادا-...!شتماگفتن نداي حرفی برد؟کرت کی خبر؟کنی

د بوي اش گررکاي اهر روزگادکه یااش شکستگی پیشانی روي چشمم ر ختیاابی ...!دبو

ون ذره اي بد...خندیددي؟نکرم خبرا چردي؟نگ نززبهم ا چر-:گفتمو ثابت شد 

نگ داب زشا...ستم بهت بگماصال نمی خوا...دچیز مهمی نبو-...کینهون ذره اي بد...خما

را بش اجوي؟فهمیدر پس چطو-...!نه-ل؟بچه ساو یر زمنشی سر به ن هماداب؟؟؟شازد؟

نست که دامی و ...امنبالش گشته دفهمید که ...گرفتي گریدشکل ش لبخند...ادمند

اي ضربه .مرخص می شمدا فروز و مرا...خوبمن الا-...!آورمنمی ن بازبه ام را نی انگر

یرلب زبعد د و یستاامن چندلحظه سرجایش ن یددبا ..مدآخل داب داشارد و خودر به 

-:گفتو یاکو شد دیک دنز هم یا نهدمی را بش ایا جوآینکه ابی توجه به و ...دکرم سال

و یشب حسابی به تو د...خوبم-:گفتن داد و تکاش را یاکو سر؟دبهتر شدین؟یناربید...ا
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ین حرفا ا...نه-...!نددبورش نفر کنادو ین ا...یشبدپس ...!دادمحمت زمامانت 

منم ...ديفت خونه پیش شارباید می ن ماما...یمدشته بواگذن ببخشید که تنهاتو...چیه

سه همین وا..ینربخوي خه می گن فعال نمی تونین چیزآ...! گرفتمن رو هاتوودار فتم ر

ن ستون وامیان الا...دمتهیه می کرون بیراز که باید دن تجویز کرص یی خااغذم یه سر

ان یشاال جبرا...مخانون ممنو-:گفتد و یاکو با محبت نگاهش کرد...!یق می کننرتز

نگاهی به من دد مر...!هستر نیادا...حت کناستراخونه یه کم و یگه بردحاال ...کنم

من شک ادري ختر هم به بردین احتی ...!قتوتنها نمونین یه ...خهآ-:گفتو خت اندا

ادرم می بینی که بر...شنباان نگر-..!زدمخند زپودم به خو... نهاو به ...! شتدا

خت تاش را از روي کیف کولی ...!شتد داعتقاادري ام ابه بر...یاکودفقط ...!ینجاستا

بی ز با...!نمزسر می م میازم ما باا...س دارمکالده من ساعت ...باشه-:گفتو شت دابر

یاکو د...قتاوج او از ابه محض خر...فتد و رحافظی کرایاکو خداز دتوجه به من 

ج خرر یشب چقددببین ..شپذیرو برر نیادا-:گفتو شت امن گذي پارا روي ستش د

ل پو...!آوردنکجا از ستانو ربیمال پوم دمون...تنگهن ستشودها اخده بند...دنکر

...!*** دهمرادرُ برد مثل یک مر...نددبوده خت کرداغریبه ها پررا ستانش ربیما

ت ترموستان سرطار نگاامی کنه ره همچی ضجه مو...شچند...دابشا...اه-:دابشا

-:گرفته ام غصه خنددر اوج ..!میشهب خو...یگهدخم معدست زبابا یه ..داره

ترموستاتشه که مثه ن مهم همو...حاال هرچی-:با بی خیالی گفت...ادبی سو...تستاوپر

رو یااون می گم ...منحرفیادب و تو بی ر چقد-:گفتمم و هی کشیدآ...می کنهر بنز کا

خب -:گفتو خت انداخل کیفش وه را داجز...!نشمانگر...دنجا بواوشبه ش خفا

کمی و فت و ربه فکر فرد و کرت کوسن ناگها...!کنهوز که نمی تونه تجااون به ...باشه
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-:عصبانی گفتم...!که میشهم من شنید...بتونه هام لبته شایدا-:بعد گفت

ادرش براز بگی بیشتر اي می خو؟چیه؟؟ها-:گفتد و کرد گررا چشمانش ..!تبسم

زه تا...رنگاانه ر نگاا..یدیشدباید می ...معلومه-:مشیدوخرد جوم وبا تما؟نشیانگر

نیم ساعت ز هنون چو...آوردهیاکو دسر رو ین بال ان عجایب یشبم همیدمطمئنم 

ن غوح و دافتضااضع اون ویاکو با دکه دن فته بوون رکه با هم بیرد بوه نشد

اش کولی .سش سمهواکتر می گفت عصبانیت ؟دبشه چین بحثشوره بادوگه ا...!برگشت

د می برون بیر سکالا از حالیکه مرو در چسبید را ستین مانتویم آ...گرفتش غورا در آ

شونم می دخو..ادرنتا براون دو...هشداز آش غتر داسه من کاسه وا...بشین بینیم-:گفت

ت ستش نجارا از دستینم ؟آسطوین ره اي اتو چیکا...نبیار باید با هم کناري نن چجودو

سریع گوشی ...اس ام اسنگ اي زصدن با شنید؟نمی کنیدرك منو ا چر -:گفتمدادم و 

کت می در..مکت میکنم عزیزدر-:پرتی گفتاس با حوون آورد و بیرجیبش اش را از 

ي تورا گوشی ...!ببینمشن غوري درب و دانجوارم اومن طاقت ند-:هسته گفتمآ...کنم

نم د اومیان اس ام اس سمور واسالی یه با-:زدیرلب غر و زخت انداکیفش 

ین ا-:گفتو کشید  نفس عمیقی...!دننم کوزمی ف با تو حردارم -:داد زدم..!تبلیغاتیه

زن از یاکوئه یه سر سواون دگه ا...پرتهت و چر...نیستف یی که تو می گی حراچیز

د یستاایم و رو در روکامل چرخید ...!لم نمی سوختدمی فهمید رو تو ت حساسااین ا

ا چر؟نیست" سشاحو"صال اون اهست که " ستاحو..."دابشام خانو-:با جدیت گفتو 

-:حتی گفتمرابا نا؟؟؟تم بکوبندرصوي توع را ین موضواد شتنار داصرت اکائنام تما

ن ست تکاو رابه چپ ش را سرس فسوابا ؟؟؟مهدست خودما مگه ا...سم هستاحو...بله

ظهر به بهانه از بعد ...!** فتیرست از دیگه دتو ..ستواقعا متاسفم وا-:گفتداد و 
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ده کررا دراز پاهایش ...ريتخت کنار روي نیادا...فتمن رستاربه بیماري فوي مضااچند 

خل دم و داکره یاکو نگاي دجده به چهرت با لذ...! یدنددبا هم فیلم می د و بو

ببین کی ر نیادا...به به-:گفتزد و یدنم لبخند دبا ...دمکرم هسته سالآ...مشد

با من ل؟خوشحاري چطو-:گفتد بگیرن تلویزیواز ینکه چشم ون ابدر نیادا...!همداو

با غیظ ...!هم پسرخاله شدزود چه ...!ادببی دك مرل؟حابه من گفت خوشد؟؟؟بو

همونه ؟چه فرقی می کنه-:گفتري زد و لبخند شیطنت با...!بهداسم من شاا-:گفتم

صندلی ؟روي چه خبر..ینجا ببینمابیا ...ارنذش سر به سر-:گفتو یاکو خندید د...!یگهد

مگه میشه یه -:لنشین ترین لحنی که می شناختم گفتدبا ؟بهترین-:گفتمو نشستم 

لی هم که ذره دیک ن هما؟نباشمب خوو شته باشم دامثل تو ز لسون و دمهربور پرستا

د سش بواحو... سش نیستانوقت تبسم می گفت حوآ...فترست د از دبوه یم ماندابر

ا رو خد-:گفتمدم و کره اش مدآخند کش زپور و نیادانگاهی به ر ختیاابی ...! ابه خد

زم ال-:گفتو ستم گرفت ري از دکادخو...!مضااسه و آوردم وار ها ه ندوین پرا..شکر

به خاطر ...نه-:گفتما بی هو...مرخص می شمدا فر...يینا بیااینجا به خاطر اتا د نبو

به چه می ...فتون ربیرق تان داد و از اتکاي سره با خندر نیادا...ممدن اوتودخو

-؟کجاه خندو آن کجا ه خندین اما ا..یاکو هم خندید؟دنگیزت این لعنتی نفراخندید 

بریز که هم خستگی دت خودم و سه خوي واحاال پاشو یه چا...کوچولوم ممنونم خانو

ي شما که نمی تونین چیز...خهآ-:گفتمآرام ...!هم بی حوصلگی منه بردر تو 

ست پاچه می د...دنگاهم نمی کرر ینطوش اکا...زدلبخند نمی ر ینطوش اکا...!ینربخو

از ...!سنتر..ارهمشکلی ندت مایعا-...!بشاجذي لبخندهاو میق عي یر نگاههام زشد

یش اقند بر...یختمرهم دم خواي بر...دادمستش دبه و یختم ي رمیز چاروي فالسک 



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۸۹ 

 

تا بناگوشم ؟میشهب محسوت مایعاء جزم مطمئنی قند-:گفتزد و چشمکی ...دمبر

ها ه ندوقت پرده حالیکه بدر.شتماگذر کناان را قندو یرلبی گفتم زببخشید ...شدخ سر

ون بدو ...!رممنم تلخ می خو-:گفتم؟آرام شتیابرندا تو چر-:گفتد سی می کرربررا 

م را عمري شیرین ترین چا...دارمتماشایش براز ست دنی زدپلک ازه نداینکه حتی به ا

گر ا...شد"" مست""ان هم می توي با فنجانی چا"ند که داکسی چه می و ...! منوشید

جیبم را از موبایلم دم و کررك مقابل شرکت پا:یاکود...!"*** باشد...کسی که باید باشد

شرکتِ -.آوردبر لبم ه خندداب ظریف شااي صد.گرفتمرا فتر ره دشمادر آوردم و 

بپر ...شرکتمدم ...دابمنم شا-:گفتمدم و کرام نگاهی به ساعت مچی .بفرمایید...نما

-:لی گفتاهیچ سوون بد د وچند لحظه مکث کر...دمکررك پایین که بد جا پا

م نش معلوزدنفس نفس و قرمز رت صواز .سانددش را رقیقه خودپنج از کمتر .چشم

خم ...متعجبو منتظر ...دیستااماشین ر کنا...ج دادهبه خردي یازکه عجله د بو

م سالو آرام شد ار با کمی تعلل سو.دمکرز یش باابرم و در را کشیده را ستگیرد..مشد

ي چیز-:پرسیدم مظلوو یر زسر به ر همانطو.دمفتاراه اسریع و را دادم بش اجو.دکر

اي لحظه .برسونمتام می خو...نه-:گفتمدم و ندکی بلند کررا اضبط اي صده؟شد

اب جوم و خندید.فتمرمی دم خو؟حمت می کشینا زشما چر-:گفتد و نگاهم کر

به ن رو وقرصات-:گفتي ضعیف تراي با صدو ستش پیچاند اش را دور دبند کوله .ادمند

ال ین سواحتی ..دختر شیرین بودین ر اچقد...اخده؟اي بهترن حالتو؟ینرموقع می خو

حمت زبه ش را " شکرا را خد."می شمم بهتر...خوبم-.دمی کرن بیام هم با شرده را سا

به سمتش دم و ترمز کر.می شمده ینجا پیاامن -:یک خانه گفتدنز.زدملبخند م و شنید

نگ و رشد د جه گردرخرین آچشمانش تا ؟خلم داکنی بیا عوتم نمیدیعنی -.مچرخید
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زدم و مش لبخند آرابا ...ارش داده امقري موقعیت بددر نستم دامی .یش پریداز رو

خیلی هم ..بفرمایین...نه...نه-:گفتو مد دش آسریع به خو.نمی مونمد یاز-:گفتم

تر و زودفت ببخشید کوتاهی گ.دمترمز کردم در ست م و درپیچید...!میشیمل خوشحا

ده ماشین پیارا از جعبه ها زدم و لبخند ده اش شتابزت به حرکا.خانه شدوارد من از 

و با مهربانی .دمکرم سال.مدندآستقبالم ابه درش ماداب و شا.مچیدط خل حیادم و داکر

دور و ینکه به ون ابد.بفرمایید.مپسري مدش اوخیلی خو-:گفتاب داد و یی جووخوشر

ي شاید تا حدده و ساو کوچک اي خانه .مخل شدم و داکندا ر کنم کفشم ه نگام بر

کنند م شرس حسادا انچرخانم که مبارا چشمانم دم سعی کر...مرتبو ما تمیز ا...محقر

ره حالت چطو-.دادمبه پشتی تکیه و ند نشستم دفم کررلین مکانی که تعاو در او

و للهی گفت احمدا.مبهتر...به لطف شما-:گفتمو باال گرفتم م را سري؟بهتر شدم؟پسر

م گوشم سالر کنااز یی اصد.فترشپزخانه باشد زدم آمی س تاقی که حدابه 

ساله ده پانزرده ختر چهام و دچرخاندم را سر.دابشااي فت صدایی به ظراصد...دکر

ده یستاامتین و یر زسر به ش هراست مثل خودرکه م یدرا دیز نقشی و رکوچک 

ي موهااي از سته دهم ز ما باد ابوه پیچید نشدگردور محکم اش را تی رصول شا.دبو

-:با محبت گفتم...هم پیچیددر لم د...دگرفته بوب قارا تش رشبرنگش صوو لخت 

نگاهی به ؟منو می شناسین-:معصومانه گفت؟باشین نهم خانودي شما باید شا...مسال

خیلی هم ...تعریف می کنهازت خیلی داب شا.بله که میشناسم-:گفتمدم و کرداب شا

هم داب شا.شدز باه لبهایش به خندو یبایش جهید ن زچشمادر برقی ...!دارهستت دو

ر کناي سهاوعرس لبااز نگاهم ر ختیاابی .نشانددش خور کناو گرفت را ستش و دخندید 

س کال-:گفتمو شد ه تاقی کشیدابسته در به ده فرسوو خیاطی فکستنی خ چرق و تاا
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ق با شو؟ست خوبه یا نهت درهراثل خومام تو-.نبیرستااول د-م؟خانودي چندمی شا

پس ...خیلی عالیه-.مخندید.پزشک بشمون ندام دلی من می خوو..آره-:کانه گفتدکو

با ...با متانت...هم خندیداو .معقل نهفتم نوبت بگیرون نداون دسه واحاال از باید 

غم همه رعلی ...نددبواده آرام ین خانوي اعضااهمه ر چقد...مشآرا

در ما.نددلقا می کرن امخاطبشاد جووبه را مش آرابه نوعی حس ام هرکد...نمشکالتشا

شپزخانه ي از آبا سینی چاد گرفته بوان نددبه ش را سفیدز نمادر حالیکه چااده درخانو

تمیز ن ینکه فنجااحین .قاپیددرش ست مارا از دسینی و جا پرید داب از شا.مدون آبیر

و نشست ؟نیایشم من خانوي حمتازبا می کنین ر چیکا-:شتم گفتمدابرمی اق را برو 

ي جویاداب شااز همیشه م؟حمت پسروم زکد-:می مالید گفترا نش انوزاحالیکه در 

ه کشیده درد چهراي لحظه .سالمت می بینمتو شکر که صحیح ا رو خد.حالت هستم

در ممنونم ما-:گفتمر ختیاابی .منی ندیداچندوت تفادم و مقایسه کردرم با مازن را ین ا

از قسمت کوچیکی اداي حمت امزض از النم غرا.کنمان یشاال بتونم جبرا.نجا

ن و دارو ستارهزینه بیماوي حا.دممقابلش نهادر آوردم و جیبم از پاکتی .ینمهد

یر دگه اببخشید ...یندخت کرداپرن ستارین پولی که بابت بیماا-...!دیاو زکم ون بد.دبو

یه رین چی کاا-:گفتو هم کشید ررا دهایش وبرا.ممرخص شدزه نین که تادومی ...شد

در راه که رو که پولی ت دارن قوم پاهار نقدز اولی هنووستم تنگه دسته م؟درپسر

ي ختردباید ...نفسیت با چنین عزدري مااز ...منفس عمیقی کشید.مپس نگیرا دادم خد

پسریه که غیرتش وم ما کدا.نجودر محفوظه مان تورجر کاا-.متولد می شدداب مثل شا

ن هر سه نفرشان چشمان؟بدرو مونش ج دوا و درخراش هراخودر و ماه بد زهجاا

ار تکرر خانم نیایش چندبا.دنشسته بون لشادبه ده ساف یک حرر چقد...غانی شداچر
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سه واما ا...کاستهو بی کم ن ستاربیمال ین پوا-.باشیه ندز..مباشی پسره ندز-.دکر

مهلت ؟ین تقدیم کنمدمی زه اجا.مخریدن ستوواناقابل دوي نی هم چندتا کارداقد

را خیاطی خ جعبه چر.آوردمخل دایکی یکی را بسته ها و فتم ط ربه حیا.ادمنداض عترا

نه بی درامحبت ماو شما اي ین برا-:گفتمو شتم است خانم نیایش گذي دجلو

ل داده که بهش قوم خانوداب سه شاواینم ا-.داب دادمبه شاپ را جعبه لب تا.نیغتودر

د یاز لبته هنوا-:دادممه زدم و اداچشمکی .مبده بهش جایزه بگیرد یاپ شاگه فتودم ابو

ه جایزدم ضی بوراستش ده و از دکرش تالب خیلی خوت ین مداتو ن ما چوا...نگرفته

ري نوشتاازم لوم قسااع و انواز اهم که پر اي را مه رکولی سو.دمپیش پیش می ش رو 

داب شادر ما.نموه یندآکتر م دانوخر کاار بزاینم ا-:گفتمدي دادم و به شاد بو

با دم و قطع کررا حرفش دم و باال بررا ستم د...مام؟چیه پسررا ین کاا-:معترضانه گفت

ین با هیچ چی دسه من کرواکه شما ري کا.میشمر لخودنکنین ل گه قبوا-:جدیت گفتم

 نحمتاتواز زمی کنم کمی س حسااقل احدري ینجوا.نی نیسترداقدي و گیرازه نداقابل 

می رو همین کاد ما بوي یگه جادهر کی ؟یمدکرر خه مگه ما چیکاآ-.دمکران جبررو 

خبر ون بیري نیاد و از دبوده نش سااختردهم مثل داب شادر مار نگاا..نه.دکر

مملکتم حتی ي هاروزین دم امرو ین حرفها گذشته دوره انست دانمی ر نگاا.شتاند

می و قبش چشم می بندند اعوس رتاز ببیند ن دادن جال حارا در نسانی اگر ا

به نظر شما .یندکره ندزسم واهرمو اخودر و ماد شما یا-:گفتمم و هی کشیدآ...!ندرگذ

ت هراخودر و ماا خد-:گفتاي زد و نه اضایتمندرلبخند ؟بکنهرو ینکااهرکسی می تونه 

اب عذ...یاو شاید د بغض بو...ختانداگلویم چنگ ي در چیز.محمت کنه پسررو ر

که با خوشحالی دي به شادي؟بغ کرري ینجوا اچرداب؟چیه شا-:دابشا..!*** .انجدو
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با در ما.یمدمی کرل نباید قبو-:گفتمدم و کره نگاد بوش سی کیف جدیدزربال مشغو

با عصبانیت .می کنیار همینو تکرداري سر شب یه سر از ...ست تواز د-:کالفگی گفت

ترینش ره؟ارزون ینا چقداقیمت همه نی دومی -:گفتمو شتم دابرار یوام را از دتکیه 

لپ خ و ین چرا...دادهبابتش ل تومن پو۰۰- ۰۰یه که ک ِم کم دسایل شاو وکیف ن همو

س لبا...زدبه چشم را عینکش در ما؟نیستد یازسه تشکر ت وابه نظر...که بماندپ تا

ر چیکا-:گفتد و کرزن رد سورا از ملیله ها و ها ق منجوو شت دابررا نگ اي رپسته 

رو ین سنگینی ابه خ حالش چراون با ...همده اوینجا بلند شداتا ن؟؟؟جودر مادم می کر

می گفتم هرچی ري چجو...ما نشدا...کنمل ستم قبواکه نخوي یدد...زده و آوردهبغل 

که منو دت گرنه خوو...گرفتمار قره شدم نجااتو عمل ...دشت بوز...ببردار و بري خرید

یم روخم ابا ؟مم باشهر دوین بااکه دم کرل صدقه قبور با تا حاال چند...بهتر می شناسی

حاال هم -.دعینکش نگاهم کري باالو از کمی به سمتم خم شد در ما.منددابرگررا 

پیرهن ؟ببافمدن گرل سش شااي وامی خو...می کنیمان جبرري یه جو...هنشدي چیز

پیرهن و دن گرل شا-:گفتمص با حرو بلند وزم؟سش بداي وامی خو.منه هم بلددومر

ره شاا...دمشته بواهم گذر که کناپ لپ تاو خیاطی خ ست به چردبا ؟و یناان اسه جبروا

لی و...نه-:هسته گفتو آخت اندایر زبه ش را سرو من لب برچید ي تنددر از ما.دمکر

سر زان و لرن ستادبه ؟کنمر تو بگو چیکا...! نجودر ماره سعم همین قدوخب منمُ 

م و مین خزیدروي ز...مدم آبددم خواز ...قلبم گرفتو  دمکره نگاه اش فکندوافر

دم داد غلط کر..ببخشید مامانی-:گفتمو شتم استش گذرا روي دستم د.نشستمرش کنا

من -:گفتد باال بگیرش را ینکه سرون ابد...دادمست رو از دیه لحظه کنترلم ...زدم

ف حررو نستم مشب نتوالی و! ندگی کنیني زمی کنم که شما با سربلندن ینهمه جوا
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لم د...قعا پسرمهدم واحس کرم زل زد تو چشماري نجواوقتی و...بزنمف ین پسر حرا

طریق از بعدشم حتما که نباید ...به سینش بزنمرد ست دلیش احوامریض اون نیومد با 

بیشتر ذره ین به بعد یه از اصال ا...ناییشاتوازه نداهرکی به ...کنیمان سش جبروامالی 

رده نا خوراستوي رشغاالآت و آین از ابس از ..ينم بداوکه سهم م ذار می ا ست غذوا

حالشم بهتر ره خونگی بخواي غذت یه مد...! دهفتال و روز این حاابه ش معد

و غوشش فري آتو..گرفتمرا یر پلکش زنم و شتم ابدرا عینکش ري؟ینجواخوبه ...میشه

روي ستی د...ی خوبهخیلري ینجوا...مامانیآره -:گفتماش لخوشی دبه خاطر و فتم ر

رو کت رتو که مد...نکنن النمول و روز ابه حاه نگازه تا-:گفتو موهایم کشید 

ستی اخوري هرجودت موقع خواون ...میشهز بان بالموو ست د...بشیس مهند...يبگیر

را موهایم . دمپایین کرو باال اش سینه ي توم را سر...هبدرو ین پسر امهربونی اب جو

قتی و-:گفتمم و محکمتر به تن نحیفش چسبیدري؟صه نمی خویگه غد-:گفتو بوسید 

پس من -:گفتو مد آنوهایش جلو روي زاهم دي شارم؟غصه چیو بخورو دارم تو 

ن را به نوبت موهایماو گرفت ش غودر آهم د و او را کررا دراز ست چپش در دما؟چی

ده اي لعاق اشب فو...یهایمرلخودغم رعلی ...برگشتدم جوومش به آرا...!بوسید

نشست ن مارتر کنام با صمیمت هرچه تما... مدآبه خانه ما ر لین بااي اویاکو برد...دبو

بی ي هاه خندرا از ین ا...دبرت لذن ندگیمازگی دسااز ترحمی و هیچ تعجب ون بدو 

د یجااباالیش جهت ش هودم از خوشی بوق غرو ...مفهمیده اش ندزسر و غش و غل 

بطه ن راهماازه نداقطعا هیچ چیز به ...!منان نگرس و احسدر مان در طمیناد و اعتماا

از ها دکثر مرل ابه هرحا...!دحت نمی کردرم را رامال خیاد که گفته بوادري برو هر اخو

خسته و بی حوصله :رنیادا!*** ؟...!یگردمی کنند وع به همین شکل شرو همین جا 
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در کن مهتا دخرب صاعاگاهی و یر اي زصد؟بله-:گفتمس را زدم و تمال تصااکمه د

ین جمله ر از اچقد.یناب دادجون رو ین گوشیتوه اباالخر...قاآچه عجب -.گوشم پیچید

پس تو -:با عصبانیت گفت.بگورت رو کا.ارمقت ندن والامهتا من -.دمبوار بیزاري تکر

حتی همونم راخیلی نا-:گفتمدم و پوفی کراب؟ختخورتو ؟شباداري؟قت وسه من واکی 

سر -.شتمدابا فاصله نگه را موبایل ...شدآزرده جیغش گوشم اي صداز .میشمل بی خیا

از ور دل اون که ي ست شداده دوخونور ینقداکی تا حاال از صال ذاري؟امن منت می 

یا کالً ..بزندف حراده ام خانورد مودر مد کسی آخوشم نمی ري؟جم نمی خوادرت بر

ینش به تو ا-:اب دادمجودي به سر. می شددم به شخص خوط که مربوي هر چیز

را حرصش ؟کنمار تکرزم مه بازال.مشته باشم میاداگفتم فرصت ر یه با.نیستط مربو

ینکه ایا ي مشب میاایا ...ین حرفا حالیم نیستامن -:گفتد و کرت گوشت فوي تو

جیغ ...!همه چی تمومه...باشه-...!امر...دتهدید می کر...هههههه...همه چی تمومه

نی نباید زکه با هیچ د مهتا ثابت کر...محتی کشیدرانفس  دم وقطع کر...!رنیادا-.کشید

وارد ...!می شوندر طلبکاو عجیبی متوقع ز به طرن شت چودابطه ه راشش مااز بیشتر 

ش پشت میزداب شا...! تشرکت خلود و قت بووخر آ.میاکو شدق دتااسالن منتهی به 

د بوم همش معلودر يخمهااز ا...دبوده برو فرش فترب و دکتاي توش را سرو نشسته 

ست تند راست دبا و می مالید اش را ست چپش پیشانی دبا ...هشدر که حسابی گرفتا

تی اصواهم ر هرچند لحظه یکبا...زدخط می د و شت می کردداتند چیزهایی یا

ك سرش فترو روي دفتم رجلوتر م چند قد...می شدرج گلویش خااز " اه"و " نچ"مانند

د و حس کررا سنگینی نگاهم ...مفهمیددردش را مساله رت صون یددبه محض ...مکشید

ش خو..مسال-:گفتو جا برخاست از من سریع ن یددبا ...باال گرفتش را سر
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و تم گرفت رصورا از نگاهش ؟کسی پیشش نیست-:گفتمن دادم و تکام را سر...مدیناو

ینکه اون چه شد که بدم هم نفهمیددم ما خوا...فتمق رتاابه سمت .بفرمایید...نه-:گفت

منتظر ...!حل میشهع دو نوال نتگرامساله با یه اون -:یا نگاهش کنم گفتمدم برگر

زد و یدنم لبخند دیاکو مثل همیشه با د.دمگشوق را تام و در العملش نشداعکس 

می ج کررو هفته دو ین ا...آره-:گفتمدم و پا کرو آن ین پا اکمی ري؟می داري -:گفت

ام شانه را روي ستش د..مدآبه طرفم و ند شد بل.ارممد ندو آفت رحوصله .مونم

بسته ز و بارا چشمم ...!ارفقط منو بیخبر نذ...حتیر راهرطو...باشه-:گفتو شت اگذ

ر فشاام را شانه .آره-:گفتمم و چرخاندق تارا دور انگاهم ن؟ستوواهتل گرفتن -.دمکر

ش غوآ درمی شد ..دادست دمی شد .اتبه همرا خد...وپس بر...باشه-:گفتداد و 

ما ا...فتمدر ربه سمت دم و کرد عقبگرف ما بی حرا...دبوسی کررومی شد ...گرفت

ست در دکه ي شیران لیو.مدآخل داب داشارد وخودر به اي ضربه ..منوج خراز قبل 

یاکو تشکر د.ینشرفقط با شیر نخو...قت قرصتونهو-:گفتداد و یاکو دشت به دا

و یاکو خندید د...دمباال برم ستفهاابه حالت  راهایم وبرا..ن دربه محض بسته شد...دکر

تسکین اي برم ختر گفته که شیرعسل گردین ابه ري کتر بیکاوم دنم کددونمی -:گفت

م رو از هاداروتایم ...هیزرتو حلقم می ان شبی یه لیوزور به ...شم خوبهارگوه ستگاد

ر حتی یه باسش ر و درین حجم کاابا ت ین مداعجیبه که تو ...نهدومم بهتر می دخو

-:گفتو بلندتر خندید ...!البد عاشقته-:گفتمزدم و خند زپو...!نرفتهدش هم یا

ختر نمی دین ن اچشمارا در ضح ق واشتیااین ایاکو دکه د یم عجیب بوابر...!شاید

ستپاچگی و دسفیدشدنها خ و سر...می شدنده یرچشمی که گاهی خیري زنگاهها...!یدد

و ختم انداباال ام را شانه ...اشسالمتی اي نی برانگرو جه ینهمه توا...یاکودمقابل اش در 
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به زي نیا...بلند شددا مجدداب شا...ون زدمبیرق تاو از ا...حافظاخد...فتمرمن -:گفتم

دم و از یستا؟؟احاتمیي قاآ-:زدیم اصداو ما ا...ن دادمفقط سر تکا...محافظی ندیداخد

آن روز یی که تا اترین صدآرام  باو خت انداپایین ش را سر...دمگوشه چشم نگاهش کر

ري ما طوا...ادمندرا بش اجو...!نخیلی ممنو...اب دادجوال نتگرابه -:گفتدم بوه شنید

به ه با خند:دابشا...!*** شتق داختر با بقیه فردین اجنس ...زدمکه نبیند لبخند 

 شد شرکتاي ارتو مگه نمی خو...نهویود-:گفتمد می کرره پارا هایش وه تبسم که جز

شد می ار...مخندیددش ستاو استاتیک ر امن به گو-:گفتص با حر.مت می شنزال؟کنی

اول ...بکتاف طرم یگه براً دعمرم که بگیررو پرتی زین لیسانس ا ابه خدر؟چیکاام خو

اس بی اي ترمز ت و سپراینگ ار و رپولدو جنتلمن و تیپ ش خوو یه شوهر خوشگل 

مگه ...این چیزو از اقالی بافی وزي و گلد ي وشپزس آکالرم می ش بعد...می کنما پید

و نشستم ه نشگادانیمکت ؟روي کنمت ین مزخرفااسیر امو دخوره باردم دومغز خر خو

ي خرن آمتحااین اعاشق ...تتحصیالاز هر مقطعی در همیشه ...منفس کشیدت با لذ

 ببه نیمکت محبوزل زدم ...!شصف ناپذیروحتی س آزادي و راحساو ا...دمبوه تیر ما

تبسم هم ...!ديهرچی مهندسه بروي برآ..رتپرباي ین برنامه هاابا -:گفتمو یاکو د

لتحصیل بشی چه رغ افان الدي افکر کر..سمهندس مهند...باباو بر-:گفتو نشست 

ح طرن فالوژه پرل یا مسئوه گارکان بهت می گن بیا بشو سرپرست فاله؟خبر

ینجا که یه ن امداوبینی فقط می ه نشگاداینایی که تو اهمه ا؟کو خنگ خدر کا؟عظیم

درس نگن عرضه ن بهشودم مردا که فر.نبدش رو تو فامیل پزن و مهندسی بگیررك مد

ن حالیشوو تو کلشونه د بام اول و دوم لبته ترا..! همینو همین...شتیناندن خوند

-:به نفس کامل گفتمد عتماابا ..!ست کیهدنیا دمی فهمن ره ما یه کم که بگذا...نیست
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ن خونددرس سه واصال نیتم ا...هکه شدري هرجو..می کنما پیدر کا لی منو

مه رو اداسم درنجایی که بتونم اوتا ...نهم باشهو بد هشتم گراتا ام نمی خو...همینه

م را سرف زدن حین حر...ديقتی هم که شاوتا ...می کنمر کارش کنادم و در می 

...! سیخ نشستمو فت ردم حرفم یا...میددستانش اه دوهمررا یاکو م و دچرخاند

یگر دبا چند نفر د و خته بواندانش دگررا دور ستش ب دشها...دسش به من نبواحو

ین رش در ایگر کاه و دمدوژه اش آتحویل پراي بروز مرانستم دامی ...ندزدمی ف حر

چیه -...هنشگاداین ي ایاکوون دبدي هار روزتصواز ...لم گرفتد...هشدم تماه نشگادا

مسیر آورد و کمی جلو ش را سر؟فترنطقت بند ا چر؟می کشیدن گرن عین بوقلمو

ب شها...◌ِاوا-.شدض پسرها لحن صحبتش عووه گرن یددبا ...دکرل نبارا دنگاهم 

ز با لنگ باه شکم گندداي نمی بینه عین مررت چشم کو؟؟تر نمی گیا زودچر؟جونه

ن من همچنا.کشیداش ستی به مقنعه د و دکرر جوو جمع دش را کمی خو؟؟....نشستم

فکر ؟به عشقت بگیي چیزاي می گم تو نمی خو-.دمیاکو بودکمرنگ ي محو لبخندها

پاشو ..مپاشو عزیز...بهش بگورت رو پاشو بریم کا...یارش دارکنم صبح گفتی کا

بریم اي پاشو به یه بهانه ...! نه پس من-؟؟من-:گفتمت پراس حوو گیج ...خوشگلم

و بزنه رت ستااترموستاتش و شن شه رومن ل جما بهن خاب ین شهاابلکه چشم ...نجااو

فتی تو رکه ز با...امگرفته با توداب درد شا- -.....یی برسمامنم به یه نو

یم زوتش گوشت بارقدم با تما...!نمی بینمشه نشگادایگه تو د-:یرلب گفتمز...وتهپر

ن جوب من چی بگم که شها...صبح تا شب بیخ گوشتهاز خوبه ...گمر-:گفتو چالند را 

خوشت ب شهااز قعا واتو -:گفتمو یاکو گرفتم را از دنگاهم زور به ...!فترستم از د

او آزراي سه م والی می میرو...نهدش خواز -:گفتو نی کشید زاسود؟آه میا
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ي لباسااون سه وامی شم ك هال... ستشل دیزدساعت اون سه دم وامی ن جو...شسفید

و گاي می شیم بورد که رش کنادي از قت کردصال ا-:گفتو به سمتم چرخید ...کشرما

با و نیمکت پهن شد و روي کشید ره آه بادو.دمبا تعجب باال بررا هایم وبرده؟؟؟امی 

ه ام خندن ماندا بیصداي تالشم برم تما...!صلهاکفشش م بس که چراز -:گفتت حسر

ز ه اپرت بردور و تو که ماشاال ...يبخندم باید...رهرماز-:با جدیت گفت.دبی نتیجه بو

نر هم غ یه کالز هنوو شد م سومم تموم من بدبخت چی بگم که تر...ريقناووس و طا

ستی را-:شد پرسیده امددش آیاي چیزر نگاایکدفعه .گرفتت شده ام خند.دمنکرا پید

د کرن یا همادك کرر نیادا...دبورگ بزد یاکو کرد...دبور نیارش دامنظو؟چه خبردَك کُراز 

دم بوه بس خندیداز ...کنمي یزوربرآگرفتم که کمتر هانم ي دجلورا ستم د...!کوچک

آخ آخ دارن -:گفتو مرتب نشست ف و صان ناگها...دبوه چشمم جمع شددر شک ا

ین بشر اجلو ه که شدرم سه یه باواکن که ر فتاآدم رعین درت مان جو..فین طرن امیا

ز و نوه...گرفتاوج قلبم ن ضرباو هانم ماسید ه در دیک لحظه خنددر .سوتی ندیم

نه ایودیک شدنش قلبم دخبر نزن یا حتی شنید...یک شدنشدبا نز...یدنشدبا ن همچنا

خته ه دونشگاداسفالت کف آبه را نگاهم .دبر می کراصد بررا خونش ژ پمپاو می شد 

رت دادم قورا هانم آب د...باال گرفتمم را هسته سرآچند جفت کفش ن یددما با ا..دمبو

ن را داد و یمادوهراب جو.یمدکرم سالد و یستاامن از عیت تبسم هم به تب...دمیستاو ا

نش مشکل دکره نگاه خیرو مستقیم ر ینطواهمیشه با د؟بور چطون متحاا-:به من گفت

دا فراز پس -.دخریش بوآبله -؟یگهدشد م تمو-...دبد نبو-.فتربانم بند می ز...شتمدا

ینکه ون ابد؟لطانیسم پس خانو-:متعجبانه گفتم؟شرکتي هم بیارو می تونی صبحا 

دم و نگاهی به تبسم کرر ختیاابی ؟می تونی-:تش بدهد گفترحالت صوي در تغییر
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نجا اوپس ساعت نه ...خوبه-:گفتد و جیبش کري تورا ستش د.بله می تونم-:گفتم

که فقط من ري طوآرام یی ابا صدآورد و یک دنزش را سر...گفتماي هسته آچشم .شبا

تنم ...!یندبوده جلب کررو توجه همه ...بلند نخندین رمینقدا-:تبسم بشنویم گفتو 

ین چی ا-...دفته بوم رمددم آقتی که با جیغ تبسم به خوو...تش شدآچه ریکپا

کی ...لبر س ِر فضوك خاادبِ بی ؟؟؟مگه مفتش محله؟؟ص ًالاین چه ابه ؟ها؟؟؟گفت

 روضی د راخوك از ین شِ ِرد اکجاست بیاه؟؟؟شدض منقرر یناسوداگفته نسل 

بی توجه به ...ین اقت اون و...نکنمر کنم چیکار بابامم به من نمی گه چیکا؟؟ببینه

که دم بوه نداکجا خو...دمبغل کررا هایم زوباو نیمکت نشستم روي تبسم ي غرغرها

خل ضبط را داکاست ؟؟؟ندت دارغیرن ندگیشازمهم و عالقه رد موروي زن ها فقط دمر

به د برا مرز باو فضا پیچید ه در ننداخواي صد...مکشیددراز تشکم دادم و روي هل 

ار ینکه تکرم از اخجالت می کشید...دمبوده کرش یاکو جا خوش دغودر آکه روزي 

پس ...زمسان لم مدفورا در دنستم حسرتش اما نمی توا...همابخوا خددش را از مجد

ت ر صواز حتی ه اش را چهر...دممی کرزي سازبارا صحنه دم خواي ها بررباو ها ربا

هم می ر کنارا شتنی داست زل دوین پااجز به جز ...هم بهتر می شناختمدم خو

آه ...بیتهایش بکاهداجذو از بیفتد ش خشی به تصیردا که مبا...قت دبا ..با عشق..مچید

ا گفت مرو گرفت را ستم دکه دم فتاد روزي ایا..ندامی خوه ننداخو...مغلتیدم و کشید

نم خجالت دقت به خاطر فقیر بووت هیچ گف.داردست دوکه هستم ري همینجو

ون بد...کبرون بد..مدآهم ن خانه ما...داردستم دوگفت ...را داردیم اگفت هو.نکشم

خ یش چرابر..خیاطی می کنددر که ماد بودش یا...یاییو رنگ ررهیچ ون بد...ورغر

ي ددکه شاد بودش یا...خریدپ یم لپ تاابر...ارمکه من کامپیوتر ندد بودش یا..خرید
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و غمگین ...ندامی خوه ننداخو...خریدب کتاو فتر دیش ابر..ستامحصل 

می ا یش غذامن بر...یمردمی خوا با هم غذ...هم ساختمز با..دمکرر تصو...عاشقانه

نمی او ...می پختما یش غذابردم خو...دبوز داده مجودر که مااز روزي ...دمبر

می ا چاشنی غذدم را جوو...رام قلب..عشقمذره ذره ...نستمداما من که می ا...نستدا

که ...مسترسی می کشیداچه د می کرردن به خووع قتی که شروند دامی ا خد...دمکر

همیشه ور یا...ندامی خوز با سوه ننداخو...شته باشداست ندا دوستپخت مردنکند 

همیشه هم می گوید تو هم با من ...شتهداست دوهمیشه ...شتهداست دوما ا...مومن

هم ي چاان با سلطانی یک لیوم قت ندیدوهیچ ...یی نمی چسبدتنها...ربخو

یش اشت هوداچه لذتی ....من ساختمو ند اخوه ننداخو...فقط من..فقط با من...ردبخو

ه شت به چهرداچه لذتی ...خسته نباشد..تشنه نباشد...که گرسنه نباشد...شتنرا دا

بیشتر دم بواش خانه در گر ت این لذاحتما ...مکشیدآه ...خسته نباشید گفتن..اشخسته 

را نستم شانه هایش اقتی که می توو...می شددم خواي براو قتی که و...هم می شد

ون نستم بداقتی که می توو...مش کنمارم و آراپایم بگذش را روي سر...همژ دماسا

هنگی ش آسم خواچه ...یاکود...یاکود..یاکود..یش کنمایاکو صده دلهرس و دتر

خانم ...یدزقلبم لر...خانم حاتمیم من می شدو خالی ي یاکودمی شد او ...شتدا

ر چقددر ما...درمقعی ماوامی شد پسر ...اوخانم ...یاکودخانم ...خانم حاتمی...حاتمی

اي که جایی بر...مندر دل ...دبوده کرز همه جا بادر دل ...همدي شا...شتداستش دو

در مااري بید-.مدآخل در داماو شد ز بادر .زدمغلت ز با...دشته بوانذي یگرد دفر

ي زد و لبخند؟بیاپیشم می خو-:گفتمم و کشیدر کنادم را خو...دلم گرفته بون؟دجو

شکمش را روي ستم د..اوبه رو من ..به سقفاو رو ...کشیدرم دراز کناو مد آجلو ن لنگا
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تا دو-:گفتد و کرازش نورا ستم در دما؟بپرسمال یه سو...مامانی-:گفتمو شتم اگذ

ازدواج شما چندسالگی -:گفتمم و چسبانداش به شانه م را سر.میزعزس بپر

ال سون پرسیداي بردم کردل دل ...بیست سالگی-:گفتون داد و بیررا نفسش ؟یندکر

اون -...!شبیه لبخند پهلو شکستهي چیز...لبش کج شد؟شتیداست رو دوبابا -.يبعد

منم ...یهرکا...سالمه...گفتم قاآ...ريستگاامد خواو..معزیزد ین حرفا نبواموقع که 

زان سورگ و یک عشق بزون می شد بدر چطو..لم سخت تر گرفتد...گفتم چشم

زن یه ...مگه میشه نشد-.کشیدي؟آه یعنی بعدشم بهش عالقه مند نشد-د؟؟؟کرازدواج 

شاید ...دتکیه گاهم بو...دبوم سایه سر...شندگیش میشه شوهرزجش همه از ازدوابعد 

نشدنم دار بچه ي به پال ساده پونز...شتداستم دوما ا...دخالقی می کراگاهی بد

قل احدي طالقش بداي نمی خو...رهجاقش کوا...ناقصهزن ین اگفتن و آدم عالم ...موند

م ما حرفش یه کلوا...نشهك خادت سمت با خوو رسم اقل ایگه بگیر که حددیکی 

گفتم ...زنسو مني گفتم به پا..ستماخوازش مم دخو...یکیزن ...یکیا خد...نه...دبو

ر ما هرباا...يبشنوت رو بچه اي تحمل می کنم تا تو صد....ذارمجیگر می ون رو ندد

می ر بلغودم رو مري سه چی عین طوطی حرفاوا...زنخجالت بکش ...می گفت

تمو می رتو صوزدم منم می ؟لم می کنیوتو ..شته باشمن دافکر کن من سرطا...کنی

تا تو سه ماهت -...شکل گرفته اش خند...نبینمو اون روز رو منو بکشه ا خد..گفتم

که روز یه ش خرآ...نمی شدورم بال همه سااز اون صال بعد ا...محامله م شد نفهمید

دردم فهمید و روي زردم نگ اب و رخرل حااز ..دبون همسایه خونموي نهااز زیکی 

ر چیکا-:مپرسیدق شتیاابا ..گزیدان نددلب به ...دکرر چیکات قاآنی وگه بدا...چیه

خت انداست د-...هاوس مثل نوعر..دشرمگین بوه اش خند...سمواتعریف کن د؟؟؟کر
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قا آمی گفتم نکن م و من می خندیدو می چرخوند ...مچرخوندم و کمردور 

فلک خ و چرت اون قت لذویگه هیچ دنه که دومی ا لی خدو...رهگیج می م سر...يمهد

و ین د...ديتو بوروزش  وشب -...یش شکستاصددر غم ....دمتجربه نکررو 

می اي به هر بهونه ...طاقتش نمی گرفتر یگه سر کادصال ا..شمیدو اعشق ..یمونشا

بغضش ...ديهم که شاش بعد..نندگیموزشنی رو...نخونمواغ چلچري شد...مد خونهاو

ن ندگیموزتیش به ري آینجواکه دي فیق نامررنااون سه زه وانساا خد-...هم شکست

را تش رصو...گرفتام غصه ...دفتااگوشه چشمش رد و از شکش سر خوا...ختاندا

شک ن امیا...همی گیرم منم گریه ...گریه نکنا خدرو تو ...مقربونت بر-:گفتمم و بوسید

ما هم اي خد...رتو غصه نخو...پاهامیت تو قو...منه عمر-:گفتزد و لبخند 

گه اشاید دي؟کر تحملل ینهمه ساا اچر-:گفتمو شتم اگذاش سینه م را روي سر...گهربز

ل و روز ین حاابه رو ما اد اون هزینه مو...دبهتر بون ضعمووخیلی ن الي امی شدا جد

قت وپیرهن نیست که هر و ندگی که کفش ز-:قاطعی گفتو هیش محکم ...ختهاندا

هرچی ...حاال نوبت منه...دمنو تحمل کرل اون درد ساده پونز...دوریش ازشد بندره پا

گفت ...نمثل سرطا...مرضه...د دردهعتیاا...ما باید کمکش کنیم...شماستر پدزم باشه با

النم ا...خرشم هستمآتا ..سر عقد بله گفتم...گفتم نه...لم می کنیم وبگیرن گه سرطاا

ین ا...دمکرا کتر جدید پیددیه ...وارممیداشدنش ب به خوه م ندزکه روزي تا ...می گم

من می ..میشهب خوت بابا..اونمی برمش پیش م که تحویل بدرو جدید ي لباسا

ش خوو لی ده دسادرم در ماو من ر چقد...دمهم فشررا روي چشمانم ...نمدو

ا صدداب را شاو شتم استم گذي دجلورا تقویم :یاکود...!!!*** یمدشبیه هم بو...وريبا

دم و کراش نه اخترو دظریف ام ندانگاهی به .خل شدا دابیصدم و مثل همیشه نر.زدم
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گه مشکلی ا.نیستمدو روزي یکی ...رهنیاداتولد دا فر...جکررم می مشب امن -:گفتم

ما کمی تعلل ا...ودبرون بیرق تااز است اخوو چشمی گفت .بگیرس تمام شتی باهادا

اي نهم برآ...جشن تولد...مبلند خندید؟سش جشن تولد می گیرینوا-:بعد پرسیدد و کر

از -:تر پرسیدم گی هرچه تمادبا سا...!دخوشش نمیارا ین کااز ا...نه بابا-...!رنیادا...کی

س تراز همیشه ...نه؟یندکرن متحاامگه تا حاال د؟نین که خوشش نمیادوکجا می 

دوي یک کاو با یک تبریک دم بوداده ناکش ترجیح ي دردخندهازپود و سررد برخو

هایی هم که دوکان لی هموو...دمنکرن متحاا-ورمهم بیارا تهش و سر ر جوو جمع 

تو نمی ...یه کم عجیبهر نیادا..می کنهز بعد باه یک مام رسش می گیوا

دم هم خورو یی ایه چیز...میی شنیدایه چیز..نمدومی -:دمزمه کرز...!شناسیش

پس ...کنهن رو آب یخشوذره بتونه یه ...وتفکر می کنم شاید یه کم تفا...لیو.مفهمید

و بشین -.گیر شددر هنمذ...!دبوده یت کراختر هم سردین ابه ..رنیاد داجوي وسرما

ون بدو شت اپایش گذد و روي کره هم گررا در ستانش و دنشست ؟؟؟چیهه ت یدابگو 

داد و به هر نفر یه مسئله ن مودستااقت پیش وچند -:ینکه مستقیم نگاهم کند گفتا

خیلی سخت ...ضافه می کنهاترمش ن به پایاه کنه سه نمرن گفت هرکی بتونه حلشو

شتم ج داحتیاه ش ابه نمرم ترل یم تو طورطرفم به خاطر کم کایه از ...هپیچیدد و بو

تحویل می ال رو سواب باید جوداش شبی که فر...ممداونش بر نمی دپس حل کراز ما ا

که متوجه دم گیر مسئله بور درینقدامن ...قتوخر آ...ینجان امداوحاتمی ي قاآ...یمداد

می ه نگام رو فترم دارن دیددم دبلند کرم رو یه لحظه که سر...منشدن مدنشواو

و مسئله خیلی عجیب غریب رت صو...باید حلش کنمر بهم گفتن که چطوو ...کنن

من تونستم سه و حل شد ردن خوآب حاتمی مثل ي قاآحل راه لی با و...دبوك ترسنا
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س کالاون یگه تو دنفر دو لبته به جز من فقط و ا...مبگیرك حشتنادرس ویه ه از نمر

ه سه نمري به جاد ستاابه همین خاطر و کنن ا پیدن رو الشواسواب جودن تونسته بو

ست که ن االدم اکرس حساا...هستمن توادربرن ینو مدیوامن و ...دادبه ما ه نمرر چها

شتم یه داست دوسه همین خیلی وا-د؟بوده کمک کرداب به شار نیادا...خ درآورمشا

آدم شما خیلی ادر ه برنجایی کاز او...تشکر کنمن شوازکه بتونم د فرصت پیش بیا

نگی ریه چند تا کاغذ و شاید با یه کیک تولد دم فکر کر..غمگینی هستندوي و منز

-:گفتمو یش نشستم رو در رو...مبلو روي جا برخاستم از ...بتونیم خوشحالش کنیم

کنی خیلی ان به هر شکلی که می تونی جبررو ما آدمحبت داري ست ر دوینقداینکه ا

ر نیادالعمل اعکس از قعیتش والی و.تحسین می کنمرو حیت روین اقعا وامن ...خوبه

ل نمیشه بلکه حال نجایی که می شناسمش نه تنها خوشحااویعنی تا ..می ترسم

ستش را...نیستري ینجوا...نه-.هددمی ن محکم تکاش را سر...همی گیرن رو جفتمو

ه ی شنیدحشتناکاي وخه خیلی چیزآ...دممی کرن شوردمورو در منم همین فکر 

چند ...شما مریض شدینش بعدو فتین ون رشبی که با هم بیراز اون حتی بعد ...دمبو

اون عامل دم فکر می کرن چو-.هددمه اداخجالت می کشید ر نگاا...دلحظه مکث کر

ین اتو م یددقتی وما ا...مدم اوبدن شواز...ییرایه جو...دهبون یشوك احشتناري وبیما

ما دادن انمی ن که نشودي جووبا ردن و نخون تکون تورکنااز ین دمدتی که مریض بو

حت به من کمک ر رانقداولیلی دنم به چه دوقتی که نمی ویا ...دنبون نتوانگر

نم شایعاتی که پشت سرشونه تا چه حد دونمی ...دمکروت قضازود که م فهمید...دنکر

در -:مپرسید ويبا کنجکا...!نیست...هم که می گني بداون نم به دوما می ا...ستهدر

در بدین زه جاا-:گفتد و برو نش فردگردر بیشتر ش را سري؟چی شنیدر نیارد دامو
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حت رامن نا...داببگو شا-:گفتمم و جلو کشیددم را کمی خو.نزنمف حرردش مو

را در ستهایش ر دنقدآ...!من چی می گنادر نم پشت سر بروبدام فقط می خو...نمیشم

ینه که می ابدترینش -.شتاندد جوونگشتانش ا سردر یگر خونی دکه د بوده هم فشر

د و در بلند کرش را سریع سر...ادرش روحتی تنها بر...ارهست ندرو دوگن هیچ کس 

م را سر.سش خیلی عزیزینواتفاقا شما ا...غهم درولبته فهمیداکه -.شده چشمانم خیر

ینا ا ابه خد-.یدریش می باو روسر از شرمندگی ...بگورو همش ...یگهد-:ن دادمتکا

ار و بی قر.می گنرو ینا دن اکه همکالسیش بوا کتري دبچه ها...من نیستي حرفا

لی می ومی شه ن غیبتشو-؟یگه چی می گندبگو ...نمدومی ..دابباشه شا-:کالفه گفتم

پیش ه نشگااز داجی اخرز اتا مررم چند با...هستگیر شدرم دیه با..د دارهسرح گن سال

م و نفس عمیقی کشید-...ختردبه یه ...هچیز شد....ختر همدبه یه ...می گن...فتهر

اي خد...!بله-:حمت گفتزبه .شدخ نگش سرده؟رکروز تجا؟ختر چیدبه یه -:گفتم

و ستایل نشستن از ا...!همین-:گفتد و به هم فشررا نوهایش ؟زایگهدخب -...!من

هم ش رو بقیه ...دابشا-:با تحکم گفتم.که فقط همین نیستم همش فهمیدرت درصو

ین حرفا انم دومن می -:من گفتو با من ...نیست خجالت بکشیزم ال..بگو

ن کل هیکلش تکا...!دابشا-.ر داد زدمختیاابی .صال نباید به شما می گفتما...غهدرو

ده کرر هم مجبورو ختر دمی گن چندتا -:پشت سر هم گفتو تند ...ترسید..ردخو

را روي ستش د..باشدده به معنی حرفش پی برزه که تار نگاابعد ...!سقط جنین کنن

به جایی دادم و تکیه ...پایم شل شدو ست د..!ببخشید...واي-:گفتو شت اهانش گذد

ین حرفا انم دومن می ...حاتمیي قاآ...ابه خد-.مشده خیر..میددکه نمی 

با بی حالی .غهدروهمش م لی بعد که شناختمش فهمیدو...دمکرور لش بااو...دهبیخو
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بعد با د و چند لحظه نگاهم کر؟غهدروسیش که می گی می شنار تو مگه چقد-:گفتم

کسی که شما ...شماادر بر..ما مطمئنما...نمی شناسمد یان رو زیشوا-:قاطعیت گفت

ف حراز نم دانمی ...زدمقهقهه اراده بی ...!بد باشهر ینقدانمی تونه ..یندگش کرربز

از لم ر دچقد...دمتایسه ابه پنجرداب و رو پشت به شا...!ت دردشداز یا ...دبوداب شا

ن و خوه و از شنیدرا سمش اجنگ فقط از نهایی که آ...گرفتام بی مري نی هااین تهرا

جهنم جنگ ان در یرم اتما...دادشهید ان یرم اتما...! نددبوه یدرا دفیلمهایش ..تشآ

متن در فقط کسانی که و ...قعی خاکستر شدندي وابه معنا...ننشیناب ما غرا...سوخت

نند چه بر سر دانها می آفقط ...!مدم آمظلون ستادنند چه بر سر کرداند می دبوا ماجر

دم مرم تمااي براق عران و یراجنگ -...!مدن آستادکري بچه هاروح و روان 

با دن بور مجبو...قیهاابر عروه عالن ستادکردم ما مرا...دبواق عران و یراجنگ ...رکشو

ما ا...شتناق رو داعردرد بقیه فقط ...یست هم بجنگنورترو طلب ل ستقالي اهکهاوگر

که با د شبی نبو...هک هاوین گرابا ...دبوه شدوع قبلش شرل سان از دو ستادجنگ کر

ا پیده با سر بریدن شناهاموام و آقواز اصبح کلی روز هر ...یماربالش بذرو مش سر آرا

ي ز تیش سواري و آمین گذاوج یگه دما که زي شهر کوچیک مري خصوصا تو...نمی شد

نمی تونستیم ...شتنامنیت نداهها را...دنبسته بورو ها زمر....دحشت بوو وعب و ر

مین می روي زبا مو رو نها و زمی کشتن دا رو مر...دحکومت نظامی بو...کنیمار فر

و کومله ب حز...شدوع جنگ که شر..دفاجعه بوزه اول ین تاا...دنمی برن و کشید

ص بخصوان و یردم اعلیه مرد که کمم نبو...شتنات داتجهیزح و هرچی سالات موکرد

به و ذره مو به مو ...می شدنده ندزیم اها برآن روز...دکرده ستفان استادکر

 -...مندیدن را تشی که هرگز خاموشیشاو آهایی که قطع نمی شدند دفریااي صد...ذره
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یا  روبقیه ..یمدبوه مونده ندزییم و دافقط ما اده کل خانواز تقریبا ...دسالم بوده 

هها میشه شبونه از رایکی ي از می گفت شنیدم بابا...تهااموکردیا دن قیا کشته بواعر

یه کمد ...بیافتیمراه که شب داره بروري سیله ضروگفت چند تیکه درم به ما..گذشت

نو خالی می اوشتم دامن .دمی کراري نجا نگهدد رو اوسناو اطالها ن شتیم که مامادا

سه ساله هم ن یادا...دسالش بور موقع چهااون ...دمی کرزي بارم هم کنار نیادا...دمکر

ه حصبه شایع شدل سااون ...دبوه بیدایه گوشه خود بوال حوش اناخوو که مریض 

ما عالیم ا...هم گرفتهن یادامی گفت زد و می ن زار ماما...دنبچه ها مراز خیلی ...دبو

ط بابا تو حیان و ماما-.دمست مشتش کردبا ...سوخته ام معد...شتاندرو حصبه 

از رو لباسا دن جمع کرل هم مشغون ماما...طلونک گوشه حیاآبابا تو ...دنبو

م یددو...ییاچند گلوله هوو ...مشنیدط رو حیادر شکستن اي فعه صددیه ...ختر

بعثی ي ما لباساا..قیایا عردن بود نم کردونمی ...مداونبالم دهم ر نیادا...هپشت پنجر

که ن ما یکیشوا...به طرفش گرفتنرو سلحه ا...زدجیغ ن ماماکه م یدد...دبون تنشو

مامانم ي جلوون و لونک پرید بیراز آبابا ...شت شلیک کننانذد بون شوه فرماندر نگاا

ما ا...دارهخم شد که یه بیلی کلنگی بر...دناموسش بوان نگر...ست خالیدبا ...دیستاا

زدن و تیر می ...رگبارگرفتنش به ...نه سه تیر...تیردو نه ..نه یه تیر...ادنمهلتش ند

ه ندیدرو ما ...دمی کره نگاه حشت به پنجروبا زد و جیغ می در ما...دنمی برت لذ

یر بغل ن رو زیادا...ختم تو کمداندر رو انیان داگریه کنا...مخونددر رو ماف حر...دنبو

و بر...نکمکشوو بر..داداشمی گفت ...دمی کرس لتمار انیادا...خلدافتم زدم و ر

پس از می تونه ...قهرمانه..سوپرمنهادرش برد فکر می کر...دخب بچه بو...نبکششو

مهم ا به خد...دممهم نبودم خو...دما من حالیم بوا...دحشی بربیاوپنج شش تا مسلح 
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ن با سالخی شده برانجا براز اوفتنم ون رکه بیردم بوه ما با همه بچگیم فهمیدا...دمنبو

نش تو دبوآورده ...یکدخیلی نز...یک شددنزدرم ماي هادفریااي صد...نیار و دانیادا

ینکه س اتراز ...نیاداهن رو دستمو دیه ...رنیاداهن رو دشتم استمو گذدیه ...قتاا

خی به رایه سود نشسته بور نیاداقیقا جایی که د...کمد تنگي اون تو...دنیان در شواصد

ون زل به بیرراخ سود و از اون گریه می کرر نیادا...شتد داجووپنج سانت ر قطر چها

هق هق درم ماي با ضجه هااه همر...یگه هق هق نمی کنهم دیددفعه دیه ...دبوزده 

به ط نستم هرچی هست مربودوما می ا...نستم چی می بینهدونمی ...نم قطع شداو

شتم تا دایگه دست دست یه الم می خود...دهفتااعشه رتنش به ري ینجوامه که درما

ر نیادا-...!دمگلویم حس کررا در سید م اهجو...ماا...مبگیرش رو چشماي بتونم جلو

با ...یددرم دبه ماد رو حشیانه پنج مروز وتجا...رمپدگ بر صحنه مروه ساله عالر چها

یکی کمد چشماشو می رتو تا...ردخون تکوم یدآن دیه ...لحظه به لحظه...تجزییام تما

با نگاهش ..دکرم نگاو ظه بچرخید یه لح...مداومی در حدقه از شت داکه م یدد

راخ سواون به رو چشمش ره با؟دومی تونستم بکنمر ما من چیکاا...دلتماسم می کرا

د جووببینه ي چیزارم نذو ینکه یه کم عقبش بکشم اسه واحتی جایی ...ختدو

ید که دساله رچهار نیادا...ناله به خرخر تبدیل شدو جیغ درم از مااي صد...شتاند

را چشمم ...!نعین یه گوسفند سر بریددرم رو چشمش ماي جلو...نبریدمو سر درما

رو کل خونه .دتش گرفته بوام آسینه ...دادمتکیه ه به پنجرم را سرو بستم 

که م فهمیدن قدمهاشواي صداز ...کمد چسبونداره یودبه دش را خور نیادا...گشتن

نستم که به دوی م...مچسبونددم به خودم و بغل کردو رو هر ...نیک کمد شددنز

در ...تمومهن مورنستم کادومی ...می کننرو یر رو زغنیمت کل خونه دن کرا خاطر پید
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ه خونش غلتیدي تو...درمماواي ...نکشیدون بیرن رو هر سه نفرمو...دنکرز بارو کمد 

داب را در شار حضو...واي...واي...دتنش نبوس لبا...واي...دسینش بوش رو سر...دبو

یم زوباروي سپس و ماند ا هودر ستی که چند لحظه و د...دمحس کررم کنا

زا رو سرباه ما کثیفی نگاا...شتماسنی ند...دیباترین بچه شهر ما بور زنیادا...نشست

از حتی ن که نیتشودم بوده ما حس کرا...کننر چیکاان نستم می خودونمی ..میدد

ش سنگردم خوو  پشتمدم فرستار رو نیادا...دبغلم بون یادا...هکشتن ما پلیدتر

ه نگاب خو-:گفتح فتضااسی رفان بازبه ن یکیشو...رم زدنما با یه حرکت کناا...مشد

درم مازه نجایی که جنااو...قتااسط ونش دبرن و کشیدر رو نیاداست د...!کن بچه

حتی ..دبوده یساواعین یه مجسمه ر نیادا...ارشفت سمت شلون رست یکیشود...دبو

اق با قند...نبه سمتشودم برم هجوو مین رو زشتم اگذن رو یادا...دگریه نمی کر

ره بادو...مبلند شدره باد؟؟؟دوحالیم بودرد لی مگه من و...تو شکممزد تفنگش 

تو ...به سمتم گرفترو سلحه ر اخرین باآ...ره زدنبادو...مبلند شدره بادو...زدن

ن رو یادا...دنمی کرم نگا...دمکره نگار نیادابه ...بزنهاد که می خوم یدش دچشما

می ر چیکارو ینا م اکه من بمیردم فکر کر...دبوار تبدو تش قرمز رصو...میدد

ر رو نیاداست د...شدي گیردر...یختنرشیشه ها پایین ...مداوتیر اي صد-...؟؟؟آخکنن

اون تو ر نقداو...سرمو بلند کنمدم نمی کرات جر...زدمخیمه ن شودوهرو رو گرفتم 

ها رو رکه تونستم بچه ها د قت بواون و...مییمو شنیدي دااصده تا باالخرم حالت موند

درم مازه به جنات که مبهوم یددییمو دا...ست بایستمرانمی تونستم ..مبلند شد...کنم

زد و نو زا...رنگااما نمی شنید ا...اش زدمصدزور به ...تمبهوت و ما...دمی کره نگا

ضع ن ویددبا دن بواش که همردي مرچند تا ...نااجدوبی ...بی شرفا...بی ناموسا...نالید
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صوال ا...گریه کنهدي مردم بوه ندید...گرفتنا عزون نا هم بیراو...نخل نیومددرم داما

دن خونه بواون یی که تو داهمه مراون روز ما ا...هشک بریزاکه د بول محاد کرد مر

ن م...درممازه جنان رو کشیددري یه چان کنان شیون و مدزن اوچندتا ...یختنرشک ا

ه نگاو یختم رشک می ا...دممی کرن فقط نگاهشودم و بوده بغل کرن رو یار ودانیادا

غیرقابل تحمل ه ام معددرد ...شکون ابد..دمی کره ما فقط نگاا...رنیادا...دممی کر

باال و شتم دابر...میدص را دقر...رتاي با چشمها...شددراز ستی به ستم د...دبو

ب خون چو...نستم بگویم خوبماما نمی توا...مدمی شنیرا نش انگراي صد...ختماندا

نم اکه بتودم بواز آن تر ن پریشا:دابشا...!*** دمنبوب که خود سالها بو...دمنبو

ه معدد و تم هر لحظه خیس تر می شورکه صوم فقط می فهمید...کنمرا درك موقعیتم 

یط ارشاز ستی ز درك درهنو...زدمی سوو یاکو تیر می کشد ه دبا معدن همزماام 

حشی وینهمه ا...نمی شدورم با...دمبوده هضم نکررا حرفهایش ز هنو...شتماند

ینهمه ا...جرزینهمه ا...نمی گنجیدورم بادر ...ینهمه پستیا...لترذاینهمه ا...يگر

به دم را خو..دمکرر تصواي لحظه ؟؟؟نددبوده تحمل کرر چطو...ابینهمه عذا...درد

ش را سر...واي...کنندوز تجادرم ماچشمم به ي جلو...شتماگذر نیاي داجا

ر دوام چطو...دهنمرر چطو...دهنکرپ همانجا سنکور چطو...واي...ببرند

مه اداشت ار داصراما ا...یاکو هرلحظه ضعیف تر می شداي دصد؟؟؟...آورده

که دم لتماسش کرا...تراب جسمش خر...دبواب نش خرروا...دنبوش حالش خو...هدد

ي یگه جادینجا اگفت ...ن دادیموارییم فرداشب ن همو-:دادمه اداما ا...نزندف حر

من نمی ...باشهادرت برو هر است به خواباید حوي و شدرگ گفت تو بز...نیستن موند

تو باید ...مبدت نجادن رو نکرار فرز می که هنودمرو باید بمونم ..مبیان هتواتونم همر
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گه ا..گفتداد و نشونم رو  هیه کو...خسنگالراه یه ..راهسر ن مودبر-...هی...باشیي قو

به چشم ...نکنینا صدو ست باشه سر احو...منهن ایگه جاتودکنین ه رو رد ین کوا

ن هیمون داد و رابهموا غذآب و یه کم ...دننمی ن بشین مهلتتوه یدد...نیاین

ن یال داسهاا...یمدطی کراون راه رو سی ابا چه هرري و نمی تونم بهت بگم چطو...دکر

با ونم دونمی ...شتانده ما فایدا...یمدمی کرش با برگا تمیز...درفته بوگت ظهر شداز 

نمی ...ختانداپا از پنج شیش ساعت ض عررو در که بچه د چی بو...دحصبه بو...دبو

خاکش ...دبوده قعا مرواما ا...یگه نفس نمی کشهدیانم داکنم که ور ستم بااخو

کوچیکش ي ستادفقط با ...نهر نیاداما ا..دممن گریه می کر...با همر نیادامنو ...یمدکر

ش سر...شبعده هیچی نگفت تا سه ماو ...هیچی نمی گفتن و یارو دایخت رمی ك خا

ن بوزبه ه سه مااز که بعد اي لین جمله اونی دومی -:گفتد و کرا لبه صندلی جدرا از 

مامانو  تو...کشتیرو تو بابا ...تو کشتی-...هرچه گریهاز تلختر ...خندیدد؟چی بوآورد 

سش توضیح دم واخیلی سعی کر-.زدچنگ را موهایش ... کشتین رو یاداتو ...کشتی

حمایتش می ده و یستااخیابونی می ي حماامزي که همیشه جلوادري براون که ...مبد

و تفنگ بجنگه و تیر و با مسلسل ...ست خالیدنمی تونسته با ...دهقهرمانش بوده و کر

بهم ش بعدل سادو یکی ...نمی پذیرفت...شتانده یدما فاا...هبدت نجاادش رو خونو

ن رو مودرمار و پدن شدره تا تیکه پاد بهتر بو..یمدگه می مرامی گفت ...گفت ترسو

نمی ...هم بکشنرو شتی که ما ذاباید می ..یمردمی گفت ما هم باید می ...ببینیم

فکر د بوه ندسم موواتنها کسانی که ت دادن یط فقط به نجااشراون نست که من تو دو

قت تصمیم وهیچ ر نیادا...! دمنه خو..منا می ترسیدن اوسه جووا...دمنه خودم می کر

نستم دومی ..یگه پیش چشمش شکستمدنستم دومی ...! قتوهیچ ...دنکردرك منو 
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نیا دین اتنها کسی که تو ...دین بچه بوامن ن یموو این دما ا...ارهندد عتقاایگه بهم د

قطع را حرفش ...تا...دادمتن ري به همه کا...دبوه سم موندوا تنها کسی که...شتمدا

جونم از من -...شدن گوواژسریع که صندلی ر نقدآ...جا برخاستاز با خشونت ...دکر

تو د؟؟؟میان تودیان رو سالیگتورشماها چها...مسوندرین سن ابه رو ین بچه اگذشتم تا 

سه یه بچه وایطی که میشه اشر صال بدترینا..منرم و تو خونه گر..نتودرمار وبغل پد

شته اخوبی نددر مار و یا پد..شگاهی باشهورینه که پر؟ اچیهد کرر ساله تصور چها

در ...سالگیرتو سن چها...منر نیاداما ا...یی کنهاگدر راه نش سر چهااریا بذ...باشه

ن شودرمار وپدرو از بچه ها اب خوق تاامی گن ...!دمر..نفس می کشیدز حالیکه هنو

و حک میشه ن هنشوذتو ...یت می کنهن رو اذحشوروناشویی زبط ن رواکنین چوا جد

چشم ي جلو...رنیاداچشم ي جلو...دنوقت پنج مراو...می کنهد یجااحی روکلی مشکل 

وز تجادرم به ما..سته جمعیو دبه نوبت ...شتابط ندرواین از اکی درکه هیچ اي بچه 

نتونسته وي نکارواهیچ ...بهای تونه بخوپنج ساله که نمو من بیست ر نیادا...دنکر

ي ین بچه قرتی هاانوقت او...مش کنهآرویی نتونسته داروهیچ ...کمکش کنه

س لبارك نمایش مان شورفتخاو اباال بکشن ن رو شوارکه نمی تونن شلو...نیاتهر

لحظه به لحظه ي تو..دمگش کررمن بز؟؟؟ننزمی ف حرش پشت سر...یرشونهز

سیبی که می تونه به آین بچه تنها ا...می شناسمشا خدد خوز ابهتر ...دمندگیش بوز

ش باهال گه یه ساا...هقهرون صال با محیط بیرا...شهرسیگادود طریق از بزنه ان یگرد

که ...غونهداحساسش ر انقداو...دهسرر نقداو...نمی کنهز بام تا کام نزنی الف حر

کنه ر اراده نیاوز؟؟؟داتجا-:فتریش باالتر اصد...ارهندان رو یگردبه زدن سیب آحوصله 

خه چه ي؟؟؟آندیدش رو باالوقد ي؟؟؟نشنید...رنکولش باال می و سر از ختر دصدتا 
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ده به کسی محل نمی ن چو...هگوشه گیرن چو...دهسرن چو؟؟؟کنهوز تجاداره حتیاجی ا

نجایی و از او...جامعهز مرمود میشه فر...دممیشه منبع خبر مر...با کسی نمی جوشهو 

می گفتم ...ین بچه می چسبوننانگه به اهرچی ..رنحتما خالفکاز مرمواد فراکه همه 

تو خونش حتی ر نیاد؟؟؟داسرح حمل سالم به جري ستگیرد-.ست که سکته کندن االا

سش مهم وا...لرحم باشهدینکه خیلی انه ...دارهکشم نگه نمی ه حشر

می ...دابشامتحرکه ده من یه مرر نیادا...حتی جونش...دشحتی خو...هیچی...نیست

می اب عذو می بینه س با هر نفس کابوو ...که فقط نفس می کشهده یه مر؟؟؟فهمی

ر چطو-..ز داد زدما باا..نکن..نگو..دمستم بگویم غلط کرامی خو..فتمرکمی جلو ...کشه

ندگیش نمی از زکسی که هیچی رد مودر حت ر راینقداین دمی زه جان اتودبه خو

ن ندگیشوزتو وم می که هرکددحت پشت سر مرر رادینقا اچر؟؟؟کنینوت نین قضادو

رو ما آدحت شخصیت ر راینقدر اچطو؟؟؟نینزمی ف حردارن مشکل و کلی بدبختی 

ده خرزده و نول من با معدر نیا؟؟؟داتخلفوم کداج؟؟؟خروم اکد؟؟؟می برینال یر سوز

...! ها هنشگادابهترین از یکی از ...شته هاربهترین از تو یکی ...گرفتش رو شداي ار

آره -...!دمفتاامبل روي ...نستم سرپا بایستمایگر نتو؟؟؟؟دندیدینرو نبوغش ش و هو

نا اوکه م یددم دما من به چشم خوا...شتهط داتبادي اریااي زختردبا ...ل دارمقبو

ن بهشواز روز اول گفت من ...نکنر نیاداگفتم ...ستنانا خواو..دننبالش بود

ا ختردینکه ا...نهن ندگیم شدون زیزآو...نهت نی مدبطه طوالرا...نهازدواج ...گفتم

د مرن و یه عاشق مجنور نیادامی مثل از آدفکر می کنن می تونن ن همشوو حمقن ا

قت اقل صداما حدا...ستهرش درنمی گم کا...ارهمن ندادر بطی به برزن رندگی بساز

ن و شداب رخا ختردگه ا...نمی کنهل غفاي رو اخترد...نهزنمی ل گورو کسی ...داره
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ص حراز پس بیجا می کنن که ...نیستر نیاداتقصیر ...دنحت بهش پا می ر راینقدا

می ف ین بچه حراغلط می کنن پشت سر ...بدگویی می کننش پشت سرن لشود

ه نسنجیدف ین حرامن با ...دمکرن ستهایم پنهادبین را تم رصون هق هق کنا...!ننز

نمک را خمی زچه ...دمبوده شن کررود ین مردر دل اتشی آچه دم؟؟؟بوده چه کر

قیقه یا دنم چند دانمی :یاکود...!*** دمبوده چه کسی بدگویی کراز ...دمبوه پاشید

زده مثل یک جوجه سرما...دابکه شام یدم دمددم آقتی به خووفقط ...ر داد زدمچقد

ین ا...نشستو خشمم فرم تمان ناگها...گریه می کنده و جمع شددش خودر ..هترسیدو 

ل روي بیحاو خسته د؟بوده شته چه گناهی کراندد جووختربچه که حتی موقع جنگ د

چند قلپ زور به .دادبم می اعذد بون دوران همار گادکه یاه اي معددرد .مبل نشستم

د شدید بواش گریه ر نقدآ..دمنگاهش کر.مملتهبم کشیدرت ستی به صوردم و دخوآب 

آرام تا کمی هق هقش م منتظر ماند.مدنمی کرا پیداري اش لداي دکه هیچ حرفی بر

تا ...دنگاهم کرو شت داتش بررصورا از روي ستهایش داب؟؟دشا-:بعد گفتمد و گیر

ختر تحمل دین روح ا...لم سوختد.گرفتت شداش گریه ره باد دوفتااچشمش به من 

م هم نفهمیددم ما خوا...دممی کرر آزرده اش ینطوانباید ...شتاندرا ینهمه خشونت ا

ترکشهایش د و کرز فعه سربادیک ...تین همه مداز اخم چند ساله بعد زین ار چطو

با هر کلمه من ر نگااما ا...!یگهدبسه ...مخانوداب شا-:گفتمآرام .گرفتداب را شان مادا

و برخاستم .یختندرمی و قبل فراز شکهایش سریعتر و امی شکستند ش جدیدي بغضها

ار نگاهم فراز ...منو ببینداب شا-:گفتمو  زدمنو زاکوچکش ي پاهار کنا.فتمریکش دنز

یر چانه را زستم د.دبیشتر کررا نم اجداب وعذ...ه اشقرمز شدغ ماو دچشمها .دمی کر

ش را سري؟من ترسید؟از گریه می کنیري ینجواسه چی واخه آ-:گفتمو شتم اگذاش 
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لی خیف من حر-:ید گفتزمی لرز هنواش حالیکه چانه ؟درپس چی-.یعنی نه..ن دادتکا

همسن ...مقصر تو نیستی...نه-.مبلند شدي زدم و لبخند...ستمانمی خو...من...ي زدمبد

ر نیادامن یا ي قت جاوهیچ ن چو...نکننا رو درك ین چیزاکه دارن تو حق ي ساالو 

تیشم می ر آنیارد دامودر ناحق ف ما حرا...حت نیستمرانادم سه خووامن ...دننبو

گاهی فکر می کنم شاید ...می کشهي جرزم چه نیدومی ا خدو فقط من ن چو...نهز

شتم کشته بشه تا ذامی د شاید بهتر بو...یمدما هم می مرد شاید بهتر بو..نهاوحق با 

ر نیاداخوشبختانه و ...یگه گذشتهد...لبه هرحا...هبمیرر باار هزري روزي ینجواینکه ا

ست دی تونم نمزم ما من هنوا...چی می گهردش مودر مهم نیست که کی اش صال برا

باال ش را سر.ادريعشق بري به پاار هم بذرو عصبانیتم ..دارمحمایتش براز 

-.می غلتیداش گونه رد و روي چشمش سر می خواز شکی ه اگاهی قطرز هنو...گرفت

ن چشما؟؟؟کمتر کنهدردش رو که ي یه چیز...نیستدن سه کمک کرواهی رایعنی هیچ 

م نجاه اسیدرهنم ذمنکه هرچی به ...نمدوی نم-:گفتمدم و مجسم کرر را نیازده دایخ 

ر نیاداحسه تو اون ...بهش تلنگر بزنیاي نی باید یه حسی باشه که بخودومی ...دادم

نمیشه که ...نیستري ینجوانه -:گفتد و کرك پارا شکهایش ا...برخاست...یگهدنیست 

ي چیز ینا یعنی یها...به من کمک می کنه...دارهست رو دوشما اون ...هیچی نباشه

چه ...بشهار باید بیده و بیداکه خوي یه چیز...هشدب که سرکوي یه چیز...هست

قعا فکر می کنی با یه جشن تولد بتونی وا-...!حساساتیاختربچه دین د احرفهایی بلد بو

نمی -:باال می کشید گفترا ماغش دحالیکه ؟درکنیار بیدرو خفته ت حساسااین ا

" سته بی فاید"ست با گفتن الم نمی خود.ی کنمبدین سعیمو مزه جااگه اما ا..نمدو

من ...می کنیر ببینم چیکا...باشه-:گفتمي زدم و پس لبخند.بشکنمرا لش دین از ابیشتر 
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زم هم الي چیز...تهدبا خوراش بقیه کا...انمی کشونم تهرر رو نیاداخر هفته آسه وا

به تنهایی ز انی...دمخسته بو...!ممنونمواي -:گفتو خندید ذوق با ...شتی بگودا

یر د...خونهي بره یگه بهتردالنم ا...من ممنونم-:گفتمو نشستم م پشت میز...شتمدا

خل ره دابادوما چندثانیه بعد ا...فتون ربیرق تاس از امحسون با هیجا...میشه

ي ستهاو دمین زبر ه خیره با نگا...دفته بوو رفراش قالب خجالتی ره در بادو...شد

ست از دشما -:بعد گفتد و کمی مکث کراي؟می خوي چیز-...!همه درقفل شدان یزآو

م با تما.دشتنی بوداست و دوختر شیرین دین ر اکه چقد؟؟؟آخ حت نیستینرامن نا

-ا؟چرر لخود...بختر خودنه -: گفتمدم می کرس حساالم او در دمحبتی که نسبت به 

ي کاغذد و کر زينگشتانش بااکمی با ...شنباان نگر..خوبم...نه-؟نمی کنهن درد معدتو

د نبوب خون گه حالتوا...ین تلفن خونمونها-.شتامیز گذد روي مشتش نهفته بودر که 

-...!محکم بکشمم و بگیررا ست لپش الم می خود...!بگیرینس تما

د حافظی کراخدي سرسر...لبهایش نشستروي لبخند و شد ز تش بارصو...مرسی...باشه

را معصومیتش و گی دین سار اچقد...!ن دادمسر تکام و خندید.فتون ربیرو از در 

یخت رشک می و اپایش می کوبید روي حالیکه در در ما:دابشا...!*** شتمداست دو

ین ابانی و خیر نبینه باعث ...ونتا جودو ین اسه م والهی بمیرا...ملهی من بمیرا-:گفت

ن ممودچه بالیی به سر مر...ت روپست فطرو جانی ام صداون لعنت کنه ا خد..جنگ

هیچ ...ببینیر رو نیاداباید -:با بغض گفتم...لهیم ابمیر...رین کشوابا د چه کر...ردآو 

می ...يندیدرو یاکو د...نیزمی ف حرط باربا یه ر داري نگاا...حسی تو نگاهش نیست

می ري نی چجودونمی ...دبوه نی چه حالی شددونمی ...هتنش برروح از النه که اگفتم 

رت رو جلو چشمت پد؟؟؟یهدردفکر می کنی کم -:گفتو گزید را لبش در ما...یدزلر
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خر آکه تا ...وزهتجاي صحنه هااون ...همه بدتراز ...نسر ببردرت رو ما...کننرون تیربا

سش واحساسی ایگه دمعلومه که ...پسرره اون بیچا...ست شهن راکمرشوذاره عمر نمی 

شته ش رو داهراخوو  درمار و که هم مصیبت پد...یاکواز اون دتر ره بیچا...نمی مونه

کو همچین ...فرین گفتآین پسر اقعا باید به وا...ادرش روهم مسئولیت بر

ادر به برادر یگه بردمونه که زین اتو ؟؟؟میشها می پیدر آدینجوایگه دمگه دي؟؟؟مر

مایی مثل آدهمچین د جوو....حم نمی کنهربه ناموسش ر پد...نمی کنه حمر

از لم د...!گشربزدل ین امرحبا به ...ن به گذشتشفریآ...حسنت به غیرتشا...یاسترو

حاال -...!دبوره سطوایک ..چشم همهدر ...مني یاکود...فترغنج می در ماي تعریف ها

تزیین کنی یا تو خونش ون رو جود خونه یه مري نمیشه که بر؟کنیر چیکااي تو می خو

نمی ه ش کوتاضعامواز مقابل پسر پیغمبر هم در در ما...بیداخودم با...!يکیک بپز

خونه روز رو یاکو که کل زه دتا...تبسمم هست..ممی بردم هم با خودي رو شا-.مدآ

نمی .رهمی ار راه لم هزدین دتا شما برگر...نمیشه...نه-:گفتد و کمی فکر کر.نیست

س لتماابا .رمنش بگذدکرل خوشحا..مهمترو از آن یاکو دخانه ن یددشانس از نستم اتو

ل خوشحاازه نداهیچی به ا به خد؟؟کنیمان جبررو م لطفش ستیامگه نمی خو-:گفتم

آدم مگه همیشه نمی گی ي؟ندیدرو یاکو دمگه زه تا...نمی کنهدش شار نیادن داکر

-:گفتو کشید در آه ما؟؟؟باشهي بدد آدم خه بهش میاآ...ارهندف شناسیت حر

د عتماامم نمی تونم دکه به چشم خوه مونش بد شدر زینقدالی و...دبهش نمیا...نه

خب -:باشد گفتده که کشف مهمی کرر نگادر اما.ختمانداپایین م را سرت با حسر.کنم

ین ي اخه شرکت جاآ-:حتی گفتمرابا نا؟تو شرکت جشن نمی گیرینا چر

ستانش ؟؟؟دبخونه تو شرکترك مبات هنگ تولدآتش وهمه جبراون یاکو با ؟دحرفاست
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سن ..ممن کجا بیا...ختردنی زیی می چه حرفا-.دخم کر؟اها..تم بیادصال خوا-:گرفتمرا 

که کسی روز تو -:گفتمده هیجانز؟خهره آمهمونیا می خور ینجوامن به ل ساو 

با ن داد و تکاش را سر؟؟؟خوبه...دینکه مهمونا برسن برگراز اقبل ..مونیمدخو..نیست

رو تو ..نماما-.گریه کنمد یک بودنز...نمی تونم..ر دارممن کلی کا-:قاطعیت گفت

ین اپوسیدیم تو ...یگهه دبدزه جاا...مامانی-:یختآومانش از داهم دي شا...اخد

ه نگان هشمااخوق غري تهارمستاصل به صودر ما.رهمی گذش خوا به خد...خونه

ره شما...تلفن خونشره شماو قیق آدرس د-:گفتد و باال برره اش را شاانگشت ا..دکر

گرنه و...هم باید خونه باشینده  ساعتاز تا قبل ...هبهم بدرو تبسم ره شماو موبایلش 

غوشم دش را در آخون هلهله کنادي شا...ینرمن جایی می ون میشه که بدن خرتور آبا

با در ما؟چی بپوشیم...!یمارندس لی ما که لباو-:گفتد و یستان اما ناگهاا...ختاندا

جینی که ار شلواون با ...دوزمسه تو یه تونیک می وا-:گفتاش لحن شاکی ن هما

چه هایی رین پااببینم با ..مبگیرازه ت رو نداتو هم بیا ...شبپوه ست خریدب واداشا

شش متر _نستم که همین پنجدامی ...!سرهم کنم یا نهي می تونم یه چیزدارم که 

به خاطر اري و گوربا بزاو ما ا...متحمل می کنددرم بر مادي یازچه هم هزینه رپا

ك و شرو اون تی دلقک خود-...!درگذشت ک...مثل همیشه...ديشاو خوشحالی من 

با ؟نموبخندرو ماست و یخ دك کرم اون سیرکم که بیان مگه من میمو...! دكکر

مثال تو -:گفتو خت انداش اچینی بر بینی ي؟یعنی به خاطر منم نمیا-:چاپلوسی گفتم

-:مظلومانه گفتمدم و و کره چشمانش نگاي تو؟خیلی شخصیت مهمی هستی

می کنی شبیه سگ ري ینجواکه رو قیافت ...یشا-:گفتو د ندابرگررا یش ؟؟؟روتبسم

به خاطر منافعم ...!ينیاه یاکو عشودسه ري واینجواقت ویه ..پتی بل می شی ي قاآ
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من دي فکر کر...رهرماز-:گفتوت بی تفا...!تبسم جونم-.دمحفظ کررا مظلومیتم 

ت موستاتردن شن کرروسه وامن د جوونمک اي از نم می خودونمی دي فکر کرم؟خر

دك ین کره اسیال صد ساام می خو؟؟؟کنیده ستفاء اسو...دتنم به نفع خواو..یاکود

یه د بون جوب گه شهاز احاال با؟به من چه...هیاکو هم محل سگ به تو ندد...هنخند

لوچه و لب ...لستشه به هرحادو...عوتش می کنهدخب حتما -:گفتمن با هیجا...!يچیز

هرچی ...امنمی خوب رو که فکر می کنم می بینم شهاحاال ...نه-:گفتد و کج کراش را 

ن فشین جوا...با یکیهروز بر سر هر ك خا...هکتیواین ل ابه ماایاکو خرت دترموستا

قصه رمی ري شپش تو جیبش بندن مودلبته عین خوا...قاستآ...هیرزسر به ...هبهتر

د تا خوم ماند گر ساکت میا...!خوشتی ِپ چندشهاِر پولدب شهااز اون لی بهتر و...ها

یک ...حتمًادش میا...صمیمیشهي ستااز دونم اوخب -:با عجله گفتم.زدمی ف صبح حر

می گفتی ... زدممی ف ین حراز اقبال تا ؟؟یهرینجوا..اِ -:گفتد و باال بررا یش وبرالنگه 

م و خندیدآره؟...همونهام هرچی من می خو..هگیررت حاال که کا...بی منحرفیادبی 

که می دي رو خه منو شاآ..می کنمان جبرا به خد-:ختماندا نشدگررا دور ستم د

م مجلس گر...با نمکی...لی تو ماشاال شیرینیو...می ماسهن هنمودپشه تو ...شناسی

سبکس ر بکش کنا-:گفتو عقب کشید دش را خو...کنیز بار رو نیادامی تونی یخ ...کنی

شن رو روترموستاتش داري نکنه توقع ...ايببینم چی می خول قیق بناد...دانر نا◌ِ 

حرصم ؟کنمز یخ کجاشو با...وزهتجار یشم تو کارهمینجواون ...خه بدبخت؟؟؟آکنم

حاال ...ف درآوردنسش حروا...دهحرفا شایعه بواون گفتم ر صدبا...تبسمواي -:گرفت

با خوشحالی ؟؟؟سهربه من چی می -:گفتد و کمی نگاهم کر؟یا نهي خبر مرگت میا

و من گرفت را از نگاهش ز با نا...ينرون ست خالی بیرددم می ل قو..تو بیا-:گفتم
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و کت اون با اي نکنه می خو؟ می کنیر حاال کفشو چیکا...ببینم چی میشهار بذ-:گفت

ه و یر خندن زد زبعد ناگها؟؟؟بپوشیي خریدزه یی که تااکتونی سبز...شکیزرمن دا

-:گفتمم و کوبید یشزومشتی بر با...!دابمی شی شال خیلی با حا...فکر کنواي -:گفت

ي نگی با پاشنه هان رهمول یه صندم ستااز دویکی ...کن بی تربیته مسخردت رو خو

جیغش .دمکرب نتخااشکی زرچمو رنگ پار...اونصال به خاطر ا.دي دارهنخوي کوچولو

با اي نکنه می خو-:گفتمزدم و چشمک ؟ینجا بوقمدم اخو...ديتو غلط کر-:فتا ربه هو

اون تف به -:گفتو یم کوبید زوبر باص با حر؟؟؟رمز بپوشیقل بیه صندآپیرهن اون 

تبسم بر .یمدیاکو بون دتمارپادم در آساعت هشت صبح راس ...!داببت شااخرذات 

شدیم تو ول پنج صبح از ...مخانوداب منو کشته شا:( گفتو ستش کوبید دپشت 

س ساابر ...لوگاگ) ین تایم تیبلت ا-time tableخه آ...یر برسیمدا دکه مبا...نخیابو

حق با .مندراخام را سر؟هاد؟بوراه ینجا پنج ساعت اخونه ما تا اس از جی پی وم کد

ده شش صبح حرکت کرن سیدریر س دتراز ... ساعت نهد یاکو گفته بود.دتبسم بو

ن الا-.یمدبوه سیدزود رهم یکساعت ز با..ومترس و توبوابا کلی معطلی زه تا.یمدبو

یه ..نیزغر می ر چقد...تبسم..اه-:با کالفگی گفتم؟یزیمبرن قیقا چه خاکی تو سرمود

ن نجا ماندنماآ...دمی کرن مجتمع چپ چپ نگاهمان نگهبا.هن بگیردبه ن بوزقیقه د

ینجا اشته ن زستمودبندیل ر و ین باابا ...یگهدنیست ره اي چا-...دست نبودر

گه ا..دتخوي پاقبش اعو-:گفتو خت انداباال را تبسم شانه هایش ...بریم باال...یسیموا

حوصله نعش کشی ...بکشیدت رو نزنی خوي جه شداموه مثبت هیجدي با صحنه ها

-:با غیظ گفتم.نمی پذیرفتمرا ین قضیه احتی به شوخی هم ...یاکورد دمودر .ارمند

ن جوآره -:گفتد و جا کرر سانسوي آتودش را خو...!ین حرفا نیستاهل ایاکو د..خفه
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دن حوصله بحث کر...!ین خط ها نباشهاکه تو ه بدن به من نشود یه مر...دتخو

و شتم امین گذرا روي زستم ي دپالستیکها.قلبمه ین تپش کر کنندانهم با آ..شتماند

با تاخیر چند .ا در آوردمبه صدرا نگ م و زبه مانتویم مالیدده ام را کرق عري ستهاد

ن چشماو شفته آي موها...گرمکن مشکیو کابی سفید ریاکو با و دشد ز بااي در قیقه د

-:با تعجب گفت.یمدکرم هرسه با هم سال.گرفتار قرب چورچاد در لواب آخو

از شتم بیشتر انددت عا...یمدخته بوانداپایین ن را سرمان هر سه نفرما؟؟؟شمایین

مقابل از .سیدیمزود رخیلی ر نگاا...ببخشید-:گفتمن من من کنا.لخت ببینمرا نجش آر

وش مفراش کف خانه .بفرمایین..مدینوش اخو..نه-:گفتو فت ر رکنادر 

ن تواربیداب خور از نگاا-.دبانی می کرزتبسم بلبل ...یمن را در آوردکفشهایما..دبو

هشتم از لبته ساعت ا...یر برسیمو دفیک باشه الی گفتیم نکنه ترو..هاه شرمند...یمدکر

کو خندید یاد.زدمتبسم ي می به پاآراضربه ...نیستاب قت خوویگه دکه ن الا...هشدرد 

شپزخونه آ...ممونداب خو...دمبوار قت بیدویردیشب تا د...حق با شماستآره -:گفتو 

تبسم .شتیماکانتر گذرا روي خریدها .ممیان الاحت باشین منم راشما ...نجاستاو

به دا صل کلی مراصال طبق یه ده؟ ابوار سه چی بیدواقت ویر دتا ؟گفتمي یدد-:گفت

بر ك عمل خاه مشاهد...يبر سرك عمل خام نجاا...بنایر می خودلیل شبا دسه 

همسن ك شرب ین جناانجایی که از او...! يبر سرك عمل خارد مودر مطالعه ...يسر

فعل م نجال اقطعا مشغوو گذشته ه مشاهدو مطالعه ر از یگه کادمنه م مرحورگ بزرپد

می رو  تاقشایم تو رمی ...فترقتی ار وحاال بذ...می گی نه...دهبوي بر سرك کثیف خا

اي صد...ست بگوالت خودهرچی ...یمدنکرا پیدي چیز...کنکیدبا..گه یه بالنیا...یمدگر

فکر می کنم ؟کنک نخریدیندباه؟چی شد-..!دممرم و شنیدن پشت سرمارا از یاکو د
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ا بابا شما چر...قلبمواي -:گفتو جا پرید از تبسم ...!شته باشهداسر کوچه ي سوپر

و یاکو بلند خندید د...!بدیني قبلش یه خبرا خدرو  تو؟؟؟خل ما میشینري داینجوا

ي بمیر.دنبون ستواشما حو...م تبسم خانوم خانوِ م خل کسی نشددامن -:گفت

و صال نچرخم دادم امنکه ترجیح ...!يبمیر...نتف زدین حرابا ي بمیر...تبسم

فکر کنم ...!حشتناکشوسوتی آن با د فته بورست از دتبسم هم که بی شک ...نبینمش

صبحونه - .دلبش بوروي لبخند ز ما هنوا..ادمه ندادافهمید که را ما اب خرل حا

وارد ...نکنهن درد ستتود...بله-:ید گفترا دنفر دو ضایع ما ت که سکودي شا؟ینردخو

یرچشمی دادم زمی ن خرید نشاي کیسه هال مشغودم را حالیکه خودر..شپزخانه شدآ

ینجایین احاال که -.دبوده کرض عوده سات با یک تی شراش را کابی ر.دمنگاهش کر

محکم ...بزندف ست حراتبسم خو...!رهپایین نمی م گلواز تنهایی ..ینریکمم با من بخو

که را کیک .یمدکرر قفه کاوبی ر تا ساعت چها...!دبس بووز مراي ابر..مبه پایش کوبید

ه میو.یمدست کردرلویه د اساال.شیرینی خانگی پختیمن مادما خوا.یمدبورش داده سفا

ظیفه وهم دي شا.یمدتزیین کررا سالن .چیدیمو شستیم د بوه یاکو خریددهایی که 

ي تاقهارا از امرتب تبسم دم بور ین بین مجبودر البته ا.شته دابر عهدرا نظافت 

ل که به قود یاکو حرصش گرفته بودست از دبس ن از چو...بکشمون مختلف بیر

م تما.ثابت کندرا نش دبور کنک گناهکادباو بالن دن کرا ست با پیدامی خودش خو

تمنا دم جووما همه ا.مبگیروي ام را کنجکاي جلوو باشم ار مانتداکه دم کرام را سعی 

را کمدها ...دمیکی یکی بگررا تاقها است الم می خود..اشندگی زسی کل زربااي برد بو

و همه ...اش سایل خانهو...ظرفهایش...ببینمرا عکسهایش ..ببویمرا عطرهایش ..کنمز با

-:داد زدشتی ایس بهدوسراز تبسم .دادنمی زه جااتربیتم ان و جدوما ا..همه
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ر حاال من چیکا-؟که چی-:داد زدممن هم .ارهنی ندایراستشویی دینجا ا...دابشا

روش بشین ...یعنی چی نمی تونی-.مغش غش خندید.ینا نمی تونم خب؟؟؟رو اکنم

ستش دکه دي شا...!بکنمري نمیشه کاروم ..ممبلرو می کنم س حساا...نمیشه بابا-.یگهد

مگه تو ي؟به چی می خند...دابخفه شی شا-...بدتراز او من ...دشته بوالش گذرا روي د

ین نمی م؟رو ابریزم من چه خاکی تو سر...حاال که گرفته؟نی من همیشه ُیبسمدونمی 

د و کرت سکو کمی...هیرد...تبسمر نیار ادا در ینقدا-:گفتمه خندن میا.بزنمزور تونم 

دم و یستادر اپشت ...چشمم پریدق از بر؟ینرو امیشه ...راه آب دارهینجا یه ا-:گفت

-:زدمی ن داد همچنا؟به گند بکشیدم رو ندگی مراي زمی خو...ببینمون بیا بیر-:گفتم

که ي چیزر تصواز ...!النه که شونه هاشم متولد شها...همداوسر بچه ون؟ بیرم بیار چطو

بترکی -:مشددور یس وسرو از هانم گرفتم ي دجلورا ستم د...رفتعقم گد گفته بو

قیقه دچند از بعد .نمزکله می و سر چی با تو سر ر دارم ین همه کااببین با ...تبسم

ین ا اچرم فهمیدزه می گم تا...داحالم بد بو..خیشآ-: گفتو مد ون آبیرم خرش و خو

ي ینه قدآلت اتورو به رو اقل عآدم خه بگو آ...دهنبرآدم به ن هیچیشوادر تا بردو

چیز می ...می گرفتم هی خند..یمدمو می دحاال هی من خو؟نصب می کنه

ي سر.خل میشهت آدم خب معلومه که بعد یه مد...دمکیف می کردم سه خووا..میدد

حاال ...!ديمنو نبروي برآمشب اگه ا..بشو نیستیآدم تو -:گفتمن دادم و تکا

باشین بریم زود ...دمیازسرتونم از ...ادلتم بخود-:گفتد و کرزك پشت چشمی نا..!ببین

و می کنه رم ببینه رو همین که ما سه تا لولو ...برسهدك از راه النه که کرا..حاضر شیم

ده تاقش ساا.مبلعیداش را لع گوشه به گوشه وبا .فتیمریاکو اب دخوق تاابه .رهمی در 

پا و لت امیز توه اي و قهوم تختی کررو با ...هنفردو یک تخت چوبی ..ما شیکد ابو
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ید ي دست تودر...دبوار زده یودبه ر را نیااز داگی رعکس بز...! همرنگشي تختی ها

یاکو از دکه ي بی حدو ین عشق عمیق ابه ..دمکردت حسااو به اي لحظه ...دشخو

نم حکمتش چیه که دونمی -:گفتم زد و به پهلواي تبسم سقلمه ...!نصیبش می شد

می ن شوره جااباشه که شبا ا ین خونه بداز اینجا انکنه ...ه دارننفر دوتاقا تخت اهمه 

بی توجه به ي؟نزنی می میرف گه حراتو -:گفتمدم و چپ چپ نگاهش کر؟؟؟ها...ده

وس عراره ینجا قر؟؟؟اباشهن بتواخوق تااره اینجا قرا...دابشا...میگما-:من گفت

ما با خشم ساختگی ا.مندیشیدامی آن به ورود لحظه از که د بوي قیقا چیزدین ؟ابشی

و ست دشستن اي که بردي شا.سبررت به کاو ساکت شو ...بی تبسمادخیلی بی -:گفتم

به ت با لذم و پوشیدرا منهم لباسم .پوشیدرا لباسهایش و برگشت د، فته بوریش رو

از من ماکسی بلند که دابا ه یک کت کوتا...شتاندف حردرم مار کا.دمکره نگادم خو

یه ...یاکوي دضارمحض ...! مبرا خدن قربو-:گفتس فسواتبسم با .ردی خومك پشت چا

شن رش رو روموتواي می خوت قیقا با کجادکه م من موند..نیستا بدنت پیداز خالم 

خیلی بهت ...لبردمشکی پ تااون با ...هشکی تیرزرنگ رین الی و-.مخندید؟کنی

...! داکرون ندب دبا...اقالندت سه خوي واشدي یه جیگر...ظریف مریفم هستی...دامیا

یش آرا...نه-:گفتمم و پوشیدرا مشکی زك ناراب جو.ست میشهدرگونه هم بزنی رژیه 

یه ..ارهنددت راه خون به جا-.داردستم ر دوهمین طو..دیاکو گفته بود...امنمی خو

داد یی به پوستم و رونگ رنه اما ماهراخفیف ...بیا...تم نفهمیدنم که خوزمی ري جو

م شده خیردم ضایت به تصویر خوربا ...محشر...يببین چی شد-.کشیدت وسدش خوو 

تش رصوي تبسم تون همزما.مدا در آبه صددر نگ زکنم ت حساسااز ابراستم اتا خوو 

و ختم اندم اسررا روي شالم اب ضطرابا .محاضر نشدز من هنو..نمداو..واي-:کوبید
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در را که درآوردم جیبم را از کلید :یاکود.*** فتمدر ربه سمت و ...شبازود ...وبد-:گفتم

را ینکه کلید از اما قبل ا.شتماندن شیطاو ختر شر دسه دن آن به سالم بوي میدا.کنمز با

ه مده آشتبادم افکر کراول .ردمجا خو...و...باال گرفتمم را سر.شدز بادر کنم ا پید

ش پوش ختر خودین اکه د مطمئنم کرده فتاایر زسر به ه و قفل شدي ستهاآن دما ا...ام

ش خو-:گفتد و کرم سالداب؟آرام شا-:با تعجب گفتم.ستداب اشاد خو...ملیحو 

اب جوزد و لبخند م با شر؟تیدخو-.دبوه نگشتانم خشک شدن اکلید میا.مدیناو

بهت ر چقد-:گفتمدم و کراز ندابررا با تحسین سرتاپایش .مخل خانه شددا.ادند

مصلحتی تبسم ي سرفه هااي صد.نخیلی ممنو-:هسته گفتآ.يشدض خیلی عو.دمیا

هن اپیردر آن تبسم هم .نددبوده یستااهم ر کنادي با شا.مبگیراز او چشم د کروادارم 

خانه اف طرانگاهی به .گتررلبته بزو اسید رقبل به نظر می از یباتر زسمانی خیلی آبی آ

ر ایودهم به رگ بز" ركمبات تولد"یک .نگیرکاغذ و کنک دباد از سالن پر بو.دمکر

-:دادتوضیح داب شا.سیدرمی م شپزخانه به مشااز آخوشی هم ي بو.نددبوه چسباند

هم گرفتیم رو کیک .حت تر بشهدن رایی کراشتیم که پذیراگذب بشقاي تورو ها ه میو

نه هم شیرینی پفکی اعصران به عنو.ینازبهش بنده ین یه نگادارست دوگه ا.تو یخچاله

ل و شربت پرتقا.ستده ماآیختیم رباگت ي تودا رو ساال.یمدست کردرلویه د اساالو 

ده ماآکه سریع ه کسرو کم ي گه فکر می کنین چیزا.ینم که تزییناتها.لبالو هم هستآ

ختر دین سه ي انایی هااتورد مودر من رات تصواز قع همه چیز خیلی بهتر در وا.کنیم

را رو ین کاامه ه-:گفتمو ختم انداتمیز و شپزخانه مرتب آجمالی به انگاهی از دور .دبو

د بوه مداومن که م مرحورگ بزرپد...تنهایی که نه-:گفتي تبسم با بی قید؟یندشما کر

-:نه گفتانشگرزسرداب شا.دکرن کمکمورا کاد خیلی تو پیشبر...جلو چشمم
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ان یشاال تولد شما جبرا...خسته شدین..یندارحق -:گفتمو گرفت ه ام خند...!تبسم

کله بچه ها و النه که سر ا.ممیام و می گیردوش یه  من سریع-:گفتمداب به شارو .کنم

-:مبل می نشست گفتروي حالیکه در ما تبسم ا.ن دادتنها سر تکاداب شا.شها پید

ن سفید شدخ و جمله تبسم سراز بیشتر .کنینن شتین خبرموزم داالي چیز...بفرمایید

چه -:گفتمو گذشتم دي شار کنااز .حتما...چشم-:گفتمه با خند.دیم جالب بوابرداب شا

و خت اندایر زسر به و شد و قرمز ش هراهم مثل خواو .کتر کوچولوي دخوشگل شد

لعمل اعکس ت از به شد...دنم غوغا بودرو..ممآراغم ظاهر رعلی .نممنو-:یرلب گفتز

ر نیاف داطري را از گی هر چیزدماآمن ..دمنه به خاطر خو...شتمداحشت ر ونیادا

حمت و زشتند داقی که ق و ذوبه خاطر شو...دمبوان گرین سه نفر ناي اما برا...شتمدا

ر نیادانستم که هیچ کس مثل داحالیکه فقط من می در ...نددبوه بی حسابی که کشید

یک .مپوشیدس لباو گرفتم دوش سریع ...مها نیستش آدخول حادن کراب خرد ستاا

دم و یستاا ینهآمقابل .تره نگ منتها تیرن ربه همااري نه سربی با شلوداهن مراپیر

تی ریش صوازم آراستم عطر بزنم که چشمم به کیف لواخو...دممرتب کررا موهایم 

دش روي جووما ا.شتمامحتویاتش ندن یداي دتمایلی بر...دبوز یپش نیمه باز.دفتاانگی ر

می ا فقط خد.گرفتمر را نیاره داشماو شتم دابررا موبایلم ...!شتدامیز من حس خوبی 

د و شون پشیمام می ترسیدز ما باا..دمبوده کرج خرژي نراش مدناي آبرر ند چقددا

ي نرسید-؟بله-.گوشی پیچیداش در خسته اي لی صدامتوق چند بواز بعد .نیاید

اي نمی خوز هنو-.منتظرتم..باشه-.یکمدنز-.مشنیدارش را کشدو نفس عمیق ز؟هنو

ش خاطرکه به د نبوي جشن تولد چیز...متر شدان نگر..دمبوان نگره؟بگی چه خبر

با هم رو جمعه _پنجشنبهام می خو.نیستي خبر-...!بکنمن مدآبه ر مجبور را نیادا
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ون بیرق تااز ا.منجااویگه دنیم ساعت -:گفتد و کراي کالفه ف پو.همین.باشیم

می ص حرداب شا..نددبوزدن کله و سر ل حادر تبسم داب و شال طبق معمو.فتمر

وم شپزخانه برآستم به اخو.نددکرت ومن هر سه سکن یددبا .می خندیددي شارد و خو

ا صدو با سر .نددفشین بوب و اشها.مدا آنگ به صدزکه ازم نگاهی به کیک بیاندو 

نستم سی دونجایی که می از او-:گفتو فت رضبط اغ بالفاصله سرب شها.مدندآخل دا

لبته ا.پ آوردمیه چیز تودم نمیشه با خوا پیدر نیاو دابر تو ر دور و بخودرد به دي 

ل نیستی بی خیال هل حاانجایی که تو از اولی و...شتماداهم ي ترپ تواي یزچ

نبالم د.فتمرشپزخانه آبه دم و کرره شااخترها دبه و برابا و فتم ه اي رچشم غر.مشد

ر کوزار رو چشم باآوردي النم که ا... وردينیا...ورديختر نیادتو هم که -:گفتو مد آ

ین اچه به رو خه ما آ.ديمو خبر می کردخود بالت نبوو ست دتو ي بابا چیز.ديکر

و بررو و هنت در اون دیا گل بگیر -:گفتمم و شده چشمانش خیري تو؟بقچه پیچا

حمت زبه را کیک م و خم شد.یمربیارو در ین کیک ابیا کمک که و یا خفه شو ...ونبیر

یرلب دم و زکره نگاد بوه حک شدروي آن که ر نیادابه عکس ل درآوردم و یخچااز 

همهمه بچه ها قطع شد اي صد؟باشیق خالش اخوروز رو ین یه اگه اچی میشه -:گفتم

با ر نیادا...دمکره نگاون را کانتر بیري فضادم و از یستااست را.گرفترا خانه ت سکوو 

ست د...فتندرفشین جلو ب و اشها.دبوده یستااسالن ن میاه نشدح صاله و اتکیدرت صو

شتم امیز گذرا روي کیک .من چرخاندل نبارش را دهوشیان چشما.تبریک گفتندو ند داد

را دراز ستم د.دگرفته بوم یر نظرده زمثل گربه کمین کر.فتمون رشپزخانه بیرو از آ

عضالتش منقبض .کشیدمشش غوو در آگرفتم را یش زوبا...ممنتظر نماند...دمکر

ست واا بچه ه-:گفتمزدم و به پشتش اي ستانه دوضربه ه؟ینجا چه خبرا-:گفتآرام .دبو
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جو عقب دن بودي که به خاطر غیرعادي شاو تبسم داب و به شاو .جشن تولد گرفتند

با سر تایید ؟تولد-:گفتد و یز کررا رچشمانش .دمکرره شااند دبوده یستاا

دم جوي در ومیدایش نا اصددي سراز .باشهرك مبا-:گفتي زد و خندزپو.دمکر

همه .فتق رتااهیچ حرفی به ون بدد و کررك مبات تولدت و نگاهی به تزیینا.یختر

ه خیرر نیادافتن رضح به مسیر وانجش رختر که با دسه آن ...نددمی کره به هم نگا

می رت قعا معذوامن -:به بچه ها گفتمرو ...دیازخیلی ..لم گرفتد...نددبوه شد

تاقش وارد ابزنم در ینکه ون ابد.دمبر می گرن الایی کنین اپذیرن تودخواز ...امخو

حایکه به در .دشن می کررش را روشت سیگاد و دابوه کشیددراز تخت روي .مشد

ا ختردین ر؟انیاد دابوردي ین چه برخوا-:گفتمدم شته بوداپایین نگه را یم احمت صدز

تی وبا بی تفار زد و پکی به سیگا؟تشکرتهي به جا.نحمت کشیدزکلی به خاطر تو 

را یش ؟ روتولد منه-:فتمعصبی گ...دهبه خاطر تو بو...دهبه خاطر من نبو-:گفت

با .لم کنو وبر...روتو ن شدي نه حوصله بستر...دارمنه حوصله بحث -:گفتو ند دابرگر

رو تا تو دن نی چه تالشی کردونمی ...نبروم رو برآ...رنیادابه خاطر من -:مالیمت گفتم

نمی وت برآمن دن با نبو...سنتر-:گفتاداري زد و خند صدزپور ینباا...کننل خوشحا

س فسوابا .میشهان جبرن حمتشوو زنا کافیه اوسه واجمع باشی ي همین که تو تو..ره

را ین خبط انباید ...نمی شدر رام نیادا...دبوه بی فایددن بحث کر...دادمتکیه ار یودبه 

عصبی و خسته ر زدم و به سیگارا خر آپک :رنیادا...!*** من...دممقصر من بو..دممی کر

نمی شد ورم با.متخت کوبیدروي با خشم م و تن کنداز را هنم اپیر.مجا بلند شداز 

و نندگی ر از رانست چقددایطی که می اشره و در یاکو به خاطر یک جشن مسخرد

ین شلوغی ابا ..رمین حجم کاانهم با آ...بکشاندان تا تهرا مر...ممد متنفرو آفت ر
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ش یرم را زسردم و کرز بارا ستشویی آب دشیر ..!ینهمه خستگیابا ...انتهر

بعد به تصویر م و حالت ماندن چند ثانیه به هما.دکرذ نفوم تا مغزدي آب سر...گرفتم

و گرفت م راه پشت سرو شقیقه و پیشانی آب از ...مشده ینه خیردم در آخیس خو

قیق تر به و دشتم اشویی گذرولبه ف طررا دو ستانم د...دخیس کرام را سینه دن و گر

می " چشم"دي عادم همیشگی که مره سیاژرف و دال گودو به ...دمکره نگادم خو

از کمی م و کشیده ام نشدح صالایش ربه ته آوردم و باال را ستم راست د...نامیدنش

م را تصویرو ینه نشست روي آکمرنگی ر بخا...بی جانمي نفسهااز ..گرفتمآب را خیسی 

م دوش یددبهتر ...دمترسیم کرر بخاروي نامنظمی ط نگشتانم خطوك ابا نو...دمحو کر

تاقم ایس کوچک وسرد از کررد وادارم می خودر می که به ي آراما ضربه هاا..مبگیر

سالن می را از یاکو اي دصد...بعد مسافتد جووبا ...دهمهمه بوون بیر.بیایمون بیر

ز بادر را ستم امی خو...نددابرگردي به حالت عارا جشن د که سعی می کرم شنید

ا چر...سیدربه گوشم ره بادوضربه اي صد..منم کشیددگر بهو شتم ادابراي حوله ...نکنم

روي هسته ؟ در آبله-:داد زدمبا عصبانیت ..شتندداسر من برنمی از ست دین جماعت ا

ستش ي در دگترربزي جعبه کاغذو گی رسینی بز.خل شدداب داشاو پاشنه چرخید 

روش ین ا از.مسال-:گفتم می شنیدزور یی که به ابا صدو با پایش بست در را .دبو

بی و تند ...! دمبوار بیز...دپیش گرفته بودر یاکو دجلب توجه اي که بره اي مسخر

شت دابرم قدره بادوما ا...خشک شدش چند لحظه سرجااي؟چی می خو-:حوصله گفتم

د و جانشینش کررا سینی ر زد و کناط حتیاابا را پاتختی ژور روي باآ.مدآیکم دنزو 

ختم اندري اکنارا حوله .گفتم شاید گرسنه باشین...پختمدم خورو ین شیرینی ها ا-:گفت

کمی و شیر ان با یک لیو...شیرینیف یک ظر-.دمکره سینی نگات به محتویاو 
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س محسوز حالیکه به طردر .خالی کنماو سر ام را لی دق دمد آنمی م بد...!همیو

گفتم شاید ما ا...کیک هم هست-:دادمه اداید دزدبرهنگی نیم تنه من می را از نگاهش 

ما فقط ا!!! گرفته ام عصبانیت خندت شداز ...!ببرینشن تودشته باشین خوداست دو

تخت روي من از با فاصله د و کرآزاد مچش را از دور بند کیسه .دمنگاهش می کر

ن ستوواتبسم رو ین ا-:گفتون آورد و بیره را پیچ شددوتا جعبه کادو .نشست

بعد و کمی منتظر ماند ...دمکره نگاه اش شداز در ست دبه ...ديهم شارو ین ا...هخرید

با و شت اپایش گذرا روي ین یکی ا...منهدوي ینم کاا-.شتاتخت گذرا روي بسته ها 

را شن ه و روتیري خانه هاربا چهااي مه رنه سوداهن مراپیر.دکرز بارا قت چسبهایش د

وارم میدا...مختن دوستودم واخو-:به سمتم گرفتو کشید ون سفید بیردوي کان میااز 

م و شت تا تسلیم شددانگه را دراز ستش ر دنقدر آینباد؟ اخته بودش دوخو.باشهازه ندا

...! ناقابلهو ببخشید که خیلی کم -:یر گفتزسر به آرام و .ستش گرفتمرا از دهن اپیر

ن حتتوراستیم ناانمی خو...یمریم می داریگه دما -:گفتو هی کشید آ....ادمنداب جو

بی هیچ حرفی به سمت و بلند شد و .ببخشید.سته باعثش شدیمانا خور گاناما ا..کنیم

صبر -:گفتمو شتم ایگر گذي دهادوکار هم کنارا هن اپیر.فتدر ر

تنم ه تکیه گاو شتم اتخت گذم و روي عقب کشیدرا ستهایم د...چرخید...!کن

به نظر می تر ل خیلی بچه ساار شلوو با مانتو ...مندرانظر گذرا از سرتاپایش ...دمکر

ین دوره ا-:گفتمدم یر نظر گرفته بورا زقت تک تک حاالتش دحالیکه به در ...سیدر

شک ...!جلب کنید رو توجه یه مراي غیر مستقیم بخوي حرفا گذشته که با محبتا

ه نگارت و صوره یکباي سفیدرا از ین ا..فتهرنفسش بند ده و یستااشتم که قلبش اند

قع به تو به چشم یه در وا...تو نیستس حساغ اباصال تو ایاکو د-.ممبهوتش فهمید
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ب هم به حسارا رو ین کااهمه ...! نه بیشتر..می کنهه نگان مهربوو ختربچه کوچولو د

از اون هر یا حتی بدتر ایاکو عین خودسه وانهایتش ...!یگهدنه چیز ذاره مهربونیت می 

گذشته ...دارهنه ار سش کوچیکی که به تو حس پدر وانقد؟ اومی فهمی...خترشیدمثل 

ي لین نفراوتو نه ...شتدابیفته تا حاال چندتا بچه دام تو ري ینجود ابوار گه قراز اون ا

د بوار گه قرش اپس مطمئن با...خریشآنه و کنه ز لش جا بادتو ده هستی که سعی کر

رو هت رانتیجه توصیه می کنم یا در ...دبواب داده جون الاتا ه بداب جوروش ین ا

د می شورج من خان هااز دکه اي که با هر کلمه م یددمی ...!رومت آدکن یا ض عو

د و گرفته بوز محکم گارا لبش .دخت می بندرختر دین اتن از عالیم حیاتی بیشتر 

و خوشبینی ر نقداوگه ا...لبه هرحا-.ص را زدمتیر خال.دهم می فشررا در ستانش د

می و آدم عالم ...ارایه نذمن ماز لطفا ...کنیش تالاي می خوزم که بار داري پشتکا

منو ي یگه پاد... دممی ار پس بهت هشد...دیا خوشم نمیازباه ین مسخراز انن که دو

کمی ...!باشده ندزشتم که داصال شک ا..باشده شتم فهمیدداشک ي؟فهمید...سط نکشو

تش به رنگ صور...! یدندزحتی شانه هایش می لرو ستانش د...اشچانه ...مدآجلو 

ه چشمانم خیري قتی تووما ده انستم بغض کرداحتی می ...دبوه پریدت شد

د جوویش هم با اصد...زشلرون ذره اي بد...دبی حرکت بوو مکش مستقیم دمر...شد

که فکر کنین من ه نم چی باعث شددونمی -...! دمحکم بوو قاطع ...سمحسوش تعاار

عالقه ...نیشوا به...نیشواسته که به درلبته ا...دمکرر رو ینکان اتوادربه خاطر بر

ما ا...پشت پلکش ببینمرا در شک انستم شبنم امی تو...مدآهم جلوتر زبا...ماا...دارم

ار لیلی که شما فکر می کنین برگزاون دین جشن به ا...ماا-.دمت می کرومقا

کیه یا ن توادرینکه براتوجه به ون بد...کنمن شتم خوشحالتوداست دوقعا وامن ...هنشد
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مساله خوشحالم اون با حل ن چو..کنمن ستم خوشحالتوامی خو! ...دارمچه حسی بهش 

سم وا...کنمان ستم جبرامن فقط خو..! یندکمکم کر...یط بد تحصیلیماتو شر...یندکر

ر کادر هم اي حیله و نقشه ي و یزرهیچ برنامه ...مقابلم کیهف شت طرافرقی ند

ما ا...یش شکستاصددر ض بغ...دمگه بلد بوا...بلد نیستمرا رو ین کااصال من ا...دنبو

مهم نیست که ...بشه یا نشهن توورمهم نیست که با-...دبریزو شکش فراد اندزه جاز ابا

شما دن کرد سه شاواتالشم م تمو...درممان ما به جوا...من چی فکر می کنینرد مودر 

ستم امی خو...نچو..نچو..دمکرري ما من پافشاا..دنبور ینکااحاتمی مخالف ي قاآ.دبو

همین -...دکرف در دراز به طررا ستش د...شما تشکر کنماز ...ريیه جو...هشد رهرطو

ینهمه ه از اتا بلکه بتونه یه گر...ینجاد اکه بیادم لتماسش کراکلی ...تبسم که می بینین

خیلی اون لی و..شوخی نیستمآدم خه من آ...کنهز بان رو تووبرابین ه گر

ز گارا لبش ره بادو...کنهض عورو  نحیتوروگفتم شاید بتونه یه کم ...شیطونه

دن به خاطر کمک کررو مساله اون من دي فکر کرا چر-:یرلب گفتمز...! محکم..گرفت

که د ین بوامهم ...دمهم نبون نیتتو-:گفتن داد و تکات به شدش را سردم؟به تو حل کر

می وت قضاردم مودر بیرحمانه ري ینطواسم مهم نیست که واالنم ا...یندکمکم کر

ده هیچ پشت پرون بد..!دشما بودن کرل ینه که نیت من خوشحاامهم ...کنین

-...با غم..نجربا ..دردبا ...يمیدابا نا ...دچند لحظه نگاهم کر...! هیچ غرضیون بد...اي

ن یتورلخودباعث ري ینجواقعا متاسفم که وا...نشهار یگه تکردم دمی ل لی قوو

ن الاگه تا ا...ن دارمتوازهش ایه خو...فقط...فتهانمی ق تفاایگه دمطمئن باشین .مشد

نفس عمیقی و به سقف گرفت ش را رو سر...حس من نگفتیني از چیزن توادربه بر

درد ...! ین بشکنهاز ابیشتر ورم ندین غرزه جاا...نگینم ین به بعداز ا-.دادمه و اداکشید 
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م و دکرت من سکو...فتو رچشمم فري در مثل خنجر تیز...دنگاهش بودر که ي شدید

هرگز ر نگاایکه رطو...فتون ربیرق تاا از ابیصدآرام و ...روحمثل یک د و کرد عقبگراو 

سالن از خوشبختانه ...دیر شوازشکم سرزه دادم اجاا..که بستمدر را :دابشا...!*** دهنبو

به و نوهایم نشستم روي زانطرفتر آکمی ...شتاید نددین سمت اکسی به دم و بودور 

به را ست حرفهایش الم می خود...دبوده کرد نابوا سما مرر رنیادا...دادمتکیه ار یود

آن با ..تلخشد و سره نگا...ما نمی شدا...ارمیا عصبانیتش بگذو حمی ربی ب حسا

آن روز تا ...دمکه مطمئن بور نقدآ...! دقعی بوواقعی وا...حساسشابی و تر دسراي صد

دم خواز ...!دبوده با من صحبت نکر صریحو قانه دصار ینطوا..رنیاازه دانداهیچ کس به 

ال ا...نددبوه همه فهمیدو شتم دایاکو دبر ابردر ینهمه ضعفی که از ا...مدآمی م بد

حق هم ...زدمی ن به نفهمیددش را خوو نست دایا شاید هم می و ...دشخو

ن دور و باو زسر ش خوو یبا ش و زپوش خوان ختردبر ابر؟در کجاو او من کجا ...شتدا

صال ا...! ممدآصال به چشم نمی ا..ست پاچهدهمیشه ده و ین ظاهر ساابا  من..شبر

را شکم ا...!شاید..فتمرمی راه می نشستم یا رش قتی کناو...دمشاید کسر شانش هم بو

قابل م بی که می کشیداعذ...برخاستمو گرفتم ار یودست به د..دمکرك ستم پادبا پشت 

کتفم ...دگرفته بودرد یاکو دسر ترحم ز اشاید ده و حس سار تصواز قلبم ...دصف نبوو

وم و خانه براز آن ست الم می خود..كحشتناوین غصه اسنگینی از ..دمی کردرد هم 

ر چند با...!دینهمه حس بد کم می کراز اتنها جایی که کمی ...مببره پنادرم ماش غوآبه 

. تمشتم به سالن برگشدابغض ز که هنودي جووبا دم و کرك پارا یرچشمم زخیسی 

رات هم تصوزبا...دنبوان شاید هم نگر..یا...من میخ شدروي یاکو ان دنگره بالفاصله نگا

اوج ضربانم و فت رحمقانه نفسم بند اهم به شکل کامال زبا...مدآیکم دنز...! حمقانها
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ر شکم به کان ایر نشدازسرره بااي دوبردم هی که بلد بوراهر ؟خوبیداب شا-.گرفت

از گرفتن ن نیشگون و تا نفس عمیق کشید...ستها گرفتهور ددبه دن کره نگااز .گرفتم

ست دما با وم ابردي شاو ستم به سمت تبسم اخو.بدین ما بریمزه جااگه ا...بله-...!نمرا

حرفی ر نیادي؟داگریه کره؟قرمزر ینقدت اچشماا چر...یسا ببینموا-.بسترا هم را

یش اکه بري سردردمه ینهابا ...دنم کرانگرد تش نشسته بورصودر خمی که زده؟ا

من ...نه-:سریع گفتم.شتماندر را نیادایش با اعون دیددیگر طاقت دم دبوده ست کردر

را چشمانش .شاید به خاطر گرماست...دهفتارم افقط فکر می کنم فشا...دمگریه نکر

می ار ستش فراز دباید ر چطو...!بختر خودشنه روسپیلت اسه تا ؟گرما-.دتنگ کر

گرمم می شه ...تنمهس ینهمه لبااخب ...گرممه لی منو..آره-دم؟کر

ص ین حالت خاابا ...راگفتنش داب ین شاا...!دابشا-:نه گفتانشگرزسر...!یگهد

مامانم م؟بدین برزه جاامیشه -:گفتمدم و کره چشمش نگاي تو...! وردمنیاب تا..تلفظش

هفت ز ساعت هنو-:گفتو خت انداباال را هایش وبرا.میشهان نگر

متین دب و تبسم که مو...دمکره نگادي شاو مستاصل به تبسم ...واي...واي..!هنشد

ده کرم گرردن خوه با میوش را هم سردي شا...زدمی ف فشین حرابا د و نشسته بو

...! رنیااغ داسررم سط همین جمع می و..نالاگرنه همین و...هبه من بگو چی شد-.دبو

به  -:ملتمسانه گفتم...!جونشخونه من توهین کنه یا برنن به مهمواره هیچ کس حق ند

خب ..دبون یشواسه وامن جشن گرفتن ف هد...هنجوندرنه ...دهنه توهین کرا خد

و خت اندرا استش د...!ینجا موندنم بی معنیهایگه د...شرکت کننان قتی نمی خوو

-:گفتمو ختم دوست دور دبه را نگاهم ره بادو.ن دادتکاس فسوابه عالمت ش را سر

دن فته گراییش می احمت پذیرزفقط .ستده ماد آاالسه و میوو شیرینی 
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ون بیرق تااز اهم ر نیاداقا آ..نه بشهدومرن مجلستوو گه ما بریم م اشاید..نتودخو

را ین کادم ابهت گفته بو...دابشاام می خورت قعًا معذوامن -:گفتو هی کشید آ.نبیا

زور به .مشده ت شرمندقعا واما ا....تو می شناسماز بهتر ر رو نیادامن ...دهنمی اب جو

ببخشید که ...دمکررو تالشم م من تمال به هرحا...نشمنتود-:گفتمي زدم و لبخند

و فتم دي رشاو به سمت تبسم ..مبش نشدامنتظر جو...!ستم بر نیومداز دین از ابیشتر 

به لبخند کمرنگی ...!زودهکه خیلی ز هنو-:حتی گفترافشین با ناا...بریم بچه ها-:گفتم

یاکو بمونه دل دغت به دایشاال ا-:یر گوشم گفتو زتبسم بلند شد ..مدکتفا کرا

هیچی دم و نگاهش کرل بی حا.دمبوده شن کررو روترموستاتش زه تا...دابشا

دي و شا...فتمدر ربه سمت دم و حافظی کراخد...گرفتمدي ست شارا از دکیفم .نگفتم

ز که بادر را ...دکرمی ن گرفته نگاهمام و یاکو مغمود...مدندم آتبسم هم پشت سر

ت تولدمو فوي شمعاز من هنول؟ خوشحاري کجا می -.مشنیدر را نیااي داصددم کر

و ...خانهرچهااي مه رهن سوابا پیر...میدر را دنیاو داگیج برگشتم و متحیر .دمنکر

بیشتر نگاهش ...نمی شدورم با...!دبوده که گوشه لبش خانه کرزي لبخند مرمو

د و بوده برو فراش جین مشکی ار جیب شلوي تورا ایش ستهدنگشت ر اچها...دمکر

د و بوازه اش نداکامال دم خته بودویش اهنی که براپیر...دنگاهم می کرزدن پلک ون بد

مستاصل به ..نستمانمی تو..ستم بمانمانمی خو.دتنش نشسته بوه اي در ندازبه شکل بر

م؟ بُبردمِ ید کیکمو خومگه نگفتی با-:سالن پیچیددر یش اصدز که بادم کره تبسم نگا

اي بررا هفته م تما...نیکی مصر به ماندد و فتن بوده رماآیک پایم ..!یگهرش دبیاو بر

دي اش شتم باعث شاداست دوهم ز هنو...! ما حاالا...دمبوه یددوین صحنه ن ایدد

نالیز می را آقایع وتند و تند م مغزدم؟ چه می کردم خواب خرل لی با حام وشو



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۱۳۷ 

 

در ست امی خود و بوه مدون آتاقش بیراز ا...دبوه پوشیدا یی مراهداهن اپیر...دکر

...! دبی مانند بواش ندگی زیخ رتادر که قطعًا ري کا...! دکیک ببرو جشن شرکت کند 

ه حتی یک خندن به خاطر نشاند...زدمنمی و دم می سوختم ..دمپس باید تحمل می کر

به را کیفم ره بادو...می گذشتم حساسمدم و اخواز باید ...ديکوچک بر لب چنین مر

رو بشینین منم کیک .شماسته جایگاه مبل سه نفراون -:گفتمدي دادم و ست شاد

و فتم رشپزخانه آبه م و هی کشیدآ.گشتندزتبسم با خوشحالی به جمع بادي و شا.رممیا

ر نیادم و دابین خودش گرل حارا در یاکو دپرسشگر ك و مشکوه حین نگان همادر 

و گرفته اوج یک زمواي صد.دمیی برابه پذیرم و کیک چیدرا روي یز ي رشمعها.میدد

در چیک ن فشین همچناو اتبسم .دشته بواگذش سررا روي هایش خانه ه با خندب شها

ر نیاو دا...زدمی ف حردي گاهی شار و نیاب و دایاکو هم با شهاد.نددچیک بو

ش را تنها سرن هایشاحرفاب جود و در شته بوامبل گذي سته هارا روي دستهایش د

مثل همیشه دم سعی کر...کف همه بلند شدت و سواي من صدن یددبا .دادمی ن تکا

ش موقعیت سرو ما قلبی که شکسته باشد منطق ا...باشمد مثل همیشه شا...لبخند بزنم

چه ...وومهو-:گفتو کمی به جلو خم شد ر نیادا...شتمامیز گذرا روي کیک .!دنمی شو

ش را سر.حاتمی گرفتمي قااز آ-:اب دادمجو؟آرام فتیرجا کش کاز عکس منو دي؟کر

یا د بوه لبش خندر کجی کناآن نستم دانمی ...زل زدچند لحظه به چشمانم د و بلند کر

بین دوریاکو د.دمشن کررا روشمعها ك زدم و فند...!فرین به توآ-:دمزمه کرز...!نیشخند

سریع به سمت دي شاو تبسم .نکنیض عون رو برین لباساتوا زود خترد-:گفتآورد و 

. حتمرامن -:هسته گفتمآ..!یگهو دبر-:گفتد و کره خم به من نگاایاکو با د.فتندق رتاا

می ش خرآمنکه -:گفتو ساند ربه من دش را خوم با چند قد...خمهایش غلیظ تر شدا
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ا رو در ین ماجري اتوو نکن ته وادارم هش می کنم فعال الی خوو...!هفهمم تو چت شد

تا مغز ش هرخندزتلخی ه و برندگی نگا...ببینمر را نیاد دانبوزي صال نیاا...!مر بیا

هم ق تاآن احتی ...فتمق رتاالعملی به اهیچ عکس ون بد...دبوده کرذ نم نفواستخوا

د به یااش را خانه از یگر هیچ قسمتی دستم انمی خو...دبواب آور یم عذابر

بوقی ه تبسم کال.دنشسته بور نیار داایاکو کند.برگشتمم و پوشیدس سریع لبا.ورمبیا

تولد -:گفتو شت اگذر نیاداسر روي بی مقدمه و کشید ون پشت مبل بیرا از قرمزیر

شک ..نمی پذیرفترا ین یکی ا....مشده خیرر نیاداحشت به وبا ...!ین نمیشهون ابد

ه لوچو تبسم با لب .شتامیز گذو روي شت دابره را کالد و باال بررا ستش د...! شتماند

از ...روتربیت ...ینارقم که ندذوحاال ...چیزیهب قم خوذره ذویه ...واه-:گفتان یزآو

قطع را حرفش ، تبسمده بی پري نسبت به شوخی هار نیادالعمل اعکس س تر

می -...!بیرحم باشدك و ند ترسناامی تور چقدد ین مرانست داتبسم که نمی ...دمکر

ر در نیادا...میاکو قاپیددست را از دبین ردو ...!کنینت فورو شمعا ...معکس بگیرام خو

با همه عکس د و کرت فورا ید شمعها ریش می باو روسر از حالیکه بی حوصلگی 

ن توازبشین و بر...جشنهي حاال نوبت مجر-:یاکو گفتدخرین مرحله در آ...گرفت

ر نیار داکناب معذ...!شکا...! می شدم ین جشن تمااتر ش زودکا.معکس بگیر

ر را نیاداهسته اي آمن نجود و تنظیم کرن تمارصورا روي بین دورکو یاد...نشستم

می دردت به ان عمراز بیشتر ...همه بدرو اداخیاطی -:که می گفتم شنید

-:گفتو خت انداباال اي شانه .دمنگاهش کرم و چرخاندم را متعجب سر...!رهخو

در ...می کنینب خانتان رو ابه نفسی عمرد عتماابا چه ا ختردنم شما دومن نمی ...!الوا

حسابی و ست درنه می تونین یه نقشه ...حل کنینش رو حالیکه نه می تونین مساله ها
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نمی ...ادمندرا بش اجو...! کله بزنینو عمله بنا سر و گر رنه می تونین با کا...بکشین

ستم افقط می خو...! یگردنه هیچ کس ..اب اونه جو...بدهماب ستم جواخو

ما اکی عکس گرفته شد م نفهمید...!ستامی خودرم را لم ماد...ترزودهرچه ..ومبر

حاال شما هم برین بشینین یه عکس سه -.شده کوبیدم تبسم مثل پتک بر سرد پیشنها

و فقط من ...از آنبعد و ...دمبوادر بردو بین م مددم آتا به خو.مبگیرن توازتایی 

رم فیک نخواینکه به ترااطر به خر دادم و فشاز گاال پدرا روي پایم :یاکود...!*** یاکود

چه بالیی بر سر ر نیام داباید می فهمید...مندراپس کوچه به سمت خانه و کوچه از 

رده با همدیگر خوم پازیادجشن مثل کسی که چندتا ل طوم که تماد بوداب آورده شا

دش خود و جلو فرستادي را شا...نستم برسانمشااقتی هم خوو.دبوت پرو گیج ...باشد

که کمتر زد تبسم تشر دي و به شار چند با...شتاحوصله ند...قب نشستبا تبسم ع

عین دم بوده خانه ترمز کري قتی جلوو.دنکره هم به من نگار حتی یکباو بزنند ف حر

م را حتی نماند که تشکرل زد و با..نددبوده یش گشوروبه را قفس در که ه اي پرند

ر نیاداچشم را از ناگهانی ي نتهاابی  نجشو رگی دلمردین ا..راینها امن همه و ..!دبشنو

دراز تختش روي .دمین بشر تسویه می کرابا را مشب حسابم ا..یددترون بدم و یددمی 

ون بد.دادمی ش محبوبش گوه نندابه خوو می کشید ر مثل همیشه سیگاد و بوه کشید

و تم بسرا تاقش در اما ا..انم چردانمی ...!يمدزود او-:گفتد سقف بگیراز ینکه چشم ا

اش نصفه ر سیگا.فتو رهم فرت در خمهایش به شدا...!کنه به من نگا-:با تحکم گفتم

ا عواي دمعلومه که می خوردت گااز ...اوووف-:گفتد و کرش خاموري جا سیگاي تورا 

چند ساعته که ...ارمحوصله ند..ما من خستما-.دیستاامن روي به و رو بلند شد .کنی

از ست اخو؟و میشه...بمابخوام می خو...می کنم تحملف رو یه مهمونی مزخردارم 
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ز بارا هنم اپیري کمه هادیگر دست دبا و گرفتم را یش زوباص که با حررد بگذرم کنا

بم امنم خو...منم خستم..ارممنم حوصله ند-.ندآوردمی ر به گلویم فشار نگاا...دمکر

بر ت سراز ست د دیخته بوربهم ري نجواوگفتی که داب نم چی به شاوما تا ندا...دمیا

ین الیل دبه چه ا؟؟؟چر-:گفتد و شانه کررا ستش موهایش ن دنگشتاابا .دارمنمی 

به جنس ص حس خا...رنیادانظر داري؟از حس خاصی بهش ؟ست مهمهر واینقداختر د

روي چینی .شتماندداب من همچین حسی به شاو یک چیز خالصه می شد در ...مخالف

حتیش رانااز شته باشم که داا باید بهش حس خاصی مگه حتم-:گفتمو ختم اندام ابینی 

شتن داسه نگه واهمین کافی نیست ...حمت کشیدزتو و کلی به خاطر من ؟شمر لخود

قیقا به د...هاآ-:مش گفتآرابا ؟نشدنکرر لخودسه ؟والشدسه نشکستن ؟واحرمتش

نشونش رو حقایق ي یه سردم و ین کرس دحساامن بهش ...الیلی که گفتیدهمین 

شاخکهایم ...!دبوزم سش الواما ا...شتدرد دا..دمعلم بوب مثل چوم حرفاس نتر...دادم

ببینم چی ن بزف ست حردر-داب؟با شاد بوده چه کر؟؟؟چه می گفت...ندردخون تکا

-.دمی کرام شکنجه اش ین بی خیالی اگاهی با ...ن دادتکاش را سرو خندید ؟می گی

ي چه هارموم مثل قو...بدر فکاا.!..دابشاو بین من رازه ین یه الی و...متاسفم

وت بی تفادي؟بگو چه غلطی کر..رنیادا-:مغرید...ندم آوردهجوم به مغز...ارمخوآد

یعنی د؟؟؟یعنی ممکن بو...می جویدندم را چه ها مغزرمو...سبپرداب شااز -:گفت

به سینه رد ست ر زده؟؟؟دنیاداحرفی به ه؟؟؟ شدر نیاداسیر اهم او یعنی ...همداب شا

بطه را...رنیاداهمیشگی ي حرفهان هما...نکند...نکند...یا شاید حتی بدتررده؟؟؟وخاش 

داب از که شادم بوار داده بهت هشدر نیادا-...!اخدواي ..!بی تعهد..ازدواجستی بی و دو

ش میزاز روي ..بعد بلند خندید...دچند لحظه نگاهم کردم؟؟؟نگفته بو...نیستش نااو
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اون -:مچسبیداش را یقه م و جا پریدش؟؟؟از ماوکدز ا-:گفتو شت دابري جدیدر سیگا

زي فتش باابا شر..با جسمش..حساسشابا اري حق ند...حمقافقط یه بچه ست 

ین الی ؟؟؟وبچه-:گفتد و کردش دور خوو از محکم گرفت را ستانم ؟دمی فهمی...کنی

...! تشآ...تش گرفتمآ...دبوو بردل تو ز و نام ختر خانودیه م یدوز دمراکه من ي چیز

رده نگشتت بهش خواگه بفهمم ا اخدي نداوبه خد-...!دمبه نشانه تهدید باال بررا ستم د

تو که -.بلندتر خندید..!میزرمی رو خونت ن ماماروح به ...رنیام دایزرمی رو خونت 

نمی رش منکه مجبو...ینم یکی مثل بقیه؟؟؟اچیهدردت پس ...اريحسی بهش ند

حس را نم دگرش رگ خیز...!شهدیت قلبی خوضارتفاقی بیفته با اگه ا...کنم

ور بارا قاحت وینهمه ا...متش کوبیدرصوي تورت قدم با تمادم و باال بررا ستم د...دمکر

چند ثانیه به و سیلی من کج شد ب ضرش از سرد؟؟؟بوه سیدربه کجا ر نیادا...شتماند

و  ماغش کشیدرا روي دستش د.فته غلیظ تر شدرفته ش رلبخند.حالت ماندن هما

بهش فکر اي نمی خوه تو کوچیکتراز خیلی ن فقط چو...داريسش دوپس -:گفت

ده کرد عتمااختر به من دین در اما...!ديبرده هرچی مروي برآ...خفه-:داد زدم...!کنی

تو ...ختردین ؟انگی حالیتهدومر؟حالیتهد عتمااتو ...!ست منده دسپرش رو خترو د

با ژ داد و ماسارا نش دکمی گر؟حالیته مانتا...! مانتهاتو شرکت من ...خونه من

نه من بهش ...ختر عاشق منهاون دنه ش مطمئن با...خیله خب بابا-:گفتدي خونسر

د بوزم پس چی بهش گفتی که ال-:گفتمدم و کم کرن را فاصله بینما...!دارمنظر 

چشمانم ي تو..دکرت فوون به بیرا پر صدرا نفسش ...گفتاي کالفه " اَه"؟؟؟نهوبد

ي فا؟در ژرنیوبدداري ست دوخیلی -:دادبا طمانینه ده و شمررا بم اجوو  شده خیر

باال م را سر...دتلخ تر بوو تر دهمیشه سراز یش اصد...مچشمانش گم شده سیاو عمیق 
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با ر داد و فشاك را فندم هرا...! سفسواحتی ...دنگاهش هیچی نبودر ...دمپایین کرو 

...!*** اريستش نددونه که تو وبدد بوزم ال-:گفتد و شن کرر را روتشش سیگاآ

نش حلقه دگردور محکم را ستانم م و دغوشش خزیددر در آمان یددبه محض :دابشا

ما من فقط ن؟؟؟اقلب ماماي چی شدن؟نفس ماماه چی شد-:نی پرسیدابا نگر...دمکر

در مااو ما ا...کنمي شکم جلوگیرن ایر شدازسراز که دم و زور زدم محکمتر بغلش کر

من -:ها گفترباو ها رباو موهایم کشید را روي ستش د...درد داردلم دید که فهم...دبو

ز مامانت هنو...حت باشیرانبینم نا...رينبینم غصه بخو...مینجاامن ...مامانیم ینجاا

عین در حرفهایش ...!پشتتهه مامانت عین کو...دارهتو اهوز مامانت هنو..سته ندز

یتت اذکسی -...یختمرشک ه اقطره قطر...شکسترا بغضم ...مثل سد شکن...مشآرا

دم و فشراش به سینه م را سر؟؟؟بهت گفتني چیزه؟؟؟شکوندرو لت دکسی ده؟؟؟کر

-دي؟بوب فتن خورقت وتو که ؟خهه آپس چی شد-...!نه-:بین هق هق گفتم

هم دروغ ما ا...نگفتمرا ستش ؟؟راکی؟؟از چیاز -:گفتل با هو...!مفقط ترسید...هیچی

حتی رانفس ...!ادرتا بردو ین امثل ...مست بدرو از دتو روز ه منم یه ینکاز ا-...!دنبو

ندگی گ و زمر-.شتداخبر دش به خوام بستگی واعمق ن از چو...دکرور با...کشید

-:گفتمم و بو کشیدرا تنش ؟؟؟خهآین چه فکریه که می کنی ا...ست گل مناست خدد

قل پاشو احد-.ناکم نشستدردی پیشانروي بوسه گرمش ...اخدرو تو ...ینجا بمونمار ابذ

م از می ترسید..کنما جددرم سینه مارا از تم رستم صوانمی خو...کنض لباساتو عو

-:گفتمدم و کرز نم بادگري را از دور سرروفقط ...بفهمدام دردم را قیافه 

د کرش خاموق را بردي شا...کشیدیمدراز با هم ...ینجا باشمام افقط می خو...خوبه...نه

م می شنید...ديیر سر شازستش دیک د و یر سر من بودر زست مادیک ..مدآپیش ما و 
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و ...دادمی ش گوت سکودر در ماو جشن می گفت از یش ابردي شا...نندزمی ف که حر

شک می ا ابیصد...دمبوده تجربه کرم کل عمردر بترین حالی که ابا خر...من...!من

درد ینهم ا...شتاستم نددویاکو دینکه از انه ...دمخفه می کررا ناله هایم و یختم ر

ین درد ا...دارمستش وار دونه ایودهم ز من هنو...میددینکه می ازه انداما نه به اشت دا

زي لسودسر از نیهایش همه انگرو کنم که محبتها ل نستم قبوامی تو...! دبیشتر بو

در  بایداو به ام قعی واعشق و بقبوالنم که محبت دم نستم به خواما نمی توا...ندا

عشق دن کرون بیر...نمی پذیرفت...دممی کرع جوربه قلبم ...! شوندن سینه مدفو

د بوه کشیدر یاکو حصاد دجودور و..پی هایشرگ و با تک تک ...نمی پذیرفترا یاکو د

به ش قتی مهرومگر ...دست من نبودصال ا...!دشودور نجا از آقدمی داد نمی زه جاو ا

ست دمگر ؟؟؟شته باشمدانش دکرون بیراي ربن الاشتم که ري داختیاالم نشست د

یش قلب اکه صدد ست من بودمگر داد؟می ن جادم جووکه نفسش به د بودم خو

می زه به لررا مم اندرش اکه حضود ست من بودمگر د؟می کرن مجنورا عاشقم 

قلبم ن روز اول هما؟؟؟از شتمداچه کنترلی ؟؟شتمري داختیاامن چه ؟؟؟ختاندا

ین دم اغوشش بودر آکه آن روز مگر ...پاسخو بی پرسش ...انهچو بی چک ...ستشاخو

رغ گرفت که حاال به میل من فازه جاامن ن از عاشق شداي بردر به در قلب 

ستم او دوما ا...شدره پاي بغض جدید...دمن نبور کا...یاکودشتن است نددو...نهد؟؟؟شو

می روز نه هر چگودم؟؟؟خونم تحمل می کردر چگونه ه را هر کشندزین ا...شتاند

ین همه غم ابا ر چطودم؟؟؟یکته می کردم دبه خورا شتنش است نددوین و ایدمش د

یش کوچک ابر...ستانمی خوا مر...شتاست ندا دویاکو مردم؟؟؟دندگی می کرز

ي با نامیدو ...ستاباالتر می خو...ستابرتر می خو...ستابهتر می خو...دمکم بو..دمبو
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یک ..دست نیافتنی بوره دسطون امن همااي براو ...! شتداکه حق هم دم بوف معتر

یا حتی ...لمسون بد...طحتیاابا ...امحترابا ...پرستش می شداز دور لهه یونانی که باید ا

آن گترین مصیب ِتربز...منه بیست ساله شدزه قلب کوچک تااي ین برو ا...نیدون دبد

و خشم از کمی  بلکهم تم پاشیدربه صوآب چند مشت :رنیادا...!*** دها بوروز

یر در زشنی که ر روسیگاو برگشتم ق تاابه .دبوه ما بی فایدا.کش کندوعصبانیتم فر

شیشه منعکس در یاکو دتصویر ...دمیستاه اپنجرر کناو شتم دابردم شته بواگذري سیگا

ر فکاآن اگر ا...لعنتی.دبوه شده یش خیرروبه رو به و تخت نشسته روي ...دبوه شد

ما به ا...بزنمف حرد بول شت محااندداب شاو نسبت به من ا ك ر حشتناف و ومزخر

ر مجبو...دمبوه یدام دندگی زکل در قی که دصاو ختر بی شیله پیله دتنها وي برآخاطر 

تفکر عجیبی که نسبت به من ز طراز ..دحرصم گرفته بو...!کنمش فام رازش را شد

ل به حاواي ...ین باشداه کادر بر...دهنش ساخته بودر ذمن از هیوالیی که از ...شتدا

من ري یر سیگازمها آدین ي انیاد..."یختمون ربیره پنجررم را از خاکستر سیگا...! بیگانه

س حسااز ا-؟چیاز -:دمحفظ کري ام را ظاهردي خونسرر؟نیاداتو مطمئنی -"!... دبو

من می را از حساسش انوقت آ...دبورش کنادر هفت هشت ساعت روزي ...ههداب؟شا

سم که واعجیبه ..تابلوئه...نیست بگهزم ال-.زدمخند زپو؟گفتدش خو-..!آره-!...پرسید

ست دو دبا هر .برگشتو فت در ربه سمت م چند قدو بلند شد ...ينفهمیددت خو

نش می دخجالتی بوب به حسارو من همه حاالتش -:گفتزد و چنگ را موهایش 

گر رت با صو...دبو دهکرر فتاربا من ري یدمش همینجودلی که ن از روز اوچو.شتمذا

صال همچین ا...دمقت شک نکروبه همین خاطر هیچ ...! اريهمیشه فره نگاو گرفته 

جسته ؟؟ممکنهر سنی چطوف ختالاین اخه با آ...دبوده نکرر خطوم به مخیله ي چیز
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دم خودادم نمی ل حتمااجه وما به هیچ داره است رو دویکی دم بوه گریخته فهمید

ختر چی دین اخه آ...دمبوده کرر تصورو سه ساله و دو، نهایتش یه پسر بیست..باشم

دم و کراز دود با یک پک عمیق پر را یه هایم ده؟رفتااتفاقی اهمچین ر چطوده؟فکر کر

ص و خاي خالقاابا ...تفاقًا به نظر من خیلی هم خوبهه؟؟احاال مگه چی شد-:گفتم

هم ...مهربونهو هم نجیب ...ست بهترین گزینه ستداب واشاداري تعصباتی که تو 

یگه چی می د...که عاشقتهرم ینقدا...قیافشم که خوبه...زبساه و سختی کشید

و بچه ست ؟اون می فهمی چی می گیر؟نیاداتو حالت خوبه -:گفتت زده حیراي؟خو

ما ا..دارمست دوسته که من بچه ؟درنیزهمچین حرفی می ا یگه چردتو ..غهش داکله 

داب شاص خاي بچگی هاو شیطنتها از  منل ساو سن ...! مهمسران نه به عنو

یعنی من نیمه ...شیش سالشه،پنجو بیست زه تااون قتی من چهل سالم بشه و...گذشته

می تونم همچین جنایتی ر چطو...!نیشهوجواوج تو ز هنوه و اون شدم تموم عمراول 

ه گا...! خسته میشیم...یگه خسته می شهل دما چند ساا...منو می بینهن الِ ؟اون ابکنم

ل نهایتش با پنج سا...دمترجیح می دم سنی خورده تو رو کنم یکی ازدواج باشه ار قر

ه عقلش کامل شد...باشهه چشیدم گرد و سر...باشهه کسی که پخته شد..سنف ختالا

د تو سالگرام می خو...کنمروز ازدواج گه یه ا...بعدشم..!حساساتیاختربچه دنه یه ...دبو

ختر دیه ؟از شتدامیشه همچین توقعی داب شات از ظربه ن...باشمه شدر جم پدازدوا

ون بیره پنجرر را از سیگا...! شتاندداب قعا هیچ حسی به شار وانگاا..نه؟سالهزده نو

بین ش را سرو تخت نشست ره روي با؟دوکنیر چیکااي حاال می خو-:گفتمو ختم اندا

یا دش روسه خواو ین از ابیشتر اد لم نمی خوف دیه طراز ...نمدونمی -:ستانش گرفتد

ورش رو غر..رولش دبد و تند رد یه طرفم نمی تونم با یه برخواز ...کنهدازي پر
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اب حمت خردم زخو.ست هیچی بهت نگمامنم خواز تفاقاً ا-.نشستمرش کنا...!بشکنم

یتش اذین از اباشه تو بیشتر زم فکر نمی کنم ال.مکشیدش رو هاخ آرزوکادن کر

من -.دباال بررا یش اصد.نمی گفتمدي بوده کر نکرفردم موري در نجواوگه اصال ا.کنی

و بزنی ف حرآدم نمی تونستی عین ...منه شدویودگفتی که ري یه طو؟نستمدوچه می 

می -:تی گفتموما با بی تفاا...ردمخوس فسوري؟در دل انیاش منو به جون خوري نجواو

گرنه و...کنمارش هست بیدي گه چیزاستم امی خو..تو مطمئن شمس حسااز استم اخو

ن از ماا-:یرلب گفتو زجا برخاست و از هی کشید داب؟آیی مثل شااختردمنو چه به 

نمی ن شودیی که پیش خواتا لبخند چه فکرف و دو کلمه حردو با ...اختردین ا

هیچی -:گفتمود برون بیراز در ینکه از اقبل ...ار دادهیطی قراببین منو تو چه شر...کنن

ش سراس بی حو...!ل دادممن بهش قو...نیدوفهمه که می بار نذ...!یاکور دنیاروش به 

چه رو تو ...یسا ببینموا-:گفتو برگشت ه نچرخانده را ستگیرز دما هنوا...ن دادتکارا 

د ضیت کرر راچطوف زدي؟حرداب با شار صال چطو؟انشیانگرا چرر؟؟؟نیاداین حرفا ابه 

ختم ي به معناو ..!لهیهاه تو فکر کن معجز-:گفتمم و کشیددراز تخت ون؟روي بیري بیا

د بور لین باوز اومرا."دم دادمبه خورا یاکو ال دسواب جوو بستم را مکالمه چشمانم 

ور باو قت عجیب اصدو با معصومیت ...دشخوي غصه هاو غم در اوج که کسی 

ن با ماندم داده و نجاافقط به خاطر خوشحالی من و فقط ري را کاد گفته بو...نیدنکر

یک ف ید حردترون ذره اي بد... که مند بور لین باو او...آن زدایید بر نرفتنش مهر تو 

س هم لبادم خودم هی کرر را رانیاداصبح شنبه که :یاکود" *** دمبوده کرور بارا نفر 

ري نه کا...مدآبم می اما نه خوا...دبوزود خیلی ز هنو.ون زدمخانه بیرم و از پوشید

ن به خیاباو شتم اکینگ شرکت گذرپا را درماشین ...شتمم دادن دانجااي ابر
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ك پااي هوم و یک شرکت پیچیددبه فرعی نز...کنمده روي کمی پیادادم ترجیح ...فتمر

ب جنا...به به-.دبوري حیدس مهند...ردنگ خوزموبایلم ...دمکرق ستنشارا ا

و پیر خندید س مهند.ممی شنورو شما اي صبح صداول تیه که دچه سعا...سمهند

فیست اگرداد خبر و یم دکرال حول و اکمی حا؟خوبی.مته پسردسعا سه منموا-:گفت

در که حتما د کرار صرو ا...به شرکت می فرستدده و کرا پیددم نبالش یودکه ي ماهر

نگاهی به ...دن داردکراي رو جالبی بري چیزهان چو...ومبرارش یددلین فرصت به او

فرعی دم و از حافظی کراخدري حیدس با مهند...دنیم بوو هشت ...ختمانداساعتم 

د بوده بغل کررا ستانش دکه م یدداب را دجلوتر شام چند قددر ست م و درمدون آبیر

خم اراده ابی ...فتربی عجله به سمت شرکت می آرام و ...دهفتاوابا سر فرو 

د بسته شوواین نه از اکنم که بیشتر ر فتارختر دین اباید با ر نستم چطودانمی ...دمکر

به چشم یک او هرگز به ل تا به حا...مشده اش پشت سر خیراز ...! ببیندسیب آنه و 

ن مهرباو شتنی داست دوختر کوچک دیم یک اهمیشه بر...دمبوده نکره نگازن 

همه ..دکل ظریف بودر ...مدآقد متوسطش به چشمم می ام و ندایکی ربان الاما ا...دبو

نی اوامثبت فري خصلتها...! شیاحتی صدو پا و ست دگرفته تا رت صواي جزاز ا..شچیز

که دم نبوف نصاابی ر نقدآما من ا..خوشبخت کنددي را نست هر مراشت که می تودا

کنم ر من با تو چیکا-:لم گفتمم و در دکشیدآه ...مبگیردن را از او نی کرافرصت جو

پایش ...یش بزنماستم صدالی تا خوم ویکش شددنز..دمتند کررا کمی قدمهایم ؟خترد

دم ست برر دچطوم نفهمید...معلق شدن سماو آمین ن زمیاو لغزید زي مو پوستروي 

و نه اخترام دنداما ا...دکرش غوشم جا خوري در آچطوو گرفتم را یش زوباو 

یگر ي دجارا ین صحنه اکه ر نگاا...دکره ندزهنم را در ذشنا و آمحو ه اي خاطر..نشزالر



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۱۴۸ 

 

به م و شده خیره اش ترسیدن چشمادر چند لحظه ...دمبوده لمس کره و یددهم 

پایین می شد و باال ت که به شداش سینه را از روي ستم د...موقعیتمدآوري محض یا

پایین ش را سر...ییداثانیه به سرخی گري از کسره اش در نگ پریدر...! شتمدابر

از ...شتانداز او ست کمی دمنهم ل حا...دکرم پشت سر هم سالر سه باو خت اندا

با ...دمبوه کالفه شدت به شد...شتداکه به من عالقه ي خترن ددلمس نقطه ممنوعه ب

  :بدخلقی گفتم

نمی رو گندگی اون به ز پوست موي و یرزسر به رم ینقداخوبه ؟ست کجاستاحو- 

ضح زش والر.ممتالشی می شد خانوت مغز..ولین جدالبه رد می خوت گه سرا.بینی

نستم حالت اکه نمی تو دبوده برو نش فردگرش را در سرر نقدآ.میددمی را ستش د

هی اخورمن عذاز نش ردمین خوزبابت ...!ببخشید-.همدست تشخیص را درتش رصو

چیزیت -:گفتمدم و مشت کررا نگشتانم ا...ستم می سوختدکف ..!اوف...دمی کر

ین ابا و کشید اش سینه و آن را روي فت اش رهم به سمت مقنعه او ست ؟دنشد

هم را روي نهایم انددغضب ت شداز .دکره یرخاش برجستگی را روي نگاهم ...حرکت

-.دبیشتر کررا لم ص دمش حراي آراصد...!رنیادالعنت به تو -:گفتمم و در دل مالید

ن موارمگه قر...يمیار یر سر کادکه رم چقد-:گفتمص حرو غضب ن با هما...!خوبم...نه

من ردي از همچین برخول تا به حا...دچند لحظه مظلومانه نگاهم کرد؟هشت نبو

لم دمظلومیتش اي بر...!اممی خورت معذ...مداویر س دتوبوا-...!دبوه ندید

چه ناشی می اري از بی قرو ینهمه عصبانیت انستم داهم نمی دم خو...سوخت

حتی منتظر ...فتمرخل شرکت از او داجلوتر دم و هایش کررهیچ حرفی ون بد...دشو

لتهابم از ابستم تا ا ر چشمانم .ر دادمفشار را سانسوآکمه م و دسیدنش نشدر
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ت زده و حسر: دابشا...!*** دنبو" بچه"ختر دین ا...ست می گفتر رانیادا...بکاهم

از که او .شتماشکایت ندا خدازه نداهیچ کس به از .مشده فتنش خیرربه مسیر ه مانددر

دم نم کمی بر خواتا بتوم چه کشیددو روز ین در اید دکه می او .شتداحالم خبر 

ده کرره ام ینگونه بیچااکه را غوشی دن در آتجربه بوره باا دوچرپس .ممسلط شو

ا چرازم؟بیاندو دور بکنم را لق ان نددین داد انمی زه جاا اچر؟شتامانم گذد،در دابو

تش ا در آمرا چر؟سته الم مانددبر ي چه چیزداغ کنم که ش مواشت فرانمی گذ

ش منکه به خود؟تر می کروزان فراش را شعله دم هرو ند زایک طرفه می سوق شتیاا

م و گرش غوآین داي اسوره باا دوپس چر...دمبوف معتردم خودازي پرل خیاوري و با

پرتی یا اس به خاطر حود؟ینهمه عصبانی بوا اچر؟او ختاندامی م سررا در نه دامر

هش اکه همرد حتی صبر نکر.مشدبوه تلخ ندیدق و خالابدر ینقداقت وهیچ م؟تاخیر

من کوچک ن شاید چو.شویمه یددبا هم رش محیط کادر ست احتماال نمی خوا.ومبر

را کامپیوتر و شتم اگذم کمد میزي تورا کیفم ...!ظلحااز چه و سنی ظ لحااز چه ...دمبو

ده کررد برخون کف خیاباي قعًابا سنگهار وانگااکه د بدنم کوفته بور نقدآ.دمشن کررو

با یک ..یاکوه دتپندو محکم  سینهي به جار نگااکه د می کرم درد سرر نقددم و آبو

مندهایش رکا.فتندو رمدند آجوعهایش ب رباار.دمبوده کردف تصاخ چره تریلی هجد

صل ومن رد و نگ خوزها رتلفن با.مدو آفت رتاقش اها به رچی بااربدآ.فتندو رمدند آ

د و بورش قت ناهاویگر دیک ساعت .سیددوازده رچرخید تا به و ساعت چرخید .دمکر

ر بادو.نشستمز بام و بلند شدر سه با.ردمی خورا باید قرصش ا غذاز قبل  یک ساعتاو 

نی به ابا نگرز باو " به تو چه"گفتم دم به خور صدبا.برگشتمو فتم رخانه اربدآتا 

منکه ...اردست ندا دومراو "که ...مسیدرین نتیجه اخر به دم ودر آکره ساعت نگا
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میز را روي نجش آر.متاقش شدوارد ا دم وخنک بران آب یش یک لیوابر".دارمستش دو

ون بد.زدمی را ورق لبومی د و آبوداده ستش تکیه دبه کف اش را پیشانی و شته اگذ

-:گفتمو شتم امیز گذان را روي لیواي؟می خوي چیز-:بلند کند پرسیدش را ینکه سرا

ص را ببینم که قردم تا به چشم خوم همیشه می ماند...!نممنو...باشه-...!نقرصتو

ش میزي کشوص را از بعد قرورق زد و خر آتا م را لبوآ.هتا ته نوشیدرا بش رده و آخو

ف طراز .ببینمش رو ینجا که طرحاد ابیااره فیست جدید قرایه گر-:گفتدرآورد و 

یرلب ز.لنگهري بدجون مورکا.سید معطلش نکنرینکه ابه محض .یهرحیدس مهند

لف اکشش ن با هما.زدیم اصد.ومبر ونبیرق تااز اشتم که دابران را لیو.چشم-:گفتم

فکر دم سعی کر...!دابشا-.دتلفظش می کرص خار ینقدر انم چطوداسمم که نمی دوم ا

قعا واممنونم ر ازت نیادابابت تولد -.نگ نگاهشرنه به ..یشانگ صدزنه به ..نکنم

لبته به و ا-...!دشته بواگذم حساسم سنگ تماو امن اي هم براو .شتیاگذم سنگ تمو

اف طرت اعضال.ديکرل خوشحار رو نیادا.يسیدرستی اهم که می خواي ه نتیج

روز بتونم یه وارم میدا..!لبته منوو ا-...!نددبوده خاطر برزدن را از لبخند ...هانمد

هش می اخو-:گفتمم و یم کشیدوبررا روي استم ر دختیاابی .کنمان جبررو لطفت 

به .دشورج نست خاامم می توری متوصوتي هارتان میااز که د بواي ین تنها جمله ا.کنم

از من -:گفتو مد آبالفاصله به سمتم .میددمنتظر ي را قده کوتاد مرو سالن برگشتم 

-:گفتمم و هی کشید؟آببینمس رو مهندي قاآمی تونم .ممدري اوحیدس مهندف طر

ن سیدرخبر و شتم دابررا گوشی و ...مخبر بدن بدین بهشوزه جاا...منظرتونن.بله

با بی میلی به :یاکود...!***ام دادمبی حوصله ق و خالابدره سطوابه را ید فیست جداگر

که با گذشت دم عجب بوري در حیدس مهنداز ..دممی کره یم نگاروپیش ي طرحها
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ده را ساو معمولی اح شت یک طرام داسلیقه و من از ینهمه شناختی که ل و اینهمه ساا

ا پیداي براش را مه م رزوتما.دوبده فیست ماهر به شرکتم معرفی کراگران به عنو

نی آما ا..ینکه بد باشدانه ...! یغدرما ا...دمکرو رو یر رز زباو یک نکته مثبت دن کر

ره شما..نممنو-:هیچ توضیحی گفتمون بدو بستم ه را ندوپر.ستماکه من می خود نبو

 بمانگاهم جوز طراز فکر می کنم .می گیریمس تماوم لزرت صودر .به منشی بدینن تو

نم اوین امی خو.یگه هم هستم دلبوآیه -:گفتي میدابا نان چو.دبوه نداخورا 

فتن ون ربیراز بعد .دهمین کافی بو.نیستزي نیا-:گفتمن دادم و تکاي سر.ببینین

خ و شواي ینکه حرفی بزنم صداز اقبل و گرفتم ري را حیدس مهندره شما...دمر

می ..قیقًاد-س؟مهندر سر کان موشتیاگذ-:مخندید؟نه...ينپسندید-.مشنیدرا سرحالش 

اي از ببینم تا کی می خوام می خو..ینجاي اگیر کنه که بلند شی بیارت کار ینقدام اخو

کافی ازه ندابه دم خو؟یم می کنینرچوبکا-:با شرمندگی گفتم؟کنیت دوري پیرر ین پدا

 میه شیرم سرم سفیدي ین موهاابا ر؟گرفتا-.رمگرفتاا لی به خدو.هستمزده خجالت 

ساله که ر چهان الا...همار دو گرفتا...هیه مار گرفتا...ر دو روزگرفتا..روزیه ر گرفتا؟مالی

حق -:گفتمم و ندراخاام را پیشانی ؟یهربه خاطر گرفتا...! نپسر جادي تو به من سر نز

می ل نین قبووبدح هر تنبیهی هم که صال...هیکتررمو بااز منم دن گر..با شماست

و بگیر ر رو نیاداست دمشب ا..! يین شد یه چیزا...هاآ-.شدد شاره بادویش اصد.کنم

یگر د...دبور نیاداگر احتی .ادرتا بردو سه شما والتنگی دم از دبابا مر...بیا خونه ما

لی و...هاشهوژه پراز سر یکی ...ینجا نیستر انیادا-...!شتمانداو را با دن بحث کرژي نرا

در یر نکنی که ماد...منتظرتیمم ه شاسم واخانوج حاو پس من -.سمرخدمت می دم خو

ج لبته که حاو ا...لم گرفتد...درلفظ مااز ...!سالنشم به خونت تشنه اجونت همین 
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قبل دم می ل قو...جونم هستمدر من مخلص ما-...!مناي برده نبودر مااز خانم کمتر 

ین انستم این نمی تواز ابیشتر ...شتماندي یگرره دچار نگاا...خب.شما خونه باشماز 

ه لبته شرمندو ا...ارمشتند منتظر بگذدانم حق دین همه به گراکه زن را پیرد و پیرمر

دم کرر جوو جمع را سایلم ر وساعت چها. دمکم لطفی خوري و به خاطر کم کا..دمبو

ین ف اظر..سیدرمی م به نظر...دبول مشغوش با کامپیوترداب شا.فتمون ربیرق تاو از ا

ر نیاو دامن ق تفااین اینکه مسبب ر از اچقدو ...! هشد الغرتره و نگ پریددو روز ر

ینکه من ؟در اتشریف می برین-:گفتو جا بلند شد از ید دکه ا مر. دمیم متاسف بودبو

ینکه در ا...!دشکی نبو...دمش بوآرایم منبع ابردش جوو وشتم داست را دوختر دین ا

در ...!دشکی نبو...ستماکه من می خود بون همااش پوشش ي و یرزسر به و نجابت 

اي ما نه برا...! دشکی نبو..دخوشبخت می کردش را مرو ندگی می شد زن زینکه قطعا ا

مد آلم نمی د...ین حرفهااي ابرد خیلی کوچک بو...حیف می شد...نه با من...من

او سن ي در خترس دحساانستم به انمی توو ...مبگیردن را از او نی کرافرصت جو

نمی ...مبگیرزي به بان را یمادوهره یندو آیسک کنم رنستم انمی تو...کنمد عتماا

حس ...دمی کره ندزمن ه را در حس گناداب به شادن صال فکر کرا...!نستمانمی تو...شد

ي خترهادقی هایی که اعر..دنقی بواحس عر...دنحس جانی بو...دنگر بوده ستفااسو

که من می د نی بواو زنه ...نه...!نددبوده بررت به غارا نی ایراساله و ده نه ساله 

که دم چگونه تفهمیمش می کررا ین اما ا..! باشداو که حق دي نه من مرو ستم اخو

س مد با موبایلم تمااوخاصی پیش ر کا..رمتر می زود...جایی مهمونم...آره-؟سیب نبیندآ

سته انا خو...دمحافظی کراخدم و هی کشیدآ...ن دادتکان به نشانه فهمیدش را سر.بگیر

ن هما...ريضا حیدج رنگ حارخانه یاقوتی ...!دمبوه ختر شددین در انجی رث چه باع
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ده هم شکسته ترکش کردرقلب ده و کره گري با مشت ها...پیشل سار که چهاد بو

حتی به قیمت ...ببینمشدم و ستم برگرانخول سار ین چهام اتمادر همانی که ...دمبو

پشت شیشه م و از ماشین ماندي تو...!ردهسالخون و مهرباد مرزن و ین ري الخود

...! هایمآن روزلخوشی دتنها ..دهایم بول و آرزوماآینجا خانه امانی ز...دمنگاهش کر

ج همانهایی که همیشه حا...نددبوگ داده برخ و کوچه شاي هم تا توز ختهایش هنودر

 رایبایی خانه ز...ضاج رحاد و بون شارفتن بارست ن و از دشکست کمرشاان خانم نگر

خت ها درین اکمر ز هنوار قراز ...! نستداختها می درخمیدگی و ین پرپشتی ابه 

ست الم می خود..نددتامین می کررا کوچه و یبایی خانه ن زهمچناد و نشکسته بو

که ر همانطو...پیشل سارست مثل چهادر..نکنمه هم نگام را پشت سروم و بر...دمبرگر

ي هااریودین اقید از که د قت بووخیلی ...ستانمی خورا ینجا الم د...!فتمو رفتم ر

نه و شتم را داقتش ونه ...کنمدآوري یش یااستم برانمی خو...دبوه ها شدریاقوتی 

چه می د نم سنگینی می کردینی که بر گردین همه اما با ا...رانش انه توو حوصله 

نکه یابه محض .مشدده پیاو شتم داصندلی عقب بره را از پیچ شددوکاي تابلودم؟کر

ي بون گلها هم هماي حتی بو..لعنتی...! شدز بادم در نگ فشررا روي زنگشتم ا

غوشم دو در آهر .مدندآستقبالم ابه ش همسرس و مهند...!دپیش بول سارچها

و نه راپدر ها هم همین طوآن روزقیقا د...دمهایی که بچه بوآن روزمثل ...گرفتند

پس دو هر ..ببوسمن را ستشادکه م خم شد...نمدمی فشرن نشازوابان میا...نهدراما

چه می ...!خیلی بی معرفتی پسر-:گفتو گرفت اش سینه م را در سرس مهندو کشیدند 

هم و هم مبلها ...نددبوده کرض عورا سایل خانه وخوشبختانه ...!شتداحق ؟گفتم

طالیی گوشه و سفید ي پیانوو ند دبوه ماندن جایشادر فقط عتیقه ها ...هاده پر
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نگش ربی آشت ن درچشماه از یخته شدرشک انگشتش ك اخانم با نوج حا!...ییاپذیر

نستی دوتو که می ...ارمنستی من پسر نددوتو که می ؟سمشرینه ا-:گفتد و کرك پارا 

فته ربانم بند ؟زشتیاگذم تنهار چطوي؟من بریدر از چطو...رهنیاو دابه تو م میدامن 

که ل اول رو یه سااون -:گفتمادم و دجدید ان و جور ست خدمتکادبه را تابلو ...دبو

ري حیدس مهند...شدل بدرد و شوهر زن و نگاهی بین ...بعدشمو ین دنبوان یراشما 

و خانه گرفتم ار یورا از در و دنگاهم ؟می کنهر چیکا..بگور نیااز دا-.دکرض عوف را حر

س مهند...!دشسه خوه وابلد شدرکاوف و معرس یه مهند...گرفتهش رو شدار-:گفتم

بی ...رنیاس داحسااتجسم قیافه همیشه بی ص؟خاي خالقان ابا همو-:محتاطانه پرسید

شت اگذام شانه را روي ستش د..!قبلاز خیلی بدتر ...اوووه-.بر لبم نشانده خندر ختیاا

حاال -:گفتمدم و خانم کرج به حارو .دیازخیلی ...ببینمشاد لم می خودخیلی -:گفتو 

ن با بچه هاتوا شما چر؟یندبه ما سر نزا شما چر...یمدبی معرفتی بوو بد اي ما پسر

از شما که همونم ...مداومی ن شرکتمو...زدنگی به ما می زیه س مهندز با؟یندقهر کر

زدن نگ روي ز-:گفتو خت دوبه چشمانم را بی متاسفش ه آنگا...!یندیغ کردرما 

ج حارو ف ین حرانگین -:گفتمو گرفتم ز گارا لبم .شتماندرو ...مشتم عزیزاند

ر نیاو دامن دن به گردري شما حق ما...شما هستیمي محبتان بد مدیواما تا ...مخانو

حق ...دمنکردري ما ماا...دمبون تودرما..آره-:گفتزد و نویش روي زاست دبا .یندار

هم ز باس مهند...!دمبرنگشته بوش کااي ..دمبوه نیامدش کااي ...!وردمبه جا نیادري ما

یکه اش داري یواش یوم شنید؟شرکت چه خبرر بار و کااز -.ندکض عورا جو د سعی کر

پس ن درس محضرتون در همچنا...نه حاجی-:گفتمو ختم انداپایین م را سر.می شیز تا

شکسته نفسی -:گفتم زد و به کمراي با محبت ضربه ؟شما برسیمي کو تا به پا.یمدمی 
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قتی خبر وی کنم مر فتخار انی چقددونمی و ...رت رو دارمماآ..ننکن پسر جا

سینی را از شربت زدم و محبتش فقط لبخند اب جودر ...!سهربه گوشم می ت موفقیتا

را قاشق ؟شرکت بزنهاد نمی خور نیادا-.شتمدابرد به سمتم گرفته بور که خدمتکااي 

از ...نمی تونه یه جا بمونه..می شناسینش که...نه-:گفتمم و شربتم چرخاندان لیوي تو

از بیشتر ...حفتضاا-؟می کشهر سیگاز هنو-...!دخوشش نمیاپشت میز نشستنم 

با یک لبخند تلخ اه همر...رنیادآوري دایار ینباده؟الش جایی گیر نکرزم دهنو-..!همیشه

م بمیر...سشم وابمیر-:دمزمه کرزخانم ج حا؟که جایی گیر کنهدل داره مگه -.دبو

یگه ش دبچه ش؟ شوهرز ؟اکتی چه خبراز -:گفتمم و شربت نوشیداز کمی ...!نستووا

بچه ...بچه نه-:گفتق زد و برس مهندن چشما؟ستهدر.بیرستانی باشهدباید ن الا

ر چقد؟؟؟می گیني جد-:با خوشحالی گفتم.شدن نصیبشوز ناي قلودویه ل سارپا...ها

از شربت ان که لیود یی بواخدر؟سه من چطووا-..!هتنگ شدن سشووالم دقعا وا...عالی

زه جاالبهایم بی ...ندا دادنم صددگري هاه که مهرم چرخاندم را رسن چنا...دستم نیفتاد

به سمتم را ستش د...ممدخوآره -.مدآجلو و خندید ؟؟؟کیمیا-.ندنداخورا من نامش از 

پوست ...قد بلند.دمنگاهش کرو ست برخاستم دبه ان لیو..!مسال-.دکردراز 

سفید ن نگشتااند لحظه به چ...!دکیمیا برگشته بو...!بین آچشماو ...ربوي موها...سفید

ش خو-:گفتمو شتم امیز گذان را روي لیو..بعد نشستمم و شده ستش خیره دکشیدو 

ده لبخند گشان با هما.نکشیدل چند لحظه بیشتر طوه اش فتن چهررهم در ..!يمداو

ش خو...مثل همیشه...دمنگاهش کر؟خوبی-:گفتو یم نشست روبه اش رو 

لفریبی باال تنه د...هستین کوتان و آچسباز زرد وبل...! صحبتش خو...ش روخو..شپو

کن د خرب عصااشی اترش نویش خوروي زامن سفید تا و دامی کشید رخ به اش را 
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ي گه هاربه را چشمانم ...یادصال تغییر نکرا..مهواو-؟تو خوبی...مرسی-...!راپاهایش 

با س مهند...!رهمینطوام تو-:گفتمو ختم دومیخته با سنگ سفید کف سالن خ آسر

مهد ...یتالیااز اگرفته رك مد...ستیاکه می خوي فیست ماهراینم گرا-: گفتق شو

یش اصدر ینطوامن د و لبته هرگز حج نرفته بواکه ...خانمج حا.زدمخند زپو...!حیاطر

رو غت امرتب سره مداوقتی از وکن ور با-:گفتش شوهرف مه حردر ادا... دممی کر

می رو همش حالت د نجا هم که بواو-.دقطع کررا حرفش س مهند...همی گیر

اي چه مخمصه در ...!دادينمی اب که جوم رو تماسا-.مدف آکیمیا به حرر ینباا.پرسید

دي اش خونسرو بی مالحظگی و ستی ر و رك و رانیادایط این شرا...! دمبوه شدر گرفتا

 ینکهون ابد.کنمت نش سکوس و زمهندام حترابه دم بور نه من که مجبو..می طلبدرا 

لی منکه گفته و-.اب دادسریع جو.ديبرگردم فکر نمی کر-:گفتمم باال بگیرم را سر

اب جودم و کرت پرون به بیرص زده ام را حرو عصبی زدم با.دمبرمی گردم بو

می ش کا...! اوف.باید برمی گشت...دینجا بوالش د-:لجویانه گفتس دمهند.ادمند

م که شاد کرم عالم امستخد...کنمك رتاب آور را ین خانه عذا...همین لحظهدر نستم اتو

چپ ...نشسترم کنا.دبوده ین حد خوشحالم نکراین خبر تا اقت وهیچ ...ستاحاضر 

به طرفم د را ساالف ظرزد و پشت گوشش را جش اموي موها..دمچپ نگاهش کر

ینهمه ا...!الم گرفت به خدد...یه کم بخند...خموییر اهمونقدزم هنو-:گفتو گرفت 

با شناختی -:گفتس مهند..! شتداتحسین ي جادم نظر خواز ..رفتار ب وعصااتسلط به 

فتنش هم قبولش از رلبته قبل ا...لت می شینهدکیمیا به ر نم کادومی دارم تو از که 

دش جون از وتودخوا چر-:گفتمدي به سر.هشدده لعاق ایگه فودحاال که ...شتیدا

س مهند.بی حرکت ماندا وهدر ست کیمیا دکه م یددگوشه چشم ؟از نمی کنینده ستفاا
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جدید ي هاه یداکلی ...نینوتا جودو شما -:گفتد و کرت هم چند لحظه سکو

نمی ب بم تو یه جوآشما ل مثاابا ...قدیمیل صوامقید به دم و من پیرمر..یندار

که رو یی ولی من نیرو..کیمیا شکی نیستر کادن عالی بودر -:گفتمي زدم و لبخند..!ره

گیر درظهر وز مراتو که تا ؟کی-:گفتد و خم کرس امهند.دمکرام ستخداشتم زم داال

از که دن بهم معرفی کررو یه نفر -.اب دادمجوو شتم اهانم گذدبه غ مراي تکه .ديبو

نمی ق منکه حقو-:گفتو یخت ربشقابم ي کیمیا برنج تو..!معرفش مطمئنم

قید همه ..جدیدي به خاطر همین تجربه ها..هه.مجدیدي تجربه هال نبادفقط ...امخو

لبومت آیه نگاهی به ا حاال بعد..باشه-:بحث گفتمدن کرم تمااي بر...!دبورا زده چیز 

چند ..ن دادمتکام را سرره؟ چطو.شرکتم میادا پس من فر-:با خوشحالی گفت.ازممیند

خونم ج حا...!یگهم دمن برن توزجاابا -:گفتمو برخاستم م شام تمااز اقیقه بعد د

می آرابه دم و کره چشمانش نگاي شناآبی در آ.سر شبه زهتا؟کجا-:معترضانه گفت

و ست دریگه دیشاال تو یه فرصت ا...! خیلی هم خستمو ...ر دارمیه کم کا-:گفتم

من تا -:گفتدرش مار و به پدرو کیمیا ..دمحافظی کراخد.می شمن حمتواحسابی مز

م شت سرپ..فتمرجلو دم و از هم فشررا روي نهایم اندد..!هیش می کنماهمردم در 

-:گفتمم و کشیدون بیررا ستم دبا خشم ..گرفترا یم زوبا...دمنایستا..زدیم اصدو ید دو

ن چشماو یکم شد دنز...ختدرپر رگ و بزط نگیز حیااهم ویکی رتااي؟در چی می خو

تنش به ي گرما..!هست تنگ شدوالم د-:گفتو خت دوتم ربه صورا یبایش زسمانی آ

به تلخی م و عقب کشیددم و منقبض کررا تم عضال.یافتش تک تک سلولهایم گستر

من به ..یاکود-:گفتو شت ایم گذزوبارا روي ستش د..!هیر شددلتنگی دسه وا-:گفتم

به -:گفتو ند اپوستم لغزرا روي نگشتانش ي؟اجد-:گفتمم و خندید.خاطر تو برگشتم
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گه خاطر من ا-:گفتمزدم و پس را ستش دبا خشونت ؟کنیور که بارم چی قسم بخو

گه نمی ا-:گفتو شت اگذام سینه را روي ستانش دکف ..!فتیرنمی ..دست مهم بووا

بد ت حساساابا کلی ...دمبوده فسرزن ایه ن الا..یمدمی کرازدواج موقع اون گه ا...فتمر

با کلی ..کاملمزن یه ..ممداوکه ن الاما ا...ماندگیدر...عقب ماندگیس حساا...بمخرو 

ت کسی که بتونه سربلند...کنیر فتخاای بهش کسی که بتون...فبا کلی حر..تجربه

سر ه کسل کنندو لکی ي ابا حرفارو یکی که حوصلت ...ضیت کنهراکسی که بتونه ...کنه

سه ا واکلی ماجر...داريخونه ي و شپزآبه جز ...خونهدي قتی برمی گرونی که ز...هنبر

اون ما ا...باعث پیشرفتت بشهو کنه ر شونه به شونت کا...شته باشهدن داتعریف کر

تا خط رچهادن کرده پیاش که نهایت هنرده ساو ختر بی تجربه دیه دم؟؟؟موقع چی بو

به خاطر ...جا بزنمدرمقطع اون ستم تو امن نمی خو...دنقاشی بوم بوج روي معوو کج 

ا به خدداره؟بیتی اکنه چه جذداري بچه ه و بپزره و نی که فقط بشوزخه آ...نمودوهر 

-:گفتمو گرفتم را ستهایش دمچ ...!يمی شدزده ..!يخسته می شدت ازم یه مداز بعد 

به دم ما ترجیحش می ا...شته باشهابیت نداسم جذوابسابه ره و نی که فقط بشوزشاید 

پایی چه غلطی ر اروتو یه کشول سارنم چهادونمی و من گذشته از حتی رانی که به ز

مگه ..تود جووصال با ا...مدپا خطا نکراز ست ا دبه خد-:گفتو هم شد راسد ..!دهکر

کسی به ...دارينستم چه تعصباتی دوینکه می از اگذشته ؟؟شتباهی بکنمامی تونستم 

دم و نگاهی به سرتاپایش کر...!یاکودارم دست دومن ...مداوجز تو به چشمم نمی 

ري ینجوان ایراتو ...!ديمی گر... ريینطودارم و انی چه تعصباتی دومی -:گفتم

ا به خد..دمنشونت می ...هستم عکسا-:ملتمسانه گفتدي؟بوري نجا چطواو..هستی

قطع را حرفش ..يترم سم محرواهمه ن از چو...تویین چو..النما...مبد نمی پوشید
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رو قبش امنم عو...ديکررو نتخابت اتو ...یگه کیمیادبسه -.دمباال بررا یم اصددم و کر

ر کناد یخته بورتش رصوي که تورا موهایش ...ین حرفا کشکهایگه ن دالا...! بهت گفتم

تو .دمخوت ثبااسه ام وافقط یه فرصت می خو...مید نمی شمالی من ناو-:گفتزد و 

ر نقدآ...مشدرج خانه خان دادم و از تکام را سرس فسوابا .يبهم بدرو فرصت اون باید 

ر و نیادابه ...!فتمج ربه سمت کردم و فشرز گاال پدرا روي که پایم دم یخته بوربهم 

ا عود...دبم نمی براخستگی خوت شداز :رنیادا..!*** شتمج داحتیاا"...اشحساسی ابی "

از حشتناکش ونی رواضربه و سد از تخریب قسمتی ...فگرها یک طررتشنج بین کاو 

بم اتا خور دادم هم فشارا روي چشمانم م و تخت غلتیدي تو...یگرف دیک طر

ما همه جا ا...دمتیز کررا شهایم گو...مجا پریداز نی زجیغ اي با صدن ناگها...دببر

به گوشم اي به خاموشی بچه رو گریه اي صد...چشم بستمره بادو...دمحض بوت سکو

ي هااین صداهم و هم بچه و می شناختم زن را هم ..دمنکرز یگر چشم باد...سیدر

و شتم دابردم شته بوامیز گذروي که برعکس را موبایلم ...!لعنتیه ي شوندار تکر

قیقه دست چند در...شتمدایاکو از دبی پاسخ س سه تما..دمشن کررو راسکرینش ا

اب داد و جوق لین بواوبا ...گرفتمره اش را شما؟؟؟قت شبوین ا..دمتعجب کر...! قبل

نم دومی -.جکر؟کجا باید باشم-:گفتمم و نیم خیز شدر؟نیاداکجایی -:بالفاصله گفت

ختم انداباال اي شانه .ممیادارم و بگآره آدرس رو -؟کرجی-.کامل نشستم؟هتلوم کد..بابا

و با پیشانی قرمز ...دتاقم بودر ایاکو دقیقه بعد دست بیست و آدرس دادم و در

نصفه شبی تا او را هست که اب خرر نقدع آضادم اوبوه فهمید...!قرمزتري چشمها

به آب نی الیو.بیایدف به حردش کنم تا خوت سکودادم ین ترجیح ابنابر.هینجا کشاندا

ي ست پاهاالم می خود..یش نشستمروبه رو .ردخوو گرفت ف بی حر.دادمستش د
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ین عصبانی از ابیشتر را یاکو دما نمی شد ا...ارممیز بگذرا روي ناکم و دردخسته 

