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به نام او

 برخورد کرد و دوباره به سمتیواردرب اتاق به شدت و محکم باز شد. آن قدر محکم که به د
یش زانوهای اتاق سر بر روی که گوشه ی و کوچکنحیفمرد جوان برگشت، اما موجود 

 نخورد.ی تکانینگذاشته بود کوچک تر

یک بلند حالت دارش را کنار زد و با ی برداشت و به سمتش رفت. موهای مرد گام بلند
ی رنجور به نظر میادی دخترک زیا بود ید تکان او شددانست یحرکت از بازو بلندش کرد. نم

. او را به سمت خود گرفت و محکم تکانش داد.یدرس

 منیشه ادا و اصولت باعث مین ای! اگه فکر کردی؟ رفتارو ادامه بدین ای خوای می - تا ک
ی رسم. تکه تکه ش می شرفو می! من حساب اون باشتباهیدست از سرت بردارم، سخت در 

 شرف به کنار، مامان ی منو! من بی کشی میکنم، اما تو دار

 کرده که شده چوب دو سر طل!ی چه گناهبیچارت

 دخترک کامل صورتش را پوشانده بود.ی به او داد. موهای تکان محکم تر

!ی - ماه

یل بود. میین نداشت. سر دخترک همچنان رو به پایری لحن محکم و آمرانه مرد جوان هم تاث
 لرغرش بگذارد، امای زانوهای گوشه دنج پناه ببرد و سر روهمان داشت که دوباره به یدیشد

 سمج بود.یبمرد جوان عج

 مثل اون دفعه بزن تویا خورم ها! اصل بی تکون نمینجا من از ای دفعه حرف نزنین ای - ماه
صورتم.

 رفت.ی می و رو به درماندگیل مرد تحلین محکم و خشمگی کم کم صدا

 منو تو. ی کشی می - به خاطر خدا حرف بزن! دار
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ی سرش روی مقاومتیچ هی بار دخترک بین و اید را در آرغوش کشیش رو به رویف نحموجود

. مرد لبش را گاز گرفت تا بغضش را فرو بخورد.گرفت مرد جوان قرار ی ینهس
 

ینجا تو چشمم تا صداتو نشنوم از ای رو پرت کنی جعبه چوبیا تو صورتم ی بار اگه بزنین- ا
 رم.ی نمینجا خودم از ای همون ماهی رم. تا نشی نماینجا از ی برنگردی. تا به زندگیرمنم

ی صورتش کنار زد و نگاه بی بلندش را از روی سر دختر جوان آرام آرام بال آمد. موها
فرورغش را به مرد جوان دوخت. 

 زد.ی لبخند تلخمرد

 برگرد! ی قشنگمون، به زندگی - به خاطر خدا، به خاطر تمام لحظه ها

یبه که رغریی صورت مرد جوان به گردش در آمد و گوی اجزایان شبق رنگ دخترک منگاه
 ی آشنا را پس از سال ها مییا

 آمد به حرف آمد.ی میرون که از ته چاه بیی و صدای با گنگبیند،

!یرعلی؟ - ام
 نشاند.یش لب های روی لبخند زورزن

 راه نداره.ین تر از ایش بیید - باور بفرما

ی باز مبلغ قابل توجهیش همان طور که با نیگری نازک کرد و دی از دخترها پشت چشمیکی 
 گذاشت ی میشخوان پیرا رو

 شد.یان نمایفش ردی و دندان هاخندید

.یشیم می ما مشترید بدی حسابیف تخفیک - حال شما 

 کوچکش فرستاد و مشغول شمردن پول شد. دری اش را پشت گوش های عسلی زن موها
 ی "مبارک باشه" اجباریتنها

 را در دست گرفت وی. دختر خندان کاور مشکیست نی مبلغ راضین که نشان دهد از اگفت
 و پر یمی صمیپس از خداحافظ

 مغازه را ترک کرد.حرارتی

 گذاشت.یشخوان پی نشست و هر دو دستش را روی صندلی زن رو
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!یش - آخ

.ید داد خندی را درون رگال قرار میمت و گران قیک شی دختر جوان همان طور که لباس ها

 - چقدر چونه زدند!

 درشت و خوش رنگش را در کاسه چرخاند.ی. چشم هایی زن منتظر تلنگر بود گو

یدی لباس مین ای پای پولین همچی که داریی بهشون بگه تویست نیکی - سرم رفت به خدا! 
!یه؟ چونه زدنت چیگهد

 دختر جلوتر آمد و به سمت تلفن رفت.

 خوشه.یف فقط دلش به تخفی! مشتریفش تخفیدهو خریک - 

ی از مشتری خبرید دی خط شد. زن هم وقتی را گفت و مشغول مکالمه با فرد آن سوین ا
 ینه آی بلند شد و رو به رویستن

ی به نظر میده به شدت رنگ پریدش صورتش کمرنگ شده بود و چهره سفیش. آرایستاد اقدی
. از صبح تا الن که اوج یدرس

 اش را در آوردی اش رژ صورتی آبی مانتویب ننشسته بود. از جیی پاساژ بود لحظه اشلورغی
و خود را آراست. سپس به 

.یست چانه گذاشت و به رفت و آمد مردم در پاساژ نگریر اولش برگشت. دستش را زجای

 گذرشی خنک و راحت بودند. کمتر کسی لباس هاید خری تابستان بود و مردم در تکاپویل اوا
 مغازه بزرگ که ینبه ا

یدن خودش بود که با دیای خورد. رغرق در دنی بود میبا شب مارکدار و زی لباس هاکلکسیون
 ی که جلوییدست مردانه ا

 خورد به خود آمد.ی تکان میش هاچشم

 - الو!

یش سر جایخ سید رسی و دو سه ساله به نظر می که سی مرد جوانیدن به خود آمد و با دیع سر
 اش با ی. دختر کناریستادا

.ید خندی بلندصدای

 بهداد.ی - چرتشو پروند
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ی و دندان هاید گفت. بهداد خندی به دختر رفت و سلم کوتاهیی زن جوان چشم رغره ا
 اش که کامل به چهره یخرگوش

 شد.یان آمد نمای مدلنشینش

 پشت دخل شما برو چرتت رو بزن.یام من بی خوای - به خوابت برس آلما خانم. م

ید جدی رفت به مشتری و آلما همان طور که چشم رغره میدند دوباره خواهر و برادر خند
اشاره کرد و بهداد خندان به سمت 

 صندوق رفت.گاو

 گفت:یری زی آلما با صدا

. ید طلبت بهشیکی - 

 شتافتند. ید جدی مشتریی و هر دو به راهنماید هم خندبهشید

 نازک آلما کهی پول برداشت. صدای گاو صندوق نشست و مقداری دو زانو رو به روبهداد
 ی به پرو لباسیب را تررغیمشتر

.ید کرد به گوشش رسمی

 وسوسهی. مشتریست نشست و به آن ها نگرید بهشی صندلی و بلند شد. روید کشیقی نفس عم
شده بود. لباس را از آلما 

 کرد.یی او را به سمت اتاق پرو راهنماید و بهشگرفت

 بزرگان نتوان زد.ی بر جایه - تک

 زد.ی بهداد پوزخند

.یست نیاست ری - خوبه صندل

 تا چشمیرد و موزون آلما دوخت. دوست داشت آلما سرش را بال بگیک نگاهش را به اندام بار
 اما سر یند را ببیبایش زیها

 بود.یلومتر صفر کیادی دختر زین بود. ایین پاآلما

!ی؟ کنی میر آقا کجا سی - هو
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. لبخندیست خندان بهداد نگری آلما هم سرش را بال آورد و به چشم هاید با لحن شوخ بهش

 تر شد و دوباره یقبهداد عم

.یان اش نمای خرگوشی هادندان

 - شما باور نکن آلما خانم.

 از اتاق پرویدار زن خرین حین. در همیچاند به سمت بهداد رفت تا گوشش را بپید بهش
 فرار از نگاه ی زد. آلما برایشانصدا

 بهداد به سمت اتاق پرو رفت.سنگین

 قافله؟!یق رفیا ی دزدیک - تو شر

 بهداد زد.ی به بازوی مشت آرامید بهش

 شه؟!ی نمیز - دزد که انقدر ه

 زد.ی بهداد چشمک

 نظر حلله.یک - 

.ی - تو که قورتش داد

 و دوباره چشمک زد.ید بهداد خند

 لمصب!یه - خوردن

 گفت:ی و آرامیر زیار بسی کرد و با صدای اخم مصنوعید بهش

ی خوای چقدر دنبال کار بود. نمیدمش دی وقتی دونی مغازه. خودتم میرون بذار بیتو - دله باز
 شه که!یکارب

 را از زور تعجب گرد کرد.یش بهداد چشم ها

!ینجا؟. کجا بهتر از اید خودمیر - خوبه جفتتون حقوق بگ

 کرد.ی بار اخم واقعین اید بهش

 کنه.ی من کار می که! داره پا به پایست نیدت باشه. بنده زر خریرت - وا! خوب حقوق بگ

.ی کنی میشو هم بشم تو باز طرفدارینا سامان ایه همسای من عاشق ننه کبریعنی - 
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.ید گوش خوش فرم و کوچک بهداد را کشید بهش

 شناسم آخه.ی - من ذات تو رو م

 رخ که به در اتاقیم. از نیست کرد نگری بهداد دوباره به آلما که با زن فروشنده صحبت م
 گونه ی بود برجستگیدهپرو چسب

 آمد.ی به چشم میشتر بهایش

 از کس و کارش؟یدی - نپرس

.یستاد اینه دست به سید بهش

 نه بهداد خان! دریکی ین! ای؟ بری تو حنا و بذاری کس و کاره دستشو بذاری بینی - که بب
 ی از زندگیزی اون چیثان

 تا حال نگفته.خصوصیش

 کنه. رنگی هست که به خاطرش انقدر ترگل ورگل میکی لبد یزی؟ چی - دوست پسر
 ره.یموهاش از سرش نم

.ید کوبیش دوباره به بازوید بهش

 پررو!یزو قدر هین - مردم ا

 بعد چپ چپ نگاهش کرد.

 خودشه.ی - جهت اطلعت رنگ موها

 نفسش را محکمید بار بهشین گفت. ای بهداد دوباره نگاهش را به آلما دوخت و "جون" کشدار
 داد و به یرونو با حرص ب

ی و دختر بازش را میگوش بود. برادر بازین سنگیش بهداد برای آلما رفت. رفتارهاسمت
 که در یی خواست آلمایشناخت. نم

یچ بهداد شود. بهداد متعهد نبود. هیر بود اسیده جز وقار و آرامش از او ندیزی دو ماه چاین
وقت. 

 در همان وهله اول هم متوجه شده بودید بهداد آن قدر آشکار و واضح بود که بهشی دادن هانخ
اما آلما هر بار در مقابل 
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 کرد. کم مانده بود ازی انداخت و بهداد را تشنه تر می میین بهداد تنها سرش را پای هاشوخی

 بهداد سرسام یدست رفتارها

.بگیرد

 "باشه"ی گفت سرش را به معنای محمود" میش مردانه بهداد که "من رفتم پی صدایدن با شن
 که در یتکان داد و به لباس

 شد. یره کرد خی میی زن خودنماتن

ی اش را بر سر کرد. ساعت کاری مشکی اش را در اتاق پرو در آورد و مقنعه ی روسرآلما
 را یشتمام شده بود. موها

 آمد.یرون به چشم آمد. رژ لبش را پاک کرد و بیشتر صورتش بی مقنعه فرو برد و گرددرون
 رو یوار نبود و بهداد به دیدبهش

 اش برد و جلوتر آمد.ی جوگندمی درون موهای زد دستی داده بود. بهداد لبخندیه تکیش روبه

 آلما خانم.یید - بفرما

 توجه به دسته پول ها گفت:ی آلما ب

 کجاست؟!ید - بهش

 ماهتون.ین حقوق ایید، از دوست هاش. بفرمایکی یش - تو پاساژه. رفت پ

 بهداد ماتش برد.یره کرد و پول را گرفت. سرش را بال گرفت و از نگاه خی آلما تشکر
 یخواست رد شود که دست بهداد رو

 اتاق پرو ثابت شد.در

 - چند لحظه.

 کرد به چشمان مشتاق بهداد نگاه نکند.ی می. سعید کشیقی آلما نفس عم

! من کارمو دوست دارم.ی؟ سروستانی - آقا

 شد.یک نزدی کرد و کمیز بهداد چشمانش را ر

 کنه؟یکار خواد شما رو بی می پدری - کدوم ب
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 قامت بلندش راید سکوت او را دی آلما آب دهانش را قورت داد و سکوت کرد. بهداد وقت

صاف کرد.

.یم با هم آشنا بشیشتر - من ... من فقط خواستم ب

 نگاهش کرد و بهداد ادامه داد:یز آلما ت

.ی پاساژ فرق داری دو زار با دخترای - ازت خوشم اومده. تومن

 داشتهیت توانست جذابی. پس هنوز هم پس از سال ها مید پوست آلما دویر به زی حس خوب
 ی پسر، آن هم پسریکباشد که 

 خود کند. سرش را بال گرفت.یفته بهداد را شمثل

 هم ندارم.ی - من کارمو دوست دارم. در ضمن قصد دوست

ی اش شد. با گام بلندی را گفت و از کنارش رد شد و بهداد تازه متوجه خوش قد و قامتین ا
 و به یستاد ایشدوباره رو به رو

 شد.یره رنگش خی خاکی هاچشم

یه؟ گفت من قصدم دوستی - حال ک

 برد.یش درون موهای دست

 اهل دوست دختر باشم؟ یاد - به سن و سال من م

 رایش دوست دختر باشم؟" اما در عوض ابرویاید خواست بپرسد "به من چطور؟ به من مآلما
بال برد.

 - مگه چند سالتونه؟

 کرد و از او سنشی نمی زد. آلما پس از دو ماه رام شده بود. موش و گربه بازی بهداد لبخند
 ین قدر اید. باید پرسیرا م

 دانست.ی را مفرصت

ین اولیم خونه و بریم برسونیدو شه جواب همه سوالتون رو بدم. به نظرم بهشی که نمینجا - ا
. یم رو با هم بخوریشام کار

یه؟ چنظرتون
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ی که کل صورتش میش به بهداد کرد. نه تنها چشم های خانه اش افتاد. نگاه کوتاهیاد آلما به 

 حفظ ی. آن قدر برایدخند

 دعوتش پس از دو ماه شادمانیرفتن مانده بود که بهداد با پذی در موضع خواهر روحانشغلش
شده بود.

 تکان داد.ی سر

 طول نکشه.یاد - فقط ز

 را گرفت و به دنبال خود کشاند. یدش" گفت. دست کوچک و سفی جونمی بهداد "ا

ین بزرگ تری آمد زمانیادش به اطرافش انداخت. ی دو سفارش رغذا دادند و آلما نگاههر
 رفتن به رستوران همراه یشآرزو

 کرد،ی نمیش برای. آن زمان ها فرقیگر هر کس دیا خواست احمدرضا باشد ی بود. مهمسرش
 ی در هر صورت برایراز

 اش تلش کرده بود. اگر احمدرضا هم همسرش نبودی مشترک اجباری زندگی و نگه دارحفظ
 بود، او باز هم یگریو کس د

 اش داشت. اما نشد. کفهی در تعادل زندگی گذاشت و با چنگ و دندان سعی میه خودش مااز
 خانمان ی احمدرضا و بلی

 تر بود.ین سنگسوز

 - خب من در جواب دادن به سوالت شما آماده ام.

یا یل؟ اش شد. احمدرضا هم معطر بود اوایه عطر بهداد وارد ری و بوید کشیقی آلما نفس عم
 ی چسب دو قلو می بویشههم

 سال هم نشده بود.یک آمد. هنوز ی نمیادش داد؟

 - چند سالته شما؟

 شد.یک نزدی بهداد کم

 - حدس بزن.

 بال انداخت.یی آلما شانه ا

 تونم خوب حدس بزنم.ی - من نم
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.ید بهداد خند

 درست باشه.یشه حدس همیست رغلط بودنشه. قرار نیا حدس زدن درست یژگی - تنها و

یح ندارد. ترجیتی اهمیش که سن و سال بهداد در حال حاضر براید خواست بگوی آلما دلش م
 داد بهداد حرف آخر را اول یم

 ناز کرده بود بس بود.یش زد. هر چه برامی

 زد.ی لبخند کجک

 قطعا!ید - از من بزرگ تر

 - چند سالته مگه؟

ی و پول هایی از دارای داشت؟ بهتر نبود بهداد کمی چقدر بحث سن مهم شده بود. چه فرق
 گفت؟ کاش بهداد حرفش ینقدش م

 زد تا مجبور نباشد دوباره از فردا صبح تا شب به خاطر چندر رغاز سرپا باشد.ی زودتر مرا
 بحث سن را هر چه زودتر یدبا

 زد.ی کرد. لبخندی متمام

.یشم می سالگی امسال وارد سییز - پا

 بهداد رایی لحظه ای اش خورد براینی که به بی کبابی شد و آلما با بویده چیز می رغذا رو
 را باز یشفراموش کرد. چشم ها

 زود بود.ی کمیش بهداد و پول های فراموشی. براکرد

 شده؟یزی - چ

 رفت.یج کم سرم گیه - 

 آب خنک را به سمتش گرفت.یوان بهداد ل

. منم تا الن نگهت داشتم.ی سر پا بودیاد - ز

 را گرفت و انگشتانش را با دستان داغ بهداد برخورد کرد.یوان ل

.ی - مرس
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 شد. آلما هم بهیره رنگ آلما خی خاکی را در دستش نگاه داشته بود و به چشم هایوان بهداد ل
 شد.یرهاو خ

.یشم می و هشت سالگی امسال وارد سییز - منم پا

 و هشت؟!ی گذاشت. سیز می و روید را سر کشیوان. آلما لید را گفت و عقب کشین بهداد ا
 اش ی جوگندمیاگر از موها

 و هشت ساله باشد. چرا بهداد حرفش رای آمد که سی گرفت ابدا به چهره اش نمی مفاکتور
 نبود ی زد؟ دو ماه زمان کافینم

 شناختن آلما؟ برای

.یاد! بهتون کمتر می؟- جد

 شد.ی برعکس میه - اگه زن داشتم مسلما قض

 کرد.یی آلما رغمزه ا

 به زنش داره.ی - بستگ

 شد.یره و به آلما خید زد. خودش را جلو کشی وریک بهداد لبخند 

 گردم که جوون ترم کنه.ی می که دو ماه دارم دنبال زن زندگینه - واسه هم

ی بی و زندگی را خمار کرد. چقدر به خوشبختیش را پرتاب کرد و چشم هایرش تین آلما آخر
 بود.یکدرغدرغه نزد

ید؟ کردیداش - پ

 کوتاه بر آن زد.یی آلما را گرفت و بوسه ایف بهداد دست ظر

ی؟ کنی سرخ بهشت من! با من ازدواج میب رو به روم نشسته. سیقا - الن دق

 درخت آلبالو رو بهیدن مانع از دی لحظه ای برایظش زدم. دود رغلیگارم به سی محکمپک
 را بستم و یم ام شد. چشم هاییرو

ی ایده نخراشی. در با صداید به گوشم رسیاط در حید چرخش کلی دادم. صدایه تکی صندلبه
 آرام و ی قدم هایباز شد و صدا
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یفش ظری صداینم مرتب بشیم از آن که چشم باز کنم و در جایش. پید به گوشم رسیی ازنانه

 شد.یحرص

ی؟ کنی می رغلط اضافی - بازم دار

 بلند شدم.یم از جا

ی؟ کنی منع مینم که بهمون حروم شده، ای - ولم کن لطفا! همه چ

 جلوتر آمد.

 گفتنته؟ی سلم کردنته؟ عوض خسته نباشی - جا

 بود که بهی زنیباترین و زین تریف زن ظرین را خاموش کردم و به سمتش رفتم. ایگار س
 بودم.یدهعمرم د

 دست در گردنش انداختم.

 عروس خانم.ی کردیر بده ام بشم من! دیر مامان خوشگل گی - فدا

 نثارم کرد.ی چشم رغره ا

یب زشت و بد ترکی خوای می؟ بکشیگار سی گم حق نداری. مگه نمی - ولم کن خفم کرد
 مگه چند سالته تو؟ی؟ش

 ول کن نبود.یر، کردم. نه خی پوف

 نده.یر خاموشش کردم پس گیدی - حال که د

.ید کشیدش به گردن سفی مقنعه اش را با حرص در آورد و دست

ی کنم که تو هم بشی همه جون نمین دونم و تو! ای من می تکرارش کنیگه - به خدا دفعه د
آخر و عاقبت بابات.

 زدم. امروز مامان واقعا توپش پر بود.ی پوزخند

ی؟ کنی میکی یامرز - منو با اون خدا ب

 با حرص بهم زل زد.

.یشن معتاد میگار کنه؟ همه اولش با سی می - چه فرق
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 رو روشن کردم. امروز کل از دنده چپ بلند شده بود. مانتو اشیزیون مبل لم دادم و تلوی رو

 به صورتش یرا در آورد و آب

.زد

 داد زدم:

ی؟ خوری میزی چی - مام

 مبل نشست.ی کرد روی همان طور که با حوله صورتش را خشک م

ی؟ - شام خوردم. منتظر من بود

یکدیگر بود که من و مامان شام را بدون ی بارین همه، اولین چپم بال رفت. بعد از ای ابرو
. پکر شدم.یمخورده بود

 - نه اشتها نداشتم.

 شد.ی دوباره حرص

 خوردم.ی شام نمیدم کشی میگار ده تا سی - منم روز

 به سر و وضعم انداخت.ی بعد نگاه

یاط؟ نرو تو حیختی رین - صد بار نگفتم ا

 رفت.یفش افتاده باشد بلند شد و به سمت کیزی چیاد که یی داد. سپس گویه دوباره تک

ی بری خوای صبح میر دوش بگیک رو بدم. پاشو یبیت پول تو جیا - امروز حقوق گرفتم. ب
. مسواکت ی ندیگارمدرسه بو س

 هم بزن. با شما بودم ها!رو

 نشستم.یش سنگ اپن رو به روی بلند شدم و رو

ی؟ شام خوردی - با ک

 کرد و پول را به سمتم گرفت.ی کوچکی مامان مکث کرد. اخمیدم به وضوح د

.ی بعدم بخواب صبح خواب نمونیر، - پاشو برو دوش بگ

 شدم.ی شاک
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.یستم - مامان! من بچه ن

 شد.ی مامان دوباره حرص

.یست بکشه که بچه نیگار سن سین که از ای دونم کسی - آره م

 دلت پره ها! یلی - مامان خ

 دست به کمر شد.مامان

 کنم خوبه؟یقت - چه کارت کنم؟ برات دست بزنم و تشو

 بده. مامان دست بردار نبود.یر من گیدن کشیگار بود به سیده سال مامان تازه فهمیک بعد از 

 رو بشنو،ی کار کن، اخم و تخم هر کس و ناکسی - صبح به صبح برو تو اون مغازه کوفت
 صد تا لباس رو جا به جا یروز

ی کنه! تو اصل مامانتو درک می دود میگار سیاط دخترم داره تو حینم ببیام بید آخرشم باکن،
ی؟کن

 کردم آروم باشم.ی شده بود. سعیزیش چیک مطمئن شده بودم مامان امروز یگه د

 ...یم گم صبر کن خونه بابا احمدرضا فروش بره تا بتونی - مگه من نم

 هنوز حرفم تمام نشده بود که مامان داد زد:

 هم به ارث بچمیگه بعدشم من صد سال دی؟ فهمی خره! می رو نمی کس اون سگ دونیچ - ه
 زنم.یدست نم

 شده بود؟!ی قدر عصبین. چرا مامان ایدم به صورتم کشی دست

.یشه - باشه مامان جان حرص نخور. عروس خانم پوستت خراب م

 مامان دوباره داد زد و من ماتم برد.

 گن عروسی دختر هفده ساله داره نمیک که ی ایوه بیک - انقدر به من نگو عروس خانم. به 
 ی دوست داریلیخانم. خ

 کرد.ی عروس شه؟ پس بذار بگم امروز صاحب مغازه ازم خواستگارمامانت
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یان نشست و سرش را می صندلی را گفت و من مات و مبهوت به مامان که روین مامان ا
 شدم.یره گرفت خیشدست ها

 کردم که ...ی کردم. فکر نمی اش عروس خانم خطاب میبایی او را به خاطر زیشه من هم

 بود؟! از مرد جماعتیده دیری خواست عروس شود؟! مگر از بابا احمدرضا چه خی مامان م
 بود که باز هم یده دیریچه خ

 کردمی ساده بودم که تصور میادی هم من زید کند؟! شایسک اش ری زندگی خواست رومی
 گاه دوباره ازدواج یچمادرم ه

 خواهد بود.یدار کرد و تا ابد جمع کوچک دو نفره مان پانخواهد

 ادامه داد:ید مامان که سکوتم رو د

یک ندادم. اصل بهش نگفتم ی ازم بزرگ تره. من هنوز بهش جوابی - مجرده! هفت هشت سال
دختر بزرگ دارم، اما نظر تو 

.یدم وقت از بابات نشنیچ که من هیزی کنه. گفت دوستم داره. چینمون تونه تامی مهمه. مبرام

ی دلم می را کجاین پسر مجرد؟! ایک شد؟ آن هم با ی لل شده بودم. مامان دوباره عروس م
گذاشتم؟! مگر جمع خوش دو 

ی داشت که مامان به فکر شوهر کردن افتاده بود؟ اگر شوهرش من را نمیرادی مان چه انفره
خواست چه؟ آواره کدام جهنم 

 خروارهایر سال نشده بود که بابا احمدرضا زیک سال نشده بود. هنوز یک شدم؟ هنوز می
 سال یک بود. هنوز یدهخاک خواب

 خواستی و هشت می پسر مجرد سیک و حال یدم چشی را می پدری بود که من طعم بنشده
 من ی بابا احمدرضایگزینجا

!شود؟

 تاریک معتاد بود درست، دست بزن داشت درست، دائم الخمر بود درست، اما پدرم بود! 
 مرد تازه ین اش را با ایده گندیمو

 کردم.ی دل مادر جوانم را برده بود عوض نمیی که گویده راه رساز

. نخواستم که بشنوم. پاکت یدم زد، اما من نشنیم مامان صدا
ESSE BLACK
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 برداشتم و به سمت اتاق خوابم رفتم. در را باز کردم و قبل از بستن در، تنهایز می را از رو

 مامان به گوش ین رغمگیصدا

.رسید

! یلر - آ

 من حق نداشتم؟ در بدون اجازه من باز شد وی؟. حق داشت؟ من چیدم تخت دراز کشروی
 حرکت متنفر ینچقدر من از ا

.بودم

.یاوردم - من دختر لوس و ننر بار ن

 اون گذاشت. لبامو جمع کردم.ی ام رو رویبی رفت و پول تو جیرم تحریز به سمت م

 بکن.ی خوای می - هر کار

 مامان عادت کرده بودم.ی شد و من چقدر به رفتارهای مامان حرص

 نظر تو برام مهمه.یلر - آ

 پوزخند زدم.

!ی دختر داریک ی بهش نگفتی - انقدر مهم بوده که حت

 بهشی که. من اصل هنوز جوابیومدم زنم تو دهنت ها! واسش چشم و ابرو نی میلر - آ
 حق یم بار تو زندگین اولیندادم. برا

 بهم داده شده. انتخاب

یی را باز کردم و ضربه ایگار تخت نشستم. پاکت سی شدم و رویز خیم پوزخند زدم. ندوباره
 را گوشه یگاربه ته پاکت زدم. س

 گذاشتم و فندک را زدم.لبم

!یر - شب به خ

 را از دستم گرفت.یگار حرکت جلو اومد و سیک مامان با 

 کنم واسه خاطر توئه.ی می. من هر کاری حرف بزنی طورین با مادرت ای کنی - رغلط م
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 مامان زلی بلندتر و لرغرتر بودم. به چشم های متری باره بلند شدم. از مامان چند سانتیک 

زدم.

 که ...یای - من ازت نخواستم واسه پسر مجرد مردم چشم و ابرو ب

ین قدر دستش سنگین چند لحظه سمت چپ صورتم سوخت. مامان ای حرفم ناتمام موند و برا
بود و من در تمام عمرم 

 تخمیومده که نی عمر من بود از جانب مادرم. به خاطر کسیلی سین اولین بودم؟! انفهمیده
نفرت و تو دلم کاشته بود. مامان 

 زد؟!یلی خاطر اون مردک ناشناس به من سبه

 دستمو رو صورتم گذاشتم و مامان به حرف اومد.

یک. من تو اون مغازه دست از پا خطا نکردم که تو ی به من مادرت تهمت بزنی - حق ندار
. ی سوال ببریرالف بچه منو ز

یلر؟ آی فهمی رو مینا تونستم نظرتو نپرسم. ای! من مفهمیدی؟

 زدم:یغ ج

 دور. از اتاقی بندازی منو تف کنی تونی فهمم که واسه خاطر دلش می می فهمم. حتی - آره م
.یرونمن برو ب

 زدم.یغ دادم و دوباره جی نثارم کند که جا خالی محکمیلی مامان خواست دوباره س

 بکن نظر منم نپرس. برو دوباره شوهر کن. ی خوای - هر کار م

 کتک زدن من شد. عقب گرد کرد و ازیال خی حرف من آتش گرفت اما ظاهرا بین با امامان
 رفت و در را محکم یروناتاق ب

.ید هم کوببه

 من و مامانیومده دست هام گرفتم. مردک نحس نین تخت نشستم و سرمو بی. روید بغضم ترک
و به جون هم انداخته بود.

ی براید بابا احمدرضا شود؟ شایگزین جای خواهم کسی شد که من نمی مامان متوجه نمیعنی 
 نبود اما یمامان شوهر خوب

 بای سالگی بود. مامان من در سی ام گرفته بود. اعتراف سختیه نبود. گری من پدر بدبرای
وجود دختر هفده ساله عاشق 
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 بود.شده

 آلما خانم!ی شدین- سرسنگ

 کرده بودیغه شد. صورتش را شش تیره آلما لبش را زبان زد. سرش را بال آورد و به بهداد خ
 اش را ی مشکیو موها

 زد.ی لبخندید آلما را که دیره شانه زده بود. بهداد نگاه خمرتب

یدی؟ - پسند

ی انقدر زود از کوره در مید داد. نبای آزارش میشب دی بود. ماجرایگری دی اما فکر آلما جا
 زد. آن هم ی را میلررفت و آ

 نشده بود.ی که هنوز قطعی خاطر اتفاقبه

.یم صحبت کنید - با

 گذاشت.یشخوان پی را رویش بهداد آرنج ها

.یدم - گوش م

 خواستی دلش نمی! از طرفید چه بگویا دانست از کجا شروع کند ی مکث کرد. نمی آلما کم
بهداد را از دست بدهد و از 

 فکر کرد اگر مادری لحظه ای. براید را بگویقت حقید دانست خواه نا خواه بای مطرفی
 یش را پیلر شد آی میشوهرش راض

یاد ببرد، اما آن ها بعد از مرگ احمدرضا طردشان کرده بودند. مادر شوهرش اعتاو
 ی و بیتی کفای بیجهاحمدرضا را نت

 توان داشت! مگری می دانست، اما مگر از عروس دوازده ساله چه انتظاری او معرضگی
 ی بهبود زندگیاحمدرضا برا

 کرده بود که از او توقع سوختن و ساختن داشت! چقدر خوب بود کهی چه کارمشترکشان
 معتاد و فاسد را ی نام شوهریگرد

. ید کشی نمیدک دنبال خود به

 داشت وید سفیی سالم و قبراق بود. جوان بود. برعکس احمدرضا دندان هایش رو به رومرد
 و ی از کبودی عاریچهره ا
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 چسب دو قلو.ی از بوی عارتنی

 کند؟!ی شد که بعد از دو ماه خواستگاری میدا شهر چند مرد مثل بهداد پین در ا

 رژه رفت.یش چشم های بهداد جلوی دست مردانه 

 - الو!

 دفعه به سخن آمد.یک آلما 

 - من قبل ازدواج کردم.

 جا به جا شد.ی کمیش بهداد کم کم محو شد. سر جای لب های لبخند از رو

!یگه دی کنی می - شوخ

.ید کشیقی آلما نفس عم

 بهتره از اولش با همیم مشترک با هم داشته باشی زندگیک اگه قراره ی سروستانی - آقا
.یمصادق باش

 بهداد آب دهانش را قورت داد.

ی؟ - طلق گرفت

 شد.یره آلما به پشت سر بهداد خ

 - فوت کرد.

 صورتی تک تک اعضای رویش چشم های بهداد لبش را زبان زد. بعد دوباره با کنجکاو
 ی. فکرش بر زبان جاریدآلما چرخ

.شد

.ی اصل ازدواج کرده باشیاد بهت نمینه! منظورم ای خوشگلین - آخه تو به ا

 کارشی از کار بی و حتید کشی. اگر بهداد پا پس مید را بگویقت دانست چگونه حقی آلما نم
 یک ید کرد چه! چگونه بگویم

 نوجوان دارد؟!دختر
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 فوت کرد؟ی - چطور

 آلما آب دهانش را قورت داد.

 داشت.یاد - اعت

 و آرام اضافه کرد.

 - همسن بابام بود.

 من و من کرد.ی بهداد کم

 کردم اول بسم ا...ی اما فکر نمیم با هم حرف بزنیشتر که بیاد گفتم نید - امروز به بهش

ید؟ شدیمون - پش

 بهداد خنده اش گرفت.

 ی؟ - از چ

 بودن من!یوه- ب

 شه بگم تعجب نکردم ... اما خب ...ی - خب ... نم

.ید به پشت گردنش کشی دست

 ازت.یاد - خوشم م

 کرد؟ی را چگونه مطرح میلر! آیلر را در هم قلب کرد. آیش آلما دست ها

 بودن من مشکل ندارند؟یوه - مادر پدرتون با ب

.ید به چانه اش کشی بهداد دست

 - ندارم.

 آلما تعجب کرد و بهداد ادامه داد:

 مغازه بابام بود منین شوهر! ای هم بید زن، بهشی. من بیم سن آس و پاسین تا اینه - واسه هم
 یم گرفتیم هم تصمیدو بهش

.یم به مغازه و حفظش کنیم ارث بچسبیم جا تقسبه
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 تکان داد.ی توجه سری بهداد بود و بی حرف هایش آلما فکرش پ

.ید کردی - کار خوب

 فکر کرد مادر شوهر نخواهد داشت.ی لحظه ای و برا

 یشی؟ - آلما زن من م

 او را گرفته بودیش آمد در نظرش! آن زمان که پدرش از موهای لحن بهداد دوست داشتنچقدر
 تا عقد ید کشی مین زمیو رو

ی مرد خوشبو و خوش پوش کجا بود تا آلما به عقد مردین شود بهداد کجا بود؟ ااحمدرضا
 یمعتاد و بدبو نشود؟! چقدر از بو

 بود!یزار دوقلو بچسب

 ...ی سروستانی - آقا

 - بهداد!

 را گفت و جلوتر آمد.ین بهداد ا

.یی - من بهدادم. همون طور که تو واسه من آلما

.یناست تونم. حق شما بالتر از ای - من نم

 زن را دوست داشت.ین بودن ای بهداد خنده اش گرفته بود. خجالت

.ی کنم و دوست دارم مال من شی میین - آلما جان من خودم حق خودم رو تع

 را بست و تند تند به سخن آمد.یش آلما چشم ها

 تونم با شما ازدواج کنم چون ...ی - من نم

 را باز کرد.یش چشم ها

 بچه دارم. یک - 

یا لحن مصمم دروغ گفته باشد ین روشن و ای چشم هاین عمل وا رفت. محال بود ابهداد
 کرد؟! صحنه را ی کند. چه میشوخ
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 خودش بود.ی کرد؟ مغازه ی مترک

 کرد؟ رو دست خورده بود. ازی گفت و دکش می می حواله کنه" ایگه دی جایتو "خدا روزیا 
آلما که نه از دل خودش. از دل 

 عاشق شده بود. قبل از آن که داماد شود پدری اینه زمیش پیچ هی و بیع قدر سرین که اخودش
خواهد شد. قبل از آن که 

 کرد. ی را تحمل میگری اولد دید خود صاحب اولد شود بابخواهد

 جا خورده بود. تا به حال بهیادی شد. زی از دهانش خارج می حرفیک ید زد. بای می حرفباید
 فکر نکرده بود آن هم یوهزن ب

 نوع بچه دارش.از

 کرد؟! ی فرزند آلما را بزرگ م

 به سخن آمد.ی سختبه

 کنه؟ی می - با خودت زندگ

 داد.ی زمخت در دهانش آزارش می آلما لبش را زبان زد. زبانش مثل چوب خشک

.یست دونم. اون اصل موافق نی - نم

 بهداد در هم رفت.ی ابرو

!یست؟ موافق نی - با چ

 - ازدواج مجدد.

 اش را پراند.یکه زد و تی پوزخندیار اختی بهداد ب

 - چه پررو!

 بعد در دل اضافه کرد:

یاد؟ بیرش خواد گی - بابا بهتر از من م

 اشیخته آلما حواس به هم ری شده بود. صداید آلما افتاد که به شدت سفی نگاهش به دست ها
را جمع کرد.
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 گفتم. ی رو میقت حقید! من بای سروستانی - آقا

 شد، اما تمام تلشش را کرد.ی بهداد متمرکز نمحواس

 همه آدم من از شما خوشم اومده.ین که از اینه هم ایقت. حقی - کار درست رو شما انجام داد

 شد.یره آلما خی به چشم ها

ید؟ داشت چه کار کردیاد شوهرتون اعتی - وقت

یبایی که به زی رنگیشمی یراهن را در هم قلب کرد و به پیش نگاه آلما نگران شد. دست ها
 یرهدر تن مانکن نشسته بود خ

.شد

 گذاشتم، اما خودش نخواست. منیه برگرده. از جونم مای کردم که به زندگی - من ... هر کار
 تلش کردم، اما یمواسه زندگ

.یرون بیدم بود که از اون منجلب خودم و بچمو کشین که ازم بر اومد ای کارتنها

ید کرد. شای نشسته بود. حس حقارت میشخوان بلند شد، اما آلما همچنان پشت پیش بهداد از جا
! بهداد ی عرضگیهم حس ب

 بود. تور پهن کرده بود و بهداد را خودش به دست خودش پرانده بود.یده بود. دانه پاشپریده

 نگفت "بذار فکرامو بکنم."ی! حتی حرکتیچ هی! بی کلمیچ هی بهداد رفت. ب

 بود؟یلیون شد. چند میره رنگ خیشمی مارکدار یراهن مغازه را ترک کرد و آلما دوباره به پ
 که دختر ی بارین آمد آخریادش

 و هشتصد هزاریلیون بود خودش گفته بود دو میده را پرسیمتش داخل مغازه شد و قجوانی
 شد یتومان. اگر همسر بهداد م

 توانست او را صاحب شود.می

 شد! ی. اگر مید کشی آه

 خودتو بچه!ی - خفه کرد

 زدم.ی کردم و پک محکمی اخم

 - پاشم برقصم؟
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 ام نبود. دوست مامان بود. تازه ازدواج کرده بود. اون سالی خاله آتوسا اخم کرد. خاله واقع
 کرد ی که مامان منو ول مییها

 کرد امایدا. هم رشته بودند. خاله کار پیم خوند، با خاله آتوسا آشنا شدی رفت درس می مو
 هم ی مالیریتمامان نه! آخه مد

 بود؟!رشته

ی از سرت بندازه. دختر جون تو بچه ایدنو کشیگار سین تونه ای - من موندم آلما چطور نم
 یهنوز. فردا پس فردا هر پسر

 کنه.ی که وحشت مینه گوشه لبت بباینو

 برسه.یز که پاهام به میدم تر کشیین خودمو پای کم

 دونن از درد من.ی همشون. چه می - گور بابا

 رفت و من شانه بال انداختم.ی خاله چشم رغره ا

 - لبد درورغه خاله؟! 

 دهانم گرفتم.ی رو جلومشتم

 وقتهیگه رفته دختر خودش دیادش خوام شوهر کنم. ی میگه تو چشمام میساده - اا اا! صاف وا
شوهره!

 خاله خنده اش گرفت.

 بچه.یده میر - چه خوش اشتها! دهنت بو ش

 پشت چشم نازک کردم.

 هام ازدواج کرده بود.ی از همکلسیکی یروز - وا خاله! بچه تو بغل مامانشه. د

 گفتند خواستگار اومده و زار زاری. نه به نسل ما که میست نید بعیچی - از نسل شما که ه
 ی آخرش سیختیمو ریاشک م

 نه به نسل شما!یم، شوهر کردسالگی

 گرفتم و دودش رو تو صورت خاله فوت کردم.یقی کام عم
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.یر - مامانو فاکتور بگ

 کرد.ی مامانت فرق میط - شرا

 جلوتر آمد.ی را گفت و کمین خاله ا

 مامان تو فقط دوازده سالش بوده که ازدواج کرده بعدشی؟ کنی خاله چرا درکش نمیز - عز
 بچه گذاشته تو یکهم بابات 

 موند به دلش. حسرت!یز حسرت همه چیعنی! ی؟ چیعنی ی دونی. مدامنش

 سر جام صاف نشستم.

 ذاشت؟ی و سر و لباسش کم میش بابا از آرایا رو خورد خاله؟ دانشگاه نرفت؟ ی - حسرت چ

یره می شوهرشون می ها هم وقتیرزن پیرمرد خواد. اون پی همسر میک ی هر سریزم - عز
 گردند. مامان یدنبال همسر م

 تا آخر عمر تنهاید بای. واسه چیبش ذاره تو جی صد تا دخترو می که ماشاا... از خوشگلتو
بمونه؟

 خاموش کردم.ی خوریوه تو ظرف میگارو لب هامو محکم به هم فشار دادم و س

.یرم - باشه پس من از اون خونه م

 گرفت.یم را رو به رویی خوش رنگ و رویلس خاله گ

 خونه هم تاین جور نشد. در اید بشه. اصل شای قراره چینیم مثل؟ بذار ببی شدی - الن راض
 تو یهر وقت من زنده ام به رو

 آلما بازه.و

 هم نبود. ی را از دستش گرفتم. بد فکریلس متفکرانه گ

- نهارو بکشم؟

.یرون بیدم گذاشتم گوشه لپم و با حرص مقنعه رو از سرم کشیلسو گ

 هزار جوریم بریم کلس فوق العاده آخه؟ ما نخوایره تابستون می مغزی - خاله تو بگو کدوم ب
 یمیو و شیزیک فیکلس کوفت

ینیم؟ رو ببی کید و زهرمار باکوفت
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 خاله بلند شد.

 روینا آلما چقدر دوستت داره ای اگه بدونی؟ دونی دونم چرا قدر مامانتو نمی - آلما رو! من نم
. پاشو دست و روتو ی گفتینم

یای می ور. بهش گفتین ایاد شد بیل زنگ هم بزنم آلما بگم تعطیک. منم نهارو بکشم. بشور
ینجا؟ا

 از شدتیینش بافته شده ام که پای به موهای مانتو مدرسه ام رو باز کردم و دستی دکمه ها
گرما به هم گره خورده بود 

.کشیدم

 منو زد.ی عوضیک به خاطر یشب که باهاش قهرم؟! دین رفته مثل ایادت - خاله 

 کرد.یز خاله چشماشو ر

.ی خوردیلی - به خاطر حرف زشت خودت س

 کردم.ی پوف

یه ثانیک کنه. خاله به خدا بخواد شوهر کنه من ی تا مامان شوهر دارید کنیاری - همه با هم 
 مونم.یهم اونجا نم

 هل داد.یی خاله با دست منو به سمت دستشو

 نهار بخور.یا آب بزن دستو صورتت. بیک کن. ی - کم پرچونگ

 خسته وی خورد و چهره ینه سرم بستم. نگاهم که به آی موهامو باز کردم و دوباره با کش بال
 تازه یدمعرق کرده خودمو د

.یم مادرها و دخترها به هم شباهت نداریه که من و مامان بر خلف بقفهمیدم

 و به ارث نبرده بودم.یبایی زین درصد هم ایک بود که من یبا کلمه زی واقعی مامان به معنا
 و نه ی مشکینه چشم و ابرو

 کدوم به مامان شباهت نداشت. تنها وجه اشتراک من و مامان اندامیچ من هی گندمپوست
 ما بود.ی هردویده و کشیفظر

 - خوابت نبره!
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 قدر هوا گرمین به سر و صورتم زدم. تابستان امسال قصد جون مردمو کرده بود. چرا ای آب

بود آخه! 

 داد زدم:یی تو دستشواز

 آخه؟ی کنی دعوتش می. برا چینجا - خاله من از دست مامان اومدم ا

 بلند شد.یه ثانیک خاله کمتر از ی صدا

 - دوست خودمه.

.یرون نداره. با حوله صورتمو خشک کردم و اومدم بی به من ربطیعنی ین خب ا

 به جون هم عواقبش پا شماست.یم - پس اگه دوباره افتاد

.یرازی تو سالد شیخت ری رو میمو خاله داشت آبل

. وا... من زن مظلوم تر از آلمایاد نمیش پیری درگی کم اون زبون درازتو کوتاه کنیه - اگه تو 
 تو عمرم.یدمند

.یز لبامو کج و کوله کردم و نشستم پشت م

 براشون حجله هم درست کنم؟ید! لبد توقع داریه؟ گفت دمم. چیه - به روباهه گفتند شاهدت ک
 خوام مامانم یبابا من نم

ی خواد، درسو ول می همصحبتش! پول میشم خواد خودم می کنه. زوره؟ هم صحبت مشوهر
 کنم.ی کار میرمکنم م

."ی فهمی نمیچی "تو هیعنی تاسف تکان داد که ی به معنای خاله سر

 خاله آتوسا و با ولعیلی چرب و چیمه و روش رو پر کردم از قیدم پر برنج کشیر دو تا کفگ
 قاشقو گذاشتم دهنم.یناول

 هاش.یمه - خاله آتوسا و ق

یک نبود. ی و دوباره مشغول خوردن شدم. سرمو که بلند کردم از نگاه شماتت گر خاله خبر
 ینوع نگاه خاص بود که هر چ

 شده بود. یره برداشت کنم که با لبخند کمرنگ بهم خیزی کردم نتونستم از نگاهش چفکر

 بال انداختم:شونه
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!یه؟ _چ

 نگفت.بعد از نهار شوهر خاله آتوسا اومد استراحت کرد و منم ساکت و آرومیچی خاله هو
 شدم.یدن دیزیونمشغول تلو

 کاناپه خوابم برد.چشم کهی داشت.همون جا رویفت خاله آتوسا پرستار بود و امشب ششوهر
باز کردم مامان و خاله رو 

 به خودم دادمی.کش و قوسیکردند نشسته بودند و آروم صحبت می نهار خوریز که پشت مدیدم
و بلند شدم.خاله به محض 

 زد:ی لبخنددیدنم

 عصرونه بخور.یا! بی؟ شدیدار _ب

 که رو صورتش بود چشم رغره بهم رفت:ی اخمیمچه مامان هم با ن

!ی؟ جولون بدینطوری اید تو خونه اس؟! بایبه مرد رغریگی _ نم

 رو جلومی خونگیک کیرو.خاله هم شیز بند نازک تاپم رو انداختم رو شونه ام و نشستم پشت م
گذاشت.

 ام.ی خونگیک خاله.عاشق کی _مرس

 _نوش جان

 بعد رو کردم به مامان:

!ی؟ منم خوبم! شما خوبی سلم مامان! مرسیک _عل

 مامان تشر زد:

!یلر _آ

:یز دستامو گذاشتم رو م

!مگه بار اوله؟!یدم و رغررغر شنیراد وقته به جا سلم کردن ازت فقط ایلی آلما خانم؟! خیه _چ
 مردک هرروز ینتازه به لطف ا

 جنگ اعصابه!هم

 بال نرود:یش صدایکرد می مامان به زحمت سع
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!ی قدر نشناسیلی _خ

:ی! لم دادم به صندلیداد رو گذاشتم تو دهنم.مزه پرتقال میک کیی تکه ا

ی منو بفرستیی! آقاتون منو قبول نکرد؟! منتظر بهانه ایه؟! چی معطل قندی _ شما هم که چا
 مادر جون؟!یشپ

 خاله آتوسا بلند شد:ی از مامان بودم که صدای منتظر تو دهن

 با هم لجینقدر که اید! چتونه بابا؟! شما واقعا مادر و دختریگه دید! بس کنیلر _آلما! آ
!یکنید؟م

 بعد رو کرد به مامان:

 اعصابتو کنترل کن!یکم! یزنی؟ بچه رو مین ایشی می توام تا عصبی چیعنی _

 مامان با حرص بازومو گرفت:

!یکنه؟ داره با من چطور رفتار میبینی بچه اس؟! نمیح مارمولک وقین بچه اس؟! این _ا

!ید _صلوات بفرست

 دستش رو تو هوا تکون داد و منو ول کرد:ی مامان عصب

 گفتم پسره واسه...یدی! ولم کن آتوسا! نشنی _چه صلوات

 تابلو به من اشاره کرد:یلی خاله خ

 _آلما!

 ویگه نمیزی خاله چیدونستم نکردم.می ام کنجکاوی باطنیل کرد و منم بر خلف می مامان پوف
 و یاهمامان هم منتظره تا س

 دلش پر بود!یشه کنه.مثل همکبودم

!یم بریع _عصرونه ات رو بخور سر

!یستش نیفته هم شب شی _آلما جان! شام درست کردم! مهد

 کردم خونسرد باشم:ی سع
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!یگردم _من تو اون خونه برنم

 بلندم:ی هنوز جمله ام تموم نشده بود که مامان دست انداخت تو موها

یال! به خیکنم! آدمت می سر! دو روز رفتم سرکار ولت کردم هار شدیره خیکنی _تو رغلط م
 یت بابا در بدریگندت فکر کرد

!ی و سرکش بشی بکنیتونی می خواستی و هر رغلطمرده

" پریدا شده بودم که محکم پسش زدم و فاصله گرفتم.مامان جدی حرکت حرصین از ای به حد
زور شده بود.

!یکنم! من هرکار بخوام می؟ از سرم بندازی تونستیرو نکن! چین من توهی _به بابا

 برداشت و خاله آتوسا جلوشو گرفت.یز مامان خ

 اشی مفنگی رفته بابایادش نکنه! ی واسه من بلبل زبونینقدر _ولم کن آتوسا! بذار آدمش کنم ا
 آورد؟! ی به سرمون میچ

! اون بابا بود؟!یزنی؟ مینه کدوم بابا رو به سسنگ

 آخر:یم زدم به س

! مرد جماعت بد بودی بشیگه دیکی زن ی بابا بوده که بازم حاضر شدی _ از صدقه سر
!یکردیدوباره امتحانش نم

 بهین منو بزنه.واسه همیخورم هست که تا مین حرف واسه مامان سنگین اینقدر امیدونستم
سرعت بلند شدم و به سمت 

 خواب فرار کردم.اتاق

 جلو آمد و محکم آلما را در آرغوش گرفت:بهشید

.یزم _ مبارکه عز

 مشکلتش حل خواهد شدیکرد که فکر می داشت! درست زمانیدن در خندی آلما به زحمت سع
 بوجود آمده بود!یدمشکل جد

 حرف!ین با ایکنی شرمنده میشتر تو منو بید _ بهش

 کرد:ی اخم مصنوعید بهش
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 تو و بهداد شدم که اگه خدا بخوادیی آلما؟! اول" من خودم باعث آشنای تصور کردی _ منو چ

! بعدشم یر سبب خیشمدارم م

 به من گفته.من قصدیزهایی چیک نکردم! بهداد یر رو به خاطر گذاشته اش تحقی وقت کسهیچ
 گفته یدخالت ندارم! اما وقت

 که بخواد اشتباه کنه.منمیست نی.در سنیتونه لبد میاد و نشناخت کنار بیده با فرزندت ندمیتونه
 دو بهم زن باشم!یخوامنم

 زد:ی آلما لبخند

.یستی خواهر شوهر ها نیه _اصل" شب

:ید در کاسه چرخاند و خندیش چشمهاید بهش

 _ رو نکردم هنوز.

 تر شد:یق بعد خنده اش عم

 ارزه.کمی میا دنیک که بهداد سر به راه شه ین. همید کردم. ان شاء ال خوشبخت شی _شوخ
 یشدمکم داشتم نگرانش م

!بخدا

 _ان شاء ال قسمت خودت.

 ملقات بهداد و آلماین هفته پس از آخریک.یدند کرد و هردو خندید محکم و با شدت تائید بهش
 و پس از یامدبهداد به مغازه ن

ی است.حتیستاده و گفت هنوز سر حرفش قاطع و محکم ایستاد آلما ای هفته رو در رویک
 ندارد فرزندش ی فرقیشگفت برا

 دختر.یا پسر

 هفته کامل در خانه آتوسا به سریک نبود.یم مستقی صراطیچ به هیلر اما آلما مردد مانده بود.آ
 معارفه هم ی و برایبردم

 کتکی.فحاشیگرفت نمیجه نتیشد وارد می کند.آلما از هر دری نشد مادرش را همراهحاضر
 و در آخر... محبت مادرانه! یدتهد

!یلر آیا همسرش یا بود : یکی یلر حرف آاما
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 بهدادی محبت هاید.شایاورد داشت کم کم او را به راه بیم کدام را قبول نکرد. تصمیچ آلما هم ه
!یکردرامش م

!ید؟ کردیکی _ عروس و خواهر شوهر دست به 

 به قد و قامت بهداد کرد:ی نگاهید بهش

!یم کنیسه دسیخوایم _ آره م

 بهداد جلوتر آمد:

 داره عروس و خواهر و شوهر بای تنهاتون گذاشتم! چه معنیقه بگذرونه.دو دقیر _خدا به خ
 یدهم خوب باشند؟! الن شما با

!ید رو بکنیگه و گل همدگیس

 زبانش را در آورد:ید بهش

!یم چشم تو با هم خوبی _به کور

 آلما لبش را گاز گرفت:

 _خدا نکنه!

!یل شوهر ذلی _ا

 خانم ما رو چند ساعت قرض بده انگشت چپشو لزم دارم!ین خانم! خب اید بهشیبینمت _م

 حلقه باشم.ید _نامردا قرار بود منم واسه خر

 آلما:یف نحی بهداد دست انداخت دور شانه ها

!یار واسه من پول دربینجا به زوج بودنشه.شما بمون ای عروسید لطف خریگه _نه د

:ید آلما رو کرد به بهش

...یم بریا _خب ب

 به سلمت.فقط نذار بهداد انتخاب کنه.ید کردم بری شوخیزم _نه عز

:یست بهداد با رغرور به آلما نگر

33



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 ام که خوب بوده تا حال!یقه _سل

 سادهید انتخاب کرد.برعکس تمام نوعروسان خریکی پس از گشت و گذار آلما حلقه ساده و ش
 انجام داد و قرار یو مختصر

 زمانها بود!ین پس از مراسم عقد به خانه بهداد نقل مکان کنند.هردو ازدواجش در بدتربود
 آن آنقدر کودک بود که یناول

 که بایی ازدواجش درست لحظه این همچون کابوس بود و دومیش تمام آن روزها برایادآوری
 یشوق به سمت هر اجناس

یادآور که مادر بودنش را به او یشد چشمش ظاهر میش هفده ساله پیلر ناخودآگاه آمیرفت
.یشدم

 بزرگسال دارد.بهدادی که دختری مادریا یکند است که ازدواج می دختر جوانیدانست" نمیقا دق
 ازسن و سال فرزندش یزیچ

.یداد آلما را آزار مین بود و همنپرسیده

 نشده؟!ی _ هنوز راض

ی روبرو انداخت وکلفه نفسیک به ترافی دستش حس کرد.نگاهی دست بهداد را روی گرم
:یدکش

 بود که...ین ازدواجم ایل از دلیکی ید لج بازه! شایلی _ خ

 حرفش را خورد اما بهداد دستش را نوازش کرد:

! بگو حرفتو!یزم؟ عزی _چ

یک! یشم از کاراش نمیلی خیف هم کنم بازم حری مرد بال سرش باشه! من هرکاریک _ که 
!یام از پسش برنمییوقتا

 زد:ی خندیش بهداد ن

 _ پس سرتقه!

 _ و چموش!

:ید بهداد خند

 پسر؟!یا _مثل خودته! دختره 
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 آلما نگاهش کرد که بهداد ادامه داد:

 پسر تو واسه منمیا نداره دختر ی من فرقی بود که بگم براین واسه ایدم _اگه تا الن نپرس
.دوست داشتم خودت راجع یزهعز

.ی صحبت کنبهش

:ید را مالیش هایقه آلما شق

 _دختر!

!یه؟ _اسمش چ

.یلر _آ

 زد:ی بهداد لبخند کج

 داره.ی _اسم قشنگ

 برقرار شد و بهداد به سخن آمد:یی ایه سکوت چند ثان

 قرار بذار من باهاش حرف بزنم! نکنه فکر کردهیک آخه؟! هرطور شده یشه نمی _چرا راض
لولوخوره ام؟!

 آلما سرش را تکان داد:

یگه" هم که دیدا لجبازه.جدیلی! گفتم که خیکنه مجبورش کنم بدتر لج میخوام _نه... نه ... نم
 بدتر یگم میبدتر شده.هرچ

 چکار کنم بهداد! یدونم! نممیکنه

:ید را بست و مالچشمهایش

!یخوام _ هردوتونو دوست دارم! هردوتونو هم کنارم م

!یم؟ باهاش صحبت کنیم الن بریخوای_م

 آلما سرش را تکان داد:

 _ فعل" نه!
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 عقدمون هم باشه؟!ی برایخوای نمیعنی _

 آلما لبش را زبان زد:

ی چیگه.قرار بود دیم باره نکنین در ای چکارش کنم؟! اصل" فعل" بحثیشه نمی راضی _وقت
!یم؟بخر

 گرفت:یطنت رنگ شیش بهداد بال رفت و چشمای ابروها

 ممنوعه!یدهای _خر

 پدال گاز فشرد.ی را رویش که آلما به او رفت قهقهه اش بلند شد و پایی با چشم رغره ا

یل آلما به کمک بهداد وسای شد.پس از عقد ساده محضری هفته دوم هم به سرعت به جار
 اش را به خانه بهداد یضرور

 بار هم زنگ نزد تا حالیک ی حتیلر را ببرد.آیه بقی کرد و منتظر بود تا سمسارجابجا
مادرش را بپرسد.

 مانده بود.یش قهر کرده بود و به شدت در موضع خوی جدی جد

 مانده نشست:ی باقی صندلین آخری بهداد رو

! کمرم!یش _ آخ

 زد:ی لبخندیجوید آلما همانطور که گوشه ناخنش را م

.ی _خسته نباش

 جلوتر آمد:ی بعد کم

 _بهداد!

 پشتیش به مرد سمسار که اثاث را به همراه کارگرهای جابجا شد و نگاهیش بهداد در جا
 یدادوانت زهوار در رفته قرار م

:ید و خندکرد

!یزم؟ بهداد گفتنت! جونم عزین ای _بهداد فدا

 را در هم قلب کرد:یش آلما دستها
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 هنوز! جواب تلفن هامویدونه هنوز تو اتاقشه!همه رو جمع کردم اما...خودش نمیلر آیل _وسا

 هم آتوسا ی! هرچیدهنم

 چکار کنم؟!یگی تلفن!می پایاد نمی حتیزنه حرف مباهاش

 سر و گردن از او بلندیک و آلما سرش را بال گرفت.بهداد یستاد ایش بهداد بلند شد و روبرو
تر بود.

 باهاش حرفیریم خونمون بعدشم میبریم میزنیم بار میلشو! وسایزم _ چکار کنم نداره عز
!یمبزن

 بزند که بهداد اخم کرد:ی آلما خواست حرف

!یاد جوجه از اشتباهش در بین! وقتشه ایم کوتاه اومدیلی! تا النم خیار هم نه نیگه _ د

 که زنگ خونه به صدا در اومد.خالهیکردیم می با شوهر خاله آتوسا تخته نرد بازداشتیم
 از تو ی کفیهمونطور با دستها

 داد زد:آشپزخونه

 درو باز کن!ی _مهد

 هم از دست بده:یه ثانیک بود و حاضر نبود ی بدتر از من رغرق بازی عمو مهد

 _آتوسا خودت باز کن.

 بلند هردومون رو تنبل خطاب کرد و رفتی به من کرد و تاس و انداخت.خاله با صدای نگاه
 یه گفت کی.وقتیفونبه سمت آ

 خنکیر انداخت و بعد دکمه رو فشرد.همونطور که شربت خاکشی نگاه به من و عمو مهدیک
 ی و تاس میکشیدمو سر م

:یدم پرسی زودتر از عمو مهدانداختم

 جون؟!ی بود آتی _ک

 بندشو باز کرد و موهاشو با دست مرتب:یش خاله پ

 _مامانت بود! تنها هم نبود!

 و رفتمیز لبامو با حرص بهم فشار دادم.شربتو گذاشتم رو میدم حرفو شنین اینکه به محض ا
 یسمت اتاق.خاله و عمو مهد
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 زدند اما من رفتم اتاقو و درو قفل کردم!صدام

! فقط منتظر بود باباین شوهرمو ببیا تا کجا؟! اومده جار هم بزنه که بی شرمی و بیی پررو
!ینسرشو بذاره رو زم

.گوشمو به درید به گوش رسی سلم احوال پرسی که صداید طول نکشیشتر بیه چند ثان
چسبوندم.خاله گفت مامان تنها 

یگرفتند از بچه هاشون اجازه میم خانم رفته بود پررو پررو عقد کرده بود! قدیگه! بعله دنیومده
 معطل شوهر ینقدر ایکی ینا

 که منو آدم حساب نکرد.بود

 مامان با تمام ظرافتش از هم رساتر بود:ی صدا

 کجاست؟!یلر _آ

 کرد:یخکوبم میکی فوق العاده مردونه و شی که صدایداد میح خاله داشت با من و من توض

 لجباز؟!ی خانم کوچولوین.کجاست ایم بدی مادر و دخترو آشتیم _امشب اومد

!یدم حرف مفتشو مین لجباز؟! به موقعش جواب ای چشمهام گرد شد! به من گفت خانم کوچولو
 فکر کنم یشتروقت نکردم ب

 شد:یک خاله نزدی صداچون

.یکنم من الن صداش مینید بشید _شما بفرمائ

 رفتم عقب.خاله به در قفل شده زد:یع سر

! منم خاله! درو باز کن!یلر _آ

 کردم و درو باز کردم.خاله داخل شد و دوباره درو قفل کردم:ی پوف

 خونه تون؟!ی چشم و رو راه دادی زن و شوهر بین _چرا ا

 خاله گرد شد و لبشو گاز گرفت:ی چشمها

! اصل" برویه حرف حسابشون چینم برو ببیا!بیزنی درباره مامانت حرف می! داریلر _آ
 و بعد...ی سروستانی آقاینشبب

38



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 اخم کردم:

 _مگه قراره بپسندمش؟!

 خاله سرشو تکون داد:

 به پدر خدای نظرت عوض شد.من کارید! اصل" شایکنی اشتباه می دارید شاین _برو بب
 ندارم اما بهداد جوون یامرزتب

 چقدر کنار مادرت...ینی! اگه ببیه اشایسته

 شد:ی بهداد!فکرم رو زبون جار

!ی _چه اسم لوس

 دوباره خودتوی نخواستین بشیقه ده دقیک یا! پاشو بیگی می تو چیگم می خدا من چی _ا
 یشکی اتاق! هینبچپون تو ا

 مامانت!ی کنه حتی تو رو مجبور به کاری زورنمیتونه

ی آقاین.ایشم بلند میومد.اگه حرفشون به مزاجم خوش نیگفت هم نمیراه.خاله پر بیدم کشی نفس
 که مامان و یدیدمفتنه هم م

!ید دزدازم

 بلند شدم:

!یم _باشه بر

 به سر تا پام کرد:ی خاله نگاه

!یپی؟ تین _ا

 کردم:ی تاپ باز به همون رنگ تنم بود.پوفیک و ی شلوارک کتان مشکیک 

یست بشه پس بذار بفهمه قرار نی! اون قراره مثل" ناپدریپم تین همی _خاله من جلو عمو مهد
 کنه!یبه من امر و نه

 لخت مامان حالت دار بودی موهامو که بر عکس موهاینه نگفت منم رفتم جلو آیزی خاله چ
 ین همه اختلف بینشونه زدم.ا

 و دختر نوبر بود بخدا!مادر
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 زدم و رو کردم به خاله:ی رژ کمرنگ

 _شما جلوتر برو!

 خاله درو باز کرد و رفت به سمت آشپزخونه:

!یی؟ چایا.شربت یاد _الن م

 برداشتم و وارد سالنی گام بلندیدم کشیقی آب دهنمو قورت دادم و وارد راهرو شدم.نفس عم
 شدم که سه جفت چشم یکوچک

 تمام وجودم گر گرفت.یی لحظه ای جفت چشم برایک یرگی زل زده بود.اما از خبهم

 کرد تا چهره اشی بهداد اخمیکرد را اعلم میلر آتوسا که ورود آی صدایدن محض شنبه
 به ی.دستیرد به خود بگیحالت جد

 دختریدن که آلما مثل جت بلند شد.بهداد هم سرش را بال گرفت.با دید کت اش کشلبه
 دهانش از تعجب باز مانده یشروبرو

 است وی مخفین دوربیکرد هم فکر مید.شایکشید دختر هفت هشت ساله را میک.انتظار بود
آلما سرکارش گذاشته است.آلما 

یست اما دختر محل نگذاشت و با نفرت به بهداد نگریرد سمت دختر رفت تا در آرغوشش بگبه
 یهو بهداد در کمتر از پنج ثان

 بلندش کهی اش را... موهای مشکی کرد! صورت خوش فرم و چشم و ابرویز را آنالدخترک
 لختش را پوشانده یشانه ها

یر خوش فرمش که پلک زنجی های برجستگی و دخترانه و حتیف و اندام به شدت ظربود
 ی بود.دستیانشان میدیطل سف

یی لحظه ای خوش حالتش برد که تاپ کوتاهش بال رفت و شکم صافش برای موهادرون
 شد:یاننما

 _ولم کن مامان!

 وجود بلند شد:ین دو بود با این ای بهداد هنوز هم در شک مادر و دختر

 _ما...

 _تو ببر صداتو!

40



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

یلر و آلما به او چشم رغره رفتند.زبان دراز آی بهداد کپ کرد!آتوسا لبش را گاز گرفت و مهد
بهداد را همانجا لوله اش کرده 

:یلر" گفت! بعد رو کرد به آید! آلما رو کرد به بهداد و با نگاهش" ببخشبود

!یدی از چشم خودت دیدی دی خونه هرچی بخدا امشب برنگردیلر! آیم با هم صحبت کنید _با

 اش را به بهداد دوخت:ی مشکی زد و چشمهای پوزخندیلر آ

!ی؟ با بزرگترت اومدی رفتین _واسه هم

 امشب گربه را دم حجلهین همید.اصل" بایکرد دختر را ادب مین اید کرد.بای بهداد اخم
 که یک!جلو آمد آنقدر نزدیکشتم

:ید کرد و بهش توپی اخمیلر!آید به وضح دیلر آیف پوست لطی را روضربان

 _بفرما تو! دم در بده!

 در بال نرفتنشی که به شدت سعیی را گرفت و با صدایفش حرکت مچ دست نحیک بهداد با 
داشت گفت:

یمت نبریده با زبون بریکنم نمینی تضمیچ هی آماده نباشیگه دیقه _دختر کوچولو اگه تا پنج دق
خونه!

:ید کشی با نفرت خواست به او بتوپد که بهداد داد بلندیلر آ

 بپوش مامانت منتظره!یاال _ 

 جلو آمد:ی آلما و آتوسا هم تکان خوردند.مهدی از داد بلندش حت

 تا من...ید شما بفرمائی _آفاس سروستان

 را به سمت اتاق هل داد:یلر زد و آی بهدا لبخند عصب

 مهمون بوده و ددر رفته!ی!بسشه تا الن هرچیایم جناب! من و آلما از پسش برمی _مرس

 با نفرت به بهداد چشم دوخته بود که بهداد بهیلر دلهره آور به آلما دوخت.آی آتوسا نگاه
 اش زد:یساعت مچ

 بجنب!ی و دوست داریزت! اگه زبون تند و تیشه ات داره تموم میقه _ پنچ دق
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 آتوسا جلو آمد:

 کنم؟!یش من بعدا" راضیخواید _بهداد خان م

 زد:ی بهداد پوزخند

 اش کجاست.ی بفهمه که خونه واقعید تا الن.باید _ شما لطف کرد

!یام جا نمیچ _من با شماها ه

 گرفت:یش بار آلما جلوین برداشت که ایز بهداد خ

 دو سر نساز!یو! از الن از خودت دیشه _بهداد بسه! آماده م

:یلر رو کرد به آ

! بهیدی؟ فهمیاد که جونت در بیزنمت مینا جلو اینقدر ای حاضر بشی بخدا الن نریلر _آ
 هستم پس ی ازت شاکیاندازه کاف

 آماده شو!برو

 از نظر خالهیدم مامان و از خاله آتوسا بشنوم.شای اون مردک و تشکرهای نکردم اخمهاصبر
 بودم ی قدر نشناسیتمن نها

!ید؟.اما مگه رفتار زشت و زننده اون مردک و ندیرون همون طور بدون تشکر اومدم بکه

ی.بویدم هم شنیی ایگه تند مردونه دی قدمهای کردم و همزمان صدای پله ها رو تند تند ط
 یچید تو راه پله پییادکلن مردونه ا

.تا اومد حرف بزنه با نفرت نگاهش کردم:یساد مردک نحس روبروم واو

 ناتمام بمونه؟! یاتت فرار کنم عملیدی _ ترس

 لب گفتم:یر دادم و زیه تکیوار به دبعد

 _سگ دربون!

 اومد و منین.مامان تند تند پله ها را پائیدم" و شنیکنم نه اما من فقط " آدمت میا ید شنیدونم نم
.اخمش و یدو مردک و د

 خوشش رو حواله شوهرش:ی من کرد و روحواله
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!یکردم می! داشتم خداحافظی؟ رفتیکدفعه _ چرا 

 نگاه به من انداخت:یک بهداد 

 در بره!یخواد لحظه فکر کردم میک _

 شونه جابجا کرد:ی رو رویفش تکان داد و کی مامان سر

 در بره قبلنا دریخواست میست نی دخترین من همچیلر آیر شده! نخی گفتم چیدم _ ترس
 یت تربی دخترین.من همچیرفتم

 بهدادم!نکردم

 آخر وی مامان از من بود با گفتن کلمه ید و تمجیف از تعری ام که ناشی تمام حال خوش آن
!ید پریت"م" مالک

:ین کوله ام و رو شونه ام جابجا کردم و از پله ها اومدم پائ

!یره با وفاتون پاچه مو نگیوون که حی _ البته تا وقت

ید نوی" گفتن مامان که همگیلر به وضوح به گوشم خورد و " آیی محکم مردونه ای نفس ها
 از جانب ییکتک جانانه ا

 بود.مامان

یمت گرون قین و زد و من تازه متوجه ماشینش ماشیر جلوتر از ما راه افتاد و دزدگبهداد
 که ینهاروبروم شدم.از اون ماش

 پشتش و فقط و فقط گاز بدم!ینم نامه گرفتم بشی گواهی بود وقتآرزوم

:یدم مامان از کنارم رد شد و من آروم صداشو شن

!یار در نی بازید بدید _ند

یده رفتار تندش و با من دیی ایبه خود دار بود و کمتر رغریشه اخم کردم! برعکس مامان که هم
 وجه آدم یچبود من به ه

 و رفتاریبینه من و مامان و می خونی زود بهداد هم جنگهایا یر دیدونستم نبودم! مخودداری
 مامان براش رو یعصب

 ادکلنی عاشق بوینقدر چرا ایدونم ام فرستادم.نمینی ادکلن و به بی شدم و بوین.سوار ماشمیشه
مردونه بودم!
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 ویز شدم.دلم واسه پائیره خیرون به من انداخت و راه افتاد.منم به بی نگاهینه بهداد از آ
 ینزمستون تنگ شده بود.از ا

 بودم.یزار تابستون بگرمای

 بای... بوی تازگی! بوید بال شهر به مشامم رسی و بویم رد کردیکی یکی اتوبان را رو 
 و خوش ی خوشگلی... بویکلس

 بهشت!ی....بوتیپی

یا بودن ین بیی احساس دوگانه ایی لحظه ای پهن کرده بود! برای مامان تورش و خوب جائ
 یدونمنبودن بابا بهم دست داد! نم

!یست کس مامان نیچ! اصل" هیست بهداد شوهر مامان نیکردم اما حس مچرا

 پارک کرد.ازیمی قدیی خانه ای رو روبروین بهداد کوچه پس کوچه ها رو رد کرد و ماش
 را ینگ شد و درب پارکیاده پینماش

 اش شدم.ی کرد و من تازه متوجه بلند قامتباز

 کردم و به گوشت نرفت!یحتت! خسته شدم از بس نصی مثل آدم رفتار کنیخواد! دلم میلر _ آ

 پوزخند زدم:

!یگه؟ شوهرتون دیل باب میعنی _مثل آدم رفتار کردن 

!یه اون کوفتیدن هم کشیش کنار! اولیذاری زننده ات رو می رفتارهایعنی! یر _نخ

 تون! به آقاتون بگو پا رو دمم نذاره!ی _شرمنده اخلق ورزش

 لبخند زد ویکدفعه ی قابل باوریر و رغی نثارم کنه که به طرز مصنوعی مامان خواست فحش
.یدم باز شدن درو شنیمن صدا

!یکنم بذارم وقت نمیموت _ دو ساله قراره من درو ر

 منی خوب بود! و برایکرد می بهداد آبرو داری مامان جلوینکه بهداد بود.خوب بود! ای صدا
 بود!یمت هم رغنینهم

 مامان هم در اون حسی بود و من به وضوح رد پای و مرتبیک اما شیمی بهداد خونه قدخونه
 یمویی بنفش و لیکردم.رنگها
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یده مامان چیقه بود که خونه به سلین ای شده در آشپزخونه و هال کامل" نشون دهنده کار

شده.با وجود دکور قشنگ خونه 

 بال انداختم:شونه

 کجا بذارم؟!یفمو _ک

 به بهداد زد و رو کرد به من :ی مامان لبخند

 اتاقتو نشون بدم.یم _بر

.درو باز کرد و قدم به داخل اتاقیستاد ای اتاقی و مامان روبرویم هردو از پله ها بال رفت
 یگه منم گرد شد.دیگذاشت.چشمها

 کردن جائز نبود!ی دارخود

ی بودند و برایک نو و شیل بود.تمام وسایلی بنفش و نیم اتاق دخترونه با ست ملیک روبروم 
 رنگ یقه بار از سلیناول

یک بودم.یستاده داد و منم وسط اتاق مبهوت ایه خوشم اومد.مامان درو بست و بهش تکمامان
 تک ی حسرت و آرزویعمر

 داشتم!یلو وساین اتک

 زده بود:یحی برگشتم سمت مامان که لبخند مل

 مجبور شدم خودم براتی.چون نبودیم عوضش کنی _ بهداد گفت اگه رنگش و دوست نداشت
!یه؟انتخاب کنم نظرت چ

 مامان نشم!ی اتاق بشم اما اونقدر هم احمق نبودم که متوجه رفتارهایبایی منکر زیتونستم نم
 یدادمامان علنا" داشت باج م

 جلو شوهرش سکوت کنم!که

ی ام نشستم و سعی مقنعه ام و از سرم در آوردم.مامان منتظر جواب بود.رو تخت نرم و فنر
:یرم بگیکردم حالت عاد

ی با همه چید ات ندارم مامان! ظاهرا" بای تو زندگی هم هست؟! من نقشیی ایگه _مگه چاره د
...یامکنار ب

 اومد کنارم نشست:مامان
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 بهداد؟!یا! من یکنی؟ لج می داری _با ک

 پوزخند زدم:

 بخوام درباره فکر کنم چه برسه باهاش لج کنم!ی که حتیست نی _اون عدد

!یلر _آ

 کردم!ین به همسرتون توهید _اوه ببخش

 فوق العاده اشی و دست کرد تو موهاش و من تازه متوجه رنگ موید کشی مامان نفس
 کرده بود ییر همه تغینشدم.مامان ا

 بودم؟!یده من ندو

 توی چینی عقب تا ببی مون رو بزنی زندگیلم فیکم یه! کافیست سخت نیاد!درکش زیلر _آ
 که پدرت ی! چه زمانیدیم کشیزندگ

 دوستش داشتهیشتر که من بخوام از تو بیست نیا دنین تو ایز چیچ که نبود! هی چه زمانبود
باشم!

 مامان شونه هامو گرفت و تو چشمام زل زد:

 نامه اتی به محض گرفتن گواهیخوام ات بمونه! می تو زندگیچی حسرت هیخوام _ نم
 پات باشه تا یر زین ماشینبهتر

یخوام! می کنیل رشته تحصین دانشگاه و بهترین تو بهتریخوام! می بهدادو نخورین ماشحسرت
 و زبان یقی کلس موسیهرچ

ی و بین واسه مسخره تریخوام ها واسه تو باشه! نمین بهتریخوام! می ورزش هست برو
 حسرت یزها چینارزش تر

!یلر؟! آینم لباسها را تو تن و بدن تو ببین بهتریخوام!مبخوری

 آب دهنمو قورت دادم:

 _بله مامان؟!

!ی _ تو تنها کس من

!ی؟ _پس شوهرت چ
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 و منو بغل کرد:ید مامان خند

! تو ازیشه با همونم نامحرم میشه _حسود کوچولو! شوهر با تکه کارغذ و خودکار محرم م
! همه یگوشت و پوست خودم

!ی منکس

 ها بدون وجود بهداد بود!ی خوبین مامان گذاشتم اما سکوت کردم.کاش تمام ای سرمو رو پا
مامان آروم آروم موهامو 

 منم بسته شد.ی کرد و چشمهانوازش

 بالشت نرم قرار داد.عقب عقب رفت چراغ را خاموش کرد وی سر کوچک دخترش را روآلما
 از پشت ی آمد.کسیرونآرام ب

 شانه اش نشست:ی رویی مردانه ای آرغوشش گرفت و چانه در

!ی؟ خوابش کنیری _ مگه بچه اس که م

 آلما برگشت و چشم در چشم مشتاق بهداد دوخت:

 دو تا حسود!ین _افتادم ب

 کرد:یز را ریش بهداد چشمها

 _ من حق دارم!

 آلما بدجنس شد:

 _اونم حق داره!

 بلندش کرد:ین آلما و از زمی زانویر بهداد دست انداخت ز

 حق داره!ی کیدم _ الن بهت نشون م

:یخندید میز ریز آلما ر

!ین افتم زمی ولم کن! الن میوانه _د

 را مرتب کرد:یش کاناپه رها کرد.آلما موهای بهداد آلما را رو

!ی _موهامو بهم زد
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 بهداد کنارش نشست و او را محکم در آرغوش گرفت:

!یبینه؟ خانمو می موهای کی _الن نصفه شب

 بهداد گذاشت.ینه سی نگفت و سرش را رویزی آلما چ

!ی؟ _باهاش حرف زد

 تند بود!یکم _ آره ظاهرا" کوتاه اومده.هرچند رفتار امشبت 

 اومد!ی نمیکردم _ اگه اونطور رفتار نم

 گفت:یجان افتاده باشد با هی موضوع مهمیاد بعد انگار که 

!یه؟ دختر بزرگیلر آی نگاه شناسنامه ات کنم.چرا نگفتیق نبود دقیادم _روز عقد اصل" 

!یکرد؟ می _فرق

 بهداد لبش را زبان زد:

ی هفت هشت ساله باشه! تو واقعا" مامان جوونیکردم _فرق که...نه! اما خوب...من فکر م
!یهست

:ید به ران خودش کوبی بعد به شوخ

 بودم؟!ی من کدوم گوریشدی مامان می... اون موقع که تو داشتی _اه لعنت

:ید آلما مالینی اش را به بینی آلما خنده اش گرفته بود و بهداد ب

 نشده!یر _البته النم د

 فاصله گرفت:یکدفعه آلما 

 _بهداد!

 را گرفت:یفش بهداد چانه ظر

 _جون بهداد؟!

! بعد ازیشود؟ میشان است و فرزند هردوی کافیلر آید! بگویگفت؟ آلما سکوت کرد! چه م
 مجدد خارج از یهفده سال باردار
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 شد.بهدادی خاطرات تلخ در ذهنش تداعی بود! تمامیزار بی بود! اصل" از حاملگتحملش
دست در کمرش انداخت:

!یزم؟ _آلما؟! عز

 بهداد گذاشت:ینه سی آلما سرش را دوباره رو

 ویه تو سن حساسیلر شو ندارم! آی اما من الن آمادگی صاحب اولد شی حق داریدونم _م
 تمام حواسمو...یدبا

 بهداد آرام کمرش را نوازش کرد:

ی داشتی که آمادگی و موقعیکنیم میزی الن! برنامه رین منم که نگفتم همیزم عزیدونم _م
! فقط یکنیمدرباره اش فکر م

 نشه که به جا بابا بهم بگه بابابزرگ.اونقدری

 عقب رفت:ی بهداد آرام شروع به نوازش آلما کرد و آلما کم

 شه!یدار بیلر _ممکنه آ

 آلما او را در آرغوش گرفت و به سمت اتاق خواب رفت:ی توجه به تقلی بهداد کلفه شد و ب

یب سین امشب ایخوام که! میست زوج نشه بچه دو ساله نیک شعورش برسه مزاحم ید _ با
خوشبو رو فقط بو کنم تا مست 

...بشم

 بهداد سپرد.یقرار قلب بی آلما آب دهانش را قورت داد و گوش به صدا

 چندیدم رنگو دیلی دست نیک سقف ی به بدنم دادم و چشمهامو آروم باز کردم.وقتی و قوسکش
 یادم تا ید طول کشیی ایهثان

ی عنوان به ناپدریچ! هرچند بهداد به هی ناپدری صبح در خانه ین روز و اولین کجام...اولبیاد
ها شباهت نداشت... اصل" 

 اما هرچهیدانم و شکم برآمده داشتند؟! نمی چخماقیلهای بودند؟! سبی ها چه شکلی ناپدرمگه
 بهداد نبودند!یهبودند شب

ی بودم و مامان حتیده و مانتو خوابین سر جام نشستم و علت بدن دردم آشکار شد! با شلوار ج
به خودش زحمت نداده بود 
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 لب گفتمیر" زی مهم تر بوده!" چندشی به مسائل زناشوئیدگی! ظاهرا" رسیاره رو دربمانتوم
 بنفش یو بلند شدم.کمد چوب

 بود.مامان بهیده خودش چی وسواسیقه که مامان به سلیدم رو باز کردم و لباسهامو درنگ
 بود! ی کلمه وسواسی واقعیمعنا

 بود!برعکس من کهیده کرده و چیزان آنها آوی رنگیف رنگ لباسها را هم بر اساس طحتی
لباسهامو بعد از هربار استفاده 

!تاپیکردم چقدر زمان صرف مید کردن و استفاده دوباره بایدا پی تو کمد و برامیچپوندم
 رنگ و برداشتم و رغر زدم" یموییل

 بار دوم باشه؟!"ین که ایم هم بودیه من و مامان شبکی

.حوصلهیرون کردم.موهامو شونه زدم و از اتق زدم بیگزینش مانتومو در آوردم و تاپ و جا
 ینه زدن خودمو تو آیدد

 داشت مگه؟!یدن رنگ و رو دی و بی تکراری چهره یک.نداشتم

 مجبورینکه باز کردم اما حمام بود! خوب بود.ایه دستشوئینکه ایال در روبروم رو به خین اول
 راه واسه ینبودم زمستون کل

 هم نبود!یت خاصی بین کنم خوب بود! بهداد همچی به اتاق طرسیدن

 شده بود ویده آشپزخونه چیز رفتم آشپزخونه.میکراست و ین اومدم پائیادو نه چندان زی پله ها
 یلی مامانو خیفدستخط ظر

ی هرچیر نهار زنگ بزن به شماره زی.برایم دادم " من و بهداد تا شب سرکاریص تشخزود
"یارن بگو برات بیخواست

 فکریدوست نمی خودشو وفق بده! هرکیط خوب بلد بود با شرایلی زدم.مامان خی پوزخند
 ین خانم ای عمریک مامان یکردم

ی پای وقتها آشپزیشتر بینکه نخوردم! مگه نه ایشلیک کمتر از شی عمریک بوده و منم خونه
 مامانو یمن بود؟! رفتارها

!یکردم نمدرک

 مامانهیقه سلیدونستم که می بزرگ برداشتم و رفتم رو مبلیک کیک و یر شیوان لیک 
 رو روشن کردم و یزیوننشستم.تلو
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 تکونی.کمیدونستم بودم رو خودم هم نمی.دنبال چیکردم مین هدف کانالها رو بال پائبی

خوردم و متوجه پاکت کوچک 

 صبحونهی که بیی شدم.وسوسه شدم بکشم.مثل تمام صبحهاینم شلوار جی جلوئیب تو جسیگارم
 اما امروز یکشیدم میگارس

 اومد...حیفم

 ویر تو خونه زدم تا زی دودش کنم.تا ظهر گشتیدن کشیگار بود که با سی همه قشنگین ایف ح
 یلی خی.خونه یادبمش دستم ب

 فکرینطور هم من اید.شایاد بنظر بیل اصیشد بودنش باعث می نبود اما قدمبزرگی
 ی اگه بهداد و بدون تصور قبلید.شایکردمم

 برج بلند ساکنه و هرشب خونه اشیک پسر دختر بازه که تو یک یکردم فکر ممیدیدم
.یدم! به فکر خودم خندیهمهمون

 عار بودم! حس و حال درس خوندن هم نداشتم! مامان چهی کار و بی تا بعدظهر رسما" ب
 به مهندس کردن من یاصرار

! قطعا" من بای علفی مهندسیا هم وجود داشت... ی خوشگذرونی! کاش رشته مهندسداشت؟
 یل نمره فارغ التحصینبهتر

!میشدم

 پاهاموی لم دادم و کمیشگی نشستم تو بالکن.به عادت همیشه رغروب طبق روال همیکهای نزد
 با ی رو کمیگارباز کردم.س

 بود که من رای همانیادگاری کوچک خوش دست را که ی مشکیپوی تر کردم.فندک ززبونم
 کرد در دست چپم یگاریس

یه کام را با ولع گرفتم.در فندک را بستم و دوباره تکین به سمت جلو خم شدم.اولی.کمگرفتم
دادم.دودش را به سمت بال 

!یرسیدم بهتر هم بشه اگه به تک تک خواسته هام میتونست*.حالم خوب بود.مفرستادم

 همی و سومی تر گرفتم.مست شده بودم.دومیص رو حری تو موهام بردم و کام بعدی دست
 ها رو یگار...بس بود!ته سیدمکش

 فرهنگ تر از من هم بود؟!ی تو بارغچه!آدم بیختم کردم و رجمع

:یدم مامان و شنی با مسواک به جون دندونهام افتاده بودم که صدای تو دستشوئ
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 تو؟!یی... دختر مامان... کجایلر _آ

 زل زدم:ینه دهنمو شستم و به دختر تو آ

 ظاهرا" حال حال ها ادامه داره!یش نماین _ ا

 و متعاقبش من داد زدم:

 مامان جونم!ینجام _ا

ین ای صدایدن پر بود شنیگه دی کرد.دلش از جایظی به محض ورود به خونه اخم رغلبهداد
 ادب و تخس هم دامن یدخترک ب

.یزد میش عصبانتبه

 به سمت آلما رفت:یکراست اومد و ین از پله ها پائی با لبخندیلر آ

 مامانم؟!ی _ چطور

.حدس زدنید آرام سلم را شنی شان نداد و چند لحظه بعد صدای به احوال پرسیتی بهداد اهم
 مخاطبش خود بهداد است ینکها

 کرد:یزان دم در آوی اش را به چوب لباسی سخت نبود.کت مشکخیلی

!یک _عل

 خودش به سمت اتاق مشترکشان رفت:یلر به آیی تکان داد و با اشاره ای آلما سر

 داره...ی چه دست پختیلر آی لباس عوض کنم.اگه بدونیرم _بهداد من م

 جلو آمد:ی را پشتش قلب کرد و کمیش دستهایلر آ

 _بهداد خان...

 _ببر صداتو!

 تر آمد:یک گرد شد!نزدیلر آی چشمها

!یکنید؟ می _ تلف
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ین شد.ایپش.تازه متوجه سر و تیلر را باز و بسته کرد و رو کرد به آیش بهداد کلفه چشمها

 بود!اخم یف ظریت نهایدختر ب

:کرد

!یکنم فرهنگ مثل خودشون برخورد می ادب و بی بی _ دارم با آدمها

 فکر کرد.اصل" مگر چه گفته بود کهی الفاظ باشد.کمین محق ایکرد هم اخم کرد.فکر نمیلر آ
 شده ی گونه آتشینبهداد ا

!بود؟

 جلو داده بود و اخم کردهی اش را کمی گوشتی لبهایلر بهداد دوباره با اخم نگاهش کرد.آ
بود.به رحمت سرش را بال آورد:

 _من متاسفم!

!یدم _نشن

 جابجا شد:یش در جای کمیلر آ

!یخوام _ معذرت م

 کرد:یش شلوار پارچه ایب و هردو دستش را در جید کشیقی عمی بهداد نفس

!یم رو بفهمیگه حرف همدیم بتونید _ خب... حال شا

 شده بود از درین مزی تل صورتیک که با یی مرتب و موهای نزد و آلما با لباسی حرفیلر آ
 آمد:یرونب

 _پدر و دختر صلح کردند؟!

 انداختند!اما بهداد زودتر سرشیگدیگر به یعی جمله نگاه سرین هردو با گفتن ایلر بهداد و آ
 یلر انداخت و از کنار آینرا پائ

 شد:رد

 مقرراتیی بدونه هر خونه اید.البته من هنوز سنگامو باهاش وا نکندم...اما خب بایزم _بله عز
خودش رو داره!

.آلما نگران نگاهش کرد:یستاد بعد کنار آلما ا
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 _بابت فردا شب...

 حرفش آمد:یان بهداد به م

 وقت هست!یلی _تا فردا شب خ

 کرد.فردا شب چه خبر بود؟!ی اخمیلر آ

یگذشت که از ازدواجش می هر روزی آمد.به ازایلر زد و به سمت آی آلما لبخند مصنوع
 آورد.اما ی سر بر میدیمشکل جد

 بسته باشد!یش چشمهایداد میح ترجهمچنان

 پخته؟!ی _دختر من شام چ

 بود... منی شوهرش واسه چی همه تظاهر جلوین ایدونم کرد.نمیف از دست پختم تعرمامان
 بودم؟!یرفته بودم!نپذیرفتهکه پذ

یگه کردم! دی جوانم و معذرت خواهی حرف و کلم اضافه اومده بودم خونه ناپدریچ هی ب
 مامانو ی چاپلوسانه یرفتارها

 ارزشش و داشت که مامان...ینقدر پسر مجرد ایک یعنی!یکردم نمدرک

 سفره رو!یکنم _ من جمع م

 شونه هامو انداختم بال:

 ندارم!ی _کار

 دو ابروش افتاد:ین بیقی مامان به وضوح اخم کرد و خط نسبتا" عم

!برو درستو بخونی؟ نداریزیک ندارم؟! مگه فردا کلس فی کاری چیعنی _

 کلفه شدم:

 _مامان ولم کن!

 بگه که تازه متوجه حضور بهداد شدم.شامشو که خورده بود پاشه برهیزی مامان خواست چ
!!!یگهد

 تو بحث ما دخالت کنه! خوبهیخواد لم داده بود و کامل" مشخص بود نمی بهداد به صندل
!یرسیدشعورش م

54



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 به من زد و بلند شد:ی مامان لبخند زور

!یاد نصفه خوشم نمیمه که از کار نیدونی! میزم _ با من بحث نکن عز

.سرمو که بلند کردم مامان نبود.ین با حرص نشستم رو زم

 توقع داره!یادی _مامانت ازت ز

 ادامه داد:ی با تعجب نگاهش کردم که با همون خونسرد

 ات!ی آشپزین! بچسب به همیاد بده مهندس در نمیگار سی که بوی _ از دختر

ید بلندم و که دیدنهای کنم! نفس کشیزش ریز ریخواست اومد! دلم می خونم در نمیزدی کارد م
بلند شد و پوزخند زد:

!ینه؟ از ایر _رغ

 رد شدن ناخواسته بهش تنه زدم:ین با تمام حرصم بلند شدم و ح

!یدم دونه کلس هم از دست نمیک! مطمئن باش یزیکم _من عاشق ف

.ینم گفتم و صبر نکردم پوزخند مسخره اش و ببینو ا

!یگه_ بغ نکن د

 برازنده شده بودیار بسیی بهداد که در کت و شلوار سرمه ای به قد و بالی آلما نگاه
 یر درگینه آیکرد.بهداد با کراواتش جلو

 و آلما با خودش!بود

!یه؟ ات واسه چی خودت نبود؟! پس ناراحتیم تصمین _مگه ا

یش به چشمهاینکه بلند شد و بهداد بلند قامت را به سمت خودش برگرداند.بدون ایکدفه آلما 
نگاه کند مشغول بستن کرواتش 

.شد

 تو!ی _اوه چه خشن شد

 آلما در هم بود.ی را با خنده گفت.اخمهاین بهداد ا
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 _بهداد؟!

 _جونم؟!

 بهداد گذاشت:ینه سی را رویفش آلما دست ظر

!یمونی؟ _تو پش

 بهدا کلفه شد:

 هزارین ایکردم بودم عقدت نمیمون! من پشی؟ سوالو از من بپرسین هرروز ایخوای می _تا ک
بار!

...یلر که آیمونی _پش

 حرفش آمد:یان بهداد به م

!ی انداختی هم خودت از مهمونیلر بفهم! آیست _آلما! من حرف مردم برام مهم ن

 بال رفت:ی آلما کمی صدا

 هات متلک بارم کنند؟! پاگشا مال زوج هاست!یل که فامیارمش! بی؟ _پس چ

!ی؟ _آخرش که چ

 رو تخت چنگ زد:ی آلما کلفه به مانتو

! یچی _آخرش ه

 بهداد زل زد:ی چشمهابه

 کنند بگن هنوز ازدواج نکرده بابا شد!ی همه برات دلسوزیخوام _نم

 بهداد اخم کرد:

!یست واسم مهم نیه _من حرف بق

 آلما بال رفت:ی صدا

...یمونی _تو پش

 بهداد به سمت در رفت و داد زد:
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!یی ایوونه _تو د

 بری رنگی.تاپ مشکیخواند مبل نشسته بود و درس می هم بغ کرده رویلر در را باز کرد.آ
 ین ایشیدتن داشت و بهداد اند

ی آلما بود که بی هایشی روانپریر ذهنش درگینقدر! ایشود؟ خسته نمیدن از تاپ پوشدختر
 و یلرتوجه به فکر کردن به تاپ آ

 هم نشدهیقه دقیک.ید رفت و آن را محکم بهم کوبی به سمت در خروجی عصبیرش نظی باندام
بود که آلما بزک کرده با 

:یلر پاشنه بلند و دوان دوان از اتاق خارج شد و رو کرد به آکفشهای

 _بهداد رفت؟! کجا رفت؟!

 دو مرغین.با وجود ایکرد اش می زننده مادرش عصبی.رفتارهاید کشی نفس پر حرصیلر آ
 حتما" یشعشق روان پر

!یشد قبول مدانشگاه

 پاگشا عروس خانم!ید با هم بری! بدو بهش برسیزدنش نمیاط _نترس تو ح

 اش را مرتب کرد و به سمت در رفت:ی آلما با حرص روسر

!یبینی ات و می گستاخین بعدا" جواب ایلر _ آ

 داد زد:یلر آ

 چشمه هات به شوهرت هم نشون بده!ین _از ا

.نرفته بود! کجایستاد بهداد این ماشیدن کرد و دوان دوان به سمت کوچه رفت.با دیدی آلما تهد
 او؟! پاگشا بود مثل"! یبرود ب

 بهداد درهم بود.آلما دست مردانه اش را در دستی رفت و سوار شد.اخمهاین سمت ماشبه
گرفت:

 _بهداد!

 راروشن کرد:ین بهداد ماش

 تنهاست!یلر آیرگردیم زود هم برمیشه تموم می _ولم کن آلما! مهمون
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 _من...

!یری با خودت درگیادی زیکم تو فقط یدونم _م

! بهداد من به فکر توام!یارم؟ و بیلر آی _ توقع داشت

 شده بود:یره _بهداد به روبرو خ

... یدونند کدوم از اقوام نمیچ راحت هیالت! خیکنیم _بعدا" درباره اش بحث م

:یست رخ بهداد نگریم به نآلما

 _ بهداد...

 و تو!یدونم" باشه من میمونی _بخدا اگه سوالت "پش

 نگفت.ی به مقصد کلمیدن آلما سکوت کرد و تا رس

 درهم و مغموم آلما انداخت:ی به چهره ی گذاشت و نگاهیز می را رویی فنجان چاآتوسا

!ی؟ _خب بعدش چ

 آلما از فکر خارج شد و سرش را بال گرفت:

یه بقی نتونستم متلکهایگه بود که دین مفت عمه افتخارش واسم سنگی هضم حرفهاینقدر _ ا
 یوه نه بینا ایرو بشنوم! آت

یچاره منو بیفهمن زود هم میا یر رو بفهمن که دینا! اگه ایلرو نه وجود آیدونند منو مبودن
 بهداد دو ینی ببی! نبودیکنندم

 حرص خوردم کهینقدر زنک در گوشش پچ پچ کرد! این رفت کنار عمه اش چقدر ادقیقه
 کوفتم شد!یمهمون

 آتوسا پا رو پا انداخت:

 تا بهداد به حرفتهیگم بهت مینه! واسه همی پوستیر _ پس صحنه نبرد بوده! اون هم کامل" ز
 بچه دست و پا کن! گوش یک

 که!نمیدی

 صورتش گذاشت:ی را رویفش ظری آلما دستها
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! منیکنه؟ برادرو تحمل میا خواهر یک وجود یلر آیکنی _تصورشم برام سخته! تو فکر م
 چه یشم نمیفش هم حرینطوریهم

یف و بذار کنار نه حری کوفتیگار بگم بچه اون سیشم میف سرم به بچه گرم شه! نه حربرسه
 لباس یک بگم جلو بهداد یشمم

 درمون بپوش! اصل" از کنترلم خارج شده!درست

 به دوست مضطربش زد:ی آتوسا لبخند آرام

 دفعه ترکیک اونو یتونی پروسه بلند مدته و نمیک یازمند که خودش نیگار _ در مورد س
 یگار به سمت سی زمانیلر! آیبد

!یرفت؟ بود به ندرت سمتش می من و مهدیش که پی زمانیشه بشه! باورت می که عصبمیره
 و یکردم سرگرمش مینقدرا

! قبول کن رفتارتیرفت و چهار ساعت به سمتش نمیست که در طول بیکردم پرت محواسشو
باهاش تنده.با دختر نوجوون کل 

 که! سنش حساسه!یکنند نمکل

 کرد و علنا" جبهه گرفت:ی آلما اخم

!یکنه پول میک! جلو بهداد منو سکه یکنه رو نمیچی هیت اون رعای _آت

 تو جبههیطی به من زنگ زد و گفت مامان در هر شرایروز مقصره؟! دی کینی ببید _با
 یگمشوهرشه! آلما من بهت نم

 حواست جمع باشهینقدر اید و بایپه دخترت کن!نه اتفاقا" شوهرت جوون و خوشتی فداشوهرو
 خاله زنک نسبت یکه آدمها

یکم یلر!آی شوهر کنی هم دخترت اونم دختر نوجوون ات رو فدایگم تو سردش نکنند اما نمبه
 همسنش فرق یبا بچه ها

 فعل" به فکر بچه باش!یشنوی... از من میدونی!خودتم خوب مداره

 و رفتم سمتش:ین خاله کوله ام و انداختم رو زمیدن محض دبه

!سلم...ینجاست ای کین _ بب

" دلم براش تنگ شده بود.یقتا خاله رو محکم بغلم گرفتم.حق
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 ماهت...خوشگل خاله چطوره؟!ی _به رو

 رو کردم به مامان:

 _سلم عروس خانم!

 را جمع کرد و به سمت آشپزخونه رفت:یوه می دلخور ظرفهایی مامان با چهره ا

 نداره که!ی تمومیت _ مسخره باز

 و نشوندم رو مبل:ید دستمو کشی خواستم جواب بدم که خاله آت

 استراحت واسه زبون لزمه!یی وقتهایک خاله.... یز عزین _بش

 بلند گفتم:ی با صدا

 باطل کنند!یال کج فهم واسه خودشون خی سریک _تا 

 خاله لبشو گاز گرفت:

 چه وضع حرف زدن با مامانته؟!ین! ایلر _آ

 ام کردم:ی نارنجی به لکهای و نگاهیز ام گذاشتم رو میشگی پامو طبق عادت هم

! والیره؟ می مامان شده چه انتظاری سالگیزده که سی از مامانیگه خاله ولم کن! دی _ ا
بخدا!

!یپرید؟ _چتون شده شما دو تا؟! چرا هرروز بهم م

 سر جام صاف نشستم:

ینقدر ایشه بدونم خسته نمیخوام! من میکنند _ وال زن و شوهر ها از من و مامان کمتر دعوا م
! بابا بره به اون یده؟ میرگ

!یشم میدار دوش عطرش بی بده که من صبح به صبح با بویر گیگولش ژشوهر

 تشر زد:یش مامان با همه خود دار

!یلر _آ

 قهر کرده! اصل" مگه مامان ها قهر هم بلدند؟!ی جدی چه خوب! فکر کردم جد

60



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 خاله خنده اش گرفته بود و منم بل گرفتم:

یا بده!خودش کم بود شوهرشم اضافه شده! خاله بیر _ فقط بلده چپ بره راست بره به من گ
 خونه ببر!یوونه دینمنو از ا

 مامان دادش در اومد:

!ی رو از حد گذروندیتی تربی بیلر _ آ

:یکرد برگشتم عقب و نگاهش کردم که تو چهار چوب آشپزخونه با حرص نگاهم م

 عروس خانم!ی واسه منطق جبهه گرفتیشه _ هم

 _بسه بچه ها!

 آروم و با خنده گفت.بعد ادامه داد:ینو خاله ا

ینجا این بشیا! آلما بید؟ کل کل کنید بای واسه چید رو دوست داریگه همه هم دین ای _ وقت
لطفا"!

 بهدادو گرم کنم!ی رغذاید _با

 من مهم تره! بابا مساله درباره منه! خاله من رفتمیت شوهر سوسولش از تربی _بفرما! رغذا
 چرا ها!یمعتاد شدم نگ

 چهین که مامان با لبخند کمرنگ و اخم کمرنگ اومد نشست! ایدم خاله خنده اش گرفته بود و د
مدلش بود آخه؟!

 از مامان ازیدنم کشیگار کرد! از من از سی کرد و شروع به سخنرانی خاله مکث آروم
 ی صحبتهایلی تندش و خیرفتارها

 بده!یر بود که من کمتر سربسر مامان بذارم و مامان کمتر به من گین! ته حرفش هم ادیگه

!از شامیبردم سربسر مامان نذارم! دوستش داشتم از کل کل باهاش لذت میتونستم اما من نم
! یبردمدونفره خوردنمون لذت م

 زن خونهیک برده بود و اونو در قالب یادش رو از ینا با بهداد همه ای ظاهرا" هم آرغوشاما
 فرو برده یمتکلف به زناشوئ

!بود
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 که سه روزیخواستم رو می! همونیخواستم که صبح به صبح پاشه بره حموم رو نمی من مامان

 حمام و واسه یرفت میکبار

 ویز رو ازم گرفته بود! مادرم همه چی انداختم! بهداد همه چی اش دستش می صورتی هاگونه
همه کس من بود و بهداد 

 از من گرفته بود!ی رحمی و بی در کمال نابرابراونو

 بای که دو نفری با بهداد با نوع شادابی در صورت مامان بعد از هربار هم آرغوشی نوع شاداب
 و سرو یپختیم میکهم ک

 فرق داشت!یکردیم همو مملو از آرد مصورت

 باباینقدر ایعنی به صرافت ازدواج افتاده بود؟! ی تا آسمون بود.مامان از کین فرقش از زم
احمدرضا بد بود و من 

!نمیدونستم؟

 که گفتم فکری خاله قبل از اومدن بهداد رفت! قبل از رفتن به مامان گفت "درباره موضوع
کن و تا دبر نشده دست به کار 

"شو

 دوستیلی بر رد کردن موضوع گفت.خی مبنیزی کرد و نه چید نگفت.نه تائیزی مامان چ
 اما یه چیانداشتم بدونم جر

 نگفت!یزی به من چی پاگشا که تا شب مهمونیه! مثل قضیگه وقت نمیچ مامان همیدونستم
 آنکه ی سکوت کردم و بینبنابرا

 رو بهونه کردم و رفتم تو اتاقم!یری با بهداد روبرو بشم سبخوام

 من حرکتیش پیخواست میا!یدید بهداد با اون همه تب تند قطعا" منو مانع خودش و مامان م
 بارم یکه تیا بزنه یستیناشا

!کنه

 بهداد نبود! خوش بودند بای رفتارهای برایی جایگه رنگارنگ مسلما" دی همه فکرهاین تو ا
 یهم لبد!بهداد با رفتارها

ی! از کیکرد جذب بهداد می مامان کنار اومده بود و مامان هم تمام تلشش رو براروانپریشی
 کرده ییر تغینقدرتا حال مامان ا
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!بود؟

 به وسط کله امیزی که که جسم تیکشیدم گل و بلبل میزیک دو تا تست فی خالی فضاین بداشتم
اصابت کرد!

 ضارب:ی به بازویدم با مشت کوب

!ی؟ _چته وحش

 سبزشو تو کاسه چرخوند:ی چشمهای تداع

 _ به درس گوش کن!

!ی؟ _به تو چه؟! مفتش

 معلم و هم نداشتم.اصل" من نخوامین ایف کرده بود.حوصله اراجیگار نخ سیک دلم هوس 
 درسها و به ینمهندس بشم و ا

!ینم؟ رو ببی کید گسترده تر بخونم باصورت

ی.وقتیکرد و زودتر از همه تست ها رو حل میداد معلم گوش می با دقت به حرفهای تداع
ساعت کلس تموم شد "حال بهم 

یکل.دوان دوان خودشو بهم رسوند.با اون هیرون" بهش گفتم.کوله ام و برداشتم و زدم بزنی
تپل به نفس نفس افتاده بود:

!یکنی؟ _ پس چرا رم م

 برم خونه!یخوام _م

!یریم _خوب دعوا نداره با هم م

 زل زدم تو چشمهاش:

! خونه مون عوض شده!یست نیکی یرمون _ مس

یه ثانی رو به سمت خونه راه افتادم.سیاده.راهمو کج کردم و تو پینم چهره متعجبشو ببینسادم وا
 یهم نگذشته بود که صدا

 اسممو صدا زد سرمو چرخوندم سمتش.ی ندادم اما وقتیتی بلند شد.اهمینی ماشبوق

 _ حواست کجاست مهندس؟!
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 زد بغل:ینو ماشید تعلل منو که د

 _ بپر بال.

 ام.ینی از عطر مردونه رفت تو بی به اطراف کردم و رفتم سمتش.سوار که شدم موجی نگاه

 به خودت؟!یزنی ادکلن مینقدر ایشی نمیت _اذ

 سلم مهندس!یک _عل

 و کوله ام و گذاشتم رو پام:ی لم دادم رو صندل

یلت ورا؟! فک فامین! تشنمه!از اینت؟ تو ماشی! آب نداریشه که نمی _سلم!مهندس زور
!ی؟ بچه داریف در حال وظایننتنب

 زد:ی بهداد چشمک

 بچه همسن تو داشته باشم؟!یاد _ به من م

!یاد؟ _ به مامان من م

یوه با دو تا آبمیقه مدرسه مون.بعد دو دقیک زد بغل و رفت سوپرمارکت نزدینو بهداد ماش
خنک برگشت.

 _من گفتم آب!

 تو!یگیری میراد _دختر چقدر ا

 و محکم کردم توش:ی ن

 _ گفتم لبد گوشات مشکل داره!

 بهم انداخت:ی بهداد نگاه کوتاه

 درازه ها!یلی _زبونت خ

 سرارغم؟!ی اومدیی بابای کنم پس؟! بپرم بغلت و بگم مرسی _چ

 و سرش را تکان داد:ید بهداد خند

!ی داریف تشریک کوچیادی واسه بغل من زیزم _ نه عز
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 وقتیچ ذره شعور داشت هیک گوشام رسما" داغ کرد! لل و کر و گنگ شدم!اگه بهداد فقط 
 وقت!یچ!هیزد حرفو نمینا

 چپ:ی زدم کوچه عل

 نعمت محروم...ین و از ایستی _ در هر صورت تو که پدر ن

 بهداد دنده رو جا زد:

 پدر بود؟!ید حتما" بای کسیدن واسه آرغوش کشیعنی _ 

!یگفت؟ چرت مینقدر نفسهام ناخودآگاه تند شد.از استرس... از ترس... چرا بهداد ا

 رو محکم پرت کردم سمت داشبورد:یوه آبم

 بدمزه اس!یلی _خ

 کرد:ی بهداد اخم

 عزت!یف _ ح

:ی دادم به پشت صندلیه تکینه دست به س

 _ کارت دعوت نفرستاده بودم...

!ی _گفتم از نعمت پدر محروم نش

 زدم:ی پوزخند

 شدم تا آخر عمر!یاز نی _ممنون...ب

یدا مو پیادگاری گشتم فندک یبهامو جی.هرچیرون بیدم نخ کشیک در آوردم و یگارو پاکت س
نکردم.سرمو خاروندم و 

 گوشه لبم بود گفتم:یگار که سهمونطور

!ی؟ داریش _آت

!یره از اتوبان نمی فرعیابون همه خین ای زد کنار و من متعجب که چرا به جاینو بهداد ماش
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یتو عقب و بهداد کبریدم و در آورد.خودمو کشیت جعبه کبرین خم شد و از داشبورد ماش

 نگاه یکروشن کرد و جلو اومد.

یگارو من که سی دستهاش با لبهای کردم و اومدم جلو.بهداد هم دستشو جلو آورد.فاصله بهش
 نگه داشته بودم ینشونب

.چشمامو بستم:ی دادم به صندلیه گرفتم و تکیقی متر بود.کام عمی از پنج سانتکمتر

...یافت راه بی! اگه دوست داری _مرس

 فرمون گذاشته و با لبخندی که آرنجشو رویدم چشمهامو باز کردم و دیده جواب نمیدم دی وقت
.با یکردخاص خودش نگاهم م

 باز گفتم:یمه نی چشمهاهمون

!یاتر؟ تی! اومدیه؟ _ چ

:ید بهداد شصتش رو به گوشه لبش کش

 خمار و مست!ی چشمهاین! مخصوصا" با ایلی... خیکشی میگار خوشگل سیلی _ خ

 با همان لبخندی کلمیچ هی ناخودآگاه دستم به سمت گوشم رفت که داغ کرده بود و بهداد ب
 را به راه انداخت.ینماش

!یم؟ گپ بزنیک_

:یدش دوم و بردارم که از دستم قاپیگار از پاکت سیخواستم و می لم دادم به پشت

 _ حداقل بذار واسه بعد ناهار!

 پوزخند زدم:

!ین؟ پائیاد _کلست م

 تکان داد:ی سر

.یم گپ بزنیم _ اومد

 کردم چشمهام گرد نشه اما ظاهرا"ی سعیلی خیمتها قیدن منو رو به سمت گرفت و من با د
 مردونه یموفق نبودم چون صدا

:ید به گوشم رسیزد خنده ته اش موج می که کمبهداد
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 انتخاب کن.ی دوست داری _ هرچ

 به خودم گرفتم:ی لبامو دادم جلو و هرچه متفکر

 فکر بودم.ین _ خودم هم تو هم

 که تایایی دری و دو تا رغذایرانی ایل اصی رغذایک منو رو محکم بستم و گرفتم به سمت بهداد.
 یدنخورده بودم سفارش دادم.ند

 رو در من بوجود آورده و اشتهام و بازیزه انگین بودن رغذا ای مجانیدم شایا... یگه بودم دبدید
کرده بود.

 رستورانیک به اطراف بندازم.ی بهداد سرش و تو منو کرده بود و من فرصت کردم نگاه
 تهران ی که اکثر کله گنده هایسنت

یله ررغم گرم بودن هوا بوسی سرسبز که علی فضایک بهداد بهم گفت.ینو اومدند.ای ماینجا
 تختها ی که بالییخنک کننده ها

 به فضا داده بود.ی دلچسبیار داشت رطوبت بسقرار

 سفارش داد و رو کرد به من:یرانی ای رغذایک بهداد 

!یخوای؟ نمیی ایگه دی _ چز

 _متلک بود؟!

:ید بهداد خند

 _ از دست تو...

 _مامانم کجاست؟!

.ی با ازدواج منو مادرت مخالف بودیدونم... من میلر آین!ببی منیش پیدونه _سرکار... م

 شونه هامو انداختم بال:

 ننشست که!ی داره؟! حرف من به کرسیتی _چه اهم

 مادرت حق ازدواج نداشت؟!یعنی _

 زل زدم تو چشماش:
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 که دخترش هفده سالشه نه!ی _مادر

 زد:ی بهداد لبخند کمرنگ

 سالشه!ی _اما مادرت فقط س

 نبود که!ی سال سنی بود! سی منطق

 تخت.بعد ادامه داد:ی بهداد کتش رو در آورد و گذاشت رو

 _ رفتار اون روز من خونه دوست آلما درست نبود.

! یکرد؟ می.داشت معذرت خواهین سرمو انداختم پائ

_رفتار منم درست نبود!

 _ پس آتش بس؟!

 سرمو آوردم بال:

 _ جدال بوده مگه؟!

 خب!یاد _از من خوشت نم

 نطقمیی به شدت مردونه و دورگه ای دندون هام و تا خواستم حرف بزنم صداین لبمو گرفتم ب
و خفه کرد.

 ات بود که!ی پاتوق مجردینجا_ ا

 وحشت کردم! صاحب صدایبت از اون هیه چند ثانی سرمو چرخوندم سمت صاحب صدا.برا
 یبهمانطور که دستهاش داخل ج

یبتش از هیدم استرس گرفتم...شایکدفعه جلو اومد.ضربان قلبم تند شد و ی کتانش بود کمشلوار
 مردانه یراهن... پیترسیدمم

 به گردنش... جرعتیخته آویدی قطور طل سفیر اش کامل" جذب بدنش بود...و زنجمشکی
 و به یرمنکردم سرمو بالتر بگ

 بلند شد و به صاحب صدا دست داد:یش از جای کنم.بهداد کمی اش نگاهچهره

.یم با هم بزنی نون و ماستیک... بفرما ی گرامی _به به... احوال پسر عمه 
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 نگاهش و حس کردم اما مخاطبش بهداد بود:ینی سنگ

 شده!یل _ م

 مضطربی مرد کمین ای تلگرافی و جمله هایت کامل" مشخص بود که بهداد در برابر جد
 که لبخند یدم حال من دینشده.با ا

:زد

...ی _ هرطور راحت

یی از ترس گرفت.صورت گرد و سبزه ای بار ناخودآگاه نگاهم رنگین سرمو بال آوردم و ا
 اش و ی مشکیداشت... موها

 از همهیش که بیزی اش درهم بود... چی پرپشت و مشکی" کوتاه کرده بود و ابروهاکامل
 یکرد می صورتش خودنمائیرو

 بهیه چشم راستش ادامه داشت.بخی هایکی مو تا نزدیش روی بود که از ابتدایقی عمشکستگی
 مشهود بود و یخوب

 رعب آور کرده بود...ی را کمصورتش

!یشم _ مزاحمت نم

 باز هم مخاطب بهداد بود! منو آدم حساب نکرد؟! سلم هم بلد نبود که!

 ما بود نشست.نفسی تخت خودش که روبروی از ما دور شد و رویگری گفتن کلم دی ب
:یدم کشی و راحتیقعم

! زهره ترک شدم!یگه؟ بود دی کین _ا

:یست شده نگریده چی زد و به رغذاهایی نصفه ایمه بهداد لبخند ن

...یافته _بخور از دهن ن

" رغذا از دهنم افتاده بود...یقتا اما حق

 و جمع کرده بودیزش که می داده بود و همون کسیه اش تکی چرخوندم سمتش.به صندلنگاهمو
 پر یباییبه سرعت با ظرف ز

 هوس هندوانه کردم!یار اختی هندوانه خوش رنگ برگشت.باز
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 برداشت تکهی اش بشقابی بودند.مرد کناریستاده سرش ای مانند خودش بالیکلی .دو مرد ه
 از هندوانه به چنگال یکوچک

:ی گرد شد و فکرم بر زبان جاریم و به سمتش گرفت! چشمهازد

 دهنش؟!یذارن می که خوراکین ایه _ مگه ک

 بهداد باعث شد به سمتش برگردم.یز خنده ر

 به آلماست!یه شبیب _ رفتارات عج

 برابر اصل بابا احمدرضا هستم!ی من کپیگفت میشد می وقتها که عصبانی اما مامان بعض

 خواستم دوباره به همون سمت برگردم که بهداد ادامه داد:

 تو رو برسونم و برگردم سرکار.ید مزه نداره! بایگه دیافته _بخور اگه از دهن ب

 برگردم و نگاه کنمیبش عجی" دوست داشتم باز هم به سمت اون مرد و رفتارهایدا شدینکه با ا
اما مخالفت نکردم و مشغول 

 شدم.خوردن

!ید؟ _با هم خرده حساب دار

:ید دوغ رو سر کشیوان بهداد ل

!ی؟ _ با ک

 _پسر عمه ات!

 اشاره زدم به سمت راست:

!یشند و همه واسش دول راست میررغضبهاست میه که شبین _هم

:ید و خندید بهداد زبانش را دور لبش کش

 من و مادرت پاگشایش! چند روز پی _ تو هنوز فکرت مشغوله؟!... نه بابا چه خرده حساب
 همه بودند...یمدعوت بود

!یشدم تا ته قصه رو گرفتم! حال متوجه نوع نگاه کردنش م
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 پس؟!ی _ چرا بهش نگفت

 زد:ی بهداد چشمک

 دختر خوشگلم؟!یک ی _که بابا

 ادامه داد:ید منو که دی نگاه اخمو

...یدونه نمی _ هنوز کس

 پوزخند زدم:

 نکرده بچه دار شده!ی هنوز رخت دامادیچاره! پسر بیشگی همی _لبد متلکها

:ید بهداد خند

 تون هم مثل همه...ی _زبون دراز

ی داشته باشه پولیانش به اطرافی نگاهینکه بازم نگاهم رفت سمتش.بلند شده بود و بدون ا
 کنار صورت حساب یهنگفت

.گذاشت

 و منیم چشم در چشم شدیه ثانیک لحظه آخر نگاهش به سمت تخت ما برگشت و کمتر از 
حاضر بودم قسم بخورم که در 

 همچون پوزخندی حالت محویش ذوب شدم.لبهایره تیی نگاه قهوه این ایر زمان اندک زهمان
گرفت و رفت!!!

 بال رفت:یش گذاشت و دوباره صدایز می خوش رنگ و بو را رویی چاآلما

!یگه پاشو دی مونی _ خواب م

 بر تن داشت و حوله کوچکیدی سفی و شلوار ورزشیشرت آمد.تیرون بهداد از در حمام ب
 دور گردنش انداخته بود.یدیسف

:ید به صورت اصلح شده اش کشدستی

!یره!صدات تا هفت تا کوچه میم _ بابا ما گوشمون رو لزم دار

 گذاشت و دست به کمر زد:یز می آلما نان تازه را رو
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 جایخوام! نمینه خوابش سنگین! بابا ایالی خی خونسرد و بینقدر _خوش بحالت بهداد که ا

 روز مدرسه ینبمونه امروز...اول

!است

 را استشمام کرد.یو از افترشی ناشی را گرفت و آلما عطر خنکیش موهایسی بهداد خ

 کنم؟!یدارش من بیخوای _م

 داغ کردن شد:یر آلما مشغول ش

...ینه خوابش سنگیلی البته! خی _اگه بتون

 صدا آنی آنکه در بزند کامل" بی بید که رسیلر گرفت.به اتاق آیش بهداد راه پله ها را در پ
 بر خلف یلررا باز کرد.اتاق آ

 کهیزی آلما هرچیدانست بود.می و درهمی فاقد هرگونه پوستر و شلورغیش و سال هاهمسن
 در درس یموجب حواس پرت

 بود و بند نازک لباسشیده به پهلو خوابیلر شود را منع کرده است.جلوتر رفت.آخواندنش
 افتاده بود.شکم یفش شانه ظریرو

ید بالشت سفی بلند و به رنگ شبقش روی بود و موهایان و خوش رنگش کامل" نماصاف
پخش شده بود.دهان کوچکش 

 انداخته بود.یه برجسته اش که همانند آلما بود سای باز بود و مژگان بلندش بر گونه هاکمی

 ویف ظری گرفت.شانه هایبایی همه ظرافت و زین کوتاه از ایی لحظه ای نفس بهداد برا
 کوچکش که ملحفه را در یدستها

یان باز هم میفش.گردنبند ظریند تخت بنشی فشرده بود باعث شد جلوتر برود و آرام روچنگش
 افتاده بود و بهداد یشاندامها

.داغ شده بود!ید به پشت گردنش کشی دستیار اختبی

یلر آیشمی ابری ضربان قلبش بال رفته بود و دست راستش آرام آرام به سمت موها
 ین.دستش را مهار کرد و بیرفتم

ین بماند وسوسه آرغوش اینجا ایگر دیه اگر تا چند ثانیدانست کوتاه خودش پنجه کرد.مموهای
 او یفعروسک کوچک و ظر
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 و ازید بلند شد و به سمت در رفت.در را باز کرد محکم بهم کوبیکدفعه.یاورد در می از پارا

 شد.رغافل از آنکه یرپله ها سراز

 بود!یده در از خواب پریدن بهم کوبی با صداآیلر

 مامان تو سرم اکو شد:ی شدم و بعد صدایدار از خواب بیبی مهی صدابا

 بال سرت!یام با پارچ آب می نباشین پائیگه دیقه دقیک تا یلر _آ

 شونهی افتاد.با اون بند افتاده روینه آی کردم و نشستم سر جام.چشمم به دختر شلخته توی پوف
 درهمم کامل" یام و موها

!یکرد؟ هوار مینقدر ها شده بودم!ساعت تازه هفت صبح بود و مامان ایری اسشبیه

ید" بایقا دقیدونستم روز مهر بود!نمین بلند شدم و لخ لخ کنان به سمت پنجره رفتم.امروز اول
 داشته باشم... یچه حس

ی رشته خوب مهندسیک ی موقع دانشجوین ایگه بود که سال دین حالتش این ترخوشبینانه
باشم!

:ین برهنه به سمت در رفتم.بند لباسمو درست کردم و از پله ها اومدم پائی کردم و با پاهای پوف

 _ مامان سرم رفت!

 به سمت آشپزخونه رفتم.

!یگه کنم دیدارت با برق بیخواستم _ چه عجب! م

 ات منو کشته!ی _محبت مادر

 بهداد به محض ورودم به آشپزخونه مثل جت بلند شد:

 بزنم و چند تا بانک برم.بوق زدم آماده باش.ین بنزیرم _آلما من م

 و رفت!

:یدم سر کشیرو شیوان و لیز نشستم پشت م

! ین؟ _چش بود ا

 داد:یلم تحویظی اخم رغلمامان
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! تو لباس نادرستیباره به آسمون مین... جالبه بخدا! از زمیکشه تو هم خجالت می _ اون جا

 شوهر من خجالت یپوشیم

!میکشه

 لبمو کج و کوله کردم:

! تازهیومده؟! مگه جا بابا احمدرضا نی؟ درس اخلق بدیخوای می _ولم کن مامان! اول صبح
!یکنم مراعاتشو میلیخ

 بابایدونستم اومده بودم نمیرون که از حموم بی گذشته گاز گرفتم.چندباریادآوری بعد لبمو با 
احمدرضا خونه است و تو خونه 

 گرفت و کبودیشگون حساس بدنمو نی نکرد چندجای! مامان هم بار آخر نامردیرفتم مرژه
 تو خونه ی اون طوریگهکرد که د

!یگرفت اش دردم میادآوری ندم!هنوزم با جولن

! جلو بهداد درست لباسی؟ باز سرخود شدیکنم چند وقته دارم مثل آدم باهات رفتار میلر _آ
 صدبار!ین ایپوشیم

 لقمه ام رو برداشتم و بلند شدم:

!یپوشم _منم صدبار گفتم هرطور راحت باشم لباس م

 همه معلم اخلقین دست از ایخواد می کیدونستم" نمیقا شد.دقی و باز هم چهره مامان حرص
بودن برداره؟!

 و مشغول کلنجار رفتن بایدم مانتو شلوار مدرسه ام و که مامان شب قبل اتو کرده بود پوش
مقنعه ام شدم.

 سرارغت.یاد بهداد بیگم میشی میل _ساعت دو تعط

!یگردم _خودم برم

 مامان به سمت آشپزخونه رفت:

یرم سر درس و مشقت... منم امروز نمیشینی میگردی _تعارف نبود! دستور بود! زود برم
 نهار درست کنم...یخوامم

 که جنگ نشه؟!ی بگم سر صبحی ندادم! چی جواب
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 من و من کرد و ادامه داد:یکم مامان 

!ی؟ دوست داری _نهار چ

 اول!یپرسیدی _نظر آقاتونو م

!یلر _آ

 دخترونه ام و چهره بدونی مقنعه ام درست شده بود.دلم واسش تنگ شده بود! واسه ابروها
!ینطور هم همیشمآرا

 درست کن...ی دوست داشتی _هرچ

:یدم بعدم رفتم جلو و گونه اش و بوس

 دوست دارم.یلی مامان بدعنقو خین _چه کنم که ا

 مامان محکم بغلم کرد:

!یلر _ آ

 حرفها داشت...یلی به زمانش خی" گفتن بستگیلر "آین و ا

 

یقه اش برد.ی جوگندمی درون موهای به خود انداخت و دستی بغل نگاهینه از درون آبهداد
 مردانه اش را مرتب کرد یراهنپ

 آورد ویرون را بیمتش ادکلن گران قین اش خم شد و از داشبورد ماشیشگی طبق وسواس همو
چندبار به سر و گردن خود 

یه چند ثانین.در همید صورتش مالی را رویش به کف دستش زد و دستهای کمیت.در نهازد
 خوش یاتاق خودرو مملو از بو

ی فرمان ضرب گرفته بود و نگاهش به در ورودی رویش مردانه شده بود.با دستهاادکلن
مدرسه بود که دختران دسته به 

ی جثه بودند...برخیز ری و برخیدادند از سن خود نشان میشتر بی آمدند.برخی میرون بدسته
 بودند و صاحب چهره ینکیع

 مقنعه را به زور بر سر خود نگه داشته بودند و آدامشی و درس خوان...برخیب نجهایی
 و بهداد یچرخاندند در دهان میبزرگ
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 دشوار باشد!یتواند سن چقدر مین همه دختر در این که کنترل کردن ایشید اندیی الحظه

 افتاد.مقنعه تا اواسط سرش بود وی چشم و ابرو مشکی فکر بود که چشمش به دخترین در هم
 ی خوش حالت مشکیموها

 پراکنده اش را پشتی و موهایخندید میرفت که در کنارش راه می... با دختریان نمارنگش
 در پس یفش.اندام ظریزدگوش م

 و ظرافتش کاسته نشدهیبایی و بزرگ مدرسه پنهان شده بود اما از زیز بدون سامانتو
 بهداد ینبود.نگاهش به سمت ماش

 به دوستش گفت و به سمت او آمد.از سمت شاگرد سوار شد و کوله اش رایزی.با خنده چرفت
 خوش تراشش ی پاهایرو

:گذاشت

!ی؟ _ احوال راننده چطوره؟!خفه شدم بابا!... دوش ادکلن گرفت

 خوش تراش رای ساقهاین شده بود کرد.امروز صبح همیان که نمایش به ساق پای بهداد نگاه
 یده دی گونه پوششیچبدون ه

.نگاهش را بالتر آورد:بود

 افته!ی _ مقنعه ات داره م

 شد:یان نمایفش ظری گشادش را بال داد و دستهای مانتوی هاین داد و آستیه تکیال خی بیلر آ

!یرونیم؟! نهار بیکنم واسش می فکریک _ هر وقت افتاد 

 بود!یلر بدن آیز سایر را روشن کرد.چقدر فکرش درگین بهداد ماش

 درست کرده!ی سفارشی _ مامانت رغذا

 شد:یش و مشغول ور رفتن با موهاید کشین را پائیر آفتاب گیلر آ

ی... زندگیکنه می سرارغمون... مادر آشپزیاد... پدر میفهمم خانواده رو می _کم کم دارم معن
!یشود میرینش

یش است اما سکوت کرد و در ازایرین همچون عسل شیلر که خود آید بهداد خواست بگو
.ید کشینفس محکم
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 برد:ین دست به سمت ضبط ماشیلر آ

...یم گوش بدی داری اهنگ چینم _ بب

 هم مخالفت کرد و بهداد دستش را محکم گرفت.داغ کرد!یلر بهداد خواست مانعش شود که آ
 کمر یرهاز سر انگشتانش تا ت

ی داغ در دستانش بود و بهداد برای همچون شمعیلر و کوچک آیف کرد! انگشتان ظرداغ
 تمام تمرکزش از یهچند صدم ثان

 را رها کرد:یش به خود آمد و دستهایع سریلی رفت.خبین

... یکنی میدا پیلت باب می چین _بگرد بب

 به خانهیدن لب گفت و مشغول ور رفتن با ضبط شد و بهداد تا رسیر زی" یس" خسآیلر
 سوال بود: یکذهنش مشغول 

!"یست؟ آلما گرم و پر حرارت نی"چرا دستها

ی نمیادم.یارم آب قند بیوان لیک! خاله آتوسا بهم اشاره کرد که برم یکرد میه خون گرمامان
اومد مامان سر ختم بابا 

 حرفیچ کنه! مگر چه گفته بودند؟!من شاهد ماجرا بودم و هیه گرینطور هم ااحمدرضا
...یدم نشنیکیرک

 و به سمت مامان گرفتم اما خالهیوان کرده بود.لیش مبل نشسته و دست در موهای بهداد رو
آتوسا آن را از دستم گرفت و 

 زور وارد دهان مامان کرد:به

 آلما! بخور...یکنی _الن رغش م

 را در هوا تکان داد:یش دستهای کامل" تئاتری مامان با حالت

 راحت بشند!ی سریک بلکه یرم... بذار بمیخوام _نم

 تکان داد:ی به من و بهداد کرد.من شانه بال انداختم و بهداد سری خاله نگاه

! آخه مگه...یکنی؟ مینطور _آلما بسه... چرا ا

 مامان همچون کوه آتشفشان شد:
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 بشه؟!... ین بهم توهیشتر نگاه کنم تا بینم _ بش

 از کاه کوهیشه گاه صورتم کردم.مامان همیه بهداد نشستم و دستمو تکی مبل روبروروی
!یساختم

 بهداد مامان و مخاطب قرار داد:

 اول و آخر بفهمند؟!یخواستند _مگه نم

 مامان داد زد:

 دری و هرچینه تو؟! من و بچه ام و ببیاد سر زده زنگ خونه ام و بزنه و بیکی! ینطوری؟ _ا
شان خودشه بهم بگه؟! بهداد 

 خودمو به تو انداختم؟!من

 به بهدادیدن زرنگ!مامان برا رسیل فامین هم نگفته بود ایراه ام رو گاز گرفتم! پر بینی لب پائ
 فروگذار ی کوششیچاز ه

.نکرد

 را ماساژیش را گفت و دوباره حالت رغش بخود گرفت و خاله آتوسا شانه هاین مامان ا
 دادن به یان قصد پای کیدانم.نمیدادم

 بودند!یده تئاتر را داشت؟! خب داین

 مگر چه شده بود؟!

 ندارد.یت اهمیش برایل و حرف فامیگیرد خط نمی بهداد بارها و بارها گفته بود که از کس

 زنگ در بصدا در آمد.در را باز کردم و در جواب سه جفت چشم کنجکاو شانه بال انداختم:

...یده _بهش

 او رایش از در وارد شد.کم و بید به حالتش آب و تاب داد و بهشیشتر بی مامان کم
 یه بود.اصل" شبی.دختر با محبتیشناختمم

 شوهر ها نبود!خواهر

 دادن مامان کرد.ی و شروع به دلداری با همه احوال پرس
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 کردنیک در حال حاضر توپ مامان پر است و آماده شلیدانستم بزنم.می حرفیکردم جرأت نم

به من!

 مادر مرده ها شده بود.لبخندمو کهیه چهره بهداد خنده ام گرفت! شبیدن سرمو بال گرفتم و با د
 زد.تا صرف ی لبخند کمرنگیدد

 زدم:ی گوشه سالن و چشمک محویز مانده بود.اشاره زدم به میادی زمان زشام

!یم؟ _بزن

 مامان رایش تر شد.از خدا خواسته بلند شد.او هم مثل من جو حاضر و نمایق لبخند بهداد عم
دوست نداشت.

!یم برگزار کنی مهمونیک بنظرم یدند _بهداد... حال که فهم

:ید بهداد رو کرد به بهش

 _به چه مناسبت؟!

 هم سخت نبود...یلی و خاله همزمان به من نگاه کردند! حدس زدن موضوع خید مامان و بهش
 از من!ییمراسم رونما

...یکنه میربارونمون _عمه ت

 بار!یک یونم بار شیک _مرگ 

 کردند و بهداد رو کرد به من:ید و تائید مامان و خاله حرف بهش

.یم کنی تخته نردمون رو بازیم _بر

ی کمیلر مهره ها کرد..آیدن نشست صفحه تخته نرد را باز و شروع به چیلر آی روبروبهداد
 جابجا شد و پاکت یشدر جا

 را گوشه لبش گذاشت و همانطور که با فندکیگار.سید کشیرون بینش جیب را از جسیگار
 یگارشمشغول روشن کردن س

 تاس را انداخت.بهداد هم تاسش را انداخت.بود

...یم _شرط ببند

 _قبوله!
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!ی؟ _سر چ

:ید بهداد زبانش را دور لبش کش

 برنده بگه!ی _ هرچ

 دودش را حواله صورت بهداد کرد:یلر آ

 _قبوله...شروع کن.عدد تو بزرگ تر شد...

 آورد تا مهره اش رایین مدهوشش کرده بود.نگاهش را پایگار سی.بوید کشیقی بهداد نفس عم
 به یار اختیحرکت دهد اما ب

ی چاشنی که هنگام تمرکز در بازی خم شده بود و با اخمیلر شد.آیده کشیلر لباس آیقه سمت
 به صفحه یکردصورتش م

 بود و او داغ کرده بود!ی.اول بازید به پشت گردنش کشی.بهداد دستمینگریست

!یه؟ _ نظرت چه روز

 شد:یده سالن کشیگر بهداد نگاهش به سمت د

...ی داری آمادگی خودت کین نداره... ببی من فرقی _ برا

 رغر زد:ی لبیر زیلر آ

 قوم روبرو بشم.ین... انگار نه انگار که من قراره با ایست _نظر منم که مهم ن

 شد:یره خیلر بهداد به آ

 که!یکنن نمیت _سلخ

 _در حال حاضر خار چشمم...

:ید بهداد خند

 _چشمم کور!

 شد:ی هم خنده اش گرفت و بهداد ته دلش خالیلر آ

 گفتم...یلت _ اون که بله.اما واسه فک و فام
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 از آن طرف سالن داد زد:ید بهش

 هم موافقن!ی زودتر بهتر... آلما و آتی هرچیگم _ من که م

:ید رو کرد به بهشیلر آ

!ی؟ _ تو واقعا" خواهر شوهر

 ادامه داد:یلر زد و آی لبخند کمرنگید بهش

 عروس لوستون تشر برو! شورشو در آورده...ین به ایکم _

 زد اما چشم رغره رفت:ی آلما هم لبخند کمرنگیدند همه خند

!یلر _آ

 کرد:یک نزدیلر سرش را به آی بهداد کم

 شلورغش کرده...یادی آلما زیدونی _پس توام م

!یری نگفتم که بل بگینو _ا

 گفت:ید بهش

 عروس ما باشه دوست خودمه.ینکه _ آلما قبل از ا

 ام.یادی من زینکه به ایرسیم _ باز هم م

 داد:یلر آیل تحویظی همه اعتراض کردند و بهداد اخم رغل

...ی رو بگی چرت و پرتین نشنوم همچیگه _د

 را باز و بسته کرد:یش گرفت.چشمهایقی زد و کام عمیی لبخند دندان نمایلر آ

!یی _چشم بابا

!ید و بعد خودش به لحن لوس خودش خند

 دختر همسن تو داشته باشم...یاد نکن.قبل" هم بهت گفتم به من نمیطونی _ش

یقه راست انداخت.باز هم نگاه بهداد به سمت ی پای چپش را روی تاس را انداخت و پایلر آ
 ی دختر را بین رفت.اندام ایلرآ
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 به پشتی بود.دوباره دستیده را در وجود آلما ندی ظرافتین گاه چنیچ بودند.هیده تراششک
 به یم تصمی... از کیدگردنش کش

 مادر و فرزند گرفته بود؟!مقایسه

 بودند؟!یاس اصل" مگر قابل ق

 که بهدادیلری آورده بود کجا و تن آیا به دنی که دوبار ازدواج کرده بود و فرزندیی تن آلما
حاضر بود قسم بخورد آن قدر 

 مرد را ندارد کجا؟!یک است که تاب و توان شکننده

! نوبت شماست...ی _حاج

 _ هفته بعد خوبه؟!

 انداختن تاسی برایلر و نگاه آی روز مهمانی براید بهداد از هپروت خارج شد.نگاه بهش
منتظر بود.تاس را انداخت و رو 

:ید به بهشکرد

!یپرسید؟ چرا نظر منو میگه دید تون رو گرفتیم _ شما زنا تصم

 که اگرید گذاشت.و بهداد اندبشیلر برهنه آی آتوسا با لبخند جلو آمد و دست رو شانه ها
 مردانه و بزرگ خودش را یدستها

 خواهد ماند...ی بر جای شک رد قرمزی ببگذارد

 برده؟!ی _ک

 شانه بال انداخت:یلر آ

 خاله...یست _هنوز مشخص ن

:ید بهداد خند

.یه رو کم کنیه _قض

 انداخت:یلر مهربان به آی زد و نگاهی آتوسا لبخند

!یاد بهت نمیاد رنگ لباس زین خاله... ایز _ عز

82



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 بود:ی حواسش به بازیلر انداخت.آیلر به تاپ بنفش رنگ آی بهداد نگاه

!یاد!... همه گفتند بهم میدمش _ خاله تازه خر

 رو کرد به بهداد مسخ شده:

 پول بابتش دادم...ی زشته؟!... کلین _بهداد ا

ی.از در شوخیامد آتوسا نگاهش را به بهداد دوخت و بهداد از نگاه موشکافانه او خوشش ن
وارد شد:

 بگم خوبه!ید... بایگه زبون بوده دی _ نگم قشنگه چکار کنم؟!... پول من ب

 ضربه زد:یلر زد و آرام به شانه آی را محکم بهم فشرد.لبخند مصنوعیش آتوسا لبها

!یزنیم _ بعدا" با هم حرف م

 زد:ی پک محکمیلر آ

 _ باشه خاله... بهداد بنداز!

 نبود که از در محبت به حرفی.کسیشناخت را میلر زد.آی کامل" عصبی لبخندآتوسا
 یبزرگتر گوش بدهد.اخم و تشر هم جر

ی سکوت کرد و به سمت زنها رفت تا تدارک شام ساده و مختصرین همی.برایکرد مترش
بدهند.آلما خطاب به آتوسا گفت 

ی مادر بین داره" اکتفا کرد.از ایفت" اما آتوسا تنها به گفتن" امشب شیاید هم شب بی"مهدکه
 ی و دختر سرکش عصبانیالخ

یلر همچون آی که اگر بعدها دخترش بخواهد رفتاریشید بروز دهد.با خود اندیتوانست و نمبود
 چه کند؟!یدداشته باشد با

 جوان که کنترلی ناپدریک ی بدست روبرویگار سیبای دختر هفده ساله زیک یدن د
 را نداشت باعث شده بود سر یشچشمها

.آلما کور بود؟!یرد بگدرد

.ید و خنده مستانه بهداد به گوشش رسیلر اعتراض آی رغرق در افکارش بود که صدا

 آلما تشر زد:

83



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 عوض کمکیلر اعصاب ندارم؟! آیبینی سرتون؟! بهداد... نمید _چتونه صداتونو انداخت
کردنته؟!

 خاموش و سکوتی خوریوه ظرف می با اخم تویگار سی حاضر جوابی به جایلر آ
:یدکرد.بهداد دوباره خند

 که!یخوره برنمیی بار بباز به جایک... حال یافشو _ق

ی شده بود.دوست داشت صفحه تخته نرد را روی کرد و محلش نداد.حرصی دهن کجیلر آ
سر بهداد بکوبد!

ی طرف برد است بود اما برایک طرف باخت و یک ساده که ی بازیک از نظر بهداد ید شا
 ی بازی حتیلر به سن آیدختر

 آمد.ی به حساب می نرد هم جدتخته

!ی؟ _قهر نکن حال... نکنه نگران قبول کردن شرط

 آتوسا بلند شد:ی که صداید بگوی.خواست کلمیست به چهره خندان بهداد نگریلر آ

!ی؟ درس بخونیکم ی تا موقع شام بریخوای خاله میز... عزیلر _آ

 بود:یارشور آلما مشغول خرد کردن گوجه و خ

 گرفتم.ی _ امروز روز استراحتشه... براش از مشاور برنامه درس

:یزد از آن منطقه چنگ میلر کشاندن آی برایسمانی آتوسا به هر ر

!یلر؟ آی بخونی دوست داری.خودت چیدونستم!... نمی؟ _جد

 بلند شد:ی صندلی از رویلر آ

 بود؟!ی _ حال شرطت چ

 شد:یطانی لبخند بهداد ش

 کوچک...ی! بازنده یگم بهت میکنم _ فکر م

 زد:ی پوزخندیلر آ

 نشه.یف ات ضعیه بود! گفتم سنت بالست روحی _برا دست گرم
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 به سمت آتوسا رفت:یلر و آید بهداد خند

 ام.ی هم راضی خوش گذرونی _ خاله من به مهندس

:ید خندید بهش

.یاد بنظر می _رشته خوب و نون وآب دار

 زد:یار به خی نشست و گازیز پشت میلر آ

 داره.ی _ مامانم عقده مهندس

!یلر _ آ

 ادامه داد:ید را که دید خنده آتوسا و بهش

 چرا خودشیدونم سخت رو بخونم؟! نمی درسهاین بگم دوست ندارم ای _ وال بخدا! من به ک
...ینرفت مهندس

 که شوهرت بدم.یست _سن شوهرت هم ن

 داد:یه تکیال خی بیلر آ

 با منه!یصش _ تشخ

یش در جاید دی را خطریت وضعی هم وقتیلر شد.آی کلمه برزخی واقعی چهره آلما به معنا
 اعصاب یدانستصاف نشست.م

 نثارش کند.یکی جمع حرف رکین ای آنقدر متزلزل هست که جلوآلما

 کنارش نشست:ید بهش

ین مثل من تا ایخواد موافقم... میلر! من با آینه همید از بچه شنید حرف راست و بایگن _ م
 بشه؟!یسن مجرد بمونه که چ

 _چشمم روشن!

 گفت:ی و با لودگید به حرف بهداد خندید بهش

!یرتی _رغ
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.به ظاهر مشغول درست کردن مواد کتلت امایکرد بود که در بحث شرکت نمی آتوسا تنها کس

 بود.یلر آیرتمام ذهنش درگ

 اشاره زد:یلر آلما چاقو را بال آورد و به آ

 براش تنبک نزن.یگه تو دیرقصه ساز می بین اید _بهش

یک قبل از شام یرم هم خودش را جمع و جور کرد.بهداد با گفتن" مید جمله بهشین با گفتن ا
" از جمع جدا شد و یرمدوش بگ

 را تند تندیش نگذشته بود که آلما بلند شد و دستهایقه سمت طبقه بال رفت.هنوز چند دقبه
شست:

 لزم نداره.یزی بهداد چینم _برم بب

 برگرداند ویع را سریش در هم گره خورد.آتوسا رویلر نگاه آتوسا و آیه ثانیک در عرض 
 یلر تکان داد.اما آیسر

.یست زد و تنها به رفتن پرشتاب مادرش نگرپوزخندی

 که منتظرش بودم رو حس نکرده بودم.ی دلچسبی بود و من هنوز خنکیز پائاوایل

 و من سکوت کردم!ید پرسیدمون از منزل جدی تداع

!یم دختر و پسر و تصاحب کردیک ی که بگم به همراه مادرم خونه پدرید تو دهانم نچرخ

 تر همسر مادرم شده بود!یچاره نقل مکان کرده بود و پسر بیگر دیی به جایچاره دختر ب

 کردم.مامان هرچقدر تلش کرد نتونست مدرسه ام و عوضی طی راه خونه رو با چند تاکس
 ین من همیکنه.تنها دلخوش

 رفتن به همراشون و منعیرون بود که اون هم مامان به خاطر کنکور بیی مدرسه ادوستان
کرده بود.

 نظر مامان بود چون من معتقدین من به بعد از کنکور خلصه شده بود! البته ای تمام زندگ
 درس خوندنه!ی چاشنیحبودم تفر

 سس بود...یا بدون نمک ی مثل رغذای درس بدون خوش گذرون

یمان بهداد این ماشی و خنکی کلفه ام کرده بود و من به دلچسبیک ظهر و ترافی گرما
 شدم... یرینمآوردم.رغرق در افکار ش
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!یم ضخی فرم هایونی ین خوشمزه و خلص شدن از ای کولر... رغذاباد

 کردم.کوله موی طیرفتم میاده رو که مثل هرروز پیری شدم.مسیاده پول و به راننده دادم و پ
 شونه ام جابجا کردم.یرو

 کرد!یزار از درس بیشتر بودنش منو بسنگین

 فرار از گرما قدمهاموی بهداد پارک شده بود.براین شدم.ماشیاط درب رو باز کردم و وارد ح
تند تر کردم و وارد خونه 

 نبود!ی.کسشدم

ی بدیار.درد بسیدم و سر کشیخ آب ی رفتم و بطریخچال دستامو بشورم به سمت ینکه بدون ا
 اما یچید و سرم پیشونیتو پ

 ام هم به کار افتاد.یایی شدم.حس بوخنک

 بهداد از اتاق خودش خارج شد و چشمش به من افتاد.

 _سلم!

 جلوتر آمد:

.آلما نگرانت بود.ی کردیر خانم... دیلر _ سلم آ

 و موهامو از حصار آزاد کردم:یدم کشیرون مقنعه ام و از سرم ب

!...مامان کجاست؟!یم؟ داری کردم!نهار چیر گیک _ تو تراف

!یکرد؟ موقع روز خونه چکار مین اصل" بهداد ا

.ینت و کوله ام و شوت کردم کنار کابیز با همون مانتو شلوار مدرسه نشستم پشت م

 _خونه دوستش آتوسا!... قبل رفتن نهارو درست کرد!

 گشنمه.یلی _پس بکش که خ

 بهم کرد.بلند شدم دستامو شستم:ی نگاه چپ چپ

.یچینم میزو _منم م

!ی حرفیک شد ین _ا
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 مدتین که تمام ای نمکش! خب از مامانی رنگ و رو و بی بود! اونم از نوع بی ماکارون
 گردن مادرشوهر بود یا اش یآشپز

!یرفت توقع نمین از ایشتر دخترش بیا

ی بی آشپزیا مامان دلخوش کرده بود؟! اخلق آروم و صبورش؟!... یز بهداد به چه چ
!یرش؟نظ

:یاوردم طاقت ن

 بدمزه اش!یلی _خ

 جمله ام به مانتوم اشاره کرد:ید تاکی بهداد به جا

 _ آلوده اس عوضش کن.

 اخم کردم:

...ی نبودم که! وسواسیمارستان _وا... ب

 روانی رو تحمل کنند! هرکدوم به نوعیگه همدیتونستند زن و شوهر لنگه هم بودند که م
 بودند!یشپر

 مانتوم و باز کردم و پرتش کردمی و من با حرص دکمه هاید" گفتنم خندی بهداد به "وسواس
:یگهطرف د

! مورد پسند واقع شد؟!ی؟ وسواسی _الن خوبه آقا

 که خنده بهداد قطع شد قاشقش و تو بشقاب انداخت و دست کرد تو موهاش.یدم د

 لب رغر زد:یر کرد و زی رغذا خالی رویادی نمک زآیلر

!ینجا ایمارستانه _ ت

...یدم _شن

 بدمزه داشت.ی رغذاین در قورت دادن ای نداد و بشدت سعیتی اهمیلر آ

 بهداد لبش را زبان زد:

.یم شرط داشتیک ما ی _راست
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...یاد نمیادم یزی! من که چی؟ _چه شرط

 بهداد لبخند زد:

 شرط و؟!یا _ کدومشو؟! باختت رو 

 بهداد:ی زل زد به چشمهایلر آ

 _هردوش!

:یستاد اینه شروع شده بود! دست به سی داد.بازیه تکی بهداد به پشت صندل

!ی شرط و قبول کنی _ مجبور

 پوزخند زد:یلر آ

 گفتم اون موقع؟!ی جدیالت درصد! به خیک _فکر کن 

!ی؟ نداشتی شرطیشدی اگه تو برنده میعنی _ 

 کرد.یق را در خون بهداد تزریروزی حس پیلر آیی ایه سکوت چند ثان

 _نه!

 بهداد بلند شد:

یاد... مامان جونت هم حال حال ها نمی قبول کنی که من بردم و شرط دارم! مجبورینه _ مهم ا
 کنه!ی گریانجیکه م

.یرفت مین اش بال پائینه بلند شد.قفسه سیکدفعه یلر آ

! یترسونی؟ _بچه م

 آرام تر گفت:ی با لحنبعد

!یگول؟ هست ژی _حال شرطت چ

 به او لقب داده بود متعجب بال رفت.به سمتش آمد:یلر که آی صفتین بهداد از ای ابروها

!یگول؟ ژی بودی _ با ک
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 برخورد کرد و قامت بلندینت صورتش بود.به کابی عقب رفت.همچنان اخم روی کمیلر آ

 انداخت.یه تنش سایبهداد رو

 اطرافتم؟!ی دمارغوی منم پسرهایالت _به خ

:ید در اوج استرس خندیلر آ

!یست دور و بر من نی.پسری _تنها پسر مجرد دور و بر من و مامان تو بود

یدند بلند و مردانه اش بهم رسی برهنه اش را محکم رفت.انگشتهای بهداد جلوتر رفت و بازو
 کرد:یف ضعیی ناله ایلرو آ

.یگم _ به مامان م

 نکرد:یلر آی در پی پی به مشتهای انداخت و توجهیش زانویر بهداد دست ز

!ی ات رو بدی رغلط اضافین به مامان جواب اید _احمق! ولم کن... با

 را... دستی عروسک خواستنین اید بهداد آب دهانش را قورت داد...بالخره در آرغوش کش
 بود یلر کمر آیرراستش درست ز

 کرد. یت بهداد سرای اش به دستهای دارغو

 که به او نسبت داده بود همزمان دری و حس تنفر از لفظیلر آیدن مطبوع در آرغوش کشحس
وجودش رخ داد.ضربان قلبش 

 آنقدر تقلیلر.آیکرد را حس میلر آیشان پری تقل و موهای وقتیکوبید مینه و محکم به ستند
 یکرده بود که بدنش به قرمز

.اما پوزخند زد:ید را دیش.بهداد اشک حلقه زده در چشمهامیزد

 که دارهی که به ناپدریری بگیاد یدم... شایشیم حساب می شرط باختت رو اجرا کردم بی _وقت
 یده مفت خور و میکخرج 

ی چیوزت پفی اون بابایدونم نمیالت بهت رو دادم!به خیاد!زیگول ژی و بهش نگی بذاراحترام
بوده؟! 

یدن که بهداد آنقدر با شنیکرد اش هم خطور نمیله شود.به مخیر کم مانده بود اشکش سرازآیلر
 شود.از ی کلمه آتشیک

 محکم تر شد:یش بهداد آتش گرفت و مشتهایدن شنمتلک

90



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 بهتر بود!یلی خی عوضی _احمق! از تو

.احمق خودش بود!یشکست بغضش میگفت سخن میگر کلم دیک 

 او را فرزند خواندهی و آزاریه حرف و کنایچ هی بهداد بیکرد احمق خودش بود که تصور م
...یداندخود م

 چهل ساله ازی مردیدانست را نشناخته بود... نمیش احمق خودش بود که بهداد و عقده ها
 دختر یک سخن ناپخته یدنشن

 خردش کند!ین چنین ساله اهفده

 هجومیلر تمام افکار بد به ذهن آیه ثانیک در حمام با لگد بهداد باز شد.در عرض 
آوردند.خواست فرار کند که بهداد او را 

یف نحی دوش آب را باز کرد.با حرص سر شانه هایگرش در آرغوش گرفت و با دست دمحکم
 تنها یش را که چند روز پیلرآ

 دوش نگه داشت.یر گرفت و او را محکم زیدانست مردانه می بوسه هاجایگاه

...یچید در حمام بزرگ پیلر آیغ ج

 زد...یخ مغزش 

 هم...یش سر شانه ها

...یچید پیفش نحیکر در تمام پی لرز

 که اشکیفی نوجوان نحیغ و جیه گریررغم و علید کنار دوش کوبیوار بهداد او را محکم به د
 گفت:یریختم

 دختر خوب! شک ندارم بعدشیشی ادب می دوش آب سرد بمونین ایر زیقه چند دقیک _ 
 ی با ناپدرید چطور بایفهمیم

...ی و سخاوتمندت رفتار کنمهربون

.یچسبید اش مینه و به سیشد که کم کم خم میلری نکرد به سر کوچک آی و توجه

ینکه با وجود ایلر داد به رها کردنش! تن آیت رضایقه دقین و بهداد بعد از چندیلرزید مآیلر
 آب سرد بود همچنان گرم به یرز
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 ویخوردند مرتب بهم میش کف حمام ولو شد.دندانهایلر.به محض رها کردنش آیرسید منظر

 افتاده بود.یفش ظریکرلرز بر پ

 بود.بهداد از بازو بلندش کرد:یس خیشان هردوی لباسها

...یگه شرط بود دیک! یی _ بسه مظلوم نما

 حال بود و همراهی.کرخت و بیشناخت را نمیش روبرویو توان حرف زدن نداشت.دیلر آ
.یشد میدهبهداد به سمت اتاقش کش

 تخت انداخت و به سمت کمدش رفت:ی خم شد اما بهداد او را روی.کمیکرد چپش درد مپهلوی

 بود باشه؟!ی... شوخینمت! ببیلر؟ _ آ

 دردیی لحظه ای بود؟! قلبش برای آب سرد تقل کردن شوخیر بود؟! در آرغوش بهداد زی شوخ
گرفت... کاش آلما کنارش بود!

 تخت افتاد و در خودش جمعی رویلر.آیکرد و رو میر کمدش را زی بهداد کشوها
 یسی و از خیکرد بشدت درد میششد.پهلو

!یگرفت؟ دوش آب سرد میز در پائی لرز گرفت.کدام احمقیشتر بلباسهایش

 شدمیس عروسک کوچولو چطور تو خودش مچاله شده... منم خین این کردم... ببیداش _آها پ
 در یاما مثل تو سوسول باز

 دختر بابا!یا! بیگول ژی که... تازه بهم گفتنمیارم

 ازی.حس خوشیچاند را دور بدنش پیی را بلند کرد و حوله پالتویلر تخت نشست آی بهداد رو
.ید دویلر پوست آیرگرما به ز

 گرما!ین گرفت از اجان

 بهداد در آرغوشش گرفت:

 کاراین خوشگلت رو خشک کنم... باباتم از ای بغل بابا گرمت کنم! بعدم موهایا _ ب
!... یکرد؟م

 را دوستیش خوش موهای.بوید کشیقی جان را در آرغوشش جا بجا کرد و ننفس عمیمه نآیلر
 برد و یکداشت.سرش را نزد

 خورد:یلر آیس به گوش خلبهایش
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...ی ها... اما من دوستش دارم! دختر خودمی کوچولوئیلی _ خ

 بعد قهقهه زد!و

 ویده به گردن چسبی و موهایس خی کرد خودش را رها کند.بدش آمد از لباسهای سعآیلر
آرغوش بهداد...

 به سخن آمد:یی گرفته ای با صدا

!ی احمقیک _ تو 

 شرطمون بود!یلر _آ

 بهداد جنون نداشت؟!

!یگم _به مامان م

 شد:یده کشیه از ثانی در کسریش موها

!یگفتی؟ بال چشمت ابروئه به مامان جونت میگفت هم بهت می _ اون مفنگ

 بغض کرد:یلر آ

!ی کردیتم احمق اذی _ تو

 تر شد:ی قویلر تقل کرد و دست بهداد دور مچ آیلر بهداد بلندش کرد.آ

ین! بیگیرم حالتو می جدی بخدا جدی... به مامانت بگی بود شوخی که! شوخی _حال نمرد
خودمو خودت بوده...

 نشاند:ینه آی روبروی صندلی بعد هم او را رو

 مفت خور! ی _دختره 

 بغضش را قورت داد:آیلر

 که موقع انتخاب!ی _کور نبود

 سرش گرفت:ی بهداد سشوار را روشن کرد و بال

 دختر گنده رو بدم!یک دخترش همسن خودشه! قرار نبود خرج یدونستم _ نم
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... از سرما... از حرف بهداد... از حماقت مادرش... کدام نقطه از تهران بود کهیلرزید میلر آ
 ی!خانه آتوسا کجایرسید؟نم

 بود؟!تهران

ی.خواست بلند شود که دست بهداد رویکرد حس میسش خی موهایان دست مردانه بهداد را م
شانه اش نشست.

 خاله خرسه رو!ی دوستین _نخواستم ا

 نگاهش کرد:ینه از درون آ

ینجا ایخواستم هم نبودم! من نمی خونه و زندگین ایده _ من با ازدواج مامان مخالف بودم! ند
باشم که بهت لقب مفت خور 

!ی آوردی منو از خونه خاله آتیش خود تو روان پرین... اون روز هم همدادی

ینه قفسه سی بود.دوست داشت دستش را رویلر آیشمی ابری بهداد تمام حواسش به لمس موها
 یاش بگذارد تا بشوند صدا

 را...قلبش

...یکرد سکوتش را به نفع خودش برداشت کرد.بهداد خوب خرج خودش و مادرش میلر آ
 بار هم او را مهمان یکحال 

!یشود؟ آب سرد کند چه مدوش

 رغذاهاین و خودش را مهمان بهتریخرید رنگارنگ می بهداد با کدام پول لباسهایت حمای ب
!یکرد؟م

 _ گرمت کردم زبونت باز شد.

 با دست پسش زد:یلر رفت و آیلر دست بهداد به سمت گردن آ

!یرون تو حموم خفتم نکرده بود! حال هم بیوونه دیک تا حال ی _ نه مغزم فعال شد! در ثان
خشک شدم!

 و سشوار را خاموش کرد:ید بهداد خند

...وی رو قبول نکنی مونه هر شرطی میادت بذارم.ی شرطین همچیکرد _ تو ذهنت خطور نم
!یبه پدرخوانده ات احترام بذار
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 در دل اضافه کرد:یلر آ

 پدر خوانده قابل احترام بود!ین ها نذارم! و چقدر هم که ایوونه دم دی _ و پا رو

:یچید نه چندان خسته آلما در خانه پصدای

!ید؟ _بچه ها کجائ

 بهداد زل زد:ی بلند شد و به چشمهایمه سراسیلر بهداد هول کند آینکه ای به جا

!یرون _برو ب

 کرد:یی بهداد تک خنده ا

 داشتهی جنبه بازید! بایگیرم بد حالتو می باشه به مامان جونت بگیادت _خب بابا توام! 
...یباش

...ی ها بازیوانه با دیگه _مطمئن باش من د

 و بهداد به سمتش رفت:یستاد ایخ سیش سر جایلر در باز شد.آ

.یزم عزی کردیر _د

 کرد:یلر حواله آی بال انداخت و نگاه پرشماتتیی آلما ابرو

!ید _ به خونه زنگ زدم جواب نداد

 حلقه کرد:ینگریست میلر که با اخم به آیی و دستش را دور شانه آلماید کشی بهداد نفس

 اون بودم.یر رفت حموم آب سرد بود! تا الن درگیلر _ آ

 نشست.دستش را به سرشی صندلی آنکه سلم کند روی بیلر گفت و آی آلما " اوهوم" 
 آب ید نپرسیگرفت.مادرش حت

 و حسیش سرشانه های رد انگشتان همسرش را روید سرش آورده است.ندیی چه بلسرد
 چپ ینکرد درد جانسوز پهلو

 را...دخترکش

 بود؟!ین همیگویند که می مهر مادر

 که؟!ی _ درس و مشق هم ندار
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 کرد:یت بهداد او را به سمت در هدا

یاد اومدم صداش کنم بیخوند! تا الن داشت درس میه؟ عصبانینقدر من چرا ای خوشبویب _ س
...ی بخوره که تو اومدیزیچ

 نهار هم که جمع نشده.یز _م

 پوزخند زد:یلر آ

.ی ات تست کنیی از هنرنمایکم یست _ بد ن

 رفت که بهداد دستش را گرفت:یلر آلما به سمت آ

!ی؟ _آلما بچه شد

 زد:یغ آلما ج

 از ادب و نزاکت بردهیی گفتم! نه سلم بلده... نه بوی کین! ببیکشه بچه آخر سر منو مین _ا
نه...اصل" من چرا با تو 

 کردم؟!ازدواج

 بهداد او را دعوت به آرامش کرد:

 کنم...ی که من بخوام بهش امر و نهیست نی.سنیه هم دختر خوب و مودبیلی خیلر آیزم _ عز

یی! از دو رویوانه زن و شوهر دین ای.از حرفها و رفتارهایخورد حالش داشت بهم میلر آ
 مادرش که یبهداد و سادگ

 پدر بزرگ نشود!ی بیلر کرده بود تا آازدواج

 کند؟!ی پدریلر آی برایخواست اش مانده بود چگونه می کودکی بهداد در حقارتها

 تنها سکوت کرد!

 کرد و در در خارج شدند.یلر حواله آی بهداد چشمک

 پسندت شد از ژورنال ها؟!یزی _ چ

 آلما کلفه دستش را به سرش گرفت:
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 کنم!یدا پی هم نتونستم مدلی با کمک آتی نمونده و من حتی تا مهمونیشتر _ نه... چند روز ب

.ی برسیجه زودتر به نتیدوارم _ام

 نداره بخدا! بذارم به عهدهیقه دختر اصل" سلین هم لباس انتخاب نکردم... ایلر آی _برا
!یپوشه مینخودش تاپ و ج

:ید بهداد خند

 مادر نگران...یکنیم لباس رو انتخاب مین _ با هم براش بهتر

 بودم.یستاده به اینه توهم بود و دست به ساخمهام

!ی؟ دوست ندارینم _ا

 _رنگش زشته!

 حرف و به زبون آوردم.ین وجه.اما چون انتخاب بهداد بود ایچ زشت نبود.به ه

ی نگاهیم نی نشست.حتی صندلی بال انداخت و رویی به بهداد کرد.بهداد شانه ای نگاهید بهش
هم بهش ننداختم.

:ید کشیرون از رگال ها رفت و کاور را بیکی به اشاره نامحسوس بهداد سمت ید بهش

!ی؟ تن بزنیک یخوای کارهاست... میدترین هم جزو جدین _ ا

 کاملیاط.لباس را با احتید کشین کاور را پائیپ برداشت کرد و زیت سکوتم را نشانه رضا
 رنگ یدن آورد.به محض دیرونب

 لباس رغر زدم:نباتی

 که!یست نی! عروسیه مهمونید _ بهش

 من را به سمت اتاق پرو هل داد:ید بهش

 توئه.ی" برازنده یدا مدل شدین _ اما من مطمئنم ا

 لباس و دستم داد و من باز هم رغر زدم:

!یشم عروس میه _ شب

:ید خندید بهش
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 _چه بهتر! زود بپوش!

ی بی من از نوع مهمانیا! یپوشید؟ لباس مینگونه ای مهمانیک ی برای کردم.کدام احمقی پوف
 روان یادی زید بهشیاخبر بودم 

 بود!شاد

یاط.با احتیدنش گذاشته بود مجبور شدم به پوشیم که برای وجود به عنوان تشکر از وقتین با ا
کامل آن را به تن کردم و 

 را رها...موهایم

 از بدنم را که نتوانستهی و برازنده بود.در اتاق پرو باز شد و من ناخودآگاه قسمتیبا زیار بس
 از بغل را بال بکشم یپبودم ز

 تر و وارد اتاق کوچک پرو شد.دلمیق بهداد اخم کردم اما لبخند بهداد عمیدن.با دپوشاندم
 رغز بزنم از یشه مثل همیخواستم

 گرفتنش با ادکلن اما قهر بودم!دوش

 گوشم گفت:یر بهداد جلو آمد دستم را کنار زد و ز

 که!ی _ هنوزم قهر

 شد:یره بودم خیستاده ایش که روبروی به منینه و از درون آید بال کشیاط را با احتیپ ز

.یده _ حق با بهش

!ینم رو ببر اون ور منم ببیکلت _ه

 ناخودآگاه به منی حس خوبید.لبخند بهشیدم کشیقی آمد و من نفس عمیرون بهداد از اتاق پرو ب
منتقل کرد:

!یاد مدل واقعا" بهت مین _نگفتم؟! ا

ی بزرگیون بودن زنانه نبود! پاپیک و شی مجلسین در عیراهن آوردم.پیمان اید به حرف بهش
 کرده بود ینکه پشت کمر را مز

 به سن و سال من مناسب باشد.ی دختری باعث شده بود برایراهن پی کوتاهو

 زدم:ی لبخند آروم
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.ی _مرس

 زد:ی چشمکید بهش

یندفعه من و آلما بوده... اما ای جنس ها برایدترین جدیشه بهداد بود... همیقه _ خواهش! سل
استثنا شد!

 هم از وجودش لذتیه در موزه تا بقی بگذارید نمونه بود! از آن آدمها که بای به راستید بهش
 از منشش... یرند بگیادببرند و 

 ام...یادی گاه حس نکردم که زیچ رغل و رغش اش هی ذات مهربان و رفتار ببا

ی اش زندگی با او نداشت و در خانه پدری نسبت خونیچ که هی کسیدن با دیکرد رو ترش نم
 ی از آن انسانهاید... بهشیکردم

 داره...یت به پول ارجحیت هنوزم انسانیکرد روزگار بود که حداقل به من ثابت مناب

 حواله ام کرد.قهر بودم هنوز! محال بود رفتار جنونی به بهداد انداختم که چشمکی نگاهیم ن
 ببرم! یاد را در حمام از یزشآم

 کهی و نه حقارتیم و نه درد پهلویکرد آن شبم را جبران می هایه اش نه گری خواهمعذرت
!یدمکش

 کردم وید از بهشی!تشکریشد رنگ جبران نمی نباتیمت لباس گران قین کدام با داشتن ایچ ه
...یضلباس را تعو

ین آزار دوباره! به همی کند برای نبود که آشتید با بهداد برگردم! اصل" بعیخواست دلم نم
 گشت ی براید بهشیشنهادخاطر از پ

.لحظه آخریم کفش استقبال کردم و بهداد را در مغازه تنها گذاشتید مجاور و خری پاساژ هادر
 لبخند محو بهداد را اما با یدمد

 کردن ندارم!ی عنوان قصد آشتیچ موضع خود را نشان دادم که به هاخمی

 کند!یه هدیی لباس گران بهاین چنین اگر ای حت

...یست خودت نیقه! حتم دارم سلینم چرخ بزن ببیک_ 

.یده _باباش براش خر
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ی آدمهایه رو شبیشگی باز بهداد کردم اما بهداد همون چشمک همیش نگاه پر اخممو حواله ن

 داد.یلم دار تحویکت

 مامان دستاشو تو هوا تکون داد:

...یزی چینی آستیک یشد!نمیزنه ات تو ذوق می لرغریکم _ خوبه به نظرم اما 

 پسر مجرد به توهمش پر و بال دادهیک لبامو بهم فشار دادم و رفتم به سمت پله ها.ازدواج با 
 است!یقهبود که خوش سل

!یزنم _دارم حرف م

 کردم:یز برگشتم سمتشون و چشمامو ر

 نه حرف!یدم _ من رغررغر شن

 منم کش اومد.ی تکان خورد.لبهایش مامان داد زد و بهداد در جا

!یگفتم مادر میک _ داشتم نظرمو به عنوان 

 که.یستم.. کر نیدم _ شن

.یشیم آلما کر میادهای من و تو از دست فری _البته فکر کنم به زود

 داشت بدون شک...یک را گفت و دوباره چشمک زد! تین بهداد ا

 رفتم و صبر نکردم مشاجره شون رو گوش بدم.لباسو عوض کردم و به پارچه نرمش دست
 همه ین از ایترسیدم...میدمکش

!خوشی

ی زنید قانع کننده بودم که چرا بهداد بایل دلیک.دنبال یستادم روشن کردم و لبه پنجره ایگارو س
مثل مامان ازدواج کنه!

 هم پولیکردم... حال که دقت میزه دوباره نبود!نه اعصاب داشت نه انگی مامان زن زندگ
دلشو زده بود هم قد و قامت بهداد!

 چهره بود...یه و مرد کریبا دختر زیک یشه همی کودکی در ذهن من سالها

... بساط برپایداد... فحش میزد!مرد داد میرفت و میکرد... مقنعه بسر میکرد میش دختر آرا
!یرفت و میکردم
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... رنگ چشماشو دوست داشتم...یبا به دنبال اون دختر جوون و زیکردم میه وسط من گرین ا

 چهره اتی که" حتیگفت و با حسرت میکشید به صورتم دست میکردم خطابش میبا زی وقت
 من نشده"یههم شب

 که من بچهیداد و فحش میزد مامان و بابا هرروز و هر ساعت دعوا داشتند! مامان داد م
... ی اونم از تو مفنگیخواستمنم

...یبش نصیک و الفاظ رکیکرد هم خفه اش مبابا

 و تا مدتها بابا رام بود و دوباره چند روز بعدیکرد! مامان افسونش میشدند آخر شب آروم م
روز از نو!

یپ مرد خوشتیک برگشتن از دانشگاه با یدیدم دعواها دانشگاه رفت!مین همین مامان در ب
 و بابام نئشه تو اتاقه...یگردهبرم

!یکردم اما درک نمیره پوستش میر و آب زیشه مامان نونوار میدیدم م

 فرق داره...یلی با درک کردن خیدن د

 بود کهیزی همون چین و ایکنی و چند سال بعد درک میبینی میش رو سالها پیزهایی چیک 
من مامان درک کردم!

 پدر و مادر دستیب فحشها نصین و اولین تریک... به همه! رکیداد..فحش میزد میغ مامان ج
 کوتاه شده اش بود!یا دنیناز ا

 اش...ی منقل مرد زندگی اش حرام شده بود پای جوان

 تکرار کرده اند دوبارهیش را برایلم فیی و گویکرد به من نگاه میکشید که ته میش فحشها
!یدادفحش م

 در ذهن ویبا... تندخو... بد دهن و زی زن عصبیک سالها من از مامان ین و در تمام ا
 داشتم!یمروبرو

 دختر کوچکم...ی داری که تو چه گناهیکرد گاها" بغلم م

 تنها راه بدست آوردن دل مادرم محبت است و بس!یدم بعدها فهم

 نکردند.یه به او هدیانش کدام از اطافیچ که هیزی مامان رام محبت و توجه بود... چ

 مادر کودک!ین و من بزرگ شدم تا محبت کنم به ا
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!ی؟ _ ناراحت شد

:یاط پرت کردم تو حیگارو س

!ینجا نداره ای معنی شخصیم _ حر

 در پنجره و بستم و برگشتم سمت بهداد.

! امروز از دنده چپ بلند شده بود!یرون _منم از اتاق انداخت ب

!یفهمید؟ قهرو نمی سر تکان دادم.معنی با حالت متاسف

...لر!ی _آ

 دندان و برداشتم و رفتم سمت در.همه مردها مثل بهدادیر لبامو بهم فشار دادم.مسواک و خم
بودند؟!

!یخوابید و شب در آرغوشش میکشید بودند! مامان تمام خاندان بابا احمدرضا را به فحش م

 گرفت:یدمو اومدم رد بشم که دستش جلو د

!ی کن تا بذارم بری _آشت

 عاری مرد پر رو و بین!چقدر ایشه بشه خنده اما نمیخواد پوزخند زدم!از اون پوزخند ها که م
بود!

!یه؟ _زور

 آورد:یک سرشو نزد

...یدم _چه عجب من صداتو شن

 دستشو پس زدم:

!ی از خوشی _پس برو تا رغش نکن

 داد:یه که بهداد به در تکیدم دینه رفتم سمت حمام و شروع به مسواک زدن کردم.از آ

!یلر _آ

 کرده بودم!یدا پیت ها به اسمم حساسی.تازگیدم دندونهامو محکم تر مسواک کش
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 گفتنیلر آی بهداد...راستیلر مابانه بود! و آیحت نصی خاله آتیلر مامان با تشر بود! آیلر آ

 ینبهداد چگونه بود؟!آنهم با ا

 مردانه...لحن

!ی نشدی...بابا انصافتو شکر! خوب شد تو قاضیلر _آ

 تا فحشم بده.ی مامان خالی تو کاسه.جایدم دهنمو پاشیات محتو

!ی بودی _اون وقت تو اعدام

!ی شترینه _ک

!یستم _ن

...ی _قهر که هست

 بر تن داشت!ی رکابیز برگشتم سمتش.موهاش آشفته بود و در پائ

 خونه با هم قهر بود؟!یک تو یشه _ م

 تر:ین.سرش اومد پائیشد مانع عبورم میکلش خواستم رد شم اما ه

 خانواده با هم قهر باشند؟!ی خونه اعضایک تو یشه خانم؟! میلر آی _نگفت

 زل زدم تو چشمهاش:

!یکردی؟ شرط مسخره باهاش میک کارو واسه ین _ بچه ات هم بود هم

 حرکتش از تعجبه!ین ایدم لبشو زبون زد و فهمیع بهداد سر

... من...یلر _آ

 جلوتر اومد و محکم بغلم کرد:

!ی ماچ آشتینم من؟! ای باشه؟! باشه کوچولوید... ببخشیخوام _اصل" من معذرت م

 بوس محکم رو گونه ام کاشت.یه یام و تا به خودم ب

 انزجار صورتمو پاک کردم:با

 خاله خرسه اس! گفته بودم!ی با تو دوستی _ولم کن... دوست
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 چونه ام گذاشت و سرمو بال آورد:یر بهداد دست ز

 کردم!ی سن ازت عذرخواهین _من... با ا

!یکرد من و اجرا میر و حکم تیت وضعین ایدید کردم از خودم دورش کنم.مامان می سع

... لطف کن بکش اون ور...یدم _باشه بخش

 داده و زل زده به من.شونهیه که باز هم به در تکیدم رفتم به سمت اتاق.لحظه آخر برگشتم د
هامو بال انداختم:

...یدمت! بخشیه؟ چیگه _ د

 اما تا به خودمیدم از نظر من ملتمسانه بود رو دید و چه موقع نگاه بهداد که شای کیدم نفهم
اومدم تو بال پشت بوم کنارش 

.یکردیم دود میگار بودم و سنشسته

:یوار دادم به دیه تک

 شه...یدار _ اگه مامان ب

.یرسید رخ جوون تر به نظر میم بهداد دودش را به سمت بال فرستاد.از ن

!یگه رو میشگی و جمله کلیاد _ م

 بعد ادامه داد:

 که پدر و دختر با هم خلوت کردند!یبینم _م

.یگفت هم نمیراه کش اومد.پر بی لبم به لبخند کمرنگ

!ی؟ _تو چرا تا حال زن نگرفته بود

 تکاند:یگارو بهداد خاکستر س

 _ تو فکر زن نبودم... 

 مامان من تو رو به صرافت زن گرفتن انداخت؟!یعنی_

 بفهمم از اون نگاه.یچی نتونستم هیکی تاریمه به صورتم انداخت و تو اون نیقی بهداد نگاه عم
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!یه _ آلما عصب

 بعد سرشو تکون داد:

 بگذرونه!یر رو به خی _ خدا خودش مهمون

یه همدردش علیشدم میعنی.یخواست و همدرد میکرد لبمو گاز گرفتم.علنا" داشت دل درد م
مامان؟!

 افته...ی نمی اتفاقیچ _ ه

 نگام کرد:

!یدونی؟ _از کجا م

 بهداد کودکانه بود؟!ی سوال هاینقدر چرا ا

... حداقل جلو رو طرف!یست نیدن مامان آدم جنگیدونم! اما میدونم _نم

 بهداد دستش را درون موهاش فرو برد:

... از دست آلما!یدونم _ چه م

 سکوت کردم و بهداد به حرف اومد:

!ی؟ شدیگاری سی _ تو از ک

 ابروهام رفت بال:

 به موضوع الن داشت؟!ی _چه ربط

!یی بچه ایلی _دوست داشتم بدونم... آخه خ

 شبانه! ی همه جنگ و دعواین!لبد بهداد و آلما بزرگ بودند با ایومد خوشم نیفش از نوص

...یش سالها پیلی_ خ

 _خب؟!

 شدم:یطون ش
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 منم جواب دادم!ی کیدی خب نداره! پرسیگه _د

 تا ته مغزم رفت.یو افترشی سمتم و بوید چرخیکدفعه 

 دادش دستت؟!ی _ ک

!یستم پسر! بکش عقب... کر که نیک _ تو فکر کن 

 گلوش تکون خورد:یب س

 _خب؟!

 خب!یپرسه می هینم ا

 بود...ی دوست شدم.اونم گفت بکش خوبه!بچه خوبی حاجیک _ دو سه سال با 

 در آوردم:یبم فندکو از ج

 داد!یادگاری بهم ینم _ا

!ید؟ _دوست بود

!ین _ سنگ صبور بود هم

 سنگ قبرش بود!یر _ الن بودش ز

 ابروهامو بامزه دادم بال:

!یرتی _بابا رغ

 وید به پشت گردنش کشی رفت.دستیشش و دست آزادش به سمت ته رید کشیقی بهداد نفس عم
 یگارو!سیششدوباره به ته ر

 کرد:خاموش

!ید چسبیلی... خیگه دیم بریم _پاش

 دستشو آورد جلو:

!یایم؟ _بازم ب

 بهش دست دادم و پوزخند زدم:
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! با پدر خوانده؟!یواشکی؟ ی های _خوش

 دستم:ی کرد با انگشتهای از اصطلحم و بازید بهداد خند

...یکه _ چقدر دستات کوچ

 بعد مچ دستمو لمس کرد:

...یلر _ آ

 کنارم حرف بزنه!ی کسیدن کشیگار اومد موقع سی زدم .چقدر بدم میقی پوک عم

 _هوم؟!

 _چقدر پوستت نرمه...

 گفتم:یال خی ب

...ینه اش همی مونه! بدی جاش میکشم هم که میف _ متاسفانه ل

 گاز گرفت..بلند شد و منم بلند کرد:یرشو بهداد لب ز

 ها!یفه... حیکنی بدنتو نابود میگار سین _ با ا

 خنده ام گرفت:

!یفه؟ حی _چ

 هنوز هم در حال نوازش دستم بود:

 ظرافت... ین بدن... این _ ا

 دستمو رها کرد و وارد راه پله شد.منم به دنبالش.بعد

!یم نداری دوبار! تک خوریی _هفته ا

 _ کمه!

!ی؟ با رکابیشد بهم زل زد و من به گردنش نگاه کردم.سردش نم

 _ سه بار!
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 تا اومدم حرف بزنم ادامه داد:و

 چونه!ی _چونه ب

 دستم دوباره تو دستهاش قرار گرفت.

 _قول؟!

 _قول!

 صورتم تکون خورد:ی جلوی و موهایرون محکم دادم بنفسمو

 _تموم نشد؟!

:یدم مامان و شنی خنده مصنوعیخورم قسم م

 کم حوصله اس!یشه _هم

!یه _موروث

!یلر _آ

ی مدلین ایشه همینا نکن ای شما توجهیزم جان عزی دو تا شروع کردند! مهرین...باز ای _وا
ان!

 _لبد من مقصرم؟!

" حوصله امیقتا کرد.حقیدن موهامو از جلو صورتم کنار زد و شرووع به سشوار کشیشگر آرا
 ی معمولیش آرایکرفته بود.

 داشت؟!یشگاه به آرایازی تر چه نی معمولی مدل مویک و

 سشوار بود نگاه کردم.یر کرده و زیش از عروس آرایشتر بی به مامان که کمینه آی از تو

 اون بهداد بدبختو درک کنه فحشمیکم یش همه ادا و اطوار و آراین ای به جایگفتم اگه بهش م
!یداد؟م

 من شدهیب آنها نصین بود.با حوصله تریشگر آراین از همکاران همیکی دست یر هم زید بهش
 فقط یزدم رغر میبود.هرچ

!یزد ملبخند
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 همه خودین جلو آمد و کنارم نشست و مشغول ور رفتن با ناخنهام شد.واقعا" به ای دختر جوان
 بود؟!یاز نیینما

!یش خدائید داریلهایی چه فامید _بهش

:ید خندید بهش

 بعد کله پاچه شون رو بار بذار...ینیشون _دختر بذار بب

 خودمو براشون ترگل ورگل کنم؟!ینقدر اید بای _آخه برا چ

 سشوار داغ کرده:ی مامان تشر زد و من حدس زدم از گرما

 جان حساب توید... البته بهشی اون پرمدعاها ظاهر بشیش پی سامری مثل گدایخوای _لبد م
سواست ها!

:ید سرم خندی بالیشگر آرا

 عروس! خوب گربه رو دم حجله کشته!یگن مین _به ا

 من!ی عمه ین از همه بهتره... بهتری _عمه فخر

 نکنه...یابون گرگ بیب _عمه افتخار هم که خدا نص

.یدیم همه به حرف مامان خند

 ندارم.یی اینه زمیش پیچ _ من که ه

 گفت:ی با لحن گرمید بهش

.یزم عزیگذره میر _به خ

 خوب بود؟!ینقدر اید چرا بهش

:ید کشیرون را از کاور بی دختر جوان لباس مهمان

 تو اون اتاق؟!یا یکنی عوض مینجا _ا

 لباس کنم؟!یسم همه آدم واین! جلو ای؟ چیگه چشمام گرد شد! د

 _خودم عوض...
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:ید نرسیان با تشر مامان که همزمان بلند شد حرفم به پا

...یام خودم بات میا خراب شه؟!بی گرونین لباس به ایش ناخنها و آراین با ایخوای! میخود _ب

یاد یار اختی شدم.مامان تک تک لباسام و در آورد و بیده و همراه دختر جوان و مامان کش
 ام افتادم... کودک بودم و یکودک

 پوست ویدی به سفیخوردم... رغبطه میرفتم همسن الن خودم به حمام می دختر نوجوانبا
!یرش نظی بیباییز

...یاد بکش تا جونت بال بینقدر! ایه کوفتیگار!... همش از اون سی؟ لرغر شدینقدر _چرا ا
 ی... شدیشه نمیتحرف آدم که حال

...یدی و استخون!فقط منو حرص مپوست

 ابروهامو دادم بال:

 ها...ی حاجین!مثل ای؟ _شکم بزنم دوست دار

 به کمک دختر لباس را بر تنم کرد:یاط مامان با حرص و احت

یاد بعدها شوهر بدبختت ررغبت کنه بیر گوشت بگیکم!یست نیت خودت حالیشی آب می _دار
!یشتپ

 هر شب بهداد مشخصه که...ی _از اومدنها

 کرد.لب گاز گرفتمی محکم از بازوم خالیشگون مامان تمام حرصشو با فشردن دندونهاش و ن
.دختر جوان یادتا صدام در ن

 بود و از درد بغض کردم.رفته

!یدی؟ من نظر می که راجع به مسائل زناشوئی شدیح وقینقدر ای... از کیلر _ببند دهنتو آ
 تو دهنت؟!یزمبزنم دندونهاتو بر

 از درد.یسوخت چپم.می دست راستمو گذاشتم رو بازو

!هرشب صدا دعواتون تا بالی خودت بچسبی واسه من به زندگیچیدن نسخه پی _گفتم به جا
...یادم

 مامان داد زد:
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 سر مشخصیره با تو خیفمو تموم بشه تکلی مهمونین تا خفه ات نکردم! بذار ایلر _خفه شو آ

 بدنت یخوام نمیف! حیکنمم

 شه!کبود

 که نگران در درگاهید بهشیدن اومد و با دی و گفت و از در خارج شد.نفسم بال نمین مامان ا
 شد.ی بود اشکم جاریستادها

 جلو آمد در آرغوشم گرفت و من تنها هق زدم.بهشید

 بهداد به سمتشان آمد:یبا و زیمی قدیاط ورود خانمها ب داخل حبا

...یاد فرشته میره می! پریاد می پریره می... حورینجا _ به به... چه خبره ا

.ی نسوان به آلما جواب پس بدی اسمهاین بابت اید باشه شب بایادت _

:ید خندید بهداد به سخن بهش

 پس...یچیده من همه جا پیلی _آوازه زن ذل

 کرد و از کنارش رد شد:ی آلما اخم

یزم کم و کسر نباشه مبادا عمه جونت حلق آویزی چینم مرتبه؟! برم ببی... همه چیز _مزه نر
کنه!

 با رفتنش بهداد اشاره زد:

!ین؟ _چشه ا

!یپرسی؟ _احوال زنتو از من م

 کرده بود:یباترش زیش که آرای خواستنیلر رو کرد به سمت آ

 _تو چرا چشمات قرمزه؟!

 از کنارش رد شد و بهداد مدهوشی گفتن کلمی بیلر تاسف تکان داد.آی از روی سرید بهش
... نفس یششد از عطر مو

.ید کشعمیقی

 _زنت مشکل اعصاب داره!
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 شلوارش کرد و کتش عقب رفت:یب بهداد هردو دستش را در ج

 شده باز؟!ی _ چ

 آورد:ین را پائیش صداید بهش

 قدر رفتارشین ایدونستم می! من کی واقعا" خوابیا به خواب ی خودتو زدیا بهداد! ین _ بب
زننده و زشته...

!ی؟ _خواهر شوهر باز

 اخم کرد و لبه کتش را گرفت:ید بهش

...یست بهتر و خانم تر از آلما نیگفتم میشه خواهر شوهر بودم واسش؟! همی _بهداد! من ک
 یبس که آروم بود... خانم

 نگفتم!امایچی اس بچه بزرگ داره بازم هیوه بیدم ات... دی در برابر چشم چرونمیکرد
 عوض شد!یزها چیلیامروز... خ

 نه؟!یا شده ی چیگی _م

 طفلین ایزنه می زن ضعف اعصاب داره... با هر حرفین بشه؟! ایخوای می چیگه _د
!یکنهمعصومو کبود م

 شد:یظ اخم بهداد رغل

! چکارش کرد؟!یلرو؟ _آ

 اسیگه دیک! حرفم یگه دیکی ات گل کنه واسه تخم و ترکه ینی _الن لزم نکرده حس فرد
 ین که با بچه اش همچیکس

 اگرم هست مشکل اعصاب و روان داره... اصل" تو چطوریا یست آدم نیا داشته باشه رفتاری
! یکنی؟ سر میوونه دینبا ا

!یگه؟.راست مید هرشب دعوا داریگفت میلر!آیشگاه تو آرایدم صدا دعواشون و شنمن

:ید چانه اش کشیر به زی و دستید را جویرش بهداد در فکر فرو رفته بود.لب ز

 _ نه هرشب... اما خب...

 دستش را به سرش گرفت:ی با ناراحتید بهش
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.من به همونیتونم من میای برنمین بد!... بهداد اگه تو از پس ای خوبه کی کیدونم نمیگه _ د

اندازه که الن خواهر شوهر 

ی رغربتین بارش کنم... بشونش سرجاش ایچار لیتونم ام به همون اندازه هم مثل عمه مخوبی
 هرروز ینمرو! چشم ندارم بب

 خونهینطوره ایط شرایدونستم!می روانین داداشم دارغون شه اونم واسه خاطر ایکدونه اعصاب
 بلکه یکردم نمیرو خال

 رو چزوند.یچاره دختر بین چطور ای!اگه بدونی چیعنی قوم شوهر بفهمه

 کرد:یتش گذاشت و به داخل هداید بهداد دست پشت کمر بهش

... خودتو ناراحت نکن!یرسم _به حسابش م

 رفتارین باز شد.ایی ایکدفعه که در اتاق یکردم ام و نگاه میافته ییر صورت تغینه تو آداشتم
 یتیفقط مختص مامان بود.اهم

 شد:یکم که مامان نزدندادم

!یلر _آ

 نکنم... که از اتاقی.که داد نزدم... که فحاشیکشیدم میق سکوت کردم و تو ذهنم نفس عم
 کودک به ین نکنم! آخه ایرونشب

 بزرگ مامانم بود!ظاهر

... با توام ها!یلر _آ

 رو امشبیی خود نمایت سرخش.مامان نهای برگشتم سمتش و ناخودآگاه چشمم خورد به لبا
اجرا کرده بود.

...یستم _کر ن

 لباشو بهم فشار داد و جلوتر اومد:یشه مامان مثل هم

 سلم به جمع و خلص...یک!یزنی هم حرف نمی... با کسین پائیای _ تا صدات نکردم نم

 نگاهش کردم:ینه دست به س

 _خب؟!
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 مامان رفت تو هم:ی اخمها

!فقط من!ید سمت بهداد نه بهشیری من... نه میش پیای _ م

 نتونستم پوزخندمو مهار کنم:

 من!یگر _ مادر باز

 دستمو گذاشم رو شونه اش:

 ات رو باوری بازیاه دار و دسته بهداد هم سیدوارم... فقط امی هستی قابلیگر _ تو واقعا" باز
کنند!... فقط امشب... چون 

...یدی ات و نشون می زود خود واقعیلی خهمیشه

...یلر _آ

یره به خودم خینه اسم حس کردم.پشت کردم بهش و تو آین بودن مامان و با همی عصبیزان م
شدم:

 همهین اینن نبیه...ماسکت هم بزن که بقیرون _امر امر شماست! حال هم از اتاق من برو ب
 قهار!فقط یگرخشم رو...باز

ی قوم مخفین دختر هفده ات ساله ات و از ای چطور نتونستی قهارینقدر که ایی تومتعجبم
 ین... که الن مجبور به تحمل ایکن

!ی استرس نباشهمه

 استرس منو ازیفهمید شد و من از شدت ضعف نشستم.نه تنها نمیده در محکم بهم کوب
 همه آدم... بلکه ین با ایاروییرو

!یکرد و خشمش هم به من منتقل ماسترس

 شد:یان از شانه راست بهداد نمای به در اتاقم خورد و باز شد.سر و کمیی ضربه ا

 _اجازه هست؟!

 ام و مرتب کردم:یرهن پ

!یه؟ تعارفت چیگه داخل دی _تو که اومد

 ام خورد.ینی از ادکلن مردانه به بی بهداد کامل وارد اتاق شد و باز هم موج
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.ی حرف نزنینطور با من ایل وقت جلو فک فامیک _

!یشه؟ _از ابهت نداشته ات کم م

 _دست شما درد نکنه...

 بعد نگاهش به بازوم افتاد:

 _شاهکار آلماس؟!

 داشت کردم:ی کمرنگی به بازوم که کبودی نگاه کوتاه

!یدی؟ ها! لبد توام از ضرب دستش چشیست هم کم آنتن نید _ آره...بهش

 بازوم نشست و اخم کرد:ی ادکلن و حس کردم.دستش آروم روی بویشتر اومد جلوتر و ب

 رفتار کنه!ینطور _ حق نداره باهات ا

 حوصله گفتم:ی ب

... یگه _ بچه اش هستم د

 و محکم گرفت و تکونم داد:بازوم

 تو ندارم اما خوشی عرضگی به بی رفتار کنه... من کارینطور حق نداره باهات ایگم _م
 آلما به تو یفندارم اعصاب ضع

 بزنه...صدمه

 پوزخند زدم:

!یکنی می سالم نشده با من و مامان زندگیک هنوز ی _حاج

:یرم بهداد زل زد به چشمام.مجبور بودم سرمو بال بگ

 رفتارو کنه...ین ایگه بار دیک _گذشته مال گذشته بوده... 

 وسط حرفش:یدم پر

 اگه منو بزنه بکشه حق داره.ی _بهداد تو دعوا من و مامانم دخالت نکن... من بچه شم.حت
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 بهداد بال رفت:ی صدا

 کرده! یادی _رغلط ز

 ام و گرفت و آب دهنمو به زحمت قورت دادم.چونه

 اگه آلما باشه...ی کنه! حتیت و بخواد تو رو اذی حال کسیگیرم _ بد م

 به کجا زل زده بودم اما نه نگاهم و نهیدونم و گفت و من بهت زده و رها کرد.نمین بهداد ا
 ی بهدادیحواسم به بهداد بود.صدا

 در بود تو سرم اکو شد:یره دستش به دستگکه

!ی خوشگل شدیاد زیلی خیلی... خی _ راست

 عطر مردونه اش توی که هنوزم بویکردم گوش می بهدادی درو بست و من مبهوت به حرفها
اتاقم بود.

 در همیش آمد افتاد.اخمهای مین که از پله ها پائی در خانه زد و نگاهش به بهدادی چرخآلما
 اعتنا به سمت یرفت اما ب

 مبل تک نفره گوشهی که روید رفت تا سفارشات لزم را بکند.بهداد به سمت بهشکارگرها
سالن نشسته بود رفت.با آمدنش 

 همراهش را کنار گذاشت:ی گوشبهشید

!ی؟ بودیلر آیش _پ

 تکان داد.ی بهداد نشست و سر

یوونه زن دی عمه نگه رفتیم بگذرونیر نگو! بذار امشب و به خیزی من بهش چیش _الن پ
!یگرفت

.یکنی ارغراق می داریگه دید _بهش

 تاسف تکان داد:ی از روی سرید بهش

 _ از حرص دلمه بخدا... 

 بود کرد و ادامه داد:یان که تمام کمرش نمایی نثار آلمایی نگاه خصمانه ابعد
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 اون موقع عقل خودمیدونم ببره... نمی تحفه رو کسین مبادا ای عقدش کردیع سری _ پا شد

 یک یذاشتمکجا بود؟! حداقل م

.ید نامزد بمونمدت

 را نوازش کرد:ید کمر بهشی بهداد با لبخند کمرنگ

 هم کم زبونیلر... آیست... آلما اون قدرها هم بد نیکنی میاد دارغشو زیاز پی _ باور کن دار
!یستدراز ن

 بلند شد:ید زنگ به صدا در آمد و بهشی صدا

 با دختر وقت شوهریخواسته می کی تو نبودیدونم!من نمیست نیت _ جادوت کرده خودت حال
!یرش؟بگ

 بهداد بلند شد:

.یرم طرف هردوتون و بگید _ حرص نخور خواهر شوهر... چه کنم که با

 وید کشیراهنش به پی رفت.آلما دستی نثارش کرد و به سمت در ورودیی چشم رغره اید بهش
جلو آمد:

 مرتبم؟!ید _بهش

 داشت و از پشت تا وسط کمریقی قایقه که ی قرمزیراهن به پی و اجباری نگاه سرسرید بهش
 بود کرد:یان نمایدشبدن سف

 _آره!

 بعد آرام و نجوا کنان به بهداد رغر زد:

 هم ازت گرفت!یرتت _ رغ

یی به دای گرمی و بهداد سلم احوال پرسید از مهمان ها وارد شدند.بهشیی در باز شد و عده ا
 کردند اما آلما یشانو خاله ها

یت هدایرایی مهمان ها را به سمت پذید به فکر حفظ ظاهرش بود.بهشی از احوال پرسبیشتر
کرد و خودش هم مشغول صحبت 

 اش شد.یی دابا

 بهداد حلقه کرد:ی آلما دستش را دور بازو
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!یکنه ات چپ چپ نگاه میی _ دا

 به دست آلما کرد:ی جواب دادن نگاهی بهداد به جا

.یشنوم! شبا که فقط حوصله ندارمت رو می؟ _ مهربون شد

 الن...یخوای می تو عذابیلی! خیر بگی _توام از آب گل آلود ماه

 حرفش آمد:یان بهداد به م

 _ اخلق خوشگلت رو نگه دار واسه آخر شب و رفتن مهمون ها!

 بعد هم به سمت مهمان ها رفت:

 خونه رو...ید جون منور کردیی _ دا

 اطرافم استرس داشتم...ضربه که در اتاقم خوردی تمام آدمهای.به جایزد بشدت محکم مقلبم
 خوردم.زن یتکون محکم

 در را باز کرد:جوانی

!ین پائیارید بیف _خانم گفتند تشر

 لرغرم که به وضوحی ام کردم و زانوهایده به چهره رنگ پری آب دهنمو قورت دادم.نگاه
 فشارم ینکه ایدن.فهمیلرزیدندم

 همه منتظر من بودند!ین کردم نلرزم.اون پائی نبود.به زحمت بلند شدم و سعی کار سختپائینه
 بار هم در یک که تو عمرم یمن

 توجه نبودم... نه تو مدرسه و نه تو خونه!مرکز

 قرار بود با اعتماد به نفس بالم دهن همه رو ببندم و چقدریت همه جمعین ای رویش حال پ
سخت بود...

ی مشکی شدم... چشمهایره به خودم خینه.تو آیدم کشیقی خشکم رو زبون زدم و نفس عمی لبها
 از استرس ییام ذره ا

 مشخص بود.آخرش چهینه فاصله هم در آین اما نبض تند گردنم از ایداد رو نشون نمدرونم
!یشد؟م
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 صورتین! در ایکردند میرون هم تنها من را بید... شایگر دیگرفتند طلق مامان را میت نها

 یرفتم ام میبه خانه کوچک پدر

...یکردم نو نوارش مو

 رفته بودم...یش دستم را به سرم گرفتم! تا کجا پ

ی آمد.صدای همهمه و خنده به گوش می دادم و از اتاقم خارج شدم.صدایرون نفسم را محکم ب
 از ید" مسن و بهشیبا تقریزن

 آمدم.بهین.پله دوم را هم پائیزد تر مید آمدم.قلبم تند تر و شدین واضح تر بود.پله اول را پائهمه
 صداها یدمپله سوم که رس

... به قاب عکس دو نفره بهداد و مامان...یکردم نگاه میم شد... تنها به روبروکمتر

.بهدادم هم کنارش بود... بایستاد پله ها به انتظارم این مامان جلو آمد و پائیدم پله چهارم که رس
 از ی لبخند آروم!عاریک

 کهی شبی بود و نه از نگاههای خصمانه اون روزش تو حموم خبری... نه از نگاههااسترس
!یمبال پشت بوم بود

 بهداد دو پله آخر دستمو گرفت:

 _به افتخار دخترم...

 شد.دوستیشتر دست زدنها بی و بعد کم کم صدایدم شنیی تک دست زدن مردانه ای صدا
 به گوشم ینداشتم از الن پچ پچ

!برسد

 بهداد و مامان قرار گرفتم.نگاه کامل"ین نرم و آروم گونه ام و بوس کرد و من بیلی مامان خ
 که ی به جمعیکوتاه

 بهداد!یچاره قوم؟!...بین باز بود کردم.بهداد قرار بود چه بشنود از ادهانهایشان

... یز عزی هم دختر من و آلماین _خب ا

.ید به گوشم رسیی پچ پچ بلند شد و ضربه محکم عصاصدای

 _بهداد!

 محکم باشه؟!یتونست زن میک ی توان نداشتم برگردم به سمت صاحب صدا.چقدر صدای حت
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 گوشم بود:ی متری مردانه بهداد در چند سانتی صدا

...ی _عمه فخر

 بشنوم!یزی چیخوام _نم

 لحظه فکر کردمیک برگشتم سمتش.وحشت کردم از نگاهش... کپ کردم از خشم چشمهاش!
 چشمها برام ینکه چقدر ا

.یداد نمیل بودم اما ذهن مشوشم بهم اجازه تحلیده نوع نگاه و دین ایی جایک...آشناست

 بلند شد و با انزجار به من و مامان نگاه کرد.یش به کمک عصای عمه فخر

 _عمه...

 محکم بودن بال رفت:ین در عی عمه فخری صدا

ینه مادر و دختر و ببین مسخره ایش نماین ایخواد بشنوم!... هرکس میزی چیخوام _ گفتم نم
...یرم! اما من میسه وایتونهم

.بهداد به سمت عمهیشنیدم بلند مامان و به وضوح می همهمه و اعتراض بلند شد.نفسهای صدا
اش رفت و من همچنان 

 بودم!یستاده ایز مترسک سر جالمانند

 در آرام کردنش داشتند.رغرق در افکار خودم بودمی رفته بودند و سعی همه به سمت عمه فخر
 به کمرم یکه ضربه محکم

 زد.یرون و برق از چشمانم بخورد

 از خونه داداشم!!! هم تو هم اون مامانیرون بید برید گم شید _جل و پلستون رو جمع کن
جادوگرت...

 که زن بود رفت:ی درهم به سمتی مامان با اخمها

 مراسم معارفه بود!ین رومون به هم باز شه... این از ایشتر بید _عمه افتخار نذار

 برادر زاده ام و خامیدونم نمی لبد فکر کردیکه هم خودت هم مراسمت... زنی _تو رغلط کرد
 رو ی که همه چیخودت کرد
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 دختر بزرگ که معلومیک که با یابونی خیکه زنی نداریا! حی؟ بال... تو شرم نداربکشی

 به ی خودتو انداختیه باباش کیستن

 من...ی زاده ساده برادر

یش... قلبم داشت آتیسوخت دستمو به قلبم گرفتم! به درک که کمرم از درد م
 تو یسم وایتونستم... نمیتونستم...نمیگرفتم

 که علنا" بهم تهمت زده شد!جمعی

!یشد چوب حماقتش به من زده میشه مادر من که همین از ای مادر من.... واین از ای وا

 تار شدهیدم و دیسوخت میم راه رفته را برگشتم.دو پله اول را عقب عقب رفتم... چشمها
 یرزنی قرمز با پیراهن با پیبود.زن

.یکرد بحث و جدل می چوبی عصابا

 که صاحبش نشسته بود جمع شده بودند.برگشتم و تند تند پله ها رای صندلیک دور یی عده ا
 یچ پیم آخر پایبال رفتم.پله 

 و دلم ضعف رفت.اشکم شدت گرفت و بلندیچید پیم در زانوی و محکم افتادم.درد بدخورد
 در آوردم و یمشدم.با حرص کفشها

 شده بود و من ترسو فرار کرده بودم!یشتر همهمه بی پرت کردم.صدایی به گوشه امحکم

 بال رفتهیراهنم... پیزدم در اتاقم و باز کردم و وارد شدم.قفلش کردم و همون جا نشستم.هق م
 ام یده صدمه دیبود و زانو

 تر شد...ید ام شدیه شد.گرنمایان

 بود!ینجا کاش مامان ا

 سرش دادیر دل سیک بتوانم ینکه ای درد! براین تسکی بود... نه برایم الن روبروین کاش هم
بزنم... به خاطر تمام 

 اش... به خاطر شعور نداشته اش... به خاطر درک نداشته اش... به خاطری زندگحماقهای
مادر نبودنش!

ینگونه پسر مجرد پولدار ارزش داشت که من امشب ایک و پول ی هوس و هم آرغوشینقدر ا
 شوم؟!یرتحق

 دخترش؟!ی پدر من کجا بود تا دفاع کند از پاک
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 منو!یذاشتند قوم راحت نمین زار زدم.ایشتر با دستهام صورتمو گرفتم و ب

...یگذاشتند زننده داشت راحت نمیش بود و آرایرون بیدش رو که قوس کمر سفی قوم زنین ا

...یگذاشتند رو دختر هفده ساله داشت راحت نمی قوم زنین ا

 و بایختم ریرون بلند تمام بغضم و بی با صداین پائی توجه به صدای تو خودم جمع شدم و ب
...یستم بلند گریصدا

 اومد.بلند شدمی صدا مین.هنوز هم از طبقه پائیزدم ام کمتر شد و هق میه که گریشد میکساعتی
 پخش یش توجه به آرایو ب

 شدم.ین طبقه پائی بدون کفشم راهی صورتم و پاهای روشده

 هم که منی کنارش... چند نفری مبل دستش رو به سرش گرفته بود و خاله آتی مامان رو
 در سمت چپ یشناختمشوننم

 نشسته بودند.سالن

 _ چشمات شده کاسه خون.

 بغض کردم:ید بهشیدن با د

 _ لبد حقم بوده اون صفات... 

 کمرمو نوازش کرد:بهشید

 زبونش تنده...یکم نگو... عمه افتخار ینطور ایزم _ نه عز

 ادامه داد:ید به اطراف کردم و بهشی نگاه

 _ بزرگا رفتند...

 آروم زمزمه کردم:

 _ حق داشتند!

 نگاهم کرد و من شونه بال انداختم:ی با ناباورید بهش

یالش همون همون کبکه اس... به خیت... مامان حکایستم! بچه ام احمق که نیگم؟ _ دروغ م
 تئاتر واسه ینهمه کورند! ا
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 که...ی از منیی بود؟! رونماچی

!یخوری؟ جان... شام میلر _بسه آ

...یط شراین بود واسه رغذا خوردن تو ایعار بید اشتها داره واسه خوردن؟!... بای _نه... ک

ید.بهشیدم بودند را دید از اقوام که همسن و سال بهداد و بهشی مبل نشستم.تعداد کمی رفتم رو
هم کنارم نشست.چشمم خورد 

 و سرم رو به نشونه سلم تکون دادم.بهداد کجا بود؟!ی خاله آتبه

:ید رو کردم به بهش

...یستند نی سریک هستند ی سریک! یه؟ چیان _ جر

یه و عمه افتخار که نموندند... آلما هم بحث کرد و رفتند! عمو هم رفت... اما بقی _ عمه فخر
رو بهداد قسم داد که نرند!

 ازت نپرسه!یچی کس هیچ هی... بهداد گفت اومدی اونطور با اون حال خراب رفتوقتی

:یخورد میرینی روبروم زل زدم که با ولع شی به دختر بچه مو فرفر

!یله _ بهداد پسر ناخلف فام

 زنگ بلند شد:ی زد و با صدای لبخندید بهش

...ی وقتا که دختر آلما باشی گاهیکنم _ شک م

 لله گوشمو گرفتم:

 وقت شب؟!ین ایه! کیمارستان _ عوضم کردم تو ت

ی رفت تا در را باز کند.نگاه کوتاهیاط بال انداخت.سپس به حیی و شانه اید دوباره خندید بهش
 یشدبه مامان کردم... خسته نم

!یش؟ نماین ااز

 که متعجبم کرد!ی برگشت... با همراهیقه پس از چند دقید بهش

 گفت:ید زد.بهشی مامان بلند شد و لبخند
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!ی بریذارم نمی _ تا شام نخور

 کرد:ی مرد آشنا اخم

!یرسم می به مهمونیر مامان رفته؟! من تا النم کلوب بودم... بهش گفته بودم دی _ مگه نگفت

 مامان جلوتر رفت:

 ناراحتیلی من و بهداد خید بریرائی اگه بدون پذید... باور کنید خوش اومدیلی _ خ
 جان یی رفت دایاد...بهداد هم الن میشیمم

 برسونه...و

 نبود!ی مهمانیک یزبانان میه کدام شبیچ هید مامان و نه چهره درهم بهشی اشکی نه چشمها

:ید دستش را کشید بهش

!ینیم که ما تو رو ببی قهرمان... مگه راه گم کنین بشیا _ب

...یخته بهم ریش!!! آرای مرتبیتی آمدند که من نشسته بودم.آنهم در چه وضعی می به سمت
 بدون ی و پاهای اشکیچشمها

 کم داشتم!ی کاسه گدائیک... فقط کفش

ی او هم کم مناسب مهمانیپ زدم... تی بود...لبخند محویادم هنوزم پوزخندش در رستوران 
 شرت ینبود! شلوار و سوئ

 ذوقش!ی توی بزرگ! با همان شکستگی ساک ورزشیک به همراه ورزشی

 امایشنیدم گرم و "قهرمان" گفتنشان را می به احترامش بلند شدند... سلم احوال پرسیه بق
 یش بود... پیگری دیحواسم جا

 مکان نبودم!ین در ایی ایه ثانی اما برایدانم و کجا نمکی

 صورتم بود:ی روبرویی جاید بهشی صدا

 خانم خانما... که متاسفانه بهم خورد!ین ای _ امشب مراسم معارفه بود برا

 دستش به سمت من دراز شد:

 بهداد!ی... دختر خونده یلر _ آ
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 متعجبش قفل شد...دوست نداشتم نگاهش کنم! نه از اخم و گرهی در چشمهایسم خی چشمها

 آمد ی خوشم میش ابروهایانم

 دارغون بود؟!ی... قهرمان مسابقات چهره هایکرد میش که دلم را ری نه از آن شکستگو

 مردانه مرد آشنا خم کرد سرش را بال گرفت و با افتخار بهی سرش را به سمت بازوید بهش
 شد:یرهاو خ

 خان!ی علیر هم قهرمان کشورمون... پسر عمه گل گلبم... امیشون _ا

 حصار شد و بهی مردونه و زخمتی دستم تو دستهایه جلو آوردم و در کمتر از دو ثاندستمو
همون سرعت رها...

:یکشید مغزم سوهان می دو رگه اش روی صدا

 _ خوشوقتم.

 برات شام بکشم...یا بی علیر _ام

 آروم بهش برگردوندم و به رفتنش نگاه کردم... همانند بهداد نبود!ی کلمه خودش رو با صدا
 ی خاصی و مردانگی زخمتینوع

 به شدت کوتاه!یی چهره و اندامش بود با موهادر

ی و لباسهایشانی پی روی جنتلمن بودن بهداد را نداشت... مخصوصا" با آن شکستگ
 ادکلن ی فکر کردم... بوی...کمیورزش

!یداد هم نممردانه

.یستادم...به اجبار بلند شدم و کنار مامان ای با آمدن بهداد اقوامش بلند شدند و آماده خداحافظ

 آنکه نوع نگاهشان را دوست داشته باشم.طرز نگاهشانی بیکردم می با تک تک آنها خداحافظ
 بهداد هم ی از عمه هایحت

 اش از همه بدتر بود...ی بود!نگاه زن دائبدتر

:یرعلی بهداد رو کرد به امیی پسر داین حس

 تو؟!یای _ نم

 کرد:ی اخم مصنوعید بهش
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 _الن اومده... مثل تو که سه پرس نخورده!بذار رغذاشو بخوره...

!یرعلی زل زدم به رغذا خوردن امی همان مبل نشستم و با پر روئی همه رفتند روی وقت

ی ورزشی پسر از اقوام شوهرش آنهم با لباس عرقیک که یکرد مامان بدون شک سکته م
 که ی نهارخوری صندلیرو

 خودش بود نشسته است.سلیقه

 حواله اش کردم!ی بار من پوزخندین لحظه نگاهش به من افتاد و ایک هنگام نوشابه خوردن 
 بود؟!یامده که نیاز قحط

 بعد از حس کردن عطر مردانه اش کنار گوشم نشست:یی مردانه ای صدا

!ی؟ _ بهتر

 رو کردم سمت بهداد:

 بود!یی ای _ عجب مهمون

:ید به پشت گردنش کشی بهداد دست

 مقصره به نظرت؟!ی _ک

 منم... ی من!...نه اصل" مشکل اصلی _همه!... حت

 حرفم آمد:یان به مبهداد

.یست نینطور _ ا

... یدم هم گفتم! من به اقوامت حق مید _من به بهش

!یست_مهم ن

 نگاه کردم:یشد میان نماینش صورتش که موقع گاز گرفتن لب پائی محو روی به فرو رفتگ

! حرف من؟!یست؟ مهم نی _ چ

 مامان بهداد و صدا کرد و بهداد بلند شد:

 الن خوشین اگه قراره همینه معتقدم!اعتقادم ایی لحظه ای _نه... حرف مردم!... من به خوش
 و یهباشم با فکر به بق
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 خودمو ناراحت نکنم...حرفشون

!ی؟ _الن خوش

 خوش بود!ی و به سمت مامان رفت.بهداد الکید بهداد خند

یرعلی مامان منجر شد به سمت امی که به درهم رفتن اخمهای کوتاهی بهداد پس از گفت و گو
رفت و کنارش نشست:

 _ قهرمان چطوره؟!

 بود.به بهانه آب خوردن بهی نهارخوریز می روی علیر و امید جمع سه نفره بهداد و بهش
سمتشان رفتم.بهداد به شانه 

 زد:امیرعلی

!یدی؟ _دخترمو د

 و برداشتم... پارچ آب خنک را هم!ی بلندیوان ل

 بودم!یده _آره... دختر کوچولوت رو قبل" با لباس مدرسه د

:ید رو لبش بود.بهداد رو کرد به بهشی نگاهش کردم همون نگاه مهاجم بود اما لبخند محویز ت

ی داشت از فضولیعنی... ید دیشگی و تو رستوران همیلر اون روز منو و آی علیر _ ام
 که یی دختر بچه این اینه ببیمردم

...یه کیرون هفته بعد ازدواجم برداشتم آوردم بیک من

:ی داد به پشت صندلیه تکی علیر ام

!یست نید بعیز چیچ _ از تو ه

 به جون من کشتمت!یافته _آلما ب

 بهداد گذاشت:یشانی گوشه پی انگشت شصت دست چپش را رویرعلی ام

 _ جاش هنوز نرفته ها...

:ید و بهداد دستش را پس کشیدند خندیرعلی و امید بهش
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...یگه! نخند دینی؟ تو طرف اید نشسته...بهشینجا زن و بچه ایف _خر زور! ح

!یخوری؟ شام نمی! راستیسادی؟ چرا سرپا وایزم عزین جان بشیلر _من طرف حق ام... آ

_اشتها ندارم.

 دستمو گرفت و به زور منو سمت خودش نشوند:ید بهش

 از صبح!ی نخوردیچی _ ه

 دخترشی از مامان حواسش به من بود! ثابت بودن رنگ رژ مامان از گرسنگیشتر بید بهش
 یه موقع گریمهم تر بود که حت

 بهم نخورده بود!یشش هم آرایشی نمای زارو

 با دقتیم رنگارنگ روبرویز گذاشت.تازه وقت کردم به میم و جلوید رغذا کشیم برای کمید بهش
 یرانی اینگاه کنم! رغذاها

...یبا زی رنگ و بو و دسرهاخوش

 ویچید ام پینی بیز هندوانه زی.بویدم خودم کشی ژله قرمز برای بلند شدم و کمیار اختی ب
 هم یگرسرمست شدم.چند رنگ د

 اش گرفت!یقه کردم و نشستم.مامان هم کنار بهداد نشست و دستش را به شقانتخاب

!یگرفت مامان اشتهام را می هایش کردم و مشغول خوردن شدم! نمای پوف

 را بشنوم!...یش دوست دارم باز هم خش صدایدم کرد و تازه فهمی تشکر کوتاهی علیر ام
 تحمل یش چهره اخمویدنبدون د

 آسان تر بود.صدایش

 شد:یل متمایرعلی به سمت امی مامان کم

 بودم... اون شب کهیدارتون... من شخصا" مشتاق دید آوریف تشرید _ واقعا" لطف کرد
...ینیمتونفرصت نشد بب

 را دچار مشکل کرده بود؟!یاتش ادبیزبانی!مامان چند نفر بود مگر؟! مینیمتون؟ بب

 را بستم.یم هندوانه چشمهای خوردن ژله خوشبوین به حرف آمد و من در حی علیر ام

 و مسابقات کلوبم...ین اوقات به خاطر تمریشتر _ بله من ب
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 بهداد به شانه اش زد:

 نشده که...یر پی تو کلوب گذشته... الکی علیر عمر امیشتر _ ب

 چهل سالته!ی... لبد خبر نداریری _وا! خودت پ

 از اولش هم آدم فروش بود...ید _بهش

!ینی؟ ببی تو عمرش طرفدار ما و ورزشمونه چشم نداریکی... یی _حسادت نکن پسر دا

 مامان با لحن مملو از عشوه رو کرد به بهداد:

!ی؟ خان ورزشو ادامه ندادی علیر با امی _ تو برا چ

 مغرور گفت:ی اش را جلو داد و با حالتینه بهداد س

 موندم و زنمی نمیپ خوشتینقدر که الن ایدادم رو ادامه میرعلی اگه من ورزش امیزم _ عز
 یه شبیکی یشدم... میشدینم

!یرعلی امهمین

 خوب چهرهیت شدم.صورت گرد و سبزه مزیره خیرعلی سرمو بال گرفتم و به صورت ام
 شکسته اش ینیمردونه اش بود...ب

 که به سمت بهداد برگشت و با چشم رغره نگاهش کرد کامل"ی روبرو معلوم نبود اما زماناز
 بار ینمشخص بود که چند

 است.شکسته

 بهداد ادامه داد:

 جنگنده نداشتم!یه وقت روحیچ _در ضمن من ه

 بود؟!ی دوش آب سرد نگه داشت کیر زی رحمی که من و با بی پس اون

 تشر زد:ید بهش

ی وقتیکنم میف کیکی... از همه مهم تر من یپه همه جوره خوشتیرعلی _ بهداد! اول" ام
 و دورش جمع یرون بیرمباهاش م

.یرن امضاء بگمیشن
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 بهداد رو کرد به مامان:

 حرفاشو.یر نگی _شما جد

 دلتنگش بودم!یلی زد.از اون لبخندها که خی مامان لبخند

یادش یزبانی و میکنه میاد زی...شوخیرید نگی بهداد و جدی خان شما هم حرفهایرعلی _ ام
...یرهم

یره خیشان زد و به هردوی لبخندید حلقه کرد.بهشیرعلی بهداد دستش را دور شانه پهن ام
 دو دوست ینشد.من هم به تضاد ا

!یل فامو

 کوتاه شده بودی که به سبک امروزیی و موهایز تمی مرتب کروات زده و صورتیک بهداد ش
 ی با لباس ورزشیرعلیکنار ام

...ی خسته و همان شکستگیی چهره او

 بلند شد:امیرعلی

 خوش.ی برم شب همگید بایگه _ من د

 اهل احترام گذاشتن باشد.بهداد بهیاد زیکرد فکر نمی علیر که امیلری آی بلند شدند حتی همگ
 به سمت در ی علیرهمراه ام

 رفت:خروجی

.یکنم اش می _ همراه

 تعلل انداخت در رفتنشان:یلر آی صدا

!یاط حیام بیخوام _ صبر کن منم م

 بهداد را به همراهیگار پاکت سیرعلی چشمان متعجب امیش پیلر بزند آی تا آلما آمد حرف
 کنسول برداشت.یفندک از رو

 تکان داد:ی آلما سر

 لباس گرم بپوش!یک _حداقل 
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.یدم _کت ام و بهش م

 از بهداد بلند بود شانهی متری چند سانتی علیر به راه افتاد.امی علیر پشت بهداد و امیلر آ
 هم پهن تر اما نکته جالب یشها

یار اندام بسیرعلی آمد.بهداد لرغرتر بود و امی بود که بهداد بلند قامت تر به چشم ماین
 داشت.یورزشکار

:ید رسیلر به گوش آی و صداید شرتش را بالتر کشی سوئیپ ز

 کسیچ... من تو جبهه هی باهاش صحبت کنید اما خودت هم بایکنم _ باشه با مامان صحبت م
!حوصله خاله زنک یستمن

 هم ندارم...بازی

... یدونی تو رو قبول داره خودتم میلی ها! عمه خی بکنیخوای کار میک ی _مرد حساب

یلر کت خوش دوختش را در آورد و به سمت آیلر آیدن به عقب برگشت و با دیکدفعه بعد
رفت.

 _ هوا خوبه!

یلر آیف فکر کرد که گردن بلند و ظریی انداخت...لحظه ایلر آی شانه های بهداد کت را رو
که از سرما قرمز شده بود چه 

 دارد؟!طعمی

...یضی ها! توام بد مریزه _ پائ

یش شانه های که کت مردانه رویی به دختر بچه ای اش نگاه کوتاهی با همه خود داریرعلی ام
 بلندش مانع ینبود و آست

 اشیشگی دو رگه همی کرد و با همان صدایشد لرغرش می در انگشتهایگار پاکت سدیدن
گفت:

 لبد...یکنه گرمش میگار سیش _ آت

 بدهد که بهداد زودتر بهیی کرد خواست جواب کوبنده ای علیر به امیی نگاه خصمانه ایلر آ
حرف آمد:

یعنی ی خاله زنک بازی!... بعدشم مرد حسابیی؟ حرفها رو... تو هنوزم حاج آقاین _ ول کن ا
 منه ها! ی زندگی! ناسلمتی؟چ
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!...یخونه طلقو میغه صیاد عمه خودش میرم بگشل

یده دختر که او را با لباس فرم مدرسه دین در دست ایگار نگاه کرد.سیلر باز هم به آیرعلی ام
 آزادانه چه ینطوربود آنهم ا

!میکرد؟

 کت بهداد را به زحمت بال داد و رغر زد:ین نازک کرد.آستی پشت چشمیلر آ

 نداره!ی کت ات سوخت به من ربطین _ اگه آست

 دختر بچهین در گوش ایکی و یکرد را مچاله میگار اخم کرد.اگر پاکت سیشتر بیرعلی ام
 افتاد؟! پس ی می اتفاقیخواباندم

!یکردند؟ می و بهداد چه رغلطمادرش

 تاب نشست و رو کرد به بهداد:ی رویلر آ

!یکنه؟ نمیت فعالی" تو ستاد منکراتیانا احیلتون _ فام

:یرعلی را بال گرفت و رو کرد به امیگار بعد پاکت س

 که اونطور زلیست نین! تنباکو... کارغذ... چسب کارغذ! هروئیگاره باور بفرما سی _ حاج
 بهش!یزد

 و درید کشی سکوت کند.نفس بلندیخواست به بهداد کرد که عاجزانه از او می نگاهی علیر ام
 را باز کرد.با بهداد یاطح

:یلر کرد و لحظه آخر رو کرد به آخداحافظی

 بوده واست!ی _ بکش به افتخار امشبت! ظاهرا" شب خوب

 را گفت و رفت.ین ا

 آماده به انفجارم با لبخند جلو اومد:ید.بهداد فهمیرون محکم و با حرص دادم بنفسمو

 بابا!یال خی _ ب

 تو مشتم بود:یگار پاکت س
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... ازی به خاطر وجود متبرک مامان جونش گند زده شده به مهمونیگفتی _پسره احمق!بهش م

 متنفرم!ی موذیآدمها

 تاب بلند شوم که مانع شد:ی.خواستم از رویخندید بهداد همچنان م

یی بچه هایه شبیشه ات میافه... قیخوری! آخه از بس بامزه حرص مین خب بابا... بشیلی _ خ
 یکسچر میپکه بهشون گر

!میدند

 چشمهام گرد شد... بخدا قسم که بهداد خل بود!

 کنارم نشست رو تخت:

!یده؟ ورپری خوشگل کرده بودینقدر ای... واسه کینم دخترمو ببیر دل سیک ینم _ خب بش

 از لحن لوده و مسخره اش لبمو کج و کوله کردم:

 _ سرخوش!

" کل گردنمویبا با دست راستش گردنمو گرفت.خواستم بکشم عقب اما دست بزرگش تقر
احاطه کرده بود:

!یم؟ نداشته باشی مگه قرار نبود تک خوری _ راست

 دستمو بال آوردم و پاکت مچاله و به سمتش گرفتم:

...یاد منم خوشم نمیدن کشیگار موقع سیزنی فک میلی الن قرار فسخ شد... خین _ هم

 فشار داد:یکم گردنمو 

 _ سرتق!

 خرده نگرفت به لحن حرفی.حتیست من نی حواسش به حرفهایکردم چرا فکر میدونم نم
زدنم!

 عقب:یدم که کشیکرد دستش رو گردنم حرکت م

!یکنن افتم که قبل گردن شکستن نوازشش می میلها تو فی روانی آدمهاین ایاد _ 

.ید بلند و سرخوش نخندیشه کرد.مثل همی بهداد خنده آروم
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 کنه آخه؟!یت تو رو اذیاد دلش می _ ک

 توجه به سوالش بلند شدم.ی ب

...یزنم هات! دارم باهات حرف می سرکشین از ایاد خوشم نمیچ... هیلر _آ

 کت اش و در آوردم و گرفتم سمتش:

!یگه؟ فردا جمعه است دی برم بخوابم... راستیخوام _ حوصله ندارم! م

 شدم.باز همیده به سمتش کشی بهداد بلند شد و کت رو آن چنان محکم گرفت که خودم هم کم
شد همون بهداد!

!یکشی میگار من سیل _ بار اول و آخره جلو فام

 داشت!یت شخصییر رکورد تغ

 _به خودم...

 بهداد دست راستش و جلو آورد و باز هم دور گردنم حلقه شد:

! مسائل تو به من و آلما مربوطه.یزم _ نه عز

.اخم کردم:یدم رو گردنم نبود اما از حالت و نگاه بهداد ترسی اصل" فشارینکه با وجود ا

 بهیازی! نی و برسونیغامت هم پیری و تصوی صوتیتونی خب! دستت و بکش... میلی _ خ
...یستعمل ن

 دستش انداخت:ی گردنمو رها کرد و کت و رو

...یده تو جواب می رویشتر بین _ آخه ا

 هاش باشم! قدم هامو تند کردم و وارد خونه شدم.بهیشی صبر نکردم شاهد روان پریگه د
 مامان ی نگاه اخمویدنمحض د

 صدام بال رفت:کمی

...یدم _ نترس! نکش

 که اونمیم داشتیثیت پسرعمه اش حیش سوال... فقط پیر زی منو ببری آبروید بایشه _ تو هم
 به باد...یداد
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 نرده پله و محکم گرفتم دستم و پله اول رو بال رفتم:

 صرفیخوای که می مادر من... وقتینم! من همی با هم کفو خودت ازدواج کنیخواستی _ م
 ییر بذار واسه تغی من بکنییرتغ

...خودت

 _با مادرت درست صحبت کن!

 شدم:یره با پوزخند به بهداد خ

... منید بخوابیرید! همتون آسوده بگیبریم میض شما هم فیشات _ چشم مادر عروس! از فرما
 یر و تحقیدمفحش و تهمت شن

!ید بته بودن خورد... شماها راحت باشی! به من برچسب بشدم

 گفت و "دختره سرکش" مامان وی" آرامیلر که "آید بهشی پله ها رو تند تند بال رفتم و صدا
!یدمشن

 سالها مامانین نداشتم.مگه تو ایه بقی حرفهایل و تحلیه واسه تجزی وقتیگه به درک... د
 که یدسکوت منو درک کرد و فهم

 شوهر حفظ کنم؟!یل کنم و آبروش و جلو فامی باز هم بخوام خانمحال

 رساندن به بدن من تنم کردهیب و آسیاط احتیت که مامان در نهای در اتاق و باز کردم و لباس
 در آوردم و یالی خیبود با ب

 تخت!ی کردم روپرت

 نشستم کنج اتاق ویت در آوردم و با همون وضعیگارو پاکت سیرم تحریز از کشو اول م
مشغول شدم به دود کردن همه 

 امشب...ی هاتشنج

 افتاد.یش پاین پائیراهن را از بغل باز کرد و پیراهنش پیپ زآلما

 آلما انداخت:ید به تن سفی مشغول باز کردن کرواتش بود نگاهینه آی بهداد همانطور که جلو

 هوسیشه!تو ام که همیارم جنس از مغازه بیتونم روش تا آخر فصل نمیافته _ برش دار لک ب
...یلباس دار

 کوتاه بود بر تن کرد:یراهنی توجه به حرف بهداد لباس خوابش را که پی آلما ب
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 _ ولم کن بهداد! حوصله ندارم...

 شد:یراهنش پی بهداد کرواتش را باز کرد و مشغول باز کردن دکمه ها

 تو؟!ی حوصله داشتی _ ک

 مبل:ی برداشت و پرت کرد روین زمی اش را از روی آلما با حرص لباس مجلس

 _ برقصم خوبه؟!

 کتیش پیقه چند دقین مردانه اش را کامل در آورد.تا همیرهان اخم بهداد در هم رفت و پ
 ی که بویهمچنان در تنش بود... کت

 را به خود گرفته بود!یلر آتن

 کوچک رها کند.یرهای کوتاهش را از گی تخت نشست تا موهای آلما هم رو

 و کبودیلر و واسه من خدا تومن در اومده تن آیکنی الن پرتش مین که همی _ به خاطر لباس
...یکرد

.چهره اش در هم رفت:ید را کشیش هوا موهای زد و بی آلما با حرص پوزخند

 تو کرده؟!یش منو پی _ اومده چغل

 متوجه شدم!یدم... خودم رو بازوش دیگه از اخلق تو نمیزی _ اون که چ

 بهداد زل زد:ی به چشمهای آلما با گستاخ

 منه دلم به حال مال مفت تو سوخته... واسه کتک زدن بچه خودمیر _ چکار کنم حال؟! تقص
 به تو جواب پس بدم؟!یدهم با

 برداشت و آلما را از هردو بازو بلند کرد:ی بهداد گام بلند

 دختر داره ازین! ایکرد فرق میه قضیش... چند ماه پیگذرم ساده نمی تکرارش کنیگه _ دفعه د
 که ی! اونقدریخورهپول من م

 جوابگو باشم از مامانید منم بایاد سرش بی که اومده رو پوستش از پول منه... هر بلئگوشتی
 جواب پس یالش خیب

!نمیگیرند
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 بهداد زد:ینه آلما محکم به س

! من هفدهی؟ تو کجا بودیگرفتش! اون موقع که من مثل گوشت به دندون میال؟ خی _ مامان ب
سال بزرگش کردم...

 بود:یستاده ایش کرد اما همچنان روبرویش بهداد رها

یلر... نه سن آیشه! نه الن صد سال پی کنی بدنیه تنبی ات بوده! از النم حق نداریفه _وظ
سن کتک خوردنه! مفهوم شد؟!

 به بهداد:ی زد و پوزخندی آلما چرخ

 ور دلت اعصابت...یومدم دو شب نیکی... ی به من بپری _ چت شده تو؟! فقط منتظر

 که بهداد گفت باعث شد حرف آلما به اتمام نرسد.ی "خفه شو" بلند و محکم

 تو...ی بودن زناشوئیفیت کی! نه بیلره _بحث بحث آ

:یزد نفس نفس میت آلما از شدت عصبان

 بهداد!ی پستیلی!... خیفیت؟ کی _ ب

 کرد:یخکوبش بهداد می خواست به سمت در برود که صدا

 کهیدونه! فقط خواجه حافظ نمیکنم احد و واحد قلمش می به خدایرون بی _ پاتو از در بذار
 من هرشب هرشب یوونهزن د

 بتمرگ رو تخت!...یر و حوصله نداره... بگیکنه قهر میشه اش که میفه!موقع انجام وظقهره
 که یینه دختر چهارده ساله ا

 اعصابمو خردی مرد شبت صبح شه نه دست اول! امشب به اندازه کافیک یش پبترسی
...یکرد

 داشت نلرزد به سخنی که به شدت سعیی بودن.با صدای آلما سرخ شده بود از شدت عصب
آمد:

! دلم واسش تنگ شده... امشب حالش خوب نبود...ینم برم دخترمو ببیخوام _ م

ی و دوست داشتنیف... درد هردو مشترک بود! هردو دلتنگ دختر ظرید کشیقی بهداد نفس عم
 یطبقه بال بودند تنها نوع دلتنگ

 فرق داشت...!شان
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 تخت انداخت و کمربند شلوارش را باز کرد:ی حرکت رویک بهداد جلو رفت و آلما را با 

 نه الن که خوابه...یرفتی همون موقع می به فکرش بودیلی سرجات! خین _ لزم نکرده... بش

 آورد.ین اش سرش را پائی دوست داشتنیلر امشب آیبایی را گفت و با فکر به زین ابهداد

ی به در ضربه زد! حاضر بودم قسم بخورم خودیکی دو لبم گذاشتم که ین بیگارو سدومین
 خونه در زدن رسم ین!تو ایستن

!نبود

 لبم عوض شده بود گفتم:ین بیگار که به خاطر سیی با صدا

 تو!یا _ب

 مونده!ینجا شب ایدونستم شد.نمیان نماید بهشیش مکث باز شد و چهره بدون آرای در با کم

ینان داخل" بهش اطمیا عقب رفت اما با گفتن" بی نبودم کمی مناسبیت من که در وضعیدن با د
 رو یدادم.داخل شد و با لبخند

 صورتش مثل بادبزن حرکت داد!ی که دستش و جلویدم دی چشمیر نشست.زتخت

 در اومد:ید بهشی بلند شدم پرده و کنار زدم و پنجره رو باز کردم.صدایتم با همون وضع

!یست تنت نیچی... هیخوری _سرما م

 دو لبم بود:ین خاموش همچنان بیگار در کمد و باز کردم.س

!ی _ تو به دودش عادت ندار

 که به نسبت بلند بود بر تن کردم.یی مردانه چهار خانه ایز بعد بل

!یست؟ تو نیف! حیزم؟ عزی _ تو چ

 باسنش:یر برگشتم سمتش و اشاره زدم به ز

 رو لباسم!ی _ نشست

 من مهم نبود اما حوصله رغررغر مامان و نداشتم! لباسی" گفت.براید درجا بلند شد و "ببخش
 یراهن... پیگذاشتم رو صندل
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 اتاق من بود.یل وساین بی مدام در رفت و آمد و پاس کاربیچاره

 نخیک ی!... روزیکشم میاک لول تریک ی انگار من روزیفه حیگد همتون می جوریک _
 رو نکشته... معتاد ی کسیگارس

 نکرده...هم

 که حس مشاور داشت گفت:یی با لحن دلسوزانه اید بهش

!ی جوونیلی تو خیزم _ آخه عز

!یده مدال نمی سالم خدا به کسیه ری... واسه نگه داریال خی _ب

 حرفهام بحث و عوض کرد:ین من نفهم تر از اید فهمی وقتید بهش

 تویدونم میکی عمه ناراحت نشو! حداقل من ی که بگم... از حرفهاینجا _ راستش اومدم ا
 خلف کوچولوت هم ین... ایخوب

 چشم خانواده اس...جلو

 خوبیشه همید اش... بهشی نکرد از قضاوت درباره خوبیمونم بهم دست داد.پشی حس خوب
بود!

 نشست!ید گوشه لب بهشی خاموش و پرت کردم گوشه اتاق.لبخند محویگار نشستم کنارش و س

ان آی _ حرف آدمها انعکاس رفتار خودمونه! کس ...الن در حال حاضر منیبینه و نمیلر م
 که ینه! ایگه دیزدختر مامانم نه چ

ی بهم برچسب بی بگم ناراحت نشدم.برعکس قلبم شکست وقتیتونم.نمیدم ها رو شنین توهاون
بته بودن خورد.اما اونقدر هم 

 انصاف باشم...ی چوب بزنم و بیک که همه رو به یستم چشم و رو نبی

 عمهی همه گذاشتم که بهتر حرفشون و درک کنم.امشب هم خودمو جای خودمو جای از بچگ
ات گذاشتم...

 ادامه دادم:یقی مکث کردم و بعد از نفس عم

 _ بهش حق دادم... 

 کردم بهش:رو
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!یگیرم؟ و طرف مامان و نمیستم بده که من خودخواه نیلی _ خ

 فشارم داد:یمی بودنمون صمیبه توجه به رغری منو در آرغوش گرفت و بید بهش

 قدر خودت ویلر.آیکنم مین... برعکس من شخصا" هوش و ذکاوتت و تحسیزم _ نه عز
بدون!

 نفریک بهم دست داده بود.امشب اگه ی زدم و موهامو پشت گوش فرستادم.حس سبکی لبخند
 و یدبدون جر و بحث و تهد

!یکردم دق میزد و باهام حرف نمینشست گردنم نمگرفتن

 چهار زانو نشستم روبروش:

 از اون پسر عمه تحفه ات بگو!یکم رو ول کن... ینا _ حال ا

 خنده:یر گرد شد و زد زید بهشی چشمها

 چشمت و گرفته؟!یه بخدا.چیه پسر خوبیلی نگو... خینطوری! ایرعلیه؟ _ منظورت ام

 لبامو کج و کوله کردم:

 الگو هست واسه زود ازدواجی عاشق بشم.مامان به اندازه کافی ام مونده هفده سالگین _ هم
کردن!

 لبخند زد:ید بهش

!یستند _ همه که مثل هم ن

 سرمو تکون دادم:

!یه؟ اند! خب سوال اول... متولد چه ماهیگه" همه مثل همدیقا _اتفاقا" دق

 بار اخمهام رفت تو هم.ین خنده که ایر باز هم زد زید بهش

!یه خالیلی خی علیر بامزه اس... بخدا جا امیلی... آخه سوالت خید _ببخش

 ادامه داد:ید منو که دی بعد سکوت و نگاه اخمو

...یستم _ فکر کنم متولد بهمن باشه! البته مطمئن ن

 چپم بال رفت:ی ابرو
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.یخورد ها نمی _ بهمن؟! نگاه اخموش که به بهمن

 لبش نشست:ی بودن من اما موفق نشد و لبخند روی نخندد به خرافاتیکرد می سعید بهش

 ثابت کرده...ینو ایرعلی ها خوبند! حداقل امی _ اما به نظر من بهمن

 _بد اخلقه...

 _ابدا".

 صورتش درب و دارغونه؟!ینقدر ای _برا چ

 گرد شد:ید بهشی چشمها

!یدی؟ انسان نظر میک درباره ینطور راحت اینقدر _ دختر خوب چرا ا

!یگم؟ _مگه دروغ م

!ین اش شکسته همیشونی و پینی _اون فقط ب

 سوال...یر _ خب صورتش رفته ز

 در رشتهی.در ثانیده حرف زدن و قضاوت کردن بعینطور مثل تو ای _از دختر باهوش
 ها ی شکستگین ایرعلی امیورزش

ی اش شکست و کل" بیشونی بار پیک کلوب بوکس اما یرفت زمان میک... بهداد هم عادیه
 خود ی شد... جالبه بدونیالخ

 اش و شکوند!یشونی هم پامیرعلی

 دست راستش را بال آورد:ید بزند بهشی خواست حرفیلر تا آ

!ی... نه از قصد و رغروض ورزی بازین _ البته کامل" جوان مردانه و در ح

 چونه ام:یر دستمو گذاشتم ز

!یاد... بهش میکنه _ پس بوکس کار م

 شروع به صحبت کرد:یجان با هیدم من با علقه گوش مید دی وقتید بهش
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... شوهر عمه ام هم فوت کردهیل بود اوای ناراضیلی ورزشه... عمه که خین ساله تو ایلی _خ

 یتونست نمی کسیچبود و ه

 با صورتی علیر نصفه شب امیک و ساعت یم بار خونه عمه بودیک یادمه بشه! مانعش
 شده اومد خونه! یچی و باند پیخون

 که از حال رفت...عمه

 چشمهام گرد شد:

 اوصاف باز هم ادامه داد؟!ین _با ا

 بال و رفت تو مسابقات!ید زود خودشو کشیلی خی علیر _آره بابا... ام

:ید بعد خند

! یل بود الن شده افتخار فامیل ناخلف فامی زمانیک _ 

!یشدند خم و راست میش که در رستوران بودم افتادم که چطور برای روزیاد

!یه؟ _ الن عمه ات راض

 خونه دلم راحتیاد می خونینی هرشب با بینم و من نبی که خودش نشه مربی تا زمانیگه _م
!یشهنم

یه افتخار باشن چه مایه قانون شکنن تو خونه! چه مای نحویک _همه بچه ها هرکدوم به 
...یسرافکندگ

... خب خانم خانما اطلعاتیخوان که خانواده میم بشی همونطوریشه که همیست _ خب قرار ن
لزمو دادم؟! هرچند من فکر 

 الن دلت رفته!ین تو از هممیکنم

 جبهه گرفتم:یع سر

... نه تو سن ویم نداریت.فقط کنجکاو شده بودم!...بعدشم ما اصل" با هم سنخید _ نه بخدا بهش
سال نه تو...

 :ین سرمو انداختم پائ

!یخوریم از لحاظ قد و قواره هم بهم نمی _ حت
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 گفت:ی با لحن خندانید بهش

... ی هم فکر کردیزا چین به ای _ پس نشست

.ید دوباره خندو

 گستاخیلی! خیشم؟ می آدمین من عاشق همچیکنی! واقعا" فکر میرون پاشو برو بید _بهش
و ... خشک مقدسه! ازش خوشم 

!ین فقط درباره اش کنجکاو شده بودم همنمیاد

 با همان لبخند بلند شد:ید بهش

.یرسید به کجا مینم ببید _ حال هردوتون انکار کن

 جمله سرمو به شدت بال آوردم:ین ایدن با شن

 گفته؟!ی! مگه چی؟ _چ

 تنهای و فضولی کامل" لوس به سمت در رفت و منو در انبوه کنجکاوی حرکتیک در ید بهش
گذاشت.لحظه آخر دستش را 

 سرش گذاشت:گوشه

 فضول خانم.ی.خوب بخوابیرون برم بی _ خودت گفت

ی تخت انداختم.مثل پر احساس سبکی من را بشنود.خودم و رویاد و صبر نکرد تا داد و فر
داشتم.

 دریرعلی چهره امیگر بار دیک ام را عوض کرده بود و من خرسند بودم.یه روحید بهش
خاطرم نقش بست.دستم به سمت لبم 

 اش شد.پوسته گوشه لبم را کندم ویت و جدیرعلی امی منکر مردانگیشد.خب نمرفت
 یچهسوخت.حقم بود! تا من باشم ماه

 نکنم!ی پسر مردم و نشمارم و چشم چرونهای

.یدم را بستم و خوابیم چشمهای شده بود با لبخند محوی خونی توجه به لبم که کمی ب

یلر بسته آلما انداخت... آی به چشمهای اش را تر کرد و نگاهیده خشکی با زبانش لبهابهداد
 ی جز گونه های ارثینکوچکتر
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 روشن وی روشن... چشمهای اش از آلما به ارث نبرده بود.چهره آلما روشن بود.موهابرجسته

!یدپوست سف

 رنگ و پوست روشنش شده بود!ی خاکیده کشی چشمهاین همیفته بهداد روز اول ش

 روح است...ی بیار بسی عادیط که چهره آلما در شراید فهمیلر آیدن اما با د

 از موجیکرد... بهداد حض می مشکیی و چشمهای گندمی نقطه مقابل مادرش بود.پوستیلر آ
 ی بلند و فرم لبهایموها

 به صورتش دادهیبایی بالتر از حد معمول بود که حالت کودکانه و زی اش کمیی.لب بالآیلر
بود.

 و بهیکشید منظم می به عقب انداخت.آلما نفس های اش را بر تن کرد.نگاهی بلند شد و رکاب
 بود.در را کامل" یدهپهلو خواب

یلر آیدانست... میشه زد.چراغ آشپزخانه روشن بود مثل همیرون باز کرد و از اتاق بآهسته
 یخچال شب در آشپزخانه و یمهن

 حرصیشه.آلما مثل همیشد گرسنه میع و سریخورد را کامل نمیش گاه رغذایچ.هیکشد مسرک
 یف و نحی از لرغریخوردم

 در نظرش همسرش جذاب است!یلر آیف آنکه بداند چقدر اندام ظری دخترش... ببودن

 به دست خوابش برده بود!ی گوشید به اتاق مهمان زد.بهشی بهداد سر

ی را داشت که حتیلر عطر تن آیدن و بوئیدن گرفت.آنقدر عطش دیش آرام راه پله ها را در پ
 یکرد درصد هم گمان نمیک

 گاه قفلیچ بسته بود! اما هیشه مثل همیلر باشد.درب اتاق آیدار از خودش هم بیر رغی کسشاید
.یکردنم

 هم مثلیلر!جلوتر رفت.آیداد دخترانه بودن می سر و صدا در را باز کرد.اتاقش بوی ب
.پنجره اتاق یخوابیدمادرش به پهلو م

 کامل" در خودش جمع شده بود.بهداد لبش را زبان زد و آب دهانش را قورتیلر بود و آباز
 تر رفت و یکداد.باز هم نزد

 جابجا شد.یش در جای هم کمیلر وزنش تخت را تکان داد و آینی تخت نشست.سنگروی

ی.صداید کشیقی فرو برد و نفس عمیلر آی.سرش را درون موهاید کشیقی بهداد نفس عم
کوبش قلبش را در سکوت اتاق 
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 رخ رغرق دریم... سرش را بال آورد و با لذت به نید کشیق.باز هم نفس عمیشنید خودش متنها
.با سر یست نگریلرخواب آ

 انجام دهد ضربان قلبش رایخواست که می را کنار زد... فکر به کاریش آرام موهاانگشتهایش
 را یش لبهایگربال برد.بار د

یلر نشست.آیلر نرمه گوش کوچک آی رویسش خی آورد و لبهاین کرد.سرش را پائخیس
 خورد اما بهداد مست یتکان کوچ

 گردنی رویش را هم زد و لبهایرش تین داد آخری.سرش را تکان کمیلر از عطر تن آبود
 نشست.یلرآ

 که که کل اتاقموی نوریدن باز کردم و با دی به خودم دادم.چشمامو کمی و قوس محکمکش
 یکروشن کرده بود در کمتر از 

.به سرعت جت پتو رویداد رو نشون میم سرجام نشستم! ساعت روبرو عدد ده و نیخ سثانیه
 تخت بلند یزدم کنار و از رو

 نثار خودم کردم!ی و " احمق" یسادم رنگم افتاد وای نباتیراهن اما تا چشمم به پشدم

 و مشغول خاروندن سرم شدم.دوست داشتم دوبارهیدم کشی بلندیازه امروز جمعه بود! خم
 و حرکت یدبخوابم اما نور خورش

 به پنجره اتاق کردم و اخمهام رفتی خودم کامل" خواب رو از سرم پرونده بود.نگاهسراسیمه
 پنجره رو ی کیشبتو هم! د

 اومد؟!ی نمیادم بودم که بسته

 وقت دوبار صبحانه آمادهیچ.مامان هیدم رو برداشتم و با عجله پوشیی کهنه این شلوار ج
 من هم به شدت گرسنه یکردنم

 جمع کردم و از اتاق زدمی شدم! موهامو سرسریدار از خواب بی.حتم داشتم از گرسنگبودم
.یرونب

 بود؟!ینجا ایشب خنده خاله آتوسا از همه واضح تر بود!مگه دی صدا

 شدم.دو تا کارگر زن داشتند خونه و مرتبیر هامو دادم بال و از پله ها سرازین آست
.رفتم به سمت آشپزخونه و یکردندم

 واضح شد.صداها

145



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 مگه بهدادیدی شده؟! تو که به حرف من گوش نمی نرو تو لک!انگار چیع سرینقدر _ حال ا

به حرفم گوش بده...

 بعد ادامه داد:ید اعتراض مامان بلند شد و خاله دوباره خندی صدا

 نباشه!ی واقعا" خبرید... شایکم _ حال صبر کن 

 من سکوت کرد.خاله با لبخند سلم کرد و منم جوابشویدن بزنه که با دی مامان خواست حرف
دادم.

!یه؟ چه لباسین! ای؟ اومدیری _ از اس

.لحن مامانیزم بریی جواب کوبنده رفتم سمت سماور تا چای کردم! به جای پوف محکم
معترض شد:

!ی نخوردیر داغ کنم چهار روزه شیر برات شین بخور! بشیی _ کم چا

 بود؟!یق دقیادی شده بودم با مامان آمارش زیز ابروهام بال رفت.عز

 بهم زد و منی چشمکی داغ کنه.خاله آتیر گفتم و نشستم.مامان هم بلند شد تا شیی "باشه" ا
 یچشونه بال انداختم.مامان ه

 موضع نبود.یک رو وقت

 کاکائوش کنم؟!یر _ ش

 شده بود بخدا!یب مامان عج

 درستش کن!ی! هرجور دوست داریپرسی؟ مین _اصول د

.یپرسم _ من دارم از تو م

 داد:یرون نفسشو بی خاله آت

 _باز شروع شد!

!یخورد مامان بد به پستش مید که... بایدونه _قدر منو نم

 ابروهام رفت بال و چشمام گرد شد:

 مامانمیگه دیکی قراره بود ی و تخمک جنابعالیامرز... از اسپرم بابا احمدرضا خدا بید _ببخش
بشه؟!
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!یدن در حال جوشیر تو شیخت خنده و مامان با حرص کاکائو رو ریر زد زی پقی خاله آت

 آتوسا؟!یبینی... می پررو شدیلی خیلر _ آ

:یاد داغ کردن بربیر شیک مامان از پس یدونستم مید معده ام کردم.بعی لقمه کره عسل و راه

 گفتم.ی _ کامل" منطق

 توئه...ی های!به خاطر بلبل زبونیشه نمیر چرا آلما پیگم.من میلر _خدا بگم چکارت نکنه آ

 مامان اعتراض کرد:

 آتوسا!یره _ عمه ات پ

 بهش اشاره زدم:

!یرسه _شوهرش خوب بهش م

!ی پررو شدیلی _خ

:ید خندی خاله آت

 موافقم.ی _ تا حدود

 نگاهش کردم:

 _با کدومش؟!

 _پررو بودن تو...

 واقعا"!ی _مرس

 صد درجه رو جلو روم گذاشت:یوان مامان ل

 _ همشو بخور... 

 حتما"!یسوخت زبون و حلقم نماگه

 رفت؟!ی کجاست؟! سر صبحید _بهش

 از کارگرها رو مخاطب قرار داد:یکی مامان 
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 _ حواستون به گلدون باشه.

 بعد رو کرد به من:

 برایاد بی مهدی نره زنگ بزنیادت.آتوسا یم _ با بهداد رفتند مرغ بخرند نهار جوجه درست کن
نهار!

 رو کرد به من:ی مامان رفت رغررغرهاشو سر کاگرها بزنه.خاله آت

 مرتبه؟!ی _ همه چ

 باشه:یدن حال حال ها قابل نوشیدونستم مید کردم.بعیوان داخل لی فوت محکم

 آره!یریم مامان و شوهر خل و چلش فاکتور بگی _ اگه از دعواها

.یکنند _ همه زن و شوهرها دعوا م

 پوزخند زدم:

 مسخره باهم جر و بحثیزهای خاله سر چه چی! اگه بدونیست دعواهاشون هم آدم وار نینا _ ا
 ینا... به نظر من ایکنندم

...یگ افتادند تو دیم با هم ندارند! اما هردوشون از هول حلی تفاهمکوچکترین

 _مامانت دوستت داره!

 اخم کردم و لقمه تو دستم موند:

 بچه شو دوست داشته باشه! من اگه محبتید انگار هنر کرده... مادر بایگید می جوریک _
 به یدمامانو نداشته باشم پس با

 ذره محبتیک...تازه به لطف شوهرش همون یابون تو خی دلخوش کنم؟! پسرهای کمحبت
!یدهکردنش هم نم کش

!یی ایگه دیز تو واسش چیاد آلما بره و بی تو زندگیی ایگه _مطمئن باش هرکس د

 ابرومو انداختم بال:

 بکنه؟!ید _ قراره شوهر جد

 خاله گرد شد:ی چشمها
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!یلر _آ

ی" گفتنها تشریلر زنگ در خاله رو از ادامه نطقش باز داشت و من لبخند زدم.تمام "آی صدا
شده بود!

 پشت سرش.هردو سلمید وارد آشپزخونه شد و بهشیی پر از مواد رغذایک با چند تا پلستبهداد
 بار ین بهداد ایدنکردند و با د

 داشت بر تن کردهیبا رنگ زیب چهارخانه که ترکیرهن و پین من گرد شد! شلوار جچشمهای
بود.

...یم داری کمکیروی _احوال خانما چطوره؟! خدا رو شکر ن

 مشغول کند و کاو بود:ید به همراه بهشیکا پلستی خاله آتوسا تو

! آلما؟!یه؟ واسه کین! ایگاریه برا بیدونستم میام _ من از همون لحظه که آلما زنگ زد ب

یلی که دستش بود اشاره کرد.مامان اخم کرد به خاله آتوسا و بهداد خی بعد به بسته آلبالو ترش
:یدفرز اونو از دستش کش

 دوست نداره که...ی واسه دخترمه! آلما ترشین _ شرمنده آتوسا خانم... ا

 مامان بلند شد:ی حواله من کرد و تا خواست بسته رو بهم بده صدای بعد چشمک

 درسین ایندازه مغزو از کار می... بعدشم ترشیشه میض _الن نه! تازه صبحونه خورده مر
داره!

 خوند!یگه رشته دیک خوب شد مامان دکتر نشد... واسه نجات جون آدما همون بهتر که 

 بخورم.یخوام _منم الن نم

:یکردند می و آتوسا خوشمزگید بهش

 که!یکنه نمی تک خوریلر آیگه _ آره د

 بسته رو از دست بهداد گرفتم و تو هوا تکون دادم:

...ینجا ایم تو اتاقم! ظاهرا" کم زن پا به ماه نداریبرمش _ م

 بوتهیک ید و بهشیدم و سر کشیرکاکائو شیوان و خنده بلند شد.لی اعتراض همه با شوخی صدا
 یکبزرگ کاهو از پلست
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:ید کشبیرون

!یکنه افراط میزی هر چید اس! تو خریوونه _بهداد د

 کرد:ید مامان با سر تائ

 دوباره رفتهیدیدم خریوه می کلیشب دی ندارم! انگار نه انگار برا مهمونیش کاریگه _ من د
 بخره...یذاشتی! نمیده خریوهم

!یشم؟ بهداد میف _مگه من حر

 و خاله آتوسا داد زد:یرون از آشپزخونه زدم ب

!یاد _لباست بهت م

!یداد ادکلن بهداد و می زدم و بسته آلبالو ترشو بال گرفتم.بوی لبخند

.یزنی برا جوجه خوب باد میدم _شن

 گوشم بود.یک بهداد نزدی صدا

 اس...یعه _شا

 بعد اشاره زدم به لباسهاش:

 کار!ید _ تقل

 زد:ی بهداد چشمک

! حال چطوره؟! بهمی تلپاتیگن اتاق... بهش می بودمت که رفتیده دیرهن _ من آخر شب با پ
!یاد؟م

 دادم:یلش تحوی لبخند کج

 گذشته!یدن پوشین _ سنت از ج

 اش:ی جوگندمی بهداد دست برد تو موها

 اصل"؟!ی سال داری آقا شما سیگه میبینه منو می... هرکید داریار _اخت

!ی _مگه خودت بگ
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 امروز بهداد خوشبختانه سرخوش بود.مامان هم با محبت شده بود! 

 گوشه لبش بود.ی سمت بهداد و لبخند کوچکبرگشتم

!یه؟ _چ

 شونه بال انداخت:

 به نظرم...یه! جمعه خوبیچی _ ه

 کرد و جلوتر اومد:ی بعد اخم

! یه؟ چین _ ا

 منید از گردنمو نوازش کرد.شایی گردنم نشست و شصتش جای انگشت مردانه اش روچهار
.یکردم فکر مینطورا

 _ کبوده انگار!

ی.خون مردگیدم گردنم دست کشی شدم.رویره هال خی توینه از بهداد فاصه گرفتم و به آ
 سمت چپش وجود داشت:یکوچک

!یدمش الن دیدونم _ نم

 فرو کرد و ادامه دادم:یبش جی بهداد دستاشو تو

!یگرده برمیدن هام موقع خوابیری _ احتمال" به خود درگ

.یخوابی گربه ملوسا میه خواب شبی _تو که تو

 برگشتم سمتش:

!یدی؟ منو دیدن _ مگه خواب

 در آورد:یبش جی دستاشو از تو

 تویان چموش بنظر میلی خیداری که تو بی _ نه بابا... چکار تو دارم من؟! اما معمول" کسان
 آرومن!یلیخواب خ

 _تجربه ات بالست!

151



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
:یدم به گردنم کشی بعدم دست

!یست پس مهم نیکنه _درد نم

 خرد کردن مرغ صداشی زد و به سمت آشپزخونه رفت که مامان برای بهداد دوباره لبخند
.یزدم

.آلمایشستند مررغها را میکدیگر و آتوسا با کمک ید تند تند مررغها را خرد کرد و بهشبهداد
 در یخچال و ماست را از یموآبل

:آورد

!ی؟ به مهدی _ زنگ زد

 خواب نباشه...یگم بابا توام! میزم _ زنگ م

 تکان داد و گفت:ی آلما با اخم سر

 کجاست؟!یلر _ آ

:ید هال به گوش رسی با دهان پر ازتویلر آی صدا

!ینجام _من ا

 آلبالو جمعی مبل نشسته بود و چهره اش از شدت ترشی به او که چهار زانو روی بهداد نگاه
 یار اختیشده بود کرد و ب

 زد.لبخندی

!یکنه مامان دلم درد می بگیای بیخواد! فقط دلم می؟ _آخرش کار خودتو کرد

 بعد رو کرد به بهداد:

 آت آشغال ها نخر!ین از اینقدر _ ا

 شد:یشگام بزند که بهداد پی خواست حرفید رد و بدل شد.بهشید بهداد و بهشیان می نگاه کوتاه

 بخوابونمش تو مواد.یخوام میارید جوجه ها؟! زود بین شد ای _ چ

 گوشه لبش نشست.نقطهی زد.بهداد لبخند آرامیرون را بهم فشرد و از آشپزخانه بیش آلما لبها
 به داد و یضعف آلما کم محل

152



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 کردنش بود!بیداد

 نشدم!ی _پاشو برو سراغ درس و مشقت تا عصبان

 _مامان!

 ساعتید! طبق برنامه امروز بایای تا موقع نهار هم نمیری هم بده به من... می _اون کوفت
!یشدی میدار بیمهشت و ن

 به مامان بگو!یزی چیک _خاله 

 که همزمان با رغررغر کردنیلر نزد و بهداد دلش ضعف رفت از لحن کودکانه آی آتوسا حرف
.یخوردآلبالو ترش هم م

 _امروز جمعه اس.

 چه برسه به کنکور!یخونه _بهداد جان دخالت نکن. ولش کنم درسا مدرسه هم نم

:یلر بعد دوباره رو کرد به آ

 نه؟!یا یری _م

 پرت کرد!بعد هم راه اتاقشی ناباوریت با اخم و تخم بلند شد و بسته آلبالو ترش و در نهایلر آ
 گرفت.آلما با یشرا در پ

 از کارگرها اشاره زد:یکی به یکشید میق عمی که نفسهای در حالی ظاهرخونسردی

!ید کنیز فرش هم تمین _ ا

 خودته.یر _همش تقص

 آرام ادامه داد:ی رو کرد به آتوسا و با صدا

 همه بهش سختین.ایشه ولنگار می ولش کنیشناسم _بازم من مقصر شدم؟! من دخترمو م
!ینه بازم ایگیرمم

 و مشغول بودند سپسیکردند کرد در آشپزخانه آرام صحبت مید به بهداد و بهشی آتوسا نگاه
آلما را دعوت به نشستن کرد:

 که به خاطر حرف زور تویدی! دیده نشون می در برابر زور عکس العمل تند تریلر _ آ
 ی محبوبش و پرت کرد رویخوراک
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 بار هم که شده باهاش آرومیک واسه یخوای کنه! نمی تورو حرصینکه...فقط به خاطر افرش

! ی؟! درکش کنی؟صحبت کن

!... ی؟ بهش تشر نزنی هرکس و ناکسپیش

 خواهر برادر انداخت:ی به گفتگوی نگاه سراسر حرصآلما

 بهداد کهیته.اون از عمه عفریابون سر بذارم به بیخوام از دست همه ذله شدم! میگه _ د
 از ین... ایره طلق منو بگیخوادم

! مگه من چقدر توان دارم؟!یلر هم از آین بدبختم کرد! ایشب که دبهداد

 گذاشت:یش آلما را در دستهاید آتوسا دست سف

! در مورد عمه بهداد ظاهرا" قراره پسرعمه اشیکنی؟ نگاه میز به همه چی منفینقدر _ چرا ا
با مادرش صحبت کنه.اصل" 

 افتاده باشه چهی هم کفر نگو... اگه اتفاقیشب و بدند؟! در مورد دیکی شهر هرته طلق مگه
بهتر... بهداد بچه دوست 

 چه اشکال داره؟!ی.توام جوونداره

یلر! آی.خودت سرکشش کردی خودت مقصریادی تا حدود زیزم... عزیلر اما در مورد آ
مرغ محبته...

!یدونستم؟ می چی کردم؟! اصل" مگه من... از مادری _کم بهش محبت کردم؟! کم مادر

 شده.ی چیگن نکن الن میه _حال گر

:ید اش را بال کشینی آلما آب ب

 سرشون گرمه!یکنند منو میبت _نترس الن دارند رغ

 تکان داد:ی آتوسا سر

...یبینی اش و می فقط قسمت منفیز! از هر چی که از عالم و آدم طلبکارینه _ مشکل تو ا
آلما؟!

 اش را که خوش رنگ تر شده بود به سمت آتوسا گرفت:ی اشکی آلما چشمها

!یه؟ _چ
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...ی! نه رفتارت با بهداد!... اگر هم دوباره مادر بشیلر... نه رفتارت به آیست راهش نین _ا

 حرفش آمد:یان آلما به م

!یدم رغلط اضافه کرد من که بهش پر و بال نمیشب _ حرفشم نزن! بهداد د

 آتوسا بلند شد:

!یی ایوونه _تو د

یا رفت تا بساط منقل و زرغال را مهیاط بعد کم کم آماده طبخ رغذا شدند.بهداد به حساعتی
 آتش گردان را با مهارت یدکند.بهش

 و رو کرد به بهداد:میچرخاند

 تو پرش ها!یزنم دراز تر کنه میمش بخواد پاشو از گلین _ بب

 بعد دست آزادش را مشت کرد و جلو دهاش گذاشت:

 نگاهش کن.یسا! توام مثل ماست فقط وایدشی... انگار بنده زر خریکه _ اا اا اا زن

... ظاهرا" عمه...یخته بهم ری ام به اندازه کافی _ چکارش کنم خواهر من؟! زندگ

 گدا گشنه و بشونه سرجاش!ین و ایاد _کاش ب

!ی؟! مطمئن باشم خودتید _بهش

 آتش گردان را به بهداد سپرد:ید بهش

!یشم میشی آتیشتر بیبینم توام که می عرضگی از رفتارش... بیخورم _حرص م

 بهداد اخم کرد:

 گوشش؟! اعصاب نداره خب.یر _چکارش کنم؟! بخوابونم ز

.ی آتوسا جان؟! فکر کنم مررغها رو زود آوردی پتـ... اومدیکه _رغلط کرده زن

 تکان داد.ی بهداد گذاشت و بهداد سری پایش جوجه ها را پی آتوسا قابلمه بزرگ حاو

 _اشکال نداره که.

 دوباره رغر زد:ید آتوسا رفت و بهش

155



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 با عمه حرفی گفتی علیر...اصل" چرا به امیزنه هم نمید و سفیاه _ تنبل خانم دست به س
 یاره حالشو جا بیگذاشتیبزنه؟! م

...تا

 و محکم گفت:ید کشیقی بهداد نفس عم

 زن منه!یزنی راجع به بهش حرف می که دارینی خواهر گلم اید _ بهش

 شد و به سمت خانه رفت:ی حرصید بهش

 اومده تو خونه اش.یی ایته چه عفرینه ببیست... خوبه که مامان نینه همیاقتت _ ل

 آرام هردوی بود با لحن صداید افتاد.بعیلر تکان داد و نگاهش به پنجره باز اتاق آی بهداد سر
 یدهصدا به طبقه بال رس

 بال رفت:ی کمیش زد.صدای لبخندیلر آیادآوری.با باشد

 معرفت قرار بود موقع جوجه درست کردن کمک کنه!ی بیک _ 

 راید بهشیچارهای که لی کسیه شد.چهره اش شبیزان که از پنجره آوید را دیلر آیه بعد چند ثان
 راحت یالش است نبود!خیدهشن

 داشت؟!ی چه گناهیلر.آشد

 جوجه بلند نشده...ی _ هنوز که بو

!یکنم من بوشو بلند مین پائیا _تو افتخار بده ب

 کتابش را بال گرفت:یلر آ

.یخونم _دارم درس م

! یای موقع لبموندن بیخوای _آها م

 را گفت و حواسش را به ذرغال داد:ین ابهداد

...ی کنم بهت بال بدم خودت نخواستی بازی _ خواستم پارت

 بر لبش آورد:ی لبخندیلر آیج مهی صدا
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 واسه بال!یمیرم من می _وا

 بهداد آرام زمزمه کرد:

 واسه اون گردن خوش تراشت...یمیرم _ منم م

 فکر کرد:ی بعد کم

 تن خوشگلت.ی واسه تک تک اجزایمیرم _ نه... م

 سرش را بال گرفت و نور چشمش را زد:

 ماسه!ی بهت نمیزی چی _ تا کمک نکن

 ها...ی بدید _جواب مامان و خودت با

 همرنگ خودش کنارش بود:ی با لباسهایلر آیگر دینه تر شد.تا چند ثایق لبخند بهداد عم

 کمک!بابات دست تنهاست...یا... پاشو بیداده بزدل! آلما فقط در حد داد و بی _ترسو

 به گوشه اتاق شوت کرد:یشی حرکت نمایک کتاب را در یلر آ

 اونجام...یگه دیه ثانیست _ ب

 بهداد زمزمه کرد:

 امروز هم کنارم...ی تو بغلم بودیشب _کنار من... د

 شد.یاط به سرعت جت وارد حیلر آ

!ی؟ _ خطر و رد کرد

!یزنی _مامان اصل" تو هال نبود... اا تنبل خان تو که فعل" ذرغال باد م

 دوباره سرش را خم کند و گردنش رایشد و کنار خودش کشاند.کاش مید بهداد دستش را کش
ببوسد.

 آوردم چکار؟! ینجا _پس تو رو ا

 را به سمتش گرفت:سیخ

 هم بهم نچسبونشون!یلی بزن... خیخ... پنج شش تا به هر سیخ جوجه ها رو بزن به سیا _ب
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یقی رفت.نفس عمیلر کوچک آی موهاش را پشت گوش زد و بهداد نگاهش به گوشهایلر آ
 رغررغرش را ی و صدایدکش

:شنید

 بشمیام! من خنگ و بگو که از تست هام زدم بیگاری؟ واسه بی... منو از بال کشوندیش _ا
شاگرد تو...

:ید را کشیش بهداد صدا

 علـــــــم...یری _توام مشتـــــــــــاق فراگ

...یخوره مرغ بهم می بهتره! حالم از بویدن کشیخ _از جوجه به س

 پس!یخوندی _درس نم

:یچاند گوشش را گرفت و نوازش گرانه پ

 دختره سرتق؟!ی دادیام پی _به ک

.ید و خودش را عقب کشید خندیلر آ

 رو سرتون ها.ید و گذاشتیاط _ح

 کرد:ی نگاهیگذاشت میز می سفره را رویل وسای حاوینی که سید به بهشیلر آ

.یکشه میگاری _ داداشت داره از من ب

 خوش جوجهی از بویکرد.حض مید کشیقی نفس عمیلر و آیزد بهداد آرام آرام جوجه را باد م
کباب.

 _بهش قول بال دادم!

:ید خندید بهش

 رو بهت نداده...یزی _آها... خب پس کار کن! قول کم چ

 دستش از حرکتیلر که با سوال آید چیاط حی چوبیز می سفره را تند تند رویل وساید بهش
:یستادباز ا

 ما؟!یش پیای چرا نمید _ بهش
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یلر چگونه آید باشد... با وجود بهشی کرد عادی بال آورد اما سعیع بهداد سرش را سر
 یکردکوچکش را بوسه باران م

!هرشب؟

 زد:ی لبخند کمرنگید بهش

 شبی هایمه تا نیخونم.کتاب میدم میح رو ترجیی تنهایعنی خودم راحت ترم... یت _ تو سوئ
 معمول".یدارمهم ب

.یام درمیی ما منم از تنهایش پیا _آخه تک و تنها؟! خب ب

 کرد:ی بهداد اخم

 مگه؟!یی _تو تنها

 زد.ی لبخند سراسر مهربانید بهش

 _آره تنهام! 