و کشید ان لبه لیورا روي ستش د..ممنتظر مانداش زل زدم و گرفته رت به صو...دکر

الله ره شاو انگشت شست ابا .!.مفهمید...آخ...دمبوري حیدس مشب خونه مهندا-:گفت

ر را پاکت سیگا. دپایین کرو باال ش را فقط سر؟کیمیا برگشته-:گفتمم و ندراخارا گوشم 

م و کشیدون بیرو گرفتم را سر یکی زدم و قش زروربه اي ضربه و شتم دامیز براز روي 

ور ابام تو-..!نگزرختر د...هه...!میگه به خاطر من برگشته-؟خب-.شتمابین لبهایم گذ

ر را سیگا.مخفی کنمم را خندزپودم سعی کر..!نه-ي؟یی شداهوره بادو-..!نه-دي؟کر

عصابم ا-:گفتد و نگاهم کر...ردجا خو؟ینجاییا اپس چر-:گفتمو نگشتانم گرفتم ن امیا

عصابت بهم ن اچو-:گفتمم و تکاندر را خاکستر سیگااز کمی ...!یختربهم 

ژ داد و ماسااش را ست پیشانی دا کف ب؟؟؟ینجاي امدي اونصفه شبی پا شد..یختر

-:یرلب گفتز..!نیدوختر می رد اون دمودر تو نظر منو -:گفتمي به تند.رنیادا-:نالید

از ینو ا...قیقاد-:با قاطعیت گفتم؟ستهدر.رهمن نمی خودرد لی به وهمه چی تمومه 

ت گیرزم درعجیبه که با..! رديهم خورو چوبش ..دينکرل قبو..بهت گفتمروز اول 

تش ربه صور شکاو آضح م را واخندزپو...!دهنکرم گیردر-:با عصبانیت گفت..!دهکر

را ستهایش د..نشستهر همانطو..!ما منو نها..بزنیل گودت رو شاید بتونی خو-.مپاشید

ما ا...سم مهمهز واهنو...ستشدو...زهنو...لقبو...باشه-:گفتد و برو جیبش فري تو

ش پذیر...ست می گفترا راین ا..!لینهمه سااز ا نم بعداو...یگه نمی تونم قبولش کنمد

یاکو از دفت زد و ریر همه چیز ن زعقدشااز کسی که یک هفته قبل ..ختردین ره ابادو

لت ونی که دوما می ا-...خالی که من می شناختمو خط ش خور ماآن ما ا..!دبعید بو

رم متواش چانه  رگ روي...!جش توییازدواسه وابهترین گزینه ...انیري اتو...نمی کنه
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ما انم س زحدرا کنشش وانستم امی توان؟؟؟یري اچیه تورت منظو-:خشمگین غرید.شد

نهمه میل به اوبا ..يلوندو یبایی زنهمه اوبا ي خترد..تو که فکر نمی کنی-:اب دادمجو

مثل ري تو یه کشو..لسار چها...شلوغیو نهمه شیطنت اوبا ...نتمدآزادي و 

باال را ستم د.نددشن کرروتش آچشمانش ر در نگا؟اها..فتهرسه ه و آمداوسه آ...یتالیاا

کسی که یه هفته ..فکر می کنیمري ینطواصال ا...دهبورم ینطواکه م گیر-:گفتمدم و بر

ر چها،..رهمی و می کنه ول ...بشهود محداد ینکه نمی خوابه خاطر ...به عقده موند

بیکینی و یه ساحل کوچولو حتی و می مونه دار فازده وبه کسی که بهش پشت پا ل سا

رو زده بهت نار می تونی به کسی که یه با...دجووین ابا ..زمما باا...دهنبورش هم تو کا

ما ا...وارمزمه ز...مبه سمتش خم شد...!نمی تونم..نه-:گفتاري با بی قر؟کنید عتماا

کیمیا با همه ...یاکودیه خط قرمز بکش دورش رو پس -:گفتمه برندو تیز 

ل ستیصااوج اندگی به در زها ربا:یاکود...!*** اينی نیست که تو می خواو...شبیتااجذ

قتی و...! دبوت فعان دهمااز یکی ...فتن ناگهانی کیمیار...! هارباو ها ربا...دمبوه سیدر

ل شمادر فی ومعرون مزي تو، قتی که شب قبلشو...دمبور تاالغ و بال نبادکه من 

و ستم فردگوشت و پوشت ي تورا ناخنهایم و  میددبر تنش را سی وعرس لبا...انتهر

ض عررا در قتی خانه و...من سر بزنداز یبایی خبطی زنهمه آثر دا در اکه مبادم بر

ستش دقتی به و...چیدمشاو طبق سلیقه ره بادم و دوساعت تخلیه کرر چهاو بیست 

 نشدگري توام را یی اهدانبند دقتی گرو...مپوشیداش را حلقه و ختم انداحلقه 

ش غوو در آلبش گرفتم را از لین بوسه اوصیغه محرمیت از قتی که بعد و...میدد

ه مدآبه سر دري به و در خستگی و تنهایی دم دوران قتی که فکر می کرو...مشدفشر

بانی که بلد زبه هر ...!فتد و رهایم کرر...کیمیا...هسیدنم شدرمش آرانوبت به و 
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دم سعی کر...نستماکه می تواي سیله وهر به ...شی که می شناختمروبه هر ...دمبو

و با عشق ...منطقف و با حر...اعوو دخم ابا ..ازشنوز و با نا...! مبگیررا جلویش 

جدید ي نیاهاود و دست برامی خو...ادنداب ما جوا...! شتمداکه ي با هرچیز...سحساا

ربه می لش تجد...!مناز تر ن پر هیجا...مناز بهتر ..مناز جدیدتر ...کشف کندرا 

پنج سالگی و سن بیست در ست انمی خو...دارينه شوهر ...دارينه خانه ...ستاخو

ي خانه نشستن مبتال به پیردر ست با انمی خو...دشواب خرن یمازامش به خاطر اندا

شبانه ي میهمانی هادن کرار برگزب خو..اشغدغه م دست تماانمی خو...دشوزودرس 

اش نی اجواز هد امی گفت می خو..دشخواز شتر ما نه بیدارد استم دومی گفت ...باشد

می ش شدرغریبم مانع و عجیب ت من با تعصباو کند ده ستفااست ان اتا جو

با ر نیاداموقع هم ن ما هماا...دمشتنش کردانگه ج شتم خرداچنته در من هرچه ..!مشو

بی گرنه یکی و...ستاگرفتن ط دل دادن دل شر:"دختم کررا ین قائله ا...اس ام اسیک 

یی اجددي و نامزت کل مدر در نیاداکنش واین تنها ا"!.. ي دو دلیگرو دمی ماند دل 

من به د و نمی شوزن تو اي ختر بردین د اهم گفته بودي نامزاز قبل ...! دمن بو

پس را لم د...!ادرشبردر ازدواج ..رنیادانقش م تما...! همین...دمبوه خندیداش بدبینی 

سر ن از گوناگوي مصیبت هار نقدآ...! او دو دلنه م و شول که نه من بید...گرفتم

ین یکی انگ ر رنگااما ا...می کنمرد هم را ین ه اباالخردم که فکر می کردم بوه ندراگذ

خیلی ...دیتم کرد اذبوه بخشیداوت طرام را ندگی زکسی که ر خال حضو...شتق دافر

مسئولیت ر و نیاان دارنگو ینکه تنها باشم ابه دم بوده کردت من سالها عا..! دیاز

د بوه شدا کسی پید...می گذشتاده ام خانوگ مراز که ...تینهمه مداز ابعد ...! هایم

ا پیدرا کسی ل بیست سااز بعد ...دیبا محبت می کرز..دکه با لطافت محبت می کر
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نها آبه و ...دارمهایی زنیاو مم آدکه منهم د بودم آورده یا...نم باشداکه نگردم بوده کر

قلب ناشی ي ین طپش هادم ابوه فهمید...! دبواب داده ظریف ترین شکل ممکن جوبه 

خال ره بادو...فتنشربا ...حاالو ...دمبوه چشیدرا لذتش و عشق که می گویند چیست از 

ي از هایش کنی با حجم بیشتررگر ایمی که می گویند رژست مثل در...! دبرگشته بو

م تماي هااز دردبا سیلی ...کیمیادن ها کررمنهم با ...يمی شورو به رو ئد زاچربی 

ن شادجووبه ..نشارما به حضوا...نددهایی که قبال هم بودرد..مشدرو به رو نشدنی 

بی و تنهایی و غم ..ستاسفیدها و ها ه ندگی همین سیادم زفکر می کر...شتمدت داعا

آن ...یندگآن روي زما کیمیا ا..! ستاکم ي گر نباشد یک چیزاصال ا...کسی باید باشد

سعی ...!دها کررلب چشمه ا تشنه مرن داد و نشااش را نگی د و رشاو قشنگ روي 

قت غصه ومن ...دمندگی برگرزبه و کنم ش موافرم را عمره ین برهه کوتادم اکر

مثل ر نیاو دا...دشرکت نوپا بو...شتماغم بغل گرفتن ندي نوزاقت و...شتماندردن خو

و تنها تگیه گاهش می شکستم ...گر منا...! رسیدش اعنکبوتی خوي هارتادر همیشه 

م قدق تاي اتا صبح تو..فتن کیمیارشب ؟؟ چه می شداو تکلیف ...یختمرمی و فر

ي تور را لی سیگاامتوي پاکتهادم و کرده ستفادم اتسکین خواي برر نیااز روش دا...زدم

ب سر مثل همیشه مرتو گرفتم دوش ...شبعدروز صبح ..بعدو یختم ام ریه و رحلق 

یختم رشک اغش ماهها افردر نمی گویم ..! دمنکردم؟؟؟ کرش موافر...!محاضر شدرم کا

من از ندگی ز...! نه...شعر گفتمدم و شن کرروشمع و شد اري لبم فره از خندو 

هم خمش نمی ش حتی بدترو لزله ها و زین طوفانها اکه د ساخته بودي فوال

اي از ما گوشه ا...ممدر آنش کنادبا نبودم و ضافه کراشته هایم ابه ندرا کیمیا ...نددکر

د و یگر نزدتکه هم آن ...نمی کندر یگر کادکه ه اي مثل بافت فاسد شد...شده قلبم سیا
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چنین در تا ...ماند...! نشدب خو..ردنخوش جو..ردبند نخواش شکستگی ...! دنکرر کا

بم اد تا عذمان...بم بدهداعذد و پخش شودم جودر وینچنین اتعفنش ي بو...روزي

به ر سیگاد و شته بوامیز گذرا روي پاهایش ...رنیادا..دمکرز بارا چشمم ..!بدهد

بشناسد می ر را نیاداکسی که ...زدملبخند ...!دمتفکر نگاهم می کرو نه اهوشمند...لب

دم خوشبخت بور من چقدو ...داردچه لذتی او جانب از پسی الوو دنی افهمد که نگر

ادرم بر...دي اشسرو که با همه تلخی ...شتمر را دانیادا...معمرم تماض عودر که 

کمی به جلو خم .دحمایتم می کره تنها با نگات و سکودر حتی و نم می شد انگر...دبو

سه چی تنگ والم دنی دومی -:گفتمدم و کره یکش نگارتاو یک رباي به چشمهام و شد

د و تا کمر من بوت قدقت هایی که اون وسه وا-...دکره فقط نگا...ادنداب جوه؟شد

شتم به اندر نتظاا...!ديمحکم بغلم می کري و سوندرشکمم می زور دور به ت رو ستاد

شت کفایت اخند ندزنقش پو...لبشروي همین که خط ...ستم پاسخ مثبت بدهداخودر

س بتر...ام داداشبد نامی آدم من -:گفتر داد و فشاري جاسیگاي تور را سیگا.دمی کر

دن کرن پنهااي بر...!بهت بزننزي نگ همجنس باو ایک شی دبه من نزدي یازینکه از ا

...!*** شتداخبر ش پشت سرت همه شایعااز پس ...مخندیدم که می کشیدي جرز

م سر به سر.تبسمارم حوصله ند-:گفتمدم و ستم جا به جا کررا در دگوشی :دابشا

مثل ...داسوار هزو اهل متزن یه ...يبگی یه چیزو حاال من ا؟یگه چردتو ..بابااي -.ارنذ

را با چشم عقربه ها .دبوده یر کردیاکو وز دمرر اچقد!نیستم کهف عالداي شما مجر

حکایت ه؟لی جو نگیره ومو سگ بگیرآدمی گن ي نشید-:گفتمدم و کرل نباد

سه بچه داري وانوقت تو او.ملسالداده و وابهت اس ام اس تا دو سر جمع ه پسر...توئه

اس ام سه تا دو قل بین ما احد.یگه خفهدتو -:گفتزد و ه قهقه.يسیسمونی می خرت 
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ده لم فشراي؟ دخم یک کوچه ر ندز اتو چی می گی که هنو.هشدل بداس رد و 

م میز خط کشیدروي با ناخن .دبوزده خمم نیشتر زبه ...همه جااز تبسم بی خبر ...شد

محکمتر را نم ناخه؟مگه چی شدا؟چر-.نه خمید داره و جواي ویگه نه کوچه د-:گفتمو 

یه دن شن کرروکه عرضه ت تو سرك خا-.هنشدي چیز.هیچی-.دممیز فشرروي 

ر چطوداري ستی با منو ر دوفتخااکه ل ینهمه ساانم دونمی .اريندده رو سات ترموستا

حتی .یف می شیذارم ردست می ده وافشردوره یه دم خو.رحاال غصه نخو.نگرفتید یا

ي تو یه فکر.دهنکرزم ال-:گفتمل بی حاو سل ک.شتماهم ندرا تبسم ي حوصله شوخیها

قعًا یه ر وانگاانه -:گفتد و کرت چند لحظه سکواري؟ندري کا.بکندت خول به حا

ممکنه .باشه-:گفتمس تر تمازودهرچه دن قطع کراي بر.پیشتم عصر میا.چیزیت میشه

ه چیپس سرکدم شته بوامیز گذروي نایلونی که ي تواز .فعًال.هبگیرس تمااد یاکو بخود

م گیردرهن دن ذکرف منحراي بررا در آوردم و قوطی کوچک ماست موسیر و نمکی 

. سیداز راه رقیقه بعد دما چند ا...یاکو کجاستدکه دم ین فکر کرابه م و شدل مشغو

چه -:گفترا آرام داد و سالمم اب جو.دمیستارت دادم و اقورا هانم ت دسریع محتویا

ر چقد..دبوخ چشمانش سرر چقد.دادم ستشدبه را ها م پیغاس و لیست تما؟خبر

دو روز ین ر در اچقد.دبوه تر شددخمش گواخط ر چقد...دخسته بوو هم درتش رصو

یرلب م و زمددم آبه خوداري؟ست دوماست و چیپس ام تو-.دبوه شدض یاکو عود

اي که بررا نهایی م و آخم شد.رمنم همین طو-:گفتن داد و تکاش را سر.بله-: گفتم

نه مثل .خندید.ضافیهاینا ا.بفرمایین-:به سمتش گرفتمو شتم دابردم بوه خریددي شا

که چندتا داري ست ر دوینقدایعنی -:گفتو خندید ل ما به هرحاا....ژينراهمیشه پر 

را از نگاهم زور به ...کنمه نگاه اش بد به خنداست تا الم می خوي؟دچندتا می خر
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می ا پس چر-.دمبوه خریدي دسه شاوا.نیستدم خول ما-:گفتمدم و کرا تش جدرصو

-.نچشمانش مهرباد و بوه جمع شدش لبخند.دمبلند کرم را سراي لحظه ؟یش به مند

-:گفتو ستم گرفت ن را از دنایلوه باالخر.مسش می خرراه واسر ..خونهم قتی برو

در .قب باشینامر.هبدن سه معدتووافقط -.دممزمه کرز.دهینا قسمت من بواپس .باشه

تو آوردم شانس .ردمنخورو قرصم .شد گفتیب خو-:گفتو می شد دور حالیکه 

ت شداز ...فترتاقش ابه و .دبوده کري خونریزم یگه معدر دگرنه تا حاال صدباو.هستی

ره بادو..ننشستهز هنو؟؟؟شتاستش نداو دونی که دین بوه از اچه فاید...یدزغم لبم لر

به محض . مدآخل دامنت  ز وبا نا...اخلقت خدري از شاهکا...رینباو اشد ز سالن بادر 

سر ش از یبایی هوزنهمه ر آکنادر که ي بو...دپر کررا فضا ده اي لعاق افوي بو..ورودش

می را قت سالن دینکه با احین . دمحتی منی که همجنسش بو..دمی می برآدهر 

ش را قدي بلند، مشکیدار پاشنه ي با کفشها.دممتحیر نگاهش کرت و مبهو...یدوکا

ي مانتود و بوه اش کشیدو پر يُ یش فیت پاهااچه رپاار شلو.دوبده چشمگیرتر کر

بی ل آشا...دبر گرفته بودر نقاشی ي مثل یک تابلورا بش اهیکل جذ... می کوتاهیاندا

مونی رهاد خته بوانددارش احالت و شن ي روموهاروي سمانی خوشرنگی که آ

گونه هایش  طبیعیي قرمز...تی مالیم لبانشرصوو شت دانگ چشمانش ربا ي محشر

در ند اوخدرت قدن دادن اوج نشار به منظو..زنین ابی شک . دبرجسته تر می کررا 

حاتمی تشریف س مهند.با شما هستمم عزیز-...!دبوه مدآنیا دبه ...یباییزفرینش آ

می ار یودر و دبه دش را خووار نه ایود..یاکون دیدق دشون از قلبی که تا کنودارن؟

اي گوشه د و در بغل کررا نوهایش زا...بسترا چشمانش م تماحشت وبا ن ناگها...کوبید

قت قبلی و...بله-؟؟؟ببیندرا یاکو دست امی خوزن ین ا...!نشست
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فقط -.ه ام زدبه قلب ترسیدرا خر آنهایش تیر انددیکدستی ي و سفید...خندید؟یندار

تر ك سناحتی تر...یا نه؟؟؟می شناخترا یاکو دیعنی ؟؟؟کیمیا...!همداوبهش بگو کیمیا 

منقبض را نگشتانم ي امنتهی به قلم هاي هاون تاند؟می شناختاو را یاکو د..یناز ا

مید ایک از ندکی که وي ابا نیرو شتم دابررا گوشی .ستانم حفظ شوندرت دتا قددم کر

با هر ...فتدر رکیمیا کمی به سمت ؟بله-.ر دادمفشارا کمه صفر دضعیف می گرفتم 

سم کیمیا ابه م یه خانو-.دخنک می کررا سالن ش عطر يبو... شتداقدمی که برمی 

ي اش ما جمله بعدا.گرفتن کمی جام میدابا سکوتش .ببیننرو شما ان می خون و مداو

ه بدرو راه ینجاست نه کسی امانی که زتا و ...خلدابفرستش -.دکرم آوار بر سررا نیا د

-.اوبه ه سیدرچه م هم نشنیددم خورا چشمی که گفتم .صل کنرو ونه تلفنی و 

-:گفتو ست آرایبایی زبا لبخند ده اش را گشاو شیرین ه چهر.مخل خانودابفرمایین 

ورودش نستم مانع است می توالم می خود...دمپشت نگاهش کراز .ممرسی عزیز

هم ش را پشت سرود و ینجا براز اکه دم لتماسش می کرانستم حتی اگر می توا...مشو

د حشتناکی بودرد وچه ...!شکستا مرو بست ش شت سرپو در را فت رما ا...نکنده نگا

جا اش پیش قیافه ل سار نسبت به چها:یاکود...!*** مدآیاکو می دینهمه به ا..زنین اکه 

و بیت ها اجذن الاما د ایبا بوزموقع فقط آن . دبوه پخته تر شداش یبایی و زتر ده فتاا

می ش لفریب تردن همید و بوده هم چاشنی هر حرکتش کررا نانه ي زفت هااظر

بی ابی خواز چشمانم .دهگل کررت معلومه حسابی کا.شرکتت خوشگلهر چقد-.دکر

اش پیشانی در چینی رو آوردي؟لبومت آ-:گفتمن و کمی مالیدمشا.یشب می سوختد

ستی به موهایم رم؟دست مسکن بیااي وامی خو؟می کنهت درد سر-:گفتو خت اندا

دادم و به صندلی تکیه ...دیستام امیزر کنا.وبر وبه من ه بدرو لبومت آ-:گفتمم و کشید
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یتش کنم با اذینکه اي ابر..هاآن روز...نددبوخ گونه هایش مثل قبل سر.دمنگاهش کر

را ستم اض دعترابا دي؟و او نگ کردت رو رخواب سفیدب با سرخاز با-:خم می گفتما

و رفت مقابل چشمانم می گرا نگشتانم ابعد و تش می کشید رصوو روي می گرفت 

می ش غوم و در آمن با سرخوشی می خندیدده؟و کجا بوب سرخا؟کو-:می گفت

رت با قد...شعطري ما بوا..معصابم مسلط شواکه به م نفس عمیق کشید..گرفتمش

مک هایش یک دمر...!ملبوآ...کیمیا-.دکرم کالفه ترو نشست ام بینی در تر م هرچه تما

بیش سر به ي آتیله هااوم حرکت مدین اهمیشه بابت ...نمی گرفتندآرام لحظه هم 

ت رو چشمار ینقدامی کنی ه نگاه قتی به یه نفر خیرو-.شتمامی گذش سر

مگه -:می گفتد و نم جا می کرزوابین بادش خوس مثل یک بچه گربه ملو.ننچرخو

می اد یرابه همه چی من -.زدبعد غر می و .مدلش همینه؟ست منهد

هر رو شوهر من ...رنمی ن نشوزصدقه ن مرتب قربودم مراي شوهر...!قخالابد.يگیر

نه ایودنست تا چه حد داکه نمی او ..شت غر بزندداحق .ذارهقسمت بدنم یه عیبی می 

به را ستانم د...و آرامساکت ...دنگاهم می کرز هنو.قسمت به قسمت بدنش هستم

 انه که خدم گرا...هبدرو آوردي لبومت آگه ا...مار دارمن کلی کا-:گفتمزدم و سینه 

یی روعجب ؟ستداکرازي نون سم مهمورین ا-:گفتد و کمتر کراش را فاصله .ارنگهد

ش پذیراز ین محیط من ي اتو.میی خونه امه نه سالن پذیررینجا محل کاا-..!شتدا

ق خالش اخوت خونه م گه بیاایعنی -.ندق زدبیش بري آتیله ها.ورممعذن مهمو

سریع م؟خونه ي بیااي می خو-:مگفتزدم و خند زپو؟می کنیازي نون نجا مهموي؟اوتر

د و مجرد فتن به خونه یه مرر رچقد-.ن دادمتکام را سر.ي آرهبدرام گه ا-:اب دادجو

سه من غریبه واتو -.خم نشستانش به اخنده چهره باالخر.هحت شدراست واتنها 
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و سنگینی نفسم باال ام از سینه .یگهش دبدجنس نبار ینقدا.قتم نمی شیوهیچ .نیستی

ینجایی به ن االاگه ا...نختر جادببین -:گفتمو شتم داصندلی برام را از کیه ت.پایین شد

ي نم عصبانیتادونمی .ر دارننیاو دامن دن گی که به گررین بزو دته درمار و پدام حترا

رو لعنتیت م لبواون آبهت توصیه می کنم ل ما به هر حاا...یا نهه مونددت منو یا

و هی کشید آ.پوشاندنده سیاي برهارا انش چشمان سماآ.يبرو ین میز اري رو ابذ

خشمم ص و نستم حرایگر نتود.ينشدض صال عوا.هنددیه ز و لجباو غد زم هنو-:گفت

ار ستش فراز دهمونم که ؟؟؟می بینی...منشدض عو..بله-.داد زدم.کنمل کنتررا 

من تغییر ي حاال که فهمید...که گفتی نمی تونی تحملش کنین همو...ديکر

-:حتی گفترابا نا.دارندگیم برزسر از ست دي و دجایی که بون هموو پس بر....دمنکر

حتی یه ا به خددم؟کرار ست تو فراز دکی گفته ؟من کی گفتم نمی تونم تحملت کنم

کاسه را از یبایش ي زغگون دروچشماآن ست الم می خود.فکر تو نگذشتهون مم بدروز

دم یا م درازه گوشا...یگهد بس کن..اه-:گفتمم و میز کوبیدرا روي مشتم .ورمبیادر 

هر و لش کنی وست الت خودقت وکه هر ؟؟حمقایا یه ؟با بچه طرفیدي فکر کردارم؟

ن پشیموا به خد-:گفتو ستانش گرفت ن دمیارا مشتم ؟غشاسري قت میلت کشید برو

شتم دا...کتی...مبابان و ماما..سه تووا...دبوه لم تنگ شدد..ي اولماههان همو.مشد

جالب ت تفاقاانجا کلی دم اوفکر می کر...دمنمی شد برگرروم ما ا... منه می شدویود

نیامو د...اببه خاطر یه سردم و شتباهی کراچه م فهمیدزه فتم تارقتی وما ا..منتظرمه

شتم داخشمی که م با تما...شتانذ...بکشمون بیررا ستم مشتم اخو...!دادمست از د

دم به خوم و شنیددادش را ...چه شدم نفهمید...دادمبه عقب هلش و گرفتم را ستش د

د و کرز بااس در را با هرداب شا...!میددمین روي ز...شکافتهق با فررا کیمیا ...ممدآکه 
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سریع ك همه چیز مثل یک شو...رمبخون نستم تکاانتواول تا چند ثانیه ؟چی شد-:گفت

متش به سد محو می کري اش را سرروبی آخونی که ن یددما با ا.دبوه هندن دتکاو 

دم و روي بلند کرش را سر.ردسر می خواش گونه روي شک د و ابوز چشمانش با.میددو

شتم امحل شکستگی گذرا روي ستم د.شدرج گلویش خااز ناله ضعیفی .شتمانویم گذزا

مین و از زختم اندایر پایش را زستم د.یخترشک ز ابازد و پلک ؟خوبی؟کیمیا-:گفتمو 

هیچی ..نستاری برمت بیمامن الا...سنتر-:گفتمدم و یش کراجد

یم زوباروي خونش از خیس و طالیی ي موهاد و فتاش اسري از سررو..!سنتر..نیست

ینجا باشه تا من است به احو-:گفتمداب به شادم و فشرام به سینه ش را سر...یختر

رش کنااز .کندر میانش عبواز ست امی خور نگااکه د بوه چسبیدار یودبه ن چنا.دمبرگر

و ید دونبالم د.فتمون ربیرق تاو از ا.میشهب خو.شکستهش فقط سر-:گفتمو گذشتم 

نمی ..نه-:گفتمدم و ستم جا به جا کررا روي دکیمیا .مبیان توابدین همرزه جاا-:گفت

خوشبختانه و نباشد ر سانسوي آکسی تودم می کرا خدا خد.کنز بادر رو ین ابیا ..ادخو

م و بانداصندلی عقب ماشین خوا روي ر کیمیا .دمنکررد با کسی برخود سر ظهر بون چو

ش سرن از پانسمااز بعد .مندن راستارنستم به سمت بیماابا نهایت سرعتی که می تو

مشکلی ؟کتردچی شد -:مپرسیدس سترابا .ستاتاقش خوابه ا کتر مرد.عکس گرفتند

م ین خانواشما چه نسبتی با -:گفتد و عینکش نگاهم کري باالاز کتر ؟دهست

ق تفااین ر اچطو-.سابقمد لبته نامزو امه رختر همکاد-؟شتمدا چه نسبتی؟یندار

فکر .دادممن هولش -.شتداسر من برنمی از ست دکه ه ین بخت سیاالعنت به .دفتاا

ي به پایه فلزرد خوش سر.دفتاري انجواوبه میز که د می کنم پاشنه کفشش گیر کر

قبشم اعوي پا،می کنیاف عتراحت ابا صرري ینطوا-:کتر با جدیت گفتد.مبل



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۱۷۱ 

 

ینجا اکنم ار قبش فراعواز ستم اگه می خوا-:گفتمدم و مشت فررا در نویم ؟زاهستی

خوشبختانه -:گفتو شت امیز گذرا روي عکس ره؟فقط بهم بگین حالش چطو...دمنبو

ما بعید ا.ساعت باید تحت نظر باشهر چهاو لبته بیست ا.نیستي مغزي خونریزي از ثرا

شما هم لطفا .بدیمارش نتظامی گزوي ایم به نیررمجبوما .دنم مشکلی پیش بیادومی 

می ش کااي ..!نضایت بدربلکه ...نستاربیمان تر بیازودبگیرین که س تمااده ش با خانو

س یی به مهندروبا چه ! دما همچین تقاضایی نمی کرا..انندو زبرن الاگفت همین 

یش ابر...مفترکیمیا ق تاابه دادم؟چه می را خانمش اب جوزدم؟نگ می ري زحید

بیشتر ه اش نگ پریدر.دمیستاش اسرروي .دبوه بیداحت خوو راند دبوزده مسکن 

نمی ورم با...ببینمرا قصانش ي رتیله هاو کنم ارش ست بیدالم می خود.دیتم می کراذ

می ازش نورا موهایش اج موار حالیکه گندمزدر .باشمش آورده من بر سررا ین بال اشد 

نیست چه گفتم دم یا.دمتعریف کرن را جریاو گرفتم را ري حیدس مهندره شما...دمکر

صندلی و روي ختم انداهنم اجیب پیري تورا گوشی ..را دادبم انیست چه جودم یاو 

حتی با ..شتماگفتن نداي حرفی بر.مشده کیمیا خیره شده زرده به چهرو نشستم 

م تماي اسرهدردین از ا...خستگیاز ...دگرفته بوت سکودم را جوم وتما...! دمخو

می زل نان سماي از آمصیبت جدید...حت بکشمراستم یک نفس اتا می خو...نشدنی

سرجایش ..دمش بون آراکه هماام را ندگی زل زخرین تکه پاآستم اتا می خو...!شد

ین دم از اگاهی خو.دمی کراب خررا همه چیز ره باو دوید وزطوفانی می ...ارمبگذ

با ...!ین همه پوست کلفتیاز ا...همه طاقتین از ا!ممی ماندت حیرري در همه صبو

-:نالیدد و کرز کمی بارا چشمانش .قعی برگشتمي وانیادست کیمیا به ي دهان تکا

به هم را خشکش ي لبهااي؟می خوي چیز؟خوبی.مینجاامن -:گفتمو برخاستم ...یاکود
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 و آرامشتم اگذش یر سررا زستم د.یختمان رلیوي توآب کمی .اممی خوآب -:گفتزد و 

به را نش دگرو شت اخمش گذرا روي زستش د.جمع شداز درد تش رصو.دمکرش بلند

و بنوشد آب تا کمی دم کمکش کرو شتم ابر لبش گذان را لیو.دست من خم کردسمت 

ي هاه مژ.چی شدم صال نفهمیدا...قعا متاسفم کیمیاوامن -:گفتمو باندمش اخوره بادو

ي؟درد بهترن الا-.دگیر کردم خو يپا.دتقصیر تو نبو-:گفتزد و بر هم رش را بو

را چشمم ..!نه..تا تو پیشم باشی-.مدنددرآقص رمک هایش به دهم مرز بااري؟ند

دادم و نش وبیرت چند لحظه با شداز بعد دم و سینه حبس کري تورا نفسم ...بستم

به ...! ديمی ش مه زم داري اداهنو...ديکرزي بان ندگی جفتموزبا ري ببین چطو-:گفتم

همین جا از ...ارمنددي رو بیخوي عصابااین جنگ احوصله ...یلی خستم کیمیامن خا خد

را ستش د...!نیستب قابل شرزم گه جمع بشه بااحتی ...هیخته شدربی که آ...کنش تمو

می ازت فقط یه فرصت ...کنمزي عصابت باابا م نیومد-:گفتو شت استم گذروي د

سر زل رو پاه تیکه گمشداون بتونم  شاید...کنمت ثباامو بهت دشاید بتونم خو...امخو

من بد ...! که فکر می کنی بد نیستمري نقداوشاید بتونم ثابت کنم ...ارمبذش جا

که او ...زدمی ف گشت حرزباو گذشت از حت ر راچقد...!تو بد نکن...قبوله...دمکر

ج حاري و حیدس مهندورود با ...!فتنش ببینداز ربعد ا مرل و روز تا حاد بوه نماند

م هجون خترشادبه سمت دو هر .دمیستام و اکشیدون ستش بیردیر را از زستم د..انمخ

س شانه مهندرا روي ستم ده؟دکی کر؟خوبیه؟چی شد-:نددمی کرار مرتب تکرو ند دبر

ري در لخوو دنجش ر...حالش خوبه..سنباشین مهندان نگر-:گفتمو شتم اگذري حید

تو ..دادمضایت رمن ...همنتظرون بیر نفسر نگهباا-:ما تنها گفتا.دبود نگاهش مشهو

د نبوي عمد-:گفتمو ختم امداپایین م را با شرمندگی سر...!مضا کنو اهم بر
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مضا کن رو ابرگه و اون بر...نمدومی -:گفتو هی کشید آ...!ابه خدد نبوي عمد...حاجی

بح صاز ...دمیاکو بیخبر بواز د: رنیادا.*** پلیس ببینمت برام دور و نمی خو..نپسر جا

ر کاي یعنی یک جا...به منادن نداب جوو .دبواده هم ندا مرس تمااب جوده و نگ نزز

حتش نمی راختر آن دبی شک ن چو.منش شداکیمیا بیشتر نگرد جووبا ...می لنگید

مقابل ري اش تایم کان شدم تمااز کمی قبل .دبوه بیدایشب نخود...یاکو همو دشت اگذ

کاغذ روي ..رکادبا خود و تنها نشسته بوداب اش.مسالن شددم و وارد کررك شرکت پا

بالفاصله نگاهش و خت دوبه من را نش انگرن چشماورودم به محض ...! خط می کشید

و جا برخاست از کرخت و سست ...!شتاندا مرن یدر دنتظااینکه ایعنی ...مید شدانا

ت او را الاحوش در اقت کنکاو.سیدرقبل به نظر می از ضعیفتر ر چقد.دکرم سال

ه به ساعتم نگا.حاتمی نیستني قاآ-.فتمریاکو ق دتاابه سمت را دادم و بش اجو.شتمادن

کمی جلوتر .خط می کشیدز هنودو ستش بور دکادخوز هنو؟کجاست-:گفتمدم و کر

نم دونمی ...ینجاامد اویه خانومی -.منا مفهموو هم ط درخطود از کاغذ پر بو.فتمر

هایم بی وبرا.نستارنش بیمادتمی برحاي قاآ.شکستش سررد و مین خوزچی شد که 

گفتن مشکلی پیش و گرفتن س تما- .دپایین بوش سر؟چی-.بهم چسبیدندر ختیاا

ل محارده؟مین خور زما چطوا...دهکیمیا بوآن زن شتم اشک ند.نباشینان نگر.هنیومد

-:گفتن داد و تکاش را سر؟می شناختیرو خانومه -.ست بلند کندروي زن دیاکو د دبو

و ...دقطع نکنی نمی میرش را تا سرر ما...!لعنتی.دسمش کیمیا بوام ندوفقط می 

...! رنیاداقا آ-.زدیم اکه صدوم برون بیراز در ستم اخو.دیاکو نبور دکار ین مااسر ن برید

خجالت دد و مر.دمتنها نگاهش کراب، جودر ...!زدیم اسم کوچک صدابه ...دجالب بو

-:گفتمدم و جیبم کري تورا ستم د.منداوخرا خر حرفش آتا ...مین خانوا-:گفتزده 
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اره فون ست که خون االاگرفت که گفتم ز گارا لبش ري طو.دهیاکو بودسابق د نامز

-.سیدرمی ش یگر به گوات دکرر از نگاایش اصد...!لبته عشق سابقشو ا-.بزند

اش تنفسی ت حرکا...میکش شددنز...میش ترسیدابی جانی صدو گرفتگی از ..!مفهمید

ر گرفتار ینطورا امها آدکه د بودردي ین چه ا...!دبی حرکت بواش سینه ...میددنمی را 

گه ا-..!دهایش بوروزین اي اسم برابدترین ...دابشاداب؟شامِ خانو-د؟می کرن بوو ز

شما تنها کسی هستین که می -:گفتد و بلند کرش را سر.ممن براري نداي یگه ال دسو

منو می راز تنها کسی که ..به جز تبسمو ...یندمی رو بم اجوه پوست کندرك و نم دو

زم هنو-.زدمی دو دو چشمهایش ؟خب-:گفتمو به لبه میز گرفتم را ستم د...!نیندو

دش خواز -: گفتمدم و کراش حتمالی ط اهرگونه سقوده مادم را آخوداره؟ستش دو

ما ا..لبهایش سفید شد...دنکرط سقو...!آرهمن بپرسی می گم از ...بپرسی می گه نه

از -.گرفته ام خند..!ممنونم-...!دنکرده ستفان انازحربه همیشگی از ...شک نریختا

را از روي ستم د.قیندصام ینکه باهااز ا-:گفتو شد ه چشمانم خیري تو؟چی ممنونی

غش -:گفتمو فتم در ربه سمت م چند قد...شبان ممنو...باشه-:گفتمو شتم دامیز بر

که م یدم و دچرخید...ادنداب جو.لتنباد دیکی بیان نگ بزز...!قتونکنی یه 

و ینهمه حماقت از احرصم گرفت ...!هشده خیررو به ار رو یودبه ...بیرنگ..سرپا

دم خو..مرسی-:ینکه پلک بزند گفتون ابد...!سونمترمن می ..بیا بریم-...! تشرحقا

خوشی دل مها چه آدین ا...! فتمون ربیرو از در به جهنمی گفتم ...!رممی 

ما نا به ا..شنادردي آ.دملم حس کردیر را زحشتناکی درد و:دابشا** ...!*شتنددا

به و شتم الم گذرا روي دستم د.دبوه مانش ماندزهفته به دو قل احد...!مهنگا

از تر ك ناو دردنهم خیلی شدیدتر آ...دبور نیاي داحرفهاك شوب تازبا...فتمرستشویی د
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و شتم دابررا کیفم .دارمبر مقدم از نستم قدانمی تو.ممدون آبیرزور به .همیشه

ما ا.دمن نبول لخرجیها ماوین ا.منس بگیرآژانستم انمی تو.دمچک کررا محتویاتش 

قفل زان در را لري ستهادبا .کنمده ستفااتاکسی س از توبوي انستم به جااشاید می تو

به ورودم با ن همزما.نددبوه تنم تیري شکر گفتم که لباسهاا را خدم با هر قددم و کر

می ي باید به سوپر.ومضع تا خانه بروین انم با اکه نمی توم سیدرین نتیجه ابه ن اباخی

ط راه حتیاابا و گرفتم ار یودبه را ستم د.دمتهیه می کرزم را نیارد سایل موو وفتم ر

ر از درد و ینکااستم با امی خور نگاا..دمبوده مشت کرت به شدام را کولی . دمفتاا

شتم دم دامرن میاي در یزوربراز آما ترسی که ا...کنمکم دم که حس می کرري فشا

ر چطو...دشانس بد غلغله بواز ..مسیدي ربه سوپره باالخر.دخیم تر می کررا وحالم 

م را قالر اینطوانهم من که همیشه خرید دم؟آمی کرن بیارا ستم اخود درینهمه مرابین 

را یگر هرگز پایم دمید که ا ینابه زدم و یا دربه را لم د...!دمبوده کرار گذدرم وابه ما

قتی وتا و گفتم زه دار به مغاام را سته اخوه فکندوابا سر فر..ارمنمی گذي ین سوپردر ا

دم و کرب حسال را پو.مشده نددم و زمرر باار تحویل گرفتم هزرا مشکی ن که نایلو

و ببخشید :گفتمم و سریع عقب کشید.دمکررد برخودي محکم به سینه مرم و چرخید

ه ام را سید معداندگی زسوو ترشی ..!دابصبر کن شا-.دیش خشکم کراما صدا..فتمر

ي بسته هاروي چشمم م و چرخید؟ین بدتراز امصیبت ...دمگلویم حس کري تو

کنم ب حسارو ینا ل اپوار بذ-.دادبم می ایکش بیشتر عذرتاه نگا.ثابت شدش خرید

ح فتضااین ابا ..ریاکو به کناد..رابه کندم مشکل خو...! دقعا نبووا...دنبوب حالم خو.ممیا

و بلند ي قدمها.تهوعم بکاهداز کمی اي آزاد تا بلکه هودم یستار در اکنادم؟چه می کر

ا چر-.من باید به شرکت برمی گشتم؟فتمرکجا می .بریم-.ودفزابم اضطرامحکمش بر 
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 دهکرن نقل مکاي ام مري و به ناه و روده ام ترشحی معدد غد.یگهدبیا ده؟ماتت بر

بیفت ؟راه ستمهر دبار نمی بینی چقد-.ندندزامی سوام را خلی ي دابافتهام تماو ند دبو

می دم من خو.شما بفرمایین-.بدهمن تکاه ام را شدب چون بازنستم اتوه باالخر.یگهد

مانتویم ش یگردست دبا و ست گرفت دیک را در نایلونها م تماو گفت ي بلند" نچ."رم

که ي تندن با تکا.شتمداکم ن رو کشیدرو تو ز همین نا-:دمزمه کرو زکشید و گرفت را 

ر چیکا-:گفتمدم و هم قفل کررا در پاهایم .شدندل تنم فعاي هارم الم آتمادادم به تنم 

یش اما صداخشید درچشمانش می ...برگشت.رممی دم گفتم که خو؟قاآمی کنین 

نه که زمی د داصد فرسخی ت؟از ضع تابلووین ابا ي براي کجا می خو-..دبود خونسر

مهایم حس انداتک تک ا را در جهنم خد.بیا بریم تا یه جایی برسونمت.دردي داريچه 

ر کا.شرکتدم من باید برگر-:هسته گفتمآ.سما سوخترتم که رپوست صو.دمکر

خیله -:گفتو خت انددم ابوده نگاهی به نایلونی که تقریبا پشتم قایمش کر.دارم

ا خداز یدند دم را دمعتار پد..سهرمدن ستادوه کروزي حتی .تو ماشین منتظرتم...خب

نهم آ... امشخصی ترین مساله ن برمال شد...! ستماخووز مراما ا...دمسته بوانخوگ مر

به یغما ...دبوه تنم ماندان در هرچه تو...ايحرفه ك و ترسناد ین مرابر ابردر 

ن پایین شدو ال باف ینکه عالاجز دم بوه یددیطی اهر شردم را در خو:رنیادا...!*** دبر

هرچند دم و گرفته بوب ضرن فرماروي با بدخلقی ...! ختر باشمدیک ي مونهارهو

یخته ربهم و ختر خجالتی دین اکه ببینم کی دم می کره شرکت نگادر به ر لحظه یکبا

بی حوصله .که بنشیندد کرز بارا عقب در .سیده از راه رباالخر.دتشریف فرما می شو

شکر که ا را خد...!بیا جلو بشین...نگ پوستش سیاههرته نی که نوکر بابااو-:گفتم

شاسی بلند از می آرابه ط و حتیاابا د و طاعت کرف احرون بد.دنبوز لجباش و چمو
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یک .دتش قرمز بورصوز هنو.دمیرچشمی نگاهش کرز.بستو در را ماشین باال کشید 

زمه مي زچیز؟کجاستت مسیر-؟شتداخجالت ر ینقدایک ژفیزیولوو مسئله طبیعی 

را حرفش .خبن بزف بلندتر حر؟چی می گی-.ماشین گم شدرت ستااي اصددر که د کر

حرصم ه مسخرزي لسودین حس اي ابردم خواز ..دبوراه نجا کلی آتا .دکرار تکر

نهایی که می آکه جنسش با ي خترد..دبوداب ختر شادین ل اما به هر حاا.گرفت

خ ه نمی شناخت پشت چرمی کدن آدکرل به خاطر خوشحاو شت ق داشناختم فر

ر درد ینقدایعنی ...می گرفتز گارا لبش ن با هر چرخش فرما...!خیاطی می نشست

خند زپو...عقب کشیددش را خو..کنمرد را دراز شبودر داتا دم کررا دراز ستم ؟؟ دشتدا

ي آب بطر.دادمستش دبه در آوردم و مسکنی ...! من می ترسیداز ختر دین ا...زدم

بگیر -:گفتمو به سمتش گرفتم و شتم داصندلی بردو فاصله بین از هم را معدنی 

ستش د...!سه تو هم مفید باشهواحتماال ا..دهمی اب جوب که خودرد سه سر وا...ربخو

بش آلبته ا-.دهسته تشکر کرو آتش کشید رصواش را روي کمی مقنعه ...یدزلر

تو ون آب بد-:هستگی گفتن آبه هماز با.ريبخوون آب بدص رو می تونی قر..هنیهد

می ر کنان با هماد بهتر بو..شتماندن آب را خریدر زدن و حوصله کنا.گیر می کنهم گلو

کمی ي را بطررد و خوص را قر.دسم بواما حواختم ن دوبه ظاهر چشم به خیابا.مدآ

یکه رطوس نامحسور به طو.یخترهانش ي دوي دتوو آب را شت دالبهایش نگه دور از 

گه می ا-...!دمختر نبودشکر که من ا را خد.کمش می کشیدشرا روي ستش دمن نبینم 

ر ختیاابی .بلد نیستم-:با مظلومیت گفت.حت تر باشیراکه ن بوابخورو صندلی اي خو

ست دحالیکه در...دمکرز بام را کمر بند...شتماندل آدرس دادن حاو حس ..زدملبخند 

اش را صندلی ر کنا کمهم و دتنش خم شدروي ..دبوده نگاهم به جان و فرماروي چپم 
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تا حاال ...ههه...نفس هم نمی کشیدد و بوه به صندلی چسبیدت مدم تما.ر دادمفشا

فتن ربا عقب ...!باشدك حشتناوینهمه اند امن می تون با بدس که تمادم بوه نفهمید

-.ادمندرا بش اجو.مشدن سرتودردباعث ..ببخشید-:گفتو حت تر نشست راصندلی 

بی توجه به حرفش .می شمده هر جا که شد من پیا..ننکنین رو دور تودمسیر خو

ي خترد...!داريستش دونه که تو دویاکو می د-:گفتمم و حدقه چرخاندرا در مکم دمر

؟از چی-:گفتو جا پرید از من مثل فشفشه ف ین حراشت با اندردن جم خوي که نا

ل وشما به من قا؟؟؟؟چر-:داد زدمد آنمی در یی که ابا صد.من بهش گفتم-؟کجا

که دم باال بررا ستم د....منو شکستینور شما غر...دمکرد عتمان امن بهتو....ینداد

النم بهت گفتم که ا.هبروت برآکه د ین بواز امی شکست بهتر ورت غر-.دساکت شو

ها رصندلی دش را روي خوو مد آبر دش نهاآه از .نم نباشهدینی به گرو دنی وبد

هم نمی ن تکا.سکوتش طوالنی شد:رنیادا .***درش آوردپا از خر آین ضربه ا...دکر

هم ...دبوار حالش خیلی نز.دمی کره نگاون را بیرد و بوزده به شیشه ش را سر.ردخو

به ظاهر ...دیم عجیب بوابردن گریه نکردر متش وین مقاافقط ...!حیروهم و جسمی 

 ه ايندز-:که شدیم گفتمن یک خانه شادنز.باشدددار خور ینقدرد انمی خورش فتاو ر

حالت در ینکه ون ابددي؟می ش گو-:گفتمدم و کررك پارا ماشین .ادنداب جول؟خوشحا

ظرفیت ...سه بعدواینش اربذه مونداي یگه دگه چیز ا-:هد گفتي دنشستنش تغییر

تو ترجیح ف من برخال-:گفتمو شتم اگذن فرمارا روي ستم دو دکف هر .تکمیلهوزم مرا

خوشم ن شکنجه شداز .حت شمو را مبشنواي فعه دهرچی خبر بد هست یه دم می 

ین را روي اسم گریه اما نمی شد اند دچشمانش خیس بو.چرخاندرا نش دکمی گر.دنمیا

از یگه دنم چند کلمه دونمی .نیستمري ینجوالی من و-.شتاگذه شدل کنتري تر
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می تونی ...ريما باید طاقت بیاا-:گفتمن دادم و تکام را سر.رمطاقت می یان رو حرفاتو

شمع و کیک و اون خونه رهن چهااپیراون ما به خاطر ا...يگریه کنی یا فحش بدر زار زا

تو شک و بین من وع بطه نامشررایاکو به دینکه اول ا.بهت بگمي رو یه چیزرم مجبو

ینکه همچین امن به خاطر و جریانش مفصله ن نمی گم علتش چیه چو...دبوده کر

کمی ...ینکهدوم ا...بهش بگمرو  قعیتواصل م اشدر مجبوه نگیررو منت داتهمتی 

ما ا...داريسه من مهم نیست تو چه حسی به چه کسی وا-.دمبه سمتش کج کرم را کمر

یه بچه اون نظر از که بهت گفتم تو ر همونطو...دارهیاکو به کی چه حسی دنم دومی 

داري -.شداز آب چشمانش پر ...می کنهت ینم کمرنگ تراز اکیمیا د جوولبته و ا...اي

به رو یاکو ره دل دبادوگه کیمیا موفق نشه احتی ...ديجر می دت رو زخودي خوبی

تش مرتب تغییر رصو.فکر نمی کنهازدواج یه گزینه ان به تو به عنوزم با...رهست بیاد

منو ري ینطواین که اري دارصراچه -:با بغض گفت.دادنگ می ر

من ل نفعی به حاتو چه ون ندوچز...مختر خانودخه آ-...بلند..مخندید؟نینوبچز

اي که می خوي به چیزو قابت کنی اي رگه می خوابهت بگم ام فقط می خوداره؟

از حتی تلخ تر ...دتلخ بوه اش خند.يبیادر بچه گونه م و ین پوسته مظلواز ابرسی باید 

مین مسابقه وارد زکسی ....نیستر کادر قابتی رلی و...نتوصیه تواز مرسی -..!من

ختر دین ا.مندزبان الاهمین از من ...شته باشهدن داضه کرسه عري وامیشه که چیز

-: گفتمزل زدم و تش ربه صو.دتحریک می کراي به شکل بی سابقه ا مرزي لسودحس 

باید چه زن نم که یه دومی د یه مران من به عنو...همه چی که خوشگلی نیست

قا آمیا نیست مشکل من کی-.هم خندیدز با.نهاوشته باشه که کیمیا فاقد داهایی رفاکتو

دن یا نبودن بطی به بورین ا...شتاستم ندزم دوباده برگراون ینکه از اقبل ...رنیادا
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من هیچ پوسته ...ضمندر -.دبه سکوتم کراش وادار منطقی ف حر...!ارهندم کیمیا خانو

ان همه چی جبر.نتوزمرامرسی بابت لطف ...!متاسفانه همینم...همینم...ارمنداي 

ام را روي چانه ...دبوط حتیاابا و قدمهایش سنگین ...فتو ر...!شدیمب بی حسا...شد

به هم می ا مرت الدمعام تمار ختر هربادین ا...!دمنگاهش کرو شتم استهایم گذد

با منطقی که ...میددنمی او حد در با حرفهایی که ..شتماهایی که توقع ندرفتاربا ...زد

با د و جایگزین توهماتش می کرزود  خیلیت را قعیاواختر دین ا...شتماندر نتظااز او ا

...!*** دصال بچه نبوا...دختر بچه نبودین ا...مدآمی ر کناد که بور همه چیز همانطو

ز درد هنو...درماي مانی هاه درگیاد جووبا ...مبم چرخیداختخوي رتو:دابشا

ه چهر.دادنمی اب جوت نباي چام و گره و دارو و آب به گیادردم منشا ن چو...شتمدا

را سابقش ح صطالابه د قتی که نامزو...فترپیش چشمم نمی از کو حتی یک لحظه یاد

ه خندو ...! دحملش می کرارزش با ي مثل یک کاالد و بوه چسبانددش به خور نطوآ

ر کنارا پتو ...!دقتی محبت می کرو...ختر کوچولو می گفتدقتی که به من و...هایش

و سبز ي لباسهان میا...دبوه بیداخوچرخش ر کنادر ما...فتمون ربیرق تازدم و از ا

ممنوعه و بسته ق در تاابه سمت ل مارکول مارکودم و کرش خامول را هاق بر...! سفید

شتم ر داناقابل پدل ساده ...! لسادم؟ده شته بواینجا نگذرا اپایم د بول چند سا...فتمر

ر نو...مشد خلم و داچرخانده را ستگیرد...! شتماندو شتم ر داپدل ساده ...ندیدمشو 

و از کشید تا هیکل نحیف ل طو...! دبوده شن کررا روخمه کوچکش دضعیف پیکنیکی 

ي توش سر...زدمی ت چرزده و چمباتمه اي گوشه ...تشخیص بدهماش را فته رست د

ست درکه ق تاایگر دکنج .باال می کشیددش را خوزور به ره بادوبه د و فتاانش می دگر

تا ...ورمبیاد به یارا قتهایش رت آن وصودم سعی کر...می شد نشستمروي او به رو 
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شکسته ه و سیاه ین چهراکه ن الا...نالاما ا..دضح بوروز واقیقه پیش مثل دهمین چند 

...! دبورم پدد همین مرر از اول نگاا...تصویر نقش نمی بستآن یگر م دیددمی را 

را پاهایم ...دبوق غردش نشئگی خودر ...هم نمی شنیدرا یم اصد؟؟؟بابا-.. زدمیش اصد

ل ستقباش اخترر از دینطول اسااز ده بعد ..خشنی گفتو تند ي "ها؟؟؟بابا-...دمکردراز 

ق تارش را دور امخمون چشماو باال گرفت ش را ین مرتبه سر؟؟؟ابابا-.دمی کر

از که د قت بووچند ؟؟؟تویی باباداب؟؟؟شا-:کمی مکث گفتاز بعد ...چرخاند

به و گرفت ار یودبه را ستش د...منم...باباآره -دم؟بووم بابا گفتنش محراز ..یشاصد

بابا ه چی شد-.مدرم آکناار ستوانا ي هام قده و با کمر تا شدو جا برخاست از سختی 

ي ستهاد.مساندربه موکت نخ نما م را سرم و پهلو خم شد؟از ینجاي امدا اوچرن؟جو

قلبم ...دمی کرن؟درد ا جومی کنه بابدرد جاییت -.موهایم کشیداش را روي پینه بسته 

روي حتی را ستانش ي دبرز.دمی کردرد چشمم ..دمی کردرد گلویم ...دمی کردرد 

-:با بغض گفتم؟بزنما صدرو مامانت اي می خو-.دمهم حس می کرم پوست سر

روان شکم ا...بغضم ترکید...نفسم قطع شده؟نمی گی چی شد-..!امنمی خو...نه

می -...!دست نبواحو...باباد ست به من نبواحو-..دبوه سر شب قطع نشداز صال ا...شد

از ...تاقیاین اتو که همش تو ..نیدونه نمی ؟نیدومی -...نم نفسمدومی ...منم عزیزدو

تو دن نبو...بابادي نبو...اريخبر ندن مشکالتشوت و بچه هااز ...اريخبر ندون بیري نیاد

د یجاامن د جووتو رگ رو ین خال بزاتو دن نبو...بشمد ینهمه کمبور اچادباعث شد من 

که من ي تو باعث شد...نش چنگ بزنمدسه پر کرواکه باعث میشه به هر طنابی ده کر

ضعیف می آرام آرام ستانش دحرکت ...!بپرستمو ببینم ا خدرو سالمی د هر مر

اش نی استخوي انوام را روي زاگونه ...دبوت چري تو...دمبلند کرم را سر...شد
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سم واگه تو اگه ا...ديگه تو بوا-.ماغم پیچیدي دتوارش شلوك یاتري دود و بو...شتماگذ

محکم ..دبوي که قودي با مرده سارد با یه برخو..حتر راینقدامن ...ديمی کردي مر

ل و ین حااتو باعث ...بکشماب عذري ینجون االاکه م عاشق نمی شد...دبور مقتد..دبو

گه تو منو ا....يمی نشوندت انوهرو زاگه تو منو ا-.دگلویش خرخر می کر...!منیروز 

ستمو دگه تو ا...شتماندرو مطمئن و نه دومرش غوآیه ه عقدر ینقدا..ديبغل می کر

غریبه د ست یه مرس دتمااز من ...ديمی برر نور اوینودت امنو با خوو می گرفتی 

گه تو تکیه گاهم می ا...دملکی نمی کرل اخیاو فکر ار هزو مو نمی باختم دخو

م هم نمی شنیددم خورا هایم انجو...!دمیگه نبوه دیه تکیه گادر به در  ريینجوا...يشد

ختر که دتا دو ...داريختر دتا دو که د ست نبواحو...باباد ست نبواما تو حوا-...!یگرد

دن نبوان و می خون ختر که قهرمادتا دو ...می کنهاب تو خره شتبان رو اندگیشوزکل 

حالیکه به در ...کنما سه تو جایگزین پیدواجا کاز حاال من ...!می کنهن خالیشو...تو

مو به کی بگم درد...!هبه نفسم کشته شدد عتماا...نتدهم نبوو نت دهم بو...خاطر تو

محکمتر ...دمحس می کرارش را شلون خیس شد؟...نهزوبسودل به حالم و که بفهمه 

ري نمی  اچر؟ختر بابادینجایی ز اهنو-:گفترد و تکانی خو..دمبغل کررا نوهایش زا

ات خترل دلت به حاا دچر؟باباد نبوات ختردست به احوا چر-:بلندتر گفتم؟بیابخو

ا چر؟تنگ نمیشهن سمووالت دیگه ا دچر؟بزنیرو تونستی قید ما ر چطو؟نسوخت

خه ما بچه ها چه گناهی اري؟آندن ستمودویگه ا دچر؟ست مهم نیستیموایگه د

راه و من ؟می کنینن لموا وخدن موابه  وین رنیا میادبه رو چیه که ما ن جرممو؟یمدار

د بهم یادن رو محکم بو..دنبوي کی باید قوم؟بگیرد کی باید یارو از ندگی زسم ر

می ..نمدومی -:دکرار تکرز با؟؟کی بابا؟محافظت کنهدي شاو من اره از کی قره؟؟بد
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ی نمرا صد حرفهایم درحتی یک ...نستداقع هیچی نمی در واما ا...حق با توئه..نمدو

نجم رفقط به ...دمم نمی کرآراهم ق تادم؟آن اپیش که می بردردم را من ...فهمید

ناله اب خودرم در ما...هم نفهمیدرا فتنم ون رحتی بیر..مبلند شد...می بخشیدت شد

به د ین مراشت که دامید ز الی هنوو..ندگیر زفشااز ...پااز درد ...خستگیاز ...دمی کر

دم به مرز لی هنوم ومی پیچیددم غصه به خواز که ست مثل من در...ددسویش برگر

تو شبیهه و سرنوشت من ر چقد-:یرلب گفتمم و زتنش کشیدرا روي پتو ...شتمدامید ا

سر ت بر شدن ستاربیماوي هره در راکرئولین پیچیدو ین دبتاي بو:یاکود...!*** مامانی

بس که می ...نددبوه پاشید، باهم،فلفلو چشمانم نمک ر در نگاا.دبووده فزدردم ا

و تلخ ي چان یک فنجااه ست به همرامی خواز آب داغ پر وان لم یک د..! سوختند

از ..! دكمثل یک کو..آرامشبانه اب خو...هین جشن کوچک تک نفري انتهاو ا...غلیظ

نی دانمی ..يمی شوار قتی بیدوست که اعمیق ر نقدآبهایی که می گفتند اخون هما

نظر از همانها که از ...دمبوده یی که من هرگز تجربه نکرهمانهااز ...روزست یا اشب 

خستگی ؟از خونه پسرري نمی ا چر-.شتاجی ندرخاد جود و وکتابها بوي فقط تو...من

نیمکت را روي تنم س مهندام حترابه دم و کرز بارا سریع پلکهایم .بند نیستیت پاهارو 

کیمیا که -:گفتو فت تم گررصوي جلورا کافی میکس ان لیو.مباال کشیدد سري فلز

ان را از با شرمندگی لیو.ارهتی ندورتو ضرن موند..ینجاییماشم درماو من ..حالش خوبه

نگفتم که من .دمکره بر تن کاغذ سفید نگاش منقوه اي قهوي به برگهاو ستش گرفتم د

نمیشه ا روم به خد-..!ارمبیز..دیخته شوف رمصرر یکباف ظردر طعم هر مایعی که از 

تفاقه ا-:گفتو بلعید ان را لیوه از متصاعد شدر بخا.کنم حاجیه نگات تو چشما

ه بدمزه قهواز کمی ادب عایت رجهت .شکر که بخیر گذشتا رو خد...دپیش میا...یگهد
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ال من وا-:گفتو خندید س مهند...!نم چی شددونمی زم هنو-:گفتمم و چشیدرا بدبو و 

سر که ..رباار هزروزي ...نمکم پان بودکفش نري به جاو ختر باشم دین ي ابه جا

ین همه و ا...دبوار گورخیلی بز....دین مرد ابوار گوربز...!نم می شکنهدگر..سهله

نه رالحنش هم پد..مدف آقتی به حرو.دمی کرم ترب معذاش چشم پوشی و گذشت 

گه ا-..!چند لحظه پیششه خندي از ثراهیچ ون بد...نهداهم مرو ستانه دوهم ..دبو

رو کیمیا داري حق ..دمبه تو می رو حق د یه مران به عنو..ممنطقی باشام بخو

داري حتی حق ...یشایگه نخوداري دحق ...نکنید عتماایگه بهش داري دحق ...نبخشی

می ر رو همین کادم تو بوي گه منم جااشاید ...! يعصبانی باشی که هلش بدر نقداو

که ري طو..دبود کره هم شرمندرو من د تا مدتها خو..تصمیم عجوالنه کیمیا...دمکر

به کف ت سکودر .بزنمف حرت هی ببینمت یا باهااخورسه عذواحتی نمی تونستم 

می ق قضیه فر..باشیر قتی پدوما ا-.دممی کره نگ نگاه رنشسته بر مایع تیر

حتی به جنگ ...دوزيبهم می ن رو سموو آمین ز...یگه منطق حالیت نیستد...کنی

سه همه رو واخوشبختی و مش آراتا ...ببینی دشارو بچت دل تا ..ريمی ا خدد خو

مثل هر ...! منه ده و دردوعزیز کرري کیمیا ته تغارم و منم پد....هم کنیالحظاتش فر

بی و تر ن بقیه شیطواز ین یکی که اخصوصا ...دمنش بوانگرش تولدري از روز پد

ن چو...مشدم آرو ...شدز بام تو به خونه ي لی که پان روز اوما هموا...دمسئولیت تر بو

خوشبخت ام که من می خوري نجوم رو اوختردیه نفر هست که می تونه م یدد

هی اخودشاید خیلی خو-.ادندزه جاه ام امعددرد ما استم نفس عمیق بکشم اخو.کنه

ختر دما من فکر می کنم نه تنها ا...يیگه به کیمیا بددیه فرصت ام بخوازت باشه که 

خصوصا .شته باشهداشتباهش ان اسه جبرواه فرصت که یداره می حق آدبلکه هر ...من
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ینو به ا! تودن کرك تراز هم و فتنش از رهم ...پشیمونهر ینقداکسی مثل کیمیا که 

کمی جا ...می سوخته ام سر معد..قعًا پشیمونهواکیمیا ...یاکودمی گم رش پدان عنو

و همین ت..ست من بمونهرو دنیست که ي ختراون دنی که دومی دت خو-.مبه جا شد

ما من نمی تونم ته ا...گرفتندرش ماو من ن از ماش اهااکه برگشته خاطرخوروزي چند 

ختر دین  انفسم به نفس .رمست هرکسی بسپادبه ورده م رو پرز ناو تخس ري تغا

مم آرومی تونه ...مثل تودي مرد جووفقط ...نشمونگرز دل نم بااربذم تو قبر....هبند

گه سایه ا...زيندگی بسازن زیه ا سر به هوو ختر سرتق دین از افقط تو می تونی .کنه

قفسه را روي ستم د.ممی میرذارم و حت سرمو می ل رامن با خیا..باشهش سررو تو 

سر ما کم نکنه از یگه ل دساار تا هزت رو سایه ا یشاال خدا-:گفتمو شتم اگذام سینه 

گه من می تونستم ا ماا...کیمیا هیچ شکی نیستدن ستنی بواخوب و خوي تو...! حاجی

النم ا..موقع نشداون گه ا...دمبوده کرر رو ینکااپیش ل سار چهازم ندگی بساازش زن ز

ختریه که تو دنه کیمیا ..ه سه من مونداي واحوصله ل و یگه نه حان دچو..نمیشه

با مالیمت و شت اپایم گذرا روي ستش و دکامل چرخید .ش دادسنسالگی بشه تغییر

ض ما کیمیا عوا...نکنید عتمااطبیعیعه که بهش ...نکنیش ورطبیعیه که با-:گفت

بونش ورد زسم تو اهمیشه ...شدض فت عورلی که ي اوماههان همواز ..هشد

به خاطر من ..دادهست ي رو از دچه گوهرده نه چه غلطی کردومی ب خودش خو..دبو

ش چشماندر ..شتماستش گذرا روي دستم د...!هبه خاطر من یه فرصت بهش بد..مپسر

شته باشه دانم حقی دکه به گراره ندد جووحتی یه نفر ..نیادین اتو کل -:گفتمزل زدم و 

م شما بلند...زدمینم زشدتی که جنگ ن به همو..! مخانوج حاو به جز شما ...حاجی

ش موافرن رو نه توراپدو یغ درخیلی باید گربه باشم که سالها محبت بی ...یندکر
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گر رخر عمر یه کاآتا دم خوو فت رستم می ر از دیاند داشما نبوي گه حمایتاا.کنم

به ...! ممی میر...بگین بمیر...همینجا..نالاگه ا...فتم قسمابه شر.ممی مونداد بیسو

یگه نمی تونم با کیمیا د...دارينم دینی که به گردینهمه ابه خاطر ...همین خاطر حاجی

نم دومی ..هبرش پابه ر خااري نم طاقت نددومی ...هست عزیزوانم دومی ...باشم

می ز گه بگم بااغه درو...! دارنگهش دور من دش از پس به خاطر خو...قلبتهگ شاهر

می اب خررو ندگیش دي زعتمااهمین بی و ...نمی تونمن چو...کنمد عتمااتونم بهش 

ي همه فعالیتااز ...میزرتو شیشه می رو خونش ...مو می شناسم حاجیدمن خو..کنه

ر مان چو...لچک پوشش می کنمدش خول به قو.. می کنممش ومحرآدم طبیعی یه 

یندفعه به ن اچو....رو دارهسفید ه و سیان یسمارسم حکم واکیمیا ن چو...ه مگزید

می رو نفسش ذارم و می ش گلورو روي ستم د...نشهار یخ تکررینکه تااخاطر 

و هایش فر شانه...!بهم بزنهرو ندگیم زیگه ر دیه بام بدزه جاانمی تونم ن چو...مگیر

نمی زه جاا...بهت خیانت کنمده نمی زه جااین دهمین ...بهت مدیونم حاجی-.نددفتاا

قطعًا ..ما با منا...من خوشبخت نشهون ممکنه کیمیا بد...کنمزي بات ختره دیندآبا ده 

می نیست که بتونه با اون آد...شتداکه فکر می کنم می بینم حق ن الا...بدبخت میشه

به چشم ن رو ستادنگ کررساله ر چهاو سته که بیست در...ی کنهندگزمتعصب د یه کر

کیمیا ...!متصل می کنهم قواون منو به ..ينجیرزهر از محکمتر ...رمپدن ما خوا...مندید

چه یه قصر ي مترر چهال چه  یه سلو..! نه حاجیاندان،زندز.سیر میشهاتو خونه من 

تجربه کسب دش خول قو بهه و خوندو درس فته رحاال که ...!يمترار هزر چها

هم ش را سر.هست بدداره از دهرچی که ...یگهدحساسی ابا یه تصمیم ه ندزه جاا..دهکر

ندگیم به زکه تو ام می آدمن ..نببین حاجی جو-.دممحکم فشررا ستش د.ختانداپایین 
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ن چو...شته باشیار داصراصلت وین ابه ز گه هنوا. جونمم گذشتماز ..امخاطر عزیز

ن ما به جوا. مر حاجیه، امرا..می گم چشمذارم و عقلم می وي ر پا ، عزیزمی

ازدواج تو یه ...تهدختر خودبه خاطر .نگرفتمدم به خاطر خورو ین تصمیم ا...رنیادا

شما ...رمسر کیمیا بیارو ین بال ام امن نمی خو...می بینهرو زن سیب آبیشترین ه شتباا

واك رو ساو روي شکنجه گاهش می ترسم خونه من بشه ...يندیدرو یاکو اون روي د

که بهم اي غم عالقه رعلی ن چو...سیم حاجیرما با هم به بن بست می ...سفید کنه

کن ور با...سه همدیگه ساخته نشدیموا...شته باشیمزم داشاید هنوو شتیم دا

آورد و روي باال ش را یگردست د...کشیدآه پشت سرهم ر چند با...!کنورم با..حاجی

د لم بودبه ...شتنوارث دا...شتنداپشت ..شتنداپسر ت حسر-:تگفو شت ایم گذزوبا

مم دماد دابوآرزوم ...يشدم پسر...ديکرروا تو منو حاجت ...!دمکرا پیدرو قتی تو وتا 

ر نقداوما ا...مستت بسپردحت به ل رابا خیاادم رو خونوم و خونه ن بشی ستو..باشی

خب حتمًا ...گه می گی نمیشها...هسم سندواکه حرفت ...ديمرر نقداو...دارمقبولت 

خر عمر نوکرتم آمن تا -:گفتمم و بوسیددارش را لکه و ست پیر م و دخم شد...!نمیشه

نوکریت اي قت بخووتا هر ...سرمیج تا...میرپد..گمیربز...داريجونمو ر ختیاا...حاجی

و غوشم گرفت در آمحکم ...!حاجیره همه جو...قیامتد تا خو...می کنمرو 

لتنگی ي و دمیداناو اوج ...حس کنمرا نحیفش ي شانه هازش نستم لراتو می...مبوسید

همیشه پاهایم سنگین ف برخال.شتماست ندرا دوشرکت آن یگر د:دابشا...!*** اش را

یکی را پله ها ر، سانسول آبی خیا...!می شدده خانه برخ که به سالي مثل گوسفند...دبو

که به خاطر ي تشراز ما من بعد د ابوزود خیلی ز هنو..دمبی عجله طی کرو یکی 

ینه در آ.مساندربه شرکت می دم را چی خواربداز آحتی قبل دم بورده خوم تاخیر
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بی ام نگی اخترو دنگم کمرنگ تر رهمیشه وز از مرا.دمکره نگادم را خود خرین پاگرآ

ست الم می خود...دچشمم بودور ست همرنگ هاله ه درمقنعه سیا.دنگ تر می نمور

نست داکه می م شورو به دي رو با مرو هم ر دفشاه را ستگیرم آن ددنبور مجبو

گرفته دود خانه ن ست گوشه هماالم می خود...شتاستم نددوگاهانه دارم و آستش دو

اي  منیت برا...دممنیت می کرس احساض اعودر ما م امی ماند

که  دبا خوشحالی گفته بودي شا...دیک بودما مهر نزا...!حساسما..شخصیتم..ورمغر

ل پو...نوار شلوو مانتو ..کفش نو...رودسه می رکفش نو به مدو کیف س و با لبال مساا

می ...سهرسم کمک به مدابه ..می گرفتندل هم پوم ثبت نااي برزه تا...!ستامی خو

ر عتبااهم به در ما...!ندزدخند می زفقط پواب جو؟؟؟در لتی نیستدوینجا اگفتیم مگر 

ر پدك تریاورم؟؟؟بیار فشااو به ز نستم باامی تور چطو...می گرفترش من کمتر سفا

ما ا...اچرم هرگز نپرسید...شتد داعتیاي ایگردبه چیز ش می گفت کادر ما...دهم بو

ز بادر را ختم که انداکلید "!... ستان اخیلی گرك تریا..."دمبوه گی ها فهمیدزتا

خل داسریع "؟قفل کنما در ر فته دم ریاوز یردنکند ..."مترسید...دما قفل نبوا...کنم

حت راخیالم ...مشنیدرا یش اصد...فتمریاکو ق دتاابه سمت ...دمیز من مرتب بو...فتمر

ر لین بااي اوبر.مانع شدر نیااي داما صداکنم د ستم عقبگراخو...همدآمن از تر زود...شد

ه ختراون دسر رو یشب تا صبح دیعنی -..!خشم...دادمیش تشخیص اصدرا در حسی 

می گم من سرشو -...!کالفه...دادمهم تشخیص را یاکو اي دصد حسدي؟بو

ق تااین اشتم کال تو ر دانتظاا...نخیر:رنیا؟دابماخونه بخوم شتی بیار دانتظاا...شکستم

بی مالحظه ادب و من نمی تونم مثل تو بی : یاکود...!يهش ندرا

لقت جلو تا تو حه ختردمالحظه تو ادب و یعنی فقط به خاطر ا؟؟جدً:رنیادا...!باشم
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ست امیگم حو: رنیا؟داصبحیاول چی می گی ...بسه...رنیااه دا:یاکوه؟دمداو

تو :یاکود...!زدهتشم رستاا...ندگیتزگند بزنه تو ره بااد دومی خوه ختردین ا...نیست

به ...هشناسیت صفرن آدم چو...نمامتاسفانه نگر: رنیادا...!ظبمامودم خو...شنباان نگر

اي سر یه عفریته ل نبادفتی امی و می گی بچه داب مثل شاري با شعوو ختر عاقل دیه 

ش قضیه اون ...سط نکشداب رو وشاي پا-.دباالتر بررا یش ایاکو صدد...!مثل کیمیا

مشش می آراسه وانو د زمرن؟جوي یا بالاي می خوداره؟زن چه فرقی :رنیادا.ق دارهفر

ا نم تو چردومن نمی :یاکو؟ دشته باشهاندش رو بهترداب که شاداره کیمیا چی ..ادخو

ن نم چوزنو به سینه نمی اومن سنگ :رنیا؟دانیزبه سینه می داب رو سنگ شار ینقدا

ه عهد شاي خالقااون انم که زبه سینه می رو من سنگ تو ...سم مهم نیستواصال ا

ما ا..نیتانگراز مرسی :یاکود...!می تونه تحمل کنهداب فقط یکی مثل شارو کت وزوز

ندگی که ز...سش مناسبهواهمسن تو بیشتر دي یه مر...کوچیکه سه من خیلیداب واشا

ن خانماع نواز ....دبوه لزله برپا شدزنم انودر زا.نیستزي خاله با

رو یکی وز مراکه ...نیستزي ندگی خاله باز...منم همینهف قیقا حرد:رنیادا..!فکنشابر

داب اشاري رو صرامن ...! غشاسردي برگرره بادا دوفر...لش کنیاي و ونخو

هرکسی که ...!کنهرو ازت دور ختر اون دهرکسی که ..هرکسی به جز کیمیا...ارمند

اره کی گفته قر..منادر بر..عزیز من:یاکود.نشهن بمواعذو ین باعث بدبختی از ابیشتر 

می ...ريبخوص حرر ینقدانیست زم تو هم ال.فتو رشد م کیمیا تمو؟با کیمیا باشمزم با

منم ل کن حاور لی باو...اريندازش خوشی دل نم دومی ...دخوشت نمیاازش نم دو

ورم با:رنیادا.دممشت کرار یورا روي دستم د...گفتي بلندر اوف نیادا.تو نیستاز بهتر 

ظیفه وفکر می کنم نه تنها ...ف زدمکوپنمم حراز بیشتر ..زدمما من حرفامو ا...نمیشه
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ان هم جبررو پیش ل اسر چهاري بلکه کم کا..م دادمنجاادر ایه بران به عنوم رو 

اون ...فکر کنداب می کنم به شاد پیشنهازم بال به هر حا.تهدبا خوش یگه بقیه د.دمکر

لت نشسته دبه ر ینقداگه ا-.مشنیدرا یاکو ه دکوتاه خنداي صد.ايهمونیه که تو می خو

ب زن نتخااسه وامن -.مشنیدر را نیاداخند زپواي صد؟بهش فکر نمی کنیدت خوا چر

چه تالشی ...!ندردبهم می خو...هیددسرما ان نددپاهایم مثل .اي دارمیگه ي دهارمعیا

و یخت رین ابا ...خونهو تو هم بر...جکررم من می -...!لمدحفظ تعااي بردم می کر

هم زمن با...هم خندیدز یاکو باد...!نیومی پرت رو قیافه مثل پشه کش برقی مشتریا

به تک تک ن مثل سرطا..رزشلر.مدبودر من همانجا پشت ...شدز بادر ...میدزلر

م مغز..یدزقلبم می لر..یدزپلکم می لر..یدزستم می لرد...دبوه نددوایشه رمهایم اندا

د یاکو بو؟دمی کنیر ینجا چکااتو داب؟شا- . یدندزیر پوستم می لرت زعضال...یدزمی لر

ر باار هزداب ین شاداب؟؟؟اشا-.دیاکو بودمطمئنم را ین یکی ؟اخوبیداب شا-ر؟نیادایا 

تش رچشمانم صو..گرفترا یم زوستی باد.یدزبانم هم می لرز.کو شدو اسالن پیچید در 

متعلق ن نگشتااین اکه م نسوجم فهمیده در پیچیدي گرمااز ما ا..نددادتشخیص نمی را 

را چشمانم .مکشیدرا ستم و دستم اخود به مدا را خد...مکشیدرا ستم د.یاکو هستنددبه 

داب شا-...!گرفته بشکنمم را یدي دکه جلواري یودین اتم سامی خو..محکم...ممالید

نوهایم زا...! نددشته بواگذاج به حرا مرادر بردو فقط ...هیچید؟؟بوه چه شده؟چی شد

به سمت میز زور به دم و هم کلید کررا روي نهایم اندد...نددنبورم ختیاز در اهنو

کولی ي شتم تودات لعنتی شرکدر آن هر چه که دم و کرز بارا یکی یکی کشو ها .فتمر

ضخامتش کم از تا کمی م می مالیدرا چشمم ...لعنتی نمی شکستار یود...یختمام ر

-.دمینجا برگرابه ره بادوکند رم که مجبوارم جا بگذي ستم چیزانمی خو..دشو
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-...!نه هاایودمثل ...ن دادمتکات به شدم را سره؟نمی گی چی شدا چر...دابشا

تکیه " معزیز"ین م اکه نفهمیددم حمق بور اچقد؟نیزنمی  فحرا چر...معزیز..دابشا

ي چیز...دنبوي چیز..!د داردبررسبیل کلفت هم کاد یک مراي حتی برو ست اکالمش 

را دور مقم ربی ن ستاد...دبوه نماندق تااین داب در اشاي از ثراهیچ ...دبوه نماند

ب تا...!هلف کشیدا نبا هما...دابگفت شاز با..فتمدم و رحلقه کره کولی سنگین شد

ادر در بردو .دممی مروز مراگرنه بی شک و..زدممی را باید حرفم ..مچرخید..وردمنیا

ه گري هاوبرابا ي یگرو دمتحیر ه یکی با چهر...نددبوده یستااهم ر کنا

مین رد و روي زستانم سر خون دمیااز ...تحمل کنمرا کولی وزن نستم انتو...!ردهخو

و مین داب روي زشااي از ستم هیچ تکه انمی خو..شتمش داربم و سریع خم شد..دفتاا

عا د...و دادمفرام را شته انداق بزر ما چند باا..دهانم خشک بود...! باشدرده مین خوز

به .عایم نگرفتدما ا...باشداده ندز یم متاستاابه صدزش، لرن سرطاِ ش کااي که دم کر

بانم ز...!همیشهاز تر ي جد...دمکره نگایاکو دبه ...همیشهاز خموتر ا...دمکره نگار نیادا

ست راهرچی گفته ن توادربر-...!زشلرن ین سرطاالعنت به ..ملبم کشیدرا روي 

ئیل راعزت مالقااز ستش راگفتن ...!می گمرو ستش را..غگو نیستمدرومنم ...گفته

ین اتو م ینکه بیااز اقت قبل وخیلی از ...شتمدامن به شما عالقه ..ستهدر-.دسخت تر بو

ي جلو...!ینهااچشم ي جلو؟؟نکند سکته کنم..تیر می کشیدام سمت چپ سینه ...شرکت

جیبش را در ستش ر دنیادا...قت به شما نگفتمولی هیچ و-...یاکودمستاصل ن چشما

که ي سه هرچیزوا...نیستما من گدن چو-.دمی کره به سن تئاتر نگار نگاا..دبوده کر

شتم اهم که ندي هرچیزروي -.وردبیاب قلبم تاش کا...!دمیی نکراگد...مجنگید... دارم

شما هم چشم می روي -.بغضم نترکدش کا...مما بلدا...سخته...چشم بستم
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نه ...ل رونه پو...یی نمی کنمامن گدن چو...مما می بندا...سخته-.دادمتش رقو...!مبند

ه چارد و در قلبم هم سر خو...! محکمتر گرفتمش...ردسر خوز کولی با...!روعشق 

حت منو به همدیگه پیشکش ر راینقداکه ن ممنو-...نتهایی گم شدابی و میق ع

ره نفسم به شما..یندعاطفه من تفریح کرس و حسااحت با ر راینقداکه ن ممنو...یندکر

گه احتی ..گه کم باشماحتی ...گه بچه باشماحتی ...نیستمزي باب سبااما من ا-.دفتاا

را دراز ستش د..مدآیاکو جلو د...! نیستمست شما زي دباب سبازم ابا...عاشق باشم

را یم روما ا..شتمدافاصله م غوشش چند قدآتا ...سینه پهنش چرخیدروي چشمم ...دکر

...!*** دادمنمایی دخوزه جارده ام اخووشک فرابه ن همزماو ...دمکرار فرم و نددابرگر

داب ز شاپشت مید و شن کررش را روسیگا.مچرخیدر نیاك زدن دافنداي با صد:یاکود

با ؟ باشدد خونسرر ینقدانست امی تور چطو.یمي زدچه گند...اوه اوه-:گفتو نشست 

ل نباد-ري؟کجا می -.برگشتمو شتم دامیز برام را از روي گوشی و فتم ق رتااعجله به 

گه ؟ایدزمی لرر چطوي ندیدر؟چیکاام می خوه ش رو فاید -.ارهنده فاید...ونر-.دابشا

بالیی ..بیا بشین-:گفتد و کرو بین موهایش فررا انش نگشت؟اچید بیاش بالیی سر

در به دد مر.تنها باشهار لش کن بذو.یت میشهاذنبالش بیشتر ي دتو بر...!دنمیاش سر

را خترها او د...دبور نیاداما شاید حق با ا..ومست برالم می خود...دمکره جی نگاوخر

یعنی ؟شدري ینجوا اچر-:گفتمو نشستم م یددلین صندلی که روي او...بهتر می شناخت

چه می -:با بی خیالی گفتد؟غونش کرري داینطواکه د بد بور ینقدن احرفامو

سایش آیک لحظه ا چر..بکوبمار یودبه م را ست سرالم می خود.یگهده دحتما بو؟نمدو

لی ببین چه و...سیب نبینهآختر دین ور اغردم کرش ینهمه تالا-؟یغ می شددرمن از 

ج حتیار این کاابه ...به جهنمورش حاال غر-.دفته بورجانم از  ارقرآرام و .فتضاحی شدا
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حشت ل و روزش وحادآوري با یاز باو .دبسته بوواینجا امد درآبه ن ندگیشوز.شتدا

دو بین م را سرل ستیصاانهایت ؟و در قتویه د نیاش بالیی سر-:گرفتدم را جوم وتما

دم کرا خده گادرهی به من چه گنار؟نیادامیشه ري ینجوا اچر-:گفتمو ستم گرفتم د

پایه صندلی ن شده کشیداي صد؟یگه باید تحمل کنمل دچند سا؟؟یعنی بس نیست؟خهآ

به رو .دتحریک کرام را شامه ر نیار داسیگاو تلخ عطر ي بوم و شنیدرا سنگ کف روي 

همیشه ن چشمادر ...دمبلند کرم را سر.دمن بوان نوس زانش مماانوو زایم نشسته رو

خونه یه کم و بر-:گفتو شت اپایم گذرا روي ستش د.زدمی ج موس فسواش اخالی 

م را سرره بادو.دبکشی حالت جا میادراز یه کم ...يبیداساعته که نخو. حت کناسترا

حرفی ده سم بواهمیشه حو-.دبوه ضعیف شدت عصابم به شدا.دمکرن ستانم پنهادبین 

نکنم که ري کا...نهتحقیر کرو نگم که کسی ي چیز...نجش کسی بشهرنزنم که باعث 

م با حرفا..ببین..دمکرر ببین چیکا...وزمراما ا..بشهدار کسی خدشه ور غر

فکر می کنه اون که ي چیزرم اون بهش ثابت کنم که منظوري حاال چجو...کشتمش

رو ین گند ري اچجو؟شهارزبا و سم مهم ر وابهش بفهمونم که چقدري چجوده؟نبو

بیشتر ر نیادا.دبوده هم کرش بدترروزه ن چند یاحی ر روفشا...دحالم بد بو؟جمع کنم

ري نم تو منظودومن می ..ببین-.دمحس می کرام پیشانی را روي نفسش ...خم شد

ار بذاري ستش نددوقتی و...هبهترداب سه شاري واینجواکن ور لی باو...شتیاند

در ست ن درچشمانما..آوردمباال م را کمی سر.دادبش می افقط عذن ینجا موندا..هبر

سم ر وانی چقددوتو که می ارم؟ستش نددومن کی گفتم -.دهمدیگر بوي ستارا

اه خودفقط نمی تونم خو...شتنیهداست دوبه چشمم ش همه چیزر چقد.هعزیز

یه د گتر بوربزل گه شیش هفت ساا ابه خد.کنماب خره ش رو یندآنمی تونم ..باشم
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ل ساو ین سن ایگه با دما ا...نه...ینکه عاشقش باشمانه ....دملحظه هم صبر نمی کر

سه هفت پشتم دم واکرش تجربه ر یه با...تشینم نیستمو آیایی رویه عشق ل نباد

به د جووبا همه ...می کنمب حساروش ...تحسین می کنمداب رو قعا شاوامن ...بسه

بر من هست که بتونم دور و ختر دصال مگه چندتا ا.د دارمعتمااقتش اصدو نجابت 

و یا ربی ري ینجواختر هست که دچند تا رم؟قسم بخون پاکیشوبه ن طمیناابا ري ینجوا

مم آروشکاشم اختر هست که حتی دچند تا ؟شته باشهدامو اهوو نم باشه اخالصانه نگر

لی نمی تونم و-...رفشااز ..حتیرانااز ...خستگیاز ..دبوه شددار یم خش اصد؟کنه

دارم وارد من ...تسهم من نیس...ختر حق من نیستدین ا...! نمی تونم...رنیادا

من ..شتباهها...ظلمها به خد...شتهاپشت سر گذرو نی ونوجوزه تااون ..میانسالی میشم

نمی ...فکر کنمدم نمی تونم فقط به خو..باشمد نامرو پست ر ینقدانمی تونم 

پاشو ...نمیشه..باشه..باشه-.شانه هایم نشستر روي نیاداست دو دهر ..!نمیشه...تونم

می ف حرردش موا در بعد.ادهندن ستمور دکات معدره بادوتا  پاشو...بریم خونه

داب را هرگز شادم؟؟؟ستش می کرر درچطو...!پاشو...ستش می کنیما دربعًد...نیمز

نستم که دامی ...دمبوه چشمانش ندیدن را در تشفشاآین اهرگز ...دمبوه ندیدر ینطوا

بی ف و قلب صاد جووبا ..! ستور امغرر نستم که چقددامی ...داردنفس ت عزر چقد

من با بی و ...دبوور هم مغرزبا...صممیتشو صفا و مهربانی د جووبا ..الیششآ

*** م؟می بخشیددم را خور چطو.دمبوده کرد نابواش را حی روسرمایه م تما...حمیر

حتی یک و بست را چشمانش ل راه طوم تماد و شن کررا روهنگ محبوبش آ:رنیادا

فقط ...فقط کیمیا نیست..نیستداب فقط شاردش دنستم دامی .دنزف کلمه هم حر

نی چه دونمی ن جاادر بر.دکه خسته بود قت بووخیلی ...دیاکو خسته بود...من نیستم
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وم کدر گرفتان جاادر نی بردونی نمی دونی چه غمگینمنمی دونمی ن جاادر لتنگمبرد

سالها ...تیمشامین ندزسر...شتیماندك خا...شتیماکه خانه ندد نفرینمسالها بوو طلسم 

در به در نی چه سخته دونمی .شتیمابرگشتن ندي ناو یم دبون ستادلتنگ کردکه د بو

وارث نی چه تلخه دونمی ن جاادر برن جاادر بردن سفر بودر همیشه ن مثه طوفادن بو

یش همیشه غریبه این شهر برا...لم تنگهن دجاادر برن، جاادر لم تنگه بردندبور پددرد 

لم تنگه د...!یگرر دشمالش یکطود و بوداده بش اعذر جنوبش یکطو...غریبه ماندد و بو

لم ده دبیهوار ین تکرس از امایوو خسته ي یهادین شب گراز امید ابی ي هاروزین از ا

لم ن دجاادر برنجاادر لم تنگه برسدیک کابودرد و یک و تنگه همیشه یک غم 

ن از یاداغ دامن از بیشتر ...دتنگ بون مادرمار و پداي من براز لش بیشتر د....تنگه

بیشتر ...می سوختن مااده قبر خانودن بون بی نشااز من از بیشتر ...دخته بوانداپایش 

د نکند یک مرا خد.دبوده شکنجه کررا حش دري روبه و در شی دوین خانه به امن از 

بی ، هرابی خو...بی کسدر، بی ما...بی عشقر، بی پد...نبی قهرما...بی پشت بماند

نیست  ش لم خود...!نکندا خد...ینهمه تنها بمانددي انکند مرا خد...ادر،بی بر...هناپ

من از بی لبخندچه تنهایی غمگینی که غیر و یا روبی ار ین تکرناز اجاادر غمگینم بر

ین در اخوشی دل هیچ ...دنبوش لش خود...خرسندو عاشقعاشق و همه خوشبخت 

...! دشخواز بدتر و فته رست ادري از دبر...دممن بواش ندگی زهمه ...شتانیا ندد

محکم ر ینقده اي انگیزابه چه ...يمیداقعا به چه وا...یاکودکه م گاهی متحیر می ماند

رزه مبااز ست و دپا نمی نشیند ش از که به خاطره چه ماند؟تحمل می کندو می جنگد 

ف بی حره؟اندما چه مه؟از من چه مانده؟از چه مانددش خوه؟از چه مانددارد؟بر نمی 

من ...سبررت به کاو تو بر-:گفتد و یستادر ابه ه نرسید...فترتاقش ابه سمت 
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کی ...دمن بوان نگر...همز با...!هبداس ام اس یه ج کري سیدرفقط هر موقع ...! خوبم

می دش تا کی باید به فکر هرکسی به جز خود؟هایش می کررنی انگرو ین مسئولیت ا

ش را سر.نیمزمی ف با هم حري که شدار بید...ابکم بخویه .ینجا می مونمامن -د؟بو

ا پیدداب سه شاوامن و امطمئن ي یه جا...نشینر پس بیکا...باشه-:گفتن داد و تکا

اغ ین شهر سردر امنی که و امطمئن ي که تنها جا...یاکودنست داچه می ...!کن

فقط ..با منن او ..شنباداب شاان تو نگر-د؟بواو نه دامرر و مقتدي شانه ها...شتمدا

-.عمیقه و سیادال گودو ..دبوه چشمانش شبیه من شدر چقد...دنگاهم کر...!اببخو

قت وهیچ -.شتاندن جاش لبخند.شتمدابه سمتش برم ما چند قدا..ادمنداب جور؟نیادا

دم و هم فشرروي محکم را چشمانم ر ختیاابی ...! منشدن پشیمودادم ینکه نجاتت از ا

ب خوع طلودا خوشم شاید که با فردا دل به فر...!کنام صدشتی زم داالي چیز -:گفتم

ن عاشق شددا روز نج تنهایی من سر کن شاید فرربا و خوشبختی من باشهشب 

که د خانه تبسم تنها جایی بو:دابشا*** لم تنگهن دجاادر برن جاادر لم تنگه بردباشه

ي پاسخهاو  پرسشو یت ودمحدون بد... زشلباو دشن ي روتاقهان انستم میاامی تو

ما به محض دم ابوه نجا کشاندآتا دم را تی خورنم با چه قددانمی . بیتوته کنمدر،ما

ز لوله گان از سرپا مانداي برو فت ول زده ام رتاو خسته ي پاهاان از توزدم نگ زینکه ا

دم و کرف صارا یم اصد؟بله-.کوچه پیچیدي خاله مریم تواي صد.مشدان یزر در آوکنا

ه نش هیچ نمانددبو" من"از بی که داشا..دمبوداب شا...!دابشا..الهخ" منم"-:گفتم

دن کرز بااي شاید کسی که بر...شتنداندن یفوش آکا...بیا تو..معزیزي مدش اوخو-.دبو

به ر ینقداین کولی ش اکا...!دکمکم می کرو خت اندایر بغلم می زستی د..مدآمی در 

ینجا درم اماش کا...دسخت نبور ینقدافتن ش راه رکا..!آوردنحیفم فشا نمی ي شانه ها
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کف ش کا...دنبوه سیار ینقدش روزم اکا...دمشرکت نرفته بوآن به وز مرش اکا...دبو

سرما از نهایم اندش دکا...دنبوم گرر ینقدا اهوش کا...دنمی کرر زق زق ینقداپاهایم 

مقنعه دم نبور مجبوش کا...شتاندد جوق وعرم به ناي چیزش کا...یدندزنمی لر

ك نار دردینقدن انفس کشیدش کا...دتنگ نبور ینقدایقه مانتویم ش کا...بپوشم

ال خاله مریم سوش کاي؟ین شکلی شدا اتو چر...دابشام بر سرك خا-... شکا...دنبو

داب شا...به به-...مشنیدرا تبسم ش سرخواي صد...!نپرسدال هیچ کس سوش کا...نپرسد

هیچی ي؟چی شدداب شا...اي واي-:دیدوسپس به سمتم د و مکث کر...شخو..مخانو

و گرفتند را یم زویر یک باام زهر کد..درشماو تبسم ...مدآبم می افقط خو...دبوه نشد

مانتویم ي کمه هاو دشت دابرم سررا از تبسم مقنعه ...مبل بنشینمروي ند تا دکمک کر

ت چه بالیی سره؟چی شد..جونمداب شا..دابشا-:مرتب می گفتد و کرز بارا 

قیافه و یخت رین چه ا...لهیم ابمیرده؟فتارت افشاه؟حمت شداسی مزکه؟مداو

را ستش د...ب آوردگالو یم شربت بیدمشک اخاله مریم برده؟یتت کراذخه کی ؟آیها

و گرفت راه لبم ر کناك از مایع چسبنا...به لبم چسباندان را لیوو شت اگذم یر سرز

عصبی اي صد.دضافه کرم ابدي هم به حسهارا حس تلخ لوچی و یخت رنم دگرروي 

ل حا؟از فتهل رحااز مگه نمی بینی ..ختردهن بگیر دبه ن بوزقیقه دیه -.مشنیداش را 

نستم انمی تو...بانم نمی چرخیدزما ا..ممی فهمید..ممی شنیدرا همه چیز ..دمنرفته بو

را نم دگررت و خیس صول ستمادبا و تا ته بنوشم را ند شربت دکررم مجبو.بزنمف حر

رش فشا...چیزیش نیست-ن؟ستارنبریمش بیما...نماماده بدنش سرر چقد-.دندکرك پا

کمک کن ببریمش تو -...!دمبودل زده ..دمنبوزده گرما ...هشدزده گرما م شاید..دهفتاا

یر پایم را درآورد و زبهایم راتبسم جو...نددکردرازم ...هبکشه بهتردراز یه کم ...تاقتا
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لم د...زدمی دم باو می کشید ام پیشانی ا روي ار ر نمدل ستمادرش دما...شتابالش گذ

ده کراش طی ده هی که ساعتها پیارا...ل راهطوم تما...مببندرا ست چشمانم انمی خو

برمی س کابوزدن،پلک ازه نداحتی به ...چشم که می بستم...!دمحتی پلک  نز...دمبو

می گلویم ن را دور گشاربزن ستاو دند دهیوالها به سمتم حمله می کر...گشت

و شگر ازنون ستادمقابل در ما ا.ندآوردبند می را نفسم رت راه قدم با تماو شتند اگذ

نمی .متسلیم شدآوردم و کم اش نه دراماي گفتنها" هیش هیش"و خاله مریم ن مهربا

و شد وع یاکو شردبا اش لین صحنه د اوهرچه بو..گیا بیهوشی یا مرد بواب نم خودا

تبسم با ...!مختر خانودار دمحکمتر برت رو قدمها...نبرفها یخ بست-...!یشاگیراي صد

شک امن از بر بیشتر ابرار هزدش حالیکه خود و در کرك پارا شکهایم انگشتانش اسر

پنج ساعت ...!دت روکشتی خو...ريینجوانکن ...بیداشا...مقربونت بر-:یخت گفترمی 

تبسم م از صدر بااي بر.دبوه بند نیامدن شاوخررود ین احتی یک لحظه هم ...متما

دو چشمانش ..لبش کشیدرا روي ستش دتبسم پشت ؟حمقمامن خیلی -:گفتمم و پرسید

من ..ن دادمتکام را سر...بی لیاقتااون ...حمقنانا او...انیستی به خد-.دبون کاسه خو

ن میام را سر...حمقماخیلی ...نمدومی دم خو...حمقما-...دمحمق بوا...دمحمق بوا

همه ك ین خصلت مشترا..هستیمن هممو...هستی...باشه-:گفتد و کرن پنهااش سینه 

-...!نددبوده یق کرریم تزاصدن گی به جاردسرماخووس یرومیلیونها ر نگاا...ستاخترد

ن ستاد...!خر نیستده و من ساازه نداهیچ کس به ...هیچ کس مثل من نیست...نه

نش زسردت رو وخر ینقدا...اخدرو تو ..جونمداب شا-.یدزمی لرام شانه دور تبسم 

د یادردم ز...دبود یازغمم د؟؟؟بوه شدم چه تما...!گذشت...شدم تمو...ببین...نکن

به چشم هیچ ...ستانمی خوا هیچ کس مر...دبوه سیدربه نفسم به صفر د عتماا...دبو
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مثل ي بی قیدز و ختر باد دنه حتی مر...یاکودپاکی مثل و سالم د نه مر..ممدآکس نمی 

ل فوتباپ که مثل تودم بنجل بور ینقددم؟اکم بور ینقددم؟ابد بور نقدیایعنی ...!رنیادا

خیلی ...ممی میردارم ...تبسمم می میردارم -:م؟ زار زدمشدري پاسکان ستانشادر د

ب خوا به خد...می شیب خو...!مبمیر...اتبرم لهی بمیرا-:نالید!هحالم بد

زش به بلو...!دلش شواومثل ل و روز ین حاد ابول محا..مشوب خود بول محا...!میشی

یه -..!دتشنج بودر من ي تنش پا به پام تما؟یگهر دچقد؟میشمب کی خو-.زدمچنگ 

تحمل می ر چطو...!فقط تحمل کن...رهمی گذ..میشهرد ..ريطاقت بیاروز چند 

ف حر...!ده مسا...مخر..حمقما...نمی تونم...نمی تونم-؟یاکودبی ؟؟؟حمقامنِ دم؟؟کر

زم هنو..دارمسش زم دوهنون چو..حمقم تبسمامن -...!دکر گریهو ید زفقط لر..دنز

دن چند ساعت منشیش بون قتی حتی هموومی شم ب خور چطو...رهمی اش نفسم بر

من ..ندگی کنمي زمیدابه چه ؟شمار بیدي میدایگه صبحا به چه دادم؟دست از دهم رو 

-:زدهق ...اخدآي ..رمطاقت بیاري چطو..نه شرکت..هنشگادانه تو ..یگه نمی بینمشد

ستش ر دوینقداکه م متنفرازش ...ممتنفرازش ...تبسمم متنفرازش -.زدمهق ...دابشا

که نفسم بند م متنفرازش ...موشش کنماکه نمی تونم فرم متنفرازش ...دارم

ببین ...ارهندر ارزش ینقدا ابه خد...بیداشا...دابشا-.دفشررا شانه هایم ...!نفساشه

که اره ندر ارزش ینقدا..میآدهیچ ...ديهیچ مرا به خد؟می کنیر چیکادت با خوداري 

د مر..دبوره سطوا...دنبوآدم یاکو که دما ا...! شایدآدم .کنیري ینجوش ابه خاطر

ن بی قهرما..دمبوه شده بی تکیه گا...دمبوه یگر خالی شدر دیکبا...!منن قهرما..من

قلبم شکسته ...دبوده حساسم مرا..دفته بورست از دهایم ه نگیزا...!دمبوه شد

نش انوزابه م را سرردم و غوشش سر خودر اهسته آ...!دخیلی شکسته بو...دبو
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جمع دم خودر شتم داست دو! نجایی که می شدآتا ..ممچاله شددم خودر ...مساندر

ري چطوم؟چی بددي رو شااب جو؟به مامانم چی بگم-...!مناپدید شو...مگم شو...مشو

اون سه م وابمیر-.به موهایم چسبانداش را شانی پیو تبسم خم شد م؟سش مانتو بخروا

می ا پیدي رو بهتري یه جا..یمدمی گرزم باه؟مدر اومگه قحطی کا...گهربزا خد...لتد

ه ندر زمن چطو...میگه فتوشاپم بلدن دالا...آره-.دکرز سربازه اي بغض تا...کنیم

ده ک کرحد خورا در تش اسلوهایم لحظه به لحظه خاطرم حالیکه تمام در میماند

من می ...یخترموهایم را روي شک هایش د و اکرت سکو..آوردتبسم کم ؟نددبو

تبسم و بین من د و کرش خامورا غها اخاله مریم چر..!دممی مر...شتماشک ند..دممر

و یز ي رشکهاایم به اپر صدي گریه هام و شدآرام ینکه کمی از ابعد ..عصر.کشیددراز 

نسته اهمه چیزهایی که هرگز نتو...! یش گفتمابررا همه چیز ...تبدیل شدندا بی صد

از تر ان خیلی جو..دتر بوان خاله مریم جون شاید چو...بگویمدرم به مادم بو

خشک و که با هیچ متعصبانه ..دبوزش ید باده و دلعاق اشاید به خاطر منطق فو...درما

مثل من می ختر اران دهزن بیرستانشاد و در دبوور مشان شاید چو...دنمی کررد برخو

می دش ست خودوبهترین درش را که ما..دتبسم بوي شاید به خاطر تعریفها...یدد

را نها آکه خاله مریم د بودرم شت ماو دریز ت ریا شاید به خاطر مشکالو ...نستدا

در مااز حت تر راتبسم در من همیشه با مال به هرحا...! دتر بوش آزادفکرو شت اند

و قیق دکه چشمانی د نی بورم زسنگ صبو...زدممی ف حردم و می کردم دردل خو

و نی ایراما به فرهنگ د اتفریط نمی کراط و فرا...دسنتی نبو...شتش داتیزهو

ر آورده هم به همین شکل بارا بچه هایش و شت امی گذام حترامذهبی دات عتقاا

م تما...یمزل زدهرسه با هم به سقف و بیدیم امین خوروي زهر سه با هم ...!دبو
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زور قتی که تبسم به وحتی ...دبوده کرت سکودم او بوف زده یش حرای که من برمدت

هم ردن خوه میواي بر...دبوده کردور من او را از با تشر ..یخترحلقم می ا در غذ

ا مرزده یخ ن نگشتاافقط ...دهم ساکت بوز هنو...! هیچی..هیچی نگفت...دنکرار صرا

اي نمی خو-؟خالهن جو-؟خاله-...!ینهم...دمی کرازش نود و ست می فشردبا یک 

را در نهایش اندي دسفید؟نشم کنیزسراي نمی خو؟هیچی بگیاي نمی خو؟بزنیف حر

ن سنگینیشا...دبوده کرورم پلکهایم م؟عزیزا نش چرزسر-...!زدلبخند می ..میددیکی رتا

ین ن انشت کنم چوزینکه سراسه واما نه ا...بزنمف حرام می خو-.دمحس می کررا 

تو ن ینکه نصیحتت کنم چواسه وانه و ...دممکنه پیش بیاي ختردسه هر واکه  مشکلیه

اش به شانه ام را پیشانی ...! اريندن رو گی نصیحت شنیددماآهنی ذنظر ن از الا

عا ادنیه که بتونه وم زکد-...دمتنهایی می کرو بی سرپناهی س حسااعجیب ...مچسباند

که ...دبه یه مر...شتنهاییاي تو...شهایارویه ي تو...ندگیشي زقت تووکنه که هیچ 

که ي رو ختردینهمه انمی بینی ده؟فکر نکرده بوس سترو دور از دممنوعه م شاید

هایی که دعاشق مر؟هنرپیشه ها می شنو ها دهنرمن را،شکاورز..عاشق فوتبالیستا

ي یاهاي روتو...دمرن ما با هموا...شته باشندافاصله ن باهاشوره یه قاازه نداشاید به 

یک و ...نشددار بچه و جه ازدوا...خر همشمآ...رنتا کجاها که پیش نمی ...نشودخو

عوضش چند تا پسر در ...!ست مثل قصه هادر...!دنندگی کرزخوشی و عمر به خوبی 

رو یبا زن زیه ؟ حتی فکر کننن بهشون و نایی بدزبه یه همچین دل می شناسی که رو 

و چه چه می کنن و یه کم به به و بینن  مین یا تو خیابو...نطریق تلویزیواز 

صف می ري یدنش چطودسه وا...نمحبوبشود سه یه هنرپیشه مرا واختردببین ...!متمو

ست و دسر ش به خاطرا که پسري یدزن رو دهنرپیشه وم لی تا حاال کدو...کشن
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ن سشوواستی دیه و شه د رد بیام خانواون ساعتها یه جا منتظر بمونن بلکه و بشکنن 

ینا به خاطر ا...نه-.حمقیما اختردما ن چو-:دممزمه کرا؟زنی چردومی ه؟بدن تکو

ي ترق هن خالذخترها د...هخترو دمغز پسر وت متفار به خاطر ساختا...حماقت نیست

ل و سه خیان رو واقتشوا وما پسرا...! لیستنه آیدت ابه شدو ...دازي دارنیاپرروسه وا

می دن بودر تمرین ماش سکاوبا عر...بچگیز اختر د...نکلی نگردن و نمی ر هد..یارو

جشن ن و سی پوشیدوعرس لبان و شدوس که باید با عرزه ندگی می سازیه ...کنه

م همه چی تموآروم و ندگی عاشقانه زین و ابشه وع شردن مرکز توجه بوو گرفتن 

گ ر با همین تفکر هم بزو ...شته باشهدابچه ..شته باشهدر داما...شته باشهر داباید پد

ش لگوا...ما پسر نها...!سکاشهوسه عرر وایه پدل نبادگاهش دآناخوي همیشه توو میشه 

ار پولد...کنهر کا...بشهي قواون شد مثل رگ قتی بزداره وست دو...شهرپد

بلوغش هم به از بعد ل ساي تا سالهااده تشکیل خانوو ...هبگیرد نندگی یارا...بشه

عاشق ا همه پسر...!شد می کنهرم با همین تفکر ه.نمی کنها پیدراه هنش ذ

ر ینطوزي و اسان ساختمورت و تجارد موف زدن در حرن عشقشو...ماشینن

تشکیل می ا رو ختردندگی زمهمترین بحث ...خریدو یش س و آراما لباا...ستاچیز

و ...یبایی طلبهش زسکهاوعرر نه که پددوتی می رت ذاختر به صون دچوا؟چر...!ده

مسائل ...سه یه پسرواما ا...!نهاوجلب می کنه ظاهر و ر که توجهش ي لین چیزاو

ن سشوواهمیشه ...د دارهجووچی فکر می کنن ردش موا در ختردینکه ي از امهمتر

سه وا...دارهعاشقی و نسبت به عشق ي لویت بیشتراوتفریحی ري و کا، سیاف درهدا

هاست که وت فاین تو ا...ندگیهاز زتنها بخشی ا سه پسرواما اندگیه زعشق همه ا خترد

...! هپسرها ککشونم نگزو باشن ده فسررده و اخترها همیشه شکست خوه دباعث شد
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دن از کرده ستفااین قضایاست که به خوبی سوانسبت به ع طالالبته پسرها با و ا

می ب خو...! نبلد شدن شودجسمی خواف هدابه ن سیدرسه رو واختر دیه ت حساساا

که فکر ري با پددن و می ه ازدواج زود وا عدو وه تا جمله عاشقاندو نندخترها با دو

ست از دبه خاطر زن و قشنگی می ساي نیادن دکرا پیدن شوادسه خونووامی کنن 

گر دنابوه و شتباراي اممکنه تن به خیلی کا...ادهیی خانواکذن ین کانوادن اند

در م یاصددم سعی می کر...خاله می چکیدي شانه هاه روي قطره شکهایم قطرا...!نبد

گشت هیوال می زبااز ..باشدت ستم سکوانمی خو...نزندف خاله حردا نیاید که مبا

فتن سن رسته که با باال در....خاصی نیستل ساو سن ل ما...اختردین خصلت ا-.مترسید

ن رو حساساتشواحتی میشه راهم به ز ما باا...می کننر فتارمحتاطانه تر و عاقالنه تر 

س حسااز اپر زن رو ند اوخد...دکرده ستفااسون شوازنه متاسفاار داد و تحت تاثیر قر

نمی ..شته باشهاندرو حساسی این ظرفیت انی زگه ا...کنهدري که بتونه ما...هفریدآ

ین ا..تحساسااین اما ا...! تحمل کنهرو نج بچه ل رساي سالهارداري و باه تونه نه ما

ی تونه کنترلش کنه جز هیچ کس نمو ...شته باشهر داباید مهاازه ندو اعشق بی حد 

و کنه دار لکه ن رو نابموروح ین ا...میرسهاز راه بدیم هرکس که زه جاانباید ...ماد خو

قتی عاشق می شیم و...!ست؟؟ درعاشق می شیم..ست؟؟؟درحساساتی می شیما...هبر

هر ...! شتباههاین ا...نه؟؟؟فکر کنیمه شدب حساو یگه نمی تونیم منطقی د

سته رش درمی فهمه که کا...کنهع جورقلبش ق عمااگه به ا...ايه بطراتو هر ...يخترد

درت مار و پدي رو از قتی تو یه چیزو...ینهاتشخیصشم راه ترین ده سا...!هشتباایا 

ینه که اما ي ناومشکل جو...!ارهستثنا هم ندا...!شتباههرت ایعنی کا...مخفی می کنی

و مل ن رو اشورفکاو اقدیمی  ن روشودرمار و پدو نن دوهر می دعالمه ن رو شودخو
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سه هر وامی فهمن که زه تا...بشنر پد..بشندر مان شودقتی خووما ا...!هپوسیدو کهنه 

پس محاله ...ارهندد جوش وبچه از عزیزتر دي هیچ موجو..نیادین ي اتو...نسانیا

یه ..شکشه اطاقت یه قطرل محا...انبخون رو حتیشورامحاله نا...انبخون رو بدشو

از شاید خیلی ...کننر فتارست درشاید خیلیا بلد نباشن ...شته باشنش رو دادردلحظه 

ستثنا ن این قانواما ا...کننه شتبان اتربیتشوت و حرکاي هم تودرا مار و پد

ل محا...ادبخورو نمیشه کسی بد عزیزترینش ...! بچشه..نسانیاعزیزتری ِن هر ...ارهند

ختر د...ینکهاخالصه -:دادمه د و اداکرزه نفسی تاا؟شنوش ما کو گوا...نمیشه...ممکنه

با فرهنگ ..انیرامحیط بسته ي خصوصا تو..فتهربه فنا ...سش نباشهاگه حواجماعت 

پس باید ...برسهدادت هم نمی تونه به ا خدي گه لغزیدان ایراتو ...!سنتی ماص و خا

رو جنس مخالفت ..بشناسیدت رو خو...مطالعه کنی...جمع کنیرو ست احو

تا ...کنیرو درك ها وت تفا...نو بفهمیي اوهازنیا...بفهمیدت رو خوي هازنیا...بشناسی

کمترین ...خیلیاشونم نه..می شنان هستن جبرت شتباهااخیلی ...ريقت کم نیاویه 

ا یگه خدد...! توئهن الل و روز اهمین حا...نهزختر می دبه ه شتباابطه راسیبی که یه آ

از دو روز تو بدترین شکست عشقی بعد ا رپس...!گتر برسهربزي سیب هاداد آبه 

رو لبستگی نابجا دیه ب چوش خر عمرآختر ممکنه تا دما یه ا.میشهب خون حالشو

را روي تبسم و ست من د...تشک نشستي توو برخاست .بشهه تباه ش یندره و آبخو

 فقط...کیهد مراون که ارم ین ندابه ري کا...ما توو ا-:به من گفتو رو شت انش گذانوزا

دي با تعریفهایی که کر...دهنبوده ستفااهل سواکه ده حم کررخیلی بهت ا نم خددومی 

از ..فینطرابه ت آدم حضرن مااز ز..جماعتد مر..ونینو بداما ا...خوبیهآدم معلومه 

می کنه ف برطرزش رو نی نیازبا همچین ...دهبوار بیزل لوصواسهل از زن ...تسلیمزن 
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نفس ت و گر عزا...شته باشهاندور گر غرزن ا...ارهیی هم ندمریکاو انی ایرا...! رهمی و 

هیچی ...قائل نباشهارزش حش و روسه جسم واگه ا....شته باشهاشخصیت مستقل ندو 

که ي تنها چیز...!ستهار دهزل ستماو دطفیلی ر و خوي تو سرش خر عمرآتا اره و ند

ر فتار...نبخورو یخ رتا وبر...!نهزنانگی رت زقد..کنهو رام سیر د رو امی تونه یه مر

دت خول گه به قواحتی ...به خاطر هیچ کس...! بگیرد یاو ببین رو تمند رقدي نهاز

زي بچه باذب و کاور غررم منظو...! نکنرد خورو شخصیتت ...دنفست به نفسش بند بو

یه جاهایی باید ...نتهدبوارزش زن ...نسانیتهامت اکررم منظو...لکی نیستزي الج باو 

سه وانه ...! قانونیو سمی و رشرعی ...ندگیتهد زسه کسی که مرواما ا...يیابه کوتا

ندگیش از زنه چی دونمی ز یا کسی که هنو...دارهتو صف آدم کسی که به جز تو کلی 

نستم انتوز با...!يصال به چشمش نمیادت، اخول یاکو که به قودیا کسی مثل اد می خو

روي ست خاله مریم د.برگرفتق را در تااهایم کل ي هااي صدو کنم ل کنتردم را خو

سالم ن که فکر می کنه محاله جود می میاآدندگی هر زیی تو روزا-...!موهایم نشست

ین ا...مخترون دینو بداما ا...هغصه می میرت شداز مطمئنه که ...هببردر به 

رو همه چیز ن ماز...غمشا و نه عز..یشدشاو نه خوشی ..نیستار هیچیش پاید..نیاد

جا بلند شه از بیشتر رت با قد...نیردمین خوزهر از بعد آدم ینه که امهم ...ی کنهحل م

نمی وزي رو پیرر قد...رهندگیش شکست نخوزکسی که تو ...!کنهوع نو شرو از 

پ کادن برو ...زيباي ند بعدراسه واسی بشه درینکه ط ابه شر...شکست خوبه...نهدو

می زي رو ین باانی که اونم دوما می ا...می کنمرو درك بت اخرل من حا...!قهرمانی

ي بلدن چو...ينه غریبه نشددانمراجوزي باو خالقی ي اشهاارزبا ز هنون چو...توئیه بر

زن مثل یک ز هنون چو...کنیع فادحیثیتت اري و از لت بذرو دمه پا زنجایی که الاو
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تو نباید غصه ...!ريجنگ می ون نت به میدي درویباییهازبا ...نیایراصیل ا

خانومیش ..رونجابتش ...!ارهندداب رو کسیه که شال اون مات حسر...ريبخو

ت حسر...!رویکرنگیش و قت اصد...ادش روستعدش و اهو...روستیش اده دوخانو...رو

می ه سم کوچه ها نگااقت به دبا م و ندراهسته می آ:رنیادا...!*** منه عزیزل اوما

که ي یرزسر به ام و نداختر الغر ن دیددا ما با..دشنایی به چشمم بیام آتا مگر نادم کر

مد آکجا می از . "حت شدرم راکاد، یت می کراپایش به جلو هدك با نورا سنگ کوچکی 

و فتم ریکش دنز،سمت مقابلم و از شدده پیادم و کررك پارا ماشین "؟قت صبحوین ا

به د و ا دور ز با سنگش مراه همرد،باال بگیرش را ینکه سرون ابد.دمیستاایش روبه رو 

ه پایین کشیدرا شانه هایش ...مدآخیلی سنگین به نظر می اش کولی .دادمه اداهش را

سنگش را روي پایم و فتم رجلو "؟شرکت خانه نرفتهاز بعد وز یردیعنی ..."دبو

جا ح ضوویدنم به از د.مدآباال و آرام آرام کفشم ماند روي نگاهش .شتماگذ

دي گو...! ساعت گذشتهر چهاو ن بیست همیف ظردر ..!" دبوه الغر شدر چقد."ردخو

ري قت باه رمنظر... چشمانشي سفیدك حشتناي وقرمزر کنادر یر پلکهایش زسیاهی و 

ین از اختر بیشتر دین اتا م شورج قالب خشکم خااز کمی دم سعی کر.دبوده کرد یجاا

نش تر اعدسی لغزدم حس کراري؟فرم خانول خوشحاال حوا-.دنشوده لزه و دترسید

می م یطی سالاتحت هر شر..شتمداست را دوین خصلتش ا! دکرم یر لب سالز...شد

که اي مثل بچه ...زدمی دو دو کفشم روي نه انگاهش مصر.مسال-.اب دادمجو.دکر

شانه ؟قت صبحوین دي؟اکجا بو-.ستامی خورا گرفته باشند تکه سنگش را سکش وعر

خونه -.فتندرین می پایو باال ،شتنددوش داسنگینی که بر ر باد جووکوچکش با ي ها

ري لخودر اوج دخترها دمثل بقیه ...دادتوضیح می .خونهرم می دارم النم ا...ینااتبسم 
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ر لخود..." ره ايشما چکا..ادلم بخودهرجا که ...ارهبطی ندربه تو "هم نمی گفت 

نمی ن نشادش خوس از لوش آور و چندر فتارما ا...دلشکسته بود...دبو

معنی -:گفتمزدم و چشمکی .دپرسشگر بواش خسته ه نگا!..رهشمال خوشحا...هاآ_.داد

می ر نگاا..دیک کردبه کفش من نزرا کفشش ك کمی نو!یگهدنم همین میشه اوسم ا

من ه عهداز گشتی فهمید که اسرب ما با یک حساا..هدت دنجارا ست سنگش اخو

 زهجاابا ...آره-:گفتد و یگر قایم کري دپشت پارا پایش ..هی کشیدآ.یدآبرنمی 

به م ما ترسیدا..ستم متوقفش کنماخو...مبگیررا ستش دستم اخو...ودست براخو.نتو

ختر دنشگر یک زسره نگاو خط قرمزها از گذشتن از ...رنیادا...من..ست بزنمدستش د

صبر -.یک طرفی شدنداش شانه و کیف ...گرفتماش را بند کولی ...!مترسید

ش بردور و .نددابه جایش برگررا نگ رتشی اربند پهن و خت انداباال را یش زوبا...!کن

اي بر-.سم بد میشهوایکی ببینه ...ینجا بریناز اهش می کنم اخو-:گفتد و کره نگارا 

به .یگهي دیم یه جارمی ...ماشین شوار بیا سواري ست نددوگه اما تو ا..من مهم نیست

حت راکسی نااز من ..حت باشهن راخیالتو...مدیناوهی اخورسه عذواگه ا-:گفتي تند

تو از صد فکر کن من دریه -.دهم کررا درخمهایش م اخندزپو...لبم کمی کج شد.نیستم

حت کالمم اصر؟بزنیمف می شی یا همین جا حرار حاال سو...!هی کنماخورعذ

ف حررد چه مودر -:گفتو لبش کشید را روي بانش ز.دکرد گررا چشمانش 

دم و بلند کررا پایم ...گرفتیرو پس تصمیمت -:گفتمدم و بغل کررا ستانم ؟دبزنیم

ینجا ا..نه نه-:گفتل هو.فتن رسط خیاباوکه تا زدم ضربه محکمی به سنگ 

د و فتاراه امن از جلوتر دش خوو ...!بریم...رنمیاف در حر...همسایه ها می بینن...نه

نیستم ر نیاداکه م جبی برنیاوپس تو نیم از گه من ا:"گفتمدر دل .فتربه سمت ماشین 
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صندلی دم و روي کرا شش جدرا از دوپشت کولی و از ...ت را زدمیمور کمهد."کوچولو

با ...نیط کوچه شااسی شرربراز بعد د و نگاهم کرز بان هادکمی با .ختمانداعقب 

از کمی و شت اچشمش گذرا روي فتابی ه آعینک تیر:دابشا.*** شدار عجله سو

نگاهش مثل ...دل نبولیدشاید هم بی .ملیل می ترسیددچشمانش بی از .سترسم کاستا

ما ابی حرکت ح آرام و یک تمساي مثل نفسها...كخطرناداب ژرف یک مر

-.بزنمف نستم حراحت تر می توم رایددنمی را قتی چشمانش و.دبوك ترسنا...گرسنه

د یازمن حالم -...!نمیشه...نچ-.ختانداباال را هایش وبر؟ابگینن رو تر حرفاتوزودمیشه 

دي و از نه قهر کردومامانت می -.میشهان مامانم نگر.خونهم برام می خو.نیستب خو

نه -.مکه کشیدور آن دردي نیادم یا...فکر نکنموز یردبه ار بگذون؟بیري مداوشرکت 

ي که مستقیم توي کولرد با.نمیشهان نگرري و فکر می کنه سرکان الاپس -.نهدونمی 

را یچه ها درکمی مسیر دم سعی کر.دیت می کررا اذتم می نشست سینوسهایم رصو

یگه د-:گفتو پایین کشید را شیشه ها د و کرش خامورا کولر د و ست برد.همدتغییر 

ساعد روي تا را نگش رهن خاکی اپیر.دمکره به نمیرخش نگام و چرخاندم را سر؟چی

بپوشند یا حتی ت تیشرون محیط بیرادر در بردو ین دم ابوه هرگز ندید...دبوزده باال 

که یک ساعت صفحه وت ین تفاابا ...! ايچه رپاار شلوو هن اهمیشه پیر...!جینار شلو

هیچ .شتاهم ندن را همار نیادالی د ونمایی می کردیاکو خودمچ روي شت مشکی در

یعنی ..قتوهیچ ...دمبوه ستش ندیددر دموبایل هم .قت ساعت نمی بستو

به ..دنگاهم کره کوتاد؟چه بورش منظو...یخترقلبم ؟مترنمی ترسی بخو-؟؟شتاند

در به ر ختیاابی ...میده دسیارگ عینک بزآن پشت را از چشمش ق قسم که برا خد

ان عمري نشجوداتو مگه -.دادبم می اعذش نیشخند؟چیهن تورمنظو-...!مچسبید
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یش چین وبراما بین ا...لبش می خندید.هستم-.شتمداتش بر نمی رصواز چشم ؟نیستی

م و سر می بر... ننخم بر تود یازکه رو مایی آدکه من ي پس حتما شنید-.شتدا

ش را سر.منشنید...نه-.دمبوه نشنیدرد را ین یک موا.رممی خوم خام خان رو گوشتشو

و نشستم ف صا..!کنیط حتیاه ابهتر...يلی حاال که شنیدو...خوبه-.دپایین کرو باال 

می گفتم دروغ ..!شما نمی ترسماز ما من ؟اکنینم که تهدیدون ین بیرآوردمنو -:گفتم

-.شده ام مستقیم خیرزد و موهایش را روي عینکش .دنبوه کوتار ینباااهش نگ...مثل

اب جوي شت با قاطعیت بیشتراچشمش می گذرا روي گر عینکش ؟اقعا نمی ترسیوا

بی ..بی تمسخر...دخالص بوه اش یندفعه خنددم اخون به جا...خندید...!نه-.دادممی 

ده حاال پیا..غگوي آدم دروینجاا-:گفتآورد و ماغم جلو دیک دتا نزرا ستش د.خندزپو

را عینکش د و کرز باردش را شبو؟داینجاا-ان؟؟؟تهرزار با.دمکره نگام را بردور و .شو

د که خم بور همانطو؟بزنینف ین حراینجا می خوا-...!بپر پایین..آره-.شتاگذآن خل دا

ردي و خوبه شکست عشقی خو-.دفته بورهم درخمهایش ز ابا..باال گرفتش را سر

می که آدنست به امی تور نیااز داچه کسی بهتر ...شو باباده پیا...نیزمی ف حر رینقدا

با .زدبهم را لم م دجگر خاي بو؟؟؟..!!!بدهداري لدد دباخته بواش را حیه روینهمه ا

ي صندلی فلز؟یگهدینجا کجاست ا-:گفتمدم و کره نگازه کثیف مغاار یودر و دبه اه کرا

ف ینجا حراجیگر ...نکنري نجواوقیافتو -:گفتو کشید  ونبیره را شدره پام یه چرروبا 

شتی ترین جگرکی ابهدو نما ترین ش خو...ترینس شک با کالون بد...!بشین...ارهند

و فضایی پر مگس و متر دوازده سعت نهایت وبا زه اي مغا...!دبوده کرب نتخارا اشهر 

نها روي آیا ست بزنم دست به صندلیها الم نمی خود....!کثیفو شکسته ي میزها

به .حت باشینراشما ...من گرسنه نیستم-:گفتمدم و یستاایک لنگه پا ر همانطو.بنشینم
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شت داخونی بر تن ي لباسهاد و خته بواندانش دگردور که لنگ خیسی زه مغاد شاگر

ق خالش امن همیشه خو...رنیار ادا در ینقدا...داببشین شا-:گفتره داد و شاا

ست ك دبا نو.دثابت می کررا عایش ادتش رصوي توش خامول سیاهچادو .نیستما

-.گرفترش سفاو مد آجلو ان جوو یز نقش رپسر ...نشستمم و کشیدون بیررا صندلی 

ر تصواز .باشه لطفًاار بدش آجیگر...!تا نوشابهدو با ...دلسیخ دو ...سیخ جیگرده 

ا غذن شدده ماآتا دم؟می کرر ینجا چکاامن .بچکد عقم گرفتن خواز آن که ي جگر

ه یر میز کشیدرا زپاهایش ...دهم نمی کره حتی به من نگا.هیچی نگفتد و کرت سکو

ظ لحااز ..دمکرازش ندایرچشمی برز.دبوه شده خیرون ست به سینه به بیرد و دبو

تر ه یاکو تیردپوست گندمگونش نسبت به ...شتایاکو نددبه دي یازشباهت ي ظاهر

مش اندو اسید ربلندتر به نظر می ش قد...رچشمانش نیز همینطوو نگ موها ر..دبو

ر نگاا...ندادرید می فهمید که بردبا هم می را نفر دو ین اما قطعا هرکس ا...الغرتر

-:گفتر زد و کنارا یش ن روناو جلو کشید را سینی .دبوه نوشته شدن پیشانی شاي تو

د بش بولر که کناي تبسم محواز ...!رجیگر بخو...ريینکه منو بخوي ابه جا.شول مشغو

من -:گفتمن من کناو من .دمتابلو بور ینقداحرصم گرفت که دم خواز ...شرمم شد

دش خواي گی بررلقمه بز...می ترسم..یه کم حساسهه م قع معددر وا...گرسنه نیستم

ري لخودشتم حرفی بزنم که باعث است ند؟دوشیم می ترسی مسمو-:گفتو گرفت 

با هر ...به خاطر معدمه...نه-.رمبخوي ضا چیزین فدر انستم اقعا نمی توواما ا...دشواش 

من ...ینجا نکنار ایودر و دبه ه نگا-:گفتاش زد و به لقمه زي گا.نیستر گازیی سااغذ

از ما ا...مشدم شهر مسموي ناراستورفترین ومعراي غذاز ...سالهاست که مشتریشم

و ست دبه ...نمی مونه...ستزه تاش جیگر...ددهپر ترزار و یک بادنزن چو...ینجا نها
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از با خونی که تو ...!نهزوگی باشه می سودلوآتیش هرچی آ...ههمیت نداکثیفشونم ل با

با .رهفقط جیگر می تونه یه کم سرحالت بیاو روي زردت نگ رین ابا دادي و ست د

صال ا...!دحت بووا و رابی پرد ین مرر اچقد...چکیدن خودم جگر خواز ...شخرآجمله 

یم روکه باعث خجالتم می شد به ي که هرچیزد بون تشادعاادر بردو ین ا

حد از سرخی بیش از حتماال ا...شتداخند زلبهایش پو...دبلندکرش را سر.ندوربیا

ست از دخالصی راه تنها ...!یگهر دبخود -:گفتو خت انداباال را یش وبرا...!منرت صو

 ست میرا...دمکره مزاول را لقمه .دسته هایش بوابه خودادن تن ...دین مرا

ه مددم آقتی به خودم و وبردوم لقمه اي بررا ستم ر دختیاابی ...دبوه خوشمز..گفت

نمایی می دخور بدجور نیاداشیطنت از پر ه نگاو ستم ي دخالی جلود متعدي سیخها

ها رغصه هایم از هنم ذحت ر راچقدو ...نستمدانمی دم خودم و گرسنه بور چقد.دکر

ري ین حرفش یکجوا.رنبیازم بگم باي نشدگه سیر ا-...!دمبوه نفهمیدد و بوه شد

-...!اومثل دي سرن آدم بااز ز...دبوه شدن بیار نیان دابااز زینکه ا...دبو

می د ین به بعد یااز ا..خوبه-:گفتن داد و تکاش را سر.دبوه خیلی خوشمز...نممنو..نه

قت اخیلی قبل تر به صداز من ؟؟؟ین به بعداز ا...!کنید عتمااکه به من ي گیر

اي ...!یمر دارکلی کاز هنو...پاشو بریم-.دمبون آورده یمااب آور او اعذك و حشتناو

ل بی توجه به من پو؟؟؟نیمزمی ف کی حر-.ردچه می گذش سردر نستم دامی ش کا

و ین بی محلی ها از امی گرفت ر زورم چقد.فتون ربیرزه مغاد و از کرب حساا را غذ

که ر نقدآ...تبه شد...چرخید...!نیستمر که بیکامن.مبا شما...رنیاداقا آ-.گویی هایشزور

محض -:گفتآورد و تم ریک صودنزش را سر...ندا دادیر پایش صدي زهاه سنگریز

تحمل ا و غرغرن هم به شنیداي ضمن هیچ عالقه و در ...نیستمر منم بیکا...دآوريیا
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ف م حرگفت...باالتم نیستمو قد و و برو اچشم ده کشته مر.ارمجنابعالی ندز نوز و نا

رم به کاار بذش و موقع لطفا ساکت بااون تا ...قتشوما به ا...! نیمزپس می ...نیمزمی 

بغ :رنیادا...!*** دنبوا به خد...دنبو...نیادین ي اتو...آدمین از انگیزتر ت انفر...!برسم

یاکو حق د...زدنمی ف حرد و بوداده تکیه در به اش را تنه م مغموده و کر

ساله هم بچه تر به نظر می دو یک بچه از ساکت می شد  رینطواقتی و...شتدا

ها ام را رندگی ر و زکا...مشدزي ین بااکه قاطی دم لعنت فرستادم به خودر دل ...سیدر

کمه ن دبا لجاجت به جا...دمنگاهش کر...!همدختر دین رد اتا جگر به خودم بوده کر

نش ردخوا غذي تماشا...دذشته بوهم بد نگد یااو زبا ...زدملبخند ...دبوده فتاامانتویش 

هرچند ثانیه ...! اشنه اگره ست عشوژنه د لبش بون رژشدك پاان نه نگر...دجالب بو

مثل زد و نمی ف حرردن خوا حین غذ...دتمیز نمی کررا هانش ل دستمادهم با ر یکبا

را یم اطعم غذه و مزداد می زه جاد و اله نمی کررا یگر مخم ي دخترهاد

قل به انستم حدامی تو...! يیگرآدم دمثل هر ..ردمی خوا یا غذربی و حت را...بفهمم

ده تجربه کره را نفري دو بهترین صبحانه هااز کنم که یکی اف عتردم اخو

ست الم می خور دینبااما ا...! جمعدر حتی ...دادمترجیح می ت را همیشه سکو!دمبو

رش هرمارا زصبحانه  ینکهاز ا...بزندف ست حرالم می خود...دشکسته شوت ین سکوا

ر ینطوابپرسد تا ال سوو غر بزند دادم ترجیح می ...شتمان داجداب وعذدم بوده کر

بیشتر را نگشتش ل؟اخوشحا-.ودبرده اش ور ساي کمه مانتودبا و بنشیند م و آرام مظلو

و ...! دلج نمی کر..دقهر نمی کر...دیاکو بودشبیه ر چقد؟بله-.دحلقه کراش کمه دور د

اون -.دادمی اب جود و سمش پذیرفته بوان ابه عنول را ینکه خوشحااهمه ز ایباتر ز

من ...!میشهم معلوارت یپ شلوزگه بکنیش ا...بدیهي جادادي که بهش گیر اي کمه د
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گفت که من ي یرلب چیزد و زکرا کمه جدرا از دستش دسریع ...!ماارندزن سوو نخ 

ي به جا" چیه؟چیه-ل؟خوشحا-..!.دادهکه فحش رم قسم بخودم ما حاضر بوا..منشنید

و چند لحظه نفسش برید اي بر؟یاکو خوبه یا نهدنمی پرسی -.دیعنی عصبانی بو"..بله"

ه ام را خندي جلوزور به .مناغ سرده فرستارو حتما خوبه که شما -.اب دادبعد جو

من ي باالو قد و برو اچشم از شما که -ده؟منو فرستااون نی دوکجا می از -.گرفتم

اون یعنی -...!منستم نخندایگر نتود...!یگهدمدین اون اوست اخودرحتما به ...نیاربیز

پس -.دین نبورم امنظو-.دنگاهم کره نجیدر و رلخو؟دباالتهو قد و و برو اعاشق چشم 

شته امنگنه گذي تو.ادنداب جود و کرت فورا با کالفگی نفسش د؟چی بورت منظو

کنه ر لبته کسی نمی تونه منو مجبوو ا...دهکسی منو نفرستا-...!شته داگنا...مشدبو

نت اري دادلددسه وا...تو نسوختهل لمم به حاد.مبدم نجاارم است نددوکه ري رو کا

یم اصددر گر حسی دم اسعی کر؟پس چی-.دمچاله کراش را کمه ره دبادو.مهم نیومد

با ...!کنمع فام دشته رحیثیت ام از می خو-.ضح باشدام واتی وبی تفاد و هست بمیر

قل احده بهتر...يشته شدرین وارد اشتباهی ایعنی حاال که -؟یعنی چی-:عجب گفتت

ن ساختمااز دور ...هگیج شدد کامال مشخص بو.يماسه تشخیص بدن رو از بتونی سیما

منشی بشی جایی اره گه قرا...نجا شرکت ماستاو-:گفتمدادم و نشانش را بلند شرکت 

ن هادبا ...!شته باشهدایشرفت پي جاره و بخوه ت ینددرد آکه به ش منشی با

منم -.هنش گرفتمدن را از ذفکر کرزه جاا...چرخاندن ساختماو بین من را نگاهش ..زبا

ینجا ابه رم هم گذر ماهی یه با...نه سهمیدارم و نه پستی ...اممند معمولی رنجا کااو

می ...! اننم چند تا منشی می خودوما می ا...بیابونمو همش تو بر ن چو..فتهانمی 

اغ سري بهتري گر هم که جاا...! داريست دوگه البته ا...تونم معرفیت کنم
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رت ستاا.کنما پیدر می تونم کادم من خو- .شانه هایش خم شد...!نیستاري صرا...داري

ر نتظااحتماال ا...دکره نگاد می فشرز را گاال به پایم که پد...!حتیر راهر طو..باشه-.زدم

از لی من و...نلطفتون از لبته خیلی ممنوا-:گفتتند ...!کنمار صراشت بیشتر دا

می -.غلیظ که به چشمش بیایدر نقدآ...زدمخند زپو.دترحم خوشم نمیازي و لسود

به نفس د عتماا-:گفتمدور زدم و ...ن دادتکاش را فقط سر؟نی مشکل تو چیهدو

ترحم می ب به حسارو همه چی ، نمی بینیدت خودر هیچ نکته مثبتی ن چو...!پایین

ي توش را سر؟نی چیهدومی ت یگه دمشکل -...!دکرت سکو...بیداخودش با...!اريذ

نندگی کنم راتندتر دم حالیکه سعی می کردر ...!نه-:گفتآرام ..دبوده برو نش فردگر

قل یه تحقیق کوچولو ایا حد...ديمی کرور گه باا...! نمی کنیور بات رو شایعا-:گفتم

گوشه از ..!نمزوبسودل سه کسی واتم که می نیسآدکه من ي می فهمید.. ديمی کر

که س سم مهنداون انتیجه حیف در -..!مکوبیدر به تورا پنالتی دم و چشم نگاهش کر

م روز تما:یاکود...!*** پایینتي کیوو آي به نفس د عتمااین ابا ... بکشیك یداي تو بخو

... اوبه ط مربوتلفنی ناس تنها تما!گوشی خاموششر و نیااز دابی خبر ...مخانه مانددر 

می شناختم ج کردر به هرجایی که ...! همین...کیمیال حان پرسیدد و بوس به مهند

حم ربی و بی عاطفه ادر ین برد اکجا بور؟نیاد داکجا بو...دبوه ما نرسیدا...زدمنگ ز

نستم دانمی ...مکشیددراز تختم م روز را روي تما...سالهااز بعد ا؟خدد کجا بو؟؟؟من

ه یز شدرسرم صبر..دمثل جامی که لبریز شو.یختهرکجا به جانم از ینهمه خستگی ا

د بگیرد یادن را بوه ندزکه کمی دم می کرر چکادم؟؟؟چه می کرر نیادامن باید با ...دبو

ان نگرو شتن داست دویش معنی ابرر چطود؟؟؟قائل شوارزش ها ه ندزندگی اي زبرو 

ترسهایم می از یش ابر رچطو؟؟بانیزبه چه دم؟حالجی می کرن را یک عزیز شد
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چشم من ي لعنتی کمد جلوراخ سوآن که شاید دادم یش توضیح می ابرر چطو؟؟گفتم

ه ام و کشیددرد ما منهم پا به پایش ا...باشمه ندیدرا شاید من خیلی چیزها ...دهنبو

اي از تکه ...یگرر دنم یکباانمی تون چو...می ترسم...می ترسمز هنوو ...ه امترسید

ن بدم روز تما؟نمی فهمیدر نیاا داچر...نستمانمی تو..نمانمیتو...ارمبگذك خارا در جانم 

ي که به خاطر ناشی گرن یاداست کوچک د و دپیش چشمم بودرم مار و پدن خوق غر

حشت و... لینهمه ساي اهام روزتماوز و مرم روِز اتما.دبوه ماندون بیرك خااز ما 

ادر برادِر ین برا...رنیاد و داچشمم بو پیش...رنیااي داصحنه ها براز آن یکی ن یدد

اش را نگ گوشی اي زصدو گرفتم ره اش را شماارم هزر بااي بر...!من نمی فهمیدده مر

م و روي خشم بر هم ساییدت درد و شدرا از نهایم اندد...متاقم شنیددر اپشت از 

تختی وروي ر طرفم را دو ستهایم و دشتم اگذق تاش اکفپورا روي پاهایم . تخت نشستم

ر و سیگااز ترکیب تلخی ي بو.شدا قامتش پیدد و کرز بادر را ...دمکرن ساتن ستو

نرفتی ا چر؟ینجاییا-...!پیچیدق تادر ا...دبور نیار داکه منحصر به حضو...شعطر

از ...!تردنگاهش سراز ...یش بی حوصله تراصداز ..دمتلخ تر بواو عطر از من ؟؟؟شرکت

اي صد؟مسئولیت کنیس حساذره ایه اي می خو کی-...!خسته تر..اوعمر م تما

ذره یه اي کی می خو...رنیاا داخدي ضارمحض -.شکافتا را هو... ابی هو..مبلند

ما فقط ا...خشک شدد فته بوق رستش که به سمت پریز بر؟دمسئولیت کنیس حساا

چی ز با-:گفتو خت اندن ابه جریاق تار را در انو! چند لحظهاي بر

ر کنادر ...ما نمی شدا...نزنمداد ...عصبانی نباشمدم سعی کرز؟؟؟باز؟؟؟باز؟؟؟باه؟شد

نمی ا تو چر-.دبودرآورده پا ا از مر...رنیاش داین گوشی خاموس استراهایم م دردتما

یطی اشردر نمی فهمی ا چر؟می شمان بی خبر می مونم نگرازت قتی وفهمی که من 
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یا می فهمی ؟؟نمی فهمی؟متا فکر می کنارگوشیت خاموشه هزو نم کجایی دوکه نمی 

که مشت دم مشت کررا ستانم د...ن دادتکاش را سرل بی خیا؟ها؟ست مهم نیستو وا

رو پیش ل چند ساب عصاایگه دبفهم که من ...رنیادابفهم -...!رنیارت دابر صود نشو

یگه دببین ...هتو تنم نموندن یگه جودبفهم که ..ارمندرو قت پیش وتحمل چند ..ارمند

سفید ي هارببین تا...زهگاهی می لرم ستادیگه دببین ...ستی سابق نیسترابه م کمر

بفهم که ...یاکو خسته ستدبفهم که ..رنیاداببین ...بیشتر میشهروز داره به م روز موها

ین از ابفهم که -...شانه هایم خم شد...دفتااپایین م سر...یم شکستاصد...تنهاست

لعنت ِی س ین ترِ ابفهم که ...می ترسمن، ر شدین تنهاتاز ابفهم که ...متنهایی خسته شد

و بفهم ...مو بکشهدمی تونه خو...ادمخونوه از تنها عضو باقی مونددادن ست از د

ه نگاز با...كمخت فندو زشت اي زهم صدز با...رهم سیگاز با...!یت نکناذمنو ر ینقدا

گیر جنگ تن در...اخدآخ ...!می نشست..جانم...ادرمیه بردر رکه دودي به مسیر دن کر

با ر را سیگا...شمنی که نیسترم از دشکست می خودارم ...با تنی که نیست...به تنم

ر نگاا...ابه خد.رنگاانه ر نگاا...دکرز بارا هنش اپیري کمه هادست دبا و لبهایش گرفت 

هریمنی اهم به خنجر دمی دل ...سته سپر شدن یددرکه محض اي با سینه ...!رنگاانه 

طعم ...!زدمی ه ام را داد ضع معدوبی انفس عیمق هم خرو شتم اس ندنف...که نیست

ك سا..دمکرز بارا کمد و برخاستم درد پر ه و خمید...دمگلویم حس می کرن را در خو

خلش دا...دمخواي برار شلوو هن است پیرم و دو دکشیدون بیررا کوچکی ه سیا

ق تااز اه حتی نگاهش کنم ینکون ابدو شتم داهم بررا کم امسوو یر س زلبا...شتماگذ

می داري -:پرسیددش با لحن خونسرو مد آما انبالم بیاید دشتم اندر نتظاا...ون زدمبیر

ندنی که اخو..امرط تصویر کن خطوامتبِ تنهاییِ توممن شکل سوِ ت؟خونه بابا؟قهرري 
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تش آ نمدانمی ...خونه بابارم می دارم ...آره-.زدمخند زپوي او من به جار ینباا...!نیست

ر نقدز آهنو...فتمرجلو !مدون آسط چشمانش بیرزان از وشعله سوآن یا ...دبور سیگا

دش نستم یاامی توز هنو...کنمش را رام ین بچه چمواکه م یددمی رت قددم خودر 

نت انگر..ظبت باشماین نمی تونم مواز ایگه بیشتر د-...!گتر یعنی چهربزادر بدهم بر

یگه نمی د...ببین-...شتماگذده ام کره ورم عدمو روي گرفتم را ستش د...باشم

چشمانش مثل المپی که ......شدرد تنش ق از مثل برد نگاهم هرچه بودر ...تونم

هم می ر سیگا...!شدش خاموو سوخت ...بعدو شد ر نواز تصالی کند پر ا

ستانم دبین را مچ پهنش ...یختش رفرش روي سوخت که خاکسترر نقدآ...سوخت

کمی هلش ...دبرگیررا در که کامل مچش د بورگ ستانم بزر دقدنز آهنو...گرفتم

بر سرجایش ار ستواباشد ه نددوامین در زساله ار یشه هزرختی که درما مثل تنه ا..دادم

ادر بر...دمیاکو بودمن ز ما هنوا..دنش گذشته بودتنبیه کرزدن و قت کتک و...ماند

ب قتش خووبه ...دم که می برنستدامی و ...دمی برب من حسااز باید و ...شگترربز

و تو هم با بابا ن روزا بقبولونم که همودم سعی می کنم به خو-...!دمی برب حسا

ه در سیاه ي شدان یروخمه دو د...جرکش نشمري زینجوابلکه ...ديمرن یان و داماما

دت به خوي نیست چیززم تو هم که ال-.شدنده به من خیرو نشستند ن جایشا

و ...!دممرن یان و داماماو موقع با بابا ن منم همو...سه تووا...بقبولونی

به سیم ر ینباا...لعنتی:رنیادا...!*** دبور نیات دانجااي برراه خرین آین ا...نچو...فتمر

فته رخانه از ...دیاکویی که قهر نمی کرد...حتی بدترو شت اشوخی ند...! دبوزده خر آ

منتظر ...بستمرا هنم اپیري ه هاکمدسریع و شتم البم گذدو بین ر را سیگا...!دبو

ب و عصااب اضع خروین اقطعا با ...پیش گرفتمرا در پله ها م و راِه نشدر سانسوآ
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کوچه ي تودم را خون نازنفس .نندگی کندراشتم انمی گذو ...نستانمی توه اش معد

شی از سفید راي یتاو وپاشنه چرخید روي کینگ رپادر من ورود با ن همزما...ختماندا

ترمز .دمیستاامسیر ماشین در ...هشراسط و. مدآمه تند سنگی باال بنی◌ِ 

نتها اتا ر سیگا...ختدوبه من را چشمهایش و شت اگذن فرمارا روي ستهایش د...دکر

ام را نفس گرفته .سفالت ساییدمشروي آبا کف کفشم و ختم اندامین زبه را سوخته 

ه نگا.نندگی می کنمرامن ...رونو اوبر-:گفتمدم و گشوه را نندراسمت دم و در کرزه تا

م تماد جووبا .شدده پیاف بی حرو تم چرخاند رصوم تمارا در سفیهش ر نداعاقل 

ز گارا روي بپرسم پایم را نکه مسیر آبی و نشستم ن خستگی هایم پشت فرما

ما م اندیده اش را چهردرد داري؟-:مپرسید.شتاگذرد شبوش را روي داسر.شتماگذ

ت سه نجاوانهمه اوقتی و-.زدملبخند .رنیادار دابرم سراز ست د-.دغیظ بواز لحنش پر 

یا د خوشت بیا...ديشم فکر می کرروزاین اباید به ..زديپا و ست دمن دادن 

قتی وتا ...ن داداشیشتم خارمن بیخ ، تظاهر کنی یا نکنی...باشم یا بدب خو...دنیا

به ن خوم هجوت شداش از پیشانی ...دبلند کرش را سر...! نفس بکشمو نفس بکشی 

که ام ستت عصبانی ر از دنقداو-:گفتو به سمتم گرفت را نگشتش ا.زدتیرگی می 

که دم چه باید می کر...ننزف حرو پس خفه شو ...کنمت می تونم خفه ن الاهمین 

می اش من بیشتر عصبی ي لبخندهادي و خونسرر نگاد؟التهابش کاسته شواین از اکمی 

ب عصاا...ديگیا خیلی گیر می زتا..يشدقعا پیر ر وانگاا...نه-.دکر

و بمم ن مجودکنی که من بال قبواي بابا کی می خو...يبهونه گیر..خالقیابد...اريند

دادن لحظه به لحظه ارش گزآدم کنی که من ل قبواي کی می خود؟نمیام بالیی سر

د بوار گه قر؟اچی می ترسی؟از نمی کنیل که هستم قبوري منو همینجوا چر؟نیستم
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ز هنو!ندگیزین امن محکومم به .دبوه مداوپیش ل سار چهاو بیست د بیام ربالیی س

م تمار ختیاایم نشست که بی زوحمانه بر باربی ن مشت محکمش چناي؟ینو نفهمیدا

م مالیدرا یم زوکمی با...!كبه چان یا بز...یا خفه شو-:داد زد.هم شددر تم رصوت عضال

اره پر شرن چشما؟طرفهوم کداز نه بابا فقط بگو خو..خفه می شم...باشه بابا-:گفتمو 

به پاهایم را یست ن ابالفاصله فرمام مغز...!نستادکر-:گفتو من گرفت اش را از 

با تحیر م و ترمز کوبیدد روي جوم وما با تماا...اچرم هم نفهمیددم خو...دکرل ساار

چه  ینا...نهایود-:با خشم گفتو شد ب ترمز ناگهانی من به جلو پرتا؟از کجا-:گفتم

ن ستادکررت از منظو-:گفتمده شمرژ دادم و ماسارا ناکم دن دردگر؟نهدترمز کرز طر

پونصد ششصد ود حد.نهایراغربی ي ستانهااز ایکی ن ستادکر-:با طعنه گفتد؟چی بو

شوخی خوبی ...!ینهرم امنظو...نجام اوبرام می خو..دارهینجا فاصله م از اکیلومتر

یم دبیا برگر...نیستش تو حالت خو-:گفتم هستهآ.دصال شوخی خوبی نبوا...دنبو

و بر-:گفتد و کرز باش را کمربند...نیمزمی ف بعد حر..حت کناسترایه کم ...خونه

نجا ي اوبراي می خو...عصبانی هستین الا...یاکود-...اخداي ..بستمرا چشمانم ...!پایین

ت وعدتو از کسی -:گفتو کشید ه را ستگیرد.تو نیستو من ي جان ستادکرر؟چیکا

ما ا...دنبودم یادي یازهرچند چیز ...فتمرلبته که نمی ا...!خونهد برگر...يکه بیاد نکر

ه نگاه اش را کمر خمیدو هسته ي آقدمهام و شدده پیا.دمشهر برگرآن به د بول محا

خر ر آبااي بر.دمبرو موهایم فرن میار یکبازدم و به کمر ر یکبارا ستانم د...دمکر

به ...رينمیادووم ...نیستش تو حالت خو...بیا پایینن شیطوخر از ...یاکود-:منالید

اري با بی قر...نشستن پشت فرمات سکود و در نگاهم کررا گذ...سیرنجا نمی او

و با سر فر...نم متوقفش کنمانستم که نمی تودامی ...ممین می کوبیدزبر را پاهایم 
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برگشت ...فترین اکه زد می م داد سردر یی اصد...شدنش نگریستمدور به ده فتاا

فتن ورد رطاقت نیااو که ر همانطو...ببینمرا یدنش وردم دوطاقت نیا:یاکود...!*** اردند

بچه ن من همااي برز هنو..یک شدنش نگریستمدبا لبخند به نزدم و ترمز کر.ببیندا مر

می ون خانه بیرا از کمی غذ..لکمی پواي قتی من به هوو...که صبحاد ساله بورچها

با و می گرفت را تنها لباسم ...زدنمی ف حر...دگریه نمی کر...یددوم می نبالد...زدم

می دم برنگروم و ینکه براز ا...می ترسید.دلتماسم می کراخاموشش ن چشما

زي را راه ین بااشتم ادرم دابراز من با همین شناختی که و ..همیشه می ترسید...ترسید

به ...دمنی خواما به خاطر ناتوا...شدمی وع که باید سالها پیش شرزي اي با...ختماندا

یک دنزو ساند ربه من دش را خون نازنفس ...! مچشم پوشیداز آن ...دمخوس خاطر تر

و ملتهب رت صون یداز د...شتانوهایش گذرا روي زاستهایش و دماشین خم شد 

م مغزن مرکز ضربار در نیاي داجان چو...قلبم تنگ شدندي گهااش ریخته ربهم ي موها

شانه را روي ستم م و دشدده پیا.ختاندامی ر کاا از قلب مراو نج و رخم اهر  د وبو

درد نگاهش ...دنگاهم کر.نیستش حالم خود یازمن ...تو بشین-:گفتمو شتم اگذاش 

ت سکور ینباا...ما هیچی نگفتا...شتس دالتماا...شتداجر ز...شتداغصه ...شتدا

که به دم دردي را سعی کرم و بانداوخرا صندلی ...اشندگی دوران زکثر امثل ...دکر

ض عواي بر.مبگیره یددنا، لحظه به لحظه تشدید می شدام نی اب دروضطراخاطر 

مرتب یک ن چو...رنگاد امی کردرد نش دگر؟چه خبرداب شااز -:مجو پرسیددن کر

ف ست حرانمی خو.آره-؟یدیش؟دخوبه یعنی چی-.خوبه-.دبوروي آن ستش د

-.آوردمی ن بازمن به د خشم مجدي از به خاطر جلوگیر همت را همین تک کلما.بزند

به .آره-.دشن کررا روضبط د و جلو بررا ستش دي؟دکري فکررش سه کا؟وایدیشدکجا 
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ده من قهر کرش چموو بچه تخس ...بستمرا چشمانم ردم و خوو فرم را حمت لبخندز

ي ها دهجا.دمکرز چشم باده شدید جاي هاازنداست دیک صبح به خاطر دنز!**دبو

که با دم کره نگار نیادابه .گرفتاوج قلبم ن ضربا.دبوه شدوع شرن ستادکوهستانی کر

ن بز-:گفتمدم و مرتب کررا نگشتانم موهایم ابا .دبوه شده هم به جلو خیررت درصو

کم .دکرض با من عورا جایش د و یستاف ابی حر.نمرومن می ي، تو خسته شد...رکنا

ي مهااندم اتما.شناتر می شدندو آشنا آختها دری حتو کوهها ...سنگها...کم مناطق

مرتب به .دتر می کراب خررا حالم ر نیاه دامسخ شده چهرن یدد....یدزمی لرام نی درو

نکنه ....رهنیادووم نکنه ...رمنیادووم نکنه ..باشمده کره شتباانکنه -:می گفتمدم خو

چندجا ...نددنبوم خاطرد در یازمسیرها ...شتیماپشت سر گذج را سنند..!یمرنیادووم 

و شیر .دبدتر کررا حالم ن گویششاع نوو لهجه ن شنیدم و پرسیددم مردم و از یستاا

تر ي هر ثانیه قوه ام معدي هاارهشد.مندراخودم خور و نیادابه زور به م و کیک خرید

روي باید روز را همین یک ...دمسرکوبش می کردم هی که بلد بوراهر و از می شد 

ورش پرد منه پشتی خورا در داما ي ستاروکوهی که ه باالخر.ممی ماندار ستواپاهایم 

ز و هنو.دمکره نگار نیادایرچشمی به ر دادم و زفشان را فرما.شدن نمایاد بوداده 

ه سینه قفل شدي روي ستانی که با القیدد و دبا نگاهی سر...دبوه به جلو خیرن همچنا

در جایی ن را یادا...دبودم ما من یاا...باشده مددش آیاي مد چیزآبه نظر نمی .نددبو

ه ام معد...شدن ستا نمایارو...یمه را دور زدکو...!یمدبوده کرك یکی خادهمین نز

نمی .نددبوه پاهایم بی حس شد.می تپیدد و گرفته بوه هم به عهدرا ظیفه قلبم و

ده پیا...ستادن رونبورو به بهانه ماشین و شتم دانگه .نندگی کنماز آن رانستم بیشتر اتو

بیشتر ...مبگیررا ستش دشتم داست دو.دبوه قیق تر شدو دعمیق تر ر نیاه دانگا.شدیم
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مت وما مقاا.دمحس می کردم خود جودر به خاطر ضعفی که 

کثر اهرچند .شتج داحتیاادرش ایگر به بردقت وهر از بیشتر ...رنیادا...وزمرا...دمکر

خت برنبسته رکامل ر جنگ به طو يبوو نگ ز رما هنواند دبوه شدزي خانه ها باسا

ات خاطر.می شده یددها اریواز دبعضی روي گلوله ها و ترکش ها ي جاز هنود و بو

به ومخرو که وخانه متر.ساندن ربه خانه ماا مره شتباو اید دترون ذره اي بچگی بد

بیشتر و نگاهش بیشتر د و بیشتر سفید می شوو بیشتر ر نیادانگ رکه م یددمی ...!نما

دم و کرز بازده را نگ زهنی ر در آبا کمی فشا... هیچ نمی گویمدم خول حااز .هخیر

و گوشه در ...هبلند شدز هري علفهاد از پر بون حیاطما.مکشیددم خول نبار را دنیادا

خیاطی خ یا میز چر...وریر سمازمثل میز ...می شده یدن دسایلمااز وبقایایی ر کنا

؟ ما مگر می شدا...بیایمدم تا کمی به خوزدم پلک ر چند با...دبوده فکم قفل کر...درما

اي روي گوشه ...مه بدهمادانستم ایگر نتود...می چرخیددش خوت دور مبهور نیادا

د؟ بون ینجا خونموا-. دمکره یم نگاروبه گ آور رو مري به فضاو نوهایم نشستم زا

نه ر ینبااما د ارکار تکرره بازد و دوچنگ را موهایش ...گرفتش را سر...چرخید... اخد

-... ر دادفشارا شقیقه هایش ... نخونمو...آره...دبون ینجا خونموا-...! با لحن پرسشی

دش یا... ینا بپوشیاز اباید ...يشدد می گفت مر...دبوه محلی خریدس سم لباوابابا 

نگش ر-آورد؟ به خاطر می اش را سالگی رچهااي بچه ام کد...دبودش یار نیادا...دبو

قفسه ...اشکه پنجه م یدد...! با پیرهن سفید...هکمر سیال دور با شا...دبوه اي قهو

ما ا..از اوبهتر ...دبودم یا؟ یاکودته دیا...شتیمداچرخه هم دو-. زدچنگ اش را سینه 

منو ...شتیداتو ..شتمامن ند...نه-. نمی شدز گلویم باد و راه فته بوربند ام لعنتی ن باز

ط حیان میاو چرخید ره بادو... یمزدمی دور ینجا ا...ديمی کرار سودت خوك تر
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ه پنجراون پشت ...توو من -: گفتو گرفت ه به سمت پنجررا ستش د...دیستاا

نو روي زا...خم شد... دبودم یا؟ تهدیا...کشتنرو بابا -... دبودم یا؟ تهدیا...یمدبو

چند تا تیر -. شیدلبهایش کرا روي بانش ز... دبودم یا؟ تهدیا...دفتااهمین جا -... نشست

جا از ...! دبودم یا؟ تهدیا...دیازخیلی ...دبود یا؟زتاارهز...تادو ...یکیزدن؟بهش 

د صل می کروخلی ن دابه ساختماط را پله کوتاهی که حیااز دو بلند ي با قدمها...پرید

نباید ...مبلند شدو گرفتم ار یودبه را ستم د...دگشوه را چوبی پوسیدد و در کرر عبو

ك نادرد..تک به تک ناخنهایمن کشیداز ...کوچکق تان آن ایدد....شتماش می گذتنهای

نوهایم میل زا...ببینمق تان امیادر را در مان عریازه نستم جناامی توز هنو...دتر بو

می ي من جلوگیرط سقور از نیاام داندك احشتنازش وما لرا...شتندن دابه تا شدي شدید

ین کمد ا اچر...نددبوه شدرت که همه غا...سیلهونهمه ن آمیااز ...اخداي ...دکر

ر نیااي داصدد؟ هن کجی می کردبه ما ...دست همانجایی که بودر...ینجااباید ...لعنتی

ست و رامحکم به چپ ش را سر... یمدکمد بوي تو-...! دشجوي ومثل بقیه ...یدزمی لر

در ...فترجلو ار ستواناي با قدمها... شتراخ دایه سوه کمد...میددمن می -... ن دادتکا

... خهراسون ین هموا...کنه نگا-... کمکم کنا خد...کمکش کنا خد-... منالیددل 

عق را بغضم ... می کشیدنشش سري با موها-... نالید... سبرن مودادبه ا خد-... منالید

-دم؟ چه می کر...دمی کرپ گر سنکوا...یدزمی لر... میدد-... مگر بشکند...زدم

به من ...چرخید... میدد-. زدمچنگ را هنم اپیر...زدچنگ را کمد ... سطوین اختنش اندا

یا نفس اخد... زدکه جیغ می م یدد...دنکرره پاش رو که لباسام یدد-... شده خیر

ي مهااندن اخیس شد؟ یا هفت تا؟شیش تادن؟چند نفر بو...میدد-... هنفس بد...هبد

من ...يتو ندید-... دبوده مرر گانا...مدآکمی جلو ... دمحس می کررا خلی شکمم دا
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تلو ...! دنکررش چیکام یدد...میددمن ...سته جمعید...تادوتا دو ...یکی یکی...میدد

ش رو موها-... باشدرده صد ساله خواب شره که یک خمردي عین مر...ردتلو می خو

شانه ... ديموهایی که گاهی تو شونه می کرن همو...نمی پیچیدن ستاشودور د

در که چاقو م یدد...یاکوم دیددمن -. بسترا چشمانش داد و تکیه ار یودبه را ستش را

م یدد...میدد...چشم مني جلو-... دبودرم به سمتی که ما...دکررا دراز ستش د... آوردن

به ...گرفتمن جاگ او مرس تراز ما ا...دمشتم می مردا...یش ضعیف می شداصد... یاکود

گریه کن -: دمکرس لتمادادم و امحکم تکانش  وگرفتم را شانه هایش ...فتمرسمتش 

ن خوي چشمها...دکرز بارا چشمهایش ...! داداشگریه کن ...مگریه کن عزیز...رنیادا

هم ....توو چشم من ي جلو...شتا پسردو چشم ي جلو-... ه اش راشدد نابوو گرفته 

در قیق و د کاملر ینطوا..م آن روزتمار چطو...یااخد...! هم کشتنش...دنکروز بهش تجا

گریه کن -: دمکرس لتمار دادم و امحکم فشارا یش زوباد؟بوه هنش ثبت شدذ

ي روي گهار...ون زدبیراش پیشانی ي گهار...! گریه کنن ماماروح به رو تو ...رنیادا

ار یودبه ...دادتش هلم رقدم با تمازد و محکم پس را ستم د...رفکش هم همینطو

نیش ي نهااندن دهمچودش فریا...! تبی غیر- .پیچیددم جووهمه ردم و درد در خو

هنم ایقه پیر...! سبی نامو--...!...دلبز--...!...ترسو-. فتو رفرم مغزدر سمی ر یک ما

کمد ي اون تول تونستی بی خیار چطو-... دبوه نه شدایود...مشتهایش گرفتن میارا 

را بم اخري اش دل و روده مشت قو؟ ببینیرو ناموست ن شدس بی ناموو بشینی 

ش رو سرن شده بریدو تونستی بشینی ر چطو-. مجمع شدت درد شداز ...دتر کراب خر

نرفتی کمکش ا چر-... دمنمی کرع فادمن و ...زدلگد می ..زدبی محابا مشت می ؟ ببینی

یم بهتر دمی مرد؟؟؟بهتر نبو...هم می کشتنرو نهایتش ما م؟شتی من برانذا چر؟کنی
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: دمکرز لب باه اش کشندت یر ضربا؟ زندگی کنیماب زعذ وین ننگ اتا یه عمر با د نبو

از ... نمی تونستم...ستمامن نمی خو...هم می کشتنن رو یادا...هم می کشتنرو تو  -

ر چقد...کنمه چشمانش نگاد در کررم مجبوو گرفت ام را یقه ره بادو...دیستااتقال 

منو داري؟نگه  هندن رو زیاداتونستی ؟چی شد...خب-... رنیاداین د اغریبه بو

و فرد بوه مدآهانم باال ي دخونی که تا توه م؟ ندزبه نظر تو من ؟؟تونستی؟چی

به نظر تو من ه م؟آره؟ندزمن !کنه به من نگا-... حمانهربی ...شدید...دادتکانم .دادم

نتونه ...نتونه عاشق شه...بهانتونه بخو...نتونه گریه کنه...همی که نتونه بخنده م؟آدندز

ستهایش می د...من فاصله گرفتد و از هایم کر؟ رسته ندز...فس بکشهنون درد بد

نمی بینی که نمی تونم ؟ندگیمو نمی بینیدادي؟زفکر می کنی نجاتم -: یدزلر

مصنوعی اب یعنی حتی خو؟حتی نتونستن هیپنوتیزمم کننا کتردکه ي ندید؟؟بمابخو

نمی ن شورکنا...منمیار کنا نباهاشو...دما خوشم نمیااز آد...ببین منو! یهارمن فراز هم 

دي فکر نکرا چر؟ندگیهز...ین همه تنهایی؟اندگیهزین ا...نمی جوشمن باهاشو...مونم

ي سه کسی که توا واچر؟نمیشهآدم یگه دمی بینه رو که همچین صحنه هایی اي بچه 

یم ابا خدا؟ چردي؟کرش تالده ینهمه بیهوا...تو همین کمد کشتنش...دهمین کمد مر

ست رایگه قد ر دنیادا...مین خونه بمیراگه منم تو ا...اکمکم کن خد-. دمکرت مناجا

-. ندزاهم لرا را خدش عردش فریااي صد... هبدرت قد...اخده بدرت بهم قد...نمی کنه

تسلیم ..دمضی بورامنکه د؟بیار ها کناه ندزبا دي کرر مجبوده رو یه مرا چرا؟؟؟چر

تو جلو دخو..نسر ببرن منو هم مثل ماماکه ...نکه ببرن ستمو کشیددقتی ا وچر..دمبو

... دمضی بورامنکه به مرگم ا؟خه چري؟آبدت که منو نجاردي کتک خو؟؟؟ختیاندا

به دم را خوو سته نشستم اخوا خداز منهم ...مین نشستروي ز...نوهایش تا شدزا
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دا مراب اون خو...مجیغ می شنواي همش صد-: زدمی ف حردش با خو.مسمتش کشاند

که با من د بوري ین چه کااخه آ...زدمحس می کنم یخ ...دهسردم جووتو ...می بینمرو 

بر و گرفتم ش غوده اش را در آفتاو اسر فردي؟ کرن که با جفتمود بوري چه کادي؟کر

لم د...وزمراموقع تا همین ن همواز ...مبمیراد لم می خود-. زدمموهایش بوسه 

ي میدابا ناو بچگانه ..اشنه دامري ستهاد... منمی میر...ما نمیشها...مسته که بمیراخو

من ي گه تو بمیرا-: گفتمو مش دفشردم محکمتر به خو...دجستجو کرا هن مراپیر

از حیه ي و رومیداینهمه نااز ا...بغضم ترکید...یدزتنش مثل بید می لر؟ کنمر چیکا

و که تم یدي رو دمنم چیز...مکه من ندیدي یدا دتو خیلی چیز-... ادرمفته بررست د

خر آنگاهی که تو لحظه ...روتو دم و نگاهش به خو...میدن رو دماماه من نگا...يندید

می ...بمونیه ندزست تو امی خون ماما...هبدت نجاادرت رو برو هر اخوداد زد 

ما همه ا...مبدت نو نجااونستم که نمی تونم دومن می ...بمونیمه ندزست ما اخو

به خاطر ...نبه خاطر ماما...دمبه خاطر خونه .دمندگی شما کرزسه حفظ رو واتالشم 

نمی ...دارنتوقع ...ر دارننتظاامن از نستم دومی ...می بیننرو نستم ما دومی ...بابا

را ستم د... باشناب عذدر نیا هم اون دستم تو انمی خو...کنمن میدشواستم نااخو

ادن دما به کشتن ا...تمن بی غیر..باشه-. دمشانه هایش حلقه کردور محکمتر 

ینکه اسه واما ا...حفاظت کنمن ماماس نامواز نتونستم .نمی خریدت سه من غیروا...تو

قتی وتا ...می جنگمزم هنو...منجایی که تونستم جنگیداونکنن تا درازي ست دبه تو 

می ب خوروز نم یه دومی ن چو..تو می جنگمن سه نفس کشیدواشته باشم دانفس 

ر موقع می فهمی که یه پدو اون ...می شیر پدروز یه ...عاشق می شیروز یه ...شی

سالم ش کنه تا بچه ا فدرو مین ه زکري روي مام آدتمودش و خون جوه حاضر
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ر ندگی هرچقدزین اببینی که و ندگی زبه دي که برگرروزي تا ...من می جنگم...بمونه

ین پایو غوشم باال ن آشانه هایش میا. ن رو دارهجنگیدو ارزش قشنگه زم با...هم سخت

گریه می ل سار چهاو بیست از بعد ...دگریه می کر...دمبلند کرش را سر...می شد

سه من وا...النشم خوبیاهین ...رنیادامی شی ب تو خو-... مشک خندیدن امیا...دکر

نفسم داري از توقع ر چطو...ندگیمیزلیل د...منیت حیاگ تو شاهر...بهترینی

من از می تونی ر چطورم؟نم بگذدبو هنده زنگیزاتنها داري از توقع ر چطورم؟بگذ

مسیر آورد و روي باال را نش زالرن نگشتااسرر؟ چطورم؟ندگیم بگذزندگی از زکه اي بخو

غوشش در آکامل م و بوسیدرا شکش م اگري هاه قطرم و خم شد.شکهایم کشیدا

خت اندانم دگررا دور ستهایش دنه ادرابر...ادرمبر...لسار چهاو بیست از بعد ... گرفتم

خه آ-:گفتد و برن سماآبه سمت را ستانش دتبسم :دابشا...!*** گریستي هاي ها و

ست اینهمه حواتو که ...ینهمه باهوشیاتو که ...ممصلحتت برن قربو...نجوا خد

ستت از دشد که یهو ر چطو...می کنیر جوو جفت ب خورو تخته در و تو که ...جمعه

ین ؟استهدرین ابگو دت خو؟من منداشتی تو اگذل رو گاگوغ ین شترمرو افت در ر

پرنسس ...مبت خانوالیزا-:گفتد و به سمت من کررا یش روبعد ؟ییهاین خد؟انصافها

نه که همه ...یختهر رنه که کا؟خهآخنگی ر ینقدا اتو چر...مخانوازل مودما...مخانو

ن دو الداري احق ...نبدل میلیونی بهت پوو بشی ن بدین منشیشور فتخااشما ن منتظر

بتونی ا تو که عمر.همداوهیوال دك کراون نم چه بالیی سر دومنکه نمی !یباشدل 

سته یه حالی بهت الش خوش،دپس کله ا زده حتماال خدا...شن کنیروکسیو ت ترموستا

رم از ین کاو اشه ن تا پشیمو...خرکی بیاه عشور ینقدا...کنز نار ینقداحاال تو ...هبد

با و کشید ون ست من بیراز دشت ش دادخور را روي نیاره داتی که شمارکا.هستت برد
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را گوشی ره،شماره بادن دوچک کراز بعد د و فشررا صفحه کلید موبایلش ي کمه هاد

هل اصال اون ا...خسته نکندت رو خود بیخو-:حتی گفتمرابا نا.شتاگوشش گذروي 

نم ده؟اومی رو تو و من اب جو..هنمیدادرش رو براب جو..نیستاب دادن تلفن جو

باید ن الا...منت طبق محاسبا-:گفتد و تبسم نگاهی به ساعتش کر...روز رچهااز بعد 

با ...!مسال...نتیجهدر ...کشیآدم نه ...وزهقت تجاوصبحی نه ن اول چو..باشهآزاد قتش و

بغل من ي تورا گوشی د و کرم یگر سالر دسه با...مجا پریداز تبسم منهم ن جا پریداز 

را ینها ر انیاداگر ا...ختردین د ابوزدن گند لهه ا...کنماش شتم خفه داست دو.ختاندا

د سراي صد.دمکرم سالم و آرام به مانتویم کشیدرا ستم دپشت !!!؟؟؟...باشده شنید

می -.بمداشا-:گفتمدم و پر خشمی به تبسم کره نگا؟بله-.گوشی پیچیدر در نیادا

ببخشید -.دمخاطبش سخت می کراي برف زدن را ین بشر حرر اچقد..واي.نمدو

یا ...هیر شددشتم بگوید ر دانتظاا.گرفتمس تمار بابت کا...بابت.مشدن متوحامز

ل شکااباشه -:گفتمرت دادم و قورا هانم آب د...دابنمی تونم شاوز مرا-...هشدن پشیما

-:بعد گفتد و چند لحظه مکث کر...حافظاخد...اممی خورت معذ...ارهند

ب کو حالش خویاد-؟بله-...عجیبیر یکطو...دبوري یش یکطواصدداب؟شا

ز هنوورم ناباي گوشها.ببینیشاي گفتم شاید بخو-.دهم مکث کرز با...میگن.نیست

-:گفتمزور به م و ستی چسبیدرا دو دگوشی .دبو" میگن"م کلمه شوآن مه ادامنتظر 

پله ...!** دقطع کرو ...نستارستی بیا بیمااگه خوا-.دبوز پر سوو هش بلند ه؟آچی شد

ه تا باالخرم یاکو پرسیدم از دسیدربه هرکس که ..دمیکی کرتا ن را ده ستاربیماي ها

یاکو فقط ا؟دچره؟؟؟یژوقبت امر...قدمهایم کند شد! ه ماندت ما.نددادنشانم ر را نیادا

ستم ابه شیشه خوI.C.Uنمی ...ومستم جلو برانمی خو...همین...شته داخم معدز
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می ..می گویند قیقا چهد" میگن"نهایی که آستم بفهمم انمی خو...مبشنوي چیز

-...حتی با کیمیا...قخالاحتی بد...نجاستآیاکو دببینم ....شرکتدم ستم برگراخو

می ه اش را غیرطبیعی چهري نامرتب که سفیدي یشهارین د؟ابور نیاداین ي؟امداو

ه از شدب مغلوو شکسته اي ین صدد؟ابوش پوش همیشه خور نیااز آن داپوشاند 

ه و سیاي لهاداگواز ...سمایودرد و پر ه ین نگا؟امدآ ونبیرر نیازده دایخ د و سره حنجر

لم د...دادمی م هی شوالم گود...ستم بپرسمانمی خو؟ می گرفتت نشار نیاروح دابی 

زل به شیشه ره باه؟دوچی شد-..نماستم بدانمی خو..ستم بپرسمانمی خو...دبوب شوآ

به ...دمیستااه هایم پنجروي ...سیدرکوچک نمی د گره پنجرآن به م قد...فتمرجلو ...زد

م یک معلورتادراز و جز یک سالن ي ما چیزا...مسانده ربه پنجردم را خوزور 

را ستینش ا آبی هو...دکرش ترب شوآسیاهی ت و نهمه سکوآ..دبوب شوآلم د...دنبو

سمش که ا...لمیکوهیپوك میگن شو-...هبگین چی شد...بزنینف حرا خدرو تو -.مکشید

برنمی ك ترسناوي هرراین از اچشم ا چر؟میشهب خو؟؟؟یعنی چی-...دبوك حشتناو

سکته می دارم ...اخدي ضارمحض -زد؟ید که حتی پلک هم نمی دچه می ؟شتدا

که تا قبل ر نقداو...درشناع نواز ...شتهداخلی ده داگستري خونریز-...بزنینف حر...کنم

حتی یه ...شتناندت مکانااشهر اون تو ...شدش برسیم بیهون ستارینکه به بیمااز ا

ك گفتن شو...جسننددن مش کراعزا...شتناحسابی هم ندو ست ن درستاربیما

بهش دارم هرچی ...ن دارمگفتم من خو...نخودادن ست از دبه خاطر ...لمیکهوهیپو

خونیش کم وه گراز ...شتاندن خونشم خول نتقااههه ...دما کم بوا...بدین

سه ك واین شوامیگن ...هالش بدمیگن ح...شدي بستر...انتهردن مش کراعزا...شتدا

خونریزیش ...هیچره خونش که باال نمی ر فشا...هترك خطرنادارن نایی که یه کلیه او
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کجا ج؟سنندام کد...شهرام کد...محرفهایش هیچ نمی فهمیداز ...هنشدل هم کامل کنتر

ي یگرد و دبوگ یک قدمی مردر که یکی د بوه مدن آچه بر سرشا؟نفردو ین اند دبو

ین ا-:گفتو مد آید جلو دکه ا مر...دکرر عبون مارکناري از پرستا...!كمتحره دیک مر

بسته ز و بارا چشمانم ...بدهمن تکام را نستم سراحتی نمی تو؟می شناسیرو قا آ

ش ممکنه بالیی سر...نیستش حالش خو...دهیستااینجا ر اکه همینجودو روزه -.دمکر

بی ...زدمپلک ز با... رهبخوي یه چیز...نهحت کاستراضیش کنین یه کم ري رایه جو...دبیا

ر نیاو داکسی مثل من ل ها هرگز حارپرستاو کترها دین انستم که دامی ن چو...فحر

به روزه ین چند ي اغصه هاو غم .فتندرچشمانم سیاهی می ...!نمی کنندرا درك 

از  دهنم پر بوذ...دادمتکیه ار یودبه ...!دبورج نم خااتواز ین مصیبت اتحمل ر،کنا

خط ن پایاه یژوقبت انظر من مردر ...!يمیدر اکوچکترین نوون بد...یکیرتاو ظلمت 

ست که ن افقط شیطان چو...ند شیطانیزفري مید شواگر ناامی گفت درم ما ماا...! دبو

را یم دم روبوار زده یودبه م را که پشت سرر همانطو.همید شداناا لطف خداز 

یاکو دگر ا...!یاکودندگی در زشمند ارزتنها شخص ...دمکره نگار نیادابه م و چرخاند

دم سعی کر.فترید قطعا به کما می دشفته می آینهمه ادرش را ابرو می شد ار بید

هش کنم با من امیشه خو-...!دمندگی نبودر زکه هرگز ي چیز...باشمي قو

یه و بکشین دراز یه جایی که بشه یه کم -؟کجا-...!زدپلک هم نمی ...لعنتی؟بیاین

هی راتنها ...مکشیدرا ستینش ز آبا...!نیستم گرسنه -.ن دادتکاش را سر.ینربخوي یزچ

ش حاتمی به هوي قاآگه ا...هش می کنماخو-.جلب کنمرا تا کمی توجهش دم که بلد بو

را از ستش ه دباالخرو کشید آه .حت میشنراخیلی نا...ببیننل ین حااتو رو شما ن و بیا

د به ساعت گر.ببینمشدن می زه جادو اتن ساعت گف-.دیستااست د و راکرا جددر 
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قت وساعت ز دو پس هنو-.دبودوازده .دمکره نگان ستارسقف بیماه از یخته شدآو

-:گفتمرت دادم و قورا بغضم ؟کشیددراز کجا میشه -:گفتد و نگاهم کر.یمدار

 من بهو فت رخانه زبه نمااو .مدآنبالم ش داد و دکه به حرفم گود عجیب بو.خونهزنما

نجا آکسی ر نیاداخوشبختانه به جز .برگشتمو نوشابه گرفتم و یچ ویش ساندابر.بوفه

رش کنا.دشته بواچشمش گذرا روي ستش ه و دکشیددراز .مشووارد نستم امن تود و نبو

به ..چشمانشش را از روي ساعد.بینابعد بخو..ینرینو بخواول ا-:گفتمو نشستم 

یچ وساند.ممنونم-:گفتو شد ه ستم خیرد يیچ تووبه ساندد و یت کراهداش پیشانی 

نگ ه رخل مایع سیارا دانی کوچکی م و کشیدرا نوشابه ي بانه فلزدادم و زستش دبه را 

کوچکی به باگت ز با بی میلی گاو کشاند ار یودبه سه کنج دش را خو.دمکرور غوطه 

من ..همیشب حاتمی خوي قاآ-:گفتمو شتم اپایش گذر کنارا نوشابه .زه زدتادراز و 

-:گفتد و گوشه چشم نگاهم کراز .ین حرفاستاز اتر ي خیلی قواون ...مطمئنم

ي قوازه اون نداشما هم باید به -:گفتمدم و هم قفل کررا در ستانم د.آره

سش احوش و هم هوو ست ب ابه من فهماند که هم حالش خوزد که ي خندزپو.باشین

د دل دل بسته بورا گلویم  راهلی که اسون پرسیداي بر...!آره-...!ستاسرجایش 

نستم اما نتواهد دمها می ي آدلهاابه سوي بدي بهااکه جود بون داده تجربه نشا...دمکر

زد و یچ وبه ساندي یگرز دگا؟شدري ینجوا امیشه بپرسم چر-.کنمل کنتردم را خو

را حتی هم حرصم رانادر اوج ...!د می بوآدعجب ...!دکرت سکوو ...!میشهآره -:گفت

هم را روي نم اندد.نوشیداش را نوشابه وت بی تفا.دمپرسشگر نگاهش کر.وردآ می در 

فتیم خونه ر-:گفتد و کرز کمی بارا یچ وسانددور کاغذ ؟خب چی شد-:گفتمم و سایید

نجایی که تونستم با مشت اومنم تا ...دنبوب خود یازشب قبلش حالش از ...نبچگیامو
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م یدد...شدندد تحیر گراز چشمانم ...!نیین شد که می بیش انتیجه ...تو شکمشم کوبید

ین تو زدبا مشت -...!دبود یش خونسراصدز ما هنواکه فکش منقبض شد 

ش کااي .لمدیر د زبوزده خوشی -:گفتو نش کشید دگررا روي ستش ا؟دچر...شکمش

-...!دممی کراش نوقت بی شک خفه آ...یمدبر نبوابدنی نابررت قدظ لحار از ینقدا

مو کوفتم اینکه غذایعنی -:گفتو خت دوچشمم در تقیم چشم مسو تیز ؟یعنی چی

بی توجه به من ...فتمرعقب ي اش تنداز ...!بکشمدراز یه کم ار قل بذاحد...ديکر

را کتانی هایم و برخاستم .شتاچشمش گذرا روي ستانش ره دباو دوکشید را بدنش 

یا به و ست اري الدج دین بشر محتادم اکه فکر می کردم بوده من چه سا"مپوشید

نکه آبی ه زدم و گررا بند کفشهایم داب؟شا-"!.. هیطش کمی نرمتر شداخاطر شر

اب ضطراین اتشکر کمی ي به جاش کا...!یچ مرسیوبابت ساند-؟بله-:نگاهش کنم گفتم

ماتم ...!يمداومرسی که -؟بله-داب؟؟؟شا-...!نجوش نو-.دمی کررا درك حشتناکم و

یاکو د...!دحتی نگاهم نمی کرد و چشمانش بورو ستش د...دمبلند کرم را سر...دبر

و نگ ربدي لباسها:رنیادا*** ارد؟؟؟ست بددوین حد اتا د را ین مرانست امی تور چطو

ق تادم و وارد اکرض عواي مه رسوو سفید ي مپایی هادبا را کفشهایم .مپوشیدرا بدبو 

را در هنش ارپی.دبود حم کبوربی ر و قطوي نهازسوي جفااز زور ستش دو دهر .مشد

ر کااش قفسه سینه روي پالستیکی ي و فلزي هاه گیرم قسااع و انوو اند دبوآورده 

ینها ا.درد آوردبه را لم د دبوه شداش رد بینی از همه بیشتر شلنگی که از .نددشته بواگذ

ي ستهارا روي دستم و دنشستم رش کنا...! نددبوده بیشتر کررا بش اعذر ین کااکه با 

شتم داست دو.زدلبخند د و کرز بارا چشمانش ... چرخاندش را سر.تمشاحمتکشش گذز

ز هم باده سام ین لبها حتی به یک سالاما نشد ا..بدهمش را لبخنداب جو
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ك ناو دردخمی اش زمسیر صوتی م که تمار نگاا...شتداخش ت یش به شداصد!نشدند

از ...خم گلوزاز ما نه ا...شتدامنهم خش اي صد؟یهاقیافه و یخت رین چه ا-...!دبو

ساعد ...!من مریضم مثًال-...!خندید..!يندیددت رو قیافه خوو یخت ر-...لمدخم ز

-: هسته گفتمآسپس دم و مکث کر...مریضمادر منم بر-:گفتمر دادم و فشارش را قطو

ان نگر...میشمب خو-:گفتو بی جانش گرفت ن نگشتان امیاام را پنجه ...!مثًال

ت کلیه اون گه ا-.شتمامشتش گذام را روي چانه دم و نج خم کررا از آرستش د...!شنبا

که دم بوه هرگز نفهمیدا چر...خندیدز با...!يمی شدب تر خوزود...داديبه من نمی رو 

مطمئن ...می شمب با همین یه کلیه هم خو-؟قشنگندو لنشین ر دینقداهایش ه خند

و گرفتم را ستش د ستدو دبا هر ...!دبوان زده بحردم از کتر د...دممطمئن نبو..!شبا

مت جلومو زدقتی می ا وچر-.ساختمن ستوام پیشانی اي برش ساعدي بلندر از ینباا

ست دي؟دنکرع فادت دخوا از چر.نیستمدم خول نستی به حادوتو که می ؟نگرفتی

ه ین عقداباید ن چو-.دنفسش خس خس می کر.نشستم سرو روي مد آباال ش یگرد

تا یه دي خالی می کرري یه جورو باید خشمت ...دمی کرز ساله سر بار چهاو بیست 

ر فشات شداز هایم م؟آرواره بگیررو ازت ین فرصت امگه می تونستم ...!کم سبک شی

بی و خسته ...دمرر پرستا.دمسر بلند کر.ن دادتکاام را کسی شانه !نددمی کردرد 

را م ندگر.ینارتنها بذرو لطفا مریض ...تمومهت قت مالقاو-:گفتد و حوصله نگاهم کر

لبخند ز ما هنوا...لبانش هرچند خشک.دمیاکو کردبه ن دادم و رو تکازور به 

ر محکم فشارا ستش د...!شتداعشق ز ما هنوا...زچشمانش هرچند نیمه با...شتدا

نمی دور ینجا از ایه لحظه هم ...قتااهمین در پشت ...مینجاامن -:گفتمدادم و 

پس به ...ینجا می مونمابکشه من ل وتا قیامتم طه یژوقبت این مراگه احتی ...شم
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را نگشتانش ؟اباشه...ونبیا بیرو کن رو ول لعنتی ق تااین از اتر ه زودخاطر منم که شد

ستم اما من نمی خوا...دادتذکر ز بار پرستا...! داداشباشه -:گفتو تم کشید رصوروي 

یه ...منوبزنی می شا گه صدا...ممن همین جا-...ارمستم تنهایش بگذانمی خو...ومبر

به ..مگه نیومدا...ممن می شنو...نبزا فقط صد...در وروديبه ه نیمکت هست چسبید

باشه -:غلیظ تر شدش لبخند...ممیازود ...همه می شناسنم...بگورا پرستا

عقب م چند قددم و ها کررا رستش د.دکرار تکرش را با عصبانیت تذکرر پرستا...!داداش

خم ...برگشتمرا فته رعقب م چند قد...دن بولش با مد...دچشمش به من بو...فتمر

جلویم ظاهر شد داب شا.مشدرج خاق تااز ابا سرعت م و بوسیداش را پیشانی م و شد

ببین -.** دمکتر پا تند کرق دتاابه سمت ادم و ندرا بش اجوره؟حالش چطو-:گفتو 

بشن خیلی د گه حاامزمن ي هادرد...بهت بگمه پوست کندار رك و بذ..نپسرجا

از ده شی کمتر ارگوران بین بیمااز ...سته ستدین از اتو هم ادر مشکل بر...ناکنخطر

ه ستگاد...سیعهوخیلی ادرت بري خونریز...خیم میشهن وضاعشور اوینقدن اصدشودر

بزنه ون بیرن خوش همه قسمتهااز باشه ار گه قرا...بدنهن گاارطویل ترین ارش گو

که یکیش م یدري دینجورد افقط سه مون الاتا ري، ین سابقه کاامن با ...یعنی فاجعه

در ..هنشدل کنترو شته د داجووبچگی از ین مشکل ار اقراز متاسفانه ...شماستادر بر

یش را روستم د..هخیس شدام پیشانی دم حس می کر.هینجا کشیدابه ر نتیجه کا

تو زدن تفنگ اق قیا با قنداعرد ساله بوده قتی و-...!دما خشک خشک بوا...مکشید

ن داد و سر تکاس فسواکتر با د...!شدوع موقع شرن همواز ...محکم...رچند با...مششک

سیب و آضربه ها ن همواز عش می تونه وما شراین مشکل بیشتر عصبیه البته ا-:گفت

که ه شدد یجااخم هایی زضربه ها یه اون ثر ل در ابه هر حا...باشهاز اون ناشی ي ها
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ینجا ابه ر کان مام دربه خاطر عده و نشدترمیم ش عصبی بعدي هارلیل فشادبه 