 تر شد:یظ بهداد رغلاخم

 الن؟!یی بوده جز مامانت؟! هفت هشت نفر دور و برت بودند؟!تو تنهایشت پی _ قبلنا ک

 به حرف آمد:ید انداخت و بهشی به چهره درهم بهداد نگاهی با بهت و ناباوریلر آ

 که!یومدم تو ذوقش؟! منم نیزنی _ بهداد چرا م

یش صدای بزند را رها کرد و بلند شد.بهداد کمیخ به سیخواست که میی و جوجه ایخ سیلر آ
 یلر به رفتن آیدبال رفت و بهش

.نگریست

 لوس ننر مزخرف!ی _دختره 

:یست گرد شده به بهداد نگری با چشمهاید بهش

 با بچه؟!یکشی! لج می؟ _خوب

 بهداد تند مشغول باد زدن جوجه ها شد و زمزمه کرد:
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... نفهم!یشعور دختره احمق!بیخواد _کتک م

 تاسف تکان داد:ی از روی سرید باز شد.بهشیکی تی با صدایاط حدر

 که تو اونطور...یام! بعدشم من قصد نداشتم بیذاره میر تو هم تاثی _ رفتار آلما داره رو

 بلند شد:ی مهدیدن بهداد با د

 من خوشحالم تویالت.تو به خیزه چقدر خاطرت واسم عزیدونی خودت مید _ چرت نگو بهش
 تک و تنها واسه خودت یرفت

!ی؟ که گفت تنهاست جوش آوردم... احوال آقا مهدیلر!من از حرف مفت آیکنی؟ مزندگی
 اصل".یستت! نی؟ مرد حسابییکجا

 کباب شده دادی بالهایخ به سی کرد و بهداد با نگاهی آنها سلم احوال پرسی با هردوی مهد
زد:

 نهار آماده اس.یاید _خانمها ب

 و آرام ادامه داد:ید بعد رو کرد به بهش

.یارش الن قهر کرده به زور هم شده بیدونم _ م

 گفت:یرفت تکان داد و همانطور که به سمت خانه می سرید بهش

.یاد.الن آتوسا هم مینید بنشید بفرمائی _آقا مهد

:ید گرفت و آلما و آتوسا را دیش راه خانه را در پ

 بالست؟!یلر شوهراتون... آیش پینید بشید _ بر

 آلما اخم کرد:

 بود کهیی.فکر کنم مال همون آت و آشغالهایرم سیگه نهار میا بیگم بهش می _ آره هرچ
بهداد...

 آلما را بشنود.به سمت پله ها رفت:یهوده نکرد ادامه سخنان بی سعید بهش

.یایم هم الن میلر من و آید _شما بر

 ناخودآگاهیش منظره روبرویدن آن را باز کرد.با دید نشنی جوابی را زد و وقتیلر در اتاق آ
 کنار پنجره یلر زد.آیلبخند
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.جلوتر آمد:یداد که سر و ته گرفته بود نشان می بود و خود را مشغول خواندن کتابنشسته

 ها!یشی میر _اخم نکن بچه زود پ

!یرم _ من س

 دلخوریلر از آیتواند نمیخورد آلما حرص می چرا هرچقدر از رفتارهایدانست نمید بهش
 دختربچه که پدرش را ین ایدنباشد.د

ی دلش را به درد میکرد میغ محبت را از او دری از دست داده بود و مادرش هرزگاهزود
 یشآورد.جلوتر رفت و روبرو

:ید.کتاب را از دستش کشنشست

 که!یش _ سر و ته گرفت

 نکن.ی اصرار الکیخورم _من نهار نم

 فقط منتظر تو هستند.یلی بال چرب و چیخ دو تا سین _اون پائ

 ادامه داد:ید نشست و بهشیلر آی لبهای روی لبخند کمرنگ

 مگه تو بایلر...اما آیدونستی ناراحت شد که تو خودتو تنها مین نداشت.از ای _ بهداد منظور
وجود مامانتو و بهداد و آتوسا 

!یی؟ من تنهاو

!ینجا ایای _تو که نم

:ید اش را کشینی بید بهش

!یم؟ نهار بخوریم بریای.حال میام میشتر باشه بی پلسم.چون توئینجا _ من که هرروز ا

" امایلر"آی تشر بزنیتونی میه توهم مثل بقیخوای خونه و دوست ندارم... اگه میوونه دین _ا
 یوونه دین ایگممن بازم م

 هاشو دوست ندارم!یض و مرخونه

 بلندش کرد:ید بهش
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 زنگ بزنیرون بی بزنینجا از ای دلت تنگه و دوست داری _ هرلحظه و هر ساعت حس کرد

به من...

 گفت:یجان برق زد و با هیلر آی چشمها

!یم؟ هم بری پاساژ گردیعنی _ 

 زد:ی لبخندید بهش

 هم نخوردند...یمش تا سفره و ضمایم _اووف... اون که خوراک خودمه.بدو بر

 و هردو از اتاق خارج شدند.ید را کشیلر حرف دست آین با گفتن ا

 

 و نامحسوس بهم چشم رغره رفت تا بروم سراغ درسم.منیز ریلی از صرف نهار مامان خبعد
هم از خدا خواسته بلند شدم و 

 به اتاقم.هرچند نه حوصله درس خوندن داشتم نه خونه موندن.رفتم

 بود.یم رفتن با دوستهایرون از آنها بیکی را بر من حرام کرده بود که یز مامان علنا" همه چ

 ولو شده بودم ویکمت نی پارک ملت و مامان مچ منو که رویم بار بعدظهر با بچه ها رفتیک 
 گرفت.بعد یکردم دود میگارس

 با خودش برم!ید و گفت بایرون اون اجازه نداد با دوستهام برم باز

 جلو پامون نزنه رو ترمز وینی اما خودش بدتر از دوستهام بود! با وجود مامان محال بود ماش
 شماره نده... ییفروشنده ا

 همهیرفتم با دوستهام می که کنارم بود اما وقتی با وجود زن خوش و آب رنگیدید منو نمکسی
 من بود!ی پسرها برایفتعر

 شبها که خودمون دو تای... بعضیکردم مامان حسادت نمیبایی به زیاد وجود من زین اما با ا
 و سرم رو پاش مامان یمبود

 که قشنگه خوشگلکم تو بختت مثل منی اونیاهه" بختش سیگفت تو موهام و میکرد مدست
نشه"

... از فراریگفت می از ازدواج اجباریه شد مامان با گریشتر بزرگ تر که شدم و فهمم ب
... از کتک خوردناش یگفتکردنش م
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... مامان فقط دوازده سالش بود!یگفت میبت... از ترسش از بابا احمدرضا با اون همیگفت

 نکردم!ی نکرد و منم پا به پاش کودکی مامان کودک

یداش تخت پیر زیت و در نهایکردم و رو میر زیگار کردن پاکت سیدا داشتم کل اتاق و واسه پ
کردم.فندکو روشن کردم و 

یگار داشت...از سیبت افتادم... اون هم هیرعلی امیاد لحظه یک به لب جلو بردم.یگار سسرمو
 اومد مسلما" از یهم بدش م

!یشتر بیگاری سزن

 بود!ی و مردنیف مثل من نحیکشید.اگه میکشیدند نمیگار ورزشکارها که س

 احمق نبودیک... دوتا... سه تا... چهار تا... یکی... یوار دادم به دیه روشن کردم و تکیگارو س
!یره؟ از دست من بگینوا

!ینه؟ بال حال منو بپرسه و اتاق مملو از دود و ببیاد احمق نبود بیک 

 دوست نداشت! به سرعت بلند شدم ویگاری... دختر سیرعلی دوباره فکرم رفت سمت ام
.نه... چهره ام یستادم اینه آیروبرو

!یشد؟ تابلو میگار دو نخ سیک ی با روزی نبود! کتابلو

! دختر درس خون دوست داشت؟! ی؟ دختر درس خون چ

 لب پنجره خاموش کردم و کتاب تست و برداشتم.سیگارو

 درس بخونم!یخواستم امروز تا شب فقط م

یک تاری اتاق کمی به اطرافش کرد.فضای بلند مادرش سرش را بال گرفت و نگاهی صدابا
 گردنش را ماساژ یشده بود.کم

 افتاد.آنقدر محو درس خواندن شده بود که خوابش بردهیش و نگاهش به کتاب تست روبروداد
بود!

 در سرشی زد.نور چشمش را زد و درد بدیرون به خودش داد و از اتاق بی کش و قوس
 آمد.ین پله را هم پائین.آخریچیدپ

 کن!ی نگفتم خودکشیگه _ د

 خواب آلودش به حرف آمد:ی با صدا
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 کجان؟!ید نخونده بودم.خاله و بهشیچی که هیروز _ به جبران د

 مبل ولو شد:ی بعد رو

 _ گشنمه!

 آلما بلند شد:

 _ بعدظهر رفتند.صبر کن برات شام و داغ کنم.

 مگه؟!ید _شما شام خورد

 نکرد به بهداد که خود را مشغول روزنامه خواندن نشانی را گفت و اصل" توجهین ایلر آ
!یدادم

 آشپزخانه جوابش را داد:ی آلما از تو

.ی گفتم لبد خوابی صدات کردم جواب ندادی _ هرچ

:ید کشیی ایازه خم

!یکنه درد میلی قرص مسکن هم بذار کنار رغذا.سرم خیک خوابم برد... مامان ی کیدم _ نفهم

...یاد _صد بار بهت گفتم دل گرسنه درس نخون!بهت فشار م

:ید به گوشش رسیزد که روزنامه را ورق می آرام بهداد در حالی صدا

!ی؟ درس خوندی! کیدی میگار _ بو گند س

:یش زد به روی پوزخندیلر آ

 نشه متفش!یا _ خواستم ر

 آلما بلند شد:ی صدا

 کارت دارم.یزم عزینجا ایا _ بهداد ب

ی خودت متاسف باش" ی هم " برایلر گفت و به آشپزخانه رفت.آی بهداد "متاسفم برات" 
 را روشن کرد.یزیونگفت و تلو

 بهداد وارد آشپزخانه شد:
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!ی؟ _ چکارم داشت

:یخت بشقاب ری گرم شده را توی آلما رغذا

...یلر بده بدم به آیف مسکن ضعیک.یرسه _دستم به جعبه قرص ها نم

!یگه؟ الن من نردبامم دیعنی _ 

:ید آلما خند

 _ کم نه!

 را:یخچال را باز کرد.آلما هم در یی بالینت تکان داد و در کابی بهداد سر

 دلستر؟!یا _ نوشابه 

 داد زد:یلر آ

!یخ _ آب 

!یخوره؟ میخ آب یز که... آدم عاقل تو پائیشه _سردردت بدتر م

 بهی لحظه فکریک لحظه... نه کمتر از یک ی کانتر گذاشت.برای بهداد جعبه قرص ها را رو
سرعت برق از ذهنش عبور 

 متفاوت بود!ی.امشب از آن شبهاکرد

 هم نبود!ید بود... بهشی هم از دستش عصبانیخواست هم دلش او را م

 نبود:یزد طبق معمول رغر میلر آلما که به آی آب دهانش را قورت داد و حواسش به صدا

!یدی؟ برات ضرر داره! تو چرا اصل" به حرف من گوش نمی ترشیلر _ آ

.ید پس کشیع دستش به سمت مسکن رفت اما سر

 شد؟!ی _بهداد قرص چ

یشد خواب می شبها بی که بعضی حرکت قرص خواب آوریک و با ید کشیقی بهداد نفس عم
 را برداشت و یکرداستفاده م
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 انبوهیان رنگ را به سمت آلما گرفت و بسته قرص را مید را کند.قرص کوچک سفزرورقش

 انداخت.آلما یگر دیقرصها

 را کنار ظرف گذاشت:قرص

 لجیدونم اما میکنم نباشه؟! اگه دست من باشه براش گل گاو زبون درست می قویاد _ ز
...یکنهم

 مسکن ساده اس!یک _ نه 

 و آرام زمزمه کرد:یست نگریرفت میلر بدست به سمت آینی به رفتن آلما که سی و با پوزخند

 _ امشب کم از مرده متحرک نخواهد داشت...

 پوست کنده را به سمتش گرفت:یب سآلما

 تو تخت خواب!ی با بدن بوگندو برینم _ قبل خواب برو حمام! نب

 اعتراض کرد:یلر آ

 _مامان!

 حمام گفته باشم.پنجره همیری... می بوگند گرفتینقدر که ایدی چند تا کشیست! معلوم نیامان _
.یخوری سرما میذاریباز نم

:یدید بعد رو کرد به بهداد که اخبار م

...یشه مورد علقه ام شروع میال _ کانالو عوض کن الن سر

 آنکه به آلما نگاه کند گفت:ی بهداد تمام حواسش به اخبار بود.ب

 _صبح تکرارشو نگاه کن!

 مبل بهداد نشست:ی آلما بلند شد و رو

!ینم... بدش من ببیگه نکن دیت.اذیکنم _ صبح وقت نم

...یشه می چینم پوست بکن ببیب سیک _ حال فعل" 

 اش گفت:یوه تنش آنها بلند شد.آلما با اشاره به ظرف می توجه به کشمکش بی بیلر آ

 ات و کامل بخور.یوه _ م
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 خواست مخالفت کند ادامه داد:یلر تا آ

!یگم بار به حرفم گوش بده به خاطر خودت مین ایک _

 _بهش باج نده بابا!

 پوست کنده را برداشت و به زحمت در دهانش چپاند:ی هایوه میلر آ

 _ خوب شد؟! 

 به سمت پله ها رفت:بعد

!یر _شب بخ

 ها!یخوابی _بدون دوش گرفتن نم

 ساعت طولیک حمام کردنش یشه گرفت برعکس مادرش که همی و تندی دوش سرسریلر آ
.آلما به او لقب" گربه یکشیدم

 بود!ی کافیش برود براین از بیگار سی که بوین" داده بود.همشور

یازه شد.خمیش بر تن کرد و مشغول خشک کردن موهای به همراه شلوار راحتی تاپ گشاد
 و نگاهش به ساعت ید کشیبلند

 بهیکرد احساس میلر نشده بود که آیازده دور کند بود.هنوز ساعت ی رویز پائی.شبهاافتاد
. پنجره اتاق ید آیشدت خوابش م

.با خودش زمزمه کرد:ید پتو خزیر آنکه مسواک بزند برق را خاموش کرد و زی بست و برا

 مسواکه؟! یب سیگن _ مگه نم

 شنبه خواب نماند.نگاهش به مانتوی صبح هایشه را کوک کرد تا مثل همیلش موباساعت
 و اتو کرده یزشلوار و مقنعه تم

 سن هرشب کتبین نبود.حداقل مطمئن بود تا ایال خی زد.آلما آنقدرها هم بی افتاد.لبخنداش
مدرسه اش را در کوله اش 

.یکند و مانتو شلوارش را اتو ممیگذارد

"یست نی" به حواس تو اعتباریگفت میلر و به آیچید کتب روز شنبه را همان پنج شنبه م
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یلی آنکه بداند به خوردش داده بود باعث شد خی که بهداد بی درس خواندن و قرصی خستگ

زود بدون افکار دخترانه اش 

 فرو برود.یق شود و به خواب عمین سنگپلکهایش

 افتاد که سه صبحیواری گرفت.نگاهش به ساعت دیش شب بهداد راه پله ها را در پی هایمه ن
 مردانه ی.دستهایدادرا نشان م

 اش نبود!یشگی از عطر مردانه همی... خبرید کشیقی را بال گرفت و بو کرد...نفس عماش

 به خود نزده بود.آلمایشه بر خلف همی عطر و ادکلنیچ از صبح امروز که دوش گرفته بود ه
متعجب شده بود و بهداد در 

 تنوع"ی گفته بود" صرفا" براجوابش

 بماند.یلر تن آی عطر مردانه اش رویخواست.نمیدانست اما علت کارش را تنها خودش م

 نخواهد شد.دریدار بیلر هم باز کند آیاط احتی اگر در را بیدانست را باز کرد.میلر در اتاق آ
 یلررا بست و جلو تر رفت.آ

یش طاقت جلو رفت.اثر قرص جسورش کرده بود. روی بود.بیده طاق باز خوابیشب دبرخلف
 ین زد و پتو را آرام پائیمهخ

 کنج لبش نشست و آرام زمزمه کرد:ی.لبخندکشید

 لباستم.ین ایوونه... من دیطون شی کردی _ دلبر

 نجواگونه بود:یش.صداید کشین آرام بند تاپش را پائ

.یاد ازت خوشم میشتر بیکنی می زبون درازی چرا هرچیدونم _ نم

ی آورد و موهاین و آب دهانش را قورت داد.سرش را پائید کشین تاپ را هم پائیگر بند د
:یدنمناک خوشبوئش را بوئ

.یلیه خیرم _ از دستت جنون نگ

:ید ترقوه اش کشی زبانش را رو

 دختر نبودم!یک وقت با یچ _ من ه

 انداخته بود:یه گونه اش سای بلند روی انداخت که مژه هایلر بسته آی به چشمهای نگاه
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! ینم؟ هاتو ببی کشفت کنم؟! خوشگلیدی _ اجازه م

:ید کشین را کامل پائیلر زد و لباس آی قلبش باز هم تند شده بود.چشمکضربان

 باش... لطفا"!ی _ راض

 به سخن آمد:ی با لحن آرامآلما

...یشه میطون کل" شیابون خیره می وقتین حواست بهت باشه.ایگه جون دید _بهش

 هم مثل خواهر نداشته ام...یلر _ حواسم هست آ

 بعد داد زد:

 ها!یریم نمی! عروسی؟ _آماده شد

 زده بود:یرون بی از روسریشان پریش شد و موهایر از پله ها سرازیلر آ

 _اومدم بابا!

 اش را مرتب کرد و صورتش را با هردو دستی.روسریستاد ایش آلما بلند شد و روبرو
گرفت:

 _ مواظب خودت باش.

 اش چپاند و تند تند گفت:یی سر شانه ایف پولش را در کیف کیلر آ

 _ حواسم هست مامان.

 بخصوص دود کردن!ی حرکت زننده انجام بدیابون تو خیستم نی راضیلر نکش...آیگارم _س

.یخوره خودم بهم میژ...پرستیکشم _مطمئن باش نم

 گونه آلما کاشت:ی رویی بعد بوسه ا

 جون.ید بهشیم _ خدافظ مامان... بر

 داشبرد را باز کرد:ید بهشین به محض سوار شدن ماشیلر آ

 تو!ین بهداد نه به ماشین تو... نه به ماشین ای داری چینم _ بب

 با خنده به راه افتاد:ید بهش
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.یا شو با دربست بیاده الن پین همیاد _ خوشت نم

.ی _فعل" خودت آژانس

 را بلند کرده بود و سرش را تکانین ضبط ماشی صدایلر" نثارش کرد.آیی" بچه پرروید بهش
 به حرکاتش ید و بهشیدادم

 آزادیلش پتانسی انرژیی اش در خانه فرق داشت.گویشگی با رفتار همیلر.رفتار الن آمیخندید
شده بود.

 ویطنت شیلر پاساژ پارک کرد و هردو روانه پاساژ شدند.آینگ را در پارکین ماشید بهش
 بار به یک ی.حتیکردجلب توجه م

 به اوی تذکرید انداخت.بهشی بود متلکیستاده ای رو که جلو مغازه کفش فروشیبا پسر زیک
 ینداد اما تمام حواسش به امانت

 و بهداد بود.آلما

 کهی بود.هر لباسی رنگی تاپ ها و لباس هایدش از خریمی.نیشد نمیر کردن سید از خریلر آ
 آورد و یدر رگال بود در م

 ویکرد مخالفت می هرزگاهید.بهشیپرسید را مید سپس نظر بهشیگرفت خودش مجلوی
 یدهای.خریزد ذوقش نمی تویهرزگاه

ی کرد.وقتید و خریاورد هم طاقت نید بهشیت بودند که در نهایف دخترانه و ظری به حدآیلر
 یکاز پاساژ خارج شدند هوا تار

 بود.شده

 بخرم.ی چائیک پول ندارم ی _ حت

 کرد:ی را جاسازیدها را بال زد و خریش صندوق عقب خودروید بهش

!یه؟ مشهور چیپ خوشتی آقایک شام خوشمزه با یک _ نظرت درباره 

 گفت:ی " جون" کشداریلر هردو سوار شدند و آ

 هست طرف؟!ی _ خوراک خودمه. حال ک

 دنده را جا زد و حرکت کرد:ید بهش
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 حال.یبینیش _ صبور باش م

 هربارید و بهشید سوال پرسی باریست ده بیلر مد نظرش بود آید به بهشی به مقصدیدن تا رس
.یگذاشت میاو را در خمار

 رایه تا ته قضیلر آیستاد ای کلوب بوکس معروفی رفت و روبرویر به سمت هفت تی وقتاما
گرفت:

 مشهور؟!یپ خوشتی بود آقاین _ ا

 زد:ی لبخندید بهش

.ی _ تو هم که ناراض

:ید به سمتش چرخیلر آ

.یکنه میمه قیمه منو قی بگینو _ جلو مامان ا

 آخه.یبری _توام چقدر از آلما حساب م

 برگشت:ید و بعد به سمت بهشید کشیش به سر و روی و دستید کشین را پائینه آیلر آ

یسا عقب... واینه زشته با اون سن و سال بشینم خانم حال بده... من برم عقب بشید _ چاکر بهش
 تو ین اصل" تو ماشینمبب

!یشه؟ مجا

 زد:یکرد عبور می دو صندلین که داشت از بیلر به کمر آید بهش

 رو بگو.ینا جلو رو خودش ای _ جرعت دار

 قاتل بالفطره اس.یه شبیارو شدم؟! یر _عمرا" مگه از جونم س

!یلر _آ

.ید" را شنین پائیا بیرعلی تنها" امیلر بعد مشغول تماس گرفتن شد و آ

:یست نگرید به بهشینه آی از تویلر آ

!یزونم؟ _ م

:ید خندید بهش
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 روانت؟!یا _ خودت 

...ی صندلیر طلبت... اوه اوه طرف اومد من رفتم زیکی _

یر بعد رفت زیست آمد نگری دست مین بدست به ای که ساک ورزشیرعلی به امی نگاهیلر آ
!یصندل

 آخه؟!یه رفتارها چین اومد ایرعلی امیوونه... دیلر _آ

 آمد!ین پائی کمین به وضوح حس کرد که ماشیلر در سمت شاگرد باز شد و آ

 _سلم پسر عمه جان.

 دستش را فشرد:یرعلی ام

 ورا؟! ین _ احوالت چطوره؟! از ا

 را به حرکت در آورد:ین ماشبهشید

.یاریم صله رحم و به جا بید ما بایشه همی _ تو که معرفت ندار

 خورد و به عقب نگاه کرد:ی وارد شد تکان کوچکیرعلی امی که به پشت صندلیی با ضربه ا

 بود؟!ی _ چ

 همانطور که دستش به سرش بود بال آمد:یلر آ

 _ سلم.

 کرد:ید به بهشی نگاه کوتاهیرعلی ام

!یی _ فکر کردم تنها

:یلر بعد رو کرد به آ

!ینی؟ بشی رو صندلیستی! بلد نیک _ عل

.یگشتم میم _دنبال گوش

 زحمت منو برسون خونه که هلکم!ی جان بید _ بهش
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... قول شام ازت گرفته بودم.یگه _ بد نشو د

 شد:یره خیرعلی رخ امیم به نیلر آ

 _ لبد چون من هستم.

 گوشه لبش بال رفت:یرعلی ام

.یزمون کنار میذاریم اضافه کودک می صندلیک تو رستوران یت _ نه بابا... نها

:ید خندید گرد شد و بهشیلر آی چشمها

 مهمون منه... یلر نکن.آیتش _اذ

 حال؟!ید دوست داریی_ چه رغذا

!یعنی؟ یم _مهمون توئ

 که.یم نداریشتر دخترعمه با معرفت بیک _

 رغررغر کرد:یلر آ

 بود مثل" ؟!ی نظر سنجین _ الن ا

 به سمتش برگشت:یرعلی ام

!یخوری؟ می _ آخ حواسم نبود از خانم کوچولو بپرسم.خب شما چ

 بودند.خواستیوانه نوع دیک هرکدام به یل فامین افراد ای به وضوح اخم کرد.تمامیگر دیلر آ
 ی" من خانم کوچولوئیدبگو

" اکتفا کرد.یتزا" اما تنها به گفتن" پنمیبینم

.بایدید بزک دوزک کرده نمی دختر بچه یک را فراتر از یلر.آید به وضوح خندیرعلی ام
 اش ی اش به کودکیقه سلیدنشن

 سفره خانه قرار گذاشته بودند.یک در ید با بهشیرا آورد زایمان

.یم رفته بودیل که با سهیتزایی _ برو همون پ

 لبخند زد:یلر به چهره بغ کرده آینه آی از توید بهش
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 خانم بگه... وا کن اخماتو!یلر آی _ هرچ

 زد:یه.کنایکردند کودک با او رفتار میک شد.هردو به سان یشتر بیلر اما اخم آ

 کرده؟!یدا پیت دختربچه براتون ارجحیک یقه _ بد نشه براتون سل

:یرعلی لبخند زد به امید بهش

 زبونه.یرین _ بهت گفتم چقدر ش

 گرفت کل" دهانش را ببندد ویجه نتیلر تنها به گفتن" بامزه اس" اکتفا کرد و آیرعلی ام
سکوت کند بهتر است!

 کهیی نشستم.پسرهایرعلی امی روبروی شده در کمال پرروئیز ری درهم و چشمهای ابروهابا
 زود باهات گرم یلیخ

 افتادی هم می.هر اتفاقیدادم میح ترجیرعلی مثل امیی پسرهایپ و جنتلمن بودند به تمیگرفتند
باز هم حق نداشت منو بچه 

 چاکش بشم؟!ینه مثل"؟! من عاشق سیترسید می کنه! از چفرض

!ی؟ _ با عمه صحبت کرد

 به من اشاره زد و منم زل زدم بهش:یرعلی ام

!یترسید؟ بچه میک! از باز شدن حرفاتون توسط به قول خودتون ید _ راحت باش

 که به کار برده بودم درشتیبی رغریب عجیاتی من و ادبیان از نحوه بیرعلی امی چشمها
 اما مگه یکردمشد.کاش سکوت م

!میتونستم؟

:ید!بعد رو کرد به بهشیداد" متاسفم برات" می معنیشتر کرد که بی پوف

.یکنیم _بعدا" درباره اش صحبت م

 دادم.از دست خودمیه تکی به صندلینه گفت و منم مثل طلبکارها دست به سیی"باشه " اید بهش
 ید که بای بودم.موقعیحرص

 حقینها ای.حق داشتند... همگیشد رفتارم احمقانه تر میکردم خانم مودب رفتار میک شبیه
داشتند از من و مامان دلخور 
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 مامان و سبک سرانه من کجا؟!ی عصبی! رفتار جنتلمنانه بهداد کجا و رفتارهاباشند

.خب جذبهیکرد صحبت مید که آرام با بهشیرعلی چانه ام و خاروندم و دوباره زل زدم به ام
داشت که داشت به من چه؟! اونم 

!یدید دختربچه میک منو وقتی

.ی _تو فکر

:ید رو کردم به بهش

 رفت.یادت منو یدی _پسر عمه ات و د

:ید خندید بهش

.یم باهم گشتی... کلیگه نکن دی انصافی _ ب

" !ینی و ببیرعلی کردم امی کاریک" نگاه کن یعنی رفت که یی بعد هم چشم رغره بامزه ا

:یشد گرم نمی پسر آبین.از ایرعلی رو کردم به ام

 هستند.یل بزرگ فامیشون داشته باشه واسه ما محترمه... ای _ مادر شما هر نظر

 به سرعت جت بلند شد تا سفارشید ما اعلم شد و بهشیز تر شد.شماره می جدیرعلی چهره ام
 نخورده!یتزا! پیردرا بگ

!یزنی؟ مادرت حرف میندگی _ الن تو به نما

 نبود! یشد مخاطبان کودک استفاده می که برای از لحنی.خبریدم کشیقی نفس عم

 منم مادرتون با من مشکل دارند...ی_ مساله اصل

 شد و نطقم کور!یشتر بیرعلی اخم ام

 و بن رغلط بود!یخ ازدواج از بین _ ا

 کردم:یدا جرعت پ

یدادند میح بهداد ترجیلهای چون فامیا دوباره نداشتند؟! ی زن و فرزندش حق زندگیک _ چون 
 یل دختر فامیک مادرم یبه جا

 کنه؟!ی خونه خانمتوی
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:ید رغریرعلی ام

 حرفها مادرته بچه جون؟!ینا _ا

 با وجود پدر ویرعلی سرمو آوردم جلو و زل زدم به چشمهاش.شک نداشتم فرزند منو و ام
 یزی چیمادر چشم و ابرو مشک

!یشد ها می از فرشته ها و حورفراتر

 خودمه!ی _ شما فکر کن حرفها

 زد:ی پوزخند

 بزرگترها بهی تا بذاریت سراغ خاله بازی بریست حرفها! بهتر نین واسه سنت ایاده _ ز
 برند؟!یشروش خودشون پ

 اگه دوباره... مطلقهیشد میشه تاب تر از همی! مامان بیخت... دلم ری دادم به صندلیه تک
! یشدم

 کردم لحنم محکم باشه:سعی

!ید؟ _ پس شما هم تو جبهه مخالف هست

 طرفم.ی _ من ب

!یده نمی طرفی بی _حرفاتون بو

 همان آش و همان کاسه! چه بریشد دوباره میدادند استرس گرفتم دوباره.اگر مامان و طلق م
 ی خواهم میادهسر مادر ز

 کجا بود؟!ید! بهشآمد؟

ی هایازمندی صفحه نید رفته بود.دوباره مامان بایم گذاشت.اشتهایز می را روینی سید بهش
 یکرد و رو میر را زیهمشهر

 چندررغاز؟!برای

!یگرفتم؟ عذاب وجدان میبی گرفتن پول تو جی براید دوباره با

 از بزک دوزک نبود...ی خبریگر شهر دین افتاد... در محله پائیم نگاهم به لک قرمز دستها
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:یدهم که دارم تند تند تکانش میدم نشست فهمیم ران پای که روید دست بهش

ین... دوست به ایذارم که... از الن خودتو ناراحت نکن!من نمیست نی! عمه قاضیلر _آ
!ی؟ کردم بذارم بریدا پیخوب

 کردم.چقدر چهره ام زار شده بود کهیکرد که نگران به من نگاه میرعلی به چهره امی نگاه
!یسوزاند؟دشمن هم دل م

 و " خانم کوچولو"ید" گفتن بهشیلر توجه به " آی دست نخورده کردم و بیتزای به پی نگاه
 بلند شدم و گفتم:یرعلیگفتن ام

 منتظرتم.ین _ کنار ماش

 و رفتم.

 محکمیی بلند و دست مردونه ای شدن صندلیده کشی قدم دوم و برنداشته بودم که صداهنوز
دور بازوم حلقه شد و خودم هم 

یتش رستوران بدون توجه به موقعی پروا توی پسر بین ایکردم باور مید شدم.بایده کشباهاش
!یرعلیه؟ام

 شد:یده مغزم کشی دو رگه اش مثل سوهان روی صدا

 _برو شامتو بخور.

 بهش پوزخند زدم:

!یده به ما رسیاد _ از شما ز

 خودمون و محکم نشوندم:یز منو کشوند سمت م

 _ تو کار بزرگترا دخالت نکن.

 کن!یه _ به خودت هم توص

 شد:یز خیم ننشسته بود که با حرف من نی صندلی هنوز کامل رو

 _ احترامتو دست خودت نگه دار!

 به حرف اومد:یی با لحن گرفته اید بهش

 _ بسه بچه ها!

177



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 کردم:یز چشمهامو ر

!یذارند؟ _ به دشمن دوست نما احترام م

!یکردم؟ میدا اصطلحات و وسط دعوا از کجا پین ا

 بهم پوزخند زد:یرعلی نشاند و امی صندلی را به زور رویرعلی امید بهش

 باشه محترمه!ی که نظر مادر من هرچیکردی میی نطق رغرایش پیقه _ تا دو دق

 شدم:ی حرص

 مردمی بدبختیدن مشت جماعت دو رو که فقط منتظر دیک _شماها هم از خدا خواسته! 
.یدهست

ی آرومی.با صدایم جامون تکون خوردی توید زد و من و بهشیز به می مشت محکمیرعلی ام
 یاد دو رگه اش منو یکه صدا

 انداخت به حرف اومد:ی میلمها بده فآدم

 سرجات که تا هفته فقط بله و چشم از دهنتیشونمت می جوری حرف بزنیگه کلمه دیک _ 
! پس احترام خودتو یرون بیادب

 دار بچه!نگه

:ید بعدم رو کرد به بهش

!یم _بر

:ید بلند کرد و گونه ام و بوسیمت منو با ملید بهش

 _ امروزتو خراب کردم.

ی آدم بین ایش اشکهام پیزش تنها معضل من حفظ ریالش از حال من؟! به خیدونست چه م
 دادن در ی دلداریاتفاوت بود؟!

 رفتار زشتش؟!برابر

...یرفت پوستش میر آب زیگرفت چشمم بود.اگه طلق میش لحظه ها مامان پین تو تمام ا
 ی... دستهایرفت اش میجوون
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 مامان مال کار کردن نبود!خوشگل

!یم؟ منو و مامان هم خوشبخت باشیخواستند چرا چرا چرا نم

 شوتیرون بهداد به بی ما رو از زندگیخواستند که میم تنگ کرده بودیا و تو دنی چه کسی جا
کنند؟!

 نگاهش کردمیز.استفهام آمینه در ماشی رویرعلی دست امیدم خواستم در عقب و باز کنم که د
 زد:یکه لبخند کمرنگ

!یزنی؟! فحششو من خوردم تو زار میه؟ اشکها واسه چین _ الن ا

 کرده بودم که متوجه نشده بودم...یه گری.کیدم به صورتم کشی دست

ی طرفم چون نه از دخالت کردن تو زندگی من بی بهت بگم که بفهمیزی چیک یخوام _م
 نه خاله زنک یاد خوشم میگراند

 رو ثابت کنم.یه خانم کوچولو گریک و واسه یزی چیک ید اما ظاهرا" بابازی

 هم از آن طرف سوارید باز کرد و بهشیاط منتظر بهش چشم دوخته بودم که درو برام با احت
 دو رگه یشد.جلوتر آمد و صدا

 کنار گوشم نشست:اش

 من!ی طرفی سند بینم! ایدادم شو به بهداد نمیکی _ من صد تا دختر کور و کچل هم داشتم 

 رفتهیادش یزی که چی شد و مثل کسیاده دفعه پیک ید شدم.بهشین سوار ماشی حرفیچ هبدون
 ی فروشیتزاباشد به سمت پ

.رفت

:یرعلی رو کردم به ام

!یشه؟ شماها راحت میال _ اگه مامان من جدا شه خ

 زد:ی پوزخندیرعلی ام

.یزنم نمینه و به سی وسط سنگ کسین سر پله اول خانم کوچولو.من ای _ باز هم که برگشت

 داد:یه بعد به خودرو تک
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یزه عزیلی.برادر زاده خیکنه آدم حساب می بهداد و قاطیادی که مامان من زینه _ مشکل ا

ظاهرا"!

 نباشه.ی... پسر جوون هم نبوده که ازدواجش عقلنیه اش راضی _ اما بهداد از زندگ

 بال رفت:یرعلی شکسته امی ابرو

!یه؟ الن ازدواجش عقلنیعنی _ 

 برگشت.یتزا با سه جعبه پید شدم و بهشینه دست به س

ینقدر به من و مادرمه! این حرفتون توهین اید و بکنی که ملحظه کسیستید نی _ اصل" آدم
 یگران دیراحت درباره زندگ

!ید نکنقضاوت

 اش را از در برداشت:یه تکیرعلی ام

 خود داره...ی! مامانت که جایاده به سر بهداد زیا تو دنی _ هر جنس مونث

!ی؟ بگیخوای می _چ

:ید جوابمو نداد و رو کرد به بهشیرعلی ام

 آخه دختر؟!یه کارا چین _ ا

 جعبه ها را به من سپرد:ید بهش

 شمای کشیس و گیس.به خاطر گیدونم ببرم خونه بخورم شماها رو نمیخوام _ من که گشنمه م
 پر هم نخوردم!یکدو تا 

 زودیلی و مکالمه اش خیان زنگ خورد.از لحن بید حرکت کرد تلفن همراه بهشین ماشی وقت
 بهداد پشت خطه و از یدمفهم

.یدم" و " خب بابا" و شنیارمش " باشه الن مبهشید

 زد:ی پوزخندیرعلی ام

 _ بهداد در نوع خودش اعجوبه اش.

ید خونسرد بود و بهشیرعلی.امیکردم نگاه میرون دادم و بغ کرده به بیه تکیشه سرمو به ش
 دست نخورده یتزاینگران سه پ
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 رستوران!داخل

:یختم.زهر کلمم و ریجوشید و سرکه میر وسط فقط دل من مثل سین ا

 _ قبل" هم حکم طلق صادر کردند؟!

 باعث شد تو جام مرتبیگم و می چه کسیدونه که کامل" مشخص بود میرعلی امی جدی صدا
بشم:

!ی؟ _ک

 جوابش و دادم:ی با پرروئ

 _مادرتون!

 به سمتم برگشت و من آب دهنمو قورت دادم:

 و زده!ی حرکتین پسر همچیک یل باره تو فامین _ اول

 رفتن دادم!بازم با عمهیرون بیشنهاد دوباره شروع نکن! اصل" من رغلط کردم پیرعلی _ام
 ندونه من یصحبت کن... هرک

 به بهداد و کاراشی بس که دوستت داره.من کاریزنه عمه رو حرف تو حرف نمیدونم میکی
ندارم اما حال که ازدواج کرده 

 بدتره!طلق

 زد:ی پوزخندیرعلی ام

 خودتون سریال شهر و بده! الن به خی هایوه بیب که دوباره ترتیترسید مین _ همه تون از ا
به راه شده...

 کرد بهدادیف که الن توصینی من گرد شد.ای گفت و چشمهای" اخطاریرعلی" امید بهش
بود؟!

یلش شهر؟! بهداد ؟! مگه بهداد خانواده دار نبود ؟! مگه نصف پاساژ مال فک و فامی هایوه ب
 چرت و پرتها یننبود؟! پس ا

 بود؟! اصل" چرا ازدواج کرده بود اونم با مامان من؟!چی

!یخواستی؟ و مین _ هم
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 نگاهم کرد و ادامه داد:ینه آی از توید بهش

.یر نگی و جدیرعلی امی جان حرفهایلر _ آ

 ام!ی پسر دائی حتیزنم نمینه کس و به سیچ من سنگ هی بفهمیشتر که بیر بگی _اتفاقا" جد

یده شنی نتونستم.امشب به قدر کافیارم به زبونم بیی کلمه ایدم زحمت کشی.هرچیومد حرفم ن
 ی گفتن به چه کارم میگهبودم د

! اومد؟

 زن و شوهر!ین کردم... از بهداد...از مامان... از اوحشت

 شهره...ی هایوه با بیگفت که هم خونش می از بهداد

 لوکس و رژ قرمزینهای بابا احمدرضا هم زنده بود شبها با ماشی وقتی که حتی از مامان
.یگشتبرم

 بخونمشون... سوره نور...یکردم می... سعیرفتند رژه میرم چند تا کلمه تو ذهن شلوغ و درگ
مردان پاک از آن زنان پاک و 

 از آن زنان ناپاک...یث ناپاک و خبمردان

 صورتم گرفتم!خودش بود...ی وحشت زده دستامو جلو

 زن و شوهر...ین ای شرمی از بیترسیدم اومد... می نفسم بال نم

ید بای بزرگین به ایای دنین تو ایعنی دستمو به گلوم گرفتم و چشمهام شروع به سوزش کرد. 
" یقادو تا آدم ناپاک دق

! یرند؟ هم قرار بگروبروی

 چهره من داد زد:یدن با دامیرعلی

 بزن بغل!ید _بهش

ین ماشید مضطرب بهشی همراه با صدایه و بعد از چند ثانیکردم و حس مین ماشی تکون ها
 به سرعت یرعلیمتوقف شد.ام

 که من نشسته بودم و باز کرد:ی شد و در سمتیاده پین ماشاز

182



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 ؟!یهو _ چت شد 

 چند قطره آب بهی آب معدنی بود جلو آمد و از بطریستن که آماده به گریی با چهره اید بهش
:یدصورتم پاش

.یزم... نفس بکش عزیلر _ آ

 سرمید سر دادم.بهشیه و گرید دو کتفم زد بغض من ترکین بی" محکمیبا ضربه تقریرعلی ام
را در آرغوش گرفت و تنها با 

 گفتم:یی گرفته اصدای

 وسط؟!ین ایه _ گناه من چ

 را بستم و اجازه دادمیم بود چشمهایکم که نزدیی محکم و مردانه ای توجه به نفس های و بعد ب
 بشه.یاشکهام جار

 مبل نشسته بود.در ظاهر حواسش بهی زانوان لرغرش گذاشته و روی چانه اش را روآیلر
 بود اما یزیونیبرنامه تلو

:ید آزار دهنده خروشیی صدایدن.با شنیکرد میر سیگری دی" جاحقیقتا

 _ مفصل هاتو نشکون!

.آتوسایست آلما که در هم قلب شده بود کرد بعد به آتوسا نگری به دستهای نگاهیم نید بهش
 تکان داد:یسر

!یزنی؟ داد می آرامش بدینکه جان عوض ایلر _ آ

 داد زد:یشتر بیلر آ

 سرش حقشه اصل"...یاد می حقشه... هرچیکش می نداره! هرچی _ به من ربط

 کند.حق داشتی خودش را خالیداد حق میلر بار سکوت کرده بود.به آین اولی آلما برا
 باشد...یپرخاش کند... عصبان

 خاک!یر بره زیومده نیشال ایاد _ اصل" ازش بدم م

 و آلما طاقتش طاق شد:ید کشینی هید بهش

 ساکت شو.یلر _ آ

183



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 بلند شد:یلر آ

 بشه.یکه تیکه تیشال _ ا

.آتوسا هم به سمتیاورد او بی برای آبیوان بلند شد تا لید آلما دستش را به قلبش گرفت.بهش
 رفت:یلرآ

 جان.یلر آیاط حیم بریا _ ب

 لحظه آخر زل زد به آلما:یلر.آید کشیاط بعد دستش را با احت

 _منتفرم ازش!

یدن رفت.با دیاط به همراه آتوسا به حیلر ببرد و آیرون به آتوسا اشاره کرد او را بید بهش
 یشتر شده دلش بیخته ریبرگها

یمکت نی در نظرش کم شده بود.آتوسا رویز پائیبایی را هم دوست نداشت.زیز پائیگر.دگرفت
 را یلر نشست و آیق آلچیرز

 به نشستن کرد:دعوت

.یزم عزیکردی و می که دوستش داریدی _ حداقل ملحظه بهش

 درهم نشست و شانه بال انداخت:ی با اخمهایلر آ

... یست _ برام مهم ن

 صورتش را جمع کرد:بعد

 _زن و شوهر چندش!

!یلر؟ _آ

... یکنید" میلر آیلر و بگم " آینی حرف راست حسیام خاله؟! چرا هربار میه _ چ

 آلما جدا بشه.ی_ تو که دوست نداشت

 متعجب شد:یلر آ

 بدونم بهدادیخوام تابوت بهداد و مامان؟! می داره به زنگوله پای داره؟! چه ربطی _ چه ربط
 خجالت یدش سفیاز موها
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!یکشه؟! مامان از دختر بزرگش خجالت نمنمیکشه؟

 نوجوان حسود:ین زد به ای داد و لبخندیه آتوسا خونسرد تک

 منصرف شد.یمش که عمه خانم از تصمینه _ ربطش ا

 زد:ی پوزخندیلر آ

ی زنگوله پاین مامان و به اومدن ایی! من جدایره تو شکم مامان بمیومده نیدوارم _ پس ام
!یدم میحتابوت ترج

 درکی بارداری را آرام گاز گرفت.حال علت مخالفت آلما را برایرینش آتوسا لب ز
 از اندازه حسود یش بی کمیلر.آیکردم

!بود

یدم... شایشی خوشگل می کوچولوی آبجیک دختر بشه... صاحب ید آخه؟! شایاد _دلت م
!یداداش

 نطقش را بست:یلر لحن آ

یچ... از طرف من بهش بگو به من هین مامان متاسفم همی سر به تنش نباشه! برایخوام _ م
 ی داره تو صد سالگیربط

! منیدم الناس من تنگ شوهرم خوابیها گرفته شکم بزنه بال و به همه اعلم کنه که اتصمیم
... از یکنم بهش نمی کمکیچه

 موقع عشقیخواست... به من چه! میره... بره کارگر بگیدونم نداشته باشه! چه می توقعیچ همن
و حال حواسشو جمع کنه 

...که

!یلر _ آ

 بچه افتاده.یاد نداشته باشه که بعد از هفده سال یت حرف آخر منه... از منم توقع حماین _ ا

 آتوسا متعجب نگاهش کرد:

 حساس شده و منیلی خیطش! اون شرای؟ نه ماه کنار مادرت باشین ایخوای اصل" نمیعنی _ 
 مثل تو یاز دختر باشعور

.یزم توقع دارم عزینا از ابیشتر
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 بلند شد.سردش شده بود:یلر آ

 واسه مواظبت از زن باردار ندارم.شوهر جونش گل کاشته خودشم بشهی _ من وقت
پرستارش!

 گرفت.یش متعجب آتوسا رد شد و راه خانه را در پی چشمهای را گفت و از جلوین ا

 رد شدم و به اتاقم رفتم.ید مامان و بهشی چشمهای تفاوت از جلوبی

یچ! اما به مامان هیکردم مین برادر زاده اش و لعن و نفرید که نبایدادم حق مید به بهشید شا
... ی حقیچ! هیدادم نمیحق

.فندکیرون بیدم کشیگار نخ سیک به ته پاکت زدم و یی بستم و نشستم پشت در.ضربه ادرو
 ام و ی دوست داشتنیپویز

 دو نفرهی محو شد.جدا شدن مامان و زندگیگار روبروم با دود سیزی کردم و منظره پائروشن
 یک یا... یامون بهتر بود 

! کدومش بهتر بود؟!یرفتم؟ میه مرفه چهار نفره که من کم کم به حاشزندگی

یب نطقه بدترکیک دلش به خاطر یع سرینقدر زودتر اقدام کرده بود و ای کاش عمه کم
! کاش...یلرزیدنم

!یشد میی فرزند بهداد و مامان چه اعجوبه ا

 به ساعت کردم.بهداد زود آمده بود!ی بلند شد.نگاهی سلم و احوال پرسی صدا

 بهداد چقدر شادمان بود:ی.صدای رفع فضولی باز کردم برای در را کم

!ی؟ _ احوال مامان خوشگله؟! عمه خانم چطوره؟! خاله آتوسا چ

 مامان ناز داشت:ی صدا

 پدر چطوره؟!ی.آقایم _ ما خوب

 مزخرف! ی لوس ها

 خوابش بودند پدر شده بود!یر که نصف زنان شهر زی خراب شده بود بدون شک!بهداددنیا

 و فحشیزد لوکس به احمدرضا سر بساطش سرکوفت مینهای که بخاطر صاحبان ماشیی آلماو
 مادر یکرد مین و نفریدادم
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 بود!شده

یدم کشیرون بینم شلوار جیب و از جیم در اتاق را بستم تا مکالمه تهوع آورشون و نشنوم.گوش
و صفحه اش را روشن 

یرعلی اسم " امی رویل در گردش بود که همان اواین مخاطبیستهای لین بیم.چشمهاکردم
 خاموش یگارو.سیستادپاکزاد" ا

!کردم

 من را به خانه رساندند و بهداد کاسه داغ تر از آشید که با حال خراب او و بهشی از همان شب
 را ید و بهشیرعلیشد و ام

 ازیانه بودم.شماره اش را مخفیده او را ندیگر در امانت سرزنش کرده بود دی خاطر کوتاهبه
 برداشته بودم.ید بهشیگوش

یکرد دارغون میمو اول گوشیفهمید چرا دوست داشتم دوباره صداشو بشنوم.اگه مامان میدونم نم
...یمبعد هم تحر

 اما... اما نگرانمیکرد لبمو گاز گرفتم.دو دل بودم... سرم داد زده بود... منو کودک فرض م
شده بود.

 صاف وینی اش شکسته بود! مهم نبود که بیشونی دستهام اسمش و لمس کرد... مهم نبود که پ
 نداشت! اصل" مهم یقلم

 صداشو بشنوم و بگم...یخواستم که بد اخلقه... من فقط و فقط منبود

 _جانم؟!

یدم کشیقی گاز گرفتم و سر جام مرتب نشستم.نفس عمیشتر دو رگه اش لبمو بی صدایدن با شن
 یم صدا از گلویتو در نها

 شد:خارج

 _سلم!

 گفت:ی لحن جدبا

 _شما؟!

 لبمو تر کردم:
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 جانم؟!یگید میزنه که بهتون زنگ می به هر شماره ناشناسیشه _ شما هم

 که مشخص بود خنده اش گرفته است به گوشمیش اش و حس کردم و صدایی ایه مکث چند ثان
:یدرس

 بچه؟!ی زبون درازه.شماره منو از کجا کش رفتی _ نه.جانم فقط مختص به خانم کوچولوها

.پس شناخته بود منو.یدم کشی نفس راحت

 دخترونه نوشته بودند!یرستان دبیوار _ رو د

:ید خندیرعلی ام

! وقت ندارم زود بگو کارتو.ی؟ _ عجب!چکارم داشت

.دراتاق را قفل کردم و از در فاصلهیدم آمد شنی که پله ها را بال می کسی قدمهای صدا
گرفتم:

 _ زنگ زدم که بگم... بابت رفتار اون شب بهداد متاسفم!

 شد:ی لحنش دوباره جد

! ی؟ متاسفی _ تو برا چ

یشد حالم بد نمیعنی... یشدم شد... اگه من بد نمی من بود که اونطوریر_خب... خب تقص
!یشد نمیاونطور

 و قصار.یبا نطق زین بابت ایدم بعد از اتمام جمله ام آرام به سر کوب

 فشارشون به نوسانیشوند و میقت.از اون گذشته همه دخترا تا حقیگه... بهداده دیست _ مهم ن
!یاددرم

 براق شدم:

 محترم.ی _ من رغش نکردم آقا

.جرعت هم نکردمیدم را نشنیرعلی و متلک امیه خوردم.کنای به در ضربه زد و من تکانکسی
 را یم صدایدوباره بپرسم.کم

 آوردم:پائین
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 _ در هر حال متاسفم.

 گفتم... یقتو که حقیستم _نباش خانم کوچولو! منم ناراحت ن

 اون شبتون صحت داره؟!ی حرفهاید بگیخواید_م

 تا خواست جوابم را بدهد ادامه دادم:

!... لطفا" !ینمتون؟ ببیتونم _ م

 که کامل" مشخص بود جایدم را شنی علیر امی در زدن بلند شد و من تنها صدای دوباره صدا
خورده است:

.یدار دی برای بهانه موجه هم داشته باشیدوارم! امی داشتم اوکی _ اگه وقت خال

یدن و قفل در را باز کردم.با دیدم کشیقی کردم.نفس عمی گفتم و خداحافظی" ید"مطمئن باش
بهداد اخمهام رفت تو هم.

 سلم.یک _ عل

ی بودم توقع داشت باهاش برخورد خوبیده که ازش فهمیقتی دادم.واقعا" با وجود حقیه به در تک
داشته باشم؟!... هرچند اگر 

.یستاد ای ساکت نمینطور همیخته آب ری چطور پته اش را رویرعلی اممیدانست

 بال؟!ی و اومدی همه زحمت دادین به خودت ای داشتی _ کار

:ید خندان شد و گونه ام را کشیش بهداد متعجب بال رفت اما به سرعت چشمهای ابروها

 بودمش رشد کرده؟!یده که چی نکنه همون قبلیا"... یدا جدی _ دم در آورد

 زد:ی چشمک

 اش کنم؟!یچی _ ق

 بود و همسر مادرم بود و پدریستاده ایم مرد که روبروین تا خونسرد باشم.ایدم کشیقی نفس عم
 یشدخوانده من محسوب م

 که قبل" بود باز هم دست و پای... اصل" از کجا معلوم همچنان در لجنی روزگارروزی
نزند؟!

.ی بار کردیچار ام لیومده به بچه هنوز نیدم _شن
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 مامان دهن لق!

 پوزخند زدم:

 _ بهتون برخورد؟!

 ویع سری ام و گرفت.حرکتش به قدریقه و ید جلو پرینی بیش پیر و کامل" رغیکدفعه بهداد 
 ام از یه بود که نه تنها تکیقدرت

 شدم.یده برداشته شد بلکه همراه بهداد به داخل اتاقم کشدر

... ی کنین به زن و بچه ام توهی بار و اول آخرت که بخوایشه _ م

 ام بلندم کرد!یچاره بیقه لباسمو آزاد کنم که بهداد از همان یقه کردم سعی

 جونت!ی خانواده پدریش پی بریفرستمت چرت و پرت هات به گوشم برسه میگه _ دفعه د
 ی منم بهتره نون خور اضافیبرا

.ندارم

:یافتم ی شجاعت

یدونی ... دستتو بکش!مینم کدومتون ونبیچ هیخت خونه برم و ریوونه دین _ من که خدامه از ا
 بهداد حالم ازت بهم یهچ

 اما هربار سرکوفتیاری خوب در می بابا های همه ادایش... پیی دو رویک! تو میخوره
 اس!یقه... گفتم دستتو بکش یزنیم

 لحظه خاطرات نحس تو حمام دریک ی.برایوار شدم به دیده ام و محکم تر گرفت و چسبیقه
نظرم زنده شد. بهداد جنون 

!داشت

یدونی بال که من اومدم مامانتو گرفتم... خودتم خوب می صد بار کلهتو بندازی روزید _ با
که...

ین همچی رویش پیخواست.بغضم گرفته بود اما اصل" دلم نمیدم با حرص دستشو پس کش
 یی که هربار به بهانه ایآدم

 کنم.یه گریزد مسرکوفت
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 هزار بار...ین _ کارت دعوت نفرستاده بودم که... من اصل" با ازدواج مامان موافق نبودم ا

 رغصه نخور به یادالنم ز

.یشم و از شر همتون خلص میرم میشم شهر دور قبول میک ینکه امحض

...یکردم میه گرید را بستم... نبایم انداخت...چشمهایه سایم بهداد با قامت بلندش کامل" رو
بهداد چونه ام و محکم گرفت و 

 درهم... ی بهم زل زد.با اخمهایی ایه ثانچند

 کهی اولی.مثل همان روزهایدید من را نمی کسیگر شک نداشتم که با وجود فزرندشان ددیگر
 اش یمامان از خواستگار

.یشدم و من تنها تر میکرد مامان و ازم دور میشتر و بیشتر شدم.هر روز بیزار از او بمیگفت

.با بغض ازیچزاند مرا میی بشر هرروز به بهانه این را که باز کردم بهداد نبود.ایم چشمها
 ی سر خوردم و رویوار دیرو

یگذاشتم میم زانوی پاره شده ام انداختم و همان طور که سر رویقه به ی نشستم.نگاهزمین
...یستمگر

 تنها...ی تنها بودم... تنهایلی من خ

ی.کمیزدند زنگ را میگر دیقه.چند دقیکردم مدرسه داشتم مقنعه ام و مرتب می دستشوئتوی
 ام و یده رنگ پریگونه ها

 بافتهی شدم موهایره خودم خیر دادم و به تصویه تکیکی سرامیوار کردم.به دی صورتمخفیانه
 زده یرونشده ام از مقنعه ب

 که امروزی همه به من دروغ گفته بود.درورغین... مامان ایخورد برنمی دروغ به جائیک.بود
 کدام از یچمن گفته بودم ه

.یکرد مامان و جبران نمدرورغهای

 شونه ام جابجای بلند شد.کوله ام و رویاهو و هیغ جی زنگ مدرسه به صدا در آمد و صدا
 یکردم و قبل از آنکه هم کلس

 دخترها ردیغوی جیغ جیت جمعیان از میم را با هم برگردیر و اصرار کنند که مسینم را ببهایم
 زدم.یرونشدم و از مدرسه ب

 را به دهان انداختم.کوچه اول رای ژاکت کوتاه قرمزم را مرتب کردم و آدامس تندی هاین آست
رد کردم و وارد کوچه دوم که 
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 پارک شده انداختم.کاشینهای به همه ماشیع سری شدم.نگاهیشد وصل می اصلیابان خبه
 یده را پرسیشمشخصات خودرو

 به مقنعه ام که در حال افتادن بودی کوله ام در آوردم و دستیب ام را از جی!گوشبودم
 یرم شماره اش را بگیخواستم.میدمکش

 جواب دادم:ی.با سرخوشیزند خودش زنگ میدم دکه

.یکنم نمیداتون _ سلم.من پ

 کننده بود ذوقم را کور کرد:یخ آرام و مردانه اش که توبی صدا

 ها!یستم نیکار! من بیسی؟ تا شب وسط کوچه وایخوای! میدنته آدامس جوی _ چون حواست پ

:یدم و خندیدم دوباره مقنعه ام را جلو کش

 آخه.ید کجائیدونم _ خب من نم

 روشن و خاموش شد.خودش بود! قلبم بهیی خودروی که نور بالیرفتم داشتم همانطور جلو م
 و یزد کلمه تند می واقعیمعنا

 کرده بود.یخ شدت استرس دستهام از

 بارین سلم کردم.کامل" به سمتش برگشتم.خدا رو شکر ای در سمت شاگرد را باز و پر انرژ
 نبود.اخم یبا ست ورزش

 فرمان ضرب گرفته بود و دستی داد.با دست چپش رویه کرد و به در سمت خودش تکعمیقی
 من یراستش را پشت صندل

 ازیش بیرعلی شدم.از امیمان پشیی نظر گرفته بود.برا لحظه ایر بود.با دقت منو زگذاشته
اندازه توقع داشتم!

 گرم و دوستانه داشتم...ی احوال پرسیک هم انتظار ید شا

 بالخره به حرف اومد:

 درسته؟!یچوندی _ پ

!یکرد؟ حرکت نمیرعلی تف کنم.چرا امیرون آب دهنمو قورت دادم.دوست داشتم آدامسمو به ب

 تر ادامه داد:ی با لحن جدید سکوت منو دی وقت
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 سواری به صورتت و اومدی رنگ و لعاب زدی موهاتو افشون کردیچوندی _ مامانتو پ
 یه!نظرت چی من شدینماش

 خونه و بدمت دست مامانتو بهداد؟! برسونمت

 تا آسمان تفاوت داشت.دستهاموین من زمی ذهنیرعلی روبروم با تصورات امیرعلی رفتم.اموا
تو هم قلب کردم و با من و 

 به حرف اومدم:من

!یزدم باهاتون حرف مید _من... من با

.یکرد شده به من نگاه میز ری سرمو بال گرفتم و دوباره بهش نگاه کردم که با چشمها

!یشنوم _ خب م

 _ الن؟!

 به وضوح پوزخند زد:یرعلی ام

 کن!یف و پارک بعد برام تعری اول ببرمت شهربازیخوای _ نه م

 چشمهامو مظلوم کردم و سرمو کج:

.یرون بیام بیتونستم نمیی ایگه گشنمه... روز دیلی _ آخه من خ

 بال رفت:یرعلی امی ابرو

یچوندن رفتن و پیرون که برا بیاد نمیکنه قهار عمل میگاری سیک یه که شبی _ به دختر
مشکل داشته باشه.

 سرمو گرفتم سمت پنجره:

 مورد مشکل داره.یک ین _ مامان با ا

 را روشن کرد:ین ماشیرعلی ام

 چرا بهیدونم تا بعدش من حرفاتو بشنوم... هرچند هنوز هم نمیخوریم نهار میریم خب میلی _خ
حرف الف بچه اعتماد کردم!

 انداختم و لبمو گاز گرفتم.ین دور نموند.سرمو پائیرعلی از ته قلبم زدم که از چشم امی لبخند
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!یتزا؟! لبد بازم پیخوری؟ می _حال نهار چ

 سرخوش وی.با حالید آی خوشش نمیتزا از پیرعلی خنده ام گرفت.کامل" مشخص بود که ام
 گفتم:یوصف نشدن

 خوشمزه...یرونی ای رغذایک _ نه... 

 دادم و رغرقیه تکی تاسف تکان داد و گازش را گرفت.من هم به صندلی از روی سریرعلی ام
 یرون به بیدر خوش

.نگریستم

_ درست کن سر و وضعتو!

 متعجب به سمتش برگشتم:

 _بله؟!

 داده و با دست چپ فرمون و گرفته بود:ی اش و کامل به صندلیه تکیرعلی ام

!یدید؟ جولون مینطور که شماها ایکنن می چه رغلطی تو اون مدرسه کوفتیرها _ بله و بل! مد

 جلو و دلخور گفتم:یدم جمله چقدر فحش داده بود! مقنعه ام و کشیک فرصت نکردم بشمرم تو 

.یست که مدرسه نینجا _ ا

 ابروهاش رفت بال:

 با مادرت داشتهی صحبتیک باشه یادم! یدید انجام مید خواستی بعد مدرسه هر رغلطیعنی _ آها 
باشم.

 براق شدم:

!یگردم! من هرطور دوست داشته باشم می؟ مدرسه منیر _ وا... مگه شما مد

!یکنی _ تو رغلط م

 گرد شده نگاهش کردم که ادامه داد:ی با چشمها

 بزرگت گوشت بود.یکه که الن تی _ دختر من بود
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 گفتم:ی در کمال پرروئ

!ید هستیسم متحجر مبتل به دگماتیک _ شما 

 گفتم:ی لبیر و ز

 _ فعل" که دختر مامانم هستم.

 بهم کرد و با اخم و تعجب گفت:ی نگاهیم نیرعلی ام

! یسم؟ تی چی _ چ

:ی دادم به صندلیه تکینه به سدست

 دختر شما باشم؟!یاد. بعدشم اصل" به من میچی _ ه

 مثل تو داشته باشم.ی آب زنیر و زی _ خدا نکنه من دختر به سرکش

 اخم کردم:ی از زور ناراحت

 آب زن؟!یر شدم زینم شما رو ببیخواستم _ چون م

 نگاه کردم.چقدریرون به بیدهد جوابم را نمیدم دی وقتی و من باز با ناراحتیم بودیک پشت تراف
 ین ایه شبیخواستدلم م

 نامزدت گل بخر"ی" آقا براید و بگویرعلی امیشه سمت شیاید گل فروش بی ها دخترکسریال

 باشد و نه به سن وی بازی آمد که اهل نامزدی میرعلی اما نه به چهره اخمو و شکسته ام
مانتو شلوار مدرسه من که 

 باشم!یرون وقت روز بین ای نامزد بازبرای

ی نگفت. کامل" مشخص بود به هم صحبتیزی هم چیرعلی نگفتم امیزی به مقصد چیدن تا رس
با من علقه ندارد.

 ساده ویپ شود.تیاده شدم و صبر کردم او هم پیاده را پارک کرد من پین که ماشی هنگام
 پول چرمش یف زده بود.کیاسپرت

 پشت شلوارش گذاشت:یب در جرا

!یم _بر
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.سکوتیم و راه افتادیستادم نشود کنارش ایان نمایاد زیکردم می که سعی ذوق زده و با لبخند

را شکسته بود.من هم 

:شکستم

!یشه؟ _ براتون بد نم

 به من انداخت که ادامه دادم:ی نگاه کوتاهیز استفهام آم

 رستوران.یرید دختر میک _ که با 

 خنده بود:یه شبیشتر زد که بی پوزخند

! یگه؟ بچه با روپوش مدرسه اس دیک _ منظورت 

ی که ابروی فردیرعلی.از نظر امیرفت مین ام بال پائینه شدم که قفسه سی حرصی قدربه
 یپ و تیشبرداشته و هفت قلم آرا

 روز داشت دختر بود؟!به

 به خود آمدم:یش با صدا

!یده؟ نمیر مدرسه تون گینم مسخره تر نبود؟! ببین _ رنگ از ا

یم ژاکت را خاله آتوسا پارسال و به اصرار فراوان من براین بعد به ژاکت قرمزم اشاره کرد.ا
 یبا و زیف ظریاربافته بود.بس

 آمد.لبامو دادم جلو:ی به چشم می سادگین شده بود که در عبافته

! مثلیکنند نمیخ و توبی به خاطر رنگ لباس کسیا دنی کجایچ هی هم قشنگه... در ثانیلی _ خ
 یند تو کلوب به شما بگوینکها

!یپوشید؟ همش رنگ عزا مچرا

!یمردم میدادم بار جوابش را نمین انداختم.شک نداشتم اگر این نگاهم کرد و من سرم را پائیز ت

 شده بودم برجکم را نشانه گرفته بود!ینش که سوار ماشیی از لحظه ا

 _ زبون دراز!

 مظلومانه گفتم:
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 گفتم.یقتو _ من فقط حق

 بال رفت:ی کمیش صدا

 صاحاب؟!ی _ درست کن سر و وضعتو! واسه دور گردنته اون مقنعه ب

 امیشانی پی و تا جلوید گرد شده من مقنعه ام را محکم بال کشی بعد هم در برابر چشمها
 مدرسه یآورد.هرچه در دستشوئ

 گفتم:ی کرده بودم دود شد رفت هوا.با ناراحتتلش

!ید... موهامو خراب کردیکنم _ خودم درستش م

 گرفتم سکوت کنم و تنها مرتبش کردم.یم تصمیرعلی رغضبناک امی چشمهایدن اما با د

!یرون _ آدامس ات هم بنداز ب

 گفتم:ی با ناراحت

 _ حواسم نبود قورتش دادم.

یستم و سیده چی که در هر اتاقک فرش و پشتیم شدیبائی کرد و هردو وارد باغ زیزی خنده ر
 هم قرار داده یگرم کننده کوچک

 زدم.خم شدمی.لبخند آرامینم را انتخاب کرد و به من تعارف کرد تا بنشی.اتاقک دنجبودند
 رو در آوردم یم سورمه ای هایکتان

 بود:ی که کاهگلی نشستم ته اتاقکو

 چقدر قشنگه.ینجا _ ا

 کسیکشیدند میان و قلیخندیدند به دور و بر کرد.به جز چند دختر و پسر که می نگاهیرعلی ام
 را به یش نبود.کفش هایگرید

 در آورد و نشست:یش پاهاکمک

 _ رغذاهاش قشنگ تره.

 با ذوق گفتم:

 گشنمه.یلی _ من که خ
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 داد و او هم به دست من:یرعلی خدمت منو را به دست امیش پ

 انتخاب کن.ی دوست داری _ هرچ

 جلو آمدم و کنارش نشستم:ی به بهانه انتخاب رغذا کم

 انتخاب کنم.ی چیدونم _ من هنوز نم

 خدمت اشاره زد:یش کرد و به پی پوف

.یکنم _ صداتون م

 خدمت رفت و من سرمو کردم تو صفحه منو:یش پ

!یخوری؟ می _شما چ

 کار بودن هم به صفاتت اضافه شد؟!ید _ تقل

 اخمهامو کردم تو هم:

... گفتم بدونم تا اونو انتخاب نکنم.یر _ نخ

.سرم را بال گرفتم و متوجه شدم به مکالمه من وید خنده چند دختر به گوشم رسی صدا
 یرعلی به امی.نگاهیخندند میرعلیام

:یکرد که رغضبناک نگاهم مکردم

!یخوره؟ بهت برمیچونم گوشتو بپیرم حوصله دعوا ندارم.الن بگیف _ ح

 منو رو گذاشتم کنار :

!یخورم نمیچی هیست _ بد اخلق.. اصل" من گشنه ام ن

 خدمت را صدا کرد و همزمان گفت:یش پیرعلی ام

 بچه.یستم بلد نی _ من نازکش

 برگشت:ی خدمت با دفتر کوچک و خودکاریش پ

 _ امرتون؟!

 _ دو پرس دنده کباب و مخلفات...
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!ی؟ دوغ محلیا _ نوشابه 

 _ دوغ.

 گفتم:یار اختی ب

 _دلستر هلو!

 دادم!یمی عظی تازه متوجه شدم چه سوتیدم را دیرعلی لبخند امی و وقت

 دادم جلو و طلبکار گفتم:لبمو

 دوغ دوست ندارم!ینکه _ واسه ا

 که به خاطرش مدرسهی! من حاضرم اون حرف مهمیم _ اصل" هم که گشنه ات نبود... بگذر
 و منو تا یچوندیو مامانتو پ

 رو بشنوم.ی کشونداینجا

 نه؟!یا جون داشته باشم واسه حرف زدن ید بگم... گشنمه بایتونم _ الن که نم

:ید به پشت گردنش کشی دستیرعلی ام

!یشکنم بوده گردنتو می _ بفهمم سر کار

 موضوعیک را از دست بدهم اما یم رفتم عقب... حاضر بودم موهای چشمهام گرد شد و کم
 وقت در یچدر دهنم جرقه بزند.ه

یی! تا اتمام رغذا وقت داشتم فکر کنم و بهانه ایکردم نمی احساس خنگینقدر ای زندگانطول
جور...

!ی؟ _ کلس چندم

:یدم به مقنعه ام کشی دست

.یرستانم _سال آخر دب

!ی؟ امسال کنکور داریعنی _

 سرمو تکون دادم و آروم گفتم " اوهوم"
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 اخم کرد:

!ی؟ درست جواب بدی نگرفتیاد بچه ؟! ی چیعنی _ اوهوم 

 نبود؟!یوانه دیعنی 

 با حرص و شمرده گفتم:

 _ بله امسال کنکور دارم.

 به سر تا پام انداخت:ی نگاه

!یشه؟ هم قبول میی جایپیچونه و مامانشو میکشه میگار که سی _ بعد دختر

 بود! تکرار... تکرار... تکرار...یوانه اش دی طاقتم را طاق کرده بود.مثل پسر دائیگر د
" یچوندناصل" به کلمه " پ

 آخر:یم کرده بودم! زدم به سیدا پحساسیت

 کنه! نه که عابد و زاهد و دگم و متحجریح هم درس بخونه هم تفریتونه _ آره چرا نشه؟! آدم م
 بمونه... مثل" هم یباق

 دانشگاه درس خوند! بحث هوش جداست...ین کرد و خوش بود هم بهتری خوشمیشود

 ابروش بال رفت:

!ی؟! لبد خاله بازیه؟ از نظر تو بچه چی _ بعد مثل" خوش

 زدم و گفتم:ی بعد پوزخند زد.لبخند عصب

 کنم!ی واقعی خاله بازیدم میح... ترجیده با عروسک قد نمی به خاله بازیگه _ نه سن من د

یدن شدم به سمتش.دیده حرفم کامل از دهنم خارج نشده بود که محکم مچ دستمو گرفت و کش
 ی و نفس هایچهره عصبان

 فراموش کنم.یی لحظه ای باعث شد درد مچ دستم و برایکشید که می اما محکممنظم

 از بهداد ویکی و تکرار کن تا شب یرون که از دهنت اومد بیی بار رغلط اضافه ایک _ 
! فردا یوار دو تا از دیمامانتو بخور

 از مدرسه رفتن ات نباشه!ی هم خبرصبح
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 حرفهاش...یا از درد دستم بود یدونم بغص کردم.نم

 اشکم بشم.آروم گفتم:یزش کردم نتونستم مانع از ری هرچقدر سع

 _ دستم...

 اتاقکی.دخترهایدم کشی کوتاهیغ دستم را رها کرد و من جیع به خودش آمد سریکدفعه 
روبرو با تعجب به ما نگاه 

 من شدتیه و گریست گرد شده به مچ دست قرمز شده ام نگری با چشمهایرعلی.اممیکردند
گرفت.با رها کردن دستم دردش 

 گفت:ی گرفته بود.با بهت و نگرانشدت

 شد؟!ی چیلی _ آ

 " بچه " من را "ی کنم که به جای دردش طاقت فرسا شده بود که وقت نکردم خوشینقدر ا
 " صدا کرده بود!یلیآ

 اسم صدا نکرده بود...ین من را به ای گاه کسیچ ه

 شد؟!ی چیگم _با توام م

 آرام توام با درد زمزمه کردم:

 _ فکر کنم شکست!

 خورد و با بهت گفت:ی تکانامیرعلی

!یه؟ شکسته؟! مگه الکی چیعنی! ی؟ _ چ

 انگشت هامو تکون بدم... دردشیتونستم نمی هم فشار دادم.از شدت درد حتی چشمهام و رو
 و متوجه یکرد میهوشمداشت ب

 تخت روبرو بلند شد و به سمت ما آمد.طلبکار رو کرد به سمتی از روی نبودم.دختراطراف
:یرعلیام

 رو؟! یچاره دختر بی آقا؟! چکارش کردیضی _ مگه مر

 بارین مچم گذاشتم که ای درد روین تسکی اومد جوابشو بده که من دست آزادمو براامیرعلی
 و به یدم کشی بلند تریغج

201



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 هراسان جلو آمد:یرعلی شد.امیشتر حس کردم که دردم بوضوح

!یری _ پاشو ببرمت دکتر. الن از حال م

 پولش دریف بلندم کرد.کارت اش را از کیاط که سالم بود آرام و با احتی دستی بازویر از ز
 خدمت داد:یشآورد و به دست پ

 ببرم.ید آماده کنیع پرس رغذا و سریک _ رمزش چهار شماره دومه... 

 دادم کرد سرش را بهیه تکیرعلی به من که مقنعه ام افتاده بود و به امی خدمت نگاهیش پ
 "بله" تکان داد و به یمعنا

 داد زد:یرعلی راه بود که امی هایمه رفت.هنوز نسرعت

 _ دلستر هلو هم بذار.

 رایش خدمت گرفت و پایش ام کرد و سوار شدم.رغذا و کارتش را از پی همراهین آرام تا ماش
 گاز فشرد.لبامو محکم یرو

 که چوب خدا صدا نداره... به مامان دروغ گفتم ویکردم فکر مین فشار دادم و داشتم به ابهم
 خدا نشونم داد.یع سریلیخ

 پر استرس به من کرد و گفت:ی نگاهیرعلی ام

.یسادم وایم درمانگاه برسین تحمل کن... اولیگه دیکم _ 

 علوه بر قرمز بودن متورم هم شده بودیقه چند دقین به مچ دستم که در همی نگاه
 بر سرم یکردم.دوست داشتم دو دست

!یدادم؟! جواب مامان را چه ممیکوبیدم

...یفهمید آخ اگر م

!ی؟ لجونینقدر شد؟! من که اصل" فشار ندادم دستتو! آخه تو چرا اینطوری ایهو _ آخه چرا 

 ام گرد شد.بدهکار هم شدم؟!ی اشکی چشمها

 به سمتش برگشتم و داد زدم:

!ی؟ طلبکار هم هستی دستمو ناکار کردی _ زد

:ید فرمان کوبی محکم رویرعلی ام
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!یرون از دهنت اومد بی زشتی رفته چه حرف هایادت بچه! لبد ین پائیار _صداتو ب

!یکنه کار تو کم نمی _از زشت

 طور!ین حرف توام همی _از زشت

 کنم.یه تا حد ممکن مظلومانه گریکردم می و سعیه گریر زدم ز

 را با مهارت کامل پارک کرد:ین تکان داد و ماشی سریرعلی ام

!یدیم نکن! رسیه گریگه _ د

 که من نشسته بودم را باز کرد و خم شد:ی در سمتیرعلی بود.امی تازه اول بدبخت

 شو.یاده _پ

:یدم نال

!یام _نم

 اخم کرد:

 دکتر از دردیم! اصل" اگه الن نری؟ تا آخر عمر ناقص بمونیخوای! میام؟ نمی چیعنی _
!یمیریم

:یدم دوباره نال

!یخوام _نم

 ام برخورد نداشته باشد من را ازیده دیب که با دست آسی طوریاط خم شد و با احتیرعلی ام
.بعد مقنعه ام ید کشیرون بینماش

 مرتب کرد.را

 نشکسته باشه...ید _اصل" شا

 به دنبالیکردم میه را که علنا" نه به خاطر درد دستم بلکه به خاطر درمانگاه گری" منیبا تقر
 یرش.به قسمت پذیدخود کش

:رسیدیم
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!یه... مورد اورژانسید _ سلم خسته نباش

 دادیح من را توضیت وضعیرعلی به چهره زار من.امی کرد و نگاهیرعلی به امی دختر نگاه
 یو دختر ما را به سمت اتاق

 کرد.راهنمایی

 گفتم:یکدفعه دادم و یه دوباره به او تک

 _کوله ام جا موند!

 زد:ی لبخند آرامیرعلی ام

!ینه _ نه بابا جا نموند... تو ماش

 سلم کرد:یکرد را مشاهده می گرافیو رادی که عکسهای بعد در اتاق را باز کرد و به دکتر

!یی؟ _ دکتر مول

 من ثابت ماند:ی به ما کرد.بعد نگاهش روی دکتر نگاه

 شده؟!ی _ چ

 زد:ی عقب رفتم که دکتر لبخندی کم

 ات کنم.ینه معایا _ دخترم ب

:یرعلی نشاند و دکتر رو کرد به امی صندلی من را رویرعلی ام

 افتاده؟!ی" چه اتفاقیقا _ دق

 فرار کنم!یترسید.لبد میستاد سر من ای بالیرعلی ام

 بلند شد... دکتر نشکسته باشه؟!یغش جیهو _ وال من مچ دستشو گرفتم 

 نشست:یم دکتر روبرو

.ینم _ خب دخترم بذار دستتو بب

!یخوام _ نم
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یتوانستم خم شد و دست سالم و شانه ام را گرفت.نمی کمیرعلی کرد.امیرعلی به امی دکتر نگاه

 یعتکان بخورم.دکتر سر

 زدم .بلند شد:یغ کرد و من دوباره جینه معایاط احتیت را در نهادستم

 _ در رفته!

 کردم که گفت:یرعلی به امی نگاه

... خب؟!یشه زود تموم میلی _ باور کن خ

یع من را سریرعلی اشاره کرد و امیرعلی لبامو بهم فشار دادم و خواستم بلند شم که دکتر به ام
 خودش نشاند:ی پایرو

!یبخشم وقت خودمو نمیچ هیکی _ اگه دستت ناقص شه من 

 تلشم را هم بکنم اما آنقدر من را محکم گرفتهین کردم آخری دکتر به سمت ما آمد و من سع
 درد دست داشتم یبود که به جا

.یشدم مخفه

 ذره تماس هم دردم گرفت.یک که با همان ید دکتر آرام مچ دستم را مال

 اش افتاد.یشانی صورتم را به سمت خودش گرفت و باز هم نگاهم به زخم پیرعلی ام

 شد و آرام گفت:یره خیم به چشمهایرعلی.امیداد دکتر همچنان دستم را آرام آرام مالش م

 _ جالبه ها!

:یدم نال

!ی؟ _ چ

 محکم تر من را گرفت و زمزمه کرد:

" همرنگه!یقا چشمهامون دقینکه ا

 و آرام گفتم:یدم کشیقی نفس عم

 من...یرعلی _ام
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یر وحشتناک و رغیار و تار شد.درد بسیره در نظرم تیا دنیه ثانیک... نه کمتر از یه ثانیک در 

 و من یچید در دستم پیقابل تحمل

 که دردم کم و کم تریفهمیدم در دستم حس کردم... می زدم.بلفاصله سوزشیغ تمام توانم جبا
 از اطراف ی اما درکیشودم

 هستم.یتی فراموش کردم کجا و در چه موقعیی ایه ثانی برای.حتنداشتم

.آرام سرم را به سمت چپ خم کردمیکردم که دردم را کم کرده بود فکر می تنها به حس خوش
 جا یرعلی گردن امیکه در گود

 کامل بسته شد.یم و چشمهاگرفت
 در راهروی صندلی که رویرعلی امیدن کرد و با دیکی درمانگاه را دو تا ی پله هابهشید

نشسته بود شتابان به سمتش رفت.

 لبش را گاز گرفت:ید سرش را بال آورد و بهشامیرعلی

 به سرمون شده؟!ی چه خاکیرعلی _ ام

 نشست:ی صندلی بعد کنارش رو

ین چش بود! عی منه اگه بدونیش پیلر شده؟!بعد از تماست زنگ زدم به آلما بگم آی _ چ
 یش پیکردمرغ سر کنده باور نم

 شده؟!ی. چمنه

:ید به پشت گردنش کشی دستیرعلی ام

 که دستش شکسته؟!ی _ نگفت

 حرف بزنه.ی فعل" با کسیخواد و نمیشم _ نه بابا گفتم از مدرسه اومده پ

 _ خب؟!

 سرارغش.الن کجاست؟!یاد بهداد بعدظهر بیگم کرد گفت میدش تهدی _ آلما هم کل

 تکان داد:ی سریرعلی ام

ید کرد خوابیق _ دستشو گچ گرفتند خوابش برد! البته به خاطر مسکن که دکتر بهش تزر
 یه گریش ربع پیک ینوگرنه تا هم

.میکرد
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! ی؟ کردیداش پی! اصل" تو چطوریچاره؟ براش! آخه چش شده دختر بیرم _بم

 شد...ی قاطیکدفعه ی... همه چین!ببیدم میح و توضی_آروم باش همه چ

 گفـت:یت در نهاید شرح داد و بهشید بهشی ماجرا را برایرعلی ام

 _ نگفت چکارت داشته؟!

 شد:یره روبرو خیوار به دیرعلی ام

.ید _ به اونجا نکش

 دهانش گرفت:ی دستش را مشت کرد و جلوید بهش

!ی؟ کاره دستشو قلم کردیک ی! زدیست؟ تو عقل تو سرت نیر _ ام

!یشکنه می زرتیدونستم _ من چه م

 با اخم و چپ چپ نگاهش کرد:ید بهش

!یلوته؟ فوق هشتاد کیف حری _ لبد فکر کرد

 ول کن! ید _بهش

 رغذا را به سمتش گرفت:ی حاویک پلستبعد

ید گشنمه! اون همه هم درد کشیگفت شد مینم سوار ماشی از وقتی نشده... طفلیدار بین _برو بب
 کرد.رغذاشو بده تا یهو گر

.یرم و بگیص برگه ترخسریع

.یشش براش!بذار برم پیرم _بم

 بود و دست راستش ازیده آرام خوابیلر بلند شد و به همراه ظرف رغذا وارد اتاق شد.آید بهش
 انگشت تا آرنج در یقسمت بال

 بگم پسر"ی آرام زمزمه کرد " آخه من به تو چید بود.بهشگچ

 را نوازش کرد:یش رفت و آرام موهایلر بعد به سمت آ

.ی... پاشو خانمیزم خانم؟! پاشو عزیلر _ آ
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 نشان نداد.نایگری علمت دیش پلکهاین حرکت سنگیر با او حرف نزد به رغید هرچقدر بهش
 برگشت:یرعلی امیش پیدام

.البتهیکنم خودم براش سوپ درست میش پیبرمش شد میص ترخی... بذار وقتیشه نمیدار _ ب
!یاداگه تا اون موقع بهداد ن

!ی؟ بدیخوای می _ جواب اون مردک و چ

 چپ چپ نگاهش کرد:ید بهش

 من جواب پس بدم؟! بعدش اون مردک داداشمه ها!یه _ دسته گل جنابعال

 شانه بال انداخت:یرعلی ام

 ندارم از اون مردک!ی... ترسیگم و میقت _ به من باشه حق

!یرعلی _ام

 زد و ادامه داد:ی لبخند آرامیرعلی ام

!یه تناردی خانم و آقایکنن میشه. خونشو تو شیشه بچه بد مین _ اما برا ا

" نثارش کرد.یی ایوونه و " دید آرام خندید بهش

 چهره رنگید گل از گلش شکفت و بهشید بهشیدن به هوش آمد.با دیلر ساعت آیک بعد از 
.با ید اش را با محبت بوسیدهپر

:یکرد را بر تن میش با خنده لباسهاید گرفت و بهشیگری را به سمت دیش رویرعلی امدیدن

!یشی _ اخم نکن زشت م

 رغررغر کرد:یلر آ

!ینه _چقدر سنگ

 تکان داد:ی سریرعلی ام

...یگه میطونه _ل ال اله ال!ش

:ید به سمتش برگشت و بهش توپیلر آ
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 ها؟! یگه می چیطونه _ ش

 آورد:ین با حالت تمسخر سرش را پائبعد

 پاکزاد قهرمان بوکس در وزن مثبت هشتاد من واقعا" ازتون کمال تشکر و دارم وی _ آقا
 و یدمسپاس گذارم که دست مف

 لطفتون و جبران کنم؟!ین چطور اید.فقط به من بگید نکردناکار

 اشاره زد کهیلر به آیکرد نگاه مید در آورد و همزمان که به بهشیب دستش را از جیرعلی ام
 چقدر زبون ین " ببیعنی

" !درازه

:ید خندید بهش

!ی؟ آوردیر... مظلوم گیرعلی امیکنم نمی دفعه من ازت طرفدارین _ ا

 کمک کرد تا بلند شود.یلر بعد به آ

!یره مظلومه! زبونش جلوتر از خودش مین _ چقدر هم ا

 منو مثل خودش درب و دارغون کنه!یخواد _ م

 دو.ین آمد از مکالمه ای خنده اش بند نمید گرد شد و بهشیرعلی امی چشمها

!ی بشیایی مومی خودت دوست دارینکه _ من درب و دارغونم؟! نه مثل ا

 گرفت و مظلوم گفت:یه لباشو جلو داد ژشت گریلر آ

!یگه می چین ببید _بهش

 جا گذاشت.ینگ ما منطقشو همون روز که رفت تو ریرعلی امین... ایزم _ ولش کن عز

!ید _ بهش

یتش اذی و النم داری ناکارش کردی و که زدیلری الن طرف آی واقعا" توقع داریر _ام
 ول کنم و طرف تو رو یکنیم

!بگیرم؟

! ی _ کل" آدم فروش
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 را دور انگشت چرخاند:یچ سوئبعد

 کوچولو رو ندارم.ی نی نین دوباره ای زاریه! حوصله گریم _اگه مزون لباستون تموم شد بر

 مخالفتیلر خودش برود و آیت گفت که به سمت سوئید عقب.بهشیلر جلو نشست و آید بهش
 به سمتش برگشت:یدکرد.بهش

! یکنه که رغش مینه الن مامانت تو رو با حال و روز ببیزم _عز

 کرد:یلر به آی نگاهینه آی از توامیرعلی

 هم رک و پوست کنده براشونیقت ندارم! حقی من حرفیمت الن برسونین همیخوای _ اگه م
!یه؟ ها ؟! نظرت چیگیمم

 زد:یش به بازوید بهش

 کنی جان سعیلر! آی؟ کنی دختر و اشکین چشم ای هیاد تو! خوشت می _ بخدا مرض دار
 ی وقت حرفهایچ هیتو زندگ

 و دروازه!یگری گوشتو در کن اون دیک یقت... در حقیری نگی رو جدمردها

 گفت:ی با پروئیلر آ

 به سرشون ضربه خورده!یاد زینگ... فکر کنم تو ریگیرم نمی _ نه بابا جد

 نگاهش کرد:یز تینه آی از تویرعلی ام

 _ آره اتفاقا" بازتابش به دست تو هم خورد! 

یک منتظر یرعلی شد.امیره خیکرد نگاهش مینه که از درون آیرعلی امی جدی به چشمهاآیلر
جواب دندان شکن بود که باز 

 را به سمتیش زبانش را تا ته در آورد و روی در کمال ناباوریلر کند که آیع او را ضاهم
 گرفت.یگرید

 خنده اشی صدایه را نداشت! اما پس از ثانی حرکت کودکانه این وا رفت.توقع چنیرعلی ام
 اشاره زد یلر به آیدبلند شد.بهش

 بال انداخت.یی شانه ایال خی بیلر شده" و آی " چکه
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 کهی مثل همه مواقعیت بود و در نهایده جواب به ذهنش نرسی برایزی" در آن لحظه چیقتا حق

 آورد زبان ی کم میرستاندر دب

.یخندید سرش را تکان داد و همچنان میرعلی آورده بود.امدر

 حکم فرما بود شکست:ین در ماشیی ایقه را که چند دقی سکوتبهشید

!یم؟ بدی _ جواب مادرتو چ

 شانه بال انداخت:یلر آ

 _ دست من شکسته اون طلبکاره؟!

:ید دوباره پرسید به هم انداختند و بهشی نگاهیرعلی و امید بهش

.یزم عزی داشته باشیلی دلیک ید _ خب با

.ین تو راه مدرسه افتادم زمیگم... بهش میدونم _ چه م

 که تا آن لحظه ساکت بود به حرف آمد:یرعلی ام

 سر تهران.ین _ بچه آدرس درمانگاه اون سر تهرانه! مدرسه تو ا

 گفت:ید.بهشیگفت راست میرعلی داد.امیرون نفسش را بیلر آ

.یدیم رو که آدرس روشه نشون نمیولوژی رادی _ خب... خب عکسها

:یست نگریلر به آینه آی از تویرعلی ام

 به ارزششیزی اگر تو جامعه هم عرف بشه چی حتیی ایسته ناشایز هر چیشه! همیبینی؟ _ م
 یشه! دروغ همیکنهاضافه نم

 چه بزرگ!یک زشته... چه کوچیشه... همدرورغه

 اخم کرد:یلر آ

! در ضمن...یاد کار خودتون به چشم خودتون نمی خوبه که اصل" بدیلی _ خ

 را بال برد و ادامه داد:یش ابرو

!یکردید کردم قبول نمیدار دی همون موقع که تماس گرفتم و تقاضاید مخالف بودیلی _ خ

211



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 را محکم دور فرمان قفلیش انگشتهایرعلی نشست و امید بهشی لبهای روی لبخند محو

 حساب ی! حال بیگفتکرد.راست م

 بودند.شده

 به رفتنیم تصمید بهشی اصرارهایررغم رساند و علید بهشیت آنها را به سوئی هردویرعلی ام
 همانطور دست به یلرگرفت.آ

 وید آمد به خانه بهشی.ته دلش دوست داشت او هم میکرد نگاه میرعلی بود و به امیستاده اگچ
به دور از مادرش و بهداد 

 کرده بود کهیر خودش او را درگی آنقدر مشغله هایرعلی.اما امیکرد با او کل کل مکمی
 دختر بچه را حس یک ینگاهها

.نکند

 آه کشان وارد خانهیلر او را به داخل دعوت کرد و آید کرد و رفت.بهشی از هردو خداحافظ
شد.

یچ تا به حال هید بود و به گفته بهشیل اصیی اما در محله ای کوچک و نقلیار بسید خانه بهش
 یده ندینجا را ای و بند باریزن ب

 باشد.یبه رغرمگر

 به آشپزخانه رفت تا سوپ درستید دست مقنعه اش را در آورد و بهشیک به کمک یلر آ
کند:

 چکاریرعلی با امی وجبیم تو نینم که ببیکنم حالت خوب شد خفتت میکم _حال بعدا" که 
! فعل" خودتو در برابر ی؟داشت

 و بهداد آماده کن.مامانتو

 مبل نشست:ی حال روی بیلر آ

ی پس مینی ببینطور من و ای تو راه مدرسه کله پا شدم گفتم بارداریگم! میخواد نمی _ آمادگ
 با دو یر تیک یشه! میافت

 من به فکرش بودم!یشه هم مامان متوجه میشه... هم اصل ماجرا باز نمنشون

:ید تکان داد و خندی سرید بهش

!یدی درس میطونم شی وجبیم تو نیعنی _ 
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 زد و ادامه داد:ی بعد چشمک

 برسه.یرعلی _ خدا به داد ام

 آورد.بلند شد و بهیرون را بیگارش نخ سیش مانتوی مخفیب بال انداخت و از جیی شانه ایلر آ
 رفت:یدسمت بهش

!یده تون فقط دندون هاشو به ما نشون میرعلی امین روشن کن... فعل" که ایش آتیک _ 

 و مچاله کرد:ید کشیرون بیلر آی لبهاین را از بیگار سید بهش

 دوستیگار سیرعلی تا من سوپ و درست کنم... دوما" امینه فشارت پائین _ اول" برو بش
نداره!

 تکان داد:ی زد و سری خند کجیش نیلر آ

 کنار...یم و بذارین _ باشه سگ خورد! بلکه هم بهونه بشه ما ا

 گفت:ی دمارغش را گرفت و با شوخید بهش

 ادب هم دوست نداره.ی _دختر ب

 گفت:ی زد و با لحن لوندی چشمکیلر آ

.یارم _ به راهش م

.ید و بعد ازته دل خند

یم با نیرعلی.امیکردم گرفته بودم نگاه مید که از بهشی داده بودم و به عکسیه تخت تکی بالبه
 برهنه و شورت ییتنه ا

ی را که در دستکش بوکس بود جلویش داده و دستهایه به طنابها تکینگ داخل رورزشی
صورتش به صورت گارد قرار داده 

 مرتب کردم.یم پای بالشت پنهان و پتو را رویر در عکس را زی صدایدن.با شنبود

 وارد شد:ی به دست با لبخندینی مامان س

 _ اجازه هست؟!

 زدم:ی لبخند
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 از بچهیکی ی گوشیرفتم که با استاد رخشان میمی کلس شیادمه اجازه دارند.یشه _ مامانها هم
ها زنگ خورد.بعد دختره 

 فقط مجاز به جوابی زنگ حساس بود گفت تو هر کلسی روینقدر که ای مامانمه! استادگفت
... یددادن زنگ مادرتون هست

 زنگ مادرشو جواب نده.یز چیچ حق نداره به خاطر هی کس تو زندگهیچ

 تخت گذاشت:ی را روینی مامان باز شد و سیش ن

.ید داشتی _ چه استاد خوب

 به سوپ کردم:ی نگاه

 به ناف من.یبندید سوپ مینقدر مامان اما باور کن من سرما نخوردم که همتون ای _ مرس

 تخت نشست:ی مامان رو

 کباب کنه.یله برات فیاط حیفرستم بهداد و میگه ساعت دیک بخور ینو _ حال ا

 گفتم:ی ابروهامو بال بردم و با لودگ

 الن خوشحال باشم دستم چلق شده؟!یعنی _ 

 مامان اخم کرد:

 بهم دست داد.ی چه حالیدمت با اون وضع و رنگ و رو دی وقتی.اگه بدونیلر _ ساکت شود آ

 گونه اخمیچ بر خلف تصورم هیتم وضعیدن مامان و بهداد به سرارغم آمدند با دی بعدظهر وقت
 ی به همراه نبود.حتیو تشر

 به وضوح نگران شده بود.ید آی از من بدش میش از پیش بیکردم که فکر مبهدادی

 شانه ام را بال انداختم:

!یشی میگه دیکی مامان ی داری وقتیشدی نگران مید _ نبا

!یستم؟ مامان تو نیعنی _ 

 سرم را عقب بردم که مامان موهامو نوازش کرد:ی سکوت کردم و مامان جلوتر اومد.کم
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.یئ باز هم همه کس من تویافته بی و هر اتفاقیاد _ بهت گفته بودم هرکس بره و ب

!یزنی مین حرف و به این که همیاد روز هم میک _

 به شکمش کردم.یی اشاره ا

 بزند که ادامه دادم:ی مامان صورتمو نوازش کرد و خواست حرف

 بهش ندارم...ی مردک و دوست داشته باشم!حسین تخم و ترکه ایتونم _ من نم

 اگه مامانش من باشم؟!ی _ حت

 پدر باشه؟!یتونه مردک مین! اصل" ای اگه مامانش تو باشی _ حت

!یلر _ آ

 درباره شوهرش گفته است!یز چه چیرعلی که امیم به مامان بگویتواستم کاش م

.یگم میقتو مامان؟! من فقط دارم حقیه _ چ

 زد:ی مامان لبخند

.یشه میی من شک ندارم بهداد پدر نمونه ایلرم... اما آیبینی که از چشم خودت میقتی _ حق

 بعد آرام ادامه داد:

! تازه بهداد همینه؟ از ایر واسه من شوهر نبود واسه تو پدر بود مگه رغی _ احمدرضا هرچ
 ی هم پدر خوبیههمسر خوب

...میشه

 زدم:ی پوزخند

!یاسی لحظات شما در حال قین _ پس تمام ا

 هم بهیکی النمو دوست دارم... خوشحالم که تو و بهداد و کنارم دارم و ی من زندگیلر _ آ
.یشهجمعمون اضافه م

 گفتم:ی رنگ مامان و جدی خاکی زل زدم به چشمها

 آلما خانم!یکنی _ زود رنگ م
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یت مکالمه به زور به خوردم داد و در نهاین را در حیش رنگ و روی مامان نصف سوپ ب

 مقاومت کردمیوقت

 دهانم گرفت:ی کرده بود جلویز را که دکتر تجوی قرص مسکن

 _ خوشحالم.

:یدم و به کمک مامان آب نوشیدم قرص را بلع

 _بابت؟!

 زد:ی مامان لبخند

ی نداری حسیگی الن می متنفر بودیش حست درباره همخونت... تا چند روز پییر _ تغ
 باشم اگه تو یدوار امیتونمبهش... م

.ی دوستش داشته باشیدیش من دآرغوش

 با سماجت گفتم:

...یاد مردک خوشم بین _ عمرا"! عمرا" از تخم و ترکه ا

 جواب بدهد گفت:ینکه ای مامان بلند شد و به جا

 هم نکن!یال مدرسه ات... فکر و خیزنم _ استراحت کن.فردا هم زنگ م

 تو جام جابجا شدم:

.یستم شده من نیالی و فکر و خیزنه نطفه حرف میک که شبا با ی _ فعل" اون

 مامان به سمت در رفت:

.یشی رحم می بیلی وقتها خی بعضیلر وقتها... آی _ بعض

 همیلی تازه وارد فکر نکنم خیک ات حذف کن... با وجود ی _ اگه تحملش سخته منو از زندگ
 از نبودم!یناراحت بش

 تاسف تکان داد چراغ را خاموش کرد و رفت.ی از روی مامان سر

 مدت مامانین کردم.اما آنقدر در ایمانی دادم و مثل همه مواقع احساس پشیرون نفسم را ب
 شده بود یت اهمینسبت به من ب
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 فاصله رایخواست اگر هم خودش می خودش کمرنگ کرده بود که حتی آنقدر من را در زندگو

.یگرفتمبردارد من سنگر م

 را دوباره لمس کردم و آرام زمزمه کردم:یرعلی عکس ام

!یزاری؟ جماعت از من بین مثل ای هم که به من ظلم کردیی _ تو

.بایچید ام پینی بیر خوش کباب زی که در اتاق آرام باز شد و بویشد مین کم کم سنگچشمهایم
 پتو یر از زیی گرفته ایصدا

:گفتم

!یه؟ _ ک

 ساله از تهران!یک گوسفند هستم یله _ ف

 صاف نشستم:یم.سرجایدم بدست در قاب در دیخ آوردم و بهداد را سیرون پتو بیر سرمو از ز

 جا ندارم!یگه _ من د

 بهداد جلو آمد:

 برگردم!ی خالیخ _ آلما بهم گفته با س

 تخت نشست.ی کباب گرسنه ام کرد و بهداد روی را پشت گوش فرستادم.بویم موها

!ی؟ _ پس خود مامان چ

:ید کشیرون بیخ گوشت را از سیکه تیک بهداد 

 شکموئه!یلی خورده! دخترم خیخ _ سه تا س

 پوزخند زدم:

 دختره؟! یدونی _ حال از کجا م

 گوشت را جلو دهانم گرفت.سرم را عقب بردم:تکه

!یخورم _خودم م

 خوشمزه بود! بعد از آنیت نهای اما اجازه نداد و به زور وارد دهانم کرد.خوشمزه بود! ب
 ین ایمزه رنگ و رو و بیسوپ ب
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 نداشت!ین آبدار کم از بهشت برکباب

 در کباب کردن داشت!ی الحق و النصاف که بهداد تبحر خاص

 باور کنم؟!ید _ منم مثل آلما با

 با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد:

!ی _ که تو راه مدرسه کله پا شد

 شانه بال انداختم:

.یست _ باور تو مهم ن

 ها...یخاره _ تنت م

!ین _ نه تو جنگ خونت اومده پائ

 از من متوقف شد:ی بهداد جلوتر آمد و صورتش در فاصله کم

!یاد من و احمق فرض کنند بدم میه بقینکه _ از ا

 را قورت دادم و خونسرد گفتم:یم رغذا

 ام!یده مورد منم باهات هم عقین _ تو ا

 بعد به چشمهاش زل زدم و ادامه دادم:

 وقت آشکاریچ هیقت حقیکنند آدمها و فکر می تو زندگیان میرنگ که با دروغ و نیی _ آدمها
 احمقند!یه و بقیشهنم

 زد:ی بهداد پوزخند

.یده _ خوب داره بهت آمار م

!ی؟ _ک

 خودت بگو!یدونم _ نم

 پدر؟!ی آقایگیری _ چرا به خودت م
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:ید رغری عصب

!یستم تو نی _ من بابا

:یدم کشیق چشمهامو بستم و چند نفس عم

!یرون _ از اتاق من برو ب

!یکنند؟ چشم و رو ها رو چکار می _ با ب

!یکنند آشغال می که با دروغ های _ همون کار

 ام گرفت:یقه شد و ی دوباره وحش

 ها.یده _ زبونت کار دستت م

 شدم:یره اش خی عصبی به چشمها

...یدونم نمیالت! به خیترسونی؟ می _ من و از چ

... یشد بد میرعلی امی.برایزدم می حرفید سکوت کردم.نبا

 بهم داد که ناخودآگاه دستم درد گرفت:ی محکمتکان

!ی؟ چیدونم _ نم

:یدم نال

!یشم میقه پسر بچه شرور دارم باهات دست به یک! به اندازه تمام عمر یضی _ بهداد تو مر

:ید پرسیکباره ام شل شد و یقه آروم شد و ی کم

!یخوابی؟ _ چرا نم

 چشمهام گرد شد و متعجب گفتم:

 کرد النم قصد رفتن نداره.یدار نفر منو بیک بودم که یده _ من خواب

یگر در دستهاش بود.فکر کردم که دیراهنم پیقه و هنوز هم یخورد نفسهاش علنا" به صورتم م
 دار بپوشم!یقه یراهن پیدنبا

 _ عوض تشکره؟!
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 برق بهش وصل کرده باشندی فشار قویان که جری.مثل کسید بازوم دست کشی بعد آروم رو
 خوردم.خواستم یتکون محکم

 بال آمد.تشر زدم:یم بازوی کنم که دست بهداد رواعتراض

! دستتو بکش بهداد!یکنی؟ _ چکار م

 آروم و زمزمه وار گفت:

!یده؟ داره بهت آمار می _ ک

 کردم خودم را رها کنم:ی حوصله سعی ب

 مونه!ی وقت پشت ابر نمیچ! ماه هیکنه؟ می _ چه فرق

 مامان رایادم فریرا داد بزنم زیتوانستم گردنم نشست.نمی بهداد بال رفت و دستش روی ابرو
!یکشاندبه بال م

 با همان لحن ادامه داد:

!ی؟ و به آلما بگی دهنتو وا کنیخوای میعنی _ 

 و ...ی بودی چه آدم لجنیدونی _ پس خودت م

 درهم رفت:یم حلقه شد و ابروهایم دستش دور گلو

 بوده؟!ی کیزم پشت سر من بگه؟! بگو عزیزی چین جرعت کرده همچی _ ک

 که من را تا چندی آدم لجنین.ایاورم بودم بال بیده و شنیده دوست داشتم هرچه خورده بودم و د
 قبل نوازش کرده بود و یهثان

!به زحمت گفتم:یشناختم در حال خفه کردنم بود را نمحال

!ی هستی... آدم... لجنیلی _ خ

 گفتم:یری.با لحن زیدم کشیقی نفس عمیصانه دستش و شل کرد و من حر

 به مامان همهیرم الن مین! فردا صبح... نه اصل" همی بهداد سروستانی _ گور خودتو گند
 و ی! هم دست درازیگم میزوچ

!ی که قبل ازدواج بودی اضافه ات و هم گندرغلط
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.با بهت وید خندیز به در اتاق کرد و ری خواستم با دست گچ گرفته ام پسش بزنم که نگاه
حرص نگاهش کردم که خنده اش 

 لبخند بود آرامین که در نظرم زشت تری دار شد دو طرف صورتمو گرفت و با لبخندادامه
گفت:

 ساده من...یک کوچیلر _ آ

 و ادامه داد:ید بازوم دست کشی آروم رو

!ی؟ دست درازیگی مین _ به ا

 گردنمو نوازش کرد و ادامه داد:

!ی؟ رغلط اضافیگی مین _ به ا

 با ترس به حرف اومدم:

 نزدم!یغ از اتاق تا جیرون _ پاشو برو گمشو ب

یا! به تو یده؟ می بزن و آلما رو دعوت کن به اتاقت... به نظرت حق و به کیغ جیزم _باشه عز
 دختر یکپدر بچه اش؟! به 

!یه؟ چهل سالگیک مرد که نزدیک یا اوج احساساتشه که

 بهداد!ی پستیلی _ خ

!یشناختم بهداد را نمی روین.اید خواهد ترکی بغضم به زودیدانستم نفسم تند شده بود و م

یبارید جنون میش و از چشمهایکرد بهداد که داشت گردنم را آرام نوازش می روین ا
!یشناختمنم

 که به شدت مرتعش شده بود ادامه دادم:یی آب دهانم را قورت داد و با صدا

! یرون _ از اتاق من برو ب

 کردم!یخ خوردم... شکستم... هم ذوب شدم و هم ین به حرف آمد و من زمبهداد

... بهت گفته بودم بدنیلر! آیشدی؟ اومدم اتاقت متوجه نمی هرشب که من می بگیخوای _ م
! بهت گفته ی؟ داریری نظیب
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!یاد؟ بهت می اررغوانبودم

 دوست داشتم؟!یشتر رو بیخوابیدی که بعد از حمام میی بهت گفته بودم شبای راست

یی کردم.نه صدایخ یشتر دوش آب سرد نگه داشته بود بیر که بهداد من را زی از همان روز
 و نه حرکت دست بهداد یشنیدمم

.یکردم حس مرا

!ی؟ خشک شده بود و من فکر کردم مرده ام... بهداد چه گفت؟! رنگ اررغوانیم لبها

ی به خود آمدم و با دست گچیه از ثانی بود که در کسریده بهداد هنوز به گردنم نرسی لبها
! آخ یدممحکم به شکم بهداد کوب

 گفت و فاصله گرفت:ی بلندنیمه

 که...ی! توخواب ملوس تری؟ شدی _ باز وحش

 زدم:یغ به نفس نفس افتاده بودم.با حرص و تنفر کوسن را به سمتش پرت کردم و ج

!یرون _ از اتاق من گمشو برو ب

 مامان هراسان وارد اتاق شد:یقه دقیک به در اتاقم کرد و در کمتر از ی بهداد نگاه

 شده؟!ی _ چ

 کهی هراسان به من انداخت و من دهان باز کردم حرف بزنم که مامان در حالی بهداد نگاه
 و دستش به یدهرنگش پر

 بود از من سبقت گرفت:شکمش

 خودمو رسوندم.ی با چه هولی! اگه بدونیلر؟ شده آی _ چ

 شد و هق زدم... چرا زبانی لل شدم... نگاهم به شکم مامان افتاد و لب فرو بستم.اشکم جار
 و به مامان یکردمباز نم

!یدادم؟ نامه بهداد را نممعرفی

 مامان به سمت من آمد و در آرغوشم گرفت:

! ها؟!ی؟ _ بهداد چکارش کرد
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 حواله ام کرد:ی زد و چشمکی خندیش بهداد ن

 بره تو چشمش!یخواست میخ بابا... حواسم نبود سیچ _ ه

 و به بهداد تشر زد:ید مامان کمرمو مال

 ها...ی نکنیت دخترمو اذیگه کار بهت سپردم ها! دیک _ 

 تر شد.یق هق زدم و لبخند بهداد عمیشتر حرف مامان من بین با ا

.ید رنگ آرامش را نخواهم دیگر و من دیکند سکوتم او را جسور تر میدانستم م

 یدم کشیاد چنگ زدم و از حرص زموهامو

 بهی خاکین اومد محال بود همچی که از من خوشش نمی بود نه؟!توهم زده بودم... بهدادخواب
...هق زدم... دروغ یزهسرم بر

 اصل؟! یشد.محال بود.مگه مبود

 یک یشد میشه نامرد....میک مرد... نه نه یک یشد ممگه

 زنش؟!ی هم با زنش باشه هم با بچه نامرد

 صورتمی و جلویدم گردنم کشی شده بودم...دستمو با انزجار رویالتی دروغ بود...خ
 بود...یزش عطر نفرت انگیگرفتم.بو

 وقت معطر نبودند! یچ هی واقعمردهای

 عرق میداد نه عطر...ی بوی مرد واقعتن

 و.یبت مصین ایگفتم میکی به ید زانوم.بای سرمو گذاشتم رو

 به مامان که باردار بود؟!

 بود؟!یاطین شین که خواهر اید به بهش

!یرعلی؟ به امیا 

 شدم.. باز همی باز هم من بل کش شدم...باز هم قربانیگفتم مید...بایزدم حرف میکی با ید با
مامان خطا کرد و من چوبش و 

...خوردم
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. یزدم و منگ با خودم حرف میج و گیخورد سرم مثل پاندول تکون م

... یرفتم مید هم باشاید

یداد و نشون میم که عدد دو و نیزی به ساعت رو می ام نگاهی گوشیامک پی صدایدن شنبا
 ی عسلی و از رویکردم و گوش

!" بود.ی؟ با مضمون "سلم بهتریرعلی از طرف امیامکی.پبرداشتم

.یشدم و من شکننده تر میشکست از بدنم می نه بهتر نبودم. .. هر روز عضو

 امروز دستم شکست...قلبم هم...روحم هم! 

.یده نمین دردم و تسکی مسکنیچ بود که هی ضربه بهداد کارینقدر. ایرعلی بهتر نبودم اممن

. یده قلبم و بهم جوش نمی شکسته های مقوی رغذایچ ه

.یکنه نمیرون نفرت بهداد و از قلبم بی محبتیچ هو

...بد است...بد است...بد است!ی علیر حالم بد است ام

 بوق برداشت.خدا رو شکر جزوین آب دهانم و قورت دادم و دکمه تماس را زدم. با دوم
 جواب دادن را یر نبود که دیکسان

 کم نشد:یم صدای کردم گرفتگی میدانستند. هرچه قدر سعی با کلسنشان

 _سلم.

 متعجب بود:یرعلی امی تعجب کردم. صدایم خودم هم از صدا

!ی؟ _سلم... خواب بود

 آمد و ناچارا گفتم:ی همهمه به گوش می صدا

!یاد _ آره... چقدر سر و صدا م

 _تازه دارم از کلوب برمیگردم.

یا خوشحال و ذوق زده باشم یدونستم! نمیگفت؟ روزانه اش به من میع داشت از وقایرعلی ام
متعجب؟!
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 _تا الن؟!

!ی؟ _بهتر

 زانو گذاشتم :ی سرمو رو

!ید؟ _عذاب وجدان دار

 مدرسه؟! یری _چند روز نم

 نشسته باشد شانه بال انداختم :یم که روبروانگار

 که نرم.ی مونم هر چند روزی از درسها عقب می. اما کلیدونم _ نم

 _فردا برو مدرسه!

 نه...یا بروم یین پله ها پاین.شک داشتم فردا صبح اصل از ایدم کشی آه

 داشته باشم؟!ی عادی بهداد من همچنان زندگی قرار بود با رفتارها

:یچید در گوشم پیرعلی امی صدا

.. ی _مگه خودت نگفت

 کرد و ادامه داد:مکثی

!یده؟ ندیب _دست نوشتن ات آس

 :یدم کشیقی نفس عم

 _ حوصله ندارم.

 شد:ی جدیرعلی لحن ام

 مدرسه!یری _فردا م

 مدرسه؟!یم به زور بفرستیخوای حال می! عذاب وجدان گرفتیه؟ _چ

 سکوت کرد.من هم!یرعلی ام

 دور کرد...بهداد...مامان و خودم!همه وجودم شد گوش ویز دورگه اش منو از همه چی صدا
صداش رفت و رفت و رفت ته 
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 نشست:قلبم

 بعد از مدرسه اش بدهکارم!یکی پرس دنده کباب با مخلفات به یک _

 دوریش خونه و آدمهاین من را از ایرعلی امی داغ شد.چرا صدایم زدم و گوشهای لبخند
! یکرد؟م

 دهانم را قورت دادم و آرام زمزمه کردم:آب

 بدهکارم. یح توضیک _منم 

 ات! اما من همچنان بدهکارم! ی ات صاف شد! سندش هم دست گچی_بده

:یدم خندآرام

!یازده _فردا ساعت 

 ها!ی شدیی حرفه ایچوندن _تو پ

 :یدم و من بازهم خند

... یرم طلبمو بگیخوام _م

 اتاقم و خانهیکی و تاریاهی تماس قطع شد دوباره سینکه.به محض ایم کردی خداحافظهردو
 ام یی کرد و تنهایبهم دهن کج

 وحشت داشتم.یدن در عمرم از خوابین اولی.براید به رخم کشیشتر برا

 ارسال کردمیرعلی امی برایامکی گرفتم و پیم ام را روبروی گوش

"یبره " خوابم نم

یرعلی بود که امین.مهم ایکرد درباره من می قرار بود بشنوم و چه فکری مهم نبود چه جواب
... یکردفکر من را مشغول م

 فکر کنم!یم رویش پی به بدبختنمیخواستم

...یگرفتم هم از او کمک مید شا

 تمام وجودم چشم شدیجان ام بلند شد و من با هی گوشی صدا
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!"یکنه؟ " دستت درد م

 بود؟!یده پرسی سوالین نوشته بودم که همچیز لبامو دادم جلو! چه چ

 " نه"

!یدادم مییر... پوششم را هم تغیشدم چشم بهداد ظاهر می جلوید دادم.از فردا نبایرون نفسمو ب
! یکردمدرب اتاق را هم قفل م

!یزدم حرف هم نمباهاش

 کس را دریچ من هی وقتیداد کارها جواب نمین صورتم گرفتم... ای کردم و دستمو جلوی پوف
 تنها یجبهه ام نداشتم! وقت

 بودم...تنهای

 ام بلند شد و صفحه را روشن کردمی گوشی صدا

 چشمهات"ی گرم بخور چشم بند هم بذار رویر شیوان لیک " 

ی تا حال تونستیرعلی پوشاند... امی زشت روبرومو نمیقت حقی چشم بندیچ زدم.هی لبخند تلخ
 و که شوهر مادرش یکس

!ی؟ و درک کنیکنه ماذیتش

 خبر به رختخوابت اومدن و برهنه ات کنن؟!ی تا حال ب

 تا حال ازت سوء استفاده شده؟!ینم بب

!یکنی؟ میز گرم تجویر به سر من اومده چرا شی چیدونی نمی وقت

.بهیدم کشیرون بیت را به همراه کبریگار را به زحمت باز کردم و نخ سی عسلی کشو اول
 دستم یک آمد که یادمسرعت 

 را پرت کردم و کل اتاق را کور مال کورمال به دنبال فندکیت ندارد!کبریی" کاراعلنا
 یز می رویتمحبوبم گشتم.در نها

ی گذاشتم و فندک را عمود رویم لبهاین را بیگار.در اتاق را قفل کردم سیافتم آن را تحریرم
 ی قرار دادم.گچ دستم از بالیزم

 دادم ویرون دود را بین را روشن کردم.اولیگارم فندک را و بعد هم سی بود به سختانگشتهایم
 ام ی گوشی آهنگهایناز ب

227



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 زدم:یقی دادم و پک عمیه تخت تکی را انتخاب کردم.به بالآهنگی

یگار سی... هربار تو نبودیکشم نمیگار من سی! هربار تو بودیرعلی امیم قرار بذاریک یا _ ب
!یکشمم

.یچید آرام در اتاقم پیغمایی کورش ی صدا

 صحرای ، توین "مثل خارم رو زم

یکنی سبزم می ، داری تو مثل بارون تند

 شبهای ، توین اگه تنهام رو زم

یکنی که نگاهم می تو مثل ماه بزرگ

یاد میکی تاری بگم من تک و تنها ، وقتی چ

"یره ، اگه مهتاب بمیترسم میکی تاری تو

 زدم.ی بود.لبخند کجیرعلی ام بلند شد.امی گوشیامک پی صدا

"یزنم قدم میکی تو تاریرم میشم خواب می بی " من وقت

 نوشتمیش را لبه پنجره گذاشتم و با لبخند برایگار س

!"یکشم میگار سیشم خواب می بی " من مثل تو شجاعت ندارم... وقت

 گذاشتم.یم لبهاین را بیگار بغضمو قورت دادم و دوباره س

 جوابم را نخواهد داد.یرعلی امیدانستم م

 سشوار آن هم اول صبحی را گشود.چقدر از صدایش به تنش داد و چشمهای کش و قوسآلما
نفرت داشت!

یر.آلما دستش را زیاد حالت هم میکرد کرده بود و همزمان که خشک میش بهداد پنجه در موها
 به یسرش گذاشت و نگاه

 نگاهش کرد:ینه خوش رنگ بهداد کرد.بهداد از تو آژیله

!ی؟ شدیدار _ ب
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 کوتاهش را مرتب کرد:ی و موهاید کشیی ایازه آلما خواب آلود خم

 فانتوم بخوابه؟!ین ای با صدایتونه می _ مگه کس

 عطرش را برداشت:یشه حواله اش کرد و شی چشمکینه بهداد از درون آ

!یشی گرد و قلبمه میشتر... بیست خوب نیاد _ خواب ز

.یزد بهم نریش داد تا موهای آلما متکا را به سمتش پرت کرد و بهداد با خنده جا خال

! من که هنوز چاق نشدم...ی _ قلبمه خودت

 برد:یش بهداد عطر را به کف دستش زد و با هردو دست به صورتش زد و دست درون موها

.یدم طلقت می _ چاق بش

 که!یا دنیارم بیخوام _ مارمولک نم

 بعد دوباره دراز کش شد:

 _ صبحونه برات آماده کنم؟!

 بر تن کرد:یاط اش را با احتیزه بهداد کت پائ

.یکنم _ بخواب خودم آماده م

 پتو برد:یر و سرش را زید آلما به پهلو دراز کش

 _ در هم ببند پس.

 اش را برداشت:یچ و سوئی بهداد گوش

 ظهر رغذا بخرم.یست _ اگه حالت خوب ن

 آورد:یرون آلما سرش را از پتو ب

.یکنم درست میزی چیک یشم بلند میگه ساعت دیک _ نه بابا... 

 زد:ی بهداد چشمک

!ی؟ _ مثل" قرمه سبز
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 تکان داد:ی آلما سر

!یکنی میار _ باشه... من حامله ام تو و

 زد و به سمتش برگشت:یش و به سمت در رفت که آلما صداید بهداد خند

 _ بله؟!

 داد:یرون آلما نفسش را ب

 از اون حال ویخواستی و میکنی می تو باهاش شوخیدونم نذار... من میلر سر به سر آیاد _ ز
 اما اون یاریهوا درش ب

... لبد فکریدونم حساس شده... چه می! به خاطر سنش به همه چیگیره می و جدیز چهمه
.ی دوستش نداریکنهم

 روشن کم از روحی بهداد کامل به سمتش برگشت.چهره آلما در صبح با آن چشم ها و موها
نداشت!

... چند سالشه...یه چیدم نپرسی عقدت کردم هم خودتو خواستم هم بچه تو! حتی _ من وقت
رفتارش چطوره.

 زد:ی آلما لبخند

 من حساس شده.ی بارداریه سر قضیلر اما آیته همه از خوبینا بهداد... ایدونم _ م

!یگه؟ امر دیذارم _چشم سر به سرش نم

.یدم که نخوابیشب بزنم دی چرتیک _ جونت سلمت.در هم ببند من 

یدن دم در گذاشت و به آشپزخانه رفت.با دی جا لباسی را رویفش رفت.کیرون و بید بهداد خند
 مدرسه ی که با لباسهایلرآ

 زد:ی شده بود پوزخندیره خیرش شیوان نشسته و به لیز پشت ماش

!یر _ اوقور بخ

 انداختین اخم کرد.دوباره سرش را پائیه از ثانی به شدت سرش را بال آورد و در کسریلر آ
و بهداد از کنارش رد شد تا 

:یزد بری خودش چائبرای
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...یبردید میف تشریی _ جا

 ادامه داد:ی بعد با لحن خاص

 _ دخترم؟!

 نان بر دهان گذاشت تا تمرکزیی تا بتواند اوضاع را کنترل کند.تکه اید کشیقی نفس عمیلر آ
 و یستادکند.بهداد پشتش ا

 را گرفت:گردنش

 _ سوالم جواب نداشت؟!

 با حرص بهیلر زد و آی.بهداد لبخند کجکیستاد ایش مثل برق گرفته ها بلند شد و روبرویلر آ
حرف آمد:

!یست؟ _ از لباسهام مشخص ن

 به وضوح فاصله گرفت.بهداد جلوتر آمد:یلر جلو آمد و آی بهداد با لبخند

 کمکت؟!یام لباس بیض تعوی برای... چرا نگفتیزم عزیدی _ مقنعه اتو برعکس پوش

 و عقب رفت:ید کشی با حرص نفس بلندیلر آ

!یزنم میغ جلو جیای _ بخدا ب

 آخه.یدی _مقنعه اتو برعکس پوش

 و قلبش را با شدتیرد بگیشتری استرس بیلر لحن آرام و خونسرد بهداد باعث شده بود آ
 بکوبد.ینه به سیشتریب

.یزم عزیرسونمت _بذار مقنعه اتو درست کنم خودم هم م

:ید با نفرت رغریلر آ

!یستم تو نیز _ من عز

 زد:یی بهدا لبخند دندان نما

...ی هستی کیز _ پس عز

 آرام زمزمه کرد:
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!ی؟ هرشب تو بغل منی _ وقت

:ید نالیلر آ

 و برم به مامان بگم...ی نکن چشم بذارم رو همه چی _ بهداد تو رو دست از سرم بردار! کار

 و خودش حبس شد:یوار دیان میلر برد و آیان بهداد فاصله را از م

.یگفتی میشب همون دی بگیخواستی _ م

یده آن را بسته بود کشیبت که با مصیلر آی بعد مقنعه اش را از سرش کند و باعث شد موها
 آورد ینشود.بهداد سرش را پائ

 زمزمه کرد:و

.ی خفه خون گرفتیشب که دیخواستی _ خودتم م

:ید نالیلر آ

!یگم _ بهش م

 گذاشت:یلر گردن آی را رویش بهداد لبها

.یزم عزی _ شهامتشو ندار

 دستش دریر با انزجار خواست از زیلر سر شانه پهنش گذاشت.آی را رویلر دست سالم آ
برود که بهداد او را محکم 

:گرفت

!ی؟ بدون بوس بری اول صبحیخوای میعنی _ 

 به در آشپزخانه انداخت و مظلومانهی شد نگاهی جاریلر به سرعت از چشم آی قطره اشک
:یدنال

 _ ولم کن.

 بخورمت که.یخوام نکن دختر خوب.نمیه _ گر

 که در آن گرفتار بود سرش را به شدت تکان داد:یتی قرار و ناراحت از وضعی بیلر آ
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!یزنم میغ _ برو کنار بخدا ج

 را محکم با هردو دست گرفت:یلر زد و صورت کوچک آی بهداد لبخند کج

ی حال شدی.چرا شل و بی... خودتم دوست داریزدی میغ همون موقع جیخواستی _ م
!یزم؟عز

... از خواب صبحیز آورد از همه چی و هق زد... داشت بال میاورد طاقت نیگر دیلر آ
 بهداد... از عطر یمادرش... از لبها

 از دست شکسته در گچش!ی... حتمزخرفش

 آخه؟!ی پست باشینقدر ایتونی _به خاطر خدا ولم کن! بهداد چطور م

 را در آورد:یش و اداید بهداد آرام خند

 آخه؟!ی باشی خوردنینقدر ایتونی چطور میلر _ آ

ی که همچون ابر بهار بیلر آی به لبهایقی بعد همانطور که صورتش را گرفته بود بوسه عم
 زد و یریختصدا اشک م

 کرد:رهایش

 مدرسه... نگرانت نشه.ی بگیخوای تا برم به آلما بگم مین تو ماشین _ برو بش

 لرزان گوشهی که با تنی اشکی درهم و صورتی که بدون مقنعه با موهایلری توجه به آی و ب
 یرون بود بیستادهآشپزخانه ا

 و همزمان گفت:رفت

!ی _ مقنعه ات هم بپوش دست و پا چلفت

.یستم نگریخندیدند می و به اتاقک روبرو که دختر و پسریدم کشآهی

 _ چند تاش رغرق شد؟!

:یرعلی سرمو از زانوم جدا کردم و رو کردم سمت ام

!ی؟ _ چ

!یگم هات و می _ کشت
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:یدم دوباره آه کش

 شناورم... یا چوب تو دریکه تیک وقته رو یلی _ خ

:ی لم داد به پشتامیرعلی

!ی؟ باز عروسکتو برداشته که پکری _ ک

یرعلی امیکردم میف امروز صبح را تعری و ماجرایکردم زدم.اگر دهان باز می لبخند تلخ
 سوال را ینهمچنان خونسرد ا

!میپرسید؟

 گذشته.ی بار گفتم که سن من از خاله بازیک _ 

 چپ چپ نگاهم کرد:یرعلی ام

 تو گچه.ی نره دستت الن واسه چیادت _ 

 داشت.یت حساسی زننده هرچند شوخی به حرفهایرعلی ناخودآگاه لبخند زدم.ام

 تو لک؟!ی رفتینقدر شده ای _ حال چ

 کامل به سمتش برگشتم:

 شما رو مجبور کنند؟!یگران اما دید و انجام بدی کارید _ شده تا حال نخوا

 گفت:یه بعد از چند ثانیست کرد و با دقت به من نگریز را ریش چشمهایرعلی ام

 _ آره مامانم دوست داشت من درس بخونم...

 _ خب؟!

ی نبود که منو ارضا کنه... وقتیزی دو ترم برم دانشگاه! اما دانشگاه چیکی _ مجبور شدم 
 تو کلوب و وارد یگذاشتمپامو م

یز کلوب بودم ذهنم از همه چی باشم! وقتید هستش که بایی همون جاین ایفهمیدم میشدم مرینگ
.یشد میخال

ی خالیان با تو هستم ذهنم از اطرافی! وقتی؟ تو کلوب منیرعلی امیگفتم مید زدم.الن بای لبخند
...یشهم
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!ید؟ _ پس در برابر اجبار مادرتون چکار کرد

 که ازی خاطریت که خودم دوست داشتم و انجام دادم! انصراف از دانشگاه... رضای _ کار
خودم داشتم برام مهم تر بود تا 

 مجبورت کرده؟!ی از خودم!حال کیگران درضایت

یرعلی... طرف امیخورد خودم را جم و جور کردم و لبم را زبان زدم.راهکارش به درد من نم
 یکمادرش بود و طرف من 

 جلب!ناپدری

!یدم پرسینطوری _ هم

 به من انداخت و ادامه داد:ی نگاه معنا داریرعلی ام

 و از پایفت حریتونی می... اگه حمله کنیه مثل بازی بار زور نرو! زندگیر _ در هرصورت ز
 یری اما اگه همش گارد بگیاریب

 اولشید... شایکنه نابودت میفت حری و ضربه هایری میل به مرور زمان تحلی دفاع کنو
 ی اما وقتیمتوجه ضربه ها نش

 داشته!یر ضربه ها تو درجا زدنت تاثین چقدر ایفهمی از بدنت بره می بگذره و دارغزمان

 بود... یقت خواد خود حقیرعلی امی حرفها

:یدم کشیقی عمنفس

 ویکسان مثل هم باشند!یف که هردو حریشند میل حرفها به عمل تبدین ای _ درسته اما زمان
...یمساو

 سرش را تکان داد:یرعلی ام

 همون ضعف و باوریافته مظلوم و ظالم فاصله بین بیشه که باعث میزی _ موافقم اما چ
 اش هم یجهنداشتن خود مظلومه! نت

یره مین ات از بیاری.هوشیکنه تو سرت و ناک اوتت میزنه ضربه میک یف که حرین امیشه
 یت و... در نهای بلند شیتونینم

 بازنده!میشی

 زدم:ی ناخودآگاه لبخند
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 بود هر وقتیر گی ماهیک... پدر قهرمان داستان که ید اندازی میمیشن انیک یاد _ شما منو 
 کنه یحت پسرشو نصیخواستم

 منیگفت میچارگی بعد قهرمان داستان با بیکرد استفاده میگیری ماهی ضرب المثل هااز
 و یگیری ماهیضرب المثل ها

 شما درباره ورزشتون بود.ی... الن تمام مثال هانمیفهمم

 کرد و من با لبخند ادامه دادم:یظی اخم رغلیرعلی ام

.یدم حال من تمام حرفاتون و فهمین _ با ا

 فروکش کند.یجانم تا هیدم کشی آرام کش آمد و من نفس بلندیرعلی گوشه لب ام

 استفاده کنم.یکنم می_ و سع

 کم کم بلند شد و من هم به دنبالش روان شدم.یرعلی ام

 بتونم کمکت کنم!ید شایه چیه _ بگو قض

 از دهانم خارج نشود و به خودم تشر زدم" فقط خفه شویی و گاز گرفتم تا صداینم لب پائ
 تا آخر عمر ی... الن بگیلرآ

"یشی مپشیمون

.یست نی مهمیاد زیز _ چ

 سوار شد من هم...یرعلی ام

!ی؟ و تو لک بودی نخوردیچی هیست نیزی چین _ پس به خاطر هم

 نگاهش کردم:ین رغمگ

 _ مهمه براتون؟!

:یش و اخم کرده زل زد به روبروید به صورتش کشی به وضوح جا خورد.دست

!یخوای _ فکر کردم کمک م

 زل زدم:یرون و به بیدم کشیقی نفس عم
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 بگم؟!یزی چیک _ 

 _ دوتا بگو.

 بهانه قرار گذاشتم!ی گفتن نداشتم... بی حرفیچ _ اون روز من ه

 خونسرد گفت:یرعلی ام

.یدونستم _ م

 به سمتش برگشتم:

 _ واقعا" ؟!

 زد:ی پوزخند

...یکردم کارا رو نمین تو بودم ای سخت نبود... اما من جایاد _ حدسش ز

 نگذاشتم حرفش تمام شود و زمزمه کردم:

.یستید من نی _ اما شما جا

 شدم.یره خیرون بغضم و قورت دادم و دوباره اخم کرده به ب

!یه؟ _ الن دردت چ

 و آرام گفتم:یدم دست کشین ماشیشه شی رو

!یی _ تنها

 کردم.برگشتم بهیزد که سر ظهر پرنده هم پر نمیی به کوچه ای و من نگاهیستاد ایرعلی ام
 داده یه که به در تکیدمسمتش و د

:یکند نگاهم مو

 _ خب؟!

 شانه بال انداختم:

!یگه _ گفتم د

 چشمهاشو آروم باز و بسته کرد:
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 ات و بگو!ی... درد اصلیچی _ اون که ه

 آب دهانم و قورت دادم و دستم به سمت مقنعه ام رفت:

 بود...ین _ هم

 ته مانده رغرورم را هم خوردین همیرعلی را در هم قلب کردم.اگر امیم استرس انگشتهابا
 از یتونستم ... نه من نمیکردم

 بگذرم...یکرد ها دور می که ذهنمو از بدکسی

 را از هم جدا کرد:یم خشن دستهای با حرکتیرعلی ام

 به جونشون!یافت بعد بیاد! بذار از گچ دربیش مگه؟! شکستیضی _ مر

 توجه به کلمش گفتم:ی ب

 بکشم؟!یگار سیک یتونم _ م

!یر _نخ

 کردم.یدا پیگار نخ سیک یت بردم و در نهایبهایم دست در جی با کلفگ

!یشکونم دستت هم میکی ین ای _روشنش کن

... رفتار ویدادم تکان میار اختی چپم را بی سرم را تکان دادم و کلفه دست به دهان بردم... پا
گفتار بهداد در نظرم پر رنگ 

 مردانه اش دو طرف صورتم را گرفت و تمام... ی شد دستهایده کشیم... موهاشد

...یداد لجن می بوسه عمر من چقدر تلخ بود! بواولین

 رفت:یره دستم به سمت دستگیار اختی ب

.یشم میاده پینجا من همی _ مرس

 به سمتش برگشتم:

 برم!ید... بایشم میاده _ من پ

 متعجب جلوتر آمد:ی با چشمها
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!ی؟ _ خوب

 به سکوت کوچه کردم:ی دوباره نگاه

 برم!ید _ من با

:یچید پین داد بلندش در ماش

!ی؟! خل شدی؟ بریخوای می _ کدوم گور

 گذاشت تا تکانش ندهم:یم رون پای بعد دستش را محکم رو

 مگه؟!ی داریک! تی _ نکن روان

 قرار به اطراف نگاه کردم:ی ب

 بکشم!یگار سیک ید _ من... من با

!یکنم چکار مین بکش ببی _ جرات دار

 صورتم گذاشتم:ی هق زدم و دست سالمم را جلو

 برم خونه...یخوام _ من نم

 شانه ام گذاشت:ی هول کرده دستش را رویرعلی ام

 شد؟! ی چیلی _ آ

 هق هق گفتم:با

 جاین همیخوام! من مید؟ خوابین تو ماشیشه برم... میخوام برم خونه... نمیخوام _ من نم
بخوابم.

 کردم:ین به عقب ماشی نگاه

...یشه _ آره جا م

:یکرد بعد به سمتش برگشتم که متعجب نگاهم م

 بخوابم؟!ینت شب تو ماشیک _ اشکال نداره 
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 ادامه دادم:یه با گر

... آها... من ناک اوت شدم؟!ی گفتی! من بازنده ام؟! چیرعلی؟ _ ام

 ام زل زد:ی اشکی را گرفت و به چشمهایم محکم سر شانه ها

 شده؟!ی! تمرکز کن بگو چی؟ لعنتیلرزی _ تمرکز کن! د چرا م

...ید نفر موهامو کشیک کرد... امروز یتم نفر اذیک شده بود؟! آها... امروز ی شده؟! چی چ
 ها ی نفر مثل وحشیکامروز 

 بدنمی و به همه جایفش دست کثین نفر تو ماشیک بوسه عمرمو به من زد... امروز اولین
... امروز نفس من رفت! یدکش

 من مردم...امروز

:یافت ید ام تشدیه گر

 برم خونه.یخوام _ من نم

!ی؟ بریخوای می کدوم گوری _ د مگه دست خودته؟! سر ظهر

یاده.قبل از آنکه بخواهد از در سمت خودش پیدم لحظه در را باز کردم و عقب کشیک در 
 را که فاصله گرفته ی منیاشود 

!یگر دیرفتم می گوریک... یدم رو دویاده و به سمت پیدم جوب پری از رویرد بگبودم

 تن وی برایدن الن بهداد در حال نقشه کشین همی محال بود به آن خانه منحوس برگردم وقت
بدنم بود... 

:ید عربده کشامیرعلی

...یسا وایلی _آ

 منو بده دست بهداد و مامان که دوباره شکنجه بشم؟! هریخواست قدم هامو تند تر کردم... م
 از اون خونه بهتر بود.یجنهم

 من باز است؟!ی به رویشه در خانه اش همیگفت خاله آتوسا.مگر نمیش پیرفتم" ماصل

 سر شانهی ام بر روی تر شد و من همچنان که ژاکت دوست داشتنیک نزدیرعلی امی صدا
.یدویدمافتاده بود م
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!یسا وایگم _بخدا دستم بهت برسه... احمق م

ی بازویه از ثانی دادم که در کسریم به قدمهایشتری توانم را هم به کار گرفتم و شدت بین آخر
 شد و یدهسالمم به شدت کش

 گفتم.ی آخ بلندیزدم برخورد کردم.همچنان که نفس نفس میرعلی به خود اممحکم

 گفتم از درد دست درونی من را به سمت خودش برگرداند و دوباره آخ بلندیرعلی ام
گچم.نامتعادل به سمتش برگشتم و 

 اش افتاد.ناخودآگاه از اخم ترسناکش هق زدم که چانه ام را گرفت:ی عصبانی به چشمهاچشمم

 ها! ی نزدی _ زر زد

 چانه ام را رها کرد:بعد

!ی؟ شر واسم درست کنیخوای! می؟ ببندنت که فرار نکنید _ الغ نفهم... با

 زدم:یغ ج

! یرن؟ تو رو بگیقه! برم گم و گور شم و یترسی؟ می _ از چ

 زدم:یغ جبیشتر

 مهمه؟!ی بود و نبود من واسه کسیا _اصل" مگه واست مهمه؟!مگه تو دن

...یرفت به سمت تعجب میت کم کم از عصبانیرعلی نگاه ام

 مثل نوار ضبط شده دوباره تکرار کردم:

 برم خونه...یخوام _ من نم

 ژاکتم پاک کردم و دوباره گفتم:ین ام را با آستینی ب

 برم خونه...یخوام _ من نم

 دورگه اش به حرف آمد:ی با صدا

 _ چرا؟!

. ژاکتم را مرتب کردم و آرام گفتم:ید و من را به دنبال خودش کشیدم ام را بال کشینی ب
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 خونه خاله آتوسام؟!ی منو... منو برسونیشه _ م

 کردم دستم را رها کنم:ی حواله ام کرد و من سعینی نگاه خشمگ

!یرم _ پس خودم م

:ید دستم را محکم فشرد و با حرص رغر

 ات و بدون!ی دستت هم بره تو گچ! قدر سلمتیکی ین نکن ای _ کار

 با بهت نگاهش کردم که ادامه داد:

... مامانت اصل" وقتی! فکر نکنم تو با کتک هم آدم بشیکنند؟ سرکش چکار می _ با دخترها
 تو؟!یتگذاشته واسه ترب

 با حرص تقل کردم دستم را رها کنم:

 _ با من مثل بچه ها حرف نزن.

 زل زد:یم و به چشمهایستاد ایکدفعه 

یادت بزنم پس کله ات تا یا اومد یادت!که چه مرگته؟! یه؟ سر پله اول! که دردت چیدیم _ رس
!یاد؟ب

:ید آب دهانم را قورت دادم که رغر

 بهیادی سن فکر رغلط زین از ایگه! بزنم گردنتو بشکونم که دینمت؟ ببی چینمت _ بچه نب
! یافته؟سرت ن

 تکانم داد:محکم

 زده به سرت؟!یادی از رفتار من که رغلط زیدی دی! چی؟ _ها؟! با توام... لل شد

 رایم در گردش بود.با دست شکسته به زحمت نم چشمهایرعلی صورت امی اجزاین نگاهم ب
گرفتم و زمزمه کردم:

!ین _ مثل دوست کنارم باش... هم

 در دستش فشرده شد که ادامه دادم:یشتر مچ دستم ب

!ین همیام کنار بیزا چیلی... کنارم باش که بتونم با خیلی تنهام... خیلی _ من خ
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 که آرامیدم را دیی مردانه ای شل شد و گام هایرعلی انداختم و هق زدم.دست امین سرم را پائ

آرام از من دور شد.

:ید به گوشم رسیرعلی امی کردم که صدایم سرمه ای به کفشهانگاهی

 _ سوار شو!

 راین و ماشید در سمت خودش را محکم کوبیرعلی حرف به دنبالش رفتم و سوار شدم.امی ب
 یروشن کرد.ازش خواستگار

!یکرد رو ترش مینطور بودم که انکرده

 لبخند بود انداختم و لمسشیک که طرح یفم کی رویکسل به پی پا گذاشتم.نگاهی کوله ام را رو
کردم.

 بود!یده نسنجیم همه کارها

 اعتماد به نفسین باعث شده بود که با ایز را از خودم دور کردم... چه چیرعلی بدون فکر ام
از او بخواهم کنارم باشد؟!

ی رالیست را با پیابان خیرعلی چسباندم... به من چه امیشه و سرم را به شیدم کشیمقی نفس ع
اشتباه گرفته بود؟! اصل" 

! به من چه که با دست راست دنده سه را به دنده چهاریکشید؟ بلند و ممتد می من چه نفسهابه
 داد؟!ییرتغ

ی... کاش کمیزد ذوق می شکسته اش توینی که اخم کرده بود... بیکردم نگاهش می چشمیر ز
 بلند بود!یشموها

 همه دنده عوض کردن متعجب شده بودم!ین... از ایده کشیی لیرعلی امیدم تکان خوردم و فهم

 اما آرام به حرف آمد:ی کامل نگاهش کردم که عصب

 خونه اش کجاست؟!ی بریخواستی که مین _ آدرس ا

 خودم را جمع و جور کردم:ی آب دهانم را قورت دادم و کم

 مزاحم شما...ی _ مرس

:یچید پین عربده اش در ماشی صدا

 _ آدرس!

243



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

ین دو رگه و خش دار است همیشه همیش صداینکه علت اید را درهم قلب کردم.شایم دستها
 بود! من یادهایشعربده ها و فر

 اضافه کنم.آرام گفتم:یم ولوم و خشم به صداینقدر ایتوانستم نمیکردم تلشم را هم متمام

.ی اصفهانی _ اشرف

 روبرو استفادهینه بود که اصل" از آیب عجیم دنده ها! برایض نگفت و دوباره تعویزی چ
!یکردنم

 ادامه دادم:

.یرید نگی _ حرفمو جد

:ید رغری عصب

 _ فقط تا مقصد حرف نزن!

 بهم انداخت و ادامه داد:ی بعد نگاه کوتاه

 خفه!یعنی لل! یعنی! ی؟ چیعنی یدونی _ حرف نزن که م

 _من...

:ید داد کش

 لل!یگم _ م

 بغضم را فرو خوردم:

 _ اشکال نداره... شما هم مثل همه!

 و داد زد:ید فرمان کوبی با هردو دست رو

یگی و میکنی چشاتو چپ مینی و دو جلسه ببی احمق هرکی خفه! تویعنی خفه یگم می _ وقت
دوستم باش؟! د آخه بزنم تو 

 نباشم؟! یه باشم که مثل بقی من چطوریخوای دختره نادون؟! مدهنت

" سر درد گرفته بودم.یقتا و من حقیکشید معربده
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!یخوای؟ ها می وری درین _ جملت عاشقانه و از ا

 گفتم:ی با لحن آرام

.ید _ فراموشش کن

:ید فرمان کوبی دوباره رو

 کنارت باشه؟!ی بگیگه دیکی به ی _ که بر

 براق شدم:

!یشنوم همه فحش نمین ایگه _ حداقل د

 را به سمت پنجره گرفتم.یم شدم.رویمان پشیی لحظه ای انداخت که برای چنان نگاه

یک ینم ها... ببیستم مامانت نیا! من بهداد یشه می چین رغلطا بکن ببین از ای _ جرات دار
 با یکنه میتدختر بچه داره خر

!یشم از روش رد مین ماشهمین

 زدم:ینی پوزخند رغمگ

...ید دختر بچه نداشته باشین به کار ای که شما کارینه من ایشنهاد _ منطق شما مردا جالبه! پ
!یامت به قیدارد

 گفت:یکرد بغل نگاه مینه همانطور که به آ

 بره!ین حس عذاب وجدانم از بی خوبه که باعث شدیلی _ خوبه... خ

 کرد و ادامه داد:ینی بعد نگاه خشمگ

!یکردم قلم میکی جفت دستاتو عوض ی قدر سرکشین ایدونستم _ م

 اعصابشی رویرعلی امیا بودم یار حرص دربیادی من زیا صورتم گرفتم.ی دستم را جلو
 هم هردو!یدکنترل نداشت... شا

 شدم.یره جنون وارش خی نگفتم و به رانندگی نبودم.کلمیداد همه داد و بین در هر حال محق ا

...یگرفت بودم و در آرغوشم میزار شده بود... از بهداد بیک اعصابم تحری امروز به قدر کاف
 کنارم یخواستم میرعلیاز ام
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!یداد و فحشم مباشد

یک کیم و خاله آتوسا براینم آن بنشی شده رویچ که پتو پیخواست بالکن می روی صندلیک دلم 
.یاورد گرم بیی و چایپرتقال

 زدم از تصورش... خانه خاله آتوسا منبع آرامش بود بدون شک!لبخندی

 و بدمت دست مامانت ویرمت... حقشه مثل گربه از پس گردنت بگی بخندی _ بخند! حقم دار
بهداد!

یغ و جی زبان درازیرعلی امیت همه عصبانین را باز و بسته کردم... در برابر ایم چشمها
! آرام گفتم:یداد من جواب نمیها

... مطمئنید بشی عصبانینقدر من ایشنهاد شما از پیکردم من اصل" تصور نمید _ باور کن
 از یشنهادی پین همچیگه دیدباش

.ید شنید من نخواهجانب

 زد:ی پوزخند حرص

!ی؟ بعدی هاینه دنبال گزیری _ لبد م

 نکردم!یداش _هنوز پ

 بوق بلند شد:ی فرمان زد که صدای کف دستش را رو

!یشه _ جفت پاهاتم قلم م

 به مقصد بهیدن و تا رسیدم کشیقی نوبر بود.نفس عمیرعلی همه خشم! امین زدم به ای لبخند
جز گفتن آدرس کوچه و پلک 

 نگاهیش هرچند به روبروینمش شدم سرم را خم کردم تا ببیاده نگفتم.لحظه آخر که پکلمی
:یکردم

.یز _ ممنون بابت همه چ

 نگاهم کرد که باعث لبخندم شد:یز ت

 کردم.ی _ من که بابت اون موضوع عذرخواه

 پوزخند زد:
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!یکدفعه ی _مودب شد

 به کوله ام کرد:ی شانه بال انداختم که نگاه

.یاد ات فشار می _ نندازش رو شونه راستت! به دست گچ

 را گاز گرفتم و عقب رفتم:ینم لب پائ

...یکوست _ هرچه از دوست رسد ن

ین و ماشیچید گاز در گوشم پی عقب بلند شد صدای چرخهایر که خاک از زید نکشیه به ثان
 ی به سرعت جت از جلویرعلیام

 دستمیدن با دیدانستم شدم.میره خانه خاله آتوسا خی عبور کرد.با لبخند برگشتم و به نماجشمم
 خواهد کرد اما یچم سوال پیکل

 فکر کردم.جلوتر رفتم و بایاورم بدست بیگر دیقه که قرار بود تا چند دقی و آرامشی راحتبه
لبخند زنگ را فشردم.

 بود کرد:یده آلما خوابی پای که رویلر به آیی اشاره اآتوسا

!ید؟ _خواب

 و سرش را تکان داد.آتوسایکشید با محبت پنجه میلر نرم آی موهایان میفش آلما با دست ظر
 یز می را رویی چاینیس

:گذاشت

.ینجا ایای بیلر _مگه به بهانه آ

:یست آلما دوباره به چهره معصوم دخترش نگر

 رفتن ندارم.یرون حوصله بیدا _ جد

 موقع!یه یری نگی _افسردگ

... خونهیدیدم خوب بود.سرگرم بودم چهار تا آدم میلی _نه بابا... اون موقع ها که پاساژ بودم خ
 یگه دی بودم با حاملگیننش

 شدم...یا تارک دنکل

 کرد :یک را به لبش نزدیی چایوان آتوسا ل
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 نبود که! ین _خب دوباره برو پاساژ... کارش سنگ

:ید کشی آهآلما

یکنند فکر می که زنمیدونن اونا نمیگه...میننت مردا پاساژ ببیخوام نمیگه... میذاره _بهداد نم
!ینجا ایواسه دو قرون اومد

یشه بار شین چه کرد با ایلر... آیم... بگذریده نمیر وقت به من گیچ هی _خدا رو شکر مهد
ات؟!

 آلما دوباره با عشق نگاهش کرد:

یادش افتم.ی میلر خودم سر آی حاملگیاد روزا همش ین.ایست _نرم تر شده... مثل اول ن
 ینقدر ایا اومد دنی وقتی...آتیربخ

... همش بغل الهام خواهر احمدرضا بود...یرمش بگیترسیدم بود که مریز

 را لمس کرد و ادامه داد:یلر برجسته و خوش فرم آی آرام لبها

 و برقیاه دکمه سیه شبیش من نشده!چشمهایه و گفتم اصل شبیدم آه کشیدمش بار که دین _اول
 کاش یگم وقتا میکبود... 

ی از کودکیادی زیز من چی...آتیکردم بار با حوصله بزرگش مین و باردار بودم و ایلر آالن
.یست نیادم یلرآ

 زد:ی آتوسا لبخند

یلر آیگه ماشال چند وقت دیکنند تو تازه دارند ازدواج می.همسن هایزم _اشکال نداره عز
 صبر ی هجده سالش...هرچیشهم

 وروجک.ین بذار واسه ای حوصله دارو

 چند وقت ازش دور بودم.ین اس...ایگه دیز برا من چیلر _آ

... ی دو نفر و با هم داشته باشیتونی آلما! نمی بودی تک بعدیشه _تو هم

 براش دندونیدیدم می بهداد و به امان خدا ول کنم وقتیتونستم دوباره شروع نکن! من نمی_آت
 حواسمو جمع ید کردن.بایزت

 نه؟!یا میکردم
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 رفت.یادت و یلر آی کنی بهداد و مرد زندگی! اومدیگه دی هستی تک بعدیگم مینه _برا هم

 را نوازش کرد:یلر آلما گونه آ

 بهی!آتیخت دستش تو گچه...دلم ریدم و دید رفتم خونه بهشی ازش رغافل شده بودم.وقتیلی _خ
اندازه تمام عمرم دلم گرفت و 

!یدیدم مینطور و ایلر بار بود آین...اولیدید نمیب آسیلر اما آیشکست کاش دست خودم مگفتم

 گذاشت:یز می را خونسرد رویی چایوان آتوسا ل

 _خدا رو شکر!

 شد:یره آلما نگاهش کرد و آتوسا به او خ

 نبود.ی توجهی بین ایلر سابق! حق آی همون آلمایشی می _کم کم دار

 زد و هر دو سکوت کردند. ی آلما لبخند کمرنگ

 کرد.آلمایفی خورد و ناله خفی بود تکان کوچکیده مادرش خوابی پای همانطور که روآیلر
آرام نوازشش کرد:

 سرارغمون.یاد بشه زنگ بزنم بهداد بیدار _ منتظرم ب

 کرد:ی آتوسا اخم

 درست کنم!یخوام... شام میگه _لوس نشو د

یدن را گشود.با دیش آرام چشمهایکشید میازه خورد و همانطور که خمیشتری تکان بیلر آ
.ید را مالیشلبخند آتوسا چشمها

.یر _ عصر بخ

:یند را ببیلر آلما سرش را جلو آورد تا آ

!ی؟ شدیدار _ب

 سر را به مادرش داد و به او پشت کرد:ی بلند شد و کش مویلر آ

!ینه آدم خورا اما خواب ظهر نبیله قبیر گیافته بیت _ آدم تو واقع

:ید دخترش کرد و آتوسا خندی آلما آرام شروع به بافتن موها
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.یبینم بد می خوابهایخوابم _ موافقم.منم بعد نهار م

 تو!یکشی و می آتوساس... آخرشم مهدیلی _مال نهار چرب و چ

 روح تو بهتره که!ی نمک و بی بی _دلشم بخواد.از رغذاها

 سرارغمون.یاد بپوش تا زنگ بزنم بهداد بیلر من سالمه...آی _در عوض رغذاها

:ید کرد اما مادرش ندی اخمیلر آ

 بمونم.ی خاله آتیش پیخوام _ م

 چشم.ی قدمت رویزم _بمون عز

 را محکم بست:یلر آی موهاین آلما با کش پائ

 موهاتو بزنم.ین بنداز شب پائیادم! یگه وقت دیک _ حال 

 کامل به سمت مادرش برگشت:یلر آ

 بمونم!یخوام _ م

!ی؟ _بذار بمونه چکارش دار

:ید کشی آلما نفس

!یدی؟ _ چرا به حرف من گوش نم

! حق ندارم خونه خاله ام هم بمونم؟!ی؟ منو محدود کنیخوای _ چرا م

 آلما درشت شد:ی چشمها

!یکنم؟ _ من محدودت م

 را گرفت:یلر آتوسا بلند شد و دست آ

ی آشپزخونه کمکم کن... مامانت هم جائیم پاشو بریلر تو رو خدا! آید _ دوباره شروع نکن
.ینجاست شام ایرهنم

.ینه بشیتونه برم... بهداد خسته اس نمید _با
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 کرد و همراه آتوسا بلند شد:ی اخمیلر آ

.یام _ در هرصورت من نم

.ی خودت بدید _جواب بهداد و با

!یره؟ بگیم منه که بخواد تصمیه داره؟! کی _به اون چه ربط

 سپس به آتوسا کرد بعد آرام گفت:یلر به آی آلما نگاه

!ی از خونه خودمون بخوابیر رغی _ دوست نداره شب جائ

یگر دی شبها جائیلر مادرش! دوست نداشت آی تکان داد به سادگی زد و سری پوزخندیلر آ
 دست یتوانستبخوابد چون نم

 کند.درازی

!یدم _باشه خودم جوابشو م

 اش را بر تن کرد.آتوسا نگاهش کرد:یزه آلما پائ

 تو...ی! چقدر لجبازیری؟ _م

 بست:یع را سریش آلما دگمه ها

 به نظرت من چاق شدم؟!ی برم بهداد تنها نمونه!آتیگه _ نه د

 آتوسا متعجب نگاهش کرد:

!یونی قلی _ تو که مثل ن

 به اندامش کرد:ی نگاهیتی آلما با نارضا

 چاق شدم!یگه _بهداد م

 را درشت کرد:یش آتوسا چشمها

 بگه؟!یخواد می چی نه ماهه بشی اولی _ وا! حال خوبه ماهها

.ی اگه چاق بشیدم طلقت میگه _م

 هم خرما!یخوای _بگو هم خدا و م

251



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 شد:ینه با حرص دست به سیلر آ

!یره بمی و که کاشتی اون تخمید من رو فرم بمونم بای _ بهش بگو اگه دوست دار

 شانه بال انداخت.یال خی بیلر و آتوسا لبش را گاز گرفت.اما آید کشینی آلما ه

 و آتوسا به آشپزخانهیلر زود رفت.بعد از رفتنش آیلی هرچه آتوسا اصرار کرد آلما نماند و خ
 طبق عادت یلررفتند و آ

 را باز کرد:یخچال اش در همیشگی

.یم! تا الن که فقط نون خشک سق زدیشه؟ میدا پینجا ای چینم _ خوب بب

 به کتفش زد:ی آتوسا به شوخ

!یخورد؟ کشک بادمجان می _ عمه من بود دولپ

 بود:یخچال تا کمر در یلر آ

 و روی داشتیی نامرد! نون خامه ای آتی... ایشه گشنه اش میع که... آدم سریخوره _ بدرد نم
!یکردی؟نم

 آورد.یرون بیر را به همراه پاکت شیرینی جعبه شیلر آ

 درست کنم؟!ی _ شام چ

 لبانش را کج و کوله کرد:یلر آ

... پر از سس... پر از قارچ!یر کننده! پر از پنیر خوب و سی رغذایک _ 

 آتوسا سخت نبود.همانطور که با خنده بستهی برایکند طلب میی چه رغذایلر آینکه ایدن فهم
 یزر شده را از فریزگوشت فر

 آورد گفت:ی مبیرون

 فکریگه.میپرسی رغذا می فقط نظر اون و براینجاست ایلر هر وقت آیگه میشه همی _ مهد
 و یلر که تو آینقدرنکنم ا

 آلما دوستش داشته باشه.ی داردوست

 باز شد:یلر آیش ن
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 جون!ی حس دو طرفه اس آتین _ شک نکن که ا

 شده بود ادامهیی اش خامه اینی بعد همانطور که مشغول خوردن بود و دور دهان و نوک ب
داد:

 _ خاله... 

_جونم خاله جان؟!

...ی کنی کاری کنه و نتونیت آدمو اذیکی... یکی _ خاله... اگه 

 به سمتش برگشت و با وحشت نگاهش کرد:یکدفعه آتوسا 

!ی که دروغ گفتیزدم همون موقع حدس مید کرده؟! بایتت اذی _ ک

 آب دهانش را قورت داد:یلر آ

 و؟!ی _ چ

 آتوسا جلو آمد:

 بل و سرت آوردهین ای و دستت شکسته! کین زمی تو راه مدرسه خوردی گفتینکه _ ا
! بگو تا خودم برم پدرش و یلر؟آ

 کرده؟!یتت اذی! کدربیارم

 از او کمکیتوانست تند آتوسا چگونه می عکس العمل هاین.با اید کشیقی نفس عمیلر آ
بخواهد؟!

 بهتر بود!ینگونه... ایگرفت از مشاور مدرسه اش کمک مید با

 اومده بود از من خواست کمکشیش از دوستهام براش مشکل پیکی نکرده.یت منو اذی _ کس
کنم!

 آتوسا اخم کرد:

 خودش بوده!یر کرده تقصی! هرکاری بد بشی دخترهاین ای قاطینم... نبیخود _ب

 را بال برد:یش ابروهایلر آ

 نداشته باشه!یری دختره تقصید _ شا
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 را باز کرد:ینت صورتش بود در کابی آتوسا همانطور که اخم رو

یاد شده! دختر تا چراغ سبز نشون نده مرد نمینطور که ایخته ری کرمیک _ مطمئن باش 
سمتش! 

 ویح حد وقین که بهداد تا ای کرده بود جز دوری گذاشت.چه کاریش لبهای دستش را روآیلر
گستاخ شده بود؟!

 نکرده بود باعث جلب توجه بهداد شود... از همان موقع کهی مدت سعین بار هم در ایک ی حت
در حمام خفتش کرده بود.

 و پدر معتادش را همچونیرد حالش را بگیقی بهداد منتظر بهانه است تا به هر طرمیدانست
پتک بر سرش بکوبد.

 کند؟!یز تیلر آی بگذرد و دندان برایبایی باعث شده بود بهداد از آلما با آن همه زیز پس چه چ

 در حالی به آتوسای.نگاهیرسید فکر کرد... فکر کرد و باز هم فکر کرد... اما به بن بست م
کار کردن انداخت و گذشته نه 

 دور در ذهنش روشن شد.چندان

!یاد بهت نمیاد رنگ لباس زین خاله...ایز "عز

 خودش در ذهنش اکو شدی و بعد صدا

 زشته؟! "ین!بهداد ایاد!...همه گفتند بهم میدمش _خاله تازه خر

 بود و حالیده تکان داد.چقدر احمق بود.خودش ناخواسته بهداد را به سمت خود کشی سر
.یابد یی از دستش رهایتوانستنم

!یدید دختربچه و فرزند همسرش نمیک را یلر آیگر بهداد د

ی بود که بدون ترس از آلما به او دست درازیده دی ظاهریتهای جذابیلر انقدر در وجود آ
کند!

 آمد؟!ی که روز به روز جلوتر می با بهدادیکرد چه م

!بایکرد می چند روز را قسر در رفته بود بعدا" هم فکرین بلند شد و به سمت آتوسا رفت.ا
 داشت آن را شاد ی که سعییصدا

 بدهد به حرف آمد:نشان
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 چتر بندازم!ینجا ای چند روزیک _ بذار کمکت کنم خاله... قراره 

 شام خوشمزه به همراه سالد فراوان کهیک بود.خاله یم زندگی شبهاین از بهتریکی شب اون
من اونو به زحمت درست 

.یدیم دیز انگیجان هیلم فیک و یزیون تلوی پایم نشستی بودم بهمون داد و با عمو مهدکرده

 بود به همراه شلواریده رنگ که کامل" پوشی صورتیزه پائیک یشه بار بر خلف همین ا
 لبخند خاله رو ی بودم.وقتیدهپوش

 خوشم اومد.یمم از تصمیشتر بدیدم

 گفت و به اتاقیری شب بخیرفت سرکار مید چون صبح زود بای عمو مهدیلم بعد از اتمام ف
خواب رفت.

 باز بود رو کردم به سمت خاله آتوسا:یشم با رفتنش همانطور که ن

 اجرا نشد.یاتتون _ امشب با وجود من عمل

 خاله درشت شد:ی چشمها

 بخدا!ی پرروئیلی _ خ

 ادامه داد:یال خی بعد لم داد به پشت مبل و ب

!یکنه _ نه که حال هرشب رغورغا م

ی پوست کنده بود به سمتم گرفت.تشکری هایوه می که محتوی و خاله ظرفیدیم هردو خند
 بر دهان یبیکردم و تکه س

:گذاشتم

!ید؟ عاشق و معشوق بودی _ خاله شما و عمو مهد

 باهاش ازدواجیه پسر خوبیدم کرد منم دی رو معرفی مادرم مهدی از دوستهایکی _نه 
کردم.چطور مگه؟!

 مبل نشستم:ی چهار زانو رو

 دوستیشه که همیه همون کسین اید به خودتون بگیعد! ید؟ تو نگاه اول عاشق هم نشدیعنی _ 
دارم کنارم باشه!
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 خاله آتوسا لبش را جلو داد:

 روش حساب کنم!یتونم میدم فهمیم با هم حرف زدی وقتی _نه به اون صورت... ول

 سرمو خاروندم:

 برداشت؟!یرت و رغی مردیپ تریلی! خیدید؟ رسیجه نتین _ چکار کرد که به ا

:ید خاله خند

 وینده از آی... وقتیزنه آرومه! تا من باهاش حرف نزنم حرف نمیپش کل" تی _ نه بابا... مهد
 یجه نتیناهدافش گفت به ا

 در کنارش آرامش داشته باشم.یتونم و میم که تفاهم داررسیدم

!ی؟ کنارش آرامش داشته باشیتونی باشه نمیوونه دیلی خیکی اگه یعنی _ 

 بهم انداخت و گفت:ی خاله نگاه مشکوک

یرت عربده بکشه و رغینکه زن و آروم کنه محبت کنه بهش آرامش بده... اید! مرد بایر _ نخ
 داشته باشه که مرد یخرک

!نیست

 شدم:یطون ش

 _اما عوضش جذبه داره ها!

 شد:ی بامزه حرصیلی خاله خ

!یشتره چشمت و کبود کنه جذبه اش بیر _ آره بزنه ز

:یدم خند

.یچی هیگه _اوه... اوه... ورزشکار هم باشه د

:یاورد طاقت نیت.در نهایکرد و موشکافانه نگاهم میره خاله خ

.یفهمم من می شده؟! بچه تو خطا کنی _ چ

 موهامو پشت گوش زدم:
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!ین طرفه اس همیک حس یک خاله.فقط یست گفتن نی برایزی _ چ

 شد:یک نزدی خاله کم

 _خب؟!

 شانه بال انداختم:

اکی کید! نپرسین _هم ... از مرد بودنش...یاد از رفتارهاش خوشم میکنم و کجا! فقط حس می 
!یدادش داد و بیاز اخمش... حت

!یدیش؟ ندیمارستان" تو تیانا _اح

:یدم خند

.ید به مامان نگیزی چیکنم _ خاله! خواهش م

... فقط مطمئن باشم مراقب خودتیزنم نمی خودت حرفیت من بدون رضایگفتی _تو هم نم
!ی؟هست

 مردانه بهداد تمام تنم را بای.نه خاله من مراقب خودم نبودم... هر روز انگشتهایدم کشی آه
... هرروز یکردحرص لمس م

!یشد... هرروز بدتر میکردم وحشت میشتر... هر روز من بیشد تر منزدیک

!یلر؟ _آ

 سرمو بال آوردم:

 دختر بچه هفدهیک طرفه اس! فکر نکنم یک حس یک _ آره خاله حواسم هست... گفتم که 
 داشته ییساله تو ذهنش جا

!باشه

 خاله جلوتر اومد و صورتمو با دستهاش قاب گرفت:

 کهی کسین درباره ایگی به من نمیزی چینکه... ایاد خوشت نمیحت از نصیدونم میلرم _ آ
 نگرانم ی کردیدابهش حس پ

 هر وقت دوست داشتهیدونم کنم.می اصرار الکیخوام... اما چون نظرت برام مهمه نمکرده
 مگه نه؟!یگی بهم میای میباش
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 سرمو آروم تکون دادم و خاله ادامه داد:

 تن و بدنین... مراقب ای هات باشی! مراقب خوشگلی مراقب خودت باشیخوام _ اما م
 امشب چقدر یدونی.نمیقشنگت باش

!یبا موقر و زی خانمهاین... عیدنت کردم از لباس پوشحض

 زدم و خاله ادامه داد:ی لبخند

ی کسی که نذاریرسه خودت عقلت میدونم به من بگو!... می _ هر وقت احساس خطر کرد
 ات و به تاراج ببره اما یخوشگل

 دانشگاهیک... اگه ی و به درست فکر کنی مراقب خودت باشیلی خیلی خیلی خیخوام مازت
 یت اونقدر موقعیخوب قبول بش

.یگیره روزهات خنده ات مین که به همیاد میش خوب برات پهای

 لبمو تر کردم:

!یست اونقدرها هم مساله پر رنگ نید... باور کنید گرفتی جدیلی _ خاله شما خ

 نگاهم کرد:یدیدم و توشون می که من به وضوح نگرانیی خاله با چشمها

 طرفهیک حس ین قشنگ خاله... اما بهش پر و بال نده! نذار همیدونم خاله... میز عزیدونم _ م
 کنه...بهم قول یرفکرتو درگ

!یلر؟ باشه آیکنی به درست فکر مبده

 فکر نکنم؟!یرعلی به امیتونستم لبمو گاز گرفتم...چطور م

 کرده بود و من تو اورژانس تو آرغوشیدار بهداد تک تک حس هام و از خواب بی وقت
 فکر کردن به درد ی به جایرعلیام

 فراموشش کنم؟!یتونستم چطور میساختم از خودم و خودش می ذهنیر تصویک دستم

یچاره تمام فکر من بین از حد مردانه بود و همیش بی کمیرعلی شده بودم! امی دختر بدیلی خ
را مشغول کرده بود.

!یلر؟ _آ

:یدم کشیقی نفس عم
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!یته من اولوی _چشم خاله... درس برا

یا جامعه بود یر شده بودم.تاثی قهاری" چه درورغگویدا زد و من فکر کردم که جدی خاله لبخند
 اما یدانستم را نمیموروث

 به شدت در آن مستعد هستم!میدانستم
یی ایازه ساعت که بلند شد خمی و تا خود صبح دستم تو دستش بود! صداید خوابیشم خاله پشب
 و خاموشش کردم.قصد یدمکش

 خاله هم باز شد:ی سر و صدا بلند بشم که چشمهای بداشتم

 مدرسه؟!یری _م

 _آره خاله شما بخواب...

 وقت بدونیچ که هیحت نصی اما خاله زودتر از من بلند شد و صبحانه آماده کرد.بعد هم کل
صبحانه روز و شروع نکنم و ... 

 بود که اصل" اول صبح ها دوست نداشتمین ایقت اما حقیکردم مید با تکان دادن سرم تائمنم
حرف بزنم.

 برم قبولیتونم گفتم خودم می تنم کرد و زنگ زد آژانس!هرچیاط خاله لباسهام و با احت
نکرد.خنده ام گرفته بود:

!یشم معذب می عزت بذارینقدر هر دفعه ای _خاله اگه بخوا

!ی _تو هم خجالت

 خانه را به دستم داد:ید را گفت و بعد کلین خاله ا

.ی اومدم پشت در نمونیر سرکار اگه دیرم _من هشت م

 بازم مزاحم بشم؟!یعنی _

 و گرفتم.ید بهم انداخت و من کلی نگاه چپ چپ

.ی گرمش کنید... فقط بایخچاله _نهار هم تو 

 خم شدم تا بند کفش هامو ببندم:
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 دارم براتون! اصل" تو فکر بچه دار شدنیشنهاد پیک... ینجا ایه مامان خالی _ واقعا" جا

 از یخود بیکنید... لوسش میدنباش

!یاد در مآب

 و خاله آروم زد پس کله ام:یدم خند

 _ نمک نشناش.

 بود.یه توصیک _فقط 

 در و باز کردم.

 نه!یا _ قبل سوار شدن بپرس آژانسه 

ان الن...یکردم اش میسه... مقایکردم فکر می خاله آتی تا خود ظهر داشتم به رفتارها  با ماما
 ی فرزندی خود خاله آتیدشا

ی نمی خوش خلق باقینقدر ایکرد اش می.اگه بچه داشت و آسیکرد محبت خرج مینقدر انداشت
موند!

 دو در کردم.سر ظهری و مجلسیک شیلی تا ساعت دو کلس داشتم اما چون حوصله نداشتم خ
 یدنبا دل گرسنه حوصله شن

 معلم زبان و نداشتم.خرعبلت

یاد آموزشگاه زبان یرن که میی بچه هاین ایگفت و هر جلسه میگرفتم میراد هرجلسه بهش ا
 یشون حالیچی هیگیرندم

!نیست

 ارزه! کل"ی که زبان آموزش و پرورش دو زار نمیپروندم بهش می پوستیر منم هر دفعه ز
 ازم نداشت...یدل خوش

 وقتیچ بود که هین ازدواج مامان ایت پولم کردم و دربست گرفتم.تنها مزیف نگاه به کیک 
 ی من خالیب جیگذاشتنم

...بهدادیکرد میتم حمایشه وقت از بهداد طلب پول نکرده بودم اما مامان همیچ... من که هبمونه
صدها خصلت زننده داشت 

 نبود!یس خسیچگاه هاما
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 بودنی وسواسی ولو کردم گوشه خونه! خاله آتیشگی و به عادت همیفم وارد خونه شدم و ک

مامان و نذاشت... راحت بود و 

 رغذایزیون... جلو تلویز می روی راحت پاتو بذاریگذاشت اومد از اخلقش.می خوشم ممن
 ی... اگه نخ دندونت رویبخور

 خوبیلی من خی های... در کل با ناهنجاریکرد موند مثل مامان فحش کشت نمی جا ممبل
 اومد و مثل مامان حرص یکنار م

.نمیخورد

ی صدایدن مانتوم و مقنعه ام و در آوردم.دستام و شستم و مشغول گرم کردن رغذا شدم.با شن
 رغذا رو کم کردم و یرتلفن ز

 داشتم.شماره مامان بود.برش

 _سلم مامان.

 کرد و به حرف اومد:ی مامان مکث

! مگه کلس امروزت تا ساعت دو نبود؟!یی؟ _سلم... خونه ا

:یز لم دادم به م

 _حوصله نداشتم.

 خونه؟!یای بیخوای _نم

.یسوزه _جام خوبه فعل".من برم رغذا داره م

 سرارغت.یاد _بهداد بعدظهر م

 گذاشتم:یش انداختم و با اخم سرجای به گوشی را گفت و قطع کرد.نگاهین ا

.یاد نیاه صد سال سیخوام _ م

یشد... نمیکردم می فکرید و سرگرم خوردن شدم.بایدم را پوشی خاله آتیزه پائی از لباسهایکی 
 به خانه ییهر روز به بهانه ا

 بود!یخته را بر سرم ری هم که آب پاکیرعلی و خاله بروم.امبهشید

!یاید بهتر بود تا بهداد به سرارغم بیلی خیرفتم الن خودم به خانه مین اگر هم
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 است دکمه را فشار دادمی خاله آتینکه عقب رفت.با تصور ای زنگ بلند شدم و صندلی با صدا
و در را باز گذاشتم.حال که 

 اپن برداشتم و با حسی.مانتو و مقنعه ام را از رویرفتم و میکردم می آمده بودم خداحافظخاله
 عطر برگشتم.یکردن بو

ی در هم رفت.منظور مامان از بعدظهر چه ساعتیم داده بود اخمهایه بهداد که به در تکیدن با د
" که بهداد را الن یقابود دق

 بود؟!فرستاده

 تو؟!یام بیکنی _دعوت نم

 طاقتیار دست بسیک کردم هرچند با وجود یدن شد و خودم را سرگرم مانتو پوشیشتر اخمم ب
فرسا بود:

 اس نه من...یگه دیکی _ صاحب خونه 

 آمد:ی جلو می کردم که با لبخند کوچکی خوردم.به بهداد نگاهی در بسته شد و من تکان کوچک

 _دلم برات تنگ شده بود!

 اثر بگذارد.یماتش تصمی نبود که ترس روی بودم اما بهداد کسیده" ترسیقتا حق

 دادم:یلش تحوی پوزخند

!ی _ چه صراحت کلم

 سرشو کج کرد:

!یعنی؟ یکنی _ باور نم

 رفتم عقب تر:

 تو ندارم.یدن به دیی کن و گورتو گم کن! باور کن من اصل" علقه ای لطفیک _ بهداد 

 جلوتر اومد:

!ییلق؟ ی اومده بودین _ واسه هم

 شدم:یده به سمتش کشی بود گرفت و من مثل آدم کوکیده دیب دست راستمو که آسی بازو
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 کمترم؟!ی _ من از مهد

 با حرص نگاهش کردم:

!یفن؟ همه مثل خودت دله و کثی! فکر کردیار و نی _ اسم عمو مهد

:ید بهم داد و رغری تکان محکم

!ی؟ کارتون خواب شده بودیرسیدم تو که اگه من به داد تو و مامانت نمیا! یفم؟ _ من کث
 که من یبدبخت! از صدقه سر حقوق

!یکردی می زندگیدادم مامانت مبه

 داد زدم:

!یزاری؟ ازم بی وقتینم نحست و نبیخت گورمو گم کنم و ریذاری _ پس چرا نم

.هردو دستش و دو طرف سرم گذاشت و خم شد.چهین زمی بهم داد و افتادم روی هل محکم
 ین مرد با این ایکرد فکر میکس

 حدین تا ایکرد که آدمو مدهوش می عطرین و ای مشکیک شیزه پائین با ای دوست داشتنچهره
 باشه؟!یپست و عوض

 بلندم کرد:ین از زمی گردنمو محکم گرفت و کم

 من بخوام!ینکه مشروط بر ایکنی _ گورتو گم م

 ادامه داد:یی بعد با لحن مسخره ا

!ی؟ کنیه و تسویختم که به پات ری همه پولین ایخوای _ نم

 لشت و جمع کن!یکل جبران کنم! هینطوری که ایستم _من زنت ن

 اش در آورد:یزه زد و پائی گفتم اما بهداد لبخندیغ جمله آخر و با ج

!یستی؟ زنم نی _ پس ناراحت

 هم فشار دادم و با حرص گفتم:ی چشمهامو محکم رو

!یضی _ بهداد تو مر
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 شدن گوشم با انزجار سرمو برگردوندم.یس خم شد و با خ

 تو ام.یض من مریزم _ آره عز

 بعد متفکرانه ادامه داد:

 همه نازین سخت باشه! اینقدر دختر ایک ارتباط برقرار کردن با یکردم" فکر نمیقتا _ حق
 آخه؟! آخرش خودت یهواسه چ

...یگه دیکنی میم تقدخودتو

 آن را گرفت:یع سریلی و خید دست سالمم را بال آوردم که فهم

 ها!ی هار شدی _باز دو روز از خونه دور موند

 _ صفات خودتو به من لقب نده.

 را که با هزار مشقت بسته بودمیم توجه به حرف من دکمه مانتوی زد و بی لبخند دندان نمائ
باز کرد:

!یدی؟ که پوشیه چه لباسیگه دین... ای وقتتمو گرفتیلی بسه تا النم خی پر حرفیگه _خب د

 بلندم کرد و مانتوم بهین از زمی دستش گذاشتم تا مانع شوم اما محکم پس زد.کمی دستم را رو
 پرتاب شد:یگوش

...ی تا مثل گداها بگردیدم همه پول نمین ها! ای آشغالها تنت کنین از اینم نببیگه _ د

 زدم:یغ و جیدم کشین آن را پائیع لباسم را بال زد و من سر

!یرون _ گمشو برو ب

 بهی بکند؟! نگاهی سرد چه رغلطیک سرامی روی تو روز روشن تو خونه خاله آتیخواست م
 بود ی که عصبانیشچشمها

 حلقه کرد:یم و دوباره دستش را دور گلوید کشی.نفس بلندکردم

ی هربار جفتک بندازی ات کنم... اما اگه بخوایزیکی فیه _ باور کن اصل" دوست ندارم تنب
...یشممجبور م

 دستش گذاشتم تا خودم را نجات دهم.ی فشار داد و من ناخودآگاه دستمو روی دستشو کم
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! اما دوست ندارم ناراحتی گردنتو فشار بدم که مثل سگ التماس کنینقدر ایشم _مجبور م

 رابطه آرومو یک... من یبش

 تا بخوام قلده بندازم گردنت و رامت کنم!یدم مترجیح

 محکم نثارشیی شدم که زانوم رو بال آوردم و ضربه ای عصبی حرفش به قدریندن از ش
 یی لحظه ای برایشکردم.چشمها

 شد و از گردن بلندم کرد:درشت

!ی؟ کردی _چه رغلط

 به زحمت به حرف اومدم:

! یدی انجام می و تو داریادی _رغلط ز

یی برخورد کرد.درد لحظه ایک آورد و سرم به سرامین همانطور که دور گردنم بود پائدستشو
 و اشکم یچید در سرم پیو بد

ی هایک پدرش سر مادرش را آنقدر به سرامیکرد میف تعریم های از همکلسیکی شد.جاری
 که یدهکف آشپزخانه کوب

 هق زدم.یشه شد و مثل همی شده است.اشکم به سرعت جارعینکی

!یگیری؟ آبغوره میع _ چه مرگته سر

ینگونه ام شدت گرفت.از آفتاب که ایه.گرید کشیرون را از تنم بیزه گردنم را رها کرد و پائ
 یتابیدسخاوتمندانه به داخل خانه م

 بودم.بیزار

 گردنم را نوازش کرد:یمت با مل

 نکن.یه _گر

 را.یم روبرویر تصویدیدم تار م

 ندارم!یت! من که کاریگه نکن دیه گریگم _م

 شکمم حس کردم:ی اش را بالینی خم شد و نوک ب

 خوش...ی بویک! یدی می خاصی بویک _ 
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:ید نفس کشیق عم

!یدی عسل می _بو

 هق زدم.یشتر هردو دستش پشت کمرم نشست و من ب

!یکنن؟ میه گری همه دخترا مثل تو تا بهشون دست بزنینم! ببیشه درست نمیزی چیه _با گر

 ادامهی بمی مردانه اش از اشک چشم من لک افتاد.با صدایراهن کامل در آرغوشم گرفت و پ
داد:

!ی؟ حس نداری که بگیخوای کن! نمی همکاریکم... یلر _آ

 دستش آروم تو موهام حرکت کرد:

 نکن باشه؟!یه ندارم! گریت کارین _بب

:ید اش را به گونه ام مالینی نوک ب

! ید؟ تو و آلما با هم فرق دارینقدر _ چرا ا

 که گرفته شده بود به حرف آمدم:یی صدابا

 _بهداد ولم کن... به خاطر خدا ولم کن!

 کمر شلوارم نشست:ی هردو دستش رو

! ی تکراری _بازم حرفها

 ادامه داد:یطنت زد و با شیشخندی نبعد

...یشه می چه شکلیافته به نفس نفس می خوشگل من وقتیلر آین اینم ببیخوام _ م

.یستم گذاشتم و گریم چشمهای کف دستم و رو

 کس بهیچ از بس هق زدم و هیسوخت... چند ساعت گذشته بود... چشمهام میقه چند دقنمیدونم
 نکرد.درد ی هام توجهیهگر

.یکردم تو سرم حس معمیقی
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.زمانیکرد سرد نبود! گرم شده بود از حرارت تن من... اما هنوز سرم درد میگه دیک سرام

 برده بودم و یادو مکان رو از 

 شده بود.ی قویبی ام به طرز عجیی شنواحس

 بهداد و از بر بودم!ی من تک تک نفسها

 عطر بهداد رو حس نکنم!ی بکشم و بویقی دوست داشتم نفس عم

 صداش خنده رو حسیه چشمم بود محکم پس زد.ته مای دستمو که جلویی دست مردونه ا
.یکردمم

!ی _ خجالت

 فندکم بلند شد وی از پشت پلکهام هم آزار دهنده بود!صدای چشمهام بسته بود...نور حت
 که کمربند چرم مردانه ییانگشتها

.یکردم تعجب نمیخوردند اگر تکان هم می شده بود! حتیز تیم گوشهایب! عجیبست را مایی

!یلر _آ

 صدا با من بود؟! نه مسلما" با من نبود!ین ا

ی برهنه روینکه ساعت از روز سر کلس زبان در حال چرت زدن بودم نه این ایشه من هم
 باشم یده گرم دراز کشیکسرام

 صدا با من نبود...ین عطر مردانه بدهد!نه ای تنم بوو

 نشست:یم پلکهای رویم آرام و ملیش انگشتها

.ینم خوشگلتو ببی _ باز کن اون چشمها

 شد.صورتشی جاریسوخت من که بشدت می از چشمهای را لمس کرد و قطره اشکیم لبها
 بود که استخوان یکآنقدر نزد

:ید با چانه ام مماس شد و اشکم را بوسفکش

...یگه کوچولو بود دیطنت شیک نکردم! سر و مر و گنده! یت... من که کاریگه نکن دیه _ گر
باز کن چشاتو!

 من!ی اشکهاین بود ای سوخت.تمام نشدنیم گونه ام تر شد و باز هم چشمها
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 چشمهامو آروم باز کردم و بهداد عقب تر رفت:

!ی؟ هستی دوست داشتنیطی _ تا حال بهت گفته بودم تو هر شرا

 گوشم زمزمه کرد:یر بعد آرام ز

...یزنه نبض گردنت تند می _ وقت

 شده بودم.یره منم ادامه اش مهم نبود.فقط به سقف خی جمله اش ناتمام موند.برا

...یاد می خونه! الن آتیم _بپوش بر

...یکها بود.من نهار خوردم و بعد بهداد منو هل داد رو سرامی خونه خاله آتینجا اومد.ایادم 
دستمو به سرم گرفتم و ابروهام 

 توهم.رفت

 رایم من را نشاند و لباسهایدهم نشان نمیش به حرفهای متوجه شد من عکس العملی بهداد وقت
بر تن کرد:

!یلر؟ _ آ

 از من و مامان بوجود اومد! بهداد...!یگر نقطه مشترک دیک شده بودم.یره حال به پنجره خ

 ها!یلومتری صفر کیادی _ ز

 گونه ام پاک کردم.ی پسم زد... با پشت دست نم اشک را از رویرعلی امین پس به خاطر هم

یطنت تا حال شی بگیخوای... ل اله ال ال... میکنه! هر ندونه فکر میگه نکن دیه _گر
! ی؟ چی! با اون پسره که گفتی؟نداشت

 فندک و داده بود؟!ین که بهت اهمون

 نور را گرفتهی نشسته و جلویم را بست.روبرویم مانتوی زد و دکمه های بعد لبخند آرام
 نور را دوست نداشتم!یگربود.من د

 کردم؟!یت باور کنم خودم راه اندازیعنی _ 

 گرفت:ی تفاوت را گاز کوچکی سرش خم شد و چانه من ب

!ی؟ چرا مبهوتیلر! آیگه؟ می خمار چی چشمهاین _ پس ا
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 لحظه آرزویک ی... برایکردم و لمسه ام فکر میی مدت به تجربه شنواین و من در تمام ا

 کاش کر بودم... کر یکردم که ا

 بهداد را...ی صداییر تغیشنیدم و نمبودم

ین ماشیشه را بهم جفت کردم.سرم همچنان به شیم و من پاهاید کوبیم ران پای بهداد آرام رو
 بود...یدهچسب

!... گرچه بهداد همان بهدادیم باران قدم بزنیر زیکردم بود از او طلب میم اگر همان بهداد قد
بود...

! اصل" من رغلط کردم بابا خوبه؟! الو...یری؟ ننه مرده ها رو به خودت نگین ایافه قیشه _ م

 باز همیف همه آدم کثین.خدا هنوز هم با وجود ایدم کشیقی دادم و نفس عمین را پائیشه ش
!یفرستاد؟رحمت م

 که به تو دارم نسبتی تو! حسیکنی ازت! اصل" زنده ام میاد _خب چکار کنم... بخدا خوشم م
 آلما!ی کس ندارم حتیچبه ه

 بزن!ی حرفیه... آیلر

:ید بعد رو فرمان کوب

... فکریه کافی که سرحالم کنین بهت ندارم... همی... من که کارین همیا راه بیکم!فقط یلر _ آ
...یادنکنم خودتم بدت ب

 که بهداد زده بودیی! نه... ضربه ایکردم؟ را گرد میم چشمهایا یدادم واکنش نشان مید الن با
 یمهلک تر از آن بود که جان

 و داد من داشته باشد!یل قبرای

...یکنم عطرمو عوض می! تو بگیشم من واست همون می _ اصل" بگو چطور دوست دار
 ین من به ایاداصل" دلت م

 ها!یشکنند! واسه من سر و دست می؟ و نخواخوشتیپی

 با آستانهیمی سر و دست شکستن ها رابطه مستقین زدم...بدون شک ای پوزخند بشدت تلخ
 مادر یچاره بهداد داشت! بیبال

...من
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 اش هم خفه خونیه لطف کن بقی که! تا الن که خفه خون گرفتیزنی وق می _دوباره دار

 یحتهای!حوصله ندارم نصیربگ

 چشمت ابروئه...ی بهت گفته بالی جونتو بشنوم که باز دوباره کمامان

یزی چین زدم... چقدر من در آرامش و رفاه همه جانبه بودم که با گفتن چنی دوباره پوزخند
!یخوردبهم برم

یند ناخوشای گرفت و باز هم صداهایشی پین ماشیشه شی روی اشکم از قطره های قطره ها
 قبل در گوشم یقهبهداد چند دق

.پیچید

 داد زد:آلما

.ین پائیا شام آماده اس بیلر _ آ

:ید چانه کشیر بهداد شصتش را به ز

 حال؟!ی پختی _ چ

 اپنی اش را از روی.گوشیاندازد به قابلمه بی وقت نکرد نگاهیش زنگ موبای با صدا
 به صفحه اش کرد یبرداشت و نگاه

 رد تماس داد.سپس

 نگاهش کرد:ی چشمیر سفره بود زیل وسایدن آلما همانطور که مشغول چ

 خب.یدادی بود؟! جوابشو می _ ک

 اش گذاشت:ی شلوار ورزشیب را خاموش کرد و در جی بهداد گوش

!یم؟ داری شام چی... نگفتیخواد _طلبکاره! پول م

:ید به رغذا زد و با ولع بو کشی بعد سر

 نجاتیی رغذات بهتر شده ها! به خاطر دل خودت از اون دستپخت فضای مامان شدی _از وقت
!یم؟ کردیداپ

 آلما با ملقه به کمرش کوفت:

!یدم هم بهت نمین _ از فردا هم
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!یارم؟ بید برم زن جدیعنی _ آخ جون.

:ید کشیغ آلما ج

 _بهداد!

 بکشم.یگار سیک یاط من برم تو حیکشی.تا رغذا رو میاد میا نکش بابا بچه مون کر به دنیغ _ج

 آلما معترض شد:

 _ دل گرسنه؟!

 زد:ی بهداد چشمک

 قلبمه من!یگردم برمی _ زود

یرفت میق شد.همانطور که به سمت آلچیاط حی نثارش کرد و بهداد راهیی آلما چشم رغره ا
 افتاد که به یلرچشمش به آ

 را روشن کرد و دستش رایگارش را گوشه لبش گذاشته بود.سیگار داده بود و سیه تکپنجره
 یتتکان داد تا آتش کبر

 شود:خاموش

!ی؟ _ تفاهمو دار

 را پرت کرد و رفت داخل.پنجره را هم بست.یگار به او انداخت سی نگاه سردیلر آ

 در آورد:یبش را از جی زد و گوشی بهداد پوزخند

! پول مفت رفتهیکنی میم تقدی خودتو دو دستیای واسه ما آدم شده.آخرش که خودت مینم _ ا
 زبونت عوض دم تکون یرز

 هم دارم...یکی! برا تو یکنی پارس مدادن

 دری زنی تماس را چک کرد و دکمه تماس را زد.هنوز بوق دوم نخورده بود که صداین آخر
:یچید پیگوش

 بهداد خان؟!یکنی خاموش میتم و گوشیدی _حال جواب رد به ما م

 طل؟!ی زری _ تو ام واسه ما شاخ شد
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 زد:یی زن قهقه ا

.یشه با بهداد خان بپره شاخ می _ هرک

 زد:یشخندی بهداد ن

... برا اونمیذاره طاقچه بالت میلی! محمود که خی با من پرواز کنی مونده بخوایلی _ هنوز خ
آره؟!

 آلما بلند نشده بود!ی کوتاه به در خانه انداخت.هنوز صدای زد و نگاهیگار به سیگری پک د

 لحن زن عوض شد:

!یدونی... خودتم میخوره _ نه بهداد خان! من نرخم به محمود نم

!یاری؟ من در بیب ات و از جی پول رنگ مو و انتربازیخوای _لبد م

 ها!یزه تیلی _زبونت خ

 زد:یگری بهداد پک د

 سرم کله بره.یخوام _ نم

:ید زن دوباره خند

 شب صدیک! برا یه ها واسه چی گانگستر بازین ایدونم... فقط نمی انتخاب نکردیزی _ بد چ
... من هنوز یتا واسطه فرستاد

.یدم ندی درست حسابجمالتو

 له کرد:یش پایر انداخت و زین زمی را رویگارش بهداد س

... اما بفهمم محمود جنس بنجول داده بهم حالیستی به موقع اش! طرف حسابم تو نیبینی _ م
.یگیرمتو و اون محمود و م

 لحن زن آرام و ارغوا کننده شد:

 هرچقدریگن هست می مثلیک طل؟! ی زریگن چرا بهم میالت _ نترس بچه پولدار... به خ
.یخوری همون قدر آش میپول بد

 بهداد سرش را تکان داد:
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 که دوبارهیست.لزم نیگیرم هم زنگ نزن من خودم تماس میگه! دیشه _باشه فردا مشخص م
تکرار کنم؟!

:ید زن خند

!ی شبا در خدمت خانوم بچه ها هستیمه! حالیستم _ کج فهم که ن

 را بهم فشرد:یش بهداد لبها

 منوی دهنشو وا نکنه و زندگی هر خریش که بفهمه پیرسم _ حساب اون محمود دهن لق هم م
 نکنه!یفتعر

 را قطع کرد و به سمت خانه رفت.ی زن خواست اعتراض بکند که بهداد گوش

یش آمد نی مین که از پله ها پائیلر آیدن گذاشت و در خانه را باز کرد.با دیبش را در جگوشی
 زد.آرام لب زد:یخند

 سرت!یکردی دفعه چادر میک _ 

 اعتنا به حرفش به سمت آشپزخانه رفت:ی بیلر آ

!یاده _ مامان اشکال نداره من رغذامو تو اتاق بخورم؟! درسام ز

 به شانه اش زد:یی بهداد از کنارش رد شد و ضربه ا

 مهندس!یخوره برنمی به جائیقه دقیست _ ب

 گذاشت:یز می آلما رغذا را رو

 رغذاتو بخور بعد برو.یگه _ بهداد راست م

 کرد:ی اخم کمرنگیلر آ

 _مامان!

 نشست و نگاهش کرد:یز بهداد پشت م

!ی؟ با ما رغذا بخوریاد _ نکنه خوشت نم

 داد و پوزخند زد:یه به در تکیلر آ
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!ی اشاره کردی _به نکته خوب

!یلر _آ

 و اخم کرد:ید خودش رغذا کشی بهداد برا

!یل تعطیبی _ از فردا پول تو ج

 تر شد و با تمسخر گفت:یق عمیلر پوزخند آ

 نکن! ینکارو _ نه تو رو خدا ا

 گذاشت:ینی را پر از رغذا کرد و به همراه مخلفات در سی ظرفآلما

!ید _ با هردوتون هستم... بس کن

 بهداد همچنان اخم کرده بود:

 گفتم!ی _ من جد

 را گرفت:ینی سیلر آ

 خودت!ی _ پولت ارزون

یش عقب رفت و چشمهای ناخودآگاه کمیلر انداخت و بلند شد.آیز می بهداد قاشق را محکم رو
ترسان شد.آلما دستش را 

 بهداد گذاشت:ینه سروی

!یاری؟ چرا جوش مین _ بش

 چشم رغره رفت:یلر بعد به آ

 نه؟!یا یکنی _ تمومش م

:ید را گرفت.عربده کشیش برود که آلما جلویلر بهداد خواست به سمت آ

ی خونه به من بین لحظه به بعد تو این! از ایست نیبی از پول تو جی ماه خبریک _ تا 
!یکنم اش میه بشه تنبیاحترام

 و بهداد دوباره دادید اپن کوبی رغذا را با نفرت روینی را با حرص بهم فشرد.سیش لبهایلر آ
:یدکش
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 _حال هم برو بتمرگ تو اتاقت! 

 زد:یلر آینه را کنار زد و با کف دست به قفسه سآلما

 شام!ی شام بینه امشبت هم ایه _ تنب

 بال رفت.با رفتنش آلما چپ چپیکی دستش را محکم پس زد و با بغض پله ها را دو تا یلر آ
 را ینیبه بهداد نگاه کرد و س

 گرفت:بدست

!یشی وقتها از بچه هم بچه تر می _بعض

 _نبر براش!

" گفت و به سمت پله ها رفت:یی آلما "برو بابا

 _آره بذارم شب بچه ام گشنه بخوابه!

 گفت.ی" محکمی و "لعنتید کوبیز می بهداد رو

 آلما چند بار به در ضربه زد:

! به خاطر من...یلر؟ اتاقت... فقط درو باز کن تا رغذا رو بذارم و برم! آیام بیخوام... نمیلر _آ
 همه پله به خاطر تو ینا

!اومدم

ی گونه پاک کرد..واقعا" چه فداکاری زد و اشکش را از روی از پشت در لبخند تلخیلر آ
 در حقش کرده بود!دوباره یبزرگ

:ید مادرش به گوش رسصدای

ی آبجیا ی.بعد داداشیخورم منم شام نمی... دختر مامان درو باز کن.بخدا شام نخوریلرم _ آ
 مونه ها!ی شام میات ب

ی را روینی و سید به چهره اش پاشی بغضش را قورت داد و بلند شد در را باز کرد.آلما لبخند
 گذاشت.بعد جلوتر آمد و ینزم

 را از هم گشود:دستهایش
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 چند روزه گمت کردم...یکنم بغلم؟! حس میای _ م

 چند روز...ین مرده بود ایلرش به جلو برداشت.گمش کرده بود چون آی گامید با تردیلر آ
 شده بود!یروحش متلش

 خودش را در آرغوش آلما انداخت:یه برد و با گرین فاصله را از ب

 _مامان!

 آلما کمرش را نوازش کرد:

 _جان مامان؟! دردت برام...

 هق زد:یلر آ

!یرم _مامان... دوست دارم بم

 آلما به کمرش زد:

!ی؟ _ باز چرت و پرت گفت

 هق زد:یدتر شدیلر آ

 مامان... یشم _ دارم خفه م

 خبر از همه جا نوازشش کرد:ی بآلما

...یر شده به دل نگی چند وقت بهداد عصبین _ ا

 گفت:یه افتاد و با گرین زمی رویلر آ

.یرون! پس برو بیری؟ می رغذا رو بذاری... مگه نگفتیرون مامان! برو بیرون _برو ب

 نشست:یش آلما روبرو

...یلر _آ

 زد:یغ ج

!یرون برو بیکنم! التماست میکنم مامان خواهش میرون _ برو ب

:ید پله ها به گوش رسین بهداد از پائی عصبانی صدا
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 کارت دارم!ین پائیا _آلما ب

 صورتش گرفت:ی دستش را جلویلر آ

 مامان.یرون _برو ب

.چهار دست و پا جلو رفت و در را قفلید آرام بسته شدن در به گوشش رسی بعد صدایی ایه ثان
 ینیکرد.با پست دست آب ب

 کهی صورتش گرفت و با چشمانی اش را جلوی شد.گوشی جاریش را گرفت و اشکهااش
 را تار کرده بود به یدشاشک د

 دو رگه اش به گوشی بوق صداین.دکمه تماس را زد و پس از چندیگشت می مخاطبدنبال
:یدرس

 _ جانم؟!

!یکرد؟ پشت خط است و باز هم جانم نثارش می چه کسیدانست م

 دوام نداشت.بغضش شکست و هق زد:یه از چند ثانیشتر نکند اما بیه لبش را گاز گرفت تا گر

!یرعلی؟ _ام

 به وضوح نگران شد:یرعلی امصدای

 افتاده؟!ی! اتفاقیکنی؟ میه شده؟! چته چرا گری! چیلی؟ _آ

 زانو گذاشت لبش را گاز گرفت تا پشتی و چانه اش را روید اش را بال کشینی آب بیلر آ
 نکند:یه گرین از ایشتلفن ب

!ی؟ به من زنگ بزنیخواستی وقت نمیچ تو هیزدم اگه من زنگ نمیعنی _ 

 متعجب شد:یرعلی امی صدا

!ی؟ _ چ

!یکنی؟ و انکار میکی راحت وجود ینقدر _ چرا ا

 بچه جون...ین _بب

 بال رفت:ی کمیلر آی صدا
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.یکنه و ناکار میه بقیزنه می منطقی که از سر بیه! بچه اونیستم _ من بچه ن

 شد:ین خشمگیرعلی لحن ام

!یشی! پشت تلفن خوب بلبل می؟ پند آخر شب بدی _ زنگ زد

 را جلو داد:یش لبهایلر آ

!یرعلی؟ _ام

 _بله؟!

 را پشت گوش زد:یش موهایلر آ

!یرعلی _ام

 لحنش کلفه بود:

 _بله؟!

:ید پا کوبین زمی رویلر آ

!یرعلی _ام

:ید نفسش پشت خط به گوش رسی صدا

 _جانم؟!

 زد:ی لبخند تلخیلر آ

 چطور بگم...یدونم که... نمیشه... میشه بل... می _ جونت ب

.ی _اون روز که خوب حرفاتو زد

 تکرار نکنم.یادته _اگه 

:ید نفسش را شنی نگرانش کرد که نکند قطع کرده اما صدایرعلی امیی ایه مکث چند ثان

!یستم نی عالیده _ من دوست ا

 گوشه ناخنش را کند و اخمش در هم رفت:یلر آ
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!یل؟ از مرگ واویش _ پ

 بعد آرام زمزمه کرد:

 نداشتم.یمی وقت دوست صمیچ _ من ه

 مثل خودش آرام بود:یرعلی امی صدا

 دارم...یاد زیق _ منم نداشتم!البته رف

 زده شد:یجان هیلر آ

!یگی؟ می _جد

 رو باشه!یه دختر بچه گریک همه سال دوستم ین فکر کنم که بعد ایخوام _آره اما اصل" نم

.یکنم نمیه گریگه _ خوب د

!ی سرش بمونی بده که بتونی قولیک خانم یلی _آ

:ید خندیلر آ

!یکنم میه خب... کمتر گریلی _ خ

 هم نباشه... اصل" بنظرمیچسبند که به مادرشون میی جوجه هاین ایه! شبیزی چیک شد ین _ا
 مسخره یلی شو! خیال خیب

...اس

 لوس شد:ی و کمین رغمگیلر لحن آ

!ی؟ _ چرا دوستم ندار

 بلند گفت:یر ام

 تو؟!یگی می _ چ

 ادامه داد:یال خی و بید کشی نفسیلر آ

.یم لحظه ها و داشته باشین بهتریتونیم _ به نظرم ما م
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 کلفه به حرف آمد:یرعلی ام

 پرداز نباشه!یال _ مورد سوم! خ

 دوستم؟!یست نیی ایگه دادم.شرط دیشنهاد پیک... فقط یستم _ن

 بامزه شده بود:یرعلی لحن ام

 کابوسه! یک یه _بخدا شب

!یگه_ خرابش نکن د

 کرد:ی پوفیرعلی ام

!یکردی؟ میه چرا گرینم ات بند اومده بگو ببیه خب... حال که گریلی _ خ

.صادقانه به حرف آمد:یرعلی بشدت خوشحال شد از توجه امیلر آ

یه گریگه... نمونه اش الن با تو که حرف زدم دیشی می تو دوست خوبیدونستم میشه _ من هم
نکردم!

!یکردی؟ میه گری _ حال واسه چ

 _ دلم گرفته بود.

 _الن باز شد؟!

 اش نکرد:یه به کنای توجه

.یره میادم یزنم _اوهوم... با تو که حرف م

 بود.ی پردازیال _شرط سوم عدم خ

 شد:ی کفریلر آ

 و خودم و تور به سر تصور نکردم.ی _ مطمئن باش من تو رو تو لباس داماد

:ید خندیز ریرعلی ام

!یزنن برم... صدام مید _ با

.ی شی ضربه مغزی _نر
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.یر تو رو ندارم... شب بخی هایه _مطمئن باش حوصله گر

 رغذا کرد با اشتها به سمتش رفت وینی به سی گفت و قطع کرد.نگاهی" یر هم "شب بخیلر آ
با ولع مشغول خوردن شد تا 

 از آن با عشق درس بخواند.پس

ی به راهرو کوچک انداختم که به پله های صدا باز کردم.نگاهی اتاق را آرام و کامل" بدر
 ی.نور کمیشد ختم مینطبقه پائ

 که متلعق به آشپزخانه بود.میتابید

 را بهینی.سیرفت می رویاده و صبحها به خاطر حفظ اندامش پیخوابید مامان شبها زود م
 ینزحمت برداشتم و از پله ها پائ

 مبل لم داده بود وی بهداد که رویدن روشن بود.با دیزیون روشن و تلویمه هال نی.فضاآمدم
 ی مکث کوتاهیشکستتخمه م

 بودم در موضع قهر خود بماند!یدوار.امکردم

 هم آدم وار نبود!یش هایه تنب

 آمدم که بهداد متوجه شد و کوتاه به سمتم برگشت.ضربان قلبم تندین پله ها را هم پائین آخر
 کرد و دوباره یشد.اخم کوچک

 شد.یره خیزیون صفحه تلوبه

 که بهداد را جذب خود کرده بود ممنون بودم.بهی سبز رنگیل چقدر در آن لحظه از مستط
 رغذا ینیسمت آشپزخانه رفتم و س

ی بهداد جلویدم سرم را بال آوردم که دیختم خودم ری آب برایوان لیک گذاشتم.یز می رورا
 داده است.یهدر آشپزخانه تک

 گرفته بودم وقتش نبود بهداد دوبارهیرعلی مثبت از امی الن وقتش نبود! الن که من انرژ
 چقدر چهره ام یدانم کند...نمیبمتخر

 کردم عبور کنم از در آشپزخانه...ی و سعیدم کشی نثارم کرد.نفسی شده بود که پوزخندزار
 باشد.یم اگر بهداد روبرویحت

 استخوان ترقوه و کتف ام را محکم گرفت.دستشین بیی آرام از کنارش رد شوم که جاخواستم
را پس زدم و با خشم نگاهش 
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:کردم

!یداره احترامشو دست خودش نگه مینه احترام ببیخواد که می _ اون

 زد و هلم داد به سمت آشپزخانه:ی لبخند کج

 _ ظرفاتو بشور!

ی که در دستم بود را رویوانی داشتم که آب درون لیبی عجیل لبامو از حرص بهم فشار دادم.م
!آرام اما یزمصورت نحسش بر

 خشم به حرف آمدم:با

.یشورم _فردا م

 جلو آمد:ی اش را از در برداشت و قدمیه تک

_الن بشور!

 اخم کردم و رفتم عقب:

!یشه میدار _مامان ب

 تو اتاقم؟!یره صدا نمیدی احمق هنوز نفمی _تو

 ابروهاش بال رفت:

 _بشورشون!

 با دست گچ گرفته براش ظرفیخواست از من می احمق نصفه شبین.ایدم کشی نفس بلند تر
بشورم!بدون شک منتظر بهانه 

 چه صدا به اتاقشیعنی انداختم.ینک سی.موهامو پشت گوش فرستادم و ظرفم را محکم توبود
 کرده ی! چه رغلطیرفت؟نم

!بود؟

 ظرفی دست رویک گذاشتم و با یش سرجایختم ریی ظرف شویع اسکاچ مای رو
 بود! اما یی.چقدر حرکت مسخره ایدمکش

 دستش بدهم.یی بود بهانه امحال
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 داد:یه کنار من تکینت لبخند به لب به کاب

.ی رخ قابل تحمل تریم _ از ن

 شدم ویوان لی.ظرف را کنار گذاشتم و مشغول کف مالیدم کشیقی لبمو زبان زدم و نفس عم
 تر از آن قاشق و چنگال یعسر

 شستمش بهداد آن را گرفت وی گرفتم.وقتیرش آب را باز کردم و ظرف را زیر شستم.شرا
نگاهش کرد.متفکرانه گفت:

 نشده! دوباره بشور!یز _تم

 به حرفش ندادم.دوباره ظرف را بلند کرد و به سمتمیتی ظرف را با حرص از او گرفتم و اهم
 ی جدیش بار صداینگرفت.ا

:بود

 _دوباره بشورش!

 مثل خودش به حرف آمدم:

!یزه _ از نظر من تم

 شدم:یده موهامو محکم گرفت و ناخودآگاه به سمتش کش

 روبرو! از صداش هم خوشمیکی سرامیوار دارم که سرتو بکوبونم به دیزه انگینقدر _ الن ا
!یه؟! نظرت چیادم

 رای نگفت.باقیزی تر شستم.بهداد هم چیز بار تمین آب دهنمو قورت دادم و دوباره ظرف را ا
هم به سرعت شستم.فقط به 

 راه فرار بودم.امشب شب من نبود.دنبال

 زد:ی داده بود.لبخندیه تکینت آب را برداشتم.بهداد همچنان به کابیوان را بستم و لیر ش

 نره!یادت... مسواک یر شبت بخیزم _برو عز

 کردم وی آمدم.پله ها تند تند طیرون از آشپزخانه بیدم توجه به حرفش و تپش قلب شدی ب
 گرفتم تا قبل از بهداد نقشه یمتصم
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ی عسلی آب را رویوان مسواک را بزنم و دوباره به اتاق باز گردم.لیند آزارم ببی براایی

گذاشتم و مسواک بدست به سمت 

 شدم.کاشیره خینه به چهره خودم هم در آیزدم طبقه خودم رفتم.همزمان که مسواک محمام
 از چه چهره یرعلی امیفهمیدمم

...ید آی خوشش مایی

 مسواکش را بال گرفت:ی در کمال تعجبم در حمام باز شد و بهداد با پوزخند

.یشد میدار _ تو حمام خودمون آلما ب

 برخورد کنم:ی کردم عادی کردم و سعی دهانم را خالی محتو

!یرم _صبر کن کارم تموم بشه الن م

 دندان را برداشت:یر کرد و خمی اخم

!ی؟ دندون و باز گذاشتیر _ دوباره در خم

:یدم کشیقی نفس عم

 و به دری مجبور به ظرف شستن کنی منو نصفه شبینکه جز ایی ایگه _ بهداد! واقعا" کار د
!ی؟ نداری بدیر دندون گیرخم

:ید رغری باز کرد و با لحن عصبانیمه به در نی نگاه

!یدی؟ نظر بدم فهمی درباره همه چید خونه منه و من باینجا _ ا

:ید کوبیم ندادم و محکم به پهلویتی اهم

! ها؟!یدی؟ _ فهم

:ید کوبیم دادم.دوباره به پهلویرون را بستم و نفسم را بیم چشمها

 کنم؟!یت حالیا یدی _ فهم

 بعد با تمسخر ادامه داد:

 امایگرفت نمیراد هات بهت ای گریلخی ین نعشه ات زنده بود به خاطر ای _ اگه الن بابا
 خونه منه و من حق همه ینجاا
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!یت؟ گور به گوری! کجاست اون بابایدی؟ و دارم فهمچیز

یشگون نگاهش کردم.از شدت خشم به نفس نفس افتاده بودم.نی به سمتش برگشتم و عصبان
 گرفت و به یم از پهلویمحکم

 خم شد:سمتم

 به منی پس مجبوریکنی می تو خونه من زندگی! داریت؟ گور به گوری _کجاست اون بابا
!یدی؟ فهمیاحترام بذار

ید دی التماس کنم.وقتیا نفسم بند رفته بود از شدت درد اما حاضر نبودم مثل هربار هق بزنم 
 سرم را بال یکنممن لب باز نم

 به صورتم زد:ی و چک محکمگرفت

 بهونه بده بهم!یاال ها؟! زود باش... یوز _ کجاست اون مردک پف

یسوخت بود که بهانه به دستش بدهم.صورتم مین ایش ادا اصول هاین حدسم درست بود تمام ا
اما دردش را به لمس تن 

:ید.صورتم را گرفت و رغریدادم میح ترجبهداد

! وگرنهین! فقط دم تکون بده و تشکر کن همیدی؟ فهمی کنی احترامی به من بی _ حق ندار
 دست یر هم زیخوریهم کتک م

!یدی پام جون مو

 رفت.با رفتنش نفسم رایرون هلم داد.بعد هم به سرعت بیوار ها را گفت و به سمت دین ا
 دادم و از درد لبم را گاز یرونب

 دادم.یه تکیوار گذاشتم و سرم را به دیم پهلوی.دستم را روگرفتم

.ید ارزی که خورده بودم می امشب را قصر در رفته بودم... به درد پهلو و چک

 

یرون را جمع کردم و از مدرسه بیلم قبل زود وسای مدرسه که خورد برخلف دفعه هازنگ
 به اطراف انداختم تا یزدم.نگاه

 را کبود کرد امروز معلومیم که پهلویشب نبود.دید بعیز چیچ دور و برم نباشد.از بهداد هآشنایی
. یاورد سرم بیینبود چه بل
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 که سرعتش را کمین ماشین.با اولیدم رسی اصلیابان کردم و به خی بلند طی را با گامهاکوچه

کرد و بوق زد سرم را خم 

:کردم

!یری؟ _ آقا دربست م

یشدم می شخصین بار نبود که سوار ماشین بود اما راننده اش جوان بود.اولی شخصین ماش
 مسافر یاکثرا" تا مسافت

 بار سر خودیک آخر سر یگفت ام می.مهناز هم کلسیکردند نمیافت هم پول دری بعضمیبردند
.اما من شانه یدهیرا به باد م

 سال آخرینکه! مهناز با وجود ایدزده؟ تو روز روشن آدم می کیگفتم انداختم و می مبال
 بود اما هرروز پدرش مثل یرستاندب

ی اما بهش متلک میکردم ته ته دلم حسادت میل.اوایبرد و میرساند او را می شخصآژانس
!یپانانداختم که تو رو م

یت احساس امنینطوری خودم ایگفت نداشته باشد میت اهمیش اما او انگار که حرف من برا
 همه ین دارم با وجود ایشتریب

!یخود بآدم

!یابون نداشتم چه برسد به خیت در خانه هم امنی اما من حت

 راننده به خودم اومدم:ی با صدا

 _بله؟!

 را بال فرستاد:ینکش پسر لبش را کج کرد و ع

 مادماذل؟!یبری میف کجا تشریگم _ م

 آباد!یر _ام

 باز شد:یشش گفت و نی هوم

...بپر بال.یرخوبه _ام

 گاز گذاشت و با مهارت کامل دری را رویش فرز نشستم.پایلی در سمت عقب و باز کردم و خ
 چپ قرار گرفت:ینل
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!ی؟ _ خونه دوست پسرت قرار دار

 پولم بود.سرم را بال آوردم:یف نگاهم به ک

 _ نه!

 آباد چکار؟!یر امی بریخوای می _ پس سر ظهر

 اخم کردم:

 برم خونه خاله ام!یخوام _ م

 خنده اش گرفت:

 بچه سوسول هاست؟!ین از ایا یذاره هم میل _ خاله ات سب

 فرم مدرسه و دستیونی روح و ی چهره بین من با ایکرد زدم.تصور می پوزخند محو
!یروم میار یدارشکسته به د

 دوباره به حرف آمد:

!ی _ چند سالته حال؟! زود شروع کرد

 تر شد:یظ بار اخمم رغلین ا

 آقا!یشم میاده من پی بند حرف بزنیه _ اگه قراره تا مقصد 

:ید کشیش ران پای دستش را از دنده برداشت و رو

.یگیرم هم ازت نمیه کرای ذره اخلقتو خوب کنیک! یاری؟ خب بابا حال چرا جوش میلی _ خ

 نگاهم کرد:ینه آی بعد دوباره از تو

!یه؟ _ ها؟! نظرت چ

 کردم:ی کلفه پوف

!یکنم تون هم پرداخت میه کرایشم میاده جا پین آقا من همی _ مرس

 را زد:ی قفل مرکز
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 همون دوست پسرته که بذاره...یاقتت! اصل" لیخوره خب بابا چه زود هم بهش برمیلی _ خ

یبه رغرین سوار ماشیفهمید میرعلی اگر امی بار سکوت کرد.راستین حرفش را خورد و ایه بق
!یکرد؟شده ام چه م

 ارزش داشت.یم برایلی درد پهلو خین.ایدم کشی را بستم و نفس آرامیم چشمها

:ید کشیشش به ته ری گذاشت و دستیمی پسر آهنگ مل

 من هستم! خوشم اومدهی پسره خسته شدین حال! هر وقت از ایار جوش نیگم می چیک _ 
 دختر ینازت... معلومه از ا

 ات مظلومه... یافه قیستی ها نگرگ

 زد:ی چشمکینه درون آبعد

!یرم! من امیه؟ _لبات هم که فوق العاده اس...اسمت چ

 زدم و زمزمه کردم:ی پوزخند محو

 تا آسمان است.ین ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمیان _م

 حوصله لب زدم:ی ب

.یلر _ آ

... مثل خودته.چند سالته خوشگل خانم؟!ی _ به به چه اسم خوشگل

 برجکش بزنمی آنکه توی بیپرسید از من سوال می داشتم من! هرگاه کسی چه عادت بد
.یدادمصدقانه جواب م

 _هفده.

 فرمان زد:ی رویی ضربه ا

 هفده ساله اونم از نوع خوشگلش.اصل" قرارتو ولش کنی واسه دخترهایمیرم _آخ آخ من م
 تو یم بزنیی رغذایک یم بریاب

 بعد...رگ

 پوزخند زدم:
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!ی؟ خونه تو خاله بازیایم _ بعدش ب

!ی؟ دوست داری.چه مدلیزفهم _قربون آدم چ

 تا سبز شدن چراغ ماندهیه ام را محکم به سرش بکوبم.چند ثانی چقدر دوست داشتم کوله پشت
بود.قفل را باز کردم و پول را 

 کردم سمتش:پرت

!یکنی میاده ات پی _هر مدل که واسه ننه و آبج

 خود احمقمیر را نشنوم.تقصیکش در را باز کردم و گوشم را محکم گرفتم تا الفاظ رک
 آمد یبود.اصل" هرچه به سرم م

یجان.آرام جلو رفتم و با هیدم زود به مقصد رسیلی گرفتم و خیگری دی خودم بود.تاکستقصیر
 یرون بیم مانتویب را از جیدکل

 را انداختم و واردید داشت.کلی آجر نما بود که در کوچکی جنوبیمی خانه قدیک.آوردم
 یار روشن بود و بسیمهشدم.ن

 که دوان دوان از پله هایدیدم را می گرد را آرام بال رفتم و در ذهنم دخترکی.پله هامتروکه
 آمد و مادرش به ی مینپائ

.یدوید مدنبالش

ین انداختم.ایر به نورگی قابل سکونت! نگاهیر خانه زهوار در رفته بود... رغین ای جای جا
 بودنش یرانخانه را با تمام و

 داشتم...دوست

 کهنهیک موزائی را رویم بلند شد.پای مانندیژ قی را باز کردم و صدای ورودی در چوب
گذاشتم و جلو رفتم.پنجره دوران 

 پنجرهین من پشت ایادی زی.روزهایکرد میت ام همچنان نور را به داخل خانه هداکودکی
 بابا احمدرضا ینشسته بودم و برا

... یگفتم رفت و آمد مردم ماز

یرسید که قدم نمیی ام رفت.پنجره را باز کردم.همان پنجره اینی و خاک در بیدم کشیقی عمنفس
 باز کردنش و از بابا یبرا
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 دریتوانست.آن زمان بابا احمدرضا در چشم من شش ساله قهرمان بود که میگرفتم مکمک

 ی چوبیه.چهار پایدپنجره را بگشا

ی پشت پنجره میبست می خرگوشیم که مامان برایی و با موهایگذاشتم میم پایر زرا
 رهگذران زبان ی برای.هرزگاهیستادما

 به سرعت...یشدم میم آوردم و قای مدر

 خانه و صاحبش هردو به کام مرگ فرو رفتهین سال گذشته بود.ایلی زدم... خی لبخند تلخ
بودند.

 خانهین ای من مالک اصلیگر شد.تا چند صباح دیاه سیم و انگشتهایدم کشیوار دی روی دست
!یشدمم

!یشد خانه قانونا" از آن من مین ایگر تا چند صباح د

 به دور تا دور خانه انداختم و زمزمه کردم:ی نگاه

...یسازمت _ دوباره م

 زدم.چشممیقی آوردم.آرام روشنش کردم و پک عمیرون ام بی مخفیب و فندک را از جسیگار
 بود.از ینبه رفت و آمد عابر

 اما چقدر روزگار عوض شدهی مثل همان کودکیکردم نگاه میرون محبوبم به بپنجره
 بابا نگاه ی خالیبود.برگشتم و به جا

:کردم

 هستت!یکنم چرا حس میدونم بابا؟! نمینجایی _ ا

 زدم:یگری دپک

!یری؟ از زن و بچه ات بگی از حالیخوای _ نم

:یدم صورتم کشی رودستی

 امایرم! اونقدر که حاضرم بمیلی بده بابا... خیلی اش بگم برات؟! اوضاع خی _ اصل" از چ
نرم تو اون خونه... تو بهشون 

...ینجا ایام منگو

 زدم:یگری دپک
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 مردک موشه!ین واسه ایلی! الن خیکرد؟ میر و تحقیزد مامان چقدر سرت داد میادته _ 

 در خانه زدم:چرخی

 جایک به کارت ندارم بابا.فقط دوست دارم ی! کارینجا؟ ایام بی هرزگاهیشی _ناراحت نم
باشم بدون دختر بودنم.

 اشاره زدم:ی را بال زدم و به کبودمانتویم

 همیگیره خوبه؟! هم ازم کام می ناپدریگه می شاهکاره شوهر ننه اس! کین این _ بب
جونمو...بابا؟!

 از اندازه بود.جوابیش بیرم به ساعت انداختم.تاخی و نگاهیدم کشیسم به صورت خدستی
!یدادم؟مامان را چه م

 زدم ویرون له کردم.با عجله از خانه بین زمی را رویگاری را خاموش کردم و ته سسیگار
دوان دوان خود را به سر کوچه 

 ساعت بالخرهیم انداخت.پس از نی میی روز من را به گدایک دربست گرفتن ها ین.ارساندم
 یچاره شدم و مرد بیادهدر خانه پ

 پوست لبم را کندم و مضطربین رسانده است.آنقدر در ماشیر کرد که مرا دی عذر خواههم
 بود تا چه یدهبودم که او هم فهم

 نگرانم.حد

!یگر جنگ اعصاب دیک بهداد لبم را گاز گرفتم.ین ماشیدن را انداختم و با دید کل

 بودم که در خانه بشدت باز شد و مامان دریامده پله را بال نین و هنوز اولیدم کشیقی نفس عم
 یکرد میه که بشدت گریحال

 زد:بیرون

...یدا و پیلر آید به تو ندارم! شده وجب وجب به تهران و بگردم بای _ من کار

یه از ثانی زد اما در کسری چشمش به من خورد و حرفش نا تمام موند.اولش چشمهاش برق
اخم کرد و دادش به هوا 

:برخاست

!یشه؟ مامان بدبختم نگران می احمق؟! نگفتی _ کجا بود
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 شدم از آمدنم.چهره اش بشدتیمان چهره بهداد کل" پشیدن آمد.با دیرون بهداد پشت سرش ب
 به عقب ی بود.گامیعصبان

ینی را سر داد و با دستمال بیه کرد.مامان دوباره گری و بهداد پله ها را با سرعت طبرداشتم
 را گرفت.در هر یفشظر

 بود!یژش نگران پرستشرایطی

:یاید بین کرد آرام پائی ام قرار گرفت و من عقب رفتم.مامان سعی قدمیک بهداد در 

... یکنم اش میه _بهداد من خودم بعدا" تنب

 را محکم گرفت:بازویم

.ینم ور ببین _ بتمرگ ا

ی چه بود؟! اصل" دوست داشتم گور به گور بشوم به او چه ربطیت همه عصبانین ایل دل
داشت؟!

 جذبه اش را به رخ مامانیخواست چانه ام را محکم به سمت خودش گرفت و من اخم کردم.م
بکشد؟! مگر نه آنکه مامان 

!یترسید؟ موش از او ممثل

 به چانه ام وارد کرد:ی فشار

!یشعور احمق بیکرد!مامانت داشت سکته می؟ _کجا بود

ی داشته باشی جواب منطقیدوارم... فقط امیپرسم الن نه! بعدا" خودم ازش میگم _بهداد م
 یم! تو ساعت دوازده و نیلرآ

 هستش!یم سه و نیک و الن ساعت نزدی شدتعطیل

 بهم داد و من اخم کردم.ی بهداد تکان

!ی؟ بودی کدوم گوریگم! می؟ _کر

! نکند او را هم مثل من کبودیزد؟ چهره مامان نگران بود.نکند... نکند مامان را هم کتک م
 باشد قسم ینگونه! اگر ایکرد؟م

 سگ او را بکشم!یک ین او را بکشم! عی خودم روزمیخورم
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 داد و با حرص به حرف آمدم:ی تکان محکم

 نداره!ی _به تو ربط

!ی قبلی چونه ام برداشت و محکم به سمت چپ صورتم زد.درست همان جای دستش و از رو
 یز پائیتا به حال در سرما

 نخورده بودم!سیلی

 زد:یغ مامان ج

 _بهداد!

 و فغان مرا از دست شوهرش نجات دهد؟!یغ جی بهتر نبود به جا

 دوباره صورتم را گرفت:

!ی؟ _کجا بود

 بود.صورتمیبا هم زیستن در موقع گری به مامان کردم.خوش بحالش که حتی نگاه
 ی را داشتم که روی.حس کسیسوختم

 داغ گذاشته باشند و باد سرد به او بخورد.ی اتوصورتش

 _با دوست پسرم بودم.

" تحملیقتا در سمت راست صورتم نشست.سمت چپم صورتم حقی بعدیلی خدا رو شکر س
 جلو آمد و یهنداشت.مامان با گر

:ید من را کشدست

 بچه مو!ی _ نکن بهداد! کشت

:ید بهداد مقنعه ام را گرفت و هلم داد. اما در آرغوش مامان جا شدم.عربده کش

ی.حساب اون قرمساقیل! از فردا مدرسه تعطیرون بی پاتو از در بذاریگه دیخوری _ تو گه م
 و یهم که تا الن باهاش بود

!میرسم
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ی نکردم.من که مثل مامان ناز نازی گفتنش توجهیلر آمدم و به آیرون از آرغوش مامان ب

نبودم.هر داد بهداد جسورترم 

.زل زدم به چشمهاش:میکرد

!ی بکنیتونی نمی رغلطیچ _ه

 و من را هل داد سمت خانه:یستاد ایش به سمتم هجوم برد که مامان جلو

!یرسم هم نکن! بعدا" به خدمتت می _برو اتاقت زبون دراز

 به من کرد و منیی بهداد گذاشت تا آرامش کند.بهداد نگاه خصمانه اینه سی بعد دستش را رو
 یلکس آرام و ریلیشصتم را خ

 شد خواست به سمتم هجومین خشمگیش چشمهایه از ثانی آوردم و به سمتش گرفتم.در کسربال
آورد که دوباره مامان 

:ید شد.عربده کشمانعش

 _گم شو برو اتاقت تا امروز نکشتمت!

 مامان تشر زد:

 مدرسه؟!ی و کبود بریاه فردا سیخوای برو اتاقت؟! میگم _مگه نم

 خانه افتاد.هردو طرف صورتم قرمز شده بود وی ورودینه در خانه را باز کردم و جشمم به آ
 طاقت یگر آشفته... دیمموها

 به سمت پله ها رفتم.یه و با گریدم کوبینه محکم به آیفم.با کنیاوردم

 
ی.اخم کوچکید را دور گچ دستم کشیک پلستیاط لباسم را هم در آورد و با احتین آخرمامان

 صورتش بود.انگشتم اشاره یرو

 ابروهاش:ین بیدم و کشام

!یشی _ اخم نکن زشت م

:ید مامان سرش را عقب کش

!ی؟ لرغر شدینقدر _ نکن بچه... چرا ا
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 شانه بال انداختم:

 لرغر نبودم؟!ی _ من ک

 مامان به چشمهام زل زد:

!یخوره مثل خوره داره وجودتو می چیک یکنم _ حس م

 اشاره کرد:یکی پلستی بعد به صندل

.ین _ برو بش

:ید افتاد و دستم را کشیم نگاهش به پهلو

!یه؟ چی جایگه دین اینم _صبر کن بب

:یدم کشی نفس

.یز _ خوردم به م

 محکم دری و مامان مثل زنهایشد عوض میط بل را سرم آورده شراین بهداد ایگفتم اگه م
!یستاد؟ ایبرابرش م

 مرطوبم را نوازش کرد:ی نشستم و مامان موهای صندلی رو

.ید بهشیا ی بودی خونه آتیا یکردی میر دی وقتیشه از من نگرانت بود... همیشتر _ بهداد ب

 کرد:ی سرم خالی زدم و شامپو را روی پوزخند

 لحظه فکر کردم از دست دادمت.یک _ 

!ی خوشحال شدی _پس کل

 مامان آرام به کتفم زد:

 نزن...یخود _ حرف ب

 بعد با مکث ادامه داد:

.یده بهم زنگ زد گفت رفته تره بار الهام و دی _امروز صبح آت

 زدم به تصوراتش:ی پوزخند
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 به سن و حافظه تون.یکنم وقتا شک می! مامان گاهیده؟ عمه منو دزدی _ و شما هم فکر کرد

 آتش شد:ی مامان مثل اسفند رو

!یرند... مبخوان تو رو از من بگیدونم!چه میست نید بعیز چیچ _از اون خانواده ه

 کردم:ی پوف

!یشم هجده ساله میگه _مامان من چند وقت د

:یکرد می بازیم مامان با کف موها

 رو به جونیی تو هر محله ای مستاجریدم نکشی همه بدبختین! من ای؟ _ اگه خامت کنند چ
 تو رو صاحب یاد که بیدمنخر

!ی؟ منی تو تمام ثمره زندگیرسه! درک و شعورت میفهمی؟ میلر آبشند

 بر آمده شده بود نرود:ی کردم نگاهم به سمت شکمش که کمی کلفه به سمتش برگشتم.سع

!یکنم؟ عوضت نمیا با دنیطی که من تحت هر شراید مامان؟! متوجه نشدی _ شما چ

:یدم کشیقی بعد نفس عم

 فقط به خاطر شماست!ینجام _ اگه ا

!یخرم؟ بهداد و به جون می سرکوفتهای واسه چیکنی میال به خاطر توئه... خینجام _ منم اگه ا

... فصل مشترک من و مامان بهداد شده بود!یشنید پس مامان هم سرکوفت م

 مامان حفظ شودی زندگینکه... من به خاطر ایکردیم اما سکوت میدیدیم هردو از دستش آزار م
 به ینکهو مامان به خاطر ا

 خودش من در رفاه بمانم...خیال

 آرام زمزمه کردم:

 _ جدا شو مامان!

!یلر؟ آیگی می _ چ

 بودم.یرآباد! امروز امیمی خونه قدیگردیم _ جدا شو... برم
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 و شانه ام را گرفت:ید دست از کار کشیی مامان لحظه ا

 توی رفتی ها داره! برا چی بازیوونه دین فقط دختر من از ایزدم حدس مید! بای؟ _ کجا بود
 یلر خدا... آیاون مخروبه؟! وا

!ی؟ نکنه با الهام قرار داشتینم وقتها دوست دارم فقط بزنمت! بببعضی

 شدم:ی شاک

 پدرمیاد حق منه که ین کس قرار نداشتم... فقط دلم برا پدرم تنگ شده بود! ایچ _ نه من با ه
 که تو خونه یباشم.اونقدر

 ذهن منو نسبت به عمهیخوای حسو ندارم! مامان چرا مین افتم سر قبرش ای میادش قدیمی
 که ی! اونم الهامی؟خراب کن

...یچرخید مثل پروانه دورم می نبودوقتی

یریم بگذره میگه دیکم تو اون خرابه... یری نمیگه _ خوبه خوبه! باز من بده شدم؟! د
 پولشم واسه خودت!یفروشمیشم

 _ اما من قصد فروشش و ندارم.

 کرد و من ادامه دادم:ی مامان کلفه پوف

!یگیری؟ مردک مین و از ایم _گوش

!یلر _آ

 نه؟!یا _آره 

 مامان بلندم کرد:

 بهت کارتو راهیدم دارم میمی کارت قدیم و سی گوشیک _ فکر نکنم حال حالها پسش بده... 
بندازه... بلند شو سرتو بشورم 

 مامان.یکال هخوش

 زدم به لبخندش:ی لبخند

 مامان...ی اما هنوزم دلبری قلبمه شدیکم ینکه _ با وجود ا
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 را خشکیم تن و موهایشتر روز مامان با حوصله تمام من را حمام کرد و با حوصله بآن

 طاقت یگفتکرد.با خنده و رغم م

 "کو شوهر؟!"یگفتم دادنم را ندارد و من هم با خنده مشوهر

. ته ته دلم خوشحال بودم که با وجود دوبارهید را بوسیم موهای زد و رویچی را قیم موهاین پائ
مادر شدن همچنان دوستم 

.دارد

 مامان فقط در ظاهر سفتی...پوسته ظاهریشناختم خودش می من مامان را بهتر از هرکس حت
بود و همه کس برق عشق و 

.یشد متوجه نمیش را از چشمهامحبت

 ام داد که از دست بهداد ناراحت نشوم! نگران بوده کهی دلداری را بافت و کلیم مامان موها
 یده به صورتم کوبین چنینا

!است

 بشکند!یش دستهایدوارم گفتم امی جدیلی من هم خ

 را روشنیگارم کارتش داد و رفت.با رفتنش سیم و به همراه سیمی قدی مامان گوش
 رغذا یم مامان خودش برایدانستمکردم.م

 برو نبودم!ین آورد چون من پائخواهد

ی عقده گشائی داشته باشد و بهداد دوباره در پیم برایش آسای دعوا چند روزین بودم ایدوار ام
 زدم و یگار به سینباشد.پک

 نوشتمی سختبه

 رغرق نشده !یم های "کشت

 . . ."یست به انتظار برگشتنم نی کسی بندریچ اما در ه

 بعد زمزمه کردم " چه رغلطا"

" و دکمه ارسال را فشار دادم.یلر متن اضافه کردم " آیر ز

 محکم زد پس کله ام:دینا
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!یگه دی _ از بس خر

:یدم کوبیش به او رفت و من هم به بازویی چشم رغره این روژ

 دختر!ی _ چلق ش

 را کنار زد:یش های چترینا د

 بعد دویکنه شازده خوشگل حال میک! طرف هر شب هرشب داره با یگم؟ _ مگه دروغ م
!یه هم باقیمشقورت و ن

 تاسف تکان داد:ی سرش را از روین روژ

 که!یست دوست پسرش نیشه! طرف ناپدرینا دی احمقیلی _ خ

 را بال برد:یش ابروهاینا د

!یم شانسا ندارین نداره... ما که از ای _ تو اصل موضوع فرق

 فرزند طلق بود.خودشینا.دیم بهش گفتی هردو همزمان " خا بر سرت" ین من و روژ
 روز مامانم مچ بابامو یک یگفتم

 و بهمینا و حق حضانت دیم سر و صدا جدا شی نکنم بیت شکایخوای و گفته اگه مگرفته
 ی" با هردو زندگیبا تقرینا.دیبد

 خانه مادر و همسر استادیگه روز دیک روز خونه پدرش و زن نونوارش بود و یک.میکرد
 شوهر ینادانشگاهش.به گفته د

 قلمبه و کله طاس اش بود.یکل هیرادش بود و تنها ایتی و با شخصین متیار مرد بسمادرش

 با حسرت ادامه داد:ینا دیرا زیکردیم موضوع فکر مین انگار هرسه به ا

.یره! شکمش جلوتر از خودش میرید و در نظر بگید _ مثل" شما عمو جمش

 به مدرسه آورده بودم از چنگم در آورد:ین بعد عکس بهداد را که به اصرار فراوان او و روژ

!ید هلو رو نگاه کنین _ بعد ا

 شانه من رها کرد:ی رویشی خودش را به حالت نما

 _ من که رغش!
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 هلش دادم:

 تو کف مونده!یشعور...بینم _ گم شو اون ور بب

 بده!یر شب به شب به ما بوس شب بخیست نی _شرمنده کس

 به حرف آمد:ین روژ

!یزنه طرف کتکش میگه _ داره م

 بعد رو کرد به من:

 احمق هم گوش نده!ین ای... به حرفهای اصل" جلوش ظاهر نشید بایلر _ به نظرم آ

 شانه بال انداختم:

 مدرسه...مامانیام من بیگذاشت.امروز نمیکنیم می خونه زندگیک آخه؟! ما تو ی _ چطور
 اصرار و التماس کرد تا ینقدرا

 شد.راضی

 مثل بهداد منو بدزده!یکی بشم یده اگه قراره دزدیدم میح _ من ترج

:یم هردو به سمتش برگشتین من و روژ

 _ خفه شو.

 ادامه داد:ین و روژ

!یران بدزدت و کل" ببرت از ایی آنگولیک یدوارم _ام

 چهره اش مظلوم شد:ینا د

 _ خب جذابه!

 توجه به حرفش رو به من ادامه داد:ی بین روژ

!ی به مادرت بفهمونی جوریک کن ی _ پس سع

 شوی زندگینکه مامانم بفهمه... هم بار داره و هم ایخوام! من نمیستید؟ _شما چرا متوجه ن
 با مشاور ید بایددوست داره! شا
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 حرف بزنم...مدرسه

 براق شد:ینا د

 به جرم ....یکنند اخراجت میزنند! احمق فردا پس فردا می؟ کنی کاریچین همی _خر نش
بودن!

 زد:یش با پا به پاین روژ

 دوست ندارم!یگه! خودش داره میشعور _ب

 شد بهم:یره خینا د

ی فقط کار اصلیکنی میف که تو تعریزی چین نسبت بهش؟! ای نداری حسیچ واقعا" هیعنی _ 
انجام نشده! وال سنگ هم 

!یت همه جذابین در برابر ایده وا مباشه

 گفت:ین کردم و روژی پوف

 کتکت بزنهیذاری... چرا میلر آی اومد به جای _ اما من معتقدم مرده هم بود به حرف م
آخه؟!

 زد:یثی لبخند خبینا د

 _س ک س با خشونت!

 هلش دادم:

.یر دوش آب سرد بگیک خونه ی رفتیدم میشنهاد! پی امروز واقعا" حال بهم زن شدینا _د

.یگیرم _ حتما"...همراه با عکس بهداد دوش م

:ین تاسف تکان دادم و رو کردم به روژی از روی سر

 جز تنفر داشته باشم ازش... واقعا" دوست دارم رو سرش بالی حسیتونم _ من واقعا" نم
!یارمب

 بعد سرم را با هردو دست گرفتم و ادامه دادم:

 تنهام...ی اما وقتیخوره هستش حالم ازش بهم می افتادم تو برزخ! وقتیر _ گ
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 اش آرام نوازشم کرد.تنها خانواده درست ویده بلند و کشی دستمو گرفت و با انگشتهاین روژ
 ین همیدمون گروه جدیحساب

ی میانو پی.از کودکی بود.پدر و مادرش هردو دکتر بودند و خودش هم سال آخر تجربروژین
 داشت ی شخصیسنواخت و سرو

 نبود.یی وجود اصل" مغرور و افاده این ابا

... یزم عزیشه _درست م

.یدم که محو عکس بهداد شده بود کوبینا دی به پهلوی تلخ زدم و با مردم آزارلبخند

:ین رو کرد به روژینا.دیم زنگ هرسه بلند شدی صدایدن شنبا

 کافه.یم دم در بریسا _زنگ و زدند وا

 تکان داد:ی سرین روژ

 به مامان اطلع بدم.ید _باشه اما قبلش با

 زد پس کله ام:یکی ینا و دیم زدی پوزخندینا من و د

 برو.ین _ تو هم آخر ساعت مثل گوسفند سرتو ننداز پائ

 شانه بال انداختم:

.یام بیتونم _نم

 اومدن بهش جواب پسیر! چکاره ته که واسه دیای بابا در بین جلو اید بایشنوی _از من م
!ی؟بد

 را باز و بسته کرد:یش چشمهاین روژ

 اشی بهونه دستش نده بهتره! چون قطعا" منتظر فرصته که دستمالیدم میشنهاد _ اما من پ
کنه!

 دهن اش را کج و کوله کرد:ینا د

 پوستش!یر... آب رفته زیاد بدش مین _ چقدر هم که ا

ینا به در کلس انداختم.دی را جمع کردم و نگاهیلم کلس وساین به محض تمام شدن آخر
 ین در آورد و روژیم برایشکلک
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 بودی سبزه رو و چشم و ابرو مشکینا داشتند.دی جالبیب بود.در کنار هم ترکیستاده اکنارش
 یتونی زی موهاینحال آنکه روژ

 دو بودم.نهین این.من هم ما بیکرد که رنگ عوض میده کشیی داشت و چشمهاید سفی پوستو
 را داشتم و نه ین رواژیدیسف

 را...ینا دسبزگی

 که عاشق حقوقی انسانینا و دی تجربین... روژیاضی شده بود... من رین گروه کوچک ما گلچ
بود.

 هردو شانه انداختم:ی کوله ام را رو

 در برم؟!یدید _ ترس

 هلم داد:ینا د

.ی _ جرعتشو نداشت

 به عقب برداشتم و کناری بهداد افتاد.گامین چشمم به ماشیدم به در مدرسه رسینکه به محض ا
.یستادما

 شد پس؟!ی _چ

 انگشتم را به دهان گرفتم:

 _ بهداد اومده سرارغم.

 به وضوح چشم چرخاند:ینا د

!یبینم؟ _ کو کجاست؟! چرا من نم

 متفکرانه نگاهم کرد:ین روژ

 کافه.یا _ به نظرم امروز با ما ن

 براق شد:ینا د

 تو؟!یگی می _ چ

 هلم داد:یرون" به سمت بیبا تقرین روژ
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ین خوردن و کبود شدن از ایلی داره نه س ک س ه و نه سیاج بهش احتیلر که الن آیزی _ چ
 به یاز الن فقط نیلر! آیارو

 داره.آرامش

 متلک انداخت:ینا د

!یکنه؟ میدا شه آرامش پیارو ین ماشین _ بره سوار ا

 سرش را تکان داد:ین روژ

... ما هم امروز بهیم بریی روز سه تایک یدم... قول میلر دستش! برو آیده _ آره... بهونه نم
 کافه.یریمخاطر تو نم

 خواست اعتراض کند که لبخند زدم:ینا د

 بچه ها.ی _مرس

 گرفته شده بود:ی حالش کمینا د

یع اش که روش پر از مای شکلتیک کیدونی خوبه! میلی _ اشکال نداره... کافه اش خ
 داغ محشره...ییشکلته با چا

 بعد آرام زمزمه کرد:

 هم آزاده!یگار سیدن _ کش

 تکان داد:ی سرین و روژیدم خند

!یکنم روز پزشک شدم اول شما ها رو درمان میک _احمقها! اگه 

یجان گل از گلم شکفت.با هید بهشیدن بهداد رفتم اما با دین کردم و به سمت ماشی خداحافظ
 یدسوار شدم و سلم کردم.بهش

 سمتم برگشت:به

 ماهت...ی _سلم به رو

 پا گذاشتم:ی کوله ام را رو

!یکنه؟ دست تو چکار مینش _ماش
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 را روشن کرد و به راه افتاد:ین ماشید بهش

.ید گرد و خاک کردیدم _شن

 شانه بال انداختم:

 دفاع هم نکردم.ی _ من حت

.ی گچ دستت و باز کنید افتاد بایادم اس! امروز یوونه... دیگه _بهداده د

 بود:یم های همکلسی به گچ دستم انداختم که مملو از امضای نگاه

!یست؟ _زود ن

.یزم _نه عز

 با خنده سر تکانید گفتم و بهشیراه.من به بهداد بد و بیم سخن گفتی راه با هم از هر درین ب
.از حال و احوال پسر عمه یدادم

 کرد.ی اطلعی و اظهار بیدم پرساش

 حرفم را زدم:یت من و من کردم و در نهای کم

...یی جایک برم ید تنها رفتن ندارم! اما امشب بایرون که من اجازه بیدونی... مید _بهش

 گرد شد:ید بهشی چشمها

 _کجا؟!

 کردم:یدن به آسمان که گرفته بود و منتظر باری نگاه

!یکنی؟... کمکم میگم _ بهت م

 را پاک کرد.یشه کرد و با دستش بخار شیبارید امان می که بی به باران تندنگاهی

 جرمت!یک شری _منو کرد

:ید توجه به حرفش پرسی بیلر آ

 _ خوب شدم؟!
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یش کرده بود.گونه هایش پس از مدتها آرایلر داد و سرش را کج کرد.آیرون نفسش را بید بهش

 و از شدت یانهرا ناش

 اش را از هردو طرف بافته بود و کلهی مشکی کرده بود.موهای ناموزون صورتاسترس
 به رنگ قرمز بر سر یبایی زیبافتن

 کرده و رژ قرمزیش را آرایش چشمهاین تند تند و با عجله در ماشیت بود و در نهاگذاشته
 لبخند ید بر لب زده بود.بهشیرنگ

 باز هم چهره اش کودکانه بود:یش همه آراین.در پس ازد

.ی _خوشگل شد

 در رفت:یره دستش به سمت دستگ

!ی؟ _ مطمئن

 شانه اش گذاشت:ی دست روید بهش

!یکنه نمیدا رو پیی عروسک زنده این هم بگرده همچیا _ شک نکن! کل دن

 لبش را زبان زد و در را باز کرد.یلر آ

!یخوای؟ دور و برام... مواظب خودت باش! چتر نمین _من هم

 کرد:ی خنده آرامیلر آ

 اون داشته باشه.ید _شا

 بهی به سمت کلوب رفت.نگاهیز شب پائیم هشت و نیکی شد و دوان دوان در تاریاده پیلر آ
 یقه اش کرد... چند دقیگوش

 تکانید بهشی برای دستیابان را تند کرد و هنگام عبور از خیش وقت داشت.قدم هادیگر
 پالتو کوتاه و یب در جیشداد.دستها

 شلقیش و باد سرد به گونه هایبارید وقفه می رد شد.باران بیابان اش کرد و از خمشکی
.یزدم

یابان به آن دست خی.برگشت و نگاهیستاد کلوب ای رفت و روبرویگر چند قدم د
 روشن و ید بهشین ماشیکرد.چرارغها

 شد.خاموش
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 دختریدن شد.چند پسر بلند قامت از در خارج شدند.با دیره دوباره برگشت و به در کلوب خ
 ی رو با موهایاده که وسط پیفیظر

 توجه به رفتار وی بیلر بود مکث کردند.اما آیستاده باران ایر شده و کله قرمز بر سر زبافته
گفتارشان همچنان به در 

 شده بود.یره کلوب خخروجی

:ید بافته شده اش را آرام کشی موین از پسرها پائیکی 

!یخورنت مینجا اینسا _ وا

 اولش بازگشت.رفت و آمد دری نداد و فاصله گرفت.با رفتن پسرها دوباره به جایتی اهمیلر آ
 ها کم یابان رو و خیادهپ

 است.شک نداشت کهیاورده نثار خودش کرد که چتر نی شده بود و فحشیس.صورتش خبود
 صورتش کامل" بهم یشآرا

 شد.در دوباره باز شدیره برد و دوباره به در خیب را در جیش و زشت شده است.دستهاریخته
 که یش زد به روی لبخندیلرو آ

 نگاهشیرعلی کرد و امیرعلی به امیی اشاره ایلر آیدن متوجه او نشده بود.دوستش با دهنوز
.ید چرخیلربه سمت آ

 تکان داد و با دوستش مشغولی کرد.سریظی اخم رغلیرعلی تر شد و امیق عمیلر لبخند آ
 دست داد.یتصحبت شد و در نها

یرعلی به جلو برداشت و امی رو رفت.قدمیاده پیگر کرد و به سمت دیلر به آی نگاهدوستش
 کامل" یلر آمد.آیناز پله ها پائ

 بود.یده چسبیشانی به پیش شده بود و موهاخیس

 _سلم دوستم.

 شده بود:یشتر.اخمش بید سر کشی شرتش را روی کله سوئیرعلی ام

ی مسخره چه رغلطیش و آرایپ تین کلوب با ای محله روبروین... تو اینجا وقت شب... این _ ا
!یکنی؟م

 عقب رفت:ی کمیلر بال رفته بود و آیش صدا
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 تو!یدن _ اومده بودم د

 را محکم بهم فشرد:یش لبهایرعلی ام

 من؟!یدن دی ام که اومدی! مگه من کی _ رغلط کرد

 مظلومانه تکرار کرد:یلر آ

 تو!یدن _ اومده بودم د

:ید گرفت و به دنبال خودش کشیش از بازویرعلی ام

 من؟!یدن دیای میپ سر و تین و ایداب کجاست که با سرخاب سفینجا ای _ فکر کرد

:ید لب برچیلر آ

 _ زشت شدم؟!

!ی؟ اومدی از هر موقع! با کیشتر _ب

 کرد:ید بهشین به ماشی نگاهیلر آ

 _تنها اومدم.

 پرت کرد و درش را محکم بست:ین ساک را در صندوق ماشیرعلی ام

!یکنه؟ می چه رغلطیابون سر و وضع نه شب تو خین دختربچه با ایک.ی کردیادی _رغلط ز

 با حرص سوار شد:یرعلی را گرفت و امیش گوشهایلر آ

!ینم ببین _ بش

:ید را بهم مالیش به سرعت سوار شد و دستهایلر آ

 _سرده...

 را روشن کرد بعد کله را از سرشی به او انداخت و بخاریض با رغی نگاهیم نیرعلی ام
:ید کشیرونب

!یکنی؟ هم فکر میه بقی! تو به آبرویدنت؟ _چند نفر د

:یرعلی انداخت و رو کرد به امیابان خی به خلوتی نگاهیلر آ
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 دوستم اومده بودم!یدن دی _من برا

:ید او را گرفت و به سمت خود کشیش پالتویقه از یرعلی ام

 ؟!ی... ماهی دوستت لباتو رنگ خون کردیدن _واسه د

 بال رفت:یلر آی ابرو

!ی؟ _ماه

 بود:یلر آی اخم کرد و چشمش به لبهایرعلی ام

!یه؟ مدلین! چرا لبات ای شدی ماهیه _ آره شب

 کرد:یش بعد رها

!ی؟ دنبال دردسرینقدر _ تو چرا ا

:یرد اش را بگیسی کلهش را از سر برداشت تا خیلر آ

!یبینی؟ _ تو هم چرا منو نم

 اش رفت.با اخمینی در بیلر آنکه تمرکز کند عطر آی.به حاید کشیقی نفس عمیرعلی ام
نگاهش کرد:

.یم با هم حرف بزنیم _ پاک کن اون رژتو تا بتون

 شد:یطون شیلر آ

!ی؟ با لبام حرف بزنیخوای _مگه م

:ید کشیش لبهای از جعبه کند و محکم روی دستمالید اش را که دیره اما اخم و نگاه خ

 خب بابا!یلی _ خ

 کجاست؟!ینجا ایالت! به خیست؟ سرت نی _ چرا روسر

...یرعلی _ام

ی بچه هاین از همیکی! اگه ی؟ و با سالن مد اشتباه گرفتی لعنتیابون خین! ایرعلی _ درد و ام
 یکردکلوب بلندت م
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...ی چه رغلطمیخواستی

 وید کشین را پائین ماشی دستیش به رغررغرهایت اهمی را در کاسه چرخاند.بیش چشمهایلر آ
 یرعلی پا امیسرش را رو

.گذاشت

 جابجا شد:یش در جای کمیلر خورد.آی تمام ماند و تکان کوچکیمه حرفش نیرعلی ام

 پات! ی حق نداره جز من سرشو بذاره روی... آروم شدم.گفته باشم کسیش _آخ

 خش دار متعجب به حرف اومد:ی با صداامیرعلی

!یلی _ آ

:ید سرش را بال آورد و خندیلر آ

 _ بله آقا؟!

 اخم کرد:یرعلی ام

 _ آقا؟!

:یرفت ور میرعلی شرت امی سوئیپ با زیلر آ

!یگه دی _ شما آقامون

 تکان داد:ی با انزجار سریرعلی ام

 _ چقدر لوس.

:ید کشیقی بعد نفس عم

 سرجات.ین مثل بچه آدم بشیگه _ خب د

!ی؟ کنی رانندگیتونی نمیعنی _

 تماس نداشته باشد:یلر نرم آی فرمان گذاشت تا با موهای دستش را رو

! پاشو سرجات!یر _نخ
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 جابجا شد:یش و در جاید خندیلر آ

!یم از آقامون جدا شیم _ عمرا"... ما قصد ندار

 نگاه کرد.یرعلی بعد دوباره به ام

 ببند.یشتو _ ن

 شد:یل به خنده تبدیلر لبخند آ

... یرم مید _خونه بهش

یلر دنده را جا زد.آی را روشن کرد و به سختین تاسف تکان داد ماشی از روی سرامیرعلی
با من و من ادامه داد:

!یری سه تا رغذا بگیتونی _ م

 شد.یره خین با خنده به سقف ماشیلر کرد و آی همه پرروئین به ای با بهت نگاه

 شد!یس شلوارم خیسه سرجات موهات خین! پاشو بشیاری؟ رو از کجا می همه پرروئین_ ا

 تکان نخورد:یش از جایلر آ

.یخوام _ نم

ی کرد نتوانست مانع برخورد دستش با پهلوی با حرص دنده را عوض کرد.هرکاریرعلی ام
 شود:یلرآ

 تاسف خورد.ید نسل شما فقط بای _ برا

 را بال آورد:یش چشمهایلر آ

!ی؟ _مگه شما چند سالته حاج

 نکرده بود.ی وضع رانندگین وقت با ایچ تکان داد.هی سریرعلی ام

... بهیرسم نمیجه تو شده به نتی کارهاین کردم که باعث ای چه رفتاریکنم فکر می _ هرچ
 هم که داره یحساب اون نادون

.یرسم جلو ممیفرستت

 مانع شد:یرعلی امینبار خواست بلند شود که ایلر آ
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 ندارم.ی _ بخواب سرجات... حوصله آژان آژان کش

 به نظرت؟!یم بخری _شام چ

 باز شده بود.ادامه داد:یشش نی کرد که کمیلر به چهره خونسرد آی نگاهیرعلی ام

 بپرسم.ید _بذار از بهش

 چراغ قرمزیدن با دیرعلی که مادرش داده بود شد و امیی کهنه ای مشغول ور رفتن با گوش
 یپوزخند بر لب ترمز کرد.نگاه

یز.کامل" مشخص بود موضوع چیکرد میپ را تایزی کوچکش کرد که تند تند چی دستهابه
 ی است نه پرسش برایگرید

!شام

 قرمزش کهی بافته شده اش... لبهای کوچکش را رد کرد و نگاهش بالتر آمد.موهای دستها
 بالتر از حد معمول ییلب بال

 رایش در آورده و پاهایالی خی را با بیش هاین خم شده اش کرد که پوتی به زانوهای.نگاهبود
 یلر چسبانده بود...آیشهبه ش

 کلمه بود!ی واقعی هنجارشکن به معنایک

 سرش راین ماشیک و ساعت نه شب در یرفت مدرسه اش در می... از کلسهایکشید میگار س
 یبه مرد رغریک ی پایرو

!یکرد و ابراز علقه ممیگذاشت

 حال آنکه تنها هفده سال داشت...

 داد و اخم کرد:یرون نفسش را ب

...ی _اگه دخترم بود

 دست زد:یش گلویب به سیلر آ

!یگه؟ دیه چین منم دخترتم... ای _ تو آقامون

 دستش را آرام پس زد:یرعلی ام
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 _ نکن بچه!

 انداخت و از مچ پاین را پائیش پاهایلر دوباره به حرکت در آمد.آین چراغ سبز شد و ماش
 وار...یک تیدادآرام حرکت م

 تو؟!ی بداخلقینقدر _ چرا ا

!یکنی؟ می! چه رغلطیی؟ تو الن کجایدونند _ خانواده ات م

 براق شد:یلر آ

!یکنم؟ _ مگه چکار دارم م

.ی کنم متوجه عمق فاجعه بشیرونت بینت اگه الن از ماشید _شا

 بودند.ید محله بهشیک انداخت.نزدیرون به بی سرش را آرام بال آورد و نگاهیلر آ

 مونه که!ی نمین زمی کن! مال بد رویرون _وا... خب ب

 نگاهش کرد:یز تیرعلی ام

 _ دلت تنگ نشده واسه گچ دستت؟!

 شد:ی وریک یلر آ

!یکوست _ من که گفتم هرچه از دوست رسد ن

 را در کوچه پارک کرد:ین سه پرس رغذا گرفت و ماشیرعلی ام

 شو.یاده _ پ

 رفتید بهشین به سمت ماشیرعلی دوان دوان به سمت خانه رفت و زنگ را فشرد اما امیلر آ
 کاپوتش یو دست رو

.داغ بود!گذاشت

 وارد خانه شد.یلر و به دنبال آید را جوینش لب پائ

 با لبخند به اسقبالشان آمد:ید بهش

 قهرمان؟!ی _ چطور
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 دست داد:یرعلی ام

!یفی ناظر کی _شما بهتر

.یست نگریگذاشت کانتر می که رغذاها را رویلر به آیرعلی جا خورد و امید بهش

 بکش رغذا رو.یا بدو بید بهشی _ مردم از گشنگ

:یستاد ایش روبروید بهش

...یرعلی _ام

 دستش را بال آورد:یرعلی ام

 کلوبی رنگ روبروید سفین ماشیک یدن... واسه دیخوام میح _الن نه! اما سر فرصت توض
که الن هم دم در پارکه و 

 کاپوتش دارغه!هنوزم

 _باور کن...

 _گفتم بعدا" !

:یکشید را کند و به رغذاها سرک میش پالتویلر آ

 شب خورد!ید رو فقط بایتزا به نظرم پید بهشیدونی _ م

 زد:ی و حماقت خودش بود.لبخند زورکیرعلی امی حرفهایر فکرش درگید بهش

.یتزایی که تو چقدر عاشق پین نداره به ای... اصل" هم ربطیزم _ آره عز

 دخترین! ایکرد هم نگاه نمیرعلی به امی حتیتزا پیدن کرد.با دیلر به آی و نگاهید را چیز م
 باران یر زیشش که آراییبچه ا

!یدانست نمی از عاشقیزی چیداد نمیرعلی اش در مقابل امیدگی به ژولیتی شده بود و اهمپاک

 محبوبش را!یگر بازیا را یتزا را دوست داشت که پیرعلی لبد همانقدر ام

.یرعلی امی شام... مرسیاید _ بچه ها ب

 از نابسامان بودنیرعلی از حماقت خودش ناراحت بود امید شام در سکوت خورده شد.بهش
 از عدم یلر و آیلرخانواده آ
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!یرعلی امتوجه

:ید مبل دراز کشی توجه به آنها روی را روشن کرد و بیگارش سیلر بعد از شام آ

.ید چسبیلی _ خ

ی را روی سرش را تکان داد و کترید کرد.بهشیلر سپس آید به بهشی با خشم نگاهیرعلی ام
 ی روبرویرعلیگاز گذاشت.ام

.یگرفت ماهرانه کام میار نشست.بر خلف سن کمش بسایلر

.مثلیکرد نگاهش میره خیرعلی درست نشست.اما امیش سر جاید را که دیظش اخم رغلیلر آ
 یا که بخواهد سرزنش یپدر

:ید را آرام خاموش کرد و خندیگار سیلر کند.آدعوا

 آقامون بگه.ی _ هرچ

 کهیست نی اصل" آدمیدانست... میلر آی را بست.سر درد گرفته بود از رفتارهایش چشمها
 در گوشش برود.یحتنص

.یگه _خاموشش کردم د

 زد:ی بعد چشمک

 _ سرمو بذارم رو پات؟!

:ید آرام رغر

 بذار.ی _ جرعت دار

 چانه گذاشت:یر را زیش دستهایلر آ

!یستیم؟ _ مگه دوست ن

 داد زد:یرعلی ام

 من رفتم.ید _ بهش

 آمد:یرون از آشپزخانه بید بهش
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 بخور بعد...ی _ بمون چائ

 بلند شد:

 بچه هم برسون خونه شون! ین برم.اید _ با

!یستم_من بچه ن

 خانم بزرگ و برسون خونه شون!ین _ا

 کند به سمت در رفت.ی خداحافظیلر آنکه از آی بیرعلی تکان داد و امی سرید بهش

ی بغ کرده رویلر نگذشته بود که زنگ در بصدا در آمد.آیرعلی ربع هم از رفتن امیک هنوز 
 یمبل نشسته و سرش را رو

 و بعد همراهید به گوش رسی در حال سلم و احوال پرسید بهشی گذاشته بود.صدازانوهایش
 یدنشبهداد وارد خانه شد.با د

 مسابقهیک که یزیون را به سمت تلویش آنکه سلم کند روی عالم در دلش نشست.بی رغمهاتمام
 گرفت.یدادرا نشان م

.یم _ بپوش بر

!یام _نم

!یومد؟ بخور! آلما چرا نیی چایک ین _حال بش

.یفش با وجود اخم ظری شده بود حتی دوست داشتنیار بود که امشب بسیلر بهداد نگاهش به آ

.یم! بپوش بری؟! کریلر؟...آیرون _ خونه نبودم من! کار داشتم ب

 گوشهات مشکل داره؟!یام نمیگم _ م

 و تنها با بهت گفت:یکرد با تعجب به مکالمه شان نگاه مید بهش

.یلر _آ

 برد و کتش عقب رفت:یب حوصله دست در جی بهداد ب

یاال! یرزاست که دوست دارم سر و کله زدن با تو احمق میزی چین _ مطمئن باش آخر
بپوش!
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 با بهت به سمت بهداد برگشت:ید بهشینبار ا

 _بهداد!

 حوصله ادامه داد:ی بهداد ب

 راه بهی دختره چموش! تو هم هین تو خونه نگه داشتن آسون تره تا مواظبت از ایر _ توله ش
!ینجا ایارشراه ن

 شد:یز ریش افتاد و چشمهایتزا نگاهش به سه جعبه پ

!ی؟ _ مهمون داشت

 لبخند زد:ی زورکید بهش

 دوست داره.یتزا چقدر پیلر که آیدونی _نه بابا م

 شد!یرم بپوش دیلر _ آ

!یام _ گفتم نم

 را گرفت.یش جلوید بهداد به سمتش گام برداشت که بهش

 خونه.ی برگردی حق نداریگه دی _بمون

 کنم!ی زندگینجا _بهتر! من از خدامه ا

 سرش را عقب برد.یلر را نوازش کرد اما آیش به سمتش رفت و آرام موهاید بهش

 _ به حرفش گوش کن.

 آرام و زمزمه وار ادامه داد:

.یاریم دربی با هم گانگستر بازیم _ که بازم بتون

 زد اما بعد شانه بال انداخت:ی لبخندیلر آ

!یده؟ _ چه فا

 را به دستش داد.ته ته دلش عذاب وجدان داشت ازیش و پالتوید را بوسیش موهاید بهش
 بد بود نه یرعلیحماقتش.نه ام
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 باعث شده بود عذابیرعلی داشتند اما رفتار امی صافیار... برعکس هردو قلب بسآیلر

.یردوجدان بگ

 که بهداد با تشر در جلو را بازیند نشست.خواست عقب بنشین در ماشی کلمیچ هی بیلر آ
کرد:

 بشه!ی بهش تعدین تو ماشیم داشتی _ نترس... کمتر مورد

 با اخم جلو نشست:یلر آ

!یست نید از تو بعیچی _ ه

:ید کشین پنجره را پائی روشن کرد و کمیگار بهداد س

!یکنه؟! عمه منه هر دفعه داغ میاد _چقدرم که تو بدت م

 شد.آرام زمزمه کرد:یره خیرون جمع شد و به بین گوشه ماشی با ناراحتیلر آ

...یخوام که میزیه چین با تو اخری _ هم آرغوش

 زد:یگری بر لب راند و پک دی لبخندبهداد

!ی؟ دلقک ها کردیه خودتو شبی.واسه چیکنم _من که باور نم

 جوابش را نداد و بهداد ادامه داد:یلر آ

 قبرستون تا خونینه سیفرستمش کنم میداش!... پی؟ کرده بودیختی رین خودتو ای _واسه ک
.حالیته؟!ی کنیهگر

 در خودش جمع شد.قرار بود امشبیشتر بیلر را روشن کرد. آین زد و آرام ماشیگری پک د
هم بهداد را تحمل کند؟!نفس 

 تعفنی نفرت داشت! بویا دنی و عطر مردانه بهداد را حس کرد.از تمام عطرهاید کشعمیقی
میدادند خودشان و صاحبانشان... 

 زمزمه کرد:آرام

 _امشب نه...

 بهداد چشمش به روبرو بود:
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 سوالها و فقط تو همون حسی سریک زد...یشه حرفها و فقط تو همون حال می سریک _
. ید پرسیشهم

 لبخند زد:ی عصبآیلر

... یضی تو و کتک خوردن من؟!تو مریی _که آخرش ختم بشه به عقده گشا

 را محکمیش با عجله قصد رفتن کرد که بهداد بازویلر پارک کرد و آیاط را در حین ماشبهداد
گرفت :

 _سوالم جواب نداشت؟!

 بودن هم اضافه شد!ی _به تمام صفاتت توهم

 چسباند:ین را به ماشیلر آ

!ی خودت دوست دارین... ببیگیرم _پس شب جواب سوالمو م

 پوزخند زد:یلر آ

... یسوزه بهداد!دلم برات می احمقیلی _خ

 خورد:ی سکندریلر هلش داد و آبهداد

 _گمشو برو داخل... 

.یزد را گاز می به آلما انداخت که لواشک بلند و قرمز رنگی کلفه نگاهبهداد

 _جمعش کن سر جدت!!! 

 حواسش و افکارش طبقه بال بود. دلش

 ویت سونو تا جنسیم بریتونیم میگه بخر...بهداد؟! تا چند وقت دین از همیشه. همیه_طعمش عال
. یمبفهم

 حواس گفت :ی ببهداد

 داره؟!ی _چه فرق

 که بهداد حس کرد دهانش حجمی مانده لواشک را لوله کرد و در دهانش چپاند.طوری آلما باق
 بزاق ترشح کرد.کنار یمیعظ
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 نشست :بهداد

 لباس و اتاق خوابش دستمون بازه.ید برا خریگه فرق داره!دیلی _خ

 اش و پس بدم؟!ی _گوش

! یگم؟ می بهداد؟!حواست هست چیگی می _چ

 بلند شد:بهداد

 امشب رو مخ من نرو...یک _

 نگاهش کرد:ی آلما با ناراحت

 _بهداد!

 _جون بهداد؟! حوصله ندارم امشب... 

 بلند شد:آلما

.یکنند می خونه بهم دهن کجیوار! در و دیگذره؟ به من می چی _من حوصله دارم؟! خبر دار
 هم یقه و تو روز پنج دقیلرآ

 خونه!ین تو ایگیرم می حوصله ندارم! دارم افسردگیگی تو هم که هرشب منمیبینم

 بهداد رو ترش کرد:

یر زده زی... خوشیست ات نیچی _چکارت کنم؟! بذارمت تو کالسکه ببرمت دور دور؟!ه
دلت...

:ید آلما لرزیین لب پا

 _بهداد!

 بال رفت:یش صدای بهداد کلفه کم

! من در حال حاضر حوصلهیای؟ ادا اصول مینقدر ایی آلما؟!دختر شونزده ساله ایه _چ
 ندارم!ینازکش

ید و قفل کردن در اتاقش که به گوش رسیدن محکم بهم کوبی و چه موقع اما صدای کید نفهم
 آلما هم قهر کرده.یدفهم
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 داد زد:

 وامونده و قفلین ام و بردارم بعد ای شخصیل به درک!احمق درو باز کن وساید _همتون بر
کن. 

. تشر زد:یستاده سر پله ها ایلر آید به در زد و برگشت که دلگدی

 اش نکردم!ی _گمشو برو اتاقت تا سر تو خال

 دریی زنانه ای کت اش در آورد و مشغول تماس گرفتن شد.صدایب اش را از جی بعد گوش
 :یچیدگوشش پ

 و قابل دونسته برا زنگ زدن؟!ی شده که زری _احوال بهداد خان... چ

ی را نداشت.به موقع در نبود آلما گوشمالیش های کرد.امشب حوصله لگد پرانیلر به آی نگاه
 تا خون یداد به او میحساب

 هفته نتواند راه برود!!! یک کند و تا گریه

 زمزمه کرد :یگفت فاصله میلر که از آی آرام در حالیار را زبان زد و بسلبش

 تو دست و بالت؟! ی داری _چ

 گل پسر؟! یخوای می_تو چ

... نگران مادرشی.با بغض...با ناراحتیکرد انداخت که نگاهش میلر به آی دوباره نگاهبهداد
 یبود که دو تا داد خشک و خال

 بود؟! شنیده

 را برداشت و به سمت در رفت:کتش

 کن اگه بره رو اعصابم همون جای ور نزنه فقط...بهش حالیاد و کم سن! زی _مو مشک
!یکنم میکیخواهر و مادرشو 

:ید خندی آورد و زریرون را بین ماش

! یشه همون می تو بخوای _حرص نخور گل پسر... هرچ

 گاز فشرد.ی را رویش کنار پرت کرد و پای صندلی را روگوشی
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 نشده بودم که بایار حلقه شد.هنوز کامل هشیم دور شانه های در خواب بودم که دسترغرق

 یس لله گوشم که خیانزجار رو

 شدم.دهان باز کردمیده دورم حلقه شد و به سمتش کشیی.دست مردونه ایدم بود دست کششده
 فحش دادن که دستش را یبرا

 آورد:یک دهانم گرفت و سرش را نزدجلوی

!یندازی؟ جفتک میشی میدار... تو هنوزم از خواب بیش _ ه

 زد:یی شدم و لبخند دندان نمایره و تعجب به بهداد خی با ناراحت

 و خفهیدارم بال... وگرنه من دستمو برنمی صداتو ببری! تو که قصد نداری؟ _ خوب
!ی؟ خفه شیخوای.ها؟! میشیم

 زد:یمه خیم.برویدم کشیقی تکان دادم و بهداد دستش را برداشت.نفس عمی نفی سرمو به معنا

 حرف گوش کن باش.ینطور همیشه همین _ آفر

:ید و آرام خندید و محکم بو کشیق فرو برد.عمیم بعد سرش را درون موها

.یشنوم کامل صداشو میزنه جونم... چقدر قلبت تند می _ ا

:ید دوباره بو کش

!یده میبه عطر رغری _ بو

 ادامه داد:

 و مردونه!یبه _عطر رغر

... حداقل من حسیزد عطر نمیرعلی بود؟! امیرعلی با بهت نگاهش کردم.نکند منظورش ام
نکرده بودم تا بحال.

 آرام نوازشم کرد:یزنم نمی من حرفید دی وقت

 _ واسه جواب سوالم اومدم.

 که به حرف آمدم:یرفت تر مین دستش پائ

.ی _ توهم زد
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 را بال برد:یش بهداد متفکرانه ابرو

 ندارم پس مثل آدم جواب بده!یت من الن آرومم کاریلر آین _جدا" ؟! بب

 اش برد:ی شلوار ورزشیب بعد دست در ج

 که واسه خاطرشیه.کیدم بهت پسش می باشی ات رو هم آوردم... اگه دختر خوبی گوشین _بب
 دلقک کرده یهخودتو شب

!بودی؟

 سرمو تکون دادم:

.یشکی _ ه

:ید استخوان ترقوه ام دست کشی رو

! بگو... به بابا بهداد اعتماد کن.یزم؟ عزیه _ ک

.ید بعد آرام خند

یکدفعه متر هم تکان نخوردم.یلی میک ی دستش نجات بدهم اما حتیر کردم خودم را از زی سع
 شد و از ین خشمگیشچشمها

 خوابم مرا بلند کرد:یرهن پیقه

!ی کنی تو خونه من هرزگیست! قرار نیه کینم _ بنال بب

 کردم هلش بدهم:ی طاقتم طاق شد و با هردو دست سع

 آشغال و تحمل کنم اسمشی توید هرشب هرشب باینکه! پس ای؟ لعنتیه چی _ مگه هرزگ
!یه؟چ

:یچاند را که تازه از گچ در آوردم پی تخت و دستی ولم کرد رو

! فقط خفه شو که امشب واقعا" قصد دارم بکشمت...یلر _ خفه شو آ

 قصد شکاندنش را داشت.ی جدی جدینکه شد.مثل ای کردم و اشکم جاریی ناله ا

 محبتمو... یاقت منو... نه لیاقت... نه لی و نداریچی هیاقت _تو ل

:یدم.نالیزدم و من هق میکرد لباسم را تند تند باز مدکمه
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 _ بهداد دستم...