ر باید چیکان الاخب -"دمبور کور چقد...ین سالهام اتمادر ...دمبور کور چقد...!"هسیدر

قبال همچین ...قعیتشوا-.دادتکیه زد و به سینه را ستانش دکتر ؟ دهی هستد؟راکر

ه یوین شاکه د حیش باال بوایسک جرربس از ما ا...یمدحی می کراجررو نی رابیما

باال ن طمینااهست که با ر فقط یه کشو...شدخ نیا منسودلبته ان و ایري امانی تودر

یه ...مریکاستانم او...عمل می کنهدن نمی اب جودارو که به رو مریضایی ر ینطوا

درس نجا دم اومن خو...دهمی م نجارو این عمل امی شناسم که س الي داتون ستاربیما

جنگی معرفی بشه وح مجران گه به عنوالبته ا...کنمن می تونم معرفیتوم و خوند

ن طمیناابا و لبه صندلی نشستم ؟می تونی ببریش...سیدگی می کننربیشتر بهش 

و کتر دهر ل نباد.میدداب را دکه شام بگیررا ...!" بنویسینرو نامه اون شما فقط -:گفتم

می ون بیروفتا کد معررا در آوردم موبایلم .ممدون آکتر بیرق دتااز ا" ۰۰ري پرستا

در .شتامن نداز ست کمی اش دشفتگی آ.می پرسیدرا یاکو ل دحاو ید دومی ،مدندآ

یی اشیدو ینهمه شیفتگی ، روي اختردین ایاکو که به خاطر از از دکه I.C.Uدم عجب بو

را موبایلم .دمی کروم ین گنجینه محراشتن دانعمت دش را از خوو چشم می پوشید 

آرام .یدزستانش می لرد و دتش خیس خیس بورصو.مشدیکش دنزو شتم اجیبم گذي تو

فته رمکهایش دمرار از قر..زدمی ي نگ لبهایش به سفیدر...بیا بشین...دابشا-:گفتم

دم کررش مجبوو تا نیمکت کشاندمش و گرفتم را یش زوبا.یش سوختالم برد.دبو

ه من نمی که بده فتااتفاقی ؟استهدر..هشدي چیز-:گفتد و نگاهم کرس لتماابا .بنشیند

باشه به دم یا-:مش کنم گفتمآراینکه کمی اي ابرده؟نمی رو بم اهیچ کس جوا چر؟گین

از مثل بچه ها ز با.زمتو بساي شکااین اسه واستم خالی شد یه سد دینکه امحض 
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بهم ..رنیاداقا آ...اخدرو تو -:ختدوتم ربه صورا بش آپر ه نگاو شد ان یزآوستینم آ

دم و بو" رنیاداقا آ"که من د بور چطو؟میشهب خو؟بهحاتمی حالش خوي قاآ..بگین

ف حرش باهاد؟بوش به هو-... النم خوبها..میشهب خو..آره-؟؟؟"حاتمیي قاآ"یاکو د

ف حر...دبوش به هو-:گفتمت دادم و ستش نجارا از دستینم ؟آببینمشذارن می ؟ینزد

ت یش شدشکهاا.نوقت می تونی ببینیشاو..منتقلش می کنن به بخشدا فر...یمزدهم 

ال حتی یک سوون بدرا که حرفهایم د جالب بو...متر شدآراما نفسش کشیدنش ا..یافت

ستانم د...!می پرسیدال سور چقد؟کتر چی گفتد-.دمی کرور ید بادترذره اي ضافه یا ا

کاملش ن مان درمکااینجا اگفت -..شتماگذم پشت سردم و کرب هم قالرا در 

به ه اش شدد گشان با چشما...گشتزباه اش هرحشت به چو...مریکاه اباید بر...نیست

و به سمتش گرفتم ره ام را شاانگشت ابزند ف ست حراما تا خوا..زل زدمن ن چشما

هیچی بهت ي شک بریزایگه ه دگه یه قطرا...عگرفتن ممنوره بغوو داد و آجیغ -:گفتم

-:گفتمدم و یرچشمی نگاهش کرز.دکرت سکوو گرفت ز گارا لبش ي؟فهمید...نمی گم

نمی شناسم رو به جز تو کسی ن چو..ج دارمحتیاامن به کمکت ...کنش حاال گو..فرینآ

شیفت صبح تا ظهر ام می خو.کنمد عتماابتونم بهش و یاکو باشه ان دنگرري ینجواکه 

تنها ام نمی خو.ست کنمرو درمش اعزراي اینجا بمونی که من بتونم کااتو رو 

می تونی .يسش بخراي واسیله ویا و دار بشه زم یا الاد بخوي ممکنه چیز.بمونه

در ختر دین دن ابو.حت شدراخیالم !می تونم..آره-:مکث گفتاي لحظه ون بد؟بمونی

-.دتر هم بول مسئوو تر زلسودشاید حتی ...شتامن نددن فرقی با بو...یاکور دکنا

شما ..نه-:گفتد و کرك پارا شکهایش ا-...صبح بیادا فر..خونهو برن الاپس ..خوبه

ي قاآحیه ، رویخته باشینربهم ري ینجواقتی شما و...یندبرگرو بگیرین دوش یه ...برین
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بچگانه و قتها که پوسته مظلومانه وبعضی ..دبواو حق با . می شهاب حاتمی هم خر

می ..باشه-.مین می شدآدم روي زترین دعتمااقابل و می شکست منطقی ترین اش 

ینجا هم ان انگر..برین..نه-:گفتن داد و تکاش را سراي؟نمی خوي تو چیز..رم

اض عتراست اخو..شتماکیفش گذي تورا درآوردم و جیبم دي موجوم تما.نباشین

سه وا...سه تو نیستوا...هیس-:گفتمو شتم البم گذرا روي نگشتم ا...کند

و شتم انم گذانورا روي زاستانم د.ختانداپایین ش را سرو نگفت ي چیز..!مهادربر

نشستن پشت " ۰۰.دمکري گیرره شمارا " به محض ون زدم و بیرن ستاربیمااز .برخاستم

ت داده نجان را جانمار با کسی که قب ًال یکبا...می گرفتمس کد باید تمان فرما

ر را دم نیادا.مساندن رستاربه بیمادم را ساعت هشت صبح خوراس :دابشا...!*** دبو

ر شمانش چقدچ.دمکرم سالو فتم ربه سمتش .میدر دصحبت با پرستال مشغوت طالعاا

یاکو هم ن دیدر دتصواز قلبم ...به بخشدن منتقلش کر...بیا..مسال-...!نددبوخ سر

بی حوصله ه؟حالش بهتر-.دمفتااش راه اشانه به شانه .هم مچاله شدو گرفت ن ضربا

قبل د و کرز بادر را .حت باشیام راسش که توواخصوصی گرفتم ق تاا...آره-:اب دادجو

به حالت واي -:زدمنهیب دم به خودم و مرتب کرام را  مقنعه...! خل شددامن از 

م نهمه سرآبا ...ل روزشحان یددما به محض ا...! به حالتواي ...گه گریه کنیداب اشا

ام بغض خفه ...هالغر شده و تکیدرت صوآن با ...غریبو عجیب ي هاه ستگاو د

م ترزودکه م بر ترزودمن ...بهافع ًال خو-:گفتآورد و پایین را یش اصدر نیادا...!دکر

حت بتونم رایاکو پیشت باشه تا منم دین موبایل ابیا ...ننگ بززشتی ري داکا.دمبرگر

-:گفتمآرام .ین کاغذ نوشتمرو امزشم ر.بانکمهرت ینم کاا.باشمس تمات در باها

نست دامی ر نیاش داکام؟اي می مونی تا بیا-:گفتو خت اندایاکو دنگاهی به ...!باشه
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ینجا از امن ...نباشینان نگر-...!سته ندزیاکو ي دست که با نفسهاتنها کسی نیاو که 

و ...ننگ بززهرچی شد ...نممنو-:گفتژ داد و ماسارا نش دکمی گر.رمنمی خون تکو

ه نگاد می کرر مانیتورا یاکو دستگاهی که قلب دبه و شتم امیز گذرا روي کیفم .فتر

ش کا...ممی فهمیدج را معوو  کجط ین خطون اباش زکا..آوردممی در سر ش کا...دمکر

ر سیر یک جسم بیمااگش ربزروح که ره اي سطوا...می گفتندره ام سطول احااز به من 

م و روي کشیدآه .دبه یغما می بره قطره هم قطرا مرن جادش با خواه همرد و بوه شد

یا دم و بوه نداپزشکی خوان عمري به جاش کااي که دم کرآرزو .صندلی نشستم

از چه ن الاما ا..هایش کمک کنمدردتسکین در نستم کمی اقل می تواا حدت...ريپرستا

به و زل زدن نشستن ...به ساعتی که کند می گذشتن شده خیرو نشستن ؟ستم میامدد

به پیشانی شکسته و زل زدن نشستن ..نددلگیرتر بودهم ان نداز زتاقی که ي اهااریود

ن چشما...مجا پریداز من ..خیدکه چرش سر...!شتماهم ندرا لمسش ز که حتی مجواي 

دم داد سر خوز با...! سیدندرند تا به من دجستجو کرق را تام اغش تماوبی فر

تا حاال کسی ؟می کنیر ینجا چیکا؟اتوییداب؟؟شا-.." گریه نه...دابگریه نه شا..."زدم

ست را در دشک هایش ر اختیااند اکسی بتوه هرگز شد؟کندل کنتررا نسته بغضش اتو

-م؟کجا ببرام را چانه زش لر...چشمانم مخفی کنمي پستورا در شکم م ارگید؟؟بگیر

-...زدیط هم لبخند می ابدترین شردر ..دین مرا...زدلبخند ره؟چطون حالتو

بیا ..ینجاابیا -:دبلند کراش را خمی ه و زست سیاد..راستش د...بخیلی خو...خوبم

ام چانه زش هم که لرر دفشا رافکم ر نقدآکه م گیر...مشک نریزاکه م گیر...یک تردنز

با من قهر دم فکر می کر-؟چه کنمر ختیاابی و تند ي ین قدمهاابا ...دنشوه یدد

با ...مینن روي زبه میخ شد...دنیستاابه ...کنم به توقفر مجبورا نم انوم زاگیر...!ديکر
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فکر -؟چه کنم...سدرهم می ا خدش یش به عراصدو می کوبد وار نه ایودین قلبی که ا

ي تو...دمهم خفه کررا قلبم م گیر...!ريلخودم دفکر کر...شکستمرو لت دم دکر

ین نفسی ابا .. ختمش اندن اضربادم و از مشتش کر...شتم نطق بزندانگذزدم و هانش د

ه شتباا...!ینجاابیا ...داببیا شا-؟ید چه کنمآیگر باال نمی رود و دمی د ین مراي اکه بر

ست د را دوین مرامن ...هست باشد هر چه؟نگی ستایو؟دستاحماقت ؟ستا

شتن منطق می داست دومگر ...!همامی خواو را من ...هدانخو...هدانمی خوا مر..!دارم

زد گر می شد یکی سنگ بر تیشه نمی ؟اعقل گفتن باان از زمی تودل مگر با د؟؟پذیر

ا ا ر خد...یگه نتونم ببینمتدکه دم بوان همش نگر-...!دنمی نهان یکی سر به بیاباو 

من ي هاو روزنی شبها انگرن ین هماا...شدیمك یک چیز مشتره در باالخر...شکر

رو لت د...!نمدومی ..ف زدمحره نسنجید...رمهی بهت بدهکااخورمن یه عذ-...ستا

جلو ..!شتماندي همچین قصد...رنیان دابه جو.دسته بواما ناخوا...! نمدومی ...شکستم

چشمانش در نستم انتو...یشزوختم به باودچشم ...دمیستاابه تختش ه چسبید...فتمر

ر لخود-...!یعنی نه...ن دادمست تکاو رابه چپ م را سري؟حاال بگو با من قهر-.کنمه نگا

از شکم ا...نستمانتو...یگر نشدي؟دمنو بخشید-...!یعنی نه...ن دادمتکام را سر؟نیستی

نمی م نگاا رخب پس چ-..!آرهیعنی ...دمپایین کرو باال م را سر...شدرج خارم ختیاا

منقبض ...نددشته بوانم گذدگرروي سنگینی و عظمت آن با را ند وماه دکور نگا؟اکنی

م را سرزور به ؟گریه می کنی...ببینمت...دابشا-...!لعنتیي ین ماهیچه هاانمی شدند 

ستم ا دوچر.."ست بگویمالم می خود.مندرانظر گذاش را از خسته رت صودم و بلند کر

نمی ور باس را حسااینهمه ا اچر؟هیدنمی دن صت عاشقی کربه من فرا چراري؟ند

ن خیلی خوشحالم که حالتو-:دکرا جررا امغز ن بانم فرمازما الم گفت د"...؟کنی
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هرچه ؟کجاستر نیادا...محمتت شدب زسبازم ابا...مرسی-:گفتو هی کشید آ...!هبهتر

ي به من چیز-.بدالتهابم بخواتا کمی ..مباال کشیدام بینی ق طرد از بوق تاا در اهو

-...!نگاهشق مثل بر..دیش ضعیف بواصد..!همین...ر دارنفقط گفتن کا...نگفتن

نی که چه دوینم می ا-.نمدومی -اره؟به جز من کسیو ندر نیادانی که دومی ...دابشا

ما ا...عمیقان نه چند...کشیدآه ...!نمدومی  -؟میکشهزم هنو...هبی کشیداعذ

ما جز تو ا...هرکسی نیستر کار نیادابا ن مدر اوکه کنا نمدوینو می امنم -...!زجانسو

ستم را روي دستش د...اخدرو تو ..نگین-...منالید...!ممو بهش بسپرادرکه برارم کسیو ند

ر نتظاي اچیز بیشتر...!همین...نفقط گاهی بهش سر بز...کنش گو-:گفتو شت اگذ

به ه نگا...!نم بگهاوبه ...مسرکه به من میگه پر همونجو...گاهی..تم بگودربه ما...!ارمند

ه یه نگا...نهدرایه محبت مات حسر...زهین کلمه می سوت اتو حسر...نکندش ظاهر سر

ف حراد ندزه جاا...دمنگاهش کرس لتماابا ...دمگه من نبوا...!نهاهرایه عشق خو...نهراپد

م نیاد اون..غصه تنهاتر شدنشار نذ...کني هراخور نیاداسه وا...دمگه من نبوا-...بزنم

گاهی بهش سر ...بپرسهرو نم یکی هست که گاهی حالش وگه بدا...! هم جهنم کنهرو 

می آروم ...حت میشهراخیالم ...باشهن مهربوك و پار ینقداکه ...کسی مثل تو...بزنه

را ستم د...!باشه-:زدمخیالش ضجه ن شداي آرام تنها بر...تنهاداب؟باشه شا...!مگیر

بی کسی ب به حساار ما بذا...نیستل معقوو منطقی م ه ستاخو...سخته-:دبیشتر فشر

ینجا اتا ون ندو دبا چنگ ر رو نیادامن ...ادر رو دارهنیا همین یه براز دار دکه دي مر

م تو تنها کسی هستی که می تونم تموو ...مشابیشتر می خودم خواز ...مسوندر

می ؟درك کم می کنیدر...مستش بسپردحت به ل رابا خیارو ندگیم زسرمایه 

م نگا...دابشا-...!دمنمی کررا درك گذشتگی دخواز ینهمه ا...نه...دمکر
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ا مر...اخداي ...بهت بگمرو ینا اقت نشه ویگه دمی ترسم ...کنم نگا-...نستمانتو...کن

یگه هم دیه چیز ...هبدش گوب فقط خو...گریه نکن...فرینآ...هاآ-ده اي؟کرض چه فر

ه بدل قو-.و دادمبا بغضم فراه همرم را جگرن خو...!یگهل دیه قو..اممی خوازت 

از چه ...سالمد ندگی با یه مرز...حق تو بهتریناست...خیلی خوشبخت...خوشبخت شی

م که تمود شار نقداو...دهندگی شازحق تو یه ...!نظر جسمیاز چه ...حیرونظر 

ت پا پا به...نی کنهوجوت که پا به پادي مر...!کنهك پات خاطرت رو از عمري سختیها

ینهمه ا...صینهمه خلوالیاقت ...شته باشهرو داکه لیاقت تو دي مر...ندگی کنهز

ب نایا...هکم شد..مثل تو خیلی کمه...ونبددت رو خور قد...!ینهمه یکرنگیا...نجابت

پاهایم روي نستم ایگر نتو؟دباشه...خوشبخت شوري همینجون و بموري همینجو...هشد

با دن بول من قواز حمانه ربی ر چقد...!هبدل قو...داببگو شا-....!نشستم...بایستم

ش ساعدام را روي پیشانی ...!حمانهربی ر چقد...می گرفتدش را خواز کسی به غیر 

از سهم من م تماو ...!باشه-:دممزمه کرزبا بغضی که ترکید ن همزماو شتم اگذ

ه پنجر پشت.مدآکه د بووب یک غردنز...!شدام که نصیب مقنعه د شی بوازنو...یاکود

به من می ر را نیاداهی که راختم به دوچشم دم و گریه کردم و گریه کردم و گریه کر

می اب لهایم جوابه سوو مد آباید می .ستمانمی خواز او بیشتر را هیچ کس .ساندر

دن کرو آرام لخوشی اي دحتی بر...نمی گفتدروغ که د تنها کسی بون او چو.داد

که م مطمئن می شد...دیاکو نمی میردگر می گفت ا...شتمد داعتمااو افقط به ...کسی

یش انستم برالم می توازدحتی راکه به د تنها کسی بوو او ...گرد و انمی میر

درد ینهمه از انست اکه می تود تنها کسی بوو او ...دمی کره ام گر مسخراحتی ...بگویم

آن هی که به را نهمااز ...مدآکه د بووب یک غردنز...!زدگر تشر می احتم کند حتی را
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ورودش به محض ...یدرمی بان چشمانش خواز ...مدآهم ك هالو خسته ...دمبوزل زده 

ده ام شتابزت حرکاو شفته ه آچهرن یداز د..میددوفتن که نه ر..فتمربه سمتش 

یاکو دبه و چرخاند را سریع چشمانش .ستش خشک شدش  در دخریدي پالستیک ها

چی -:گفتون داد و بیررا ید نفسش او را دینه منظم قفسه ست همینکه حرکا.دکره نگا

کشیدمش بلکه رت قدم با تماداب؟شا-:گفتد و پوفی کر.مکشیدرا ستینش ز؟آباه شد

قفه تا محوطه وبی .مدآهم اهمرو شت امیز گذرا روي پالستیک ها .ردبخون کمی تکا

ببینم چی ن بزف حر...ین پیرهن المصبواکن ول -.مددرآیش انجا صدآ.فتمر

باال م را سرر ینقددم انبور تا مجبود بلندتر بوم کمی قدش کا...میدچرخ.هشد

حتی به ..اشبه بی خیالی ..دي اشبه سر..اشبه سختی .گرفتمرا ستینش ره آبادو.مبگیر

قتی از و-:گفتد و برو موهایش فري توآزادش را ست د.شتمج داحتیااش احمی ربی 

دي خونسرل آن نباد...دمفقط نگاهش کرآره؟...گریه می کنیداري فتم رمن 

نها بفهمم که ن آیددستم با امی خو...خالی می گشتمه و سیاي چاله هاآن ...همیشگی

دم و هایش کر؟رستین ما بشیآین ل امیشه بی خیا-.دمی شوب که خو...یاکو خوبستد

می ه؟بگی چی شداي نمی خو-:گفتزد و تش ري آسیگا.ختماندایر زسر به 

قرمز ر سطه نووابه ش را خندزپو؟مگه نه...هین بمیرارذنمی -...نستمانمی تو...ستماخو

نش دبور نیاد داجووبا ...شتمانداب را ین جور انتظاا؟ایا خدم کتردمن -.میدرش دسیگا

پس من ...یااخد-:گفتمدم و کرن سماآبه م رو تمال ستیصاابا ...شتماندر نتظااهم ز با

-:گفترش زد و سیگا پک محکمی به...دمحس می کررا سنگینی نگاهش ؟ کنمر چیکا

ول لبه جد؟می کنیر چیکاد ستت برنمیااز دهم ري هیچ کاه و قتی خیلی حالت بدو

-:گفتو نشست رم کنا.عا می کنمد-:گفتمو نشستم ن ستاربیماه شدري گلکاان مید



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۲۴۳ 

 

شک مجالم نمی ا...!بکنرو النم همین کاا...می شیري آروم ینجواگه اخب 

و عجیب ...خندید؟می کنینر چیکاه لی بدخین قتی حالتو؟وشما چی-:مپرسید.داد

سه مشکلی که وا...همن همیشه حالم بد-:گفتد و یر پایش له کرر را زسیگا...! بلند

می ر چطو-...بسترا هانم دبش اجو...ست می گفترا.ارهندد جووحلی راه ...همیشگیه

می ا دارم دق به خد...بدیند به منم یاري؟چطو؟باشیند خونسرر ینقداتونین 

که د که نمی شود گاهی نمی شو"می گن ي شنید-:گفتن داد و تکاش را سر..!.کنم

نمی د و سه من نمی شوواهمیشه ... ما نه گاهیا...ندگی منهزحکایت " د؟نمی شو

که ر نقدا...دمحشت کرو...ندگی من همینهزپذیرفتم که ...دمکردت یگه عار دنگاا.دشو

یعنی نمی ؟چیو پذیرفتین؟یعنی چی-:گرفتمرا ستینش آ.دفتازه ابند بند بدنم به لر

مکهایش مسیر دبا مر...چرخاندرا تش رصو؟مریکاانمی برینش ؟بکنینري ین کااخو

یاکو دینهمه عاشق ري اقت بهم نگفتی که چطووهیچ -:گفتد و کرل نبارا دشکهایم ا

ارش جیب شلوي تورا ستش د... رنیاداقا آ-:منالیدد؟ین حرفها بواقت وچه ن الا...!يشد

هق هق ...!کنك پات رو شکاا...بیا-:دادستم دبه و کشید ون ستمالی بیرد و دربو فر

نگاهش رم تان با چشما...دابمنو ببین شا-.متم کشیدرصول را روي ستمان دکنا

من همه -:گفتو ساند رحد سانتیمتر از وابه کمتر ن را فاصله ما.به جلو خم شد.دمکر

شه زم گه الا...ارمکه بیشتر ندروده  ه ویه معد...جونش می کنمت سه نجارو واتالشم 

شه زم گه الا...!ننجاتش بدو یاکو دپیوند بزنن به رو می کنم که همینا ر مجبوا رو کترد

من چی فکر رد مودر نم دومی ...! می برمشده مریکا پیاد اتا خوم و کولش می گیر

شک نکن ...ستاما جدآدهمه از یاکو دما بحث ا...ستم فکر می کنیدر...می کنی

من نمی ي به پازم نش بترسی بادادست از دبه خاطر و شته باشی داستش ر دوهرچقد
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حتی ..ماآدندگی گ و زمر...نیستما که من خد...ونینو هم بدالی و...سیر

ینکه اما ا...می کنمو بکنم رو من فقط می تونم تالشم .....ست من نیستد...ادرمبر

مم آدمنم یه ن چو.به من نبندرو ت میداپس ...جهرمن خااز اراده چی میشه ش نتیجه 

ون یزدن و آوگریه کراز بیشتر ..دنعا کرد...یط حاضراشردر ...فکر می کنم...!مثل تو

ستی و راحت اصرو قت اصداز ...فترشکم بند ا...!هبداب به من جون شد

ما ا...!دبیخواري لددنه ...لکیل انه قو..دهبیهوف نه حر...دهمین بور نیادا...!کالمش

همینکه گفت ...می کندرا همینکه گفت تالشش ...دمم کرآراکلمه حرفش  رهمین چها

شما به -:مما پرسیدا انم چردانمی ...! عا کنمدهمینکه گفت ..رودپیش نمی ر با گریه کا

روش تو به ...د داريعتقااینه که تو امهم -:گفتو عقب کشید ؟یند دارعتقادن اعا کرد

بتونه ...تمعنویات ویادین مااترکیب شاید ...دمخوروش منم به ..وپیش بردت خو

جابت اعا بی ار دوره دگاهی هز-:دمزمه کرزیر لب و ز...!هبدت نجارو یاکو د

ما م یندفعه قرعه به نااشاید ...عا کندتو ...!دتو می شوم گاهی نگفته قرعه به نا...ستا

م تما...به شکلی...رهربا...!دمی کرزده ام یدمش شگفت دکه می ر هربا...رهربا!دفتاا

..! قبل می شداز غیر قابل پیش بینی تر ...رهربا...!یختربهم می ام را هنی رات ذتصو

و گفت ي چیزن دم در به نگهبا...دمپشت نگاهش کراز ...شتاتنهایم گذو برخاست 

نس آژاشما م خانو-:زدیم اصدن کمی بعد نگهبا...فتن رستارخل بیمادابعد به 

را کیفم و یاکو برگشتم ق دتااسریع به ..مدجا پریم و از مددم آبه خو؟ستیناخو

بوسه بر ار هزه با نگاو شتم اگذش سرر کناد هم بوانی که همیشه همرآقر...شتمدابر

نبالش گشتم دبا چشم م ماشین شدار قتی که سووتا ...دنبور نیادا...منشانداش پیشانی 

ر سیگاد و بوده یستااري ایور دکنا...یدمشد دکه ماشین حرکت کراي ست لحظه و در



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۲۴۵ 

 

م کشیدر سیگا،نستم بکشماهایی که نمی تودفریام تماان به جبر:رنیادا...!*** می کشید

بیشتر رت با قدس کابو!و دادمفردود ...یختندرنمی و شکهایی که فران ابه جبرو 

از شتم داست دو.می چرخیدم سرره دور باگ دومرآور حشت ي وهیوال.دبرگشته بو

گناهم ام کده؟؟؟مین گناابه کدآدم؟؟؟یکنفر اي قط برینهمه بال ف؟امنا کسی بپرسم چر

چگونه ؟ستار استواساسی انیا بر چه دین د؟؟امستحق بورا حشتناکی وچنین عقوبت 

یکی زد و کی می سودکون همادر که یکی د می شواداره لت اعدام با کد؟می چرخد

ب از اعذدر النم اتا ؟؟؟ندراخوشبختی محض می گذدر هم اش را جنینی دوران حتی 

کشتن ان جداب وعذم در به بعدن الد و از اسوخته بواده ام خانودادن ست د

ر ینکه هرباامگر نه د؟؟؟عصبیت هایش به خاطر من بوم ینکه تماامگر نه ..!یاکود

ینکه با مشتهایی که امگر نه د؟من بون کشیداش از درِد درد خلی ي دامهااندي اخونریز

نشانه گرفته رش را بیماي هاد روده چندین متر جابجا می کررا کیسه بوکس 

باید می د بودش عصر خون یاکویی که قهرماد...!یاکودنه ...دحق من بوگ مر..دم؟آخبو

ین از اتر ه مسخر...ههه...مباید می مانددم نیا بودین امن که خنثی ترین عضو و فت ر

می  ست مندبه را نیا دین روز افقط یک ش کاد؟؟؟باال چه می کرا آن خد؟شتد داجوو

مها آدین ا...دمهربانی نبوري و ینهمه صبواالیق ...مهاآدین ي انیاد...!روزفقط یک ...!داد

بی "..ظالمم یی می شداخد"دم،بوا گر من خدا...نددنبوه هنددمهلت اي ین خداالیق 

یک از ...وزیک متجااز ..یک قاتلاز ...یک خاطی هم نمی گذشتماز ...حمر

گر ا...!دردبا ..دردبا ...دردبا ...جر بمیرندزتا با ...دمکرمی ان یزآوپا را از همه ...گوزور

هایم ه بنددادم می زه جاا! دممی کرع ممنون را یداب دخو...ممی شدا خد

ه نسانها فقط حافظه کوتاابه ...دمبوا گر خدا...!حشتون وبد...سکابوون بد...بندابخو
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و درد ند وربیاد یا بهي را بده نند هیچ خاطراکه نتوه کوتار نقدآ...دادممی ت مد

ب ُکشد م را یگره دبندروح ...ه ايهیچ بنددادم نمی زه جاا...دمبوا گر خدا...! بکشند

را در ظالم ..دمبوا گر خدا..!یخ بزندود و ست براز دحساساتش اس و احوم یکه تمارطو

زه جام و امی کشیدم بر سر مظلوازش ست نوو د...دملحظه ظلم سنگ می کرن هما

به نسبت را یها دشا...دمبوا گر خدا.بی کسی کندو تنهایی س حسااهمه یندادم انمی 

اي بر...!رهم همینطورا غصه ها ...ازهنداهمه به یک اي بر...دمتقسیم می کروي مسا

ها نمی د رخول النه به حادناعار ینطورا انیا و دشتم امی گذز مرو حد ي هرچیز

ر هربا...یک به یک نمی گرفتمام را ه یک بندي یی هام داراتما...دمبوا گر خدا...!دمکر

در ...دمظلم می کر.محق مظلودر ما نه ا..دمظالم بو...نمی شکستمرا لش دبه شکلی 

نمی م مظلورا از ظلم ظالم وان ینگونه بیرحمانه تاا! بر ظلمابر

یه هایم دن رکره با سیارا خشمم م تمام و نشدا حیف که خد...حیف...آه...!گرفتم

ق تاابه سمت و ختم انداباله زسطل ي تورا تا ته سوخته ر سیگا...!حیف...خالی می کنم

قت د...دجلب کررا شنایی توجهم ه آکه چهردم شته بوابرندم چند قدز هنو.فتمریاکو د

به نظر می ه هم پر عشوب شتادر اوج فتنی که حتی راه ربه ...شبه قد بلند...دمکر

قدمهایم ...!کیمیا...دمی کره خیرا ر همین فاصله هم چشم از که اش یبایی زبه و سید ر

جا و ترسید ...مهش شدراسد ي ورودي ست مقابل پله هادم و درتند کررا 

سکته د یک بودنز؟توییر نیاواي دا-:گفتو شت اگذاش سینه را روي ستش د...ردخو

ما اسید ریباتر به نظر می زپیش ل پنج سااز هرچند ...دمکره به سرتاپایش نگا...!کنم

اي به نقطه دم با خوو گرفتم را ستش د..!شتابیتی نداچشم من هیچ جذ هم بهز هنو

یاکو دگفتن ..فتم شرکتر-؟می کنیر ینجا چیکاا-:گفتمدم و چشم همه بردور از 
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به تو ...ههر چی که شد-:گفتمدم و برو جیبم فري تورا ستانم ه؟دچی شد..ینجاستا

تو ..رنیاواي دا-: گفت مصنوعیي با لبخند..حفظ کنددي اش را خونسرد سعی کر؟چه

م و شده چشمانش خیري تو.منی می میرانگرر دارم از کناو بري؟پاچه می گیرزم هنو

هنت ف دحر...دتخو-!توهین کنمدرش مار و لم نیامد به پدد...و تی دسگ خو-:گفتم

ما عقب ا.میددچشمانش را در ین ا...خشونتم ترسیداز ...!كبه چان بزو زود بفهم رو 

؟او ص ًالابه تو چه ...ببینمرو یاکو ام دمی خور کناو بر؟چی می کنیهما چر-.نکشید

یر ل دپنج سا-:گفتمدم و یستااش اسینه به سینه ..فتمرمن جلو ..عقب نرفت

من ادر سر براز ست د...ديکه بوه اي شداب خرن به همود برگر...يمداو

لبهایش نگه ي چند میلیمتردم و در باال بررا ستم دکف ...دکرز بارا هانش د...!داربر

ل به خاطر غلط پنج سا..یاکون دالت امشکاله اي از بخش عمد...ننزف حر-.شتمدا

بشو نیستی زن یاکو دسه وانستم تو دوکه می دي جووموقع با اون ...! پیش توئه

عدسی ...!کنیزي حساساتش باابا زم بادم نمی زه جاا...یگه بسهدما ا..دمکرت سکو

و یکه ترسید رطو...دمباالتر بررا ستم د...من-...یدزلبهایش لر..شدر شن چشمانش کدرو

ینکه چی ا...سه من مهم نیستیوا"...تو"-...!عقب کشیدش را سرردن کتک خوس تراز 

هم مهم د یا نبود الیلت منطقی بود...!برگشتی هم مهم نیستا چرو فتی ا رچرو شد 

اري یا ند داريسش نقشه وا...هم مهم نیستاري یا ندداري ست رو دویاکو د...نیست

یا ي شدن پشیمو...!هم مهم نیستاري یا ندداري حسی ن الا...هم مهم نیست

ل تو پنج سا...هم مهم نیستي یا نشدي ندگی شدزن ز...ديیا نکردي تغییر کر...ينشد

د رو کردُ شخصیت یه مرور و غر...ادرم روبردل به بدترین شکل ممکن ...پیش

رو تو بدترینش ...شتد داجودن ورسه پیشرفت کواهم ي بهتري ههارا...!شکستی
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منم ...حاالو -...!دنبون بینمااي یگر فاصله د...فتمرجلو ز با...!حاالو ...ديکرب نتخاا

ي و گه برایا ...ينرن الاگه همین اما ا...میاکو بلداز دتو دن کردور سه دي وایاي زههارا

ست اما نمی خوا..دبوه ترسید..دبوآورده کم ...! می کنمب نتخارو ابدترینش ...ديبرگر

کی دي فکر کر..هیچ غلطی نمی تونی بکنی...نیر رواکناو بر-.کندار فرو بشکند 

آدم یه س از بتر...!نیروا...همونی که تو گفتی؟کی هستم-:گفتمزدم و خند زپو؟هستی

و یه جایی خفتت کنه روز که یه س بتر...ارهنددادن ست از دسه وانی که هیچی روا

بی ن که سیاهی چشما..میددمی ..نستمدامی ...!رهبیات بالیی که الیقشی سر

منو -:دادممه ام زدم و ادامی به پیشانی آراضربه ...دهکرزده اش حشت و...غموفر

هم حالیم ا ین چیزو اشخصیت ادب و ...نی که جنتلمن نیستمدومی ...میشناسی

م ینا...عصابم چیهرن رو امی دي یازنهایی که رد زمودر شم ي روحتما شنید...نمیشه

ینم ا...حم کنمادرم رسابق برد حتی به نامزام که بخوارم معرفت ندر نقداونی دومی 

ي نی که پادوینم می ا...مم نمی ترسماعدان و انده و زگاو دادپلیس از نی که دومی 

یاکو دسر از ست دپس به نفعته ...لکی تهدید نمی کنمو امی مونم زدم حرفی که 

طلب می ا خدرو از مرگت ..بعد که منو ببینیي سردم می ل گرنه بهت قوو...داريبر

می ر چطو...نه نشوویود..رنیادا-...هم بغضشدش هم خو...شکسته باالخر...!کنی

شم دبه خو...ببینمشم مداومن فقط ؟کنیر فتاربد با من ر ینقداتونی 

به خاطر ...دارمستش دومن ..ابه خد...!شهري ینجواستم انمی خو...پشیمونم...گفتم

که ...سط نکشرت رو وپدي پا-:گفتمدم و قطع کررا بی حوصلگی حرفش  با...رمپد

هم می روي اون شه تو زم گه الاهرچند ...می کنهق با تو فرار تومنی صد هز

یا ن یه هیجا..دهیاکو حادیط اشر...!زهکوار در هم بذرو شتنت داست اون دو...!یستما
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ذره ادب و ینکه همین یه ااز پس تا قبل ...یگه می تونه منجر به مرگش بشهس دسترا

ست راگه ا...! دیگه برنگرو و دبر...وبرو کولت ار رو بذرو مت د...مم ته بکشهاحترا

ان یزآوبدنش ف طراز دو ستانش د..!وبر...داربرش سراز ست داري دستش و دومی گی 

اره ندري کا-:تی گفتموبا بی تفا؟حم باشیربی ر ینقدامی تونی ر تو چطو-:گفتو شد 

بی هیچ و خت دوتم ربه صورا خیسش اق و برن چشما؟فتهدت ریا...يهم بلد تو...که

ها هر لحظه رفشا...منهم ته کشیدژي نرم افتنش تماربا ...!فتد و رکرد حرفی عقبگر

پاهایم ...دبواب خو...فتمریاکو ق دتاابه ...!ها هر لحظه تنگ تراریوو دبیشتر می شد 

ه پشت پنجر؟شتاندراه به چشمم ب اکه خود چند شب بو...ممین کشیدرا روي ز

ین شب ي ابه کجا-...دممزمه کرم و زشده خیرون به ظلمت بیردم و یستاا

ل ساعت معمواز تر زودصبح کمی :دابشا*** د را؟خوه ندي ژقبام یزوبیا...هتیر

ادر در بردو ین امش ن آرایدد.نددبواب خودو هر .دمکرز باا در را بیصدآرام و .مسیدر

ن مشابه شاان نه چندي هاه چهردم و یستااتخت دو بین .بر لبم نشاندهم لبخند ر کنا

اب خودر حتی ر نیارت داصود و بوآرام هم اب خودر یاکو حتی رت دصو.دمکرره نظارا 

را روي ستش د و دبوه کشیددراز تخت روي با کفش ...شتاپتو ندر نیادا.خمواهم 

سرما م ترسید...دبود رسي یک مهردصبح نزاي اول هو...دشته بواگذاش پیشانی 

یش روهسته و آشتم دابرد شته بواپایین تختش گذده و که گلوله کررا پتو ...ردبخو

ستش ر دفشااز ..به سرعت نیم خیز شدو قاپید ا هوي تورا ستم دمچ ن که ناگهام کشید

ن ضربااي صد.دکررد برخوه اش ترقوان ستخوامحکم به م سرم و شدب غوشش پرتادر آ

ما سعی ا..دمگیج بو..میدزلردم بر خوس تراز که د خشمگین بوه و بندکور نقدآقلبش 

اش را روي پیشانی ا بیهود و کمی شل کراش را من پنجه ن تکااز ..رمبخون تکادم کر
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ه خترد...اوووف-:گفتو مید ون دبه بیرت با شدرا نفسش ...شتاگذام شانه 

هایی ربه محض ...!داد بعد تقریبًا به عقب هلمي؟و جونت سیر شداز مگه ...نهویود

اش یخته ربهم ي ستی به موهاد.مشده اش متحیر خیرم و مالیدرا ناکم دردمچ 

یگه د-:گفتآورد و به نشانه تهدید باال را نگشتش د و ایاکو کردنیم نگاهی به ...کشید

تنها ي؟فهمید...نیام بردور و بم اموقعی که من خو...قتوهیچ ..قتوهیچ ..قتوهیچ 

تخت ر زد و ازکنارا با غیظ پتو .دبوم سردن پایین کرو م بدهم باال نستابی که تواجو

عجیب آدم ین ر اچقد...دمبوك شوي توز هنو...فتون ربیرق تاو از اپایین پرید 

را از مبهوتم ه نگام و مددم آیاکو به خودخسته و ضعیف اي صدداب؟؟؟از شا-...!دبو

ن حالتو..مسال-:گفتمو  فتمرکمی جلو .به نظر بیایمدي عادم سعی کر.گرفتمدر 

ا چره؟نگت پریدا رچرده؟ماتت برا چره؟چی شد-:گفتد و یز کررا رچشمانش ره؟چطو

شاکی اي صد؟خوبین شما...نیستي چیز-:گفتمزدم و لبخند زور به ؟می مالیرو مچت 

یم می امحکم صدو قشنگ ر ینطواقتی و...!دابشا-!دکرره پارا یم اشیددل بند اش 

تسلیم می ..آوردمکم می ..دمی کرادا هنگ ش آخور ینطورا اداب لف شااقتی و...زد

بکشم رو ستم پتو اخو..دنبواب خور نیاداقا آ-:گفتمزدم و تکیه ر نیادابه تخت ..!مشد

ما ن ابی جا...یاکو خندیدد...!نعصبانی شدن و پریداب خواز فعه دیه ...نشورو

نگیز تر اگریه غم از :که می گفتندد همانهایی بواز ...دنبود شاه اش خند...طوالنی

و ...!که سالمیآوردي پس شانس -:گفتد و تخت جابجا کردش را روي کمی خو"...ستا

مه و اداشد ه هم پیچیدو درخمی غلیظ اتبدیل به ه اش ثانیه خندي از کسردر بعد 

ین ا...یکش بشهدیکش باشه یا نزدبه کسی نزاقتی خود وخوشش نمیا...نگیردل به -:داد

ه همین باعث شد...بیداشیش خوو پنج ي طرفاوزم مرا...دهبوار یدقته همش بوچند 
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د قیق تر نگاهم کرد..حت نیستمرانا-:گفتمم و هی کشیدآ...هبدن کنش نشوواشدیدتر 

از پر ش لبخند.میشنك قعاً ترسناواقتا وبعضی ...آره-:گفتمرا ستش ي؟راترسید-:گفتو 

ش خالقااین د اجووبا ...یستنك ما خطرنااترسناکه ..ل دارمقبو-:دعشق بوو محبت 

حرفش ...!ر دارهماه المصب مهر...شته باشهاستش نددوکه م هم ندیدرو یه نفر ز هنو

از آن بعد ..دبوه به چند ساعت هم نرسیدر نیااز دامن ت نفرو عمر کینه ..دست بودر

ه نشدار بیزاز او هرگز ...دمبوه حرفهایش کشیداز بهایی که اعذم تماد جووبا 

س فسوابا ه؟کمتر شدن تودرد..رهچطون نگفتین حالتو-:دمکرض عوا ر بحث .دمبو

م برارن بذو لم کنن وگه ا-:گفتد و نیمه کرو نصفه ان و یزي آوهام نگاهی به سر

در ..سالماو را یگر ر دمی شد من یکبا؟یعنی می شد.می شمب ندگیم خور و زکااغ سر

ن ستوواین ارند زمالي چیز..عجله نکنین..رهینم می گذا-؟ببینمرش محیط کا

حمتت زقعا متاسفم که باعث وا...نممنو..نه -:گفتو بست را چشمانش رم؟بیا

را شب ثانیه ها م نست تماداکه نمی زد؟او می ف حمت حرام زکد؟؟؟از حمتز...!مشد

که نمی او ...نم ببینمشاتر بتوزودکه بیاید تا دم کرس لتماابه صبح دم و شمر

م تماد جووبا و نیایی ست دمن اي هم بر خالیو خشک ري همین پرستا..نستدا

دي شان و ماما..روین حرفا انگین -...!دشوم شتم تمااست نددو...دشبهبواي شتیاقم برا

به ن نیومدن الاگه تا ا...نمیات سه مالقاواعصر هم ...مرتب می پرسنن رو لتواحواهم 

لطف -:تتنها گفي زد و لبخند...!بشنن حتتواستراحم امزان ینه که نمی خواخاطر 

و با حجب .مدآخل دش داخواز سته گل کوچک تبسم قبل و دشد ز بادر گوشه ...!دارن

یاکو د..یمرا دادبش اجودو هر ..دکرم سالو مد آجلو د بعید می نمواز او حیایی که 

چه ن الا-: گفتمو فتم ه اي رمنهم چشم غرم؟تبسم خانوي حمت کشیدا زچر-:گفت
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داب وق زد ین شاابس از بابا -:گفتو شت اگذ میزرا روي گل ؟قت مالقاته کله صبحیو

از تا دم کرزي بارو کلی نقش میگ میگ ...خر برسونمار آیددتر به زودمو دگفتم خو

ز گارا لبم ...!خوبهن شکر حالتوا رو لی شما که خدو...فتمر در رپرستان و ست نگهباد

بگیر ز گارو بونت ز-:گفتمم و کشیدن نشاو یش خط ابرو برو ابا چشم و گرفتم 

دروغ مگه -:گفتو صندلی نشست روي با بی خیالی ؟پرسیهال حوز این چه طرا..تبسم

از ذره اي یغ در.دمتحمل کررو تو ي فین فیناروز ین چند ابس تو دم از مر؟؟؟می گم

ضی به را..ببخشیدل به هر حا-:گفته یاکو با خندد...!ختردین د اجور و ادراك در وشعو

ن صل حالتوا...ممداوحاال که -:گفتو خت انداپا وي ر تبسم پا .یمدنبون حمتتوز

خل ر دانیارد و داخودر به اي بدهد ضربه اب ست جوایاکو خودتا ره؟چطو

ما بی توجه اید را دتبسم ...خشمگینن نگاهش همچناد و موهایش خیس خیس بو...شد

ل حان هماو در به موهایش کشید و شت دابررا حوله و فت ربه سمت کمد او به 

و یاکو دنگاهی به د و کرر نیاداتبسم نگاهی به ...!انخندل و خوشحا..به به-:گفت

س نامحسو؟نکنه با منه؟کیهان خند...که توییل خوشحا-:خر گفتو در آنگاهی به من 

به من می گین -:گفتر نیادابه و رو چرخاند را نش دتبسم تند گر..ن دادمتکام را سر

مگه -:اب دادهد جون دنشاه اش چهردر فی نعطااینکه کوچکترین ون ابدر نیاان؟داخند

و ست درتنها چیز د معتقد بو..شتمداسمش خبر روي احساسیت تبسم ؟ از نیستی

شتیه شما دت زین چه عاا...معلومه که نه-...!داردندگی در زحسابی ست که 

از ...دگرفته بوه ام خندف یک طرر؟؟؟از یاومنم به شما بگم خاد میان خوشتو؟یندار

ین صبح در انهم آ...رنیاداشوخی با ...!ست گریه کنمام می خولف دیک طر

ما ا...ن دادمها شدزه رجاه ام امنهم به خند.دمم کرآرایاکو کمی ه دقاه قاه خند...!مشو
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نستی که خیلی با دومی -:گفتدي به سرزد و شانه را ینه موهایش ي آجلور نیادا

دم مو با شما مقایسه کردوکه خن الانه -:گفتد و کرزك تبسم پشت چشمی نا؟؟؟نمکی

ر نیادا...!مه ندهداداکه دم لتماسش کره ابا نگا..گفت بی نمکر نیادابه ...واي...!مفهمید

به ...ارمحوصله ندن الاحیف که -:گفتداد و ست من دبه را عابربانکش و یاکو دگوشی 

ش تبسم سر...فتون ربیرو از در می گفت آراحافظ اخد.تسویه می کنمت قتش باهاو

ش خیلی تال...!شدر جووز تجاط فکر کنم بسا..نجوآخ -:گفتآورد و یک گوشم دنزرا 

یاکو د...دکررج ستم خار از دختیااما قیافه مضحک تبسم ا...کنمل کنتردم را خودم کر

یخی رتا...از ده روزبعد ه باالخر:رنیادا...!*** هیچ نگفتد و کرن هم با لبخند نگاهما

دي مادامثل .نشستدم بورش نتظااکه چشم  پیماییاهوو سید دم ربوش که منتظر

باید گل می م به نظر.ورودينزیت اختم به تردوچشم م زدم و قده، یشگادر آراپشت 

نه هرگز به ..نستمدامی را شهر ي شی هاوگل فرآدرس نه ...! مما نخریدا...مخرید

هنم ذ را ازگل ...!دمبلد بوج دادن را سلیقه به خردن و کرا نه جدو ند دبوه مدآچشمم 

ي هاه خاطرن میاش کنکا..شتمش وا دابه کنکاارم را هن همیشه بیددم و ذکرون بیر

یگر و د...یمدکررد "...مانیددر اکنید رد که ه را ین کوا:"که گفتدي مر

ان یراز اگفتند ...دیش کراست پیددوطریق یک از یاکو دسالها بعد ...ندیدیمش

تحمل داد می ن یش جااکه برا ري ر نسته کشوانتو...جنگاز گفتند بعد ..فتهر

ي را جنگیدند گوشه گیران یرك اخااي برو نهایی که خالصانه آگفتند مثل همه ...کند

ار فقط تکر...بزندف نست حرانتو...یمدلی که صحبت کرر اوبا...! فتهده و رکرب نتخاا

ف بعدها بیشتر حر...! شکرا را خد...یده اندز...شکرا را خد..شکرا را خد..دمی کر

ان یراها به رباو ها رباش پسرو ختر د...دبوس تمادر یاکو مرتب دبا ...من که نه...یمدز 
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هم او ... مناي بر...! نیامدارم و ندر کشودر آن گفت من جایی ...!هرگزاو ما ا...مدندآ

نم چه می گفت که دانمی ...! سرمشقشو لگو ا...دیاکو بواد دما مرا...! دبوده مر...دنبو

م قت نپرسیدوهیچ ...دادمی ا فرش با شیفتگی گود و می کر تیاکو فقط سکود

و ...دین مرابه د یاکو بوارادت دمهم فقط ...! دمهم نبو...سترد اچه مون در مکالماتشا

ان یرابه د کرل وادارش ینهمه سااز ابعد ه که باالخر..یاکودبه د ین مراعشق 

زن شباهتی که به از ...مسري یر مبهم تووتصااز نه ...شناختمش...یدمشد.ددگرزبا

ار یوروي دمد که دم آیا...چشمانم سوختو شناختمش ...! درمبه ما...شتداکابوسهایم 

ش غود و در آکرا یاکو جدا از دمد که مردم آیا...مین شدزنقش رد و سر خو

او .فتمرجلو م و مالیدرا گلویم ...!مدآنمی دم که هرگز یاش کاو اي مد دم آیا...کشید

قت ومن که هیچ ف برخال...دبوه یدرا دلبته عکسم ا...آدمهمه آن ین باز ..هم شناخت

ر زد و کنارا تش رصوروي ماسک ..دها کررا رنش اچمد...شتمایدنش نددغبتی به ر

لین اوین ا..!يشدت شبیه بابار چقد-دم؟می کررد گر د ابی بوادبی ...دگشورا غوشش آ

ادي فردن اکره ندز..شتي را دان بدیافامیل ...!ن آوردبازکه بر د بوي نگیزت اجمله نفر

شتم نفس کم می دا...دفشردش به خوا محکمتر مر..!مدینش اوخو-..!نددبوده که مر

دم را از خو...دومنگیز ت اجمله نفر...اه...!نرفته بچهاون لی معرفتت به و-...!آوردم

 ؟؟موقع ها چه می گفتندر ینطوا.شتمدابررا نش اچمدم و کشیدون نش بیرزوابان میا

رم کناد و نگاهم کرت سکود؟؟؟در صال مهم بو؟امد گوییش آخو رف؟تعا؟ لپرسیاحوا

یاکو دضع و-.دبوه شدار سو..دادمماشین جا وق صندي توان را تا چمد.شتدابرم قد

مه ادا..شتاهانش گذرا روي دماسکش ...!نیستب خو-: گفتمرت زدم و ستاره؟اچطو

رش کاو نه که شرکت از اوتر زلجبا...ینجش کنرخاان یراز افقط شما می تونین -...دادم
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ان نگر-:سیدرپشت ماسک خفه تر به نظر می از یش اصد...!هبرو کنه رو ول 

حس ...خت به خیابانهادوچشم و لب بست و ...!می بریمش...یفهردهمه چی ...شنبا

کم ي هاه مژرا از شک امن خیسی د و دور از گاهی چشمش تر می شودم می کر

ض همه چی عور چقد-د؟مهم بو.محسم مطمئن شودم از ی نکرسع...دپشتش می گیر

را تش رصو...!رهحتما همینطو...بله-دادم؟می اب چه باید جو.یدزیش می لراصد...!هشد

حکم ادب ...!خوشحالم که سالم می بینمت...رنیاداخوشحالم که می بینمت -.چرخاند

-...ما نگرفتما...مربگیر خندهایم فاکتوزپود از ین مرابر ابردر قل اکه حدد می کر

نستم دولی نمی و...سختهت باهادن کرار برقرط تباد اریاکو گفته بود-.خندید...!نممنو

ع ضام اوفهمید...زدينگ زقتی تو و-..!ستهدر-م؟منهم باید می خندید..!ین حداتا 

بی غیرتی به ري و نگ بی بخااحت ر راچقد...!همدش اوبه که خونت به جواخیلی خر

یا می ترسی قحطیش ؟؟؟خیلی سختهف زدن حر-:خندیدز با...! رهمینطوه-...!زدمن می 

-:گفتمو نهایم گرفتم انددخل بین را از دالبم ؟صرفه جویی می کنیر ینقداکه د بیا

ن چو...دمتر بوح فتضااخیلی د تش بوراتصودر که ي چیزاز آن مد آبه نظر می ...!سخته

ن ستاربیماد تا خود و گاهم کرنف بی حرت و ما..ثابتي با چشمها...قیقهدچندین 

می اب همیشه خواز ها بیشتر روزین ا:یاکود...!*** وردنیان بازبر ي یگردهیچ کلمه 

فاصله می رم تن بیماد و از ها می کررا رحت تر جسمم و راتر زودحم رو...میدد

به ...نستادکري یبازبه طبیعت ...ستهادوردفت به رمی و فاصله می گرفت ..!گرفت

از بهایم اخو...!رشپرباي چشمه هاو ها م رودبه ساحل خرو بز کوههایش منه سرسدا

...! دیخته نبوورفرو خانه سوخته از ...دنبووز تجاو بمب ن و خوو تش از آ...دجنگ نبو

همرنگ ...درمماد شاو بلند ي هن هااهمرنگ پیر...تیرصو..بیآ..سبز..دنگ بورسر اسر
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و سالم ...دبچه بوز هنور نیادابهایم اوخدر ...!رمپدور پر غرو نه دامري هاه نگا

اش ندگی زنه کل ..برمی گرفترا در بش اتنها خوت سکو...!بلن و زشیطا...!دابشا

می دل ته زد و از می ب کارتند تند و می نشست ش سه چرخه کوچک قرمزروي ...!را

با یک لبخند ر پدو فت رشیرینش می رو و یبا زصدقه پسر ن قربادر ما.خندید

و خته انداگل رت صوآن با ...دهم بون یادا...! دادمی ن نشارا حساسش م اتما...غلیظ

ها قشنگی که تولید می اصدن و کوچکی که بر هم می کوفتشاي ستهاو د...نشاخند

تیرگی معنا و سیاهی ...دسر خوشبختی بواهایم سرروزین ي ابهااخو...!دکر

گریه نمی ..ممی خندید...!مدنمی کرار فر..ممی ماند...! شتاحشت جایی ندو...شتاند

درد ...نددیبا نبوزیهایم ارما بیدا...ماا..!منمی شدار یود...دمتکیه می کر...!دمکر

هیچ ر نیان داتنها مانددرد بر ابردر جسمم درد ...!شتندداغم ...شتنددانی انگر..شتنددا

ر ینطورا اادرم ما برایگر تحمل کنم ر دیکباام را ندگی زمصائب م تمادم حاضر بو...! دبو

ین اسالگی تا رچهااز یگر ر دیکبادم حاضر بو...! تنها نبینماب و خرو هم شکسته در

ببینم نه دي را خونسرو تی وبی تفان هماه اش چهرره در بادوما اکنم ور مررا سنش 

م یددقتی می و...!دتر بوب جنگ هم کباي هااز روزلم حتی د...!ر رافشاو نی این نگرا

از چشمانش م یددقتی می و...هشداري چشمانش فراز عته هم سه سااب دو خون هما

و یستد امی ه شب پشت پنجرم تمام  یددقتی می و...هتر شده سیاو تر رهمیشه بی نو

ف یک طراز ...دبوه سیر شداحم رو...! تش می گرفتم،آمی مانده یکی شب خیرربه تا

اي لم برد...!دبور یانن دانجیر به جازیگر ف دطرو از ست امی خورا بهایم امش خوآرا

چشم من می دش دور از عم خوزشکهایی که به اي ابر...دبوك هم هالداب شا

دش قشنگ خوور غرو حیا و حجب ن ما با هماوار انه ایودعشقی که اي بر...یختر
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دودو چشمش در ترسی که ...شتداکه ي بدل حااي لم می سوخت برد...!دمی کررم نثا

در نستم اشتم می توداست دو...نداعا می خود ملتمسزان و یی که لراصدزد و می 

تنها ...! ه اينه غریزو شت داحسم نه هوسی ...مش کنمآراکمی م و غوشش بگیرآ

نستم است می توالم می خود...! ابضطرو اشفتگی آینهمه اي انی برانگرد و محبت بو

ر دینقا...ندزقلبم می ز هنو...ببین...بگویمرام و بگذام سینه را روي سر کوچکش 

هم به او نستم دامی ...ما نمی شدا...!بد نکندت با خور ینطوا..هنداب عذدت را خو

یگر د...مندزامی سوش را خر عمرآتا ر ینکااما با ا...! ز داردمن نیاش غودر آمش آراین ا

و حک می شد ش خاطردر بد تلخی عشق من اتا ...ردبگذو کند ش موانست فرانمی تو

ندگی زخر روز آنست تا اکه می تود به من سمی بون ک شدیدنز...!دنمی کرا پیدت نجا

ر ینکاد ایا بهتر بگویم نامرر و ینکاد امن مرو ند زابسوو کند م مسمواش را 

ن چو..دمهم می فشررا روي پلکهایم دم هم نبواب گر خواها حتی روزین ا...!دمنبو

پیشانی روي ی که شنایآست نادما با ا...شتماندداب را شار و نیادابد ل حان یددطاقت 

با دي مر...ضح شدوایم اکشید تا تصویر برل کمی طو...دمکرز بارا چشمم ...نشستام 

چشمانی و ..ارتبدزان و ستهایی لرد...ربیمازرد و تی رصو...کم پشتو سپید ي موهها

مغز ُم َس ِکن ...دبوه پوشاندرا تش رصواز ماسک نیمی ...زدمپلک ! رهوشیاه و ندز

ما همینکه ا...کندا پیدرت ین صوو این چشمها اتباطی بین ارنست انمی توام گرفته 

من برگشته ره سطوا...!منیمخیز شدو شد دود مبخش ها آراثر ا" رگبزد مر..."گفت

ق را شتیاي اخشم جاد و فتار اسم به کااحوآرام آرام تا م غوشش ماندر در آنقدآ...!دبو

به من ا چردي؟کررو ینکاا ارچ-:گفتمم و چرخیدر نیادابا تغٌیر به سمت .گرفت

در جیبش را از سیاهرنگی ي سپرا...شتداتش بررصورا از روي یی ماسک ؟دانگفتی
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شما -:با شرمندگی گفتم.دهکررو ست ر درکار نیادا...ن،آرومپسرجاآروم -:گفتآورد و 

خه آ...ست قدغنهواجابجایی و سفر ...میشیي بسترن میاروز در یه ...مریضیدت خو

د و حبس کررا چند لحظه نفسش ...دکرق ستنشاي را اسپري؟امدراه رو اوینهمه ر اچطو

یی نگاهی به ؟داکجا؟منو ببرین-د؟؟؟ببر.ممداوباید می ...ببرمتم مداو-: بعد گفت

نجا بهتر می او...مریکاآ-:نشستو به صندلی گرفت را نش زالرو پیر ن ستاد...دکرر نیادا

فقط یه بلیط می گیریم ...دممرتب کررو  همه چیر نیادابا کمک ...!مانت کنندرتونن 

ي نه شدویو؟؟؟دمریکاآ-.مشده خیرر نیادابه !مخندیدوري نابادر اوج ..!ملسالو وا

ر ینقدن اسشووایی که اچیز..تور کا..منر کا؟نجااوبریم و کنیم رو ول همه چی ر؟نیادا

-:گفتد و یستام ایگردسمت را دور زد و تخت ر نیات؟دابه سرزده ...!حمت کشیدیمز

هم به شرکت دم خور هم به کا...سم هستاحوو من می مونم ...شنا نباان اونگر

تیر ه ام معد.باید تامین بشهو نجا هم کم نیست ي اوهزینه هال به هرحا...!تو

ول ینجا رو امگه من می تونم تو ...یگه بدترد-:با ناله گفتم...همیشهاز شدیدتر ...کشید

ر نیادا-...!اگیرد و بور مقتدز تکیدگی هنوو ریضی نهمه مآیی با اي داصدم؟برو کنم 

ینه که از اینجا تنها بمونه بهتر ل اسه سادو ضمن در ...یک سی سالشهدنز...بچه نیست

سه دو  -:گفتمد با فریام و نیمخیز شدره بادو...!هستت بداز دسه یه عمر وا

می ر فتارها مثل بچه ا چر؟؟؟یاکودچه خبرته -:ردخوه هم گردریی ي داخمهال؟؟؟اسا

می ن مادرسه دي وایان زمازمزمن ي هادردکتر می گفت د...!لسه سادو ...بله؟کنی

با یه رده، خورو نت ام دروساله عین جذرچهاو که بیست دردي ...ستم می گهرا...نبر

من نمی -:گفتمدم و ها کررتخت دم را روي خو...!ست نمیشهروز و دو روز در

د و کرو جیبش فري تورا ستهایش ر دنیادا...!نهر نیادا ونقل بداحد...ممحاله بیا...تونم
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می تونیم !ارينجا حتی بیمه هم نداوتو که ...مریکا باالستآمانی ي درهزینه ها-:گفت

ره بادوتو می تونی ...هم فکر کنیمه یندآما باید به ا...بریمو شیم وبفررو یم دارهرچی 

نم که نمی دومریکا هم می ؟آکنیي گررکاز می تونی با؟کنیوع نو شررو از همه چیز 

فکر نکن ...یاکوش دمنطقی با-:مدآکمی جلو ...نوقتو اوهمینجا دي بر میگر...مونی

آدم نه ...ما نشدا...متا منم بتونم بیادم هی که می شد فکر کررابه هر ...حتهراسه من وا

شه نجا میاومد درآبا ،ینکه تنهاانه ...بچرخونهرو می شناسم که شرکت تو رو مطمئنی 

روز و دو روز یه ف حر...حتیاجهامد منم درآبه ...دخت کرداپررو هزینه ها 

شوخی ...! رهالدنم به او...لسادو قل احدت به مد...خت هزینه هادابحث پر...نیست

ها رتنها ر ینهمه فشاابا ر را نیادانستم امی تور من چطو...نمی شد...نه..!نیستدار بر

ب خوو من همینجا می مونم ...نیسترا کاینوم از ابه هیچ کدزي نیا-...!کنم

م نجا بیااره؟اوینجا نداکه داره مریکا چی آ...دهکلی پیشرفت کران یرا...میشم

ه نگاد و پوفی کرر نیادا...!یت می شماذبیشتر ..ینجاستم اهمش فکر...هبدتر

رو قیقه ما دچند -:گفتزد و یی چند تک سرفه خشن دا...ختدویی دابه را مستاصلش 

-:جش گفتموبه محض خر..فتون ربیرن داد و تکاي سرر نیادا.مپسرار ذتنها ب

ر نتظار اچطوي؟مگه ندید؟نیدومگه نمی ؟ست نگفتمر وانیادایط اشراز مگه ...ییدا

به ه سیدرچه ...می کنهم نه ویودصال فکرشم ؟انیادسر م اون بیاو لش کنم داري و

دي که تو تعریف کري چیزون از ا...نمدومی ..آره-:گفتو هی کشید آیی دا...!نجامشا

گه من نباشم ا...دهنزف حروز مرازه اندابه ل ینهمه ساا...خوبشهروز ین زه اتا-...هبدتر

و شت استم گذرا روي دستش دیی دا...گه من نباشما...هم نمیگهرو کلمه رهمین چها

ه به ماه ماره و مگه نمی گفتی می ...ک ًال نباشیروز ین فکر کن که یه ابه -:گفت
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ل چند ساه چند ماي کن به جاض فر...خبده؟نمی اب حتی تلفناشم جو؟نمیشهاش پید

ار بذ...!بهت سر بزنهد هم می تونه بیا..ینترنتاهم ..نجا هم تلفن هستاو...ازت دوره

دي یازسته که چیز در...بحث مالی نیست...مسئولیت کنهس حساایه کم ر اون ینباا

ز نیار نیادامی کنم س حسااما ا...! بچه هامهو سه شما دارم والی همونی هم که ارم وند

حاال نوبت ...هبرش به پار شتی خاانذ...کشیدیشدوش یه عمر به ...دارهبه یه تلنگر 

مسئولیت نسبت به س حساار ابذ...نهوبدرو تو ر قد...نهوبدرو عافیت ر قدار بذ...نهاو

یگه فرصت دکه خسته بشه ر نقدار اوبذ...!نهدوگرش به جامعه بر..ندگیزبه ادر، بر

حس دن رو کران جبرو ...دنمقید بو..دنمفید بوار بذ.نکنها پیدن یدس دکابو

کنی که ل تو باید قبو...!ثابت کنهش رو نایی هااتودش تا به خوه بهش فرصت بد...!کنه

طعم ار بذ...مستقلهآدم یه ش با همه غصه ها..شبا همه تلخی ها..هشدرگ بزر نیادا

ین سن اتا ...!شتی کنهآندگی زقعی بچشه بلکه بتونه با واي به معنال رو ستقالاین ا

ش ینکه تنهاانه ...کنیش هارقتشه که وحاال م به نظر...ديسش کرواتونستی ري هرکا

نیا دتا ..هتا بپر...هپر بدل و فقط بهش با...ست بهش نباشهاینکه حوانه ..اريبذ

ر ینقدو اکشف کنه ش رو نایی هااتو..شته هاشودا...باالها ببینهش رو از اون ماآد..رو

تامین ...شعزیزدادن ست س از دسترا...بکشهس سترار ابذ...!رهنگذن شورکنااز حت را

درش مار و سته پددربفهمه که ار بذ..!سرمایهر و حفظ کا...ندگیي زهزینه ها

رزه مباه و مه بدش اداکسی هست که باید به خاطرز ما هنوا...دنبد هم مر..دنمر

ر نقدآ...هم سرفهز با...نگیررو ازش ندگیش ي زسرمایه ها فرصت شناختن...!کنه

ون بدار بذ...يکشیدزش رو ناي و یه عمر بهش چسبید-...منهم سوختي خشک که گلو

هر لحظه باید د داره و جووهم ي بفهمه که همیشه یه بدترو تجربه کنه دن رو تو بو
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ل سار ینو چهاا..بشهار بیداب ین خواز اباید ر نیادا..!شاکر باشهش شته هادابه خاطر 

ك به شوز گفتم نیا...ست نمیشهري درینجواگفتم ...بهت گفتمدم کرن تواپیشم که پید

را ستم د...!يباید بپذیردت خور و نیادابه خاطر ر ینبااما ا...اديندش گو..به تلنگر..داره

ر داد و فشارا ستم دیی ؟داگه بدتر شد چی؟اچیاد نداب گه جوا-:شتماچشمم گذروي 

هیچ فرقی ده با یه مرر نیا؟؟؟داین بدتر هم میشهاز ا...یاکودبه من بگو دت خو-:تگف

نگی رسیاهی که از باالتر ...می فهمهرد اول می تو برخوآدینو هر ا..ارهند

نفسم به نفسش بسته ست ...رمطاقت نمیاون اون منم بد-:دممزمه کر؟زهست..نیست

ن جاه از مندرزیک ...دکرد ک مریرت قدز هنو..!رمنمیادووم ...نمی تونم...!ییدا

چشمانم می ...!باید بتونی...می تونی-:دنمایی می کردنگشتانش خودر اگذشته 

ه ست نداز دهم رو ینکه تو ابه خاطر ...رنیادابه خاطر -...بد می سوختند...سوختند

و بجنگ ر نیادایگه به خاطر ر دیه با...يبلدب خون رو تو که جنگید...باید تحمل کنی

باید به ...روحش روسالمت ري و اون ست بیادبه رو تو باید سالمت جسمت ...دبرگر

می ا فقط خدو ...نستمدامی ...!ظیفتهو...یاکودظیفه توئه وین ا...کمک کنین جفتتو

از :رنیادا...!*** نشدنیم تماو ظایف نفس گیر وین ام از اخسته ر نست که چقددا

د خیلی سرا هوز هنو.نشسترم ناکو مد ن آنازسرفه ن و که لنگام یددگوشه چشم 

به خاطر .دبر تنش بوي کت ضخیم تره و نش پیچیددگردور ضخیمی ل ما شاد ابوه نشد

همانها از ...؟اوفمی کشیر کی سیگااز -.دمکرش خامورم را سیگااش یط بد تنفسی اشر

خیلی -...عاقل تر...گتررنقش بز...یفا کنندرا اعظ واهند نقش اکه همیشه می خو

ه مسخردم فکر کر...به حالتش خو-:گفتت با حسرو بست را کتش ي کمه هاد..!قتهو

ر یگه نمی تونم سیگادقته که ومن خیلی -...دمخم نگاهش کرابا ..می کندام 
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یکی به ...!کمهي همش فکر می کنم یه چیز..دمنکردت عازه که هنوزم هنو...بکشم

عجیب ...هشده ندت زابابدم فکر کر، یدمتدقتی و-.کنمت سکودادم ترجیح ...! اونفع 

بی دم و بغل کررا ستهایم د..!تقیافه و یخت رهم ..اره تقوو هم قد ...!شبیهشی

خشک و سرفه هایش عمیق ر چقد؟ ضی شدرا-:بحث گفتمع توجه به موضو

ر نگاا..!دمضیش کرراما ا...نیش فقط بابت توئهانگر-؟نفس می کشیدر چطو...!نددبو

نویم را روي زاستش د...!بلیطل نبارم دپس می ...هخوب-...!دکرش یزرنم در دروکوهی 

-.دممطمئن نبو..نه؟یتت نمی کنهاذمطمئنی تنهایی -:گفتو شت اگذ

مد ت اوموقعی که بابا-.شده ست خیردوردبه ن داد و تکاش را سر..!مطمئنم...آره

درت ما...! ادرمبراز یکی ...مناز یکی ...ردتا سیلی حسابی خودو مامانت ري ستگااخو

س و از پاآس و یه پسر ...تباباو ...رتباو یل اچشمی یه رنود و بوان ختر یه خانددتک 

شته باشه که داتی انمی شد همچین جرن موورصال باا...!نسبو صل اما بی ه یدگاد

نم او..دهسار ینقدانم او...!کنهري ستگااهللا خواعبدا کدخداغ دل چرو چشم اد از بخو

بابت یه -.دنیا سیر نمی کردین ر در انگاا...دگرفته بور نگاهش نو...!بی کسو تنها 

دوران که حتی تو ري پداز نم او...! یمردتا سیلی خودو...ادرمهم بر...هم من..سیلی

می د و داد بوون زده نش بیردگري گهار.دبوده ما بلند نکرروي ست دبچگی هم 

به م رو آدیه و شدین اده مزوحرري ینجواکه دادم تا دومی به شما وحرل من چه ما"زد

همه روي خونه من به ه در یه عمر؟ نیدروخونه من می از در بی کسیش و خاطر فقر 

که به رو نیا د...نتورین کااتا با دوما شما ا..شتهافقیر هم ندو غنی ....دهبوز با

تا دوشما د جووبه ارزه پسر می ل اون مثاي امور یه تا..! ندینزومنو سوت خرآ...جهنم

ز با...!"شباباوت شه نه ثردخوزوي بااز زور خالی سر سفرشه  نگه نواکه ...رمفت خو
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زو و بان زور هموو -.وردباال بیااش را یه م رمی ترسید...هم سرفه پشت سرفه

با ر رو ستگااکه صدها خو..روما ي کدبانوو یبا زهر اخوو شد ه ش برندگ نگی بردومر

محقر و یک به خونه کوچد برد و کردش شیفته خو...دمی کررد یه حرکت سر 

پهن ي به شانه هان مورفتخااهمه ...یمدبچه بور چقد...بخیردش یا-.. خندید...!دشخو

نگه ت رو حرمت بابام باباس ترل از سادو تا یکی ...دبون فکنمواحریف ي هازوباو 

ش مریددش به خاطر خو...گرفتور رو غري که عقل جااز اون ما بعد ا...شتمدا

می تونه ر چطوه شدرگ نعمت بزز و ناي یه عمر تو کهي هراخوم فهمیدزه تا...!مشد

روز به روز تش رصوره و بیادم دووم شته بوابیغوله گذرو سمش اکه اي خونه ي اون تو

بط روالعنت به ...مستم بشنوانمی خو..نماستم بدانمی خو..!عین گل شکفته تر بشه

نق روتم رپدر بار و مد کااونیا دهمینکه به ...!نسشود وایاکو منشا خیر بود-...!فامیلی

نفس ت عزر نقداوصال ا...شاهی کمکش کنیمده یه د بواد ندزه جااموقع اون تا ...گرفت

شتن داهرمم به همونی که اخو...!یمربیاش جلول رو سم پوانمی شد ن موروشت که دا

از سمی درم ابا ماش هادرددل یا حتی تو ..شکایت کنهم قت ندیدوهیچ ...دضی بورا

شکی ایو..ستیماخوادرم برو که من ...نجشوازدوایل ن اواهمو..روزمیه ...! هببراري ند

ندگی من ن آور زگفت نا...! شدض معترت یم به شداربذن هرموایه پولی تو جیب خو

با همدیگه گرسنه ...شته باشهاند...یمرشته باشه می خودا...یگهدنه هیچ کس ...همحمد

شوهر منو می ور کنین بلکه غر نه تنها لطف نمین تورین کااشما با ...می مونیم

تا و ...! نمی کنمض نیا عودین ایی ل و دارامام با تموم رو شوهري من سربلند...شکنین

ر یگه نوي دمداونیا دتو که به -...!بس کندش کا..آخ...!زمهمه چیز بی نیادارم از نو او

می ست به هرچی د...یخترمی ن شوابرار یواز در و دبرکت و خیر ..!دبور علی نو
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کعبه ...نخونه تون از شودخوي بلندنظرو هم توکل ...شماد جووهم ...طال می شدزدن 

ت حسر...يختردهر ...ردمی خورو ندگی محمد ت زحسري هر پسر...!دساخته بول ماآ

همه بچه اون بین دي تک بو...دهمه بود بانززیبایی تو که ز...! روژان روندگی ز

تو د جوي وتود و بوده گلچین کردرت مار وپدد جورو از وقشنگترینها ا خد...!ديباآ

جنگ که باال -...بزنمد ستم فریاانمی خو...دادممی ر فشارا نهایم اندد...!دشته بواگذ

شهر ن رو از بچه هاموزن و تصمیم گرفتیم رت منو پد..مداومنیت که پایین ا...گرفت

ره بان دومودخوو یم ارمن بذي ایه جارو ستیم شما امی خو...کنیمدور 

اون روز ...زدنمی ف حررت پدف حررو قت وما هیچ د اضی نبودرت راما...یمدبرگر

دم و مشت کررا ستم د...ن ونبالتوم دشد بیام که تمودم خونه خوي هارکاد بوار قر

به آوردن که خبر -...!دین مرن اهادبر د مشت شودا مشت گرفتم که مبارا در مشتم 

یر د-...!یدزسایش لراي رصده خرباال...سیدرینجا که ا...هحمله شدن خونتو

ري موقع سیگااز اون -.شتانویم گذرا روي زاستش و دکشید آه ...!  یردخیلی ...مسیدر

ادرم، بردرم،مارم،پد.نددکه بقیه هم مرش بعدي هاو روز...ن روزهمواز ...مشد

اده خانوم و خاله ها...میی هاداپسر..میی هاداختر م، دیی هادا...مپسرعموها..معموها

همه ...مطناوهم ..مهم شهریا..مفیقار..مستهادو...رگبزو کوچیک م از عمه ها..نشوها

حشیانه ترین و..به بدترین شکل...فتندو رند ن دادلعنتی جوي ین چشماي اجلو...نددمر

همه بدتر کابوسهاییه که حتی از -:ر دادفشارا نویم زا...!نه ترین شکلدانمراناجو...شکل

تیش گرفتن ه آمنظر...دممرد فریااي صد...م نمی کننلوهم و درد مریضی اوج تو 

ساله ر چهاو منم مثل تو بیست ...هی...! ه وشده بریدي سرها...گریه بچه ها...خونه ها

-...فتربین از عضالتم ض نقباا..شدز مشتم با..دمکره تش نگاربه صو...!بماکه نمی خو
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طبیعی آدم موندیم یه ه ندزماها که وم از هیچ کد...شدم قتی جنگ تموو

از قبل ژي یدئولوابه ...دنگ باخته بور...دبوه شدض عون سموا واخیلی چیز...!یمدنبو

گ قتی مرو...!یعنی چیگ مرو ندگی زیم دبوه فهمیدزه تان چو...ممی خندیدن جنگمو

وت بی تفا...يیگه به همه چی می خنده دست بداز دست رو واتش وجبر

سه ماها هم وا...!میشیوا بی پر..بترسیازش که اره ندد جوي ویگه چیزد...!میشی

ن موالخوشی که بردتنها ...! ختیمانداپوست ..شدیمض عو...یمدتغییر کر...!دهمین بو

نمی ن ینکه غریبه تو خاکموا...! دبوان یرل و آزادي استقالد ابوه باقی موند

ن ابزینکه ا...دنمایی می کردباال باالها خوز اون هنون نگمورینکه پرچم سه ا...یدیمد

م اون همینا تما...!دهانت نمی کراکسی بهش د و سی بورفان یج مملکتموو راسمی ر

فتن رست از دمی گفتیم به قیمت ...دتوجیه می کررو نها دادست اون از د..خونریزیها

بچه دن به قیمت مر...هیگه حفظ شددنی ایرزن امیلیونها س نامو...توو من س نامو

تحصیل می و می شن رگ منیت بزدر آزادي و اه یگي دبچه ها...توو فامیل من ي ها

ار و ستوایگه دنی ایراده اخانواران هز...توو من اده خانون هم پاشیداز به قیمت ...کنن

نایی او...ننایی که شهید شدن اوماآر...مان ماآر...منن ماد آرین بوا...! می موننار برقر

سو ...نحرکتمون، از سممواز اا بعده...ستهدر...! نشدز نایی که جانبااو...نسیر شداکه 

د بوه ندروتیغ گذرو از دم ما ي ناوبه عمد جوو حشیانه وکه ري کشوو ها شد ده ستفاا

ات طن پرستایی با تفکرل ومثاي ایگه جادکه ر نقداو...شدن موادربرو ست دو

خاکی که د و تحمل نکرورد و که یکی مثل من طاقت نیار نقداو...دمتعصبانه ما نبو

و سوختند ن نایی هم که مونداو...فتد و رکرك ترد بوش رو داده چیز سش همهوا

ند دکرت یا سکو...گوشه گیر شدندو گرفتند ره همه چیز کنااز یا ...نددنزو دم ساختند 



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۲۶۶ 

 

چشم و فت رست می و از دفی که یکی یکی فنا می شد اهدابه س فسوابا و 

ن سرموي موهاازه ندابه .! ..شدیمش موابد هم فر...شدیمش موامتاسفانه فر...ختنددو

ه شتبااهمه چیز ...شت شددابره شتبااهمه چیز ...! یدیمدنصافی ابی ...توهین شنیدیم

سخت ..دتلخ کرن به کاممورو نیا دجنگ ي هااز اون روزین خیلی بیشتر و ا...شده یدد

حقم ...ن زدهمورکنا...ارهندن قبولمو...به ما بدبینهون نسل جو..!دهر کرز..دکر

نن نه دومی دي یازنه چیز ...!دنصال نبواموقع اون یا شاید ...دنینا بچه بوا..دارن

ینه که آرزوم افقط ... ارمتوقعی ند.ن دادننشون که هست بهشوري نطورو اوقعیت وا

عزتی و مش آراین اسه  وا...دارنستقاللی که و امنیت این اسه وانستن دومی ش کااي 

ه غدیددالهایی دچه ...هگلهایی پرپر شدچه ...هیخته شدرچه خونهایی ...دارنکه 

حت به ر راینقدو انستن دوبیشتر می ك رو خاآب و ین ر اینه که قدآرزوم ا...! هشد

-..ممی شنیداش را خس خس سینه ...دنفسش تنگ بو...!دنپیشکشش نمی کران یگرد

م هراوبی سر خن و باشه جسد عریاار قرزم گه باا...جنگ بشهزم گه باا...ینهااما با همه ا

تحمل ، تحمل کنمادم رو خانوي عضاانه دونه به گ دوشم مرر مجبوزم گه باا...ببینمرو 

می ا فدان یرك ابه قیمت یک مشت خارو همه ...ممی پذیررو هم همه ز با...می کنم

که به اي رو هر غریبه ي خونم پاه خرین قطرآتا ...شته باشمن داقتی جووتا و کنم 

هیچ و ...می هویتشهآدسه هر وا...طنن وچو...! طع می کنمبیخ قاز کنه وز تجارم کشو

و چرخید ...شتاگذام شانه آورد و روي باال را ستش د...!رههویتش نمی گذاز با غیرتی 

ن بوزکه به ره لین بارو اوینا ا-.نددبوا گیرو چشمانش نافذ ر چقد...دکره تم نگارصودر 

ن کثرموا...هنمی برت لذا چیز یندن اگو کرزباه اي از مندرزمطمئنم هیچ ...رممیا

به تو رو ینا اگه اما ا..سهربه جایی نمی ن موافهمیدیم که صدن چو...یمدکرت سکو
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کن نه ور ما باا...! یه قربانی جنگ...مونیدخواز ینه که تو هم اسه وا...گفتم

فکر ...! یگهراي دهم تو کشور ین کشواهم تو ...نهاوومثل تو فر...! خریشآنه ...لیشیاو

ر با سیگا...!کت می کنمدر...حالتو می فهمم... اممنم مثل تو...نیستی...ن تنهایینک

محو ...!کت می کنمن درچو...ما بهت نمی گم نکشا..ست نمیشهدرهیچی ن کشید

کم می درشتم ن دایمااکسی که ه از ندو زمطمئن و نگاهی قاطع ...دمبوه نگاهش شد

دي به نابوداد کسی که حق ...رگذب..ندگی کنز..کنش مواکسی که نگفت فر...!کند

ز ندگی هنوزنگفت ...ادندر شعا..!ه ام راشدان یرس وحساد اکردرك کسی که ...ام

نگفت گذشته ها ...ندگی کنزها ه ندزبا و ها شو ده مرل نگفت بی خیا...ن داردجریا

کسیکه ...یددمن ه نگااز ..یددمثل من را ندگی زکسی که ...! بیاه را دریندآ..گذشته

کسی که ...!چهاي برن کشیدر سیگا...یعنی چهن بیدانخو..یعنی چهس فهمید کابو می

رد همداز ..گفتك مشتردرد یک از ...ندگی نگفتي زیبایی هااز ز...دنصیحت نکر

نگفت ...کنش ها تاله ماندزنگفت به خاطر با...حم کنات ریه رنگفت به ...گفتدن بو

از ..دمثل من بون چو...فهمید..دکررا درك نم دمر...نمدنبوه ندز...دکردرك ...ندگی کنز

ه هایم نصف شدر دردنگاا...م دادنسجارا اخاطر پریشانم ،به همین خاطرو ...دمن بو

یا دم و یافته بودم مثل خورا کسی ن چو...دبوه سبک شدن سنگینی شار نگاا..نددبو

ره سطوا اد ر ین مرم ایاکو ناا دکه چرم فهمیدو گرفتم آرام !دمخواز شاید حتی بدتر 

به و یختم ك رسارا درون کمد ي سایل تووغصه و با بغض :دابشا...!*** دشته بواگذ

ستم اخو.زدشانه می را موهایش د و تخت نشسته بوروي یاکو د.ر دادمنیاداست د

نستنش ابه توت وار حسرو نشستم .می تونمدم خو-: گفتاد و ندزه جااما اکمکش کنم 

عشق ممنوعم می ...فترمی ره ام سطوا...فترمن می د مروز مرا.دمکره نگا
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ي نهادکره همین نگا...دادمست می از دهم ي از دور را یدنهادهمین وز مرا...فتر

ست را از دهمه ...کوچکي همین محبتها...نیمهو نصفه ي همین لبخندها...شکیایو

می ب یا خوآکه ..نیانگرس و فسوو انیایی تنهایی م و دمی مانددم خودادم و می 

یگر ر دیکبا؟؟یگر ببینمشر دست یکباایا ممکن دد؟آبرمی گرد شوب گر خو؟؟اد؟شو

یرچشمم زستی به داب؟؟؟دشا-د؟می شو؟سممالف اتکیه بر ن با هماداب؟؟؟بگوید شا

م تما؟کهدي نکرش موافرزدم که بهت رو حرفایی -؟بله-.خیس باشددا که مبام کشید

ین عشق سهم ا ذره اي از اچر...شدمی دي ام حسو...رنیادافقط ..دبور نیااش داندگی ز

اي خوشبختی بروار خروار با خرد بووي مسا...رنیاداحساسش به د؟ذره اي از امن نبو

را هنش اپیري کمه هاد.مهدیا...نباشینان نگر-...ستانخو...نستمانتو...ما حیفا...من

 یکاز که ي مثل تیر...رشمنظو.تنها نبینمتدم قتی برمی گروارم ومیدا-:گفتو بست 

از لحظه آن که تا ر نیادا.دمکرت سکو.نشانه گرفترا قلبم د شورج خادار بین دورتفنگ 

یم ربعد می و سونیم خونه رمی رو تو راه سر -:گفتد می کرن یرچشم نگاهماز

خر ت آین لحظادادم انمی زه جاا..ورمحتی شکستن غر...به هر قیمتی...نه...!هگاودفر

نگاهی بین ...!هگادفرم بدین منم بیازه جاا..ه میشهگا-.من بگیرندرا از یاکو دبا دن بو

-.سیدش ربه گور نیااي داما صدد اکرز بان هادیاکو د...شدل بدرد و یاکو ر و دنیادا

ه گاودتا فر.جلواش یی ر و دانیاو دایاکو عقب نشستیم و دمن . بریمن پس بز...باشه

نه د قعا لبخند بوار و ینبااکه ي با لبخندر نیاد و دامی کررش سفاه یاکو یکسرد

م را ما حتی سرا..منشوه اش خیرد یادم زسعی می کر.دادمی ن فقط سر تکا...خندزپو

ده ي خمورت زرد و محو صوو مک هایم می چرخیدند دمرم ندداهم که می برمی گر

فیک می الم ترد...مدندآست ساعت ها کش می الم می خود.می شدنددم مر
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را مسیر ...تر کندن را دورهماراکه ي رچیزه..زساو ساخت ...انبندراه ...ستاخو

ما حتی ا...ستدور ا...ستاشهر رج از خام ماه اگاودمی گفتند فر..!طوالنی تر کند

اب خواز تر زودما ا..هچند ساعت ماندواز قت پرومی گفتند تا ...دبواز آزادي یک تر دنز

روي  رو دریی او و دا..همر کنار نیاو دامن .دبرا مسافر مرو صبح گذشت دم 

م تما...! مناي ما نه برا...منداچشمانش می خورا ازین ا..دضا نبورفتن رلش به د...!ما

مثل همیشه ...مار انیادا.دمنبور نگاامنهم که ...ادرشبا بر...دبور نیاداسش پی احو

یدمش کم دکه روزي ین چند امثل ...عجیبآرام و یی داین ا...ییو دا...دبود خونسر

نمی تونی ...یگهو دبر-. شکستت را سکوو بهت ر نیااي دادص...!تماشاگرف و و حر

که با آخ ...کشیدش غور را در آنیاد و داکرز بارا ستش ف دیاکو بی حرد...سرپا بایستی

ر ینادا...!دمبوده نکرد کمبوس حسار اینقداهرگز ...مالیي شتن هااندو فقر م تما

ون نش بیردگري هاگر...دحلقه کرادرش بري شانه هاد و دور باال بررا ستش د

یک د و بسته بورا یاکو چشمانش د...دتحمل می کرر را تن فشااران هزر نگاا...دبو

در که دردي .دمی کرازش نورا موهایش د و شته بواگذر نیاداپشت سر را ستش د

گم ...نددبوه هم حل شدش غودر آ.دجسمانی بوي هااز دردتر افرزد می ج تش مورصو

و بی کسی از لم د...دمکرش موافردم را غصه خو...نددبوه یکی شد..نددبوه شد

هم ..دمخوي یاکواي دهم بر...یختمرشک می ا...دبوه مچاله شدادر بردو ین ابستگی وا

سالن پیچید م در چندر بااي براي زن صد...! یاکور دنیِااي داهم برر و نیاي دایاکواي دبر

شانه و روي مد آیی باال داست د.دکرم عالرت انکفوابه مسافرین فرر را خطااخرین و آ

شکی از ا..زدمی ق بردو هرن چشما...اچرر نیاداما ا...یاکو عقب نکشیدد.یاکو نشستد

اش پیشانی را روي ستش ر دنیادا...!یخترنمی و فرن نه شادامرور که به خاطر غر
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-.یاکو نرفتدما ا...یر میشهداره د...یگهو دبر-:خسته گفتو یی گرفته ابا صدو شت اگذ

حاال که ...یمترکتر می گفت باید با تخت بیاي دمگه نشنید...سته وابددن یستاا

بریم -. گرفترا یاکو زوي دبار ینباایی داست د...وبر...عایت کنرقل احد...شتیانذ

-.آوردمی ر فشادرد که د بوم معلو...قامتش هر لحظه خم تر می شد...هیرد...مپسر

-.بدهماب که جودم نی بواز آتر  بی نفسه و برید.دبور نیادانگاهش به ز هنوداب؟شا

ر نیارا از داچشمانش ه باالخر؟بله-.دسم من نبودر الف لعنتی این ش اکا...!دابشا

-:باشم گفتمزده ینکه حرفی اي ابر...!گریه می کنیداري که تو ز با-:دادبه من و گرفت 

مو خادرش امثل برش کا...زدنمی ش کا..زدلبخند .یندبا سالمتی برگرو برین وارم میدا

ش موافرر ینقدا...ستنی نمی شداخور ینقدا..شتنی نمی شدداست ر دوینقدانوقت آ..دبو

می ل خوشحا..بگیرس گاهی با من تما...شخیلی بادت قب خوامر-!نمی شد..نشدنی

یت اصددارم ست دونگفت ..دلم تنگ می شودنگفت ...!مبشنوت رو شم خبر موفقیتا

دم یا...!هنردت یا...که باید بهش عمل کنیي دادیه قولی هم به من -...نگفت..مبشنورا 

دم ین ش اکا...گرفتت شکم شدا.مخوشبخت می شداز او باید با کسی به غیر ...دبو

ست اتو هم حو-.گرفتن جاش لبخند...!باشه-:گفتمزور به ..!دحم نبوربی ر ینطوافتن ر

و حمتمونزخیلی ...ششته باداشو اهو...رنیاداما باشه ي ختر کوچولودین ابه 

ادرش به برا نی مرانگراز ینکه انه ..نم باشداینکه نگرانه ...!شیمربدهکا...هکشید

یگه دبرین ..شهیچی نباان تو نگر-..!همین...دبور بدهکا..دین می کرس دحساا..دبسپر

را ستش دیاکو د...گرفتندش غور را در آنیادانفر دو یگر هر ر دیکبا...!تا جا نموندین

م خرین لحظه تماآحالیکه تا در ...فتد و رفشرآن را تانه سو دوشت اشانه من گذروي 

هایی که م به قد...دمپشت نگاهش کراز .دبور نیاداگیر درسش احوم تما...حساسشا
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ده کرش جا خوه اش معدروي ستی که و دشت دابر می اش یی دابا کمک و هسته آ

گم جمعیت ن میاو در نزیت گذشت اسالن تراز تا دم نگاهش کرر نقدآ...دبو

ش حالم خو...ینجا بشینابیا ...نیستب گه حالت خوا-:مشنیدر را نیااي داصد...شد

ر نیار داچقد...!دمکرت قیقه سکودیک ...یاهایمگ رومرام حترابه دم و یستااما ا...دنبو

یشه هر چه رند امی توق تفاایک ر چطوم می فهمیدزه تا...!دبوه شددرك یم قابل ابر

یگر و دفتد امی ر کااز که بخش عاطفه مغز د می شور چطوو ند زاست بسوس احساا

جا بلند از یگر دست ل احس می کنی که محا...ثه تلخدگاهی با یک حا.نفس نمی کشد

ي یگردست چشمت ل امحا...یگر بتپددکسی اي بر...یگر قلبت بتپددست ل امحا..يشو

و تو می مانی و د می شونم نگها تمار...قشنگیها همه ته می کشند...یبا ببیندر زینقدرا ا

ین اتا موقع برگشتنش به اي می خو-...!حتمًا خاکستریست...نباشده گر سیاانیایی که د

فقط می ...نمدونمی -؟مگه نه؟میشهب خو-.شکی نریختا....زدمپلک ؟بزنیزل شیشه 

لخوشی اي دنمی شد فقط بر.یگهدبریم .دهتغییر نمی ي رو ما چیزن ینجا موندانم دو

درون ...مشد و آراغم ظاهر خونسررنستم که علی دامی ؟؟؟"آره"من یک کلمه بگوید

ست دوتنها کسی که ...!دبواش ندگی زشمند د ارزیاکو تنها فرد...ستب اشوآهم او 

ت و حرکادش و کسانی که می شناختم بر خوم تمااز ما خیلی خیلی بیشتر ا...شتدا

به ...آره-.دخشن بو یشاصد...!فتینرمی ش شما هم باهاش کااي -!دحرفهایش مسلط بو

طعمش ...دمنگاهش کرري لخودبا ؟...تر نگفتیا زودچر...دابوه نرسیددم فکر خو

ین در اگرنه و..دبوده کررا شش ریاکو سفادحیف که ...دبور هرمازهمیشه به تلخی 

با م؟یا بري میا...ماارقت ندومن -!دادممی اب تلخ جودش یط بی شک مثل خواشر

دش را بلند خوم قددو با .دمفتااز او راه اجلوتر و ختم انداشم ام روي دوکولی ص حر
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سر من خالیش می ه ندزولتو سودیگه دیکی ؟چه خبرته بابا-:گفتو ساند ربه من 

م با تمارا ست کیفم الم می خود.دمکره خند گوشه لبش نگازگوشه چشم به پو؟از کنی

ي فضا بهرا چشمم و صندلی نشستم روي بی هیچ حرفی .بکوبمش سري تورت قد

یاکو د..لعنتیل؟خوشحا-.شتماحوصله ند.ادمندرا بش اجوداب؟شا-.ختمون دوبیر

ر هرماج زمیشه لطفا مثل بر-...!خندیدا نم چردانمی ؟بله-..!دبوده کررش سفا

بی ه نگان؟ستووابرقصم ري بند؟کنمر ین چیکار دارنتظاا-:اب دادمتند جو؟نباشی

اي لم برر دچقد...!میشهن وا لمود..یستنم بد...آره-:گفتد و یی به سرتاپایم کرواپر

بی دك مر..دبوه تنگ شدم می شنیدرا یش اصدزور به زد و نمی ف موقعی که حرآن 

ر چطو...اخدل؟آخ خوشحا-.دمکرت یک نرسد سکورباي به جار ینکه کاس اتراز ...!حیا

می ر نم کیفوردخوص حرر از نگا؟؟اهـــبل-ارم؟که حوصله ندم باید می فهماند

-.خشیدنددرچشمانش و فتند رمن باال ه کشیدو بله بلند از هایش وبرن اوچ...شد

ف حرآدم مثل ر یکبا...چه عجب...!شنباان نگر...دهبر می گرو می شه ب عشقت خو

ل سادو ین اگه تو البته ا-:گفتزد و چشمکی ..دکمی به سمتم کج کرش را سر.دبوزده 

میت از آدین بشر بویی ا..تمپس گرفرا حرفم .زدنمریکایی قاپشو ندي آنگیارچشم 

ش را سرو خندید ...!دهینه که سالم برگراسه من مهم وا-:با عصبانیت گفتم...دبوده نبر

مثال ؟حاال که چی-:گفتمم و کوبیدام کولی روي با مشت ...!دتخون جوآره -:ن دادتکا

ز حالیکه هنوو در نفس عمیقی کشید ؟میشهن چی عایدتو؟بدینص ین منو حرامی خو

بابت و نباشی دق حساست صادت و اقتی با خووتا -:گفتد لبش بوروي لبخند ردي از 

اي بر..!نهمه می تونن حرصت بد...خجالت بکشیره لت می گذدکه تو ي چیزاون 

زي نقش بااره می ندولز...یندارمن خبر از دل شما که -:بحث گفتمدن کرم تما
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شما متاهل ل قویا به ده یگه برنگردگه احتی ..هسم مهم ترواسالمتیش ..کنم

میز تر آنگاهش تمسخرو بیشتر ش سري تکانهان چو...دهنکرور باد بوم معلو..!دهبرگر

همچین ا چر؟چیه-:معترضانه گفتم.دمی کرام حرکاتش عصبی ا نم چردانمی .دبوه شد

تش جمع رصو؟ می تونم؟شته باشهداستم دوکنم رش من که نمی تونم مجبو؟می کنین

رد شبوي داتواز .دمتوقف کررا ماشین زد و هنما را...ختادنانیم نگاهی به سمتم ...شد

از بیا یه کم -:گفتد و گشوه اش را پلمپ شددر ..را در آوردمعدنی آب کوچک ي بطر

هر موقعیت در ..یخترلباسش از آب روي کمی ...زدمپس را ستش د...!ربخوآب ین ا

هم ر بدجو...دگسیخته بورم فسااما ا..دمحشت می کرولعملش اعکس ي از یگرد

ر بخوآب ین از ا-:گفتره باد و دوکرزش بلوروي نگاهی به لکه ...!دگسیخته بو

را ما مچم دم اباال بررا ستم ره دبادو...!شیآروم یه کم ر بخو...دهکرداغ مخت ..دابشا

سرفه ...شدت گلویم پرآب در ..دممت کرومقا...شتالبهایم گذي را روي بطرو گرفت 

با ...مشوکه شد...زدمیخ ...من پاشیدرت به صوو ت یخرستش ي دتوآب کمی ...زدم

شانه هایم ي؟بهتر-.ممالیدرا چشمانم دم و کرك پارا تم رست صودکف 

-:دبدتر کررا حالم اش کالفه ف پو...!میختآهم درتم رشکهایم با خیسی صوا...یدزلر

می ...خترده اي دفسراتو -...!دین نبوافقط ي؟حت شدرامن ناف حر؟از چته تو

پس آورد و تم جلو ربه سمت صورا ستش ر؟دچطو؟نباشمده فسرر اچطو؟نستیدو

به م سالره انگشتمم بهت بخواگه اینه که ابدبختیش -:قبل گفتاز کالفه تر و کشید 

ب حالم خو-:دممزمه کر؟زچیهدردت ببینم ن بزف قل حراحد...!فتهاخطر می 

را تم رصو؟یاکودبه خاطر -:گفتو شت اپشت صندلی من گذرا روي ستش د...!نیست

ام یکی دنزرا در تنش ي گرما...!الیلشهاز دیکی اون -: گفتمدم و کرن ستانم پنهادبین 
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ر و نیا؟دابزنیمف حراي می خو؟بزنیمم شیم یه کم قدده پیااي می خو-:دمحس کر

اي می خو-...ستمانمی خورا خانه ..نه؟؟؟ببرمت خونهاي می خو-؟؟؟ینهمه مهربانیا

شک نگاهش ي اهاه قطرن میا؟از حتت کنمرای ندگزین و از اهمینجا بکشمت 

و ترحم ردي از بی هیچ از آن بهتر و ...!يبی هیچ تمسخر...زدلبخند می ..دمکر

رت حقااري و خوس حساف زد و امی شد حرد ین مرابا ...!چشمانشزي در لسود

و حرکاتش هیستریک :رنیادا...!*** نمی شناخترا ترحم م به ناي چیزن او چو...!دنکر

نش احد تواز بیش ي چیزد از بوم معلو...مشدبوه ندیدر ینطون اتا کنو...دبو عجیب

در قعا واختر دین اما ا...شتمرا دانه حالش دم و بلد بواري دادن لددنه .دنج می برر

ماشین .دخیلی ضعیف بور ینهمه فشااي ابر...دمکمکش می کرري باید طود و بواب عذ

د را سمت شاگردر .مشدده پیام و پوشیده ام را کت پاییز.دمپایین برده شانه جارا از 

دت سر-:مهسته پرسیدآ.اردنددل که تعام یددمی .شدده هم پیااو .دمکرز با

یکی دنزن همادر تخته سنگی ن داد و روي به عالمت نفی تکاش را سر؟نیست

اب جوف زدن سه من که حروا-:گفتمدم و بغل کررا ستهایم د..دمیستارش اکنا.نشست

ما ا..بزنیف نمی کنم که حرار صراسه همینم بهت وا..نمی کنهب لمو خوحا...دهنمی 

سه ن وامستوز-: گفتو هی کشید آ...!بگود ست من برمیااز دگه فکر می کنی کمکی ا

نگ به ي رسریهارو...جدیدي پوتین ها...جدیدي پالتوها...بعضیا یه تنوعه

فصل س ساام بر هن رو نگ موهاشون و ربعضیا حتی عطرشو...جدیدي مدها...نگر

ینکه اسه وافقط د بیاف عا می کنن برد..خیلیا عاشق برفن..می کننب نتخام اگرد و سر

م دور گرل یه شا..ارنبذش پشمی سره که یه کال...نندست کردربرفی آدم عاشق 

ل مثااسه واما ا...زنبساه خاطرازن و عکس بندن و بگیرر فیگو..ارننش بذدگر
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زم با...نیددونفتی ل نبازم دبا...نیدزلرزم ما یعنی با سهوا...حشتهوفقط ن مستاز...ما

رو برفی آدم پشمی ه کالن هموت سه ما یعنی حسروا...!نپوشیدراب جوروي پالستیک 

ي مثال به جا...جیشونهرخااي سفرروي سه بعضیا وا...نیوگررم و ین تواتاثیر ...!شتندا

ماشین چند صد ر با ینکه ماهی یهي ایا به جا...رنمی ر بار چهال سار در پنج با

سه واما ا...!می کننر رو ینکار ایه باه مادو کنن ض عون رو یشوردمیلیاو میلیونی 

خب ؟؟؟نهوگرت لبنیا...نمواغذه سفروري از ضرم قالاز ایکی ن کم شدر یعنی هربا...ما

گوشت ...!ستخونار اپدر گو..شدرسن ر پدر گو...کلسیمر پدر گو..نمی خریم

زم با؟؟؟نهوماهی گرغ و مر...!می کنهرو کان همو...ویا می خریمساره عیبی ند؟؟؟نهوگر

به ...ارهعیبی ند؟؟؟نهوگره میو...یمرلوبیا می خود و نخوش به جا...مهم نیست

ده کرم اور دوز بابازم یشب باد-.دکرك ستین مانتویش پاآبا را شکش ا...شجا

با د ناله می کرف ه طریاز ..همی میرواي داره که زد جیغ می ف یه طراز مامانم ...دبو

خونه دم فتیم ر رلین بااوسه وا-.گرفتت شداش گریه ن؟ستارببرمش بیمال پووم کد

دي شا...دمامانم مر...دممن مر...یمدکردراز یی است گدر دلین بااوسه وا...همسایه ها

لم ف دیه طراز ...!یمدارنگه ه ندرو زبیفکر د و معتاي یم تا یه بابادمرن هممو...دمر

و باال گرفت ش را سر...یه طرفماز ..تا نفس بکشیم..حت شیمراتا ...هست بمیرامی خو

دم ست خود...دارمستش دو...بابامه...یه طرفماز -:دمعصومش نگاهم کرن با چشما

نفسش تنگ .تُنک نشستمي ُ چمنهاروي ..شتمع داتهوس حساا...!دارمستش دو...نیست

می م تمارا کسیژنش ه اخیرذ همینو بزند ف هم حر..ست گریه کنداهم می خو..دبو

شبا ...دبوده شن کررو رولم ري دینهمه بدبختی یه نواسط وکه د بول سادو یکی -.دکر

که قشنگ ي چیز...که بهش فکر کنمد هم بواي یگه دچیز ...شتنانداري و به جز ند
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یه چیز ...دپایین می کرو باال رو قلبم ن ضربا...دادیه حس عجیبی بهم می ...دبو

سه د وابوه شده نگیزایه ...دادمی ار قرع لشعااتحت رو ه همه تلخیها ک...شیرین

م؟ عاشقش شدري نین چطودومی ...دمی کرف مشکالتم منحرم رو از فکر...ندگیمز

رو ستم ردم و دلیز خو...مستونیروز زتو یه -.ن دادمست تکاو رابه چپ م را سر

که می شناختم دي ا مرتنه...دمبوه ندیدي قور ینقددي رو اتا حاال هیچ مر...گرفت

د کمبور نقداو...یدزلم لردسه همین وا...دفتااپس می د باوزش که با یه د بورم پد

نبالش دچشمم ...!یدزلم لردحتی راکه به همین ...شتمه داعقدر نقداو...شتمدا

حتی همه راما به همین ا...دسش به من نبواحو..یددصال منو نمی اون ا..همه جا..دبو

ما هرچی بیشتر می ا..من نیستل نستم مادومی ..دورهنستم ودمی ...چیز من شد

ندگیم از زنم او-:دادمه و ادانیمه نفسی کشید ..یش گرفتاصد...شناختمش

دادن ست از دبا ...دسم سخت بووایط این شردن اتحمل کر-...!مناي خد...!فتر

 درم رومان شدآب هر لحظه بیشتر ارم یگه طاقت ندد...هلخوشیم سخت تر هم شدد

در پیش ن شدنمود نمی تونم خر...ببینمم رو هراگزمایی خوي استادنمی تونم ...ببینم

حالم خیلی ...!نمی تونم...آوردمکم ...رنیاداقا م آمن خسته شد..ببینمرو همسایه و 

حس می کنم یه ...کنهم خفه اد می خوو تو گلومه ي می کنم یه چیزس حساا...هبد

درس نمی تونم ...!می کنهم درد همه جا..ی کنهمدرد قلبم ...قلبم نشستهي رو چیز

ر چیکا...منفجر شهاد می خور نگاا...می کنهدرد مغزمم ...نمی تونم تمرکز کنم...بخونم

سر ..دمگر طبیب بوامن ...!چه کسی می پرسیداز ...ههه؟کنمر چیکا؟شمب کنم که خو

به همه اف رعتانستم دامی ...دبوه شت پیچیددر دهق هقش اي صد...!دمنمود دوا خو

که می کشید را بی اعذاوج ین ده و اسخت بور چقداو مثل وري ختر مغراي دینها برا
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نجا که می آتا ...گریه کندزه دادم جاا...!لبریز...دلبریز بوش کاسه صبر...!دادمی ن نشا

دادن ست ي از دغصه از گر ا...دمتسکینش بلد نبواي بري یگرن راه دچو...نستاتو

یاکو فقط دختر دین اي اما برا...دمتحملش نمی کراي لحظه د می کر ر زاريینطوایاکو د

از تر اختر فردین درد ا...!اشحی و روجسمی ي هارجهت تحمل فشاد بوم هرایک 

آب داده سته گلی به دکه چه م فهمیدزه تام که شدآرام :دابشا..!*** دعشق بو

نفسم ت عزور و غره ماند تهو یخته ه ریرروي دایک غریبه اي برام را ندگی م زتما...ام

گرفته آرام لم دته ته ،آن شتباهمان از اجداب وعذد جووما با ا...! دمبود داده بر بارا 

از . نددتی کاشته بووبه جایش بی تفاو کاسته ن بی پایاوه ندآن احجم ر از نگاا...دبو

به د و بوده نش حلقه کرانورا دور زاستهایش د.دممم نگاهش کررمتوي گوشه چشمها

نه ر نگاا...نمی شده نداهیچ حسی خون همچناه اش چهراز .ست می نگریستدورد

نه ر نگاا...یختهرشک ده و اکرت دردودل ینهمه مداکه کسی ر نگاا

به ..دهمین بون صال چوو ا..دهمین بور نیادا...شتماتوقعی هم ند...هرچند...!رنگاا

با هیچ کس ...دمبون آورده بازبه را حت حرفهایم ر راینقدا...نشدبور نیاداخاطر همین 

می ر نیادابا ...!بی هیچ پوششی...بی هیچ نقابی...باشمدم نستم خوانمی تواو به جز 

به خاطر سرخی د نبوزي نیا...کنیزي باد نبوزي نیا...که هستین هما...دبون شد عریا

می ش مها متمایزم آدتمااز ...ین خصلت کم نظیرو ا...سیلی بزنیدت تت به خورصو

ه خیسم نگارت چند ثانیه به صو...بچرخاندش را گینی نگاهم باعث شد که سرسن.دکر

ازه نداکسی هست که به م قتی که فهمیداز و-:گفتو ند دابرگررا یش ره روباد و دوکر

دم همیشه فکر می کر...!متر شدآروم یه کم ...بکشهاب من عذاز حتی بیشتر و من 

اون فقط منم که ...می بینمس که کابوفقط منم ..بماحت بخورافقط منم که نمی تونم 
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م پنجه نرو ست ك دترسناح شبااون افقط منم که با ...ممی شنوك رو حشتناي وهااصد

ییم داقتی وما ا...شتمداگله ...دمشاکی بو...دمسه همینم خیلی عصبانی بووا...می کنم

ی قتو...نم مثل منهم اویددقتی و...سم گفتش واحالتااز قتی و..دسم تعریف کروا

درك ...می کشمر سیگار ینقدا امی کنه که چردرك ...می کنه چی می کشمدرك گفت 

ي رو گررکال حااز اون تا قبل .حالم بهتر شد...می نیستمآدشبیه هیچ ا می کنه که چر

که یه دن کررش مجبوو شتن اشش گذرو روي دوسایل یه خونه وشتم که کل دا

شونه ر روي بااون می کنم نصف س حساا نالاما ا...! هباال بررو طبقه ه پنجان ساختمو

قابل ...هما نسبت به قبل بهترا...طاقت فرساستز هنو...سختهز هنو...ییمهي داها

ن یددو...روتو سرما ن یدزلر...کت می کنمدرکه ...النم من به تو می گما...! هتحمل تر

ه سر سفرا خیلی چیزدن نبو...راب روجون روي پالستیک کشید...رونفتی ل نباد

تو ز با...دممنم تجربه کررو ینا اهمه ...رونو س لباو ست کفش دیه ت حسر...رو

من ...هستزم ما باا..دهرچند معتارت پد...ب داريخودر قل یه مااحد...يخوشبخت تر

رو از نگی رهیچ ل ساي سالها...سیاهیو یاکو دم و دمن بو...شتماهم ندرو نا او

م چشماد یاکو فکر می کرد...دبوه سم سیاواهمه چی ..دادمهمدیگه تشخیص نمی 

ما مشکل من چشم ا...کتردم دمی برد بوري هر جواري ندن با همو...دارهمشکل 

ه سیاه، بدم به چشم پیغاو تفکیک کنه رو نگها رمغز که باید از قسمتی اون ...دنبو

دم می کرس حساا...مبیداقتی می خوو...دمی کره مخابره سیارو همه چیز د و بوه شد

سه همین همیشه تنها وا...منو بکشنان می خوو یک میشن دبهم نزدارن بح شي یه سر

شفته اب آیه مگس خول زدن یا حتی با...یه گرمی نفس..پااي یه صدن چو...بمامی خو

و نش کشید دگررا روي ستش د...اشهمیشه دت به عا...! شفته تر می کنهم رو آ
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تنها کسی که ! دیاکو بود...ابقت خووحتی ...دمبورش آروم تنها کسی که کنا-:گفت

سه من وایاکو دجنس ! دیاکو بود..دمنبواري فررش حضوو از شتم د داعتماابهش 

و هر اخو..مهدرما...مهریاکو پدد...! شهادرسه برادر واجنس یه بروت از متفا

در حتی -:دادمه زد و اداخند تلخی زپو...دکرت سکو... کترمهد...ستمهدو...مهادربر

از ...!کیسه بوکسمه...مندن کرآروم به خاطر ...خشمماز که پر قتی و..ومموقع لز

و از هی کشید آ...!نالاکشید تا همین اب عذرد و بچگی به خاطر من کتک خون همو

کت دریاکو هم دادن دست از دسه واپس -:گفتو تکاند ارش را شلوك خا...جا برخاست

اده م خانوم یگه تمادر من یکباو ...داديست رو از دهرچند تو فقط عشقت ...می کنم

جیب ي تورا ستش دو دنگشت شست هر ا...دمنگاهش کرو باال گرفتم م را سر...!رو

حرفهایی از ...دمگیج بو...دشته بواگذرا آزاد یگر دنگشت ر اچهاده و کرو فرارش شلو

تو کی ...شتم بپرسمداست دو...! شتماندر نیارا از داشنیدنش ر نتظااکه هرگز 

ر چطو؟قبلت باشیي سروت از متفار نی هرباامی تور چطو؟ه داريچند چهر؟هستی

قعی تو واشخصیت ؟کنیزده شگفت و غافلگیر ر ینطوا امرر نی هرباامی تو

را نگاهی گذ؟ستام اکد...صلیر انیا؟دامیاتو کد...دینهمه تضاابین ؟ستام اکد؟چیست

بشینیم ینجا ایگه دگه یه کم ا-:با جدیت گفتد و متحیر من کرو پرسشگر ن به چشما

ي کل بدبختیها...! کنر تصو...کنمت عقدرم نوقت مجبواو...نغمواسرد کمیته میا

نه یه ویزآوماغش ا آب دخدي که همیشه زر ِزرو خترِ دتحمل یه ...فندگیم یه طرز

ام قعی کدر وانیادا...!فترینکه منتظر من بماند به سمت ماشینش ون ابدو ...!فطر

-:گفتو کشید م پوست ساعدرا روي نگشتانش او چرخاند را ستم دتبسم مچ د؟؟؟بو

نمی ...نه-..دمکمی فکر کر؟می شناسیرو لدین کشکولی اتو شمس ...دابشا
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د می کره نگارا بمش و یر زقت دکه با ر همانطوو چرخاند را ستم ره دبادو...شناسم

ر چطو...نمی شناسم خب-؟نمی شناسی...لدین کشکولیاشمس ؟نمی شناسی-:گفت

ما بعد ا..نگرفتماول ...! لدینشونیاتو پشم ...لدینهاشمس اون ...فامیالتونهاز بابا -؟مگه

لتم د...ادببی ...رنواوگمشو -:گفتمم و کشیدون بیررا ستم دچند ثانیه با خشم از 

تو خجالت نمی ؟پشم؟مث ًالاد لم بخودچی ...یشا-:گفتد و جمع کررا هانش د...!ادبخو

قطبی س خرد مو یال؟آدچرکور نقدیاختر داره؟دمو ت پاو ست ر دینقداکشی 

منو ي پاو ست دکی ...لت خوشه هاد-:بی حوصله گفتم...اه...زديحالمو بهم ...ازيمیند

ما ...! ديشا...مامانت..من-.ار زدیودبه را پاهایش و کشید دراز مین ؟روي زخهآمی بینه 

؟دل و حسابهاون فقط ؟برسیدت باشه که تو یه کم به خوك حتما باید شر..نیستیمآدم 

سته در...صال ما هیچی؟انیمزمی بینیمت عق می ر ما بدبخت مهم نیست که هرباروده 

ست اخود و یش گل کرریاوخاي خوو اون مد او...که هستشدك ما کرا...فتهك رکه شر

...! میشهار بیزوزه هرچی تجااز ...لش می پوکه بچهدببینه که رو ینا ا...کنهوز بهت تجا

همین یه حرکتش ي؟ین بچه بگیراز اهم رو تفریح ذره یه ین د امیاش خوا رو خه خدآ

یه جا رو ینامش ت و دکنی کل ترموستاري ببین می تونی یه کا...ادهمیزآدشبیه 

نیتش بیشتر گل روا...شبه سرزده ...یطی که شرکم نیستاین شرانم تو ؟اوبترکونی

ان رتو نگ-:گفتمدم و چپ چپ نگاهش کري؟بی فکرر ینقدا اخه تو چرآ...دهکر

یه ه ستت ندر دفشین کن که کااقا ت آیه حالی به فکر ترموستا...شنبات اون ترموستا

سب اماشاال ...نیست کهت ترموستا...لهیم ابمیر...گفتیآي -:گفتو هی کشید آ...!قتو

فشین ا...من پنبهي؟تیش شنیدو آصال پنبه ا...! مهیز...هیتر...ریاتورادمنم که ...رهبخا

ف حاال حر-:گفتمم و کشیدرش دراز کنا...!حاال ببین...وختیمما نسش خرآگه ا...تیشآ
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ب حساف صال حرا..نه کهزنمی ب حساف حر-:اب دادجوص با حر؟چیهدرش ماب حسا

ینا اکیلی ا وخد....سنش کمه...نرفتهزي سربا...ارهندر فشین کاامیگه ..بلد نیست که بزنه

ب حساف ین حراگه ا-.مخندیدد بوه نباشته شدالم در دغمی که د جووبا ؟حسابهف حر

ف ین حر؟اتو چی می گی پشمک-:گفتو نم گرفت از رانیشگونی ؟نیست پس چیه

ین طفل اشتن که داهمه چی ن ندگیشواز اول زمگه همه ؟مفتف حسابه یا حر

دم ختر مرد...میگه نه نمیشهاون ...من می گم همه چی قبوله...شته باشهم دامعصو

بدبخت شم باید کیو اد لم بخودمن ...سه منوا هشددر مااز یه عزیزتر دا! بدبخت میشه

-:گفتمم می مالیدرا ناکم ران دردحالیکه م و در ستش کوبیدروي دبا مشت ؟ببینم

موهایش اي از سته ؟دچه می کنیدت رو خون ماما...یندضی کررانو م اوگیر...حشیو

ه منو باشاون به ...هیگه نوبردنکه او-.دکرزي هایش باربا تاو چشمش گرفت ي جلورا 

به ه سیدرمیت نمی شناسه چه آدکال منو به ..شمآدم که مثالً زي هم می فرسته سربا

ست می گن را-:گفتمم و جا بلند شددر از نگ اي زصدن با شنید...!بختدم ختر د

نیم خیز شد ..!شیه کم منطقی با.زین هنوابچه ن جفتتو؟یناي دارحاال چه عجله ...بابا

که تو می ...تو سر منك خااي ...رهمیارو سم منطق اکی ه نگا...بیشین بینیم-:گفتو 

منطق نمی ...دبور عشق کو...ست می گفترا...!يمنطق بددرس سه من اي واخو

و ختم اندم اسردرم را روي چا...!نستمداهرکسی می از بهتر را ین امن و شناخت 

لبته که ا-:گفتدي با خونسر؟فشین یکی می کنیابا رو یاکو دتو ...معزیز-:گفتم

ك خر شر-:گفتمه با خندو کند م تمارا شتم حرفش انذ...وکجا ك شر...هن

د بگیرب پرتارد ینکه گااز اقبل ...در آوردپا را از مپاییش د...دکرد گررا چشمانش ؟؟؟کجا

رد بغل گوشم ن از مپایی نفیر کشاد...مپریدون بیردم و خم کرم را سردم و گشودر را 
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که د شنا بور آنقدا آصد...!سیدربه گوشم اي نه دامراي آخ صدرش متعاقب عبوو شد 

یر زتبسم ؟بدشانسمر ینقدا ایا من چراخد-:منالیددر دل ست بایستم راینکه ون ابد

سط زدم وست در...بدبخت شدیم..دابشام بر سرك خا-:دکرا گوشم نجو

بر ابرش یه دمی گن ...!شستی چسبیدري دو دسرتو بلند کن ببین چجو...! ترموستاتش

ي بااله برن سرموش چندت به خاطر یه ترموستاد کی فکرشو می کر...!ملهکازن یه 

ه نگاد شکمش بوروي که ر نیاداست دبه ...!بدبخت شدیم...داببدبخت شدیم شادار؟

قیقا چه د-:دمزمه کرز...!لشهرو دستش د...کهه نچسبیدرو جایی ...نه بابا-:گفتمدم و کر

نقطه دم من خو؟ترموستاتمآي بگه زن یه و ختر دچشم سه تا ي جلو؟ تور داري نتظاا

ش همه جاق از مپایی ناکس که برزد دهمچین کف گرگی ...میدرو دصابت اقیق د

تو م؟بریزم من چه خاکی تو سرن الزدي؟انده ت رو موندواسر اون نمی شد ...!پرید

ي شغاالآین سطل امیچسبم به رم می ..دمبوده نکري قیق نشونه گیرري دینجوم اعمر

ازم کوچولو بندل شغاآکه یه م نشونه می گیر..ه ساعت تنظیم می کنمین تو خیابو

تفاقی که اتجسم ا؟از خدرو شانسو می بینی تو ...ور اون ورین افته امی ز بان خلشودا

را که خندیدنم دم برو فرام یقه ي بیشتر توم را سر...گرفتت شده ام خند...دبوده فتاا

به ل به هرحا-:مشنیددر را مااي صد.دنمی شل شانه هایم کنترزش ما لرا...نبیند

ما ا..دساکت بور نیادا...!شیطنت می کنن...یگهن دبچه ...!ببخشینن تودخواري گوربز

ین امی خوه؟نشدن یتورمطمئنین طو-:گفتز بادر ما.دمحس می کررا خیرگی نگاهش 

خه آ...مبر سرك خا-:یر لب گفتو زیز خندید رتبسم .رمبیام گرآب کیسه ن ستووا

که می گفتم دم گرفته بوز گارا لبم ر نقد؟آخالهاري بذاي گرمو کجا می خوآب کیسه 

ست وابشین ...منمی شینی پسرا چر-.دساکت بون همچنار نیادا.بیایدن ست خون االا
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ن رو یتورکااب بیاین خر...نجا نایستیناوتا هم دوشما ...يشوکه شد...رمبیات نباي چا

م قربونت بر-:هم گفتز با.یدزمی لره خنداز تبسم به شکل تابلویی ...!ست کنیندر

ستش کنیم ري درچجون؟یا ننه موده بور کات ترموستان بابامو...نخاله جو

ت دل و عضالم تما.ن دادمودبر با...جمع کنرو خاله و بردرت مان جوداب، شا؟خهآ

داب شا-:دکرار با عصبانیت تکردر ما.نددگرفته بوه درد خندض و نقبات اشدروده ام از 

به دش خوو ...!بشیننر نیاداقا آکن رف تعا؟می کنیر گوشه چیکادي اون یساوا...امبا تو

ین امگر .فتمرکمی جلو دم و مرتب کرم سردرم را روي چا...فترشپزخانه آسمت 

یش اصد...!بفرمایین..مدینش اوخیلی خو...ببخشید...هچیز...من-؟مدآبند می ه خند

ي عمد-:گفتم؟آرام بزنیف تونی حر می؟شدم تموه ت خند-...فنعطاابی د و خشک بو

با ...بیا بشین...خیله خب-:گفتو نش کشید دگررا روي ستش د...!ببخشید...ابه خدد نبو

-:گفتو به سمت تبسم گرفت را نگشتش ا..ن دادمتکام را سر.ف دارممامانت حرو تو 

تبسم ...!سنگین میشهداره ...مخانوان حسابت باشه خندرت ست به صواشما هم حو

تسویه ...شمومو می فررایاوخااز یه کم ...ارهعیبی ند-: می خندید گفتز لیکه هنوحادر

کافی ازه ندابه وز مرا...بسه تبسم-:گفتمو فتم ربه تبسم ه اي چشم غر...!می کنم

ري یه کا؟کشکولیف زدي تو حرز با-:گفتزد و چشمکی ه خندن میا.ديبرن رو مووبرآ

با ...!ختردین د اه حریف یک لشکر بویک تن...!بزنمات سم کوچیکت صدانکن با 

ن الامنم ...شما بفرمایین-:گفتمر نیادابه دم و رو کرن پنهادر یر چارا زستانم س دسترا

ي را سینی چا.دمشپزخانه برآبه د با خوم کشیدرا ست تبسم و د.سم رخدمت می 

که دارم خبر -:گفتدرم به مار زد و رو حتی نیم نگاهی به محتویاتش کناون بد

اور نم که مرتب دوینم می ا-.دنش بوزسراز به من پر در ماه نگا.دهمعتان رتوهمس
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نم دومی -.گزیدرا لب پایینش در ما.می کشهه مانگاو درکتر دبه رش کاو می کنه دوز 

ب و معذ..درما.می کنهن وارد بهتوري چه فشاي معنودي و ماظ لحااز ین قضیه اکه 

چنته در نم که تا حاال هرچی دوینم می ا-.دستانش مشت کري دتودرش را چا...همدر

و ماند دي شاروي چند ثانیه اي برر نیاه دانگا...ماا...یندکررو مانش درسه واشتین دا

نین دومی -.یمدخته بوانداپایین ن را هرسه سرما...!نگرفتیناب جو-:دادمه ادابعد 

 مینروي زکمی ...!مسعم همینه پسرو-: حتی گفترابا نادر ما؟کجاستاز مشکل 

از بیشتر د عتیاا...سع مالی شما نیستومشکل ...نه-:گفتد و جابجا کردش را خو

نی به روابستگی دا واکثر معتاه امشکل عمد.گیر می کنه، روح رو دربستگی جسمیوا

ن یه همچنارصل کاانکه اوما ایی می کنین زداسم رو شما فقط جسم .رهمخداد مو

مغز مرتب ن چو.ارهشی ندارزنش دکر كسه همینم تروا.باقی می مونهر بیمام و مسمو

را نگاهش ...سه همینموا...کنینن مادرهم ي ستارو در راتا دوین اشما باید .دهمی ارور 

گانی اربا و من روش با رم بدین یه بازه جاا-:گفتو متحیر ما چرخاند ي هاه بین چهر

-:نه گفتراوامیدب زده و اشتادر ما.اب دادجور ینبااشاید .که من می شناسم پیش بریم

ستی به ته ه؟دبداب هی که جود داره؟راجووهم ي بهترراه یعنی م؟ست می گی پسررا

بستگی به ..یا نهه بداب ینکه جواما د داره اجوي وبهترراه - :گفتو یشش کشید ر

یش اصددر با خستگی عجیبی که و خم شد ره بادر دوکمر ما...!دارهشما دش و خو

ر نیا؟داخهآمی تونیم بکنیم ر چیکا...ما هم...هدبرآب که دش رو خو-:گفتد بوه یددو

به ر نقداونم وینه که بدافعال مهم ...نباشینش بعدان شما نگر-:گفتو جا برخاست از 

و به من را نش انگرن چشمادر ما؟بدین یا نهم تار ختیااین که بهم د دارعتمار انیادامنِ 

ین از ا.د دارمعتماامن -:گفتمدم و کرر نیادابه رو ید دترون ذره اي بد.ختدي دوشا
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رد مول در به هرحا-:گفتو خت انداباال را شانه هایش ر نیا؟دامیشه...بدتر که نمیشه

تو که ر خصوصاً پد.د دارهجوك، وحین ترپ سنکول حتمااسنگین همیشه ي هادعتیاا

که ل او به هر حا.دبوه نگش پریدر...تش کوبیدرست به صودبا در ما.سنشم کم نیست

نکنه ك گه ترا-:گفتمم و منهم بلند شد...! نمی شناختر را نیاده داربی پق رك و خالا

چشمانش ه اي از خشندق دربرن و لباي از لبخند محو؟می مونهه ندزیگه ر دچقد؟چی

دووم یگه هم ل دساده ممکنه ...زهبسارش رو کاي بعداور دوز ممکنه -.گذشت

سه ،واسه باباوانه فقط ..نهدمرش خرآ...نببین ماما-:گفتمزدم و نو درم زامار کنا.رهبیا

نجایی او-.دمکره نگار نیادابه م و چرخاندم را سر...مرگهع مهم نو...نهدمرش خرآهمه 

قتی و-:گفتمدر به ما.ن دادتایید تکاي به معناش را سر؟یگهداره دکتر دکه می برینش 

که  ما.می کنهاور دوز موقعیه که تو خونه از نش کمتر دمرل حتماا...باشهرش کتر کناد

گه تا ا..حتی بستیمش..کنهك بوندیمش که تراها خوربا.یمدکرن متحارو اهها م راتمو

سه راه واخرین آین اگه ار ابذ.نمی کنهم ین به بعدده از انکرپ سنکون الا

رو نم همه چیز دومی ن چو.د دارمعتمار انیاداقا آمن به !متحانش کنیما...نجاتشه

در با پر چادر ما.حتما هست...هستي هتربراه گه میگه ا.که هست می گهر طون همو

یشاال ا اخد...درنیت ببینی ماوجواز خیر -:گفتر نیادابه د و رو کرك پارا شکهایش ا

شتن مثل ادرم داتا بچه بردو ین اگه اشاید ...نهدوسالم برگرو بهت صحیح ادرت رو بر

کنم ت عادمن فقط می تونم .دننمی کرم تمون حقشوادري رو در تا بردوشما 

ه سه سه ماوا...باشه-:گفتو نفس عمیقی کشید ر نیادا.ضی باشها ازت راخد..مسرپ

حافظی ابا یک خدو .می برمشم میادا فر.یناربذوري سایل ضرس و وسش لباوا

... میددونبالش د.فتون ربیراز در کنیم اش قه رینکه منتظر بماند بدون ابد..دهسا
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تبسم رت یک صودنزش را ی سرکم.دیستااست و رابست را بند کفشش .مدآتبسم هم 

گل ...دنبوزي متیااپرتابت سه ...عطالامحض -:خند گفتزبا پوداد و باال را یش وبرا..دبر

چند ت که تبسم به مدم یدزدم و دمن یخ ...!کوچولوان خندش نبال خوشحاد یاز...نشد

 ست بر سردبا کف م و مدد درآنجمااحالت بد از آن ...ن دربا بسته شد...! دثانیه ُمر

م با سرعت هرچه تمادم و تا یکی کررا دوپله ها زدم و یر بغل درم را زچا.متبسم کوبید

صبر -.زدمیش اکه صدد مین بوروي زیک پایش ز هنو.مساندر رنیادابه دم را تر خو

ن هماو در شت اخل ماشین گذداهم ش را یگري دپاد و نگاهی به سرتاپایم کر.کنین

ه نگادم حرفش به خواز متعجب ...!نتدسر کرر دین چاابا ..شوار بیا سو-:حین گفت

گیر م هم به گل سردر لبه باالیی چاد و بوه نو مشخص شدزاتا ام شی ار ورزشلو...دمکر

را نگ ه رتیرار چه گلدرپاده شرمز.دبوده شانه هایم نیفتااز روي که کامل د بوده کر

رت ستاا.مشدار سوو کمی به جلو کشاندمش و بپوشاند ارم را تا شلودم ها کرر

کمی .فترعقب ه ندرن؟و دمیاف در مگه نمی گی همسایه ها حر-؟کجا-:مپرسید.زد

می -:گفتمرت دادم و قورا هانم آب د...!بگو..خب-:گفتد و یستااکوچه از تر دور

ن چشما.کنمان جبرم میدل ما قوامی کنین ر رو ینکاا انم چردونمی .ستم تشکر کنماخو

در ...رينیادانوعی شیطنت ...نوعی تمسخر..استهزانوعی ..ختدوبه من را سیاهش 

کمی .مکالمش ترسیدداري بو ؟از کنیان جبراي می خوري چجو-.زدمی ج نگاهش مو

یش وبري ایک تا...و...می کنمر هرچی بشه جوش هزینه -:گفتمدم و جمع کردم را خو

م جاند استم بربیااز دینکه هرجا کمکی و ا-:گفتمم و چسبیددر به ؟....و-.به باال جهید

ت سکودر چند ثانیه .ن دادتکاه با خندش را سرو گفت ه اي کشیدو ههه بلند . دممی 

محکمتر درم را چادي؟کز کرري ینجواکه ي چی ترسیداز حاال -:گفتد و تماشایم کر



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۲۸۷ 

 

دو هر داد و تکیه اش به صندلی و نفس عمیقی کشید ...!منترسید-:گفتمو گرفتم 

از روي من ر ین کاانی که اگه نگرا...نجوختر دببین -.شتاگذن فرمارا روي ستش د

می و ست سوخته والم ن دچو.نیت کامالً به جاستاباید بهت بگم نگر..ترحم باشه

ش گو-.ادفرصت ند.بدهمرا بش استم جواخوم و کنددم را از در خو.کمکت کنمام خو

می ت بري دور و مهاآدکمک ون بدو گه فکر می کنی تنهایی ا...ننزف حرر ینقدو اکن 

ندگی هر زتو ...!شتباهیدر اکامالً ...ندگی کنیزسالم ي و پس مشکالتت بر بیااز نی تو

مین ه و از زبگیررو ستش دبه یه شکلی ري،یه جو، می باید یه نفر باشه که یه جاییآد

یه اد ستعداکشف ...یه ِحرفهزش موآ...همیشه همه کمکها مالی نیست...! کنهش بلند

می ...فگاهی حتی یه حروري و پرزنم بادوچه می یا وره معرفی یه مرکز مشا...آدم

من ز هنود نبواون گه اشاید ...دکیمیا به ما کمک کرر که پدر همونطو...!تونه کمک کنه

و ید دحی اطري تورو یاکو اد دستعداون اما ا...یمدبوده گر سارتا کادو یاکو و د

ن الره ابیازي در ست غد باایاکو می خودگه ا..نگذشتازش حت د و رانگی کردومر

می ي جد...!خیلی خوبه...دارينفس ت ینکه تو عزا...یمدینجایی که می بینی نبوا

پس بزنی رو میشه دراز ست کمکی که به سمتت دهر اي گه بخواما ا...قعًا خوبهوا..گم

که یه اره ندرو ین شانس ي اختردکه هر ون ینم بدا...!ريکم میا...يمه بدادانمی تونی 

ي بیادر من ي جلووز مراگه ا...! بی توقع کمکش کنهو شت ابی چشمد...ونجود مر

یه ي سته هااخوي شی جلور مجبوت هراخوده گی ساردبه خاطر یه سرماخودا شاید فر

ین اکثر ا...قعیت جامعه ماستواین ا..ايچه نخو..ايچه بخو..!یگه سر خم کنید دمر

و سر خوشی از ...دنخونه یه مرن هر شب مهموو یستن امی ن خیابور یی که کنااخترد

به راه تا ارلت می گی هزدتو ن الانم دومی ...! جمحتا...محتاجن...نیستن تفریحشو
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آدم یه ر ینقداگاهی ...رهین حرفا شعاا...ما من بهت می گماشی هست وجز تن فر

من نمی ...! فتشابه شر..به تنشه سیدرچه ره جونشم می گذاز میشه که ه مونددر

دادت به و نکنن رو رد ستت ر دشاید همسایه ها یه با...نجا برسیاوتو به ام خو

ي ضارمایی که محض ن آدکم شد...دارنتوقع ي ازت بعدت فعااز دما ا...برسن

و لکی اکشی دن گرر ینقداپس ...کننش مین بلندن و از زبگیررو ست کسی د..اخد

خیلی ما ان آدتوو ...چیزیه که می بینیاز اون حم تر رین شهر بی ا...! نکندي بیخو

به ...کنهر تم نتونه کادریگه مادکه روزي یه ...چیزیه که فکر می کنیاز اون کمتر 

پایین م را سردم و کرب هم قالرا در نگشتهایم ا...! سیرمن می ي حرفا

ن فرمارا از روي ستهایش د.نددهمیشگی من بوي نیهاانگرن حرفهایش هما...ختماندا

ین ا..دتش بوره آیاکو که تنش کوف دبرخال...خم شدو به سمت من چرخید و شت دابر

می ...می پرسمازت خریه که ر آین باا- .بدنش هم سرما متساعد می شداز حتی د مر

دم بگویم خو..نه...نستم بگویمامی توز ست هنوالم می خو؟دکمکت کنم یا نهاي خو

سقف ري روي یو فقر بدجود...دهی نبورایگر دما ا..هستمدم بگویم خو...نمامی تو

ي اور دوز هزینه هااي نستم برداقعاً نمی د و وابوه زده چنبرن خانه ماده ر خوك تر

ین به امی خوا شما چر-:گفتمن من کناو من .هم کنمافرل باید پور چطورم پدي بعد

چشمانی دم و در بلند کرم را سر..دبوه مدآیک تر دنز...سرما بیشتر شد؟من کمک کنین

را گوشه لبش زي لبخند مرمو.دمکره نگاد فضایی نبوي هال که بی شباهت به سیاهچا

و تن ل نباد...پرستیانه خد...ستیهن دونساانه حس ...گفتم که-.دگرفته بوزي به با

گر ...!همین...ست سوختهوالم دفقط ...نیستیر با سلیقه من جون بدنت هم نیستم چو

تو  هرچند که کمکت...لبتهو ا-..!نگیز می شدت انفرر نیاداین ر اگاهی چقد...گرفتم
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لی می تونی و...نه به خاطر ماد و بودت خودل یاکو به خاطر دمریضی ت ین مدا

یا ؟هستیداب؟چی شد شا-.گرفترا بغضم گلویم ...!انجبرع یه نوب یش به حسااربذ

نفسش .هستم-:ما گفتما.شتزش دایم کمی لراصدري؟بیاادا در سم اي وامی خور هربا

ین در این به بعد هیچ بحثی از ایگه دپس ...خوبه-:گفتد و کرت تم فورصوي تورا 

ي اون یا بر...نمودشرکت خودي یا برگر...دو راه داريتم رکارد مودر .یمارندرد مو

م حمی کندربی را ناخنم ر کناه پوست بلند شداي؟ می خورو مش وکد.شرکت مهندسی

را ستش د...!ست تنهاییندخه آ...نتودشرکت خوم میا-.گرفتمز گارا شش لبم زسوو از 

ي چیزان بگم به فکر جبرر چند با-:گفتو جلو کشید درم را کمی چاآورد و اال ب

تنها هم که ...تونم هستدخور خه کاآ-:تند گفتم...معصبانیتش می ترسید؟از هاش؟نبا

خند زنگ پورخط گوشه لبش ...فضا کاسته شدودت براز .گفتم یه کمکی بکنم..هستین

ست دبه ..!داريست دوبکن که رو ري کا...من باشیان نگراد تو نمی خو-.شتاند

اون فکر می کنم که ..خب-:گفتمدم و کره نگاد بوه شدن ستوم سرر گش که کناربز

ینهمه ؟از افترکمی عقب نمی ا چر...!بهتر باشهه م یندآسه واشرکت مهندسیه 

به شرطی ...هست بهتروانجا اوبه نظر منم -.دمبواب عذه در خیره ین نگاو ایکی دنز

ین ا انم چردانمی داب؟شا-.ممنونم-:گفتمآرام ...!ثابت کنیت رو دکه بتونی خو

در نفسم .باال بگیرت رو سر-؟بله-!خالی می شدندو من مرتب پر ي بی جنبه ن چشما

از ..!رنیازي در مل بار اینقدا...مت بابارنمی خو-.مدآنمی رد و در می خوه گرراه میانه 

از هایش وبراهم در همیشه ط خطو.مباال کشیدرا ماغم دم و دبلند کرم را سرش تشر

نم او.دمبور همکاي نسوافرم با یه خانون هامووژه پراز تو یکی -.نددبوه شدز هم با

نش خیلی هم دپایی بود اروجووبا ..!ونختر جودمثل تو یه د و بوان عمرس مهند
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ر و مسلط به کاده لعاق انش فودبود زن جووبا د و می کرر فتارخانمانه و نجیبانه 

درم لبه چادو هر .ختمانداعقب م را سر؟به من چی گفتروز نی یه دومی .دبو اگررکا

ي نازمی گفت مشکل -:دمبوه شدر ستانش محصون دمیا.دیک کردبهم نزو گرفت را 

ي چند ساعت جلوروزي ...! به نفسد عتماد انم کمبواو...هفقط یه چیزو نی فقط ایرا

صدنفر می پرسن زم از باون بیر نبران قتی می خووما ا...سنرمی ن شودینه به خوآ

تو یه ف زدن موقع حرن صد کمیشودرما فقط اسن رعلمی می ي باالارج به مد؟خوبم

گه اما دارن انندگی راهینامه اگو...گم نمی کننن رو پاشوو ست دنه دومرو جلسه مهم 

در .می کنناب خرزن و می بان رو شودخو، کننن چند نفر نگاهشودن کررك موقع پا

ن و شواده خانو..نجامعه شوداي سیله مرونی به ایري انازبه نفس د عتماا یخرتال طو

ي نهازترین ش باهوو یباترین از زقعیت در واحالیکه در ..هکشته شدن لتهاشودوحتی 

رز بااق تو مصد-.شتاگذم سرر کنارا ستش ر دباد و دوها کردرم را رچا.نیا هستنددین ا

از یکی ر و کشوي هاه نشگادابهترین از یکی  توداري مکاناتی اهیچ ون بد...ین حرفیا

تو ت مکاناابر ابرار که ممکنه صدتا پسر با هزري کا...می خونیدرس شته ها ربهترین 

قتی که وتا و ...اريندل قبو...اريندور بادت رو ما خوا...نبدم نجاانتونن 

و بست ش را کمربند.فترعقب ه باالخرد و چند لحظه مکث کر...!همینی...ینیا

ي سیره امثل پرند.شهم نبارت پدان نگر.معرفی کندت رو خو..شرکتو بردا فر-:تگف

از -:گفتمن شدده پیااز ما قبل ا.دمکرز بادر را با خوشحالی ه یدآزادي را دنگ زه رکه تا

ن الا-.یگه عملش می کنندهفته -.هم شددرخمهایش ؟ایندارحاتمی خبر ي قاآ

د عتیااگر ا..!مخسته ..یگهو دبر...وبهخ-:گفتزد و ید ش را دینه پشت سر؟از آخوبه

ین ابی شک ...دنمی کرام نه ایودیاکو ري و دوري از دگرفتاو فقر ...درماري بیما..رپد
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ه پنجررم را از سیگا:رنیادا...!*** آوردمی در پا ا از متناقضش مري هارفتارین ابا ..دمر

کینگ ربه پارا ن ماشی، یاکودمهتا مقابل خانه ر حضواز عصبانی و ختم اندون ابیر

ر به خاطر حضو.دکرم سالآرام یدنم دبه محض د و بوده یستام االبی منتظري تو.دمبر

مالیم و بی اهایالیت شر.مدآنبالم د.ر را زدمسانسوآکمه دم و دکرت سکون نگهبا

می .دبوده یباتر کررا زتش رصو،لبهایشروي تشین خ و آسررژ با اه همرش جدید

ي کاغذهاو کیف ق را زدم و بر.دجایش نبو...یاکودخانه ..ینجااما ا...همدا آنستم چردا

پشت را از ستش ؟دینجاي اکی بهت گفته بیا-:گفتمو ختم اندامبل را روي ستم ي دتو

ما من ا..حالیت نیستا ین چیزاتو که ...لم بهم گفتد-:گفتد و حلقه کرم کمردور 

هم را از ستانش د.دکرم کالفه ترو نشست ام بینی ش در عطري بو.وردمیگه طاقت نیاد

م و چرخید...نیاا بردور و ین ابهت گفتم ر صدبا..یاکوئهدینجا خونه ا-:گفتمدم و گشو

ره بادو.نیستو برآکه مثل من بی ادرم بر-.مشده خیرده اش یش کرن آراچشمادر 

م شنید...یاکو که نیستد-.چسباندام به سینه اش را چانه د و کرم حلقه کمررا ستش د

ما ا..رملخودستت از دسته که در...یط تنها بمونیاین شرام نیومد تو لد...مریکاافته ر

ص ا...ديمن با کسی نبواز نستم بعد دوخصوصًا که می ...نیستمام من مثل بعضیا بی مر

فکر دت حتما با خو-:گفتمم و کشیدرا لپش ...مخندید.تیش گرفتم آین جیگراال ◌ً 

تو -.بدنم شدس تنش ممام تماد و خم کر؟اها؟عشق توئه که با کسی نیستمدي از کر

دم خواز ...گرمم شدد؟بوه سم تنگ نشدوالت دیعنی ر؟نیاداضد حالی ر ینقدا اچر

شتیم تمومش دایگه دخرین بحثی که با هم آفکر می کنم تو -:گفتمدم و یش کراجد

ي بوده اش تو کرو الخت ي موها.دفتااش اشانه رد و روي شالش سر خو.یمدبوده کر

ین انم چی تو دونمی ...نشد خب-:گفتد و کج کررا نش دگر.فشاندافضا می در خوشی 
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گرنه مهتا کسی نیست که و..بی خیالت شمذاره یت هست که نمی رهرماق زخالا

را شتش ن درچشما.کامالً مشخصه..آره-:گفتمي زدم و نیشخند...!یه پسر شهون یزآو

ی تونی تنها یط نماین شراتو ...یگهدبیا ه کوتا...نید-:گفتز با ناد و کرر خما

از یش اصدم؟نی من تنهادوکجا می از تو -:گفتمو فتم رشپزخانه آبه سمت ...!بمونی

م و روي کشیدون بیرل یخچاده را از ماآلویه د اساال...!روبچه پر دارم تو رماآ-.مددور آ

بفرمایید -.مشدل لع مشغووبا و شتم اگذن شارهم کنار را شور خیان و نا.شتمامیز گذ

مشکی کوتاهی بر تن ارك شلون و قرمز چسباپ تا.دمه چشم نگاهش کرگوشاز ...!مشا

م و نفس عمیقی کشید.دبوداده به کانتر تکیه ش را کمر، ست به سینهو دشت دا

پیش را یم روبه رو صندلی .مجویدص با حررا هانم ي دلقمه توادم و ندرا بش اجو

با هر حرکت ..! يمداومجهز -:گفتمدم و به لباسش کرره اي شاو ابرابا .نشستو کشید 

سه وا-:گفتزد و لبخند ملیحی .دتحریک می کررا عصابم اجش اموي موهادن و گر

به ، کنیت حساسااز ابرانمی تونی آدم مثه ن ما چوا...تو هم تنگهدل نم دوینکه می ا

من -:گفتمدادم و به عقب هل ا را غذف ظر. شدم هرزشامم ..!يسخت می گیردت خو

رو خستگیت -:گفتزد و چشمکی ...ارمحوصله هم ند...بمابخو اممی خو...خستمه مهتا

پایم و روي ند رابه عقب را کمی میز .ستش می کنمدر...!ست منر دبسپا

نستم به خانه اما نمی توا.نددبوه شدار بیدام خفته ي حس ها.بستمرا چشمانم .نشست

من -:گفت د وبرو نم فردگري توش را سر.خیانت کنمد بوه ماندك یاکو که همیشه پاد

رم رو پد.دارمهم قبولت ري همینجو.باشمت همیشه باهاام می خو...نیدارم دست دو

رو همه چی ذاري نمی ا چر.ارهحرفی هم ند.می شناسهرو نم تو او.هم که می شناسی

بی ابغل خو؟سمی کنیمرو رچی -:گفتمدم و کرز بارا چشمانم ....هههههه؟سمی کنیمر



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۲۹۳ 

 

م و مالیدام را شقیقه اي؟سه همین می خوواط یعنی منو فق-:با عصبانیت گفترو؟

چشمانش مثل ؟یگهدین باشه یا هر چیز اسه واکه ام می خورو من کی گفتم تو -:گفتم

لحظه اي براغ داري؟من سراز بهتر -...صحراز ...خشماز ..خشیددرمی ده گربه کمین کر

 ؟؟آرهبهتر-.مدآمظلومش پیش چشمم و همیشه خیس ي چشمهاداب و شاار گذاي 

-:گفتو بلند شد .کندل کنتردش را نست خوایگر نتود... اغ دارمسر

ف ظره؟تردار نصب و صل ه؟اترده تحصیل کره؟ترارپولده؟خوشگل تر؟کجاست؟کیه

پس -:داد زد.ومهیچ کد-:گفتمدي با خونسرو شتم اگذل یخچاي توو شتم دابرد را ساال

که من داره چی ي؟اون انمی خوو نمی بینی اه ینهمه خاطرخواکه منو با داره چی ؟چی

داغ ...!نجابت-:با لبخند گفتمزدم و پشت گوشش را موهایش دم و یستاامقابلش ارم؟ند

از !هنشنیداي به حق چیزا؟؟جدً-.شدخ نگ لبهایش سررتش مثل رصو...تش گرفتآ..دکر

می م درد سرر چقد؟ین حرفااچه به رو تو ه؟؟؟ست مهم شدواکی تا حاال نجابت 

رو بت اجو...ارمکه من ندداره گفتی چی .دمهمیت نبراز ای سمامن ؟؟مهم-...!دکر

با ..تین سطح تحصیالابه من با ؟ینهرت امنظو؟بمامن خر؟من نانجیبم-:داد زد..!دادم

ز داد با.و دارهبرآیاکو د...پایینر بیاات رو صد-.نشستم؟می گی نانجیب...ادهین خانوا

و برآهمه بی دت از حالیکه خو درنی زنجابت می دم از ...اريتو که ند..اون داره-:زد

زي مل بااین حرفا و انجابت اب ختخورتو ي موقع که منو کشوندر اون چطو..يتر

چی می ت پشت سرداري خبر آزاده؟هر غلطی کنن دا مر؟نهزسه وانجابت فقط د؟بو

سه من نجابت واینجا احاال نشستی ؟نی هستیونی تو چشم همه چه حیودومی ؟گن

ر چقد...! نبگو که بهت نخندي یه چیز...دگو که بهت بیابي یه چیز؟نجابت می کنی

و از گرفتم را ستش د! شتاما نگذا..دمسعی کرر چقد..حفظ کنمرا مشم دم آراسعی کر
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پایین ر بیاات رو گفتم صد-:مبا غریددم و مبل پرتش کرم و روي کشیدون شپزخانه بیرآ

باشه تو ه کشوندزور به رو که تو دي مرذات اون تف به ...! بگیرن خفه خوو 

ر ینقداکه دم لیش بواومگه من ...بعدشم...ديبوده ماآمن از تر زودتو که ...! ابختخور

می ف حردن کرن غفالشواکه ه ندیدب مهتاب فتااي آختردمثل ا چرش آوردي؟؟جو

از تر وبرآیکی بی ..رمگاروزمن ختم دت خول به قو؟کنیه منو سیااي می خو؟نیز

اي ختردنقش ...نیاادا سه من واپس ...می شناسمب خورو تو دم و خول مثااجنس ..تو

ور غرر اون ینقداگه ا...متاسه چی می خوواگفتم از اول ...نکنزي بارده رو فریب خو

! ديهفت شب تو تخت من نبواي هفته د ست مهم بوت واشته اشخصیت ندو 

حت ر راینقداقتی ره ومی خودرد نصب به چه و صل ت و اتحصیالو خوشگلی 

شهر س چه به کالرو هاتی ي دتو-:گفتداد و هلم و برخاست ؟می کنین وجشاحر

ن لیاقت تو همو؟نصبو صل درك اچه به در رو مار و بی پدو بی بته ي تو؟نشینی

بد ...گرفترا چشمانم ي جلون خو...!عهد عتیقه نه یکی مثل منوي بو گندي بقچه پیچا

ار یودبه و گرفتم را گلویش ...مهم ترسیددم که خور نقدآ...مشدك خطرنا...هم گرفت

ي نهااندن دمیااز ...شدد بعد کبوو نگش پرید ر...شدا مین جداز زپاهایش ..کوبیدمش

هاتیا ي اون دمور یه تا...عوضیل شغار آنیارو من در مار و سم پدا-:گفتمه ام کلید شد

سر اره رو بذداره ینو بره اکال؟تو چیهر هنر پد...به صدتا لجن متعفن مثل توارزه می 

درت هنر ما...!منر مثل پدت یه با غیرن بکش شدآصدقه سر از نم او...یکیاون 

نی مثل زیه شیر ن نم به قیمت قربونی شداو...دادنتی رپاو فتن رتی رهر شب پا؟چیه

ر و پدو هایی مثل تو و روبی چشم ل مثااکه ن دادن جودن و نا مراو...!مندر ما

دت و خور شوده مر؟نصبو صل ذاري ای ما رو ین چیزاسم ا...!باشینش خودرت ما
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و ستم کم روي دستش ر دفشا...دبوون زده حدقه بیراز چشمانش ...!نصبتو صل ا

تویی که به داري؟تو بته -..!بیشترو گلویش بیشتر روي ست من ر دفشاو کمتر می شد 

ینکه به لطف س؟ایعنی کال؟ین یعنی بتهدي؟اکرض ست پسر عوت دوسري موهاازه ندا

گریه یعنی شهر ه عشوت هنرم تماو پایی گرفتی راي اروکشورو از کت رمد تبابال پو

و می کنه ر کاو می خونه د درس مثه یه مرداره ین جامعه انوقت یکی که تو ؟اونشینی

ین اکل ت یارکثافت کاي تویی که بوو بو گندو؟می مونه می شه بقچه پی ِچ بو گندك پا

و مین غلطید روي ز...!دمهایش کررشد ن اچشمانش که نمایي سفید...!شتهدابررو شهر 

ف برخال- : به سمتش نشانه گرفتمرا نگشتم ا.زدسرفه و حریصانه نفس کشید 

تو طی ل مثاابا ش کسی که کل عمر...!ختراون دنه ،منم...نی که نا الیقهاو...رتتصو

یی مثل اختردلیاقت من ...ارهندرو بکر ك و پاو روح جسم اون باشه لیاقت ه شد

اون النم پاشو تا ا...! ونبیرن متوازتاقم بنداز اشد م تمورم ینکه کااز اه بعد ک...توئه

و ین خونه اگرنه حرمت و ...گم کنرت رو ین خونه گوه از انیم باال نیومدوحیوروي 

روي که ارش را شلوو مانتو ...می کنمره ت همینجا تیکه پاو می شکنم رو صاحبش 

ببر رو نعشت ...یاال...گمشو-:داد زدم دم وکرت به طرفش پرو شتم دابرد مبل بو

ر نقدآنستم دامی .گرفتش غورا در آمانتویش و مین کشید دش را روي زخو...ونبیر

م به هم کوبیدو در را فتم ق رتاابه .حرفهایم نیستد مجدار به تکرزي ترسناکم که نیا

بی ...زوربه :یاکود...!*** مشنیدن در ورودي را بسته شداي قیقه بعد هم صددچند و 

تر ل ملوو نگ تر ربی روز به رو ز یی که روبه .زدمیی لبخند روي داخسته به ل و حا

نیستم د ازت دور یاز-.نشستو خندید .رگبزد مري مداوشد که ب چه خو-.می شد

ون دادم بیرآه با یک م دردم را تما.نستمدامی ..!مترر نوق اوتاامنم ساکن چند تا ...پسر
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ین دا اما به فرا...نمدومی -:گفتداد و پایین را ماسکش !ییدالم خیلی گرفته د-:گفتمو 

و تمیز ي شیشه هاون از بیري به فضا.يشدص خالدرد ین اشر از موقع فکر کن که 

را روي ستش د...!می کنهم لگیرتردا دبه فردن تفاقًا فکر کرا-:گفتمدم و کره نگاف شفا

می ش کااي -؟؟؟منس؟؟؟تر...پر تمسخر..مخندید؟ می ترسی -.دمستم حس کرد

ستانه ربیمان ستاربیما-.دبووت مشبم متفاي اهاز آه سور چقد؟پس چی-.مترسید

ب لعاو نگ رهرچی ...مسون جهاي نیا باشه چه تور دچه تو پیشرفته ترین کشو...ییدا

ارن و خلش بذدایدئو ن و وتلویزیوو ست کنن رگ دربزش رو تاقاو ابهش بزنن 

ن ستاربیما...فرقی نمی کنهزم با،کنند ر نه برخوراصبوق و خالش اپرسنلش خو

را و پرستا...دطنم بوان ویراقل احد...رهمیار فشاآدم به قلب اراش یود...ستانهربیما

غربت نمی س حساري اینجوا...زدنمی ف سی حررفا..نخالقیاشوابا همه بد..پزشکا

ندگی مزخرفیه زچه -.ر دادفشارا ستم دفقط !لم نمی گرفتري دینجوا...دمکر

می ن جوو نن زمی ص حرري ینجوانیا دین اما به خاطر چ ِی م آدموند...ییدا

رو ین یکی آب ایرز...خستگی...ندگیدوصبح تا شب از ..! دنمر...که همینهش خر؟آکنن

تملق اري و پاچه خو...فرمارتا کمر جلو کان ال شددو...یکی گفتناون به دروغ ...زدن

ه کال...دنخالی کررو یب جماعت ج...کلفت تردن گر...ترارپولد..باالترآدم گویی 

برسه ن یا بهموآکه ي یه متر قبراون سه ؟واییداسه چی وا...بدبختي ماآدشتن سر اگذ

ب نتخارت اقل قداحدش کا-.دگلویم تنگ بو؟؟؟راه ییداینه اندگی ؟؟؟زیا نه

از قبل ش کا...نمداونیا می دشتن به داست رو دومین زنایی که اوفقط ش کا...شتیمدا

اي می گفتن می خو...نمی پرسیدن مودخوال از ه ما بسته می شد یه سوینکه نطفا

ري ینجود امثبت بون بمواگه جوابعد ؟ندگی کنیاي زمی خو؟تجربه کنیاي می خوي؟بر
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کمک ...!ظلمه...بکشیاب ینهمه عذاي و انخو...ییداظلمه ...ین جهنماتو ن ختنموامیند

ت بغض خفه ار نذ...بگو پسر-:گفتو شت اگذم پشت سررا بالش ..که بنشینمد کر

م قته که خفه وبغض خیلی -...!رنیاروش دابه ..زدمخند زپوم و مالیدرا چشمانم .کنه

نفسم بسته راه قته که وخیلی ...! مپنج ساله که خفه شدر چهاو بیست ...!دهکر

دم تنها بو...بزنمف سش حروامن و باشه ر که صبود ما حتی یه سنگم نبوا...هشد

تنهایی .شتماندرو ما من هیچ کس ا...شتدامنو ر نیادا...!رنیااز داهاتر حتی تن...ییدا

ن تکه تکه شدي بو..دادمی ن خوي سرفه هایش بو..!ییدایه دردبد ...ییدابدیه درد 

خونه ...ارفر..همه مصیبتاون ...دو زدنهمه سگ اون ...شخراز آینم ا-...!رایه هایش ر

ل پو..شتزور داهرکی که ن از شنیدتوهین ردن و کتک خو...بی پولی..شیدوبه 

هیچ ..یید داهمش هیچ بو...دريبه و در گرسنگی ...ساعتهر چهاو بیست ر کا...شتدا

تخت نشست روي یی دا.هم شده ام در چهر...کشیدندزوزه قلبم با هم ه ام معد...!شد

ما ا...لتهرو دغصه از نم کوهی دومی ...ننیست پسر جاب ست خوس واسترا-:گفتو 

مشب ایه ار بذ...نیمزمی ف حر...رهمشب بگذایه ار بذ...شهم ین عمل تموار ابذ

بی ...و نافذ و عمیق ...دبور نیان داشبیه چشمار چقد...دمکره چشمانش نگادر .رهبگذ

ري خودخو..مجویددم رو خودرون یانه رمثل مول ینهمه ساا...ییدانه -...!روح

ه کو...هپایه پوسیداز ه گاهش نه که تکیوند...نفهمه...نبینهر نیاداکه ...دمکر

س حسااین از ابیشتر ...ین بشکنهاز ابیشتر وراش با...بترسهدا که مبا...! پوشاله...نیست

شقایق هست ز هنو...ندگی قشنگهزگفتم ر نیادایه عمر به خاطر ...بی پناهی کنه

گی ندز...بگمار که می تونم بذن الاقل احد..نالاما ا...!دندگی باید کرز زهنو...داداش

ما هم باید می ...رهنیاداما حق با ا...بهش نگو ...!قشنگ نیست...ییداقشنگ نیست 
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ه مژن تر شد..! ديبواده ندن نجاتموش کااي ...ییدي دابوه نرسیدش کااي ...!یمدمر

مش آراحم م روگه بمیرن اچو...هموندنم بدتراز نم دمرن الا-.دمحس می کررا هایم 

دون سرگر...تنهاییشدون سرگر...رنیادادون سرگر...میشهدون سرگر..ارهند

ر نیاداهمه فکر می کنن -.شکم چکیدا...!بیشابی خودون سرگر...مظلومیش

د یه کرر نیادانم که دوما فقط من می ا...حساسهابی ...بی عاطفه ست...حشیهو...سنگه

ن با همو...رتجساو شجاعت ن با همو...ورابان با همو..تغیرن با همو...قعیهوا

قیا اعر...ییدانی دوخه تو که می آ...!دهبا همه لج کر..با من..دشما با خوا ...!دتشار

تو ...يتو که کشید..نیدوتو که می ...! خونتریمن دل مودخودم ست مراز دما ...ربه کنا

ام پیشانی و مد آیی جلو ؟دامشوکد؟نیاایراتی وشت یا بی تفادرد داقیا اعروز تجا...بگو

هم خفه ...ممنم خفه شد...ببین...يستی که خفه شدفقط تو نی -:گفتو بوسید را 

نباشد گر که ...تن منم روي سر...انیرامی گم ر باار هزروزي ...مشده ندروهم ..مشد

ر ینا چطوامی بینم ...بیگانه هموطنمهو تنمه م روي ما سرا...! هموطن مند بیگانه شو

قتی و و...ی نیستیممریکایاحتی با مایی که ...می کننرد برخون حین جنگیشووبا مجر

ینجا طاقت انه ...!زممی سو...هتیش می گیرم آجیگرن مودخور مقایسه می کنم با کشو

اده که با خانودم می کرآرزو منم ...! لم خونهدنجا او...لم تنگهدینجا ا...!نجااونه ...دارم

نه ...ما ما باید بمونیما...دمتحمل نمی کردن رو ین بوانج دم و رمی مرم مازبا همر...م

به خاطر کسانی که ...نبسته ن وابه خاطر کسانی که بهمو...نمودبه خاطر خو

ما حق ا...ينم بریددومی ...اينم خسته دومی ...! یمن دارستشودو..ن دارنستمودو

می م سرفه هادم از جووهمه ...منو ببین...عملق تااتو ي حیه برروین ابا اري ند

ه یددما جنگ ...می کنما پیده نگیزافته امی م ما چشمم که به بچه هاا..درد دارم.زهلر
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باید به ...بلدیمرو گذشتگی دخون از چوو ...گذشتیمن مودخواز قته که وخیلی ...ها

م تموز تو هنور کا...!مه بدیمادا..بجنگیم..بمونیمدن نایی که به ما تکیه کراوخاطر 

نمی ...زغاآه به نقطي ببرر رو نیاداما سعی کن ا...باشه...يشدم تمودت خو...هنشد

مت اتو مرن تسلیم شد...بچه جنگی...ديتو کر...اريحق ند..اريبذش تونی تنها

ه به خند...شدنشدار به بچه ...رنیاداسی وبه عر..قشنگي هاروزبه ..فکر کن...!نیست

اري حق ندن الا...قتش نیست که تنها بمونهن والا...به خوشبختیش...لشدته ي از ها

باید ...مت کنیوباید مقا...نمی کشه...رهنمیاب ین تااز ار بیشتر نیادا...اريبذش تنها

صال به ا..رممیادووم ...شیب قتی که تو خووتا ...ببین...منم هستم...!ينباید بر...بمونی

بیشتر ر روز سه چهاه واشده اي نگیزامریضی تو ...متوئه که سر پان شدب عشق خو

اري حق ند...هس خیلیا به تو بندنف...نگیرت یی پیره رو از دانگیزاین ا...ننفس کشید

ز هنو...نیوجوز هنو...تو باید تحمل کنی...قطع کنیرو نفس همه ي و چشم ببند

می ل بهت قو...يمیداسه نا زوده واخیلی ز هنو...ست قشنگ بشهواندگی می تونه ز

با هم ...یمدبا هم برمی گر...می شیمب با هم خو...منم می جنگم...گه تو بجنگیا...دم

بگو و کن ر تصور رو نیاو داببند رو چشمت ...نیمدوندگی برمی گرزبه رو  رنیادا

د و بوده حلقه کرم کمررا دور ستش دهمانکه ...میدر را دنیادا...بستمرا چشمم .باشه

بم نمی اخو...ابپیشم بخو.""می کننه م بچه ها مسخر....رمسه نمی رمد:"می گفت

یخ م ستاد...مهدسر""یمارندا غذ...گشنمه""منو بکشنان می خو...می ترسم""هبر

ینجا ا..ونر...""ارنذم تنها...سهربیا مدم باها...""می کننام عود...یتم می کنناذ""دنکر

خه مگه آ...حذفت می کنه ها..هخر-:داد زدتبسم :دابشا...!***باشه-..."ونر...نبمو

شوخی حالیش ن ین نی قلیو؟امی کنیي رو دو در حدواسه درس که ي نه شدویود
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-:گفتمدم و تند کررا هایم م قد..ت دادمستش نجام و از دکشیدام را کولی ..!تانیس

اد می خو-:گفتص با حر.مو برسونمدباید خو...کم ببینیمشوب عمل با از قبل اره قر

ون بیره نشگااز دابا عجله ادم و ندرا بش اجوز؟یا ته پیازي تو سر پیا..ببینهرو شش دادا

به شرکت دم را فت خورمی ر نتظاس اتوبوو و اترماز با نهایت سرعتی که زدم و 

تا دم کمی صبر کر.سیدرنمی ش به گواي هیچ نقطه ا از صدو ند دفته بورهمه .مساندر

در -.پیچیدر نیااي داصد.دم و در زدممرتب کرام را مقنعه .برگشتدي عال نفسم به حا

حجم ق در تاا.مشدزه وارد جاابی ر ینباا.برگشتمره باو دوبستم در را .ببندورودي رو 

ده یستاه ابه پنجررو .یش کنماکشید تا پیدل کمی طو.دفته بوو رفراز دود حشتناکی و

ما ا" ؟مه گرفتهرو همه جا ري ینجواکه ه کشیدر سیگار چقد"دمفکر کردم با خو.دبو

ك ترسناآن روي ین یعنی و ا.... ادنداب جو.مسال-.ورمبیان بازبه را لم اسودم نکرات جر

ط حتیاابا و فتم رش رکنا.دفتاابه خس خس ام سینه و نفسم تنگ شد ...خالقش ابدو 

یر چشمی می پاییدمش زحالیکه در ...دودهپر ...ینجا نفس می کشینري اچجو-:گفتم

را روي آن ستش راست دنج اش زده و آربه سینه را ست چپش د.دمگشوه را پنجر

زد و می ي ذوق م توهرخ نیم از سرخی چشمانش حتی .می کشیدر سیگاد و شته بواگذ

هنش تا سینه ایقه پیر.دادمی اش بی حوصلگی و کسالت از اوج خبر روزه،سه دو یش ر

اي لم برد.دبوزده باال رد هنش تا می خوانجایی که پیرآتا را ستینهایش د و آبوز با

من حتی و قبش باشم امرد بوده کررش یاکو سفاد.نش سوختوبیردرون و شفتگی آ

یک دنزرت جساد بودورش که ر داري خاو محکم دژ یعنی ...مهم نمی پرسیدرا حالش 

جلو را ستم و دللهی گفتم ابسم در دل . من می گرفتدن را از مهربانی کرن و شد

حرکت نمی ش را ما سراشت دایر نظر را زحرکاتم .ردخون مکش تکادمر.دمبر
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دو ین بر کمر سیگادم و کردراز ست ره دباو دوفتم رجلو م یک قد.ستم نرسیدد.داد

ون دادم و بیره ام را نفس حبس شد.دمت نکرومقاوري نابال کمادر .گرفتمرا لبش 

سطل .ادنداب جو.حم نمی کنینن رتودبه خوا چر...ابه خده بدن سه سالمتیتووا-:گفتم

وزن سنگینی .قاپیدرا ستم دپشت ن از که ناگهام کشیدون بیررا یاکو دیر میز ي زباله ز

حتی .دهانم فرستاي دتوو جا کند را از قلبم اش ره حرکت یکباو ست ر دفشاو 

می ه یددتش رصوه در خنداز کمرنگی ر ثاآما ا..دبوق خالابد.کنماض عترانستم انتو

کاغذ خانم از تو سطل پر ازي میندرو شن ر روسیگا؟بزنین تیشمواي آمی خو-.شد

یم یر پازچاهی دم کرآرزو پر تمسخر گفت که ه و کشیدس را مهندري طو؟!!!سدـمهن

تند ...!سم پرتهاحو..ببخشید-:گفتمم و با خجالت عقب کشید.ببلعدا مرد و شوار پدید

المصب اس حواون جمع کن -...دهیچ حسی نبو..هم نهن و آرام مهربا..دخشن نبو..دنبو

بعد نگاهی به و خت انداسطل ي تود وکرش خامواي میز شیشه ر را روي سیگا...رو

ست نمی دبهم دن هیوال بوس حسا،اتوازه نداس به با هیچ ک-:گفتد و کرن فاصله بینما

صندلی روي ...!مو می ترسونین خبآد-:قت گفتماصدل کمادر .گرفتمرش را منظو.ده

را چشمانش د و به عقب برش را سرد، کرب نش قالدپشت گررا ستش دو دهر .نشست

ع جوو رفع اي ربر؟خهآچی می ترسی از ..ارمیت ندرگفتم کار صد با-:گفتو بست 

ظ لحاوم کداز -:گفتد و کرز بارا یک چشمش ...منترسیدظ لحااز اون نه -:گفتم حرفم

ز با هم گا..مدآنم انددیر د و زهانم بودرون دگوشت و هرچه پوست ي؟نترسید

دم را از خو؟بند کنمو قفل را بانم د زین مرامقابل در نمی گرفتم د یاا چر...گرفتم

ن رو نیومدز هنو-:گفتمم و پیش کشید اي راصندلی دم و کردور شیطانش ه نگارس تیر

را روي نگشتش ا...!نه-:گفتد و تم کرربه صوي تیزو ما پر معنی ه اکوتاه نگا؟خط
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... ون آوردجیبش بیري از یگرر دسیگا...فترهم در خمهایش ره اباو دوکشید ر مانیتو

-:گفتمدم بوده کرا قبلش پیدي نرمش سراز تی که ابا جر.دمتغیر بور بهااي مثل هو

د فشررا تشش آکمه د و دبلند کررا یش ه انقرك فندور کا.یگهدنکشین ر شد سیگاار قر

یه ...خطرناکه...هبدا به خد-.ون دادحلقه حلقه بیرزد و دودش را پک ر محکم به سیگاو 

جی وراتو به جز  -:گفتاش زد و به پشتی صندلی ش را سر...ینرمیان تودبالیی سر خو

با .دبوخ گستاادب و بی ر چقد.ردمجا خوداري؟م هاي یگه دهنر دن، گریه کرو 

ي قاآین اي داریگه دسرگرمی دم زدن مرذوق به جز تو ر؟شما چطو-:حتی گفتمرانا

ن ترسوند..آره-:گفتي زد و لبخند.دمکره ادا کشیددش مثل خوس را مهندس؟دــمهن

ق سط بري آن وما چیزا...! نمدانمی ر ؟تش سیگاآیا د چشمانش بو...تو

مش آرا...کنترلمدي و خونسر...قلبم..لمد...طتبان ارشدار به محض برقر:رنیادا*...!**زد

مثل .شتدامثل همیشه لبخند بر لب .یختو رفرو شکست ...دمپوسته سري و ظاهر

مثل ...مثل همیشه محکم.دبواري چشمانش فر،از نگاهش س از همیشه تر

اب نستم که جواتون...ادمنداب جو...مگفت سال...یاکودمثل همیشه ..هکو...همیشه

ختر با همه دین ره؟اچطون حالتو...مسال-:گفتد و جلو برش را سرداب ما شاا...بدهم

ن جا...ادرمبري لبهاروي لبخند .دکرر فتارمنطقی تر ...من مدعیاز ..عاییشادبی 

مشت مچاله را در مانتویش .فترکوچکش ن ستادنگاهم پی داب؟خوبی شا-.گرفت

منم -...! مپرید...زدکه به پایم اي ضربه ؟از ینرطوشما چ...خوبم..بله-.دبوده کر

ن هااز دپی یک کلمه ...هانمدپی ..دمقش پی من بوربی و خسته ن چشما...خوبم

ي نهااستخوابین م می ترسید...بزنمف حرم می ترسید؟خوبی...رنیادا...داداش-...!من

ه گلویم شدهمیشگی ن بغض میهما...نستادگشت به کرزبااز بعد ...ازمفکم فاصله بند
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ات رو صدذاري نمی ؟نیزنمی ف حر-...!چشمانمن سماآقفه وبی ران شک باد و ابو

به ه اي چشم غرد؟می کرات جرر چطو.دمکرس حسااپایم اي را روي ضربه ز بام؟بشنو

معلومه -...قشنگ می خندیدر چقد...خندید؟خوبی-:گفتمو فتم رمدنش و آبرو اچشم 

ر پرستاو کتر دیه عالمه و یی خوشتیپ دایه ر اکنار در جهانخوي مریکاا...که خوبم

شوخی نمی ي شوخی هایش بو...شتانده اي فاید...!خالیهت جا...پسره محشر...لیگوژ

مسیر گلویم نشسته در سنگی که ن ندرامحض عقب ...دبواري لددفقط محض ...داد

 د وست شودرمگر سیالبی ..رت دادمبا هم قورا همه دم و جمع کررا هانم آب د.دبو

همه چی ؟یفهردضاعت داداش؟اوتو خوبی -.تنفسم جابجا کنده را از راه ین صخرا

همه ...خوبم-؟؟؟شتداین مگر معنی از ابهتر ؟؟؟ین هم مگر می شداز ابهتر ؟مرتبه

حق داب شا...دخندیدنش قشنگ بو...دقشنگ بوش لبخند.شنباان نگر...چی خوبه

می ر نگاا...بین کشیددورشیشه را روي نگشتش ا.دلیل عاشقش شودشت که بی دا

یگه باید د-...شته داهم صخرر او نگاا...مالیدرا بعد گلویش و ...ست لمسم کنداخو

شاید د گر عمل می کرا...می مانده ندزبیشتر روز چند د گر عمل نمی کرا...فقط...مبر

اد و ندن فرمام ما مغزا...وکه نر...دمکرز بان هاد...!عمل نکندش کا...نه...!اریددین ا

لبهایم ...دمفشررت قدم با تماارم را شلو...دمکرن متحاداب را اشاروش ...بانم نچرخیدز

نم چی دونمی ...رممی دارم من ...داداش...رنیادا-...!گرفتمز گارا قلبم ...که نهرا 

می فهمی ...!تفاقی نیستیانکن که تو مقصر هیچ ش موافر...ما هرچی که بشها..میشه

تفاقی که اهر -؟؟یاکودچه می گفت د؟چه بشود بوار قر مگر؟؟؟تفاقیاچه ؟چی می گم

قته که ومن خیلی ل و روز حا؟چی می گمدي می ش گو...!مسببش تو نیستی...بیفته

موهایم ...دبگو نبواجوار شلو...ممقصردم خو...دمکرري نگااسهل دم خو...هنی شدابحر
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یش می ریش را رنم دروبا چنگک ر نگام؟ابه حرفادي می ش گو...رنیادا-.زدمچنگ را 

من ...چه نباشم...نیا باشمدین اچه تو ...ذارمنمی ت تنها...تفاقی بیفتهاهر -!نددکر

حی که رونهم د دارم؟آعتقاروح امن به د قعًا فکر می کر؟واچه می گفت؟باشه...باهاتم

هرجا ...داداشسم بهت هست احو..هرجا باشم-؟ندگی کندزها ه ندزبا دد و برگر

اب مشت هم جوو چنگ ...شتانده مو هم فاید...گهاکه ه بدل قو...لم پیشتهد...باشم

که ي هرچیزداب و شدید که شار نقدآ...ممیز کوبیدب روي با ضررا ستم د...دادنمی 

ر کنااز یک ربازور راه به ..دکرت سکو...!امنمی خو-.پریدندن جایشاد از میز بوروي 

ن ماماي همه ...بابان که ماماي یه عمر تو گوشم خوند-:دادممه دم و اداکرز باه صخر

ن هی گفتی ماما...هستن به بچه هاشون سشواحوزم با...باشنده گه مراحتی ...باباها

ن یادا...شنباان نگر...سش هستابابا حو...پسر خوبی باشه...می بینهرو تو 

اش ما یوا...ستهرایاکو بگه دمی گفتم هرچی ...می شدورم باش الاو...! سنتر...قبتهامر

ده کسیکه مر...نشدم یعنی تمودن مر...!ین حرفا همش کشکها...غهم درومیدفهاش یو

ده سر مرر نقداو...ست باشهراخم زبرو بهشت و جهنم روح و گه احتی ...دهیگه مرد

نفسم ...جا به جا شده صخر...!ارنها نده ندزسه ما واقتی ویگه دها شلوغه که 

باید ...ست مهممواگه ا...نمیاگه نگراپس -...!دمکررزه سرسختانه مبا...فتر

نایی که اومخلفاتش پیشکش و نیا اون د...نیادتو همین ...ديباید برگر...بمونی

شک ي انه ها؟دامی فهمی...ل دارمقبوف رو ندگی مزخرزمن فقط همین ...نمعتقد

من -...!ینهمه فاصلهابا ...بیندورطریق از حتی ...ضحوا...دید بووارشتی مردربه ادرم بر

یم اصد...ماا...دمست نبوواخوبی ادر قت برونم هیچ دوی م...منتظرتم

ب خودت خو...ماا-...ختمانداپایین م را سر....کنمه چشمانش نگادر نستم انتو...شکست
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که ...نمیدمید بواکه تنها ...ندگی منیزکه همه ...نیدامی ...ستم بگویماخو...نیدومی 

هرجا ن چو...فتن فکر نکنربه ...ديتو باید برگر-...نستمانتو...ما نشدا...دارمستت دو

ما ا...دپایین بوم سر...رنیادا-.هم شکستاي او صد...دپس برگر...منبالت میاي دبر

ما ا...نیستمرت ندگیت کنازنی ایط بحراشري توزم متاسفم که با-.باال گرفتمرا ستم د

همینجا ...همین کامپیوتري پا...ديعمل برگراز قتی که وتا رم قسم می خو

لم می د...دعصابم بوداب روي اهق هق شا...!نهدومرد و مر...دممی ل قو...منتظرتم

-.گریه کنمرم گادم و روزخول به حا..يهاي ها...وابی پرو ست تنها باشم اخو

-؟بله-:گفتد می کرك پارا شکهایش احالیکه و در پیش کشید اش را صندلی داب؟شا

تبدیل به اش گریه ..!شبان جفتتو قبامر...!مانتهاستت ر دنیادا...د دارمعتماافقط به تو 

باال گرفتن ...دسخت بور چقد...باال بگیر پسرت رو سر- -.......رنیادا-.ضجه شد

هرچند ...زل زدمبه چشمانش ...!دبوه فکنداسر...هایشي سبکسراز که ...يسر

ده هم کرش قشنگ تر...شکابا اش همزمانی ...دقشنگ بوش لبخند...غیرمستقیم

ین جمله ا...می کنمر فتخااشتنت دابه -:گفتو لنز کشید را روي نگشتش ره ابادو...دبو

سالمتی س سترو اکنم ش موافررا یاکو دینکه ا:دابشا...!*** فتر...و...گفته را مسخر

لحظه در ست در...شبن هما.دفتاق اتفااما ا...دعجیب بود بگیررا بیشتر جانم ادرش بر

دم موشش کرامن فر...دیز بووگالگ حی با مرایر تیغ جر، زنفسمو روح و که عشق اي 

و گریه ...دسرپا بور نیادا.دمبرر به کاادرش برت نجااي بررا تم داعتقاو اهمت م تماو 

از تر اب حتی خر...دبواب ما حالش خرا...زدهم نمی ف حر...دبی تابی نمی کر

درون مویرگی وق عر...میددنمی را چشمانش ي سفید...! یاکواز دتر ك خطرنا..یاکود

بدنش اي از هر نقطه و نش دگر..ستانشي دگهار.نددبون پرخورم و همه متوچشمش 
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می رم اور دوز قتهایی که پدومثل ...نددبودار نبض ون زده و بیرم یددکه من می 

یکی دنزگ را در شب مرآن ...! زدفش پرسه می اطرگ در اقتهایی که مرومثل ..دکر

قبش اشت که مررا داو کسانی یاکد...مترسیددم و حس کررش را حضو...میدر دنیادا

ات و تجهیزم ستانی با تماربیما...اشیی دا ...هارپرستا..کترهاد...باشند

تنها ر نیا؟داچهر نیادا..ماا...مهان آدبا نهایت حساسیت نسبت به جاري کشو...تمکاناا

ت شداز همین جا و شتم اگر من تنهایش می گذا...!نپریشا...خسته...بی کس...دبو

هیچ کس ...هیچ کس با خبر نمی شد...هیچ کس نمی فهمیدد سکته می کرر ینهمه فشاا

خیلی ر از نیادا...تره یددسیب آ..دیاکو بواز دتر ه جر کشیدر زنیادا...! دادهمیت نمی ا

اي ست برده امادم آحس می کر...مشبو ا...دبوه ندگی بریداز زقت پیش و

بچه ...دمبی تجربه بو...!نمعلق شد..نها شدو ریک ریک نخ بان بریداي بر...فتنر

هیچ ك ین جسم متحرو ا...رهم همین طوده مراز ..ممی ترسیدگ مراز ...ترسو...لسا

چند نفس عمیق .شتاندد بوه بیداخور گودر که سالها ده اي فرقی با یک مر

گرفته را فم اطراحشتناکی که ي وفضاو ترسم دم و بر خوم که مسلط شو...مکشید

ه ي هنداري دلددقت وهیچ .میکش شددنزدادم و سر ام ُ نعه یر مقزبه را موهایم .دبو

بشکند را یا حتی بغضش را و حرفی که سکوتش ..زدمما باید حرفی می ا..دمخوبی نبو

عا دسش ن واکشیدر سیگاي به جا-:گفتمآرام .هددنجاتش پ خطر سنکوو از 

تر بیشام را نی اهمین نگرو ...دگوشه چشم نگاهم نکراز ...دخند نززپو.کنین

آروم یه کم ...می کنیند نابون رو تودین خودار...رنیاداقا آ-:مکشیدرا هنش اپیر.دکر

ن تودمگه خو-د؟بوه نندزاسوو غلیظ ر ینقددودش امی کشید که ري چه سیگا.باشین

ل حا؟ در نمی شینا من خدداست به ا دپس چر؟ستاست خددندگی گ و زنگفتین مر
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رو بابا مامانت -...!زدخند زپو..شکرا را خد.نهتنها کسیه که می تونه کمکش کاون حاضر 

خب -د؟لی بواین چه سوا...دمها کرریش زوبارا از ستم دبا تعجب داري؟ست دوخیلی 

ر چقد...چرخید...!ندگیمهزهمه -ر؟چطوت رو هراخو-.ن دارمستشودومعلومه که 

گو ب...ن داريستشور دوبگو که چقد...بگون پس بهشو-.سیدرپیر به نظر می و شکسته 

ن شودنا خواوفکر نکن که ...نعزیزارزش و با ر بگو که چقد...ست مهمنر واکه چقد

دن ین مهم بوا...نکه بشنوج دارن حتیااما آد..نه...نیستارش به تکرزي نیاو نن دومی 

گه ا...گه نگیا...حس کننن شودجوم وبا تمو..نبشنون با گوششودن رو عزیز بو..رو

لشکستگی ري و دلخودبدتر با از اون نسته یا وند وگه نگی ا...نستت برو از دنگی 

از ندگی پر زیه ...تنیا حسردیه ...سفسوانیا دیه و قت تو می مونی اون و...نبمیر

ن مودرشک هم اکه با سالها ...تیه بغضی می شینه تو گلو...از دردپر س و کابو

خالی و خشک ما چششمانش ا..یدزمی لراش چانه ...نمیشهد نابو...نمیشهه کند...نمیشه

همیشه ...دابحشتناکن شاو...آخ...انجداب وعذ..سفسوا..تحسر-...!مثل همیشه..دبو

روح و تی رنی با چه قددونمی ن چو...نچشیرو ینا اندگی کن که هرگز طعم ري زطو

ه ندذارن زیگه نمی د...فن می کننه دتو یه قبر سیادزدن و می رو تت واطرروان و 

تا به سه ...فترعقب عقب ...معمولی باشیذارن نمی ..ندگی کنیذارن زنمی ...باشی

اوج مدنش ود آشکل فر...نشستو ند الغزار یوش را روي دکمر...سیدار ریودکنج 

ما ا...دهسته معتادر..ر داريبه حالت که پدش خو-.دادمی ن نشارا نی پاهایش اناتو

نی دونمی ...بابادا ِببهت گفت شا...كسه ترواستیم ببرشیم اکه می خواون روز ...رهپد

که ...ینه که هستامهم ...یهرمهم نیست چجو...داريکه تو بابا ...یم شددحسور چقد

به حالت ش خو...به حالتش خو...گاهی می گی باباز که هنو..دارممی گی بابا ز هنو
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با ..شستادبا ...حیروچه مریض ...کسی که چه مریض جسمی باشی...در داريکه ما

ن چو...مت می کنهآرو...دهمی ت شفا...عمیقشو  کالمیي با محبتا...ششاازنو

بگی ...دارهچه لذتی ن نمی فهمی گفتن کلمه ماما...نیدونمی ر قد...نیدونمی داري،

قابل ..قابل تحملهدي فقر ما...داريتی ونی چه ثردوتو نمی ...!نماما...درما...نماما

می ر سیگا...بسترا چشمش ار زد و یودبه ش را سر...آخ...ما فقر عاطفیا...حله

نفر اون دو که دم بول ساو خیلی کم سن -.یخترمین می ش روي زخاکستر..سوخت

م عمري ساالم تموازه ندابه ل سار چهان نستم تو همودوگه می ا...دادمست رو از د

ر زود از ینقدانستم دوگه می ا...شتمداگه فرصت ا...با با...نماما...بابا..نماما..می گفتم

می گفتم م بچگانه و نیمه و نصفه ن بون زبا همو..رباار هزروزي ...دممی ن ستشود

تو ...جلاتو می گی ...ادنما مهلت ندا...ن دارمستتودو..ن دارمستتودو..ن دارمستتودو

یه عمر و ...ادنمهلتم ند...ادنندن مهلتشو... ناوحیو...ماآدمن می گم ...امی گی خد

دم فکر کر-.فیدتر می شدنگش لحظه به لحظه سر.دنکرر تو جونم تلنبات رو حسر

قل احددم فکر کر...تهدید نمی کنهرو یاکو ي دیگه خطردم دفکر کر...هشدم جنگ تمو

نش فکر نمی دادست از دحتی به ...پیشم می مونه...سه همیشه می مونهاون وا

شتم به دافرصت -.کوبیدار یودمی به آرابه ش را سر...یاکو همدنمی شد ورم با...دمکر

بهش ر بگم چقد..دارمستش ر دوبگم چقد...هعزیزو سم مهم وار یاکو بگم چقدد

یندفعه من کم ا...شتنانا گناهی ندوحیو..دنما مقصر نبوآدیندفعه ا...مبسته وا

نش دنستم که نبودوقعًا نمی م واشاید...دممن حماقت کر...نستموندر من قد..شتماگذ

را چشمش ...! نستمودنمی ..دمنش فکر نمی کردبه نبون چو...حشتناکیهي وچه ضایعه 

هر لحظه گ مر...ونبدر تو قد...ونما تو بدا-...رامقش ربی ار و تبدي چشمها...دکرز با
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نگ نمی زبهت ...بی عالمت..بی مقدمه...بی خبر..هر لحظه...دبیاات عزیزاغ ممکنه سر