 سر دادم:یه کرد و گریم رها

 _ فکر کنم دوباره شکست.

 بار آرام نوازشم کرد:ین برد و ایم درون موهای دست

یترکم من از حسادت میفهمی! نمیلر؟ آیدی باش تا نشکنه... آخه چرا منو دق می _ دختر خوب
 یگه واسه کس دیبینم میوقت

!یلر؟ آی رژ قرمز زده بودی! واسه کی؟ خودتو خوشگل کردایی

 بودم.بهدادیزار بیک تاریمه نی فضاین بهداد و ای اتاق و نفسهاین.از ایکردم میه همچنان گر
 جلو آمد ی با حالت تهاجمینبارا

:یچاند دوباره دستم را پو

!ی؟ رژ قرمز زده بودی واسه کیگم _ م

 ترش کرد.تکانم داد:ی کردم که جریی دوباره ناله ا

 قبرستون!ینه نکن جفتتون و بفرستم سی کاریلر! آیدی؟ کله قرمز پوشی _ واسه ک

 زل بزنم:یش دو طرف صورتم را محکم گرفت و مجبور شدم به چشمها

!ی؟ رژ قرمز زدیگه دیکی واست کم گذاشتم که واسه ی _ من خر چ

.یدانستم چقدر مساله مهم شده بود و من نم

 ادامه داد:ی دستش را پشت گردنم گذاشت و عصب

! دوستیم؟ روزنامه ها بشیتر تی! دوست داریز همه چیر نکن خر بشم و بزنم زی کاریک _ 
!ی؟ هوو مامانت بشیدار

 بهم داد:ی تکان محکم

 نکن!یه گریگم _ ور نزن جواب منو بده... م

 گرفته به حرف آمدم:ی با صدا
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.یکشم _ بهداد ولم کن! بخدا از دست تو خودمو م

:ید را گرفت و رغریم گلو

 کنم روزگاریداش! اما اگه پیکنم میدا و پیکنه که داره خرت می نداره اونی _ برا من کار
!یاههجفتتون س

 اش مشت زدم:ینه با نفرت و بغض به س

!یست؟ نیاه _مگه الن س

 کرد.یم رها

!ی کنیه سر قبرش و خون گرینی تا آخر عمر بشیکنم می کاریک... یکنم ترش میاه _ س

 من !یرعلی امیچاره ب

 ادامه داد:ی تخت ولو شدم.لباسش را از تن کند و عصبی هلم داد و رو

ی احمق! الکی کتک به جون خودت نخرینقدر... آدم باش که ایری حال آدمو بگی _ فقط بلد
.یشکست دستت داشت میالک

 صورتم کنار زد:ی را از رویم موها

 _ زود باش بکن لباساتو حوصله ندارم.

:یدم هق زدم و نالیتم با تمام مظلوم

 _ بهداد!

 را گرفته کرده بود اخم کرد:یم و صدایس که صورتم را خیم توجه به اشکهای ب

! امشب بهیوار بزنمت که خونت بپاشه رو دین همچیندفعه نکن ای! کاریلر _ فقط خفه شو آ
... ی ام کردیوونه دیقدر کاف

 باش بجنب!زود

 را بستم.یم دکمه لباسم و هم باز کردم و چشمهاین آخریه با گر

 بلند شد:یش به کمک عصای محض وارد شدنش عمه فخربه

!ی؟ ما افتادیاد شده که تو ی_ عمه دورت بگرده... چ
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 اشیشانی پیشه انداخت و جلو رفت تا عمه اش مثل همیرعلی به امی شرمنده نگاهبهشید
ببوسد:

_ سلم عمه جان.

 بر تن داشت:ید سفیشرت تیک هوا تنها ین کت چرمش را از تن آورد.در اامیرعلی

.آوردنش مهمه.یست مهم نیلش_ دل

ی خانگیرینی قهوه و شی بود با فنجانهای ساله شان که همدم عمه فخرین خدمتکار چندبهجت
 یوارد هال شد و سلم کوتاه

 بلند شد و دوباره نشست.ی به احترامش کمید.بهشکرد

.یام الن میرم دوش بگیک_برم 

 تکان داد و با تاسف گفت:ی سرعمه

یا که نگفت مادرم تنهاست رفت اون سر دنینه عمه؟! اون از امیز عزیبینی! مید؟ بهشیبینی_ م
 که صبح تا شب ی از علینما

 اون باشگاهه!تو

:ید آرام خندبهشید

_ کلوب عمه جان.

 آوردم.ی میگه بشم سه چهار تا بچه دینطور ایری قراره آخر پیدونستم! اگه می_حال هرچ

 قهوه اش را برداشت و با لبخند گفت:بهشید

.ید.همتون دو تا بچه! انگار قرار گذاشته بودیه_ ارث خانوادگ

 تکان داد:ی سرعمه

 زن گرفتن و بهداد و!ید برا داداشم...خوب شد رفت و ندیرم_ بم

 انداخت و عمه ادامه داد:ین سرش را پائبهشید

 بود! اگهیده روزگاره.چشمهاش دری خورش کردند! معلوم بود از اون هفت خطهایز_ چ
 تا الن از یکردخودشو بند بهداد نم
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.یرون داداشم پرتش کرده بودم بخونه

 را در آورد و دوباره نشست:یش که با خوردن قهوه گرمش شده بود پالتوبهشید

 و سرکار نذاشته بود!یل مردم و فامی عمه... بهداد هم کم دخترهایست نی_ اونقدرها هم زن بد

:ید کشینی هعمه

 نه ویا حلله یست که بچه اش معلوم نیوه بیک یرفت مید کرده بای چون جوونیگی میعنی_ 
!یره؟بگ

 دلخور شد:بهشید

ان بهشید نگینطوری_ ا  هستش.ی دختر دوست داشتنیلی خیلر... آید جا

 خونه خراب کنن دختر جان.ینا_ا

.اگه بایست.وگرنه بهداد آدم رغصه خوردن نید شما برادر زاده دوستینکه به ایگرده برمینا_ ا
 اش ی از زندگیعنیآلما مونده 

.راضیه

 شانه بال انداخت:بعد

 و...یکنه همه خرجش مین_ دوستش داره که ا

 من و من ادامه داد:با

 بچه اش هم دوست نداره.یاد خوشش نی_ باردارش کرده.آدم از کس

 دوباره سر تکان داد:عمه

.تو هم که انگاریده بریل چکارش کرده که بهداد از کل فامیست براش... زنه معلوم نیرم_ بم
جادو کرده!

:ید خندبهشید

 که بگم حق بایستم شون هم نی اما خب تو زندگیستم_ نه عمه منو جادو نکرده.من طرف آلما ن
 ی شده کیف حی و کیهک
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یک یخرت کردم.صد تومن می باهاش زندگی عمریک شده... بهداد داداش منه من خوشبحالش

 کنه ی.قاطیفروشتتومن م

 کنار.لبد آلمایذاره و می! همه اصول اخلقی بچه شی زنشی خواهرشی نداره تو مادرشکاری
 نه یاد با اخلقش کنار بیتونهم

 دختر مجرد.یک

 زد:ین زمی را رویش به وضوح اخم کرد و عصاعمه

!یری طرف اون عجوزه و بگینقدر ایخواد_ خوبه خوبه! نم

.بهداد با عرضه اس...بهدادیل همه بهداد و کردند بت فامی عمریک_حرف حق و گفتم عمه.
 یپه... از بس خوشتیارهپول در ب

 وید رو همه عقایخت و ری شد؟! آب پاکی هلکشند...اما عمه آخرش چیل دخترها فامنصف
 آشنا و یک ی که حتیرفت با کس

 هم نداره ازدواج کرد!ی درست حسابفامیل

 و ادامه داد:یه مبل تکبه

 شد؟! بهدادی آخرش چید به به چه چه دورش راه انداختی... هیل خدا و بت فامید_ بهداد و کرد
دخترها مردمو سرکار 

ید رفت برا مسابقات همه گفتی خودمون وقتیرعلی امین اما همیکردید بهش افتخار ممیگذاشت
بوکس هم شد ورزش؟!

!یدونستم؟ و من نمی همه زبون داشتین تو اید! بهشیی_چه نطق رغرا

 را خشکیش بر تن داشت و گوشهای رنگی طوسی که ست ورزشیرعلی به امی نگاهبهشید
 کرد:یکردم

.یکردم ات و می_ داشتم طرفدار

 رو کرد به سمت عمه:بعد

... اما خبیونم من چقدر دوستون دارم و بهتون مدیدونه.خدا مید_ عمه از حرفهام ناراحت نش
 حرف حق و زدم.یکنمحس م

:ید خندامیرعلی
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 دردونه مامان و.ی کردیتی شخصیب تخری_ زد

 بال رفت:یش صدایع نگاهش کرد اما سریز تعمه

 اسفند دود کن برا پسرم... مادر قربون قد و بالت بره.کور بشه چشم حسودات.یک_بهجت 

:ید خندبهشید

.یم با هم رغصه بخوریکم ی خالینه امی... عمه کل" پسر دوسته! جایگه دیم_ چه کن

!یسوزوندید میش_چقدر آت

یده بریل_ جون من به جون همتون بنده.پسر دخترم نداره! به خدا دلم کبابه برا بهداد...از فام
اش! قوم و خوی؟واسه خاطر ک  ی

 مونه.ی برا آدم مکه

_با هم خوشند لبد عمه جون.

 همه سکوت کردند و بهجت اسفند به دست وارد هال شد.دور همه چرخاند وید حرف بهشین ابا
 خنده اش گرفته بود یرعلیام

.بهجت هم باید خندید اسفند را دور سرش بچرخاند.خم شد و بهشیرسید دست بهجت نمکه
 یرعلیخجالت اسفند را دور سر ام

.چرخاند

!ی سر مامان و بردیگه_پاشو د

 با تعجب به او نگاه کرد:عمه

 چه وضعه برخورد با مهمونه؟!ین ای_ عل

 تا دو پرس شام نخوره و سهم فردا و پس فرداش همید مهمونه مامان؟! شما نگران نباشین_ا
! کارش دارم بال.یرهنبره نم

 داد:یه تکعمه

.یکنیم.برو مادر.برا شام صداتون می حرف تند زدیالم_ ها.به خ
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 به طبقه بال رفت.اتاق بزرگ و پر نوریرعلی و با امید عمه اش را بوسیر پی دست هابهشید

 بود.تخت یرعلی امیاز اول برا

 دورانی کتابخانه که هنوز هم کتابهایک بود!یش گوشه اتاقش بود که لب تاب رویی اساده
 را که به اجبار رفته ییدانشجو

 را به همراهیش.کاپ ها و مدالهایری و تصوی صوتیستم سیگر بود.گوشه دیده در آن چبود
 در یگاه که گاه و بییعکسها

 بوکس بزرگش بود کهیسه بودند و همه مهم تر کیی ایشه در در کمد شی گرفته بود همگکلوب
 یزاناز وسط سقف اتاق آو

 بود.شده

 بوکس زد که تکان نخورد:یسه آرام به کیی و ضربه اید خندبهشید

!ینی؟ زمیب سی گونین به خاطر ایدی داد کشینه چقدر سر من و امیکبار یادته_

 رفت:یی چشم رغره اامیرعلی

!ید شده بودیزون نرفته که مثل تارزان بهش آویادت_ 

:ید خندبهشید

 وصله.ین جونت به ایدونست از بهداد بود.میده_ ا

 تخت نشست:ی روامیرعلی

.ینجا این حرفها و.بشین_ ول کن ا

 رفت:ید از لب بهشلبخند

!یستی؟_ول کن ماجرا ن

 نقشه بهداده؟!ینم نکنه اینم_دوست ندارم احمق فرض بشم.بب

 نشست:یش را جلو آورد و روبروی صندلبهشید

!ینی؟ بدبیز نسبت به همه چینقدر! چرا ایرعلی نه امی_وا

 باشه؟!ی که دخترش حسابیه_اون دختره همون مامانه! مگه آلما آدم حساب
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...یلر! آی چوب بزنیک همه رو با ید_ نبا

 اخم کرد:امیرعلی

! ی؟ چیلر_ آ

 دستش را به سرش گرفت:بهشید

 دوستت داره!یلر_ آ

 زد:ی پوزخندامیرعلی

ید تو اون سرته بهشی نگاه" ؟! چیک "عشق در ی دوست داشتنهاین_ مسخره اس بخدا! از ا
 دختر یک مغز؟! دل به دل یجا

!یاره مامانش بفهمه اول از همه پدر تو رو درمین که مثل" عاشق شده؟! همی دادبچه

 ام عمل کردم!ی انسانیفه_من به وظ

 نگاهش کرد:یز تامیرعلی

 تو بغل من؟!یش_که بفرست

:ید کشینی هبهشید

!یرعلی_ام

 ویبا زیار بسیز خانه در پائیاط.حیست را نگریرون داد و از پنجره بیرون نفسش را بامیرعلی
." ل ال اله ال" یشد میاییرو

 و وفادارش سرش را از لنهی سگ دوست داشتنی فرو برد.دنیب در جیش گفت و دستهای
 آورده بود و صامت نشسته یرونب

:یست نگرید.برگشت و به بهشبود

_خودش بهت گفت؟!

 نگاهش کرد:یج گبهشید

 رو؟!ی_ چ

 گفت:ی به سختامیرعلی

331



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 منو دوست داره!ینکه_ ا

 زد:ی حواسش برگشت و لبخندبهشید

یل.درسته نوع نسبت اش با فامیشه میدا کم پیلر به نظرم دختر مثل آیرعلی امیدونی_ آره... م
 ساده یلی.اما خیستما جالب ن

 و پاکه... مثل توید اش سفی انگار هنوز لوح وجودیی جورایک یدونم خوش قلبه...نمو
!یرعلیام

 خورد:جا

_مثل من؟!

 ادامه داد:یت با قاطعبهشید

.ی نبودیل فامی کدوم از پسرهایچ هیه_ آره مثل تو! تو شب

 تخت نشست:ی دوباره روامیرعلی

! یفه از بس نحیده به بلوغ هم نرسیکنم فکر می بچه اس! من حتیلی اون خید_ اما بهش

 دستش را بال آورد:بهشید

.یست نی سنیاد.هرچند زیشه هجده ساله میگه_برو بابا... چند وقت د

 بال رفت:یرعلی امابروی

 پونزده شونزده ساله اس.یکردم! من همش فکر می؟_جد

!یستی عالم نین_تو که کل" تو ا

.یکنه تو اصل ماجرا نمی_بازم فرق

 کلفه سرش را کج کرد:بهشید

_چرا؟!

 اش را لمس کرد:یشانی گوشه پامیرعلی
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یی! خیه بامزه اس... راحت تر بگم رفتارهاش دوست داشتنیلی رفتارهاش خین... ببیدونم_ نم
 یلی راحته.خیلی داره.خیانرژ

!یده اش و نشون می و خوشحالی ناراحتیع سریلی.خیزنه پرده حرفشو می و برک

 سرش را خارش داد:کلفه

 اش وی من انرژیاده اش زی بچه اس... انرژیلی! خیست.واسه من خوب نید بهشیدونم_نم
 کوچه بن بست یک! مثل یگیرمم

 در حال حرکت!ین ماشیک برای

 را در کاسه چرخاند:یش چشمهابهشید

 واقعا"!ی_ عجب مثال

 خنده اش گرفته بود.یلر زده بود و آیب هم ضرب المثل عجیلر آی آن روز افتاد که برایاد

 آن نشسته بود گذاشت و ادامه داد:ی که برعکس روی پشت صندلی چانه اش را روبهشید

ی وقتی اگه بدونیرعلی! امیکنم واضح حس میلی دخترم خیک من که ینو تنهاست.ایلر_ آ
 یم باهم بریا خونه من یاد بیخوادم

...یشدی متوجه حرف من میشتر بیکنه و ذوق میزنه می چشمهاش چه برقیم بگردبیرون

 کرد:یز را ریش چشمهاامیرعلی

.یخواد_پس منو واسه وقت پر کردن م

 از دست شما مردا! ی_وا

:ید کشیقی عمنفس

ی نتونه مثل دخترهاید دخترها نباشه...شایه جنس دوست داشتنش مثل بقید! شایرعلی امین_بب
همسن و سال من ابراز علقه 

 احمقانهی کنه و کارهایش تو آرای خودشو برایانه ناشید و رفتار خانمانه نشون بده...شاکنه
ازش سر بزنه اما...

 زد:یی ایثانه لبخند خبید مشتاقانه منتظر ادامه جمله اش بود.بهشیرعلی سکوت کرد و امبهشید

!ی؟_بذارمت تو خمار
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 با محبت ادامه داد:ید اخم کرد و بهشامیرعلی

 و دوست داره... واقعا" دوست داره!یزی چیا ی کسی_ اما وقت

 داد.یرون باز شد و نفسش را آرام بیرعلی اماخم

 دوستت داره مطمئنم.یگم که اگه الن دارم مینه_ا

:ید خندبعد
 دوست داشته باشه.یشتر از تو بیکم و یتزا_البته ممکنه پ

 تلخ شد:یرعلی املحن

!یگارش سیا_

 دختر.به خاطرین ایفه رو آورده بهش...حی محبتی و بی کسی از سرش بنداز.از بیمت_با مل
 دو تا اشتباه و خطا یکی

 نکن.مجازاتش

 به حرفم گوش بده!ید_با

 خنده اش گرفته بود از رفتار پسرعمه اش:بهشید

 به خودت که چقدر ازت حساب ببره.هرچند تو اون روز گربه رو دمیگرده برمیگه_اون د
.یحجله کشت

 بود.یلر اش به در رفتن دست آاشاره

 نگاه کرد که بلند شده بود:ی و به دنیستاد بلند شد و دوباره کنار پنجره اامیرعلی

 مسخره و درست کنه!راه بهیپ حرف گوش بده! اون سر و تید بخواد من قبولش کنم باین_بب
 نکشه! اصل" حق یگارراه س

 داره دختر لباشو اونقدر قرمز کنه؟! زبون درازشو...ی کنه... چه معنیش آرانداره

 به سمتش برگشت.اخم کرد:ید خنده بهشی صدابا

!یه؟_ چ

!یفرمودید ... میچی هیچی_ه

334



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 ادامه داد:یب در جدست

 من گفتم فقط بگه چشم!ی هرچید_ زبون درازشو کوتاه کنه!اصل" با

 بهجت آمد:ی به در زده شد و صدایی اضربه

 شام.ید_ بفرمائ

 داد:یرون نفسش را بامیرعلی

_ الم م

 بلند شد:بهشید

!یشکنی؟... دلشو نمینش ببیگه_ دفعه د

!یداد_اگه دل شکسته بود هر دفعه منو قورت نم

خخلق خوش تو نداره.ی! عاشق بودن اون ربطی_ چه از خود راض  به 

 قافله اس؟!یق دزد و رفیک همون شریت_حکا

 و در را باز کرد:ید خندبهشید

!یاد میزاد آدمی رغذای... بوی خوبی.. چه بوی!وایش نچزونیگه_ نه خواستم حواست باشه که د

 آمدند:ین به شانه اش زد و هردو از پله ها پائامیرعلی

.ی_ موافقم شکل تخم مرغ شد

.یوست کرد و آخ کنان به جمع عمه و بهجت پیرعلی سفت امی نثار بازوی مشت محکمبهشید

.یرسونمش_ من م

!ی؟_برگشتن چ

 خودم دفاع کردم:از

 مامان!یستم_اونقدر ها بچه ن

 سرش را تکان داد:یل می به من کرد.بیت و در نهاید به آتوسا بهشی نگاهی ناراضمامان
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_باشه اما...

 هام برمی اما و اگرش مهم نبود.مامان بعد از مدتها اجازه داده بود من با همکلسیگه شدم.دبلند
.یرونب

_من رفتم آماده بشم.

یش.راه پله ها را در پیکرد میف با بهداد تعریرش اخی از دعوای با ناراحتمامان
 یکردمگرفتم.هرچقدر هم که من تلش م

 بود!ید.اصل" از من بعیریخت رفتار کنم اسم بهداد روح و روانم و بهم میعی طبینها همه اپیش

 همه خودین در صورتم مشهود بود ای دلخوریا ی ناراحتین کوچک تریا که قبل تر ها ی مناز
 ی تفاوتی و تظاهر به بیدار

 بود!بعید

ی گوشش چه اتفاق وحشتناکیخ بیفهمید می که اگه مامان اتفاقیکردم فکر مین روز به اتمام
!یکرد؟افتاده چکار م

 برا ازدواجش مخالفت کردم و به بهداد فحش دادم زد تو صورتم! منوی که وقتی مامانهمون
 که خودت یکردمتهم نم

ی همه سکوت طولنین! بعد از اخواستی؟

!ی؟ کردی صفتی تو صورتم که تو بیزد نمدویاره

 که رسما" تا کمر در کمد بودم داد زدم:ی به در اتاق خورد و من در حالیی اضربه

 تو.یا_ب

:یستم نگرید و به بهشیدم کشیرون رنگ را بی گلبهپالتوی

_بازم زحمت من افتاد گردن تو.

 تخت نشست:ی زد و رولبخندی

 تا زحمت.یته مسئولیشتر_ ب

 رو بال گرفتم:پالتو
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 رنگ هم دارم.ین به همی روسریک خوبه به نظرت؟! ین_ ا

 کج و معوج شد:ابروهاش

 کوتاهه!یکم_

 سمت خودم و دوباره با شک براندازش کردم:گرفتمش

!ی؟_مطمئن

 بلند شد و به سمت کمدم رفت:بهشید

.یاد بهت می چینم_آره...بذار بب

:ید و خندید کشیرون را بی رنگی طوسبافت

.یه عالین_ا

 به کمر زدم:دست

 بود؟!ی_ خنده اش برا چ

 جدا کرد:یم را هم برای زمستانشال

 بپوش.ینم...ایچی_ه

 دادم جلو:لبامو

_من هنوزم نظرم رو پالتومه!

 کن خودتو.یچ بعد لحاف پیاد_بذار زمستون ب

ی لحظه... برایک.یم مامان و آتوسا برگشتیش دوباره پید کامل آماده شدم به همراه بهشوقتی
 لحظه کوتاه فکر کردم یک

 اما بدون بهداد!یم بودیط شراین خانه و در همین اگر در همیشد خوب مچقدر

 بهیکراست ی و نه حتیشد... نه فلج میگرفت! نه سرطان میشد مرگش نمیچ متاسفانه بهداد هاما
! روز یرفتبهشت زهرا م

.یشد روز سالم و قبراق تر مبه
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!یا شد بیک هوا تاریلر زنگ نزنم بگم آی ها! هی نکنیر_د

 حوصله تر ادامه داد:ی ببعد

!یرت ها گشت ارشاد بگیابون تو خیافتی_راه ن

 رایش موهایکبار مامان یرد بابا احمدرضا بمینکه قبل از ایش دو سال پیکی.یدم خندناخودآگاه
 کرد و با ی خوشرنگیصورت

 زد که همان روز هم گشت ارشاد از خجالتش در آمد.بعدیرون از خانه بی و کفش صورتمانتو
 موهاش را یگر دیدماز آن ند

 روزها هم که حوصله خودش را نداشت چه برسد به آراستنین کند تا ازدواج با بهداد.ارنگ
 یبایش از حالت زیشخود.ابروها

 حوصلهی روزها مامان بین بود.ایان نمایش موهایعی خوشرنگ طبیشه آمده بود و ردر
 یزد میکدفعه اگه یکردمبود.تعجب نم

.یزد و زار میه گرزیر

_حواسم هست.

 جان سفارش نکنم؟!ید_بهش

 شاپ ترمز زد و رو کرد به من:ی کافی جلوبهشید

 سرارغت.یام بگو بی_ اگه دوست داشت

 و دوباره خودم رو ورانداز کردم:یدم کشین را پائآینه

ان من.یر_ حال نگ  جو

 زد:یطونی شلبخندی

_ برو خوش بگذره.

ی زنگی شاپ رفتم.به محض باز کردن در صدای کردم و دوان دوان به سمت کافخداحافظی
 سرم بلند شد و چشمها به یبال

 خانمانه ویکی برگشت.چند دختر و پسر جوان که اکثرا" زوج بودند و دو دختر که سمتم
 ینا بود.دیده راحت لباس پوشیگرید
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 به سمتشان رفتم و نشستم.ی دستش را بال آورد و من هم با شادیدنم دبا

_خوبه گفتم پنج و ربع!

 کامل"ی فضایک.من هم فرصت کردم به اطراف نگاه کنم.یاورد بلند شد تا منو را بروژین
 آن یوار که در و دیبا و زیچوب

 وی چوبیی سهراب و ... بود.کتابخانه ایری مشیدون فروغ فریت صداق هدای از عکسهامملو
 گوشه ضلع چپ کافه یتاریگ

.اگر دخترکیکردند بود که دست در دست آرام پچ پچ می داشت .نگاهم به پسر و دخترقرار
 یک پسر ین ایدانستاحمق م

ینگونه از کلم دختر است ایر رغیزی و تمام حواسش به چیدهد گوش نمیش هم به حرفهادرصد
!یزد ور نمیشبا احساس برا

 بچه ها؟!یخورید می_چ

 رژ هم نزده بود.منیک همان ینا رژ ساده بر لبش بود.دیک رفت.تنها ین به سمت روژنگاهم
 بود اما یشتر رنگ و لعابم بیکم

 مناسب که مامان تذکر ندهد.آنقدر

.یک و کی_من چائ

 خنده اش گرفت:روژین

یک و کی بازم چائینا دیم سفارش بدیز و صد تا چیم شاپ بری اگه صد تا کافیاد_ خوشم م
.یدهسفارش م

.یقه حفظ سلیگن_ بهش م

 و سرمو کردم تو منو:خندیدم

 ندارم.ینا از دی_ منم دست کم

 گفت:روژین

 امتحان کنم.یخوام اسپرسوش و میندفعه_ اوندفعه ترک سفارش دادم ا

 به هات چاکلتیت در نهایشدم میفی دچار بلتکلیشتر منو بیدن من باز هم مثل هربار با دو
 رفت تا ین دادم و روژیترضا
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 را بدهد.سفارش

_ چه خبر از بهداد جون؟!

:ی دادم به صندلتکیه

 خونه حرف بزنم!ی که از آدمهایرون شو! از خونه نزدم بیال خی امروز و بیک ینا_ د

_باشه بابا ناراحت نشو خواستم حال و هوات عوض شه.

 حالت عوض شه"یخواستم" میگفتند و میگرفتند بود.حال آدم را مینطور همهمیشه

 تند خودش را به ما رساند:روژین

 خب...ید_تا من رفتم نطقتون باز شد! به منم بگ

 اشاره زدم:ینا حوصله به دبی

 کرده.یر شوهر ننه ما گیش احمق دلش پین_ ا

 بابا.یگه_ چرت م

ی چشمهاش زل زدم.چشمهای نگاهم کرد و من به سبز عسلید اش را جلو کشی صندلروژین
 ین داشت.اصل" روژیری نظیب

یکرد میف تعرین و روژیدیدیم را میکدیگر باز یگر بود.اگر ده سال دیر نظی همه جهات بدر
 یک شده و با یکه پزشک حاذق

 کلماتشی برای دختر حتین! ایکردم حاذق تر از خودش ازدواج کرده اصل" تعجب نمپزشک
 داشت.یزیهم برنامه ر

 افتاده؟!ی_ اتفاق

 حوصله گفتم:ی چونه ام و بیر گذاشتم زدستمو

_بدتر شده!

 ازین نسبت به روژیدم که دی کله اش را جلوتر آورد طورینا درشت شد و دین روژچشمهای
 رفت.ینب

!یکنی؟_ آخه چطور؟! مگه شبا درو قفل نم
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 بال انداختم:شانه

 برگرده خونه!یکردم تصور نمیرون زد بی شب از خونه عصبانی_ وقت

.ی_حماقت کرد

:یدم کشیقی عمنفس

 بدست تو وان حمام!یغ دختر تیک ته قصه ام بشه یترسم! میارم_دارم کم م

خمردن.ینطور کلس داره ایلی_لمصب خ  

:ینا زد پس کله دروژین

.یبینم و نمیلر آی گرفتیدمو_ برو اون ور جلو د

.یارند درم مین ماشیر کتلت وا رفته از زین عین ماشیر زیرم_اما اگه شانس منه آخرش م

 تاسف تکان دادم:ی از روی جمع شد و من سرین روژصورت

!ی راحتی.عقل ندارینا_خوشبحالت د

 اونوقتی سال بزرگتر بودیک.کاش ی کنیاط احتید به نظرم بایلر ولش کن... آینو_ا
.یزدی میگهدانشگاهت و شهر د

 تکون دادم:سرمو

ی هم به خودش اجازه دست درازید تو خونه بهشی حتی صورت مساله و پاک کرد وقتیشه_ نم
.یدهم

 رایکش کینا گذاشت.دیز می را رویمان سفارشهای کرد و پسرید با سر حرف مرا تائروژین
 ینگونه ایشهوسط گذاشت.هم

 وسط.برعکسیگذاشت و میکرد زرورقش را کامل باز میخرید میزی.در مدرسه هم هرچبود
 ی عنوان دهنیچ که به هینروژ

.نمیخورد

 پشت درید هرشب در اتاق و قفل کن و بذار کلیکنم مید هرشب! تاکینه ایشنهادم_ فعل" پ
 ید کلیتونه نمینطوریبمونه...ا
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.بندازه

 بود!یظ رغلیلی داغ بودنش مزه مزه کردم.خیررغم و برداشتم و علسفارشم

یض!مریدید؟ دیض... تا حال آدم مریضه! مریست_ بهداد اصل" مشکلش اتاق خواب من ن
 بهونه بدم یک! منتظره من یروح

" همیدا!جدیشه راحت میبینه اشک منو می درازم کنه کف آشپزخونه!اصل" انگار وقتدستش
 هستم یکی داده من با یرکه گ

...لبد

.شک نداشتمیدانست را میرعلی امیه قضین.تنها روژینا به دی کردم و نگاهین به روژنگاهی
 ی تا ته و تویفهمید مینااگر د

 دست بردار نبود!یکرد نمیرین شیرعلی امی آورد و خودش را جلوی را در نمقضیه

 چانه زد:یر دستش را زدینا

 آخه؟!یست_ مامانت چرا تو باغ ن

:یدم کشآه

! تو هفتهیترسم... از سکوت مامان میکنه... اعتراض نمیزنه افسرده شده.حرف نمیکنم_حس م
هشت روزش با بهداد قهره!

 بال انداختم و ادامه دادم:شانه

.یکشه ناز نمیگه_بهدادم د

 حرفم آمد:یان مدینا

 به بازار...یاد_حق داره! نو که ب

!یگه نمیراه_پر ب

 از هات چاکلت خوردم:کمی

 صفت بازی نتونه بلند شه...روش به بهداد بیگه.که اگه مامان بفهمه دیترسم ها مین_ از هم
 و بگه یرهبشه اونم بچه و بگ

!هری
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 کردم:پوفی

 باشه مسخره اس!یز رغم انگینکه از ایشتر_اوضاع ب

 ببره.یش بهداد کارشو پی اجازه بدیشه نمیل_اما بازم دل

 به خود احمقشی حسیچ هیی قسم بخورم که تو اون لحظات کذای! به کیدم_من اجازه نم
ندارم! اما شماها بهداد و 

یا نداره طرفش مرده ی... بخواد بزنه کارید باز و کراواتش نکنیش نین! نگاه به انمیشناسید
 و یک آدم شینزن... پشت ا

 گرگه که همش دندون هاشو به من نشون داده!یک مرتب

 دستمو که کبود شده بود بال آوردم و نشونشون دادم:مچ

 نکرده مامان بخورهیی و خدایخورم که من میی کتکهاین از ایکی اگه یگم_همش به خودم م
 که ی! مامانیافته؟ میچه اتفاق

! نه با بهداد و بایفهمید؟! میزنه وقت با بچه تو شکمش حرف می وقت و بی زور افسردگاز
 ی که حتیمن! بلکه با کس

.نمیبینش

 دادم:تکیه

!یگذره؟ به من می چید رو بذار کف دست مامانت! خبر داری برو همه چیگید_بعد شما م

 دستمو گرفت:روژین

!یزم؟ عزی_ آخه تا ک

 ازدواج کنم!یدونم که از اون جهنم برم... چه می_تا وقت

 روشن و شروع بهیگاری سینا بعد دیقه شدند.چند دقیدن سکوت کردند و مشغول نوشهردو
 بهداد در یه کرد. قضیمسخره باز

 بسرارغمینکه بر ای کردم مبنیافت درید از بهشیامی رغروب پیکهای لحظه فراموش شد.نزدآن
.ناخودآگاه اخم کردم.شک یایدم

ین.با پدر روژیم زدیرون برگردم.از کافه بی زودین مامان او را مجبور کرده تا به انداشتم
 همراشان ینا کردم.دیاحوال پرس
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.یند آی و هرچقدر اصرار کردند گفتم که به سرارغم مشد

ی و هربار هر کسیاستم.دوست داشتم کنار کافه بیکردم پا آن پا مین بود ای ربعیک رفتند وقتی
 یز نگاه شماتت آمیبه نوع

 فرستادمیام پید ام کند!به بهشحواله

"یر تماس بگینورا ایدی رسیرم می اصلیابون" من آروم آروم به سمت خ

 دورگهی صداینبار ندادم و ایتی.اهمید به گوش رسینی بوق ماشی قدم نرفته بودم که صداچند
 بلند شد:ییا

!ی_ماه

 لبم اومد.به سمتش رفتم:ی بال آوردم و ناخودآگاه لبخند روسرمو

 ورا!ین_از ا

 سلم!یلک_ع

 کهینجا به ایرعلی رنگش.آمدن امی طوسیله از صورتش گرفتم و چشمم خورد به ژنگاه
 ید اصرار بهشیاد نبود.بود؟!یتصادف

 رنگم افتادم و خنده ام گرفت.ی بافت طوسیدن پوشبرای

 درسته؟!یده_کار بهش

 جلو دهنم گرفتم:دستمو

 خدا.ی_وا

 شدم و با لبخند به سمتش برگشتم:ین ماشسوار

 دم خروس و ؟!یا_قسم حضرت عباس و باور کنم 

 به سر و وضعم اخم کرد:ی اش و به پنجره داد و با نگاهتکیه

 نپوش!ینا از ایگه_د

 رفت بال:ابروهام
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!یه؟_منظورت جوراب شلوار

 تکون داد:سرشو

_همون! 

 جلو:ید ام و محکم کشی جلو اومد و روسربعد

! نه برا دور گردنت!ینه واسه ای_ روسر

 به من نگفته بود؟!یزی چید تعجب کنم.چرا بهشیا بخندم ی از خوشنمیدونستم

 باز نشه. یشتر بین از ایشم و گاز گرفتم تا نین پائلب

 اش گرفت:ینی بی با اخم گوشه شالم و جلوبعد

!یدی میگار_بو س

 مانع لبخندم بشوم:نتوانستم

!یرعلی؟ نه من.امید_ دوستم کش

:ینمش و روشن کرد و من سرمو آوردم جلو تا ببماشین

!یرعلی؟_ام

_هوم؟!

...یطون بپرسم چطور شد از خر شیتونم_م

 بم نطقم را کور کرد:ی و با همان صدامحکم

_نه!

 کنم؟!یر تعبی اومدن و به چین_من ا

 سادهیراهن کرده بود.آنقدر با پیغه انداخت و من تازه متوجه صورتش شدم که شش تی نگاهنیم
 ی و موهایلهمردانه و ژ

 شده بود که دوست داشتم همانجا بپرم بغلش.ی دوست داشتنکوتاه

!یست؟_ مشخص ن
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 عضلت صورتم کش آمده:یکردم زدم.حس ملبخند

_واضح تر.

 کردم.یابان خی به شلورغی رفت و دنده را عوض کرد.نگاهی صوتیستم به سمت سدستش

 لباس بپوش!ینطوری ایشه_ هم

.یکرد سمتش برگشتم.به روبرو نگاه مبه

.یزنه که رژ قرمز میلر_خانمانه! نه مثل اون آ

.ی همه خوشین.تا ذوق مرگ نشم از ایرم مشت کردم تا دستشو نگدستمو

.یچید پین ماشی در فضای خارجیک آمد؟!موزی دوست داشتنها ساده بدست مینقدر اهمیشه

!ی؟ کلس چندمی_گفت

 نگاه کردم و دستهامو تو هم قلب کردم:دوباره

.یشم هجده ساله میگه_ چند وقت د

 دهانش بود:ی تا محصل!مشتش جلویی هجده ساله ای فرق داشت بگوئخیلی

!ی؟_بچه زمستون

 تکون دادم:سرمو

_آره.

_خوبه.

...یدم.مشغول فکر کردن بود انگار.شایزد و خلصه حرف مکوتاه

!ی؟ چکاره بشیخوای_م

 با پوزخند ادامه داد:بعد

.یخواد_مملکت فقط دکتر و مهندس م

 بال انداختم:شانه
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 بخونم.ی_ مامان دوست داره من مهندس

.کلفه بود انگار.یچرخید در اطرف مچشمهایش

 دوست داره!یزا چیلی_مامانت خ

 لحنش تلخ شدم و لبامو ناراحت دادم جلو.از

!یومدم نینجا_بغ نکن حال... من واسه خاطر خودم تا ا

 کردم:ی تلفیع سریلی خحرفشو

!ی؟ اومدید_واسه خاطر بهش

 شد:یره حواله کرد و دوباره به روبرو خی شماتت بارنگاه

_ نه!

!ید_عوض شد

 خلوتی سر از کوچه های به اطراف انداختم.کی پارک کرد.با تعجب نگاهیی را گوشه اماشین
 و من یمزرافشان درآورده بود

 نشده بودم؟!متوجه

 داد:یه و دوباره به پنجره تکید به سرش کشدستی

!ی؟_خوب

 نگاهش کردم.نکنه عقلش و از دست داده بود؟!متعجب

! خانواده خوبند؟!ی؟! شما خوبی_ممنون مرس

 اش گرفت:خنده

 لحظه شک کردم بهت.یک_ 

 دادم.مگهیه کرد و من با حرص تکی.پوفید به سرش کشی داد و دوباره دستیرون را بنفسش
 ادا ینقدر بگه که ایخواست میچ

 اومد؟!ی اصول مو
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 به سرش کل" یدن همه دست کشین رحم کرده بود سرش کچل بود وگرنه با اخدا

.یرفت سوال میر زتیپش

...ین_بب

 
 دار!بالخره بهیک! پسره تینو ایا خودمو بکشم یا بود یک.نزدید نداشته اش کشیش به ردستی

حرف آمد:

!ی؟_تو مگه کنکور ندار

 دنجی و آوردن تو کوچه هایدن چی کبری همه صغرین شد و وا رفتم! ایزون" لبام آودقیقا
 یاتی سوال حینزرافشان واسه ا

!یکشیدم؟ موهاشو میا داشت؟!ی افتادم به جونش اشکالی الن اگه من با مشت میعنی! بود؟
 گرد یتچشمهام از زور عصبان

 زدم:ی اما لبخندشد

_چطور؟!

 به اطراف انداخت:ی نگاهدوباره

 به درست.ی بچسبید_خب الن با

 نگاهش کردم:خونسرد

 بهش!یدم_چسب

 لبش و خارش داد:گوشه

.ی نداریگه دیزهای_ خب پس وقت چ

 دادم:یکه تینه بال بردم و دست به سابرومو

!یستیم نی_ ما که مثل شما مردا تک بعد

 شد:براق

 زده؟!ی حرفین همچی_ک
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 لبخند زدم:ی وریک

!ید_خودتون الن عرض کرد

 گذاشته باشند به حرف آمد!یش گلویر که چاقو زی مثل کسیت سکوت کرد و در نهایه ثانچند

.یم لحظه دوستین ما از همی_من واسه خاطر خودت گفتم!حال که خودت مشکل ندار

"شما رو رسما"یگفت و میگرفت زن و مرد قرار مین بیش افتادم که کشی خارجیلمهای فیاد
".یکنمزن و شوهر اعلم م

 ام گرفت:خنده

 گفته بودم.یش وقت پیلی.من خی_خسته نباش

 نگاهش کردم:یطنت با شبعد

!یارم؟ درش بیخوای_م

 اخم کرد:یع به سرعت گرد شد و سرچشمهایش

 رو؟!ی_چ

 پهن بشم اما لبم و گاز گرفتم تا نخندم:ین داشتم همون لحظه از شدت خنده کف ماشدوست

!یگم و می که قورت دادیی_ عصا

 تکان داد:سری

_ چکار کنم من با تو؟!

 مرد ابراز احساساتیرعلی گذاشتم.امیش پای سرم را رویع و سریدم کشین و پائین ماشدستی
 که به سرارغم یننبود اما هم

 همان "دوستت دارم"ی من معنی ساده را کرده بود برای دوستیک بود و به زحمت اعلم آمده
 و یلمها فیو "عاشقتم" ها

.یداد را مرمانها

 کنم فقط من حق دارم سرمو بذارم رو پات؟!ید_لزمه هر دفعه تاک
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 خمی و کمید به موهام بعد چشمهام و بعد لبهام کرد.دستش و آروم به لبه شالم کشنگاهی

 بم و محکمش از هر یشد.صدا

.ینشست به دلم میشتر بیی عاشقانه انوای

!ی؟ من بذاری سرتو فقط رو پای کنم حق دارید_ لزمه تاک

 کهیت مالکیرین حس خوش و شین شد.نه به خاطر اید دهنمو قورت دادم و ضربان قلبم شدآب
 کرد...یق بهم تزریرعلیام

 به خاطر عمق حرفش!بلکه

 داشت که من احمق تا به حال درکش نکرده بودم.با حماقت فکر کردم منی معنیلی خحرفش
 بهداد ی پایکه تا به حال سر رو

 با شال و بافتینجا زده ام چنگ انداختم.من ایخ ی بودم.گذاشته بودم؟!بافتمو با دستهانگذاشته
 پاش گذاشته یبلند فقط سر رو

 نبود که لمسشیی و بم بدنم آشنا بود و جایر که بهداد با تمام زی از من... از منیرعلی و امبودم
 فقط یخواستنکرده باشه م

 زدهیخ بهم وارد شد که ناخودآگاه هردو دست ی خودش بذارم؟!چنان موج استرسی پای روسر
ام و جلو صورتم گرفتم.

 نفسیدونست دوست داره؟! میشتر بهداد قوس کمر منو از مامان بیدونست مامیرعلی
! یکنه؟ اش میوونه من دیدنهایکش

ی مردونه و کمی در نظرم زنده شد.کم مانده بود هق بزنم.دستهایز من... همه چمیدونست
 دستم نشست:یزبرش رو

!ینه؟! فشارت پائیلی؟ شد آی_ چ

 از سوال لوس خودم!ید ساده و تقلیت مالکیک.اصل" مگر چه گفته بود؟! یبودم خونسرد مباید
!ینهم

 برداشتم:دستمو

 شده.یرم_د

 اش را در آورد:ی زد و گوشلبخندی

.یرونه بدم.به خاطر تو تا الن بیلش تو رو تحوید_بذار زنگ بزنم بهش
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 گلوش:یب زدم به سدست

_به خاطر ما!

 با انگشتانم کرد و مشغول صحبت بایمی ملی بار دستم را پس نزد.بلکه آرام عشق بازاین
تلفن شد.

 و آرام زمزمه کردم:یدم اش دست کشیله ژی لوزی طرحهاروی

 پات بذارم. ی_فقط من حق دارم سرمو رو

 ناراحت.یا که مامان بهم داد خوشحال باشم ی خبریدن شنی برانمیدونستم

 _مگه با هم قهر...

!یلر _آ

 دستامو تو هوا تکون دادم:

 نداره.ی به من ربطیدونم _ م

 موهامو دادم پشت گوش:

! مامان؟!یکنیم درست میک با هم کیما قدیاد... به یکنم _تو نرو مامان! خواهش م

 انداخت:یفش درون کیات به محتوی کوچک و قرمز رنگش را بر سر کرد و نگاهی روسر

!یشی رو متوجه نمیزها چین هنوز ایی برم... تو بچه اید! بایشه _ نم

 برند وی سریک یدن دی گرفته بود همسفر بهداد که برایم زدم.مامان تصمی وریک لبخند 
 بشود.یرفت میهاجناس به ترک

!یارند؟ اونو از چنگش دربیه ترکی زنهامیترسید

 گوشش...یخ که بی بهداد

:یستاد اینه آی کت بود بر تن کرد و جلویه شبیشتر دکمه داشت و بیک پالتوش و که تنها 

.یگردم برمیع.سریرون _ اگه بهداد تماس گرفت نگو من رفتم ب
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 را روشنیزیون از خانه دور نبود.تلویلی که خیشگاهی گفتم و مامان رفت آرایی "باشه" ا

کردم و به سمت آشپزخانه 

 مورد علقه مامان بود.یال.تکرار سررفتم

ی آشپزخانه برایکهای.سرامیچیدم به دور خود پیشتر را روشن کردم و بافت را بی کتریر ز
 یی گاه دمپایچ که هیمن

ید سرد بود.گوشه ناخن شصتم و به دهن گرفتم.مسلما" قبل از رفتن از بهشنمیپوشیدم
 تا تنها یاید من بیش پیخواستندم

... اگر...یم خوش بگذرانی کلیتوانستیم.منباشد

 بهی.دستیکردم را دک مید تر شد.اگر بهشیق.لبخندم عمیبود هم میرعلی زدم.اگر امی لبخند
.کاش بهداد یدمصورتم کش

!یداد کنان خبر مرگش را میه و گریکرد در خانه را باز مین فین و مامان با فبرنمیگشت

یشگاه گفت که آرایدم از او علت را پرسی برگشت.وقتیکردم مامان زودتر از آنچه فکرش را م
 یعخلوت بوده و کارش سر

 را به خاطریش بود و موهایز تمی کرده بود.صورتش خدادادیز را تمیش افتاده.تنها ابروهاراه
 رنگ یمیاییفرزندش و مواد ش

.نمیکرد

یی باز بود ضربه ایمه .به در اتاق مشترکشان که نیک به همراه کیختم ری چایش برا
 نشسته و چمدان ین زمیزدم.رو

 وسط اتاق قرار داده بود.خنده ام گرفت:ی رنگ بزرگیی اسورمه

 که.یست _سفر قندهار ن

 مردانه و زنانه بود.ی بلند شد و به سمت کمدش رفت که انبوه لباسها

 اونجا... کمکم کن!ینسا وایکار بیلر کنم که... آیسک ریشه _نم

 دو نفره شان انداختم.تجمل داشت...یک به اتاق شی و نگاهی عسلی و گذاشتم روینی س
.اما عشق نه!یبایی زینهمچن

 _ چکار کنم مامان؟!
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 به سمتم گرفت:یبایی و زی ساک فانتز

یل.سشوار... اتو مو... اصل" کل وساین تو ایز و کرم هام و بریش _ تمام لک و لوازام آرا
 و کشو اول و دوم و یز میرو

 توش.بریز

 به سمتم گرفت:یگری دی ساک

 اس...ینه بهداد هم کنار اون آیل _ وسا

 اخم کردم:

 مامان.ین خودت بچیلشو _ وسا

 توجه به حرفم چند رنگ پالتو به سمتم گرفت:ی ب

!یارم؟ که هفته قبل بهداد آورد و هم بی اون پالتو نوئیا _ رنگهاشون خوبه؟! 

:یدم کشیقی نفس عم

 افته.ی پالتو هم کارت میک _ باور کن با 

 زدم گرد شد:یستی مامان انگار که حرف ناشای چشمها

!ی؟ چیگه _ د

 بعد به سمتم آمد و ساک را از دستم گرفت:

 هم رنگ پالتوها رو برام جدا کن.ی و چکمه هایف.نخواستم.برو شال و کیدی _چقدر لفتش م

 بعد دستش را به سرش گرفت:

.یدم بهداد و نچی خدا... هنوز لباسهای _وا

 که شالها در آن قرار داشت و باز کردم:یضی کشو عر

!ید _ مامان فردا پرواز دار

.یره میادم یز چی _ آخرشم کل

 گرفتم:یفشو ظری شونه ها
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.یاد به شکمت فشار مین مامان... استرس نداشته باش.در ضمن اونطور نشیکنم _کمکت م

ی حجم لباس که بعضین کلمه سرسام آور بود.از ای واقعی زن و شوهر به معناین کمد لباس ا
بشدت به عطر و ادکلن 

یرون از کمد بی را به سختیکی.مامان جعبه بزرگ و شیاورم بودند کم مانده بود بال بآرغشته
 کروات در یرآورد تا از تعداد کث

 جدا کند.یی بهداد چند تای براآن

ی بهداد کیدونستم! اصل" نمید؟ آی همه لباس به چه کارشان مین زن و شوهر ایکردم درک نم
 ی همه لباس را براینا

 همه لباس را بر تن کند؟! ین وقت خواهد کرد ای آورده بود و مامان کمامان

:یکرد خود و بهداد جدا می برای راحتی نشسته بود و لباسهاین زمروی

 از اونجا.یارم بگو برات میخوای می _ هرچ

 بعد سرش را بال آورد:

.یای _دوست داشتم تو هم ب

 زد:یمی لبخند مل

.یلر _ سفر خارج آ

 تخت نشستم:ی اخم کردم و رو

 حرف نزن!مثل...ینطور خدا ای _ مامان محض رضا

! مگه چند بار رفتم سفر خارج؟!یدها؟ بدید _ند

 بهتون خوش بگذره.یدوارم... البته من واقعا" امیشه نمیل _بازم دل

 تر شد:یق لبخندش عم

 ماه عسلمون.یشه _م

ی هنوز تلخیخورد تازه میرین شیمو دادم.کدام عسل و ماه عسل؟! مامان داشت لیرون نفسمو ب
اش را حس نکرده بود.
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 چندین برا ایز.مامان داد زد که" به بهداد گفتم همه چینم تدارک ببیی بلند شدم تا شام ساده ا
 ی نریدروز بخره تا واسه خر

"ینور ایاد هم صبح مید.بهشبیرون

 نبود!یی شانه بال انداختم.خبر تازه ا

:یبرد آژانس مین بزرگ را به سمت صندوق عقب ماشی با رغررغر چمدانهابهداد

!یزاد؟! آدمی؟ توش چپوندی _ چ

یزم بوسه و عزیک که با ی مامانی کرده بودند! برای زد.آشتیش به بازوی مامان مشت محکم
 ین از ایشتر قهر بیشدنرم م

 را به سمت بهداد گرفت:یش بلند بالیست لید سوال داشت.بهشجای

! گفته باشم.یران ایگردی اصل" برنمینا _ بدون ا

 گز کنم!یابون مسخره شما زنا خیدهای _بسپر به آلما.من حوصله ندارم واسه خر

 و ادامه داد:ید خند

... آفتاب!یو _ ساحل... ما

 خودتو!ی.برنزه نکنیشی _بهداد زشت م

 سردم شد:یشتر به من انداخت که بیقی نگاه عم

 برنزه خوشش اومد.ید _ حال شا

 خبر از همه جا به او زد:ی مامان ب

 نداره.ی!در ضمن برا من فرقینجاست دو تا دختر مجرد ایا حی _ب

 نفسیران و در تهران و ایرفت میگر دیقی دستم ناخودآگاه مشت شد.چقدر خوب بود که تا دقا
!یکشیدنم

 و گرفت و رو کرد به من:ید بهشیست مامان ل

 مامان.یارم بیخوای می _ بگو چ
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 شانه بال انداختم:

 خودت.ی _فقط سلمت

 اش برا من مهم باشه؟!ی کرد.توقع داشت سلمتی و بهداد اخم نامحسوسید خند

 از اون؟!یر _رغ

 داره.ی چیه ترکیدونم _نم

 بهداد پوزخند زد:

 از تهران گذاشته؟!یرون بچه... مگه اصل" تا حال پاشو بیگه _راست م

 کردن و فکر کنه واسه خاطریه گری تا رفتن مامان بهونه نده دستم برایدم کشیقی نفس عم
حرف مفتش ناراحت شدم:

 مامان.یخوام نمیزی _من چ

 انداخت.ی شماتت بار به بهداد نگاهید مامان بغلم کرد و بهش

.یارم خوشگل برات بیلی خیلی خیلی خی کادویک یخوام.میکه" نزدیبا _ تولدت تقر

 لبخند زدم:

.یزی چیک شد ین _ا

ین رفت تو گلوم.چقدر مامان با ایرینش بغض رو گلوم نشسته بود.محکم بغلش کردم و عطر ش
 یی ایروزه کوچک فیروسر

 شده بود.ی و پالتو همرنگش عروسکرنگ

 مامان.یشه _دلم برات تنگ م

 عقب رفت و با هردو دست صورتمو گرفت:

.یشه _ عشق مامان منم دلم تنگ م

 لبخند زدم:یه گریان شد و می بالخره اشکم جار

 مامانشه اما من نه...یش.اون پیبری از ما رو با خودت میکی ی مامان! داریه _ نامرد
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 شد و اومد جفتمون:ی احساساتید بهش

 ها... عمه قربونش بره.یگه راست میزم _ عز

 مامان از حرف من خنده اش گرفته بود:

 باش.ی _دختر خوب

:یدم به صورت مثل برگ گلش دست کش

 باش...مواظب خودت باش.ی _مامان خوب

 چشمهاش برق زد از نم اشک.یدم اما من دید کشیقی مامان نفس عم

 راحت باشه؟!یالم جان خید _بهش

 به کتفم زد:ید بهش

 زلزله هست.ین _حواسم به ا

 خدا به داد برسه.ید _جفتتون زلزله ا

:یدم خند

 ازیارند بیرون اول لباستهاتو بی آتش نشانیزنیم گرفت زنگ میش _نترس مامان جان خونه آت
خونه بعد ما رو.

 تو؟!ی _باز چرت و پرت گفت

 بهید همچنان که در آرغوش برادرش بود تاکید کردند و بهشی و بهداد با هم روبروسید بهش
!یکرد میست لیدخر

ی آمد کمی بهداد که با لبخند به سمتم میدن کند.با دی رفت تا خداحافظید مامان به سمت بهش
عقب رفتم که دستش را جلو 

:آورد

.یلر _خداحافظ آ

 شدم به سمتش و در آرغوشم گرفت.چند ضربه آرامیده دستم و تو دستش گذاشتم که کشیل می ب
به کتفم زد:
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 هم نکن.یطونی _مراقب خودت باش... ش

یدن کردم.گفت به محض رسی و با مامان دوباره خداحافظیدم با انزجار خودم را عقب کش
تماس خواهد گرفت.هردو سوار 

 فرستاد و دست تکان داد.آنقدر نگاهش کردمیم در هوا برای دست تکان دادم.بوسیش و براشدند
 خارج شد.یدمتا از محدوده د

 _رفتند!

 کش آمد ویمان هردوی.لبهایم چشم در چشم شدیی لحظه ای کردم و براید به بهشی نگاه
 مان یهمزمان با خنده شال زمستان

.یم به هوا فرستادرا

 عشق و حال.یم _بزن بر

...یست بهتر بودن نی خاص بودن به معنهمیشه

.یارم و بین جا برم ماشین همیسا_وا

 بون اش کردم تا سرمایه گوشه لبم گذاشتم.دستمو سایگارو خنده سرمو تکون دادم و سبا
 گرفتم و یخاموشش نکنه.کام

 که مامان و بهداد رفتندیی بود.از لحظه ایی.روز فوق العاده ایاد بید گوشه لبم تا بهشگذاشتمش
 شب یازدهتا الن که ساعت 

 که تایکه اری و من روبرویم بودی ساده تر ولگردی ما در حال گشت و گذار و به عبارتبود
 ینگ بولی قبل مشغول بازیقیدقا

 بودم.یستاده اید منتظر بهشبودیم

 کردمیز.چشمهامو ریزد آشنا می کنارم ترمز زد.راننده اش کمی قرمز رنگی خودرو
بشناسمش که خودش به حرف اومد:

 برسونمت.یا ها.حداقل بی _ آخرشم پا نداد

 حرفین لبم در حین بیگار خوشم اومد.سیی قهوه ای اش و نه موهای برنجیر نه از پوست ش
 رفت:ینزدن بال پائ

!ی؟ _مگه آژانس
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 آورد:یرون بی.پسر سرش را کمیستاد ایگر زد و طرف دی بوقید بهش

 عروس مامانم بشه.یخوام دوستت صحبت کن مین _خانم با ا

 اخم کرد:ید نثارم کرد.بهشیظی خنده ام گرفته بود و "جون" رغل

 سوار شو.یلر _آ

 که تا الن خوش اخلق بود رویدی و براش دست تکون دادم.به محض سوار شدن بهشیدم خند
ترش کرد:

!یم؟ چکار کنید دنبالمون بایافته موقع شب بیک پسره ین _ به فکر برگشتنمون هم باش! اگه ا
از دست تو!

 زدم:یگری و خوابوندم و پک دی صندلی پشت

 شده مگه؟!ی توام! چیر _ حال نگ

 را زد:ی تکان داد و قفل مرکزی سرید بهش

.یساده احمق هنوز وای _ پسره 

 گفتم:ی با خنده و خواب آلودگ

 _ازم خواست عروس مامانش بشم.

!ی؟! خوبیلر _آ

 سرمو تکون دادم:

!یکنه از داروخانه.سرم... سرم درد میر مسکن برام بگیک _آره... آره... فقط 

 شد:ی حرصید لحن بهش

 فقط برا جلب توجهیدم رسیجه نتین منو... امروز به این بچه! ببیدی کشیگار _ از بس س
...یدی! دو تا پسر دیکشیم

 تلخ شدم:

! ااه...ید _بسه بهش
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 باید مبل ولو شدم و بهشی رویدن کمربندش و بست و به سمت خونه حرکت کرد.به محض رس

 که مامان بود یر گیغام پیدنشن

 را به دستم داد.ی آنها تماس گرفت.با هردو صحبت کرد و بعد گوشبا

 تو رو شوهر بدم آخه؟! از الن دلتنگتم.ی _ من چطور

:یدم خند

 چطوره؟!ی نی _ منم مامان... ن

 داشت که من ازی کرد.لحن کامل" شادیف بود تعریده هرچه از فرودگاه تا هتل دیم مامان برا
.در یشدمپشت خط متوجه م

.مامان از سفر خارجه اش به همراه شوهرش شادیم شاد بودی دوریررغم ما علی هردو حقیقت
بود و من از نبود بهداد.

 مبل ولو شدم:ی بعد از قطع تماس رو

...یوه... می _ چائ

:ینمش بلند کردم تا بتوانم ببی سرمو کم

.یم بخوریار اونا هم بیده تنقلت خری _ بهداد کل

 چشم رغره رفت:ید بهش

!یدونی؟ تنبل خونه شاه عباس و میه _ قض

 باز شد:یشم ن

.یدم از مامان شنیزایی چیه... ی _ا

 هم سوخت!یقم بگو رفیگه می که از تنبلی _تو همون

 چکار کنه.یخواد _خب حال! انگار م

 رفتم.پشت سرمو خارش دادم:یلمها دم کردن بود به سمت قفسه فیی مشغول چاید تا بهش

!یبینی؟ می _چه سبک

.یک بهداد مفت گرونه!...رمانتیلمها _ف
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:یکردم و رو میر را زیلمها ف

 مثبت هجده؟!یا _عشقولنه 

 پررو نشو.یگه _د

 و بال گرفتم:یلم خنده ام گرفت و کاور ف

 خوبه؟!ین _ا

 کرد:یز چشمهاش و ر

 تا حال.یدم _ند

:یستادم کنترل بدست ایزیون تلوی تو دستگاه گذاشتمش و دو زانو روبرو

... اما رو جلدش عکس دختره و پسره در حال...یدم _منم ند

!یلر _آ

 عوض کردم.موهام هم بالی و جوراب شلواری خونگیزه لباس پائیک ام و با یرون لباس ب
 برگشتم یسرم جمع کردم.وقت

 بود.یلم فاوایل

!یاس؟ _چطور

:یشکست داشت تخمه م

 حرف بزنه.ی کسیلم موقع فیاد خوشم نمین.بشیچی _فعل" ه

 و خودم رو مبل ولو شدم:یز پرت کردم رو میگارو پاکت س

 پس.یم ایده _هم عق

 که وسطی.از کسانیبرد بسر میق در خواب عمید بود که متوجه شدم بهشیلم" اواخر فیبا تقر
 یشدند میهوش مثل جسد بیلمف

 حواسشیعنی ندارد.یلم فیک یدن و شنیدن از دی درک و شعوریچ فرد هیعنی ین بودم.امتنفر
 و علنا" خواب را یست نیلمبه ف
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 بودیده که با دهان باز خوابید نثار بهشی پخش شد و " احمق" یتراژ داده.تترجیح

 رفتم یاطکردم.خاموشش کردم و به سمت ح

 لبخند بر لب جوابیرعلی شماره امیدن ام زنگ خورد و با دی را قفل کنم.گوشیاط در حتا
دادم:

 _آقامون چطوره؟!

یی که آلوی عوض شده بود مثل کسی بودن کمی خش دار و دورگه اش علوه بر شاکی صدا
گوشه لپش گذاشته باشد:

.یپرسی آقاتون و مین _چقدرم که تو حال ا

.ی جواب بدی _صبح زنگ زده بودم افتخار نداد

.یخوابم وقت کلوبم صبح ها میر _خواب بودم... من چون شبا تا د

 گفتم:یظی اوهوم رغل

!یی؟.حال الن کجاید کردیم تنظیکا _ شما ساعتتون و با امر

.یگردم الن دارم از کلوب برمین _هم

 گاز گرفتم.با مکث به حرف اومدم:ینمو به خانه کردم و لب پائی نگاه

!یرعلی؟ _ام

 _هوم؟!

 ام:یزه پائیب و سر دادم تو جیاط حید تر شد و کلیق لبخندم عم

...یه _ بهداد و مامان رفتند ترک

 ادامه دادم:یع صبر نکردم تعجبشو نشون بده و سر

!یده هم مثل سنگ گرفته خوابید _بهش

 تا بنا گوش باز شد:یشم ن

!ینجا ایا _ب

 شد:ی لحن صداش جد
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 فصل؟!ین اونم تو ایه رفتند ترکیره _ چه خ

 دور دور...یم.البته من دوست داشتم بریا بخدا... جون من بیگذره... خوش میگه دیا... بیر _ام
 یف کیلی ساعت خینتو ا

 زنگ بزنند...ینا.اما خب اگه مامان امیده

 تر شد:ی جد

 _نه!

 حال؟!یدید لبامو دادم جلو.مگه م

 _آخه من دلم برات تنگ شده.

 _باز هم حرکات لوس و جلف؟!

.یگه دیا _ب

 _الن وقت خوابته!

 داشت:یجان صدام همچنان ه

 _فردا جمعه اس.

 ام!یی خونه دایام بیواشکی _خوش ندارم 

.ی _ مهمون من

.یگیرم! بعدا" باهات تماس می؟ نداری _کار

:یدم کشی آه

 _ اتاق من طبقه بالست.

!یاطه؟ _کدوم؟! همون که رو به ح

 _آره.

 بود.ی زمان اونجا اتاق مطالعه دائیک _
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 لحنم ناراحت بود:

!یای؟ _نم

.یر باش.شبت بخی دختر خوبیکم _نه! 

.یر خودم باشم! شب بخیدم میح _ترج

ی نگذشته بود که صدایه ثانی و رفتم تا در و قفل کنم.سیبم و با حرص گذاشتم تو جی گوش
 بلند شد.بازش کردم یم گوشیامکپ

 دستمو جلو دهنم گرفتم تا نخندم.یام متن پیدن با دو

.قهوه ات هم به راه باشه"ی درو باز کن ماهیگه دیقه دقیست "ب

 خارج شد:ی مسواک بدست از دستشوئید با عجله به سمت خانه رفتم.بهش

!ی؟ _کجا رفته بود

:یسادم صاف وا

 و قفل کنم.یاط _رفتم در ح

:ید کشی بلندیازه خم

 هم قفل کن پس.من رفتم بخوابم.ی _ در اصل

 شد:یشتر لبخندم بی از خوش

.یزم عزی _خوب بخواب

 به سمت آشپزخانهین گفت به اتاق مهمان رفت و در را بست.با عجله و پاورچی" ین "همچن
رفتم تا قهوه آماده کنم.هنوز 

 را باز کردم.یامک.پید لرزیب ام در جی ربع نگذشته بود که گوشیک

 مهمون پشت در بمونه"یست "خوب ن

 و در رایدم کشیقی رفتم.قبل از باز کردن نفس عمیاط به حین کش موهامو باز کردم و پاورچ
 یدنبا لبخند باز کردم.اما با د

 باز و متعجب تنها نگاهش کردم.ی روبروم لبخند از لبم رفت و با دهانصحنه
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 دلهره جلو رفتم و بازوش و گرفتم:با

 شده؟!ی _چ

!ید من خندی! به نگرانید خند

 نشده که...یزی! چی؟ هول کردی _برا چ

 گوشه لبش بود:ی پارگی چشمهام رو

...یم کنیه بخیم بریارم! بذار برم پالتومو بیخواد میه بخین! ایست؟ نیچی هیگی مین _تو به ا

 دور مردم و زندهیک آروم دستشو جلو دهنم گذاشت که از تماس دست بزرگش رو صورتم 
شدم:

ی.راستیشه چسب زخم خوب میک...با یست نیق.عمی ماهیکنی میدار الن همه رو بیس _ه
 یرم! تو مسی؟چسب زخم دار

 به داروخونه نبود.حواسم

:یدم نال

 مونه!ی _جاش م

 کرد و بازومو گرفت:یظی لحظه اخم رغلیک 

 _برات مهمه؟!

 نگاهش کردم:یز استفهام آم

 تا...یکشه طول میه _معلومه برام مهمه...زخمت بدون بخ

 تکون آروم بهم داد:یک 

 باشه؟!ی پارگی اس! برات مهمه رو صورت من جایگه دیز _منظورم چ

 اشیشانی زخم گوشه پی زدم و انگشت سبابه ام و روی تازه متوجه منظورش شدم.لبخند کج
 از یرعلی امی.چشمهایدمکش

 بسته شد.آروم زمزمه کردم:یی ایه حرکتم چند ثاناین
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 تو.یم.بریست تر نیق که عمین _از ا

یوان خواستم به طبقه بال برود.در خانه را قفل کردم و به همراه قهوه و چسب زخم و لیر از ام
 خودم به طبقه بال یآب برا

 هوای بید.در را قفل کردم تا بهشیکرد اتاق نگاه میل.در اتاق را که باز کردم داشت به وسارفتم
وارد نشود:

!یه؟ _نظرت چ

 تخت نشست:ی اش و در آورد و روی کاپشن مشک

.یست _ خوبه... شلوغ ن

 متر بلندی بودم تنها چند سانتیستاده نشسته بود و من سرپا اینکه.با وجود ایسادم وایش روبرو
تر از او شده بودم.

 _من الن چطور رو خون خشک شده چسب بزنم؟!

 بعد صورتمو آوردم جلوتر:

 کارو کرده؟!ین ای _ کنارش هم کبود شده.کدوم احمق

.یگه _ اتفاقه د

 زخم گذاشتم:ی چسب و در آوردم و رو

 خونه.ی _خوبه که نرفت

 با مکث ادامه دادم:

.یکرد هول میدید مینطور تو رو ای _عمه فخر

.آروم لب زد:یکنه نگاهم می با لبخند آرومیدم عقب رفتم و د

 بودنت و؟!یلر آیا یی دختر آلماینکه _ کدومو باور کنم؟! ا

 آمد.ی اطراف از مامان خوشش نمی مثل همه آدمها

!ی؟ قهوه بخوریت وضعین با ایتونی مینم...صبر کن ببیشه _قهوه ات سرد م

 آوردم:یرون را بی به سمت کشوهام رفتم و ن
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 کردم.یداش _پ

.جلو رفتم:یکرد نگاهم می با لبخند نا محسوس و کمرنگیرعلی ام

!یخوای؟ _مسکن نم

ی بود و تنه اش روین زمی رویش.نه مثل من گلوله و مچاله! پاهاید تخت دراز کشی رو
 قرار دادم و یوان را در لیتخت.ن

 نشستم:کنارش

.ی _ چقدر خوب شد اومد

 خونه.یارند _دور زمونه عوض شده.دخترا پسرو م

 زدم به بازوش:

 فکریشنیدم کلوب و نمی... اگه سر و صدای معطل قند بودی _ تو هم از خدا خواسته! چائ
.ی پشت دریکردمم

!یه؟ _بهداد چرا رفت ترک

 شانه بال انداختم:

!ی کارید _ ظاهرا" خر

 پوزخند زد:

!ی کارید _خر

 بعد زمزمه کرد:

 کش پاساژ هم نبود!ی الن تیگذاشت مغازه رو نمی... اگه دائی کارید _خر

.یم خوشحال بودم که هردو در مورد بهداد نظر خوش نداشت

 اش را آرام ماساژ داد:یقه شق

.نور اتاقت هم رو مخمه.یگه... برم دیکنه _سرم درد م
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 چراغ اتاق و خاموش کردم و بال سرش نشستم.خواست اعتراض کنه که دستشو آروم کنار

 هاش و یقهزدم و آروم شق

 دادم.چشمهاش و بست:ماساژ

!یلی؟ _آ

 بشرین ایرفت کنار لبش بود که انگار پر رنگ تر شده بود! چرا دکتر نمی نگاهم به کبود
لجباز؟!

!یخوره؟ بگم بهت بر نمی چیک _

 کردم:ی اخم کمرنگ

!ی؟ بگیخوای می _نه... مگه چ

 ابروهام نشست:ین چشمهاش و باز کرد و دستش ب

!ینم _وا کن اون اخمتو بب

.یرعلی _بگو ام

 سرش نشسته بودم قرار داشت.ی من که چهار زانو بالی پای سرش رو

 بهداد درست درمون بگرد!یش _پ

.نگاهش کردم:یشد حالم گرفته مید خوش بای دادم.درست تو لحظه هایرون نفسمو ب

 بده الن؟!یپ تین _ا

 کردم.اخم کرد:یزه بلند پائین و اشاره به آست

 ها نپوش که بچسبه به پاهات!ی کوفتین _گفته بودم از ا

.یست _الن بهداد ن

 بال رفت:ی صداش کم

!ی موقع بپوشیچ هی _اصل" حق ندار

 که مچ دستمو فرز گرفت:یدم عقب کش
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 شد؟! بهت برخورد؟!ی _ چ

 سرمو تکون دادم:

 مسکن بهت بدم.یفم از تو کیخوام! میر _نخ

 ساکت شو و ادامه نده؟!یعنی ین _ا

 کردم:ی پوف

.یرعلی _ام

 خودم آورده بودم به خوردشی که برای آبیوان دستش شل شد و مسکن را به همراه ل
 تخت نشستم با تمام ی رویدادم.وقت

:ید دراز کشیم پای اش دوباره رورغدی

 ندارمی باشه! من کاریخواد می منو... هر خرین جلوش! ببی بگردیپی تین ای _حق ندار
...هنوزم یگشتیقبل" چطور م

 اما الن فرق داره...یادمه اون شب ی تو مهمونظاهرت

 اش را ماساژ دادم:یقه دوباره شق

 صبریکم ی شدی به خاطر درد صورتت عصبیدونم خب...باشه... بهش فکر نکن.میلی _ خ
.یکنهکن الن مسکن اثر م

 شد:یز خیم نی کم

 خوابم ببره.یخوام _نم

 را گرفتم:یش سرشانه ها

!یبره نگفتم خوابت میخوابه _ گفتم دردت م

 گذاشته بودیم پاهای که سر روی اتاق به پسریک تاریمه نی را بست و در فضایش چشمها
.اگر بهداد بود...یستمنگر

 در اتاق خوابم خوب و آرام بخش بود.یرعلی انداختم.چقدر حضور امیرون به بی نگاه

ی نفسهای در اتاق خواب صدایرعلی... بودن امید با بهشی چقدر امشب خوب بود.خوشگذران
آرامش و از همه مهم تر نبود 
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!بهداد

 منظم شده و خوابش برده بود...یش با لبخند دوباره نگاهش کردم.نفسها

 شود و قصد رفتنیدار.دوست نداشتم تکان بخورم تا مبادا بیدم زخم لبش دست کشی روآرام
 اتاق یوار به در و دیبکند.نگاه

 منی.حال رو پایکرد بود که منو بچه خطاب می همون کسین انداختم.ایرعلی سپس امو
خوابش برده بود.با لبخند نگاهش 

 نبودین از ایر رغیزی.شک نداشتم که چیم منبع آرامش بودیکدیگر ی برای دوباره... هردوکردم
 او ینکه ایوگرنه الن به جا

 بخورمیادی آنکه تکان زی.بیبردیم برده باشد و من لبخند بزنم هردو در استرس بسر مخوابش
 و یدمبا همان حالت دراز کش

 را بستم.چشمهایم

 اما کوتاهمیق و مرا از خواب عمیزد میم آرام صدای گذشته بود که کسیقه چند دقیدانم نم
 را باز کردم یم آورد.چشمهایرونب

 شدم:یز خیم نیپوشید که کاپشنش را میرعلی امیدن با دو

!یری؟ _کجا م

:ید بال کشیمه کاپشن را تا نیپ لبخند زد و ز

.یکردم میدارت بید... نبای _ بخواب ماه

 سرمو تکون دادم:

 خوابه.ین پائید آخه؟! بهشیری می _نرو! برا چ

:ید کشیانی ام را با دوانگشت سبابه و مینی جلو آمد و ب

 خاله سوسکه.ینمت _ فقط اومده بودم بب

:یستاد اینه آی بعد جلو

 خوابم برد.یهو شد ی چیدونم _اصل" نم
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 نگاهش کردم:ینه آی دادم و از تویه تکیش.به بازویستادم بلند شدم و کنارش ا

.ی شده بودیار _ مست 

 بود.یاد _آره درصدش ز

 لبامو دادم جلو:

.یگه _نرو د

:یستاد ایم گرفت و روبروینه نگاهش را از آ

 رو بالشت خواب هفت کچل وی _ چشمهات از شدت خواب خمار شده بچه.تا سرتو بذار
.یدید

:یدم خند

.یخوام دارم هفت تاشو تو خواب نمیت اش و تو عالم واقعیکی _ 

!یم؟ _داشت

 شدم.پچ پچ کردم:یر و به دنبالش از پله ها سرازیدم خند

 درو باز کنه!ید _ فکر کن الن بهش

 لبش را کج کرد:

!ینه _ خوابش سنگ

:یدم به زخمش کشی دم در قصد رفتن کرد دستی وقت

!ی کنیه زخمت و بخی عمه مجبورت کنه بریدوارم _ ام

 دور کمرش حلقه شد و سرمیم تا دور گردنش حلقه کنم ناچار دستهایرسید و از آنجا که دستم نم
 اش گذاشتم.ینه سیرا رو

 زمزمه کردم:آرام

!یستند اطراف من مواظب خودشون نی _ آدمها

 شدم:یره خیش سرم را بال آوردم و به چشمها
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.یشه سال از عمر من کم میک یافته خش رو بدنشون بیک اگه یدونند _ نم

 آرام لب زد:

...ی _ماه

 زدم:ی لبخند تلخ

! اگه ازت بخوامیرعلی؟ امیادیه توقع زی! اگه ازت بخوام مواظب خودت باشیکنی؟ _باور نم
 با سر و یدمت دیگهدفعه د

!ی؟ شکسته نباشصورت

 چهره اش متعجب شد:

احرفه ین.ای شلورغش کردیادی _ ز  منه!ی 

 براق شدم:

 بهید بای! من نخوام تو کتک بخوریای؟ با لب پاره و صورت کبود بینکه حرفه اته؟! ای _چ
 بگم؟!یک

 اخم کرد:

!یگیری؟ بچه ها بهونه میه _من کتک نخوردم! چرا شب

 رفتنیا بهداد افتادم ین ضرب دست سنگیاد چرا مثل احمق ها بغض کرده بودم... یدونم نم
 آماده یدانستم اما میدانم نمیرعلیام

 ام...یه گربه

 نخواهمیرفته پذی دانشگاهیچ امسال در هینکه هم نگران اید هم دلتنگ مامان بودم... شاید شا
...یدشد و شا

 اش گرفتم:ی زمستانیراهن را با پیم لجن بلند شود.نم چشمهاین ای بودم که بوین نگران اید شا

.یگم می من چیفهمی _ تو نم

...مثل کودکان...یکنم میه مظلوم گریگفت میشه آنکه بخواهم هق زدم.مامان همی و بعد ب
 ات که یه زبان درازت با گریگفتم

 خودم بودم!یشه.اما من همید آی جور در نمیکند سنگ را هم آب مدل
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 را گرفت:یم سرشانه ها

 دختر؟!یکنی میه گری... برا چیش _ه

 کنم به تمامیه در آرغوشش گریر دل سیک بود که بتوانم ی کسینکه توجه به حرفش از ای ب
 چند وقت فکر ین ای هایبدبخت

 بکنم...یه آمد دوباره مجبور بودم عذاب بکشم... گری ام شدت گرفت.اگر بهداد میه و گرکردم
کتک بخورم و ترس شکستن 

 دادم:ی در آرغوشش جایشتر خودم را بیه.با گریپیچاند رحمانه می را داشته باشم که بدستم

! ی کتک بخوری _حق ندار

 اش گرفته بود:خنده

 از رفقا.یکی خونه یرفتم می تو از مامان حساس تریدونستم خب... من اگه میلی _خ

 نگاهش کردم:ی اشکی سرمو بال گرفتم و با چشمها

ی بازم حق نداریستم هم من نی! وقتی من هستم به دوستهات فکر کنی وقتی! حق نداریرم _نخ
!یبه دوستهات فکر کن

 دوباره:ید خند

 که.ی _همه اش شد حق ندار

 اش گذاشتم:ینه سی دوباره سر رو

.یشه همید خوب باشید.همتون بای بزنیب به خودت آسی _آره...حق ندار

 کنار گوشم بود:یش صدا

 _هممون؟!

!ید بهشی _آره.تو مامان آت

 ادامه دادم:

... ی خوب باشیشتر از همه بید _اما تو با
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 را بال آورد:سرم

!ی و سرما بخوریسادی سرما واین تو ایراهن ل پیک...اما نگران توام که با ی _من خوبم ماه

 _من جام خوبه.

:ید خند

 _بچه پررو... برو بخواب باشه؟!...

 مطمئن شم...ید!بایخوابم منم میدی _هر وقت تو خواب

 درشت شد:یش چشمها

!ی؟ _از چ

 راحتی مونده باشه و بتونی اثر مسکن هنوز هم باقینکه...از ایخوابی بدون درد مینکه _از ا
.یبخواب

 مشخصیکی کرد و مچ دستم را کبود شده بود بال آورد اما خوشبختانه در تاریظی اخم رغل
نبود.آرام لب زد:

... اون روز که دستت در رفت...ی _ماه

 _فراموشش کن.

 که من موقع خواب درد نکشم...ینی! من چکار کردم اون روز... حال نگران ایشه _اد آخه نم

 داد:یرون نفسش و بی عصب

 دختر بچه رو گذاشتم تویک که دست ی از من مردتری منو؟! که بگی دق کش کنیخوای _م
گچ؟!

 سرمو تکون دادم:

.ی الن که رفتم راحت بخوابم تو هم راحت بخوابین.دوست دارم همین _من فقط نگرانتم هم

 سرش را تکان داد:ی عصب

.یخوری _باشه.برو تو سرما م

 زل زدم:یش جلو رفتم و به چشمها
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... حرف من اون روز اشتباه بود... یگم! بخدا راست میستم _من ازت ناراحت ن

 کردم.ی نگفت و من ناراحت خداحافظی جز خداحافظی کلمدیگر

 بودی اعتمادی برعکس من بیرعلی بود که باز هم آزرده خاطرش کردم.مشکل امین تصورم ا
 که من آنقدر به حس یدر حال

 رایم که اشکهای در حالی بد نخواهد شد.با ناراحتیچگاه هیرعلی داشتم که بدانم امیمان ام اقلبی
 دوباره در را یکردمپاک م

 ام رای تا گرم شوم.گوشیدم پتو خزیر را باز کردم و به زیم کردم و به اتاق باز گشتم.موهاقفل
 برداشتم تا ی عسلیاز رو

یرعلی را که از طرف امیامک شدم.پیز خیم نید جدیامک پیدن ساعت چند است اما با دبدانم
 زدم.یبود باز کردم و لبخند

"یکنم دارم اعتماد مینکه نکن... از ایمونم " پش

 از کجاست...ی اعتمادی بین ایشه ریفهمیدم کاش م

 

 ظرف رغذا برداشتم:ی را از روفویل

!یه؟ _نظرت چ

 کرد و دستش و پشت گردنش گذاشت:یی تک خنده ا

 _مهندسم مگه؟!

 لبخند زدم:

.یخوام ات و می بکوبونمش... اما نظر کلیخوام _ منم نم

 انداخت:ی دوباره و اجمالی نگاه

!یمیه قدیلی _ خ

 دلستر را به سمتش گرفتم تا بازش کند:

 جو آرامش...یه توش یشه _ اما قابل سکونته! م
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 که رد شدم بایرعلی.از کنار امیارم درش بیفم کی ام بلند شدم تا از توی گوشی صدایدن با شن
اخم تشر زد:

 _ پالتوت کوتاهه.

:یدم را کشیف کیپ زدم و زی چشمک

 که!یبینه من تحفه و نمی... کسیاست ری _ مجلس ب

 شماره خانه خنده ام گرفت و دکمه سبز را فشردم:یدن با د

 گلم چطوره؟!ید _ بهش

 من خندون:ی بود هم از پرروئی صداش هم شاک

 گستاخ و خشک مقدسه.یلی پسرعمه من خیگفت میکی یادمه از تو بپرسم.ید من باینو _ ا

 خنده امیشتر موکت نشسته بود و نگاهش به رغذا بود.بی انداختم که رویرعلی به امی نگاه
گرفت:

.یاد نمیادم یزی من که چی داریی _خوشبحالت چه حافظه ا

.ی کردی آبرو رو قی رو خوردیا رسما" حیعنی _

!یده نظر بانو بهشیر.ما تمام کارهامون زید داریار _اخت

!یاید؟... نهار نمیز _زبون نر

! چقدریخورد به چنگال زده بود و میی جوجه اینبار رفت که ایرعلی دوباره نگاهم به ام
 صبر نکرد منم ی واقعا" !حتیکرمانت

:یدم کشیغ! سرش جیشش پبرم

 شکمو!یام منم بیکردی _صبر م

!یاید؟ _خاک بر سرت کم گفتم نهار ب

 و من سرمو تکون دادم:ید خندیرعلی ام

...مامان زنگ نزد؟!ید _با تو نبودم بهش
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 _مغز خر خورده تو اوج عشق و حال احوال من و تو رو بپرسه؟!

.یذاره برا من رغذا نمیرعلی.اگه الن نرم امیگیرم بگو... باهات تماس مینو _وال... هم

:ید خندید بهش

 شکمو بودنه.ین که نداره همی _تنها خصلت

 بال رفت:یم صدای با لذت نگاهش کردم و کم

 اشتهاش باز شده.یده _آها... پس منو د

 کم مانده بود پشت تلفن فحشم بدهد:ید بهش

!یکنی منو از راه به در میب پسرعمه نجین اینم تو! ببی _وربپر

 اصرار کردم تا روزید به بهشی رفتم.صبح کلیرعلی کردم و به سمت امی با خنده خداحافظ
 یرعلیجمعه را اجازه دهد با ام

یرعلی امی قبول کرد.وقتیتی با نارضاید.در هر صورت من امانت بودم دستش و بهشبگذرانم
 یدمآمد و من رفتم آماده شوم شن

! امایدم اش را نشنیه بقیگر تا ... من دیر کردن بگی چقدر به او سفارش کرد! از آرام رانندگکه
 به نفع یدانستمهرچه بود م

.یرعلی است تا اممن

 زدم:یش محکم به بازو

.یام بیکردی _صبر م

 گذاشت:یم رغذا را روبرو

...بخور.یکشه _فکر کردم حال حالها تلفنت طول م

 لبامو دادم جلو:

.یخوام _نم

 نه!فعل" که بدون من شروع بهیا یکشد.اما دوست داشتم بدانم اصل" ناز میخواستم البته که م
خوردن کرده بود.
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ی! چندباریخوری بعد نمیدی نشون میاق اشتی رغذا کلیک ی برایاد بدم مینقدر! ایگه _بخور د

 رفتارو.ین ازت ایدمد

 نرم شد:ی کمید بغ کرده منو که دیافه بود؟!قی کیگه دین دادم.ایرون نفسمو ب

 خوبه؟!یکنیم _ دفعه بعد همزمان شروع م

 زدم:یش مسخره ام کرد؟! به بازو

 تو رو خدا.یار در نی بازیک رماتینقدر _ ا

یخندید تخس می پسربچه هایه را دوست دارم.شبیدنش چقدر خندیدم و من فهمید خندی با پرروئ
 یانو دو خط کنار لبش نما

.میشد

 برات.یزنم حرکت نمیاد زی جنبه شو نداریدونم _آره م

یدم دراز کشیش پای.بعد از آن رویم از طرف من بود خوردیشتر نهار و با سر و کله زدن که ب
 شدم.یره خیفو به سقف کث

 تکه موکت کهنه بود.یک ین نشستن در حال حاضر همی جاتنها

 نونوارش کنم.یخوام _ م

 قبل نبود:یقه از لحن شوخ چند دقی اثر

 بشه؟!ی _ که چ

 پالتوم در آوردم و مشغول ورانداز صورتم شدم بعد دوباره آن را دریب کوچکم و از جینه آ
 گذاشتم.یبمج

ی جلویلم خاطره مثل فیک یکنم.هر گوشه اش و نگاه مینجاست من همی _تمام خاطرات کودک
 فقط ارث ینجا... ایادچشمام م

 منه!یت از هوی! بخشیست من نپدری

 گلوش تو وجودم افتاد.یب سرش و جلو آورد و دوباره هوس لمس س

 جواب سوالم نبود.ین _ا

 کردم:ی اخم کوچک
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ین که تو ذهن تو باشه... برعکس دوست دارم همیست نیزی _ منظور من از نونوار کردن چ
 مدل ین حفظ بشه... همیطور

یخوام! من فقط می آجری نماین راه پله دوار و همین...همیمی قدی در چوبین ها... همپنجره
 یل وسایکه بشه و چند تیزتم

 بذارم تا بتونم...توش

 بود:ی چونه ام و آروم گرفت اما لحن صداش جد

 بشه؟!ی _که چ

...ینجا _که بتونم ا

 ادامه داد:ی و جدی حرفمو عصب

 آره؟!ی کنی _ تک و تنها زندگ

 آرام زمزمه کردم:

.یشم هجده ساله میگه _ من چند وقت د

 پوزخند زد:ی عصب

!ی؟ کنی که چه رغلطی کجاست؟! تگزاس؟!هجده ساله بشینجا ایالت _به خ

 با انگشت سبابه به شانه ام زد:

 بچهی! من نه پدرتم نه بهداد! بخوای کنی که تک و تنها زندگیرون از کله پوکت بکن بینو _ا
...یاری دربیباز

 ترسناک شده بود:ی که کمیی برداشتم و زل زدم به چشمهایش پای سرم را از رو

...ی که به سن قانونی _ من حق دارم حق انتخاب داشته باشم اونم وقت

 صداش بال رفت:

! جوجه دو روزه بهتر از تو از پس خودشی؟ _جمع کن کاسه کوزه تو! کدوم سن قانون
 ی تک و تنها شیکنی میال! خیادبرم

!یاری؟ شر و ورا به دست مین و از ااستقلل
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 براق شدم:

!یانم نه اطرافیگیرم میم ام تصمی _ من در مورد زندگ

 آورد:یک نزدی سرش را کم

 انجامش بده!ی _جرعت دار

 با حرص بلند شدم که مچ دستم را گرفت.

!یسمی متحجر مبتل به دگماتیک تو یگم _ هنوزم م

 شدم:یده و به سمتش کشید حرفم مچ دستم را کشین ایدن با شن

 متجدد بودنه؟!ی کنی _بذارم هر رغلط

 بستم و گشودم:یی ایه ثانی را برایم و چشمهایدم کشیقی نفس عم

ین تریک نزدی سالها حتین.تو تمام ایرم بگیم ام تصمی زندگی _ من دوست دارم خودم برا
 اش ی زندگیکسم نظر منو برا

!نخواست

!ی؟ _تلف

 سرمو تکون دادم:

 کنم... مادر من حق داشت همسرشو خودش انتخاب کنه و نظر منی که تلفیستم _من بچه ن
براش مهم نبود!

 از خانواده.ی سن جدا بشین از ای که بخوایشه نمیل _بازم دل

 زل زدم به چشمهاش و زمزمه کردم:

.یبینم نمیی _من خانواده ا

 را لمس کردم.آرام ادامه دادم:یش گلویب با تعجب نگاهم کرد و من جلوتر رفتم و س

 خودشون قاطعیمات تو تصمی وقتیرند بگیم من تصمی زندگی برایگران دیست _ قرار ن
.یکنند نمیل و دخیهستند و نظر کس
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 گلوش بود گرفت و انگشتهام و لمس کرد:ی دستمو که رو

 مادره...یک هم باشه باز هم ی _ آلما هرچ

 شانه بال انداختم:

.یکنم _من کار خودمو م

 حرکت محکم در آرغوشم گرفت:یک کرد و در یز چشمهاشو ر

!ی؟ سرتقیلی _تا حال بهت گفتم خ

:یدم خند

.یگه دی _الن گفت

 اخم کرد:

!یزنی _رو حرف من حرف نم

ینجا ایی تنهاید کمکش حساب باز کرده بودم.حال بای بود.چقدر رویده فای حرف زدن باهاش ب
 یافه.قیدادمرو سر و سامون م

 دادم.یه حلقه اش و شل کرد و من بهش تکید کرده ام و که دبغ

.ی _ ماه

 زمزمه کردم:

.یکنم باهات مشورت نمیگه _د

 بخورت ها!ی دنیدم _م

 رغلطم بود.ی هایزی برنامه ریش حوصله نگاهش کردم.فکرم پی بیزون آوی با لبها

!یه؟ کیگه دی _دن

 اش!یانه شدم به کلم زورگوی من راضیکرد شده بود.تصور میطون لحنش ش

.یکنه لقمه چپ اش میک اما خب اگه خوشگل باشه یخوره _ آدم نم

 داد:یرون چپ چپ نگاهش کردم و نفسش و ب
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 وقت اما حرف النیچ هیشه نمی! مامانت که راضیست کردن خوب نی... تنها زندگی _ ماه
 یر بپذیحت نصیکمنو به عنوان 

 دستور.نه

!یکرد؟ نطق مینطور من که ایهای از بدبختیدونست چه م

 آورد؟!خبر داشت من هرشب از خدا مرگی به سر من میی خبر داشت بهداد هرشب چه بل
! خبر یخواستم؟بنده اش و م

 خودمی حس دوگانگین مدت چه به سر روح و جسمم اومده و چقدر از این من تو اداشت
 از یدونستوحشت دارم؟! چه م

 از اونیکی خودم براش دکمه لباس بکنم اما یدادم میح بهداد که ترجیانه وحشی و خوخلق
 هاشو که تا مغز استخونم یلیس

یک یتونستم مدت من که نمین ای شدنهای از عصبیدونست و نخوردم.چه میکرد نفوذ مدردش
خط درس بخونم!

 کردم:ی حرصمو سرش خال

 نرو رو منبر!یستی نی کسی جای _وقت

 شونه هامو گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنم:

.ی با من طرفیاری دربیا سرخود بازین از ای! بخوای _ماه

 پوزخند زدم:

 خودم؟!ی! اونم برا زندگیکنی؟ مید _منو تهد

 _چت شده تو؟!

:ینشون گونه ام و پاک کردم تا نبی روی با نفرت اشکها

.یره بگیم من تصمی حق نداره واسه زندگی _ کس

 من در گردش بود و با بهت گفت:ی چشمهاین چشمهاش متعجب ب

یر زی دو تا بهت گفت بزنی! هرکی؟ مستقل بشیخوای مینطوری آخه؟! ایکنی میه _ چرا گر
!یه؟گر
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:یدم کوبیش حرفش هق زدم و به بازوین با ا

!یکنی می! تو منو حرصیستم نیف _ من ضع

 تا نخندد.یکرد حاضر بودم قسم بخورم خنده اش گرفته بود اما تلش م

.ی تو زندگی مقاوم باشید _با

:یدم ام را بال کشینی ب

 با همه بجنگم!ی مثل خروس جنگیستم _مجبور ن

 من در حدی تمام حرفهاید زد.او هم فهمی شود لبخند آرامی آنکه از حرفم عصبانی به جا
همان حرف است نه عمل!با 

 که جلو داده بودم مظلومانه نگاهش کردم که به لبخند حرف آمد:یی و لبهای اشکچشمهای

 شده.یاه چشمهات سیر _ز

 _بغلم کن!

 داد و بایه تکیوار شد و به دیشتر گرد شد و اما بعد لبخندش بیه از ثانی در کسریش چشمها
 گفت:یطنتش

 همه بهونه بود آره؟!ینا _پس ا

:یدم کشیقی شدم.نفس عمی را گشود و کامل در آرغوشش جایش دستها

!ینیم موکت بشین رو ایم بود مجبور نبودی قالیک ینجا _مثل" اگه الن ا

!یزنی؟ و می _ تو که جات خوبه حرص چ

 سرمو بال گرفتم:

.یم کنیز و تمینجا اید _با

 اش گذاشتم و ادامه دادم:ینه سی بعد دوباره سر رو

 خودمه!ی _بعله که جام خوبه! فقط هم جا
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 آرامشیم ضربان قلبش برایدن.آنقدر شنید کشی دورم محکم حلقه شد و نفس بلندیش دستها

 ی را برایمبخش بود که چشمها

 بستم.یی الحظه

 آرام زمزمه کرد:

 فرش داره.یک به یاز واقعا" نینجا ایبینم میکنم _حال که فکر م

 سرمو بال آوردم و با لبخند نگاهش کردم.

 کردم و بهی نشد.خداحافظی راضیاید من را به خانه رساند و هرچقدر اصرار کردم بامیرعلی
 زد یکی یدمحض ورودم بهش

 کله ام:پس

 هم هست؟! من از صبح تک و تنها نشستم که خانم برهیدی بهشیک ی چشم و رو.نگفتی بی _ا
.یخوشگذرون

 که کله بر سر دارم:یی گرفتم گویشانی پی جلویشی ام و در آوردم و دستم و نمای روسر

 خانم.ید _چاکر بهش

 نشست.یم مبل ولو شدم و روبروی رو

 آلما چقدر سفارش کرد.ی _ پاشو برو سر درس و مشقت! اگه بدون

 اش روی گوشه.مامان نبود که با افکار وسواسیک پالتومو در آوردم و جورابهامو پرت کردم 
مخم رژه بره:

 سال بعد.یشال _ا

 دو سه ساعتهیق خواب عمیک بزنم اما به ی را بستم تا چرت کوتاهیم لم دادم و چشمهایشتر ب
 شدم با یدار بی شد.وقتیلتبد

 که رفته بودیی و جاهایدهایش کردم.با ذوق از خری کوتاهی تماس گرفتم و احوال پرسمامان
 با یت و در نهایکرد میفتعر

 تمامیکنم اوقات فکر می!بعضیکرد میی افزود که برنزه نشده! مامان چه فکرهاناراحتی
 سال مادرم مثل هم هستند... ینمتولد
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 ازیتوانست! مامان اگر سرحال بود می عشق بازی و حتی... تجمل... خود آرائید خرعاشق

 لذت ببرد.ینهاتک تک ا

یزه کند نه انگی را خالیبش جیتوانست!چون نه میشد عمل" افسرده میکرد با بهداد قهر می وقت
 یاراید داشت که خود را بییا

 در رختخواب...یتوانست نه مو

 نگری بود همچنان سطحیده که کشیی های و تمام سختی از نظر من مامان با تمام محبت ذات
بود!

.لبدیکرد می تکه طل به سرعت آشتیک مامان با یداد شک نداشتم اگر بهداد فحشش هم م
 سواستفاده ی بهداد هم برایزهانگ

 که در آسپزخانهید به بهشی افتادم و نگاهیرعلی امیاد بود که من مثل مادرم هستم!ین من ااز
 من در ی رغذایکمشغول 

 بود انداختم:آوردی

!یخوای؟ _کمک نم

!یگفت؟ می _آلما چ

 تلفن و سر جاش گذاشتم:

 _ذوق زده بود.

:یشش و رفتم پید خند

 حال؟!یریم! نمین؟ هست ای _چ

 تند تند قارچها را خرد کرد:ید بهش

.یخوری _انگشتهات هم باهاش م

 باز شد:یشم ن

 _ پسرعمه ات هم بخوره ازش؟!

 چپ چپ نگاهم کرد:

 درصد مثل تو بودم الن بچه دومم تو راه بود.یک بخدا!نگاه کن من اگه یی پررویلی _خ
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 برا دل سوخته ات.یرم _آخ آخ بم

 با چاقو زد تو سرم:

 پررو.ینقدر _بچه هم ا

:ید بعد خند

 _اگه عمه بفهمه...

 گردنم حرکت دادم:ی جلوی انگشت سبابه ام و افق

 _پخ پخ!

 جرمم.یک _منم که شر

 سرمو کج کردم:

!یاد؟ _بگم ب

 هم بخره!یارشور! بگو سر راه نوشابه و خیدی _چقدرم که تو به حرف من گوش م

 باز شد:یشم نیدم زنگ برداشت.جانم گفتنش و که شنین با اول

 عصر جمعه منفوره مگه نه؟!ین چقدر ایگم _آقامون چطوره؟! م

 کرد و صداش خواب آلود بود:یی تک خنده ا

 رغروب جمعه برا بچهین.در ضمن ایسم ساعت خوابمو برات بنوید سلم.فکر کنم بایک _ عل
 یادمحصل ها منفوره برا ماها ز

...یگه دی نداره با رغروبهافرقی

یره نمین بدون تو از گلوم پائیکنه خوشمزه درست می رغذایک داره ید.بهشینجا ایا _پاشو ب
اصل"!

.خنده اش گرفت:یدم را گفتم و خندین ا

 نکرده!ی! به حق کارهای؟ و آشپزید _ بهش

.یخری هم میارشور! نوشابه و خیای میع _منتظرتم! زود تند سر
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 کلوبم.ی از بچه هایکی _از طرف من معذرت بخواه.امشب با 

 شد:یزون لبام آو

!ینم؟ همه بلنده تو رو نبین من از الن تا آخرشب که ایخوای میعنی! یای بید! بای؟ چیعنی _

:یدم مثل بچه ها پا کوب

!یای بید _با

.یگه شب دیک یشال.ایتونم _نم

 بزنم:یغ کم مونده بود ج

!یای بید بای ندارم قرار داری! من کاریای بید _با

 متعجب شده بود:

!ی؟ چیعنی رفتارا ین! ای _ماه

 هم که...ید! بهشیای بیخوای خونه بمونم! حوصله ام سر رفته! تو هم که نمیخوام _من نم

 کرده بود.ادامه دادم:یم چشم و روی بیرعلی خوب بود.اما وجود امیشه همید سکوت کردم.بهش

!یزم قدم میرون بیی تنهایرم میای _اگه ن

 شد:ی صداش جد

!یابونها تو خیافتی دم رغروب جمعه راه بیکنی میخود _ب

 با دوستهات؟!ی خوش بگذرونی بریتونی می _ چطور جنابعال

 تشر زد:

...یرون بی موقع از خونه زدین بخدا به گوشم برسه ای _تو هم با بهشد خوش بگذرون! ماه

 حرفشو قطع کردم:

 _ من حوصله ام سر رفته!

 داد زد:
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 دو تا تستین! بشی؟ مگه تو کنکور ندارینم ببیسا تو خونه.وایشینی _همش بزن سر نره! م
.یافته از سرت بیبزن ولگرد

 دادیداد نمیجه صحبت نتی که وقتیرعلی لبامو محکم بهم فشار دادم.دوباره شده بود همان ام
 ها ی.مگر خون سروستانیزدم

 نباشد!یش رگهادر

! خوش بگذره...یزدم زنگ مید _نبا

!ی _ماه

 دود کنم شما هم به...یگار و سینم کافه بشیک برم تو یدم میح _ترج

:ید رسما" عربده کش

 تو خونه!ین بشیر بگی! ماهی کنی کارین همچی کردیادی _رغلط ز

 احمقانه خودم رای های همه لجبازین ایل آوردم دلی هرچقدر به ذهن پوکم فشار م
 واقعا" حوصله ام سر یدانم.نمیفهمیدمنم

 با دوستانش خوش بگذراند و من را فراموش کند...یرعلی امیخواست دلم نمیا بود رفته

 _خداحافظ!

!ی _ماه

 _خوش بگذره.

!ید بهشیزنم _من زنگ م

یخودی بحث بی الکی شدم که الکیمان پشیه قطع کردم و همان ثانی ادبی را در کمال بی گوش
 آن یتوانستمراه انداخته بودم.م

 دنبال کنم اما در آن لحظه فقط و فقطیزیون مسابقه محبوبم را در تلویا کنم ید کمک بهشلحظه
.حسادت یخواستم را میرعلیام

 کندیک شریگری اش را با کس دی خوره به جانم افتاده بود که بخواهد خنده ها و مهربانمثل
 کلوبش یق اگر آن فرد رفیحت
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 رنگمی نرم آبیک و تونیی سرمه ای به جوراب شلواری نگاهیزان.با لب و لوچه آوباشد

 و از پله ها یدم کشیانداختم.آه

 به منی شانه اش گذاشته بود.نگاهی را روی مشغول سرخ کردن بود و گوشید آمدم.بهشپائین
 تکان یکرد و با لبخند سر

.سپس فرد پشت تلفن را مخاطب قرار داد:داد

!... منم امانت مردم و که به امونی؟ _آره بابا حواسم هست... نه بابا کجا بذارم بره دم رغروب
.یکنمخدا ول نم

 داد زدم:

 از تر مادر بشه!یز عزیه دایخواد _بگو نم

 سکوت کرد و رو به من گفت:یه چند ثان

 ات نکردم.یه برو سر درس و مشقت تا تنبیگه _ م

 و مواظب بودندیکردند با من مثل بچه ها رفتار میرعلی و امید چشمهام گرد شد.آنقدر که بهش
مامان و بهداد نبودند.با 

 ام انداختم و گفتم:ینی به بینی بهداد چیادآوری

!یکشم میگار _بهش بگو از دوستهات متنفرم! بهش بگو اصل" امشب هرچقدر دلم بخواد س

 کرد.اخمو نگاهش کردم کهی و خداحافظید رغش رغش خندید چه گفت که بهشیرعلی امیدانم نم
 سبز و قرمز و یبه فلفل ها

 اشاره کرد:زرد

 حوصله ات سر نره.یگه رو خورد کن دینا _ا

 چهره ام خنده اش گرفت:یدن کردم و لبامو دادم جلو که با دی اخم

!یشی اردک میه _نکن شب

 کردم:یم تقسیمه با حرص فلفل را به دو ن

!فکر کرده چه خبره...یاد _اصل" به جهنم که نم
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 منی به بچگید و شایدادم.آلبوم عکسامو بهش نشون میگذرونیدیم.خوش میاد دوست داشتم ب

!ناراحت و مغموم یکردذوق م

 بود که اعتراض نکردم بهیرعلی امیش خوردم.آنقدر فکرم پید را در سکوت به همراه بهششام
 رغذا!یشور

 آشپزخانه را که علنا" بهیی خواستم استراحت کند و خودم به تنهاید بعد از خوردن شام از بهش
 کردم و یزآن گند زده بود تم

 که موضوع جالبیرانی ایال سریک ملحق شدم تا ید به بهشی چائیوان را شستم.با دو لظرفها
 داشت را دنبال کنم.یسیو پل

 به صفحه انداخت وی نگاهید ساعت هشت بود که زنگ خانه به صدا در آمد.بهشنزدیکهای
 را با لبخند برداشت:یگوش

.یپ تو خوشتیا _ب

 که رو کرد به من و ادامه داد:ید شنیزی چه چیدانم نم

.یگم...باشه باشه بهش میاد بیگم _ باشه الن م

 را گذاشت و با لبخند نگاهم کرد:ی گوش

.ینت _پاشو تحفه.اومده بب

 متعجب نگاهش کردم:

!ی؟ _ک

:ید خند

 _آقاتون!!!

 شدم از رفتار زشت و بچه گانه ام! موهامو باز کردم ویمان پشیشتر گاز گرفتم و بینمو لب پائ
 ی کوتاه را رویبافت مشک

ی اما من بید بگویزی زد تا چیم صداید کردم.بهشی را طیاط.لبخند زنان راه حیدم پوشلباسم
 را تند تر کردم و با یمتوجه قدمها

 به همراهی رنگیره تیله مردانه و ژیراهن پیک که یدنش را با باز کردم.با دی در آهنخوشحالی
 یده پوشینشلوار کتان و پوت
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 بشوم خودم را آرغوشش انداختم:یش مشعوف شدم که قبل از آن متوجه اخمهای به حدبود

 رفتارم بچه گانه بود.یلی خیخوام _ معذرت م

 دری دست چپش را روی سرم را چرخاندم.مردی و کمید به گوشم رسی خنده آرامی صدا
 را ینش گذاشته بود و لب پائینماش

یدن نگاه کردم که با دیرعلی باز به امی.با دهانیلرزید میش گرفته بود تا نخندد اما شانه هاگاز
 گرده خورده اش و یابروها

یح توجی برای ام و گاز گرفتم و تا خواستم کلمین لب پائیار اختی که منقبض شده بود بفکی
 کمرم را محکم گرفت.یمبگو

 و رو کرد به دوستش:ید کشیقی عمنفس

.یام _ برو سرکوچه من الن م

 تکان داد و سواری من را از نظر گذراند سری کرد و سر تا پایی دوستش تک خنده ا
:ید کشین را پائیشهشد.ش

!ی؟ خوابش کنیخوای _ طول نکشه ها! بچه ها منتظرند... لبد م

 را پشت سرم گذاشت و منیگرش به سرعت دست دیرعلی با اخم نگاهش کردم که ام
 اش قرار ینه سیناخودآگاه سرم رو

 گوشم بود:یک نزدیش.صداگرفت

.یام میی ایقه _حرف نزن.برو دو دق

 و من را مخاطب قرار داد:ید پسر خند

.یزنه ات آشنا میافه دم در کلوب؟! گفتم قی که اون شب اومده بودیستی تو همون نینم _بب

 ترسناک شد و کمرم را محکم تر گرفت:ی کمیرعلی لحن ام

!یام برو الن مین _ حس

 را گرفت و رفت.به محض رفتنش تند تند به حرف آمدم:ین با خنده گاز ماش

 دوستت هم باهاته.یدونستم _بخدا من نم

391



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
ید که رسینجا کرد.به ای بافت کوتاه و جوراب شلواریشونم پری به موهای با رغضب نگاه

 تر شد و از لباس یقاخمش عم

 داد:تکانم

 نپوش؟! ها؟!ینا صد بار نگفتم از ایرت رغی _مگه من ب

 از دادش چشمهام بسته شد:

 تو کوچه!یریزند ها میه _ الن همسا

 بود:ی عصبان

 گفتم بهت بگه درستید.من به اون بهشیه _به درک! بذار بفهمند طرف حسابم چه زبون نفهم
 باهامه!یقم دم در رفیادرمون ب

 گفتم:یش توجه به تشرهای تمام بیجی با گ

!یکنی؟ چکار مینجا ای قرار داشتیک تو ی _ آها... راست

 دست در عوض چانه کل فک ام و گرفت:یک لباشو بهم فشرد و با 

!ی و دود کنی _اومدم که بهونه دستت نباشه فرت فرت اون کوفت

 زدم:ی دستش گذاشتم و لبخندی دستم را رو

.یرعلی امی مرسی _وا

 انداخت و تکانم داد:یه عاقل اندر سفی نگاه

 کهیی های کوفتین افتاد؟! بخدا تک تک این کامل دست حسیزت سای _الن خوشحال شد
 ینم ببیکنم تو پات و پاره میکنیم

!ی بپوشیکنی جرعت مباز

 ادامه داد:یت بزنم که با عصبانی خواستم حرف

 دم در!یای می بدون روسریکنی میخود! تو بیست جز من نی کسی فکر کردیندفعه _لبد ا

:یدم لب ورچ

...یرعلی _ام
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 منو از خودش دور کرد:ی کم

 جلبینقدر بدنت این که ایپوشی لباس گشاد نمیک یزاد! چرا مثل آدمی؟ وضعشه ماهین _آخه ا
توجه نکنه؟!

 ترشد:یق از صراحت کلمش جا خوردم و لبخندم عم

.ی _مرس

:ید رغری چهره اش متعجب شد.عصبیت عصبانیان در م

!ی؟ چی _مرس

 سرمو کج کردم:

!یگه دی کردیف _الن ازم تعر

 انگشت اشاره اش و جلو صورتم گرفت:

یگه دم در جور دیای بدون پوشش میا یگردی میختی رین اینم ببیگه بار دیک ی علی _به ول
.من اصل" تو یکنم برخود مییا

 ندارم!ی مورد شوخاین

 چشمهامو باز و بسته کردم و چهره ام و مظلوم:

 _من گفتم واسه تو خوشگل کنم.

 به ته کوچه انداخت:ی لباشو بهم فشار داد و نگاه

!ی؟ خوشگل کنینطوری ای که بخوای _ل ال اله ال! د آخه مگه زشت

 ام زد:ینه بعد با حرص اما آرام به قفسه س

 لباسهاست؟!ین الن فصل اید من تو گور که تو رو دیق ات هم که بازه! سر رفیقه _ 

 و خودم و لوس کردم:یدم بهش چسب

 بنده خدا!ید ندیزی تو لباست چی _اوووم... بداخلق! تازه شم تو که کله منو کرد

 با حرص به کتفم زد:
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 بهت بزنم؟!ی پس گردنیک الن من حق ندارم یعنی _ 

 سرمو بال گرفتم:

 برات؟!یکنم میک جیک! من که جیاد؟ _دلت م

.یتازونی _فعل" که چهار نعل رو مخ من م

 معترض شدم و بهش مشت زدم:

!یرعلی _ام

 اش گذاشتم:ینه سی دوباره سرمو رو

 ها!یکنم می نگاهت کرد تلفیکی! اگه ی شدیپ خوش تیلی _تازه شم خ

 امشب از دستت حرص خوردم.ی! در ضمن به اندازه کافیکنی میادی _تو رغلط ز

 نگاهش کردم:

 نظر حلله!یک _

 تشر زد:

!ی _ماه

 لبامو دادم جلو:

 کم شه.یت _گفتم از عصبان

 کرد:یظی اخم رغل

! یپوشی برم قول بده آدم وار لباس میخوام _من م

 گلوش گذاشتم:یب سی وفادار نمانده بودم.دستمو رویچکدام قول داده بودم و به هخیلی

.یکنم می _سع

 و سرد شد:ی جد

 _قول بده!
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 _آخه من راحت طلبم!

 و ترسناکش سرمو تکون دادم:یره با نگاه خ

 بده.ییر آدم خودشو تغیشه _خب البته م

.یزی چیک شد ین _ا

 حوصله لب زدم:ی ب

 _متحجر!

:ید ام و کشینی نوک ب

.یخوری _سرتق... برو تو سرما م

 خنده ام گرفت:

 _جام خوبه.

 بعد با تعجب ادامه دادم:

 تو بغلت.یشه مثل من جا میگه دی _سه تا

.یکنن پف میشه جوجه ها که تا گرمشون مین...از ایگه دی هستینی _جوجه ماش

 با مشت زدم به بازوش:

!ی _خودت

:یدم قصد رفتن کرد که نال

 اونا از من مهم ترند؟! یعنی! یشه؟ می دوستات مگه چیش _خوب نرو پ

 شده بودم بهم خورده بود مرتب کرد:یزون اش و که از بس من بهش آوژیله

.یم _ باهم صحبت کرد

 طرفه بود!یک یجه _نت
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یگیری بعد میخونی درس میشینی می منو الن رفتین!ببیشی میض _مهم توافقه... برو تو مر

 مفهومه؟!یخوابیم

 لبمو کج کردم:

 _ضدحال!

 هم لباتو کج کوله نکن.ینقدر _ا

 گرفتم:یگر سرم را به سمت دی با ناراحت

 جان منتظرت هستند.ین _برو حس

 تشر زد:

!ی _ماه

 برداشتم:یوار ام از رو دیه بشر رو اسم گفتن هم حساس بود؟!تکین ایعنی 

 _خوش بگذره.

 نگاهش کردم.همچنان اخمو بود:یز مچ دستمو گرفت و استفهام آم

 نباشه؟!یزون کار کنم که لب و لوچه ات آوی چید _الن با

 خودمو لوس کردم:

.ی از ما پاره کردیشتر بیرهن سه چهار تا پیک وال! شما یدونم _نم

 شدم و کمرم را گرفت:یده بعد به سمتش کشید به پشت گردنش کشی دست

 _ناراحت نباش.

 گرد شد:یم چشمها

 -از دل آوردنت هم با فعل امره! جل الخالق.

 با هردو دست کمرم را گرفت.متفکرانه گفت:ینبار کرد و ای اخم کوچک

!یخوری؟! تو رغذا هم می؟ _ماه

 متعجب نگاهش کردم:

396



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

!یکنم میه تغذیژن _نه پس از اکس

 نبود اون روز دستت در رفت.یخود بهت دست بزنه! بیترسه... آدم مینقدر _پس چرا ا

!خبریشدم و دوباره سر پا میخوردم از بهداد میی زدم.خبر نداشت من چه کتکهای لبخند تلخ
 یکردنداشت بهداد چگونه رفتار م

!یداد به جثه فرد نمیتی اهمو

 کن.یه خودتو تغذیکم! ی بشکنیترسه _وال آدم م

 _چشم دکتر جان.

:ید ام و کشینی بید لبخندم و که د

 رفته رو زبونت.ی داشتی.عوضش هرچیطون _ش

یر شدم که مجبور شد از کمر بلندم کند.زیزان کرد و لحظه آخر از گردنش آوی خداحافظ
گوشش زمزمه کردم:

 ها!ی منو فراموش کنی با دوستات هستی وقتی _ حق ندار

 دور کمرش حلقه شود.با همانیم آب دهنشو قورت داد و ناخودآگاه کمک کرد تا هردو پا
 اش به یشگی دو رگه همیصدا

 آمد:حرف

!ی کنیطونی شینقدر از من ایر رغی کسی برای _توام حق ندار

 کهی به روزی آه مانند شد.وایق نفس عمیدن لبخند سراسر استرس زدم که منجر به کش
 از ی پنهانیز چیچ من هیفهمیدم

 ندارم...بهداد
 رغذا راید آنروز به مدرسه رفتم و بعدظهر خسته و گرسنه برگشتم.خوشبختانه بهشفردای

 بود و یده چیز میحاضر و آماده رو

 مدرسه مشغول خوردن شدم.دستپختش بد نبود!ی را شستم و با همان لباسهایم تنها دستهامن
 را یشب دیحداقل شور

:ید خودش کشی سالد برای.کمنداشت
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!ی نمکی بین شور نه ای _نه به اون شور

 با دهان پر جوابش را دادم:

.یست نمک نی _اتفاقا" الن خوش نمکه...ب

:یخت سالدش ری تازه رویموی آبلیادی چپ چپ نگاهم کرد و مقدار ز

.یگم و میرعلی _ تو و ام

 متعجب شدم:

 _وا! آخه چرا؟!

 و من منتظر بودم حرف بزند.ید کشیقی نفس عم

!یان بهداد و آلما میگه دو سه روز دین باعث شدم که شما دو تا... ببی _من خودم تا حدود

 اخم کردم:

!یان _خب ب

 ادامه داد:یمت را در کاسه چرخاند و با ملیش چشمها

 باشه که الن هست!ینی اید نبایت وضعیگه دیان بی _وقت

 لبمو کج کردم:

 خونه که!یارمش _ نترس من نم

 براق شد:

یکردم! دختر خوب من با هم آشناتون کردم چون فکر میترسونه سر نترست منو مین!ایلر _آ
واقعا" بهم...

!ی؟ شدیمون _پش

 سرشو تکان داد:

 دم در ویاد و آخر شب بینجا ایاد سه بار بی روزیرعلی قراره امیکردم _نه ابدا".اما فکر نم
بغلت کنه!
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 پوزخند زدم:

!یری تصویفون آیره _ نم

 اخم کرد:

 دست من.ی! تو امانتی؟ فکر کردی _بله.پس چ

 که چرا به آرغوشیخواند من نشسته بود و موعظه می روبروید لبامو بهم فشار دادم.بهش
 رفته ام؟! خبر نداشت یرعلیام

!یداد؟ جون میرتش رغی دست برادر بیر هرشب زی امانتهمین

:یرون نفسمو محکم دادم ب

!یشم _نترس تو کوچه عروس نم

:ید کشینی چشمهاش گرد شد و ه

!یلر _آ

 سرمو کج کردم:

! پاکه آقا جان! پاکه! روش برچسب صد دری؟ و نشناختیرعلی! تو هنوز امید؟ _جونم بهش
 ین خورده... آدم ایزهصد پاستور

!یدونی خودتم خوب میست نحرفها

 من و من کرد:

...یشب _آخه... د

 تمام شده بود.ظرف سالد را برداشتم:یم رغذا

 حرفها رو!ین _ ول کن ا

 کردم:یز چشمهامو ر

!ی؟ نکنه نگران پسرعمه اتینم _بب

 نشست:یش دو ابروین بی نگاهم کرد و اخمیز ت
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 کردهیست کار ناشایر من نگران توام! بخدا بفهمم امیوونه! دی؟ چیعنی حرفها ین! ایلر _آ

 کرده به یخود! بیپیچونمگوششو م

.یزه چقدر خاطرت عزیدونی مردم دست بزنه! اونم تو! خودت مدختر

 نگذاشته است اما سکوتیم برای که رمقیچاند گوش بهداد را بپیم لبم کج شد.خواستم بگو
 داشت؟!یری چه تقصیدکردم.بهش

 جسم وی رویزش تی دندانهای است و هرشب جای هم خبر نداشت بهداد چه گرگروحش
 دادم و یرون ماند.نفسمو بیروحم م

 کردم:زمزمه

.یست حرفها نین _ مال ا

:یخت خودش ری آب برایوانی ل

.یی برم جاید.بایستم بود که بگم تا آخر شب نین حرفها واسه این _ همه ا

 تشر زد:ید ناخودآگاه باز شد و بهشیشم ن

!ینجا؟ ایاد شده و راه به راه میا حی همه بین _نگفتم؟! موندم اون چرا ا

 در آوردم:یبم را از جی نشستم و گوشیز می روی وریک 

!یبری؟ میف تشری کی _ گفت

 با اعتراض و حرص به جانم افتاد.ید بهشی ولو شدم وقتین زمی و از شدت خنده رو

 ویگوئیم تنها ذکر میاید بیرعلی امی که بالخره توانستم قانعش کنم که وقتید از رفتن بهشبعد
 و او هم یخونیم میبتذکر مص

 به ساعت انداختم.تا از کلوبی بکشم.نگاهیقی با حرص فحش نثارم کرد توانستم نفس عمکلی
 ساعت کمتر وقت یک یایدب

 آمدم.وسواس به جانم افتاده بودیرون بیع.تند تند و با عجله خودم را در حمام چپاندم و سرداشتم
 سرم یکه مبادا شامپو رو

 که تا سر زانویزی چهارخانه پائیرهن پیک یت به کمد لباس انداختم و در نهای باشد!نگاهمانده
 کوتاه داشت ینهایبود و آست
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ی هم به پا کردم و تند تند به گردنم عطر زدم!خواستم کمی مشکی.جوراب شلوارپوشیدم

 شدم.خوشش یمان کنم که پشیشآرا

 بافتم و به طبقهیی را دو تایسم خیمه نی دلقک شدم! موهایه شبید بگویخواست آمد.لبد منمی
 رفتم تا هم قهوه درست ینپائ

 زدم و ضربان قلبمی زنگ لبخندی صدایدن.با شنینم هال بچیز می و تنقلت رویوه و هم مکنم
 یرش به تصویبال رفت.نگاه

 و دکمه را فشردم:انداختم

 تو.یا _ب

 را باز کرد.خنده ام گرفت و صدامو نازک کردم:ی گفت و در چوبی" یاال "

.یست نیبه بفرما رغری _حاج

یختن به دور تا دور خانه انداخت و من را در آشپزخانه مشغول قهوه ری به دنبال صدا نگاه
 زدم:ی کرد.لبخندیداپ

.یام الن مین _سلم.بش

ی نبود!ساک ورزشی خونی با سر و روینبار به سر و وضعش کردم.خدا رو شکر ای نگاه
اش را گوشه مبل گذاشت و 

 بودم انداخت:یده تنقلت چیر و سایل و آجیوه که میش روبرویز به منگاهی

!ینیم تک پا خودتونو ببیک یدم همه زحمت! اومدین به ایم نبودی _سلم... بابا راض

 به دست وارد هال شدم:ینی حرفها بلد بود؟!سین هم از ایرعلی ام

 حاج آقا!ید _نفرمائ

 ام انداخت.تا خواست حرف بزند بهی به لباس و جوراب شلواری خنده اش گرفت و نگاه
 رفتم و قفلش کردم:یسمت در چوب

 حاج آقا.یه _مجلس خود

 کنارش نشستم و قهوه تعارف کردم:

 سرده!یلی خیرون _بخور گرمت بشه.ظاهرا" ب
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 کرد:ی اخم کمرنگ

 _آره امسال زمستون زود اومده.

 که رفتم مدرسه هوا خوب بود.ی _صبح

 نگاهم کرد:

 برسونمت!یگفتی _م

 چشمهام درشت شد:

!ی _تو که تا لنگ ظهر خواب

 بپرد:یم آرام به پشتم زد که باعث شد قهوه در گلو

 تا لنگ ظهر خوابم؟!ی! من کی کردیخود _ ب

 زدم و سرفه کردم:یش به بازوی مشت

!یی گلوم سوخت! آره اصل" تو آقا خروسه ایوونه _د

:ید بافته شده ام و کشی مو

 خانم مررغه؟!ی خوشگل کردی لبد... واسه کیی _ تو هم خانم مررغه ا

 به خانه انداخت:ی پشت پلکم را نازک کردم و نگاه

 آب؟!یر زی و کردید _سر بهش

 داشتند.یف تشری مهمونیر _نخ

 کهید سر کشیع گذاشتم.قهوه اش را سریرعلی امی پای گذاشتم و سرمو رویز می قهوه ام و رو
 من.ی رویزدنر

...ینمت ببیاد زیتونم نمیگه دیان بینا _اگه مامان ا

 نگاهش کردم:ین رغمگ

!یکشه... بهداد منو میان بینا.اما اگه مامان ایم هم باشیش _ من دوست دارم هرروز پ

 باعث شد سرم جابجا شود:یش کرد و تکان پایظی اخم رغل
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 کنه؟!ی رغلطین باشه بخواد همچی _سگ ک

ین با همچی وقتیم را به او بگویقت حقیتوانستم وقت نمیچ با دهان باز نگاهش کردم.نه... من ه
.یشد آشفته مینچنین ایفرض

 لب زدم:آهسته

 پدر خونده!یگن _بهش م

 داد به مبل:یه تک

!یکنی؟! چرا موهات و خشک نمیشه میس _بازم شلوارم داره خ

 ادامه داد:

.یست حرفها نین _بهداد مال ا

 لبامو دادم جلو:

.ینمت _اما من دوست دارم هرروز بب

 را لمس کردم:یش گلویب س

!یی؟ _متوجه ا

 را ماساژ داد.نگاهش به روبرو بود:یم دستم را در دست گرفت و انگشتها

.ی ماهیفه کثیلی خی _زندگ

 تر آمد و ساعدم را لمس کرد:ین دستش پائ

 به...ی تو هم آرغشته بشینکه _ فکر ا

 نگاهم کرد:

! ی؟ _ماه

! که هرگاه با او بودم نگذارم ترس از بهدادیکردم می فکر اساسیک ید زدم.بای حالی بلبخند
وارد وجودم شود.با عشق 

 کردم:نگاهش
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!یرعلی؟ _جونم ام

 ابروهاش بال رفت و لبهاش کش اومد:

 _تو واقعا" هفده سالته؟!

 لبخند زدم:

 بود؟!ین _سوالت ا

 دست هردو دستم را گرفت:یک بار با ین سرشو تکون داد و ا

 به سن و سالت!یکنم شک میشی میطون شی _نه.وقت

 ابرومو فرستادم بال:

!یطون باحال و سر زنده و شین _تو ام همچ

 کرد و دستم را فشار داد:یظ رغلی مسخره اس کردم.اخمید فهم

 نشو.ی _ دختر بد

 خنده ام گرفت:

 _باشه.بپرس سوالتو.

 داد:یرون نفسش را ب

 هم بوده؟!یی ایگه ها... برا کس دیطنت شین _ ا

یق پرپشتش و زخم عمی های... ابرویظش.اخم رغلید صورتش چرخی تمام اجزاین نگاهم ب
 یش جایچگاه اش که هیشانیپ

 ام نشست وینه قفسه سی و رعب آورش کرده بود.خواستم بلند شوم که دستش رونمیرفت
 دو رگه اش مثل سوهان یصدا

 شد:یده مغزم کشروی

.ی هم جواب بدی طورین همیتونی _م
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 دستم را فشار داد و با همانی کمید شدم.تعللم را که دیره آب دهانمو قورت دادم و به لوستر خ

لحن ادامه داد:

!یادته؟ یشب _ د

 گنگ به حرف آمدم:

!یشب؟ _د

 جلو آورد:ی سرش و کم

 شد!یزون از گردن من آویکی! یشب _ آره د

 اخم کردم:

 شده؟!ی _خب... خب مگه چ

 کردم دستم را رها کنم که محکم تر گرفت:ی سع

!یگه؟ رفتارها فقط با من بوده دین سوال! ایک نشده.فقط یزی _چ

 ویکنه معشوقه رفتار میک که هرشب بهداد با من مثل ینه ایقت! حقیزم عزیرعلی نه ام
اعتقادات مخصوص به خودشو 

! گوشواره نندازم چون اختلل دریشه بدنم عطر نزنم چون زبونش تلخ می! مثل" روداره
 و هزار کوفت یارهکارش به وجود م

 گردن بهداد نشدم!اما در عوضش هرشب گردنیزون وقت آویچ!خب من هیگه زهرمار دو
!وحشت زده یشهخودم کبود م

 زندهینجا همیشنید از زبان من مینها کدام از ایک یرعلی صورتم گرفتم.اگر امی جلودستمو
.یکردزنده چالم م

 آرام لب زدم:

!یکنه؟ می _چه فرق

 زدم:یغ جیار اختی که بیچید در مچ دستم پی لحظه چنان درد بدیک ی برا

 مثل اون دفعه در بره؟!یخوای _ولم کن! م

 بلندش کلفه ام کرده بود:ی دستش را شل کرد اما نفسها
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 جواب سوالمو بده.ی _ماه

 طرف!نفسموین از ایرعلی امیشد میرتی! بهداد از آن طرف رغیبارید میم برایوار از در و د
 دادم:یرونب

یب به من آسی! نکنه واقعا" قصد داریده؟ می رفتارها چه معنین _آره فقط با تو بوده.ا
!ی؟برسون

 دوباره دستم را نوازش کرد:

 تو راهینم.ببیدم سوال و پرسین ازت این برسه.اصل" واسه همیبی بهت آسیخوام _نه! من نم
!یکنه؟ نمیتت اذیمدرسه کس

 کردم و کلفه گفتم:ی پوف

 _نه!

 شد:یره خیم در آرغوشش جا شدم به چشمهای.وقتید گرفت و بال کشیم از شانه ها

!یرون؟ بیری می! وقتی؟ چیابون _ تو خ

 سرمو کج کردم:

 منیالت! به خیپرسی؟ سوال ها رو مین که ای کردی _ نه! نه! نه! از رفتار من چه برداشت
...یکیهرروز از گردن 

 دهانم گذاشت:ی نگذاشت حرفم را ادامه بدهم و دستش را جلو

!یشکنم می شیزون و که تو بهش آوی!من گردن اون کسیار و به زبون نی _ هر چرت

 دهانم کنار زدم و متعجب و با دهانی اش چشمهام گرد شد.دستش را از جلوی از لحن عصبان
باز نگاهش کردم.من قبل" هم 

 صحنه راین قبل تر همی بهداد نامیک صادقه نبود... بلکه یای بودم! رویده صحنه را داین
خلق کرده بود.وحشت زده خواستم 

 که محکم من را گرفت:یایم بیرون آرغوشش باز

!ی؟ شد ماهی _چ

 زدم:یغ جیار اختی ب
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!ید _ ولم کن! همتون مثل هم

 به رنگ خون در آمد ویش که با حماقت تمام بر زبان آورده بودم چشمهایی جمله ایدن با شن
 فکش منقبض شد که یطور

یم و مور مورم شد.هردو دستم را گرفت به چشمهاید به گوشم رسیش شدن دندانهایده سائصدای
 که من یی شد و با صدایرهخ

 انداخت به حرف آمد:ی میلمها ترسناک فیتهای شخصیاد را

 _هممون؟!

 او هم مثل بهدادینکه بود؟! مگر نه این از ایر خوردم.مگر رغی از لحن گفتنش تکان کوچک
! تکان یترساند؟داشت مرا م

 بهم داد:خفیفی

 با توام... هممون؟!ی _ماه

 بسته شد:یم و من چشمهاید عربده کش

!یگه؟ _منظورت از هممون همه مرداست د

 من چهیدانست بود؟! نبود! بخدا نبود! مگر میانت من و بهداد... خیفهمید که می به روزی وا
 یدانست! مگر میکشم؟ میزجر

...یدانست تا مرز خفه شدن رفته ام؟!نمبارها

 دعوا کردم؟!ین با حسیشب من دیدونی! می؟ کنیوونه منو دیخوای تو می _ماه

 با تعجب و ترس نگاهش کردم و به زحمت به حرف آمدم:

!ی؟ _برا چ

 گفت:ی اخم کرد و عصب

 حق نداره در مورد تو نظر بده!ی _چون در مورد تو نظر داد! کس

 آرام و شمرده ادامه داد:

 درسته؟!یم!من قبول کردم دوست بشی _ماه
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 سرم را تکان دادم.یع و سریعانه مط

!ی؟ چیعنی ین _ ا

 مبهوت نگاهش کردم.

 حق نداره سر انگشتش به تو بخوره وگرنه انگشت اون وی کسیعنی! ی؟ ماهی چیعنی ین _ا
 یی! متوجه ایکنمقطع م

!ماهی؟

 اش منوی عوضی و دوست داشتم اما هرشب پسر دائیرعلی نه من متوجه نبودم! من فقط ام
! کم مانده بود یکرد مینبال و پائ

:یدم حال نالی.بیاورم بزنم و از شدت ترس بال بهق

!ی؟ ولم کنیشه میست _حالم خوب ن

 وجودی نحس بود! چه وقتیشه کاناپه دراز بکشم.افت فشار داشتم.بهداد همی مجبورم کرد رو
 وجود یداشت و چه وقت

 نحس بودند!ی!خودش خانه اش اسمش!همگنداشت

 گفتم:یی گرفته ای را بستم و با صدایم را نوازش کرد و من چشمهایم آرام موها

.یست بودن خوب نیرتی همه رغین _ ا

 خودش گذاشت:ی پای بودم رویده را که دراز کشیم خوردم و پاهای تکان کوچک

 نپوش.ینا _گفته بودم از ا

 زدم:ی با چشمان بسته پوزخند

 بودم.یده _واسه تو پوش

!ی؟ چی که شلوار نداشته باشیاد بیش پیتی _اگه بهداد و آلما برگردند و موقع

ینه که قفسه سیکشید نفس مین خشمگی را گشودم.به حدیم فکرش چشمهایر متعجب از مس
 ینمردانه و پهنش بال و پائ

.میرفت
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ینطوری!جلو بهداد ایپوشی؟ کوتاه مین! چرا آستی؟ ماهیکنی _هوم؟! اون موقع چکار م
!یگردی؟م

 را نوازش کرد:یم سرمو به چپ و راست تکون دادم و آرام پا

!یپوشی؟ لباس می _ پس چطور

 را ماساژ دادم:یم هایقه!شقیاید زودتر بید بار آرزو کردم بهشین اولی برا

 شلوار!یز _بل

 دستش از حرکت افتاد:

!ی؟ _بدون روسر

 نگاهش کردم:یز ت

 بگردم؟!ی _تو خونه با روسر

! "یده؟ که تمام بدن منو دی بعد در دلم ادامه دادم" اونم جلو بهداد

 اش و گاز گرفت:ین لب پائ

 _پس چشمها بهداد و کور کنم؟!