ست درد از د...همی بردش با خوت رو عزیزوري ناباد و در اوج میا...شیده ماآنه که ز

خالقی ابداز ..تهاري کم کاان از جداب وعذ...هیه چیزداري ست دوی که کسدادن 

لی یه مسئله او...! یگه ستدیه چیز ...تبی محبتیااز ...تهاري فتاربداز ...تها

می دت عا...نهش موافر...می کنیدت بهش عا...دسه همه پیش میاو واطبیعیه 

که ان جداب وعذن از ماا...مین از دوماا...میواي از دوما ا.حت میشهراتحملش ...کنی

تش آلم د...بسترا چشمش ره بادو!همی گیرازت هم دن رو گریه کران حتی تو

ستم امی خو...دمباال بررا ستم د...رشکنا..مین نشستمروي ز...دبون خو..دبوب کبا..دبو

و عفونی ي خمهازنست اهیچ حرکتی نمی تو...ما نشدا...لمس کنمزده اش را ست یخ د

ر چیکا؟بهتر شهن کنم که حالتور من چیکا-:با بغض گفتم. هدد ملتیارا اعمیقش 

خانه اربدآبه ...برخاستم...عا کند-:گفتو شت ابین لبهایش گذر را سیگا؟کنم

: رنیادا...!*** دمیستاز ابه نما...كخاروي ..قتااسط و وبرگشتم و ضو گرفتم و..فتمر

م و ساندربه میز دم را وخان خیزن و فتازده و احشت و.دکرب شورا آلم دنگ موبایل ز

ر نیادا-.سیدریی با تاخیر به گوشم داضعیف اي صد.دمکرار برقرس را بالفاصله تما

ي بین مرکزدوربه زه دادن جاا-...هین صخرالعنت به ...ییدا-.دمفشررا لبه میز ن؟جا

را بکم وکمه د.ببینیرو شن کنی می تونی ما ت رو روگه کامپیوترن االا.صل شیمو

اده اش را خانوو یی دابا صندلیهایی که ..ستانهاربیمام تماوي هرراثل یی موهررا.زدم

نگ قرمز رکه با ي سفیدو سبز رگ و بز"Operating room"د و در بوده کرن میهما

ون عمل بیرق تااز اکسی ..زنه هنو-دن؟حرفی نز...هنشدي خبرز هنو-د نوشته بو

لحظه به لحظه ن جریادر  یم کهدصل کررو وبین دورنی انستم نگردومی ن چو.هنیومد
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د و بررش یک گوشی پددنزش را سرن داد و تکارا ستش د...امیی داپسر ...شاهو.باشی

یی داختر د...نشمین...یمدارشو اهو...ینجاییماما ...قخالابدش نباان نگر-:گفت

ب خو...دنبه عملش خوشبین بوا کترد...رنیاس دانتر-:گفتزد و لبخند ...ام

ام می خو...باال ببرینپ رو لپ تااي صد-:گفتمژ دادم و ماسارا مدگی گلویم آبر...میشه

ین طریق از اقطع کنین تا س رو تما...طاعت میشها-:شاهو گفت.مبشنورو همه چی 

؟دارن کشیدل طور ینقدا اچر-:گفتمدم و کرت میز پررا روي گوشی ...بزنیمف حر

اون دل تا .شهم وین که نیست نیم ساعته تمارسز-:گفتو شاهو خندید ؟می کننر چیکا

مگه نمی دن؟نمی ي هیچ خبرا چر-.میکشهل یس کنن طوو رست ن رو راغوو روده دا

تفاقی انکنه ؟پس کو.ذارنند عمل می ن روجریارو در مریض اه نجا همراوگفتی 

لی و..دنگفتم خبر می ؟تفاقیاچه ...نه بابا-.میددیی دابه ب زده اش را شتاه نگاده؟فتاا

؟داغ شتداچه عالئمی ي سکته مغز...که نیست پسرل فوتباارش گز...قیقهدقیقه به دنه 

من همه ...؟مهااندافلجی وق؟عرم گی تمارپاس حسا؟اگر گرفتن پیشانی؟مغزن شد

و شد ز باق تادر ا...اوپاسخ از قبل ؟بگیریني یه خبرن تودنمیشه خو-.شتمرا داعالئمش 

منهم ..ربه سمت پرستانش اندزفرو یی م دابا هجون همزما...مدون آبیرش نی سبزپوز

ر به مانیتودم و چشم کررا همه تنم م و خر پیچاندآتا را سپیکر اپیچ ...مجا پریداز 

زوي به بااي ضربه و خت اندرا اماسکش ..شتداعجله زن : شاهوWhats up.ختمدو

-...داد زدم.شدرج ید من خاض دمعراز تند ي با قدمهاو cool it-:گفتزد و شاهو 

ي فرزما شاهو هندي؟انپرسیدا چره؟شتی براگذا چرد؟شین چی بوبارش از آروم منظو

می را یی اي داما من صدا.نمی شنیدرا من اي صدد و بوون آورده بیرش گواش را از 

شاهو ا چر؟ین حرفها یعنی چهد؟ایگر چه کسی بودغریب م ماا...غریبم ماایا -.مشنید
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را همین ...باشیدآرام  فقط گفت؟شتهاهانش گذرا روي دستش دنشمین ا چره؟ماندت ما

آن من با ...بسترا هش رایی دا.برگشتزن ...دادنمی ي که معنی بددن بوآرام ...گفت

... Please-:گفتو بهم چسباند را ستانش دکف .میددچشمانش می س را در لتماافاصله 

نو زایی داSO sorry...We are missing him-:گفتو نها چرخاند آبین را نگاهش زن 

نشمین جیغ ...نه-:د زدفریاو کوبید ار یودبه را شاهو مشتش ...یا علی-:نالیدزد و 

شاید ...گاهی یعنی ببخشید...هددتاسف نمی ي که همیشه معنا... اخد-:کشید

ست ي از دهمیشه که معنا...؟ چه شد...آوردمباال را ستم دsorryکه د ین بورش امنظو

قت و...ببخشید...رکناو ببخشید برmissingرش شاید منظو..هددنمی دادن 

م را سر...حتماه لش تنگ شدد...هلش تنگ شددکه ده ین بوایا ...ها...ارمند

رت قوه را صخر...دمی کره نگار به مانیتوز بان هاو دسفید رت با صوداب شا...مچرخاند

اران مکش هزدمرن با چرخاند... دابشا- sorry؟سی چی میشهربه فا: گفتمدادم و 

معنیش ...هلم تنگ شددیعنی ؟ ...نددینها ترجمه بلد نبوا...نه.شک با هم چکیده اقطر

و پوشید را تش رستانش صودمی گن با ي نشنید-I miss you...مطمئنم...ین میشها

ستم د...نمی شنیدرا یم اما هیچ کس صدا...ا زدمصدرا شاهو ...!میز نشستر همانجا کنا

ي پله هام تمار نگاد؟ابوه نفسم منقطع شدا چر...دملمس کررا سبز ق تادم و اجلو بررا 

اب هیچ کس جو...ادنداب جو...یاکود-...باشمه یددوخرین طبقه آتا د را میالج بر

من ؟ست هستاحو؟می بینی-...یاکوي دبه جا....دمبغل کرر را مانیتو...داداش-...ادند

ه سه خندن والشودبیا همه ...یگهون دبیا بیر...هلم تنگ شددمنم ...ممنتظر...مینجاا

همه ...یاال...ش داداشبازود ...لش تنگتهدنم او...جیهرخار ین پرستااحتی ...گهتنت ها

ون و بیا بیر...بخندون و بیا بیر...دمرون بیا بیر...ديتو بواون بسه هرچی ...منتظریم
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نجا حق او...تو نیستي نجا جااو...فقط بیا...تو گوشمن بزون و بیا بیر..کناد بیدداد و 

غلط ...ارمبذت غلط کنم تنها...مبت بدایگه غلط بکنم عذدن م...ونبیا بیر...تو نیست

ذارم یگه نمی د...بستدر..بداتا ...نوکرتمدم خو...ونبیا بیر...نیت بشماکنم باعث نگر

با ...کشیدرا یم زوکسی با...فقط بیا...ايتو بخور هرجو..هرچی تو بگی...یت شیاذ

ئیل می رامگه عز...نمی شناسنرو ینا تو ا...ديتو نمر...نمی فهمم: دادمخشونت هلش 

missing  وsorry - می ا مگه خده؟بگیررو تو ن تونه جو... ین حرفها حالیم نیستامن

من رو از باید تو ا چر...رنخودرد به د و بیخوآدم ینهمه ا...ظالم باشهر ینقداتونه 

می را ستم د و دمی کرس لتمااگوشم ر کنادر گریانی و ظریف اي صدا؟چره؟بگیر

را نگشتم ا...دختر گریه می کردین اکه ز با...دمیستااست دم و راها کرر را رنیتوما.کشید

ب یاکو حالش خو؟دگریه می کنیا چرداب؟چیه شا-:گفتمم و شکهایش کشیدروي ا

قتی که و..شهب قتی که خووصال شاید ا...پیش تو...پیش من...خونهده برمیگر...میشه

نی وتو جود ین بوانیش اهمه نگر..هخآ...یترستگااخود بیا..مطمئن شه مریض نیست

ستش دوکه ام تو...ارهنددرد یگه د..یگه مریض نیستد...یگه خوبهدحاال که ...شیه بیو

شم عاشق داداخه آ..ريسش یه بچه بیازود وافقط باید ..ست میشهدرهمه چی ...داري

ان نگر...دارهست غ دوشلواده شم خونوداداخه آ...دیاز...تا هم نهو دو یکی ...بچه ست

ست درمی گیریم که تو هم به ر پرستان سشووا...من کمکت می کنم..شستم نبادر

ندگی می زمنم با شماها ...من عمو..شم بابادادا..شین تو ماما...فکر کن...برسی

قتی و...میشهان بی خبر بمونه نگرازم ..ارهمنو نددوري شم طاقت داداخه آ...کنم

منم با ..؟هااره؟شکالی ندانظر تو که از ...یقهقدحتی یه ...ذارمنمی ش یگه تنهاده دبرگر

سنگین که ر نقدآ...تم نشسترصوي سیلی سختی تو؟شمدادایک دنز..ندگی کنمزشما 
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و ...مشده ندره زبادم و دوتا مرد نزر نقدآ...دقلبم نز...شدت به سمت مخالف پرم سر

شانه ...شتماگذد ییک سرزامورا روي ستانم دکف ...نشستم...نیا برگشتمدین اقتی به و

ه ته ماندود و فزه ابه صخره صخر...ترم هرچه تمارت مصیبت با قدو ند دفتاواهایم فر

و فرد خودر به جز رمگرفتاده کرد به خورمکاده در فتاه اگر...!دقطع کررا نفسم 

کله اون تو ر شعواز ذره اي یغ در-:داببعدشاه پنج ما*** رو دارم؟هی پیش رافتنچه ر

و طال و سه حلقه وا...اخه خنگ خدآ-:گفتمو شتم اکولی گذي تورا یم کتابها...توك پوي 

بی ..بی سرخر..تا برینن دوتودخو.که لشکرکشی نمی کننن خریداب خوس لبا

ین ابا ري خه من چطوآ...سه همینهي وامی گم خر-:گفتو خت انداپا روي پا ...حمامز

ت بس ترموستااز ...این حرفاچه به رو تو ...وا-:مخندید.میر بخرس زلبام بره پسر

ه شدن الانوقت او...نمدومی رو قیقش ت دیگه منم مشخصادکه دي کرت ترموستا

ینکه تو غلط می الش او-:گفتو جلو کشید دش را خو؟خجالت می کشیه؟ازش پسر

بعدشم حاال من یه ...بی حیاه ي ختردنی وشوهر منو بدت ترموستات کنی مشخصا

م کشیدرا لپش ...ردهنگشتمونم به هم نخوااال نی تا حدوتو که می ...دمضافه کراغلط 

همین از چه بهتر که .بزنیرو ین خجالتا اکه باید قید ه باالخر؟که چیش خرآ-:گفتمو 

ینه که اصلش اصال ا-:دادممه زدم واداچشمکی ...کنیوع یر شرس زلبااب و خوس لبا

-:گفتو یم گرفت زوبااز نیشگونی ...شدن تش گلگورصو.باشهاون با سلیقه ا ین چیزا

ز گوشت باو که می چرخی خیلی چشم دین کراموقعی که با از ...بی تربیت...کوفت

م جا بلند شداز با لبخند .سم نیستافکر نکن من حو...روتشته اثر منفی گذا...هاه شد

ص با حر.پیششرم می دارم النم ا...شمااز یه جایی ن ندزوسوع و طالاجهت -:گفتمو 

داب سمش شارینه ا...نوشتیمري گادکی یاار یورو دببین یه عمر رو ما -:گفت
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ترین س تو حسااي می خوه؟جب تر شدوامن ن از بُُرد ِك اوزون کراون حاال م؟خانو

خیلی ؟ینهاستی ي دومعنااون؟بچسبی به ي ها کنی بررندگیم منو زمرحله 

دم می ل لی قوو...نیستس که حسان الا-:گفتماش زدم و به بینی اي ضربه ...دينامر

یر جا اون زفقط تخت پایه بلند بگیرین که ...شته باشمر داحساسش حضوتو قسمت 

یز را رچشمانش ...ندگی توس زمرحله حسااون سه دارم واکه چه برنامه هایی آخ ...شم

مامانم گفته با ...یگه نبینمتو دگمشو بر...دابشاي شدادب خیلی بی -:گفتد و کر

ین احاال نوبت ...رديکه خورو لی ادر اوسر بر... ونیزآو...دمیی مثل تو نگراخترد

ف خالي ههااف و رانحراتا منو هم به و بر...ماهیهن اَرٌه صال لیاقتت همو؟ایکیه

پس ..باشه-:گفتمن دادم و یش تکاابررا ستم د...هلاست نا دو...بفیق نابار...ينکشوند

ي تورا از یش اصد...باشهدت ست به خوافتی حورکه و پرق تاا...رهبگذش خو...فتمرمن 

حاال می ..نوبت تو هم میشه...بی معرفت...فاوبی ..دنامر..رهرماز-...ممی شنیدس کال

ما اقیمت ارزان موبایل ...لهیي ابمیراي ...صبر کنري؟کجا می ...دااابشا...بینی

-.منداخود بوه سیدر رنیاف داطراز که را پیامکی ره بادرآوردم و دوجیب را از محبوبم 

کمی .دبوه قیقه نشدز ده دهنو...دمکره نگارا گوشی  ساعت.سمریگه می دقیقه ده دتا 

جلب را توجهم دش خوص خاي تک بوقهااي تا صدم زدم قده نشگادر ورودي دامقابل 

ش بددن فس فس کراز نستم دامی ...ما بی فاصلها..هکوتاق سه بو...مثل همیشه..دکر

ون بدو ...مسال-؟خوبین...مسال-.مشدار سوم و ساندربه ماشین دم را سریع خو.یدآمی 

ل قبورو طرحم -:گفتمذوق با ؟چه خبر-.دحرکت کرده پرسی ساال حواحتی یک 

ره شما...دبوه مدن اوکل خوششودر ما ا...گرفتنازش کوچولو اداي یرایه ...دنکر

ره شماد بوح طري سم شما پان امنم چو...یز کننرو وارستن که پولم اخوب حسا
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ر نین چقددونمی ..واي-:مدبهم کوبیرا ستانم د.ن رو دادمتودخوب حسا

ست دبهت دن بوس مهندس حساا..معلومهآره -:گفتي زد و لبخند محو...خوشحالم

-:گفتمدم و کره نگان زردش نگ همچناه و رتکیدرت خم ساختگی به صوابا ...!داده

نباشین ف نصااما بی ا...ممنونمن توازمنم خیلی ...یندسته که شما خیلی کمکم کردر

ر کاش ازم گوون دراز حیود مثل یه عد...محمت کشیدز مم خیلیدخو...یگهد

ح طراون -...!ردچشمانش چین خور ما کناا..نیافتش گسترش لبخند...!کشیدین

ي اون سم من پااضمن در ...ست نمی شددرحتیا راین ابه دي بوه فتضاحی که تو کشیدا

حاال .یشخوبه که تونستی به موقع برسونزم باي؟ببروم رو برآستی امیخو...دبور کا

ر ینباا...!نشد بپرسمروم ..نمدونمی -:اب دادمجوري لخودبا ؟میشهري پولش چقد

زار بان؟کنی بچه جور کااي می خوري ینجوا...به به-...خساستون بدو کامل ...خندید

می ره ت پاره پا..نباشیگ گر...نمیشهش ین حرفها سرم و اخجالت کشیدو نشد روم 

ب ...هایمرفتار..هایمرکا...مهمه چیزاز ...می گرفتاد یرامن ر از چقد.کنن

م می گیرد یا-.دمکرزي کمه مانتویم بادبا و ختم انداپایین م را سر...هایمردخور

من اي که بر...بکمیاي هاه خنداز آن ..هم خندیدز با.یه کم بهم مهلت بدین...خب

می  پیشه چند مار نیِااز داخیلی کمتر ...هاروزین ر انیاِدا...شترا داحکم کیمیا 

سته در...يجلوترت همکالسیااز النشم کلی اهمین ...قهر کنیاد حاال نمی خو-.خندید

رغ قتی فاو..یهرینا تجربه کااهمه ض عودر ما ا...دمیار بهت فشا...خسته میشی

ق فرزم بان خوندل درس سارچهااز نه مثل بقیه که بعد ...يبلدر لتحصیل بشی کلی کاا

حرفهایش گوشت ...گلم شکفتاز گل . نندو نمیر رو چهاو بیست ه و هن هیجدآتیر

نمی را ین کادرد اختر جماعت به م دمعتقدزم هنو...هرچند که-.به تنم چسبیدو شد 
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ه هم فایددن کراض عترد؟اشوض عور نیاداشت ن دامکاامگر ...خالی شددم با...!رهخو

ی قتاز و...خوبه-؟شرکت چه خبراز -.ممدآتلخش بر نمی ن رك و بازپس از ...شتاند

ین یه پله ترقی د دادبهم یارو توکد اقتی که از و-...دممکث کر...گرفتمد یارو توکد ا

ا پیده نگیزاکلی ...دنبه من می رو کوچیک راي کاي یه سر...یگه منشی نیستمد..دمکر

هایم ري لخوم دتما...!ستاتیک؟امتحانت چی شدا...خوبه-.ن دادتکاش را سر.دمکر

ستاتیک ا..واي-.نشستم..اوبه سمت ...ربموم و جا پریداز ...شدش موافر

کتر محبی خیلی سخت دین ا...دنفتااپیش م تري نصف بچه ها...فتاتیکا..ُ.نه

م که باهاد ال همونایی بواسو...دست بون درلی حدستوو...یت می کنهاذقعًا وا...هگیر

ن ناگهاو ...عالی میشهن موه مطمئنم نمر...یمب دادتبسم خوو من ...یندکرر کا

نمی دم خودم و بور نیان دامدیورا هایم روزین ي اموفقیت هار چقد...دمکرت سکو

هایش ق دردتفااز آن ابعد ..ژ دادماساو شت انش گذدگررا روي ستش د...!نستمدا

به ر ینقدایگه دپس ...دکرس هم میشه پارو فتاتیک اکه ي یدد...خوبه-.دبوه بیشتر شد

رش گر مجبوانستم دامی ؟بریمحاال کجا ..نکنس وارد ستردت ابه خودرس خاطر 

مختلف من لقمه بر ي با ترفندهاو من ر جبااکه به د ماهها بو...ردنمی خوا غذ...نکنم

تا منو ا تو چر-...گوشه چشمی هان همااز ...دنگاهم کر...!گشنمه-.شتامی گذن هاد

صبح ؟از کنم خبر چیکا-:گفتمو ختم انداپایین م را سر؟میشهت می بینی گشنه 

و خت انداباال را هایش وبرا...ص ًالامی کنم ب حسادم خو..شمزه تا...دموبه نشگادا

ین طرحا از ایگه دسه تا ؟دو پس چی-:گفتمدم و بغل کررا ستانم د...!اربابا پولد-:گفت

کمی فکر اي؟چی می خوا حاال غذ...لبتهاکه اون -...!میشمارم پولد...یعنی بزنیم...بزنم

هم گوشه چشمش ز با...نجااوبریم ...فتیمرباهم ر ایه ب..دجیگریه بواون -:گفتمدم و کر
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ن پس بز-:گفتو هی کشید آ...!فعالً همین-:یی گفتمروبا پر ؟یگهدفرمایش -.دفتااچین 

ك نوم و روي پیچیددم خورا دور کاپشنم ...دبوز سوان ستخوز اهنوا هوي سرما...!بریم

می کنی ر چیکا-:گفتو فت رعقب .هم باال بدهماو را تا یقه کاپشن دم یستااپا 

می س معکواب جو...دنباید عقب نشینی کر...رنیادامقابل در که دم گرفته بود یا؟بچه

ست درکه را یقه ...هبهتر شدن گیتوردسرماخوزه تا-:گفتمدم و یستااپا ره روي بادو.داد

د عون مریضیتوره بخون بهتود با...دبوم تو ماشین گر..هم ببندینرو یپش ز-:گفتمدم کر

نمی ه کالا چر.یندارنگه م گرن رو کتر نگفت باید پیشونیتودمگه ..شمبعد.می کنه

همینم -:گفتد و برو جیبش فري تورا ستش دنی من ابی توجه به نگر؟خهآپوشین 

تیپی مهم ش خو؟مگه چیه-.دمفتارش راه اکنا...!نتو خیابوم بیاو بپوشم ه کاله موند

نکن -.مددرآیش اکه صدم دیپش برزبه سمت را ستم د.ادندرا بم اجو؟یا سالمتیه تر

-..!داردقش وعردي در کرنُ خو...حسابمف فت طررمی دم گاهی یا...شتهز...نخترجود

کت یا کاپشنم بسته ي جلود نی من خوشم نمیادونمی ز هنو-...ببندینشن تودپس خو

-:با عصبانیت گفتم.منه نمی شدایود دین مرزي اینهمه لجبار از اچطو...؟وايباشه

خند زپو...شماو نم دونوقت من می او...مریض شینزم گه بان اه حالتوبواي لی و...باشه

مو دسر خو-:گفتمص زده حر؟کنی کوچولور چیکااي مثال می خو-.قبلیر نیادامثل ...زد

م پس تما-:گفتو کشید دش به سمت خوو گرفت ام را مقنعه درز .اریودمی کوبم تو 

قعاً وا-:گفتمدم و مرتب کرام را یخته رمقنعه بهم .می کنم که مریض شمرو تالشم 

تقصیر ..فقمامنم مو..آره-:گفتد و تند کررا قدمهایش .مشماان تقصیر منه که نگر...که

هر کلمه اي بر..قعدر واما ا...معصبی می شدردم و می خوص ظاهر حردر شاید ...!توئه

شما چندتا -م؟بدرش چند تا سفا-.دمشکر می کرا را خد..می شدرج بانش خااز زکه اي 
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لی من خیلی و-:گفتمدم و کرب هنم حسادر ذسریع .نیستم من گشنه -؟ینرخو می

کثیف ي صندلی هااه روي کرابا ...ممنم میا...بشینو بر..باشه- ...هشت سیخ..گشنمه

نگاهش از دور .شته باشداندرد باال گرفتم که با میز برخورا ستانم و دنشستم 

بر ه خند،غم ي به جا...مدنشآ بام و کشیددردي پر آه ...دبوه الغر شدر چقد..دمکر

-:گفتمم و شکمم کشیدرا روي ستم ؟دیگهردي دنوشابه می خو-.متم نشاندرصو

فقط چپ چپ نگاهم .مبیارم و ستامو بشودظب کیفم باشین تا من امو...آره

بغضی ...ببیندرا چشمانم ده در بغض خانه کرم می ترسید...دست بهانه بودشستن .دکر

ر نیادا.نددشته بوامیز گذا را روي قتی که برگشتم غذو.ی شدنمب خوا نم چرداکه نمی 

صفحه موبایلش می روي نگشتش خطهایی ابا د و بواش زده یر چانه را زستش د

به ق مشتاو شتها ابا دم سعی کر...اممن نمی خو...رتو بخو-؟یندنکروع شرا چر-...کشید

یگه نمی د-:سمتش گرفتم بهدوم را لقمه و شتم اهانم گذاول را در دلقمه ...نظر بیایم

شرکت از -.دبواي او هم برم لقمه سو...فعالً نه-.ستم گرفترا از دلقمه ؟ین سر سدر

-.دبواي او هم بررم لقمه چها...خوبه...آره-ره؟پیش می ب خورا کا؟چه خبرن تودخو

اي بر...زدنگ زمم دبه خو..نمدومی -.می گرفتن رو غتوابی سراسهرس مهندوز یرد

که برسونم یه سر رو تو -؟نمیاین؟خب-.ردمخودم خورا لقمه پنجم ..ینکه شک نکندا

خانومه هم که گفتم اون -.مستش چپاندي دهم تورا لقمه ششم .باالم میا

م بدن رو تودخوره شما...خونهي سه تمیزد وابیااون ین به بعد از اشد ار قر...شناستآ

غمگینم با همین  قلب...ردخوام نوشابه از چند قلپ ؟هماهنگ کنمش باهادم یا خو

لقمه .ارمندرا رو ین کاامن حوصله ..هماهنگ کندت خو-.می شدد ها هم شاك ندا

هش می اخو...همین یکی-...مني یختی تو گلورو رهمه ...دابشارم نمی خو-...هفتم
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دم شرکت سپري تو...آره-:گفتو جوید را لقمه ؟ضی هستینم رابابااز ستی را.کنم

می ري برقکاره بادوقتی از و...هبدن خیرتوا خد-...ملقمه هشت...بهش باشهن سشواحو

ت جلسا-...بهاخسته ست که فقط می خور ینقداشبا ..هشدض عوش حیه روکنه کلی 

ون جول بیست سار نگاا...رهمی اش مامانمم همر..آره-ره؟مرتب می رو مانیش روان در

می ش یدتهدزم خطر هنو...قبش باشینامرزم ما باا...خوبه-...!نشودوهر ن تر شد

مفید س حساا...هشدض شم عودما خوا...هستن سمواحو...نمدومی -...لقمه نهم.کنه

بر ر کااز قتی و..تشکر می کنیمه و ازش می خري سه خونه چیزواقتی و...می کنهدن بو

-...!نهزچه برقی می ش نین چشمادوبهش خسته نباشید می گیم نمی ده و می گر

به پشتی ؟کنمان جبررو ینهمه لطف شما انم می توري من چطو-...همدلقمه ...!خوبه

به ا رو ین جیگراهمینکه بقیه -:گفتد و هم گشورا از ستانش داد و دصندلی تکیه 

ه چشمانم خیردر ...!خه تنهایی نمی چسبهآ-:گفتمم و خندید...!کافیهي من ندرد خو

می ...!مخانوداب شا...نشناسهرو بقالی که مشتریش اون شه ر کو-:گفتو شد 

از درس ...دمبوه حدومتکلم ...دکرام هی اتا شرکت همر...!دبوده کرت سکوو ...ستندا

س و لوت تفاقاو اتا شرکت ...درممادي و تا شا...فشینو اتا تبسم ..گرفتهه نشگاو دا

بط ربی و بط رهرچیز با از ...اب آورشعذي سرماا و هوآب و تا ...ه اشمسخر

نمی گشتم به ن نبالشااس دسووگر با ادهایی که با لبخن...ن دادتنها سر تکاو او ...گفتم

رت کار از چقد-:گفتو آرام مد ون ابی بیراسهرس مهندق تااز ا.مدندآچشم نمی 

را صفحه موبایلش ...یه نیم ساعتی-:گفتمو ختم اندانگاهی به کامپیوتر مقابلم ه؟موند

رین حس ترزخستگی با.تو ماشینرم می ...ارمندرو ینجا احوصله -:گفتد و شن کررو

حالیکه در .رممی دم من خو.حت کنیناستراشما برین خونه -.دهایش بوروزین ا
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ر جوو ما جمع ا.بیاو کن رش جوو تر جمع زود-:می مالید گفترا نش دگرت عضال

می ل طورم کا..."م دادمپیا.دمبوش گیردرتا یک ساعت بعد ...نشد

و بستم ار را فزم انر...مشدن انگر...ادنداب جو...زدمنگ ز...ادنداب جو..."...برین...کشه

م دادم نجااین دکه گفته بورو صالحاتی ا...سمهندي قاآ-.مبی شداسهرس مهندق تاوارد ا

ین یه نگاهی بهش دقت فرصت کروهر .دممنتقل کرن به سیستمتورو نقشه و 

سی ربرن الا...بیا بشین-:گفتد بوه گی ها عجیب شدزکه تاي با لبخندس مهند.ینازبند

ره شارش ابه مانیتو...هشدم یرد...خهآ-:گفتمم و جلو کشیدام را قنعه کمی م.می کنم

ب معذد ین مرابر ابرر در چقد.سونمترمی دم خو...ینو ببینیمابیا -:گفتد و کر

گفتن سخت ؟دروغ کی-:گفتو هم کشید را در خمهایش ا.خه پایین منتظرمنآ-.دمبو

وج از آن خراي بر.وپس بر...باشه...هاآ-:گفتد و کمی نگاهم کر.مستااز دویکی -.دبو

با عجله را پله ها .مهم نماندر سانسوآمنتظر .ادمست نداز دهم را حتی یک ثانیه ق تاا

پس .دبوه شدرك یگر پادسمت ر نیاداماشین .مساندن ربه خیابادم را خودم و طی کر

را کیفم ...شتمانها ندادنداب ین جواز اخوبی ه خاطرداد؟نمی اب جورا موبایلش ا چر

دم و نشگر مرزسري نگاههاد و یکی بودنزن بی توجه به پلی که همادم و کر مشت

بی ام ندا.میددوتا ماشین م و پریدن سط خیاباویل رد رگااز روي ...چند تا پسرت سو

نمی ات جرد؟بوه مدش آچه بالیی سر...ایا خد...یخترقلبم ...دادمتشخیص را حرکتش 

جلو دم و لبهایم تخلیه کرر روي ابا فشرا سترسم م اتما...میک تر شودنزدم کر

م و شده خیراش به قفسه سینه ...میددنمی را تش رصو...زدمبه شیشه م را سر.فتمر

را حتی قفل .را دور زدمماشین .محتی کشیدرانفس د پایین می شوو باال م یددقتی و

ماشین یخ بسته ي فضا.بستمدر را هسته تر م و از آن آشدار هسته سوآ.دبوده هم نز
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یتمیک نفس و رمنظم د و بوده بغل کررا ستانش داده و دبه صندلی تکیه ش را رس.دبو

اض عترا...اضعترت اشداز ..بغضت شداز ..دمغصه فشرت شدرا از لبم ر ینباا.می کشید

جلو را ستم ط دحتیاابا ...! ینهمه تحملا...ینهمه صبرو ا...ینهمه تنهاییا..رینهمه فشاابه 

هم ن الاتا همین ...دبپراب خوو از که بترسد م ما ترسیدا...بچرخانمرا تا سوییچ دم بر

اب ین خوو اکجا ر نیاداگرنه د وخیلی خسته بو..شتداتعجب ي جاد بوه نشدار که بید

را روي ستش دکف .دبلند کرش را سرد و گشورا سریع پلکش ...!رنیاداقا آ-؟عمیق کجا

د و برو وهایش فرمي تورا نگشتانش ا...!هشت-ه؟ساعت چند-:گفتو تش کشید رصو

ر اس ام اس نین چندبادومی .کشیدل طورم ببخشید کا-ي؟مداویر ر دینقدا اچر-:گفت

ز هنو..زدملبخند ، با غمه؟گفتی ساعت چند.دمسایلنت کررو گوشیم -زدم؟نگ دادم و ز

خب گاهی -؟تو تا هفت نیستري مگه تایم کا-:گفترت زد و ستاا...هشت-.دبواب خو

ب محسوري ضافه کاابیشتر بمونم رم هرچقد.بمونمم ر می کشه مجبول طورم کا

ساعت هشت .مچندمه بهت تذکر میدر ین با؟ابه چه قیمتی-:گفتي به تند.میشه

ین انم تو او...هشدده برسی خونه س توبوو و اتا تو با متر.یعنی نصفه شبن مستوز

نی ب رجایی که عن ببرو نت تو یه ماشین ازبند...منیاین ناابا ..پیکردر و شهر بی 

برمی ش را کنش تندواها روزین اکه ي تنها چیز؟سهرمی دادت کی به ...ختاندا

قتا وبعضی ...همیشه که نیست-:نش گفتمدکراي آرام بر...دنگیخت همین مسئله بوا

با ؟هفتهروز در قتا یعنی شیش وین بعضی ا-.گرفتاوج عصبانیتش .میشهري ینجوا

ازم که رو یی راگه کاامی ترسم ...سمرنمی ...ارمندره اي چاا به خد-:اب دادممش جوآرا

کسی به جز تو می -:گفتد و پوفی کر...!جم کنناخرم ابه موقع تحویل ندان می خو

تش به رصو.بیاسهرس مهند...آره-:گفتمو شتم اگذري یچه بخارا روي درستانم ؟دمونه
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ا دخه بند..یر میشهدقتی زه وتا...خوبیهآدم خیلی -...!عجب-:گفتو سخت شد ح ضوو

هسته آبا مشت چند ضربه ...نمی کنمل قبودم خو...می کنه که منو برسونهار صراکلی 

بابا ن و ماما-:بحث گفتمدن کرض عواي بر.دکرت سکوو ..هاآ-:گفتن زد و فرماروي 

دي به سر؟کنیم تا یه سر به ما بزنینن عوتتودحتما باید .نستوه واتنگ شدن لشود

سم احوا به خد...یگهدنشین ق خالابد-:فتمگم و کشیدرا ستینش آ...!ممیا-:گفت

می -.نمدومی -...جمعه ستدا ستی فررا-.نگفتي چیزون داد و بیررا نفسش .هست

ره بادو.ارمناله ندآه و حوصله ن چو-ا؟چر-...نه-م؟منم بیا-:ملتمسانه گفتم..آره-؟ینر

-:تگفد و برو موهایش فري تورا ستش د.دنیاام در صددم می ل قو-.گرفتمرا ستینش آ

اب جودر ...مرسی..واي-:با خوشحالی گفتم.نبالتم دسر ساعت همیشگی میا...باشه

در را ...!نرنجمدم گرفته بود یا...یگرد دبور نیا؟دانمی شیده پیا-:حساساتم گفتاز ابرا

بکشین تو خونه ر ستین سیگااگه خوا-:گفتمن شدده پیااز ما قبل ا..دمکرز با

کج ام را مقنعه درز ... دهخیلی سرا هو..نسرتو بالکن نزنه بهس هوره بادو...بکشین

ن شبتو-:گفتمن دادم و تکارا ستم د.شب بخیر...رگبزدریگه ماو دبر-:گفتد و کر

الستیکهایش ن شده کنداي صدر چقد...فتربعد م و خانه شووارد منتظر ماند تا ...بخیر

ذات به  تف-:مبر لب غریدزبست در را که داب شا:رنیادا..!*** دبوق خالابدو خشن 

سپیکر را روي اگوشی دم و کرا لیست تماسهایم پیدي تورا سم سعید ا.دههرچی نامر

قطع .نجام اومیادارم -؟مگهر چطو.خونهم سیدن رالا-؟کجایی-؟فیقرلم ن دجا-.شتماگذ

ف در طروم کدب از فتاآقا آ-.مسانداش ربه خانه دم را خوز تخته گادم و کر

دور نگاهی به ؟چیهن جریا..يشدن مهربو...خونهي شب میا..شرکتي عصر میاه؟مداو

یه چند ماهی میشه با ...باباآره -؟تنهایی-.دمیز بوروي نوشش و عیش ط بسا.دمبر کرو 
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تیک می م فیقاربا همه ..ابخره خترد-. دادتوضیح دش خو..اچرم نپرسید.زدمبهم آذر 

تخت ..دمتو خونه خو...با محسن گرفتمرو مچش ش خردم و آنهمه خرجش کراو...زد

ختر د...دست بودرتو ر می فهمم کازه تا-:گفتو تا ته نوشید را گیالسش ...دمخو

خ شارن و میاذاري دم در می ن لی به الالشوذره تا یه ؟چه به محبترو جماعت 

ن تکودم ست واعین گربه ون و نبالت بددکنی تا همیشه ن باید سگ محلشو...میشن

س و سکناابا یه گوشه ...میننت روي زداکم ظرفیت ترین موجوو بی جنبه ترین ...نبد

ز سوو ما سوخت ا..و زود دارهیر د...رنمی ذارن و باالتر قالت می ل یه ماشین مد

ین نتیجه ایر به دحیف که من ...مت گرمهد...نمی شناسیشوب ییش تو خواخد...ارهند

تو چه -.کنمل کنتررا نم ن دروطوفادم سعی کرو نشستم ؟نمی شینیا چر..مسیدر

م و خم شد.سم بگوواصل حالت از ا..یمف زدحرر کارد مودر که فقط وز رم؟اخبر

به سمتم گرفت د و گیالسی پر کر..!پس تنهایی-:گفتمو شتم انم گذانوم را روي زاساعد

ان را لیوداري؟بالت و ست دتو ب کیس خو؟می پرسیا چر...باباآره -:گفته با خندو 

د به کسی پیشنهااري؟یر نظر ندزرو کسی ؟چیدت خو..نه-.شتمامیز گذو روي گرفتم 

باال را ستانش د. شدش ستگیردهمه چیز ..امعصبی و مستقیم ه نگاادي؟از نداري سو

ري منظوا لی به خدو..چی بهت گفتهداب نم شادونمی ..ببین..رنیادا-:گفتد و بر

م خانوو نه داب شا...الاو ً-:ن دادمتکاا هوي توره ام را شاانگشت ا...شتماند

ري منظواون تو غلط می کنی نسبت به ...ثالثًاو هیچی به من نگفته اون ..ثانیًا...نیایش

ختر دست دو..ما لوتی هستیم...فیقس رنتر-:گفتش آوري با لحن چند...!شته باشیدا

ه اش بلند به شوخی بی مزاي با صدو .مونهدختر خودست دومثل ن ستمودو

از حالیکه چشم زدم و در اال برا هنم استین پیرآ.را درآوردمکاپشنم و برخاستم .خندید
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چته -:گفتو بلند شد ..جمع شده اش خند..فتمرشتم به سمتش داچشمش بر نمی 

هم را ینقدا-.فترعقب ..فتمرجلو ؟؟غیرتی می شیا چر...تباهادم شوخی کر؟فیقر

و ظبشی امور سم هست که چقداحو...گرفتهرو نم چشم تو دومی ...نیستم باباد نامر

بهش دش به خاطر خو...می شهش یردقتا که وفقط بعضی ...می پرسیرو لش احوا

ر نقدو آفتم رجلو ر نقدآ...دهنکرل نم تا حاال قبواو..که برسونمشدم می د پیشنها

من دن از گرو یک سر ...دمیستااش اسینه به سینه ...هش شدراسد ار یودفت تا رعقب 

و از من اي فه شی حرورزشته ن از رچو...میددچشمانش می س را در تر..دکوتاهتر بو

ه رگ حاال چی شد-.ستانه کندرا دوجو د سعی کر...!شتداخبر ام شته اندب عصاا

یا ؟فامیلتونه...نگش کوچیکه مهتا هم نمیشهاینکه ه؟اقلمبه شده ختردین اسه واغیرتت 

دم بوه تا حاال ندید...ديمی کرز سم باواباید بیشتر رو خب مسئله ؟ها؟جهازدواتریپ 

یعنی ..نیستغ ص ًال تو باانم که او...لی خیالت تختو...باشیس کسی حسار رو ینقدا

نی که من کم دومی -.مبریدرا یش اصدو شتم اهانش گذرا روي دستم د...اممنم بخو

قتی وما ا...رمبخوص حرش سم مهم نیست که به خاطرواهیچی ن چو...عصبانی می شم

ش به خاطر...سم مهم باشهي واگه چیزن اچو..بد عصبانی می شم...عصبانی می شم

بهت گفتم می -.اش زدمنگشت به سینه ابا و شتم دابررا ستم د...میزرهم می ن خو

ر نقددم اوفکر کر...شتمل داقبورت رو کان چو...يبدد یاي ختر ماهیگیردین ابه ام خو

که نصف ر همونطو...نکنیه حساسم بد نگاروش که من ي ختردهستی که به د مر

من نگاهشونم ب دادن و طنا...کنمض چه عر به من نخ که...تواي ختردست دو

گفتم فقط ...نیستش نااز اوگفتم ...ق دارهختر با بقیه فردین ابهت گفتم ...!دمنکر

ر گفتم بهش فشا...گفتم با تو تنها نمی مونه...داريقت نگهش نمی ویر دگفتم تا ...رکا
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نمی اش دبی بهانه صو گفتم با بهانه ...بیجا نمی کنیي گفتم سختگیر...رينمیا

ندگی وارد ز...شخصیش نمی شیه نندرا...زهسش نمی سووالت دگفتم ...نیز

می دش یاداري هرچی تو چنته ...ديمی دش یار گفتم فقط کا...گیش نمی شیادخانو

کنی من فکر ور که بارم به چی قسم بخو-:گفتو گرفت را نگشتم ؟اگفتم یا نگفتم...دي

به زي نیاد؟اون کرردش موي در میشه فکر بدص ًال مگه دم؟اختر نکردین رد اموي در بد

نمی کنه چپ نگاهش ات جردي محجوبه که هیچ مرر نقددش اوخو.ارهندرش سفا

به موقع تحویل را رو که کاه مقیددش خو...نمی کنم بمونهرش من مجبو...کنه

بهش اداش رو یرامن فقط ...دمن میاق تاي اگاهی تودش خو...نمزشم نمی اصد...هبد

س سترابهش ...که نترسه...م و آرومنر...که تو گفتیري نم همونطواو..ممی کند گوشز

ر فتارجدیتی که تو از ..همداوخوشم ازش ...تمونمی گم نسبت بهش بی تفا...نشهوارد 

ما ا...شغالمآسته خیلی در...دمما به شرفم قسم تا حاال بد نگاهش نکرا...رش دارهکاو 

دارم و هرچی که ..النمواموقعیت به کسی که ..فیقمرکه به ر ینقدایگه دنه 

دم و ها کررا رنفس سنگینم ...فیقرکن ور بارو حرفم ...بزنمرو مدیونشم نا...موارند

گرنه و...ستهت راعا کن که بهم ثابت شه حرفاد...سم بهت هست سعیداحو-:گفتم

-.شتمدامبل بررا از روي کاپشنم ...رممیات نی که چه بالیی سردومی ب خودت خو

سخت و سفت ري ینجوداري ابفهمه که اي نمی خوا چر؟ست مهمهر واینقدا انگفتی چر

به دت رو خوي طرحهاا چر؟نمی کنیرت نظاراش به کادت خوا چر؟حمایتش می کنی

ورم بان چو...يفقط نگو که عاشق شد..بگور؟نیاا داچردي؟می د پیشنهااون 

ست به اتو حو-:فتمگو ختم اندابوتم د روي فته بورکه باال ارم را شلوي مپاد...!نمیشه

ون زدم و اس ام اس خانه بیرو از ...!يندد به بات رو قت سروباشه که یه دت خور کا
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-:یر لب گفتمزدم و زلبخند ..!هنرن تودیام شا...ستیرا-.منداخوداب را شاه از سیدر

گ خت بی برر درکنام یددقتی و...مسیدر رموعد مقراز تر زودقیقه دچند ...!رگبزدرما

ین د ابیفکر بور چقد.گرفترا چشمانم ي جلون خوزد می لرده و ایستري اباو 

...! ین سرمادر ا...زدخیابانها پر نمی ه در که پرند...جمعهروز ساعت شش صبح ...خترد

دش را خودوان دوان ...!!!میددمی دش جوردن را در وپتانسیل کتک خوت گاهی به شد

-:گفتو شت اگذري یچه بخادررا روي ستانش دبالفاصله .شدار سوو ساند ربه ماشین 

خ ینهمه سرا اچشمهایش چر..شتداتوجیه ش قرمزي لپهاو بینی ...زدمیخ وااااي ...مسال

می س حسااکه ر هربا-:گفتمو ختم دوتش ربه صورا خالقم ابده نگا...مادکرم سال-د؟بو

خشونت و جدیت از .می کنیم میدابه بدترین شکل ممکن ناي شدرگ کنم یه کم بز

ي نم بیازنگ می زقتی برسم دم ومگه نگفته بو-دم؟کرر مگه چیکا-. زدلحنم خشکش 

ق ست بووامیشن رد ماشینایی که زي و بلرو یسی ن واحتمًا باید گوشه خیابوون؟بیر

یر بشه م دخه ترسیدآ-.ختانداپایین ش را سرو شت اپایش گذرا روي ستهایش ؟دبزنن

قتی و...دمیت هم که بوعصباندر اوج .منو نبرینو عصبانی شین ي سراون مثل و 

خرین ري را روي آبخا.می گرفتمآرام می شد م مظلوو خت اندایر می زینگونه سر به ا

اش بند کولی .نیستا ین خبراز ایگه د...هخرر آفعه هم بادین ا-:گفتمو شتم اجه گذدر

ده کش کروخشمم فر.دمبوه مدزه اوتا..ابه خدم معطل نشدد یاز-:گفتد و فشررا 

تو خونه دم ما من گفته بوا-.دبودش به خاطر خو...اشیی اسر به هوام از نی انگر...دبو

م و در هی کشیدآ...!هنشدي حاال که چیز...!خب ببخشید-دم؟نگفته بو..تا برسمن بمو

-"؟کنیش گوف تا حرد بیات یه بالیی سرو بشه ي حتما باید یه چیز:"گفتمدل 

یقه ي خرین حد توآتا ش سر.ادمنداب جودم و گوشه چشم نگاهش کر؟ از بخشیدین
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ي در ینکه تغییرون ابدون آورد و بیررا پالستیک د و کرز بارا یپ کیفش ز...دبواش 

ستش را از دبا بدخلقی پالستیک .سه شماستواین ا-:نش بدهد گفتدموقعیت گر

قصد ؟ین چیها-.دمیستااي اگوشه زدم و هنما را.دخلش بوداپیچی دوکاي بسته ...گرفتم

گه م اترسید...کنمم ینو تمواکه م موندار یشب تا صبح بیدد-.ندبلند کش را شت سراند

یشب تا د..فتندرهایم باال وبرا...!هبم ببرابمونم خوري بخار کناو یگه تو خونه ذره دیه 

لبخند ر ختیاامحتویاتش بی ن یددم و از دکرره پارا نگی رکاغذ د؟ بوه ماندار صبح بید

م کشیداش را مقنعه درز ...! طوسیو ی مشکو نگ سفید رنی پشمی به دگرل شا...زدم

-:گفتد و نگاهم کرط حتیاابا ؟خهرا آین کااچه به رو تو ...کوچولورگ بزدرما -:گفتمو 

زم لی الو...! قشنگه...!آره-:گفتمم و مالیدزده اش به بینی یخ ل را شا؟یندارستش دو

ره ش بخوبهد سرد هرچی با...می کنهن درد نتودخه گرآ-!بمونیار تا صبح بیدد نبو

را نهایش استخواي ابدهم که صدرش فشاري ست طوالم می خودگاهی ...!هبدتر

-.بافتمدم خوش رو ما بیشترا..دمامانمم کمک کر...نه-؟تنهایی بافتیدت خو-.مبشنو

ت رو سرا حاال چر...!سه همینهوانی اعمراز موفق تر را ین کااقتی بهت می گم تو و

چند ؟؟ شتیآ-:تر گفتم گی هرچه تمادا ساب.نت بشکنهدالنه که گر؟ابلند نمی کنی

ختر دین ر اچقد...زدملبخند ...! دبوه موشم شداسختم فره خذامو..دملحظه فکر کر

و جا پرید از با خوشحالی ...!شتیآ...کوچولوآره -.دحت می کررایم ابرزدن را لبخند 

ه با نگااش را مقنعه ه کج شد؟درز می برینن تودمنو با خوزم یعنی با...نجوآخ -:گفت

نم دگرل را دور شاو مد آجلو .متصمیم می گیرابعًدرد ین مودر ا-:گفتمدم و کرل نباد

یه ..مینو ببنداحاال صبر کنین ؟ خب...بگیریناب خوي تصمیما...باشه-:گفتو خت اندا

ن تکو...دمیان مطمئنم خیلی بهتو...میددینترنت ي اخوشگل تول مد
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حت ل رانستم با خیاامی تو..دنم بودرسش به گاحوم حاال که تما...هاآ...ینرنخو

یکه دجووبا ا چر؟باشدف صاو بی کینه ر ینقدآدم ایک دل می شد ر چطو...نگاهش کنم

یغ محبت درینگونه بی انست امی تور چطود؟حت می شد قهر نمی کرراناو نجید رمی 

ه چواي ...شدم تمو-دم؟من بلد نبود و بلد بوت را کائنام شتن تماداست ا او دوچر؟کند

قرمز ن چشما...!همی گیردرد یگه کمتر د...هم کامل پوشوندن رو نتودگر...شدینب خو

که به اي ناشیانه ه گردم و ینه به خوي آتو...زدمی ق خوشحالی براز بش اخور از خماو 

ضایت به پشتی ربا ...!یر شددیگه دبریم ..خوبهآره -:گفتمدم و کره نگاد بوزده شالم 

می ن ستوواهم می پوشیدین ست همینو ه گه کالا-:تگفداد و تکیه اش صندلی 

اش را صندلی م هرا...!همین کافیه-:گفتمدم و کمی شل کرل را شاه گر...!بافتم

جیغ کوتاهی ...زدبهم را لش دتعاو بید اناگهانی خور پشتی صندلی به طو...مکشید

ت بالشتک پش...! هنمدمد تو اوقلبم ؟همچین می کنینا چر... واي-:گفتو کشید 

یه -:گفتمو شتم اگذاو صندلی دم را در آوردم و روي صندلی خوه روي نصب شددنِ گر

د بم نمیااخو-.مت کندومقاد سعی کر...!می کنیمارت سیدیم بیدر...ابکم بخو

ي گرما...!هبرن در ببند تا خستگیشوت رو چشما-:گفتمدم و فشرز را گاال پد...!که

-:گفتو شت ابالشتک گذرا روي ش سر.هم شکسترا در متش ومقاري لچسب بخاد

ه قیقه نکشیددبه ...ن دادمتکام را سر...!مفقط چشمامو می بند...مااربید...باشه

در با سرعتی که به عمد دم و کم کررا ضبط اي صد...!طوالنی شدو نفسهایش عمیق 

می ور چه کسی با:دابشا...!*** مندرابه سمت مقصد دم شته بوداکمترین حد نگاهش 

قهر با و خمو د این مرابا ؟ندراگذش خود و بوش خور ینقدان امی تور نیاادکه با د کر

م نر...هستهآهسته آ...می شناختیذره ذره باید ر را نیادا...!مانیدشاه و خند
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که تو ...باشیان نگرد نبوزم ال...ستد اعتمااقابل ر چقدي نوقت می فهمیدآ...نرمک

که می د بودي مالحظه ترین مر بار نیات داشایعام تماف برخال...پسري و او خترد

نش دبواز نکه آبی ...شرکتشي تو...ماشینشي تو...مبیداحت می خورش راکنا...شناختم

به را خوشبختی و مش ر آرانیادا...منش می ترسانددها نبوروزین ا..برعکس...بترسم

از نیایی د دمی کرري جان بازحرفهایی که بر ف بر خال...دبوه نددابرگراده ام خانو

و در یکی یکی ت را مشکال...دبوده گم کرربز...دبوداده به من هدیه را به نفس د عتماا

هیچ ر نگااکه د می کرر فتاري رهمیشه هم طوو ...دشته بوداهم بررامقابل از ...سایه

به من ر نیادا...!ستده ابوب و آرام خور ینقداهمه چیز همیشه ده و مهمی نیفتاق تفاا

را توجه کسی و هایش شکسته نمی شد رتی هنجاقوتا ..باشمدم خوداد فرصت می 

بی خطر می و من وازم را اپرن سماداد و آپر می ل و به من با...دمجلب نمی کر

د و بوه کی جا مانددکودر دوران شیطنت هایی که ...شیطنت کنمداد می زه جاا...دکر

 وکوچک ي گاهی با لبخندهات و سکودش در خو...شتماندن شاوزبراي قتی بروهرگز 

گرفته نمی زي تا جایی که غیرتش به با... دمی کرام هی اظریف همري خم هااگاهی با 

نمی ن سبز چسباو قرمز ار شلو...شتدابر نمی و برایرز...نمی گرفتا مري شد جلو

نمی را ستم د...!زننه ...یددمی ن نساا امر...یش کنمآراشکل ار به هزد نبوزم ال...پوشید

ن مجنوي ست هاو ژعاشقانه ي هاارطوا...ختاندانمی ام شانه را دور ستش د..گرفت

رش کادر شکی ایوي بوسه هاو یرگوشی ي زهاانجو...مانتیکاس ام اس  ر...شتاندوار 

عالقه رد موي هان مکا.می گذشتش نیا خودین در اهرکس از بیشتر او ما با ا...دنبو

با ...دبوه مسخرش نظررك در پاران و ستوپ و رکافی شا...نددجالب بوص و خااش 

عصبانیت هایی که به د جووبا ...بدخلقی هایشو ها دي سرد جووبا ...تشرهایشد جوو
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معنا س ترد بور نیاداقتی و...دمبورش آرام کنا...دترسناکش می کرت شد

همه چیز ر نیادابا ...ست می شددرهمه چیز ر نیادابا ...دمشکل بی معنی بو...شتاند

درس ...شتماحشت ندوحمت ها امزاز ...منمی ترسیدیکی رتار از نیادابا ...دسرجایش بو

ام ندگی ر زنیادابا ...دبوه شده ندراسختی عقب و بی پولی ...دنم نمی کرانگرن متحاو ا

نه فقط ...دمبوه شدداب شار نیادابا ...ندگی هازمثل همه ...دندگی گرفته بوزنگ ر

ه فتابی شدر آنیاد داجووبا ي ام بري اهاروز...دمنی می کراجو...دمبوداب شا...!سمًاا

ع فاورم دغردم و خواز که چگونه دم داد یارش فتاربا ...مشدع شجار نیادابا ...!دبو

دم یا...کنمر فتارمی کنند م چگونه با کسانی که تحقیردم داد هایش یاردبا برخو...کنم

د و کشف کررا هایم ادستعدا...هی به جز گریه حل کنمرا از راکه مشکالتم داد 

کسی دن همین بو...شدض همه چیز عور نیادابا ...مشدض عور نیادابا ...داد نششاورپر

گه ا-...!دبم کرداشا...دمم کرآرا..دتکیه کنم عوضم کردش جووبه دل ته از نستم اکه تو

که عقب عقب می ر همانطو...!سهرنمی دادت کسی به د بیات در مغزو مین ري زبخو

ز و ین سواشما خلیم که تو و فقط من دم کر فکر می-:گفتمدم و کرز بارا ستانم دفتم ر

ت دور با لذو ...!نیستن عقل تو کلشوان تهردم نصف مرر نگااما ا..هسرما میایم کو

ما صبح ا..کنمارش بیدد کررش کلی سفا...دبوه مداوهم دي شاش کا-:مچرخیددم خو

قتی و..!.ینجاابیا ...یگهدبسه داب شا-...!مخندیدو ...!لگد بزنه بهمد بوه فقط موند

ل جداي یگر جایی بردمی شد یعنی ه هندار دهشددار و نگ زینچنین ایش اصد

یر زسر به دم و کره مدند نگاآمقابل ما می از پسرهایی که از هی وبه گر...دنبو

سر باالیی ز هنو..دمهماهنگ کري او با قدمهارا قدمهایم و فتم رش رکناو ختم اندا

ین شلوغی د اجووبا ر نیاي داما خط قرمزهاا...ومست بدالم می خود..دبوه نشدوع شر
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خیلی ا هو..ادمی خون یددولم د-:گفتمد جووین ابا ...دادنمی زه جاا

شانه ده روي سارا شالش ده و برو جیب پالتویش فري تورا ستهایش ؟دمیشه...هتمیز

ه منه کودر دامی شد ...نددادیه می اچرخه هم کردوهمانجا ...!ینجا نها-. دخته بواندا

اي نستم یکی براقت نتووما هیچ ا....دمچرخه بودوعاشق ...دهم کراري چرخه سودو

چرخه دو-:گفتمدم و کره ند نگادبوار نهایی که سوآبه ت با حسر...شته باشمدم داخو

حم رلش به دما آورد ایم لبخند بر لبش اصدت درون حسرس و لتما؟اهم نمیشه

ه نگان را مسیر حرکتشام و خاندچرم را سر...یمدکرر عبو...!نه نمیشه-...!نیامد

با د و یستاا...مچسبیدر را نیازوي دابا...ردمخوري سکندد و پایم به سنگی گیر کر...دمکر

ر چطوي برف راه مین صارو زقتی بلد نیستی وخه آ-:دخالقش نگاهم کرابدن چشما

را نگاهم م و خجالت کشید؟کنیاري چرخه سوي دوبلندو ین همه پستی ابا اي می خو

ر یه با؟تو مطمئنی بیست سالته-:گفتد و پوفی کر..!خبدارم ست دو-:گفتمم و دیدزد

با دم و یرچشمی نگاهش کرز...!هشده شتباافکر کنم ...کنه نگات رو یگه شناسنامه د

ما من ا-:گفتو نفس عمیقی کشید ...!مطمئنم...آره-:چشمانم گفتمدر شیطنت نهفته 

زدن و غر ...میشهوع شرداره سرباالیی -:گفته داد و به کوره اي شاابعد و ...دارمشک 

باید ش خرآتو ماشین یا تا د برگرن الایا همین ...یمارنمی تونم ندم و آي خسته شدآي 

ت چشمش قور کناي چین ها...! ممیاش خرآتا -:گفتمدادم و جلو ام را سینه ...!يبیا

به پایم باال با سماجت پا :رنیادا...!*** ین چین ها یعنی می خندیدا...نددقلبم بو

می ...دنمی کراض عتراما ا...دخته بوانداتش گل رصوزد و نفس نفس می ت به شد..مدآ

ین و از است من ندهد دینکه بهانه به اي ابردارد و ست را دوینجا ي انستم فضادا

لم نیامد د.ندزنمی و دم تحمل می کند د نشووم محراش شتنی داست ي دوجمعه ها
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من اي ین مسیر سالها پذیردم و ابور شکاورزمن ل به هرحا...یتش کنماذین از ابیشتر 

ي بعده یستگاابه .دطاقتش بواز تر افرراه ین ا...ضعیفو ختر نحیف دین اي اما برد ابو

حت استراینجا یه کم ابیا -:گفتمدم و کرض عوش را ست مسیردسیدیم با رکه 

که ز هنو..ه شدینخستزود چه ..وا-.!آوردما کم نمی ا...مدآنمی در نفسش ...!کنیم

م تو بررو-:گفتمدم و تا جایی که می شد کج کراش را مقنعه درز ...هی نیومدیمرا

د و ست کراش را درمقنعه ص با حر...!مصندلی بشین تا بیاو رو اون برو بد...بچه

یه اعالقه ن همو-:گفتمم و خندید؟ینداریه که شما به مقنعه من این چه عالقه ا-:گفت

سه وامن -:دخم کرا..!شتیاسم نذوایه پیرهن سالم ...!داريمن ي استین لباسآکه تو به 

نمی ش گوم قت به حرفاوهیچ ن چو...می کنمرو ینکااجلب کنم ن رو ینکه توجهتوا

را ستش د و دیستاو دور اید ش را دزدسر..دمبراش به سمت مقنعه را ستم د...!یند

با ...یددوت صندلی با سرخوشی به سمو ...!سوختهغ ماد-:گفتاش زد و بینی روي 

محوطه ي تورا چشمش ...!داغشته آش رکاسه دو -: گفتمدادم و ست ر دعمو حید

ر کناي و بوسیدرو تو هم تنهایی ...لینهمه سااز ابعد ه باالخر-:گفتو چرخاند 

جستجو داب را شام و سر چرخاندر ختیاابی ...!مست خوشحالم پسروا...شتیاگذ

-.دبوه مانده خیرم یددنگاهش به جایی که نمی و بهم می مالید را ستهایش د...دمکر

در دل ...!خوشبخت شینوارم میدا...مخانوو سنگین ..دختر خوبی به نظر میاد

به ...!مرسی-:گفتمو گرفتم را کاسه ها د؟؟ین پیرمرد ابوده کري چه فکر...مخندید

تخت  روينی اپسر جوو ختر د...دمکرل نباداب را دشاه مسیر نگا...کهوج از دمحض خر

شتم استش گذي دجلورا کاسه ...نددفته بوو رهم فرش غودر آقع در وا...نددنشسته بو

تش نشسته رصودر غم ر ینقدا اچر؟چی-...ردخون تکاداري؟ست ري دونجواو-:گفتمو 
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شنا آهش آ...!نفتی تو نخشوري ربدجو-:گفتمره دادم و شااعاشق زوج با سر به د؟بو

ري نجواوبطه رالت یه د-:گفتمو نشستم ...!مکشید که من مید همانهایی بواز ...!دبو

یعنی عمق زد خند می زپوداب قتی شاو...مددرد آلم به د...زدخند زپواد؟می خو

ي نتهاایعنی او خند زپو...!دتر بوه خندها سیازپوم تماداب از خند شازپو...!فاجعه

و یاکو از دکه د چه تالشی می کر...!زدبهم را شش آبا قاشق اد و نداب جو...!نیایشد

ب تارا سکوتش ...!غمشدن کرن پنهااي برد چه تالشی می کر...حرفی نزنداش لتنگی د

می ز که گارا لبش ي؟شتی بلبلی می خوندداکه ن الاتا رگ؟بزدرچت شد ما-:وردمنیا

ش را سره؟لت تنگ شدد-...دمحکم می کررا شکهایش اشت سد مقابل داگرفت یعنی 

د و بوه مدآشک تا پشت پلکهایش ایعنی ...دمی کره نگان سماآبه و که باال می گرفت 

ه خاطر-.حت باشدراتا دم کرل مشغوآش با دم را خو...!بدهدش یززه رجااست انمی خو

لم که تنگ د-...!گلویم گرفتراه ...!ارمندازش حتی یه عکسم ...که سهلهري ینجوي ا

من -:اشد گفتبه مددش آکه به خور نگاابعد و ...!ستم به هیچ جا بند نیستد...میشه

د بوده تغییر کرر چقد...!نکنهن درد ستتود...ین سرمااخصوصًا تو ...امشته آش رعاشق 

همه چیز ...دمبوه شدض منهم عو...ددارخو...رصبو...دبوه شدرگ بز...هین پنج مادر ا

تغییر را یاکو همه چیز گ دمر...دادتغییر را ما دوي یاکو هرگ دمر...دبوه شدض عو

بدین که ل ست قوه یندآپنجشنبه ؟سه عقد تبسم میایناو ستی را-...!داد

-...!نه-..!دمبرن هادبه و شتم دابردم شته بواکاسه گذي که تورا قاشقی ؟میاین..!میاین

کافی ازه نداغمش به ؟باشمري تم که هرجا می ردیگادمگه من با-م؟من تنها برا؟چر

لی و...که نهرد یگادبا-زدم؟قش می ي ذوحمانه توربی ر ینقدا امن چر...دبود یاز

سم پیش اهمه حو..حت نیستم راقتی نیستین فکرو....شما هم باشیندارم ست دو
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ر بخورو شت آ-..!ستمامی خوت سکو..همدمه را اداین بحث استم انمی خو..!شماست

ه به هیچ کس هم نگا...دیگر حرفی نزد..!هموندراه تا جایی که مد نظرمه کلی ..بریم

ي نیاام در دهرکد...فتیمت رسکودر یک قله دتا نز...دکر کشوشوقش فرر و شو...دنکر

ر چقدواي -..!شدز بانش بازسیدیم رخلوتی که آزاد و به محوطه ...یمدبوق غرن مادخو

ي سفید..دبوف بره از یر پایم پوشیدزمین ز...دمیستااتخت سنگی روي ...!قشنگه

د سرد با؟یندبوه وردینجا نیاامنو تا حاال ا چر..همحشر-...زدمی را یکدست چشمم 

سه وا..دینجا باال بیااکمتر کسی می تونه تا ...منهه ینجا خلوتگاا- .آزردمی ام را پیشانی 

لم د...!یر پاهامهزعظمتش اون با ان تهرر نگاا...یاییهروخیلی -...!همین همیشه خلوته

بغل را ستهایش د...!نخب بز-:گفتمم و مدآتخته سنگ پایین از ...!بزنماد داد می خو

ینجا ا...نشها چر-:گفتمو سنگی نشستم از او روي عقب تر ...!می شدش کا-:گفتد و کر

چی -:گفتد و با تعجب نگاهم کر...!نبزداد نجایی که می تونی اوتا ...که کسی نیست

از ..ق زدچشمانش بر...!داريست دوهرچی -:گفتمو ختم انداباال را شانه هایم ؟بگم

منتظر ر نگاا...شحت بارا...آره-:گفتمدم و ین کرپایو باال م را سر؟ست میگینرا-...شکا

د جوم وبا تماو ستانش پوشاند دبا را گوشهایش ...فترجلو ...دهمین یک جمله بو

ر سه با...!زدیش می لراصدي توي حجم غصه ه از کودم کرس حساا....!آآآآآي-:گفت

اش را  پیشانیو نشست ...مدآبه سمت من و ید دوبعد د و کرار تکردش را یگر فریاد

ون آوردم جیب پالتویم بیررا از کیف پولم ...!گریستي هاي هاو شت انویم گذروي زا

یر زده ام را زست یخ د...مکشیدون پستوهایش بیررا از یاکو ر دچهادر عکس سه و 

تو ..ببخشید-:با هق هق گفتآورد و باال ش را سر...گرفتماش را چانه دم و نش بردگر

-...!شدت ما...بیا-:گفتمو چشمانش گرفتم ي جلورا عکس ...!ببخشید...اخدرو 
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یک ..نبهااگراي شیشه م یک جا..همتولد شدزه تازاد ست یک نوامی خور نگاا...!شبگیر

چند لحظه ...شتماستش گذدکف را عکس ...دستم بگیررا از دقدیمی و مجمسمه عتیقه 

به  رهباو دوشت اقلبش گذد و روي مشت کررا ستش دبعد و به عکس ماند ه خیر

م نجااستم اکه می خوري کام نجادر ا...دکرره پام را جگراش گریه ...نویم متوسل شدزا

مقنعه و شتم اگذش سررا روي ستم د...گرفتمرا تصمیمم ه ما باالخرا...دمبودد هم مرد

یا ر نیادایا د کره معجزا خد...شده معجز:دابشا...!*** دمکرازش نورا سیاهش 

ه مار ین چهاا...شدو آزاد شکست دورش را سخت ر حصاآن ما قلبم ا...نمدانمی ..دفریا

شتم دا...! تحمل...لخیاو فکر ...ريخودخو...مکشیداب عذه اول یک مااز خر بیشتر آ

عی ابه قیمت تد...دادنجاتم و فهمید ر نیاداما ا...شتماخبر نددم خوم و خفه می شد

روي همانجا و شتم دایش برپام را از روي سر...! دمم کرآرا...گذشتهه ین پنج مام اتما

ین اشتن ر داچقد...مبلعیده با نگارا عکس دم و کرز بارا مشتم ...یخ نشستمف و بر

ه شدم یاکو تماد دنبور نگاا...دمیگر تنها نبور دنگاا..دبوده کرب خورا عکس حالم 

یاکو هم دم دهرجا که بو...شته باشمدم داخواي براو را نستم احاال می تو...دبو

حت ل  رابا خیا...بی خجالت...ابقت خوونستم اتوم ي ...خانه...شرکت...هشگاندا...دبو

ف یش حرانستم براحاال می تو...راتش رصو...راموهایش ..راچشمانش ...ببوسمش

زدم می ف من حر...عکسشي با همین لبخند تو...ادمیدش گوو او ...تعریف کنم...بزنم

می و غوشش می گرفتم ر آد...می خندیدو او می بوسیدمش ...می خندیدو او 

ل و خیادر نه تنها ...شتمشن داچو...ردمنمی خورا نش دیگر غصه نبود....خندید

او را از نست ایگر کسی نمی تود...دنیایی بودمن اي همین عکس بر...قعیتدر وا...یارو

ب خوف بررو نشستن ...پاشو-...!همیشهاي بر...دمن بول همیشه مااي بر...دمن بگیر
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کافی ازه ندابه ...می گم پاشو-...!نمی شددم سر...دنبودم یگر سردمن ...!نیست

نم یهویی چم دونمی -:گفتمدم و نگاهش کرده شرمز...!ديکراب خرن رو موروز

حاال بلند شو بریم ...!دیهویی نبو-:گفتو تکاند ارش را شلوو بلند شد ...!ببخشین...شد

ش خو-...!نممنو-:گفتمو شتم اجیب کیفم گذي توط حتیاابا را عکس ...برخاستم...یگهد

-:گفتد و جیبش کري تورا ستش ؟دسه چیوا-:منفهمیدرش را منظو..!به حالت

فقط به و شما ر فتخاابه وز مرامامانم -:سیدیم گفتمربه ماشین که ...!بریم...هیچی

ن پشت فرما...!خونهن ببرمتودم با خول دادم قو...دهست کرن درخاطر شما فسنجو

خب -...! دمخونه خوم برام می خو...دبم میااخو...یگهدقت ویه باشه -:گفتو نشست 

با بی ..!منق تااتو ..بیناص ًال همونجا بخوایا ...بعد برینو ین ربخون رو تورناها

هم را در نگشتانم احتی رابا نا...!یگهدقت ویه ...گفتم که-:اب دادحوصلگی جو

نش دگر...دبوار قت بیدویردیشب تا د...هیدارك دبه خاطر شما کلی تدن ماما-:مپیچاند

باید قبلش -...!فترفت که نمی رکتر می دباید ...دبوه هم بی فایدل شا...ژ دادماسارا 

ه فاید...!مهروز آزادتنها ن چو...خونه می مونمرو من جمعه ها ...من می پرسیدیناز 

ینجا ن اتودیگه منو با خودفکر نمی کنم -...!نمی شدض عوش نظر...شتانداي 

می ه کو...شتداحق ..مکشیدآه ...!رمیگه نمیاد...آره-...دسش به من نبواحو..!.ینربیا

همه خوبن به ...آره-؟ینف زدحرش باها؟یی چه خبراز دا-...!مد که کمی تسکین یابدآ

قل احدش کا-...!آره-...!می کشهي جرزچه ..اخده بند-:گفتمزي لسودبا ...!دشجز خو

و کشید را بدنش ...!اونمی مثل آدسه واخصوصًا ..غربت خیلی سخته...دنبوان یرا

لش شکسته که دمی گه دش خو...شتاندد جوویش ربیمال کنترن مکااینجا ا-:گفت

با ي ستاش رو از اون روپا..که هیچیان یرد از ایش نبورگه به خاطر بیمااما ا...فتهر
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نم دونمی ...ینریی یه جودا..نیندومی -..! شتذانمی ون هم بیره شدن یکساك خا

باید ...شهن یکشودنزد یازمی کنه که نباید س حساآدم ا...مثل یه قدیسه...بگمري چطو

عجیبی تو رت قد...نضعفشوو مریضی د جووبا ...کنین پرستششون و ببینیشواز دور 

ر نگاا...میشیل الر نگاا...مسخ می کننن رو نن طرفشوزمی ف قتی حرو...نگاهشونه

حس ن نشودبو...نیگه ببینمشور دایه باد لم می خودخیلی ...میشیم هیپنوتیز

و یه تنه آدم ین این فکر می کنم که اقتی به و...مشهر آرایه جو..منیتهر ایه جو...خوبیه

طبیعی ن نساامعلومه که یه ...زهبدنم می لر..ت دادهنجارو نی ایراچندتا ن جوه یه نفر

تو -:گفتداد و کمی پایی دش را شیشه سمت خو..!خاصهر معلومه که چقد...نیست

ز گارا خل لبم از دا...!کنیدآوري سه من یاه وابده هرچی خاطردي کروز اراده مرا

ري منظو-:گفتمزده خجالت ...!دمبوزده گی رچه گند بز...اوف...گرفتم

خرین آ...دیستاایک کوچه ما دنز...نگفتي چیزن داد و تکاش را سر...!ببخشید...شتماند

-:گفتد و کره ام کج شددن نگاهی به گر..!نبه خاطر م...یگهدبیاین -...دمکررا تالشم 

د حیف بور نیادا...با خوشحالی...مخندید...!نبه خاطر فسنجو...ما نه به خاطر توا..ممیا

نمی ...دمکرط منهم سقور نیاط دابا سقو:دابشا؛قبله پنج ما...!*** ینهمه تنهاییاي ابر

کسی که درد یا و ته فرست از دکسی که می گفتند درد ...زمبساام درد نستم با کددا

ن را نفس کشیداز حتی عالمتی د و بوزده مین خیمه روي ز...!فترست می از دشت دا

حشت و...ردنخون تکا...دادمتکانش ...ادنداب جو...زدمیش اصد...دادنمی ن هم نشا

میز رچ روي به پا...ست پاچهو دگیج د؟ فته بود؟ربوده مرد؟بوده کرپ سنکو...دمکر

و نشستم ...یدزشانه هایش لر...دمخالی کرش سررا روي حتویاتش مم تمادم و برم هجو

اي صد...بگیني یه چیز...بزنینف حر...اخدرو تو ...رنیاداقا آ-.. دادممحکم تکانش 
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م ماایا - Arrest...رسه با...دهکر...(منمی فهمیدرا حرفش ي معنا...مدآشاهو می 

لزله زجیغ هایی که مثل ...گریه که نه...گریه نشمیناي صدو ) ست ارمیگه ...حسین

تنها ...اخدرو تو ..گریه کنین...بگیني یه چیز...رنیاداقا آ-...!دمی کرو رو یر ق را زتاا

و براخم به ده و یستاش انافذه نگاآن با ..رکه ببینم مقتد...دیی بودابه م میدا

ف حر...گریه کن-...ر زدمنیادابا مشت به سینه ...دبوزده نو زاهم او ما ا...وردهنیا

مثل .دبوده تر کرر قت بارا رضعش وخیسش ي موهارت و صو...بگوي یه چیز...نبز

خرشم بهش آ-...شتاندر نیادایش هیچ شباهتی به اصد...دنگاهم کرزده جن اد فرا

گرفته را گلویم ...دگرفته بوام تنفسی ي مهااندن را از اگریه مهلت نفس کشید...! نگفتم

به ...گفتي چیزو مد ون آبیرري پرستا.می کندمن جا...اهواي ذره اي بردم و بو

به ر زل زد نیادا...ادمهم تشخیص نداش را تند که حتی یک کلمه ر نقدآ...نگلیسیا

نگ ر...تش کشیدرصوآورد و روي باال را ستش د...رنیادابه زل زدم من ...رمانیتو

یی می اي داصد...ییدابه سرخی گرن ناگهاو طبیعی شد ش آرام آرام سفید

نگاهش به سمت گوشی ...ردنگ خوزموبایلش ...رنیادا-..دشک بوق اتش غررصو...مدآ

ه نگاره به شماو شت دابررا گوشی ...بلند شدو به میز گرفت را ستش د...فتر

ار یودبه رت قدم با تمارا گوشی ...!نه شدایود...وند ون زدفکش بیري روي گهار...دکر

سیم ...! من کشتمش-:مین کوبیدزبه و شت دابرر را مانیتو...!نگفتم-:د زدفریاو کوبید 

د شیشه میز خررا روي همه و جا کند از هم را حتی پریز و ستش پیچید را دور دتلفن 

را مشتش ...!لعنت به من-:دگونش کرزد و واژبا لگد به کیس کامپیوتر ...!لعنتی-:دکر

ي کتابها...انگلد...!ندگیزین العنت به -...رباار هز..رنه یکبا...زدشیشه شکسته روي 

د ستش بوي دکه جلوي هرچیزو حتی کولی من ...پلپ تا...هاه ندوپر...کتابخانهي تو
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م سرظ حفارا ستانم ده و دکز کرق تااگوشه ...!د زدفریاو ید د و درکرره پاو شکست 

قالب تهی دش با هر فریاو ند ردهم می خوس روي ترت شداز نهایم اندد...دمبوده کر

شیشه ...شیشه کوبیددش را در نابوو خمی زمشت ...فته رنجربه سمت پ...!دممی کر

را ستش ي دنهااستخوردن اخوك تراي ما من صدا..نشکست...دبواره جددو 

باید ...!رهباره و دوبادو...دبوده نگین کررا رخونش شیشه ...زدمشت ره بادو...!مشنید

ه نی که نمانداتوبا ...!دست کررامم انداعاقبت نیتش مو بر و نیتش ...دممی کرري کا

ري ینجوا...بس کنین...اخدرو تو ...بسه-:مشدان یزآویش زوباو از فتم ربه سمتش د بو

تا درد ...کوبیدام نجش به قفسه سینه آربا ...!یندمی اب عذن رو توادرکه بدتر بر

دادم و جا ه پنجراو و بین تنه دم را خو...برگشتم...ما عقب ننشستما...!دکرذ نخاعم نفو

و من کجا وي ما نیرا..بیایند گرفتمود فرره بادوند تا دبوه که مشت شدرا ستانی د

هایش ه مهرم ست که تمان االدم احس می کر...به عقب تا شدم کمر؟ کجاوي او نیر

د سعی کرو شت دابررا ستش ر دفشا...آي-:زدمجیغ ...منیم شودو سط و از وبشکنند 

از گمشو -:دپرتم کرو گرفت را یم وز با...ممین چسباندزبه را پاهایم ...بزندرم کنا

قا آ...بیاینن تودبه خو-..!منستم گم شوامی توش کا...ممی شد گم شوش کا...!ینجاا

با مشت به و کوبید ار یودکفشش به ك با نو... کشی می کنیندین خودار...رنیادا

ما حتی ا...!یکی کمک کنه...کمک-:و داد زدمهري راتو...میدون دوبیرق تااز ا...شیشه

و برگشتم ق تاامستاصل به ...وردنیادش خوروي به ..شنیدا هی مراگر کسی کمک خوا

دادم به ...اخد-:منالید...مشده یم خیرروبه رو نجیر گسیخته زنه ایودبه ن هق هق کنا

ون بیررا یاکو دمیز ي کشو...شدزده هنم اي در ذجرقه ...سیددادم ربه ا خدو ...!سبر

ده اش را ستفاه انحوو یاکو جا دکه ي شوکر.یافتم ستماکه می خوي را چیزم و کشید
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ق عراز تم خیس افقرن ستو...یدزستم می لرد...دمشنش کررو...! دبودم داده یا

رش کنا...!مکشیدد فریا...رنیااز درد داناشی د با فریان همزماو بستم را چشمم ...دبو

به آرام ه چند ضرب...زدما می د اضعیف بو...شتماقلبش گذم را روي سر...نشستم

ي مادما ا..نددبوآرام نفسهایش ؟خوبین...رنیاداقا آ...رنیاداقا آ-:گفتمزدم و تش رصو

نستم چه دانمی ...مچرخیددم خوم و دور بلند شد...دحشتناکی باال بووبدنش به شکل 

دم با خو...ما نمی شداستم تمرکز کنم امی خو...ممالیدرا شقیقه هایم ...باید بکنم

نگ بزنم ز...نگ بزنمزباید ؟کنمر باید چیکان ال؟اکنم رچیکا-:دمکرار تکر

مبوالنس که آص ًال ا...ههو دکه صد اون نه ؟ ۰ه؟مبوالنس چندآ-:مچرخید...مبوالنسآ

نه دومی اون ...هبلدن ماما...نگ بزنم خونهز-:مچرخید؟نگ بزنمزبه کی ...!ارهندره شما

سیله وما هیچ ا...میدو دوم چرخید...تلفن...هاد؟آخونه چند بوره شما...کنهر باید چیکا

ون بیرن ساختمااز ...! یک کبوتر نامه بر هماز یغ در...دبوه تباطی باقی نماندار

ن راه خیاباي تو...یکرخیلی تا..دبوه یک شدرتاا هو...میدرا دوپله ها م تما...فتمر

-:ردمن جا خون یدد از دمر...دبوت خلو...مشدوارد ...دمکرا پیدز باي یک سوپر...فتمر

ن حالتو...مخانو-؟ستماچه می خو...دمبسته کرز و بارا چشمم ...!مرمایین خانوبف

محکم را پلکم ...بانم نمی چرخیدز..دهانم خشک بوه؟ دشدن حمتواکسی مز؟خوبه

به سرعت د مر؟...میشه یه تلفن بزنم...تلفن-...ورمبیاد به یادم سعی کر..ر دادمفشا

ار هنم فراز ذها ره شما...!بفرمایین...لهبله ب-:گفتو به سمتم گرفت رش را گوشی سیا

هم آن را که ...دبودم یاره فقط یک شما...دمکمه ها فشررا روي دستانم د...نددمی کر

ري گووم معلومه کد...دااابشا-:زدجیغ ...!تبسم-:بغضم ترکید؟بله-:اب دادتبسم جو

-.دادی من مااگریه ش کا...!نه می شهویوداره دمامانت ه؟نی ساعت چنددومی ؟هستی
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یرچشمی ه زشندوفرد مر؟گریه می کنیا چر؟کجاییداب؟شاه چی شد-...بیا...تبسم

ر نجا چیکا؟اوشرکت-...اخدرو تو ...بیاینزود ...یاکودشرکت ...شرکتم-.دنگاهم می کر

ن الا...مدیماو...باشه باشه...بیا-:گرفتت شدام گریه ه؟چی شد؟می کنی

نم که دافقط می ...نیستدم یا...یا نهد دادم به مررا تلفن ...مدیماو...نترسیا...مدیماو

می اب راه خودر مثل کسانی که .دبوش بیهوز هنور نیادا...به شرکت برگشتم

ش را سر...نشستمو شتم دابررا لیه ي اوجعبه کمکها...دمکرآب پر اي را کاسه ...ندرو

ده کرورم الشش آش و ست د...دمکرك پارا تش رصون خوو ...شتماپایم گذروي 

شیشه از با پنس چند تکه ...دبوده کرذ شیشه تا عمق بافتهایش نفوي هاده خر...دبو

که به د شدید بور دردش نقدآما ابچرخانم را ستش دستم اخو...را درآوردمسطحی ي ها

می اش پیشانی ه روي قطره شکهایم قطرا...دچشم گشود و ناله کر...!آوردهوشش 

مچ ، ست چپدبا ...مکشیدش قرمزي چشمهادم روي خیس کررا ستمالی د...یختندر

نج چپش آربه اش را تکیه د و بلند کرش را سر..!آخ-:گفتو گرفت را ستش راست د

به ...دکره نگاش بردور و به ...کامل نشست.دنه شوایوز دینکه بااز ا...ممی ترسید...!داد

د کرزوم من رت صوو روي چرخاند ارش را تبدن چشما...دبوده ست کردرکه اي نه ایرو

هن اب و ذخرل حاد جووبا ...! سیدرلیه ي اوه جعبه کمکهابو مد آبعد پایین و 

ین به از ابدهم بیشتر زه جاانستم انمی تو...دمحمله بوده ماآمثل پلنگ ...گنگم

یم مثل اصد...شتاش داگلویم خر...! سیب بزندآ... مني یاکودمانت ابه ...دشخو

نمی ف حر...دها نمی کررا رمچش ...!رنیاداقا آ-.دبوه خشن شدو ها کلفت دمر

ي یه چیز-.دمی برف نطرف و آین طررا امکش دفقط مر..ردنمی خون تکا...زد

هن اپیر...دکررد برخوار یودبه ش فت تا کمررعقب عقب ...می کنمدارم دق ...!بگین
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با ..با من...یندکرر ببینین چیکا-...!دبون نگ خوربد و شت ي زلکه هااز پر اش طوسی 

-:شتاگذه اش شدزوي دراز باش را روي سرد و جمع کر رانش انوزا...!ببینین...نتودخو

بی ...دنزف ما حرا...!ممی میرا دارم به خد...نم خوبینوبزنین که بدف قل حراحد

ب خون حالتو...کمکن میان الا...به تبسمزدم نگ ز-...یک کلمه هم نگفتف نصاا

حس ق تاي اسورا از آن تش ارکه حرد بوزان سور نقدون داد آنفسی که بیر...میشه

کمتر دردش که ن نتودبه گرم ین ببندامی خو؟می کنهدرد خیلی ن ستتود-...دمکر

باید عکس ...سنرمی زود ...خیابونا خلوتهن الن؟استورم واین بیاامی خو؟آب شه

اب به جوي میدا...!میشهن آروم تون دردیه مسکن که بد...نستتواز دبگیریم 

سکوتی که ..ممی ترسیدت سکواز ...نباشدت که سکوزدم می ف فقط حر...شتماند

در جا از مثل فنر اي در صدن به محض شنید...!دبود او مجدوش نتهایش خرا

رت نگ به صوام رهیچ کد...نددبوه مدآمن در مارش و پدو تبسم ...فتمر

ستم دیک ...محت بمیرل رانستم با خیاایگر می تود...قلبم شدت قون یدنشاد...شتنداند

از تبسم ش غودم در آخون دادم و نشار را نیادایگر دست دبا و شتم اهانم گذرا روي د

یگه د...نممنو-:گفتمو گرفتم داب شادر ست ماي دجلورا ستم د:رنیادا...!*** فتمل رحا

را شتم که کفگیر دابررا بشقابم ...!ردينخوي شما که چیز؟مگه میشه-...!ارمجا ند

ي با چی سیر شد..باباي ا-:گفترش پد...!مسیر شد...دکافی بو-.یر نکندازنش سردرو

-.شتماندرف را حوصله تعا..مدآبم می اخوات؟ینه غذا...ريشکاورزشما ماشاال س؟مهند

د ین ساالاز ا-:جلویم گرفتد را ساالف ظردي شا.دبوه خیلی خوشمز..نممنوزم با

لم در دختر دین ابه شکل عجیبی مهر ...شماص مخصو..دمست کردم درخو..ینربخو

که ي هراخو...ختاندامی م هراخود یاا شنش مرن رومامعصومیت چش...دنشسته بو
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یه کم بریز ..باشه-.شتماهن نداش در ذقیافه از ستی درحتی تصویر 

سس هم -.دنیا بور دحت ترین کاراهر اخودو ین دن اکرل خوشحا...خندید...!سموا

ر کا-.میش پاشیدرونه به اتمندوسخام را لبخند...!ینارست نددونستم دومی ...نریختم

-:گفتد بشقابم خالی می کري توف را حالیکه نصف ظر؟در بلیمو چیآ..ديبی کرخو

بشقابم ي قرمزهاو سبز ي تول را چنگا...میزرمی زم باد گه کم بواین ربخو...یه عالمه

چشمکی اده ندرت قوز هنو...شده هانم خیردبه ق شتیاابا ...!مرسی-:گفتمده و برو فر

ست می را-...!ق زدچشمانش بر..!يشداي فه حسابی حر...عالیه..اووم-:گفتمزدم و 

ستم دبه ش را بالفاصله نمکپا...نمکش کمهذره فقط یه ...آره-.ن دادمتکام را سر؟گین

کم ر چقد-...!گیدساو صفا از ..دبوداب شاه نسخه کوچک شد...!بفرمایین-:گفتداد و 

 ینابه دن کره نگام نستم هنگاانمی تو؟سمشرینه ا...منی پسرزبه ما سر می 

بر م نی که یک هفته تماز...مخفی کنمرا چشمانم ه در بیداخوس فسوت و احسر...زن

یگر ر دیکبادري را یم عشق ماانی که برز...! شدره ام پاره پادل مرحم و بالینم نشست 

عی انی که تدز...! بچشمرا نه دراماع نواز طعم محبتی ره بازه داد دوجاد و اکره ندز

خیلی -...! تی فرشته گونهرصوو شن ي روموهاو د بلند با ق...دبوي یگره زن دکنند

سه سر وایعنی -:گفتو شت ابشقابم گذي یگ تودته اي تکه ...!فرصت نمیشه...رمگرفتا

نمی را تند ي ین طپش هاا...دفتااقلبم به طپش اري؟قت ندوتم دربه مازدن 

و بی باال ..کاستو بی کم ..زدخت می اکه قلبم یکنود مدتها بو...شناختم

و ختم انداپایین م را سر...دشون تم نمایارصول در ین تغییر حاات اثرم اترسید...!پایین

رش خوبه کلی سفا؟یندمنو نبروز مرا اچر-:زدغر دي شا...!حق با شماست..بله-:گفتم

ش هراما خوا...سبپرت هراخواز -:گفتمو گرفتم داب به سمت شال را چنگا...مادکر
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از ستی را-:پرسید...! دابشادر ما...درما...ش غایبحو روجسمش حاضر ...دپیش ما نبو

آره -.دمی کرزي یش باابا غذ..دمنگاهش کر؟مداوبافته خوشت داب نی که شادگرل شا

چیز مهمی -؟نمی کنیي پیگیرا چر..می کنهدرد نت دمیگه گرداب شا-.دقشنگ بو

ا بو فت ق رتاابه ..بلند شدو نویش گرفت زاسر را ستش د...!میشهب خو...نیست

نگش ر..می بافمر ست یه پلیودارم وامنم -.مدون آبیراي نیمه بافته اي مه رسواي کامو

ر ین کاابه زي نیا-.دبواش سی ابی حوداب و سم پیش شااحوداري؟ست رو دو

و گرفت ام سینه ي جلوان از آن را یزآوبافتنی و میل ...زدنو رم زاکنا... نممنو..نیست

-..!دضعیف بوداب شااض عتراي اصد...سته یا نهردببینم ..مبگیرازه ندار ابذ-:گفت

صال ا...هشرمندآخ -...!دسش بواپس حو..!بعد..رنبخون رو شواصبر کن غذن جون ماما

-...!بفرمایین..نیستاي مساله -:گفتمو برسد رش حت به کاراتا م چرخید.دسم نبواحو

نمی -ش؟ستیناآیا سر ش مثال یقه ؟کنمر کام سفیدح خلش طرداري داست دو

ه قشنگترري نجودر؟اوتو چی می گی ما...دابشا-...!ارمندرا رو ین کاامن سلیقه ...نمدو

که در مار کا...!هنگ سفید قاطی شه قشنگترربا -.دمگوشه چشم نگاهش کرده؟از یا سا

به -:محجوبانه گفتره؟چطور بار و کاع ضااو-:گفتمدم و کرداب شار به پدرو ..شدم تما

که می د هی بورایه ش کا-.ن دادمتکام را سر..!خوبهخیلی ..شکرا رو خد...لطف شما

گتر بهت ربزراي کااش یواش یودم سپرس به مهند-..!کنمان جبرن رو تونستم محبتتو

چه ...نه- : اب دادبا خوشحالی جواري؟شهر که مشکلی ندرج از خار با کا...هبد

رو ...!وبهخ-.دبوه یدم را دزدتمرکزم تماداب شات سکو.رمباشه می ر هرجا کا..مشکلی

ف به حرداب شاه باالخر...!ربابت ناهان ممنو..رمیگه می دمن -:گفتمدم و کردر به ما

لم می ؟دمداونمی ن بتوامگه خو...ختمانداب اختخوق رتااتو ن ستو؟واکجا-:مدآ
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ترجیح -.نمابخوش را مغزو بشکافم را کله کوچکش ورم و بیاش ست جایی تنها گیراخو

حاال هم ي مداوقت وینهمه از ابعد ري؟خه کجا می آ-:گفتدر ما...!خونهم بردم می 

یم ف دارکلی حرش بعد...ابیه کم بخو...نبمون پیشمووز رو مري؟ابراي می خو

ق تاا..شتماش را داتجربه ...دیتم می کرداب اذشاق تان در ابیداسوسه خوو...!تباها

بمونین ...رانیداقا ا آخدرو تو -:دکرس لتمادي اشا...دمش بواز آرانیایی ده اش دسا

ام می خو...مچند تا طرحم کشیدزه تا...!نتودارم ازسی ال درمن کلی سو...یگهد

ح طررا سم نقاشی هایش ا...بیرستانیدختربچه د...گرفته ام خند..!مبدن نشونتو

بلند ...نممنو..باشه-...!شهراخووردن از حتما ًال به خاطر کم نیاا...دشته بواگذ

ري یک به بخادنز..قتااسط وبی اختخور...مدآهم اهمرو هم بلند شد داب شا...مشد

ار ینم شلوا..بفرمایین-...!دبوه شده تشکش کشیدي روي تمیزو مالفه سفید د و پهن بو

را پایم زك نهایتاً تا قورش پدار شلو...! هتمیزو نو ...هنپوشیدز هنو...بابامهل ما...حتیرا

ز بارا هنم اکمه باالیی پیرو دو د رم را در آوردمپلیو...حتمرا..نیستزي نیا-. می پوشاند

سعی داب؟شا-..!زهجاابا ...بزنینام شتین صدج داحتیاي اچیز-.یدرا دزدنگاهش ...دمکر

فقط خوشحالم ...هیچی-:گفتو هی کشید ه؟آچت شدوز مراتو -؟بله-.نگاهم نکندد کر

ن شدرو هن من یا اپیره شدز کمه بادو د...چهاز نم دانمی ...گریختو ..!ینجاییناکه 

و شتم اگذام پیشانی م را روي ساعد..مکشیددرآوردم و دراز کامل را هنم اپیر...!ستشد

حتی ..دبواري چشمانم فراب از ما مثل همیشه خوا...دمخسته بو...مشده به سقف خیر

ن مغاارجسمم به اي بري را بی خبرت و خورنست اهم نتوري بخاع مطبوي گرما

ده یق کرریم تزانم چه بردانمی ...!قبله ج مابرگشتم به پنو بستم را چشمانم ..آورد

ز ست چشم باالم می خود.دبوه شدان یزآوپلکم از نه صد کیلوگرمی وزند که مثل دبو
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از شتم داست دو...دهبوس کابوه ام یددببینم که هرچه م و شوار بیداب خوو از کنم 

می و شسته نرم کناب آورش عجاالبخند ان آب و یاکو با یک لیودببینم م و بپراب خو

ات آب از روي قطردم می کرس حساا"...! يیداب دخو..داداشهیچی نیست "گوید

را ستم دستم اخو...زور زدمهم ز با...یزندرنم می دگرو روي ند اگرفته ام راه شقیقه 

ه باالخر...یخترگوشه چشمم ه اي آب قطر...ستم بسته نمی شدد...ما نشدا..مشت کنم

تشخیص را هیچ چیز ...دیک بورفضا تا...کنمز بارا  به هممه چسبیدي نستم پلکهااتو

دم حس می کر...دبودم سر..نستم تکانش بدهمانمی تو..دمی کردرد نم دگر...دادمنمی 

یک دکه سریع نزم یدرا دکسی ...یاکود-:زدملب ...ندزماهیچه هایم می لرر به تار تا

لبخند ؟ شدینار بید...رانیداقا آ-...!دبواب پس همه چیز خو...زدملبخند دل ته از ...شد

اژ ما باندا...مکشیدام پیشانی آوردم و روي باال را ست سنگینم د...لبم خشک شدروي 

" تقی"اي صد...دبوده کرل مشغوام را پیشانی ي جسم مرطوبی فضا...ستم خیس شدد

-:گفتمو شتم اچشمم گذرا روي خیس اژي ست باندن دهما...شن شدق روتاو امد آ

در آب و شدنش ور غوطه اي صد..شتدابررا حوله ...!سیاهیره بادو...!خاموشش کن

از پر ا صد؟ینجا کجاستا-..!ات آبقطرن چکیدره باو دو...مشنیدرا سپس چالندنش 

پس حقیقت داب؟شا؟منو می شناسین...خونه ما-...بغضاز پر ...گریهاز پر ..دشک بوا

خیس و کشید  نمدگررت و صورا روي ستمالی د...شتداحقیقت ...مناي خد...شتدا

ین حافظه لعنتی من ا...مدآمی دم یاد؟میان تودمنو یا؟بهترین-.دخشک کراش را 

نم دگررا روي ست سالمم د...!شتدامی ه نگاه ندز... تبا جزئیارا همه چیز ... همیشه

می کنم می داغ حوله ن ال؟امی کنهن درد نتودگر-د؟می کرر درد ینقدا اچر...مکشید

ست الم می خود....دمهم حس کررا ی حوله جدید غداکمی بعد ...!ذارم روش
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ن بدین کمکتوزه جا؟این بشینینامی خو -...مست برخیزالم می خود...بنشینم

وزن ست امی خور ین هیکل نحیفش چطواختر با دین ا...گرفترا یم زویر باز...!کنم

تکیه .شدب خون الا...هاآ..نپشتتوارم بذرو صبر کنین بالش -؟تحمل کندا مر

رم و متون نستم چشمااکه می تور نقدآ...دبوده کردت یکی عارچشمم به تا...دادم

لب به روزه سه ...ینربخورم بیاي ین یه چیزاربذ-.تشخیص بدهمداب را ملتهب شا

ست بلند اخو؟مدآنمی دم یاي چیزا چرروز؟؟؟سه ام کدروز؟؟؟سه ... یندهیچی نز

می اش چانه ...گرفتز اگرا لبش روز؟سه ؟چی می گی-:گفتمو گرفتم را مچش ..دشو

شدیم ر مجبو...یمن دارنگهتون ستارنتونستیم تو بیما..دنبوش خون حالتو-.یدزلر

-.می سوختام سینه ...!دنبودم ستثنًا یارا این یکی ؟انیستن تودیا...خونهن یمتوربیا

می ن یزیتتووخونه د کتر میادیه ...می گفتینن همش هذیو..شتینداتب -؟بعد چی شد

-:گفتمدم و باال بررا ستم د...!دکتر بودهمین ر سنگینی پلکهایم کا یناپس ...کنه

ر گه بوکسواگفتن ...ردهخوك نه تر-.کشیدام به پیشانی را در آب زد و حوله ؟شکسته

ي پتون ستون واال؟اتونهدسر-ده؟سرر ینقدا اچر-.می شدد خرش ستخونام این تمودنبو

-روز؟گفتی سه -؟بله-.برگشتاب؟دشا-.ودبرون بیرق تااز ابلند شد که .رمضافی میاا

ار یودبا کمک .عش گرفترا رتنش م تماده؟ یاکو مردکه روزه یعنی سه -.مکشیدآه ..آره

بلند م را سر...!دهکه مرروزه سه -.ار زدمیودبه م را پشت سر.دحفظ کررا لش دتعا

مد آ...!همز با...!روزه ــس-...رهباره و دوبادو..!روزهسه -...ار زدمیودبه ره بادم و دوکر

ا خدرو تو ..نه-:گفتو ستانش گرفت دبین م را سر...شتامین گذرا روي زنوهایش و زا

سعی ...!کم می شدري دردم ینطوا...دمی کرم درد فقط سر..دمبوآرام ...باشینآروم 

درد با ...ردمخوار یودبه ب با ضر...بکشمون ستانش بیردبین م را از سردم کر
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-:نالیدو چسباند اش به سینه م را سرد و نم حلقه کردگررا دور نش زوابا! هــن...گفت

ها م را رسرداب شان؟؟چیه ماما-:گفتل با هوو مد آخل دانی ز...شدز بادر ...!نماما

زن ...!نیستب حالش خو-:زار زد.ممی شنیدرا قلبش ه کوبندو طپش ُپر ...دنمی کر

ستش د...!یشهتآیه گوله -:گفتو شت اتم گذرصورا روي ستش د...نشسترش زد و کنا

حائل را ستش دبه سرعت ...دمعقب بره ام را ها شدرسر ...صخاي یک بو...ادبو مید

م سر..لم کنینو-؟نددهایم نمی کرا رچر...آروم...مپسرآروم -:گفتد و کرار یوو دمن 

بکش دراز -...!فتون ربیرق تاو از اید دو...ریه مسکن بیاداب شا-...!می کنهدرد 

را ین سر اباید ..منمی شدب خوص با قر...ستمانمی خو..!.می شیب خون الا...مپسر

بهتر دم می ل قو...دممی ژ ماسات رو من سر...بکشدراز ..ببین-...دممنفجر می کر

-...طاعتابه د مجابم می کر...شناي آیک بو..صخاي یک بو...دادستش بو می د...شی

شقیقه روي ..دستی بین موهایم حرکت کرد...بستم...ببندت رو حاال چشما...فرینآ

ده فتان ابه جریاره بادوقم وعره در متوقف شدن خور نگاا..دحس خوبی بو..هایم

و گرفتم را ستش دست سالمم دبا ...صخاي بوآن ..دستانش بوي دبواز آن بهتر ...نددبو

ي ین بوا-...صخاي یک بو..دبوص خاي بو...مبو کشیدو شتم اگذام بینی روي 

آب ...دادلباسش هم بو می ...دبلند کرم را سرو ت شانم گذدیر گررا زستش د...!چیه

هنش ابه پیر...شتداهسته بررا آستش د...تلخو سفت ص با یک قراه همر...ردمخو

ي موها...تش می خندیدرصو...دبوه شن شدا روهو...دمکرز بارا چشمم ...زدمچنگ 

جا ...رنیادا-:گفتد و مهربانش نگاهم کرن با چشما...ردمی خون تکاد بادر خوشرنگش 

ه خند...!نماما-...مخندید...دبو بون هما!نپسر خوشگل ماما...نعم ِر ماما...نماما◌ِن 

ش نگ خون زهما...دبوا صدن هما..!نندگی مامازهمه ؟مــجان-.دکرا سعت پیدوهم او 
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ن بازکسی به ...!مینجاامن ...اببخو...نمامااب بخو-..!خستمه...! دبم میااخو-...هنگآ

غم ..فتدرد ر...منفس کشیدرا بویش و شتم اپایش گذم را روي سر..نداالالیی خودي کر

شنایی روز و رو...مدآحت ل راخیا...مدآمش آرا...فترحشت گ و ومر...فتر

اش یه کم یو-:گفتمدم و کردي به شارو :دابشا...!*** دبرگشته بودرم مان چو...مدآ

ان نددبه را  ره اششاانگشت ا..!اتین صدامی کنی با ارش بیدن ال؟اچه خبرته..تر

د و جمع کرش را فترب و دکتا..! ینجاستاکه د نبودم صال یاا...واي-:گفتو گرفت 

حفظم ...بخونمدرس هسته اي آخه نمی تونم با صدآ...قتاایکی اون تو م بر-:دادمه ادا

از درس -:فت گفترمی ق تااحالیکه به سمت و در ...!ن دارممتحااهم که دا فر...نمیشه

من ي پار تا کنارد و قل خو..ها شددر رست ماي از دیدوارمر...!مرــنی متنفدحفظ کر

از همیشه ...هبش ببراکنه خوا خد-:گفتمو ستم غلطاندمش ي دتوو شتم ش دابر.مدآ

را عینکش درم ما...!سر پاستري نم چطودوصال نمی ا..سرخهش بی چشماابیخوت شد

ین بچه ای به نی چدومی در؟حته مادي رافکر کر-:گفتد و پایین کرو کمی باال 

ین داره افرین ا آال به خد؟واتا حااله نکشیدن ستاربه تیمارش کار چطوم موند؟گذشته

میشه ورش کی با!ست می کنهرامی آدمو به تن هر ه یی که کشیداجرر زتصو...متومقا

ه نگاط ید به حیاواریز مرراخ رسو؟از تحمل کنهرو ین همه مصیبت ابتونه ن نساایه 

یا دم مطمئن بوق تفااز اون ابعد ...آره-..!شسفیدپور و باو  گبی برط به حیا..دمکر

ن از چو...دووم آوردما ا...دهست می رو از دکشی می کنه یا عقلش دیا خو..همی میر

م بمیر...ین بچهدل اسه والهی م ابمیر-:کشیددر آه ما..!دبوه یددهم رو ین بدترشم ا

نمی ...مداوینجا می ابیشتر  قلاحدش کا...سه تنهاییشم وابمیر...یشدرسه بی ماوا

به ..دهسرر ینقدا اچر...هگوشه گیرر ینقدا اچر...می کنهر دوري ینقدا انم چردو
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کم به ه؟کشیدن رو حمتموزمگه کم ...ارهسم هیچ فرقی ندواتا دوبا شما ا خدي نداوخد

و گرفت ن رو ستمودمی شدیم ق شتیم غردایگه دقتی که وست ه؟درسیدن رموداد

ینهمه ا...دکرر سش جوواین خوبی ابه ر کا...نددوبه ما برگررت رو اون پد..ن دادنجاتمو

می شد یه تنه اب خرن سرموروي شت داکه اي رو خونه ...دي رو دارهشاو تو اي هو

که دي نمروینهمه جواین پسر با احیف ...دهمرنَ هموادر حقا که بر...دکرزي سازبا

ش کا..دسش کرري وامی شد یه کا شکا...بپوسهدش خوواي نزو اتو تنهایی ري ینجوا

با ما ...نخوبه مامان الا-:گفتمو شتم اگذدرم سایل ماي وتورا ید وارمر...!دمهی بلد بورا

ن باهاموو به ایا می خوره می خوري یه ناها...نخونمود همین که میا...می جوشه

ی نوقت به خاطر همیناو..با بقیه ببینیرش رو فتارباید ..سته نه یه معجززمی ف حر

می ازش مش مثه چی دبوه یددلی که روزاي او...شکر می کنیا رو مونه خدرکنان الاکه 

ن الا...ممی شدروح قبض د می کرم قتی نگاو..ف زدحرش صالً نمی شد باهاا...مترسید

ما یه ا...دهفتااتفاقی اقیقاً چه دنمی تونم بگم ..دهخیلی تغییر کر..هشدض کلی عو

ا به خد-:گفتد و نچ نچی کردرن ما...!سابق نیستاون آدم یگه د..هشدض ییش عواچیز

ینکه بهش شک انه ...هینجا برارم از ابذد بول شتم محااتو خونه ندون ختر جودتا دوگه ا

نه یه شوخی ..بده نه یه نگا...دارمقبولش م چشماازه ندا..انه به خد..شته باشمدا

ب شما معذفقط ...نگیشدوسه مرواحض می کنه آدم ..نه یه حرکت نابجا..شتز

می ر کاداره ین طفلک که همش ا..گرنهو..هپوشیدس لباي و سرروبا ..میشین

من ...بیداحتی می خوي رایه جارد و ستی می خواي درقل شب به شب یه غذاحد..کنه

می ف خوآدم تو تنهایی ...هبش می براحت تر خوراگه تنها نباشه ارم اشک ند

همینه که نمی ...غشاسرد میاه بد ه يهرچی خاطر..هرچی مصیبته..دردههرچی ..کنه
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روز که نمی تونم هر دردم ین پا امنم با ...نیاستدسر اون خونه شم که ...بهاتونه بخو

از ..!بکبا...ین پسراسه والم کبابه د...درما..هی...مببرا سش غذو وابهش سر بزنم م بر

گی رمت بزقس...دبوام ندگی از زقسمتی ر نیادا...دمبوه نش شدانگردل ..جا برخاستم

هسته گوشه و آختم اندم اسررا روي شالم ..دمال بول و وهودر همیشه ش که به خاطر

ستانش دبین ش را سراب و ختخون رنشسته میا...ستار اکه بیدم یدد...دمکرز بادر را 

بیا تو -:زدیم اکه صددم سریع قصد برگشت کر...شتاهن بر تن نداپیر...دگرفته بو

-..دمکرز باي در را کمی بیشتر ال..! دممن گر گرفته بو..دتنش نبوس لبااو ...! دابشا

بیا -:با بدخلقی گفتو شت دابررا هنش اپیرد و کررا دراز ستش د...خهآ

ب خو-.مشدوارد بعد و بست را کمه هایش م دتا تمادم یستان دم در اهما...!امتو..بابا

-...!دنبربم اخو..نه-:گفتد و برو موهایش فري تورا نگشتش ده اهر ؟بیدیناخو

-:بلند شدر زد و پایش کنارا از روي پتو ؟یمدکرا صدو یا ما سر د حت نبون راجاتوا؟چر

النم ا...من جمع می کنم-:گفتمو ستش گرفتم را از دپتو ..فتمرسریع جلو ...!ومهیچکد

و شالم چرخید روي نگاهش .شینق خالش اکه یه کم خون بهتودم می زه دم تاي یه چا

گاست ربزدرشبیه مام من کجا-.مخندید...!رگبزدر مرسی ما-:خلق تنگش گفتن با هما

ام می خو..ونبیرو النم برا...تهمه جا-:گفتد و کمی شل کرش را کمربند؟خهآ

همین حرفش ...ارمندرو تو ن سفید شدخ و حوصله سر...ارمتو شلوارم پیرهنمو بذ

از اون ه یگدتو -:گفترد و خون هم گوشه لبش تکاي در خمهان ابا هما...دمسرخم کر

ار بید-:پرسیددر ما.فتمون ربیرق تازدم و از ابا هم بغل را تشک و پتو ! ديفتام ابوور 

به سرعت به و گفتم اي " بله"همین اي بر..نم به چشم بیایدب درونقالم اترسیده؟شد

در با ما.دموهایش خیس بوو شسته را تش رصو..دمبري یش چاابر.فتمربغلی ق تاا
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ر فشان تودبه خور ینقدا اچر؟بگیرینرش کمتر سفاد ونبار مگه قر-:زدمی ف حر

دم کردت عا-:با محبت گفتدرم ما...!فتهرباالتر ن چشماتوه می گه نمرداب شا؟ینرمیا

به من ا مشکلی هست چرز گه هنوا...دین نبواما ار لی قرو -...!نکنم مریضمر کا...مپسر

ست که من نمی مشکلی هداب؟ ها شا-:گفتي به تندد و به من کر؟و رو نمی گین

کنشهایش نسبت وا...! ستدرم اما..اي اوین خانه برانستم مهمترین عضو دامی ؟نمدو

ش ما گوا..بابا کافیهو مد من درآ...نه مشکلی نیست-.دگونه بواس سوو وعجیب او به 

من ...ارهنده فایدري ینجوا-:گفترد و نصفه خورا چایش ؟کنمر میگین چیکا...دهنمی 

ج حتیااسر ا از به خد...نه-:گفتب زده شتادرم ما.ممی بردم با خورو خیاطی خ چر

ین سه ا...رهسر می م لی حوصله و...دهکرن موزبعد لطف تو بی نیاا و خداول ...نیست

دم می ل قو..باشه..!ريبیکااز می کنم دق ...متنها...صبح تا شب خونه نیستناز تا که 

ل به هر حا-.نمی شدندز بااش  لعنتیي خمها؟اخوبه..مبیشتر نگیررش یه سفااي هفته 

زن زدن ین سوابا ..بدتر میشهن پاتودرد ضع نشستن وین ابا ...دمن گفتن بواز 

ن ضعیتتووین رکتر می دکه ي ین سراگه ا..نتیجهدر ..یندست می ن رو از دچشماتو

ما در اناي ین محبتهااز امن دل .نیستي خیاطی خبرخ چراز یگه دباشه ه بدترشد

چشمانش ق برو لبخند ...! برسده ام پسر ندیددر ماداد به ا خد..فترلچسب قنج می د

سم به امن حو...حت باشهراخیالت ...چشم...مچشم پسر-...! دخوبش بول حااه گو

ز بارا خمهایش اکمی در خر ماآجمله ..!درماش من نباان نگردل تو ...هستدم خو

ن از ممنو...رممی یگه دمن -:گفتو شت دابررا کاپشنش و پوشید رش را پلیو.دکر

سی ال درمن کلی سو-:گفتري لخودبا دي شا...ا زدمصدر را پددي و شا...!نییتواپذیر

ت رو از الاسو-:گفتو باال کشید را پاشنه کفش ..!زهنون هم ندیدم رو طرحا..!دارم
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سم داب واشاه هم بدت رو طرحا...ننگ بززبه من د گه بلد نبوا..سبپرداب شا

ضی دي راشا؟خوبه..کنین شت می کنم تا برطرفشوددایاست اداش رو وایرا..رهبیا

خم هم ایگر دما ا..دلبخند نز...!بیشتر می موندینش لی کاو...باشه-:ما گفتا..دنبو

ماشین ي من تا پاو ...یمدکراش هی اهمردم در تا ر پدو من ..!ممیازم با-..!شتاند

در لبه باالیی وي را ر ستش ن دشدار سواز ما قبل ا...دکرز بارا ماشین در ..!فتمر

ر رو ساعت هفت کا...!قت شرکت نمی مونیویردین به بعد تا از ا-:گفتو شت اگذ

یه ..قتیویه م گرا...بیه چیک تو چیک نمی شیاین سهرابا دم یاز....می کنیم تمو

رو یا یکی م میادم یا خو..نیزنگ می زکشید به من ل طورت مد که کااومشکلی پیش 

ي صبحم تو شرکت موندد گه تا خواحتی ...یطیات هیچ شرما تحا...نبالتدمی فرستم 

ما مهلت ا..اتا بپرسم چردم کرز بان هاي؟دفهمید...بی نمی شیاماشین سهرار سو

همین که ..ارهگه ندو اما ا و اچر-:گفتداد و پایین را شیشه ماشین ...شدار سو..ادند

نندگی آروم را...باشه-:گفتمو فتم رکمی عقب ...!هشدم یرد..تو خونهو النم برا...گفتم

ما گوشه چشمش چین ا...دبوي تش جدرصو... تونم باشیندقب خوامر...کنین

ما نه به ا...دبودي سرن مستاز...!فتربعد م و ببندرا خانه در منتظر ماند تا ...شتدا

تا به پله ها ...فتمرپیش ط حیازدم و آرام آرام در بغل را ستانم د...همان بادي آسر

نشسته ق وار شالك و حشتناران ویر باز...رنیادا...پیشه پنج ماجایی که ..مسیدر

ام بافتنی رگ و شنل بز؟تو کجا-:ا زدصددر ما...دمکرط قصد حیاو شتم داپتویی بر...!دبو

هللا اال اله اال در ما...!نمی تونم تحمل کنم...پیششرم می -:گفتمم و پیچیددم خورا دور 

ن جول بونم الز..حشتناکشوتب اون ا ب..خلد داضیش کن بیارا-:گفتو ند رابر لب ي 

ط خل حیام و داپوشیدرا مپایی هایم د...ن دادمتکام را فقط سر..!هنمی بردر سالم به 
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بی حرکت نشسته و پله صامت ده و روي کرن ستواش یر چانه را زستانش د...مشد

تسالیی ...شتماگفتن نداي حرفی بر...نشستمرش کناو ختم انداشش را روي دوپتو .دبو

ي معنا...بدبختیي معنا..ممی فهمیدرا نج ي رمعنازه تان چو...شتماهم ندي دادن ابر

یگر بی د...نددبوه شدض یم عوایف بررتعام تما...! جنگي معنا...غمي معنا...تنهایی

م ببره غوشش پناآنستم به اشتم که می تودري داهمینکه ما...دادبم نمی اپولی عذ

م در خجالت می کشید...دبوه مضحک شد یماشکست عشقی بر...دمیعنی خوشبخت بو

ه فهمیدزه تا...حتی فکر کنمي همچین چیزرد مودر می کشید ر نیاداکه دردي بر ابر

دم در بوه فهمید...داردشکر ي ندگی جازهمیشه ...د داردجووهم ي همیشه بدتردم بو

و ندگی شیرین زنوقت آ...باال باالهاآن کنم نه ه نگادم ست خودندگی باید به پایین ز

در ما ا...دهم گرفته بوا نفس مر...یاکودادن دست از د...!حت می شدراسختی هایش 

گ مر...! دممین بوآدم روي زبی غم ترین و من خوشبخت ترین ..رنیادامقایسه با 

دي شته شااکفش ندو کیف اي یگر برد...دادتغییر را هایم ه یدگاو دلویت ها اویاکو د

از براي اهر فرصتی براز فقط ...درمماه ف شدضعیي یا چشمهاو ...ردمغصه نمی خو

شتن خیلی داست اي دوفرصتم بردم بوه فهمید...دممی کرده ستفااده ام اعشق به خانو

ست گ و از دمر...دمبوه یددبه چشم را نیا دحمی ربی ...نیدورزعشق اي بر...ستاکم 

یا دم و خو ايبر...زودیر یا د..هنستم که باالخردامی ...دبوه شدس یم ملموابردادن 

ه فهمید....ست بدهمرا از دمانم از زنباید حتی یک لحظه و فتد امی ق تفاانم اعزیز

ت حسرام مد..یختنرشک ام امدارزش ..اردندي ارزش پشیزازه نداندگی به دم زبو

ن نسادم ابوه فهمید...دنگ باخته بورپیش چشمم ت مشکال...نکشیدام آه مد..ردنخو

تحمل ي را هرچیزو نیاست دین د اترین موجون جاسخت ي، فناپذیرو عین ضعف در 
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ا خدم یددکه می ر را نیادا...دشکسته نمی میردل یک و شک ه ابا چند قطرو می کند 

جنگ هیچ چیز نمی دم و از نبوي او که جادم شکر می کر...دمشکر می کررا 

که م دشکر می کر..اردمن جایی ندي بهااخوي او در که کابوسهادم شکر می کر...نستمدا

که چگونه به م یددمی او را قتی و...شتمدامید ا..شتمق  داشو...شتمه دانگیزز اهنو

بی از ...ضعفماز .مم عقم می گرفتاومدي ناشکریهادم و خواز ...دبوه سیدرخر خط آ

گاهی ...یعنی خیلیروز گاهی پنج ...!چندشمم می شد...امکم تحملی از ...امطاقتی 

م تمارد و قیقه هم نمی گذدپنج ...که هیچروز پنج گاهی ...یعنی یک عمرروز پنج 

گوشه خانه ...رنیاو دامن روز پنج ...دها بوروزپنج ن هماروز از ین پنج ا...!دنمی شو

همه و از یم دنیا قهر کرم دبا تماروز پنج ...یمزل زدبهم ت سکوو در نشستیم 

شته باشی تا دای ندگدر زها روزین پنج از اباید ..نه...ستافکر نکن کم ...!بریدیم

دادن ست از دحشت وهر شب با ...ستاخر آین شب دم اهرشب فکر می کر...بفهمی

می ار بید...دمبوده تاقش پهن کررا دم ابم اختخور...مبیدانمی خوم و بیدامی خور نیادا

یتم ي رکندي و حتی تند...مفکر نکن نمی شنید...ممی چسبانددر به را گوشم ..مشد

هرچه چاقو ...!بفهمیا مرل باشی تا حاده باید تجربه کر...ممیدهم می فهرا نفسهایش 

فوبیا ...دمبوده قایم کررا همه ..شتیمب داهرچه طنا..شتیمص داهرچه قر..شتیمدا

می ...کندره پارا حیاتش زك نخ نام می ترسید...کشیدخوي فوبیا...گمري فوبیا..شتمدا

ینکه انه به خاطر ...ودستم بردم از می ترسید...ودستم براز دین از ابیشتر م ترسید

دن و من مر...!نه...دعشق نافرجامم بوري گادینکه یاانه به خاطر ...دیاکو بودمانت ا

هانش در دنفس دم خوو کشتمش دم خو...دمبوه یددبه چشم ر را نیان داشده ندز

ام از نی انگر...مقابل چشمش پرپر می شداش شتم که بچه دري را داحس ما...ممیدد
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اي که بري کتردمثل زدم پا می و ست دشتنش دانگه اي بر...دترحم نبوزي و لسودسر 

ن نسااسر از ..ظیفهوسر از بلکه ...زيلسودسر از نه ...ندزپا می و ست دمریضش ت نجا

کسانی که همه و کسی از ...هار نیار و دانیااز داقبت انستم که مردامی ...ستیدو

ظیفه من وندگی کنند زحت راها داب شاو داب ند تا شادجنگ باخته بون را در چیزشا

از آن تر وم مقا...رنیادالی و...!ستاین من اي اداي دبرراه تنها ...ستامن ر فتخاا...ستا

قبت ابه مرزي نه نیاد و کشی بودفکر خودر نه ...دمکه فکر می کرد بوي چیز

نه راصبو...دنه تحمل می کرراما صبوا...طوالنی تر می شدو سکوتش طوالنی ...شتدا

می ه پنادرم به ما..به لب می شدن گاهی که جا...شتاپشت سر می گذان را بحر

از پس ار شیرخودك که عین یک کود نم چه حس می کردانمی ...شمی بویید...دبر

بی کسی و مظلومیت ..زدمی ن تشمار آنیادا...بیدامی خوو می گرفت ، آرام شیرردن خو

که ر نقدآ..دبوده کرره ام بیچاري اش صبو...دبوه نشاندن خوو شک ابه ن را چشممااش 

ر ینطواما د ابین ببرو از بشکند را همه چیز د و نه شوایوز دباش کادم اي می کرآرزو 

در آورده پا ا از یاکو مرگ دمراز بیشتر ر نیااب داخرل حا...!غریب نباشدم و مظلو

لحظه به و شگی همین دادن جار نیال داما حاا...رشیونش یکباو ست ر ایکباگ مر...دبو

لبه و ختمش انداشش ره روي دوبادو...ردلیز خواش شانه از روي پتو ...!دلحظه بو

سرما از لبهایش ..موهایش می چکیدرت و صوو سر آب از ..آوردمجلو بهم را از هایش 

هش اخو...رنیاداقا آ-:دملتماسش کرا.متصاعد می شدارت تنش حرد و از بوه بیرنگ شد

با ...!خلدابیاین بریم ...سینه پهلو می کنین...کافی بد هستازه ندابه ن حالتو...می کنم

نمی ض هیچی عو...ست نمیشهدرهیچی را ینکاابا -: گرفتمرا موهایش آب شنلم 

به رو تو ..اخدرو تو ...هم منون رو تودهم خو...می کنیند نابون رو تودفقط خو..شه
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از او یک پله ...! لعنتیداد  نمیرا بم اجو...خلداپاشین بریم ..هرچی که می پرستین

نهایم بهم اندد...دبوه لباسهایم به تنم چسبید...زدمنو زاپایش ي جلوو فتم رپایین تر 

می ؟آره؟ین منو سکته بدینامی خو-.نددبوه با هم قاطی شدران باو شک ا.ردمی خو

مهم م؟بشه منم می میرن گه شما چیزیتواین که دین فکر کرابه ؟قم بدیندین اخو

چشمانش ه تیره ین سرخی چااکی ...دادحرکت را نگاهش ه باالخرن؟ستووانیست 

باال را ستش دبعد د و ترین شکل ممکن تماشایم کرل چند لحظه با بی حا؟می شدب خو

وه ندا...!زيمی لرداري -:گفتو من پیچید و دور شت دابرش سررا از روي شنل د و بر

م سرت به شد..!ممنم میا...وبر-.می گرفتي گلویم هر لحظه حجم بیشترده در النه کر

آب ..!یا منم همین جا می مونم..یمریا با هم می ..رمنمی ...نه-:گفتمن دادم و تکارا 

با مشت ...!دارمست رون رو دوبا..ینجا خوبها-:گفتد و کرك ست پادبا کف را تش رصو

خه آ..مریض تر می شین؟می فهمین..مریض می شین-:گفتمداد با زدم و نویش روي زا

مریض -:گفتو هی کشید ا؟آچر؟یت می کنیناذمنو ر ینقدا اچر؟حمینربی ر ینقدا اچر

پس منم ..باشه-:گفتمو پله نشستم روي ..!پاشو...خلو داپاشو بر..ین نمی شماز اتر 

جا بلند از بی هیچ حرفی .دسر کالفگی بواش از یندفعه آه ا...! همینجا می مونم

ه ستگیرروي دکه را ستش د...دمتافش راه اپشت سرو منهم سریع برخاستم .شد

و ...!می کنمز من با-:تند گفتم..دنگاهم کرو برگشت ..بلند شددر نگ اي زشت صداگذ

ن را شادفشین خوو اتبسم در لنگه ن شدز به محض با...فتمدر ربه سمت دوان دوان 

عقب م و شوکه شدن هجومشااز ...!دابشا-:گفتن تبسم با هیجا...ختندانداخل دا

د ست مري دتورا گوشی موبایل ..یدر دونیادابه سمت ..ادفشین مهلت ندا...نشستم

به خانه ن سیدربه محض :رنیادا...!*** یاکود...رنیادا-:گفتو شت امقابلش گذت مبهو
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دادم و مبل لم د روي صل شوس وتا تما.گرفتمرا یی ره داشمادم و شن کرري روسیگا

بینی ر را از سیگا؟دود خوبی...پسرم سال-.مسال-؟یین داجا-.شتمامیز گذرا روي پاهایم 

ستیم اتفاقا می خوا...همه خوبیم-:زدسرفه ؟شما خوبین..خوبم-:گفتمون دادم و بیرام 

نفس .هست تنگ شدن والمودفقط ...نه-ه؟شدي مگه چیزر چطو-.مبگیرس تمات باها

زم ال...ارمهزر بااي ما برا..آره-؟یندیافت کردم درکه فرستارو پولی -.محتی کشیدرا

ري جا سیگاي تور را خاکستر سیگام و خم شد.ريبیار فشادت به خور ینقدانیست 

هم هست پسر ر همین طو-..!ظهر لحااز ...همه چیز بهترین باشهام می خو-.متکاند

یی ره؟داحالش چطو...نممنو-:گفتمم و مالیدرا نم دگر...!دمنمرز من که هنو..نجا

بی ...!بهشدم می رو گوشی ...دهکرن ستوهندد یاري تفاقاً فیلش بدجوا...عالی-.خندید

را تنم م تما...!م داداشسال-..!دمتنفر بور ین کااز ا...شتمدامیز برم را از روي پاهیااراده 

-د؟کافی بو"ا ین صدن اشنیدز نعمتِ هنو"اي بردن شکر کرر چند با.دمکرش گو

ی بزدم از می ف حرد گر سراها روزین ؟اخوبیري؟تو چطو...مرسی-؟خوبی...مسال

-.دعلم می کررا بغضم و عی اتدروز را پنج اب آن یش عذاصد...دنبوام تی وتفا

جی رخاد جووگر ا..گر هستیا...یااخد؟همه چی مرتبه؟چه خبر-...!خوبم

لت احوع اضا؟اوچیدت خو-...!مرتب..همه چی خوبه-...!تشکر...داري

پنج آن ...داريجی رخاد جووگر ا..گر هستیایا اخد؟کتراخو؟بتاخو؟نتدگرره؟چطو

پیش ر چطون مادر...تو بگو...!شمن نباان نگر...بخوب خوِ -...!دانبرنگرو ببر روز را 

لم د... ما من نها..انضی راینا که ا-...!اشپامی زیاي دهاه خندن همااز ...خندیدره؟می 

حمت به رصد ز با...المصبارم هیچی بخوذارن نمی ...بچلوکباس سه یه پرزده والک 

هشت جفت چشم ...خونهم مداوموقعی از ..دضعم بهتر بودم وبو يقتی بسترو..اکترد
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می زه جاس احساابی اي کتردین از انمم ردخوآب سه وا...هشدزوم هن من رو د

-:گفتمم و مبل کشیدر عکس کناب قارا روي نگشتم ا...!ضاعیه پسراوخالصه بد ...نگیر

سه همینم وا...و در آوردنرش ر ینا شوا...نه بابا-...!یگهدعایت کنی رباید ...مهزحتماً ال

چه م نفهمیداول ...!ششته بادامو انجا تو هوم اومدن داداش اوجو...مرخصیم میادارم 

خر آفکر کنم تا ...آره-؟کی؟می گیي جد؟؟؟چی-:گفتمم و جا پریدن از ما ناگهاا...گفت

می زه جاابهت ؟ست بد نیست؟وامگه میشه-...قلبم به سینه می کوبید...!مین هفته بیاا

یم رژعایت ط ربه شر..ف زدمکتر حردبا ..نه-...اخد..خندیدد؟نکنه مشکلی پیش بیان؟د

ض عر.نم تیر می کشیددگر...!منرن ستاریی تا سه هفته می تونم بیماو دارویی اغذ

یگه دیه کم ار بذ...نکنرو ین کاا..یسکهر..نه-.دمتند طی کري با قدمهاق را تاا

با ر کسی که پنج با...پسرس نتر-...گی نکن لطفًانویود...دنکنه مشکلی پیش بیا...رهبگذ

لم می د...یعنی پوستش خیلی کلفته...هشکستش بدر هر پنج باازه و ئیل مشت بندراعز

م من میا؟خب...ممن میا..باشه-:سریع گفتم...با تو باشمرو عید اد خو

ان یرام امی خو-...!میددپشت تلفن هم می را از قشنگش ي لبخندها...!نجااو

ساسی اي ابه یه تجدید قوز نیا...هتنگ شدن سه خونمووا..انیراسه والم د...باشم

تصمیماتی که می گرفت پشیمانش کنم دم از نسته بواکی تو...!رمنمیادووم گرنه و..دارم

-؟بلیط گرفتی-.شتماگذم را روي آن سرار زدم و یودبه را ستم ؟دمم باشدر دوین بااکه 

و هسته آ...یی باید تحت نظر باشهدا..متنها میا..نه-؟دیی هم میادا-...ممی گیردا فر..نه

باشه -...!هینکه بلیط گرفتی بهم خبر بداپس به محض ..باشه-:مق گفتمربی 

ي هاره به ستادم و کرت مبل پررا روي گوشی ...!شبادت ظب خوامو..حتمًا...داداش

م نمی هم به چشمن حتی ماهشاو ها ره ین ستااقب ًال ...مشده مستانی خیرزکمرنگ 
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و مد آفشین اکه د قبل بوه پنج ما...شدض قبل خیلی چیزها عوه پنج مااز ما ا...مدندآ

و گیج :رنیا؛داقبله پنج ما...!*** یاکود..رنیادا-:گفتو ستم چپاند ي دتورا گوشی 

-:گفتمدم و کره فشین نگاابعد به م و شده ستم خیري دمتعجب به گوشی تو

ف حر-:گفتو شت اگوشم گذو روي گرفت را ستم د..گفتي فشین نچ بلند؟اچی

پایین را ستم د..دمنمی کررا درك ین شوخی کثیف ا...منمی فهمید...! یاکوئهد...نبز

به ن بز-:با عصبانیت گفتمم و چسبانداش محکم به تخت سینه را گوشی آوردم و 

یاکو پشت دمی گم ...كبه چان چی چیو بز-:گرفترا یم زوفشین باا...!كچا

نهم ؟ آبا من شوخی کندي سر همچین چیزد می کرأت جرر چطو؟نیستحالیت ...خطه

-.زدمپس را ستش د.شتاگوشم گذرا دم گوشی ا؟ین هوابا ..رانین باایر ز

تا م چرخاندم را سر...لو بگوایه اري ندور با..یاکو پشت خطهدمی گم ؟کجایی...رنیادا

ا چر..امبا تور نیادا-..!دبوداده تکیه ار یودبه و نو نشسته روي زا..کنما پیدداب را شا

زود ...بزنهف حرد یادن زنمی زه جاابهش ...پشت خطه...سته ندزیاکو ده؟دماتت بر

فشین به جز ي احرفهااز ...در زدمبه ام را شانه ...!هبگو تا قطع نشدي یه چیزش با

را روي گوشی ره بان داد و دوتکارا یم زوبا.منمی فهمیدي چیزم نامفهموات صوامشتی 

دم می مر...نگفتم..!لوافقط بگو ...رنیاداست می گم درم رامان به جو-.شتاذگوشم گ

-...نستمایگر نمی تود...مبی نشنواهیچ جوو لو بگویم انستم انمی تو...هم نمی گفتم

-...دمتیز کرش گو...مدآتلفن ي توا از صد...ردخون شاخکهایم تکا...!رنیادا

ي ام به مرن گشتشازباه و معدت محتویاوش خر...!داداش-...یدزنم لرانوزا...!رنیادا...لوا

ر ینقدایکی که او؟یا یکی شبیه د؟بودش خو...! يمو می شنواصد..لوا-..!دمحس کررا 

فشین ؟انجاستر اونیادا..لوا..فشینا-...!کندزي حکانه با من باربی ر ینطواکه د پست بو
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قطع ر گانا..ییدا-.مچسبیدرا ست گوشی دو دبا هر ..دعقب ببررا ستش دست اخو

مریض ..دضعیف بو...دبودش خو...نه..نه...بگیرره بادو...دیی نمیااهیچ صد...هشد

می ...شتاشبیه ند...باشداو نست شبیه اهیچ کس نمی تو...دبودش ما خوا...دبو

-..یختمه ام رحنجري تورا نم اتوم تما...ودهم برزست باامی خو..ست قطع کنداخو

-...!دبودش ما خوا..دبوه ته چا..مدآی مه ته چااز یش اصد..!رنیادا-...لوا

-...!ممی فهمید...می کشیدف زدن درد حراي بر...داداشمنم ...منم..رنیادا

یه ..رنیادا-د؟یاکو بود...شدرد تنم ق از مد برآسمش که ا...یاکود..منم؟هستی..رنیادا

د جووهانم در دهم اق بزه حتی یک قطر...!نبزف حر...ممدخو...منم...بگوي چیز

د و بوه ندد؟زبوه ندز...ممدخو...آره داداش-د؟بول بیحار ینقدا اچر؟تویی-.تشاند

معلومه که -؟تیدخو-؟نددبوده با من کرري چنین کار چطو؟...!!!من

را از فشین گوشی ؟اتیدخو-:دممزمه کرز... فشینا.. .فشین؟اخوبی...رنیادا...ممدخو

سر تا پایم از ...می سوختم...نددبوزده تشم ر آنگاا...فترگیج می م سر...ستم قاپیدد

می س بهتر شه تما..هشوکه شد..خوبه..بله-:زدمی ف فشین حرا...می سوخت

ست ن از دشودوهر..روتلفن اون کن ول ..فشینا-.مشنیدرا تبسم اي صد...حتمًا...گیریم

ین بچه چه ا...کمکش کن...غریبم ماایا -...مهم شنیددر را ضجه مااي صد...!فتنر

فشین ا...ممی برر رو نیادامن ...ینربیاداب رو شما شا-:فشین گفت؟اخهده آگناهی کر

من می ...!مت کنومقا...مت کن پسرومقا- :گفتو خت انددش اخودن گررا دور ستم د

نمی تونم ...کمک مند یکی بیا-:داد زدتبسم .همه چیز می چرخید؟نیادیا م چرخید

فشین محکم نگهم ا...متا کمکش کندم ستم برگراخو...آخ...دابشاآخ ...!کنمش بلند

می ..سته ندزیاکو د...باشیل باید خوشحان الاتو -...دمبوه ضعیف شدر چقد..شتدا
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-...دمنمی کررا درك ندگی زین اهیچ چیز ...نستمانمی تو..نه؟کنیدرك می تونی ؟فهمی

یر در زماو تبسم ..دمکره نگاط را حیاي توم و چرخاندم را سردي؟می ش گو..رنیادا

یاکو د-...بگو..جانم...جانم-...! فشینا-:یرلب گفتمز...نددگرفته بو داب راشازوي با

بی و شت افشین سر بر سینه من گذا...!لی منو کشتنو-..!یدندزشانه هایش لر...!دهنمر

می ه سط خندم و وگریه می خندیدن میا:دابشا؛قبله پنج ما..!*** زار زدمالحظه 

در که روز ین پنج م امثل تما...بینممی اب خودم فکر می کر...نمی شدورم با...گریستم

می ن پایم نیشگوو ست از د...دبوه ندو زشت ر دایاکو حضودبهایم اخوم تما

ت شدام خوشی دم که حس می کردادم و درد را می ر لبم فشاروي نهایم اندد...گرفتم

ي لباسهاد کمکم کرو یخت رهانم ه اب در دچند قطرزور تبسم به ...! می گرفت

با ..!گرمت میشهن الا-:گفتو موهایم پیچید اي دور حوله ...کنمض عو ه ام راخیسید

و باال کشید را یپ سویشرتم ز.نیستدم منکه سر-:گفتمم و سرخوشی نفس کشید

ري ین بخار ابیا یه کم کناره؟منه که بهم میخوي ناونداي دین صداپس -:گفت

هم او ...رنیاادپیش م برام می خو..نه-:گفتمت دادم و ستش نجادم را از دخو.بشین

و نشستم رش کنا...دبوده فتااموهایش ن فشین با حوله به جاده و اکرض عورا لباسش 

با .زدمی ج چشمانش مودر کالفگی و خشم ...دنبوب نگاهش که خو؟خوبین-:گفتم

ر کنارا فشین حوله ا...!منه بدرو موبایل لعنتیت اون ..لم کنوفشین اه ا-: گفتد فریا

از .می گیریمس بعد تما..شیآروم یه کم ار بذ..انی هستیعصبن الا-:گفتو خت اندا

و کتر دسر هرچی ن رو، روي ستاربیمااون من ؟شمآروم -.زدمی ون تش بیراچشمانش 

از آن ..ادمهم ندرو تا ترتیب تو رو گوشیت ه اون بد....می کنماب مریکاییه خرر اپرستا

نا اوتقصیر -:گفتو ت فشین نشسا.می گشتمش موراخ سول نبادکه باید د قتهایی بوو
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خونه ...يکه پوکوندرو موبایلت ...ديکرد شتی نابوداتباطی ارسیله وچیه که تو هرچی 

ش یاکو هم که یا بیهود...شتناخبر ندازت شرکت هم که ي بچه ها...ديهم که نبو

یاکو تونسته وز دمرزه اتادادن؟باید بهت خبر می ري چجو..تلمالقاع ایا ممنوده بو

از شت داهم ا خده بنداون ...ییتدابه ب رو داده شهاو منو ره شمارًا بزنه که فوف حر

نش دگري حتی مویرگهاو گها ر...دبوه شدخ سراش پیشانی ...دنی تو سکته می کرانگر

ري اش هوشیاو می گذشت ن مازهرچه ..ندزدمی ون بیري یگراز دستانش یکی پس و د

حمق گفت انیکه اون ز-...!می گرفتاوج تکمیل تر می شد خشمش بیشتر 

ش تعاار...دنکرا جدرو ازش ستگاهها ده و دگفت مرف زد که حرري خرین باآ...دهمر

ا چر-...دمبوه یددلحظه به لحظه روزش را ین پنج امنی که ..ممن می فهمیدرا یش اصد

ي پارا روي ستش دفشین ؟ابه چه حقیي رو دادن؟همچین خبردن قتی مطمئن نبوو

ده هرچی بو..باشیل باید خوشحان الالی و..توئه حق با..باشه-:شتاگذر نیادا

حت راسه تو شاید وا-:دمچاله کري اش قوي مشتهاي توو گرفت را فشین ایقه ...گذشته

د و کري میانجیگردرم ما؟نی چی به من گذشتدوتو می ...من...ما منا...گذشته باشه

ی بهت نم چدومن می ي؟سه چی چسبیدرو واین طفلی ایقه ..مپسرش باآروم _: گفت

که دن کراد بیدداد و لی با و...مدت اونم چی به سردوهرکسی می از بهتر ...گذشته

ادرت شکر کنی که برا رو ما باید خدا..يیت شداذسته خیلی در..نمیشهض عوي چیز

ستش شل اري؟دندل قبو...!ارزهسختیا می م اون به تموب ین خبر خوا..سته ندز

د و طاعت کرافشین ا..!بگیر...ره روشمان او بگیر -:گفتد و ها کررا رفشین ا...شد

سپیکر که رو اینش ارمیشه بذ-:گفتمات دادم و جردم به خو.در آوردجیبش را از موبایل 

از بعد ..شتامین گذرا روي زگوشی ...!باشه-:گفتن داد و تکاش را سر؟ما هم بشنویم



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۳۶۴ 

 

-:اب دادجور نیادا...!نفشین جاا..لوا-:دادنی پاسخ اجواي صدق بودو یکی 

من ...! رنیادا-:بعد با عصبانیت گفتد و چند لحظه مکث کران جود مر...!شاهو...منم

مریکا که می گفتین امریکا ؟امن چی بگم-:دتر کري جرر را نیادش دافریا؟چی به تو بگم

ین انی دومی د؟ین بواکه می گفتین ر بیمااه به همرام حترر و ابیماق حقود؟ین بوا

ي تا پار چند باروز ین چند انی تو دومی د؟کرر با من چیکان شوربیمااه به همرام حترا

ش خاموا چررو گوشیت ...تیدمقصر خو-..!شاهو عقب ننشست؟برگشتمو فتم گ رمر

دري به هر ؟ما چی کشیدیمروز ین چند انی تو دوتو می ؟نگرفتیس یه تماا چردي؟کر

ص با حرر نیادا...!انیرم اشتم بلیط می گرفتم که بیادایگه د.کنیمات یم که پیدزد

ر هم بدهکاي یه چیز..عجبا-: گفتو هانش گرفت دمقابل د و بلند کررا گوشی 

ا جده رو ازش ستگادمیگه ..دهمیگه مرن ستتون دونسار اپرستااون ...مشد

چندتا ل سادر مگه ؟شهه منتظر بمونم بلکه معجز؟کنمر شتی چیکار دانتظاا...یمدکر

د و موهایش بري تورا ستش د...مپسر...رنیادا-.مدآیی اي داصد؟میشنه ندده زمر

محکم و یی مثل همیشه پر صالبت دا...!ییدا-:با عجز گفتون داد و بیررا نفسش 

همین ...مسلط باشیدت ما باید به خوا...رينم تحت فشادومی ...پسرش باآروم -.دبو

مقصر ...ههه-.زدخند خشمگینی زپو...یگهن داد دستمور دکاه نشدل کنتري عصبانیتا

ست به دهمه چی ...منه پسر-:اب دادمش جوآرایی با ؟دانه..منمت تفاقااین ا همه

ل قیقه طودخریش پنج آکه ..رپنج با...دیست قلبی کرر ایاکو پنج باد...دادست هم د

ما نمی ا...دههم به ما خبر می ر پرستا...می کنهم عاله اشدم تمورو کتر عمل د...کشید

شوکی ه ستگادکه ...سهرکتر می دهن ذچی به ...فتهاتفاقی می اچه ...نم چی میشهدو

ك شون با هموده و یگه بهش می ك دیه شواره و برمیدره بادوشته امین گذزکه رو 
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من ...یمدنکرات ما هیچ جا پیدا...گرفتیمس تمات ما بالفاصله باها...دهقلبش برمی گر

وت اقضدت خو...دادينمی اب مش جووکه به هیچ کد...شتمره ازت دافقط سه تا شما

گهایش به حالت طبیعی و رفتند ربین از عضالتش ض نقبااکه م ید؟دمقصر کیه..کن

عصبانی ز بزنی یا هنوف حرادرت با براي می خو..حاال بگو ببینم-.برگشتند

-:گفتو نش کشید دگررا روي ستش د...دکره به من نگاو چرخاند ش را سر؟هستی

که من ر نگاانه ر نگاا...فتق رتاا بهو شت دابررا گوشی ...فنصاابی و ...اممی خو...آره

دم و راه کرش خامورا ماشین .مشدن پشیماو گرفتم داب را شاره شما:رنیادا...!***هم

را فیقم رما ا..دمبوده نجابتش شک نکرو قت اهرگز به صد.پیش گرفتمرا در شرکت 

ه نگارا ساعت .کندده ستفاءاسوداب خال عاطفی شام از می ترسید...می شناختمب خو

سالن م وارد نري با قدمهاو هسته آ..دبوت ما شرکت خلوا..دبوه هفت نشدز هنو..مدکر

م و حتی کشیدرانفس رش مانیتوه در شدق غره نگاو متفکر رت صون یدم و از دشد

-:گفتزد و من لبخند ن یددبا و ند دابرگررو بالفاصله ري زل زدي؟ینجوابه چی -:گفتم

و بلند شد ...!نالا-:گفتمدم و سعید کرق تاابسته در نگاهی به ؟مدیناوکی ..مسال...ا

ل نبام دمداو...نه-:گفتمن دادم و تکام را سر؟ینر داربی کااسهرس با مهند-:گفت

ینکه از ا...!گیریندرخیلی وز مراین دگفته بو؟منل نباد-.فتندرهایش باال وبرا...!تو

 نگ مشکیر..مدآیخت خوشم نمی رمی اش پیشانی ي تو -ستهاهرچند ناخو-موهایش

جمع کن ...رت دارمکا..آره-.دچشم بوي به توري لختی قشنگش بدجود و منحصر به فر

او ...دمخل برم را داسرزدم و سعید ق تادر ابه اي ضربه ..مبش نماندامنتظر جو..!بریم

شب اي دو عودغم رعلی ..!یمریم می دارما ...مسال-...!دبورش کال هم مشغو

بیا بشین یه چایی ؟ین عجلهاکجا با -.دکرل ستقبارم احضوز از باروي با ...نپیشما



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۳۶۶ 

 

-.مشنیدش را کامپیوترن شدش خامواي صد..دبوداب شات سم به حرکااحو.بزنیم

ین جمع بستن ها ابه اري صرانستم چه داهم نمی دم خو...!باید بریم..یمدارعجله ..نه

پوشه ..دکرر عبوو در من ن فاصله میاداب از شا..! شتمدا..ختردین اتسلطم بر ت ثباو ا

گه با من ا...وزممري اهارفایل کاارش و ین گزا-:گفتداد و ست سعید دبه را نگی زرد ر

از ...مشده سعید خیرر فتارشکل ه و نگام قت به فردبه ...!مرخص شم..ینارندي مرا

-.به نظر بیایدد خونسردي و عاد ما سعی کرا...دبوب موشکافانه من معذه نگا

-.ستاین پسر ایگی به کفش رکه رم قسم بخو دمحاضر بو..!خسته نباشین..نممنو

به محض نشستن .ون زدبیرق تاد و از انگاهم کرري لخودبا ..!یگهش دبازود ...دابشا

بی اسهرس مهندو بین من ي ما چیزا..نم چی فکر می کنیندونمی -:ماشین گفتي تو

دم فرستارو من تو ...!هم باشهي یه چیز...اخدرو نه تو -.دمکرد گررا چشمانم ...!نیست

قرمز ...!ست کنیدر! بیاسهرس دـمهندت و بین خوي کنی نه که یه چیزر نجا کااو

عصبانی ر ینقداچه چیز از قعًا دم؟واکرر مگه من چیکا؟عصبانی هستینر ینقدا اچر-.شد

ف زدن حرز ین طراز اما ا..عصبانی نیستم-:گفتمم و کشیده چند نفس کوتادم؟بو

خم اد احاال نمی خو-.دبوه نجیدري رما بدجوا...ادندمه د و اداکرت سکو...دخوشم نمیا

بطم ي روامن تو-:گفته فکندوابا سر فر...!تهدمن هرچی می گم به خاطر خو...کنی

مقنعه ..! دشخواز حتی بهتر ...نستمدامی ...عایت می کنمرو رها زمرود و حدو حد 

س خه مهندآلی و-.عایت نمی کننرینجاست که بقیه امشکل -:گفتمدم و کج کراش را 

رو گفتنی ..بزنمف حررد ین موام در ایگه نمی خود-.مبریدرا حرفش ..بیاسهر

ست الم می خو؟دخوبه یا بد؟چی-:گفتو هی کشید آ.مینجااي ایگه دسه چیز وا...گفتم

ن مدآخبر ن موقع شنیدرا تش رصواي جزاتک تک و ترمز کنم ن سط خیابان وهما
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ن چو..تحریک شدوي اش حس کنجکا!شاید بد...بشاید خو...نمدونمی -..!ببینم، یاکود

فیک می اکه تروز مرا..دعجیب بو.یگهدبگین ؟چیه خب-:باال گرفتش را سره باالخر

ش فکره؟چی شد...یگهدبگین ...رنیاداقا آ-.نددسبز بوم مسیري غهااچرم تما...ستماخو

نگاهش ..محتمالی شددف اهرگونه تصال بی خیا...دبوه شده بد کشیدر خباابه سمت 

خم اخر و در آ..بعد خندید...شدت مااول ...!دهبرمیگرداره یاکو د-:گفتمدم و رک

باشد یا ل نست خوشحاداینکه نمی ا...ممی فهمیدرا بی حالش اخرو گمی درسر...!دکر

ن هما..شتمر دانتظااکه د بون لعملش همااعکس ...!یا گریه کندد بخند...حترانا

که با د بوه مارچها...! هگادآخم خوو ا هگادآناخوق شتیان اهما...بهتن هما..تحیر

که د بوه مار چها...آوردنمی ن بازبر را یاکو دسم اکه د بوه مار چها...می جنگیددش خو

را یاکو ل دیی حال داحاي من به جاو می پرسید ام را یی ل دایاکو حال دحاي به جا

با ي ام ویرغیر تصي و تصویرت مکالمادر که د بوه مار چها...دمیش تشریح می کرابر

ر اول و دوم و طی با.می گرفت، دور شتر داگر حضواحتی و شریک نمی شد ، یاکود

م مثل تما..وردنیاب تاه ما باالخرا..دکرت سکوي تصویري هاس هم تمام و دسو

می ؟لی بپرسمامیشه یه سو...رنیاداقا آ-...!نیادین ي اخترهام دمثل تما...همجنسهایش

فتنش با ور ر...میددمی را فکر مغشوشش ..ندمی کري خودهاست خوروزکه م یدد

ي نهادکرت سکو...مانتویشي کمه هادنش به دبند کر..کوتاهشي گوشه ناخن ها

ر و چگونه شوم یددمی ن چو...دممدنش بوف آکه منتظر به حرد ها بوروز...! عجیبش

بچه ..دمنبوده سا...!دمی شوش نشمین خامون یددبا ،یاکودبا ف زدن حراي شوقش بر

د و نبوه پیچید..دبی تجربه بو...دبچه بو..دبوده ساداب ما شاا...دمبی تجربه نبو..دمنبو

-.دحت تر می کرراشعر هم ب یک کتان نداخورا از حساساتش ن انداهمین خو
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می خونه درس مگه نگفتین هم ...می گمم رو نشمین خانو...نیی توداختر د-...!سبپر

ر چطو..آره_:گفتم، زدم و بلدوپنیر  بی میلی به همبرگر باز گا؟می کنهر هم کا

م تمااز بیشتر ...شتدانفسی ت عز..شتوري داما غرا...دنبوه پیچیدداب شا؟مگه

یش ابررد ین موف زدن در احرر که چقدم یددمی ...!دمبوه یدن دخترهایی که تا کنود

ده یه خر...حاتمی هستني قاآپیش ن یشواینکه همیشه انه ...هچیز..خهآ-.دسخت بو

و سفید ي پنیرهال نباه دبا نگا.دمبوه منهم فهمیدرا " عجیب"ین ا..!سمد وابوعجیب 

عجیب ..نه-:گفتمدم و برو نها فررا در آنهایم اندو دیچم گشتم وخل ساندار داکشد

ون شت بدداست دو..شده هانم خیردبه س لتماابا ...لستیصاابا ..يمیدابا نا..!نیست

با خصلت ...دمبور نیادامنهم ..لما به هرحاا! ...دبگیررا التش اسوم تمااب جو..نپرسید

-: پرسیدي ترن کم جااي بعد با صدد و من کرو کمی من ..!دمخوه هندي آزار دها

ستش دو-:گفتمم و هانم کشیداف دطررا امشتم ه در مچاله شدي کاغذل ستمار؟دچطو

نکه اوخب -:دسریع توجیه کر..شدد چشمهایش گرو ماند ز هانش باد...!داره

ست انمی خو...زدمخند زپو..!طبیعیه...حاتمی پسر عمشونهي قاآ...لبتها

ست دویکی از اون ..شتناداست دوین از انه -.دمبود من خونسرف او برخال...دبپذیر

دم بلد نبو...!تی لبهایش پریدرنگ صور...تش سفید شدرنگ گندمی صور...!شتنادا

تی اتمهیدت و هیچ عملیام به نظرن چو...بدهماري لددم دبلد نبو...مقدمه چینی کنم

با ..بیرحمانه..دادممه ادا.مخفی کندرا شتی حقیقت و زنست تلخی انمی تو

ما ا..ممن فهمید...باخترو ینش دل و دید رو دیاکو دلی که ر اوبان همو-..!ديخونسر

ک -:زدمکنایه و ...یددنمی رو موقع چشمش به جز کیمیا هیچ کس ن اون چو...یاکو نهد

شک هایی که بی ا.مسائل خیلی ضعیف عمل می کنهر ینجوامن تو ه داداش ال گیرند◌ً 
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موقع اون خالصه -:گفتمز ما باا..میددهم را کاسه چشمش جمع می شدند در محابا 

ید همچین دنشمین هم که ...دیاکو متوجه کیمیا بودتوجه س و حساو اعشق م تما

با ل را چنگاو  ختانداپایین ش را سر.هیچی نگفتو کشید ر کناداره تی رقدر قدف حر

به شما رو ینا دش اخو-:گفتد و برو مقابلش فرد ساالف ظررت در قدم تما

د نبوزم ال-...!نگیختابررا تحسینم د می کرورش حفظ غراي تالشی که بر؟گفت

را تو ل حااز روز اول که ر همونطو..می فهممن چشماشورو از ما ل آدمن حا...بگه

دم حت خواصراز گاهی ... نالایعنی ..خب-!..دبوه بریده برید..نفس عمیقش...!مفهمید

ینو می اما ا..نمی پرسمم و نپرسید...چی به چیهن الانم دونمی -:معجب می مانددر 

سط ص را وتیر خال...!نمی کننش موافرن رو سختشوروزاي فیق رهرگز دا نم که مردو

و اون باشه ري بیماي هاروز..سختاون روزاي گه ص ابخصو-:دمخالی کراش پیشانی 

در اوج ...شکش چکیدا...!ندگیت باشهره زسطواختر و اون زن، د...باشهزن یق یه فر

نی انگرو ها ت حسرو لتنگی ها م دبا تما...به بعداز آن روز ما ا...مظلومیت

لبهایم را روي گلبهی رژ تبسم :دابشا...!*** وردنیان بازبر را یاکو م دهرگز نا...هایش

رم ازش یه باز هنو..سیمهوعراي خریدل ام...لهیاکوفتت بشه اي -:گفتو کشید 

خسیس نشو -:گفتمو نگش کاستم م و از رلبم کشیدرا روي نگشتم ا...!دمنکرده ستفاا

تو بغل دیه کم خو...یشا-:گفتد و کرزك پشت چشمی نا...!دبهم میار ببین چقد...یگهد

یش یه کم قابل تحمل ارامگه با ...بکندت خواز یه ماچی هم دي قت کرو..کن

یا آوردي هم ت رو جدیدل شااون ..خفه-:گفتمزدم و می به شکمش آراضربه ..!.شی

شکی ع زرنواز ...آوردمبم اخوس لبا...بله-:گفتد و ساکش کري تورا ستش ؟دنه

اب خوس لبا-.دمکراز ندابردم را ینه خوي آتوو ختم اندم اسرل را روي شا...!جیگریش
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خبر می ل نبادهرکسی -...مندایرلب خوم و زبعد چرخیدر؟ و چیکاام می خو

ال وا-:گفتزد و به کمر را ستانش دتبسم ...دهبرمی گرداره بهش بگین عشق ...دهگر

فکر کنم باید به فکر ..که کمترینشهاب خوس لبا...لستقباري امی داري که تو ري ینجوا

که د فشین بوابه م میدا-:گفتمو ختم اندام ابینی روي چینی .باشیمت سیسمونی بچه 

د و مرتب کرل را شاي لبه ها...!نمیشهم بی گرآنم ر از اونگاالی و..کنهرو آدم  یه کم تو

رو یاکو دسم ایگه دمی گفتی من وز یردتا ؟می گم مگهدروغ -:گفت

می ن کشودخوده داري سال ستقبااسه یه ن واالا...ییشداختر دپیشکش ...تمومه..رمنمیا

کنم یا قسم ور باس رو و خر؟دم پس چی شد؟موشش کنیافرد نبوار مگه قر...!کنی

منکه سر -:با غیض گفتمو شتم دابرل را شا.دکراب خررا خوشم ل حاس رو؟عبات حضر

ل به هرحا...بعدشم...نهدومی ي بهم می گه بیا حتما یه چیزر نیاداقتی و..رمنمی د خو

ظیفه و...نیستدي عاآدم یاکو که یه د...یمدارگی ادخانواودات کلی با هم مرن الاما 

ظیفه وتو ر چقد...اوداتبابا مر-.دمن عصبانی تر بواز تبسم ..!ستقبالشام بردارم 

ون قبر بیري توادرش رو از بر؟یگهدبس نیست ؟نشدم ظیفه تو تمووین ا...خهآشناسی 

ش یرذاري زیه لگنم می ه بدزه جاا...رنیاه داکت شدراخواب و پنج ماهه خو...يکشید

یاکو واي د..ديبودش گیر خودرقبلشم که همش ...خسته بشهو ستشویی ه دکه نر

واي ..پیششم یاکو بستریه باید برواي د..یر شددیاکو ر دناهاواي ..ردنخورو قرصش 

ین از اگرفت ن غمواستفرایگه د...جمعش کن بابا..ممنم بمیره می میرداره یاکو د

تو محل می از بیشتر ده به یه مگس ماه پسر...توش مسئولیت چندس حساا

ام گریه ...!یاکور و دنیاه داندگت شدزکل و همه چی بستی رو  نوقت تو چشمتاو..ده

ده مگر من چه کر؟نددمن تا می کردل حمانه با ربی ر ینطودم امرا چر...گرفت
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ن الاتا -:دادمه ي ادامترآرابا لحن و گرفت را یم زوبا..دتبسم پوفی کردم؟بو

دت خو...دابسه شایگه بدلی و...! حسینم ماابا ت جرا..نکنهدرد ستت د..باشه...ديکر

غت اماهی که طرفش نرفتی سررین چهااست تو امی خورو گه تو ایاکو د...ننزل گورو 

گذشتگی  تو به چشمش می دخواز ینهمه است امی خورو گه تو ا...می گرفترو 

ي بدس حساامن ا به خد...ادر روتا بردوین اکن ول ...ندگیتزبچسب به ..بسه....مداو

با را یم زوبا...ري انیه جون شودوهر ...نمی بینما ماجر یناعاقبت خوشی تو ..دارم

می م آب چشماي جلوداري ...دابنتم شاامن نگر-:مدآجلو ..مکشیدون خشونت بیر

بسه -:داد زدمبا بغض ..!نمی کنهم نم به خاطر کسیکه حتی بهت فکراو..شی

نم دومی  آره..دارمستش دومن ...ادچه نخواد و یاکو چه منو بخود..!تمومش کن...یگهد

ین الی و....فکر نمی کنمش باهاازدواج یگه به دمنم ...ادنمی خوازدواج سه وامنو اون 

سه من وانیا دخر آیاکو تا د..کم نمی کنهاون مم نسبت به احتراز اقضیه 

اش با مشت به پیشانی ...بفهمرو تا دوین ق افرا خدرو تو ...هسم عزیزوا...محترمه

یعنی من ...می کنیض هم خر فررو بقیه ..يخردت خوتو ..دابشاواي -:گفتو کوبید 

ت رو حمقانه اعشق ام و حترابین ق فر؟ستی نمی شناسمل دوینهمه سااز ابعد رو تو 

یعنی ام حتر؟امی مالیه شیردت سر خوري داري نمی بینم چجودي فکر کر؟نمی فهمم

نیا د از اونحافظ رو قلبت اي صده و بپررت خسااز رنگ د رسمش میااقتی وینکه ا

محترمت سالم د مرر گادینکه یاامریض شی به قیمت دت ینکه خوایعنی ام حتره؟ابشنو

دم و کرت تش پررصوي تول را شا...دنصافی بوایگر بی دین ا..حرصم گرفت؟بمونه

بهترین ر نیادا...دارمست ر رو دونیادامن ق داره؟فرر نیادابگم قضیه ر چند با-:گفتم

موقع به خاطر کی ؟اون چیده یاکو مردم دی کرموقع که فکر ماون ...ست منهدو
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نه هیچ کس ..شهدمی کنم به خاطر خور نیاداسه ري وامن هرکادم؟ظبش بوامو

-:گفتو شت دامین بررا از روي زشالش و خم شد ...دباال بررا هایش وبرا...!یگهد

ستت پیشکش دوبهترین و تو ...باشهد؟بوت خرف آین حر؟ایگهدیه رینجوا...هاآ

داري ست دوهر غلطی و بر...!نمزمی رو تو ش که جوام مقصر من هالو...همدیگه

به ...سبک می کنیدت رو خوداري گه درك ابه ..می شکنهورت گه غردرك ابه ..!بکن

به هم کوبید که ن چنادر را ...!دركبه ...يمی برال یر سورو زشخصیتت داري گه درك ا

را ستم د...دمکره ینه نگادم در آبه تصویر خوم و چرخید...!گرفتن گوشه پلکم ضربااز 

م و از کشیدم سرام را روي مقنعه ...دمفتاام اگونه و لب ن با خشونت به جادم و باال بر

-. مشدار سوم و مالیدرا کمی چشمهایم ...دبوه مدر آنیادا...!فتمون ربیرق تاا

ش منتظرر نستم چقدداکه می روزي چنین در ..روزيهمچین در حتی ...!مسال

-..بستمم را کمربند..شتماپرسی ندال حواحوصله ...!مسال-.دبود خونسرم و آرا..دهبو

را ماشین .بله خوبم-؟خوبی یا نه؟ممنونم یعنی چی-؟شما خوبین..ممنونم-؟خوبی

تعجب ه؟شدات عودبا تبسم ...ینو نمی گهاکه ت لی قیافه و-:گفتد و شن کررو

خونه ، اون از توي یش پاپ-:گفتو خت انداباال اي شانه ؟کجا فهمیدیناز شما -:دمکر

یه کم ..آره-:گفتمم و هی کشیدا...!مثل تو..دیختی بورقیقا همین دنم او...مدون اوبیر

به ن حتی جاراناس و سترا...!سر جاشه یا نهت ببینم موها-:زدلبخند ...!شدن بحثمو

بحث ...ارمفهمید که حوصله ند..!سرجاشهآره -.شتاحتم می گذش راکا..دبوده کرم سر

قم داري؟ذوستش دوببین ..صندلی عقبهرش دادي رو سته گلی که سفاد-. دکرض عورا 

و قلبم فرزن در مثل سواش ما هر کلمه اشتم اندل قبورا تبسم ي حرفها..دبوه شدر کو

م پاسخ تشکري به جا..!نکنهن درد ستتود-:گفتمدم و نیم نگاهی به گل کر.فترمی 
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فکر می کنم من ...یه کم-:گفتمو  مهم پیچیدرا در نگشتهایم س داري؟استرا-:گفت

از بعد ل به هرحا..خب-؟می گفتمر چطوا؟چر-:دتنگ کررا چشمانش .ممداونباید می 

از ..بلندهان همااز ..خندید.!تنها باشیند شاید بهتر بو...ببینینن رو توادربراره مدتها قر

یم اخومثالً می ...شوهریمر زن و نگاامی گی تنها باشیم ري یه جو-..کمیابهان هما

-..!بر عکس من..!دبول سرحا..دبوم فروز روي مر؟اچشم تو نشهي کنیم که جلور چیکا

یاکو دبا تبسم سر وزت مرابحث -:دقطع کررا حرفم ...ینه کهرم انه منظو

گه ا-.شدي جد..!آره-.ندامی خورا همه چیز ..می فهمیدرا همه چیز ؟ستهدر..دهبو

ست دو..!يگفتم بیادت ه خاطر خومن ب...!نمی کنمرت مجبو..يبیااري ست نددو

ست دو..یاکوره دبان دویدر دیکبااي فقط بر..فترمی در شت داجانم ؟شتماند

ست دو..دچشمم گریخته بواب از ید خوآمی دم دارد بوه قتی شنید؟از وشتماند

فقط گفتم نکنه شما ..نه-:سریع گفتم..ندداگرم برد و شون پشیمام ترسید؟شتماند

تا .هیچی نگفتد و کرب سفیهش به سمتم پرتار نداعاقل ي ههانگااز آن ..!شینب معذ

شت ف دانعطاانجایی که آتا را نم دگردم و بلند کرام را نستم پنجه انجایی که می توآ

قلبم ..!یگهدیسا آروم واقیقه دیه ..دابشاري می خور وول چقد-.زدغر ر نیادا.مکشید

به را رو کاپشنم ..!یما نشستهپاقته که هووکلی ن الد؟انمیاا پس چر-:دهانم بوي دتو

شته دایه کم صبر ...میکشهل طو-.کف پاهایم بایستمد روي کررم مجبوو پایین کشید 

شما که -...!فقیقه یکطردین پنج ا..فیکطره ین پنج مام اتما...شتماند؟صبر...!شبا

ست دبه را سته گل د...دبوده کرق ستم عردکف ...!نه-؟نمی بینیني چیزه بلندن قدتو

قلبم به ..!شمداو..شناهااو-.ممین کوبیدزبه را کفشم ك نواري با بی قرم دادم و یگرد

از . شده جایش کندد و از کرره پاه اش را ندارنگهدي هاط باوق و رعرم سمی تمار رطو
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-:دکررا دراز ستش ر دنیا؟دکو-...مباال کشیددم را خوم و شدان یزر آونیاداستین آ

هم اکه می خوي تا به چیز..ملع بلعیدوبا را ش نگشتهایامسیر ...لیو...! شناهااو

شنایی زوي آبادور که اي نانه زظریف ي ستهاروي دهرچیز چشمانم از ما قبل ا..برسم

تنها د گفته بو-...!دتصحیح شوه شتبااین اشاید ...زدمپلک ...!دقفل کرد، بوه حلقه شد

از تی بهتر ح..می شناختمشب کسی که خو...!ینا هم که هستنایی دالی و...ممیا

ر چیکا-.دمقایم کرر نیاداپشت دم را به سرعت خو..ن دادفرمام مغز...! چرخید..دمخو

خم ا.ممداونگین منم ..هیچی نگین-:گفتمدادم و ستش دبه را گل داب؟می کنی شا

نن منم وین بدارنذ...اخدرو تو -.دیک بودنز..بشکنمد یک بودنز؟چیهرت منظو-:دکر

دم سعی کر؟یعنی چی-:گرفتي خمش حجم بیشترا.هش می کنماخو...دمینجا بوا

هش اخو...منو ببیننام نمی خو-.ند مخفی کنمدبوده یستاامی که دمرن میادم را در خو

ش را سرره بادوینکه از اما تا قبل ا..دکراي سالن شیشه ف نطرآنگاهی به ..!می کنم

نگر گرفتم پشت ستونی س..یدزبا بدنی که تمامش می لر...!دممن گریخته بو..بچرخاند

جی وخردر به و زل زدم شتم اهانم گذي دتورا ستم راست دنگشت ر اسر چهاو 

شیشه ف نطري آمهااي آدگاهی برد و می کره نگارا فش اطراگاهی ر نیادا...! نزیتاتر

از آن .گرفتش غوادرش را در آبرا زد و مردن کرا قید پیده باالخر.دادمی ن ست تکاد

با دم و بغل گرفته بون را ستو...نیستدم یادي یازز چین چو...نمی گویمي قایق چیزد

می ه نگاره ام سطوزوان اباروي ظریف نشسته ه شدر مانیکون نگشتاابه ت حسر

رت صواي که لحظه اي گرسنه ه نگادم و من بو..نمی گویمي قایق چیزاز آن د...دمکر

که با  لیدم و دمن بو...دنمی کرك تردم را مري قوان و خندن ما همچناه االغر شد

خفه ..که مرتب می گفتي مغزو فت رباالیش می و صدقه قد ن ضعیف قربااي صد
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می زده ام را شکهایی که پوست سرما ري اشودم ومن بو...!خفه شو..خفه شو..شو

ن در چو..نمی گویمي چیز...نمی گشتز باو فت رنفسی که می دم و من بو...ندزاسو

نمی ي چیز..!د و آه و دردشک بوای من تنهایو در بوسه و عشق د و بوه نها خندآجمع 

را روي هانم د...نددپیش من نبو..ینجاانها ام آهیچکدد و نجا بوآمن م تمان چو...گویم

بی ي مدي؟اومداو-:ف زدمحرام خسته و شکسته اي دل برو شتم اگذن ستود سنگ سر

ز خوشحالم که هنو...خوشحالم که خوبی...يمدش اوخو-.دادشک مجالم نمی ؟افاو

ینم ا..بیا-...نه هاایودمثل ..مخندید...يمی خندز خوشحالم که هنو..اییسرپ

یگه د..هشدم تموداب با شارت یگه فکر کنم کاد...سالم تحویلتو صحیح ..رتنیادا

دب رو یگه شاد...باشهدت ظب خواهست که موام یکی ...ظبشیامو...هستیدت خو

حتی .پیش گرفتندرا در  فتنر؟راه رچیکااي می خورو بدبخت داب شار؟چیکااي می خو

نم اتودر هرچه ...شتمانها جایی ندي آنیادر دمن .دنکره نگاش را هم پشت سرر نیادا

هیچ کس جایی ي نیادر دمن ..ما نشدا...کنمز بادم خواي گرفتم تا جایی برر به کاد بو

ا خدي از ین چیزامنکه به جز ...خوشبخت باشیو بر...وبر...باشه-...!شتماند

-.بستمرا چشمم ن زدم و به ستوم را سر...گرفتمز گارا لبم ...شکا...ماا...ستمانخو

ي ین چیزاز ابیشتر ...سم کافیهوا...همینکه خوبی..همینکه سالمی...نهش کا...هیچی..نه

هرچه ...چشمم می سوخت..پوستم می سوخت..!امنمی خوي چیز..یااخد..امنمی خو

بند دم و کرك پارا شکهایم ا...!نیگر ندیدمشادم دسر که بلند کر...شتم می سوختدا

هم و ...هگاودفراز هم ..فتمو رختم انداپایین م را سرو ست گرفتم ام را در دکولی 

خت خویش رطه ورین از اکشید باید ون ین شهر بخت خویشبیردر ایم ده اموآزما ...از

و  عصبانیتدر اوج ینکه ا..نددنمی کرام هی اپاهایم همر..دعصابم له بوا:رنیادا*** 
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ما به خاطر ا..شتمابه تظاهر نددت عا...دیتم می کراذبیشتر م بخنددم بور کالفگی مجبو

کش درما ا..دمخشمگین بواش ناگهانی ن غیب شداز ...دمبه تحمل بور مجبوداب شا

ار خوادرم برو ین پیش چشم من از اهد بیشتر انخودادم حق می ...دممی کر

هم عصبانی دم ست خواز د...دممی کرر را اهمین کدم بوي او گر منهم جااشاید ...دشو

زه جاانباید ..شتمدایاکو خبر س دحسااز امنکه ...دمترغیبش می کرن مدآنباید به ..دمبو

باید به ..ه اشیز مسخراپررین سوابا ...دمیاکو هم عصبانی بودست از د...بیایددادم می 

ر به طو.دادمی نار فتضاحی قراچنین موقعیت ا در مرو من می گفت که تنها نیست 

می و ..ما ندیدمشا...ستب اببینم که خو...بلکه ببینمش...مچرخاندم را سرس نامحسو

اب دادم و در جوي سرسري ها" نهو بله "با را یاکو ت دالاسو...نیستب نستم که خودا

هم آن ...ها کنمداب را رنستم شاانمی تو...! گرفتمرا نهایت تصمیم 

یا دارد گشت زبااي برل نستم پوداحالیکه نمی در ..شهررج کیلومترها خا...ینجاا...تنها

نمی ...!یا نهن دارد ین بیابادر امنیتی ا...!یا نهدارد فتن اي راه رجانی بر...!نه

به !دین نبوامنهم ام مر...دین نبوداب احق شا...فتم نشدر رکلنجادم هرچه با خو...شد

تعجب ؟نیومی تونی بر-:گفتمدادم و یاکو دست دبه را سیدیم سوییچ رماشین که 

ینجا امن باید -..!اربیز...دمبوار گفتن بیز؟از دروغ نمی شینیدت خوا چر-:دکر

سه واباید ...سنریگه می دیم که تا یه ساعت دارجی رخان چند تا مهمو...بمونم

می دم رو شما برین منم خو...دمبرگرم و تا خونه بیااره ندارزش ...باشمن ستقبالشوا

سه واهم رو خالقی ش اخوآدم چه -:گفتام زد و شانه روي ستی د..یی خندیددا.سونمر

ر فقط کا...ارنندري من کاق خالانا به او-:گفتمزدم و لبخند زور به ..!دنفرستال ستقباا

ین است ؟از دهستن هشواخانومم همر-:نشمین با شیطنت گفت...! مهمهن سشووا
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از لی نه و-:گفتمدم و ش کرستدبه ره اي شاابا چشم ...آره-.دمیکی که حسابی شاکی بو

زه شت تادادا-:اب دادجود حت شوراینکه ناون اما نشمین بدا.دخم کرایاکو د...!شیناا

خند زبا پوو ختم انداباال را یم وبرا.هست بدرو از دلش دمی ترسم تعا...هسرپا شد

که قضیه د به نظر میا...منروي داداش ختی اندرو انت وزکه تو ري ینطوا-:گفتم

ره شاو ابرو ایاکو با چشم د.ختانداپایین ش را سرد و کراي یی سرفه دا.هبرعکس باش

ي تورا ستم د.نندگی می کنمدم رامن خو...سبررت به کاو بر...رنیادا-:گفتاي داد و 

منم ..برین...باشه-...دمبوده کررش لخوه دنرسیدز از راه هنو..دمبرو موهایم فر

بعد به سالن دم و قت جستجو کردا برا نی ومحوطه بیر...سریع برگشتمو ..!ممیا

داد نمی زه جااجمعیت م هجو...دادنمی اب جو...گرفتمره اش را شما...فتمر

ره اش را شماره بادو...گم می شدآدم ینهمه ن اظریفش میاام ندآن ابا او ...بیابمش

ار یودر و دبه را که گوشی دم کرل کنتردم را خوزور به ..ادنداب جوز با...گرفتم

م می ترسید..کنمك تررا جی وخردم در نمی کرات جر...مچرخیددم خودور ...نکوبم

اب جو-:نیمه بلند گفتماي با صدر ینبازدم و انگ ره زبادو...من نبینمشود و برون بیر

به گریم ...!مادمی اب نگ بزنی جوزبه من -:گوشم گفتر کناي از خترد...!لعنتیه بد

را بش اینکه جوون ابددم و کري میزآتحقیر ه نگاش سرروي گنبد رت و صوك حشتناو

شتت ز..رو خما اون اکن ز با...قخالاچه بد..واه-...! منددابرگررا یم روبدهم 

در ...! شتماندرا فکش آوردن حوصله پایین و قت وکه ردم خوس فسور اچقد...!دهکر

یگه ي دیتو جاا روزخدو بر...مخانوو بر-:گفتمم سالن می چرخاندرا در حالیکه چشمم 

ش له اهمینجا حوار خب بذ-:نی گفتزبهم ل حاه با عشو...!ه کنهلاحو

میس جنسیت احمین نوامز...بر گرفتهرا در نیا دچه کثافتی ...مناي خد..اوف..!کنیم
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گرنه و..ینجااز اگمشو -:گفتمو به سمتش گرفتم ره ام را شاانگشت ا...!ندده اکرض عو

ساسی جا امی کنم که حالت  تترصوي چاله چوله هااون له ایه چک حوي روزي به جا

و ...!خالیق هرچه الیق..ش رو آوردهنوبرده فکر کر..باباو بر-:گفتد و کرش تررو !دبیا

ره بادم و دوپوفی کر.شدداد دور می ن تکااش را پایین تنه م تمام حالیکه با هر قددر 

 نگ موبایلز...مشنیداي را قهقهه بچه اي صدق لین بواوبا ...گرفتمداب را شاره شما

یدنش نفس دبا م و جهت مخالف چرخاندرت در قدم با تمارا نم دگر...دبوداب شا

ل نبااش را دکولی د و بوده برو یقه کاپشنش فري توش را سر.دمها کرام را رگرفته 

ده و ختر سادین امن با ...زدمی د فریارا هیکلش شکستگی م تما.می کشیددش خو

یش اصد...فتمرجلو ادم و حل ندم...نم تیر کشیددگردم؟بوده حساساتی چه کرا

-...!خشک شد..نددکررد بدنش ق از برر نگاا..گرفتمرا یش زوبا...رنگاانه ر نگاا...زدم

یگر گریه نمی دما د ابوه تش ماندرشک بر صو؟رد اهست کجاییم معلو..صبر کن ببینم

لم د...!نمی کنما پیدرو جی وخردر ...دمبوه گم شد-:اب دادبا معصومیت جو...دکر

عدسی چشمانش ن ناگها...!یدزختر لردیک اي لم بردندگی ر در زلین بااي اوبر...یدزلر

لم کنین تو و..!منو می بیننن ال؟ایندمگه نرفته بون؟بقیه کجا-:گفتن سااهر.شدد گشا

نا او-ه را؟ترسیدزده و ین گنجشک سرما ا...دممش می کرآراباید ر چطو..! اخدرو 

-.هم پاییدا پشت سر مرو کشید ك سر..دکره نگادش را بر خودور و ...!سنتر...فتنر

ست دبا کمی بیشتر م ترسید..زدتشم می آسرخش ن چشما؟نرفتینا پس شما چر؟فتنر

یر را زموهایش ؟لت کنموینجا اشتی ر دانتظاانکنه -..!مشوه شتباامرتکب دن ست کرد

اي بر؟ین بیاین پیش مناگفتین می خوم؟ینجااگفتین من ن بهشو-:گفتداد و مقنعه 

-.دمکرده ستفااخشونت از روش شانم وخرت حساساروي اشتن اگذش سرپو
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هش اخو..نه-:گفتن داد و ست تکاو رابه چپ ش را سر؟بریم یا نهي میا...نگفتم...نخیر

مت ومقا؟که چی مثًال-:گفتمم و کشیدرا یش زوبا.تنها باشمام من می خو..می کنم برین

سالن از ..!تنها باشمام می خو...بزنمم قدام می خو...اخدرو تو -:دکرس لتماا..دنکر

قتی و...نیستم زدن قدي ینجا جاا-.یدزلرو جمع شد دش خودر ...فتیمون ربیر

دت رو حتی می تونی خو..!بزنیم ستی می تونی قداهرجا خوان برگشتیم تهر

و ید دونبالم د..فتمرنی اتاکسیره یستگاابه سمت ..!نیستش ینجا جاالی و..بکشی

فقط ..رممی م و همینجا تاکسی می گرش از بعد..نمزمی م حوطه قدتو همین م-:گفت

با ..مدیماوبا هم ..نه-:گفتمرا در آوردم و کیف پولم ...! رنیاداقا ا آخدرو تو ...شما برین

ستش اش را از دکولی .یندنمی ش به حرفم گوا چر-:دبغض کر...!یمدهمم بر می گر

را تاکسی ؟در می کنیدك سه چی واو من..یگه عصبانی هستیدیکی از -:گفتمو گرفتم 

نعطافی ندید اهیچ ن ما چود املتمسانه نگاهم کر...دشوار سوم منتظر مانددم و کرز با

مگه قب ًال نمی ؟ها یعنی چیاداین ن االا-:نشستم گفتمرش کنا.شدار سوو هی کشید آ

دش خودر ستم اما نمی خوا...شتاندف زدن حري نادم؟مگه بهت نگفته بو؟نستیدو

ادا -...دم ونکرام ندگی زنی ایط بحراشردر که من ري کا...زدمی ف باید حر...رودو فر

گریه می ش کاد؟گریه نمی کرا چر..!همین...ادلم تنهایی می خودفقط ...رمنمیادر 

ن یا ندیداي تنهایی می خو-...دم ونکرام ندگی زنی ایط بحراشردر که من ري کا..رد

ین در ا..!سه من کافیهواخوبه ن تودوهرل حاهمینکه -.کشیدز آه با؟یخت حاتمی هار

ش موافررا ین انگی دامردي و مرام کد...شترا دابیشترین نقش داب شا...بخول حا

ه حفردو ...ردمجا خو..دنگاهم کر؟یختیربهم ر ینقدا اپس چري؟جد-د؟می کر

ینه ي آصبح توروز مثل همانهایی که هر ...شناآچاله عمیق دو ...هسیاه حفردو ...میدد
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صد ساله که ر نگاا..خیلی خستمه...دبم میاافقط خو..من حالم خوبه-.میددمی 

اش پیشانی و .بمابخوام حته فقط می خون راتوادربرو شما از حاال که خیالم .مبیدانخو

-:گفتد و بلند کرش را سیدیم سررکه ان به تهر...!بسترا چشمانش زد و به شیشه را 

دم و چک کررا ساعت گوشی ...!ینااونه تبسم خم برام می خو...میشمده پیاآزادي من 

یگه دینجا ا...رممی دم خو...نه-:با قاطعیت گفت.سونیمترمی ه بدآدرس -:گفتم

نگه ه نندرا.دمبوان ما نگرا..دمنکرار صرا...شت تنها باشدز داقعًا نیار وانگاا...نهاتهر

فقط .دی کرمب جتناابه چشمانم دن کره نگااز .دشوده پیااو تا م شدده پیا..شتدا

-.گرفتمرا بند کیفش دم و کردراز ست د.گذشترم کناروح از مثل ...حافظاخد-:گفت

خونه ي سیدر-؟بله-.دمی کرآب هم را غی نفسش یخ دا...هکشندي سرماداب؟درآن شا

و یی دا.مخانه شدو وارد ندختم اکلید .فتن داد و رتکاش را فقط سر...!هبهم خبر بد

را یی ماسکش ؟دایاکو کود-:گفتمدم و کرم سال.نددیی نشسته بواپذیري نشمین تو

را کتم ...هبیداخو..دبوه خسته شد-.دقبل بواز شدیدتر اش خس خس سینه ...شتدابر

س با لبا...مشدم و وارد هسته پایین کشیده را آستگیرد..فتمق رتاابه سمت در آوردم و 

ز هنو...دمکر نگاهشدم و یستاا...دبوه کشیددراز یش بکشد روینکه پتویی ون ابدو 

دش جوو...!هستن که همچنا...که هست...دهنمی شد که نمرورم باه پنج مااز بعد 

نمی ارش بیدد شاید بهتر بو...دمی کري برانیا بري دسختیهام شت که با تمادامشی آرا

و فتم رجلو ...دنیا تنگ بودین در اتنها تکیه گاهم اي لم برد...دلم تنگ بودما ا...دمکر

چشمانش مست ..شدار فتن تشک بیدرپایین و سنگینی من از ...لبه تخت نشستم

غانی اینچنین چررا انست شب ایک لبخند می تور چطو...زدما لبخند ا...نددبواب خو

ور بارا نش دقعی بوواستم امی خو..شتمداتش ربه لمس صوي میل شدیدي؟مداو-؟کند



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۳۸۱ 

 

به .دمبوت منتظر...نه-:گفتو شت اپایم گذرا روي ستش دم؟دکرارت بید...آره-.کنم

-گفتکد و کرز یم جا باابر...همافهمید چه می خو...دمکره نگارش کناك ندي افضا

به دو هر .نستمدانمی ادرم را بري نهادبور که قددم حمق بور اچقد...مکشیددراز ...بیا

-.یمزل زدبه سقف و شتیم اسینه گذو روي یم دکرب قالن را ستهایماد...بچگیدت عا

از ...همه چیاز -؟چیاز -.دمبلد نبودن من تعریف کر؟می گفتمچه .سمواتعریف کن 

چند ن الر؟انیاداکجاست داب شا-؟چی بگم-...!دابشا...دابشااز ...ربار و کااز ...دتخو

ر کا..درس دارههرچی می پرسم همش می گی ...ماهه که حتی یه تماسم با من نگرفته

فکر می -...!دابشاده؟فتااسش واتفاقی ؟اکه به من نمی گیه شدي نکنه چیز...داره

ه چه شد؟پس چی شد..دگفتی میادت صالً خوا...دبیال ستقبااسه وز وامراقل احددم کر

از ...ستم بگویم هستاخوم؟بی خبرازش هست که من ي چیزر؟نیادا-..!دبوده مرد؟بو

ر و گیر کادر..حالش خوبه..نه-.گرفتمرا هانم ي دما جلوا...! يبی خبرداب عشق شا

-...!دي اشنابواز ...نشدبوب خواز ما نه ا...دممطمئن بو؟یمطمئن-...سهدر

باید ...باید ببینمش...ببینمشاد لم می خود...کنها خد-..!حتراخیالت ...خوبه...آره

یکی رشکر که تاا را خدم؟بیادر خجالتش از می تونم ري چطوت به نظر...تشکر کنم

نمی -.دبوه مددر آلتش خجاوز از مراشت که همین اخبر ند...می پوشاندم را خندزپو

هنر من ...!مدینر اوبا هم کناه پس باالخر-.آره-؟تو مرتب می بینیش-...!نمدو

می ري مقابل همه صبودر ..مدآمی راه با همه ..مدآمی ر با همه کنا...دابشا...!دنبو

سه رو واکترها ش دتالدم و بوده لحظاتی که مراون میشه تو ورت با-...!آره-..!دکر

اي اون رو صد...میددمی رو تو م؟می شنیداش رو صددم اشا می کرندگیم تمت زنجا

یی اهر خد...اخد..اخد..اهمش می گفت خداون ما ا...تو هیچی نمی گفتی...ممی شنید
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ر نم چطودونمی ...دیک تر می کردبه جسمم نزم یه قدرو می گفت من اون که 

ذ نفوري بدجوا باال پیش خدداب اون شاف ما مطمئنم حرا...برگشتم

همیشه -ذ دارد؟نفوا نهم پیش خد؟آچهاش شکسته دل ..ستم بگویماخو...!مطمئنم..داره

ن بهموداب رو عوضش شادر گرفت ن مون رو ازیاا داگه خدامی گم ...یی می گمدابه 

داد ازش به من می ، تور کنارش در حتی که حضول رابابت خیاري نم چطودونمی ...داد

شتم ایغش به تو خبر نددرمحبت بی ن و ربوقلب مهزي و لسواز دگه ا...تشکر کنم

به ر ینطون اقلب مهربان هما..ر دادمهم فشارا روي چشمانم .رمبیاد دووم بول محا

حقشه که ...غشاسررم می دا صال همین فرا..لین فرصتاوتو -.دبوه سیاهش نشاندك خا

را گوشتش و پوست م نهایش تمااندز دثر گااستهایی که ن دهما...ببوسمرو ستش د

ر پددي که تو تعریف می کرر نجواو...نشاید بهتر باشه بریم خونشو-...!دبوده کرد کبو

ما ا...دجانم بو..دبوادرم یاکو برد...دمفق نبوامو؟فقیامو...شتناهم کم نذدرش ماو 

-.هددبش این عذاز استم بیشتر انمی خو...دیک شودنزداب ستم به شاانمی خو

ي ستهاد...!یهایه کلمه ت بااجوزم لی هنوو...يشدض عودم فکر می کر-.خندید...!خوبه

چرخید ن؟نشمین هم میاو یی دانگفتی ا چر-:گفتمو شتم اگذم یر سره ام را زشدب قال

-...!یدم را دخندزپور ینباافکر کنم ..!کنیمت یزاپررستیم سوامی خو-.بیدابه پهلو خوو 

زد و یم زوبه بااي  ضربه؟سه منه وانگیزن اهیجار ینقداینا ایی ن دایدت دیعنی به نظر

م آوار بر سرر بادو نیا ن دتا کنو...!امن چردي خبر نامزن ما شنیدا...نا نهن اویدد-:گفت

م شکل ماهت برن اون قربو-:دابشا...!*** دبوم سور یندفعه باا...دبوه شد

ست درمیشل پ ورببین سو...ربخوا ین غذاز ابیا یه کم ...معزیز...دمبگردورت ...لهیا

ص ًال ا...یخهت ستاز دهنو...هبرون جونت بیرز از ین لراکه ر یه کم بخو...ستدم واکر
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دم گرفته بود یا...دمگرفته بود من یا...!دحالت جا میا...بگیردوش یه و بر...گرمهم حمو

شکر ...مشته هایم ببنداندروي چشم و شته هایم شکر کنم دافقط به خاطر ا را که خد

یم نمی روبه ري اش را لخودکه حتی ستی دو...شتن تبسمدابه خاطر ..دمکر

ه ستی که تنها پنادو...ردغصه می خوو یخت رشک می امن ي ستی که به جادو...آورد

ي منو بخشید-.متش کشیدرصوآوردم و روي باال را ستم د.دبوام لتنگی ي دهاروز

؟داري نیزمی ف حرري ینجوا اچر؟چیو ببخشم-:شتاستم گذرا روي دستش ؟دتبسم

قتی وها که ن همااز ..مخندید؟بکشیدت رو خواي می خو؟یهی می کناخول حال

مگه ؟کشی چیهدخو...نهویودنه -!بر لبت می نشیند..ردگریه می گذرت از کا

ل و روز حااون قتی با و..نمدوچه می -:گفتو تش گرفت رصورا از شک اخیسی ؟خلم

پوستم من ...نه بابا-:گفتمو شتم اگذاش شانه م را روي سر...ديمردم یدمت فکر کرد

ازش نورا موهایم .ممدده اوینجا پیااتا از آزادي ..دبوه شددم فقط خیلی سر..کلفته

و نوعی خال در ...!نستمدانمی ..یا بدب خو..دمنم چه بودانمی ؟قعاً خوبیوایعنی -.دکر

دارم که من حق ر نم همونطودومی ن چو...خوبم..آره-.دمبی حسی شنا می کر

س حسارا اشک تبسم ي اهان چکید...!ادمنو نخوداره نم حق اوشته باشم داستش دو

لبش را روي نگشتم دم و ابلند کرم را سر...!بر سرك بسکه بی لیاقته خا-.دممی کر

تو ...ندگیزبهترین ...زنبهترین ...رو دارهیاکو لیاقت بهترینها د...نگو...هیش-.شتماگذ

حقشه با ...مدار همه چیش خبر از لی من و...می بینیرو ندگیش از زفقط یه جنبه 

نم دوفقط من می ...ندگی کنهز...ادمی خودش خوو می کنه ب نتخادش اکسی که خو

من ...رهنیا بهش بدهکادین ر انم چقددومن می ...نیا کمهدین اتو ر یاکو چقدل دمثاا

که می تونم بکنم ري حاال تنها کا...منهاز بیشتر ر خوشبختی چقداز نم سهمش دومی 
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نش دمن به همین بو...سه خیلیاوانه وزیه ..نعمته یهدش جوو...ینه که باشها

دم فکر می کر...دبوده موقع که مرر؟اون چیکاام می خوش رو بیشتر..بسمه...لخوشمد

اون روزا سه منی که وا...دهبرگراون تا م بدارم رو نددارم و هرچی دم حاضر بو..دهمر

نم که نمی دویگه می د...نیستي یگه چیزدینا ا...دم و دووم آوردمتحمل کررو 

را تم رصون روي غلتاي شکهاانگشت ابا ..!میشهب حالم خوه نم که باالخردومی ..ممیر

ستش دونست تو دوکه می اون ...بکنهر رو ین کااشت با تو احق نداون لی و-:دکرك پا

عیبی -:ن دادمتکات به شدم را سر...مدیونتهر نست چقددوکه می اون ...داري

ر کنادردي نی با چه دومی ؟شتهاپشت سر گذرو یی روزانی چه دومی ...ارهند

گه حاال کسی هست که بتونه ده؟اتحمل کره و یداي رو دنی چه چیزدومی ه؟مداو

شت درد دا...ببینهرو ندگی زقشنگ روي یه کمم ار بذ..شهار آروم بذ...مش کنهآرو

منو داره حق -.دمبرو سینه تبسم فري توم را سر...شتدرد دا..ین حرفهااگفتن 

داري بچه داري و خونه داري و شوهري از چیز..نمدونمی دا مري از من که چیز..دانخو

ستم و راست چپ ز دحالکه هنوم در مش بدآرامی تونم بهش ر من چطو...بلد نیستم

نمی داب ازدواج مثل شاي ختردبا دم بوي اون منم جادم؟هم تشخیص نمی رو از 

چی داب شان؟به جز نالیده بلدچی دن؟به جز گریه کري داره چه هنرداب شا..دمکر

ه گه شددوریش اصد...غوشم گرفتدر آتبسم محکم داره؟چی ؟ستناسه خوداره وا

ري ینجوا...نکندت با خوري ینجوا...هرچی تو بگی...مباشه عزیز...دابباشه شا-.دبو

لیاقت می دن بوداب بهم گفته که با شار فشین صدبااتا حاال ...نیدوتو نمی ...نکن

سه تو زم وابا...مهمه چی تمورم هرچقد..كپارم هرچقد..بخورم رچقدیاکو هد..ادخو

کسی ..رهحت بگذرامثل شیشه ذات ین از ا...ین همه مهربونیاز اکسی که بتونه ...کمه
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ین حرفها مرهمم نمی ا...زدمهق ..!سه تو کمهوا..نهوندي رو همچین گوهرر که قد

ین دور اگه ا...میشهم تمودت خول به قو..رهمی گذدت خول ما به قوا-...!نمی شد...شد

شک به خاطر ایگه بسه هرچی د...ست میشهدرخط بکشی همه چی ادر رو تا بردو 

نگم نمی زحتی یه ..ببین...رديخورو نفر دو ین ابسه هر چی غصه ..یختیرنفر دو ین ا

می شد ش کا-:گفتمدم و شکمم جمع کري تورا پاهایم ...!ه ايندزیا دي نن بپرسن مرز

ست ان رو دویگه تهرد...تبسمم می شد برش کا...یه جایی که کسی نباشهم برروز چند 

گه به ا...ممی شد برش کا...ارمست ندرو دوشرکت ...ارمست نده رو دونشگادا..ارمند

ست دجایی که ..ن دورفتم یه شهرستارمی ..نتقالی می گرفتمد اینا نبون اخاطر ماما

یش رشاید بشه یه کا-.بوسیدرا ایم موهو خم شد .می شدش کا...هیچ کس بهم نرسه

فقط ...هیچ کی نیست...گمربزن خونه ماما...هنرودیم ربا هم می ر روز سه چها..دکر

ین ي در اهرچیزاز بیشتر ...ستمامی خواي؟می خو؟ خوبه...رگبزن ماماو تو و من 

مسئولیتی ر یگر باد...دممریضی کسی نبوو تنهایی م و شار و ناهاان یگر نگرد...نیاد

د مهم نبو...فتمرباید می ...دمخود و بودم فقط خو...دشم سنگینی نمی کرروي دو

ندگی بی زین نبض انستمدامی ن چو...باشد یا نهر کادر که برگشتنی د مهم نبو...کجا

ن در بسته شدز و بااي صد:رنیادا...!*** منون بد..ندفرقی نمی کند با منزقفه می و

جمع دم را خور ختیاابی .دمیی پی برر دابه حضو..خشني سرفه هام و از شنیدرا بالکن 

حت را-.ختمانده زدم و دورش اشن شدزه روتار پک محکمی به سیگادم و کرر جوو 

و یر بغلم فررا زستانم د...!توئهر سیگااز تر ده لوآخیلی ان تهراي هو...نپسر جوش با

ي لبه ها...!دهخیلی سر..خلدابرین ه بهتر-:گفتم؟ نمی شدم گرا ین هوا اچر..دمبر

اي ین هوي اکه توه چی باعث شد؟خب-.زدهانش را روي دماسکش داد و باال را کتش 
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دم مثل خواش گوشه چشمی ه نگا..!رسیگا-...!یدوزهم می دي سرد باون؟بیري بیاد سر

ر رك نگاده؟افتاابه جونت ره ما مثل خون مداوقت از وکه ي چیزاون یا ر؟سیگا-.دبو

و یاکو دبطه ره راخواون -.ن دادتکاش را سر...!دوشهر -.دبودم هم مثل خواش گویی 

ما ا...ین نیستاصل قضیه ا-.دبودم هم مثل خواش نی اهن خوي و ذتیز؟نشمین نیست

هنربا آمثل دش جوو.دمنگاهش کرد؟ست من برمیااز دکمکی -!هم نیستط تبااربی 

د و رس...دبودم چشمانش هم مثل خو...دهم نگاهم کراو ...!نه-.شتدامغناطیس 

سخت ف زدن را مستقیمش حره نگا..!می بینی بگوازدواج ین اشکالی تو اگه ا-.سخت

یاکو دبا ري چطون به نظرتو-:گفتمدم و یه هایم فرستاربه زده را یخ اي هو.دمی کر

دم لبش هم مثل خوروي خند زپو...شتدابررا ماسکش ؟بزنم که عصبی نشهف حر

زدم و چنگ ام را شفته ي آموهاا؟عون دو بدف زدن حر؟سختیهر کار ینقدایعنی -.دبو

-:گفتو شت ایم گذزوبارا روي ستش د.مشما نمی پرسیدد از گه سخت نبوا-:گفتم

یسک ریم دکرل گه قبوا...نیستب خوزم هنو...هکه مرخص شدروزه یاکو بیست د

یعنی ...باشهآروم عصابش اکه د ین بوابپذیریم فقط به خاطر ان رو یرامدنش به او

هست که فکر می ي گه چیزاپس .هترك خطرنادن تحت نظر نبواز سش ن واعصبی شد

یط این شرابه خاطر را نستم باید چه کسی داقیقاً نمی د..!یتش می کنه بهش نگواذکنی 

را در عالم م تماري هوشیا..سختد و سرن چشمان هما؟کنمر پس چیکا-.لعنت کنم

از یعنی مهم تر -...!مهمه-.دمبسته کرز و بارا چشمم ؟مهمهر ینقدایعنی -.شتندد داخو

یط پیش اشري توي بزنی تغییرف حرش باهان الاگه ا-...!نه-...!دابما شاا...نه؟سالمتیش

بطه ي در راگر می گفتم تغییرا...دمفکر کر؟مشکلی که هست حل میشهد؟اون میا

خب پس گفتنش -.دتنگ کررا چشمش ...!حل نمیشه..نه-؟مدآیاکو پیش می داب و دشا
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ه نگان را خیابام و خم شددادم و تکیه ر حصاي هاده به نررا شکمم ؟دارهشی ارزچه 

م را سر..فتهدم رطوالنی که فکر کرر نقدآ.دکرت سکو.همی گیرآروم نم اجدو-.دمکر

تش رصورا روي ماسکش ...زل زدهتم رنه به صواکه متفکرم یدم و دنددابرگر

...! یعنی خیلی مهمه،هحترانت نااجدوگه ا...پس بگو-:گفتد و فشرام را شانه ..شتاگذ

نه نگاهش امن متفکرر ینباا...گذشتازش حت رانیست که بشه ي چیزان جدو

نباید می ..!آدمندگی یک از زحتی باالتر ان جدو...دعجیب بود ین مرر اچقد...دمکر

شته باشه دانشمین ه یندآبطه مستقیم با راین بحث اگه ا-..!مما پرسیدا..مپرسید

در همیشه خیر -:گفترا زد و ماسکش ..شتدابرام شانه ي را از رو ستش د...خندید؟چی

ر چند با...مبه نگاهش بگیرذجااز نستم چشم انمی تو...!یدآست که پیش می ي چیزآن 

ست را...!نمیشهب نت خواجدل ولریه گرفتن حاذات ابا ...خلدابیا -:گفتزد و سرفه 

ب خورا حالم ن ف زدین چند کلمه حرازه انداهرگز به ري خودخوت و سکو..می گفت

د و قت بوویر د..گرفتمداب را شاره شماو بستم ق را تادر ا.دبوده مطمئن نکررا لم و د

سرما ي تو"که د بواده نداس ام اس مشب ن اچودم کالفه بو.شتماندي از او خبرز هنو

اده نداس سم ا" ؟یندچک کررو ها ریاتوراد:" کهد بواده نداس ام اس " نکشینر سیگا

اس ام اس "...ینارنذز باه رو پنجر" که د بواده نداس ام اس " ؟ینردخوم شا" کهد بو

هسته تبسم آما اشاکی اي صدق مین بودوبا ...!هایشان اس ام اس ین فقدد و ابواده ند

به ه بدرو گوشی -.شتماصال ندرا این یکی احوصله ...؟اههــبل-:گوشی پیچیدي تو

ف سه حروا-:گفتمو تخت نشستم ن رو؟روي بتوادیا رده خون رو گربه سالمتو-.دابشا

-...!بهاخوداب شا-...داببه شاه بدرو گوشی .که سالمت کنمدم نگ نززبا تو زدن 

ا چر؟جونشاز ین اچی می خو-.فتریش کمی باال اصد...!اوف...!نمی کنم-!کنارش بید
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زدم و کتک می گ تا حد مررا ختر دین روز اقطعاً یک .ینداربرنمی ش سراز ست د

گفتم -...!که گفتم بکنري رو کا...ارهبطی ندربه تو -.دممی کره کوتارا بانش ز

به ؟کنینش هرزهم باید اب رو یه ساعت خو...بوندیمشامبخش خوزور آرابه ...بهاخو

هم که به تو ري تو کا...کنارش منم گفتم بید-.ر دادمفشارا تختی دن او، رو گري جا

نمی ار بید-.دادمی اش خررا عصابم اش اخفه ي جیغها...یاال..نکشك نیست سرط مربو

م دم بلند میشم میان الامث ًال همین -...صبر..یااخد؟کنی مث ًالر چیکااي می خو...کنم

-.شتدایی روعجب ..!بلد نیستیرو خونه ما -:گفتي ههه بلندداري؟ست دو..نخونتو

مش آراحاضر ل حادر ...تهدید نکن-:گفتد و کمی مکث کر؟کنین متحااي امی خو

کیه -:خط گفتف نطردي از آلواب آخواي صد.هسم مهم تراو همه چی داب از شا

ره بادوبا کالفگی ...دقطع کرو ...!حمهامز...هیچ کس-:گفتو شد ل تبسم هو؟تبسم

آن با ...گرفتآرام قلبم ..!مسال-...!گرفتمره سه با..ادنداب کسی جو..گرفتمره را شما

ه شدي چیز؟بینشما خو.نممنو.بله-؟خوبی...مسال-..!متانت همیشگیآن ..اي آرامصد

ار قر-..!دبواده نداس ام اس ..فقط..نهد؟بوه شدي چیز؟گرفتینس ینوقت شب تمااکه 

و برداب شا-.معصبی شد...مشنیدرا غرغر تبسم اي صد.يبهم خبر بدي سیدرقتی د وبو

ي تود بازوزه بعد و نگفت ي چند لحظه چیز.منشنوه رو ختردین ایه جایی که قدقد 

هم عجیب دم خواي برف ین حراگفتن ...!آره-؟و حیاطیت-.بفرمایین-:گوشی پیچید

-.تنها گفتن چو.دهم عجیب بواي او برر نگاا.ريسرما نخو؟تنت هستي چیز-.دبو

ستم افقط می خو...نستم چه باید بگویمدانمی ...دمبوآورده کم ف زدن حري تو.آره

داب شا...نمی شدورم با.فتدم ریا...ببخشید-ادي؟خبر ندا چر؟خب-.مبشنورا یش اصد

می ف حرو یم یه جایی می شینیم رمی ...نبالتم دمیادا فر-...!فترنمی دش یا
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ف باید حر..نگفتم که تشکر کنی-..!نممنو...نیستزي نه نیا-.کشید؟آه خوبه..نیمز

ام را پیشانی .ین تنها باشمارهش می کنم بذاخو-.یش شکستاصد...رنیاداقا آ-...بزنیم

فقط ..ممدر اوین قضیه کنااقته که با وخیلی ...خوبهکنین حالم ور با-.زدمتخت ج به تا

ت یه مسافرم شاید-روز؟؟؟چند .کنمت خلودم با خوروز چند ام می خو...خستم

از -ود؟؟؟ست برامی خو...میشهم حالم بهتر...رممی م که بددا رو پس فرن متحاا...مبر

صال قهر ا...نیستمم قهر؟باشمر لخودص ًال مگه میشه ا...نیستمر لخودهیچ کس هم 

چند -...هنرود-ري؟کجا می -روز؟چند ود؟ست برامی خو؟باشه...! بلد نیستمدن رو کر

دا تو پس فر...باشه-.مطوسی کشیدو مشکی ف لحارا روي ناخنم .ر روزسه چها-روز؟

ام ما من نمی خوا-.شتدایش بغض اصد..!ببینمتام می خودا من فر...يبراي می خو

دم از خوام؟یاکوادر دبرن چو؟سطوین امن چیه  هگناا؟چر-.معصبانی شد...!نببینمتو

ین از ا..شتمدافتنش از رکه ي ین حس بداز ا...ردملعمل بی سابقه جا خواین عکس ا

-.گریه می کنددم کرس حساا...!دبوه لم نشانددر د" ستنشانخوا مر"غمی که 

-:مدآتبسم اي صد.ادنمی خورو هیچ کس ن یددلم د...مشکل شما نیستین...نه

فعال ...باشه-:گفتمر دادم و هم فشارا روي نهایم اندد.نیزیخ می ن الا..بیا تو...دابشا

را موبایلم .حافظاخد-:گفتد و کرت فورا نفسش ...!نیمزمی ف حردا فر...اببخوو بر

اي نقطه را روي گوشی ...مکشیددراز ...دگرفته بوري حالم بدجو...شتماهانم گذروي د

-.آره-.دیاکو بواري؟دبید-.شتماچشمانم گذ را رويستانم دکف دم و کرت تخت پراز 

را نقداوپس داب؟با شا-...داببا شاآره -.دقتش بوو.نیزمی ف تلفنی حردم داري فکر کر

اش پیداد سه کسی که بخووا-:گفتمو شتم دابررا ستم د.نیستس ستررج از دهم خا

یاکو یک دسالمتی ره؟لخودمن ؟از ستهدر...پس مشکل منم-.نشست!نه...کنه
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ر لخود-...!شتوادابه تفکر را مخم ي یگر قشر خاکسترف دطرداب از شاور رغ...فطر

پس می ؟به خاطر نشمین-.دخم کرا.باشهس تمات در باهااد یگه نمی خودفقط ...نیست

درد که به ه فقط فهمید.ارهیت خبر نددنامزاز که اون ...نه-.ممالیدرا نم دگر.نستدا

ین ابه اي فعه دیه ر چطو؟قعًاوا-:فتگد و باال بررا هایش وبرا.ینرهمدیگه نمی خو

به اي فعه دکه تو یه ر همونطو-.نشستمدادم و هل م پشت کمررا بالش ؟سیدرنتیجه 

ره لخودنی که د اوبه نظر میا-:زدلبخند .ست مناسبهواکه نشمین ي سیدرنتیجه 

-...!دابما شاا...دنبو..نه؟مقصر؟نیدومنو مقصر می داب شارد مودر قعاً وا.تویی

فکر می کنی من عاشق ؟عاشقی-.زدلبخند ز با...!لهدبه ...نیستزور اشقی که به ع...نه

شتم داکه به کیمیا ي حس تندل اون نبادهرچی ..نیستمن چو...می کنیه شتبا؟انشمینم

سه من و داغ واشدید ي حساسهار دوران اون انگاا...نمی کنماش پید...دممی گر

بدختی ن مودمثل خو...ییهورده داست پرد..ختر خوبیهدنم که دوینو می اما ا...! گذشته

می و درك فرهنگ منو می فهمه .هینجا نرسیداحتی به رابه ه و گی کشیدو آوار

بچه ..نجیبه...!روتم داعتقاا...روتعصباتم ...رویم ربیما...یط منو پذیرفتاهمه شر...کنه

ه به خاطر ن.دمکرل منم قبو...د دادیی پیشنهادا..! زهلسود...ستهاده دوخانو..ستهدو

کاشانه و به یه خانه ز نیا...دممی کرز نیاس حسااینکه اسه وا...این چیزو ایسی رودروا

به یه ز نیا...ینهمه بی همدمیاز ابعد م به یه همدز نیا...گیآوارینهمه از ابعد م نر

رش کنا...دهساو بی شیله پیله ...ختر مهربونیهدنشمین ...ینهمه تنهاییاز اهمسر بعد 

سه وایط من مهمترین مالکه اتو شردي سه مرواینا و ا...دهس خوبی بهم می ح...ممآرو

می ...ینجا بگیریمرو امدیم که جشن عقد و اوخوندیم ده یه محرمیت سا.ازدواج

رد تلخ برخور ینقددم افکر نمی کر.باشهادرم برر کنادم و خور تو کشوم ستم عقداخو
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سم عزیز وانی که همیشه دوی مدت خو...همداب شا-.ادمنداب جودم و پوفی کر.کنی

به ادر حس یه براز تر اقت فروهیچ اون ما حسم نسبت به ا...خیلی خیلی عزیز...دهبو

شرمم می شد ...یهادرهر براما خوا...خیلی قویه..حس کمی نیست...نرفتش هراخو

قتی یه و...لچند سااز نم بعد اونم که دومی ...فکر کنمش باهاازدواج حتی به ام بخو

نبالشه من دلی که ه آیداون آدم اتر بشه با تجربه تر بشه می فهمه که گرکم بز

که دي خال مر...دبورش به سمت من کشوند خال پدداب رو که شاي چیز...! دمنبو

ناشی داش کمبوداب از شاس حساا...که بتونه بهش تکیه کنهدي خال مر...حمایتش کنه

رگ تو بز...فتم قسمابه شر..کنور اب...! که داد پر ل و باش یاهاروبه ر نقداوما امی شد 

م از فهمیدرو حساسش اقتی از و...شتمامن هیچ نقشی ند..کنک توخالیدین بان اشد

غیر و مستقیم .کنمد گوشزرو شتباهش انجوندنش ون رتا بددم کرده ستفااهر فرصتی 

از بهتر را یاکو د...نستمدامی ...!تقصیر من نیستق تفااین ا...رنیاداکن ور با...مستقیم

می ...باشه-:گفتمدم و برو موهایم فري تورا ستم د...!دابما شاا...هرکسی می شناختم

ش باهارگ بزآدم لطفًا مثل یه ...یدیشدگه اما ا...ارهیدنت نددبه اي عالقه اون نم دو

بهش داب،شان سه شنیدش واتا گودوتو ...!هسش توضیح بدن و وابزف حر

چشمش روي طاعت ي انابه معرا ستش زد و دلبخند گرمی !ريبدهکا

حالیکه تند تند درتبسم .ح دادمفتضااخیلی ...مهم نمی گیر/. -:دابشا.***شتاگذ

بی از .مشدر بدهکاد ستاامنکه فکر کنم یه چیزیم به -:گفتزد می وه را ورق جز

ین به احاال -.شتمع داتهوو فت رگیج می م یشب سري دگریه هاو بی اخو

تبسم نچ م؟بریزم چه خاکی تو سر...ترمهن پایاه مرنصف ن...بگودا رو فرن متحاا..جهنم

ین المصب شکست عشقی داب اشا...اب دادمجوه شتبااینم ا..واي-:گفتد و نچی کر
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ده چیز نکرري ینجوم اتو عمر...دکرن رو روون شکمموري ببین چجو؟ یا مسهلد بو

ه نست خندایطی تبسم می تواهر شردر ...!وتبی مرن متحااقه ورسط وهمشم ...دمبو

شتم دایشب تا صبح ؟دمن چمه-؟تو چته...ردممن شکست عشقی خو-.وردبر لبم بیا

ت و ترموستااز پا خطا کنه از ست دم دخون به جا...مفشین نقشه می کشیداسه وا

ره بیام هرکی هر بالیی سر،منکه مثه تو نیستم..می کنمش میدانار نژکتورات و ابورکا

یگه دتا م نشونه می گیررو بر سریش ك خا...عمل میشموارد مستقیم ...!بزنمزر فقط 

بالیی اون مثل ..آره-.دمفتاد ابوده کرت پرر نیااي دامپایی که برد دیا.ضافه نکنهاغلط 

بر س ِر ك خا...یشا-:گفتد و جمع کرش به عالمت چندرا تش رصو.ر آوردينیاداکه سر 

ترموستاتش ... دنبوزي متیاامیگه پرتابت سه ..بی شخصیتادب بی ...ي اونبر سرك خا

در اوج یشب د.گرفترا حالم ر نیاد دایا...!ممتنفرازش ..یشا...دهکرض گل فرروُ 

ین امن چیه ه گنا"دساله هم مظلومانه تر گفته بودو یک پسربچه از عصبانیت 

ن نمی کنی برت شورو ینا ا اچرداب شا...عین میرغضب منتظرته..خبر مرگشم-"؟سطو

د و کررا دراز ستش ش؟دکو-:گفتمدم و کرل نبادرا تبسم ه به سرعت مسیر نگا؟گم شن

د یاآدم ..نگ مزخرفشاون ربا ؟نیستل اون ماشین سیاهه مااون مگه ..ناهااو-:گفت

که برنامه لحظه دم بوده کرش موافر...دبور نیادا..ست می گفترا...!فتهانعش کش می 

د و م کرتبسم چپ چپ نگاه..!نیاهادم بهش گفته بو-.نددامی ام را نگی زبه لحظه 

ك خاف صدتا حراز به من می گی بهش گفتی که ن داري الاین لحنی که اگه با ا-:گفت

که با هر اي ضربه ؟گفتم مگهري چجو-.دبوت سم پراحو...!لگاگوده بدتر بوي بر سر

ن زاده نسادي اقعًا تو ثابت کروا...مممما-.نداچشمم پرق از کوفت برم ستش بر سردو

می از دور فشین که ابه .یگه نبینمتد..مچشماي جلوز اگمشو ...! نست نه میمواخر 
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به من گیر ر ینقدو و ابر...رهتشریف میاداره کیس تو هم -:گفتمره دادم و شاامد آ

ین اکی تا حاال از "..کیس تو هم"چیه رت منظو-:گفتد و کرد گررا چشمانش .هند

و بر.ديکرنم ویو؟دچی می گی تبسم..واي-:با کالفگی گفتم؟هاه؟کیس تو شدره یاوخا

ش خرآ...رونی رواین الش کن و...تو هم بیا بریم-.کشیدرا ستم د.هفشین منتظرا.یگهد

را در هایم وبرا.ببین کی گفتم..هاره میات یه بالیی سرو می کنه ره نجیر پاروز زیه 

ینجا اتا ..ه دارهگنا-.منمی پسندر نیارد دامورا در صحبت ز ین طرا.ه زدمهم گر

نگ می زشب ..نمودخونه خورم نطرفم می از او...چی می گه ببینمم برار بذ..همداو

ر نیادا..ادمنداو به ف زدن حرزه جاایگر د...فعال؟خب..هن هماهنگ کنیمرودسه وانم ز

-...!مسال-:گفتمم و شدار سودم و طی کرن را خیاباض سریع عر.دبوار بیزر نتظااز ا

از نفسم قبل ...میدم ددمقابل خورش در تشبان آچشماداس و با را ئیل راعز...! مسال

در ...مگر نمی ترسیدا...شتمات داگر جرد؟ابوك حشتنار وینقدگ ایعنی مر...فترقلبم 

ال حوا-.شتماندرا من طاقتش ..ختماندامی ون بیردم را خودم و می کرز بارا ماشین 

ا را صاحب صدو بچرخانم م را شتم سراندات حتی جر.بی معرفتم خانوداب شا

راخ به سو..دبور نیاداماشین ؟خوبی-.شتمامید ندره ام اقلب بیچادن ب آور به تا...ببینم

نم نفس اتا بتوم بانداخورا کمی صندلی زدم و پایین را شیشه ..دمبواش وارد سمبه 

که نمی ر ینطوا..رت دادمقورا هانم ي؟آب دقهر؟نیزنمی ف حرداب؟شا-.بکشم

تیر دم جوم وتما...دخندی؟شما خوبین.نممنو-.تابلور ینقدا...ضایعر ینقدا...شد

تر ره ین بیچاا از امررت نیان دابه جارا تو ...نخند...نخنددم کرس لتمادر دل ا...کشید

غن ط روبارنم مثل دگر...مچرخاندم را سرط بارمثل .يقهردم فکر کر-..!نکن

شوکه ..رهنیاداقا دم آفکر کرا؟قهر چر-...دبودش خو...اخد...واي...ا دادصد...ردهنخو
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ما من ا..دست بیاامی خور نیادا-.دبوه فیلم جنگیر شدزده ختر جن دثل یم ماصد.مشد

می ه مسخر..آري.؟؟نه..دمی کره مسخراره؟شکالی که ندا.مسیدرخدمت و گرفتم آدرس 

می را ین اباید ال ین سواب اجو؟درهش می کنماخو.هش می کنماخو-..!دکر

با ر ینباا..!فاو بیم تعریف کن خانو؟چه خبر..خب-زدم؟ست گفتم یا گند ؟درگفتم

ه سفید شداش شقیقه ر کناي موها...دمنگاهش کرم و چرخاندم را سري بیشترط حتیاا

ك شواز ...دکررا درك قلبم موقعیت زه تار نگاا...!دبون هما..اشما لبخند لعنتی ا..نددبو

ام سینه ام را روي مقنعه .حشی شدو...ن زدنمیادر یک ي به جاو مد در آ

مثل ...نیستي خبر-.کم کندرا بلند طپشم اي صدزك چه نارپا یناشاید که ...مکشید

من ل نستم مادامی .بزنیمف یه کم حرو یم ربخوي یه چیزداري قت و-...همیشه

دم خورا از لخوشی کوچک دین انستم اما نتوا...دمن نمی شول نستم مادامی ..نیست

بی شک نمی ...کنما پیدران را ستودم و آن رهم برگراگر بخووز امرا..!بله-.مبگیر

نه ..سمشانه ..نه مکانش...هیچ چیز...نیستدم یاش هیچ چیز...!نماتو

ه اي را قهوان چشم خنددو فقط از آن روز ...ردمیی که خوانه حتی غذ...سیونشراکود

مامانت -.ردمغصه می خون نشستنشاي به سپیداي موهایی که برد دارم و به یا

ت من لذ..دمستقیم نگاهم می کرر نطویاقتی زد؟ومی ف حرا چردي؟شات؟باباره؟چطو

را حالش د فتادم ایازه تا.سوننرمی م سال.همه خوبن-.دادمست می ا از دنش زدید د

یا اخد...خندیداري؟یگه مشکلی ند؟دشما خوبین...ستیرا-.مد نگفتمش آخو..منپرسید

حق ...!شماي پرسی هاال حواز ا-؟شکنجه می کنیا چر...هی بکشی بکشامی خو

را روي ستش د.ممی پرسیدر نیاداقا ن رو از آهمیشه حالتو-..!شتانه ند؟شتدا..شتدا

لعنت داب؟آخ شا-؟چه می گفتما اون؟چرر؟نیااز دا-.کمی به جلو خم شدو شت امیز گذ
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درس و گیر درهمش -.مدآمی ون بیري او گلوص از خار ینطواسمم که الف این ابه 

می دروغ تو -؟نمی کشیا خد...زدمی د فریاوري را نگاهش نابا.یگهدببخشید ..متحانما

ل حا؟می پرسید.زدنگ می ر زنیاداکه ر هربا...ممی پرسیدرو قعا حالت واما من ا...گی

پیش روز ما تا همین بیست ا...تشکر کنمازت ستم امی خو-.هرگز..دنگفته بور نیاا؟دامر

ریکا مي استانارموبایل تو بیماده از ستفاا..نی یا نهدونم می دونمی ...دمبوي بستر

ره نه شما..شتمدامنم نه گوشی ...نستگاهاشود دعملکرل در ختالابه خاطر ...ممنوعه

بیشتر می د و مساعد نبود یازین حالمم اي از اجد...مبگیرس تمات که بتونم باهااي 

با همین توضیح ...حت شدن رانفس کشیدر چقد...یر شددسه همینم وا.مبیداخو

ري نم چجودوقعاً نمی وا-ا؟؟؟خدداب؟شا-...!دهبی خیالم نبوم همینکه فهمید...هکوتا

من ؟شته باشهرو داتشکر کنم که لیاقت تو ر چطو...بگودت خو.تشکر کنمازت باید 

ان لیوي تورا معدنی ي آب بطر.دنش کفایت می کردهمین بو...ستماتشکر نمی خو

ري من کا-...بی ستآبی از خشکی گلویم دم فکر می کر..مسر کشیددم و خالی کر

ري کا-.ريمی گذه ات بندي عاوت از دبی تفار گاهی چقد...اخدآخ ...زدلبخند .مدنکر

ر از نیادي داگه تو نبوا...آوردنمی روز رو دووم چند ر اون نیادي داگه تو نبودي؟انکر

بش دي؟آنکرري بعد می گی کا.ينددوندگی برگرزبه ر رو نیاداتو ...دفته بورستم د

ار یط سختی قرانم به خاطر من تو چه شردومی -.دتر نمی کررا گلویم ..دتقلبی بو

و ندگی م زتمور نم چطودومی ...آوردهبهت ري سته من چه فشاانم خودومی ..گرفتی

شدنش آروم ...می بینمر رو نیادامثبت ات تغییر...ديکرر نیاداقف رو وقتت و

تا ...بیدایشب پیش من خود...رونش ف زدبیشتر حر...رومسئولیت پذیر شدنش ...رو

من ر قت کناوهیچ رو مش آراین ا...ندیدس کابو...دسم بهش بواصبح حود خو
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ك و قلب پااون با ...با مهربونیت..یتربا صبو.. داديتو بهش رو مش آراین ا...شتاند

ر نیادن داتحمل کر...نمدر اوکنا..نمدراه اونم دوفکر می کنی نمی ..! تیارمحبت بی 

م پنجه نرو ست دمن با چه سنگی ست اخودرنم تو به خاطر دونمی ؟سختهر چقد

من ...نمدومی ؟باشهه هنداب آور و آزار دمی تونه عذر چقدر نیادانم دونمی دي؟کر

ر لطفت چیکاان سه جبرواسه همینم هرچی فکر می کنم که وا..نمدومی رو ینا اهمه 

و گذشتگی دخواز ین اقعًاچی می تونه وا...سهرهنم نمی ذبه ي می تونم بکنم چیز

ز بارا مانتویم اول کمه دم و دبرام یر مقنعه را زستم ؟دکنهان جبررو ري کاافد

نفس .حت کنمرا راخیالش و بزنم ف شت حرانمی گذد و می کرام شت خفه دا...دمکر

به تنها ...اون روزا...ینارینی به من نددشما هیچ -:گفتمم و بی جانی کشیدو سطحی 

ش موافرد بوده فتان استوواکه و ر تفاقی احتی ..یندشما بودم که فکر نمی کري چیز

من .فترست می از دشت دا! ننساایه ...کیهد مهم نبو...ننساایه ن چو...دمبوده کر

ش تنهازم با..ستیناگه شما نمی خواحتی ..دهبور نیاداقا آسه شخص دم واکرري هرکا

هم به ادرش حتی بر.نمی پذیرفتمر را نیارد دامودر نصافی ابی ...بعدشم.شتمذانمی 

که می گین ي ین چیزاصال ر انیاداقا آ...بعدشم-.نمی شناخترا سنگ آن من ازه ندا

ما ا..باشهق خالاشاید یه کم بد...بهش مدیونمادم رو خونودم و ندگی خوزمن ...نیست

می ق چشمانش بر...ن دادضایت تکاربا ش را سر..!نصافیهابی ...صالانه ؟غیرقابل تحمل

کسیکه به خاطر ..هینهمه تغییر شداتو باعث وت متفاه حتما ًالهمین نگااخب پس -.زد

کسیکه ...نمی کنهوت قضات شایعاو ظاهر از روي کسیکه ..اش رو دارههودش خود خو

می کنه که ور باداره تو د جووبا ر نگاا...نیستدش منافع خول نباو دقه دصاش باها

آب  ر ازنیارد داموف زدن در حر؟نیستري ینم کا؟اینم کمها...ما بد نیستنآدهمه 
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ي گه تغییرا...می کنینه شتباا-.شتمدابمش خبر و یر ن از زچو.دحت تر بوراهم ردن خو

اون ..ردخوت کلی حسر..دکرري خودکلی خون فتنتواز ربعد ..هست به خاطر شماست

ن شده ندزبا د و مر...دفتاق اتفااون اشبی که اون -.ددبرنگرو شب ود آن بر...شبی که

هر تالشی که هست فقط به خاطر ..هر فعالیتی.يیرهر تغی...شده ندره زبادوشما 

و گرفتم که نگویم ز گارا بانم ز...!هستینر نیاداقا آندگی زلیل دشما ...شماست

نم انمی شد بتوورم با..گرفترا همین چند کلمه نفسم "!.. ندگی منزلیل دهمچنین "

رد وحمانه مرکه همیشه بی دي مراز ما حمایت ا...نی کنمامقابلش سخنرر ینطوا

-:به شوخی گفتد و باال بررا ستانش د..!ان دادبه جانم تو..می گرفتار قروت قضا

ض که چه عرا غذ...دکرت سکوا خر غذآتا ...!ابه خدر نیال داخوشبحا...تسلیم

میز را روي ستانش ز دبا..دجمع کررا پیشخدمت که میز ...دبواز آن تر اراکوفت گو...کنم

زده منو شگفت ري تو هم بدجو...رنیادابر وه عال...قعیتشوا-:گفتو شت اگذ

ر نتظاابی که می شناختم داشان رو از منطقی شدن و شدرگ ینهمه بزا...ديکر

من ...یخترقلبم .ديحت تر کرراسم ف زدن رو واحرن چو..ما خوشحالما...شتماند

نی که من دومی -.شش به چشم نیایدزکه لردم یر میز قفل کررا زستانم ف او دبرخال

می ن درس باز...شتیمدایه معلم ن بیرستادوران دتو ...مخونددرس شبانه ارس مدي تو

ص ًال ا...دبورم بسکه شبیه پد...یدزیدمش قلبم لردلی که از روز او..نمیشهورت با...داد

حتی ...شنگ چشمار..شحالت موها...قامتشو قد ..دنیا برگشته بوم از اون دبابار نگاا

می ر صبح تا شب کااون از شنبه به عشق ي دوهاروز-.زدنی ولبخند محز...!اشصد

ش رو حرفها..مبشنواش رو صدو سر کالسش بشینم م ینکه برابه عشق ...دمکر

ش مرید...شتداسه گفتن ف واکلی حرن بازبه جز ...دبود یازمطالعاتش ...مبشنو
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صحت ش همه حرفا..دهمه چیش بهترین بو...دست بودرهمه چیش م به نظر...مشد

م رو موها..بپوشمس لبااون مثل دم سعی کر...دبوم تاییدرد موش همه عقاید...شتدا

سم بت وا...می خونه بخونماون کتابایی که ..بزنمف حراون مثل ..ست کنماون درمثل 

قت خطا نمی وکسی که هیچ ...نیه قهرما...رهسطوایه ...مینیاي زیه خد...دبو

تقلید ر چقد-...اسوبی ح..خندید...!قت نمی شکنهوهیچ ..رهقت کم نمیاوهیچ ...کنه

به ر نگاا...دمسش سینه سپر کرر واچقد...دملکی خرجش کري اتعصبار چقد...دمکر

ار هزد و فتاا...مثل یه بت گچی...یه شب شکست...ماا...دمبوه سیدن رمرحله پرستید

پشت م یدد-.ن دادمبه عالمت نفی تکام را سرم؟یدازش دچی ا؟نی چردومی ...تیکه شد

-..بلندتر...خندیدز با.ماغشهدتا ته تو ره ش شاانگشت ده و ایستااسه رمدن ساختمو

لگو انمی شد ورم با..شداب خرم نیاد...مدم اونی چی به سردونمی ...دابنی شادونمی 

و فرهنگ دور از همچین حرکت ..شتیر زهمچین کا...بکنهري من همچین کاره سطوو ا

ه ش فکر می کنم خندکه بهن الاخطایی که ...کوچیک شکستشي همین یه خطا...بیاد

ده شاید فکر نمی کر..دهیت بواذموقع اون شاید ...دبوآدم نم اومی گم ...همی گیرم 

از ...دبوده جنایت کر..دبوده قتل کرر نگااموقع اون ما ا...یا هرچی..کسی ببینش

یکی یکی به چشمم ش نقصهاو عیبها زه تاد فتااچشمم از قتی و و...دفتااچشمم 

ش حرفهااز خیلی ..طیهافرو اتش خشک اتفکراز خیلی ...نه..مفهمید..مداو

اون بلکه ..شتماست نداو آدم رو دومن م فهمید...شتباههش اعقایداز خیلی ...فیهانحرا

که ي چیزاون من .شتمل داقبودم رو بوداده شکل و ساخته دم هن خوي ذکه توي چیز

ن بازمعلم اون نه ...ممی پرستیدم رو معصوو بی نقص ن نسااون ا..دساخته تخیالتم بو

قتی سنم و-:دادمه و اداهی کشید د؟آین حرفهایش چه بوامعنی ...!روقعی و واحقیقی 
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ره سطوم اقتی فهمیدو...نیا نیستدین ل ایی مااگره آل یداگرفتم د قتی یاو...فترباال 

ه و گنا...خطا..هشتباایعنی ن نسام اقتی فهمیدو...فسانه ستافقط ا چیزر ینجوو ابت و 

اب نیایی که خردبه خاطر ..دبوداده که بهم ي به خاطر حس بد...شیدمشبخ،الغیر

مثل د بوآدم نم یه او..دهنبواون مقصر م فهمیدن چو...بخشیدمشد بوده کر

ي تو...!ست مثل مندر..مثل من...دنم خطا می کراو..دمی کره شتباانم او...دمخو

دارم تو خبر حس از من -.میدرا دزدنگاهم ..وردمنیاب تا..شده چشمانم خیر

یا ..بکنیدل کنم که ار بیزدم خورو از یا تو ...توجیه کنمي رو نمی گم که چیز...دابشا

عاشق ...ازيمینددم خود اون روزاي بگم تو منو یاام فقط می خو...نه...یگهدهرچیز 

سه من دت واشخصیتی که خواون عاشق ..قعیواما نه عاشق یه شخصیت ا...يشد

خشک ي خالقات و ابا تعصبا...یگهداي دمثل همه مر...ابدشادم منم یه مر...ساختی

چشم بستن ...دکیمیا بوب نتخاا..بدترینش...دمخطا کرم سري موهاازه ندابه ...بیشتر

می ش لم خفه و دتو نیست ل مازد می داد کسی که عقلم ب نتخاو امنطق روي 

ر عشق کو...! بهعشق تناساز مهمتر ..ازدواجسه واکه ن داد تجربه به من نشواون ...دکر

با ...بهالیه بخوب اوتاو تب ره و که بگذت یه مداز بعد ...مثل حس منه به معلمم

کسی د ین بوامی گی زه تا...چشمت می شکنهي مقابلت جلوف طر، کوچیکترین خطا

می ق با همه فردم کسی که فکر می کردادم؟سش می واجونمو دم؟که من عاشقش بو

ه نرم حمودو روز ...ماستآدینم که مثل بقیه د؟این بوا..هترص خا...ههمه بهتراز ..کنه

خلقش که تنگ شه هرچی ...طرفشي نزنه نمی شه براك یه شب مسو..دهگند می ي بو

مین زهمین ل ینم که ماا...ستخونهو اگوشت و ینم که پوست ا.میگهد هنش میااز د

ي به جا گهاما ا...میشهاب خرت نیاد..تیاروست که اموقع اون ...! مونهدخود گر
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دت با یکی مثل خوداري نی دومی از اول نوقته که او...يعقل کمک بگیرس از حساا

ت یگه توقعاد...تقوو با کلی نقطه ضعف دت قیقا مثل خودیکی ..می کنیازدواج 

چشمت نمی از با یه حرکت ...کنه هنگ نمی کنیه شتباا...اريعجیب غریب ند

جی که متناسب نباشه ازدوا-.دفته بوو رنم فردگري توم سر..میدزشتم می لردا...فتها

تا یه دي قتصاف اختالا...قابل قبولهي فرهنگ تا یه حدف ختالا...به شکستهم محکو

ست می و از دیز میشه رسر ره بگذش حدي از هرچیز...يسنی تا یه حدف ختالا..يحد

یک کنم دبهش نزدم رو خودم سعی کر..آوردمست دبا کیمیا به رو ین تجربه امن ...ره

سم ایگه حودسه همین وا...یز شدرسرو گذشت ش حداز ..ما نشدا...مستش نداز د که

از یگه د...ندگیم بشه جنایت نکنماره وارد زنی که قرزمو دحق خودر هست که 

درم ماروح به ...اخدي نداوبه خد...تورد مودر ...سفید هم می ترسمه و سیان یسمار

ن به جا...يسه من عزیزترواهم ن یااز داتو حتی ...نتمانگردم خواز بیشتر ...قسم

خونه ي تو تو...نمدوهامو می ي سختگیر..می شناسمدم رو من خو...يعزیزتر..رنیادا

پشت سر رو نی وهستی که جودي با مرن چو...میشیوم محردن نی کروجواز من 

خونه د شب به شب بیا...ادمش می خوآراشیطنت ر و شوو شر ي به جاو شته اگذ

کنم که مثل ازدواج نی زباید با ...ببینهن تلویزیوو نامه بخونه روزو بزنه رو عینکش 

ه سش کسل کنندوابا من دن بوو باشه ده فتاش اسرر از شوو ین شر دم اخو

داري ..نشجوییداتو ...بچه باشهز هنودش ینکه خواکنه نه دري نی که بتونه ماز...نباشه

نشجو زن دامن نه ن چو...کنهمت می ومحرا خیلی چیزاز با من ازدواج ...میشیس مهند

دم و خور ختیادر انم زندگی زساعت ر چهاو بیست ام می خو...نه شاغلام و می خو

به خاطر من ه رو نشگادرس و داکنی که قید ل قبون الاشاید تو ...باشهم بچه ها
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مقایسه می ت با همکالسیا..تستادوبا دت رو قتی خوو...بعدي ما سالهاا..بزنی

دن رو ازت نی کروجودن و کسی که فرصت تجربه کراز ...میشیمن متنفر از ...کنی

دي نی که فکر می کراونوقت می فهمی که من او...گرفت متنفر می شی

نه همه ..ندگیهاز زقسمتی ن ازدواج چو..ستی نیستانی که می خواوندگیت ز...نیستم

شاید -.دمهیچی حس نمی کر...دمبوده مر..دبوده کرآورده بررا عایم ا دخد...!ندگیز

اون ما به یگانگی ا...نمزمی ف رو ین حراتو دل یا به خاطر ...دممی ر فکر کنی شعا

و بگم اون زور می تونم به ن چو...يسم مهمتروانشمین هم از تو حتی ...باال سراي خد

سه وا...تو حیفی...کنموم نمی تونم حررو تو ...ما به تو نها..کنما دورش خیلی چیزاز 

ذارم نمی ..یتت کنهاذمن از یی اگه جداحتی ...به هر قیمتیو ...مثل من حیفیدي مر

و تغییر می کنه رات معیا..هنم سنت که باالتر بردومی ن چو...کنیاب خره ت رو یندآ

باال را ستم داب؟دشا-.زدیم اصد...ذارهلت می دبه ا رو خیلی چیزت با من حسرازدواج 

آزاري بابت -دم؟نمی کر گریهر چطو...دخشک خشک بو...متم کشیدرصوآوردم و روي 

قته وخیلی ...فکر نکن حالیم نیست...!بماعذدر ..می کشیي و که به خاطر من کشید

گه ا...شته باشیداقبولم ذره اي گه اما ا...بتی که فکر می کنی نیستماون من .که حالیمه

دي هل نامرانی که دومی ...ست باشهدرنی زسر سوازه ندامن به از شناختت 

ستم اکن نمی خوور ما باا..ین حس مقصر باشمن امدد اوجووو به شاید ت...نیستم

نیا می دین ي ایه که من تورتو سخیف ترین کادن یت کراذکن ور با...بشهري ینجوا

ما ا...می گفتمرو ینا اتر زودشاید باید ...امبخور عذازت مه زشاید ال...مبدم نجااتونم 

منو اي یگه نخودم دق می بهت ح.ادندزه جاامن ري نگااسهل م یط یا شایداشر

سه تو وا..تنگ میشهر نیان و دایاداسه والم دکه ر همونطو...قسما ما به خدا...ببینی
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مثل ي بدزه جاي اسیدربه حرفم ي و گتر شدرقتی که بزو..روزیه ش کا..هم تنگ میشه

هر چه لذتی اشتن یه خودانی دوتو نمی ن چو...حمایتت کنمو باشم رت کناادر یه بر

ا پیدران را ستودم و آن رهم برگراگر بخووز امرا..وزمرا...!مندشمر آرزوچقدداره و 

نه ..نه مکانش...هیچ چیز...نیستدم یاش هیچ چیز...!نمابی شک نمی تو...کنم

ان چشم خنددو فقط از آن روز ...ردمیی که خوانه حتی غذ...سیونشراکودنه ..سمشا

ردم و غصه می خون نشستنشاي پیدبه ساي موهایی که برد دارم و به یاه اي را قهو

،روي یاکودسم زدن ابه محض چشمک :رنیادا..!*** که شکست تا من نشکنمره اي سطوا

یاکو با د.دبوام ندگی زنگیز ت انفري گزینه هاو آن هم جزر نتظاا.زدمگوشی شیرجه 

را نتیجه ال سوون بددادم ترجیح می .بستمه ام را شدز بان هاد.مسال-.دکرم مش سالآرا

فعالً ..نمدونمی -ي؟کی میا.خونهرم می دارم -؟تو کجایی.شرکتم-؟کجایی؟خوبی-.موبشن

ست توضیح انمی خو؟؟؟ست قطع کندامی خو..پس می بینمت...باشه...هاآ-.ر دارمکا

با خصلت هایی که گاهی به ...ستامن ادر هم براو موشم می شد که اگاهی فر؟هدد

یی اچیز-.گرفته شددور و یش اصد؟چی شدداب شا...ستیرا..آره-.مشابه می شدت شد

آدم مثل یک و صریح رك و ...ديسته بواکه تو خور همونطو.گفتم..که باید می گفتمرو 

هیچی -ن؟الاکجاست ؟چی گفت؟اون خب-...!بی شک..دکشته بوداب را شا.رگبز

تنها اد که برسونمش گفت می خودم کرار صررم اهرچقد...حتی یه کلمه..نگفت

ب حالش خو-!دمی کرس لتمادن اتنها بواي ذره اي برها روزین ر اچقد.باشه

به -.شتماگذاب بی جواش را کنایه ...منو نپرسیدیال حاري ینجواقت وهیچ -.خندیدد؟بو

گر ا..دبوب گر خوا.کنهرد محکم برخوري ینجواشتم اص ًال توقع ندا.مداومی ب نظر خو

وز مراما ا..اچر-؟نیزیه سر به شرکت نمی ...خوبه-...!دنمی کرار فر...دمحکم بو
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را گوشی ...رهبگذش خو...نه-ي؟تو نمیا.ونبیرم ببررو نشمین و یی ام دامی خو...نه

شتن یک اما حتی گذا..نقشه ترسیم کنمرا روي خر آستم چند خط اخو...دمقطع کر

متحانی ا...شترا دامهمترین میانترمش دا فرداب شا...دبوه یم سخت شدانقطه هم بر

به ا رو فتم تا هوم و راه رکشیدر سیگار نقدآ...د وگرفته بورا  یشاعزم تراي بتداز اکه 

را کاپشنم و ختم اندون ابیره پنجرر را از خرین سیگاب آفتاوب آبا غر...فتریکی رتا

غم رعلی ن او چو..ارمنستم تنهایش بگذانهایش نمی توزدپس م غم تمارعلی ...مپوشید

-:با خوشحالی گفتد و کرز بادر را دي شا...!دشته بواتنهایم نگذ..نهایمزدپس م تما

داب شا.مرسی کوچولو-:گفتمي زدم و لبخندزور به .مدینش اوخو...رنیاداقا آ..واي

فته تو ه رمداوقتی از و..نم چشهدولی نمی و...آره-.یل شداش زاخوشحالی ؟خونه ست

که لنگ در به مادم و طی کرط را حیال مصمم طوي با قدمها...دنم نمیاوبیر...قتاا

م سال-:یی گفتوما با خوشرا..دهم بواش درقیافه .م دادممد سالآستقبالم می ابه ن النگ

دم و یستال اهان میا.دمیرلب تشکر کرز.ديشن کررو روچشمم ..يمدش اوخو...مپسر

ختر دین انی دوتو می -:گفتو هی کشید در آما.مشده خیرداب شاق تاابسته در به 

ش مغزي سیماه باعث شدن متحااس سترا..چیزیش نیست-؟چه باید می گفتم؟چشه

مگه ؟متحانهایعنی به خاطر -.دنکرور بادر ما ماا.سرخوشانه خندیددي شا.تصالی کنها

ات خاطرن ما هماا...شتمانددر مادي یات زمده؟بدن متحااد الشه که می خور اوبا

ف حرش بدین من باهازه جاا-.گفتان دروغ ها نمی تودرکه به ماآورد می دم یاه کوتا

یه ...هبدت خیرا خد-:گفتد و نش نگاهم کرانگرن با چشمادر ما.میشهب خو...بزنم

وي هراز را...هیه کلمه هم نخونده مداوقتی از و...مشقشدرس و کن بشینه سر ري کا

م وارد شوزه اش جااینکه منتظر ون ابددر زدم و چند ضربه به ..گذشتمه کوتا
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و شته انویش گذش را روي زاسر...یش کنماکشید تا پیدل طو...دبوش خامواغ چر...مشد

ون بیرو بر-.ق را زدمکلید بر.دبوه پوشاندرا مشکی لختش شانه هایش ي موها

بلند ر ینقداموهایش دم قت فکر نمی کروهیچ .کنش هم خامواغ رو چر..ديشا

ساقه در کمر از موجهایی که ن یددما ا...نستمدامی اش را لختی و قی ابر.باشند

عاشقانه تر می دي شن می کررویه شمع -.درموهایش مینشست متعجبم ک

نمی ا چر...سریع برخاست.مفهمیداش ناگهانی شدید شانه ن تکارا از ین ا..ترسید.شد

می ر ینجا چکااشما -؟کنمف منحري اش سرون روبدرت لنشینی صوم از دنستم فکراتو

ر الباسی کنب چوو از روي گفت ي بلندواي .دمکره با شیطنت به سرتاپایش نگا؟کنین

می ري همیشه همینجو-:حتی گفترابا ناو خت اندش اسرو روي شت داشالی برق تاا

ده کرد شارا نم روا... مچ پایشدور کش آن با ...شگرمکن قرمز؟ختر دیه ق تااین تو ر

اي رو همچین صحنه ن یدت دحیف نیست لذ...آره-:گفتمه شدل کنتره اي با خند..دبو

ا خدرو تو ..واي-...شدارش تش همرنگ شلورصو...دکره نگادش به خوم؟ست بداز د

و ختم انداباال را هایم وبرا..دادمتکیه ار یودبه .کنمض عورو تا لباسم ون برین بیر

لحظه به لحظه بیشتر ...!رده ايشکست خوي بیشتر شبیه عاشقاري ینجوا..نه-:گفتم

اسم لب..نهوهمه بیرم موها...ريینجواشته ز...اخدرو تو ..رنیاداقا آ-.می شدخ سر

ه نی من به گناانگر؟شتهزچی -.ن دادمتکام را سردم و نچ نچی کر.مناسب نیست

از -:گفتر زد و کنارا نا فرمانش ي موهاص با حر؟ین تیپ پسر کشتانم با ؟اوبیفتم

از کنم ن پنهاه ام را خنددم حالیکه سعی می کردر .دمنزداد یگه تا دبرین ...ست شماد

حت ده و راسار بسیاداب با شان خندیدم دتا حاال گفته بو.فتمون ربیرق تاا

بش انیمه خور و مخمون با چشما.دشوره تا چرتش پام کشیدي اش را سر؟روستا
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یه و پاشو بر-:گفتمدادم و قوسی به بدنم و کش .نمی کشهم یگه مغزد-.دلتماسم کرا

ش رو بقیه -.مالیدرا چشمانش .هبپرت سراب از تا خون تت بزرصوو ست دبی به آ

کلی ز هنو...داببلند شو شا-.دمخسته تر بواز او من .می شم می خونمار یدبزود صبح 

هایش می ر.نیستي خبراب خواز حل نکنی رو ینا اقتی وتا .ده داريتمرین حل نکر

ستش اي روي دضربه ر کادباخو.بیدامی خوو می کشید دراز کتابها روي همانجا دم کر

تا تمرین حل ارهز.یگه نمی تونمد..امنمی خو-؟مگه با تو نیستم-.متند شد...آخ-.زدم

ه خترد-.دمحفظ کررا ما جدیتم ا.بکشمرا مد لپش آنمی م بد.یگهم دبلد...دمکر

درس یه عالمه ز پیش نیا...فتیاعقب می م نکنی یه ترس پادرس رو ین اگه ا...خنگ

یگه هم حل کنی دتا ارهز...شتناگذت گچ تو جمجمه ، مخي تو هم که به جا.یگه ستد

با د و کرب یم پرتاابراي ستانه دوغیر و خصمانه ه نگا.همین کاسهو شه آن همیزم با

پایم و کمر .م زدمکمی قدم و منهم بلندشد.فترستشویی دبه سمت و خم برخاست ا

ش و خوي بوو آن مد آخل ه داکمی میوي و با یک سینی چادر ما.دگرفته بودرد 

م و به موهایم کشید ستید... مخسته نباشی پسر-.دش آوردهم با خوص را مخصو

به رو .هبردر بلکه یه کم خستگیت ر بخوي چان ستکاابیا یه -.نممنو-.دمکرن مرتبشا

ري بدجوداب ما شاا.دت دارمهم عااري به شب بید...خسته نیستم-.یش نشستمرو

نم دونمی ...بهامی خوزود خه شبا آ-.شتاستم گذي دجلوه را میوف ظر.بش گرفتهاخو

نه می ویودنی انگراز شتم دا.متحانش چی می شداین اعاقبت  وخر دي آبوه گه نیومدا

شت خوشم نمی درقند از ...شتماگذن هاي دتوو شکستم را قند مکعبی اي از تکه .مشد

ان نگر-..!تجدید...زدملبخند .نکنه تجدید بشهره؟ضعش چطوت وحاال به نظر-.مدآ

-:گفتو د هی کشیدر آما.میشهب خوه ش جمع کنه نمررو سش ایه کم حو.نباشین
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فته تا راه رتا ارلم هزد.نیست کجاستم سشه که معلوامشکل همین حو

می ترسم با ...کنهدرش به از راه می ترسم کسی ...هحساساتی ا..نهوجو...هخترد.نالا

اري تو خبر ند...به منم که هیچی نمی گه...زهبسوه ش یندو آبشه م خادروغ تا رچها

د فکر می کردر که ماع نوي از آن چ پسرهیي قطعًا پا؟پسر مسر؟سطهوکسی ي پا؟چشه

از ...حت باشهن راخیالتو...نه-.کندم خادروغ با و بزند ل که گوي پسر..دنبون میادر 

ردم و چایم خواز چند قلپ ؟مطمئنی-.زدمی ج چشمانش مودر نی انگر.نیستا ین خبرا

ست تو که بگی مشکلی نی...شکرا رو خد-:گفتو حتی کشید رانفس ... مطمئنم-.گفتم

ره بادوست تا الم یک بهانه می خود...شتندر داشت ماداچه لذتی .خیالم تخت میشه

ي تورا نگی پوست گرفته رنا.حس کنمرا نه دراماي بوارم و آن منش بگذداسر بر 

ام شتی صدري داگه کاا.مشپزخونه آتو ...ارممن بید-:گفتو شت ابشقابم گذ

بهم را ستانش د.می چکیدآب هم  هایشه مژاز .مدداب آشاوج او با خرن همزما.نبز

هر .کنیموع تا شرر بخوزود -:گفتمزدم و تکیه ار یودبه ...!يچا...به به-:گفتو مالید 

ازه ندابه زد و یش اشیشه ي هانه دبه را لبهایش د و حلقه کرن ستکارا دور استش دو د

 فکر-.آره-.نگرفتش فررا از نگاهش ؟فتن قطعیهرسه واتصمیمت -.نوشیده چند قطر

نجا چی او-.امهول و حا-.دپایین کرو باال ش را سر؟میشهض عوي چیزر ینکاامی کنی با 

نمی -اره؟ینجا نداکه داره چی ؟کنهض عوات رو هول و که می تونه حاداره 

اي یه نفر می خوري از لخودیعنی به خاطر ؟همهاز -.کافیهدورم همه از همینکه ..نمدو

یاکو د.ردنگ خوام زگوشی .دنگاهم کر آورد وباال را چشمانش ؟بزنیرو قید همه 

از بیش داب هن شاذستم انمی خو...دمفرستااس ام اس یک را بش اجودم و قطع کر.دبو

بریم سر -:گفتمب را ورق زدم و کتادم و سایلنت کررا گوشی .یاکو بمانددگیر درین ا
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-.زدمیش اصد.دبوور خیاالتش غوطه در .دمبلند کرم را سر.ادنداب جو.يمبحث بعد

را ستانش د.خم شدو شت امین گذن را زستکاا...همینجا؟ها-.زدپلک ؟کجایی..دابشا

ف زدم حر..یک به نیم ساعتدنز....دادمتوضیح .يمبحث بعد-:گفتاش زد و یر چانه ز

د یا..امبا تو...دابشا-.حرصم گرفت.ادنداب جو؟گرفتید یا-.دممسئله حل کرو 

ر مهارا خشمم دم سعی کر.گرفتمد یا...آره..آره-.ها شداش ریر چانه از زستش ؟دگرفتی

حتی یک از یغ در.زل زدبه کاغذ و ستم گرفت ر را از دکادخو.ینو حل کناپس -.کنم

را نش زوابا.مکشیدون ستش بیرر را از دکادخو.فته باشدو رفرش مغزي کلمه که تو

را در تا عصبانیت دم نگاهش کرر نقدآ.کشیدمشدم خوف با یک حرکت به طرو گرفتم 

به و رو ند دکررا درك مک چشمانش موقعیت دقتی که مرو وبترسد و ببیند تم رصو

چه تو ...مختر خانودببین -:گفتماش زدم و به پیشانی ره شاانگشت افتند با دي رگشا

ار ین شهر فراز اچه ...چه نشی...بشیوط مشرم ین تراچه ...ايچه نخواي بخو

ي توي تغییر...يچه ند..يبدق دیا زباس ین لوابا درت رو چه ما...چه نکنی...بکنی

و از یا بر..بیار کناش باهاو بپذیر رو قعیت وایا .نمیشهد یجاایاکو س دحساو اتصمیم 

لبش ...چشمش جمع شدي شک توا.يکن پایین تا بمیرت پردت رو خوم پشت بو

ي یدهاوارین مراخر آ.گرفتمز خل گارا از دالبم .دبم میاافقط خیلی خو..من-.یدزلر

تا -:گفتمدادم و ستش دبه ر را خرین فشاآ.دادستم می ر دسیاهش کا مکدمراف طرا

زش لر...!غلطون بد..ستدر..حل می کنیرو ین چندتا مسئله ا...می کشمر من یه سیگا

جلوتر ...نندرابه عقب ي ست به جاالم می خود.باشه-.شدوع هم شراش چانه 

ي به جا...مسه تا کشید...ریک سیگاي به جا...فتمط ربه حیادم و لش کروما ا...بکشمش

عصبانی تر ...نشدي آرام به جاو ...مماندط حیادر قیقه دپنج و چهل ..قیقهده د
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ر خرین سیگاآ.دمی کرام همین بیشتر عصبی و نستم دانمی را خشمی که علتش ...مشد

کوچکش منفجر ه شتبااتا با یک دم بوده ماآ.برگشتمق تاابه م و کوبیدار یودبه را 

ي تورا پاهایش د و شته بوابرگه هایش گذش را روي که سري خترد نیددما ا...مشو

تش د روي آبی بوآعمیق نفس می کشید د و آرام و بوده شکمش جمع کر

را همه ...درآوردمستش دیر از زهسته را آکاغذ حل تمرینش ...زدمنو رش زاکنا.نمزاسو

نمایی دوکاغذ خروي هم ه شک خشک شده اچند قطري جا...بی غلط...دبوده حل کر

پایین م را سر...مکشیداش گونه را روي ستم دپشت ...وردمیگر طاقت نیاد.دمی کر

نهیب روي پا و بستم را چشمم ...نددوایشه رجانم در سوسه لمس پوستش و...دمبر

م تش متوقف شدرصوي یک میلی متردر ست درما ا...فتمرپایین تر ...شتمانم گذاجدو

را خانه در مااز حافظی اخدون بدم و پریدون بیرق اتاز ابا یک خیز م و مددم آبه خوو 

م با تمادم و نتها فشراتا ز را گاال پدرت زدم و ستاو انشستم ن پشت فرما.دمکرك تر

ن را روي نی که پایشاداهمیشه به مر؟چه مرگتهر؟نیاداتو چه مرگته -:د داد زدمجوو

به ، سیدر جماعت میش مین به گوزبا ن سایش کفششااي صدو مین می کشیدند ز

اي می شد صده باید شنیدد یک مراز نچه که م آبه نظر.دممی کره تحقیر نگاه یدد

نشب آما ا...واداردبه حرکت را مین زقدمهایی که ...دمحکمش بوي کوبش قدمها

میکند ا پیدوزن قتی هر پا قد یک فیل و...دما نمی شواهی اکه گاهی می خوم فهمید

ن دادن به جز فرمادازد می پرري به هرکات ی مغزقتو...نی کنترلش کنیایگر نمی تود

نمی ..که نیستزور ...داريبرم با صالبت قدو نی محکم انمی تو..بدنتي عضاابه 

لپرسی احوم و احوصله یک سال...بهتر...نددبوش ها همه خامواغ چر..!نیانمی تو...دشو

ي باسهالن با هماو فتم رتاقم ابه ت سکوط و حتیاانهایت در .شتماهم ندده را سا
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ر چشمانم کناي جلواي از لحظه داب تصویر شا.دمکرت تخت پردم را روي حت خورانا

ه باالخر-...میدزلردم بر خوم مرتکب شود یک بودخبطی که نزر تصواز ...فترنمی 

ینا داب اخونه شان الاتا -.مدآشن کند جلو اغ را روینکه چرون ابد...!نه...ي؟اوووفمداو

ر یاکو با یکبادشتم ر دانتظااقعا ا؟واچر-...!آره-..!كناحشتو...دمی کرم درد سردي؟بو

تو دي بوزده گند وز مراتو هم که ...ن دارهمتحادا افر-؟تغییر کندن شده نددن و زمر

ه و ندیداي به حق چیز...لخالقاجل -.دممی کررش جوو باید یه کم جمع ...شحیه رو

دم ست به یقه بودم دا خویطی که باشر؟در ین میشداز ابدتر ر؟نیاداتی دخو...هنشنید

اغ را چر...برخاست...!ممدخو..آره-...!دممی کرا جدام یقه از هم را یاکو دست دباید 

چشمم ر نو..دکرش چشمم بلندو از روي گرفت م را ساعد.نشستره باد و دوشن کررو

نکنه عاشق -.زدچشمک ي؟چه خبر-؟چه می گفت نصفه شبی؟خبریه..ببینمت-.را زد

ار بذ..اببخوو بر...هات به سرزده -.ادمنددم خورا ی حرفش حتی فرصت حالجي؟شد

نمی .ديین حرفا نبواهل اخه تو آ-:گفتو کوبید ام مشتی به سینه .بمامنم بخو

ست رو درجنابعالی ري بکااخر...النم نیستما-.معمق کلماتش شووارد ستم اخو

؟از قعًاوا-.شتماستش نددوکه م یددمی ي چشمانش چیزدر ..دباال بررا هایش وبرا.دمکر

از -.دنمی کرداد ول گیر که می ...شتدانه درایاکو هم کمی خصلت ما؟دکی تا حاال

نمی ..!دنمیات که بدام تو-.بلند خندید...اختردل دتو خط شکستن دي فتااقتی که تو و

جمع ه اش خند..!نیمازمی ف حرداب شارد مودر یم دار-.مدش آغیرتم به جوا نم چردا

ینه رم امنظو-.مکالفه تر هم شد...دمکالفه بور؟منظو...نمدومی -.زدلبخند ...بعدو ...شد

ینم ا-.دیک کرربارا چشمانش .ندگی من نیستزتو ن یی که میااخترداب از اون دکه شا

فکر و اون بطه من رد رامودر پس -؟کنما عودست با یکی الم می خوا دچر..!نمدومی 
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ا حاال چر-..!هددحثه شکستم مبادر نست اتنها کسی که می تو...دنگ بوزر.نکنه شتباا

چی ردت مودر ست مهمه کی وامگه ...فکر کنمه شتبام اگیره؟نت قلمبه شددگررگ 

رد مودر -:گفتماس بی حو.مسیر شدد ابوده یم پهن کرامی که بري داتو؟فکر می کنه

ر چطو...!دمکراب که خرم خیرگی نگاهش فهمیداز ...!اچررد اون مودر ما ا...من نه

ه شتباو اشت را داست دوفقط نقش یک داب شاد؟بوه تفاهم شدءسور چادینهمه ا

ام ندگی از زنها ن زشدف حذو خستگی د و یار زکااز مشب من هم ناشی ا

م و چرخید.نه بیشتر..ناشی می شده یددمیت ومحره ي غریزاز حساسی که ا...دبو

ن عاشق صد فکر کن مدرفقط یه ...منادر به براهنت خرذ-:گفتمدم و کراو به را پشتم 

ي سکه کجی که تو...فتر رها کناده پر...نناگهاو ...!دهبوادرم کسی بشم که عاشق بر

هنم ه ذنقطه سرطانی شد...مشنیدم را مغزق آزاد بود و فتاد ابوده گاهم گیر کردآناخو

یاکو دعاشق داب شا.شدر شکاآیم اهایم برروزین الیل خلق تنگ دم و دکرا پیدرا 

بینی ره ام را روي شاانگشت ا:دابشا...!*** رنیاادر دابر...دن بومادر بر...یاکوو د...دبو

نمی ا جدد و بوه چسبیدام بویایی ي هازبه پرر نیاداعطر ي یشب بواز د.مکشیدام 

با دي؟کرر چیکا-:گفتمدم و کره یک می شد نگادهم تبسم که نزي درخمهاابه .شد

ن نج می بررمشکل یبوست از کسانی که م به تماو کنم پ چا: اب دادخم ها جون اهما

حد ده در می اب یه مقاله جوام می خو-ISIیعنی ...مبدد پیشنهاان رو شته عمرر

ن نیشگو.ادممن بد ند-.بی می سوختابی خواز چشمانم دي؟کرر تو چیکا...! بنز

د اول شاگرو شد ارتبه یک رگه امنم ...یگهدبله -:گفتو یم گرفت زوبااز ناکی درد

د کج کررا هنش د...!دمی گفتم بد نبوز و ادا با همین ناد م بوخصوصید ستاه، انشگادا

ا خد-:گفتمد آوردم و به یار را نیاك داترسنان چشماو عصبی ه نگا.را درآوردیم و ادا
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به .دنکرورد ول نیادر تا گریه مو ...روخصوصی د ستااین ابیابونم نکنه گ نصیب گر

تیپ نیست که ش خو...باشه تماخداز -:گفتد و کرزك پشت چشمی نا..همیشهدت عا

ت ترموستاي به جارو بیلو ام دبی ت ترموستا...نیست که هستاد با سو...هست

سط یه وین م احاال گیراي؟یگه چی می خود...دنکه کردن نکرار سواد روش میزآد

خیلی هم ...صًالاحقشه ...گوشت بشه بچسبه به تنش...جونشش نو...بکنهوزي ام تجا

فته رعشقت ...هحالت بد...یگهدفاقتم اب رخر...بکشمو رت ر جوم حتی من حاضررانا

خت می دامن پررو یسش رهزینه تد...ه داريگنا...بهاخرت حیه رو...هنیومد

نم ممکنه دومی ...نم خیلی سختهدومی ...مناغ بفرستش سرداد که رو سش در.کنم

ي ره اما چاا...می کنهدم فشین طرانم دومی ...کشی کنمدشم که خوده فسرر انقداو

می ن نیاست یه تنه به جودین اتو وز هرچی تجا...ارمکه بیشتر ندداب یه شا...نیست

روح قل ابخونی تا حدب خورو ست ه دربدل فقط قو..تا تو به یه جایی برسیم خر

-:گفتمم و کوبیدش کمري با کولی تو...بشهد نیا شااون دمن تو ده مردر ما

حیا ادب و نم ارزیه ازه ندااال ماش...نیزمی ف حرر چقد..فتم رسر...بسه...واي

هم را.فتماتو می ي پرتات و چرت و ترموستاد می بینم یار رو نیار دامن هربا...اريند

ت ترموستاد می بینی یار رو نیا؟دا...◌ِا-:گفتش زد و به کمررا ستانش د و دسد کررا 

 خیلی-.گرفته ام نگاهش خندز طرآره؟از ..مني پرتات و فقطم به خاطر چر؟فتیامی 

باال اي شانه .حاال ببین.دهفشین طالقت می ه امادو سر ا به خد...بی تبسمادبی 

یکی از اون شکر یکی ا رو خد...شوهرده یازکه ي چیز...به جهنم-.گفتو خت اندا

د و می کرم مثه بز نگام می پرسیدازش لی ایشب هر سود...ترارپولدو تیپ تر ش خو

بلد ..منم عزیزدونمی "ند می گفت مثه گوسفزد و حمقانه می ایه لبخند و مثه گا
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نجایی که نباید بزنم تا اوبزنم به زي متیااست مثه خر یه لگد سه الم می خود"...نیستم

با ؟تبسم-...گرنهو...مهدخودن بدبختیش گرري و حیف که تعمیرکا..دحالش جا بیا

ز محکم گارا لبم ...ه امخندر نفجاي از اجلوگیراي بر.چرخیدیمدو فشین هر اي اصد

ین تبسم ن ابه قربوآي ...نمووجو-:گفتو فت رجلو دي خونسردر اوج ما تبسم ا.گرفتم

به خاطر ي؟نمیاه نشگاوز دامرامگه تو نگفتی ...اتیزاپررین سون ابه قربوآي ...تگفتنا

داب سه شاواشتم ن داالاتفاقًا ا...!مهربونتاون دل جیگر ؟لت تنگ شدي؟دمداومن 

مگه نه ...هجونم به نفسش بند...فشین یکیای یکا می گفتم خد...دمتعریف می کر

هایم روزین ي اهادردتسکین ...فشینابیخبر د خوو از شیفته ي نگاههاداب؟شا

آن تبسم با ...دمی کرآرام هم ا شت مرد داجودو وین اعشقی که بین و مش آرا...دبو

و و یاکدتصویر زور به ...دنیا بودندگی زعاشقانه ترین اوار سز...اشینه آقلب عین 

فشین ا.نکنور باو بشنو -:گفتمر زدم و هنم کناه را از ذنشگارش در داحضوي هاروز

ر یشی نثاا..ختاندافشین زوي ایر بارا زستش دتبسم آره؟-:به تبسم گفتو رو خندید 

اره چشم ند...!هندش گوه بدبخ ِت ترشیده ا ِي ین عقدف اتو به حر-:گفتد و من کر

ستش دفشین ا...!دننزن چشممودا بریم تا حسو...میزبریم عز...ببینهرو خوشبختی ما 

زوي به بارا تش رتبسم مثل گربه صو؟کجا بریم-:گفتو شت است تبسم گذرا روي د

من از ... هفشینِ مست شدا.شته باشی عشقمداست دوهر جا تو -:گفتو فشین مالید ا

ش ند سردکرر من عبواز که اي لحظه و ند دابرگررا یش روما تبسم ا...دحافظی کراخد

ساعت پنج می بینمت -:گفتون آورد و حلقش بیراز نتها اتا را بانش و زچرخاند را 

بر دور و ...شتهدابررو کل عالم ت سرکه ي بگیر که بودوش خونه یه و بر...نترشی جو

تیپ و اون کوله و هیکل کج و اون لوچش ي چشمااون با ...هاي هم نرره نیااون دا



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۴۱۳ 

 

دادن شکست ...ن دادمتکام را سره با خندي؟فهمید...موحم...مستقیم خونه...!ضایعش

ي از خبر..فتمه رنشگاداجی وخردر به سمت ن مااخرو هسته آ.دمن نبور تبسم کان باز

تا ...گرفتمره اش را شما.بپرسدن را متحااقل نتیجه احددم فکر می کر..دنبور نیادا

-.مسال-؟بله-.دهمیشه بیشتر بواز کالمش ي سرما...ادنداب جوق خرین بوآ

وع شر...دهمین قسمتش بور نیادابا ف زدن همیشه سخترین قسمت حر.مسال

ري کا-...دي اشسراز ...دستهایم یخ کرد.بگورت رو کا...خوبم-؟خوبهن حالتو-..!نشدکر

هر ...مکنفت شد؟یگهر دکا...ديکرت رو تشکر-.ستم تشکر کنمافقط خو..شتماکه ند

نشانه می را برجکم ...هکم شداش سختی و خشکی از کمی دم موقع فکر می کر

حافظی قطع اخدون بدو ...!نیستی-:تنها گفت.محم شداببخشید مز...هیچی-.گرفت

ي تورا گوشی م و هی کشیدآ...حالماز نه ...مسفراز نه ...متحانم پرسیداز انه ...دکر

خرین آهمیشه :یاکود..!*** یعنی همینر نیادا...یگرد دبور نیادا...شتماجیب کاپشنم گذ

بخش ت یم لذاسرما بري هازخرین سون و آمستاي زهازورخرین و آسفند ي اهاروز

ینکه ون امی شد بدار تکرل جوشی که هرساو جنب و عید اي دم هول و حا.دبو

فصل ه خرین ماي آنهازدپا و ست از دبدنها ز هنو...دمبغل کررا ستهایم د...دشواري تکر

خند می زپو...ديفکر می کررش شمازو رو ما همینکه به تقویم د افتاامی ز به لرد،سر

خرین تالشهایش آمثل ...يکامپیوتري یهازبارگ بزل خر غوي آسفند مثل نفسهاا...زدي

سفند هم این ا...دفتنی بورست مثل همانها در...ردنشکست نخون و مانده نداي زبر

ست ش دلغز...!مدنیآین ها وردفرم ین مثل تماوردفرد و فتنی بورسفندها م امثل تما

اي نمی خو-.شتاگذام شانه ش را روي سرو گرفت را یم زوبا...دمکرس حسارا این نشم

ین از انمی تونم -:گفتمزدم و به موهایش اي بوسه ...!یمازه دم دارتاي چا؟خلي دابیا
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ان تهردم ندگی می کرزینجا اقتی وتا ...بکنمدم دل ین مراز ا...ین شهراز ا..نسموآ

ي به معنادم، تجربه کررو مریکا اقتی از وما ا...دغربت بو..دسم غریبه بوواهمیشه 

ب غرق و شرب و جنول و یگه شماد..! سته امن شداي سران یري اقعی همه جاوا

فقط می گی ...ارهندن ستادکران و تهر...ارهندك ترو لر د و کررس و فا...ارهند

-:گفتو خندید د و نگاهم کرزد و یم زوبه بااش را چانه ...!هموطن...طنو

خر آنیست تا ارم قر...دينجا نبواوبیشتر ه حاال خوبه سر جمع پنج شیش ما...هاوووو 

هم و طن وپیش دي شه برمی گرم مانت که تمودوره در...نجا بمونیت اوعمر

ان را تهرده لواي آما هوا...آوردمی درد به را حم ارعمیق جوي هم نفسهاز هنو.طنتو

بهش فکر -.کشیدرا ستم د...سختهزم ما باا..نمدومی ...آره-.دمیغ نکردریه هایم از ر

هی اهمرزدم و مهربانش لبخند رت به صو...کهنه می شه هان چاییمو...بیا بریم...نکن

یشب با د-.نشسترم کناو شت اجلویم گذرا یک لب طالیی رکمر بان ستکاا.دمکراش 

چه در -.دنبور نیاي از دامثل همیشه خبر...دمچک کرام را گوشی .یمف زدبابا کلی حر

-:گفتمو شتم دابرن را ستکاا.تورد مودر -:گفتزد و پشت گوشش را موهایش رد؟مو

سه ت و واحیه روسه وا..بهتر می کنهرو حالت ان یرامدنت به اویم دفکر می کر-؟خب

نستم چه می دامی .یمدمی کره شتبار انگاا.هبرعکس شدر نگااما ا...سالمتیت خوبه

همش تو ...تیدکه همش تو خووزه ر چند ن الا-ر؟چطو-.مما پرسیدا.هد می گویداخو

مث ًالچند ...با ما نیستی..ست پرتهاگه تو جمعی حوامی کنی یا ي یا گوشه گیر...يفکر

هر چی هم که ...ينه نظر...نه شوقی..قیذونه ..رنگاانه ر نگااما ا...یگه عقدمونهروز د

به بابا یشب د-دم؟بور ینطواقعاً وا...یا سرباالدي می اب می پرسم یا به شوخی جوازت 

گه ا...یهرینجواگه ا...ديیسی گیر کررو در وابا من تو ازدواج سه واینکه اگفتم مثل 
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را دور ست چپم دادم و دستم راست دبه ن را ستکاا...به خاطر بابااي و قعاً نمی خووا

نی زین حرفا چیه می ا...هیش-:گفتمو کشیدمش دم به سمت خودم و نش حلقه کردگر

زه جاا...صًالاخه آ-.دمیش حس کراصدرا در بغض ...دفتااام سینه ش روي سر؟خترد

پاهایش .فکر کنیري ینجودم انمی زه جاابهت ...هیچی نگو-.کندم تمارا حرفش ادم ند

ا چر؟پس چته-:گفتو خت اندم اکمررا دور ستش د..دجمع کراش یر تنه آورد و زباال را 

مگه نمی ؟ت می کنهیتري اذینجوداره اچی ؟ساکتیر ینقدا اچر؟نیزنمی ف حرم باها

ر ست بیفته من چیکاواتفاقی ره ابادوگه ؟است سمهس واسترل و اخیاو نی فکر دو

-:گفتمدم و کرازش نورا یش زوبام،نوشیدرا خوشرنگ و طعم ش خوي چااز کمی ؟کنم

پا از منو ش خرل آخیاو ین فکر و اخیلی مشغوله م فکر...حق با توئه...ست می گیرا

همیشه ؟کیل مشغو؟چیل مشغو-:گفتداد و غوشم جا در آر بیشتدش را خو..!رهمیادر

یگه به چی فکر می د...حالشم که خوبه...تهرکنا...که پیشتهن الا...ديبور نیاان دانگر

شتم امیز گذن را روي ستکادم و اخم کردم هم با خوم و او را خم شد...!رنیا؟آخ داکنی

م و کشیدام ستی به پیشانی ر؟دنیازم دابا-:گفتد و بلند کرش را سر!رنیادا-:گفتمو 

مگه چی ا؟خه چرآ-.دهمی و دق ین پسر من اغصه ش خرآ...رنیادا...آره-:گفتم

ده کردت عادش سرق خالت و احیارویگه باید به دتو ...رهنیان داکه همور نیاه؟داشد

ر نیان داهمور نیادا...تفاقًا مشکل من همینها-:گفتمن دادم و تکام را سر.باشی

ري یه جو...بابااي -:گفتو کامل چرخید .هشدض خیلی هم عو...هشدض عو...نیست

آه .نمی بینمر نیاق داخالر و افتارتو ي من که هیچ تغییر.که منم بفهممن بزف حر

عکس ...هم می شناسمرو نش زدما من حتی شکل پلک ا...تو شاید-:گفتمم و کشید

می  ش روخر حرفاآکنه تا ز هن باد...نمدویطی می اهر شري توش را لعمالا
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مه آروبش اقتی خوونم دومی ...مبررو از همه ..نشدگرش، سر، ستشت دحرکا...خونم

قتی کالفه ست ونم دومی ...مکابوسهاشم بلدي تورو یتمش ر...نفس می کشهري چجو

می ادرم رو برت من همه حاال...می کنهر چیکااره قتی بیقرو...چه شکلی میشه

وي با کنجکا...ش روخرل و روز آحا ینابه جز ..یعنی بهتر بگم می شناختم...شناسم

نم دونمی -.دادممبل تکیه ج به تام را سر؟یه مگهرچجوش خرل و روز آحا-:گفت

بشناسی تا ر رو نیاب داخور نقداوباید ...یه چیزیه که باید حسش کنی...بگمر چطو

نظر تو از ...کنهه نگ جلورپررگ و بزري ینجود ایی که به چشم هیچ کس نمیااچیز

و ها رنم بااو...چک می کنهرو گوشیش ر نیاداقتی می بینم وما ا...باشهه شاید مسخر

جبهه ...عصبی میشه...رهمی ره در کواز قتی می بینم و...رممیاخ درتعجب شااز ها ربا

همیتی اسش وامی شد و رو یر زنیا دگه اکه ري نیادا...متحیر می شمت و ماه می گیر

ه به ماه که ماري نیادا...دهمی ن کنش نشوا واشت حاال نسبت به خیلی چیزاند

همیشه و نمی کنه دش دورش خواز حاال ...شتذاجا می ور و اون ور ین رو اموبایلش 

یه نفر ل حااز حاال مرتب ...منو نمی پرسیدل حال به سال که ساري نیادا...رهنتظااچشم 

ز ایگه دسه یه نفر واحاال ...شتاهم نددش رو که حوصله خوري نیادا...هخبر می گیر

ینا اسه تو وانم که دومی ...عصابشا...رشکا...بشاخواز ...ذارهمایه می ش همه چیز

نشمین رت صو...سیل...نتشفشاآ...لزلهزنظر من یعنی از ما ا...یهدعاو همه طبیعی 

عاشق ؟میونهدر ختر دیه ي یعنی پا-.لبش نشسته روي خندو شد ز هسته باآهسته آ

ا عزا پس چر-:گفتو بهم کوبید را ستانش د.آره-:گفتمو گرفتم ز گارا لبم ه؟شد

فکر می کنم -:گفتمو بستم را چشمانم ؟می شناسیه رو خترد.ینکه خیلی عالیه؟اگرفتی

هم را روي چشمانم ؟حتیراین نااسه ؟واختر خوبی نیستد-.شدآرام یش اصد.بشناسم
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تو -.ن دادمتکام را سروف؟معرداب شان همو...واي-.زدجیغ .بهداشا-:گفتمر دادم و فشا

را نی هایم انستم نگرامی تور چطو؟یناز اچی بهتر .تعریف می کنیازش که خیلی 

ین اتو چه مشکلی با ؟یاکود-؟شت تشریح کنماندر نیااز داکسی که هیچ شناختی اي بر

اي ینهمه هوا..دنبا هم بوت ینهمه مدر؟انیاداسه وابه داشااز کی بهتر داري؟قضیه 

خب پس ؟نه ستدومگه نمی گی یه ؟فرشته ست مگه نمی گی یه...شتهر رو دانیادا

می تونه ن اون چو...باشیل باید خوشحان الاتو ؟چی هستیان ص ًالنگر؟انیانگرا چر

ینا ا...پابند میشه...همی گیرن ساموو هم سر ر نیاه داباالخر...خوشبخت کنهر رو نیادا

خاطر  نی من بهانگر-:گفتمم و شده یبایش خیرد و زشان به چشما؟نیستده لعاق افو

با ...ر رونیاداحتی ...خوشبخت کنهدي رو می تونه هر مرداب شان چو...نیستر نیادا

سه وا-:گفتمر دادم و فشاام را تیغه بینی ؟سه چیهوانیت اپس نگر-:تعجب پرسید

داب شا-:گفتمو ست نشستم ؟راچیهرت منظو-.دخم کرا..!بمداشاان من نگر...بهداشا

ر نیاداسته که در!نگفتمر دروغ نیاازه دانداگم به گه با...نشمینه سه من خیلی عزیزوا

نمی داب رو گه شاا...باشهداب سه شاواما فکر نمی کنم گزینه مناسبی ا...مهادربر

ر تصواز ما ا..دممی کرل ستقباق اتفااین از اشتم با سر استش ندر دوینقداگه ا..شناختم

-.دبوه گیج شد.ست میشهرامو به تنم ره بیاش به سرر نیاداندگی با زبالیی که ممکنه 

تو یه -:گفتمو شتم استش گذرا روي دستم ؟دصالً نمی فهمم چی می گیامن 

به اقتی که خووگه و ابه اندگی کنی که شبا پیشت نخودي زبا مري حاضر...يخترد

نت کنه وبیرق تااز اکه دي مر؟کنهل ستقباازت اته راکاو مشت ت یکش بشی با ضربادنز

ندگی کنی که هیچ دي زبا مري حاضره؟بدراه ختش ترو تو زش سه نیاوافقط و 

شته اندش مدو آفت رساعت رش و محل کارد مودادن در به توضیح دي عتقاا
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دي با مري حاضر؟پا بزنیو ست دنی انگري توو بیخبر بمونی ازش همیشه ؟باشه

دي مر؟نبینیازش هیچ محبتی داره و ستت دوهم بهت نگه ر ندگی کنی که شاید یه باز

نه یه ، ستدونه یه ، کنه نه یه شریکه سیله تفریحی نگاوفقط به چشم یه ن ز که به 

شته اندد عتمااندگی کنی که به هیچ کس حتی به تو دي زبا مري حاضر.همسر

نمی وز ست تجادتا ي دو نگشتااد اتعدروزش از یه شبانه ت جمالاد که تعددي مر؟باشه

حوصله ...هسفر براره ه ندحوصل...هبدش گوت به حرفااره که حوصله نددي مر؟کنه

و نه وما گریزاز آدباشی که که دي با مري حاضراره؟ندرو شلوغی و میهمونی و جشن 

عصبانیت به ي یکه تودمرده؟حتی تو ترجیح می ان یگردبا دن به بورو همیشه تنهایی 

بچه ها از ندگی کنی که دي زتو می تونی با مر؟فقط کتک بزنهف زدن حري جا

دي با همچین مر؟می تونیاره؟بیزن شوو دادجیغ ن از گریه شواز ..نشواصده؟از متنفر

و بست زش را نیمه بان هادهسته آهسته آنشمین ؟ندگی کنی نشمینزمی تونی 

-:گفتمو ختم انداپایین م را سرس فسوابا د؟بور نیات دامشخصا...ینایی که گفتیا-:گفت

مبل دم را روي خو.نددته بوها ساخب که عرري نیااي دابر...دبوه مددرد آقلبم به .آره

ن چو...دمکه تحمل کره من یه عمر...رهنیات داینا همه مشخصاا-.دمها کرر

ن چو...هشدري ینجواکه ه نم چی شددومی ن چو...مهدخون خون از چو...مهادربر

ستش زم دومین هم که باشه باآدم روي زبدترین ...دارمستش ن دوچو...کش می کنمدر

آرزو نیا دختر با یه دیه ...یاییروختر دیه ...سختر حساد یه...ختردما یه ا...دارم

وم کد؟ندگی کنهدي زمی تونه با همچین مري ختروم دکد...هیچیداب صالً شا؟اچی

می تونه ي ختروم دکده؟می پذیرش شوهررو از تی وبی تفادي و ینهمه سري اخترد

شاید -:فتگزد و نو زانشمین مقابلم ؟میشهي صال به نظر تو همچین چیز؟اتحمل کنه
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ست ا رو درعشق می تونه خیلی چیز...باشه میشهر نیاداختر هم عاشق اون دگه ا...بشه

خبر داب شااز تو .فقط کافیه عاشق هم باشن...کنهض عوا رو خیلی چیز..کنه

می ر چطو...دمن همین بودرد ....زدجیغ ه ام معدداره؟ست ر رو دونیادانم داري؟او

ي محکم شانه ها:دابشا*** ؟ستاعاشق من ...نیستر نیاداعاشق داب گفتم که شا

ر چقد..بترکی تبسم-:گفتمن دادم و تکاد فته بوو ریر کرسی فردن زکه تا گررا تبسم 

را پشتش و چرخید .بیماحیفه بخو.ینجاییماخریه که وز روز آمرا.یگهدپاشو .بیامی خو

و یس رپاه مدر اونگاه اخرروز آهمچی می گه ...لم کن باباو..اه-:گفتد و به من کر

جب شهر وین یه ابس تو دي از یسم کروسر.دهید نکرزدباه لیزه شانزن خیابوز از هنو

آوردي مثالً منو ...هلم می گیردتو خونه ..یگهدپاشو -.دادمتکانش ره بادو.يمنو چرخوند

اي -:گفتزد و پس را ستم ص دبا حر.يبیدابعد گرفتی خو.شهض عوم حیه روینجا که ا

ص ًال به ا.هترل هم سرحاش سرخوآدم صدتا از شخصیت تو که  حیه بیروح اون روتو 

ا عمًر...شتانده فاید.یمادکري عجب گیر.من بکپمار بذو اون ور بر.ده ايفسراکه درك 

یطی که شب اشردر نهم آبکشم ون یر کرسی محبوبش بیررا از زنستم تبسم امی تو

دم و برو یر کرسی فررا زپاهایم ر به ناچا.دبوف زده یک سحر با موبایلش حردقبل تا نز

قعًا هفت وامی گم یعنی -.کوفت-؟تبسم-.گرفتمزي به بااش را شفته ي آموهار تا

ما به ه بدزه جااحیه چیز مرغی شما روین اگه ا-؟می شیوس یگه عرروز دهشت 

ن الامثه ...پس نه-ره؟می دت بشی منو یاوس عرش بعد...بی تربیت-.آرهبرسیم ن مورکا

-.شدآوار لم در دنیا دنستم شوخی می کند غم داینکه می ا دجووبا .می چسبم بهت

روح و سیدگی به رنسبت به ي ظایف مهمتروس ویه عر؟غم چیهدرو-؟ست می گیرا

نمی تونم ..حد تو نیستدر ...سته مثبت هیجد-؟ظایفیومثالً چه -.دارهستش روان دو
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اً منو قعوایعنی ...ريخیلی بیشعو-:گفتماش زدم و شقیقه روي می آرامشت .بگم

نگی بهت زقت فرصت کنم یه وهر...که نهش موافرش مواحاال فر-.می کنیش موافر

ن ندگیموزما متاهال ...یگهدنه -؟یگه نمی بینمتدیعنی ؟نگزفقط یه -.نمزمی 

دت سه خود واست مجردویه ه تو هم بهتر...یمدبگرن مودخول مثااباید با ...تهومتفا

دل .هجیز.می شهز گوشت باو چشم .باشی دارشوهر زن با یه اره خوبیت ند.کنیا پید

هم را تبسم ي حتی جنبه شوخی ها...دمبوه تر هم شدزك نادل ...دمبوزك نا

پشت بغلش از محکم م و کشیددراز .ست بدهماز دهم او را ستم انمی خو.شتماند

گریه می ...یسا ببینمتوا...دابشا-:دتبسم تقال کر.شدر روان ختیااشکهایم بی ا.دمکر

شوخی .بابادم شوخی کري؟خل شدداب؟شا-.دمکرن موهایش پنهان میارا تم رصو؟کنی

ین ا...جونمداب شا-.من می گرفتنداز هم را تبسم ...می شددور من از تبسم ...دنبو

ر فشا؟از گریه می کنیداري سه چی واصالً اتو ...شل کن تا من بچرخمات رو نبرا

ت حیه روقعًا ر وانگاانه -.دنم حلقه کردگررا دور ستانش و دبرگشت .ستهایم کاستمد

ر ینقدو اند زستم شانه هایم بلرانمی خو...بیا بغلم.دبیشتر بوت قبلنا جنبه ...یهه اقهو

م با تما.يحت شدرامن ناي حرفا؟از همچی می کنیا چرداب؟شا-.به نظر بیایمره بیچا

لم د-.ستمانمی خو...فشین بدهمابه او را ستم انمی خو...چسباندمشدم به خورت قد

خنگ م کجا براره مگه قر-.دمهم حس کراو را صوتی ي هارتازش لر.نگ میشهت

با رو تو ي مور من یه تا.کن تو نیستمول باما هم که بشم زن اوفشین که سهله ا؟اخد

پشت قباله داب فشینم گفتم شاابه .نمی کنمض جی عورخاو نی ایرت اصدتا ترموستا

خر عمر آتا ه و که به تنبونم چسبیدیه اکنه ...نمهدگرل باویه که است شکسته د.منه

تا و دمفتم بزنه هر سی ف حر...همدر اوین حقیقت تلخ کناانم با او...لم نمی کنهو
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ش به ظاهر طنزي حرفهادي؟چی فکر کر.هنشدتو م یزرمی رده ش رو خوم کرون ندد

گرفتن فکر کن ببین ره غوي آب النم به جاا-.دست من بودوتبسم تنها .دکرم گررا لم د

چه ا رو خد.کم کنهز ین شباهتت به غاذره از اه جشن من چی باید بپوشی که یه سوا

می .دتو خوشش بیااز بشه که ا نی پیدداسرگرت سم یه ترموستاامراون شاید تو ي؟یدد

ه ام خند.میشهه کنه معجزاراده .ارهندري کاا سه خدواما ا... نم عجیبه هادو

ده کرا همه سوان، از یگرن دنداخنددر  دشنایی منحصر به فراین تورا اتبسم ...گرفت

یدیم دم دخو..نگودروغ -.ن دادمبه عالمت نفی تکام را سري؟؟؟خندید-.دبو

ر و بگو که کلی کارو من بدبخت .میشهد نت شاد رواسم شوهر که میااصال ا...يخندید

یاکو د-؟ها-؟تبسم-.رمبیازي در لقک بام دسه خانووانقت باید بشینم دارم اوبدبختی 

ست صمیمی دو.تاسف بلهل کمادر -:گفتو بید اکمر خوو روي هی کشید ؟آوتهعدهم 

مگه .دحتماً میا-دش؟یعنی میا-.دنکرل نکن قبون عوتشودهرچی گفتم .یگهدفشینه ا

ین ایگه ر دیه باات داري جر.تو غلط می کنی-.ممی شد من نیاش کااي -د؟میشه نیا

ك منو به یه شر...چش سفیده خترد.ذارمنمی ت سررو مو ا به خد.کنار تکرف رو حر

ز همونشم مجا...گفتیدي غلط کر-...شکااي گفتم ...باشه بابا-.شهوبی قابل می فر

از ...ستیرا-:گفتو چرخاند را تش ربعد صو.حتی بهش فکر کنیاري تو حق ند...نیست

کم ن سرمون رو از گی شرشوادخونور نگااد ابخوا خد...نیستي که خبردکراون 

ن مشوویگه چشمم به هیچ کددمی کنم که ر نذوس ه جوجه خریعنی من ی...دنکر

ي هیچ خبرروزه ین چند ا.ست می گفتراتبسم ...دمشن کررا روصفحه موبایلم .نیفته

ز نکنه با.ادمهم بهش نداس ام اس حتی یه ...بی معرفتم...تقصیر منه-.شتماندر نیااز دا

می د سرما عویتش تو زسینو.نیستدش ظب خواص ًال مواخه ؟آباشهه مریض شد
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را روي ستش دکف ...می کنها درد نشم که همیشه خددگر..همی گیردرد سر .کنه

شکر می کنم ا رو من خد...خریتتهت شداز هرچی می کشی -:گفتو کوبید ام پیشانی 

چه ر نیادا-:گفتمم و مدون آیر کرسی بیراز ز.نشونیاتو نگر...دنگم کرن رو شورگو

ام می خوم هیز-:گفتو خت انداچین اش را  بینی؟خهآخته وبه تو فري ترم هیز

یه ...پر توقع...هعین سگ پاچه می گیر...حفتضاق اخالا...ورمغر..متشکرد خور؟از چیکا

داره خشانی هم که درگذشته اون با ...کلفتشنو همه نوکر ر نگاامی کنه ر فتاري رجو

و جا برخاستم از .ستیه نه تواي دم دخترن دلیاقتش همو.بر تو بپلکهد دور و میازورم 

...*** شهادرنی که براوحتی ..نهمتو..می کنینوت بد قضار نیارد دامودر -:گفتم

نگشتانم ا.دشته بودابرن را نشمین کل ساختماي هاه خنداي صد.دمیستادر اپشت :رنیادا

بلند ر ینقدد ابواده ندد یاش ختردیی به دایعنی ."دمبرو موهایم فري تورا 

نشمین قهقهه .نددنشسته بوم هر سه پشت میز شا.مشدد و وار ختم انداکلید "د؟نخند

می شد گفت که لبخند بر لب ...قفااربا ..یی همدا...یاکو می خندیدد..زدمی 

پرسی ال حواب اجودم و در کرم با سر سال.یدا دکه مرد بوي لین نفراویاکو د...!شتدا

در ا که مابیو بد-:گفته اش خندق غراي صدن نشمین با هما". خوبم"تنها گفتمن شا

ه شدخ سرغ مرش خوي ما بوا...دمگرسنه نبو.يسیدربه موقع .دارهستت دونت ز

و شستم را یم و روست دم و دکرض عورا لباسم .فتمق رتاابه .دتحریک کررا شتهایم ا

مشب اکه ه شدر چطو-:گفتو کشید ا یم غذانشمین بر.یاکو نشستمر دکناو برگشتم 

گه ا-:گفتمدم و کرو رو یر زگل کلم دن کر اپیداي بررا کاسه ترشی ؟برگشتیزود 

-:نشمین گفت.ادمهمیتی نداما ا...دمحس کرت را سنگینی سکو.دمحتی برگررانا

هرچه ..دارمست دم دستم بگویم خواخو؟یا نوشابهري می خوآب !قخالاچه بد..واه
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  :گفتو خت اندان الیوي چند قطه یخ مکعبی تو.نوشابه-...!دارمهم بر می ابخو

چیا وي گه بدا.مبدن بهت نشون رو مووزمراي اخریدم شااز بعد از بنددم یا- 

ف یاکو که به سمت ظرل دیر چشمی به چنگاز...نشمیني بی توجه به حرفها...خریدیم

اي -:گفتو خندید .مستش قاپیدي دجلورا از کاسه دم و کره فت نگارترشی می 

م باید-:گفتمو  دمبرو فرغ گوشت مري تودم را خول چنگا.خباد لم می خود.بدجنس

به نشمین ؟می کننر ین میز چیکاروي اترشی و نم نوشابه دومن نمی .ادلت بخود

-:هسته گفتآیاکو ؟دقبشیامرري ینجواره؟ایی ندایاکو پرهیز غذدمگه -.مشده خیر

می کنه ن غوداسالم منو ه ین ترشی معدي اسرکه ي بو؟چیه-.اب دادمتند جو...رنیادا

رو شدنت ه نددن و زیگه حوصله مردمن ...تود نابوه دسه معوانش ردخول به حاواي 

و ترشی -:ما نشمین گفتد اخم نگاهم کرایاکو فقط با د..!ینو بفهماهشًا اخو...ارمند

یاکو د...تجریشف یم طردفته بووز رمرا.سر میزي آوردم مداوقتی تو رو ونوشابه 

به دن کره نگا از.به خاطر تو خریدیم.داريست دوگفت ...سه تو بخریمواگفت ..یدد

نشمین به ي به جا.دممی کرب جتناد ابوه شدزوم من روي نه ایی که متفکرن داچشما

به فکر ه تو بهتر.رممی خوم و می خراد لم بخودمن هرچی که -.اب دادمیاکو جود

را یی اي داما صدا...بزندف که حرد کرز بان هاد...گرفتت یاکو شددخم ا.باشیدت خو

ترشی ون بدر نیادا...دوربریز دار و میز بررو از رو ینا ا...ست می گه نشمینرا-.مشنید

نشمین .یاکو خطرناکهدسه واین خونه اتو ن نشودلی حتی بوو...هنوشابه نمی میرو 

د و یاکو کردبه رو یی دا.دشپزخانه برآبه را نوشابه رچ پاو ترشی و یر لبی گفت زچشم 

هم ز با...هانم نچرخیدي دتو لقمه...!بچه که نیستی...یگهدعایت کن رتو هم -:گفت

زور به .شدر شتهایم کوایاکو ت دسکوو خم از ا...!وتمتفاي نتیجه گیررد و یک برخو
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جیب ر را از سیگاو کبریت .دمکرك به سمت بالکن تررا میز ردم و چند لقمه خو

بر زبدنه را روي کبریت ب چو...شتمابین لبهایم گذر را سیگا...مکشیدون گرمکنم بیر

یکش کنم که گوشی دنزر ستم به سیگااخو...شدوزان فراش شعله ...مکشیداش جعبه 

به دن کره یا نگار و سیگادن شن کرروبین .معلق ماندا هودر ستم د.یدزجیبم لري تو

ه نگاام را بعد گوشی م و ساندن ربه توتورا تش ص زده آحر.دمبودد گوشی مر

خالی ر سر سیگارا خشمم ار، یودموبایل به ن کوبیدي به جا...!تبلیغاتیاس ام اس .دمکر

ري و کاو تبلیغاتی اس ام اس ...ادمیگر محلش ندد.یدزستم لرراجیب سمت ز با.دمکر

ر ینبار انگاانه ...یدزلرره باره و دوبادو..!شتاندن نداکتر شریعتی که خوك و دجو

اش ینکه به صفحه ون ابددم و جیبم بري تورا ستم دبی حوصله ...دشش ممتد بوزلر

تنگ را چشمانم .مسال-؟بله-:گفتمم و خط سبز کشیدرا روي نگشتم اکنم ه نگا

ر سیگا"! لخوشحا..."سم گشتمایک ل نباو دشتم داتم نگه رمقابل صورا گوشی ...دمکر

د چه بو...اخدر؟آخ نیاداقا آخوبین -.مسال-:گفتمو گرفتم ام سبابه و نگشت شست ابا را 

با همین یک جمله پرسشی روزم را چند  ینه ي اشده یددزمش م آراکه تماا ین صددر ا

ما ا" ؟کجایی"ستم بگویماخو...ما نگفتما" ؟خوبی"ستم بگویماخو.خوبم-؟نددابر گر

اي هور نگاا.یمدبرمی گردا فر...زنه هنو-؟برگشتی-:مپرسیدرا مهم ال تنها سو...نگفتم

ن حالتو-..!حت شد نفس کشیدنمراکه ر نقدآ..دخالص بون کسیژان اتهردود پر 

ن تودخوي از نپرسم شما نباید یه خبرن رو گه من حالتوایعنی ؟همه چی خوبهره؟وچط

از مگه تو -...مما تلخ شدا..ستمانمی خو؟قعًا؟وابپرسدا مرل حاد بوزده نگ ؟زبدین

حت راموقع نااون -.دمن کرو من ؟نگ بزنمزسه چی وایگه دي؟دنکرار ست ما فرد

ز حتی گارانااز که را نستم لبی امی تو؟گرفتیندل به ا شما چر...گفتمي یه چیزدم بو
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باید ...!صًالانه ؟شماار از فر-دي؟نکرار یعنی فر-...!دتش بودعا...کنمر گرفته تصو

فقط ..نه-.دچند لحظه مکث کر؟یاکوو دمن ؟شما یعنی کی-.دمی کرف شفارا موضعش 

اف عتردم ابه خورا ین ا...دبوه نش تنگ شددیت کراي اذلم برد...زدملبخند ...!شما

را نش دکرزي نستم باامی تو...!یگهدیاکو و دیعنی من ...شخص جمعهدوم شما -.دمکر

پک ر را سیگا.دمفري شما...نهواي -.دتش بودینهم عاا..کنمر لباسش تصواي از با گوشه 

لم وم؟دکد-.نهمو..آره-...نه شما...میشه تواون خب -.مبگیررا خندیدنم ي که جلوزدم 

قا واي آ-.دمکراف عتراهم را ین ا.دبوه دنش هم تنگ شردخوص حراي بر

-:با جدیت گفتم.ببیندا مران خندن نست چشمااکه نمی تو؟او گرفتهن شوخیتو..رنیادا

ن همو...رممنظو-:گفتد و فتاابه تته پته .ست بگودرشما رت رو از منظو...نه

ا عد.توییرم منظو-:گفتد و پوفی کر"... توییرم منظو:باید بگی-:گفتمده شمر...توئه

وم کد-.دمن نبور ختر کادین ادن اندر فشادن و بغل نکر..ها نبینمشزودي ین ابه دم کر

نمی .دهبه نررا ستم و دگرفتم ان نددبه را لبم ...رنیاداقا آ-:مستاصل نالیدرت؟منظو

یعنی نمی -:گفتمدم و منتقل کرده به نره را خندر فشا..مستم بفهمد که می خنداخو

ي توي آرام نفسهااي لم برد...مشنیدرا نفس عمیقش ؟ست بگیرو درتونی یه جمله 

لبته ا-:بعد تند گفت.دمنکرار فر... تو... از... من-.دبوه بش هم تنگ شداخو

کشته ا ختر مردین ادب ا...مبلند خندید..کنمل کنتردم را نستم خوایگر نتود...!اببخشید

ز هنوم ا لبخندما..دمجمع کره ام را خند.دبور لخودیش اصد؟به چی می خندین-!دبو

-د؟چند شنبه بودا فر.ننبالمود دفشن میاا-؟یندبا چی برمی گر؟هیچی-.دعمیق بو

هم می را چشمانش از ذو ِق ناشی ن شدد گر.سیرپس به صبح جمعه می ...هاآ

ا از گر سهمیه هر شب مراستم بگویم اخو؟ست می گینرا...واي-.کنمر نستم تصواتو
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شب ...بمابخوام النم می خوا...آرهی باشی ختر خوبدگه ا-..."آره.."یت بدهیاصد

ن ستان و دبازها به روزین ا...دمقطع کرس را تمام شواب ینکه منتظر جوون ابد...بخیر

ي هاده نرم را روي ساعددو هر ...ختمانداجیبم ي تورا گوشی ...!دنبوري عتباامن هیچ 

گلویم تنگ ، لمدي به جاش کا."دمکره نگارا یر پایم زشهر م و خم شدو شتم ابالکن گذ

اب خوز شهر هنو.مسیدر رساعت مقراز یرتر د...!"صخالو مد آنفسم باال نمی ..می شد

تا دم نکرش خامورا ماشین .دنبوا پیدرش ثاي از آثرن اچو...همداب حتما ًال شاد و ابو

به .ن زل زدمخانه شادر به و شتم اگوشه لبم گذدم و شن کرري روسیگا.بماندم گر

به سمت ماشین و دوان دوان پرید ون بیرن در میااز موشک  مثل...هقیقه نکشیدد

یر د.مبر سرك خا-:گفتد و کره ماشین نگال یجیتادبه ساعت ن شدار به محض سو.مدآ

به من ه باالخر؟ضعیهوین چه ا-:گفتمره دادم و شاامانتویش ز باي کمه هادبه .دمکر

اب خو-:کمه هایش گفتدحین بستن .نددبواب خواب چشمانش خو...دکره نگا

شت انذد قت خونه ما بوویر دیشب تا د.سته پریدورین تبسم اهمش تقصیر ...مموند

-:گفتمو یختم ون ربیره پنجرز بار را از درز خاکستر سیگا.مسال..ستیرا...بمابخو

می -:گفتد و مرتب کراش را ینه مقنعه ي آتوزد و پایین را فتابگیر آ.ببندت رو کمربند

د و قطع می کررا جوشش و کمربند جنب .مشاکی نشدد یازمخالفتش از ...حاالم بند

اول -:دادمه و اداخت انداپا را روي کاپشنش .شتمداست دوبیشتر را نش ردخووول من 

ي را شت چیزر دانگاا.دنگاهم کرو لبه صندلی نشست .ادمنداب جور؟سیگاو صبحی 

م آورد نم به سمتم هجوابخورا هنش ذستم اتا خو..دسنگین می کرو سبک دش پیش خو

ه خندو از ...گرفته ام خنداش چابکی از ...کشیدون نگشتانم بیرابین ر را از سیگاو 

ینهمه ر اچطو؟با من شوخی کنددادم می زه جاداب ابه شار چطو...ممتعجب شددم خو
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ك و کرر چطو؟خالقی هایم نمی ترسیدابدو خشم از یگر د و دبوه یک شددبه من نز

یا د بوه فرستنداد از یرد؟انمی کردورش تخمم و خم د و ایخته بورختر دین اپیش م پر

حاال -؟ضافهداب ایا به ضخامت پوست شاد بوه من کم شدوت خاصیت جبره؟از گیرند

نی ابا نگرد و ستش گرفته بوي دتور را ناشیانه سیگا.زممی سون ال؟اکنمرش ینو چیکاا

یک پایم دنز راستش د.تهدمشکل خو...نمدونمی -.دمی کره نگاه اش یندابه خاکستر فز

یی روعجب ...نوقت میشه مشکل شمااو...بتکونمشن توارشلورو گه ا-:گفتمآورد و 

و خندید .ببینرو قبش اعوو بکن ر رو ینکاا-:ینکه نگاهش کنم گفتمون ابد...!شتدا

ي حنا...ست می گفترا..زدمقهقهه در دل .اردثر ندایگر دفشفشه ، تانکپ،تو-:گفت

ه پنجراز سختیه که ر خیلی کا-...هاه یزرمی ن الا..رنیادا قاآ-.دنگ باخته بورتم اتهدید

ه گناا فتگرر...کثیف میشهن خیابو-:اب دادسریع جوس؟دـمهنم خانوون یش بیرازبند

! ايین شیرینی خامه افتگرها هم می سوخت اي رلش حتی برد...!سدــمهني قادارن آ

را خلش داقت دبا ؟يبلد.ینجا خاموشش کنا-:گفتمرا زدم و ماشین ري کمه جا سیگاد

متعاقب و ...سوختم...آخ...مبلد؟آره مددراوکجا از ین ا...چه جالب...ا-:گفتد و کره نگا

و شتم دابرر را سیگاو شتم اترمز گذرا روي سریع پایم ...ختاندر را اخش سیگاآ

خالت دنیست ط که به تو مربوري تو کاا خه چرآ-:با عصبانیت گفتمدم و خاموشش کر

رك پان خیابار کنارا ماشین .دگرفته بوز گارا لبش ه و محکم چسبیدا ر ستش ؟دمی کنی

جلو را ستش رده دکتک خوي مثل بچه ها...روستت دببینم ه بد-:گفتمدم و کر

اي ناله ...مپوستش کشیدب لتهارا روي انگشتم ا.دبوزده چشمش حلقه ي شک توا.آورد

عاقبت فضولی همینه و خر آ-:گفتمن دادم و تکام را سر.عقب کشیدرا ستش د و دکر

-:گفتد و مشت کررا نگشتانش ؟اقت صبحوین اکنم ا کجا پیداز خونه داروحاال .یگهد
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ن ماما..آره-ون؟نددخمیر-:با تعجب گفتم.هباشه بهترون نددگه خمیرا...امنمی خودارو 

ول یگه تادبه هم اشش می خوزهم سو.نهزمی ون نددخمیرزه ستش می سودقت وهر

محل سوختگی ط روي حتیاابا .مخریدان نددیش خمیرابري پرلین سواز او.نهزنمی 

در ..ارهعیب ند-:گفتمم و کشیداش را مقنعه درز .زهمی سو...آي آي-:گفتو مالید 

تقصیر -:حتی گفترابا نا.نکشیك خی سررایگه تو هر سودکه ي می گیرد یاض عو

ه رچه خب..رشب سیگا..رظهر سیگا..رصبح سیگار؟ین سیگااچیه ...یگهدشماست 

زه جااجنابعالی از کشیدنم باید ر سه سیگا؟وابه تو چه-:گفتمدادم و باال را یم وبر؟اخهآ

ستم امی خو...دمبوآورده پنیر ن و نون ستووا-:گفتد و کرز بااش را یپ کولی م؟زبگیر

اش نی انددست خمیردبه .به سمتم گرفترا گی رلقمه بزو .ینرین بخوي دود از ابه جا

را ساعد چپم ! نشاوخرج و مواز بی پر آ...شتن داجریار آب انگالم در د.دمکره نگا

به ...مشده تش خیرربه صواو زدم و به صندلی را ستم راست و دشتم اگذن فرماروي 

یژگی ویک ..صیه چیز خا...یک نکته می گشتمل نباد...تشرصواي جزاتک تک 

ید یک ده ب...خترهایی که می شناختم برتر کندم دنسبت به تمااو را چشمگیر که 

لم یک د...دممی کره خترها نگادکه بقیه ر همانطو...يیک مشتر...دمکره نگاار خرید

در نسبت به را شتیاقم اکه ي چیز...ستامی خوام ندرت و این صورز در اباوت تفا

ام را عصبی و گیر ب درعصااکه ي چیز...ختر توجیه کنددین ن ابوسیدو گرفتن ش غوآ

به خاطر همین ق شتیاو این کالفگی ا...ستامین ه..هاآ..بگویدو تسکین بدهد 

ما ا...ست پایین گرفتمد..يسختگیرون بد...دمکره نگااس سووبی ...!دما نبوا...ستا

یبایی قابل مقایسه با معشوقه ظ زلحاداب از شا...دمنکرا ستم پیداکه می خوي را چیز

مین تا ز...دبووت من متفاي هاك ما با مالا...شتدالنشینی ه دچهر...دمن نبوي ها



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۴۲۹ 

 

نگاهم و ست ر دختیااینگونه اکه دم بالغ بوزه مگر پسر تاد؟من چه بودرد پس .نسماآ

ن شنیداي برر ینطواکه د بوام ندگی زختر دلین داب اومگر شادادم؟کف می را از 

ر نیادامگر من ...رینها به کنااص ٌال همه م؟انه می شدایودنش دنبوب و از یش بیتااصد

و یتمیک ن ربه جز یک ضربال ساي سالهاد؟نبور نیاز آن دااین جسم امگر دم؟نبو

از نامنظم و غریب و عجیب ي ین طپش هااپس ...دمبوه قلبم نشنیداز یی اهسته صدآ

ر چطودم هم نمی کره ستانم حتی نگاي دوخترهادست دومن که به ؟نددبوه مدآکجا 

نستم امی تو رچطو؟فکر کنمد بوادرم که عاشق بري ختردن دنستم به بغل کرامی تو

ا چر.مبا شما؟کوشین...رنیاداقا آ...لوا-؟نستمامی تور چطو؟باشمت بی غیرر ینقدا

ست علیل من خشک دین ا...یگهدبگیرین رو لقمه ؟ می کنینم نگاري ینجوا

...!*** ردممن صبحونه خو..ربخودت خو-:گفتمژ دادم و ماسارا نم دگر...!اشد

ست دوما من ا..ارشلوو یگه کت تبسم م-:گفتمدم و لگد کررا سنگی :دابشا

تمایلش به م عد.ارمقت ندم ویه هفته بیشتر.کنمر نم باید چیکادونمی ز هنو...ارمند

س لباف ص ًال نمیشه طرا.حشتناکهوقیمتا هم که -.دبور شکاآبحث کام ًال رد موع موضو

ر کا.وزهسم بدواکه مامانم م چه بخررپام و تر تصمیم بگیرزودباید .فتي رحاضر

ي شما نظر-.دبوه سیدربه قفل و گذشته ه گرو خم از ایش هاوبرا

نستم علت دانمی .نه-:گفتد و مرتب کررا پالتویش زده باال ي یقه دي؟پیشنها؟ینارند

نگی بهم رچه ن به نظرتو؟نگ چیرد رمودر -.دچه بوره اش باو دوناگهانی ت سکو

حتی بیشتر ...بی حوصله..دپکر بو.نمدونمی -:گفتد و گوشه چشم نگاهم کرد؟از میا

ي تول یه مد-.فتمراه رمقابلش عقب عقب م و چرخید...!مناز حتی بیشتر ...قبلاز 

یه ... ستهرانه خیلی ده منش نه خیلی گشادا...هیه پیرهن ساتن بلند...میددینترنت ا
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ده یه خر...ستینشم کلوشهآ...میشهش آزاد تا کمر چسبه بعد....زم دارهنباله خیلی ناد

گفت می دادم به مامانم که نشونش ...یگهزه دلی خب باو...نی نه خیلیایع...زهباش یقه 

یه طالیی ...دنگشم طالیی بور...نشهاب یکه مدلش خررکنه طورش جوو تونه جمع 

حرفم ...ستینشمروي آ...دبوه شدر شت کاي درمنشم با سنگاروي دا...خیلی خوشرنگ

خه آ-: گفتمدم و فکر کر کمی؟لیدو دسه چی ي واپسندیدر ینقداگه اخب -.دقطع کررا 

نگ ن رحاال باید حتما همو-:گفتد و چپ چپ نگاهم کر.دمی ترسم طالیی بهم نیا

با .مداوخیلی می ل مداون نگ به اون رخه آ-:گفتمم و ندراخاام را کله ؟کیوآي باشه 

یه ...نیستیوس خوبه که تو عر...لت خوشه هاد -:گفتو فت ه اي رخالقی چشم غرابد

به مسیر مستقیم ...گرفتاش تلخی ي و تنداز لم د...!یگهش دبپو وکن ب نتخاي اچیز

ین اها به دمر..شتداخب حق ...دمکرل ستم مشغودبا سوختگی دم را خوو برگشتم 

جزئی رد مودر فشین البته ا...دمبوده سر براش را حوصله ...شتندانداي چیزها عالقه 

می گ مرذوق می پرسید  ش راقتی تبسم نظروص ًال ا...دادترین مسائل تبسم نظر می 

ق نیا فرم دکه با تمار نیادانهم یکی مثل آ...لی همه که مثل هم نیستندو...شد

می را ینها ؟اشته باشدداهمیت ایش امن برس که لباد بودم مگر نامززه تا...شتدا

منهم ...خب...ینکهو ا...جش کنمرین کسلی خااز استم امن فقط می خو...ماانستم دا

خر تبسم می گفت آ...لباسم بپرسماي برد را بسم نظر یک مرشتم مثل تداست دو

دي را مرر نیادامنهم که به جز ...ستب اخون یشازتصویر ساو تجسم رت ها قددمر

-:گفتمزدم و کی لبخند ي؟زورمثالً قهرن الا-...د و نبوان هم که تهررم پد...نمی شناختم

ت گشنه .خوبه..هاآ-.دبوکی نل او زورما ماا..زدهم لبخند می ؟او سه چیواقهر ..نه

-...راتنهاییم و ستم امی خورا تاقم ا..دمست برگرالم می خودما ا..دمگشنه بو؟نیست
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با کسانی ، مهام آدنستم مثل تماامنهم می توش کا...!يپس قهر- ؟میشه بریم خونه..نه

ب یشبم خود..مفقط خسته شد...انه به خد-... می شکستند قهر کنمرا لم دکه 

را از بلبل ن باز.ديبونی می کرزشتی بلبل داقیقه پیش که دهمین چند  تا-...مبیدانخو

ست دوخب من هر چی می گم شما -.شتدابانی زبلبل ر نتظااهم ز باد و بوه ته چید

ش لبخند...که نهه خند...خندید.بزنمف باید حررد چه مودر نم دویگه نمی د.ینارند

به ؟شتداهم ه اي فایدر انیدابا دن کل کل کر.يگفتم قهري یدد-.سیع شدوکمی 

ینکه حرفم اي ابرو .دخوشم نمیادن قهر کراز من -:گفتمدم و کره ها نگاارچرخه سودو

-:گفتد و کج کرش را مسیر.یگهدسی میاین وسه عرواشما هم -:دادممه اداکند ور بارا 

چرخه دومگه -:اب دادجو؟ینرمی ا از اون وري چر-:بلند گفتماي با صددم و یستاا...نه

ل در آوردم بعد بام و چند لحظه خشک شدت به مد...!یگهدبیا اري؟ست ندي دوار سو

اي از چرخه دو...زدمی ق برب فتار آیر نوه اش زتیرن چشما؟ست می گینرا-:و داد زدم

گرفت ام را کولی .حالجیده شو ببینم چند مرار بیا سو-:گفتو تحویل گرفت ي متصد

ت پاهاو ینجا ار ابذت رو ستاد-.مشد ارسوآرام .شتدامحکم نگه را چرخه دوسته و د

من ...سنتر-.شتمامین گذره روي زبادم و دوکمی بلند کررا پاهایم ...الپدار روي بذرو 

وي مسارت به صورو نت وزباید ...حفظ کنیرو لت دتو فقط سعی کن تعا...گرفتمت

ر کنا راستم د...هاآ...یه کمم به جلو خم شو تا تسلط بیشتر شه...چرخا تقسیم کنیروي 

شش ا روي دوکولی مر...!قتولم نکنین یه و-:گفتمن با هیجادادم و ستش جا د

به سختی ر نیادا...چرخه کج شددور، دولین اوبا ...آروم...نحاال پا بز-:گفتو خت اندا

نفسم حبس .یه کم بیا سمت من...فنطراز اونندرو نت وزهمه -:گفتو شت دانگهم 

من دار بر-؟چی-.داربررو ستت د-.هم نشدز اب...رهبادوحاال -.دمها کره ام را رشد
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رو ستت د...فتیانمی -...فتمامی ..نهواي -...نتو فقط پا بز...دارمنگه می ن رو فرما

-:گفتو هم گرفت را یگر دسته سمت د.ست نشستمو راشتم دابررا ستانم د.داربر

 م وچرخاندال را حت پدل رابا خیا.کج نمی شدو ید زیگر نمی لردچرخه دو...وبر

چرخه دو...شتماگذ.نفرماار روي بذرو ستت راست دحاال -.دارهچه کیفی واي -:گفتم

مه ري اداهمینجو...خوبه-...دکنترلش کرر نیاداما ا...شدف کمی منحر

ن رو ستتود-:زدمجیغ و شتم اگذ...ینجاار اهم بذرو ست چپت دحاال ..فرینآ..هاآ...هبد

-:بعد گفتد و کرام هی اشیبی همراسرون بدف و صاده به جان سیدرتا ...!ینااربرند

لت ام والنم می خوا...نیرومی دت داري خو..ینجاستاستم یدکی دببین من 

رش با شما...خیله خب-...آره-:گفتمم و محکم چسبیدرا سته ها ده اي؟دماآ.کنم

ف ست منحرو راکمی به چپ ز هنو...زدممحتاطانه پا و هسته آ...سه...دو...یک..من

دور ...نشود دور یاز-.مشنیدرا یش اصد...شتمامین نمی گذرا زایم یگر پدما ا...ممی شد

بس از ...امبنز نشسته ن پشت فرمادم می کرس حساا...مچرخاندن را فرما.دبرگرن و بز

جیب ي تورا ستانش ره؟دچطو-:م و داد زدمسیدر رنیادابه .دممی کرور غرس حسااکه 

لم نمی د.نیستك بد-.خندیدچشمانش می ، لبهایشي به جاد و بوده برو فرارش شلو

-:گفتن داد و تکاش را سر؟یگه بزنمدور دمیشه یه -.مشوده ست پیااخو

ن را پسر فرما...شدندن رد مارکناي از خترو دپسر .جمع کنرو ست افقط حو...وبر...آره

-:گفتمو ختم اندابه غبغب دي با.دبوده قفل کرش پشت سررا ستانش و دشته اگذآزاد 

کله پا می ...ختردنکن -:بلند گفت.نموستی هم می تونم برده یزه تا...یگهم دبلد

دم و مین بوزنقش م مددم آتا به خو...چند ثانیهت ما فقط به مدا...مکله پا نشد...شیا

شباهت ن یددوبه ر نیاي داکفشهااي صد.دبوده کرط سقوم سرروي چرخه هم دو
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ي توش تلخ عطري وب.زدنو رم زاکنا.دمحس کرام را تنه روي سنگینی ن کم شد.شتدا

-.زدیم اصد.دمنکرز بارا چشمانم .دکرم بلندو گرفت را یم زوبا.نشستام بینی 

م نابهنگاه ین خنداگر البته ا..دبوده شیطنتم گل کر؟خوبی.امبا توداب؟شا- -....داب؟شا

یک چشمم ...وردنیاب لم تاد...شتاب داضطرایش اصدداب؟شا-.دادمی زه جاالعنتی و 

تف -:بعد گفتد و چند لحظه با بهت نگاهم کردم؟یدین بلد بود-:مگفتدم و کرز بارا 

ن داد تکاي سرس فسوابا ...مخندیددل ته از ...!چلو خل ه ي ختردبت اخراون ذات به 

ن حالیکه همچناو در منهم برخاستم ...دبه سمت پیست بررا چرخه و دوبلند شد و 

او تا دم یستادور ا.فتمش رپشت سرم و دوان دوان تکاندرا لباسهایم م می خندید

لم ري در دلخوي از دثراهیچ ...دمکره نگاب خورا مدنش آ...برگشتد و کرب حسا

کم م با تما..خالقی  هایشابدم با تمار نیادا...لتنگیدحتی ...گیدفسراحتی ...دبوه نماند

م تمااز من اس حودن کرت متخصص پر...بی حوصلگی هایشم با تما...حرفی هایش

شناسانه رین به صدتا نظر کاو ا...دبد بوات خاطرم تمااز هنم دن ذکرك پاو بد ت تفاقاا

د و ینه نگاهم کري آتواز تبسم ...!یدارزمی س نگ لبال و رمدرد مودر قیق و د

از …تو که !گفته باشم.دمفشین ببینمت جفت پاهاتو قلم کردور و ور امشب ا:گفت

نمیشه روم :گفتمو م من لباسم کشیدداستی به دبترکی  -…يمن خوشگل تر شد

خیلی قیافم تغییر -….یشمو کمرنگ تر کنمآرایه کم ش کا.بچرخمدم بین مرري ینجوا

چی -:گفتد و خم کرش را یشگر سرآراست ر دتبسم با فشاد خوشم نمیا..تبسمده کر

تو دي؟یش کرآرالت خوشه دمثالً ن ال؟اچی هست که کمرنگش کنی؟چیو کمرنگش کنم

س را همجنس لباو همرنگ ل شا.باشهاد میزآدشبیه  ین یه شب قیافتار ابذا خدرو 

رو نگ طالیی رشد همین ب خو.دممرتب کرام را سر شانه و ختم اندم اسرروي 
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ر مامانت شاهکا..لی می گماو-…ه صلیشم قشنگ تر شدانمونه از ییش لباست ا…خد

…خیلی يشدده لعاق ا…فودمیادر نستن وندرت رو نایی که قداومشب چشم ا…دهکر

به حق پنج ..یشاالا-…:دادمه و ادابه سینه کوبید را ستش دي دکرب نتخاا…د بهت میا

اب خرن یشتوآرا.ینرنخون تکور ینقدم اخانو-…:دادتذکر م چندر بااي یشگر برآراتن 

ین اصبح از ..شن شدرویم استانم بردگی زدعلت یخ ..خر تبسمآمیشه ها با جمله 

با ن جه شدامو.نددهایم نمی کرره رلشواب و دضطراین و انمی شدند م ستها گرد

تشی از آتبسم بیخبر دم؟ما چه باید می کرا.دبورج من خاك ندان اتودش از نامزو یاکو د

مشب ایعنی میشه ..دابشاواي -.زدمی ف قفه حروبی د بوده شن کررولم در دکه 

س حسااهمش .بماساعته که نتونستم بخود و دو هفتاا به خد؟شهم خوشی تموو بخیر 

…می کنم یه دارمبعدشم س سترا…راي بخونم هم به کادرس هم ري طوخه من چآ

نه اده خونوزه تا.شکم شوهرتم باشیان میشه نگراب همه چی خرو فته اتفاقی می ا

ص ًال اشته باشی ن دامتحاافکر کن ؟شته باشی…خونه برسمدامی …بدبختی اگران چند

ست شب درشوهر نه میشم …ویودسماً رچه …من ن الدم؟امن کرد ین چه غلطی بوا

ن ینی نباشه که نشوافشین اگه د؟ابودن قت شوهر کرت وشن تو خونه اب خرن متحاا

داب شا؟واي باشهز بام خانو؟شته باشهن داست بز؟دشهض خالقش عواگه ؟اچیده می 

منم بهش خیانت می ؟کشیدخوا لبته چرا.مو می کشمدمن خو؟گه بهم خیانت کنه چیا

و شوهر در ما..رینا به کنااهمه زه تا.بکشهدش رو خو هبراون می کنم ري تا یه کا..کنم

در ست مادمن تو ي موهاروز فکر کنم هر د بیادر من …جونش ..بگورو هر شوهر اخو

ل به حاواي می کنم رش بار ئه صدتا لیچاوبراشوهر …هرکی بهم بگه باال چشمت 

ي موها..…باشهر گازم از روزسش بساري واگاروزیه ..هبگیررو نا ف اوگه طرافشین ا
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از هم دم و خواز درد هم .بدتر باشه، جهنمي بن ملجم تواست من دهر شوهر تو اخو

تو خر نشی -به …..داین مرد واه واه از ابوده فتادوران ابه م …سر.تبسمي پرحرفی ها

می مونی د مجرت خر عمرآتا ك ندگی مشترزین انی چه مصیبتیه وگه بدا..شوهر کنیا

شونم می دخودم جمع کنه…ن رو عاشوه و ادبرن راه نبالشود…یکی باید و خستگی 

د رو بیخود یه موجون از کشیدز شوهر کنی یعنی سند نادي نیا بو می م گن پشت سر

رو بیفته اش بدبختشونه یه خرزن سه و واخالقیشونم که تو خونه ا…بدروز خرین آتا 

نکنه مریض شن ا …خدوايسه…رنمی ن پاشود …یعنی صدتا بچه نق نقو به گر

هی باید و فتن یه گوشه امی دراز به دراز تا یه هفته ن ستشودي دمضا کراندگیت ز…

من به تو نصیحت از ..يخالصه که یه چی می گم یه چی می شنو.يیس بدوسرن بهشو

ستی رو دو دیت و آزادکن ون بیرت سرازدواج رو از نه که فکر اعاجزو نه اهراخو

صندلی روي ی که گفتم هیچی نیست ینایاست بگم…ن واییدار از زا…بذزه تا.بچسب

یگه دعقد ه نی که سر سفرزمی ف حرر ینقدانستم بایستم ایگر نتود…:گفتمو نشستم 

م تبسم…سرآي -…اخدرو تو ه حت بداسترابونت زین ابه وز رو مرا…یه ز فکت با

بگی رو …نمیشه بله لبناري ینجوابعد ره سیت بگذوعرار دو روز از …بذا فت به خدر

نیایی دمی بینین چه م؟می بینین خانو-:یشگر گفتارابه و رو شید هی کآتبسم 

نکنم درددل ین اسه وامن .هرمهاخو؟ست چیهدو..ست منهدوبهترین ن یشوامثالً ه؟شد

نصیحتش می کنم م دارم خیر سرده؟می رو بم اجوري می بینین چطو؟سه کی بکنموا

ین فالکت نیفته ا…تو ه بدت نجارو ندگیش ز………که ..که ..که مثه من بدبخت نشه

غ شلوغ …باغ چشم من …خیلی شلورا از یاکو دنست اهم نتوم حاازدنهمه آما ا

یکه به چشم رطو..رکناو گوشه از من و کل بلند شد و هلهله اي ما صدورود …با دبو



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۴۳۶ 

 

…مخفی کند همه دمیش کراپیده ید…با یک نگادنمی ا مر..د…پشتش به من بو

د نجا هم پر بوآ.مساندغ ربه خانه باد را وخم و مرتب …خزید..یشآراتجدید ل مشغو

حجت م تمادم انم با خواکه بتواي نگ …نیایم هیچ گوشه رنگاان رخترو دنها از ز

را در موها دن …کرسشت …تعویض لبااندد جوومانتویم …هیچ گوشه خلوتی .کنم

یر را زمنم دانباله ؟دستشویی کجاستدببخشید -: مپرسیدام ستی ر دکناآوردم و از زن 

دم یستااینه آمقابل .دنجا نبوآخوشبختانه کسی .مشتی شدایس بهدوسرزدم و وارد بغل 

نه دا.دمکره نگاام غریبه و …:گفتمدم به خودم و کرن ست پاکشادجدید با ه به چهرو 

ه گه بهش خیرا..شک تو چشمت جمع شهاگه د انشسته بوام پیشانی ق روي عري ها

به داب شاا به خد-…زهبلرات گه صدا..زهستت بلردگه ا ا…به خدت گه حسرا..شی

کنه که ري گه کااگه…ا…دابشاا کنی می کشمت…به خداب خرزم مشب بااگه ا…

شته داشخصیت ..ششته باور داتت ببینه یه کم غررتو صورو …زهست بسووالش د

می ا نمی …خدرو کسی که تو ل نبار دینقدا..ششته بادانفس ت عز..شبا

ره ام را شاانگشتم انکن…س موس مواد ن…خوکوچیک نکدت رو خور ینقداکشمت…

قتی وبکنی …اد لت می خودما …می تونی هر غلطی ن دادم اتکاار به عالمت هشد

اري یگه بسه حق ندد-بسه …..شد …می فهمیم مشب تمواقتی ویگه ندیدیش …د

مشب اتابلو باشی …اري ین کوچیک شی …حق نداز ابیشتر اري …حق نداز بیشتر 

حق ..بشیه یددین به چشم یه بچه ا…اري نگیز باشی…حق نداترحم براري حق ند

ق را از عري نه هادابا خشونت ي؟فهمید-:ن دادمتکارا نگشتم ره اباداب دوشااري ند

ن سااهرو ینه مستاصل ي آتوداب ما شاا..دمصمم بوو قاطع زد می ف بی که حردا…شا

رج خاغ ه باخانم و از پشت سر هم کشیدو چند نفس عمیق ام زدودم و پیشانی 
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ي لبخند خانمانه ر و قاو وسنگینی ن از مخصوصشاه جایگادر فشین و اتبسم .مشد

ند د…نشسته بورا دراز ستش دیدنم دبه محض ..فتمربه سمتش ..گرفته ام تبسم خند

-:دکرا حفظ کند نجوش را لبخندد حالیکه سعی می کرو در گرفت را ستم د و دکر

م و مالیداش را شانه زد؟هو کجا غیبت یداري؟تشریف ري گووم هست کدم معلو

نه -نه …زلم پیچ می د….سترسهاز افکر کنم ا بردور و همین -…؟تو خوبی:گفتم

ر چقد.تو شکمتي یزرصبح می از شکایه که الوو لوچه ها ل اون آما:گفتمم و خندید

ري چجوس ین لباابا م؟تو سرم حاال چه خاکی بریز-…ز نم هنواونخیر -…ر؟گفتم نخو

ه ام هم خند.هنرسیداح از راه مستر؟کجاستوس عر..رهمم می وبرآب؟آبه  ستم دبر

حاال می گی من -.دنبوآدم هیچ چیز تبسم شبیه ..دممی خوص هم حر..دگرفته بو

بکن تا ي یه فکر.نمدومن چه می -:گفتو صندلی جابجا شد روي کمی ؟کنمر چیکا

ي بمیر-:گفتم ه ویر خندزدم ز.هلی نشدوتان تشورصون و مهمونا شیمیایی نشد

من با تو شوخی -:با عصبانیت گفتد و بلند کرش را سر؟بهاضع خرر وینقدایعنی ..لهیا

با :گفتمدم و چند لحظه فکر کرروزي؟تو همچین اي همچین مسئله رد مودر نم دارم؟او

نیست چشمانش ره اي چا-….نباشین کمتر جلب توجه می کنهن تودوهر ...وفشین برا

د بااز لنواي دصدن مشترکش با من شنیده لین خاطراي اوومی خ:گفتد و کرد گررا 

یگر نمی ل دصد سا؟…باشه!اً عمر-…ن سیمووعراح در روز مستردر پشت ه از معد

لبش از روي که د بواي حمقانه البخند آن همه از بدتر ..کنمل کنتره ام را نستم خنداتو

کلید ي نهااندي دال به الاز .تحمل کنیري مجبو..نیستره اي پس چا-.ردنمی خون تکا

می گم ..هستیاي عجب خر-…ه؟شده اي قهوم چشماي نمی بینی سفید:گفته اش شد

ش گودر تا چی دوشما -م سماً ترکیدر…:گفتآورد و جلو ش را فشین سره احالم بد
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به دم بس مراز ..هیچی بابا-.اب دادتبسم جو. بگین ما هم بخندیم؟هم پچ پچ می کنین

تو .دمیاب فاضالي که همش بوه قاطی پاطی شدا عطري بوزدن و عطر ن شودخو

پر ه نه تبسم نگا-….خوبها ینجا که هوا:گفتو فشین کمی بو کشید ؟انمی کنیس حساا

شوکه و شته باشی رو داگیش دماآگفتم بهت گفته باشم که :گفتد و به من کردردي 

از …:بلند گفتماي با صددم و پایین برم را سر! ه به تو نرسیدش بوز پس هنو-….نشی

ت سري سنجاقااز چند تا -ز زدن گااي ست برالم یک تکه سنگ می خود..هخندت شد

داد و باال را یش وبرایک لنگه ...بیفتهرت بزنم تون ستشودگه امی ترسم ..نشل شد

-:فشین گفتاها م؟آسرق سنجا-…چیز…؟کنمر حاال چیکا؟ست می گیواي را:گفت

ستش غ دربریم تو خونه باپا شو آروم :گفتم.نمی بینمي من که چیز؟کجاست؟کو

-:گفتاي زد و نه اضایتمندرفته تبسم لبخند امی ..نچرخونیات رو سر..ینطرفها-….کنم

م و کشیدرا ست تبسم دسریع .ممنم میا-:گفتو فشین برخاست ا.باشه باشه بریم

توصیف در …در . یمدبرمیگرزود ما ..شما پیش مهمونا باشین..ست نیستدرنه -:گفتم

من هم دل تا م خندیدر نقدآفتنش همین بس که رستشویی و دتبسم ي هاارطوادا و ا

کجایی -:با گفتو سبز شد ن مسیر برگشت خاله مریم مقابلماد فتازدن ابه پیچ 

اب جود بوه شدق خالش اتبسم که حسابی خو.نمی گیررو غت امهمونا سر؟خترد

به ب گال-ستشوییه…د…یه بند تو ر چیکا.ببینم کجاستم گفتم بیام نش شدانگر:داد

ر قدو لی کیه که جلو چشمش باشه ه وشدل سهاده الیل مرداب ذین شاروت ا

چی :نی گفتایگه خاله با نگردسیم هم به فکرشم …کنم وعرروز …حتی تو ؟نهوبد

به تبسم ه اي چشم غردر مام بمیر-…؟کتردبریم اي می خوي؟شدم نکنه مسموه؟شد

د کررا دراز ستش دنیست خاله ي زنه خاله چی-…ي؟منو ندیدي ینان اماما:گفتمو فتم ر
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ل مشغودر را مام و سیدریاکو دتا به میز ن خاله جوا چر-….نجا نشستناو:گفتو 

را فتم رپیش و گرفتم را ستش دتبسم …مسیر زوي با.فترگیج م سر.میداو دگفتگو با 

دن می ري ینجورو اخه خبر بد آ-:گفتو شت اگذم کمررا روي ستش دتبسم .مچسبید

دم همینجا پیش خو..رنوي اونیست برزم صالً الا:دادمه ادابه من و ؟و ر مندر ما

ه باالخر؟که چیش خرآ-:هسته گفتمآ.دمبوده کرق هم عرز کن باام ول تو -….بشین

ي مور یه تاا …به خد:گفتام زد و به شانه اي تبسم ضربه .شمن رو در رو باید باهاشو

یر و زباشه -باال بگیر …ت رو لی لطفاً سرو…ارزهها می ه نشیمنگااز اون تو به صدتا 

ملتهبم رت ستی به صودنچسب ه ختردست اضایع دش سمشم مثه خوا-…: !زدلب غر 

می -فشین اپیش و یگه بردتو -….ممیادم و زود منم یه سالمی می :گفتمم و کشید

هم که فکر می را نقداو:گفتمزدم و یش رولبخند مطمئنی به م؟بیات منم باهااي خو

آب .زدخند زپودم غی که گفته بودروقلبم به دم کرس حساابابا نه -….کنی شل نیستم

محکم دم با قدمهایی که سعی می کرو باال گرفتم را منم داکمی ..رت دادمقورا هانم د

از لم دمحکم بشین -…هخردور آین ا…:!دممزمه کرو زفتم ن ربه نظر بیاید به سمتشا

هایم قایم دپشت فریارا سترسم استم امی خور نگاا.ردمهم جا خودم خوم،بلندم سال

ذوق با و خت اندانم دگررا دور ستش دي دشا.ها به سمتم چرخیده نگام تما.کنم

همه .رش زدمکنام و آرام بوسیددي را گونه شا.يچه خوشگل شد...يهراخوواي -:گفت

به سمت را ستم د.یاکو نباشددنگاهم به دم سعی می کر.نددبوه مم بلند شداحترابه 

ملیحی رت صو.هستمداب شا-:گفتمه اي مدآبا لبخند کش دم و کردراز نشمین 

متنفر می از او ستانها باید س داساابر ...شتمداست ه اش را دوگی چهردسا...شتدا

به -.می نشستدل یش هم به اصد...کیمیااز نه حتی ..از اونه ...دمما نبوا...دمبو
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نه ..دمبواب دمن نه شا...! دممن نبو...نه؟شمایینوف معرم خانوداب پس شا...به

از -.فتریختنش می وربیم فرآن نقابی که هر...دمبوب من تنها یک نقا...وفمعر

ن رو از تعریفتو..رمنم همینطو-:گفتد و به گرمی فشررا ستم د.خوشبختمن شناییتوآ

سم ابی قید و حت ر راچقد.نست ببینمتوالم می خودقعاً وا.میاکو خیلی شنیدد

حاتمی لطف ي قاآ...نممنو-...!لمدمحکم بشین ...ندرامی ن بازبر را من ره سطوا

ون بد...دنکرار فرون بد..ون دو دو زدنبد..مستقیمه قت یک نگاو..دقتش بوو.دارن

ف کسالت برطر؟شما خوبین-.شکش ایزون ربد...عدسیزش لرون بد..مکدمرزش لر

شاید ...شاید...شاید تحسین...شاید محبت...دحس بواز من پر ف برخاله او نگاه؟شد

-.صاعقهق مثل بر...يقور فشاق مثل بر..يقو...شتداما حس ا..! نمدانمی ...مترح

و من .همه نشستیم...دبوه نیامد....دنبو...گشتمر نیال دانباد...میزدور .خوبم.نممنو

-.مشنیددر را مااي صدد؟لج می کرر گاروزیا د؟شانس من بو...همرو در روي یاکو د

شت داکه ل و روزي حااون با ...نددوما برگربه ره باا دوخدرو ین پسر اینکه اخالصه 

و گذشت اون روزا شکر که ا رو خدزم با.می کشیدیمرو بد ق تفاایه ر نتظااهر لحظه 

بعد هم ..اخداول -:گفتو شت امیز گذرا روي نجش آریاکو د.سالمتینن تودوهر

متاسفانه .دمتشکر می کرري حضوم و سیدرتر خدمت می زودقعیتش من باید وا...شما

شته ي دایط بهترایم یه شب که شردمنتظر بو..جالب نیستد یازئیم داجسمی ل حا

هی در آما.دارهشما ن یددسه دي وایازعالقه ار و صرانم ن اوچو.بشیمن حمتواباشه مز

ده کرم گراما دم اکه نکرري کا.می مونهدم سه من مثل پسر خور وانیادا-:گفتو کشید 

اب ین پسر خواغصه از که شبا ه شاهددش خوا خد.دمکردم سه بچه خوواباشم 

از ین از ابیشتر ش کااي .بعد توبه می کنمو شاکی می شم ا گاهی حتی به خد.ارمند
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غمش و ین همه تنهایی اسه ري وامی تونستم یه کاش کااي .مداوستم بر می د

را ین بحث اکه دادم می ار هشددر باید به مار چطو...شکر...اشکر به حکمت خد...کنم

اب جواش فا با متانت همیشگی وبی ره سطوا...! یاکو نباید عصبی می شد؟دکندم تما

رو ین مشکل انه من تونستم ...ست به گریبونمش دیه که سالهاست باهادردین ا-:داد

ندگی م زتمور نیادا.مشاکرا رو نش خددسه بوزم واما باا...ستاخواون نه و حل کنم 

قعاً هم باید به خاطر وا-:کشید در آهما.مدآنمی در نفسم ...دسنگین بوا هو.منه

ره هیچ جوده کرم بچه هاو حق من در ین پسر اکه اي نگی دومر.دشکر کردش جوو

ین اتو ر نیاداقعی مثل د وامگه چندتا مر.زهلم میسودهمینه که از .نیستان قابل جبر

ن جوداب شا-.دنبودار ست بردر دما...نخیر...حیفا بخد...ین پسراز احیف ؟نیا هستد

زه جاابه چشمانم .سر بلند کنمد کروادارم لطیف نشمین اي صد؟ساکتیر ینقدا اچر

دارم از -.مشده یم خیرروبه ام رو ندایک رختر بادمستقیم به ادم و نداف نحرا

چه ...مخانوداب خب شا-.یاکو متوجه من شداس دحو.می کنمده ستفااشما ي صحبتها

را روي تیز شمشیرها ك نو...دبوه لم برپا شدرزاري در دعجب کار؟بار و کا؟از درس؟خبر

ام ینکه کوتاهی جمله اي ابرو .نممنو.همه چی خوبه-.دمپی قلبم حس می کررگ و 

رد و نشمین و یاکو دسریعی بین ه نگان؟کجا موندر نیاداقا آ-:متابلو نباشد پرسیددي یاز

ا صدو سر و هل شلوغی ؟امگه نمی شناسیش...دنمیااون -:اب دادیاکو جود.شدل بد

ل قبوو تا کالفه شد دم کرار صرر انقدآ...دبول داده به من قور نیاداما ا.ستنی

یاکو دبه دش را نشمین کمی خو.نمی گفتدروغ هرگز ر نیاو دا...یدآگفت می ...دکر

که من می شناسم بعید ري نیاداین از اال وا -:گفتف او مه حرد و در ادایک کردنز

نجا که آ...بطن چپمي ست تودریرها شمشاز یکی .دسی ما هم نیاوسه عروانیست که 
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به نشمین ه اش چشم غررا از ین ا...شدب یاکو معذد.فتو رمی کند فرژ پمپان را خو

در ...دمکره نگام را پشت سرو برگشتم ؟شتداچه گناهی ره ختر بیچاآن دما ا...مفهمید

ما ا...همدنستم تشخیص ایکی هم می تورتادر حتی ر را نیادامن ...غ راباورودي 

دروغ مگه -:گفتو شت ایاکو گذزوي دبارا روي ستش دنشمین ؟مدآنمی ا چر..!دبون

نه .دهنبون ساعت هم پیشموده نیم سر جمع ایراکه ما ت ین مداتو م؟می گم عزیز

روز چند ر نگاانه ر نگاا..می کنهن نه حتی نگاهشود میان همواهمرن مواسه خریدوا

و شدید ر دردش نقدآ...دکرر اکانرا چشمم ي شمشیر بعد...شهادرسی برویگه عرد

ان نگردر ماام حرکت ناگهانی از ...دمبه سمتش بررا ستم ه دگادآکه ناخود قعی بووا

-.دگلویم سالم بوز شکر که هنوا رو خد...ممالیدرا چشمم در؟چی شد ما-:شد

دي شا.دحتمالی بواشک اي ابهانه خوبی بر...تو چشممده فتاي افکر کنم یه چیز..هیچی

ستم امی خو...مسریع بلند شد.همش بهترربشو..نه-:گفتمم و بلند شد.ببینم بیا-:گفت

زي نقش باآدم من ...دمجنگ نبوان ین میدد امن مر..دمسی برنگروخر عرآتا وم و بر

اي من بر...دمحساساتم نبوروي اشتن اگذش سرپوري و مخفی کاآدم من ...دمنبودن کر

ه ته ماندم ینجا می مانداانیه بیشتر گر چند ثامن ...دمباید گریه می کرن خفه نشد

منم اي می خو-...منمی شدض عو..دمبوداب من شا...دادمست می از دهم ورم را غر

نستم چند دانمی ...یک می شددهرلحظه بیشتر به گلویم نزر پیکاه یرم؟دابیات باها

که م چرخید.چیز مهمی نیست..نه بابا-.کنمن بغض بیاون نم بدامی تورا یگر دکلمه 

از آن ...نددخرید می کرش که به خاطري یگرروز دچند از آن ...جهنمم از آن شور دو 

د منم گیر کردانباله دما ا...ومفتم که برر...دبوه من بسته ماندروي بد به اغوشی که تا آ

به ي یگر چیزد...! زلجبار گاروزین و این شانس العنت به ...شدن گوواژصندلی چوبی و 
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که زور زدم ستی دیک ...جایش بلند شداز یاکو د...دبوه ماندشکم باقی نن ایر شدازسر

ا چر-:گفتمي میدابا نا...چشمم بیشتر شدزش سو...کنمآزاد یر پایه صندلی را از زمنم دا

دي ست شاي دما به جاا...کمکت کنمار بذ-:گفتدي شا؟ سنگینهر ینقداین صندلی ا

یر اي زگرفته د و سراي صدو شت دابررا صندلی و مد آپایین ه اي ست باندپیچی شدد

از قت وهیچ ..منددابرگرم را سرذوق با ...!توئهاز ...صندلی نیستاد از یرا-:گوشم گفت

ه مدآسخت ي هاد روزمر.دمبوه نشدل ین حد خوشحااتا ر یک سیگاق برن یدد

ك هیچ چیز ترسنااو با د و بوه مدآسخت ي هاد روزمر...میگر نمی ترسیدد.دبو

د بوه ندراسر گذده و از تحمل کراو مصیبتی که از نست اتوهیچ چیز نمی ...دنبو

گذشته تلخش م با تمام او یددهمین که می .دمم می کرآراهمین و تر باشد ك ترسنا

ي هاروزین امی شد که ورم با...حت می شدراخیالم ...ستامحکم ز هنو..دهیستاز اهنو

ن یر شدازسران گر نگرید...نمامی شد که منهم می توورم با..ندرمی گذه منهم باالخر

داد نمی زه جاان ایگردما به ا در آورد اشک مرانست امی تور نیادا...دمشکم هم نبوا

هیچ چیز د بواو قتی و...هدا آزار دمرد نمی کرات کسی جرد بواو قتی و...یتم کننداذ

ادرش بر برابردر حتی ...دظبم بوامو...دقبم بوامرر نیادا...یت کندا اذنست مرانمی تو

نمی -:گفتمو شتم دابررا ستم د..دبوه شدب چشمم خوزش سوه؟چشمت چی شد-...

نست حس اهم نتوزد غم دروکه به ي خندزحتی پو...شتوده فتاي افکر کنم چیز..نمدو

د و کره نگارا چشمم ي توآورد و جلو ش را سرو خم شد ؟ببینم-:کنداب خررا خوبم 

فته تو ه رشدر کی خایر نگاا...آره-:نشوند گفتان یگردکه ري طو..هستهآ

ده در بوي چیزم گرا-:گفتد و کرت بعد محکم فوو !ستده شم مارجنس خا...چشمت

. به تبسم بزنمي یه سرم من بر-:گفتمدم و پا کرو آن ین پا اکمی ...نشست.همداو
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و کشید ون بیرري را ست سالمش صندلی کنادبا و شت البه میز گذر را سیگار نیادا

بضم کمی .یگهدتبریک بگم رم مجبو...یمربا هم می ا بعًد...فع ًال بیا بشین-:گفت

می زه جاایاکو ت دماو گنگ ه ین نگااگر ا..دمبوه شدآرام کمی ...دبوده کش کروفر

ز ما طرا...خوبم-.ش دادمگودي شاو پرسی نشمین ال حودر ابش ابه جوو نشستم .داد

با محبتی در ماه؟بهترن پاتو؟درد شما خوبین...نممنو-:دبووت متفادر صحبتش با ما

فقط .میشمم بیشتر بهم سر بزنه بهترم گه پسرا..من خوبم-:گفتد و ضح نگاهش کروا

یاکو د.یددومی د، شته بواپایش گذروي ستی که دمن پی اس حو...ن دادتکاش را سر

با هم و گرنه منتظر می موندیم تا تو هم برسی و...يبیادم فکر نمی کر-:پرسید

قا آ-؟شتدرد دا..دبوده مشت کراژ را باندون از بیرن نگشتاا.ادنداب جو.بیایم

ه ي شده پوست کندرش را روي سیگاه؟چی شدن ستتود-م؟هو-.دنگاهم نکرر؟نیادا

ین اپس د گر مهم نبوا.چیز مهمی نیست-:گفتد و کرش خاموب بشقاي تور خیا

ز با..یندغونش کرر داستتونه که یه بان دهمو-؟سخت چه می گفتو سفت ن پانسما

غ باي تورا چشمش ؟ستتوم دکده؟چی شد-: نشمین هم گفت؟ینش آوردیی سرچه بال

م باال کشیدرا ستین کتش آ.هیددسیب ه آتو باشگا...هیچی نیست بابا-:گفتو چرخاند 

-:اب دادبی حوصله جو؟یندکررزه با کسی مباه؟تو باشگا-.ببینمرا سعت ضایعه وتا 

ین بی خیالی ر اچقد...دبول بی خیااش نسبت به سالمتی ر چقد.با کیسه بوکس...آره

ندفعه هم اوخه آ.نکنه شکسته باشه؟ینن دادکتر نشودبه -.آوردمی را در حرصم اش 

ل را از پرتقا.نشکسته-:گفتو شت دابرا مرب بشقاي تول پرتقا.یددسیب ري آبدجو

و خه بوکس آ-:با غیظ گفتمدم و فتااپوست کلفتش ن با چاقو به جاو ستش گرفتم د

ز که هنوه مدش اونیست چی به سرم که معلون نتودگررزش؟اون از و ته هم شد راکا
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کن ول ین رنیاش که تا یه بالیی سرن ستتواز دینم ا...می کنهل درد سااز ده دوازده بعد 

ر آدم چهاد جووکه د بوه مددرد آبه ه اش خم شدن نگشتان ایداز دلم ر دنقدآ.نیستین

ي لبخندهان از آن چود بوده برد یار از انگاهم او .دمبوده خاطر بررا از میز دور یگر د

یکدفعه همه جا ا نم چردانمی رگ؟بزدر منبر ماروي فتی رتو ز با-:گفتدرش زد و نا

یر چشمی به ز.هنددمی ش ما گوت ند به مکالمادارهمه دم کرس حساا...ساکت شد

 ر زل زدهنیان داهادنشمین به ...دخته بوانداپایین ش را یاکو سرد.دمکره بقیه نگا

ست می داب راشا-:مدف آکه به حرد بوي لین نفرزد و او اوهم لبخند می در ما...دبو

دم و کرا هم جدل را از پرتقاي هاه پر.ست به سالمتیت نیستاص ًالحوا..مگه پسر

ان نگر-: گفتو شت اهانش گذدبر اي تکه ر نیادا.دادمبه سمتش هل ب را بشقا

غریب تر و عجیب ه نگاو غریب و نشمین با لبخند عجیب .من هیچیم نمیشه.نباشین

ن قل خیالمواحد...نت میشه عالیهایاکو نگرازه دنداکه به ه شدا همینکه یکی پید-:گفت

قبل م یا شایدو -:گفتزد و بعد چشمکی و .سی ما تنها نمی مونیوعراز حته که بعد را

د تنه نگاد؟آن چه بورش منظو..مست نفهمیددر...گس شدو هانم تلخ د...!سی ماوعراز 

د و کردرم به مارو یاکو ه دنشمین بی توجه به لب گزیدد؟چه بواي یاکو بردعصبی و 

نمی را کنایه و گوشه ..دبوده هم مثل من سادرم ما؟ست نمی گمدر-:گفت

از .ببینمرو سیش ومه عراخداز منکه -:گفتد و برن سماآبه را رو ستش د.فهمید

-:گفتو جلو کشید اش را ی نشمین کمی صندل؟ببیندرا سی چه کسی وعرد یش بواخد

و چه بهتر با کسی باشه که شناسه ...قتشهویگه د...ما هم همینها آرزوي به خد

-:گرفتر نیادابه سمت ش را سر؟ینداریر سر رو زکسی -:اب دادهم جودر ما.مطمئن

بس ن خونشوم در بردا لت نشسته بگو همین فردگه کسی هست که به م؟اپسرآره 
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ر نیا؟داشتدایر سر را زکسی ر نیار؟دانیاداسی وعر؟دبحث بر سر چه بو.بشینم

من خبر ر پس چطو؟شتداستش ر دونیاداکه د کسی بوود؟برري ستگااخو

من نمی و نست دانشمین می د؟به من نگفته بوا چردم؟بوه من نفهمیدر چطو؟شتماند

ما چشمانش ا..ردمی خول پرتقادي با خونسر...دمنگاهش کرور نابار و لخو؟دنستمدا

-: گفتد و کرزي ست چپش بادار دنگشتر نگین انشمین با .دبوه شمین قفل شدنروي 

دم سه همین به خووا...هستمر نیارگ داهر بزاقعیتش من مثل خووا...نیندوخب می 

یاکو د...یاکو متوجه شدیم کهو دیعنی من ...یه مدته که ما...دمخالت می زه دجاا

سه ار وابذ...ن حرفا نیستیاقت ن والن انشمین جا-:گفتد و قطع کررا حرفش 

ست دست چپ مچ دبا داد به صندلی تکیه ش را کمر...ر زدکناب را بشقار نیادا.بعد

ین ده اببینم چی کشف کرار بذ...بزنهرو حرفش ار نه بذ-:گفتژ داد و ماسارا ستش را

می ف حراً بعد-:بسته گفتن با چشماو ستی به موهایش کشید دیاکو د.پلرمام خانو

می ر به شورا لم ا دنم چرداما نمی ا..نه بلندد و نه خشمگین بور نیاااي دصد.نیمز

نمی در خونش زدي یاکو می دبه رد کا.نیستاي ینجا که غریبه ا؟اچرا بعدً-؟ختاندا

نشمین متوجه .دمی کررا رو ستش دما پیشانی سرخش ا...باشدد آرام می کرش تال...مدآ

یک ...دبوه سیدریاکو دنشمین به ز ر انیادانافذ ه نگا.پس کشیدو خیم شد ع وضااو

نجا ر را از آنیاداگاهم می گفت باید دآناخو...زدمی س قناري سط بدجووین ي اچیز

نمیاین بریم ..رنیاداقا آ-:گفتمدادم و به عقب هل ام را نو صندلی ر زابا فشا...کنمدور 

 قاآ-.شتاندخ را پیشانی سرن از آن شده قصد کنده ین نگاا...نه؟سه تبریکوا

حت شدین بچه راناا چر-.دست بگیرع را در دضال اوکنترد سعی کردر ما...رنیادا

گه م امنم پرسید...جهري و ازدواستگاابحث خو...دنزي بدف که حرم نشمین خانو...ها
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م با تمار نیادا.ارهندري لخودیگه دینکه ا...کنمام قدن اتودرماان کسی هست به عنو

چه به رو من ده؟کجا بوازدواج ...منه خانو-:گفت د وکرا هواز پر را یه هایش ر..رتقد

آش هر د نخول و فضوو هن لق وراج و دنم زکافیه ...نیستمري صبوآدم من ازدواج؟

نمی -.دادمه د ادامی کره یاکو نگادحالیکه به و دربلند شد ...رتصودر اون ...باشه

ع فکش سط جموهمونجا -:گفتد و مشت کررا ست چپش د...کنمش بر نگاو شینم بر 

که بی م ترسیدم آورد یاکو هجورت دبه صون خونی که ناگهار از نقدآ.می کنمده پیارو 

ر یکباان به لیو:رنیادا.*** دمکردورش نجا و از آگرفتم ر را نیازوي دابا، یطاتوجه به شر

ار صرا.نیستم تشنه -:گفتمدم و کره نگاد تم گرفته بورصوي جلوداب مصرفی که شا

نیمکتی نشسته روي همه از تر دور...غباف نطرآ.میشهن آروم توعصابا..ینربخو-.دکر

رم کنا.ارهعصابم مشکلی ندا-:گفتمو ختم اندداب اشاب مضطررت نگاهی به صو.دمبو

ر ینقدا اچر؟چته-.دتر بواب خرب او عصااضع و...تا ته سر کشیدان را لیوو نشست 

خه آ.بشها عودالنه که اگفتم -:دمزمه کرد و زحلقه کران لیورا دور ستانش ي؟دترسید

ي قاآ"ان پس نگر...حالشاون با ..حاتمی همي قاآ....یندخیلی عصبانی بون تودوهر 

اي بردش که به جز خوم بگیرن هم چنال او را نستم همینجا حاامی تو.دبواش "حاتمی

یه جایی ن النه که مشتتواگفتم ..دمشما بوان نگر...یه طرفماز -.ندزانسودل هیچ کس 

لم دقت حرفش به اصد...ون دادمبیررا نفسم .شهن غوداستتونم دیکی اون د و بیاود فر

ده کرا فرصتی پیده باالخر؟فتینره در رکوا از چر؟چی شد یهو-.دمکرورش باو نشست 

هرچند ...قبلاز ستنی تر اخو..دبوه یبا شدز...دمنگاهش کر...که نگاهش کنمدم بو

که ره مایی می خوآدقیافه من به -.دادمترجیح می را لعابش و نگ ربی رت من صو...که

ما من ا...نهن ظاهرتو-:گفتر زد و چشمش کنارا از روي موهایش ؟فتنره در رکواز 
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ستانش که با دبه .آرومکی و نم کی عصبانی هستین دومی ...می شناسمب خورو شما 

حت نمی رابپرسم ناال یه سو-.فرین به توآ-:گفتمدم و کره فت نگارمی ان ور لبه لیو

در ...فبی حر..بنشیندرم ست فقط کناالم می خود...شتماندف زدن وصله حرح؟شین

سر می ي سررویر از زموهایش مرتب ؟یعنی نپرسم-.ممکنه بشم...نمدونمی -.تسکو

رد مودر گه ا-.ورمبه خاطر نیان را قشنگشاج مودم سعی کر...مدآمی ون بیررد و خو

متعجب نگاهم د و گرن با چشما.سنه نپر..یشرستگااخوم من براره ختریه که قراون د

رده لیز خوره باي دوموهاود و پایم بلند شد که براز روي ستم ؟دکجا فهمیدیناز -.دکر

ر نجواز اوبعد و ...يختردنجایی که تو از او-.دمقلم کررا فتنش ي رما پاا...لمس کندرا 

بعد د و چند ثانیه نگاهم کر.می پرسنال رو همین سوا خترم دتمو...بحثی

و دادم و فرد بوه مدآتا پشت لبهایم ي او کانه دکوه ي خنداز که ي را لبخند.خندید

از -؟چیاز -.شدم لی من خیلی غصه و-. دمکروم یدنش محراز دهم را حتی چشمانم 

باال را منش داکمی و خم شد ...شتانیمکت گذان را روي لیو؟چیو-.ینکه به من نگفتینا

و شت اگذاي گوشه را درآورد و فشهایش کد و کرز بارا مچ پایش ي دور بندها...زد

و نیمکت نشست روي نو ر زاچهاآورد و باال را پاهایش .ینکه عاشق شدینا-:گفت

ن چو...ارمبگذش ست سر به سرالم می خود...!ین کفشاابا دم مر...خیشآ-:یرلب گفتز

ستی که ؟دبه تو بگمرو مگه من باید همه چی -:شتمداست را دونش دکراض عتراشکل 

پس -:بلند کند گفتش را ینکه سرون ابد..خشک شدد مرتب می کررا منش ادشت دا

بلند ش را سرو شد ل بی خیارا منش ؟دامهمه-:گفتمم دادم و کششی به کمر؟ستهرا

معلومه که باید به من می ..معلومه که مهمه-.سیدربه نظر می ي کام ًال جد...دکر

تعریف نمی ن ستورو وا مگه همه چی؟به شما نمی گمرو مگه من همه چی ...گفتین
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مهم ن ستون وانباید بگم چو؟یعنی منم نباید بگم؟کلمه به کلمه..مو به مو؟کنم

نمی ال را ین سواپاسخ د بهتر بو؟مهم نیستن ستووابه من ط یعنی مسائل مربو؟نیست

ه تا باالخرد نگاهم کرر نقدآ...دمگیر بودم دربا خوز بش هنواجورد مون در چو...دادم

پس منم هرچی ...مهم نیستن ستوواپس -.گلویشي توو آه نشست  چشمانشي غم تو

خترها از دبا شناختی که -طبیعتاً ... هن لقیو دجی ب وراین به حساذارمی گم می 

-...!دین نبواما ا"...نمزنمی ف یگه حردمنم ...باشه"دین بوي اش اجمله بعد -شتمدا

ما من ا...ین فکر کنینای خومري منم هرجورد مودر ...شما نگین...ارهعیبی ند...باشه

هرچی از حت راشما تنها کسی هستین که می تونم ..تبسماز بعد ن چو...می گمزم با

کمی فکر ...شته باشیناست نددوگه احتی ...بزنمف حرن باهاتواد لم می خودکه 

می ن لعملی نشاامی گرفتمش چه عکس ش غودر آچند لحظه اي گر فقط برا...دمکر

حمت ش و زبا تال...زوره...هی نیست کهالبخود...هم باید بگین شما...شمزه تا-داد؟

ست به و دنیمکت بیفتد کامل چرخید از روي یا د و پایش مشخص شودا که مبار بسیا

ت شداز چشمانی که و تخس رت صو؟کیهه ختراون دحاال ..خب-:گفتو سینه نشست 

من ه خنداز .ستبر لبخند شکابررا در تم ونشستنش مقاز طرو ند زدمی ق بروي کنجکا

م و کشیداش پیشانی ي توي اش را سررو.ممن منتظر..یگهدبگین - :گفتو گرفت ات جر

نجا آین از ابیشتر ...نمادومی -:گفته با خند...مااربطه خوبی با فضوال ندرامن -:گفتم

را کوچکش ي سریع پاها.بریمش بپوت رو کفشا-:گفتمو برخاستم ...!دنشستن جایز نبو

مد آ.منددابرگررا یم دم و روجیبم کري تورا ستم د.نگفتین-:گفت د وبرو کفش فري تو

ول شت دانمی وا به خطا ا ختر تا مردین ا..زدبه کمر را ستانش د و دیستاامقابلم و 

نگاهی به ...دبوي داده عجب گیر. به هیچ کس نمی گم..یگهدبگین -.دنمی کر
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د و کرز بارا هایش ستدبا خوشحالی ...هلباست قشنگ شد-:گفتمدم و سرتاپایش کر

اب جوو فتم د رماوس و داعره به سمت جایگام؟خوشگل شد؟ست می گینرا-:گفت

می ..خیلی بدجنسین-:گفتد و یستاا.گفتمرو لباست ..نگفتمرو تو -:دادم

حمقانه ال این سورا از اهنش دم ذنسته بوافع ًال تو...محتی کشیدرانفس ؟نستیندو

خیلی سعی ...دمی کررا آزرده نم اجدویی داي تک سرفه ها:یاکود...!*** کنمف منحر

که با هق هق د بواز آن بش سبک تر اما خوا..دنشوار حفظ کنم تا بیدرا مشم دم آراکر

ان نددشتم داخشمم دن خالی کراي بردي یازحالیکه تمایل در ...نشمین نشکندي ها

هم باعث ..دمکرن توارهم بید...ییم دامن شرمند-:گفتمو شتم اجگر گذروي 

نستم هرگز دامی .ین قضیه کنماگیر رو درستم شما امن نمی خو.مشدن حتیتورنا

بابت و ...کنمرا درك نش ب دروشوآنستم امی تو..شتهاندش را ختري دشکهااطاقت 

تقصیر تو -:گفتد و کرك پارا شکهایش ل استمادنشمین با .دمبوه همین شرمند

نفسش ...شیعنی ساکت با...آورد باالرا ستش دیی دا...اما بابا بخدا...مقصر منم...نیست

گریه نشمین .دقائل نبوي ارزش پشیزاش سالمتی اي برر نیاداهم مثل او ...دتنگ بو

می ري لحظه شمار نیان دامداي آبر...دمیستاه اپشت پنجرم و بلند شد.گرفتت شد

یی د؟داممکن بورم؟نخوص حر.رنخوص حرر ینقدو ابیا بشین -:زدیم ایی صددا...دمکر

ر فتات ربه نظر...کنیر فتارستم مناسب سنت اخوازت همیشه -:ب دادطاخرا نشمین 

در نم او...ارهبطی به تو ندرموضوعی که هیچ ي خالت توده؟دمشبت مناسب سنت بوا

باال را ماغش دنشمین ده؟ست بودر...بگودت خوده؟ست بودر...رنیادامی مثل رد آدمو

اد می نیست که بخور آدنیادم داکرس حساا...شتماندي بدر منظوا بخد-:گفتو کشید 

حت تر راسش ر رو واکاري ینجواشاید دم فکر کر...کنهح با کسی مطرع رو ین موضوا
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نمی ب خور رو نیادالبته من ا...شتماندردي رو همچین برخور نتظااصالً ا...کنم

به رو ...دمخالت می کردمن نباید ..یاکود دجووبا ...دمکره شتبال دارم اما قبوا...شناسم

ل طوم تمادر ..کافیازه ندابه ...دکن نیتم خیر بوور با...اممی خورت معذزم با-:دمن کر

تا ...ربشورو تت رپاشو صو..یگه گریه نکند..باشه-.دمبوده کره اش خذامسیر مو

ده ماو آفت رنالین خونم باال ادر...مدآقفل ي کلید تون چرخیداي صد...نشمین بلند شد

با و ختم اندایر زسر به .شباآروم  -:گفتد و آور پایین را یش ایی صددا...محمله شد

را در تاقش م راه ایددقتی و...ادمندرا سالمش اب جو..زدممبل روي نگشت چند ضربه ا

مبل را در آورد و روي کتش ...دیستااهمانجا .رت دارمکا..صبر کن-:پیش گرفته گفتم

-:گفتد و ز تا ش ساعدروي چه تا رپاد و کرز بارا ستینش آسر ي کمه هاد...ختاندا

با ...نه-:گفتمدم و کرل کنتررا یم اصدي یی بلنددابه حرمت ؟کنیما عودا دنمیشه فر

تو -؟چه باید می گفتم...ده مماآمن ...باشه-:گفتد و کرز بارا ستش اژ دمش باندآرا

نی یعنی دومی ؟می فهمیرو کوچیکی و گی ربز؟نیدومی رو حرمت ام و حترامعنی 

د و بسه کرز و بارا مشتش و خت اندري اهم کنارا  اژباندل بی خیاد و خونسر؟چی

بابت -:گفتمزدم و چنگ را موهایم ي؟بدق خالدرس اکنی یا ا عواي دمی خو-:گفت

زن با ...گتربزادر با بر..تونستی با منر چطو...همشبت توضیح بدر افتار

به چه حقی منو به سیب ؟بزنیف حرري نطواو...چشم چند نفر غریبهي جلو...ادرتبر

تحقیر دت رو یی خوداختر د...منوزن به چه حقی دي؟متهم کردن نی بومیز

زن حقی که به ن به همو-:دبیشتر به سمت نشمین متمایل بو...مدآکمی جلو دي؟کر

حقی که به ن همو...هچند نفر غریبه ببرن منو جلو چشم همووي برده آمی زه جاا..تو

حقی که ن به همو...دهمی  روندگی من ي زتون کشیدك سرو خالت زه دجام این خانوا
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م و بلند شد...شدم تحملم تما...دهمی ن رو یشوي روده درازي اجلوت سکوزه جاابه تو 

نت با ف زدظب حرامو:یک-:گفتماش زدم و به سینه را نگشتم ا...دمیستاایش رو در رو

ین به بعد کوچیکترین بی از الی و...گرفتمه تا حاال هرچی گفتی ندید...شمن بازن 

ه شتباانشمین :دو...دممی اب به بدترین شکل ممکن جواون رو ی به ماحترا

به شکلی دادي گه تو مهلت می دم و ابوه منم متوجه شد...ل دارههم قبودش خو..دکر

سه وا-:گفتو گرفت را نگشتم ا.دمقطع می کررو نستم بحث دومی ح صالدم که خو

هن دیپ زیه کم ...نتیدت و زخوام حترو احرمت ان خیلی نگر...سه نکندو من یک 

رده خوآب کجا ت از مزخرفااون نم دوفکر می کنی نمی ...بکشدت و اون رو خو

و فت رعقب عقب ...نیشواست دشتی کف اگذف جنابعالی که صات تخیالد؟از بو

یا داب ینکه به شاا...ینکه من عاشق هستم یا نیستما-:ن دادتکاا هوي تورا ستش د

دم به خو...میا نگیرم بگیرام زن نکه می خویا...ارمیا نددارم یگه حسی دهرکس 

از تا د خوشم نمیا...یگهدنه به هیچ کس ...نتزنه به ...نه به تو...دمبه خو...مربوطه

خیلی ...يخیلی بلد...منو تفسیر کنیت حساساو امی شم بشینی دور ین خونه ا

باید ه؟گتررمن بزاز نت ز...ببررش به کادت ندگی خوزتو ...داريخیلی تخصص ..حالیته

حرمت ...دارهنگه دش رو حرمت خودش خواول که ه بددش یا؟شته باشهداحرمتش نگه 

گوشهایم بلند دود از .شته باشینر دانتظاان ایگراز دین بعد دارنگه ن رو تودخو

ف ست به حراحو-:ه ام داد زدممعدي هااربی توجه به هشد...نمی شدر آدم نیادا...شد

نمی ض عور نیادا...بسه...اخدرو تو ..یاکود-:گفت سسترانشمین با ر؟نیادانت هست زد

ین ن و انموندن ماماو شکر که بابا ا رو خد...می بینی؟ییدامی بینی -...نمی شد...شد

ض عودم فکر کر؟می بینیش رو فکرز طر؟می بینیرو نش ف زدحر...نندیدر رو شاهکا
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 ابعذن همو...لعنتیهن روح سوهان لی هموو..هشددم آدم فکر کر...هشد

پوفی ر نیادا...نمیشهض عوو منو می کشه ...ییدانمیشه ض ین پسر عوا...همیشگیه

تمومش ...بسه...باشه-:گفتو شت دابرو شت اچشمانش گذرا روي ستانش دکف ..دکر

از ...مهممادرم سه برواگفتم ..انیرم امداوشوقی ذوق و با چه ؟ییدامی بینی -.کن

هرچی ...همونهر نیادا...ییداما ببین ا...زدپر می اش سه صدوالم د...دهنم مردمر

دو هر ..مدآجلو ر نیادا.سش نمی کنهوامن هیچ فرقی د نبود و بو...دبودروغ شنیدیم 

ست درهی اخورت با معذ..ببخشید-:گفتد و به عالمت تسلیم باال بررا ستش د

می رت معذ...ییدا... اممی خور عذازت من ..نشمین.اممی خورت من معذ؟میشه

می ي پیرس حسار اچقد...ردمجا خواش هی اخور عذ؟از بگمزم یا با؟سهب؟خوبه...امخو

می رت می گم معذ...ببین...یاکود-...دقبل ترها تحملم بیشتر بو...دمکر

یی و زن دابگو شاهو ...ییدا-:گفتمد و فتاو اشانه هایم فر...ببخشید...امخو

نجا ري اوپولش یه کا با...وشبفررو شرکت و ین خونه ام اتو...مریکاایم دبرمیگر...ننیا

قبل ...دمبوه پیر شد؟یاکود-:با بهت گفت.محمت ندرو زیگه تو دکه ازم میندراه 

لطف می کنی ..نشمین-.دمفکر هم نمی کراز او یی احتی به یک شب جد...ترها

ب تارا نستم نگاهش دامی ..گذشتمرش کنااز ینکه نگاهش کنم ون ابدري؟قرصامو بیا

و خت اندانم دگررا دور ستش ن دناگها..دمنگاهش نکر...دسد کررا هم را.آورمنمی 

ین ا...نصیب من شدر ینباا...تحیرو بهت ؟چیدم گه بگم غلط کرا-:گفتد و بغلم کر

-:گونه گفتا نجوو هسته د؟آبور نیاازآن دابی بهانه و لیل دبی ش غوآین د؟ابور نیادا

ن مکاا..دبول محا.رفقط تو غصه نخو...که بگی می بوسمرو ست هرکسی د

-؟ین حرفهار و انیا؟داباشدر نیاداین امگر می شد ...میددمی اب خو..شتاند
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ش کمررا روي ستم د...شتاندن مکااشیرین ي یاروین ا...دبواب خوداداش؟

ر نیاداین ي؟ابخشید-د؟حس کررا می شد جسم اب خوي تو..دمحسش کر...شتماگذ

هم م را یگردست ؟دشتاند ديعتقااهی هیچ اخورکه به عذري نیاور؟دامغرر نیاد؟دابو

را یشش رته ي برزالله گوشم ...حسش کنمد جوم وستم با تماامی خو...آوردمباال 

گر همین ؟اکتردبریم اي می خو؟خوبی-؟یش حس می شدرته ي براب زخوي تو..فهمید

ست می راکه م مطمئن شدن چو...شتماهیچ شکایتی ند..فتمرنیا می از د...حاال

ر با هر پک به سیگا...دمنش بوانگر:رنیادا...!*** دبوده مر مندن مرادرم از بر...گفتند

از .دبوده شکمش قفل کررا روي ستانش ه و دکشیدآرام دراز ما ا...دمنگاهش می کر

ب خوم تا مطمئن شو..بزندف بزنم تا حرف ستم حرامی خو.ا دادجابجا شدنم تخت صد

د سقف بگیراز م ینکه چشون ابد.رو در آورديشک نشمین ه اهیچی نشدز هنو-.ستا

منم ...می کنهر رو ینکاو اهی کنه اخورعذازت بهش گفتم باید ..دبوه شتبارش اکا-:گفت

ما ا...دحرکت نشمین خیلی بچگانه بو...ین قضیه حق با توئهرد امودر ستثنًا ا...فتمرتند 

ر را سیگا...بی خیالش..یگهدگذشت ..لبه هرحا..گالیه کنیامی تونستی بعًد...خب

،اون نشمیني حرفااز بدتر -:گفتمو شتم اگذم یر سررا زستم دو دهر و  دمکرش خامو

نمیشه که تو ورم ما باا...ارمنشمین توقعی نداز من ..رهسر تو می گذي چیزیه که تو

ه شتباابگی اي یعنی می خو-:گفتو چرخاند ش را سر...من فکر کنیرد موري در ینطوا

-.ادندزه جااما ا.ارمنه ند-:ویمستم بگاخواري؟ندداب تو هیچ حسی به شا؟می کنم

دروغ ...بگیاي گه می خواما ا...بزنیف حرع ین موضورد امودر نیستی ر مجبو..ببین

ین قضیه عجیب اتم دسه خوواشاید ..نمدومی .دتنه به خو..نه به من...نگو

قتی که به یه نتیجه قطعی وسه همینم تا وا..کنیورش تم نتونی بادخو..باشه
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ر قعیت کناواقتی با وتا ..ديست نبوروراحساست و الت د قتی باوتا ..ينرسید

را تش رصوو شت ابالش گذرا روي نجش آر..فقط...نیست مطرحش کنیزم ال... ينیومد

یطی من اهر شردر نی که دومی دت فقط خو-.تا به من مسلط باشدداد تکیه آن به 

به هر ...کنمما حمایتت می ا..ست نباشهدرنظر من ع از ین موضواگه احتی ...باهاتم

-:گفتمه با خند؟حمایت می کندي را چه چیز؟یاکودچه می گفت .ايشکلی که بخو

باال را هایش وبر؟اکنمداب ازدواج با شاام قعًا فکر می کنی من می خوي؟وانه شدویود

ن فهمیدر چقد.فکر می کنیداب به شا...فکر نمی کنیازدواج به ...نه-:گفتو خت اندا

ه شتبااین دم از اسعی کر..یش توضیح بدهمابردم کرسعی ..دبوه حرفهایش سخت شد

ین اي اخترم دسه من با تموداب واشال دارم خب قبو..ببین-..جش کنمرخاك حشتناو

الیل که ي دنم به خاطر یه سراو...نیادین ي امام آدیا شاید با تمو...ق دارهنیا فرد

لبهایش وي ر خطی که از آن ..مدانگاهش خوشم نمی ز طراز ...نیدوبهتر می دت خو

پا و ست ؟دقیقًادالیل وم دکد-:گفتو بید اکامل به پهلو خو.مدآخوشم نمی ..دبوده فتاا

ري چجو...ق دارهبا همه فرداب شا-.همت دنجاك حشتنام وتهااین دم را از اکه خوزدم 

پیش ه اش چهراي لحظه اي بر..دادمباید توضیح می ر چطو؟چه فرقی؟چه فرقی-؟بگم

ما جنس ا..باشنن ما می تونن مهربواز آدنی خیلی دومی ...خب مهربونه-.مدآچشمم 

به همه چیز با ...دارهست رو دوهمه ...ارهمهربونیش نهایت ند... می کنهق فرداب شا

با و شت گرفته تا یه بچه خوشگل زباغه لجنی ریه قواز ..می کنهه عشق نگا

می دش ل که خویاوا...که بلد نباشه قهر کنهم ندیدرو کسی م عمري خب من تو...نمک

بلد نیست داب شا...دما نبوا..رهشعادم بلد نیستم فکر می کررو کینه و گفت من قهر 

ف یگر حرد...می بخشهرو ما آدحت راخیلی ...هبگیردل بلد نیست کینه به ..متنفر باشه
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یطی اشردر حتی ...نهردخوآب نش مثل دکرل خوشحا-.دسخت نبودادن توضیح زدن و 

به د نیاه ش گه خنداحتی ...نیشوگریه می کنه می تونی بخندو ه یزرشک می داره اکه 

مثل بچه ها ...هکنه می خندل خوشحاان رو یگردینکه ابه خاطر ..انیگردل دخاطر 

قیقه از دو دلی بعد رن و وکتک می خون شودرمااز مثل بچه هایی که ...لش صافهد

باشه م گراتی ح..نیستر لش موندگادغصه تو و غم ...میشه ن موششواهمه چی فر

ر چقد..ممددم آبه خو.دهترجیح می دش به خوان رو یگردهمیشه ن چو...دهنمی وز بر

هر جمله ر نگاا...دبوه لبش منحنی شدروي خط ..دمکره یاکو نگادبه ..ددمبوف زده حر

م و نفس عمیقی کشید.زدممی را خر ف آباید حر...دبورش فکاابر ي من مهر تایید

نا اوگه انم دونمی ...دنخیلی کمکم کرادش خونوداب و اش...ديقتی تو نبوو-:گفتم

گه می ا...سم مهمنواخیلی ادش هم خونودش سه همین هم خووا...چی می شددن نبو

به ...من نیستن شدراه سر به ن و شدض لیلش عود..تهومتفاداب با شارم فتاربینی 

ن اون چو...کنمر فتارما آدنمی تونم مثل بقیه اون با ...تیهومتفااون آدم ینه که اخاطر 

با ...ختراون دما ا..نجیرمن می از می ادرحتی تو که بر...نمی کنهر فتاربا من مثل بقیه 

ضم اعتراحتی ...دهقهر نکرم هم باهار تا حاال یه با، گند منو سگی ق خالاهمین د جوو

د جووبا ؟کنمه نگاا ختردمی تونم به چشم بقیه ر چطوي ختردبه همچین ...نمی کنه

یی که می شناسم اتمندوثرم تمواز ما ده امضیقه بودر مالی ظ لحااز همیشه ینکه ا

من ا چر...فپو..پاکیاز ما ا...ارهعایی نداد...نمی کشهز آب جانما...هسیر ترو دل چشم 

ینکه لحظه به لحظه اجز ؟شتداهمیتی اینها چه اگفتن زدم؟می ف حرر ینقدامشب ا

من غلط ...می گفتی..خب-د؟می کرش ترمطمئن و سعت می بخشید را ویاکو دلبخند 

همین -.نستدانمی ام را حترو ابین عشق ق یاکو فرد...بزنمف ین حراز اکنم بیشتر 
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ق که تو فکر می کنی خیلی فري چیزاون ین با ا...قائلمام حترداب اسه شاوامن ...یگهد

 چیش-.همدمه را اداین بحث استم ایگر نمی خود.همینم خیلی جالبه-.خندید..داره

بس ...قائل باشیام حتراسه کسی د وابوه تا حاال پیش نیومد-:گفتزد و چشمکی ؟جالبه

د از بوه تا حاال پیش نیومد..مهمتراز اون -.ادمنداب جودم و کررا پشتم ...یگرد دبو

زه از تا-.دمبوده عجب غلطی کر...ر دادمهم فشارا روي چشمانم ...کسی تعریف کنی

ده نزف ینهمه حرا...تعمرل انه سو تو کل بیست ...نم مهمتراو

خیالم ..شد گفتیب ما خوا-.ست می گفترا راین ا..زدملبخند ..یرپوستیز...!ديبو

ین قضیه لطمه دم از ابوان نگر...فتنی باشهداب رشام به نظرن چو...حت شدرا

دم و ست برگرالم می خود...شدندز خرین حد باآتا ..منزه از جااچشمانم بی ... ريبخو

زه اي یاکو خمیا؟دیعنی چی-:گفتمادم و تغییر ندرا ما موقعیتم ا..نمببیرا تش رصو

درش ما..دهبرري بدجورو یی اخده یه بنددل مشب اسم اتو مرار قراز -:گفتو کشید 

رگ روي .یدارزبه تنش می ش سر..میده رو از دور دمن پسر...ساسید ابوده پیله کر

در شد ماار قر...یگهدین هم-:یاکو ضعیف شداي دصد؟خب-.گرفتن ضرباام پیشانی 

-ري؟ستگااخو.تعیین کننري ستگااسه خورو واقتی ویه و بزنه ف حرش باهاداب شا

از ...فکر کنمآره -:گفتو کشید زه هم خمیازیاکو باد؟دضی بوداب راشادر یعنی ما

رت دادم و قوي ام را بعدال سو...دبوه مداوخیلی خوشش ادش خونوه و موقعیت پسر

م به نظرم یی که شنیدابا چیز...خوبه..آره_:دبواب یاکو تقریباً خود...خوبه..هاآ-:گفتم

گفتن اي حرفی بر...شتمن وادابه بسته شدرا چشمم ...داب رو دارهلیاقت شاه پسر

یک ازه ندانیا به د...سوختني بو...ي دودبو...مدآمی ن خوي بو....!دبوه نماند

می ب کسی که خو.دوبراخ سون نیا هماد..دبوه کوچک شدراخ، یک سو...یچهدر
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مونیک ریش هااکسی که صد...دمشنا بودم آخواز تنش بیشتر ي کسی که با بو...شناختم