:یدم با بهت نال

!یترسونی منو می تئاتر مسخره رو! دارین! بس کن ایرعلی _ام

:ید به سمت خودش کشیشتر اخم کرد و من را ب

 بهت مزه کرده.ی و بندید قی _ ب

 شدم:ی عصبان

!یکنی مین بهم توهی _دار

 از من بالتر رفت:یش صدا

!ی حجاب باشی بی کسیش پی _حق ندار
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 دادم به دستهیه من کم آوردم و سرمو دوباره تکیت و در نهایم به هم زل زدیت هردو با عصبان

مبل.با هردو دست سرم و 

:گرفتم

 خدا!ی _وا

 حق نداره...ی _کس

یچ بودم که چرا تا به حال با هیده الن فهمین بود؟! همیرعلی همان امین.ایدم حرفاشو نشنیه بق
 دوست نبوده است! یدختر

!یاید؟ کنار بی همه تعصب الکین با ایتوانست می دخترکدام

 سرم را بال آوردم:

 خدا!ی! وای؟ با دوستت دعوا کردی _آخه برا چ

:ینم و مجبور شدم بنشید از دستم کش

 کتک خورده؟!ی منیق _ نگران رف

 را بستم و باز کردم.شمرده شمرده گفتم:یم چشمها

 نشو!ینطوری ظاهرم موجه بشه فقط به خاطر خدا ایکنم می _باشه من سع

 براق شد:

!ی؟ _چطور

 شدهیک اش کاسته شود.چقدر امشب رمانتی صورتم گذاشتم تا از دارغی هردو دستم را رو
بود! نکند مشکل از من بود که 

 اطرافم سر دعوا داشتند؟!ی مردهاتمام

:یدم کلفه نال

! فراموشش کن اصل".یچطوری _ه

 درست نشستم:یم سر جا

 برات بذارم؟!یخوری می چیوه _م
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 مجسمه!سرمو کجیک یه نگاهش کردم.زل زده بود به من درست شبیدم نشنی جوابی وقت
کردم:

!یرعلی؟ _ام

 لحن صدا!ین!با ای خودتو لوس کنی واسه کسی _حق ندار

 تابه حال پرتقال خور شدهی برداشتم تا پوست بکنم.از کی سرمو تکون دادم و پرتقال بزرگ
بودم؟! به خدا قسم که حواسم سر 

:یزد هنوزم هم قلبم تند میش نبود.از دادهاجایش

 گوشه لبم!یذارم به بعد با هرکس خواستم حرف بزنم انگشتمو مین _باشه از ا

 و پرتقال را از دستم در آورد:ید کشی نفس بلندی عصب

.یبری _بده به من الن دستتو م

 خبر دارد؟! اما اگر خبریز لحظه فکر کردم نکند از همه چیک نگاهش کردم.ی با دلخور
 خونسرد نبود!پرتقال ینقدرداشت ا

 را بهیمه نیک کردم یم تقسیمه زدم و آن را به دو نی کنده را به سمتم گرفت.لبخند تلخپوست
 یشسمتش گرفتم که در ازا

 را گرفت:دستم

 ناراحت نباش.ی _ماه

 لبمو تر کردم:

 جور ابراز محبته لبد.یک ینم _ا

 گوشم بود:یک نزدیم را نوازش کرد.صدایم تر آمد و موهایک آرام نزد

...یاد دلم نمی که حتینقدر _ ا

 جمله اش ناتمام ماند و به سمتش برگشتم:

!ی؟ چیاد _دلت نم

 با انگشت شصتش گونه ام را نوازش کرد:
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 ویف ظریلی کوچک و بچه اس... خیلی من خای بهت دست بزنم.ماهیاد دلم نمی _ که حت
 و یست تو دلش نیچی... هیهشکستن

 از من باشه!یر رغی رفتارها واسه کسین ایشم میوونه رغل و رغشه.دی کارهاش بهمه

 زدم:ی لبخند تلخ

!یکنی؟ میف ازم تعرینقدر _پررو نشم ا

ی ات دل هر مردی از خوشگلیشتر کارهات بین!ایکنم نمیف از چشم و ابرو تعریه _من مثل بق
.یبرهو م

 لبخندم کج شد:

!یدنم؟ کشیگار سی _حت

!یستی؟!ازم ناراحت نیندازم _به موقعش از سرت م

 به من دست بزند چون در نظرش من بکریترسید میرعلی در سکوت نگاهش کردم.پس ام
 یکبودم... با همان احساسات 

 هفده ساله!دختر

!ی؟ _ماه

!یز گاز گرفتم.دوست داشتم فقط فکر کنم! به همه چینمو لب پائ

 گفتم!ی... من کامل" منطقی من دوست ندارم دلخور باشی _ماه

 مردانه اش رفت و آرام لب زد:یقه!نگاهم به ی؟ منطق

!ی؟ _ماه

 بودم؟!لبخند زدم و ازیش و تعصب اش من همچنان عاشق صدایدادهای با تمام داد و بیفهمید نم
 شدم.آب یزانگردنش آو

 کمرم نشست و من را محکمی افتاد.دستش روین زمی پرتقال رویمه را قورت داد و ندهانش
به خود فشرد و خش دار گفت:

!ی _ماه
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 کوتاهش را لمس کردم. ی پرتقال با سر و صدا خوردم و موها

 زد:یم گونه ام نشست و آرام صدای روی و نرمیف ظری نشده بودم که انگشتهایدار بکامل

.یلر _آ

 شدمیزان از گردنش آویجان رنگ با هی دو جفت چشم خاکیدن چشمهامو کامل باز کردم و با د
 حرکتم ین.با ایدم کشیغو ج

 و سپسیک سرامی رویزی چیدن کوبی من ولو شد.صدای تعادلش را از دست داد و رومامان
 به گوش ییتشر مردانه ا

:رسید

!ین؟ دست ای! تو چرا عقلتو دادیته؟ _ زن حامله اس حال

 کاناپه خوابم برده است.مامان خودش را جمع و جور کرد وی که رویدم با رغررغرش تازه فهم
 یزان بار من از گردنش آوینا

 و بغض کردم:شدم

 _مامان.

 گفت:یزد که خنده در آن موج میی مامان کمرم را نوازش کرد و با صدا

 چقدر دلم برات...ی _جان مامان؟! دردت برام... اگه بدون

 و دوباره خودم و براش لوس کردم:یدم صورتشو محکم بوس

.یشم میوونه نرو مسافرت... من دیگه! مامان دیشتر مامان... من بیشتر _من ب

 بود دوباره تشر زد:یده کوبین زمی بهداد همانطور که چمدان را رو

! یاد نشو به بچه فشار میزون بهش آوی _اونطور

 به سمت چمدان بزرگ رفت:بهشید

 _ باز بهداد شروع کرد.

 مامان آرام گفت" حواسم هست" بعد من را مخاطب قرار داد:

 به بهداد؟!ی _سلم کرد
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ی خوشین روزها در عین چقدر ایفهمیدم.تازه میام بیرون دوست نداشتم از آرغوش مامان ب
دلتنگش بودم.شک نداشتم بدون 

.خودشو بهش چسبوندم و آرام زمزمه کردم:یمیرم ممامان

!ید _الن که پاچه مو چسب

 اخم کرد:

 درسته؟!یکنه و سلم میست ادب نی _دختر من ب

 در چمدان را باز کرد:ید.بهشید بکشی و رفتم کنار تا مامان نفسیدم کشیقی نفس عم

 ان شاء ال؟!یدید منو که خریست _ ل

 به بهداد کردم:ی نگاهیم بلند شدم و ن

 _سلم.

 پوزخند زد:

.یکردی فردا سلم میذاشتی _ م

 رو کرد به مامان:

 به بزرگترشید بایرسه! هنوز فهمش نمی داره نه شعور اجتماعی _دخترت نه آداب اجتماع
سلم کنه!

 و کنار چمدان نشاندم:ید دست من را کشید بهش

.یدی _بهداد شروع نکن تازه از راه رس

 جو را عوض کند به سمت ما آمد:ینکه ای مامان برا

 تولدش.ی باشه بهداد؟! البنه به جز کادویم و نشونش بدیلر آیدهای _خب بذار اول خر

 مبل پرت کرد و به نفرت به من زل زد:ی بهداد کتش را رو

 و هم خودت بهش بده!ی رغربتین ای های.سورغاتیرم دوش بگیرم _ م

 پوزخند زد:
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.ی از خوشی _فقط رغش نکن

ی گفت و مامان لبش و گاز گرفت.لبامو با حرص بهم فشار دادم و بی" بهداد" محکمید بهش
 یرعلیآنکه فکر کنم جمله ام

 شد:ی زبانم جارروی

!یکشی که الن پولتو به رخ می کش پاساژ هم نبودی _اگه بابات نبود الن ت

 بهداد به رنگ خونی گفت.چشمهای!" یلر؟ کرد و مامان" اوا خاک بر سرم آینی هید بهش
 تند شد.به یشنشست و نفسها

 را گرفت:یش جلوید حمله کرد که فرز بلند شدم و بهشسمتم

...یفهمه! ول کن بچه اش نمی؟ چکار کنیخوای _بهداد م

:ید عربده کش

ی ات که تی.اون بابا بنگیزنی از کوپن ات حرف میشتر بیخوری!تو گه می پاپتی _گدا گشنه 
کش پاساژ هم نبود.

 مامان دستش و به شکمش گرفت و به زحمت به حرف آمد:

 _تمومش کن بهداد.

 نتواند مانعش شود:ید که مبادا بهشیدم واقعا" ترسینبار که اید دوباره عربده کش

.یشد پررو نمینقدر الن ایکردی میت و تربین ای تا لنگ ظهر بخوابینکه ای _ اگه به جا

 را گرفت:یش بازوید بهش

 بهداد!یکنی _الن سکته م

.یکنم و کبودت میاه _گمشو برو اتاقت که بخدا دستم بهت برسه س

 زدم:یکرد میان نمایشتر که ترسم را بی عصبی پوزخند

 تلخه؟!یقت _حق

 خودم را به پله هایع و سریدم کشیغی بلند به سمتم آمد.جی را پس زد و با قدمهاید بهشیبار ا
 حس یکم را نزدیشرساندم.صدا
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 واضح تر بود.ید مامان و بهشیغ اما جکردم

 _صبر کن توله سگ حسابتو بذارم کف دستت.

 کردم و نفس زنان خودم را به اتاق رساندم و در را قفلیکی پله ها را دو تا یغ با ج
 بود.ضربه یکردم.سرعت عملم ستودن

:یرم عربده اش باعث شد از در قفل شده فاصله بگی به در وارد شد و صداایی

 پدر تا آدمت کنم.ی _درو باز کن ب

 زدم:یغ ج

!ی؟ منو آدم کنی که بخوای _مگه خودت آدم

:ید به گوشم رسیزد مامان که نفس نفس میجانی هی حواله در کرد و صدایگری دی لگد

!یلر _خفه شو آ

ینه الن از قفسه سین که حس کردم همیزد تند می از شدت استرس لبمو گاز گرفتم.قلبم به حد
.لگد محکم یرون بیزنهام م

 دور تر شد و مامان گفت:یش که صدایدم زد و دتری

.یکنی _آروم باش الن سکته م

 برداشتمیز می را از رویگار دادم و چهار دست و پا پاکت سیرون نفسمو ب

 روبروم انداختم و آروم لب زدم:ی به لباسهانگاهی

 مامان.ی _مرس

 زد:ی لبخند آرام

 بهداده.یقه _همشون سل

 داد:یرون نفسشو ب

!ی _تو هم که خوب ازش تشکر کرد

 اخم کردم:
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!یدم که دیه موجودین _ بهداد منفور تر

 مامان گرد شد و من بلند شدم:ی چشمها

.یخوام ها رو نمی سورغاتین کدوم از ایچ _ه

 لب زد:ی مامان با بهت و ناباور

!یلر؟ _آ

 همزمان با من بلند شد:

 آخه؟!یه _مشکلت با بهداد چ

 افتاده بود بپرسدیادش همه مدت ین.مامان بعد از ایه گریر زدم تا نزنم زی پوزخند به شدت تلخ
مشکل من با شوهرش 

!چیست؟

 وی چشمش تو سرما کتک خوردم و دم نزد! حال چی! جلوید و نفهمید کبودم و دی پهلو
 حل کنه که دم از مشکل یخواستم

!میزد؟

 جلو اومد:ی مامان با اخم و ناراحت

ی که زبونش برا من دراز بشه؟!کم بدبختیدی جوابشو می بچه؟! چرا هیه _ آخه تو دردت چ
 یشینی! چرا مثل آدم نمیدیم؟کش

 درس و مشقت؟!سر

:ید مبل نشست و نالی رویچارگی با ب

 و بهت افتخار کنم؟!ی درس بخونیخوام که مینه! جز ایخوام؟ می _ مگه من ازت چ

 بال رفت:ی کمیش صدا

!یسازم؟ می زندگین دارم با ای _من به خاطر ک

 زدم:یغ جیار اختی ب
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...ین کارتن خوابها سگش شرفه داره به ای! زندگی؟ زندگیگی مین _ تو به ا

 بلند شد:

!ی؟ زندگیگم میکردم گز میابون که صبح تا شب واسه دو زار خی کوفتی _ نه به اون زندگ
!من بدبخت ینجا؟ تو ای کم داریچ

 هرکار کردم واسه خاطر تو بوده!که

 عقب رفتم و انگشت اشاره ام و جلوش گرفتم:ی کمیغش جی با صدا

 مردک ازدواجین و سر من نذار.مگه من صد بار نگفتم با ای کوفتی زندگین _مامان! منت ا
نکن؟! نگفتم؟! 

 زد:یغ جدوباره

 جایک یافتم! خاک بر سر من که گفتم بیلر آیی چشم و روی بیلی! خی نمک نشناسیلی _خ
 به یچیپولدار دخترم حسرت ه

 نمونه... مثل خانما بگرده... مثل خانما بخوره و بپوشه!دلش

 روزها روز به روز خانم ترین حسرت؟! من فقط حسرت آرامش داشتم.اما حق با مامان بود ا
!یشدم! زن تر میشدمم

 لبامو محکم بهم فشار دادم:

.یدم میح لجن الن ترجی زندگین و حقوق و به ای _من همون زندگ

 حرفم گر گرفت:ین ایدن با شن

 زبون درازتو بده گفتم نه! درستین _ساکت شو! فقط ساکت شو! هربار بهداد خواست جواب ا
 پاره تنم آزار یاد دلم نمیشهم

.یتش تو تربیکردم دخالت مید کردم! بهداد جا باباته نبایت خریبینم.اما الن مببینه

 زدم:یغ ج

 بابا نذار!ی _اون کثافت و جا

 مامان بدتر من داد زد:

 که منو...ی _کدوم بابا؟! همون معتاد
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 اش زد:ینه محکم به قفسه س

 نزن!ینه حامله کرد؟! صدبار گفتم سنگشو به سی شده و تو بچگیتیم _من بدبخت 

 نفس کم آوردم.هجوم اشک به چشمهامو حسیکردم.حس میزد میشم مامان داشت آتی حرفها
 یه تکیوارکردم.گوشه هال به د

 آروم سر خوردم و هق زدم.دادم

 نمک نشناس؟!ینقدر! دختر هم ایگیرم و کبودت هم کنه طرفتو نمیاه بزنه سیگه _بخدا دفعه د
 همه سال مثل گربه به ینا

!من فقط دوازده سالم بود!ی نکشی تا تو بدبختیدم کشی! من بدبختیدمت کشدندون

 گم و گور بشم.ازیی جایک و دوست داشتم فقط برم یکرد میم مامان داشت روانی ضجه ها
.با حرص و یکشیدمهمه م

 نگاهش کردم:ی اشکچشمهای

! ی؟ _مگه من چند سالم بود؟! از نوزاد توقع داشت

 زدم:جیغ

! اشتباه پشت اشتباه!ی؟ سالته چکار کردی!الن که سیذاری؟ تو سر من می _منت مهر مادر
تو از اون مامان دوازده ساله 

!ی تو گذاشتی عمر سر من منت مادری!همه ی شدبدتر

 شکمش گذاشته بود لل شدم و تو جامی" گفتن مامان که دستشو روی وای"ای با صدا
 :یمخیزن

 _مامان؟!

یده داد.با هراس بلند شدم و به چهره رنگ پریه مبل ولو شد و سرش را به پشت مبل تکی رو
اش زل زدم.با وحشت تکانش 

:دادم

 _مامان؟! رغلط کردم مامان... پاشو! مامان؟!

 دهنم گذاشتم:ی زدم و دستمو جلوی کوتاهیغ بسته شد.جیش سر مامان کج و چشمها
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!یا _ خدا

 بخورم به سمت تلفن رفتم.ی بود سکندریک که نزدی با عجله و در حال

 داشتم پوست گوشه ناخنم را بکشم.لبی داده بودم و با استرس سعیه سرد تکی راهرویوار دبه
 و یدم رو به دندون کشیرینمز

 آمد به سمتش رفتم:یرون که از اتاق بید بهشیدن دبا

 شد؟!ی _چ

 ابروهاش رفت بال:

!یرون اومدم بیمان شد انگار دکترم و از اتاق زای چیگه مین _همچ

 زد:ی لبخند

!ی؟ ات و خوردیوه بود الن سرم و زد بهتر شده.آبمین فشارش پائیکم.یزم عزیچی _ه

 شدم:یره تکون دادم و به در اتاق خی نفی سرم و به معنا

 رفت داخل؟!یشه _م

 بود!ین همید ها بنشاند.اصل" خصلت بهشی از صندلیکی ی کرد من را روی با آرامس سع
!یختهآرام کردن هر جو بهم ر

!ی! بخور دختر جون.رنگ به رو نداری؟ _چرا نخورد

 بود و استرس داشتمیده رنگم پریمارستان بیم اومد و مامان و بردید اون لحظه که بهشینقدر ا
که کم مانده بود من هم کنار 

 سرم لزم بشم.مامان

 تکون دادم:ی پامو عصب

!یشه؟ مرخص می حالم خوبه.کیخورم _نم

 بر لبش نشست و سرمو نوازش کرد:ی دوباره لبخند

 و بهداد...یاد _ تا بهوش ب

420



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 بلند شدم که حرفیع آمد آنقدر سری سمت مین بلند به ای و گامهایظ بهداد که با اخم رغلیدن با د
 تمام ماند.آرام و یمه نیدبهش

 استرس لب زدم:با

 _اومدش!

 شده بود سلم و احوالیکمان که نزدی من کرد و با بهدادی چمشهایر به مسی با تعجب نگاه
 کرد.با رغضب نگاهم کرد یپرس

:یستادم سر جام صاف ایار اختی بکه

 _سلم!

 به در بسته اتاق انداخت:ی جوابمو نداد و نگاه

! حالش چطوره؟! بچه حالش خوبه؟!یه؟ _ نگفتند علت چ

:ید دستش و کشید بهش

!ید روزه سکته کردیک! من نباشم همتون یکنید فقط استرس منتقل میلر توام بدتر از آین _بش

 حوصلهی ام رفت.کتش و درست کرد و بینی از عطر مردانه به بی و موجیند کنار رفتم تا بنش
گفت:

!یشه؟ مرخص می ملقاتش کرد؟! کیشه _نم

 اش و مالش داد:ینی بیغه بودم.تیده بود که من پرسیی کرد.همان سوالهای پوفید بهش

 خونه.یبریمش _ فعل" خوابه.سرمش تموم شد م

 کرد:ی به من انداخت و اخم کمرنگی بهداد نگاه

 مرده هاس؟!یه چرا شبین _ا

 لبشو گاز گرفت:ید بهش

 حالش بدتر بود.ی طفلین!ایره؟ جونشون برا هم میلر آلما و آیدی _ هنوز نفهم

 کردم که بهداد پوزخند زد:ید به بهشی نگاه سراسر سپاس

 جونش برا زن من در بره.ی کسیکنه _رغلط م
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 جلو زبون تویتونم اما نمیرم بگیتونم.جلو بهداد و میشه الن دوباره دعواتون مینور این بشیا _ب
.یرمرو بگ

:ید انداخت و هلم داد به سمت بهشیم که بهداد دست دور بازویم بگویزی خواستم چ

ین باعث شده آلما به ای چینم" منتظرم ببیدا! چون شدین گم شو برو اون ور بشیگه _راست م
 اون وقت حالتو جا یافتهحال ب

!میارم

 من را کنارید به تمام معنا شده بود.بغض کردم و بهشیوانه دیک برگشته بود ی بهداد از وقت
خودش نشاند:

. چکاری بدتر شدیبینم میخوره سفر مغزت هوا میری تو بخدا! گفتم میشی _بهداد عوض نم
 آخه؟!ی طفل معصوم دارینا

 زد:ی پوزخند

 طفل معصوم و ولشین شدم.ایکجوری نگو تو رو خدا ید _طفل معصوم! طفل معصوم! بهش
...یک یشه به حال خودش میکن

!چه خبرتونه؟!یمارستانه بینجا _آقا ا

 به پرستار نگاه کرد:ی بهداد عصب

!یمارستانه تیکردم فکر میگفتی _نه بابا! اگه نم

 گاز گرفت و بلند شد:ی لبشو با شرمندگید بهش

.یریم تموم شه الن میضمون سرم مریم.منتظریکنم می عذر خواهیشون _خانم من از طرف ا

 پرستار با اخم به بهداد نگاه کرد که بهداد تشر زد:

 منو بخور!یا! بیه؟ _چ

 آرام هلش داد و زمزمه کرد:ید که بهشید بگویزی پرستار خواست چ

.یکنم می _من معذرت خواه

 متوجه شد و به سمت برگشت:یع به بهداد انداختم که سری نگاه
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!ی هفته فقط بله قربان بگیک تا یرم ازت بگی _دارم برات مارمولک! چنان حال

 اعتنا به حرفش دوباره به در اتاق زل زدم.ی ب

 دادیه که رنگ به رو نداشت مرخص شد.به شانه بهداد تکی مامان در حالی بعد از مدت کوتاه
بود که بهداد زمزمه کرد:

 بغلت کنم؟!یای راه بیتونی _اگه نم

 و آرام لب زدم:یستادم تکان داد.کنارش ای نفی سرش را به معنا

 _مامان؟!

 در هم رفت:یش اخمها

.یرون بیام بیمارستان! بذار حداقل از بیلر _الن نه آ

 شدم.پس چهیره داده بود خیه و قدمهام کند شد.به بهداد و مامان که به او تکیدم آروم لب برچ
 من بود؟! ی در جبهه یکس

 وی و من و پس زد.بهداد برگشت و از سر شانه اش نگاه جدید باز هم محبت بهداد را دمامان
 اش را حواله ام یعصبان

 تار بشود از هجوم اشک...یدم و دیرم.بغض باعث شد لبم را محکم گاز بگکرد

 باز هم بهانه دستش داده بودم...

 درید بود و بهشیلش مشغول حرف زدن با موبایاط.بهداد تو سرما حیکرد سرد برخورد ممامان
آشپزخانه مشغول درست 

! نگرانیشد؟ خم و راست میش از مامان نداشت چرا برای او که دل خوشیدانم شام .نمکردن
برادر زاده اش بود؟!

 _مامان؟!

 تشر زد:ینبار و ایاورد طاقت ن

!ی؟ سکته ام بدینبار ایخوای استراحت کنم؟! میقه دو دقیک یذاری! چرا نمیه؟ _چ

ید آشپزخانه که خوابی را از سر و صداین.اید دست از کار کشیه چند ثانی براید بهش
 کنار مبل ین زمی.بلند شدم و رویدمفهم
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 و مظلومانه گفتم:نشستم

.یخوام نبود.معذرت می _مامان عمد

 را تکان داد:یش بود دستهایده مبل دراز کشی همانطور که رو

 از پس تو و زبون درازتیگه! من دیه عمدیمارستان گوشه بی بندازی _آره اگه منو سکته بد
!یامبر نم

 بغض کردم:

 _مامان من...

 بال رفت:ی مامان کمی صدا

 آب خوش ازیذاری استراحت کنم حرص نخورم اما مگه تو مید! دکتر گفته بایلر _ولم کن آ
 بره؟!ین من پائیگلو

 عقب رفتم.ی کمیبست را می بهداد که در چوبیدن با د

.یدی به مراد دلت رسیافتم حال بین من به ایخواستی _ پاشو برو اتاقت!م

:یستاد در درگاه آشپزخانه اید هق زدم و بهش

 بچه خون شد که!ین _آلما!دل ا

 اتاقت تا من برم؟!یری _اگه تو نم

 با بهداد با تمام نفرتش از بازو بلندم کرد:یم بگویزی خواستم چ

 گمشو برو اتاقت!یگه گفت؟! می چیدی _مگه نشن

 زدم:یغ جیه حواله اش کردم و با گری با دست آزادم مشت محکم

 _ولم کن مامان خودمه!

 گذاشت:یش چشمهای اش را جلوی مامان روسر

.یکنه _ببرش بهداد سرم درد م

 هق زدم:
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 کردم.ی _من معذرت خواه

 بلند شد:یغم جیار اختی گردن و ترقوه ام گرفت که بیک نزدیی بهداد از جا

 وسط تلف شه!ین بود بچه من ایک بود! نزدیر دیلی _آره اما خ

 خودش را به ما رساند:ید بهش

.یاد بهداد؟! ولش کن دردش می _چکارش دار

 گفت:ی عصبیبرد همانطور که من را به سمت پله ها م

...ین ای وقتیده _دخالت نکن.بچه منم درد کش

 سرمو فشار داد:

.یکرده میت داشته زن منو اذین ای _وقت

 قرار گرفت:یمان دوباره جلوید بهش

!یگم _ ولش کن م

 کج کرد و مامان را مخاطب قرار داد:ی سرش را کم

.یکنه می _مادر نمونه! چشم بندت و بردار داره بچه ات و سلخ

 مامان کلفه به حرف آمد:

 بشنوم.یغ جیغ جی صدایخوام نمیکنه _چکارش کرده مگه؟! بهداد فقط ببرش اتاق سرم درد م

 نگاه کرد و من را هل داد:ید به بهشیروز بهداد پ

!یشد هار نمینقدر ایخورد اگه کتک مین! نترس.ایدی؟ -شن

یه شکست.گریم لحظه فکر کردم کشکک زانویک ی آنقدر محکم به وسط اتاق هلم داد که برا
 با یکی و در تاریافت یدام تشد

 بهداد عقب عقب رفتم.یکل هدیدن

 زدم:یغ جیار اختی در را قفل کرد و من ب

!ید _ولم کن! مامان... بهش
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یلی سیکی گرفت و در تاریم حرکت از سر شانه هایک عقب رفتم.با یه جلوتر اومد و با گر
 گوش و یک نزدیی جایمحکم

 ام زد.گونه

 واسه سلم نکردنت!ین _ا

 صورتم زد:یگه و سمت دی دوم

!ی کردیتش واسه بچه ام که امروز اذینم _ا

 سرد برخورد کردم و از درد زانو نفسم بند رفت.ین با پا هلم داد و محکم به زم

!یتت! تربی واسه اصل کارینم _ا

 داد:یرون نفسشو ب

!یری بمیشی می مجبوریا یکنم آدمت میا! یمیری میا یشی آدم میا _

 دستش را جلو دهانشیس خیی با چشمهایدم را با دید رفت. چهره بهشیرون در راباز کرد و ب
گرفت و با شتاب به سمتم آمد.

یش.با شتاب سرجایست امد نگری مین شد و به بهداد که از پله ها پائیمخیز نیش در جاآلما
نشست:

!ی؟ _چکارش کرد

 بهداد لبش را کج کرد و به تمسخر گفت:

 _زدم کشتمش! 

 هراسان بلند شد و به سمت پله ها رفت:آلما

 بچه مو؟!ی! چکار کردیکنه؟ میه بلند گرینقدر _پس چرا ا

 پوزخند زد:

 _بچه ام! بچه ام!

:ید داد کش
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 _بچه ات تو شکمته!

 واضح تر شد که عمل"یلر هق هق آی گرفت و صدایش توجه به او راه پله ها در پی آلما ب
.با عجله به یدادبهداد را فحش م

یغ جیدنش با دیلر.آیکرد که در آرغوشش گرفته بود و نوازشش مید را دید رفت و بهشسمتش
:یدکش

!یرسه بهت پول نمیست سمت هوا خوب نین! ای مامان پولکیرون _برو ب

 داشت آرامش کند.هردو طرف صورتش قرمزی کرد که سعید به بهشیی آلما با رغضب اشاره ا
و ملتهب شده و دستش را 

 نشست:یش.روبروینالید زانو گذاشته بود و مروی

 شده آخه؟!ی _چ

:ید رو کرد به بهش

 _زدش؟!

 بلند شد:یش صدا

 اش کن؟!ینطوری! من گفتم ای؟ منو زدیلر! آی؟ _بهداد بچه منو زد

 زل زد:یش به چشمهایلر آ

! برو ور دل شوهرت.یخوام _ من محبت تو رو نم

:یستاد که بهداد در درگاه در اید بگویزی را درشت کرد و خواست چیش آلما چشمها

 کنهی احترامی و بی به بعد زبون درازین! از اینه همیت تربی بچه تخس و بی _آره! سزا
!ین همیشه اش میجهنت

:یستاد بهداد ای آلما روبرو

...ی و کبود کن؟!به چه حقیاه _ گفتم بزن بچه ام و س

 عقب برود:ی عربده بهداد باعث شد کم

 پدرش بشم!ی که گفتی _به همون حق
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 آلما داد زد:

 که!یزد _باباش کتکش نم

 اش بوده!ی عرضگی بودن و بی _از بنگ

 زد و به بحث خاتمه داد:یغ جیلر آ

!یرون بید _از اتاق من بر

 حواله دری لب داد و لگدیر زی بروند.بهداد فحشیرون با تکان سر از آنها خواست بید بهش
 انداخت.یلر به آیکرد.آلما نگاه

! دلت خنک شد؟! بفرما!یدی؟! شاهکار شوهرت و دی! گفتم هریرون! گفتم بیدی؟ _نشن

 و با دست در اتاق را نشان داد.آلما به سمت در رفت:

 تو!یشی _آدم نم

 پوزخند زد به جوابش:

!یه _موروث

 تفاوت شانه انداخت:ی انداخت.بیش به جعبه بزرگ قرمز رنگ روبرونگاهی

 هست حال؟!ی _چ

 زد:ی چانه اش را بال گرفت و لبخندیرعلی ام

 امروز.ی _بدعنق

 کرده باشند منتظر بهانهیش که از قلده رهای.بهداد هم مثل سگیزد مادرش با او حرف نم
بود.خودش هم...درد زانو کم از 

!یند؟ ببیب بدنش آسی قرار بود کجاینبار دست نداشت!ادرد

:ید کشیقی نفس عم

 _خوبم.

 چانه اش را نوازش کرد:یرعلی شصت ام
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.یزم عزیستی نی _خوب

.ید چرخیمی خانه قدیوارهای دین آب دهانش را قورت داد و نگاهش دوباره ب

!ی؟ _ماه

 حوصله نگاهش کرد:ی ب

!یه؟ _چ

 در آرغوشش افتاد:یلر و آید دستش را کشیرعلی ام

!یره؟ شده که زلزله من امروز از سر و کولم بال نمی _چ

 زد:ی لبخند تلخ

 شده امروز محبتت گل کرده؟!ی _چ

 بال رفت:یش ابروها

 بدم؟!ینقدر _ا

 شد:یق لبخندش عم

!ی خوبیشه _نه! تو هم

 عضلت صورتش دوباره به حالت قبل برگشت و لبخندش محو شد.

 افتاده؟!ی کم کم... اتفاقیشم! دارم نگران می؟ شده ماهی _چ

 اخم کرد و متفکرانه گفت:یلر آ

 _اتفاق؟! نه هنوز...

 را نوازش کرد:یش موهایرعلی ام

یک یم.آخرشم بریم بری.هرجا که تو دوست داشته باشیم.خوش بگذرونیم بگردیم _قراره بر
 تو رگ.نظرت یمشام خوشمزه بزن

!ی باشیر هفته سیک تا یدم! بهت قول میه؟ زبان بوفالو چیچ ساندودرباره

 گرد شد و به سمتش برگشت:یلر آی چشمها
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 _بوفالو؟!

 صورت کوچک و نرمش را گرفت:یرعلی ام

 و بخور منم تویچ.اصل" تو ساندویکنی خوشگل ذوق مینقدر قربونت بره که ایرعلی _آره.ام
.یخورمرو م

ی به شال زمستانی عوض شده بود.مهربان شده بود.حتیرعلی زد.امروز امی لبخند تلخیلر آ
اش که دوبار تا مرز افتادن 

 کند.اصل"ی تظاهر به شادیتوانست نمیکرد... هرچقدر تلش میلر نداد.اما آیر بود گرفته
 یرعلی بود که امیامروز چه روز

 مرتب و صورت اصلح شده اشی آل شده بود؟! نگاهش به سمت لباسهایده ااینقدر
 یدهد نمی جوابید دی وقتیرعلیرفت.ام

 را آرغوش گرفت:سرش

.یم! بگو تا با هم حلش کنیرعلی؟ دل امیز شده عزی.چیکنی میوونه منو دی داری _ماه

ی می دنی و بعد جلویکشتند بهداد را میکدیگر ی لبش را جلو داد.مثل" هردو با همکاریلر آ
 نبود...او که یانداختند!نه شدن

!یست آشغال خور نیدانست بود اما میده را نددنی

 داد:یرون کلفه اش نفسش را بیرعلی ام

 ازت حرف بکشم.یتونم نمینطوری اصل".ایم بگردیکم یم!پاشو بری؟ _ماه

 آهسته لب زد:

.یست رفتن نی برایی _پا

:یست به جعبه نگر

 _برا منه؟!

:ید رارغب شده جعبه را به سمت خودشان کشی او کمید دی وقتیرعلی ام

 دلیز هست که عزیطون شماست خانم خانما!مگه چند تا دختر خوشگل و شی _بعله که برا
 باشه ها؟!یرام
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 جعبه را به سمتش گرفت:یرعلی زد و امی لبخند کمرنگ

 ات مونده خانم خانما.ی _بازش کن کادو اصل

 اخم کرد:یلر آ

!ی؟ اصلی _کادو

 زد و به سمت در رفت:ی چشمکیرعلی.امیچید در زدن در راهرو و خانه پی صدا

!یام _بازش نکن تا ب

 به قد و قامتش انداخت:ی نگاه

!یری؟ _کجا م

 _با من کار دارند خوشگل خانم.

ی را در کاسه چرخاند و با کنجکاویش فکر چشمهاین از حد عوض شده بود!با ایش بیرعلی ام
 یدنش.با دیستبه جعبه نگر

 در دستانش گرفتهیداد مملو از خامه که عدد هجده را نشان میک که کی لبخند بر لب در حالکه
 درشت شد و یشبود چشمها

 زده گفت:بهت

 _تولدم بود؟!

 را بر سرش گذاشت.با عشق نگاهش کرد:ی لبخند بر لب جلو آمد و کله بوقیرعلی ام

 مبارک.یا دختر دنین و معصوم ترین _ تولد پاک تر

 نگاه کرد:یک به کیجان به او لقب داده شده بود با هی توجه به صفاتی بیلر آ

 هجده ساله شدم؟!ی جدی جدیعنی نبود؟! یادم _ پس چرا خودم 

:ید اش را کشینی بیرعلی ام

.ی _ آره جوجه به جمع بزرگا خوش اومد
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 آرزو کرد تا هرچه زودتر بهیلر و شمع ها را روشن کرد.آید کشیرون بیش فندک را از جب

 فکر ین.با ایابدآرامش دست 

 کنارش نشست:یطنت با شیرعلی ها رو فوت کرد.امشعع

 ها.ی _قصد ازدواج ندارم که آرزو منو کرد

 ذوق زده شد که بالخره توانسته بود او را بخنداند.یرعلی و امید خندیلر آ

 آرزو شوهر کرد؟! اونم با تو تحفه!ی! کیفته _خودش

 _خدا از دلت بشنوه.

 و قلقلش داد.یاورد هم کم نیرعلی با حرص به جانش افتاد و امیلر آ

!ینم؟ کادوم رو ببیتونم _حال م

!ی؟ بدیک به ما کیخوای نمیعنی _

:ید به سمت جعبه رفت و او را به سمت خودش کشیلر آ

.یست برات خوب نیشی _چاق م

 زد:یغ و در دهانش گذاشت جیک که انگشت زد به کیرعلی امیدن اما با د

 شکمو!ی نابود کردیکمو _ک

 که.یشد خورده مید _اول و آخر با

 را درشت کرد:یش چشمهایلر آ

 حال صبر کن.یرسم _به حسابت م

 نوپا به او ذوق کرد:ی مثل کودکیرعلی ام

 ات هستم.ین نازت.بدو من منتظر انتقام خونیدهای تهدین جونم با ای _ا

 باز شد.آرام لبیق عمی اش در جعبه را باز کرد و لبش به لبخندیوانگی توجه به دی بیلر آ
زد:

!یست خودت نیقه سلینکه _حاضرم موهامو از ته بزنم سر ا
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 نگاهش کرد:یجان با ه

.یرعلی امیست _بخدا کار تو ن

 جلو آمد و از پشت در آرغوشش گرفت:یرعلی ام

 خودمه.یقه _اتفاقا" سل

 ادامه داد:یرعلی برگشت و نگاهش کرد و امیلر آ

 کمکم کرد!ید اعتراف کنم بهشید خوشگل دروغ بگم... بای چشمهاین به ایتونم _البته چون نم
اما فقط روز تولدت رو!... و 

!ی دخترونه از نوع ماهیقه درباره سلکمی

 داشتندیم ملی رنگیف طی کوچک و ناز که همگیی مجسمه ای با ذوق به عروسکهایلر آ
 از آنها را کف یکینگاه کرد و 

 گذاشت:دستش

 نازن...یلی _خ

 کنار گوشش بود:یرعلی دورگه امی نشست و صدایش موهای رویی بوسه ا

 ات مونده.ی _کادو اصل

 دوست دارم.یلی رو خینا _اما من ا

:ید کشیرون را بی شلوارش برد و جعبه کوچکیب خنده اش گرفته بود.دست در جیرعلی ام

 با...یم _تقد

 گذاشت:یلر آیف شانه ظری مکث کرد و سرش را رو

 _عشق!

یدن که لبخند بر لبش بود بازش کرد.با دی در حالیجان با هیلر گرفت و آیش جعبه را روبرو
 که حرف ید طل سفیفگردبند ظر

 بود لبش را گاز و آن را بال گرفت:یزان " از آن آوی " ااشکسته

 تو؟!یا...قشنگه! اول حرف اسم منه یلی _خ
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 دور گردنش را کنار زد:ی موهایطنت با شیرعلی ام

 گردنت بگو خب؟!یندازی و مین! ایه _ تو که اسمت ماه

 کرد.همانطور که مشغول چفت کردنشیفش گردن ظریزان گردنبند را از دستش گرفت و آو
 با خنده گفت:یلربود آ

 _خب؟!

 شد:یره کوچکش خی آن را بست و به گوشها

خمردم میندازی من زنده ام می و تا وقتین _ ا ...یتونی گردنت... هر وقت 

 تمام ماند.انگشتیمه که بر صورتش نشسته بود حرفش نی و اخمیلر آیی ایکدفعه با حرکت 
 ینی بیک نزدیی جایلراشاره آ

 بود:اش

خمردن نمیگه _د !یزنی حرف 

 داد:یه تکیرعلی پلک گردن بند را در مشتش محصور کرد و آرام به ام

یرعلی امی عمرم.مرسی کادوین _بهتر

 نشست:یش موهای رویرعلی امی لبها

.یدی که دوباره خندی _مرس

 تا جون داشت رغر زدیلر شد و آیده مالیشان از آنکه خورده شود به سر و رویشتر بیک ک
 ی پشت وانتی شوخینبابت ا

!امیرعلی

 آمد سوژهی اصل" خوشش نمیرعلی ساکت تهران زدند.امیابانهای در خی بعد از آن گشت
 که یداد میح توصیلر آیشود.برا

 هم که او رای ندارد اما همان تعداد مردمیت معروفیر گی کشتیا یست فوتبالیک حد در
 درست یه حاشیش براید نبایشناختندم

 خود آن فرد است.ی هر فرد ورزشکاری برایه افزود که مسبب حاشیت.در نهامیکردند

434



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 مشتش را جلو دهانشیرعلی و پلکش نگاه کرد.امیر و دوباره به زنجید با تکان سر تائیلر آ

گرفت:

 به کادوش؟!یدی _بابا زنده اش جلو روته تو چرا چسب

 براق شد و به سمتش برگشت:یلر آ

 پاره بشه؟!یترسم! میارم؟ _حسود! دوستش دارم خب! اشکال نداره شبا درش ب

.یترسد نگفت از بهداد و اعمالش م

 دستش نشست و نوازشش کرد:ی رویرعلی دست ام

 گردنت باشه.یشه.اما خب دوست داشتم همیرعلی.نه جون امیرعلی دل امیز _نه عز

.ی خوش خلق باشینقدر _خوبه هرروز تولد باشه تو ا

 بودید.بهشیست اش بلند شد و به صفحه اش نگری گوشیامک پی صدا

 شد!"یک خونه تون.هوا تاریم تا بریا "زودتر ب

 فرمان را چرخاند:یرعلی امید بگویزی قبل از آنکه چ

!ید مامان بزرگ بهشی هایه _باز هم توص

 به سمتش برگشت:یلر توقف کرد آید خانه بهشی در کوچه روبروی وقت

 خوب بود!یلی بابت امروز.خی _مرس

 گونه اش را نوازش کرد:یرعلی ام

 دوستیشتر و بیلر بخند و از سر و کولم بال برو.من اون آیشه شاد باش.همیشه _هم
 امروز ی بگیخوایدارم.هنوزم نم

 شده بود؟!چت

 بسته شد:یرعلی از نوازش امیلر آی چشمها

.ی کمکم کنی که تو بتونیست نیزی _چ

 اخم کرد:
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 شده.ی _حداقل بگو تا بفهمم چ

...ی که بخوایست _اونقدر مهم ن

 کرده بود فرمان نداد و سکوتیف که پشت سر هم ردی همه درورغین لحظه از ایک ذهنش 
 دروغ یخواستکرد.تا کجا م

! بگوید؟

 داد:یرون را بنفسش

 خوبه.خرابش نکن.یز _الن همه چ

 اش کرده و هنوز هم سکوت کرده بود آنهمیوانه دی خوب نبود! اصل" خوب نبود! فشار روان
...یرعلیدر برابر ام

 گفت:ی درشت شد و عصبیرعلی امی چشمها

 کرده؟! فقطیتت اذی تو رو ناراحت کرده! کسی بدونم چید! من بای؟ چیعنی _خرابش نکن 
 تا یکنم می بوده بخدا کاریبگو ک

 باشه!یمارستان تخت بی رویهوش روز بسه

 به حد مرگ کتکی اگر بهداد هم روزیشد نشست.چقدر خوب میش لبهای روی لبخند کمرنگ
 را خنک یلر و دل آیخوردم

.افکارش را پس زد:یشد دلش خنک نمیزد.اگر زنده زنده هم آتشش ممیکرد

 چرت و پرتا!ین... کنکور و ایرم با خودم درگیکم! فقط یست نیچی _ه

:ید اش را کشینی بیرعلی ام

 کنکور چه با کنکور.ی چه بی تمومی! اصل" همه چی _تو که همه جوره تک

 اش گذاشت:ی پشانی جلو رفت و دستش را رویلر آ

 نخورده؟!یی! سرت به جای؟ تب نداریزم _عز

:ید دستش را گرفت و محکم بوس

.یه به چی چیدم دستها خوشگل کوچولوش! اتفاقا" سرم به سنگ خورده تازه فهمین _ با ا
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 دورگه اش لب زد:ی و آرام با صداید را به صورت مردانه خودش کشیلر دست آ

...یدم _ تازه فهم

:یلر شبق رنگ آی با نگاه نافذش زل زد به چشمهایرعلی کرد و امی خداحافظیلر آ

!یگه؟ دی _ مواظب خودت هست

 کرد:ی را باز وبسته کرد و ماهرانه دروغ بر زبان جاریش چشمها

 _هستم.

 مواظبتیزی! اصل" از چه چیدید؟ میب هرروز آسی مواظبت نبود وقتی برایزی چیگری د
!یکرد؟م

 خنک شود و دریلر رغر زد.با دو فحش حواله بهداد کرد تا دل آی با شوخیشه مثل همید بهش
 یدن اش که با دی فضولیتنها

 به خانه سوال و جواب کند.جعبه دریدن را تا رسیلر و گردنبند گل کرده بود باعث شد آجعبه
 ی بود تا در وقتیدخانه بهش

 آن را به خانه ببرد.مناسب

ی باز تمام وجودش استرس شد.بیمه در نیدن خواست زنگ در خانه را بزند که در با دیلر آ
 که با قفل فرمان یدتوجه به بهش

 خاموش بودیش تند به سمت خانه که چرارغهای شد و با قدمهایاط وارد حیگرفت مکشتی
رفت.پله ها را با وجود درد زانو دو 

یرد آرامش بگی باعث شده بود کمیرعلی کرد.حقش نبود امروز روز تولدش که امیکی تا
 را باز کرد و با یخراب شود.در چوب

 خانه انداخت:یکی به تاری و استرس نگاهبغض

 _مامان؟!

ی و همگید هم از راه رسید و برقها روشن شد.بهشید به گوشش رسیزی چیدن ترکی صدا
 زدند:یغهمزمان ج

 _تولدت مبارک!

یافت دهانش گرفت و خود را در آرغوش مادرش ی دستش را جلو
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 و به سرعتینشست مین زمی که آروم آروم روی برفی رو کنار زده بودم و به دانه هاپرده
 نگاه یشد آن ذوب میرو

 دریرعلی امی.صدایبارید اما سخاوتمندانه میز.اواخر آذر بود و برف هرچند کم و ناچمیکردم
 را در ی و گوشیچیدگوشم پ

 جابجا کردم:دستم

 نه؟!یا _بالخره خوش گذشت 

!یت.مثل همه تولدها اما بدون جمعیگه _تولد بود د

 زدم:ی لبخند

 _ از تولد تو بهتر نبود مطمئن باش.

 جابجا شدم:یم بود در جایزان که باز شد و مامان از گردن بهداد آوی در آهنیدن با د

 اومدند.مواظب خودت باش.ینا _مامان ا

 مهربان شد:یش صدا

!ینمت؟ _تو هم مواظب خودت باش.امروز بب

 خنده ام گرفته بود:

.یدیم رو دیگه همدیروز _د

 از سکوتش که کامل" مشخص بود بهش برخورده خودمو جمع و جور کردم:

 _البته اگه بتونم حتما".

 _ساعتشو برام بفرست.

 شلوارمیب جی را راهی که وارد شدند گوشیشان هردویدن گفتم و قطع کردم.با دی "حتما" 
کردم که مامان ذوق زده به 

 آمد:سمتم
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!یلر؟ _آ

 توجه به بهداد به مامان که مرا در آرغوش گرفت گفتم:ی دادم و بی سلم کوتاه

 شد بالخره؟!ی _ چ

 به حرف آمد:یجان با ه

.یشی خوشگل و بامزه می آبجیک... صاحب یلر _دختره آ

 کرد:یزان آوی بهداد کتش را در آورد و به جالباس

.ی پسر کاکل زریک یگه _چند سال د

 شدم:ی پوزخند تلخ

 _ موافقم باهات... متاسفم دختر شد!

یک بود.ی ام و درک کنه کافیه کنای که بهداد معنین نگاه متعجب مامان برام مهم نبود.هم
 ین بینجالحظه فکر کردم که من ا

 ویکردند صحبت می سونوگرافیجه از نتیکردند شون و می! داشتند زندگیکنم؟ چکار ماینها
! ی در چند سال آتیگه فرزند دیک

!ی؟ همه دلخوشین این چکار بیخواست منو میگه دمامان

 ویگفت فرزندش میت رفته بود چطور بهداد و به جونم انداخته بود حال واسم از جنسیادش 
توقع داشت من هم مثل خودش 

 بپرم و ذوق کنم؟! به بچه بهداد ذوق کنم؟!ین و پائبال

 مامان با لبخند پالتوش و در آورد:

.یکرد من از اولشم فرق نمی خدا بده فقط سالم باشه.برای _هرچ

 لبم کج شد و طعنه زدم:

 مهم بوده ظاهرا".یتون _واسه حاج

 که ابرو بال انداختم:ید بگویزی خواست چ
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یزی من که چی کن.از بچگی مادرینا واسه ایتونی.تا می رغصه نخور حال حالها جا داریچ _ه

 به گمونم.یاد نمیادت

 تکان داد:ی نگاهم کرد و مامان سریز بهداد ت

 منتظر بودند.ید زنگ بزنم آتوسا و بهشیک... برم یلر _از دست تو آ

 هم بدبختیگه دیکی "بهشون بگو قراره یم مامان رفت و من اخم کردم.تا نوک زبانم آمد بگو
" اما نگفتم.ابروهام بال یکن

 نبود!ید! اصل" بعیمیرد؟ اگر بهداد میکرد بار سوم هم شوهر می.مامان برارفت

 شدهید اش سفیقه شقی.موهایکرد بهم نگاه می متوجه بهداد شدم که با لبخند کجیی ایه ثانی برا
 اش چند یشانی پیبود و رو

 نداشت! قصد رفتن به اتاقی تکان دادم.به من ربطی.سریخورد به چشم میز چروک رخط
:یستاد ایمکردم که روبرو

 هنوز.ید داشتیف _ تشر

 در سکوت نگاهش کردم که مهربان شد:

 _از کادوت خوشت اومد؟!

 دادم:یرون نفسم و بینه دست به س

 چرا؟!یدونی میاد من خوشم نمی بدی کنیچ هم کادو پیا _ دن

 لباشو بهم فشرد و شانه بال انداختم:

!یستم مامانه! من طل بنداز نیش _ پ

 نداشت.یرعلی جز گردنبند امیی گردن من جا

 قدم جلو اومد:یک 

!یلر؟ _آ

 جبران کردم و رفتم عقب:یع همون قدمو سر

 کردم؟!یی داشتم شمع ها رو فوت کردم چه آرزوی وقتی بدونیخوای _ م
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 پوزخند زد:

.یرم _لبد من بم

 سرمو تکون دادم:

!یمیری هرروز می اونطوریافته _نه! آرزو کردم دخترت هم به حال و روز من ب

 خون جلو چشمهاشو گرفت و به سمتم هجوم آورد.موهامو از فرق سر گرفت و تکانم داد:

یر بشه! خودم مثل شیی مثل تو هرجایذارم باهات مهربون باشم.من نمیستی نیق _ تو اصل" ل
بال سرشم...

 محکم تر تکانم داد:

 و اون.ین دست ایر زیافته و دخترم بیرم که خودم تو آشغالها بمیستم نی _من بنگ

 شده.حرفش حق بود! من اگه بابای بغض گلومو گرفته بود اما خوشحال بودم که عصبان
 درست و ی بابایکداشتم...اگه 

.یکردم از درد بغض نمینطور داشتم الن ادرمون

 و زمزمه کرد:ید به گوش چپم چسبیش لبها

 خونه بمونم و آواره نشم.ین هم بتونم تو ایگه سال دیکردم تو بودم آرزو می _من جا

 بزنم ویغ و کم مونده بود جیشد که درد موهام داشت خارج از تحمل می پوزخند زدم در حال
 پارش کنم گفتم:یکهت

!یست من نی آرزوهاین جزو آخری حتین _مطمئن باش ا

 سرمو بال گرفت و با دستش کل صورتمو گرفت:

...یرون که مثل سگ پرتت کنم بی _ پس بترس از روز

:یدم حرفش پریان م

.ی منو شرمنده خودت کردی کنینکارو _واقعا" اگه ا

یکرد می.گلومو گرفت و با لبخند که منو به حد مرگ عصبیوار محکم هلم داد و خوردم به د
ادامه داد:
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 و قبر هم پست بزنه!ی که صد بار آرزو مرگ کنی!جوری _ البته با ننگ و رسوائ

ی تا آخر عمر مخفیتوانستم چه؟! اصل" میفهمید رفت.اگر میرعلی وا رفتم.فکرم به سمت ام
 شد و یشترکنم؟!فشار دستش ب

 دستش گذاشتم.سرشو آورد جلو:ی رودستمو

!ی؟ هم خوشگلیره نفست داره بند می _گفته بودم وقت

 کوتاهم چنگ انداختم به دستش:ی با ناخنها

!ی _ولم کن روان

 زدم:یغ ج

 _مامان!

 کرد:یم و رهایوار شد به دیده سرم کوب

.یم کنیه _ باشه تا بعدا" باهم تسو

 به مایکرد صحبت می که با گوشی مامان در اتاق را باز کرد و با تعجب در حال
 ی.بهداد همانطور که دکمه هایستنگر

 به سمت اتاقشان رفت:یکرد را باز مپیراهنش

 گاز گرفت و جفتک انداخت.یشه آوردم که مثل همی _ داشتم از دلش در م

 زدم:یغ ج

!ی _خودت

 زدم:یغ به مامان به مشغول صحبت بود نگاه کردم و دوباره ج

!یکنم با چاقو تکه پاره اش میگه که بخدا دفعه دیاد شوهرت بگو دور و بر من نین _به ا

 را مخاطب قرار داد:یمان گفت و هردویی لحظه آتوسا" ایک مامان "

 تنهاتون گذاشتم.یقه! دو دقیگه به همدید بپری _حال ه

 آورد و رو به من دستم به گلوم بود گفت:یرون بهداد سرشو از اتاق ب
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 دستت.ی _ دستت نبره چاقو رو گرفت

 و مامان با اخم گفت:ید خند

! بهداد برو لباستو عوض کن!ید _کم چرت و پرت بگ

.یدم را کشیم داد و من از شدت حرص موهایلم تحویشخندی بهداد ن

 دادم و نگاهش کردم:یرون.نفسمو بید ام را جلو کشی بار سوم روسری براامیرعلی

! گور پدر گشت ارشاد هم کردند!یارم بخدا از سرم درش می کارو کنین ایگه بار دیک _

 افتاد:یش دو ابروین بیقی که از کنارمان رد شدند کرد و خط عمی به پسر و دختری نگاه

 وسط سرت!یاد که نیپوشیدی درست درمون می روسریک! ی کردیخود _ ب

 با انگشت سبابه زدم به سرم:

! ذهن تو مشکل داره!یست من نی _مشکل از روسر

 داد:ی دستمو تو دستش گذاشت و فشار کم

.ین هم ببی فروشیف اون مغازه کیا.بی دعوا انتخاب نکردی برای _اصل" روز خوب

 کنارمینکه ای.از لحظه ورود به جایایم با او به پاساژ بیگر دفعه دیخندیدم من به گور اجدادم م
 چون یرفت پشتم راه میستدبا

 داده بود.اخم کردم:یر کوتاه بود! حال هم به شال سر گیم نظرش پالتوطبق

.یخرم میام بعدا" میخوام _نم

 تر شد:ی جد

! با من!یدی انجام میدهاتو امروز خرین _هم

 بودم من...ی.چه بدبختیرعلی ظهر بهدادم حالم را گرفت الن ام

 و من را به خودش چسباند:یستاد مغازه ای جلو

 داره.ی خوبی داخل؟! بنظرم جنسهایم -بر

 به سمتش برگشتم:
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.یرم میذارم میگه هر بهانه دیا رنگش فلنه ی بگی _بخدا بخوا

:ید ام و کشینی ب

 من.یه هم در آورده ماهی _چه دم

 هم که از همان لحظهیرعلی به دو فروشنده کردم.امی همراهش وارد مغازه شدم و سلم کوتاه
اول مثل عمر وارد شده بود 

 حال و احوالش تکان دادم.اخمش فقط به خاطر دو فروشنده جوانی برای زور سلم کرد.سربه
 چون انتخاب یدانستمبود.اما م

 از فروشندهیکی است پس موضع رغرورش را عوض نخواهد کرد.رو کردم به سمت خودش
ها که انقدر چهره اش روشن و 

 و گفتم:یگرفت و وارفته بود که آدم خوابش مشل

.یخواستم میف _ ک

ی.اشاره کرد به قفسه ید زودتر از آن به من رسیرعلی آمد که امیرون پسر از پشت دخل ب
دوم:

یارم کار بوده.بین فروشم از همیشترین.جوون پسند هم هست.بیدمونه جدی کارهاینها _ا
خدمتتون؟!

 زدم:ی لبخند کمرنگ

.یشم _ممنون م

 کنار گوشم زمزمه کرد:ی با لحن عصبیرعلی و امید خودش را بال کشی پسر کم

 تو صدات؟!یریزی میش حرف بزن.چرا قر و قمیزاد _مثل آدم

 شانهی را از پسر گرفتم و رویف درشت شده نگاهش کردم و کی با حرص و چشمها
 و یفیتانداختم.جدا از جنس با ک

 را دوباره نگاه کردم.بدونیف و کیستادم اینه در آیمرخ بود.نیبایش و زیم رنگ ملمررغوبش
 یآنکه مخاطب ام شخص خاص

 گفتم:باشد
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 _قشنگه؟!

ید مد هستیان کارامونه.ماشال خودتون در جریدترین جزو جدین _خانم عرض کردم که ا
.یگهد

 به دروغ سر تکان دادم:

 _بله.

 پسر لبخند زد:

ین ایندگی چون ما فقط نمایکنید نمیدا پیفی کین همچید چه بهتر.کل پاساژ و بگردیگه _خب د
 ید.مطمئن باشیمبرندو دار

.یخرید جا مین از همیاید بازم میچ هیشد نمپشیمون

 نشسته بود بلند شد و رو کرد به من:ی صندلی که تا الن رویرعلی ام

!یلته؟ _ باب م

 گفت و همکارش بایی گذاشتم.پسر"مبارک باشه" ایشخوان پی و رویف سرمو تکون دادم و ک
خنده افزود:

 کرد.ید بار اول خریدیم دختر دیک و یم _ نمرد

 رمزش را قرائت کرد و با رغضب به پسر کهیشخوان پی روید" کوبیبا کارت را تقریرعلی ام
.یستحواسش به او نبود نگر

 جلوتر:یدم کششالمو

.یستم نی کردن اصل" وسواسید خری _خوشبختانه من برا

:ید پسر دوباره خند

 تا...ینند هم ببیه شما رو بذارند تو موزه بقید _با

 و کارت را برداشتم:یدم علنا" واکنش نشان داد که من دستش را کشیرعلی ام

 _ ممنون خداحافظ.

 درهمش شالمو باز هم جلوی آمدم.با اخمهایرون بیع گفت و من سری" ید فروشنده " خوش آمد
 به فک ی.نگاهیدمکش
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 کردم و با من و من گفتم:منقبضش

...یخواستم _من م

 نگاهم کرد:ی عصب

 _حرف نزن فقط!

:یستادم شده بود!سر جام ای دوباره جن

.یدم پسش میرم می کنی _ بد اخلق

 کرد:یز چشماشو ر

.یزنم میشش سمت اون مغازه با فروشنده هاش آتی _ بر

!یزو همه چیاری از شور در می _دار

 لب زد:ی آروم اما عصب

یرت رغی! من بی؟ گفت تو حرف بزنی! اصل" کیزنی با ناز و ادا حرف میکنی میخود _تو ب
!یگه دیخریدمداشتم م

 شمرده شمرده گفتم:

 کنه اما خودش زبون نداره؟!ید خریخواد میگفتند _قرار بود من انتخاب کنم! نم

 درباره تو نظر بدند.یکنند _رغلط م

" هرکدام بهیقا! و دقیرعلی بودم! مامان... بهداد و امیر دادم.من در همه حال درگیرون نفسمو ب
 و روش مختلف.یوه شیک

 ندارم.یدی خریگه _فراموشش کن.من د

 شد:یررغضب م

!یخوای؟ هم می روسری _مگه نگفت

 ندارم.یاز نیدم _الن فهم

:ید دستمو کش
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 مسخره رو سرت نباشه!ی شالهاین ایگه که دیخری خوب می روسریک _اتفاقا" الن 

 کنم:ی بکشم و حرصم از بهداد را سرش خالیغ کم مانده بود ج

 ام!ی راضیتم _ من از وضع

 قرار بود چکارینبار دادم.ایرون شد.نفسمو بی فروشی توجه به حرفم وارد مغازه روسری ب
کند؟!

 اماید ام پرسیقه از سلی بود جلو آمد و با مهربانیی فروشنده که خوشبختانه زن جا افتاده ا
 جواب داد که یم به جایرعلیام

 رد و بدلیرعلی من و امین مدل خانمانه و به دور از هرگونه جلب توجه! زن نگاهش بیک
 یشد و با شک به سمت رنگها

 رفت.اعتراض کردم:تیره

 نمپوشم!یی _من قهوه ا

 _نامزدتون گفتند که...

:یدم حرفش پریان م

.یارید من باشه.لطفا" رنگ شاد بیقه سلید سرم کنم پس باید _برا خودشون گفتند! من با

:ید کنار گوشم رغر

!ی _ماه

 زدم:ی به زن نگاه کردم و لبخند مصنوع

 خپرم!یادی زی! امروزین هات بمونه تو ماشیداد _ داد و ب

 گذاشت:یشخوان پی قرمز داشتند رویف که طی چند مدل شال زمستان

.یارم مد نظرتون بود بیزی چید.حال بازم نگاه کنیاد مینا _ به نظرم به رنگ پوستتون ا

 _به نظر منم قشنگه.

:یستاد کنارم ای کلفه و عصبیرعلی ام
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 _قرمز نه!

 رفتم:ینه سرم گذاشتم و به سمت آی شال خودمو در آوردم شال مورد نظر را رو

 _اتفاقا" قرمز آره!

 تشر زد:

.ی _ماه

 زن لبخند زد:

 کنه.ی بذار جوونیگه پسرم.جوونه دیر _سخت نگ

 بود.چهرهیستاده که پشت سرم ایدم را دیرعلی بود و امیزان دو طرف شال از هردو طرف آو
اش با همان حالت اخمو به 

 انداخت.ی ام مخنده

 و خوشگل شدم!یاد _اعتراف کن که بهم م

 بود:ی وا شد اما لحنش عصبانی اخمش کم

!یابون _نه برا خ

 خنده ام گرفت:

 _برا آقامون فقط.

ی نور روشن شده هارمونیر ام که زی و پوست گندمی مشکی دوباره به شال که با موها
 شدم:یره کرده بود خیجاد ایباییز

.یخوام و مین _هم

یک اخم ترسناکش خنده ام محو شد.من را با یدن نگاهش کردم که با دینه آی دوباره از تو
حرکت به سمت خودش برگرداند و 

 چانه ام را بال گرفت.با حالت آرامش قبل از طوفان وید بگویزی رغضب قبل از آنکه چبا
 دو رگه اش که لرز به جانم یصدا

:ید بود رغرانداخته
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 رو گردنت؟!یه چی کبودین _ ا

 گرفتم. ی را ناخودآگاه گاز محکمیرینم زل زدم و لب زیش با ترس به چشمها

 خوردم:ی و تکان کوچکید پشت سرم کوبینه با مشت چپش به آید رو که دتعللم

!یه؟ چی جاین ایگم _ م

 فروشنده دخل را دور زد:

 آقا؟!یکنی _چکار م

 لب زد:ین خشمگیرعلی به زن نگاه کردم.امی با شرمندگ

!یشه _الن مشخص م

 کارت را به دست زن داد:

!یم برید _ حساب کن با

:ید سالم انداخت و کارت را کشینه به آی نگاه کرد.سپس نگاهیمان زن چپ چپ به هردو

 برا خونه!ید _دعواتون و بذار

 بهانهیک و به دنبالش روانه شدم.ذهنم به دنبال ید نداد و محکم دستم را کشیتی اهمیرعلی ام
 باور کند یم بگویریبود تا چ

 نگاهیم اگر به چشمهایکردم.حس میرسیدم مقبول میجه کمتر به نتیکردم فکر میشتر هرچه باما
 را خواهد یزکند همه چ

یده که خودرو خودش پارک بود کشی پاساژ شد و همراهش به قسمتینگ.وارد پارکفهمید
 یکدفعه ین ماشیشدم.چند قدم

 و صورتش قرمز شده شده بودیزد" نفس نفس میبا که تقریدنش زل زد.با دیم و به چشمهاایستاد
 آب دهانم و قورت یار اختیب

 برخورد کردم و همونینی.مچ دستمو رها کرد و جلو اومد.از پشت به صندوق عقب ماشدادم
 یده خشکیجا متوقف شدم.لبها

 و باز کردم:ام

 _من...
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 صورتم گرفت:ی وار جلوید انگشت سبابه اش و تهد

!یشکنم گردنتو می _دروغ بگ

 بود که من را تایی چطور علقه ایگر دین.ایاید همه استرس در بین کم مانده بود اشکم از ا
!فاصله رو از یبرد؟مرز مردن م

 لب زد:ی گرمش به صورتم خورد.شمرده شمرده اما عصبی برد و نفسهابین

!یه؟ چی گردنت... جای... روی لعنتی...کبودین _ا

:ید کوبین اش کرد و به صندوق عقب ماشیوانه من دیی ایه سکوت چند ثان

 جا نکشتم!ین _ حرف بزن تا جفتمونو هم

 من و بهداد... سرمو به چپ و راست تکان دادم تا افکاریفهمید لحظه فکر کردم اگر میک فقط 
 آن یرعلیرا پس بزنم اما ام

 کرد.کل فک ام و گرفت:یر "نه" گفتن تعبی به معنارا

 نه؟!یگی _نم

 دستش گذاشتم:ی سردمو روی دستها

.یگم.. میگم _م

 فکش منقبض شد:

.یاال ...ی بدیلم دروغ تحوی الن بگو! زود باش! فکر نکن تا بتونین _هم

 کردم:یس لبمو خ

 _بهداد...

" نگران دستشیقتا و من حقید کوبی عقبین ماشی و نگفته بودم که محکم تر روی کلم بعد
 نگاهش کردم:یبودم.با ناباور

 _دستت...

 تر اومد:یک سرش نزد
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!ی؟ کی! گفتیدم؟ _نشن

 بسته شد.آرام ادامه دادم:یی لحظه ای برایرعلی امی دادم و چشمهایرون نفسمو ب

 _با بهداد حرفم شد...

یقی دستش پشت کمرم نشست.دوباره نفس عمی بار خودم نتونستم حرفمو ادامه بدم وقتین ا
.هرچه باداباد:یدمکش

 _ باهاش حرفم شد دست انداخت دور گلوم.

 امایه که عصبانیزدم نفسهاش کامل" حدس میدن شد.از شنیشتر فشار دستهاش رو کمرم ب
 یکدفعه.یترسوندسکوتش منو م

 تریان چهره اش که زخمش انگار نمایدن صندوق عقب نشاند.با دی از کمر بلند کرد و رومنو
 عقب یشده بود سرمو کم

:ی کبودی روید.دستشو کشبردم

 شاهکار بهداده؟! به خودش جرعت داده که به تو دست بزنه و دست بندازه دورین _پس ا
!یگه؟ دیدمگلوت؟! درست شن

 که از کنترلم خارج شدهیزد اونقدر تند میدم... شایکردم من حس نمیا یزد نمیا! یزد قلبم نم
 چه گفت؟! گفت دست یرعلیبود.ام

 حال و احوالم.آب دهنمو قورت دادم:ی کنم به بدبختیه تا گریداد بهانه دستم میک!کاش زدن؟

 باشه...ی لفظیری درگیک _ قرار بود فقط 

 تر شد:یک دستشو آروم دور گردنم گذاشت و سرش نزد

!یه؟ عاقبت کارش چی _بهداد بخودش اجازه داده به گردن ناموس من دست بزنه؟! بهش نگفت

 شده ام:ین دلقک رغمگیک یه زدم که مطمئن بودم شبی به زحمت لبخند

 کردم.ی منم بود.حاضر جوابیر _خب... خب تقص

 مچ دستمو گرفت:

!ی؟ ماهی چیگه! دیکنی؟ _پس تو باهاش کل کل م

 شد:یشتر فشار انگشتهاش دور مچم ب
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! ی؟ ماهیکنید چکارا میگه _د

 ام و محکم گرفت و سرم جلو اومد:چونه

 ها!یکشم جفتمون و میزنم می حرف نزنی درسته؟! ماهیگردی بدون حجاب میشش _پ

 به زحمت لب زدم:

 _من...

:ید عربده کش

 _خفه شو جواب منو بده فقط!

 با حرص چونه ام و فشار داد:

 درسته؟!یگردی حجاب می _ب

 گونه ام سر خورد.ی روی سرمو به زحمت تکون دادم و قطره اشک

 بهداد هرطور خود احمقتیش! پی؟! پس تو به حرفم گوش نکردی ماهیست نیه _الن وقت گر
 و باهاش کل یگردیبخواد م

!ی؟ بکشه درسته ماهینجا تا کار به ایکنی مکل

یلی خیز بود تا تو رو امتحان کنم.اما همه چی همش شوخیگفتم نه.میگفتم اگه توانشو داشتم م
 ی از حد ملموس و واقعیشب

 گفتم و با هردوی سرمو تکون دادم و از تکان فکم گردنم صدا داد.آخ کوچکید.به نشانه تائبود
دست صورتمو گرفت:

!یدی؟ با ناز و ادا آه کشینطوری! ای؟ آخ گفتینطوری _برا اونم ا

!یرعلی امی شدیوونه _تو د

:ید تو صورتم داد کش

 حق ندارهی! مگه نگفته بودم کسی؟ با بهداد دهن به دهن شدی! برا چی کردیوونه _تو منو د
 یادستش به تو بخوره؟! گفتم 

!نگفتم؟
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 با بغض لب زدم:

 _آره.

:ید عربده کش

!ی گفتی چیدم _نشن

:یدم داد کش

!یری زنجیوونه دیک مثل خودت! یکیه ات ی! اما پسر دائی _آره گفت

 حرفم.منین ایدن که جنون گرفت از شنیدم و به وضوح دیرفت مین ام بال و پائینه قفسه س
 عمر تو یک که یاحمق از کس

 بود:مشتیز چیک داشتم؟! منطقش کلمش اعتقادش فقط ی چه توقعیزد فقط مشت مینگ ریک
!یزن

 محکم بهم فشار داد که با وحشت ادامه دادم:ی لباشو به حد

 چرا؟!ی بدونیخوای! میفهمی؟ میضه ات مری _ پسر دائ

:یدم کشیغ ج

 تو سرش!یزنه و میکنه دختر و پتک میک معتاد ی _چون جنون داره! چون بابا

 پهن اش:ینه به سیدم کوب

 ات کتکم زده بود! هرروزی! ها؟! چون پسر دائیام؟ راه بیتونستم چرا روز تولدم نمیدی _پرس
 از بدن من کبود ی جایک

!یشم و از دست همتون راحت میمیرم روز تو همون خونه میک و میشه

.آرام در آرغوشم گرفت و فشارمیدید را تار میرعلی امیم متوجه لرزش بدنم نبودم اما چشمها
داد:

 آروم باش.یش _ه

 تقل کردم تا رها شوم:

!ید قماشیک _ولم کن! همتون از 
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 شروع به نوازشم کرد و من هق زدم:

!ی بکشی کبودیک منو واسه یخواستی! مید _همتون مثل هم

 ام نشست:یقه شقی لبهاش رو

.ی _ نه ماه

 خودم را رها کنم:یخواستم لجوجانه م

 _ چرا چرا چرا!

 را دور کمرش حلقه کرد:یم و خودش پاهاید من را جلوتر کش

 تقل نکن! من نگرانت بودم.ینقدر...ای شده! ماهی چینم ببیخواستم _بخدا فقط م

 سرمو عقب آوردم و با حرص گفتم:

!یدم و بهش مسکن میزنم براش چسب زخم میده دیب آسیکی یبینم می _من وقت

یغ بشم.جی عصبیشتر بیشد و باعث میکرد پاهام حواسم و پرت می حرکت دستهاش رو
:یدمکش

 _دستتو بکش!

 کرد و من عقب عقب رفتم.انگشت اشاره ام و بال آوردم:یم با بهت رها

 ات...ی! تو هم مثل پسر دائی حکم کردی به سرم اومده اجرای چی بپرسینکه _به جا ا

 افتادم.ین برداشت که تلو تلو خوران به زمیز به سمتم خیع سر

!یارم بل سر خودم و خودت میک ی جمله ات و ادامه بدی علی _به ول

 دو زانو نشست:ی رویم.جلو آمد و روبرویرفت مین اش بال پائینه قفسه س

 کجاتو کبود کرده؟!یگه _ د

 لب باز کردم که خشن ادامه داد:

.یکشه نمیداد کار به داد و بی _اگه مثل آدم جواب بد
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 و زبون زدم:یسم خی لبها

 _ پهلو.

 دستش مشت شد:

 _خب؟!

 _زا..زانو.

 و من وحشت زده عقب تر رفتم.ید خودش کوبی پای مشتش و رو

 _خب؟!

 تکون دادم که جلو اومد:ی نفی سرمو به معنا

 بدنت؟!ی کجایگه _گفتم د

 آرام لب زدم:

 _صورت.

 داد:یرون و نفسشو بید پلک چشم چپش پر

 ندارم.یت جلو کاریا مونه.حال بی میادم _

 سرمو به چپ و راست تکون دادم.چشمهاشو باز و بسته کرد:

 برسه چطور خودمیب اگه به تو آسیکنم رو خراب میا ندارم! احمق من دنیت کاریگم _م
 کنم؟!یتت اذیتونمم

 داد:یرون و نفسشو بید جلوتر اومد و در آرغوشم کش

خسر می _ ه .ی ماهیخوری از دستم 

 و گوشم در رفت و آمد بود.یقه شقین لبهاش ب

 رد...ینجا از ای _اگه کس

 کرد:ی دو رگه اش کنار گوشم ته دلم و خالی صدا
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ی.اونم از من! ماهی و نترسی که الن آروم شینه... مهم ایست درصد هم مهم نیک ی _حت

 انصاف ی بینقدر ایتونیچطور م

!بشی؟

 درشت شده نگاهش کردم:ی با چشمها

!ی؟ گرفتیش _ دست پ

 موهام حس کردم:ی دستش و لبل

!ینه.آره هدفت فقط همی ماهی کنیوونه منو دیخوای _تو م

یدم دیررس فوق کوتاه و زخمش در تی که فقط موهایرعلی لحظه مثل برق گرفته ها به امیک 
بود نگاه کردم و محو زمزمه 

:کردم

!یزنم؟ _چرا پسش نم

 تا رها شوم؟! چرایکردم پس چرا تقل نمیکرد گونه شروع مین بهداد هم همینکه مگر نه ا
 ام بند آمده و خون در یهگر

 افتاده بود؟!یان تر به جریع سررگهایم

 لب زدم:یی گرفته ای زبر بود.با صدای که به علت کوتاهیدم موهاش کشی دستمو رو

 _اگه موهات بلند بود...

 شد:یره خیم سرشو بال آورد و به چشمهام سپس به لبها

 به من.یده _مطمئن باش همون حس و م

 لبم گذاشت:ی زدم و انگشت شصتش و روی لبخند کمرنگ

!ی؟! ازم منتفر نشدی؟! هنوزم دوستم داریدی؟! منو بخشی؟ _ماه

 شدم:یث خب

 گفته من دوستت دارم؟!ی _ک

!ی؟ دوستم داریگی!اون موقع می؟ داشته باشم چیز سوپرایک _اگه امشب برات 
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ی آوردن سرش چشمهایک تر شد.دستشو پشت گردنم گذاشت و همزمان با نزدیق لبخندم عم
 بسته شد.یمانهردو

 لباس بچه مشورتی آتوسا و مامان وسط هال نشسته بودند و درباره طرح بافتنخاله
.امروز بعدظهر درست همان یکردندم

 دفعه زنگ زد!یک مامان یفهمیدیم اطراف نمیای از دنیز چیچ هیرعلی که من و امیی الحظه
 بلند شد و هردو یع سریرعلیام

 هوا در آورد.من همی سردیررغم سپس به سرعت کاپشنش را علید کشیش موهای را رودستش
 یدم به گونه تبدارم کشیدست

 کاموا بهیگردم! برمیتی از کلس تقوی وقتیگفت جواب تلفن مامان و داده بوده بودم که مو
 خودم بخرم.با مشورت یقهسل

 کمکمید آرام و با حوصله در خریرعلی.امیم انتخاب کنی رنگ صورتیم گرفتیم تصمامیرعلی
کرد و هرچه اصرار کردم 

 خاله از هپروت خارجم کرد:ی نگفت.صدایزی چید را بگوسوپرایزش

!یلر؟ آیست قشنگ تر نین _ ا

 نامم فراموشم شده بود.کنارشان نشستم و به عکس مجلهیزد میم صدای ماهیرعلی از بس ام
اشاره زدم:

 قشنگ تره.ین _به نظرم ا

 خاله شانه بال انداخت:

!یه؟ شماها چیقه سلید دید هردوش و ببافم.بایتونم _ من م

 مامان به عکس زل زد:

...ی بلندین! شبا به ایکنم _خودمم کمکت م

 بعد با استرس بلند شد و به سمت تلفن رفت:

.یده جواب نمیزنم به بهداد زنگ می _هرچ

!یره؟ _نگفت کجا م
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 گذاشت:یش را با حرص سر جای مامان شانه بال انداخت و گوش

 باشگاه.یرم _ فقط گفت م

 به من سپس مامان کرد:ی خاله نگاه

.یذاره میلر! کمتر سر به سر آیشه؟ می چیاد بیر شب دیک _حال 

 مبل نشست:ی مامان رو

 خانمیگفت بهداد میکی صدا دعواشونو.یدی شنی سر و زبون! خوبه خودت ظهری بیلرم _آ
 روش!یذاشتدو تا م

 اشاره زدم:ی اخم کرده سرمو بال آوردم و به کبود

!یگه؟ دیبینه نمینو _چشمات ا

!یگه دی _تو هم دست و بالشو چنگ انداخت

 درشت شد:یش خاله چشمها

!یکنید؟ رفتار می _چرا مثل خروس جنگ

 رو کردم به سمت خاله:

 پوست کلفت شدم!یگه قبول کنه! من که دیخواد نمین _شوهرش جنون داره ا

 مامان با استرس لبشو گاز گرفت:

 آخه؟!یده شو چرا جواب نمی! گوشیومد _چرا ن

 لبم نشست.آنقدرها همی روی رفت و لبخندیرعلی توجه به حرف مامان فکرم به سمت امی ب
 بخار نبود.خاله آتوسا یب

 درید چرخش کلی رنگ شد که صدای صورتی کوچک زمستانیراهن سر انداختن پمشغول
.مامان با لبخند یچید در خانه پیچوب

 شد:بلند

 _بهداد اومد پاشم شامشو داغ کنم.
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 از دست خاله افتاد وی بافتنیل.میستاد در چهارچوب در ایی در باز شد و قامت بلند و مردانه ا

مامان همانطور که دستش به 

 که هردو طرفی گفت.دستمو جلو دهنم گرفتم و به مردی حضرت عباس" یا بود "شکمش
 پاره شده و یشصورتش کبود لبها

 دری مبل ولو شد.گوشی به من انداخت و مامان روی شدم.نگاهیره پهلوش بود خی رودستش
 و با ید ام لرزین شلوار جیبج

 نبودیدمانشان کلمات که قادر به چین بیم و چشمهایدم کشیرون زده و لرزان آن را بیخ دستهای
.یچرخیدم

!"ی؟ که زانوش نشکست.دوستم داریف.فقط حی و دوست داشته باشیزت سوپرایدوارم " ام

" گفتن خاله دوباره بهی وای " ای نکشم و با صداین جلو دهنم نگه داشتم تا هیشتر دستمو ب
 که با همان یستمبهداد نگر

 ولو شد.ین بلند و مردانه کف زمقامت

 برود عمه اش گلهیر به دیر اگر دیدانست بزند.می به خانه عمه اش آمده بود تا سربهشید
 و بهداد را طور یدخواهد کرد.بهش

 بود.سرگرم صحبتیگری دیز او چی برادر از دست رفته اش برایرا دوست داشت زدیگری
 یظ با اخم رغلیرعلیبودند که ام

 اش را پرتی بود.ساک ورزشین.سرش همچنان پائید انداخت و در را محکم به هم کوبکلید
 در آمد ی عمه فخریکرد که صدا

:
!یم مادر مهمون داری _عل

 کهیدی داد به بهشی تر شد.سلم کوتاهیظ اخمش رغلید بهشیدن سرش را بال آورد و با د
لبخندش رفته و متعجب بود از 

.رفتارش

 زد.ی به چوب جا لباسی مشتیار اختی کرد و بیزان آوی کاپشنش را به جا لباس

 به سمتش رفت:ید بهش

 شده؟!یزی _چ
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 شده مادر؟!ی چی _ع

 شد:یشتر اخمش ب

!یم؟.شام داریکنه... سرم درد میچی _ه

ی برای بدهد.دوست نداشت او حتیه را زودتر از بقیرعلی مادرش بهجت را صدا زد تا شام ام
 گرسنه بماند.یی ایقهدق

 کنار خودم.ینجا این بشیا.بیشه مادر الن آماده مین _بش

یکرد.نگاهش مظلومانه شده بود.گمان مید عبوس و گرفته کنار مادرش نشست و زل زد به بهش
 یخواهد کرده و میی خطایلرآ

 با عشق نگاهش کرد :ی شده است.عمه فخریی آشناین که موجب ایرد او را بگیقه

.ی _ امشب زود اومد

:ید خندید بهش

.یام من میدونسته _لبد م

 بلند شد:ی را نداد و به آشپزخانه نگاه کرد.عمه فخریچکدام جواب ه

 زودتر آماده اش کنه.یگم! الن میی؟ گرسنه ایلی _خ

 پرتحکم اما مودبانه گفت:

 مامان.ین _بش

 آرام لب زدیرعلی رفت.امیفش به سمت کید بلند شد و بهشی زنگ گوشی صداین حین در هم
 منتظر بودم"ینا" زودتر از ا

 شد:یره اش خی کرد و به صفحه گوشی اخم کوچکید بهش

 بهداده.یل _شماره موبا

 عمه اش به حرف آمد:

 بزنه البته بدون اون پور خورها!یرش به عمه پی سریک یاد _بگو پاشه ب

 اش را گاز گرفت:ین لب پائید زد و بهشی لبخند کجکیرعلی ام

460



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

.یگم _چشم بهش م

:یچید در گوشش پیلر دخترانه آی تماس را برقرار کرد و صدا

.یتونی لطفا".اگه میمارستان بیا جان بید _بهش

 حس لب زد:ی کرد و بیخ ید بهش

!ی؟ برا چیمارستان! بیلر _ آ

:ید عمه به صورتش کوب

 امام زمان...یا _ 

!یکرد؟ چه میلر بهداد دست آی مشت شد و لبش را محکم گاز گرفت.گوشیرعلی دست ام

:یچید پید دوباره در گوش بهشیف ظری صدا

.. زانوش مویه الن بستریمارستان بیمش _بهداد درب و دارغون اومد خونه از حال رفت! آورد
 یزیبرداشته.احتمال خون ر

...داخلی

 و خود را در آرغوش عمه اش انداخت:ید.بغضش ترکید حرفها را نشنیه بقیگر دید بهش

 افته.ی اتفاق بد میک _ بخدا به دلم افتاده بود امروز 

 لب زد:ی.عصبید را از دستش قاپی بلند شد و گوشیرعلی ام

!یمارستان؟ _کدوم ب

 را با دو دستید آنکه به نحوه صحبت پسرش مشکوک شود صورت بهشی بی عمه فخر
گرفت:

 به سرمون شده؟!ی شده؟! چه خاکی _چ

 تایکرد و نگاهش به سمت بهجت رفت که به عمه اش کمک میافت ید اش تشدیه گرید بهش
.زار زد:یافتدن

.یمارستانه _بهداد ب
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 بلند شد:یرعلی داد ام

!یمارستان؟ کدوم بیگم! می؟ _کر

یلر است.آی بهداد دست ماهی گوشینکه بود از ای تنگ شده و عصبی ماهی صدای دلش برا
 به حرف آمد:یپرناز اما حرص

!ین ببیا! بینی؟ شاهکارتو ببیای بیخوای _م

 گرفت:ید را به سمت بهشی گوشین خشمگیرعلی را گفت و قطع کرد.امیمارستان نام ب

.یم _بپوش بر

:یستاد ایش طاقت روبروی مادرش ب

.یام _منم م

 اخم کرد:

سسمه... من اجازه نمیز عزیای بیخوای _کجا م .یدم من؟! پله برات 

 هم آتشش زده بود.دنبالی بود.لحن طلبکار ماهیخته روانش را بهم رید مادرش و بهشیه گر
 دلش او را یر تا سیگشت میکس

.بزند

 اون جادوگره.یر همش زیدونم به سر برادر زاده ام اومده... من که می چینم ببیخوام _ م

 کاپشنش را برداشت:ی حوصله و عصبی ب

.یکنم. پله بود خودم بغلت میم _ بر

 شود:یاده کمک عمه اش کرد تا پید بهش

.یمارستان داخل بیریم منو عمه میکنی و پارک مین _تا ماش

 ادامه داد:ی اشکی با همان چشم هاید اخم پسر عمه اش را که د

... آسانسور داره.ینجا _قبل" برا آلما اومدم ا

یا... خودش بهداد یست مخاطب کیدانست " گفت. نمی و "لعنتید با رفتنشان محکم به فرمان کوب
! دوباره به فرمان یماه
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:کوبید

 _ خار نفهم عوض تشکر طلبکاره!

ید بهشیدند به راهرو مربوطه رسیدن با پرسی.وقتیوست به آنها پیع را قفل کرد و سرین ماش
آرام گفت:

 _عمه جان؟!

 شد:ی مادرش عصبیه گریدن با دیرعلی ام

!ی؟ واسه چیه _نمرده که! گر

 نگاه انداخت عمه اش رایرعلی به امی با ناراحتینکه پس از اید و بهشیافت هردو شدت یه گر
مخاطب قرار داد:

. بارداره اصل" حالش جالبید به زنش نگیزی چید _عمه جان... دورت بگردم...جون بهش
.یستن

.یچینم دمشو مین به کارش نداشتم!به موقعش که بارشو گذاشت زمی هم کاریگفتی _نم

.یکرد هم اقتدار خود را حفظ میط شراین بال رفت.مادرش در بدتریرعلی امی ابروها

 که سرش کج شده بود بلند شد:یده رنگ پری از کنار آلمایدنشان آتوسا با د

 _سلم.

 صدایدن کرد.آلما با شنی آنها را معرفی اشکی با چشمهاید شوهرش هم سلم داد و بهش
 را که قرمز شده بود باز یشچشمها

 مانع شد:ید.خواست بلند شود که بهشکرد

.یست حالت خوب نین _بش

 رو کرد به آتوسا:

 شده؟!ی _چ

:ید انداخت و دوباره رو کرد به بهشی به عمه فخری آتوسا نگاه

.ین افتاد کف زمیکدفعه ی سر وصورت خونیدیم بگم وال! از راه اومد دی _چ
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 نشست کنار آلما:ی باطنیل میررغم کرد و علیه عمه اش گر

 افتاده.ی پسرش به چه روزید برا داداشم.خوب شد رفت و ندیرم _بم

 دوپهلو حرف زده بود و آلما اخم کرد.

 _ زانوش مو برداشته زخمها صورتش هم پانسمان کردند.

 به جمع داد وی.سلمید آی سمت مین که متوجه شد به ایگشت میلر با چشم دنبال آیرعلی ام
 کرد ی خود داریلی خیرعلیام

 بافت قرمزیک کرده بود.حال هم با ی نکشد.پشت تلفن اعصابش را خط خطیاد بر سرش فرتا
 یش روبرویو جوراب شلوار

یکشید کرد و همانطور که شالش را جلو می اخمید اش را دیره نگاه خی وقتیلر! آیرفت مرژه
رو کرد به آتوسا:

 فقط همراه مرد.یگه میدم _پرس

ین شانه اش به طبقه پائی رویشان پریی سر وضع و موهاین.با ایگر جوش آورد دیرعلی ام
 بود؟! آن یدهرفته و سوال پرس

!ین؟ طبقه پائی در شلورغهم

 اش را همراهی بود گوشیدوار ارسال کرد.امیش به سرعت برایامکی و پید لبش را محکم جو
خود آورده باشد وگرنه مجبور 

 کشان کشان او را به دنبال خود ببرد!میشد

 به حرف آمد:ی مهد

 مونم.ی میشش _ من پ

:ید حال نالی آلما ب

 شدم.ی شرمنده شما و آتی.به اندازه کافی نه آقا مهدی وای _ا

 حوصله جلو آمد:ی بیرعلی ام

.ید.شما بفرمائیشش مونم پی _خودم م
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 اش گفت:یشگی با همان لحن آرام و همی مهد

.ید اگه فردا شب لزم شد شما بمونید بفرمائی _بنده تعارف ندارم.همگ

 تند و ناراحت گفت:ی عمه فخر

 _خدا نکنه!

 عمه اش را ماساژ داد:ی شانه هاید بهش

 که.یکنند مرخصش نمیع _ عمه جان سر

 بهی نگاهینکه بافتش انداخت بدون ایب در جی را با اخم خواند سپس گوشیامک پیلر آ
 یوار به دیرعلی.امیاندازد بیرعلیام

 زد:یش پای رویه با گری و آتوسا متعجب نگاهش کرد.عمه فخرید اش کوبکناری

!یدش؟ دیشه می روز انداخته.کین اش نگذره که برادر زاده ام و به ای _خدا از باعث و بان

 زد.مادر پسر رای انداخت و پوزخند کجیرعلی به امی حرف نگاهین ایدن پس از شنیلر آ
 یوار.به دیکرد مینناخواسته نفر

 آن را ازیکرد نگاه میرعلی اش همانطور که به امی گوشیامک پی داد و با صدایه تکسنگی
 یامک.پید کشیرون بافتش بیبج

 داد:یرون خواند و نفسش را برا

.یکنه حالمو بد مینجا ای بخورم بویی هوایک یرم _م

.یستند به آلما نگرید حرفش آتوسا و بهشین با گفتن ا

.یکنه و درست نمیزی.موندنت که چیست برو خونه حالت خوب نیا _ب

 زد و ناله کرد:یش پای آلما رو

 نداشت.ی دشمنی خبر؟! بهداد که با کسی کرده؟! کدوم از خدا بی کارین همچی _آخه ک

 شد.رو کرد سمت مادرش:یره کوچکش خیلر به رفتن آیرعلی ام

 و قفل نکردم.ین _فکر کنم در ماش

 وقت دزد نبرش.یک _برو مادر 

465



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 گرفت و به سرعت خودش را به آسانسور رساند اما دریش بلند راه راهرو را در پی با قدمها
هردو بسته بود.نفسش را 

 از دستش در رفته بود! به سمت پله ها رفت و تند تند آنها رای داد.با چه سرعتیرون بعصبی
 به افراد ی آمد.نگاهینپائ

 بهی را هل داد و نگاهیی ایشه که قرمز پوش باشد.در شید ندیفی تن ظریچ انداخت و هحاضر
 که یدنشمحوطه انداخت.با د

 اما آرامش گرفت ازیتش نشسته بود به سمتش رفت.خواست بتوپد به وضعیمکت نروی
 زد که ی.لبخند آرامیکشحضور نزد

 کلم اضافه گفت:یچ هی با اخم بلند شد و بآیلر

 ات بود!ی _ اون پسر دائ

 در آرغوششینجا شد.دوست داشت همیده به سمتش کشیلر را گرفت و آیش بازویرعلی ام
 امروز بعدظهر ی.لحظه هایردبگ

 اشی ذهنیر به تصاویلر.نگاه آیکردند جلو چشمش عبور میلم فیک پاساژ مثل ینگ پارکدر
رغلبه کرد:

 اش کن؟!ینطوری! من گفتم ای؟ کارو کردین ای _ برا چ

 بافتش بفرستد.یر را جمع کرد تا به زیشانش پری موهایرعلی ام

 _ولم کن جواب منو بده!

 کنار گوشش لب زد:ی عصب

.یزنی حرف میاد _ز

 را درشت کرد:یش به سمتش برگشت و چشمها

 حرف بزنم؟!یذاری نمی وقتیرون بیام بی گفتی _پس برا چ

 چانه اش را گرفت و نوازش کرد:یرعلی ام

 واسه خاطر بهداده؟!یدنت پرین مثل اسفند بال پائین _الن ا

:یرد محکم تر بگیرعلی که باعث شد امید دستش را پس کشیلر آ
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 باشه ها!یادت کارات؟! فقط ین واسه بهداده ایگم _م

 باینکه ام! قبل از ایده چرا؟! چون درد کشیدونی! مینه ببیب دشمنم هم آسیستم نی _ من راض
 فکر ینمش ببیتاون وضع

 اگه...یشم خوشحال ممیکردم

 سرش را تکان داد:

!ی؟ کارو کردین ای نه... آخه برا چیدم _اما د

 مجنون و محصورش کرد:ید او را کشاند پشت درخت ب

 و که بخواد دستش به تو بخوره.ی کسیذارم _واسه خاطر تو! زنده نم

 صورت خودش گذاشت:ی هردو دستش را رویلر آ

...یترسونی منو می! داریکنی ام می روانی _دار

 شبق رنگش:ی آورد.زل زد به چشمهاین را گرفت و پائیش دستهایرعلی ام

 آخر ویشه مین کنه! هرکس چپ نگاهت کنه ایتت کس اذیچ هیذارم! من نمیترسی؟ می _ از چ
عاقبش.

.یکرد میوانه را دیرعلی بازش امیمه شد.دهان نیره خی نامعلومی به جایلر آ

 افتاد!ی! مامان داشت پس می؟ صورتشو دارغون کردی زدی _برا چ

 نه بهداد.ی _پس نگران اون بود

 شد که ادامه داد:یره خیرعلی با بهت به لبخند ام

 خفتش کنند.یرون اومد بین از ماشی _ من نزدمش.سپردم به چند تا از بچه ها وقت

 گفت:یی خفه ای با صدایلر آ

 _هم خونت بود!

 پشت کمرش نشست که بم و دورگه نجوا کرد:یرعلی دست بزرگ ام

 حق نداره از خط قرمز من رد بشه.ی و کسی.تو مال منی _تو برام مهم
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 را پس بزند که او دستش را گرفت و نوازشش کرد:یرعلی دست برد تا دست امیلر آ

 کارو کردم.ین.من واسه تو ایگه _خر نشو د

خمشت و لگده؟!  _منطق همه بوکسورها 

:ید خندیز ر

 اصل" از حرفه شون سواستفاده نکردند.با قفل فرمون مشت و مالشینا... اتفاقا" ای _نه ماه
دادند.

 اشیده ترکی صورت بهداد و لبهاید شدی از تعجب باز مانده بود.حال متوجه کبودیلر دهان آ
 با انگشت شصت یرعلی.امیشدم

:ید اش کشیشانی زخم پروی

 بشر.ین ایزنه چرا زانوش نشکست! آهن هم پس میدونم _نم

 رحم بود.هلشی منطق و بی را نداشت.او هم مثل بهداد بی رحمی همه بین طاقت ایگر دیلر آ
 ین کوچکتریرعلیداد اما ام

 هم نخورد.تکانی

 برم!یخوام _برو کنار م

 سرش را کج کرد:یرعلی ام

...ی که...راستی _دوباره خر شد

 شمرده ادامه داد:

 ممنوع؟!ی _مگه نگفته بودم جوراب شلوار

 دستش رد شد:یر از زآیلر

.ی گفته بودیزها چیلی _ خ

 شد:ی مچش را گرفت و جدیرعلی ام

!یته؟ کارو کردم حالین واسه خاطر تو ایگم کدوم کارمه؟! می تلفین _الن ا
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 بال رفت:یش صدا

.یکنه مین مامان هم نفریکنی رفتار مینطوری! عوض تشکرته؟! تو ای؟ لعنتیته _حال

 به سمتش برگشت:ی عصبیلر آ

 بهت؟!یم _اسکار بد

 و از کمر محکم گرفت:ید را به سمت خود کشیلر آ

یری طرف اون مردک و بگی نکن ها! حق نداری _با اعصاب من باز

 تکان خورد تا رها شود:یلر آ

 هاشون و؟!یه گریدی کارت همه ناراحتند! ندین _ واسه خاطر ا

 نرمش را نوازش کرد:ی و عاشقانه موهایصانه حریرعلی ام

 گرفتم.یش بهداد کتکت زده آتیدم از زبون خودت شنی _به درک.منم وقت

:ید نالیلر آ

!یر _ام

 و تن کوچکش را به خود فشار داد:ید چسبیلر آیقه به شقیش لبها

 تو رو خوشحال کنم.یخواستم! من میر؟ _جان ام

!یگران؟ دی _با نابود

.ید به ذهنم رسین _فقط هم

.فاصله گرفت:یرعلی زد به صراحت کلم امی لبخند تلخ

 نشو.یر درگی به خاطر من با کسیگه _د

!ی آدم وار لباس بپوشی گرفتیاد _هر وقت تو 

 تاسف تکان داد و به سمت ساختمان رفت. ی به معنای سریلر آ

 کهی شد.مردیاده پین اش از ماشیی گچ شده به کمک دای و پایچی با سر و صورت باندپبهداد
 ین را ماهرانه بیگوسفند
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 و بهداد همانطورید بهداد سر بری پای آن را جلوی نگاه داشته بود با اشاره عمه فخرپاهایش
 خون رد ی از رویزدکه لنگ م

 نثارش کرد:یی لبش را به نشانه تمسخر کج و مادرش سقلمه ایلر. آشد

 سر و وضع تو؟!ین جماعت منتظر بهونه اند؟! اونم با این ایبینی _برو تو اتاقت.نم

 را گفت و رو کرد به جمع :ین ا

 داخل.ید _بفرمائ

 چشمش ظاهر شد.مادرش جلوتر از همه بهی داد و بخار جلویرون سرد بی نفسش را در هوا
همراه آتوسا راه افتاد تا مبادا 

 خانمانه رفته بود!ی برود.باز هم در قالب آلمایش مهمانها آبرویش باشد و پیخته بهم رخانه
 به بهداد که پالتو و ینگاه

 چند روزه بهیش شده اش ته ریچی صورتش باند پی بر تن داشت انداخت.رویمارستان بشلوار
.عمه اش دوباره یخوردچشم م

:ید اش را بوسیشانی نم چشمش را گرفت.بهداد پی پر از اشک شد و با گوشه روسرچشمهایش

 هستم.یاه هم رو سینطوری _ نکن عمه... من هم

 به قامت بلندش انداخت:ی نگاهی عمه فخر

 شد.ینطور ات ای زندگیکدفعه _عمه قربونت بره چشمت کردند که 

.همه کم کم به سمتیشد به پا می جنگیک دوباره کج شد.اگر مادرش بود حتما" یلر دهن آ
 همچنان یلر و آیرفتندخانه م

ی انداخت.فکری به عمه فخری رفت و نگاهید بود.نگاهش به سمت بهشیستاده ای در آهنکنار
به سرعت از ذهنش عبور 

 از پله ها بال رفت.به سرعت لباسیت توجه به جمعی.دوان دوان به سمت خانه رفت و بکرد
 و کوله یدمدرسه اش را پوش

 شانه انداخت.پله آخر بود که آتوسا به حرف آمد:ی را رواش

!یری؟ امروز مدرسه نمی _مگه نگفت
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 مبل ولو شد و مادرش در آشپزخانه مشغول بود.ی رویه بهداد به زحمت و با کمک بق

 برم درسش مهمه.ید زنگ و باین افتاد ایادم _الن 

 بعد آرام زمزمه کرد:

 اومدم...یر _اگه د

 آتوسا اخم کرد:

!یلر _آ

.یاد از من خوششون نمینا _خاله ا

:ید گونه اش را بوس

 کن.ی _خداحافظ.از مامان هم خداحافظ

 که گوسفندی افتاد که لرزان با مردید آمد و چشمش به بهشیرون بی سر و صدا از در چوبی ب
.به یکردرا کشته بود صحبت م

 به طرفش آمد:ید زد.بهشیش رفت و صداسمتش

 کمک حداقل.ی موندی بابا؟! میری _ کجا م

 مقدمه گفت:ی بیلر آ

!یدی؟ _ آدرس خونه عمه ات و م

 بال رفت:ید بهشی ابروها

.یست! من گفتم تو شالو کلت واسه مدرسه نی _ ور بپر

 ملتمس شد:یلر لحن آ

.یده! سه روزه مثل بچه ها قهر کرده جواب نمید بهشیکنم _خواهش م

 چپ نگاهش کرد:ید بهش

.یده که جواب نمی _بگو چکار کرد

 سرش را کج کرد:یلر آ
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 وقت ندارم.اگه عمه ات هوس برگشت به سرش بزنه...یکنم _خواهش م

 کرد:ی پوفید بهش

 الف بچه.یک چرا عقلمو دادم دست یدونم _از دست تو! نم

 بخدا!یکنم _جبران م

 که!ی _دل پسر عمه مظلوم منو خون کرد

 لب جلو داد:یلر آ

 اون بود.یر _تقص

.ی منت کشیری می _تو دار

 معترض شد:یلر آ

!ید _بهش

 بغلش کرد :یلر قرائت کرد.آیش برایق و آدرس را دقید خندید بهش

 بخدا.یکنم جبران می خوبیلی جونم خید _بهش

.یشکش نکن جبران پیتش _اذ

یاط در حی و روبروید طاقت کوچه را دوی.بید طول کشیی ایقه به مقصد چهل دقیدن تا رس
 زنگ را یستاد ایی خانه ایشمال

یاد خواب است.زیرعلی موقع امین ایدانست اش.می به مردم آزارید خندیز فشرد و رمداوم
 خواب ی که صدایدطول نکش

:یچید پیفون در آآلودش

!یه؟ _ ک

 گرفت و لحنش را کودکانه کرد:یفون رز قرمز را رو به آیلر آ

.ی اومده برا آشتیکی _
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یش و بهت به در بسته زل زد.لبهای با ناراحتیلر و آید به گوش رسیفون آیدن کوبی صدا

 داد.به یه شد و به در تکیزانآو

 لب "یر افتاد.زیاط " آخ " کنان به داخل حیلر باز شد و آیکی تی که در با صداید نکشثانیه
" گفت و همانطور که یروان

 شد و در رایره بزرگ و سرسبز خیاط تکاند به حی را میش مانتو و پالتوی روخاک
بست.هنوز قدم اول را برنداشته بود که 

ی رنگ ثابت شد.آب دهانش را قورت داد و صدایی جفت چشم قهوه ایک ی رونگاهش
 ید نکشیه.به ثانید را شنیخرناس مانند

ی حرکت ناگهانین پا به فرار گذاشت.سگ با ایاط حیگر سر داد و به سمت دی وحشتناکیغ جکه
 شد و به دنبالش یک تحریلرآ

 پارس رعب آور سگ رای کنان بارغچه را رد کرد.صدایغ شد و جیشتر بیلر.ترس آدوید
 ی که صدایکرد حس میشنزدک

 دو رگه و خواب آلود:ی و سپس صداید به گوشش رسسوتی

!ینجا ایا! بی _دن

 سمت افتاده بودیک ولو شد .کوله اش به یاط قلبش بود وسط حی همانطور که دستش رویلر آ
 یدن.از دویزدو نفس نفس م

 خشک.یش قرمز شده بود و لبهایش هوا گونه های و سرمازیاد

 را نوازش کرد:یش دو زانو نشست و گلوی رویرعلی به سمت صاحبش رفت.امیعانه سگ مط

!ی؟ دنیکردی _چکار م

:ید _خند

 که همش استخونه!ین! ایش؟ بخوریخواستی _م

:ید کشیغ جیلر آ

سخارت! چقد...رم...زشته!  _ با اون ...سگ 

 رفت که کنار کوله اش افتاده بود.ی نفسش هنوز برنگشته بود.نگاهش به سمت گل رز

:ید خندیز ریکرد همانطور که سگ ژرمن شپردش را نوازش میرعلی ام
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 برو بخورش از زبونش هم شروع کن.یا بی! دنی؟ بهش گفتی ! بهش بگم چی وای وای _ وا

 با خنده سرشیرعلی عقب رفت.امیغ با جیلر بفرستد که آیلر و خواست سگ را به سمت آ
را تکان داد و همزمان را بلند 

 را در هردو دستش گذاشت.سگ چند قدم با همان حالت گام برداشت وی دنی دستهاشدن
 یس را لیرعلی امی و دستهایورپول

 با انزجار نگاهشان کرد.کوله اش را برداشت:یلر.آمیزد

 ات برس! بد موقع مزاحم شدم!ی _به سگ باز

 را رها و اخم کرد:ی دنیه به ثانیرعلی ام

! خوبه به موقعی خواب بودم نه در حال سگ بازیداد زنگ و فشار نمی شاسیکی _ اگه 
نجاتت دادم وگرنه الن از مچ به 

.ی و نداشتبعد

 داد زد:یرعلی دوباره انداخت اما به راهش ادامه داد.امی با وحشت به سگ نگاه

!یته؟ منت کشین _الن ا

 نگاهشی و عصبانینه سگ را رها و دست به سیرعلی و به سمتش برگشت.امیستاد ا
 دستش را به بند کوله اش یلرکرد.آ

 شد.یره به او خیزان آوی و با لبهابند

 و...یزدی مینه جانت حالش خوبه؟! همون که سنگشو به سی _ناپدر

 ناراحت گفت:

!ی _اومدم برا آشت

 بال رفت و پوزخند زد:یرعلی امی ابرو

 _بفرما من منتظرم!

 تو!یام من بیکنی دعوت نمی _تو حت

 نشست:یرعلی امی لبهای روی لبخند کمرنگ
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.یشه بهت رو ندم نمیخوام می _ هرچ

 بود باز کرد:یستاده در خانه را که کنارش ا

.ی خانم لپ گلید _بفرمائ

 آرام و ترسانی بلند شد.با قدمهایرعلی صورتش گذاشت و خنده امی هردو دستش را رویلر آ
 نگاه یهمانطور که به دن

 تکان داد و سگ را گرفت:ی با خنده سریرعلی جلو آمد.اممیکرد

 نداره.یت برو تو کاریا _ب

 بود من و من کرد:ین مقنعه اش را مرتب کرد و همانطور که سرش پائ

 _گل... رز قرمز...

 ات بوده.یت _اشکال نداره.مهم ن

 بود و ساده. نگاهشیمی زد و وارد خانه شد.سبک خانه قدی سرش را بال آورد لبخند کمرنگ
 ثابت شد و ینه عکس شومیرو

 کم سن و سال بود.انگشتش رایار بسیرعلی عکس چهار نفره که در آن امیک سمتش رفت.به
 یرعلی که کنار امی دختریرو

 بود گذاشت:ایستاده

!یه؟ کین _ا

 پشت گوشش بود:یرعلی امی صدا

 خواهرم.ینه _ ام

 به سمتش برگشت:

 _پس الن کجاست؟!

:ید خندیرعلی ام

.یخونه مامانمه داره درس میدی _اونور آب! بچه ام
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 خنده اش گرفت و به رفتنش نگاه کرد.یلر آ

!ی؟ لپ گلیخوری _قهوه م

 زد:یغ جیکدفعه یل آ

!ینم ببیسا _وا

 متعجب به سمتش برگشت:یرعلی ام

 شد؟!ی _چ

!ی هستی _سگ

 بال رفت:یرعلی امیروهای ا

 _جان؟!

!ی به سگ دست زدیگم _م

 لب کج کرد:یرعلی ام

.ی _وسواس

 گفت:یث را بال آورد و خبیش بعد دستها

.یکنم ات می _الن سگ

 خنده اش گرفت:یرعلی عقب رفت و امیغ با جیلر آ

 ها!ی قهوه درست کنی.من برم حموم خودت مجبوری بکش اول صبحیغ _کم ج

 ادامه داد:یرعلی با دست نشان داد که برود و امیلر آ

.یشی دوست می _من و باش فکر کردم با دن

 کهی به منت کشیرفت مقنعه را از سرش کند و همانطور که به آشپزخانه میرعلی با رفتن ام
 رو داشت فکر کرد.یشپ

 و شلواری شدم! لباس زمستانیره خودم خیر نظی بیپ را در آوردم و به تیم و مانتوپالتو
 یمدرسه که کم از شلوار کرد
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 ها را بهینت آمده بودم.همانطور که که کابی منت کشی برای و دلبریک!با چه ظاهر شنداشت

 فکر کردم یگشتمدنبال قهوه م

 نشان خواهندی هستم چه عکس العملینجا من ایفهمیدند و بهداد و مامان می اگر عمه فخرکه
داد.احتمال" عمه من و مامان 

 کردم و مشغولیدایش! بالخره پیکرد پرت میخ انداخت و به کره مری می گونیک درون را
 با یرعلیدرست کردن آن شدم.ام

 ظاهر شد.ی گرمکن مشکست

.یشه _الن آماده م

 آرام و با خنده لب زد:

.ی _خوبه امروز بهجت خانم نبود تو کارش و انجام داد

 اخم کردم:

! ی گفتی چیدم _شن

:ید به صورتش کشی دستینه و جلو آخندید

 بکن فعل بعد دو متر زبون و کار بنداز!یتو _تو منت کش

 کج کرد:ی سرش را کم

 بذارم؟!یبیل سیه _نظرت چ

.ید کشین چانه پائیک لب تا نزدی حرف انگشت شصت و سبابه اش را از بالین همزمان با ا

:یختم فنجون ری قهوه رو تو

! منیخوری؟ می.صبحونه چیشی قاتلها میه شبی هم بذاریبیل _ با اون زخم تابلو و سر کچل س
!یه به چی چیدونمنم

.شانه بال انداختم:یکنه اخمو نگاهم میدم سرمو بال آوردم و د

 منم نظرمو گفتم.یدی _ خب نظر پرس

 را باز کرد.تشر زدم:یخچال به سر و وضعم انداخت و با لبخند در ی به سمتم آمد.نگاه

477



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 _خنده داره؟!

 آورد:یرون صبحانه را بیل وسا

 بعدیخورد اومد صبحانه می مدرسه میپ بره مدرسه با تیخواست افتادم.صبحها که مینه امیاد _
.یپوشیدمقنعه م

 جز مدرسه نداشتم.یی _ بهونه ا

:ینم داد و همزمان با نشستن خودش به من اشاره کرد بنشیرون نفسش و ب

 کرده بودم.ی آشتی _من همون موقع که زنگ در و زد

 بافته شده منی مقدمه گفته بود با تعجب نگاهش کردم که با محبت به موهای بینکه از ا
:یستنگر

.یکنه کنه قهر نمی که حاضره براش هرکاری _آدم با کس

 چونه و به لقمه بزرگش زل زدم:یر دستمو زدم ز

 دم در کلوب.یام! کم مونده بود بیدادی؟ _ پس چرا جواب تلفنمو نم

 اخم کرد:

 دختره؟!ی اون خراب شده! مگه اونجا جایای راه به راه بیکنی! رغلط میخود _ب

 _گفتم کم مونده بود!

 گلوش و لمس کنم.یب سیتونستم دارش و بال داده بود و نمیپ شرت زی سوئیقه 

.یاد از دهنت در بید بای چی و بفهمی ادب بشیک _گفتم 

 ناراحت نگاهش کردم:

 _من ناراحت مامان بودم.

:یز می آرام زد رو

 مرگش نشده بود که عزاداریچ بهداد هی _مامانت لنگه بهداده رغصه خوردن نداره که! در ثان
.یدشده بود

 کردم:یز چشمهامو ر
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 افتاد لنگه بهد...ی مامان تو هم داشت پس میعنی! ی کنین به مامان من توهی _حق ندار

 اش عقب رفت و خودش بلند شد.فرز به سمت در رفتمی "بهداد" و کامل نگفته بودم که صندل
:یدو رغر

 نکن!یسه دهنت و ببند و مقایدونی نمیزی چی _ وقت

 به سمت هال رفتم.داد زد:ی کوتاهیغ رو دور زد و من با جیز م

 حرف مفت و زده بود...ین جز تو ای ایگه _بخدا اگه کس د

 به در آشپزخانهیدم شدم.برگشتم و دیال خی کل" بی دنیدن خواستم به سمت در بروم که با د
 داده و متاسف نگاهم یهتک

.لبامو دادم جلو و سرمو کج کردم:میکند

...یخوای _فکر کردم م

!یگه دی _خر

 نشست و مشغول شد.مظلومانه به سمتش رفتم و نگاهش کردم:یز را گفت و دوباره پشت مین ا

... من فکر کردم...یکنی فوران میکدفعه _آخه... آخه 

:یز می و انداخت روی چاقو کره خور

 شدیت الن حالیرسونم نمیب بهت آسیرمم _ اون دفعه که دستت در رفت ناخواسته بود! من بم
کامل؟!

 آروم لب زدم:

 _بداخلق.

 نشاند:یش پای و من را روید دستم را کش

!یمیسی من وایلومتری کیست که تو فاصله بیه کردنی چه آشتین ایدونم _من نم

 اشینه سی.سرم را رویدم کشیقی و نفس عمیچید ام پینی بیر زیوش شامپو و افترشی بو
 و ید را بوسیم موهایگذاشتم.رو
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 بر خلف ظاهر و رفتارش محبت کردنش آرامیرعلی چپش را دور کمرم حلقه کرد.امدست

بود.برعکس بهداد که در ظاهر 

 و با وقار بود اما...شیک

:یدم چسبیرعلی محکم تر به ام

 _دلم برات تنگ شده بود.

:ید ام را بوسیقه را نوازش کرد و شقیم موها

.هربار خواستم جواب زنگتو بدم...ی _ منم دلتنگت بودم ماه

 زل زدم:یش سرم را بال آوردم و به چشمها

 شدم مطمئن باش.یه _ من تنب

 متعجب شد:یرعلی امی چشمها

!ی _ماه

 را نوازش کرد.یم انگشتهایشه دست زدم و مثل همیش گلویب به س

 من نبوده؟!یه تنبی _مگه برا

 زد:ی لبخند کج

 شد.یس دهن خودم سرویشتر _ب

 صورتش نگاه کردم:ی با محبت به تمام اجزا

.یم قهر نکنیگه _د

:ید ام و کشینی ب

.ی باشید بای _دختر خوب

 ام رایشانی داد.آرام خم شد و پیرون باز نفسش را بیمه نی زدم و با چشمهای لبخند
 ام را با دست یخته بهم ری.موهایدبوس

 کرد و پشت گوشم فرستاد و لمسش کرد:مرتب
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 از بس کوچک و خوشگله.یچونمش.دوست دارم بپیاد از گوشهات خوشم مینقدر _ا

 ام و کج و کوله کردم:یافه ق

 از ابراز محبتتون!ی _واقعا" مرس

 و خمار گفت:ید خند

!یومد؟ _ خوشت ن

 خم شد و گوشم را گاز گرفت:

! ها؟!ی؟ دوست دارینطوری _ا

 گردنش پنهان کردم:ی صورتم را در گود

.یوونه _د

 و دو رگه زمزمه کرد:ید کنار گوشم را بوس

.ینور... روتو کن ایطون _ش

 ته دلمیزی آشپزخانه افتاد.چیکهای را دور گردنش حلقه کردم و نگاهم به طرح سرامیم دستها
 قلقلکم داد:ی.کمیختفرو ر

.ینم صورتتو ببیخوام _منو نگاه کن م

 زشت بود!یکها برگشتم و کوتاه نگاهش کردم.چقدر طرح سرامیی ایه ثانی برا

 چانه ام را گرفت و سرش را کج کرد که با شدت پسش زدم:ی با لبخند آرام

!یخوام _نم

 خمار اما متعجب نگاهم کرد:

!ی؟ شد ماهی _ چ

 مدرسه در آشپزخانه بهی لباسهاین بهداد با همی روزیک.یستم نگریکها دوباره به طرح سرام
 وضع ممکن و با ینبدتر

 برد:یم موهای بود.با بغض نگاهش کردم که دستش را لبلیده مرا بوسحقارت
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.یخوای کنم فکر کردم خودت میتت اذیخواستم! من که نمیزم؟ _جانم عز

 دستش را از دور کمرم برداشتم و بلند شدم:

 برم.یخوام _من م

:ید کوتاهش کشی به موهای داد و کلفه دستیرون نفسش و ب

!ی _ماه

 را بستم.فقط منتظر بهانه بودم تا مخالفت کند و من بریش و تند تند دکمه هایدم را پوشیم مانتو
سرش هوار بکشم که او هم 

 او و بهداد بود؟!ین بی!پس چه فرقیخواهد مین همی را برامن

:یست نگریم بلند شد و به شتاب در کارها

 بخورمت که!یخواستم چت شده تو؟! نمی _ماه

".ی هستی خوردنینقدر" که چرا ایگفت.بهداد با تمسخر مید لرزیرینم لب ز

:یدم را پوشیم نگاه کردم و پالتویرعلی با حرص به ام

 _متاسفم برات.

 را گرفت:یم و بازوید قدم به من رسیک با 

 کرد؟!ی ات قاطیچی پیم که! بازم سی _باز خر شد

 زدم:یغ ج

...ین که همش به فکر ای داری _خودت قاط

 گفت:ی را گرفت و عصبیگرم دی نگاهم کرد که حرفم را ادامه ندادم.بازوین چنان خشمگ

 ام ها؟!ی! من همش به فکر چیگی؟ _ چرا چرت و پرت م

 چانه ام را محکم گرفت:

! به من نگاه کن و جوابین منتظر جوابش باش و سرتو ننداز پائیزنی حرف مفت می _وقت
بده!
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 زدم:یغ ج

 _ولم کن!

 کردم تا تعادلم را حفظ کنم.ی کرد و من سعیم محکم رها

 زدم:یغ دوباره ج

! ی _وحش

ی مخلوط شده بود.برایوش شامپو و افترشی که با بویداد قهوه می بویکشید که می بلندنفسهای
 دلم خواست به ییلحظه ا

 پناه ببرم.آرغوشش

 اش زد:ینه جلو آمد و با انگشت شصت به سی کم

!ی؟ _با من بود

 رویکرد و پرتم میکشید را میم نبودم.با بهداد بودم! بهداد بود که موهایرعلی نه من با ام
 یم زانوید درد شدیادآوریسنگ.با 

 صورتم نشست.ی رواخمی

 بال رفت:ی کمیش صدا

!ی؟ با من بودیگم _م

.ید به گوش رسی پارس دنی خورد و صدای به در ورودیی ضربه ا

 را برداشت:ی مخصوص دنی داد و رغذایرون نفسش و با حرص ب

 _بزن به چاک!

 را نوازش کرد و آرام به سمت لنه اشی توجه به انزجار من دنی درا را باز کرد و ب
رفتند.مقنعه و کوله ام را برداشتم و به 

.گردنش را نوازش کرد ویکرد نگاه می دو زانو نشسته بود و به خوردن دنی آمدم.روحیاط
 تکان داد.ی دمیوانح

 اون گوشت تلخ ویخواستی مین! واسه همی؟ در زدی گشنه ات شده بود که اومدینقدر _ ا
!ی؟بخور
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 اما دوباره مشغول شد.یست متوقف شد و به من نگری خوردن دن

 ناراحت گفتم:

!ی _خودت

 آنکه نگاهم کند گفت:ی مشغول شد.بی بودم کرد و دوباره با دنیستاده ایکش به من نزدی نگاه

 _ گفتم بزن به چاک.

!یزنی حرف مینطور که با من ایستم ات نیدونی چال میقهای _من رف

 به عقب رفتم.ی بلند شد و من گام

.یر جواب بگیسا وایزنی! حرف میترسی؟ _چرا م

 عقب تر رفتم:

 _جوابمو گرفتم!

 باز شود.تند خودشی که باعث شد در کمیدم در را کشیر دستش مشت شد و من از پشت زنج
را به من رساند:

!ی؟ بریخوای مقنعه کدوم قبرستون می _نفهم ب

 آن نشست و با هل محکمش در بستهی سرم روی خواستم در را باز کنم که دستش بال
شد.چانه ام را بال گرفت:

 فقط دست بذار رو نقطه ضعف من!یشی _خر که م

 اشینه نگاهم کرد.با مشت به سی عقب برود اما تکان نخورد و عصبانی هلش دادم که کم
زدم:

 بزنم به چاک!ی _خودت گفت

 گفت:ی چانه ام را فشار داد و حرص

!یافه و قیخت رین _ نگفتم با ا

 دوباره مشت زدم:
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!یکنه؟ می -چه فرق

 دادم.آرام آرام سر خوردم. یه تکی بغض کردم و سرم را به در آهن

!ین فقط همیم کنی_من اومده بودم آشت

 زد:ی با پا محکم به در آهن

 _چکارت کردم مگه؟!

 که به او داده بودم؟!ی صفتیا از ناکام ماندن بود یرعلی امی را بستم.ناراحتیم چشمها

 دو زانو نشسته بود:یم چشم که باز کردم روبرو

!ی _ماه

!ی _تو منو دوست ندار

 پوزخند زد:ی عصب

 ویکنی من تره هم خورد نمی که واسه حرفهای! توئی که منو دوست نداری توئین _اتفاقا" ا
 برات اون پسره پررو و یوقت

 من نگفتم بزنش!یگی می بهم و با پرروئیتوپی میکنم و لش مآش

 پوزخند زدم مثل خودش:

.یم کردی آشتی و به دروغ گفتیی مساله این همیر _پس هنوزم درگ

 ادامه داد:یی ایه نگاهم کرد.بعد از مکث چند ثانیه عاقل اندر سف

 _ باشه!

 باشه؟!ی _چ

 _ تو مشکلت کار من تو آشپزخونه اس.

 آشپزخانه است که تا ابدیکهای با اون ندارم مشکل من طرح سرامی من مشکلیم خواستم بگو
 یمخاطره آن روز را برا

 مهربان بود.النیی لحظه ایتهای عصبانین در پس تمام ایرعلی.نگاهش کردم.امیکند متداعی
 من ناراحت یخواستهم نم
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.مظلوم لب زدم:بروم

...یرعلی _ام

 با اخم بلند شد:

!یکنم و خراب میا من دنی ندارم! تو ناراحت بشیت کاریگه _گفتم د

.یزد به سرش نمیطنت بود نه بهداد! کاش در آشپزخانه هوس شیرعلی امین شد.ایشتر بغضم ب

 که کنار در مچاله نشسته بودم گرفت:ی انگشت اشاره اش را به سمت من

 ها!یکنم می قاطی کنیه _گر

:ید کوبی.محکم با پا به در آهنیختم و مظلومانه اشک رید بغضم ترک

 آرومت کنم!یتونم نمی! زار نزن وقتی نکن لعنتیه _گر

 با پشت دست اشکو از صورت سردم پاک کردم:

.یشم _من فقط با تو آروم م

 کرد:یز.چشمهاشو ریم شود از رفتارهایج گیدادم متعجب و دست به کمر نگاهم کرد. حق م

.ی وحشی بهم گفتیش پیقه دقیک _

!ی منو هل دادیش پیقه دقیک _توام 

.مهربان گفت:یدم ام را بال کشینی صورتش نشست و من بی کج روی لبخند

.یخوری تو سرما میم _بر

 بود نگاهش کردم:یستاده همانطور که ا

.ی _خودتم حمام بود

 سرشو کج کرد:

!ی؟ _نگران من

 ام و پاک کردم:ینی پالتو بین با آست
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!ی؟ _ تو چ

 شانهی را دور کمرش حلقه کردم و همانطور که سرم رویم خم شد و از کمر بلندم کرد.پاها
 را دور گردنش یماش بود دستها

 و بم زمزمه کرد:ید بوسیع.گونه ام را سرانداختم

 برات...یمیرم _ من که م

ی که به دنبال ما روان شده بود و به پر و پای و تند به صورتش زدم و به دنیع سریی بوسه ا
 نگاه کردم.یپیچید میرعلیام

 بد بود. بدتر شده بودبهداد

 تر شده بود.ی بود. عوضی عوض

 بهی بود تا کمک کنه.چند باریشش مجبور بود تمام مدت تو مغازه باشه و مامان هم پید بهش
 ینهمامان اصرار کردم نره بش

 تنها نذاره اما انگار که از قفسیوانه دین! ازش خواستم منو با ایاد از پسش برمید بهشخونه
آزاد شده باشه جواب داد که 

!یکنه نمیتم وقت اذیچ سر به سر بهداد نذارم اون هاگه

 داشتی تو اون مغازه چه لذتی مگه فروشندگیدونم! من نمی مامان رو پا بند نبود از خوشحال
که مامان حرف من دخترشو 

!یگرفت؟ میده راحت نادخیلی

یترسیدم و در حال انفجار بود و من میداد و زمان فحش مین که داشت به زمیتی بهداد با وضع
 که ترکش هاش منم یاز روز

...بگیره

 کهید و به همراه بهشیشد" برجسته شده بود با ذوق بلند میبا مامان صبح ها با شکمش که تقر
 اومد سرارغش با هم یم

 مغازه.میرفتند

ی نشم و بهونه ندم دستش.وقتی اصل" جلو چشم بهداد آفتابیکردم می مدت من سعین در تمام ا
 یچ هیتتو اون لحظه حما

487



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 راهکار باشه.ین بهتریتونست و نداشتم سکوت مکس

.بهیدادم میامک هم پیرعلی به امیخوندم بهدظهر بود که من تو اتاق همزمان که درس میکروز 
 مساله حساس ین به ایحد

 شدم چرا بهش گفتم.یمون بود که پششده

 و دریکرد مید بعد بهداد و تهدیداد بعد اخطار میکرد فحش نثار بهداد می اول هر تماسش کل
 عمل" یتونه نمیدید می وقتیتنها

.یکرد می و قاطیشد میوونه کنه دکاری

 و بعدیشد راحت میالش خی.اندکیرم میرون که من کم از اتاق بیدادم مینان با آرامش بهش اطم
درباره نحوه پوشش ام 

.میپرسید

یدهم متوجه شد جواب نمی و کنار گذاشتم.وقتی گوشیزد بهداد که نامم رو بلند صدا می با صدا
 وار شد یدلحنش به سرعت تهد

!یرسم میکی اون موقع من به حساب تو یاد من از گچ در می_ بالخره که پا

ین کلفه و ناراحت بلند شدم و در را باز کردم.دوباره بلند نامم را صدا زد که پله ها را پائ
 مبل ولو ی و کلفه رویآمدم.عصب

 من اخم کرد:یدن.با دیکرد نگاه میزیون بود و به تلوشده

 الحمدال؟!ی _کر شد

 و طلبکار نگاهش کردم:ینه دست به س

!ی؟ _ چکارم داشت

 پوزخند زد:

 داشته باشم؟! یتونم! من با تو احمق چکار می برقصی _خواستم برام عرب

 زد:یمتش گران قی ساعت مچبه

یفه حال که رفته دنبال پول وظیگرفت میوه ساعت آبمین اس! مادر جونتون ایوه _ساعت آبم
اش افتاده گردن تو.
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 لبامو با حرص بهم فشار دادم:

 _ من درس دارم.

 دوباره پوزخند زد و با تمسخر گفت:

 مگه نه؟!یر نشد خواجه نصیرکبیر! امیرکبیر نشد امیف _نترس! شر

 در آوردم ویخچال دادم و به سمت آشپزخانه رفتم.چند پرتقال از یرون نفسمو با حرص ب
 ی را با حرص روی دستیری گیوهآبم

.یدم کوبکانتر

 _پولم خوبه خودم نه؟!

 از پرتقال ها را نصف کردم:یکی 

!یشه به من مربوط نمی زناشوئیف _ وظا

 زد:ی چشمک

 که.ی _کم از آلما ندار

.چندیرفت مین ام بال و پائینه و نگاهش کردم.قفسه سیدم کانتر کوبی چاقو را با حرص رو
 به صورت کبودش نگاه یی ایهثان

 افتادم که گفت با قفل فرمان کتک خورده است.چقدر پوست کلفت بود!یرعلی امیاد.کردم

.ی _نه تو از آلما بهتر

 بدون عصا حرکتیتواند قلب خوشحال شدم که نمیم جابجا شد و من از صمیش در جای کم
 که کنار یشکند.نگاهم به عصاها

 گذاشتم.یری گیوه آبمی پرتقال را رویمه زدم.نی ها بود افتاد و لبخند کمرنگپله

 عصاها رو بده به من!ین ایا _ب

:یاوردم سرمو بال ن

 که مشغول اوامر توام!یبینی _م
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 عصا رو بده بعد.یا _ب

 به تلشش کردمی نبودم.نگاهی راضیط شده بود و من اصل" از شرای لحنش به سرعت عصب
 ی که تا بالیکه با وجود گچ

یرعلی دوباره از امی دشوار کرده بود.در دل تشکریش تکان خوردن را هم برای بود حتزانو
کردم که عربده اش بلند شد:

 منو بده!ی اون عصایگم! می؟ _کر

 اخمو نگاهش کردم:

 چکار؟!یخوای _م

:ید نگاهم کرد و بعد خندیی ایه چند ثان

.یترسی و میبری وضع هم باشم ازم حساب مین تو ایاد _خوشم م

 گرگه!یشه گرگ همیک _

:ید دوباره خند

 آب پرتقالش و بخوره.یده میح بره کوچولو و نداره.ترجین آقا گرگه الن اصل" هوس این _ا

 شد:ی ندادم که جدیتی اهم

!یشه برات گرون تموم میلی خیارم _اگه خودم برم عصا رو ب

 دستامو مشت کردم:

!یگم و به مامان میز و همه چیشینم ساکت نمیگه دیندفعه _مطمئن باش ا

 گفت:ی هوم

ی بعد از تولد نوزاد! بعد دو نفری مونه برای میره طلق بگیتونه... فقط فعل" نمیه _فکر خوب
 یکنمبا هم از خونه پرتتون م

!یه؟ نظرت چبیرون

 با نفرت نگاهش کردم:

!ی آشغالیلی _خ
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 پوزخند زد:

 منم بده!ی.اون عصایست _حرص نخور برا پوستت خوب ن

 آورد.اگر مامان بهی قلبم را به درد میش.هربار با حرفهایختم ریوان آب پرتقال را درون ل
 تا آخر به یگشت برمیمیخانه قد

 شوهرش نشستم و کاخش را کوخ کرده ام...ی پایر که زیزد سرکوفت ممن

 گذاشتم.یز می را رویوان و لیستادم ایش با فاصله روبرو

!ی؟ نبودیشم چند وقته پیدونی _ م

 دستهام مشت شد و خونسرد ادامه داد:

 _نه تو نه آلما.

:یاوردم طاقت ن

 _تمومش کن!

 سرشو کج کرد:

 قرار گرفتم!یر _آه! تحت تاث

 و شمرده گفت:ی خواستم برم که عصب

 چند وقتیک ها! یذارم سالم تو بدنت نمی جایک منو بده! من بزنه سرم ی _ اون عصاها
 رفته ظاهرا".یادت یکتک نخورد

 ادامه داد:ید مکث منو که د

 بال.یام پله ها رو بیتونم که نمیدونی _ بدشون بعد خود گمشو برو اتاقت! لبد م

 آب پرتقالیوان از آب پرتقالشو خورد و به سمت عصاها رفتم.هردو را برداشتم.لیی جرعه ا
 ی گذاشت و لبخندیز میرا رو

:زد

.یدی حرف گوش نمیگه دی _ خوبه.فکر کردم افسار پاره کرد
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 ها را محکم بر فرق سرش بکوبم تاین همیشد با حرص عصاها را در دستم فشار دادم.کاش م

!یرد جا بمینهم

 دستشو جلو آورد:

!ی؟ هستی معطل چیگه _بده د

 و من را از مچ دستمید لحظه خودش را جلو کشیک عصاها را به سمتش گرفتم که در 
 و به سمتش یدم کشیغی.جیدکش

 را از فرق سریم نتوانم فرار کنم موهاینکه ای افتاد و براین زمی رویم.عصاها کنار پاافتادم
گرفت.سرم را بال گرفت و به 

 زل زد:چشمهایم

 جان؟!یلر آی _خوب

یچید در سرم پی دردیم راحت گولش را خوردم.از فشار موهاینقدر از خودم نفرت گرفتم که ا
 سرم را ی طاقت شدم وقتیو ب

 زدم:یغ داد.جتکان

.ی _ولم کن وحش

 مبل پرتم کرد.بهی کردم از دستش رها شوم که هردو دستم را از گرفت و به شکم روی سع
 بدنم بد بود که با یت وضعیحد

 را حس کردم و دوبارهینش.وزن سنگیشکست تکان محکم دستم را که از پشت گرفته بود میک
:ید را کشیمموها

 درسته؟!یدادم پروش مینم جان؟! مار تو آستیلر آی خوبیدم _ پرس

:یدم کشیغ بال گرفت که از شدت درد جی دستم را کم

 _ شکست!

:ید کنار گوشم رغری و حرصی عصب

 سر سگ توش بجوشه!یجوشه که برا من نمیگی _به درک! د

:یلرزید به وضوح میم صدا
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!یدی؟ آزارم مینقدر! آخه مگه من چکارت کردم که ای شدیوونه _تو د

 لبش است:ی کرد که مطئمن بودم به خاطر پارگی کوتاهی خنده 

!ی نامه ات و بخونیت قبلش وصیدم میشنهاد شدم و من پیوونه امروز دیزم _ آره عز

 داد و دردی کوچکی وزنش را برداشت و به همان حالت از مو بلندم کرد.گردنم صداینی سنگ
 در آن حس کردم.ییلحظه ا

 کنار گوشم بود:صدایش

 چقدر جالبه؟!ی... دقت کردیزم _ عز

...یرسید بود.اگر دستم به او میز می رویی ایشه نگاهم به جاقندان ش

:ید محکم به شانه ام کوب

 جالبه!ی _بپرس چ

 حال لب زدم:ی گفتم و بی آخ

 جالبه؟!ی _چ

یک مدت از نزدین شد.در ای چهره اش ته دلم خالیدن صورتم را به سمت خودش گرفت.با د
 بودم.خواستم یده را ندیشزخمها

 را ببندم که به صورتم زد:چشمهایم

 _ خوب نگاشون کن تا کورت نکردم!