تقال .دادمی ن جا...دیر تنه سنگین چندین مرز...دبوام سالگی ر ترین موسیقی چها

حتی د و گرفته بورا هانم ي دستی  جلودما ا...ومستم به کمکش برامی خو...دمکر

ط حیاي که تودم بوه یدد...برسدرم از راه پددم عا می کرد...کشمنفس بداد نمی زه جاا

که همیشه د قهرمانی بورم پد...نمی شناختمگ را ما من که مرا...یگر بلند نشدد و دفتاا

که م یددم دمن به چشم خوو بلند نشد ر پد...نیامدوز نرآلی و...سیدربه موقع می 

و موسیقی ي پس به جااز آن ..!دمر..ُ.ببرندش را ینکه سراز اقبل ...درمما

شبم روز و هر م جماعت همدآن کثیف زه و هري هاه خنداي صد...مونیرها

د فریا...راچاقو و گرفتند را ما موهایش ا..هایش کنیدر...دهبزنم که مرداد ستم اخو...شد

داد هم ز با..دحم نفس کشیدنم نبواستی مزدیگر د..دبوه شدز گلویم باراه ...!نه...زدم

ده پرآن ستم پشت امی خو...ن دادمتکام را سر...گرفتن نگ خورهمه چیز ...!نه..زدم

یک می دشت نزداکسی ...مشنیدرا پایی اي صد...میددیگر نمی دما ا...ببینمرا قرمز 

حس را نفسش ...گرفتمرد گا...نظامی مشخص شدي چکمه ها...فتر رکناده پر...شد

را یم زوبا...دمن بواز تر ي قواو ما ا...دمباال بردم خواز محافظت اي بررا ستم دم و دکر

از روي بختک ...می بینیاب خوداري ..شوار بید...ممنم پسر...رنیادا...رنیادا-...گرفت

م تما...دمبور یی محصون داستان دمیا...کنمز بارا نستم چشمانم اتوو بلند شد ام سینه 

از بیا یه کم -...دهم یافت نمیشاق بزه هانم حتی یک قطري دتو...دبوده کرق تنم عر

را خر همه آیک نفس تا و گرفتم ان را لیو..زانلرن ستادبا ...ربخوآب ین ا

ده بین پرري از هیچ نو.دمکره نگاه به پنجر...گرفتآرام نهایم زدنفس نفس ...منوشید

ر زد و کناام را به پیشانی ه چسبیدي موهاه؟ساعت چند-.دنمی کردرز ضخیم ي ها
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-.مباال کشیددم را حمت خوزبه .دمی کردرد ستم و دد نم خشک بودگر.ده-:گفت

حتما -:گفتو یم کشید زوبارا روي ستش د.وزمرر دارم اکلی کام؟مونداب خور چطو

... فکر کنم..آره-...ورمبیاد به یادم سعی کر؟یشبد.يبیدایر خودیشب د

 ه وپنجا..شتمدامیز برام را از روي گوشی ...دبوم منتظرداب شا...واي...دابشا؟یشبد

هشت ..آره-:گفتمس فسوابا ؟شتیار داقر-...دابشااز همه ...بی پاسخس هفت تما

ي یه چیزن و تت بزرصوو ست دبی به آپاشو یه ...ارهعیبی ند-:گفتو بلند شد ...صبح

ق لین بواوبا .گرفتمداب را شاره یی شمادافتن ون ربه محض بیر.رتسر کاو برر و بخو

را روي ستم د.زدودتنم س را از کابودرد ...یشاصدي بغض تو...رنیاداقا آ-:اب دادجو

-.ادنداب جو.ديیستااسر کوچه منتظر من ز نگو که هنو-:گفتمو شتم اگذام پیشانی 

ن فتم شرکتتور-.بهت می گم کجایی-.همدن اوبالیی سرتودم فکر کر-؟کجایی...دابشا

دم کر سحساا.نخونتوم دم ستم بیاامی خو..توبوسمه ایستگااتو ن الا...گفتن نیومدین

را پاهایم .مفهمیدن تواصداز -.دبوه نفسهایش کوتا.ممونداب خو-.هیر شدازشکش سرا

بیشتر ..نش مهم نیستاو-ي؟خیلی معطل شد-:گفتمدم و کران یزآوتخت از 

پر زد می لردارد نستم داکه می اي چانه اي لم برد.شتهاخه تا حاال سابقه ندآ..مترسید

ر یه با...ما من نیستما-ب؟ختر خودبمم ن جومدکه من باه نشدورت باز تو هنو-.کشید

داب را ست شااچه کسی می خو.سکته می کنمس تراز ین ربیام یگه همچین بالیی سرد

؟آه ینجاي امیا؟می کنیر حاال چیکا...رگبزدرباشه ما-؟نستندامی تور چطود؟من بگیراز 

م رساعت سه هم که باید ب...خونهرم می ...هتو تنم نموندن جو..یگهدنه -:کشید

ام حوله ...بدیمن می نشوابهرس به مهندد بوار قروز مراطرحی که اون فقط ...شرکت

تو .نمزمی ف حرش من باها.شنباان اون نگر-:گفتمو شتم داسته مبل بررا از روي د
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قا آ-.حافظاخد..نه-:گفتمدم و کرز بام را حما؟در ینارندري شما کا...باشه-.خونهو بر

ستم اخو؟مطمئن باشم؟یگهدخوبه ن حالتو-؟بله-.دوبان هم نگرز یش هنواصدر؟نیادا

حتی که کشید رانفس ..خوبم..آره-.دمنبوب خو...نه...تواي صدن شنیداز بگویم تا قبل 

و ختم انداتخت را روي گوشی ...باشینن تودقب خوامر...شکرا رو خد-.دکرارام هم ا مر

یی پشت دا...!** اندبنشو فرب را لتهااین انست امی تود سرآب فقط ...مشدم حماوارد 

ي چا، توروي به خاطر گل -:گفتي زد و من لبخندن یددبا ...دمیز صبحانه نشسته بو

-:گفتمو شتم اکانتر گذرا روي سوییچ ماشین .یا نهي ببین می پسندر بیا بخو...دمکردم 

-.یختمي رچان یمادوهراي بر.زودصبح ...ونفتن بیرربا نشمین -؟یاکو کجاستد

به دن کره نگااز .دمکردت یگه عاد-:گفتمدم و نیم کردو سط و ي را ازقندي؟بهتر

-؟یعنی همیشگیه-.ممی ترسیدم یددنجا می دم را آینکه خواز ا...مچشمانش می ترسید

یاکو دیشبت با ي دشاید به خاطر بگومگو-...مداوغم نمی اسرد قت بووخیلی ...نه

تکه .اممی خور نشمین عذر فتارمن به خاطر -...شاید..آره-.دنبوآن به خاطر ..نه.دهبو

لی مطمئنم قصد و-.زدسرفه .یگه مهم نیستد-:گفتمو شتم اهانم گذي دتودو گراي 

-.نمدومی -.دمبوه ین بحث خسته شداز ا...نتنایاکو نگردهم ...اونهم ...شتهاندي بد

ن شودوبه هروز مراینو ا...ارهخالت نددهیچ کس حق و توئه ل ندگی مازین اما ا

نمی .باید بهت بگمم یه حرفی که به نظر...فقط یه چیز می مونه-.ممنونم-.گفتم

ي سرفه هایش گلواز .دممی ش گو-.نستماما نتوا..کنمه چشمانش نگاي ستم تواخو

ا تویی که خیلی چیزو سه من وا-..مثل همیشه..دما نگاهش نافذ بوا.مددرد آمنهم به 

یگه بیشتر ن دچو...رهجباا یم یهز داریی که هنواسه چیزن واجنگید...یمدادست رو از د

ان یگردیم زه دادجاو ابسه هرچی نشستیم ...یگه بسمونهن دچو...ین نمی کشیماز ا
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ستش دوگه کسی هست که ا...رنبیان در چنگمواز یم دارست دوکه رو نایی او

ستت از دالیل غیرمنطقی ر و دکوت به خاطر تعصباه ندزه جاا...ست مهمهواکه ...داري

ل را خاد ست خودر...همو او ...مفهمیدر تعصب کورش را از منظو...نفسم گرفت...هبر

ن تورمنظو-:گفتمرت دادم و قورا هانم ي دحمت لقمه توزبه .دنشانه گرفته بو

ین اگه ا...می فهمیمب خورو همدیگه ر تو منظوو من -:گفتي زد و لبخند؟چیه

پس ...رخیدمی چدورش نه وایاکو مثل پردهمونه که موقع مریضی ...دابشا..هخترد

نستم اپس هرکس می تواز من ...منور هم تو منظوو می فهمم رو تو ر هم من منظو

ام شانه را روي ستش د و دیستارم اکنا..بلند شد...!عجیبد ین مرابه جز ...بربیایم

ته می گفتم دیادم؟ست تعریف کردرت رو وامار و ندگی پدزته قصه دیا-.شتاگذ

ینو می اهم رت پد-.دبودم یاد؟محض بوه باشتو انظر ما غلط از نا ازدواج او

قتی و و...درتقلب مااز راه ...شدوارد هش از راسه همینم وا...دبوش باهو...نستدو

ما ا-:گفتمو باال گرفتم م را سر.ست شددرنیا ي دهمه غلط ها...دکرف نو تصراو

مهم ...ینش مهم نیستا-:گفتد و فشرام را شانه .دارهست رو دویاکو د...دابشا

به ...ست کنیرو درمی تونی یه غلط ...ريپدن تو پسر همو...کنا پیدرو هش را..شههرا

حل دت سه خورو واین قضیه ي و ابریزرو دور حمقانه ت اتعصبااول اون ینکه ط اشر

ر ینطواشتند که داین چشمها چه ا...دخم کر؟امگه میشهر؟خه چطوآ-؟مگر می شد.کنی

ر پد...می کنهادرش ازدواج سابق برزن  باره می ف طر؟نمیشها چر-؟نددجذبم می کر

ا خدل حالدي بیخو...دههم نبوي نفر که چیزدو ین ابین ...میشهدش خوادر بري بچه 

فقط مشکل ...من نمی تونم-:ن دادمتکات به شدم را سر.نکنوم حردت خواي با فتورو 

حظه به گه یه لا-:خندید...نیستمآدم ازدواج من ...کنمازدواج من نمی تونم ...نیستاون 



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۴۶۲ 

 

د ین مراستم پیش ر دچقد.هم می شیآدم ازدواج ...یگه فکر کنید دیه مرر نش کنادبو

تو خیلی شبیه و که من ي فهمیدرو ین اتم دخو-:گفتآورد و پایین ش را سر.دبورو 

نا دکرر نکااین و انا زدپا و ست دین اسه همینم وا...نی منیوجو...منید تو خو...همیم

رو شش ارزسه کسی که وا...مپسردار برزي لجبااز ست د...ممی فهمدت خواز بهتر رو 

تفاقاتی اگذشته چه در مهم نیست ...بکشهل طور مهم نیست که چقد...بجنگداره 

قلبه اون مهم ...تجربه نکنیرو یگه هرگز همچین حسی دمهم تویی که ممکنه ...دهفتاا

ي ندزه جار اینبااینه که امهم ...نتپهري ینجواسه کسی واقت ویگه هیچ دکه ممکنه 

ت نه تعصبا...ماآدنه ...رنبیادر چنگت داري از ست دوکه رو کسی 

ت حساساگ امرراخ یه سوي توو از خل کمد بشینی دانباید ر ینباا...!مالیخولیایی

م سر...!يبدت نجادت رو یندفعه خوا...وبشکنی را رو ین حصااباید ...ببینیت رو جدید

کنم منو رش نمی تونم که مجبو؟کنمرش نو چیکاوا-:گفتمو ستانم گرفتم ن دمیارا 

النشم اهمین ...من می پرسیاز -:گفتم زد و به کمراي ضربه .شته باشهداست دو

ست رو دومگه میشه کسی ...می کنهر نکاداره انم مثل تو اوفقط ...دارهستت دو

قت ش وینهمه باهاو اشت است ندرو دوکسی د؟نش بواینهمه نگرو اشت اند

اب ضطراعالقه ست که باعث ...عشقهاز نی ناشی انگر...نپسر جو نمیشه؟ندروگذ

ه چشمانش نگاي توز با؟نستداکجا می ؟از شتداکجا ت را از طالعااین ا...میشه

ن از مااما ا...دبوه شدد یااش زخس خس سینه ؟نیندوکجا می رو از ینا اشما -:دمکر

با چشم ش خر عمرآتا ...زیه سربا...ما خرفت نیستما...مریضمو سته پیر در-...ارشقتدا

تلو تلو می ...زدمباشد گیج می رده لکل خوه امثل کسی که تا خرخر...!بهامی خوز با

یر ز...دبودرآورده یشه ر را از رنیادا! انیرو...دبوده بم کرایی خردا.میددنمی ...ردمخو
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تفسیر ه و نداخوا مرب حتی یک کتارابه ...دبوده تهی کررا هن ذ...دبوده یم کرو رو

رو بیرحمانه ..هم نمی شناختمدم که خو...شخصیتمي از با بعد جدیدا مر...دبوده کر

حاال د و بوده کرز شتم بااندن شاورحساستی که باابه زه اي یچه تادر...دبوده کردر رو 

بر ار صرایگر د...دشته بوایم باقی نگذابري گریزراه یی دا...کنمار نستم فرایگر نمی تود

بی ده و بی پرر رك و نیان داهما...دبور نیان دایی همان داچو...دبوه بی فایدر نکاا

کی که نه رپا...کی نشستمرپاي تو.کنمار فرر نیااز دانستم امن نمی توو ... رفتعا

مسیر به ام کداز نستم داکی که حتی نمی رپا..اش رانه نشانی و نستم دامی را سمش ا

ار قراحاضر به م مغزاز قسمتی ز هنو...د زل زدمباآبه ناکجا و نشستم ...ه امسیدرنجا آ

حریف دو ین ر انقدآما ا...آوردلیل می دقلبم اي رد هنم براي از ذگوشه ز هنو...دنبو

تر ن قعیت هر لحظه عریاوا...سیدربه نظر می ه مسخرن لشاایگر جددند که دبر بوانابر

به ...يظاهري نیادنه ...مني نیادبه ...دشکسته بورا پوسته تنهایی من داب شا...می شد

ر نکاامی گرفتم دش جواز وکه را مشی آرانستم امی تور چطو...دشته بواگذم نم قددرو

من باسانتی متر ...دممی بره پناداب مش به شاه اي آراقطراي که برد ماهها بو...کنم

به نفسی د عتماور و ابا غر...هایی کلفت ترزوباو نی کلفت دبا گر...وزنباکیلو ...قد

راه یگر هیچ و د...شتمز داکیلویی نیا -ختردبه یک ...نشداي آرام بر...شکست ناپذیر

بخشی ...دمن بواز بخشی داب شا...شتاندد جوع وین  موضواز اگریختن اي فرعی بر

چه می را ین ا...شتندامی گذري گازیگر سر ناساي دعضام امی شد تمادور قتی وکه 

با را لتنگی ي دص ًال معناا...ملتنگ شودیش اکه برد نبوام ندگی در زهرگز کسی دم؟کر

درم که به جز مام می فهمیدزه تا...رهم همینطورا ست اقدي معنا...مفهمیدداب شا

مثل دري نند مااخترهایی که می تودهم هستند ز هنو...د داردجووهم ي یگردقدیسه 
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زن الیق ترین ...دبون شددر مات تجربه لذاي برزن الیق ترین داب شا...من شونددر ما

هم را یبایی زتعریف داب شا.دشست مثل خودر...دشربیت بچه هایی مثل خوتاي بر

ام ندگی در زیانی مثل مهتا هرگز رویباا زچرم حاال می فهمید...دبوده کرض یم عوابر

تحت تاثیر رت را ند صواچگونه می توت سیرم حاال می فهمید...نددنکرا جایگاهی پید

شب و در روز و لم نشست دبه اول داب از روز شاا چرم حاال می فهمید...هدار دقر

نه می وداجاد قلب یک مرزن را در که یک ي چیزم حاال می فهمید...شدر هایم ماندگا

دم حاال من بوو ...!نانهي زحیله گریهاي و نه لوند...ستش اسفیدك و روح پاذات ...کند

ا پیدرا هش راباید د یی گفته بودا...!بی کهداشاد و بوه شدن حساسی که عیاو ا

ر من چطو...!دنبودر هم مثل ماداب شا...دمما من مثل هیچ کس نبوا...رممثل پد...مکن

خالی و خشک دارم ستت دوحالیکه یک در کنم ا پیدداب راه نستم به قلب شاامی تو

نگی هایش دامرم تمار کنادر ...دعاطفه بوي نیادمن ر پد؟نمی شدري بانم جازهم بر 

حک اش عاشقانه ي هاه نگاام ساله رن چهاهدر ذ...پشت می بستن را از ست مجنود

ن هنگشاو آلحن از ما م انمی فهمیدن را مزمه هایی که معنایشازحتی ...دبوه شد

دو دره ...لسیاهچادو ..دالگود؟دو چشم من چه بودر ما ا...دممنیت می کرس احساا

؟از یی چه می گفتدا...هههه؟خالقم چها...هبرندو همه تیز ؟حرفهایم چه...زدهیخ 

و لطیف ؟آن روح سط چه می شدوین داب احق شازد؟می ف حق حرام کد

دور نیا ي دهادمرم تماداب را از که من شام گیرآورد؟می دوام من ر چگونه کنا..زكنا

با من داب شاه یندآما ا..دممی کره کوتارا از او ست همه دکه م گیر...شتمدانگه می 

جیب ي تورا ستهایم د...مد شدبلن...اخد؟اي سیدربا من به کجا می داب شاد؟چه بو

سن سی در که ري نیاداما ا...دبور نیادایی دا...ختمانداپایین م را سردم و بر
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من پسر ...برنگشتد و سالگی مررچهادر که ر نیاداین انه ...یختورفرDNAسالگی

ي یگردکی اشتراهیچ ن مایش ثابت می شد چوآزین قضیه تنها با اما ا...دمبور پدن هما

هی که را...محبت..دبوده کرا پیددرم را به قلب مار راه ورود پد...شتماندد مرآن با 

یی ؟داشتدامن ري از نتظاایی چه دا.دبوه من بسته شدروي سالها پیش به دروازه اش 

ست دشت به داختر دش دگر خوایی ؟داشتدامن ري از نتظااچه د بور نیادش داکه خو

را کسی دن نایی خوشبخت کراتور نیادان ین اچو..دنمی سپر...نهدش؟می سپرر نیاداین ا

یر آژمثل ...منه بخت سیاو ...دباید خوشبخت بودن خوشبخت کراي برن چو...شتاند

لی ولبه جد.شتنداندرت یگر قددپاهایم .دنمایی می کردخوام پیشانی روي خطر 

سرنوشت اب و خرل ین حااز انستم دانمی ...زدمخت دربه تنه م را سرو نشستم 

همه چیز و ست ن اسمادر آیی که می گفتند ابه خد...مکه باید شاکی شو تر بهاب خر

می ب او به حسارا مشکالتش م تمان حل شدداب یی که شااخدن هما؟می بیندرا 

ینچنین را امها ش آدهمین صبرو ست ر ایی که می گفتند صبواخدن هما؟شتاگذ

ر چهاره باا دومرنست امی تو؟شتداهم ه اي فایددم؟شکایت می کراو به ده؟کرخ گستا

و آن ساله کند ر چهاا نست مرامی تودارد؟پیش چشمم برراخ را  از سوو آن ساله کند 

حساساتم ا...ام رانی اجو..م رانست عمرامی تو؟جا سنگ کنددر جنایت م هنگارا ها دمر

برنمی ه یخته شدآب ر...نستانمی تو...نه؟نددابه من برگر..اده ام راخانو...را

د و بر بوابی ...دمکره نگاه سیان سماآبه ..دبوه بی فایدشکایت هم ...گشت

سمش رین ا-:گفتمت کائنااي آن به خدت و کائنام به تما...زدمخند زپو...رهپرستا

و سمش پیش چشمم کج ط اخطو"...لخوشحا"نوشت رد و نگ خوزموبایلم ...!دنبو

-.ده بویش پر گالیاصد.شتماگوشم گذرا روي گوشی و بستم را چشمانم ...شدج معو
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حتی ...کنمزي یش باابررا ست دونقش یک دم نسته بوامن حتی نتو...رنیاداقا آ...لوا

سمم از اقبل ي قاآین دم انسته بواحتی نتو...صمیمی کنمرا کمی لحنش دم نسته بوانتو

اب جون رو موبایلتواچر؟یندمنو کرن قصد جووز مراشما -...داببگو شا-.کنمك پارا 

دم را خون نستم جاامن حتی نمی تو...دمبوده نکررا کس  هیچن من قصد جا؟یندنمی 

ري صبح یه جواز ..نتونمامن نگر؟یعنی چی-.شاکی شد.بگورت رو کا-.مهم بگیر

اي خد...یاه؟شدري حاتمی طوي قا؟آکه به من نمی گینه شدي چیز..هستین

دم به یاره بارا دوشته هایم این مهمتر که نداز استم بگویم چه اخون؟ییتودا..دهنکر

بریم ؟نبالمدمیاین دا فر-:گفتد و مکث کر.دهتفاقی نیفتاا...همه خوبن..نه-آوردي؟

دا فر..نه-.دبوده کرام را آزرده خت پوست پیشانی درمخت زتنه ؟میابهرس پیش مهند

ي یک چیز...هستان شما یه چیزیتو-.می کنمت خبردم قت فرصت شه خووهر ...نه

م بیا؟ین شرکترصبح می دا فر-...خوبم...گفتم که-.دملتنگش بود...دبو

النم خیلی ا..نیستم برنامم معلو..نمدونمی -...!دسمش نبورین ا...اخدن؟پیشتو

ست اقبت نمی خوامر.باشینن تودقب خوافقط مر..ارمندري کا-اري؟ندري کا..خستم

را پاهایم م و پیچیددم خوره ام را دور کاپشن بها.حافظاخد...هستم-.روحین جسم بی ا

د جووبا ...بدبختیار با هز:دابشا"*** دسمش نبورین ا:"گفتمدم و کر شکمم جمعي تو

باال ي به جا.میاکو سانددبه شرکت دم را خو..هسه شب به عید ماندك حشتناوفیک اتر

قتی م و ومطمئن شور نیاداماشین دن بواز ستم امی خو..را زدمکینگ رکمه پادفتن ر

پشت میز ي منشی جدید.گرفتم پیشرا در صلی شرکت ن اساختماراه حت شد راخیالم 

به ن؟فرمایشتو-:گفتو خت انداکوتاهی به من ه نگا..دمکرم سال...دسابق من نشسته بو

ه نگا؟ببینمرو حاتمی س مهندي قاآمی تونم -:گفتمدم و کره ییس نگاق رتاابسته در 
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به .ننمی پذیررو کسی ر ساعت چهااز بعد س مهندي قاآ-.دقیق تر بودمش کمی ر دوبا

ل شاید قبو..خبر بدینن حاال شما بهشو-...!دپنج بو..دمکره نگاار یود روي درساعت گ

ستثنایی قائل ن اشوادربه جز برن یشوا-.دمیخته به تمسخر بوآسومش ر باه نگا.دنکر

هد سر انخودادم حق می .ینرتشریف بیادا می تونین فر.النم شرکت تعطیلها.ننشد

دم بوه نیامدراه را ینهمه اما من ا...ث کندبحد بوم داده لتیماتور اونیاداکه اي مساله 

و چین ورپا.جا بلند شدو از خت انداکیفش ي تورا بی توجه به من موبایلش .دمکه برگر

-:گفتد و کرز باي در را کمی ال..ر زدنیاق داتاابه اي ضربه .فتمش رهسته پشت سرآ

ك سر.وبر-.مشنیدرا یش اما صدا..مندیددش را خوم؟من می تونم بر..سمهندي قاآ

و منشی با عصبانیت برگشت ؟خلم دامن می تونم بیا-:بلند گفتماي با صدم و کشید

شت ي دانه تغییرر نیااي داصد؟مگه نگفتم شرکت تعطیله.ینجایینز اشما که هنو-:گفت

با را خصمانه منشی ه نگا.يشما می تونی بر...ممشکلی نیست خانو-.نه حسیو 

پشت میز ...بستمم پشت سرم و در را شدق تاا اب دادم و واردنه جوامندوزپیري لبخند

لم د...دسم می کررا رخط کش خطوطی اد و با مدد و نقشه کشی نشسته بو

مگر ...دشخوي هاربه بعد کاو از آن یاکو دشرکت ي هارکار تا ساعت چها...سوخت

را از نقشه د و عقب برش را هم سري درخمهاابا .مسال-؟شتدانایی اتور چقدآدم یک 

اده ندرا تلفنهایم اب یک هفته که جواز بعد ؟می کنیر ینجا چیکااتو -.دکر هنگادور 

گوشه ه یک نگااز یغ در.هی کنماخورعذم مداو-.دپرسی می کرال حوري اینطوا...دبو

بابت هرچی که ..نمدونمی -:گفتمو ختم انداباال را شانه هایم ؟بابت چی-.چشمی

ش پشت سررا ستهایش د...ه کندنقشه دل از باالخر.شما با من قهر کنینه باعث شد

دم با خوآن یک و ...دبوه پوشیده اي سرتاپا قهو.برخاستو کشید ش را کمرو شت اگذ
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-:گفتد و یستاامن از با فاصله ...سته اش اندازبره اي نگ قهور رکه چقددم فکر کر

همیشه ر نیا؟دامی گفتا دروغ چر.دهفتااعقب ر یه عالمه کاو خر ساله آ...شلوغهم سر

ما با لبهایم ا..دمکره اش خذابا چشمانم مود؟گفتن می کردروغ به وادار چه چیز ا رك ر 

فقط ...سم توضیح بدین یا توجیه کنیني رو واکه چیزم نیومد-:گفتمي زدم و لبخند

م رو تلفنهااب که شما حتی جوه باعث شدو نم چیه دوکه نمی ي به خاطر چیزم مداو

منهم حرفی .دحرفی نزو نش کشید ده گرستی بد.همین... هی کنماخورهم ندین عذ

حم اببخشید مز-.دکفایت می کرد بوه حت شداش راسالمتی از همینکه خیالم ..شتماند

د نگاهم کرداد می ژ ماسارا نش دکه گرر همانطو.نتوزه جاابا ...مشدن خر سالتوراي آکا

ام را کولی  بند...صیا بغض یا حر...دبسته بورا گلویم ي راه چیز....هم ساکت ماندز باو 

در را .سونمترمی ..شهم تمورم قیقه بشین کادچند -.فتمدر ربه سمت دم و مشت کر

ه و ندزداریش بااصد.برسینن توربه کا...خر سالهآ...رممی دم خو.ننه ممنو-.دمکرز با

باید -.دمحس کررا لبهایم زش لر.مچرخید. بیا بشین...دابشا-.دشاید هم عصبی بو

ساعت دو ..وردمیگه طاقت نیادلی من و..خر سالهآهم  نجااوخه آ...شرکتدم برگر

قتی وین مرخصی تا ازاي ابه ل دادم قوو ...ببینمرو شما م و مرخصی گرفتم که بیا

هم ي او لبها.مشدر شب گرفتازده النشم تا یااهمین .بکشه بمونمل طورام کا

لم سماجت د.دارهشب نگه زده تا یارو بی غلط می کنه تو اسهر-...هما به خندا...یدزلر

از ما ا...گیردسرخوت شداز ..ريلخوت دشداز ..حتیرانات شداز ..ستامی خو

بیا -.دبوه لحنش کمی مالیم شد.!مدآلم نمی د...یعنی...معصبانیتش می ترسید

اري بذو ینکه ساکت باشی ط ابه شر...میشهم تمورم یگه کادتا نیم ساعت ...بشین

بغ رت صوه وبغض خفه شده و چسبید بهمي پاها..فبا کمر صا...نشستم.تمرکز کنم
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نه داستااحرکت ...نقشه کشیدو روي شت دابراد را مد...فتش رهم پشت میزاو ...دهکر

دم و ها کراي رگوشه را کیفم ...دتحریک کررا شتیاقم وي و استش کنجکادسریع و 

کاغذ ه روي شدده پیاي هاري کاه یزرقت به دبا دم و پایین برم را سر...فتمریکش دنز

؟از تند بشهري ینجواست منم روزي دیعنی میشه یه -:گفتمت با حسردم و کره گان

نمی شد ورم با...شتماقلبم گذرا روي ستم م و دمتر پریده اش دو خندر نفجااي اصد

شت که حتی داگی زتاد و یم عجیب بوابره ین خندر انقدآ...قهقهه بزندر ینطور انیادا

خیلی کم ...گرفترا تعجب ي مانی جادشا...اشیواش یو...بپرسمرا لیلش دنستم انتو

ه ین شکل خنداما ا..ستمدیک ن نگشتاازه انداشاید به ..دمبوه یدرا دبلند خندیدنش 

قسم دم حاضر بو...قفهوبی دل و ته ر از ینطوا...دمبوده تجربه نکرل تا به حااش را 

با ...فتگره آرام باالخر...دبوه ندیداي را یاکو هم همچین صحنه دکه حتی رم بخو

ش سر؟مگه من چی گفتم؟می خندینري ینجوابه چی -:که جمع نمی شد گفتمي لبخند

ه تیره اي قهو...دچاله نبو...دنبوه چشمانش سیا.هیچی- ...ن دادتکار چند بارا 

به ..یگهدبگین -...!نشدبوه ندزاسو..دکه سوخته بوه اي قهو...همرنگ لباسهایش..دبو

-:گفتد و جمع کررا نقشه ..یدوکارا پایم اسر سوختهن چشمان با هما؟ چی خندیدین

دن کرم نستم به خاطر تمادامی ..گرفتمان جداب وعذ.برسیمن موربه کااري تو بذا عمًر

کیف ي تورا کاغذ .نمزنمی ف یگه حرد..ببخشید-.ندزشبش می اب خواز ین نقشه ا

-.!.ادببی .هتمرکزو سایش آینجا مخل رت اک ًال حضو-:گفتو شت اچرمش گذاداري 

د و کرش خامواغ را چرو کامپیوتر .ینادندزه جان اتودخوم ستم براخب منکه می خو

نم دگر...فتمون رشرکت بیراز او از قبل .نکنن درازي بورم زینقدا..ونبیرو بیا بر-:گفت

ي گوشه چشمی ها؟از آن نینزمی ف بی حراسهرس با مهند-:گفتمدم و کج کررا 
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صبح می دا از فر..وزمري امی گم به جا..آره-:گفتداد و تحویلم اش شتنی داست دو

-:داد زدم.می کنیم تمورت رو کاو شرکت می مونی ي هم تورت رو تایم ناها...ري

ز هنو...خریدم برام می خو...ار دارمصبح با تبسم قردا من فر...هکه بدترري ینجو؟اچی

محل دن کرك جریمه تر-:اب دادجود خونسروت و بی تفا.منخریدي سه هیچ کس عیدوا

زار دم باي تون چرخیداي کلی بر...دحم بوربی ر چقد...شدام غصه .یگهدهمینه ر کا

تو راه رو ینهمه اشتم اکه ندض گرنه مرو...دمشما بوان من نگر-.دمبوه عید نقشه کشید

رده ستین تا خوآ.. صًالا...همش تقصیر شماست...مینجا بیااتا و ین شلوغی بکوبم ا

منو نمی ي تلفنااب سه چی جوواشما ...ببینم صبر کنین-:مکشیدرا هنش اپیر

را ستینش ي؟آبشنوداري دروغ ست دو-:گفتد و کرا هواز پر را یه هایش ؟رها؟ینداد

پس -:گفتد و کج کرام را مقنعه آورد و درز جلو را ستش د...!معلومه که نه-.دمها کرر

قل احد-:فتمگدم و ست کرام را درمقنعه ؟تره ین قانع کننداب از اجو.سنپررو علتش 

-.هددمی ر هم فشارا روي نهایش انددم دکرس حسا؟ایندبور لخودست من از دبگین 

پس -.دمکرز بارا ستانم و دبستم را هش را..گذشترم کنااز .نمی شدط به تو مربو...نه

یه هفته ؟نصافهاین ؟ایت می کنیناذمنو ...نمیشهط بابت مشکلی که به من مربوا چر

حالی که در ..خوبه..همش می گم خوبه..دممی درم به مار دروغ خبادارم است که ا

سط چی وین امن ه پس گنا...نمی شدط گه به من مربوا...شتماندن توي ازهیچ خبر

ه اي قهور نیاداکسی مثل اي بر..نددنبوه تیر...نددنبوه سیاوز مراچشمانش د؟بو

ثابت هم وز مراچشمانش ...می شدب نیا محسودنگ رشن ترین رو..سوخته

ما حرفهایش تلخ ا.ندزدمی دو دو ...نددنافذ هم نبوو مستقیم ه و خیر...نددنبو

ان نگرر ینقداسه چی وا...یگه تنها نیستمدمنکه -.یا حتی بدتر..مثل همیشه...دبو
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ر سرباس حساا...شکست...لم گرفتد...خوبی به مشامم نرسیدي لش بواسو؟از منی

دش مثل خوو ختم انداپایین را ستانم د...دنحم بوامز..دنبوان یزآو..دمکردن بو

اش را پنجه ...!ستیمدم دوفکر می کرن چو-... رنگاد امنهم تلخ بوف حر...زدمخند زپو

زدم با یک با؟نیستیم-؟شتاندل هم قبورا ین ؟استدو-:گفتد و موهایش قفل کري تو

تا برسیم خونه شما شب ...شوار سو-:گفتو موهایش کشید از ست د...محکم

را ها ومترو توبوسها اترین غ هرچند که شلو...مشدار سوو ختم اندان پاییم را سر.هشد

مسیر ل طوم تمام و شدار سودم و نکرل ما جدا..دادمماشین لوکس ترجیح می آن به 

در قتی ده؟و وکجا بو؟کجاستادر بردو ین اندگی در زمن ي جا-:مپرسیددم خواز 

ورود با :رنیادا...!*** یچ جاه-:مسیداب ربه جون داد تنها سر تکاام حافظی اپاسخ خد

با یک ...یدنددفیلم می .کشیدون یاکو بیرش دغودش را از آنشمین خو...من به خانه

کمتر با ا عواز آن دبعد ...دکرم هسته سالآنشمین ...نیشادوهر ي پاروي جیل ف آظر

ما ا..دمبورده نخوردي؟خوم شا-:یاکو گفتد..را دادمبش اجو...می شدر مخودمن 

ام دراز می خو..گشنه نیستم-.بهم نزنمن را خلوتشاوم و تاقم برابه ادم دترجیح می 

ق تاابه ن دادم و تکام را سر.هبیداخو...دنبوب خود یازحالش -؟یی کجاستدا.بکشم

لباسهایم ...کمر نشمین حلقه شددور که م یدرا دیاکو دست دگوشه چشم از ما ا...فتمر

بلند ...شتانده نشستن فاید...ستمتخت نشدم و روي کرض ست گرمکن عودبا یک را 

متر ق را تاض اعردم و ها کررنیمه از هم ر را  سیگا...زدمتش ري آسیگام و شد

دم و کرب نتخارا اشتم یکی دابین فیلمهایی که م و از کشیدون بیررا میز ي کشو...دمکر

ه ن..یگر هیچم و دفهمیددان را گررکاو یگرها زسم باا...شتمالپ تاپم گذر یوي دراتو

دم فکر کردم و یستاه اپشت پنجر...که نمی گذشتد شبهایی بواز آن مشب ا..نمی شد
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ل و روزم حااز ین یک هفته حتی یک کلمه هم ا در اچرده؟کرت سکوا یی چرداکه 

شاید ...ستاب اخود یاکو گفته بود..فتمون ربیرق تاد؟از انبور نیااو دامگر ه؟نپرسید

ط در حتیاابا ..دمبرمیگرو می پرسم را فقط حالش ...هکشیددراز شاید فقط ..باشدار بید

ز ما هنوا...برگشتم...هبیداکه خوداد می ن هد نشااشود و یک بورتاق تاا..دمکرز بارا 

خل دا..به من بخشیدندرا نیا ر دنگاا.بیا تو پسر-.مشنیدرا ضعیفش اي نبسته صددر را 

شن اغ رو روچر...مهم نیست-:گفتو نیم خیز شد دم؟کرن تواربید-:گفتمم و شد

ن رو حالتودم بوه مداوفقط ..نه-.دادبش می اخرل حااز خبر اش خس خس سینه .کن

اغ پرسی سرال حوانست من به خاطر دامی ...دمحس کر..مندیدش را لبخند.بپرسم

چشمهایش ..دملمس کرق را کلید بر...نشن کن پسر جواغ رو روچر-..رومکسی نمی 

ر زد پایش کنارا از روي پتو .نیستب خون حالتو...باشیني شما باید بستر-.نددبوخ سر

-.مدآما گفتنم نمی ا...شتمف داحر...ريصل کااسر و بر..کنرو ول ین حرفا ا-:گفتو 

تو هیچی ...ینجاابیا بشین -...دمکرد عقبگر. حت کنیناستره ابهتر..نیستي چیز

مین زچشم به و لبه تختش نشستم ...دبوي ین معامله بهترا...من می گم..نگو

نه -.چیسترش نستم منظودامی ؟نه...نشد-:گفتو شت اپایم گذرا روي ستش د.ختمدو

-:بعد گفتو نفس کشید ر چند باو شت اهانش گذرا روي دکسیژنش اماسک .نشد

م را سر.ريبیادووم هم رو همین یه هفته دم فکر نمی کر...دمبوت ینا منتظراز اتر زود

به خاطر ...دشبه خاطر خو...دمخیلی سعی کر..فتمر رکلنجادم خیلی با خو-.باال گرفتم

نفسم ...رينجواوکه وز مرا...یدمشدیه هفته از که بعد وز مرا..ما نتونستما...ه شیندآ

یه هفته ...دبوه نت شدانگر-...خهآ...مد شرکتاو..آره-؟یدیشوز دمرا-.نتونستم-.گرفت

توضیح را همه چیز د نبوزم که الد بوب خور چقد.وردطاقت نیادي و کرازش دوري 
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ن چو-ا؟ چر-.دمپایین کرو باال م را سر؟ستهدر..حسابیش تو پرزدي تو هم -.آره-.بدهم

را حرفم ...نچو....میشهاب ندگیش با من خرن زچو...رمنمی خوداب شادرد من به 

به اون لیل که بگه دیه .بشهط مربودت لیلی که به خود..ریگه بیادلیل دیه -.دقطع کر

از ...نیستاز اون مشکل -رد؟من نخودرد به داب شا...مدفکر کر.رهتو نمی خودرد 

ار تو قر...مببین پسر-:گفتو ساند ن رکسیژایه هایش رماسک به ق طرره از بادو...منه

ف طراز تو ..اريندري رو صالٌ حق همچین کاا..يتصمیم بگیري اون نیست به جا

یا ه االخرب...يبدرو ین فرصت انهم اوباید به ...يسیدرنتایج ي به یه سردت خو

دم و کرد بارا لپهایم ...اريخالت نددهرچی که باشه تو حق ...بش مثبته یا منفیاجو

ار قرن الا-.خندید.بش چیهامعلومه که جون الاخب -:گفتمون دادم و بیررا نفسم 

ج حتیان امازشما به دوي هر ...کنیازدواج تو هم نمی تونی ن الا...تفاقی بیفتهانیست 

حساست ت اثبااسه واتو و ... یاکوو دحساسش نسبت به تو اسه تفکیک اون وا...یندار

کنه ت ازدواج ین مداگه تو ا-.ممی ترسیدن مااز زمن ..لم ننشستدحرفش به ...اونبه 

چه اي بره اش خند.دادهچی رش رو ستگااخواب اون نم جودوهمین حاالشم نمی ؟چی

ست را.هفس بپرقغ از مشب مرابعید نیست همین ...داريخالقی که تو این ابا -د؟بو

ختر دیه اون ...مشکل منم همینه-د؟بوش به چه چیز من خوداب شادل ...می گفت

نیستم م من مثل بابا-.میداناو خسته ...دمنگاهش کر...منو عاطفی 

رو صندلی و اون بر-:گفتو ستی به موهایم کشید د...نمی تونم باشم...نیستم....ییدا

و به عمق چشمم فره اش ندو روفره نگاآن  با.دمطاعت کرا.من بشینروي به ر و رو بیا

اون نگفتم مثل ..نیاوگفتم پسر ...من نگفتم تو مثل باباتی...نیی جوداببین -.فتر

هرشب ي و ستت بگیرر دنیست یه گیتاار قر...کنا پیدرو هش اون راگفتم مثل ..شبا
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رو نه ممکنه شعر عاشقوا خترد...نه...ختر شعر عاشقونه بخونیق اون دتاه ایر پنجرز

عاشق پیشه ترجیح د به یه مرد رو عتمااقابل و محکم د ما یه مراشته باشن داست دو

پذیرفته که وت رو ین تفاا..ق دارينه با بقیه فردومی ..شناختهرو تو داب شا...دنمی 

د داره و عتمااکه بهت ه پسندیدده و کرا پیدرو مثبتت ت خصوصیا...دمیات راه باها

ل رو غوخ نیست شاار قر..نیستك حشتناوکه فکر می کنی ر نقداوهیچ چیز ...تهرکنا

ندگیش محکم کنی ي زپاتو توي جار نقدم اونرم باید نر...باشیر فقط باید صبو..بشکنی

با ..با توجه...اختردمثل بقیه ...هختردیه اون ...یگه به هیچ شکلی نتونه حذفت کنهدکه 

ن ین قانوا.ادگه نخواتی ح...بسته میشهوا...میشه،رام ستدربا محبت ...حمایت

تو هم ...می شیض تو هم عو...ارهندز سوو ما سوخت و زود داره ایر د...طبیعته

ینه که ابه خاطر ي خشن موندد و سرري ینجواین سن اگه تا ا...نمی مونیري ینجوا

تو با ...بطه فیزیکی نیستراکه فقط زن ...شتیاند..دينکررو درك نونه زجنس محبت 

نه ...مشهآرامنبع د سه مرزن وانی که دونمی و شتی ط داتباارن حد همیدر نها فقط ز

نی که ز..نجیبزن ...ستزن در...خونهزن ...بخوزن ...نایی که تو می شناسیاون ز

نی که قسمتی ز...نباشهاي لحظه و نی که ساعتی ز...ندگیتهدت و زخول نی فقط ماوبد

ر پرستا...همدمت بشهو س نی که مونز...بشهت نی که شریک عمرز...بشهدت جواز و

نمی دي هیچ مر...قته که تو هم تغییر می کنیاون و...تنگتور روز یا...یتربیماروز 

زم ال...محبت می کنیه گادآتو هم ناخو...باشهوت بی تفازن مقابل محبت یه در تونه 

می ن یگه بهش نشوار راه دبا هز...متاحترابا ..با توجهت..ريبیان بوزنیست حتما به 

با ر نگاا...می شدز نفسم کم کم باراه ...قائلیارزش سش وا...داريستش دو کهدي 

ن بازبا .می کشیدون جانم بیررا از سنگین قلبم ه و سیاات فلزم چشمانش تماي هنرباآ
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نفس ن میا..دبوك حشتناوسرفه هایش ؟کنمر باید چیکان الا-:گفتمدم و تر کررا لبم 

نمی دل ساختگی به و مصنوعی آدم ...شبادت ینکه خواول ا-:سختش گفتي نهازد

ري نطواو...که هستیش همونی با...که نیستیي بدن نشوي رو سعی نکن چیز...شینه

نتخابت اگاهی آبا ...نتخابت کنهاره اگه قرا...هبهتراون سه واهم ..يحتردت راهم خو

ري غلکاو دغگویی دروبرچسب و نمی شی ت اون تصمیمال یگه مسئودتو و می کنه 

ك ترا رو چیزي لیل نمی شه یه سردباشی دت ینکه خوا...دوم.ننزبهت نمی 

ل نیست چند سام معلو...تحمل کنهز رو باد زن نمی تونه یه مري ختردهیچ ...نکنی

داري ست دوکسی که ي پاو باشی د باید مر..برسهم نجاابطه به سرراین ابکشه تا ل طو

ستش دونی دوم تویی که می مه..ارهتو خبر ندس حسااون از امهم نیست که ...بایستی

قطع ت خونه ا رو از ختردبقیه ي پاو بمونی دار فاوشتنت داست دوباید به داري و 

یه ..باشیاون سه واتو هم باید فقط ...سه تو باشهوافقط ر داري اون نتظااگه ا..کنی

نگه ودت رو حدو حد و هم حفظ کنی اون رو باید حرمت رش کناو در ...طرفه نمیشه

مقابل کسی بابت ..نتا کنو؟هستیرو ینایی که گفتم ا..نکنیدرازي ست دش بهداري و 

هم را نقداو-:گفتمو ختم اندایر زسر به ...!ییداما ا...دمبوه نشدزده خجالت ام گذشته 

م ما سوو ا..خوبه-.دفشررا نویم زا.نیستمد نامرو لنفس اکه فکر می کنین ضعیف 

اون روزا باید تو ...یاکوئهدسی ونم عراو...اريباید پشت سر بذان رو تو یه بحر..ینکها

کنی همه ل کنتردت رو نتونی خوو غیرتی بشی ..کنیزي سش بارو واست دونقش یه 

ین سخت از اما تو ا...تهادربر..قیبرینکه اخصوصا ...نم سختهدومی ...میشهاب چی خر

م اشانه ه را از روي یک کودم می کرس حساا...می تونی...ديهم تحمل کرا رو تر

ام یر چانه را زستش د...گها...ینااهمه د جووگه با ا-:مپرسیددم و کردل دل .نداشته دابر
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می ا پیدره چاا راه بعًد..يبعدي گه هااسه وا-:گفتد و بلند کرم را سرو شت اگذ

زه جاو ا...رونبگذش باهاي رو قت بیشترو...یمراه دارگه ها خیلی اون افع ًال تا ...کنیم

ه یش سخت شداقعی بري وابه معنا..ننفس کشید...مهمهست وابفهمه که ه بد

روي ما همینکه ا...شتندانی نداچندرت ستانش قدد...دادمستش دبه را ماسک ...دبو

را روي ینکه ماسک از اقبل .نددادندگی می و زنایی اتوس حسااند به من دنویم بوزا

کجا ش خرآ..دمکره به سقف نگا.باهاتمش خرآمن تا ...وبر-:گفتارد تش بگذرصو

با چشمانش لبخند ...دمتنش مرتب کررا روي پتو م و خم شد...کشیدد؟دراز بو

را از در ینکه پایم از اقبل ..پیش گرفتموج را در خرراه ..بدهمرا بش انستم جوانتو...زد

ن مودهمه چی بین خو-:گفتزد و چشمکی ..شتدابررا ماسک ..برگشتمارم بگذون بیر

ن نگ بزز...ستیرا-...!بانم خسته نمی شدز...دین مرابا ...توو بین من ...می مونه

تاقم ابه ...!نستم لبخند بزنماتوه باالخر...ربیادر لش وزت رو از دمرري ابکااخرو

ي ظریفش که تواي صد...گرفتمداب را شاره شمادم و یستاه امقابل پنجر...برگشتم

ستی دپیش م سالاي برز با..دهم که بور لخود.مسال-...بستمرا گوشم پیچید چشمانم 

ز باد هم که بور لخو؟دشما خوبین..نممنو-.کشیدم؟آه خانول خوشحاال حوا-.دمی کر

ف شتم با تبسم حردا..هیچی-دي؟می کرر چیکا؟چه خبر...خوبم-.می پرسیدرا حالم 

نمی ف نیمه حرو نصف ...دهم که بور لخود.دمکنسل کردا رو فرار قر...زدممی 

م صبح براز باید دا خب مگه نگفتین فر-؟سه چیواکنسل -.آوردنمی زي در بچه با...زد

باید ...آره..هاآ-...دنبودم یا...فتندرشتند باال داهایم تا جایی که جا وبر؟اشرکت

نمی ا که لبخند مرب چه خود؟یش مهم بوابرر ینقدایعنی خرید ..کشیدره آه بادو.يبر

م میادم خو..کنیم تا پنج تمورت رو کاو ختر خوبی باشی دگه ش اما به جاا-.یدد
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ز با...میددپشت تلفن هم را از چشمانش ق بر.ستی می برمتاهرجا که خوو نبالت د

یی ش از داکا؟ست می گینرا-.دکرش مواچند ثانیه فرض عررا در غمش و حتی رانام تما

فکر نمی کنم -؟خه چیآ-...خهآلی و-. آره-.دمگرفته بوده را سادن یک بغل کرزه جاا

غم داپیشانی ...شهد خرن عصابتوامی ترسم ..دبیان خوشتو ديگرژپاساو خرید از شما 

بتونم ر رو ین یه بااما فکر کنم ا...دخوشم نمیا..آره-:گفتمزدم و به شیشه خنک را 

ش کا...نستم نرنجانمشامی توش کا؟ست می گینرا-:دکرار تکرذوق با .تحمل کنم

ست دومگه ما -.دنمی کره شرمندا صافش مراري و دل گوربا بزر ینقدا

پس پنج -...شتداید دنه تر...نه ترسید...دمثل من نه فکر کر.هستیم-.خندید؟نیستیم

و بر-.دهم بون شیطادش خوي به جا؟چی میشهن خر سالتوراي آکا-.نبالتم دمیا

ي ماآدبه -.سینه کندرا از لم اش دمحجوبانه ه خند...ازمتلک بنددت به خو...بچه

دم خواي بررم و کنااو را تا دم می کرباید تحمل ر چقد.متلک گفتم بایدق خالابد

گه عصبانی ن اچو...دکرر فتارباید محترمانه ق خالابدي ماآدبا -؟شته باشمدا

به و نشستم ردم و سر خوار یوروي د...تانک فشفشهپ تو-: بریدرا حرفم ...بشن

مش آرا...ست می گفترایی دا...نه به حرفهایش...یشافقط به صد...ش دادمیش گواصد

ر نیاي از داجدیده چهر:دابشا..!*** دابنی مثل شازبا ...دمی کرا ا پیدمعنزن با 

و شلوغی ر از نستم چقددامی ..شتده اي دالعاق اصبر فوو که تحمل دي مر...!حاتمی

ین انستم اص ًال نتواما ا...نستمداهم می ب خو...ستامتنفر دن خرید کرو جمعیت 

ام را سلیقه ن نچناآگاهی و ...ندیدنمی خ...دنبوق خالش اخو..نش ببینمر را درونزجاا

به زه مغا...پا به پایم...نهرابادما برا...کنماش ست خفه الم می خودکه د می کرا ستهزا

د جووحس ...شتمداخوبی س حساا...شتاحتی یک لحظه هم تنهایم نگذو مد زه آمغا
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می م احترا...هایمورغم بارکه علی دي مر...دقبم بواما مرا...خمواکه هرچند د یک مر

می را ستم ا دستی که گاهی بی هود...دنمی کرر عبودري هیچ از من از قبل و شت اگذ

می نشست تا حمایتم کند م کمرروي یی که با فاصله زویا بام و نشواز او دور کشید تا 

تجربه قشنگی .بمانمظ غریبه محفودان تنه مراز می شد تا م که سپراي یا سینه 

از ...نمی ماندش دور تیزن چشمااز که هیچ چیز دي مر..دتجربه خرید با یک مر...دبو

فیلی ي یک مانتوام روي شیفته ه تا نگا...مکزیکی گرفتهاي ذرت بره ام شامه تیز شد

و گر ا غوه و ایش شدن آراچشماروي که چشم دي با مردن بو...دجالب بو.نگر

جالب و ...دادبه من می را سش احوم تماو نگ می بست رنگ به ي رخترهاش دیگوزبا

با من بی اش هی الی همروشت ت داطلبی شهرع که به تنودي شتن توجه مرد داتر بو

می ك یدن شادبا خور را نیاداسم اقتی و..ینهام اتماو ...! دبوه شدي بندزمرو توقع 

با -.می شناختمشب خور ینقدامنی که اي حتی بر...کشیدند عجیب تر هم می شدند

تا زدم بهم را ها ذرت با قاشق .بپوششو بر...ی شهنمه یترین معجزوین ابه زل زدن 

زم ال.ارمندزم ال...امنه نمی خو-.ودبرن شاردحسابی به خورچ قاو طعم پنیر 

و یک کفش ار و یک شلوو با یک مانتو ل را سام تما...شتمزم داخیلی چیزها ال...شتمدا

ر کنکوي اما باید برا...دمبوه ندرایگر گذي دها" یک"خیلی و یک کاپشن و یک کیف 

را ستم بهترین امی خو...کتابهایش...کالسهایشاي بر...دممی کراز نداپس ل پودي شا

تم ریک صودنزش را سر.!پزشکیان ندد...شترا دایش آرزوکه ن هما..دشول قبو

از ذرت را قاشق پر داره؟ .ارهندر پوشیدنش که ضر-.دسوسه بواز ویش پر اصد...آورد

ه اش خوشمزت محتویاده لعاق اطعم فودن از بر تبا لذاه همردم و برو هنم فري دتو

م آور قیمتش بی شک سرسا...دمهم فکر کرده لعاق افوي مانتون آن پوشیدت به لذ
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روي خر آ..ردمتا ته خورا تم ذرتا د صبر کر؟شتدا..شتاندر ما پوشیدنش که ضرد ابو

را  مسردم و قت می کروگاهی که "...عکی ممنورابا خوورود "نددبوه شیشه چسباند

زه تاش ینکه لبخندانه ...میددلبانش می را روي کمرنگی و باال می گرفتم لبخند محو 

یک ردن خوف ذرت ینگونه عالاکه ...شتمایطی نداچنین شررش را در نتظاا...نه..باشد

ن تکام را پر سرن هادبا .یر پوستی لبخند بزندر زینطوا...زدنغر ي به جاد و ختر شود

ر ناها-:گفتو خت اندایی باال وبرا"ي؟به چه می خنده؟شدچه "ین معنی که ابه دادم 

با ...! شتهاگذاج به حررم را قت ناهادش وکه خود فته بودش ریا؟ستهدر..ديبورده نخو

ام ستش به سمت مقنعه د.ردمیفر خوو...اچر-:گفتمدم و کرك پارا هانم ل دور دستماد

-.دشوخی نمی کرم مال عا ر درنیادا..شدن ما پشیماا..دنشانه گرفته بودرزش را ..مدآ

به همین ...دبوده کران هی جبراین همرابا ي اش را سختگیر؟هیچی نگفتی کوچولوا چر

سطل ي تورا خالی ف ظر.دجب تر بوواخه خرید آ-:گفتموردم و یش نیاروخاطر به 

ان نگ نه چندرین ؟ابریم-:دادممه م و اداستانم کشیدل را روي دستماد...ختمانداباله ز

ن نساابه ف را مخوي هال نگی که حس سیاهچارین ا...شتمداست را دوش چشمانه تیر

-:گفتمو شتم دابررا نگ مشکی م رنظررد مول مختلف مدي نگهاربین از .دلقا نمی کرا

ست رو دونگ دم اون رفکر کر؟مشکیا چر-:گفتد و لمس کراش را چه رپا؟ین خوبها

مشکی ..خه خیلی تو چشمهآلی و..آره-:گفتمدم و کرو رو یر را زکمی مانتو .داري

اول -:گفتو شت دابرل گارا از روي رنگ فیلی د و رکررا دراز ستش د. هسنگین تر

نگ خیلی هم رین اینکه دوم ا...نختر جودنیست س نگ لباربه دن ینکه سنگین بوا

رگ؟ذوق بزدر بعدشم مگه تو چند سالته که همش مشکی می پوشی ما...متینه

و خندید ...!نیستینادا ص ًال شبیه کراشما -:گفتمم و اپیدستش قرا از دمانتو ...دمکر
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ده یستاایکی دنزه اي آن شندوفر؟همینهت سایز...جکن ورونزف حرر ینقدا-:گفت

من ام ندانگاهی به ...مدآجلو ان پسر جو؟من میشهازه نداین اقا آ-:مبلند پرسید.دبو

خم ابا ر نیادا...سایزتونه ینا...بیرماشاال شما هم که با...گهربز...منه خانو-:گفتد و کر

هم نمی دت رو یعنی تو سایز خو-:من گفتش یر گوو زستش کشید را از دمانتو 

رو مملکت س مهند-:گفتن داد و تکاش را سر؟مگهه چی شد-:با تعجب گفتم؟نیدو

از ...مپس می گیررو حرفم -:گفتمو ختم اندام ابینی روي چینی و پرق تادم ا...!ببین

پس -:با تحکم گفتي و جدداد و هسته هلم آ!یندنین که ُکرزمی داد صد فرسخی 

تنم روي قشنگ ر نقدآ...ورمبیارا در ست مانتو الم نمی خود. جمع کنرو ست احو

ح صال...مسنجیدرا کیفم دي موجو...نشدخته بودومن اي برر نگااکه د نشسته بو

ز بادر را ... مبکندل شتنی داست ل دومدو نگ از آن رنستم اقعًا نمی توواما ا...دنبو

ه شندوفرك پسراز بر موشکافانه تر اصد بره او نگا؟خوبه-.ا زدمصدر را نیادم و داکر

س لباو بستم در را سریع ...!خوبه-.فتمرکمی عقب م و که خجالت کشیدر نقدآ.دبو

به هر ...می خریدمش..دمشکل پسند هم تایید می کرر نیاداحاال که .مپوشیددم را خو

تصویب -:گفتمدي زدم و گشاو لبخند گل ...دبوده یستاامنتظر و ه ست به سیند...قیمتی

ب من حسا-:گفتو مد آنبالم د..فتموق ربه سمت صندن با کلی هیجاو .شد

گوشه چشمی به .خت می کنمداپردم خو...نمیشه..نه-:گفتمو شد ض معتر.بریم..دمکر

من ي و بخري سه من عیدواتو م؟تو کمتراز یعنی من -:گفتو خت اندام اقیافه شاکی 

ص ًال ا..نیندوکجا می از شما -.شداب خرم یزاپررسو.دبوي ین یکی ضربه بدترم؟انخر

نگ ر...هنه سیاو ند دبوه اي که قهو..چشمانشم؟خریدي سه شما عیدواکی گفته من 

دم فکر کر...بدجنس؟سه کی گرفتیرو واجا سوییچی اون پس -:گفتو شیطنت گرفت 
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عقب .دبون خریدل ذرت خر مشغوآ...هشی ندیدوسک فروعرزه مغاآن به را فتنم ر

... هماشین خریدزه خه تاآ...فشیناسه وا-.اب دادمبه نفس جود عتماابا دم و نشینی نکر

به من ا چرزه؟مغااون فتی تو رکی ا دزدپس چرآره؟..فشیناسه وا-:گفتزد و چشمکی 

شکست ...دبورو ستم د...بیداخودم با؟ختیش تو کیفتانداشکی ایوا چرادي؟نشونش ند

منو دوي تو هم کا-.خندید.شما ببینینشد نبوار قر..خیلی بدین-:غمگین گفتمرده و خو

ه حالم گرفته شد...نمی شددر نه .اون درین به ا...دينتخابش کردت اص ًال خوا..يیدد

-:گفتداد و ستش دبه یک را خرید ي بسته ها؟کجا فهمیدین جا سوییچیهاز حاال -.دبو

حرصم .مبمیرارم و کنم که باید سرمو بزل کنتررو من نتونم تو گه ا...جبیونیم ...خهآ

ري نجواوحاال -...دبوده نزي به بیخبردش را لخوشی من هم خواي دحتی بر...گرفت

را که حتی قیمتش رم قسم بخودم حاضر بو.نم چه شکلیهدوینه که نمی امهم ..خم نکنا

ید ض دمعردر کمتر و  هسیدن رحاال که به خیابا...شدام بیشتر غصه ...ندداهم می 

باال م را سر.ینه که تو خریدیشامهمتر و -.شتابی نصیب نگذام را مقنعه درز یم دبو

نستم احتی می تو...دتش نبورصودر شوخی ي از ثرا...دمنگاهش کرو گرفتم 

ا به هوو شد دود غصه هایم م با همین یک جمله تما...!دبون تش مهربارصو...بگویم

ي تورا خرید ي بسته ها؟می گیني جد-...!رنیان دابااز زچنین حرفی د کم نبو.فتر

شته م دامنم شاازه ندافکر می کنی مامانت به -:گفتد و یستااست را..شتاماشین گذ

ینهمه ر اچطوس؟حساابی ...قخالابد..بگویند بدد ین مرانستند به امی تور چطو؟باشه

ه اي قهو چشمانی کهاز چشم گرفتن اره؟ند-؟ یدنددنمی دش جورا در وخوبی 

محبت از کمرنگی ر خویش نوق عمااز اچشمانی که ..شتنددابه ذچشمانی که جا...نددبو

م و نگشتهایم تکاندابا سررا کتش ه یقه خاکی شد...دسخت بو..نددساطع می کررا 
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از ...نددهم نبوه اي چشمانش حتی قهو.سهم شما همیشه تو خونه ما محفوظه-:گفتم

روي نامرئی ط خطو...دبا من کمتر کراش را صله فاد؟شن تر چه می شوه اي روقهو

م سردم بور مجبوداب؟شا-.دنمایی می کردبیشتر خو..نیاي دگترین لبخندهاربزاز لبش 

ه گادآناخو؟باشه.نگ نکنرقت وهیچ ت رو موها-؟بله-.نم ببینمشاتا بتوم باال بگیررا 

مزمه ز.دبوون یر مقنعه بیراز زکه ري چندین تا...دمبه سمت موهایم بررا ستم د

لیل د-.کشیدي نفس بلندا؟چر-...!آره-:گفتد و جیبش بري تورا ستانش م؟دموها-:دمکر

مکش دمر...ارمست ندن رو دونگشور...خهآ-دم؟؟؟بوه شدداغ .فقط بگو باشه...سنپر

دم نکرور بان ما چوا...مشنید.دارمست دولی من و-:یرلب گفتو زموهایم لغزید روي 

ن رو صاحبمور پدوز مرابریم که ن بز...هیچی-:گفتو  مالیدرا نش دگر؟چی-:مپرسید

ه شدداغ ...ردمنخون جایم تکااز شد ار سورا دور زد و ماشین او تا .درآوردي

نم دگررا روي ستم دو دهر و بستم را چشمانم ..دادمبه پشتی تکیه :رنیادا..!!!*** دمبو

نی ابه نگرن؟جودر ماري کتر نمی دیه ا خه چر؟آمی کنهدرد نت دگرزم با-.شتماگذ

چند و فت رشپزخانه آبه .فقط خستم...نیستي چیز-:گفتمزدم و لبخند اش نه دراما

-.نشسترم کنا...دمکرداغ ست واحوله ...بیا-:گفتو مد ون آبیراي قیقه بعد با حوله د

شت اهمانجا گذرا حوله .دادمنشانش ك را نادردست نقطه دبا ؟قیقًادمی کنه ش درد کجا

حالیکه ؟در چه خبرداب شار پداز -:گفتمدم و تشکر کر.می شیبهتر ن الا-:گفتو 

ق تاابسته در .دهمشب برمی گرا...مبی خبر نیستم پسر-:می مالید گفترا نویش زا

شما ب به حسارو که حقوقش دم بوده به بچه ها سپر-:گفتمم و پاییدداب را شا

ف ظر؟ن یا نهیخترین ببینین دچک کر.بالش باشهو ست دپولی تو ام نمی خو...نبریز

ا خد...لهیاخیر ببینی ...دبوده چک کرداب شا..درماآره -:گفتو جلو کشید ه را میو
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گفتن اي بر...فقط...ختر کم نکنه به حق علیدتا دوین و این خونه اسر ت رو از سایه 

می گم -.دمن کرو من ؟فقط چی-.یا شاید خجالت می کشیدد و بودد مر" فقطش"

ل بونم الزیا ؟چیاد لش بخوي دگه یه چیز؟اه سخت نیستشته باشاندل ینکه هیچی پوا

زن و جلو چشم ام نمی خو...ور دارهغر..یگهده دنی مردومی ..خب...گه مریض شها

که دم فکر می کردم نوقت من گاهی با خود و آیم بوروبه زن رو ین ا.بشکنهش بچه 

دش سه خوري واینطوا-!ه؟مدآکجا داب از مهربانی شاب و ینهمه خصلت خوا

اراده اش ینه که از ابشکنه بهتر ورش غر...سته سوسه کنندویه عامل ل پو..هبهتر

گه مریضم بشه پزشک کمپ ا..دنحتیاجش بهش می ازه انداضمن به در ..بشکنه

ر یز کناي رهاوك چره خندو گرفتند آرام نش انگرن چشما...نباشینان شما نگر..هستش

رو حوله ه بد...نی حرفی نیستدو میح صالري ینجواگه شما ا-.دعمیق تر کررا لبش 

خوبه ..نه-:گفتمدم و نم بیشتر کردگررا روي نگشتانم ر افشا..رهبادوکنم داغ 

به ي ین محبتهاابا ..زه دادمجاا.مپوست بگیره ست میوار واپس بذ-...نممنو..زهنو

ق تاا از اصدو با سر دي شاداب و شا...! اوهم ..می گرفتمآرام ظاهر کوچک هم من 

چه داب ببین شا..نماما-:د و داد زدبوه پوشیدداب را شاي مانتودي شا.مدندون آبیر

-:گفتو گرفت ز گارا لبش در ما.همن خیلی قشنگ ترل مااز ..هخوشگلی خریدي مانتو

ه خریددش سه خووایه مانتو ل یه سااز بعد م بچه ...ختردباشه رك بگو مبادي؟شااوا 

رو حمتش ر زنیاداقا آ..مخریدمن ن-:گفتدي زد و شادور چرخی داب شا...ها

از حت ر راچقد...!هصال به تن تو قشنگ ترا...تول ما..بعدشم منکه گفتم...نکشید

را ستانش و دبرگشت دي شا..نش می گذشتاشت به خاطر عزیزداست دوچیزهایی که 

شتم شوخی دا..کت باشهرمبا...جی جونمآنه -:گفتد و حلقه کرش هراخودن گردور 
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و مناعت طبع از پر ...اشبچگی م با تما..دنها بوآل هم مثدي شا.دممی کر

هانم دیک دنزش را ستم سرره دشاابا ...ینجاابیا ..ديشا-:زدمیش اصد...قانع

چشمانش می شد ق با بر.هینم قشنگتراز اتو ي عید-:گوشش گفتمي هسته توآ..آورد

بسته ز و اتایید بي به معنارا چشمانم ؟قعًاوا-:گفتن با هیجا...دشن کررا رویک شهر 

بلند بگین ما هم ؟همش گودر چی می گین ..یسین ببینموا-:شدض معترداب شا...دمکر

عین ا؟خدرو می بینی تو -:گفتو ند ن رابازلهی بر اال اله اال و خندید در ما.بشنویم

قت ویکی و اون نشجو میشه دابعد ل سان یکیشور نگاانه ر نگاا..نبچه ها

ص ًال چه ا..نبی مامان ماما-:اب دادجوي به تنددر ام...نماما..ا-:زدغر داب شا.شوهرشه

ف حرش شما باهاا خدرو تو -:دبه من کررو . ینجاستر انیاداقا آکه ب خو

موقعیت ..بخور کا...اده دارخونو...سته گلدمثه ر داره ستگااخو...نبز

ر کا..دابشان خونددرس ..پذیرفتنرو یط ما اهمه شر...قاآ..دهتحصیلکر..بخو

تو یه کفش که من نمی ده پاشو کره ختردین اما ا..هرچی بگم کمه خالصه...نشدکر

ب بهش بگو که موقعیت خوي؟میشه همچین چیز..مشما بگو پسر...شوهر کنمام خو

به بهانه ا رو خدي هاه ین بندن االاتا ..دهنمی ش من که گوف به حر..همیشه نیست

خیالم .بگمن اید بهشونم چی بدویگه نمی د...شتماگذر ینجا نیست سر کارش اینکه پدا

به م گر می شنیدا...شتم می سوختماز درون داما ا..دحت بودم راظاهر خونسراز 

ازدواج ست انمی خوداب شا.تش می گرفتمآکمتر داده مثبت اب جورش ستگااخو

لحظه به لحظه باالتر را نم ارت دروحر،یند و ایاکو بودلش با ز دهنو...زهنون چو..کند

می ور با گل قالی د و خته بوانداپایین ش را خم سرابا ...دمکره انگداب به شا...!دمی بر

ه زدم پوست کندر به خیازي کنم گال کنتررا یم اصدي نم خشم تواینکه بتواي ابر.فتر
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ین یه اربابا بذا؟خه چرآ-:با تعجب گفتدر ما..!نه..یه کلمه..مشخصهن بشواجو-:گفتمو 

ن تا سرکوبشا..محساساتم جنگیدابا .مدن اوشاید خوشتو..ببینینه رو پسر..نجلسه بیا

ز هنوازدواج سه داب واشا-...!دمنظر گرفتن خوون در بد.بزنمف حرض غرون بدو کنم 

رك نم نه گرفتن یه مداو...سش فکر کنهدرفقط باید به ن الا...خیلی بچه ست

سه واکسی بشه ..رهبیاع در جتمااتو ي سر..ببینهرو باال باالها اون باید ...لیسانس

حت رانفس اي صد...!اي ازدواج دارهبري بهتري موقع موقعیت هااون مطمئناً ...دشخو

یاکو فکر دهم به ز ینکه هنوا...مکشیدن نشاو یش خط الم بردتو م و شنیدداب را شا

نین دوشما بهتر می ...درچی بگم ما-:گفتدر ما.نستم تحمل کنمانمی تود را می کر

ر یه جورو شماها همه چیز د؟ن حرفا بویاز اما کی ن ماز..نشدض نا عووجو..حتمًا

ن جادي شا..بشهن هموه هرچی خیر؟چی بگم...سخت می گیرین..یگه می بینیند

با داب شا..فتندرشپزخانه آبه دي شااه به همر...باباتم که نیومد..درمااز بنده رو سفر

یکی -:گفتو مطمئن شد به سمت من خم شد ن فتنشااز رقتی د و وکرن تعقیبشاه نگا

ر نقدآما ا..دادمتیز و تلخ ه با یک نگارا بش اجو... امی کنم به خدان جبر...شما طلب

می را حالش ري لین فرصت ممکن طودر اوشک ون بد...که نفهمیدد بول خوشحا

از باید کمی ..دنبوز ساریی به تنهایی کاروش دا...دشوادب همیشه اي گرفتم که بر

داب از راه شار یم که پددبوم سر شا!...دممی کرا ین ماجراهم قاطی دم را خوروش 

بوسه را تش رصوو یختند آونش دگراز ختر دو دهر ...همیواز ستهایی پر دبا ..سیدر

-:با محبت گفتو ستش گرفت ه را از دمیوي پاکتهاو فت رهم جلو در ما...نددکرران با

 تپا..ممرسی خانو-.دبور فتخاور و اغرق غرد مرن چشما...خسته نباشی..يمدش اوخو

ره بان دوبطه عاطفیشارامدتها از بعد ر نگاا...ختانداگل در ماي که لپهام یدره؟دچطو



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۴۸۶ 

 

و فتم رجلو .میکشمرو شامت ري بشوو روت رو ست دتا ...خوبم-.دشکل گرفته بو

غوشش گرفتم م و در آسریع پس کشید..ببوسدرا ستم دخم شد که ...کنمرا دراز ستم د

دي خیلی مر-:دمزمه کرزیر گوشم ز.می کننت گانات دارن ختر؟دچیهرا ین کاا-:گفتمو 

ك پا...مودخوب حس خو...بچه موزن و خوشحالی ...مدیونتمرو ندگیم ز...به موال

رو از ها ه ین میول اپو-:گفتمدم و فشررا یش زوبا...مدیونتم...همه چیزمو... موندنمو

دم کر ازنداپس دادن هرچی -:گفتي با سربلندد و کره چشمانم نگاي توآوردي؟کجا 

ش غودر آحس ...کنمر را درك نستم حس یک پدانمی تو...خونهم ست خالی نیادکه 

گوشه ..!یگر خطا نمی کندد...رین پدا..دین مرانستم دافقط می ...رانش اندزگرفتن فر

که اي خانه ..قعیواخانه ...قعیاده واخانو..ادهبه یک خانو...دمکره نگاو نشستم اي 

ه نگا...نددهم خوشبخت بول پوون که بداده اي وخان..درهم ماو شت ر داهم پد

بعد و ...تکیه بزندآن به ش را تا کمرآورد بالش رش پداي که بر...داببه شا..دمکر

ن ستادبوسه بر و که گاهی خم می شد م یدد...ژ دادماسارا ستهایش و دنشست رش کنا

می را  شختردعاشقانه و بغل می کند ش را سرر که پدم یددمی و ...زدمی رش  پد

یخته رستش ي دجلواش را متحانی ي ابرگه هام که تمادم می کره نگادي به شا...بوسد

از ..دپشت سر هم تعریف می کرو ...دادمی ن یکی یکی نشارا هایش ه نمرد و بو

ست ر دپدو ...دمی شول قبوه نشگادا...داردخوبی ه یندآند دینکه معلم هایش گفته بوا

ه نگادر به ما...هم می بوسیدو او را خت انداتر می ختر کوچک دن دگرش را در یگرد

می ون بیره چند ثانیه هم که شداي بر..شپزخانه طاقتش نمی گرفتي آکه تودم می کر

و چشمانش می گرفت را از شک اگاهی نم ...می شده نها خیره آبه جمع سه نفر..مدآ

شپزخانه آبه ه ر باو دو...دشکر می کرد و می برن سماآبه سمت را ستش دو دگاهی هر 
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ر چقد...!مش می گرفتمآرا...مشآراین ر از اچقد...دمبوآرام ینجا ر اچقد...برمی گشت

اده اي خانو...ببینمرا خوشبخت اده نستم یک خانواسالها می تواز که بعد د بوب خو

ن بحثشارد موع همیت ترین موضواکم ن خانه شاك دار تري هااریودقعی که وا

یک ي منیتی که سالها قبل توا..دیق می کرربه سلولهایم تزرا منیت اکه اي خانه ...دبو

ي خبرس کابواز ینجا ا اچرم حاال می فهمید...دبوه شده یددزدمن از یگر دخانه 

ا نستم چرداحاال می ..ارمندت سکون و ینجا حس خفقاا اچرم حاال می فهمید...نیست

اده وشتن خانامن نددرد ...یم سخت نیستابرن خندیدف زدن و ینجا حرا

ست می رایی دا...ماا..دمفته بورست از د...دممنکه سوخته بو...!همین...دبو

ي هااده خانون مانده ندزبه ...انیرن امانده ندزید به ارزمی ن ستادکرگ مر...گفت

را کفش ي پاشنه ها...دبوه ماندنش بی فایداي برن ماارصرم اتما:دابشا...!*** نیایرا

-:گفتب در زد و چوربه چارا ستش در دما.نییتوایربابت پذن ممنو-:گفتو باال کشید 

ست دیر از ز...ختماندم اسردرم را روي چا.يمی موندش کا..مته پسردینجا خونه خوا

من تا -:گفتمدم و یستارش اکنا.بخیرن شبتو...نممنو-.فتمط ربه حیادم و کرر عبودر ما

دش یاي که چیزر انگن ابعد ناگهان داد و تکاش را سر.می کنمن هیتواماشین همري پا

عید م سو...ستیرا-:گفتدر مار و به پداش زد و رو به پیشانی اي باشد ضربه ه مدآ

اي بر. هبردم یاد یک بودکه نزم بدن بهتوت عورت دکادم بوه مداو...یاکوئهدسی وعر

جیب ي تورا ستش د...میدرا دحرکت تند چشمش ...ها شددر رچااز ستم اي دلحظه 

به ..به به-؟به من...دادبه من را درآورد و نگی رسفید و یک ربارت کاد و بغل کتش بر

کجا خدمت در؟چه می گفت ما.سیمرحتمًا خدمت می ...یشاال خوشبخت شنا..سالمتی

چه ر ینکار از انیار دامنظو.فعًال.منتظرتونیم...مرسی-؟یاکودسی وعر؟سیدیمرمی 
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مقابل ا مرا چر؟سم شرکت کنمامري آن نم توانست من نمی تودامگر نمی د؟بو

به ...فتمش رپشت سرو ختم انددي ابغل شاي تورت را کاداد؟می ار قراده ام خانو

م و ندراعقب را گلویم ي بغض تو..گرفتمرا ستینش آنه راطلبکاوج از در محض خر

نگاهی به د و ستینش کرآنگاهی به ...برگشت؟یندکه کرد بوري ین چه کاا-:مپرسید

را ستش دمحکم ...!تعورت دهمین کا-.زدلر گوشه لبم میدم حس کرري؟چه کا-...من

می ت عودنباید ر؟منظو-.دحساسی بواهر از خالی و تش سخت رصو...کشید

اون نین من نمی تونم تو دوشما که می -.حم باشدربی ر ینقدانمی شد ورم بادم؟کر

روي چینی ؟ینا چی بگمن ابه مامارم؟لیلی بیادسه نیومدنم چه وا...سم شرکت کنمامر

نه من هیچی نمی -...تمثل نفر..استهزامثل ..مثل تمسخر...ختاندااش بینی 

چند ؟چه می گفتم...دمکرت سکود؟گرفته بواش شوخی ي؟نمی تونی بیاا چر...نمدو

راه نیمه در ما ا..فتربه سمت ماشین و ند دابرگررا یش روخم ابا د و لحظه صبر کر

سم امري اون تو-: گفت ن داد وتکاا هوي توره اش را شاانگشت و اچرخید ..دیستاا

ات یر سنگم باشی پیدز...می برمتزور من به ي تم نیادخو...ريمجبو...شرکت می کنی

خر شبم تا خونه آ...دماوس و دایکترین صندلی به عردنزروي مت ذارمی و می کنم 

نمی ورم با...دبوه ماندز هانم باد...!حجلهد تا خو...خونه که نه...می کنین قه شوربد

ن سشوواصبحشم دا فر-؟ین بدتراز اشکنجه ...وردبیام همچین بالیی سرهد اشد بخو

در تو میشه مادر ما...یمارنددر ما که ما...مامانتو تو ...سی می برینوصبحونه عر

با هم می ..ننبالتوم دمیادم خو...دهمی م نجاام انخوازش گه منم امطمئنم حتی ...ما

به ..دگلویم خشک بوره؟چطو...گیمتبریک می ن رو ندگی مشترکشوروز زلین و اویم ر

لبم را روي بانم ره؟زچطو..امبا تو-.رت دادمقودم و کرا هانم پیددر دبی زور آ
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ین ا اچررم از بیشتر منظوا؟چر-:حمت گفتمزبه دم و جمع کررا تم رقدم تما..مکشید

می ر نیاداین از ا..فتمرعقب ...مدآجلو "؟ینهمه عصبانی هستیا اچر..."دبو

شایعه ر نیان داهما...دمبوه شنیدرا صفش وکه د ترسناکی بور نیان داهما ینا...مترسید

سه وا..نکنیرات رو رد ستگااخو..د زن دارمید یه مرایگه به دینکه اسه ا؟واچر-...!زسا

سه وا..یگه شرمت بشه که بهش فکر کنیو دنش ببینی ي زتو چشمارو ینکه عشق ا

س حسااین م از اینکه خسته شداسه وا...ازي دوربندو بکنی رو لق ون نددین اینکه ا

ینکه از ا...دمیام ینهمه ضعفت بداز ا...ارمندزت رو لرو یگه حوصله تب د...توه مسخر

بکنی حالم بهم می اره دل ستت نددوکسی که از بدبختی که نمی تونی ر ینقدا

به ..نجاي اومیا-زدم؟بهم می را حالش د؟بوار من بیزر از نیادا...نم خم شدانوزا.رهخو

ست رو دویگه زن دیه ...دارهیگه تعلق زن دبه یه اون می بینی که دت چشم خو

ت حمقانه این عشق از است دنوقت شاید او...می کنهازدواج یگه زن دبا یه ...داره

سه کسی ي وابگیرد یا...حساست تابلو نباشیوز اتو برر ینقدي ابگیرد شاید یا...داريبر

خیلی بیشتر ر نیاي داحرفهاك شو...دادمتکیه ي جرآ اریودبه ...ست تب کنهواکه ي بمیر

ل تا به حاا چر...ردمن بهم می خواز ینکه می گفت حالش ا...دیاکو بودسی وعراز 

رف که با کسی تعار نیاد؟دابواده ندن نشارا ین رش افتاربا ا چرد؟نگفته بو

بند  اچر؟چیه-.دبوه جانم نمانددر گریختن هم ان حتی تو...مدآیک تر دنز.شتاند

جمع اش یر سایه ز...دادپوشش را نحیفم ام ندا...شقد بلند؟حقیقت تلخهدي؟مُر؟فتیر

اي هو...شتاگذار یوروي د..مسرف طررا دو ستانش د. مگم شد..ممچاله شد..مشد

ا ست که مرن االا..مست که بمیرن االدم احس کر...نفس کشیدنم قطع شد

هی می گی -.ندزای سومرا تم رپوست صو...دبوو داغ نفسهایش تند ...بکشد
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سم واهی می گی همین که سالمته ...یگه بهش فکر نمی کنمدهی می گی ..تمومه

اش تا صد...می کنیض نگ عود رتا حرفش پیش میا...يمی میرد سمش میااما تا ا..کافیه

ینکه به چشم از ایعنی ؟کی تمومش می کنی؟بس نیست...ضعف می کنیي می شنورو 

ست د...دارست برو دببین و خب بیا ؟بیشتر هم هستببینی رو جش ازدواشب دت خو

نمی ...دمبوه ترسید...نستم نفس بکشمانمی تو.دارست برد...دابشادار بر

ا چر-.دکمی باال بررا یش اصد؟نمی شدرد کوچه لعنتی از آن هیچ کس ا چر...نستماتو

و مگه با تداب؟شا-...شتماگذام سینه را روي ستم دي؟دنمی اب جوا چر؟نیزنمی ف حر

هایم رین جمله اغم ا چر...ردمن بهم می خواز حالش .باال بگیر ببینمت رو سر؟نیستم

عقب م را شتم سراندرت حتی قد...گرفتي اش قون نگشتان امیارا فکم د؟نمی کر

-.دمی کرام شت خفه ا داهود کمبو.کنمه چشمانش نگاي تود کررم مجبو...بکشم

را شکم انستم امیتودم بوه تی که ترسیدقوتا ...ما نشدا..دمخیلی سعی کر...نشدداب؟شا

و سد چشمانم شکست ...هم کوبیدرا درمتم ومالیمش مقاا زدن ین صداما ا..کنمل کنتر

چشم تا از ...دکرل نبارا دشکهایم ابا نگاهش مسیر .یر شدندازسره قطره شکهایم قطرا

-:گفتو نفس عمیقی کشید ...دبودش ست خودجایی که ..امسپس چانه و گونه روي 

کمی فاصله د و لم کرو.می کنهاي ببین چه گریه ...گفتیم یابوه سب شاابه ز با

یا ؟یاکودسی وعر؟سه چیهواشکا این ن االا-:گفتد و جیبش بري تورا ستهایش د.گرفت

ا نستم تو چردوگه من می ا-...ستمانمی خو..بزنمف نستم حرانمی توي؟من ترسیداز 

تا ...ف زدحرت کلمه باهادو نمیشه ...دبوب یر میشه خیلی خوازشکت سرر زود اینقدا

شته اگذرا سمش ا...نوقتآ..نمزبهم می را حالش د گفته بو...دمبوه ترساندگ سر حد مر

نیستم که ر مخوآد. کنك شکاتم پاا.نت بشناالنه که نگرا..خلو دابر-...!ف زدنحرد بو
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در از چا.مدکرا جدار یورا از دبدنم م و تم کشیدرصورا روي ستم د.ديکرري زرد ینجوا

ما دم ایستاداب؟اشا-.مین کشیدمشم و روي زبی خیالش شد...دبوده فتام اسر

اب جو.ممی گیرس تمات باها..شن باشهروگوشیت -.دمنگاهش نکر..برنگشتم

به تنها .ارمشوخی ند...خونهم دم باشه میاش خامو...دابشا-.دمکرز بادر را ...ادمند

حتی ...شتابا هیچ کس شوخی ند...دین بوشتم هماشک ندر نیادابطه با در راکه ي چیز

ده کبابم کره اش ترسیدرت صوو مظلومانه ي شکهاا...دلم سوخته بود:رنیادا..!*** من

ي هرچیز...دممی کررد ین هم برخواز امی شد تندتر زم ال...دمنبون ما پشیماا..دبو

رك انها پآمحله از باالتر ن چند خیابا...دبوه شدرج خاش حدداب از شاو شت ي داحد

ما ا..می شدآرام بع باید ریک از طبق محاسباتم بعد ..گرفتمره اش را شمادم و کر

ج به خراب دادن جودر به سرعتی که ...زدبهم را نش محاسباتم زالرو گرفته اي صد

دم آرام سعی کر.دنزف حر؟گریه می کنیز داري تو هنو-.گرفته ام خندد بوداده 

ادن نداب جودن و گریه کري میشه به جا-.مشدبوه مشب ترسانداکافی ازه ندابه .باشم

ي تودم و کرز بام را کمربند.نمی تونم-.مشنیدرا ماغش ن دباال کشیداي صد؟بزنیف حر

رت بابا مگه چیکا...بسه گریه...مخانوداب شا- -...؟نمی تونیا چر-. فتمو رصندلی فر

ر چطود نبوستم ي دقتی جلوو.طتو حیا-ن؟الاکجایی -.گوشی پیچیدي تود بادم؟زوزه کر

ت لیل گریه اي دنمی خو-دم؟مش می کرآراباید ر ص ًال چطو؟امش کنمآرانستم امی تو

رو یا حالش اره بیزد ازم تا حاال کسی بهم نگفته بو-.شتایش نا نداصد.زدهق ؟بگیرو 

ین ابه خاطر .دنشنوه ام را خنداي هانم گرفتم تا صدي دجلورا ستم د...!نمزبهم می 

نن زمی ف حرري یه جوا چر؟که تحملم کنیندم کرن تورجبومگه من م-د؟گریه می کر

اي یگه دچیز ن حالتودن از من که به جز با خبر بو؟نتونمویزر آونگااکه 
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هم نمی ن رو یگه حالتود.می کنمم می کنه تمون یتتواذگه اهمینم .ستمانخو

می ر تافم رباهاري یه طو-...دبوه نجیدرقعاً ر واینباا..نه.نمزنگ هم نمی زیگه د.پرسم

ر من چیکا...کنماب خررو ندگیش ام زیا می خو..تونمادرندگی برزحم امزر نگااکنین 

یه ..بطربی ف یه حر..سیه تما؟می بینینش بردور و ص ًال منو ؟احاتمیي قاآبه دارم 

می آدمن ؟من فکر می کنینرد موري در ینجوایدین که دمن از چی ...حرکت ناشایست

ز هنوزدم؟بدرو یگه دیه نفر د مرام که بخوام می م؟آدوز متاهل چشم بدد که به مرام 

لم چی می ي دینکه تواما ا...ن رو زدمتوادرقته که قید برومن خیلی ؟منو نشناختین

می شه نه به دم وارد سیبی هست به خوآگه ا..مربوطهدم به خودارم چه حسی ره و گذ

ده شت کردابره تباشرا اهمه چیز دارم؟حاتمی ي قاآسه شما یا ي وامن چه خطر...شما

گه خیلی االنم ا-. خالی کنددش را خوزه دادم جادم و اکرت سکو.راهمه چیز ...دبو

دم من فکر می کر.نکنینه هم نگان رو پشت سرتوو برین ره من بهم می خون از حالتو

گه می ا ابه خد...حمتونیمانستم مزدونمی ..یندارست رو دوبا ما دن شما هم بو

به کسی تحمیل دم رو خوارم نددت من عا.دمنمی کرن تتویاذنستم یه لحظه هم دو

ه سیدرچه ..گذشتمورم شتم به خاطر غرداستش ر دونقداوکه ن توادربراز ...کنم

-:د داد زدمجوم وبا تما...دخر حرفش غیر قابل تحمل بوآین تکه ا...ممپر چسباندآ...به

هم قطع  نفس کشیدنشاي صد...که هیچاش گریه اي صد...یگهن دنزف حر...بسه

به سمت ا را شیر هودم و کردور تم رصورا از گوشی ..شتماگذن فرمام را روي سر...!شد

مگر ؟باشمآرام ...باشمد نسروست خوامن می خور از یی چطودا...دمیه هایم گشور

قا آ-...ینا...یناست اسخت د یک مراي برر نست چقددامگر نمی د؟نبود مردش خو

شته اگذان بحررا ین مرحله اسم ایی داکه د عجیب نبو...رنیاداقا ؟آهستین..لور؟انیادا
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ر صبور ینقدامن ...نمی شدر؟نیاداقا آ-...!ان زدهمن بحراي بران پشت بحران بحر...دبو

ون بیرش سررا از یاکو دتا فکر ...ست کنمرا درگفتن ها ر نیاداقا آین انم اتا بتودم نبو

ان یراز ایاکو دفتن ربه محض د؟بوري صالً چه کاا...لش جا کنمي دتودم را تا خو..کنم

ینی که به من دبه خاطر د بول محا.دممی بردم به خانه خوو می گرفتم را ستش د

ر نوقت مجبوآ.دمخوت ثبااي اشتم بردانوقت کلی فرصت آ.منفی بدهنداب شتند جودا

نستم لمسش اکه حتی نمی تور ینطوا...دسخت بوري ینطوا.شته باشدداستم دومی شد 

می ر چطو...شتماست ندف زدن را دوحر...دمنبوف زدن حرآدم من ...دکنم سخت بو

اب جو..رنیاداقا آ-؟کنمدم متوجه خوداب را بی لمس عالقه شاف و نستم بی حراتو

ر دادم فشارا سیبش ...دبوده یت کرانم به گلویم هم سردگر؟درد کجایین؟خوبین..بدین

گریه ؟ین یا نهدکررك پا؟ینپشت فرمون.یندکردف تصادم فکر کر..واي-.هستم-:گفتمو 

صالً ا-...د وبوا زده مرب عصاایشه ربا حرفهایش ...دبوه موشش شدابه کل فر

من .فقط عصبانی نباشین..نمزنمی ف یگه حردمنم ؟خوبه..هرچی شما بگین..ببخشید

با ر؟نیاداقا آ-. سط جهنم می گذشتام از وندگی ي زههام راکه تمادم چه بدبخت بو

نم به خاطر زگه حرفی می ا...نختر جودببین -:گفتمم و پوشاندرا چشمانم روي ست د

ین از اتو بیشتر اد لم نمی خودفقط ...دمخوان نه نگرام یاکوان دمن نه نگر..تهدخو

تو از ینه که من اینا به خاطر ابه نظر تو .یت کنیدت رو اذخوه شتباس احساابابت یه 

بهت می دم همه خواول که د بوي گه همچین چیز؟انیزیا حالمو بهم می ارم بیز

ر ینقداین که ا-...گلویم؟آخ نیدوینو نمی ز اهنو.ارمیسی ندرودروامن با کسی .گفتم

ینهمه ام از امن نمی خو...یاکو نیستندباشه همه مثل دت ما یاا..مهربونی خیلی خوبه

بیش دن بوه ین شکنندا...نمی شناسیدا رو تو مر...بشهده ستفاءانت سودحساساتی بوا
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ین جامعه اتو اي می خوري یط تو چطواین شرابا ..داسه نامرزه وامتیاایه ت حداز 

یه کم منطقی تر با ...ببر باالرو متت وینه که یه کم مقاامن ف حرم تموري؟بیادووم 

رت ستاا.باشه-:اب دادجوآرام .همین...شنباس حسار ینقدا...شورو به ت رو قعیاوا

از ست دینه که اسه واین باشه ا-.همدش نستم کاین نمی تواز ابیش را مشب ا...زدم

ین همه دم از اخوازه نداهیچ کس به -:گفتو هی کشید ؟آستهدر.دارمبرت سر

قتی ومن حتی ..نیستدم ست خود..کنمر ما چیکاا..هنج نمی بردن رحساساتی بوا

خیلی ا به خد..ست نمیشهدرما ا..هنم خیلی بددومی ..گریه می کنمزم خوشحالم با

یاکو تمرین دسی وعر..ارهعیبی ند-:گفتمزدم و جا ه را ندد.ا نمی تونمما...دمسعی کر

ر از نقدآ...ین یکی نها..هرچی بگین قبوله...هش می کنماخو-:نالید.ستواخوبیه 

من ادر سی برومگه میشه تو عر-.بیایمه کوتاد بول که محادم بور ستش شکاد

روش .بدجنس نباشینر ینقدا..اخدرو تو -.دکرس لتما؟است نیستیمدومگه ما ؟نباشی

م من قدب عصارو اکوپنت از مشب بیشتر ا..یگهاب دبخوو بر-...!دادنمی اب یی جودا

قیافه اون منو سکته بدین با د یک بودشما نزدم؟کرر من چیکا؟من-..زدي

می دن کردري ما...ستامی خودر یط مااین شرا...شتمدر داماش کا.نترسناکتو

ي سه من ُکروایگه ض دعودر -..!دها بودرمار ین کاا...دمبلد نبورا هش رامن ...ستاخو

یک ي تورا حرصش .کنی می شیش گوف ختر حرو دتانک فشفشه نمی خونی پ توو 

ما ا...دممن بد بو...زدملبخند اش گی معصومانه دبه سا!خیلی بدین-.دجمله خالی کر

را ستم د:ابدشا.*** نددبوده ها کرر..تنهادر و بی ماا ند که مردنهایی بوآمن از بدتر 

هرجایی که ..نمدونمی -:گفتمآوردم و پایین را یم اصدو شتم اهانه گوشی گذروي د

ام مکالمه ن مخفی مانداي برا مرت حمام زتبسم تماد فریا.بهم نرسهر نیاداست د
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فتن رسی ومگه عر؟صًالاست ره چیکااون ...یسمیدسادك مرده غلط کر-.دخنثی کر

اي کجا می خورون ین باافقط تو ...فتمری نمدم تو بوي منم جا؟کی هم میشهزور

ام شانه رت و بین صورا گوشی .هبردش فشین خوا...رممنم نمی ...بیا خونه ما...هاي؟آبر

می ي یه فکر...منجا نمیااو...نه-:گفتمو بستم را مانتویم ي کمه هاو دشتم دانگه 

متوسل زور به  مگه شهر هرته که.می ترسیدي بابا تو بیخو-.زدغر .شنباان تو نگر..کنم

ک ًال تو ش مطمئن با.شه نا سالمتیادرسی بروعر.شلوغهش کلی سرن الاون ابعدشم ؟شه

و ختم اندم اسررا روي با عجله شالم ...فترست می از دشت ن داماز.دهکرش موافررو 

هم رو ینا ن اماماري باید یه جو..نیستاون فقط -:گفتمزدم و بغل را کاپشنم 

سر ن یددبا ...نددنشسته بوده ماو آحاضر در مادي و شاري؟اندري کا.یگهم دبر.بپیچونم

م و ندرایر مقنعه زبه را موهایم ؟کجا-:پرسیددر ما.شدد گرن ضع من چشمانشاو و

ظهر ازبعدن؟الا-؟نجام اوباید بر.همداویه مشکلی پیش ر نگاا..زدننگ زشرکت از -:گفتم

ري گبات رالاسو..نمنستم نباید صبر کدامی ؟سی چی میشهوعر؟چه مشکلی؟تعطیلروز 

م سیدرگه اسی هم وسه عروا...هببینم چی شدرم می دارم منم -.دادستم می ر دکادر ما

د به سرعت باادم و ندن ماا..دکرز بارا هانش در دما.حافظاخد..نه که هیچیم گرا..ممیا

م سررا روي کاپشنم ه کال...دبوك حشتناه وین ماوردفرران با...مشدرج خانه خااز 

روز را در ین سه م اتما..یم کنداپیدر نیادامی ترسم .میدن دوسر خیابا تاو شتم اگذ

زدن و ست دحشت و...یاکودسی وسم عرامردر حشت شرکت و...دمبوه ندراحشت گذو

در ..دماوس و داگرفتن با عرري گادحشت عکس یاو...یاکودسی وعراي برن کل کشید

می ...! یاکودسی ورکیک ع..گلویمدر سی وکیک عردن حشت گیر کرو..یاکودعوسی 

دن صبحانه بر...فکر کن...می کندرم مجبود هایی که گفته بورکام به تمار نیادانستم دا
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ست شبش ار اکه قروز مرا...وزمرو ا...!یاکودسی وعرداي فر...خوشبختزوج یک اي بر

به ا مرار، صرابه د که یک مرروزي ...وزمرا...لصاویش صبح دافرو باشد ف فازشب 

و ست این وردفرم سو...لگیرو دنی راباروز ین ا...وزمرا...ندامی خوا رجشن گرفتنش ف

ي توي برهااین همرنگ وردفرم همین سو..وزمرا...نیایشداب شا...منو ...منو ...من

ینکه حتی انه ..ضی باشمراینکه ناانه ...ینکه شاکی باشمانه ...رممی بام و می شون سماآ

اش سالمتی ر نذرا یاکو دمن ...نه...کنم دتحساازدواج ین الم به دته ذره اي در 

دم از من گذشته بو...ببخشدادرش به برا او را تا خدم بخشیدا به خداو را من ...دمکر

اي سمی که مدتها برامردر شرکت ...ینهااما با همه ا...یاکودشتن اي داشتیاقم برم اتما

نمی  آه...دمنمی کردت حسا...دسخت بوم می چیداش را صحنه به صحنه دم خو

ب تاد را یگر نشسته بوزن دمن بر تن یک ي که به جاي سفیدس لبان یددما ا...مکشید

دش رو مااي دالم بردست دمجلسی که در نشستن ...دسخت بو...آوردمنمی 

د؟او نبو..دبوه مسخر؟تبریک بگویمو کنم ه چشمهایش نگادر نستم امی تور چطو...دبو

زي لسودسر از که ...شدا پید..ريعبویک تاکسی ه باالخر؟نمی شد..می شدب هم معذ

گر وز امرا...دمی شوم همه چیز تما...وزمرا...گفتمم و آدرس را شدار سو...کندار سوا مر

نوقت آ...دنشوم تما..دابین شاا..ین من اگر و ا...دگر صبح شواین شب و ا...دشب شو

اش نه داقامت مر...می کنددي مام دامن حماره سطووز امرا...دمی شوم همه چیز تما

حلقه ي اش را قورگ و بزن ستاو د...دها می شوارشلوو خت ترین کت ش دوخواي پذیر

را بله ...منره سطوا..مند مر...مني یاکودکه وز مرا...دبر می گیردر جنس تعهد اي از 

بی ...دمی شون بی قهرماداب شاو ...دمی شوك میم مالکیت من پا...به عاقد بگوید

مدینه ...منل ماآکعبه ...منآرزوي غوشی که نهایت آسند  ...مشبا...دمی شوره سطوا
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و ...دمی میرره سطووز امرا...مند و می شوزده یگر دنی م زبه نا...دمن بوي هاآرزو

ي توروز مثل همانهایی که هر د یک مر...یاکو حاتمیم دبه ناد متولد می شودي مر

هایی ره سطوامثل تمامی ..دمی میرره سطووز امرا...می کنندر من عبور کنان از خیابا

ره ام را سطودم است خودمن با وز مرا...هبه جا ماندن نامشادي از فقط یاو ند دکه مر

به ...به محرمش...نشزبه را یاکو حاتمی و د...فن می کنمدقلبم ن ستارگوي تو

لم حس ي دتوي را فقط سوختن چیز...نه...کنمدت ینکه حساانه ...رممی سپا..شهمسر

زش از ین سوا...کنمدت ینکه حساانه ...زدمی سوام سینه ن قلبم میار نگاا...می کنم

ن بی عشق شداز ...ستن اشدآرزو بی از ...ستن اشدره سطوابی از ...نیستدت حسا

پاهایم سر ...دست بودر...دمکره نگا؟همینجاست.سیدیمم رخانو-:گفته نندرا...ستا

منهم ...فتندربه مسلخ  فبی حرو مطیع و ند دیستااما ا..بی حس...کرخت..نددبو

که دم بوده کرار فر...ینجا باشمد انبوار قر....فتمدم و رهی کراهمررا خیسم ي کفشها

شک از ایا من د بوران با... ندامی خوا فراش را ما همیشه مسلخ قربانی ا...ینجا نباشما

اي به خانه و زل زدم ...سنگر گرفتمج یک برار ورودي یودپشت دم؟ینچنین خیس بوا

نم وزیگر دکه د بور نقدآما ا...نمدانمی ؟ساعت؟دو یک ساعتم؟منتظر شدر چقد...که

و ...هرلحظه بلندتر می شدرو به ن رو ساختمااز یک زمواي صد...شتماتحمل ندرا 

اي قیق که صدس و دحسار نقدآ...قیق ترو دتر س من هر لحظه حساش گوو چشم 

ار یودبه لبه را ستم د...دادمیص باالتر تشخن چند خیاباوس را از ماشین عري هاق بو

خ و سري با گلهاه شدري گلکاه یک ماشین سیا...میدو د...ببینمب گرفتم تا خو

و ..دکرز بادر را که م یدو د...شدده پیاه نندراکه م یدو د...دیستااکه م یدو د...سفید

 و...یددوجلو دار که فیلمبرم یدو د...که می خندیدم یدو د...شدده پیادي مرم یدد
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لبخند ن که با همام یدو د...را دور زدماشین و گرفت وس را سته گل عردکه م یدد

ن شدده پیااي بروس به عرو که خم شد م یدو د...دکرز سش باوعراي بردر را فش ومعر

و ...ندآوردگوسفند م یدو د...محکم گرفترا یش زوباوس که عرم یدو د...دکمک کر

د ماداکه م یدو د...نبیندن تا خود کرن پنهاد ماداسینه ي تورا تش رصووس که عرم یدد

وارد که م یدو د...گذشتندن خواز روي که با هم م یدو د...دکرازش نووس را کمر عر

ل خوبه ماآرزوي هرچی -...یگر هیچ چیز نمی بینمدکه ...میدو د...شدندن تمارپاآ

نهمه سر از آتا  ارمیگوشم بگذرا روستهایم دست الم می خود:رنیادا...!*** شدم تما...تو

م تا مغز سرساوم برون فضا بیراز آن ست الم می خودحتی ...کنما پیدت نجاا صدو 

ت و سکودر یعنی نمی شد د؟چه بواي برو داد ینهمه جیغ ا...کنمام را آرام گرفته 

سریع ..مشنیدرا بالکن ن در بسته شدز و بااي صد؟هیاهو جشن گرفتون بدو مش آرا

پوفی ن؟یی جودي دایستااینجا ا اچر-...ماا...ببینمداب را ه شامید کاین ابه ..برگشتم

با شلوغی یا با -.دیستاام اشانه به شانه و مد آ.دارممن با شلوغی مشکل -:گفتمدم و کر

به ؟گرفتیس تماش باها-.دوهر -.دمبرو موهایم فري توام را پنجه داب؟شان نیومد

به م را سر...موهادن با فشر.رباار هز-.دمکره شتند نگاافتن ندرکه قصد ه اي تیري برهاا

ار من فرس تراز ..هستام طبیعی ...دهنمی اب جو-:دادممه م و اداعقب کشید

به دم و یستااکج .دهنمی اب معلومه که جو...هشدا آواره ین هوامن تو س تراز ...دهکر

داب شا...دمکراب خررم بدجو...ییدم داکراب خر-.مشده یی خیردامتفکر خ نیمر

به من می د لش بودهرچی تو ..آوردمی ه یط به من پنااو بدترین شرهمیشه ت

داره ازم که حاال دم کررش ببین چیکا...یخترشت پیش من می داشک اهرچی ..گفت

حت م رایگه باهاد...دمکراب خررو تنها پناهگاهش ...همید شداناازم ...می کنهار فر
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ف زدن یی قصد حردا...شکا...دمکردورش یک بشم دبه جایی که بهش نز..نیست

ش کا...ییدم دابوش داده به حرفت گوش کا-.مچرخیدن به خیاباره رو بادو...شتاند

ن الم؟اکجا بردم؟نبالش بگردحاال کجا ...دمبوده هم تحمل کرروز رو ین چند ا

ي توم را سرم و خم شدو شتم اها گذده نررا روي نجم ؟آرفتهرکجا ا ین هواتو ؟کجاست

شه ري ینجواستم انمی خو-.دبدتر بوه خذامور صدبااز  ییت داسکو.دمبرو نم فردگر

شک امی تونم ري چجو..ت دارمغیرم خیر سر...دمناسالمتی مر...ما نتونستما..ییدا

ا به خد...ییداسخته ...!یاکو؟دنم کی؟اویگه تحمل کنمد دسه یه مرداب رو وایختن شار

ج حتیاي او اهاهرکسی به حرفاز یطی که بیشتر اشردر ...زدنمی ف حر..نه...سخته

که د بوه ترسیدر نقداو-.دبسته بوو لب فر...یا حتی به نکوهشش..شبه تایید...شتمدا

شک می العنتی اي براین امثل ...یدزفقط می لر...حتی نمی تونست نفس بکشه

بهش که مث ًال زدم نگ زقتی وحتی ...حشت کنهري وینجودم ابوه تا حاال ندید...یختر

ي در ینکه تغییرون ابدزد؟نمی ف حرا چر...کهدم ش داد ز سرري طو..مش کنمآرو

را از نگاهش ؟ییدانین زنمی ف حرا چر-:گفتمم و چرخاندم را موقعیتم بدهم سر

را ستش د.نشزحتی سر..دهر حسی خالی بواز چشمانش ...دادبه من و گرفت ن خیابا

اون .نی کجاستدوبهتر که نمی ن همو..یطاین شرابا -:گفتو شت اگذام شانه روي 

مید انام میدا.ن دادننشوون ندو دنه چنگ ج داره حتیااري الددبه ن الاختر د

ل کنتردت رو نستم می تونی خودوگه می ا-د؟حرفش همین بوم تما؟همین..شد

ینی ر رو از انت فقط کادگرون زده بیررگ ین اما ا...کنیاش پیددم کمکت می کر...کنی

-؟کجاستداب نست شادای می یدا...دمست کرم را راکمر.تر می کنهاب که هست خر

پس -.زل زدبه چشمانم دي با خونسرد و پایین کرو باال ش را سر؟یندارخبر ازش شما 
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یر زختر دم اون دترجیح می ن چو-.گرفتز گارا گوشه لبش ؟هیچی نمی گینا چر

خم ره باد؟دوبوران یر باداب زشا...بشهروح ینکه توسط تو قبض اتا ره سرما بخورون با

چند ام ندگی ل زطو؟در ییداکجاست -.دمسی کرزربان را بم خیاباو یر م زتمام و شد

هش می اخو-.شتماهم به خاطر ندرد را حتی یک مودم؟بوده کرس لتمار ابا

-.مده اوکوتاو فهمید را حالم د بور نیان داما چوا...نددبوج چشمانش لجو...کنم

اي می خو...زهساسرنوشت وزت مررد اینم می گم که برخواما ا...بهت می گم..باشه

د یگه خود...قتشهوز ومرزم ابا...بش کنیاخراي می خو...قتشهوز ومرا..ستش کنیدر

ه ي مداوجلو ار یودپشت ...روبه رو ..تررنون اوتمارپاآتا دو -.دکررا دراز ستش د...نیدا

نمی ي من چیزا پس چر..منستم تا شداتا جایی که می تو.همخفی شدن ساختمواون 

-:گفتو خت انداباال اي شانه ؟نهاوکجا مطمئنین ؟از کجا می بینیشاز شما ؟کو-م؟یدد

می کشه ك شکی سراگاهی یوو قایم می کنه دش رو یه گوشه خو..این هواکسی که تو 

-.خندید.دمنگاهش کرت زده حیر...!یا عاشق..دزدهیا ...دمی پاص رو خاي یه خونه و 

ر چیکارو یاکو د-...ماا...میدودر دبا عجله به سمت ...زممن یه سربا...نرفته کهدت یا

ج حتیاایاکو بهت از دبیشتر داب شا...با مناون -:گفتزد و چندین سرفه خشک ؟کنم

ن به خیابان سیدرتا .مپایین پریدن میادر یکی را پله ها م و شدر سانسول آبی خیا.داره

را  نوهایشو زانشسته ...مینروي ز..اریودپشت ...دنرفته بو...!ودکه نردم کرا خدا خد

دم نهاآه از ...دادمی ا نهایش صداندو دیش می چکید و روسر آب از ...دبوزده بغل 

پله ها زور به ...ندزدبه بند بند تنم تیغ می ر نگا؟امنداب شاد؟بوداب ین شاا..بلند شد

حشت ط وفراز تنها چشمانش ..ادندن لعملی نشااما عکس ا..یدا دمر...فتمرباال را 

-:گفته بریده بریدو عقب کشید اش را تنه زور به ...زدمنو رش زاکنا...شدندد گشا
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نمی ...خل نبریندامنو ا خدرو تو ...لی بسهو...ستین شداهمونی که خو...میدد...ممداو

را مشتش دم؟بوده ختر چه کردین روح امن با دم؟بوده من چه کر...ممی میر...تونم

کف را یاکو ه دخیسید عکس...دکرز پیش چشمم بازده اش را یخ ن نگشتاا...آوردجلو 

بدین به ...ست نیست پیش من باشهدریگه د...ینم عکسشا-...میددستش د

گوشه ..دهمثل بچه بغض کر...بستمرا مشتش و شتم استش گذرا روي دستم د..!نشز

و شتم امین گذرا روي زنم انوزا..ورمنستم طاقت بیاایگر نتود...مدآلبش پایین ي ها

فقط بغضش ...دمت نکرومقا...مکشیدش غور آه اش را دیددسرما و جسم نحیف 

با ...باشدده کرا پیددرش را که ماه اي ترسیدي مانند جوجه زد و چنگ را کتم ...ترکید

آرام شتم تا هق هقش دانم نگهش زوابان میار نقدآ..!رنیاداقا آ-:اي زار زدخفه اي صد

خ و سرن ه چشمابدم و کرام دور سینه ش را از سر...بدنش کاسته شدزش لرو از گرفت 

-.فترعقب ...دمحس کررا عضالتش ض نقباا.پاشو بریم-:گفتمم و شده خیرارش تبد

-:گفتمدم و کرك پارا شکهایش است دبا کف ؟خونهاون ین منو ببرین تو امی خو؟کجا

ست می را-. شل شد.کنمدورت ینجا ام از اتفاقاً می خوا...نجا نمی برمتاو...نه

خل داپاشو با هم بریم ...آره-:گفتمم و چیدپیرا درآوردم و دورش کتم ؟گین

-.دمنکرار صرا.منجا نمیااونه -.ن دادتکات به شدش را سر.نجاستاوماشین ...کینگرپا

-؟شتد داعتماابه من ...دادتکیه ار یودبه .دمتا برگرن پس همینجا بمو..باشه

ر مجبوري به هیچ کارو من تو ...دابشا-.گرفتمرا یش زوبا.دنگاهم نکرداب؟شا

همینجا -.باشه-:یرلب گفت؟زباشه.شیم ببرمت جایی که گرام النم می خوا...میکنمن

ن ستادکرن از ماارفرن مازحتی .باشه-:گفتد و بغل کررا نویش ؟زاباشه.دمتا برگرن بمو

را یاکو دسوییچ ماشین ن تمارپاآخل از دا...دمبواده ندج سرعت عمل به خرر ینطواهم 
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می ف ستانش حردوبا د و بوده یستان استور کنا...نبالش گشتمدبا چشم و شتم دابر

قت توضیح دي؟وبورون یر با؟زضعیهو وین چه سر ا-:گفتو مد آپیش .زدمیش اصد.زد

حت می رانم نادومی ..ببین-دم؟توجیه می کررا فتنم رما چگونه باید ا...شتمانددادن 

یعنی -.فترهم در خمهایش ا. مکه باید بره مداوسه من پیش ري واما یه کاا..شی

یی دایاکو دما ا...نمی شد..نهاري؟مگه میشه تو همچین شبی منو تنها بذري؟چه کا؟چی

بانم ز...شتاندرا هیچ کس داب لی شاو...شترا داستانش دو...شترا دانش ز..شترا دا

-.مپشت سر شنیدرا از یش اصد..شدام یی ناجی دا..نمی چرخیددن توجیه کراي بر

یعنی -:عصبی گفتویاکو بلند د.معطل نکن...جنب پسرب..ینجاییز اتو که هنو..رنیادا

یاکو دسه وامن ..رنیاو داتو بر-:گفتر مقتدو یی محکم ه؟داچی شده؟کجا بر؟چی

ما ا...ببوسمرا ست کسی د دسته بوالم نخودهرگز ..معمرت طی مد.دمتوضیح می 

ی جایش حتاز ...برگشتمداب پیش شا.زدمبوسه می ام یی ن داستادبر روز قطعًا یک 

شن ري را روبخا...دماشین شوار سودم کمکش کر...دبورده نخون یک سانت هم تکا

ت شداز همه ... تشرصو. .اشبینی ..نگشتانشا...شتمشاجه گذدرخرین دم و روي آکر

ز مشتش هنو.شیم تا گرري یچه بخاار رو دربذت رو ستاد-...نددبوه سرما قرمز شد

که به ري فشات شداز نهایم انددکه د بو ییاخد.زدهیخ م پاها-:هسته گفتآ...دبسته بو

ین لباسا اشر از یه کم تحمل کنی ...سیمرمی ن الا-.نمی شدندد خردم می کروارد نها آ

را پکیج .دتر بودهم سرون بیراز خانه من ...یمروحتی نپرسید کجا می .می شیص خال

ت سدکمد یک از ..مشدبرق تاابه ...مدم آپشت سر.ینجاابیا -:گفتمدم و شن کررو

بگیر تا یخت و دوش بر...ینم حوله تمیزا...نجاستم اوحمو-:گفتمدرآوردم و گرمکن 

در رو ...ببین-. دمبرم به حمام و کشیدو گرفتم را ستش د.دنگاهش گنگ بو.شهآب 
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حمت اهیچ کس هم مز...می کنیض همینجا عوت رو لباسا..قفل می کنی

ق ست چند تا سنجاوا-.مرسی-:گفتو مش کشید رپلک متورا روي ستش ؟دخب.نمیشه

ازش نداره رو این شلوري اتخت که یه جوذارم روي می ا چیزر ینجوه و اگیرو 

ستم دبه و شت داشش بررا از روي دوکتم ؟خب.نبزرو نگ زشتی داهم ري کا...کنی

دوش یک ازه نداحتی به ...ارمست تنهایش بگذالم نمی خود.خب-:گفتداد و 

را ما شیر خشک محبوبم ا..دکه خالی بول یخچا...فتمون ربیر...دنبوره اي ما چاا..گرفتن

ردم و خودم خودرش را پواز مد یک قاشق ش آکه جوآب .کمدها یافتماز یکی ي تو

منتظر دم و برون بیران با قندزدم و هم دم و ضافه کران اچند قاشق به لیو

و ها ستینآگرمکنی که و ...شسراي دور با حوله ...نکشیدل طود یارم زنتظاا...نشستم

مد آ.بیا بشین-:گفتمزدم و کاناپه روي ست دبا ...مدون آبیرد بوزده باال را پاچه هایش 

حوله ي؟بهتر-:گفتمو ختم انداشانه هایش دم روي بوده کرده ماآپتویی که ...نشستو 

ست دبا و شتم داستش دبه را شیر ان لیو.نممنو-:گفتو کشید اش پیشانی ي تورا 

حلقه ان لیورا دور نگشتانش ا.ست خوبهوا...ربخو-.شتماهانش گذي دتوي را قنددم خو

از یطی اتحت هیچ شر.ینرسرما می خو؟یندنکرض عوون رو لباساا چر-:گفتد و کر

ان زد لبی به لیو.حت بشهراتو از خیالم ار بذ..می کنمض عو-.کم نمی شداش مهربانی 

که م یددتم قتی برگشو.خیس خیسه..کنینض عون رو برین لباستو...من خوبم-:گفتو 

به ردي؟نخوا چر-.شتهاگذرش هم نصفه کنارا شیر ده و مبل جمع کررا روي پاهایش 

شد تا منهم ر جوو کمی جمع .دطعم شیر خشک خوشم نمیااز -:اب دادگی جودسا

شما هم ...نخونموم بره من بهتر..نه-؟بکشیدراز یه کم اي می خو-.مجا شورش کنا

ش و هواش یواش یو.مشده حسابی شرمند...مث ًال تونهادرسی بروعر..ینجا باشینانباید 
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نیست م معلو...ريضع هیچ جا نمی و وین سر اتو با -.شت برمی گشتداسش احو

با تبسمم ...همین جا هستیرو شب ...نمیشه که تنها بمونی...دنکی برگرت بابان ماما

نمیشه -.دمن کرو من ...ناییاوبگن شب خونه درت هماهنگ می کنم که به ما

تو خونه من می ترسی می دن بواز گه ا-.چیستدردش نستم دامی .ست نیسترد..که

ین رم امنظو...انه به خد-.اب دادسریع جو؟خوبه.ینجان اتبسم بیاو فشین اگم 

شش ارز...ین ترسشا.آره-:گفتو خت انداپایین ش را سر؟خوبه-:گفتمزدم و لبخند .دنبو

با تبسم صحبت دت خو...نمزمی  نگن زالاباشه -...برابرار هز...دبر کرابرار هزرا 

و گرفت ز گارا لبش .هم قفل کنق رو تادر استی اگه خوا...بکشو دراز بعدشم بر..کن

می  -:گفتمو گرفتم را فشین ره اشما.رنیاداقا د دارم آعتماامن به شما -:خجوالنه گفت

هش کنم امیشه خو-.تخت نشستر زد و روي کنارا تا پتو دم یستااي اگوشه ....!نمدو

اب خرن رو توادرسی بروکه عران دارم جداب وعذم خر عمرآتا ري ینجواخه ؟آرینب

به عکس .نکنینه م ین شرمنداز ابیشتر ...من خوبما به خد...هش می کنماخو...دمکر

فشین و اتبسم -:گفتمدم و کره نگاد شته بوالت گذامیز توروي یاکو که ر دچهادر سه 

ري ینجواببخشید که -:گفتو حتی کشید رانفس .رمنا که برسن من می او...هنراتو 

قا آ-.دادمتکیه ار یودبه دم و سینه قفل کررا روي ستانم د...دمکرن یتتواذخیلی ...!شد

ل لیک قبوروشد مثه شما هیدارسه وامیشه کمکم کنین -.یدرا دزدچشمانش ؟بله-ر؟نیادا

ره در بادم دوجوم وتما؟میشه...مثه شما..باشمدور شهر اد از لم می خودمنم ؟شم

قا آ-.یدارزما به هیچی می ا..دغمگین بوش لبخند..میشه-.می طلبیدرا گرفتنش ش غوآ

از راه تبسم و فشین اتر ش زودکا؟مشب ببخشینامیشه منو به خاطر -؟بله-ر؟نیادا

نمی -.سعت گرفته اش وخند.میشه..آره..نکنیار من فراز یگه دبه شرطی که -.برسند
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قا آ-...یااخد...خبط کنمه ندزه جاایا اخد.ارمنداي ه یگدست دومنکه به جز شما ..کنم

فقط به یه شکل -:گفتمدم و کمی فکر کر؟کنمان می تونم جبرري من چجو-؟بله-ر؟نیادا

ت فوون به بیررا نفسم .هرچی بگین قبوله-:گفتد و نگاهم کرق شتیاابا .میشهان جبر

ون بدا ختردست نیب خو-.مخندید.هرچی-:اب دادفکر جوون بد؟هرچی-:گفتمدم و کر

هم او ...باشه هاك ممکنه خطرنا.کننل قبوا رو سته پسراخوه نشنیدو فکر 

گذشته من از که د بوب خو.ینق دارفرا شما با بقیه پسر-...هرچند مصنوعی...خندید

ن هما؟بگم؟مطمئنی-.دادمباال را هایم وبرا...یددپسر پیغمبر می ا مرو شت داخبر 

و مطمئن ...اشبی پناهی د جوولحظه که با ن اهم..که عاشقمدم کراف عترالحظه 

-:اب دادمکث جوو ید دترون ذره اي بدد و کره چشمم نگاي سخ تورا

ینه اشرطش ..خب-:گفتمو فتم رجلو م چند قد.هرچی باشه قبوله...بگین...مطمئنم

ن هما؟شرطش چیه-.شتد داعتمااقعًا به من ر وانگاا...ردخون نه تکا...نه ترسید...که

پشتم مخفی را ستهایم د.دممطمئن نبودم ما من به خواشت د داعتمااو ا..دمایستاسط و

ل و یک سامفصل سو....! رنیاداقا آیگه به من نگی دینه که اشرطش -:گفتمدم و کر

-:گفتمزل زدم و خشمگینش و عصبی ن به چشمادي با خونسر:رنیادابعده هشت ما

زي نم باداکمی با صندلی گر.مر ین شرکت می از اپس من -:گفتو شت دابررا کیفش .نه

رو شد م اول ارتري نشجوداگه فکر می کنی جایی هست که یه ا...باشه-:گفتمدم و کر

و مین کوبید را روي زپایش .به سالمت...وبر...هست بفرسته سر سدم ختردقضا از که 

ف به طررا ستم د.نمی گندروغ قل بهم احد...سر سد هم نفرستن مهم نیست-:گفت

-.گرفترا جایش وري ناباو فت رچشمش از خشم .حتیر راهرطو-:فتمگو گرفتم در 

یعنی می گی -.یدزلم می لرد...گفتنشر نیااز دا...تینهمه مداز اهم بعد ز هنور؟نیادا
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می دت خو..من نمی گم-:گفتمو شتم دامیز شکالتی برف روي ظرم؟از بر

ص ًال ا...داديل تو به من قو-.می مانمزده ام نست که سر حرفی که دامی ..نشست.گی

موقع کمکم ا اون چر...دمکرب نتخاالیک روهیدم رو شداریش اگرر ینکاامن به عشق 

ي توت را شکال.موقع هیچی نگفتیا اون چردي؟موقع مخالفت نکرا اون چردي؟کر

ما ا...رهنمی خودردت یش به این گراموقع هم گفتم که ن همو..گفتم-.مهانم چرخاندد

م تشخیص بددم هرجا خو..باشمدم هرجا خو..ببرمتفتم دم رهرجا خول دادم بهت قو

نتیجه با در ..من نیستل ماوژه ین پراما ا.النم سر قولم هستما.امبخودم قت خووهرو 

هم دت رو خوي هاوژه پر-.دهم قفل کررا درنگشتانش ا.فقت نمی کنمافتنت مور

بر می بهم خزه نجا تااوسی رقتی می و.ص ًالنمی فهمماکه من ري می ري یه جو...میدد

یختن رشک ون ابدد که سعی می کرد مدتها بو..یر نظر گرفتمرا زقت حرکاتش دبا .دي

تند و تند را بغضش د بور یط سخت مجبواشردر هم ز ما هنوا...حل کندرا مشکالتش 

یی رایه جو.داريمن مشکل دن می کنم تو با مستقل بوس حسااقعیتش وا-.هدرت دقو

راي نهایت پیشرفت من تو همین کات نظرر از نگاا..یی کنماجرر امن کااد لت نمی خود

ل کنتر..مخط بد...کنمرت نمی شه که منم بتونم نظاورت با.خالصه میشهي فترد

یطش باشم اکه تو شرر بادو..که ببینمر بادولی و..نتونمن الاشاید ..ستهدرخب ...کنم

سمیت ر بهرو ستقاللم ا...دينمی ل باوپر ...ديما تو بهم فرصت نمی ا...ممی گیرد یا

زه از من جوجه تااي برد ستقاللی می کرل استقالاچه ...مخندیددر دل .نمی شناسی

تو ل ستقالا-.دسش جمع من شواحوم تا تمام میز کوبیدرا روي مشتم ...!همددرآتخم 

نی دوص ًالمی اتو ؟خونهز صدتا سربااز یه محیطی بدتر ي فتن توربه داره بطی رچه 

دور از ...ترین مناطقر لعبواصعب ي تو...يرگریه محیط کا؟یهرنجا چجواویط اشر
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صالح ي ماآدبی تفریح که بعضیاشونم و خسته اي گرربا کازدن کله و سر ...شهرن و تمد

یر تیغ دن زکرر کا...مناحتی ناو پیکر در و کمپ بی ي تون بیداخو...ستی نیستندو در

یط اشرون ابه سختی تو دم منی که مر...نختر جودخه آ.یر صفري زیا سرماب فتاآ

می کنن تا چند رش قتی شوو...کنمل کنترا رو گرربه سختی می تونم کا...رممیادووم 

منیت ما هم به خطر می اگاهی حتی ...نمی شنآروم نکنن ر پاو لت رو نفر 

می ...تنبیه می کنیم..می کنیماج خرا...می کنیمري کتکا...ست به یقه می شیمد...فتها

ل به حاواي ...کنیمن گاهی نمی تونیم جمعشود جووین ا بازم با...هشتگازدابان یمیشود

قتی تو باشی که وخب -:گفتن با هیجاو مد آجلو ...!نهن زکه ببینن طرفشوروزي 

می رت ستیاد..به تو کمک می کنم...ارمندا گررکار به کاري منم کا..مشکلی نیست

با دم و هم کررا در خمهایم ؟انمی فهمیدا چر.دتخول ماا گرربا کازدن کله و سر .شم

اب جوذوق باشد با ده که کشف مهمی کرر نگا؟امی کنیر چیکارو شبا -:جدیت گفتم

ذارم یه صندلی هم می .قفل می کنمدرش رو ...حتمًادارن کانکسا قفل اون خب -.داد

س ختر مهنددمگه ...بعدشم-؟می شدرگ ختر بزدین اکی .نشهز که باش ستگیردیر ز

من نمی ره؟بیادووم می تونه ر اون چطو؟امهتد؟سمش چی بو؟اگمهر نیستربز

به ده اش را هیجانزش و یگوزبان چشما...!منو ببین-.شتماندره اي چا...نخیر؟تونم

ي تو...مهتان یا همو...گمهرربزس ختر مهندد-:محکم گفتمده و شمر...ختدوتم رصو

 کسی! ین یکا..رهتنها نمی ...شته باشهر داحضورش هایی شرکت می کنه که پدوژه پر

که ره مهتا جاهایی می ...!دوین ا..کنهه چپ نگار ختر پیمانکادنمی کنه به ات جر

هم رش هتل هم با پدي حتی تو...!ین سها..قامت می کنهاهتل ي توه و یک شهردنز

شته داخب منم جایی ببرین که هتل -.فترنگاهش از مید ق ابر...!رینم چهاا...تاقها
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وژه اي فعالً همچین پر-:گفتمزدم و شتی مبل به پرا پشتم م و مالیدرا نم دگر.باشه

دم و کمی فکر کر؟هی نیسترایعنی هیچ -.زدمی ج موس لتمااتش رصودر .یمارند

حمت زبه ؟چی-.مشنیدرا قلبش ن گرفتن ضربارم اوج قسم می خو...راهفقط یه -:گفتم

تو کانکس ...باشیدم هم پیش خورو شبا -:گفتمزدودم و کالمم را از نگ شیطنت ر

ه ام را خندزور به ؟ بله-:گفته مددر آحدقه ن از با چشما...ردخون تنش تکام تما...من

در ...تومنهن خرجش یه میلیو...می کنیمر یه عقدنامه قالبی جو-:گفتمدم و مخفی کر

و بست زش را بان هاد.سیرلت می اد دحت میشه هم تو به مررامن ل هم خیاض عو

-.کی خندیدزور...نه-:گفتمو ختم انداال بارا هایم وبرا...!یگهدشوخی می کنی -:گفت

س نتر؟نشهدمشکلت با قالبی بو-:گفتمزدم و چشمکی ...عقدنامه قالبی...ههمینم موند

-:زدجیغ .گرفتن نگ خورتش رصوم تما...قعیهش وابقیه ..لکیهش افقط عقدنامه ...بابا

از اون ن مدي فکر کر؟چیه؟ها-:گفتمدرآوردم و جیبم ي توري از مش سیگاآرابا ...!رنیادا

با زد و چنگ را کیفش ..جا پرید؟از یا مسیح مقدسمام؟مینی زیا سیب م؟کمترا گررکا

ان عمردرد به زن نظر من از بگو ...يبرذارم بگو نمی ..یه کلمه بگو نه-:گفتص حر

ر پک عمیقی به سیگاري؟بهونه میاا چر...يبگیرد یار کاد بگو خوشم نمیا...رهنمی خو

حلت راه -: گفتد و یستادر ایک دنز...دهحل موجوراه تنها ..بهونه نیست-:گفتمزدم و 

ون بیرق تاو از ا...تو سر من-:دادمه ادابا بغض د و کرت فورا نفسش ...تو سرره بخو

قل تا احد...محتی کشیدرانفس ن دادم و ها شدزه رجاه ام افتنش به خندربا ...فتر

م کشیدم را کمر...شتماگذم پشت سررا ستم د...!دمبوه شدص هایش خالارصراز امدتی 

د ین بواما مهم ا...سیدریش با تاخیر می اصد...زدمیی لبخند داضعیف ي هاه به خندو 

د ین پیشنهاابا -:می خندید گفتزد و حالیکه سرفه می در .سیدریش می اصدز که هنو
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و شتم امیز گذرا روي حت پاهایم ل رابا خیا...یادکرص خالدت رو بی شرمانه ک ًال خو

که ش خرآ-.شدي جد.غماسرد حل جدید میاراه یگه با یه دو روز د...ه بابان-:گفتم

مم دخودم و یه غلطی کر...آره-.بستمرا چشمانم .یسیش واباید پال دادي و تو قو؟چی

می ل پایمارو حقش داري ...بپسر خوذاري می ش مته به خشخاداري -.مموندش تو

نمی تونم -...اريبیدي تور باینا...شده کشیدي قرمزده بسته پري پشت پلک ها.کنی

همه ...دهمراز نجا پر او..همچین محیطی بشهداب وارد شام بدزه جاانمی تونم ...ییدا

مثل -.رت دادمقورا هانم آب د....مثل...سختو یط اشرر و هم تحت فشا

من -. دکرت یی هم سکودا.بریدد و نکرري یادادن مه اي ادانفسم بر...همونا...زاسربا

خطر نمی دارم ست دوکسی که روي ...ناموسمروي یگه د..ییداکنم  یسک نمیریگه د

همه خونهایی که ان به جبر...میزرمی رو گه حتی یه نفر بد نگاهش کنه خونش ا...کنم

شته باشه می دانظر داب که به شارو هرکسی ن خو...نریختمو یختم رباید می 

د بیااد گه بخوا-.دبو گرفتهر فشات شداز مچم رگ ...دمکرز هسته بارا آمشتم .میزر

کنم یا ر یا باید کا...نمیشه که...متاقش کشیک بددر اباید شب تا صبح پشت ...نجااو

ل نجا مشغوو اویگه دیه شرکت ه قعًا برواگه اخب -.نمی تونم...باشهداب سم به شااحو

موقع می اون ...می کنها که پیده ما باالخرا...دننمی ر بهش کان ال؟اشه چیر به کا

ار هشدان میز.بشهرد من زه جنااز رو مگه -.ون زدنم بیردگر؟رگ کنیر کاچیاي خو

ش رو جلواي که بخوره اي خه تو چکاآ-...!فتریی باال اي داصد

مانعش اي می خون قانوز و مجووم با کدش ي؟شوهر؟شیادربر؟شیرپدي؟بگیر

ر می گی چیکا-.نمی کندا درك هم مررگ بزر نیاداحتی دم می کرس حسااگاهی ؟بشی

زاي سرباا گررکااون نه ...هشدم یط جنگ تمواکن که شرور ینکه بااول ا-؟ییدام کن
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نم زن اوبه یه دن کروز ما تجاا...محالهو نمی گم نمیشه .تودر ماداب نه شاو قین اعر

م جر...هخیلی بعید...قبش باشیایطی که تو مرانم با شراو...لتیدوتو یه کمپ 

لیل دین اما ا..هشداب خران یرامنیت اعیت ضونم دومی ...مهاعداتش زامجا..سنگینیه

ضمن نمیشه که یه در ...به یه چشم ببینیرو همه و بدبین باشی ر ینقدانمیشه تو 

که ه بدل باو بهش پر ر نقداونه ...خلشازي دابندرو ختر و اون دست کنی درقفس 

ست ر دینقدا اتو چر...ببعدشم پسر خو...کن که خفه شهودش محدر نقداونه ه بپر

ساله دو یک دنز...یاکو گذشتهدسی وعرل از سادو یک به دنزن بابا جو؟ست می کنید

با هم رو ساله که لحظه به لحظش دو ...وردههم نیارو سمش احتی دت خول که به قو

قت به ویه ؟هیچی بهش نمی گیا چر؟نمی کنیام قدا اچر...یندهم بور کنا...یندبو

ارم شلورا روي با ناخن خطوطی .هاه قفس پریدغ از می بینی مري و میادت خو

-.ارهندع رو ین موضوش اگی پذیردماز آهنو...ز زودههنو-:گفتمدم و حی کراطر

چی تعیین می دن رو یر بو؟زود و دقتش بشهوتا ره یگه باید بگذل دچند سا...عجبا

ها را رهم ط درخطو؟یا نهداره ستت داب دونتونستی بفهمی شاز یعنی تو هنو؟کنه

از گی من ردسه سرماخوواکه ري همونجون چو...نتونستم...نه-:تمبلند گفدم و کر

رو همه داب شا...سه عطسه یه گربه هم ضعف می کنهوا...ذارهجونش مایه می 

نمی تونم به راش رو فتاوم از رسه همینم هیچ کدوا...ارهستثنا هم ندا...دارهست دو

-:گفته بریده برید.دفتااشدید که به سرفه ر نقدآ..زدیی قهقهه دا.ارمعشق بذب حسا

نه س تر...دسخت بو؟سختهر ینقدایعنی ...مست پسرده ساال حلش یه سوراه 

نم به دومی ن چو...ییداسخته -.دتر بوه کشندگ مراز ...رنیااي دابر..مناي بر...نشنید

من نمی ...که فکر کنهدي نکروادارش تو ن چو-.دهفکر هم نکري همچین چیز
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یی دا...ودست براز دنیمه هم و بطه نصفه راهمین م می ترسید..ممی ترسید..نستماتو

-:فهمید به همین خاطر با مالیمت گفترا خامت حالم وسکوتم از 

کشش اي تا کی می خو.کنیح مطررو ین مساله اکه باید ه باالخر...معزیز...مپسر

یا ري ینوایا ...کنم معلورو تکلیفت ..حت کندت رو راخول خیاو بگو ي؟بد

نتونستی ل سادو ین اگه تو ا..بهت بگمار رك بذ...رشیونم یه بار ایه بگ مر...رينواو

گیر ش رو درفکر...کنیذ حش نفوروتو ...عالقه مند کنیدت به خوداب رو شا

خم .شن کنرو روهمه چی و بکن رو قضیه ل پس قا...ینم نمی تونیاز ابعد ...کنی

-...دادمتکیه ستم دبه کف ام را پیشانی و شتم انویم گذرا روي زانجم آر...مشد

رك منم ار بذ...رمتحت فشا...ین تنهاییاز ا...مضع خسته شدوین از امم دقعیتش خووا

هم ي پیغمبرو پاکی ي عااد...یاضتی نیستمرندگی زین د امن مر...ییدابگم 

دي نهم با مرآ..دنبوده بی پرد حت نبورا...ردین موف زدن در احرد حت نبورا....ارمند

یتم می داب داره اذبا شادادن مه ري اداینجواما ا..بگمري جونم چدونمی -...ییدامثل 

ق روي عر...هنرز چشمم هر...هستم به خطا نردنهیب بزنم که دم هی باید به خو..کنه

بی ...بفهمدرا نست حرفم اکه می تود یی بوداما فقط ا...نشستام پیشانی 

داب من به شاعالقه رت ستاا...ییدانی دومی ب خودت خو-...گیدبی شتابز...وتقضا

سم ر وانقداو...نیستا ین چیزابه خاطر زم هنو...دجسمی نبوي هازبه خاطر نیا

گلویم ..یم گرفتاصد...ما خبا...م رو زدمبراي دور و ختردکه قید همه ده شمند بوارز

لی و...که گفتیري همونجو..ییداشتم دانگه داب رو من حرمت شا-.دمکرف صارا 

م تمارو عالقش رد مودي زن هر مر...نی چی می گمودمی ...ديتم مردشما خو...ییدا

دن نزف حر.زدمی ون بیرارت تم حررصواز ...و قسطی ري ینجوانه ...ادمی خول کماو 
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به چی فکر می ن داري الانم دومی -.توجیه کنمدم سعی کر.دهم می کرش یی بدتردا

بدبخت و یف ضعر ینقداگه ا..دمبودم خول میاو اها زنیال نبادگه من ایی داما ا...کنی

... ندگی سابقمزبرمی گشتم به زدم و می داب رو که نتونم تحمل کنم قید شادم بو

زم ال-.شدز نفسم بام راه شنیدرا یش اهمینکه صد..مدف آیی به حره داباالخر...لیو

زده خجالت ري ینجوایا ري منطق بیاو لیل ر دینقداسه یه مسئله طبیعی وانیست 

حت شد که رایی خیالم رایه جوزه تا-.دمکرك پارا م ندگرروي گرفته ق راه عر...بشی

ساعت نمی و دو سه یه ساعت وا...قعیهو واست درختر دین احساست به ا

می مثل تو رد آدمودر ین و ابشه دت خول بد مااسه اي وامی خو...یشاخو

رف تو که با هم تعاو من -:دادمه ه اداما با خندا..کنماض عتراستم اخو.عالیه

مثل تو بتونه پابند ري باو بی بند دم آدم قت فکر نمی کرومن هیچ ؟تهسدر...یمارند

می رو حرمت عشق ..يبلدداري رو فاو...که می تونیدي ما تو ثابت کرا...کسی بشه

چند ...لبه هرحا...می جوشهت گهاي رته که تورپدن ینا به خاطر خواهمه و شناسی 

که می تونی صبر رو هفته دو یکی ...قتشه م وبه نظرل به هرحا-..سپسو لحظه مکث 

ت قت مالقاو-.شتانفس عمیقش عمق ند؟قت چیهو-د؟چه بورش منظو؟مگه نه..کنی

به -.دبواو آرام ما ا...بزنمف نستم حراکه نتوم شوکه شدر نقدآ.شمام خانوداب ین شاابا 

هم ...هیم بهتررینطوالبه ا...ستین باال بزنمدم آباید خو...بشهم بی گرآتو د از نظر نمیا

گتر به مسئله ریه بزد جووینکه اهم ...نمیشهاي وارد شاهانه شما لطمه ور ه غرب

دم کرس حساا...ین حالتابا ...شما..ماا-؟به خاطر من؟مدآیی می دا...دهسمیت می ر

حسابی تو دي قص کررمن تا یه ...رگبزد مرس نتر-.می کندب سرکواش را سرفه 

آن حتی ...نیادمش م آراتما.دمی ئیل نمرابه عزن نکنم جوا جراسی تو وسم عرامر



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۵۱۳ 

 

را خبیث جسمم روح نی مثل یک انگر...یر شدازیگر به قلبم سري دنیاهام دتماو ...نیاد

یی ن داچو...دبوي زدا یی پلیدن داچو...دیی جن گیر بون داچو...فتد و رکرك تر

مسافر ش مقابل کانتر پذیر:دابشا...!*** دستش می کردریی ن داچو...دبلد بوه معجز

ه ضی شدر رانیادانمی شد ورم با...دهانم بوي دتون هیجات شداز قلبم ...یمدیستاا

ما مگر می ا...دشون پشیمام می ترسید...دمنگاهش می کرر قیقه یکبادهر چند ...باشد

تحویل ان را چمدو ستم گرفت را از دشناسنامه و بلیط ؟نداخوي چیزرت او صواز شد 

بزنم تا ف ست حرالم می خود.هم نشستیمر کنا.تحویل گرفتواز را پري تهارکاداد و 

د و کررا دراز ستش دوره؟دخیلی -.مهنش بگیرن را از ذشدن پشیمادن و فرصت فکر کر

نجا سه ساعتی اوتا ن ستاامرکز از -.ختانداپا روي پا و شت اپشتی صندلی من گذروي 

گوشه ه نگا؟بیمایعنی باید تو کانکس بخو..چه جالب-.مهم پیچیدرا درنگشتانم ا.ههرا

ستانه دولبخند من .می فهمیي سیدرقتی رو وجالبیش -.دستانه نبودوصالً اش اچشمی 

ام تنه .ما من نها..تو شاید-:یرلب گفتز.رممیاش دووم مطمئن با..دهیازمن تحملم -.دبو

به -.اب دادبا بی حوصلگی جو.پشیمونت نکنمدم می ل قو-.مکمی به سمتش کشیدرا 

همیشه رخ نیم ...مشده عبوسش خیررخ به نیم م و چرخید.باشهر نفعته که همینطو

ست دبا ؟نیانگرر ینقدا اچر.دقتی تو باشی مشکلی پیش نمیاو-...بشاما جذق اخالابد

و کنم رو ول ندگیم ر و زباید کا...یگهدهمین -:گفتزد و شانه را موهایش ..آزادش

م گرنه من بلدو...داريست ري دوینجودت اخو-:با شیطنت گفتم.جنابعالیل نبادبیفتم 

ر گرفتیم کاواز پررت کان فکر نکن چو-:گفتو ند دابرگرش را سر.قبت کنمامردم خواز 

باال پرتت می ن همواز سمونم که باشیم و آمین زسط و...کنین درازي بوز...تمومه

و تم چرخاند رصوي تورا چند لحظه چشمانش د؟لت میاد-:گفتمم و خندید.کنم پایین
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یی روبا پرزدم و بغل را ستانم د.دارمسه کشتنت دي وایاي زهاه گیزناتفاقًا ا..آره-:گفت

ري یه مدته که بدجو..ین سداینکه سر قضیه ایکیش -:گفتي زد و خندزپو؟مثًال-:گفتم

ینه که تو امیش دو-:گفتد و تنگ کررا چشمانش ؟میشدو-.عقب ننشستم.عصابمیرو ا

ورم ینکه کم نیااي اما برا..مدنفهمیرش را منظو.تعطیلهه ت گیرند...یاکواز دهم بدتر 

لبخند ...گرفته اش خندام بی احاضرجواز ...!باشهه فرستنداد از یراشاید -:اب دادمجو

باشه بهش می -.کنمن نستم کشفشاالبخندهایی که فقط من می تواز آن ما ا...زدهم 

اي صد...روجش امواکه -؟که چی بشه-.هبه فرستند-.شدن نگاهش شیطا؟به کی-.گم

عمق ار در گذو گشت از ...!حاتمیس مهندي قاآبه به -.دقطع کررا رفش ظریفی ح

گمهر ربزس مهندي یبازختر ا دصاحب صد...مشدت پرون بیري نیادبه ...چشمانش

لبته ا...جالبیدف چه تصا-.دبور نیاداست دنگاهش به ...ادنداب جو...دمکرم سال...دبو

ینکه ون ابدر نیادا.همسفر بشیم دمما فکر نمی کرا...برین سایتاره قرد بابا گفته بو

- :با تمسخر گفتدارد بررا ستش دحالت نشستنش بدهد یا ي در تغییر

من -؟شتماست ندر را دونیاداختر به دین ه انگاز طرا چر.دجالب بو...آره...هههدف؟تصا

ك مشتره خاطره؟خاطر.سه ماواخوبه ي هاه خاطراز نجا پر او...نیک می گیرمشل به فا

ه نگار نیادابه ؟...نست باشد جزاختر چه می تودین ابا ر نیااك داشترر؟انیادابا 

بی ه و تیري هادال گون هما...باشده ست چشمانش سیاالم می خود..دمکر

چه نیکش چه ارم ندد عتقال امن به فا-:گفتن داد و تکاش را سرر نیادا...سحساا

هم را نش زدف لحن حر...!دبو بوش خودي یاز...شتماست ندش را دوعطري بو..!شبد

ست دوهم را خندیدنش ...دکره اي خند...!دصلح طلبانه بو...شتماست نددو

ن هادبه ؟معرفی نمی کنیم رو خانو...هرچی تو بگی...باشه-.دنه بوالبرد...شتماند
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ختر د...!نیایشس مهند-.دبوه یم مهم شدافه بررسم معااین مرر اچقد...ر زل زدمنیادا

معنی د و میز بوآتحقیر...شتماست نددوهم دم را خونگاهش به ...دباال بررا یش وبرا

تقا ار.دنمنشی سعید بون یشود امیادم نجایی که یااوتا ؟نیایشس مهند-...!دار

ي به جاو شتم داشته نگه افرابرار و ستوم را اما سرا...دکرق ستانم عردکف ؟گرفتن

من ...!گذشته نمازخیلی ..دمیان تودجایی که شما یااز اون -.اب دادمجودم خور نیادا

ر نیاداست دم دکرس حسااما ا..می کنمه شتبااشاید .لیکمروشد هیدي ارنشجون داالا

و بی قید ده و مش کري ستی به موهادمهتا ...دفشرام را لحظه کوتاهی شانه اي بر

کمی .دکرا یرگوشش نجوو زنشست ر نیادایگر دسمت و ...هاآ-:گفتو کشید ش بند

قیقه قبل دچند ف برخال...مشدل با موبایلم مشغوو  نها گرفتماز آچشم و فتم رعقب 

به و برخاستم واز پرره شمان به محض شنید...دبوه شدل آور مالو کند ن مازگذشت 

کیف لپ تاپش ر نیاه؟داچندن صندلیتوره شما-:مهتا بالفاصله پرسید؟بریم-:گفتمر نیادا

ن یم تنهایمامانی که جاگیر نشدزتا .فعًال...دورهتو خیلی از -:گفتو شت دابررا 

که را لی افت سورقتی و...دمی کره به چشم غاصب نگاام صندلی و به من ...شتانگذ

با و بست ش را کمربند؟یندکرر شما قبالً با هم کا-.مپرسیدد بوده گلویم گیر کري تو

-:گفتمدم و ست کردست دکمی .نمی کنمر نا کازمن با ...نهر؟کا-:دادپاسخ دي خونسر

قت دبه را پیما ایمنی هورت اکا.می شناسینرو قته همدیگه وخیلی د لی به نظر میاو

از ..هاآ-..نتاب دادین جوابا ...رنیادا..نکند...لعنتتا خد..آخ.آره-:گفتد و کره نگا

لبش ي روي ما لبخندا..ردکه گوشه چشمش چین خوم ید؟دمی شناسیشرش طریق پد

ین از ابیش ...دممشت کررا ستم د...!نه-:گفتو ند دابرگراش به محفظه رت را کا..دنبو

ت به مد...دهبوم ختردست دومهتا -.. پوستم نشستروي نفسش ...دجایز نبون پرسید
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-:هانم پریداز د...دفشرد و حاطه کررا انامرئی قلبم اي هاله دم کرس حساا...طوالنی

-:گفتد و کج کرام را مقنعه درز .نددبوه اي قهوه ا ِي چشمانش قهو؟هستزم هنو

پایین م را سرم و گزیدرا لبم ...مخجالت کشید.کوچولوم نیست خانوخوبی ر فضولی کا

چه اي ین بغض برا.ببخشید-:گفتمدم مرتب می کرام را حالیکه مقنعه و در ختم اندا

ش هرزکه مهتا به کامم ه خسته کنندو طوالنی راه یک از بعد ..میرهنگاو دشب د؟بو

ر و جوو ما جمع انکس کوچک کاي تورا نم اچمدر نیادا...سیدیمربه سایت د بوده کر

و عجیب اي هر صد...قفل کندر رو ...منهل کانکس بغلی ما-:گفتو شت امرتب گذ

شتی که ز. ممن سریع میا.نیا جیغ بزار یودبه ب با مشت بکوي غیر طبیعی هم شنید

 No:گفتمدم و کره نگاد نمایی می کردخوام گوشی روي نتن ط آخطوي به جا

Service تا ...هنتن صفرآینجا آره ا-:گفتزد و لبخند مهربانی .دهمی نتن نآگوشیمم -به

؟روي گشنه نیستی-.مکشیدآه .ارهندد جووتباطی ارسیله وتر هیچ ر نواوچند کیلومتر 

به عقب خم ش را کمی کمر.میچه سیر شدوساندن با همو..نه-:گفتمو تخت نشستم 

شتم ز داهم نیاگر ي؟ابراي نمی خو؟ستشویی چید-: گفتو کشید زه اي خمیاد و کر

پس من می ...باشه-:گفتژ داد و ماسارا نش دگر.مرسی...نه-.فتمرنمی او قطعاً با 

م خم شد.پیش مني فت می تونی بیارسر ت گه تنهایی حوصله ا...ارمفعال هم بید...رم

-:گفتمدادم و ستش دبه را درآوردم و تمیز و سفید ي ملحفه ها...دمکرز بارا نم اچمدو 

پتو از بعد روت هم بکش رو یکی ..تشکتاز رو بندرو یکی ...آوردم سه تو هم مالفهوا

رو یا زبال ین سوسواینجا اما ا..باشه-:گفتو چه ها کشید رپاروي ستی د.کنده ستفاا

شته ابهد؟چیهزي بال سوسو-:گفتمزدم و به کمر را ستانم د..!هاداره برنمی 

کنی ر کااي می خو...کم تنقالتهینم یه ا-.ون آوردمهم بیررا جیل آپاکت ...ستیرا...بابا
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ام من همین کانکس بغلی -.دبلند بورش ینباه اخند.که سرگرمت کنهر ینا بخواز ا

ن من حوصله خندید.سم بستیوابندیل ر و ینهمه بارم اکه نمی زي سربا...رگبزدرما

ر چاقچودر نه پسته چار دوسه چهاارم واندل حا-.دهم بودرخمهایم الیل دبی ..شتماند

ي رو کتراون ...اسه چایی چرواما ا..سه پسته نهوا-..یکم شددکمی نز.ونبیرم یابو کنم 

می درد پاهایم ...بکشمدراز ست الم می خود.ادلم می خوري دیفش کن که بدجورد

ن داد و تکاش را سر. سترم واشه میاده ماآ..باشه-؟شتماض داعترات اما مگر جرا..دکر

را بم راجوو سریع مقنعه م و کشیدا ر کوچک ه مقابل پنجره نصب شدده پر...فتر

تشک را روي ملحفه ها ...مپوشیدرا هایم ل صند.دمکرز بارا موهایم درآوردم و 

با .دمپهن کردم را درآوردم و مسافرتی خوي پتوو شتم دابررا پتو اه کرابا ..ختماندا

ز گاك فند.دمفتاري اقوي و کترن بعد به جاو شستم را فته و رو رنگ رسینک اس سوو

چک ام را گوشی ره باي دوبا نامید.مکشیدو دراز شتم ایش گذي را روکتررا زدم و برقی 

درم مااز که د بور لین بااو..شتمداغربت س حساا...حتی یک خطاز یغ درما ا..دمکر

لم تنگ دهمین حاال از ما ا..نستم بگویماکه نمی تور نیادابه ...ممی شددور ینهمه ا

لتنگی دین حس ا...تاقماي ابر..خانهاي بر..ديشااي بر...رپداي بر..درمااي بر..دبوه شد

می را توجهش ...دمی کردور من ر را از نیان داچو..دبوه مهتا بیشتر هم شدر با حضو

د بود؟ست معمولی نبواز دوختر مهمتر دست دو...دهبوش ختردست دومی گفت ...دبر

می را من مهتا ز اخیلی قبل تر ...نددبوط تبادر ارمدتها قبل با هم از ...یگرد

به ..دمینجا خیلی تنها بوامن ؟ما من چها..صمیمی تر باشداو با د طبیعی بو...شناخت

با کسی تقسیم ر را نیادانم اکه بتود ینجا جایی نبوا...نمی شناختمرا کسی او جز 

هم ..دمبوآورده هم اهم به همران لیو.دمکري دم چاو برخاستم ...مدش آجوآب .کنم
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و شتم دابرآب را سینی پالستیکی پشت شیر ...نشستمشا...رنیااي دابرهم ...دمخواي بر

روي شالی ..یختمف رظري توت قند کمی شکالي به جاو شتم انش گذرا درونها الیو

ما ا...فتمرباال ر نیاداپله کانکس ط از دو حتیاابا .دمکرك تررا تاقک و اختم انداموهایم 

کمی ...گوشهایم تیزو م خشک شد ستد...مشنیدرا مهتا اي بزنم صددر ستم اتا خو

مهتا د و بوده یستار انیادا...مپاییدرا خل ه داگوشه پنجرم و از کشیدرا نم دگر

نجا آ...یخترسینی ي توي چاو ید زستم کمی لرد..!یباز...لبتهب و ابی حجا..نشسته

تاقک ي اتورا سینی ...برگشتمه را مدراه آ...شتماحق جاسوسی ند..دست نبودرماندنم 

ما ا..ستم اتمارم بفهمد کار نیاداگر انستم دامی .فتمربه سمت سد و شتم اگذم دخو

بی ل یک غو...دبوك حشتناوشب سد ه چهر.ستامی خودرم را ما...دلم گرفته بودقعاً وا

در و به دش را تی که به شکل ترسناکی خورپر قدك آب خشمنااي با صد..خ و دمشا

م و مچاله شد...یدوزخنکی می د با..منطقهدن گرمسیر بود جووبا ...می کوبیدار یود

ن پشیما.یدآمی م چه بالیی به سررد بخواف طراین اهلی به انار گر گذاکه دم فکر کر

ر نیادابزنم داد ینکه از اقبل ...میدم دپشت سراي را که سایه م ستم بلند شواخو..مشد

ف برخال.!..شتمداکم او را عصبی ن چشماق یکی بررتااس و هري آن تو...شناختمرا 

راخ یک سو..ف زدنین شکل حر؟اینجا چه غلطی می کنیا-.دبوآرام یش اصد...نگاهش

با بهت نگاهش .ديتو خیلی بیجا کر-.رمیی بخوایه هوم مداو...هچیز-.می طلبیدش مو

که اي مگه بچه -.گرفتاوج یش اصد.زدمی ف حرري ینطوابا من د بور لین بااو...دمکر

نمی ؟نمی کشهرت شعو؟سهرعقلت نمی م؟ضیح بدتور ست صدباي رو واباید هرچیز

چنگ را یر پایم ك زخا..منستم بلند شواحتی نتواره؟منیت نداینجا اقتی می گم وفهمی 

ر ستی چیکاامی خود بوه ظاهر شدت یگه پشت سردمن یکی ي گه به جاا-.زدم
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 رمختیادر ابانم ي؟زبگیري جدارام رو تا هشدد بیات حتمًا باید یه بالیی سر؟ها؟کنی

-.ندزالررا سد ي پایه هادش فریادم کرس حساا.دفته بورسر م حوصله ...خهآ-.دنبو

نم دوچه می ...بشین نقاشی بکشیره سر می ت حوصله ...مخانوي که نیومدزي شهربا

بهت نگفته رو ینا امگه من همه ...لهاوشب ز هنوزه تا...با لپ تاپت فیلم ببین

ي قلبم تو؟ستی پشیمونم نکنیامی خو ريینجودم؟احجت نکرم تمات امگه باهادم؟بو

-.دیر کرازسررا شکم اتنهایی بی کسی س حساو اگی دفسرو التنگی د...گلویم شکست

از گه ا-.دمش نکرآراهم ام هی مظلومانه اخورحتی عذ.نمیشهار یگه تکرد...ببخشید

نی دومی ...نستم کجاییدوگه نمی ا..دمبوه نبالت نیومددگه ا..متدبوه ندیده پنجر

از ..ستانی انگرادش از بیدداد و نستم دامی ؟نیدومی ؟مداومی م الیی به سرچه ب

ست دبا پشت .ممی ترسید..دمبوار بلند بیزاي صداز ما من ا...ستامسئولیت س حساا

و تش کشید رصوم تمارا روي ستش دکف .ببخشید-.دمکرار تکررا زدودم و شکم ا

که با م یدرو دیی دامر همین تپه منروي -:چند نفس عمیق گفتاز بعد و نشست 

ینایی که از اخیلی ...!دبا مرد مر؟متوجه می شیرم رو منظو...رنمی ور همدیگه 

آدم ینجا بلکه ن انشودکه فرستادن بور نخودردبه و بد ر نقداو...تبعیدینن ینجاا

یگه هم ر دهرماو زکوفت ار هزك و تریاوب و مشرط کانکسا بسااز تو خیلی .بشن

می ...به تو بیفتهن کافیه چشمشو...شتیشونهایس بهدویک سردنزینجا هم ا...برپاست

ست واینو هم باید انی چی میشه یا دومی -.کالفه شدو نفسش تند ؟نی چی میشهدو

می ري هانم طعم شودبه د و می کرذ گوشه لبهایم نفواز شکهایم ؟اتشریح کنم

د و پوفی کرو شد ه خیسم خیررت به صو.ببخشید-:گفتمدم و نگاهش کر.بخشید

میرغضب ر نیاداین انه ...ستامی خودرم را لم ماد.کنك شکاتو پاا...خیله خب-:گفت
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تفاقی اهیچ و ینجا باشی ل اسادو ممکنه ...تهدمی گم به خاطر خوي گه چیزامن -...را

گریه ...یگهدبسه ..هختردهی -:کشیدو گرفت را پر شالم ...ممکنم هست...نیفته

د نبوار مگه قر..یسا ببینموا..ص ًالا.عصبانی نیستم یگهد...منو ببین...شدم تمو...نکن

-.بغض به پایین متمایل می شدت شداز لبم ي گوشه هاز هنوري؟بیاي سه من چاوا

نیفتد م سراز ینکه اي ابر...کشیدل را شاره بادو.برگشتم...شتین داما مهموا...آوردم

به وردي و ي آ تو چا؟خریهوم کدن مهمو-.مشده هم به سمتش کشیددم خوو گرفتمش 

ل را شاداب؟شا-.حم بشماستم مزانخو-.مباال کشیدرا ماغم ؟دیشادخاطر مهتا به من ند

حت رانا؟حتیراناي چیزاز تو -.کمی فاصله گرفتمم و کشیدون ستش بیراز د

سه خونه والم د-.وردمنیان بازهم به را ست راما همه ا..نگفتمدروغ ..دیازخیلی ...دمبو

فقط -.دنه بوامچ گیرو نگاهش عجیب ...ما نخندیدا...دشتم بخندر دانتظاا.هتنگ شد

ارزش هیچ چیز د گفته بو...دقصاو ست باشم روراکه د بودم داده یادش خو؟همین

من با ؟پس چیه-.فقط همین نیست..نه-.اردنددم را خون شدارزش بی و گفتن دروغ 

روزي به دن فکر کراز -:گفتمم و نفس کشیدن کم جا...شتمامگویی ندراز هیچ ر نیادا

از یعنی .دمنگاهش کرر لخو؟دچی-.هیر خندزد ز.میشهم غصه ي برو کنی ازدواج که 

غصه از یعنی تو -.می گمي جد...نخند-؟شتاخبر نددش بستگی من به خوواعمق 

پایین و باال م را قانه سردصا؟شتیاگذن سر به بیابو...مبرو کنم ازدواج که من روزي 

سته احاال کی خو-.ن دادمست تکاو رابه چپ  م راسر؟نصفه شبیت به سرزده -.دمکر

یش ابرع موضور نگاا.فتهامی ق تفااین اکه ه باالخر-:گفتمم و هی کشیده؟آبگیرزن 

-د؟من مهم نبون از شداي او دور یعنی بر؟حتیراچیش نااز تو ...خب بیفته-.جالب شد

از ...رهمیادر نت چشمامو زیکت بشم دگه نزاینکه از ا..یگه نمی تونم ببینمتدینکه از ا
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ینکه تو از ا...می کنیش موامنو فرو ندگیت میشه م زگرت ینکه تو هم مثل تبسم سرا

من می غ مادماغش به دمد آگر یک سانتی متر جلوتر می ا...وست من هستی دوتنها 

سی منم وسه عروایعنی -.یگهدهمین -:گفتمم و نددابرگررا یم ش؟روبقیه ؟خب-.ردخو

با دش را ینکه خو؟از اگریه می کنیو گوشه می شینی یه و خونه روي به ي رو میا

او فتن رما ا...ب آوردمتاد او جووبا را یاکو دفتن رمن ..مدم آبدد بوده یاکو مقایسه کرد

خیلی -.دبوام ندگی د زبعام اتمار نیاداما ا..دیاکو فقط عشق بود..دمتحمل نمی کر

تو غصه نمی گه من شوهر کنم ایعنی ..نمزمی ف حري جددارم ...بدجنسی

ام غصه ...رمغصه نمی خو...نه-:گفتو گرفت دش به خوي قیافه متفکرري؟خو

م نگاهش تمام و شیطنت کالاز ...!رممی خوت رو شوهر-.دادمه زد و اداچشمک ...شد

چند ثانیه به ...گرفته ام خندد بوزده حرفی که ر تصوو از موشم شد التنگی هایم فرد

قل احد..اديندن چایی که بهمو...پاشو بریم-:بعد گفتو هایم نشست ه خندي تماشا

کانکس شانه به شانه ر تا کنا.شیمار بیدزود صبح باید .یماربذن کپه مرگمو

اي هو؟بیاپیش من بخوي بیااي می خو؟نمی ترسی که-:حافظی گفتاموقع خد...فتیمر

م گه ترسیدا...نمی ترسم...نه-:گفتمدم و فرستاام یه ط رنتهایی ترین نقاابه را خنک 

دت راه خو...کنم شتی خبرزم داالي چیز...باشه-:گفتي زد و لبخند.نمزمشت می 

یگر طاقت د...ومجایی برع او طالابی د بول محا...همدم گر می مرامن .نیفتی تو سایت

حاال ..فرینآ-.مچشم پسر-:گفتمو شتم اچشمم گذرا روي ستم د.شتماندرا هایش دفریا

در را .هنردت یادر قفل -.مشنیدم پشت سرز را ایش اصد..فتمر...شب بخیر..ویگه برد

به را کانکسش ن در بیداخود یعنی پیشنها:"دمفکر کرو تخت نشستم دم و روي قفل کر

حوصله .ك زدمفنددم و کررم سیگان سایبارا ستم د:رنیادا"*** ؟هددمهتا هم می 
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ي تاقک هاش اخاموي غهاابه چرو پله هایش نشستم روي .شتمانددم را کانکس خو

رم تحت فشا.دیتم می کرداب اذشاد جوو.دبواري چشمم فراب از خو.دمکره ر نگایگد

ر لحظه حضورا از نش دبغ کر...می کنددت که به مهتا حسادم بوه فهمید.شتامی گذ

توجه ن کم شداز ناشی س سترابه خاطر را نش دبغض کر...دمبوه مهتا متوجه شد

ستم اما تا خوا...دمبوده حس کررا  همه...فتن منن و رتنها مانداز یا حتی ترسش ...من

حتی رابه ...دبوده با تبسم مقایسه کرا مر..مطمئنش کنمآرام و ستم اتا خو..کنمز لب با

ه من ترسیده یندآهمسر ي حساسیت هااز ...دبوف زده حري یگرد دجش با مراز ازدوا

فکر نمی  قعًاوا...دبطه عمیق تر با من فکر نمی کرراص ًالبه او ا...ینها یعنید و ابو

از قل احد...کندن پنهااش را قعی ت واحساساانست اهرگز نمی توداب شان چو...دکر

دش خودور مهتا شنلی ...باال گرفتمم را سر...!يکنده دل باالخر...چه عجب-...!من

می ر ینجا چیکااتو -:یرلب گفتمز.دبوده یستااکانکس من ب دِر چورچهاي توه و پیچید

ر نگاافتی که ربا عجله ر ینقدا...ديبرگردم بوت منتظر-.من نشستر کنا...پله؟روي کنی

حاال که ..خب-:گفتمر زدم و پک محکمی به سیگا.دممن پیشت بور نگاانه 

من به خاطر تو م؟کجا بر-.شتایم گذزوبارا روي ستش د.وبرن و بزرو حرفت ..برگشتم

-.کامل ببیندو ضح م را واخندزپوزه دادم جاا...!به خاطر من...ههه.نین بیابواتو م مداو

ستش ي دگرماده؟فتات اقدیمیا به سراي که هورو زده لت ت دست پسر جدید؟دوچیه

نی که هیچ دوتم می دخو-.سیدرعصبم می و به گوشت د و می کرذ هنم نفواپیراز 

شتی منو می ؟داتهدیاردت خرین برخوآما ا...سه من پر کنهرو واتو ي کسی نمی تونه جا

دي ضافیی کري اچه غلطاد میادم قتی یاو-.متش شدرصو میخم و چرخاندم را سر.کشتی

حق با -:گفتو خزید ن را با مالیمت فاصله بینما.ینکه نکشتمتاز امی شم ن پشیمو
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هنت از دهرچی ام هرچند که تو..زدممی رو حرفا اون نباید ...دمکره شتباامن ...توئه

پخش نمی ا که حلو تو عصبانیت...ما گذشته ها گذشتها..من گفتیدر مار و مد به پداو

یگه فکر می د...اب داديتو هم به بدترین شکل ممکن جو...گفتمي من یه چیز...کنن

سر ش دراز رو تا گودو تو -:گفتمن دادم و سر تکام و خندید.هسیدرشتی آقت وکنم 

ش کا.نمدوچشمه برمی گراز لب تشنه رت رو پدو من صدتا مثل تو ؟من می بینی

ت غیرر نقدرت اوپدش کا...ینزدست می ن رو رك و راوحرفتو شتین داقت اقل صداحد

من ل قول از به هرحا...دنمی کرده ستفاافش اهدابه ن سیدرسه واتو از شت که دا

ست درختر مثل تو نمی تونه دبا صدتا ن زده یادارکه تو سد ي رو گند...بهش بگو

سه من ر وانقداو...خسته نکندت رو تو هم خو...می کنمرو رد شش ارمن گز...کنه

با م و بلند شد.مگی ببندرهمچین خیانت بزرو چشمم ت که به خاطراري ندارزش 

حت ر راینقدانی که دامرش پذیرد سخت بور چقد...دممین له کرر را روي زسیگاص حر

-.شده به چشمانم خیرد و یستاامقابلم و برخاست .شتندامی گذاج به حرن را ناموسشا

ینجا امدنم به اوالیل از دشاید یکی ...هگیررم بدجو...هگیرم باباي پا...حق با توئه...آره

سه دم وایه بهونه بول نبادمن ...ما مهمترینش نیستا..همینی باشه که تو می گی

من به بابا گفتم که .ستماکه می خود بواي بهونه ن هموع ین موضوا...برگشتن پیش تو

و فقط م ینجااه من گاسه همینم وا.شتل داشم قبودخو.يبیاه ین قضیه کوتاامحاله سر 

لم دقعًا وامن ...نیستر کادر هیچ کلکی ...نیدکن ور با-.مدآجلو .تهدفقط به خاطر خو

م از مدآتا .چسباندام به سینه ش را سرو خت اندم اکمررا دور ستش د.هست تنگ شدوا

و سریع به عقب برگشتم ...سیدرجسمی به گوشم ط سقواي کنم صددم دورش خو

-.میددوبه سمتش م و ندرابه عقب را بالفاصله مهتا .مدیدمین زنقش داب را شا
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اب ینکه نگاهم کند جوون ابدو مالید را پایش زك قو...زدمنو رش زاکنا؟چی شدداب؟شا

چیز -.دعقب بررا پایش .ببینمار بذ-.دمجلو بررا ستم د.ردپیچ خوم پا...هیچی-:داد

بر ده فتاابه سینی ون؟بیري مداوسه چی ره وابادو-د؟نگاهم نمی کرا چر.مهمی نیست

خشمگین و مهتا عصبی .ريبخوي مشب قسمتت نیست چاا-:گفتد و کرره شاك اخا

ر نداعاقل ع نواز ...دکره نگااو به ؟ یا فضولیدي بوه مداوسه چایی وا-:پرسید

ستم اخو..بلند شدو به پایه کانکس گرفت را ستش د...و دادفررا حجیمش دم ...سفیهش

و سینی و خم شد ...زدلنگ می .می تونمدم خو-.زدپس را ستم د...کمکش کنم

ش پشت سر.فتربی توجه به من به کانکسش و شت دابررا خاکی و خالی ي ستکانهاا

را موهایم و یختم رنگشتانم ي اشتم تورت داهرچه قد.دقفل کرو بست در را ما ا..فتمر

د فریا مبرمی بهز نیا.رهمی دش میشه یارگ بز...کهه نشدي چیز..چیه بابا-.زدمچنگ 

ر نقددم و آیستااخش ربه رخ ...شوندار گرها بیدرستم کااما نمی خوا...شتمزدن دا

فع ًال ...بر من نپلکر دور و ینقدو ایه لطفی کن -.مددرآخش آتا دم فشررا یش زوبا

چشمانش مثل یک ببر ...!می کنمت قت خالی شد خبروهر ...هتو پراز تختم با بهتر 

گرفتم را مچش ...وردبیاود تم فررصوي که تود اال بربآزادش را ست د..خشیددرخمی ز

-:گوشش گفتمر کنام و منهم خم شد.خم شدت درد شدزد و از می آراجیغ ...مپیچاندو 

رم بزنی قسم می خوف ختر بد حردین ایگه با ر دیه با...نیست مهتار کاي در بعدي سر

لش هو.چشمم گم شوي جلواز حاال .می شکنمرو نت دگردم خوي ستادکه با 

تو -:می مالید گفترا حالیکه مچش و درفت رچند عقب عقب ...دادم

گفت تا ر نقدآ...حشیو...نیروا...عوضی بی لیاقت...داريمشکل ...مریضی...ريبیما

ك پارا ستم دکف ي هاه سنگریز:دابشا...!*** شدو دوان دوان دور بغضش ترکید 
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ي مپاد...دبوه بریدرا مانم اپایم از آن بدتر ...دملتهب بوه و شیداپوستم خر...دمکر

ري گازسرناساري که بدجود قلبم بواز آن بدتر .ژش دادمکمی ماسازدم و باال ارم را شلو

از بدتر ...دبوه مدآنفسش بند راه لیل دکه با بغضی بی د گلویم بواز آن بدتر ...شتدا

از آن بدتر ..."به تو چه..به تو چه..به تو چه..."دمی کرار که مرتب تکرد بوم مغزآن 

سینما ده که مثل پرد بوام حافظه از آن بدتر ...خالی می شدو که هی پر د چشمم بو

گی ردسرخوس حسااکه د حساسم بواز آن ابدتر ...دمی کرار تکررا مرتب صحنه ها 

ز باداب شا-. شتداغم مبهمی س حسااحساسم ا...شتي دابدس حسااحساسم ا...شتدا

ه مدم آبدر نیااز دا...کنمز ستم باانمی خو...دمنمی کرز با.روکوفتی در ین اکن 

م تمار نگاا...دمبود آورده به یارا قعی ر وانیازه داتار نگاا...دبوه مدم آلیل بددبی ...دبو

ي مبی هازامثل و ند دبوده قبر سر بلند کررد او از موام در گذشته ي نسته هادا

در ..امبا توداب شا-...نددمی برو حم فرارجوو عضا م اتماي تون را چنگالشاار خونخو

ر نیااز دا...کنمز ست باالم نمی خود..دمنمی کرز با؟می کنی یا بزنم بشکنمشز بارو 

ما به ا...!دابشا-.مدآمی م ها بددهمه مراز ..مدآمی م هم بدادرش براز ...مدآمی م بد

ست دونهم د؟آبغل می کري را خترر دنیادابه من چه که ؟شتدا..شتابطی ندرمن 

مها به من چه آدندگی شخصی د؟زنبودش ندگی شخصی خوزمگر را؟ ختر سابقشد

ل صوامعتقد به ر نقدآیاکویی که د...دبوده بغل کررا یاکو هم کیمیا ؟دشتدابطی ر

ست ن االاگفتم ...منداجا پردر از به ر نیاداضربه محکم ...یگردکه ر نیادا...دخالقی بوا

ن کاسه خودو چشمانش .دمکرز باو در را فتم ن رلنگ لنگا...خبر کندرا که کل سایت 

ها ي اژدنفسهایش مثل نفسها..خل شددامن زه جاابی .زدمی اش پیشانی د و رگ بو

ه مسخر..شتداحق ؟نمی کنیز باا در رو چر؟یا چیهزباه ین مسخرا-.و داغتشین آ...دبو



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۵۲۶ 

 

می گفت به دي؟بغل کررا مهتا ا می گفتم چر؟شتم بدهمدابی اچه جو...یگرد دبوزي با

نصفه شبه مث ...بمابخوام می خو-؟به من چه..ست هم می گفتراخب ...تو چه

ي حرفال من مثل تو بی خیا...ینجا ببینه خیلی بد میشهرو اگه کسی تو ابعدشم ...ال◌ً 

وا بی پراو من مثل ...ست گفتم؟رامگر نه...دمگفته بوب خورا ین ا.نیستمدم مر

اي خدد متلک که نبوینی که گفتی ن االا-.سیدرخسته به نظر می ر چقد.دمنبو

نم زاسوي ست هادبه کف و تخت نشستم روي .دقعیت بووا...دمتلک نبو؟متلکده؟نکر

لم نمی د...ست ببیندالم نمی خود. دتبا خودي کرر ببینم چیکاه بد-.دمکره نگا

ب خو...کوچیکهاش چندتا خر-.دمحت بوراستش نااز د...لیلیدبی هیچ ..ست باشداخو

ي نفسهااز ...شتداهم او ...شتمي داحس بد...فتمفاصله گر..پیشم نشست.میشه

د کرن که به فاصله ماري لخوه دنگاو از می کشید رش فتال رکنتراي عمیقی که بر

با غیظ .شته باشهدانکنه مشکلی ...ببینمشار بذ-.میشهب نم خواو-؟چیت پا-.مفهمید

ر ینقدالی و...کتر نیستمد-.وردنیادش خوروي ما به ا...دماتش بري؟کتردمگه تو -:گفتم

می ي؟بدن می تونی تکوت رو نگشتاا.ممی تونم تشخیص بدم یدا دین چیزاز ا

باال را پایم د برارم که به سمت شلورا ستش د..پایم نشستي جلو.آره-.نستماتو

هانم را روي دستم دسریع ...!من مهتا نیستم...وینجا برن و از است نزدبه من -.مکشید

بلند ش را سر.دمکه نباید می گفتم گفته بوي را چیز...دبوه ما بی فایدا..شتماگذ

به ر نیاداقعی و روح واشد ش یش خاموانی صدانگر...شدد تش چشمش سرآ...دکر

من ف زدن به حرزي نیا...دبوه فهیمدرم را منظود؟چی بورت منظو-.گشتزجسمش با

چیه هی می گی من مثل تو نیستم مثل مهتا رت منظو-.دمکرت پس سکو..دنبو

دي نهایت سردر چشمانش ؟متربخوام مگه می خوري؟هی عقب می  چته؟نیستم
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ي پا.لته بگودهرچی تو ه پوست کند؟رك و نیزمی ف با کنایه حرا چر-...!نددبوخ سر

-.بلند شدي زد و هرخندز.شتماندري منظو-:گفتمو شتم امین گذرا روي زناکم درد

ر نکنم یه تدرازگلیمم از که پامو د بودآوري فقط بابت یا؟شتیاندري منظو

من کی و که تو کی هستی دي کردآوري خیلی خوبه که یا...خوبه؟ستهدر..قتو

بگم تا ار بذ...پنهونشم نمی کنم...ارمبایی نداکه هستم ي چیزاز ما من ا...! هستم

نی دوتهش می ...فتمرتا تهش دي یااي زختردنی که من نه فقط با مهتا بلکه با وبد

ي من می شنورد مودر که رو گفتم شایعاتی د میات دیا -.گرفتمز گارا لبم ؟یعنی چی

خطرناکی آدم گفتم من د میادت یا؟می گندم که مرام بهت گفتم من همونی ؟کنور با

من نمی از گفتی ...د داريعتماالی تو گفتی بهم و-.مدآمی دم یا؟یا نهد میادت یاام؟

با من دن که تنها بوده فتادت ایات ینهمه مداز اکه بعد ه حاال چی شد...ترسی

ت تا بال سرارهزو شه اب ست بزنم ممنکه حالم خرت دپازك گه به قواکه ؟خطرناکه

دت یاا ین چیزامشب اتا ا چرام؟فقط به خاطر یه چیز می خوا رو ختردکه من رم؟بیا

ه نشدورت با...هاي؟آمن نمی ترسیداز مشب اتا ا چرد؟ست مهم نبووایا بهتر بگم د؟نبو

ك پااز دم همه دي فکر می کر؟بشنا کثیفی هم پیدي ماآدهمچین دي فکر نمی کرد؟بو

بهش ت چشمااز که بیشتر ري نیادا...مخانوداب ینه شااقعیت واما آره؟ا... نمطهرو 

کوچکترین غلطاییه که من از یکی زي خترباد...ینهاشتی دابگم ه یا بهترد داري عتماا

یاکو یه د...نمیشها پیدا زین چیاز ابر من دور و ...یهارمن فراز نجابت و پاکی ...دمکر

قت وهر ...لبی خیاد و خونسر...وبرآبی آدم یه ...رمنیادامن ...شدم تمود و نه بودو

ص ًال هم مهم نیست ا...بماینجا می خواد الم بخود...تو کانکستم عشقم بکشه میا

یر زکلی ي میار نور و اوینواهمین که با من ...اخده بند...سم که کی چی فکر می کنهوا
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با من می ترسی همین دن تنها بواز گه خیلی الی و...پشت سرتهف کلی حر...لیاسو

ه و یزرندگی پاستواون زبچسب به و و بر...نکنه پشت سرتم نگا...انتهرد برگردا فر

ندگیت می رو از زبرکت ...نجس می کنهرو ندگیت زمن د جوو...دتخوه بی گنا

دت خودي کرور ما حاال که باا...يدکرور یر بادسته در.کثیف می کنهدت رو جوو...هبر

چه .دتو به چشمم نمیاد که نبودارم سرگرمی ر نقداومن ش مطمئن با...هبدت نجارو 

همیت نمی اکه به هیچ چیز ر نیاد؟دابوه شدم تماان یش گراینهمه براکه دم گفته بو

ن یددگه با س انتر.ببندت رو پادت خودن خفه کري شالت به جااون النم با ا-.داد

چه گفته ...گسد و هانم خشک بود.ارمندري با تو کا...حالم بد شد مهتا هست تموها

د و سره نگا...شتماندري من منظو..رنیادا-د؟سنگین بور ینقداتش زاکه مجادم بو

بحث .انتهردي بر می گردا فر-...دنگش تلخ هم بورخند پرزپو...شتداهم درد سرخش 

نه سایت ...ستمامی خورا نه سد ر یاندابی ...فتمرمی ...برمی گشتم...شتانده فاید

یاکو دقتیکه از وبیشتر ...مخالی شد...فتد و رکرت تخت پردي را روي پما...!را

به و نوشتم وه ام جزت صفحااز یکی را روي ین ا...!ستاجهنم ر نیادابی ان تهر...!فتر

ر نیاداپایتخت بی ...دجهنم بور نیادابی ان تهر.زل زدمبه سقف م و بیداپشت خو

که مثل ...یدآکه نمی ..ندزنگ نمی زکه دم بوه یگر مطمئن شدد...دقفس بواز وچکتر ک

و نگ اي زبا هر صدي اول هاروز...یش مهم نیستامن بردن نبوو ست گفته راهمیشه 

قبل چشم از مید تر انار هرباو قلبم تند می شد ن ضربام و جا می پریداز سی اس ام ا

نم اچمد...حتیرابه همین ..شتاتنهایم گذو فت ر رنیادا...می گرفتمام صفحه گوشی از 

نه سالن و روایم بلیط گرفت ابر...مدآهم اهمره گاودفرن و ستااتا مرکز ...گرفترا 

از بعد ...هیچ...هحتی یک نیمه نگاون بد..حتی یک کلمهون ینها بداهمه ...دنزیتم کراتر
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ه هایم بد شدروز.ده اموهرگز نبر نگاا..دههرگز نبور نگاا..قعاً هیچوا...هم هیچآن 

ئمی گلویم ن دابغض هایی که میهماو خفه ي گریه هان از ماا...شبهایمن از مااما ا..دبو

می ه قطره بیدند قطراقتی همه می خووشک هایی که ن از اماو اند دبوه شد

لی که ان دجداب وعذ...دیتم می کران اذجداب وعذر،نیاداشتن انداز بیشتر ...یختندر

من شکسته دي عتماابی ر از نیادا..دمبا حرفم شکسته بور را نیادل دامن ...دمشکسته بو

حاال و ...دغصه بواز زور ...از زوِر...از زوِرنست که حرفهایم دامی ا ما فقط خدا...دبو

با ر را نیادامنکه ...دمنش می کرزسردم را خو..دفته بورصحنه آن غم و گذشته ن مازکه 

اش ندگی ت زقعیاوایا ت شایعام تماف ه برخالمنک..شتمل داقبواش گذشته م تما

به خاطر یک را همه چیز ا چر...دبوده کرور باا مردن کرور که بااو ..دمبوده کرورش با

ا حریم مرد هرچه بور نیا؟داخطایشام به خاطر کددم؟بوده کراب بچگانه خردت حسا

نستم دامی ...مجا نپریداز نگ موبایل اي زیگر با صدد...دکه بواو ص ًال ا...نمی شکست

را روي ستم ؟دنهاب دادجوز ین چه طرا...یخمک...رهرماز-؟چیه تبسم-.نیستر نیادا

بی ؟با منی-:گفتو کشید ي هین بلند.بفرمایید؟جونم عشقم-.شتماگذام پیشانی 

خشم از سایش ناشی اي صد.ارنذم سر به سر...ماارندل تبسم حا-.اب دادمحوصله جو

کثیف ادر تا بردوین ده الون آستمو به خودمن  شخرآگه ا-.مشنیدرا ندنانهایش د

بونت ز-.نددکرو نیشتر به قلبم فرر نگا؟اخبر مرگش نشدي از خبر.حاال ببین...دمنکر

ره می در سش واجونت ري ینجواتو که -د؟لت میار دچطو.هلهی خاله جغدابشه ل ال

د و گفت بون شاید چو..نمدونمی -ا؟چر-.نمی تونم-.زدمغلت ؟منت کشیري نمی ا چر

اي تو که کینه .گفتهي یه چیزده عصبانی بو...بابااي -.سش مهم نیستدم وانبو

طبق ...بد نیستآره -؟فشین خوبها-.دمکرض عورا بحث ..دبه خاطر کینه نبو..!دينبو
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ینکه همیشه ز؟ابا-ه؟شداب خرز با-.مخندید.هتعمیرگاده بروش رو یداپرل معمو

بعد مث ًال تو خبر ..کنهت عور رو دنیاادفشن ابگم اي می خو..دابمی گم شا...بهاخر

سط ویم ذارمی ن ستوواختم دریه ؟شتی کنینآنجا همو ببینین او..يیهو بیا..اريند

فقط باید ...دنبالت بیادنم او..ییوبعد تو بد..بخونینو آواز بچرخین دورش یی اپذیر

م ندکی معلواهم ا یر میراون ز...بشهاج همچی موره بخود که با..من بپوشیادا

لم می ترکه ؟دکنمر خب می گی چیکا-؟تبسمزدي توهم ز با-.دمقطع کررا حرفش ...شه

ه باالخر..هبهترري ینجواص ًال ا..می شمب خو..هیچی-.پنچر میبینمري ینجورو اقتی تو و

ستی خوشم نمی دوین د از ایازستش منم را-:گفتو هی کشید آ.دفتاامی ق تفااین اکه 

ري ینجوا...ديبستش بووالی تو خیلی و...شتیناند تا هیچ سنخیتی با همدوشما ..مداو

یاکو از د..موشش کنیاتو می تونی فر-...حق با توئه..آره-.دمن بیشتر بوز آه سو...یهویی

تبسم پشت خطی ..لبی خیا-.دسخت تر بوا به خد..دسخت تر بو.که سخت تر نیست

ین از ابیش نستم افقط نمی تو...شتماپشت خطی ند.ممی گیرس تمات باهادم خو.دارم

قفل ي تورا خسته کلید د و بالواخو:رنیادا...*** دم ویر بالش برم را زسر.همدمه ادا

به .ختمانداش استه را روي دکتم و شتم اگذار یور دکنارا نم اچمد.مشدم و وارد چرخاند

ن ما پشیماا..فتمرشپزخانه هم آتا .شتمج داحتیاانگ رپري چان ستکاابه یک ت شد

هم تعجب ..مهم ترسید.می کنمدم بشین من و تو بر-.دتر بوجب اب واخو...مشد

ز را زد و کمه چایساد...ییدا-.زدملبخند دل ته از یی ن دایددبا و سریع برگشتم ...دمکر

به میز تکیه .شتنداندرا نم وزپاهایم تحمل ؟می کنی پسرت عون دمهموري ینجوا-:گفت

خبر می ري چجو-:گفتو خت ادنان اخل لیوداتی بگی ؟ینادخبر ندا چر-:گفتمدادم و 

سر سد آره -.دادينمی اب هم جورو تلفن خونه ...دبوش گوشیت خامودادم؟
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ش را جوآب .یاکو کلید گرفتماز د..وزیرد-؟خلدامدین ري اوچجو؟مدیناوکی ...دمبو

د و هم گشورا از ستانش ره؟دچطون حالتو-.شتامیز گذو روي یخت ان رلیوي تو

دم فکر کرو کشیدمش ش غوم و در آخندید.نیستدم آ پرسیمونم شبیه ال حوا-:گفت

ي چه خبرل نبادنستم دامی ؟چه خبر-.هقبل الغرتر شدل سادو نسبت به ر که چقد

همیشه فقط -.قیق شددتم ربه صوره؟یاکو چطود.رمثل همیشه فقط کا...هیچی-.ست

 ینف زدن در احراز نستم قبل امی توش کاه؟چی شد-.ختماندایر زبه م را سر.دنبور کا

به .نیمزمی ف حرا بعًد..اببخوو گه گشنه نیستی برا...خیله خب-.بماکمی بخورد مو

ون بیرزدم و بی به تنم آ..ومگرفتن به تخت برون دوش نستم بدانتو...فتمق رتاا

کمکش .خوبم-.دبوه شدخ تش سررصو؟خوبین-.دنم کرایی نگرداسرفه اي صد.ممدآ

می مونم تا -.لبه تخت نشستم...وتو بر...آره-؟ینردخون رو هاتودارو-.بکشددم دراز کر

قضیه اون -؟جانم-؟ییدا-.هیچی نگفتو شت اپایم گذرا روي ستش د.بهتر شین

نستم انمی تو.ما نگفتیا-.ینجا نیایناتا راه رو ینهمه امی گفتم که ن باید بهتو...منتفیه

ش موافر-.دادضعیفی به پایم ر فشا.ببخشید...دمکرش موافر-.کنمه چشمانش نگاي تو

خرین آمن -.زدچشمک ...یدمشد.ببین منو-.نیم خیز شد...بپسر خودي نکر

من نمی درد به داب شا...هشدم قضیه تمواون ...ییدانه -.دمکرر نکا؟استهدر..میدتما

تا همین چند ..چه جالب-.دمعذبم می کرد یر بوازچشمانش سراز هوشی که .رهخو

یش تعریف ابرن را یاجر؟چیهن جریا.ردينمی خوداب شادرد قت پیش تو به و

قیقاً مشکلت ن دالا-:گفتد و حلقش خالی کري توي را سپري اسل هاوئراز آکمی .دمکر

لی من با و...دارهحقم ...ارهندد عتماابهم داب ینکه شاا-.دبوه پریدم سراب از خو؟چیه

حفظ رو صل افوو همه حریما ت ین مداتو .زمنمی تونم بسادي عتمااین بی ا
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دآوري یااز ...کهادم ندم نجااکوچیکترین حرکتی ؟یمدتنها بومگه کم با هم .دمکر