 انسان سالم و نرمال نبود.بایک بهداد متعلق به ی.لحن گفتار و کارهایافت تپش قلبم سرعت 
 و استرس نگاهش کردم ینگران

 زد:ی لبخند کجکه

!ی بودیده که تو قبل" ضربه دیدم ضربه دیی _ جالبه که من از همون جاها

 بر وجودم نشست.با عجز نگاهش کردمی کرد و لرز کوچکیخ نزد.تمام تنم یی ایه ثانی قلبم برا
که پوزخند زد و دست دور 

 انداخت:گردنم
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!یده ها آمار میبه به رغریره من کلغ شده!می _ دختر کوچولو

 و ادامه داد:ید خندی نشود و خفه ام نکند.عصبیوانه دستش گذاشتم تا دی دست رو

!ینم بچیچی کلغ کوچولو و با قین دم ایخوام _ منم م

 به حرفی.به بدبختیرسید میمان بود که تپش قلبم به گوش هردویاد شدت استرسم زی به حد
آمدم:

!یزنی حرف می از چیدونم _من نم

:ید خندیز ر

.یلر آی شدی _ چه جونور

 را فشار داد:یم خنده اش جمع شد و با حرص گلو

 منو خفت کنند؟! آره هرزه کوچولو؟!یابون که تو خیدی راپورت منو میری _م

 چنگ زدم تا بتوانم نفس بکشم.یش و به دستهایرفت نفسم بند م

 دستیا دنی ات مثل من بشه بلکه بفهمیافه! قیافتم؟ منم با قفل فرمون به جونت بیه _نطرت چ
!یهک

 کردم و هق زدم:یرعلی" نثار امی در دل " لعنت

!یزنی حرف می از چیدونم _ من نم

 ام زد:ی با حرص و محکم به پشان

!یادته؟ که من اومدم خونه یارم بیادت یش! بذار چند روز و پی گرفتی! فراموشینجاست _از ا

:ید دستش شل کرد و عربده کش

!یادته؟ _

 سرمو تند تکون دادم و ادامه داد:

! ی نبرده بودیف _ از مدرسه زنگ زدند تشر

 را محکم فشار داد و به سرفه افتادم.گلویم
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!ی؟ که مدرسه نرفتی بودی _ از ساعت نه تا دو بعدظهر کدوم قبرستون

یطانی و چهره شیشد میون خط در میک من... نفسهام که ی کاش همش خواب بود! اشکها
بهداد... کاش همش کابوس بود و 

:ید.به صورتم کوبیشدم از خواب بلند میغ جیک با

 هرزه کوچولو؟!ی _ کجا بود

ی.دستم را رویدم نفس کشیصانه را رها کرد و من حریش که دستهاید چه در چهره ام دیدانم نم
 خشک ام ی گذاشتم.لبهایمگلو

 زبون زدم:را

.یزنی حرف می از چیدونم _من... من نم

 و ترسانم انداخت:ی اشکی به چمشهای لبش کج شد و چانه ام را گرفت.نگاه

یه آسمون به حالتون گری که مررغایارم سر جفتتون میی بلیفهم زود هم میلی که خیه _ بفهم ک
 یکنند! بهش بگو پررو باز

!ینه حسابش با کرام الکاتبدربیاره

:ید شده اش رغرید کلی دندانهایان از می عصبان

 دنبال سوراخ موش بگرده!ید کنم بایداش _بگو پ

 صورتش بود افتاد.ی رویرعلی امیادگار که ی محو و کوچکیه نگاهم به بخ

 دنبال لقمه بهداد بره!ید بفهمه نباید _با

ی را جلوی خوریوه کرد و کارد میی شدم و دوباره تقل کردم.تک خنده ای از حرفش عصبان
صورتم حرکت داد:

! ی؟ _بازم جفتک انداخت

 صورتمی آرام روید گونه ام گذاشت و من نفسم را حبس کردم.سکوتم را که دی را روکارد
حرکتش داد:

 قاپ تو روینکه که کرده هم واسه ایادی! هم واسه رغلط زیارم _ بهش بگو بدترش و سرش م
!یدهدزد
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 زدم:یغ ج

!ی لعنتیستم _من مال تو ن

 فشار داد:ی پوزخند زد و چاقو را کم

 رغصه نخور!یزم عزیشی _ م

 امیقه ی چشمم بود.دستم را روی جلویرعلی.چهره امید نفس کشیق و عمین لباسم را پائیقه 
گذاشتم.دستم را محکم پس زد:

! یست نیم _ من زن و مرد حال

 نگاهش کردم که ادامه داد:متعجب

!یارم عشقتو سر خودت در بی _پس مجبورم نکن با قفل فرمون تلف

:یچاند بار آن را محکم پین دوباره دستش را پس زدم که ا

 _ جفتک ننداز خوب؟! 

 و با دست آزادش به صورتم زد:ین زمی را پرت کرد روکارد

 _ جفتک ننداز خوب؟!

ی صورتم گذاشتم.به اندازه تمام عمرم عصبی چهره ام از درد جمع شد و هردو دستم را رو
 مثل یش هایلیشده بودم و س

!یکشتمش.اگر قدرت و توانش را داشتم بدون شک میکرد میک را تحریم عصبهاسوزنی

.با پوزخند گفت:ید کشیقی و نفس عمین ام را پائیقه 

! ی؟ از خودم و خودت بهش گفتیزم _ عز

 را جلو آورد و کنار گوشم با تمسخر زمزمه کرد:سرش

 و بمیر از زیکم خودم.یش چند جلسه بفرستش مشاوره پیرت بگیاد وقت خر شد تا بیه _ اگر 
ات بهش بگم تا به مشکل 

.نخورید
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.هردو دستم رایکرد حالم را بد مین بتادی گرفتم.بویگر و من با نفرت سرم را به سمت دید خند
 سرم قرار دادم.بهداد یبال

ی روی را لمس کردند و لبخند محویی ایشه شی شیم ام فرو برد .دستهایقه را درون دستش
 من نشست.حس قدرت به یلبها

 که در دستم بود.با هردو دست لمسش کردم و در دری و شاد شدم از سلحید پوستم دوزیر
 بهداد به ی دادم.موهای جایمدستها

 گردنم نشست.آب دهانم را قورت دادم و هردو دستم رای ام خورد و نفس گرمش روچانه
محکم پشت گردن بهداد فرود 

 نزدم.دستش را پشت گردنشیغ دهانم گذاشتم تا جی.سرش را بال آورد و من دست جلوآوردم
 رد یگذاشت و نگاه من رو

 و منگ لب زد:یج ثابت ماند.گخون

 هرزه کوچولو؟!ی _چکار کرد

 هلم داد که بایی ایشه شیز انجام دهم با پس مانده قدرتش به سمت می قبل آز آنکه حرکت
 یغ جیزبرخورد سرم به لبه م

 ویدم حال دست به سرم کشی چشمم حس کردم.بیر در سر و زیقی.سوزش عمیدم کشکوتاهی
 یم انگشتهاین بی گرمیعما

 که دادیدم شده بود بهداد را دی که از سرم جاری شد.به سمت مبل نگاه کردم.در پس خونروان
:یدکش

!ی _گور خودت و کند

 بسته شد.یم بعد چشمهایی ایه ولو شدم و ثانین زمی سرم را کج کردم و رو

 ازیش شده بود.چشمهایره روبرو خی سنگیوار دست گذاشته و به دی دست چپش را روآلما
 دو کاسه خون و یهشدت گر

 اش را محکم فشرد و خش دار گفت:ینی همچون مردگان بود.آتوسا با دستمال برنگش

 براش!یره براش! خاله اش بمیرم _بم

یه رمق نگاهش کرد و دوباره بغضش شکست.آتوسا به سرعت تکی حرف آلما بین با گفتن ا
 برداشت و در یواراش را از د
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 گرفت:آرغوشش

 بعد خودتو بکش.یاد!بذار از اتاق عمل بیزنی زار می دارینقدر ایمیری _ م

 شد:یره سرش را تکان داد نگاهش دوباره به روبرو خ

 _بچه ام.

 زد:یش هردو پای رو

 _بچه ام.

:ید کشیغ زد و جیش پاهای محکم تر رو

 _ بچه ام و کشت!

 را گرفت:یش در آرام کردنش داشت.دستهای سعیه آتوسا با گر

 خودتو؟!ی بکشیخوای! مینطوری _نکن ا

 افتاد:یدش پوست سفی روی آلما به صورتش چنگ انداخت و دو رد قرمز

 خبر... کشت بچه مو...ی _ بچه ام از دست رفت.ناقصش کرد از خدا ب

 افتادید نکند.نگاهش به بهشی را گاز گرفت و او را محکم تر گرفت تا خودزنینش آتوسا لب پائ
که دوان دوان به سمتشان 

:ید خودش کوبینه سی شد آلما رویکشان نزدینکه آمد.به محض امی

 وقت از خواب بلند نشه!یچ داداشت هیشال _ا

 سرش را به سمت بال گرفت و ضجه زد:

.یخوام _ خدا من دخترمو از تو م

:ید طاقتش تمام شد و بارید.بغض او را که دیست سرخ شده به آتوسا نگری با چشمهاید بهش

 بسرمون شده؟! ی! چه خاکی؟ شده آتی _ چ

 صورتش گذاشت:ی دستش را روهردو

!یم؟ خراب شده این تو ایون در میک برامون رقم زده که یری _ خدا چه تقد
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 نشست و دستان آتوسا را گرفت:ی صندلی رو

 شده آتوسا؟!ی _چ

 هق زد:

!یهوشه؟ بی سرش اومده که بهم گفتیی _ بهداد چه بل

 انداخت:ید کوتاه به آلما سپس بهشی آتوسا نگاه

 جان...ید _ بهش

 وحشت زده نگاهش کرد:ید بهش

 به سرم شده؟!ی _ چه خاک

 به حرف آمد:یی گرفته ای آتوسا با صدا

 اش و از دست داده.یاری _بهداد هوش

 شد.به زحمت لب زد:یره وا رفت و بهت زده به آتوسا خید بهش

 _ چـ... چرا؟!

 اش رفت:یه آتوسا دوباره گر

 دختر دسته گل که هردوشون و رغرقه به خونین کرده با ای بود؟! چیبتی چه مصین اید _ بهش
! یدمد

 دست آتوسا گذاشت:ی زده ولرزانش را رویخ ی دستهابهشید

!یره به من نگفت کجا میرون از پاساژ زد بی شده؟! آلما وقتی شده بگه چیتیم به من یکی _
فقط رفت!

 حقتهیدم آمبولنس هردو رو برد دی... اما بعدش وقتیاد شده.فقط گفتم بی _ من بهش نگفتم چ
...ی و مطلع بشیایکه ب

 نگاهش را به سمت آلما گرفت:ید بهش

 و بهداد...یلر شده که آی _ چ
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:ید نگاهش کرد و با حرص و بغض به سمتش پریز آلما تند و ت

ی بود! هیده اش نداشت! دختر من که آزارش به مورچه هم نرسی _دختر بدبخت من که کار
 یتش اذین گفت ایشعوربه من ب

.یشه گفتم لبد از زبون درازمیکنه

:ید و نالید صورتش کوبی رو

 شرف کمر به قتلش بسته....ی بین که ایدونستم _ نم

 لب زد:ین آتوسا آرام اما رغمگ

...یلر _ جمجمه آ

 هق زد:

 _شکسته.

 زد:یغ آلما ج

 هم برنگردهیا دنین ناقصش کنه! اگه به ایخواست شرف می بود دخترم کور شه! بیک _نزد
 تا یگیرم شو میقه یامن اون دن

 چرا!بپرسم

:ید صورتش گذاشت و آتوسا آلما را در آرغوش کشی هردو دستش را روید بهش

!یزنی؟ داد مین بنده خداست که سر این ایر _ مگه تقص

.یست حال به آتوسا نگری بلند شد و بید بهش

!یری؟ _کجا م

!یکشه؟ طول می خبر بدم... عملشون تا کیه _برم به عمه و بق

 منتظر.یم _فعل" نشست

 آرام لب زد:ید بهش

 نماز خونه...یرم _م
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 صورتشی اش را.کتاب دعا را روبروی زاریه گریند نبی بود تا کسیده شالش را جلو کش

گرفته بود و پر بغض زمزمه 

 آرامی ملودی.صدایشدند اگر پرپر میشکست بودند.میزانش دو کس از عزیلر.بهداد و آمیکرد
 نمازخانه ی اش در فضایگوش

 را گاز گرفت.اگرینش لب پائیرعلی نام امیدن.سرش را بال آورد فقط خودش بود.با دپیچید
 آمده یزش سر عزیی چه بلیفهمیدم

!یکرد؟ مچه

:یچید در گوشش پیرعلی دورگه و مردانه امی تماس را وصل کرد و صدا

ی خبر داریده و نمیش جواب گوشی موقع زنگ زدم ماهی! شرمنده بی؟ خوبید _سلم بهش
 صد بار بهش یکجاست؟! بال

.یشم می زدم جون تو دارم روانزنگ

ی در دستش را فشرد و لبخند تلخیح.تسبید کشیقی را گاز گرفت و نفس عمیرینش لب زید بهش
 کوچکش را یلر! آی؟زد.ماه

.یکرد خطاب مماهی

...ید! بهشیاد؟ _الو؟! صدا م

 به زحمت گفت:ید آی از ته چاه در میی که گویی گرفته با صدا

...یرعلی _ام

:یچید نگران پسرعمه اش در گوشش پی و صداید کشی نفس تند

 شده؟!ی! صدات چرا گرفته؟! چید؟ _بهش

 کوچکتی به او؟! ماهیگفت کرد.چه میه صدا گری دهانش گرفت و بی دستش را جلوید بهش
 مرگ و ین دست دکترا بیرز

 به دور از آب؟!ی! همچون ماهیکشد؟ نصفه نفس میمه نزندگی

:ید کشیاد فریرعلی ناله اش بلند شد و کوتاه هق زد.امی صدا

 اونجا ؟!یام پاشم بیا یگی! مید؟ شده بهشی چیگم _م
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.وحشت کرده بود ازیگر در طرف دیلر طرف و آیک دستش را به سرش گرفت.برادرش از 

 که قرار بود به سرشان یبتیمص

.بیاید

ین آرام تا چانه پائیشانی پی چشمش ظاهر شد.دستش را از بالی جلویل فامی چهره تمام اعضا
آورد و زجه زد:

 ات از دست رفت...ی... ماهیرعلی _ام

 کوتاه مدت وجود داردی اعلم کرد و افزود احتمال فراموشیز آمیت عمل بهداد را موفقدکتر
اما چون شدت ضربه کم بوده تنها 

ی حرف نفس راحتین ایدن با شنید خواهد شد.بهشیگر علئم دی وبرخیف خفی سردردهادچار
 را به سمت بال یش دستهایدکش

یوانه طاقت مثل دی بود و آلما بیده نرسیلر از آی شکرت " گفت.هنوز خبریا و " خداگرفت
 یه و ثانیکرد میه گریی ایهها ثان

 بهداد هم نتوانستیز آمیت.عمل موفقیزد و با اضطراب راهرو را قدم میشد بعد بلند مایی
 از استرسش کم کند.با خود یاندک

 از او رغافل نشود.دریچگاه خوب شود هیلر که اگر آیکرد و تکرار میزد ها حرف میوانه دمثل
 کارش جبهه یچبرابر ه

...یگشت اگر برمیکرد اش می مادریش.دوباره برانگیرد

:ی تکان داد و رو به کرد به مهدی آلما سریدن آتوسا با د

 از هوش بره.ینم وسط این تو ایترسم بخر بدم به خورد آلما میزی چیک _

 جلوتر رفت و درید اش را که دیه.گرید گفت و رفت.آتوسا رو کرد به بهشی "باشه" ای مهد
آرغوشش گرفت:

.یبینیش زود میلی بخش و خیارنش گذشت که... میر! به خی؟ برا چیه گریگه _ د

:یبارید مانند ابر بهار مید بهش

.اگه خوب نشه من تا آخریلرم بخدا... نگران آیاهم _ بهداد و خدا دوباره به من داد اما رو س
.آلما با یبخشمعمر خودمو نم

 دو تا شدم.ین ایی من اومد سرکار.من باعث آشنااصرار

502



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m

 آتوسا کمرش را ماساژ داد:

 باشه من از همهینطور.اگه ایم تصور کرد که در پس تمام اتفاقها ما مقصرینطور ایشه _ نم
مقصر ترم ! اون همه ادعا 

 درسته سنش کمه اما آدم کمیلر مثل دخترمه اما رغافل بودم ازش... من دلم روشنه.آیلر آکردم
.یستآوردن ن

 زمزمه کرد:

 شده.ی هردو خوب بشند و بگن چید _با

 لبش را گاز گرفت:ید بهش

...یترسم مین _از هم

!ی؟ _به اقوامت اطلع داد

 به سمتش برگشت و وحشت زده نگاهش کرد:ید بهش

 و بگم.یزی چیک ید شده اما بایر _ درسته د

 را گشود:یش آتوسا چشمها

 افتاده؟!ی _چه اتفاق

 دوبارهیترسم و... میلر جز حال و احوال آیدونه نمیچی.هینجا ایاد نفر داره میک نفر... یک _
آشوب بشه.

!ی؟ _ک

.یخواد و میلر خاطر آیلی که خیکی _

 افتاده باشد زمزمه کرد:یزی چیاد اخم کرد و انگار که ی آتوسا کم

 باشه.ی جدیکردم قبل" بهم گفته بود.فکر نمیزایی چیک یلر _ آ

 دستان آتوسا را گرفت:

 داره.ی چه حالیرعلی امیفهم _آلما رو کنترل کن تا شر بخوابه.فقط من الن م
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 شتاب زده بلند شد ویتش را نگفته بود که با وضعید به آلما کرد.هنوز "باشه" تائی آتوسا نگاه

 حال یبه سمت او رفت.آلما ب

 افتاده بود.هردو از بازو بلندش کردند.ین زمروی

 هردویخوای! می؟ کنی ازش نگه داریخوای مینطوری آلما؟! ایکنی چکار می _با خودت دار
!ی؟تا بچه ات رو از دست بد

:یه گریر آلما زد ز

! چرا عمل بهداد زودتر تمومید؟ طول کشینقدر! چرا ایرون؟ بیارنش _چرا از اتاق عمل نم
شد؟!

 زدند.آتوسا آلمایرجه آمد و هرسه به سمتش شیرون دکتر مسن از در اتاق عمل بین حین در هم
 را گرفته بود تا بر یف نحی

.یافتد نزمین

 شد؟!ی _دکتر چ

 گفت:یع به آلما انداخت و آتوسا سری دکتر نگاه

 هستند.منم خاله اش هستم.یمار _ مادر ب

 ادامه داد:یه با گرید بهش

 _ منم ... منم...

 زد:ی از نسبتش؟! دکتر لبخندیگفت.چه مید بگویزی نتوانست چ

 گذشت...یر داره.خوشبختانه به خی _ ماشال چه مادر جوون

 پس ازی و عکسبرداریکاوری پس از ماندن در ریلر دکتر شروع به صحبت کرد و گفت آ
 یژه وی به بخش مراقبتهایجراح

 داشته باشند.افزود که به علتی تریع خواهد شد تا در صورت هرگونه علئم اقدام سرمنتقل
 دچار ی به اعصاب مغزیبآس

 در صحبتی خود را از دست داده و به احتمال قویایی شده و حس بویایی عصب بوضایعه
کردن دچار اشکال خواهد شد.
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.آرام آرام او رایافتد او را محکم گرفت تا نید سخنان کج شد و بهشین ایدن سر آلما پس از شن

 کشاند.آتوسا یبه سمت صندل

 کرد به دکتر:رو

 چشمش...یت _ وضع

 وی همون استخون وارد شده که ورم و کوفتگیا به حدقه چشم ی _خوشبختانه ضربه اصل
 چشم و به همراه داره.در یکبود

 هفتهیک وارده رو بعد از یب آسیزان وارد نشه اما می حاضر پانسمان شده که بهش فشارحال
.یم اعلم کنیتونیمم

 تکان داد و به آلما اشارهی سرید شد.بهشیره رمق به آنها خی رحم آتوسا بی با رفتن دکتر ب
 یکرد که با هردو دست جلو

 گذشته است.چگونه بهیر که بخیگفت رحمانه می.دکتر بیزد را گرفته بود و زار مصورتش
 دخترش ی گذشته بود وقتیرخ

یتوانست نمیگر دی گذشته بود وقتیر کند؟! چگونه به خی و روان زبان درازیس سلنمیتوانست
هر روز وقت برگشتن از 

 کوله اش را پرت کند و بو بکشد تا نوع رغذا را حدس بزند؟!مدرسه

 ساعتیک آمد.در کمتر از ی بهوش میگر ساعت دین بهداد را به بخش منتقل کردند و تا چند
 به یادشاناقوام نه چندان ز

یدن آرامش کند.با دیتواست نمید در بدن نداشت و بهشی جانیگر آمدند.عمه اش دبیمارستان
 به صورتش ی دستیرعلیام

 کرد و افزود:ی مسلط شود.سلم کوتاهی تا کمید کشیقی.جلو رفت و نفس عمکشید

یذاره! نمیکنه میرون همه رو بیاد حالش بد بشه.الن پرستار میترسم می _کاش عمه رو ببر
برن داخل که...

 و پر نفوذ نگاهش کرد.ی جدیرعلی ام

!ینم؟ و ببیارو ین ای منو بکشونیخواستی خرابه دروغ بود آره؟! می حال ماهی _ گفت

 ادامه داد:ی عصبیرعلی متعجب نگاهش کرد و امید بهش
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! واسه حال و روزیه؟ هاش برا چی لوس بازین! ایده منو نمی که جواب گوشیبینه _بگو بد م

بهداد حالش بد شده؟! من بهش 

 داده بودم...اولتیماتوم

 گفت:یه و با گریاورد طاقت نید بهش

 برا خودت؟!یگی می _چ

 گفت:ی حرص

!یبینم _پس کجاست؟! خودش و مامان کلشش و نم

 تکان داد و اشک چشمش را پاک کرد:ی سرید بهش

.یشه حالش بد مینجا خونه... ای که بعدش عمه رو ببری به شرطیا _دنبالم ب

یند اش را ببی ماهیخواست گفت.فقط دلش میی کلفه سرش را تکان داد و " باشه" ایرعلی ام
 باعث یزو تشر بزند که چه چ

ی اش را ندهد.سر بهداد ضربه خورده بود که خورده بود! به او چه ربطی جواب گوششده
 ید مرگ بهداد هم نبایداشت؟! حت

 عقبید برسند بهشی اش را ندهد.قبل از آنکه به بخش اصلی جواب گوشی که ماهیشد مباعث
 یره خیرعلیگرد کرد و به ام

:شد

!یکنی کس دعوا نمیچ _قول بده اونجا با ه

 شد:ی عصبانیرعلی ام

 شده؟! یم _ کجا قا

!یریم نمی کنیداد_ داد و ب

!ید _بهش

 و پسرید بهشیدن نم چشمش را با پشت دست پاک کرد و دوباره جلو افتاد.آتوسا با دید بهش
پشت سرش گفت:

 _ حالش چطوره؟! 
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یش شد.قدمهایره شباهت به آلما نبود خی که اندامش بی قرمز آتوسا و زنی به چشمهاامیرعلی
 ته دلش فرو یزیسست شد.چ

 صورتش گذاشته بود و زاری هردو دستش را روینطور مشت شد.چرا آلما ایش و دستهاریخت
! یزد؟م

 کرد:ید حواله بهشینی خشمگنگاه

 چه خبره؟!ینجا _ا

 آلما که اعصابش رای هایه که پشت خط گفته بود و حال گرید بود از جمله بهشیده ته دلش ترس
.یکرد میخط خط

 گفت:ی عصب

!یزنه؟ زار می _واسه چ

 گفت و دوباره هقیفی سلم ضعیرعلی امیدن صدا سرش را بال آورد.با دیدن آلما با شن
 ی بلند شد و روبرویعزد.آتوسا سر

 سر و گردن از او بلند تر بود.متعجب مانده بود از انتخابیک از یش که بیستاد اامیرعلی
!یلرآ

 مرد کجا؟! به آلما و حال خرابش اشاره زد:ین کجا و ایف به شدت ظریلر آ

.یکنیم صحبت میرون بید _بفرمائ

 داد:یرون با اخم نفسش را بیرعلی ام

 _کجاست؟!

:ید را جوینش آمد.لب پائی اگر حدسش درست از آب در میشد میوانه د

 _کجاست؟!

:یرعلی سپس رو کرد به امیست و تعجب بود نگری ناراحتین که نگاهش بیی به آلماید بهش

.ی نکنیداد _قرار شد داد و ب

 گفت:ی را گرفت و شمرده اما عصبید مچ دست بهشی حرص
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 کجاست! یپرسم _ من داد زدم؟! فقط دارم م

یقی صورتش گذاشت و فاصله گرفت.آتوسا نگاهش کرد.نفس عمی هردو دستش را روبهشید
 تا مسلط شود:یدکش

 متشنج کردن جو دعای نداره.بهتره به جای خوبیت الن اتاق عمله و اصل" وضعیلر _ آ
 که مثل اول بشه...یدکن

:ید حال رو کرد به بهشی آلما کلفه و ب

 سر بزنه چکار دختر من داره؟!یلش! بره به فامیده؟ پسره آمار مین داره به ای واسه چی _آت

.ید پریرعلی پلک چپ ام

 _اتاق عمل؟!

:ید رو کرد به بهش

!یداد میامک داشت به من پیش تا چند ساعت پی! ماهین؟ ایگه می _چ

:ید داد کش

 برا خودش؟!یگه می _ چ

 آلما بلند شد:

 داره؟!ی آقا؟! دختر من به تو چه ربطیگی می _چ

 به سمت آلما:ید پریرعلی ام

! کجاست ؟! ی مادره بردی فعل" خفه که آبرو هرچیک _ تو 

:ید جلو پربهشید

 _گفتم شر درست نکن.

:ید عربده کشیرعلی ام

 ببرمش کجاست؟!یخوام _م

 شد:یزانش آوید بهش
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!ی؟ عمه و سکته بدیخوای _ م

 که مانعشیرفت.به سمت اتاق عمل ممنوعه مینطور متعجب را هم همی را پس زد.آلماید بهش
شدند.

 را گرفت:یش بازوید بهش

ی آتوسا چیدی.مگه ندیست نکن.بخدا حال و روز ما هم خوب نیوونگی _ ارواح خاک بابات د
 حال یشهگفت؟! اصل" نم

...ینیش ببی نکن نتونی! کاریژه وی مراقبت هایبرنش میدش دحالها

:ید متعجب انداخت و سپس به بهشی به آلمای داد.نگاهیرون نفسش را بی عصبان

 به دو کنه زنده اشیکه نفر باهام یک ام! اونقدر که الن ی! من الن دارغونم! قاطید _بهش
 یپرسم سوال میک! فقط یذارمنم

 جواب بده باشه؟!ینی راست حسبهم

:ید نالید بهش

...یرعلی _ام

 گذاشت:یش انگشتش را جلو لبهایرعلی ام

 باشه؟!یبرم مامان و میکنم...فقط جواب سوالمو بده! منم به قولم عمل میش _ه

 اشیی اینه و کیرتی پسر عمه رغیشناخت... میست سوالش چیدانست شکست.مید بغض بهش
را.لب زد:

...یرعلی _نپرس ام

 آب دهانش راید شود.بهشیره خیش را گرفت و مجبورش کرد به چشمهایش بازویرعلی ام
قورت داد:

 شو.یال خی _تو رو به اسمت قسم ب

:ید کشیاد تکانش داد و فریرعلی ام

 بکنم! فقط جوابیتونم نمی رغلطیچ اتاقه و من هین و! نبض من تو ایرت رغی _قسم نده من ب
سوال منو بده! کار بهداده؟!
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 تکانش داد:ی عصبانیرعلی آورد.امین هق زد و سرش را پائیشتر بید بهش

 کار بهداده؟!یگم _م

 را گرفت:یش که آتوسا جلویاید آلما خواست جلو ب

 آژان؟!یا ی! مفتش محلیه؟ _به تو چه کار ک

:ید به دور لبش کشی پر حرص دستیرعلی ام

 جان!ی! دختر دائید _منتظر جوابتم بهش

 صورتش گذاشت:ی دست آزادش را روید بهش

...یمارستانه به خاطر خدا... خود بهداد هم اون ور رو تخت بیا _ کوتاه ب

 کرد:یش رهایرعلی حرف امین ایدن به محض شن

 ندارم اگه زنده زنده چالش نکنم!یرت _ رغ

 آلما را از سر راهش کنار زد:

!ی مامان دو زاریرسم _به حساب تو هم م

 بلند دور شد. ی را گفت و با قدمهاینها ا

 در گچشی و پایچی.سر و صورت باندپیکرد نگاهش میره بود و خیستاده سر بهداد ای بالآلما
را از نظر گذراند.بهداد با 

 نگاهش کرد و لب زد:ی باز به سختیمه نچشمهای

!ی؟ _ خوب

 شد و سرش را کج کرد:ینه آلما دست به س

 بد باشم؟!یاد من میافه _به ق

 کند:ی جمله بندیکشید و منگ بود و طول میج بهداد گ

 حالش خوبه؟!یلر _ آ

 داد:یرون آلما نفسش را با حرص ب
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 آبروتیلت فک و فامیش!اونم به اصرار اتوسا که پی ملقاتت که ازم سوال بپرسیومدم _ ن
حفظ بشه!

 برات.بذار خوب بشم برگردم خونه...یدم میح _توض

 آلما خونسرد شد:

.یدم جمع کردم! امروز فردا هم درخواست طلق میلمو _وسا

 مثل هربار دهانشیلر آیعنی یکرد رفتار مینطور آلما ای بهداد با لبخند سرش را تکان داد.وقت
را بسته است.با همان لبخند 

 گفت:کذایی

.یکنیم.بذار خوب بشم درباره اش صحبت میزم عزی جدا بشیتونی _ نم

 آلما عقب گرد کرد:

.یست تو اون خونه نیلر من و آی! جای؟ بدیل جنازه دخترمو تحویندفعه _ که ا

 تخت افتاد:ی حال روی بلند شد اما دوباره بی بهداد کم

 خر تر از من؟!ی. کی! تو برام مهمیلر _ گور بابا آ

 سرش را که بال آورد آلما رفته بود.

 نرفتن.سرش را تکانی برایشد وسوسه میشتر بیکرد نگاه میش به طلها و لباسهایشتر هرچه ب
داد تا افکار مزاحم بروند.

 اش داشت و او حسرتی دخترش بود.بهداد قصد کشت تنها ثمره زندگی مرگ و زندگمساله
 نو و خوشرنگش را یپالتو

 داده بود:یه برگشت کنار در تکی.وقتید آتوسا به گوشش رسی.صدامیخورد

!ی گرفتیم عجولنه تصمیشه _ هم

 کهیگه تا دو روز دیسم اشتباهه... لبد وایگی و میزنی بکنم رغر می. هرکاری آتی _ذله ام کرد
 آورد خونه جلو یفآقا تشر

 و سر ابخبره.یلر خودم آچشم
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 نهیکردی اعتراض مید بایزد و میلر.خواهر من! اون موقع که جلو چشم خودت آیزم _عز

 یگه دیلرالن... نه الن که آ

! الن قهرت مسخره اس...ی بچه از بهداد تو شکم ات داریک سابق نخواهد شد و تو هم آیلر

 برم؟! من فکر کردم بهداد براشیذاشتم لنگش کن.کجا میگی می گود نشستیرون.بی -ولم کن آت
 یکنه بهش محبت میشهپدر م

.یبینه اونو بچه احمدرضا میطی در هر شرانمیدونستم

 ساک کوچکش را به کمک آتوسا درون صندوق عقب قرار داد و هردو سوار شدند.

!ی؟ داشتی _از پسر مجرد توقع پدر

 دستش را به سرش گرفت:

 سرد شده بود البته.یکم اواخر ین. بهداد با من خوب بود . ایدونستم _ چه م

 آتوسا دنده را جا زد:

 بار اولی.اگه کسیم مشاور حرف بزنیک با ی که در هر مرحله از زندگیم داریاز _همه ما ن
اشتباه کنه اشکال نداره اما اگه 

 پند نگرفته از اشتباه بار اول.یعنی دوم تکرارش کنه بار

 زل زد:یرون آلما به ب

 انتخاب من نبود!یلر _ احمدرضا انتخاب من نبود! آ

 شد:ی آتوسا عصبان

! بهداد کهیه؟ گردن بقی و اشتباه خودتو بندازی خودخواه باشینقدر ایخوای می _بس کن.تا ک
انتخاب خودت بود چرا تو زرد از 

 براش.یکنه میت مالکی ادعایبه پسر رغریک که ی از دخترت رغافل شدینقدر در اومد؟! اآب

ید بای بهش؟! کسیدم شد؟! نکنه فکر کرده دختر دسته گل ام و میداش _اون از کدوم جهنم پ
 یبه جلو که هفت پشت رغریادب

!ین قوم الضالمین با اباشه

 فرستاد:یرون تاسف تکان داد و نفسش را پر صدا بی به معنای آتوسا سر
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یدونی گفتم. می کین ات ببی سر خونه زندگیگردی.آخرش برمیگی می تو چیگم می _من چ
 ی تک بعدیشهچرا؟! چون هم

 واسه خاطر بهدادیگه دو روز دی از خونه قهر کردینوا بیلر.الن واسه خاطر آهستی
.یگردیبرم

:ید آلما داد کش

.یرم خودم میمارستان بیرسونی زخمم نباش! اگه نمیستی! مرهم نی _ولم کم آت

 بود.یده فای شد.صحبت کردن با او بیره آتوسا چپ چپ نگاهش کرد و به روبرو خ

 در راهرو خودش را به آنها رساند:ید بهشیدند رسیمارستان که به بی هنگام

!یگه؟ می _بهداد چ

 آلما با اخم عبور کرد و آتوسا شانه بال انداخت:

 _زده به سرش دوباره.

 رو کرد به آلما:ید بهش

 _بذار زمان بگذره.

 با پوزخند به سمتش برگشت:

! یره؟ بگی کیری _تو طرفشو نگ

 راه افتاد:دوباره

 است.یوانه برادرت دیفهمیدم مینها زودتر از اید _با

 بال رفت:ی کمیش صداید بهش

...یلر از آیف _ در و تخته با هم جور شده بودند! ح

ی بلند به سمت مراقبتهای گفت.آلما با قدمهای را گرفت و " آروم باش" یش آتوسا شانه ها
 رفت.هنوز موفق به یژهو

 را بسته بودیش نشسته و چشمهای صندلی روی کرد پسری نشده بود.راهرو را که طدیدارش
 ی صدایدن با شنیرعلی.امیدد
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 را ازیش آلما پر رغضب نگاهش کرد.آلما سرتاپایدن را گشود و با دیش زنانه چشمهاکفشهای
 مسخره تر یننظر گذارند. از ا

.دست به کمر زد:یشد اش مینده همسن و سال خودش داماد آی! پسرنمیشد

 ات!ی اونوره! برو ملقات پسر دائیادت از جون دخترم؟! عیخوای می _چ

 عقب رفت.یبتش بلند شد و آلما ناخودآگاه از هیرعلی ام

 _احترامتو دست خودت نگه دار!

:یافت ی آلما جرعت

 ات!ی روانیی هم از تو از اون پسردایکنم میت شکایرم! میکه؟ _به تو چه مرت

 آلما:ی زد به حال آشفته ی پوزخندیرعلی ام

 من؟! ی _ تا الن که شوهرت بود! حال شده پسر دائ

 کند جواب داد:ی آنکه عذر خواهی اش به صدا در آمد و بی گوشزنگ

.یم با هم بریا بیدی خب رسیلی... خیست معلوم نیدونم کلوب... نمیام امروز نمیمارستانم _ ب

 تماس را قطع کرد و رو کرد به او:

!ی کنی چه رغلطیخوای مینم کن ببیت نکن! برو شکای الکیغ جیغ _برا منم ج

.ید زد و آتوسا دوان دوان به آنها رسیغ آلما ج

.یدم نمیابونی برو تا نگفتم ببرنت! من جنازه دخترم هم دست تو رغول بیا _ب

 عقب رفت.انگشتش را بهیغ بار واقعا" جوش آورد و به سمتش رفت.آلما با جین ایرعلی ام
 ی خاکی جلو چشمهایدنشانه تهد

 آلما گرفت:رنگ

 و حالش خوبینمش گفتم! فقط منتظرم ببی کین! ببیذارم و به دل تو و بهداد میدنش _ آرزو د
شه.

 گفت:یچارگی آتوسا با ب
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 حال و احوال ما رو؟!یبیند.نمیکنم خواهش مید _ آقا بفرمائ

 بزند که آتوسا مانع شد:ی آلما خواست حرف

! یمارستانه بی ! ناسلمتیا _تو کوتاه ب

:یرعلی آنکه حواسش به دو زن باشد رو کرد به امی بلند به سمتشان آمد و بی با گامهامردی

ین.ایره هم دعوا؟!صدات تا هفت کوچه اونور هم مینجا پسر؟! تو کلوب دعوا ایکنی می _چ
 خانم مال شماست مگه یلرآ

 دخالت کنه؟!ی داره کسجرعت

 گرفت تای سنگیوار.آلما دستش را به دیگفت خندان می را با لبینها مدت این در تمام این حس
 دور سرش یا.دنیافتدن

 دوبارهیخواست! حال که او میرسید؟ نحس به نظر مینقدر بود که ای.امروز چه روزمیچرخید
 کند و ی دخترش مادریبرا

...ینطور اید شود باعوض

 به آلما اشاره زد:ی عصبیرعلی ام

!یدی؟! چقدر زود رسینه ایر _ تقص

! ین اش... تنها ای نگفت مادر ماهی نگفت آلما! نگفت همسر بهداد! حت

 رنگ نگاهش عوض شد.آلما دستش رایه از ثانی به سمت دو زن رفت و در کسرین حسنگاه
 دهانش گذاشت و خفه یجلو

 کرد:زمزمه

... ین _حس
ی متعجب در گردش بود.آتوسا نگاهین جن زده و حسی آلمایان می عبوس و جدیرعلی امنگاه

 رد ید انداخت تا شاینبه حس

 بود.یده اقوام آلما را ندیچگاه اما او هیند را ببآشنایی

 او به تمام خاندان خود ویشد میده از خانواده اش نگفت.هربار که بحث به خانواده کشیاد آلما ز
 و یدادشوهرش فحش م
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 منقبض شد و آتوسا آرام روین.فک حسینند روز خوش نبیچگاه هیکرد و دعا میکرد منفرین

کرد به آلما:

.یر دکترش اجازه ملقات بگیش پیم _ بر

 آتوسا را مخاطب قرار داد:یرعلی ام

...ین نه اینمش ببید! اول من بایام _ من باهاتون م

 خان!یرعلی _ام

 آلما لب زد:

...ینمـ ببید _ اول من با

 به رفتن آن دو کرد سپس چشم دری تمام ماند.آلما نگاهیمه و حرفش نیستاد ایش روبروین حس
 شد.هردو دستش ینچشم حس

:ید صورتش گذاشت و درمانده نالی رورا

 راحت شه.یلر از آیالم بذار اولش خی کنیستم سر به نیخوای _ اگه م

 بتواند آلما رایگر بعد از آن اتفاق دیکرد تصور نمیچگاه داد.هیرون نفسش را بین حس
 شد:ی.فکرش بر زبان جاریندبب

.یکه کوچیلی خیا _ دن

 آلما زمزمه کرد:

.یره _دخترم داره از دست م

 را بهم فشرد و آلما وحشت زده نگاهش کرد:یش لبهاین حس

 راهرویک نه! ینجا اما ایام می نکن. هرجا بگیزی آبرو رینجا نه... به خاطر خدا اینجا _ ا
 شوهرم و خود یفه تر طاینپائ

ان من رو هواست!ای... زندگشوهرمه  ال

 پوزخند زد:

!ی؟ عوضیگی رو به من مینا _چرا ا
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 آلما سرش را ناباورانه تکان داد:

!یم صحبت کنیگه جا دیک یم نه... اصل" برینجا _ا

 تلخ شد:ین لحن حس

!یدارمون؟ دین _ مثل آخر

 آلمایده به رنگ پری نگاهین گذاشت و رفت.حسیز می جوان دو فنجان قهوه را روپسری
 کوتاه و به یشکرد.هنوز هم موها

ی در چشم میش چشمهای گونه ها و رنگ خاکی خودش بود.هنوز هم برجستگیعی طبرنگ
 را ین حسیرهآمد.آلما که نگاه خ

 اش گذاشت:یشانی پی دستش را رودید

.یبینمت وقت نمیچ هیگه _فکر کردم د

...یکشتمت بدون شک میکردم میدات! که اگه پیکنم نمیدات وقت پیچ هیگه دیکردم _منم فکر م

 آلما آهسته لب زد:

.همه اش و...یدم _ بهت پسش م

 شد:یز طعنه آمین لحن حس

!ی؟ دنبال شوهر پولدار بودین _برا هم

 کرد:ی داد و خنده عصبیه تکی به صندل

 باشند بهمیا سر دنیک اگه هر کدوم یخود دو تا آدم بیدم رسیجه نتین _ اونم بهداد! واقعا" به ا
!یرسندم

 نگاهش کرد و طاقتش طاق شد:ی آلما شاک

!یمارستانه؟ رو تخت بی الن دختر من واسه چیالت زن بهداد نشدم! به خی _ من از خوش
 و یلر شوهر آی آقاینها؟!هم

 کرده!ناقص

 آلما زد:یشانی به پی عصبانین حس
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ی و همه کس فرار کردی از همه چیدونستم من که دوستت داشتم! من که میشعور _ د آخه ب

!یخواستمتبازم م

 صورتش گذاشت:ی آلما هردو دستش را رو

 نه با دخترم... یخواستی _توام مثل همه منو تنها م

 سرش را جلو آورد:حسین

 موافقت کنم؟!دروغ پشت دروغ!یا من مخالفت ی! گذاشتی؟ بچه داری _توئه احمق به من گفت
 مونثه ی! از هرچی کردیزارمب

 گولیگفتم هم میرعلی بود که همه دخترا دزد و کلشند! به امین! تو ذهنم ای کردبیزارم
 و نخوره.ی دختریچ هیسادگ

ی دخترش ورای عاشقیط شراین داغ دلش تازه شد.در ایلر و آیرعلی رابطه امیادآوری آلما با 
تحمل او بود.

 که هست خراب تر نکن.ینی منو از ای.فقط زندگیگردونم... تا قرون آخرش بهت برمین _حس

 بلند شد:ین حس

!ینه که از نظر خودت بهتریزنی و میی و همون حرفهایکنی و می! همون کاری _هنوزم نادون

 چشمش را بال آوردیع اش شد.سری تازه متوجه باردارین.حسیستاد ایش بلند شد و روبروآلما
 منقبض به یو با فک

 شد.یره خچشمهایش

!یشدیم؟ خودمو و بچه ام سربار دوستم مید بای _ مجبور بودم.بخدا قسم که مجبور بودم.تا ک
 هم شناخته یلر آی ارث پدریجا

 باشه که خودمو و بچه ام راحت سر رو بالشتیی جایخواستم بود.تو اون موقع ها فقط مشده
.یمبذار

 مچ دستش را گرفت:ی عصبین حس

 من خودمو نشون بدم؟! من از بهداد کمتر بودم؟! ی! گذاشتیدادم _ احمق صد برابرشو بهت م

 در گردش بود:ین حسی چشمهایان میش چشمهاآلما
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 باشندی نداشت که وسواسی! بهداد مثل تو پدر و مادری کنیت بچه منو حمایتونستی _تو که نم

رو ازدواج پسرشون.گفت بچه 

 مثل بچه خودمه...ات

 نگاهش کرد:ی عصبین حس

!یمارستان؟ _ پس برا همونه که انداختش رو تخت ب

...یخوا چه مین حسیدانست آلما سرش را تکان داد تا ذهن پراکنده اش را سامان ببخشد.نم

 و شکم برجسته اش انداخت:یف دوباره به اندام ظری نگاه

یست نی! پول! بچه! شوهر جنتلمن! به خدا قسم که واسه پولیستی؟ _پس الن چرا خوشبخت ن
 یدن فقط دی زدیغکه ازم ت

 ات حال خودمو از خودم بهم زد! دوباره

 دستش را جلو آورد:کف

 بودم!ینجوری آدم کلش و درورغگو ایک _که واسه 

 زمزمه کرد:ین آلما رغمگ

 دختر بچه محصلیک دور خونه اجاره کنم.شغل نداشتم!پول نداشتم! با ی جایک یخواستم _م
بدون پدر ... که تنم هرشب 

 سر راه چراغ سبز نشون بده... که مبادا مثل خودم بدبختی به هر پسری پولی مبادا از ببلرزه
 ...یلیونشه و واسه چند م

 کرد:یل تلخ جمله او را تکمین حس

 کنه!ی نام احمق بازین حسیک _ با قلب 

 آلما لبش را زبان زد:

 اون موقع که در بدر بودم بدتره! دوباره سر بار دوستم شدم...ی الن من از زندگی _ زندگ
 شدند ی بهداد به مرگم راضیلفام

 با انتقام زائلشی که بخوایستم... خوشبخت نیشه ام داره پژمرده و خشک می ثمره زندگو
... بدبخت تر از قبلم...یکن
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...یلر آی بذار بعد بهبودی مو از هم بپاشونی... زندگی آبرو ببریخوای اگه م

 به گوششین خش دار حسی فاصله گرفت.صدای مچ دستش را رها کرد و آلما کمین حس
:یدرس

...ی _ اگه زن من بود

 ادامه داد:ین آلما نگاهش کرد و حس

 کهیکنم!فراموش می باشی هم نامرد و عوضی واسه بهداد... هرچید بودیف حیلر _ تو و آ
 ی درست حسابیکی روز یک

 زد! اما ...تیغم

 به او زل زد و ادامه داد:ی عصب

!یشینم ساکت نمیگه دی و عشقش بندازیرعلی سنگ جلو پا امی _اما اگه بخوا

 پشت شلوارش کرد:یب جی را راهی چرمیف گذاشت و کیز می مبلغ صورت حساب را رو

!یدار دید _ به ام

 تنها گذاشت.ینشست می صندلی بهت زده را که درمانده روی را گفت و آلماین ا

 را گرفت و انگشتان نرمش را نوازش کرد.قراریلر دست کوچک آیاط آرام و با احتامیرعلی
 یشهبود فقط از پشت ش

 و سازش کند!یاید کنار بیش رویش پیط نبود که با هر شرای کند اما او آدمتماشایش

 بسته اما کبود بودیگری از آنها پانسمان و دیکی که یی و چشمهایچی سر باند پی نگاهش رو
 خوش فرم و چانه یافتاد.لبها

 آمدیادش محصور شده بود.دستش از شدت خشم مشت شد و یژن ماسک اکسیر زکوچکش
 که همچون شمع یلرانگشتان آ

 بود در دستانش است.داغ

 تکان خورد.آرام چشم کبود شده اش را باز کردیلر و پلک آید دست کوچک و نرمش را بوس
 شد.دستش یره خیرعلیو به ام

 مانع شد:یرعلی که امیژن به سمت ماسک اکسرفت
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 باشه.ید ماسک باین... ایدنت از دیشم محروم می کارو کنین _ ا

 گونه اش را نوازش کرد و ادامه داد:

.ی مواظب خودت باشی با من؟! قول دادی کردی... چی _ ماه

ی اش تکان آرامینه شد و قفسه سیان نمایژن و بخار پشت ماسک اکسید کشیقی نفس عمیلر آ
 دست یخورد.دستش را رو

ی.از زمانید بگوی گونه اش بود گذاشت و پلکش را بست.دوست نداشت کلمی که روامیرعلی
 بود یدهکه بهوش آمده و فهم

 رفته بود.چشم باز کردین سخن گفتنش از بیل میست و روان نیس از دردش هم سلیدن نالحتی
 یرعلیو به چهره خسته ام

 دستش را گرفت ویرعلی اش را لمس کرد.امیشانی زد و زخم گوشه پی.لبخند کمرنگنگریست
 و عاشقانه یصکف آن را حر

:بوسید

...یطون شیشتره هات از من بیه! تو بخیم؟ الن هردومون سر شکسته شدی بگیخوای _ م

یش دوخت و چشمهایرعلی را به امینش گذاشت.نگاه رغمگیش گلویب سی دستش را رویلر آ
 جلوتر آمد یرعلی شد.امیاشک

:ید را بوسیش موهاو

! النیته؟ حالیزی تو اشک بریکنم. من دق میزنم میش و آتیمارستان بین ای کنیه گری _ ماه
 بهداد رو بفرستم یخوامکه نم

...یز درک پس الن اشک نربه

 به زحمت لب زد:یلر آ

...یم _بر

 باند سرش رای رویرعلی اش را نگفت.ترس از لکنت مانع از ادامه جمله اش شد.امیه بق
:یدبوس

... یافته آدم نماها نین وقت چشمت به ایچ هیگه که دیریم.میرعلی جون امیریم.میزم عزیریم _م
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 چشم کبودشیر نم زی عصبیرعلی شد و امیره خیرعلی امی شد.به چشمهایدتر شدیلر آبغض

را گرفت.خش دار گفت:

 دهنشونو...ی کنیه _ بخدا الن گر

 تمام ماند.یمه گوشش را نوازش کرد و حرفش نیلر آ

 ناراحتیرعلی.امید به گوشش رسیکرد پرستار بخش که اتمام وقت ملقات را اعلم می صدا
 فاصله گرفت:یو عصب

یرون بیا. تو بیرون بیا بی لعنتین زود خوب شو از ایپرستی که می... تو رو به هرچی _ ماه
من جلو چشم خودت مغز بهداد 

...ی که بودی! فقط خوب شو باشه؟! بشو همون ماهیوار رو دیکنم پخش مو

 و دو رگه زمزمه کرد:ید بوسی و طولنیق دستش را عم

 بشم.یوونه دینکه _ زود خوب شو... قبل از ا

 لباسی اش دکمه های.پسر دائیکرد بود و با دکتر صحبت میستاده کنار تخت بهداد اید بهش
مردانه بهداد را که اخم کرده به 

 نثاری " بلندید بهم فشرده شد.دوست داشت " خفه شیش.لبهایبست شده بود میره نامعلوم خجائی
 کند اما توان یددکتر و بهش

 ضرب دستین چنین ای مردنیلر که آیکرد اش ظهور نمیله در مخیچگاه زدن نداشت.هفریاد
 داشته باشد. آنقدر ینیسنگ

 دریلر که از آیی صحنه این سر بهداد هزار تکه کند!آخری را رویستال که قندان کرسنگین
 ینش بود سر و چشم خونیادش

ی هل داده بود.درد در سرش آنقدر عصبانیی ایشه شیز محکم او را به سمت میادی زی.کمبود
 اش کرده بود که در یوانهو د

 ویاورد بیلچر اش رفت تا وی.پسردائیگری دیز نه چیکرد فکر میلر تنها به کشتن آلحظه
 توجه به مکالمه آن دو یبهداد ب

 را مخاطب قرار داد:بهشید

 اش گدا سری خودش و بچه حرومیکنم می! بهش بگو کاریستش؟ که الن نیه _کدوم گور
چهار راه بشند.
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 علئم ضربهی همگینها و افزود که اید گفت.دکتر خندی رو به دکتر " متشکرم " ید بهش

است.بهداد تا لحظه رفتن چپ چپ 

 کرد.نگاهش

!یلیه نکنند خیت _ شکا

:ید کشیشش به ته ری بهداد دست

 زنده اس؟! ی _ مگه نگفت

 شد:ی تاسف تکان داد و بهداد عصبانی سرس به معنابهشید

!یه؟ کدوم گوریگم _م

:یستاد ایش اخم کرد و روبروید بهش

 _قهر کرده! 

 نماند:ی باقیزی شد تا چیل وسای دوباره مشغول جمع آوربعد

 بهداد؟! زن و شوهر هردوتونیه چیدونی! می؟ بمونه که چی بچه اش و ناقص کردی _ زد
 اما تمام کاسه ید تخته کم داریک

 بود؟!ی دعواتون سر چیگی شکست! چرا نمیچاره بیلر ها سر آکوزه

 خورده قهر کرده رفته؟!یادی چرا گه زیگم _ م

 لب فشرد:ید بهش

 لکنتیدونی ؟! میلرو حال آیدونی قبرستون؟! مینه بچه اش بخوابه سیندفعه _بمونه که ا
 یست هنوز معلوم نیدونیگرفته؟! م

 به چشمش وارد شده؟!یبی آسچه

 بهداد جوش آورد:

 کنم.پس توین به خواهرم توهیی هرجایک نکن واسه خاطر ی دهن منو وا نکن! کارید _ بهش
 تو گچ و سر یچشمهات پا

!یبینه؟ و منگ و نمیج افتادنم گینجا! سه روز ایبینه؟ افتاده منو نمیخت از روصورت
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 افتاده به جونت؟!یابون بنده خدا تو خین _مگه ا

:ید بهداد عربده کش

 از بدنی مشخصی داره که فقط جاهایلی جاسوس کوچولو بوده! وگرنه چه دلین _ از طرف ا
آدمو بزنند؟!

 شک نداشتینکه عقب رفت و لبش را گاز گرفت.نه از کتک خوردن برادرش ... از اید بهش
 ها فقط و فقط از ی کله خرینا

 منطقش را به کار برده بود.یرعلی با او درد دل کرده و امیلر.آید آی بر مامیرعلی

 سرش را تکان داد:

 آهیک زدن داشت؟! یتیم من؟! مگه دختر بچه ی برادر چهل ساله یفهمی! میزدیش مید _ نبا
بکشه تا ده نسل روز خوش تو 

...یبینیم نمزندگی

 او تکان داد:ی بهداد خسته از خرافاتش دستش را جلو

یچ! هی طرف من نبودی وقت تو زندگیچ بهت بگم! هیزی چیک ینکه قبل اید _ ساکت شو بهش
وقت!

 اش را بر تن کند:یزه جلو آمد و کمکش کرد تا کت پائید بهش

 حرفتون شد؟!ی بگو! بهداد راستشو بگو سر چینو بعد این ببیلرو سر حال آیک _برو 

ینشست آن می که روی اما آرام در حالی و بهداد عصبانید از راه رسیلچر اش با وی پسردائ
لب زد:

!یمرد مید _ با

 و سکوت کرده اما حال با وجود قهر آلما و حال ویده ندی جدیب آسیلر آیکرد در ابتدا گمان م
 یگرروز بدش محال بود د

 بستنی برایگرداند آلما را برمید به لکنت زبان بود.در حال حاضر بایدش کند... تنها امسکوت
!یکرد می هم فکریلردهن آ

یت و افتخار که از نبود آلما و دخترش علنا" رضای محض مرخص شدن بهداد عمه فخربه
داشتند به خانه برادرشان 
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 دریلر آیش هم به جمع اضافه شده بود تا کمک حال تنها برادرش باشد.دلش پید.بهشآمدند

 عمه ی بود.حرفهایمارستانب

 الرض است و بدون فوتی مفسد فیک آلما ید تر بود! کم مانده بود بگویز تند و تی کمافتخار
وقت طلقش را بدهد.عمه 

 انداختهی روزین که برادر زاده اش را به چنی دخترکی برایکوبید مینه هم سفخری
 دخترک نبض تنها ین همیدانستبود.نم

 خواهدینه است و امیک نزدیسمس کریلت افزود که تعطی است.سپس با خوشحالپسرش
 دوست داشت بهداد یشهبرگشت.هم

 عاشق درس خواندنی نبود.از همان کودکی راضینه عروسش شود.اما امید و بهشداماد
 سواد ی را بیرعلیبود.بهداد و ام

یتهای منتفر بود.بهداد هم مرد دلخواهش نبود با وجود تمام جذابیسواد و از شوهر بمینامید
 اش به ی پسر دائیدانست میظاهر

ی شک ندارم حتیگفت و مینامید منطق می متعصب بیک هم یرعلی.امیماند وفادار نمی زنهیچ
 همسرت از خانه یگذارینم

.ی هستیرتی از بس بد دل و رغیاید ببیرون

ی و بهداد را راضینه امیتوانست میشد میا محیط.اگر شرایگشت برمینه حال آلما رفته بود و ام
کند.

 سرش مرتب و جمع و جور تر شده بود.یچی زد.باند پیرون بهداد حاضر و آماده از اتاق ب

 انداخت:یش به قد و بالی عمه اش نگاه

.ی تو بریخواد که مغازه است نمید حال و احوال؟! بهشین عمه جان با ایری _کجا م

 بهداد پالتو خوش دوختش را بر تن کرد:

 _کار دارم عمه جان.

 داد:یه بال رفته مغرور به پشت مبل تکی عمه افتخار با ابرو

 !یزنم میش خودش و دخترشو آتینجا ! بخدا پاشو بذاره ایته بره سراغ اون عفریخواد _ م
 که توله ی سراغ کسی بریخوایم

 تن بابات و تو گور نلرزون پسر جان! ینقدر بل و سرت آورده؟! این ااش
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 را با دست حالت داد:یش موهایشه کرد و به عادت همی پوفبهداد

 _ زنمه عمه خانم!

 زن؟! یگی میا حی بی یاره _تو به اون پت

ی را در دستش چرخاند و چشمکیچ آورد.سوئین در را پائیره زد و دستگی لبخند تصنعبهداد
زد:

 خونه متعلق به شماست.ید کنیرایی سرش.از خودتون پذیزیم که با هم بریارمش _ب

 از آن محرومیادی لوکسش شد.مدت زی سوار خودروی زد و با خوشیرون از خانه ب
 ساعت و یک خانه آتوسا را یربود.مس

 در آن کامل" مشخص بود به گوشید آتوسا که تردی کرد.زنگ در را فشرد و صدای طنیمه
:یدرس

 بال.ید _بفرمائ

 هنوز به آن ضربه نزده بود که در بازید رسی به در چوبی کرد.وقتی طیاط پله ها را با احت
شد و چهره نگران آتوسا 

 بردیب زد و دست در جی بود.بهداد لبخند کجیده به گوشش رسید بهشیق.خبرها از طرنمایان
 عقب یشکه باعث شد پالتو

:برود

!یکنید؟ _ تعارف نم

:ید آتوسا نامطمئن کنار کش

.ید _بفرمائ

 بال رفت:ی جدیش برداشت و صدای بهداد گام بلند

 آلما جان؟!یی _کجا

 آتوسا به مبل اشاره کرد:

.یکنم صداش مید _بفرمائ
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 اتفاقا" از هممون سالم تره!یست _کر که ن

 به درینه بهداد اخم کرد و دست به سیدن عربده بهداد در اتاق را باز کرد.با دیدن آلما با شن
 داد:یهتک

!یکنی؟ چکار مینجا _ ا

 برداشت:ی را از جا لباسیش به آتوسا انداخت و آتوسا پالتوی بهداد نگاه

 کنم.ید خری _ برم سوپر

 آلما اعتراض کرد:

!ی _آت

 نگاهش کرد:ی.آلما عصبانیست بهداد با پوزخند به رفتن آتوسا و بستن در سپس به آلما نگر

 است.یده فای بی _اگه واسه برگشتنم اومد

 و جلو آمد:ید بهداد لبش را محکم جو

! یکنی قهر میخوره می به توقی تا تقیخندی _تو به گور بابات م

 عقب رفت:آلما

!یا _جلو ن

 را گرفت:یش بازوی بهداد حرص

!یکه؟ زنیگذری می من داری _پشتت به کجا گرم شده که از زندگ

 محکم تکانش داد:

 _ ها؟!

!یکشتی بچه مو می _عقلم برگشته سر جاش! داشت

:ید کشیاد بهداد فر

! یری؟ میذاری میکنی از خونه قهر می! به چه حقیکشم مینم _نمرده که! بخوام ا

 را محکم فشار داد:بازویش
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!ی؟ خودم بودیر مواجب بگیره رفته جیادت یزم _عز

 سگش شرف داشت به الن!ی _اون زندگ

:ید خندی بهداد عصب

 و روی جنبه شو نداشتیا ی کردیدا همه پول آره؟! خر تر از من پین... دلتو زد ایزم عزی _ آخ
!ی؟دل کرد

 نگاهش کرد:ی آلما حرص

!ی و داشتیلر تو قصد جون آی _لعنت

 کنم!یتش تربی خودت گفتیزم _عز

 آلما بلند شد:یاد فر

!یستم نیا که! گفتم بکشش؟! بهداد من اون خونه بیکردی نمیت _سگ ترب

 بهداد چانه اش را گرفت:

یع زن خوب و مطیک مثل یکنی و جمع میلت الن وساین! همیزم عزیخوری _تو گه م
 تا عمه جان بهش ثابت یگردیبرم

!ی هستی زن زندگبشه

:یرد کرد فاصله بگی آلما سع

 کن!ی! با همون عمه هات زندگیام _نم

 نوشته؟! یزی من چیشونی.مگه دست خودته؟! رو پیای _م

 شکمش گذاشت.ی هلش داد و آلما وحشت زده دستش را رویوار همان حالت به سمت دبا

 _ پولم خوبه سفر خارجه ام خوبه س ک س ام خوبه حال اومدم دخترتو آدم کنم ساخه شدم؟!

 آلما به در اشاره کرد:

!یس تا زنگ نزدم پلیرون _برو ب

 بهداد پوزخند زد:
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! یترسونی؟ می _منو از چ

 شد و آلما را محکم گرفت:حرصی

!یته؟ ات! حالی سر زندگیگردی! برمیترسونی؟ می منو از چی داری پاپتیکه _ تو زن

 زد:یغ آلما ج

!یام _نم

 افتاد آلما را هل داد و عقبی اتفاق میلر با آیش که البته در بحثهایشه بهداد به عادت هم
 یشرفت.آلما از شدت درد چشمها

:ید کشین در را پائیره بست و بهداد دستگرا

! یزید آخرت یکنم میاتو ! وگرنه دنی برگردیدم وقت میلر آی _ بهت تا بهبود

 را باز کرد و ادامه داد:در

!یشه بچه ات بدون مامان بزرگ مین بابا بزرگ شد شک نکن ای _ اگه اون بچه ات ب

 زد:ی جمله آنقدر واضح بود که آلما وحشت زده نگاهش کرد.بهداد چشمکی معن

!یزم _منتظرتم عز

.ید و در را محکم بهم کوب

 به دنبالی شباهت نداشت.همگیمی قدیلر عنوان به آیچ به بخش منتقل شده بود اما به هآیلر
 یبا از همان دختر زیینشانه ا

. آلما با اویدیدند را نمی کسیکرد نگاه میرون مغموم که آرام به بی ساده بودند و جز دخترو
 از یگفت.از قهرش میزدحرف م

.یداد واکنش هم نشان نمی.حتیزد. حرف نمیکرد گوش نمیلر.آیگفت طلق می براتصمیمش

 که به زوديیداد مید.آلما امیکرد و به پنجره نگاه میگذاشت زانو می تنها چانه اش را رو
 یپانسمان چشم برداشته و کبود

 ظاهرش شادی بهبودی بود که براین درونش شکسته تر از ایلر اما آیشود رفع مچشمانش
شود. تمام باورها... اعتقادات... 
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ی جان بی برایش را که آدمهایایی رفته بود.ماندن در دنین...و اعتمادش به اطراف از بمحبتها

آزارش ارزش قائل نبودند را 

 نداشت.دوست

لل بیدواری با امیکرد می آلما هرروز سع  نه گوشیلر بود.آیده فای با او حرف بزند اما عم
.سپس به یزد و نه حرف میکردم

.یکرد میرون بی زبانی اتاق اشاره و آلما را با زبان بدر

یرانی در حال ویز همه چیدانست اگرچه میداد اش می و آتوسا دلداریرفت میرون بیه آلما با گر
 یزیاست و آلما به هر چ

 تا سقوط نکند.یزند مچنگ

یزی.برف ریکرد نگاه میرون بود و از پنجره به بیدار تا پنج صبح بیلر ماه بود. آی دیل اوا
 شروع به بارش کرده یشباز د

 رایتش. پرستار وضعیرسید به نظر میبا زیار بسی برفی.لبه پنجره مملو از برف بود و هوابود
کنترل کرد و رفت.دوست 

 گرم کناریر کند از سرما و شیخ کند. مغز سرش ی برف بازی برود و کمیرون به بداشت
 در آرام و یره بنوشد. دستگیبخار

 شد.با ترس از بهداد دستیره در خودش جمع شد و وحشت زده به در خیلر آمد.آیین پابیصدا
 به آن یوکت را که انژیفشظر

. یرعلی چهره امیدن هق زد با دیلر دهانش گرفت.در باز شد و آی بود جلومتصل

ی سر رویلر شد.قدم تند کرد و در آرغوشش گرفت.آیل تبدی به نگرانیاقش تمام اشتامیرعلی
 اش گذاشت و مظلومانه ینهس

. گریست

یام... من رغلط کنم تو رو بترسونم... خواستم بیداری موقع بین ایدونستم_ارواح خاک بابا نم
.ینم ات و ببیدنخواب

 صورتش قرار داد:ی را روبرویلر آی چهره 

! یشی؟ کننده میوونه دیبندی _ بهت گفته بودم چشمهات و م
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ینی را به بیش عطر موهایرعلی تنها نگاهش کرد و دوباره در آرغوشش فرو رفت.امآیلر

فرستاد.

.یکنم مینش نشیلچر ویندفعه مدت بچرخه برا خودش... ایک _بذار 

 سر بال آورد و نگاهش کرد.یلر آ

 کارها رو بده.ین جواب تک تک اید _با

 :ید را به خود فشرد و باند سرش را بوسیلر آ

.ی ماهیگیرم میش. بخدا که دارم آتیگیرم میش _دارم آت

 نرمش را نوازش کرد:ی و موهاید کشیقی نفس عم

 برامی! به خود خدا قسم هرطور حرف بزنی؟ ماهی با من حرف نزنیاد _آخه چطور دلت م
.ی هستیهمون ماه

 زد:ی از او فاصله گرفت و رد نگاهش را دنبال کرد.لبخند

.یکنم رحم نمی.بهت بگم من اصل تو بازی برف بازیریم می _اگه زود خوب ش

یی خوش فرمش حالت بامزه ای که باعث شد لبهاید کشیی ایازه مثل کودکان خمیلر آ
 ینی خنده اش گرفت و بیرعلی.امیردبگ

 را با دو انگشت فشرد:اش

!ی؟ بخوابونمت جوجه ماهیخوای _جوجه پف کرده.م

یرعلی با لبخند سرش را به نشان مثبت تکان داد.خنده امیلر.آید و بعد از اصطلح خودش خند
 شد:یشترب

.یست ام خوب نی _تجربه بچه دار

 شد:یل تبدین دلنشی به لبخندیرعلی را جلو داد.خنده امیش اخمو لبهایلر آ

. یشم _رو تختت جا نم

 زد:ی همراه بود رفت.چشمکی هردو به سمت کاناپه که برانگاه

.یم داری _کنار پنجره هم هست منظره برف
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 کاناپه گذاشت و هردو پتو رای او را روی شکستنی را در آرغوشش گرفت.همچون شیلر آ

 ی او انداخت.خودش هم رویرو

:ید گذاشت. آرام و با محبت پرسیش پای را رویلر سر آیاط نشست و با احتکاناپه

.یشیم بارون میر تینه! دکتر ما رو ببیکنه؟ _سرت درد نم

 تر کرد و دست بزرگشیک نزدیرعلی تکان داد.خودش را به امی سرش را به نشان نفیلر آ
را همچون منبع آرامش در 

 :ید اش را بوسیشانی پیرعلی گرفت.امدستش

 حالتمون تنگ شده بود.ین _دلم واسه ا

 پریرعلی امید به او چسبیشتر.بید کشیی ایازه را بست و در همان حال خمیش چشمهایلر آ
 را نوازش کرد و یشمهر موها

 لب زد:آرام

 نترس.یچی من و از هی کوچولوی _بخواب ماه

 پس از عمل کلفه اش کرده بود.حال آرامیخوابی.بیرفت رو به منظم شدن میلر ای نفس ها
 ترس و یشده بود و میتوانست ب

 لحظه با وجودین بخوابد. توهم داشت که مبادا بهداد در خواب خفه اش کند.اما در انگرانی
 مورد بود.بوسه ی ترس بیرعلیام

 آرامی بسته و با نوازشهای زد با همان چشمهای گوشه لبش نشست. کج خندیی امردانه
 را یش خواب چشمهایرعلیام

.ربود
ی که مملو از استرس درون بود به سمتم برگشت.لبخندی با لبخندید کردم و بهشی پوفکلفه

 تر زد:یانهناش

.یشند سر بال با برف قشنگ تر می و کوچه هایمی قدی درختهاین داره.ای _ منظره قشنگ

 را در هم قلب کرد:یش نگاهش کردم که دستهایره خ

!یکنی؟ _من نه از طرف بهداد اومدم نه از طرف آلما.باور م

ید بودم.بهشیده را به چشم خواهر بهداد ندید وقت بهشیچ وجود نداشت اما هی من باوری برا
 بود.ید خود بهشیمبرا
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 نشست:یم روبروی صندلی نگران رو

.ینجام خودم ای _من واسه خودم و سوالها

 شاهکار برادرش را ؟!یدانست از من توقع حرف زدن داشت؟! نم

 دستم را گرفت و ملتمس نگاهم کرد:

.یشم میوانه. من دارم دیلر جواب سوال منو بده آی _جون هرکس که دوستش دار

 زل زد:یم به چشمها

 تو رو تخت افتاده بودم..ی کاش جایگم میشب... خدا منو بکشه! از دیلر _ آ

 گذاشت:یش گلوی و دست رویش کردم به روی اخم

 بهیرم می کنید چرا کور بودم من؟! تو تائیکنه! عذاب وجدان داره خفه ام میشم _ دارم خفه م
 یگم و می و مامانت همه چیآت

...اما

 زد و لبش را گاز گرفت:ی نگران بلند شد چرخ

...یرعلی _ام

 نشست:ی صندلی حال روی ب

! یگذره؟ میرعلی! مگه امیشه! بخدا خون به پا میشه _خون به پا م

 زد:یش پاهاروی

!یلر؟.آیشیم _دوباره بدبخت م

 گونه اش را پس زد:ی اشک رویع شد و سریره چشم پانسمان شده ام خی نگاهش رو

! بهداد دوستت داشت درسته؟!ی؟ _ چرا از اول نگفت

 خودش؟! چشم منی برایگفت چفت شده نگاهش کردم.چه می تمام تنم منقبض شد و با لبها
 ی دچار کورینهابسته شده بود ا
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 بود تا از زنده و مرده بودنمیامده به ملقات نی بودند! بهداد من را دوست داشت و حتشده

مطلع شود؟!

:یزند با خودش حرف میی لبش را محکم گاز گرفت و بلند شد.گو

 بهداد و مامانت و با هم آشنا کردم.یاه _ من رو س

 به سمتم برگشت:

 بودم.یستاده! من فالگوش ایزد حرف میل بهداد با موبایشب _ د

ی عصبیدنش در هم رفت.از شاخه به شاخه پریش دهانش گذاشت و ابروهای دستش را جلو
شده بودم.چرا مثل آدم حرفش را 

 سرخیش که چشمهایدم کرد و هق زد.دیی دهانش بود ناله ای.همان طور که دستش جلونمیزد
 که دستش را محکم یدمشد.د

:ید فشار داد تا زار نزند.گرفته و خفه نالتر

 که سن بچهی بهداد به دختریدونستم نکشه؟! مگه من مینجا که کار به ای! چرا نگفتیلر _آ
!یکنه؟اشو داره هم رحم نم

یایی دزدان دریاد شک او را ی.بید صورتم چرخی شده بود.نگاهش در اجزایس خیش مژه ها
 تر ید انداختم.هق هقش شدیم

:یی زانو زد.مخاطبش من نبودم گوین زمی و روشد

 توئه و جور کنه...یه که ظاهرش شبی اونیگفت _ داشت به طرف پشت خط م

 دلخراشش را دوست نداشتم.اگر توانش رایه.گریدم کشیقی تر شد و من نفس عمید اش شدیه گر
.یکردم میرونشداشتم ب

 برات...یرم _خدا منو بکشه! بم

 اش نوش دارو پس از مرگ سهراب بود.ی.همدردیخواستم را نمی مردن کس

 اش را بال آورد:ی صورت اشک

... با مادر باردارت... بایرعلی! بگو من چکار کنم با بهداد... با امیلر _ بگو چکار کنم آ
وجدان خودم و آخر به شر شدنم...

:یست دوباره گر
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 _بگو چکار کنم با دل شکسته ات... 

 گفت.ی زد و "بهداد" زار

 چکار کنم... یرعلی _با ام

 زل زد:یم چشمهابه

یشم می من دارم روانیلر... حرف بزن آید همتون جون منی _ من چکار کنم با شماها وقت
! بگو یکردم میالبخدا! بگو من خ

...یست نامرد و پست نینقدر من اداداش

انیکرد را عوض نمیزی هم چید صادقانه بهشی هایه.گریشد عوض نمیز چیچ ه .چون من م
 به من یدنشسابق نبودم.فهم

.یکرد نمکمک

 سر بهداد فرود آوردم خودم هم شکستم.ی که رویی ایشه شی من همان روز مثل همان ش

یره روحم خی نگاهش کردم.به چهره سرد و بیال خی زانو گذاشتم و بی چانه ام را رو
 طرفه حرف یک از یشدشد.خسته نم

! زدن؟

 داد ویه تکیشه سکوت من دستش را به سرش گرفت و به سمت پنجره رفت.سرش را به شبا
هق زد.

 مبل دراز بکشد:ی شد.آتوسا کمکش کرد رویره روح به خانه آتوسا خی بآیلر

 سرت دردیکنیم هم روشن نمیزیون.تلویکشه اتاق حوصله ات نمیدونم.میزم عزی _خوش اومد
 خوبه؟!یرهنگ

 دستش را پس زد.آلما با بغض بهیلر لباس اما آیض تعوی آلما به سمتش رفت تا کمک کند برا
 اما آتوسا یستآتوسا نگر

 سرش را تکان داد و خود داوطلب شد:نامحسوس

 _بذار من کمکت کنم.

 را ببافد. با محبت نگاهش کرد:یش کند و موهایض اجازه داد آتوسا لباسش را تعویلر آ
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!ی؟ لزم نداریزی _الن چ

 مادرش را نداشت.چرایدن.تحمل دید سرش کشی تکان داد و پتو را روی نفی سرش را به معنا
 در جبهه یشهمثل هم

 ویزد زجه مید! بهشیخورد؟ اطرافش الن به چه دردش می نمانده بود؟! ادا اصول هاشوهرش
! لبد فردا یکردمادرش قهر م

!یکرد می هم خودزنآتوسا

 ازی شد.قطره اشکیره و به آتوسا خیست پتو بود نگریر که سرش زیلر آلما با بغض به آ
:یدچشمش چک

!یلر _من مامانتم آ

 کرد و تمام تلشش رایس را خیش نگاهش کرد.لبهای آورد و با پوزخند تلخیین پتو را پایلر آ
به کار برد تپق نزند :

!یرون _برو ب

 پتو رفت.یر دوباره به زی کلمه "ر"را نتوانست خوب ادا کند و عصب

 رفت:یفش سر داد و به سمت کیه آلما گر

 تویرم براش...میره تا دخترم راحت باشه...من که جونم میشم گم و گور میرم!میرم _باشه م
 به خاطر تو... یخوابمپارک م

 :ید کشیین پتو را دوباره پای عصبآیلر

 _به خاطر من...

 کدام ازیچ هید باز هم کلمه "ر" بد ادا شد و نتوانست جمله اش را ادامه دهد.خواست بگو
 به خاطر او نبوده و فقط یشکارها

یش شد آتوسا جلویدتر اش شدیه گریت وضعین ایدن خاطر دلش بوده اما نتوانست. آلما با دبه
:یستادا

 وضعت؟! ین تو با ایری _کجا م

 بهتره...ینه_منو نب
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:یست مادرش زد و آتوسا به او نگریی به مظلوم نمای پوزخندیلر آ

 رفتارو. ین _مامانت از خونه قهر کرده... نکن ا

 کرده بود.یافت دریامی اش برد که پی نداد و دستش را به سمت گوشاهمیتی

 آلما با حرص و بغض به حرف آمد :

 نده...یام _به اون مردک پ

 آتوسا او را به سمت آشپزخانه کشاند:

 جداگانه درست کنم.ی رغذا مقویک هم یلر کمکم شام و آماده کنم.برا آیا _ب

ی که رغرق در گوشیلر به آی خاتمه داد.نگاهیلر آیص آمده در روز اول ترخیش و به بحث پ
اش بود انداخت:

 سرگرم نشو به چشمت استراحت بده.ی با گوشیاد _ خاله جان ز

 کوچک نشسته بود:ی ناهارخوریز و رو کرد به آلما که پشت مید نشنیلر از آی جواب

 حالیبینی! نمیفهمم. نمیره جون بگیکم بچه ین تا ایر زبونتو دست بگین ایار دو روز اختیک _
 رفته یادتو روزشو؟! لبد 

 دوباره بهت دادش...خدا

 اش گرفت:ینی را کند و بی دستمالی آلما عصب

 خونده در گوشش؟!ی.. چیگیره داره دخترمو ازم میابونی پسره رغول بین _ا

 آتوسا دست به کمر زد:

 بودین ایلر تصور آیکردی ازدواج می که بهداد تو گوشت خونده! تو داشتیزی _همون چ
. یگیرهبهداد داره تو رو ازش م

 فرشته عذاب.من بگم رغلط کردم خوبه؟! طلقی خدا منو از دست تو مرگ بده که شدی_آت
! بابا یشه؟ خیالتون راحت میرمبگ

... دست رو دست بذارم عقل دخترمو بدزده؟!بچمه

 آورد :یرون بیزر را از فریچه تاسف تکان داد و بسته ماهی به معنای آتوسا سر
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 پس.یخوام مادر شدن من نمینه _اگه ا

 راحت شم... یکی تو ی کنم که از دست شماتت های _بگو چه رغلط

 :یست که تند تند مشغول نوشتن بود نگریلر دوباره به آآتوسا

 از دست بره من شخصا از تو و بهدادیلر. بخدا آیر زبون وقت نشناس ات و بگین _فقط جلو ا
 یه تنبیکم.خوبه یکنم میتشکا

 بچته! یست نیدت بنده زر خری و بدونشی

 اش محکم گرفت و بلند شد:ینی را مهار کند.بیه فرستاد تا گریرون نفسش را بآلما

 _ بذار کمکت کنم.

 شد.یره خیلر به آی را گفت و با حسرت و ناراحتین ا

 کرد به آتوسا:رو

...ی آتیگم _م

 گفت و آلما با شک به حرف آمد:ی آتوسا "هوم" 

 بهداد...ی نکنه عمه هایگم _ م

 آتوسا به سمتش برگشت و آلما نگران ادامه داد:

!یرند براش زن بگیترسم _م

 گذاشت تا پاک کند:یش برنج را جلوینی زد و سی آتوسا لبخند

.یدیم ات و شنیرم که طلق بگیش پیقه _تا دو دق

 آلما سرش را تکان داد:

یرم بگی! من چه گلی؟ پاش چیر زینند! اگه عمه هاش بشیر بل بگی گفتم تو هیزی چیک _من 
به سرم ؟! 

 مونه... ی مینجا ایلر بفرما! اما آی برگردیخوای تو ندارم! می هایم به تصمی کاریگه_ من د

 به او کرد و به سمت گاز رفت:پشت
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.یاید _بلکه هم شما دو تا سر عقل ب

 شاد شد:ی لحن آلما کم

 جدا نشم درسته؟!یگی _پس تو هم م

 آلما را کهی آنی رفتارهایتوانست نمی همه سال دوستین آتوسا به سمتش برگشت.بعد از ا
 بودند را ی فکری از سر بیهمگ

 کند.دستش را در هوا تکان داد و پشت کرد:درک

...یرون تو موندم حی که از کارهایکی درسته بکن! من یکنی _هرکار خودت فکر م

 آلما بلند شد:

!یدی؟ و میچ خونه... سوئیرم _ پس سر زده م

 ازیی مبل نشست تکه ای بود افتاد. رویه اخم کرده که آماده به گریلر با رفتن آلما چشمش به آ
کمپوت را به چنگال زد و به 

 گرفت:سمتش

.یگه _اخم نکن د

 دستش را پس زد :یلر آ

 _سا..ساحـ...

 آتوسا سرش را تکان داد:

...ینطور که ای بهدادیدن دیرفت مید... نبایکنم.من درکت میست احمق نیزم _نه عز

:ید کشی آه

 هم داره.یگه بچه دیک... اون یلر _ آ

 فرزند دومش بزند؟! او همی به سر او زده که بخواهد برای چه گلید بگویخواست دلش میلر آ
.یشد مثل خودش می بدبختیک

 گرفت و به دهان برد.یلی می بار او را با بین آتوسا چنگال را به سمش گرفت و ا
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 جدا شه همون سالهایخواست.میست. اما مادرت آدم طلق گرفتن نیکنم نمید _ من کارشو تائ

.یشد جدا میامرزتاز پدر خدا ب

 زد:یش به روی اخمو نگاهش کرد و آتوسا لبخند با محبتیلر آ

یک! یکنه راه و انتخاب نمین وقت بهتریچ آلما هینه _ منظور من رفتار مادرته... حرف من ا
 یلر به خاطر آیگه میادروز م

 روز هم...یک یکنم مقهر

 داد:یرون نفسش را ب

!یه؟ _ پسر خوب

 متعجب نگاهش کرد و آتوسا باز هم لبخند زد:یلر آ

 اومد.ی به نظر نمی اش اخموئه مثل خودت... اما پسر بدیافه قیکم _ 

 نشست و آتوسا کمرش را ماساژ داد:یلر صورت آی روی اخم

...ینیمش ببیاد _بگو ب

 قفل شد:یلر آی نگرانش در چشمهای چشمها

 ازدواج؟! یا ی! دوستیه؟ دوباره به اون خونه... پسره قصدش چی برگردیبینم _ صلح نم

 را گاز گرفت:لبش

! یخواد؟ پسرش تو رو میدونه _مادرش م

 تکان داد و آتوسا دوباره نگران نگاهش کرد:ی نفی را به معناسرش

 من باهاش حرف بزنم.یاد _بگو ب

 گفت:ی تر شد.لبش را تر کرد و به سختیظ رغلیلر اخم آ

 _نه!

...یه _آخه چرا؟! اگه پسر خوب

 سرش را تکان داد:ی عصبیلر آ
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 _نه!

 او ناراحت شود.بلند شد :یخواست اصرار نکرد.نمیگر آتوسا د

 _کمپوتت رو کامل بخور.

 که لبخند بر لب نگاهشیرعلی امیدن باز کرد و سرش را به سمت راست گرفت.با دچشم
 یش دو ابروین بی اخمیکردم

 گذاشت و آرام لب زد:یز می فنجان قهوه اش را رویرعلی.امنشست

 پف کرده.ی _ جوجه ماه

 شد:ی عادیش بعد تن صدا

.یستم به زحمت نی راضینید بشید _آتوسا خانم بفرمائ

یدن گفت.با دی" یست نی زحمتیکنم گذاشت و " خواهش میز می را رویوه آتوسا ظرف م
 ادامه داد:یلر باز آیچمشها

.ین خاله جان؟! پاشو درست بشی شدیداراا با_ 

 پسر مجردیک زشت است در برابر یعنی.که یرعلی لبش را گاز گرفت و اشاره کرد به ام
 باشد.یده دراز کشینگونهمهمان ا

 تابش شده بود.ی چگونه بیرعلی امنمیدانست

 داشت و سرشیدی مبل نشست و دستش را به سرش گرفت.حالت تهوع شدی حوصله روی ب
.آتوسا هنوز یرفت میجگ

 بلند شد:سننشسته

.ید کنیرائی.جناب پاکزاد از خودتون پذیارم _برم قرصاتو ب

:یست شده بود نگریف که بشدت ضعیلر نگران به آیرعلی با رفتن آتوسا ام

 دکتر؟!یم! بری؟ _ماه

 اتوسا به سرعت برق برگشت:

یخوابی.کل شب بید خوابی ساعتیک هستش...باز خوب شد یعی حالتها طبین _ نه دکتر گفت ا
داره...
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یرعلی که امی شبیاد درهم گره خورد.هردو همزمان به یرعلی و امیلر لحظه نگاه آیک در 
 آمده بود افتادند.یمارستانبه ب

 از اخم او به آتوسا نگاه کرد:ی عصبیرعلی کرد و امی اخمآیلر

 ادامه داره؟!ی علئم تا کین _دکتر نگفت ا

 پوست بکند:یلر آی را برداشت تا برای قرمز و بزرگیب س

 پانسمان چشمش باز شه.یاریدش بیگه نگفت فقط گفت ده روز دیزی _ چ

:یلر زد به آی چشمکیرعلی ام

.یم نداریایی دزد دریگه _اون وقت د

 را بهم فشرد:یش لبهایلر آ

 _خبــ...خبـر...

.آتوسا دریگفت سخن نمیرعلی امی اگر جلویشد نمیزی هردو دستش را جلو صورتش گرفت.چ
 جابجا شد:یشجا

.یان _خاله جان من ازشون خواستم ب

 به حرف آمد:یرعلی ام

.ی جلسات گفتار درمانیم _ از من دلخوره... من فقط ازش خواستم بر

 آتوسا گفت:

 مثل قبل صحبت کنه؟!یلر _ براتون مهمه که آ

 قفل شد.یلر جابجا و نگاهش در نگاه منتظر آیش در جایرعلی ام

! یکنه مثل قبل حرف بزنه چرا که نه؟! داره با خودش لج میتونه می _ بله مهمه! وقت

 بود که...ین نبود جناب پاکزاد.منظورم این_منظور من ا

 حرفش را قطع کرد:یرعلی ام

 _ برا من همون ماهـ...
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 سرش را تکان داد:

 کلمه هم حرفیک مثل الن تو روز یا مثل قبل بلبل زبون باشه یلی آیست _برا من مهم ن
 خودش از خودش یخوامنزنه! من م

 باشه.راضی

:یلر رو کرد به آ

...ی مثل قبل باشیتونی می! وقتینه؟ از ایر _رغ

 حرفش آمد:یان آتوسا به م

 قبل ...یگه _ ممکنه د

 آنکه او و نظرش را مهم بدانند!به سمتی بیکردند بلند شد.درباره او صحبت می عصبانیلر آ
اتاق خواب رفت.آتوسا بلند شد:

 جان.یلر _آ

.ید کشی و پر حرصیق نفس عمیرعلی و قفل کرد.امید نداد و در را محکم بهم کوبیتی اهم

 آتوسا نگاهش کرد:

 که...یدونند _جناب پاکزاد... مادرتون م

 کلمش را قطع کرد:ی جدیرعلی ام

!یکنم می _ من برا خودم زندگ

 تکرار مکررات بشه؟!یلر آی زندگیست براتون مهم نیعنی _

 نگاهش کرد و آتوسا ادامه داد:یز استفهام آمیرعلی ام

.یخوان که اونو نمیی کردن در جای _زندگ

 بهم فشرده شد:یرعلی امی لبها

.یشونم میاه _من اون بهداد و به خاک س

 آتوسا سرش را تکان داد:
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 که...ی با کسیشند می! به نظرتون راضیکنید؟ _مادرتون و چکار م

 را در هم گره زد:یش و پر اخم دستهای جد

!یکنم اش می _راض

 داد:یرون آتوسا نفسش را ب

 امایکنم اش دخالت می الن براتون سوال باشه که چرا من دارم در مورد زندگید... شاینید _بب
 یانشما خودتون در جر

... ید هستیر اخاتفاقات

 اش نگاه کرد:یری تکان داد.آتوسا به سر به زید تائی را با اخم به معناسرش

!ید؟ پر تنش بشه.متوجه منظورم هستیط محیک دوباره وارد یلر اجازه بدم آیتونم _ من نم

 واکنش تند نشان داد:یرعلی ام

 حق نداره برگرده اون خونه.یگه _د

 آتوسا سرش را تکان داد:

 برگرده خونه بهداد اما منظور من... مخالفت مادر شماست.یدم _بله منم اجازه نم

 که بخواد مخالفت کنه.یدونه نمیزی _هنوز چ

 آتوسا بال رفت:ی ابرو

!یاید؟ بدون اجازه مادرتون جلو بیخواهید _پس شما م

.یبتش بلند شد و آتوسا ناخودآگاه لب گاز گرفت از هیرعلی ام

! یم نداری احدیچ به اجازه هیازی _ما ن

 از او بلند شد:یت به تبعآتوسا

!ی؟ _اگه مادرتون بدتر از بهداد به سرش آورد چ

 _مادرم منو دوست داره پس زنم هم دوست داره!
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 سر تکان داد:یرعلی امی منطقی آتوسا ناباور از ب

 _بهداد هم آلما رو دوست داشت.

 قرار گرفت:یش روبرویرعلی انگشت اشاره ام

 کنه! یتش اذی کسیذارم _ من نم

 مادر شما شرطه!یت_رضا

!یم هم به اجازه و شرط و شروط نداریازی از گل نازک تر بهش بگه... نی کسیذارم _ من نم

 آتوسا به دنبالش روان شد:

.یست نیح کار شما اصل" صحین _ ا

 زد و خانه را از نظر گذراند:ی کج خندیرعلی ام

 _ مادرش کجاست؟!

 ادامه داد:یرعلی آتوسا سکوت کرد و ام

 بهی خانم من کارینید بل رو سر دخترش آورده! ببین که ای همونیش بهداده درسته؟! پیش _پ
 ندارم فقط خوش ی کسیزندگ

! یبرم میگیرم دستشو میام حرفها هم مین بدتر شه... زودتر از این دختر از این حال اندارم

 ناباور سرش را تکان داد:آتوسا

!یگران؟ دیت _بدون رضا

 در را باز کرد:

 حق نداره اسمیگه اش اما دی برگرده به زندگیتونه! مادرش میگران دیت _بدون رضا
 یلی آیذارم! منم نمیارهدخترشو ب

 با اون خونه و افرادش داشته باشه!تماسی

.یرعلی منطق امی آتوسا مانده بود متعجب از رفتار ب

ی بره آلما و بهدادیادش بره! اصل" یادش گند ی روزهاین تا ایکنم می _من ... من هرکار
وجود دارند! 
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 کرد و ادامه داد:مکثی

 شه... به حرف زدن...ی بازم بهش سر بزنم؟! بلکه هم راضیتونم تون... میرائی _ممنون از پذ
به...به با من بودن...

:ید دوباره پرسیرعلی آتوسا گنگ نگاهش کرد و ام

 باز؟! ینمش ببیتونم _ م

 زد:ی لبخند تلخیرعلی تکان داد.امید تائی را به معناسرش

 _خوبه... روز خوش.

 در را بست و رفت.

.یکردم بود که تمام اتفاقات تلخ و با هم تجربه می تنها سالامسال

 کنمی خداحافظیه رفت و مامان نگذاشت تا با عمه و بقیشه که بابا برا همی از سالی امسال حت
هم سرد تر بود.اون سالها 

 اما الن از دستمیزم اشک بری رو بخورم و برا چی رغصه چید بایدونستم مشخص بود.مدرد
 مشکلت... یرفتدر م

ینی آمد و خاله سین در پائیره شده بود.دستگیگزین جایگه دی اش رفع شده بود و ده تایکی
بدست وارد شد.منتظر نگاهش 

 زد:ی که لبخند مصنوعکردم

...یزنه سر میاد _ فردا م

 چکار؟! مثلیخواست سر نزند! من را میاه صد سیخواهم شدم.میره خیرون اخم کرده به برف ب
 بهداد برنده بود... من یشههم

 نگه داشتن مامان در کنار خودم نداشتم... ی برایز چیچ وقت ههیچ

 لبه تخت نشست:خاله

!یلر؟ _ آ

 حالمیدن اومد!خاله با دی قطره اشک رو پاک کردم.به درک که نمی برگشتم به سمتش و عصب
بلند شد و در آرغوشم گرفت:
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!یست؟ نکن برا چشمت خوب نیه گریگم! مگه نمی؟ کور بشی _ دختر تو هوس کرد

 بهیل می.قاشق را به سمتم گرفت و بینم تخت بنشی بغضم را قورت دادم و مجبورم کرد رو
دهان بردم.

 ها!یساده سفت و سخت وایلی _ پسره خ

 چهی برایت وضعین من را با ایرعلی گفت اما من اخم کردم.امی را با لبخند و سرخوشین ا
! تمام روح و تن من یخواست؟م

 ازدواج! پوزخندی احمق به صرافت بود برایرعلی بود... جسم و روحم آلوده بود و امزخمی
 زدم و خاله ادامه داد:یتلخ

! یه؟ _ نظر خودت چ

... من با سر و چشم پانسمان شده عروسیزدم تر شد.اگر توانش را داشتم قهقهه میق عمپوزخند
... احتمال" قبل از یشدمم

! حق آب و گل داشت نداشت؟!یزد هم به بهداد می به حجله تعارفرفتن

 را بهم فشردم.یم! لبهایم؟ "بله" بگویتوانستم تا بغضم نشکند.اصل" میدم کشیقی نفس عم

 و خاله اعتراض کرد:یدم عقب کش

 که!ی نخوردیزی _چ

 داد و تختیرون برود.نفسش را بیرون شدم.با دست اشاره کردم بیره خیاط پشت کردم و به ح
سبک شد از بلند شدنش:

!ی؟ دلت پره به معده ات چکار داریه جان؟! از من و بقیلر _ رغذاتو بخور حداقل باشه؟! آ

 داشت.خالهیری نظی بی خوش رنگ و بو انداختم.برعکس مامان آشپزی به رغذای نگاه کوتاه
 موفق عمل یشه همیدر زندگ

 بجز مامان.نگاه منتظرشیکردند می.اصل" همه افراد دور وبر من عاقلنه و سالم زندگمیکرد
 به دهان ی قاشقیدمرا که د

 زد:ی.لبخندگذاشتم

.ینیم ببیال با هم سریا _همشو بخور باشه؟! بعدشم اگه حالت خوب بود ب
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 متنفرم؟!یدن دیال من از سریدانست خاله نم

 زنگ در به گوشی به پهلو.چشم سالمم را بستم که صدایدم بعد از خوردن رغذا دراز کش
 شدم.یز خیم نیار.هوشیدرس

یره خی لبم و گاز گرفتم و به در چوبی... از خوشیگرده و برمیاد مامان دلش نممیدونستم
... یکشدم.شروع به شمردن کردم .

... سه... چهار... پنج... شش... دو

 بود! خب... باردار بود.ادامه دادم...هفت... هشت...خنـیده طول کشزیادی

 چهرهیدن.با دیان در چهارچوب در نمایرعلی خنه را نگفته بودم که در آرام باز شد و قامت ام
 زد و جلو آمد.یمتعجبم لبخند

 به در اشاره زدم:ی کردم و در را پشت سرش بست.عصباخمی

 _خبــ...خبـ..خبــ...

.سرش را تکان داد:یختم را در نگاهم ریتم نتوانستم ادامه بدهم و تمام عصبان

!یده؟ می رفتارات چه معنین ای _ماه

 گفت:ی و شمرده اما عصبید بلند شدم و عقب رفتم.جلوتر آمد.لبش را جو

 کن!ی محلی ناموس چکار کردم بعد بی _حداقل بگو من ب

یش و دستهایاستد زدم که باعث شد همانجا بی کوتاهیغ آب دهانم را قورت دادم و جلوتر آمد.ج
:یاوردرا بال ب

.یم جلو! فقط اومدم با هم حرف بزنیام _باشه... نم

خمرده می نفی سرم را به معنا ! من عروس نبودم مادرم عروسیخواست؟ تکان دادم.عروس 
 و یرفتبود که هرروز حمام م

 به سرم اومده بود...ی رفت هرچیادش بود؟! از ین از ایر! مگر رغیگفت دخترم می باباگور
 براش مهم نبود من برا یحت

یدم و محکم دست کشی و حرصیرفت مین بال پائی ام عصبینه گرفتم! قفسه سی لل مونهمیشه
 گونه تر شده ام.یرو

:ید با دو انگشت اشاره و شصت دور لبش کشی عصبیرعلی ام
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!ی نکن لعنتیه _ گر

 را پنهان کردهیز چه چیفهمید لبمو محکم تر گاز گرفتم و چشمم از سوزش اشک سوخت.اگر م
 ام یه گریام باز هم برا

! یشد؟ می و عصبناراحت

 کرد:اخم

 پسید! الن بایکنی؟ و مینکارا ام چرا ایرعلی! چت شده تو؟! بخدا من همون امی؟ _ماه
!ی؟بزن

 اش زد:ینه محکم به قفسه س

! ینجا؟ ای _الن که صاف نشست

 به وضوح بال رفت:یش آمد و من باز هم عقب تر رفتم.صداجلوتر

!یه بدونم گناهم چید! بایکنی مینطوری کردم که ای _حداقل بگو من خاک بر سر چه رغلط

:یدم کشیقی نفس عم

...یــر...بیـ _ب

!یرون بیرم چته من نمی! تا نگیرون بیرم _نم

:ید خاله به گوش رسی به در وارد شد و صدایی ضربه ا

 _جناب پاکزاد!

 داد و جلو آمد:یرون نفسش را بی عصبیرعلی ام

 با من چکا...ی داری... آخ ماهی _ آخ ماه

 روز تاین تمام اعمال بهداد از اولیه ثانیک.کمتر از یرد فاصله را پر کرد تا در آرغوشم بگ
 ی که با چهره خونی روزینآخر

 انجام بدهم و انجام ندادهیتوانستم آمد هرچه که میادم شدم در ذهنم آمد.یهوش هال بوسط
 و یم بگویتوانستمبودم.هرچه م
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 ام... ندونستنیی بهداد... برگشت مامان به اون خونه...تنهای تفاوتی آمد... بیادم بودم... نگفته

...یرعلیام

 و من به صورتیرد خواست در آرغوشم بگیرعلی بود در ذهن من... که امیه ثانیک کمتر از 
 ی.دستش رویدممردانه ام کوب

 در آرغوشش.به خود آمد ویلرزید متوقف شد.سرم را تکان دادم و به در اشاره زدم.تنم مبازویم
زمزمه کرد:

 _ چت شده تو؟!

 تمام توانم را به کار بردم و آرام تر از او زمزمه کردم:

 _برو .

 فاصله گرفتم و هق زدم:

 _برو.

:ید داد کشی عصب

 برم؟!ی _کدوم گور

 جلو اومد:

! یخوابه؟ بزن اگه من گفتم چرا! دردت میا! بیکنه؟ _الن زدن من آرومت م

 صورت خودش زد:به

! پس نزن ! سکوت نکن!ی بزن فقط خوب شو لعنتیا _ب

ی عسلی روی ام کرده بود.لرزان عقب رفتم و چشمم به جعبه کوچک چوبی عصبیادش فر
 را نگذاشته بود که یافتاد.قدم بعد

 را برداشتم و بدون فکر به سمتش پرتاب کردم.قبل از آنکه دستش را حائل صورتش کندآن
 چشمش خورد و با ینجعبه به پائ

 افتاد.ین به زمصدا

 به صورتش زد:یرعلی امیدن.با دیست باز به ما نگری خاله در را باز کرد و با دهان

 پاکزاد!ی _ آقا
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 چشمش روان شد وین از پائی از خونی چهره اش هق زدم.ردیدن به سمتش برگشتم و با د
 آن گذاشت:یدستش را رو

.یست نیزی _چ

 به سمت در رفت و لحظه آخر رو کرد به من:

...ی همون ماهی! بشی که خوب بشی فقط به شرطیشم _ من کتک خورت هم م

.خاله به سمتم آمد و منید بهم خوردن در به گوشم رسی از کنار خاله آتوسا عبور کرد و صدا
خسر یوار به دیهتک  آرام آرام 

...خوردم

 

 زد و سرش را کج کرد:ی مصنوعی ناباور لبخندآلما

 ؟! ی _چ

 خونسرد نگاهش کرد:آتوسا

 هم مصممه...یلی جلو.اومد حرفاشو زد خیاد بیخواد _ گفتم پسره م

 و با خودش زمزمه کرد:ید آلما خند

 _ مصمم... مصمم... 

 را بال آورد:سرش

!ی؟ چیعنی _مصمم 

 به او زل زد:ی عصبان

ی دوستم بچه ام و دو دستیدونستم! نمیبرمش امروز مین مکان واسشون؟! همی رو کردینجا _ا
 تو چاه!یدههل م

 به در زد:ی.حرصید را کشیره به سمت اتاق رفت و دستگ

ین روز من گذاشتم رفتم فرداش ایک! یدی؟! خجالت نکشید _باز کن درو دختره چش سف
 تو اتاقت؟!یپسرو آورد
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 آتوسا اخم کرده و دست به کمر نگاهش کرد:

 نگاهتینمیسم وایندفعه منم ایشی بد دهن میشی می عصبانی _ خودتو کنترل کن! چون وقت
کنم.

 آلما با تمسخر نگاهش کرد و آتوسا ادامه داد:

!ید هاتون دارغون کنی بچه رو با حماقت ها و خودخواهین تو و بهداد ایذارم نمیگه _ من د

 به در زد:ی آلما حرص

 اش به پسره بله داد؟!یده _خودش ورپر

!ی؟ باهاش مشورت کردی با بهداد ازدواج کنیخواستی _مگه تو م

:ید کشیغ جی آلما عصب

 _ من مامانشم! 

!یخوابیدی با بچه تو شکم بغل بهداد نمیشب دی_اگه مامانش بود

 را مشت کرد:یش آلما دستها

! یر بره تو دهن شیکنی چطور شجاعش می باشه داریادت ی _ اون فقط هجده سالشه! آت

 هم گذاشت:ی با آرامش چشم روآتوسا

 راهشویتونه.هجده ساله شده و خودش می هم اشاره کردی مونه... به نکته خوبی میادم _
انتخاب کنه.

 آلما دستش را به سرش گرفت:

 رو که از النیده ورپرین ایکشم شدند! من میوونه دیانم خدا... همه اطرافی خدا... ای وای _ا
برام اسم شوهر آورده! 

:ید به در کوبمحکم

یا تو ! عاشق جمال نداشته ات شده یریش و شده سیست که پسره ول کن نی کردی _چه رغلط
!یکوت؟اخلق ن

 باز نگاهش کرد و آلما اخم کرد:ی آتوسا با دهان
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 اش کتک بخورهی چند بار مثل بچگیک درو وا کن من حسابشو بذارم کف دستش! ین _ا
.یاره اسم شوهر نیشهخرفهم م

 بال رفت:یش صدا

 دانشگاه؟! چهی بریخواستی! تو مگه نمیستی؟! تو مگه محصل نی؟ جواب بدی _ لل شد
 که پسره تو ی به سرم کردیخاک

! یذارم؟ به دلت میدنشو آرزو دیگه میمیسه من وارو

:ید به در کوبدوباره

 مرده!یل ذلیکنم ات میکه تیکه _دستم بهت برسه که ت

 از او خواستی داد و از در فاصله گرفت.مهم نبود که آتوسا با لحن جدیرون نفسش را بیلر آ
آنجا را ترک کند... 

 نشست و در خودش جمع شد.ین زمروی

 ویگشت به خانه بهداد برمیکرد به حرف مادرش گوش مید بایا... یکشید مید دندان لق را با
 ید بایا از نو! یروز از نو روز

 پاکیلر مشروط بر آنکه در ذهنش همان آیرفت میرعلی و در جبهه امیشد جدا میشه همبرای
باشد.

!یبرد؟ پناه می چه؟! آن وقت به چه کسیفهمید اما اگر م

 آلما:ی شد و صدایده دوباره به در کوب

 عمهی فکر کردیچاره! پسره نه شغل داره نه سواد ... بیفروشی؟ می منو مامانتو به کی _ دار
 ی تو بشیشه میخانم راض

!باز کن درو!عروسش؟

 راهش را از آلما و بهداد جدایشه همی براید را گاز گرفت.راه دوم بهتر بود... باینش لب پائ
.یکردم

 را به سرعت خواند.ی اش بلند شد.آرام به سمتش رفت و متن ارسالی گوشیامک پی صدا

! "ی؟ و بگیز همه چیخوای " م
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 لبش را تر کرد و جواب را نوشت.

... اما حقشه که بدونه... "یدونم " نم

 آلما دوباره بهی داد و صدایه تکیوار نکرد.به دیافت دریدی جدیام و پید طول کشیی ایقه چند دق
:یدگوشش رس

یندفعه شد از خونه تو آوردش ایفش رو! بار اول بهداد حریا حی دختره بین من ایکنم _آدمش م
!یشه میفشهم بهداد حر

ین.متن را دو بار ... سه بار و چندید همزمان به گوش رسی گوشیامک در و پیدن کوبی صدا
 زد و به یبار خواند.لبخند آرام

...یز به همه چیدم شهادت میام همچنان روشن بود و متن " من می.صفحه گوشیست نگربیرون
 ی بگیخوایمن پشتتم اگه م

.یخورد زبونت! " به چشم میشم... خودم مبگو

 

 مبل لم داده بود.پکی خانه را از نظر گذراند.بهداد رویک تاری را آرام باز کرد و فضادر
 زد و لبش کج شد:یقیعم

 فعل".یگیرم _باهات تماس م

 از آن شکسته بود.یی که همچنان تکه ایی ایشه شیز می را سر داد روی قطع کرد و گوش

 نه؟!یومد _ ن

 داد.بهداد سرش را بال آورد و پوزخند زد:یه آلما در را بست و به آن تک

!یومدی؟ الف بچه بر نیک _ از پس 

 کرد و بهداد ادامه داد:یفی آلما اخم ظر

 مامانش؟!یاریش بی _نتونست

 را تکاند:یگارش نشست و خاکستر س

یی گرفت قرص و محکم ولت کنه شک نکن پشتش به جایم تصمی!هر وقت کسیحت نصیک _
گرمه...
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 کرد:یس آلما لبش را خ

 کرده.یرش _ آتوسا ش

 بهداد پوزخند زد:

 کنه؟!ی زندگی اون و مهدیش پیخواد _م

 دو لبین را بیگار اش انداخت.سیره تین به بال تنه برهنه و جی بلند شد و آلما نگاه کوتاه
گذاشت و همزمان گفت:

 کنه؟!ی زندگیبه مرد رغریش پیخواد _ م

 تر شد... پوزخند بهداد هم:یق آلما اخمش عم

 مامانش!ی عرضگی _ به خاطر ب

 بهداد:ی زل زد به برق چشمهایکی سرش را بال آورد و در تار

 نشدم.یفش _من حر

 زد:یقی بهداد پک عم

!یی عرضه ای _چون ب

 و سرش را کج کرد:یس آلما لبش را دوباره خ

 قصد کشتنش وی! اصل"... اصل" چرا برگرده وقتی صحبت کنینطور با من ای _حق ندار
!ی؟داشت

 لبخندش را دوستی خطهایگفت میشه زد.آلما همیی بهداد بال رفت و لبخند دندان نمای ابروها
دارد.

.یزم عزیشنوم تازه می _حرفها

ین.خواست رد بشود که بهداد دست آزادش را از جید کشیقی را بست و نفس عمیش آلما چشمها
 را محکم یشدر آورد و بازو

.گرفت

 ندارم.یچی _ الن نه... الن حوصله ه
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...یز چیک نخواستم! بجز یزی _منم ازت چ

 کج کمرش را نوازش کرد:ی آلما نگاهش کرد و بهداد با لبخند

! یگردونی _بچه تو برم

 ازت!یترسه! میگرده_برنم

 چانه اش را گرفت:ی بهداد حرص

!یگن؟ می بزرگ شه؟! مردم چیکی بچه ات خونه یخوای میشعور _احمق ب

 آلما کلفه سرش را تکان داد:

!یکنی مین چکارش کنم؟! بار آخرت باشه به من توهیاد _نم

 خواست برود که بهداد مانع شد:

 وی بشیال خی عار و درد و بی بید! تو شای؟ اوکیگم میزی _ من هر وقت بخوام هر چ
 مردم ی ات دور خونه هایچه یبخوا

 تایعنی یرم و به عهده بگیتش قبول کردم مسئولی! وقتیته؟ حالیستم شه اما من مثل تو نبزرگ
آخرش...

 آلما حرفش را قطع کرد:

!یگرده؟ برنمی رفته برا چیادت! لبد یت با مسئولی _آقا

 بهداد دوباره نوازشش کرد:

... ی که از تو خواستم برش گردونینه برا همیزم _عز

 گرفته لب زد:آلما

 با بچه ام.ی مشکل نداری ازش دور شم؟! تو که روز اول گفتینقدر که ای کردینکارو _ چرا ا

 لب بهداد کج شد:

 دوست دارم.یلی _ هنوزم ندارم.برعکس من دخترتو خ

 برهنه بهداد نشست:ینه آلما لب گاز گرفت و سرش س
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 حرف بزنه.یتونه _ نم

 تو دست بلند کنم که بخوام...ی من رویدی خودش بود... تو حال دیر باور کن تقصیزم _عز

 آلما بغضش را قورت داد:

.یزدیش _قبل تر هم م

 ناز کردن و درد دل انتخابی را برای.آلما اصل" شب مناسبید اش را جوین بهداد لب پائ
 زد و ینکرده بود.لبخند مصنوع

 سر آلما گذاشت:ی اش را روچانه

ی من در برابر بی داره... تو که توقع نداشتیزی زبون تند و تیلر آیدونی خودت هم میزم _عز
 اش سکوت کنم؟! اون یادب

" متوجه نبود که من واقعا" سن پدرشو دارم.اصل

! ی؟ کردینکارو گفت که ای... اونم کم مقصر نبود... اما مگه چیدونم _م

:یزد را گاز گرفت تا اشک نرلبش

 بگه...یتونه آخرشم نمیزنه کلمه دو ساعت زور میک... واسه یزنه _حرف نم

 حوصله نوازشش کرد:ی هق زد و بهداد ب

 وسط.ین _ گور بابا منم شد ا

...ینقدر ... اینقدر شده بود اون روز که ای چیگم _ من برا هردوتون ناراحت شدم! فقط م

 النیگرفتم من از خودم دفاع کردم! اگه جلوشو نمی کرد در ثانی! زبون درازیزم عزیچی -ه
شوهرت مرده بود!

 لبش را گاز گرفت:

 از دستش بدم.یخوام من باشه! نمیش پید بایلر _ بهداد... من چکار کنم؟! من... آ

 لب بهداد کج شد:

.یزم عزینطور _منم هم

 سر آلما بال آمد و بهداد ادامه داد:
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.یکنه ات منم ناراحت می _ ناراحت

 _چکار کنم؟!

 زد:یقی پک عم

 نه؟! منیا یته بشه حالیگه دیکی یر مواجب بگیره بچه زنم بره جیره آلما من تو کتم نمین _بب
 ی شهر... چینآبرو دارم تو ا

!یگه؟ دیکی بفهمند خرجش افتاده گردن ی مردم وقتمیگن

 بال رفت:ی کمیش صدا

 اصل"؟!ینا ایته _حال

 گفت:ی آلما حرص

!یمه _آره حال

!یگشتی برنمی الن دست خالیفهمیدی... اگه میست نیت _حال

 نشدم!یفش حریگم _م

 بهداد چانه اش را گرفت:

 امایچی.اگه مثل آدم برگشت که هیستم نیا مساله کنار بین اش کن... من با ای راضیزم _ عز
 یاگه برنگشت دوباره اون رو

!یبینه ممنو

:ید آلما نال

 _چکار کنم آخه؟!

 آلما کرد:یده زد و دودش را حواله صورت رنگ پریقی پک عم

!یمتی _برش گردون... به هرق

ین از ایش شاپ را از نظر گذراند.در را بست تا سوز سرما بی کافی را باز کرد و فضادر
وارد کافه نشود.با بستن در چند 
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 را آرام زمزمه کرد ویزی از آنها چیکی که در حال خنده بودند نگاهش کردند.یرستانی دبدختر

. نفسش یدندهرسه دوباره خند

یرستانی دختر دبیک دلبسته یکرد گاه فکر نمیچ داد و از کنارشان رد شد.هیرون برا
 ی زن که رویف به اندام ظریشود.نگاه

یک.یده روح...سرد و رنگ پری نشست.بیش پشت به او نشسته بود کرد و روبروصندلی
 هم باردار یلرلحظه فکر کرد اگر آ

!یف؟ حال و ضعی بینقدر افتد؟! ای روز مین به اشود

 مادر و دختر.یشگی کوتاهش را پشت گوش فرستاد. عادت همی آلما موها

.یای بیکردم _ فکر نم

 برا من مهمه!ی ماهینده _چرا؟! برعکس تو آ

 آلما اخم کرد:

!یدی؟ القاب مسخره قاپ اش و دزدین! پس با همی؟ _ماه

 _احترامتو دست خودت نگه دار!

 کرد خونسرد باشد:ی تا فحش ندهد.سعید کشی آلما نفس تند

.یم صحبت کنی که منطقینجا ایای _من ازت خواستم ب

 خنده اش گرفت:یرعلی ام

. یزنه داره دم از منطق می کین! ببی؟ _منطق

 پروا تر از آن بود که در سکوت به حرفش گوش بدهد.ی رک و بیرعلی خلف تصورش امبر

 بردار.یلر _دست از سر آ

 _چشم.

 زد.یقی را گفت و لبخند عمین ایرعلی ام

 دختریال خی! من ازت میخوام بیخندی که تا بناگوش میکنم نمیف.جک تعریگم می _دارم جد
 و...یمن بش
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 جوان جلو آمد :ی پسر

!ید؟ _انتخاب کرد

 گذراند:ی منو را سرسریرعلی ام

 مادر زن جان؟!یخوای می _قهوه. تو چ

 بلند اش در چشمش فرو کند.نگاهی را بهم فشرد. دوست داشت ناخن هایش لبهای آلما حرص
 و یرعلی امینپسر متعجبانه ب

.ید چرخآلما

 _همون قهوه!

 و پسر رفت.ی داد به صندلیه تکیرعلی ام

. یستی قهوه خور نیگفت مین _حس

 تکان خوردیش و ناباورانه لبهایرت در گردش بود.با حیرعلی امی چشمهاین روشن آلما بنگاه
 خارج نشد از ییاما صدا

.گلویش

 کج شد:یرعلی لب ام

...ی سفارش بدیی ایگه دیز چیتونی می _گفتم اگه خواست

 زد:ی چشمک

لل ش !یرموز _مث

 گفت:ی آلما دستش را مشت کرد و حرص

 بهت گفته اون نامرد؟! یا چیگه _د

! یکنی من صحبت میق درباره رفی...داری_ه

 شد:ی عصبانآلما

.ی و دخترم و صاحب شیری کارا از من باج بگین با ایتونی!نمی _هر خر
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!ی؟ _جد

 کرد:یزان اش آوی کاپشنش را در آورد و به پشت صندل

!ینجا.چقدر گرمه ایتونم من مطمئنم که می _ ول

 پوزخند زد:ی آلما حرص

 مثل تو بخواد ثمرهیکی که یدم نکشی و در بدری ات تنده پسر جون!هجده سال بدبختیش _تو آت
!یاره مو از چنگم دربیزندگ

ی نگاهیرعلی گذاشت و رفت.امیز می روی شکلتیک پسر جوان دو فنجان قهوه و دو تکه ک
دقیق به فنجانش انداخت :

 اسپرسو. یشه همیگم _من که م

 داد دوباره:تکیه

!یکنه؟ درست می خوبی قهوه های _گفته بودم ماه

 زد:یز آلما مشتش را آرام به م

 _دست از سر دختر من بردار!

 رای مادر زن جوانین ممکن اش داشتن همچیر به تصورات رغید نگاهش کرد.بایره خیرعلی ام
.یکردهم اضافه م

. یه ماهینده درباره آی بود؟! گفتین.حرف حسابت ایومدم _من با اجازه تو جلو ن

!مطمئن باش به بهدادیذارم! من نمیفهمی؟ می بچه ام و ازم دور کنیتونی... نمیلر نه! آی_ماه
 باهات یی ایگهبگم جور د

. یزنه و مثل من خونسرد حرف نمیکنه مبرخورد

. یلرزید میش صدایا یزد تپق میا تمام مدت در

...زانوش خوب شد؟!ی! پس الن کجاست؟! راستی؟_جد

 گذاشت:یز می فنجان را رو

!یکنم جلو جفت پاشو قلم میاد دخالت کنه و بیندفعه _ا

561



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 بهم شباهت داشت.یب دهانش گرفت.رفتار مادر و دختر عجی و دستش را جلوید آلما لب گز

 _کار تو نامرد بود؟!

 _اولش گفتم احترامت و دست خودت نگه دار!

 آلما به نفس نفس افتاده بود:

!یگذره؟ عاشق تو نامرد شده؟!به خاطر تو داره از من میلر _آ

:ید لرزیش قلبش گذاشت و لبهای دستش را رو

. یذارم...من نمی منو خراب کنی زندگیتونی... نمیری بچه ام و ازم بگیتونی _نم

 بلند و قفسهی به نفسهایرعلی تنفس کند اما نتوانست. نگاه امیژن اکسی تا کمید کشی بلندنفس
 یین اش که بال و پاینهس

 شد:یره افتاد.به چهره کبودش خمیرفت

 _حالت خوبه؟!

:یکرد به دور از آب تنفس می گذاشت و همچون ماهیستن گری آلما آرام بنا

.یست منم نی من وصله بهش.اون نباشه زندگی.زندگی و ببریلر آیتونی _نم

 نگران برخاست و به سمتش رفت:یرعلی و امید کشی دوباره نفس بلند

!ی؟ داریزی چیضی _باشه باشه...حالت خوبه؟!مر

 تر:یده خشکیش و لبهایشد چهره آلما کبود تر م

!یری؟ شوهر و بچه ام و با هم ازم بگیخوای _م

!ی _نفس بکش لعنت

:یرعلی مردانه امیراهن آلما چنگ زد به پ

...یمیرم...بخدا میمیرم بچه ام و نبر.میپرستی _تو رو به هرکس م

 که قهوه آورده بود و حالی در آورد و رو کرد به پسریبش را از جییچ هراسان سویرعلی ام
:یکردنگران نگاهشان م
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... بجنب پسر نفسش رفت.یارمش و روشن کن تا من بین _بپر ماش

 کهیی گردن آلمایر شده بودند دست برد زیره که متعجب و گاها نگران خی توجه به کسانی و ب
چشم بسته و رقت بار نفس 

 زانوان انداخت.تا چند وقتیر دست زیاط.نگاهش به شکم برجسته اش رفت و با احتمیکشید
!یشد؟ نمیشد محرمش میگرد

 باز گذاشته بودیش از دخترها برایکی که ی او را بلند کرد و به سمت دریع محتاطانه اما سر
 یدنرفت.پسر به محض د

یب قرار داد.دست در جی صندلی در عقب را باز کرد و او آرام آلما را دراز کش روامیرعلی
پشت برد و چند اسکناس سبز به 

 پسر گرفت:سمت

 اش واسه خودت. ی _بدش به صاحب کارت باق

 را دور زد و سوارین که شتابان ماشیرعلی به امیست گفت و نگریی "چشم آقا "پسر
 و یدند درجا چرخین ماشیشد.چرخها

 فرمان را با سر انگشت به سمت چپ چرخاند و به سرعت دور شد.امیرعلی

 اش انداخت:یده نگاه به سرم سپس به رنگ بشدت پریظی اخم رغلبا

!ی؟ _ خوب

 گونه اش را پاک کرد.ی نداد و به سرعت اشک روی آلما جواب

.ی تنها نباشیاد برم! زنگ بزن شوهرت بی _اگه خوب

اسخرم بود ت ین و کوچکش را گرفت و سرش را پائیف ظرینی بیغه با دست آزادش که فاقد 
 یی لحظه ای برایرعلیآورد.نگاه ام

 مادر زنی لبش نشست.به راستی روی و کوچکش رفت.لبخند کوچکید سفی سمت دستهابه
 بود!یجوان

 دوخت:یرعلی روشنش را به امی آلما سر بال آورد و چشمها

! چند لحظه...ینی؟ بنشیشه _م

 زد:ی.آلما لبخند تلخیش ناچارا" نشست روبرو
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 _ ممنون.

یتوان مادر و دختر مین عدم شباهت بیررغم که علیافت دریرعلی را گاز گرفت و امینش لب پائ
 به ی دقت پیبا کم

ی وقتیکرد اعتراف مید داشتند .بای بلندی بود و مژه هایده هردو کشی برد.چشمهاشباهتهایشان
 ی مینآلما سرش را پائ

.یشود میبا زیار فرم چانه و گونه اش بساندازد

 بهت گفته؟!ی... چین _حس

 _مهمه؟!

 آلما سرش را بال آورد:

 چند وقتیره میش هم که داره پینطور... ای! از اقوام شوهر منی _ تو پسر عمه شوهر من
...هرچند فکر یشی دامادم میگهد

 زود مادر زن بشم!ینقدر انمیکردم

 سرش را کج کرد:یرعلی ام

 موافقت؟!یعنی ین _ا

 و گفته باشه!یقت ازم؟! اصل" از کجا معلوم بهت حقیری باج بگین حسی از حرفهایخوای _م

 داد:یرون و نفسش را بی داد به صندلیه تکیرعلی ام

 نه؟!یا ید مدت با هم بودیک داره! ی _چه فرق

 آلما واکنش نشان داد:

.یری باهاش دخترمو ازم بگی _نه اونظور که بخوا

 سر پله اول؟!یم _برگشت

 شد از تخت:یزان آویش جلو آمد و پاهای آلما کم

 ام خراب شه.ی زندگیخوام بدونم... نمید _ من با
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 با بهداده؟! ی _ منظورت زندگ

 ادامه داد:یرعلی سکوت کرد و امآلما

 ات خرابه مادر زن جان! پس سنگ ننداز جلو پامون...ی زندگی _هرجور حساب کن

 آلما گرفته لب زد:

...ی و نبریلر _اگه آ

 محکم حرفش را قطع کرد:یرعلی ام

 بده.یح برگرده اون خونه! تو هم بهداد و به بچه ات ترجیذارم _من نم

 گونه اش را پاک کرد:ی آلما اشک رو

 دارم!یگه بچه دیک _ من 

 زد:ی پوزخندیرعلی ام

 برگرده!ی ماهیذارم _پس برو با خانواده ات! چون من نم

 اش را گرفت و با بغض گفت:ینی آلما محکم ب

!ی؟ محروم کنیدنش منو از دیخوای که می اون بچه منه! چکارشی _ لعنت

 بلند شد:یرعلی ام

!یدونستی؟ نداره! من همه کارشم نمیده _ حرف زدن با تو فا

 افتاد.ی ماهیستن گریاد به یرعلی و امید بغض آلما ترک

! با باج! با زور...ید! با تهدیگریش ازم می با نامردی _دار

یه انداخت تا راحت تر گرین شکمش گذاشت و سر پائی نگذاشت ادامه دهد.دستش را رویه گر
 مستاطل نگاهش یرعلیکند.ام

 ادامه داد:یه داد.آلما به گریرون و نفسش را محکم بکرد

!یست سرجاش نیچی ام تو برزخه... هی! زندگین؟ بشه اید _مگه چکار کردم که حقم با

 نشست:یش دوباره روبرو
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 واسه خاطر اون شوهر...ینا مقصره به نظرت؟! همه ای _ک

 ندهد.آلما لبش را گاز گرفت:ی کرد تا فحش ناجوری پوف

 جدا شم!یتونم _ من نم

 _آره خب...

 اش:ی اشکی زل زد به چشمها

!ی؟ و بری نزدیغ تین _ سخته از پول گذشتن! چرا بهداد و مثل حس

 اوضاعین زن باردار با ایک.یرفت می کم کم رو به نگرانیرعلی تر شد و امید آلما شدیه گر
.یکرد میه گرینقدر ایداحوال نبا

 _جدا شم که بازم بچه ام بدون پدر بشه؟!

 بلند شد دوباره:یرعلی ام

 همه اشکین هم زار نزن.شما زنا اینقدر و خط بکش! ای نداره! پس دور ماهی _ به من ربط
!یارید؟و از کجا م

 قرار دوباره نشست:ی ب

 _راستش و بگو!

 نگاهش کرد:ی اشکی آلما متعجب و با چشمها

!یارم؟ _ که اشک از کجا م

 سرش را تکان داد:یرعلی ام

 برگرده؟! ی که ماهیه همه اصرار واسه چین _نه! ا

 کرد:ین فین فآلما

 بره گفتاریکنم اش می خودم که باشه راضیش بمونه؟! پینطور همیسم _ پس چکار کنم؟! وا
... بعدشم بهداد راست یدرمان

 خونه مردم بمونه که.یشه نممیگه
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 زد:ی پوزخندیرعلی ام

 اس ! ینه اون نامردو ! کل وجودش کیشناسمش _من م

.یاره از دلش در بیخواد و دوست داره میلر_نه اتفاقا" برعکس آ

:ید مشت زد و رغریرعلی دست ام

 ام وی کنار.من پسر دائیکشه نمیزه. تا زهرش و نریشناسم و می ! من اون عوضیکنه _رغلط م
.یشناسماز تو بهتر م

 لرزان گفت:ی و با صداید کشیقی آلما نفس عم

یخواد .میست خودم باشه.بخدا اصل" سن ازدواجش نیش کنه... فقط پیتش اذیذارم نمیگه _ د
بره دانشگاه.مگه چند سالشه 

 بخواد مثل من بدبخت شه؟!که

:یش شده بود از حرفهای عصبیرعلی ام

 !یشه _ با من خوشبخت م

 بلند شد:

.یبریم میش هم کار خودمون و پی شوهرت! من و ماهیش _ تو بمون همون پ

 اش گرفت:یه آلما دوباره گر

!یش؟ کجا ببریخوای _ م

 که دست تو و بهداد بهش نرسه!یی _جا

:یکرد میه آلما همچنان گر

! من مامانشمی؟ و صاحب شیکی و باج ید با تهدیتونی بخدا... چطور میمیرم مینمش _من نب
 خودم بچه ی! از وقتیفهمی؟م

 کنارم بوده!یلر تا الن آبودم

یکرد را بهم فشرد.حال که فکر میش لبهایرعلی با هردو دست صورتش را گرفت و زار زد.ام
 دو را از هم جدا ین ایتواستنم

567



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 تاب تراز مادرش خواهد شد اگری بی ماهیدانست آنکه می آلما... برای هایه گری.نه براکند

.کلفه یند وقت او را نبیچه

:ید به سرش کشدستی

 _اگه حالت خوب شده برسونمت خونه ات! کار دارم!

:یستاد کرد و کنارش ای.پوفیکرد میه نداد و همچنان گری آلما جواب

...ین _بب

 آلما کلمش را قطع کرد:

 چشمش سالم شده... ینم حرف زدنش و... ببینم _ حداقل بذار بب

 را بال آورد:سرش

.یشه خوب مینم _ بذار بب

:ید نال

ی بینقدر تلخ! بخدا منم مثل همه آرزو دارم واسش اینقدر! ایشند؟ عروس مینطوری _ مگه ا
انصاف نباش.

.یست دوباره گر

 انداخت:یفش نحی بازویر و دست زید را جوینش لب پائیرعلی ام

 _پاشو برسونمت.

 ادامه داد:ی به سخت

.یستم نی _ اونقدر هام عوض

 آلما سرش را بال آورد و به سرعت اشکش را پاک کرد:

 برگرده؟!یذاری _م

 اخم کرد:

 _ نه!
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 شد:ین آلما رغمگ

!ی؟ _پس چ

! ی سابق... حرف بزنه... برگرده به زندگی بشه همون ماهیکنم اش می _ راض

 فک منقبض شده ادامه داد:با

 کن!ی _ تو هم براش مادر

 کلفه ادامه داد:یرعلی نگاهش کرد و امیز آلما استفهام آم

 _ برا ازدواج!

 کارشیدانست.نمیاورد نتوانست منظورش را ادا کند.رفت پرستار را صدا کند تا سرم را در ب
 نه فقط یادرست است 

.یند ببیب آسین از ایش بی ماهنمیخواست

.لم داد به پنجره و رو کرد به آلما کهید را کشی اش ترمز کرد و دستی به خانه دائنزدیک
 بود و با یس خیشهمچنان چشمها

 حواس و گذرا به اطراف انداخت و دستشی بی.آلما نگاهیگرفت اش را مینی محکم بدستمال
 رفت:یرهبه سمت دستگ

 _ ممنون.

 داده بود زد:یه تکیشه که به شی را به همان حالتی قفل مرکزیرعلی ام

 خونه دوباره نظرت عوض شه.ی _ نر

 آلما نگاهش کرد.

! من برعکس تو و شوهرت...یشه _ که برات گرون تموم م

 آلما حرفش را قطع کرد:

 ات.ی _پسر دائ

!ی؟ که بهش نفع برسونه! اوکیدند می خانم! نسبت و به کسین _بب

 شد.یره خیرون آلما اخم کرد و به ب
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 چشمیاری دربی زرنگ بازی! اگه بخوایستم نظر نیک _من مثل تو و شوهرت هر دفعه رو 
! اون یز رو همه چیبندمم

...موقع

 زد و ادامه داد:ی لبخند کجید آلما که به سمتش چرخی نگاه آشفته و عصبان

.یده از تو و بهداد کشی! بسه هرچیدی و از دست میزت _ همه چ

 لبخند زد:ی آلما عصب

 لبد؟!یشه _با تو خوشبخت م

 بال رفت:یرعلی ابرو ام

.یکنم. به خاطر عقده هم دست روش بلند نمیکنم _ شک نکن. من به خاطر پول ولش نم

:ید آلما لرزی صدا

 _لعنت به تو! من برا پول...

:ید نداشته اش کشیش دست به ریرعلی ام

ی. فقط حواست باشه احساس باهوش بودن بهت دست نده و بخوای کنیه من و توجیخواد _نم
.یمنو دور بزن

 روشن آلما:ی شد به چشمهایره خ

 کنم!یاد و زین داغ عشق تو و حسیاز _ نذار پ

 رفت:یره دست آلما به دستگ

 _ متاسفم برات!

ید و تری... به گوشم برسه مخ ماهیگردم و برمیرم.برا مسابقات میستم نیی _ من دو سه هفته ا
 ی و راهشو زدیکرد

اکشمت  ته آب!می

 را باز کرد:ی قفل مرکز
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 _پس حواست به کارهات باشه مادر زن جان.

:ید کشین سمت شاگرد و پائیشه شیرعلی شد و امیاده آلما پ

 چند هفته زبونتو از کار بنداز! به نفع خودته!ین _ فقط ا

 اش تمام حرصشی ضعف بدنیررغم نکند و علیه را محکم بهم فشرد تا دوباره گریش آلما لبها
 کرد و رفت.یاده در پیرا رو

 تند رفته استیادی زیدانست.خودش هم مید به سرش کشی داد و دستیرون نفسش را بامیرعلی
 آلما تا یشد مطمئن میداما با

 داشبورد برداشت وی اش آن را از روی زنگ گوشی.با صدایکند برگشتش سکوت مزمان
 ین را بیدکمه سبز را فشرد.گوش

 را به حرکت در آورد:ین و سرش گذاشت و همزمان ماششانه

 ورا؟!ین _از ا

 آشفته بود:ی زن پشت خط کمی صدا

!یی؟ کجایرعلی _ام

 شود:ی اصلیابان دنده را جا زد و فرمان را به سمت راست گرفت تا وارد خ

 بد عنق شده! چند روز نرفتم دور ویلی... خی ماهیش سر برم پیک باشم؟! یخوای _کجا م
برش گفتم آروم شه... اصل" 

! ید شده بهشعوض

 ازی آتی گذاشتم وقتیگه سر بهش بزنم دیک امروز هم یخواستم بهش سر زدم... میروز_ د
سرکار اومد.

 اخم کرد:یرعلی ام

یدونی خودت میرم من دارم مید چه وضعشه! بهشین بابا ای تنهاست؟! ای الن ماهیعنی _
 که تک و تنها باشه. یشهکه... نم

 که همش خونه بمونه!یشه! اصل" نمی؟ ببرش گفتار درمانی کپس

:یشه کلفه پشت چراغ قرمز ترمز زد و لم داد به ش
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!یه؟ تو باشه بهتره ها؟! نظرت چیش _ اصل" به نظرم پ

 گرفته بود.با مکث به حرف آمد:ی کمید بهشی صدا

یریم! بـا...بمون با هم می؟ بریخوای حال الن می واسه چیگم _آره ... اتفاقا" منم از خدامه...م
.یزنیمبهش سر م

 کلفه سر تکان داد:یرعلی ام

! با من که جنگینطوری؟ که ایشه! نمیه حرف حسابش چینم _نه بابا برم باهاش حرف بزنم بب
... یکنهو دعوا م

 مکث ادامه داد:با

 _حال مامانشم خرابه.

!یدیش؟ _آلما؟! چشه مگه؟! تو مگه د

.یکنم میف _بعدا" برات تعر

 پکر ادامه داد:

 _رغش کرد .حالش خرابه نافرم.

:ید کشیقی نفس عمید بهش

...یرعلی امیرم و بگی طرف کیدونم رغلط... اصل" نمی درسته چی چیگه دیدونم _نم

 لحنش به شدت گرفته بود:

 برو.یگه وقت دیک... بذار یرعلی امیخته بهم ری _ همه چ

 به حرف آمد:یع و سری عصبیرعلی ام

 بفهمم؟! بذارید چش شده... بابا من نبایگه نه میده! نه جواب زنگ آدم و مید؟ بهشی چیعنی _
 مشخص یفشوقبل رفتن تکل

!یکشم فکر کرده من با دو تا قهر و جواب ندادن پا پس مین.اکنم

 بغض کرده بود:ید بهش

.یگه دیم الن نرو... اصل" بذار با هم بریرعلی _ ام
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 دل نگران برمینقدر ایتونم کنه نمی قبل رفتنم آشتید بای.ماهیرم من دارم میا بیخوای _اگه م
 به یرکه! بخدا دارغونم... به پ

 پسینطور داره ای تو سرمه بعد ماهی من چیدونه نمیچی دارغونم! عمه ات هنوز هپیغمبر
.یزنهم

:یکرد میک اعصابش را تحرید بغض دار بهشی لحن گرفته و صدا

.یزنه _پس نم

! با تو حرف زده؟!یدونم؟ هست که من نمیزی _پـس چشه؟! چ

 _ چند تا کارغذ...

 فعل"!یس! اوه اوه پلیزنی؟ حرف می! تلگرافی؟ _چند تا کارغذ چ

ی بود.صداید بهشی آلما و حرفهای هایه داشبورد .فکرش مشغول گری را سر داد روی گوش
 اش بلند شد و به ی گوشیامکپ

 با مضمون " برو منمیامکی پید داشبورد.بهشی به آن انداخت و دوباره سر داد روی نگاهلحظه
 افتم سمت خونه یراه م

" نوشته بود.آتی

 را پارکین با سرعت ماشیدن.به محض رسیدنش رسید شلوغ بود و طول کشی محله آتوسا کم
 به ی شد.دستیادهکرد و پ

 دوبارهیدهد جواب نمی متوجه شد کسی و زنگ را فشرد.وقتید کوتاه و کاپشنش کشموهای
 کس جواب یچزنگ زد.اما ه

یدن در فاصله گرفت.با دیی ایکدفعه فشرد و با باز شدن ی شاسی دستش را روی.عصبنداد
 که در را باز کرد و یزن

 زد:ی لبخند زوریکرد نگاهش مموشکافانه

 _ چه عجب.شما رو خدا رسوند.

 سر جابجا کرد:ی کرد و چادرش را روی زن اخم کوچک

 _شما؟!
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 جلو آمد:یرعلی ام

 ام .ی آقا مهدیق _من رف

 را در آورد:یدش دسته کل

 خونه رو داده.ید مدرک ببرم فقط کلیک _ازم خواسته براش از خونه 

:ید جلو آمد که زن ناخودآگاه کنار کشی طوری و با همان لبخند مصنوع

 _با اجازه.

 زن چپ چپ نگاهش کرد:

!ی؟! کدوم آقا مهدی؟ مهدی _ آقا

 فرستاد تا اخم نکند و به زن نتوپد:یرون نفس بیرعلی ام

 خانم.ی.همسر آتیگه دی _آقا مهد

 زن بال رفت:ی ابرو

!ید؟ _ آها... مگه شما هم پرستار

 را داشت و مانند او بود؟! اصل"یرعلی امیبت هی کرد تا حداقل نخندد! کدام پرستاری سع
! یشدند؟مگر مردها هم پرستار م

 را پس زد:افکارش

 تون تموم شدیم جین دادند! اگه سید هستم اعتماد کردند کلیقشون خانم.عرض کردم رفیر _نخ
من برم!