ما هیچوقتم ا...نمی کنمر فتخام ایی من به گذشته دا-...تش گرفتمره آبادوحرفهایش 

گاهی کاملش نسبت آغم رشتم که علی داست دوین اسه داب رو واشا...دممخفیش نکر

متلک و کنایه و گوشه ز امن ...کاملوچشم بسته ..شتد داعتماابهم زم با..ندگیمزبه 

ار گه قرا...دخوشم نمیاي مچ گیراز ...دخوشم نمیان سین جیم شداز ...دخوشم نمیا

قید دم ترجیح می ...متهم بشمم و بداب جوم بابت گذشته ام باشه یه عمر بخو

مشکل ؟ییدانی چیه دوقع می در وا...ازمننده ین چااتو دم رو خوو بزنم رو حساسم ا

آدم ازدواج من ...لماوبرگشتم سر خونه زم من با...مهدخواز ...نیستداب شااز 

مقابلم ف مو بدبخت می کنم هم طردهم خو...رمنمی خودرد ازدواج به ...نیستم

خیسم ي ست موهادبا کف .دکرم عصبی تردم که بوي چیزاز یی دالبخند گوشه لب .رو

مخت اي خسته ...مپسراب بخوو بر-.دمکرن نگشتانم مرتبشاابعد با و یختم ربهم را 

-...!دغریب بوو یی عجیب دي داما خونسرا...دمبودي خونسرآدم تًا ذامن . دهکرداغ 

می ر چیکا...مني به جاار بذدت رو شما خو..ییده دانکرداغ مخم 

ش و بادت خوي تو جا...تو باشمي نیست من جازم ال-د؟بوه قت خندو...خندیددي؟کر

مثل و ...دنفکر کرون بددي می ل قو...کنر که می گم تصورو یی این چیزایه لحظه 

-.آره-.دمکرت فوون طریق بینی به بیراز محکم را نفسم ي؟بدرو بم اجورك همیشه 

کانکست از نصفه شب ...فکر کن تو سایتی.کنیزي قشنگ صحنه ساام می خو..خوبه

حساسی هم بهش اقضا قب ًال یه از می بینی که دي تو بغل مرداب رو شا...ونبیري میا

خیلی ...د داريعتمااکام ًال بهش ...داريخبر داب گذشته شااز تو ...!یاکودمثالً ...شتهدا

فقط می بینی که ...اريطالعی نداهم هیچ دن ین بغل کراعلت از ..می شناسیشب خو
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ي به جا؟لعملت چیهاعکس ...یگه ستد دتو بغل یه مر...عالقترد ختر مود

گفت را ین کلمه ایی که اصد.می کشمش-.قم یخ بستوعرن در خون،جوشید

ز که هنوآوردي پس چه شانسی -.ممددم آیی به خوه داخنددم؟از من بو...نشناختم

فقط ؟سه همسایه خوبهوافقط گ مر؟چیه-د؟یی با من چه می کردا..دمگیج بو.ه ايندز

نا حق ؟اویمابخون مودسه خون رو وانموزیم دارفقط ما حق ؟یمت دارغیردا ما مر

یی دا-:گفتزد و یم زوبه بااي ضربه ...متش چرخاندرصو يتورا نم داسرگره نگاارن؟ند

لعمل طبیعی هر اعکس ...دهحتی بورانااز ...دهنبودي عتماابی داب از شاف حر...نجو

زن ستایی که یه ده دنمی زه جاا...همینهداره ست دوکه دي بر خیانت مرابردر نی ز

ما به ا...ذیرفتهپت رو گذشته داب سته که شادر...لمسش کنه...دهلمس کررو یگه د

علم غیب که ه؟به تو چسبیده ختردنه دوچه می اون ...گذشته باشه، شرطی که گذشته

که ه مدر اوبهش فشار ببین چقد...می بینهي رو همچین چیزون و بیرد یهو میا...ارهند

توضیح ي به جا؟نو متهم می کنیاونوقت تو او...حفظ کنهرو لش دحتی نتونسته تعا

من ؟ هم می کنیري قلد...وراشبام به تمازدي گند ؟می کنیدت دورش خودادن از 

که دي به خیانت مر..زنلعمل هر اعکس ...دمیی بودایی ابتدت اگیر جمالز درهنو

شت جمله انگذ...منوداب یعنی فکر می کنی شا-؟شتداستم داب دوشادارد؟ستش دو

تو رو غریبه د مرزن و یه ون و بیري کانکس میااز ...کنر حاال تصو-.تکمیل کنمام را 

ما فقط نسبت به -...!نه...دضح بو؟وامی کشیزم اون زن رو با؟همچین حالتی می بینی

ستت داب دوگه شاا...یمدمی ن لعمل نشوامهمن عکس ن سموواکسایی که ر فتار

م تماام مثل جذده روز خشمی که ...!یت نمی شدع اذین موضوابابت ر ینقداشت اند

و ین حرفا م اتمود جووبا -.شدك نااش دردپنجه ر فشا.دکش کروفررد می خودم را جوو
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ه هم عقیدت باها...نیی جوام داتوف من طر...دهفتااتفاقایی که ابا توجه به 

ین ابه نظر منم -.نددنبون ص ًال مهربااما چشمانش ا...دمشناسانه نگاهش کررقد.م

وا ...!ر شوختدین ل ابی خیا...تایید نمی کنمرو شتباهی امن هیچ و ...شتباههازدواج ا

برگشته ر نیادا:دابشا*** ؟حاالدارد؟ستم داب دوشادم بوه حاال که فهمید...فتمر

ر ینوامن د و لپرسی کراحوابی اسهرس با مهند...دمیخ کرم و شنیدرا یش اصد...!دبو

ش پا گوابی مالحظه قلبم سرو حشی ي وهان با ضربان همزما...بستهدر پشت ..اریود

من می ق تاایا به آ...بسنجمرا قدمهایش ن شد یکدنزدور و ستم امی خو...مشد

و ستانم بی حس د...ودبین براز تنم ض نقبااما نیامدنش باعث نشد که ا...!نیامد؟مدآ

هم ر که با کادم بود سرر نقدآما ا...کنمم گرر به کام را سردم سعی کر...دبوه شدزان لر

از می شد رج ن شرکت خایر از انیاداتا ..فتمق راه رتاي اتوم چند قد...منمی شدم گر

ل کنتراي نفس عمیقی بر...فضا پخش شددر موبایلم اي آرام نو.دممی مره لهرت دشد

نخیر "اي بردم را خو..نمی شناختم.مسال-؟ بله-.اب دادمجوم و یم کشیداصدزش لر

ر با کی کا...نه-؟می شناسی.سماعیلی هستما-؟بفرمایید-.دمکرده ماآگفتن " شتباهها

گفتم -؟شما-.دشنا بوا آین صدا...زدجرقه م گیردرحافظه .مخانوداب شا...با شما-؟یندار

-.دمحس کرم سرخ را روي شادو یش رو.رنیادایی دا...سماعیلی هستما..که

پرسی ال حواباید .بله-.شتر دابا من چکا.مچسباندم به را پاهایم و نشستم ؟شناختی

د ین مرا از اچردم؟بو هترسیدر ینقدا اچر؟میشه.بزنمف حرت باهاام می خو-دم؟می کر

سی آدرین اگه می تونی بیا به ا-؟"ردچه مودر "بپرسم دم نکرات حتی جرم؟می ترسید

نستم اگر نمی تواحتی .گه می تونیالبته ا..آره-ن؟الا-.دمکرف صارا یم اصد.که می گم

آدرس رو -...و ند دبوداده ست هم دست به س دستروي و اکنجکا...فتمرهم می 
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دار نباید خبرر نیادا...خصوصیهت ین یه مالقاافقط ..منتظرتم-.دمشت کرددایا؟بگم

ق تاابه و ستم گرفتم را دبرگه مرخصی .دمقطع کرس را تماو چشمی گفتم .بشه

م و ندراللهی بر لب ابسم م وکشیدام ستی به مقنعه دن در دگشواز قبل .فتمربی اسهر

قعاً وامن د که نبودم کرور باو ...لم گرفتر دنیادالب ه ي روي خندن یداز د.مشدوارد 

هم در خمهایش امن ن یددبه محض .دمکرم هسته سالآ.هبه چشمش نیامد

سم ري وامن یه کا..ببخشید-:بی گفتماسهرس به مهندم و رو یدرا دزدنگاهم ...فتر

می زن سوزن بدنم سور نیاداتیز ه نگااز .مبرام بدین می خوزه جااگه ا...همداوپیش 

ون بددم و یرلب تشکر کرز.ارنگهداخد-:گفتد و مضا کررا ابی برگه اسهرس مهند.شد

ه ام را آزاد نفس خفه شدم و مدون آبیرق تار از انیادابه ه حتی یک نیم نگا

یش اپیدم و ندداچشم گر...دیی بودانج محل مالقتم با و دسنتی اي خانه ه سفر.دمنمو

رو یین تو بفرما-:با شرمندگی گفتم...بلند شد.فتمربا طمانینه به سمتش دم و کر

نحیف تر به نظر و خسته تر ..مش مریض تردبوه یددکه ري خرین بااز آ...نشستیم.اخد

راه که هیچ ي مغناطیسی قوان میدن هما...دبون ما جذبه چشمانش هماا...سیدرمی 

چشمانی که شباهت عجیبی .شتاباقی نمی گذري بی باردار و باذره هیچ اي بري گریز

خوبی -...نافذر همانقد...خالیر همانقد..دسرر نقدهما...شتر دانیان دابه چشما

شما .نممنو-.کاستام نی انگرد و از کرم گررا لم دگفتنش کمی " مخترد"م؟خترد

با را پرسی ال حواب اجور نیادامثل .خوبم-.دنش محکم کردگررا دور شالش ؟ینرچطو

می  ین گلو پاییني از امگر چیزري؟چی می خو-.رفتعاو نه تشکر داد می " خوبم"

حتماً ...خب-.آبمنهم اي بررش داد و سفاي چادش خواي بر.آبفقط یه کم -؟فتر

هم قفل را درنگشتانم ؟استهدر.نیوبداي رو فعه دیه ت ین مالقااعلت وي کنجکا
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-.سیدرمی ب عصاابه د و می کرذ گوشت نفوو پوست از شعه نگاهش ا.بله-.دمکر

ده کرل خیاو فکر ر جو ارهزد بوزده نگ زکه اي لحظه اري؟از ندي نظردت خو

بریم ه خب پس بهتر-.دبور نیاداهم مثل ورش خند نابازپو.نه متاسفانه-:ما گفتما.دمبو

ه ین نگاا..آوردنمی ب تات را ین ضرباا..آوردنمی ب ین قلب من تاا.صل مطلباسر 

کام ًال رت به صوداري؟ست رو دویاکو ز دهنو-.آوردنمی ب تاك را ترسناه و خیر

اي فلکس ها بررهمه ...یختي رناي در مري هانم به جاو آب دقفل شد ناگهانی گلویم 

سرفه .نددفتاابه تقال و بسیج شدند ا، هواي مجراز درون ضافی ده این مان انددابرگر

حمت چند قلپ زبه م و ستش قاپیدان آب را از دلیو.ندآوردشک به چشمم اشدید ي ها

ین ا...دمکره نگادش خونسررت به صوي؟بهتر شد-.گرفتمه آرام باالخرو ...ردمخو

یاکو ز دهنو...می کنمار تکرره بادوپس ...خوبه-.مبهتر...نممنو-د؟عجیب کی بود موجو

ال عجیب ترین سو...دیاکو بودکه همسر ي خترر دپد...یاکورزن دپدداري؟ست رو دو

من ...مختردببین -.زدلبخند .متوجه نمی شمن رو تورمنظو-.من می پرسیدرا از نیا د

یگه دنشت کنم یا هرچیز بد زستت کنم یا سراخوزیتت کنم یا بااذینجا که م انیومد

ز تو هنو؟باشه.نیانگرون بد...حاشیهون بد..بگوم رو رك الاسواب جوش و باآروم ...اي

ا مرش تالم تماش لبخند.ادرما مثل یه برا...بله-؟شتمداست داري؟دوست رو دویاکو د

ادر فقط یه براز اون بعد ...می گمن رو شوجاز ازدوالبته بعد ا-.دگرفته بوا ستهزابه 

حس از اون یگه دیعنی -....!رنیاداحمت به رصد ...مدآکمی جلو .سه مندن وابو

یعنی -.دبشنورا بم اتا جود ما صبر نکرا.دمکرع جوربه قلبم ؟نیستي خبري عاشقانه قو

ق رب؟نمی شیل خوشحاان یرده ابرمی گرو میشه ا ختر من جدداره از دگه بهت بگم ا

و هستی ي سش همسر مناسب ترواکه تو ه سیدرین نتیجه اگه بگم به ا-.پریدم سراز 
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شت دابرت حیااي برش تالاز ست دقلبم دي؟می اب رد کنه جوت ازدواج باهااد می خو

کنم چه عکس ري ستگاایاکو خودسه رو واکه تو م ینجاانی من وگه بدا-.دیگر نزو د

داره یاکو د-.شتمط داحس سقودم ته بوینکه نشسد اجووبا دي؟می ن لعملی نشوا

ده مرآدم ...!دمبوده من مر...!شتمانظر ند؟نظر؟چیهت نظر...مخانوداب شاده برمی گر

د، من ساخته بواي خی که برزبی توجه به برو مش ل آراکمادادن؟در چه به نظر را 

ت نظر؟نگفتی؟خب-:گفتت، قایقی طوالنی سکواز دبعد و نوشید را قلپ قلپ چایش 

و ازدواج ختر دندگی ن زمتالشی شدرد مودر حت ر راینقدانست امی تور چطو؟چیه

مگه ؟شتیاست ندرو دویاکو دمگه ؟هیچی نمی گیا چر-؟بزندف حردش ماد دامجد

ف هد؟بت چیهاجو.همداوموقعیتش پیش ن الافکر کن د؟نبواون آرزوت با ازدواج 

اش یر چشمی ز ومستقیم ه هر نگااز ..مکشدهر چرخش مراز ..هر حرفشاز ..شتدا

ي تورا مانتویم ...دیگر بوري دنیااو دا...می شناختمب خود را ین مرامن ...شتف داهد

ما ا..ینري دارین حرفا چه منظواگفتن از نم دونمی -:گفتمدم و ستم گلوله کرد

لش هم از اومن ...بیست سالگی جا موندن تو همو...حاتمیي قاآمن به س حساا

ن ما حاال به حرفشوا...کنمل موقع نمی تونستم قبوون اشاید ...دمنبون یشوامناسب 

سر ایه حس سر..هستده و بوره وار سطواحاتمی ي قاآمن به س حساا...مسیدر

ا صداي لحظه اي بر...ینابنابر...دندگیم بوداي زکمبواز یه حسی که شاید ناشی ...امحترا

ن هیچ مطمئن باشین م-.دمکرر جوو جمع دم را ما سریع خوا..گلویم شکستدر 

حتی یک ن جشواز ازدوابعد ...شتمالم نداز او..ارمندن خترتودندگی زسه ي واخطر

یشش رستی به ته د.حاتمی فکر کنمي قارد آموادم در ندزه جادم الحظه هم به خو

رو یاکو ز دهنو.مپرسیدال یه سو.دمنزف حرم ختردندگی رد زمودر من -:گفتو کشید 
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حاتمی ي قاآ-دم؟حاضر بو؟کنیش ازدواج باهاي حاضراد بخواون گه داري؟است دو

ه شدض عوش نظرل سادو ین امحاله تو ...دنکره هر به من نگااهمیشه به چشم خو

ن بقیشواز ! وشهم بفررو ماشینا رم و میارو یاکو خونه د...مخترد-.کمی تند شد.باشه

-.ق زدچشمانش بر...ن دارمستشودو-...نماا..یااخد؟کنیڅ ي هم مهلت می 

اول و عشق دارم ستت دو...نهازدواج ما ا-.دمکرور مررا یاکو دي حرفها؟خب

ره سطواسه من یه واحاتمی ي قاآ-.شتماندي یددگفتن حرفم هیچ تراي «بر!مخرآ

ندگیم یکی زتو ...مخر عمرآتا ..همیشهام می خو...بمونهره سطوام امن می خوو ...ست

گفتن همه بتها ن شودخو...سند باشه...لگو باشهاسم ش واشته باشم که همه چیزرو دا

نم را روي نگشتم ا.دبوي نگاهش فکر.بتم بشکنهام من نمی خو..می شکننه شتباابا یه 

که هست ري نجورو اونیا دم دسعی کر...حاتمیي قااز آبعد -.میر چشمم کشیدز

ما به ا...ارمندرو حاتمی ي قاآ...خوشبختم...خوشحالمن الامن ...قعیواقعی وا...ببینم

درس هم ...بکنهم رو شته هااندان که جبرآوردم ست دبه رو یگه ي داخیلی چیزش جا

ه قانع نشد"... ر را دارمنیاداهم "ستم بگویماخو...هم...دارممد درآهم ..می خونم

سعی .ر دادمهم فشارا روي نهایم اندد..می شناختمور را نابان ین چشماامن ...دبو

ارم ندن حسی بهشو یگه هیچدگه بگم ا-.جلب کنمش را قت نظرابا صددم کر

ما ا...باشهه شتبااگه احتی ..کنهش موافررو لش اومی نمی تونه عشق آدهیچ ...غهدرو

یایی روحق ..فتنرحق به خطا ..ه دارمشتباانیا حق دین دم امنم مثل همه مر

ما ا..دمخیلی خیاالتی بو..دموقع خیلی سنم کمتر بواون خب ...نحساساتی شدا..دنبو

ینایی که ا-:گفتش داد و نامحسوسی به سرن تکا...مبیار کنات یاقعواگرفتم با د یان الا

یاکویی که دبا ا چر.که منو قانع کنهر لیل بیادیه ...تهدخودن سه قانع کرواگفتی همه 
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سه ره رو واسطواي اون انمی خوا چر؟نمی کنیازدواج محترمه و ست عزیز ر وانقداو

ت رو حتماالو اشکستن بت ..ننکد ستناو اون این ف ابه حر؟شته باشیدت داخود خو

چه ي تو؟یاکو چیهدبه اب رد سه جووالیلت د...نبزدت رو خوف حر...کنش موافر

مه ادابا مهربانی ن چو...دکررا درك بم اخرل حار نگاا...! دمبوده گیر کراي مخصمه 

ر زن که من پدي بداب ین فکر عذابا دت رو ینکه همش خوي ابه جا...مختردببین -.داد

رو یاکو دبا ازدواج موقعیت ن الاین فکر کن که افقط به ...شمن خونی تود ام ویاکود

ن همو..تیاهاد رومرن همو...نشستهروت به رو فکر کن ...تجسم کنرو یاکو د...داري

لیل دیه ..ربیااب ردت سه جووالیل دیه ...توروي به رو ..ینجا نشستها...تهاآرزونهایت 

مهمه که حتی عالقه رگ و بزر نقداوکه  يچیز...حسابیو ست درلیل دیه ...منطقی

ره ت رو از سطواکه باعث می شه ي چیز...نمی تونه بهش غلبه کنهت شدیدو سابق 

-.دمفکر کرري؟بهونه میاداري یا فقط داري؟لیلی دهمچین ..فکر کن...نیوبردت خو

از ه لیلی کد...یاکو فکر کنمدبه ره باداد دونمی زه جاالیلی که هرگز د..شتمدا.دارملیل د

با ...دمکره مشتاقش نگان چشماي تو.ممی شنو-.اعشقم چراز ما امم نمی کاست احترا

از آن نجاتم اي ما برد اگفتنش سخت بو...رنیادامثل د بورك هم باید د ین مرا

حتی ...کنمزده ازدواج منو پس ر که یکبادي من نمی تونم با مر-:محکم گفتم...محکمه

تکیه و حتی کشید رانفس ...حقیقی شدش لبخنده الخربا.حاتمی باشهي قاد آمراون گه ا

با م و هم بگیرر رو نیاداست دحت می تونم ل رایگه با خیادپس ...خوبه-:گفتزد و 

ا تلخش جدات خاطرك و ین خاادر رو از اتا بردوین اسه همیشه م و واببردم خو

رم ی خوقسم م؟همیشهاي برد؟ببرر را نیادا...دمحس کررا گوشه لبم ردن خوك تر.کنم

ام را دراز خسته ي پاهاو لی نشستم ولبه جد.مشنیدرا ئیل راعزي قدمهااي صد
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سمش لبخند ابه ..دبوزده نگ ر زنیادا...ون آوردمجیب کیفم بیررا از موبایلم ...دمکر

وف شناترین حرآحاال د و بوه مدرف آنامتعاو عجیب م به نظرروز اول سمی که ا...زدم

یش ابردم نبودم و که بود مهم نبو...دمنبور لخود...دمیگر قهر نبود...شترا دانیا د

ست احاال که می خو...!دیم مهم بوابردش نبود و که بود ین بوامهم ...شتاهمیت ندا

همین از تنگم دلِ ...ستم قهر باشمانمی خو...من می گرفتنداز هم او را حاال که ...ودبر

ي گویی هااي رك بر...اشگوشه چشمی ي هاه نگااي بر...دبوه حاال تنگ تر هم شد

شیطنت ي گفتنها" لخوشحا"اي بر...بی منتشاوم و مدي نهادبواي بر...اشهمیشگی 

هم او را ستند امی خو...ودست برامی خو...!سر غیرتشي از نهادچک کراي بر...رشبا

حتی ..دمضی بوراین شهر هم ن اسماآیر زمنی که به نفس کشیدنش از ...من بگیرنداز 

نستم دامی ...دما بوا...دبوق خالاگر بداحتی ..دگر قهر بوا حتی..یدمشدگر نمی ا

س را کمه تماد.می گرفتند...مناز هم را حاال همین و ...دمم می کرو آرا...هست

ین اش اخوشبینانه .دکررد هم را سومی و ...ادنداب جوق مین بوو دولین اوبا ...زدم

را روي ستم د.بزند فست حرانمی خو...اشبدبینانه .بزندف نست حراکه نمی تود بو

دم نگاهش سرر از چقد...مندیشیدایدمش دلی که روز اوبه م و صفحه گوشی کشید

وز تجاي تود آدم گفته بو...مبا بغض خندید...شبش خفا؟تبسم چه می گفت...دبوه شد

هانم ي دجلورا ستم د...ستاشب ري ینکه قناد اگفته بو...شته باشدداهم باید شانس 

هق ...ادنداب جو..دمتشکر کر...دیم مسئله حل کراکه بردم افتد روزي ایا...گرفتم

از شب چه حالی آن ...دادمیش ترتیب اکه بري تولد...ختمدویش اپیرهنی که بر..زدم

سیدگی به ر رنیاو دا...دبرد و بغل کررا یاکو کیمیا دکه دم فتاد روزي ایا...دمن گرفته بو

به کثیف ترین ا که مرد روزي یا...دبوداده ترجیح ادرش برر کنادن به بوا مراب خرل حا
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ي یاکو بستردهایی که د روزیا...دادبه من را نیا دترین جگر ه خوشمزد و شهر بري جگر

یاکو دقتی که د ویا...یمزدمی ت هم چرر کنان ستاربیماي نیمکت هاروي ما د و بو

را روي ام ندگی م زیش تماامن برو یم دیستاانجایی که آ...هگاودفرر کناده جا...فتر

ي هاه یکی یکی گرو ندگی من بست ت زنه کمر به حل مشکالدامرو او ...یختمه ریردا

شیشه ...زدمکه به تنش ي شوکر...دیاکو مردکه د روزي یا...دهم گشوام را از ندگی ز

شک هایی که ا...گرفتمش غودر آکه ي سر...ون آوردمستش بیراز دهایی که تکه تکه 

می ه هایی که با هم کود روزیا...یختیمرا هم شک هایی که با...یختمرش رکنا

شدنم عکس اي آرام برو او شتم انویش می گذزالتنگی سر به ت دشداز من ...فتیمر

ادرش را تنها برو او ...با نشمین...یاکو برگشتدکه د روزي یا...دادهدیه می را یاکو د

ت گفت تو با شبی که با مظلومید یا...سیدرفته رست از دمن داد به و شت اتنها گذ

زور و با ...نمابخود درس کررم که مجبودم فتااشبی د یا؟من چیهه گناداري یاکو مشکل د

سی وعرد روز یا...!دبون آورده مغااریم به ابرم را عمره بهترین نمرد و فریاو عصبانیت 

ه مددادن آمنیت اي اغوشی که برآ...دنبودف سر تصااز یاکو دغوشی که مثل و آ...یاکود

حمامی که ...شده پیچیددورم من دن کرم کتی که به خاطر گر...دنکرآرام به نیت ...دبو

ست درشیر خشک بدطعمی که به خاطر من ...شدده ماآمن ردن به خاطر سرما نخو

م چند نفر شیر گراي برش عمرم تمار در نیادا...یختندرشکهایم بی محابا می ا...دکر

اي بر..مشداي ارساعتهایی که برد یا!...فقط من...دممطمئن بو...فقط مند؟بوده کر

ینهمه اچند نفر اي برر نیادا...شتاقت می گذوگرفتنم د یار کااي بر..کشیدنمح طر

د یا...!هیچ کسا به خد...هیچ کسزد؟می دش قت خواز وچند نفر اي برد؟بور صبو

ون زده بیرد رگ یا...مسئولیتشاز ناشی ي هادفریاد یا..اشنی انگرد یا...دمفتااسایت 
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ست مطمئن امی خو...د آوردیم پماابر...دگرفته بور درد فشات شدام از سینه ...غیرتش

ان چند نفر نگراي برر نیادا...مدآپیش من د و ها کرد رهرچه که بورا مهتا ...خوبمد شو

گفتم ...دمنش کروتاقم بیردم؟از ابوده من چه کرد؟می برد چند نفر پمااي بر؟می شد

شکسته را لش د..دمبوزده پس ش را ه حمایتگرست همیشد...نست نزدبه من 

می ر چطودم؟چه باید می کرر نیاون دامن بد...مستانم پوشانددبا را تم رصو...دمبو

بی داب شا؟حم باشندربی ر ینقدانستند امی تور چطو؟من بگیرنداو را از ستند اخو

 مثل..اممثل چانه ...یدزلرام گوشی آورد؟ طاقت می ر چطود؟چه می کرر نیادا

ستم انمی خو...ستم بفهمد گریه می کنمانمی خو...دمکرك پارا شکهایم ا...ستهایمد

ي نفسهااي لم حتی برد.مسال-...یناز استم بیشتر انمی خو...یتش کنماذین از ابیشتر 

ش یگر خودکه دم فکر کرد با خو...دبوق خالابد.مسال-.دبوه پشت تلفنش هم تنگ شد

هم را ها ف پرحر....نددشتنی تر بوداست دوها ق خالابد...ارمست ندرا دوها ق خالا

اب جوزدم نگ ز.خوبم-؟خوبی-.نددتر بودعتمااکم حرفها قابل ..شتماست نددو

د بوال ین مهمترین سو؟اتنها-...ولنشستم لبه جد...ركیه پا-دم؟کجا بو؟کجایی.اديند

ي برمرخصی گرفتی که -.آره-.یتم نکننداذ...حمم نشوندامز..ینکه تنها نباشما...یشابر

از محکمش ت فور؟نیادا-؟مدآمی ن لشار دچطو؟نددمی برر را نیا؟دانم تنهارك؟اوپا

-. دچند لحظه مکث کر؟جیگریهن همو؟از یمربریم جیگر بخوي میا-؟چیه-.دکالفگی بو

یش اصدي؟میا...آره-.لم تنگ تر هم می شدد...دبوه لم تنگ شدد...دمنبو؟خوبیداب شا

چه می ه بی تکیه گا...نددکه می برر را نیادا...گرفتندکه می ر را نیادا.ممداو-.شدان نگر

گونه ن و سرخی چشما:رنیادا*** دم؟چه می کرر نیادابی ...به جهنمه تکیه گادم؟کر

هم غم ش لبخند...دبوده بد هم گریه کر...دهکه گریه کرزد می داد هایش 
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دم و کراش خاکی ي نگاهی به مانتو...دمتین بوآرام و مثل همیشه ..مااسالمش ...شتدا

اب جوو تکاند را لباسش ك خا؟ضعیهو وین چه سر ا-:گفتمدم و فشرز را گاال پد

و ین چه سر م اپرسید-:تا گفتمم کندن جا..دپرسیدنش سخت بو...ادند

را ناخنم .آره-:اب دادجود باال بگیرش را نکه سرآبی ده؟یتت کراذکسی ...کسی؟ضعیهو

ب عصا؟امن...!تو-.دبواه با بغض همر نفسش؟کی-.فکم ققل شد...دمبرو فرن فرماي تو

مشکی ن چشما. هببینم چی شدن بزف ست حر؟دریعنی چی-...شتمانددن معما حل کر

ش یزر.دبوه ست تنگ شدوالم د-:گفتو خت دوتم ربه صورا معصومش و خیس و 

هنما را..نندگی سخت شدرا.دبریزو عظمتش فرم کوهی با تمار نگاا...دمحس کررا قلبم 

فقط -.اردندي یگردلیل اش دگریه م مطمئن می شداول باید ..دمیستاي ااگوشه زدم و 

نی دومی ؟کمه-...خجالتیو و همیشه کمرداب شا..تم نمی گرفترصواز چشم ؟همین

خب من -.شتماگذاش پشت صندلی را ستم م؟دشنیدات رو نه صد..یدمتدنه ره چقد

نگاهم ه ینهمه خیراقت وهیچ .شتماتباطی هم ندراه ارهیچ ...بختر خودم دسایت بو

شرکت پیش ي مداوکه وزم مرا-.ندوستش براز دمی ترسید ثانیه ها ر نگاا...دبوده نکر

دم بوه یگر خسته شدد.مباهادي قهر بو-.ختانداپایین ش را سره باالخر...يمن نیومد

یخته ون ربیرر چند تارا روي نگشتم ا...نستمایگر نمی تود...صبرو ینهمه طاقت از ا

نگشت ا..آوردکه باال ش را سر...!ما قهر نها...دمعصبانی بو-:گفتمو م موهایش کشید

شتم داست ؟دویگه نیستین دالا-.گرفتار قرس تمادر تش رکوچکم با پوست صو

ره روي بادم و دومشت کررا ستم دما به جایش ا...کنمك پارا یر چشمش زخیسی 

می دل ته ن از شتی کنااز آهمیشه بعد ...!نیستم...نه-.شتماصندلی گذ

د و در همیشگی نبوداب شاداب،شا...مشباما ا..ممی فهمیداش را خوشحالی ...خندید
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ست مهم دم وانبود و قعًا بودم وافکر کر-.دکتفا کرامن به یک تبسم محو اب جو

کانکسش وارد کسی ادم ندزه جادم انجا بوآکه م ده روزي شت تمااخبر ند.نیست

ر نجا می ماندیم کاآ...رت زدمستاا.دبوو اي اکانکسی که تنها یک شب پذیروارد ...دشو

باید تفهیم می ر چطورا نش دمهم بو؟مهم نیست-؟چیه-ر؟نیادا-.دادممی دم ست خود

مشب ؟ایعنی مهمه-؟گرفتیدل به ا تو چر...گفتمي حاال من تو عصبانیت یه چیز-دم؟کر

-:گفتي به تند؟چی فکر می کنیدت خو-.دنمی کرول ..نمی کشیدا مرن بازیرزتا 

سه من ن واستیمودوکه ر نقداونم وبدام می خو...هبدرو بم اهش می کنم جواخو

-.دممطمئن بو..دبوآورده ختر دین ایک نفر یک بالیی سر ؟سه تو هم مهمهوا..مهمه

ص ؟اندگیتمي زنم من کجاوبدام می خو.بهم بگیدت خوام می خو-داب؟شاداري شک 

من چه باید ر؟طلبکار ینقد؟ايجدر ینقدد؟ابوداب ین شا؟اندگیت هستم یا نهي زال تو◌ً 

ستی دویگر دکه ..همانمی خورا ستی دوین ایگر دباید می گفتم که ر چطو؟می گفتم

و نم وباید بد...نمومن باید بد-.هماست نمی خوان دوبه عنواو را که ...همانمی خو

بهم ي براري و منو بذاره گه قرا...شن کنمروبستگی واینهمه ابا دم رو تکلیف خو

ار بذ...نکنن پنهاازم لی و...گرفتمد یادن رو تحمل کر..رو دارمکن تحملش  وربا...بگو

ن یهویی تنهامواري حق ند..ماییاده خونوي از تو عضو...شته باشمرو داگیش دماآ

ست بهش نباشه ممکنه اگه حو؟اچیم بابازه تا...مامانمم...می کنهدي دق شا...اريبذ

ارم کجا بذداب؟چی می گی شا-.ی گویدچه مم نمی فهمید...ادموف طرده برگرره بادو

می س حساا...لش سنگینی می کندي روي دچیزدم می کرس حسا؟احالت خوبهم؟برو 

هم امی خود فکر می کرد؟ینها به خاطر مهتا بوایعنی همه .نیستدي یط عااشردم کر

ت ینهمه مدابه خاطر ...قبلش بگوي براي گه می خواقل احد-وم؟برو کنم او ازدواج با 
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اي یدفعه ...یمدارکه با هم ي بدب و خوه ینهمه خاطرابه خاطر ..ستیمدوهم  که با

فتنت رمانع ام من نمی خو...نباشیدا بم که نکنه فرابخوس ستراهمش با ار نذ...ونر

رد و خون شاخکهایم تکا.ريحافظی نمی اخدون مطمئن شم بدام فقط می خو...بشم

نهمه پریشانی تنها یک نفر می یامسبب ... فترهم ر در کادخورت خمهایم به صوا

مقابل !کندن گرگور دینطورا امها ل آدنست حااتنها یک نفر می تو.نست باشداتو

-.ن دادتکاش را فقط سر؟بهت گفتهي کسی چیزداب؟شا-:گفتمدم و جگرکی توقف کر

لم گرفته د...مهیچ کسو ندید-ي؟یددکیو ؟فتیرکجا د؟بابت چی بووزت مرامرخصی 

م دروغ ید فهمیددزدنگاهی که و گرفت ز لبی که گااز .ت بمونمنتونستم تو شرکد بو

اي نمی خو-:گفتد و کرز باش را کمربند.سیدیمر...شوده پیا...خیله خب-...می گوید

حافظی جایی اخدون بددم می ل قو-.لم سوختاش دشفتگی اي آبر؟هیچی بگی

اي قعاً می خووایعنی -.تو نگاهش شدي حسهام حشت جایگزین تما؟وخوبه.منر

تا -.دبول ین شکل محاابه دادن مه ادا...!فتمرمی ..سر نمی گرفتازدواج ین اگر ي؟ابر

کاسه ...دکمی نگاهم کر.دمبهت می ش رو خبر...یگه مشخص میشهروز دسه دو 

و در دل شتم داصندلی عقب بررا از کتم ...فتون رماشین بیرو از شد آب چشمش پر 

نمی ا چر..ینم جیگر؟انگفتی جیگر مگه-:دابشا...!*** ییدایک طلبت -:گفتم

دت خو..ممن سیر شد-؟نددشته بوایم گذاشتهایی برد؟ابوه یم مانداشتهایی برري؟اخو

نمی -...دبول بی خیاو حت د و راخونسرر چقد..زدستش ي دبه لقمه توزي گا...ربخو

ر چقد...دمبوده ساو حمق امن چه .به جیگر هم میشه سیر شددن کره نستم با نگادو

قیقم ت رحساسااین ابا ر چقد..دادممی دل حت ر راچقد..مبسته می شدواحت را

ر چیکادم که من نبوده روزه ین ا..خب تعریف کن ببینم-.دمبوه سیب پذیر شدآ
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مثل ..رکا..درس...هیچی-:گفتمدم و یز کرریز را رستم ي دجلون نادي؟کر

ي شتم توداش نجرهرچه دي؟نکرا شوهر پید-:گفتو سر کشید اش را نوشابه ...همیشه

-:گفتداد و باال را هایش وبرا...تاده ...نم نه یکیاو..اچر-:گفتمو یختم رچشمم 

-:گفتمص با حرد؟تا چی بوده ین ب انتخااسه وامالکت ...يکتیو شدا...فرینآ..مهو

خوشم ..نه-.نددکرن نگاهماو بلند خندید که همه برگشتند ر نقدآ.ینکه شبیه تو نباشنا

بی عاطفه ر چقد...دبدجنس بور چقد؟چیهن شوربار و کا.تهسدرمالکت کامالً ...مداو

ید دنمی ا چر؟همانمی خورا فتنش رنمی فهمید که ا چر...دبوس حساابی ر چقد...دبو

گه البته ا...ببینو بیا دت خو...نامه می فرستمت عودست وا-؟ستاحالم بد ر چقد

م بریم یه کم قد...ردمخور چقدواي -:گفتر زد و کنارا ستش ي دجلوف ظر!کنمات پید

فکر و بی هیچ حرفی برخاستم د؟بوام پر کنایه ي حرفهاو سش به من اصالً حوا.بزنیم

-...و اوشت اشتها نداگر احتی ..دگرسنه برخیزي سر میزادم از ندزه جاامن هرگز دم کر

ست در دست ان و دخند..نمارکنااز که دي مرزن و به ؟خما چیهاین امیشه بگی علت 

ام زد و نامحسوسی به تنه ي آرام و تنه ...هیچی-:گفتمدم و کره شدند نگارد هم 

ن تو خیابورو ستم ر دسه همین یه بام وابدزه جاامی تونم داري ست دوگه ا-:گفت

ه شده بخشند...!نصیبت نشهري فتخااقت همچین ویگه هیچ دممکنه ...يبگیر

نمی ..نه-.!..نش باشدایزآوشت کسی است نددوقبل ترها ...دبوه شنفکر شدرو...دبو

مثل ..دبوه نگاهش گزند...!نپیششوري می داري نایی که اوسه دار وانگهش ...امخو

ست به دگیا زتا-...!داربوو ند دبوه من تلخ شدزه از جااها بی روزین امن که ي حرفها

ینجا بشین ابیا -.شتماندا عوان دیگر تود...مکشیدآه ..!هاه شدب متلکت خو

لم د...دمنگاهش کر.کنه منو نگا-....ودهم برانمی خو که...نشستم تا ببیند.ببینمت
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چی از نمی گی ا چر؟لتهدنمی گی چی تو ا چر-.تش تنگ می شدرصوء جزء جزاي بر

به خاطر -.ودبرر نیاداستم امن نمی خو؟ضح تر هم مگر می شددم؟واگفته بو؟حتیرانا

دت عا..ارهندعیبی -:گفتمو شتم اپاهایم گذرا روي ستانم دکف ؟آره؟حتیرافتن من نار

می ت من لذاب دادن عذا از چرد؟یتم می کرا اذچر؟می کنیدت به چی عا-.می کنم

اري صراچه .کنه به من نگا-.قتیوهر از مالیم تر ..شدآرام یش اصد.نتدبه نبو-د؟بر

ا چر.کنه نگام تو چشما..امبا توداب شا-؟ببیندرا خیسم ن شت که چشمادا

هی راگه یه ا-؟نمایی کنددچشمانش خوه اي نگ قهور رینقدامشب باید اهمین ..مشبا

راه ما تنها ا...یتت کنهاذشاید ...هی که شاید سختت باشهرایه ...سه نرفتن منواباشه 

ي؟ بخرن به جورو به خاطر من سختیش ي حاضر؟متحانش کنیي احاضر...ممکن باشه

 بهي حاضر-ر؟نیادانرفتن اي هی بررا...مکهایش شددمردو دو زدن گیر درچشمانم 

فکر ..نه-.آوردیک لبهایم دنزرا ستش د....دمکرز بان هاي؟دبراون راه رو خاطر من 

م پایین کشیدرا ستش و دگرفتم را هنش اپیررده ستین تا خوآرام آ...هنداب جوزود ...کن

مانی که می ر از زلین بااي اوبر...خشیدنددرچشمانش ..!محاضر-:گفتمو 

ر نیادامن به ...دمکرع جوربه قلبم ؟مطمئنی-.میدرا دخشش چشمانش در..شناختمش

-...!دهه نبواما بیرا..دهش سخت بوراشاید ...هه نمی کشیدابه بیرا مر...شتمد داعتماا

و ست گرفت را در دهایم زوباو یکم شد دنز...نبرماي دور و مهاآدبی توجه به .آره

حت ار ممکنه نا...یت شیاذممکنه -.دبرو چشمانم فري تود و میخ کرش را نافذه نگا

د جووبا ...هت باشهراسر دي یاي زممکنه چاله چوله ها...دبیار ممکنه بهت فشا..شی

راه نستم یک دافقط می ..ندزمی ف چه حرو از نستم چه می گوید دانمی ي؟ینا حاضرا

را زد و نیا دترین لبخند ن مهربا؟مگه تو نیستی...خب-.ودنرر نیاداینکه اي است برا
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منهم لبخند ....منمی ترسیدده اي هیچ جاد از که بور انیدا..گرفتمآرام .هستم-.گفت

حاال بگو -: مپرسید...!نهرا ما نگاهش ا...شتدابررا ستش ر دفشا.محاضر-:گفتمزدم و 

ا بعًد...نهن الا..هیچی نگو..هیش-:گفتو شت البم گذره اش را روي شاانگشت ا...باید

لم دته ه از خند...می کنید عتمااکه بهم ه بدل فقط قو.نیمزمی ف حرردش مودر 

مش بخش ترین مسکن ر آرانیاص داخام و گره نگاو ...دبول محکم ترین قو

یگر قفس ر دنیادانی که با اتهر...دمکره نگاان به تهرزدم و بغل را ستانم د...نیاد

ون هرچند بد...دمی کره نگاان هم به تهراو ...دمیر چشمی نگاهش کرز....دنبو

هم را همین سانتی مترها ...دمکمی کمتر کرن را فاصله ما...دبوآرام هم او ما ا...لبخند

ین لبخند تا کجا می ا...پشت من..شتانیمکت گذرا روي ستش د...ستمانمی خو

یی بلند دا:رنیادا...!*** دحبس می شوا هللا که شهر بی تو مروا-؟نست کش بیایداتو

-:گفتمم و یدخیسم مالي موهارا روي حوله .دادلو ورد و پس طاقت نیا-:گفتو خندید 

من .رهمی خوآب کجا اب از خرل حام اون لی من فهمیدو...وردشما نیااز سمی ا..نه

شت سکته می ره داختر بیچاد...نتی با شما می جنگیداقی با چه جراعرزاي سربام موند

بدترین ده رو از ستفاابهترین ...اريست کمی نددتو هم -:گفتزد و یی چشمکی دا.دکر

رو ...ختماندانم دگررا دور حوله ..!ديبوده نکرو رو هستی دي استا...ديکراون یط اشر

مگه نگفتین ؟بزنینف حرش چی شد که تصمیم گرفتین باها-:گفتمو یش نشستم روبه 

گه ا-:گفتژ داد و ماسارا گلویش ره شاو انگشت شست ابا ؟ینارندل قبوازدواج رو ین ا

بهش ظلم داري گه ببینم ا...مار ندل نه قبو...یت کنیم رو اذین طفل معصواباشه ار قر

شما -:گفتمدم و کرك پارا تم رخیسی صو.مبگیررو طالقش دم خودم می ل می کنی قو

-:گفتو شد ه به نقطه نامعلومی خیر؟پیوستینداب شااران نجمن طرفداهم به 
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-.ارمیش بگذرا روست پاهایم الم می خود..دمکره به میز نگات با حسر...!نشمانگر

یعنی همینکه سیخ -.زدخند زیی پودا.که نمی کنم تو چشمشداغ سیخ ؟ییداچی ان نگر

ن مداونم به محض دومی ...هرچند که؟لی هستیه آیداشوهر ، نکنی تو چشمشداغ 

-.دیت می کراذهم دم را که خود بوي ین چیزا.هم می کنیر رو ین کاان ایرایاکو به د

نمی -.دمشته بواگذرش کنا...دمبوه نیامدر کناي؟مدر اوین قضیه کنااقعًا با واتو ر نیادا

رو مسئله رت که فقط صوري ینجواخب -.سعی می کنم بهش فکر نکنم...ییدانم دو

ما ا...دتتو خونه خوري بیاداب رو شااي فقط می خو...غهت داکله ن الا...می کنیك پا

تو ي بریزرو ختر دین ن اخواي موقع می خواون ...انیرد امیاه یاکو باالخر؟دچیش بعد

ین مسائل انباید به خاطر د نگفته بودش مگر خو...دیل کررا زاخوشم ل حا یی؟داشیشه

د عتماایاکو دما من به ا...ییدانم سخته دومی -؟ست بکشمدارم دست دوکسی که از 

بحث خیانت -. نفر بهم خیانت نمی کنندو ین اقل مطمئنم احد...همداب به شا..دارم

ذي درون حس مواون ما ا...کنهیاکو بهت خیانت نمی دمعلومه که ...ییدانیست 

ره رو ختر بیچااون دبه بدترین شکل ممکن وز مرامن ...ببین؟می کنیر چیکادت رو خو

هرچی ...صل کنهویاکو دنو به اوکه دم یه نشونه بول نبادفقط ...شتماگذر تحت فشا

گفت حاضر نیست ...دتخت کررو خیالم ش خرآما جمله ا...لم ننشستدبه آورد بهونه 

ینا باعث اما ا...لش گفتدته از ینو دم احس کر...زدهپسش ر باشه که یه با ديبا مر

می رو لت دمی که آدلین او...باشهداده ست از دیاکو دبه رو حسش م نمیشه که تما

لین اوتجربه ...رو دارنین تجربه ن اندگیشوزهمه تو ...هنت می مونهذبد تو انه تا زولر

ل و سالی حاو هر سن ل به هر حا...گرفتاد یرابه کسی هم نمیشه ...تند قلبي طپشها

رد مودر ینجاست که امشکل ...دش رو دارهخوي هاك مال...دش رو دارهخواي هو
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و ...اغ دارمسرازت خالقی که ابا ...دهبوادرت سه بروانت زتند قلب ي لین طپشهااو...تو

سماً بهم ر...یخترعصابم بهم ا...!نمانگر...میدوز دمراعاطفی که م و ختر مظلواون دبا 

النم ا...نم چی گفتمدومن می -.حرفم پریدن میا...نگفتیدت یی مگه خودا-...یختر

داري از ست دوکه رو لکی باعث شه کسی ت اتعصبادا اون می گم مبا...حرفم همونه

باعث شه یه دا مبا...يشکنجه بدداري ست دوکه رو باعث شه کسی دا مبا..يست بدد

جمع رو ست امی گم که حو...متهم کنیت تابه خاطر حساسیرو من اختر پاکدد

دور قت به ویه ..نکنیده ستفاءاختر سوت اون دسکوو صبر از قت ومی گم یه ...کنی

حرفم ...ینهمه مظلومیت ظلم نکنیاقت به ویه ...نت متوسل نشیدکلفتی گرزو و با

 ايخترم دختر مثه تمون اون دچو...همنم گیري پان چو...هگیردرنم اجدن وچو...ینها

ینایی که ا...من بدبختش کنهزاده هر اخوم بدزه جاانمی تونم ...هسم عزیزر واین کشوا

داب من شا-...ماا...دمنهم بوي نی هاایی نگري دانی هاانگر.رنیاداحجته م تماامی گم 

ما ا..شتیداست دوهم رو یاکو د-:فی گفترهیچ تعاون بد...ییدارم داست رو دو

ختر عین دین اما ا...ارهتحملش نهایت ند...قویه..دهمریاکو زه دتا...رش رو در آورديپد

دت حتمًا خو...ارهندرو بی محبتی و بی توجهی و شتی درطاقت ..سته شیشه شکنند

من از همه ر تصور چقد..دمکرت سکوي زدم و نیشخند...نیدومن می از بهتر رو ینا ا

م فع ًال که معلو-:گفتمم و بلند شد.دبور نیادش داکه خو...ییداحتی ...دبوك حشتناو

م بعید...من چیهد پیشنهاو حل راه نه دونمی ز هنو...چی باشهداب شااب نیست جو

-:گفتو شت اگذام شانه را روي ستش د..برخاست...کنهل حتیا قبوراین انم به دومی 

یی چه می ؟داقبوله...من با تودن سفید کررو ...با مناز اون مثبت گرفتن اب جو

اب، ضطرابه خاطر ...دمنبور ینطواقبل ترها :دابشا***د؟وبان نگرر ینقدانست که دا
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گریه ..دبوزش لر...منمی شدآب خیس ر ینطوا...دنمی کرق ینهمه عراستانم دکف 

محکم به ل را ستماد...!نهت ین شدانهم به آ..ستدکف ي ین عرقهااما د ابغض بو...دبو

ببیند تا ا هد مراخومی اش یی د داگفته بور نیاداصبح که از ...مستانم کشیددپوست 

ه نها شددکرق ین عرام ابدنم حرم آب تمادم یش نشسته بوروبه رو که ن الاهمین 

با .فمخود ین مرا...یند احتم می کرزد و رامی را تر حرفش زودقل احدش کا...دبو

و شت داهانش بررا از روي دماسک و ند اخورا حرفم ..دممنتظر نگاهش کرن چشما

..! شتم به جز جنگي را داهرچیزر نتظاا..ردمجا خو؟نیودجنگ می ر از چقد-:پرسید

قا آ...و داحاتمی ي قاآینکه از اتا قبل -:اب دادمجودم و مشتم گلوله کري تول را ستماد

داري حوصله -:گفتد و کرزي با کش ماسکش با.نستمدونمی د یازبشناسم ر رو نیادا

ین ایعنی .ینر دارتیاخا...هش می کنماخو-:سریع گفتم؟ست تعریف کنموامنم یه کم 

یگه اون روزا د...جنگ که نهاز روزاي لبته ا-د؟جنگ بورد موف زدن در حراي برت مالقا

می ش گوب خو.دارهمه زم اداجنگ بگم که هنواز بعد ام از روزاي می خو..گذشته

از یکی -:گفتو مالید را چشمانش ره شاو انگشت شست ابا .گوشم با شماست..بله-دي؟

با سر ر؟نفجاج امو؟نی که موجی چیهدومی .موجی شد...تفاقًاد انی بواتهر...مني فقار

بچه هاشم با ...گرفتق نش طالز...بعده یه ماود حد...قتی برگشت خونهو-. دمتایید کر

قید در شم درمار و پد...فتد و رکرر ول کاو بی کس رو ست ما دوین د و ابردش خو

من تا ...نیه رواسایشگاآنش تو یه رافامیل تصمیم گرفتن بذي عضاابقیه ...دننبوت حیا

ه ي چهر..فتو رهم فره اش در چهر...زدمفتم بهش سر می رمی دم بوان یراقتی و

ر از یه با...که هیچی نمی فهمیدزدن مبخش می آرابهش ر نقداو-.دشهمیشه خونسر

نم یه ؟اوبمونهار قیقه بیددو دین ذارکه نمی ه حالش بدر ینقدایعنی م پرسیدش کترد
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و ینهمه مریض التی با ه دوسایشگاآیه از -:گفتد و سفیهی به من کرر ندااقل عه نگا

یه ن نگهبارو ساعته ر چهاو بیست ر یه پرستاري داري؟نتظااچه و نیرد ینهمه کمبوا

حیف که -...کم کم قرمز می شداش پیشانی ...هانش کشیدرا روي دستش ؟دنه کنمویود

را حرفش ...همونجا...علیي الورنه به گو..نی شمشیر بکشمویرایه رو نمی تونستم 

هنی آشتم مثل میخ م داگرا...شتماحرفی ند؟چی می گفتم...ادمندرو بش اجو-.ردخو

ه شدري ینجوت ابچه و زن و نه به خاطر تو ویودین اگه می گفتم امث ًال ...سنگد و بو

دي مش بودت در آراخونه خوي موقع که تو تواون گه می گفتم ؟اشتداهم ه اي فاید

د گیر کرر نفجاج اسط موونه ویودین ا...دبوره خمپار گباریر ان زیرب اجنوب و غر و

ي متردوازده گه می گفتم موشک ؟امی شدل متحو...زدپی جی آر با را شمن دما تانک ا

ن تلویزیوي تو فقط تودن و می کرآوار سر غیر نظامیا رو ..يکوچه نُه متري تورو 

می رو شمن دشکست و نچنانی ي آتهاموفقیو پی در پی ي یهاوزپیرر خباا

یگه ي دمثل خیلیازد و خند می زفقط یه پو...نه؟مداومی ش غیرتش به جو...يشنید

قیا اعرل ستانم مازکه خوم گیردن؟بوده کررش مگه مجبو...هست نرامی گفت می خو

د یاز..نهویواي دخده بنداون ...یمربگذ...اوف...؟یمدادست می از دما چی .می شد

دردي لی و..منمی فهمیدرش را هرچند منظو..!حت شدرا..بهتر بگم...دمر...ردو نیادووم 

را مانش اچند لحظه اي سرفه بر.آوردمی درد هم به ا مردل ...دکالمش نشسته بودر که 

د و بوون مد جبهه جواوقتی وفقا از ریگه دیکی -.دادمه د و ادامت کروما مقاابرید 

چی می گین ...نرپیشه هامثل ه...شتداباالیی هم و چه قد ...دمجر

فقط می تونست ...دبه پایین فلج بودن گراز قتی برگشت وما ا...!مانکن..لمد..شما

بیت اهمه جذاون سه ر وانه چقددومی ا خد...نم خیلی کماو..هبدن تکوش رو سر
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سیش عین بمب تو وما خبر عرا...ردمخوت حسرد بوه شدك خاري نجواونه که دامر

ر نگاا..نه بابام یدد...غشافتم سر؟رمگه می شد.کنمور تم بانمیتونس...منفجر شدم سر

ون همه مهتر بدد و از بوت با کماالو تفاقًا خانومش خیلی  هم کدبانو ا...دارهقعیت وا

ب خو...یوال مجیداگفتم ...شتماگذش سر به سر...!یبازلبته و اهیچ نقص جسمانی 

که تونستم دم گتر بونزرمن -:بالفاصله گفته و بداب شت جواخانومش نذ...نگیزر

نجایی که تونستم اوشتم که تا داعا ادکلی ؟بگمدروغ .کنهازدواج ضیش کنم با من را

ر اون فتخااکل ر نگاا...منشونه گیریم می بالیدرت قدزو و بازور به ...دمقی نفله کراعر

ري بدجو...زدمین زمنو ري بدجو...لساو ختر کم سن اون دما ا...دمن بوم جنگ به نا

از ...یعنی چیت غیرم فهمیدزه تا...مالیدك ماغمو به خاري دبدجو...دپیچم کرفتیله 

نگی دومردي و مر..جنگ یعنی چیم فهمیدزه تا! یعنی چیري کاافد...گذشتگید خو

باید جنگ م فهمیدزه تا...ورمغر..نفسم...ممدصلی خواشمن م دفهمیدزه تا...یعنی چی

م شاید به مقا..کنمك مو خادخو...ه کنممو نفلدخو..کنموع شردم همه با خورو اول از 

یط اشرد اون جووفیقم با رین ا-.نددفتاو اشانه هایش فر...!شاید...نی برسمر زینطوا

وي ما نیرا...دنهه بوویواز اون دحالش خیلی بدتر ...سته ندز زجسمی هنوك حشتناو

اون  حالیکهدر ...دهندگی می ه زنگیزابهش ...شناسیرقدوي نیر..عاطفهوي نیر..عشق

ین ا..!ريغصه سربا...غصه تنهایی...غصه بی کسی...ي دق دادغصه بی مهررو نه ویود

-؟همیشه گرفته مني گلوي تود ین بغض بور؟امقتدد ین مرن اچشماي تود شک بوانم 

به ...ادشخانوي عضااچه ..دشچه خو..دههرکسی که تو جنگ بوم؟ختردنی چیه دومی 

زك خیلی نان لمودماها ...دب فقط جسمی بوسیش اون آکااي ...هیددسیب آیه شکلی 

تحمل رو هرکسی نمی تونه ما ...خسته میشهزود ...لکه میشهن زود حمورو...هشد
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ترحم هم تا یه مدتی ...جنگیوح با یه مجرن مونددن و هرکسی نیست بور کا...کنه

ن ومدبه خاطر خو...دلته و از قعًا رو واگه کسی ما ا...میشهم تموش بعد...رهمیادووم 

زدودم و چشمم ر کنارا از شکی ه ابه سرعت قطر...بمونهن نمی تونه باهامو..ادنخو

به ك ین خاذره ذره ا...نگینري ینجوا اخدرو تو ..نگین-:گفتمد و بریزو فرادم ندزه جاا

یم ارکه ندرف تعا-:دقطع کررا حرفم ن داد و تکاش را سرآه با .شما مدیونهل مثاو اشما 

تا ...یگهدختر من باشه چه هرکس دچه ...یاکوزن د...ببینر رو نیاداو یاکو دتو ...مخترد

با ...رنیاو زن داکنه م پنجه نرو ست دیاکو دجسمی ت باید با مشکالش خر عمرآ

ر نیادا...طفلیر نیادا..رنیا؟داحتهر رانیادابا دن ندگی کرت زبه نظر...!حیشت رومشکال

ش پاو ست د...شمغزي ه به جاگا...نه منویودست ن دوشاید همو-...!منه یددنج ر

قابل ...جسمی قابل تحملني یهاربیمان چو...کمتر تنها می موندد بوه یددسیب آ

به نظر تو ...نگفتی-.دچند لحظه مکث کر...! نماا...حیت رومشکالن از مااما ا...مانندر

و همیشه بی حوصله د و سرآدم با ؟حتهر رانیادابا دن ندگی کرز...يختردکه یه 

به چشم ي حدرو امحبتش از برو اعصبانیتش غیرقابل کنترله  کهق خالابد

-.دمفکر کر؟ختردیک ان به عنو؟من؟ندگی کنیزمی آدمی تونی با همچین ...توه؟ندید

ندگی می ر زنیاداقا آبا دارم النشم امن همین -:گفتمون دادم و بیررا نفسم ؟می تونی

ي قتی که شکر توو...دمتجسم کررا تش رصو؟خب-:گفتد و تنگ کررا چشمانش .کنم

قا آ-...یاکودسی وعرروز یر صفر ي زسرماي غوشش توي آیا گرما...یخترمی م شیر

زم ال...می کنهاز بردش اهم به شکل خورو محبتش ...سحساانه بی ...دهنه سرر نیادا

حتی بهش ثابت می راشته باشه به داست رو دوگه کسی ا...رهبیان بوزنیست به 

مایی آدفقط با ..بد نیستر نیاداقا آ...!شنادبووت با متفا..شبا حمایتا..راشبا کا...کنه
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حت می راخیلی ه بپذیروت رو ین تفااگه کسی بتونه ا...ق دارهکه ما می شناسیم فر

ح ضووبه ر ینقدل اتا به حا...!معمولیي مااز آدحت تر راخیلی ...دبیار کناش تونه باها

زد و به سینه را ستانش داد و دتکیه مش آرابا ...دمبوه نداکسی نخوه چهررا از ضایت ر

ي حاضر...ختردیه ان به عنو...تو.باقی می مونهال فقط یه سورت ینصودر اپس -:گفت

یطم اشر..من...خب-.مستپاچه شددکمی د؟لی بوایگر چه سودین ؟اکنیر ازدواج نیادابا 

-:تگفو خت انداباال را یش وبرایه لنگه .منمی تونم نظر بدرد ین مودر ا..ق دارهفر

چه د ین مرا...مشده خیرزد می ي چشمانش که به خاکستره مک پیر شددبه مرا؟چر

حین ومجررد موف زدن در حر...جنگات خاطررد موف زدن در حر؟ستامی خو

میشه بگین علت -: مکمی خم شدو شتم امیز گذرا روي ستهایم ؟دنهم با من؟آجنگی

ر نیاداما مثل ا...زدند نمی خزپور نیادامثل ...ردخون گوشه لبش تکا؟چیهت ین مالقاا

لی که اهمین سوت؟علت مالقا-.دبوزم نی الولکترپ اسکوومیکره اش،کشف خنداي بر

نفسم ...شتمایش گذرا روستم د...ستم پریدراپلک ؟می کنیر ازدواج نیادابا .مپرسید

و نم خیلی بی مقدمه دومی -.مکه نفس می کشیدد بواي فکر کنم چند ثانیه ...هم

نم او...جنگیوح می تونی با یه مجر...گفتمزدم که باید می رو ما حرفی ا...دناگهانی بو

شما -.هانم یکی یکی منقبض می شدنددفم اطرت اعضال؟ندگی کنیز..حیشع رونواز 

دارم ازت -.یدندران دستودر رحاضر اد فرم اتمارش را ینباالبخند ؟ین می گیندارچی 

-.دمکرش پرخااراده بی ؟فقط همین؟همین...!همین..رنیاداسه وا...می کنمري ستگااخو

گوشه چشمانش .یندکرري ستگااگش خوربزادر سه برواقبل منو ي فکر می کنم سر

هی بد الم گود...زدنم پیچ می م دروتما...شتمي دابدس حساا...رنیادامثل ...ردچین خو

-:گفتو ند راخااش را چانه ؟چی هستینل نبا؟دین حرفا چیهن از اهدفتو-.دادمی 
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ست امی خو؟می کنی یا نهر ازدواج نیادابا ...هستده و همین بوم حرفام تموف هد

روز چند ...نستمدانمی را چه اي برو ما به چه نیتی ا...دممطمئن بو...دبگیررا مچم 

خوشم نمی زي ین بااز ا...!رنیاداحاال می گوید با و کن ازدواج یاکو دپیش گفت با 

من فقط می ...می تونی فکر کنی...يبهم بدن الرو اقطعی اب نیست جوزم ال-.مدآ

میز را روي هسته مشتم آما ص ابا حر؟فکر کنیي نم می تونی به همچین چیزوبدام خو

او ستم با انمی خو..نجا باشمآست الم نمی خودیگر د..! معلومه که نه-:گفتمم و کوبید

را چند نفر ن بدگماه نگا...فتریم باال اصد؟نها چر؟لیل می گیدیه ...خب-.بزنمف حر

می ده؟می ن لعملی نشوابفهمه چه عکس ر نیاداگه انین دومی -.دمحس کردم خووي ر 

دي با خونسر؟عصبانی میشهر نین چقددومی د؟میاش ین حرفا بدر از انین چقددو

با ر نگاا.جریانهاون در ...شنبار نیاان دانگر-:گفتو ماسکش کشید را روي نگشتش ا

ت به نظر-:گفتو جلو کشید را  اشصندلی ؟چیهن تورمنظو-.ندزدبه تیوپم زن سو

ختر دسش وایا منتظر بشینه تا من ؟کنهرد خوه تران یگرب دنتخااسه وامیه که ر آدنیادا

یی دامیگه چشم ..کنش ازدواج ختر خوبیه باهاداب دگه من بگم شاایا مث ًال ؟کنما پید

رش منظوا چرم؟نمی فهمیدرا حرفهایش ا چرم؟نمی فهمیدا چر؟هرچی شما بگی..نجو

من به ...مخترد-دم؟گیج بور ینقدا اچرد؟بوه هنم کند شدر ذینقدا اچرم؟نمی فهمید را

می رو جش ازدواست اخودر.مینجار انیاداست ابه خور و نیاداگتر ربزان عنو

-.دعمیق نگاهم کرر؟نیاو دامن ازدواج؟-:منگ گفتمو مسخ ر؟نیادابا ي؟ازدواج؟پذیر

ا چر-.دیتم می کراذخیرگی نگاهش ؟ مگه میشه-:دممزمه کرز...رنیاو داتو ...آره

مگه ؟می شناسیشب مگه نمی گی خو؟حتهر رانیادابا ن مدر اومگه نمی گی کنا؟نشه

نمی ش باهاو روزت رو مگه شب ؟ندگی می کنیش زباهاداري النم انمی گی که همین 
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ا پس چر!خبدي؟نبورش مشکل کناو قت با کمترین تنش وینهمه امگه ؟نیروگذ

اون ...ستیمدوبا هم ...رنیاو دامن -...نصافیابی ...دنصافی بوای ین ب؟اسمیش نکنیمر

-:گفتو شت اهانش گذرا روي دستش د.نه که نمیشهدومی دش خو

-.ن دادمتکام را مستاصل سر...محکمتر می کنهرو ستی دوین ازدواج ا...ستیندو..باشه

خاطر به -:گفتداد و به طرفم هل ي آب را بطر.نمیشه...نهدوشم می دخو...نمیشه

س یم مثل شمشیر مضراصد.می سوختد و چشمم مثل گلویم خشک بو؟یاکو نمیشهد

عجیبش می ه نگااز .نمیشه-.دمکرار تکرم و مالیدرا گلویم .نمیشه-.دبوه شد

را کیفم .یت نکندت رو اذخو...نمیشه...باشه-:گفتن مهرباو مالیم .مترسید

ردش مور در نیاداهی که ااون ر نی وگه بدافقط -.نجا باشمآستم انمی خو...شتمدابر

زم با...همه بداداستی دوین شکل ایگه حاضر نیست به و اون دهمینه زد می ف حر

مش آراینهمه ا.آره-... رنیاِدا...بی معرفتر نیادا...یدزلرام چانه دي؟می اب رو همین جو

به چه می ...نهرا چین گوشه چشمش آن ما ا..منستم بپذیرامی تودي را خونسرو 

ر نیاداشبیه ر چقد؟کنهازدواج با تو اد نمی خوداب بگم شار نیادای به یعن-؟خندید

پشت را کش ماسک ...!کنهازدواج بگین نمی تونه -...حمربی ..حمربی ...حمربی ...دبو

متحیر بر جا خشک ...!اتبه همرا خدو بر...مختردباشه -:گفتو خت انداگوشش 

یی داکه اي یک هفته ...ذشتیک هفته گ:رنیادا...!*** دهم نکرار صراحتی ...مشد

در ...من نیامدف هم طراو که اي یک هفته ...ومنرداب شاف طرد بوم داده لتیماتواو

ست می دریی می گفت دا...!ابضطردر البته و ا...دمکامل به سر می بري بی خبر

م تما..ما منا...هدامی خون مازپذیرشش اي بره و می گفت شوکه شد...دشو

به ...مندیشیدامی ...دیخته بوریاکو اي دشکهایی که براه به ین یک هفتم اتما...تمد
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یک ...!یاکودسی وعردر روز سیدنش ن ربه جنو...یاکون دمداز آبعد ل و روزش حا

ن چشمارا در عاشق و شیفته ق و مشتاه نگاآن یاکو از دیا بعد آکه دم هفته فکر کر

ه یاکو نگاد هرگز به هیچ کس مثلداب شا..!دمبوه نه ندیده ام؟یدداب دشا

یی داینکه انه به خاطر ...دمکررك پان مقابل خانه شارا ماشین .دنکره یگر نگاد...دنکر

نه حتی به خاطر ...ج داردحتیااهرکسی به من از بیشتر ن اله و اسیدرقتش د وگفته بو

د فقط به خاطر خو...نشدضی کررانه حتی به خاطر ....دمخون سیداب ربه جو

من کمک ده و از حبس کرق تاي اتودش را ت خومی گفدرش که ما...دابشا

یرلب زفقط ...مفهمیده اش نگ پریداز ر..دنبول سرحا...دکرز بادي در را شا.ستاخو

تاقش ابسته در به ؟ختر چشهدین انی دوتو می -:پرسید...بدتردرش از او ما...دکرم سال

یه ...م بگوخب به من-.چمانش ملتمس شد.نموفکر می کنم بد...آره-:گفتمدم و کره نگا

هیچی نمی ...قتاي امستقیم توش بعدو شرکت ه و نشگاره داهفته ست که می 

اش نی انگراي لم برد...نهزنمی ف با هیچ کس حر...هیچی نمی گه...رهخو

ن ستووابعد ...صحبت می کنمش من باها-...دکردت حسااش نی الم به نگرد...سوخت

بفرمایید ...در زدم...مفهمیدش سردن فتااپایین از ...دنبوب خو؟خوبه.دمتوضیح می 

ما ا...دکرم سال...دبوده یستاق اتان امرتب میاه و پوشید...مشدوارد ...ضعیفی گفت

ار یودبه .همیشهاز ضعیف تر ...دبوه الغر شد.مسال-:گفتمو بستم در را ...! نهه نگا

اش را قفسه سینه ت حرکان تند شد؟خوبی-.شتماپشتم گذرا ستهایم دادم و دتکیه 

ار داده چنین موقعیتی قرا در که مرد چه فکر می کردش یی با خودا.مرسی-.میدد

بت ایا جوه شدض عوت نظر-.دبلند کرش را سردي؟تو کرافکر؟خب-د؟بو

-:حتی گفترابا نازد و حلقه رش لخون دچشماي شک توابالفاصله ؟همونه
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کنی که می ر فتاري ریه جوا چر؟چیه-:گفتمدم و گشوف طررا از دو ستانم د...!رنیادا

می ر فتاري ریه جوا تو چر-.شده لبش به سمت پایین کشیدي گوشه هادم؟قتل کرر نگاا

قلبم حس د را روي لوآهرزیک خنجر ي تیزي؟همه چی بی خبرر از نگااکنی که که 

لبش ن دو میا.نرفتهدم یاي چیزش مطمئن با...یاکوئهدهمه چی رت از گه منظوا-.دمکر

-.دتنگ می کررا خلقم رد ین موف زدن در احر...عنیی-...ورينابااز ...دفتاافاصله 

رد و سر خوار یوروي د...فترعقب .ديبوادرم مه که عاشق بردیعنی یا..بله

م همسرام می خوزم با...ینااغم همه رعلی -...فکر کنددادم می زه جاانباید ...نشست

مغ و د روحبی د و بغل کررا نش انوزا.يبددم به خورو خر اب آجوام می خوو ...باشی

ختر دنهمه ؟اومنا چر؟می کنیاب ستیمونو خرا دوچر؟می کنیر رو ینکاا اچر-:پرسید

فکر می کنی ا چر-.دیاي زفاصله ن با هما...منهم نشستم؟منا چر...هستت بردور و 

و ...ست منیدوتو بهترین ؟بشهض چی عواره مگه قر؟کنماب ستیمونو خرام دومی خو

هر د داري و عتماامگه نگفتی بهم -...مش شدیکدنز.ستم بمونیدوبهترین ام می خو

ن چشمازدي؟جا ا پس چر؟می کنین متحااهی که باشه راهر ي و میام باهام جایی که بر

می -.سیدرخسته به نظر می و مید انار چقد.ختدوتم ربه صورا قش ابرو مشکی خیس 

ین اتا نم دومی ...هخالقم گندر انم چقددومی ...نیستمدم و خوبی نبوآدم من ...نمدو

مثل ن مهربوونجیب د نم حق تو یه مردومی ...دمندگی کرزکثیف ر سن چقد

ین از انم لیاقت تو خیلی بیشتر دومی ...هیهاخودخورم نم کادومی ...تهدخو

گه ا...کنیش موافررو گه می تونی گذشتم ا...گه می تونی منو ببخشیاما ا...حرفاست

رت مجبوام نمی خو-.گرفتز گارا لبش .!..کنم ازدواج باها...کنید عتماامی تونی بهم 

بت هرچی باشه من می اجو...نیستیر مجبوري تو به هیچ کا...نیستیر مجبو...کنم
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سخت ت یه مد...کشی هم نمی کنمدخو...منمی میر، گه بگی نهش امطمئن با...مپذیر

ه به قطر...لیو...هپیش می گیررو در یش دعاروال ندگیم ره زبادوما بعد ره امی گذ

ري ینطودي امرام کد...دمبوزده گند ...دمکره نگاد فتااش اگونه روي ی که شکا

ما نمی انستم داشاید هم می ...نستم چه باید بگویمدایگر نمی د؟دمی کرري ستگااخو

منم مثل از گه ا...گها-:گفتد و شکمش جمع کردرون بیشتر را پاهایش ..!نستماتو

از شت داحق ؟کنمر من چیکا..کنی لمو وخسته بشی ت یه مداز بعد ..یگهاي دخترد

دم و کرك پارا شکش انگشت ك ابا نو...!شتداحق .می مثل من بترسدآدفایی وبی 

می .ختانداپایین را پلکهایش ؟نا مقایسه نکنیاوبا دت رو خور ینقدامیشه -:گفتم

-.گرفتماش را چانه ...شتماندره اي ما چاا..یدآستهایم خوشش نمی س دتمااز نستم دا

فقط -.دمبوه هیچ کس نپرسیدال را از ین سوم اعمري توداري؟ست دوتو منو ...دابشا

-:گفتد و کررا آزاد تش ربه نرمی صو.ست مندبسپر ش رو بقیه و همینو بگو 

من پیش روش به ار پس بذ-:گفتمو شتم ه دایک لبش نگادنزرا نگشتم ا...ماا...دارم

می ترسم ...من-...ستراز پر ...شک ازپر ..یددتراز پر ..دبوال سواز نگاهش پر ...!بریم

زدم و می به بینی سرخش آراضربه ...!دمخواز ...از اونه ...ممنهم می ترسید...!رنیادا

من هیچی بلد -.دکرش کنکااس سووبا را تم رصوم تما؟ چی می ترسی کوچولواز -:گفتم

 کنی کهر چیکااي مگه می خو-.گرفته ام شتم خنددابی که اخرل حاد جووبا .نیستم

من حتی ...اختراون د...خهآ-:گفتو شت اگونه هایش گذرا روي ستهایش ؟دبلد نیستی

سیله وتا به ر بیاا رو ختراون دسم ایگه ر دیه با-:گفتمم و نفس عمیقی کشید...یشمآرا

درازي ست ي دینکه جلواي ابر...فترهم در خمهایش ا.بشکنمرو نت دستا گردهمین 

مخملی ش پودر:دابشا*** ؟خدمت برسیماده ا خانوکی ب-:گفتمو برخاستم م بگیرام را 
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سفید ز که هنوام را شناسنامه دوم صفحه ...شتمامیز گذو روي بستم را جعبه حلقه ها 

ر نیادا-:دممزمه کرم و زست کشیددهمسر م قسمت نادم و روي کرز باد بو

ز همه چیر نقدآ...نددها به سرعت گذشته بوروزین ر انقدآ..نمی شدورم با...حاتمی

د فتااشت می داتفاقی که از استی درك در...دمگیج بوز که هنود بوده فتاق اتفااسریع 

ده تلفنی صحبت کررم با پدر نگااز آن اقبل ...مدنداش آیی ر و دانیادا...شتماند

ن یک نقل مکارد مودر تنها ر نگاا...دنبوري ستگااشبیه خون صحبتهایماو حرفها ...نددبو

را شکهایش امرتب در ما...!یگردیک خانه به خانه از ن من فتر...ندزدمی ف حرده سا

ن چشمارا در مش آرا...فترنمی ر پدي لبهااز لبخند ...دشکر می کرا را خدزدود و می 

د گفته بور پد...دشودش مار دانیاداست ایش اخدد از گفته بودر ما...میدن دیشادوهر

خوشحالی می از تقریبا دي شار؟نیااز داتر دمردي چه مر...یناز اتفاقی بهتر اچه 

صیغه محرمیت دي و با نامزر نیا؟داحاتمیر نیادم دامن تنها فکر می کرو ...قصیدر

ما ا..مانیدخوده و سا...سمامرون بد...يمی گفت فقط عقد محضر...دبوده مخالفت کر

می ي چیزاز همه ر نگاا..شتندداهمه عجله ر نگاا..نددهمه پذیرفته بو...هرچه سریعتر

سی مهلت وجشن عراي بردر ما...نددبوي  بدق تفاان اهمه نگرر نگاا..ترسیدند

می گفت ...زنه به خاطر جها...دپذیرفته بورا مهلت ر نیادا...زبه خاطر جها...ستاخو

من ي از کسی چیز...دممن هیچی نگفته بوو ...ج دارمحتیان امازفکر می کند من به 

ما ا...مبه نشانه شر...نستندداضایت می ربه نشانه را همه سکوتم ...نمی پرسید

کشید ل طوروزي چند ؟حاتمیر نیادا..دگمی بودرسراز ...دضایت نبواز رسکوتم ..دنبو

گفت ر نیادا...دهبا لباسهایی سا...حلقه خریدیم..یمدادمایش آز...دیف شوردها رتا کا

با  ما خیلی کم...گفتدر به ما...به من نگفت...عقداز بعد اي صلی بماند بري اخریدها
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ین ا...مرسی...خوبی...مسال"که فکر می کنم فقط ن الا...یمزدمی ف هم حر

اس حتی ...!فقط همین..متماروز چند ...!می شدل بدن رد و بینما..."حافظاخد...قشنگه

به سمت ن ستمادیم دنبور تا مجبو...دبوه شبانگاهی هم قطع شدي نگهاام اس و ز

یم بهم دنبور تا مجبو...یمزدنمی ا صد رایم همدیگر دنبور تا مجبو...فترتلفن نمی 

غریبه ...یماهم فاصله گرفته از قرنها ازه ندابه دم می کرس حساا....یمدنمی کره نگا

ده موشم کرافر...یددنمی ا مر...دسش به من نبواحو...نمی شناختمش...یمدبوه شد

به ش گوت بارمثل یک ...وزیراز دتر ي قوروز هر ..شتمدابغض روز ین چند ا...دبو

به و می نشستم اي گوشه ...ممی شدت ما تا کمی خلوا...دمهمه بون به فرما...نفرما

ده و فسراسها مثل من وهمه عر...دممی کره نگادي شادر و عجیب ماي تکاپو

چندین ساعت و مد آ...فهمیدرا نم دنبوب خو...راغریبی حالم ...تبسم فهمید؟بالتکلیفند

گفتم ري؟گفت مگر مجبو.دارمگفتم اري؟ست ندر را دونیاداگفت مگر ...ف زدحر

از ..نتخابماز اگفت .هماگفتم میخو...هیر نشدز دهی هنواگر نمی خواگفت .نیستم

و در .نمداگفتم نمی ...چه می کنیرا یاکو دگفت .نمداگفتم می ...هتصمیم شوکه شد

ست می در...ستاز ازدواج اقبل س سترا...طبیعی ستال حول و این حااخر گفت آ

می م خانه قدي شبها تو؟ست نشد چهدرگر دم اما فکر کرا..زدمن لبخند مو..دشو

ینکه باید با از ا...تنگ می شد..لم می گرفتو د...مست می کشیدار دیودر دبه ...زدم

نمی ش را فتم که هیچ چیزرمی اي به خانه دم و حافظی می کراتم خداخاطرم تما

دم فکر می کر...ممی ترساندده اخانودن از بور دور تصو...دمحشت می کرو...شناختم

و ست می شد رامو بر تنم دن بور زن تصواز بعد و ...ستاچگونه ر نیار داکنادن بو

تا م یددمی ر را نیاداقتی و...شبهان صبح هما..صبحهاو ...چشمم می نشستدر شک ا
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حشت ي وشبهان هما..شبها...ممی شدرج نگاهش خارس تیراز نستم انجایی که می توآ

ما ا...کنمار فرو به لقایش ببخشم ر را نیاي داعطازد می م به سر..سابوپر کزا و 

ینکه ابه محض ...خانه می پیچیدي یش تواینکه صدابه محض ...شبهان صبح هما..صبحها

اش گوشه چشمی ي ینکه نگاههاابه محض ...مشامم می نشستش در عطري تلخی بو

در مار چندبا...!لنگ می شدفتن قلبم ي رپاو ید زلم می لردس ِت د...میددمی را 

و ...آوردممی ب تارا قسمتهایی ...بگویدداري شوهراز ...بزندف یم حراست براخو

رت فشا...يمی گفت ضعیف شد...می ترسیددر ما...آوردمباال می را قسمتهایی 

باال می رم فشا...یخترمی اش کمی هم نمک قاطی ...دست می کردرقند آب ...دهفتاا

د نمی شو...هداتحمل می خو...هدامی خوري ندگی صبوزگفت  میدر ما... ماا...فتر

ر یر بااز زنباید ...می گفت نباید جا بزنی...هدامی خودن نیم من بو...همیشه من باشی

اري و بگذاي که خانمش هستی به هر بهانه اي را نباید خانه ...شانه خالی کنیت مشکال

ها مثل بچه دمی گفت مر...يشون ستوات سقف خانه اي برو باید بمانی ...ويبر

ر فتاري رمی گفت همیشه طو...شچموزي با لجباو مند رابا محبت ...حتی بدتر...ندا

ورش غره ندزه جاا...ستابرتر وي کند نیرس حساا...کندرت قدس حسادت اکن که مر

دم گاهی که خیلی به خو...رودمی د به باد رود به باورش که غردي مرن چو...بشکند

می در ما"...!من می ترسم..."می گفتمدم و می کرز بان هادادم دمی ات جر

همه :می گفتد و می کرازش نورا موهایم و شت اپایش می گذم را روي سر...خندید

دي تجربه کرت با شوهرت را تفاقااقتی بهترین و...ما بعدهاا...همه...خترها می ترسندد

می دم و رفکر می کت تفاقاامن به بدترین و ...!يمی خندوزت مرس ابه تر

سه تایی پیش ...بیدیماهم می خور کنادي شادر و ماو ین شبها من ا...!گریستم
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ما ؟اسیوکو تا عر..ستاعقد ز هنوزه تا...ويست کجا برار امی گفت مگر قردر ما..هم

می ك پارا شکهایش اکه ما نبینیم ري طو...شکیاستینش یواکه با م یددمی دم خو

ین ا.نددمی کرش قلب من جا خوو روي ی شدند نه مام وزشکهایی که هر کدا...کند

ما ا...دمقسمت می کررا همه چیز ر نیاداقبل ترها با ...دمهمیشه تنهاتر بواز ها روز

بی و همیشه عنق تر از ..زدنمی ف هم حراو ...شتمانداو ها هیچ حرفی با روزین ا

انی می عصبب نتخااي ابراس سووخرید یا ل دادن ها سر طودمام داتما...حوصله تر

زه اي لین مغااز او...ادمیگر گیر ندردم دخرید حلقه تشر خواي ینکه براز ابعد ؟شدند

از ندابري به جاو پرق تاي اتوو ...ملسالدم و وامی کرو پرس را لین لبااو...فتیمرکه می 

چشمی قرمز د و شکی بریزدا اکه مبام به چشمهایم می کشیدل ستمادم دخودن کر

را ین شبها و اها روزین ا..!هاروزین اغریبه ق و خالابدر نیادا...بفهمدر نیاد و داشو

ل ینکه همه خوشحاا...شتماست نده را دوپرتگان دو میادن ین گیر کرا...شتماست نددو

د ست نبودرسط وین ي اینکه یک چیزا...شتماست نددو...ر رانیاو داند به جز من دبو

ست م را دوست تصمیم بگیرو درنستم فکر کنم اینکه حتی نمی توا...شتماست ندرا دو

جشن که ...دجشن عقد بودا فر...و...و...شتماست نددوران را دوین اهیچ چیز ...شتماند

ار قرده همی سادور ما همین ا...شتداهمی شباهت و دور بیشتر به یک میهمانی ...نه

عقد از شب قبل م به نظر...هددتغییر م را همه چیز...هددتغییر ا مره یندد آبو

ش عقدروز ید صبح آمی دم یا...تلفنی...نددبوف زده تا صبح با هم حر...تبسم

ده نکرك تررا یک لحظه هم لبانش ه ما خندا..نمی شدز بی باابی خواز چشمانش 

ند ایگر نمی تورا دما شب قبل ا...دست می شودریش آرامی گفت پف چشم با ...دبو

دن در روز یبا بوزحتی ...با هیچ چیزو ...دنمی شوار یگر تکرد..کندزي سازبا
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دوي یک ...دنیمه شب بودو ...دمکره نگاام به صفحه گوشی ...عوضش نمی کند..ازدواج

منهم پف ي حتما ًال چشمهاا...دمکره ینه نگاي آتو... اصدو بی سر و نیمه شب ساکت 

هی اگر می خود اگفته بور نیادا...تا ترمیش کندد نبور کادر هم ي یشگرآرا..دمی کر

او گر ا..شتمانداري صرامن ...!لقکها نکندشبیه دت را ما خوا..وبر..ويبره یشگاآرا

دم گفته بو...شتماست ندرا دویش آراقت وهیچ ..شتماست نددومنهم ..شتاست نددو

که هشت صبح د بوده خر تهدید کرد؟و در آمگر می شود بوزده تبسم جیغ ...رومنمی 

ا مرط حیان در بسته شداي صد.ندقابل تحمل می کا مران یزآوقیافه و ید آمی دش خو

که با م یدرم را دپدو فتم ه رپشت پنجر...کشیدون ترسهایم بیرر و فکام و اهان اومیااز 

تا د کجا بو...دمتعجب کر...نشستو فت رمق به سمت پله ها ربی و هسته ي آقدمها

خ چرر کنادر ما..فتمون ربیرق تام؟از اکه من نفهمیدد فته بورکی ؟قت شبوین ا

ط به حیام و پیچیددورم شنلی ...رپدر نتظادر احتما ًال ا...دبوده بش براطی خوخیا

و فتم رجلو ه لهردبا د؟گریه می کر..ندزشانه هایش می لردم کرس حسا؟ابابا-.فتمر

گریه نمی اري؟بیدز تو هنو؟بابان جا-:اب دادجو؟آرام بابا-:گفتمز باو پیشش نشستم 

اب جوال اول را سو؟ینجا نشستیا اچردي؟ا بوکج-.دبوه نگ لبهایش پریدرما ا...دکر

به و چرخید ؟ین موقعاتا دي کجا بو-:با سماجت گفتم.رمبخوا یه کم هوام می خو-.ادند

-...تسکودر ...قیقهدچندین ...چند ثانیهو نه چند لحظه ...شده تم خیررصو

من به ا چر؟باباي شدرگ تو کی بز-. کشیدام گونه آورد و روي باال را ستش ؟دخوبی؟بابا

شدنت رگ بزر چطود؟نمیادم یااي یگه دلب حوضت چیز ي یازبه جز با..جز نه سالگیت

را ستم ر؟دچطوم؟ندزوسورو نیت وجوو نی ونوجوي هار روزچطودادم؟ست رو از د

نجی که رهمه اون می تونی منو بابت داب؟شاي تو منو بخشید-.شتماستش گذروي د
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و نهمه فقر او..خجالت نهمهاو..فکندگیانهمه سراوبابت ..دادمبهت 

می -...!نمنفجر شداي بردم فقط منتظر همین تلنگر بور نگا؟اببخشی...فالکت

و رو بی چشم ...مینر روي زبی لیاقت ترین پد...مینمر روي زمن بدترین پد...نمدو

ین بغض امگر ..شتماهانش گذرا روي دستم د...حمق ترینا..بی عرضه ترین..ترین

سینه م را روي سرو غوشش کشید ا در آبه نرمی مرداد؟می ف زدن حرزه جااگلوگیر 

ا رو سته خیلی چیزدر...هیردسته در...دارمتو ایگه هون دالا...ماا-.شتاگذاش 

عین ..ینجاستت ابابا..ايهر موقع بخو...باشهص لت قرد...یگه پشتتمن دالاما ا...باختم

ش درختر من عین مادبهش گفتم ...دمبور نیاداخونه ن الاتا ...هیه کو

ن چو...دنمیااش در کنی صدش شکنجه رم باار هزروزي گه اگفتم ...رهصبو..مظلومه

حق ..بهش گفتم...دنزد و دم تحمل کررو من کثافت ل سازده نیه که یان زختر همود

تر زك گل نااز نم وگه بدا...ديیت کراذخترمو دنم وگه بداما ا...ستداري درنم دگر

م ختردبهش گفتم ...حت باشهراخیالت ...ابابهش گفتم ب...با من طرفی...بهش گفتی

گفتم ...گفتم جونم عین فرشته معصومه...دمستت می دجونمو دارم گفتم ...جونمه

می رو حالت ا خدد کنی خوي تندش گه باهااگفتم ...نهزومی لرا رو خدش شکش عرا

-.دبوده خیس کرش را یش سپیدرته ، شکا...ستش گرفتن دو دمیارا تم رصو...هگیر

ن ست تنگیمودسه دا وامبا...بزنیم ختردمنو به دن بود طعنه معتادا گفتم مبابهش 

درد به د معتار با پد...خترمو با من مقایسه کنیدا دمبا... گفتم... کنیه ش مسخر

از هم د کرر هم کا..خونددرس هم ...نجیبه... باهوشه... هشیرم ختردگفتم ...رشنخو

دا مبا..نت میشهزکه ذاره منت می داره گفتم ...نشدف منحرم مسیر مستقیم یه قد

ختر با دین اگفتم -...دشکسته بورا شب ت سکون یمادوهق هق هر...نیوندرش رو قد
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ن با فلج شد..درشمان شدر با کو...هشدرگ بزدرش مازن زدن سول حالن نو

کنی ري کادا مبا...ختر بشکنیدین ن انجوندربا در رو مادا دل اون گفتم مبا...درشما

النم به تو می گم ا-... او راشک امن ..دمی کرك پاا شک مراو ا...بکشهآه ..نهنفرینت ک

پیش د برگر...تحمل نکنیاد یتت کراذگه ا...زهباروت ین خونه همیشه به در ا...نبابا جو

ج و غصه خر...می کنمرو شما سه نفر ي نوکردارم تا عمر ..چشمامهت رو جا...دمخو

رم می ..که هستا خد...جم کنهاخرم اون ایرگ...دهکه نمرت بابا...رجم نخورمخا

باشه ...شماها سختی بکشیندم نمی زه جاایگه دلی و...يبرربا..عملگی..يگررکا

ر مامانت صبوازه ندابه دي می ل قودي؟برگرد یتت کراذگه دي امی ل قو...بابا

کسی ...دممحکم بغلش کر...یدزتنش می لرم تما..یدزمی لررم پددي؟می ل قو؟نباشی

ن مارکنا...دبودر ما..همرا ستانش ي دبو...می شناختمرا نهایش زدشل اي صد..مدآ

ن تودرد...مبرن قربونتو-:گفتو گرفت ش غورا در آما د و کرز بارا ستانش د...نشست

من ..مبرن من قربونتو..نه-.منالیدر سینه پدن من میا...به جونمن تودرد...مبه عمر

در بلند مااي صد...!دگریه کري هاي تنها ها...رپدو ...عاشقتونم...عاشقتونم..شمن توافد

ن ینه به چشماي آتواز .مدیناو...باشینزود بچه ها -.دکررج خال کنتررا از قلبم ن ضربا

پشت از .زدمچنگ ام را سینه .دابشاي خیلی خوشگل شد-.دمکره خیس تبسم نگا

شتم ام گذگونه تبسرا روي ستم د...محشر...يمعرکه شد-.ختاندانم دگررا دور ستش د

چه ...باباو بر-:گفتام زد و می به شانه آراضربه .هشرمند.يحمت کشیدزخیلی -:گفتمو 

پاهایم ...شتمانددل تعا.ببینمتن بزخ پاشو یه چر.نهزمی ف سه من حروالفظ قلمی 

س سترایه کم -.رت دادمقورا هانم دي؟ آب دکرل هور ینقدا اچر؟چته-.نددبول متزلز

ك سیه که خاوشب عرل صلی ماس استر؟اسه چیس واسترا-:گفتو چرخید دورم .دارم
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ي نا..دمچپ چپ نگاهش کر.ملسالدي و وامضا می ایه ري می ن الا.میشهت بر سر

ل ین غوابا ؟می کنیري چیه چشاتو بابا قو؟ها-.شتمانداش را بی ادبه بی اض عترا

شین ب..می گی نه...سته خوندت فاتحه دي کرب نتخااشوهر ان بیابونی که تو به عنو

خیلی -:گفتمو ختم اندم اسرروي شالی م و لباسم پوشیدروي کی زناي پالتو.تماشا کنو 

د و به پا کرزه اش را تادار و پاشنه ي کفشا.تا نکشتمتون بیرو بر...تبسمري بی شعو

می فهمی چه زه ببینی تادك رو لعمل کراقتی عکس ن والا...کهاري لیاقت ند-:گفت

با !ضایعد بوه، که قیافت مثل پی پ ِی شب مونددم گه من نبوا...دمخدمتی بهت کر

می ي مش چاآرابا د و یی نشسته بودا...فتمون ربیرق تان دادم و از اتکاي سرس فسوا

نگاهش به من فقط چند ثانیه ...دپا می کرو آن ین پا د و ابوده یستار انیادا..ردخو

از آن ...خشددر مید ماداچشم ي برقهایی که تواز آن .کشیدل همیشه طواز بیشتر 

از آن یا ...می نویسندن کتابهایشاي ها توه که نویسنداي عاشقانه ز و مرموي لبخندها

ي چیزدم کرس حساا...!دنبوي خبر...دمبوه یددفیلم ها ي یرگوشی که توي زهاانجو

ري ازش نتظااچه ...یگهره دنیادا-:زدمنهیب دم ما سریع به خوا..لم شکستي دتو

یی دا...دکردود سپند ایم ابردر ما؟ست شعر بخونهو وات کنه جلو چشم همه بغلداري؟

روش به دي شا...دسفیدبختی کرو آرزوي کشید ر آه پد...للهی گفتاماشاي زد و لبخند

-:گفتد و به من کررو بعد و ...!یر میشه هاداره د-:گفت... رنیاو داکل کشید دش خو

ماشین در شتم ر دانتظاا.آره-:تمگفو باال گرفتم را کیفم رو آوردي؟حلقه ها و شناسنامه 

یر ز...نشستن پشت فرمادور زد و ...ر دادفشات را یمورکمه دما ا...کندز یم باابررا 

ار سواري دادم و لدرا دلم دم و دکره شت نگان دایر نظرمازچشمی به تبسم که 

آدرس رو -:فشین گفتابه د و برون بیره پنجرش را از سر..پایین کشیدرا شیشه ...مشد
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را شیشه .نکنیا تو کوچه ست ممکنه پیده محضر...لی پشت سر من بیاو...نیدومی  که

-.دمبوده یخ کراز درون ما ا..نهون بیر؟از نیستدت سر-:پرسیدداد و باال 

ه خیررو به رو به ت سکودو در هر ...!دهمین تنها مکالمه ما تا محضر بو.خوبه..نه

ه شمانی متفکر به صفحه گوشی نگاکه با چزد نگ زهم موبایلش ر یکبا...یمدبوه شد

د عاقد هم یک پیرمر..شانس مناز ...هم نشستیمر محضر کناي تو.ادنداب جود و کر

که پرسید ر اول با...نداخورا خطبه د و کرز باش را فتردتا جاگیر شدیم ...دخمو بوا

با ...دمکره نگارم که پرسید به پدر دوم با...زه دادجاابا سر ...دمکره نگادرم کیلم به ماو

د خته بوانداپایین ش را سر...دمکره نگار نیاداکه پرسید به م سور باو ...زه دادجاالبخند 

نه ق شتیاانه ...دادنمی ن نشارا نیمرخش هیچ حسی ...دمی کرزي نگشتانش باابا و 

اي صد؟کیلمونیایش داب شام خانو-:دکرار عاقد با بی حوصلگی تکر...هیچی...ابضطرا

ه بداب جو-...نکه نگاهم کندآبی ..بلند کندش را نکه سرآبی ...مشنیدر را نیاداهسته آ

عقد روز شبیه وز مراهیچ چیز ...گرفته ام خندا نم چردانمی ...!یا نه...آرهیا ...یگهد

-...دنبود ماداشبیه یک او هیچ چیز ...دنبووس هیچ چیز من شبیه یک عر...دنبو

حت می رایک نفس وس عراز بله  گرفتناز ها بعد دماداهمه دم بوه شنید...!بله

عاقد بله کوتاهی اب جودر فقط و ...ادندن لعملی نشااهیچ عکس ر نیاداما ا...کشند

-:گفتن داد و ستمادبه را تبسم حلقه ها ...دهلهله بوو ست اي دهم صدز با.گفت

ست هم دبه را حلقه ها ...شدا همنواو هم با دي شا...یاالس ببودو ماوس دوعر

تا دو ین اول ا-...شدن تبسم مانعشا...مدند که تبریک بگویندر آپددر و ما...ختیماندا

بلند م را نستم سرانمی توم شرت شداز ...یاالداب شا...ببوسنرو باید همدیگه 

-؟ما مگر خفه می شدا...یعنی خفه..ست تبسم گرفتماز دکوچکی ن نیشگو...کنم
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از نبینم رو نفر دو شما ن من تا صحنه بوسید...ارهنده جفتک فایدو لگد ن و نیشگو

ر نیازوان دابان میان ما ناگهاا...بزنمف که حردم کرز بان هاد.رمنمی خون ینجا تکوا

ستش ر دنیادا...کسی کل کشید...تنم منقبض شدم تما...فترنفسم بند ...مشدر محصو

ر را ینکار انیادم دافکر کردم با خو...سیدار ربدنم به هزي ماد...شتاگذام یر چانه را ز

که اي بوسه دم و حس کررا خم شدنش ...بستمرا ما چشمم ا...ستل امحا...نمی کند

ین ا-.تبسم جیغ کشید...ستی که شل شددحلقه و نشست ام بر پیشانی ...منرآرام و 

د و جیبش کري تورا ستش ر دنیادا.حسابیو ست درنه دویه .تقلب نکنین...نیستل قبو

صریح و قاطع اب جواز ...بسمت.ارهعمومی ندي حساسبیش شوو ست در-:گفت

به ا خد-:یرگوشم گفتز...دملجویانه نگاهش کرد. مده آکوتاو گزید را لبش ...رنیادا

از بعد ...نتدین شوهر کرابا دي کرر کوزار رو چشم با...ئیلراین عزابرسه با دادت 

ما حس ا...دمتعصبش بودي و کررگ به خاطر ر نیادانستم حرکت دامی ...ممدتها خندید

ر همانطو...شتایاکو نددسی وعرروز غوشش هیچ فرقی با آ...شتمدای خوب

می ر را نیاداغرغر ...یمدادمضا اتا ارهزاز بیش ...نه گرمتر...تردنه سر...!ستانهدو...دبو

چه ر را نیادا..دمفکر می کردم با خوم و یز می خندیدرمن و ...دبوه خسته شد...مشنید

ر را نیاداحت رانفس اي که صدد موقع بو و آن...شدم تماه باالخر؟هارین کاابه 

با هم و ند زدخر باال آتا را ضبط اي فشین صدو اتبسم ...به خانه برگشتیم...مشنید

ي هادنستم مردامی ...دعتنایی نکرر انیاداما ا...ره دادشار انیادافشین به ا...قصیدندر

در مار و پد...هنددتن نمی ي یگردقص ع ربه هیچ نون شادقص محلی خوربه جز د کر

کمه د...گرمم شد...رهم همینطودي شا...قصیدندرشوخی ه و تبسم هم کمی با خند

با .کنض عوت رو لباساو بر-:گفتد و یستارم اکنار نیادا...دمکرز بارا پالتویم ي ها
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ام از می خو-...!دبوه من که پوشیدس لبا...اوبعد به ..دمکره نگادم به خواول تعجب 

ه را میوي که ظرفهادي به شا.باشهار که مناسب فرش بپوي یزیه چو بر...مبردر ینجا ا

سه خاطر واین مهمونی ؟اکنیمار کجا فر-:گفتمزدم و لبخند د تقسیم می کر

شت زیگه هیچی د-:گفتم داد و مالیمی به کمرر فشا...شتهز....ماست

یگه صبر کنی می دیه کم ..یمرش دادسفام شا-.مگشنگی می میردارم از ...وبد...نیست

رو حمتش زمی کنی یا من ض عوت رو لباسادت خو-:گفتو مالید را نش دگر...هسر

ب و معذ.ممن عاشق چیزبرگر-:گفتو شت اکانتر گذرا روي خرید ي بسته ها؟بکشم

را در کتش .رانستوربریم اره قردم فکر کر-:گفتمدم و یستاایی اسط پذیرومستاصل 

لم د...دمتحمل کرا رو صدو ر سو شلوغی وز مراکافی ازه ندابه -:اب دادجوآورد و 

ون گوجه بیرو پنیر اه به همررا بسته همبرگر ...شپزخانه شدوارد آ.ادمی خوت سکو

داب خدمت باشیم شادر -: گفتل حان هماد و در کرز یکی یکی بارا کشوها آورد و 

ز بارا کابینتی ؟کنمر خب چیکا-.مپرسیدو فتم رجلو ...گرفتماش را طعنه ...!مخانو

به ..!گه میشها...کمک-:گفتو ید وکارا خلش زد و دابه کمر را هایش ستد..دکر

م معلو-.چرخیدو بست را کابینت ؟در می کنیر چیکا؟داري چه کمکی-.فتمرشپزخانه آ

چی می ل نبادینه که رم امنظو-.مبه متلکش خندید.می کنما پلو هو؟دارم آنیست

شانه .شتمشانم کجا گذدونمی ...ماهیتابه-:گفتد و کرز باري را کابینت کنادي؟گر

هرچند ...رنگاد انش شدید بودگردرد .نمدوخب منم نمی -:گفتمو ختم انداباال را هایم 

کشو ن چاقو تو همو...کنرد خورو تو گوجه ها -.زدچنگ می را عضالتش ر ثانیه یک با

دم خوروي ما به م افهمیدرش را منظو؟ضعو وین سر ابا -.زدمباال را ستینم آ.باالییه

و مانتو اون -...فنعطاابی و سخت ...یش خشک شداصد؟ ضعمو وچشه سر -.وردمنیا
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مت رستم بخواگه خوا...ربیان شوو دربر...هنمی تونه بگیررو تفاقی اهیچ ي جلول شا

و حدیث ف و هیچ حري جام لحنش فهمیدرم الاز آ.قبلش بهت می گم که غافلگیر نشی

بافت ...درآوردمهم را مانتویم ...شتمدابرل را شاو فتم ل ربه ها...نیسترزه اي مبا

که ي را سرق چند سنجا...شتمدابر تن د بودش که خرید خورا ستین کوتاهی آظریف 

ه گرم موهاداري؟شونه -:بلند گفتمم و کشیدون بیرد بوزده تبسم به موهایم 

اب خوق تااتو -:هم بلند گفتاو .ادندن نشاوي یدنم کنجکااي دبر.ردهخو

سبی دم ا..شتمر داختیادر اکه ده اي با کش سادم و انه کرشرا سریع موهایم ...!هست

به م همیشگی شدده ساداب شان قتی هماو وشستم را تم رصو...نمحکم بستمشاو 

گفتی من -.دمی کرخ سرد و خته بوانداتابه ي تورا همبرگرها ...شپزخانه برگشتمآ

طاعت ا.ینبچرو میز و کن رد خورو گوجه ها -...دنگاهم نکر..برنگشت؟کنمر چیکا

دم و یستارش اکنا..فتمرشتم به سمتش دابررا پنیر ؟به مندي می ه رو پنیراون -.دمکر

حت دي و راما خیلی عاا...دفتااچشمش به من ه باالخر...بیا-:گفتمدم و کررا دراز ستم د

ي مش تومآرایک کیسه ِس ُرِ ر نگاا...مرسی-:نی گفتو زل زدهیچ گونه خیرگی ون بدو 

دم حس کر... دمی کررد حت برخور راینقداکه د بوب خور چقد...یختندرگهایم ر

سه یا رمی ت قد..کابینت باالییهاون بشقابا تو -. فتربین از سرخی گونه هایم 

-...!منیتر در اهمانقد...دمبون مادخانه خوي تور نگاا...شتماندس سترایگر د.مبیا

م شا.رنی خونمب بشقاي که تورو یچ وساندي؟مگه باگت نخرید؟سه چیب وابشقا

ه شدز شتهایم باا...تسکوو مش در آرا...شدف ست صراخواو که ر همانطو

همینکه ...دبوده نکري هیچ تغییراو همینکه ...زدممی ف حرر نیاداهمینکه با ...دبو

مم می د آراگشته بوزکه می شناختم باري نیاداهمینکه ...دهمه چیز مثل سابق بو
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شتنم اندب حجار نگاا...دمنمی کرار نگاهش فراز  یگرد..یدزستهایم نمی لردیگر د...دکر

زه جاا.دمبون ممنوع از او ین موضوابابت ر من چقدد و بوه ص ًال به چشمش نیامدا

لم چایی می د...سه بعدار وابذرو ینا ا-:گفتو بست آب را شیر ...بشویمرا ظرفها اد ند

از با سینی چایی  تام منتظر ماندر نقدآ.می کنمده ماآمن ...وتو بر..باشه-...ادخو

ده و کرض بی خوشرنگی عوو آبا گرمکن سفید را لباسهایش ...فتمون رشپزخانه بیرآ

ین اتو یکی با وارم میدا-:من گفتن یددبه محض ...دشته بوامیز گذرا روي پاهایش 

ه ند نگادبر گرفته بورا در نش دستش که گردو دبه هر .شته باشیاقضیه مشکل ند

گه تو ا-:گفتمزدم و لبخند .ارممیز بذروي ینکه من پاهامو ا-؟هقضیوم کد-:گفتمدم و کر

می ل ستمارو دنهایتش صبح به صبح میز ؟پس کجا باشی..حت نباشیدت راخونه خو

ین ابه ن تا کنو...دینجا خانه من بوا...ردخون لم تکاي دتوي چیز..دمخوف حراز .کشم

هم به ز بار نیادا.درفته بوپذیآن را گاهم دآما ضمیر ناخوا...دمبوده فکر نکرع موضو

ازدواج الیلی که دبزگترین از یکی ...خیشآ-:گفتد و کررد برخوع ین موضواحتی با را

ست دبا ...ینجاابیا -.شتمامیز گذرا روي سینی ...! ابه خدد شتم همین بواست ندرو دو

ن ستکاا..نشستم..!نهس؟ما ترا...مکمی خجالت می کشید...زدچند ضربه به تشک مبل 

نمیشه ورم با-:گفتو شت داقند کوچکی بر.مقابلش گرفتمان را قنددادم و ستش ده برا 

تاسف یه ل کمادر -.رمنم همینطو-.مکمی کشیدو گرفتم ام را یشمی ز لبه بلو.شدم تمو

زدن ماشین گل دن و برت عورت دکاو جشن گرفتن زه اون تا...هیگه هم مونددمرحله 

می ...اوف...دارهگرفتنم ر فیگوس سه عکاوادن و کرزي فیلم بادار سه فیلم برو وا

-...سترگ این چیزها یک مصیبت بزابه دن حتی فکر کر...اومی مثل اي آدنستم بردا

جشن از منم -.ضح نباشدد وایازغم دم دروسعی کر؟یم جشن بگیریمرمگه مجبو...خب
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ي لبخند؟یم که چیربیار فشان مودخوروان کلی به ...لکیهج اخر...دسی خوشم نمیاوعر

یش آراخانومی که با یه ل یم تا ببینیم خوشحارمیار فشان مودخوروان به -:گفتزد و 

نگاهش ت مبهو...سی چه شکلی میشهوعرس با لبا...خوشگل میشهر ینقدده اسا

ي تود؟بوه نیامدش بدد؟بوه یشم شدآرامتوجه د؟بوده من تعریف کرر از نیادا...دمکر

و هم نوشید را چایش ه خرین قطرآ...!شتاست نددویش آراکه ر نیاد؟دابوده قش نزذو

می ف که حرد بوب خور چقد.ريینجواچه خوبه ...آخ-:گفتو کشید را بدنش م تما

ین بغض ز ابا. ببینمه بدرو ستت د...دابستی شارا-.دمنش می مردنزف حراز من ...زد

-.گرفترا ست چپم و دخم شد ...دمباال بررا ستم راست ؟دیش شداکجا پیداز لعنتی 

نگشتم ي اتورا نگشتر ا.ذرهیه -:گفتمم و نفس عمیقی کشیدده؟ستت گشادبه ت ه حلق

موقع که ن هموا چر-.ستش کنندم درمی ...ارهعیبی ند-؟ستذره ین یه ا-.چرخاند

خه خیلی آ-...دخالی بو..دمکره نگااو ست چپ دنگشت ابه ؟خریدیم هیچی نگفتی

ست دم؟دبوق خالابد-.دباال بر راهایش وبرا.بگم عصبانی بشیم ترسید...ديبوق خالابد

ازش نورا ستم دنگشت شستش پشت ابا و گش گرفت ربزن ستان دهم میارا ستم را

ز سر باروزه بغض چندین ...گرفتمات جر..نشف زدحراز ..محبتشاز ..مششاز آرا...دکر

هم رو لباسی ...ديمی گفتی لفتش می ...زديهمش غر می ...ديبوق خالابد..آره-.دکر

هم رو یگه دبگم چند جا دم نکرات لی جرو...شتماند ستدوکه خریدیم 

ین چند اسه همین وا-...اویی مثل دایا ..ییدامثل ...ردگوشه چشمش چین خو...یمدبگر

ون ستانش بیررا از دستانم دستم اخو..حرصم گرفتدي؟بور هرماج زقته عین برو

دت خو؟که پس نیفتیي ست پیش می گیرد-.دبوب خون جایشا..لم نیامددما ا..بکشم

ست به احو..داديص ًال محلم نمی ف زدي؟ابا من حرر سر جمع چقدروزه ین چند ا..بگو
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س ستراپر ...ممی گیرم رو سخت ترین تصمیم عمردارم که من ر نگاانه ر نگاا...دمن نبو

گفتن از ...مشدن پشیما...دممی کرس حساا...نمرومی گذم رو عمرروزاي ترین 

ره بادو...می شداب همه چیز خرره باو دویم درمی کا عود...مشدن حرفهایم پشیما

هم می را همین ؟که چیدي می کرس حساا-...دمی کرت سکوره بادو...زدنمی ف حر

شتی زور دابه ر نگاا..اريستم نددم دومی کرس حساا-.زدمنمی ف یگر حرو دگفتم 

از ..بلند...خندید...کنیازدواج که با من دن بوده کررت مجبور نگاا..ديتحملم می کر

د که با یک عدد بوده کرر نوقت کی منو مجبواو..چه جالب-...درناي هاه خندن هما

ه خیرن مارده خوه گري ستهادبه ...ادمنداب جو؟کنمازدواج فسقلی ل خوشحا

یگه دحاال که -:گفتو یک شد دکمی به من نزد و میز جمع کررا از روي پاهایش .مشد

نهمه حس آست انمی خو؟هددح ست توضیانمی خو؟همین.موشش کنافر...هشدم تمو

ت نستم سکوانتو...ندهموز نستم برانتو؟کندان هد یا جبردکمی تسکین را منفی 

غصه ر نی من چقددومی ؟همین-.دمبوه جر کشیدزنم احد تواز بیش ن چو..کنم

سه منم واما ا...نمیشهض عون هیچی بینمودي تو گفته بوم؟یت شدر اذچقدردم؟خو

مگه من ...سعبو..قخالابد..فکم حر...می شناسندم رکه مدي بوه شدري نیادامثل 

هم محکم ا مري ستهاداد و دتکیه ي؟شدض عوا پس تو چردم؟نبوداب شان همو

و پیچید را دورم ستهایش ارم دفري از جلوگیراي بر..مشدت غوشش پرآبه ...کشید

 نمی!ديمی کرار فرازم ...هللابسم از عین جن ...توییه شدض نی که عواوتفاقاً ا-:گفت

لبته ا...ديمی کرض نگ عورتا ار یدیم هزدمی گذشت که تا می ت نم چی تو کله دو

که ي با من می ترسیددن تنها بوري از یه طو...! اما نمی فهمم چرا...نمادومی 

ما به موقعیتم ا...دمگر گرفته بو...یددنمی را تم رکه صودم بول خوشحا...رنگاا
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چشمانم می را از ضایت رتم رصون یددبه محض دم مطمئن بوو ...شتماضی نداعترا

ن رو مااون زمنم ...يبپذیرن رو بطموراتا تغییر شکل اي می خون مازنم دومی -.نداخو

من به ت ین مدت اما سکوا...هستم که سر حرفم بمونمد مررم نقداو...دادمبهت 

ینو می اتو هم ...نمزنمی ف حر..رمقتی تحت فشاومن ...دنبوا ین چیزاخاطر 

فت با دت رکه یادي کررگ بزدت سه خورو وامضا این چندتا امسئله ر نقداوا ما...نیدو

ست ت واین مداتو دم بوه شدض گه عوا..منشدض من عو...می کنیداري ازدواج کی 

ت رو ین مدزدي و امی ف یطی حراکه تحت هر شري شدض تو عو...مبلبلی می خوند

جابه جا ...شتاگذ نشدگرو روي شت دابررا ستش دیک ط حتیاابا !ديکرت سکو

دن در باید به خاطر یک خجالت غیرمنطقی فرصت بوا چر...ما فاصله نگرفتما...مشد

ف ستم حرامی خو...باال گرفتمم را سردم؟سلب می کردم خورا از مشی آراچنین 

مش آراینجا که د ابوه مدآ...ادممه ندم و اداهی کشیدآ...دهم بوه اش درما چهرا...بزنم

ون غوشش بیراز آ.مبگیررا مشش آراستم با هیاهو انمی خومن و ...شته باشددا

سر و اون بر...باشه بابا-:گفتدي به سرو خمهایش غلیظ شد اما ا..دمت نکرومقا..ممدآ

به و برخاستم ...ادمنداب جو.بسترا چشمانش و .رهبشین که نفسمونم بهم نخوق تاا

را حوله ...دنکرز بارا چشمانش ..نشستمرش کنا.برگشتمم با حوله گرو فتم رشپزخانه آ

ز بارا ما چشمانش ا...آوردباال را ستش د.نیفتهدار نگهش -:گفتمو شتم انش گذدگرروي 

م را از سر..دمبلکه به خاطر خو...دل اونه به خاطر و شتم اگذر کنارا خجالت ...دنکر

می -:دممزمه کرز.نیستیر مجبو-.دمزمه کرز.مغوشش خزیدآبه دم و کررد یش زویر باز

به م و منهم ساکت ماند...نگفتي یگر چیزو دشت ایم گذزوبارا روي ستش د.نمدو

ه باالخر:رنیادا...!*** کجات سکوو آن کجا ت ین سکواما ا...ش دادمنفسهایش گواي صد
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ل سااز دو بعد ه باالخرد و بوه سیدرنتها اهم به س ین کابوه اباالخر...دبوه شدم تما

ش غودر آشرعی و قانونی را مشم آرامنبع ل، خیاو فکر س و سترر و افشاو بالتکلیفی 

ي هارکا،به عقدط مربوي هارکاي بر پیگیروه عال...دمبوه ندراگذي را بدي هاروز.شتمدا

ساعت هم نمی دو هم روي شبها ...دبوه شدز قوي باالز یاکو هم قودشرکت دم و خو

 فکر...یاکودفکر ...جی که چند جایش می لنگیدازدوافکر ..هیندآفکر ...مبیداخو

گر انم دانمی .نددر آوردپا ا از مرو ند دادست هم دست به دهمه و همه ...دابشا

ها می را رشاید همه چیز ...منه می شدایودشاید ...سیدربه کجا می رم کاد یی نبودا

که ر هربا...!شتماندرم کنار آرام و رام در ینطوداب را اشان الاشاید ...فتمرمی دم و کر

می داب را شال حادت سر عار و از بی منظواو که ر اهرب...زدممی ف یاکو حردبا 

یگر به روز دقتی که گفت تا چند و و...سیدندرمی ر نفجاز اقم به مروعرم پرسید تما

می گفت ...دمم می کرو آرامی نشست رم یی کناداشبها ..!دمتقریباً مر...یدآمی ان یرا

نم انمی تون چو..بیایمر ین قضیه کنااست با و درهم باید منطقی امی خوداب را گر شاا

ین ا...گفت ببین...چشمم گرفتي جلورا یاکو دعکس ...کنمف حذام ندگی را از زیاکو د

تو اي براش را ندگی زکسی که همه ...ندگی توستزهمه ...نیستادرت فقط برد مر

نی به خاطر انمی تو...خطش بزنیات ندگی از زحمانه ربی ر ینقدانی انمی تو...شتاگذ

جشن او را از نی به خاطر تعصباتت انمی تو...نیابردت خوه او را از تباشس احساایک 

بم می ایک صبح خودنز...کنیوم محراده اش خانوه ماندزسی تنها باوعر

می اب خواز قتی و...تنشاز پر و هم در ...نددگرفته بوي یگردکابوسهایم شکل ...دبر

بی ابی خوو ...دمبوه شدار بیزاب قت خواز و..تختماز ..دبوق تنم خیس عرم تمام پرید

می گفت ...می گفت صبر کن...ردمی گذ..یی می گفتدا.دبورم در آورده گار از روزماد
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به ...دبوه ندزالررا لم دکه ي ختردبه خاطر تنها ...دابمن به خاطر شاو ...شبار صبو

داب و شا.مدآنمی در یم اصددادم و می رت قوم را جگرن خو...ستمدوخاطر بهترین 

گر به دم افکر می کردم یدمش با خودکه می ر هربا...دمی کرم نه ترایواش دی گدپژمر

ز باد؟و بوب و دودل مضطرده و فسراینهمه ز اباد نشسته بورش یاکو کنادمن ي جا

تفاقی که د و اشوري بانم جازبر ر فکااین دا اکه مبادم می برو فرم جگري توان ندد

ه حتی حاضر نشد،یاکواز ازدواج دکه پس ي خترد...شتمن دایمااش ابه پاکی .بیفتد،نباید

ي یگرد دبه مرش شوهرش غود در آبول محا...ه داردنگادش پیش خورا عکسش د بو

با کلی ..امیاکوادر دمن بر؟ستل امحادم فکر می کردم با خوز بعد باو ...! فکر کند

یک  لکنتر.رفتادر ریا حتی شباهت هایی ...اتن صددر با کلی شباهت ..يشباهت ظاهر

واز پري ند جلواتا چه حد می تو؟ستد آدم اخور ختیادر ایک مغز تا چه حد ..هنذ

که د موقع بوود؟آن ین شباهت ها به خطا نراند با اتا چه حد می تود؟بگیررش را فکاا

یی از دا.ممی کوبیدار یودبه را مشتم دم و خالی می کرر را لی سیگاامتوي پاکت ها

ا چردم؟نبواب عذر در ینقدل اسادو ین اطی ا رچه؟مدم آچه بالیی به سرم پرسید

را از مثبت اب حاال که جوا چرن؟الا اچر؟نمی چرخیدم سري تور فکااین اقت وینهمه ا

نگاهم می ت سکودر یی تنها دارد؟و داستم دونم داحاال که می ا چرام؟گرفته داب شا

و ند نگ بزداب زشار گفتم به پددادم و یی داست دبه را یک شب تلفن خانه .دکر

ست که این از اما بهتر د اله می شوداب شاور نم غرداگفتم می ..شدیمف بگوید منصر

چند ثانیه آن ..گرفتره را شمان داد و تکاي یی سردا...زدید من بسودترو تش شک در آ

یی دابه م و کشیدرا پریز تلفن ...قبواي لین صدن اوبه محض شنیدم و کندن جارا 

یک شب .زدمچمباتمه ار یودهمانجا گوشه و "اغ داري؟من بدبخت تر هم سراز :"گفتم
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ام کد؟یت می کنداهدرا شک دي و عتمااقسمت مغز بی ام کدم یی پرسیداز دایگر د

آرام شاید ...ازمندامی و دورش می کنم اش حی اجرروم می را؟بچگی ات قسمت خاطر

م تما ین کابوسهااشاید ...ردنگذه سیار ینقدام اندگی ه زشاید باقیماند...مشو

داب آرام شا!ممآرا...سالهااز بعد ...نه...مدتهااز بعد ...مشباما ا...دشوم شاید تما...دشو

ر چقدد بوه فهمیدر نگاا...ردنمی خون نست تکاانجایی که می توآتا و نفس می کشید 

می .دشته بواگذام حتراحتیاجم امثل همیشه به ج دارم و حتیات اسکون و ین سکوابه 

ل هفت ساو بیست ازه ندابه ...بمابد بخواتا م و ببندرا  نستم چشمهایماتو

من را از قعی وامش آراین آ..اريمش بیدآراین ت الذن بیداما خوا...!بمابخو...نبیدانخو

ر حضوام خانه در همسر ان به عنوداب کوتاهی که شات مدن همادر .می گرفت

م با تماو ...آوردچایی  یماهمسر بران به عنو...ردخوا غذرم همسر کناان به عنو...شتدا

همسر ،شدنش به منم محراز تنها به فاصله چند ساعت پس و نهایش دخجالتی بو

چند ن طی هما،کم کنمن را فاصله مازه داد جاو اهرچند کمرنگ پذیرفت را نش دبو

هم دنمی زه جااکه هرگز ...ده امنکره شتبااکه م مطمئن شد...ما شیرینه اساعت کوتا

که را کسی ، همز من نباید باو ...دیی بوداکه حق با ...وردبیادر  چنگماو را از کسی 

به سالن ا ظریفش مراي صدر؟نیادا-!به هیچ قیمتی...ست بدهمدارم از دست دو

بگو ؟چیهم هو-.دمبل جمع کررا روي پاهایش م؟هو-. نددابرگرام یی خانه اپذیر

اش را روي چانه ؟مــانج-:گفتمار کشدزدم و لبخند اش نانه زما ك اندابه توقع .جانم

ازش نواش را گونه ره شاانگشت ابا پشت ؟می کنیه مسخر-:گفتو شت اگذام سینه 

ن رو تو حلقه پوشید-:گفتو ند دابرگراش قبلی ه به جایگاش را سر.نه-:گفتمدم و کر

مدیم اوینکه ابه محض م یددخه آ-؟مگهر چطو-.حرفش چیستم فهمیداري؟ست نددو



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۵۸۰ 

 

ست را دومشکی اج و موي ین موهار اچقد...دمکرز بارا  کش مویش.درش آورديخونه 

هم ي گه نظرافقط تویی که ...ارهخب تو خونه که کسی به من نظر بد ند-.شتمدا

کلی می -:گفتزد و می به شکمم ان آرامشت نه چند.خدمتیمدر شته باشی دا

و حس مالکیت ...سعت گرفتم ولبخند...یناو امهمونی ر و سه محل کاوا...گم

بطه خوبی رایت ودنهم منی که با محدآ...مدش آخوام ئقه ذاتش به دحسا

ست ا رو دوچیزر ینجوامن -:گفتمدم و برو موهایش فري توم را سر...شتماند

رو نگشت تو روز اگه یه انجایی که از اوما ا...ممی بینی که ساعتم نمی بند...ارمند

یز ر.مبیار کناش باهارم ومم مجبدنتیجه خودر ...حلقه ببینم قطعًاقطعش می کنمون بد

دم و برو جیب گرمکنم فري تورا ستم د...زدجرقه م فعه مغزدیک ...خندیدا بیصدو 

رت موهایش صو...برخاست.بلند کنت رو سر-:گفتمم و کشیدون بیري را نبند سفیددگر

ست واینو ابیا -:گفتمزدم و پشت گوشش اي را سته د...گرفتندب قارا معصومش و یبا ز

را نجیر ف زطر؟دو چیو-:گفتد و کره نگاه ام ست مشت شددبه وي نجکابا ک.مببند

وف ین حرا...ببینمار بذ..چه خوشگلهواي -:گفتذوق زده .روین ا-:گفتمو گرفتم 

ر کنارا سمم وف احردم بوداه  Dف یگر به حرف دطرو از  Rر؟ نیادانوشته ...نگلیسیا

بیا جلو ...آره-.ختم می شدف حربه ف یک طراز نجیر ز.ندزبسا" رنیادا"و ند ارهم بگذ

با و بستم را نجیر ز.دخم کرش را مشتاقانه سرو یخت ف ریک طررا موهایش .یگهد

را روي نگشتش ا...تهرساانجیر ز...نیستدو ین کاا...شنبال خوشحا-:شیطنت گفتم

حس خوبی بهم می .دارمستش دوهرچی که هست -:گفتو نگلیسی کشید وف احر

داري ستش دوگه اپس -.ستامی خوده گرفتن ساش غودر آک یاز بیشتر ي لم چیزد.ده

دم و خم کرا.ورمشما ممنونم سراز -:گفتو بهم کوبید را ستانش د.باید تشکر کنی
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خ تش سررصو...گرفترم را چشمانم منظوي تو، قتدبا ؟خالیو خشک ر همینقد-:گفتم

ق تاابه سمت  وجا پرید از بعد و شت اگذام گونه روي کوتاهی و ما بوسه سریع ا...شد

دم شتم فکر می کردا...مشتم می خندیددا.میشهان یگه مامانم نگردبریم -:گفتو فت ر

شتنش ب داشتم به حس خودا...هد ببوسمشالم می خودکه ر نطووم و آبرق تاي اتو

ه اي آرام و یبرو...یدزجیبم لري گوشی توارم هزر بااي که بر...مندیشیدامی 

حالم گرفته .رت دارمکادي؟نمی اب جوا چرر؟نیادا-:مدکرز باه را سیدم رپیا...ضعیف

اي صد...!لعنتی-:مغرید. دم کرت مبل پررا روي گوشی .بد هم گرفته شد..شد

ق تاابه سمت م و بلند شد...دتیز کررا گوشهایم داب صمیمی شاان لپرسی نه چنداحوا

م مغز...نمی شدرج خاداب شان هاي از دیگردین چیز دارلطف ن و به جز ممنو...فتمر

نمی ...دتخت نشسته بوو روي مشت گرفته ي تورا پالتویش .دمکرز بادر را ...دکرداغ 

به .شتانمی گذر نکاي اکه جاد ضح بور وانقدآنگش رما پریدگی ا..ستم بدبین باشماخو

ن الا-:به مخاطبش گفتزد و تصنعی ي لبخندو من برخاست ن یددمحض 

ل غازعین یک تکه را موبایل و .فظحاامن خداز .بهشدم می رو گوشی ...ینجاستا

زور به ه ام را فک قفل شد.ختاندامن ش غودر آند زامی سورا ستش دکه اي خته اگد

گیر درنگاهم .شنیدیمرو شما اي چه عجب ما صد...دماه داشام به به سال-؟بله-.دمگشو

-؟شتاند..شتزش داستش لرد.دببندرا شت موهایش داکه سعی د بوداب شا

ینم مگه از ابهتر -.به نظر برسدل شنگود یا سعی می کرد بول نگویاکو ش؟دخوبی.مسال

یشب که میشه صبح از د-.نممنو-.یشاال خوشبخت شینا.داداشتبریک می گم ؟میشه

بی رو ینکه ک ًال موبایلت اما مثل ا...مبگیرس تمات که باهادم بوش تالدر مرتب ، شما

زدم نگ زنتیجه در ...بزنمف حرن تودوبا هر وز مراست حتمًا الم می خود...يشدل خیا
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یعنی بستن یک کش مو ..فترخونم هر لحظه باالتر می ر فشا...!زن داداشبه گوشی 

خیلی ال؟حوع اضااو..خب تعریف کن-.دسم به گوشیم نبواحو...آره-د؟سخت بور ینقدا

سمی امر-.دمقطع کررا حرفش ...ديما عجله کرا...سم باشماشتم تو مرداست دو

ز هنوا به خد؟ببینماون روز رو یعنی میشه من ..واي-.یگهدتی سی هسوسه عروا...دنبو

از ...می چرخمدم خودور همش م قتی شنیداز و...امبرر رو انگاا.رنیاه دانشدورم با

او همیشه ...دین بوادرم،ابر.دبوادرم ین برا.ارمیی ندآرزویگه هیچ ا دبه خد...خوشحالی

و ...مش منق آرامشتاوار نه ایوو دك پااو دل ..دممنهم همیشه همین بوو ...دهمین بو

-.زدمچنگ را نم دگر...دممش خوآرافقط به خاطر ...اري از اوفره و سیادل ...من

وق عردرد ...کمه پالتویش خشک شدداب روي دست شادکه م یدي؟دکی میا.نممنو

کی شه اونم او..هفقط بلیط موند-.دعضالتش بواز نم خیلی بیشتر دگره منبسط شد

نستم بگویم امی تور چطو..باید می گفتم نیار چطو.یگهر روز ده چهاحتما ًالسا..ممیا

بر ري من هر کااز نستم بگویم امی تور چطو؟نستم بگویم من خطرناکمامیتور چطو؟نیا

ت تا صبح باهااد لم می خود-.دچند لحظه مکث کر.منتظرتیم...خوبه-...حتی؟یدآمی 

قب امر...نبرسوم سالداب ابه ش...قت خوبی نیستن والانم دولی می و...بزنمف حر

عقب م ید که چند قددنگاهم چه داب در نم شادانمی ...دمقطع کر.باشینن تودخو

دم فکر کر...رهنگ می خوداره زگوشیم م یدق دتااتو م مداو-:گفتو فت ر

می گفت هرچی به گوشی تو ...همین...فقط تبریک گفت...دبوس لی ناشناو...مامانمه

ه نگارا لیست تماسهایش .ست تبریک بگهای خوم...دينمی اب نه جوزنگ می ز

خشونت د؟از بوس ناشنا.دادمی ن نشارا  ۰۰يکد تابلوره خرین شماآ...دمکر

ي فکر کنم سر...نمدومن نمی -آورده؟کجا رو از تو ره شما-.مهم ترسیددم خو...یماصد
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با هم ت ین مداتو -.ست می گفترا.ديبوداده بهش دت خوان یرد ابوه مداوقبل که 

روي ...فتمرشتم تند می ؟داچه تماسی...انه به خد-.شدد چشمانش گر؟یندبوس تما در

من -.گرفترا ستم و دنشست رم کنا...ممسلط شودم به خودم سعی کرو تخت نشستم 

م ازدواج باهااي نم می خودوکه می روزه همش چند دم؟مخفی کري رو ازت کی چیز

حت همه چی را...دمنبوت اسیتاحسان نگر...ستیمدوفقط دم قبلش فکر می کر...کنی

هر ..ین به بعد هم همینهاز ا-.دین نبواز اغیر ..دنبو؟ینهاز اغیر .ست می گفتمرو وا

منو می ق تفااون انم به خاطر وگه بداحتی ...تفاقی بیفته بهت می گما

را ینها ا...خشک شدنش...نشزالري ستهاد..ه اشنگ پریدرما ا...لحرفهایش قبو...!کشی

تا ون بیرو برداري، من مشکل دن کرض عوس گه با لباا-د؟می کر با چه توجیه

تم رصوو بی به سر آ...فتون رگرفته بیرم و مغمو..ردستم سر خواز روي دستش د.مبیا

دم کررج کینگ خارپارا از ما تا ماشین د اساکت بور سانسوي آتو...مپوشیدس لبازدم و 

تبسم هیچ و مامانم و جز تو یگه بخریم که به دیه خط اي می خو-:گفتو کج نشست 

ر چطوش را مغز...دممی کرض هم عوره را شمام گیر؟شته باشهاندره ش رو کس شما

دا فر...یر شدر دچقدواي !هرچی تو بگی...باشه-.نیستزي نیا..نه-دم؟می کرك پا

را ست فضا امی خو.مشم که شیرینی هم بخرار تر بیدزودباید زه تا؟شرکتم برري چطو

خبر خوبی .شرکتي نیست برزم یگه الد-.کندف منحرا رهن مذ...کندض عو

ش را سر..دادبه صندلی تکیه .کنیر کاد خوشم نمیان چو-ا؟چرم؟نر-.حت شدرانا...دنبو

اري من قر-:مکالمش پریدن تند میا..نموارلی قرو-:گفتو خت انداپایین 

ن الاتا ...کله بزنهو غریبه سر د صبح تا شب با صد تا مراز نم د زخوشم نمیا...شتمانذ

درس و می شینی سر .اريندزي ین به بعد نیااز ا...ديکرر مالی کاز به خاطر نیا
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ده به خاطر هرچی که بو-:بلند گفتم.دمالی نبوز فقط به خاطر نیا-:گفتآرام ...تتز

هرچی ...هبدي بداي می خوي هر تغییر...تو خونه پر کنآزادت رو قت و...شدم تمو

بد این عقد تا انیست ار قر...بگیرد یاداري رو شوهر سم راه و ر...بخري بخراي می خو

ستم خانه نشینش انمی خو.ندگیتزسر ي یگه باید بیاه دنهایتش تا یه ما...بکشهل طو

ست دوفقط ...دین نبوانیتم ...مش کنموفعالیت محرر و کااز ستم انمی خو...کنم

نمی را  مضاعفر ین فشاا...ندابخودرس هم و کند ر ین هم کااز اشتم بیش اند

به ن سیداي ربر..کنمده اش ماا آکترن دمواي آزشتم برداست دو..ستماخو

عصر دا فر-.دنبودم ست خودین و ا...دمبوه تلخ شد..دمما تلخ بوا...! یسرتد...یشآرزو

به ...یم خونهرمی ش بعد...ست می کنیمت رو دریم حلقه رمی اول ..نبالتم دهم میا

محکم رش ینبااض اعترا.نشهان نگر...ديص ًال برنگرایا دي یر برگردمامانت بگو ممکنه 

چی دم مر...ست نیستدر...عقدیمز ما هنو...دنمیان خوششو...رنیادانمیشه -.دتر بو

ره شاانگشت ا.دمیستازدم و اترمز روي ...کام ًال مختل شدم خونرسانی به مغز؟می گن

تحمل رو بت ینهمه مصیا...منیي عقدو سمی زن رتو -:گفتمو به طرفش گرفتم ام را 

قتی هم که بهت فرصت وهمین چند ...سم تعیین تکلیف کننان وایگرزم دکه بادم نکر

ین به از ا...دممرف مزخري ته نه حرفادین لطف هم به خاطر خوا...دملطف کردادم 

ر سه پدواینو ا...نمدونمی گرت براد لم نخود...نم خونهدومی گرت براد لم بخوم دبعد

قت ویگه هیچ دما ا....دمتوضیح می دم گه نمی تونی خوایا ...ههم توضیح بددرت ماو 

یر واي دبگی اي که پیش منی هی بخور گه هرباا...ین قضیه با من بحث نکناسر 

ره تو هم می ري بدجون کالهمو...دممرف حرم واي باباواي مامانم واي ...شد

سانش حتی ارهه نگا.حتیرایا نا...ستراز ...دبوه تند شداش قفسه سینه ت حرکا!دابشا
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در چسبیدنش به دن و کز کراز ...دبوده نکرك ترم را نگشت تهدیدگرایک لحظه هم 

ن به سمت خانه شاي یگرف دبی هیچ حرو ختم انداپایین را ستم د...لم سوختد

می .دمترمز کرن مقابل خانه شا...!"دمیش ساخته بوابري عقدروز عجب ."مندرا

یرلب تشکر زبه محض توقف ماشین .ادت ندما فرصا..ورمبیادر لش از دستم کمی اخو

داب شااده شتند با خانوو داند دبودم در فشین و اتبسم و یی دا.پایین پریدد و کر

ش غودر آتبسم درش و مار و پدا بتدداب را اشا.مشدده منهم پیا.نددحافظی می کراخد

م یدد.ماندش او غودر آبیشتر زد و چنگ را یی زوي داکه بام یدد.ییداسپس و گرفتند 

را یی فاصله گرفت چشمانش از داقتی وکه م یدد...دبره پناام یی دامن به س تراز که 

ل راه طوم تما.تیز شدو یی طوفانی ه داکه نگام یدد..گرفتز گارا لبش و خت انداپایین 

دم بوه ندید...شتدانبض اش شقیقه ...دمیرچشمی نگاهش می کرز...دکرت سکورا 

به ...فیک کلمه حراز یغ درما ا...زدمرتب سرفه می ...دتش ملتهب شورصور ینطوا

رم را سیگادم و کرز باه را پنجر...فترتاقش اسیدیم مستقیم به رخانه هم که 

با را سومی ..دمشن کررولی اوبا ر دوم را سیگا...مشتم خفه می شددا...درآوردم

ر را سیگا بسته!شتهرو دود ورداکل خونه ؟چه خبرته...یگهدبسه -...رامی رچها...میدو

دن کره سیات؟سه حل مشکالواشته روین ا-.کوبیدار یودبه د و ستانش گلوله کري دتو

یه گوشه ؟همینهت هنر-.دمکره غضبناکش نگان متحیر به چشمات و مات؟یه هار

-.زدخند زپوو نشست ه؟چی شد...ییدا-.دمکرف صارا گلویم ؟کنیر دود سیگاو بشینی 

تو نمی ن چودي فکر کر-.دیز کررا رچشمانش ه؟می پرسه چی شدزه تا...هههه؟چی شد

شت ري داچطو...ندگیتزشریک ..ناموست...نتي زیعنی ندید؟فهمی منم نمی فهمم

شک چشماشو ري اچطوي ندید؟شدون یزآومن ري از چطو،توس تري از ندید؟یدزمی لر
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قل انمی تونستی حد-.مشدش خامودش با فریا...دمکرز بان هاي؟دندیدد؟می کرل کنتر

ت رو موندن وابوي اون زنمی تونستی جلو؟نکنیش به جیگرن خورو ه شب همین ی

-.دمبوده هنگ کرد؟ین بون اموارقر؟نکنیش هرش رو زعمرروز بهترین ي و بگیر

؟آب تو چته...تا می کنیري ینطوداب ابا شا...دينمی رو بدبخت ي یاکواب اون دجو

قتی و...ستماخوا خداز  مشب مرگموا...ییر و داهرماز-..ییدا-.رت دادمقورا هانم د

ین ي اجلوو تو گوشت زدم باید می .دممره آورد به من پناري نجوم اوطفل معصواون 

-. دفته بودم ریان از نفس کشید.اريندرو ختر دین اتو لیاقت ...می گرفتمازدواج رو 

سریع بلند .م آوردبه سمتم هجوو برخاست .ندزالررا خانه ي ستونهاه اش نعر...من

هیکلت ؟کلفتهات صده؟بلندت قددي؟خیلی مر؟ها؟تو چی-.مشد

تهدید و بترسونی دت رو خواز ینکه یه ضعیف تر دي افکر کرري؟بوکسو؟یهرشکاورز

ین ؟امی ترسونیزن رو یه ؟که چیت تو گلوازي میندد باه اي؟کنی یعنی خیلی گند

باال را هنش استین پیرن؟آساختی یا ترسوندنشوادت خونواز سه حمایت رو واهیکل 

در با من دي گه مرا..ضعیف کشی که هنر نیست...باشه... ئهزوبازور گه به ا...باشه-.زد

ار هوت و سراز رو تو بنداصد؟حالجیده ببینم چند مرام می خو..یاال...بیفت

یش به ابی هوو مشت ناگهانی از درد ...یا منه تو بلندتراي ببینم صدام می خو...بکش

بهت ام می خو..کنع فادت دخواز یاال ؟مد؟دردت اوها چی شد-.مخم شد...امسینه 

نی هم دمرو فکستنی د ثابت کنم حتی یه پیرمرام می خو...ثابت کنم هیچی نیستی

نوقت شاید او...شهض ست عووانگی دونوقت شاید تعریف مراو...مینت بزنهزمی تونه 

ین مشت متعلق به یک اقعًا وا...!شونه نکشیخ و شازن سه یه ي و وابیادت به خو

خیلی با دي فکر کر-زد؟به من د یک پیرمررا نفسگیر ري و ین ضربه کاد؟ابو دپیرمر
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بی ...!نمی کنیا پیدره میارو در نش زشک اکه دي مراز تر ت بی غیر..نه جانم؟غیرتی

می زور بهش و می ترسونه زن رو بدنیش یه رت قداي که به هودي مراز تر ت غیر

گه به ا..گه به شکها...تخه بی غیرآ-.تفرهم باالتر ز یش بااصد...!نمی کنیا پید...گه

نه تو که هر ...بهداشا.. باید مدعی باشهن الانی که او...گه به غیرتها...یهدعتماابی 

هم ده یه پشه ماي و از بیداخوه سیداز راه ربا هر کی دي و غلطی که تونستی کر

ست دوگناهش م بسته که تمون بواون زته نه دلیاقت تو یکی عین خو...نگذشتی

نش قلمبه بشه دگررگ نی که باید او...تا حاال یه قدمم کج نرفتهده و شتن یه مراد

قتی و...دهقبولت کرزم باد جووین ابا داره و تو خبر ي یارکثافت کام تمواز به که داشا

ر و هجومش هوشیال حتمااز اتنم م ما تماا...نشستم..دکش کروفرو درد مد آنفسم باال 

ذره یه دم فکر کر...چیزیهب نم خواجدو-.حت شدراالم فاصله که گرفت خی..دبوده ماآ

ل گرنه صد ساو...مشدازدواج ین اسطه واهست که دت جووتو ت نگی بابادومراز 

هر اب جو...منمی خریددم خوي نیااون دسه رو واجهنم دم و همچین غلطی نمی کر

می ..من..ممن باید بده رو یزرمی ت بی غیري ختر به خاطر  تواون دشکی که ه اقطر

اي طه ورمی فهمی منو تو چه ؟شتیامن گذرو دوش می فهمی چه مسئولیتی ؟فهمی

و مد آبلند به سمتم ي با قدمها..گر گرفتره با؟دوسهرینم نمی ابه رت یا شعو؟ختیاندا

و خی زبرن چشمادر ...دمکره نگا.کنه من نگاي تو چشما-.برخاستم...بلند شو-:گفت

ش پا...هم نیستمداب شا...یاکو نیستمدمن ...کنه نگاب خو...ببینب خو-.ترسناکش

ست مثل در...دستش برمیاري از دیه عوضی که هرکا...دتمثل خوام بیفته یه عوضی 

داري گه ببینم ا...ین لحظه ستو این شب ایی که شاهد اخداون به یگانگی !دتخو

ه ببینم گا...ديمی اب عذرو ختر دین داري اگه ببینم ا...تر می کنیدراز گلیمت از پاتو 
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می رو خونت ه قطره قطر...يیزرشیشه می ي تورو خونش ده نکره به خاطر گنا

رو خالقت ایا ...ستت بهش برسهدم دنمی زه جام و امی گیررو ازت طالقش ...!مکم

حالیت می دم نوقت خواو...!شوف با من طرداب شاي به جاش و باد یا مر...ست کندر

نی که به سقف زچشمک ر که با نود ب بوشي نیمه ها:دابشا!*** کنم که با کی طرفی

ه خیرذیی داسم اکه به ره اي شما...دمچک کررا موبایلم م و می تابید به پهلو چرخید

به ه؟مدر آنیادانکند بالیی سر ؟؟قت شبوین ا.دبوس تمال حادم در بوده کراش 

ا سرمدي؟از نبواب خو؟خوبی بابا.مسال-؟لوا-.فتمط ربه حیام و پوشیدرا سرعت پالتویم 

و نی انگرردي از یش هیچ اصده؟شدي چیز.دمبوار بید.نیی جودانه -.میدزلردم به خو

ف حرت یه کم باهازدم نگ زفقط .خوبهرم نیال داحا.هنشدي چیز...نه-.شتانده لهرد

می تونم ده و یتت کرر اذنیادامشب انم دومی -.بفرمایید-.دادمتکیه اري یودبه . بزنم

بط شما و رواندگی زخالت تو دقصد من ..هدیاکو بودبزنم که به خاطر س حد

نم اویی داکه ازه ندن ابه همون الن اچو.هم نیستر نیااري از داطرفدم قصد...نیست

می گم ي گه چیزاپس ...امتوف تفاقًا من طرا...نیوجالبه که بدو ...یی تو هم هستمدا

همیشه ؟باشه.یگهدبا هم ر نیاو دابه خاطر تو ...ندگیتزبه خاطر ...تهدبه خاطر خو

حق می ر نیاداقعیتش من به وا...خوبه-.باشه-...همیشه..دنم می کراحرفهایش نگر

درك می تونی ده سال تو هم با یه مثارو یط بد این شرا...ار دارهقري یط بداتو شر...دم

تو د از میاش بعد...دهمی اب رد بهش جودي شا...دهبودي عاشق شار نیادافکر کن ..کنی

ت رو هراخووار نه ایودقب ًال د ین مرانی دوینکه می د اجووو با ت...می کنهري ستگااخو

هر ..حاال فکر کن...می کنیش ازدواج باهاي بهش عالقه مند شدن ما چوا..ستهامی خو

م و هر سال...تماسهش در باها..می بینهرو عشق سابقش ...داريستش دوکه دي مرروز 
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هر حرفی که با هم ...یشهمل بدن رد و هر نگاهی که بینشو...نشوده پرسی ساال حوا

نه می ایودبی شک ...دنبودن به فکر کرزي نیاه؟چه حسی به تو مید...ننزیگه می د

شک میشه -.خیلی سخته...نمی تونم بهش فکر کنم-.اب دادمقانه جودصا.مشد

هر می زخوشیاتو ...همی گیررو ازت حت اب رایه خو.فته به جونتامی ...رهخو

می ا تا معنی پیدار ست هزواخمش اهر ..دیابه چشمت نمت محبت شوهر...کنه

بت اموبایلش ملکه عذد ص ًال خوا...تلفنیس هر تما.دسش میاواسی که اس ام اهر ...کنه

ي و یت ببررخونه پداز پا دي سی که ترجیح می ربه جایی می آروم آروم ...میشه

نگه ت دور هرابا خوت مالقات رو از که می تونی شوهرر هرچقد

می ن یه شیطاازش هنت ذتو ..شمنت میشهدهر خونیت اخو...تهراخو...داري

ي تجسم حرفهااز سرما بلکه از نه ...می کنه تا جایی کها مه پیداداین قصه ا...و...زيسا

هن ذیه و ...دکرد یه مرت غیر...نهدومرت تعصبا، ینااحاال به همه -...!دمیخ کر...ییدا

لبه دي؟روي حق می ر نیادابه ر دینا چقد اجووبا .ضافه کناهم د رو عتماابی ك و شکا

خیلی د یه مران من به عنو-...خیلی-.مپیچیددورم محکم را پالتویم و باغچه نشستم 

یه از ..می فهمم چی می کشهب خودم مرن چودم و خیلی بهش حق می از بیشتر 

داره و ستش دوکه ي ختردیگه ف دطرو از تنشه ره که پاادري برف طر

آوردم نمی دم دووم بوي اون گه من جااشاید .كحشتناو...دابحشتناکه شاو...همسرشه

در نوقت ورد؟آنیادوام هم ر نیاد دایعنی ممکن بو.زدممی رو نفر دو ین از اقید یکی و 

بند س تر.دها نمی کرربه خاطر من را یاکو دهرگز ر نیادا..دمبوه ندزیاکو من بادبا د نبر

تن ؟کنمر حاال من چیکا-؟شد نمیم ین شب لعنتی تماا اچر..گرفتافررا بند تنم 

نم که دومن می -.گرفترا جایش اي نه رامهر پدو یش کمرنگ شد اگونه صدارهشد
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ست دوبه خاطر همین ش حساسیتام صالً تموا..دارهستت دوخیلی ر نیادا

رو تا کسی ر نیادا..نمی کنهب هم حساي به پشیزرو نیا دم دگرنه کل مرو...شتنهدا

قت به وپس هیچ ...دهنمی ن لعملی نشواکس شته باشد نسبت بهش عاست نددو

ام که قطعًاتواي به خاطر عالقه ...تبه خاطر شوهرو ...شک نکنداره عشقی که بهت 

میز تو آقهررد هر برخون الا..هنداب جون شدو دور با قهر رو شتیش در...اون داريبه 

ر چقدنم تو دومن می ...رشبان یاو زحم امزر فکاامی تونه یه مهر تایید باشه به 

فقط ن چو...هسر بگیرازدواج ین است الم می خودسه همینم وا..ايبی کینه ن و مهربو

نم دومی ...هبدن طمیناد و اعتمار انیادامی مثل تو می تونه به قلب و آروختر عاقل د

ن دادن با نشو...ما با محبتتا...حرکاتش می شکنهش و حرفااز لت دنم دومی ..سخته

کن ري یه کا...لت نیستدتو اي یگه د دهیچ مراون جز  بهش ثابت کن که به...عشقت

ر نیادا.یکی هرچه بیشتردنزو ستی دوبلکه با ...اعوزي و دلجباو نه با قهر ..کنهور با

داب شااون ...هعاشقش شدو بی که می شناخته داشان به همو..ج دارهحتیااخیلی بهت 

هر ..هرچی باشهر نیادا...نکنار فر..سنترادش بیداز داد و .نگیرن رو ازش مهربو

با .** من ضمانت می کنم...له نیستد..نیستد ما نامراشته باشه داکه ي خصلت بد

خانه در پشت ..نجاآ..منن یدد...دکرز بادر را یی در زدم دامی که به آرالین ضربه او

ي مدش اوخو-:یی گفتوبا خوشرورد و نیادش خوروي ما به ا...دیش عجیب بوایاکو برد

م یدد...دهسرر چقدواي -:گفتمو شتم اکانتر گذرا روي حلیم ف ظرم و خل شددا.مخترد

ر نیادا-.دمکرم بردور و نگاهی به .رملم نیومد تنهایی بخود..حلیم می چسبها ین هواتو 

خجالت .کناش صدو بردت خو.تاقشهاتو ..نمدونمی -:گفتي زد و لبخند محو؟بهاخو

می ر ینها کنااما باید با همه ا..مشور نیاق داتاوارد ایی دامقابل چشم م می کشید
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ین اربذرو سهمم ...ده رويپیام برام من می خو..ستیرا-...فتمق رتاابه سمت ...ممدا

-.ما گفتما.دنبوران شکاورزضعش شبیه و وسر و قیافه .رمقتی برگشتم می خوو

نگفتن و بین گفتن .برگشتم.زدیم اتر صدر آرام ینباا...پیش گرفتمرا هم را.حتمًا.چشم

اش صداز دور ..دبواب گه خوا...گها-:گفتو مد ر آکنادش با خوه ما باالخرا..دبودد مر

ینهمه از الم د...مدآتا گلویم باال و قلبم مچاله شد ...نی کهدومی .یکش نشودنز...کن

م و ندراعقب را بغض زور به .تکه تکه شدد به تنهایی تحمل می کررم نیاداکه ري فشا

ام را شامه و آب خنکی ي بو...دمکرز بادر را ه گوشه هستآ.نمدوبله می -.زدملبخند 

با حوله خیسی د و تخت نشسته بوروي ...دمیش کراپیدم و ندداچشم گر...دکرازش نو

اب بلند کند جوش را ینکه سرون ابد؟هستزه جاا-:گفتمآرام ...می گرفترا موهایش 

تالشم م تمام و ل شدخدا.دبوه شنیدرا یم احتماً صد...دتعجب نکررم حضواز .بیا تو-:داد

ن قاموآ-.فتمرجلو و بستم ر به کااش نیم تنه برهنه از چشمم ن یدزدنداي بررا 

و ستش گرفتم را از دحوله ...دمیستاایش روبه رو ...ادنداب جو؟خالقهابدز یا هنو؟خوبه

نمی ...بسه-:گفتو عقب کشید ش را سري؟قهر-.دضی نکراعترا...مموهایش کشیدروي 

ي ست مثل پسربچه هادر...زدمیختگی موهایش لبخند ربه بهم و نشستم رش کنا.ادخو

تا ...دفتااش انگاهم به تختی سینه ...شتدابررا گرمکنش و خم شد ...خموو اتخس 

-:یرلب گفت؟زین چیها-:گفتمو گرفتم را یش زوبپوشد بارا ست لباسش اخو

که نه به ینجا ؟اهیچی-:گفتمم و کوچک کشیدان نه چنددي کبورا روي نگشتم ا.هیچی

و باال کشید را یپ گرمکن زبی حوصله .اریوو در و دنه لبه کانتینر ره پایه میز می خو

هم روي نهایم اندد...حرفشص حراز .سنتر...نیستم ختردست ز دوگاي جا-:گفت

می تونه ن نیشگوي لی جاو...نیستون ندي دجا...نمدونو که می او-:گفتمر دادم و فشا
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را یپ زکمی دم و ست برد.کنیما عود دنبوار قر...د آوردبه خوا مرش تنده نگا...باشه

اري بذرم یخ بیااي می خوي؟شدري ینجوه اتو باشگا؟می کنهدرد -.مپایین کشید

لهایم ابه سواب دادن جوي به جاو بلند شد رم کنااز ...دهیازگیش خیلی دخونمرروش؟

با ن مدر آمه کناینهاقبلترها هم .دارمعجله ...کنمض عوس تا من لباون بیرو بر-:گفت

که با تو صبحونه م حلیم خریدو فتم راه رکلی دارم؟چی چیو عجله -د؟سخت بور نیادا

ي توه؟از من مهمتراز که ي براي کجا می خو...لین صبحونه مشترکمونه هااو.رمبخو

حلیم -:گفتد و موهایش می کشید نگاهم کرس را روي حالیکه بردر ...ینهآ

از آن تا م چرخاندن هادکمی تو را قم ابزه؟ختردیه ي جا...ساعت شیش صبح...شیوفر

دم و حلقه کرش کمردور پشت ددم را از مرن ستاد...کنما پیدت نجاك حشتناوخشکی 

س را بر.ستم با تو باشمامی خو...ممدو اوفتم رنس آژابا ...یگهش دنباق خالابد-:گفتم

ستم دما ا....دوبخ تم سرربی شک صو..دمبلند نکرم را سر...چرخیدو شت امیز گذروي 

گوشم ؟مترنمی ترسی بخو؟می کنیي ناپرهیز؟چیهن جریا-.شتمابرنداز دورش هم را 

ه شنیدن که تا کنود قلبی بواي بی هیاهوترین صدو مترین آرا...شتماقلبش گذرا روي 

وس عرزه میشه فقط چند ساعت شبیه تا؟نباشیق خالامیشه فقط چند ساعت بد-.دمبو

ه مستقیم به چشمانش نگا...دکردش دور خوا از مرو گرفت را نم زوابا؟باشیمدا مادو

خم ناشی ا...عصبانیتاز خم ناشی انه ...دبوه یش عمیق تر شدوبرن دو اخط میا...دمکر

ین اکه دم من کی قهر کر-.ختمانداباال را شانه هایم .قهر باشیدم فکر می کر-!قتاز د

ه باالخر...!شتیم آباید بیا دمخوز با..ارمکش ندزبکنم نام بعدشم قهر؟مم باشهر دوبا

و قسطی ...رينیاع دانوه از خند...به معنایی که همه می شناسنده نه خند...خندید

میشه وز؟مراهمین یه ي؟میشه نر-.بخشیدات هم به من جرك ندن اما هماا...!شکیایو
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سم روي امخصوصاً ؟یاکو چشهدمگه خونه ا؟چر-.ق زدچشمش برن؟مودبریم خونه خو

ش مچ گیره نگااز .حت نیستمرا...ینجاستایی داخب -...!صبر...اخداي .دیاکو تاکید کرد

ه کوتاه باالخر.دمجابجا نکررا ما حتی یک ثانیه هم چشمم ا..دمبواب عذدر 

منهم .شنباان نگر...دهیا بر نمی گرزودین ایی به دا-:گفتد و ها کررا رنفسش ..مدآ

د کرز باي؟در را که نردي کرل یعنی قبو-:گفتمم و حتی کشیدرانفس س نامحسوآرام و 

ین حلیمت به ما اي از انمی خو-:بلند گفتاي سالن با صدو از فت ون ربیرو 

را سریع پالتویم .مرسی...نجوآخ _:گفتمو محکم بهم کوفتم را ستانم ي؟دبد

به قابلمه حلیم را ستش دکف .فتمرشپزخانه آبه م و ستی به موهایم کشیدد.درآوردم

می را کاسه ها ي جا...گرمش کنیاد نمی خو...نیستد خیلی سر-:گفتو چسباند 

کاسه ر نیادا-.دمبر بواش را از یه زاویه به زاومن د و یاکو بودینجا خانه ا...نستمدا

یعنی -.یگهدکابینتاست ن همواز تو یکی ؟نمدوچه می -.اب دادجول بی خیا؟کجاست

صندلی بلند از روي ن نازغرغر.یگهه دتا کاسه بددوبیا دم؟بگررو ینهمه کابینت امن 

به را ستانم د"؟کجاست"می پرسی ا چر"...هبیا کاسه بد"خب یه کلمه بگو -:گفتو شد 

و کشید را لپم ...شتاقابلمه گذر کنارا کاسه ها .دمچپ چپ نگاهش کرزدم و کمر 

چین تزیین داربا ..میش حلیم کشیدابر.بکنرت رو کا...سفیه نکنر نداجاهل ه نگا-:گفت

ببین ر بخو...ووومهو-.رهم همینطوداغ را غن و روشکر .شتماتش گذسي دجلودم و کر

کمی .من عاشق حلیمم-:دادممه و اداشتم اهانم گذي دتوت با لذاول را قاشق .دمچه کر

ن هادبا دي؟یشب تا صبح گریه کرد.هقرمزت چشما-:گفتو یخت رظرفش ي شکر تو

لش که او-.اب دادمجو قانهدصاا؟چر-.قیقهدحتی یک ...مبیدالی نخوو...نه-:پر گفتم

مانتیک و رعاشقانه ر ینقدم اعقدروز اول شتم اندر نتظااصالً ن اچو...دمبور لخود
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از جب تر واسم درفع ًال ...حق با توئهم یدد.دمفکر کرت به حرفاش لی بعدو...باشه

ینم از ابعد ...گرفتمد یادت خوم از گرفتن باشه که من هرچی بلدد گه به یاا...رهکا

-:گفتن داد و کمی تکاش را سر...ممی گیرد یادت خوزم از شه بابازم هرچی ال

سه وا...فقماهم مورو نا او-:گفتمرت دادم و قورا لقمه .مبقیه حرفا؟چیش بقیه ...خوبه

یی که باید راکااز ...بشینیم با همدیگه یه لیست بگیریم...ونروز مراهمین می گم 

لیلی د...بشهده ماروزا آما هم همین  وامفکر می کنم ...یی که باید بخریماچیزو بکنیم 

خوشم ...نه-:گفتو ست به سینه نشست د و دباال بررا هایش وبرا.کشش بدیماره ند

با جدیت .طوالنی شهن عقدموارم دوران ست نددومنم -:با جدیت گفتم.فرینآ...مداو

شته داهمیشه رو یشب دشبایی مثل دارم ست ن دوچو-.اب دادمجوده شمرا؟چر-:گفت

با ر ینقدایعنی -.شدز باه لبش به خندرد و گوشه چشمش چین خو...رشبه...باشم

می رو قبلش ...نخیر-:گفتمو ختم اندام ابینی رو چینی ؟می کنیل حاا عود

د کرازم ندابا شیطنت بر...گشتزلش بااوما به سرعت به حالت ا..شدد چشمانش گر.گم

دش و گراي محلی بر تمرکه به جز صون ین خوالعنت به ؟قبلشي قیقاً کجاد-:گفتو 

ار فراي برم و بلند شد.نمزمی ف حري جددارم من ...یگهدیت نکن اذ-.شتاتفریح ند

ما قبل ا...دمکرز باآب را شیر ...شتماسینک گذي توو شتم دابررا مهلکه کاسه ها از آن 

می ر چیکا...آي -.زدمجیغ .ممعلق شدن سماو آمین زبین د ستم خیس شودینکه از ا

بریم ...مبیدامنم نخو-:گفتد و برو موهایم فري تواش را بینی .نمیارم زبذ؟کنی

ق تادر ابا پا ...دفته بوربانم که بند ز...زدمپا و ست دکمی ؟بیمابخو...دمیخ کر.بیمابخو

با ...لیو...شتمابرخاستن نددن و مخالفت کرات جر...شتاتخت گذا روي مرو بست را 

محکم را ستانم دم و دکره ته شد نگاخاندامین ه و روي زبه گرمکنی که کندس سترا
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در ...تنم باقی نماندي هیج جادر که کشید هیچ حسی دراز ...ر دادمپاهایم فشاروي 

گوشم ر کنارا یش اصد.مغوشش پخش شدي آستم تون دشده نتیجه به محض کشید

ستم همونو می امی خواي یگه دگه چیز ا...بیمابیم یعنی بخواگفتم بخو-.مشنید

ون به شکل تابلویی بیره ام را نفس حبس شدر نقدآ. تو هم نیستمزه جاامنتظر ...گفتم

سینه م را روي سري جام و خندید.اخدرو ببین تو رو شانس ما -:گفتص که با حردادم 

من نمی د جووبا ر نیادانستم داما می ا..دبوه شداب خوم چشمهایم گر.دممحکم کراش 

ما ا..نددپلکهایش بسته بو.دمکره نگا تشربه صوو باال گرفتم م را سرزور به ...بداخو

م تما.نه-؟بمایگه بخودیه جا م من براي می خو-م؟هو-ر؟نیادا-.زدمیش اصد..!نهاب خو

ز هم بارا یا حتی چشمش وي؟برا نپرسید چر...تم شدومحبت هسر متفااز قلبم مملو 

خه آ-.هنزنی می برف گه تو حرا-.هبت نبراخه می ترسم خوآ-...!فقط گفت نه.دنکر

و خسته ن چشما.دگشورا چشمانش ه باالخر؟بزنمف حر- -.....بزنمف حراد لم می خود

یط اشردر ...شتس داگفتنش تر.بگو-:گفتو مالید اش را تیغه بینی .رابش اپر خو

بی ؟عصبانی نمی شی-...لبه حاواي ..پیش بینی کنمر را نیادانستم امعمولی هم نمی تو

قتی که ویه ار ممکنه عصبانی شم بذ گه فکر می کنیا...نمدونمی -:حوصله گفت

آره -...باید می گفتم...دملم له کري دتوس را تر. مخیلی خسته ن الا...باشمل سرحا

یر را زستش د.لی باید بگمو...کنیم حتی ممکنه همینجا خفه ...ممکنه عصبانی شی

نو ر زاچها...!ممی شنو...خب-:گفتآورد و کمی باال را نش دگرو شت اگذش سر

من می -...به هر قیمتی...کنمه چشمش نگاي مستقیم تودادم رجیح می ت...نشستم

تو از نت قبل زست سخته که ر وامی کنم چقددرك ...اريخوبی ندس حساانم که تو دو

حتی ...نیامدد جووتش به رصوي در هیچ تغییر...رمنتظاف ابرخال...دهبوادرت عاشق بر
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از ..داريهمه چی من خبر  ازتو -.ستماکمک خوا خداز ..لمي دتو...دخم هم نکرا

از ...معالقه دن یه طرفه بواز ...نمی شدم عشقی که تمواز ..از...شتمداحساسی که ا

سیش وسه عروا...گرفتنشزن سه وا...سته نشدنماسه خووا..فتنشرسه وابی که اعذ

ست دویاکو دمثل رو قت نمی تونم کسی ویگه هیچ دمن ...ینهاقعیتش وا...مکشید

تش رصوز ما هنوا...ست به سینه نشستو دشت اگذش پشت کمرا ر بالش .شته باشمدا

وز مرداب امن شاو ...دهبه عقب برگرن مازگه ا...نالاما همین ا-...یااخد...دبود خونسر

ت خصوصیان با همو...ببینمادر رو تا بردو شما ره بادوگه و ا...اون دورانباشم نه 

هست ده و بوص خاآدم اکو یه ید...ستهدر...نتخابش می کنم توییانی که او...خالقیا

که خیلی بهش دي مر...می مونهرگ هنم بزذبتی که همیشه تو ره و سطوایه ...سه منوا

م رو پرل و یر بازینکه اسه وانه ...ر دادینکه بهم کااسه وانه ...مدیونم

به دم را کمی خو...رو دادبا تو ن شنا شدآینکه به من فرصت اسه وا..فقط...گرفت

ازدواج قلبم با تو م من با تمو-.شتماگذش ساعدرا روي ستم م و دسمتش کشید

منیت می اکه بهم حس دي تنها مر...ممرش آروهستی که کنادي تو تنها مرن چو...دمکر

من ...ه دارمخاطرش که باهادي تنها مر...دهبه نفس می د عتمااکه بهم دي تنها مر...ده

ین شهر نیست ي اهیچ جایی تو...ارمنده اي یاکو هیچ خاطردبا ...دمنبوش یاکو خودبا 

ه خاطراز پر ان کل تهر...ما توا...یختمرشک ایاکو فقط دمن با ...ازهبندد اون که منو یا

تو ...ندگی من توییزیک به سه ساله که همه دنزن الا...توئهي نهادبواز پر ...توئهي ها

با ...!وفتسرکون بد...غیبتون بد...منتون بد...سختیمو تو مشکل ...تو غمم...خوشیم

نی که از اوغیر ي یه چیز...مبه نظر بیاب شتم که خوس داسترایاکو همش د

نه یه نقطه ..دابشا...ممدما با تو خوا...دمنبوآروم ..دمحت نبوراسه همین وا...هستم
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نیستم که ان نگر...منیستم که به چشمت خوشگل نیاان نگر...بیشتر نه یه نقطه کمتر

رو نم همینی که هستم دومی ن چو...ديکررگ و بزتو منن چو...ست کافی نباشموا

اب تلفن جوو گفتی حقت نیست منشی باشی ...يخریدام حتراسم وا...داريست دو

گم رجایی که بزدي ما منو فرستاي است تنها مونددت دخو...تایپ کنیي و بد

ه م ینددرد آکه به ري کا...شتمهربه ط که  مربوري کا..نبدد یار بهم کا...کنن

باال می ن رو یگه تو محله سرمودحاال ...ديکررگ هم بزاده م رو خونو...رهبخو

و سه من دي وایگه هیچ مرد...نمی کنهن ترحم نگاموو یگه کسی با تحقیر د..گیریم

آن ختم قرو ضه روسه درم رو واما...همسایه هازم با...تیز نمی کنهون ندم دهراخو

و من زم با...بلند می شنن جاشواز رم پدام حترابه ل بقاب و قصازم با...می کننت عود

هم بی ز شت که باداشکی ن از انشا...هانمر دطعم شو...می خندیمدل ته دي از شا

منیت و امش آرا...منب خوي حساساا...خوشبختی من-...یخترمی و من فرزه جاا

به ...دادينگ رندگیم به همه چی ي زتوي مداوقتی تو از و...توئهد جواز وناشی ...من

برنامه روزم سه هر واحاال من ...ف داديبه همه چی هد...داديمعنی همه چی 

نم جایگاهم تو دوحاال می ...بشمره چیکاو کنم ر چیکااره نم قردوحاال می ...دارم

می ه باال باالها نگااون یگه به دحاال ...مو میشناسماداستعدایگه دحاال ...ندگی چیهز

مدتهاست که -د؟صامت بوو اکت سر ینقدا اچر...مدتهاست که...دممري یر پازکنم نه 

و تو عشق ...قعی هستیواما تو ا...دبول خیاو هم ویاکو فقط د...توییو روزم شب 

نگی یعنی دومر..حمایت یعنی چین دادي تو بهم نشو...ديسم معنا کررو وانسانیت ا

ر ینا چقدانی بابت دونمی ...ندگی نکنمزیا روتو و قع بین باشم دم دادي وایا...!چی

ز هم بارا از ستانش د...دکرت هم سکوز باو نش کشید دگررا روي ستش د.یونمبهت مد
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یی بگه داینکه از اتا قبل ..ین جریانااز اتا قبل -...دادمغوشش جا ي آتودم را خودم و کر

قتی وحتی ...ستده ستی سادوهمش یه دم فکر می کر...هببردش با خورو تو اد می خو

می گفتم به زم با...منه می شدویوو دی گرفتم تیش م،آمهتا به توي یک شدنادنزاز 

م قتی فهمیدوما ا...مستت بدام از دنمی خودارم و بستگی سختیه که به تو واخاطر 

ست خیلی صمیمی هم می تونن دوتا دو ...دفتاایم دوزار...يسه همیشه براره واقر

فتی یه تو گ...!نه... ق؟معشوو دوري ما یه عاشق ا...تحمل کننرو همدیگر دوري از 

دم شتنت حاضر بوداسه ن واچو...دمفکر قبولش کرون من بدو ...يهی هست که نررا

بر ابردر لی من و...دارهستی منطق دو...ستی نیستدویگه دین ا...مجهنمم برد تا خو

به هر ..نیابه هر عنو..سمیابه هر ...باشیام فقط می خو...تو هیچ منطقی نمی شناسم

ینکه ون امن مدتهاست بد...سمش عشقها...رنیاداستی نیست دوسمش این ا...شکلی

ست می رایاکو د...میاکو شددکه عاشق ري نجواونه ...منم عاشقت شدوبددم خو

یه ...دمخالقش بودم خو...دمساخته بودم که خودم بوه می شدآدمن عاشق ...گفت

سه همین وا...آدمنه یه ...شتاسیاهی ندو که هیچ نکته منفی اي فسانه ره ي اسطوا

م مم با تموآدعاشق یه ...عاشقمن الاگه اما ا...پذیرفتمدم و تحمل کررو فتنش ر

که ري همونجو...شناختمرو تو ذره ذره من ...شبدب و خالقی خوت اخصوصیا

به خاطر دم و تحمل نکررو فتن تو رکه د سه همین بووا...معاشق شدو ...هستی

-.شتماقلبم گذرا روي ستش دکف و گرفتم را مچش ...مضی شدراهی راموندنت به هر 

ي همه تو...یاکوو د...ییدا...متبس ...ديشا..درمما..رمپد...دارنخیلیا جا ...دلین ي اتو

یه -.شتماگذم پشت سردم و باال بررا ستش د...ازهندابه یه ...عالقه من مشترکنس حساا

ست ن درالافکر می کنم ...یه جایی پشت مغز...همغزي مرکز عشق توم جایی خوند
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وت از عشقی که متفا...مرکز عشقیي ست تودرتو ؟حسش می کنی...و باشهست تدیر ز

ین مرکز مدتهاست که ا...تهدمنحصر به خوو نیست ك عشقی که مشتر...ماستآدهمه 

می رو تو اب مدتهاست که شبا فقط خو...روفقط تو ...می شناسهرو فقط تو 

ر نمی شتنت بداست از دوست دهم اب خوي مرکز عشقم حتی تون چو...بینم

ك پارا شکهایم است دبا پشت ...که بنشینمد کرو وادارم گرفت را یم زوبا.داره

-...دم وگفته بورا ما گفتنی ها ا...چیستر نیادالعمل انستم عکس دانمی ز هنو...دمکر

دي به کبو...دبوه یگر مانددیک مرحله سخت ...دبوه نشدم تما...زنه هنو؟شدم تمو

نتخابم ي اهم پاش خرآتا ...دمکرب نتخاز ابا چشم با رومن تو -...مشده خیراش سینه 

فکر نکن ممکنه ...ق داريیگه فري دماآدبا ...یگهداي دنم تو با مردومی ...می مونم

فقط ام من می خو...مشدوت من عاشق همین تفان چو..نمی کنه..یتم کنهوت اذین تفاا

رم آروم کنام امی خو...قعیواقعی وا...ايشناسنامه و سمی انه ...باشمت همسر

با رو من تو ...ارهندد جووکه ...باشه که نیستي گیر چیزدرهنت ام ذنمی خو...باشی

تو ر نیادافقط یه ..با هیچ کس قابل مقایسه نیستین چو...هیچ کس مقایسه نمی کنم

نمی اي هرجا نخو...رممی اي هر جا تو بخو...همین بسمهو ..منهل نیا هست که ماد

و فت رشته باشی داست دوبا هرکی تو ...ته باشی می پوشمشداست دوهرچی تو ...رم

نم دقت که بتونی بووتا هر...بمانمی خورت کنی کناورم قت که باوتا هر...مد می کنمآ

عوضش در ...بغلیق تاایا ...بمامین می خورو ز...تحمل کنی صبر می کنمرت کنارو 

می گذشت به ن قدماعاز همین چند ساعتی که ي تور چقد...امتا چیز می خودو فقط 

اش به سینه را تنم و ختم اندانش دگررا دور ستم د...دمبوه شدد غوشش معتاآ

می ...میشیازم دور قتی و...نبزف حرم باها...نکندت دور خواز منو -.مچسباند
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پر ..پر شبح میشهم بردور و ...نیا تو قلبم لونه می کنهي دحشتهاوهمه ...ترسم

هیچ ...قتوینکه هیچ امیش و دو-...محکم...بر گرفتدر م را کمر...بدي ماآدپر ..هیوال

خیانت دم می تونم به خور چطو..منید تو خو...قت منو به خیانت متهم نکنو

ن به جو...مامانمن به جو..مبابان به جو...حت شه می گمراینکه خیالت اسه والی ؟وکنم

از فقط ...ه جز توبدي سم مرا...روزگه یه ا...نیامیو دین دکه دت خون به جوو ...ديشا

قسم می ...تحمل کنیرو شتنم داننگ ذارم نمی و مو می کشم دخو...کنهر هنم عبوذ

کل -:گفتو چسباند ام به پیشانی اش را پیشانی ...کاملو ضح وا..زدلبخند .رمخو

د و عتمااگه ا-:گفتماش زدم و به شانه اي بوسه ؟همینهت داري شوهراز که ري نتظاا

ازش نوام را ست گونه دبا پشت .ارمیگه هیچی کم ندد...شته باشمرو دانت دبو

نستم مهربانی احاال می تو...دبوه شدرج نعطافی خاابی و سختی از آن چشمانش ...دکر

ي بیشتررات نتظاالی من و-...ببینماش شتنی داست ه اي دوقهوي تورا محبت و 

با ر نگاا...مدیگر خجالت نمی کشید...زدمبه شیطنتش لبخند .دارمکم ا خیلی چیز.دارم

دم و تنگ کررا ستانم دحلقه ...دبوه شکسته شدن بینماي سدهام تما...ین حرفهااگفتن 

زد و سریعی بر لبم ه و بوسه کوتا...ايقت تو بخووهر ...ايهر چی تو بخو-:گفتم

اي یگه ف دگه حرا-:دادمه و اداکشید دراز بعد و ...زحیف که کوچولویی هنو-:گفت

حتی یک ...فین همه حراب اجودر .می ترکهم داره از درد سر...بیمابیا بخو...نیست

م و یش چسباندزوبه بام را سرم و کشیدن یمادوهر را روي پتو ...!دکلمه هم نگفته بو

م از سرو بی می سوخت ابی خواز چشمانم :رنیادا...!***یگهره دنیادا-:گفتمدرد دل 

می ن چو...ممی جنگیداب با فرشته خود جوم وما با تماا.دبور نفجال احادرد در 

او به م و بپراب خوداب از با کوچکترین حرکت شاو بم ابخوم می ترسید...مترسید



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۶۰۱ 

 

قیقه هم نکشید که نفسهایش دشاید به پنج ...بیداخیلی سریع خوداب شا.سیب برسانمآ

را نم دگر...امبه شانه ه چسبیدش سرد و یم بوزوبادور ستش د...با فاصله شدو عمیق 

ه نگاد بوه تر هم شدم مظلواب خوي معصومش که تورت ه صوبم و چرخاند

و نج م و آرکشیددراز به پهلو ..ون آوردمستش بیردیر را از زستم دهسته ا...دمکر

ر کنااش گونه و پیشانی را از روي موهاییش آرام ...دمتم کررصون ستوم را ساعد

ین از اپذیرتر رو با...دبوده کراف عترامنطقی به عشقش و قشنگ ر چقدوز مرا...زدم

را کمی پتو ...ماا...خائن نیستداب نستم شادامی ...دمبوده کرور منهم باو نمی شد 

اري برقراز همیشه وز مراتا ...س دادم ستش تمادبا پوست را نگشتم م و اپایین کشید

ر تصو...یگر نهف دطرو از ستمش امی خوف یک طراز ...دمبواري فرداب بطه با شارا

از بعد ..وزمراحتی ..وزمراما ا...دادنجم می ریاکو فکر کند دبه  منش غودر آینکه ا

ستم از دیک بوسه از بیشتر ز با...دکرم عالرا اضایتش رقتی وحتی ..حرفهایشم تما

ك و پار ست همین طوالم می خود...کنمده اش لوآشتم است ندر دونگاا...برنیامد

حمت زتزیینش دن و کرده اماي آیی که ساعتها برامثل غذ...باقی بماندرده ست نخود

ي نیاداب را از دمد شاآحیفم می ...یدآنش حیفت می ردخواي بعد برو می کشی 

س را یم حکم مریم مقدابرداب شا.بکشمون بیراش نه اخترت دبی شهوو قشنگ 

شتن به احرمت گذ...نهزد نم نهیب می اجدوما ا..شمی طلبیددم جوم وتما...شتدا

ه نگاوت متفاداب که به شادم گرفته بود یا...دبوه شددت یم عااحریمهایش بر

باال داب شادن تا گررا پتو ...مشنیداي در را صد...دبوم حتی حاال که همسر...کنم

ق تام و از اپوشیده اي تیرت گرمکن تیشري به جا...برخاستمرش کنام و آرام از کشید

م سال-:فتیرلبم گم زسالاب جود و در تو حلقش خالی کري سپرف اپادو ...فتمون ربیر
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نه ر نگاا...ريلخودنه و نه عصبانیت د و خم بوي از اثرانه ه اش چهر؟در خوبی...بابا

کجا .خوبم-.دخته بواندك اخانه تري هااریوروي دهایش دیشب با فریادکه ر نگاا

-.پاییدم را پشت سرو کشید دن گر...!ده رويتو فکر کن پیا-:گفتزد و چشمکی دي؟بو

-.زدلبخند مهربانی ...بهاخو..آره-.ممالیدرا ناکم دردی پیشانز؟ینجاست هنواخانومت 

دم نکرات جر-.یی می فهمیددرد را داین ا...نشستماري؟بیدا پس تو چر

نمیشه ...بیانمیشه که نخو؟تا کی...خب-.زدهم تا ي تورا درآورد و بهایش راجو.بمابخو

م را پوست سر دم وبرو موهایم فري تورا نگشتانم ا.ونبیرازي بندق تارو از انت زهم 

ا چر-.ختانداباال را یش وبرایک لنگه .دمیار کناش باها...ییدانه دومی داب شا-.مکشید

گاهی شک می ي؟نمیار ین مشکل کنااتو با ا چرد؟بیار باید با همه چی کنااون همیشه 

نست اهم نتوم هیپنوتیزدرد را ین انست که دامی د گر بوا...باشدر نیا،داییداکه دم کر

ب و یاکو با ضردکه ه نموندي کتردین شهر اتو ؟ییداکنم ر می گی چیکا-.کندن مادر

فکر می کنی ؟کنمر می گی چیکا...نشد که نشد...باشهده منو نبرن کشون کشوزور و 

ف که طرن الاخصوصًا ...جر نمی کشهدم زخوازه نداهیچ کس به ؟حتهراسه من وا

و یی خم شد دا...گفتم"آخ"ارداه شدید که بی ر نقدآ.نم تیر کشیددگر.بهداحسابم شا

ف خو...نکن پسرف خو-.آوردپایین را یش اصد.شتانویم گذرا روي زاستش د

ي تو...دمکره چشمانش نگاي تو.مینجاامن .ستش می کنمدر..ست میشهدر...نکن

-...زدسو سو می ري نو...نددخته بووفراتشی آعماقش ر در انگاا...سیاهشي لهاداگو

صدتا از گرفتن وره یا با مشاره؟میادر پا از هم رو فیل که ي قوي بااخوص با قرري؟چطو

-.ر دادفشارا نویم زا.دهنمی اب جو..ییده دانمی اب جودم؟خواز نه تر ویودکتر د

هی راباید یه ...هیچ مشکلیون بد...بیایاکو می خور دتو کنا...هی هستراهمیشه یه 
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یاکو د-.دمکره نگاق تااته بسدر به ن طمینااي ابر.ینو به بقیه هم تعمیم بدیماباشه که 

من د،نت پیشت نبوزقت که ومشب هر از ا-.دخم کراچند ثانیه اي بر...ییق داره دافر

دادم و به پشتی مبل تکیه .یمارنه ند-.خندید.نه-.شدد چشمانم گر.بمامی خورت کنا

نم یه زمی ..کوچیکی حالیم نیستو گی ربزاب من تو خو..ییدا-.دمکرت فورا نفسم 

-.دبوي تصمیمش جد...مکالفه شد.می بینیم-.گرفته اش اوج خند.رمیامت بالیی سر

تش رصوز ما هنوا..ردخوو فره اش را خند.فکرشم نکن...نیستدار شوخی بر..ییدا

ن چو...کنیدت ما عاآدباید به ...منم همینو می گم...نیستدار شوخی بر-.دمتبسم بو

می ر چیکات رو بچه دا فرما ا..هینو بپذیرداب اشاوز مراشاید ...یگه تنها نیستید

-.داردتصالی اکه ي به پریززدن ست دمثل حس ...دمتنم حس کردر خفیفی زش لر؟کنی

مشتش ي هم تورا بش راجو...برخاست.ممن تو همینشم موند؟ییده دابچه کجا بو

و هفته آن خر آنه ...یاکو نیامدد.فتزد و رخند زنهایم پوزدپا و ست م دبه تما... گرفت

هرچه !ريچه کا...اچرم منهم نپرسیدر دارم و گفت کا...شهفته بعدر اخر چهآنه حتی 

اي بر..خریداي بر...شتماگذز بارا ستش د...دممی کرداب شاف شتم صرآزاد داقت و

م یددمی و ...شتداست دوهرچه که اي بر...سلبااي بر...جشناي بر...نسیوراکودتغییر 

می گفتم ...می کندب نتخارا اها ترین ج کم خرو ترین ها ده سا...نفست نهایت عزدر 

می اب شته جوافرابري با سرو او ...بخرداري ست دوهرچه ...نی نیستابه نگرزي نیا

مزمه زیر گوشم و زخت اندانم می دگررا دور ستش دبعد و " گیستدسادر یبایی ز"داد

ین ار ابا تکرر هرباو "ام؟یگه چی می خود...!ینجاستاصلی اهر اجو:"دمی کر

و "مست بدداب رو از دشتی شاامرسی که نذ:"دممی کرار یی تکراي دام برمنه...جمله

دن و که شبها گر...ستانشدبه ...مشدد معتا.زدلبخند می داد و می ن هم تنها سر تکااو 
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نه بر سر اتمندوکه سخا...به لبهایش...مشدد معتا...دادمی ژ ماسارا ناکم ي دردشقیقه ها

نیا دحت ترین بالش و رامن ترین اکه ...پاهایشبه ..مشدد معتا...تم می نشسترصوو 

م خونرسانی به مغزو موهایم می چرخید ي که تو...نگشتانشابه ..مشدد معتا...می شد

دارم ستت دوبه ...دسر عشق بواکه سر...به حرفهایش...مشدد معتا...دتسهیل می کررا 

دم عتام...یلکس می شدندرتنم ت عضالن او، بااز زشنیدنش ر هایش که با هربا

و بی مکر ...شتاناخالصی ند...دیا نبوداب رعشق شا...!مشدد معتاداب به شا...مشد

هیچ و ...فقط می بخشیدداب شا...دوزيکیسه ي و نگره یندآبی ...نانهي زحیله ها

ست ا دوتو هم مرداري؟ستم ر دونیاداقت نمی پرسید وهیچ ...ستاقت نمی خوو

ز شتم بااستش هم نددوگر احتی ر نگاا...دنبویش مهم ابرر نگاا...!نه نمی پرسیدداري؟

نهم آ...شتنداست اي دوبر...نیدورزعشق اي برد بوه شده فریداو آ...دفرقی نمی کر

هرچند حسش ...دهرچند شبها نبو...میددمی س کمتر کابو...داببا شا.شتابی چشمد

سر حت تر رامش می گرفتم که شب دش آراجول روز از وطور در نقدآما ا...دمنمی کر

بر می را کنشم واکه هر حرکتش ...یید داجووحتی با ...شتمابر بالین می گذ

ي حمله هاج ماآنه راکاافدو نه دامر...ییدرد داپر و سینه مریض ...!ییو دا...نگیختا

می س لتماا...میددمی اش سینه و بر سر دي را را کبور ثاآصبح روز هر ...من شد

ب تارو ین مشتا ایی تو دا...یی تو مریضیدا...اخدرو یی تو دا...یی بسهدا"دمکر

می د و می فشرام را تنها شانه و او ..."دبیات یی ممکنه بالیی سردا...رينمیا

ماند داب شاو ...دتحمل کررا شبهایم و یی ماند دا..."نکنف خو...نکن پسرف خو"گفت

 فت تارکولم باال می و سر ر از نقدو آید دمی ام را کسلی ...ساخترا هایم و روز

بعد ...کم کم...!دمی کرك پام خاطررا از یی داهم ه از درد درچهرو شب گذشته اب عذ



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۶۰۵ 

 

حس می را شتن اده داخانو...می گذشتام سالگی ر چهااز که ل هشت ساو بیست از 

ج و حاال که خر...نمرابگذم همسردر مار و با پدرا جمعه ها دم حاال که مقید بو...دمکر

خانه داب و شاي هازحاال که تامین نیا...دوبه شدار نم هدفددکرر کارج و مخا

شی ها وفرزي باب سباابه داب شار جبااحاال که گاهی به ...دبوه لویتم شدن اومشترکما

ي هاذوق به و ختم اندابچه ها نگاهی می د حتی خوو شی ها وبچه فرس لباو 

خط ام ندگی زبه خاطر حفظ ..محاال که به خاطر تعهد...ممی خندیداش کانه دکو

ندگی به م زیددمی ...!ندگی یعنی چهم زمی فهمید...حاال...دمبوده کرض عورا یلم موبا

که حس د بوه مختلف چیدي برنامه هاداب شار نقدآ...پوچی سابق نیستدي و بیخو

ون بیردم پیله خوا از مرداب شا...دمضی بوي راگیردرین و از ا...مگیردربد اتا دم می کر

اي شتم که بري داحاال منهم چیز...دممی برت لذري جباآزادي این از امن د و بوه کشید

ست د دوبوه چیدداب که شااي را خانه ...!نسیماوعر...کنمري مدنش لحظه شماآ

پیش من داب قت شاوهر ...!دمی کره ام ندد و زشا..ه اشندد و زشاي نگ هار...شتمدا

از ..یگرسنگی جسماز نه ...فترلم ضعف می د...خانه می پیچیدي توا غذي بود و بو

خانه زن نی که ي زبو...دبوده کرش موافري زن را حی که بورو...!حمروگرسنگی 

سر ه از تزیین سفر...درمستپخت مادنانه باشد مثل زستپختی که د...درممثل ما...باشد

درم ماداب شا.درممثل ما...گرسنه ماندنماز نی انگر...درممثل ما..ادهخانواي عشق بر

به خانه را شتن در داماي هااي روزهول و ل عجیبی حابه شک..هاروزین اما ا..دنبو

س که لبا..رابلند قد و یبا زنی زتصویر ...هستهآهسته آ...درشمااو و ...دبوه ندداگرزبا

زن در جایگزین ، می بافتزد و شانه می ط حیاي تورا موهایش و محلی می پوشید 

نه اتر، آواي نالهاي صدي شبها به جا..حاال گاهی.نددبوده کابوسهایم کره غلطیدن خو
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به چشمانم اب می شد خوه نداکه تا خواي نه اتر...گوشم می نشستي تودي کري ها

ست با چشمانی دشنه به ي دهادمري بهایم به جااخوي حاال گاهی تو...آوردمی م هجو

ا روي مرو نویش می نشاند زایک را روي یاکو دکه ...میددمی رم را پد...گرفتهن خو

مین اکدا نم خددانمی ...دمبوداب شاش غوي آگرمان مدیورا ینها م ااتمو ...یگري دنوزا

می م ین چنین تخدیراکه د شته بواگذر ختر کادین ي اسلولهار را در عنصر مخد

رك مقابل خانه پا.دمی کرم تمادرد را ین چنین اکه ...دادین چنین تسکینم می اکه ...دکر

یی ره داشما...میدرا دتمانم رپاآشن روي غهااشیشه چردم و از پایین برم را سر...دمکر

خسته ...بابام سال-.مسال-؟یین داجا-.اب دادطوالنی جوي بوقهااز بعد ...گرفتمرا 

داب شا...نه-؟ تنهاییا؟نجا چراو-.دمخونه خوم مداو-.ديیر کر؟دکجایی.نباشی

م بیا؟تنهایی سخت نیست-.باشینش خو..باشه بابا..هاآ-.بمونهرو مشب اگفتم ...هست

-.من خوبم.حت باشینراشما ن؟پسر جوم مگه من بچه -؟پیش ماي ت شما هم بیانبالد

ب تو خو...من خوبم پسر-.دقطع کررا حرفم ...دبوري گه کاا...شنهروگوشیم ..باشه

ینکه ؟اچیو-؟ییدانی دومی -...!شتداپس خبر .بکندت خول به حاي یه فکر...نیستی

دا یاکو فردینکه ا..نه-.تمشاگذن فرمام را روي سر.نمدومی ..؟آرهنیستیب خو

-؟قعًاوابه چه می خندید د؟بوه قت خندن والا...دمحس کره یش خنداصدي تو...!دمیا

نم فقط به خاطر ده؟اوبر می گرادرت داره حتی بررانا؟خب که چی...نمدونم می او

لم یه د...ییدانم دونمی -.اکالفه چرو گم درما سرا..دمحت نبورانا؟سی تووعر

حاال که همه چی ..ست میشهداره درحاال که همه چی ام نمی خو...یهرجو

نو داب اوشااد لم نمی خود-.ر دادمهم فشاروي محکم را چشمانم ...خوبه

حس از ...شتایی که خبر نددا... رنیادا-.نداخورا سمم ابا تشدید و نه انشگرزسر...ببینه
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هیچ ..شتایاکو خبر نداي دضجه هایش برو گریه ها از ..شتاخبر ندداب شاوار نه ایود

یت داب رو اذشا-.مکشیدآه ...شتاخبر ندادرم به برم عشق همسراز من ازه نداکس به 

یرلب ز...تم بچهدخوان من نگر-.آوردپایین را یش اصد...شمطمئن با..ییدانمی کنم 

مشب ا...مشدرسانسودم و وارد آکینگ برربه پارا ماشین ...دمقطع کرو .شنبا-:گفتم

نم دگرد و از کرز بادم در را برو قفل فري تورا تا کلید .!..ستمامی خوداب را فقط شا

ون تنم بیرم تمااز ..تنشم با لمس تماِ ...هخسته کنندروز خستگی یک ...شدان یزآو

روي ...بستمدر را یگر دست دبا و بر گرفتم ش را در کمردي ست گودبا یک .فتر

را از شی ك ورزسا...میدبوساش را گونه م و خم شد...بوسیدرا نم دگرد و یستااپاهایش 

نت می اشتم نگردایگه د...ديیر کرد-.ورمبیارا در تا کتم د کمکم کرو ستم گرفت د

ه باشگا-.مکشیدون بیرار شلوي تورا از هنم اپیردم و گشورا ستینم آسر ي کمه هاد.مشد

منم ي بگیردوش پس تا ...باشه-.یم پاشیدروبه را لبخند مهربانش .کشیدل طو...دمبو

و باال گرفتم م را سر...دمکرز باام کوفته ت عضالم را روي گرآب .می چینمرو میز 

ر نیادا...دمنبودم مشب خوا...بشویندرا تم رصواي شیشه م و نرات قطرزه دادم جاا

دد بر می گرد گفته بو...هبهانه گیریهایش خسته شدو نشمین د از یاکو گفته بود...دمنبو

یی و دا...نشمینون بد...نشون زبد...بماندو  ست بیایدامی خو...ددیگر برنگردشاید و 

و شت داخبر ...دنزو دم شت داخبر ...شتداخبر ن میانشاف ختالاز اکه د مدتها بو

را گلویم ي توه ینداحجم فزاري؟ندزم الي چیزري نیادا-....وشت داخبر ...دکرت سکو

می شد ا جد...شوندا شاید جدد گفته بو...تنها...یاکو برمیگشتد. ممیان الا...نه-.مبلعید

هایش می م دردمحر...نمهربادا ِبشا...یددمی او را هر ساعت و هر لحظه داب شاو 

ص هرچه حردم و موهایم خالی کررا روي شامپو ...منو ...خمهایشزمرهم و شد 
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من ن شته شدِ داست دوشانس ر چقد...یاکودبر ابردر .یختمرنگشتانم ي اشتم تودا

ي یاکود...عاقلر و فتاش رخوي یاکود...د و آزادمجر يیاکودبر ابردر ...!کمرنگ می شد

من داب،شاره اي سطواعشق و با محبت و صحبت ش خوي یاکود...و آرامسالم 

-...شتماشک ند...من می گرفتداب را از شا...یاکود.دادمست می را از دجایگاهم 

-.دادمل هودوش یر زبه ام را صابونی ن بد...منم تنگ شددل ...دیخ کرم شا...رينیادا

تخت ده و روي کرده ماس آیم لباابر...فتمون ربیرم و پیچیدرا دورم حوله .ممداو

مینی زسیب ي بو..دمکرك ترق را تام و استی به موهایم کشیدد...مپوشید...دشته بواگذ

نمی ا مرد و پشتش به من بو...دمیستااکانتر ر کنا..دپر کرام را بینی ه شدخ سر

ون کابینت بیررا از شت ظرفی داسعی د و بوده کر جمعش سررا روي موهایش ...یدد

واي -...زدجیغ ...آوردمپایین ف را ظردم وکررا دراز ستم د...فتمرجلو ...وردبیا

چه می س تراز ختر دین س؟اتر...مترسوندیم پسر-.کشیدرا لپم و چرخید ...قلبم...اخد

لبه کابینت دم و کرش با یک حرکت بلند...شتماگذش کمرف طررا دو ستانم ؟دنستدا

عین ..ريینطوامنم روزي یعنی میشه یه -:گفتو با سرخوشی خندید ...نشاندمش

ن چشماو ها ه شتم به خندداست دوفقط ...مدآنم نمی ف زدحر.بلند کنمرو تو ..هپرکا

شانه هایم ش را روي ساعددو هر د؟بود قعاً با من شاداب واشا...کنمه نگادش شا

ره و شاانگشت ا...ورمیدمت سردخیلی کم  وزمرا-.ن زل زدچشماي توو شت اگذ

ز بارا کلیپسش دم و ست برد.دبوه شده ینقداست والم د-.به هم چسباندرا شستش 

ي بوو ند دتر بو...بر گرفترا در تش رصوو لغزید ج مویش مثل مور به تار تا...دمکر

و مالید  امبه بینی اش را بینی ؟بگم موهاتو نبندر چقد-.نددفضا متصاعد کررا در شامپو 

یا میل دي و یت کررو روینا از اخوشگل ر تار چهاات غذي قتی توو-:گفت
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همیشه فکر می -...می گفتمدم خواي برر نگاا...گفتم.نیزته می از موهامو ...دينمو

خوشم ...رهکمر چین می خوري از ینجواخیلی جالبه که ...لختهت موهادم کر

گرسنه ؟قاههآیم ربخوم شا-.دکرض عورا بحث .شدداغ ستم دیر زتش رصو.دمیا

ضی اعتراینجا موندنت ابه ت بابان ماما-.دمگرسنه نبو،گرسنگید جووبا ...دمنبو

-.شتاهانم گذي دتوو شت دابررده اي خوش مینی برزماهیتابه سیب ي تودن؟از نکر

هر ...سی هم فرمالیته ستوجشن عر...نشوهرزن و ینا اگفت ن لی ماماو...ذرهبابا یه 

م رو آوردم لباساه از گندون منم یه چمد...د با هم باشنبایان قت بخوو

ین ایه تیکه لباسم تو ز نوقت من هنواو...سیمونهویگه عردناسالمتی هفته ...ینجاا

نمی اري؟ندس سترایگه د-.دمپشت گوشش بررا موهایش اي از سته د.ارمخونه ند

لم می د...چشم مني تور خاه سی شدوین جشن عرس؟استرا-.دلته از ..خندید؟ترسی

دم که باید برگردا سه فرواحاال از ..پیش توم سه همیشه بیاواشه م تر تمواد زودخو

شاید ...سی صبر نکنموشاید بهتر باشد تا عر"گذشتم سراي از لحظه .گرفتما خونه عز

من لما ِ"ر از ینطواشاید ...هایی یابمرمالیخولیایی ر فکااین اشر از با تصاحب جسمش 

دم به خو؟گشنه نیستی؟کجایی...يپسر-..."مبگیرآرام م و مطمئن شو" نشدبو

لبش ه روي خند.رسم بیاوافقط یه چایی ...نه-.شتمع داتهود و می کرم درد سر...ممدآ

شپزخانه از آ...!لپهون بد..داريست دوکه ري همونجو...مادست کردرقیمه -.ماسید

ي را سینی چا قیقه بعدو ده دهیچی نگفت .ممن سیر...رتو بخو-:گفتمو فتم ون ربیر

-.دبوه ما حالش گرفته شدا..وردنیادش خوروي به د سعی می کر...شتامیز گذروي 

کلی ن شدخ مینیا سرزتا سیب -ردي؟خوات رو غذ-.جمع کنمرو میز رم می -؟کجا

خه آ-.ینجااپس بیا -.دمکرز هم بارا از ستانم د.گشنم نیست...نبهشوزدم ناخونک 
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حلقه را دورش ستانم د...نشستو مد آ.ینجاامی گم بیا ...میزي بابار گو-.متند شد...میز

را ستانم دسریع .دمیار دردم نیادا-.دناله کر.شتماگذش سرام را روي پیشانی دم و کر

و کشید ام سینه را روي ستش دکف .حل نمی شدي نش چیزدفشرر ینطوابا ...دمشل کر

نگو  هیچی..هیش-:گفتمم و بوسیدرا موهایش ه؟شدي چیز؟حالت خوبه-:گفت

پنج هفته :دابشا.*** ه زدغوشم چمبري آتوف بی حرد و طاعت کرا.هیچی...دابشا

ده کرام پخته ر نقدآ...ین قلباي اصدام مدن شنیدو ین سینه ابر اوم شتن مداسر گذ

که ري شکاورزقلب ...نیستر نیاداهمیشگی قلب ن ضربا...نین ضرباانم اکه بدد بو

قت وهیچ ر نیادا...!دبوار بی قرو شب تند ما...زدما محکم ضربه می اهمیشه کند 

زور به را مینی زتکه کوچک سیب ن مشب حتی همااما ا...زدپس نمی ا ستپخت مرد

ر نطوآ...دبوده مشب نگاهم نکراقت مثل وهیچ ...رنیادا...ینها گذشتهاهمه از .و دادفر

ست ف زدن را دوحرر نیاف دامن برخال...بزنمف ست حرالم می خود...تحسرو با غم 

ت فقط سکور را نیاداما ا...دادبم می ابیشتر عذت یطی سکواچنین شردر ..شتمدا

ین استم ایگر نمی خود...لش گرفتدشفتگی از آلم د...!تفقط سکو...دادتسکین می 

را ستش د...فاصله گرفتمدم و بلند کرم را سر...مبشنود را لوآغضب و خشمگین اي صد

روي نو ر زاچهادم و جمع کررا پاهایم .شتاچشمش گذدو هر و روي شت داپشتم براز 

یعنی نمی ...سیعنی نپر...ارمیعنی حوصله ندم ین هوم؟اهو-ري؟نیادا-.مبل نشستم

دم .فتهرسر م حوصله ...به منم بگو؟فکر می کنیداري به چی -.بزنمف هم حراخو

فقط خیلی خسته ...هیچی-.دهایش کرآرام ربعد و شت داچند لحظه نگه را عمیقش 

لی و...ارهعیبی ند..نگو..بگیاي گه نمی خوا-.مکشیدارم شلورا روي درز م ناخن.م

را چیکاوز مرا-.مدآنم پایین دتا گرو موهایم چرخید روي نگاهش ...غم نگودرو
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صبح تا از ..دمبا تبسم بووز رو مرا-.فته رطفراب دادن جواز حتی رابه همین دي؟کر

ر داد و دراز پشت من عبواز ...ردآو باال را پاهایش .دمایشش مثبت بواب آزجو...عصر

نی وگه بدا-.ردخون خند تکازگوشه لبش به نشانه پو!رداريبا-؟مایش چیآز-.کشید

منظر نگاهش .پایین می پریدو تا خونه باال دم لش می کرو..دبول خوشحار چقد

ه شداز اون ذوق زده بیشتر ...يیددباید منو می زه تا-.شتاندي هیچ نظر...دمکر

بابا ...فشین بفهمه چه شکلی میشهاقتی ویم که دین فکر می کرابه  تا خونه...دمبو

که دم تا حاال بابا نبو-:گفتد و پوفی کر؟مگه نه...باید حس خیلی خوبی باشهن شد

ي یگردین بحث یا هر بحث ابه اي به شکل کام ًال مشخصی عالقه .نموبد

ه هترب-:گفتمم و هی کشیدآ.ناپذیر می شدذ نفوو سخت ر گاهی چقد...شتاند

من -.برخاستم.بریم...خیلی...آره-:گفتو کشید را بدنش .ايخیلی خسته ر نگاا...بیابخو

ر در لین بااي اوبرداد و باال را هایش وبرا.حت باشیرابم که تو ابغلی می خوق تااتو 

ین ابا ر پنج هفته پیکااز بعد ؟حت باشم یا تورامن -:با شیطنت گفت...نشبل آطو

تم ربه صون خور نیاي داشیطنت هاص و خاي هاه هم نگاز هنو...خجالتم و حس شر

تر افردن بغل کرن و بوسیدرا از هم پایش ن عقدمااز ینکه حتی بعد د اجووبا ..آوردمی 

ون آوردم و تا ته بیررا بانم ز.منگاههایش می ترسیداز هم گاهی ز ما باا...دشته بوانگذ

ن حین خندیددر ...مثًالاي  خسته...بیاحت بخوراینه که رم امنظو...ادببی -:گفتم

ي اون ینجا بمونی که تو بررو امشب اگفتم ت به نظر-.دیستاایم روبه و رو برخاست 

و گرفتم ز گارا لبم ؟کوچولودي کرض مینی فرزمنو سیب ق؟تااین امنم و بی ابخوق تاا

یش بر اصد...ر زدکنارا موهایم ؟سی صبر کنیموتا عرد نبوار مگه قر-.ختماندایر زسر به 

یک هفته ه و یک مان الا...دبوه یک مان موارقر-.دبوآرام چشمانش ف خال
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گی گیر ادخانوم سوو رسم رلم پیش د...دمی شنورا کوبش قلبم دم مطمئن بو.گذشته

تا ..لتو یخچاارم بذا رو غذار قل بذاحد-.شتم با ممانعت برنجانمشاما قصد ندا...دبو

به -:دمزمه کرو زکشید دش خول نبادبه و گرفت را ستم د.میشهاب صبح خر

حس م با تما...سرکشه و شدار یز بیداغرم تماد جووبا ...!نشد:رنیادا...!*** جهنم

جسم روح و عشقی که به م با تما...دبوآورده که سر بره اي شدب ستن سرکواخو

از نه .گرفتدم را جووسر اسرت به محض لمس تنش نفر...!نستمانتو...شتمداب داشا

ش ینکه پابندابه خاطر ...دهی بواخودسر خوداب از با شاام بطه ران لیاو...!دمخواز ..او

ت مدم تمادر که من د ین نبوداب احق شا.دمی کرار بیزدم خوا از ین حس مرو ا...کنم

ین از اهم داب شا...یاکو فکر کنمن دمدآبه ...ننمادلین شب با هم بوي او و اوبه جا

مش وحقوقش محرو حق م تمااز  ستماهی می خواخودمن با خوو شت دابطه حقی را

حتی به ...پست باشمر ینقدانستم انمی تو...!باشمد نامرر ینقدانستم انمی تو...کنم

ز نم بادگررا از دور ستانش م و دعقب کشید...!دابشادادن ست از دقیمت 

خسته و مق ربی ...دبرو فرام سینه ي توش را سرو ید را دزدملتهبش ن چشما...دمکر

-:اب دادمجواز او خفه تر ؟چی شد-:پرسیداي خفه اي با صد.چولوکواب بخو-:گفتم

حت رانا.باشه-:گفتو فاصله گرفت ...دفت کرابدنش ي ماره دبه یکبا.حسش نیست

و در شت دابررا لباسهایش د و کررا دراز ستش دکه م یدد..منیم خیز شدد؟بوه شد

ام می خو-ري؟می  کجا-.پوشیدرا حفظ کند همه را با پتو پوشش د حالیکه سعی می کر

د کران یزآوتخت را از پاهایش .ببینمت...دابشا-ا؟چرد؟بوده بغض کر.رمبخوآب یه کم 

ف به طرو گرفتم را یش زوبا؟چهاز ما ا..دحت بوراقعًا نار وانگاانه ؟چیو ببینی-:گفتو 

حت رانا؟گریه می کنی...یسا ببینموا-.دشک بواز اچشمانش پر ...کشیدمشدم خو
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گریه ا چر.دابشاام با تو-.محکم گرفتمش.هدت دنجادش را که خو زدپا و ست ي؟دشد

گم درسرو گیج ...یختندو رفره قطره قطرو یز شدند رسر...هجمع شدي شکها؟امی کنی

عصبی ...هایش کنمرکه د تقال کرز با؟چته تودم؟کرر مگه من چیکا-.دمنگاهش کر

ست دوتو منو با ...لم کنو-.؟داد زدیا چیهزباس ین لو؟انی یا نهزمی ف حر-.مشد

سر می ت رو حوصله ..نیستماي نا حرفه ازه اوندامن به ..مقایسه می کنیات خترد

ت ین مزخرفاا-.پیچیددرد تا نخاعم ...کشیدت سوم مغز...ضیت نمی کنمرا...مبر

مگه -.شده چشمانم خیري تو...دکرك پارا شکهایش ؟امی گیت پرت و چرا چر؟چیه

می ...باشماي نی که تو می خواومن نمی تونم تبسم همیشه می گفت ..می گمدروغ 

گوشهایم بلند ر دود از ینباا...ردخورا حرفش و گزید را لبش ...یی مثل توداگفت مر

خب می ...نستمدومن نمی د و خوبی بوور عجب مشا...فرین به تبسمآ-...شد

لم کن و-. کشیدرا ستش ره دبا؟دویی مثل من چیدامر..یمدشتیم فیض می بردا..گفتی

پا راه سط ولی و...ستیاخودت ینکه خود اجووبا ...ثابت شد...دکه نبودروغ ...رنیااد

شته دالیلی می تونه دچه .ستیالی تو نخوو...دمکررو من همه تالشم ...يپس کشید

و خشمم فر...دل زار زدته و از شت اهانش گذرا روي دستش د...ینکهاباشه جز 

ستنی اخود بوده فکر کر...دمبو شکستهورش را سته غراناخو...شتداحق ...نشست

به چه فکر دم و او بوي چه فکردر من ...اوف...نمزپسش می ...همشانمی خو...نیست

تخت ج بعد به تارد و خون هق هق کنا...دادمستش دبه دم و برآب یش ابر!دمی کر

بغل را نم انوزامنهم و جهت مخالفش نشستم در .دبغل کررا نش انوداد و زاتکیه 

-...با تعجب...دنگاهم کرم؟عزیز-.یدزشانه هایش می لر...دنگاهم نکر؟دابشا-.دمکر

و تر دچشمانی که هر لحظه گرام؟از قته من منتظر همچین شبی ونی چند دومی 
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نمی زکه ت ین مدانی تو دومی -.گرفته ام تر می شد خندزهانی که هر لحظه باد

فکر -.زدچنگ را  گلویشو بست را هانش م؟دیت شدر آوردم و اذفشادم به خور چقد

-.دمکرازش نورا نگشت پایش د؟احت بوراسم وا..تواز گذشتن ...مشبامی کنی همین 

ین هفته اهمه ...تین مداهمه -.شدال نگاهش عالمت سو...مدرم در اوپد...نه کوچولو

نا چی اوینکه ا...مختردست دونمی نه زتو ن چو...دمتحمل کررو ین ساعتا م اتمو...ها

شی دن و ارزسم مهم نبوواشونم دخون چو...دشتن مهم نبودای چه حسو ستن امی خو

یعنی با تو هم مثل دم می کرر رو ین کاامشب اگه ا...!ندگیمیزما تو شریک ا...شتناند

که تو هم ام قتی می خورو وبطه راین امن ...!هانهاخودخو...دمبوده کرر فتارنا او

ما به تو ا..دمهمیتی نمی م ادمرف سته من به حردر...نیانگرس و سترون ابد...ايبخو

ان جداب وعذس حسار این کام انجااز اقتی که وسه همینم صبر می کنم تا هر وا.اچر

نگفته را قعیت ؟ واباشه.خجالت بکشیادت خونواد از لم نمی خود.هست نددبهت 

را لم دنش زاچانه لر.شتمد داعتقام اندن رابازحرفهایی که بر م ما به تماا...دمبو

نم دگردر ست و دمد آمکث جلو اي لحظه ون بد...دمیش گشوروبه را م غوشآ...دبر

ي خیلی حرفا..ممن خیلی بد...ببخشید...ببخشید-.دکرار پشت سر هم تکرو خت اندا

هم ر کنا.اممی خورت معذ...نمیشهار یگه تکرد...دمکروت قضازود ...ببخشید...ي زدمبد

و گرفت آرام تا دم شش کرازنوو شتم دانم نگهش زوابان میار نقدآ...کشیدیمدراز 

م بیداخو...چشمانم بسته شداراده که بی د قشنگ بوم و نفسهایش گرر نقدآ...بیداخو

یچه یک کمد از درمن و همه جا می سوخت ...دبی شک جهنم بو...دجهنم بو...و

با مشت به ...جیغ می کشیدو ید دومی ق تان انی میاز...میددمی ن را سوختن خانه ما

-:داد زدم...نمی شدز بادر ...دمبوده فتااما گیر ا...ستم کمکش کنمامی خو...زدمکمد 
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یاکو می ل دنباد...مندداسر برگر...ادندرا بم اما هیچ کس جوا...بکنري یه کا...داداش

از ...به خرخر تبدیل شدد زن فریااي صد...دمکمد تنها بوي من تور ینباا...دنبو...گشتم

را در چاقویش ...نماما...یاکود-...دنشسته بواش نه سیدي روي مر...دمکره نگاراخ سو

... نهر موهایش بو...ماا...شدا جدزن سر ...!هــن-:داد زدم...کشیددن زن گرروي ...آورد

ینهمه ا...دمکرز چشم با...زدمی سودارد پوستم دم کرس حساا:دابشا...!*** دمشکی بو

و شتم دابرر نیاداسینه وي را از ر ستم د...دادمحرکت م را سر؟مدآکجا می ارت از حر

نه دا.مبلند شدط حتیاابا .زدمی سوك حشتنار وینطواست که ر انیاداین م افهمیدزه تا

پیشانی از نه هایی که دا..نستم ببینمایکی هم می تورتادر حتی ق را شت عري درها

فک ي روي گهار...ژور را زدمباآکمه د.می گرفتراه نش دبه سمت گرو می جوشید اش 

ار من بیدردن خون تکااز که د عجیب بوو ند دبوه شده مدآبراش پیشانی و دن گرو 

ه شنید...دنم می کرانگرد بوه ستی که مشت شدو دنها انددسایش اي صد.نمی شد

نستم اما نمی توا...یکش شددقعی نباید نزاچنین مودر  که دم بوه یددحتی و ..دمبو

یش اصددم و کرازش نورا یش زوبا مالیمت با...تماشا کنمرا جر کشیدنش و زبنشینم 

ار بید...رنیادا-...آرام...دادمتکانش ...تبه شد..ن دادتکاش را سر...معزیزر؟نیادا-.زدم

چه م نفهمید...حتی بکشمراستم نفس اتا خو...جا پریداز ...و...دکرز چشم با...شو

بدنم خشک ي مهااندون زد و احدقه بیراز نی آچشمانم به ...نفسم برید...شد

بر گرفته را درگلویم ب دار ستی که مثل طنارا روي دستم د...حفظ حیاتماي بر...شدند

را قلبم و فتن نبض ریتم از ر...ختمدویر تیغ به سالخم چشم ه زمثل برو شتم اگذد بو

ش خرآقعًا ر وانگاا...راجسمانی ي هان دردهمچنین کم شددم و حس کر

شته دابرر فشا...فترمی ن ته شدبه بسرو مانی که پلکهایم زست درما ا...شخرآ...دبو
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ا هو...بریدرا مانم اسرفه ...نددفتااتنفسی به تکاپو و سیستم قبلی م تماره به یکبا...شد

ما سرفه مهلت نمی ا...هست ببلعمن کسیژاتا هرچه دم می کرز بان هاد...ستمامی خو

یم ریابه و شد اد مداست د...ب دارطناداب؟و شا-:نداخورا نامم ي متحیراي صد...داد

یی اهوي کیسه هام زد محکمی که به کمري ضربه ها...شده یددارم دریقه س لبا...مدآ

ه باالخرو شد ار برقرا هون هسته جریاآهسته آ...و...دتحریک کره را کالپس شد

ن چشما.نبزف حر؟خوبی...دابشا-...ستانش گرفتن دمیام را سر.نستم نفس بکشماتو

ي یه چیزا خدرو تو ...دابشا-.شتداشک ق ابر...شتاندن نگ خوریگر خ دسال

گلویم .دابشا-.ه امماندو درمستاصل خ سال...سالخم تپیداي لم برد.نبزف حر...بگو

تم رصورا روي ستش د.خوبم...رينیاداخوبم -.گفتمزور به ...شتدرد دا...دخم بوز

واي ...شتم می کشتمتدا...اخدواي ..اخدواي -.غوشم گرفتدر آمحکم و کشید 

شش ازنوو یختم ربی جانم ن ستاد در دبوه ماندرت هرچه قد...یدزربدنش می ل...اخد

می ت شتم خفه دا...شتم می کشتمتدا-.چسبانداش به سینه م را سر...رينیادا-.دمکر

ر ینطوه اگناام به کد؟نددبوده من چه کرر نیادابا ...بغضم ترکید...اخدواي ...دمکر

ا از مرو گرفت را شانه هایم ...من خوبمري نیادا-؟نددگرفته بوزي به بارا حش رو

ر نیادا...دبه یغما بررا یم ونیري هاه خرین قطرآشکهایش ن ایدد...دکردش دور خو

پیش ..وممغرر نیادا...شک نریختادرش ابرگ مراي که حتی برري نیادا...دگریه می کر

نمی ...شکستنشروي چشم بستم ؟کتردبریم ؟می کنهت درد گلو-.دچشمم گریه می کر

وم مغرد حق مراب ینهمه عذا...دین نبوامن ر نیاداحق ...رایختنش و رینم فرستم بباخو

نستم انمی تو...دمنکرز با.ببینم که خوبیار بذ...ت روکن چشماز با...دابشا-...دنبو

حت تر می ر راینطواقل احد...ختماندانش دگررا دور ستانم د.ببینمرا شدنش د خر
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سر ..سر تورو ین بال انایی که اولعنت کنه  اخد...کنهن لعنتشوا خد-.نست گریه کنداتو

روي شکهایش ا...شتاگذام شانه اش را روي پیشانی .کنهن لعنتشوا خد...آوردنما 

ما بلد ا...دممش می کرآراباید ...دممی کرري باید کا...زدتشم می و آپوستم می چکید 

 یگه نباید پیش مند-؟می شدف آرام کلمه حرر با چهادرد ین امگر ...دمنبو

را نگشتانم ا...دفتااتفاقی می اگه ا...مداومی ت گه بالیی سرا...دمکره شتباا...بیابخو

شتم می دا...دمکري یسک بدرچه ...دمشتباهی کراچه -.مبین موهایش چرخاند

تو به ...ارهی پیش پایم بگذراتو یک ...یا تو کمک کناخد...يبمیرد یک بودنز...کشتمت

ژ ماساش را کمر...هی کناخودادتو ...بگیررا نتقامش اتو ...سبردادش تو به ...سبردادم 

ص ًال ا...دنمی کرري هنم یاذ...لعنتی نمی چرخیدن بازما ا...ممالیدرا شانه هایش ...دادم

از سرخش ه نگا....زدمتنش خیمه روي ...کشیدرم زد و دراز کنا؟نستم بگویماچه می تو

را چشم چپش ..همرا ش هایوبرا...مبوسیداش را پیشانی ...نمی شده گلویم کند

رم بیاآب -...همده اش را بهم فشري لبها...هماش را گونه ..همرا ستش راچشم ..هم

یگر د...شتماتنهایش نمی گذ.تنها باشمام فقط می خو...نه-.ن دادتکاش را سر؟ستوا

تنها ام لی من نمی خوو-.دبول محا...بکشددوش تنهایی به ر را ین بادادم انمی زه جاا

من خوبم -.دبوا نفس کشیدنش هم پیداز حتی درد .پیشم باشیام خومی ...باشم

غیر قابل د و هم به پوسته سرز با.نیمزمی ف حردا فر...ابحت بخوو رابر...دابشا

نمی تونی ...ینجا حق منها...رمنمی -.شتمایش گذزوبام را روي سر.دگشته بوزباذش نفو

از مرسی ...یتردهمداز مرسی ..داببببین شا-:تند گفتو بی حوصله .يبگیرازم حقمو 

دار ین مشکل شوخی براما می بینی که ا. ..من می کنیدرك سه واتالشی که 

نمی را شتن داست دوینهمه ؟ایددیعنی نمی ردي؟درك؟ همد...حرصم گرفت...نیست
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پس -.دمبرو چشمانش فري تورا میخ نگاهم ر دادم و هم فشارا روي نهایم اند؟ دیدد

ام از من نمی خو؟کنیدرك تو هم یه کم منو . ..ي و دركردین همددر ازاي امیشه 

دم نمی زه جاالی و.. .مهم نیست...بیفتهاد تفاقی می خواهر ...بمابخوا جدم شوهر

ر سه باروزي .. .دمنم کنی بر می گروبیرق تااین از اگه با لگد احتی ...يبگیرازم جامو 

خم ا...دمبرمی گرم میرین تخت می انم تو وگه بداحتی ...دمکتکم بزنی بر می گر

ثابت اي چیو می خورت ین کاابا ده؟ کردي یازبه تنت ت سر؟ که چی بشه-.دکر

نمی .. .بشهي چیزام من نمی خو-.بیایمه کوتاد بول محا...ر زدمکنارا موهایم ؟کنی

می ...باشیرم کناو روز شب داري ظیفه و.. .تو شوهر منی...ثابت کنمي رو چیزام خو

مسئولیتت شونه خالی س از به خاطر چند تا کابواري ند حق. .ظیفتهو..فهمی

نمی بینی . ..میشهن غوداحم روما ا. .بم جسمم سالم بمونهاینجا نخواگه اشاید ...کنی

نمی بینی به هر بهونه ؟نمزله له می دن تو بور قیقه بیشتر کنادسه چند روزا واین ا

بیخبر ازت گه یه ساعت ا نمی بینی؟ینجام اپا می شم میا...ايگه تو نخواحتی ..اي

نمی بینی دارم؟ستت ر دونمی بینی چقد؟نمزمی ل بال باه سرکندغ بمونم عین مر

ذاري می رو ینا اسم رم؟اندگیم بگذاز زبه خاطر جونم ر داري نتظا؟اندگیمیزهمه 

ه چهر.یخترمی او پوست روي که د شک من بور اینباا...منه عزیزردي؟درك؟همد

غوشش آبهشت ا از ست مرامی خو...دست بپذیرانمی خو...دنم می کرامصممش نگر

رو بد ات همه خاطر...می کنمب خورو ین کابوسا امن ...هبهم فرصت بد-.کندوم محر

ار بذ...باشمار فقط بذ...بد فکر کنیاي به چیزدم نمی زه جاا...می کنمك هنت پااز ذ

گه ا...امی خوهمیشه م..اممی خول کمام و تمارو من تو ...شپیشم با...پیشت باشم

ري چطو-.کشیدام گونه را روي ستش دپشت ...ست می کنمدرمن همه چیو ...باشی
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-دممزمه کرو ز...خیلی طوالنی.. .طوالنیو محکم .. .مبوسیدرا لبش ري؟چطو؟ کوچولو

یک ل نباد...دکرش کنکارا چشمانم و شت اتم گذرصوف طررا دو ستش د...!ريینطوا

هم بوسیدمش ز با...لشاسواب جو؟در مطمئنی...داب شا-...ندیدو ید گشت دنقطه تر

ن میادر جبی وبهشت فضایی ست چند "دم بوه نداکجا خو.مغوشش حل شدو در آ

ز کوچک تخت چشم باو یز ي رهان با تکا:رنیادا*** ؟؟؟"داريستش دوکسی که زوان با

بعد با زدم و پلک ر چند با...دبوه شدرج ستم خان از دمکان و مازموقعیت ...دمکر

ساعت ..شتمداپاتختی بررا از روي موبایلم "!یاکوواي د"م کوبیدام شت به پیشانی م

ون بیرداب یر سر شارا از زستم دم؟آرام دبوه بیداقت خووینهمه ر اچطو...!زدهیا

ما ا..شتم ببوسمشداست دو...دمکره بش نگااخوق غررت چند ثانیه به صوم و کشید

س لباوگرفتم دوش سریع ...برخاستم ر زدم وکنارا پتو .کنمارش لم نیامد بیدد

ما ا...شت نوشتمددایش یاابرو شتم دابري کاغذ...دبواب خون همچناداب شا...مپوشید

حت راکند ناز غاآمن ون بدن را نمادبا هم بواز لین صبح بعد اوینکه م از اترسید

 را ازموهایش .لبه تخت نشستمو ختم انداباله زسطل ي تودم و مچاله کررا کاغذ .دشو

ر کناش را سرد و خم کراول ا...دمکرازش نواش را گونه ر زدم و تش کنارصوروي 

هم او .دگشورا چشمانش داد و ضایت ه رباالخر...مبوسیداش را شانه م و خم شد.کشید

صبح بخیر -:با لبخند گفتم.دکره کمی به من نگاو کشید را ستهایش د...دمثل من گیج بو

زد و جیغ .قرمز شدر نطوآید که دوتش ره صوبا چه شدتی بن نم خودانمی .کوچولو

شیرین ر نقدآحرکتش ...منستم نخندانتو...وبر...رنیادا-:گفتو کشید ش سررا روي پتو 

نمی -:م؟داد زدکجا بر-.ر زدمکمی کنارا پتو .دفتاره انفسم به شماه خندت شداز که د بو

ه به ساعت نگاي میدابا نا...شهم می طلبیدز لم باد.اخدرو تو ...وفقط بر..نمدو
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کمی با پتو ...ااااامنمی خو-.ببینمرو نت دگرار قل بذاحد-.شتماقت ندوحیف که .دمکر

یر اون زبد که نمی تونی اتا ؟چیش خرآ-.دشبوه سفت چسبید...فتمر رکلنجا

می -.وفع ًال بر...می کنمش رو خرآفکر اً بعد-.پیچیددش خودور بیشتر را پتو .بمونی

مامانم ..منمیا..نه-.به ناله تبدیل شددش فریا؟رسونمت خونهبي نمیا...ونبیرم برام خو

-:گفتمو ختم انداباال اي شانه .همه می فهمن.می فهمهرو تا منو ببینه همه چی 

عجب ؟ینجا تنها بمونمامن ري؟کجا می -:یر پرسیدن زهمااز .فتمرپس من ..باشه

لم د.وبرذره  یه...يینکه کامل برانه -و؟نمی گی بردت مگه خو-...!شتیمدابساطی 

مت ومقا.متش پایین کشیدرصورا از روي پتو زور به ...وردمطاقت نیا...فترمالش 

می فهمی چی دت خو-:گفتمو شتم ه داچنگم نگاي تورا پتو .ردما شکست خوا...دکر

نگ رنگ به از ر...یدرا دزدچشمانش .دارممن عجله ؟یا می مونیي میا؟می گی کوچولو

قتش دي؟وبرمی گري؟زود براي کجا می خو-.تمی گرفاوج حساساتم ا...شدنش

سخت ...که گفتنش به سختی قبل نیستم یددتعجب ل کماو در ...باید می گفتم..دبو

ضربه .سهریگه می دسه ساعت دو ...همداوقطر واز با پر...دمیاداره یاکو د-!ص ًالا...دنبو

ین الی با و...لستقبااسه م وامنم باید بیا...مبه سرك خا-:گفتزد و تش رصوي می توآرا

رد مثل برخو...ردشبرخو؟تر بهم نگفتیا زودچر؟ضع خونهوین ابا ؟تابلول و روز حا

ینجا ا-.ديعا...معمولیي هاس سترا...دشوهر بواده جه با خانواموم سها هنگاوهمه عر

حت کن تا استرا...باشیا ین چیزان انیست نگرزم تو هم ال...دشخونه خوره می ..دنمیا

می ق تاي آن اقیقه بیشتر تودگر چند ؟اشت نیستم زگه من نیاایعنی -.دممن برگر

ست را از دیاکو واز دقطعًا پرم یددمی را شتنی داست ي دوبالواخورت صوم و آن ماند

-.دضا نبورشتنش الم به تنها گذدما ا..ومبرخاستم که بر.اببخو...نیست...نه-.دادممی 
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برگشتم باید تو همین تخت قتی و...شپزخونهن آبه جودي فتااببینم م نیاداب شا

ست دین و ا...دمبوان نگر.شنباان نگر...من خوبم-:گفتد و کرزي با لبه پتو با.ببینمت

یر زتا را پتو د و به من کررا پشتش و چرخید د؟بگم تبسم بیاداب؟شا-.دنبودم خو

می دل،دل ین امگر .بمابخوام می خور؟چیکاد بیااون ..نه-.گلویش باال کشید

ل مربا تو یخچاه و کرو شیر -.مبوسیدرا تش رصوو شتم اطرفش گذدو را ستانم ؟دکند

بست را چشمانش و شت ایر لپش گذرا زستش ز دبا نا.دمتا من برگرر حتمًا بخو.هست

تا ر ده نگاا...منمیات قه رسه بدواببخش که .هنشدت یردتا و بر...ورمچشم سر-:گفتو 

ي گه پاا-:یر گوشش گفتمم؟زشد بوسیدنش سیر میاز مگر .ردمیگه خودبا هم م پازیاد

به سمت اي نجش ضربه آربا .بیاحت بخوري راینجواشتم ذامی ا عمًرد سط نبوویاکو د

منیت انگ بزنم پلیس زیا ري می  -:گفتص با حرد و کرب پرتاام سینه 

به ن نگ بززپلیس ي به جا-:گفتمو شتم اگذش سرر کنارا موبایلش ؟خالقیا

س فسوابا ...دمث ًال قهر بو..ادنداب جود و خم کرا.بگو تا شب پیش منی...مامانت

خر ر آبااي بردم و نش کردگرروي نگشتی شکل ي اهاي نگاهی به قرمز

ق تااز ا...اب دادجوام را بوسه دل،ته ارت و از پر حرو چرخید ر ینباا....بوسیدمش

مد آمی ده ساو که همیشه به چشمم بچه ي ختردبه سیاست زدم لبخند و فتم ون ربیر

عا ادبه من سرتا پا را به نفس د عتماو امش آرابه موقع ام قدو ایرکی زیشب با دی لو

به قلبم م شنیدن در را بسته شداي ینکه صدابه محض :دابشا...!*** دبوه ندداگرزبا

تن .حم کندت رخو...یااخد-.منالیدم و گزیدان نددبه را لبه پتو .سکته کندزه دادم جاا

چند زور به .مساندرشپزخانه آبه دم را خوم و کشیدون یرتخت برا از مقم ربی و خسته 

یش می ریش را رگوشت تنم دم حس می کر...دشوزیم بااتا صدردم خوش بجوآقلپ 
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را گلویم ر چند با...شدم تمو..شدم تمو-.جیغ می کشیدم سري ترسناکی تواي صد...کنند

ستم ر از دچند با موبایل...یدندزمی لر..مقابل چشمانم گرفتمرا ستانم د...دمکرف صا

-.بغضم منفجر شد؟بابان جا-:تا گفت...مبگیررا یی ره دانستم شمااتوه ها شد تا باالخرر

گریه می کنی داب؟شا-. مهم نشنیدرا نفسش اي چند لحظه حتی صد...ییدا

ن بازحتی بر ر نگاا..دهم مکث کرز بام؟ختره دچی شد-.دمشتم می مر؟داگریه؟بابا

م با تما...دبوده یتم نکرده؟اذیتت کر؟اذبابار؟آره نیادا-.یشابرد نش هم سخت بوآورد

ده کرر فتارگل با من گ یک براز تر ط ما محتاا...زدنمی و دم نجی که می کشید ر

منو اب جواول -.دنفسش خس خس می کرد؟میاوز مرایاکو دقا آشتین داشما خبر -.دبو

لی و...هیچی...نه-...سنگهاروي ...کف سالن نشستمده؟کرري کازده؟حرفی ر نیادا.هبد

نستم یه دومی ..دهفتااتفاقی انستم یه دومی ...دبوح فتضااحالش ...دنبوب حالش خو

فت رکه ...قیقه پیشده دهیچی نگفت تا همین ...ما نگفتا...هشدي چیز

ت ما سکوا...ستش کنددرکه ..که یک چیزیبگوید..بزندف که حرم منتظر ماند.هگاودفر

زه تا..دمی کرور شت بازه داتار نیادا...بکنینري یه کا...اخدروتو ...ییدا-.نسکود و بو

زه تا...دبوه شدن مهربوم و گرذره یه زه تا...دبوه شدق خالش اخوزه تا..دبوه شدآروم 

رو مش آرانگ رشتیم زه داتا...می گرفتدش به خوادي میزآدنگ رشت ن داندگیموز

رو تو ...شهاب چی خر همهره بادوین ارنذ...بکنینري یه کاا خدرو تو ...یدیمدمی 

-...اخدروتو...بکنینري یه کا...ییدا-.مچسباندار یودبه م را سر...شتمداضعف ...اخد

اب بی فکر جو.ساخته ستري ست من چه کااز دبگو ش و بام؟آروم ختردکنم ر چیکا

ون اون آروم بدر نیادا...دحاالحاالها نیا...دبهش بگین نیاو نگ بزنین ز-.دادم

بی محبت ..می شهد سر..همن فاصله می گیرر از نیاداکه باشه اون ...هخوشبخت تر..هتر
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ت فورش را نفس بیما. ییا داخدرو تو ...میشهوري ناباو نگاهش همه شک ...میشه

یه کم فکر و چند تا نفس عمیق بکش ...نبابا جو...دابشا-.زدنگ زگوشم ...دکر

نفس دن و بوه ندزلیل د...!یاکو؟دمیزنیف کی حررد موداري در نی دومی ...کن

اده خانوه از تنها عضو باقیماند...رنیاه داتکیه گاه و پناو پشت ...رنیان داکشید

ر دور نیااز دابگم ؟بگم نیاآدم ین امن به ...!رنیاداهر اخودر و ما..رپد..ادربر...رنیادا

به من رش منظودش؟یکی به خواره و اون ندد عتماانش زیکی به ن بگم نیا چون؟بمو

یاکو قسمتی د...مختردکن ش گو-؟؟؟؟ییدا-؟شتماندد عتمادم امن به خو؟گفتا مرد؟بو

و ...نیدومن می از ینو تو بهتر ا...ندگیشهزقع مهمترین قسمت در وا...رهنیاداندگی از ز

ینو ا...دندگیت بوزمانی مهمترین قسمت زقع یه در وا...ندگی توئهاز زلبته قسمتی ا

ر نیااز دا-.دمشکمم جمع کري تورا پاهایم ...دمی کردرد لم د.نمدوتو می از بهتر...من

شت که می داعا ي؟ادبیار کناادرت نسبت به برت می تونی با عشق همسرم پرسید

ش که همسراي می خوزم باده برگرد وآزاد یاکو مجردگه م اتو پرسیداز ...تونه

ن میزبه از ورود شما مثل مربی فوتبالین که قبل دوي هر ...!که نهدي عا کر؟ادباشی

زي رو بات حاال سو...نمیگیراي نامه ي روزستاو ژمی خونن ي سه حریف کرواکلی 

ع فادعایم دم و ادخواز .حالجینده بدین چند مرن نشو...هللابسم ..شدوع شر...زدن

زه جاا...می گمزم هنو...نمی کنمض نیا عوم دبا تمور رو نیاي دامور من یه تا-.دمکر

ي ساطیریت جلواکه عشق ن الا...قت عملهون الا...داببسه شاف حر-.همدمه اد اداند

که ...یاکودتو باید بتونی با ...ارهنده فایدف زدن یگه حرد...رتکنات همسرو چشمته 

ي شاخک هادن کرس حساون نم بداو...بشیرو به رو ...شوهرتهر کاو همه کس 

موهایم یکی یکی به تنم ...هنشي ذتوي شبه هاو به شک زدن من ون دابد...رنیادا
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-.نددهایم نمی کرریک لحظه هم ر نیاداخشمگین ي چشمها...شدندست را

اي برس تر...شتس داتره اش خند...خندید...کنمزي من بلد نیستم فیلم با..ییدا...من

خیلی ر نیادا...مختردست ه خوندت کنی که فاتحه زي فیلم بااي گه بخوا-...هماندوامن 

زد قل می و می جوشید ه ام عدسید ما. چیزیه که تو فکر می کنیاز اون تر ش باهو

ره بادوکنم که ر چیکا؟کنهور بار نیاداکنم که ر چیکا؟کنمر پس من چیکا-.مدآباال می و

یاکو هست دحساسی به اگه اکنه حتی ور کنم که بار چیکاه؟بهم نریزن ندگیموز

رگ کنه من ور کنم که بارچیکاام؟حتراسر از ما ا..حداز شتن بیش داست دویه ...مهاحترا

کنه تا ي خونریزر ینقداشتم اگذزدم و سیش وشب عرن همورو عشق ت اون حیا

ري لخودسر از نمی کنم ه یاکو نگادگه به اکنه که ور کنم که بار چیکاه؟بمیر

مستقیم تو ذاره که نمی ده مرروح اون عظمت و گی ربز... لشکستگی نیستود

لش می دش دکه خوري نجواوهر حرکت منو ر نیادامن مطمئنم ؟بشمه خیرش چشما

ره و نمیار دووم نیادامطمئنم ...میشهه سیارم گاروزمن مطمئنم ...تعبیر می کنهاد خو

ر نیادا...ییداهم می پاشه از ندگیم ز...می کنهب نتخاادرش رو ابر...یاکوو دبین من 

به رو همه ده و عاشقی من بوي هاروزتو لحظه به لحظه ن چو...نمی کنهور منو با

رو یشبش ل دشما که حا...نمی کنهور با...ییدانمی کنه ور با...هیددش دچشم خو

-...نمدومن می ...دیخته بوربهم ر نم که چقددومن می ...میددمن ...ندیدین

-.مچالهوار و جنین ...مکشیددراز...دبوه یم سخت شداحتی نشستن هم بر...دابشا

-.میریخت دسنگ سرروي گرمم ي شکها؟اباختیدت رو خور ینقدا اچر...باباش باآروم 

می ر نیاون دامن بد...مستش بداز دمی ترسم ...ییدارم داست ر رو دونیادامن 

می ..نم بابادومی -.دکرازش نوو موهایم نشست و روي ست شد دیش اصد.ممیر
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نمی ر نیاي دابه پازم شته باشی بادادن داست س از دکه تو ترر ما هرچقدا...نمدو

شبانه ي کابوسهان هموس ین ترا..هشدرگ بزده و ندگی کرس زین ترابا ر نیادا...سیر

به یه ل ینهمه سااز احاال که بعد ..آوردهست دبه رو حاال که تو ...شپس مطمئن با...شه

با ر نیاق دافر...دهستش نمی از دحتی راین ابه ..دارهستش ردوینقدده و اکرد عتماانفر 

ي تا پا..گهشته باشه می جنداست دوسه کسی که وا...یگه همینهداي دمراز خیلی 

ن شده نددن و زمراز بعد ن چو...نش تکمیلهدادست از دیگه ظرفیت ن دچو...جونش

و فکر ي پس به جا...نهدوهم می رو تو رقد...نهدومی ش رو شته هار داقد...یاکود

می اب خرر رو ست پاچگی فقط کاد...شعصابت مسلط باایه کم به ...لخیا

کنم ر چیکا-.دلتهابم کم شواز اکمی  تا...مبه سنگ چسباندرا غم رت داصو...کنه

نقش ..کنیزي بااره گه قرا...شبادت فقط خو..هیچی-.کنمرشما بگین چیکا؟ییدا

قت شاید به ظاهر اشمشیر صد...لتهدنی که تو او..نی که هستیاو...کنزي بادت رو خو

تایپ .دبون روان شک همچناا...مکشیدز دراز باق طا.سته ما همیشه برنداکندتر باشه 

ر نیاداتصویر ...یدزستم لردر دچند ثانیه بعد موبایل ...سترادوما شما زه؟جااقا آ-.دمکر

ش تعاار...گرفتمز محکم گارا لبم .کوچولواري تو که بید-...رينیادا-.قصیدرپیش چشمم 

محکم را گلویم ؟حالت خوبها؟چر-.دبم نبراخو..آره-..باید..می شدل یم باید کنتراصد

نها محبت زهمه اي بر؟ستنی محبت کنداخور ینقدانست اوچه کسی میت...ر دادمفشا

ده را لپرسی سااحواحتی یک ...رنیادن دابوص یا خا...دقشنگ بور ینقدن اهمسرشا

ده یستاا...مشنیدرا هنمایش اي راصد.نیستمب نه خو-د؟لچسب می کرص و دخار ینقدا

ن الداب؟اشا-.تمشدرد دا..ن اوکشیداز درد ...دیازخیلی ...شتمدرد داري؟درد دا-.دبو

نه -.زدملب زور به .یگه خونمدمن تا نیم ساعت ...ریه مسکن بخو؟باشه...دمبرمی گر
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من ي قلبم به جازه دادم جاو ابستم را چشمم ؟فقط چی-...فقط...حالم خوبه...رينیادا

نه ...خیلی...لم تنگتهد-...شتداهر حسی که ...شتدانش دروهرچه که ...بزندف حر

را از گوشی ؟مطمئن باشم؟همین-:پرسیدي جدن همچنا..ن دادانه مالطفت نش..خندید

گه ا-.بگو؟چی-.یگه هم هستدیه چیز ..نه-.مبوسیدش را تصویردم و کرا تم جدرصو

نمی ل نم قوایعنی تا ند...نمی کنما عود..نگفت نهرده؟چه مودر -؟نمی کنیام عودبگم 

-؟بگم-.مید، دبینمینکه بون ابد...میدرا دتش رصون سخت شد.یاکورد دمودر -.همد

از میشه بیشتر -.مشنیددم خوي با گوشهارا ین یکی ا...دبوه یش هم سخت شداصد.بگو

بفهمد که گریه می ار بگذ؟یعنی چیداب؟چی می گی شا-؟شته باشیاستش نددومن 

-.نش می ترسمدنبور از ند چقدابدار بگذ..ارمقیب ندرند که من طاقت ابدار بگذ..کنم

ك پارا شکم ا...خندیده باالخر...!مناز قل نه بیشتر احد...ششته بااستش نددویعنی 

ش حالت خو...میزکتر الم دبه نظر-.ش دادمگوه اش لنشین خنداي دبه صددم و کر

پیش ي سوندیش خونه بیارینکه ابه محض ه بدل قو...نیست..نه-.اب دادمتند جو.نیست

ي یه چیزي و بگیر دوشتا تو یه ...می کنمرم همین کا-.اب دادجوآرام .هبدل قو...من

یعنی چند -.درشمال نبادبه اي مثل بچه ..بهانه می گرفتم.دممن برمی گرري بخو

یر به د دبوان نگر..مشنیدرا هنمایش اي راصدز با...دکرف بی حوصله پو؟یگهدساعت 

ري کا...هیر شددالنم ا...مینکه بتونم میااما به محض ا..نمدونمی -.برسدادرش برواز پر

ات تغییر...مبی منطق شد..!دیاکو بودسش پی احوم ینکه تمااز ا...معصبی شداري؟ند

داب را شا...حس مالکیتو مونی رهوات تغییر...دبوده هم تحلیل برم را مونی صبررهو

منو تنها ي؟باید پیش من می موندوز رو مراقل افکر نمی کنی حد-.دبوده کرض هم عو

من ان؟گندگی گم بشه تو تهر اونبه د می ترسی مرادرت؟برل ستقباي اتا بردي کرول 
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د و یش هم متعجب بواصد...نوقت تواو..که نمی تونم سرپا بایستمدارم ضعف ر ینقدا

یت دیاکو حسودنگو که به -.نستمداهم نمی دم خو؟تو چتهداب؟شا-...همانددرهم 

یاکو از دمن بیشتر -.ملب برچیدداب؟آره؟شا-...!دهمین بو...لسط خازد وست در!میشه

هر ...وارهالی ي هاه خنداز آن ...عنقطاابی و بلند ..هم خندیدز با.دارمج حتیاابهت 

ش خو-:اب دادجوه خندن میاه داره؟خند-.مپایم کوبیدرا روي مشتم !ریکبال ساار هز

به ..دمی کردت هم حسااو ین یعنی ا.میکنندي یاکو که همه بهش حسول دبه حا

لم دته را از لم ف دحر...درشابه بر...دمی کردت هم حساز ین یعنی هنوا...ادرشبر

م نر.اربذداري ست دوهرچی رو سمش ا...من باشیل مال کمام و تماام می خو-.گفتم

م گردوش آب ...رشیرعسل بخوان یه لیو-.شب گذشتهت لحظام مثل تما...مالیمو شد 

و تلخی آن .ماارست نددوهپلی زن من ...اربذز موهاتم با..شخوشگل بپوس لبا...بگیر

حت را...حت تر می خندیدرا..زدمی ف حت تر حررا...دمنمی کرحس اب را عذ

جانم د و در هر نشوزمی شد د؟بد نشود؟نشود سرر نیادامی شد ؟یعنی می شد.دبو

و ببیند د هم نبودروغ که را نهایی زدپا و ست و دها دت ین حساامی شد د؟ نریز

-.منتظرتم...باشه-؟می شد؟یاکو هم متنفر باشماز دنم احتی می تواو بفهمد به خاطر 

یش ابراي بوسه ؟خب.سرپا نایستدم یاز.هبدي اس ام اس مدون اوکه بیرم حمواز 

نهمه ن آمیاو سی زرگیت بار از به محض عبو:یاکود..!*** خب-:گفتمدم و فرستا

چشمانش د سرو شیشه ضخیم ، فاصلهن هماو از ...میدر را دنیا، داگرل ستقبااجمعیت 

ر چقددم و لتنگش بور دکه چقدم غوشش گرفتم فهمیدآ درقتی و و...دادمتشخیص را 

بهترین ...دبوب خوان یرابرگشتن به .دارمست را دوبی حوصله ف و ین پسر کم حرا

هم ز که هنود ثابت کرو بر لبم نشست ه یک لبخند که باالخر...مدتهااز بعد ق تفاا
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مثل او .مدبویی...مبوسیدر را نیادا.منبسط شوندو نند منقبض اتم می تورصوت عضال

ما ا. دنیستااي دور ابررا تمایلش دم حس می کر...دبوار ین چسبیدنها بیزاز اهمیشه 

یا آکه دم فکر کردم با خوم و بگیرو نیردش جوزه داد از وجاد و اصبر کر...دتحمل کر

ز غاآند همیشه نقطه دامی ؟خسته مني پاهاده در بوي جدیدان ند همیشه تودامی 

یش رته م روي ست کشیددم و دکره تش نگاربه صو؟منن راه پایاده در بو

متساعد را چشمانش مثل همیشه هیچ حسی و خند زنه پوو شت دانه لبخند ...کوتاهش

لتنگ دهم او که م ستانش می فهمیددحلقه سفت از ...نستمداما می ا...دنمی کر

 كمشترن تنفسیمااي هم مجرز که هنو... هستمدن او لیل سرپا بودکه منهم ...دهبو

ازه نداتنها به و ...پایین می شدو گلویم باال ي حجمی تو...با هم نفس می کشیمو ست ا

پیشانی من و موها از نگاهش داداش؟خوبی -:دادیک پرسش به من فرصت ن پرسید

ن چو. ..دهم بوي او گلوي همین حجم تور نگاا.خوبم-.سیدربه چشمانم د و کرر گذ

ستم را از دنم اچمددو هر .ابی صد...فرما بی حا...پایین می شدو مش باال آدسیب 

اي بر...فترلم ضعف ن دقد چند سانتیماف ختالاي ابر...یمدفتاراه اهم ر کنا... گرفت

اي بر...پر صالبتش همو بلند ي قدمهااي بر...مستقیمش همه نگاو شته افرابردن گر

داب شا-...ست چپش همي دحلقه تواي برو ...مصممش همده و فک بهم فشر

تک ر نیادا.. .مخندید. .."خوبه...خوبم."خوبه-.میدون دمحکم به بیررا ش نفسره؟چطو

نها اچمد.هبدت تنبلی نجارو از تو ن بوزین ذره انم نتونسته یه ر اونگااما ا-.. .ايکلمه 

نه -:گفتل حان همارا دور زد و در ماشین و شت اعقب گذوق صندي تورا 

هم ر رو سیگا-...مثل همیشه...اددمی ر سیگاي ماشینش بو.. .مشدار سو.نتونسته..

اي هو...دادمپایین را شیشه .رت زدستاد و ایرچشمی نگاهم کرز.هنتونسته ترکت بد
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لع سر وبا را ها ن خیابا...مریکان اتابستاي ما نه به سرماا...دبود سران تهره یماد

فر نگلیسی متنن ابار از زچقد.راشنا آما م انامفهوي مکالمه ها.. .دم رامر.. .مکشید

گی می دلم سار دچقد...دمبوار پیشرفت بیزاش و سمانخرن و آتمدر از چقد...دمبو

هایی که با وش ستفردیا . ..نددهم مسافرکشی می کرز هایی که هنون پیکا...ستاخو

هایی که به غیر وش فره میوآب یا ...ند دمن خوشبخت تر بواز شاید ...اريهمه ند

ي همین بی قانونی تواي لم برد.نددادمی  تخدمادم شتی ترین شکل ممکن به مرابهد

منطق ل و صوروي اینکه همه چیز دم از امی برت لذ.. .نندگی هم پر می کشیدرا

می ون هایی که سر بیره نندراحتی و ...دممی برت بی قانونی شهر لذاز . ..نیست

باشی تا بفهمی ه باید غربت کشید. نددهم می کرر کیک نثاي رفحش هاو کشیدند 

م باید مثل من تما...دستنی می شواخوو یبا زطنت پیش چشمت ي وشتیهازمه هر چطو

دت خون بازگر به ا..باشداز ند گوشنواعمر غریب باشی تا بفهمی حتی فحش هم می تو

قبل ي هاروزخیلی و ها روزین ا...منددابرگرم را با بی میلی سره؟چی شد-.دگفته شو

ك ست تراسخت ر که چقددم می کرك در حاال و ! تسکو...دمبوده بره پناروش او به 

باال را یش وبرا.سنپر-.نست کشیدت دسکواز ست اسخت ر چقد...دنکردت عا

می . ..ینجاي امداوتنها دي و کررو ول نت ز.بشیما جداره می گی قر؟ نپرسم-.ختاندا

هر را زهایش روزین امی شد ش کا؟اي نپرسم...بعد...مریکادم ایگه برنگردگی شاید 

به بن بست -...نستمامی توش کا...اش راسرخوشی و مانی دشاي هازرو ین ا...نکنم

ین چه ا-.ردخوه هم گردر هایش وبرر اینباا.سیدنهربه بن بست .اره ندن پرسیدن،سیدر

از یی داص ًال د؟ابر نمیاش ختردپس از یی دایعنی ؟کنهزش یی نتونسته بادابن بستیه که 

-؟ییدا...دبورا زده مانش درحتی قید ...مااز ی ِی کالفه ؟؟؟داییداره؟داخبر ن مشکلتو
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می او وارد ست ي دگهاربه ن فرمان و که به فرماري فشارا از ین ا..عصبی شد.دارهخبر 

یک ر نگاا...نهه؟ست بگو ببینم چی شددر..نیزمی ف فی حراتلگرا چر-.مفهمیدد کر

ر نمی پیگیداد و گیر نمی ر ینقداقبل ها ..دبوده تغییر کرر نیاد داجودر وچیزهایی 

اون .. .نیستیمر گازما با هم ساا.از اوننه . ..منهاز نه مشکل . ..نمی شیمدار بچه -.شد

روش تا ار هز.ما با هم نها...یگهدمنم با یه نفر ..بشهدار یگه می تونه بچه دبا یه نفر 

م و سپرا.دخر همین بوف آحر.یمدکرن متحااهم ر رو هرماو زکوفت و مایشگاهی آز

حاال .دنتشکیل نطفه نمی ..نمی موننه ندز..رننمیادووم مدیگه هر تخمک شما کنا

به ...نشدد یجااتش رصوي در هیچ تغییر.ینهاعلتش ..تره پیشونی سیاه و بخت سیاا؟چر

به خاطر بچه می -.لبهایشروي خند زنشستن پوو ...نشدگروق عرن شدن دار جز ضربا

ت به نظر-.دمگرفته بود یازدن را خند زپوب چه خو...منهمي؟بدق طالرو نت اي زخو

به خاطر بچه .. .نمز-.منددابرگررا یم م؟روبدق طال، زن که به خاطر بچهدي ام من مر

ین امی شکست ورم را غرر چقدو . ..دگفتنش سخت بور چقدو .شها جداد ازم می خو

ف حرش خیلی باها.. .دممنم بهش حق می -.مهرچند به حق همسري بی مهر

دن رو بودر مااد لم می خود...بشمدر مادارم ست دویگه ما ما..ف زدیی هم حردا...زدم

شتم دابا همه عشقی که به بچه ..نشدر پداز ..من گذشتم.دارهحق و .تجربه کنم

ه تیره اش چهر!دارهحق ...لبتهو ا...نگذشتاون ما ا...هسم مهمتروانم زگفتم و گذشتم 

می و عاشقتم همه اون پس -.زدمی ي ذوق تیرگی تواش در آن سرخی پیشانی ...شد

ي فاوهمینه که می گن -.مشنیدرا نهایش انددسایش اي صدد؟ست کشک بوم وامیر

ه مدم آبه سرو ...رنیادابه بدبینی زدن من دا. .مهمین می ترسیداز .هبیشتراز زن سگ 

می ق طالن رو نشوزیی که به خاطر بچه یا دامگه کمن مر.همه مثل هم نیستن-.دبو
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خیانت می زم بادارن و تا بچه ر یی که چهاداا مری؟یگهدیکی اغ سررن یا می دن 

. مشت کوبیدن بی توجه به من به فرما.تهذابه .داداشنی نیست دي و زفا به مر؟وکنن

از روز اول .نرفتهش هیچیش به بابا.یی باشهداختر زن دین انمیشه ورم با-

ین ا.اشیبام بی مرر ینقدو اشی رگ یی بزدامن داتعجبه که تو ا به خد..تعجبه.مفهمید

-.رنیاداجانب از نهم آ..ین حداتا ..آدمشتن یک ل داقبو...یگررگ دهم یک تغییر بز

ین طبیعیه که داره و اندگی زفرصت ر می یه باآدهر .دکروت نمیشه یه طرفه قضا

د جووبا ...خستگید جووبا .تجربه کنهرو نیا ي دهمه لذتهااد لش بخود

د بوم همسرن که همچنارا نی زمی به احترانستم بی اهم نمی توز هنو...لشکستگید

نه ...دش دادهمریکا یااینو محیط ا...هیه تصمیم منطقی می گیرداره نشمین -.مبپذیر

مثل . ..مبخنددم سعی کر؟سطوین اپس تکلیف تو چیه -.دنه نگاهم کرورانابا.ییدا

 ازخیلی بیشتر ...دندگی خیلی به من سخت گرفته بوزین اما ا...و آرامهمیشه مطمئن 

به ؟هیچی-.فتریش باال اصد.هیچی-.حفظ کنمم را نستم ظاهراحتی نمی تو...ظرفیتم

چه .نمید شداسه نا زوده وا.یندکرازدواج ساله که ز دو شما هنو؟هیچی؟حتیراهمین 

ات ین تغییرر اچقد..دبوه شدض عور نیار داچقد؟صبر نمی کنینا چر؟یناي دارعجله 

در ..ريبخوص حراد تو نمی خو-:گفتمو شتم استش گذرا روي دستم د.نددچشمگیر بو

می ...سنتر...ین هیچهدم ابردر سالم به ن جون شوه و ازمدم اوبر بالهایی که به سرابر

ز گارا لبم . ..شتاگذن فرماش را روي سرد و یستاا...دترمز کر.رممیازم دووم با...رهگذ

می س حساا:رنیادا.*** شتماکتفش گذم را روي سرزدم و چنگ ه ام را معد...گرفتم

ا نستم بر سر خداحتی می تو...کنماب مهایش خرم آدبر سر تمارا نیا دنم امی تودم کر

هللا که هیچ وا" ؟ستاین الت اعد؟و ستالت اصفت تو عد: "بگویمو بزنم د هم فریا
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ر کناه عمیق شدي هاوك معنی چر.نمی فهمیدرا لتی امن معنی بی عدازه نداکس به 

نمی را مد آیگر کش نمی دی لبخندهایی که معن...نمی فهمیدادرم را چشم بر

ن سپیدیشااز خیلی کمتر ن که سنشارا موهایی ن نگ شدرینهمه بی امعنی ...فهمید

اي حتی بر...دبوه تعریف نشددرد من ادر برازه نداهیچ کس به اي بر.نمی فهمیدد، بو

اب جوبی را " لفشاپر "اي چرو ...یمآیرتر می دکه داب اس ام اس دادم به شا...!من

شتند احق ند...رهم همینطوش ختردبا ...شتمف دایی حردابا ...شتمف داحر.شتماگذ

یی دا.دینهمه ناحقی نبوامن ادر حق بر...نددازنه بپردانمراناجور ینطوادرم را احق بر

محترمانه ...دبووت یاکو متفادبا رش فتارهمیشه ...می کشیدش غورا در آیاکو د

را نها اچمد.ییدا...یاکواي دبرد و بور نیادامن اي برر نگاا...!با محبت تر...ترآرام ...تر

ه یی خیره داتکیده به چهرو شاکی نشستم ر و طلبکا...برگشتمو شتم اگذق تاي اتو

می ه اش معدل و روز حااز ...دیاکو بودسش پی احوم تما..دنمی کره به من نگا...مشد

ه اي را که معدد بوه نماندعصابی ا...! شتمانداب جون به شنیدزي من نیاو ...پرسید

لپرسی معنی احوده است کردرسش ت واختردین جهنمی که ابا ن به نظرتو-.ترمیم کند

از یاکو دگه ا..دیط برعکس بواگه شرا-.دیی نگاهم نکرو دا...دیاکو تند نگاهم کرداره؟د

گه ا-.دمهم فشررا روي نهایم اندد...گه به خاطر بچه مثل یه تیکها...می بریدت خترد

-.شیدویاکو خردي؟دبود خونسرر ینقدزم ابا..دادمی ق طالرو ه خاطر بچه نشمین ب

که دي گش کرربزري چجودادي؟ختر دین د اییش چی یااخد-.دیی نگاهم نکردا...!رنیادا

بسه -.یاکو بلندتر غریدد...دیی نگاهم نکره؟داچشم سفید شدو بی معرفت ر ینقدا

یم ابانه می کشید صدزلم ي دتش توآین اتا  و...دبس نبو.پایینر بیاات رو صد...رنیادا

یه دت خواز هن من ذتو ؟کنمور باي؟برنمیات ختردپس از یعنی -. مدآپایین نمی 
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کنم که نمی ور بااي نوقت می خواو...رهسطوایه ...آرشیه ...ستمریه .ساختین قهرما

می ؟ییداکنم ور با؟بنشونیشش سر جاو بکشی رو لف بچه ایه ش تونی گو

به من ا چر...گه نمی تونستینا...گه نمی تونستیا-...پا می سوختماسر...سوختم

می تونستم حالیش کنم ...بش کنمادمن می تونستم ؟یندمن مخفی کرا از چر؟نگفتین

شت که داچه ه میک تیراین سرد؟انگاهم نمی کرا چر...می تونستم...که چه بی لیاقتیه

یاکو دبه ا مه چرابی مرر نقدیت اختردنستی دوتو که می -.دبوه شدش محور ینطوا

ندگیش ا زچر-.منویم کوبیدروي زامحکم ...دبور نفجال احام در مغزدش دادي؟پیشنها

هیچ کس ..زدنمی ف هیچ کس حردي؟تر کرن غود داکه بوي چیزن رو از ندگیموز..رو

نگو که نمی ؟ستش نمی کنیا درچري؟ساکت موندا چر-.دنگاهم نمی کر

بی آنفر دو ین از ا...نه...!ییدایاکو به از د..یاکودیی به از دا...مندداچشم گر.نگو...تونی

ي گفتن هار نیادابی توجه به .نتشفشاي آهاازه مثل گد...مجا پریداز ...نمی شدم گر

و ...ادمهمیتی ندداب افته شارست ي از دهاس به تما...فتمون رخانه بیراز یاکو د

له ور غرو سوخته دل مهم ...شب باشد نجا نصفهد آمهم نبو...گرفتمرا نیا دینگه ره شما

لبم روي خند زپو،نشمیند بالواخواي صد.دین حقش نبواکه ادري بر..دبوادرم بره شد

-؟شما-.ممی کنددم سه خووایه قبر اب تختخوي به جادم تو بوي من جا؟بیاخو-.نشاند

-ر؟نیادا-.شدط یش محتااصددن؟بوه ندزچه به رو بی لیاقتی مثل تو آدم 

که رو ص ًال هرچی ا.باختیي رو بد چیز...باختی...بهت بگمزدم نگ ز.ممدخو...آره

ن چو..خیلی بدبختی..زهست می سووالم د..می گم-؟چی می گی..رنیادا-.شتی باختیدا

می -...رنیادا-.ديچه کردت نی با خودونمی ن چو...داديست از دنی چی دونمی 

رش رو قد...تهرقتی کناوتا ..یشدارقتی وتا ..قتی هستوتا ؟یاکو چیهدنی خاصیت دو
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تا ...نیستروز یگه اون روز د...یگه نیستدکه می فهمی روزي به واي ما ا...نیدونمی 

-.بزنمف حرار بذ...صبر کن-.سیاههرت گادا روزفراز ...یاکوئهدین خاصیت ا...بد شبها

ندگی زمین د روي زترین مردبا مرداد بهت فرصت ا خد...مختر خانودشد م قتت تموو

گه ایا حتی ...ببخشهرو یاکو هم حاضر شه تو دگه احاال ...شتیاا تو لیاقت ندما..کنی

هم باید تو رو یاکو دیگه حتی سایه د...ذارمیگه نمی دمن ...هبهت فرصت بدا خدزم با

ن چو...اببخوو بر...ییداختر آره د-.بزنمف حرار بذ..رنیادا-.دبغض کر...ببینیاب خو

قطع .بیابخوب خو...کنیا ی تونی پیدماب خوي فقط تورو یاکو دمثل دي مر

ار سوزدم و به الستیک ماشینم ي لگد...شتداعشه رتنم م حالیکه تمادر ...دمکر

قیافه ن یداز دما ا...دیم گشوابرذوق در را با داب شا...!شتدراز داین قصه سر ا...مشد

ز ر را افقط پاکت سیگا!نمدانمی ..رش زدمفت یا کنار رکنا.لبش ماسیده روي من خند

کوچکش ي ستهادما ا!نمدانمی ...مدآتق اکی به .فتمق رتاابه و شتم داکانتر برروي 

تنم ي درد را از هاره هن پاآ...وارنم که مغناطیس دامی و ...ژ دادماسارا شانه هایم 

ره نظارا تش رصوم و چرخاندرا تم رصورم؟ست بیاري وامی خوي چیز-.کشیدون بیر

او که د فتادم ابعد یاو .نه-.رایش کمرنگش و آرا...رافشانش امشکی ي موها...دمکر

لعنت دم به خو...اوکه ...هداتقویت می خواو که ...همنتظر من مانداو که ..ستاگرسنه 

پایین و باال ش را سرردي؟خوي تو چیز-.دمکرز باو بستم زم را پر سون چشمادم و فرستا

مثل ش ما لبخند؟افقط-.شتس داسترا...دچشمانش غمگین نبو.عسلو یه کم شیر -.دکر

ها ا رهم مرداب گر شاا.یمربا هم بخور رو ناهاد بوار قر-.دسنگین بوو همیشه متین 

مثبت به ت نهمه نکاآیاکو با از دنشمین ؟بماندد ص ًالچه تضمینی بو؟اچهد می کر

بریم ش بپوس لبا..باشه-د؟بوش به چه چیز من خوداب شادل ...حتی گذشترا
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ي نمیشه یه چیز-.شتاگذام شانه ش را روي سرد و کررد  یمزویر بارا از زستش د.ونبیر

ستم یه کم پسته الی می خوو...میشه-.مبو کشیدرا موهایش ؟خونهرن بدیم بیارش سفا

پسته ...همینجا بمونیم-.دهنم مخفی کراپیرن درز و دروز میارا تش رصو.ستم وابخر

رگ کوچولو بز...که نمیشه-.متنش پیچیددم و دور کرآزاد ستش را از دستم د.امنمی خو

کوچولو فقط تو -:گفتد و غوشم جا کري آتودش را خووار گربه .باید تقویت شه..هشد

یاکو منطقی دنستم مثل امی تو...کندك ترا ست مرامی خوداب گر شاا...ادمی خورو 

یی هم ده دافتاو اسر فردم و بور شرمسار نیارد دابرخواز :یاکود***؟....یاو کنم رد برخو

ه چسبید...دلم جشن برپا بوق دعمااي در اما گوشه ا..دمی کرزده ام لت بیشتر خجا

ر را نیاداباید و .دبوه چسبیدر نیادانه احمایتگرو نه راغیوي هادین فریااعجیب ...دبو

مستی و سستی ق غررا پی تنت م رگ و نی هایش تماانگرت دل می شناختی تا لذ

ره نیادا...اممی خورت من معذ...ییادببخشید -.شتمایی گذي دانورا روي زاستم د.کند

ر از چقد.نشور لخود...نهزمی ف حررك ...نیسترف هل تعاا...می شناسیش..یگهد

ي بلندآه .دبوه گرفته تر شدو مش نفسهایش سنگین تر دبوه یددکه ري خرین باآ

ینهمه ات امنم جرش تفاقاً کا؟امگه ناحق می گه؟ییدامی گه دروغ مگه -.کشید

نی انگرو ندیشی امصلحت ب ما همیشه چو.شتیداتو هم ش کا..مشترو داستی رورا

ل و روزت ین حااباشی رك گه تو می تونستی ا.یمردخون رو فیانمواطرامش آراسه وا

را نویش زا.دمتو نبوه شرمندر ینطون االا..بزنمم خترش دگه من می توستم تو گوا..دنبو

از زن نشمین ؟زنیبت خترش دسه چی تو گو؟وامومند ین چه حرفیه مرا-.دمفشر

شبایی که تا دن مگه کم بو...شتاسه من هیچی کم نذوا...ستیاز دو..مهربونیاز ..دنبو

اون به ن ستارین بیمااز ایی که روزایا ؟نشستار بیدم کشیدناو درد من ي صبح پا
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ما چه ا...دمبوآروم ...دممن با نشمین خوشبخت بود؟کتر من بول دوا و دنبان دستاربیما

میشه یه عمر تو دارم؟نگهش زور میشه به ...دشبچه خو.اده می خوبچد؟میشه کر

ندگی م زگیر؟ندگی کنهزغی داکنم با همچین رش میشه مجبو؟نمشزوبسوت حسر

باال را ستم د...دکرز بان هاداره؟دشی ارزندگی اون زیگه دلی و...بمونهم گیر..کنه

حتی بهش حق می ..نیستمر لخوازش دمن ...نش نکنزسررو نشمین ...ییدانه -.گرفتم

ست دوکه ري نجوار اوبذ.بتونه بی خیالش بشهزن نیست که یه ي چیزن شددر ما...دم

ه ش یندآسه ار وابذ...منم نیستام مر...نیستري قلدزور و شما ام مر.ندگی کنهداره ز

موقع ن همون؟چی بگم پسر جو-...هبرید...منقطع..کشیدز آه با.هتصمیم بگیردش خو

ي رو ین بی مهراچی بگم که .بکشمرو شتی گوشش انذ...خالت کنمدشتی اهم نذ

ر چطو؟نمیشهراه فیق نیمه رقت وهیچ د بهش بفهمونم که یه کرر چطو؟توجیه کنه

ه اي فایدف زدن حر-.دیتم می کراذخم نشستن ..دادمتکیه دي؟نمی زه جااقتی تو و

به زي نیامن ...شماو من ف نه با حر...حساسشابا ...لش بمونهدباید با زن ...اريند

ه فاید.هبهتر که برن همو...ادنخو...می مونهاد نشمین منو بخو...ارمندزي لسوو دترحم 

رو ینا ا-.دغم چشمانش کم نکرو همه سیاهی از آن حرفهایم حتی یک نقطه ..شتاند

داب بطش با شارا...بگوام براز اون .رهنیاداهمه چی مهم تر ن از الا..ییدالش کن و

لبخند کم جانی ن داد و تکاش را آرام سر؟خوبن با همدیگه؟یتش نمی کنه؟اذیهرچطو

ورت با.ونتا جودوین ي اتماشاه من شدروزاي ین اخوشی -.لبهایش نقش بسترو 

ف قشنگ حرم و نرري ینجوابتونه با یکی ر نیادانمیشه که ورت تا نبینی با...نمیشه

خیلی ...بیه باباتهخیلی ش...دارهشو اهوري چجو..می کنهش نگاري باید ببینی چجو..بزنه

می آب قندهایی که ..یخترلم ي دتوي چیز.حمتش کنها رخد...ازهمیندد اون منو یا
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خالقی نمی ابده؟بهش سخت نمی گیر؟یتش نمی کنهاذیعنی -...خوشیاز شدند 

-.گرفتن یی جادالبخند ...نمی گهي نکنه به شما چیز...هاره خیلی صبوداب شا؟کنه

و از یه صبر زم هنو...خالقش عالیهانمی گم ...ببینی دتسه همینه که می گم باید خووا

ختر عاشق دین ر انگااما ا...رنیادابا دن ندگی کراد زمی خوده لعاق اگذشتگی فودخو

ره صدقش می ن قربوو نه زمی اش با شیفتگی صدري طو..هشدش گندي خالقااهمین 

ندگی زختر به دین ن امداو...یاکود دبوه معجز-...فترلبش ه از خند...دادتکیه ...که

ست که اخوا خد.هنجامش بدامی تونست ا خدد که فقط خوري کا...دبوه معجزر نیادا

ش برداب قت شااصدو عشق وي با نیر...برگشتده و ندگی برگرزبه ر نیادا

ن شدآدم قتی که قید و...دبوه مید شدانا م میداقتی که وست در...سته معجز.نددوگر

که فقط ...هستزم هنوا که خد...تا بهم ثابت شهد فتاق اتفااکلی ...دمبور رو زده نیادا

نمی ش مواکه فر...ش رو دارههاه بنداي که هو...سش هستاکه حو...کنهاراده کافیه 

حت راخیالت -.زدلبخند ره بادو.ستهرش درکه کا...هبش نمی براکه خو...کنه

مه با هم یددبی که من داشا.باشیر نیاان دانیست نگرزم یگه الدقل احد...باشه

ش رو شوهراي هوده و یساواندگیش زعین شیر سر ...مظلومیتشو شکنندگی 

با ق داره فر-.دکرت چند لحظه سکو...منس نشنارختر قددبا ق داره ختر فردین ا...داره

م با تمو..ق دارهفر-.دکرت یگر هم سکودچند لحظه .خترهایی که من می شناسمدهمه 

شک -...!دشخواي برر نگاا..دزمه کرمز...فتریش پایین اصد.مایی که می شناسمآد

ب خوي یک چیز:دابشا.*** دبور نیاداندگی ت زفرینشش نجاا از آخدف هدارم ند

به ...باشدد آرام سعی می کرر نیادا.یک جایی می لنگید...دغلط بوي یک چیز...دنبو

یک دش خوروش به ..شترا دایم اهودش خوروش به ...دمحبت می کردش خوروش 
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ه سیادال گوآن دو چشمانش ...دما غمگین بوا...دنمی کردور غوشش آا از لحظه هم مر

ازه ندابه ...شتنددرد دانیا ي دسرطانهام تماازه نداچشمانش به ...نددنبووت بی تفاو 

و دل ...!نددمید بوانا ...می هااعدم اتماازه ندابه ...نددعالم خسته بوي هادپیرمرم تما

ه لهرد..شتس داتر...نیاي دمتحانهاِ م اتماِ  ازقبل ي شب هاِ م تماِ ازه ندامن به 

به .زدمی ر شو..نمکي یاچه هاو درشت ها م دتماازه ندابه و ...شتداتشویش ...شتدا

ه عجیب خمیدوز مراکه اش شانه ر به قامت چها...دمکره نگار نیار داسیگاخ تش سرآ

اش  دهکره گري ست چپی که حتی یک لحظه هم مشت هادبه و ...سیدربه نظر می 

به ر رو همانطوت؟شت نیست به نظرن؟زینا نیان ایعنی بگم ماما-.نمی شدده گشو

قت وباشه یه ...یاکو خسته ستد...نه-.اب دادجو..پشت به منه و پنجر

ش بپوس لبا-.دکره به ساعت نگاد و فشرري یر سیگاي زتور را سیگا...برگشت.یگهد

شتم ي را داحس گوسفند. سونمت خونهربعد می و ساعت می شینیم دو یکی ...بریم

من می از -.خم قاطی شداسرخش با ه نگا؟چی بپوشم-.دمی شنون خوي که بو

خه می آ-ي او؟لعمل هااعکس از نستم داچه می ؟حشت مناز ونست داچه می ؟پرسی

حتی رم قسم می خو...شتاحوصله ند.شته باشیاست نددونباشه که تو ري گم یه جو

من .شته باشمداست دوکه من ش بپوري یه جو خب-.هم نمی فهمیدرا نصف حرفهایم 

می را خر آنفس دم یا خو...می کشتا مرر نیادامشب یا ا...دممشب می مرا

نستم امی تور چطو؟لبخند بزنمو یاکو بنشینم دنستم مقابل امی تور چطو...مکشید

شک ...دادممی ف گا...دمبوف دادن گااي من خد؟ندهمر نیادامچگیر ه ست نگادبهانه 

ترین شکل ده به سارا موهایم ...مپوشیدارم را شلوز و ترین بلوده سا.شتماند

تم رصو...ختماندانم دگرده دور سارا شالم م و پوشیدرا ترین مانتویم ده سا...بستم
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ك هم پاه رژم را ما حتی باقیماندا...دمی کردآوري یارا چندین ساله ي میت ها

را چشمم ...شتمدابررا کیفم ؟ریمبداب؟شا-.با هیچ کس...شتاشوخی ندر نیادا...دمکر

به ي لبخندو فتم ون ربیرق تااز ا...رونبه خیر بگذ...یااخد-.دمکرا یم نجوابا خدو بستم 

ص ًال اشاید هم ...مانداب بی جوم لبخند.ورمخدمتم سردر من -.زدممنتظر مقابلم د مر

ه الشنیدص ًاشاید هم ... مانداب مسیر هم بی جول طودر بیشتر حرفهایم ...نشده یدد

ا شی پیدومی گم یه گل فر-.ممی شنو-... نمازمی ف حر؟دارم کجایی...رينیادا-.نشد

حس ...حرفشد نبوص حرر؟از چیکااد گل می خو-.ست خالی بریمدنمیشه که ..کن

د ِل سه واگل -:گفتد و یستادي امقابل یک قنا؟مگه میشه؟یعنی چی-.شتداعجیبی 

ف برخالد؟چه بورش منظو.ممانده فتنش خیرربه ت مبهو...دل اوننه ...خوشه

ل شلوغی کوچه خوشحاو مد و آفت از ر...زدنگ و زخت اکلید نند...همیشه

ش خو-:یی گفتاصد.برسدر نیاش داقلبم به گور ناهنجااي نوداد نمی زه جاا...دمبو

را جعبه شیرینی ر سانسوي آتو...شکرا را خد..دیی بودا...دمنالیز کرآ.بفرمایین...مدیناو

ا را هم خدز با...نم کمتر به چشم بیایدایزي آوستهازش دگرفتم که لر رنیااز دا

با ...کندم گررا لم دنست ایی هم نتون دالبخند مهربا...دسش به من نبواحو..شکر

م یی مثل همیشه سردا...دمپرسی کرال حوم و اسالم یددبعید می دم خواز تی که رقد

ر نیادایعنی د؟ضح بووابم اضطرر اینقدایعنی ...شباآروم -:یر گوشم گفتو زبوسید را 

دور یی اپذیري تورا نگاهم دد مررت دادم و قورا هانم د؟آب دبوه هم فهمید

نها جا آپیش را ما گوشهایم افتم رشپزخانه آبه سمت ؟یاکو کجاستد-...!دنبو...دادم

یم اقت بروکمی ...شکرارم هزر بااي برا را خد.دمیان الا..هبگیردوش فته ر-.شتماگذ

مرتب را شالم را در آوردم و مانتویم .ممشت بگیررا در نم قلبم اتا بتود بوه خرید



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۶۴۰ 

 

ه نگار نیادایرچشمی به ز.مخوبم عزیز-ن؟یی جوره داچطون حالتو-.دمکر

ده هم قفل کررا در نگشتانش د و اشته بوانو گذروي زاساعد را از ستانش د...دمکر

سر بلند ر نیاداما ا..میدد ر رانیادایی به راي داگذه نگا؟کجاستن نشمین جو-.دبو

ستم اتا خو.دنتونست بیا..شتر دانشمین کا-.دبود سرن بینشايِ فضاا ِي هو...دنکر

وت از بویی متفا...شناآبویی ...مگرو بویی شیرین از پر شد ام شامه ..بزنمف حر

یش اصدان یگر نگرد و دیستااطپش از قلبم ن چو..دمشکر کرا را خد...رنیادا

برگشته ره سطوا....منش نمی ترسیدزدکند و تند از یگر و دنیامد در  نفسم هم...دمنبو

مسیر کشش در ...مسیر بودر نه ...مچرخاندم را سر...!کناب خانه خرره سطوا...دبو

اي گیرن چشمان با هما...لبخند لعنتین با هما..دمرن هما...دبوده یستاا...! حساسما

ه نشنیده و ندیدا که ساعتها مرري نیادا...بلند شدیمن همزمار نیاو دامن ...لعنتی تر

لم یک نفس د...ادرشبرو به فاصله من و زل زده ...شگود و پا چشم بواحاال سرد بو

ن نست گماانفس عمیق هم می تون ما حتی هماا..شتماندن کسیژا...ستاعمیق می خو

به حق ...یااخد-.دمکرس لتمان دل اهماي توو ...دلته از .بیفتدر نیان دابه جاد و بد شو

ینهمه اند که دچه کسانی بو..هاو داربرآنم دانمی .بیفتهوم برآلکه به ار نذ...و دارابرآ

بانم و زشد ده لبم به لبخند گشوه باالخرن چو.نددجابتم کرو اشتند ذ دانفوا خدروي 

ام بد ماندنی اتا ره سطواز اچشم ...دیستارم اکنار نیادا...مدآجلو .چرخیدم به سال

ز هنو.مدینش اوخیلی خو-...هنگان یددزدبه م شوم ستم محکوانمی خو...نگرفتم

جلو می د و فقط نگاهم می کرز هنو...دبوده حرفی نزز هنو..دمبوه نشنیدرا یش اصد

می ر نیاي دابهانه جوه نگار یر فشادارد زنست که کمر من دانمی ف نصاابی و ...مدآ

م تما...ست که بیفتمن االدم احس می کر...امقدمی در دو ...دیستاه اباالخر.شکند
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م را شهدا...میدرا دیاکو ه دشددراز ست دقتی و و...می چرخیدندم سردور کهکشانها 

لم ر دچقد...خوشحالم که می بینمتر چقد...دابشا-.ومنیا نراز دکه کافر م نداخو

رت صون یدد...ادمما حرکتش ندا...دبوه نم خشک شددگر.دبوه ست تنگ شدوا

از درون ...سوختمو شتم استانش گذن دمیارا ستم د.دمی کرره پا تکهاراده ام را ...رنیادا

از ..دفشررا ستم د.نخوشحالم که سالمت می بینمتو...رمنم همینطو-.سوختمون برو 

ت نجااب آور عذس ین تمااز اتا دم جمع کررا نگشتانم ؟امن نمی سوختارت حر

جهنمی ن ست میادر...مماندر محصوو ...مشده کشیدرم نتظااجهت ف خالدر ما ا...بیابم

نست دانمی و .دبوه بوسیدم را سر.ندزاسورا موهایم اي شعله .دبهشتم بوري گاروزکه 

از یه تیکه ...خترمیدقعًا وایگه دحاال -.دهمضا کرا امرگ سند مررش ین کااکه با 

س سترایگر دم دبوده مرن چوو ...هایی یافتمرستش ه از دباالخر...تنمره پا...جونم

بی و ...نهمیشه مهرباف و شفان چشماآن به ..دمکره نگاس بی تر پس...شتاجایی ند

سه من همیشه واما شما ا-..!نباید..یا شایدو ...که بایدي را چیزآن فم گفتم اطراز اخبر 

گترمم ربزو شوهر ادر بر، شوهرر پداون بر وه حاال عالو ...یندبور مثل یه پد

شما ون بدر نیادا...ینجایینا خوشحالم که-.برگرفتق را در تام اتماش لبخند.هستین

را یی چشمم داچشم ق بر.کامل میشهن ندگیمون زنتودبا بو...دارهکم ي همیشه یه چیز

شکنجه و ستی که قصد تنبیه د...نشستم کمرروي می شناختم ب ستی که خود...زد

یم وبرآ...هاوداربرآ.دمی کرازش چشم همه نوس و دور از ستی که نامحسود...شتاند

  :یاکود...!*** نددبوه خریدرا 

لت امیز تور کنا.گشتمر نیال دانبادبه ق را تاي افضام و پایین کشیده در را ستگیرد

یگه دگه العنت به من -:گفتد و نگاهم کررا گذ.دگیر بوش دربا قفل کمربندده و یستاا
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یش ایک لحظه صداي بر.ش دارمباهات رو همین مکافار هربا.مببندرو ین کمربند ا

م و خندید...امنمی خو..نبند...!مکمربند متنفراز من -...کوچک شدل چند ساو بیست 

قت دبا ...دبوده قعاً گیر کروا!نه...مکشیدرا بانه قفل م و زخم شد...ر زدمکنارا ستش د

به و شت دابررا گرمکنش د و پوفی کر.شدز با...بفرما-...هباالخردم و کرش بیشتر تال

س هایش هرگز مقابل چشم من لباي بی قیدو بی خیالی ها م تماد جووبا ...فتم رحما

را نم اچمد؟بیدایی خودا-.شتمداست اش را دوتی ي ذاین حیار اچقدد و نمی کرض عو

یش اصد.نهزمی ف با شاهو حرداره ...نه-.درآوردمحتی س راست لبادیک دم و کرز با

را کم امسو...دکرت سکو...نمی فهمم چی می گی-.زدمی اك شت مسودا...شدم نامفهو

اك مسو.شده به من خیرو شست را هانش د.دمیستارش اکناو فتم م ربه حماو شتم دابر

باال را یم وبرا..شتاندف زدن قصد حر؟چیه-:گفتمم و هانم چرخاندرا در د

پیر ..هبیشتر شدت موهاي سفید.زديشکم -.زدمی به شکمم آرامشت ...دمبر

ون بیر...تمشسرا هانم د. تی بچهدپیر خو-.زدمیش زومشت محکمی به با.يشد

ت چشمها ما..شکمروي ستها د...همس شانه ها مما...کشیدیمدراز هم ر کنا...فتیمر

نه -...!ندگی منن زبهم پاشیداز می کشید ي جرزچه د؟یتت کراذخیلی -...سقف

بیشتر به تنش را تنم  -......کنیي یی تنددابا ه که به تو حق بدري نقداو

لمسش می ..دمقتی حسش می کرو...شتمدامش د آرابورم قتی کناو...مچسباند

یتت نمی ؟اذخوشبختیداب تو با شا-م؟هو-ر؟نیادا-.می شدم نی هایم تماانگر...دمکر

د کرب قالرا ستانش داري؟دشو اهو؟تو چی-؟خهه آبلددن یت کرداب اذشا-.خندید؟کنه

ي که تودم فتاد روزي ایا...من نیستم...خوبهاون که ري نقداو-.شتاگذش یر سرو ز

دور چشم من را از کفشش ك ترد سعی می کرد و بوه فکندایر زسر به ...هشگانط داحیا
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یا .آره-.نیدوکه می دت خو...هکشیدد یازما سختی ا...ارهنددي یازسن داب شا-.کند

با -.دمی کرع فادحیثیتش زان از لراي با چانه د و بوده یستااکه مقابل سلطانی روزي 

ته دیا؟یمزدکه تو شرکت ي رو گنداون ه تدیا...ورهخیلی هم مغر...مظلومیتشد جوو

-.جنبیدي گوشه لبش به لبخند؟ بندرو خت اندو اشست ن رو جفتموري چجو

ه اش خندر ینبا؟انت بشهزقتی ویه دي فکر می کراون روز -...یمدکف کرن جفتمو...آره

پس چی -:گفتمدم و کرم سرن ستورا ستم د.مکشیددراز به پهلو .اً عمر-.شتا داصد

لت د دنبوت بري دور و ناوم از زکه شبیه هیچ کد...دابمثل شاي خترده یري چطو؟شد

شبیه ن چو-.ختدوبه چشمانم ...نددبواق همیشه برف که برخال...راچشمانش د؟بررو 

قعی از واست امی خور نگاا...تم کشیدرصورا روي نگشتانش ا...!دبررو لم د..دنا نبواو

نه ...نم مثل توئهاو-...ردمجا خو.دبررو لم د...دشبیه تو بون چو-.دنم مطمئن شودبو

صد درچند ...بگودت خو.دارهست دوکه باشم ري هر جو...منو.نه تنبیه...قهر می کنه

ه نیز؟شته باشنداست دش دوبه خاطر خورو قعی ر وانیادانیا می تونن دین ي اماآد

تنهایی ش عمرم تمار در چقد....دمن تنها بور نیار داچقد.نددکرره پارا لم و دختند اندا

ما رد اکتک خو...ییدامثل ...نم مثل تواو- .دین تنهایی خسته بور از اچقد...دبوه کشید

ي ستادبا ...همن بمیرر کناداره ست ه دوبمیراره گه قراگفت حتی .حاضر نشد ترکم کنه

همه با یه ازه؟به خاطر من به خطر بندرو جونش ده کی به جز تو حاضر بو...همن بمیر

یطی می اتحت هر شر...دابما شاا.دنعقب نشینی می کرن و من می ترسیدد فریا

اش پیشانی ام را روي پیشانی ...شیدنداخررا گلویم و ختند انده انیز.مثل تو....مونه

سه همین می وا...نمانش نگردادست از دبه خاطر ...توازه ندابه ...سه همینوا-.شتماگذ

ان جداب وعذن الا...تچراي سه همین فکروا.يبگیرداب رو ازم شاي و تو بیام ترسید
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به داب قت به شاومن هیچ -.راحالش م می فهمید...دمکش می کردرناگفته ... دارم

ینم می ا-...نمدومی -...دمنگاهش نکرك قت ناپاوهیچ ...دمنکره نگا...زنچشم یه 

داره عشقی که به تو ي به پا...و دارهشته داهر حسی که به من ...ختراون دنی که دو

نی دومی -.را رج زدمخط به خط نگاهش و شتم دابرم را سر.آره-.دکر مکث؟سهرنمی 

می ادرم رو خوشبختی بردارم گفتم همین حاال که ؟چی گفتما مشب به خدا

عاشقانه ي همین حاال که نگاهها..می بینمرو قعیش ي واهاه همین حاال که خند...بینم

خرین آتو دي شادارم ست ن دوچو.جونمو بگیر...همین حاال...می بینمش رو همسر

باشه که قبل ي تنها چیز...توه خنددارم ست دو.ندگیم می بینمزباشه که تو اي صحنه 

یگه د...ارمیگه هیچ غمی نددمن ي قتی تو می خندن وچو...می بینمم بستن چشمااز 

گه ا...می کنمري سه خوشبختی تو هر کاوامن -.دخم کرا....امنمی خوا خداز هیچی 

تا تو ...می شمر گوو بد گم اتا رم و می ..گه بگیا..يترحت ري راینجوانم تو وبد

همیشه داب شا...بابا قسمن و ماماروح ما به ا.تا خیالت جمع باشه.حت باشهراعصابت ا

فقط عاشق یه اون ...قسمدت خون به جوو ...می مونهده و بوم ختردسه من مثل وا

قص از رچشم ؟ین یا نهاردسه منم جا وا...یندکرت خلوادر تا بردو...به به-.تو...هنفر

ن میا...یمدکرز جا با...بفرمایین...یمداربله که -.گفتمو گرفتم ادرم برن چشمار نو

اش سینه و روي گرفت ا ست مر،دستدبا یک .کشیددراز سرفه ه و با خند...نمادخو

؟آخ ینزدمی ف سی حروعررد مودر شتین دا-.ر رانیاداست د...یگردست دبا و شت اگذ

بیشتر روز چند ...ییدانگو -.به سلولم شیرین می شدل سلو..سیوعر ینافکر از که 

ل من قو..کنر رو ول کا-:گفتر زد و نیادایی چشمکی به دا. ر دارممن کلی کاه و نموند

من که -.شدض معترر نیادا.یمدکرب تو هم حسارو .برقصمدي مفصل کردادم 
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مگه .بلند نمیشهري ه بخاین کاز ا..بیا-.نددابرگررا یش رویی دا.حرفشم نزنین.نیستم

یی دا...لیو..هم هستمد مادومن مخلص -.مندراخام را سر.شیر ست به کادت دخو

ر نیادابه رو یی دا.ن دادمتکام را سر؟آره؟نکنه بلد نیستی؟ لی چیو-.دمتفکر نگاهم کر

ندگی دا زبین کرل سار من فقط چها-.ختانداباال اش را شانه ؟بلد نیستی؟تو چی-.دکر

بعید ري اش بیمال و ساو سن از یی با چابکی عجیبی که ؟داا باید بلد باشمکجاز .دمکر

سم ا..ندینزوتو قبر لرده تن هرچی کر...یاال..پاشین-:گفتو تخت پایین پرید د از بو

مگه میشه ...یاال بلند شین...یندبرده هرچی کروي برآ..یندکردار لکه ده هرچی کر

روي نو ر زاکه چهار نیادابه ...یگهدیاال  ؟دبلد نباشینن رو سومتوو رسم رسنتی ترین 

پاشو -:گفتمم و خندیدد می کره یی نگادابه ه شدد گرن با چشماد و تخت نشسته بو

م کمررا روي ستش داد و دستم دبه ي کاغذل ستمادیی یک دا.فتن رمووبرآ...داداش

.. .بعد تو هم باید برقصیدور ..کنه قشنگ نگا...شهدیاکو بیشتر یاد-:گفتو شت اگذ

خیلی -.ه زدیر خندر زنیا؟دالی مگر می شدو.دارمبرم یی قددابا م همگادم سعی کر

تو بهتر -.دیستاایی دا.سته یبرن رو والر اتو گوداي تن کر...یاکودقصی رضایع می 

من ...محاله بتونم...نه-.دبه حالت تسلیم باال بررا ستانش ه دخندن میاي؟بلد

سه ساعت باید ف؟روزي معا-.کشیدرا ستش د و دبرم یی به سمتش هجودا...فمعا

یی دا..هم به ما پیوستر نیادا...یاال...ادرتنت هم برزهم دت هم خو...تمرین کنین

سه ز که هنو...بچه خوو ...یمدپا بند نبوه روي خنداز نفر دو ما ما ا..دبوي جد

سفند انهم و بیست ....!*** بخندندو نستند برقصند امی تو...یک جنگه از ماندزبا

مین روي زتا کیفم دم شل کررا ستم و دبا پایم بستم آرام در را نا ار و بی قر:دابشا:هما

ور کادرآورم تن س از ینکه لباون ابدو شتم امیز گذرا روي سنگین رگ و بسته بز.بیافتد
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که ن ستهایمادعکس ن یدم و از دکشیدون بیررا یبایم زلبویم دم و آکرز بادورش را 

پیش ه مادو .مشدت لذق در خشیدند غردرقه هایی که می حلو شتند ار داهم قرروي 

ین خانه ن در اپیش تا کنوه ماو از دو ...رنیاوس داعر...مشدوس عرروزي چنین در 

ار بذ...خلداب شا-...ورق زدم.دشنا تر بوآهم ري پدل منزاز که حتی اي خانه ...ساکنم

م خانو...محشر می شی بیاالیت شري با یه ها..نهویودبابا ...بکنهرش رو یشگر کاآرا

جیغ ...شتن عقیلهذاسمشو می اشت داگه عقل این ا...هندش ین گوف اشما به حرن جو

م لتیماتواوکلی ...نگربشه نه ه نه کوتا...ست نزنمم دگفته به موهار نیادا...نه-. مکشید

با همینا یه ...خیلی هم قشنگهت مشکی موها...مباشه عزیز-.زدیشگر لبخند آرا...داده

تو سر شوهر ك خا-:گفتزد و به سینه را ستانش ري دلخودتبسم با .یمزه می سافرشت

ر نا سالمتی یه با...رهمی ن نگشوم رکه با یه حمون ین موقتا بزاز اقل احد...لیلتذ

ر نیاه دانگادر من اي یبایی براوج ز.یباییت باشهاوج زمشب باید ا...می شیوس عر

به ر و جبااسر ي از به لبخندها...مخندیدو ...ورق زدم...می پسندیداو که ر نطوآ...دبو

ش بازود ...همنتظردم در لجوشن ذي اشمر بن ي؟پوشید...دابشا-...رنیاس ِداعکازور 

ده را پرم پوشیدم را سفیددار پاشنه ي کفشهام و کشیدم سررا روي شنل ه کال...یگهد

ك نوو از مد آو جل...ستنی تراخوو ...دبوه کمی تپل شد...چرخید؟خوبم؟تبسم-.ر زدمکنا

چه ...ملهی قربونت برا-.شد بر چشمانشر حصاو مد آشک ا...زدید را دپایم ق سر تا فر

لم د-.ختاندط دورم احتیاابا را ستانش د.بغلت کنمار بذ...فرشته..سکوعر...يشده ما

یش زوبااز نیشگونی .یگه ستدحیف که سهم یکی ...یه عالمه ماچت کنماد می خو

مقابل .مو ببینمدخوار بذ...رنوو اوبر...ادببی -...نستیماي دوهاسالم مثل تما..گرفتم

می ...دمسی کرربررا مم اندرت و انقطه به نقطه صواس سووبا ...دمیستاي اینه قدآ
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ر همانطوو ...ستهاخور نیاداست که ر اهمه چیز همانطوم ستم مطمئن شواخو

جایی که ...تلیهاز آ رجخاو لحظه به لحظه ي عکسها...دهم بواي گانه اجدم لبوآ.دبو

ارت حردآوري یااز هم ز هنو. يخوشگل شد-.مماشین شوار تا سود کمکم کرر نیادا

ده حم نکررهم ن مزمه هایمازبه ...دنامرس عکا...تو بیشتر-.نفسش ُگر می گرفتم

در خجالت من از مشب باید ا...بکشهل سم تا چه ساعتی طوامهم نیست مر-.دبو

ادر از بردو مگر ...ورق زدم.دبوخ سرر نیاداتب دم از جو؟وهگونرژبه ز چه نیاا مر.يبیا

می ار یاکو تکرو د...خالی می شدو مرتب پر ...یاکوو دیی ن داچشما؟می کندنددل هم 

ي نیادمشب تو ا-:گفتو بوسید م را یی سردا...اخد...شکرا رو خد...شکرا رو خد-.دکر

مش آرابه ه باالخر...سنرمی  مشآرابه ر نیادر دامار و مشب پدا...ها هم جشنهده مر

اي برو ...شک نکن...پشت سرتهن خیرشوي عاد...مشیآراین اتو مسبب و ...سنرمی 

م تما...؟ورق زدمشهیدي دو عااز دگتر رچه تضمینی بز...ندگیزخوشبختی یک دوام و 

و ...ییو دا...شتاتنها نگذر را نیادایاکو یک لحظه هم د...دبوادر بردو شب چشمم به 

تو همینجا بشین -...دمدیریت می کررا یک تنه کل جشن ...رنجور و رمایی بیدا

یی همه چیو هماهنگ دا...شنباان تو نگر...سم به همه چی هستامن حو...داداش

نگاهش می در که نمی گفت من ي را چیزو ...می گفترا ینها ا...دهکر

چه کسی گفته که ...!یشافسانه ع انواز نهم آ...وارشنه ایوع دنواز نهم آ...عشق.میدد

ورق .شترا دانیا م دتما...ییادر و داین برابا ر نیا؟داستاد افراد ابه تعدر کاو کس 

ا فرر را تاالدي نگیز موسیقی کرراشوو یبا اي زنو...شدوع شر...ایا خد-...مخندید...زدم

کوچولو ر ما یه کا...نجاداب شا-:گفتو گرفت ر را نیاداست دیاکو د...گرفت

نستند که من چه دانمی و ...ارمند که من خبر نددفکر می کر.یمدمی گربرزود ...یمدار
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با و شد ر ست به کادسریع ...زدمبه تبسم چشمک ر نیادافتن ربه محض .دارمسر در 

ها دین کراشتم داست ر دوچقدو ...دمها بودکروس من عر...فتیمو رپرق تااهم به 

ه نگارا از تایید و ضایت ر...شدبلند ن هلهله میهمانااي صد...گرفتاوج موسیقی ...را

چند اي بر...مشدرج خاق تااز انگ محلی اي رپسته س با لباو ...خیس تبسم گرفتم

ن میهماناو ندند اها نخوه ننداخو...نددها نزه ندازنو...فتو رفرت سکودر لحظه سالن 

س لبابا د را ماه اي، دامحلی قهوس با لباد کرد مردو ...سمت سالنآن ...نددپایکوبی نکر

ین سمت و ا... سین لباد ابون شاه ندازچه برو ند دمی کررت سکوامشکی محلی 

ن یدد...شتداچه لذتی و ...ششوهراي بررگ یز بزاپرربا یک سود سی بووعر...سالن

که به د لین کسی بواویی دا.امندگی ره زسطواسه ن چشمادر ...هین بهت با شکوا

هم ز باو .وسعرردي شیر پاکی که خواون حمت به ر-.د زدهمانجا فریاو از مد دش آخو

ر نیاو دایاکو د...ورق زدم...شوقی بیشترر و با شور ینباا...هلهلهو کل و جیغ اي صد

ها ل طبا...دیستان استانش مقابلشال در دستمادو دیی با و داگرفتند را ست همدیگر د

یگانگی  قسم به...یدزلرن ستادخطه کرد از سه مري یر پازمین و زبر طبل کوفتند 

بر ي پاو ختند انداشانه باال می ...یدزلرد ین سه مرت اغیرو عظمت از مین زکه ...اخد

دو ین اکه د مهم نبو...نددفرینی خویش می کرآمسخ هنر را همه و مین می کوبیدند ز

ن سومشارهم ن خونشاي که گلبولهاد ین بوامهم ...نددبوه شده بریدن ستادکرادر از بر

دو ...ورق زدم...زدمی د فریان را نشادبود کر...نبه گلبولشال وگلب...دبر بورا از 

و ...گرفتندرا ستم د.من بلد نیستم-.گفتمه با خند...نددیستاامن ف طردر دو ..ادربر

ست را از دفن ویی میکردا...ورق زدم...نددبرد با خوو ند دیق کرربه تنم تزن را تشارقد

شمیایی د یک مراي نست صداوکه نمی ت...ساریی ابا صدو ...گرفته ننداخو
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رد می کووقه وه مار قیب هه ي ره ئه -...ن راستادملی کرود سر...نداخو...باشد

رد کودووه، مررد نه لی کوس که نمازه یی توپی رنه دانایشکینی نماز

، شمناي د-:دترجمه کرن یماایاکو برنو دئاال که ماوي نانه ت قه ووه یندووهزیندز

به تسلیم او را ند امانه نمیتوخ زچردش ستگره اندزسرو  طبا نشان همچناد کرمُ قو

هرگز ن پرچمماو یم ه اندز.سته اندد زکر؟ُ ستده امرد چه کسی میگوید ُکر.وادارد

وارد ...یاکوو دیی درم و دامار و قفه پدوبی ي عاهان دمیا...ورق زدم.دفتااهد ابرنخو

به تماشا نشسته ن را ماقبل یکی شدنروز که چند اي خانه ...شدیمن خانه مشترکما

شبیه ه تبسم بیشتر به حجله گاي فشانی هااگل ت و با تزیینا...مشباما ا...دبو

و حریم ...امیی وافرمانروي قلمر...دمن بواي برو من ل یگر مادکه اي خانه ...دبو

که ...دمکرد یی که به یکتایی می پرستیدمش سوگند یااخده پیشگادر من و ...حرمتم

ر زدم و کناا را غذف عصبی ظرو غبت ربی :رنیادا...!***هرگز...نشکنم راهرگز حرمتش 

با داب شا..فته ریاکو چشم غر؟دنکنینن کوفتمورو عید روز اول نمی شد -:گفتم

تا کی -.مشنیدرا یی اي داما صدا..زدیاکو لب د.زدیی لبخند د و دانی نگاهم کرانگر

رو از مانت درشما باید -:ر دادایاکو هشد؟دشتن داین پرسید؟اضی شیرابمونم که تو 

پشت میز ؟از نمی بینیش رو سرفه ها-.زدسر من غر و ...شیي باید بستر...يسر بگیر

ام ندگی زحاال که ...ودیی برداستم اما نمی خوا...دمخب بودم؟بواه خودخو...برخاستم

یک طرفم ره بادوفتنش رستم با انمی خو...شتمدل داحاال که تعا...دبوه سیدازن ربه تو

نم اویی هستی اندان زگه نگراره؟اندن ستارمگه بیمااره؟کتر نددینجا امگه -.بلنگد

رم کناو یی هم بلند شد دا...نشدرگ یگه بزدبچه ها هم .نمودیم پیش خورمیا

به خاطر ...رمنمی ن مودوا و درمن به خاطر -.شتاگذام شانه را روي ستش د...مدآ
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کلی چیز ز هنون چو...نیستنرگ بزن چو...دمباید برگرن شدرگ همونایی که می گی بز

م ینجا تموامن ر کا...بگمن هست که باید بهشوف کلی حر..مبدن شودهست که باید یا

رو یی ایه چیز...ه م ندزتا ..دارمقت وباید تا ...مناتموراي کااغ سرم باید بر...پسره شد

روح ره که خو...یاکوستدهم درندگی ن زهما...ین چیزهاانستم دامی .ست کنمدر

اي بررا پایم و ست دکه د ندگی بوزهمین ن ست شددرمید به ، اتنهاو ..هیی شددا

نم دونمی -.دفشرام را شانه ؟می کشهل طور چقد؟تا کی-.مخالفت می بست

ر چقد...فتریی می دا. نهدومرل قو...تماسمت در مرتب باها...مهم هم نیست...ییدا

ب قالش پشت سررا ستهایش زد و ده تکی؟کی-:دمیاکو کردبه رو ...!شتنشاندد سخت بو

که بد تیر می د بوروزي چند ...تیر کشیدام سینه ...!یگهدهفته دو یکی -.دکر

-.دمنمی کردرد ین اضی به اعترداب اشاي نیهاانگرس ترد و از بوروزي چند ...کشید

نگاهم ف یی بی حردا...فتق رتاابه اض عترابی داب شا.بریمش بپوس لباداب شا

از درد کالفه .رهبخورو شامش ار قل بذاحدن؟الا-.یاکو به هم چسبیدندد يهاوبرا...دکر

را یی س داگوشه چشم حرکت نامحسواز .بریمه بهتر-.اب دادمجوره لشوو د

حافظی اخدداب شا.اردحتم بگذرایاکو گفت دبه ..مهم فهمیدرش را منظو...میدد

رم را درآوردم یگاسز باي به فضان سیدربه محض و ...ن دادمتکام را من فقط سر...دکر

ي تو...منمی فهمیدرا ما حرفهایش م امی شنیدداب را شااي صد...شتمابین لبهایم گذو 

داب شا...فضایی که...دبوداده بم افضایی که سالها عذ...که می شناختمشدم فضایی بو

ستم م و دکشیددراز مبل را درآورم روي بهایم راینکه جوون ابد...ستم گرفترا از دکتم 

رم بیاري چایی می خوري؟نیادا-.تم نبیندرصودرد را در تا ..شتماچشمانم گذرا روي 

را بهایم راجو. نه-؟چیه میو-.نه-.آببی و خشک ...دگلویم عین کویر بو؟ستوا
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کافی ؟حالت خوبه-.ممچ پایم نفس می کشیدر از راه نگاا...شدز نفسم کمی با...درآورد

یی دافتن رسه وا-.خوبم-.ن می کشیدپایین سماا را از آخد...نیستمب ند خوابدد بو

ش شگرازنون نگشتاا.آره-.دتشدید می کرف زدن دردم را حراي هر تالشی بر؟حتیرانا

ر نگاا.نسه هممور واعتباایه ...نه ستوزیی یه دا...حتمرامنم نا-.یدردنورا درتم رصو

و بکشد رم دراز کناد سعی کر.مهواو-.فتندرمی و قلبم فري توه ام ندي دنهااستخوا

نفس ه ته ماندن هماام سینه ش روي گرفتن سرار با قر...هددغوشم جا ي آتودش را خو

دم خواز لم نیامد دما ا..مبلعیدا را هودم و کرز بارا هانم د...دادمست از دهم را 

ق عر.نشدك حشتناوخیلی ش گیا سرفه هازتا...هبره لی به نظر منم بهترو-.کنمدورش 

کمی د و بلند کرش را سر.آره-.دمکرك پاد بو نشستهام پیشانی روي که دي را سر

گر فقط کمی سنگینی ؟اشهب کنم که تو حالت خور حاال من چیکا-.باال کشیددش را خو

دم و حلقه کررا دورش ستانم د.مشت قطعًا بهتر می شددایم برمی اش را از روتنه 

ین ار چقد...خندید. نهمینجایی که هستی بمو...هیچی-.زدممی برلبهایش ي آرابوسه 

نست دامی ب خود بانم بشنواز زنکه آبی ...شتمداست اش را دومعصومانه ي هاه خند

-.شتاگذام سینه ش را روي سرره بادو.ستي تمندرقدر چه مخددش جووکه 

ما ا..نستم بگویمابه همه می تو.نستم بگویم نهامی تور چطو؟بگمي یه چیز...رينیادا

نمی ي؟سر سد منو هم ببري براي میشه هفته بعد که می خو-.بگو کوچولو-او؟به 

-.کنمون بیرش سررا از قبل ر تلخ باه ست خاطرالم می خود...مشدگفت هم می بر

مث ًال ...رممنم که بیکا...که تعطیلهه نشگادا-.بوسیدام را چانه ر او ینبا؟اسه چیوانجا او

اي بر...اشیواش یو.ارمندرو نت دطاقت نبو-.شده چشمانم خیري تو.نعسلموه بشه ما

ز من هنو"زدمنهیب دم حین به خون همادر ما ا...دمفتاامی س لتماابه ...میزدهر با
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را نم دگر؟خهآعسله ه ماي نجا جااو-..."ده امنبرز هنو...ده امعسل نبره به ماداب را شا

ف برخال...دنمی کرد یجاامن در ین بوسه هایش هیچ حسی اکه د عجیب بوو ...بوسید

هرجا که ...عسل هم می برمته ستم بگویم ماامی خو.هباش-...گذشتهه مادو ین م اتما

بشه ن ستی نکنه همزمارا-داد؟می زه جاه اکشنددرد ین اما مگر ا...شته باشیداست دو

داد که دم منقبض کررا عضالتم م تما.حتمًا باشیش قه رسه بدواباید ؟ییدافتن ربا 

ي نهااندن دمیاز ؟اخوبیر؟نیادا-.بعد نیم خیز شدو ...دکرت سکو.سم هستاحو-. نکشم

خه آ-.دتنگ کررا چشمانش ؟مگهر چطو...آره-.دمفرستاون بیروف را حره ام کلید شد

غوشش در آ..مه بدهداداشتم انگذ...قلبتم..دهکرق تنت عر...خیلی تند نفس می کشی

ر داري نتظاا...می کنهي لبرري دینجواخوشگل ي قتی یه کوچولوو-:گفتمم و کشید

می ا مرت حاالم تما...نه بی تجربهد و یگر نه بچه بود...لیو-؟ین باشهاز احالم بهتر 

یر را زستم دم و دبا هم لعنت کرن را شیطادرد و ...دبوده نکرور بارا حرفم و شناخت 

مشب نوبت ا-ه؟چی شد-..دنگاهم کران نگر...واي-.مددم آیان که ناگها..دمبرزش بلو

-:گفتو خت انداش ایشانی چین بر پ.نستارمش بیمادباید می بر...دیی بول دامپوآ

هد اخوي من حس بدري موشکاافراز نستم دامی ...نمی شد؟یاکو بگیدنمیشه به 

نمی ...همم دنجااباید دم خوام گرفته ه که به عهداي را ظیفه ونستم دامی ...شتدا

را بهایم راجوو نشستم . نه نمیشه-.می کنمز سر بااز ستم فکر کند اخو

داب شا.مستی به موهایم کشیددم و دمرتب کرم را ه اشدوك هن چراپیر...مپوشید

زود -.دکران میزم را سگک کمربند.نه کوچولو-.مچرخیدم؟منم بیا-.دیستام اپشت سر

قلبم تیر .آره-.دمی کري فتنم هم بهانه گیررتا سر کوچه اي ها برروزین دي؟ابرمی گر

نم زوابان محکم میا؟جونم-داب؟شا-....ص ًالانکند ...دمبرنگرزود نکند ...مترسید...کشید
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از هایی که قبل رکااز ...دبوف زده قت حراز ویی دا...دمحلش کردم خودر ...گرفتمش

ر نقدآ.دارمستت دو-.مناتماي هارکااز ....نگفتهي حرفهااز ...می شدم نجااباید گ مر

حریصانه و کمی فاصله گرفت .فترمش که بفهمم نفسش دبر گرفته بودر تنگ 

-.دمکمکش کر...هنشنیده شتبااکند که ور ست باای خوم.دجستجو کررا چشمانم 

م و خم شد.یر شدازشکهایش سراینکه پلک بزند ون ابد...خیلی...کوچولودارم ستت دو

نم دگررا دور ستهایش د. مبوسیدرا لطیفش م و پوست نرروي ش ِت ي درهاه قطر

که حتی د بوه شوکه شدر نقدآ...زدهق ف زدن حري به جاو ...مثل بچه ها...ختاندا

به بهتش لبخند ...اب دادبا سر جو؟باشه...دمتا برگراب نخو-"... منهم"نست بگویدانتو

سبکی می س حسار اچقد...فتمدم و رهنم حک کري ذتورا قشنگش رت صو...زدم

و مز رپر ي شبهاان و تهر...گمشدرسردم مران و تهر...شبهایشان و تهر...! دمکر

ر کتر هست پرستار دیه با...نیمل زدمپوآیه ف سه ساعته عال-...ان وتهر...رازش

نی داد اوبه ا خد...نیستات هست تجهیزدارو ...نیستدارو هست ر پرستا...نیست

به ساعت ماشین ...برسهر ین کشودم امرداد به ا خد...دارهنسی اورژابرسه که مریض 

 نیستب خو.میاکو بردبا دي شته بواگذش کااي -.دبوده کردوازده را رد ..دمکره نگا

داب شاب محبوو هنگ مالیم آ...دمشن کررا روپخش .قت شب تنها بمونهوین انت تا ز

مشکلی - :گفتمم و یه هایم چپاندي رتوزور به ا را هو.شداز ندافضا طنین در 

فقط نمی ...مشکل که هست-.بسترا کمه هایش داد و دپایین را ستین هایش آ.نیست

نگ رنگ به رمرتب ..سم پیشتهاحو سرشباز -.دبوه نداخورا ستم دهم ز با.نم چیهدو

پا می و ست ن دکسیژل اسه یه ملکوواخفه می شن دارن مایی که آدعین ..می شی

یی می شد دابا ...یی می شد گفتدابا .نمدوهست که من نمی ي چیز؟چیهن جریا.نیز
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-.دکروار درددل ندزیی می شد فردابا ...دادمی در را ماي یی بودا...ف زدحر

چند و چندین ر به یک فشارا جایش ؟درد ست که باید به من بگیهي چیزر؟نیا؟داها

روزه سه دو ..نمدونمی -.می کندوارد مین زبر ه که کوري مثل فشا...دبوداده پاسکالی 

وع شرره بام دوکابوسا...شوبهآلم د...امتیر می کشه مدم قفسه سینه ...امیه حالی 

نفس کشیدنم ...از اونبدتر دم خو...یت می کنماب اذخیلی تو خوداب رو شا...هشد

خمهایش اغلظت ...نم چمهدونمی .النه که سکته کنماگاهی می گم ...هسم سخت شدوا

ن به عالمت نفی تکام را سر؟فتیرکتر د-.هم می فهمیدمشه که بی نگاد بود یار زنقدا

. يقلب بگیرار یه نون الاباید همین ..نستاریم بیمادبرمی گر..نبزدور پس -.دادم

سه واقلب ار نو-...فتربه چشمش نمی اب بم تا برگشتن من خوداشا...دبوبم تنها داشا

یی که می گی عالئم خوبی نیست این چیزا-.شتاگذن فرمارا روي ستش ؟دچی

درد ین امن سالهاست که ..ییدانه -.منم کشیددستی به گرد.ر ازشنگذي سرسر...مپسر

-.عصبانی شد.ارهم ندبطی به قلبر...دهبرمیگرز باو نیستش ت یه مد...می شناسمرو 

می خ تت مثل لبو سررصو...زديچنگ می رو قلبت ه مشب یه سري؟اکتردمگه تو 

جسم من ...دبورم بیماروح که باید چک می شد ي چیزآن .ینا باید چک بشنا...شد

ست د.تنهاستداب شا...مشب نهالی و...باشه چک می کنم-...دبوام خمی روح زقربانی 

نجاتی راه قطعاً ؟خب...یمربا هم می ...قتدا اول ورف-...نقطه ضعفشروي شتم اگذ

به جلو .میشنان نگردي بیخو...یاکو بفهمنداب و دشاام فقط نمی خو...باشه-.دنبو

برمی داري یاکو و دبه خاطر نشمین -؟یین داجا-؟ییدا-.ادنداب جوو شد ه خیر

 تحمیلاز زور و یاکو دخه آ-ر؟چطو.لیلشهدمیشه گفت مهمترین -؟ستهدر.ديگر

مطمئن ...ییِ عشق نمی کنمایاکو گددسه وا...نمدومی -...ادنمی خو.دخوشش نمیا
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م ختردبه دارم ظیفه ر وپدان یه حرفایی هست که به عنو-.کشید؟آه پس چی-.شبا

نیا بر د-.دکرازش نورا نویم زا.هندگیش تصمیم می گیرزسه وانه که اونهایت در ما ا.بگم

فقط -.شدآرام یش اصد...رهین لیاقت چقداز ا ختر مندید سهم دباید ...لیاقتهس ساا

رو هیچ کس -.دممزمه کرز.هست بدرو از دیاکو دناالیق نباشه که ر نقدوارم اومیدا

-.دکرد یارا زستش ر دفشا...کهده مرر نقداوما ا...ادیاکو بچه بخوازه دنداکه به م ندید

که د بود مرر دنقآقتی و..نمدومی ...نشمینهزه نی که می بااو...نمدومی ..نمدومی 

یاکو دسه وا-؟من چه باید می گفتمداد تنش ترجیح می ره پاف به طررا حق ف طر

مسیر .دارگفتم نگه -ا؟چر؟چی-.دارنگه -.مچرخاندم را سر...رنیادا...دهیاز...کهي چیز

ماشینی مقابل .روین لعنتی دار انگه ؟نمی بینی-ه؟چی شد-...گرفتمرا خشمگینش ه نگا

به را غیظ چشمانش .ینجا طبیعیهاین صحنه ها ا...لیی بی خیادا-...د وبوده یستاانی ز

ري هرکا.زدننیست چی م معلو.نینا شري؟ابراي کجا می خو-.دکرت سمت من پر

خ تش سررصو...نکن..ییدا-.گرفتمرا یش زوبا.گرفته در را ستگیرد.دبر میان شواز

تو ش نمی بینی بچه ...به غیرتتازم نکن که تف بندري یه کا-.دکره گررا مشتش ...شد

ت و خلون خیابا؟یتش می کنندارن اذنمی بینی ؟شهار سواد نمی بینی نمی خو؟بغلشه

ر ینباا.ساخته نیستري ما کااز ...نگ بزنم پلیسار زبذ-...!گسیختهم پسر لگار چها

د بوداب شاي اون زن، گه به جاا-...شتداتاسف ..شتداتمسخر ..شتا داستهزانگاهش 

را ماشین در ...بزنمف تا حرد صبر نکري؟و منتظر پلیس می شدزم با...درتیا مان یادایا 

از یکی .فتمرنبالش د...دنبودن تلف کراي قتی برو...فتن ربه سمتشاو بهم کوفت 

به ...شتاندرو نگ به ره ربیچازن ...می کشیدزن را ست دعلنًاد و بوه شدده پسرها پیا

ت یی سکوي داسااي رصد.نینکمک کا خدرو تو .کمک-.دکرس لتمااما ن یددمحض 
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م یدرا دپسر خ و آب آورده سرن تا چشما.سبی نامواز بندرو ستت د-.شکافترا شب 

کمکی ندید وي نیرو پلیس ي از ثرن اچوو پایید ش را بردور و .مدآستم ر دکاب حسا

می گم -.دادیی هم سینه جلو ي؟داتو چی می گی پیر-:مدآجلو د و سپر کراش را سینه 

ن سااهرزن ...شدندده یگر پیادسه پسر .گم کنرت رو گوو کولت روي  اربذرو مت د

مو به تنم ن شیطانیشاو قهقهه مستانه .فترعقب و چسباند اش به سینه اش را بچه 

با داد و باال را ستینش آیی ؟داگم نکنم چه غلطی می کنیرم رو گه گوامثالً -.دست کررا

ام می خوم بدن ینا نشواتا من به  ببر تو ماشینرو ختر ر اون دنیادا-:گفتدي خونسر

-.ستش می چرخاندي دتوي را نجیرن زیکیشا...نددکرن مادوره .چه غلطی بکنم

؟رگ کنیش یم تو بلندش آوردما گیري؟براي زودم می خوي مداویر ي؟دیه پیررینجوا

یی دامشت ...چه شدم یگر نفهمیددبعد و شد رم متون ترکیدز تا مرن نچناآیی دن داگر

د خول به حا...شتندانددل تعا...برپا شداي هنگامه و پسر نشست رت صوي تو

ن پسشواز من ...وتو بر...ییدا-.مکشیدد فریا.ندزدما به قصد کشت می ا..نددنبو

نفر به جانش دو که م یدد...ختر باشهاون دست به اتو حو-.کشیدد فریا.مبرمیا

زا توهم اد ما موا...ومبراو به کمک و هم ت دنجادم را خودم سعی کر...نددفتاا

د نو به شکم فرزابا دم و کرك پاام را بینی ن خو...دبوده ضافه کراهم ن را یشاونیر

پلیس دم فکر کر.کنینار بچه ها فر-:داد زدیکی ن که ناگهام مهاجم کوبید

-؟ییدا-.ممتوقف شدم سیدریی ه داقتی به قامت تا شدوما ا...میدن دونبالشاد...همدآ

ي هاه ین قطرد؟این چه بوا..مادم؟اپا تند کر؟کنمن لشاو.کنن لشوو...ننبالشوو دنر

دور گم درسر...گذشتن مارکنان از کشازوزه ماشین ... ینا؟اییدا-؟سرخی که می چکید

-.دخیس کررا ستم دکف ج مایعی لز...شتماستش گذرا روي دستم د...مچرخیددم خو
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ف خو..هیش پسر-.دبود ما خونسرا..نگرتش بی رصو...دست کرراکمر ؟ین چیه؟اییدا

د یش هم خونسراصد...اخد...دانت نامرزد...ییدانت زد-...واي...میده دباالخر...نکن

به ...دمکرارش سوزور به و گرفتم را یش زویر باز...من خوبم...نبابا جوس نتر-.دبو

سونمت رمی ن الا-...نهم خوز با..نخو...دمکره ستم نگاك روي دچسبنان خو

ین اول ا-.دادبه پشتی صندلی تکیه ش را سر.یمرمی ن الا...رطاقت بیا...نستاربیما

تا یک م ندوار رانه ایود...زدمی ف قفه حروبی ن و گریه کنازن .خونشن برسورو ختر د

بهم خبر ا خدرو تو ..مهرین شماا-:داد و زار زدستم دبه ي کاغذزن .دمکرا نس پیدآژا

-.بم هرلحظه بیشتر می شدقلر روي فشا...دمفشرز گارا روي پایم او بی توجه به .بدین

سیم بابا رنمی -.زدلبخند ...رطاقت بیا...سیمرمی ن الا-.ییداخوبم -؟خوبی..ییدا

ف حر..نه-.شتداعشه رتنم . بزنمف حرار بذ...یت نکندت رو اذخو...نجو

تو نمی ...نمی کنمش گو-.داد زدم...کنش گو...بابا..رنیادا-...دارنگه رو یت ژنرا...ننز

یا من د فته بورتش تحلیل رقد...شتایم گذزوبارا روي ستش د...يرنباید بمی...يمیر

یی دا-.دمکرس لتما؟امی بینمس ته می گفتم منم مثل تو کابودیا-دم؟فکر می کرر ینطوا

ي خماابا ...میددمی اب خوي تودرت رو منم همیشه ما-.ننزف حر

روش رو ...نبزف حرم باها...روژانمی گفتم ...فتم جلورمی .رلخود...عصبانی...همدر

یه ...میددونبالش می د..می شددم؟دور می گفتم من چه گناهی کر...نددوبر می گر

روژان ازم که دم من چه خطایی کر...تو بگو..می گفتم...دبوده یستات اتر بابادورجایی 

می د و گریه می کرت بابا..دگریه می کر...نهدوبر می گررو 

می بینی ...کنه ما نگاا-.یر شدازگوشه لبش سرن از خو...زدسرفه ...رنیادا...رنیادا..گفت

می -.گرفته به سمت پنجرره اش را شاانگشت ا...دمحشت نگاهش کروبا ...درت روما
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ه باالخر؟تیدخو...روژان-...نه...ییدا-.منالید...همی خندداره ...نجاست؟اوبینیش

و ت خوشبخ... سالمتل و سرحا...سوگلیت...تین پسرابیا ...يخندیده باالخر...يمداو

روي با مشت ...شدب پرتان خو...زدسرفه ...اببخوآروم ...بگیرآروم یگه د...عاشق

رو گه نتونم تو ا..يگه تو هم جلو چشمم بمیرا...ربیادووم ...ییدانه -. مکوبیدن فرما

نمی تونم رت ین حقاایگه با د...بایستمم پاهارو یگه نمی تونم د...مبدت هم نجا

یم زوباره روي بادوستش د.بلند کنمم رو می تونم سرنم ین شرایگه با د.ندگی کنمز

گ رو مري نیم که بتونیم جلواز اوتو خیلی ضعیف تر و من ...نپسر جو-.نشست

ست اقلبم می خو.یمره اتو چکاو من ...باالییاون ست دما آدندگی ر زختیاا...مبگیر

چشمم جلو رو تو ...بابامو جلو چشمم کشتنن ماما-.دادممن مجالش نمی ...بایستد

ه به پنجرره بادو...بکنمري نتونستم هیچ کازم با...بکنمري من نتونستم هیچ کا...کشتن

گفتم ...وگفتم نر-.میددکه من نمی د بوي سش به چیزاحوم تما...زدلبخند ..دکره نگا

ه سیاك به خا..ییدي دانکرش گو..ییداگفتم ...انحشی ونا اوگفتم ...خطرناکه

ن جو...یمون دادجو...یمن دادخو...جنگیدیمل شت ساه-.دخم کرا...یین دانشوندیمو

بابا دن می کرل لگدماا رو شهدن شتن خودا...حفظ شهن که ناموسمو...یمداد

س نی به ناموایراینکه ا...شتزدن درد داچاقویی که از خیلی بیشتر ...شتدرد دا...نجو

درد ی شن موت رد ین صحنه ها بی تفااز اما آدینکه ا...ییداحم نکنه ننگه دش رخو

جر زمنو درت ماگ مراز ین صحنه بیشتر ا-...فتریش هم تحلیل می اصد...داره

یاکو اب دجو-.زدمضجه ...!ییدامرگه ...حم نکنهدش رخوس نی به ناموایراینکه ا...داد

به هرکی می ...ییدانمیر ؟کنمر تو چیکاون بد؟چی بگمت به بچه هام؟چی بدرو 

یاکو دندگی زکه نتونستم س فسوا...سفسوافقط -.دفتاایم زوبااز ستش د...پرستی نمیر
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ه شدم نگش تمار...نددابرگرش را سر...شدم حیف که مهلتم تمو...مبدن ساموو سر رو 

شته اش رو داهو...شپشتش با...شیاکو بادقب امر-...دحتی سفید هم نبو...دبو

ون ماشین بیراز ستم اخو...دمتوقف کرن ستاربیمادم در ...شتکیه گاهش با...شبا

خوشبختت می اون ...ونبدرش رو قد...شنت هم بازظب امو-. گرفترا مچم ...مبپر

تی رتفاقی که هیچ قدابابت ...و-...دلم نمی کروما ا...چشمانش بسته می شدند...کنه

من هم ون ندگی بدن زچو...ندگی کنز...نش نکنزسردت رو خواري ندش سه تغییروا

سه ناموسم واخوشحالم که -.بسترا مش چش...نهزقفه می ونبضش بی و ...دارهنبض 

ن جوك ین خااي ابرك و ین خااشکر که تو ا رو خد-.یر شدازشکم سرا.ن دادمجو

ش گو...ش دادمگو...روژانکه ...شکر... رو... اخد-.شتماگذاش سینه م را روي سر.دادم

ره وار سطوا...دمرره سطوا.منشنیدي یگر چیزدما به جز یک نفس عمیق ا...دادم

ختم به دوچشم دم و یستاا...ره اشبهان ماابی ي هاق یر شالز...رانیر باز!...دمر

دم به جایی بند کررا ستم د...! ننیا بی خبرشاي از دسرنشین هاو نگ رنگاي رماشینها

اب ین خراز ابیش ...مین له شواز ابیش ...مشود ین خراز ابیش و بیفتم دا که مبا

مثل یک ...بدتراز آن یا نه ....! نه مثل تیغ یا...نماشینها مثل سوهاق بواي صد...!مشو

د و ستم بند بودبه همانجایی که م را سر.ندادمیداش خررا حم رو...! دلوآهرزشمیشیر 

ام تیغه بینی از ...می گرفتم راه سرق فرآب از ...! دادمتکیه ...نستم کجاستدانمی 

نم دانمی ...ش راه بعدباز آن ...! دمی کرز بارا هش ام رایر چانه زتا و می چکید و فر

عدسی چشمانم ...هانم گس شدد...گرفتاوج همهمه ...!فتربه کجا می 

که م یدم و دما سر چرخاندا...نم بیشتر شددخشکی گر...تش گرفتآگلویم ...سوخت

ستم به چشم ببینم اخو...ستم تحمل کنماخود؟نبو...یگرد دبوه سیا...دیستاه اماشین سیا
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ما ا...دهنم حک شودر ذبد اتا ه ین ماشین سیاه ااطرستم خاخو...دشوورم بلکه با

تکیه ن به همام را پشت سر...مکامل چرخید....وردمنیاب شد تاز که بادرش ...نستمانتو

از یا و ...بغضو گریه از یا ...حاال...دمحس می کررا فکم زش لر....میی چسبانداکذه گا

چشم ...چشم بستمو فتم بغل گررا ستانم د...!هین ماوردفري سرماو خیسی لباسها 

همانکه ....نخط پایا...خطن پایا...! نیادین روي ا...نیادین ي اشتیهازهمه روي بستم 

ورش هد بااناکی که هیچ کس نمی خودردتلخی ن هما...ندگی ستزخر آمی گویند 

ست همین جایی که من در...همینجا...! ینجاستا...دقیقه نوت دسون هما...کند

د مَر...منره سطوا...!!! دمُرره سطووز امرن اچوا؟نی چرادمی ...! ده امیستاا

قی اترکش عرو تیر از نه ..شمندشیمیایی ي بمب هااز نه ...دمرره سطوا!** دمر..ُ.من

...! یدآنمی در پا از ین سختیها ابا ره سطواکه ...اده اشخانوي عضاگ انج مراز رنه ...ها

هستی ساقط می دي از م خنجر خوخره را زسطوا...می کشددي شنه نامرره را دسطوا

ن را هایماره سطو،اهاستره سطون امدیون مایی که نفسهایما.کشیمرهُ سطواما ...کند

وت قضا...یددتلخی ...یدي دبی مهر...!رههمه جو...سالها...ب آوردیی تادا...!می کشیم

را تش داعتقاو اها ن ماو آرها وربا...نددحمایتش نکر...!لب بست...ها شنید

حرفها ...غربت شددر به در ...زدفقط لبخند ...نددکره مسخر...! بدتر! نه...ندستانخو

ما ...و...دکرت ما سکوا...وتقضاز با...تلخیز با..يبی مهرز با...فتنش شنیدربابت 

هم را ین چاقو ایی دا...نکه بشناسیم می کشیمآبی ن را هایماره سطوا...کُشیمره سطوا

یی به ل دامثاو ایی دابچه هایی که ..!دمین نبوان زیران اندزفراز گر ا...آوردمی ب تا

ي یش تواصد...می کشندره سطووز امرو انها جنگیدند آبه خاطر ...نها جنگیدندآعشق 

روي ...!ییدامرگه ...ییداننگه ...نی به ناموسشایردن احم نکرر...زدنگ می زگوشم 



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۶۶۱ 

 

ننگ اران هزاز یکی  ین تنهاا...ییداست د ایان زما ننگ هایما..."مین خیس نشستمز

ز جانسوي ضجه هااي که صدر نقدآما نه ا..دمبودور ...منددابرگرم را سر..."ماست

را شاهو و یاکو ي دشانه هان یدزکه لرر نقدآما نه ا...دمبودور .منشنورا نشمین 

یی دا...نبینمرا یی اندي زیختن هاربر سر ك که خار نقدآما نه ا...دمبودور ...نبینم

نستند دامی که نمی دمردم از چرکین بور دل من چقدو ...دغربت مري وت...دغریب مر

ر کشو...نهرا؟شهر ...می پوشاندنده سیارا باید شهر وز مرا...ندداده است از دچه 

گ نه به خاطر مر...!ندزدمی و زار یختند ربر سر می ك همه باید خاوز مرا...!را

اب خوادار باید عزان یرا...!اريادهرچه عزد از بوز بی نیارگ او بزروح که ...ییدا

یی حتی دا...!هایشره سطوگ امرادار عز...اشندکشی زفرادار عز...باشداش خرگوشی 

آخ ...!متماد و خیابانی بواع علت مرگش نز...شتاهم جایی ندا شهدار مزدر 

یک ه سیاي برهاا...گرفتمن سماآبه م را رو سر...اخدآخ ...ي داريعجب صبر...اخد

به ...اما خدا...دنبوش پوه سیاان یرا...نددنمی کرك ترن را قبرستاد سر يلحظه هم فضا

ست جسم اخاکی که می خوو شک بریزند ا...ندربباد برهایش گفته بوابه ...ییام داحترا

می د را درك ین مراعظمت ...اتنها خدر نگاا...مطهر کنندد بر بگیرره را در سطوا

نم اندس از فسوابه و ...پا گرفتهن دومیارا از آدنست چه کسی دامی ا فقط خد...دکر

زده دور حلقه ك ندابه جماعت ره بادو.نددبرهایش گریه می کرا...مهان آدهماري کا

یاکو هم و د...دنمی کرك تررا یاکو ش دغواي آنشمین لحظه ...دمکره قبر نگا

ي بغض جدید...!شهمسراي شد بره کود و کرك یی خادابا را هایش ري لخود...نهدامر

را رو نت هم کادحتی با مر.دبوز ساره حتی مرگت هم چا؟ییدامی بینی -.دکرز باسر

یک د و تلفن بوره یک شما...دمکرز بارا مشتم ي توه کاغذ خیس شد...!ديست کردر
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می ر نواو...ات رو دارنبیشتر هوف نطراو...ییي داحت شدرا-.ماشینك پالره شما

طعنه و با حرفا ر باار هزروزي ...نمی شکوننرو لت ر دینقدا...نن تو کی هستیدو

درم نجا مااو...ات رو دارههوا خدد نجا خواو...ننزبه قلبت خنجر نمی ن هاشو

حی آخ از رو...قلبمآخ .دتو نبوي مین جاز...فتیرشد که ب خو...تهرکنام بابا...ظبتهامو

دت خوروح ما به ا-...آخ...می فهمیدع قواز وقبل را بد ادث حوو که بو می کشید 

تو م نتقاامنم ...قیا گرفتیاعراز منو در مار و پدن خوم نتقااکه تو ري همونطو...قسم

قی هم کثیف اعراز ...نی شمشیر می کشهایرروي انیی که ایرا...ممی گیررو 

لین اوبا ..!رمنمی گذ...ییرم دانمی گذن شوازمن ...!جبهواقتلش ...خونش مباحه...هتر

می بینی -.داد زد...ق زدبر..زدعد ر...یدغرن سماآ...یخته شدرقبر ي خاکی که تو

شت داقتی ت وبه نظر...!شهاه فریداز آلش گرفته د...ستاخدد فریااي ین صدا...ییدا

بدتر می ون حیواز نست دومی ؟کننر چیکااره نست قردوفرید می آمی ن رو نساا

را یناسودانسل ...اخه خدآ-.یدزتنم می لرم تما...میدزلر؟فریدز آباو نست دومی ؟شیم

-.یی جیغ کشیداندد؟زحیف نبوري؟بیان آدم که به جاشودي کرض منقررو 

می ...هترس شنارقدك خا...ییاندن زبریزار بذ-.زدمخند زپو...نریزینك خا...نریزین..نه

ین انه دومی ...دهین مرن امدیور نه چقددومی ...كین خاا..فتهرنه کی به مهمونیش دو

ك خارو یی ار دابذ...ردهخون دل خوو ه یختق رعرر چقده ش سه هر سنگریزد وامر

ین ن از روي اماا...بهتریهي نیاك دین خاایر ز...بد تا نمی کنهد ین مرابا ك ین خاا...کنن

فتم تا ر...فتمدم و رمشت فشري تورا کاغذ ...شتماندري نجا کاآیگر د...برخاستم...!كخا

ك ادا ین خاابه ا ر ینم دفتم تا منهم ر...بمالمن خوك و به خارا کش ها ره سطوا

را روي گل و یختم رسفید ي سنگهاب را روي گالآب و ...!ییم داسال-:یاکود...!*** کنم
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سته که در...حتماً هست-.مکشید؟آه ههرابه ع رو ضا؟اوییداخوبی -.شتماسمش گذا

از تر آروم خیلی ...ینجااز اخیلی بهتر ...ما مطمئنم که خوبیا...نیزنمی ف حر

ما ا...نم که می بینیدومی ...ينم که می شنودومی -.مگ کشیدسنرا روي ستم د.ینجاا

ه به تو پنام و نیا می بریداز دیی که روزامثل همه ...ست تعریف کنمدم واخوم مداو

که بشه دارم ما من به جز تو کیو ا...ريغصه بخو..یت شیام اذنمی خو...آوردممی 

ب رو خواي خبر اول-.دمبغل کررا نوهایم و زانشستم رش کناف زد؟حرش باها

نمی ش بچه ها یه لحظه هم تنها...شنش نباانگر...هیی حالش بهتراندز...مبد

دت عان تا همموه می برن ماز...نیستي نت کم چیزدادست ه داغ از دباالخر...ذارن

نشمینم -.دبوه ین سینه جمع شدي اتور آه چقد.همی برن مازخیلی هم ...کنیم

از که منو بیشتر ده یم بهش ثابت کردبودور هم از سه ماهی که دو ین امی گه ...خوبه

شن دور هم از ما باید آدینکه می گفتی ا...یید دابوز ساره چات ترفند...ادبچه می خو

ش بین حرفا...هیی ترسیدراینا یه جور اکنادر ما ا..! ننوبدرو همدیگه ر تا قد

ص ش به تو قرلن دچو...می می تونسته سر کنهآدهر ون بددي قتی تو بووتا ...مفهمید

ما می گه ا..غلطهش نم مقایسه دومی ...هما حاال حس می کنه پشتش خالی شدا...دهبو

تو چی فکر .کنمد عتماابهت ره هستی که می تونم همه جودي تو تنها مرم بابااز بعد 

نمی  ...هی؟پر کنمت بچه زن و سه رو واتو ي من می تونم جا؟ییدامی کنی 

قتی وتا ...لیلی که برگشتهدنشمین به هر ...حت باشهراخیالت ام فقط می خو...!نمدو

مانتی از اگرفتن م نتقاامن قصد ش مطمئن با...دارهچشم من جا اد رو بخودش که خو

ینکه ابه خاطر ...ختر توئهدینکه انه به خاطر ...دارمستش ن دوچو...ارمندرو تو 

ف حر...مهن الاحتی همین ...همز هنو...پس هیچ منتی سر هیچ کس نیست...نمهز
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دي کرت نم سکودومی -...دست سخت بوش انستم منتظرداکه می ي چیزرد موزدن در 

می ...دینجا نمیاو اون اهشی رانم چشم به دومی ...يبشنور نیااز داکه ي منتظرو 

چی ؟خه چی بگیمآما ا...دهبهت نمی ي هیچ کس هیچ خبرو نشی انم نگردو

دي نبو-.ر دادمفشاد بوه فکندای سایه یداختی که بر قبر دربه تنه م را پشت سر؟بگم

موقعی ...دينبون آوردن سرمورو بالها و اون یختن تو خونه رقیا اموقعی که عر...ییدا

موقع ...نیمودربه در موقع ...نموارموقع فر...ديکنن نبووز ستن بهش تجااکه می خو

و  موقع کفش...نبیدنمواموقع گوشه خیابونا خو...نشدکرك موقع خا...نیادن دامر

یختم تو رمی ا رو غذزور موقعی که به ...!ییدي دانبون پوشیدنموره پاس لبا

مش دمی برس لتمااموقعی که با ...سهرمش مددمی فرستازور موقعی که به ...حلقش

لحظه ي تو...دمما من بوا...!ديشکل گرفتنش نبو...شدنشرگ بز...موقع بلوغش...کترد

ین ا.هبتراهمیشه خراز حالش ر نیادانم که دومی ب خون الو ا...ندگیشزبه لحظه 

ه بسته شدوابهت خیلی -؟شک می شدنداکی ؟نددمی کرز کهنه کی سر باي بغض ها

می دت شیفته خورو ما آدهمه ...شتیر داماه مهردش خب تو هم مثل خو...دبو

با همه ...شتداما آدنفرتی که به م با تمو...شبدبینی هام با تمو..ر رونیاداحتی ...ديکر

رو ستش د...مناز حتی بهتر ...شناختیر رو نیاداتو .شتداکه به پیله تنهاییش ي اعالقه 

عاشق د دادي بهش یا...!مناز حتی موثرتر ...ديکمکش کر...مناز حتی بیشتر ...گرفتی

رو حساسش اکه د دادي بهش یا...ديسش ممکن کررو وایه غیرممکن ...بشه

رو به ش رو با ترساد دادي بهش یا...هبپذیرش رو مسئولیتاد دادي بهش یا...هبپذیر

نامرتبم ي یشهان رمیارد و شکی سر خوا...بستمرا چشمم ...تاي بیداخورش کنا...بشه

سه وا...دبوه شدش لخودبه حمایت یکی ...دبسته بودل سالها به یکی از بعد -.گم شد
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شت ش داقتی که کابوساوست در...زباو ...ديکرري پدي و شدر پد...هندیدر پدر نیادا

از ندگیش بیشتر ي زشیرینا...شت کمرنگ می شدش دابدات خاطر...ته می کشید

یخ رتاو مد اویه نفر ..!کشترش رو چشمش پدي جلوو مد اویه نفر ...می شدش تلخیا

ه سیارو حش روسالم و تنها نقطه سفید و مد اویه نفر ..!دکرار سش تکررو وا

ستانم ؟دحالش خوبهش؟نبار نیاان دابگم نگرر داري نتظاایطی اتحت همچین شر..!دکر

تفاقایی که م ابر تموابردر ...دموقع هم که بچه بون همو-. شتماشقیقه هایم گذرا روي 

شک ه ایک قطرده و کرت النم سکوا...شک هم نریخته ایه قطرد و کرت سکود فتاا

سر ...حاال همونم نیست...زدمی ف حرر چقدروز فکر کن قب ًال طی ...هیزرهم نمی 

شش دو...رهشو می خواغذ...خونهده به موقع برمی گر...رهمی ه باشگا...رهمی رش کا

لم د...ییآخ دا...کهه گاي و دادکالنتره و فته پاسگاربس از .غونهداما ا...همی گیررو 

نمی ن مودي ازهم با نامررو تو ش کا...فتیرنمی ري ینجوش اکا...شم کبابهداداسه وا

یگه د...یگه تکمیلهد...یگه فولهر دنیااد...دمبور نیاي دامن به جاش کا...گرفتن

تو ...ییداببخش -.دمی کرد فریا...دمی کرن فغا...دمی کراد لم بیددر دغصه .نمیکشه

هیچ شکایتی ات بن که جراخرل و همه بدحار ینقدروزا این اما ا...دمحت کرراهم نارو 

هیچ جایی ...نا هم بشکننو اوخم بشم ذره به منه تا یه ن همه چشمشور نگاا..ارمند

از که روزا بعضی زه که هنوزم هنو...ارمندن سبک شدف زدن و سه حرواینجا ابه جز 

می گم خوبه ...حت بلند می شمل رابا خیا...میشم فکر می کنم هستیار بیداب خو

یگه دفته که امی دم یا...فته که نهامی دم بعد یا...ستش می کنهاون در...یی هستدا

-.لبم نشستروي لبخند وه ندو انهمه بغض ن آمیان ناگها...ارمندن یگه پشتیباد...متنها

از اون -.دمپرپر کررا گلبرگهایش و ست گرفتم در دگل اي شاخه ...دابلبته به جز شاا
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ي ستونهاد نبوداب گه شااما ا...ییدانمیشه ورت با...يبیال ست تا یه کم سرحاوابگم 

داره تی ربچه با چه قدذره یه  ینانی دونمی ...دیخته بور رباار هزن الاخونه تا اون 

سنگ ...رنیااز داقبت امر...ییاندو زنشمین ري از پرستا...مدیریت می کنهع رو ضااو

به ...می کنهداري خونه ..می کنهن داري یه تنه مهمو...!منت دل قوو ...شاهوري صبو

همه می از یرتر دشبا ...ارههمه بیداز تر زودصبحا ...سیدگی می کنهرخونه ي عضاا

پابند ر رو نیاري دانی چطودونمی ...!رهنمیاو برایه لحظه هم خم به ...!بهاوخ

ون اون بدداب نه شادومی ن چو...سونهرمی دش رو خوم سه شاواهرجا باشه ...دهکر

ما ا..تاقشاتو ره می زود سته در...بش گشنه نمونهداکه شاد میا...رههیچی نمی خو

بعد می و پیشش ه برداب تا شامنتظر می مونه ...ممی شنون رو شواگاهی صد

مه دن و اداندگی کرزسه ه اي وانگیزایه ر نیادا..رینبااقل اخوشحالم که حد...بهاخو

به کمک داره ما من می بینم که ا...نهوگرفته باشه که ندر نقددش اوشاید خو.دادن داره

ر تو نظ.مید منهاتنها و ...چشمشه...قلبشه...رهنیادانفس داب شا...نفس می کشهداب شا

دار فکر می کنی بتونه به بچه ر؟نیادالب ره رو بیاه خندزم می تونه باداب شا؟ییداچیه 

به نشمین ...نمدونمی ؟گه بابا شه حالش بهتر میشهافکر می کنی ؟ضیش کنهن راشد

من عاشق د گفته بو...هنش چیهه دپیش بکشه تا ببینم مزداب با شارو گفتم بحثش 

که فکر م یددختر دین از اعجیب غریب اي چیزر نقداومن ما ا...!نهر نیادالی م وبچه 

به رو شید کم کم رخو؟ چی می گی؟ییداها .می کنهر رو رام نیاه دامی کنم باالخر

را موهایم زدم و تم ربی به صوآ...متکاندرا لباسم ك خاو برخاستم ...فترمی وب غر

مهایی که ن آدامی.شهر برمی گشتمي به هیاهوش خاموي ین فضااز اباید .دمشانه کر

من و ...شتدامه ادامن اي هم برز جنگ هنو.نددبوج گی من محتادیستاابه ز هنو
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-:دابشا.*** بجنگدد بور مجبون همچنااده اش، خانواز ست احراي که بردم بوزي سربا

ن جاتو-.رغبادوگراز ذره اي یغ در...معکس کشیدب قال را روي ستماد...!ییم داسال

نیمه شب هم گذشته از ساعت ...دمکره نگار نیاداخالی  يبه جا.خیلی...خیلی خالیه

ندگی زنم دومی ...که می کشیدیندردي همه از اون حت شدین رانم دومی -....د و بو

رو نجایی که لیاقتش اوفتین به رنم باید می دومی ...دحد شما نبودر نیا دین اتو 

ه ماندام چشمه ي کی توشاکه طبیعتًا نباید ده ام ها گریه کرروزین ر انقدآ...شتیندا

به عکس را درآوردم و کیف پولم ...فتینرنمی ش لی کاو-...هستز ما هنوا...باشد

را روي عکس ب قا...یندبرن تودهم با خور رو نیاو دافتین ن رچو-.مشده خیرر نیادا

م قوطی کردر .مبلند شدر زدم و کنارا مالفه .دستانم ِگز ِگز می کرد.شتماپاتختی گذ

ستم ر دینقداها روزین ا..مپوستم مالیددي روي یاار زمقدو شتم دابررا ه کنندب مرطو

همیشه تو .نهدوهیچ کس نمی ...ییداکنم ر نم باید چیکادونمی -...کهد بوي آب تو

مش آروشما .ینزدمی ف حرش شما باها.سیدینرمی ر نیاداد دایطی شما به اشرر ینطوا

م ساعدم را روي کر...بیشتر شدستم زش دسو؟به کی باشهم میدن االالی و.یندمی کر

م و یه سال...هیچی...دهنزف حرم یه ماهه که باها-.دمپخش کر

م یا شاید...دهیاکو مرد دقتی که فکر می کروست مثل در!همین...حافظاخد

بدنم م تما.دمکرب هم چررا یم زوبا.می کنمدارم دق .ییدامی کنم دارم دق ...!بدتر

مثل .هبدترن الا...خالی...لعین سیاهچا؟ونهتدیاش رو چشما-.دبوه خشک شدآب و کم 

عجیبی ل یه حا.کنمن می ترسم نگاشو...قاطیه سیاخ و سر...هخته شداگدل غاذ

چربی با خیسی پوستم ...متم مالیدربه صورا چربم ي ستهاد...خیلی...ترسناکن.دارن

ازه رو میندداره یه بالش برمی ...یکش بشمدنزذاره نمی -.زدپسم و نیامد ر کنا
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لی من می و..هیچی نمی گه...نمی کنهل لتماسش می کنم قبواهرچی ...نمیز

تش آشک ري اشورده ام از خوك تري لبها...رهبیام بالیی سراب نه تو خوانگر..نمدو

زه و زل باش می کنم چشماش نگار هربا؟ببینهس به که کابوالی مگه می خوو-.گرفتند

می ه ندر زچقدره؟میار دووم ند چقدروین ابه نظر شما با .به سقفزده 

ن ستواحو..شتینداستش ر دونقداوکه ري نیادابه ؟ییداهست ن ستواحو؟مونه

به تخت و شتم اسرجایش گذاي را نه استواسریع قوطی ...مشنیداي در را صد؟هست

م روي شوري ستم منهم باانمی خو..ببیندرا شکهایم استم انمی خو.برگشتم

من ...دتر کراربیقررا لم دعطر تلخش ي بو...پایین کشیده در را ستگیردهسته آ.ششدو

یعنی نمی ...دملتنگ محبتش بودمن ...دمغوشش بوآلتنگ دمن ...دمبوم لتنگ شوهرد

می ...!بماینکه خود از ابوده حتمًا تعجب کر...دحرکت نکرد و یستااچند لحظه ؟یدد

شن رواغ را ینکه چرون ابد..!ابنه پلک به خوو نم زمی ا نست تا نباشد نه لب به غذدا

هسته تر آهمیشه از نش هم اك زدمسو.فتم ربه حماد و کرض عورا کند لباسهایش 

می ا مرز یعنی هنوم؟؟؟نشوار که بیدد یش مهم بوابر.دنکرز باد یازهم آب را شیر .دبو

دارد و بررا بالش دم منتظر بو...گرفتن یک تخت که شد قلبم ضربادنز؟یدد

عمد بالش نمی از ما همیشه ا..دیت نشواذ شکه کمردم خته بواندایش تشک ابر...ودبر

دم حسش می کرو یک من می شد دشتنش نزدابراي چند لحظه که برن هما..شتماگذ

حس می اش را یکی دنز...کشیدل طورم نتظاا.می ساختا مري هاروزین ي انیاد

تخت سنگین .ارمنکند بفهمد بید...پلک هایم می پریدند.نهرا شدنش دور ما ا...دمکر

را ستش د؟دبوه کشیددراز ...ردتم خورنفسش به صود؟نشسته بو...فترین پایو شد 

نمی ز بات رو چشماا چر.اريتو که بید-د؟بور نیادا...شتاگذام گونه روي 
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صدتا بیست ن از قبولیشاده که د سها بودربعضی ..شناسیرکاي دوران توي؟قهر؟کنی

مکن به نظر می غیر من نشادکرس پاو ند دکه سخت بور نقدآ.دادمی ه بیشتر مز

می د بررو قتی وهمانها که ...یماشت برن ده را داحکم همار نیاداین سه جمله ا...سیدر

نگشتانش اینکه اما به محض ا...دمنکرز چشم با.دمخوشحالی بغض می کرن از یدمشاد

فته دم ریش هم یااحتی تن صددي؟گریه کر-.نسید بوسیدمشاریکی لبهایم دبه نز

ینها اگر همه ا..کنمز شتم چشم بااندات جر...ممی ترسید؟کنی نمیم نگاداب؟شا-...دبو

نست این گرما نمی توانه ...مچسبانداش به سینه م را سرف بی حر؟چهد بواب خو

لتنگی دفکر کنم عمق ؟می شد؟سرما حس نمی شدو که گرما اب خوي تو.باشداب خو

-.بوسیدرا وهایم مر داد و نم عبودیر گررا از زستش ف دهم بی حراو فهمید که ام را 

ما بیشتر ا.ن راخلوتما.ستامی خون را لم خانه ماد.دیازخیلی .دمبو؟خستهي؟خسته شد

ن روزاي من که همو-.دمبد تحمل می کراتا زد می ف گر فقط حرا.دملتنگ بواز آن د

شش به ازنو.شتاگذن گفتی نمیشه تنهاشو.دينکرل قبودت خو.یمدگفتم برگراول 

ي سرروهمش .نشداب خرت ستاد-.گرفترا ستم ش دیگرد ستدبا و ...سیدرهایم زوبا

یش استم صدافقط می خو...بزنمف ست حرالم نمی خود.ايشپزخونه آهمش تو .سرته

قهر از نست که سکوتم دانمی .نیزنمی ف حردي و النم که قهر کرا-.مبشنورا 

از -.نمی فهمندزن را یک ت معنی سکوه ها هیچگادکه مردم بوه نداجایی خو...نیست

ین کوفتی اسم ا.داريحق -.کشیدآه .نشداب لش منتظر جواین سواي ابرري؟لخودن م

اش محکم به سینه را تم رست صورانیمه .ندگی نیستز...هرچی که باشه

ین یکی ا...!شوهر نیست...سم منم هرچی باشها-؟نمی فهمید..دلم تنگ بود...مچسباند

باال م را سرري؟یاندا-:بغض گفتمرده از خم خوزیی ابا صد.وردمنیاب تارا 
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م شا-.شتماگذش برزگونه را روي ستم د.بگو-.یر شدازشکهایم سرا...گرفت

تو .گرسنه نیستم-.یگرزد دهم نمی را خندها زپون هما...شتانا ندش لبخندردي؟خو

ما نمی ا...دمگرسنه بو.راه دادهغوشش آبه ا مرز باه یک مااز نمی شد بعد ورم با؟چی

ینا ا.یم خونهدبرمی گردا فر-.دکرك پارا شکهایم ا.منم-.کنمك تررا ین فضا استم اخو

-م؟هو-ري؟نیادا-.نددغانی کراچرو یسه بستند را رلم د.نبرمیان شودپس خواز یگه د

-.پایین شدو عمیق باال زدم بادم و با یک اش سینه ؟مشبي امداویر ر دینقدا اچر

ل هو.یم خیز شدنو کشید ون بیرم یر سررا از زستش ؟دقت شبوین اتا -.دمبوي کالنتر

شتم که جیغ اهانم گذرا روي دستم د.گرفتنرو یی ي داقاتال-.یرلب گفت؟زکجا-.دمکر

سه واستن امنو خو-.آوردمی را یی داسم اکه د بور لین باه،اویک مااز بعد .نزنم

ن شودخو-.زدچنگ را موهایش ؟خب-.شتانش گذدگررا روي ستش دو دهر .شناسایی

ینکه خیلی ا-.ژ دادمماسااش را شانه ....دن بویابانش ن زشدز لیل بادپس .دنبو

تشک را روي بالش ...آره-.زدیر بغلش را زبالش و برخاست .شکرا رو خد.خوبه

به پتویی که ت با حسر.بماحت بخورامشب بتونم اشاید -...همدش را خو..ختاندا

همین ه یک مااز سهم من بعد م تما؟همین.دمکره بغل گرفت نگاد و گلوله کر

تا کی می ؟کنددوري ست اتا کی می خو...ما لجم گرفتا..کنماض عتراتم ساخود؟بو

رش دراز کنادم و کرك تررا تخت ص با حرد؟من تصمیم بگیري ست به جااخو

و بر-.دبور هوشیاز ما هنواشت داخستگی اب و یش خواصد...دپشتش به من بو.مکشید

م جا-.مختانداشکمش را دور ستم م و دبیدابه پهلو خو.بختر خوت دسر جا

نمی ه حقم کوتااز .یت نکناذ..مخانوداب شا-.گفتاي نچ بی حوصله .ینجاستا

او نستم داحاال که می ...باید پسش می گرفتمو ستم امی خورا من جایگاهم ...ممدآ
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پیش ام می خورت دارم؟چیکا-.می شکستمر را ین حصااباید ...ستالتنگ من دهم 

-.دهفتااپیشانی خط ..همي درخمهاا...تهخاگدي غالهاذ...چرخید؟گناهه. بمابخوم شوهر

زده بهت ور و نابا.بمابخول تو هام یا پاشم برارم کپه مرگمو بذه یه مااز بعد ذاري می 

دم سعی کر...گرنهو..شتاقعًا میلی به من ندر وانیادا..دمکره نگاي اش جدرت به صو

بد هم ..لم شکستد.شتانده اي ما فایدا..لم نشکنددم دسعی کر..کنمدرك 

توجیه نمی ...دابشا-.دکري بلندف پو.ببخشید..باشه-:هسته گفتمو آنشستم .شکست

سم تو انه ...ندگیهزین کوفتی اسم انه ...حق با توئه-.دمقطع کررا حرفش ..ستماخو

ام چانه .کنش گو-.نیامده کوتا...زدمپس را ستش دبا خشم ...گرفترا یم زوبا...!شوهر

سیب آکه می ترسی بهم ...تبهونه هاه از رپش ین گو؟اکنمش به چی گو-.یدزمی لر

با مشت ...نکه می ترسی بفرستیم گوشه قبرستو..سم بیفتهواتفاقی انی اکه نگر...بزنی

اون می بینی که قبر من دت خون چو...غهدروهمش ..غهدرو-.مکوبیداش به سینه 

و بینی می ...ئیلم سکوتتهرامی بینی که عز...توئهدوري از من گ می بینی که مر...تخته

-.مبلند شد.ستانش شل شد؟دشتنداست ذاري دومی رو ین اسم ا.نمی کنیري هیچ کا

فکر ...نیستمدن یی کراگدآدم من ...داريست دوقت که وتا هر ...ابتنها بخو...باشه

یگه دمن اي تو هم بخوش مطمئن با...هیر نشددحاال هم ...نیدوینو می دم امی کر

بعد و گرفت را هنم اپیر...شتمداپا بر.می کنی تو غلط-.مشنیدرا مالیمش اي صد.منمیا

شکسته ور غر...منی شداندزنش زوابان میا...دمفتاامحکم کشید که ر نقدآ...رامچ پایم 

ر نگاا.مبرام می خو...لم کنو-.لتنگد و دلم شل بودما ا...نجا باشمآست انمی خوام 

ست دمگه -.دمی کره به تقالیم نگاد خونسر..دمشت گرفته بوي تورا یک گنجشک 

ین ه انداب ین عذاز ابیشتر ...نکن..لم می گفتدما ا...دسرکشی می کرورم غر؟تهدخو
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الله ...دکم کراش را پنجه ر فشان چو..فهمیدرا عضالتم ط نبساا...بوسیدرا گلویم .د رامر

م چشماي یگه جلودیه نفر ارم من طاقت ند-.دمزمه کرزهمانجا و بوسید را گوشم 

سالم -.دکره چشمانم نگاي تو.می ترسم؟می فهمی.ی تونمنم؟می فهمی.سیب ببینهآ

ت شم تنهار بعد مجبوو باشم ت باهاام نمی خو...منهي سته هااخواز مهمتر ...تودن بو

م خب تنها-.ختمانداپایین م را سر.کنور با...دهبهت می ي کن حس بدور با...ارمبذ

را نگشتم ا..گها...بداشاارم خوبی ندل و روز من حا-.زدپشت گوشم را موهایم .ارنذ

ري داري ینجوا...ممی میرر شبی صدبا...تنهایی..تخترو اون من -.شتمالبش گذروي 

د کرم جا بلندن داد و از تکاش را سرس فسوابا .خیلی بیشتر...نیزسیب می آبیشتر بهم 

م یددقتی و و...دادممی رت قورا حرکاتش ه یدن دربا چشما...شتاتخت گذو روي 

-:رنیادا...!*** دمکرب غوشش پرتاآبه دم را خو..ختانداتخت روي  وشت دابررا بالش 

. دبوه شن نشدروکامل ا هوز هنو...دمبرو جیب کتم فري تورا ستهایم د...!ییم داسال

ي آن یی که تودا...ننشستم...ییم دامداو-.شتداسرما ت مستانی به شدزنیمه شب د با

نم که دومی -...!با صالبترت و پر قدمثل همیشه ...دبوده یستاایم روبه رو ...دقبر نبو

دو همین ...دنکرام عدرو اقاتلت وز مرا...مبهت خبر بددم خوم مداوما ا...نیدومی 

از نم دونمی -.دنجا بوآشاید هم ... ییدا...گرفتمن سماآبه م را رو سر...!ساعت پیش

ی م...می گذشتیدي ازش بودت گه خوایاکو می گفت د...ضی هستی یا نهراین تصمیم ا

ي که قاتالر همونطو...حم نمی کنهس رنامودزد یی به دا...ما من گفتم نها...بخشیدیش

حم رقیی ابه هیچ عرل که هشت سار همونطو...گرفتر گباربه رو بابا ن و ماما

حم نکنه رنی که به ناموسش ایرا...گفتیدت خو...دنقیا هم بدتر بواعراز ینا که ا...دنکر

خونت نگذشتم از -.زدمپایم ضربه ي جلوه گریزبه سن...ههم کثیف ترر کفتااز 
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تختی ان پهلون منم جها...دکه نبوي فیلم هند...!نگذشتیم...نه شاهو...نه من...ییدا

دي و خواز ...هما کشیدش از آدعمراز اول یکی که ...رده مخم خود زمن یه مر...نیستم

یخته ي رخونهام نتقاار یه با...بچشمم رو نتقاامنم طعم ر یه باار بذ...ديبیخودي و نخو

قل احد...هنشدل پایمان یکیتون قل خواحس کنم حدار بذ...مبگیراده م رو خانوه شد

قل این فکر کن که حدابه ...ییش داضی باراتو هم -...نوهایم نشستمروي زا...!نیکیتو

ین اي اختردحم اقل یه نفر کمتر مزاحد...کم شدر ین کشواسر از کش ره سطواشر یه 

می د یجاامنی انا و ین شهر چاقو می کشه اقل یه نفر کمتر تو احد....میشهر کشو

ما یه ا-. مکشیددل آه ته از ...دجوم وبا تما؟مگه چی میشه...بنگی کمترد یه معتا...کنه

خر آسته که تا لحظه در...یدزنلرم پاهان داد و جوم چشماي سته که جلودر...افعترا

سته در...نیستمن پشیموم و معتقدرم کا ستیدرسته که به در...نرفتدم جوت از ونفر

ه نگادم و یستااما من وردن اطاقت نیان و نددوبرگرن رو شوروشاهو و یاکو دکه 

تو ه؟چه فاید...ییدانشد ب لی حالم خوو-..دمهم فشررا روي چشمانم ...لیو...دمکر

ینهمه ه از اچه فاید؟ییه داچه فاید...یگه نیستیدتو که .ديیگه برنمی گردکه 

لشم از اونیا که د...ییدالم تنگته د-...هیب؟عصااینهمه جنگ ه از اچه فاید؟دگیندو

نستی چی می شه دومی دت خور نگاا...هشده یگه سیادتو که کال ون بد...شتانگی ندر

ر یاکو کناد..مچرخاندم را سر...دنبواون گه ن اچو...ندگیمزتو داب رو آوردي که شا

ف نم کلی حردومی ..وبر"گفت..با من نیامد.دبوزده بغل را ستانش ده و دیستااماشین 

ما ا...یش به مندسپر؟می بینیش...ییدانجاست اویاکو هم د-..."هتنها باشین بهتر...داري

دش از خو...شتداسرپا نگه ن رو هممو...شتداکه منو سرپا نگه د بواون مثل همیشه 

ي تو بیشتر تون خو فکر می کنم..وردنیاو براما مثل همیشه خم به د اتر بون غوداهمه 



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۶۷۴ 

 

ه شگاورپراز یه بچه اد می خو...دارهیی هم ایه فکر...!تا منن داره جریاي اون گار

نشمین هم فع ًال ...شته باشهاندرو یکی که هیچ کس ...دشخودم و یکی عین خو...رهبیا

از داداش لبته خوبی ا-.زدمچشمک ...شنباان نگر...ییداخوبن با هم ...دهمخالفتی نکر

سنگ ...شتدرد دا...دگلویم گرفته بو.منمی بخشیدرو نشمین ا عمًردم من بو گها...منه

ما ا...مریکاده ابرمی گره ین مااخر آشاهو -؟نمی شددش یی سردا...دملمس کرد را سر

یم دضی کرراهم رو شاید شاهو ...یک تو باشهدنزاد می خو...یی گفته که می مونهاندز

ه یاکو نگادبه ز با؟نیا باشیمدیه پر ن ممووهر کدمگه ک ًال چند نفریم که ...همینجاد بیا

یی حق با داخالصه که -.ردسرما بخودم بوان نگر؟ماشین نمی نشستي توا چر...دمکر

ن مثل همو...نهزمی ن داره ندگی همچنازنبض ...دارهمه ن اداندگی همچناز...دتو بو

ا یدپرو تت افترچه خاطردگفتم ...ستیرا...دينوشته بوت فتري دکه توي شعر

چند صفحه و همدیگه می شینیم ر شبا کنا...نهدونمی داب هیچ کس به جز شادم؟کر

ز هنور نگاا...دهمش می آرایی بهم راخه یه جو؟آحت که نمی شیرانا...می خونیمازش 

می آه بد اگر تا ا... مم می کنهآروستخطت هم دحتی ...نیزمی ف سم حرو واهستی 

ات یر پیدر دچقد...یر شناختمتد رچقد...ییداحیف -.نمی شدم تمام کشید

رت رو قددي حیف که تا بو...ییداحیف ...دادمستت ر زود از دچقد...دمکر

ت رو که نوشته هان الا...چی هستیو نستم کی هستی دوحیف که نمی ...نستموند

ین ایاکو می گه دما ا...بیشتر می شناسمتن چو...رممی خوت می خونم بیشتر حسر

ست می را...ییداست می گه را...نمی فهمنن ست نداز دتا ...ماستآدخاصیت 

-.دمهمیشه بواز تر ل سبکباع ین طلودر ا...مخندید...مدآشید کم کم باال می رخو...گه

ف با هم حرد قت بوونی چند دوخب می ...گرفتدرد فکم ...ییف زدم داحرر چقد
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و ساکت ن توین قبرسي اتو،مطمئنم تو...ارمندن مداوینجا ابه دي عتقاامن ؟یمدبوده نز

حق زم بار نگااما ا...هرشبروز و هر ...دمپیش خو...من حست می کنم...خمه نیستید

لی و...می کنهز بان رو بوزینجا قفل ا...ف زدحت تر میشه حرراینجا ا...دیاکو بودبا 

ندگیم ق زتفااتو بهترین ...ییدانی دومی -...برخاستم...تنهاستداب شا..میگه برد

قیامت د تا خو...می گمداب رو شا..داديندگیم زبه رو نعمت  گترینربزن چو...ديبو

ما با چی آدنظر بقیه از نم خوشبختی دونمی ...ییداخوشبختم ش باها...بهت مدیونم

ممنونم ...ییازت داممنونم ...هخالصه شدداب شاد جووسه من تو واما ا...معنی میشه

شت دا روشش ارز...مم بجنگمدحتی با خوش به خاطردي کررم که مجبو

ییم داقب امر...ممیازم با-.دمکرازش نورا خت ر درباگ و تنه بی بر...ممنونم...ییدا

ا چر-.فتمریاکو دبه سمت م و نم پیچیددگرد دور یم بافته بوابرداب شالی که شا...!شبا

ادر بر.دمبوان نگر.خیلی خلوته-.دبرو فراش یقه ي توش را سر.دهسرا هودي؟یستااینجا ا

دور به را نگاهش ؟نجاري اوتو نمی -.می ماندد و گتر بوربزدر اهمیشه بر،گترربز

-.رشمنهم کنا...نشستن پشت فرما؟بریم.زدمهمینجا حرفامو از من ...نه-. ختدو

لبخند ؟تو خوبی-.دمنگاهش کر.مهواو-.و دادمفرده را لوو آنه اي واروهوي؟سبک شد

خند زپو.شهرج هنم خادار از ذصحنه چوبه اون می کشه تا ل ما طوا...آره-.زد

سالگی رچهااز تو .نم به چی فکر می کنیدومی -.شتاپایم گذرا روي ستش د...زدم

ب ینکه طناا"ستم بگویماخو.داداشنم دومی .ندگی می کنیزین صحنه ها ابا داري 

کن یه ا یه جا پید-؟گذشته مزخرفمار تکره از ما چه فایدا"...ه ايندیدن سر برید...دبو

اي هم بر..مخرید.باشه-.ن دادتکاش را سر.دارهست ب دوداشا.محلیم بگیررده خو

ستانش به د...دمبچه که بور؟نیادا-.دمقابل خانه توقف کر...نهااي آهم بر..نمادخو
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تمندند که می رقدر نقدآگی ربزن ستادچنین دم فکر می کر...مدآمی رگ بزر بسیام نظر

را ستم دستانی که دین ز او مرا...بشکننده اي را هر صخرو خم کنند را نند هر مانعی اتو

-.میددمی اش پی ن رگ و میارت را قدن ما هماا...نددنبورگ ند خیلی هم بزدگرفته بو

ینهمه از ایگه بعد د...ديیی کرداسه وامی تونستی ري تو هرکا...یگه بسهاداري دعز

سر ز ما هنوا..ندیمروسر گذدي از یاي زما مصیبتا...یمدبرگردي ندگی عازقت باید به و

ار هرچی که پشت سرمونه بذ...!تو منو...رومن تو ...یمرو دارهمدیگه ز هنو...یمپای

نی د زجووبا ..خصوصًا تو...دنسه خوشبخت بووایم دارقت ز وما هنو...همونجا بمونه

جب واها ه ندزما ا...می موننن قلبموي بد توایی تا ن و دایادا..بابا...نماما.دابمثل شا

داب بیشتر به شا...یمدارسرپا نگه ن رو موادخونویم دارظیفه وتو و من ...نتر

ري خیلی صبو...همدر اوخیلی بهش فشا...هیت شداذخیلی ه مازده ین یااتو ...سبر

می ...حقتونه..حقشهت یه کم خلو...یه کم تفریح..ديیه کم شا...دهکر

از . .زدلبخند .باشه-...دینها بواز االیق بیش ...گذشتمو صبر ره سطوا...بمداشا...نستمدا

ندگی من زلویت اوبد اتا ...منم هستم-.دشمختص خوه و کنندم لگري دلبخندهاآن 

ناشی اش شقیقه ي موهاي سفید؟نی کهدومی ...ايقت بخووهر ..ايهرجا بخو...تویی

را من ادر بر...دبوده پیر کرر گارا روزمن ادر بر...دبه چهل سالگی نبون یک شددنزاز 

ق بو...مشدده پیاو ست گرفتم ي دتورا حلیم ف رظ.نمدومی - .دبوده پیر کرادرش بر

یر ؟دجانم-.زدپایین را شیشه .گرفتمرا جلویش .ن دادست تکازد و دکوتاهی 

می ؟بابت-.فترهایش باال وبرا.مرسی-.هاستده مراي یر برد..یی می گفتدا...!نهد؟بو

به ل ینهمه ساانجی که ربابت ..من سوختي که به پااش نی ابابت جو؟پرسید بابت

بابت ..دبرهنه به خاطر من کري گریهایی که با پاربابت کا...داطر من تحمل کرخ
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نه به من اتمندوکه سخااي بابت کلیه ...گرسنگی هایی که به خاطر من کشید

که ي بابت چیز...یغشدربی اوم و مدر بابت حضو...تحصیلمي بابت هزینه ها...بخشید

چشمش ي توق بر.بابت همه چی-...شتموز دامراکه اي ندگی زبابت ...دمبووز مرا

تو -.دمفشره را لبه پنجر.داداشمنی ن تو جو...نیستزم تشکر ال-.دشک بواز اناشی 

ز باو در را ختم انداکلید ...!موهایش کمتر شدي سفیددم حس کر...خندید...!هم

پشت به من ...دشپزخانه بوي آتوداب شا.مدآمی اي آب صدد و شن بوروغها اچر.دمکر

م تما.دمحلقه کررا دورش ستم م و دیکش شددچین نزورپا...شستنف ظرل حاو در 

قلبش .منم..سنتر-.مبو کشیدرا موهایش رش دادم و فشا.جیغ کشیدرد و خون تنش تکا

به گونه ام را گونه .رنیاداکُشتی منو -.زدستم می دیر ز..همتولد شدزه تازاد مثل یک نو

نفسهایش ز هنو...دادک تکیه به سینش را کمرو چرخید .ادلم می خود-.مچسبانداش 

م تمو-.شتاگذام سینه را روي ستهایش را در آورد و دستکشش اري؟دبیدا چر-.دتند بو

می اد نگاهش بیددر نی انگر؟خوبی-.دمبسته کرز و بارا چشمم ...نم تیر کشیددگر؟شد

خوبم -.هشداري من تکراي برر مها چقدن دادن آدنست صحنه جادانمی ..دکر

ده ماس آلباي؟بگیردوش یه اي می خو-.دمکرز بارا گیر موهایش و  دمست برد.کوچولو

رم بیاي پس بشین یه چیز-.نه-.متش کشیدرپوست صورا روي ستم دپشت ؟ستواکنم 

ام چانه د و یستااپنجه روي .محلیم خرید- .مبوسیداش را بینی ك نوم و خم شد.ريبخو

کمد ي تورا از چین دارو شکر .ردستم لیز خودیر از زمثل ماهی .نجوآخ -.بوسیدرا 

و ست را در آوردم و دکتم .دههن نیفتااز دکن تا ض عوت رو لباسا-:گفتون آورد و بیر

ف حر..نمی پرسیدال سوو نمی شد ت جزییاوارد که د بوب چه خو...شستمرا تم رصو

بفرمایید -.ستمانیا می خودر دکه د بوي خرین چیزام آعدرد آن اموزدن در 



  PEGAH                          www.sryco.ir: نویسنده           ره                    سطوا:بکتا انعنو

۶۷۸ 

 

نمی اض عترا اچر..دمکره قشنگش نگارت صوو یک رباام ندا بهم؟شکر بریز...ورمسر

یک ر نتظااسها وعرزه هم مثل همه تااو مگر زد؟غر نمی ا چرد؟شاکی نبوا چرد؟کر

ردن یر چشمی حلیم خوز.بریز مرسی-؟شتاندل اول را سااي قل براحد، یاییروندگی ز

باال اش را شانه ه؟نشگاري دامی وز مرا-.فتریش ضعف الم برم و دپاییدرا با لذتش 

-.مهنماد راستااپیش رم فقط یه سر می ...ارمخاصی ندر لبته کاا..شاید-.ختاندا

ختر دین امی شد .بگهري نیاداهرچی .چشم-:گفتون آورد و هانش بیررا از دقاشق .ونر

م ِر ، امراین خونه اتو ...نچ-.ر زدکنارا کاسه ا؟نمی پرسی چر-؟می شد؟شتاست ندرا دو

ف بی حرو مطیع .دمبراب خوق تاابه دم با خوو گرفتم را ستش د...مبلند شد.ورهسر

شیطونی -.مکشیدرا لپش م؟بفرستیم خونه بابااي می خو-.خندید؟کجاستون چمد-.مدآ

پایین ان را چمد...دکرره شاابه قسمت باالیی کمد .مشربگو کجاست بیا.جکورونکن 

نمی گی -.جمع کنرو ت سایلو وبد...نجا نایستاو-.دست به کمر نگاهم می کرد.آوردم

ده کري چه فکر.ردمجا خو...زدمی دو دو چشمهایش ..دفته بورهم درخمهایش ا؟اچر

ها ق رتااکف ان را چمدد؟منی می کراناس حسااندگی با من ي زتور ینقدایعنی د؟بو

حتش بیشتر رانفس دي؟خم کرري اینجواکه ه یر شددعسل خیلی ه سه ماوا-.دمکر

-.دبم کرآخجالت ام زد از که به گونه اي بوسه ؟ست می گیار ...واي-...دکره ام شرمند

ي به پاداب شادارم؟برس ست لبادچند ؟می مونیمر چقد؟یمرمی روز چند ؟یمرکجا می 

ستانش داب؟دشا-.پایم نشاندمشدم و روي بغلش کرد؟بوه مانداه خودچه چیز من خو

تو با من -.مشده شنش خیرك و روپان به چشماداب؟شان جو-.ختاندانم دگررا درو 

را تم رستهایش صودبا .نموبدام می خو-؟لیهاین چه سوا-..!چرتیال چه سو؟خوشبختی

دم یاکو بون دجا؟با نفسش خوشبخت نباشهآدم مگه میشه ...تو نفس منی-.گرفتب قا
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ل ین یه سااتو -.مبوسیدرا فتگی گلویش ورفر؟ین بیشتراز اخوشبختی ...!دابنفس شاو 

که د نبوي چیزاون ندگی زین ا...نمدومی ...دمغافل بوت از خیلی ...يیت شداذخیلی 

را تش رصو...ديکه تحمل کرن ممنو-.دکرازش نورا موهایم .زمست بساواستم امی خو

که ن ممنو-.مساندربه لبم دم و باال بررا ست کوچکش د...يکه موندن ممنو-.مبوسید

ا خدرو تو ..نگوري جوینا-.بوسیدام را شقیقه و به سینه گرفت م را سر...شتیانگذم تنها

قلبش راروي ستم دکف ؟منو می بخشی-.رت دادمقورا عطر تنش .ننزف حرري ینجوا

از بعد ز هنو.ببینرو ین قلب ؟اکه ببخشمتدي کرر مگه چیکا؟ ببخشم-.شتاگذ

رو طپشش ...می شهن زده هیجا...قتی پیشتمو...قتی می بینمتو...لیکسا

حت رایش ابردن گریه کرر چقد...میدشکش کشي اهاه قطررا روي نگشتم ا...ببین

مثل ...درممثل ما...شتن نیستماتنها گذآدم ...رنیادانیستم زدن جا آدم من -...دبو

تو که ..بعدشم...دنلی جا نزن ومدر اوهمدیگه کنات نا هم سالها با مشکالاو...رمپد

شت نگابا ...دتو بوي هرکی به جا..دفتااحشتناکی که ق وتفااون ابا ..شتیاگناهی ند

داب شاد یی معتقد بودا...مکت می کنم عزیزدرمن -.دکرف صارا یم وبردو اخط بین 

ختم می داب سیاهم به شاي نستم شبهاداگر می ا...ستاگذشته من ي سختی هاداش پا

ل گریه می کنی خوشحاا حاال چر-.دحت تر بورابی شک تحمل همه چیز ...شوند

به اي بوسه .به خدمتنده ماآه همیشم شکاا...نیستدم ست خود-.زدلبخند م؟خانو

فرقی ...هر جا تو بگی-.دکرك پارا شکهایش ؟اکجا بریمداري ست دو-.زدمنش زالري لبها

کمی ...دکمی گستاخی می کرش کا..تش می گرفتآینهمه مظلومیت از الم د.نمی کنه

غنچه .يتو باید تصمیم بگیر...عسلهه ما...نمیشه-...کمی مخالفت...کمی قهر...زيلجبا

به م را سر...مین سرما خسته شداز ا...ادمی خوم گري لم یه جاد-.ایش شکفتلبه
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پایم ؟از روي ها...بیمالی فبلش یه چند ساعتی بخوو...باشه-.ن دادمعالمت تایید تکا

-.نشاندمشدم خور کنام و کشیدرا ستش د...ايخسته ..يبیدایشب نخود...آره-.بلند شد

خ و سر...منه هم شیطنت نگاز هنو کهد قشنگ بور چقدو ...تو که نمیشهون بد

عقلم می دل و کفِ ر از ختیاا...اشستنی اخوو قشنگ م ین شرو ا...دمی کرش سفید

لم د...شتماهم نگذروي پلک د یازغم خستگی رما من علی ا...بیداخوداب شا...!د بور

 راستم د...شتماندر مانورت قدد یاز...دبوام سینه داب روي سر شا...ستامی خورا یی دا

یخ ربه تا...دبوه ماندن تنها یک صفحه تا پایا...شتمدابررا تش افتر خاطردم و دکردراز 

رو فتر دین ایکی ...روزیه ه نم که باالخردومی -:ییدا...*** مرگشاز یک شب قبل 

یک حس دنزاون روز به دم رو عجیب خوو ...یگه نیستمدکه من روزي ...می کنها پید

نشانه ...می کنهم لهاه ش ابه بندا خد...دنمراز قبل وز ر چند ...می گفترم پد...می کنم

که ...هبنداون به داره یگه بستگی د.ازهلش مینددبه ...دهمی ن نشورو فتنش ي رها

من ..روزاین ا...هبپذیررو قعیت و واباشه دق صا... اشبا خد..دشبا خو..لشدبا ر چقد

گ مرار از سه فروالیلی دکه هیچ م خسته ر نقدو اومی بینم رو نشانه ها اون 

ون بداب یه خو..اب آرومیه خو...ادحت می خواب رالم یه خودقته که وخیلی .ارمند

حرفایی ...می موننم یی که  ناتمورابابت همه کا...لم گرفتها؟دچردروغ ما ا...!اريبید

تا همه د فرصت بوز هنوش کااي ...!می موننه یددمایی که ناآد...که ناگفته می مونن

لم یه د...! رنیادا..یاکود..نشمین..بچه شاهو...ادمی خوه لم نود...ارمبذش سرجارو چیز 

ر کنا...نشستگی قشنگزیه با...سالمو همسن ي هادمثل همه پیرمراد ندگی می خوز

ز بستنی بان سشوارم و وابذم نورو زاهامو ه نو...مبررك پا...!مهاه نو...مبچه ها

قسمت منهم ...ما شکرا...شتاندري گازابا ما سر سر از اول گاروز...ما حیفا...کنم
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همیشه ...حقداده ي به ...اچرن و چواز ...هاآزاد و ر...ضی نیستاعترا...دههمین بو

ست مثل در...بسته میشهداره ....سهرخر می آبه داره ندگیم زفتر دنم دومی ...ضار

ترسم  می...بچه هاان نگر...نمانگر...حت نیستمرانا...پونصد برگیات فتر خاطردهمین 

ینو اما ا...رهسخت بگذن سشووامن دن نبوروزاي می ترسم ...کنهن یتشواذفتن من ر

ه باالخر...می کننش موافره باالخر...رهمی گذه باالخرن سوآنم که سخت یا دوهم می 

مه می اداندگی زبه ن شواعزیزگ مراز نایی که بعد اومثل همه ...دنندگی برمی گرزبه 

ندگی لنگ هیچ ز...رهما می گذا...شاید سخت...ندگیهز سمر...نیاستن دین قانوا...دن

  ...يیه شاعرل به قو...رهمی دش رو خوراه نیا د....می نمی مونهآد

  ؟منون تنها بد...که سخت نیستي یدد"

  ؟منون شبها بد...دکه صبح می شوي یدد

  ...!منون بد....با من...فرقی نمی کند...!ندزقفه می وبی ...ندگیزین نبض ا

  ..."!منون بددا فر...دنمی شوري طو... هم گذشتوز مرا...سختگرچه وز یرد

  

  

  نپایا