 زن با اخم رو گرفت:

!ید _بفرمائ

 سوال جوابش کند تند تند پله ها را دویگری قبل از آنکه زن فضول دیرعلی و در را بست.ام
 به واحد آتوسا ی کرد.وقتیکیتا 

 در زد:رسید

 درو وا کن!ی _ماه
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 به در زد:

 ها!یگذره ادا اصولت داره از حد میگه _با توام ها! درو وا کن کارت دارم.د

ی حواله در کرد و فاصله گرفت.دست به کمر و عصبانی لگدی عصبانیدهد جواب نمید دی وقت
 داد و چشم یروننفسش را ب

 لبی طاقچه در را شکار کرد و از خوشی برق فلز بالیش چشمهایه از ثانی.در کسرچرخاند
.با گام ید را به داخل مکینشپائ

 گفت و لبخندی خانوم گرم" ی را فاتحانه در دست فشرد. " دم آتید دست دراز کرد و کلبلندی
 آتوسا به خاطر یدانستزد.م

 گذاشته بودیی را جاید و کلیکند باز نمی کسی در به رویدانست کار را کرده است.مین اماهی
که هم در دسترس بود و هم نه. 

 بلند به سمت اتاق رفت و در رای انداخت در را گشود و وارد شد.با قدمهاید و با لبخند کلآرام
 :یدکوب

 ها!یشکنم من چقدر خرم!درو میدونی درو وا کن...خودت می _ماه

 :یشکست خش دارش سکوت خانه را می و صداید محکم تر کوب

 شرفی نه؟! با بهداد بیا یده می رفتارات چه معنین بفهمم اید صاحابو. من بای بین _وا کن ا
 چشم من مرد یمشکل دار

 اگه نشونمش سرجاش.اما با من چته ها؟!نیستم

 به در زد:ی اش لگدی از کم محلی عصب

!یگم _وا کن م

 از در فاصله گرفت :

.ی نه؟! باشه!خودت خواستیکنی _باز نم

 را گفت و لگد محکم اش را به قصد شکستن در حواله کرد.ین ا

 برخورد کرد و دوباره به سمتیوار اتاق به شدت و محکم باز شد.آنقدر محکم که به ددرب
 برگشت.اما موجود یرعلیام
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ی تکانین گذاشته بود کوچکتریش زانوهای اتاق سر بر روی که گوشه ی و کوچکنحیف

نخورد.

 حرکت ازیک بلندحالت دارش را کنار زد و با ی برداشت و به سمتش رفت.موهای گام بلند
 تکان یدانستبازو بلندش کرد.نم

.او را به سمت خود گرفت و محکمیرسید رنجور به نظر میادی دخترک زیا بود ید شداو
تکانش داد:

 منیشه ادا و اصولت باعث مین ای!... اگه فکر کردی؟ رفتارو ادامه بدین ایخوای می _تا ک
دست از سرت بردارم سخت در 

یکشی می.اما تو... داریکنم! تکه تکه اش میرسم شرف و می!... من حساب اون باشتباهی
 شرف به کنار یمنو! من ب

 کرده که شده چوب دو سر طل!...ی ات چه گناهیچاره بمامان

 دخترک کامل" صورتش را پوشانده بود.ی به او داد.موهای تکان محکم تر

...ی _ ماه

یدی شدیل بود.مین همچنان رو به پائیلر نداشت.سر آیری هم تاثیرعلی لحن محکم و آمرانه ام
داشت که دوباره به همان 

 سمج بود.یب عجیرعلی لرغرش بگذارد.اما امی زانوهای دنج پناه ببرد و سر روگوشه

 مثل اون دفعه بزن تویا ها! اصل" بیخورم تکون نمینجا من از ای دفعه حرف نزنین ای _ ماه
صورتم!

:یرفت می و رو به درماندگیل تحلینش محکم و خشمگی کم کم صدا

 منو تو!...یکشی می _به خاطر خدا حرف بزن! دار

ی ینه سی سرش روی مقاومتیچ هی بار او بین و اید را در آرغوش کشیش روبرویف موجود نح
 قرار گرفت.لبش را یرعلیام

 گرفت تا بغضش را فرو بخورد:گاز

 تو چشمم تا صداتو نشنوم ازی رو پرت کنی جعبه چوبیا تو صورتم... ی بار اگه بزنین _ا
 ی!... تا به زندگیرم نمینجاا

!...یرم نمینجا خودم از ای همون ماهی!... تا نشیرم نمینجا از ابرنگردی
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 فرورغش رای صورتش کنار زد و نگاه بی بلندش را از روی آرام آرام بال آمد.موهایلر سر آ
 لبخند یرعلیبه او دوخت.ام

 زد:تلخی

 برگرد!ی قشنگمون... به زندگی _به خاطر خدا... به خاطر تمام لحظه ها

یبه که رغریی صورت مرد جوان به گردش در آمد و گوی اجزایان نگاه شبق رنگ دخترک م
 یبیند آشنا را پس از سالها مییا

 آمد به حرف آمد:ی میرون که از ته چاه بیی و صدای گنگبا

!یرعلی؟ _ام

 کمرش را آرام نوازش کرد و به خود فشرد:یرعلی ام

یذاری نمی... وقتیدی جوابمو نمی وقتیکنم من دق نمیگی! نمی؟ حرف زدیدی! دیر؟ _جان ام
...ینمتبب

 چانه اش را بال گرفت:

 عوضی.الن چی آوردی پدر منو در میزدم.من زنگ نمی معرفت نبودی _ تو که اصل" ب
شده؟! هوم؟!

 در هم فشردهیش کرد.ابروهای چسباند و چهره اش را مخفیرعلی امینه سرش را به سیلر آ
 اما در ید کشیقیشد و نفس عم

 شد.ی از چشمش جاری قطره اشکنهایت

 اگه قبل رفتن...یمردم... مینمت _گفتم امروز هرطور شده بب

 شد:ی بال آمد و تمام چهره اش ترس و نگرانیلر سر آ

خکـ..  _خکـ..

 فشرد:ینه را نوازش کرد و سرش را به سیش موهایرعلی ام

 بهیی بهت بگم بدون تو جایخوام بفرستند اردو.میخوان میون سفر کوتاه.از طرف فدراسیک _
.یگذرهمن خوش نم
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یرعلی را امیش زد و دست در گردنش انداخت.چشمهایرعلی امیراهن به پیی بوسه ایلر آ

شکار کرد:

!ی؟.ماهی ها... گور بابا همه چیرم نمی کنینطوری نکن از الن.بخدا ایه _ گر

 اش رای کرد تمام سعی چشمش را گرفت.سعیر فاصله گرفت و با انگشت سبابه نم زیلر آ
 سخن گفتن:یبکند برا

ارارار سحـ... سحـ...  _ 

 بفهمد.او را آرام به سمت تخت برد ویزی نتوانست چینکه از اید ابرو در هم کشیرعلی ام
نشاند.

 هم برات وقت دارم نه هول شو ویامت _ استرس نداشته باش خب؟! آروم باش من تا صبح ق
 چقدر یننه عجله کن.بب

.ی و خوب گفتامیرعلی

 کرد و زلیس کردن کلماتش اما نگفت.زبانش را خی هجی برایکرده مین تمرید خواست بگو
 که کنارش یرعلیزد به ام

.یکرد بود و با عشق و محبت نگاهش منشسته

ارارارف... سحـ... سحـ..  _ 

 حرفش آمد:یان به میع سریرعلی ام

!یم؟ _حرف بزن

 را نوازش کرد:یش با لبخند موهایرعلی سرش را تند تند تکان داد.امیلر آ

ی! زبون دو متری افتی زود راه مینقدر ای گفتار درمانیم به قرآن! بخدا بریگم و مین _ منم هم
.یگرده برمیعات سر

 زبانین با اید چگونه شروع کند.چه بگویدانست زد.اصل" نمی هم لبخند تلخیلر با خنده اش آ

!شود؟ نصفه که حق مطلب ادا یمهن

 کوچکش را در آرغوش گرفت:یلر جلوتر آمد و دوباره آ

.ی خرابه ماهیلی _ حال مامانت خ
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 ادامه داد:ید از او ندی عکس العملی وقت

!ینی؟ بعدها بازم مامانتو ببی _دوست دار

 انگشت اشاره اش را بال آورد:

 _البته بدون بهداد!

 وارد بحثیگذاشت نمیرعلی را بزند.امیخواهد که می سرش را تکان داد تا بتواند حرفیلر آ
 داد.یرونشود.نفس سردش را ب

 صحبت کند...یتوانست.اگر مید کشی پر حسرتآه

 که هنوز هم دوستشی لحظاتین تا اید در آرغوشش خزیشتر بدهد بیرعلی به امی آنکه جوابی ب
داشت در کنارش باشد.

 پاک و بکر است در آرغوششیلر همان آیرعلی که در ذهن امی لحظاتین در هممیخواست

 عطری بویرعلی وقت امیچ که چرا هیکرد تنها شد فکر مکهبماند و عطر تنش را ببلعد.بعدها 

 در شکسته همین ای... حتگفتنش ی.به ماهیکرد.بعدها به تمام خاطراتش فکر میدهدمردانه نم

 ماند.یدر خاطرش م

:ید اش را بوسیقه شقیرعلی ام

 اومد...ی وقت از اردو خوشم نمیچ ات و تحمل کنم؟! من هی دوری _ از الن موندم چطور

یرعلی امیاورد کرد به خاطر بی.سعید چسبیرعلی به امیشتر را گاز گرفت و بینش لب پائیلر آ

ی.برایکرد خودش را آماده مید... بایکند می... چه حرکاتمیدهد یی لحظات چه فحشهایندر بدتر

 شدن... و تنها شدن!یر... تحقیدنپس زده شدن... تهمت شن

.آهسته لب زد:یزد اما قلبش به شدت تند میرفت مین اش آرام بال و پائینه قفسه س

!یرعلی؟ _ام

 را تر کرد:یلر گوش آیش او را به خود فشرد و لبهایشتر بیرعلی ام

!یرعلی؟ _جان ام
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 شد.دوست داشت همه را به خاطریره صورتش خی سر بال آورد و به تک تک اجزا

 روز اول از آن منزجر شده بود.نگاهش در نگاهکه را ی زخمی هایه تعداد بخیبسپارد.حت

 زد:ی گره خورد.لبخند تلخیرعلی امیطان شیعاشقانه و کم

 

!یرعلی؟ _ام

 را هم به خاطر سپرد:یش لبخند دندان نما

.یگرده ات داره برمی که بلبل زبونیرعلی _جون ام

خکن اااااا... خکـ..  _ سبـ..سبـ..ـغلم 

 و ادامه داد:ید کشیقی نفس عم

سخـ..ر سخـ.. ارارر...ین _انگار آ..آ  با..با...با

 تخت دراز کرد و خودش بهی آرام روی شکستی شد و او را همچون شیشتر بیرعلی لبخند ام
 زد.خم شد گوش یمه خیشرو

 و دورگه زمزمه کرد:ید را بوسیلر آکوچک

.یدم _ من فقط بغلشو فهم

 آورد.ین زد و عاشقانه سرش را پائی چشمک

 بناگوش و گردنشیان میی گرفت و دست چپش را جایش لبهاین را محکم بیلر آیی باللب
 و نرم یفقرار داد.انگشتان ظر

 اش رای کاپشن مشکیپ گردنش حس کرد جسور تر شد و در همان حال زی را که روآیلر
 و در آورد. تمام ید کشیینپا

 چشم پانسمان شده اش را.مهم نبود بود؟!ی حتید صورتش را بوساعضای

 توسط شمعیش دو کتفش را نوازش کرد.لمس گوشهاین لباسش برد و بیر دست زیم نرم و مل
 انگشتان یف داغ و ظریها

 نفسیلر لمس کرد که باعث شد آیین را دوست داشت.آرام ستون فقراتش را از بال به پاآیلر
 به یشتر بکشد و بی تریقعم
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 و محکمیصانه خودش را حریی بچسبد. دکمه اول لباسش را باز کرد و کنار گردبند اهدااو

. دو رگه زمزمه کرد:یدبوس

.یشدم میوونه چند روز داشتم دین مدت چکار کنم؟!...بدون تو؟! بخدا این...ای _ماه

ی تخت گذاشت.با چشمهای سر خودش روی و هردو دستش را بالید کشیقی نفس عمیلر آ
 باز نگاهش کرد.اخم یمهن

 لبش نشاند. ی روی لبخندامیرعلی

! یای؟ ادا اصول مینقدر ای_ مرض دار

:ید اش را کشینی بیرعلی را گاز گرفت و در سکوت نگاهش کرد.امینش لب پائآیلر

.یکنی _نگاه دلبرانه م

 زد و گردنبندش را در مشت فشرد.ی از لحن شوخش لبخند تلخ

.یکنم میس و راست و ری برگشتم همه چی _وقت

 دستش رایرعلی دستش را بال آورد و زخمش را لمس کرد.امیرعلی توجه به حرف امی ب
 یده و ندیدگرفت و محکم بوس

 بوسه خودش بودی باز و رد قرمز کمرنگ که جایقه رو. نگاهش به یلر لبخند تلخ آگرفت
افتاد.خنده اش گرفت:

 بهت دست زد.یشه برسه...نمیچاره _خدا بعدها به داد من ب

یه و به آرنج تکید کنارش دراز کشیرعلی در دل زمزمه کرد "من پوستم کلفته ". امیلر آ
 که به سقف زل یلر رخ آیمداد.به ن

:ید رسیش اش را لمس کرد و به لبهاینی و قوس بیست بود نگرزده

 تو رستوران فرحزاد؟! یادته _روز اول 

 بود.یده دانه پاشیش نشست.از همان روزها برایلر صورت آی روی بهداد اخمیادآوری با

یستم نی که تو صورتت نظرمو جلب کرد لبهات بود!باور کن من اصل آدمیزی چین _بعد اول
 یکه بخوام رو صورت دختر

 شم.دقیق
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 گفت:ی حواله اش کرد و به سختی مشتی با لبخند تلخیلر آ

 _خمنحرف! 

:ید و چانه اش را بوسید بلند خندامیرعلی

 کناریدم دی کردم وقتی مدرسه ات و دوست داشتم.اما قاطیپ _فقط صادقانه حرفمو گفتم.ت
 که تازه زن ی...اونم بهدادیبهداد

 بود! گرفته

 کلفه خواست دستش را پس بزندیلر برد. آیلر لباس آیر کرد و دست آزادش را به زمکثی
 اخم کرد:یرعلیکه ام

 که!یخورمت _نم

ین بود آخری هم رفتنیرعلی وحشتناک که امیت وضعین داد. در ایرون پر حرص نفسش را ب
 ین همیخواست که میزیچ

 کند... ینی مقدمه چی اعصاب خورد کن بود.دوست داشت حرف بزند.کمی ها و نفسهانوازش

 به سمت لباسش رفت تایبوسید او را میق را همانطور که همزمان محکم و عمیرعلی امدست
 گرفت و مانع شد:یاورددر ب

 _نه!

یجه کمتر نتیکرد التماس میشتر شد که هرچه بی نحسی تمام روزهایادآور خش دارش ی صدا
 یله کلفه ژیرعلی.امیگرفتم

 برد:یلر آیراهن را همزمان درآورد و کلفه تر دست به دکمه پیراهنش پو

ی ها؟! چشم رو هم بذاری محرمم بشیگه چند وقت دیست...اصل مگه قرار نیگه _لوس نشو د
 پس ادا ی ام شدیزن عقد

 ...یا ناصول

 گشود:یکی یکی را یش دکمه هایلر توجه به تلش آی را گفت و بین ا

 اگه الن گرما تنت و حس نکنم.یشم میوونه _من د

 " زود باش بکن لباساتو حوصلهیچید پیلر بهداد در گوش آی دکمه را هم گشود و صداین آخر
 یندارم.امشب به قدر کاف
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"ی ام کرددیوونه

 کرد پسش بزند:ی و آشفته سعیشان پر

 _نه!

 مستاصل و کلفه بهیرعلی فاصله گرفت.امیت شود و با همان وضعیک نزدیرعلی نگذاشت ام
:یدسرش دست کش

!یه؟ ها چی مسخره بازین _ا

 کهیرعلی توجه به امی را ببندد. بیش باعث شد تند تند دکمه هایرعلی و ملتهب امیره خنگاه
 حواله ی بلند شد و لگدیعصب

 نشست.ین زمی کرد همانجا روتخت

.یخوای _باشه هرطور تو م

 که با رغضب در دستشویى را باز کرد و محکم ترید جلو آورد و او را دی سرش را کم
 فرستاد و پاکت یرونبست.نفسش را ب

 زد و دستشی داده بود پک آرامیه تکیوار.همانطور که به دید کشیرون شلوارش بیب از جرا
 که بال آورده یی زانویرا رو

 گذاشت.بود

 شد:یک آمد. با اخم نزدیرون بیس خی کلفه و سر و صورتیرعلی ربع امیک بعد 

 ها؟!ی و دود کنی کوفتین به تو اجازه داد ای _ک

 برگشتی انداخت.وقتیرون را بیمه نیگار سرما پنجره را باز کرد و سیررغم بلند شد و علیلر آ
 ینه دست به سیرعلیام

 نشاند. ین زمی. جلو رفت دستش را گرفت و رویکرد منگاهش

 که!ی_مشکل ات با تخت بود؟! پدر منو در آورد

ی او گذاشت و چشم بست.بی پاهای اش.سرش را روی عصبانی نداد به لحن تلخ و کمیتی اهم
 با تن برهنه اش یآنکه تماس
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 عاشقانهیی لبهایه را لمس کرد.و در کمتر از چند ثانیش گلویب باشد دست بال برد و سداشته

 :یدانگشتانش را بوس

!یکنی؟ با من چکار می _دار

ید را پوشیش کلفه لباسهایرعلی وقفه بود سر برداشت.امی زنگ که ممتد و بی صدایدن با شن
و قبل از آنکه به سمت هال 

:ید اش را بوسیقه و شقید را در آرغوش کشیلر تا در را باز کند آبرود

... من تندیگه قهر نکن دی کارا.ماهین لحظه زد به سرم...وگرنه تو رو چه به ایک...ی _ماه
رفتم. 

 بایرعلی .امیسوخت بود و میستاده همانجا ایلر و به سمت هال رفت.آید اش را بوسپیشانی
 ی چند جمله آتشش زد.صداینهم

 محل!".ی...خروس بیده بود "بهشی ناراضی اش کمدورگه

 تموم شد"یز در دل زمزمه کرد "همه چ

 را فشرد و اخم کرده به سمتم آمد:یفون دکمه آامیرعلی

 بشر! ین نداره ای _ کار و زندگ

 برد:یم و دست درون موهاید را به سمت خودش کشمن

ی عنق بازین ایکنی! تموم میشه؟ راحت میالت باشه؟! بگم اشتباه کردم خیگه _ناراحت نباش د
و؟!

 و لحنش نرم تر شد:ید ام را بوسیقه شق

.یکنم می قاطی ازم دلخورینم راحت برم.ببیال _بذار من با خ

 دادم و چانه ام را بال گرفت تا نگاهش کنم:یرون نفسمو ب

 نفست ...یاد مفهومه؟! خوشم نمیکشی نمیگار هم سیگه _د

 ویق بار عمین آخری " تکان دادم و محکم در آرغوشم گرفت.برایدم " فهمی سرمو به معنا
 تا ییدم عطر تنش را بویطولن

 در خاطرم بماند.همیشه
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!ی؟ _ماه

 و نگاهش کردم.یدم سرم را عقب کش

...یستم چند وقت که من نین! ای؟ _مواظب خودت هست

.یشد نمی چقدر حرف نگفته داشتم و بر زبانم جار

 _تا برم و برگردم...

 زنده زنده خاک کردن من و بهداد...ی در کار نبود! مگر برای برگشتن

...یشه من همی _ماه

یرعلی شده بود ناتمام ماند.فاصله گرفتم اما امیره که متعجب به ما خید حرفش با ورود بهش
دستم را محکم در دستش 

.یست ما نیکی تعجبش از نزدیدم فهمید انداختم اما با به حرف آمدن بهشین.سرم را پائگرفت

 _جنگ شده؟!

 آمد:یرعلی به سمت ام

 تو؟!یکنی میه کارا چین! ای؟ که چی درو مردم و شکستی _کار توئه؟! زد

 سخت شده بود:یش مثل صدایرعلی نفس ام

.یکرد _درو وا نم

 زد و اخم کرد:ینه دست به سید بهش

 و بشکنم!یبر بزنم درو خی _تو هم گفت

 به سمت کاپشنش رفت:یرعلی ام

! نکنه دستور عمه جانه؟!ی؟ چکار؟! منو بپاینجا ای از من.الن اومدیرون _ بکش ب

.یخورد بودم بهم برمید بهشی شک نداشتم اگر من به جا

! یخواد؟.مگه سن تو بپا میر _نخ

 کرد به من:رو
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 سوال و از تو بپرسم.ین اید پسر هفده هجده ساله اس.حضرت آقا من بایالش _به خ

 کلفه کاپشن بر تن کرد:یرعلی ام

 به تو هم جواب پس بدم؟!ید کنم.بای خداحافظی _اومده بودم با ماه

 به من انداخت و به سمتش رفت:یقراری نگاه بید بهش

...ی جائیم برید بایا ات تمام شد بی _ اگه خداحافظ

 _کار دارم!

 شد:ی حرصید بهش

!یر _ام

:ید به من کرد و دست به پشت گردنش کشی نگاهیرعلی ام

!یای؟ تو هم می.ماهیام و روشن کن تا بین _ برو ماش

 گردش.یریم _نم

 _من با تو نبودم!

 رو به هردو گفتم:ی عصب

اسـ... اسـ..  _ سبـ..سبـ..

 حوصله تشر زد:ی بیرعلی ام

!یام الن میگه _برو د

 حواسم بهتیعنی داشت...یادی زی را باز و بسته کرد.معانیش رو به من آرام چشمهاید بهش
 یعنی نترس... یعنیهست...

...پشتتم

 بود.مگه منطق قبولیرعلی طرف حسابم امی وقتیکرد کدومش دل منو آروم نمیچ اما ه
! یکرد؟م
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 ناخواسته عقب رفتم.اخمیرعلی رو به من گفت و رفت.با جلو آمدن امی " خداحافظ " بهشید

:یدکرده رغر

 کنم.ی باهات خداحافظیخوام _ م

 راحت هم آرغوشینکه بودن... به بزن درو بودن... به ای روز به دم دستیک یکرد محکومم م
!یفهمید و میقت... اگه حقیشمم

 سرمو تکون دادم:

 _نه!

 سرم گذاشت:ی جلوتر آمد و هردو دستش را بال

 دارم...یکنه ندونه فکر می بدعنق نبود! هرکینقدر که ای _نکمه! ماه

 و لب زد:ید لبش گذاشتم تا سکوت کند که آن را بوسی انگشت رو

 پس زدنات هم دوست دارم.ین _چکار کنم که ا

 سر خم کرد که بغض کرده لبمو گاز گرفتم:

ارارارو.  _ خبـ..خبـ..

 کاپشنش را صافیقه.ید شد.اخم کرده از واکنش من عقب کشی جاریم و اشکهایاوردم طاقت ن
کرد و همانطور عقب رفت و 

 گفت:خونسرد

 _باشه!

 پرت کرد و مشتین زمی را همزمان با حرکت رفتنش روینه آیز می اندک رویل اما وسا
 زد و دورگه ی به در چوبیمحکم

:ید کشعربده

 احمق!ی کوچولوی _مواظب خودت باش ماه

 و رفت!ید در شکسته را با رفتنش محکم بهم کوب

 تند تند به سخن آمد:بهشید
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 بار به حرفم گوش کن...یک گفتم؟! ی چیدی فهمیلر.آیاد _داره م

 با مکث ادامه داد:

 اومدیرعلی.فقط به حرفم گوش کن.امیست نکن قربونت برم بخدا برا چشمت خوب نیه _گر
خداحافظ.

 وید در را محکم بهم کوبیرعلی.امی را سر داد بغل صندلی با باز شدن در سمت شاگرد گوش
 ی شد.وقتیره به روبرو خیجد

 شد به داشبورد زد:ی طولنید بهشمکث

!ی جائیم! قرار بود بری؟ هستی _معطل چ

ی حرفیچکدام راه هی را روشن کرد و به راه افتاد.در طین حرف ماشی بید بهش
 و یلر از رفتار آی عصبیرعلی.امیزدندنم

 قصدیرعلی آمدند امیرون را از شهر بی نگفتن.مسافتیا گفتن ین دو دل و مردد ببهشید
 چند تابلو و یدناعتراض داشت اما با د

 داد و به اطرافیه مقصد کجاست.تکید فهمیکرد می طیقرار بی آرام اما بید که بهشمسیری
:یستنگر

.یر بخیادش _

 فرمان گذاشت.ی سرش را روید متوقف شد و بهشین ماش

.یشد آشنا میتمون اومد با پاتوق دوران جاهلی! میاد؟ بی ماهی _ چرا نذاشت

 اش شد.نگران جلو اومد:ی قرمز و اشکی متوجه چشمهایرعلی سر که بال آورد ام

 شده؟! ی _ چ

 آمد:یرون را باز کرد و بین در ماشبهشید

... صبور باش.یگم _م

 شد.یاده از او پیت هم به تبعیرعلی داد.امیه تکین و به کاپوت ماشید کشیقی نفس عم

 ؟!یادته _

 آمد:ین پائی کمین داد و ماشیه هم کنارش به کاپوت تکیرعلی ام
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.یارن و از دلش بینجا ایارنش بیگه دی هر وقت ناراحت شد اون سه تای _قرار بود هرک

 زد:ی لبخند کمرنگید بهش

.یزدیم مون زار میی چهار تای _ سر رفتن بابا و مامان عوض دلدار

!یذاشتم؟ چقدر سر بسرش میادته جا قبول نشد.یچ بود که هینه بارم سر کنکور امیک _ 

 به سمتش برگشت:ید بهش

! یادته؟ باختت ین شون تو ذهنم پر رنگه! اولیکی... اما یادمه _آره 

 شد.یره اخم کرده به دشت خامیرعلی

 وی کنی خودتو خالیخواست چقدر دلت میادمه... ی اومدی خونی با سر و رویادمه _ 
.یتونستینم

!ی؟ کردیبم _ تعق

 سرش را تکان داد:ید بهش

 راحت شد اما... یالم پاتوق خی اومدیدم دی _آره ... نگرانت بودم وقت

 از شدت سرما مقابل صورتش ظاهر شد:ی داد و بخاریرون را بنفسش

 و عربده هات تو ذهنمه...ین _ هنوزم اون داد زدنهات قر کردن در ماش

 لبش را تر کرد و آرام اما متفکر ادامه داد:ید بهش

!یشه؟.اما مگه می وقت شکست بخوریچ هید بود که نباین _ چون اعتقادت ا

 باخت نداشتم.یگه من دیان _بعد از اون جر

 اش اشاره زد:یشانی به زخم پید بهش

 ات؟!یهوشی دو روز بی _ حت

 کرد و گفت:ی مکثیرعلی ام

 _ من بردم اون روز!
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 به سمتش برگشت:ید بهش

...ی و به برنده بودن عادت کنی برنده باشیشه همی که بخوایست ات نی بازی زندگیر _اما ام

 نقص بودنی و بی مجبور به عالیشه همی تا بفهمینی و ببشکست ید وقتها بایک وقتها ... یک

...وقتها یک اگه یگیریم! که من و امثال من بهت خرده نمیستین

 داد:یرون را بست و نفسش را بیش چشمها

.یه شکست چی! که اصل" بدونین _ بزننت زم

 چپ نگاهش کرد:یرعلی ام

 بگمید اون داداش نامردت بشم بایال خی که من بینه برا ایدنهات چی کبری صغرین _اگه ا
! یسه پاش واید کرده بازیادی.رغلط یخودتو خسته نکن دختر دائ

 خودش زد:ینه سبه

 نگاه کنم!یسم بلند شه و وای نشدم که دست رو ماهیرت رغی _هنو اونقدر ب

 ادامه داد:ی عصب

!یفهمی؟ خورده میادی _گه ز

 خش دار شده بود:یش صدا

ی! حساب تو و دائیشونمش میاه رو؟! به قرآن به خاک سینا ایفهمی حرف بزنه میتونه _ نم
 یشمونشجداست...اما به قرآن پ

! ی از زندگمیکنم

:ید کشعربده

 رو گرفته!یگه دیکی خواب یر ناموست که زی منو خراب کرده ! همون داداش بی _زندگ

 گذشته زنیدن خون را حس کرد.نه از شنی محکم بهم فشرد که شوری لبش را به حدید بهش
 یرعلیبرادرش... از طعنه ام

 را دارد چه خواهد کرد.یت وضعین هم همیلر آیفهمید اگر مکه

 _بهش بگو خودش آماده کنه!
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 زد:یش صداید برود که بهشین را گفت و خواست به سمت ماشین ایرعلی ام

!ی رو بدونیزهایی چیک ید _با

 رفت و از درونین با استرس به سمت ماشید سمتش برگشت و منتظر نگاهش کرد.بهشبه
 یرون چند کارغذ را بیانه ناشیفشک

 پوزخند زد:یرعلی.امکشید

 _ نامه عاشقونه اس؟!

 به سمتش رفت و ملتمس نگاهش کرد:

... تو... ویلر آیب... من نایم فقط مائینجا جا بهت بگم!این همه حرفها رو همیخوام... میر _ام
خدا! خوب گوش کن بعد 

. باشه؟!قضاوت

:ید عقب کشید تخس دست دراز کرد تا برگه ها را از دستش بقاپد که بهشیرعلی ام

 همه شو برو بخون!یدم بهت می گوش کردی _الن نه! وقت

 گردن کج کرد:ینه دست به س

.یشنوم _م

 گرفت:ید صورت بهشی انگشت اشاره اش را جلویه به ثان

 شر و وراین و از ایشه و نمیخوام چرت گفته باشه که نمی باشه و ماهی وری _فقط بخواد در
 و شما یدونماون موقع من م

!ید همتون اعصابمو خورد کردی تا! مفهومه؟! به اندازه کافدو

:یست داد و به دشت نگریه آرام سرش را تکان داد.دوباره به کاپوت تکید بهش

 از ازدواج بهداد شروع شد...یز _ همه چ

 منم دستش و گرفتم گفتمیگشت راه با آلما آشنا شدم که در بدر دنبال کار میر روز تو مسیک_
دختر تنهاست گناه داره بهش 

 نظرش صدو هشتاد درجه عوض شد.ید نبود اما الما و دی اولش بهداد راضیم بدکار
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 زد:ی پوزخندیرعلی ام

 دارند.یافه که فقط قی بدرد نخوری _زنا

 نبود که... مالی اش و گرفته ته دلم راضیم تصمی جدی بهداد جدیدم نگذشته بود که دیلی _خ
.. یبهو ثروت بخواد دست رغر

 :ید داد و به او توپیرون بی نفسش را عصبامیرعلی

 ناموس شه.ی بین زن اینه امیذاشتم من نمیرفتید _تو و مامان آسمون هفتم و م

 توپش پر بود؟!ین چنین ایده دستش را به سرش گرفت.نشنید بهش

 مثل خواهرمه تو هم داداشم.ینه شه.وگرنه امیل وارد فامیبه رغریخواست _عمه نم

 باعث شد ادامه دهد:یرعلی امی از ناراحتی سکوت ناش

 اش و گرفته بود؟! گفتم اشکال نداره ازیم برادر بزرگم تصمی بکنم وقتیتونستم _من چکار م
 یدم ندیدختره که تا حال بد

. یکنه که بهداد و سر به راه مینه اش ایده فاحداقل

 که هستی ازدواج کنه از اون گهی گفته هرکی جمله مزخرف... کین از ایاد_اه اه بدم م
! یرعلی _امیگیره؟فاصله م

 داد: ادامه

یشه که داره چهل ساله می! اونم برا بهدادیستم؟ بود.من که مسئول تمام آدمها نین_تصور من ا
 بچه یدم فهمیکم کم...اما وقت

 دختر... یک اونم داره

 را گاز گرفت:لبش

 ناراحت شم...نگران شدم.ینکه _جا ا

یرعلی امیه از ثانی در کسریرا تپش قلبش شدت گرفت.ناخواسته و زود وارد ماجرا شده بود ز
 شده به یز ریبا چشم ها

 :ید برگشت و تند پرسسمتش
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!ی؟ _برا چ

 اش را زبان زد.از عهده اش برنمي آمد. حرف زدن بایده و لب خشکید را بهم مالیش دستها
 یی آدم که آسان نبود.ذره اینا

 که بایی ایچاره بیلر هم آیداد هم برادرش را از دست میشد نمیدا پیرعلی در وجود اممنطق
 کم از مرده ها یت وضعینا

.نداشت

 آرام اما پر شتاب دور مچ اش حلقه شد:یرعلی دست ام

! ینجا؟ ای منو آوردی! واسه چی؟ نگران شدی واس چی _نگفت

 بال داد:ابرو

!ی؟ کنیف _ماه عسل داداش ات و تعر

 کرد منظم نفس بکشد تای سعیرعلی و نافذ امین خود و نگاه خشمگی توجه به استرس درونی ب
نبازد.اگر حق به جانب 

 محال بود حرفش رایلرزید میش و اگر صدایگرفت...اگر طرف حق را نمیکرد نمصحبت
باور کند.

.یم صحبت کنین تو ماشیم _سرده بر

ی در جوارش.بخارید بار خودش پشت فرمان نشست و بهشین دستش را رها کرد و ایرعلی ام
 یدرا روشن کرد تا بهش

 حرف زدن.ی تلگرافین شود بلکه هم دست بردارد از اگرمش

 افتاده باشد گفت :یزی چیاد شد.سپس انگار که یره روبرو خیکدست و ید سفی به فضا

 دوست داره.بهش قول برفی برگشتم.برف بازی وقتینجا ایارم و بی بنداز ماهیادم ی _راست
 داده بودم.تا زمستون یباز

...نرفته

 کلمش قطع شد:

 کس براشون مهمیچ وصلت...اما بهداد و آلما نظر هین نبود به ای رقمه راضیچ هیلر _آ
 و به زور یلرنبود.بعدم که آ
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.درینم تو عمرم ببیتونستم بودند که من می مادر و فرزندین تریب عجیلر خونه. آلما و آآوردند
 ها و کل کل ی تمام لجبازینع

 کهیکبار یادمه بود.یب عجیلی خیکی به مامانش برا من یلر.عشق آیرفت جونشون برا هم مها
موقع جر و بحث کار آلما به 

.یکرد می و معذرت خواهیریخت مثل ابر بهار اشک میلر مرخص شد آی وقتید کشبیمارستان

 شد :یس خیش آن شب چشمهایادآوری با

 آلما چکار کرد؟!یکنی _اما فکر م

 کرد و گفت:ی نگاهیرعلی به فک منقبض ام

 من. چنان هلش داده بود که تا چند روزیوونه راحت دادش دست بهداد...دست داداش دیلی _خ
 ی و جایزداز درد زانو لنگ م

.یکردم و آرومش میزد بهداد رو صورتش مونده بود.تا خود صبح زار می هاانگشت

:ید و عربده کشید به فرمان کوبی مشت محکمیرعلی ام

!ید؟ بهشیفهمی دنیاش و...میکنم...جهنم می _لعنت

 را که روان شده بود با پشت دست پاک کرد :ی قطره اشکید بهش

 ها واسه آلما س.که نه اون از مادرشی لج و لجبازین تمام ایکردم _منم مثل همه فکر م
 نه بهداد نه زنش..اما یگذرهم

 و... درسش افت کرد.یشد...لرغر میشد پژمرده میلر...آیشد روز به روز بدتر مقضیه

!یدی؟ و از کجا فهمینا _تو ا

:ید کشی آه پر حسرتید بهش

یکردم خونه... حس میرفت نمیلر...آیر دیلی...خیر امیدم فهمیر که دینه. مهم ایست _مهم ن
 مثل خوره افتاده به ی چیک

 ها...جونش

 آرام با اشاره به سر خودش زد:یه با گر
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.یزد کتکش میداد علنا فحشش میگه.بهداد هم که دیکرد _اما مغزم کار نم

 کرد.یه هردو دست محکم فشار داد و آرام گریان سرش را م

 حرفتو بزن.ید _زار نزن بهش

یرون اش بیشانی که از پی و سپس رگیرعلی قرمز امی سر بال آورد و نگاهش اول به چشمها
زده بود افتاد.آب دهانش را 

.یکرد داشت و تمام علئم اش را مشاهده می پسرعمه اش آگاهیف داد.به اعصاب ضعقورت

! یر؟ _ام

 گفت.ی به روبرو "هوم"یره خامیرعلی

!یشناسی؟ _بهداد و چقدر م

 گفت:ی موشکافانه نگاهش کرد و جدیرعلی ام

. یاره به تمام عی عوضیک _که 

 و چقدر؟!یلر_آ

 منقبض شد:یرعلی فک ام

. یرسم هاش بازم ساده و مظلومه. من...من حسابشو می بچه اس...با همه خر بازی _ماه

:ید به فرمان کوبدوباره

 _گه خورده دست روش بلند کرده.

 رغصه دار کرد.یشتر را بید خش دار شده بود و بهشیش صدا

!ی؟ ات اعتماد داری _به ماه

 و فقط فرارید را بگویز گرفته بود همه چیم خوف کرده بود که تصمیرعلی آنقدر از نگاه ام
کند.

 نلرزد موفق نشد:یش کرد صدای گرفت و هرچقدر سعی نفس

 نبود.یل دلی بیلر ای _کتک خوردن ها
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 دستشیک همانطور که یرعلی قلبش گذاشت. امی علنا به نفس نفس افتاده بود.دستش را رو

 جلو آمد ی فرمان بود کمیرو

:ید رغرو

!ی؟ چیعنی _

 نجهد. خفه و بایرون بینه اش فشار داد تا قلبش از سینه قفس سی دستش را محکم تر روید بهش
 خشک زمزمه کرد:ییلبها

 مدت...ین _تمام ا

 هق زد:

 نشو.یوونه دیی ارواح خاک دایر _ام

:ید پریرعلی پلک چپ ام

!ی؟ مدت چین _تمام ا

 گرفت:ین ماشیره خلص را زد و دست به دستگیر تید بهش

 مدت...بهداد...بهداد... ین _تمام ا

 خورد.ی تکان واضحید به بهشید چنان محکم به فرمان کوبامیرعلی

!ید _بنال بهش

 لب زد:یش امان قلب و لرز صدای توجه به کوبش بی نشست و بید بهشیکر بر پی لرز

...یلر... آیلر _آ

 رساند:یان داد و تند تند جمله اش را به پایرون نفسش را ب

.یکرد میت و آزار و اذیلر _ بهداد آ

:ید پریرعلی چپ امپلک

.یدونستم که خودم مینو _ا

 بلندیرعلی که عربده امید نکشیه.به ثانید مالی را از شدت استرس محکم بهم میش دستهاید بهش
شد:
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.یدونستم که خودم مینو ایگم _ م

 نم چشمش را گرفت:ید بهش

...یرعلی امین _بب

 کامل به سمتش برگشت:

یلی حرفها رو به تو بزنم.خین و ایام گذشتم که بیزا چیلی از خیسادم واینجا که الن ای _ من
فکر کردم...هربار به خودم 

...یثیـ حی بیره مسکوت بمونه... آبرومون میه بذار قضمیگفتم

 به فرمانی مشت آرامیرعلی نتوانست ادامه دهد.نفسش را حبس کرد و امیرعلی با نگاه ام
:ید و خونسرد پرسیدکوب

!ی؟ چیعنی _

 را پس زد و چانهیش رحمانه دستهای بیرعلی با هردو دست صورتش را گرفت که امید بهش
اش را گرفت:

!ی؟ چیعنی یدم _پرس

 لب زد:ی به سخت

 خراب شه؟! نه به خاطر من... به خاطر عمه کهیز همه چیخوای تو که نمیرعلی _بهداد... ام
بهداد و...

:ید عربده کشیرعلی ام

!ی؟ چیعنی یدم _ پرس

 طاقت به حرف آمد:ی را بست و بیش چشمهاین آنهم در اتاقک ماشیادش از فرید بهش

 مدت بهداد... ین _تو تمام ا

 تا خفه نشود:ید کشی بلندنفس

 _بهش نظر داشته...
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 سرخ پسر عمه اش کهی چشمهایدن چانه اش.با دی شل شد از رویرعلی هق زد و دست ام

 و منگ به اطراف یجگ

 و آب دهانش را قورت داد:ید به در چسبمینگریست

...یری تقصیچ هیلر!... آیر؟ امی _خوب

 بود :یج همچنان گیرعلی ام

!ید؟ بهشی چیعنی _

:ید به سرش کشدستی

!ی؟ شر و ورا که گفتین ای چیعنی _

 تند تند به سخن آمد:ید بهش

 هست کهینم به رابطه واسه همیکرده مدت مجبورش مین نداشته.بهداد تمام ایری تقصیلر _ آ
کتک...

 اما نگاهش به دشتید بود مچ دست او را چسبیده را نشنید اصل سخنان بهشیی که گویرعلی ام
 یش بود.نفسهاید سفیکدست

 شده بود:یرعادی بلند اما تند و رغکمی

!ی گفتی ببند من نفهمیدم چیقه دقیک _

 اش را لمس کرد :یشانی گوشه پ

 _بهداد چکار کرده؟!

لل ناتوانش کرده بود از سخنیرعلی امیره خشکش را بر هم زد اما نگاه خی لبهاید بهش  عم
 سرش را کج کرد یرعلیگفتن. ام

:ید خشن پرسو

 _بهداد چکار کرده؟!

 :یش زل زد به چشمهاید بهش

.یکنم نشو.خواهش می بار تو عمرت عصبانیک _
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 اشینه که قفسه سیکشید محکم نفس می به حدیرعلی را بهم فشرد تا دوباره هق نزند.امیش لبها

 یینبه وضوح بال و پا

 بالتر آمد و بهید را رها کرد و دستش دور فرمان قفل شد.نگاه بهشید. مچ دست بهشمیرفت
 اش یشانی آمده از پیرونرگ ب

 که دور فرمان حلقه کرده بود بهی بلند و آزار دهنده شده بود.دستیدنش نفس کشی شد.صداخیره
. با فک منقبض یزد میدیسف

:ید رغرشده

! ی؟ موافقیزنم میش ات و خودمو آتین خودت و ماشی دفعه جواب ندین _ا

ی حتید زده بود و بهشیرون بیرعلی آب دهانش را به زحمت قورت داد.رگ گردن امبهشید
توان سخن گفتن نداشت.

 _چکارش کرده؟!

 اش رایی دختر دای پالتویقه ی عصبی طاقتش کرد و به حدی بید بهشیی ایه سکوت چند ثان
 جر خوردنش یگرفت که صدا

 را شکست :سکوت

 جان حرف بزن!ید _بهش

 ادامه داد:ی با لحن وحشتناک

 تو هم کنار اون دو تا خاک کنم!ینکه _حرف بزن قبل از ا

ی رفت.در دل "خدا رو شکر"یرعلی مچاله شده در مشت امیقه هق زد و نگاهش به ید بهش
 یرعلی را از امیلرگفت که آ

 وی افتاد حقش بود.کام کم جبران نوجوانی هم می کرده بود.بهداد برادرش بود اما اگر اتفاقدور
 یبایی از دست رفته و زیجوان

 و سخنانیستاد ای وقت پشت در فالگوش نمیچ اگر هید بود که سکوت کرده بود.شاآیلری
 همچنان یلر آیشنیدبرادرش را نم

 که به صورتش خورد و چانه اش فشرده شد از عالمیرعلی محکم امی کرده بود.نفس هاسکوت
 آمد. یرون بیالخ

 کرد تمرکز کند:سعی
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 وسط مقصر باشه برادره منه.ین ای گناهه. اگه کسی نداره...اون...اون بیری که تقصیلر _آ

 سخن گفتن.چقدر تلش کرده بود و حال در برابر پسرعمهیس سلی برایکرد نمیاری ذهنش 
 برده بود.یاداش همه را از 

 را چرخاند:ییچ کرد و سویش رهایرعلی ام

.باشه!ی بگیزی چیخوای _پس نم

 گذاشت:ید بهشی دنده را جا زد و دست پشت صندل

.یپرسم _از خودشون م

 زد که باعث شد نعرهیش آرام صداید شد.بهشی دنده عقب گرفت و با سرعت وارد جاده اصل
 بکشد:یبلند

. یخوره به دردم نمیگه الن دیگفتی اون موقع مید خفه شو!بایگه _لطف کن د

 کرد و با بغض به حرف آمد :یبارید به جاده که نم نم برف می نگاهبهشید

 آدم حرف بزنه؟! یذاری _مگه م

 را زبان زد:لبش

 آروم تر برو... یکم _

 زد :یش صدادوباره

.یر _ام

 اش بود:ی دنبال گوشید توجه به بهشی بیرعلی ام

!یگه؟ خونه آتوسا خانمه دی _ماه

 فرمان زد:ی و روید کشی نفس بلندی عصب

!ی؟ خدمت بهداد.موافقیم _نه...اول بر

 به سمتش برگشت :ید بهش
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خگر بگینطوری کنم بعد ایف و تعریز.بذار من برات همه چیی ای _تو الن عصب ! د آخه تویر 

. یدونی نمیزیکه چ

 پر سرعت بودین با او نداشت و همانند او در لیی که فاصله ایی جلوین ماشی براامیرعلی
:یزدچراغ زد. نفس نفس م

!ی ماهیکشمت _م

 سرعت گرفت:ین بوق گذاشت و با کنار رفتن ماشی دستش را رو

 درس عبرت.ی که بشیکشمت _م

 شد.یشتر دنده را جا زد و سرعت ب

. یکنم ات میچاره! بیشی؟ خواب بهداد میر _ز

 :ید کشنعره

. یزنم ات میش _آت

ین خراب همیت وضعین با ایرعلی امیترسید افتاد.میه به گرید خش دار شده بود و بهشصدایش
 سکته کند.ینجا پشت ماش

:ید فرمان کوبی دوباره رو

.ید ام نخندیش که به ریکشم _جفتتون و م

ی همه بل سرش مین! ایخورد؟ همه کتک مین ایخواست دلش میلر! اگه آیفهمی؟ _چرا نم
اومد؟!

.. ید سکوت کرد و عقب کشیده ترسید را محکم بهم فشرد که بهشیش لبهای به حدیرعلی ام

 بره. یادش ی بزنم که هرزگیشش آتین! همچیکشمش! بخدا میکشمش_م

 لبش را گاز گرفت:بهشید

 بلها سرش اومده.ین با بهداد باشه ایخواسته نمینکه گناهه.اصل سر ای بیلر بخدا آیر _ام

 بعد با عجله و شتاب کارغذ ها را به سمتش گرفت:

! ینش تو نوشته.ببین و ایز!همه چین _بب
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:ید وار خندیوانه کارغذ ها را پس زد و دیراخلقی حرکت رغیک با امیرعلی

 قبل مردن بزنمش که صدا سگ بده! ین نامه نوشته؟! همچیت _وص

 :ید بغل کوبیشه به شمحکم

!یدی؟ مو به مو اش بگه بعد بره به درک.فهمید _با

 که عاشق...ی! مگه کسی؟! مگه دوستش نداریکنی؟ _چرا باور نم

:یزد با خودش حرف میرعلی ام

 واو هم جا نذاره.یک زبونش بکشم که یر از زین _همچ

:ید فرمان کوبی که رگ گردنش بشدت برجسته شده بود روی در حالی بار دو دستین ا

!یزنم میش و آتی ماهین _من ا

 شدت گرفت:ید بهشیه گر

!یکنی الن سکته میر _ام

 راین ها شد.ماشیگاه از جایکی کرد و با مهارت وارد ی پاساژ را با سرعت طینگ پارک
 یقیخاموش کرد و نفس عم

 کرد تمرکزی اما سعیکرد میک تحریش از پیش اعصابش را بید بهشیز ریه گری.صداکشید
کند.کاپشنش را از تن در آورد و 

 مردانه اش را به سرعت بال داد و دریراهن پی هاین عقب پرت کرد.آستی سمت صندلبه
 را باز کرد :ینماش

! یین پایاد _زنگ بزن ب

 پر شتاب بهیرعلی بود که امیده شد.هنوز به او نرسیاده به سرعت از در سمت خودش پبهشید
سمتش برگشت:

! یاال _زنگ بزن 

 کلفه و نگران گفت:بهشید

 که...ینجا! اونم ای؟ دعوا راه بندازیخوای! می؟ شدیوونه _ د
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 خودش هم گرفت:ی عقب رفت و صداید که بهشید کشیاد بلند فری به حدیرعلی ام

 _زنگ بزن!

 بال رفت:یش طاقت صدای بید بهش

!ی؟ بکشی _زنگ بزنم که جلو چشمم داداشم و بزن

 اش را گرفت:یقه برداشت و ی گام بلندیز به همه چیت اهمی بیرعلی ام

 و ندارم!یکی _زنگ بزن تا خودم نرفتم بال! من وقت کل کل با تو 

 آورد :یرون پالتو بیب اش را از جی و گوشید عقب کشی حرصید بهش

!یر امیشی می _عوض

 شماره گرفتن ادامه داد:ین در حید کرد که بهشیقی اخم عمیرعلی ام

!!!یشی می عوضیشی می عصبانی _وقت

 ناراحت نگاهش کرد وید داد.بهشیه تکین به ماشی نثارش کرد و عصبیی "برو بابا"یرعلی ام
با مخاطب پشت تلفن مشغول 

 کهی"یین پایا پاساژ ام بینگ "من تو پارکیت ساده و در نهای احوال پرسیک شد.صحبت
 را حس یش علنا لرز صدایرعلیام

.کرد

 ضرب گرفته و هردو دستش مشت شده بود نگاهی عصبیش به او که با پای چشمیر زید بهش
کرد:

! یگذرم وقت ازت نمیچ هیکی ازت سر بزنه من یری _اگه کار جبران ناپذ

 زد:ی پوزخندامیرعلی

!ی جرم بودیک _تو که خودت شر

 ادامه داد:یکشید بلند می که نفس های در حالی عصب

 هم از...ی کامیک حال که زنشو گرفته بذار ی بهتر از داداش من؟! ها؟! گفتی کی _گفت

 ناراحت کلمش را قطع کرد:ید بهش
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 و بگم؟!ی اومدم به تو همه چی _من اگه طرفدار عمل بهداد بودم م

:یشد میشتر لحظه به لحظه بیرعلی امیت عصبان

.ید ناموس بودی بین _همه تون طرف ا

 آرام برادرش باعث شد بهی قدمهای قانع کردن که صدای براید بگوی خواست کلمید بهش
 یسمت چپ برگردد.خودرو شاس

یچ توسط بهداد شد.هنوز هیرعلی امیدن پارک شده بود مانع از دید که کنار خودرو بهشبلندی
 یکدیگرکدام متوجه حضور 

 که آن را با انگشت سبابهیگارش به سی. پک محکمیستاد اید بهشی بودند.بهداد در چند قدمنشده
و شصت گرفته بود زد و 

 اش فرو برد که باعث شد کت خوش دوختش عقبیی شلوار پارچه ایب آزادش در جدست
 اش را زد یشگیبرود.لبخند کج هم

 شد:یان صورتش نمای روی خطو

 ورا خواهر خانم؟!ین _از ا

 به عقب برداشت وی گامیده ترسید از خودرو برداشت که بهشیه چنان پر شتاب تکیرعلی ام
 از کنارش گذشت.بهداد یرعلیام

 پا له کرد :یر را زیگارش زد و همزمان سی پوزخندیدنش محض دبه

 جان؟! ی _احوال پسر دائ

 تر شد:یظ جنتلمنانه رغلیژ به سمتش آمد و پوزخند بهداد با همان پرستین خشمگامیرعلی

!یرت منتظرت بودم خوش رغینا _زودتر از ا

یرعلی گفت و قبل از آنکه مشت امی " بهداد " یغ با جید بال نرفته بود که بهشیرعلی دست ام
 صورت برادرش فرود یرو

 داد:ی جا خالیدن بهداد با عقب کشآید

.یشد میت احترام بزرگ تر حالیما! قدی؟ پاره کردیر _چته زنج

 قرار گرفت:ینشان بیرعلی قبل از حمله امید بهش
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 ولش کن.یر _ام

 اش فرودیقه شقی درست رویرعلی مشت امیه از ثانی را آرام کنار زد و در کسرید بهداد بهش
 یآمد و همزمان با ضربه رو

 آرنج بدنشی دهانش گذاشت.بهداد روی و دستش را جلوید کشی کوتاهیغ جید افتاد. بهشزمین
 یجی از گی تا کمیدرا بال کش

ین اش را ای زد و مشت بعدیمه خیش دهد به روی آنکه مهلتی بیرعلی کاسته شود اما اماش
 صورتش فرود آورد و یبار رو

یقه ملحظه پسش زد و ی را گرفت اما او بیرعلی امی بازوید و ناله بهداد بلند شد.بهشفریاد
بهداد را گرفت و صبر کرد تا 

 اش نشان از شدت دردشیظ و اخم رغلیزد میج شود.بهداد علنا گیدار به خواب رفته اش بمشاعر
بود.

 کرد خودش را نجات دهد:ی سعی عصب

 ها!یدم بهت دختر نمینطوری ؟! ای _چته وحش

 تر کرد:یوانه را دیرعلی زد که امی لبخندید با همان سر درد شد

 من باباشم.ی _نا سلمت

:ید توپید سرش را کج کرد و به بهش

 نکن.یه! گری؟ _چته عزا گرفت

یش انداخت.صدایش با خشم چانه بهداد را به سمت خودش برگرداند و دست دور گلویرعلی ام
 و یلرزیداز شدت خشم درون م

:ید کلمه بگویک توانست تنها

 _چرا؟!

 زد:ی حالی بهداد پوزخند ب

! یگرفتم؟ از تو نره خر اجازه مید چرا؟! واسه دختر خونده ام بای _چ

 با تمام حرص درونش گفت:امیرعلی
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.یخوامش _کلغ هات که خبر داده بودن من م

 زد:ی بهداد چشمک

 جلو. در ضمن...یای بیستی مردش نیدم _ د

 زد:یرعلی به حال آشفته امیزی آمیر لبخند تحق

 _من زودتر خواسته بودمش! 

 نشست:یرعلی هراسان جلو آمد و کنار امبهشید

 خزعبلت و...ین _بهداد بس کن ا

 قادر به انجامیت بود که او با وجود تمام خشم و عصبانین ایقت. حقیست نگریرعلی بهداد به ام
 یرعلی نبود.چون امیکار

.یزد حمله کند نمیا دفاع ینکه را بدون ایفش گاه حرهیچ

!ید _برو بهش

:ید از درد درون عربده کشی نگفته بود که بهداد عصبی کلمید بهش

!یگم _برو بهت م

 پرتاب کرد:ید در آورد و به سمت بهشیبش از جیت خودرو را در همان وضعییچ سویرعلی ام

! یمیره نمین _نترس... ا

 با تمسخر به حرف آمد :ید با رفتن بهشبهداد

! ی؟ اش کنی خواستگاری _ الن اومد

 زد :ی کجلبخند

 مزه اش چطوره ؟!ی بپرسیا _

 ها به جانش افتاد:یوانه کرد و مانند دیوانه را دیرعلی چند جمله امین هم

.ی نخوریادی گه زیگه بهداد که دیکشمت _م
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یی ایه.از رغفلت ثانیند صدمه نبین از ایش بهداد هردو دستش را حائل صورت کرد تا ب

 به ی استفاده کرد و لگد محکمیرعلیام

 اش گذاشته بود فاصله گرفت:ی خونینی بی و همانطور که دست روید کوبیرعلی امپهلوی

 چه مرگته؟!یر _ام

 بلند شد که بهداد دوباره فاصله گرفت:یرعلی ام

 داشتیت...رضایخواست!من به زور که نرفتم سرارغش...خودش میر؟ _د آخه چه مرگته ام
جون تو!

 بلند شد:یرعلی عربده ام

!یگی _مثل سگ دروغ م

 ناز کرد...یکم...اولش یخواست خودش میگم! می؟ _دروغ برا چ

 ادامه نداد و عقب تر رفت.یرعلی با حرکت ام

! یگی مثل سگ دروغ می _دار

 افتاد و جلوتر آمد:ید حرف بهشیاد به

 اومد؟!ی همه بل سرش نمین که ایخواست اشغال و می _اگه تو

 شد وین نثارش کرد.بهداد دوباره نقش بر زمی قدم تند کرد کت بهداد را گرفت و ضربه محکم
 بر زبان آورد :یکیفحش رک

! یارم کارات و سرت در مین تمام ای تلفیر _ام

 به صورتش زد:ی چک محکمامیرعلی

 از خونه؟!یکرد که فرار نمیخواستت الن جبران کن! اگه مین همیتونی _اگه م

 زد:ی حال لبخند سرخوشی بهداد با وجود درد ب

... یخواست _م

 را هم زد:یشش نین و آخریرعلی ملتهب امی زد به چشمهازل

 آورد.ی تاب تر بود که خودش لباس در می _از من ب
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 آتش گرفت و به جانش افتاد:یرعلی ام

.یشناسم کثافت.من ذات تو رو میگی _دروغ م

 جان ادامه داد:ی بهداد سر خوش تر اما ب

 خودش مشتاق تره؟!ی به زور باهاش باشم وقتید _آخه چرا با

:ید رغری عصبیرعلی ام

.یگی _ دروغ م

 را بهم فشرد:یش بهداد را فشرد و دندان های گلو

.یگی _دروغ م

:ید به جانش افتاد و عربده کش

!یگی _دروغ م

.یگوید که خودش دروغ میزد میاد تمام وجودش فر

.یزد میاد در گوشش فریلر آیف ظری صدا

 ات بود"یی "اون پسر دا

!"ی؟ کردینکارو ای "برا چ

!"ی؟ صورتشو دارغون کردی زدی "برا چ

 اش کن؟!"ینطوری "من گفتم ا

 "هم خونت بود"

 "منطق همه بوکسور ها مشت و لگده؟!"

 لب زد:ین حواس اما خشمگی ب

 کار و کردم.ین _من واسه خاطر تو ا

 بهداد را گرفت:یقه ین خشمگ
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!یگی _دروغ م

 تریش و چشمهای عادیر رغیش شده بود.نفس هایرعلی و ضعف امی بهداد کامل متوجه آشفتگ
 ی را رویششده بود.دستها

 اش را مچاله کرده بود گذاشت:یقه که یرعلی امدستهای

!یخواست _م

 :یرعلی سوزاندن امی زد برای لبخند

.یلرزید پاهاش میکردم _خودم هر دفعه حس م

 زد:یزی قهقهه طعنه آم

 _هنوز هم صدا نفس نفس زدنش تو گوش...

 تمامیمه که حرفش نید بهداد کوبی فاصله گرفت و آن چنان محکم به وسط پای کمیرعلی ام
ماند و همزمان با ناله بلندش در 

 جمع شد.خود

 دو رگه اش گم شد:ی ناله بهداد در صدای زد و صدایش به پهلوی بار لگدین ایرعلی ام

...یاری اسمش و هم بیگه _دفعه د

 جان شده بود و ادامه داد:ی که علنا بی زد به بهدادی لگد محکم تر

.یزنم ات میش _زنده زنده آت

! یر امی _بدبخت

 ادامه داد:ی به سختبهداد

! یخوای گاز زده منو میب که سی _ بدبخت

 حواله اش کرد:ی محکمی با حرص لگدهاامیرعلی

! یده! حداقل زنم با کل تهران نخوابیستم _از تو بدبخت تر ن

:ید بار به شانه اش کوبین ایرعلی بر زبان آورد و امیکی فحش رکبهداد
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 و هوس خر شدن به سرت نزنه دفعه بعد بهتی _خفه شو باشه؟!به نفعته که گورتو و گم کن
.یکنمرحم نم

 کرد و شانه اش را از شدت درد فشرد:یی بهداد ناله ا

...یتونی نمی گهیچ حاضر و آماده تو تختمه!تو هم هیلر _بدبخت من هر موقع بخوام آ

 لگدش را هم زد و عقب عقب رفت:ین آخریرعلی ام

 _نذار که نشونت بدم!

 زمزمه کرد:ی گرفت و عصبیش را در پینگ پارکی دستش را مشت کرد راه خروج

! ی _دارم برات ماه

یبلا کلوب را گشود و نامطمئن وارد شد.کله کاپشن اش را از سر در آورد و در را تقردرب
 مکث چند یدنش با دین.حسیدکوب

 کرد و لبخند زنان به سمتش آمد :یی اثانیه

 رسمش؟!ینه _ا

 سکو گذاشت:ی اش را روی ساک ورزشیرعلی ام

 کوشن؟!یه _بق

:ید گرم در آرغوشش گرفت و به شانه اش کوبین حس

 اش کو؟!یرینی مکه؟! شی رفتی حاجی _حاج

 حوصله کند:ی را بیش زد و لباسهای پوزخند

 _دلت خوشه! 

...یک ها! لبد بعدش هم المپی ملیم تی طبع بلندت! رفتین_بابا دمت گرم با ا

 بوکس به دست از کنارش گذشت.یسه مخصوص کی حوصله و با دستکش های بیرعلی ام

یخوای نمیرینی شی ملیم تیب تو ترکی رفتی... مدال گرفتیخوان _بچه ها شام م
...قهرمان؟! یبد
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. آرام زمزمهید کوبیسه و ضربه اول را بدون دستکش با دست راست به کید کشیقی عمنفس
کرد:

 _همش دو هفته نبودم!

.ید را پوشیش حرکت از تن در آورد و دستکش هایک را با لباسش

 با توام!یر که.بانداژ ات کو؟! امی معلومه چت شده؟! بدنت و گرم نکردی هی _ه

:ید را با دست چپ محکم تر کوبی ضربه بعد

 _همش دو هفته !

 دوباره با دست راست:

 زود برگشتم! ین _من واسه هم

:ید بلند رغری با نفس هایرعلی را گرفت و امیسه قبل از آنکه او ضربه بزند کحسین

! ین زمیر _آب نشده که بره ز

!ی؟ قراره خودتو نابود کنیشال_ا

:ین حسی زل زد به چشمها

 نداره!ی براش سودیمونی پشیگه! اون موقع اس که دیکنم میداش _بالخره که پ

 بوکس افتاد.یسه را پس زد و دوباره به جان کین حس

 _نکن احمق!

. یرد بوکس فاصله بگیسه هل داد تا از کیگر او را به سمت دین حس

.یکردم نمی وقت خودم و آفتابیچ هات هی گری وحشین اون بودم با ای_منم جا

 را کند و پرتاب کرد:یش دستکش های عصبیرعلی ام

 _رغلط کرده.

 سرد نشست و بهین زمی را که کنارش بود با حرص پرت کرد و همانجا روی بوکسیت م
 یان داد.سرش را میه تکیوارد

611



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 گرفت:دستهایش

.یکنم نمیداش پیگردم می که هرچیه _د آخه کدوم گور

:یستاد سرش ای بالین حس

.یدی _تو که تازه رس

 مشت شد:یرعلی دست ام

!یدونیم همه گفتند نمیدم _همون روز بعد بهداد رفتم سرارغش...نبود!!! عالم و آدم به فحش کش
 گم و گور یکدفعه یشهمگه م

!شه؟

 ادامه داد:ی عصبان

!یسه کنم که دهنش سرویداش _د آخه اگه پ

 با حسرت و حرص ادامه داد:

!یی ایچاره _آخ اگه پیدات کنم که ب

 دو زانو نشست:یش روبروین حس

 بگه ویتونه که همون دو کلمه هم نمینت اوضاع احوال تو اگه ببین آدم باش...با ایکم!یر _ام
.یرهکل زبونش م

! ی؟ _تو نگران حرف زدنش

 بلند شد:حسین

 تو!یشی _آدم نم

 بلند شد تا برود:یرعلی ام

 نه!یا یه بفهمم کدوم قبرستونید _من با

 :ید کوبی به قفسه آهن

 نه!یا یه ناموسی کدوم بیش بفهمم پید _با
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 سرش را آرام به قفسه زد:

.یشم میوونه دارم دین _حس

 برهنه اش زد:ی و کاپشن را به سمتش گرفت و آرام به شانه یراهن به سمتش آمد و پین حس

!ی؟ اومدیاده _پ

 نامحسوس سرش را تکان داد.یرعلی ام

.بپوش برسونمت. ی زده بودیخ یدم _د

_حوصله خونه و ندارم.

 او را از بازو گرفت و مجبورش کرد آماده شود:ین حس

 اون ور...یا بیگفتم _مهمون ناخونده دارم وگرنه م

 حوصله لباس بر تن کرد:ی آنکه کنجکاو شود بی بیرعلی ام

 _گفتم کل حوصله خونه ندارم.

 برسونمت خونه.یا ها! بی _خر نش

 از سرما و برف به صورتش خورد.ی در کلوب را باز کرد و موجین توجه به حسی ب

.یستی به کشت ول کن نی _تا خودتو ند

 آرام زمزمه کرد:یرعلی ام

 چموش کجاست!ین...ها؟! فقط بدونم ایم با هم حرف زدید _اصل شا

 روان شد:یرعلی کرد و به دنبال امی با نگهبان خداحافظین حس

! آره؟!یزنی؟ باهاش حرف می منطقینیش اگه ببیعنی _

 مشت شد:یرعلی دست ام

! یکشمش _م

 تکان داد و به شانه اش زد:ی سرحسین
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 ات برس.ی رویاده _به پ

 باشد ناراحتی از آنکه عصبانیشتر گرفت.بیش رو را در پیاده راه پیت اهمی بیرعلی ام
 را به ین اینبود...دلخور بود و حس

ی و با عجله به سمت سوپر مارکتید را بهم مالیش دستهایرعلی. با رفتن امیکرد حس موضوح
 ی رفت.مقداریابانآن طرف خ

 رفت و سواریش کرد و به سمت خودرویداری را خریگار برند خاص از سیک و تنقلت
 ینگشد.پس از پارک کردن در پارک

ید کرد و آرام کلی تنقلت به سمت پله ها رفت.پله ها را طیسه و کی همراه ساک ورزشبه
آپارتمان را انداخت.داخل شد و در 

 به وسط هالیم گذاشت. آرام و ملین زمی روشن خانه ساک اش را رویک تاری فضاهمان
قدم گذاشت:

 پس؟!یی _کجا

 و دخترانهیف ظری قدمهای و متعاقب آن صداید باز شدن در اتاق آرام به گوش رسی صدا
 سرد.ی هایک سرامی روییا

 در هم قلب شده ویش.دستهایستاد ایش آمد و روبرویرون بیاهی و کوچک از سیف ظراندامی
 شانه رها ی به رویشموها

 جلوتر آمد:ین.حسبود

...یلر _آ

 سراسر سوال و پرسش بود.یلر او قفل شد.نگاه آی در چشمهایش چشمها

 برگشته! یر _ام
 ادامه داد:ین پشت گوش فرستاد و حسیشگی را به عادت همیش موهاآیلر

 و بخوابونه.یش _دو هفته اردو هم نتونسته آت

 کانتر گذاشت وی تنقلت را رویسه را از تن در آورد و به سمت آشپزخانه رفت.کیش پالتو
 را در آورد:یگارپاکت س

.یدم نداشت مارلبورو خریخواستی که می _اون

:یستاد ایوار معصومانه به کنار دی جلو آمد و با حالتیلر آ
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خگفت؟! ی چی چی _چ خگ  خگ   

 را گشود:یخچال لرغرش انداخت و درب ی گذرا به پاهای نگاهحسین

 نزنه؟! یخ بپوش پاهات یی _مگه نگفتم دمپا

 آورد :یرون بیزر آماده را از فریمه نینی زمیب و سیگو ناگت مبسته

!یام؟ که من بی! تا الن گشنه موندیگه؟ دی دوست داریایی _رغذا در

 داد.آلمایرون ثابت ماند.نفسش را بیلر چشم آیر زیه بخی را بست و نگاهش رویخچال در 
 یح مثل بهداد را به او ترجیوانیح

 بود. داده

 بپوش پاهات سرما نخوره. یی_گفتم برو دمپا

 تکان داد.ی نفی سرش را به معناآیلر

!ی؟ کمکم کنیخوای _م

 گرفت و به سمت گاز رفت.ین را از دست حسینی زمیب بسته ناگت و س

 چطور بود؟! ی رفتید _ جلسه امروز که با بهش

 داد:یه کنار گاز تکینت به کابین محل نگذاشت و حسآیلر

 خانم!یلر _آ

.یرم می می _سم سم من م

! در بدر دنبالته ! ی؟ بریخوای _کجا؟! کجا م

 شد:یره خین دستش را لبه گاز گذاشت و به حسهردو

ار ش ش که چ چ ار  سخر  سخ  سخ  !ی؟ _آ آ آ 

 نشاند :ی صندلی روید لرزی می او را که کمین حس

 نشو! ی _عصب
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لل حس میلر تر شدن آیف را ماساژ داد.روز به روز ضعیش شانه هاآرام .یکرد را کام

 شو نذاره کنار مطمئنی خرکی رفتارهاین.تا ای.به خودت استرس ندی نشی _قرار بود عصب
. مگه ینتت ببیذارمباش نم

...اینکه

 ادامه داد:ین و نگران به سمتش برگشت و حسیع سریلر آ

 اش کردند بخواد دهن باز کنه.یم جین از بس سید بهشینکه _مگه ا

خمهم ن اراش خم خم  ار  سب  سب  سب  ان  ...ی نی _ما ما ما 

 نگاهش کرد:ی را به سمت خودش برگرداند و جدیلر آی صندل

یلر آین سر به تنم نباشه! ببیخواد بهت سر بزنه؟! اونم خونه من که مینجا ایاد بی _توقع دار
 اگه مادرت یدونیخودتم م

! یست نی! باور کن اون ور اصل اوضاع احوال خوبیده بهداد فهمیعنی بفهمه

ان انم....  _تو...با ما...ما...ماما

 واس خاطر امیره! مامانت و دوستیی... اگه برام خواهر کوچکه اینجایی اگه الن ایلر_ آ
داشتم قبول اما الن واسم خاطر 

 آور حماقت و جهل خودمه.یاد ی وقتنداره

 انداخت و با انگشتانش مشغول شد.یین سر پایلر آ

! یلر؟ _آ

 مانع شد:یش آرام با گرفتن شانه هاین بلند شود که حسخواست

...ی از من به عنوان دوست پسر سابق مامانت متنفر باشی هم بخوای _تو هرچ

 حرفش آمد:یان به میع سریلر آ

ست ستام. یس...نی...نی _ن ست  ...

 زد:ی لبخند کمرنگحسین
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 خریادی! من زیم موندی من و مامانت در حد همون دوست باقی بدونید بای _اگه هم متنفر باش

 کار بلد بود یادیبودم اون ز

. یدیم نرسیجه که به نتاینه

 بال انداخت:شانه

 _مامانت دنبال پول بود فقط!

 زمزمه کرد:یلر آ

اش و سم سم من داسدام.  سص اص  ست ستقا...قا ست  _ 

ی.جلسه گفتار درمانید زنگ بزنم بهشیک شامتو بخور تا منم ین نشو؟! بشی_مگه نگفتم عصب
ات فردا ساعت چنده؟! 

 گفت:یف آرام و ضعآیلر

 _ده!

. یرسونمتون _خودم فردا م

.یاورد موافقت تکان داد و به سمت گاز رفت تا رغذا را بی سرش را به معناآیلر

...یلر _آ

 اش را رصد کرد:یده و رنگ پریف صورت ضعین با برگشتنش حس

! ینسا...وایدی و دیر هم امی _اگه تصادف

 ادامه داد:ی جدید را که دیلر آتردید

 _از قبل بدتر شده!

اگ سم سم سم انو ا ان ای _سا سا  اب بی اب  اج جا  اج  ... ی 

ی بین شو کنار نذاره تو ای خرکی رفتارهاین_طرف حسابش منم اون وقت! مطمئن باش تا ا
 مونه...ی میخبر

 را پشت گوش فرستاد و به جانیش موهای عصبی را در هم فشرد و با حالتیش انگشتهایلر آ
 افتاد.یشگوشه ناخن ها
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 را محکم گرفت:یش جلو رفت و دستهاحسین

! ینطوری _نکن ا

ان انم ان  سوار  خک می_با ان... ی خک   

.ید لرزیش چشمش را پاک کرد و لبهایر اشک زیع را گفت و هق زد.سراین

ار نم ار  او  او  اب آ آ  ان و  سم ان...ی _سم سم  خک  خک   

 افتاد. یه قرار به گری بیلر زده را محکم گرفت و آیخ سرد و ی دستهاین حس

 آروم باش خب؟!یلر برگشته! آیر! اصل من رغلط کردم گفتم امیکنی؟ مینطوری_دختر چرا ا
 ید نه من نه بهشیتا تو نخوا

.یکنیم نمکاری

.یند مبل بنشی به زور چند لقمه به خوردش داد و مجبورش کرد روین حس

 اگه منم بودم...ید باورت کنه...شای خودت باعث بشید _با

:ید به پشت گردنش کشی دستید خودش دی را که رویلر نگاه آ

!ی؟ مسائل خره! چرا زودتر بهش نگفتین تو ایر _ام

خش اد. خش  خش  سن سن سن  _ 

 حرفید! اون موقع که بایکرد حق به جانب رفتار نمینقدر بهداد ایگفتی نمیر دینقدر _اگه ا
.ی نزدیزدیم

ان انم از ناد گی می _ از  از  ست ام  ست  اب... ی خوا خوا س سخرا  سخ  سخ  ان انم ام   ماما 

 آرام حرفش را قطع کرد:حسین

 مادرت خراب شه؟!ی زندگیخواستی _نم

 زخمها که سمبل نفرت بودند تا ابدین شد.ایره خیی ایشه شیز سرش را تکان داد و به میلر آ
 ماند.ی صورتش میرو

! و قصدی؟ مادرت خدمت کردی به زندگی اگه تا آخرش سکوت کنیکردی _پس تو فکر م
 طور به ین بهداد همی بذاریداشت
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 ادامه بده؟!کارش

 بر زبان آورد. یی " نه " خفه ایلر آ

! یلر؟ آی_پس چ

 کرد. ی اخم کوچکآیلر

 ویبینم و میقم رفی که حداقل طرف توام و دارم آشفتگی بگو که من باورم شه...منیزی چیک_
بازم به دل تو دارم راه 

 کنه آزارت بده و تویتت همه اذین مثل بهداد ایکی محکم باشه که یلی خیل دلیک ید...بامیام
!یسکوت کن

:یشد میشتر و استرسش بی همراه با آشفتگیلر اخم آ

خکن! سل ام ام  سل  او   _او 

 چطوری و قانع کنیپرسم و که دارم با آرامش ازت می منیتونی نمی. وقتیاری بیل دلیک ید _با
! یسی؟ وایر تو رو امیخوایم

یر امیلر آین که حرف بهداد و ول کنه حرف تو رو بچسبه؟! ببی بهش بفهمونیخوای مچطور
 تا بهداد! یه از تو شاکیشترب

 که سکوت کرده! یخواسته حتملا خودش ممیگه

 دریکرد گاه فکر نمیچ چندمین بار متأثر کرد.هی را براین حسیلر" نه " مظلومانه و آرام آ
ار فرار کرده از  خانه خودش دخت

 کند.ی آلما را نگه داری همه

 شب ها به اتاقشی کلش است اما وقتیباروی دختر همان زن زیلر بود که آیشیده بارها اند
 ین چگونه جنیدید و میزدسر م

 استیر او محبوب امینکه به ایشتر بیکند میه و در خواب گریشود در خودش جمع موار
 تا دختر آلما! یرسیدم

 رشته افکارش را پاره کرد.یلر منقطع آکلمات

اره. انم ار فا فاه دا ار  اره. اسش دا دا اس  ان دو دو دو اچی _ما ما ماما از  ست ستام سا سا  ست   خوا خوا خواس 
اب بب اب  اناچ چشم سم من  ان.ی  

619



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 ازت سوءاستفاده کنه! ی اون عوضی بذاریشد نمیل _د آخه دختر جان بازم دل

سمن  خب بزاد اد دلم.ای ای_سم سم  خب   

 هربار ناراحت ویلر و مظلومانه آین داد.لحن رغمگیرون نفس آه مانند و کلفه اش را بین حس
.حال با تمام یکرد اش میعصب

 و از دست دادن تمامی و جسمی روحی اتفاقات که مسبب تمامشان بهداد بود...با تمام دردهااین
 زخم یک... با یکانشنزد

ی ها و خودکامگی که ماحصل خودخواهیف و نحیف ضعی چشم و با تنیر در سر و زعمیق
 ی اشکی بهداد بود با چشم هایها

! یکرد نشسته بود و خود را " بزدل " خطاب مکنارش

:ید اش را بال کشینی بآیلر

اشق مامانم بو بوسدم...م اش  اش  اش  سق سقط عا عا عا سق  سمن ف ست امی می می _سم سم   خوا خوا خواس
... یشههم

 و ادامه داد:ید کشی بغض داریق عمنفس

 _شا...شا...شاد باشه.

 آرام کمرش راین تر شد و صورتش را با هردو دست پوشاند. حسید منقطع اش شدیه گر
ماساژ داد:

 به انکارش مکوش... یست جرم قشنگی _عاشق

 زمزمه کرد:آرام

 و تلکهیشه پسر عاشق پیک یکی...یکنه می به دختر خونده اش تعدیکی که یی _تو دوره ا
 عشق ناب بچه به یک... یکنهم

 کهی اون منظره ایدن ده دی آزارم میگفت می پناهین... حسیدنش داره...لذت داره دیدن دمادر
 ی میلی کودکش را سیمادر

 کند....ی کودک باز هم دامانش را رها نمی ،ولزند

 کودک! ...یا تا حکم کند سرچشمه محبت مادر است ی کجاست آن قاض

 گرفته و ناراحت ادامه داد:
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 داره... یدن عشق... دین ایلر داره آیدن _د

 که چشمم به او خوردی نفرین به بدنم دادم. اولی را آرام گشودم و کش و قوس محکمچشمهایم
 بود که با سر و ینحس

 هوای بود.چشم بستم و از سرمایگری مبل نشسته بود و نگاهش به سمت دی آراسته رووضعی
 در خود جمع شدم.یشترب

:ید گفت به گوشم رسی" ید که "ببخشین حسصدای

 سردشه. یارم بیلر پتو برا آیک _برم 

:ید آرام بخش بهشی و متعاقب آن صداید به گوشم رسینی فین فصدای

. ییه سرمایلی _آره خ

 پتو گرم تر شدم.ینی و با سنگید ام رسینی به بین گذشت عطر مخصوص حسیه ثانچند

 با شک گفت :ید بهش

 خوابه؟!ید _مطمئن

 ام را کردم تا پلکم نلرزد.ی تمام سع

 متاسفانه! ینه _خوابش سنگ

:ین آمد و لحن آرام حسید بهشین فین فی صدادوباره

. ید نکنیه گرینقدر خانم اید _بهش

 گفت:یه با گربهشید

...عقلش و از دست داده بخدا.یاره داره شورش و در میرعلی _ام

 شدن من بحثیدار حدس بزنم با بیتونستم می به دستشویى داشتم ولید شدیاز شد.نیز تیم گوشها
. یرسه میانبه پا

 نکرده سکته کنه.ی عمه ام خدایترسم.میخته بهم ری_همه چ

.یکرد می بهداد و جرینطور اید _نبا
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 گرفته بود:یش صداید بهش

 بهتره...ینه و هرچه زودتر ببیلر _به نظرم آ

 خوردم.ی ناخودآگاه تکان

یگی! شما میکنه و بدتر می دو تا همه چین ایدن که دیت وضعین! تو ایده خانم از شما بعید بهش
 دوباره رفته سراغ یرام

 و لت و پارش کرده!بهداد

 اش کرده.ی اونه! بهداد هم عصبانیش پیلر آیکرده _فکر م

یشنهاد هنوز به بهداد وصله! بعد شما پیلر آیکنه فکر میر امیعنی! ی؟ چیعنی ین _خب ا
!یدید؟ دو تا رو مینروبرو شدن ا

ی تمامیرعلی امی هایوانگی پتو بودم محکم گاز گرفتم. دیر ام و همان طور که زیین لب پا
نداشت.

 بهدادیش همه اتفاق ممکنه بره پین بعد از ایکنه اعتماد نداره و فکر میلر هنوز به آی _وقت
 ین ایدن دیدچطور معتقد هست

!یده؟ مییر و تغیط تا شرادو

 عمل وا رفتم:ید جمله بهشیدن با شن

یکنید.بعد فکر میخواد و می چکار کرده و کیرعلی بره به عمه بگه که امیخواد _ظاهرا بهداد م
 ی! فقط دشمنیشه؟ میچ

ی دفاع بگه بهداد چی برایتونه نمیر! چون اگه بهداد حرف بزنه امیشه میشتر بیر و امبهداد
 آورده! یلربسر آ

 کرد و ادامه داد:مکثی

 عروسش...یکنه هستش.قبول نمی _عمه من سنت

یکه.یستم من سکوت کرده بود نگریدن که با دید سرم کنار زدم و به بهشی پتو را از رو
خورد:

 جان. یلر _آ

 بلند شد و کنارم نشست:حسین
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.ی برا جلسه گفتار درمانیم! کم کم آماده شو بری؟ _ خوب

 و مغموم رو کرد به من:یست نگرین به حسی با ناراحتید بهش

 و من واقعلایکنه اش میوونه تو داره دیدن... ندیگذرونه و از حد می داره همه چیر امیلر _آ
نگران جون بهدادم.

 لبامو بهم فشار دادم:

ار د. ار  سن نخم خم خم  سن  اک  اک   _او او اون سد سد دفعه 

 گرد شد:ید بهشی چشمها

یر رغی و بکشه؟! هرچند رفتارهایی پسر عمه پسر دای بکشش؟! توقع داشتی _ توقع داشت
 النش چه فرق با کشتن یانسان

 کاره دست برادر منو شکونده! یک رفته یوونه دی! پسره داره؟

خک کشت! خک  ار سم سم منو  سصد با با سص  سص  _ابه ابهداد 

 آرام کمرم را ماساژ داد و لب زد:یشه مانند همین حس

 کن... بدنت و شل کن منقبض شده.یلکس _ر

 چهره ام رنگ نگاهش عوض شد:یدن با دید بهش

! یشه عوض می همه چینت جان باور کن اگه ببیلر _آ

 تر از قبل شده بود :ی کامل جدین حسلحن

!ی؟! اگه بزنه ناقصش کنه چید؟ مطمئن هستینقدر _ از کجا ا

 نداره!ی جانیت! برادر من امنینش ببید _ بالخره که با

.مامانیخوردم من کتک شو میشد مامان بودم.با مامان دعوا می مدت من سپر بلین در تمام ا
 من کتک یشدهم خوابش نم

...یخوردم من کتک شو میشد.چک اش پاس نمیخوردم مشو

! مگر آن زمان که من ازیشدم؟ بهداد هم می سپر بلید بای مامان خودم پس ام زد حال برا چ
 ی کسیزدمدرد زانو لنگ م
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 باشم؟!مگر آن موقع که تمام تنم از دست بهداد دردی دل سوزاند که من نگران کسبرایم

 دل سوزاند؟!یم برای کسیگرفتم

 را درهم برد:ید بهشی سکوت من ابروها

ی! اگه خودتو نشون بدیکنه رفتار و مین شدن تو ایب داره به خاطر رغیرعلی جان امیلر _آ
 به بهداد ی کاریگه دیرعلیام

!نداره

! یم؟ بحث و فعل تموم کنین ایخواید _م

 را برداشت و بلند شد: یفش کبهشید

خمرد؟! آی آقا از شما توقع نداشتم...لبد وقتین_حس !ی؟ بگیزی چیخوای خانم نمیلر داداش من 
حال و روز مامانت هم اصل 

!یست نجالب

 نگرانید را نداشتم و بهشیت با آن حجم عصبانیرعلی امیدن دی عنوان آمادگیچ من به ه
برادرش بود.تنها دستش شکسته 

 مگر چه شده بود؟! بود

 شد:ی حرصی کمید بهشلحن

!یلر _آ

 ام را پشت گوشیخته بهم ری گفت.موهایی خانم " آرام اما هشدار دهنده اید " بهشین حس
 آرام یدفرستادم و رو به بهش

:گفتم

خش شده؟! خش  خو خوز  ست تجا ست  اب بهت  اب   _تا تا تا حال 

 انداخت.ین به حسیی گل انداخت و نگاه شرم زده اید بهشی گونه ها

ازه!  اب ابسوز  سب سبراش  سن سنداشته با باش اد دلم  ست ستوخقع  ست   _سا سازم 

 بهم فشرده شد:لبهایش

...ین قراره آخرش بشه ایدونستم! اگه میشه؟ تو راحت میال خیره _داداش من بم
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 به سرعت بلند شد:ین جمله اش را ادامه نداد و به سمت در رفت.حس

 خانم.ید _بهش

ی نگاهش کرد.سر چرخاندم و چانه ام را روی عصبانی به سمتش برگشت و با چشمهاید بهش
 ی جالبیب مبل گذاشتم.ترکیپشت

 رنگ وید بلند قد اما توپر .پوست هردو سفید بود و بهشیرعلی امیکل و هیپ هم تین.حسبودند
 رنگ یی هردو قهوه ایچشمها

. یزد می عسلیشتر بین حسی هرچند چشمهابود

! چهل پنجاه تا داداش ندارم که اگه بهدادیخواد نمی کنه ولیر و ختم به خیز همه چیتونه میلر_آ
و از دست دادم دلم قرص 

!باشه

 قاتله؟! یر خانم مگه امید _بهش

!یده؟ می هر روزش چه معنی مسخره ی دعواهاین_پس ا

 هم بتواندید که بهشیکرد ام ظهور نمیله در مخیچگاه که متعجب بودم.هی رو کرد به سمت من
 شود...داد بزند...یعصبان

 به مرگ بهداد؟!ی بگو! تو حاضریزی چیک یلر _آ

.آب دهانم را قورتیند سرش را به سرعت سمت من برگرداند تا عکس العمل من را ببین حس
دادم

 تکان دادم.ی و سرم را به نشان نف

 دست به کمر شد:ید بهش

! ینت؟ ببیر امیذاری _پس چرا نم

 کلفه هردو چشمش را ماساژ داد:حسین

 بزرگشیکه تینه ببینو که الن ایر.اد آخه امیزنید خانم شما همش حرف خودتون و مید _بهش
 یلرگوششه. اون روز که شما آ

 بود؟!ی خونه من قرار چی فرستادو
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یرعلی امیش آتینجا ایاد و تمام! گفتم میشه ساده می دعوایک همون روز یکردم _من فکر م
 ختم به یز و همه چیخوابهم

 بعد دو هفته بره پاساژ سراغ بهداد... الن فقط دردش نبودیخواد میدونستم! چه میشه مخیر
! یلرهآ

:ید به من انداخت و رو کرد به بهشی نگاهحسین

.یست نیش حالیچی! خر بشه هیشناسم ام و میق به نظرتون؟! من رفیلره دنبال آی _برا چ

 وین سراغ ایره سر جاش و نمیشینه مینه و ببیلر آیدونم... میشناسم _منم پسر عمه ام و م
اون!در ضمن...

 آرام اما به وضوح دلخور بود:ی لحنش کم

...ینجا اگه بفهمه دو هفته تمام ایکنید _فکر م

 من هم لل شدم!یچ که هید که به خون نشست بهشین حسی با نگاه عسل

 زدیخود واسه ادب شدن امیره.هر وقت فکر بینجاست مثل خواهر من ایلر خانم اگه آید _بهش
 از من ی تو دهنیکبه سرش 

! میخوره

 بر لبم آمد.دوست داشتمی آب دهانش را قورت داد و به من نگاه کرد.ناخودآگاه لبخندبهشید
 را از سر ین ایدفکر کنم بهش

 در لفافه جوابش را داد!ین و حسید زنانه پرسحسادت

 پدر و مادریررغم بدون شک...هردو مهربان و خوش ذات بودند و علیشدند میری نظی زوج ب
...یر پذیت مسئولیارنبودن بس

 که بهی شده است.از همان روزین عاشق حسید که بهشیشدم متوجه مینها زودتر از اید با
 ی رفتند و گفت فیرعلیهمراه ام

 آمد.ی نمیادم ی چهره اش هم به خوبی بروم که حتینی به خانه حسالفور

 ازیش بیت شدنش... گلگون شدن گونه ها و حساسیباتر و زید هرروزه بهشی وگرنه آمدن ها
 به من ینحدش به توجه حس

 باشد.ی تصادفنمیتوانست
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ی پختن رغذای و حتی من در جلسات گفتار درمانی دو هفته هر روز به بهانه همراهین در ا
 به یبامورد علقه من آراسته و ز

 وقار و خانم بودنش همیکرد اش جلب توجه میبایی و زی سادگینکه این آمد. در عی ماینجا
 چه ینها و با تمام ایشدحفظ م

!ین؟ تر از حسیق بهتر و لکسی

 در بسته شد به خود آمدم. ی خودم بودم که وقتی پردازیال آنقدر رغرق در خ

. یم_پاشو صبحونه بخور بر

_سر رفت؟!

 کرد! ی خانم؟! صد بار ازت خداحافظید! بهشی؟ _ک

 حرفم را متوجه بشم:یر تا تاثیش چشمهای تر شد و زل زدم به عسلیق عملبخندم

اب ابهش ار هاید شی _ ار  اره.ی ساز خد خد دختر  خگل رو رواز گا گا خگ   

 تکان داد:ی زد و سری لبخند

 هم ممنوع!یطونی _تو کار بزرگترا دخالت نکن.ش

 و دوان دوان به سمت دستشویىیدم خندیمها قدیطنت سرمو کج کردم و بعد از مدتها با همان ش
رفتم.

 وار تکانیک شده بود و سرش را آرام و تیره خیش روبرویوار و صامت به دساکت
 با دست خط ی.چشم از برنامه هفتگیدادم

 که انواعیری تحریز.مید اتاق چرخیل وسایان بار هزارم می و کوله گرفت و نگاهش براکج
 ی روی کنکوریاقسام کتاب ها

ی کوله یز بود.گوشه میزان آوی و مانتو و شلوار و مقنعه اش از صندلیخورد به چشم مآن
بزرگ اش قرار داشت که آلما 

.چشمش بهیگذاشت محل نمیلر و آیندازد هردو شانه بی آن را رویکرد با او بحث مهربار
 یش که آن را برایعروسک بزرگ

ی.بوید تخت بلند شد و عروسک را در آرغوش کشی سورغات آورده بود افتاد.آرام از روبه
 خودش را یم و عطر ملیتازگ
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لل مشخص بود آمیداد  بار هم به آن دست نزده است.عروسک را رها کرد ویک ی حتیلر.کام
به سمت کمدش رفت.در کمد را 

ی.حجم لباسهایگرفت نمیراد اش ای و شلختگی نظمی به بیگر بود دینجا گشود.اگر اآرام
 و پر ید شده را در آرغوش کشیزانآو

 اش را محکم تر در انبوه لباسها فرو کرد ویده لرغر و رنگ پری.پنجه هاید بو کشبغض
 تر استشمام کرد.عقب رفت یصانهحر

 چشمش را گرفت.کنجکاو اشک چشمش را با پشت دست پاک کرد و بهی جعبه قرمز رنگو
 نشست.جعبه را با هردو یسخت

ی انبوه عروسک هایان متعجب میش در آن را گشود.چشمهایاط و با احتید کشیرون بدست
 یلرکوچک در گردش بود.چرا آ

 را پس زد و چشمش بهیف ظری جعبه را نشان نداده بود؟! عروسک هاین وقت به او اهیچ
 یصانه کوچک افتاد.حریکارغذ

 را چنگ زد و کلمات را تند تند خواند کارغذ

...عاشق تویاست دنی از تمام عروسک هایباتر که زیم زندگی کوچولوی به ماهیم" تقد
 "یرعلیام

یکرد میه.چند روز بود که گرید از چشمش چکی کارغذ را در دستش مچاله کرد و قطره اشک
...یدانستنم

خسر داد.از ک  همسرش ازی! از کیدانست؟ دخترش عاشق شده بود که او نمی جعبه را با بغض 
 و او یگرفتدخترش کام م

اکین! اصل فصل مشترک انمیدانست؟  بود؟! ی دو 

 کرده بود تا الن کم از مرده متحرکیف را با زجه و ناله تعریز همان روز که آتوسا همه چاز
نداشت.حرف نزد و تنها رغصه 

 و رغصه خورد و رغصه خورد... خورد

 کند و طلقیت شکایتواند میگفت آتوسا که می... نه حرفهایشنید را نمیان اطرافحرفهای
 بهداد که اول ی... نه حرفهایردبگ

 که ازید بهشی حرفهای به او ندارد و نه حتی آمده و حال حسی خوشش میلر گفت از آطلبکار
 نه یکرد می طرفداریلرآ
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...برادرش

.یکرد اتاق را نگاه میوار هزارمین بار در و دی برده بود و برایاد زمان و مکان را از 
 بود که بهداد به خانه ی شبینپنجم

.یبرد بود که در اتاق دخترش بسر می شبین بود و پنجمنیامده

 مدت فکر کرده بود که رو بهین شکمش گذاشت.انقدر در ای داد و دست رویه به تخت تک
 بهداد ی.صدایرفت شدن میوانهد

یداد بشدت واضح بود.آزار میلر مظلومانه آی هایه اما گریرسید تر به گوشش مضعیف
 یی تمام روزهایادآوریخودش را با 

!یرد؟ بارها نگفته بود طلق بگیلر بود.مگر آیده از او گذشته و حرفش را نشنیت اهمی بکه
 یتشمگر نگفته بود بهداد اذ

 بود که بهدادیده به ذهنش نرسیچگاه! مگر بارها از خانه فرار نکرده بود؟! پس چرا همیکند؟
 در ذهنش بوده یفیچه فکر کث

! است؟

یگفت مید...بایکند عوضش نمی پول و ثروتیچ بار با هین که ایگفت مید...بایدید را میلر آباید
 ناگفته ی برایشوند میشگوشها

! بایگفتند؟ به مادر خود نمیشدند میت...مگر مادرش نبود؟! مگر دخترها هرگاه اذهایش
 یده صورت رنگ پریانزجار دست رو

ی سعی کردن نداشت.دست به کمر و به سختیه گری برایی نایگر جان هق زد.دی و بید کشخود
کرد بلند شود.با خود نجوا کرد 

 و به بهداد بگه!ی کنه...اصل بره همه چی کاریتونه هم نمیوونه...اون پسره دیشش برم پید" با
"

 آرام به در واردیی.ضربه ایستاد ایش در جایخ و سید به گوشش رسیی مردانه ای قدمهای صدا
 بهداد:یشد و صدا

 _آلما! 

 چه برگشته بود؟!ی شبانه روز براین از چندبعد
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 جا دختریلر که همه جار زدن! آیست نی اونیه...قضین...ببیم _درو باز کن با هم حرف بزن

من بود باور کن...

 زد:یغ آلما با تمام وجودش ج

 _خفه شو!

 بهداد کلفه اما نگران شد:ی صدا

.یم خب...درو باز کن با هم صحبت کنیلی _خ

 بهداد به در زد:

خمرده عزاشو گرفتینجا؟ ای خودتو حبس کردی _الن برا چ  پسرعمه من دارهیش! الن پی؟! 
!یخنده من و تو میشبه ر

 :یلرزید آلما تمام تنش م

 ازت متنفرم! ی مدت گولم زدین تمام اینکه _بهداد ازت متنفرم! از ا

 محکم تر به در زد:بهداد

 آخه؟!یخوری حرص مینقدر ای برا چیی تو حامله ایشعور _احمق ب

 زد:یغ آلما دوباره ج

 _از بچه ات هم متنفرم!

 شد:یین محکم و با سرعت بال پایره دستگ

.یکنیم...باز کن حالت خوب شد با هم صحبت میست حالت خوب نیدونم _آلما درو باز کن! م

یلر آیشی لوازم آرای مداوم در به سمت کشوهای هایدن توجه به لرز بدنش و کوبی آلما ب
 زده آن را یجانرفت و آنقدر ه

 در جست و جویخته درهم و بهم ریل وسایان خارج شد.تند تند میل که کشو کامل از رگشود
 ی بهداد کامل عصبانیبود.صدا

 بود:شده

 صاحابو!ی بین.وا کن ایکنم میمونت پشی از زندگیاری سر اون بچه بیی _بل
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:ید کشیغ جدا کرد و با لرز جیل وسایان را از میغ ت

 بری...وای کنی برا بچه ام پدریخواستم.فقط میخواستم آروم می زندگیک _بهداد من فقط ازت 
...یتو بهداد...وا

 تخت افتاد.نگاه اشکبارش را دور تا دور خانهی.عقب عقب رفت و رویلرزید علنا میش دستها
چرخاند و هق زد:

 من هر کار کردم واسه خاطر تو بوده...یلر _آ

 شده بود.یشتر اش کرده و لرز بدنش بیوانه دی فشار عصب

 ها برا تو باشه.ین _دوست داشتم بهتر

.محال بود با دستیتوانست و قصد شکاندن اش را داشت اما نمیکوبید بهداد محکم به در م
شکسته بتواند در را بشکند.آلما 

 وید پوست سفی رنگ روی بنفش و آبی دست چپش را بال زد و نگاهش به رگهاآستین
:ید اش لرزیین افتاد.لب پایفشظر

...دروغیخواستمت که نمیگفتم سن دوست ندارم...دروغ مین به ای که دختریگفتم _دروغ م
...ی که ناخواسته بودیگفتمم

 را محکم تر گرفت و آهسته لبیغ مچ دستش افتاد.تی رویی اشک چشمش روان شد و قطره ا
زد:

 دوستت داشتم...یشه _من هم

ی اش محکم روی ضعف و لرز وجودیررغم را علیغ تی معطلی دست چپش را مشت کرد و ب
 لحظه یک ی.برایدمچ دستش کش

 را پرت کرد و با دست راست مچ دست چپشیغ تی معطلی حس کرد که بیقی سوزش عمچنان
 ی زد و رویی. زجه ایدرا چسب

یر سرازی روتختی انگشتانش عبور کرد و بروی مچاله شد.خون به سرعت از لبلتخت
 بر ی درون لرزیشد.از شدت سرما

 شکمش گذاشت و زمزمه کرد:ی حال دست سالمش را روی نشست و بیفش ظرپیکر

 _حداقل تو مامان و ببخش...

631



w w w . g o l d j a r . b l o g f a . c o m
 شانهی شد.آلما برویره خیش در محکم و با صدا باز شد و بهداد شوک زده به صحنه روبرو

 بسته دراز ییچپ با چشمها

 تختی جلو رفت و با زانو روی.باناباوریزد و از مچ دستش خون به وضوح فواره مکشیده
 زد:یشنشست.خفه صدا

! ی؟ کردی _آلما! چه رغلط

 کوچکش را گرفت و به صورتش زد:سر

 کرده بودم!ی _تو چرا؟! من گه خور

:ید عربده کش

!یشعور؟ احمق بی کردینکارو ای تو! برا چی _وا کن چشماتو! مادر

 بهم فشرده و فک اش منقبضیش. لبهاید در آرغوش کشی جان آلما را به سختی تن ب
 درهم رفت و با خشونت یششد.اخمها

 آمدی نمیادش افتاد. یه به گری که در کمال ناباورید نکشیه.به ثانید به صورت خودش کشدستی
 یخته اشک ری بار کینآخر

 لحظه آنقدر خود راین آمد.اما در ای نمیادش پدرش...یا مادر ی لحظه خاکسپارید...شابود
 یه که پس از سالها به گریدناتوان د

 مانده بود و قرار بودیش که برای تصورش بود.تنها کسی بود.از دست دادن آلما وراافتاده
 مادر فرزندش شود.یگر دیچند

.یکرد میه بلند گری علنا و با صدابهداد

ی نفهم الغ خودکشی و به عمه بگم...اما نگفتم...به خاطر تو!بعد توی برم همه چیخواستم _م
!یکنی؟م

 آلما را دریف شد و دست نحیار انگشتانش حس کرد تازه هوشیر را که زی روتختیسی خ
 مچ دستش یدست گرفت. به سخت

 شود.یزی فشار داد تا مانع خونررا

 حواس بهی تخت رها کرد و بی. آلما را رویاورد کرد شماره اورژانس را به خاطر بی سع
 اش مشغول گشتن یدنبال گوش

 جان را مخاطب قرار داد:ی بی آلمایکرد میه گریی شد.همانطور که مانند پسر بچه اجیبهایش
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سخره! آدم میری _نم  لمصب! یر فقط نمیشم...به قرآن آدم میشم 

 :ید همسرش را بوسید سفیشانی کرد و قبل از تماس گرفتن خم شد و پیدا را به زحمت پگوشی

....یکنم! به قرآن جبران میر _تو رو جون بچه هات نم

 مشغول شماره گرفتن شد.یس خیی خورد و بهداد با چشمهایفی پلک آلما تکان خف

ید.بهشید دست بهداد گذاشت اما بهداد دستش را به سرعت پس کشی آرام دستش را روبهشید
 را گاز گرفت:ینشآرام لب پائ

 _من به خاطر تو اومدم...

 و قرمز برادرش شد:ی اشکی با رغصه چشم در چشمهاید نگاهش کرد و بهشیز بهداد ت

 _نه به خاطر زنگ تو...واسه خاطر دل خودم اومدم.

 زد:ی بهداد لبخند تلخ

!ی _تو که منو به همه فروخت

...یلر مدت با آین باور کنم تمام ایتونم و نمیخوام...نمیست _هنوزم دلم باهات صاف ن

 داد.یرون بهداد کلفه نفسش را ب

 _بهداد؟!

 برگشت.ید به سمت بهش

 _چرا؟!

 کرد و شانه بال انداخت:ینشتند مین زمی که آرام آرام روی برفی به دانه های نگاه

اق به خون دی...امروز وقتیدونم باورت نشه اما واقعا نمید...شایدونم _نم یک... یدم آلما رو رغر
 افتادم که با یی لحظه ایادآن 

یلر آیدونستم بود...میی ایشه شیز میدونستم و هل دادم! میلر خشم وجودم اون روز آتمام
 اما بدتر هلش دادم یفهچقدر ضع

...یمرد...اگه آلما میز سمت مبه
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 دست سالمش مشت شد:

 _من زن و بچه ام و دوست دارم.

 چرا؟!یدم _بهداد من پرس

 باهم! توید گرمابه و گلستان بودیق کجاست...رفیدونی میدونم _حالش خوبه؟! من که م
! ی؟ و براش جور کردیرعلیام

 شانه بال انداخت:بهشید

 بودم!یزگر _من فقط کاتال

! یزنه؟ _حالش چطوره؟! حرف م

 بال رفت:ید بهشابروی

یگم می اما چون برادری افتاد حالشو بپرسیادت همه مدت ین بعد ایگفتم می بودیبه _اگه رغر
بهتره...

 از چه قراره! بمونه تو شک جونش دریه قضیگفتم کرد وگرنه بهش میادی رغلط زیرعلی _ام
!یادب

 تو!یشی _عوض نم

 زد:ی جانی بهداد لبخند ب

 به نظرت؟!یشه _ترک عادت موجب مرضه...آلما خوب م

 به خودت داره! ی _بستگ

 ادامه داد:ید به او انداخت و بهشیزی نگاه استفهام آمبهداد

!یبینه میب بچه ات آسی آلما و آزار بدیندفعه...اید دیب آلما هم آسی و آزار دادیلر _آ

 برد و با رغصه گفت:یش بهداد کلفه دست در موها

خمرد. یک یدمش دیختی اون ری وقتید _بهش  لحظه فکر کردم 

 فرمان گذاشت:ی به سمتش برگشت و دست روبهشید

!ی؟ چکار کنیخوای _الن که زنده اس م
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 کرد:ی بهداد متعجب اخم کوچک

 خر نشه دوباره.یکنم خوب شه...ازش مراقبت میکنم! صبر میه؟ _منظورت چ

! ی؟ بدیحی بهش توضیخوای _نم

 کرد.ی بدم! تا به خودم بجنبم خودشو سلخیح_اصل نذاشت من توض

 ادامه داد:ید را که دید نگاه منتظر بهش

یشینه! میکنم میتش اذیاره.اما بخدا بخواد اسم طلق بیدم میح برگشت براش توضی _خب وقت
.چند. وقت یشسر خونه زندگ

 داره!یمان هم که زادیگه

 صورتش بود:ی روی سرش را به نشان تاسف تکان داد اما لبخند محوید بهش

 کمکش.قراره عمه بشم.یام _م

 بهداد جسور شد از لبخند خواهرش:

 _فحش خورت ملسه عمه خانم!

 دست مردانه برادرش را گرفت بهداد دستش را پسی وقتینبار کرد و ای خنده آرامید بهش
.یدنکش

...اما حداقل آلما و نگه دار! بهداد...تویشه هم عوض نمیزی...چیست نی برگشتنیگه دیلر _آ
 من یست قرار نیبرادر بزرگم

 جلویتونی...اما الن هم میشه سابق نمیلر هم آیلر...آیشه کنم.گذشته هم جبران نمنصیحتت
!یری و بگیزها چی سریک

 بهداد آرام سرش را تکان داد:

.یدونم _م

 _بهداد...

 لبش را زبان زد و با من و من ادامه داد:

...یلر _تو هنوزم به آ
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 بهداد تند سخنش را قطع کرد:

 زرنگ باشم بچسبم به زن و بچه ام.یلی مرگ رفت...خی! زن من امروز تا پاید _ول کن بهش

 داد:یرون نفسش را بید بهش

.یدوارم _ام

. یرسه _بخوام هم دستم بهش نم

 زد:ی جانی را گرد کرد و بهداد لبخند بیش چشمهابهشید

 باشم.یشش بهوش اومد پی وقتیخوام.میگه _من برم د

 ادامه داد:ی را باز کرد.بعد از مکث کوتاهین دست داد و در ماش

یگه! من که دین داره همیاج...اما بهش بگو مامانش بهش احتیدنش دیری می داریدونم _م
 زورش کنم برگرده اما یتونمنم

.ینه مادرش و ببیاد بحداقل

 آرام سرش را تکان داد:ید بهش

.یگم _بهش م

 را روشن و به سمت خانهین.ماشیزند به آنها سر می کرد و گفت به زودی از بهداد خداحافظ
 به ی حرکت کرد.وقتینحس

 دریف اش را از کیبی جینه شدن ایاده پارک کرد و قبل از پیاط را با احتین ماشید رسکوچه
لل  آورد و خود را چک کرد تا کام

 در بازیدن شد.جلو رفت و از دیاده گاز گرفت و پیجان اش را از شدت هیین باشد.لب پاآراسته
آپارتمان با تعجب به اطراف 

 به قصد آن را باز گذاشته داخل شد و از پله ها بالیی ایه همساید شاینکه و با فرض انگریست
 ین به در خانه حسیرفت.وقت

 به در برخورد کندیش قلبش گذاشت و قبل از آنکه انگشتهای دستش را رویجان با هرسید
 دورگه مانع شد.ییصدا

!یی _دست مریزاد دختر دا
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 اش را ازیه تکیرعلی دهانش گذاشت.امی فاصله گرفت و دستش را جلوی کوتاهین با هید بهش
 برداشت و با فک یوارد

 شده جلو آمد:منقبض

! ی؟ _پس مهمون ناخونده اش تو بود

 با انزجار ادامه داد:یرعلی تکان داد و امی نفی سرش را به معنایج گبهشید

! یه! ذات دختر جماعت عوضید باشی چه قشر و چه سنیکنه _فرق نم

:ید رغرسپس

!یزنی؟ _پس چرا در نم

 درآمده و ظاهر نامنظم خوفناک شدهیشهای که با ریرعلی در و امیان نگاهش هراسان مید بهش
 یبود گردش کرد.ابرو

 بال رفت:امیرعلی

!یکنم مینکارو _باشه! پس خودم ا

ی به در چوبیم نه چندان ملیی بهت زده دست بال برد و ضربه اید و در مقابل بهش
 گرفت تا پس یوار دست به دید.بهشیدکوب

. یستاد تکان داد و به انتظار ایش برای با اخم و تاسف سریرعلی و امنیافتد

 با بهتیرعلی.امیان نمایلر آیف باز شد و اندام ظریمت با ملی نگذشت که در چوبیه ثانبه
 و یستاد ایشصاف در جا

 به رنگ بنفش آن را در بری زمستانی جذب و لباسین که جیلر آیف به اندام ظرباناباوری
 یش شد و به موهایرهگرفته بود خ

 بال تنهیف ظری های کمر و برجستگیکی.تا به الن متوجه بارید شانه رها بود رسی به روکه
 یشاش نشده بود. چشمها

 بال امد.بهیع کرد و سری بود مکثیان خودش نمایی اهدایر هفت لباسش که زنجیقه روی
 ید رسیلر آی یده ترسیچشمها

 لب زد:ی تند شد و به سختنفسش
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 _تو؟!

 در را رها کرد و عقب عقبیده ترسیلر آیاید به خون نشسته جلو بی و تا خواست با چشمها
رفت.

 به خود بجنبدیده ترسیلار فاصله بوجود آمده را با گام بلند خودش جبران کرد و تا آامیرعلی
 را محکم گرفت و عربده یشبازو

:کشید

!یری؟ می _کدوم گور

:ید بلند بهشیغ همزمان شد با جیلر.افتادن آید نگذشت که محکم به صورتش کوبیه و به ثان

 ولش کن.یر _ام

 خم شد و از بازو بلندش کرد:یر ام

 نبود؟! ی نکرد؟! برات کافیرت نزن.بهداد سی _خودتو به موش مردگ

 به خانه انداخت:ی کلی هراسان نگاهبهشید

 آقا کجاست؟!ین _حس

 را گفت و به سمتشان رفت:ین ا

 نداره؟!ی گناهین قسم بخورم ای _به ک

 تمام صورتش را پوشاند.یش تر آمد و موهایین پایلر سر آیرعلی با داد ام

ین دو هفته دنبال ایدونستی! میدم ساکت شو! من به عمرم آدم به منافق بودن و تو ندیکی _تو 
 گرفته یبودم بازم لل مون

.بودی

 شود بهیز خیم نیلر را با تمام حرص درونش هل داد و قبل از آنکه آیلر و آید کشی داد بلند
 را از یش و موهایمه خیشرو

 شدهیر اش سرازینی که از بی خونیدن کرد با دی صورتش کنار زد.مکث کوتاهروی
 از شدت ترس هق زد و به یلربود.آ

 افتاد:گریه
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ات با با... ات   _اا اا ااش

 حرفیتوانست وحشت زده شده بود که نمیرعلی امیت موجود و عصبانیت آنقدر از وضع
بزند.

ان خار ساده اشتباه میکردم! آره من اشتباه می _خفه شو ماه یی هرجایک که عاشق یکردم! م
! یکنه؟ میرتشدم! س

 :ید زد و عربده کشیلر تمام خشم درون به صورت آبا

! یکنه؟ میرت سی _با کل مردا دور و بر من بخواب

 را گرفت:یرعلی کرد و ساعد امیفی ناله ضعآیلر

خکان می _اا اشتباه م ان نی .ی 

 خودش رایی اهدایر شد.آرام زنجیره خیلر بسته آیمه نی زد و به چشمهای پوزخندیرعلی ام
:یددر دست گرفت و رغر

 _آره اشتباه کردم! 

 بال آمد و به محض پارهی کمیر همراه با زنجیلر.آید را با شتاب به سمت خودش کشیر زنجو
 کرد و دست ییشدنش ناله ا

 گردنش حرکت داد و آرام بالیسی خی را رویش گذاشت.انگشتهایسوخت گردنش که مروی
 ی رد کمرنگ خون بیدنگرفت.با د

 شد:یره خیرعلی به امحال

خگفت خگ  خگ  ات ابم آ آ آسیچ هی هی _خو خو خواد اد ادت  سوق سو  سو  ان انمی  اب  ... ی 

یدن از دستش افتاد.با دیدها در درگاه در ظاهر شد و خرین تمام نشده بود که حسحرفش
 ی اخم کوچکیلر و آیرعلی امیتوضع

 :کرد

 چه خبره؟!ینجا _ا

 کهی و سپس رد خون کمرنگید بهشی اشکی اما به محض جلوتر آمدن اول نگاهش به چشمها
 روان شده بود یلر آینیاز ب
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 کنار برود:یلر آی را هل داد تا از رویرعلی و امافتاد

 بره اتاق!یلر خانم کمک کن آید! بهشیکنی؟ می _چه رغلط

:ید کوبین حسینه با خشم بلند شد و به قفسه سیرعلی ام

 ناموس دزد! ی و تو کردیادی _رغلط ز

:ید مچ دستش را چسبحسین

 الن از خونهین همی تا آخر عمر تو جهل و حماقت بمونیخوای _حرف دهنت و بفهم! اگه م
! اما یلر! بدون آیرونمن برو ب

...یخوای ماگه

 اش گرفت :یقه یرعلی ام

! یاری اسمش و میخوری واسه من شرط و شروط نذار! گه میارو ی _ه

 گذاشت:یرعلی دست امی کلفه هردو دستش را روحسین

 لطفلا! ید و ببریلر خانم آید _بهش

:ید و عربده کشید کوبیوار را به دین با حرص حسامیرعلی

!ی؟ لعنتیته! فقط من حق دارم مواظبش باشم! حالی باشی به فکر حال ماهی _حق ندار

 خونسرد نگاهش کرد:ین حس

.یده و بخواد که آزارش نمی.آدم کسیکشتیش می _داشت

:یکرد کلفه ترش میرعلی امیاد فر

!ی نداره عوضی _مال خودمه! بزنم بکشمش هم به تو ربط

 را هل داد:یرعلی مطمئن امین حسید با قفل شدن در اتاق توسط بهش

!یکرد ازت فرار نمی _حرف دهنتو بفهم! آدم بود

:ید کوبیوار را به دین دوباره حسیرعلی ام
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 سراغی ولت کرد اومدیی هرجایکه وسط؟! اون زنی _به تو چه؟! به تو چه خودتو انداخت

دخترش؟!

 زد:یاد صورتش فری توین حس

 ات؟!ی عاشقی بود ادعاین _من به خاطر تو از دست تو شب و روز ازش مراقبت کردم! ا
 ات؟! یشم میوونه بود دارم دینا

 بود؟! ین واسه ای کنیداش پی همه خودتو کشتاین

 متقابل تو صورتش داد زد:امیرعلی

!یکشی؟ خودتو براش می _تو جواب منو بده! لبد به دلت راه اومده که دار

 که از نم اشک شفاف شده بود زل زد.یرعلی امی به چشمهاین حس

! ی؟ بودی! تو هم راضی؟ عوضی! تو.چی؟ بود تو چی _بهداد که ازش راض

 به حرف آمد:ین شد و حسیشتر اش بیقه ی رویرعلی پنجه امفشار

! حرف بهداد و بایلر؟ برا آیرفت نفهم؟! تو مگه جونت نمی تو قالب آدمهای چرا رفتیر _ام
 اش قبول یاون همه سلش باز

!ی؟ دختر و قبول ندارین حرف اداری

 چانه اش را فشرد:یرعلی ام

! یر _طرفشو نگ

 را محکم گرفت :یرعلی برادرانه دست امحسین

خگل پاک تره.ین بخدا ایر _ام  دختر از 

 موند!ی ناموس نمی بی تویش _پاک بود دو هفته پ

:ید جوش آورد از حماقتش.هلش داد و داد کشین حس

 ناموسم؟! ی _من ب

 هلش داد:دوباره

 ات ناپاکه؟!یلر _آ
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 به در اشاره زد:

! با من حال و روزش خوش تره!یرون _پس گمشو برو ب

 داد و سرش را عقبی با مهارت جاخالین زد و حسین هوا به حسی مشتش را بیرعلی ام
 با حرص داد زد:یرعلی.امیدکش

 _ببند دهنتو!

!یرون حال از خونه من برو بی کردی _چته؟! عقده هات و سرش خال

!یرم جا نمیچ هی _من بدون ماه

 مونه!ی مینجا ای! تا آدم نشیر نکن امی _برا من عربده کش

 با تاسف نگاهش کرد و دست به کمر و نفس زنان ادامه داد:

یر که گیم آرومش کنیدیم نکشی همه بدبختین! ایکنمش؟ میمت تقدی دو دستی _واقعا فکر کرد
! یافتهبدتر از بهداد ب

_حق داره فقط با من آروم شه!

!یرون! حال هم بیین پایار _صداتو ب

 به سمت در اتاق رفت و همزمان گفت:یرعلی ام

!یبرم و می! من ماهین _خفه شو حس

:ید کوبی محکم به در چوب

 _وا کن درو! 

 ادامه داد:ی کرد و حرصیز را رچشمهایش

 مقاومت نداره!ی _مطمئن باش به اندازه در قبل

! یه؟ دردت چیر _ام

 شانه پهنش پس زد.ی را از روین حسدست

!ی دست روش بلند کنیذارم _من نم
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:ید که بغض دار شده بود داد کشیی با صدایرعلی ام

!یکنی؟ میف تکلیین که برا من تعی لعنتی _چکارش

:ید با لگد به در کوب

 مثل من...ی و بگردیا _خار نفهم دن

 جمله اش را ادامه نداد و آرام به در زد:

 _وا کن درو! 

 منقبض شد.یرعلی شانه اش گذاشت و فک امی دوباره دست روحسین

 خواهر بود برام...ین مدت عین _به جون مامانم ا

:ید شده اش رغرید کلی دندانهایان از م

اش _چرا پ  تو؟!ی

...یم سراغ نداشتیی ایگه دی خانم بود.جاید بهشیشنهاد _پ

! یرفت گناه بود در نمی _اگه ب

 " بود!یکشمش از خودش دفاع کنه؟! از ده تا کلمه ات خنه تاش " میتونست_م

 هم بشنود:یلر را بال برد تا آیش به عمد صدایرعلی ام

 و کنم که الن زنده نبود! یش گه خوریه تنبیخواستم! اد اگه میلی؟ _خمرد با دو تا س

!یست نی رسم عاشقین! ایر_ام

 عاشق بود که با بهداد...ین _ا

 با آرامش حرفش را قطع کرد:ین حس

 عاشق مادرش بود!یلر _آ

 داد:یرون نفسش را بین کرد و حسی و منگ اخمیج گیرعلی ام

 مادرش شده بود!ی بچه سپر بلین که سکوت کنه! ایخواست خاطر مامانش و مینقدر _ا
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 " گفت:یی دستش را در هوا تکان داد و " برو بابایرعلی ام

سخرش مین اش نکن حسی _فلم هند انی که لل مونیخواسته! دهن منو وا نکن! خود   گرفته! م
 بهداد دست روش یدمخر فهم

 چکار کرد؟!ین و در آوردم اما ایکه کرده پدر اون مرتبلند

:ید با مشت به در کوب

 _چکار کرد؟! طرف اونو گرفت! ناراحت شد که آقا و آش و لش کردم!

! زبون الکنیبینی؟ ها صورت شو نمیه تو ذهن کوچک ات مونده؟! پس چرا بخین _فقط هم
 یسا! اصل وایبینی؟شده اش و نم

 دردش و بهت بگه؟! یاد که بی مثل آدم رفتار کردببینم

!یگفت مید_با

!یزدی؟! که زودتر پسش میین پایار _صداتو ب

 به در زد:یرعلی ام

سخرش م !یخوامش میدونه _خواد 

!یر امیست خواستن نین _ا

 کنه لبد؟! بگو درو وا کنه! ی _بذارم هر رغلط

:ید کشیش هایش به ردستی

 بگو درو وا کنه! ین باهاش صحبت کنم! حسیخوام ندارم...میش _بخدا کار

!ی بودم ناقصش کرده بودیده_نرس

 داد:یه تکیوار آب دهانش را قورت داد و به دیرعلی ام

 درو وا کن!یا بید ندارم! بهشیش کاریگه _د

 آرام به در زد:ین حس

!یکنید؟ خانم درو باز مید _بهش
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:ید رغریرعلی و امیدند را هردو شنیلر آی یده "نه" آرام اما ترس

 باهات حرف بزنم!یخوام ندارم! میت کاریگم _م

 بهیلر و آید مکالمه آرام بهشی بودند.صدایستاده گذشت و هردو به انتظار ایی ایقه چند دق
 تاب ی بیرعلی و امیرسیدگوش م

 چرخشی برقرار شد و صدای. سکوتیشنید و آرام اش را میم ملی " نه " های وقتیشد متر
 یرعلی.امید به گوش رسیدکل

:یست چپ چپ به او نگرید.در باز شد و بهشیستاد سرجایش اصاف

...ی کنیتش اذیندفعه بخدا ایر _ام

 امان نداد و داخل شد:یرعلی ام

 برا من شاخ نشو!یکی تو یگه _د

 بست.قفل در رایکرد که با تاسف نگاهش مینی اخم کرده و حسید بهشی و در را به رو
 نشسته بود و با ترس وین که گوشه تخت حسیلر آیدن دباچرخاند و به سمت اتاق برگشت 

 در خود جمعیشتر بآیلر جلو آمد و ی لبش را زبان زد.قدمیکرد مظلوم نگاهش مییچشمها
 کرد:یز را ریش چشمهایرعلیشد.ام

 ندارم! یت که؟! گفتم کاری _کر نبود

 کرد نتوانست چشمانش را کنترل کندی گردنش انداخت و هرچقدر سعی به رد قرمز رونگاهی
 یقه لباس و ی بند مشکیکه رو

 ثابت شده بود.تشر زد:یلر آیری حاصل از درگافتاده

 _جمع کن خودتو! 

 کاپشنش را دریرعلی هفت لباسش برد تا صاف و مرتب شود.امیقه دست به ی معطلی بآیلر
 پارکت ی رویشآورد و روبرو

 را از مچ بهیلر آی جلو آمد و هردو پایکدفعه یرعلی را جمع کرد که امیش پاهایلر.آنشست
 یغ جیلر.آیدسمت خودش کش

 هردو دستش را دور کمر او حلقه کرد و تنیرعلی امیافتد زد و قبل از آنکه به پشت بکوتاهی
 به خود یشترکوچکش را ب
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 بود آب دهانش را قورت داد ویرعلی دو طرف امیش هردو پاینکه معذب از ایلر.آچسباند

 را پشت گوش فرستاد.یشموها

 بال سرتو! یر _بگ

 چانه اش:یر انداخت زدست

 دوباره!ی _خون دماغ نش

خکن! خک  خک  اولم  او  او  اطه! اب به خو خو خوسد سد ام سم سم مربو بو اب  _ 

 شانه بال انداخت و آرام کمرش را نوازش کرد:یرعلی ام

 برو.یتونی _اگه خودت م

:ید لرزیش نگاهش کرد و لبهای اشکی با چشمهایلر آ

سمن ه ان انمیچ هی _سم سم  ان  ات  سوق سو  سو  ست ستام ابهداد... ی   خوا خوا خواس

 گذاشت:یلر برجسته آی لبهای را رویش با اخم انگشتهاامیرعلی

...یار! اسمشو نیش _ه

 سرش را عقب برد:یلر آ

اب ابدواناید باای _با با با اب  !ی 

 تر شد:ی جدیرعلی ام

 اسمش و بشنوم!یخوام نمیگم _م

 کرد:یفی اخم ظریلر آ

خب خبرو! خب  سپ سپس  سپ  _ 

:ید بال کشی را کمیلر آ

 " چشم آقا ".یگن! فقط میدن ها نظر نمی _جوجه ماه

 گرفت:یگری سرش را به سمت دین رغمگیلر.آید کشیم را ملیلر آینی حرف بین و متعاقب ا

خب خبرو!  خب  _ 
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 شد:یده کشیرعلی اش به سمت امچانه

یه کنه.چیف تکلیین الف بچه برا من تعیک یست نه! قرار نیا بمونم یگیرم میم _من تصم
 جونت ین حسیش نکنه پیزمعز

!یگذره؟ مخوش

 فشار داد:ی چانه اش را حرصیرعلی را بهم فشرد و دلخور نگاهش کرد. امیش لبهایلر آ

! یدی؟ میح _همه رو به من ترج

 خفه زمزمه کرد:آیلر

سکس سک  ست سترجی _ اب به تو  سن ندا دادم.یح و  سن   

 لب زد:ی آهسته کمرش را نوازش کرد و آهسته اما عصب

 _بهداد خوب بود؟!

 گذاشت:یرعلی دست امی را رویش دستهایلر آ

خکن.  خک  خک  اولم  او   _او 

 گوشش بود:یک نزدیرعلی امصدای

!ی _خوب بوده که سکوت کرد

 داد :یرون کلفه نفسش را بیلر آ

ات و م اف خو خود سحر سف فقط  سف  ازنی می _تو تو تو  ! ی

 اش ثابت ماند:ی گردن زخمی رویرعلی املبهای

سخر فرض کنیخوای _و تو م !ی منو تا ابد 

 بغض کرد:یلر آ

... یر _نه ام

_مثل آدم حرف بزن! 
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 را رها کرد و با هردو دست صورت کوچکش را گرفت:کمرش

 ادا و اصولت شدم!ین بار خر ایک _

 آب دهانش را قورت داد و اشک چشمش را به سرعت پاک کرد:یلر آ

سهنواز ا اچ چرا سه  اچ  سپ سپس  ای؟ جاینجا ای _ ! ی

 شد:یره خیسش خی شده و چشمهایزان آوی به لبهاامیرعلی

سخرم!   _چون هنوز 

ان انم ان  سمن  ست ستام ای_سم سم   طور شه.ینطو ای خوا خواس

!یکنم _باور نم

 ادامه داد:ید را که دیلر آی نگاه مغموم و شکست خورده 

! یدی؟ مجبورت کنه بهش پا می _هرک

 را کلفه بال برد:یش صداآیلر

سمجبو بور بو بو سد سد ام!  سمن   _سم سم 

!یری؟ خفه خون بگیخواستی_تا آخرش هم م

 را محکم گرفت:یش پاهایرعلی کرد عقب بکشد که امی سعیلر آ

!ین _جات خوبه بش

 و تمام تلشش را به کار برد تا تپق نزند:ید کشیقی نفس عمیلر آ

اب بب سهر کا کاریرعلی امین _ سمن  خش شود.می سم  سن ن اب بشم اما  اب  سکردم تا تا مانع  سک  یخوا می 

اب ابهت ابگم اما  ست ستام  ابینکه ای سد سدام! از اید سترسستخوا خواس خمقصر  سمانو خم خم  سهمه سم  امثل سه   ام ام 

سزانینکه ای.سا از آیابدوان اب اب سپ سپس  ان و  سم ! سم سم ی تو تو هم سم 

اب بخدا خسمن اب  اب بگم.ایت سا سا ذیلی...  اب  خش اد که  خش  سن سن سن   شدم...

! یشدی؟ میزون _از گردن بهداد هم آو
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 اش را گاز گرفت.رو کرد به سمت پنجره و تلش کردیین داد و لب پایرون را محکم بنفسش

پلک نزند:

یعنی جنون یدونی.میگیرم جنون میکنم تو و بهداد فکر می به لحظه های وقتی ماهیدونی _م
!ی؟چ

:ید کشیلر آی لبهای انگشت رو

 قبل تر از من بوست کرده.یکی یفهم بوست کنم بعد میخوام میعنی _

 آرام ترقوه اش را لمس کرد:

 قبل تر نوازشت کرده.یکی یفهم نوازش ات کنم میخوام _م

 حرکت داد و پر حسرت ادامه داد:یلر بدن آی هردو دستش رو

 قبل تر همه حسهات و تجربه کرده! یکی یفهم بودنت و حس کنم میکی یخوام _م

 چشمش را با انگشت شصت و سبابه گرفت:نم

! یتونم برم بازم نمیخوام...میتونم بمونم نمیخوام... می جنون ماهیگن مین _به ا

 بغضش را قورت داد.آیلر

 بهدادی بمونم وقتیتونم! میه؟ ایکه خوب تیریش بگیخوای اگه میگه بهداد می بمونم وقتیتونم _م
...یز سایحت

:ید به صورتش کشی کلفه دست

ان بدبخت هم فکر می دست بهداد بودیر _کاش اون موقع که ز یرعلی امیگفتی! میکردی به م
بدبخت هم آدمه... 

 چسباند و درمانده لب زد:یلر آیشانی اش را به پپیشانی

...ی وقتیگیرم! جنون میشم میوونه دیکنم رفتن ندارم! اما نگاهت که می...پای _ماه

 اش را محکم تر چسباند:یشانی پ

یا...یزنی...مثل بگو حالمو بهم میدونم بگو! چه میزی چیک درمونده شدم...ی خدا! ماهی _وا
 با بهداد...داشتم اصل دوست یاازت متنفرم...

 را آرام گرفت و به صورت چسباند:یرعلی هردو دست امیلر آ
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!یرعلی؟ _ام

ی و محکم در آرغوشش گرفت.صدایاورد تاب از لحن آرام بخش او طاقت نی بیرعلی ام
 مملو از بغض بود:یرعلیام

...ی _ماه

 افتاد و دست دور گردنش انداخت:یه به گریلر آ

... یرعلی _ام

 و کامل در آرغوشش گرفت:ید بوسیق را محکم و عمیش موهاامیرعلی

!یرعلی؟ _جان ام

 و خفه زمزمه کرد:ید را بوسیش گلویب آرام سیلر آ

سن سنرو...  سن  _ 

!یشم میوونه_بمونم د

 شانه اش گذاشت:ی سر برویلر آ

اب بر اب  سمن دی _ سش می می میوونه دی سم سم  سشم. تو تو قول داده بو بودی ست ستامی  ... دو.دو دوس
سن سندا دار ! ی؟سن 

 و آرام نوازشش کرد:ین رغمگامیرعلی

 من از دوست داشتنه...ی _بدبخت

سن سنرو. یر _ام  

:یافت شدت یلر آیه را از خود جدا کرد و به محض جدا شدن گرآیلر

سن سنرو...  سن  _ 

ی اشکی چشمهایلر شد و فاصله گرفت.عقب عقب به سمت در رفت و قفل آن را گشود.آبلند

 اش را با پشت دست گرفت و هقینی تکان داد.خون بسر یاش را بال آورد و باناباور

یرعلی تعجب به امبا ین و حسید لبش را محکم گاز گرفت و در را گشود.بهشیرعلیزد.ام

 آرام گفت:ین شدند.حسیره خیان گریلرگرفته و آ
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 شد؟!ی _چ

:یلر رو کرد به آید از کنارشان گذشت و بهشیرعلی ام

 بهتره! ینت.ببیست مادرت...حالش خوب نیش پیم سر بریک ید _با

 ازید در آپارتمان را گشود.اگر قرار بود برود بای کلمیچ هی کرد و بی مکث کوچکامیرعلی

 نه؟!یا به مادرش سر بزند یلر داشت آی.به او چه ربط میکند دلیزها چیلی حال از خینهم

 ها رفت. پله بلند به سمت ی کند با گامهای خداحافظیا آنکه در را ببندد یب

 ناراحت شانه بال انداخت.ین نگاه کرد و حسین به حسی باناباورید بهش

خشده؟!  خش  اچش  اچ  اچ   _ماما مانم 

!یزم؟ حالت خوبه عزیلر_آ

 نفهم!ی _به درک که رفت! پسره 

 شانه بال انداخت :ین و حسیستند نگرین هردو با تعجب به حس

 نقل و...یمت _خر چه داند ق

یره خیرعلی گشاده به امیی تمام ماند و با چشمهایمه که خورد حرفش نی محکمی با پس گردن
شد:

 تو! ی هستی! بابا عجب خری؟ _برگشت

 :یست نگریکرد نگاهش مید که همچنان با شک و تردیلر اخمو به آامیرعلی

 _رفتم فکر کردم!

 دست به کمر و طلبکار سرش را کج کرد:ید زد و بهشی کجی لبخندین حس

 _خب؟!

 نداشت! ی _خب فکرم به تو ربط

:یلر رو کرد به آدوباره

!یادته؟.ی درست کنی ببرمت آدم برفی خوب شدی _قرار بود وقت
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 و لبخند کمرنگش شدیرعلی متوجه منظور امی و منگ بود اما وقتیج اول گی یه چند ثانیلر آ

 نثارشیی " ایوانه " دید و بهشید خندیز رین انداخت.حسآرغوشش و خود را در یاوردطاقت ن

کرد.

 میارید؟!یف لحظه تشریک خانم ید _بهش

 را با هردو دست گرفت:یلر صورت آیرعلی با چشم رغره از کنارشان رد شد امید بهشی وقت

...ی _ماه

 ادامه داد:یرعلی گفت و امی "هوم " کوتاهیلر آ

 باش! ی خوبای _ماه

 همه را از بر بود!یلر جمله ساده نهفته بود و آین در پس همیادی زی هایف و تعرمعانی

 اخلق ها ین با همیرعلیام

 کردنی و عاشقیی لحظه ای هایت عصبانین بودن...با همی باران بهارین بود...با همامیرعلی

 بهیب عجیلر که آیی هایی زورگوین مملو از محبت و با همهای تشر زدن ینمتفاوت...با هم

یچ اش کم بود و با هی زندگدر یزی...چیرفتآنها عادت کرده بود...که اگر نبود...که اگر م

 ساختنی و هوایزد اش...دم از جنون و ناموس می خالی جایشد پر نمیحرف و محبت و آدم

 اش را دوست داشت.سوخت و ساز که نه...بایوانه مرد دین چقدر ایلر داشت...و آی برفآدم

 دلسرد نخواهد شد...یدانست و میخرید را به جان مامیرعلی یب و رغریب عجیعشق رفتارها

 لب زد :ینان زد و با اطمی لبخند آرام

اب بگه!ی _هر هر هرچ  آ آ آقامون 

 گذاشت.یرعلی امینه سی و آرام سر برو

 ! تكرار رغریبانه ي روزهایت چگونه گذشت آنه

 روشني چشمهایت وقتي

 پشت پرده هاي مه آلود اندوه پنهان بود در

 من بگو از لحظه لحظه هاي مبهم كودكیت با

 تنهایي معصومانه دستهایت از
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 مي داني كه در هجوم دردها و رغم هایت آیا

 در گیر و دار ملل آور دوران زندگیت و

 زللي دریاچه نقره اي نهفته بود؟ حقیقت

 آمده ام تا دستهایت را اكنون

 پنجه طلیي خورشید دوستي بسپاري به

 آبي بیكران مهرباني ها به پرواز درآیي در

پا یا ن ......./    اینك آنه شكفتن و سبز شدن در انتظار توست... در انتظار توو

 هفت بهمن نود و سه
11:58 ساعت 

 کمپیوتر– تبلت –دانلود کتاب های رمان برای انواع گوشی های موبایل 
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ارتباط آنلین  با سازنده کتاب از طریق تلگرام 

 telegram.me/faridsoghrati
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